
 

 

 
 
 
 
 

تت ن  ان  ا ی ا م/ نا مارسال د تان ،۲۰  ة،  ز و ز  ۷۰-۴۹، ۹۴پا
 بندي ازدواج گرايانه و زمان فرامادي -گرايانه  گيري ارزشي مادي جهت

 (مطالعه موردي: مردان و زنان در شرف ازدواج استان كهگيلويه و بويراحمد)
 

 1محمد ميرزايي
 2فرزاد قرباني

 چكيده
بندي ازدواج در استان  گيري ارزشي بر زمان حاضر، بررسي تاثير جهتهدف از پژوهش 

كهگيلويه و بويراحمد است. جامعه آماري در اين تحقيق پيمايشي، افراد در شرف ازدواجي 
است كه جهت انجام آزمايشات پزشكي قبل از ازدواج به مراكز بهداشتي در سطح استان 

ارچوب نظري اين پژوهش برگرفته از نظريه كردند. چ كهگيلويه و بويراحمد مراجعه مي
تحول فرهنگي و ارزشي اينگلهارت است. نتايج نشان داد كه تغييرات ارزشي اثر معناداري 

اي، هر چهار متغير يعني  در بين متغيرهاي زمينه. بندي ازدواج هر دو جنس دارد بر زمان
 معناداري رابطه اجتماعي -تحصيالت، وضعيت اشتغال، محل سكونت و وضعيت اقتصادي

بندي ازدواج زنان دارند. ولي براي مردان، فقط متغير وضعيت اشتغال رابطة  با زمان
دهد كه  بندي ازدواج دارد. نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره نشان مي معناداري با زمان

گيري  جهت و اشتغال وضعيت متغيرهاي تحصيالت،، متغيرها ساير كنترل با زنان، براي
گيري ارزشي و وضعيت اشتغال، همچنان اثر معنادار  و براي مردان، متغيرهاي جهت ارزشي،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 mmirzaie@ut.ac.irناسي دانشگاه تهران، استاد جمعيت ش  1

  f.ghorbani69@ut.ac.irكارشناس ارشد جمعيت شناسي دانشگاه تهران،   2
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 ضمن بندي آن، سياستگذاران، اند. براي حل مساله ازدواج و تغيير زمان خود را حفظ كرده
 تغيير جهت راهكارهايي دنبال به بايد جوانان، ازدواج براي ساختاري شرايط كردن فراهم
تر را  هايي كه ازدواج در سنين پايين ازدواج باشند نگرش به سبتن افراد منفيهاي  نگرش

 .دانند مانعي بر سر راه پيشرفت خود مي
 يها ،  ارزشگرايانه مادي يها ارزش بندي ازدواج،  گيري ارزشي، زمان جهت وازگان كليدي:

 گرايانه، اينگلهارت، كهگيلويه و بويراحمد فرامادي

 مقدمه و بيان مسأله
اخير، پديدة ازدواج كه منشا وقوع والدت و باروري و به عنوان عامل بسيار موثر بـر   هاي در سال

شود، در كشور ما دستخوش تحـوالت   ساخت سني و جنسي جمعيت و افزايش آن محسوب مي
قابل توجهي شده است. ازدياد جمعيت دختر و پسر واقع در مدار ازدواج كه بيش از يـك سـوم   

باشند از يك سـو، و   مي 60اند و حاصل افزايش شديد مواليد دهة  جمعيت كشور را تشكيل داده
هاي مختلف اقتصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي جامعـه، نظيـر افـزايش       تحوالت واقع شده در حوزه

شهرنشيني و باسوادي و به ويژه تحصيالت زنان، و تمايل به كسـب درآمـد و شـغل مناسـب در     
دواج در كشور را براي دولتمردان و جامعه محققين قبل از ازدواج، از سوي ديگر، افزايش سن از

 سـن  ميـانگين  كـه  اسـت  آن از حاكي ). شواهد107: 1384كننده كرده است (كاظمي پور،  نگران
 در مـردان  بـراي  و 1395 سـال  در سـال  0/23 بـه  1365 در سال 9/19 از ازدواج اولين در زنان
 اولين سن ميانگين ، سال 30 طي بارتيع به. است رسيده سال 4/27 به سال 8/23 از دوره همين
 سـال  3 حدود زنان براي ميانگين اين كه حالي در داشته، افزايش سال 5/3 حدود مردان، ازدواج
تغييـرات خـانواده و ازدواج را يكـي از     )25: 1384( بهنام  اساس، همين بر. است داشته افزايش

اجتماعات انساني سبب شـده اسـت تـا    هاي بين فرهنگي در  داند. تفاوت مسائل دنياي امروز مي
هـاي آن   اين تغييرات و تحوالت ماهيت نسبتا متفاوتي داشته باشند. اندازة تغييرات و تعيين كننده

نه تنها از يك كشور به كشور ديگر، بلكه در مناطق مختلف يك كشور نيـز متفـاوت اسـت و از    
، 1384باسـي شـوازي و صـادقي    آنجا كه نقش قوميت در الگوهاي ازدواج در تحقيقات ديگر (ع



 

 

 

 

 
 51  بندي ازدواج ...   گرايانه و زمان گرايانه ـ فرامادي گيري ارزشي مادي جهت

 

  

، 2010 1، ترابي و باسـك هيـري  1385، كنعاني 1383، محموديان  1385عباسي شوازي و ترابي 
) بـه اثبـات رسـيده    1997 5، مين1983 4، پالمور1996 3، مالهوترا و تاسي1992 2زناس و گالتينو

اكثريـت لـر هسـتند    است لذا در اين پژوهش، استان كهگيلويه و بويراحمد كه به لحاظ قـوميتي  
دهد جامعه مورد مطالعه ما يعني استان كهگيلويـه   مورد مطالعه قرار گرفته است. شواهد نشان مي

و بويراحمد، از تحوالت مذكور رخ داده در كل ايران مستثني نبوده است. متوسط سن ازدواج در 
سـن ازدواج   ،  ميـانگين 2استان،  طي ربع قرن اخير افزايش محسوسي داشته است. طبق جـدول 

سال  2/25به  3/17سال و براي زنان از  9/28به  9/21براي مردان از  1395تا  1365طي سالهاي 
 7ساله، سن ازدواج مردان و زنان به ترتيـب   30افزايش داشته است. به عبارتي در طي اين دوره 

ن كهگيلويـه و  دهد كه سن ازدواج در استا ها نشان مي سال افزايش داشته است كه اين ميزان 8و 
 بويراحمد با سرعت بيشتري نسبت به كل كشور در حال افزايش است.

 1365-95 :روستايي و شهري مناطق جنس، تفكيك به ايران در ازدواج اولين در سن . ميانگين1 جدول

 سال
 روستايي شهري كل

 زن مرد زن مرد زن مرد
1365 23,8 19,9 24,4 20,2 22,8 19,6 
1370 24,4 20,9 24,9 21,1 23,5 20,8 
1375 25,6 22,4 26,2 22,5 24,6 22,3 
1385 26,2 23,3 26,5 23,3 25,5 23,4 
1390 26,7 23,4 27,1 23,6 25,8 23,0 
1395 27,4 23,0 27,8 23,4 26,5 22,0 

 1365-95هاي عمومي نفوس و مسكن كل كشور:  ماخذ: نتايج تفصيلي سرشماري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Baschieri 
2 Xenos and Gultiano 
3 Malhotra & -Tusi 
4  Palmor 
5  Minh 
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 1365-95استان كهگيلويه وبويراحمد  در ازدواج ناولي در سن ميانگين .2جدول

 سال
 روستايي شهري كل

 زن مرد زن مرد زن مرد
1365 21,92 17,39 22,93 18,23 21,30 17,0 
1370 23,17 19,26 24,16 19,71 22,68 19,02 
1375 24,82 21,46 25,72 21,96 24,13 21,10 
1385 27,23 24,36 27,52 24,21 26,93 24,48 
1390 27,9 25,2 28,1 25,1 27,6 25,3 
1395 28,9 25,2 29,1 25,3 28,7 25,1 

 1365-95هاي عمومي نفوس و مسكن كل كشور:  ماخذ: نتايج تفصيلي سرشماري

 مختلف مطالعات خانواده، و ازدواج تحوالت تبيين در ساختاري تغييرات اهميت عليرغم
 آن با مرتبط ساختاري تغييرات و نوسازي وبچارچ كه دهد مي نشان آسيايي جوامع در بويژه
 عوامل نقش بايد زمينه اين در و) 1،2005ساندارام( نيست كافي ازدواج فرايند تبيين و درك براي

هاي  تغيير و تحوالت فرهنگي طي دهه .گرفت نظر در نيز را آنها تغييرات و فرهنگي و ارزشي
نشان از تحول اساسي در ساختار نظام  اخير در ايران به طور خاص پس از انقالب اسالمي،

اجتماعي ناشي از تغيير و جابجايي در  -ارزشي دارد. وقوع تحوالت و تغييرات فرهنگي
هاي جمعيتي و ساختاري در جامعه است. مطالعه تحوالت ارزشي روشي براي شناخت  زمينه

والت آينده توان اذعان داشت كه جريان تح تحوالت اجتماعي عمده است كه براساس آن مي
تر  هاي فراگرد گسترده درجامعه چگونه است. اينگلهارت، خيزش فراماديگري را يكي از جنبه

هاي سياسي و مذهبي و هنجارهاي جنسيتي و  داند كه به گرايش دگرگوني فرهنگي و ارزشي مي
خانوادگي، شكل نويني بخشيده است. محقق در اين پژوهش، قصد دارد نقش خيزش 

بندي ازدواج در استان كهگيلويه و  به عنوان يك تغيير فرهنگي و ارزشي بر زمان فراماديگري را
 بوير احمد، توصيف و بررسي كند.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  Sundaram 



 

 

 

 

 
 53  بندي ازدواج ...   گرايانه و زمان گرايانه ـ فرامادي گيري ارزشي مادي جهت

 

  

 پيشينه تجربي و نظري  
ازدواج، يكـي از   بنـدي  زمـان  مطالعه چگونگي تاثير تحوالت اجتماعي و فرهنگـي بـر تغييـرات   

ت. با اين حـال تغييـرات اجتمـاعي    موضوعات مهم و مورد عالقه براي محقين اجتماعي بوده اس
ممكن است در سطوح مختلفي رخ دهد و بر زمانبندي ازدواج تاثيرگـذار باشـد. رويكردهـاي و    

. 1توان در دو گروه تقسيم بندي كرد:  هاي نظري در زمينه تغييرات ازدواج و خانواده را مي تبيين
 تغييـرات  تبيـين  در جوامـع  سـاختاري  تغييـرات  نقـش  بـر  بيشتري تاكيد كه هاي ساختاري تبيين

 تغييـر  و فرهنگي عوامل نقش بر بيشتر كه ارزشي و اي هاي ايده تبيين. 2. دارند ازدواج و خانواده
   .كنند مي تاكيد ازدواج و خانوادههاي  دگرگوني تبيين در ها  ايده

 هاي نظري كه بر تغيير ساختار اجتماعي و در تحليل تحوالت خانواده آن دسته از ديدگاه
هاي  اند تحت عنوان تئوري اقتصادي جامعه به عنوان يكي از عوامل تغييرات خانواده تاكيد نموده

هاي  شوند. تئوري مدرنيزاسيون يا نظريه همگرايي خانواده يكي از ديدگاه ساختاري شناخته مي
جديد ترين عوامل مورد تاكيد در اين دسته تبيين ها، ت مطرح در اين رويكرد است. از ميان عمده

ساختار جوامع از طريق صنعتي شدن، شهرنشيني، رشد آگاهي و تحصيالت، توسعه ارتباطات و 
). به عقيده طرفداران اين نظريه، فرايند 1963؛ 1هاي جمعي قابل ذكر است (گود گسترش رسانه

آورد كه سرنوشت گرايي و خانواده  نوسازي، يك نوع شيوة زندگي و فكري را به وجود مي
تر را در انسان تقويت  تضعيف كرده و آينده نگري و آرزوي داشتن يك زندگي مرفهگرايي را 

بندي ازدواج انجام گرفته بر اين مفاهيم از جمله  كند. در مطالعات متعددي كه در زمينة زمان مي
وضعيت اشتغال، سطح تحصيالت، وضعيت اقتصادي اجتماعي، گسترش وسايل ارتباط جمعي و 

تاثير اشتغال بر تاخير ازدواج تاييد شده ها  اين بررسي يد شده است. درشهرنشيني و ... تاك
 2، زهانگير1388، زارعي1391 بحيرايي ،1392گيالن محمودياني ،1392 گراوند و است(حسيني
. اين مطالعات نشان دادند كه شاغل شدن بخصوص )1996و تاسي  ، مالهوترا2008و همكاران

ترين توجيه براي اين  تاخير ازدواج محسوب ميشود اصلي ترين داليل براي دختران از اصلي
باشد. تقريبا تمامي مطالعات انجام گرفته در زمينه سن  رابطه بحث مستقل شدن دختران مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Good 
2 Zahangir 
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ازدواج، از رابطه قوي بين سطح تحصيالت افراد و سن ازدوج شان حكايت دارند (مالهوترا و 
 ،كاظمي و نيازي؛ 2008زهانگير و همكاران؛، ، 2011؛2، فورمن2006؛ 1،تورنتون1996تاسي؛ 

. اين )1385، سرايي؛1390غفاري؛ و پور ، حبيب1392گيالن؛ ، محمودياني1388، زارعي؛1389
 زندگي الگوهاي و زندگي درسبك اي عديده تغييرات باعث مطالعات نشان دادند كه تحصيالت

 زمان و ازدواج به نسبت وتيمتفا ديدگاه باالتر تحصيالت داراي افراد و است گذاشته افراد
يابد. مطالعات قبلي همچنين  دارند در نتيجه با افزايش تحصيالت، سن ازدواج افزايش مي ازدواج

 زارعي؛ ،1385 (سرايي؛ نشان دادند كه محل سكونت اثر معناداري بر سن ازدواج داشته است

واج باالتري نسبت به ) اين مطالعات نشان دادند كه شهرنشينان سن ازد2004؛3 ميترا ،1388
روستانشينان دارند. گسترش وسايل ارتباط جمعي يكي ديگر از مهمترين متغيرهاي ساختاري 

 ،2004 ، ميترا؛1389 است كه تاثير آن بر سن ازدواج معنادار بوده است (كاظمي و نيازي؛
ط اجتماعي و سن ازدواج همچنين توس –. رابطه طبقه و وضعيت اقتصادي )2006 تورنتون؛

 و زهانگير ،1392 گيالن محمودياني ،1392 گراوند و حسيني( مطالعاتي تاييد شده است
 .)2007؛ سيون و ، هميلتون2008 همكاران؛

 عوامل و فرهنگي تغييرات نقش از ها، تبيين از ديگر اي دسته ساختاري،هاي  تبيين برخالف
 وها  ايده اشاعه و سكوالريزم و فردگرايي رشد نظيرها ( آل ايده و رفتارها تغيير در نگرشي
 در كند مي دفاع ازدواج و خانواده تغييرات مهمهاي  مولفه از يكي عنوان به) غربيهاي  ارزش
 فرهنگيهاي  گرايش وها  ايده تغيير مهم بالقوه نقش براي بيشتري اهميت نگرشيهاي  تبيين واقع
. شوند مي ازدواج و خانواده در تيتغييرا ايجاد به منجر ساختاري عوامل با تعامل در كه قائلند

 در كه هستند ارزشي و اي ايده متغيرهاي جمله از فراماديگري و دينداري اي، توسعه آمانگرايي
 اي توسعه آمانگرايي تاثير مطالعات اين در. اند گرفته قرار بررسي مورد ازدواج به مربوط مطالعات

 ،2004 ؛ ميترا ،1389كاظمي؛ ،1389ازي؛ني و كاظمي( است بوده معنادار ازدواج سن تاخير بر
 سن بر آن تاثير كه است اي ايده متغيرهاي از ديگر يكي دينداري). 2006 همكارانش؛ و تورنتون
هاي فراماديگري بر  تاثير ارزش). 1392؛ اوجاقلو و سرايي( است گرفته قرار تاييد مورد ازدواج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Thornton 
2 Forman 
3 Mitra 
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 عنوان مطالعه كه با تاييد شده است. در اين)1389(نيازي و تغييرات ازدواج نيز در مطالعه كاظمي
 روي پرسشنامه كمك با و شيوة پيمايش به كه »ازدواج الگوي بر فرهنگي عوامل تاثير بررسي«

 تغييرات چون عواملي تاثير به است گرفته انجام شيراز شهر ساله 17-50 جمعيت از نفر 400
 مطلوب سن( كه ازدواج الگوهاي بر جمعي ارتباط وسايل و اي توسعه آمانگرايي و ارزشي
 داد نشان نتايج. پرداختند) همسر انتخاب نحوه و ازدواج مطلوبيت و طالق به نگرش و ازدواج

 رويم مي فراماديهاي  ارزش با افراد سمت به ماديهاي  ارزش با افراد طرف از چه هر كه
 . شود تر  مي مدرن ازدواج الگوهاي

 و مستقل رابطة متغيرهاي زمينه در گرفته انجام تحقيقات با رابطه در پيشين تحقيقات مرور با
 خالء به توجه با همچنين و ازدواج سن تاخير و ارزشي گيري جهت متغيرهاي يعني وابسته

 تاثير اينگلهارت، تئوري از استفاده با تا است تالش در محقق زمينه، اين در موجود تحقيقاتي
 . دهد قرار بررسي مورد ازدواج شرف در دافرا ازدواج سن بر را ارزشي گيري جهت

 دنبال به كه است نگرشي و ايي ايده هاي تبيين مهمترين ارزشي از و فرهنگي تحول نظريه
اين  .است جوامعهاي  نگرش وها  ارزش و فرهنگي تحوالت و تغيير چگونگي و چرايي فهم

 فرضيه. 1. ميكند تبيين ارها  ارزش دگرگوني كه است كننده بيني پيش فرضيه دو نظريه، داراي
 فرد و اوست اقتصادي و اجتماعي محيط بازتاب فردهاي  اولويت آن براساس كه: كميابي
: شدن اجتماعي فرضيه. 2. است كم عرضة آنها كه است قائل چيزهايي براي را ارزش بيشترين

 رايندف و كنندة شرايط منعكس فرد، اساسيهاي  ارزش كه است قضيه اين بر مبتني اصل اين
 به كميابي فرضيه بنابرين است. كرده تجربه بلوغ از قبل سالهاي در كه است وي پذيري جامعه

 افزايش به اقتصادي رونقهاي  دوره دارد، اشاره اي دوره آثار با مدت كوتاه تغييرات
 بر داللت شدن، فرضية اجتماعي و انجامد، مي گرايي مادي به ركودهاي  دوره و گرايي فرامادي

اينگلهارت معتقد است كه در اثر  ).221: 2000 اينگلهارت،( دارد نسلي بلندمدت آثار دوجو
هاي مادي انسانهاي اين جوامع  توسعه اقتصادي در كشورهاي پيشرفته صنعتي، تحول در ارزش

هاي فرامادي را  هاي مادي به ارزش اي كه روند اين تحول، حركت از ارزش رخ داده، به گونه
 بي سطوح پيدايش دوم جهاني جنگ از پسهاي  دهه هاي وي در طبق يافتهدهد.  نشان مي

 عمومي رفاه دولت توسط كه اجتماعي امنيت باالي نسبتا سطوح همراه به رفاه، از اي سابقه



 

 

 

 

 
 1394دهم، شماره بيستم، پاييز و زمستان شناسي ايران، سال  نامة انجمن جمعيت  56 

  

 

 هنجارهاي به نياز امنيت، احساس افزايش. كرد كمك پذيري آسيب شايع كاهش به آمد فراهم
 خشك و بيني پيش قابل مقررات به نياز رواني فشارهاي تتح افراد. كند مي رنگ كم را مطلق
 -هستند خطر در زيرا كنند حاصل اطمينان دهد مي روي آنچه از كه دارند آن به ها نياز آن. دارند
 بازتاب فراماديون. دارند بيني پيش امكان حداكثر به ها نياز آن و است كم خطا تا شان فاصله
 بيشتري اختالف و تنوع تواند مي شخص خطر بي و امن سبتان اوضاع در: هستند معكوسي پديده

 آن با كه هنجارهايي از انحراف رواني آسيب باشيد فشار تحت شما كه صورتي در. كند تحمل را
 دنياي گسيختگي هم از. كنيد مي امنيت احساس كه است زماني آن ازتر  سخت ايد شديده بزرگ
 از كه اشخاصي اما. است آور اضطراب صورت هر به روانشناسي لحاظ از آن بازسازي و فرد

 از آسانتر را خانوادگي الگوهاي از انحراف) فراماديون( برخوردارند امنيت باالي نسبتا سطح
: 1373، اينگلهارت( پذيرند مي دارند اضطراب احساس پايه، طبيعي دربارة نيازهاي كه اشخاصي

 شان، شخصيت گيري شكل دوران در كه هستند كساني فراماديون اينگلهارت، تعبير به بنا ).201
 كه كه هستند كساني افراد اين. اقتصادي و جاني امنيت داراي يعني بودند سازنده امنيت داراي

. اند كرده فرض مسلم را مالي و جاني امنيت كه چرا است بوده فرامادي شان ارزشيهاي  اولويت
 عشق و خودشكوفايي چون نيازهايي. شود مي ها مطرح آن براي ديگرهاي  نياز دسته يك بنابراين

 بسيار اهميت انساني انتخاب به كه هستند ها كساني آن. باالهستند سطح نيازهاي كه دلبستگي و
 ناشي سازنده امنيت احساس نداشتن دليل به كه هستند افرادي گرايان مادي ولي. دهند مي زيادي

 گرايانه ماديهاي  اولويت داراي ليفع اقتصادي وضعيت و شان شخصيت گيري شكل دوران از
هاي  گيري جهت به منجر امر همين دارند تاكيد جاني و اقتصادي امنيت بر بيشتر افراد اين هستند
 و ميشود ازدواج جمله از اجتماعي مسائل از بسياري به نسبت فراماديون و ماديون متفاوت بسيار
 جنسي روابط مانند جنسيتي و يسنت هنجارهاي از بسياري به نسبت ها را آنهاي  نگرش

توان  مي گسترده، تعميم يك منزله به. ميكند متفاوت..... و طالق و جنين سقط فحشا، نامشروع،
 و اينگلهارت( كنند مي حمايت سنتي هنجارهاي از فراماديون از بيشتر بسيار ماديون داشت انتظار

 ).11: 2004 ديگران،
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اجتماعي ايران به طور عام و  –و شرايط اقتصادي با عنايت به چهارچوب نظري اينگلهارت 
 افزايش تكنولوژيك، و اقتصادي استان كهگيلويه و بويراحمد به طور خاص، مانند رشد و توسعه

حوادثي چون انقالب اسالمي ايران در  و ارتباطات توسعه گسترش شهرنشيني،، تحصيالت سطح
شود با توجه به گامهايي كه اين استان  ساله، پيش بيني مي 8، و بروز جنگ تحميلي 1357سال 

هاي  گيري ارزشي در استان كهگيلويه و بويراحمد از ارزش در مسير توسعه برداشته است جهت
 مطالعات هاي فرامادي تغيير كرده باشد. همچنين با توجه به اينكه نتايج مادي به سمت ارزش

 مسير در ارزشي سنخ لحاظ به ايران كه داد نشان گرفته در زمينه تغييرات ارزشي در ايران انجام
 لحاظ به ايران مردم اكثريت عبارتي به يا بوده فراماديهاي  ارزش به ماديهاي  ارزش از حركت
 ،1390 خسرواني؛ و معدني ،1382 آزادارمكي؛(گيرد  مي قرار التقاطي سنخ در ارزشي سنخ

 در را اي كننده تعيين نقشها،  ارزش شود اين تحول بنابراين پيش بيني مي). 1386كمان؛ رنگين
  .كند بازي تغييرات سن ازدواج در استان كهگيلويه و بويراحمد تبيين

 روش شناسي
 از يكي كه پيمايش روش از كه است كمي رهيافت و گرايي اثبات پارادايم بر مبتني پژوهش اين

 ايـن  در اريآمـ  جامعه .است كرده پيروي است كمي مطالعات در تحقيقهاي  روشترين  مناسب
 آزمايشـات  انجـام  جهت ،1394 سال بهار فصل در كه باشد مي ازدواجي شرف در پژوهش افراد

 مراجعـه  بويراحمـد  و كهگيلويه استان سطح در درماني-بهداشتي مراكز به ازدواج از قبل پزشكي
 شـامل  آمـاري  باشد. نمونه روش نمونه گيري در اين مطالعه، نمونه گيري در دسترس مي. كردند
 از كه است استان سطح در بهداشتي مراكز به كنندگان مراجعه از ) زن 200 و مرد 200( نفر 400
 منظـور  بـه  و، مراجعـه  زوجـين  بـه  تصـادفي  طور به نمودند مي اقدام مراكز اين به كههايي  زوج

 فقـط  ميـان  در يك صورت به زوج، هر از شده آوري جمعهاي  داده در همپوشاني از جلوگيري
 آوري جمـع  ابزار. شد اقدامها  داده آوري جمع به و كرده مراجعه) مرد يا زن(ها  آن از فرن يك به

 متغيـر  شـامل؛  مسـتقل  متغيرهـاي  پـژوهش،  ايـن  در. اسـت  پرسشنامه پژوهش اين در اطالعات
 اقتصـادي  پايگاه ،)بودن روستايي يا شهري( سكونت محل، تحصيالت سطح گيري ارزشي، جهت
بنـدي   تحقيـق، زمـان   ايـن  در وابسته متغير و باشد مي اشتغال وضعيت و ردف خانواده اجتماعي –
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 يا گويه يك طريق از تحقيق متغيرهاي اكثر پرسشنامه، اين در .ازدواج يا همان سن ازدواج است
 گيـري  جهـت  و خـانواده  اجتمـاعي  – اقتصـادي  وضعيت متغير دو فقط و اند شده سنجيده سوال
 .اند شده سنجيده شاخص ياا ه گويه مجموعه طريق از ارزشي

 تعيين حجم نمونه براساس جمعيت تابعه مراكز بهداشتي استان كهگيلويه و بويراحمد .3جدول 
 تعداد نمونه جمعيت تابعه مراكز بهداشتي مراكز بهداشتي جمعيت به تفكيك شهرستان شهرستان

 243771 بويراحمد
 180 295811 بويراحمد

 52040 دنا

 37048 بهمئي
 

 كهگيلويه
 32159 چرام 136 222902

 153695 كهگيلويه

 20669 باشت
 84 139886 گچساران

 119217 گچساران

 400 658599  658599 كل

 ، جمعيت شهرستان لنده، با جمعيت شهرستان كهگيلويه لحاظ شده است.90در سرشماري  
نگلهارت سنجه دوازده ارزشي هاي ارزشي مادي و فرامادي، اي براي اندازه گيري اولويت

كند شكل و ساختار سنجة اينگلهارت كه در تحقيق حاضر مورد استفاده قرار  خود را ارائه مي
 ميگيرد در شكل زير آمده است:

 هاي ارزشي مادي و فرامادي اينگلهارت شكل و ساختار سنجة اولويت .4جدول 
 هاي مادي ارزش هاي فرامادي ارزش

 هاي دولت ردم در تصميم گيرياعطاي حق بيشتر به م -1

 دفاع از آزادي بيان -2

هاي مربوط به كـار و   اعطاي حق بيشتر به مردم در تصميم گيري -3
 اجتماعشان

 كوشش در جهت زيباسازي شهرها -4

 تر و انساني تر اي دوستانه حركت به سوي جامعه -5

هـا در آن بيشـتر از    اي كه ارزش انديشـه  حركت به سوي جامعه -6
 پول است

 در كشورحفظ نظم  -1
 مبارزه عليه افزايش قيمت ها -2
 حفظ آهنگ رشد سريع اقتصادي -3
اطمينان از اينكه كشـور نيـروي دفـاعي     -4

 نيرومندي دارد
 حفظ اقتصاد با ثبات -5
 مبارزه با تبهكاري -6
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سنخ ارزشي تقسيم بندي كرده است، افرادي كه  4بر همين مبنا، اينگلهارت افراد را به 
كنند مادي محسوب  گزينه از پنج گزينه اولشان انتخاب مي 4را حداقل براي  هاي مادي خواسته

 انتخاب اولشان گزينه پنج از گزينه 3 براي حداقل را ماديهاي  شوند؛ آنهايي كه خواسته مي
گزينند التقاطي  شوند؛ آنهايي كه دو خواسته مادي را بر مي مي محسوب التقاطي مادي كنند مي

تنها به يك خواستة مادي بيشترين اولويت را ميدهند و يا به هيچ يك از  فرامادي و كساني كه
 ).186: 1373شوند (اينگلهارت،  دهند فرامادي ناميده مي هاي مادي، اولويت را نمي خواسته

از طريق ميزان درآمد خانواده و سطح  خانواده اجتماعي -اقتصادي موقعيت شاخص
عني از طريق اين سه گويه شاخصي با وزن مساوي تحصيالت پدر و مادر سنجيده شده است ي

 ارزشي گيري جهت شاخص شود. پايايي اجتماعي خانواده ساخته مي –به نام پايگاه اقتصادي 
 اعتبار از سنجش ابزار اعتبار سنجش براي است گرفته قرار تاييد مورد قبال اينگلهارت توسط
 نظران صاحب و اساتيد از تن چند به پرسشنامه سواالت كه شكل بدين. شد استفاده صوري
 روش از ،)پرسشنامه( اطالعات آوري جمع ابزار پايايي تعيين براي. شد ارائه داوري براي

 .شد استفاده كرونباخ، آلفاي ضريب

 ها يافته
دهند ميـزان شهرنشـيني    آورده شده است كه نشان مي 5هاي نمونه مورد بررسي درجدول   مشخصه

باشد. اين آمار باالي شهرنشـيني، يكـي    درصد مي 62و  65زن به ترتيب  در بين پاسخگويان مرد و
 نيمـي  از دهد بيش هاي وقوع نوسازي در جامعه مورد مطالعه است. نتايج همچنين نشان مي از نشانه

. هسـتند  پاييني اجتماعي -اقتصادي موقعيت داراي كه اند شده بزرگهايي  خانواده در پاسخگويان از
شـده   سـنجيده  والـدين  درآمـد  و تحصـيالت  ميزان با فرد هر خانواده اجتماعي -اقتصادي موقعيت
 باشند.   درصد زنان داراي شغل مي 17درصد مردان و  40در اين بررسي حدود  .است
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 )نمونه مشخصات( تحقيق متغيرهاي براساس پاسخگويان توزيع .5جدول

 پاسخگو
 متغير

 زن مرد
 درصد فراواني درصد فراواني

 كونتمحل س
 62,0 124 65,0 130 شهري
 38,0 76 35,0 70 روستايي

 اقتصادي-پايگاه اجتماعي
 53,0 106 59,0 118 پايين
 44,0 88 38,0 76 متوسط
 3,0 6 3,0 6 باال

 وضعيت اشتغال
 17,0 34 40,5 81 شاغل

 83,0 166 59,5 119 غيرشاغل

 سطح تحصيالت
 21,0 42 21,0 42 زير ديپلم
 27,0 54 18,5 37 ديپلم

 52 104 60,5 121 دانشگاهي

 گيري ارزشي جهت

 30,0 60 24,0 48 مادي محض
 36,5 73 34,0 68 التقاطي مادي
 26,0 52 28,5 57 التقاطي فرامادي
 7,5 15 13,5 27 فرامادي محض

 
 در نيز را دانشگاهي و عالي تحصيالت گسترش تحصيالت، شدن همگاني بر عالوهها  يافته

 داراي پاسخگو، زنان درصد 50 و مردان درصد 60 حدود، نتايج طبق ميدهد نشان جنس دو بين
 لحاظ به پاسخگويان اكثر دهد مي نشان همچنينها  يافته. هستند دانشگاهي تحصيالت

 مربوطهاي  فراواني كردن جمع با. هستند التقاطي گيري ارزشي جهت داراي گيري ارزشي، جهت
 درصد 60 از بيش كه بينيم مي فرامادي، التقاطي و مادي التقاطي رزشياهاي  گيري جهت به

 در مردان، و زنان تفاوت. هستند التقاطي فرامادي، -مادي ارزشي طيف لحاظ به پاسخگويان
تر  نمايان محض فرامادي و محض مادي سنخ دو در و كم خيلي التقاطي ارزشيهاي  گيري جهت
 درصد عكس، بر و مردان از بيشتر زنان بين در يگراي مادي درصد كه شكل بدين. است
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كه نشان دهندة توزيع پاسخگويان براساس  1نمودار  .است بيشتر مردان بين در گرايي فرامادي
سال ازدواج  25-29متغير وابسته تحقيق است گوياي آن هست كه مردان بيشتر در بازه سني 

كنند اما بيشترين ازدواج  ال ازدواج ميس 20درصد آنها در سنين كمتر از  2,5كنند و فقط  مي
 20درصد زنان در سنين كمتر از  20افتد و حدود  سال اتفاق مي 24-20زنان در بازة سني 
 كنند. سالگي ازدواج مي

 
 ازدواج و به تفكيك جنس سن براساس پاسخگويان توزيع .1نمودار

 
با توجه به سطح معناداري  دهد كه آمده است نشان مي 6نتايج تحليل دومتغيره كه در جدول 

)0,000Sig= آزمون (F99گيري ارزشي در سطح  ، رابطه بين ميانگين سن ازدواج و جهت 
گروه  4ميانگين سن ازدواج مردان در بين  درصد هم براي زنان و هم براي مردان معنادار است.

، 26,75، 25,1ارزشي مادي محض، التقاطي مادي، التقاطي فرامادي و فرامادي محض به ترتيب 
سال بوده  28,87و  24,90، 22,29، 22,2سال و براي زنان به همين ترتيب  31,52و  28,72

دهد كه ميانگين سن  است. در بررسي رابطه سن ازدواج و ميزان تحصيالت نتايج نشان مي
بوده است در حالي كه اين  20,52و  26,31ازدواج براي مردان و زنان زير ديپلم به ترتيب 

 بوده است.  25,49و  27,97گين براي مردان و زنان دانشگاهي ميان
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 آزمون تفاوت ميانگين سن ازدواج بر اساس متغيرهاي تحقيق (تحليل دو متغيره) .6جدول 

 طبقات متغيرها متغيرها
 زن مرد

 تعداد ميانگين تعداد ميانگين

 گيري ارزشي جهت

 60 22,23 48 25,13 مادي محض
 73 22,29 68 26,75 التقاطي مادي
 52 24,90 57 28,72 التقاطي فرامادي
 15 28,87 27 31,52 فرامادي محض

 Sig=   0,000          F=17,754 Sig=0,000         F=13,460 

 تحصيالت

 42 20,52 42 26,31 زير ديپلم
 54 21,87 37 27,68 ديپلم

تحصيالت 
 دانشگاهي

27,97 121 25,49 104 

 Sig= 0,109             F=2,239 Sig=0,000     F=27,506 

-پايگاه اقتصادي
 اجتماعي

 106 22,25 118 27,12 پايين
 88 24,83 76 28,20 متوسط
 6 24,84 6 28,33 باال
 Sig=0,230          F=1,481 Sig=0,000       F=8,381 

 وضعيت اشتغال
 34 27,85 81 29,07 شاغل

 166 22,57 119 26,54 غيرشاغل
 Sig=         0,000  T=4,147 Sig= 0,000        T=   6,710  

 محل سكونت
 124 24,20 130 27,82 شهر
 76 22,28 70 27,9 روستا
 Sig=0,261        T= 1,127 Sig= 0,004    T= 2,914 

 
شود بين مردان داراي تحصيالت دانشگاهي و مردان  همانطور كه در جدول مشاهده مي

داراي مدرك ديپلم، اختالف چنداني به لحاظ ميانگين سن ازدواج وجود ندارد اما بين زنان 
اختالف فاحشي وجود دارد. با توجه به  ديپلم، مدرك داراي زنان و دانشگاهي تحصيالت داراي
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ها براي مردان معنادار نبوده است چون سطح  ، اين تفاوت ميانگينFسطح معناداري آزمون 
برابر با  Fبوده ولي براي زنان معنادار بوده است چرا كه سطح معناداري  0,05شتر از معناداري بي

 است.  0,000
توان گفت كه مردان و زنان  اجتماعي مي -در بررسي رابطه سن ازدواج و وضعيت اقتصادي

طبقه اجتماعي پايين سن ازدواج كمتري نسبت به ديگر طبقات دارند و افراد طبقات باال سن 
ج باالتري نسبت به دو طبقه ديگر دارند. اين اختالف ميانگين در بين زنان نسبت به مردان ازدوا

 0,05براي رابطه دو متغير در بين مردان باالي  Fمشهودتر است. چون سطح معناداري آزمون 
توان گفت كه رابطه  درصد مي 99است رابطه دو متغير براي مردان معنادار نيست اما با اطمينان 

 دو متغير در بين زنان معنادار است.بين 
توان گفت كه بين وضعيت اشتغال و  مي Tبا توجه به نتايج جدول و سطح معناداري آزمون 

سن ازدواج پاسخگويان (هم مردان و هم زنان) رابطه معناداري وجود دارد بدين شكل كه افراد 
كنند. ميانگين  تري ازدواج ميشاغل، چه مردان و چه زنان، نسبت به افراد غيرشاغل در سنين باال

 سال بوده، در حالي كه اين مقدار براي مردان 27,85و  29,7سن مردان و زنان شاغل به ترتيب 
 همچنين Tنتايج جدول و سطح معناداري آزمون  باشد. مي 22,57و  26,54غيرشاغل  زنان و

ان تاييد ولي براي دهد كه فرض تفاوت ميانگين دو گروه شهري و روستايي براي زن نشان مي
شود. به عبارت ديگر تفاوت چنداني بين ميانگين دو گروه مردان روستايي وشهري  مردان رد مي

باشد كه به طور  وجود ندارد. ولي ميانگين سن ازدواج زنان شهري و روستايي با هم متفاوت مي
 سال ديرتر از زنان روستايي ازدواج ميكنند.  2متوسط زنان شهري 

متغير مستقل (ميزان تحصيالت، وضعيت اشتغال،  5دومتغيره به بررسي رابطه در تحليل 
گيري ارزشي) با متغير سن ازدواج  اجتماعي خانواده و جهت -محل سكونت، وضعيت اقتصادي

متغيرها، تاثير مستقل هر يك از  ساير اثر كنترل پرداخته شد. در اين بخش درصد هستيم با
، اثر مستقل هر يك از اين متغيرها آمده است. 7جيم. در جدولمتغيرها را بر سن ازدواج بسن

با توجه به نتايج اين جدول، متغيرهاي تحصيالت، محل سكونت،  مرد پاسخگويان براي
اجتماعي خانواده به طور مستقل تاثير معناداري بر سن ازدواج ندارند و فقط  -وضعيت اقتصادي

ثر معنادار خود را با كنترل ساير متغيرها حفظ گيري ارزشي ا دو متغير وضعيت اشتغال و جهت
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ترين  گيري ارزشي داراي بيش توان گفت كه متغير جهت اند. بر اساس بتاهاي استاندارد مي كرده
باشد كه  مي 0,507بين متغيرها  R)باشد. مقدار ضريب همبستگي ( تاثير بر سن ازدواج مردان مي

متغير سن ازدواج رابطه همبستگي نسبتا قوي دهد بين مجموعه متغيرهاي مستقل و  نشان مي
باشد نشان  مي 0,238) كه برابر با Adj. R2وجود دارد. همچنين مقدار ضريب تعيين تعديل شده (

متغير مستقل ذكر شده در  5درصد از كل تغييرات سن ازدواج مردان، وابسته به  23,8دهد كه  مي
غيرهاي مستقل نزديك به يك چهارم واريانس باشد. به عبارت ديگر، مجموعه مت اين معادله مي

) درسطح F )13,424كنند. با توجه به معناداري مقدار آزمون  سن ازدواج مردان را تبيين مي
متغير  5توان نتيجه گرفت كه مدل رگرسيوني تحقيق مركب از  ، مي0,01خطاي كوچكتر از 

مجموعه متغيرهاي مستقل مستقل و يك متغير وابسته (سن ازدواج) مدل خوبي بوده است و 
 قادرند تغييرات سن ازدواج مردان را تبيين كنند.

 
 اثر متغيرهاي مستقل بر سن ازدواج با كنترل ساير متغيرها (تحليل چند متغيره) .7جدول

 استاندارد ضرايب ضرايب استاندارد نشده مدل جنس
t سطح معناداري 

B Std.Error Beta 

 مرد

 0,699 0,387 0,026 0,363 0,140 ميزان تحصيالت
 0,004 -2,912 -0,190 0,584 -1,702 وضعيت اشتغال
 0,687 0,403 0,027 0,614 0,247 محل سكونت
 0,210 1,258 0,083 0,528 0,664 وضعيت خانواده

 0,000 6,572 0,419 0,286 1,880 گيري ارزشي جهت
13,424F=                                                   0,000   sig= 

0,238 Adj. R2=                                         0,257R2=                                     0,507R= 

 زن

 0,000 4,487 0,292 0,376 1,689 تحصيالت ميزان
 0,000 -4,398 -0,275 0,768 3,378 اشتغال وضعيت
 0,977 0,029 0,002 0,610 0,017 سكونت محل

 0,359 0,920 0,061 0,550 0,506 خانواده وضعيت
 0,000 4,816 0,279 0,290 1,397 گيري ارزشي جهت

sig=   0,000                                                  F=   22,563 
0,351=Adj. R2                                     0,368  R2=                             0,606  =R 
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 وضعيت سكونت، محل متغيرهاي، جدول اين نتايج به توجه با زن پاسخگويان براي
ولي متغيرهاي  ندارند ازدواج سن بر معناداري تاثير مستقل طور به خانواده اجتماعي -اقتصادي

 حفظ متغيرها ساير كنترل با را خود معنادار اثر گيري ارزشي جهت و اشتغال وضعيت تحصيالت،
 بر تاثيرترين  بيش داراي تحصيالت متغير كه گفتتوان  مي استاندارد بتاهاي اساس بر. اند كرده
 نشان كه باشد مي 0,606 متغيرها بين ) R( همبستگي ضريب مقدار. باشد زنان مي ازدواج سن
. دارد ودوج بااليي همبستگي رابطه ازدواج سن متغير و مستقل متغيرهاي مجموعه بين دهد مي

 35,1 كه دهد مي نشان باشد مي 0,351 با برابر كه) Adj R2( شده تعديل ضريب مقدار همچنين
 معناداري به توجه با. گردد متغير تبيين مي 5بواسطه اين  ازدواج زنان، سن تغييرات كل از درصد
 مدل كه گرفت نتيجهتوان  مي ،0,01 از كوچكتر خطاي ) درسطحF )22,563آزمون مقدار

  كند. ها را برازش مي به خوبي داده تحقيق رگرسيوني

 گيري بحث و نتيجه
تغييرات خانواده، در طي نيم قرن اخير بيش از پيش مورد توجه محققان علوم اجتماعي در سطح 
ايران و جهان بوده است چرا كه خانواده در جهان امروز بيش از گذشته و همراه با ديگرتغييرات 

صادي و تكنولوژيكي در معرض دگرگوني و تغيير قرار گرفته اسـت. يكـي   گسترده اجتماعي، اقت
از تغييرات مهم خانواده، تغيير الگوهاي ازدواج بـه ويـژه تغييـر الگـوي سـني ازدواج اسـت. در       
بسياري از جوامع، ازدواج شكل و معناي سنتي خود را از دست داده و اشكال جديدي بـه خـود   

تـرين مسـئله    ين كننده ازدواج در امر باروري بـه عنـوان اصـلي   گرفته است. با توجه به نقش تعي
جمعيتي ايران و همچنين سـاختار جـوان كشـور، مطالعـه تغييـرات الگوهـاي ازدواج و عوامـل        

اي دارد. در ايـن مطالعـه بـا     هاي كـالن جامعـه اهميـت ويـژه     تاثيرگذار بر آن در سياست گذاري
مـورد و چهـارچوب    400گردآوري اطالعـات از   وبه شيوه پرسشنامه استفاده از روش پيمايش 

گرايانـه در تغييـر    گرايانـه و فرامـادي   هـاي مـادي   گيـري ارزش  نظري اينگلهارت، به نقش جهـت 
 بندي ازدواج در استان كهگيلويه و بوير احمد پرداخته شده است.   زمان

ه مورد مطالعه دهد كه الگوي سني ازدواج در جامع ها همانند نتايج مركز آمار نشان مي يافته
تغيير قابل توجهي داشته است بدين شكل كه ميانگين سن ازدواج در بين مردان و زنان به 
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درصد از  62,5سال رسيده است. نتايج همچنين نشان داد كه  23و  27ترتيب به بيش از 
گيري ارزشي صرفا  درصد داراي جهت 10,5گيري ارزشي التقاطي و  پاسخگويان داراي جهت

 مادي هستند.  صرفا ارزشي گيري درصد داراي جهت 27و فرامادي 
 براي هم و زنان براي هم گيري ارزشي جهت و ازدواج سن دهد بين بررسي حاضر نشان مي 
 افراد سمت به گرا مادي افراد طرف از چه بدين شكل كه هر. وجود دارد رابطه معناداري مردان

 گراها فرامادي نظري، چارچوب براساس. رود مي باالتر افراد ازدواج سن برويم گرا فرامادي
 هنجارهاي از گراها مادي از كمتر و دارند گراها مادي به نسبت تري مدرن رفتارهاي و نگرش
گرا سن ازدواج  رفت كه افراد فرامادي ميكنند. با توجه به اين نظريه، انتظار مي پيروي سنتي

اي براي  در بين متغيرهاي زمينه .است امر نهمي گوياي تحقيقهاي  باالتري داشته باشند كه يافته
-زنان، هر چهار متغير يعني تحصيالت، وضعيت اشتغال، محل سكونت و وضعيت اقتصادي

با سن ازدواج دارند. ولي براي مردان، فقط متغير وضعيت اشتغال  معناداري اجتماعي رابطه
 باشد. داراي رابطة با سن ازدواج مي
مشاهده شد  مستقيم و مثبت حصيالت و سن ازدواج زنان رابطهطبق نتايج، بين دو متغير ت

رود. با توجه به اينكه  مي باال تحصبالت سطح افزايش با زنان ازدواج بدين شكل كه سن
تحصيالت، موجب مشاركت بيشتر زنان در امور بيرون از خانه و آگاهي از وضعيت خويش و 

تي همانند مردان شده است و در نتيجه تالش براي نيل به بهبود آن در جهت نيل به موقعي
دهد تمايل به ازدواج زودرس را در زنان  منفعت حاصل از ازدواج را براي زنان كاهش مي

، 2011، فورمن؛،2006؛ ،تورنتون1996دهد. نتايج مطالعات پيشين (مالهوترا و تاسي؛  كاهش مي
، 1392گيالن؛ مودياني، مح1388، زارعي؛1389،كاظمي و نيازي؛ 2008زهانگير و همكاران؛

. با اين مطالعه همخواني دارند. نتايج همچنين نشان )1385، سرايي؛1390غفاري؛ و پور حبيب
دادند كه شهرنشيني باعث باال رفتن سن ازدواج زنان شده است. اين يافته با مطالعات پيشين 

ز مويد نظريه نوسازي ) همخواني دارد. دو يافته باال ني1385، سرايي؛ 1388، زارعي؛2004(ميترا؛ 
است كه تغيير الگوي سني ازدواج را به تغييرات ساختي به جهت ظهور نيروهاي اجتماعي چون 

اجتماعي  -سازد. طبق نتايج، با بهبود وضعيت اقتصادي شهرنشيني و آموزش همگاني مرتبط مي
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تصادي اجتماعي يابد. به معناي ديگر افرادي كه وضعيت اق خانواده، سن ازدواج زنان افزايش مي
خانواده شان خوب است كمتر گرايش به ازدواج زودرس دارند ولي افرادي كه خانواده شان 
وضعيت اقتصادي و اجتماعي خوبي ندارند زودتر ازدواج ميكنند. نتايج مطالعات پيشين 

) با اين يافته همخواني دارد. هم 1392؛حسيني و گراوند، 1391، ؛ بحيرايي2008(زهانگير، 
ن و هم زنان شاغل، سن ازدواج باالتري نسبت به افراد غيرشاغل دارند. با توجه به اينكه، مردا

الزمه اكثر مشاغل امروزي، آموزش و تحصيالت است. از يك طرف، طول سالهاي تحصيل 
شود و از طرف ديگر تحصيالت، آگاهي افراد را نسبت به  باعث به تاخير افتادن سن ازدواج مي

توان گفت كه اشتغال آنها منجر به  برد. در مورد زنان نيز مي ودرس باال ميمشكالت ازدواج ز
استقالل و بهبود موقعيت شان ميشود كه خود از داليل تاخيرازدواج هستند. اين يافته با نتايج 

، ، 1391 بحيرايي ،1392گيالن محمودياني ،1392 گراوند و تحقيقات پيشين(حسيني
باشد. نتايج تحليل  همسو مي )1996، مالهوترا و تاسي 2008ن، زهانگير و همكارا1388زارعي

اجتماعي و -چند متغيره نشان ميدهد كه با كنترل متغيرها، براي زنان متغيرهاي وضعيت اقتصادي
گيري ارزشي و  محل سكونت معناداري خود را از دست دادند و متغيرهاي تحصيالت و جهت

گيري  دارند ولي براي مردان، فقط متغيرهاي جهت وضعيت اشتغال اثر معناداري بر سن ازدواج
 ارزشي و وضعيت اشتغال داراي اثر معنادار بر سن ازدواج هستند.

توان گفت عليرغم اينكه استان كهگيلويه و  در پايان و با بررسي هدف كلي تحقيق، مي 
چند دهة  شود ولي در بويراحمد به لحاظ توسعه يافتگي، استاني كمتر توسعه يافته محسوب مي

هاي توسعه يافتگي پيشرفت قابل  اخير بخصوص بعد از انقالب اسالمي، به لحاظ شاخص
درصد بخشي از  82درصد و ميزان باسوادي  52,6اي داشته است كه ميزان شهرنشيني  مالحظه

جهش اين استان به سمت توسعه است، آمار باالي فارغ تحصيالن دانشگاهي و وجود ذخاير زير 
يعي از جمله نفت و گاز در شهرستانهاي گچساران و بهمئي و همچنين رونق صنعت زميني و طب

هاي محكم تري در  گردشگري در چند دهة اخير باعث شده كه استان كهگيلويه و بويراحمد گام
مسير توسعه بردارد. مطابق با ديدگاه اينگلهارت، چنين جهشي به سمت توسعه، جهش به سمت 

گيري ارزشي  ها اكثريت افراد داراي جهت ه داشته است كه طبق يافتهگري را به همرا فرامادي
گيري ارزشي در  باشند كه به عبارتي در جامعه مورد مطالعه، افراد به لحاظ جهت التقاطي مي
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باشند اين يافته با مطالعات پيشين  هاي فرامادي مي هاي مادي به ارزش مرحله انتقال از ارزش
همخواني دارد. ). 1386كمان؛ رنگين ،1390 خسرواني؛ و عدنيم ،1382 ارمكي؛ آزاد (تقي

توان گفت تغييراتي كه در نظام ارزشي  براساس چهارچوب نظري اينگلهارت و نتايج تحقيق مي
بندي  هاي بعد از انقالب هستند بوجود آمده است بر زمان نمونه مورد مطالعه كه اكثرا نسل

ل تاخير سن ازدواج در استان كهگيلويه و بويراحمد ازدواج اثرگذار بوده است و يكي از دالي
گيرند گرايش بيشتري  باشد. نتايج نشان داد افرادي كه به لحاظ ارزشي در سطح مادي قرار مي مي

گيري ارزشي مادي به سمت افراد با  به ازدواج زودرس دارند اما هر چه از طرف افراد با جهت
ها از  شود با تغيير ارزش رود. پيش بيني مي باال مي گيري ارزشي فرامادي برويم سن ازدواج جهت

هاي فرامادي، سن ازدواج در انطباق با توسعه و نوسازي و در نتيجه تغييرات  التقاطي به ارزش
ارزشي بيشتر از وضعيت موجود آن شود. قبل از اينكه مسئله تاخير سن ازدواج،به بحران تبديل 

يط ساختاري براي ازدواج جوانان بخصوص حل شود سياستگذاران، ضمن فراهم كردن شرا
هاي منفي افراد نسبت به  دنبال راهكارهايي جهت تغيير نگرش مشكل بيكاري آنها، بايد به

 باشند. "شود ازدواج مانع خودشكوفايي و خود تحقق بخشي مي"ازدواج، از جمله اينكه 

   منابع    
، ترجمه مريم وتر، تهران: يشرفته صنعتيتحول فرهنگي در جامعه پ)، 1373اينگلهارت، رونالد ( 

 انتشارات كوبر.

نامه ، "طبيت نظام ارزشي جامعه ايراني: مادي، فرامادي يا تلفيقي"). 1382آزاد ارمكي، تقي( 
 .15-2، صص 10، سال هشتم، شماره پژوهش فرهنگي

موردي  بررسي عوامل اجتماعي موثر بر افزايش سن ازدواج (مطالعه"). 1391بحيرايي، الهام ( 
، "1390دانشجويان دختر دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات سال 

 پايان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي.

، "تحوالت خانواده: پويايي خانواده در حوزه هاي فرهنگي گوناگون"). 1384بهنام، جمشيد ( 
 ترجمه محمد جعفر پوينده)، چاپ دوم، تهران: نشر ماهي.(
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 در زن ،" دختران ازدواج سن افزايش علل" .)1390(غفاري  غالمرضا و گتابي،كرم پور حبيب 
 .7-34 صص اول، شماره نهم، دور ،سياست و توسعه

سن سنجش عوامل موثر بر شكاف رفتار و نگرش زنان به  ").1392حسيني، حاتم و مريم گراوند ( 
 .118-101، 1، شماره 11، دوره زن در توسعه و سياست ،"مناسب ازدواج در شهر كوهدشت

پژوهشنامه ، "تحول فرهنگي ايرانيان: تطبيق انتقادي نظريه اينگلهارت"). 1386رنگين كمان، امين( 
 .196-161؛ صص7، شماره پژوهشكده تحقيقات استراتژيك

زدواج، نحوه انتخاب همسر و معيارهاي همسرگزيني بررسي تطبيقي سن ا ").1388زارعي، فائزه ( 
 ،پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران."12و  6در شهر تهران: مطالعه موردي مناطق

 انجمن نامه ،"ايران در جمعيتي گذار جريان در خانواده تغيير و تداوم ".)1385(حسن  سرايي، 
 .49-32.دوم شماره يكم، سال ،ايران شناسي جمعيت

مطالعه نسلي تغيير ارزش ازدواج در ايران( مطالعه موردي  ").1392سرايي، حسن و سجاد اوجاقلو ( 
 .41 -19، سال پنجم، شماره چهارم، صص مطالعات توسعه اجتماعي ايران، "زنان شهر زنجان)

، "قوميت و الگوهاي ازدواج در ايران ").1384عباسي شوازي، محمدجالل و رسول صادقي ( 
 .47-25، صص 1، شماره 3، دوره نپژوهش زنا

سطح روند و الگوي ازدواج خويشاوندي در  ").1385عباسي شوازي، محمدجالل و فاطمه ترابي ( 
 .61-88، صص 2، شماره نامه انجمن جمعيت شناسي ايران، "ايران

پژوهش ، "تحول سن ازدواج در ايران و عوامل جمعيتي موثر بر آن  ").1384كاظمي پور، شهال ( 
 .50-27. صص: 3، شماره نزنا

 ،"ازدواج الگوي بر فرهنگي عوامل تاثير بررسي ".)1389(صغري نيازي و زهرا كاظمي، 
 .23-3، صص: 2 شماره يازدهم، دوره ،ايران شناسي جامعه

 و دختران هاي نگرش بين شكاف بر اي توسعه گرايي آرمان تاثير بررسي ".)1389(زهرا كاظمي، 
 .300-312 صص: ،23 شماره ششم، سال ،پژوهي خانواده ،"خانواده و واجازد به نسبت آنها مادران

پيوند سنت و نوسازي در افزايش سن ازدواج: نمونه ي ايرانيان  "). 1385كنعاني، محمدامين ( 
 .126-104، صص: 1، شماره نامه انجمن جمعيت شناسي ايران، "تركمن

نامه علوم ، "بررسي عوامل پشتيبانسن ازدواج در حال افزايش:  ").1383محموديان، حسين ( 
 .53-27، صص: 24، شماره اجتماعي



 

 

 

 

 
 1394دهم، شماره بيستم، پاييز و زمستان شناسي ايران، سال  نامة انجمن جمعيت  70 

  

 

بررسي تطبيقي الگوهاي ازدواج در بين زنان و مردان در شهر  ").1392محمودياني گيالني، سراج ( 
 ، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران."كرمانشاه

عوامل موثر بر جهت گيري ارزشي دانشجويان دانشگاه " ).1390معدني، سعيد و عباس خسرواني ( 
 .143-123، سال اول، شماره سوم، صص: مطالعات جامعه شناسي ايران، "آزاد اسالمي اراك
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