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تبیین عوامل جامعهشناختی مؤثر بر نگرشهای بین نسلی به
کارکردهای ازدواج
(مطالعه موردی سه نسل از زنان شهر اصفهان)
علي قنبري برزیان*  ،مژگان كاویان نسب
تاريخ دريافك5493/4/2 :

**

تاريخ پذير 5493/55/4 :

چكیده
ازدواج در فرهنگ ايراني مهمترين و مقبولترين راه براي تشكيل خانواده و ساماندهي
بقاي نسل و كسب آرامش رواني اسك.اين پژوهش به بررسي كاركردهاي ازدواج از منظر
سه نسل از زنان اصفهاني توجه دارد و هدف آن تبيين و تحليل بين نسلي عوامل مؤثر بر
نگر

افراد نسبك به كاركردهاي ازدواج اسك و به اين سؤال پاسخ ميدهد كه نگر

سه

نسل از زنان اصفهاني نسبك به كاركردهاي ازدواج تحك تمثير چه عواملي اسك؟ در مباني
نظري از نظريههاي اينگلهارت ،گيدنز  ،باومن استفاده گرديد.رو

تحقيي مورد استفاده

در مقاله حاضر ،پيمايش و ابزار گردآوري دادهها ،پرسشنامه اسك .جامعه آماري تحقيي
هم زنان  42تا  29ساله مناطي ي  ،شش و چهارده شهر اصفهان ميباشد كه با استفاده از
رو

نمونهگيري سهميهاي  432نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند.نتايج پژوهش

نشان داد متغير تعلي به نسلهاي گوناگون ،ميزان دينداري ،ميزان اعتماد اجتماعي و ميزان
فردگرايي رابطهاي معنادار با نگر

افراد نسبك به كاركردهاي ازدواج دارد .رابطه بين

رضايك از زندگي و پايگاه اقتصادي -اجتماعي با نگر

افراد نسبك به كاركردهاي

ازدواج در معادله رگرسيون معنادار نبوده اسك .براسا

نتايج تحقيي ،باوجود برخي

تفاوتها  ،تضادي در ادراک نسلها درمورد اهميك و كاركرد ازدواج وجود ندارد.
واژههاي كلیدي :اعتماد ،نسل ،نگر

 ،فردگرايي ،كاركردهاي ازدواج

* استاديار علوم اجتماعي دانشگاه اصفهان (نويسنده مسئول).
** كارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه اصفهان.

qanbari20@yahoo.com
mojgankaviannasab@yahoo.com
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مقدمه و بیان مسئله
ازدواج پيمان مقدسي اسك كه در ميان تمام اقوام و ملل در تمام زمانها و مكانها
وجود داشته اسك .ازدواج سرآغاز تشكيل خانواده و يكي از قديميترين نهادهاي
اجتماعي اسك كه تاريخي به قدمك حيات انسان دارد .بي ترديد ازدواج مقبولترين
نوع ساماندهي و نظم دادن به رابطه عاطفي در پاسخ به نيازهاي اجتماعي ،فرهنگي و
عاطفي و از نظر گستردگي جهان شمول ترين نهاد در جهان اسك .اما همانند ديگر
نهادها ،خانواده نيز درمسير تحوتت خود تغييرات فراواني داشتهاسك كه امروزه جامعه
بشري نياز بيشتري به شناخك اين تحوتت دارد و بخشي از اين تحوتت ،در حوزه
ازدواج رخ داده اسك .نياز به تشكيل خانواده و ازدواج را ميتوان به كاركردهايي مرتبط
دانسك كه با تغيير نيازهاي بشر در نظام هاي اجتماعي مختلف و همگام با تغيير در
ساير نهادهاي اجتماعي دگرگون شده اسك اما همچنان به عنوان ي

پديده اجتماعي،

كاركردي به حيات خود ادامه ميدهد (زكريايي .)52:5494 ،از ديد گيدنز اين تحول
مربوط به كاركردهاي ازدواج اسك كه انسان معاصر بدليل تغييرات فرهنگي پسامدرن با
آن مواجه شده اسك (گيدنز. )23 :5432 ،
در ميان تغييرات فرهنگي و اجتماعي كه اين روزها در جريان اسك ،تغييراتي كه
در زيسك جنسي ،حيات عاطفي ،ازدواج و خانواده در حال وقوع اسك بسيار مهم و
قابل تممل هستند .اينكه چگونه درباره خود فكر كنيم و چگونه با ديگران پيوند برقرار
كنيم ،انقالبي در جريان اسك .اين انقالبي اسك كه در مناطي و فرهنگهاي مختلف با
سرعكهاي متفاوت در حال پيشرفك اسك (گيدنز .)433 :5432 ،حضور دائمي جامعه
در كار زوجيك و كوشش آن در راه به نظم و قاعده كشاندن آنچه ميتوانسك صرفاز در
جهك ارضاي غرايز صورت بندد .به طور قطع ميتوان گفك هيچ جامعهاي نميتواند
در برابر ازدواج يا پديدهاي كه توزيع ژن را در آن تحك تمثير قرار ميدهد و از
ديدگاهي بقاي نسل و تطور كمي و كيفي آن بدان مربوط اسك بي توجه بماند
(ساروخاني .)45:5433 ،از گذشته ازدواج نزد خانوادههاي ايراني اهميك فراوان داشته
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و برآن تمكيد شده اسك .ازدواج در بين نسلهاي مختلف كاركرد و معناي متفاوتي
داشته و نگر
بر اسا

به كاركردهاي آن در حال تغيير بوده و هسك.در ايران نسلهاي مختلف

تهربيات و حوادث تاريخي و تهربه زيسته مشترک ،نگر

و برداشكهاي

متفاوت و بعض از متضاد از مفهوم ازدواج و تشكيل خانواده دارند (سرايي و اوجاقلو،
.)5:5494
ويليتو )4222( 5ا ز تربيك و پرور

فرزندان ،تنظيم روابط عاطفي ،جامعه پذيري

كودكان  ،حمايك اجتماعي و اقتصادي از زنان  ،تممين نيازهاي اساسي و افزايش قدرت
انسان به عنوان كاركردهاي ازدواج نام ميبرد .كوتر براي ازدواج ،كاركردهاي زيستي-
جنسي ،اجتماعي ،روانشناختي و اقتصادي و اخالقي تعريف كرده اسك ( Kollar,

 .)2012: 124از اين رو توانايي افراد در هماهنگي و تطابي با تغييرات ايهاد شده در
طول حيات ،حل تضادها و تعارض ها و هماهنگي بين اعضاء و موفقيك در الگوهاي
انضباطي ،رعايك حدو مرز بين افراد ،اجراي مقررات و اصول حاكم بر اين نهاد ،با
هدف حف اظك از كل سيستم خانواده از كاركردهاي مهم ازدواج هستند (فرزانه خو،
 .) 45: 5432برخي نيز كاركردهايي همانند كاهش احتمال قرباني خشونكهاي خانگي
شدن ،احتمال كاهش ارتكاب جرايمي مانند خودكشي ،مصرف مواد مخدر و مشروبات
الكلي  ،افزايش طول عمر و آرامش رواني را براي ازدواج قائل هستند ( & Ducharme

.)Kollare, 2012: 141
در دو دهه اخير افزايش تحصيالت ،حضور پر رنگتر زنان در ساختار اشتغال و
ساير عرصه هاي مدني ،تمثير مستقيمي بر سرمايه اجتماعي زنان گذاشتهاسك و از اين
رو زنان بيشتر از مردان در ارز هاي ازدواج منشاء تغيير بودهاند و جامعه ايراني شاهد
افزايش سن ازدواج و افزايش طالق و كاهش فرزندآوري و تغييرات ديگري بوده اسك
كه خود منشاء ظهور ارز هاي تازه اي در ازدواج شده اسك .از سويي تغيير در ساختار
5. Velioti
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قدرت در خانواده (سميعي5492 ،؛ زكريايي5494 ،؛ آزاد ارمكيريال  ، )5492تغييرات
بعد خانوار و ارز هاي خانوادگي و معيارهاي همسرگزيني (هاشمي ،5495 ،محبوبي
منش5433 ،؛ كوتر4254 ،؛ توده فالح ،)5439 ،از تغييرات مهمي هستند كه ميتوانند
كاركردهاي ازدواج را تحك تمثير قرار دهند.
اين امر سبب نگرانيها و سواتتي براي خانوادهها و نظام سياستگذاري فرهنگي
شدهاسك و اين سؤال را فراروي محققين قرار ميدهد كه آيا كاركردهاي متفاوت
ازدواج در نسلهاي مختلف ميتواند تهديدي براي نهاد خانواده و استحكام آن در
جامعه ايراني باشد؟ و آيا نگر

به كاركردهاي ازدواج در ميان زنان جامعه ايراني

تغييرات جديدي را تهربه نموده اسك؟ حال اين دغدغه مهم وجود دارد كه آيا ازدواج
همچنان كاركردهاي سنتي خود را در جامعه ايراني حفظ كرده اسك يا اينكه نسلهاي
مختلف ارز ها و كاركردهاي جديدي براي ازدواج متصور هستند .در مقاله حاضر
تال

بر آن اسك تا كاركردهاي ازدواج از منظر سه نسل ،از زنان شهر اصفهان بررسي

شود و تفاوت و شباهك نگر هاي سه نسل نسبك به كاركردهاي ازدواج مورد بررسي
قرار گيرد و عوامل مؤثر بر تفاوت نگر هاي آنها نسبك به كاركردهاي ازدواج تحليل
و بررسي شود.

مروري بر پیشینه تحقیق
موضوع تغييرات خانواده و ازدواج در ساليان اخير مورد توجه بسياري از محققان و
كارشناسان حوزههاي فرهنگي و اجتماعي قرار گرفته اسك .در اين مقاله فقط به
پژوهشهايي اشاره ميشود كه نگاه نسلي در آنها لحا شده اسك:

مطالعات داخلي:
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گلستاني بخك ( )5492در بررسي خود به اين نتيهه رسيد كه بين نظرات افراد
مهرد و متمهل درباره كاركرد فيزيولوژيكي ازدواج ،همخواني وجود دارد.همچنين
يافتههاي پژوهش او نشان دادهاسك تغييراتي در ديدگاه افراد درباره كاركرد ازدواج
وجود دارد؛ اما همچنان افراد ،كاركردهاي متعددي براي ازدواج قائل هستند كه بيانگر
جايگاه و ارز
عبا

ازدواج در افراد اسك و نيز همچنان تمايل به ازدواج وجود دارد.

شوازي و ترابي ( )5432در پژوهش خود به عنوان «تفاوتهاي بين نسلي

ازدواج خويشاوندي در ايران» به اين نتيهه رسيدهاند كه تفاوتهاي بين نسلي در مورد
ويژگيهاي فردي ،به كاهش مطلوبيك و رواج ازدواج خويشاوندي در ميان نسل دوم
منهر نگرديده اسك .رابطه الگوهاي رفتاري و نگرشي فرزندان با الگوي ازدواج والدين
و نيز تمثير تفاوتي ويژگيهاي والدين بر نگر

فرزندان دختر و پسر ،از ديگر نتايج به

دسك آمده از پژوهش ميباشد.
 سرايي و اوجاقلو ( )5494در پژوهشي با عنوان «مطالعه نسلي تغيير ارزازدواج در ايران (مطالعه موردي زنان شهر زنهان)» به اين نتيهه رسيدند كه تفاوت
ميانگين ارز

ازدواج در بين نسلها ي مورد مطالعه معنادار اسك و دينداري رابطه

مثبك و مستقيم و تهربه جهاني شدن رابطه منفي و معكو

بر ارز

ازدواج داشتهاند.

يافتههاي تحقيي نشان ميدهد كه نسل زنان متولدين  22تا  ،22كمترين نمره ارز
ازدواج ( )42/32و زنان نسل قبل از سال  ،24بيشترين نمره ارز

ازدواج ( )43/52را

دارا ميباشند.
 سيار و همكاران ( )5495در پژوهش خود به اين نتيهه رسيدند كه بين زنان باازدواج سنتي و زنان با ازدواج مدرن به لحا

توانايي برقراري ارتباط ،ايفاي نقش،

پاسخ دهي عاطفي وكنترل رفتار تفاوت معناداري وجود دارد .زناني كه ازدواج مدرن
كردهاند ،در اين ابعاد از كاركرد خانواده امتياز بيشتري گرفتهاند.
 آزاد ارمكي و همكاران ( :)5435در پژوهش خود با عنوان «تحوتت جمعيتي واجتماعي در امر همسرگزيني طي سه نسل در خانواده» ،معتقدند كه در ايران در گذشته
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نه چندان دور شكل و كاركرد خانواده فقط متمثر از ارز هاي فرهنگي و نظامهاي
يافته

معيشتي موجود در جامعه بوده اما امروزه از سويي به لحا ارتباطات گستر

جهاني و از سوي ديگر به دليل ساخكيابي خانواده در انطباق با تحوتت سياسي و
فرهنگي جامعه ،عوامل داخلي و بينالمللي متعددي را ميتوان برشمرد كه هري

به

نحوي بر دگرگوني ساخك و نوع انتظام كاركردي خانواده تآثير ميگذارند و نيز
تغييرات خانواده به نوبه خود بر نوع ارتباطات داخلي و خارجي جامعه اثر ميگذارد.
مطالعات خارجي:
 هايس )5992( 5در تحقيي خود به بررسي تمثير جنسيك بر نگر ها نسبك بهازدواج و طالق در اياتت متحده ،بريتانيا ،آلمانغربي ،ايتاليا ،ايرلند ،اتريش و هلند
پرداخك .نتايج تحقيي وي نشاندهنده همگرايي در نگر ها در بين ملكها و
تفاوتهاي جنسيتي در مورد نگر ها نسبك به طالق بود.در حالي كه جنسيك عامل
مهمي در توضيح نگر ها نسبك به طالق بود اما تمثير معناداري در ارتباط با نگر
نسبك به كاركردهاي ازدواج ندارد .يعني جنسيك عاملي در توضيح نگر ها نسبك به
كاركردهاي ازدواج نبود .
 -جانسون ،4بل

تند ،4سورلي ،2تولس )4222( 2در مطالعه طولي خود كه در

سطح ملي در آمريكا انهام شده اسك به اين نتيهه رسيدند كه در افراد مهرد  ،احتمال
مرگ و مير ناشي از مشكالت سالمتي مانند :ناراحتي قلبي و سرطان در مقايسه با افراد
متمهل باتتر اسك.

5. Hayes
4. Johanson
4. Backlund
2. Sorlie
2. Loveless
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ماناپ 5و همكاران ( )4252در تحقيقي كه در مالزي انهام دادهاند به اين نتيهه
رسيدند كه در جوامع مسلمان از جمله مالزي و اقوام ماتيي سه كاركرد اخالقي و
معنوي و مذهبي ،زيستي و جنسي داراي اهميك بيشتري براي زوجين بوده و داراي
نمره باتتري هستند.
 دوهرتي 4و همكاران ( )4252معتقدند ازدواج داراي كاركردهايي از جملهسالمك جسماني و طول عمر ،سالمك رواني و بهزيستي هيهاني ،كاهش جرائم و
خشونك خانگي ،كاركرد اقتصادي ،خانواده سالم و باثبات و فرزندان سالم با نرخ كمتر
ميزان بزهكاري ،طالق و خودكشي در فرزندان ميباشد.
 -آگوسك 4و همكارانش ( )4252معتقدند كه روابط رمانتي

در ازدواج اثر

تعيينكنندهاي بر سالمتي دارد .پژوهش آنها با تمركز بر مؤلفههاي فيزيولوژيكي،
روانشناختي و اجتماعي انهام شده اسك.
 فيلور ) 4252( 2هم معتقد اسك كه كاركردهاي اصلي ازدواج كه توليد نسل ومحبك و عشي بود  ،جايگاه خود را به تدريج از دسك داده و ازدواج تبديل به كانوني
براي رابطه با جنس مخالف شده اسك.
براسا

نتايج تحقيي اينوا ،)4253( 2جوانان در امريكا بسيار تمايل دارند كه

ازدواج كاركردهاي سنتي خود را مهدداز بدسك بياورد.از ديد افراد باتي  22سال در
امريكا توليد محبك و رهايي از تنهايي و توليد نسل مهمترين كاركردهاي ازدواج
هستند.

5. Manap
4. Doherty
4. August
2. Fowler
2. Innov
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از ديد چاو 5و همكارانش ( ،)4223سن ،جنس ،مكان زندگي و طبقه اجتماعي در
نسلهاي مختلف به ازدواج و كاركردهاي آن مؤثر هستند.

نگر

در تحقيقات پيشين به متغير نسل و تفاوتهاي نسلي اهميك چنداني داده نشده
اسك .در اين تحقيي ،عالوه بر نگاه بين نسلي به موضوع كاركردهاي ازدواج در سه
منطقه از شهر اصفهان  ،متغيرهاي دخالك داده شده در اغلب تحقيقات پيشين كمتر
مورد استفاده قرار گرفته و در برخي موارد هم فقط ي

يا دو متغير مورد بررسي قرار

گرفتهاند و از سويي شهر اصفهان در نمونه آماري آنها قرار نداشك.همچنين در اغلب
تحقيقات پيشين ،مسئله عمده و محوريشان ،معيارهاي همسرگزيني يا ارز هاي
خانواده بوده اسك ،در حالي كه اين در تحقيي كاركردها و اهداف ازدواج بررسي شده
اسك.

چارچوب نظري
چارچوب نظري اين تحقيي تركيبي از نظريههاي اينگلهارت ،گيدنز ،باومن و مظفر
شريف اسك .متغير اعتماد در نظريه گيدنز ،فردگرايي و دينداري در نظريه اينگلهارت و
رضايك از زندگي هم در نظريه باومن مورد تمكيد قرارگرفتهاند.عالوه بر اين ،هم گيدنز
و هم اينگلهارت بر تمثير تفاوت نسلي در نگر

نسبك به كاركردهاي ازدواج تمكيد

داشتند.
باومن در نظريه عشي سيال  ،بر شكنندگي پيوندهاي انساني در دوران مدرن تمكيد
مي كند .از ديد وي در عصر حاضر زنان و مردان به شدت محتاج به ايهاد رابطه هستند
 ،اما در عين حال از آن هرا

دارند كه اين ارتباط براي هميشه باقي بماند و اين

ارتباط هميشگي آنها را مهبور به تحمل فشارهايي كند كه آزادي آنها را سلب نمايد و

5. Chow
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اين امر سبب عدم رضايك از زناشويي و زندگي مشترک ميگردد و به همين دليل
كاركردهاي ازدواج را نيز تحك تمثير قرار ميدهد ( .باومن. )55 :5432 ،
تئوري گزينش معقوتنه ،به ازدواج بيشتر از ديدگاه فايدهگرايانه مينگرد .متفكراني
كه بر اسا

تئوري گزينش معقوتنه ،به تبيين عمل جمعي ميپردازند ،بر اين باورند كه

مردم به رفتارهايي تمايل دارند كه نفع آنها در آن رفتار ،بيشتر تممين ميشود .اين تئوري
معتقد اسك كه ،اين افراد آگاه و هدفمند ،در هر شرايطي به دنبال بيشتر كردن سود خود
هستند (ليتل .)25:5424 ،از ديد فريدمن )5993( 5تغيير در نظام ارزشي افراد نگر
آنها را نسبك به پديدههاي اجتماعي گوناگون تحك تمثير قرارميدهد و تغييرات
حاصله ،سبب تفاوت نگر

نسلهاي گوناگون نسبك به پديدههاي مختلف از جمله

ازدواج و كاركردهاي آن اسك (فريدمن و همكاران.)5993 ،
طبي نظريه اينگلهارت نسلهاي مختلف از حيث نوع ارز گذاري بر پديدههايي
چون ازدواج متفاوت هستنند زيرا شرايط و فرايند جامعهپذيري آنها متفاوت بوده و در
شرايط متفاوتي پرور

يافته اند .از ديد اينگلهارت وجه تمايز مردم جوامع مختلف،

نگر ها ،ارز ها و مهارتهاي اصلي و پايدار آنان اسك ،به بيان ديگر فرهنگ آنان با
هم تفاوت دارد .اينگلهارت ،فرهنگ را نظامي از نگر ها ،ارز ها و دانشي ميداند كه
به طرز گسترده در ميان مردم مشترک اسك و از نسلي به نسل ديگر منتقل ميشود در
حالي كه طبيعك انساني از لحا

زيسك شناختي ،فطري و عمومي اسك و از ي

جامعه به جامعه ديگر تغيير ميكند (اينگلهارت.)59:5424 ،
در نظريه سكسواليته پالستيكي گيدنز نگاه به خانواده و ارز هاي ازدواج ،ناشي
از تغييراتي اسك كه آموزههاي مدرنيته متمخر بر روي خُرده فرهنگهاي نسلهاي
جديد دارد .متغير محوري گيدنز در تحليل كاركردهاي ازدواج اعتماد اسك .نظريه
سكسواليته پالستيكي خانواده و روابط جنسي درون آن را با تعبير كاركردي يكبار
5. Friedman
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مصرف ،تلقي ميكند( .قنبري و همكاران .)44:5492 ،از نظر وي مهمترين دليل ،مسائل
عاطفي و احساسي اسك.او معتقد اسك اگر اين اصل در بطن خانواده نهادينه شود،
استحكام آن تضمين ميشود (گودرزي .)2:5495 ،مهمترين كاركرد ازدواج در نظر
گيدنز «رابطه ناب» و وفاداري اسك .اين كاركردها ضامن بقا و تداوم نسل و جامعه
اسك.رابطه ناب از ديد گيدنز سبب تشخص ،اعتماد به نفس و احسا

ديده شدن

ميشود .مهمترين كاركردهاي رابطه ناب در ازدواج ،بيان خود و فرار از رهاشدگي
اسك.از اين رو در نظريه گيدنز كاركردهاي اجتماعي و روانشناختي و فيزيولوژي
ازدواج خيلي پررنگ تعريف شده اسك.
شريف ( )4252هم در تحليل نظريه گروه مرجع به تببيين كاركردهاي ازدواج در
جوامع اسالمي معتقد اسك كه آموزههاي فرهنگ اسالمي سبب شدهاسك كاركردهاي
سنتي و ديني ازدواج همچنان مهم باشند و به عنوان يكي از معيارهاي مهم همسرگزيني
و تشكيل خانواده اهميك خود را حفظ كنند.از ديد وي مهمترين كاركردهاي ازدواج
كاركردهاي عاطفي زيستي و مذهبي و اخالقي هستند.

مدل تحلیلي تحقیق
رضايك از
فردگرايي

زندگي
تغيير نگر

سرمايه اجتماعي

به

كاركردهاي ازدواج
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دينداري

روش تحقیق
رو

تحقيي در مقاله حاضر ،پيمايش اسك و براي گردآوري دادهها از پرسشنامه و

براي سنهش پايايي و روايي گويهها ،عالوه بر اجماع صوري و مراجعه به نظرات
متخصصان ،از آلفاي كرونباخ استفاده شده اسك .جامعه آماري اين تحقيي زنان  42تا
 29ساله مناطي ي  ،شش و چهارده شهر اصفهان هستند كه تعداد آنها  33924نفر
(معاونك برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان) برآورد گرديد و با
استفاده از فرمول كوكران و بر اسا

نمونهگيري سهميهاي متناسب با حهم جمعيك در

هر منطقه 432 ،نمونه در بلوکهايي كه به صورت تصادفي سيتماتي

از هر منطقه

انتخاب شدند ،تعيين شد .به اين صورت كه از با استفاده از نمونهگيري تصادفي
سيتماتي

از مناطي ي

وشش  44بلوک و از منطقه چهارده بدليل جمعيك بيشتر 42

بلوک انتخاب شده و سذس از هر بلوک با استفاده از رو

تصادفي سيتماتي

 2نمونه

انتخاب شدند .براي تهزيه و تحليل دادهها عالوه بر آمار توصيفي ،از تحليل رگرسيون
و مقايسه ميانگينها و آزمونها و ضرايب مرتبط نيز استفاده شده اسك.

تعریف مفاهیم
كاركردهاي ازدواج:
در اين مقاله شش نوع كاركرد براي ازدواج تعريف شده اسك كه عبارتاند از:
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 -5كاركرد زيستي-جنسي ازدواج كه با گويههاي ضرورت ارضاي نيازهاي
جنسي ،تممين سالمك جسماني ،كاهش سرطان پروستات ،داشتن همسري با جذابيك
جسماني يا جنسي ،مورد سنهش قرارگرفته اسك.
 -7كاركردهاي روانشناختي ازدواج كه با گويههاي نياز به دوسك داشتن  ،نياز به
رفع تنها يي و رسيدن به خوشبختي ،كسب آرامش ،كسب استقالل ،كسب اعتمادبه نفس
و عزت نفس و ....سنهش شده اسك.
 -3كاركردهاي اجتماعي ازدواج ،كه با گويههاي كسب امنيك اجتماعي ،حمايك و
پذير

اجتماعي ،كاهش فشار اجتماعي و ديد بد جامعه به فرد مهرد ،فرار از خانواده

براي كاهش يا حذف تنش خانوادگي ،فاميل يا دوستان ،تشكيل خانواده مستقل ،داشتن
همسر و فرزند مثل بقيه مردم سنهش شده اسك .
 -0كاركرد اقتصادي ازدواج ،كه با گويه هاي كسب درآمد بيشتر ،ثروت اندوزي،
مديريك مالي بهتر ،پولدار شدن از طريي ازدواج با فرد ثروتمند  ،فرار از فقر خانواده،
ازدواج با مردي كه اجازه اشتغال در بيرون از خانواده را بدهد و رسيدن به استقالل
مالي سنهش شده اسك.
 -2كاركرد مذهبي ازدواج ،كه با گويههاي عمل به سنك پيامبر ،فرزند آوري و
افزايش جمعيك مسلمانان  ،كامل شدن ايمان ،دوري از گناه ،حفظ پاک دامني و عفك
سنهش شده اسك.
 -6كاركرد اخالقي ازدواج ،كه با گويههاي كسب فضايل اخالقي و كاهش
خودخواهي ،ايثار ،فداكاري و گذشك ،سنهش شده اسك.
نگرش:
نگر

عبارت اسك از نوعي حالك آمادگي و تمايل به عمل يا عكسالعمل خاص

در مقابل محركي خاص .نگر

اساساز نوعي جهك گيري مبتني بر ارزشيابي از چيزها
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و امور اسك .نگر ها ،عقايد و باورها ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند؛ ميتوان
نگر ها را زيربناي عقلي و منطقي عقايد و باورها دانسك .نگر
شناختي :شامل اعتقادات و باورهاي مشخصي درباره ي
احساسي يا عاطفي :نوع پيوند بين نگر

يا احسا

داراي  4عنصر

شيء يا انديشه ،عنصر

عاطفي و عنصر رفتاري :تمايل به

عمل و آمادگي براي پاسخگويي به شيوههاي خاص رفتار هستند (كريمي.)422:5424 ،
اعتماد اجتماعي:
اعتماد فرآيند دگرگون شدن پيوندهاي ي

سويه به چند سويه اسك كه در آن

همبستگي بين افراد افزايش مييابد و عالقه آنها نسبك به يكديگر فزوني ميگيرد و راه
را براي كنترل خود هموار ميسازد .اعتماد متقابل اجازه ميدهد كه تعامالت در جامعه
به صورت گسترده و روان جاري گردد (چلبي.)24:5422 ،
مفهوم نسل :به اعتقاد مانهايم ،نسل به عنوان ي

واقعيك به بازشناخك تهربيات

افرادي كه در فضاي تاريخي و فرهنگي مشتركي متولد شدهاند و كساني كه احسا
مي كنند با معاصرانشان مرتبط هستند ،بستگي دارد .از ديدگاه گيدنز تمايزات و
اختالفات بين نسلي به واسطه ارجاع به زمان تعريف ميشود .به نظر وي اختالف ميان
نسلها در واقع نوعي به حساب آوردن زمان در جامعههاي ماقبل مدرن اسك .هر نسل
در واقع نوعي گروه خويشاوند يا تيرهاي از آدميان اسك كه زندگي فردي را در مقطعي
از انتقالهاي گروهي جاي ميدهد .آيزنشتات در تحليلي كه از نسلها و روابط بين
نسلها ارائه داده اسك به خوبي نشان داده كه درک هر انساني از جامعه ،اشياء و زندگي
مبتني بر شرايطي اسك كه در آن رشد يافته ،تهاربي به دسك آورده و مرارتهايي را
متحمل شده اسك (شفرز .)42:5434 ،در اين مقاله سه نسل از زنان اصفهاني 53تا49
سال42 ،تا 49سال و  22تا  29سال مورد مطالعه قرار گرفتند.
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جدول  -9ضریب آلفاي كرونباخ
تعداد گويه

آلفاي كرونباخ

متغير

2

2/94

كاركردهاي زيستي  -جنسي ازدواج

3

2/32

رضايك از زندگي

2

2/35

اعتماد اجتماعي

52

2/32

دينداري

9

2/33

فردگرايي

2

2/39

كاركردهاي اجتماعي ازدواج

2

2/32

كاركردهاي روانشناختي ازدواج

2

2/35

كاركردهاي اخالقي ازدواج

2

2/34

كاركردهاي مذهبي ازدواج

4

2/32

كاركردهاي اقتصادي ازدواج

2

2/32

به ازدواج

نگر

یافتههاي توصیفي
 44/4درصد از پاسخگويان  53-49ساله 44/5 ،درصد  42-49ساله و  44/4درصد -29
 22ساله هستند و ميانگين سني پاسخگويان  42/92سال اسك 24/4.درصد متمهل
و 42/3درصد مهرد ميباشند 49/3 .درصد ديذلم و كمتر 52/2 ،درصد كارداني42/2 ،
درصد كارشناسي 52/4 ،درصد كارشناسي ارشد و  4/9درصد دكترا هستند 3/2 .درصد
بيكار 24/3 ،درصد شاغل53 ،درصد خانهدار و  9/2درصد دانشهو هستند 42/4..درصد
تا ي

و نيم ميليون 53/3 ،درصد ي

و نيم تا سه ميليون 52/9 ،درصد سه تا پنج

ميليون 2/4 ،درصد پنج تا ده ميليون و  42/9درصد بدون درآمد هستند 24/2 .درصد
داراي منزل شخصي 42 ،درصد استيهاري و  2/3درصد داراي منزل سازماني هستند.
5/3درصد داراي دوچرخه 52/4 ،درصد داراي موتور 22/4 ،درصد داراي ماشين و
 44/2بدون وسيله نقليه هستند 24/9 .درصد نمونه مورد بررسي معتقدند كه درآمدشان
هزينههاي زندگيشان را تممين نميكند.
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ميانگين نمره پاسخگويان در مورد متغير وابسته پژوهش يعني نگر

به

كاركردهاي ازدواج  29/92اسك و ميانگين نمره پاسخگويان در متغير دينداري ،54/2
فردگرايي با ميانگين نمره  54/32و ميانگين نمره رضايك از زندگي  ،52/22و ميانگين
نمره پاسخگويان در مورد متغير اعتماد اجتماعي  44/9اسك.

تحلیل دادههاي تحقیق
جدول  -7یافتههاي توصیفي مربوط به متغیرهاي پژوهش ()N=384
متغير
نگر

به كاركردهاي ازدواج

دينداري

فردگرايي

رضايك از زندگي

اعتماد اجتماعي

گروه سني

ميانگين

انحراف معيار

تا  49سال

22/49

54/94

 49-42سال

23/92

54/25

 29-22سال

22/22

54/25

تا  49سال

42/22

3/22

 49-42سال

49/24

3/24

 29-22سال

44/42

3/53

تا  49سال

52/29

2/95

 49-42سال

52/45

2/22

 29-22سال

52/22

2/24

تا  49سال

54/49

2/45

 49-42سال

54/3

2/59

 29-22سال

52/2

2/52

تا  49سال

45/24

54/52

 49-42سال

42/52

52/42

 29-22سال

42/52

52/23
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جدول  -3شاخصهاي آماري آزمون تحلیل واریانس بررسي تفاوت بین تعلق افراد به نسلهاي
گوناگون و نگرش آنها نسبت به كاركردهاي ازدواج
متغيرهاي تحقيي
نگر

نسبك به كاركردهاي ازدواج

مؤلفهها

ميانيگن

انحراف معيار

نسل اول

22/22

54/25

نسل دوم

23/49

54/94

نسل سوم

23/92

54/25

F

سطح معنا داري

54/53

2/225

ميانگين

منبع تغييرات

جمع مهذورات

درجه آزادي

بين گروهي

2444/42

4

4522/22

درون گروهي

22242/42

435

522/23

مهذورات

نتايج جدول  4نشان ميدهد كه بين تعلي افراد به نسلهاي گوناگون و نگر

آنها

نسبك به كاركردهاي ازدواج تفاوت معناداري وجود دارد با توجه به اينكه سطح
معناداري به دسك آمده از  2/22كوچ تر اسك ( .)P<2/22از نتايج اين جدول
همچنين ميتوان استنباط كرد كه نگر

نسبك به ازدواج و كاركردهاي آن در نسل اول

نسبك به نسل سوم ،مثبكتر و باتتر ميباشد.
جدول  -0ضریب همبستگي بین میزان رضایت افراد از زندگي و نگرش آنها نسبت به كاركردهاي
ازدواج
رضايك افراد از زندگي

متغير مالک
شاخص آماري
متغير پيش بين
نگر

نسبك به

ضريب همبستگي

مهذور ضريب همبستگي

سطح معناداري

2/29

2/423

2/225

كاركردهاي ازدواج
p>2/ 22
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يافتههاي جدول  2نشان ميدهد كه ضريب همبستگي بين ميزان رضايك افراد از
زندگي و نگر

آنها نسبك به كاركردهاي ازدواج معنادار اسك .يعني بين ميزان

رضايك افراد از زندگي و نگر

آنها نسبك به كاركردهاي ازدواج

( )r 2/29 ، p<2/22رابطه معنادار وجود دارد .بر اسا

ضريب تعيين ()r4 3/42

درصد واريانس ميزان رضايك افراد از زندگي و نگر

آنها نسبك به كاركردهاي

ازدواج مشترک بوده اسك .پس فرضيه رابطه معنادار بين رضايك افراد از زندگي و
آنها نسبك به كاركردهاي ازدواج تمييد ميگردد.

نگر

جدول  -5ضریب همبستگي بین میزان دینداري افراد و نگرش آنها نسبت به كاركردهاي ازدواج
متغير مالک
شاخص آماري
متغير پيش بين
نگر

دينداري افراد
ضريب همبستگي

مهذور ضريب همبستگي

سطح معناداري

2/322

2/245

2/225

نسبك به

كاركردهاي ازدواج

p>2/ 22

يافتههاي جدول  2نشان ميدهد كه ضريب همبستگي بين ميزان دينداري افراد و
نگر

آنها نسبك به كاركردهاي ازدواج معنادار اسك .يعني بين ميزان دينداري افراد و

نگر

آنها نسبك به كاركردهاي ازدواج ( )r 2/32 ، p<2/22رابطه معنادار وجود دارد.

بر اسا

ضريب تعيين ( )r4 5/24درصد واريانس ميزان دينداري افراد و نگر

آنها

نسبك به كاركردهاي ازدواج مشترک بوده اسك .پس فرضيه وجود رابطه معنادار بين
ميزان دينداري افراد و نگر

آنها نسبك به كاركردهاي ازدواج تمييد ميگردد .يافتهها

نشان داد متمهالن بـيش از مهردهـا مقولـه مذهب را كاركردي از ازدواج ميدانند ،به
نظر ميرسد اين كاركرد يا بعـد از تهربـه ازدواج بيـشتر نمـود پيـدا ميكند ويا براي
درک اين مفاهيم ،حدي از تهربه زناشويي ،پختگي يا رسيدن به سنين ميانسـالي و
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سالمندي تزم اسك .زنان متمهل بيش از مردان متمهل اين مقوله را ذكر كردند به نظر
ميرسد زنان به امور و مباحث معنوي توجه ،عالقه ،درک و يا حساسيك بيشتري دارند.
جدول  -6ضریب همبستگي بین میزان اعتماد اجتماعي افراد و نگرش آنها نسبت به كاركردهاي ازدواج
اعتماد اجتماعي افراد

متغير مالک
شاخص آماري
متغير پيش بين
نگر

ضريب همبستگي

مهذور ضريب همبستگي

سطح معناداري

2/223

2/229

2/225

نسبك به

كاركردهاي ازدواج

p>2/ 22

يافتههاي جدول  2نشان ميدهد كه ضريب همبستگي بين ميزان اعتماد اجتماعي
افراد و نگر

آنها نسبك به كاركردهاي ازدواج معنادار اسك .يعني بين ميزان اعتماد و

نگر

نسبك به كاركردهاي ازدواج ( )r 2/223 ، p<2/22رابطه معنادار وجود دارد .بر

اسا

ضريب تعيين ( )r4 9/22درصد واريانس ميزان اعتماد اجتماعي افراد و نگر

آنها نسبك به كاركردهاي ازدواج مشترک بوده اسك.

نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام به منظور پیش بیني عوامل مؤثر بر نگرش
افراد نسبت به كاركردهاي ازدواج
براي تعيين تمثير هر ي

از متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته ،متغيرهاي مستقل به

عنوان متغيرهاي پيش بين و اثربخشي طرح به عنوان متغير مالک ،وارد معادله رگرسيون
شدند .كه از تحليل رگرسيون گام به گام استفاده شد .نتايج تحليل واريانس و
مشخصههاي آماري رگرسيون در جداول  2و 3ارائه شدهاند.
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جدول  -2خالصه یافتههاي حاصل از تحلیل رگرسیون به روش گام به گام براي پیشبیني عوامل
مؤثر بر نگرش افراد نسبت به كاركردهاي ازدواج
ضريب

مهذور ضريب

ضريب

خطاي

شاخصهايآماري

همبستگي چند

همبستگي

همبستگي

استاندراد

تعديل شده

برآورد

فردگرايي

2/323

2/222

2/224

2/34

دينداري

2/925

2/354

2/354

2/92

اعتماد اجتماعي

2/922

2/353

2/352

2/32

متغيرهاي
وارد شده در تحليل

گانه

دادهها و ضرايب جدول  2نتايج تحليل رگرسيون گام به گام را نشان ميدهد كه
طي سه گام ،سه متغير فردگرايي ،اعتماد اجتماعي و دينداري با نگر
كاركردهاي ازدواج داراي همبستگي چندگانه هستند .بر اسا

افراد نسبك به
اهميك ،ترتيب

متغيرهاي پيشبيني در تحليل رگرسيون گام به گام در اولين گام فردگرايي با نگر
افراد نسبك به كاركردهاي ازدواج داراي ضريب همبستگي  2/32بوده اسك .در گام
دوم با افزوده شدن متغير دينداري ،ضريب همبستگي به  2/92رسيده اسك و در گام
سوم با افزوده شدن اعتماد اجتماعي ،ضريب همبستگي به  2/922رسيده اسك .در
مهموع اين سه متغير قادر به تبيين  35/3درصد واريانس نگر

افراد نسبك به

كاركردهاي ازدواج بودهاند كه  22/2درصد مربوط به متغير فردگرايي ميباشد.
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جدول  -8تحلیل واریانس رگرسیون چندگانه به روش گام به گام براي پیش بیني نگرش افراد
نسبت به كاركردهاي ازدواج
مهموع

درجه

ميانگين

مهذورات

آزادي

مهذورات

رگرسيون

22492/54

5

22429/54

باقيمانده

52224/42

435

22/22

كل

24224/29

434

رگرسيون

23252/52

4

49422/23

باقيمانده

54294/44

432

42/222

كل

24224/29

434

رگرسيون

23942/92

4

59225/22

باقيمانده

54222/24

429

42/222

كل

24224/29

434

منبع تغييرات

فردگرايي

دينداري

اعتماد اجتماعي

F

5522/292

344/92

229/442

معناداري

2/225

2/225

2/225

همانطور كه در جدول  3نشان داده شده ،تحليل واريانس ،اعتبار رگرسيون گام به
گام را در پيش بيني نگر

افراد نسبك به كاركردهاي ازدواج مورد تمييد قرار ميدهد.
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جدول  -1ضرایب رگرسیون استاندارد و غیراستاندارد براي متغیرهاي معنادار در تحلیل رگرسیون
براي پیشبیني نگرش افراد نسبت به كاركردهاي ازدواج
ضرايب معيار نشده

شاخصها
متغير

خطاي

B

استاندارد

ضرايب

معنا داري

t

استاندارد بتا

 )5ثابك

22/225

2/232

-

92/24

2/225

فردگرايي

-5/242

2/225

-2/323

42/54

2/225

 )4ثابك

24/224

4/324

-

52/442

2/225

فردگرايي

-5/252

2/229

-2/223

54/322

2/225

دينداري

2/223

2/224

2/242

52/92

2/225

 )4ثابك

25/29

4/33

-

52/24

2/225

فردگرايي

-/924

2/23

-2/235

54/22

2/225

دينداري

2/2

2/222

2/432

9/42

2/225

اعتماد اجتماعي

2/522

2/24

2/522

4/22

2/225

همانطور كه در جدول  9نشان داده شدهاسك ،در تحليل رگرسيون به رو

گام به

گام ،طي سه گام ،سه متغير فردگرايي ،اعتماد اجتماعي و دينداري براي پيشبيني
نگر

افراد نسبك به كاركردهاي ازدواج وارد معادله رگرسيون شدهاند .به ترتيب كه

در جدول  9نشان داده شده اسك ،فردگرايي با ضريب بتاي  -2/23با  p=2/225رابطه
منفي و معناداري با نگر

افراد نسبك به كاركردهاي ازدواج دارد .همچنين دينداري با

ضريب  2/43و اعتماد اجتماعي با ضريب  2/52رابطه مثبك و معناداري با نگر

افراد

نسبك به كاركردهاي ازدواج دارند.
جدول  -94جدول متغیرهاي بیرون معادله در رگرسیون
بتا

مقدار t

سطح معناداري ()p

رضايك از زندگي

2/22

5/92

2/22

پايگاه اقتصادي – اجتماعي

2/25

2/22

2/242
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P>2/22

به طوري كه در جدول  52مالحظه ميشود رابطه بين رضايك از زندگي و پايگاه
افراد نسبك به كاركردهاي ازدواج در معادله رگرسيون

اقتصادي  -اجتماعي با نگر
معنادار نبوده اسك (.)p<2/22

تحلیل مسیر متغیرهاي پژوهش

جدول  -99میزان تاثیرات مستقیم ،غیرمستیم و كل بر روي نگرش به كاركردهاي ازدواج
نوع اثر
تمثير
مستقيم

مسير
دينداري ← نگر

فردگرايي ← نگر

ميزان تمثير
2/42

به كاركردهاي ازدواج
به كاركردهاي ازدواج

رضايك از زندگي ← نگر

-2/22

به كاركردهاي ازدواج

دينداري ← اعتماد اجتماعي ← رضايك اززندگي ← نگر

2/22
به ()2/23( +)2/2( +)2/22

كاركردهاي ازدواج

دينداري ← رضايك از زندگي ← نگر

به كاركردهاي ازدواج

تمثير
غيرمستقيم فردگرايي ← اعتماد اجتماعي ← رضايك اززندگي ← نگر

()2/52( +)2/22
()2/52( +)2/2( +)2/22

به كاركردهاي ازدواج

فردگرايي ← رضايك از زندگي ← نگر

به كاركردهاي ازدواج

()2/523( +)2/22

تبیین عوامل جامعهشناختي مؤثر بر نگرشهاي ...
اعتماد اجتماعي← رضايك از زندگي ← نگر

به كاركردهاي ازدواج

714

()2/2( +)2/22

نتیجهگیري و پیشنهادات
هدف از اين پژوهش بررسي نگر

سه نسل نسبك به كاركردهاي ازدواج و عوامل

مؤثر بر آن اسك .نتايج پژوهش نشان ميدهد كه بين تعلي به سه نسل مورد مطالعه و
نگر

نسبك به كاركردهاي ازدواج رابطه معناداري وجود دارد .نتايج اين تحقيي نشان

ميدهد كه نگر

زنان در نسلهاي مختلف به ازدواج و ارز ها و كاركردهاي ازدواج

در جامعه ايران مثبك اسك .براي پاسخگويي به سؤال اصلي تحقيي يعني تفاوت و
سه

شباهك نگر هاي سه نسل نسبك به كاركردهاي ازدواج و عوامل مؤثر بر نگر

نسل از زنان اصفهاني به كاركردهاي ازدواج روابط اين متغيرها مورد بررسي قرار
گرفتهاند .از عوامل اثرگذار بر نگر

نسبك به كاركردهاي ازدواج كه در اين پژوهش

مورد بررسي قرارگرفتند مي توان به ميزان دينداري ،ميزان فردگرايي ،ميزان اعتماد
اجتماعي ،ميزان رضايك از زندگي و پايگاه اقتصادي -اجتماعي اشاره كرد .نتايج نشان
مي دهد كه بين ميزان دينداري ،فردگرايي و اعتماد اجتماعي با نگر
كاركردهاي ازدواج رابطه معنادار وجود دارد .رابطه بين ميزان فردگرايي و نگر
به كاركردهاي ازدواج معنادار و معكو
اعتماد اجتماعي با نگر

نسبك به
نسبك

اسك اما رابطه بين ميزان دينداري و ميزان

به كاركردهاي ازدواج معنادار و مستقيم اسك .بين نگر

نسبك به ازدواج و ميزان رضايك از زندگي و پايگاه اقتصادي -اجتماعي رابطه معنادار
وجود ندارد.
بر اسا

تئوري گزينش معقوتنه ،زماني نگر

افراد نسبك به كاركردهاي ازدواج

مثبك تر اسك كه سودي در آن نهفته باشد .يعني افراد بتوانند از طريي ازدواج ،پايگاه و
منزلك اجتماعي خود را حفظ و يا ترقي دهند .از طرفي با توجه به تغييرات حاصل از
مدرنيته از جمله افزايش فردگرايي و ترجيحات فردي ميتوان گفك كه در بين زنان
جوان كمتر از  42سال اين ديدگاه فايدهگرايانه نسبك به ساير گروههاي سني قويتر
اسك .امروزه جوانان تمايل بيشتري به ادامه تحصيل در ردههاي باتتر دارند بنابراين
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جوانان براي تثبيك موقعيك خويش ،ادامه تحصيل را بر ازدواج ترجيح داده و ازدواج
خود را به تعويي مياندازند .به دليل افزايش روحيه فردگرايي در دهههاي اخير و
همچنين افزايش بيشتر آن در بين جوانان نگر

فايدهگرايانه نسبك به ازدواج در بين

نسلجوان از قوت بيشتري برخوردار اسك.
دادههاي تحقيي نشان ميدهند كه بين تعلي افراد به نسلهاي گوناگون و نگر
نسبك به كاركردهاي ازدواج رابطه معنادار و مستقيم وجود دارد .شاخصهاي آماري از
جمله آزمون تحليل واريانس نشان ميدهد كه ميانگين نمره نسل اول  ،22/22نسل دوم
 23/49و نسل سوم  23/92اسك .از سويي هرچنـد در دهـههـاي اخير الگوي روابط
جنسي و زيسك جنسي در ايران تغييراتي داشته اسك ،ولي در گروههاي سني مختلف
تفـاوت معنـاداري در كاركردهاي زيستي ازدواج ديـده نـشد و نظراتـشان درباره اين
كاركرد ضروري ،مهم و شايد بديهي ازدواج ،با هم ،همخواني داشك .بر اسا

نتايج

اين تحقيي در گروههاي سني جوانتر به ابعاد روانشناختي ازدواج مانند عـشي و
عالقـه ،رهـايي از تنهـايي ،آرامش ،دوسك داشتن و دوسك داشته شدن ،اهميك دادهاند
و محوريك و اولويك ازدواج بيشتر به سوي ابعاد روانشناختي سوق يافته اسك.
در تحليل كاركرد اقتصادي ازدواج بايد گفك در مقايسه بين افراد متمهل و افراد
مهرد به طوركلي ،تفـاوت معناداري وجود داشك .با توجه به باتتر بودن ميانگين
نمرات در افراد مهرد ،به نظر مـيرسـد كه افـراد مهرد بيش از افراد متمهل دغدغه
فكـري دربـاره مـسائل مـالي و اقتـصادي دارنـد و ازدواج و تشكيل خانواده را موجب
افزايش درآمدزايي و توليد ثروت ميدانند.
بين ميزان دينداري افراد و رضايك افراد از زندگي و نگر

آنها نسبك به

كاركردهاي ازدواج رابطه معناداري درسطح كمتر از  2/22وجود دارد.در معادله
رگرسيون مقدار ضريب بتا  ،2/22مقدار تي  5/92و سطح معناداري نيز  2/22اسك .
يافتهها نشان داد كه در مقايسه بين گـروههـا سـه گـروه افـراد متمهل و مهرد ،مردان
مهرد و متمهل و زنان مهرد و متمهل؛ گروه متمهالن ميانگيني باتتر داشتند .به نظر
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ميرسد كه متمهالن بيشتر تحك تمثير آموزههاي مذهبي و توصيههاي ديني ازدواج
كردهاند يـا ازدواج بر مبناي توصيههاي مذهبي را مقبول ميدانند.
بين ميزان اعتماد متقابل افراد (با تمكيد بر اعتماد اجتماعي و مشاركك اجتماعي) و
آنها نسبك به كاركردهاي ازدواج رابطه وجود دارد ،ضريب همبستگي  2/223و

نگر

سطح معناداري  2/225اسك .با توجه به اينكه سطح معناداري كمتر از  2/22اسك ،هرچه
ميزان اعتماد متقابل بين زوجين و مشاركك اجتماعي افراد در امور منزل بيشتر باشد
آنها نسبك به كاركردهاي ازدواج مثبكتر اسك و رابطه بين دو متغير معنادار و

نگر

مستقيم اسك .پاسخگوياني كه نمره اعتماد باتتري دارند همه كاركردهاي  2گانه ازدواج
را مثبك ارزيابي كردهاند.اين نتيهه با نظريه گيدنز در مورد تمثير اعتماد بر رابطه ناب و
به رابطه ناب هم راستاسك.

نگر

بين ميزان فردگرايي افراد و نگر

آنها نسبك به كاركردهاي ازدواج رابطه وجود

دارد -2/323و سطح معناداري  2/225اسك و با توجه به اينكه سطح معناداري كمتر از
 2/22اسك ،فرضيه صفر رد شد  ،يعني بين ميزان فردگرايي افراد و نگر

آنها نسبك به

كاركردهاي ازدواج رابطه معناداري وجود دارد؛ يعني هرچه ميزان فردگرايي بيشتر باشد
نسبك به ازدواج و كاركردهاي آن منفيتر اسك .از طرفي با توجه به اينكه نمره

نگر

ضريب همبستگي منفي اسك ي

رابطه معكو

بين ميزان فردگرايي و نگر

به

كاركردهاي ازدواج وجود دارد.نتايج اين تحقيي با پژوهشهاي سميعي (،)5492
دلخمو

( ،)5432سيار و همكاران ( ،)5495نهفي اصل و همكاران ( ،)5494دوشارمه

و كالر ( )4254و شاهير ( )4252در مورد كاركردهاي ازدواج در ميان نسلهاي مختلف
داراي همخواني بوده و نتايج آنها تفاوتهاي نسلي در اين زمينه را تمييد ميكند.
در جمعبندي كلي ميتوان گفك براسا

اين مطالعه كاركردهاي ازدواج در هر سه

نسل مشابهك زيادي دارد ،اما متغيرهايي همچون سرمايه اجتماعي  ،طبقه اجتماعي و
موقعيك و رضايك از زندگي ،فردگرايي و دينداري بر نوع نگر
ازدواج تمثير ميگذارند.

نسبك به كاركردهاي
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