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بررسی تأثير نوسازی فرهنگی بر فرایند ازدواج و تشکيل خانواده دانشجویان
دانشگاههای استان گلستان
ابوالقاسم حيدرآبادی  ،سيفاهلل فرزانه  ، مصطفی خسروی



(تاریخ دریافت 1397/11/6 :تاریخ پذیرش) 1398/3/12 :

چکيده
یکی از بسترهای مهم تغییرات ازدواج و خانواده ،گسترش نوسازی و مؤلفجههجای مختلجف آن در
جامعجه اسجت .هجدف ایجن مقالجه ،بررسججی فراینجد ازدواج و تشجکیل خجانواده در بسجتر نوسججازی
فرهنگی می باشد .این تحقیق بجه روش پیمایشجی انوجام شجده و ابجزار مجورد اسجتفاده ،پرسشجنامه
محقق ساخته می باشد .جامعه آماری تحقیق ،شامل کلیه دانشجوویان دانشجگاههجای اسجتان گلسجتان
بوده و نمونه مورد بررسی ،بهصورت تصادفی طبقهبندی شده (بجا نسجبت حوجم معجین) انتخجاب
گردیده است .حوم نمونه ،شامل  400نفر دانشووی دختر و پسر موجرد و متأهجل اسجت .نتجایج
تحلیل چندمتغیره نشان داد مولفههای ریسک پذیری ،برابری (مسجاوات طلبجی)جنسجیتی ،مصجرف
رسانه ،بازاندیشی و ریسک پذیری تجأثیر مثبجت (افزایشجی) و مؤلفجههجای تقجدیرگرایی و باورهجای
مذهبی تأثیر منفی (کاهشی) بر تغییرات ازدواج دارنجد .در ایجن میجان ،اثرگجذاری ریسجک پجذیری،
بیشتر از سایر مؤلفهها بوده است .همچنین ،شاخصهجای بجرازش نیکجویی برآمجده از مجدلسجازی
معدالت ساختاری بیانگر تأی ید اثرگذاری نوسازی فرهنگجی بجر تغییجر مؤلفجههجای فرآینجد ازدواج
است .بدین ترتیب ،بخش قابل توجهی از تغییجرات ازدواج و تشجکیل خجانواده ،بجهویجژه در میجان
جوانان ،تحت تأثیر تغییرات فرهنگی مرتبط با نوسازی است.
کليدواژهها :نوسازی ،نوسازی فرهنگی ،فرایند ازدواج ،تشکیل خانواده ،بازاندیشی.
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مقدمه
د ر فرآیند مدرنیزاسیون ،کجه موججب تودیجد سجاختار جوامجع از طریجق صجنعتی شجدن،
شهرنشینی ،افزایش آموزش ،گسترش رسانههای گروهی میگردد ،افراد به سمت مادیگرایی و
انزواطلبی پیش میروند .همزمان با این تحوالت ،نوعی انطبجاقپجذیری بجا شجرایط جدیجد در
الگوهای ازدواج و خانواده صورت میگیرد (ویکس  .)2002، 1نظریات گود و اینگلهارت  2نیز
مؤید این واقعیت است که در نهایت ،ارزشهایی ماننجد هسجته ای شجدن خجانواده و آزادی در
انتخاب همسر ،جایگزین ارزشهای سنتی تشجکیل خجانواده و موججب تغییجر در شجیوههجای
همسرگزینی ،تغییرات روابط دو جنس در قبل و بعد از ازدواج خواهد شد (عظیمی هاشمی و
همکاران .)45 :1394 ،اکثر جامعه شناسان حوزه تغییرات اجتماعی ،بر این باورند که با قاطعیت
می توان گفت که در هیچ مقطع تاریخی ،ارزشها و نگرشهای افراد و گروههای اج تمجاعی در
درون جوامع ،به سرعتی که امروزه در حال تغییر است ،دچار دگرگونی نبوده است (روستایی،
.)23: 1385
درسالهای اخیر ،به نظر میرسد سجنت و فرهنجگ جامعجه ،در برخجی زمینجههجا در حجال
تأثیرپذیری از سایر فرهنگها میباشد (فراهانی و مهریار .)12 :1389 ،شواهد موجود ،حاکی از
آن است که برخی روندها و پدیده هایی که در دهه های گذشته منوجر بجه تحجول و دگرگجونی
خانواده در جوامع غربی شده اند  ،امروزه  ،به درجات مختلف  ،در خانوادة ایرانی نیجز بجروز و
ظهور یافته اند (جمشیدیها و همکاران .)184 :1391 ،در این بین  ،تودد و زادهاش امر مدرن ،با
تنوع بی پایانش ،اگرچه در «نو بودن» نقطة پیوند یافته است  ،اما وضعیت تنجاق

نمجای آن در

گستره بی پایان این «نو به نو شدن»  ،پیش از آشکار شدن ،رنجگ باختجه و ججای خجود را بجه
تناقضی جدیجد سجپرده اسجت (آزاد ارمکجی و همکجاران 1391 ،؛ فراهجانی و مهریجار 1389 ،؛
ساروخانی و صداقتی فرد 1388 ،؛ عباسی و ایمان 1386 ،؛ رفیع پور.) 1380 ،
در این که «آیا ارزش ها و باور ها ی جامعه ما ،در دهههای اخیر دگرگون شده یا خیر ،عقاید
مختلفی ابراز شده است .برخی معتقدند که تحوالت اخیر ،موجب تغییر ارزش هجا ،بجاورهجا و
سنتها شده است و عدهای دیگر ،بر این عقیدهاند که اعتقاد به سنتها و ارزشهای جامعه ،با
1 Weeks
2 Engelhardt & Good
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اندکی تغییر ،مثل گذشته ،پا برجاست» (آزاد ارمکی و همکاران .)4 :1379 ،موموعه تغییرات
در شرایط جامعه ،بهطور عام ،و ازدواج ،به شکل خاص ،نشانگر تهدیدها و فرصتهایی برای
نهاد خانواده است .شناخت و بررسی شاخصها ،ویژگیها و چالشهای ازدواج ،میتوانجد در
جهت برون رفت از وضعیت موجود در عرصه تصمیمگیری ،برنامهریزی و سیاستگذاری ،بجه
متصدیان و متولیان فرهنگی کشور کمک کند .همچنین ،از آن جایی که رفتار ،تابعی از نگرش و
ارزش گذاری های مثبت و منفی تلقی میشود و نگرشهای فرهنگی افراد جامعه ،تحجت تجأثیر
نوسازی و توسعه ،تغییر پیدا میکند ،پس با بررسی نگرشهای نسل جوان نسبت بجه تشجکیل
خانواده و ایده آلهای همسرگزینی ،میتوان تاحدی به پیش بینی رفتارهجای آتجی اقجدام نمجود
(احمدنیا و مهریار.)18 :1383 ،
درموموع  ،چنین بهنظر میرسد که در جریان مدرنشدن جامعه و اشاعه فرهنجگ مجدرن ،
تشکیل خانواده ،آسیبپذیرتر شده باشد .فرآیندهای ازدواج مدرن به سوی دگرگونی نگرشها ،
ارزش ها  ،روابط و نقش ها ،پیش میرود و هدف این مقالجه  ،بررسجی تغییجرات فرآینجد ازدواج
مدرن می باشد .آنچه به این پژوهش ویژگی و تمایز می بخشجد ،پجرداختن هجمزمجان بجه تجأثیر
مولفه های نوسازی فرهنگی در حوزه ازدواج  ،از منظر کنش گران اجتماعی میباشد .عزم ما بر
آن است تا این دگرگونی ها را در رفتار افرادی جست وجو کنیم که با این توربیات ،زیسجته و
گاه عاملیت خویش را در این عرصه به آزمجون گجذارده و زمجانی  ،ابجژه وار  ،دگرگجون شجدگی
زیست جهان خود را به نظاره نشسته اند .با این توضیح ،شناسایی تحوالت خانواده و ازدواج در
ایران (به طور خاص در دانشوویان) ،ضمن اینکه میتواند مسأله نظری تلقی گردد ،در پاسجخ
به سؤال مطرح شده در زمینه تغییرات فرهنگی در ایران کمجک خواهجد کجرد (آزاد ارمکجی و
همکاران .) 1381 ،بنابراین ،پرسش اصلی این تحقیق ،این است کجه فرآینجد ازدواج در بسجتر
مؤلفه های نوسازی فرهنگی در دانشوویان چگونه است و با چه تغییراتی همراه شده است؟

چارچوب نظری
با توجه به اینکه مبنای بررسی این تحقیق  ،بررسی فرآیند ازدواج و تأثیرپذیری آن از برخی
عناصر نوسازی فرهنگی است ،از اینرو  ،برای بررسی تأثیرات نوسجازی فرهنگجی در فرآینجد
ازدواج ،تالش می شود از آن دسته نظریات نوسازی استفاده شود که به نجوعی ایجن موضجوع را
پوشش داده اند .در تبیین ساختاری فرآیند ازدواج  ،بر تغییجر منظومجه سجاختارهای اجتمجاعی ،
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اقتصادی و سیاسی جامعه تأکید می شود .تغییرات ساختاری ،عمدتاً از طریق نشان گرهای رشد
صنعت  ،شهرنشینی  ،آموزش  ،درآمجد و مصجرف  ،حمجل و نقجل و ارتباطجات و اشجکال متعجدد
تکنولوژیهای جدید ،تبیین میشوند (زاهدی و همکاران .) 57 :1393 ،صنعتیشدن ،پیامدهای
جدی بر سایر ابعاد ساختار اجتماعی دارد و موجب تغییرات رادیکال در همه حوزههای حیات
اجتماعی می شود (معینی و شکربیگی .)109 :1388 ،ترتیبات اجتماعی ،زمانی میتوانند ادامه
یابند که کموبیش ،بهلحاظ ساختاری تمایز ایواد شود و اجزاء از یکدیگر منفک و متمایز شوند
نکته دیگری که صاحب نظ ران به آن اشاره کرده اند  ،فرآیند دنیجویسجازی  1اسجت  ،کجه در آن
به طور نظام مند ،عقل و علم جای گزین نهادها  ،اعتقادات و کردارهای مذهبی میشجود (همجان:
 .)110ادبیات وسیعی درخصوص نوگرایی متأخر وججود دارد.آنتجونی گیجدنز  ،2بجرای تبیجین
تغییرات مهمی که در نوگرایی متأخر واقع شده است  ،از خصلت بازاندیشی  3نام می برد (بک،
 )1986بازاندیشی زندگی مدرن بدین معناست که اعمال و عادات اجتماعی بهطور دایم آزموده
می شوند و در پرتو اطالعاتی که درباره این روالهجای اجتمجاعی بجهدسجت مجیآینجد  ،اصجالح
میگردند و اصوالً پیوسته تغییر میکنند (گیدنز  .)38 : 1990 ،هم چنین از نظر او ،نقش رسانهها
در فرآیند جهانی شدن ،بسیار مؤثر بوده است و آن را ابزار بسط و گسترش مدرنیته به تمجام
دنیا می داند (گیدنز .)56- 57: 1382 ،در نظریه وی « از جاکندگی» روابط اجتماعی ،بجهمعنجای
بیرون کشیدن روابط اجتماعی از بافتهای محلی و جا انداختن مودد آن در تکههای نامعینی

از زمان –فضا مجی باشجد (ریتجزر .)767: 1374،ایجن « از جاکنجدگی»  ،کجنشهجای متقابجل را از
ویژگیهای محلی و موقعیتی جدا میکند (عنبری.)229 :1390 ،
اینگلهارت نیز نظریه خود را نوعی نظریه نوسازی می داند که برخالف ماکس وبر و کجارل
مارکس بر موجبیت فرهنگی و اقتصادی تأکید نمی کند (اینگلهجارت .)81 :1382 ،اینگلهجارت
معتقد است وقتی جامعه ای صنعتی میشود ،در این مسیر ،نمجیتوانجد از تحجوالت ارزشجی و
فرهنگی در امان بماند .دگرگجونی هجایی مثجل تحجول خجانواده ،کجاهش زاد و ولجد ،تضجعیف
ارزش های مذهبی ،کم اهمیتشدن و تضعیف ارزشهای سنتی بیجانگر ایجن تغییجرات هسجتند
(حقیقتیان و دارابی .) 66: 1394 ،اینگلهارت در تبیین این دگرگونی ارزشی و نسلی ،به طراحی

1 Seculatization
2 Anthony Giddens
3 Reflexivity
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دو فرضیه پیش بینیکننده میپردازد که عبارتند از :فرضیه کمیابی  1و فرضجیه اجتمجاعیشجدن.
دوره های رونق ،با افزایش فرامادیگرایی مشخص میشود و دورههای کمیابی ،به مجادیگرایجی
می انوامد (اینگلهارت و آبرامسون .) 62: 1387 ،از نظر ایشان ،فرامادیون کسانی هستند که پیش
از دوران بلوغ شان ،دارای امنیت اقتصادی بوده اند ،ولی مادیگرایان به دلیل عدم امنیت اقتصادی
در دوران بلوغ ،دارای ترجیحات مادیگرایانه هسجتند (اینگلهجارت و همکجاران.)11: 2004 ،
همین امر ،منور به جهت گیریهای بسیار متفاوت مادیون و فرامادیون نسجبت بجه بسجیاری از
مسایل و حوزههای اجتماعی و اقتصادی میشود و نگرشهجای آنهجا نسجبت بجه بسجیاری از
هنوار های سنتی جنسیتی مانند روابط جنسی نامشروع ،فحشا ،سجقط جنجین ،طجالق و غیجره
متفاوت است (اینگلهارت.)220- 222 :1373 ،
ویلیام گود  ،2نظریه هم گرایی را در مورد خانواده مطرح میکند (گود )1963 ،که بر اساس
آن  ،دگرگجونیهجای نظجام خویشجاوندی  ،نتیوجه اجتنجابناپجذیر دگرگجونیهجای سجاختاری و
ایدئولوژیکی است .بدین ترتیب که با دگرگونی های ساختاری در سطح کالن ،دگرگونی هجای
ایدئولوژیکی نیز در سطح کالن رخ می دهد و در نتیوجه  ،سجازمان هجای سجطوح خجرد (نظیجر
خانواده) اجباراً خود را با دگرگونیهای سطح کالن انطباق می دهند (گود.)1352 ،
لستهاق  3و همکارانش ،تأکیدات فراوانی بر مساواتطلبی و فردگرایی بجهعنجوان نیروهجای
اجتماعی مهم برای تغییرات جهانی خانواده داشجته انجد (لسجتهاق 1980 ،و  1983؛ لسجتهاق و
ویلسون  1986 ،4؛ لستهاق و سورکین  1988 ،5؛ لسجتهاق و نیلجز  2002 ، 6؛ لسجتهاق و نیجدرت ،7
 2006؛ لستهاق و سوروکین 2008 ،؛ بستان و همکاران 1388 ،؛ حقیقتیان و دارابی .)1394 ،در
این راستا ،میتوان به مکاتب فلسفی و روانشناختی انسانگرا و بهطور خاص نظریههای اریک
فروم ، 8آبراهام مازلو  9و کارل راجرز  10اشاره کرد (هارون .)1979 ،ازدواجهای با انتخاب آزاد،

1 Scarcity Hypothesis
2 Good
3 Lesthaeghe
4 Wilson
5 Surkyn
6 Neels
7 Neidert
8 Erich Fromm
9 Abraham M aslow
10 Carl Rogers
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معموالً با سنین ازدواج باالتر همبسته اند (لوکاس و میر .)1381 ،کولتر  1معتقد است :اگجر چجه
پژوهش های زیادی مبنی بر صحه گذاشتن به اهمیت و پویایی چارچوبهای ایده ای در طجول
زمان و مکان صورت گرفته است ،ولی این پژوهشها قادر به توصیف این که چه چیز موجب
می شود تا افراد خود را با ایده ای جدید تطبیق دهند ،نیستند (کولتر.)2010 ،
تغییرات الگوهای خانواده ،تا اواسط قرن، 20در قالب پجارادایم  2توسجعه ،مجورد بررسجی و
تحلیل قرار می گرفت (تورنتون .)2001 ،تئوریهای نوسازی ،راههجای ممکجن را بجرای مجردم
فراهم ساخت تا جهان اجتماعی اطراف خودشان را تغییر دهند (تورنتون .)2005 ،اهمیت این
تئوری ها برای دانشمندان در این بوده است که این تئوریها وجود ارتباطات علّی بین زندگی
خانوادگی مدرن و جوامع مدرن را نشان می دهند (مالتوس 1986 ،؛ تورنتون .)2005 ،درجریان
اخیر ،تورنتون  2001( 3و  )2005در مورد بسجته ای از ایجدههجا بحجث مجیکنجد و آن را بسجته
ایده آلیسم توسعه  4نامگذاری میکند که در جهان شیوع یافته و بهعنوان نیروی اصلی تغییجرات
جمعیتی خانواده بدل شده است .این تئوری ،دلیلی را برای این که چرا مردم شجرایطشجان را
دوباره تعریف میکنند و درنتیوه ،طبق ارزشها و پیشبینیهای جدید عمجل مجیکننجد ،ارایجه
می دهد (کولتر 2010 ،؛ کولتر.)2009 ،
اورت را جرز  5تقدیرگرایی را درجه ای از درک فرد نسبت به ناتوانی اش در مجورد کنتجرل
آینده تعریف می کند (شواعی .)48 :1384 ،شاخصههایی چجون تسجلیم  ،مخالفجت بجا هرگونجه
تغییر  ،رفتار مسئولیتناپذیر و منفعل  ،انزوا  ،و عالقجه بجه ججادو و اسجطوره و امجور رمجزی ،از
ویژگی هایی هستند که در منش اجتماعی ،اسیر در چنگال تقدیرگرایی بیشتر دیده مجیشجوند.
تقدیرگرایی ،منعکس کنندة انتقال مسئولیت از درون فرد به نیروهای خارجی و غیرقابل کنترل
است .عالوه بر آن  ،میزان انگیزش برای موفقیت در افراد تقدیرگرا ،بسیار اندک است و آنهجا
اغلب فاقد جاهطلبی و انگیزه کافی هستند (نیازی و شفایی مقدم.)31 :1393 ،
از نظربلومبرگ 6 ،میزان قشربندی جنسیتی ،رابطه معکوسی با سطح قدرت اقتصادی زنان
دارد و هرچه قدرت اقتصادی زنان کمتر  ،میزان ستم فیزیکی  ،سیاسی و ایدئولوژیکی بر آنهجا
1 .Coulter
2 Paradigm
3 Thornton
4 Developmental Idealism
5 Rogers
6 .Bloomberg
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بیشتر میشود .آن چه که بر سطح قدرت اقتصادی زنان تأثیر مس تقیمی دارد ،عبجارت اسجت از
توانایی مشارکت زنان در تولیجد اقتصجادی  ،توانجایی کنتجرل توزیجع منجابع تولیجد اقتصجادی  ،و
ضرورت استراتژیکی فعالیت اقتصادی آنها .به نظربلومبرگ ،هر چه قدرت اقتصادی زنجان در
مقایسه با مردان بیشتر باشد  ،کنترل آنان بر زندگی شجان در مجواردی چجون بجاروری  ،ازدواج،
طالق  ،فعالیتهای جنسی قبل از ازدواج  ،حین ازدواج  ،خارج از دایره ازدواج و اقتدار خانگی،
بیشتر میشود (ترنر.)233- 235: 1991 ،
در میان دیدگاه ها و رویکردهای مطرح شده در نظریه نوسازی ،نظریه بازاندیشی گیجدنز و
نظریه تغییرات فرهنگی -ارزشی اینگلهارت مبنای نظری این مطالعجه قجرار داده شجد .گیجدنز،
خودمختاری نسبی زندگی اجتماعی محلی و خاصیت بازاندیشی را مورد توجه قرار می دهجد.
اینگلهارت نیز معتقد است وقتی جامعه ای صنعتی میشود ،در این مسیر نمیتواند از تحوالت
ارزشی و فرهنگی در امان بماند .از دیدگاه او ،تحوالت فرهنگی ذاتاً از دگرگونیهای محیطی
که ایوادکننده آن هستند ،دیرتر صورت میگیرد و عقب میماند .بنابراین ،بحران هویت فرد و
خانواده ها و گم کردن جهت و معنای زندگی ،افراد را دچار آشفتگی میکنجد و در مشجکالت
زندگی فردی و خانوادگی ،آنان را به استیصال میکشاند .درموموع ،به دلیل خصلت چندبعدی
فرآیند ازدواج ،می توان یک مدل نظری را ترسیم و ارایه کرد کجه در آن مولفجههجای نوسجازی
فرهنگی ذکر شده است (نمودار  .) 1در این مقاله ،سعی شد تا این مدل نظری ،آزمون شجود و
صحت و سقم ارتباط متغیرهای مستقل بجا تغییجر فرآینجد ازدواج در میجان دانشجوویان اسجتان
گلستان آزمون شود.
بنابراین ،بر اساس چارچوب نظری تحقیق ،فرضیه اصلی این مطالعه ،به اینصورت تدوین
شده است :به نظر می رسد بین نوسازی فرهنگجی و مؤلفجههجای آن بجا فرآینجد ازدواج رابطجه
معنی دار وجود دارد.

زندگی مشترک

نگرش به سن ازدواج

نگرش به ازدواج

باورهای مذهبی

مساواتطلبی جنسی

(اینگلهارت)

(لستهاق)

ریسکپذیری (گیدنز)

بازاندیشی

انتخاب همسر

نگرش باروری

تغییرفرآیند ازدواج و
تشکیل خانواده

نوسازی
ساختار خانواده

مصرف رسانه ای(گیدنز)

فرهنگی

تقدیرگرایی (راجرز)

تأخیر در سن ازدواج

فرزندآوری

استقاللخواهی زن

درجهای از درک فرد نسبت به عدم
تواناییاش در کنترل آینده

نگرش مساوات طلبانه فرد نسبت به زن و
مرد
میزان استفاده از رسانه

نمودار  .1مدل مفهومی تحقيق مبنی بر رابطة نوسازی فرهنگی با فرآیند ازدواج
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پيشينه تحقيق
با توجه به تحقیقات صورت گرفته در زمینه خانواده و تغییرات آن در ایران ،نتایج آن دسته
از پژوهش هایی که در  10سال اخیر ،انوام شده و بیشترین ارتباط را با موضوع تحقیق فجوق
داشته اند ،بهصورت جدول  1ارایه میشود.
جدول  .1خالصهای از پيشينه تحقيقات داخلی و خارجی انجامشده در حوزه تحقيق
محقق

سال

م یرفردی و میرفردی

1395

شهبازی  ،مبارکی

1395

کر یمیان و همکاران

1394

زاهد پاکدل

1394

کسا ییان ،نصراهلل

1394

موحد و همکاران

1393

شمشیری و البرزی

1392

فالح زاده ،اسدرخت

1392

آزاد ارمکججی و شججر یفی
سا عی
1389
درو یشپور
1390

عنا یت و همکاران

1385

موحد و عباسی شوازی

1385

قاسمی اردها یی
ر یگیو

1386
2008

م یترا

2004

عنوان

نتيجه گيری

ابعاد و زمینه هجای اقتصجادی و اجتمجاعی تأثیر مستقیم فناوریهای ارتباطی درم یزان
ازدواج و طالق
تغییرات خانواده
مشخص کردن جنبه هجای مثبجت و منفجی
تحلیل جامعهشناختی ازدواج های ا ی نترنتی
ازدواج های ا ی نترنتی
مورد هووم قرار گرفتن بنیان خانواده
رابطه همخانگی در ا یران
هوش معنوی ،تعهد زناشجو یی و بجیثبجاتی
رابطه مستقیم بین هوش معنوی و ثبات ازدواج
ازدواج
کشججف مضججمون روابججط جنس جی قبججل از
روابط جنسی پیش از ازدواج در دختران
ازدواج برای دختران
فضای موازی و نگرش دانشوو یان نسبت
وجود رابطه مستقیم بین دو متغیر فوق
به ازدواج
معیارهججای فججردی و اجتمججاعی تشججکیل مؤلفه عشق و اشتغال مهم تر ین معیارها در
ازدواج افراد
خانواده و ازدواج از د یدگاه دانشوو یان
تعارضجججات زناشجججو یی در ازدواج هجججای باالتر بودن میزان تعارضجات زناشجو یی در
ازدواج های ا ی نترنتی
ا ی نترنتی و سنتی
تبیین جامعه شناختی روابط جنسی آنومی ک سیاست غالب ،ناد یده گرفتن شجیوع ا یجن
روابط در ا یران است.
در ا یران
فروپاشی اشکال سنتی خانواده در جامعه مدرن
خانواده در جامعه مدرن
ازدواج ها یی که قب الً با معرفجی و شجناخت
نگججرش دانشججوو یان نسججبت بججه ازدواج آغاز میشجد ،امجروزه بجا بهانجه عشجق یجا
میانوی گری ا ی نترنتی و د یگر فناوریهای
ا ی نترنتی
ارتباطی صورت می گیرد.
تغییر در ارزشها و نگرشها

افزا یش معاشرت های دختر و پسجر ،پجیش
از ازدواج و افزا یش ازدواج های برخاسجته
از ا ین گونه معاشرتها

نوسازی با تغییر سجاختار سجنی و جنسجی
عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بجر سجن جمعیت و تغییر ا یدهها و ارزشهای مرتبط با
ازدواج ،نگرش افراد را از لحاظ در دسترس
ازدواج و باروری کلی در نپال
بودن همسر مناسب تحت تأثیر قرار داده است.
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مطالعات مذکور ،تنها به توصیف اهداف و خط مشیها در شاخصها و متغیرهای مختلجف
درباره ساختار خانواده اشاره کرده و (جز در موارد نادر) نتوانسته بهخجوبی بجه تحلیجل تجأثیر
فرآیند نوسازی در فرآیند ازدواج بپردازند .این مطالعات با بهکارگیری رویکردهجای نظجری و
روانشناسی مختلف ،همگی بر این نکته تأکید داشته اند که خانوادهها در دنیای معاصر ،تحجت
تأثیر عناصر و فرآیندهای نوسازی ،تغییرات اجتماعی و اقتصادی مدرن ،هم از نظر ساختاری و
هم از نظر کارکردی ،دگرگونی وسیعی را توربه کرده اند .به گونهای که پیکره بندی سنتی نظام
خانواده در حال جایگزینی با شکل مدرن آن است .این تحقیق ،مبحث نوسازی را به نوسازی
فرهنگی تقلیل داده و معدود تحقیقاتی این بستر را مورد بررسجی قجرار داده انجد ،و از طرفجی
به جای درنظرگرفتن ساختار خانواده ،که بهصورت مفصل در تحقیقات قبلی مورد توجه قجرار
گرفته است ،فرآیند ازدواج در خانواده را مورد بررسی قرار داده است .دریک جمع بنجدی از
پیشینه پژوهش  ،میتوان گفت عوامل مؤثر بر فرآینجد ازدواج  ،ناشجی از مسجایل کجالنتجری در
ساختار فرهنگی جامعه می باشند و چندبعدی و متنجوع هسجتند کجه نشجانه پیچیجدگی مسجایل
فرهنگی  ،به ویژه مسأله ازدواج است .باوجود پیشرفتهایی کجه در جهجت شجناخت خجانواده،
ازدواج و الگوهای آن در جوامع مختلف صورت گرفته است ،اما اهمیت تبیین ابعاد گونجاگون
تغییرات فرهنگی در تغییر فرآیند ازدواج و فرزندآوری ،هم چنان به قوت خود باقی است.

روش تحقيق و دادهها
این تحقیق به صورت پیمایشی انوام شده و برای گردآوری دادههجا از تکنیجک پرسشجنامه
همراه با مصاحبه ،استفاده شده است .جامعه آماری تحقیق  ،شامل همه دانشوویان دانشگاههای
دولتی و روزانه ،آزاد اسالمی ،پیام نور ،غیرانتفاعی و غیردولتی ،فنی و حرفه ای ،جامع علمی و
کاربردی  ،و فرهنگیان در نیمسال دوم سال تحصیلی ، 1396- 1397مسجتقر در اسجتان گلسجتان
است که بر اساس آخرین آمار ،تعداد آنها  73038نفجر بجوده اسجت (سجالنامه آمجاری اسجتان
گلستان .)1395 ،از این تعداد 39909 ،نفر دانشجووی پسجر و  33129نفجر دانشجووی دختجر
درحالتحصیل در این دانشگاهها می باشند .برای انتخاب حوم نمونه  ،از فرمول عمومی کوکران
استفاده شد .طبق فرمول 382 ،دانشوو انتخاب گردید .اما جهت افزایش سطح اطمینان نتایج ،و
کاهش خطای اندازهگیری  ،این تعداد به  400دانشوو افزایش یافته است.
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با توجه به تعداد حوم نمونه بهدستآمده براساس فرمول کوکران ( 400نفر) ،نسبت حوم
نمونه به جامعه برای هر دانشگاه ،جداگانه حساب شد و در پایان ،نتیوه این نسبت در تعداد
افراد دانشوو در هر دانشگاه ضرب گردید (روش انتخاب افراد در طبقات اختصاص تناسبی .)1
در این روش ،کسر نمونه گیری مختص هر طبقه است.

n
N

h
h

N1=(382/73038)*10992=48/57
N2=(382/73038)*28144=147
N3=(382/73038)*9783=51

n
N h  N 

nh 

جدول  .2جمعي ت و نمونه آماری پژوهش بر اساس روش طبقات انتخابی تصادفی
نام دانشگاه

تعداد جمعيت دانشجویی
مرد

زن

کل

تعداد نمونه آماری
مرد

کل

زن

دانشگاههای دولتی و روزانه

4580

6412

10992

24

34

58

دانشگاه آزاد اسالمی

16374

11770

28144

86

61

147

دانشگاه غیرانتفاعی

6033

3750

9783

31

20

51

دانشگاه علمی کاربردی

5634

2193

7827

30

21

41

دانشگاه پیامنور

3349

6033

9382

18

31

49

دانشگاه فنی و حرفهای

985

614

1599

6

3

9

دانشگاه فرهنگیان

2954

2357

5311

16

12

28

جمع کل

39909

33129

73038

211

182

383

نحوه سنجش متغير وابسته  :فرایند ازدواج
ازدواج فرآیندی است (ساروخانی ،)23 :1370 ،ساختاری (محسنی .)78 :1382 ،و فرآیند
ازدواج ،یعنی دنباله ای از تغییرات آگاهانه و ناآگاهانه در قوانین ،اعتقادات و انتظارات افراد در
سه مرحله قبل از ازدواج ،حین ازدواج و بعد از ازدواج (ترنر .)1991 ،در دوران نوین ،ماهیت
و اشکال ازدواج ،تحت تأثیر صنعتی شدن ،دچار تغییر و تحول شده و در جوامع رو به توسعه،
با آهنگی آرام ،در حال تغییر است (ویلوقبی و همکاران .)21 :2013 ،به دنبال تغییجر در نظجام
هنواری جامعه ،تغییر در ارزش ها و گسترش شهرنشینی ،محدودیت در روابط بین دو ججنس
1 proportional Allocation
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مخالف کاهش یافته که به نوبة خود ،بسیاری از الگوهای رفتاری ،ارزشهای مربوط به خانواده
و هنوارهای موجود در جامعه را تحت تأثیر قرار داده است (شیخی.)53- 54 :1382 ،
جدول  .3ابعاد و مؤلفههای متغير وابسته تحقيق
متغير

ابعاد
نگرش به ازدواج

مؤلفه
1

ازدواج عاشقانه ،ضرورت ازدواج ،ضرورت آشنایی قبل از ازدواج،
ازدواج فامیلی

نگرش به سن ازدواج

2

فرایند ازدواج

انتخاب همسر

انت خاب همسر از دختران و پسران فامی ل ،شناخت کافی زن ومرد از هم

استقاللخواهی زنان
نگرش به باروری

سن مناسب ازدواج پسر و دختر ،فاصله سنی ازدواج

3

4

نگرش به فرزندآوری

استقالل زن ،اشتغال زن و داشتن حساب بانکی جداگانه زن
لزوم بچه دار شدن بعد از ازدواج ،تعداد مطلوب فرزند

5

داشتن فرزند زیاد ،تعداد فرزندان کمتر و ترجیح فرزند پسر

بعد خانواده

تعداد اعضای خانواده

زندگی مشترک

زندگی کردن با خانواده پس از ازدواج ،زندگی اعضای خانواده
ازدواجکرده با فرد در یک مکان

نحوه سنجش متغير مستقل  :نوسازی فرهنگی
نوسازی فرهنگی به فرآیند گسترش دامنه دانش انسان درباره محیط ش و پراکنجدگی ایجن
دانش در سراسر جامعه از رهگذر افزایش روزافزون سواد ،ارتباطات تودهگیر و آموزش داللت
دارد (زاهدی .)21 :1385 ،در این تحقیق ،نوسازی فرهنگی بر اساس  6مؤلفه ( جدول شجماره
 )4بیان شده است.

1 Attitude to M arriage
2 Attitude to Age at M arriage
3 Independence
4 Fertility
5 Attitude to Childbirth
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جدول  .4ابعاد و مؤلفههای متغير مستقل تحقيق
متغير

ابعاد
تقدیرگرایی (راجرز)

مولفه
قطعیت سرنوشت  /اگر خدا می خواست ،وضع ما از اینکجه االن هسجت ،بهتجر
بود /اعتقاد به قضا و قدر

برابری/مساوا تطلبی

زن ،همیشه زن است و هیچ وقت نمی تواند مثل یجک مجرد در جامعجه ظجاهر

جنسی (ترنروبلومبرگ)

شود  /زن و مرد باید کارهای خانه را با هم انوام دهند

نوسازی فرهنگی

میزان استفاده از رسانه هجای زیجر در خجانواده؟  /روزنامجه ،مولجه ،اینترنجت و
مصرف رسانهای (گیدنز)

ماهواره
میزان تماشای تلویزیون (روزانه)
استفاده از ماهواره  /عضو شبکه اجتماعی موجازی  /میجزان اسجتفاده از شجبکه
موازی  /استفاده از رسانههای ارتباطی جدید

باورهای مذهبی
(اینگلهارت)
باز اندیشی (گیدنز)
ریسک پذیری (فرهنگ
خطر) (گیدنز)

میزان مقیجد بجودن مجردم بجه نمجاز خوانجدن  /انوجام مناسجک مجذهبی  /روزه
گرفتن  /میزان تقلید از مراجع
انتخاب های امروزم با توجه به تحوالت آینجده اسجت  /کجم اهمیجت دادن بجه
سنت در کنشهای روزمره
پذیرش خطر در انوام امور خانوادگی  /مخاطره پذیری زنجدگی و فردگرایجی
 /شیوه زندگی و دوری از ریسک کردن در مورد چیزهای نو

برای محاسبه اعتبار پرسشنامه  ،از روش اعتبار صوری  1و بجرای محاسجبه پایجایی سجنوش
شاخص  ،از ضریب آلفای کرونباخ  2استفاده شد .نتایج درخصوص میزان پایایی شاخصهجای
پرسشنامه ،به اینصورت می باشد :متغیر نوسازی فرهنگی ،مقدار  0/84و متغیر وابسجته فرآینجد
ازدواج ،آلفای  0/81به دست آمد (جدول شماره .)3

1 Face Validity
2 Cronbach Alfa
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جدول .5ضرایب محاسبهشده آلفای کرونباخ برای خردهمقياسهای متغيرهای مستقل و وابسته تحقيق
مقياس

فرآیند ازدواج

نوسازی فرهنگی

خرده مقياس

تعداد گویه

ضریب آلفای کرونباخ
خرده مقياس

بعد خانواده

1

0/84

زندگی مشترک

2

0/81

نگرش به ازدواج

4

0/80

نگرش به سن ازدواج

5

0/79

باور به استقالل زن از شوهر

3

0/82

نگرش به فرزندآوری

3

0/74

نگرش به باروری

2

0/83

انتخاب همسر

3

0/79

تقدیرگرایی

10

0/74

برابری – مساوات طلبی جنسی

5

0/93

مصرف رسانهای

7

0/85

باورهای مذهبی

3

0/89

بازاندیشی

2

0/85

ریسک پذیری (فرهنگ خطر)

3

0/91

مقياس

0/81

0/84

فرضیه اصلی تحقیق با استفاده از مدلسازی معادله ساختاری آزمون شده اند .استفاده از این
تکنیک ،به محقق کمک میکند تا با متغیرهای اصلی درگیر  ،بهعنوان متغیرهای پنهان ،برخورد کرده
و خطاهای اندازه گیری را در برآورد پارامترهای مرتبط با آزمون فرضیه ،دخالت دهد .بهمنظور انوام
محاسبات ،از نسخه  21نرم افزار  SPSSو نسخه 8/01نرم افزار لیزرل استفاده شده است.

یافتهها
ویژگیهای جمعيتی پاسخگویان
از نظر توزیع جنسی 46/8 ،درصد پاسخگویان را زنان و  53/2درصد را مردان تشکیل می دهند.
 33.1درصد از آنها بین  17تا  23سال 40/7 ،درصد بین  23تا  29سال 14/5 ،درصد بین  29تا 35
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سال 3/3 ،درصد بین  35تا  41سال و  8/4درصد نیز باالتر از  41سال سن دارند .بیشترین درصد
فراوانی ،مربوط به گروه سنی  23- 29ساله و کمترین آن مربوط به گروه سنی  35- 41ساله میباشد.
در میان پاسخگویان ،کمترین سن 17 ،سال ،بیشترین سن 50 ،سال بوده و میانگین سنی نیز 26/23
سال می باشد .از نظر سطح تحصیالت 29/3 ،درصد فوق دیپلم 65/5 ،درصد کارش ناسی9/2 ،
درصد کارشناسی ارشد و  4/1درصد دکتری و باالتر هستند ،لذا از نظر سطح تحصیالت ،درصد
باالیی از نمونه مورد بررسی در مقطع کارشناسی قرار دارند .از لحاظ نوع دانشگاه 12/5 ،درصد از
دانشوویان از دانشگاه پیام نور 37/4 ،درصد از دانشگاه آزاد اسالمی 14/8 ،درصد از دانشگاههای
دولتی 13 ،درصد از دانشگاه غیرانتفاعی 13 ،درصد از دانشگاه علمی کاربردی 7/1 ،درصد از
دانشگاه فرهنگیان و  2/3درصد نیز از دانشگاه فنی و حرفه ای انتخاب شدند .از اینرو ،بیشترین
درصد فراوانی نمونه ،مربوط به دانشگاه آزاد اسالمی و کمترین آن مربوط به دانشگاه فنی و حرفه
ای است.
جدول  .6توزی ع درصد ویژگیهای جمعيتی نمونه مورد بررسی
جنسيت

مرد

زن

 17تا 23

 23تا 29

 29تا 35

 35تا 41

 41وبیشتر

فوق دیپلم

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری و باالتر

آزاد اسالمی
پیام نور
غیرانتفاعی
سراسری

فنی و حرفه ای

علمی کاربردی

فرهنگیان

53 /2

46 /8

33 /1

40 /7

3 /3

14 /5

8 /4

29 /3

65 /5

9 /2

4 /1

2 /3

37 /4
12 /5
13
14 /8

13

نسبی)(%

تحصيالت

7 /1

توزی ع

سن

نوع دانشگاه

توصي ف متغيرهای مستقل و وابسته تحقيق
یافته های توصیفی متغیر مستقل اصلی تحقیق ،به صجورت ججدول  7مجی باشجد .بیشجترین
میانگین مربوط به متغیر ریسک پذیری (خطرپذیری) وکمترین میجانگین مربجوط بجه باورهجای
مجذهبی مججی باشججد .بعجد از متغیججر باورهججای مججذهبی بجه ترتیججب متغیرمصججرف رسججانه ای و
متغیرتقدیرگرایی قرار دارند.
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جدول  .7آمارهای توصيفی نوسازی فرهنگی و ابعاد مختلف آن
تقدیرگرایی
برابری ومساواتطلبی جنسی
باورهای مذهبی
بازاندیشی
ریسک پذیری (فرهنگ خطر)
مصرف رسانهای
نوسازی فرهنگی

مي انگين
2 /8960
3 /2822
1 /8613
3 /0000
3 /3886
2 /7014
2 /8845

حداکثر
4 /90
5 /00
5 /33
5 /0
5 /00
3 /00
2 /79

تعداد
393
393
393
393
393
393
393

حداقل
1
1
1
1
1
1
1

نتایج حاصل از شاخص های جدول شماره  8نشان می دهد که میانگین بدست آمده برای
تمامی مولفه ها باالتر از حد وسط بوده است .شاخص تاخی ردر سن ازدواج بیشترین میانگین را
() 3.82و شاخص نگرش به باروری با میانگین ( )2.31کمترین مقدار را دارا می باشد.
جدول.8آماره های توصيفی مرتبط با فرآیند ازدواج وابعاد آن
شاخص های فرآیند ازدواج

ميانگين

حداکثر

حداقل

تعداد

زندگی مشترک حداقل دو نسل

2.78

2.50

1.00

393

نگرش به ازدواج

3.10

5.00

1.00

393

تاخیر در سن ازدواج

3.82

4.80

1.20

393

باور به استقالل زن از شوهر

3.23

5.00

1.00

393

نگرش به فرزند آوری

3.11

5.00

1.00

393

نگرش به باروری

2.31

3.00

1.00

393

انتخاب همسر

2.39

3.00

1.00

393

فرآیند ازدواج

3.19

3.33

1.64

393

نتایج تحليل دومتغيره
قبل از انوام تحلیل رگرسیون ،معموالً همبستگی بین متغیرها محاسبه می شود تا مشجخص
گردد آیا بین متغیرها ،اصالً رابطهای وجود دارد یا خیر .بعد از مشخص شدن رابطه بین متغیرها
است که انوام تحلیل رگرسیون معنی پیدا می کند .همانطور که در جدول  ، 9مشاهده میشود،
همه شاخصهای نوسازی فرهنگی با متغیر وابسته (فرآیند ازدواج)  ،رابطه معنی داری دارند .دو
شاخص "تقدیرگرایی" و " باورهای مجذهبی" بجا م تغیجر فرآینجد ازدواج ،رابطجه منفجی دارنجد.
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به عبارت دیگر ،هرچه در بین افراد ،میجزان تقجدیرگرایی و باورهجای مجذهبی قجویتجر باشجد،
مؤلفه های نوسازی فرهنگی ،کمتر در فرآیند ازدواج افجراد تجأثیر داشجته انجد .از طجرف دیگجر،
شاخص های برابری (مساواتطلبی جنسی) ،بازاندیشی و ریسکپذیری (فرهنجگ خطجر) ،بجا
فرآیند ازدواج رابطه مثبت دارند .درموموع ،بین نوسازی اجتماعی و فرآینجد ازدواج ،رابطجه
معنی داری وجود دارد .میزان همبستگی این متغیر با تغییرات فرآیند ازدواج ،برابر با ( - 0/36
در سطح معناداری  )0/001میباشد.
جدول  .9ضریب همبستگی رابطه بين متغيرهای مستقل و فرآیند ازدواج
متغيرها
تقدیرگرایی
برابری  /مساواتطلبی جنسی
مصرف رسانهای
باورهای مذهبی
بازاندیشی
ریسک پذیری (فرهنگ خطر)
شاخص نوسازی فرهنگی

همبستگی
-0.46
0.34
0.39
-0.43
0.38
0.28
-0.36

سطح معناداری
0.001
0.01
0.02
0.007
0.001
0.001
0.001

نتایج تحليل چندمتغيره
با انوجام تحلیجل رگرسجیون چندگانجه ،متغیجر ریسجکپجذیری (خطرپجذیری) برجسجتگی
خاصی پیدا کرد؛ بهطوری که این متغیر توانست در بین متغیرهای مستقل مورد نظجر ،بجا بتجای
 ، 0/331باالترین سهم در تغییجرات متغیجر وابسجته را بجه خجود اختصجاص دهجد .درمومجوع،
می توان گفت که متغیرهای برابری (مساوات طلبی) جنسجیتی ،مصجرف رسجانه ،بازاندیشجی و
ریسک پذیری (فرهنگ خطر) ،با توجه به ضرایب مثبت ،بر روی متغیجر فرآینجد ازدواج تجأثیر
افزاینده دارند و متغیرهای تقدیرگرایی و باورهای مذهبی ،با توجه بجه ضجرایب منفجی ،دارای
تأثیر کاهنده می باشند .بجدین ترتیجب ،در تحلیجل رگرسجیونی چنجدمتغیره ،همجه فرضجیههجای
مطرح شده تأیید می شود و ابعجاد و شجاخصهجای مختلجف نوسجازی فرهنگجی ،درمومجوع،
حدود  34درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکنند (جدول .)10
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جدول  .10نتایج رگرسيون چندگانه بين ابعاد و مؤلفههای نوسازی فرهنگی با فرآیند ازدواج
متغیر
مرحله
تقدیرگرایی
1
برابری ( مساواتطلبی) جنسیتی
2
مصرف رسانهای
3
باورهای مذهبی
4
بازاندیشی
5
ریسک پذیری (فرهنگ خطر)
6
F= 16 /04
R2=0 / 118

Beta
B
- 0 /275
- 0 /756
0 /312
0 /871
0 /281
0 /725
- 0 /298
- 0 /853
0 /301
0 /891
0 /331
0 /892
SED=2 /71
Sig(F)=0 /014

Sig
t
F
0 /001 - 5.197 27 /007
./001
5.23
31 /25
./001
5.201
28 /24
0 /001 - 5.913 32 /378
0 /001
5.142
30 /51
0 /001
5.58
33 /98
R= 33 /4
Adjusted R2 =0 /105

مدلیابی معادالت ساختاری
الگوی روابط علی در مدل معادله ساختاری اثرگذاری متغیر نوسازی فرهنگی ،بر مؤلفههای
تغییر فرآیند ازدواج ،در بین دانشوویان استان گلستان ،مبتنی بر نرم افزار معادالت سجاختاری
لیزرل ،در نمودارهای شماره  3 ، 2و 4منعکس شده است.
نمودار  ، 3مدل را در حالت معنجاداری نشجان مجیدهجد .همجانگونجه کجه در ایجن نمجودار
مشخص است  ،تمامی ضرایب به دستآمده از گویهها معنادار شده اند .مقادیر معنی داری بجرای
تمامی شاخص ها ،بیشتر از  1/96و  - 1/96مجیباشجد و در نتیوجه ،ایجن شجاخصهجا معنجادار
هستند .با توجه به این که مقدار ریشه دوم برآورد واریانس خطجای تقریجب  1بجرای مجدل هجای
اندازه گیری تحقیق ،کمتر از  0/08گزارش شده است .با توجه به نمودار  ، 4مشخص است که
در تحلیل آماری ،تمامی شاخصهای مدل معنیدار هستند.

1 RMSEA
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زندگی مشترک = COLI
تاخیر در ازدواج = DAM

مدیریت باروری = FER
نگرش به ازدواج = ATM

نگرش به سن ازدواج= AGE
انتخاب همسر = SW

نوسازی فرهنگی= FM

مدیریت فرزند آوری = FEC

استقالل خواهی زنان = DEP

نمودار.2مقادیر برآوردی نرم افزار

نمودار  .3مقای رمعناداری( تی) نرم افزار

نمودار.4مقادیراستاندارد نرم افزار
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خروجی شاخصهای برازش مدل در جدول  11آمده است .بر این اساس ،مدل از برازش خوبی
برخوردار است .بدین ترتیب ،میتوان نتیوه گرفت که مدل فوق ،برازش خوبی از دادههای دنیای
واقعی داشته است .یعنی در کلیت مدل معادله ساختاری ،تأثیر متغیر نوسازی فرهنگی در مؤلفههای
تغییر فرآیند ازدواج در میان دانشوویان استان گلستان تأیید شده و برازش معنی دار دارد.
جدول  ،11مقادیر شاخصهای برازش مدل
شاخص

(NFI)8

(NNFI)7

(CFI)6

(IFI)5

(G FI)4

(AG FI)3

(RMSEA)2

𝑥2

1

! 𝑓𝑑

برازش مدل

مقدار

𝑥2

0/92

0/88

0/95

0/95

0/97

0/91

0/076

46/37

2/89

1 Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square
2 Root M ean Square Error of Approximation
3 Adjusted Goodness of Fit Index
4 Goodness of Fit Index
5 Incremental Fit Index
6 Comparative Fit Index
7 Non-Normed Fit Index
8 Normed Fit Index
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بحث و نتيجهگيری
خانواده ایرانی طی سال های اخیر ،تحت تأثیر مدرنیزاسیون ،ابعاد و پیامدهای آن ،ازجمله
تغییرات ساخت اقتصادی  ،مهاجرت خانواده های روستایی به شهر  ،رشجد آمجوزش عمجومی و
تخصصی جهت تصدی مشاغل جدید صنعتی و خدمتی  ،رواج شهرنشینی و اشجاعه فرهنگجی،
دگرگونی های نسبتاً چشمگیری را از لحاظ ساخت  ،کارکرد و ارزشهای اجتماعی و فرهنگجی
توربه کرده است .این تحوالت ،موجب شده تا جامعه ایرانی ،سادگی قدیم خود را از دسجت
داده و از لحاظ ساخت و کارکرد ،گروه های گوناگونی پدیدار شوند و روابط میان این گروه ها
نیز پیچیدگی بسیار پیدا کنند .هدف این مطالعه ،بررسی تأثیر نوسازی فرهنگی و مؤلفههای آن
بر تغییر فرآیند ازدواج در بین دانشوویان دانشگاههای استان گلستان میباشد .دادهها از طریق
یک پیمایش مقطعی جمع آوری گردید و اطالعات مربوط به  400دانشوو مورد بررسجی قجرار
گرفت .براساس یافته های تحقیق ،در بسجتر نوسجازی فرهنگجی ،شجرایط مطلجوب ازدواج بجا
خویشاوندان کاهش مییابد و برونهمسری افزایش مییابد .سن ازدواج ،کمکم بجاالتر رفتجه و
پذیرش طالق برای افراد آسانتر میشود .در ایران نیز در طجول دورههجای تغییجر اجتمجاعی،
تفاوتهای بین واکنشهای بلندمدت و کوتاهمدت در هنوارهای فرهنگی ،مثل ترجیحات برای
ازدواج با خویشاوندان ،انتخاب همسر بر اساس عشق و عالقه و مطلوبیت ازدواج ،بجهوججود
آمده است (کاظمی و نیازی.)1389 ،
یافته های پژوهش ،همراستا با یافتههجای مطالعجه محمجدپور ( )1380و نجازکتبجار ()1392
پیرامون پیامدهای نوسازی بر ساختار خانواده بوده است .نتایج تحلیل چنجدمتغیره نشجان داد
مولفههای ریسکپذیری  ،برابجری (مسجاوات طلبجی) جنسجیتی  ،مصجرف رسجانه ،بازاندیشجی و
ریسک پذیری تأثیر مثبت ( افزایشی) و مولفههای تقدی رگرایی و باورهجای مجذهبی تجأثیر منفجی
(کاهشی) بر تغییرات ازدواج دارند .در این میان اثرگذاری ریسکپذیری بیشتر از سایر مولفهها
بوده است .در حقیقت ،به گفته گیدنز ،در میان تغییراتی که ایجن روزهجا در جوامجع رخ داده،
اهمیت هیچ کدام به اندازه اتفاقاتی نیست که در زندگی شخصجی در روابجط جنسجی ،حیجات
عاطفی ،ازدواج و خانواده در حال وقوع است .نتایج مطالعه حاضر همراستا با نتایج تحقیقات
زاهدی و همکاران ( ،)1393ویلیام گود ( ،)1963عباسیشوازی و صادقی ( ،)1384محمودیان
( ،) 1380محمججدپور و همکججاران ( ،)1389مججالهوتر و همکججاران ( ،)1996اعججزازی (،)1376
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کاظمیپور ( ،)1383بهنام ( ،) 1345راشد ،عثمان و رودی فهیمی ( )2003و همچنین حقیقتیان
و دارابی 1394 ،درخصوص نوسازی فرهنگی ،میباشد.
بر اساس دیدگاه های نظریه پردازانی مانند لرنر و گیدنز ،یکی از ابزارهایی که در نوسازی
خانوادهها تأثیرگذارند ،رسانهها (مانند تلویزیون ،اینترنت ،ماهواره و )...میباشند .بیتردید ،در
نوگرایی جامعه دانشوویی ،رسانه بسیار تأثیرگذار بوده است .یافتههای فوق همراستا با نتجایج
معینی و شکربیگی ( )1384میباشد .یافتههای تحقیق همچنین نشان داد که در ارتباط با شیوه
انتخاب همسر  ،اکثریت پاسخگویان ،بر کسب شناخت کافی زوجین نسبت به یکجدیگر تأکیجد
دارند .این امر ،از یکسو مبیّن اهمیتی است که مردم برای ازدواج و زندگی زناشویی خوب بر
مبنای شناخت کافی و انتخاب همسر صحیح قایلند و از سوی دیگر ،بیانگر تمایل جوانان بجه
آزادی بیشتر و استقالل تصمیم گیری در زمینه انتخاب همسر است؛ هرچند که در ایران  ،هنوز
نظر و شرایطی که خانواده ها در انتخاب همسر مطرح می کنند  ،حایز اهمیجت اسجت .نتجایج و
یافته های تحقیق در این زمینه ،با یافته های مطالعه عسکری ندوشن و همکجارانش ( )1390کجه
در زمینه تفاوتهای نسلی در ایدهها و نگرشهای ازدواج در شهر یزد انوام داده بودند  ،همسو
و هم جهت میباشد.
سخن آخجر اینکجه ،تفجاوتهجای مجذهبی ،قجومی ،فرهنگجی و منطقجه ای موججود در بجین
دانشوویان ،تا حد زیادی از قدرت تعمیم این پژوهش میکاهد .با این حال ،آن چه که یافتههای
ارایه شده در این مطالعجه بجر آ ن تأکیجد دارد ،لجزوم بررسجی فرآینجدهای ازدواج در تعامجل بجا
ساختارهای فرهنگی حاکم بر آن است .تحقیقات دیگری ضروری است تا تفاوت عناصر دیگر
در ساختار خانواده و ازدواج را بجا نوسجازی فرهنگجی در جامعجه غیردانشجوویی و در میجان
گروههایی با ویژگیهای متفاوت مذهبی ،قومی و فره نگی ،مورد بررسی قرار دهد.
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