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رویکرد اجتماعی به الگوهای ازدواج در ایران
یعقوب فروتن

1

چکیده
علیررر ت تالرروسی و رریع ررریع و عایررر خا رره مها ررهاووخی وعه ررر ررهاوا و
فرزادآوا خا سیها جوووع وزجاله ویرون کاهکرهن خا رررو وزخووا و رتح تالقیرر
حهضر ر ی وز وهتترین و عهخ و تعیینکننردی هره وررت ب ره اوی ررخ وجمارهعی ره
ولگوهه وزخووا و هاسررزینی خا ویرون او وواخ را ی قروا ویخهدح وین وقهله و منی
ر خوخیهه پیاهیشی و ت که جاعیت ااواره آن او تعردوخ  4267افرر وررخون و زارهن
 64-15هله هکن خا اقهط شهر و او مهیی شهر مهنهه ونمخر
ویخهندح وطه ر تجزیه و تاللی هه وین تالقیر یشرمرین تاهیر
خ مرون و پسرون ه ترتی

ررو

ویررون تشر ی
رن وزخووا

نین  24-21هل و نین  27-25هل و ت تالصریتی

و پس وزخووا هعنوون وهتترین وولویت زادری زاهن تلقی ویشوخ خا حدوخ ایاری
وز په خگویهن خواو اگرش وث ت اس ت ره ولگرو وزخووا خاون رروهری هسرمند
وررخون ررهطرروا مشراگیر

رریز وز زاررهن خواو اگرررش وث رت اسر ت رره ولگررو

وزخووا هه وموولی یه تعدخ زوجهی هسمندح خاعین حهل وین ولگوهه کلی وررت ب ره
وزخووا هطوا رجسمهو تالت تهثیر ومغیرهه جاعیتشنه می وز ق ی

رن جرنس

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 1خواشیها جاعیت شنه ی رروی علوم وجماهعی خواشگهی وهزاداون و والقر وفمخها خواشگهی ووی هتو ایوزیلند
y.foroutan@umz.ac.ir
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وال

وات وضعیت تهه

تالصیتی و هاچنرین وللفرههره وررت ب ره اگررش

جنسیمی و خیندوا و تح
کلم ا

کلیااد  :وزخووا و هاسررررزینی ررهاوا

زوجهی خیندوا

وزخووا خاون رروهرری تعرردخ

اگرش جنسیمی اوررویی ویرون

مقدمه و بی ن مسئله
ووضوع و لی وقهله حهضر وعطوف ه وین ووقعیت و ت که وررمه ولگوهه وزخووا و تش ی
هاووخی خا جههن وعه ر ه تغییروی و یع
خا جوووع پیشرفمه

ریع و عایر وووجه شدی و ت هطوا که هویژی

نعمی وعه ر فرزادآوا

هاا وز پیوادهه

( رویی  1387فروتن  )1398ووه خا سیها جوووع ه
افمها هاوا

و فرزادآوا

زاهشویی واجهم ویریرخ

وتحظهی فرهنگی خینی و قهاوای

کاهکهن خا ررو وزخووا و هاسر رزینی و تح ر وین و هس

وطهلعهی علای و یه تهه جاعیمی اهظر ر فرزادآوا خا وین ق ی جوووع زوهای ویتوواند
ه شنه ت جهوع و تهثیررذوا

پهیدوا اهئ ررخاد که پیشهپیز ولگوهه

ورت ب ه وزخووا و

هاسررزینی وواختوجه و را ی خقیر علای قروا ررفمه هشندح وین وضعیت خا جهوعه وه اه تنهه
خو ی وشهوخ و ت ل ه وهایت و ضروای توجه و را ی ه آن ایز هوروت
دین وعنهکه وز ی سو علیر ت ر ی تغییروی اوزوفزون خا ولگوهه
خا ویهن اس هه جدید و جوون فرزادآوا

یشمر و ت

هاووخی وعه ر ویرون هویژی

هاا وز پیوادهه زاهشویی ه

وتحظهی

فرهنگی خینی و قهاوای یروا ن و ت و خا امیجه افمها هاوا و فرزادآوا کاهکهن خا ررو
وزخووا و هاسررزینی و تح وز و خیگر جهوعه ویرون خواو حجت سیها رسمرخی و فزویندی
جاعیت جوون و ت که پمهاسی

سیها قداتاند و پرحجت جاعیت نین وزخووا و هاسررزینی

او تش ی ویخهندح نه روین رو شنه ت خقیرتر افمها هاوا و تهثیررذوا پهیدوا ر تاهیتی
فرزادآوا وین پمهاسی قداتاند و فزویندی جوون وهایت و ضروای خواخ ته و ه ه وهتترین
و عهخ و تعیین کنندیهه

ورت ب ه اوی رخ وجماهعی ه ولگوهه

وطهلعه و ودوقه علای قروا ریرادح

هاسررزینی و وزخووا وواخ

رویکرد اجتماعی به الگوهای ازدواج در ایران 11

عتوی ر وین ضروای و وهایت وین ق ی تالقیقهی و وطهلعهی ایشه خا ویرن ووقعیرت خواخ
که جوووع وعه ر ه تالوسی و مهلزهه و یع و عایر خا ه مها رهاووخی وزجالره ولگوهره
وزخووا و هاسررزینی وووجه شدیواد هطوا که وز خواون وعه رر رهعنروون خوای وفرول "عصرر
طتیی" 1یهخ ویشوخ زیرو وهایت اههخ هاووخی و ضروای و رمال هم وجرزو آن وهانرد ولگوهره
وزخووا و هاسررزینی هعنوون ی ی وز وهتترین وشخصرههره خواون پیشرین روخ کره خا خوای
وعه ر او ه وفول اههخی و ت (اوسارد)2012 2ح ر ری وز وهرت تررین تالروسی و مرهلزهره
وعه ر وعطوف ه ولگوهه وزخووا و هاسررزینی شهو ووواخ هاچون وفزویز اس ت تجرخ و
تجرخ قطعی وفزویز ن وزخووا و یری ویشوخح خاعین حهل ووروزی وین تالوسی و مرهلزهره
وز طح شه ص هره پهیره وزخووا و هاسرررزینی وهانرد ویرزون وزخووا عاوویرت و پیشر ری
وزخووا و ویهاگین ن وزخووا فروتر افمه و ت دین وعنهکه خا خهههه و یر جووورع وعه رر ره
طیف ومنوع و رواهرون ولگوهه اوظهروا وزخووا وهانرد وفرزویز یرری کننردی ویرزون فروپهشری
پیوادهه زاهشویی و زادری وشمرک دون وزخووا و یری وووجه شدیواد کره رهطروا فزوینردیو
خاحهل رسمرش وی هشندح
وررمه قدوت تهایخی وین تالوسی و تغییروی خا جوووع نعمی یشمر و طوسایتر و ت ووه
هتوجه ه پیشرفت و رسمرش ت نولوژ هه ودان وات هطی و ا هاهو

خوونره ویرن تالروسی و

تغییروی خا ه مها هاووخی و اظهم وازشی خا هیر جوووع خا رته ر جههن وز جاله جهوعره وره
ایز هطوا فزویندیو خاحهل رسمرش و تح هعنوون وثهل ویهاگین ن وزخووا خ مرون وز حردوخ
 18هل خا رشاها

هل  1335ه یز وز  25هل خا رشاها  1395وفزویز یهفمه و اس ت

خ مرون وزخووا ا رخی نین  24-20هله ایز وز حدوخ  20خا د خا رهل  1355ره ریز وز 50
خا د خا رشاها  1395فزویز یهفمه و ت (فروتن )2019a 2014ح دین ترتی

هتوجره ره

وین ه جوووع وعه ر شرههد طیرف رسرمرخی و فزوینردی تالروسی خا عر ره ولگوهره وزخووا و
هاسررزینی هسمند وهایت و ضروای خواخ ته ه واجهم تالقیقهی علای و عهخ مندرهاه وین وسئله
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1 Golden Age
2 Roland
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عهم وز زوویه ومعدخ وواخ وطهلعه و را ی قروا ریرخح ا مه هوروت

وهتتر وین و ت که وهایرت

و ضروای واجهم وین ق ی وطهلعهی و تالقیقهی خا ر ی جوووع وز جاله جهوعره وره رهوروتر
یشمر و شدیدتر و ت رو وین ه خا وین ق ی جوووع نه ه ر ی وتحظهی فرهنگی وجمارهعی و
خینی وزخووا و هاسررزینی هعنوون رهم وول تش ی

هاووخی والسوب وریشروخ و فرزاردآوا

و ه ه ونوط و وسملزم وزخووا و هاسررزینی و تح خا هارین مرهاموب ر ری وز وهرتتررین
وسهئ و پر ز هه تالقیر حهضر ع هاتند وز :و ه ه االوی اگرش اس ت ه ولگوهه و وللفههره
وزخووا و هاسررزینی مگواه و ت؟ وهتترین عنه ر تعیین کنندی االوی اگرش اس ت ه ولگوهره
و وللفه هه وزخووا و هاسررزینی کدووند؟ هطوا وشخص ومغیرهه جاعیرتشرنه می وهانرد
ن جنس وال

وات تالصیتی مه اقز و تهثیر

ر او اگرش ه ولگوهه و وللفههه

وزخووا و هاسررزینی خوااد؟ اگرش ه ولگوهه وزخووا و هاسرررزینی تره مره حرد تره عی وز
وللفههه خیندوا و اگرش هه جنسیمی و ت؟ رهاین و هس تالقیر حهضر تتش ویکند تره
خا حد توون وخ شووهد پژوهشی رو په خ ه وین ق ی پر زهه کلید او واوئه ااهیدح

مب نی نظر
هطواکلی طیف و یع و ومنوع تئوا هه و اظریهی خا مهاموب ت یین تالوسی هاووخی وعه ر
طوا کلی و ولگوهه وزخووا طوا هص وز و وادیشراندون و رهح نظرون رجسرمه وطرر
شدی و تح ی ی وز رجسمهترین اظریهپرخوزون کت یک خا ویرن حروزی وطهلعرهتی ویلیرهم رروخ

1

( )1963و ت که وعمقهخ خواخ ایشه و لی تالوسی نیهخین خا وضعیت هاووخی وعه رر او طروا
ت ه هید خا وظههر اوررویی 2یعنی نعمی شردن شهراشرینی و رهیر روا اروررویی وهانرد
یسمتهه پیشرفمه وات هطهی و حا و اق جسمجو کرخح آاموای ریداز )1373( 3ایز مهلزهه
هاووخی اوین او خامهاموب تغییروی وجماهعی رسمرخی جوووع وعه ر ت یین وریکنرد و رهطروا
وشخص ه خو عهو عادی یعنی و مقتل وقمصهخ زارهن و رررویز فزوینردی ره وازیره ی وزخووا
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1 Good, W. J.
2 Modernization
3 Giddens
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رحس

اضهیت شخصی وشهای وی کندح خاعین حهل ر ی خیگر وز وادیشراندون وعه رر وهانرد

خیرک ون خوکه 1و اون لسمههق 2ایز وین اوی رخ وجماهعی فرهنگی او خا قهل

تئروا ررذوا خوم

جاعیتشنه می 3واوئه کرخیواد که و ه ه وعطوف ه وضرعیت و ویژرریهره

رهاووخی اروین خا

خهه هه و یر و ت و ه هاین
تئوا

هاووخی و پیوادهه

هعنوون "تئوا رذوا هاووخی" ایز یهخ ویشوخح وطه ر وین

هاووخری و زاهشویی خا خوای وعه رر رهویرژی خا جووورع رنعمی

خ مخوش تالوسی نیهخین شدی و ت که یز وز هرر میرز ایشره خا "فرخررویری" 4خواخ یعنری
هنجهاهه و اگرش ههیی که یز وز هر میز ر او حقوق و کهویره یهره وفرروخ تهکیرد و ت یره
ورریکننرردح خاحررهلیکرره خا رذشررمه جهوعرره وعارروس وعطرروف رره ررهاووخی و فرزارردون رروخ و
"خرر ووهی" 5اقز و لی خا زادری هاووخری ویفه وریکررخح رفمنری و رت کره ویرن تغییرروی
نیهخین خا اظهم وازشهه جهوعه وعه ر او پیزتر ایز اواهلد وینگلههای )1977( 6تالت عنروون
"واقتب هووش" و خا کمه ی ه هاین عنوون ت یین کرخی وخح دین ترتی
تالقیر حهضر و منی ر ترکی

مرهاموب تئوایرک

و رآیند وز اظریهی وین وادیشاندون و ت که وجه وشمرک آنهه

ت یین تالوسی هاووخی وعه ر هطوا کلی و ولگوهه وزخووا هطوا هص و منی ر یک اوی رخ
فرهنگی وجماهعی یعنی خا مرهاموب صو ریهتی هاچرون اروررویی (رروخ  )1963تغییرروی
وجماهعی (ریداز  )1373فرخررویی و تغییروی نیهخین خا اظرهم وازشهره جهوعره (وینگلهرهای
 1977ون خکه  )1987وی هشدح

ادبی

و پیشینه تحقیق

طیف سیها رسمرخی و فزویندی وطهلعهی و تالقیقهی ه را ی جن ههه ومعدخ تالوسی ورت ب ه
ولگوهه وزخووا پرخو مهوادح هعنوون وثهل امهیج تالقیر زواع و حسینی ( )1396خا شهر ورو ت
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
Dirk J. van de Kaa
Ron Lesthaghe
The Second Demographic Transition Theory
Individualism
Altruism
Ronald Inglehart

1
2
3
4
5
6
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اشهن خوخ که وررمه وکثریت مشاگیر په خگویهن ( 95خا رد) رن ونه ر

وزخووا خ مررون او

 29-20وی خواند ووه وین االوی اگرش تالت تهثیر ومغیرههیی هاچون تالصیتی و خاآود زارهن و
ورخون ر واخوا وز و هی افههی و شهراشینی و رتح تالقیرر رهاو های و وقر یرهن()1390
خا های عل ررویز ه تجدخررویی و اگرش ره ورو رت وزخووا و آثرها آن خا ررزینز هاسرر و
اگرش ه وهریره خا رین زارهن ونرهطر  1و  11شرهر تهررون اشرهن خوخ کره رین تجردخررویی و
هاسررزینی او طۀ وعنهخوا وجروخ خواخح امرهیج تالقیرر عسر ر ادوشرن و ها رهاون ()1388
خا صوص تفهویهه اسلی خا زوینه االوی اگرش ه ولگوهه وزخووا خا شهر یزخ اشهن خوخ که
یک وجاهع و تووفر اظر رین هرر خو اسر ورهخاون و خ مررون خا ورواخ رن ونه ر

وزخووا و

هاچنین وخهلفت ه مندهاسر ورخون وجوخ خواخح امهیج تالقیر ع ه ی شووز و های ()1388
خا زوینه ولگوهه وزخووا خا ویهن ررویهه قووی و وذه ی شهر مهن قروی ره و رمفهخی وز اظریره
هاهاند وشخصههه و اظریه هنجها  -فرهنگی اشهن خوخ که تفرهویهره قرووی و ورذه ی خا
ولگوهه وزخووا وجوخ خواخح امهیج تالقیر ووهای ( )1380خا های تالوسی وزخووا خا ویررون اشرهن
خوخ که وررمه خا رذشمه زوخا ی وزخووا و فروریر وزخووا هعنوون خو ویژرری و رلی وزخووا
خا ویرون والسوب وی شداد ووه طی  5رشاها

رهلهره  1335تره  1375ویرن خو صیصره

عادی وزخووا تنزل یهفت ه طوا که خا رهل  1375خا حردوخ 40خا رد زارهن ووقرع خا رن
قهاوای وزخووا و ازخیک ه ایای وز ورخون ووقع خا رن وزخووا وزخووا ا ررخی و وجررخ وخارد
.امهیج تالقیر فروتن ( )1379اشهن خوخ که وزخووا و هاسررزینی خا فرهنر

عهوره ویررون خواو

مند ویژری و ه ی و ت :ووس آاووز و آ هیز تن و اوون فرخ خا رروی هاسررزینی و وزخووا
و ت (وهاند ضرب ولاث "هرکس که زن ادواخ آاوم تن ادواخ") ثهایه تارهوی ووجروخوی عرهلت
هسمی والمها جفت و هاسررزینی هسمند و تنهه دو وز وین قهعردی رریزاهپرذیر وسرمثنی و رت
(وهاند ضرب ولاث "هاه میز جفت و ت و ویزخ ی ی و ت") ثهلثه وهایت و ضرروای وزخووا
خا فرهن

عهوه ویروای ه حد زیهخ و ت که اه فرخ و لف و ت که حمی وز خیگررون و رمقرو

ااهید ل ه ا هید خا وین کها ترخید و خاا

کند مرون خا هزپرخو رت آن وسرمظهر ره پشرمی های
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دو ت (وهاند ضرب ولاث "قر

کن زن گیر قرضت وخو زات جه" و یه "قر

عرو ری او

دو ویخهد")ح
عتوی روین را ی وخ یهی تالقیر هویژی خا کشواهه پیشرفمه نعمی جههن اشرهن خهنردی
کههز ویزون وزخووا و وفزویز ن وزخووا و ت هطوا که اره تنهره اسر ت قه ر وتحظرهو وز
وفروخ وزخووا ا رخی و وجرخ هسمند ل ه و ل

وزخوواهه ایز خا نین هس وای وریریررخ کره

کهوت ومفهوی ه خهههه پیشین و رتح ره عنروون وثرهل وطره ر امرهیج تالقیرر اوسارد ()2012
وزخووا هه خا نین اس مه پهیین خا کشواهه

ر ی ین هلهره  1900تره خهره  1970سریها

اویج وخ ووه پس وز آن اه تنهه ن وزخووا وفزویز یهفت ل ه اس ت وزخووا کرخیهره ایرز او ره
ازول اههخی و تح هعقیدی و

ر ی وز وهتترین عل وین تغییروی ولگوهه وزخووا خا خهههه

و یر ع هاتند وز وفزویز طول ودی تالصیتی خ مرون و پسرون وفزویز ویزون وشهاکت زاهن خا
هزوا کها وفزویز ویزون زوا زیسمی (زادری وشمرک ردون وزخووا)ح امرهیج تالقیقرهی فیردلز و
که پر )2001( 1و وویت )2005( 2اشهن خوخی و ت که ویهاگین ن وزخووا زاهن خا ویهسی ومالدی
وز  20.8خا هل  1970ه  25.1خا رهل  2000وفرزویز یهفمره و رتح طری هارین خوای زورهای
ویهاگین ن وزخووا ورخون ایز خ مخوش وفزویز قه وتحظهو شردی و رت (وز  23.2رهل ره
 26.8هل)حوطه ر رزواش هزوهن ول ومالد خا هل  2000ومو ب رن وزخووا خا کشرواهه
نعمی رو ر ه  28هل رو ورخون و  25هل رو زاهن و خا کشواهه کتتر تو عه یهفمره ایرز
ه ترتی

وعهخل  25هل و  21هل وی هشدح وین ولگوهه وزخووا تفهویهه و ه ی ه خهههه

رذشمه خواخح وطه ر پیز ینی ون خکه ( )1987حدوق  40خا رد وررخون و زارهن خا کشرواهه
واوپه

ر ی او اههیمه وفروخ تش ی

ووهند خوخ که وجرخ هقی وهاردی و هرررز رهطروا قرهاوای

وزخووا اخووهند کرخح
دین ترتی

خا جاع ند تالقیقهی پیشین ویتوون رفت کره اره تنهره شره صهره پهیره

وزخووا وهاند ویزون وزخووا عاوویت و پیشر ی وزخووا و ویهاگین ن وزخووا خا خهههه و یرر
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1 Fields and Casper
2 Waite
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خ مخوش تالوسی عایر و و یع شدی و ت ل ه جوووع وعه ر هویژی خا کشرواهه
پیشرفمه هطوا فزویندیو

رنعمی

ه طیف ومنوع و رواهرون ولگوهه وزخووا وهاند زادری وشمرک ردون

وزخووا و وزخووا ه هاجنس و زادری وشمرک وز اوی خوا و یری وووجه و ت ( رو توضریالهی
یشمر :فروتن )1398ح عتوی روین وین تالقیقهی پیاهیشی واجهم شردی خا ویرن حروزی وطهلعرهتی
هل ه خواو

ه ویژری عادی و ت :ووس والدوخ ه ررویهه وعرین وهانرد خواشرجویهن و خوارز

آووزون هسمندح ثهایه قلارو جغروفیهیی آنهه ایز وعاوس ه شهر یه او مههره والردوخ وری هشردح
ثهلثه وین ق ی وطهلعهی واجهم شدی هل ه وعطوف ه یک ووضوع هص و والدوخ وهانرد ووضروع
ن وزخووا یه ووضوع وزخووا خاون رروهی وی هشندح دین ترتی

ایهز ره تالقیقرهی یشرمر

و ت ته هت طیف ومنوعتر وز ررویهه جهوعره و ووضروعهی ومعردخ وررت ب ره وزخووا و هرت
رسررمری و رریعتررر وز اقررهط شررهر و او ررمهیی او خا ر گیراررد ترره مرروون تررهثیروی ومغیرهرره
جاعیت شنه می هاچون طح تالصیتی وال
ونه

تر

وات ن وضعیت تهه و یری او هطروا

ر او طیف و یعتر وز ووضوعهی ورت ب ه ولگوهره وزخووا وطهلعره و را ری

کرخح دین ترتی

تالقیر حهضر ایز خا او مه ت ای هاین ت تالقیقهتی ترتش وریکنرد تره

شووهد پژوهشی ونه ی او خا زوینه شنه ت هرمه یشمر و همر طیرف رسرمرخیترر و ومنروعترر
ولگوهه وزخووا و هاسررزینی واوئه ااهیدح

مب نی روششن سی تحقیق
ه لالهظ اوششنه می خا وین تالقیر و مدو ه و رمفهخی وز اوش را ری و رنهخ و کمه خهارهو
وهت ترین و هحث ورت ب ه پیشینه و وخ یهی تالقیر و و های تئوایک تالقیر وواخ الث و را ری
قروا وی ریرادح هاچنین و هحث تجر ی وین وقهله ایز و منی ر تجزیه و تاللی هه یک پرژوهز
تجر ی و را ی پیاهیشی و تح هتوجه ه تنوع و رسمرخری جغروفیهیی کشوا وره و ومنه ر

ره

وخجه و وو هاهی والدوخ پژوهشگرون ونهطر کاه یز ومعدخ و روارهرون وامخرهب شردیوارد کره
تهحدوخ قه ر وتحظره و خا رخوااردی رسرمرخری جغروفیرهیی و تنروعهره فرهنگری وجمارهعی
خزههیی وز کشوا وه وی هشند که ویتوون ر و هس آنهه ر ی وز وهامرین ولگوهه ورت ب ره
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ووضوع تالقیر او فروتر وز یک شهر مهن و خا طالی اس مه رسرمرخیترر را ری کررخح ررهاین
و هس جاعیت ااواه وین پژوهز پیاهیشی او وجاوعه تعدوخ  4267افر وررخون و زارهن 64-15
هله و هستر هکن خا اقهط شهر و او مهیی شهر مهنهه و فروین وهرووز ه لسرر جنرواخ
رم آ هخ قز کهویهاون رن دکهووس والاوخآ هخ و هادون تش ی ویخهندح حجت ااواه تالقیر
ه و مفهخی وز اوش کوکرون تعیین شدی و رو رزینز ااواههه تالقیر ایز وز اوش ااواهریرر
وشهو مندورحلهو و مفهخی شدی و رتح و رزوا رررخآوا وطتعرهی و خوخیهره تالقیرر ایرز
پر شنهوه ه تیهفمه وخح وعم ها پر شنهوه وعم ها وا و ت و رو خ میه ی ه پهیرهیی ورواخ
ق ول ه واجهم پیزآزوون و ویهاگین آلفه کروا هخ حدوخ  0/79هاسهز رویههره پر شرنهوه
تأوین ررخیدح پس وز ررخآوا خوخی هه وواخایهز وین تالقیر ه و مفهخی وز ت نیرک پر شرنهوه وز
راهوه ارم وفزوا  SPSSو وجاوعهو وز آوهایهه تو یفی و آزوونهه تاللیر و رمن هطی ررو
تجزیه و تاللی خوخی هه تالقیر و مفهخی شد که امهیج وین تجزیه و تاللی هه تالقیرر خا خرز
عد وواخ الث و را ی قروا ویریرادح

نت یج و ی فتهه

تحقیق

 )1سن من سب ازدواج
هطواکلی وطه ر تجزیه و تاللی هه وقدوهتی وین تالقیرر ونرداا خا جردول  1خا رهای االروی
اگرش اس ت ه ن ونه

وزخووا خ مرون و پسرون ویتوون ه ا هی عادی زیر وشهای کرخح وول

آا ه وکثریت وفروخ وعمقداد که نین  24-21هله هعنوون ونه ر تتررین رن وزخووا خ مررون
والسوب ویشوخ ( 42خا د)ح خوم آا ه یز وز یک مههام وفروخ نین  20-18هل او و یرک
پنجت وفروخ ایز نین  27-25هلگی او هعنوون ونه

ترین ن وزخووا خ مرون تلقری وریکننردح

وم آا ه اگرش مندون وث می اس ت ه وزخوواهه زوخاس و خیراس وجوخ اردواخ زیررو تنهره
حدوخ  5خا د وفروخ نین زیر  18هل او و ازخیک ه  5خا د آنهه رنین رهس  28رهل او
هعنوون نین ونه
ونه

وزخووا خ مرون تلقی ویکنندح مهرهام آا ره یشرمرین اسر ت ررو

رن

وزخووا پسرون ور وط ه نین  27-25هل و ت :خو پنجت وفروخ آن او ونه تترین رن
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وزخووا پسرون تلقی وی کنندح پنجت آا ه یک مههام وفروخ رنین  30-28رهل او و یرک پرنجت
ترین نین وزخووا پسرون وی خواندح ششت آا ه فقب حدوخ

وفروخ ایز نین  24-21هل او ونه

 5خا د وفروخ نین کتتر وز  20هل او و حدوخ  5خا د ایز نین هس  30هل او رهعنروون
وزخووا پسرون تلقی ویکنندح دین ترتی

ویتوون و من هط کرخ کره وکثریرت وفرروخ

نین ونه

یعنی حدوخ خو پنجت آن هه ر وین هوااد که ن ونه

وزخووا رو خ مرون نین  24-21هل

و رو پسرون ایز نین  27-25هل و تح
جدول  :1نحوه نگرش به سن من سب ازدواج دختران و پسران به تفکیک جنس و محل سکونت
سن من سب ازدواج

جنس
مرد

زن

محل سکونت
مرد و زن

نق ط شهر

نق ط روست یی

سن من سب ازدواج دختران
زیر  18هل

6.7

3.3

5.0

4.3

6.4

 20-18هل

29.0

25.9

27.5

24.0

33.8

 24-21هل

41.3

42.8

42.0

41.8

42.4

 27-25هل

18.3

22.5

20.3

23.9

13.9

 30-28هل

3.3

4.1

3.7

4.3

2.6

هس  30هل

0.9

1.2

1.0

1.2

0.7

جاع

100

100

100

100

100

سن من سب ازدواج پسران
زیر  18هل

1.0

6.0

0.8

1.1

3.0

 20-18هل

5.9

3.9

4.9

4.9

5.0

 24-21هل

23.5

17.8

20.7

17.7

26.0

 27-25هل

38.7

41.7

40.1

39.2

42.0

 30-28هل

24.4

28.3

26.3

29.0

21.4

هس  30هل

6.0

7.2

6.6

7.8

4.6

جاع

100

100

100

100

100

فراوانی

2170

2097

4267

2756

1511
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وطه ر تجزیه و تاللی هه وین تالقیر وررمه هت ورخون و هت زاهن وکثرو وعمقداد که 24-21
هلگی ونه مرین ن وزخووا خ مرون و ت ووه ورخون تهحردوخ

ره وزخووا خ مررون خا رنین

پهیینتر وعمقداد خاحهلی که زاهن ه وزخووا خ مرون خا نین هستر تاهی یشمر خواادح هعنوون
وثهل کت تر وز یک پنجت ورخون وعمقداد که ونه

ترین نین وزخووا خ مررون خا رنین 27-25

هل و ت خاحهلی که وین اس ت ازخیک ه یک مهرهام زارهن او شرهو وریشروخح خا صروص
ونه

ترین ن وزخووا پسرون ایز وررمه هسترین اس ت هت وز اظر ورخون و هرت وز اظرر زارهن

نین  27-25هلگی و ت ووه اس ت یشرمر وز وررخون ره وزخووا پسررون خا رنین پرهیینترر
وعمقداد خاحهلیکه زاهن تاهی یشمر

ه وزخووا پسرون خا نین هستر خوااردح رهعنروون وثرهل

ازخیک ه یک مههام ورخون وعمقداد که پسرون هید خا نین  24-21هلگی وزخووا کنند وحهل
آا ه وین اس ت کت تر وز یک پنجت زاهن او خا ر ویریرخح هع های خقیرتر ورخون یز وز زارهن
ه وزخووا خ مرون و پسرون خا نین پهیینتر تاهی خواادح
وررمه یشمرین اس ت هت او مهئیهن هت شهراشینهن کاهکرهن وعمقدارد کره  24-21رهلگی
هعنوون ونه

ترین ن وزخووا خ مرون و  27-25هلگی رهعنروون ونه ر تررین رن وزخووا

پسرون و ت ووه او مهئیهن و ه ه ه وزخووا خ مرون و پسررون خا رنین پرهیینترر تاهیر خواارد
خاحهلی که شهراشینهن یشمر وماهی

ه وزخووا خ مرون و پسرون خا نین هستر هسمندح رهعنروون

ااواه یز وز یک وم او مهئیهن وعمقداد که  24-21هلگی هعنوون ونه

ترین رن وزخووا

خ مرون و ت خاحهلیکه وین اس ت کامر وز یک مههام شهراشینهن او شهو ویشوخح رهع رهای
خیگر تاهی شهراشینهن ه نین  27-25هلگی هعنوون ونه

ترین ن وزخووا خ مرون ریز

وز خو رو ر او مهئیهن و تح عتوی روین او رمهئیهن رهوروتر

ریز وز شهراشرینهن ره وزخووا

پسرون خا نین پهیینتر تاهی خواارد :ریز وز یرک مهرهام او رمهئیهن و کرتترر وز یرک پرنجت
شهراشینهن ونه

ترین ن وزخووا پسرون او خا نین  24-21هل ویخواندح

هاچنین خوخیهه تالقیرر حهضرر ونرداا خا جردول  2اشرهن وریخهرد کره هرمره رطح
تالصیتی وفروخ وفزویز وییه د آاهن ووههن وزخووا خ مرون خا نین رهستر هسرمندح رهعنروون
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وثهل وز ی سو هسترین اس ت اگرش وث ت ه وزخووا خ مرون خا رنین  20-18رهلگی ومعلرر
یسووخون و کت ووخون ه تالصیتی و مدویی و ت هطوا که خو پرنجت آارهن  20-18رهلگی او
ونه

ترین ن وزخووا خ مرون ویخواند خاحهلیکه وین اس ت خا رین وفرروخ ره رطو رهستر

تالصیتی او ه کههز اههخی و اههیمه ه کتتر وز یک پرنجت خا رین وفرروخ ره تالصریتی عرهلی
خواشگههی تنزل وییه دح وز و خیگر هوووزوی وفزویز طح تالصیتی اسر ت فزوینردیو وز
وفروخ ووههن وزخووا خا نین هستر هسمندح هعنوون ااواه تنهه یک خهت ی ووخون وعمقداد کره
 27-25هلگی هعنوون ن ونه

وزخووا خ مرون والسوب ویشوخ ووه وین اسر ت خا رطو

هستر تالصیتی هطوا مشاگیر او ه وفزویز ویرذواخ و اههیمه خا ین وفروخ ه هسترین طح
تالصیتی وین اس ت ه یشمرین حد وفزویز وییه د :تاهی تالصیل رخرهن خواشگههی ه رنین
 27-25هلگی هعنوون ن ونه
 )2سن ازدواج و نگرشه

وزخووا خ مرون  3رو ر یشمر وز یسووخون و تح

دینی -جنسیتی

وطه ر تجزیه و تاللی هه وین تالقیر ونداا خا جدول  2هرمه

غه اگرش نمی و والهفظره

کهاواه ه اقزهه جنسیمی رجسمهتر و قو تر هشد وفروخ تاهی یشرمر

ره وزخووا خا رنین

پهیین تر خواادح رع س هرمه ل ه اگرش ودان و لی رول اس ت ه اقزهه جنسیمی رجسمهتر
و قو تر وی شوخ وین تاهی

ه و

نین هستر وزخووا وق وییه دح هعنوون ااواه یشرمرین

اگرش وث ت ه وزخووا خ مرون خا نین  20-18هلگی ومعلر ه وفروخ و ت که کهوت وووفر ه
ولگو

نمی ورخ اهنآوا هاووا هسمندح هطوا که خو پنجت آارهن وعمقدارد کره  20-18رهلگی

ونه

ترین ن وزخووا خ مرون و ت خاحهلیکه وین اس ت خا ین وفروخ که کهوت وخرهلف ره

وین ولگو

نمی اقزهه جنسیمی هسمند ه یک پنجت تنزل ورییه ردح ررع س ریز وز یرک

مههام کسهای که کهوت وخهلف ه ولگو

نمی وررخ ارهنآوا رهاووا هسرمند  27-25رهلگی او

ونه تترین ن وزخووا خ مرون ویخواند که خو رو ر یشمر وز اس ت آن خا ین کسهای و ت کره
کهوت وووفر ه وین ولگو

نمی اقزهه جنسیمی وی هشندح
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وثهل اوشنتر خا وین صوص ور وط ه اقز وشمغهل زاهن و ت هطوا که هرمره اگررش
وفروخ اس ت ه آن ونفی و ضعیفتر هشد تاهی آاهن ه وزخووا زاهن خا نین پهیینتر رهوروتر
یشمر و ت :خو پنجت کسهای که کهوت وخهلف ه وشمغهل زاهن خا کها هاا هاه هسرمند 20-18
هلگی او ونه

ترین ن وزخووا خ مرون تلقی ویکنند و تنهره حردوخ یرک خهرت آارهن 27-25

هلگی او ونه

ترین ن وزخووا خ مرون وی خواندح رع س ازخیک ه یرک روم وفرروخ کره

کهوت وووفر ه وشمغهل زاهن خا کها هاا هاه هسمند وعمقداد که  27-25هلگی ونه ر تررین
ن وزخووا خ مرون و ت و تنهه حدوخ یک خهت آاهن  20-18هلگی او ونه تترین ن وزخووا
خ مرون تلقی ویکنندح
عتوی روین امهیج وین خز وز تجزیه و تاللیر هره تالقیرر حهضرر ونرداا خا جردول
شاهای  2اشهن خهندی وین ووقعیت و ت که هرمه ر شدی و قوی اگرش خینی وفرروخ وفرزوخی
وی ررخخ تاهی آاهن ه وزخووا خ مرون خا نین پهیین تر ایز یشمر وی شوخح رع س آاگهی کره
اگرش خینی او ه وفول وی رذواخ وین تاهی

ه و

نین هستر وزخووا وق وی یه دح ورثت

یز وز یک وم وفروخ ه طح خیندوا خا حد یلی زیهخ ر وین هواارد کره  20-18رهلگی
ونه

ترین ن وزخووا خ مرون و ت خاحهلی که وین اس ت خا ین وفروخ ه پهیین ترین طو

خیندوا (یعنی "و ت" و " اه وذه ی و اه یروذه ی" ) ه کامر وز یک پنجت تنرزل ورییه ردح
رع س یز وز یک وم وفروخ خواو پهیین ترین طو خیندوا وعمقداد که  27-25رهلگی
ونه

ترین ن وزخووا خ مرون و ت و وین اس ت یشم ر وز خو رو ر اس ت آن خا ین وفروخ ه

خیندوا خا حد یلی زیهخ و تح ه ع های هخی تر وفروخ که رطح خینردوا آن هره خا حرد
یلی زیهخ و ت وزخووا خ مرون خا نین  20-18هلگی او ریز وز خو رو رر رنین 27-25
هلگی ترجیح وی خهندح رع س وفروخ کره خینردوا آارهن خا پرهیین تررین رطو (یعنری
"و ت" و " اه وذه ی و اه یروذه ی" ) و ت وزخووا خ مرون خا نین  27-25رهلگی او خو
رو ر یشمر وز نین  20-18هلگی ترجیح ویخهندح
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جدول  :2نحوه نگرش به سن من سب ازدواج دختران به تفکیک سطح تحصیال

و نگرشه

دینی و

جنسیتی ()%
متغیره

 20-18س ل

 24-21س ل

 27-25س ل

سطح تحصیال
یسووخ

38.7

27.6

10.9

و مدویی

37.2

33.9

13.1

اوهناهیی

35.8

35.8

16.0

خ یر مهن

30.6

41.9

18.1

فوق خیپلت

22

48

19.8

لیسهاس و هستر

18.3

46.8

28.7

الگو مرد ن نآور خ نوار
کهوت وووفر

39.3

34.7

13.1

وووفر

27.2

44.3

19.9

وخهلف

22.6

46.6

23.6

کهوت وخهلف

21.0

38.7

26.2

نگرش به اشتغ ل زن ن
کهوت وووفر

12.9

46.7

29.9

وووفر

27.3

47.7

18.7

وخهلف

35

31

17.2

کهوت وخهلف

40.4

26.6

12.1

سطح دیندار
یلی زیهخ

34.5

31.2

15.4

زیهخ

33.2

43.2

16.2

کت

23.8

48

20.6

یلی کت

25.2

31.9

27.5

و ت

14.7

32.4

34.3

اه وذه ی اه یروذه ی

16.3

41.6

31.9

نوع حج ب و پوشش زن ن
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ادامه جدول  :2نحوه نگرش به سن من سب ازدواج دختران به تفکیک سطح تحصیال

و نگرشه

دینی

و جنسیتی ()%
متغیره

 20-18س ل

 24-21س ل

 27-25س ل

پوشز مهخا

37.7

36.9

13.8

پوشز وقنعه

25.8

44.1

20.6

پوشز او ر

17.9

48.7

26.1

عدم وووفقت

13

40.3

33.2

فراوانی

1173

1793

868

وثهل خیگر ور وط ه االوی اگرش اس ت ه حجهب و پوشز زاهن خا ووهکن عارووی و رت:
هر مه اگرش وفروخ وعطوف ه حجهب پوشیدیتر هشد خا امیجه اس ت یشمر وز آاهن تاهی ه
وزخووا خا نین پهیینتر خوااد :هسترین تاهی ه وزخووا خ مرون خا نین  20-18هلگی ومعلرر
ه وفروخ و ت که ه پوشیدی ترین اوع حجهب یعنی مهخا وعمقداد دین وعنهکره ازخیرک ره خو
پنجت آاهن وزخووا خ مرون او خا نین  20-18هلگی ترجیح ویخهند خاحهلیکه وین اسر ت خا
ین وفروخ که ه واووع وتیتتر پوشز یعنی وقنعه و او ر وعمقهخ خواارد ره ترتیر

ره یرک

مههام و کامر وز یک پنجت تنزل وییه دح هع هاتی خیگر کسهای که وارووع وتیرتترر حجرهب او
ترجیح وی خهند تاهی

یشمر

ه وزخووا خ مرون خا نین هستر خوااد :خا حردوخ یرک مهرهام

وفروخ که پوشز وتیتتر او ر او ترجیح ویخهند وعمقداد که  27-25هلگی ونه ر تررین
ن وزخووا خ مرون و ت و وین اس ت یشمر وز خو رو رر اسر ت آن خا رین وفرروخ و رت کره
پوشیدیترین اوع حجهب یعنی مهخا او ترجیح ویخهندح
 )3ج یگ ه ازدواج در اولویته

زندگی زن ن

تجزیه و تاللی هه وین تالقیر ونداا خا جدول  3اشرهن وری خهرد کره وررمره ره طرواکلی
تالصیتی و وزخووا وشمرکه ه عنوون وهت ترین وولویت زادری زاهن تلقی وری شرواد ووره ویرن
ولگو کلی تالت ترهثیر جرنس په رخگویهن و رت :وررخون وزخووا او و زارهن تالصریتی او
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وهت ترین وولویت زادری زاهن وی خواندح ه ع های خقیر تر ازخیک ه ایای وز وررخون وزخووا او
و حدوخ یک وم آاهن تالصیتی او وهت ترین وولویت هه زادری زاهن وری خوانردح وضرعیت
وع وس او وری تروون خا اگررش په رخگویهن زن وتحظره کررخ :ازخیرک ره ایاری وز آارهن
تالصیتی او و حدوخ یک وم آاهن ایز وزخووا او وهت ترین وولویت هه زادری زاهن ویخواندح
ومغیرهه وال

وات و وضعیت تهه ایز تهثیروی تعیین کنندی و

رر او جهیگرهی وزخووا

خا وولویت هه زادری زاهن خوااد ه طوا که او مهئیهن یز وز شهراشینهن و ومههلین یز وز
وجرخین وزخووا او ه عنوون وهت ترین وولویت زادری زاهن تلقی وی کنند :ازخیرک ره ایاری وز
او مهئیهن و ومههلین و حدوخ یک وم شهراشینهن و وجرخین وعمقدارد کره وزخووا ره عنروون
وهت ترین وولویت زادری زاهن والسوب وی ررخخح عتوی روین االوی اگرش ه وزخووا هعنوون
وهت ترین وولویت زادری زاهن ایز ه طوا قه وتحظه و ته عی وز طح تالصیتی و ت دین
وعنهکه ه وووزوی وفزویز طح تالصیتی وفروخ وز اگرش وث رت آارهن ره وزخووا رهعنروون
وهت ترین وولویت زادری زاهن که مه وی شوخح ه عنوون وثهل یز وز ایای وز یسووخون وزخووا
او وهت ترین وولویت زادری زاهن تلقی وی کنند خاحهلی که خا ین وفروخ خواو تالصیتی عهلی
خواشگههی ه حدوخ یک وم تقلی وییه دح
 )4مهمترین هدف تحصیال

زن ن :نقش ازدواج

هتوجه ه اواد فزویندی تالصیتی زاهن خا هلهه و یر وین ئوول وهرت وطرر وریشروخ کره
وهت ترین هدف تالصیتی زاهن میست؟ و ه طوا وشخص وزخووا خواو مه اقز و جهیگههی
خا وین اواد عوخ تالصیتی زاهن و ت؟ وطه ر امهیج تالقیرر حهضرر ونرداا خا جردول 3
یشمرین و عادیترین هدف تالصیتی زاهن "تر یت همر فرزادون" و ت هطروا کره ایاری وز
په خگویهن آن او هعنوون وهتترین هدف تالصیتی زاهن ویخواندح هاچنین حردوخ یرک خهرت
وفروخ ایز "یهفمن شوهر ونه

" او هعنوون وهتترین هدف تالصیتی زاهن تلقی ویکنندح عرتوی

روین وطه ر خوخی هه وین تالقیر و ه و اه

ویتوون رفت کره اره تنهره وررخون و زارهن ل ره

شهراشینهن و او مهاشینهن ایز خواو اگرش کاه یز وشه ه و ی سهن خا صوص وهتترین هدف
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تالصیتی زاهن هسمند :دین وعنهکه حدوخ ایای وز آاهن "تر یت همر فرزاردون" و حردوخ یرک
خهت آاهن ایز "یهفمن شوهر ونه

" او وهتترین هدف تالصیتی زاهن تلقی کرخیواد (جدول )3ح

علیر ت تهثیروی اهمیز ومغیرهه جنس و وال

وات تجزیه و تاللی هه ویرن تالقیرر اشرهن

وی خهد که هازوهن ه هس افمن ن تاهی ه رزینه "یهفمن شوهر ونه

" هعنروون وهرتتررین

هدف تالصیتی زاهن او ه وفزویز وریررذواخ :زارسرهسن رهس  55رهله ریز وز خو رو رر
اوجوواهن و جوواهن  29-15هله ه رزینه "یرهفمن شروهر ونه ر " رهعنروون وهرتتررین هردف
تالصیتی زاهن تاهی خواادح عتوی روین هرمه ر طح تالصیتی وفرروخ وفرزوخی وریشروخ وز
تاهی آنهه ه رزینه "یهفمن شوهر ونه

" هعنوون وهرتتررین هردف تالصریتی زارهن که رمه

ویشوخ :یک مههام یسووخون وعمقداد که "یرهفمن شروهر ونه ر " رهعنروون وهرتتررین هردف
تالصیتی زاهن والسوب ویشوخ خاحهلیکه ویرن اسر ت خا رطو رهستر تالصریتی او ره
کههز اههخی و اههیمه ه کامر وز یک خهت خا ین وفروخ خواو تالصیتی فوق خیپلت ه رهس تنرزل
وییه دح هع های هخیتر تاهی

ه رزینه "یهفمن شروهر ونه ر " رهعنروون وهرتتررین هردف

تالصیتی زاهن خا ین یسووخون یز وز  3رو ر وفروخ خواو تالصیتی عهلی خواشگههی و تح
 )5ازدواج درون گروهی
وطه ر تجزیه و تاللی هه وین تالقیر ونداا خا جدول شاهای  3خا حدوخ ایای وز په خگویهن
تالقیر خواو اگرش وث ت اس ت ه ولگو وزخووا خاون رروهی هسمندح تجزیره و تاللیر ویرن
ولگو ر حس

ومغیر جنس اشهن ویخهد که وررمه ورخون تهحدوخ

یز وز زاهن ه ویرن ولگرو

وزخووا وووفر هسمند ووه وین تفهوی جنسیمی مندون رجسرمه و مشراگیر ایسرت رهطروا کره
ورخون و زاهن ه ویزون کاه یز ی سهن و وشه ه خواو اگررش وث رت اسر ت ره ولگرو وزخووا
خاون رروهی وی هشندح ضان آا ه تهثیر ومغیر وال
تهحدوخ

وات ایز هاین رواره و رت :او رمهئیهن

یشمر وز شهراشینهن وووفر وین ولگرو وزخووا هسرمند ووره ویرن تفرهوی ایرز منردون

قه وتحظه ایست زیرو ایای وز شهراشینهن و وادکی یز وز اصف او مهئیهن ( 55خا د) خواو
اگرش وث ت اس ت ه وزخووا خاون رروهی هسمندح عرتوی رروین تجزیره و تاللیر هره ویرن
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تالقیر اشهن وی خهد که وررمه خو ومغیر جنس و وال

وات خواو ترهثیروی واردکی رر او

وین ولگو وزخووا هسمند ووه ومغیر رطح تالصریتی خواو ترهثیروی تعیرین کننردیو

رر او

ولگو وزخووا خاون رروهی و ت دین وعنهکه یرک او طره وع روس رین رطح تالصریتی و
تاهی

ه وین ولگو وزخووا وجوخ خواخ :هر مه ر طح تالصریتی وفرروخ وفرزوخی وریشروخ وز

تاهی آنهه ه وزخووا خاون رروهی که مه ویشوخح هعنوون وثهل یز وز مهها پنجت ی رووخون
و یز وز خو وم کت ووخون ه تالصیتی و مدویی خواو اگرش وث ت ره ولگرو وزخووا خاون
رروهی هسمند خاحهلیکه وین اس ت کت تر وز ایای وز وفروخ ه تالصیتی فوق خیپلت هس او خا ر
ویریرخح هع های خقیر تر تاهی

ه وزخووا خاون رروهی خا ین یسووخون ازخیرک ره خو رو رر

تالصی کرخرهن خواشگههی و تح
 )6ازدواجه

متوالی مردان :تعدد زوج

تجزیه و تاللی هه وین تالقیر ونداا خا جدول  3خا صروص ولگرو وزخووا هره ومروولی
ورخون یه تعدخ زوجهی اشهن وی خهد که خا وجاوع کت تر وز یک پنجت وفرروخ ره ویرن ولگرو
وزخووا وووفر هسمندح ورخون ه طوا کهوت مشاگیر

یز وز زاهن ه وین ولگو وزخووا وووفرر

هسمند :یک مههام ورخون و تنهه یک خهت زاهن خواو اگرش وث ت اسر ت ره تعردخ زوجرهی
هسمندح ه ع های خقیر تر اگرش وث ت اس ت ه وین ولگو وزخووا خا ین وررخون ازخیرک ره
ه رو ر زاهن و تح عتوی روین را ی هازوهن خو ومغیر وال

وات و جنس و رین ویرن

ووقعیت و ت که ورخون شهر و او مهیی ه ویزون کاه یز ی سهن و وشه هی خواو
تاهی

یشرمرین

ه تعدخ زوجهی هسمند خاحهلی که وین تاهی خا ین زارهن شرهر و او رمهیی سریها

وادک و اهمیز و تح هاچنین هسترین تاهی

ه وین ولگرو وزخووا او وری تروون خا رهسترین

نین وشههدی کرخ ووه هازوهن ه کههز ن وین تاهی ایز افمه افمه تنزل وی یه دح ه عنروون
ااواه یز وز یک مههام وفروخ هس  50هله خواو اگرش وث ت ه تعردخ زوجرهی هسرمند
خاحهلی که وین اس ت خا نین پهیین تر ه طوا مشاگیر کههز یهفمه و ه حدوخ یک خهت خا
ین اوجوواهن و جوواهن  29-15هله تنزل وییه دح هع های خقیر تر تاهیر

رهلاندون رهس
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 60هله ه ولگو تعدخ زوجهی ه رو ر یشمر وز اوجووارهن و جووارهن  29-15رهله و رتح
عتوی روین تاهی

ه وین ولگو وزخووا ه طوا قه وتحظه و تره عی وز رطح تالصریتی

و ت ه طوا که یک او طه وع وس ین آن خو وجوخ خواخ  :هر مه ر طح تالصیتی وفزوخی
وی شوخ وز تاهی

ه تعدخ زوجهی که رمه وری شروخح ره عنروون وثرهل ریز وز یرک مهرهام

ی ووخون و کت ووخون خواو تالصیتی و مدویی و یز وز یک پنجت وفروخ خواو تالصریتی
اوهناهیی ه ولگو تعدخ زوجهی وووفر هسمند خاحهلی کره ویرن اسر ت خا رین وفرروخ خواو
هستر تالصیتی یر ازولی طی وی کند و اههیمه ه حدوخ یک خهت خا ین وفرروخ خواو

طو

ی ووخون و کت رووخون ره

تالصیتی عهلی خواشگههی تنزل وی یه دح ه ع های خقیر تر تاهی

ولگو تعدخ زوجهی یز وز خو رو ر تالصیل رخرهن خواشگههی و تح
جدول  :3نگرش مثبت نسبت به مؤلفهه
ازدواج
درون گروهی

متغیره

ازدواج به تفکیک متغیره

شوهری بی بهعنوان مهمترین
هدف تحصیال

زن ن

جمعیتشن ختی پ یه ()%
تعدد

زوج

ازدواج بهعنوان
مهمترین اولویت زن ن

جنس
ورخ

54.2

11.5

24.1

44.5

زن

50.9

10.9

8.9

34.4

ورخ و زن

52.6

11.2

16.1

39.5

محل سکونت
اقهط شهر
اقهط او مهیی

50.8

10.1

16.3

36.7

55.7

13.2

18.7

44.6

وضعیت ت هل
وجرخ

41.7

8.5

13.6

35.1

ومهه

57.1

12.0

18.2

43.2

گروه ه

سنی

19-15

41.0

7.9

10.2

29.3

24-20

46.8

8.2

10.4

38.3
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ادامه جدول  :3نگرش مثبت نسبت به مؤلفهه
ازدواج
متغیره

درون گروهی

ازدواج به تفکیک متغیره

شوهری بی بهعنوان مهمترین
هدف تحصیال

تعدد
زوج

زن ن

جمعیتشن ختی پ یه ()%
ازدواج بهعنوان
مهمترین اولویت زن ن

29-25

49.2

9.2

10.9

42.2

34-30

50.1

10.0

14.9

38.2

39-35

49.8

10.3

18.5

42.3

44-40

61.1

11.9

20.1

42.6

49-45

61.8

12.5

22.6

42.6

54-50

58.7

15.5

23.2

42.9

59-55

64.1

17.2

22.1

43.5

+60

74.6

18.3

30.6

46.9

سطح تحصیال
یسووخ

75.4

24.1

25.9

55.6

و مدویی

0.69

15.3

25.4

43.8

اوهناهیی

61.3

13.3

21.0

42.2

خ یر مهن

51.2

12.5

15.4

39.8

فوق خیپلت

48.9

8.4

17.9

36.4

لیسهاس و هستر

40.7

7.5

11.6

35.5

جمع فراوانی

4267

4267

4267

4267

 )7ت ثیرا

نگرشه

جنسیتی بر الگوه

ازدواج

وطه ر تجزیه و تاللی هه وین تالقیر ونداا خا جدول  4ویتوون ه ولگوهه زیرر وشرهای کررخح
وول آا ه یز وز ایای وز کسهای که کهوت وووفر ه ولگو

رنمی وررخ ارهنآوا رهاووا هسرمند

وزخووا او هعنوون وهتترین وولویت زادری زاهن تلقی ویکنند خاحهلیکه ویرن اسر ت کرتترر وز
یک وم کسهای او شهو ویشوخ که کهوت وخهلف ه وین ولگو

نمی اقزهه جنسیمی هسمندح

وثهل اوشنتر خا صوص وین ولگو تهثیر وشمغهل زاهن و ت :وکثریت کسهای که کهوت وخرهلف ره
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وشمغهل زاهن خا هاا هاه هسمند (ازخیک ره خو روم آنهره) وزخووا او رهعنروون وهرتتررین
وولویت زادری زاهن تلقی ویکنند هطوا که وین اس ت تقری ه  3رو ر یشمر وز اس ت آن خا ین
کسهای و ت که کهوت وووفر ه وشمغهل زاهن هسمندح
خوم آا ه "یهفمن شوهر ونه
زاهن تلقی ویررخخ که ولگو

" هل ه وز و کسهای هعنوون وهتتررین هردف تالصریتی
نمی اقزهه جنسیمی او وریپذیرارد و و ه ره اوی ررخ منردون

وث می ایز ه وشمغهل زاهن خا کها هاا وز هاه ادواادح رع س هرمه
جنسیمی تضعیف و کت اا

غه نمی اگررشهره

ویررخخ وز تاهیر ره رزینره "یرهفمن شروهر ونه ر " رهعنروون

وهت ترین هدف تالصیتی زاهن که مه ویشوخح هعنوون وثهل اس ت هوروت

یشمر وز کسرهای

که کهوت وخهلف ه وشمغهل زاهن خا کها هاا هاه هسمند (ازخیک ه یک پنجت آنهره) رر ویرن
هوااد که "یهفمن شوهر ونه

" هعنوون وهت ترین هدف تالصیتی زارهن والسروب وریرررخخ

هطوا که وین اس ت تقری ه  3رو ر یشمر وز اس ت آن خا ین کسهای و ت کره کرهوت وووفرر ره
وشمغهل زاهن هسمندح وم آا ه ولگو وزخوواهه وموولی یه تعردخ زوجرهی ایرز هل ره وز رو
کسهای یشمر پذیرفمنی و ت که وووفر ولگو

نمی اقزهه جنسیمی هسمند و و ه ره اوی ررخ

مندون وث می ایز ه وشمغهل زاهن خا کها رهاا وز هاره ادوااردح ررع س هرمره ر غه رنمی
اگرشهه جنسیمی تضعیف و کت اا

ویررخخ وز تاهی ره ویرن ولگرو وزخووا ایرز که رمه

ویشوخح وثت یز وز یک مههام کسهای که وخهلف ه وشمغهل زاهن خا کها رهاا هاره هسرمند
خواو اگرش وث ت ه ولگو وزخوواهه وموولی یه تعدخ زوجهی وی هشند خاحهلیکه وین اس ت
خا ین کسهای که کهوت وووفر ه وشمغهل زاهن هسمند ه یک خهرت تنرزل ورییه ردح مهرهام آا ره
تاهی

ه وزخووا خاون رروهی ایز تهحدوخ تالت تهثیر اگرشهه جنسیمی و ت دین وعنهکره

یشمرین تاهی ه وین ولگو وزخووا او ویتوون خا ین کسهای وشرههدی کررخ کره ل ره اگررش
نمی ه اقزهه جنسیمی خا ین آنهه کهوت وشهوخ و تح ووه آاگهی که وین اگرشهه

نمی او

ه وفول ویرذواخ و اگرش جنسیمی ودان جهیگزین وریرررخخ خاآاصروای تاهیر ره وزخووا
خاون رروهی تهحدوخ کههز وییه دح هعنوون وثهل ازخیک ه خو وم آاهن که کهوت وووفر ره
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نمی ورخ اهن آوا هاووا هسمند خواو اگرش وث ت ه وزخووا خاون رروهی وری هشرندح

ولگو

وحهل آا ه کت تر وز ایای وز آاها ه وخهلف وین ولگو

نمی اقزهه جنسیمی هسمند ه ولگو

وزخووا خاون رروهی وماهی هسمندح
جدول  :4نگرش مثبت نسبت به مؤلفهه
نگرشه

جنسیتی و
دینی

ازدواج درون
گروهی

ازدواج به تفکیک نحوه نگرشه

شوهری بی بهعنوان مهمترین
هدف تحصیال

زن ن

تعدد
زوج

دینی و جنسیتی ()%
ازدواج بهعنوان
مهمترین اولویت زن ن

الگو مرد ن نآور
خ نوار
کهوت وووفر

60.9

17.6

19.7

51.5

وووفر

53.3

10.7

17.2

40.0

وخهلف

48.7

8.7

16.8

33.8

کهوت وخهلف

47.9

7.5

15.0

30.9

نگرش به اشتغ ل زن ن
کهوت وووفر

40.3

7.5

10.5

21.3

وووفر

52.9

10.2

15.3

39.5

وخهلف

61.4

14.4

25.3

52.9

کهوت وخهلف

63.4

18.3

26.8

57.9

دیندار
یلی زیهخ

68.4

16.7

25

42.5

زیهخ

57.6

11.9

17.4

41.9

کت

46.6

10.6

15.2

39.8

یلی کت

41.7

9.9

12.3

35.2

و ت

41.2

8.7

11.6

33.0

نوع حج ب زن ن در
ام کن عمومی
پوشز مهخا

60.4

13.3

21.4

47.4
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ادامه جدول  :4نگرش مثبت نسبت به مؤلفهه
نگرشه

جنسیتی و

ازدواج درون

دینی

گروهی

ازدواج به تفکیک نحوه نگرشه

شوهری بی بهعنوان مهمترین
هدف تحصیال

زن ن

تعدد
زوج

دینی و جنسیتی ()%
ازدواج بهعنوان
مهمترین اولویت زن ن

پوشز وقنعه

52.5

9.8

18.4

42.2

پوشز او ر

47.5

9.4

11.3

33.1

عدم وووفقت

32.7

9.1

10.2

24.7

تصمیم گیر زن ن
درب ره نوع حج ب
کهوت وووفر

42.0

10.6

8.2

27.5

وووفر

53.4

10.9

16.2

41.3

وخهلف

54.9

11.6

23

41.5

کهوت وخهلف

64.7

14.3

26.8

51.3

جمع فراوانی

4267

4267

4267

4267

 )8ت ثیر نگرشه

دینی بر الگوه

ازدواج

خا وجاوع یهفمه هه وین خز وز تالقیر حهضر ونداا خا جدول  4ر وین ا مه و ه ری تهکیرد
وی کند که و ه ه وهایت وزخووا ه اگرش خینی قو پیواد واخی و ت دین وعنه که هرمره رر
شدی و قوی اگرش خینی وفزوخی ویشوخ ولگوهه وزخووا ایرز وز وهایرت یشرمر

ر رواخوا

وی ررخادح رع س هازوهن ه تضعیف اگرش خینی وهایت وزخووا ایز او ه وفرول وریررذواخح
خامهاموب هاین و

کلی ویتوون ه ا هی و ه ی تالقیر حهضر ه شرر زیرر وشرهای کررخح

ا مه وول وین ه یز وز خو پنجت کسهای که طح خیندوا آاهن خا حد زیهخ و یلی زیهخ و رت
وزخووا او هعنوون وهتترین وولویت زادری زاهن تلقی ویکنند خاحهلیکه وین اسر ت تنهره یرک
وم کسهای او خا روی ریرخ که خواو پهیین تررین رطو خینردوا (یعنری خینردوا خا حرد
" یلی کت" و "و ت") وی هشندح ا مه خوم وین ه خیندوا وفرروخ رر او االروی اگررش آارهن
اس ت ه رزینه "یهفمن شوهر ونه

" هعنوون وهتتررین هردف تالصریتی زارهن ایرز ترهثیروی
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تعیین کنندیو خواخح هعنوون وثهل اس ت وفروخ ه خیندوا خا حد یلی زیهخ کره "یرهفمن شروهر
ونه

" او هعنوون وهتترین هدف تالصیتی زاهن تلقی ویکنند یز وز خو رو ر اسر ت آن خا

ین وفروخ خواو خیندوا خا حد کت و یلی کت و تح
ا مه وم وین ه ولگو وزخوواهه وموولی یه تعدخ زوجهی ایز هطوا مشاگیر تالت تهثیر
وللفههه خیندوا و تح خا ووقع یشمرین تاهی ه وین ولگو وزخووا ومعلر ره کسرهای و رت
که خا هسترین طح خیندوا قروا خواادح هعنوون وثهل یک مهرهام وفرروخ ره خینردوا خا حرد
یلی زیهخ خواو اگرش وث ت اس ت ه ولگو وزخوواهره ومروولی یره تعردخ زوجرهی هسرمند
خاحهلیکه وین تاهی خا رین وفرروخ خواو

رطو پرهیینترر خینردوا

رهوروتر

کامرر و رت

هطوا که خا اههیت تنهه حدوخ یرک خهرت وفرروخ خواو پرهیینتررین رطو خینردوا (یعنری
خیندوا خا حد " یلی کت" و "و ت") خواو اگرش وث ت ره ولگرو وزخوواهره ومروولی یره
تعدخ زوجهی هسمندح وثهل خیگر ور وط ه تهثیر اوع حجهب و ت هطوا که هرر مره وفرروخ ره
حجهب پوشیدی تر وعمقهخ خوشمه هشند تاهی آنهه ه وین ولگو وزخووا یشمر و رت :ریز وز
یک پنجت وعمقدین ه پوشیدی ترین اروع حجرهب یعنری مرهخا خواو اگررش وث رت ره ولگرو
وزخوواهه وموولی یه تعدخ زوجهی هسمند خاحهلیکه وین اس ت تنهه یک خهت کسرهای او شرهو
ویشوخ که ه وتیتترین اوع پوشز یعنی او ر وعمقدادح ا مه پهیهای وین ه ولگو

تاهی ره

وزخووا خاون رروهی ایز تهحدوخ تالت تهثیر اگرش خینی و ت دین وعنهکه یشرمرین تاهیر
ه وین ولگو وزخووا ومعلر ه کسهای و ت که اگرش خینی قو تر و شدیدتر خوااد ووه آاگرهی
که وین اگرشهه خینی او ه وفول وریررذواخ خاآاصروای تاهیر ره وزخووا خاون رروهری
تهحدوخ کههز وی یه دح وثت یز وز خو روم وفرروخ ره خینردوا خا حرد یلری زیرهخ خواو
اگرش وث ت ه وزخووا خاون رروهی وی هشندح حهل آا ه وین اس ت خا ین وفروخ ه خیندوا خا
حد یلی کت هوروت

پهیینتر و ت دین وعنهکه تنهه حدوخ خو پنجت آاهن خواو اگرش وث ت ه

وزخووا خاون رروهی وی هشندح وثهل خیگر ور وط ه تهثیر اوع پوشز و حجرهب و رت :ازخیرک
ه خو وم کسهای که ه پوشیدیترین اوع حجهب یعنی پوشز مهخا وعمقهخ خوااد خواو اگررش
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وث ت ه وزخووا خاون رروهی وی هشند ووه وین اس ت خا ین وعمقدین ه ش
یعنی پوشز او ر

هوروت

وتیتتر حجهب

کامر و ت دین وعنهکه کتتر وز ایای وز آاهن خواو اگرش وث رت

ه وزخووا خاون رروهی هسمندح

بحث و نتیجهگیر
خا وین تالقیر تتش کرخیویت ته ر ی وز وهتترین ولگوهه و تعیین کننردیهره وررت ب ره االروی
اگرش اس ت ه وللفههه وزخووا و هاسررزینی او رپهیه شه صهه ششگهاه وشما ر رن
ونه

وزخووا خ مرون و پسرون وزخووا هه وموولی ورخون یه تعدخ زوجرهی جهیگرهی وزخووا خا

وولویت هه زادری زارهن اقرز وزخووا خا وهرت تررین هردف تالصریتی زارهن وزخووا خاون
رروهی را ی و واوئه ااهئیتح تجزیه و تاللی هه وولیه وین تالقیر اشهن خهندی ولگوهره کلری
زیر و تح وول وین ه یشمرین تاهی رو

ن وزخووا خ مرون و پسرون ه ترتی

رنین 24-21

هل و نین  27-25هل و تح خوم وین ه ورخون یز وز زاهن ره وزخووا خ مررون و پسررون خا
نین پهیینتر تاهی خواادح وم وین ه تالصیتی و وزخووا هعنروون وهامررین وولویرت زاردری
زاهن تلقی ویشوخح ووه ورخون یز وز زاهن وزخووا او هعنوون وهرتتررین وولویرت زاردری زارهن
قلادوخ ویکنندح خاحهلی که وز خیدرهی زاهن و مدو تالصیتی و پس وزخووا هعنروون وهرتتررین
وولویت هه زادری آاهن والسوب ویشوادح مههام وین ره ایاری وز په رخگویهن "تر یرت همرر
فرزادون" او و حدوخ یک خهت آارهن ایرز "یرهفمن شروهر ونه ر " او عنروون وهرتتررین هردف
تالصیتی زاهن ویخواندح پنجت وین ه خا حدوخ ایای وز په خگویهن تالقیر وعت وز ورخون و زارهن
خواو اگرش وث ت اس ت ه ولگو وزخووا خاون رروهی هسمندح ششت وین ه خا وجاوع کتترر
وز یک پنجت وفروخ خواو اگرش وث ت اس ت ه ولگو وزخوواهه وموولی ورخون یه تعدخ زوجهی
هسمند ووه االوی اگرش ه وین ولگو وزخووا هطوا کهوت رجسمهو تالت ترهثیر ومغیرر جرنس
و ت :یک مههام ورخون و تنهه یک خهت زاهن خواو اگرش وث ت اس ت ه تعدخ زوجهی هسمندح
عتوی روین تجزیه و تاللی هه وین تالقیر اشهن خوخی و ت که وین ولگوهره کلری اگررش
ه وللفههه وزخووا و هاسررزینی تالت تهثیر ه خ مه ومغیرهه و تعیین کنندیهه عادی و رتح
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خ مه وول ومغیرهه و تعیین کنندی جاعیتشنه می پهیه وهاند ن وضعیت تهه

والر

ر وات

و طح تالصیتی و ت زیرو یهفمههه تالقیر حهضر اشهن خوخی و ت که زارسهسن و رهلاندون
یز وز اوجوواهن و جوواهن او مهئیهن یز وز شهراشینهن ومههلین یز وز وجرخین کت رووخون
و یسووخون یز وز وفروخ ر واخوا وز طو عهلی تالصیتی خواو اگرش قو تر و شدیدتر
اس ت ه ولگوهه و وللفههه وزخووا و هاسررزینی هسمندح خ مه خوم ایرز ومغیرهره وررت ب ره
وللفههه خیندوا وی هشد و امهیج تالقیر حهضر اشهن خوخی و ت کره قرو تررین و شردیدترین
تاهی

ه ولگوهه وزخووا و هاسررزینی ومعلر ه کسهای و ت که وز هسترین رطو خینردوا

ر واخواادح رع س هر مه

غه اگرش خینی و خیندوا ضرعیفترر وریشروخ خاآاصروای

تاهی ه ولگوهه وزخووا و هاسررزینی او ه وفول ویرذواخح خ مه وم ومغیرهه وعطوف ره
اگرش جنسیمی و تح وطه ر امهیج وین تالقیر هرمه

غه اگرش نمی و والهفظه کهاواه اس ت

ه اقزهه جنسیمی رجسمهتر و قو تر هشد ولگوهه وزخووا و هاسررزینی ایرز وز شردی و
قوی یشمر

ر واخوا ویشوادح رع س هرمه ل ه اگرش ودان اس ت ه اقزهه جنسیمی

رجسمهتر و قو تر ویشوخ وز وهایت ولگوهه وزخووا و هاسررزینی مدایج که مه ویشوخح
خا پهیهن وز ونظر یه مگذوا و راهوهایز ایز ویتوون ضروای و وهایت ویرن و هحرث او
وواخ تهکید قروا خوخ مون وز ی طرف جهوعه وه کاهکهن خواو

ه مها نی جوون ( ره ویهاره رنی

حدوخ  30هل) و اواد فزویندی تالصیتی و تجرخ و شهراشینی و ت (فرروتن )2019b 1392
نه روین وی توون رفت که پمهاسی و زوینههه سزم رو وفزویز جاعیت جووواهن ووقع خا رنین
وزخووا و رسمرش هر مه یشمر ترهثیروی اروررویی رر ولگوهره وزخووا و هاسرررزینی فرروهت
ووهد وخح وز طرف خیگر یه ترذوا هه ا ای و یرر خا جهوعره وره رهونظروا تشرویر و
وفزویز فرزادآوا ایز هید ق

وز هرمیرز وعطروف ره وزخووا و هاسرررزینی هشرد زیررو خا

سرریها جوووررع وهانررد جهوعرره ورره افمررها ررهاوا و فرزارردآوا کاهکررهن خا ررررو وزخووا و
هاسررزینی و تح ه هاین

وهایت و ضروای یه مگذوا هه و راهوهایز هره و منری

ر آووزیهه علاری و یهفمرههره پژوهشری خا زوینره تالروسی رهاووخی و ولگوهره وزخووا و
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هاسررزینی ایز هوروت

یشمر و ت که هعنوون ااواه ویتروون ره وروواخ وز ق یر و رت و

تقویت و هایست هه جهوعه پذیر خا او مه تهکید هر مه یشرمر رر وهایرت اهرهخ رهاووخی و
هاچنین یه مگذوا هه و راهوهایز هه
شغلی هزوا کها ومنه

هزادی خا او رمه وفرزویز و تو رعه فر رتهره

ه تووااند و وههای هه

ی فزویندی جاعیت جوواهن ووقرع خا رنین

وزخووا انظوا تهوین وتحظهی وقمصهخ هاسررزینی و ودیریت هاووخی وشهای کرخح

من بع


ووهای وهد (" )1380اگههی ه مه

هل تالول جاعیتشنه می وزخووا خا ویرون" ن مه علوم

اجتم عی خوای 17شاهای 41-17:53ح


زواع اوحله و قر هن حسینی ( " )1396را ی عووو تعیین کنندی ن وزخووا خا ین زاهن 35-15
هله ومهه شهر ورو ت" معرفت فرهنگی اجتم عی شاهای 141-117 :31



هاو های هقر و وریت وقر یهن (" )1390تجدخررویی و هاسررزینی تالقیقی وقهیسهو خا ین زاهن

ونهطر 1و  11شهر تهرون" مط لع


فرهنگ ارتب ط

خوای  12شاهای 43-75: 15ح

رویی حسن ()1387ح "رذوا جاعیمی خوم ه ایت اگههی ه ویرون" ن مه انجمن جمعیتشن سی
ایران 118-140 :)6( 3ح

-

فروتن یعقوب ( « )1398اگرش جاعیتشنه می و وجماهعی ه ش

هه

اوظهوا هاووخی خا

ویرون» ج معهشن سی ک ربرد  ،خوای  30شاهای  4حشاهای پیهپی 20-1 :76ح


فروتن یعقوب ()1392ح «مهلزهه

هاووخی وعه ر و اوررویی ه تهکید ر طتق خا فرآیند رذوا

جاعیمی» مس ئل اجتم عی ایران 105-122 :)2( 4ح


فروتن یعقوب ()1379ح "وتحظهی جاعیمی خا فرهن

عهوه ویرون" فصلن مه جمعیت

هل 8

شاهای 31 – 32ح ص 69-46ح


ع ه ی شووز

والادجتل و عید های (" )1388ولگوهه

وزخووا قوویت و وذه  :را ی

وواخ زاهن وزخوواکرخی خا شهر مهن قروی" ن مه انجمن جمعیتشن سی ایران ،خوای  4شاهای :7
35-66
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) "وهخاون خ مرون و1388( عس ر ادوشن ع هس والادجتل ع ه ی شووز و ا ول هخقی

راهبرد زن ن



وزخووا (تفهویهه اسلی خا ویدیهه و اگرشهه وزخووا خا شهر یزخ(" مط لع
ح7-36 :44 شاهای11 خوای
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