
  

  

  

  

  217-244، صفحات 1398، پاییز 40ریزي رفاه توسعه اجتماعی، سال دهم، شماره  برنامهعلمی فصلنامه 

ي بین نسلی به ها نگرششناختی مؤثر بر  تبیین عوامل جامعه

  هاي ازدواجکارکرد

  )مطالعه موردي سه نسل از زنان شهر اصفهان(

  **مژگان کاویان نسب،    *علی قنبري برزیان

  2/11/1398: تاریخ پذیرش  5/3/1398: تاریخ دریافت

  

  چکیده

ترین راه براي تشکیل خانواده و ساماندهی  ازدواج در فرهنگ ایرانی مهمترین و مقبول

این پژوهش به بررسی کارکردهاي ازدواج از منظر .بقاي نسل و کسب آرامش روانی است

سه نسل از زنان اصفهانی توجه دارد و هدف آن تبیین و تحلیل بین نسلی عوامل مؤثر بر 

دهد که نگرش سه  نگرش افراد نسبت به کارکردهاي ازدواج است و به این سؤال پاسخ می

ه عواملی است؟ در مبانی نسل از زنان اصفهانی نسبت به کارکردهاي ازدواج تحت تأثیر چ

روش تحقیق مورد استفاده .هاي اینگلهارت، گیدنز ، باومن استفاده گردید نظري از نظریه

جامعه آماري تحقیق .ها، پرسشنامه است  در مقاله حاضر، پیمایش و ابزار گردآوري داده

ده از باشد که با استفا ساله مناطق یک، شش و چهارده شهر اصفهان می 49تا25هم زنان 

نتایج پژوهش .نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند 384اي  گیري سهمیه روش نمونه

ي گوناگون، میزان دینداري، میزان اعتماد اجتماعی و میزان ها نسلنشان داد متغیر تعلق به 

رابطه بین . اي معنادار با نگرش افراد نسبت به کارکردهاي ازدواج دارد فردگرایی رابطه

اجتماعی با نگرش افراد نسبت به کارکردهاي  - زندگی و پایگاه اقتصادي رضایت از

برخی  باوجودبراساس نتایج تحقیق، . ازدواج در معادله رگرسیون معنادار نبوده است

  .درمورد اهمیت و کارکرد ازدواج وجود ندارد ها نسلها ، تضادي در ادراك تفاوت

  ایی، کارکردهاي ازدواجاعتماد، نسل، نگرش ، فردگر:هاي کلیدي واژه

                                                  
qanbari20@yahoo.com).     نویسنده مسئول(، اصفهان ، ایراناستادیار علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان*

mojgankaviannasab@yahoo.com.، اصفهان، ایرانی ارشد جامعه شناسی دانشگاه اصفهانکارشناس **
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  مسئلهمقدمه و بیان 

ها ها و مکان ازدواج پیمان مقدسی است که در میان تمام اقوام و ملل در تمام زمان

ترین نهادهاي  ازدواج سرآغاز تشکیل خانواده و یکی از قدیمی. وجود داشته است

ترین  ولبی تردید ازدواج مقب. اجتماعی است که تاریخی به قدمت حیات انسان دارد

فرهنگی و  ،نوع ساماندهی و نظم دادن به رابطه عاطفی در پاسخ به نیازهاي اجتماعی

اما همانند دیگر . ترین نهاد در جهان است عاطفی و از نظر گستردگی جهان شمول

است که امروزه جامعه  نهادها، خانواده نیز درمسیر تحوالت خود تغییرات فراوانی داشته

شناخت این تحوالت دارد و بخشی از این تحوالت، در حوزه بشري نیاز بیشتري به 

توان به کارکردهایی مرتبط  به تشکیل خانواده و ازدواج را مینیاز. ازدواج رخ داده است

هاي اجتماعی مختلف و همگام با تغییر در  دانست که با تغییر نیازهاي بشر در نظام

 ،به عنوان یک پدیده اجتماعی سایر نهادهاي اجتماعی دگرگون شده است اما همچنان

از دید گیدنز این تحول ). 14:1392زکریایی، (دهد کارکردي به حیات خود ادامه می

مربوط به کارکردهاي ازدواج است که انسان معاصر بدلیل تغییرات فرهنگی پسامدرن با 

  ) .58: 1386گیدنز، (آن مواجه شده است  

ین روزها در جریان است، تغییراتی که در میان تغییرات فرهنگی و اجتماعی که ا

در زیست جنسی، حیات عاطفی، ازدواج و خانواده در حال وقوع است بسیار مهم و 

چگونه درباره خود فکر کنیم و چگونه با دیگران پیوند برقرار  که این. قابل تأمل هستند

ختلف با هاي م این انقالبی است که در مناطق و فرهنگ. انقالبی در جریان است ،کنیم

حضور دائمی جامعه ). 288: 1386گیدنز، (هاي متفاوت در حال پیشرفت است سرعت

توانست صرفاً در  در کار زوجیت و کوشش آن در راه به نظم و قاعده کشاندن آنچه می

تواند  اي نمی توان گفت هیچ جامعه به طور قطع می. جهت ارضاي غرایز صورت بندد

دهد و از  که توزیع ژن را در آن تحت تأثیر قرار می اي در برابر ازدواج یا پدیده

دیدگاهی بقاي نسل و تطور کمی و کیفی آن بدان مربوط است بی توجه بماند
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هاي ایرانی اهمیت فراوان داشته  از گذشته ازدواج نزد خانواده). 31:1388ساروخانی، (

عناي متفاوتی ي مختلف کارکرد و مها نسلازدواج در بین . شده است تأکیدو برآن 

ي مختلف ها نسلدر ایران .داشته و نگرش به کارکردهاي آن در حال تغییر بوده و هست

هاي  اساس تجربیات و حوادث تاریخی و تجربه زیسته مشترك، نگرش و برداشتبر

سرایی و اوجاقلو، (اً متضاد از مفهوم ازدواج و تشکیل خانواده دارند بعضمتفاوت و 

1:1392.(  

ویلیتو
1

از تربیت و پرورش فرزندان، تنظیم روابط عاطفی، جامعه پذیري ) 2006(

افزایش قدرت  و کودکان ، حمایت اجتماعی و اقتصادي از زنان ، تأمین نیازهاي اساسی

-کوالر براي ازدواج، کارکردهاي زیستی .برد دهاي ازدواج نام میکرانسان به عنوان کار

 ,Kollar(ده است کرخالقی تعریف جنسی، اجتماعی، روانشناختی و اقتصادي و ا

از این رو توانایی افراد در هماهنگی و تطابق با تغییرات ایجاد شده در ).124 :2012

ها و هماهنگی بین اعضاء و موفقیت در الگوهاي  طول حیات، حل تضادها و تعارض

انضباطی، رعایت حدو مرز بین افراد، اجراي مقررات و اصول حاکم بر این نهاد، با 

فرزانه خو، (دف حفاظت از کل سیستم خانواده از کارکردهاي مهم ازدواج هستند ه

هاي خانگی  برخی نیز کارکردهایی همانند کاهش احتمال قربانی خشونت). 1387:21

شدن، احتمال کاهش ارتکاب جرایمی مانند خودکشی، مصرف مواد مخدر و مشروبات 

Ducharme(اي ازدواج قائل هستند بررا الکلی ، افزایش طول عمر و آرامش روانی  & 

Kollare, 2012: 141.(  

تر زنان در ساختار اشتغال و  افزایش تحصیالت، حضور پر رنگدر دو دهه اخیر

است و از این  هاي مدنی، تأثیر مستقیمی بر سرمایه اجتماعی زنان گذاشته سایر عرصه

یرانی شاهد ااند و جامعه  ودهي ازدواج منشاء تغییر بها ارزشرو زنان بیشتر از مردان در 

افزایش سن ازدواج و افزایش طالق و کاهش فرزندآوري و تغییرات دیگري بوده است 

                                                  
1. Velioti
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از سویی تغییر در ساختار . اي در ازدواج شده است ي تازهها ارزشکه خود منشاء ظهور 

، تغییرات ) 1395ریالآزاد ارمکی؛ 1392، زکریایی؛ 1395، سمیعی(قدرت در خانواده 

محبوبی ، 1391هاشمی، (ي خانوادگی و معیارهاي همسرگزینی ها ارزشعد خانوار و ب

د نتوان ، از  تغییرات مهمی هستند که می)1389، توده فالح ؛2012، کوالر ؛1388، منش

  .دنکارکردهاي ازدواج را تحت تأثیر قرار ده

ي فرهنگی ها و نظام سیاستگذار ها و سواالتی براي خانواده این امر سبب نگرانی

دهد که آیا کارکردهاي متفاوت  است و این سؤال را فراروي محققین قرار می شده

تواند تهدیدي براي نهاد خانواده و استحکام آن در  ي مختلف میها نسلازدواج در 

جامعه ایرانی باشد؟ و آیا نگرش به کارکردهاي ازدواج در میان زنان جامعه ایرانی 

حال این دغدغه مهم وجود دارد که آیا ازدواج وده است؟تغییرات جدیدي را تجربه نم

ي ها نسلکه اینهمچنان کارکردهاي سنتی خود را در جامعه ایرانی حفظ کرده است یا 

در مقاله حاضر . و کارکردهاي جدیدي  براي ازدواج متصور هستند ها ارزشمختلف 

ن شهر اصفهان بررسی از زنا ،تالش بر آن است تا کارکردهاي ازدواج از منظر سه نسل

هاي سه نسل نسبت به کارکردهاي ازدواج مورد بررسی  شود و تفاوت و شباهت نگرش

هاي آنها  نسبت به کارکردهاي ازدواج تحلیل  قرار گیرد و عوامل مؤثر بر تفاوت نگرش

  . و بررسی شود

  

مروري بر پیشینه تحقیق

توجه بسیاري از محققان و  موضوع تغییرات خانواده و ازدواج در سالیان اخیر مورد

در این مقاله فقط به . گرفته استهاي فرهنگی و اجتماعی قرار کارشناسان حوزه

:شود که نگاه نسلی در آنها لحاظ شده است هایی اشاره می پژوهش
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  :مطالعات داخلی

بین نظرات افراد در بررسی خود به این نتیجه رسید که ) 1395(گلستانی بخت 

همچنین .ردخوانی وجود دا رباره کارکرد فیزیولوژیکی ازدواج، هممجرد و متأهل د

است تغییراتی در دیدگاه افراد درباره کارکرد ازدواج   هاي پژوهش او نشان داده یافته

وجود دارد؛ اما همچنان افراد، کارکردهاي متعددي براي ازدواج قائل هستند که بیانگر 

  .ز همچنان تمایل به ازدواج وجود داردجایگاه و ارزش ازدواج در افراد است و نی

هاي بین نسلی  تفاوت«عنوان  بهدر پژوهش خود ) 1385(شوازي و ترابی عباس 

هاي بین نسلی در مورد  اند که تفاوت به این نتیجه رسیده »ازدواج خویشاوندي در ایران

به کاهش مطلوبیت و رواج ازدواج خویشاوندي در میان نسل دوم  ،هاي فردي ویژگی

رابطه الگوهاي رفتاري و نگرشی فرزندان با الگوي ازدواج والدین  .نگردیده استمنجر

از دیگر نتایج به  ،هاي والدین بر نگرش فرزندان دختر و پسر و نیز تأثیر تفاوتی ویژگی

.باشد دست آمده از پژوهش می

مطالعه نسلی تغییر ارزش «عنوان  بایدر پژوهش) 1392(سرایی و اوجاقلو -

به این نتیجه رسیدند که تفاوت  »)مطالعه موردي زنان شهر زنجان(دواج در ایران از

ي مورد مطالعه معنادار است و دینداري رابطه ها نسلمیانگین ارزش ازدواج در بین 

. اند مثبت و مستقیم و تجربه جهانی شدن رابطه منفی و معکوس بر ارزش ازدواج داشته

، کمترین نمره ارزش 74تا 67نسل زنان متولدین  دهد که هاي تحقیق نشان می یافته

را ) 10/28(، بیشترین نمره ارزش ازدواج 42و زنان نسل قبل از سال ) 85/24(ازدواج 

  .باشند دارا می

در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین زنان با ) 1391(سیار و همکاران -

یی برقراري ارتباط، ایفاي نقش، ازدواج سنتی و زنان با ازدواج مدرن به لحاظ توانا

زنانی که ازدواج مدرن . دهی عاطفی وکنترل رفتار تفاوت معناداري وجود دارد پاسخ

  . اند اند، در این ابعاد از کارکرد خانواده امتیاز بیشتري گرفته کرده
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تحوالت جمعیتی و «عنوان  بادر پژوهش خود ): 1381(ارمکی و همکاران آزاد-

در ایران در گذشته که ، معتقدند »همسرگزینی طی سه نسل در خانواده اجتماعی در امر

هاي  ي فرهنگی و نظامها ارزشنه چندان دور شکل و کارکرد خانواده فقط متأثر از 

معیشتی موجود در جامعه بوده اما امروزه از سویی به لحاظ ارتباطات گسترش یافته 

ه در انطباق با تحوالت سیاسی و یابی خانواد جهانی و از سوي دیگر به دلیل ساخت

توان برشمرد که هریک به  المللی متعددي را می فرهنگی جامعه، عوامل داخلی و بین

گذارند و نیز  نحوي بر دگرگونی ساخت و نوع انتظام کارکردي خانواده تآثیر می

  .گذارد تغییرات خانواده به نوبه خود بر نوع ارتباطات داخلی و خارجی جامعه اثر می

  

  :مطالعات خارجی

هایس-
1

ها نسبت به  در تحقیق خود به بررسی تأثیر جنسیت بر نگرش)1994(

غربی، ایتالیا، ایرلند، اتریش و هلند ازدواج و طالق در ایاالت متحده، بریتانیا، آلمان

ها و  ها در بین ملت دهنده همگرایی در نگرش نتایج تحقیق وي نشان.پرداخت

در حالی که جنسیت عامل .ها نسبت به طالق بود ورد نگرشهاي جنسیتی در م تفاوت

ها نسبت به طالق بود اما تأثیر معناداري در ارتباط با نگرش  مهمی در توضیح نگرش

ها نسبت به  یعنی جنسیت عاملی در توضیح نگرش. نسبت به کارکردهاي ازدواج ندارد

  .کارکردهاي ازدواج نبود 

جانسون-
2

، بلک الند
3

، سورلی
4

ولس، ال
5

در مطالعه طولی خود که در ) 2005(

سطح ملی در آمریکا انجام شده است به این نتیجه رسیدند که در افراد مجرد ، احتمال 

ناراحتی قلبی و سرطان در مقایسه با افراد  :میر ناشی از مشکالت سالمتی مانندومرگ

  .متأهل باالتر است

                                                  
1. Hayes
2. Johanson 
3. Backlund
4. Sorlie
5. Loveless
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ماناپ
1

اند به این نتیجه  زي انجام دادهدر تحقیقی که در مال) 2015(و همکاران  

رسیدند که در جوامع مسلمان از جمله مالزي و اقوام ماالیی سه کارکرد  اخالقی و 

و داراي  بودهزیستی و جنسی داراي اهمیت بیشتري براي زوجین  ،معنوي و مذهبی

  .نمره باالتري هستند

دوهرتی-
2

از جمله معتقدند ازدواج داراي کارکردهایی ) 2014(و همکاران 

سالمت جسمانی و طول عمر، سالمت روانی و بهزیستی هیجانی، کاهش جرائم و 

خشونت خانگی، کارکرد اقتصادي، خانواده سالم و باثبات و فرزندان سالم با نرخ کمتر 

  . باشد میزان بزهکاري، طالق و خودکشی در فرزندان می

آگوست-
3

ر ازدواج اثر معتقدند که روابط رمانتیک د) 2015(و همکارانش 

هاي فیزیولوژیکی،  پژوهش آنها با تمرکز بر مؤلفه. اي بر سالمتی دارد کننده تعیین

.روانشناختی و اجتماعی انجام شده است

فیلور-
4

هم معتقد است که کارکردهاي اصلی ازدواج که تولید نسل و ) 2017(

تبدیل به کانونی دست داده و ازدواج محبت و عشق بود ، جایگاه خود را به تدریج از

  .استبراي رابطه با جنس مخالف شده

براساس نتایج تحقیق اینوا
5

، جوانان در امریکا بسیار تمایل دارند که )2018(

سال در  50از دید افراد باالي .ازدواج کارکردهاي سنتی خود را مجددًا بدست بیاورد

ارکردهاي ازدواج امریکا تولید محبت و رهایی از تنهایی و تولید نسل مهمترین ک

  .هستند

از دید چاو
6

، سن، جنس، مکان زندگی و طبقه اجتماعی در )2008(و همکارانش 

  .ي مختلف به ازدواج و کارکردهاي آن مؤثر هستندها نسلنگرش 

                                                  
1. Manap
2. Doherty
3. August 
4. Fowler
5. Innov
6. Chow
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هاي نسلی اهمیت چندانی داده نشده به متغیر نسل و تفاوت پیشیندر تحقیقات 

سلی به موضوع کارکردهاي ازدواج در سه در این تحقیق، عالوه بر نگاه بین ن. است

کمتر  پیشینمنطقه از شهر اصفهان ، متغیرهاي دخالت داده شده در اغلب تحقیقات 

مورد استفاده قرار گرفته و در برخی موارد هم فقط یک یا دو متغیر مورد بررسی قرار 

در اغلب همچنین .اصفهان در نمونه آماري آنها قرار نداشتاند و از سویی شهر گرفته

ي ها ارزششان، معیارهاي همسرگزینی یا  عمده و محوري مسئلهپیشین،تحقیقات 

تحقیق کارکردها و اهداف ازدواج بررسی شده در است، در حالی که این  هبودخانواده 

  .است

  

  چارچوب نظري

باومن و مظفر  ،گیدنز ،هاي اینگلهارت چارچوب نظري این تحقیق ترکیبی از نظریه

نظریه گیدنز، فردگرایی و دینداري در نظریه اینگلهارت و  درمتغیر اعتماد .شریف است 

هم گیدنز  ،عالوه بر این.اند قرارگرفته تأکیدرضایت از زندگی هم در نظریه باومن مورد 

 تأکیدهم اینگلهارت بر تأثیر تفاوت نسلی در نگرش نسبت به کارکردهاي ازدواج و

  .داشتند

 تأکید، بر شکنندگی پیوندهاي انسانی در دوران مدرن باومن در نظریه عشق سیال 

از دید وي در عصر حاضر زنان و مردان به شدت محتاج به ایجاد رابطه هستند . کند می

د که این ارتباط براي همیشه باقی بماند و این هراس دارن  ، اما در عین حال از آن

ادي آنها را سلب نماید و ارتباط همیشگی آنها را مجبور به تحمل فشارهایی کند که آز

گردد و به همین دلیل  این امر سبب عدم رضایت از زناشویی و زندگی مشترك می

  ) .11: 1384باومن، . (دهد  کارکردهاي ازدواج را نیز تحت تأثیر قرار می

متفکرانی . نگرد گرایانه می به ازدواج بیشتر از دیدگاه فایده ،تئوري گزینش معقوالنه

پردازند، بر این باورند که  ري گزینش معقوالنه، به تبیین عمل جمعی میکه بر اساس تئو
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این تئوري . شود مردم به رفتارهایی تمایل دارند که نفع آنها در آن رفتار، بیشتر تأمین می

هر شرایطی به دنبال بیشتر کردن سود خود ، این افراد آگاه و هدفمند، درکه معتقد است

دید فریدمن از). 41:1373لیتل، (هستند 
1

تغییر در نظام ارزشی افراد نگرش ) 1998(

دهد و تغییرات  هاي اجتماعی گوناگون تحت تأثیر قرارمی آنها را نسبت به پدیده

هاي مختلف از جمله  ي گوناگون نسبت به پدیدهها نسلسبب تفاوت نگرش  ،حاصله

         ).           1998فریدمن و همکاران، (ازدواج و کارکردهاي آن است 

هایی  گذاري بر پدیده ي مختلف از حیث نوع ارزشها نسلطبق نظریه اینگلهارت 

پذیري آنها متفاوت بوده و در  چون ازدواج متفاوت هستنند زیرا شرایط و فرایند جامعه

 ،از دید اینگلهارت وجه تمایز مردم جوامع مختلف. اند شرایط متفاوتی پرورش یافته

به بیان دیگر فرهنگ آنان با  ،هاي اصلی و پایدار آنان است تو مهار ها ارزشها،  نگرش

داند که  و دانشی می ها ارزشها،  اینگلهارت، فرهنگ را نظامی از نگرش. هم تفاوت دارد

شود در  به طرز گسترده در میان مردم مشترك است و از نسلی به نسل دیگر منتقل می

ري و عمومی است و از یک حالی که طبیعت انسانی از لحاظ زیست شناختی، فط

  ). 19:1373اینگلهارت، (کند  جامعه به جامعه دیگر تغییر می

ي ازدواج، ناشی ها ارزشدر نظریه سکسوالیته پالستیکی گیدنز نگاه به خانواده و 

ي ها نسلهاي  ه فرهنگخُردهاي مدرنیته متأخر بر روي  از تغییراتی است که آموزه

نظریه . در تحلیل کارکردهاي ازدواج اعتماد است متغیر محوري گیدنز . جدید دارد

سکسوالیته پالستیکی خانواده و روابط جنسی درون آن را با تعبیر کارکردي یکبار 

از نظر وي مهمترین دلیل، مسائل ). 33:1397قنبري و همکاران، . (کند مصرف، تلقی می

هادینه شود، او معتقد است اگر این اصل در بطن خانواده ن.عاطفی و احساسی است

ترین کارکرد ازدواج در نظر  مهم).4:1391گودرزي، (شود  استحکام آن تضمین می

این کارکردها ضامن بقا و تداوم نسل و جامعه . و وفاداري است »رابطه ناب«گیدنز 

                                                  
1. Friedman
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رابطه ناب از دید گیدنز سبب تشخص، اعتماد به نفس و احساس دیده شدن .است

بیان خود و فرار از رهاشدگی  ،بطه ناب در ازدواجترین کارکردهاي را مهم. شود می

از این رو در نظریه گیدنز کارکردهاي اجتماعی و روانشناختی و فیزیولوژیک .است

  .ازدواج خیلی پررنگ تعریف شده است

ین کارکردهاي ازدواج در یهم در تحلیل نظریه گروه مرجع به تبب) 2014(شریف 

است کارکردهاي  ي فرهنگ اسالمی سبب شدهها جوامع اسالمی معتقد است که آموزه

سنتی و دینی ازدواج همچنان مهم باشند و به عنوان یکی از معیارهاي مهم همسرگزینی 

از دید وي مهمترین کارکردهاي ازدواج .و تشکیل خانواده اهمیت خود را حفظ کنند

  .کارکردهاي عاطفی زیستی و مذهبی و اخالقی هستند

  

  مدل تحلیلی تحقیق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سرمایه اجتماعی

فردگرایی

تغییر نگرش به 

کارکردهاي ازدواج 

 رضایت از 

زندگی

دینداري
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  روش تحقیق

ها از پرسشنامه و  روش تحقیق در مقاله حاضر، پیمایش است و براي گردآوري داده

ها، عالوه بر اجماع صوري و مراجعه به نظرات  براي سنجش پایایی و روایی گویه

تا  25ن جامعه آماري این تحقیق زنا. از آلفاي کرونباخ استفاده شده است ،متخصصان

نفر  88962چهارده شهر اصفهان هستند که تعداد آنها  و ساله مناطق یک، شش 49

برآورد گردید و با ) ریزي و توسعه سرمایه انسانی شهرداري اصفهان معاونت برنامه(

اي متناسب با حجم جمعیت در  گیري سهمیه استفاده از فرمول کوکران و بر اساس نمونه

هایی که به صورت تصادفی سیتماتیک از هر منطقه لوكنمونه در ب 384منطقه، هر

گیري  تصادفی به این صورت که از  با استفاده از نمونه .انتخاب شدند، تعیین شد

 24بلوك و از منطقه چهارده بدلیل جمعیت بیشتر  22سیتماتیک از مناطق یک وشش 

نمونه  6ماتیک بلوك انتخاب شده و سپس از هر بلوك با استفاده از روش تصادفی سیت

ها عالوه بر آمار توصیفی، از تحلیل رگرسیون  براي تجزیه و تحلیل داده.انتخاب شدند 

  .استفاده شده استنیز زمونها و ضرایب مرتبط آها و آ و مقایسه میانگین

  

  تعریف مفاهیم

  :کارکردهاي ازدواج

  :از ندا در این مقاله شش نوع کارکرد براي ازدواج تعریف شده است که عبارت

هاي ضرورت ارضاي نیازهاي  جنسی ازدواج  که با گویه-کارکرد زیستی-1

جنسی، تأمین سالمت جسمانی، کاهش سرطان پروستات، داشتن همسري با جذابیت 

  .مورد سنجش قرارگرفته است ،جسمانی یا جنسی
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هاي نیاز به دوست داشتن ، نیاز به  با گویه که کارکردهاي روانشناختی ازدواج-2

تنهایی و رسیدن به خوشبختی، کسب آرامش، کسب استقالل، کسب اعتمادبه نفس  رفع

.سنجش شده است.... و عزت نفس و

هاي کسب امنیت اجتماعی، حمایت و  با گویه ، کهاجتماعی ازدواجکارکردهاي-3

پذیرش اجتماعی، کاهش فشار اجتماعی و دید بد جامعه به فرد مجرد، فرار از خانواده 

یا حذف تنش خانوادگی، فامیل یا دوستان، تشکیل خانواده مستقل، داشتن  براي کاهش

.سنجش شده است  مهمسر و فرزند مثل بقیه مرد

که با گویه هاي کسب درآمد بیشتر، ثروت اندوزي،  ،اقتصادي ازدواجکارکرد-4

اده، مدیریت مالی بهتر، پولدار شدن از طریق ازدواج با فرد ثروتمند ، فرار از فقر خانو

ازدواج با مردي که اجازه اشتغال در بیرون از خانواده را بدهد و رسیدن به استقالل 

.مالی سنجش شده است

هاي عمل به سنت پیامبر، فرزند آوري و  با گویه که،کارکرد مذهبی ازدواج-5

افزایش جمعیت مسلمانان ، کامل شدن ایمان، دوري از گناه، حفظ پاك دامنی و عفت 

  .استسنجش شده 

هاي کسب فضایل اخالقی و کاهش  با گویه ، کهکارکرد اخالقی ازدواج-6

  .گذشت، سنجش شده است و خودخواهی، ایثار، فداکاري

  

  :نگرش

العمل خاص  نگرش عبارت است از نوعی حالت آمادگی و تمایل به عمل یا عکس

چیزها  نگرش اساسًا نوعی جهت گیري مبتنی بر ارزشیابی از. در مقابل محرکی خاص

توان  می ؛ها، عقاید و باورها ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند نگرش. و امور است

عنصر  3داراي نگرش. باورها دانستها را زیربناي عقلی و منطقی عقاید و نگرش

شامل اعتقادات و باورهاي مشخصی درباره یک شیء یا اندیشه، عنصر : شناختی
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تمایل به : نگرش یا احساس عاطفی و عنصر رفتارينوع پیوند بین : احساسی یا عاطفی

  ).300:1373کریمی، (هاي خاص رفتار هستند  عمل و آمادگی براي پاسخگویی به شیوه

  

  : اعتماد اجتماعی

اعتماد فرآیند دگرگون شدن پیوندهاي یک سویه به چند سویه است که در آن 

گیرد و راه  یکدیگر فزونی می یابد و عالقه آنها نسبت به همبستگی بین افراد افزایش می

دهد که تعامالت در جامعه  اعتماد متقابل اجازه می. سازد را براي کنترل خود هموار می

  .)73:1375چلبی، (به صورت گسترده و روان جاري گردد 

نسل به عنوان یک واقعیت به بازشناخت تجربیات  ،به اعتقاد مانهایم: مفهوم نسل

اند و کسانی که احساس  فرهنگی مشترکی متولد شده افرادي که در فضاي تاریخی و

از دیدگاه گیدنز تمایزات و . کنند با معاصرانشان مرتبط هستند، بستگی دارد می

به نظر وي اختالف میان . شود اختالفات بین نسلی به واسطه ارجاع به زمان تعریف می

هر نسل . رن استهاي ماقبل مد در واقع نوعی به حساب آوردن زمان در جامعه ها نسل

اي از آدمیان است که زندگی فردي را در مقطعی  در واقع نوعی گروه خویشاوند یا تیره

و روابط بین  ها نسلآیزنشتات در تحلیلی که از . دهد هاي گروهی جاي می از انتقال

ارائه داده است به خوبی نشان داده که درك هر انسانی از جامعه، اشیاء و زندگی  ها نسل

هایی را  بر شرایطی است که در آن رشد یافته، تجاربی به دست آورده و مرارتمبتنی 

 29تا18در این مقاله سه نسل از زنان اصفهانی ). 24:1383شفرز، (متحمل شده است 

  .سال مورد مطالعه قرار گرفتند 49تا  40سال و  39تا30سال، 
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  ضریب آلفاي کرونباخ-1جدول 

باخآلفاي کرونتعداد گویهمتغیر

792/0نگرش به ازدواج

887/0جنسی ازدواج- کارکردهاي زیستی 

681/0رضایت از زندگی

1684/0اجتماعیاعتماد

988/0دینداري

689/0فردگرایی

584/0کارکردهاي اجتماعی ازدواج

581/0کارکردهاي روانشناختی ازدواج

483/0کارکردهاي اخالقی ازدواج

387/0مذهبی ازدواج کارکردهاي

485/0کارکردهاي اقتصادي ازدواج

  

  هاي توصیفی یافته

- 49درصد  3/33ساله و  30-39درصد  1/33ساله، 18-29درصد از پاسخگویان  3/33

درصد متأهل  2/62.سال است96/36ساله هستند و میانگین سنی پاسخگویان  40

 7/30درصد کاردانی،  4/16کمتر، درصد دیپلم و  8/39.باشند درصد مجرد می 8/37و

درصد  6/8. درصد دکترا هستند 9/2درصد کارشناسی ارشد و  2/10درصد کارشناسی، 

درصد  2/30..هستنددرصد دانشجو6/9دار ودرصد خانه18درصد شاغل،  8/63بیکار، 

درصد سه تا پنج  9/10درصد یک و نیم تا سه میلیون،  8/18تا یک و نیم میلیون، 

درصد 7/73. درصد بدون درآمد هستند 9/34درصد پنج تا ده میلیون و  2/5میلیون،

. درصد داراي منزل سازمانی هستند8/0درصد استیجاري و 25داراي منزل شخصی، 

درصد داراي ماشین و3/50موتور، داراي درصد 3/14دوچرخه، داراي درصد8/1

بررسی معتقدند که درآمدشان  درصد نمونه مورد9/52. بدون وسیله نقلیه هستند 6/33

  .کند را تأمین نمی نشاهاي زندگی هزینه
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میانگین نمره پاسخگویان در مورد متغیر وابسته پژوهش یعنی نگرش به 

، 6/13دیندارياست و میانگین نمره پاسخگویان در متغیر 94/49کارکردهاي ازدواج

میانگین ، و06/14ز زندگی رضایت انمره و میانگین  85/13فردگرایی با میانگین نمره

  .است  9/33اعتماد اجتماعینمره پاسخگویان در مورد متغیر

  

  هاي تحقیق   تحلیل داده

  )N=384(هاي توصیفی مربوط به متغیرهاي پژوهش یافته -2جدول 

انحراف معیارمیانگین  گروه سنیمتغیر

نگرش به کارکردهاي ازدواج

39/4693/13سال 29تا 

96/4841/13سال 39- 30

45/5461/12سال 49- 40

دینداري

57/2767/8سال 29تا 

52/2962/8سال 39- 30

27/3318/8سال 49- 40

فردگرایی

59/1591/6سال 29تا 

21/1504/6سال 39- 30

75/1053/6سال 49- 40

رضایت از زندگی

39/1321/6سال 29تا 

8/1219/6سال 39- 30

0/1616/5سال 49- 40

اعتماد اجتماعی

42/3116/12سال 29تا 

14/3426/14سال 39- 30

14/3648/14سال 49- 40
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ي ها نسلهاي آماري آزمون تحلیل واریانس بررسی تفاوت بین تعلق افراد به شاخص -3جدول 

  گوناگون و نگرش آنها نسبت به کارکردهاي ازدواج

انحراف معیارنیگنمیاها مؤلفهمتغیرهاي تحقیق

نگرش نسبت به کارکردهاي ازدواج

45/5461/12نسل اول

39/4893/13نسل دوم

96/4841/13نسل سوم

  

درجه آزاديجمع مجذوراتمنبع تغییرات
میانگین 

مجذورات
Fسطح معنا داري

34/4333267/2166بین گروهی
18/12001/0

27/6773438178/177درون گروهی

ي گوناگون و نگرش آنها ها نسلبین تعلق افراد به که دهد  نشان می3نتایج جدول

سطح  که ایننسبت به کارکردهاي ازدواج تفاوت معناداري وجود دارد با توجه به 

از نتایج این جدول ). >05/0P(تر است  کوچک 05/0معناداري به دست آمده از 

بت به ازدواج و کارکردهاي آن در نسل اول توان استنباط کرد که نگرش نس ین مینهمچ

  . باشد تر و باالتر می نسبت به نسل سوم، مثبت

ضریب همبستگی بین میزان رضایت افراد از زندگی و نگرش آنها نسبت به کارکردهاي  -4جدول 

  ازدواج

یمتغیر مالك                                                      رضایت افراد از زندگ

  شاخص آماري      

متغیر پیش بین
سطح معناداريمجذور ضریب همبستگیضریب همبستگی

نگرش نسبت به 

کارکردهاي ازدواج

59/0348/0001/0

                                                                                                         05/0<p  
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ضریب همبستگی بین میزان رضایت افراد از که دهد  نشان می 4هاي جدول  یافته

یعنی بین میزان . زندگی و نگرش آنها نسبت به کارکردهاي ازدواج معنادار است

  رضایت افراد از زندگی و نگرش آنها نسبت به کارکردهاي ازدواج 

)05/0p< ،59/0=r (بر اساس ضریب تعیین . رابطه معنادار وجود دارد)2=34/8
r(

درصد واریانس میزان رضایت افراد از زندگی و نگرش آنها نسبت به کارکردهاي 

فرضیه رابطه معنادار بین رضایت افراد از زندگی و  پس. ازدواج مشترك بوده است

  . گردد نگرش آنها نسبت به کارکردهاي ازدواج تأیید می

  

  ت به کارکردهاي ازدواجضریب همبستگی بین میزان دینداري افراد و نگرش آنها نسب -5جدول 

دینداري افراد                              متغیر مالك                  

  شاخص آماري

متغیر پیش بین
سطح معناداريمجذور ضریب همبستگیضریب همبستگی

نگرش نسبت به 

کارکردهاي ازدواج
855/0731/0001/0

05/0<p

  

ضریب همبستگی بین میزان دینداري افراد و که دهد  نشان می 5هاي جدول  یافته

یعنی بین میزان دینداري افراد و . نگرش آنها نسبت به کارکردهاي ازدواج معنادار است

. رابطه معنادار وجود دارد) 05/0p< ،85/0=r(نگرش آنها نسبت به کارکردهاي ازدواج 

2=73/1(بر اساس ضریب تعیین 
r( د و نگرش آنها درصد واریانس میزان دینداري افرا

فرضیه وجود رابطه معنادار بین  پس. نسبت به کارکردهاي ازدواج مشترك بوده است

ها  یافته. گردد میزان دینداري افراد و نگرش آنها نسبت به کارکردهاي ازدواج تأیید می

دانند، به  نشان داد متأهالن بـیش از مجردهـا مقولـه مذهب را کارکردي از ازدواج می

کند  ویا براي  د این کارکرد یا بعـد از تجربـه ازدواج بیـشتر نمـود پیـدا میرس نظر می

درك این مفاهیم، حدي از تجربه زناشویی، پختگی یا رسیدن به سنین میانسـالی و 
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زنان متأهل بیش از مردان متأهل این مقوله را ذکر کردند به نظر . سالمندي الزم است

  .وي توجه، عالقه، درك و یا حساسیت بیشتري دارندرسد زنان به امور و مباحث معن می

  

  ضریب همبستگی بین میزان اعتماد اجتماعی افراد و نگرش آنها نسبت به کارکردهاي ازدواج - 6جدول 

متغیر مالك                                           اعتماد اجتماعی افراد        

  شاخص آماري

متغیر پیش بین
سطح معناداريمجذور ضریب همبستگیضریب همبستگی

نگرش نسبت به 

کارکردهاي ازدواج
678/0459/0001/0

                                                                                                              05/0<p

اعتماد اجتماعی ضریب همبستگی بین میزان که دهد  نشان می 6هاي جدول  یافته

یعنی بین میزان اعتماد و . افراد و نگرش آنها نسبت به کارکردهاي ازدواج معنادار است

بر . رابطه معنادار وجود دارد) 05/0p< ،678/0=r(نگرش نسبت به کارکردهاي ازدواج 

2=45/9(اساس ضریب تعیین 
r(  درصد واریانس میزان اعتماد اجتماعی افراد و نگرش

  . ه کارکردهاي ازدواج مشترك بوده استآنها نسبت ب

نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام به منظور پیش بینی عوامل مؤثر بر نگرش 

  افراد نسبت به کارکردهاي ازدواج

براي تعیین تأثیر هر یک از متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته، متغیرهاي مستقل به 

وارد معادله رگرسیون  ،ن متغیر مالكعنوان متغیرهاي پیش بین و اثربخشی طرح به عنوا

نتایج تحلیل واریانس و . که از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. شدند

  . اند ارائه شده  8و 7هاي آماري رگرسیون در جداول  مشخصه
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بینی عوامل  هاي حاصل از تحلیل رگرسیون به روش گام به گام براي پیش خالصه یافته -7جدول 

  رش افراد نسبت به کارکردهاي ازدواجمؤثر بر نگ

  آماريهاي شاخص             

  متغیرهاي

وارد شده در تحلیل

ضریب 

همبستگی چند 

گانه

مجذور ضریب 

همبستگی

ضریب 

همبستگی 

تعدیل شده

خطاي 

استاندراد 

برآورد

868/0754/0753/082/6فردگرایی

901/0813/0812/095/5دینداري

905/0818/0817/087/5اعتماد اجتماعی

  

دهد که  نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام را نشان می 7ها و ضرایب جدول  داده

طی سه گام، سه متغیر فردگرایی، اعتماد اجتماعی و دینداري با نگرش افراد نسبت به 

بر اساس اهمیت، ترتیب . کارکردهاي ازدواج داراي همبستگی چندگانه هستند

در تحلیل رگرسیون گام به گام در اولین گام فردگرایی با نگرش  ینبیمتغیرهاي پیش

در گام . بوده است 86/0افراد نسبت به کارکردهاي ازدواج داراي ضریب همبستگی 

رسیده است و در گام  90/0دوم با افزوده شدن متغیر دینداري، ضریب همبستگی به 

در . رسیده است 905/0سوم با افزوده شدن اعتماد اجتماعی، ضریب همبستگی به 

درصد واریانس نگرش افراد نسبت به  8/81مجموع این سه متغیر قادر به تبیین 

.باشد درصد مربوط به متغیر فردگرایی می 4/75اند که  کارکردهاي ازدواج بوده
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تحلیل واریانس رگرسیون چندگانه به روش گام به گام براي پیش بینی نگرش افراد  -8جدول 

  کردهاي ازدواجنسبت به کار

منبع تغییرات
مجموع 

اترمجذو

درجه 

آزادي

میانگین 

مجذورات
Fمعناداري

فردگرایی

  رگرسیون

باقیمانده

کل

12/54295  

36/17743

49/72002

1  

381

382

12/54259  

57/46096/1165001/0

دینداري

  رگرسیون

باقیمانده

کل

16/58510  

32/13492

49/72002

2  

380

382

08/29255  

506/3594/823001/0

اعتماد اجتماعی

  رگرسیون

باقیمانده

کل

95/58924  

53/13077

49/72002

3  

379

382

65/19641  

505/34235/569001/0

  

تحلیل واریانس، اعتبار رگرسیون گام به  ،نشان داده شده 8همانطور که در جدول 

  .دهد تأیید قرار می گام را در پیش بینی نگرش افراد نسبت به کارکردهاي ازدواج مورد
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ضرایب رگرسیون استاندارد و غیراستاندارد براي متغیرهاي معنادار در تحلیل رگرسیون  -9جدول 

بینی نگرش افراد نسبت به کارکردهاي ازدواجبراي پیش

  ها شاخص

متغیر

ضرایب معیار نشده
ضرایب 

استاندارد بتا
tمعنا داري

B
خطاي 

استاندارد

  ثابت) 1

اییفردگر

001/74  

737/1-

787/0  

051/0

-  

868/0-

03/94  

13/34

001/0  

001/0

  ثابت) 2

فردگرایی

دینداري

602/43  

017/1-

678/0

862/2  

079/0

062/0

-  

508/0-

434/0

235/15  

806/12

94/10

001/0  

001/0

001/0

  ثابت) 3

فردگرایی

  دینداري

اعتماد اجتماعی

59/41  

962/-

6/0  

105/0

88/2  

08/0

065/0  

03/0

-  

481/0-

385/0  

106/0

43/14  

04/12

24/9  

46/3

001/0  

001/0

001/0  

001/0

  

است، در تحلیل رگرسیون به روش گام به  نشان داده شده 9همانطور که در جدول 

بینی گام، طی سه گام، سه متغیر فردگرایی، اعتماد اجتماعی و دینداري براي پیش

به ترتیب که .اند ج وارد معادله رگرسیون شدهنگرش افراد نسبت به کارکردهاي ازدوا

رابطه  =001/0pبا   -48/0نشان داده شده است، فردگرایی با ضریب بتاي   9در جدول

همچنین دینداري با . منفی و معناداري با نگرش افراد نسبت به کارکردهاي ازدواج دارد

اري با نگرش افراد رابطه مثبت و معناد 10/0و اعتماد اجتماعی با ضریب  38/0ضریب 

  .نسبت به کارکردهاي ازدواج دارند

  

  جدول متغیرهاي بیرون معادله در رگرسیون -10جدول 

)p(سطح معناداري tمقدار بتامقیاس

06/095/106/0رضایت از زندگی

01/074/0637/0اجتماعی –پایگاه اقتصادي 
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05/0P>  

بین رضایت از زندگی و پایگاه شود رابطه  مالحظه می 10به طوري که در جدول 

اجتماعی با نگرش افراد نسبت به کارکردهاي ازدواج در معادله رگرسیون -اقتصادي 

.)>05/0p(معنادار نبوده است 

  

  تحلیل مسیر متغیرهاي پژوهش

  
  

  میزان تاثیرات مستقیم، غیرمستیم و کل  بر روي نگرش به کارکردهاي ازدواج -11جدول 

ن تأثیرمیزامسیرنوع اثر

تأثیر 

مستقیم

37/0نگرش به کارکردهاي ازدواج←دینداري 

-47/0نگرش به کارکردهاي ازدواج←فردگرایی 

06/0نگرش به کارکردهاي ازدواج←رضایت از زندگی 

تأثیر 

مستقیمغیر

نگرش به ←رضایت اززندگی←اعتماد اجتماعی ←دینداري 

کارکردهاي ازدواج

)06/0) +(5/0 +()68/0(

)14/0)+ (06/0(نگرش به کارکردهاي ازدواج ←زندگیرضایت از←دینداري 

نگرش  ←رضایت اززندگی←اعتماد اجتماعی ←فردگرایی 

به کارکردهاي ازدواج

)06/0) +(5/0) +(15/0(

)108/0)+ (06/0(نگرش به کارکردهاي ازدواج←رضایت از زندگی ←فردگرایی 
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)5/0)+ (06/0(ازدواجنگرش به کارکردهاي←زندگیاز رضایت ←اجتماعیاعتماد

  گیري و پیشنهادات نتیجه

هدف از این پژوهش بررسی نگرش سه نسل نسبت به کارکردهاي ازدواج و عوامل 

دهد که بین تعلق به سه نسل مورد مطالعه و  نتایج پژوهش نشان می. مؤثر بر آن است

نتایج این تحقیق نشان .رابطه معناداري وجود دارد نگرش نسبت به کارکردهاي ازدواج 

و کارکردهاي ازدواج  ها ارزشي مختلف به ازدواج و ها نسلدهد که نگرش زنان در  می

براي پاسخگویی به سؤال اصلی تحقیق یعنی تفاوت و . در جامعه ایران مثبت است

نگرش سه  هاي سه نسل نسبت به کارکردهاي ازدواج و عوامل مؤثر بر شباهت نگرش

نسل از زنان اصفهانی به کارکردهاي ازدواج  روابط این متغیرها مورد بررسی قرار 

عوامل اثرگذار بر نگرش نسبت به کارکردهاي ازدواج که در این پژوهش از . اند گرفته

توان به میزان دینداري، میزان فردگرایی، میزان اعتماد  مورد بررسی قرارگرفتند می

نتایج نشان . اجتماعی اشاره کرد -یت از زندگی و پایگاه اقتصادياجتماعی، میزان رضا

دهد که بین میزان دینداري، فردگرایی و اعتماد اجتماعی با نگرش نسبت به  می

رابطه بین میزان فردگرایی و نگرش نسبت  .کارکردهاي ازدواج رابطه معنادار وجود دارد

بطه بین میزان دینداري و میزان به کارکردهاي ازدواج معنادار و معکوس است اما را

بین نگرش . اعتماد اجتماعی با نگرش به کارکردهاي ازدواج معنادار و مستقیم است

اجتماعی رابطه معنادار  -نسبت به ازدواج و میزان رضایت از زندگی و پایگاه اقتصادي

  . وجود ندارد

هاي ازدواج زمانی نگرش افراد نسبت به کارکرد ،بر اساس تئوري گزینش معقوالنه

یعنی افراد بتوانند از طریق ازدواج، پایگاه و . تر است که سودي در آن نهفته باشد مثبت

از طرفی با توجه به تغییرات حاصل از . منزلت اجتماعی خود را حفظ و یا ترقی دهند

توان گفت که در بین زنان  مدرنیته از جمله افزایش فردگرایی و ترجیحات فردي می

تر  هاي سنی قويگرایانه نسبت به سایر گروه سال این دیدگاه فایده 30جوان کمتر از 

هاي باالتر دارند بنابراین  امروزه جوانان تمایل بیشتري به ادامه تحصیل در رده. است
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جوانان براي تثبیت موقعیت خویش، ادامه تحصیل را بر ازدواج ترجیح داده و ازدواج 

هاي اخیر و  افزایش روحیه فردگرایی در دهه به دلیل. اندازند خود را به تعویق می

گرایانه نسبت به ازدواج در بین  همچنین افزایش بیشتر آن در بین جوانان نگرش فایده

  .جوان از قوت بیشتري برخوردار است نسل

ي گوناگون و نگرش ها نسلدهند که بین تعلق افراد به  هاي تحقیق نشان می داده

هاي آماري از  شاخص .طه معنادار و مستقیم وجود داردنسبت به کارکردهاي ازدواج راب

، نسل دوم45/54دهد که میانگین نمره نسل اول  جمله آزمون تحلیل واریانس نشان می

هـاي اخیر الگوي روابط  از سویی هرچنـد در دهـه.است 96/48و نسل سوم 39/48

اي سنی مختلف ه جنسی و زیست جنسی در ایران تغییراتی داشته است، ولی در گروه

تفـاوت معنـاداري در کارکردهاي زیستی ازدواج دیـده نـشد و نظراتـشان درباره این 

بر اساس نتایج . همخوانی داشت ،همبا ،کارکرد ضروري، مهم و شاید بدیهی ازدواج

تر به ابعاد روانشناختی ازدواج مانند عـشق و هاي سنی جواناین تحقیق در گروه

اند  تنهـایی، آرامش، دوست داشتن و دوست داشته شدن، اهمیت دادهعالقـه، رهـایی از 

  .و محوریت و اولویت ازدواج بیشتر به سوي ابعاد روانشناختی سوق یافته است

در تحلیل کارکرد اقتصادي ازدواج باید گفت در مقایسه بین افراد متأهل و افراد  

به باالتر بودن میانگین با توجه . مجرد به طورکلی، تفـاوت معناداري وجود داشت

افـراد مجرد بیش از افراد متأهل دغدغه که رسـد  نمرات در افراد مجرد، به نظر مـی

فکـري دربـاره مـسائل مـالی و اقتـصادي دارنـد و ازدواج و تشکیل خانواده را موجب 

  .دانند افزایش درآمدزایی و تولید ثروت می

از زندگی و نگرش آنها نسبت به بین میزان دینداري افراد و رضایت افراد 

در معادله .وجود دارد 05/0کارکردهاي ازدواج رابطه معناداري درسطح کمتر از 

. است  06/0و سطح معناداري نیز  95/1، مقدار تی 06/0ضریب بتا رگرسیون مقدار

هـا سـه گـروه افـراد متأهل و مجرد، مردان ها نشان داد که در مقایسه بین گـروه یافته

به نظر . جرد و متأهل و زنان مجرد و متأهل؛ گروه متأهالن میانگینی باالتر داشتندم
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هاي دینی ازدواج  هاي مذهبی و توصیه متأهالن بیشتر تحت تأثیر آموزهکه رسد  می

  .دانند هاي مذهبی را مقبول می اند یـا ازدواج بر مبناي توصیه کرده

و ) ر اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعیب تأکیدبا (متقابل افراد بین میزان اعتماد

و  678/0ضریب همبستگی  ،نگرش آنها نسبت به کارکردهاي ازدواج رابطه وجود دارد

است، هرچه  05/0سطح معناداري کمتر از  که اینبا توجه به  .است 001/0سطح معناداري 

شتر باشد میزان اعتماد متقابل بین زوجین و مشارکت اجتماعی افراد در امور منزل بی

رابطه بین دو متغیر معنادار و و تر است  نگرش آنها نسبت به کارکردهاي ازدواج مثبت

گانه ازدواج  6پاسخگویانی که نمره اعتماد باالتري دارند همه کارکردهاي .مستقیم است 

این نتیجه با نظریه گیدنز در مورد تأثیر اعتماد بر رابطه ناب و .اند را مثبت ارزیابی کرده

  .ش به رابطه ناب هم راستاستنگر

بین میزان فردگرایی افراد و نگرش آنها نسبت به کارکردهاي ازدواج رابطه وجود 

سطح معناداري کمتر از  که ایناست و با توجه به  001/0و سطح معناداري  - 868/0دارد

فرضیه صفر رد شد ، یعنی بین میزان فردگرایی افراد و نگرش آنها نسبت به  ،است 05/0

یعنی هرچه میزان فردگرایی بیشتر باشد  ؛ارکردهاي ازدواج رابطه معناداري وجود داردک

نمره  که ایناز طرفی با توجه به . تر است نگرش نسبت به ازدواج و کارکردهاي آن منفی

ضریب همبستگی منفی است یک رابطه معکوس بین میزان فردگرایی و نگرش به 

،)1395(هاي سمیعی این تحقیق با پژوهشنتایج .کارکردهاي ازدواج وجود دارد

، دوشارمه )1392(، نجفی اصل و همکاران )1391(، سیار و همکاران )1386(دلخموش 

ي مختلف ها نسلدر مورد کارکردهاي ازدواج در میان )2014(و شاهیر ) 2012(و کالر 

  .کند میهاي نسلی در این زمینه را تأیید  ها تفاوت داراي همخوانی بوده و نتایج آن

توان گفت براساس این مطالعه کارکردهاي ازدواج در هر سه  بندي کلی می در جمع

متغیرهایی همچون سرمایه اجتماعی ، طبقه اجتماعی و  امانسل مشابهت زیادي دارد، 

موقعیت و رضایت از زندگی، فردگرایی و دینداري بر نوع نگرش نسبت به کارکردهاي 

  . گذارند ازدواج تأثیر می
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