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واکاوی علل تغییر الگوی سنی ازدواج روستاییان
                

       غالمرضا تاج بخش1
محمدرضا پویافر2

چکیده
تغییــر الگــوی ســنی ازدواج و باالرفتــن آن، بــه همــراه پیامدهایــی کــه در ســطوح ســه گانۀ 
فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی دارد، بــه یکــی از مســائل مهــم اجتماعــی در دهه هــای اخیــر 
تبدیــل شــده اســت. ایــن پژوهــش کــه از نــوع کاربــردی و از نظــر روش، پیمایشــی و از نظــر 
نــوع، توصیفــی اســت، بــه بررســی عوامــل مؤثــر در تغییــر الگوهــای حاکــم بــر ســن ازدواج 

روســتادیان در شهرســتان ایــالم پرداختــه اســت.
ــنی 40-18  ــروه س ــع در گ ــردان واق ــان و م ــۀ زن ــامل کلی ــق ش ــاری تحقی ــۀ آم     جامع
ســال روســتاهای شهرســتان ایــالم بــود. حجــم نمونــه بــه تعــداد 375 نفــر از طریــق جــدول 
مــورگان انتخــاب شــد. در ایــن پژوهــش از روش نمونه گیــری خوشــه ای چندمرحلــه ای بهــره 
گرفتــه شــد. بــرای گــردآوری اطالعــات نیــز از پرسشــنامۀ محقق ســاخته اســتفاده گردیــد کــه 
روایــی آن از طریــق اعتبــار محتــوا و پایایــی آن از طریــق محاســبۀ ضریــب آلفــای کرونبــاخ 
ســنجیده شــد. جهــت تجزیــه و تحلیــل داده هــا از آمــار توصیفــی و آمــار اســتنباطی اســتفاده 
گردیــد. شــاخص های آمــاری توصیفــی مــورد اســتفاده، عبــارت بودنــد از: جــداول فراوانــی، 
ــه  ــت آمده(. ب ــج به دس ــدن نتای ــت عینی ترش ــتاندارد )جه ــراف اس ــن و  انح ــد، میانگی درص
ــون  ــتگی پیرس ــز از روش همبس ــش نی ــای پژوه ــد فرضیه ه ــدم تأیی ــا ع ــد ی ــور تأیی منظ

اســتفاده شــد. 
ــراد، ازدواج هراســی  ــای ســطح انتظــارات اف ــه مؤلفه ه ــای پژوهــش نشــان داد ک      یافته ه
ــه  ــواده، مدرنیت ــری در خان ــدرت تصمیم گی ــه واســطۀ وجــود ناهنجاری هــای اجتماعــی، ق ب
و مادی گرایــی، دسترســی بــه فضاهــای همســرگزینی، ادامــۀ تحصیــل و وضعیــت روانــی در 
ــی  ــن حاک ــده همچنی ــای استخراج ش ــد. یافته ه ــر دارن ــان تأثی ــنی ازدواج جوان ــوالت س تح
از آن اســت کــه باالرفتــن ســن ازدواج و گرایــش بــه زندگــی مجــردی و رویگردانــی از امــر 
ازدواج بــه صــورت یــک معضــل و آســیب اجتماعــی، رونــد فزاینــده ای در جامعــه دارد کــه 

ضــرورت دارد برنامه ریــزان و مســئوالن بــه ایــن مهــم توجــه نماینــد.
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مقدمه و بیان مسئله
ــن  ــن س ــت، باالرفت ــد جمعی ــرخ رش ــول ن ــون اف ــده ای همچ ــای خزن بحران ه
ازدواج، کاهــش نیــروی انســانی، ســونامی ســالمندی و ... کــه در حــال گســترش 
اســت توجــه متخصصــان را بــه خــود جلــب کــرده اســت تــا بــا اصــالح الگــوی 
جمعیــت از بحــران و رکــود جمعیتــی کــه کشــورهای غربــی دچــار آن هســتند 
ــی،  ــم جمعیت ــای شــاخص های مه ــزوم ارتق ــه ل ــت ب ــا عنای ــود. ب ــری ش جلوگی
مقــام معظــم رهبــری بــا دیدگاهــی کالن، جامــع و آینده نگرانــه اصــول 14گانــه ای 
ــرای  ــترده ای را ب ــش گس ــت و نق ــی جمعی ــت های کل ــت سیاس ــت هدای را جه
کلیــۀ نهادهــا و ســازمان های متولــی و تأثیرگــذار مشــخص نمودنــد. مطابــق بنــد 
2 سیاســت های کّلــی جمعیــت، رفــع موانــع ازدواج، تســهیل و ترویــج تشــکیل 
خانــواده و افزایــش فرزنــد، کاهــش ســن ازدواج و حمایــت از زوج  هــای جــوان 
ــد  ــل کارآم ــت نس ــی و تربی ــای زندگ ــن هزینه  ه ــان در تأمی ــازی آن و توانمندس
ــش،  ــت )تاج بخ ــور اس ــی کش ــای اجرای ــتگاه ها و ارگان ه ــم دس ــف مه از وظای

.)23 :1400
     در چنــد دهــۀ اخیــر، بــه دلیــل تحــوالت اجتماعــی و تغییــرات ســریعی کــه در 
ســاختار اجتماعــی ایــران پدیــد آمــده، شــکل، ســاخت و نقــش خانــواده و بــه تبع 
آن، وضــع زناشــویی جمعیــت ایــن کشــور نیــز دســتخوش تغییــر گشــته اســت. 
افزایــش شهرنشــینی، فروپاشــی خانــوادۀ گســترده و شــبکۀ خویشــاوندی، افزایش 
ســطح ســواد عمومــی و تحصیــالت، به ویــژه تحصیــالت زنــان و اشــتغال بیشــتر 
ــۀ  ــژه هزین ــۀ زندگــی، به وی ــش هزین ــواده، افزای ــرون خان ــای ب ــان در فعالیت ه آن
ــد،  ــۀ فرزن ــه، کاهــش ارزش اقتصــادی و افزایــش هزین مســکن، ازدواج و جهیزی
رواج نســبی تفکــر عقالنــی و اشــاعۀ نــوآوری از جملــه عوامــل مؤثــر در تحــول 
ــر الگــوی ســنی  ــن رابطــه تغیی ــد. در ای ــران بوده ان وضــع زناشــویی جمعیــت ای
ــش  ــی ازدواج، افزای ــش پیش رس ــت و از کاه ــان اس ــه نمای ــش از هم ازدواج بی
ــش از 30  ــنی بی ــای س ــا در گروه ه ســن ازدواج و کاهــش نســبت ازدواج کرده ه
ســال حکایــت دارد کــه ادامــۀ رونــد آن منجــر بــه کاهــش عمومیــت ازدواج در 

ــی، 1389: 53(.  ــده خواهــد شــد )مهاجران ســال های آین
ــی  ــرات جمعیت ــم در تغیی ــای مه ــی از پدیده ه ــن ازدواج، یک ــن س ــاال رفت      ب
اســت کــه طــی دو قــرن اخیــر ابتــدا جوامــع اروپایــی، ســپس کشــورهای در حال 
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توســعه بــا آن روبــه رو بوده انــد. ایــن موضــوع از جهــات مختلــف اهمیــت دارد؛ 
چراکــه بــا بــه تأخیــر افتــادن ازدواج، نــه فقــط ناهنجاری هــای اجتماعــی افزایــش 
پیــدا می کنــد؛ بلکــه الگــوی زاد و ولــد و ســاختار جمعیــت نیــز دچــار دگرگونــی 
ــه  ــد ک ــر می گذارن ــن ازدواج تأثی ــن س ــاال رفت ــر ب ــی ب ــل مختلف ــود. عوام می ش
ــان  ــتر زن ــارکت بیش ــع و مش ــدن جوام ــی ش ــه صنعت ــوان ب ــا می ت ــۀ آنه از جمل
ــای  ــان و موقعیت ه ــالت زن ــن ســطح تحصی ــاال رفت ــن ب ــروی کار؛ همچنی در نی
اجتماعــی آنــان و تغییــر نگــرش آنــان بــه مقولــۀ ازدواج و درنتیجــه بیشــتر شــدن 

انتظــارات آنــان بــرای ازدواج بــا همســری مناســب اشــاره نمــود.
     بررســی الگــوی ســنی افــراد دارای همســر بــه تفکیــک جنس در سرشــماری ها 
نشــان می دهــد کــه در الگــوی ســنی دو جنــس تفاوت هایــی وجــود دارد؛ بــرای 
مثــال درصــد زنــان دارای همســر در ســنین زیــر 30 ســال نســبت بــه مــردان در 
همیــن ســنین بیشــتر اســت و زنــان زودتــر ازدواج می کننــد؛ از طرفــی در ســنین 
ــردان دارای  ــد م ــج درص ــه تدری ــز ب ــاال( نی ــه ب ــال ب ــا 50 س ــالی )45 ی میان س
همســر نســبت بــه زنــان دارای همســر بیشــتر اســت. تبییــن جامعه شناســی ایــن 
پدیــده بــه رفتــار متفــاوت دو جنــس پــس از جدایــی )بــر اثــر طــالق یــا فــوت 
ــر  ــالق، بی همس ــا ط ــوت ی ــر ف ــه در اث ــی ک ــتر مردان ــردد. بیش ــر( برمی گ همس
ــنین  ــان در س ــه زن ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــدد ازدواج کرده ان ــده اند، مج ش
میان ســالی بــه بــاال، بعــد از فــوت یــا طــالق، گرایــش کمتــری نســبت بــه ازدواج 

ــد.  مجــدد از خــود نشــان می دهن
     مقایســۀ میانگیــن ســن ازدواج بیــن مناطــق شــهری و روســتایی نشــان می دهــد 
ــن  ــن ازدواج بی ــن در اولی ــالف س ــی، اخت ــورد بررس ــی دورۀ م ــواره ط ــه هم ک
ــه  ــوده اســت؛ ب ــان در مناطــق شــهری بیشــتر از مناطــق روســتایی ب مــردان و زن
گونــه ای کــه در ســال 1385 اختــالف میانگیــن ســن در اولیــن ازدواج بیــن مــردان 
ــوده اســت.  ــان در مناطــق شــهری 1/1 ســال بیشــتر از مناطــق روســتایی ب و زن
در ســال 1395 اختــالف ســنی ازدواج بیــن مــردان و زنــان در مناطــق روســتایی 
0/1 ســال بیشــتر از مناطــق شــهری بــوده اســت. در مجمــوع در ســال های اخیــر 
شــاهد همگرایــی الگــوی ســنی ازدواج در مناطــق شــهری و روســتایی هســتیم؛ 

ولــی هنــوز اختــالف معنــی داری بیــن زن و مــرد وجــود دارد.
    بررســی ســن زوج و زوجــه در ســه مقطــع زمانــی 1385، 1390 و 1395 نشــان 

واکاوی علل تغییر الگوی سنی ازدواج روستاییان
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ــرای  ــم ب ــی ازدواج ه ــال های 1385 و 1390 بیشــترین فراوان ــه در س ــد ک می ده
ــوده اســت. در ســال  ــرای مــردان در گــروه ســنی 20-24  ســاله ب ــان و هــم ب زن
ــاله و  ــروه ســنی 20-24  س ــرای گ ــان ب ــی ازدواج زن ــز بیشــترین فراوان 1395 نی
بــرای مــردان، گــروه ســنی 25-29  ســاله بــوده اســت کــه بــا میانگیــن ســن در 
اولیــن ازدواج حاصــل از نتایــج سرشــماری مطابقــت دارد )ســالنامۀ آمــاری ایــران، 

.)1400

جدول شمارۀ )1(. میانگین سن ازدواج های رخ داده در سال 1398 در استان ایالم
زن مرد

روستایی شهری کل روستایی شهری کل

25/2 26/2 26/1 30/2 30/5 30/4

ــای  ــال 1399، داده ه ــا در س ــد کاهشــی نســبت ازدواج کرده ه ــل رون      در مقاب
جــدول بــاال بیانگــر افزایــش میانگیــن ســن ازدواج هــای رخ داده در اســتان ایــالم 
ــن  ــن س ــبت میانگی ــرات نس ــزان تغیی ــود می ــاهده می ش ــه مش ــت. چنانک اس
ازدواج هــای رخ دادۀ مــردان و زنــان شــهری در ســال 1398 تقریبــاً نزدیــک بــه 
ــش  ــرعت افزای ــد س ــان می ده ــرات نش ــن تغیی ــۀ ای ــد. مقایس ــر می باش یکدیگ
ازدواج نکــردن بیــش از ســرعت کاهــش ازدواج کــردن بــوده اســت کــه بخشــی 

ــت.  ــت دانس ــاختاری جمعی ــوالت س ــر از تح ــوان متأث از آن را می ت

جدول شمارۀ )2(. میانگین سن ازدواج های بار اول رخ داده در سال 1398 در استان ایالم
زن مرد

روستایی شهری کل روستایی شهری کل

24/6 25/6 25/4 29/0 29/1 29/1

     آمــار جــدول شــمارۀ 2 بیانگــر افزایــش میانگیــن ســن ازدواج هــای بــار اول 
رخ داده در ســال 1398 می باشــد؛ بــه طــوری کــه کاهــش نســبت میانگیــن ســن 
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ازدواج دختــران روســتایی نســبت بــه پســران روســتایی ملمــوس اســت. میانگیــن 
ســنی ازدواج دختــران در حــدود 25 ســال واقعیتــی اســت کــه از مجموعــه عوامل 
تأثیرگــذار در توســعۀ جامعــه، به ویــژه افزایــش تحصیــالت در ســطوح عمومــی و 
دانشــگاهی متأثــر شــده اســت. رویگردانــی از ازدواج و یــا تأخــر در ســن ازدواج 
یکــی از مهمتریــن ابعــاد دگرگونــی پدیــدۀ ازدواج بــوده و بــه تبــع آن برخــی از 
شــاخص های جمعیتــی نظیــر بــاروری تحــت تأثیــر ایــن تغییــرات قــرار گرفتــه 
ــد. تحــوالت اقتصــادی، فرهنگــی و  ــی خــود را طــی می کن اســت و مســیر نزول
اجتماعــی رخ داده در دهــۀ  اخیــر ســبب ایجــاد تغییراتــی در حوزه هــای مختلــف 
جامعــه از جملــه ســن ازدواج شــده و آن را در مراحــل انتقالــی قــرار داده اســت. 
داده هــای جــدول بــاال بیانگــر آن اســت کــه در اســتان ایــالم همچــون ســایر نقــاط 
ــق  ــزان ازدواج در مناط ــت و می ــود دارد و از عمومی ــی وج ــوی غالب ــور الگ کش
شــهری و روســتایی کاســته شــده و ازدواج توســط عواملــی نظیــر افزایــش ســطح 
تحصیــالت دانشــگاهی، بیــکاری، تغییــر ارزش هــای مربــوط به تشــکیل خانــواده، 
تغییــر در معیارهــا و مالک هــای همســرگزینی، جدایــی محــل کار و زندگــی و ... 

باعــث افزایــش ســن ازدواج شــده اســت.

جدول شمارۀ )3(. تعداد واقعۀ ازدواج در کشور و استان ایالم
مجموع ازدواج در استان ایالممجموع ازدواج در کشورسال )فصل بهار(

13991273181171

13981438401250

ــد  ــی از رون ــت احــوال کشــور، حاک ــار منتشرشــده از ســوی ســازمان ثب      آم
ــه مــدت مشــابه  ــه بعــد نســبت ب کاهشــی واقعــۀ ازدواج از بهــار ســال 1399 ب
ــه  در ســال 1398 در ســطوح کشــوری و اســتانی اســت. ایــن امــر محققــان را ب
تأمــل واداشــت تــا علــل مؤثــر بــر تغییــر الگــوی حاکــم بــر تغییــر ســن ازدواج 
ــه بافــت  ــن مطلــب ک ــه ای ــا اذعــان ب ــد. ب ــرار دهن ــه ق ــورد بررســی و مداق را م
فرهنگــی و اجتماعــی شــهر ایــالم ســنتی اســت و خانواده هــا بــه مســائل ارزشــی 
و دینــی، از جملــه توجــه بــه ازدواج جوانــان پایبنــد هســتند، ایــن ســؤال در ذهــن 
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پژوهشــگران شــکل گرفتــه اســت کــه جــدای از مشــکالت اقتصــادی، چــه علــل 
و عوامــل دیگــری در تغییــر الگــوی ســنی ازدواج در بیــن جوانان روســتایی شــهر 
ایــالم مؤثــر اســت؟ بــا توجــه بــه اهمیت ایــن موضــوع در ایــران و بخصــوص در 
شــهر ایــالم کــه ایــن آمــار در آن در حــال افزایــش اســت و مســائل و مشــکالت 
زیــادی را بــرای خانواده هــا و جامعــه ایجــاد کــرده و بــه یــک معضــل اجتماعــی 
ــه شناســایی و بررســی زمینه هــا و بســترهای  ــه ب ــن مقال ــل شــده اســت، ای تبدی
تشــکیل دهندۀ الگــوی تغییــرات ســنی ازدواج در شــهر ایــالم می پــردازد. ســؤال 
اصلــی پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه علــل اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی 

تغییــر الگــوی ازدواج کدامنــد؟

مبانی نظری تحقیق
ــل انتخــاب  ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــد بعــدي دارن ــي چن پدیده  هــاي اجتماعــي خصلت
یــک رویکــرد نظــري خــاص جهــت بررســي آنهــا امــري دشــوار و گاه غیرممکن 
مي نمایــد؛ از طرفــي نیــز هیــچ یــک از نظریه هــاي مربــوط بــه پیامدهــاي افزایــش 
ــن  ــد. ای ــه نمي دهن ــي از آن ارائ ــن جامع ــران، تبیی ــران و پس ــن ازدواج دخت س
ــات  ــاره اي جه ــد و از پ ــل دارن ــر تداخ ــا یکدیگ ــات ب ــي جه ــا از برخ نظریه ه
ــا درک معقولــي از جوانــب عمــدۀ افزایــش  ــا هــم ترکیــب شــوند ت مي تواننــد ب
ســن ازدواج و پیامدهــاي آن را فراهــم ســازند. بــر ایــن مبنــا ســعي ایــن مطالعــه 
ــط  ــاي مرتب ــه از نظریه ه ــي بهین ــش تلفیق ــق گزین ــه از طری ــت ک ــن اس ــر ای ب
ــل و  ــن ازدواج و دالی ــش س ــري از افزای ــن بهت ــناخت و تبیی ــه ش ــي، ب و مقتض

ــد.  پیامدهــاي آن دســت یاب
     بــر اســاس نظریــۀ مرتــن1، هــرگاه وســایل و اهــداف در یــک گــروه اجتماعــی 
ــا بــه طــور کلی تــر در ســاختار جامعــه هماهنــگ باشــند، مثــاًل هــر دو کنــش  ی
وســایل و اهــداف ســنتی را دنبــال کننــد یــا هــردو عقالنــی و حقوقــی باشــند، آن 
جامعــه دچــار مشــکل نخواهــد بــود؛ ولــی چنانچــه اهــداف ارزشــی یــا عاطفــی 
باشــند امــا وســیلۀ وصــول بــه آنهــا عقالنــی باشــد، دیگــر بــا یــک جامعــۀ متعادل 
و هماهنــگ روبــه رو نخواهیــم بــود )تنهایــی، 1382: 76(. بــر ایــن مبنــا در جامعــه 

1. Merton  
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ــرح  ــی مط ــی و عاطف ــدف ارزش ــک ه ــوان ی ــه عن ــواده ب ازدواج و تشــکیل خان
می باشــد؛ ولــی مســیرها و امکانــات وصــول بــه آن کامــاًل عقالنــی اســت؛ از ایــن 

رو، ایــن موضــوع منجــر بــه آشــفتگی و بی ســامانی جامعــه شــده اســت.
ــه ازدواج  ــه ب ــدگاه فایده گرایان ــور 1از دی ــۀ هکت ــش معقوالن ــوری گزین      تئ
ــی  ــل جمع ــن عم ــه تبیی ــوری ب ــن تئ ــاس ای ــر اس ــه ب ــی ک ــرد. متفکران می نگ
ــد کــه نفــع  ــه رفتارهایــی تمایــل دارن ــد کــه مــردم ب ــر ایــن باورن ــد، ب می پردازن
ــن  ــت ای ــد اس ــوری معتق ــن تئ ــود. ای ــن می ش ــتر تأمی ــا بیش ــا در آن رفتاره آنه
افــراد آگاه و هدفمنــد در هــر شــرایطی بــه دنبــال بیشــینه کرد ســود خــود هســتند 

)حقیــری، 1394: 38(.
     از منظــر هانجــال2 چنانچــه فــرد از خودکفایــي اقتصــادي باالتــري برخــوردار 
باشــد، گرایــش وي بــه ازدواج کمتــر از زمانــي اســت کــه نســبت ایــن خودکفایي 
در وي کمتــر اســت )منــچ و همــکاران، 2005: 7(. بــه زعــم بکــر3، افــراد زمانــي 
تــن بــه ازدواج مي دهنــد کــه منافــع محاسبه شــدۀ )صرفه هــاي مقیــاس و 
ــي و  ــاي مال ــدۀ )هزینه ه ــاي محاسبه ش ــروي کار( ازدواج از هزینه ه ــص نی تخص
کســب حداقــل اســتانداردهاي زندگــي( آن بیشــتر باشــد. نظریــۀ میــن4 بــر ایــن 
ــش  ــر افزای ــه ب ــي در جامع ــادي و اجتماع ــفتگي هاي اقتص ــه آش ــت ک ــاور اس ب
ــر  ــز ب ــول5 نی ــد و هی ــک دونل ــۀ م ــن، 1997(. نظری ــر دارد )می ــن ازدواج تأثی س
ســنجش تأثیــر تحصیــالت و آزادي انتخــاب بــر تأخیــر ازدواج حکایــت دارد. بــر 
اســاس نظریــۀ اینگلهــارت6، تضعیــف ارزش هــاي مــادي و در مقابــل، گســترش 
ارزش هــاي فرامــادي در جامعــه، در نتیجــه توســعۀ اقتصــادي بلندمــدت باعــث 
ــا نیــاز ایمنــي و امنیــت ارتبــاط دارد،  تأخیــر در ازدواج مي شــود. خانــواده کــه ب
جــزء ارزش هــاي مــادي اســت، در نتیجــه در جامعــۀ مــدرن رو بــه زوال مي نهــد 
)اینگلهــارت، 1382: 3(. بــر اســاس نظریــۀ گــذار جمعیتــي دوم، تضعیــف 
کنتــرل هنجــاري و افزایــش اســتقالل اقتصــادي زنــان سکوالریزاســیون، ســالیق 

1. Hector
2. Hanjal  
3. Beckr 
4. Minh 
5. Hiyol
6. Ingel Hart 
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ــه  ــد، درنتیج ــر می ده ــتقالل تغیی ــي، آزادي و اس ــمت فردگرای ــه س ــراد را ب اف
ــزان  ــه می ــه، هرچ ــن نظری ــاس ای ــر اس ــه ب ــن آنک ــود. ضم ــث ازدواج مي ش باع
ــد،  ــر باش ــر کمت ــل جوان ت ــر نس ــا ب ــرف خانواده ه ــده از ط ــت اعمال ش محدودی
ــم  ــد خت ــول مســئولیت و تعه ــه قب ــه ب ــي ک ــرش رفتارهای ــه پذی ــا نســبت ب آنه
ــودي  ــوان نم ــه عن ــان )ب ــه ازدواج آن ــتند، در نتیج ــر هس ــوند، بي خیال ت مي ش
ــوم  ــۀ مفه ــر پای ــر1 ب ــۀ اوپنهایم ــود. نظری ــر مي ش ــار تأخی ــا( دچ ــن رفتاره از ای
بــازار ازدواج موضــوع تعویــق ازدواج را بــراي مــردان و زنــان توضیــح می دهــد. 
ــه گذشــته  ــراي زندگــي نســبت ب ــروزه انتخــاب شــریک ب وي معتقــد اســت ام
پیچیده تــر شــده اســت و در رابطــه بــا اینکــه چــرا زنــان دیرتــر ازدواج مي کننــد، 
اولیــن تبیینــي کــه در ایــن خصــوص ارائــه مي دهــد، راجــع بــه تغییــر نقش هــاي 
ــه  ــد؛ چراک ــن ازدواج مي کردن ــنین پایی ــان در س ــته زن ــیتي اســت. در گذش جنس
اطالعــات مــورد نیــاز آنهــا بــراي موفقیتشــان در بــازار ازدواج، از قبــل در ســنین 
مــورد نظــر بــراي آنهــا فراهــم بــود؛ اطالعاتــي ماننــد ویژگي هــاي پایــۀ فــردي و 
شــخصي، جذابیــت فیزیکــي، تعهــد مذهبــي یــا زمینــۀ اجتماعــي؛ امــا طبــق نظــر 
اوپنهایمــر، ورود زنــان بــه مشــاغل پرداختــي، معیــار تعییــن ســن ازدواج آنهــا را 
تغییــر داده اســت و اهمیــت درآمــد یــک زن روز بــه روز در حــال رشــد اســت. 
ــه  ــي ک ــا زمان ــد ت ــان بای ــورد زن ــي در م ــه حت ــن معناســت ک ــان بدی ــن جری ای
اطالعــات راجــع بــه پتانســیل کســب آنهــا فراهــم شــود، منتظــر بــود؛ بنابرایــن، 
از نظــر وی انتظــار مــي رود کــه زنــان بــا تحصیــالت باالتــر دیرتــر ازدواج کننــد؛ 
امــا در نهایــت شــانس ازدواج کــردن آنهــا بیشــتر خواهــد شــد )هامپلــوا، 2003: 
ــر ازدواج  ــل تأخی ــي از دالی ــه یک ــت ک ــده اس ــن عقی ــر ای ــن ب 15(. وی همچنی
توســط مــردان بــه وخامــت وضعیــت اقتصــادي آنــان برمی گــردد. ایــن وخامــت 

ــر مي گــذارد.  ــردان تأثی ــزان درآمــد و ســبک زندگــي دلخــواه م ــر می ب
     تورنتــون آکســین و تیچمــان2 بــا اســتفاده از نظریــۀ نقــش و انتظــارات هنجاري 
بــه تبییــن ارتبــاط بیــن تحصیــالت و ازدواج پرداخته انــد. از منظــر آنهــا دختــران 
ــه  ــز در س ــل آن نی ــد. دلی ــه ازدواج دارن ــري ب ــش کمت ــل گرای ــن تحصی در حی

1. Oppenheimer 
2.Thornton Auxin and Tichmann
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مــورد نهفتــه اســت: اول، دانشــجویان هنــوز آمادگــي الزم بــراي تقبــل نقش هــاي 
بزرگســالي را ندارنــد؛ دوم، تحصیــل وقتــي را مي طلبــد کــه امــکان وقت گذاشــتن 
بــراي نقش هــاي دیگــر فراهــم نیســت؛ ســوم، انتظــارات هنجــاري وجــود دارنــد 
مبنــي بــر اینکــه افــراد متأهــل بایــد از نظر مالــي خودکفــا باشــد )بــرودرل، 1997: 
4(. انگلنــد و فــارکاس1 در تبییــن خــود از افزایــش ســن ازدواج بــر ایــن باورنــد 
کــه افزایــش ســرمایۀ انســاني، عامــل اصلــي باالرفتــن ســن ازدواج اســت. آنهــا در 
نظریــۀ خــود اشــاره مي کننــد افــراد بــا تحصیــالت باالتــر و شــغل بهتــر بیــش از 

ــازار ازدواج مي شــوند.  بقیــه جــذب ب
     نظریــۀ نوســازي گــود2 بــر تأثیــر صنعتي شــدن بــر انگاره هــاي ازدواج تأکیــد 
ــطح  ــم در س ــه و ه ــطح جامع ــم در س ــازي ه ــه نوس ــد اســت ک دارد. وي معتق
فــردي بــر زمان بنــدي ازدواج تأثیــر مي گــذارد. مهمتریــن نیروهــاي مــدرن مؤثــر 
ــي و  ــاي آموزش ــترش فرصت ه ــد از: گس ــدي ازدواج، عبارتن ــن زمان بن ــر ای ب
ــاي شــغلي و شــهري شــدن. در  ــروي کار و فعالیت ه ــرات در نی ــي، تغیی تحصیل
تحلیــل گــود، ازدواِج ترتیــب داده شــده عامــل کلیــدي اســت کــه نقــش واســطه 
ــاد  ــروس و دام ــي ع ــت اجتماع ــي و موقعی ــرات اجتماع ــرات تغیی ــن اث را در بی
ــرض اســت  ــن ف ــر ای ــۀ نوســازي ب ــد. نظری ــازي مي کن ــدي ازدواج ب ــر زمان بن ب
کــه در فراینــد نوســازي، افــراد بــا موقعیــت اجتماعــي باالتــر )تحصیــالت باالتــر، 
ــه  ــتند، در نتیج ــتري هس ــان آزادي بیش ــدرن و ...( خواه ــغلي م ــای ش نقش ه

ــن، 1997: 2(. ــد )می ــر ازدواج کنن ــد دیرت گرایــش دارن
     از میـان نظریه هـاي جمعیت شناسـي، نظریـۀ گـذار جمعیتـي دوم بـه تحلیل پدیدۀ 
تأخیـر ازدواج و دالیـل افزایـش سـن ازدواج در بین مردان و بخصـوص زنان پرداخته 
اسـت. ایـن نظریـه به تأثیـر هماهنگ عوامـل اقتصـادي و اجتماعي )به ویـژه تضعیف 
کنتـرل هنجـاري و افزایش اسـتقالل اقتصـادي زنـان(، فرهنگي )سکوالریزاسـیون( و 
فنـاوري مـدرن )جلوگیري از حاملگي( در افزایش سـن ازدواج تأکید دارد. این عوامل، 
در کنار همدیگر، ترجیحات و سـالیق افراد را به سـمت فردگرایي، آزادي و اسـتقالل 

تغییـر داده و در نتیجه باعث افزایش سـن ازدواج شـده اسـت )هامپلـوا، 2003: 6(.

1. England and Farcas 
2. Good modernization theory
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پیشینۀ پژوهش 
ــل  ــه در خصــوص عل ــای صورت گرفت ــر خالصــه ای از پژوهش ه در جــدول زی

افزایــش ســن ازدواج ارائــه شــده اســت: 

جدول شمارۀ )4(. پیشینۀ داخلی و خارجی
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تاج بخش1400
رابطۀ متغیرهای 

اقتصادی با افزایش 
سن ازدواج

وجــود رابطــه بیــن عوامــل اقتصــادی و افزایــش ســن 
ــود. ــد می ش ازدواج تأیی

مروت و 1399
همکاران

عوامل مؤثر بر 
تمایل به زندگی 

مجردی

مثبــت  نگــرش  و  اجتماعــی  اعتمــاد  فردگرایــی، 
ــردی  ــی مج ــه زندگ ــل ب ــان در تمای ــتغال زن ــه اش ب

ــت. ــذار اس اثرگ

انتظاری و 1397
همکاران

عوامل مؤثر بر 
افزایش سن ازدواج 

جوانان در شهر 
تهران

ــی -  ــگاه اجتماع ــن پای ــوس بی ــۀ معک ــود رابط وج
اقتصــادی و ســن ازدواج بیانگــر تغییــر در ســبک 
زندگــی خانــواده و نظــام ارزش هــای اجتماعــی 

ــت. اس

فروتن1397
رویکرد اجتماعی 

به الگوهای ازدواج 
در ایران

طــور  بــه  ازدواج  بــا  مرتبــط  کلــی  الگوهــای 
برجســته ای تحــت تأثیــر متغیرهــای جمعیت شــناختی 
ــن  ــکونت؛ همچنی ــل س ــس و مح ــن، جن ــل س از قبی
ــداری  ــا نگــرش جنســیتی و دین ــط ب ــای مرتب مؤلفه ه

ــت. اس

زارع و حسینی1396
بررسی عوامل 
تعیین کنندۀ سن 

ازدواج

نگــرش تحــت تأثیــر متغیرهایــی همچــون تحصیــالت 
ــایل  ــورداری از وس ــردان، برخ ــان و م ــد زن و درآم

ــی و شهرنشــینی اســت. رفاه

التجایی و 1395
عزیزاده

علل افزایش سن 
ازدواج

متغیرهــای تــورم و بیــکاری بــر ســن ازدواج مــردان و 
زنــان افــزوده اســت.

طاهری و 1395
همکاران

بررسی موانع 
ازدواج از دیدگاه 

دانشجویان دانشگاه 
ایالم

ــر ســر راه  ــع اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی ب موان
ــود دارد. ازدواج وج

محمدپور و  1394
تقوی

عوامل اجتماعی 
باالرفتن سن ازدواج 

جوانان

ــردن از دوران تجــرد  ــذت ب ســختگیری خانواده هــا، ل
و ســطح انتظــارات جوانــان بــا باالرفتــن ســن ازدواج 

ارتبــاط معنــادار دارد.
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فوالدی1393

تحلیل 
جامعه شناختی 

افزایش سن ازدواج 
با تأکید بر عوامل 

فرهنگی

ناهمزمانــی وقــوع بلــوغ جنســی و عاطفــی بــا بلــوغ 
اجتماعــی و اقتصــادی از عوامــل اصلــی افزایــش ســن 

ازدواج اســت.

طیبی نیا1393

میزان تمایل 
جوانان به ازدواج 

و شناسایی موانع و 
مشکالت آن

اکثریت جوانان تمایل به ازدواج دارند.

حسینی و 1392
گراوند

سنجش عوامل موثر 
بر شکاف رفتار و 
نگرش زنان به سن 

ازدواج در شهر 
کوهدشت

نگــرش فرامــادی بــه ازدواج، اســتقالل مالــی و پایــگاه 
اقتصــادی - اجتماعــی زنــان از عوامــل تأثیرگــذار بــر 

ســن ازدواج اســت.

مرادی و 1391
صفاریان

عوامل اجتماعی 
و اقتصادی 

مرتبط با افزایش 
سن ازدواج 

جوانان

ــخاص  ــدگاه اش ــل دی ــی مث ــان مؤلفه های می
ــزان  ــالت، می ــیتی، تحصی ــاوی جنس ــه تس ب
تجــرد  از  خشــنودی  مقــدار  و  توقعــات 

ارتبــاط مشــخصی وجــود دارد.

مقدس زاده 1391
اردبیلی

عوامل مؤثر بر 
تأخیر ازدواج 

جوانان

عوامــل  اجتماعــی،  ناهنجاری هــای 
ــواده و  ــادی خان ــت اقتص ــی، وضعی اجتماع
ــن  ــر س ــان در تأخ ــی جوان ــت روان وضعی

اســت. دخیــل  ازدواج 

1391
میرسندسی 
و محمدی 
قلعه سفیدی

رابطۀ تحصیالت 
زنان و افزایش 
سن ازدواج آنها

ــان  ــش ســن ازدواج زن ــر افزای ــالت ب تحصی
ــر دارد. تأثی

1390
حبیب پور 
کتابی و 
غفاری

علل افزایش سن 
ازدواج دختران

ــه  ــادی ب ــران تحصیلکــرده نگــرش فرام دخت
ازدواج دارنــد و معتقدنــد بــا ازدواج، هزینــۀ 
فرصت هــای از دســت رفتــۀ پیــش از ازدواج 

اســت.
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کلودیا 2017
گیست

علل افزایش 
سن ازدواج در 

آمریکا

عوامــل اقتصــادی و برابــری جنســیتی باعــث 
ــر در ســن ازدواج می شــوند. تغیی

2016
مایکل جبل 
و استفانی 

هین

علل افزایش سن 
ازدواج دختران 

در اردن

رشــد تحصیلــی و تحصیــالت در مقاطــع 
ــده  ــن ازدواج ش ــش س ــث افزای ــر باع باالت

ــت.  اس

وانگ و 2013 
داگالس

تجرد دختران در 
چین

ــک ضــد  ــاالی 30 ســال ی ــران ب تجــرد دخت
ارزش هــای  و  می شــود  محســوب  ارزش 
ــه  ــی ب ــنتی چین ــای س ــی خانواده ه اجتماع

ــی آورد. ــار م ــرای ازدواج فش ــان ب ــن زن ای

شارپ و 2011
افزایش تجردگونانگ

علی رغــم رشــد تعــداد مجردهــا، آرمــان 
ازدواج و فرزنــدآوری در جامعــه مســتحکم، 

ــت.  ــازع اس ــر و بالمن فراگی

ــده در  ــی ذکرش ــی و خارج ــینه های داخل ــری از پیش ــدی و نتیجه گی     جمع بن
مقالــۀ حاضــر حکایــت از فقــدان پژوهشــی مســتقل و مســتقیم مرتبــط بــا اهداف، 

روش و ســاختار ایــن تحقیــق دارد.
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مدل نظری پژوهش

روش پژوهش 
ایــن پژوهــش بــه بررســی عوامــل مؤثــر بــر الگــوی تغییــر ســن ازدواج در بیــن 
جوانــان روســتایی شــهر ایــالم می پــردازد. بــر ایــن مبنــا ســؤال اصلــی پژوهــش 
ــوی ازدواج  ــر الگ ــی تغیی ــادی و فرهنگ ــی، اقتص ــل اجتماع ــه عل ــت ک ــن اس ای
ــق آزمــون همبســتگی مــورد بررســی  ــه از طری ــه 7 فرضی ــن مقال ــد؟ در ای کدامن

قــرار گرفــت.
    پژوهــش حاضــر بــا توجــه بــه موضــوع مــورد مطالعــه، از نظــر کنتــرل شــرایط 
پژوهــش، پیمایشــی و از نــوع توصیفــی اســت؛ همچنیــن از نظر هــدف، کاربردی، 
از نظــر وســعت، پهنانگــر و از نظــر زمانــی یــک بررســی مقطعــی )ســال 1399( 
ــی  ــنادی و میدان ــۀ اس ــش از دو روش مطالع ــن پژوه ــرای ای ــد. در اج می باش
)پیمایشــی( اســتفاده شــد. متغیــر وابســته در ایــن تحقیــق، بررســی تغییــر الگــوی 

حاکــم بــر ســن ازدواج اســت. 
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    جامعــۀ آمــاری تحقیــق نیــز شــامل کلیــۀ زنــان و مــردان واقــع در گــروه ســنی 
18-40 ســال روســتاهای شهرســتان ایــالم بــود کــه تعــداد آنهــا بر اســاس گزارش 
سرشــماری نفــوس و مســکن ســال 1395، 18715 نفــر اســت. حجــم نمونــه بــه 
ــن پژوهــش از  ــق جــدول مــورگان انتخــاب شــد. در ای تعــداد 375 نفــر از طری
ــردآوری  ــرای گ ــد. ب ــتفاده گردی ــه ای اس ــری خوشــه ای چندمرحل روش نمونه گی
ــه شــد کــه در دو بخــش  ــز از پرسشــنامۀ محقق ســاخته بهــره گرفت اطالعــات نی
اصلــی طراحــی و تنظیــم شــده بــود: بخــش اول، شــامل ویژگی هــای اجتماعــی- 
جمعیتــی و بخــش دوم، شــامل مجموعــه ای از گویه هــای طراحی شــده بــر روی 
ــه ســنجش نگــرش پاســخگویان در  طیــف پنــج درجــه ای لیکــرت اســت کــه ب
ــت و  ــن ازدواج می پرداخ ــش س ــر افزای ــر ب ــناختی مؤث ــل جامعه ش ــورد عوام م
روایــی آن از طریــق اعتبــار محتــوا و پایایــی آن از طریــق محاســبۀ ضریــب آلفــای 
کرونبــاخ ســنجیده شــد. ضرایــب آلفــاي مقیــاس برابــر بــا 755% بــرآورد گردیــد.
ــه و  ــخۀ 17 تجزی ــزار spss نس ــتفاده از نرم اف ــا اس ــده ب ــات گردآوری ش  اطالع
تحلیــل شــد. جهــت تجزیــه و تحلیــل داده هــا از آمــار توصیفــی و آمــار اســتنباطی 
ــد  ــتفاده، عبارتن ــورد اس ــی م ــاری توصیف ــاخص های آم ــود. ش ــتفاده می ش اس
از: جدول هــای فراوانــی، درصــد، میانگیــن و  انحــراف اســتاندارد )جهــت 
ــدم  ــا ع ــد ی ــور تأیی ــه منظ ــز ب ــی نی ــت آمده(. از طرف ــج به دس ــدن نتای عینی ترش

ــد. ــتفاده ش ــون اس ــتگی پیرس ــش از روش همبس ــای پژوه ــد فرضیه ه تأیی
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یافته های پژوهش
 الف( یافته های توصیفی

جدول شمارۀ )5(. اطالعات توصیفی مصاحبه شوندگان

درصدفراوانیمتغیر

جنسیت
21056مرد

16544زن

تحصیالت مرد

3717/5زیر دیپلم

4923/5دیپلم

4320/3کاردانی

8138/7کارشناسی و باالتر

تحصیالت زن

6539/7زیر دیپلم

3622دیپلم

2615/3کاردانی

3823کارشناسی و باالتر

درآمد

14538/7سطح پایین

19752/4سطح متوسط

338/9سطح باال

375100مجموع مصاحبه شوندگان

ــۀ  ــه 56 درصــد نمون ــد ک ــق حاضــر نشــان می ده ــی تحقی ــای جمعیت     یافته ه
مــورد مطالعــه را مــردان و 44 درصــد را زنــان تشــکیل می دهنــد. 17/5 درصــد از 
پاســخگویان مــرد از نظــر ســطح تحصیــالت، زیــر دیپلــم بوده انــد، 23/5 درصــد 
از آنــان دیپلــم، 20/3 درصــد کاردانــی و 38/7 درصــد مــدرک کارشناســی و  باالتر 
داشــته اند؛ همچنیــن تحصیــالت 61/7 درصــد از پاســخگویان زن، دیپلــم و زیــر 
ــوده اســت.  ــر ب ــی و 23 درصــد کارشناســی و باالت ــم، 15/3 درصــد کاردان دیپل
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خانواده هــا از نظــر متغیــر پایــگاه اقتصــادی و متوســط ســطح درآمــد در مــاه، بــه 
ترتیــب 38/7 درصــد درآمــد پاییــن، 52/4 درصــد درآمــد متوســط و 8/9 درصــد 

ــاال داشــته اند. ــد ب درآم

ب( یافته های استنباطی 
در این پژوهش با توجه به اهداف تحقیق و سطح سنجش متغیرها، جهت آزمون فرضیه ها 

از آزمون  همبستگی استفاده شده است که در ادامه به بررسی آنها پرداخته می شود.

جدول شمارۀ )6(. همبستگي میان متغیرهای مستقل و وابسته )تغییر الگوی سن ازدواج(

نوع رابطهسطح معناداریمیزان همبستگیمتغیر مستقلردیف

مستقیم0/4190/001سطح انتظارات افراد1

ازدواج هراسی به واسطۀ 2
ناهنجاری های اجتماعی

مستقیم0/4120/000

مستقیم0/3190/000قدرت تصمیم گیري در خانواده3

مستقیم0/2910/000مدرنیته و مادی گرایی4

مستقیم0/5020/001دسترسی به فضاهای همسرگزینی5

مستقیم0/3210/000ادامۀ تحصیالت6

مستقیم0/4370/000وضعیت روانی جوانان7

     همــان گونــه کــه در جــدول شــمارۀ )6( نشــان داده شــده اســت فرضیــۀ اول 
تحقیــق بــه بررســی رابطــۀ بیــن متغیــر مســتقل ســطح انتظــارات و متغیــر وابســته 
ــا وجــود  ــن آنه ــه رابطــۀ مســتقیم بی ــردازد ک ــر الگــوی ســن ازدواج( می پ )تغیی
دارد. ایــن بــه آن معناســت کــه بــا افزایــش ســطح انتظــارات جوانــان روســتایی، 

ــد. ــز افزایــش می یاب ــان نی ســن ازدواج آن
ــطۀ  ــه واس ــی ب ــان ازدواج هراس ــۀ می ــی رابط ــه بررس ــش ب ــۀ دوم پژوه    فرضی
وجــود ناهنجاری هــای اجتماعــی و تغییــر الگــوی ازدواج می پــردازد کــه رابطــۀ 
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ــا افزایــش بی اعتمــادی اجتماعــی در  ــی ب ــرار اســت؛ یعن مســتقیم بیــن آنهــا برق
ــالق،  ــر ط ــی نظی ــیب های اجتماع ــا و آس ــود ناهنجاری ه ــان و وج ــن جوان بی
ــان افزایــش  خشــونت های خانوادگــی، روابــط فرازناشــویی و ...، ســن ازدواج آن
ــد. در  ــرار می ده ــد ق ــورد تأیی ــق را م ــۀ دوم تحقی ــه فرضی ــن نتیج ــد. ای می یاب
جــدول شــمارۀ )6( مشــاهده می شــود کــه میــان قــدرت تصمیم گیــری در 
ــن  ــود دارد و ای ــادار وج ــۀ معن ــن ازدواج رابط ــه ازدواج و س ــبت ب ــواده نس خان
رابطــه از نــوع مســتقیم اســت؛ بنابرایــن در صورتــی کــه خانواده هــا جوانــان خــود 
ــدرت  ــال ق ــورد و اعم ــختگیری های بی م ــد و س ــی نکنن ــن ازدواج همراه را حی
در انتخــاب همســر داشــته باشــند، ایــن مســئله منجــر بــه افزایــش ســن ازدواج 
ــز تأییــد می شــود. ــۀ ســوم تحقیــق نی ــه، فرضی ــا ایــن یافت ــان خواهــد شــد. ب آن

ــی و  ــه و مادی گرای ــن مدرنتی ــتقیم بی ــۀ مس ــه از رابط ــق ک ــارم تحقی ــۀ چه فرضی
ســن ازدواج ســخن می گویــد بــا اســتفاده از داده هــای جــدول شــمارۀ )6( تأییــد 
شــد. بــر ایــن مبنــا مظاهــر نوگرایــی نظیــر صنعتــی شــدن، شهرنشــینی و ســایر 
صــور آن ماننــد پیشــرفت های تکنولوژیکــی و سیســتم های ارتباطــی و ... باعــث 
ایجــاد تغییراتــی در ســن ازدواج شــده اســت؛ همچنیــن اطالعــات ایــن جــدول 
نشــانگر آن اســت کــه میــان دسترســی بــه فضاهــای همســرگزینی و ســن ازدواج 
ــه فضاهــای همســرگزینی  ــا افزایــش دسترســی ب رابطــۀ مســتقیم وجــود دارد. ب
متنــوع، نظیــر دانشــگاه، پــارک، ســالن ورزشــی، اماکــن هنــری و ... ســن ازدواج 
جوانــان افزایــش می یابــد؛ بنابرایــن ایــن همبســتگی بــه صــورت مثبــت معنــادار 

اســت؛ از ایــن رو فرضیــۀ پنجــم هــم تأییــد می شــود. 
    بنــا بــر داده هــای جــدول همبســتگی، بیــن ادامــۀ تحصیــالت و ســن ازدواج، 
رابطــۀ معنــادار وجــود دارد؛ بــه ایــن معنــا کــه نــوع نــگاه بــه ادامــۀ تحصیــالت و 
افزایــش میــزان آن در حــوزۀ تحصیــالت دانشــگاهی بــه نوعــی افزایــش در ســن 
ــه یافته هــای پژوهــش  ــا توجــه ب ــال دارد؛ بنابرایــن ب ــه دنب ــز ب ــان را نی ازدواج آن

ــد می شــود. ــز تأیی ــۀ ششــم نی ــوان گفــت کــه فرضی می ت
    فرضیــۀ هفتــم بــه ارتبــاط بیــن وضعیــت روانــی افراد و ســن ازدواج می پــردازد. 
ــت  ــوان کــرد کــه وضعی ــن عن ــوان چنی ــده می ت ــه دســت آم ــج ب ــا نتای ــق ب مطاب
روانــی افــراد و میــزان مســئولیت پذیری آنــان در افزایــش یــا کاهــش گرایــش بــه 

تشــکیل خانــواده تأثیــر دارد، لــذا فرضیــۀ مذکــور تأییــد می گــردد. 
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بحث و نتیجه گیری
تشــکیل خانــواده و ازدواج در جامعــۀ مــا از اهمیــت وافــری برخــوردار بــوده و 
بــه ارزش گــذاری آن هــم در مبانــی دینــی و هــم در عــرف توجــه شــده اســت؛ از 
ایــن رو، می تــوان خانــواده را گســترده ترین و مهمتریــن نهــاد اجتماعــی دانســت؛ 
بــه طــوری کــه در تجربــۀ زیســته و زندگــی روزمــرۀ انســان ها، نقشــی اساســی 
ــه  ــوان ب ــعه نمی ت ــای توس ــت گذاری و برنامه ریزی ه ــن رو، در سیاس دارد؛ از ای
تحــوالت و تأثیــرات متقابــل جمعیــت و توســعۀ اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه 
بی اعتنــا بــود. همبســتگی بیــن ازدواج و دیگــر شــاخص های جمعیتــی همچــون 
بــاروری بــه معنــای رابطــۀ متقابلــی اســت کــه بیــن متغیرهــای مختلــف وجــود 
ــت  ــی اس ــد تغییرات ــئله مند می نمای ــواده را مس ــوع خان ــروزه موض ــه ام دارد. آنچ
ــد  ــن رون ــا شــتاب گرفت ــه اســت. ب ــداوم ازدواج صــورت گرفت ــه در حیطــۀ ت ک
تحــوالت اقتصــادی و اجتماعــی در کشــور، الگــوی ســنتی خانــواده بــه تدریــج 
دچــار تغییــر شــده اســت؛ بــه نحــوی کــه امــروزه بــا چالــش بســیار مهمــی ماننــد 

رویگردانــی از ازدواج و گرایــش بــه زندگــی مجــردی روبــه رو هســتیم. 
    در ایــن پژوهــش کــه بــه بررســی عوامــل مؤثــر بــر الگــوی تغییــر ســن ازدواج 
ــق آزمــون  ــه از طری ــان روســتایی شــهر ایــالم پرداخــت، 7  فرضی در بیــن جوان
همبســتگی مــورد بررســی قــرار گرفــت. پژوهــش حاضــر از نظــر نــوع، کاربــردی 
و از نظــر روش، پیمایشــی و در ســطح توصیفــی اســت. جامعــۀ آمــاری آن نیــز 
ــتاهای  ــال روس ــنی 18-40 س ــروه س ــع در گ ــردان واق ــان و م ــۀ زن ــامل کلی ش
شهرســتان ایــالم بــود. حجــم نمونــه به تعــداد 375 نفــر از طریــق جدول مــورگان 
انتخــاب شــد. در ایــن پژوهــش از روش نمونه گیــری خوشــه ای چندمرحلــه ای و 
ــد. نتایــج  ــرای گــردآوری اطالعــات از پرسشــنامۀ محقق ســاخته اســتفاده گردی ب
ــر  ــک متغی ــوان ی ــه عن ــرگزینی ب ــای همس ــه فضاه ــد ک ــان می ده ــش نش پژوه
اساســی و جدیــد از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت؛ بــه نحــوی کــه هرچــه 
میــزان دسترســی بــه فضاهــای همســرگزینی بیشــتر باشــد، امــکان دیرتــر ازدواج 
نمــودن، به ویــژه بــرای دختــران وجــود دارد؛ اگرچــه در محیــط روســتا فضاهــای 
ــران  ــگاهی دخت ــالت دانش ــۀ تحصی ــا ادام ــود دارد؛ ام ــالم وج ــی و س اختصاص
ــن  ــد، اماک ــز خری ــر مراک ــدرن نظی ــای م ــود فضاه ــهرها و وج ــران در ش و پس
تفریحــی و گردشــگری، اماکــن آموزشــی و ... منجــر بــه خلــق فضاهــای جدیــد و 
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ایجــاد لطمــه بــه فرآینــد همســرگزینی و افزایــش ســن ازدواج شــده اســت.
ــر  ــراد، تأثی ــل اف ــۀ تحصی ــه ادام ــت ک ــر آن اس ــش حاض ــج پژوه ــر نتای از دیگ
معنــاداری بــر تأخیــر در ســن ازدواج دارد. ایــن یافتــه مؤیــد نظریــۀ »اثــر نهــاد« 
اوپنهایمــر اســت کــه بــر اســاس آن افــراد در حیــن تحصیــل، گرایــش کمتــري 
ــش  ــوری نق ــز در تئ ــان نی ــون، اکیســن و یتپچم ــد. تورنت ــردن دارن ــه ازدواج ک ب
ــن  ــر ازدواج در بی ــل تأخی ــی از دالی ــل خوب ــود، تحلی ــاري خ ــارات هنج و انتظ
افــرادي ارائــه مي دهنــد کــه مشــغول تحصیــل هســتند. از منظــر ایــن اندیشــمندان، 
دانشــجویان در حیــن تحصیــل بــه ســه دلیــل گرایــش کمتــري بــه ازدواج دارنــد 
کــه ایــن دالیــل عبارتنــد از: نداشــتن آمادگــي الزم بــراي تقبــل نقش هــا و وظایف 
ــل و وجــود  ــر از تحصی ــاي غی ــراي نقش ه ــي ب ــت کاف بزرگســالي، نداشــتن وق
انتظــارات هنجــاري مبنــي برخــود کفایــي مالــي افــراد متأهــل. نتایــج همچنیــن 
نشــان می دهــد کــه بیــن تغییــر در الگــوی ســنی ازدواج و ســطح توقعــات افــراد، 
ــراد،  ــارات اف ــطح انتظ ــن س ــی، باالرفت ــه عبارت ــود دارد؛ ب ــاداری وج ــۀ معن رابط
عامــل مهمــي در تغییــر الگوهــای حاکــم بــر ســن ازدواج اســت. بــر ایــن مبنــا 
ــه واقع گرایــی  ــان بایــد ضمــن کــوچ کــردن از آرمان گرایــی ب خانواده هــا و جوان
ــه معیارهــاي معنــوي و  ــه ازدواج، توجــه ب و کاســتن از توقعــات خــود راجــع ب
مذهبــی و کم توجهــي بــه مالک هــاي مــادي در انتخــاب همســر، زمینــۀ افزایــش 

ازدواج و نگــرش مثبــت بــه آن را در جوانــان تقویــت کننــد.
ــه  ــان ب ــه جوان ــت ک ــتوار اس ــده اس ــن عقی ــر ای ــر ب ــاب از خط ــوری اجتن     تئ
موقعیت هــای مخاطره آمیــز، حساســیت بیشــتری نشــان می دهنــد؛ از ایــن 
ــک های  ــد از ریس ــرار می گیرن ــادی ق ــی اقتص ــرایط ناامن ــه در ش ــی ک رو، زمان
ــه  ــا توجــه ب ــن اســاس ب ــر ای ــد. ب ــز می کنن غیرضــروری در زندگــی خــود پرهی
یافته هــای پژوهــش در ارتبــاط بــا متغیــر وضعیــت روحــی و روانــی جوانــان در 
ــوان اســتدالل نمــود اگرچــه ازدواج  ــواده و ازدواج می ت ــا تشــکیل خان ــاط ب ارتب
ــکاری و ...  ــادی و بی ــی اقتص ــاس ناامن ــی احس ــی دارد؛ ول ــان منافع ــرای جوان ب

ــد.  ــش می ده ــک ازدواج را افزای ریس
    گــذار جامعــه از ســنتی بــه مــدرن و تغییــر بــار معنایــي ازدواج و بازتعریــف 
ــینی  ــدن و شهرنش ــر صنعتی ش ــی نظی ــادي و عوامل ــري فرام ــوان ام ــه عن آن ب
نقــش مهمــي در تغییــر الگوهــای حاکــم بــر ســن ازدواج داشــته اســت. مطابــق 

واکاوی علل تغییر الگوی سنی ازدواج روستاییان
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نظریه هــای نوســازی، طــی فرآینــدی، ارزش هــا، نگرش هــا و ســاختارهای 
ــن  ــدرن جایگزی ــای م ــد و ارزش ه ــالل می نهن ــه اضمح ــنتی رو ب ــی س اجتماع
آنهــا می شــود؛ بــر ایــن مبنــا، عناصــر ســنتی ازدواج در جوامــع در حــال توســعه، 
ســرانجام بــه ســمت مــدل جهانشــمول خانــوادۀ مــدرن در جوامــع توســعه یافته 
ــن و  ــاروری پایی ــاال، ب ــنین ب ــوری، ازدواج در س ــد فردمح ــی مانن ــا ویژگی های ب
برابــری جنســیتی پیــش خواهــد رفــت. ایــن موضــوع تــا حــدودی اهمیــت توجه 
بــه آداب و رســوم ســنتی و قدیمــی جامعــه را متذکــر می شــود کــه ممکــن اســت 
ــر  ــی شــدن الگــوی ســنی ازدواج را تحــت تأثی ــه و صنعت ــدۀ مدرنیت ــر پدی در اث
قــرار دهــد؛ بنابرایــن توجــه بــه عوامــل اجتماعــی و فرهنگــی مؤثــر بــر الگــوی 
ــوان در افزایــش  ــه نظــر می رســد. نمــود ایــن مطلــب را می ت ازدواج ضــروری ب
میــزان تحصیــالت در کشــور مشــاهده کــرد؛ لــذا وضــع قوانیــن مناســب و بــه روز 
در جهــت تعدیــل و عقالنــی کــردن میــزان آن از ســوی مراکــز قانونگــذار، خــود 
اثــر تعدیل کننــده ای بــر الگــوی ســنی ازدواج خواهــد داشــت؛ بــه عنــوان مثــال در 
کشــور هنــد، ورود بــه مدرســه از 5 ســالگی آغــاز می شــود؛ امــا همچــون کشــور 
ایــران، دوران ابتدایــی تــا متوســطه حــدود 12 ســال زمــان می بــرد و طــول دوران 
دورۀ کارشناســی 3 ســال، کارشناســی ارشــد در برخی دانشــگاه ها 1 ســال و دورۀ 
دکتــرا بیــن 3 تــا 4 ســال اســت. از ســویی، امــروزه ایجــاد تغییــرات اساســی در 
حوزه هــای اقتصــادي، اجتماعــي و فرهنگــي در جامعــه، موجــب ازدواج هراســی 
و رویگردانــی از تشــکیل آن شــده اســت. عواملــی کلیــدي ماننــد افزایــش نــرخ 
طــالق قانونــی، ســردی روابــط عاطفــی زوجیــن، روابــط فرازناشــویی در ســطوح 
عاطفــی، جنســی یــا ترکیبــی، نزاع هــای خانوادگــی و ... باعــث افزایــش پذیــرش 
ــرورت  ــش ض ــال کاه ــن ح ــه ازدواج و در عی ــدام ب ــل در اق ــدۀ آزادي عم ای
اجتماعــی ازدواج شــده اســت. مطابــق بــر نظریــۀ آنتونــی گیدنــز، مهمتریــن آفــت 
اجتماعــی در جامعــه، فقــدان اعتمــاد میــان اعضــای جامعــه اســت؛ بــر ایــن مبنــا، 
ــی از  ــات اخالق ــواع انحراف ــی و ان ــالت اجتماع ــط و تعام ــادی در رواب بی اعتم
ــد و نقطــۀ عطــف آن در  ــواده تســری می یاب ــه ســطح خان ســطح کالن جامعــه ب

تشــکیل خانــواده اســت. 
    نتایــج پژوهــش حاضــر بــا نتایــج پژوهش هــای تاج بخــش )1400(، مــروت و 
همــکاران )1399(، انتظــاری و همــکاران )1397(، طاهــری و همــکاران )1395(، 
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ــکل  ــت )2017( و مای ــا گیس ــری )1394(، کلودی ــینی )1396(، حقی زارع و حس
جبــل و اســتفانی هیــن )2016( همخوانــی و همســویی دارد.

پیشنهادها 
در خصــوص ایجــاد انگیــزه بــرای جوانــان جهــت ازدواج، مــوارد زیــر پیشــنهاد 

می شــود:
ایجاد فرصت های شغلی و امنیت شغلي براي جوانان؛	 
ارائه و افزایش تسهیالت مالي ازدواج و تأمین مسکن مناسب؛	 
ــق 	  ــه از طری ــدار در جامع ــان و پای ــازي ازدواج آس ــازی و فرهنگ س بسترس
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