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چکیده

تغییــر الگــوی ســنی ازدواج و باالرفتــن آن ،بــه همــراه پیامدهایــی کــه در ســطوح س ـهگانۀ
فــردی ،خانوادگــی و اجتماعــی دارد ،بــه یکــی از مســائل مهــم اجتماعــی در دهههــای 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 ایــام پرداختــه اســت.
جامعــۀ آمــاری تحقیــق شــامل کلیــۀ زنــان و مــردان واقــع در گــروه ســنی 40-18
ســال روســتاهای شهرســتان ایــام بــود .حجــم نمونــه بــه تعــداد  375نفــر از طریــق جــدول
مــورگان انتخــاب شــد .در ایــن پژوهــش از روش نمونهگیــری خوش ـهای چندمرحل ـهای بهــره
گرفتــه شــد .بــرای گــردآوری اطالعــات نیــز از پرسشــنامۀ محققســاخته اســتفاده گردیــد کــه
روایــی آن از طریــق اعتبــار محتــوا و پایایــی آن از طریــق محاســبۀ ضریــب آلفــای کرونبــاخ
س��نجیده ش��د .جهــت تجزیــه و تحلیــل دادههــا از آمــار توصیفــی و آمــار اســتنباطی اســتفاده
گردیــد .شــاخصهای آمــاری توصیفــی مــورد اســتفاده ،عبــارت بودنــد از :جــداول فراوانــی،
درصــد ،میانگیــن وانحــراف اســتاندارد (جهــت عینیترشــدن نتایــج بهدســتآمده) .بــه
منظــور تأییــد یــا عــدم تأییــد فرضیههــای پژوهــش نیــز از روش همبســتگی پیرســون
اسـ�تفاده شـ�د.
یافتههــای پژوهــش نشــان داد کــه مؤلفههــای ســطح انتظــارات افــراد ،ازدواجهراســی
بــه واســطۀ وجــود ناهنجاریهــای اجتماعــی ،قــدرت تصمیمگیــری در خانــواده ،مدرنیتــه
و مادیگرایــی ،دسترســی بــه فضاهــای همســرگزینی ،ادامــۀ تحصیــل و وضعیــت روانــی در
تحــوالت ســنی ازدواج جوانــان تأثیــر دارنــد .یافتههــای استخراجشــده همچنیــن حاکــی
از آن اس��ت کــه باالرفت��ن ســن ازدواج و گرایــش بــه زندگــی مجــردی و رویگردانــی از امــر
ازدواج ب��ه ص��ورت یـ�ک معض�لـ و آســیب اجتماعــی ،رونــد فزاینــدهای در جامعــه دارد کــه
ضــرورت دارد برنامهریــزان و مســئوالن بــه ایــن مهــم توجــه نماینــد.
واژگان کلیدی :الگوی سنی ازدواج ،مدرنیته ،جوانان ،ایالم
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مقدمه و بیان مسئله
بحرانهــای خزنــدهای همچــون افــول نــرخ رشــد جمعیــت ،باالرفتــن ســن
ازدواج ،کاهــش نیــروی انســانی ،ســونامی ســالمندی و  ...کــه در حــال گســترش
اســت توجــه متخصصــان را بــه خــود جلــب کــرده اســت تــا بــا اصــاح الگــوی
جمعیــت از بحــران و رکــود جمعیتــی کــه کشــورهای غربــی دچــار آن هســتند
جلوگیــری شــود .بــا عنایــت بــه لــزوم ارتقــای شــاخصهای مهــم جمعیتــی،
مقــام معظــم رهبــری بــا دیدگاهــی کالن ،جامــع و آیندهنگرانــه اصــول 14گانـهای
را جهــت هدایــت سیاســتهای کلــی جمعیــت و نقــش گســتردهای را بــرای
کلیــۀ نهادهــا و ســازمانهای متولــی و تأثیرگــذار مشــخص نمودنــد .مطابــق بنــد
 2سیاس ـتهای ک ّلــی جمعیــت ،رفــع موانــع ازدواج ،تســهیل و ترویــج تشــکیل
خانــواده و افزایــش فرزنــد ،کاهــش ســن ازدواج و حمایــت از زوجهــای جــوان
و توانمندســازی آنــان در تأمیــن هزینههــای زندگــی و تربیــت نســل کارآمــد
از وظایــف مهــم دســتگاهها و ارگانهــای اجرایــی کشــور اســت (تاجبخــش،
.)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 تحصیــات ،بهویــژه تحصیــات زنــان و اشــتغال بیشــتر
آنــان در فعالیتهــای بــرون خانــواده ،افزایــش هزینــۀ زندگــی ،بهویــژه هزینــۀ
مســکن ،ازدواج و جهیزیــه ،کاهــش ارزش اقتصــادی و افزایــش هزینــۀ فرزنــد،
رواج نســبی تفکــر عقالنــی و اشــاعۀ نــوآوری از جملــه عوامــل مؤثــر در تحــول
وضــع زناشــویی جمعیــت ایــران بودهانــد .در ایــن رابطــه تغییــر الگــوی ســنی
ازدواج بیــش از همــه نمایــان اســت و از کاهــش پیشرســی ازدواج ،افزایــش
ســن ازدواج و کاهــش نســبت ازدواجکردههــا در گروههــای ســنی بیــش از 30
ســال حکایــت دارد کــه ادامــۀ رونــد آن منجــر بــه کاهــش عمومیــت ازدواج در
ســالهای آینــده خواهــد شــد (مهاجرانــی.)53 :1389 ،
بــاال رفتــن ســن ازدواج ،یکــی از پدیدههــای مهــم در تغییــرات جمعیتــی
اســت کــه طــی دو قــرن اخیــر ابتــدا جوامــع اروپایــی ،ســپس کشــورهای در حال
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توســعه بــا آن روبـهرو بودهانــد .ایــن موضــوع از جهــات مختلــف اهمیــت دارد؛
چراکــه بــا بــه تأخیــر افتــادن ازدواج ،نــه فقــط ناهنجاریهــای اجتماعــی افزایــش
پیــدا میکنــد؛ بلکــه الگــوی زاد و ولــد و ســاختار جمعیــت نیــز دچــار دگرگونــی
میشــود .عوامــل مختلفــی بــر بــاال رفتــن ســن ازدواج تأثیــر میگذارنــد کــه
از جملــۀ آنهــا میتــوان بــه صنعتــی شــدن جوامــع و مشــارکت بیشــتر زنــان
در نیــروی کار؛ همچنیــن بــاال رفتــن ســطح تحصیــات زنــان و موقعیتهــای
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 سرشــماریها
نشــان میدهــد کــه در الگــوی ســنی دو جنــس تفاوتهایــی وجــود دارد؛ بــرای
مثــال درصــد زنــان دارای همســر در ســنین زیــر  ٣٠ســال نســبت بــه مــردان در
همیــن ســنین بیشــتر اســت و زنــان زودتــر ازدواج میکننــد؛ از طرفــی در ســنین
میانســالی ( ٤٥یــا  ٥٠ســال بــه بــاال) نیــز بــه تدریــج درصــد مــردان دارای
همســر نســبت بــه زنــان دارای همســر بیشــتر اســت .تبییــن جامعهشناســی ایــن
پدیــده بــه رفتــار متفــاوت دو جنــس پــس از جدایــی (بــر اثــر طــاق یــا فــوت
همســر) برمیگــردد .بیشــتر مردانــی کــه در اثــر فــوت یــا طــاق ،بیهمســر
شــدهاند ،مجــدد ازدواج کردهانــد .ایــن در حالــی اســت کــه زنــان در ســنین
میانســالی بــه بــاال ،بعــد از فــوت یــا طــاق ،گرایــش کمتــری نســبت بــه ازدواج
مجــدد از خــود نشــان میدهنــد.
مقایســۀ میانگیــن ســن ازدواج بیــن مناطــق شــهری و روســتایی نشــان میدهــد
کــه همــواره طــی دورۀ مــورد بررســی ،اختــاف ســن در اولیــن ازدواج بیــن
مــردان و زنــان در مناطــق شــهری بیشــتر از مناطــق روســتایی بــوده اســت؛ بــه
گونـهای کــه در ســال  ١٣٨٥اختــاف میانگیــن ســن در اولیــن ازدواج بیــن مــردان
و زنــان در مناطــق شــهری  1/1ســال بیشــتر از مناطــق روســتایی بــوده اســت.
در ســال  ١٣٩٥اختــاف ســنی ازدواج بیــن مــردان و زنــان در مناطــق روســتایی
 0/1ســال بیشــتر از مناطــق شــهری بــوده اســت .در مجمــوع در ســالهای اخیــر
شــاهد همگرایــی الگــوی ســنی ازدواج در مناطــق شــهری و روســتایی هســتیم؛
ولــی هنــوز اختــاف معنـیداری بیــن زن و مــرد وجــود دارد.
بررســی ســن زوج و زوجــه در ســه مقطــع زمانــی  ١٣٩٠ ،١٣٨٥و  ١٣٩٥نشــان
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میدهــد کــه در ســالهای  ١٣٨٥و  ١٣٩٠بیشــترین فراوانــی ازدواج هــم بــرای
زنــان و هــم بــرای مــردان در گــروه ســنی ٢٤-20 ســاله بــوده اســت .در ســال
 ١٣٩٥نیــز بیشــترین فراوانــی ازدواج زنــان بــرای گــروه ســنی ٢٤-20 ســاله و
 ٢٩ســاله بــوده اســت کــه بــا میانگیــن ســن در
بــرای مــردان ،گــروه ســنی  -25
اولیــن ازدواج حاصــل از نتایــج سرشــماری مطابقــت دارد (ســالنامۀ آمــاری ایــران،
.)1400
جدول شمارۀ ( .)1میانگین سن ازدواجهای رخ داده در سال  1398در استان ایالم
زن
مرد
کل

شهری

روستایی

کل

شهری

روستایی

30/4

30/5

30/2

26/1

26/2

25/2

در مقابــل رونــد کاهشــی نســبت ازدواجکردههــا در ســال  ،1399دادههــای
جــدول بــاال بیانگــر افزایــش میانگیــن ســن ازدواجهــای رخ داده در اســتان ایــام
اســت .چنانکــه مشــاهده میشــود میــزان تغییــرات نســبت میانگیــن ســن
ازدواجهــای رخ دادۀ مــردان و زنــان شــهری در ســال  1398تقریب ـ ًا نزدیــک بــه
یکدیگــر میباشــد .مقایســۀ ایــن تغییــرات نشــان میدهــد ســرعت افزایــش
ازدواج نکــردن بیــش از ســرعت کاهــش ازدواج کــردن بــوده اســت کــه بخشــی
از آن را میتــوان متأثــر از تحــوالت ســاختاری جمعیــت دانســت.
جدول شمارۀ ( .)2میانگین سن ازدواجهای بار اول رخداده در سال  1398در استان ایالم
زن
مرد
کل

شهری

روستایی

کل

شهری

روستایی

29/1

29/1

29/0

25/4

25/6

24/6

آمــار جــدول شــمارۀ  2بیانگــر افزایــش میانگیــن ســن ازدواجهــای بــار اول
رخداده در ســال  1398میباشــد؛ 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  25ســال واقعیتــی اســت کــه از مجموعــه عوامل
تأثیرگــذار در توســعۀ جامعــه ،بهویــژه افزایــش تحصیــات 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
شــاخصهای جمعیتــی نظیــر بــاروری تحــت تأثیــر ایــن تغییــرات قــرار گرفتــه
اســت و مســیر نزولــی خــود را طــی میکنــد .تحــوالت اقتصــادی ،فرهنگــی و
اجتماعــی رخ داده در دهـ ۀ اخیــر ســبب ایجــاد تغییراتــی در حوزههــای مختلــف
جامعــه از جملــه ســن ازدواج شــده و آن را در مراحــل انتقالــی قــرار داده اســت.
دادههــای جــدول بــاال بیانگــر آن اســت کــه در اســتان ایــام همچــون ســایر نقــاط
کشــور الگــوی غالبــی وجــود دارد و از عمومیــت و میــزان ازدواج در مناطــق
شــهری و روســتایی کاســته شــده و ازدواج توســط عواملــی نظیــر افزایــش ســطح
تحصیــات دانشــگاهی ،بیــکاری ،تغییــر ارزشهــای مربــوط به تشــکیل خانــواده،
تغییــر در معیارهــا و مالکهــای همســرگزینی ،جدایــی محــل کار و زندگــی و ...
باعــث افزایــش ســن ازدواج شــده اســت.
جدول شمارۀ ( .)3تعداد واقعۀ ازدواج در کشور و استان ایالم
مجموع ازدواج در استان ایالم
مجموع ازدواج در کشور
سال (فصل بهار)
1399

127318

1171

1398

143840

1250

آمــار منتشرشــده از ســوی ســازمان ثبــت احــوال کشــور ،حاکــی از رونــد
کاهشــی واقعــۀ ازدواج از بهــار ســال  1399بــه بعــد نســبت بــه مــدت مشــابه
در ســال  1398در ســطوح کشــوری و اســتانی اســت .ایــن امــر محققــان را بــه
تأمــل واداشــت تــا علــل مؤثــر بــر تغییــر الگــوی حاکــم بــر تغییــر ســن ازدواج
را مــورد بررســی و مداقــه قــرار دهنــد .بــا اذعــان بــه ایــن مطلــب کــه بافــت
فرهنگــی و اجتماعــی شــهر ایــام ســنتی اســت و خانوادههــا 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
ایــام مؤثــر اســت؟ بــا توجــه بــه اهمیت ایــن موضــوع در ایــران و بخصــوص در
شـ�هر ای�لام کــه ایــن آمــار در آن در حــال افزایــش اســت و مســائل و مشــکالت
زیــادی را بــرای خانوادههــا و جامعــه ایجــاد کــرده و بــه یــک معضــل اجتماعــی
تبدیــل شــده اســت ،ایــن مقالــه بــه شناســایی و بررســی زمینههــا و بســترهای
تش��کیلدهندۀ الگــوی تغییــرات ســنی ازدواج در شــهر ایــام میپــردازد .ســؤال
اصلــی پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه علــل اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی
تغییــر الگــوی ازدواج کدامنــد؟
مبانی نظری تحقیق
پديدههــاي اجتماعــي خصلتــي چنــد بعــدي دارنــد؛ بــه هميــن دلیــل انتخــاب
يــك رويكــرد نظــري خــاص جهــت بررســي آنهــا امــري دشــوار و گاه غيرممكن
مينمايــد؛ از طرفــي نیــز هيــچ يــك از نظريههــاي مربــوط بــه پيامدهــاي افزايــش
ســن ازدواج دختــران و پســران ،تبييــن جامعــي از آن ارائــه نميدهنــد .ايــن
نظريههــا از برخــي جهــات بــا يكديگــر تداخــل دارنــد و از پــارهاي جهــات
ميتواننــد بــا هــم تركيــب شــوند تــا درك معقولــي از جوانــب عمــدۀ افزايــش
ســن ازدواج و پيامدهــاي آن را فراهــم ســازند .بــر ایــن مبنــا ســعي ايــن مطالعــه
بــر ايــن اســت كــه از طريــق گزينــش تلفيقــي بهينــه از نظريههــاي مرتبــط
و مقتضــي ،بــه شــناخت و تبييــن بهتــري از افزايــش ســن ازدواج و داليــل و
پيامدهــاي آن دســت يابــد.
بــر اســاس نظریــۀ مرتــن ،1هــرگاه وســایل و اهــداف در یــک گــروه اجتماعـ�ی
یــا بــه طــور کلیتــر در ســاختار جامعــه هماهنــگ باشــند ،مث ـ ً
ا هــر دو کنـ�ش
وســایل و اهــداف ســنتی را دنبــال کننــد یــا هــردو عقالنــی و حقوقــی باشــند ،آن
جامعــه دچــار مشــکل نخواهــد بــود؛ ولــی چنانچــه اهــداف ارزشــی یــا عاطفـ�ی
باشــند امــا وســیلۀ وصــول بــه آنهــا عقالنــی باشــد ،دیگــر بــا یــک جامعــۀ متعادل
و هماهنــگ روبـهرو نخواهیــم بــود (تنهایــی .)76 :1382 ،بــر ایــن مبنــا در جامعــه
1. Merton
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ازدواج و تشــکیل خانــواده بــه عنــوان یــک هــدف ارزشــی و عاطفــی مطــرح
میباشــد؛ ولــی مســیرها و امکانــات وصــول بــه آن کامـ ً
ا عقالنــی اســت؛ از ایــن
رو ،ایــن موضــوع منجــر بــه آشــفتگی و بیســامانی جامعــه شــده اســت.
تئــوری گزینــش معقوالنــۀ هکتــور 1از دیــدگاه فایدهگرایانــه بــه ازدواج
مینگــرد .متفکرانــی کــه بــر اســاس ایــن تئــوری بــه تبییــن عمــل جمعـ�ی
میپردازنــد ،بــر ایــن باورنــد کــه مــردم بــه رفتارهایــی تمایــل دارنــد کــه نفـ�ع
آنهــا در آن رفتارهــا بیشــتر تأمیــن میشــود .ایــن تئــوری معتقــد اســت ایـ�ن
افــراد آگاه و هدفمنــد در هــر شــرایطی بــه دنبــال بیشــینهکرد ســود خــود هســتند
(حقیــری.)38 :1394 ،
از منظــر هانجــال 2چنانچــه فــرد از خودكفايــي اقتصــادي باالتــري برخــوردار
باشــد ،گرایــش وي بــه ازدواج كمتــر از زمانــي اســت كــه نســبت ايــن خودكفايي
در وي كمتــر اســت (منــچ و همــکاران .)7 :2005 ،بــه زعــم بكــر ،3افــراد زمانــي
تــن بــه ازدواج ميدهنــد كــه منافــع محاسبهشــدۀ (صرفههــاي مقيــاس و
تخصــص نيــروي كار) ازدواج از هزينههــاي محاسبهشــدۀ (هزينههــاي مالــي و
كســب حداقــل اســتانداردهاي زندگــي) آن بيشــتر باشــد .نظريــۀ ميــن 4بــر ایــن
بــاور اســت کــه آشــفتگيهاي اقتصــادي و اجتماعــي در جامعــه بــر افزايــش
ســن ازدواج تأثیــر دارد (میــن .)1997 ،نظريــۀ مــك دونلــد و هيــول 5نیــز بــر
ســنجش تأثیــر تحصيــات و آزادي انتخــاب بــر تأخيــر ازدواج حکایــت دارد .بــر
اســاس نظريــۀ اينگلهــارت ،6تضعيــف ارزشهــاي مــادي و در مقابــل ،گســترش
ارزشهــاي فرامــادي در جامعــه ،در نتيجــه توســعۀ اقتصــادي بلندمــدت باعــث
تأخیــر در ازدواج ميشــود .خانــواده كــه بــا نيــاز ايمنــي و امنيــت ارتبــاط دارد،
جــزء ارزشهــاي مــادي اســت ،در نتيجــه در جامعــۀ مــدرن رو بــه زوال مينهــد
(اینگلهــارت .)3 :1382 ،بــر اســاس نظريــۀ گــذار جمعيتــي دوم ،تضعيــف
كنتــرل هنجــاري و افزايــش اســتقالل اقتصــادي زنــان سكوالريزاســيون ،ســايق
1. Hector
2. Hanjal
3. Beckr
4. Minh
5. Hiyol
6. Ingel Hart
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افــراد را بــه ســمت فردگرايــي ،آزادي و اســتقالل تغييــر میدهــد ،درنتيجــه
باعــث ازدواج ميشــود .ضمــن آنكــه بــر اســاس ايــن نظريــه ،هرچــه ميــزان
محدوديــت اعمالشــده از طــرف خانوادههــا بــر نســل جوانتــر كمتــر باشــد،
آنهــا نســبت بــه پذيــرش رفتارهايــي كــه بــه قبــول مســئوليت و تعهــد ختــم
ميشــوند ،بيخيالتــر هســتند ،در نتيجــه ازدواج آنــان (بــه عنــوان نمــودي
از اي��ن رفتاره��ا) دچ��ار تأخیـ�ر ميش��ود .نظريــۀ اوپنهايمــر 1بــر پايــۀ مفهــوم
بــازار ازدواج موضــوع تعويــق ازدواج را بــراي مــردان و زنــان توضيــح میدهــد.
وي معتقــد اســت امــروزه انتخــاب شــريك بــراي زندگــي نســبت بــه گذشــته
پيچيدهتــر شــده اســت و در رابطــه بــا اينكــه چــرا زنــان ديرتــر ازدواج ميكننــد،
اوليــن تبيينــي كــه در ايــن خصــوص ارائــه ميدهــد ،راجــع بــه تغييــر نقشهــاي
جنســيتي اســت .در گذشــته زنــان در ســنين پاييــن ازدواج ميكردنــد؛ چراكــه
اطالعــات مــورد نیــاز آنهــا بــراي موفقيتشــان در بــازار ازدواج ،از قبــل در ســنين
مــورد نظــر بــراي آنهــا فراهــم بــود؛ اطالعاتــي ماننــد ويژگيهــاي پايــۀ فــردي و
شــخصي ،جذابيــت فيزيكــي ،تعهــد مذهبــي يــا زمينــۀ اجتماعــي؛ امــا طبــق نظــر
اوپنهايمــر ،ورود زنــان بــه مشــاغل پرداختــي ،معيــار تعییــن ســن ازدواج آنهــا را
تغييــر داده اســت و اهميــت درآمــد يــك زن روز بــه روز در حــال رشــد اســت.
ايــن جريــان بديــن معناســت كــه حتــي در مــورد زنــان بايــد تــا زمانــي كــه
اطالعــات راجــع بــه پتانســيل كســب آنهــا فراهــم شــود ،منتظــر بــود؛ بنابرايــن،
از نظــر وی انتظــار مـيرود كــه زنــان بــا تحصيــات باالتــر ديرتــر ازدواج كننــد؛
امـ�ا در نهاي��ت ش�اـنس ازدواج ك��ردن آنه��ا بيش�تـر خواه��د ش��د (هامپلــوا:2003 ،
 .)15وی همچنیــن بــر ایــن عقیــده اســت کــه يكــي از داليــل تأخیــر ازدواج
توســط مــردان بــه وخامــت وضعيــت اقتصــادي آنــان برمیگــردد .ايــن وخامــت
بــر ميــزان درآمــد و ســبك زندگــي دلخــواه مــردان تأثیــر ميگــذارد.
تورنتــون آكســين و تيچمــان 2بــا اســتفاده از نظريــۀ نقــش و انتظــارات هنجاري
بــه تبييــن ارتبــاط بيــن تحصيــات و ازدواج پرداختهانــد .از منظــر آنهــا دختــران
در حيــن تحصيــل گرايــش كمتــري بــه ازدواج دارنــد .دليــل آن نيــز در ســه
1. Oppenheimer
2.Thornton Auxin and Tichmann

دورة بیستم و دوم شمارۀ  70و 71؛ بهار و تابستان 1400

فصلنامۀ علمي

156

واکاوی علل تغییر الگوی سنی ازدواج روستاییان

مــورد نهفتــه اســت :اول ،دانشــجويان هنــوز آمادگــي الزم بــراي تقبــل نقشهــاي
بزرگســالي را ندارنــد؛ دوم ،تحصيــل وقتــي را ميطلبــد كــه امــكان وقت گذاشــتن
بــراي نقشهــاي ديگــر فراهــم نيســت؛ ســوم ،انتظــارات هنجــاري وجــود دارنــد
مبنــي بــر اينكــه افــراد متأهــل بايــد از نظر مالــي خودكفــا باشــد (بــرودرل:1997 ،
 .)4انگلنــد و فــاركاس 1در تبييــن خــود از افزايــش ســن ازدواج بــر ايــن باورنــد
كــه افزايــش ســرمايۀ انســاني ،عامــل اصلــي باالرفتــن ســن ازدواج اســت .آنهــا در
نظريــۀ خــود اشــاره ميكننــد افــراد بــا تحصيــات باالتــر و شــغل بهتــر بيــش از
بقيــه جــذب بــازار ازدواج ميشــوند.
نظريــۀ نوســازي گــود 2بــر تأثیــر صنعتيشــدن بــر انگارههــاي ازدواج تأکیــد
دارد .وي معتقــد اســت كــه نوســازي هــم در ســطح جامعــه و هــم در ســطح
فــردي ب��ر زمانبن��دي ازدواج تأثیرــ ميگ��ذارد .مهمتري�نـ نيروهـ�اي م�دـرن مؤثـ�ر
بــر ايــن زمانبنــدي ازدواج ،عبارتنــد از :گســترش فرصتهــاي آموزشــي و
تحصيلــي ،تغييــرات در نيــروي كار و فعاليتهــاي شــغلي و شــهري شــدن .در
ازدواج ترتيــب داده شــده عامــل كليــدي اســت كــه نقــش واســطه
تحليــل گــود،
ِ
را در بيــن اثــرات تغييــرات اجتماعــي و موقعيــت اجتماعــي عــروس و دامــاد
بــر زمانبنــدي ازدواج بــازي ميكنــد .نظريــۀ نوســازي بــر ايــن فــرض اســت
كــه در فراينــد نوســازي ،افــراد بــا موقعيــت اجتماعــي باالتــر (تحصيــات باالتــر،
نقشهــای شــغلي مــدرن و  )...خواهــان آزادي بيشــتري هســتند ،در نتيجــه
گرايــش دارنــد ديرتــر ازدواج كننــد (میــن.)2 :1997 ،
از ميـان نظريههـاي جمعيتشناسـي ،نظريـۀ گـذار جمعيتـي دوم بـه تحليل پديدۀ
تأخیـر ازدواج و داليـل افزايـش سـن ازدواج در بين مردان و بخصـوص زنان پرداخته
اسـت .ایـن نظريـه به تأثیـر هماهنگ عوامـل اقتصـادي و اجتماعي (بهويـژه تضعيف
كنتـرل هنجـاري و افزايش اسـتقالل اقتصـادي زنـان) ،فرهنگي (سكوالريزاسـيون) و
فنـاوري مـدرن (جلوگيري از حاملگي) در افزايش سـن ازدواج تأکید دارد .اين عوامل،
در كنار همديگر ،ترجيحات و سلايق افراد را به سـمت فردگرايي ،آزادي و اسـتقالل
تغيي�ر داده و در نتيجه باعث افزایش سـن ازدواج ش�ده اس�ت (هامپلـوا.)6 :2003 ،
1. England and Farcas
2. Good modernization theory
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پیشینۀ پژوهش
در جــدول زیــر خالصــهای از پژوهشهــای صورتگرفتــه در خصــوص علــل
افزایــش ســن ازدواج ارائــه شــده اســت:
جدول شمارۀ ( .)4پیشینۀ داخلی و خارجی
سال

پژوهشگر

عنوان

یافتهها

1400

تاجبخش

رابطۀ متغیرهای
اقتصادی با افزایش
سن ازدواج

وجــود رابطــه بیــن عوامــل اقتصــادی و افزایــش ســن
ازدواج تأییــد میشــود.

1399

مروت و
همکاران

عوامل مؤثر بر
تمایل به زندگی
مجردی

فردگرایــی ،اعتمــاد اجتماعــی و نگــرش مثبــت
بــه اشــتغال زنــان در تمایــل بــه زندگــی مجــردی
اثرگــذار اســت.

1397

انتظاری و
همکاران

عوامل مؤثر بر
افزایش سن ازدواج
جوانان در شهر
تهران

وجــود رابطــۀ معکــوس بیــن پایــگاه اجتماعــی -
اقتصــادی و ســن ازدواج بیانگــر تغییــر در ســبک
زندگــی خانــواده و نظــام ارزشهــای اجتماعــی
اســت.

1397

فروتن

رویکرد اجتماعی
به الگوهای ازدواج
در ایران

الگوهــای کلــی مرتبــط بــا ازدواج بــه طــور
برجســتهای تحــت تأثیــر متغیرهــای جمعیتشــناختی
از قبیــل ســن ،جنــس و محــل ســکونت؛ همچنیــن
مؤلفههــای مرتبــط بــا نگــرش جنســیتی و دینــداری
اســت.

1396

زارع و حسینی

بررسی عوامل
تعیینکنندۀ سن
ازدواج

نگــرش تحــت تأثیــر متغیرهایــی همچــون تحصیــات
و درآمــد زنــان و مــردان ،برخــورداری از وســایل
رفاهــی و شهرنشــینی اســت.

1395

التجایی و
عزیزاده

علل افزایش سن
ازدواج

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

1395

طاهری و
همکاران

بررسی موانع
ازدواج از دیدگاه
دانشجویان دانشگاه
ایالم

موانــع اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی بــر ســر راه
ازدواج وجــود دارد.

1394

محمدپور و
تقوی

عوامل اجتماعی
باالرفتن سن ازدواج
جوانان

ســختگیری خانوادههــا ،لــذت بــردن از دوران تجــرد
و ســطح انتظــارات جوانــان بــا باالرفتــن ســن ازدواج
ارتبــاط معنــادار دارد.
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سال

پژوهشگر

عنوان

یافتهها

1393

فوالدی

تحلیل
جامعهشناختی
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.

1393

طیبینیا

میزان تمایل
جوانان به ازدواج
و شناسایی موانع و
مشکالت آن

اکثریت جوانان تمایل به ازدواج دارند.

1392

حسینی و
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.

1391

مرادی و
صفاریان

عوامل اجتماعی
و اقتصادی
مرتبط با افزایش
سن ازدواج
جوانان

میــان مؤلفههایــی مثــل دیــدگاه اشــخاص
بــه تســاوی جنســیتی ،تحصیــات ،میــزان
توقعــات و مقــدار خشــنودی از تجــرد
ارتبــاط مشــخصی وجــود دارد.

1391

مقدسزاده
اردبیلی

عوامل مؤثر بر
تأخیر ازدواج
جوانان

ناهنجاریهــای اجتماعــی ،عوامــل
اجتماعــی ،وضعیــت اقتصــادی خانــواده و
وضعیــت روانــی جوانــان در تأخــر ســن
ازدواج دخیــل اســت.

1391

میرسندسی
و محمدی
قلعهسفیدی

رابطۀ تحصیالت
زنان و افزایش
سن ازدواج آنها

تحصیــات بــر افزایــش ســن ازدواج زنــان
تأثیــر دارد.

1390

حبیبپور
کتابی و
غفاری

دختــران تحصیلکــرده نگــرش فرامــادی بــه
علل افزایش سن ازدواج دارنــد و معتقدنــد بــا ازدواج ،هزینــۀ
ازدواج دختران فرصتهــای از دســت رفتــۀ پیــش از ازدواج
اســت.
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سال

پژوهشگر

عنوان

یافتهها

2017

کلودیا
گیست

علل افزایش
سن ازدواج در
آمریکا

عوامــل اقتصــادی و برابــری جنســیتی باعــث
تغییــر در ســن ازدواج میشــوند.

2016

مایکل جبل
و استفانی
هین

علل افزایش سن رشــد تحصیلــی و تحصیــات در مقاطــع
ازدواج دختران باالتــر باعــث افزایــش ســن ازدواج شــده
اســت.
در اردن

2013

وانگ و
داگالس

تجــرد دختــران بــاالی  30ســال یــک ضــد
تجرد دختران در ارزش محســوب میشــود و ارزشهــای
اجتماعــی خانوادههــای ســنتی چینــی بــه
چین
ایــن زنــان بــرای ازدواج فشــار مــیآورد.

2011

شارپ و
گونانگ

علیرغــم رشــد تعــداد مجردهــا ،آرمــان
ازدواج و فرزنــدآوری در جامعــه مســتحکم،
فراگیــر و بالمنــازع اســت.

افزایش تجرد

جمعبنــدی و نتیجهگیــری از پیشــینههای داخلــی و خارجــی ذکرشــده در
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 ایــام میپــردازد .بــر ایــن مبنــا ســؤال اصلــی پژوهــش
ایــن اســت کــه علــل اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی تغییــر الگــوی ازدواج
کدامنــد؟ در ایــن مقالــه  7فرضیــه از طریــق آزمــون همبســتگی مــورد بررســی
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
میباشــد .در اجــرای ایــن پژوهــش از دو روش مطالعــۀ اســنادی و میدانــی
(پیمایشــی) اســتفاده شــد .متغيــر وابســته در ايــن تحقيــق ،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
 40-18س��ال روستــاهای شهرس��تان ایـلام ب��ود کــه تعــداد آنهــا بر اســاس گزارش
سرشــماری نفــوس و مســکن ســال  18715 ،1395نفــر اسـ�ت .حجــم نمونــه بــه
تعــداد  375نفــر از طریــق جــدول مــورگان انتخــاب شــد .در ایــن پژوهــش از
روش نمونهگیــری خوشــهای چندمرحلــهای اســتفاده گردیــد .بــرای گــردآوری
اطالعــات نی��ز از پرسش��نامۀ محققســاخته بهرــه گرفت��ه شـ�د کــه در دو بخــش
اصلــی طراحــی و تنظیــم شــده بــود :بخــش اول ،شــامل ویژگیهــای اجتماعــی-
جمعیتــی و بخــش دوم ،شــامل مجموع ـهای از گویههــای طراحیشــده بــر روی
طیــف پنــج درج ـهای لیکــرت اســت کــه بــه ســنجش نگــرش پاســخگویان در
مـ�ورد عوامـ�ل جامعهشـ�ناختی مؤثـ�ر بـ�ر افزایـ�ش سـ�ن ازدواج میپرداخـ�ت و
روایــی آن از طریــق اعتبــار محتــوا و پایایــی آن از طریــق محاســبۀ ضریــب آلفــای
کرونباــخ س��نجیده شــد .ضرايــب آلفــاي مقيــاس برابــر بــا  %755بــرآورد گرديــد.
اطالعــات گردآوریشــده بــا اســتفاده از نرمافــزار  spssنســخۀ  17تجزیــه و
تحلیــل ش��د .جهــت تجزیــه و تحلیــل دادههــا از آمــار توصیفــی و آمــار اســتنباطی
اســتفاده میشــود .شــاخصهای آمــاری توصیفــی مــورد اســتفاده ،عبارتنــد
از :جدولهــای فراوانــی ،درصــد ،میانگیــن وانحــراف اســتاندارد (جهــت
عینیترشــدن نتایــج بهدســتآمده) .از طرفــی نیــز بــه منظــور تأییــد یــا عــدم
تأییــد فرضیههــای پژوهــش از روش همبســتگی پیرســون اســتفاده شــد.
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یافتههای پژوهش

الف) یافتههای توصیفی
جدول شمارۀ ( .)5اطالعات توصیفی مصاحبهشوندگان
مرد

فراوانی
210

درصد

متغیر

زن

165

44

زیر دیپلم

37

17/5

دیپلم

49

23/5

کاردانی

43

20/3

کارشناسی و باالتر

81

38/7

زیر دیپلم

65

39/7

دیپلم

36

22

کاردانی

26

15/3

کارشناسی و باالتر

38

23

سطح پایین

145

38/7

سطح متوسط

197

52/4

سطح باال

33

8/9

375

100

جنسیت

تحصیالت مرد

تحصیالت زن

درآمد

مجموع مصاحبهشوندگان

56

یافتههــای جمعیتــی تحقیــق حاضــر نشــان میدهــد کــه  56درصــد نمونــۀ
مــورد مطالعــه را مــردان و  44درصــد را زنــان تشــکیل میدهنــد 17/5 .درصــد از
پاســخگویان مــرد از نظــر ســطح تحصیــات ،زیــر دیپلــم بودهانــد 23/5 ،درصــد
از آنــان دیپلــم 20/3 ،درصــد کاردانــی و  38/7درصــد مــدرک کارشناســی وباالتر
داشــتهاند؛ همچنيــن تحصیــات  61/7درصــد از پاســخگویان زن ،دیپلــم و زیــر
دیپلــم 15/3 ،درصــد کاردانــی و  23درصــد کارشناســی و باالتــر بــوده اســت.
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خانوادههــا از نظــر متغیــر پایــگاه اقتصــادی و متوســط ســطح درآمــد در مــاه ،بــه
ترتیــب  38/7درصــد درآمــد پاییــن 52/4 ،درصــد درآمــد متوســط و  8/9درصــد
درآمــد بــاال داشــتهاند.
ب) یافتههای استنباطی
در این پژوهش با توجه به اهداف تحقیق و سطح سنجش متغیرها ،جهت آزمون فرضیهها
از آزمو ن همبستگی استفاده شده است که در ادامه به بررسی آنها پرداخته میشود.
جدول شمارۀ ( .)6همبستگي میان متغیرهای مستقل و وابسته (تغییر الگوی سن ازدواج)
ردیف

متغیر مستقل

میزان همبستگی

سطح معناداری

نوع رابطه

1

سطح انتظارات افراد

0/419

0/001

مستقیم

2

ازدواج هراسی به واسطۀ
ناهنجاریهای اجتماعی

0/412

0/000

مستقیم

3

قدرت تصميمگيري در خانواده

0/319

0/000

مستقیم

4

مدرنیته و مادیگرایی

0/291

0/000

مستقیم

5

دسترسی به فضاهای همسرگزینی

0/502

0/001

مستقیم

6

ادامۀتحصيالت

0/321

0/000

مستقیم

7

وضعیت روانی جوانان

0/437

0/000

مستقیم

همــان گونــه کــه در جــدول شــمارۀ ( )6نشــان داده شــده اســت فرضیــۀ اول
تحقیــق بــه بررســی رابطــۀ بیــن متغیــر مســتقل ســطح انتظــارات و متغیــر وابســته
(تغییــر الگــوی ســن ازدواج) میپــردازد کــه رابطــۀ مســتقیم بیــن آنهــا وجــود
دارد .ایــن بــه آن معناســت کــه بــا افزایــش ســطح انتظــارات جوانــان روســتایی،
ســن ازدواج آنــان نیــز افزایــش مییابــد.
فرضیــۀ دوم پژوهــش بــه بررســی رابطــۀ میــان ازدواج هراســی بــه واســطۀ
وجــود ناهنجاریهــای اجتماعــی و تغییــر الگــوی ازدواج میپــردازد کــه رابطــۀ
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مســتقیم بیــن آنهــا برقــرار اســت؛ یعنــی بــا افزایــش بیاعتمــادی اجتماعــی در
بیــن جوانــان و وجــود ناهنجاریهــا و آســیبهای اجتماعــی نظیــر طــاق،
خشــونتهای خانوادگــی ،روابــط فرازناشــویی و  ،...ســن ازدواج آنــان افزایــش
مییابــد .ایــن نتیجــه فرضیــۀ دوم تحقیــق را مــورد تأییــد قــرار میدهــد .در
جــدول شــمارۀ ( )6مشــاهده میشــود کــه میــان قــدرت تصمیمگیــری در
خانــواده نســبت بــه ازدواج و ســن ازدواج رابطــۀ معنــادار وجــود دارد و ایــن
رابطــه از نــوع مســتقیم اســت؛ بنابرایــن در صورتــی کــه خانوادههــا جوانــان خــود
را حیــن ازدواج همراهــی نکننــد و ســختگیریهای بیمــورد و اعمــال قــدرت
در انتخــاب همســر داشــته باشــند ،ایــن مســئله منجــر بــه افزایــش ســن ازدواج
آنــان خواهــد شــد .بــا ایــن یافتــه ،فرضیــۀ ســوم تحقیــق نیــز تأییــد میشــود.
فرضیــۀ چهــارم تحقیــق کــه از رابطــۀ مســتقیم بیــن مدرنتیــه و مادیگرایــی و
ســن ازدواج ســخن میگویــد بــا اســتفاده از دادههــای جــدول شــمارۀ ( )6تأییــد
شــد .بــر ایــن مبنــا مظاهــر نوگرایــی نظیــر صنعتــی شــدن ،شهرنشــینی و ســایر
صــور آن ماننــد پیشــرفتهای تکنولوژیکــی و سیســتمهای 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
رابطـ�ۀ مستــقیم وجــود دارد .ب��ا افزای��ش دسترسـ�ی بـ�ه فضاهـ�ای همسـ�رگزینی
متنــوع ،نظیــر دانشــگاه ،پــارک ،ســالن ورزشــی ،اماکــن هنــری و  ...ســن ازدواج
جوانــان افزایــش مییابــد؛ بنابرایــن ایــن همبســتگی بــه صــورت مثبــت معنــادار
اســت؛ از ایــن رو فرضیــۀ پنجــم هــم تأییــد میشــود.
بنــا بــر دادههــای جــدول همبســتگی ،بیــن ادامــۀ تحصیــات و ســن ازدواج،
رابطــۀ معنــادار وجــود دارد؛ بــه ایــن معنــا کــه نــوع نــگاه بــه ادامــۀ تحصیــات و
افزایــش میــزان آن در حــوزۀ تحصیــات دانشــگاهی بــه نوعــی افزایــش در ســن
ازدواج آنــان را نیــز بــه دنبــال دارد؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش
میتــوان گفــت کــه فرضیــۀ ششــم نیــز تأییــد میشــود.
فرضیــۀ هفتــم بــه ارتبــاط بیــن وضعیــت روانــی افراد و ســن ازدواج میپــردازد.
مطابــق بــا نتایــج بــه دســت آمــده میتــوان چنیــن عنــوان کــرد کــه وضعیــت
روانــی افــراد و میــزان مســئولیتپذیری آنــان در افزایــش یــا کاهــش گرایــش بــه
تشــکیل خانــواده تأثیــر دارد ،لــذا فرضیــۀ مذکــور تأییــد میگــردد.
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بحث و نتیجهگیری
تشــکیل خانــواده و ازدواج در جامعــۀ مــا از اهمیــت وافــری برخــوردار بــوده و
بــه ارزشگــذاری آن هــم در مبانــی دینــی و هــم در عــرف توجــه شــده اســت؛ از
ایــن رو ،میتــوان خانــواده را گســتردهترین و مهمتریــن نهــاد اجتماعــی دانســت؛
بــه طــوری کــه در تجربــۀ زیســته و زندگــی روزمــرۀ انســانها ،نقشــی اساســی
دارد؛ از ایــن رو ،در سیاســتگذاری و برنامهریزیهــای توســعه نمیتــوان بــه
تحــوالت و تأثیــرات متقابــل جمعیــت و توســعۀ اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه
بیاعتنــا بــود .همبســتگی بیــن ازدواج و دیگــر شــاخصهای جمعیتــی همچــون
بــاروری بــه معنــای رابطــۀ متقابلــی اســت کــه بیــن متغیرهــای مختلــف وجــود
دارد .آنچــه امــروزه موضــوع خانــواده را مســئلهمند مینمایــد تغییراتــی اســت
کــه در حیطــۀ تــداوم ازدواج صــورت گرفتــه اســت .بــا شــتاب گرفتــن رونــد
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 روبـهرو هســتیم.
در ایــن پژوهــش کــه بــه بررســی عوامــل مؤثــر بــر الگــوی تغییــر ســن ازدواج
در بیــن جوانــان روســتایی شــهر ایــام پرداخــت 7 ،فرضیــه از طریــق آزمــون
همبس��تگی م��ورد بررس�یـ ق��رار گرف��ت .پژوهــش حاضــر از نظــر نــوع ،کاربــردی
و از نظــر روش ،پیمایشــی و در ســطح توصیفــی اســت .جامعــۀ آمــاری آن نیــز
شــامل کلیــۀ زنــان و مــردان واقــع در گــروه ســنی  40-18ســال روســتاهای
شهرســتان ایــام بــود .حجــم نمونــه به تعــداد  375نفــر از طریــق جدول مــورگان
انتخــاب شــد .در ایــن پژوهــش از روش نمونهگیــری خوشـهای چندمرحلـهای و
بــرای گــردآوری اطالعــات از پرسشــنامۀ محققســاخته اســتفاده گردیــد .نتایــج
پژوهــش نشــان میدهــد کــه فضاهــای همســرگزینی بــه عنــوان یــک متغیــر
اساســی و جدیــد از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت؛ بــه نحــوی کــه هرچــه
میــزان دسترســی بــه فضاهــای همســرگزینی بیشــتر باشــد ،امــکان دیرتــر ازدواج
نمــودن ،بهویــژه بــرای دختــران وجــود دارد؛ اگرچــه در محیــط روســتا فضاهــای
اختصاصــی و ســالم وجــود دارد؛ امــا ادامــۀ تحصیــات دانشــگاهی دختــران
و پســران در شــهرها و وجــود فضاهــای مــدرن نظیــر مراکــز خریــد ،اماکــن
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.
از دیگــر نتایــج پژوهــش حاضــر آن اســت کــه ادامــۀ تحصيــل افــراد ،تأثیــر
معنــاداری بــر تأخیــر در ســن ازدواج دارد .ايــن یافتــه مؤیــد نظريــۀ «اثــر نهــاد»
اوپنهايمــر اســت كــه بــر اســاس آن افــراد در حيــن تحصيــل ،گرايــش كمتــري
بــه ازدواج كــردن دارنــد .تورنتــون ،اكيســن و يتپچمــان نیــز در تئــوری نقــش
و انتظــارات هنجــاري خــود ،تحليــل خوبــی از دالیــل تأخیــر ازدواج در بيــن
افــرادي ارائــه ميدهنــد كــه مشــغول تحصيــل هســتند .از منظــر ایــن اندیشــمندان،
دانشــجويان در حيــن تحصيــل بــه ســه دليــل گرايــش كمتــري بــه ازدواج دارنــد
کــه ایــن دالیــل عبارتنــد از :نداشــتن آمادگــي الزم بــراي تقبــل نقشهــا و وظایف
بزرگســالي ،نداشــتن وقــت كافــي بــراي نقشهــاي غيــر از تحصيــل و وجــود
انتظــارات هنجــاري مبنــي برخــود كفايــي مالــي افــراد متأهــل .نتایــج همچنیــن
نشــان میدهــد کــه بیــن تغییــر در الگــوی ســنی ازدواج و ســطح توقعــات افــراد،
رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد؛ بــه عبارتــی ،باالرفتــن ســطح انتظــارات افــراد،
عامــل مهمــي در تغییــر الگوهــای حاکــم بــر ســن ازدواج اســت .بــر ایــن مبنــا
خانوادههــا و جوانــان بایــد ضمــن کــوچ کــردن از آرمانگرایــی بــه واقعگرایــی
و کاســتن از توقعــات خــود راجــع بــه ازدواج ،توجــه بــه معيارهــاي معنــوي و
مذهبــی و كمتوجهــي بــه مالكهــاي مــادي در انتخــاب همســر ،زمينــۀ افزايــش
ازدواج و نگــرش مثبــت بــه آن را در جوانــان تقويــت کننــد.
تئــوری اجتنــاب از خطــر بــر ایــن عقیــده اســتوار اســت کــه جوانــان بــه
موقعیتهــای مخاطرهآمیــز ،حساســیت بیشــتری نشــان میدهنــد؛ از ایــن
رو ،زمانــی کــه در شــرایط ناامنــی اقتصــادی قــرار میگیرنــد از ریســکهای
غیرضــروری در زندگــی خــود پرهیــز میکننــد .بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه
یافتههــای پژوهــش در ارتبــاط بــا متغیــر وضعیــت روحــی و روانــی جوانــان در
ارتبــاط بــا تشــکیل خانــواده و ازدواج میتــوان اســتدالل نمــود اگرچــه ازدواج
بــرای جوانــان منافعــی دارد؛ ولــی احســاس ناامنــی اقتصــادی و بیــکاری و ...
ریســک ازدواج را افزایــش میدهــد.
گــذار جامعــه از ســنتی بــه مــدرن و تغييــر بــار معنايــي ازدواج و بازتعريــف
آن بــه عنــوان امــري فرامــادي و عواملــی نظیــر صنعتیشــدن و شهرنشــینی
نقــش مهمــي در تغییــر الگوهــای حاکــم بــر ســن ازدواج داشــته اســت .مطابــق
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نظریههــای نوســازی ،طــی فرآینــدی ،ارزشهــا ،نگرشهــا و ســاختارهای
اجتماعــی ســنتی رو بــه اضمحــال مینهنــد و ارزشهــای مــدرن جایگزیــن
آنهــا میشــود؛ بــر ایــن مبنــا ،عناصــر ســنتی ازدواج در جوامــع در حــال توســعه،
ســرانجام بــه ســمت مــدل جهانشــمول خانــوادۀ مــدرن در جوامــع توســعهیافته
بــا ویژگیهایــی ماننــد فردمحــوری ،ازدواج در ســنین بــاال ،بــاروری پاییــن و
برابــری جنســیتی پیــش خواهــد رفــت .ایــن موضــوع تــا حــدودی اهمیــت توجه
بــه آداب و رســوم ســنتی و قدیمــی جامعــه را متذکــر میشــود کــه ممکــن اســت
در اثــر پدیــدۀ مدرنیتــه و صنعتــی شــدن الگــوی ســنی ازدواج را تحــت تأثیــر
قــرار دهــد؛ بنابرایــن توجــه بــه عوامــل اجتماعــی و فرهنگــی مؤثــر بــر الگــوی
ازدواج ضــروری بــه نظــر میرســد .نمــود ایــن مطلــب را میتــوان در افزایــش
میــزان تحصیــات در کشــور مشــاهده کــرد؛ لــذا وضــع قوانیــن مناســب و بـهروز
در جهــت تعدیــل و عقالنــی کــردن میــزان آن از ســوی مراکــز قانونگــذار ،خــود
اثــر تعدیلکننــدهای بــر الگــوی ســنی ازدواج خواهــد داشــت؛ بــه عنــوان مثــال در
کشــور هنــد ،ورود بــه مدرســه از  5ســالگی آغــاز میشــود؛ امــا همچــون کشــور
ایــران ،دوران ابتدایــی تــا متوســطه حــدود  12ســال زمــان میبــرد و طــول دوران
دورۀ کارشناســی  3ســال ،کارشناســی ارشــد در برخی دانشــگاهها  1ســال و دورۀ
دکتــرا بیــن  3تــا  4ســال اســت .از ســویی ،امــروزه ايجــاد تغييــرات اساســی در
حوزههــای اقتصــادي ،اجتماعــي و فرهنگــي در جامعــه ،موجــب ازدواجهراســی
و رویگردانــی از تشــکیل آن شــده اســت .عواملــی كليــدي ماننــد افزایــش نــرخ
طــاق قانونــی ،ســردی روابــط عاطفــی زوجیــن ،روابــط فرازناشــویی در ســطوح
عاطفــی ،جنســی یــا ترکیبــی ،نزاعهــای خانوادگــی و  ...باعــث افزايــش پذيــرش
ایــدۀ آزادي عمــل در اقــدام بــه ازدواج و در عيــن حــال كاهــش ضــرورت
اجتماعــی ازدواج شــده اســت .مطابــق بــر نظریــۀ آنتونــی گیدنــز ،مهمتریــن آفــت
اجتماعــی در جامعــه ،فقــدان اعتمــاد میــان اعضــای جامعــه اســت؛ بــر ایــن مبنــا،
بیاعتمــادی در روابــط و تعامــات اجتماعــی و انــواع انحرافــات اخالقــی از
ســطح کالن جامعــه بــه ســطح خانــواده تســری مییابــد و نقطــۀ عطــف آن در
تشــکیل خانــواده اســت.
نتایــج پژوهــش حاضــر بــا نتایــج پژوهشهــای تاجبخــش ( ،)1400مــروت و
همــکاران ( ،)1399انتظــاری و همــکاران ( ،)1397طاهــری و همــکاران (،)1395
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زارع و حســینی ( ،)1396حقیــری ( ،)1394کلودیــا گیســت ( )2017و مایــکل
جبــل و اســتفانی هیــن ( )2016همخوانــی و همســویی دارد.
پيشنهادها
در خصــوص ایجــاد انگیــزه بــرای جوانــان جهــت ازدواج ،مــوارد زیــر پیشــنهاد
میشــود:
ايجاد فرصتهای شغلی و امنيت شغلي براي جوانان؛ارائه و افزایش تسهيالت مالي ازدواج و تأمين مسكن مناسب؛بسترســازی و فرهنگســازي ازدواج آســان و پایــدار در جامعــه از طريــقرســانههاي ديــداري و شــنيداري و مراکــز آموزشــی ،دانشــگاهی و مذهبــی.
ایجــاد و توســعۀ مراكــز مشــاورهاي و مــددكاري در مناطــق محــروم وكمبرخــوردار در جهــت افزایــش نشــاط و شــادابی و امیــد بــه زندگــی در
بیــن جوانــان و کاســتن از مســائل و مشــكالت روحــي و روانــي آنهــا؛
نــگاه ویــژۀ خانوادههــا بــه تحــوالت رخ داده در جامعــۀ کنونــی متأثــر ازمدرنتیتــه و ضــرورت انتخــاب رویکــرد تعادلــی در جهــت همنوایــی بــا
جوانــان در خصــوص تشــکیل خانــواده.
منابع و مآخذ
الف) فارسی

التجائــی ،ابراهیــم و مینــا عزیــززاده (« ،)1395بررســی عوامــل اقتصــادیو فرهنگــی مؤثــر بــر ســن ازدواج در ایــران یــک مطالعــۀ میاناســتانی»،
جامعهپژوهــی فرهنگــی ،پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی،
 ،)3(7صــص .19-1
انتظــاری ،اردشــیر ،احمــد غیاثونــد و فاطمــه عباســی (« ،)1397عوامــلمؤثــر بــر افزایــش ســن ازدواج جوانــان در شــهر تهــران» ،برنامهریــزی
رفــاه و توســعۀ اجتماعــی.269-201 ،)34(10 ،
اينگهــارت ،رونالــد ( ،)1382تحــول فرهنگــي در جامعــه پيشــرفت صنعتــي،ترجمــۀ مريــم وتــر ،تهــران :كويــر.
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واکاوی علل تغییر الگوی سنی ازدواج روستاییان
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جمعیتــی.89-67 ،)1( 6 ،
مقــدسزاده اردبیلــی ،شــهره (« ،)1391عوامــل مؤثــر بــر تأخیــر ازدواججوانــان» ،مطالعــات جامعهشــناختی جوانــان ،)9( 4 ،صــص 118.-91
مهاجرانــی ،علیاصغــر (« ،)1389تحــول وضــع زناشــویی و تغییــر الگــویازدواج در ایــران» ،علــوم اجتماعــی ،)4(11 ،صــص .53-41
میرسندســی ،ســیدمحمد و مصطفــی محمــدی قلعهســفیدی (،)1390«بررســی رابطــۀ تحصیــات زنــان بــا افزایــش ســن ازدواج آنهــا» ،فرهنگــی
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