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چکیده
خانواده یکی از نهادهای مهم اجتماعی است که بهلحاظ تأثیرگذاری بر اعضا و نیز بر سطوح
مختلف جامعه ،از جایگاه ویژهای برخوردار است .عامل پیدایش خانواده نیز ازدواج است
که معموالً با بلوغ جنسی و اجتماعی افراد رخ میدهد ،اما با پیچیدهترشدن جوامع از جمله
جامعۀ ایرانی ،فاصلۀ میان بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی -اقتصادی محسوستر شده و در
طوالنیشدن دورة نوجوانی و افزایش سن ازدواج انعکاس یافته است .با توجه به تحوالت
جمعیتی و اجتماعی در دهههای اخیر ،مسئلۀ اجتماعی تأخیر سن ازدواج ،ممکن است به
بحران تبدیل شود و حیات جامعه را تهدید کند .برایناساس در پژوهش حاضر ،به بررسی
عوامل مؤثر بر افزایش سن ازدواج ،در قالب اصطالح «دیررسی ازدواج» پرداخته میشود.
این مطالعه پیمایشی است .جامعۀ آماری آن شهر ایالم است و براساس نمونهگیری خوشهای
چندمرحلهای 83 ،نفر از شهروندان  2سال به باال بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب شدهاند.
براساس نتایج ،عوامل اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ،بر مسئلۀ دیررسی ازدواج تأثیر دارند
که از این میان ،تأثیرگذاری مستقیم عامل فرهنگی ،بیش از سایر عوامل بوده است که بهتبع
آن ،هویت خاصی در جامعه شکل گرفته که تأثیر بسزایی بر تحقق ازدواج جوانان دارد.
درمجموع براساس نتایج ،عامل فرهنگی متغیر میانی (درونداد) و عوامل اقتصادی و
اجتماعی ،متغیرهای بیرونی مؤثر بر مسئلۀ دیررسی ازدواج بهشمار میروند.
واژههای کلیدی :ازدواج ،دیررسی ازدواج ،سن ازدواج ،عامل اجتماعی ،عامل اقتصادی،
عامل فرهنگی.
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 .دانشجوی دکتری جامعهشناسی پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعیmaria.rahimi6@yahoo.com ،
 .کارشناس ارشد جامعهشناسیe.azimi83@gmail.com ،
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مقدمه و بیان مسئله
خانواده یکی از نهادها یا گروههای مهم اجتماعی بهشمار میرود که اهمیت آن در ابعاد مختلفی
قابلبررسی است .در اولین دهه پس از جنگ جهانی دوم ،با توجه به اولویت ثبات خانواده و با
بررسی امکانات استحکام مبانی خانواده ،بررسی مسائل جامعهشناختی خانواده اهمیت خاصی
یافت .بهاینترتیب ،جایگاه و نقش خانواده در نهادها و گروههای دیگر اجتماعی بهگونهای شد
که بعضی از جامعهشناسان اظهار کردند هرگونه اصالح جامعه باید از خانواده آغاز شود؛ زیرا در
روند تکاملبخشیدن به مناسبات پابرجای جامعه ،خانواده پیشتاز است .از اینرو ،مقدمات
شکلگیری خانواده -که ازدواج نماد آن است -از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چراکه نوع
ازدواج ،زمان رخدادن آن و ...در هر جامعهای ،نقش مهمی در شکل و کارکرد نهاد خانواده و
تبعات بعدی آن در اجتماع دارد .بهعبارت دیگر ،اگرچه خانواده و ازدواج ،یکی نیستند ،ارتباط
نزدیکی بین آنها وجود دارد .بدین مفهوم که از طریق پیوندهای ناشی از ازدواج است که

خانواده تشکیل میشود (شیخی .) 3 : 8 ،در همین راستا ،آلن ژیرار در اثرش گزینش همسر
در فرانسۀ معاصر مینویسد« :در بین تمامی مراسم ،آداب و حوادث اساسی حیات انسانی،
ازدواج از اهمیتی بسزا برخوردار است .هم از نظرگاه فرد ،هم از دیدگاه زیستی و هم از منظر
اجتماعی ،هیچ نهادی نیست که همانند آن جهانی و از نظر غایت ثابت و پایدار باشد .از اینرو،
هیچ نهادی همانند آن تحت تأثیر دگرگونیهای اجتماعی قرار نمیگیرد» (ساروخانی: 8 ،
)؛ عالوهبراین ،در اهمیت ازدواج بهویژه در اسالم باید گفت ازدواج ،هستۀ اولیۀ ایجاد
خانواده و بهنوبۀ خود واحدی در سنگ بنای جامعۀ انسانی و تجلی متعالیترین ارزشها و
محبوبترین کانون نزد خالق متعال است (افروز .)3 : 8 ،براساس تعاریف ،ازدواج عملی
است که پیوند دو جنس مخالف را برپایۀ روابط پایای جنسی موجب میشود .از سوی دیگر ،در
تعریف ازدواج ،روابط جسمانی بین دو جنس مخالف بهخودیخود کافی بهنظر نمیرسد؛ چراکه
ازدواج ،مستلزم انعقاد قرارداد اجتماعی است که موجب مشروعیت روابط جسمانی میشود .به
بیان دیگر ،در راه تحقق ازدواج باید شاهد تصویب جامعه نیز باشیم (همان:

) که در نتیجۀ

آن ،خانواده بهطور مشروع در جامعه شکل میگیرد.
بدینترتیب ،با قبول رابطۀ ازدواج و تشکیل خانواده ،باید درپی ازدواج سالم ،بهموقع و بجا
بود .در این زمینه ،سن افراد (دختر /پسر) برای ازدواج ،نقش بسزایی در نوع و شکل خانواده و
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درنهایت ،نوع جامعه دارد .سن ازدواج در هر جامعهای ،برحسب شرایط محیطی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی خاص آن جامعه تعیین میشود و نهتنها در جوامع گوناگون متفاوت است،
بلکه در جامعهای واحد نیز در طول زمان ثابت نمیماند و با توجه به شرایط یادشده ،کم و زیاد
میشود؛ بنابراین ،در هر جامعه ،بسته به شرایط خاص آن باید به بررسی عوامل مؤثر بر
شکلگیری ازدواج در آن پرداخت تا بتوان از آثار مفید آن ،در برنامهریزیهای اجتماعی/
اقتصادی و حتی سیاسی جامعه استفاده کرد.
در سالهای اخیر ،پدیدة ازدواج -که منشأ والدت و باروری و عامل بسیار مؤثر بر ساخت
سنی و جنسی جمعیت و افزایش آن محسوب میشود -در کشور ما نیز تحوالت بسیاری یافته
است .ازدیاد جمعیت دختر و پسر در شرایط ازدواج -که بیش از یکسوم جمعیت کشور را
تشکیل دادهاند و حاصل افزایش شدید موالید دهۀ  02هستند -از یکسو و تحول در حوزههای
مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه از سوی دیگر سبب شده است که سن ازدواج در
جامعه افزایش و میزان ازدواج کاهش یابد .این تحوالت عبارتند از :افزایش شهرنشینی و
باسوادی و بهویژه باالرفتن تحصیالت زنان (کاظمیپور ،) 21 : 83 ،برخورداری زنان از
حقوق اجتماعی مانند مالکیت و زناشویی و نیز حقوق مدنی مانند حق ارث و کنترل آن و حتی
حقوق ازدواج (مارال: 228 ،

) و تمایل به کسب درآمد و شغل مناسب ،پیش از ازدواج که از

نشانههای حرکت جامعه بهسوی مدرنیزهشدن است (کاظمیپور .) 21 : 83 ،افزایش سن
ازدواج در بحث بازتولید جامعه ،برای دولتمردان و جامعۀ محققان نگرانکننده شده است .در
همین راستا و براساس آمار سازمان ثبتاحوال کشور ،میانگین سن ازدواج زنان و مردان در
استانهای تهران ،البرز و ایالم ،بیشتر از سایر استانهاست؛ بهطوریکه به نقل از معاون بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم ،این استان با میانگین سنی  8/3بعد از استان البرز با میانگین
 8/8و استان تهران با میانگین  2/مقام سوم را در زمینۀ باالرفتن سن ازدواج دارد (ناصریفر،
 .) 23بههمینسبب ،پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر مسئلۀ دیررسی ازدواج (تأخیر در
سن افراد برای ازدواج) میپردازد .برای این مطالعه ،شهروندان شهر ایالم بهعنوان جامعۀ آماری
انتخاب شدهاند .درواقع ،امروزه ازدواج جوانان یکی از چالشهای اصلی جامعۀ ایرانی بهشمار
میآید .جوانان به دالیل مختلفی از ازدواج دوری میکنند و دیررسی ازدواج یا تأخیر در سن آن،
بهعنوان یک مسئلۀ اجتماعی نمود یافته است .وجود جوانانی که بهخاطر سنتهای غلط
اجتماعی مجبور به خانهنشینی میشوند و جوانانی که دوست دارند مجرد بمانند ،پدیدة تجرد را
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به یک مشکل عمومی تبدیل کرده است که بسیاری از خانوادههای ایرانی با آن مواجهاند.
جوانانی که تا سنین باال با پدر و مادر خود زندگی میکنند و برای آغاز زندگی ،توقعات باالیی
دارند ،ازدواج را دچار مشکالت جدی کردهاند (اسکندری چراتی .) 2 : 81 ،تغییرات کیفی و
کمی ازدواج ،موجب تغییر در کیفیت رفتارهای انسانی و بهتبع آن زندگی خانوادگی میشود.
این تغییرات خود موجب چالشهایی در جامعه میشوند که از اجرای برنامهریزیهای اجتماعی،
فرهنگی و ...جلوگیری میکنند.
اگرچه در زمینۀ بررسی مسئلۀ دیررسی ازدواج ،پژوهشهای متعددی صورت گرفته است،
توجه همزمان به عوامل اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در این قالب ،محدود است و نتایج این
پژوهش ،ابعاد و زوایای جدیدی را برای حل این معضل اجتماعی نمایان میسازد .بدینترتیب،
سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چه عواملی بر مسئلۀ دیررسی ازدواج در بین جوانان
استان ایالم تأثیرگذارند.

مبانی تجربی
آستیننشان ( ) 82در «بررسی روند تحوالت سن ازدواج و عوامل اجتماعی -جمعیتی مؤثر بر
آن طی سالهای  » 13 - 33روند تحوالت سن ازدواج در شهرستانها را بهتفکیک مناطق
شهری و روستایی مطالعه کرد .براساس نتایج ،عوامل مؤثر بر نوسانات سن ازدواج زنان در سه
دوره متفاوت است .از مهمترین این عوامل میتوان به میزان سواد ( ،) 33نسبت جنسی
( ) 03و میزان تحصیالت عالی ( ) 13اشاره کرد .در بعضی دورهها ،میزان اشتغال و بیکاری
نیز در این روند سهیم بوده است .در این میان ،تفاوت چندانی بین میانگین سن ازدواج زنان
شهری و روستایی دیده نشده و در سالهای 13 - 33

بر تعداد شهرستانهایی با باالترین

میانگین سن ازدواج زنان افزوده شده است.
قربانی (  ) 8در پژوهش «تغییرات فرهنگی (از کوچ به اسکان) مطالعۀ موردی :عشایر
تالش» ،دگرگونی نظام خانوادة تالشی را در طول سه نسل بررسی کرد .این مطالعه براساس
نظریۀ ماتریالیسم فرهنگی و فرهنگپذیری صورت گرفت .همجواری با همسایگان و کسب
فرهنگ آنها از یکسو و تشکیل خانواده براساس اهداف مشترک اقتصادی ،مادی و غریزی (در
دوران مختلف) از سوی دیگر ،سبب ایجاد این دگرگونی شده است .خانواده از نظر حجم ،از
شکل گسترده به هستهای درحال دگرگونی است .سن ازدواج افزایش یافته و حتی بزرگساالن
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نیز اعتقادی به ازدواج در  1یا  8سالگی ندارند و سن ازدواج دختر را حداقل  2سال و سن
پسر را  3سال پیشنهاد میکنند .ازدواج درونگروهی و فامیلی نیز طی سه نسل ،اهمیت خود را
از دست داده و به ازدواج برونگروهی تبدیل شده است ،اما هنوز هم والدین در انتخاب همسر
فرزندان خود دخالت دارند.
کاظمیپور ( ) 83در پژوهش «تحول سن ازدواج در ایران و عوامل جمعیتی مؤثر بر آن»
دریافت که ازدواج زنان و مردان در ایران ،در گسترة سنی
سال برای مردان در نوسان است .از سال 33
ایران افزایش یافت و از  8/3سال به /

تا  3سال برای زنان و  3تا 33

به بعد ،بهتدریج متوسط سن ازدواج زنان در

سال در سال 8

رسید .براساس نتایج ،بین سن

ازدواج ،سواد و سطح تحصیالت ،قومیت ،محل سکونت در شهر و روستا و بهطورکلی ،پایگاه
اقتصادی -اجتماعی افراد رابطه وجود دارد .همچنین ساختمان سنی جمعیت (نبود تناسب بین
زنان و مردان ازدواجنکرده) ،از عوامل اثرگذار بر تغییرات سن ازدواج در ایران است .میزان
تحصیالت نیز با سن ازدواج رابطۀ مستقیم دارد؛ بهطوریکه افزایش تحصیالت ،موجب افزایش
سن ازدواج میشود.
پورکتابی و غفاری ( ) 22در پژوهش «علل افزایش سن ازدواج دختران»2 ،

نفر از

دختران مجرد و زنان متأهل  3تا  33سالۀ ساکن در پنج شهر تهران ،ساری ،خرمآباد ،مشهد و
سنندج را بررسی کردند .مطابق نتایج ،دخترانی که دیرتر ازدواج میکنند ،تحصیالت باالتری
دارند ،نگرش آنها به ازدواج فرامادی است و معتقدند که با ازدواج ،هزینۀ فرصتهای
ازدسترفته ،بیش از فرصتهای هدررفتۀ پیش ازدواج است .بدینترتیب ،همراه با تجربۀ
مدرنیته در سطوح کالن ،میانی و خرد ،اگر این تجربه بدون سیاستگذاری و برنامهریزی مناسب
حاصل شود و جامعه نیز چه بهلحاظ اقتصادی و چه بهلحاظ اجتماعی -فرهنگی آمادگی پذیرش
چنین تحوالتی را نداشته باشد ،تبعات منفی آن بیش از دستاوردهای مثبت آن خواهد بود.
ضرابی و مصطفوی ( ) 22در پژوهش «بررسی عوامل مؤثر بر سن ازدواج زنان در ایران
(یک رویکرد اقتصادی)» به بررسی عوامل مؤثر بر سن ازدواج زنان پرداختند .نتایج پژوهش،
تأثیر مثبت سطح تحصیالت را بر سن ازدواج زنان نشان میدهد .همچنین متغیر شهریبودن در
مقایسه با روستاییبودن ،بر سن ازدواج زنان تأثیر منفی دارد .در میان قومیتهای مختلف نیز
تفاوت سن ازدواج دیده میشود؛ بهطوریکه در مدل اول ،سن ازدواج زنان گیالنی باالتر از زنان
مازندرانی و سن ازدواج زنان بلوچ و زنان لر پایینتر از زنان مازندرانی است .در مدل دوم ،سن
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ازدواج ترکمنها ،کردها و گیلکها باالتر از مازندرانیها بوده است .همچنین براساس نتایج ،سن
ازدواج در میان خانوارهای طبقات اقتصادی باالتر ،پایینتر است ،اما در قیاس با گذشته روندی
افزایشی دارد.
رضادوست و ممبنی ( ) 22در پژوهش «بررسی تأخیر سن ازدواج در زنان شاغل شهر
اهواز» 322 ،نفر از زنان شاغل شهر اهواز را به روش تصادفی طبقهای متناسب انتخاب کردند و
پرسشنامۀ محققساخته را تکمیل ساختند .مطابق یافتهها ،بین تأخیر در سن ازدواج زنان و
متغیرهایی مانند تحصیالت ،میزان درآمد ،میزان وابستگی اقتصادی خانوادة پدری به درآمد زن،
میزان اهمیت شرایط اقتصادی همسر ،میزان توجه خانوادة زن به شرایط اقتصادی داماد و میزان
توقعات غیرمادی از همسر آینده ،رابطه وجود دارد.
قائمیزاده و رسولی (  ) 2در پژوهش بنیادی «تحصیالت ،جوانان و دیررسی ازدواج
(مطالعۀ موردی :شهرستان گیالنغرب)» به این نتیجه رسیدند که یکی از مهمترین مشکالت بر
سر راه ازدواج جوانان ،دخالتهای نابجای خانواده و نداشتن آزادی در انتخاب همسر است که
همراه با عوامل دیگر مانند نداشتن مسئولیتپذیری ،تمایل به ادامۀ تحصیل و نداشتن شغل و
درآمد مناسب ،بر دیررسی ازدواج یا باالرفتن سن مناسب ازدواج مؤثرند.
در این حوزه به چند مطالعۀ خارجی نیز اشاره میشود:
مکدونالد هیوول ( ) 233در پژوهشی با عنوان «بررسی علل افزایش سن ازدواج» نشان داد
یکی از مهمترین عوامل ،تحصیالت عالی زنان است که با تأخیر در ازدواج همبستگی دارد.
اشتغال زنان ،دشواری دسترسی به زوج مناسب بهدلیل نبود تعادل جنسی در هنگام ازدواج و
آزادی بیشازحد در انتخاب همسر ،عوامل دیگر این پدیدهاند .همچنین براساس نتایج،
ازدواجهای ترتیبدادهشده در مقایسه با ازدواجهای آزاد در سنین پایینتری اتفاق میافتد .در
ممالک غربی ،افراد آزادی تقریباً کاملی در انتخاب شریک زندگیشان دارند .در کشورهای
درحالتوسعه ،ازدواجهای ترتیبدادهشده در خانوادههای هستهای ،احتماالً کمتر از خانوادههای
گسترده است.
ترنر ( ) 222در بررسی «تأخیر سن ازدواج در کانادا» نشان داد سن ازدواج در بسیاری از
زنان آمریکا افزایش یافته است .همچنین در زنان جوانتر کانادایی با سن کمتر از  3سال که در
شهرهای بزرگ زندگی میکنند ،تحصیالت دانشگاهی دارند و سطح تعهدات مذهبی کمتری
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دارند ،تأخیر در سن ازدواج مشاهده میشود .گارینو (  ) 22در «بررسی تمایل جوانان به
ازدواج» نشان داد عواملی نظیر میزان طالق در جامعه ،اهداف دورههای مختلف زندگی و عالیق
آموزشی و تحصیلی ،از عواملی هستند که بر تمایل فرد به ازدواج اثر میگذارند؛ بنابراین،
جوانانی که فرزند طالق هستند ،کسانی که اهداف تحصیلی درازمدت دارند یا برای آیندة
زندگی خود و فرزندانشان اهداف طوالنیمدت دارند ،دیرتر ازدواج میکنند .ایزا و ریا ( ) 22
در «بررسی اهداف زندگی در اسپانیا و پدیدة تأخیر در سن ازدواج» نشان دادند افزایش سن
ازدواج در اروپای شمال غربی ،به کشورهای مدیترانهای اسپانیا و ایتالیا گسترش یافته است.
آنها همچنین تغییر شرایط زندگی در نتیجۀ ازدواج ،مانند ناتمامماندن تحصیالت ،تولد فرزند و
صرف مستقیم هزینههای مادی برای پرورش کودک را دالیل کاهش تمایل به باروری و درنتیجه
ازدواج و تشکیل خانواده دانستند .میترا ( ) 223به مطالعۀ «عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر
سن ازدواج و باروری کلی در نپال» پرداخت .براساس نتایج ،بین میزان تحصیالت والدین و سن
ازدواج فرزندان ،رابطۀ معکوس وجود دارد و با باالرفتن میزان تحصیالت والدین (بهویژه
تحصیالت مادر) ،سن ازدواج فرزندان کاهش مییابد .شهرنشینی بهعنوان یکی از شاخصهای
نوسازی ،عمدتاً با ازدواج در سنین باالتر هماهنگ است .افزایش امکانات مربوط به گذران
اوقات فراغت و استفادة بیشتر از وسایل ارتباطجمعی نیز معموالً موجب ازدواجهای دیررس
میشود .در کشورهایی که جایگزینهای زندگی ازدواجی در دسترس و پذیرفتهشده است یا
فعالیت جنسی خارج از خانواده مقبول است ،میزان ازدواج پایینتر است .همچنین نوسازی با
تغییر ساختار سنی و جنسی جمعیت و تغییر ایدهها و ارزشهای مربوط به ازدواج ،بر وضعیت
افراد آمادة ازدواج و دردسترسبودن همسر مناسب نیز اثر گذاشته است .همچنین در این
بررسی ،تأثیر میزان تحصیالت و بهبود موقعیت زنان بر تشکیل خانواده نیز نشان داده شد.
در پژوهشهایی که به آنها اشاره شد ،بهوضوح میتوان تأثیر تغییرات ساختاری و ارزشی
بر ازدواج و تشکیل خانواده را مشاهده کرد .در پژوهش حاضر ،هردو نوع تغییرات در قالب
عوامل اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی بررسی و مطالعه میشود.

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Guarino
2. Iza and Riea
3. Mitra
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مبانی نظری
به عقیدة دورکیم ،ازدواج و بهتبع آن خانواده ،تحوالت عمدهای را پشت سر گذاشته است .به
سخن وی« ،خانواده گروهی طبیعی نیست که بهوسیلۀ والدین بنا شده باشد؛ بلکه نهادی است
اجتماعی که عوامل اجتماعی آن را بهوجود آوردهاند ».وی در کتاب تقسیم کار اجتماعی ،ضمن
اشاره به انتقال انسجام از مکانیکی به ارگانیکی ،آثار تحوالت ازدواج و خانواده را بهصورت
بروز بیهنجاری و اختالل و نابسامانی در روابط ،قواعد و ارزشهای اجتماعی بررسی میکند.
به عقیدة دورکیم ،با گذر به جامعۀ ارگانیکی ،وجدان جمعی ضعیف میشود ،فردیت رشد
مییابد و اختالل و نابسامانی در قواعد و ارزشها شایع میشود (آزاد ارمکی.) 2 : 80 ،
در زمینۀ «کارکردگرایی دورکیم» ،یکی از مهمترین نظریههایی که جامعهشناسان در تحلیل
مسائل خانوادگی به آن توجه داشتهاند« ،کارکردگرایی ساختاری پارسونز» است .این نظریه توجه
ما را به چگونگی شکلگیری رفتارهای فردی بهوسیلۀ ساختارها جلب میکند؛ به این معنا که
اگرچه افراد ،امکان انتخاب برای عمل دارند ،انتخابها از طریق ساختارها شکل داده میشود.
در این مکتب و در مدل پارسونز ،چهار خردهنظام فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
تشکیل شده است که در ارتباط با یکدیگرند و بهترتیب ،کارکردهای حفظ و تداوم الگوها ،نیل
به اهداف ،انطباق با شرایط محیطی ،ایجاد یگانگی و انسجام اجتماعی را بر عهده دارند .شایان
ذکر است که یکی از نظریههای مهم در تحلیل موانع ساختاری ازدواج ،نظریۀ نظام اجتماعی
پارسونز است که هرچند در چارچوب کارکردگرایی ساختاری بهصراحت به این وجه اشاره
نشده است ،مشکالت ازدواج را میتوان با توجه به اختالل یا عدم تعادل بین دو خردهنظام
اقتصادی و فرهنگی بررسی کرد (صدیقاورعی.) 2 : 18 ،
در مقابل نظریهپردازان دستۀ پیشین ،نظریهها و اندیشمندانی وجود دارند که به نقش عوامل
فرهنگی و تغییر ایدهها در تبیین تغییرات خانواده اشاره میکنند و به نظریهها یا تبیینهای ایدهای
موسوماند .یکی از معروفترین نظریهها در این زمینه ،نظریۀ «مدرنیزاسیون ویلیام گود » است
که دگرگونی در خانواده را نتیجۀ اجتنابناپذیر دگرگونیهای ساختاری (جامعه) و
دگرگونیهای ایدئولوژیکی میداند .به عقیدة وی ،هنگامیکه دگرگونیهای ساختاری (مانند
صنعتیشدن ،شهرنشینی و )...و دگرگونیهای ایدئولوژیکی در سطح کالن رخ میدهد،
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1. William Good
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سازمانهای سطوح خرد (خانواده) نیز باید بهاجبار خود را با سطح کالن انطباق دهند (اعزازی،
 .) 1 : 82درواقع ،گود معتقد است که تغییرات ملموسی در نظام خانواده در جهان درحال
وقوع است که همۀ آنها در نقطۀ مشترکی با هم تالقی میکنند که عبارت است از افزایش سن
ازدواج ،کاهش ازدواجهای ازپیشتعیینشده و افزایش آزادی در انتخاب همسر .به اعتقاد وی،
پارامترهای ازدواج در جوامع مختلف ،همگرایی دارند (گود.)31 : 3 ،
مطابق این دیدگاه ،مدرنیزاسیون در سطح فردی و اجتماعی ،با تأثیرگذاری بر زمان ازدواج
صورت میگیرد .از میان مهمترین شاخصهای مدرنیزاسیون نیز میتوان به گسترش فرصتهای
تحصیلی ،تغییرات وسیع در نیروی کار و فعالیتهای شغلی ،اشتغال زنان و شهرنشینی اشاره
کرد .افرادی که در مناطق شهری زندگی میکنند ،بهدلیل شیوههای متفاوت زندگی و نیز کنترل
اجتماعی ضعیفتر ،دیرتر از مناطق روستایی ازدواج میکنند (محمودیان .)3 : 8 ،درواقع،
بعضی از محققان برای تبیین تفاوت افراد در زمان تشکیل خانواده ،از مفهوم نوسازی استفاده
کردند (مالهوترا و تسوی .) 220 ،برایناساس ،کاهش یا افزایش سن ازدواج ،با درجات نوسازی
مقایسه میشود .در جریان نوسازی ،خانوادهمحوری به فردمحوری تبدیل میشود .فرایند
نوسازی ،با ترجیح خانوادة هستهای ،فردمحوری (درمقابل خانوادهمحوری) ،بهبود موقعیت زنان،
گسترش تحصیالت عمومی ،شهرنشینی و ازدواجهای با انتخاب آزاد ،تشکیل خانواده در سنین
باالتر را تشویق میکند (کوساگو.) : 222 ،
بدینترتیب ،بهطورکلی باید گفت در جریان نوسازی ،بسیاری از کارکردهای قدیمی
خانواده ،به سازمانها و نهادهای دیگر واگذار میشود .این تغییر کارکرد ،شبکۀ اجتماعی را
جایگزین شبکۀ خویشاوندی میکند و خانواده به واحدی هستهای که بر فردگرایی استوار است،
تبدیل میشود .فردگرایی بدینمعناست که خود افراد درمورد بخش عمدهای از مسائل مربوط به
زندگی اعضای خانواده ،مانند تشکیل خانواده و ازدواج تصمیمگیری میکنند .این فردگرایی که
میتوان آن را کنترل بیشتر افراد بر سرنوشت خود تلقی کرد ،فرایند عملیشدن و تصمیمگیری
امور را در مقایسه با زمانی که توسط خانواده انجام میشد ،متحول میکند .از اینرو ،شروع
نوسازی ،با تأخیر در تحقق تصمیمهای فردی هماهنگ است که بهدنبال آن ،ازدواجها با
انتخابهای آزاد و معموالً تحقق در سنین باالتر همبستهاند (کوساگو.) 2 : 222 ،
در کشور ما نیز بسط مدرنیته در  32سال اخیر ،به مدرنیزاسیون و تجدد ختم نشد و
بهتدریج محتوای فرهنگی و شیوة زیست غربی نیز در تاروپود نظام اجتماعی ایرانیان رخنه کرد.
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با گسترش شهرنشینی ،فرهنگ جامعه نیز متحول شد .تاریخ تحوالت اجتماعی در ایران نشان
میدهد مهمترین و شاید نخستین نهادی که کانون این دگردیسی قرار گرفت ،خانواده بود .در
مسیر این تحوالت ،خانوادههای گسترده و سنتی ،به خانوادههای هستهای و مدرنی بدل شدند که
التزامی به بعضی از سنن گذشته نداشتند .از مهمترین این سنتها که تغییر یافت ،ازدواج بود که
با گذشت زمان ،شکل و شمایل جدیدی گرفت و حتی فلسفۀ آن تغییر کرد .هرقدر به طبقات
باال نزدیک میشویم ،دامنۀ این تغییرات بیشتر میشود و قالبی مدرنتر به خود میگیرد .البته
تغییر سبک زندگی در این فرایند ،متأثر از مسائل مختلف از جمله اشتغال و تحصیل بود که
بهمرور زمان ابعاد تازهتری یافت؛ بهطوریکه اساساً تلقی و نگرش به آن ،فارغ از مسائل مالی و
تحصیلی ،عوض شد و به تغییر ماهیت و کارکرد امروزی آن ختم شد .به این معنا که شکل
خطی و کلیشهای ازدواج -که برای مثال ،با رسیدن دختر به سن بلوغ و پایان سربازی برای
پسران ترسیم میشد -تغییر یافت و نوعی ساختارشکنی که جزء ذات مدرنیته بود ،در این حیطه
نیز اتفاق افتاد (بهنام.) 2 : 38 ،
بهتازگی نسخۀ جدیدی از تبیینهای ایدهای و ارزشی تغییرات خانواده ،با عنوان «نظریۀ
ایدهآلیسم توسعه» مطرح شده است .در این نظریه ،بر اشاعه و گسترش ایدههای مربوط به
توسعه ،پیشرفت و مدرنیته در سطح جهان ،بهعنوان نیروهای مهم و اثرگذار در تغییرات ارزشی
و رفتاری خانواده تأکید شده است .براساس این دیدگاه ،در چند قرن گذشته ایدههای توسعه و
پیشرفت بهعنوان یک آرمان بشری مطلوب در سراسر جهان پذیرفته شدند و به شکل بستهای از
ایدهها (ایدهآلیسم توسعه) انتشار یافتند .بستۀ ایدهآلیسم توسعه ،حاوی مجموعهای از ایدهها
بدین شرح است . :جامعۀ مدرن ،جامعهای خوب و قابلدستیابی است؛  .خانوادة مدرن،
خانوادهای خوب و قابلدستیابی است؛  .خانوادة مدرن و جامعۀ مدرن ارتباط علی متقابل دارند
و الزم و ملزوم یکدیگرند؛  .3انسانهای مدرن آزاد و برابرند و روابط اجتماعی آنها مبتنیبر
توافق و اجماع است .این مجموعه از ایدهها ،آرمانها و ایدهآلهای تأثیرگذاری را ایجاد کرده که
در تغییرات نگرشی و رفتاری خانواده در سطح جهان ،نیرویی قدرتمند بوده است .هرجا
عناصری از ایدهآلهای اساساً غربی ،توسعه یافتهاند و اشکال مربوط به آن در خانواده پذیرفته
شدهاند ،به تسریع تغییر در بسیاری از رفتارهای جمعیتی و خانوادگی کمک کردهاند؛ مانند
افزایش استفاده از روشهای پیشگیری ،کاهش باروری و رواج خانوادههای کوچکتر ،افزایش
سن ازدواج ،نظارت کمتر والدین بر ازدواج جوانان ،طالق بیشتر ،برابری جنسیتی بیشتر و روابط
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جنسی و فرزندآوری خارج از محدودة ازدواج .درعینحال ،مقاومت دربرابر عناصری از
ایدهآلیسم توسعه در نقاطی از دنیا ،عاملی در ابقای الگوها و اشکال سنتی خانواده بوده است
(عسکری ندوشن و همکاران.) 2 : 88 ،
براساس نظریۀ دیگری که «تورم رکودی» نامیده شده است ،در دورههای رواج و رونق
اقتصادی ،مردم بیشتر ازدواج میکنند و در دورههای بحران و رکود اقتصادی ،ازدواجها به تأخیر
میافتند یا کامالً منتفی میشوند .بروز انواع بحرانهای اقتصادی و مهمترین مؤلفههای تورم
رکودی نظیر حجم نقدینگی ،تورم ،رکود ،کاهش حجم تولید ،بیکاری ،مصرفگرایی و افزایش
سطح انتظارات ،بر سن ازدواج جوانان آثار منفی گذاشته و در عرصۀ اقتصادی موانع و مشکالتی
را برای ازدواج جوانان ایجاد کرده است (مجدالدین.) 3 : 80 ،
اما نظریۀ دیگر در این زمینه «گزینش معقوالنۀ هکتر» است .تفاوت اساسی میان این نظریه با
سایر نظریههای مطرح درمورد ازدواج این است که بیشتر دیدگاهها ،به ازدواج ،بیشتر بهعنوان
یک عمل اخالقی مینگرند ،اما این دیدگاه از منظر فایدهگرایانه به ازدواج نظر دارد.
صاحبنظران این دیدگاه بر این باورند که افراد به رفتارهایی تمایل دارند که منفعت آنها را
بیشتر تأمین کند .براساس این نظریه ،افراد آگاه و هدفمند ،در هر شرایطی بهدنبال بیشینهکردن
سود خود هستند .در زمینۀ ازدواج ،با بهرهگیری از نظریۀ گزینش معقوالنه میتوان گفت افراد
زمانی ازدواج میکنند که سودی در آن باشد؛ یعنی بتوانند از طریق ازدواج پایگاه و منزلت
اجتماعی خود را حفظ کنند یا ترقی دهند و اگر چنین موقعیتی پیش نیاید ،پدیدهای به نام تأخیر
در سن ازدواج در جامعه پدیدار میشود (قائمیزاده و رسولی)8 : 2 ،
درنهایت ،باید اذعان داشت این واقعیت که سن ازدواج جوانان در سالهای اخیر افزایش
یافته ،پدیدهای قابلتأمل و بااهمیت است؛ افزایش سن ازدواج ،بنا به اندیشههای متفکران مطرح-
شده ممکن است ناشی از علل و عوامل گوناگون اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و ...باشد و الزم
است که بهصورت دقیق بررسی شود تا بتوان برایناساس ،راهحلهای مفیدی ارائه کرد.

فرضیات پژوهش
 باالرفتن سن ازدواج ،متأثر از عوامل فرهنگی است. باالرفتن سن ازدواج ،متأثر از عوامل اجتماعی است. -باالرفتن سن ازدواج ،متأثر از عوامل اقتصادی است.
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روش تحقیق
این پژوهش پیمایشی است و تدوین مبانی و چارچوب نظری آن به روش کتابخانهای (اسنادی)
انجام شده است .جامعۀ آماری این پژوهش شامل شهروندان  2سال به باالی شهر ایالم است
که از لحاظ جمعیتشناختی و جامعهشناختی در دورهای هستند که میتوانند تشکیل خانواده
دهند .این گروه دربارة ازدواج آگاهی یافتهاند ،از نظر سنی در شرایطی هستند که تشخیص دهند
چه عواملی مانع ازدواج آنهاست و همینطور با توجه به ذهنیتشان از اطرافیان خود که سن
ازدواجشان از مرز تعادل گذشته است ،قادر به تشخیص عوامل مؤثر بر دیررسی ازدواج هستند
و برای محققان نمونهای نسبتاً کامل بهشمار میروند.
در این پژوهش ،با استفاده از فرمول کوکران  83نفر از شهروندان  2سال به باالی شهر
ایالم ،به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای احتمالی ،انتخاب و مطالعه شدند:
فرمول کوکران

)Nt 2 p(1  p
)Nd 2  t 2 p(1  p

)(172213)(1 / 96) 2 (0 / 5)(0 / 5
)(172213)(0 / 05) 2  (1 / 96) 2 (0 / 5)(0 / 5

n

384 

برای انتخاب نمونه ،ابتدا بلوکهای هردو منطقۀ شهر ایالم شمارةگذاری شدند .سپس پنج
بلوک از هر منطقه مشخص شد و از هر بلوک،

منزل تعیین شدند .گردآوری دادهها با استفاده

از پرسشنامه صورت گرفت .برای باالبردن اعتبار معیار تحقیق ،در طراحی پرسشنامه ،از گویهها
یا معرفهای آزمودهشده در پژوهشهای پیشین استفاده شد .پس از رفع اشکال با نظر خبرگان،
پرسشنامه در دو مرحلۀ مقدماتی و نهایی ،در میان پاسخگویان توزیع شد .برای تحلیل پایایی
گویههای پرسشنامه نیز از ضریب پایایی آلفا استفاده شد که میزان آن در متغیرهای مختلف به
شرح جدول

است .درنهایت ،تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار ( SPSSضریب

همبستگی پیرسون ،آزمون تی و )...انجام گرفت.
جدول  .2میزان آلفای کرونباخ (پایایی) گویهها
متغیر

میزان آلفا (درصد)

عوامل اجتماعی

13

عوامل اقتصادی

8

عوامل فرهنگی

18
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تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
متغیر وابسته :دیررسی ازدواج
تعریف مفهومی :ازدواجی که در سن قانونی و سن عرفی جامعه رخ نمیدهد و دیرتر از این
حدود سنی هم در میان زنان و هم مردان به وقوع میپیوندد که تشکیل خانواده را به تأخیر
میاندازد.
تعریف عملیاتی :از آنجاکه سن ،شاخصی مهم برای عملیاتیکردن مفهوم دیررسی ازدواج به-
شمار میرود ،در اولین گام ،آمارهای مربوط به این حوزه بررسی شد و براساس تازهترین
بررسیهای آماری تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ایالم دربارة متوسط سن ازدواج در استان
ایالم و از سوی دیگر براساس تعریف عرفی /محلی ،سن دیررسی ازدواج در میان دختران  2تا
 3سال و در بین پسران  0تا  32سال درنظر گرفته شد.
متغیرهای مستقل
در این مطالعه ،دو دسته از عوامل ساختی و ارزشی -ایدهای بهعنوان عوامل تأثیرگذار بر پدیدة
دیررسی ازدواج درنظر گرفته شدند که دستهبندی و مطالعۀ آنها در سه گروه عوامل اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی انجام گرفت.

عامل اقتصادی
تعریف مفهومی :نظام تولید و مبادلهای که نیازهای مادی افرادی را که در جامعۀ معینی زندگی
میکنند ،تأمین میکند (شایانمهر.)13 : 11 ،
تعریف عملیاتی :برای متغیر عامل اقتصادی در این پژوهش ،شاخص هایی در بعد ماادی باه
شرح زیر در نظر گرفته شد و با استفاده از طیف لیکرت ارزیابی شد :مهریۀ باال ،جهیزیۀ سنگین،
هزینۀ مراسم ازدواج (مانند خواستگاری ،نامزدی ،حنابندان و ،)...بیکاری ،مشکل مسکن و تأمین
ضروریات زندگی ،تورم و درآمد پایین.

عامل اجتماعی
تعریف مفهومی :گروهها یا زمینههایی که فرایندهای مهم اجتماعیشادن در آنهاا رخ مایدهاد
(گیدنز .)12 : 83 ،بهعبارتی ،روابط درون گروه های اولیه ،ثانویه ،شرایط محیطی و معضاالت
و قوانین موضوعۀ اجتماع دربارة ازدواج مدنظر بوده است.
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تعریف عملیاتی :برای متغیر عامل اجتماعی در این پژوهش ،شاخصهایی در دو بعد عرفی
و قانونی به شرح زیر درنظر گرفته شد و ارزیابی آن با استفاده از طیف لیکرت انجام گرفت:
اعتیاد ،رعایت ترتیب سنی برای ازدواج فرزندان ،مهاجرت ،ازهمگسیختگی خانوادگی ،ازدواج
درونگروهی ،نبود حمایت دولتی ،تنوع قوانین برای ازدواج  ،طوالنیبودن مدت تحصیل و
مسئلۀ خدمت سربازی پسران.

عامل فرهنگی
تعریف مفهومی :این عامل ،تأثیرهای مذهب ،شیوههای تفکر و آگاهی را شامل میشود (گیدنز،
 .)020 : 83بهزعم مردمشناسان ،فرهنگ یک گروه ،ابداع تمام مدلهای اجتماعی رفتار است
که همه یا بیشتر اعضای گروه بهطور آشکار به آن عمل میکنند (روحاالمینی.)3 : 8 ،
تعریف عملیاتی :برای متغیر عامل فرهنگی در این پژوهش ،شاخصهایی در بعد ارزشی به
شرح زیر درنظر گرفته شد و با استفاده از طیف لیکرت ارزیابی شد :رواج فردگرایی ،رواج
ابتذال در جامعه ،کمرنگشدن ارزشهای دینی ،بیاعتمادی به آینده ،آرمانگرایی افراد،
تجملگرایی و کمرنگبودن فرهنگ سادهزیستی ،نفوذ فرهنگ غربی (فرهنگ غیرایرانی).

یافتهها
تحلیل توصیفی
از میان  83پاسخگو در این پژوهش 3 ،درصد ( 20نفر) را مردان و  32درصد ( 88نفر) را
زنان تشکیل میدهند 38/1 .درصد ( 81نفر) در گروه سنی  2 - 8سال 8/3 ،درصد (38
نفر)

 3 -سال و /3

درصد ( 38نفر) در گروه سنی  3سال به باال قرار دارند و 2/

درصد سن خود را گزارش ندادهاند .بیشتر پاسخگویان (  3/درصد3 /
لیسانس دارند و کمترین درصد ( /3درصد/

نفر) تحصیالت

نفر) مربوط به پاسخگویانی است که

تحصیالتی ندارند و بیسوادند .از نظر وضعیت تأهل  00/درصد ( 33نفر) با بیشترین فراوانی
متأهلاند 2/1 ،درصد (8

نفر) مجردند و  /درصد ( 2نفر) وضعیت تأهل خود را مطلقه

گزارش کردهاند 2/8 .درصد ( نفر) نیز وضعیت تأهل خود را گزارش ندادهاند.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .منظور وجود قوانینی مانند ازدواج موقت است که سبب شده است جوانان از نظر جنسی و عاطفی ارضا شوند و
این روند ،در روال ازدواج دائم و شکلگیری خانواده از جمله در سن ازدواج خلل وارد کرده است.
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جدول  .1توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برای تعیین سن دیررسی ازدواج دختران
ردیف

3

طبقات

فراوانی

درصد

زیر  2سال

0

2/3

 3 - 2سال

0

08

 32 - 0سال

1

2

 32سال به باال

3

/0

جمع کل

83

22

جدول  .9آمارههای توصیفی سن دیررسی ازدواج دختران از نظر پاسخگویان
گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

اشتباه معیار

سن دیررسی ازدواج برای دختران

83

/ 0

2/0 3

/ 0

همانطورکه در جدول

مشاهده میشود 2/3 ،درصد ( 0نفر) سن دیررسی ازدواج برای

دختران را زیر  2سال اعالم کردهاند 08 .درصد (  0نفر) بین  2تا  3سال 2 ،درصد ( 1
نفر) بین  0تا  32سال و  /0درصد ( 3نفر)  32سال به باال گزارش کردهاند.
جدول  .9توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برای تعیین سن دیررسی ازدواج پسران
ردیف

طبقات

فراوانی

درصد

زیر  2سال

1

/8
2/3

 3 - 2سال
 32 - 0سال

02

3 /1

3

 32سال به باال

2

0/8

3

بیجواب

2/

جمع کل

22

83

جدول  .5آمارههای توصیفی سن دیررسی ازدواج پسران از نظر پاسخگویان
گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

اشتباه معیار

سن دیررسی ازدواج برای پسران

83

/2

2/120

3/21
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همانطورکه در جدول  3مشاهده میشود /8 ،درصد ( 1نفر) سن دیررسی ازدواج برای
پسران را زیر  2سال 2/3 ،درصد (

نفر) بین  2تا  3سال 3 /1 ،درصد ( 02نفر) بین

 0تا  32سال 0/8 ،درصد (  2نفر)  32سال به باال گزارش دادهاند و  ( 2/نفر) هم پاسخی
ندادهاند.

نتایج استنباطی
جدول  .6نتایج بررسی تأثیر متغیر مستقل بر دیررسی ازدواج
میانگین

انحراف معیار

اشتباه معیار

حداقل

فراوانی
دیررسی ازدواج

8

8 /3

2/3

2/313

32

عامل فرهنگی

38

1/1

3/22

2/ 02

حداکثر
3
32

عامل اجتماعی

30

/2

3/ 8

2/ 82

8

33

عامل اقتصادی

10

/82

3/

2/

8

2

جدول  .7نتایج حاصل از آزمون معناداری ضریب همبستگی رابطۀ متغیر مستقل با دیررسی ازدواج
عامل مؤثر

ضریب
همبستگی

مقدار

سطح
معناداری

سطح خطا

عامل فرهنگی

اسپرمن

**2/133

2/222

عامل اجتماعی

اسپرمن

**

2/322

2/222

 3درصد

عامل اقتصادی

اسپرمن

**2/313

2/222

 3درصد

 3درصد

با توجه به جدول  ،1نتایج حاصل از ضریب همبستگی و عدد سطح معناداری ،بیانگر وجود
رابطۀ معنادار بین دو متغیر دیررسی ازدواج و عامل فرهنگی است .همچنین اعداد حاصل از
آزمون باال ،نشانگر وجود رابطۀ معنادار بین متغیرهای دیررسی ازدواج و عامل اجتماعی است.
درنهایت ،نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپرمن و عدد سطح معناداری بین دو متغیر
دیررسی ازدواج و عامل اقتصادی نشان میدهد بین این دو متغیر رابطۀ معنادار و همبستگی
وجود دارد؛ بنابراین ،وجود ارتباط بین متغیر دیررسی ازدواج با عوامل فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی اثبات میشود و فرضیههای مطرحشده تأیید میشوند.
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تحلیل مسیر
در پژوهش حاضر ،برای تعیین تأثیرهای مستقیم ،غیرمستقیم و کلی متغیرهای مستقل پژوهش بر
متغیر دیررسی ازدواج ،از آزمون تحلیل مسیر استفاده شده است.

شکل  .2مدل مسیر عوامل مؤثر بر دیررسی ازدواج
جدول  .0تحلیل مسیر میزان دیررسی ازدواج براساس متغیرهای مستقل
نوع اثر
متغیرهای مستقل

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

عوامل اقتصادی

2/3

2/ 3

2/01

عوامل اجتماعی

2/30

2/ 8

2/13

عوامل فرهنگی

2/3

-

2/3

مطابق جدول  ،8متغیر عامل اقتصادی بر دیررسی ازدواج 3 ،درصد اثر مستقیم و  3درصد
اثر غیرمستقیم دارد .متغیر عامل اجتماعی  30درصد اثر مستقیم و  8درصد اثر غیرمستقیم دارد
و همچنین عامل فرهنگی با  3درصد ،بیشترین اثرگذاری را بهصورت مستقیم و بدون اثر
غیرمستقیم بر دیررسی ازدواج دارد.
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همچنین در مدل حاضر ،شاخصهای متغیر عوامل فرهنگی ،متغیر میانی (درونداد) و
شاخصهای عوامل اقتصادی و اجتماعی ،متغیرهای بیرونی بهشمار میروند.

نتیجهگیری
نظر به اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده در زندگی افراد و با توجه به افزایش نسبت افراد
واجدالشرایط برای ازدواج در جمعیت کنونی کشور ،مطالعۀ تغییرات سن ازدواج و شناخت علل
مؤثر بر آن ،هم از بعد عملی و هم از بعد کاربردی ،در برنامهریزی اقتصادی و اجتماعی ملی و
محلی اهمیت بسزایی دارد .بر این مبنا ،هدف پژوهش حاضر ،بررسی عوامل مؤثر بر پدیدة
دیررسی ازدواج است.
همانطورکه پیشتر هم اشاره شد ،در این پژوهش  3درصد پاسخگویان مرد و  32درصد
آنها زن هستند 00/ .درصد آنها متأهلاند و  38/1درصد آنان بین  2تا  2سال دارند3/ .
درصد آنها تحصیالت لیسانس دارند 8/3 ،درصد آنان کارمندند (خصوصی /دولتی) و 2/33
درصد بیش از  022هزار تومان در ماه درآمد دارند.
عالوهبر یافتههای باال ،درمورد آزمون فرضیهها مشخص شد که عوامل اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی ،بر پدیدة دیررسی ازدواج تأثیرگذارند و با آن رابطۀ معنادار دارند .براساس نتایج ،با
احتساب همۀ آثار مستقیم و غیرمستقیم و براساس نتایج توصیفی ،عامل اجتماعی بیشترین
تأثیرگذاری را بر پدیدة دیررسی ازدواج دارد؛ چنانکه در اغلب پژوهشهای پیشین مانند
پورکتابی و غفاری ( ) 22و قائمیزاده و رسولی (  ،) 2تأثیر عامل اجتماعی بر افزایش سن
ازدواج بسیار مشهود است .مواردی مانند ادامۀ تحصیل پسران و بهویژه دختران ،مهاجرت و...
که میتوان آنها را از مصادیق مدرنیزاسیون در جامعه دانست ،موجب میشوند که فکرکردن به
ازدواج و تشکیل خانواده و مسئولیتپذیری در افراد ،جایگاه ممتازی نداشته باشد و رسیدن به
اهداف دیگر در اولویت قرار گیرد؛ بنابر نظریۀ ویلیام گود ،قرابت و درواقع ،بین فرایند مدرنیته
و پدیدة تأخیر در سن ازدواج همگرایی وجود دارد .این نظریه ،تغییرات ایجادشده در سن
ازدواج را نتیجۀ دگرگونی ارزشها و نگرشهای جوانان -که خود معلول مدرنیسم است-
میداند.
پس از عامل اجتماعی ،عامل اقتصادی بیشترین تأثیر را بر پدیدة دیررسی ازدواج دارد؛
بهطوریکه در بیشتر پژوهشهای پیشین از جمله ضرابی و مصطفوی ( ) 22بر نقش عامل
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اقتصادی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل در افزایش سن جوانان بسیار تأکید شده است.
براساس پیشبینی عمدة نظریۀ تورم رکودی ،هنگامیکه اوضاع اقتصادی جامعه مناسب باشد،
میل به ازدواج افزایش مییابد و زمانیکه مناسب نباشد ،تأخیر در سن ازدواج بیشتر میشود و
بهعنوان یک مسئلۀ اجتماعی نمود مییابد .به اعتقاد کارکردگرایان نیز اقتصاد و خانواده ،دو نهاد
اجتماعی مرتبط و پیوسته در نظام اجتماعی هستند و رابطۀ زن و شوهر در ازدواج ،بهگونهای
بسیار متفاوت ،به موقعیت اقتصادی آنها بستگی دارد؛ برای مثال ،فردی که بیکار است ،در
مقایسه با فردی که مشغولبهکار است ،موقعیت متفاوتی برای ازدواج دارد .براساس نظریۀ آنها،
ازدواج و تشکیل خانواده ،حاصل تعامل تمامی خردهنظامهای جامعه با یکدیگر است؛ چنانکه
برای ازدواج باید شغل (درآمد) و مسکن مناسب مهیا شود که الزمۀ آن ،تحصیل (آموزش) و
کسب تخصص است.
در بررسی تأثیر عامل فرهنگی بر پدیدة دیررسی ازدواج -که رتبۀ سوم تأثیرگذاری (مستقیم
با  2/3درصد) بر افزایش سن ازدواج را دارد -نتایج نشان میدهد هنوز ارزشها ،بهویژه
ارزشهای مذهبی در جامعۀ ما در زمینۀ ازدواج و تشکیل خانواده نقش خود را از دست
ندادهاند ،اما نفوذ فرهنگ غرب و فردگرایی و ...سبب کمرنگشدن آنها میشود و شکلگیری
هویت ایرانی /اسالمی ناب را به خطر میاندازد .جلوگیری از این امر ،منوط به برنامهریزی و
اجرای آن است .اگر عوامل اقتصادی و اجتماعی ،شرایط ازدواج بهموقع در جامعه را مهیا
سازند ،عامل فرهنگی نقش مکمل آنها را بازی خواهد کرد و با تقدسدادن به امر ازدواج،
زمینههای تحقق بهینۀ آن را فراهم میسازد .براساس وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
کنونی جامعه ،پدیدة ازدواج با راهها و وسایل مورد نیاز آن هماهنگ نیست .چنین گسستی میان
اهداف و راههای نیل به آن ،جامعه را در همۀ امور از جمله ازدواج و نهاد خانواده دچار
بیسامانی میکند که حاصل آن کجروی و بروز بسیاری از آسیبها و انحرافهای اجتماعی و
اخالقی است و جامعه را به قهقرا میکشاند .درواقع ،یکی از ضرورتهای جامعه ،ازدواج و
تشکیل خانواده است که اهداف و کارکردهای آشکار و پنهان فراوانی دارد و این جامعه است که
باید برای رسیدن به نظم اجتماعی ،وسایل و راههای رسیدگی به این ضرورت را در اختیار
اعضای خود و نیروی جوان جامعه قرار دهد .اگر افراد جامعه ،هنگام رسیدن به سن ازدواج با
مشکالت ناشی از ناهماهنگی بین راهها و اهداف ،مانند برنامهریزیهای ضعیف آموزشی و
مدیریت ناتوان در بخشهای گوناگونی مانند اشتغال و ...روبهرو شوند ،از تشکیل خانواده
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بازمیمانند و این امر ،جامعه را دچار نابسامانی و بحران میسازد .بهعبارتی ،باالرفتن سن
ازدواج ،عالوهبر اینکه آثار منفی جبرانناپذیری از لحاظ روانی و اجتماعی و حتی زیستی در
سطح فردی از خود برجای میگذارد ،در سطح جامعه نیز آسیبهای فراوانی دارد .شایان ذکر
است اگر پایههای خانواده سست شود ،انگیزهها و الگوهای فرهنگی ،دیگر توان حفظ الگو و
هنجارسازی و نهادینهکردن آنها را در جریان جامعهپذیری نخواهند داشت و انسجام و بقای
جامعه با بحران روبهرو میشود.
درنهایت ،باید خاطرنشان کرد که نتایج پژوهش حاضر در زمینۀ عوامل جمعیتی ،اجتماعی و
اقتصادی تأثیرگذار بر مسئلۀ دیررسی ازدواج مؤید پژوهشهای پیشین است و بررسی همزمان
این عوامل با عامل فرهنگی ،تا حدودی ابعاد جدیدی از این مسئلۀ اجتماعی را روشن میسازد.
در این زمینه پیشنهادهای زیر ارائه میشود .در بعد اجتماعی :فراهمکردن شرایط ازدواج آسان،
کنترل فساد و ابتذال در جامعه و گسترش مراکز مشاورة ازدواج برای آگاهیبخشی بیشتر به
جوانان درمورد ضرورت تشکیل خانواده در وقت مناسب و بیان مزایای این امر؛ در بعد
اقتصادی :کاهشدادن بیکاری با اتخاذ تدابیر مناسب و ایجاد کارآفرینی ،استفاده از نیروهای
جوان و خالق ،اولویتدادن بیشازپیش به افراد متأهل در امور مختلف از جمله امور اداری و
اقتصادی ،اختصاص وام قرضالحسنه به میزان کافی بنا به ضروریات زمان؛ در بعد فرهنگی:
گسترش فرهنگ قناعت و دوری از چشم و همچشمی ،آگاهیبخشی درمورد اولویتدادن به
ازدواج در کنار مسائلی مانند تحصیل و درنهایت گسترش فرهنگ حجاب در جامعه.
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