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 چکیده
 سطوح بر نیز و اعضا بر تأثیرگذاری لحاظبه که است اجتماعی مهم نهادهای از یکی خانواده

 است ازدواج نیز خانواده پیدایش عامل. است برخوردار ای یژهو جایگاه از جامعه، مختلف

 جمله از جوامع ترشدن یچیدهپ با اما دهد،می رخ افراد اجتماعی و جنسی بلوغ اب معموالً که

 در و شدهتر  محسوس اقتصادی -اجتماعی بلوغ و جنسی بلوغ میان فاصلۀ ایرانی، جامعۀ

 تحوالت به توجه با. است یافته انعکاس ازدواج سن افزایش و نوجوانی دورة شدنطوالنی

 به است ممکن ازدواج، سن تأخیر اجتماعی مسئلۀ اخیر، یها دهه در اجتماعی و جمعیتی

 بررسی به حاضر، پژوهش در اساسبراین. کند تهدید را جامعه حیات و شود تبدیل بحران

. شودیپرداخته م «ازدواج دیررسی» اصطالح قالب در ازدواج، سن افزایش بر مؤثر عوامل

 ای خوشه گیری نمونه براساس و است ایالم شهر آن آماری جامعۀ. است پیمایشی مطالعه این

. اند شده انتخاب آماری نمونۀ عنوان به باال به سال 2  شهروندان از نفر 83  ای، چندمرحله

 دارند تأثیر ازدواج دیررسی مسئلۀ بر فرهنگی، و اقتصادی اجتماعی، عوامل نتایج، براساس

 تبع به که است بوده عوامل رسای از بیش فرهنگی، عامل مستقیم تأثیرگذاری میان، این از که

. دارد جوانان ازدواج تحقق بر بسزایی تأثیر که گرفته شکل جامعه در خاصی هویت آن،

 و اقتصادی عوامل و( داددرون) میانی متغیر فرهنگی عامل نتایج، براساس درمجموع

 .روندمی شماربه ازدواج دیررسی مسئلۀ بر مؤثر بیرونی متغیرهای اجتماعی،

 ی،اقتصاد عامل اجتماعی، عامل ازدواج، سن ازدواج، دیررسی ازدواج،: کلیدی یها واژه

 .فرهنگی عامل
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 مسئله بیان و مقدمه
 مختلفی ابعاد در آن اهمیتکه  رود یم شماربه اجتماعی مهم یها گروه یا نهادها از یکی خانواده

 با و خانواده ثبات لویتاو به توجه با دوم، جهانی جنگ از پس دهه اولین در. است یبررس قابل

 خاصی اهمیت خانواده ختیشنا مسائل جامعه بررسی خانواده، مبانی استحکام امکانات بررسی

شد  یا گونه به اجتماعی دیگر یها گروه و نهادها در خانواده نقش و جایگاه ترتیب، ینا به. یافت

 در زیرا شود؛ آغاز خانواده از باید جامعه اصالحهرگونه  کردند اظهارشناسان  جامعه از بعضی که

 مقدمات رو، ینا از. است پیشتاز خانواده جامعه، پابرجای مناسبات به بخشیدنتکامل روند

 نوعچراکه  است؛ برخوردار زیادی اهمیت از -است آن نماد ازدواج که -خانواده یریگ شکل

 و خانواده نهاد دکارکر و شکل در مهمی نقش ی،ا جامعه هر در... و آن دادنرخ زمان ازدواج،

 ارتباط نیستند، یکیو ازدواج،  خانوادهاگرچه  دیگر، عبارتبه. دارد اجتماع در آن بعدی تبعات

 که است ازدواج از ناشی پیوندهای طریق از که مفهوم بدین. دارد وجودها  آن بین نزدیکی

 همسر گزینش شاثر در ژیرار آلن راستا، همین در(. 3 :  8   شیخی،)د شو یم تشکیل خانواده
 انسانی، حیات اساسی حوادث و آداب مراسم، تمامی بین در»: نویسد یم معاصر فرانسۀ در

 منظر از هم و زیستی دیدگاه از هم فرد، نظرگاه از هم. است برخوردار بسزا اهمیتی از ازدواج

 رو، ینا زا. باشد پایدار و ثابت غایت نظر از و جهانی آن همانند که نیست نهادی هیچ اجتماعی،

:  8   ی،ساروخان) «گیرد ینم قرار اجتماعی های یدگرگون تأثیر تحت آن همانند نهادی هیچ

 جادیا یۀاول ۀهست ازدواج، گفت باید اسالم در یژهو به ازدواج اهمیت در براین،عالوه ؛(  

 و ها ارزش نیتر یمتعال یو تجل یانسان ۀجامع یبنا سنگ در یواحد خود ۀنوب به و خانواده

 عملی ازدواج تعاریف، براساس(. 3:  8   افروز،)است  متعال خالق نزدکانون  نیتر محبوب

 در دیگر، سوی از. شود یم موجب جنسی پایای روابط برپایۀ را مخالف جنس دو پیوند که است

 چراکه رسد؛ ینم نظربه کافی خود یخود به مخالف جنس دو بین جسمانی روابط ازدواج، تعریف

 به. شود یم جسمانی روابط مشروعیتموجب  که است اجتماعی قرارداد انعقاد مستلزم ازدواج،

 نتیجۀ در که(   : همان) یمباش نیز جامعه تصویب شاهد باید ازدواج تحقق راه در دیگر، بیان

 .گیرد یم شکل جامعه در مشروعطور  به خانواده آن،

 بجا وموقع  به سالم، ازدواج درپی باید خانواده، تشکیل و ازدواج رابطۀ قبول با ترتیب،بدین

 و خانواده شکل و نوع در بسزایی نقش ازدواج، برای( پسر/ دختر)افراد  سن ینه،زم این در. بود
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 اقتصادی، محیطی، شرایطبرحسب  ی،ا جامعه هر در ازدواج سن. دارد جامعه نوع یت،درنها

 است، متفاوت گوناگون جوامع در تنها نه و شود یم تعیین جامعه آن خاص فرهنگی و اجتماعی

 زیاد و کم یادشده، شرایطبا توجه به  و ماند ینم ثابت زمان طول در نیز واحد یا جامعه در بلکه

 بر مؤثر عوامل بررسی به باید آن خاص شرایط به بسته جامعه، هر در بنابراین، شود؛ یم

/ اجتماعی های یزیر برنامه در آن، مفیدآثار  از بتوان تا پرداخت آن در ازدواج یریگ شکل

 .کرد استفاده جامعه سیاسی حتی و اقتصادی

بر ساخت  مؤثر اریبس عامل و یبارور و والدت منشأ که -ازدواج دةیپد ر،یاخ یها سال در

 افتهی یاریبس تحوالت زین ما کشور در -شود یم محسوب آن شیافزا و تیجمع یجنس و یسن

 را کشور تیجمع سوم کی از شیب که -ازدواج طیراش در پسر و دختر تیجمع ادیازد. است

 یها حوزه در تحول و سو کی از -هستند 02 دهۀ دیموال دیشد شیافزا حاصل واند  داده لیتشک

ازدواج در  سن که است شده سبب گرید یسو از جامعه یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد مختلف

 و ینیشهرنش شیافزا: از بارتندع تحوالت نیا. ابدی کاهش ازدواج زانیم و شیجامعه افزا

 از زنان یبرخوردار ،(21 : 83   پور، یکاظم)زنان  التیتحص باالرفتن ژهیو به و یباسواد

 یحت و آن کنترل و ارث حق مانند یمدن حقوق زین و ییزناشو و تیمالک مانند یاجتماع حقوق

 از که ازدواج از شیپ مناسب، شغل و درآمد کسب به لیتما و(   : 228  مارال،)ازدواج  حقوق

 سن شیافزا(. 21 : 83   پور، یکاظم)است  شدنزهیمدرن یسو به جامعه حرکت یها نشانه

 در. است شدهکننده  نگران انمحقق ۀجامع ودولتمردان  یبرا جامعه، دیبازتول بحث در ازدواج

 در مردان و زنان ازدواج سن نیانگیم کشور،احوال  سازمان ثبت آمار براساس و راستا نیهم

 یمعاون بهداشت از نقل به که یطور به ؛هاست استان ریسا از شتریب الم،یا و البرز تهران، یها استان

 نیانگیم با البرز استان از بعد 8 /3 یسن نیانگیم با استان نیا الم،یاستان ا یدانشگاه علوم پزشک

 فر،یناصر)تن سن ازدواج دارد باالرف نۀیدر زم رامقام سوم  2 /  نیانگیم با تهران استان و 8 /8

 در ریتأخ) ازدواج یررسید مسئلۀ بر مؤثر عوامل یبررس به حاضر پژوهش سبب،نیهمبه(. 23  

 یآمار جامعۀعنوان  به المیا شهر شهروندان مطالعه، نیا یبرا. پردازدیم( ازدواج یبرا افراد سن

 شماربه ایرانی جامعۀ اصلی های الشچ از یکی جوانان ازدواج امروزه درواقع،. اند شده انتخاب

 آن، سن در تأخیر یا ازدواج دیررسی و کنند می دوری ازدواج از مختلفی دالیل به جوانان. آید می

 غلط های سنت خاطربه که جوانانی وجود. است یافته نمود اجتماعی مسئلۀ یک عنوان به

 را تجرد پدیدة بمانند، مجرد ارندد دوست که جوانانی و شوند می نشینی خانه به مجبور اجتماعی
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. اندمواجه آن با ایرانی های خانواده از بسیاری که است کرده تبدیل عمومی مشکل یک به

 باالیی توقعات زندگی، آغاز برای و کنند می زندگی خود مادر و پدر با باال سنین تا که جوانانی

 و یفیک راتییتغ(. 2 : 81   تی،چرا اسکندری) اند کرده جدی مشکالت دچار را ازدواج دارند،

. شود یم یخانوادگ یزندگ آن تبعو به یانسان یرفتارها تیفیک در رییتغ موجب ازدواج، یکم

 ،یاجتماع یها یزیر برنامه یاجرا از که شوندیم جامعه در ییها چالش موجب خود راتییتغ نیا

 .کنندیم یریجلوگ... و یفرهنگ

 است، گرفته صورت یمتعدد یها پژوهش ازدواج، یررسید مسئلۀ یبررس نۀیزم در اگرچه

 نیا جینتا واست  محدود قالب، نیا در یفرهنگ و یاقتصاد ،یاجتماع عوامل به زمانهم توجه

 ب،یترتنیبد. سازدیم انینما یاجتماع معضل نیا حل برای را یدیجد یایزوا و ابعاد پژوهش،

 جوانان نیب در ازدواج یررسید ۀمسئل رب یعوامل چه که است نیا حاضر پژوهش یاصل سؤال

 .رگذارندیتأث المیا استان

 تجربی مبانی
 بر مؤثر یتیجمع -یاجتماع عوامل و ازدواج سن تحوالت روند یبررس» در( 82  )نشان  نیآست

 مناطق کیتفکبهها را  شهرستان در ازدواج سن تحوالت روند «13   -33   یها سال یط آن

 سه در زنان ازدواج سن نوسانات بر مؤثر عوامل ج،ینتا براساس. کرد مطالعه ییروستا و یشهر

 یجنس نسبت ،(33  ) سواد زانیم به توان یم عوامل نیا نیتر مهم از. است متفاوت دوره

 یکاریب و اشتغال زانیم ،ها دوره یبعض در. کرد اشاره( 13  ) یعال التیتحص زانیم و( 03  )

 زنان ازدواج سن نیانگیم نیب یچندان تفاوت ان،یم نیدر ا. است بوده میسه روند نیا در زین

 نیباالتر با ییها شهرستان تعداد بر 13   -33   یها سال در و نشده دهید ییروستا و یشهر

 .است شده افزوده زنان ازدواج سن نیانگیم

 ریعشا: یمورد ۀمطالع( اسکان به کوچ از) یفرهنگ راتییتغ» پژوهش در(  8  ) یقربان

 براساس مطالعه نیا. کرد یبررس نسل سه طول در را یتالش ةخانواد نظام یدگرگون ،«لشتا

 کسب و گانیهمسا با یجوار هم. گرفت صورت یریپذ فرهنگ و یفرهنگ سمیالیماتر یۀنظر

 در) یزیغر و یماد ،یاقتصاد مشترکف اهدا براساس خانواده لیتشک و سو کی ازها  آن فرهنگ

 از حجم، نظر از خانواده. است شده یدگرگون نیا جادیا سبب دیگر،از سوی  (مختلف دوران

 بزرگساالن یحت و افتهی شیافزا ازدواج سن. است یدگرگون درحال یا هسته به گسترده شکل
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سن  و سال 2  حداقل را دختر ازدواج سن و ندارند یسالگ 8  ای 1  در ازدواج به یاعتقاد زین

 را خود تیاهم نسل، سه یط زین یلیفام و یگروه درون ازدواج. کنند یم شنهادیپ سال 3  را پسر

 همسر انتخاب در نیوالد هم هنوز اما است، شده لیتبد یگروه برون ازدواج به و داده دست از

 .دارند دخالت خود فرزندان

 «آن بر مؤثر جمعیتی عوامل و ایران در ازدواج سن تحول» پژوهشدر ( 83  )پور کاظمی

 33تا  3  و زنان برای سال 3 تا     سنی گسترة در ایران، در مردان و زنان اجازدو که دریافت

 در زنان ازدواج سن متوسط یجتدر به بعد، به 33   سال از. است نوسان در مردان برای سال

 سن بین یج،براساس نتا. رسید  8   سال در سال   /  به سال 8 /3 از و یافت افزایش ایران

 پایگاه ی،طورکل به و روستا و شهر در سکونت محل قومیت، تحصیالت، سطح و سواد ازدواج،

 بین تناسب نبود) جمعیت سنی ساختمان همچنین. دارد وجود رابطه افراد اجتماعی -اقتصادی

 میزان. است ایران در ازدواج سن تغییرات بر اثرگذار عوامل از ،(نکرده ازدواج مردان و زنان

 افزایشموجب  یالت،تحص یشافزا کهطوریدارد؛ به مستقیم ۀبطبا سن ازدواج را یزن یالتتحص

 . شودیسن ازدواج م

نفر از   2   ،«دختران ازدواج سن شیافزا علل» پژوهش در( 22  ) یغفار و یپورکتاب 

 و مشهد ،آباد خرم ،یسار تهران، شهر پنج در ساکن سالۀ 33 تا 3 متأهل  زنان و مجرد دختران

 یباالتر التیتحص کنند، یم ازدواج رترید که یدختران ج،ینتا مطابق. دکردن یبررس را سنندج

 یها فرصت ۀنیهز ازدواج، با که معتقدند و است یفراماد ازدواج به هاآن نگرش دارند،

 ۀتجرب با همراه ب،یترتنیبد. است ازدواج شیپ ۀهدررفت یهافرصت از شیب ،رفته ازدست

 مناسب یزیر برنامه و یاستگذاریس بدون تجربه نیا اگر ،خرد و یانیم کالن، سطوح در تهیمدرن

 رشیپذ یآمادگ یفرهنگ -یاجتماع لحاظبه چه و یاقتصاد لحاظبه چه زین جامعه و شود حاصل

 .بود خواهد آن مثبت یدستاوردها از شیب آن یمنف تبعات باشد، نداشته را یتحوالت نیچن

 رانیا در زنان ازدواج سن بر مؤثر لعوام یبررس» پژوهش در( 22  ) یمصطفو و یضراب

 پژوهش، جینتا. پرداختند زنان ازدواج سن بر مؤثر عوامل یبررس به «(یاقتصاد کردیرو کی)

 در بودنیشهر ریمتغ نیهمچن. دهد یم نشان زنان ازدواج سن بر را التیتحص سطح مثبت ریتأث

 زین مختلف یها تیقوم انیم در. دارد یمنف ریتأث زنان ازدواج سن بر بودن،ییروستا با سهیمقا

 زناناز  باالتر یالنیگ زنان ازدواج سن اول، مدل در که یطور به شود؛ یم دهید ازدواج سن تفاوت

 سن دوم، مدل در. زنان مازندرانی استاز  تر نییپا لر زنان و بلوچ زنان ازدواج سن و یمازندران
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 سن ج،یبراساس نتا نیهمچن. است بوده ها یراناز مازند باالتر ها لکیگ و کردها ،ها ترکمن ازدواج

 یروند گذشته با اسیق در اما ،است تر نییپا باالتر، یاقتصاد طبقات یخانوارها انیم در ازدواج

 .دارد یشیافزا

 شهر شاغل زنان در ازدواج سن ریتأخ یبررس» پژوهشدر ( 22  ) یممبن و رضادوست

 و کردند انتخاب متناسب یا طبقه یتصادف روش به ار اهواز شهر شاغل زنان از نفر 322 ،«اهواز

 و زنان ازدواج سن در ریتأخ نیب ها، افتهی مطابق. ساختند لیتکم را ساختهمحقق پرسشنامۀ

 زن، درآمد به یپدر ةخانواد یاقتصاد یوابستگ زانیم درآمد، زانیم الت،یتحص مانند ییرهایمتغ

 زانیم و داماد یاقتصاد طیشرا به زن ةخانواد هتوج زانیم همسر، یاقتصاد طیشرا تیاهم زانیم

 .دارد وجود رابطه نده،یآ همسر از یرمادیغ توقعات

 ازدواج یررسید و جوانان الت،یتحص» یادیبن پژوهش در(  2  ) یرسول و زادهیقائم

 بر مشکالت نیتر مهم از یکیکه  دندیرس جهینت نیا به« (غربالنیگ شهرستان: یمورد ۀمطالع)

 که است همسر انتخاب در یآزاد نداشتن و خانواده ینابجا یها دخالت جوانان، ازدواج راه سر

 و شغل نداشتن و لیتحص ۀادام به لیتما ،یریپذ تیمسئول نداشتن مانند گرید عوامل با همراه

 .مؤثرند ازدواج مناسب سن باالرفتن ای ازدواج یررسید بر مناسب، درآمد

 :شود یم اشاره زین یرجخا ۀمطالع چند به این حوزه در

 نشان داد «ازدواج سن شیافزا علل یبررس» عنوان با یپژوهش در( 233 ) وولیدونالد ه مک

. دارد یهمبستگ ازدواجدر  ریتأخ با که است زنان یعال التیتحص عوامل، نیتر مهم از یکی

و  ازدواج هنگام در یجنس تعادل نبود لیدلبه مناسب زوج به یدسترس یدشوار زنان، اشتغال

 ج،یبراساس نتا نیهمچن. انددهیپد نیا گرید عوامل همسر، انتخاب در ازحدی بیشآزاد

 در. افتد یم اتفاق یتر نییپا نیسن در آزاد یها با ازدواج سهیمقا درشده  دادهبیترت یها ازدواج

 یاکشوره در. دارند شان یزندگ کیشر انتخاب در یکامل باًیتقر یآزاد افراد ،یغرب ممالک

 یهاخانواده از کمتر احتماالً ،یا هسته یهاخانواده درشده  دادهبیترت یها ازدواج ،توسعه درحال

 .است گسترده

 از بسیاری در ازدواج سن داد نشان «کانادا در ازدواج سن تأخیر» بررسی در( 222 ) ترنر

 درکه  سال 3  از کمتربا سن  کاناداییتر  جوان زنان در همچنین. است یافته افزایش آمریکا زنان

 کمتری مذهبی تعهدات سطح و دارند دانشگاهی تحصیالت کنند، یم زندگی بزرگ شهرهای
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 به جوانان تمایل بررسی» در(  22 )  گارینو. شود یم مشاهده ازدواج سن در تأخیر دارند،

 عالیق و زندگی مختلف هایدوره اهداف جامعه، در طالق میزان نظیر عواملی داد نشان «ازدواج

 بنابراین، گذارند؛ یم اثر ازدواج به فرد تمایل بر که هستند عواملی از تحصیلی، و آموزشی

 آیندة برای یا دارنددرازمدت  تحصیلی اهداف که کسانی هستند، طالق فرزند که جوانانی

(  22 )  ریا و ایزا. کنندمی ازدواج دیرتر دارند، مدت یطوالن اهداف فرزندانشان و خود زندگی

 سن افزایش دادند نشان «ازدواج سندر  تأخیر پدیدة و اسپانیا در زندگی اهداف بررسی» در

. است یافته گسترش ایتالیا و اسپانیا ای یترانهمد کشورهای به غربی، شمال اروپای در ازدواج

و  فرزند تولد تحصیالت، ماندنناتمام مانند ازدواج، نتیجۀ در زندگی شرایط تغییر همچنینها  آن

 درنتیجه و باروری به تمایل کاهش دالیل را کودک پرورش برای مادی های ینههز مستقیم صرف

 بر مؤثر یاجتماع و یاقتصاد عوامل» ۀمطالع به( 223 )  ترایم. دانستند خانواده تشکیل و ازدواج

 نس و نیوالد التیتحص زانیم نیب ج،ینتا براساس. پرداخت «نپال رد یکل یبارور و ازدواج سن

 ژهیوبه) نیوالد التیتحص زانیم باالرفتن با و دارد وجود معکوس ۀرابط فرزندان، ازدواج

 یها شاخص از یکیعنوان  به ینیشهرنش. ابدی یم کاهش فرزندان ازدواج سن ،(مادر التیتحص

 گذران به مربوط امکانات شیافزا. است هماهنگ باالتر نیسن در ازدواج با عمدتاً ،ینوساز

 ررسید یها ازدواج موجب معموالً زین یجمع ارتباط لیوسا از شتریب استفادة و غتفرا اوقات

 ایاست  شدهرفتهیپذ و دسترس در یازدواج یزندگ یها نیگزیجا که ییکشورها در. شود یم

 با ینوساز نیهمچن. است تر نییپا ازدواج زانیم ،است مقبول خانواده از خارج یجنس تیفعال

 تیوضع بر ازدواج، به مربوط یها ارزش و ها دهیا رییتغ و تیجمع ینسج و یسن ساختار رییتغ

 نیا در نیهمچن. است گذاشته اثر زین مناسب همسر بودندردسترس و ازدواج آمادة افراد

 .شد داده نشان زین خانواده لیتشک بر زنان تیموقع بهبود و التیتحص زانیم ریتأث ،یبررس

 ارزشی و ساختاری تغییرات تأثیر توان یوضوح م به شد، اشارهها  آن به که هاییپژوهش در

 قالب در تغییرات نوع هردو حاضر، پژوهش در. کرد مشاهده را خانواده تشکیل و ازدواج بر

 .شودمی مطالعه و بررسی فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، عوامل

 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Guarino 

2. Iza and Riea 

3. Mitra 
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 نظری مبانی
 به. است گذاشته سر پشت را یا عمده تحوالت خانواده، آنتبع  به و ازدواج م،یدورک ةدیعق به

 است یبلکه نهاد باشد؛ شده بنا نیوالد ۀلیوس که به ستین یعیطب یگروه خانواده» ،یو سخن

 ضمن ،یاجتماع کار میتقس کتاب در وی« .اند آورده وجودبه را آن یاجتماع عواملکه  یاجتماع

صورت  به را خانواده و واجازد تحوالت آثار ،یکیارگان به یکیمکان از انسجام انتقال به اشاره

. کند یم یبررس یاجتماع یها ارزش و قواعد روابط، در ینابسامان و اختاللو  یهنجار یب بروز

 رشد تیفرد شود، یم فیضع یوجدان جمع ،یکیارگان ۀجامع به گذر با م،یدورک ةدیعق به

 (.2  : 80   ،یکارم آزاد) شود یم عیشاها  ارزش و قواعد در ینابسامان و اختالل و ابدی یم

 لیتحل درشناسان  جامعه که ییهاهینظر نیترمهم از یکی ،«میدورک ییکارکردگرا» ۀنیزم در

 توجه هینظر نیا. است «پارسونز یساختار ییکارکردگرا» ،اند داشته توجه آن به یخانوادگ مسائل

 که معنا نیا هب کند؛ یم جلب ساختارها ۀلیوس به یفرد یرفتارها یریگ شکل یچگونگ به را ما

. شود یم داده شکل ساختارها قیطر ازها  انتخاب دارند، عمل یبرا انتخاب امکان افراد، اگرچه

 یاجتماع و یاقتصاد ،یاسیس ،یفرهنگ نظامخرده چهار پارسونز، مدل در و مکتب نیا در

 لین ا،الگوه تداوم و حفظ یکارکردها ب،یترتبه و گرندیکدی با ارتباط در که است شده لیتشک

 انیشا. ندرا بر عهده دار یاجتماع انسجام و یگانگی جادیا ،یطیمح طیشرا با انطباق اهداف، به

 یاجتماع نظام ۀینظر ازدواج، یساختار موانع لیتحل در مهم یهاهینظر از یکی که است ذکر

اشاره  وجه نیا به صراحتبه یساختار ییکارکردگرا چارچوب درکه هرچند  است پارسونز

 نظامخرده دو نیب تعادل عدم ای اختالل به توجه با توان یم را ازدواج مشکالت است، هنشد

 (.2 : 18   ،یاورع قیصد) کرد یبررس یفرهنگ و یاقتصاد

 عوامل نقش به که دارند وجود یشمندانیاند و هاهینظر ن،یشیپ ۀدست پردازان هینظر مقابل در

 یا دهیا یها نییتب ای هاهینظر به و کنندیم اشاره خانواده راتییتغ نییتب در ها دهیا رییتغ و یفرهنگ

 است « گود امیلیو ونیزاسیمدرن» یۀنظر نه،یزم نیا در هاهینظر نیتر معروف از یکی. اند موسوم

 و( جامعه) یساختار یها یدگرگون ریناپذ اجتناب جۀینت را خانواده در یدگرگون که

 مانند) یساختار یها یدگرگون کهیهنگام ،یو دةیعق به. داند یم یکیدئولوژیا یها یدگرگون

 دهد، یم رخ کالن سطح در یکیدئولوژیا یها یدگرگون و...( و ینیشهرنش شدن،یصنعت
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1. William Good 
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 ،یاعزاز)دهند  انطباق کالن سطح با را خود اجباربه دیبا زین( خانواده)خرد  سطوح یها سازمان

 درحال جهان در خانواده نظام در یموسمل راتییتغ که است معتقد گود درواقع،(. 1 : 82  

 سن شیافزا از است عبارت که کنند یم یتالق هم با یمشترک ۀنقط در هاآن ۀهم که است وقوع

 ،یو اعتقاد به. همسر انتخاب در یآزاد شیافزا و شده نییتعشیازپ یها ازدواج کاهش ازدواج،

 (.31:  3   گود،) دارند ییهمگرا مختلف، جوامع در ازدواج یپارامترها

 ازدواج زمان بر یرگذاریتأث با ،یاجتماع و یفرد سطح در ونیزاسیمدرن دگاه،ید نیا مطابق

 یها فرصت گسترش به توان یم زین ونیزاسیمدرن یها شاخص نیتر مهم انیم از. ردیگ یم صورت

 هاشار ینیشهرنش و زنان اشتغال ،یشغل یها تیفعال و کار یروین در عیوس راتییتغ ،یلیتحص

 کنترل زین و یزندگ متفاوت یها وهیش لیدلبه کنند، یم یزندگ یشهر مناطق در که یافراد. کرد

 درواقع،(.  3:  8   ان،یمحمود) کنندیازدواج م ییروستا مناطق از رترید تر، فیضع یاجتماع

 هاستفاد ینوساز مفهوم از خانواده، لیتشک زمان در افراد تفاوت نییتب یبرا محققاناز  یبعض

 ینوساز درجات با ازدواج، سن شیافزا ای کاهش اساس،نیبرا(. 220  ،یتسو و مالهوترا)کردند 

 ندیفرا. شود یم لیتبد یفردمحور به یمحور خانواده ،ینوساز انیجر در. شودیم سهیمقا

 زنان، تیموقع بهبود ،(یمحور خانواده درمقابل) یفردمحور ،یا هسته ةخانواد حیترج با ،ینوساز

 نیسن در خانواده لیتشک آزاد، انتخاب با یها ازدواج و ینیشهرنش ،یعموم التیتحص رشگست

 (. : 222  کوساگو،)کند  یم قیتشو را باالتر

 یمیقد یکارکردها از یاریبس ،ینوساز انیجر در گفت دیبا یطورکل به ب،یترتنیبد

 را یاجتماع ۀشبک کارکرد، رییتغ نیا. شود یم واگذار گرید ینهادها وها  سازمان به خانواده،

 است، استوار ییفردگرا بر که یا هسته یواحد به خانواده و کند یم یشاوندیخو ۀشبک نیگزیجا

 به مربوط مسائل از یا عمده بخشافراد درمورد  خود که معناستنیبد ییفردگرا. شود یم لیتبد

 که ییفردگرا نیا. کنندیم یریگمیتصم ازدواج و خانواده لیتشک مانند خانواده، یاعضا یزندگ

 یریگ میتصم و شدنیعمل ندیفرا کرد، یتلق خود سرنوشت بر افراد شتریب کنترلآن را  توان یم

 شروع رو، نیا از. کند یم متحول شد، یم انجام خانواده توسط که یزمان با سهیمقا در را امور

 باها  ازدواج آن، دنبالبه که است هماهنگ یفرد یهامیتصم تحقق در ریتأخ با ،ینوساز

 (.2 : 222  کوساگو،)اند  همبسته باالتر نیسن در تحقق معموالً و آزاد یها انتخاب

 و نشد ختم تجدد و مدرنیزاسیون به اخیر، سال 32  در مدرنیته بسط نیز ما کشور در

. کرد رخنه ایرانیان اجتماعی نظام تاروپود در نیز غربی زیست شیوة و فرهنگی محتوای تدریج به
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 نشان ایران در اجتماعی تحوالت تاریخ. شد متحول نیز جامعه فرهنگ شهرنشینی، گسترش با

 در. بود خانواده گرفت، قرار دگردیسی این کانون که نهادی نخستین شاید و ترین مهم دهد می

 که شدند بدل مدرنی و ای هسته های خانواده به سنتی، و گسترده های خانواده تحوالت، این مسیر

 که بود ازدواج یافت، تغییر که ها سنت این ترین مهم از. نداشتند گذشته سنن از بعضی به زامیالت

 طبقات به هرقدر. کرد تغییر آن فلسفۀ حتی و گرفت جدیدی شمایل و شکل زمان، گذشت با

 البته. گیرد می خود به تر مدرن قالبی و شود می بیشتر تغییرات این دامنۀ شویم، می نزدیک باال

 که بود تحصیل و اشتغال جمله از مختلف مسائل از متأثر فرایند، این در زندگی سبک ییرتغ

 و مالی مسائل از فارغ آن، به نگرش و تلقی اساساً کهطورییافت؛ به تری تازه ابعاد زمان مرور به

 شکل که معنا این به. شد ختم آن امروزی کارکرد و ماهیت تغییر به و شد عوض تحصیلی،

 برای سربازی پایان و بلوغ سن به دختر رسیدن با مثال، برای که -ازدواج ای کلیشه و خطی

 حیطه این در بود، مدرنیته ذات جزء که ساختارشکنی نوعی و یافت تغییر -شد می ترسیم پسران

 (.2  : 38   بهنام،) افتاد اتفاق نیز

 یۀنظر» عنوان با واده،خان راتییتغ یارزش و یا دهیا یها نییتب از یدیجد ۀنسخ یتازگبه

 به مربوط یها دهیا گسترش و اشاعه بر ه،ینظر نیا در. است شده مطرح «توسعه سمیآل دهیا

 یارزش راتییتغ در اثرگذار و مهم یروهاینعنوان  به جهان، سطح در تهیمدرن و شرفتیپ توسعه،

 و توسعه یها دهیا گذشته قرن چند در دگاه،ید نیا براساس. است شده دیتأک خانواده یرفتار و

 از یا بسته شکل به و شدند رفتهیپذ جهان سراسر در مطلوب یبشر آرمان کیعنوان  به شرفتیپ

 ها دهیا از یا مجموعه یحاو توسعه، سمیآلدهیا ۀبست. افتندی انتشار( توسعه سمیآل دهیا) ها دهیا

 مدرن، ةخانواد.   است؛ یابیدستقابل و خوب یا جامعه مدرن، ۀجامع.  : است شرح نیبد

 دارند متقابل یعل ارتباط مدرن ۀجامع و مدرن ةخانواد.   است؛ یابیدستقابل و خوب یا خانواده

 بریمبتن هاآن یاجتماع روابط و برابرند و آزاد مدرن یها انسان. 3 گرند؛یکدی ملزوم و الزم و

 که کرده جادیا را یرگذاریتأث یها آل دهیا وها  آرمان ها، دهیا از مجموعه نیا. است اجماع و توافق

 هرجا. است بوده قدرتمند ییروین جهان، سطح در خانواده یرفتار و ینگرش راتییتغ در

 رفتهیپذ خانوادهبه آن در  مربوط اشکال و اندافتهی توسعه ،یغرب اساساً یها آل دهیا از یعناصر

 مانند ؛اند کرده کمک یگخانواد و یتیجمع یرفتارها از یاریبس در رییتغ عیتسر به اند،شده

 شیافزا ،تر کوچک یها رواج خانواده و یبارور کاهش ،یریشگیپ یها روش از استفاده شیافزا

 روابطو  شتریب یتیجنس یبرابر شتر،یب طالق جوانان، ازدواج بر نیوالد کمتر نظارت ازدواج، سن
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 از یعناصر ردربراب مقاومت حال، نیدرع. ازدواج ةمحدود از خارج یفرزندآور و یجنس

است  بوده خانواده یسنت اشکال و الگوها یابقا در یعامل ا،یدن از ینقاط در توسعه سمیآل دهیا

 (.2 : 88   همکاران، و ندوشن یعسکر)

 رونق و رواج یها دوره در است، شده دهینام «یرکود تورم» که یگرید یۀنظر براساس

 ریتأخ بهها  ازدواج ،یاقتصاد رکود و بحران یها دوره در و کنند یم ازدواج شتریب مردم ،یاقتصاد

 تورم یها مؤلفه نیتر مهم و یاقتصاد یها بحران انواع بروز. شوند یم یمنتف کامالً ای افتند یم

 شیافزا و ییگرا مصرف ،یکاریب د،یتول حجم کاهش رکود، تورم، ،ینگینقد حجم رینظ یرکود

 یو مشکالت موانع یاقتصاد ۀعرص در و گذاشته یمنف آثار جوانان ازدواج سن بر انتظارات، سطح

 (. 3 : 80   ن،یمجدالد)است  کرده جادیا جوانان ازدواج یبرارا 

 با هینظر نیا انیم یاساس تفاوت. است «هکتر معقوالنۀ نشیگز» نهیزم نیا در گرید یۀنظر اما

عنوان  به شتریب ج،ازدوا به ها، دگاهید شتریب که است نیا ازدواج درمورد مطرح یهاهینظر ریسا

. دارد نظر ازدواج به انهیگرادهیفا منظر از دگاهید نیا اما نگرند، یم یاخالق عمل کی

 راها  آن منفعت که دارند لیتما ییرفتارها به افراد که باورند نیبر ا دگاهید نیانظران  صاحب

 کردننهیشیب دنبالبه یطیشرا هر در هدفمند، و آگاه افراد ه،ینظر نیابراساس . کند نیتأم شتریب

 افراد گفت توان یم معقوالنه نشیگز یۀنظر از یریگ بهره با ازدواج، ۀنیزم در. هستند خود سود

 منزلت و گاهیپا ازدواج قیطر از بتوانند یعنی باشد؛ آن در یسود که کنندیم ازدواج یزمان

 ریتأخ نام به یا دهیپد د،یاین شیپ یتیموقع نیچن اگر و دهند یترق ای کنند حفظ را خود یاجتماع

 (8:  2   ،یرسول و زادهیقائم) شود یم داریپد جامعه در ازدواج سن در

 شیافزا ریاخ یها سال در جوانان ازدواج سن که تیواقع نیا داشت اذعان دیبا ت،یدرنها

-طرحم متفکران یها شهیاند به بنا ازدواج، سن شیافزا است؛ تیبااهم وتأمل  قابل یا دهیپد افته،ی

 الزم و باشد... و یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع گوناگون عوامل و علل از یناش است ممکن شده

 .کرد ارائه یدیمف یها حل راه اساس،نیبرا بتوان تا شود یبررس قیدقصورت  به که است

 پژوهش اتیفرض

 .است یفرهنگ عواملاز  متأثر ازدواج، سن باالرفتن -

 .است یاجتماع عواملاز  متأثر ازدواج، سن باالرفتن -

 .است یاقتصاد عواملاز  متأثر ازدواج، سن باالرفتن -
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 تحقیق روش

( اسنادی) ای کتابخانه روش به آن نظری چارچوب و مبانی تدوین و است پیمایشی پژوهش این

 است ایالم شهر باالی به سال 2  شهروندان شامل پژوهش این آماری جامعۀ. است شده انجام

 خانواده تشکیل توانند می که هستند ای دوره در شناختی جامعه و شناختی معیتج لحاظ از که

 دهند تشخیص که هستند شرایطی در از نظر سنی اند، یافته آگاهی ازدواج دربارة گروه این. دهند

 سن که خود اطرافیان از ذهنیتشان به توجه با طور همین و هاست آن ازدواج مانع عواملی چه

 هستند ازدواج دیررسی بر مؤثر عوامل تشخیص به قادر است، گذشته تعادل زمر از ازدواجشان

 .روندمی شماربه کامل نسبتاً ای نمونه محققان برای و

 شهر باالی به سال 2  شهروندان از نفر 83  کوکران فرمول از استفاده با پژوهش، این در

 :شدند مطالعه و تخابان احتمالی، ایچندمرحله ای خوشه گیری نمونه روش به ایالم،
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سپس پنج . گذاری شدند های هردو منطقۀ شهر ایالم شمارة برای انتخاب نمونه، ابتدا بلوک

ها با استفاده  گردآوری داده .منزل تعیین شدند   بلوک از هر منطقه مشخص شد و از هر بلوک، 

ها  در طراحی پرسشنامه، از گویهبردن اعتبار معیار تحقیق، برای باال. از پرسشنامه صورت گرفت

پس از رفع اشکال با نظر خبرگان، . های پیشین استفاده شدشده در پژوهشهای آزموده یا معرف

برای تحلیل پایایی . در دو مرحلۀ مقدماتی و نهایی، در میان پاسخگویان توزیع شد پرسشنامه

ایایی آلفا استفاده شد که میزان آن در متغیرهای مختلف به نیز از ضریب پ های پرسشنامه گویه

ضریب ) SPSSافزار  ها با استفاده از نرم درنهایت، تجزیه و تحلیل داده. است  شرح جدول 

 .انجام گرفت...( همبستگی پیرسون، آزمون تی و

 ها یهگو( یاییپا)کرونباخ  یآلفا یزانم. 2 جدول

 (درصد)آلفا  میزان متغیر

 13 اجتماعی عوامل

  8 اقتصادی عوامل

 18 فرهنگی عوامل
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 پژوهش متغیرهای عملیاتی و مفهومی تعریف

 ازدواج دیررسی: وابسته متغیر

 این از دیرتر و دهد نمی رخ جامعه عرفی سن و قانونی سن در که ازدواجی: مفهومی تعریف

 تأخیر به را خانواده تشکیل که پیوندد می وقوع به مردان هم و زنان میان در هم سنی حدود

 .اندازد می

-به ازدواج دیررسی مفهوم کردنعملیاتی برای مهم شاخصی سن، آنجاکه از: عملیاتی تعریف

 ترین تازه براساس و شد بررسی حوزه این به مربوط آمارهای گام، اولین در رود،می شمار

 استان در ازدواج سن متوسط دربارة ایالم پزشکی علوم دانشگاه تحقیقات آماری های بررسی

 تا 2  دختران میان در ازدواج دیررسی سن محلی،/ عرفی تعریف براساس دیگر سوی از و ایالم

 .شد گرفته درنظر سال 32 تا 0  پسران بین در و سال 3 

 مستقل متغیرهای

 ةدیپد بر رگذاریتأث عواملعنوان  به یا دهیا -یارزش و یساخت عوامل از دسته دو مطالعه، نیا در

 ،یاقتصاد عوامل گروه سه در هاآن ۀمطالع و یبند دسته کهشدند  گرفته درنظر ازدواج یررسید

 .گرفت انجام یفرهنگ و یاجتماع

 یاقتصاد عامل
 یزندگ ینیمع جامعۀ در که را یافراد یماد یازهاین که یا مبادله و دیتول نظام :یمفهوم فیتعر

 .(13: 11   مهر، انیشا)کند  یم نیتأم کنند، یم

 باه  یمااد  بعد در ییها شاخص پژوهش، نیا در یاقتصاد عامل ریمتغ یبرا: یاتیعمل فیتعر

 ن،یسنگ ۀیزیجه باال، ۀیمهر: شد یابیارز کرتیل فیط از استفاده با و شد گرفته نظر در ریز شرح

 نیتأم و مسکن مشکل ،یکاریب، ...(و حنابندان ،ینامزد ،یخواستگار مانند)ازدواج  مراسم نۀیهز

 .نییپا درآمد و تورم ،یزندگ اتیرورض

 یاجتماع عامل 

دهاد   یما  رخهاا   آن در شادن یاجتماع مهم یندهایفرا که ییها نهیزم ایها  گروه: یمفهوم فیتعر 

 معضاالت  و یطیمح طیشرا ه،یثانو ه،یاول یها گروه درون روابط ،یعبارتبه(.  12: 83   دنز،یگ)

 .است بودهمدنظر  ازدواج ةدربار اجتماع ۀموضوع نیقوان و
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 یعرف بعد دو در ییها شاخص پژوهش، نیا در یاجتماع عامل ریمتغ یبرا: یاتیعمل فیتعر

: گرفت انجام کرتیل فیط از استفاده باآن  یابیارز و شد گرفته درنظر ریز شرح به یقانون و

 زدواجا ،یخانوادگ یختگیگس ازهم مهاجرت، فرزندان، ازدواج یبرا یسن بیترت تیرعا اد،یاعت

و  لیتحص مدت بودنیطوالن،  ازدواج یبرا نیقوان تنوع ،یدولت تیحما نبود ،یگروه درون

 .پسران یسرباز خدمت ۀمسئل

 یفرهنگ عامل 
 دنز،یگ)شود  یم شامل را یآگاه و تفکر یها وهیش مذهب، یرهایتأث عامل، نیا :یمفهوم فیتعر

 است رفتار یاجتماع یها مدل تمام بداعا گروه، کی فرهنگ ،شناسان زعم مردم به(. 020: 83  

 (. 3:  8   ،ینیاالم روح) کنندیم عملآن  به آشکارطور  گروه به یاعضا شتریب ای همه که

 به یارزش بعد در ییها شاخص پژوهش، نیا در یفرهنگ عامل ریمتغ یبرا: یاتیعمل فیتعر

 رواج ،ییفردگرا رواج: شد یابیارز کرتیل فیط از استفاده با و شد گرفته درنظر ریز شرح

 افراد، ییگرا آرمان نده،یآ به یاعتمادیب ،ینید یها ارزش شدنکمرنگ جامعه، در ابتذال

 (.یرانیرایغ فرهنگ) یغرب فرهنگ نفوذ ،یستیز ساده فرهنگ بودنکمرنگ و ییگرا تجمل

 ها یافته

 توصیفی تحلیل

 را( نفر 88 ) درصد 32 و مردان را( نفر 20 ) درصد  3 پژوهش، این در پاسخگو 83  میان از

 38 ) درصد 8 /3 سال، 2  -8  سنی گروه در( نفر 81 ) درصد 1/38. دهند می تشکیل زنان

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

 تحصیالت( رنف 3  / درصد 3 / ) پاسخگویان بیشتر. اند نداده گزارش را خود درصد سن

 مربوط به پاسخگویانی است که (نفر    /درصد  /3) درصد کمترین دارند و لیسانس

 فراوانی بیشترین با( نفر 33 ) درصد 00/  تأهل وضعیت نظر از. سوادند بی و ندارند تحصیالتی

 مطلقه را خود تأهل وضعیت( نفر 2) درصد  /  و مجردند( نفر 8  ) درصد 2 /1 اند،متأهل

 .اند نداده گزارش را خود تأهل وضعیت نیز( نفر  ) درصد 8/2. اند کرده گزارش

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
 و شوند ارضا عاطفی و جنسی نظر از جوانان است شده سبب که است موقت ازدواج مانند وانینیق وجود منظور.  

 .است کرده وارد خلل ازدواج سن در جمله از خانواده گیری شکل و دائم ازدواج روال در روند، این
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 دختران ازدواج دیررسی سن تعیین برای پاسخگویان نظر فراوانی توزیع. 1 جدول

 
 پاسخگویان نظر از دختران ازدواج دیررسی سن توصیفی های آماره. 9 جدول

 معیار اشتباه معیار انحراف میانگین تعداد گروه

  /0   3/2 0  /0  83  دختران برای ازدواج دیررسی سن

سن دیررسی ازدواج برای  (نفر 0 ) درصد 3/2شود، مشاهده می  طورکه در جدول همان

  1) درصد 2 سال،  3 تا  2 بین  (نفر  0 ) درصد 08. اند سال اعالم کرده 2 ن را زیر دخترا

 .اند سال به باال گزارش کرده 32 (نفر 3 )درصد   /0سال و  32تا  0 بین  (نفر

 پسران ازدواج دیررسی سن تعیین برای پاسخگویان نظر فراوانی توزیع. 9 جدول

 
 پاسخگویان نظر از پسران ازدواج دیررسی سن توصیفی های آماره. 5 جدول

 معیار اشتباه معیار انحراف میانگین تعداد گروه

 3/ 21 120/2  / 2 83  انپسر برای ازدواج دیررسی سن

 درصد فراوانی طبقات ردیف

 3/2 0  سال 2  زیر  

 08  0  سال 3  -2   

 2   1 سال 32 -0   

  /0 3  باال به سال 32 3

 22  83  لک جمع 

 درصد فراوانی طبقات ردیف

  /8 1 سال 2  زیر  

 2 /3     سال 3  -2   

  1/3 02  سال 32 -0   

 0 /8  2  باال به سال 32 3

 2/    جواب بی 3

 22  83  کل جمع 
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سن دیررسی ازدواج برای  (نفر 1) درصد  /8شود، مشاهده می 3طورکه در جدول همان

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

هم پاسخی  (نفر  ) 2/ اند و  سال به باال گزارش داده 32 (نفر  2 ) درصد 0 /8سال،  32تا  0 

 .اند نداده

 یاستنباط جینتا
 نتایج بررسی تأثیر متغیر مستقل بر دیررسی ازدواج. 6جدول 

 حداکثر حداقل اشتباه معیار انحراف معیار میانگین فراوانی 

 3   32 313/2 2 / 3  8/ 3 8   ازدواج دیررسی

 32    02/2  22/3 1 / 1 38  فرهنگی عامل

 33 8  82/2  8/3    / 2 30  اجتماعی عامل

 2  8 2/    3/     /82 10  اقتصادی عامل

 مستقل با دیررسی ازدواج داری ضریب همبستگی رابطۀ متغیر امعننتایج حاصل از آزمون . 7جدول 

 مؤثر عامل
 ضریب

 همبستگی
 مقدار

 سطح

 اداریمعن
 خطا سطح

 اسپرمن فرهنگی عامل
 درصد 3 222/2 133/2**

 مناسپر اجتماعی عامل
 درصد 3 222/2 322/2**

 اسپرمن اقتصادی عامل
 درصد 3 222/2 313/2**

 

 وجود بیانگر ی،معنادار سطح عدد و همبستگی ضریب از حاصل نتایج ،1 جدول بهبا توجه 

 از حاصل اعداد همچنین. است فرهنگی عامل و ازدواج دیررسی متغیر دو بین معنادار رابطۀ

. است اجتماعی عامل و ازدواج دیررسی متغیرهای بین معنادار رابطۀ وجود نشانگر باال، آزمون

 متغیر دو بین یمعنادار سطح عدد و اسپرمن همبستگی ضریب از حاصل نتایج یت،درنها

 همبستگی و معنادار رابطۀ متغیر دو این بین دهدمی نشان اقتصادی عامل و ازدواج دیررسی

 و اجتماعی فرهنگی، عوامل با ازدواج دیررسی متغیر بین ارتباط وجود بنابراین، دارد؛ وجود

 .شوندمی تأیید شدهمطرح های یهفرض و شودمی اثبات اقتصادی
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 مسیر تحلیل

مستقل پژوهش بر  متغیرهای یو کل غیرمستقیم مستقیم، تأثیرهای تعیین برایدر پژوهش حاضر، 

 .استفاده شده است مسیر تحلیلازدواج، از آزمون  دیررسی متغیر

 
 مدل مسیر عوامل مؤثر بر دیررسی ازدواج. 2 شکل

 مستقلیرهای متغ براساس ازدواجتحلیل مسیر میزان دیررسی  .0 جدول

 متغیرهای مستقل

 نوع اثر

 کل اثر اثر غیرمستقیم اثر مستقیم

 01/2 3/2  2/ 3 عوامل اقتصادی

 13/2 8/2  30/2 عوامل اجتماعی

 2/ 3 - 2/ 3 عوامل فرهنگی

درصد  3 و  مستقیمدرصد اثر   3ازدواج،  دیررسیبر  اقتصادیعامل  متغیر، 8 مطابق جدول

دارد  یرمستقیمدرصد اثر غ 8 و  مستقیمدرصد اثر  30 اجتماعیعامل  متغیر. دارد یرمستقیماثر غ

و بدون اثر  ستقیمم صورت به را اثرگذاری بیشترین درصد،  3 با فرهنگی عامل همچنینو 

 .ازدواج دارد دیررسیبر  غیرمستقیم
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 و( درونداد) میانی متغیر فرهنگی، عوامل متغیر های شاخص حاضر، مدل در همچنین

 .روندمی شماربه بیرونی متغیرهای اجتماعی، و اقتصادی عوامل های شاخص

 گیری یجهنت
 افراد نسبت افزایش به توجه با و افراد زندگی در خانواده تشکیل و ازدواج اهمیت به نظر

 علل شناخت و ازدواج سن تغییرات مطالعۀ کشور، کنونی جمعیت در ازدواج برای طواجدالشرای

 و ملی اجتماعی و اقتصادی یزیر برنامه در کاربردی، بعد از هم و عملی بعد از هم آن، بر مؤثر

 پدیدة بر مؤثر عوامل بررسی حاضر، پژوهش هدف مبنا، این بر. دارد بسزایی اهمیت محلی

 .است ازدواج دیررسی

 درصد 32 و مرد انیپاسخگو درصد  3 پژوهش این در شد، اشاره هم تر پیش طورکه همان

 3 / . دارند سال 2  تا 2  بین آنان درصد 1/38 و اندمتأهل هانآ درصد 00/ . هستند زن هاآن

 33/2 و( دولتی/ خصوصی) کارمندند آنان درصد 8 /3 دارند، لیسانس تحصیالت ها آن درصد

 .دارند درآمد ماه در تومان هزار 022 از بیش درصد

 و اقتصادی اجتماعی، عوامل که شد مشخص ها فرضیه آزمون درمورد باال، های یافته برعالوه

 با ج،ینتا براساس. دارند معنادار رابطۀ آن با و تأثیرگذارند ازدواج دیررسی پدیدة بر فرهنگی،

 نیشتریب یاجتماع عامل ،یفیتوص جینتا براساس و میرمستقیغ و میمستق آثار ۀهم احتساب

 مانند نیشیپ یها پژوهش اغلب در چنانکه دارد؛ ازدواج یررسید ةدیپد بر را یرگذاریتأث

 سن شیافزا بر یاجتماع عامل ریتأث ،( 2  ) یرسول و زادهیقائم و( 22  ) یغفار و یپورکتاب

... و مهاجرت دختران، ژهیو به و پسران لیتحص ۀادام مانند یموارد. است مشهود اریبس ازدواج

 به فکرکردن که شوند یم موجب دانست، جامعه در ونیزاسیمدرن قیمصاد از راها  آن توان یم که

 به دنیرس و باشد نداشته یممتاز گاهیجا افراد، در یریپذ تیمسئول و خانواده لیتشک و ازدواج

 تهیمدرن ندیفرا نیب ،درواقع و قرابت گود، امیلیو یۀنظر بنابر رد؛یگ قرار تیاولو در گرید اهداف

 سن در جادشدهیا راتییتغ ه،ینظر نیا. دارد وجود ییهمگرا ازدواج سن در ریتأخ ةدیپد و

 -است سمیمدرن معلول خود که -جوانان یها نگرش وها  ارزش یدگرگون ۀجینت را ازدواج

 .داند یم

 دارد؛ ازدواج یررسید پدیدة بر را تأثیر بیشترین اقتصادی عامل اجتماعی، عامل از پس

 عامل نقش بر( 22  ) مصطفوی و ضرابی جمله از پیشین هایپژوهش بیشتر در که طوری به
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. است شده تأکید بسیار جوانان سن افزایش در عوامل ترین مهم از یکی عنوان به اقتصادی

 ،باشد مناسب جامعه یاقتصاد اوضاع کهیهنگام ،یرکود تورم یۀنظر ةعمد ینیب شیپ براساس

 و شودیم شتریب ازدواج سن در ریتأخ نباشد، مناسب کهیزمان و ابدییم شیافزا ازدواج به لیم

 نهاد دو خانواده، و اقتصاد زین انیکارکردگرا اعتقاد به. ابدی یم نمود یاجتماع ۀمسئل کیعنوان  به

 یاگونه به ازدواج، در شوهر و زن ۀرابط و هستند یاجتماع نظام در وستهیپ و مرتبط یاجتماع

 در است، کاریب که یفرد مثال، یبرا دارد؛ یبستگها  آن یاقتصاد تیموقع به متفاوت، اریبس

 ،ها آن یۀنظر براساس. دارد ازدواج یبرا یمتفاوت تیموقع است، کاربهمشغول که یفرد با سهیمقا

 چنانکه ت؛اس گریکدی با جامعه یها نظام خرده یتمام تعامل حاصل خانواده، لیتشک و ازدواج

 و( آموزش) لیتحص ،آن الزمۀ که شود ایمه مناسب مسکن و( درآمد)شغل  دیبا ازدواج یبرا

 .است تخصص کسب

 میمستق) یرگذاریتأث سوم رتبۀ که -ازدواج یررسید ةدیپد بر یفرهنگ عامل ریتأث یبررس در

 ژهیو به ،ها ارزش هنوز دهدیم نشان جینتا -دارد را ازدواج سن شیافزا بر( درصد 2/ 3با 

 دست از را خود نقش خانواده لیتشک و ازدواج ۀنیزم در ما ۀجامع در یمذهب یها ارزش

 یریگ شکل و شودیمها  آن شدنکمرنگ سبب... و ییفردگرا و غرب فرهنگ نفوذ اما ،اند نداده

 و  یزیر برنامه به منوط امر، نیا از یریجلوگ. اندازد یم خطر به را ناب یاسالم/ یرانیا تیهو

 ایمه را جامعه درموقع  به ازدواج طیشرا ،یاجتماع و یاقتصاد عوامل اگر. است  آن یاجرا

 ازدواج، امر به دادنتقدس با و کرد خواهد یباز راها  آن مکمل نقش یفرهنگ عامل سازند،

 یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد تیوضع براساس. سازد یم فراهم را آن ۀنیبه تحقق یها نهیزم

 انیم یگسست نیچن. ستین هماهنگ آن ازین مورد لیوسا وها  راه با ازدواج دةیپد جامعه، یکنون

 دچار خانواده نهاد و ازدواج جمله از امور همۀ در را جامعه آن، به لین یها راه و اهداف

 و یاجتماع یهاانحراف و ها بیآس از یاریبس بروز و یرو کج آن حاصل که کند یم یسامان یب

 و ازدواج جامعه، یهاضرورت از یکی ،درواقع. کشاندیم قهقرابه  را جامعه و تاس یاخالق

 که است جامعه نیا و دارد یفراوان پنهان و آشکار یکارکردها و اهداف که است خانواده لیتشک

 اریاخت در را ضرورت نیا به یدگیرس یهاراه و لیوسا ،یاجتماع نظم به دنیرس یبرا دیبا

 با ازدواج سن به دنیرس هنگام جامعه، افراد اگر. دهد قرار جامعه جوان یروین و خود یاعضا

 و یآموزش فیضع یها یزیر برنامه مانند اهداف، وها  راه نیب یناهماهنگ از یناش مشکالت

 خانواده لیتشک از شوند،رو  روبه... و اشتغال مانند یگوناگون یهابخش در ناتوان تیریمد
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 سن باالرفتن ،یعبارتبه. سازد یم بحران و ینابسامان دچار را معهجا امر، نیا و مانندیمباز

 در یستیز یحت و یاجتماع و یروان لحاظ از یریناپذ جبران یمنف آثار نکهیا برعالوه ازدواج،

 ذکر انیشا. دارد یفراوان یها بیآس زین جامعه سطح در گذارد، یم یبرجا خود از یفرد سطح

 و الگو حفظ توان گرید ،یفرهنگ یالگوها و ها زهیانگ شود، ستس خانواده یها هیپا اگر است

 یبقا و انسجام و داشت نخواهند یریپذ جامعه انیجر در راها  آن کردننهینهاد و یهنجارساز

 .شود یرو م روبه بحران با جامعه

 و یاجتماع ،یتیجمع عوامل نۀیزم در حاضر پژوهش جینتا که کرد خاطرنشان دیبا ت،یدرنها

 زمانهم یبررس و است نیشیپ یهاپژوهش دیمؤ ازدواج یررسید مسئلۀ بر رگذاریتأث یاداقتص

. سازدیم روشن را یاجتماع ۀمسئل نیا از یدیجد ابعاد یحدود تا ،یفرهنگ عامل با عوامل نیا

 آسان، ازدواج طیشرا کردنفراهم: یاجتماع بعد در. شودیارائه م ریز یشنهادهایپ نهیزم نیدر ا

 به شتریب یبخش یآگاه یبرا ازدواج مشاورة مراکز گسترشو  جامعه در ابتذال و فساد کنترل

 بعد در امر؛ نیا یایمزا انیب و مناسب وقت در خانواده لیتشک ضرورت درمورد جوانان

 یروهاین از استفاده ،ینیکارآفر جادیا و مناسب ریتداب اتخاذ با یکاریب دادنکاهش: یاقتصاد

 و یادار امور جمله از مختلف امور در متأهل افراد به شیازپ شیب دادنتیواول خالق، و جوان

: یدر بعد فرهنگ زمان؛ اتیضرور به بنا یکاف زانیم بهالحسنه  قرض وام اختصاص ،یاقتصاد

 به دادنتیاولو درمورد یبخش یآگاه ،یچشم هم و چشم از یدور و قناعت فرهنگ گسترش

 .جامعه در حجاب فرهنگ گسترش تیدرنها و لیصتح مانند یمسائل کنار در ازدواج

 منابع
 انتشارات سمت :، تهران«شناسی خانوادة ایرانی جامعه»، (80  ) آزاد ارمکی، تقی 

 جمعیتی مؤثر -بررسی روند تحوالت سن ازدواج و عوامل اجتماعی»، (82  ) نشان، پروانه آستین

شد، دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه نامۀ کارشناسی ار ، پایان«2955-2975های  بر آن طی سال

 تهران

  ،یاسالمی ها ارزشی ازدواج در بستر فرهنگ و شناخت روانی مبان»، ( 8  ) یغالمعلافروز» ،

 .انتشارات دانشگاه تهران :تهران

  ،بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تأخیر سن ازدواج در ایران با »، (81  )آذر اسکندری چراتی

  3-   : شناسی، شمارة  ، فصلنامۀ تخصصی جامعه«انتأکید بر استان گلست
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 شناسی خانواده با تأکید بر نقش، ساختار و کارکرد خانواده در  جامعه»، (82  ) اعزازی، شهال

 .انتشارات روشنگران و مطالعات زنان :، تهران«دوران معاصر

 ،دانشگاه انتشارات: تهران ،«عمومی شناسی جمعیت» ،(38  ) جمشید بهنام 

 نشر نی :، ترجمۀ هوشنگ نایبی، تهران«نحوة انجام تحقیقات اجتماعی»، (80  )کر، ترز آل بی 

 ۀ زناننام پژوهش، «علل افزایش سن ازدواج دختران»، (22  ) پورگتابی، حبیب و غفاری، غالمرضا. 

   -2 : شمارة 

 کاربرد  جامع یراهنما»، (88  ) پور گتابی، کرم و صفرشالی، رضا حبیبSPSS یقاتتحق در 

 انتشارات لویه :، تهران«یمایشیپ

 بررسی رابطۀ بین تأخیر سن ازدواج و متغیرهای میزان »، (22  ) رضادوست، کریم و ایمان ممبنی

، دانشکدة اقتصاد و علوم «درآمد، میزان تحصیالت و تعدادی دیگر از متغیرها در زنان شاغل

 اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

 انتشارات دانشگاه پیام نور :، قم«شناسی زمینۀ فرهنگ»، ( 8  ) موداالمینی، مح روح 

  ،انتشارات سروش :، تهران«ی خانوادهشناس جامعهی بر ا مقدمه» ،( 8  )باقر ساروخانی 

 نشر کیهان :، تهران«دایرة المعارف علوم اجتماعی»، (11  ) مهر، علیرضا شایان. 
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