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چكیده
این مطالعه با هدف بررسی تعیینکنندههای سن اولین ازدواج در  21کشورهای منتخب آسیا
و اقیانوسیه (آذربایجان ،ایران ،تاجیکستان ،ژاپن ،تایلند ،چین ،استرالیا  ،نیوزلند ،هند و
مالزی) و به روش مرور منظم انجام شده است .مطالعات بر اساس معیارهای مشخص و با
استفاده از کلیدواژههای مرتبط با سن ازدواج و عوامل تعیین کننده آن ،انتخاب شدند .از
بین  263مطالعه 54 ،مورد انتخاب شده و بر اساس اشتراکات مفهومی ،تجزیه و تحلیل
محتوایی گردیدند .نتایج نشان داد که مطالعات فوق ،تعیینکنندهای سن ازدواج را در دو
سطح خرد و کالن شناسایی کردهاند .عوامل تعیین کننده سن ازدواج در سطح کالن عبارت
بودند از " توسعه اقتصادی"" ،سیاست جمعیتی"" ،بازار و مضیقه ازدواج" " ،پذیرش و

گسترش روابط جنسی قبل از ازدواج و همباشی"و "عوامل محیطی مانند بیثباتی اجتماعی،
نزاع و جنگها" .درحالیکه عوامل تعیین کننده سطح خرد عبارت بودند از  " :وضعیت
اقتصادی اجتماعی فرد " " ،نگرشها و باورها ،مذهب و پایبندی به مذهب ،قومیت و طبقه
اجتماعی"" ،توانمندسازی زنان به علت تحصیالت و اشتغال"" ،عوامل ارزشی و هنجاری"
" ،نقشهای جنسیتی" و "عوامل خانوادگی ،زندگی با والدین و تعداد فرزندان"  .با توجه به

تنوع و تفاوتهای اجتماعی و فرهنگی در سطح منطقه ،بسیاری از تفاوتهای دیده شده در
شاخصهای ازدواج و روند تغییرات آن ،تنها به میزان توسعه یافتگی کشورها بستگی نداشته
باشد؛ بلکه عوامل ارزشی و فرهنگی در زمینه ازدواج و خانواده در برخی جوامع آسیایی
همچنان از تأثیر باالیی برخوردارند و جوامعی که ارزشهای فوق دستخوش تغییرات مهمی
شدهاند ،شاهد افزایش قابل توجه سن ازدواج بودهاند.
واژگانکلیدی :تعیینکنندهها ،سن ازدواج ،ایران ،کشورهای آسیا و اقیانوسیه

 .2این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی م صوب مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور در
سال  2362با عنوان "روندها و الگوهای شاخصهای ازدواج و تعیینکنندههای سن اولین ازدواج در  21کشور
منتخب آسیا و اقیانوسیه ،طی چهار دهه گذشته ( ")2671-2121میباشد.
 .2پست الکترونیکیFaridehfarahani2@gmail.com ، farideh.farahani@psri.ac.ir :
 .3پست الکترونیکیa_rahimi77@yahoo.com :
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مقدمه
فرآیند ازدواج و تشکیل خانواده ،به عنوان یکی از مراحل اساسی زندگی افراد در جامعه و
تأثیرگذار بر سایر پدیدههای جمعیتی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی همواره مورد توجه بوده
است .جمعیتشناسان ازدواج را به عنوان یکی از پدیدههای تأثیرگذار بر سه فرآیند مهم باروری،
مرگومیر و مهاجرت ،مورد مطالعه قرار میدهند .از دیدگاههای جامعهشناختی و مردمشناختی نیز
مطالعه ازدواج ،هم به عنوان یک رسم و هم به عنوان یک نهاد اجتماعی ،اهمیت داشته و تأثیر آن
در پیوندهای گروهی و اجتماعی مورد توجه بوده است (کنعانی.)214 :2384 ،
سن اولین ازدواج به دلیل ارتباط نزدیک و بالفصل با فرزندآوری در بسیاری از کشورها،
برای بسیاری از جمعیتشناسان جالبتوجه بوده و طی سالهای گذشته ،تعداد زیادی از
مطالعات در کشورهای توسعهیافته و اخیراً در حال توسعه ،تأثیر تغییرات زمان ازدواج بر انتقال
باروری را مورد بررسی قرار دادهاند (کوال و تردوی2689 ،2؛ کاسترلین2665 ،2؛ روزرو بیکس
به ای .)2669 ،3با توجه به تجارب تاریخی ،جوامعی که سن اولین ازدواج در آنها باال رفته،
میزان باروری آنها کاهش یافته ،در حالی که در جوامع سنتی که سن اولین ازدواج آنها پایینتر
است ،سطح باالیی از باروری مشاهده میشود (بونگارت2682 ،5؛ کوال .)2672 ،4بنابراین ،این
شاخص به لحاظ تأثیرات مستقیم بر باروری و رشد جمعیت ،در تدوین سیاستهای اجتماعی و
جمعیتی هر کشور حائز اهمیت است.
9

7

آمارهای بخش جمعیت سازمان ملل ( )2118و نیز مطالعات متعدد (اسمیت 2681 ،؛ منچ و
همکاران2114 ،8؛ جونز2117 ،6؛ سازمان ملل2121 ،؛ جونز 2121 ،و  )...نشان میدهند که طی
دهههای اخیر ،میانگین سن اولین ازدواج در اکثر کشورهای جهان افزایش یافته است .اما روند
افزایشی این شاخص در تمامی کشورها یکسان نبوده و از الگو و شدت متفاوتی برخوردار
است .همچنین تحقیقاتی به بررسی روند سن ازدواج در جهان (اورتگرا ،)2122 ،21تغییرات آن
1. Coale & Treadway
2. Casterline
3. Rosero-Bixby
4. Bongaarts
5. Coale
6. United Nation
7. Smith
8. Mensch & et al
9. Jones
10. Ortegra
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در کشورهای در حال توسعه (؛ وستاف2113 ،2؛ منچ و همکاران )2114 ، 2و در کشورهای
آسیایی (جونز و گوباجو 2116 ، 3و جونز )2121 ،پرداختهاند .مطالعة اورتگرا ( )2122با استفاده
از دادههای ازدواج بخش جمعیت سازمان ملل ( )2118نشان داده که بهطور متوسط ،نسبت به
دهه  ،2671ازدواج در جهان حدود دو سال با تأخیر صورت میگیرد و البته تفاوتهایی بین
کشورهای مختلف مشاهده میشود .تأخیر در ازدواج در کشورهای توسعه یافتهتر ،با سرعت
بیشتری رخ داده است؛ علی رغم پایین بودن تجرد قطعی در سطح جهان ،این شاخص
درکشورهای توسعه یافته بیشتر است؛ ازدواج های توافقی در بیشتر کشورهای جهان و با شیوع
مختلف گزارش میشوند؛ ازدواج زودرس و اختالف سنی زیاد زوجین همچنان در کشورهای
کمتر توسعهیافته یک نگرانی محسوب میشود (اورتگرا.)2122 ،
جنسن و تورنتون )2113( 5در بررسی وضعیت ازدواج زنان در کشورهای در حال توسعه،
از دادههای طرحهای جمعیت و سالمت ) (DHSو نیز سلسله بررسیهای گذشتهنگر انجام شده
برای زنان  24-56سال کشورها ،طی دهههای اخیر استفاده نمودند .نتایج این مطالعه نشان داده
که زنان در کشورهای در حال توسعه ،زود ازدواج میکنند .اغلب آنها در سنینی که ازدواج
میکنند ،انتخاب محدودی دارند .شیوع ازدواج زودهنگام در زنان ،از بیشتر از  71درصد در
جنوب آسیا تا کمتر از  31درصد در جنوبشرق آسیا متغیر است .زنانی که زود ازدواج میکنند،
تمایل به تحصیل کمتر و فرزندآوری زودتری دارند و از قدرت تصمیمگیری کمتری در خانواده
برخوردارند.
4

منچ و همکارانش ( )2114نیز با هدف بررسی روند زمان ازدواج در مردان و زنان
کشورهای در حال توسعه و با استفاده از دادههای بخش جمعیت سازمان ملل از  73کشور در
حال توسعه و نیز با استفاده از دادههای گذشتهنگر طرح سالمت و جمعیت ) 42 (DHSکشور
که طی سالهای  2661-2112جمعآوری شده بود ،مطالعهای را انجام دادند .این کشورها شامل
همه کشورهای آمریکای التین ،آفریقا و آسیا میباشد (به استثناء کشورهایی که از نظر بانک
1. Westoff
2. Mensch & et al
3. Jones & Gubhaju
4. Jensen & Thornton
5. Mench & et al
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جهانی درآمد اقتصادی باال دارند و همچنین کشورهای با جمعیت زیر  251111نفر) .طبق نتایج
این مطالعه ،طی  31سال گذشته ،در اکثر کشورهای در حال توسعه ،کاهشی اساسی در نسبت
مردان و زنان ازدواج کرده به چشم میخورد .همچنین سن اولین ازدواج با توجه به میزان
دسترسی به آموزش و همچنین محل اقامت افراد (شهر و روستا) متفاوت است .این بررسی
نشان داده که افزایش شهرنشینی ،کاهش ازدواج سنتی ،افزایش هزینههای ازدواج ،مضیقه
ازدواج ،تغییر قوانین کشورها (از جمله قوانین مربوط به سن ازدواج) و تغییر شکل هنجارهای
جهانی در ارتباط با ازدواج زودهنگام برای زنان ،با تأخیر ازدواج مرتبط است.
اغلب مطالعات انجام شده در آسیا و جنوب شرق آسیا نیز شواهدی را مبنی بر تأیید تئوری
گود (در حال تغییر بودن سن اولین ازدواج) نشان دادهاند .احتمال تأخیر در ازدواج ،در افراد با
تحصیالت باالتر ،افراد شهرنشین و افرادی که دارای شغل دستمزدی هستند بیشتر است.
کشورهای ژاپن ،کره ،تایوان ،مالزی ،سنگاپور ،چین و تایلند به طور چشمگیری افزایش سن
ازدواج را نشان داده اند .با این حال در برخی کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا از قبیل
اندونزی ،ویتنام ،بنگالدش ،هند و نپال ،افزایش سن ازدواج لزوماً به این شکل اتفاق نیافتاده
است (ایسالم و محمود2669 ،2؛ ساویتریدین2667 ،2؛ جونز2667 ،؛ ایسالم2668 ،؛ جونز،
 .)2121بررسی پیشینه تجربی نشان داد که تاکنون مرور منظمی در خصوص تعیینکنندههای سن
ازدواج با هدف مقایسه و شناسایی الگوهای مختلف تعیینکنندههای سن ازدواج در سطح
بینالمللی و در ایران انجام نشده است.
مرحلة اول تحقیق حاضر نیز که با هدف بررسی روند تغییرات شاخصهای ازدواج در 21
کشور منتخب آسیا و اقیانوسیه ،3طی چهار دهه گذشته ( ")2671-2121انجام شد ،نشان داد که
علیرغم روند رو به افزایش میانگین سن ازدواج در 21کشور منتخب ،سرعت ،شتاب و تداوم
این افزایش بین کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه و نیز بین زنان و مردان  ،حتی در یک کشور
متفاوت بوده و یک نوع تنوع و ناهمگونی در این تغییرات مشاهده میشود (خلج آبادی

1. Islam & Mahmud
2. Savitridina

 . 3کشورهای منتخب عبارتند از :آذربایجان و تاجیکستان (شمال آسیا و آسییای مرکیزی) ،اییران و هنید (جنیوب و
جنوبغربی آسیا) ،چین و ژاپن (شرق و شمالشرق آسیا) ،تایلند و مالزی (جنوبشرقی آسیا) و اسیترالیا و نیوزلنید
(اقیانوسیه).

تعيينكنندههاي سن اولين ازدواج در ده كشور منتخب آسيا و اقيانوسيه 030 ...

فراهانی و همکاران ،2361،خلج آبادی فراهانی و رحیمی .)2362 ،سوالی که برای محقق ایجاد
شد این بود که علت این تنوع در روند تغییرات سن ازدواج در بین این کشورها چیست و
فرض محقق این بود که احتماالً" تعیینکنندة سن اولین ازدواج در کشورهای مختلف آسیا و
اقیانوسیه متفاوت هستند .اینکه این تعیینکنندهها در طول زمان ثابت بودهاند و یا تغییرکردهاند؟
اگر تغییر کردهاند ،چگونه؟ بین تعیینکنندههای سن ازدواج در کشورهای منطقه چه تشابهات و
تفاوتهایی وجود دارد؟ و در نهایت الگوی تعیینکنندههای سن ازدواج در مطالعات گذشته
چه فرقی با مطالعات اخیر دارد؟ اینها از جمله سواالتی بود که انگیزه بررسی حاضر شد .هدف
این تحقیق این است که علل تنوع در الگوی تغییرات سن ازدواج در بین کشورهای مختلف
منطقه آسیا و اقیانوسیه را با کنکاش در تعیینکنندههای سن ازدواج در این کشورها بتواند
توضیح دهد.

مبانی نظری
دیدگاههای نظری مختلفی در توضیح سن ازدواج وجود دارند .نظریه نوسازی ،بر نقش عوامل
نوسازی مانند تحصیالت و بهبود موقعیت زنان تأکید کرده است .نظریه مبادله ،انتخابهای
منطقی و به حداکثر رساندن سود در برقراری رابطه با دیگران را در تبیین سن ازدواج بهکار برده
است .نظریه اقتصادی با در نظر گرفتن هزینهها و منافع حاصل از ازدواج ،به تبیین سن ازدواج
پرداخته است .در نظریه اجتماعی ،ازدواج به عنوان وسیلهای برای به دست آوردن پایگاه
اجتماعی دیده شده است .نظریه فرهنگ و قومیت بر تأثیر ایدهها و نگرشهای فرهنگی بر سن
ازدواج تأکید دارد .نظریه برابری جنسیتی ،تأخیر انداختن ازدواج توسط زنان را به منظور
برخورداری از فرصتهای برابر اجتماعی میداند .نظریه گذار دوم جمعیتی بر تغییر ارزشها و

نگرشها در جهت فردگرایی و تأثیر آن بر سن ازدواج تأکید نموده و دیدگاه تنوع ،ناهمگونگی
و پیچیدگی ،به تنوع و گوناگونی تغییرات الگوهای خانواده 2و تشکیل خانواده در جوامع
مختلف پرداخته است .بهعلت پیچیدگی عوامل تعیین کننده سن ازدواج  ،کاربرد یک نظریه
واحد برای تبیین و توضیح این تغییرات مناسب نیست  .در این مطالعه ،دو دیدگاه "تنوع و
پراکندگی" (چرلین )2122 ،2و "گذار دوم جمعیتی" ،مبنای نظری بررسی مروری
تعیینکنندههای سن ازدواج در کشورهای آسیا و اقیانوسیه میباشند.
1. Diversity & Heterogeneity
2. Cherlin

 033مطالعات جامعهشناختی دوره  ،52شماره دو ،پاييز و زمستان 7031

دیدگاه نظری تنوع ،ناهمگونگی

2

بر ناهمگونی تغییرات جمعیتی بخصوص در حیطه

خانواده تاکید میکند .چرلین ،جامعهشناس معاصر ،در مقالهای درسال  ،2122در انتقاد به کتاب
ویلیام گود در دهه  2641تحت عنوان "انقالب جهانی و الگوهای خانواده ،"2این دیدگاه را
مطرح میکند .چرلین پیشبینی ویلیام گود 3مبنی بر همگرایی الگوهای خانواده در جهان در دهه
 2641را بهطور جدی به چالش میکشد و بحث میکند که چگونه ملتهای آسیایی مسیرهای
متنوعی را در تغییرات خانواده و جمعیتی خود طی میکنند (چرلین  .)2122 ،همچنین گورن
تربورن 5معتقد است که عملکرد دولتها و جریان سرمایه و اشتغال در نیمه آخر قرن بیستم،
یک تنوع و ناهمگونی در الگوهای خانوادگی ،به جای همگرایی مورد انتظار گود ،ایجاد میکند .
تربورن ادعا میکند که غرب تا پایان قرن ،یک بازگشت به پیچیدگی تاریخی را شاهد بوده است
(تربورن .)325 :2115 ،4او بحث میکند که الگوی خانواده در میانه قرن بیستم ،بیشتر همگونی
داشت تا آنچه در گذشته بود و آنچه االن وجود دارد .در قرنهای قبل از  ،2611ازدواج
غیررسمی و تولدهای خارج ازدواج ،در برخی کشورهای غربی ،در بعضی زمانها ،بیشتر از
سطح فوق در دهه  2641و دهه  2691بوده است .مشابه همین در آمریکا نیز وجود داشته است.
در میانه قرن ،نسبت افراد ازدواج کرده بیشتر بوده و سن متوسط ازدواج پایینتر از شروع یا
پایان قرن بوده است (چرلین  .)2662بنابراین در غرب ،ازدواج یک وضعیت غالب در زندگی
خانواده در میانه قرن داشته تا قبل و بعد از آن .افزایش همباشی ،تولدهای خارج از ازدواج ،و
طالق در نیمه آخر قرن باعث شد غرب به یک مجموعه پیچیده از الگوهای خانواده تبدیل
گردد .ایده برگشت به پیچیدگی نباید اینطور استنباط گردد که زندگی خانوادگی اکنون شبیه
الگوهای قبل از قرن بیستم است .بههمریختگی ممکن است همهجا یکسان باشد ،ولی پیچیدگی
یکسان نیست .در آمریکا ،طالق در زوجهایی که فرزند جوان دارند به پایینترین نقطه در نیمه
قرن رسید و سپس افزایش یافت و باالخره به سطوح تاریخی خود رسید .بیشتر بههم خوردن
ازدواجها در گذشته بهعلت مرگ یکی از همسران بوده درحالیکه امروزه بههم خوردن ازدواجها
بهعلت طالق است (مکالناهان و سندفور .)2665 9یا همباشی و ازدواج غیررسمی ،که در نیمه
1. Diversity & Heterogeneity
2. World Revolution and Family Patterns
3 William Goode
4. Goren Therborn
5. Therborn
6. Mc Lanahan & Sandefur
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قرن به پایینترین میزان خود رسید .اما قبل از قرن ،ازدواج غیررسمی و تولد بیشتر در بین فقرا
شایع بود؛ درحالیکه روابط همباشی در قرن بیستویکم در الیههای مختلف اجتماعی اتفاق
افتاد و بهخصوص در اروپای شمالی و غربی بهعنوان یک جایگزین مورد قبول برای ازدواج
برشمرده شد .تربورن همچنین شیوع اشکال خانواده امروز را که قبل از  2611وجود نداشته بر
میشمرد؛ مانند زوجهای هر دو شاغل ،خانوادههای تک فرزند ،آشیانههای بدون فرزند و غیره.
قطعاً غرب ،پیچیدگی بیشتری در الگوهای خانواده کنونی نسبت به میانه قرن بیستم دارد که با
انتظارات ویلیام گود در تناقض است اما پیچیدگی کنونی مشابه پیچیدگی در زمانهای خیلی قبل
نبوده است .
این دیدگاه نظری که در مورد تنوع و ناهمگونی اشکال خانواده میباشد در این بررسی
مروری نیز در مورد یکی از متغیرهای مهم تشکیل خانواده یعنی سن ازدواج میتواند کاربرد
داشته باشد .بر اساس این دیدگاه نظری ،فرض ما این است که کشورها در خصوص سن ازدواج
با گذشت زمان ،همچنان از تنوع و تفاوت برخوردارند .این تفاوتها میتواند عوامل تعیین
کننده متفاوتی داشته باشد .چنانکه بر اساس دیدگاه تنوع و ناهمگونی ،علت افزایش زنان بی
همسر قبل از نیمه قرن بیستم مرگ همسر و بعد از نیمه قرن بیستم طالق بوده است یعنی علت
متفاوت بوده ولی نتیجه یکسان.
نظریه "گذار دوم جمعیتی" (ون دی کا ،)2666 ،2687 ،در برگیرنده تئوریهای مختلف
اجتماعی  ،اقتصادی  ،فرهنگی و جامعه شناسی است که روند کنونی سن ازدواج و باروری در
جوامع صنعتی را توضیح میدهند .با توجه به مفهوم انتقال جمعیتی اول  ،در این نظریه  ،تاکید
از انتخابهای باروری به انتخابهای شریک گزینی 2تغییر مییابد .گذار دوم جمعیت شناسی،
یک چارچوب برای تحلیل تغییرات در شریک گزینی و رفتارهای باروری است که در دهههای
آخر قرن بیستم رخ داده است .دهههای آخر قرن بیستم شاهد افزایش قابل توجهی در سطح
سواد زنان ،استقالل اقتصادی زنان ،توانایی تصمیم گیری و قدرت سیاسی آنها بود  .این فرآیندها
مجموعاً" منجر به توانمندی زنان شده است که یکی از مهمترین عوامل برای تغییرات شگرف
در تشکیل خانواده  ،ترتیبات زندگی و فرزندآوری است که در کشورهای صنعتی از دهههای
 2671اتفاق افتاده است (مک دونالد

2

)2111 b ،2111 a،2665
1 partnership
2 McDonald
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انتقال اول جمعیتی از یک گذار و انتقال تاریخی در کشورها تشکیل شده است که در آن از
یک رژیم باروری باال و مرگ و میر باال به یک باروری پایین و مرگ و میر کم میرسند .بیشتر
کشورهای غربی این انتقال را تا قبل از جنگ جهانی دوم به پایان رساندهاند  .در طی این دوره ،
ازدواج همچنان نهاد اجتماعی غالب برای فرزند آوری و فعالیت جنسی باقی ماند  .انتقال دوم
جمعیتی بر اساس نظر لستهاق ،موجب جدایی ازدواج ،فرزند آوری و روابط نزدیک جنسی
میشود ،در طی این انتقال ،همباشی یا هم خانگی افزایش مییابد ،سن اولین ازدواج افزایش
مییابد ،فرزندآوری خارج از ازدواج شایع میشود  ،باروری زیر سطح جانشینی متوقف میشود
و طالق افزایش مییابد (لستهاق.)2125 ،2
این مدل یک مرحله فرهنگی ماورای مدرنیزاسیون و ماورای الگوی خانواده هستهای را
ارائه میکند که نظریه پردازان توسعهای بهعنوان اوج زندگی خانوادگی میبینند .این نظریه
پیش بینی می کند که الگوهای خانواده فرامدرن مبتنی بر استقالل فردی نسبت به الگوهای
خانواده فرامدرن مبتنی بر ازدواج ثابت افزایش مییابد .لستهاق در اولین نوشتههایش این مدل
را قابل تعمیم به غرب دانست ،اما در کارهای اخیرش مدل فوق رابه سایر مناطق منجمله
آسیای شرقی نیز قابل تعمیم دانست (لستهاق .) 2121 ،لذا انتظار میرود در برخی از
کشورهای توسعه یافته آسیا و اقیانوسیه که باروری زیر سطح جانشینی را تجربه کردهاند،
ت غییرات ارزشی و نگرشی مسئول برخی تغییرات در حوزه ازدواج و سن ازدواج باشند که در
این مقاله با این دیدگاه بررسی میشوند.

کنندههایسنازدواجدرطولزمان
پیشینهتجربیایراندرموردتعیین 
با توجه به تاکید این مقاله بر ایران ،مروری بر برخی تحقیقات انجام شده در حوزه
تعیینکنندههای سن ازدواج انجام شده است .کاظمیپور ( )2383در مطالعهای با استفاده از
تحلیل ثانوی نتایج سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن سالهای  2354-2374و آمارگیری
نمونهای از ویژگیهای اجتماعی اقتصادی خانوار در سال  ،2382نشان داد که سواد ،تحصیالت،
قومیت ،محل سکونت در شهر و روستا وبهطور کلی پایگاه اقتصادی-اجتماعی افراد یا سن
ازدواج ارتباط دارد .همچنین ساختار سنی جمعیت و عدم تناسب بین زنان و مردان ازدواجنکرده
1 Lesthaeghe
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نیز با افزایش سن ازدواج زنان ایرانی ارتباط دارد .در مطالعات جدیدتر نشان داده شد که عوامل
جدید دیگری مانند برابری جنسیتی و افزایش اختیار زوجین در همسرگزینی  ،غیر از عوامل
اقتصادی اجتماعی و شهرنشینی با سن ازدواج ارتباط دارد (محمودیان  ،2383 ،کنعانی،
 .)2384افزون بر نگرشهای جنسیتی و اتونومی در انتخاب همسر ،عواملی دیگر در مطالعات
جدیدتر مرتبط با افزایش سن ازدواج نشان داده شدند ،مانند هزینه فرصت ازدست رفته و
نگرشهای فرامادی .بهعنوان نمونه ،در یک بررسی در سال  2361بر روی دو گروه دختران
مجرد و و زنان متأهل  24-55ساله در قالب پیمایش در شهرهای تهران ،ساری ،خرمآباد ،مشهد
و سنندج  ،نشان داده شد که تحصیالت ،نگرش فرامادی به ازدواج ،هزینه باالی فرصتهای از
دسترفته با ازدواج با افزایش سن ازدواج رابطه مستقیم دارد (حبیب پور گتابی و غفاری،
 .)2361همچنین دراهکی و محمودیان ( )2362در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی
خوابگاههای دانشگاه تهران مطالعهای انجام داده ونشان دادند متغیرهای هزینه فرصت به صورت
مثبت و خانوادهمحوری بهصورت منفی با سن ایدهآل ازدواج مردان و فرامادیگرایی ،هزینه
فرصت و نگرش به دوستی دختر و پسر بهصورت مثبت با ایدهآل ازدواج زنان رابطه دارد.
ارتباط تغییرات ارزشی و سن ازدواج در مطالعات جدیدتر بیشتر برجسته شدهاند .بطوریکه
میرزایی و قربانی ( )2365پیمایشی را با هدف بررسی تأثیر جهتگیری ارزشی بر زمانبندی
ازدواج ،بر روی افراد در شرف ازدواج در استان کهگیلویه و بویراحمد انجام دادند .ایشان نشان
دادند تغییرات ارزشی رابطه معناداری با زمانبندی ازدواج در هر دو جنس دارد .نتایج تحلیل
رگرسیون چند متغیره این مطالعه نیز نشان داده که در زنان ،با کنترل سایر متغیرها ،متغیرهای
تحصیالت ،وضعیت اشتغال و جهتگیری ارزشی ،و در مردان ،متغیرهای جهتگیری ارزشی و
وضعیت اشتغال ،اثرگذاری معناداری بر سن ازدواج داشتند.

روششناسیتحقیق

مطالعات معدودی به صورت تطبیقی به بررسی عوامل و تعیینکنندههای سن اولین ازدواج در
کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه پرداختهاند .مطالعات موجود تطبیقی از نظر گسترة جغرافیایی
محدود بوده و بیشتر بر کشورهای آسیای جنوبی ،آسیای جنوبشرقی و شرق آسیا
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متمرکزهستند (جونز و گوباجو .)2116 ،مطالعة حاضر ،هم به لحاظ گسترة جغرافیایی و هم به
لحاظ روششناسی با مطالعات قبلی متفاوت است.
با توجه به اینکه این مطالعه در ادامه مطالعه قبلی (خلج آبادی فراهانی ،کاظمی پور و
رحیمی )2361 ،بر روی  21کشور منتخب آسیا و اقیانوسیه انجام شده است ،همان معیارها در
این مطالعه لحاظ گردیده است  .این معیارها نه تنها شامل پراکندگی جغرافیایی ،بلکه تنوع از
نظرسطح توسعه یافتگی ،اندازه جمعیت ،و تنوع فرهنگی انتخاب شدهاند .به لحاظ اقتصادی،
اجتماعی و جمعیتی ،کشورهای منتخب از ویژگیهای متنوعی برخوردارند.
.برخیازویژگیهایاقتصادی،اجتماعیوجمعیتیکشورهایمنتخب
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* شاخص توسعه انسانی ( ،)HDIشاخصی ترکیبی است برای سنجیدن موفقیت در هر
کشور ،در سه معیار پایه از توسعه انسانی :زندگی طوالنی و سالم ،دسترسی به دانش و معرفت و
سطح زندگی مناسب ** .تولید ناخالص داخلی ( ،)GDPعبارتست از ارزش تمامی محصوالت
و خدماتی که در یک سال در یک کشور ایجاد میشود (بر حسب دالر آمریکا) .منبع :صندوق
بین المللی پول ،بانک اطالعات اقتصاد جهان ،اپریل .2121 ،منابع دادهها :سازمان ملل
متحد 2121؛ برنامه توسعه سازمان ملل متحد 2121 2؛ بانک جهانی.21212
مطالعات انجام شده در زمینه تعیینکنندههای سن اولین ازدواج این کشورها مورد جستجو
قرار گرفتند .کلیدواژهها و عبارات فارسی و انگلیسی مورد استفاده در جستجوی مطالعات در
پایگاههای علمی عبارتند از :ازدواج ) ،(Marriageسن ازدواج ) ،(marriage Ageسن اولین
ازدواج ) ،(Age at first marriageزمان ازدواج ) ،(The Timing of Marriageتعیینکنندهای
سن ازدواج ) ،(Determinants of marriage ageتعیینکنندهای سن اولین ازدواج
) ،(Determinants of age at first marriageازدواج زودهنگام ) ،(Early Marriageازدواج
دیرهنگام ) ،(Delayed Marriageفاکتورهای تأثیرگذار بر سن ازدواج

(Factors affecting age

) at marriageو آسیا و اقیانوسیه ).(Asia and the Pacific
در مرحله بعد ،پایگاههای علمی الکترونیکی ملی و بینالمللی و نیز کتابخانههای مرتبط،
جهت جستجوی مطالعات شناسایی شدند .نمونهای از کتابخانهها عبارتند از :کتابخانه مؤسسه
مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور ،کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه
تهران ،کتابخانه دانشگاه تربیت مدرس و کتابخانه پژوهشکده خانواده .در جدول  ،2مجموعه
سایتها ،موتورهای جستجو و پایگاههای الکترونیکی (دانشگاهی ،تحقیقاتی ،سازمانهای
بین المللی ،مراکز تولید آمار و نشریات و )...نیز که مورد جستجو قرار گرفتند آمده است .الزم به
ذکر است که در مطالعات مرور سیستماتیک ،بررسی لیست منابع پایانی مطالعات مرتبط نیز به
عنوان یکی از روشهای تکمیلی و مؤثر جستجو به شمار میرود که در تحقیق پیش رو به
خوبی از آن بهره گرفته شده است .در نهایت ،پس از پایان یافتن عمل جستجو ،تعداد 261
مطالعه جمعآوری گردید.
)1. United Nations Development Program (UNDP
2. The World Bank
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منابعآنالینوموتورهایجستجو:2جدول

 Ameristat United States Population Data
 Demographic and Health Surveys (DHS)
 Demographic Yearbook (United Nations)
 DemoNetAsia
 Dolphn (Data Online for Population, Health and
Nutrition)
 Economic and Social Survey of Asia and the Pacific,
2005
 Glossary of Population Terms
 Google
 http://demography.anu.edu.au/index.html
 http://lexis.pop.upenn.edu/
 http://www.beta.undp.org/undp/en/home.html
 http://www.chula.ac.th/college/cps/
 http://www.iipsindia.org/
 http://www.pop.psu.edu/
 http://www.population.mahidol.ac.th/
 Human Development Report
 International
Conference
on
Population
&
Development (Cairo, Egypt)
 International Family Planning Perspectives
 Irandoc
 Journal of Family Planning and Reproductive Health
Care
 Jstore
 National and International Data Sources and Links
(From the United Nations Statistics Division)
 POPLINE http://db.jhuccp.org/popinform/basic.html
 Population and Demography Information
 Population Documents
 Population
Index
http://oprtest.princeton.edu/popindex/

 Population Reference Bureau (PRB) Datafinder
 Princeton University. Research Program in
Development Studies (RPDS) Working Paper
Series
 Princeton University. The Office of
Population Research (OPR) Working Paper
Series
 PSC On-line Abstract Search ( Population
Studies Center - University of Michigan)
 PubMed (National Library of Medicine,
National Institutes of Health)
 Social Indicator Development
 Studies in Family Planning (The Population
Council)
 The Population Index
 The World Health Report 2005 (World
Health Organization)
 UN ESCAP Population programme
 UN ESCAP population site
 UN Population Division Publications Page
 UN Population Division World Population
Prospects Database
 UN Statistics Division Demographic, Social
and Housing Statistics
 UN Statistics Division Millenium Indicators
Database
 UNESCAP Statistics Division
 UNFPA State of World Population
 UNICEF Statistical Databases
 United Nations Statistics Division
 World Marriage Patterns 2000 (United
Nations)
 World Population Prospects : Population
Database (United Nations Population Division)

 نگارندگان مقاله:منبع

 مطالعات به تحقیق2معیارهای انتخاب مطالعات برای مرور منظم با همان معیارهای ورود
 هر یک از مطالعات جمعآوری شده با،نیزمشخص گردید که پس از تکمیل فرآیند جستجو
 تعیینکنندهها، در مطالعه منتخب.2 : این معیارها عبارتند از. مطابقت داده شدند،معیارهای فوق
 تعیینکنندههای سن، در مطالعه.2 و عوامل مرتبط با سن اولین ازدواج بررسی شده باشد؛
 تعیینکنندههای سن، مطالعه.3 ازدواج زنان و مردان و یا یکی از دو جنس بررسی شده باشد؛
 تنها به بررسی تأثیرات، مطالعه، به بیان دیگر.اولین ازدواج را به صورت کلی بررسی کرده باشد
 در کشورهای منتخب انجام شده باشد (در.5 یک یا تعداد اندکی متغیر محدود نشده نباشد؛

1. Inclusion criteria
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مطالعاتی که جنبة فراملی داشته و یک یا تعدادی از کشورهای منتخب نیز در آنها مورد بررسی
قرار گرفتهاند ،یافتههای مربوط به کشور  /کشورهای منتخب از آن مطالعه قابل استخراج باشد)؛
 .4مطالعه به لحاظ روش تحقیق علمی مورد تأیید باشد؛  .9به روش پیمایشی انجام شده باشد و
یا از دادههای معتبر موجود استفاده کرده باشد؛  .7بیشتر از  21سال از عمر دادههای مورد
استفاده در مطالعه نگذشته باشد؛  .8تاریخ انتشار مطالعه ،قبل از سال  2681نباشد؛  .6متن کامل
مطالعه در دسترس باشد؛  .21مطالعه در یک مجله معتبر علمی چاپ شده باشد و یا بهعنوان
گزارش فنی در دانشگاه معتبر مورد تأیید باشد.
دقت در انتخاب مطالعات بر اساس معیارهای فوق  ،به اعتبار نتایج این مطالعه میافزاید
بطوریکه مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر علمی و همچنین گزارشات معتبر مستخرج از
پیمایشهای معتبر علمی و دادههای معتبر به اعتبار نتایج کمک میکند .همچنین روش اجرا در
پیمایشها مرور دقیق شده تا از دقت و اعتبار علمی آن اطمینان حاصل شود و مقاالت و
گزارشات انتخاب شده توسط سه نفر محقق جمعیت شناسی (ناظر و مجری و همکار) ،به
منظور روایی صوری مرور گردید.
پس از مطابقت مطالعات جمعآوری شده با این معیارها ،از بین  261مطالعه ،در نهایت 254
مطالعه بهعلت نداشتن معیارهای الزم حذف شدند و  54مطالعه جهت بررسی مروری انتخاب
شدند .در جدول  ،2تعداد مطالعات به تفکیک کشورهای منتخب آمده است .
جدول:2تعدادمطالعاتانتخابشدهبهتفكیککشورهایمنتخب
کشور

تعدادمقاالت

کشور

تعدادمقاالت

استرالیا

3

هند

22

نیوزلند

2

تایلند

2

چین

9

مالزی

3

ژاپن

8

آذربایجان

2

ایران

21

تاجیکستان

2
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مطالعات منتخب ،از نظر وسعت و بُعد دارای تفاوتهای مهمی هستند .برخی از آنها در
سطح ملی انجام شده (مانند مطالعه هیوات و باکستر )2116 ( 2بر روی  23696نمونه از افراد
هرگز ازدواج نکرده باالی  24ساله در استرالیا؛ مطالعه کاوامورا )2121( 2بر روی  2763زن
هرگز ازدواج نکردة ژاپنی (بر اساس طرح ملی در این کشور) و مطالعه دیگری در ژاپن بر روی
 9684ژاپنی  28ساله و باالتر و  2643ژاپنی  21ساله و باالتر بر اساس تحلیل ثانویه در سطح
ملی در سال  )2114و برخی نیز بهصورت پیمایشی بر روی تعداد محدودی از افراد در یک
شهر خاص انجام شده است (مانند مطالعه کاری در سال  2382بر روی  249نفر از زنان در شهر
تهران) .اکثر قریب به اتفاق مطالعات از نوع کمّی و تحلیل ثانویه دادههای موجود شامل
سرشماریها ،دادههای ثبتی و دادههای مربوط به پیمایشهای دورهای یا مقطعی بوده است  .تنها
یک مطالعه توسط مهدی )2116( 3در کشور آذربایجان به بررسی کیفی عوامل مرتبط با سن
ازدواج پرداخته است ..دادهها در برخی مطالعات ماهیت مقطعی داشته درحالیکه در برخی دیگر
طولی میباشد .همچنین مطالعات منتخب بین سالهای  2676-2122منتشر شده است .مطالعاتی
که بر اساس دادههای سالهای مختلف انجام شدهاند میتوانند به درک تغییرات و گذار
تعیینکننده های سن ازدواج در طول زمان کمک زیادی کنند .بیشترین تعداد مطالعات مربوط به
هند ،ژاپن و چین است .برای کشورهای تاجیکستان ،آذربایجان ،تایلند و نیوزلند نیز مطالعات
اندکی به زبان انگلیسی در مجالت معتبر و یا بهصورت گزارش فنی معتبر در دسترس بود.

یافتهها

قبل از پرداختن به الگوی تعیینکنندههای سن ازدواج ،دو یافته در بررسی مروری
تعیینکنندههای سن ازدواج حاصل شد .2 .افتراق جنسیتی در تعیینکنندههای سن ازدواج.2 ،
خاستگاه شهری روستایی و سن ازدواج
کنندههایسنازدواج
افتراقجنسیتیدرتعیین 

.1
اغلب این مطالعات ،تفاوتهای جنسیتی مهمی را در تعیینکنندههای سن ازدواج گزارش کردهاند.
بهعنوان نمونه مطالعه هیوات و باکستر )2116( 5در استرالیا نشان داده که اشتغال تماموقت ،فقط در
1. Hewitt & Baxter
2. Kawamura
3. Mehdi
4. Hewitt & Baxter
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مردان با احتمال بیشتر ازدواج و سن ازدواج آنان همراه است درحالیکه این عامل با سن ازدواج
زنان رابطهای را نشان نداده است .برعکس در زنان ،دانشجوی تمام وقت بودن ،با احتمال کمتر
ازدواج و تأخیر در ازدواج همراه است که البته بهعنوان عامل تعیینکننده سن ازدواج مردان نشان
داده نشده است .در این مطالعه ،عوامل مشترک تأثیرگذار بر سن ازدواج زنان و مردان ،مواردی از
قبیل مالکیت منزل ،سابقه همباشی ،سن و قومیت گزارش شده است .مطالعة دیگری در استرالیا
(مک دانیل )2661 ،2نشان داده که تحصیالت بیشتر با زمان ازدواج مردان مرتبط است تا زنان .در
حالیکه در زنان ،معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج با سن ازدواج رابطه دارد ،این امر در
مردان نشان داده نشده است .دقت در انتخاب همسر ،یکی از عوامل مرتبط با افزایش سن ازدواج
در مردان نشان داده شده ،در حالیکه در زنان این امر نشان داده نشده است .محمودیان
وهمکارانش ( )2362در پیمایشی بر روی  511نفر زن و مرد در شرف ازدواج در کرمانشاه نشان
دادند که محل سکونت ارتباط معناداری با سن ازدواج زنان نداشته ،درحالیکه پایگاه اقتصادی
اجتماعی خانواده آنها ،رابطه معناداری با سن ازدواج زنان دارد .در مردان غیر از پایگاه اقتصادی
اجتماعی ،وضعیت اشتغال نیز رابطه معناداری با سن ازدواج دارد .
درحالیکه حدود نیمی از مطالعات مرور شده ،بر روی هر دو جنس انجام شده ،نیم دیگر
(بهجز یک مورد) بر روی زنان صورت گرفته است .فقط یک مطالعه بر روی سن ازدواج مردان
و همسران آنها در هندوستان انجام شده است (آدینارایانا و راجاسری .)2664 ،2درصد
قابلتوجهی از مطالعات منتخب ،فقط بر روی نمونة زنان انجام شدهاند که در تعیینکنندههای
سن ازدواج ،تفاوتهای جنسیتی را نشان نمیدهند (ازجمله مطالعة کانکو ،)2113( 3مطالعه
ریمو و همکارانش )2116( 5و یا مطالعه پاند .)2115( 4به نظر میرسد جنسیت در مطالعات
ازدواج و تشکیل خانواده بهعنوان یک عامل مهم و تعیینکننده الزم است که در نظر گرفته شود.
به خصوص که در بخش اول این مطالعه نیز نشان داده شد که تغییرات سن ازدواج در دو جنس
از شتاب و میزان یکسانی در کشورهای منتخب برخوردار نبوده و در بخش دوم مطالعه نشان
داده شد که عوامل مختلف ممکن است در تبیین سن ازدواج دو جنس یکسان عمل نکنند.
1. Mc Daniel
2. Audinarayana & Rajasree
3. Kaneko
4. Raymo & et al
5. pande
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.2خاستگاهشهریوروستاییوسنازدواج
زندگی در شهر یا روستا یکی از عواملی است که بسیاری از تعیینکنندهها از طریق آن اثر خود
را بر سن ازدواج اعمال میکنند .در  25مورد از مطالعات بررسی شده که بر روی زنان مختلف
شهری و روستایی انجام شده بودند نشان داده شده که شهرنشینی از عوامل مرتبط با سن ازدواج
است و حتی بسیاری از عوامل مانند ازدواج سنتی ،تحصیالت پایین ،اشتغال کم و مذهب از
طریق محل سکونت (شهری یا روستایی) اثرات خود را بر سن ازدواج زنان و مردان اعمال
میکنند .در مناطق روستایی چین ،مطالعهای نشان داد که شکل همسکنایی با خانواده همسر
(داماد سرخانه 2و عروس سرخانه  )2نشأت گرفته از فرهنگ سنتی چین ،تأثیراتی را بر سن
ازدواج دختران و پسران اعمال میکند ،بهطوریکه زندگی داماد با خانواده عروس ،با سن کمتر
زنان در ازدواج همراه خواهد بود و برعکس .بهعلت نقش پسران در امنیت دوران پیری،
دخترانی که برادر نداشتند در مقایسه با دخترانی که برادر داشتند ،معموالً سن ازدواج کمتری
داشتند .جهیزیه در حالت داماد سرخانه معموالً کمتر بوده و لذا دختران سن ازدواج کمتری
داشتند .همچنین دایره ازدواج کوچکتر با سن کمتر ازدواج در دختران و پسران رابطه دارد.
دستمزد باال در شهر ،با ازدواج دیرتر زنان و مردان همراه بود در حالیکه در روستاها این رابطه
برقرار نبود (جین و همکاران.)2114 ، 3

کنندههایسنازدواج
الگویتعیین 

با مرور تعیینکنندههای سن ازدواج استخراج شده از مطالعات کشورهای منتخب ،و تحلیل
محتوایی ،این تعیینکنندهها در سطح کالن در حیطههای زیر قرار میگیرند:
کنندههایسطحکالن
تعیین 

 رشد و توسعه اقتصادی
 سیاستهای جمعیتی و پویایی جمعیت
 بازار ازدواج و مضیغه ازدواج
 پذیرش و گسترش روابط جنسی قبل از ازدواج و
همباشی
 عوامل محیطی (محل سکونت ،بی ثباتی اجتماعی
و جنگها)

کنندههایسطحخرد
تعیین 
 
 وضعیت اقتصادی اجتماعی
 نگرشها و باورها ،مذهب و پایبندی به مذهب ،قومیت و
طبقه اجتماعی
 توانمندی زنان با تحصیالت و اشتغال
 نقشهای جنسیتی
 عوامل ارزشی ،هنجاری  .فرهنگی
 عوامل خانوادگی ،زندگی با والدین ،و تعداد فرزندان

1. Uxorilocal
2. Virilocal
3. Jin & et al
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رشدوتوسعهاقتصادیدر مطالعات مختلف نشان داده شده که رشد و توسعه اقتصادی در سطح کالن با سن ازدواج
مرتبط است .مطالعة پاندی )2685( 2در هند نشان داده که در این کشور ،فقر با سن پایین ازدواج
همراه است؛ هرچند مطالعة دیگری (دسای و آندریست )2121 ،2در این کشور به این نتیجه
رسیده که افزایش دستمزد و در دست داشتن پول نقد نیز با کاهش سن ازدواج همراه است.
مطالعة زو و همکارانش .)2113( 3در چین گویای آن است که بهعلت رشد و توسعه اقتصادی و
استفاده از فرصتهای اقتصادی موجود ،سن ازدواج در جوانان افزایش یافته است .در ژاپن،
درآمد پایین بین سالهای  ،2671-74یکی از عوامل اساسی تأخیر در ازدواج زنان بوده است
(اوچیدا و همکاران .)2663 ، 5تحقیق کاظمیپور ( )2383در ایران نیز نشان داده که وضعیت
اقتصادی و توسعه یافتگی باالتر جامعه با سن ازدواج باالتر همراه است .همچنین در استرالیا،
مالکیت منزل با افزایش احتمال ازدواج در هر دو جنس همراه بوده است (هیوات و باکستر، 4
 .)2116در نیوزلند نیز رابطة مهمی بین درآمد و ازدواج وجود دارد (هرد.)2122 ،9
از تجزیه و تحلیل نتایج مربوط به ارتباط عوامل اقتصادی  -اجتماعی با سن ازدواج در
جوامع مختلف با سطح توسعه یافتگی متفاوت میتوان اینطور نتیجه گرفت که علیرغم نتایج
ناهمگونی که در تأثیر عوامل اقتصادی  -اجتماعی (مانند تحصیالت ،درآمد و اشتغال) بر سن
ازدواج در جوامع مختلف مشاهده میشود ،به نظر میرسد در کشورهایی که به تازگی مراحل
توسعة اقتصادی  -اجتماعی را آغاز کردهاند ،افزایش تحصیالت و نیز بهبود وضعیت اقتصادی،
افزایش سن ازدواج افراد را در پی دارد .در حالیکه در کشورهایی که مراحل پیشرفتة توسعة
اقتصادی  -اجتماعی را سپری کردهاند ،برعکس ،افزایش تحصیالت و نیز بهبود وضعیت
اقتصادی ،شانس ازدواج افراد را افزایش میدهد .در واقع ،نوع عکسالعمل سن ازدواج به
تغییرات اقتصادی  -اجتماعی (تحصیالت ،اشتغال ،و غیره) ،بستگی به وضعیت توسعة کشورها
دارد .به بیان دیگر میتوان گفت که کشورهایی که در ابتدای توسعهیافتگی قرار دارند ،افتراق
1. Pandey
2. Desai & Andrist
3. Xu & et al
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اقتصادی  -اجتماعی در ازدواج افزایش مییابد و سپس به یک حالت تعادل میرسد و سپس
دوباره افتراق اقتصادی  -اجتماعی به شکلی دیگر یا وارونه اتفاق میافتد .در واقع ،در زمینههای
مختلف از نظر میزان توسعهیافتگی ،تأثیر رشد درآمدی و تحصیالت بر سن ازدواج متفاوت
خواهد بود.
سیاستهایجمعیتیوپویاییجمعیت

مطالعة یه و بین )2661( 2در دهه  ،2681در استان هبی در چین که جامعهای معرف جامعه چین
داشته ،تأیید میکند که سیاست های جمعیتی در جهت کاهش موالید و تأخیر در سن ازدواج،
موجب افزایش سن ازدواج در ا ین کشور شده است .در واقع در این کشور ،مدرنیزاسیون و
سیاستهای جمعیتی با همدیگر بر تغییرات سن ازدواج اثر گذاشتهاند.
بازارازدواجومضیقهازدواجدر مطالعات مورد بررسی ،چگونگی دسترسی به همسر مناسب و نیز مضیقه ازدواج ،یکی از
عوامل مرتبط با سن ازدواج نشان داده شده است .در ایران ،دسترسی به همسر (مرد) مناسب از
نظر اقتصادی و سن ،یکی از عوامل مهم مرتبط با سن ازدواج زنان است .بهطوریکه دختران و
پسرانی که همسر مناسب خود را نمییابند ،در ازدواج تأخیر دارند (ترابی و بشیری.)2121 ، 2
ردرفورد و همکارانش )2112( 3نشان دادهاند که تغییرات اساسی در ساختار و کارکرد بازار
ازدواج در کشور ژاپن که در آن افراد بهعنوان اشخاص در نظر گرفته میشوند تا اعضای خانواده
و یا سایر گروهها و همچنین کاهش ازدواجهای ترتیبیافته و سنتی و فقدان نهاد جایگزین برای
تسهیل مالقات مجردها و انتخاب زوجها ،یکی از عوامل مهم در افزایش سن ازدواج در این
کشور بوده است .طبق نتایج مطالعة کانکو )2113( 5نیز در این کشور ،نوع مواجهه با همسر
آینده و کمتر بودن میانگین سن اولین مواجهه ،با سن ازدواج پایینتر همراه بوده است .در کشور
چین نیز ،دسترسی به شبکههای اجتماعی جوانان از طریق لیگهای جوانان ،با تسهیل ازدواج
همراه بوده است (زو و همکاران .)2113 ،4برخی مطالعات در کشور هند (آدینارایانا و
1. Ye & Bean
2. Torabi & Baschieri
3 Retherford, R. D.; N. Ogawa & R. Matsukura.
4 Kaneko, R.
5 Xu, L. C.; C. Zhen-Wei Qiang & L.Wang
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راجاسری 2664 ،2و شیال و آدینارایانا )2111 ،2و ایران (محمودیان )2383 ،نشان دادهاند که
ازدواج از نوع خویشاوندی با سن پایینتر ازدواج همراه بوده است که یکی از دالیل اصلی آن
میتواند سهولت دسترسی به همسر مناسب در این نوع ازدواجها باشد .مطالعهای در هندوستان
نشان داد که در مناطق شهری ،ازدواج خویشاوندی اثر خیلی مهمی بر سن ازدواج دارد در
حالیکه در مناطق شهری و روستایی ،نقش پرداخت برای جهیزیه بر سن ازدواج زنان اثر مهمی
داشت (شیال و آدینارایانا .) 2113 ،3در واقع دادن جهیزیه در هندوستان با افزایش سن ازدواج
همراه است .بر اساس نتایج مطالعات منتخب ،مضیقه ازدواج نیز که به هر دلیل در کشوری رخ
داده باشد ،از تعیینکنندههای مهم سن ازدواج محسوب میشود .در چین ،کمبود دختران در
سنین ازدواج به دالیل چندهمسری در طبقات باالی اجتماعی ،کشتن نوزادان دختر ،تفاوتهای
جنسیتی در مرگومیر ناشی از همهگیری سل و تأثیر کشندة بستن پاها در دختران ،با افزایش
سن ازدواج در مردان همراه بوده است (تلفورد .)2662 ،5در تاجیکستان ،جنگهای داخلی
سالهای  2662تا  ،2668به کاهش  31درصدی نسبت جنسی و پسران در سنین ازدواج منجر
شد (شمیاکینا .)2119 ،4در ایران نیز نشان داده شده که مهاجرت پسرها به شهرها ،با افزایش سن
ازدواج دختران روستایی همراه بوده است.
پذیرشوگسترشروابطجنسیقبلازازدواجوهمباشیهمباشی 9در استرالیا و نیوزلند یک پدیده شایع به شمار میرود .هرچند که در نیوزلند در همه
طیفهای درآمدی ،همباشی بیشتر از استرالیا است (هرد )2122 ،اما در استرالیا ،سابقه همباشی
با افزایش احتمال ازدواج همراه بوده است (هویت و باکستر .)2116 ،7در ژاپن ،احتمال تجمعی
ازدواج و والد شدن تقریباً برای زنانی که همباش هستند و زنانی که همباش نیستند یکسان است
اما مسیر تشکیل خانواده دو گروه متفاوت است .بهطوریکه زنانی که سابقه همباشی داشتهاند
بیشتر احتمال دارد که متعاقب بارداری ازدواج کنند .همباشی در این کشور بیشتر بهعنوان

1 Audinarayana N. & R. Rajasree
2. Sheela & Audinarayana
3 Sheela, J. & N. Audinarayana
4 Telford, T. A.
5. Shemyakina
6. Cohabitation
7 Hewitt, B. & J. Baxter
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مرحله ای در فرآیند ازدواج است تا اینکه یک جایگزین برای ازدواج و یا تجرد قطعی باشد؛ از
این رو در ژاپن ،تجربه همباشی با افزایش سن ازدواج همراه نیست و رابطهای بین این دو متغیر

مشاهده نمیشود (ریمو و همکاران .)2116 ،2البته مطالعة دیگری در ژاپن (ردرفورد و
همکاران )2112 ،2نشان داده که افزایش شیوع و پذیرش روابط جنسی قبل از ازدواج طی دهه
 ،2661با افزایش سن ازدواج ارتباط داشته است .مطالعة خلجآبادی فراهانی و همکارانش
( )2361در ایران نشان داده که معاشرت پیشرفته قبل از ازدواج با جنس مخالف ،با افزایش سن
ازدواج همراه است .بهطوریکه پسران جوان متأهلی که معاشرتهای پیشرفته قبل از ازدواج
داشتهاند ،بهطور معنیداری ،دو سال دیرتر از پسرانی بدون این تجربیات ،ازدواج کردهاند.
همچنین در بین پسران مجرد با تجربه معاشرتهای پیشرفته ،تمایل به ازدواج کمتری نیز دیده
شده است.
ثباتیاجتماعیوجنگها)


عواملمحیطی(محلسكونت،بی
برحسب یافتههای مطالعات  ،به طور کلی ،سن ازدواج زنان و مردان شهری نسبت به سن
ازدواج زنان و مردان روستایی باالتر است .در واقع ،شهرنشینی یکی از عوامل مرتبط با سن
ازدواج در مطالعات نشان داده شده است (ترابی و بشیری .)2121 ،3بیثباتی و جنگها نیز به

عنوان یک عامل محیطی میتواند از طریق کاهش تعداد مردان واقع در سنین ازدواج ،مضیقه
ازدواج را برای زنان به دنبال داشته باشد و نهایتاً باعث تأخیر در ازدواج زنان شود .نمونه واضح
این تأثیرگذاری در تاجیکستان رخ داده است .در این کشور ،با کاهش تعداد مردان واقع در
سنین ازدواج ( 4111الی  21111نفر) که در اثر جنگ داخلی سالهای  2662-68رخ داد،
مضیقه ازدواج برای زنان در مناطق جنگی بروز پیدا کرد (کاهش حدود  31درصدی نسبت
جنسی جوانان در سن ازدواج) و در نتیجه ،سن ازدواج زنان در این مناطق افزایش یافت

(شمیاکینا.)2119 ،5
تعیینکنندههای سن ازدواج در سطح خرد عبارتند بودند از:
-وضعیتاقتصادی–اجتماعی

درآمد و شغل ،از تعیینکنندههای مهم سن ازدواج بهشمار میروند که در برخی جوامع
اثرگذاری آنها بر زمان ازدواج قویتر است؛ مانند نیوزلند که رابطه بین درآمد مردان و ازدواج در
Raymo, J. M.; M. Iwasawa & L. Bumpass
Retherford, R. D.; N. Ogawa & R. Matsukura
Torabi, F. & A. Baschieri
Shemyakina, O.
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مقایسه با استرالیا بیشتر مشهود بوده است (هرد .)2122 ،در بیشتر مطالعات مرور شده ،اشتغال و
ثبات شغلی با ازدواج زودتر مردان مرتبط است ،هرچند اثر درآمد بر سن ازدواج ،نتایج متفاوتی
را در مطالعات مختلف نشان داده است .در ژاپن ،درآمد پایین ،عامل اساسی تأخیر ازدواج زنان
بین سالهای  2671-74شناخته شده است (اوچیدا و همکاران .)2663 ،2برعکس ،در مطالعهای
در هند ،در سطح کالن ،میزان درآمد با تأخیر در ازدواج در دو مقطع زمانی  2692و 2672
همراه بوده است .تنوع و تفاوت بین مناطق شهری و روستایی نیز در این خصوص وجود دارد.
در این کشور ،بهعنوان نمونه ،در مناطق روستایی ،میزان درآمد جمعیت (هکتار زمین کشاورزی)
با افزایش سن ازدواج همراه بود (سریواستاوا .)2682 ، 2در ژاپن نیز در سال  2112نشان داده
شده که ازدواج برای زنان شاغل با درآمد باال جذابیت کمتری داشته و سن ازدواج آنها باالتر
است (ردرفورد و همکاران .)2112 ،در ایران نیز تجربه اشتغال قبل از ازدواج با تأخیر در ازدواج
همراه بوده است (قاسمی اردهایی.)2389 ،
تحصیالت نیز یکی از تعیینکنندههای مهم سن ازدواج است .تفاوت فاحش در ازدواج مردان
برخوردار (از نظر تحصیالت ،اشتغال و مدرک دانشگاهی) و مردان غیر برخوردار در نیوزلند نشان
داده شده است .در دو کشور توسعهیافتة استرالیا و نیوزلند ،احتمال ازدواج مردان با سطح
تحصیالت کمتر کاهش مییابد و برعکس ،احتمال ازدواج مردان با سطح تحصیالت باالتر افزایش
مییابد .این در حالی است که در کشور چین ،افراد با تحصیالت باالتر دیرتر ازدواج میکنند.
مطالعات در ایران و ژاپن نیز نشان داده که تحصیالت در زنان و مردان با افزایش سن ازدواج
همراه است .این افزایش در ژاپن بهعلت بازخوردهای غیر منتظرهای که جوانان پس از دوران فارغ
التحصیلی و تحصیالت در زمینه اشتغال و دستمزد (نظام ارشدیت) دریافت میکنند ،رخ داده
است .البته تحصیالت ممکن است موجب کاهش جذابیت ازدواج گردد .برخی مطالعات نشان
دادهاند که افزایش تحصیالت ،علت افزایش سن ازدواج نبوده بلکه ممکن است بهعلت باال رفتن
سن ازدواج و افزایش سالهای تجرد ،جوانان تمایل به توسعه تحصیالت داشته باشند.
اگرچه مطالعات در استرالیا و نیوزلند نشان دادهاند که تحصیالت شانس ازدواج را افزایش
میدهد ولی با توجه به ارتباط بین شانس ازدواج و سن ازدواج؛ به نظر میرسد در کشورهای
1. Uchida & et al
2. Srivastava
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توسعه یافتهای مانند استرالیا و نیوزلند ،تحصیالت نقش بازدارندگی برای ازدواج ندارد و امتیازی
نیز برای ازدواج دختران و پسران محسوب شده و تسهیلکننده میباشند .البته گفته میشود در
استرالیا شاید بهدلیل تغییر هنجارها و کلیشهها و نقشهای جنسیتی که موجب سازگاری بین
نقش همسری ،تحصیلی و شغلی در زنان شده ،تحصیالت با افزایش سن ازدواج همراه نیست،
در حالیکه در کشورهایی مانند ژاپن ،هنوز این سازگاری بین نقشهای جنسیتی و تحصیالت
صورت نگرفته و با افزایش تحصیالت ،سن ازدواج نیز باالتر میرود .در چین طبقه اجتماعی،
یکی از عوامل مهم مرتبط با سن ازدواج نشان داده شده است (تلفورد.)2662 ،
نگرشهاوباورها،مذهبوپایبندیبهمذهب،قومیتوطبقهاجتماعی

بر اساس نتایج حاصله ،عوامل مختلف فردی میتواند سن ازدواج را تحت تأثیر خود قرار دهد.
بر اساس نتایج مطالعة شیال و آدینارایانا ( ،)2113در مناطق روستایی هند ،باورهای خرافی با
سن ازدواج پایین همراه است .مذهب ،قومیت و طبقه اجتماعی افراد نیز از متغیرهای مهم و
تأثیرگذار حوزة فردی است .در مالزی ،ارتباط بین این متغیرها و سن ازدواج نشان داده شده
است .بهطوریکه سن ازدواج گروههای قومی مختلف ،متفاوت بوده و مسلمانان در مقایسه با
پیروان سایر ادیان ،زودتر ازدواج میکنند .در هند نیز کسانی که هندو ،مسیحی و یا مسلمانند
نسبت به کسانی که مذهب ندارند ،زودتر ازدواج میکنند و کاستهای باالتر از سن ازدواج
باالتری برخوردارند .در واقع مذهب ،مهمترین تعیینکنندة سن ازدواج در مسیحیان و هندوها
است (آدینارایانا و رجسری .)2664 ،نقش و اهمیت مذهب و باورهای مذهبی در استرالیا و
چین نیز نشان داده شده است؛ بهطوریکه شانس ازدواج در زنان و مردانی که به مذهب پایبندی
بیشتر دارند ،بیشتر است.
توانمندسازیزنان(بهعلتتحصیالتواشتغال)تحصیالت در زنان میتواند استقالل بیشتری برای آنان فراهم کند .آموزش و اشتغال زنان و
افزایش دستمزد آنان ،با افزایش هزینه فرصت همراه است .همچنین تحصیالت موجب طوالنی
شدن مدت جستجو برای یافتن شریک جنسی مناسب و نیز موجب کاهش جذابیت ازدواج و
تأخیر در ازدواج برای زنان خواهد شد (کانکو .)2113 ،زمانی که ارزش بیشتری با وضعیت
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مجردی در زنان همراه باشد ،سن ازدواج آنان با تأخیر همراه میشود (مک دانیل .)2661 ،نتایج
مطالعة کاری ( )2382حاکی از آن است که در زنان ایرانی ،اشتغال و منزلت شغلی با باال بودن
سن ازدواج آنان همراه بوده است.
دستاوردهای قابلتوجه آموزشی زنان ،افزایش دستمزد زنان در کار ،افزایش زیاد مشارکت
زنان در بیرون از منزل ،کاهش جذابیت ازدواج برای زنان تحصیلکردة شاغل و با حقوق باال،
باال بودن مسئولیت زنان در تربیت فرزند علیرغم کار بیرون از منزل ،باال بودن میزان طالق،
امنیت دهی کمتر ازدواج به زنان نسبت به قبل ،تغییرات ارزشی و نگرشی در خصوص نقش زن
و مرد در خانواده در بین زنان تحصیلکرده و همچنین افزایش هزینه فرصت در مورد زنان
تحصیلکردهای که بعد از فرزندآوری کار نمیکنند ،مجموعه عوامل مهمی هستند که بر سن
ازدواج زنان تأثیر میگذارند (ردرفورد و همکاران.)2112 ،
نقشهایجنسیتی
 چگونگی نقشها و مناسبات جنسیتی زوجین با سن ازدواج مرتبط است .معموالً نقشهای
جنسیتی مساوی و کلیشههای جنسیتی در خصوص سهم و نقش دو جنس در خانه با تأخیر در
ازدواج همراه است .در واقع تعارض نقشهای مادری ،همسری ،شغلی ،دانشجویی و غیره در
کشورهایی که هنوز نقشهای جنسیتی در خانه ،سنتی است ،موجب انتخاب تجرد به جای ازدواج
و یا تأخیر در ازدواج در جوانان میگردد .در کشور ژاپن که نقشهای جنسیتی سنتی است،
تحصیالت زنان میتواند تأخیر در ازدواج را برای آنان در پی داشته باشد (ریمو .)2113 ،2اما در
کشوری مانند استرالیا که روابط جنسیتی به طریقی است که تعادل بین کار و ازدواج را برای زنان
مشکل نمیکند ،ممکن است تحصیالت با تأخیر در ازدواج همراه نباشد .پنگ )2117( 2نشان داده
که در مالزی ،جوانان برای اجتناب از نقشهای چندگانه مادری ،همسری و کارگری به تأخیر در
ازدواج روی میآوردند .در کشور آذربایجان نیز نقشهای جنسیتی سنتی و تفکیک جنسیتی
مسؤلیتها در خانواده با سن ازدواج مرتبط نشان داده شده است (مهدی.)2116 ،
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عواملارزشی،فرهنگیوهنجاریبسیاری از مطالعات نشان دادند که تغییر هنجارها ،نگرشها و اعتقادات مربوط به ازدواج و
زندگی خانوادگی قویاً با سن ازدواج مرتبط است و در صورتی که تأخیر در ازدواج به عنوان
یک هنجار و نرم تلقی شود ،افزایش سن ازدواج در جامعه رخ خواهد داد .تبلیغات رسانهای در
خصوص طالق و مشکالت ازدواج نیز با ایجاد نگرش منفی نسبت به ازدواج ،تأخیر در ازدواج
را در پی خواهد داشت .در بین زنان تحصیل کرده ،ارتباط بین تغییرات ارزشی و نگرشی در
خصوص نقش زن و مرد در خانواده و ارزش ازدواج با سن ازدواج در ژاپن را نشان دادند
(ردرفورد و همکاران .)2112 ،نتایجی مشابه در برخی دیگر از کشورهای منتخب حاصل شده
است .در جامعة آذربایجان نشان داده شده که هنجارهای اجتماعی مانند ارزش فرزندآوری و
تولید مثل ،با پایین بودن سن ازدواج همراه است .به این معنی که هرچه ارزش باروری و
فرزندآوری در نظر افراد بیشتر باشد ،سن ازدواج کمتر است (مهدی .)2116 ،مطالعة هیوت
( )2116در استرالیا نیز به این نتیجه اشاره کرده که اهمیت خانواده با احتمال بیشتر ازدواج در
زنان و سن پایین ازدواج همراه است .در ارتباط با اثر تبلیغات رسانهای بر سن ازدواج ،مطالعة
پنگ ( )2117مؤید آن است که در کشور مالزی ،افزایش طالق و تغییر در ارزشهای مربوط به
ازدواج و خانواده با افزایش سن ازدواج همراه بوده و تبلیغات در مورد اختالفات زناشویی و
طالق در رسانهها ،نیز موجب دلسردی برخی زنان از ازدواج شده است.
عواملخانوادگی،زندگیباوالدینوتعدادفرزندانزندگی جوانان همراه با والدین ،یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر سن ازدواج نشان داده شده
است .در ژاپن ،نشان داده شده که زندگی جوانان با والدین ،با افزایش سن ازدواج همراه بوده
است .در واقع ،در اختیار قرار گرفتن امکانات بیشتر ،کاهش شانس استقالل و ازدواج و
افزایش سن ازدواج را در پی داشته است .متناقض با این یاف ته ،در مطالعات دیگری نشان داده
شده که زندگی با والدین با کاهش سن ازدواج همراه است؛ زیرا افراد از حمایت اقتصادی
خانواده برای تشکیل خانواده برخوردار هستند .از دیگر عوامل خانوادگی میتوان به
تحصیالت والدین اشاره کرد که با افزایش سن ازدواج در فرزندان همراه است .در هند،
ارتباط شکل خانواده با سن ازدواج نیز تأیید شده است؛ به نحوی که زندگی در خانوادة
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هسته ای در مقایسه با خانواده گسترده ،با افزایش سن ازدواج همراه است .همچنین افزایش
فاصله محل سکونت همسران قبل از ازدواج ،متغیر دیگری است که در کشور هند مرتبط با
افزایش سن ازدواج نشان داده شده است .از دیگر عوامل خانوادگی می توان به تعداد فرزندان
خانواده و نیز رتبه فرزند در خانواده اشاره کرد .در هند ،دختران اول نسبت به دختران دوم به
بعد با افزایش سن ازدواج مواجه هستند و در آذربایجان تعداد فرزندان در خانواده (مخصوصاً
دختران) با سن ازدواج مرتبط است.
کنندههایسنازدواجدرطولزمان
الگویتغییرتعیین 

مطالعات مورد بررسی در این تحقیق ،از دهه  2671تا سالهای اخیر منتشر شدهاند .برخی از
این مطالعات ،از دادههایی متعلق به یک دهه قبل از تاریخ انجام مطالعه استفاده شده است؛ مانند
مطالعه سریواستاوا )2682( 2که از دادههای سالهای  2692و  2672استفاده کرده است .لذا با
نگاهی جامع به ماهیت تعیینکنندههای سن ازدواج در مطالعات مختلف ،میتوان به تغییرات آنها
در طول زمان پی برد .در مطالعات انجام شده در دهههای  2671و  ،2681نقش عوامل اجتماعی
و اقتصادی مانند تحصیالت ،اشتغال ،در دسترس بودن شریک ازدواج یا برعکس مضیقه ازدواج،
تهیه جهیزیه و ، ...بیشتر بهعنوان عوامل مرتبط با سن ازدواج معرفی شدهاند؛ در حالیکه در
مطالعات دهههای  2661و  ،2111عالوه بر نقش مهم عوامل مذکور ،عوامل دیگری که بیشتر از
نوع ارزشی و نگرشی هستند نیز بهعنوان عوامل مرتبط با سن ازدواج شناخته شدهاند .در واقع
می توان ادعا کرد که عوامل مرتبط با سن ازدواج از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی به سمت
متغیرهای جدید ارزشی و نگرشی در حال تغییر است که حاکی از یک نوع گذار در
تعیینکنندههای سن ازدواج است .این تغییر تا حد زیادی سازگار با نظریه نوسازی و نظریه گذار
دوم جمعیتی است (ون دی کا .)2687 ،2666 ،عوامل ارزشی و نگرشی شامل مواردی از قبیل
تغییر در نگرشهای جنسیتی ،افزایش قدرت زنان ،افزایش مشارکت زنان در تصمیمگیری،
کاهش اهمیت ازدواج و خانواده و افزایش اهمیت فردگرایی میباشد.
بهطور کلی میتوان گفت که در کشورهایی مانند چین ،هند ،ایران ،آذربایجان و تاجیکستان،
ازدواج هنوز از ارزش سنتی و فرهنگی قابلتوجهی برخوردار است و تعیینکنندههای سن
1 Srivastava, J. N.
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ازدواج بیشتر ماهیت اقتصادی و اجتماعی دارند و تغییر نگرش به ازدواج و خانواده و روابط
جنسی قبل از ازدواج ،کمتر بهعنوان تعیینکنندههای سن ازدواج عمل میکنند .اما در کشورهای
توسعهیافته مانند استرالیا ،ازدواج ارزش و اهمیت سنتی خود را حفظ نکرده و تعیینکنندههای
اقتصادی و اجتماعی نیز اکثراً جای خود را به تعیینکنندههای ارزشی و نگرشی دادهاند .البته باید
به این نکته نیز اشاره کرد که در کشورهایی با سابقه سنتی نیز عوامل مرتبط با سن ازدواج به
سمت تعیینکنندههای ارزشی و نگرشی در حال تغییر است .به عنوان نمونه ،در کشور هند،
دسای و اندریس ( )2121نشان دادند که دیگر جهیزیه و هزینههای ازدواج بهعنوان عوامل
تعیینکننده سن ازدواج محسوب نمیشوند و بیشتر اهمیت و کارکردهای جنسیتی در افزایش
سن ازدواج موثرند .در حالیکه ،در مطالعه سریواستاوا که در سال  2682در این کشور انجام
شده بود ،بر نقش مضیقه ازدواج ،درآمد ،تحصیالت و شهرنشینی بهعنوان مهمترین عوامل مرتبط
با سن ازدواج تأکید شده است (سریواستاوا.)2682 ،
مقایسه تعیینکنندهها بین کشورهای مختلف با سطوح مختلف سن ازدواج و سطوح مختلف
توسعه یافتگی نشان میدهد که کشورهای منتخب ،بسته به میزانهای کنونی سن ازدواج و شیب
افزایش سن ازدواج در دهههای اخیر ،از نظر تعیینکنندههای سن ازدواج در قالب سه تایپولوژی
یا دسته مختلف قرار میگیرند .تیپ اول ،کشورهای ژاپن ،استرالیا و نیوزلند را شامل میشود که
نسبت به سایر کشورهای منتخب از سن ازدواج باالیی برخوردارند .تعیینکنندههای سن ازدواج
این کشورها عمدتاً در عوامل ارزشی ،نگرشی و هنجاری متمرکز است و نقش تعیینکنندههای
اجتماعی  -اقتصادی کمتر شده است (بهخصوص از سال  2111به بعد)  .این تعیینکنندهها
بیشتر به ظهور پدیدههای جدید همباشی و پذیرش آن و سایر جایگزینهای ازدواج و
ارزشهای مرتبط با مجردی و دقت در انتخاب همسر مربوط میباشد.
تیپ دوم شامل کشورهایی مانند ایران ،مالزی و تایلند است که تغییرات سن ازدواج در آنها
گاه کاهشی و گاه افزایشی بوده و بینابین دو تیپ دیگر قرار دارد .در حالیکه شتاب تغییرات در
این کشورها بیشتر از تیپ سوم است ،ولی به مراتب کندتر و بطئیتر از کشورهای تیپ اول
است .که تعیینکنندهها حالت بینابینی دارد.
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در کشورهای تیپ سوم مانند چین ،هند ،آذربایجان و تاجیکستان که افزایش سن ازدواج
آنها بطئی بوده و نوعی مقاومت را در این زمینه نشان دادهاند ،تعیینکنندههای سن ازدواج ،بیشتر
از جنس اقتصادی  -اجتماعی بوده و تغییرات ارزشی ،کمتر مسئول افزایش سن ازدواج میباشد.

بحثونتیجهگیری

با نگاهی جامع به ماهیت تعیینکنندههای سن ازدواج کشورهای منتخب و همچنین تغییرات آن
در طول زمان ،نشان داده شد که عوامل مرتبط با سن ازدواج از مجموعه متنوعی از عوامل فردی
و اجتماعی تشکیل شده است که در ارتباط تنگاتنگ با هم هستند .برخی مطالعات به بررسی
عوامل در سطح کالن پرداختهاند ،مانند نقش رشد و توسعه اقتصادی ،پذیرش هنجاری روابط
قبل از ازدواج و همباشی و عوامل محیطی مانند جنگها و بازار ازدواج ،در حالیکه برخی
مطالعات عوامل سطح خرد را بررسی کردهاند مانند توسعه نگرشهای فردگرایانه و خود تحقق
بخشی و افزایش توانمندی زنان با تحصیالت و اشتغال و نگرشهای تساوی طلبانه جنسیتی.
توجه به این مجموعه متنوع و پیچیده عوامل مرتبط با سن ازدواج در توضیح و تبیین تنوع و
تغییرات سن ازدواج در کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه بسیار مهم و ضروری است و این
نتایج میتواند در مطالعات سن ازدواج به گستردگی عوامل فوق اشاره کند .عالوه بر آن ،این
مطالعه نشان داد که تعیینکننده های سن ازدواج در کشورهای منتخب ،به مرور از متغیرهای
اقتصادی و اجتماعی به متغیرهای ارزشی و نگرشی در حال گذار است .البته باید متذکر شد که
گذار تعیینکنندههای سن ازدواج در کشورهای منتخب به یک میزان رخ نداده است .در
کشورهایی مانند هند ،ایران ،چین ،آذربایجان و تاجیکستان که هنوز ازدواج از ارزش سنتی و
فرهنگی باالیی برخوردار است و تجرد قطعی افزایش بطئی داشته ،افزایش سن ازدواج بیشتر
تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بوده و تغییر ارزشهای ازدواج و خانواده کمتر مسئول این
تغییر است  .اما در کشورهای توسعهیافته مانند استرالیا و ژاپن ،تعیینکنندههای اجتماعی و
اقتصادی به نظر میرسد جای خود را به تعیینکنندههای ارزشی و نگرشی در مورد ازدواج و
خانواده داده و در سالهای اخیر مواردی مانند تغییر نگرشهای جنسیتی ،فردگرایی و نگرش به
روابط قبل از ازدواج ،همباشی و پذیرش آن ،بهعنوان عوامل مرتبط با سن ازدواج شناخته
شدهاند .میتوان ادعا کرد که این گذار از سمت متغیرهای اقتصادی و اجتماعی به سمت
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متغیرهای ارزشی و نگرشی ،تا حد زیادی با نظریه نوسازی و نظریه گذار دوم جمعیتی سازگار
است (ون دی کا ،2687 ،لستهاق.)2125 ،
همچنین تنوع و تفاوت در تعیینکنندههای سن ازدواج در کشورهای مختلف منطقه آسیا و
اقیانوسیه با نظریه تنوع و ناهمگونگی 2که بر ناهمگونی تغییرات جمعیتی بخصوص در حیطه
خانواده تاکید دارد ،سازگار است بر اساس این دیدگاه ملتهای آسیایی مسیرهای متنوعی را در
تغییرات خانواده و جمعیتی خود طی میکنند (چرلین  .)2122 ،با توجه به تنوع و تفاوتهای
اجتماعی و فرهنگی در سطح کشورهای منطقه ،به نظر میرسد بسیاری از تفاوتهای مشاهده
شده در شاخصهای ازدواج و تعیینکنندههای آنها ،تنها به میزان توسعه یافتگی اقتصادی و
انسانی کشورها بستگی ندارد و حرکت شتابان توسعه اقتصادی یک کشور ،الزاماً افزایش شتابان
سن ازدواج آن کشور را در پی نخواهد داشت .چرا که در برخی جوامع ،عوامل هنجاری و
فرهنگی همانند یک اهرم عمل کرده و از شدت تأثیرگذاری متغیرهای توسعه در این زمینه را
میکاهند .از اینرو ،به سختی میتوان پیشبینی کرد که توسعهیافتگی در کشورهایی که ازدواج و
تشکیل خانواده در آنها هنوز از نظر فرهنگی یک ارزش مهم محسوب میشود ،بتواند با شتاب
موجب افزایش سن ازدواج این کشورها گردد .به عنوان مثال ،در کشور ایران ،به علت اهمیت
فرهنگی و مذهبی ازدواج ،و فرزند آوری در قالب ازدواج،

حتی درجات باالیی از

توسعهیافتگی ،ممکن است شتاب افزایشی سن ازدواج ،آنگونه که در کشورهای استرالیا و ژاپن
رخ داده را در پی نداشته باشد.
از محدودیتهای این بررسی این است که ارقام سن ازدواج گاه منعکس کننده تنوع داخلی
در کشورها نیست و تنوع روندهای تغییرات سن ازدواج در داخل کشورها در میزانهای ملی
مشخص نبوده و جای تأمل دارد بطوریکه تغییرات سن ازدواج در شهرهای بزرگ مثل تهران با
استانهای کمتر توسعه یافته متفاوت است که درمیانگین سن ازدواج کشورها ،این تنوع دیده
نمیشود  .همچنین با توجه به اینکه برخی مطالعات در سطح ملی بوده و برخی در سطح استانی
 ،تفاوت نتایج ملی و استانی در این بررسی در نظر گرفته نشد که این امر یکی از محدویت های
این مطالعه بود .همچنین دسترسی به متن مقاله کامل برخی از تحقیقات منتشر شده با مشکالتی
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همراه بود که با تالش بسیار و راهبردهای مختلف به متن کامل مقاالت انگلیسی دسترسی یافتیم.
با توجه به اینکه فقط مقاالت منتشر شده کشورهای منتخب به زبان انگلیسی مورد بررسی قرار
گرفت ،مسلماً بسیاری از مقاالت که در این خصوص ،به زبانهای دیگر چاپ شده بودند ،خارج
از حوزه بررسی فوق بوده که این امر خود میتواند جزو محدودیتهای این بررسی باشد.
همچنین ،با توجه به اینکه تعدادی کشور برای این بررسی مروری در آسیا انتخاب شدند ،این
نتایج را ممکن است نتوانیم به کل کشورهای آسیا تعمیم دهیم .
یکی از کاربردهای این بررسی مروری ،توجه به تغییرات ارزشی و نگرشی در حوزه ازدواج
و خانواده در سالهای اخیر برای توضیح تغییرات سن ازدواج در تحقیقات و مطالعات جمعیتی
است .در واقع نقش تعیین کنندگی ارزش و اهمیت ازدواج و برعکس مقبولیت جایگزینهای
ازدواج مانند همباشی ،زندگی تجردی و معاشرتهای جنسی قبل از ازدواج در تغییرات سن
ازدواج در جوامع بایستی بیش از پیش مورد توجه محققین قرار گیرد .به نظر میرسد تا زمانی
که فرزند آوری خارج از ازدواج در برخی جوامع آسیایی نادر بوده و از پذیرش اجتماعی
برخوردار نباشد ،سن ازدواج با افزایش قابل توجهی همراه نخواهد بود .در حالیکه در جوامع
صنعتی آسیا و اقیانوسیه که همباشی مقبولیت داشته  ،تأخیر در ازدواج و فرزند آوری قابل توجه
بوده است .اگر در کشورهای آسیایی ،عوامل ارزشی و نگرشی در مورد ازدواج ،تجرد قطعی،
همباشی و نقشهای جنسیتی تغییر قابل توجهی بکند ،میتوان پیش بینی کرد که سن ازدواج
بهطور قابل توجهی افزایش مییابد .همچنین جوامعی در آسیا مانند ایران که سیاستهای جمعیتی
در جهت افزایش باروری و جلوگیری از تأخیر در ازدواج را دنبال میکنند ،عالوه بر توجه به
متغیرهای اقتصادی و اجتماعی ،تقویت و ترویج ارزشهای ازدواج و خانواده در بین زنان و
مردان در این جوامع  ،میتوانند به موفقیت این برنامهها کمک زیادی بکند.
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