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One of the key aspects of general population policy is encouraging marriage, because marriage is a turning point in any human’s life which begins a new chapter of the man and woman’s life through legal, religious, social, and emotional commitment. It is the starting point
for the oldest social units of humanity. Some crucial issues such as the decline of marriage
and birth rates, and the increasing rate of elderlies have resulted in qualitative and quantitative problems for the general population. As economic situation is one of the most effective
factors in marriage, the negligence of which discourages marriage and reduces fertility, the
current paper (conducted in 2019) tries to find the relationship between economy and the increasing age of marriage. The research method is field study using survey and questionnaire.
The population included all the male single individuals between 24 to 35 years old in Boroujerd. The sampling method was multi-staged random clustering resulting in 257 participants.
The findings show a positive relationship between the economic factors and the increasing
age of marriage, concluding that as the economic situation of young people, as a requirement
for marriage, gets better, young people are much more encouraged to get married.
JEL Classification: R23, Q56, P42, P23.
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یکــی از مفــاد مهــم سیاسـتهای کلــی جمعیــت ترویــج و نهادینهســازی امــر مقــدس ازدواج
اســت؛ زیــرا ازدواج یکــی از حســاسترین مقاطــع زندگــی انســان بهشــمار میآیــد کــه بــا
انعقــاد تعهــد و پیمــان مقــدس قانونــی ،شــرعی ،اجتماعــی و عاطفــی ،زندگــی مشــترک زن و
مــرد آغــاز میشــود و در پرتــو آن ،خانــواده کــه یکــی از قدیمیتریــن نهادهــای اجتماعــی
بــا عمــری ب ـهدرازای حیــات بشــر اســت ،شــکل میگیــرد .بحرانهــای خزنــدهای همچــون
کاهــش نــرخ ازدواج ،کاهــش نــرخ موالیــد و افزایــش نــرخ ســالمندی درحــال گســترش اســت
کمــی و کیفــی جمعیــت را دچــار مشــکل کــرده اســت .از آنجــا کــه متغیــر
کــه رشــد ّ
اقتصــادی مهمتریــن و مؤثرتریــن عامــل تعیینکننــده در ازدواج اســت و بیتوجهــی بــه آن
باعــث عــدم تشــکیل خانــواده ،کاهــش بــاروری و حرکــت بهســمت پیــری میشــود ،پژوهــش
حاضــر کــه در ســال  1398انجــام شــده ،رابطــۀ متغیرهــای اقتصــادی و افزایــش ســن ازدواج
را بررســی کــرده اســت .روش تحقیــق ،میدانــی بــا اســتفاده از تکنیــک پیمایــش و ابــزار
گــردآوری دادههــا پرس ـشنامه اســت .جامعــۀ آمــاری پژوهــش را تمــام پســران  24تــا 35
ســال مجــرد شــهر بروجــرد تشــکیل میدهــد .نمونهگیــری بــهروش تصادفــی از نــوع
خوش ـهای چندمرحل ـهای انجــام شــده و حجــم نمونــه  257نفــر اســت .یافتههــای پژوهــش
رابطــۀ بیــن عوامــل اقتصــادی و افزایــش ســن ازدواج را تأییــد میکنــد؛ درنتیجــه هرچــه
شــرایط اقتصــادی و مــادی جوانــان ،بهعنــوان بســترهای بنیــادی بــرای ازدواج ،مهیــا باشــد،
تمایل ایشان به تشکیل زندگی مشترک بیشتر میشود.
طبقهبندی .R23 ،Q56 ،P42 ،P23 :JEL
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 .1مقدمه

در هــر برنامهریــزی اقتصــادی و اجتماعــی ،ناگزیــر بایــد جمعیــت و تغییــرات آن لحــاظ گــردد؛
زیــرا محوریتریــن هــدف هــر نــوع برنامهریــزی و سیاس ـتگذاری توســعۀ اقتصــادی و اجتماعــی
کمــی و کیفــی جمعیــت ازجملــه عناصــر مهــم و
جامعــه توســعۀ انســانی اســت؛ بنابرایــن رشــد ّ
اساســی و مرکــز ثقــل توســعۀ انســانی پایــدار بهشــمار میآیــد .بحرانهــای خزنــدهای همچــون
افــول نــرخ رشــد جمعیــت ،بــاال رفتــن ســن ازدواج ،بحــران کاهــش نیــروی انســانی و ســونامی
ســالمندی درحــال گســترش اســت .در ایــن میــان ،متخصصــان امــر بایــد بــا اصــاح الگــوی
جمعیتــی مبتالبــه کشــورهای غربــی دور نگــه دارنــد .بــا
جمعیــت ،کشــور را از بحــران و رکــود
ِ
عنایــت بــه لــزوم ارتقــای شــاخصهای مهــم جمعیتــی ،مقــام معظــم رهبــری بــا دیدگاهــی کالن،
جامــع و آیندهنگــر اصــول چهاردهگان ـهای را جهــت هدایــت سیاس ـتهای کلــی جمعیــت تعییــن
کردنــد و نقــش گســتردهای بــرای تمــام نهادهــا و ســازمانهای متولــی و اثرگــذار برشــمردند.
مطابــق بنــد  2سیاس��تهای کلــی جمعی��ت ،رفــع موانــع ازدواج ،تســهیل و ترویــج تشــکیل
خانــواده و افزایــش فرزنــد ،کاهــش ســن ازدواج و حمایــت از زوجهــای جــوان و توانمندســازی
آنــان در تأمیــن هزینههــای زندگــی و تربیــت نســل کارآمــد یکــی از وظایــف مهــم دســتگاهها و
نهادهــای اجرایــی کشــور اســت.
از دیــدگاه صاحبنظــران علــوم اجتماعــی ،ازدواج از عوامــل بســیار مؤثــر در ایجــاد اســتعداد بالقــوۀ
جمعیــت و منشــأ تأثیــرات فــراوان در ســاخت ســنی و جنســی آن اســت .باوجــود حیاتــی بــودن ایــن
پدی��ده ،شـ�اهد رویگردان��ی نس��ل ج��وان از ازدواج و ب��اال رفت��ن س��ن آن هس��تیم .تأخیــر در ســن
ازدواج یکــی از مهمتریــن ابعــاد دگرگونــی پدیــدۀ ازدواج بــوده و بهتبــع آن برخــی از متغیرهــای
جمعیتــی ،ماننــد بــاروری و طــاق ،تحــت تأثیــر ایــن دگرگونــی قــرار گرفتــه و ســیر نزولــی یافتــه
اســت .در بســیاری از کشــورهای درحــال توســعه ،بهویــژه کشــورهای آســیایی ماننــد ایــران ،تحــوالت
اقتصــادی ،فرهنگــی و اجتماعــی دهههــای اخیــر ســبب تحــول در بــروز بســیاری از وقایــع اجتماعــی،
ازجملــه ســن ازدواج ،شــده و آن را در مراحــل انتقالــی قــرار داده اســت .طــی نیمــۀ اول قــرن بیســتم
تــا ســال 1970م ،الگــوی غالــب در بســیاری از کشــورهای آســیایی ،بهجــز کشــورهای واقــع در جنــوب
آســیا ،از عمومیــت و میــزان ازدواج بهخصــوص در مناطــق شــهری کاســته شــده و عواملــی نظیــر
افزایــش ســطح تحصیــات ،بیــکاری ،نســبت جنســی ،شهرنشــینی ،اشــتغال زنــان ،تغییــر ارزشهــای
مربــوط بــه تشــکیل خانــواده ،تحــول در معیارهــای همســرگزینی و جدایــی محــل کار و زندگــی باعــث
افزایــش ســن ازدواج شــده اســت.
ازدواج و تشــکیل خانــواده ازجملــه مســائل مــورد بحــث در میــان ادیــان و مذاهــب ،فالســفه،
جامعهشناســان ،روانشناســان ،علمــای تعلیــم و تربیــت ،شــعرا و نویســندگان و هنرمنــدان بــوده اســت.
در امــر ازدواج و تشــکیل خانــواده ،اهــداف و انگیزههایــی همچــون میــل بشــر بــه تــداوم نســل ،نیــاز
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اقتصــادی و نیــاز روحــی دخیــل بــوده کــه ایــن عوامــل در دورههــای مختلــف تاریــخ بشــر متغیــر بــوده
اسـ�ت (.)Caldwell, 2005, p. 14
منظــور از ســن ازدواج ســنی اســت کــه در آن مقطــع ،افــراد بــه زندگــی زناشــویی وارد میشــوند.
طبــق نتایــج بررســیها و تحقیقــات ،عوامــل تعیینکننــدۀ ســن ازدواج در زمــان گذشــته و حــال
تغییــر یافتــه اســت .در گذشــته ،ســن ازدواج زنــان در اولیــن ازدواج آنهــا بــه تغییــرات و نوســانات
اقتصــادی بســتگی داشــت (میشــل ،1378 ،ص .)33 .افزایــش ســن ازدواج بهمعنــای میــزان عقــب
کمــی ســالها و یــا
افتــادن ســن مطلــوب ازدواج جوانــان در جامعــه اســت کــه برحســب متغیرهــای ّ
متغیرهــای کیفــی میــزان تأخیــر در ســن ازدواج (کــم ،متوســط ،زیــاد) قابــل محاســبه و بررســی اســت
(اســکندری ،1388 ،ص.)12 .
تأخیــر در ازدواج یــا رویگردانــی از آن چالــش اصلــی و تهدیــد امنیــت اخالقــی و اجتماعــی جامعــۀ
ایرانــی محســوب میشــود .براســاس آمــار مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی ،میانگیــن
ســن ازدواج بــرای پســران  29و بــرای دختــران  28ســال اســت .ایــن اعــداد و ارقــام نشــاندهندۀ بــاال
بــودن نامعقــول ســن ازدواج و بیانگــر مســئلهمندی آن اســت .عوامــل و مشــکالت اقتصــادی ،اجتماعــی
و فرهنگــی دســت بــه دســت هــم داده و پدیــدۀ ســن ازدواج را بــه مســئله تبدیــل کردهانــد .در ایــن
میــان بهنظــر میرســد عوامــل اقتصــادی مهمتریــن و مؤثرتریــن عامــل تعیینکننــده در امــر ازدواج
اســت .از همیــن رو در فرضیــۀ اصلــی تحقیــق بــه بررســی رابطــۀ مســتقیم بیــن متغیرهــای اقتصــادی
و افزایــش ســن ازدواج جوانــان پرداختــه شــده اســت .ســه متغیــر اصلــی پژوهــش شــامل دسترســی
بــه مســکن ،وضــع اشــتغال و مخــارج مراســم عروســی نیــز ،بهعنــوان ســه فرضیــۀ فرعــی ،بــه ارتبــاط
آنهــا بــا افزایــش ســن ازدواج اشــاره دارد.
پیامــد پدیــدۀ مــورد بررســی بــه افزایــش آســیبها و مخاطــرات اجتماعــی و اختــاالت
رفتــاری و آســیبپذیری جنســی میانجامــد .بــا توجــه بــه ایــن مهــم ،ســؤال اصلــی پژوهــش
عبــارت اســت از:
ـ عوامل اقتصادی به چه میزان بر ازدواج تأثیر میگذارد؟
1ـ .1اهمیت و ضرورت پژوهش
نگاهــی بــه آمارهــای جــدول  1نشــان میدهــد میانگیــن ســن ازدواج زنــان و مــردان بــا تحــول
عمــدهای روبـهرو بــوده؛ بهگونـهای کــه بیــن ســالهای  1335تــا  1390بــا افزایــش تدریجــی همــراه
بــوده و ایــن افزایــش در یکـیدو دهــۀ اخیــر شــتاب بیشــتری گرفتــه اســت؛ بــرای نمونــه ســن «ازدواج
مــردان در ایــران در ســال  24 ،1335ســال و در ســال  26/7 ،1390بــوده و میانگیــن ســن ازدواج
دختــران از  19ســال بــه  23/4ســال رســیده اســت».
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جدول  .1ميانگين سن در اولين ازدواج برحسب جنس در کشور

شرح

(1335)1

1345

1355

1365

1370

1375

1385

1390

مرد

24/9

25/0

24/1

23/8

24/4

25/6

26/2

26/7

زن

19/0

18/4

19/7

19/9

20/9

22/4

23/4
23/3
تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

(منبع :سازمان ثبت احوال كشور ،دفتر آمار و اطالعات جمعيتي و مهاجرت)

کاهــش میــزان ازدواج و افزایــش شــاخص متوســط ســن ازدواج در کل کشــور ،بهویــژه در شــهر
بروجــرد ،ضــرورت انجــام ایــن تحقیــق بــوده اســت؛ بهطــوری کــه مطابــق دادههــای جــدول  ،2تعــداد
ازدواج ثبتشــده در ســال  874.792( 1390مــورد) ســیر نزولــی ازدواج را نمایــان میســازد .ایــن رقــم
در ســال  1394بــه  685.352رســیده اســت .ایــن شــاخص در بیــن اســتانهای کشــور بهتفکیــک
در جــدول  2مشــخص شــده اســت .نظــر بــه مهــم بــودن زمــان تشــکیل خانــواده در تغییــر وضعیــت
افــراد ،شناســایی عوامــل مؤثــر بــر ســن ازدواج و تبییــن میــزان و نحــوۀ تأثیــر آنهــا در پیشبینــی
تبعــات مختلــف آن فایدهمنــد خواهــد بــود.
جدول  .2ازدواج و طالق ثبتشده در نقاط شهري و روستايي از سال  1375تا 1394
ازدواج و طالق ثبتشده در نقاط شهري و روستايي از سال  1375تا 1394
سال و استان

نقاط شهري

جمع
ازدواج

طالق

ازدواج

طالق

ازدواج

طالق

١٣٧٥

479263

37817

357138

32697

122125

5120

١٣٨٠

641940

60500

496229

54536

145711

5964

١٣٨٥

778291

94039

556839

78801

221452

15238

١٣٩٠

874792

142841

631457

121091

243335

21750

١٣٩١

829968

150324

678870

136913

151098

13411

١٣٩٢

774513

155369

664133

144083

110380

11286

١٣٩٣

724324

163569

607389

149644

116935

13925

١٣٩٤

685352

163765

562671

146714

122681

17051

لرستان

19064

3551

15678

3035

3386

516
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آمارهــای ایــن جــدول گویــای کاهــش ازدواج از  874.792مــورد در ســال  1390بــه 685.352
مــورد در ســال  1394بــوده و در  9مــا ِه ســال  1395ایــن رقــم بــه  527.380نــزول کــرده اســت.
آمارهــای مســتند بیانگــر آن اســت کــه در ســالهای اخیــر و بــا توجــه بــه تأکیــدات مقــام معظــم
رهبــری دربــارۀ تقویــت بنیانهــای خانــواده ،دولــت و ســازمانهای متولــی نتوانســتهاند باوجــود
رشــد جمعیــت و قــرار داشــتن  11.240.000نفــر از جوانــان در ســن ازدواج ( 5.570.000مــرد و
 5.670.000زن) اقدامــات اثربخــش و مفیــدی در زمینــۀ اشــتغالزایی و برداشــتن موانــع اقتصــادی
ازدواج جوانــان انجــام دهنــد .اگــر از  11.240.000نفــری کــه در ســن ازدواج هســتند و هرگــز ازدواج
نکردهانــد ،بــه کل خانــوار کشــور (حــدود  )21.000.000نســبت بگیریــم ،میتــوان گفــت نســبت بــه
هــر  2خانــوار 1 ،جــوان ازدواجنکــرده و در ســن ازدواج وجــود دارد.
بهنظــر میرســد درحــال حاضــر بــا توجــه بــه تغییــرات اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی
حادثشــده در جامعــه ،ســطح انتظــارات جوانــان از ازدواج تغییــر یافتــه و همیــن امــر منجــر بــه
افزای��ش س��ن ازدواج در آنه��ا ش��ده اس��ت .بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع ســن ازدواج در ایــران و
بهخصــوص در شــهر بروجــرد کــه ایــن آمــار روزبــهروز درحــال افزایــش اســت و از آنجــا کــه ایــن
پدیــده و معضــل مســائل و مشــکالت زیــادی را بــرای جوانــان ،خانوادههــا و جامعــه ایجــاد کــرده ،در
ایــن مقالــه تــاش شــده اســت زمینههــای تشــکیلدهندۀ اقتصــادی افزایــش ســن ازدواج در میــان
جوانــان شــهر بروجــرد شناســایی و بررســی گــردد.

 .2پیشینۀ تحقیق
2ـ .1مطالعات داخلی
نتایــج پژوهــش باقــری ،مداحــی و لطفــی ( )1398باعنــوان «برســاخت معنایــی تأخیــر ســن ازدواج
براســاس نظریــۀ زمینـهای» نشــان داد عواملــی همچــون محدوديــت شــغلي ،جبــر تحصيلــي ،درآمــد
و تمكــن مالــي مهمتریــن موانــع تشــكيل خانــواده هســتند .طبــق گــزارش خنــدان ،ســیدان و
رضایــی ( )1398در مقالــۀ «تجربــۀ زیســتۀ جوانــان مجــرد نســبت بــه افزایــش ســن ازدواج»،
جوانــان از مهيــا نبــودن زيرســاختها بــراي ايجــاد حداقــل مقدمــات زندگــي همچــون مســكن،
درآمــد و خوابــگاه متأهلــي گالیــه دارنــد .فضلاللهیقمشــی و جهانبخــش ( )1397در پژوهشــی
باعنــوان «ســن ازدواج دانشــجویی و قــدرت تبیینکنندگــی عوامــل مختلــف اقتصــادی ،فرهنگــی
و اجتماعــی در افزایــش آن» کــه در دانشــگاه آزاد اســامی واحــد اسالمشــهر بــا نمونــۀ آمــاری
 292نفــر انجــام شــد ،اذعــان کردنــد کــه عوامــل اقتصــادی ،فرهنگــی و اجتماعــی در افزایــش ســن
ازدواج دانشــجویان تأثیــر مثبــت و معنــادار دارد .یافتههــای تحقیــق انتظــاری ،غیاثونــد و عباســی
( )1396بــا عنــوان «بررســی عوامــل مؤثــر بــر افزایــش ســن ازدواج جوانــان در شــهر تهــران»
حکایــت از تأثیــر مســتقیم پایــگاه اقتصــادی و اجتماعــی خانــوادۀ دختــر و پســر بــر افزایــش
ســن ازدواج دارد .التجایــی و عزیــززاده ( )1395در پژوهــش خــود کــه بــه بررســي تأثيــر عوامــل
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اقتصــادي و فرهنگــي بــر ســن ازدواج در اســتانهاي مختلــف كشــور پرداختنــد ،عواملــی همچــون
بيــكاري ،تــورم ،رشــد مخــارج خانــوار ،ســطح درآمــد و تحصيــات را مهــم ارزیابــی کردنــد .در
تحقیــق کرایــی و دیگــران ( ،)1395عوامــل روانشــناختی ،فرهنگــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و
خانوادگــی بهترتیــب عوامــل مؤثــر بــر نگــرش منفــی دانشــجویان مجــرد دانشــگاههای شــهر
اهــواز بــه ازدواج معرفــی شــدند .نتایــج پژوهــش محبــی ،ســیاح و ساداتحســینی ( )1395نشــان
داد تأخیــر در ازدواج حــاوی داللتهــای دوگانــۀ فرصتســازی و فرصتســوزی بــرای دختــران
دانشجوســت .پاســخگویان علــل تأخیــر در ازدواج را تنگنــای ازدواج ،ریســک ازدواج ،ســوگیری
خانــواده در ازدواج ،آنومــی در ازدواج ،محاســبۀ هزینهفایــدۀ ازدواج و ...برشــمردهاند .خیــری و
حاجیآقــا ( )1395در پژوهشــی بــا هــدف بررســی آسیبشــناختی اجتماعــی بــاال رفتــن ســن
ازدواج از دیــدگاه دانشــجویان دختــر دانشــگاه آزاد اســامی واحــد ارومیــه بــه ایــن نتیجــه دســت
یافتنــد کــه عوامــل اثرگــذار بــر بــاال رفتــن ســن ازدواج بهترتیــب عوامــل اجتماعــی ،اقتصــادی
و فرهنگــی اســت .نیــازی ،شــاطریان و شــفائیمقدم ( )1394در تحقیقــی باعنــوان «بررســی
نقــش عوامــل تأثیرگــذار در نگــرش بــه ازدواج» نشــان دادنــد بیــن متغیرهــای خانــواده ،وضعیــت
اقتصــادی ،افزایــش توقعــات ،بیــکاری و ســنگینی مخــارج ازدواج بــا متغیــر نگــرش منفــی بــه ازدواج
رابطــۀ معنــادار وجــود دارد .نتایــج پژوهــش فــوالدی ( )1393باعنــوان «تحلیــل جامعهشــناختی
افزایــش ســن ازدواج بــا تأکیــد بــر عوامــل فرهنگــی» بیــان کــرد کــه بهجــز عوامــل فرهنگــی،
عوامــل مهــم دیگــری ازجملــه درآمــد مناســب ،داشــتن شــغل ،برخــورداری از تحصیــات عالــی
نیزــ باع��ث افزایــش س�نـ ازدواج گردی��ده اس��ت .طبــق یافتههــای پژوهــش مــرادی و صفاریــان
( )1391باعنــوان «عوامــل اجتماعــی و اقتصــادی مرتبــط بــا افزایــش ســن ازدواج جوانــان» ،میــان
متغیرهــای وضعیــت مســکن ،برابــری جنســیتی ،میــزان تحصیــات ،ســبک فرزندپــروری ،ســطح
انتظــارات ،میــزان ســختگیری والدیــن ،میــزان لــذت بــردن از دوران مجــردی و میــزان اســتفاده
از رس��انهها و باــال رفت��ن س��ن ازدواج ارتباــط معن��اداری وج��ود دارد .نتایــج تحقیــق بحیرانــی و
حضرتیصومعــه ( )1391اثبــات کــرد کــه میــان متغیرهــای ادامــۀ تحصیــل ،اشــتغال دختــران،
شــرایط اقتصــادی ،نگــرش خانــواده بــه ازدواج و بیاعتمــادی اجتماعــی بــا افزایــش ســن ازدواج
رابطــۀ معنــادار هســت .اســکندریچراتی ( )1388در پژوهشــی کــه بهمنظــور بررســی عوامــل
مؤثــر بــر تأخیــر ســن ازدواج انجــام داد ،بــر ارتبــاط معنــادار بیــن متغیرهــای انتظــارات بــاال
و ســختگیری در گزینــش همســر ،نداشــتن شــغل مناســب ،فقــر اقتصــادی خانــواده ،پایــگاه
اجتماعــی خانــواده ،ادامــۀ تحصیــل و وضــع ظاهــری بــا تأخیــر در ســن ازدواج جوانــان تأکیــد
نمــود .نتایــج تحقیــق حســینزاده ( )1387باعنــوان «بررســی عوامــل جامعهشــناختی مؤثــر بــر
تأخیــر در ســن ازدواج جوانــان» نشــان داد کــه ارتبــاط معنــاداری بیــن میــزان درآمــد خانــواده،
وضعیــت شــغلی جوانــان ،وضعیــت مســکن و میــزان تحصیــات بــا تأخیــر در ســن ازدواج جوانــان
وجــود دارد .ميــري و دیگــران ( )1374مهمتريــن عامــل افزايــش ســن ازدواج را علــل اقتصــادي
و عــدم اطمينــان بــه آينــدۀ شــخصي ،نبــود شــناخت كامــل از طــرف مقابــل و عــدم تطابــق
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فرهنگــي بيــن خانوادههــاي طرفيــن ذكــر كردنــد.
 .2-2پیشینۀ خارجی تحقیق
كلوديــا گيســت )2017( 1در تحقیقــی كــه در امريــكا در بیــن جوانــان امریکایــی و اروپایــی انجــام
داد ،بــه ايــن نتيجــه رســيد كــه درمجمــوع ســن ازدواج در اروپــا و امريــكا درحــال تغييــر و افزايــش
اســت و در ایــن دگرگونــی عامــل اقتصــادي و برابــري جنســيتي دخیــل بــوده اســت .کالــول)2005( 2
در تحقیــق خــود باعنــوان «عوامــل مؤثــر بــر بــاال رفتــن ســن ازدواج در جنــوب آســیا» اظهــار
کــرده کــه تغییــرات اقتصــادي ،بهخصــوص در حــوزۀ بــازار نیــروي کار در ایــن کشــورها ،افزایــش
سـ�ن ازدواج جوان�اـن را درپ��ی داشــته استــ .نتایــج پژوهــش هامپلــوا )2003( 3بــا عنــوان «بررســي
داليــل افزايــش ســن ازدواج و تأخيــر آن در بيــن مــردان و زنــان» بیانگــر آن اســت کــه بحرانهــای
اقتصـ�ادي در جامعـ�ه باعـ�ث تسـ�ريع یـ�ا تأخيـ�ر ازدواج ميشـ�ود .بهگـ�زارش فرگوســن )2000( 4در
پژوهــش «بررســی چالــش ازدواج ســنتی در کشــورهای امریــکا ،چیــن و ژاپــن» ،دو عامــل مهــم و
ـی کســب تحصیــات عالــی و یافتــن شــغل مناســب در تأخیــر زمــان ازدواج و ازدواج نکــردن
اساسـ ِ
5
زنـ�ان تأثیـ�ر بسـ�یار داشـ�ته اسـ�ت .اینگلهــارت ( )1382در پژوهشــی بــه اثبــات فرضیــۀ تأثیــر
معنــادار و مثبــت متغیرهایــی همچــون تهیــۀ جهیزیــه ،وضــع ظاهــری و مهریــه در تأخیــر ســن
ازدواج پرداخــت.
جمعبنــدی پژوهشهــای داخلــی و خارجــی در ایــن زمینــه حاکــی از فقــدان پژوهشــی مســتقل
و مرتبــط بــا اهــداف ،روش و ســاختار تحقیــق پیـشرو دارد.
در وجهــ ن�وـآوری مقال��ۀ حاض��ر بایـ�د گفتــ ک��ه در ای�نـ تحقیق��ات موضــوع افزایــش ســن ازدواج
جوانــان در جامعــه بررســی شــده و رابطــۀ متغیرهــای اقتصــادی و افزایــش ســن ازدواج بــا رویکــرد
سیاســتهای کلــی جمعیــت بهطــور ویــژه مطالعــه نشــده؛ بنابرایــن اهمیــت ایــن پژوهــش در آن
اســت کــه بهطــور ویــژه بــه ایــن موضــوع مهــم در میــدان وســیع تحقیــق پرداختــه اســت.

 .3چارچوب نظری

بهدلیــل خصلــت چندوجهــی بــودن پدیــدۀ ازدواج و تکثــر نظریههــا درخصــوص زوایــاي گوناگــون
ازدواج جوانــان ،در ایــن پژوهــش از میــان نظــرات مختلــف ،صرفـاً برخــی از نظریــات اقتصــادی مرتبــط
بــا افزایــش رفتــن ســن ازدواج بیــش از ســایر مــوارد بررســی شــده اســت.
1. Claudia Geist
2. Calol
3. Hamplo
4. Ferguson
5. Inglehart
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3ـ .1نظريۀ بازار ازدواج اس .بكر

6

بکــر تصمیــم بــه ازدواج و ایجــاد روابــط خانوادگــی را هماننــد نظریــۀ ســنتی بنگاههــای تجــاری
تجزی��ه و تحلیــل ک��رده استــ .وی در نظریــۀ اقتصــاد ازدواج ،تحليــل خــود را براســاس مفهــوم بــازار
ازدواج قرــار میده��د و بی��ان میکن��د جوانــان زمانــی را بــرای جس ـتوجو و گزینــش همســر مــورد
عالقهشــان صــرف میکننــد تــا فــردی را بیابنــد کــه بیشــترین جاذبــه و مطلوبیــت را بــرای آنهــا
داشــته باشــد و ایــن کار بســیار شــبیه بــه تــاش بنگاههــا و مؤسســات اقتصــادی بــرای یافتــن بهتریــن
نیروهاســت .بنابرای��ن هرــ ف��ردی میکوشــد حتياالمــكان بيشــترين تالشــش را بــهکار گیــرد تــا
شــريكي را بــراي خــود برگزينــد كــه در کنــار آن بتوانــد ميــزان ســود و منافعــش را بــه حداكثــر ميــزان
ممكــن برســاند ( .)Becker, 1996, p. 55بنابرایــن در ایــن نظریــه ،نحــوۀ تصمیمگیــری انســان و نیــز
تمرکــز اصلــی وی بــر هزینــه و ســود ازدواج اســت.
3ـ .2نظريۀ هزينه فرصت

7

هزينــه فرصــت يكــي از مهمتريــن نظريههايــي اســت كــه بهطــور مســتقيم و غيرمســتقيم بــه
تبيينهايــي درخصــوص افزايــش ســن ازدواج پرداختــه اســت .هزينــه فرصــت يكــي از مفاهيــم مهــم
در اقتصــاد ُخــرد اســت كــه بهمعنــاي فراغــت يــا هزينــهاي اســت كــه درنتيجــۀ صرفنظــر از انجــام
كاري متوجــه فــرد ميشــود؛ يعنــي شــخصي بــا انجــام يــك كار ترجيــح داده اســت تــا از كار يــا مزيــت
كار ديگــر چشمپوشــی کنــد .مســئلۀ بــه صفــر رســاندن هزينــه فرصــت از آنجــا اهميــت دارد كــه
آنهــا معتقدنــد چــه در ســطح فــرد ،چــه در ســطح خانــوار و چــه در ســطح بنــگاه اقتصــادي باوجــود
اصــل كمبــود منابــع و نيــز اصــل پيشينهســازي ،انــواع كنشهــا ممكــن ميگــردد .بــه بيــان ديگــر،
دســت آنهــا بــراي انجــام هــر عملــي آنقــدر بــاز نيســت و ايــن مســئله آنــان را مجبــور ميکنــد بــراي
انجـ�ام هـ�ر كنشـ�ي محاسـ�بۀ عقالنـ�ي كننـ�د تـ�ا هزينـ�ه فرصـ�ت بـ�ه صفـ�ر برسـ�د (Fuchs, 1994, pp.
 .)183-192بنابــر ایــن نظریــه کــه بــه آن هزینــۀ اقتصــادی ،هزینــۀ واقعــی یــا قیمــت ســایه نیــز اطــاق
کردهانــد ،هزینــه فرصــت همــان هزینــهای اســت کــه بــرای فرصتهــای ازدســترفته پرداخــت
میشــود .بــه عبــارت دیگــر ،هزینــه فرصــت ارتبــاط معنــاداری بــا فراینــد تصمیمگیــری و گزینــش
دارد .انتخابگــر پیــش از تصمیمگیــری ،فرصتهایــی را کــه ممکــن اســت بــا ایــن تصمیــم ازدســت
بدهــد ،در ذهــن خــود ارزیابــی میکنــد.
3ـ .3نظریۀ تورم رکودی
ایســتایی تورمــی در جامعــه نشــاندهندۀ کاهــش معنــادار در چهــار عامــل تولیــد ،درآمــد ،تجــارت
و اشــتغال اســت .بنابــر ایــن تئــوری ،چنانچــه در جامعــه رشــد و رونــق اقتصــادی فراگیــر باشــد،
6. Gary S. Becker
7. Opportunity cost
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مــردم بیشــتر در فکــر ازدواج هســتند؛ امــا برعکــس در دورههــای بحــران و رکــود اقتصــادی ،شــاهد
رویگردانــی از تشــکیل خانــواده یــا تأخیــر در ســن ازدواج خواهیــم بــود.
3ـ .4نظریۀ کارکردگرایی اشتغال پارسونز
پارســونز در قالــب نظریــۀ کارکردگرایــی درمــورد فراینـــد هســـتهای شـــدن خانــواده ،اهمیــت مشــاغل
را یــادآوری میکنــد و براســاس متغیرهــای الگـــویی خـــویش ،آن را ناشـــی از ماهیــت نظــام تقســیم
کار در جوامــع صنعتــی جدیــد میدانــد .بهنظــر او ،یکــی از آثــار پیچیدگــی نظــام ایــن اســت کــه
از شــغل یــک رکــن اصلــی پایــگاه اجتماعــی میســازد .از طــرف دیگــر پایگـــاه شـــغلی فــرد عموم ـاً
حاصــل فراینــد طوالنــی ســرمایهگذاری و آمــوزش اســت .بــه ایــن ترتیـــب ،جوانــان غالبـاً زمانــی ازدواج
میکننــد کــه یقیــن داشــته باشــند طبـــق آداب و رســـوم طبقـــۀ اجتمـــاعی خــود ،از عهــدۀ تأمیــن
معــاش خانــواده برمیآینــد (بهنــام ،1348 ،ص .)122 .کار ارزش محــوری جامعــه اســت؛ بهطــوری
کــه میتــوان آن را اساسـیترین بخــش زندگــی شــخص درنظــر گرفــت؛ زیــرا داشــتن شــغل مناســب
و اســتقالل اقتصــادی کافــی بــرای فــرد جایــگاه رفیعــی دارد و پایــگاه اقتصــادی و اجتماعــی او را در
جامعــه تعییــن میکنــد .بنابرایــن در ایــن نظریــه ،اقتصــاد و خانــواده دو نهــاد اجتماعــی مرتبــط
و پیوســته در نظــام اجتماعــی هســتند .براســاس ایــن نظریــه ،ازدواج و تشــکیل خانــواده حاصــل
ارتباطــات و تعامــات بیــن خردهنظامهــای جامعــه بــا یکدیگــر اســت؛ چنانکــه بــرای ازدواج بایــد
شــغل و مســکن مناســب مهیــا گــردد کــه الزمــۀ آنهــا کســب دانــش اســت .بدیــن ترتیــب ،اشــتغال در
ســن ازدواج بســیار مؤثــر اســت و فقــدان شــغل مناســب مانــع اساســی ازدواج جوانــان تلقــی میشــود.
3ـ .5نظریۀ انتخاب عقالنی ماکس وبر
در نظریــۀ انتخــاب عقالنــی ،جامعــه مجموعــهاي از افــراد اســت کــه کنــش عقالنــی دارنــد .کنــش
عقالنــی در ایــــن منظــــر ،کنــش عقالنــی معطــوف بــه هــدف در تعریــف وبــر یــــا کنــش مبتنــی
بــر عقالنیــت ابــزاري اســت .ایــن افــرا ِد آگاه و مختــار و هدفمنــد در هــر شــرایطی بهدنبــال بیشــینه
کــردن ســود خــود هســتند .بــر ایــن مبنــا ،کار کنشــگرانی معقوالنــه اســت کــه در چارچــوب نظــام
ارزشــی موجــود و بــا توجــه بــه اهــداف خــود از بیــن راههــای گوناگــون ،بهتریــن راه را برگزیننــد
ـی معطــوف بــه هــدف زمانــی اســت
(لیتــل ،1373 ،ص .)69 .بنابــر نظریــۀ وبــر ،کنــش و عمــل عقالنـ ِ
کــه هــدف ،وســایل و نتایــج ثانــوی همگــی بهصــورت عقالیــی مــورد توجــه و ســنجش قــرار گیرنــد.
بنابرایــن افــراد بــرای نیــل بــه اهــداف خــود و بــا لحــاظ نمــودن منافــع فــردی ،مناسـبترین وســیله
را بــا احتیــاط مــورد ســنجش قــرار میدهنــد.
3ـ .6رویکرد نوسازي ويليام گود
اصطــاح نوســازی بــرای تحلیــل مجموعــۀ پیچیــدهای از تحوالتــی کــه در همــۀ زمینههــا بــرای
انتقــال از جامعــۀ ســنتی بــه جامعــۀ مــدرن رخ میدهــد ،ب ـهکار بــرده میشــود .نوســازی شــامل
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تحــوالت در زمینههــای اقتصــادی ،سیاســی ،فرهنگــی ،روانــی و اجتماعــی اســت .پیــروان ایــن
دیــدگاه فکــری عناصــری همچــون خــردورزی ،تعقلگرایــی ،نظــم داشــتن ،تقدیرگــرا نبــودن،
محاســبهگر بــودن و ...را خمیرمایههــای جریــان نوســازی برمیشــمارند .بهموجــب ایــن رویکــرد
میتــوان ریشــۀ تمــام علــل و عوامــل ثانــوي اثرگــذار بــر افزایــش ســن ازدواج جوانــان را گــذار
جامعــۀ ایــران از نظــم ســنتی بــه نظــم مــدرن دانســت کــه باعــث تحوالتــی در ســطوح مختلــف
ُخــرد ،میانــی و کالن در بیــن تمــام قشــرهای جامعــه بهویــژه جوانــان و بهتبــع ن موجــب
دگرگونــی در نگرشهــا ،ارزشهــا ،انتظــارات و مطالبــات جوانــان شــده اســت .بنابرایــن موضــوع
تجربــۀ مدرنیتــه و نوســازي جامعــۀ ایرانــی در بــاال رفتــن ســن ازدواج جوانــان اثرگــذار اســت.
برپایــۀ نظریــۀ نوســازی ويليــام گــود ،كاهــش يــا افزايــش ســن ازدواج بــا درجــات مدرنيزاســيون
جامعــه ارتبــاط دارد.
3ـ .7نظریۀ مبادلۀ اجتماعی بالو و هومنز
پيتــر بــاو و هومنــز ،نظریهپــردازان مكتــب مبادلــه ،کوشــیدند نظریــهای را بپروراننــد كــه
تلفیقــی از رفتارگرایــی اجتماعــی و واقعیتگرایــی اجتماعــی باشــد .هــدف ایــن دو اندیشــمند
فهــم ســاختار اجتماعــی برپایــۀ تحلیــل فراگردهــای اجتماعــی حاكــم بــر روابــط میــان افــراد و
گروههــا بــوده اســت .در نظریــۀ مبادلــه ،بیــش از آنکــه روابــط گروهــی و نهادهــا قابــل طــرح
باشــد ،رابطــۀ فــرد بــا فــرد اهمیــت دارد .فــرض اساســی در ایــن نظریــه آن اســت کــه انســانها
در انتخابهــای خــود منطقــی بــوده و درصــدد بــه حداکثــر رســاندن ســود حاصــل از انتخــاب و
ایجـ�اد رابطـ�ه بـ�ا دیگـ�ران هسـ�تند .بارتــز و نــای  )1970 ( 8بــا کاربــرد ایــن تئــوری درمــورد تشــکیل
خانــواده و ازدواج ،دو دســتۀ تعیینکننــده در ازدواج را مشــخص کردهانــد :دســتۀ نخســت باعــث
میشــود ازدواج بــرای فــرد رضایــت بیشــتری را در مقایســه بــا زندگــی مجــردی تأمیــن کنــد؛
دســتۀ دوم باعــث میشــود ازدواج در میــان بســیاری از جایگزینهــای نامطلــوب ،بــرای فــرد
کمتــر نامطلــوب باشــد .آنهــا بــا بررســی  23قضیــۀ مرتبــط بــا عوامــل اقتصــادی و اجتماعــی
ازدواج ،یــک قضیــۀ نظــری عــام را مطــرح کردنــد؛ بــه ایــن صــورت کــه هرقــدر تفــاوت مثبــت
بیــن رضایــت مــورد انتظــار از ازدواج و رضایــت دریافتشــده از موقعیــت کنونــی فــرد بیشــتر
باشـ�د ،ازدواج زودرس بیشـ�تر خواهـ�د بـ�ود (کنعانــی ،1385 ،ص .)108 .نظریــۀ مبادلــۀ اجتماعــی
مبتنــی بــر الگویــی اقتصــادی از رفتــار انســانی اســت کــه در آن فــرض میشــود انســان دائمــاً
درصــدد بهرهگيــري بيشــتر از حداقــل هزينههاســت .طبــق ايــن نظريــه ،تصميمگيــري بــه
تشــکیل خانــواده نوعــي عــزم بــرای ســرمايهگذاري اســت كــه در آن ،هزينههــا و دســتاوردهاي
شــخص ازدواجكننــده در طــول زمــان واقعيــت پيــدا ميكنــد .در ايــن تئــوري ،ارزيابــي عقالنــي
هزينههــا و منافــع حاصــل از ازدواج درنظــر گرفتــه ميشــود.
8. Bartz & Nye
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3ـ .8رویکرد بیسازمانی اجتماعی
بیســازمانی اجتماعــی بــه فقــدان ســازگاری یــا ســازگاری ضعیــف بیــن اجــزای نظــام اشــاره دارد.

تغییــرات اجتماعــی معمــوالً بهعنــوان علــت اصلــی و تغییــرات تکنولوژیــك ،جمعیتشــناختی و
فرهنگــی و نیــز بهمثابــۀ شــرایط تســریعکنندۀ بیســازمانی تلقــی شــدهاند .بیســازمانی شــخصیتی
و عــدم تعــادل نظــام اجتماعــی از پیامدهــای بیســازمانی اجتماعــی محســوب میشــود .راهحــل
بیســازمانی برگــردان اجــزای نظــام اجتماعــی بــه حالــت تعــادل اســت .براســاس ایــن رویکــرد ،ازدواج
معیــن و راههــای وصــول بــه آنهــا را
و تشــکیل خانــواده زمانــی رخ میدهــد کــه جامعــه بتوانــد اهــداف ّ
مشــخص نمایــد تــا جامعــه در حالتــی متعــادل و منســجم حفــظ شــود و تــداوم یابــد و چنانچــه اهــداف
و وســایل بــا ســاختار جامعــه مغایــرت داشــته باشــد ،جامعــه دچــار مشــکل خواهــد شــد.

 .4روش تحقیق

در ایــن پژوهــش از روش پیمایشــی اســتفاده شــد .اعضــای جامعــۀ آمــاری را پســران مجــرد  24تــا 35
ســال شــهر بروجــرد تشــکیل دادنــد .برپایــۀ آمــار ســازمان ثبــت احــوال شهرســتان بروجــرد ،بهطــور
تقریبــی  45.000جــوان مجــرد در بروجــرد وجــود دارد کــه حــدود نیمــی از آنهــا را جوانــان مجــرد
پســر تشــکیل میدهــد .بــا توجــه بــه اســتفاده از جــدول مــورگان ،بــرآورد تقریبــی حجــم نمونــه
حــدود  257نفــر محاســبه گردیــد .نمونهگیــری هــم بــه روش تصادفــی ســاده انجــام شــد .واحــد
تحلیــل واحــدی اســت کــه اطالعــات از آن گــردآوری میشــود .واحــدی اســت کــه خصوصیــات آن
توصیـ�ف میشـ�ود (دواس ،1381 ،ص .)41 .در تحقیــق حاضــر ،فــرد بهعنــوان واحــد تحلیــل مــورد
توجــه و بررســی قــرار گرفــت .ابــزار گــردآوری اطالعــات هــم پرســشنامهای بــا ســؤالهای بــاز و
بســته اســت .در اینجــا گویههــا بهشــکل طیــف لیکــرت بــوده اســت .پرس ـشنامهها در اختیــار افــراد
واجــد شــرایط قــرار گرفــت و بعــد از تکمیــل جم ـعآوری گردیــد .بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا از
نرمافــزار ( SPSSنســخۀ  )17و آزمــون پیرســون اســتفاده شــد .روشهــای آمــار توصیفــی و اســتنباطی
نیــز بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا بــهکار رفــت .در بخــش آمــار توصیفــی ،از جــداول فراوانــی،
درصــد فراوانــی ،فراوانــی تجمعــی و نمــودار ،و در بخــش آمــار اســتنباطی ،از آزمــون پیرســون بــرای
پاســخگویی بــه فرضیــات اســتفاده گردیــد.
دربــارۀ قلمــروی مکانــی و زمانــی پژوهــش هــم بایــد گفــت ایــن تحقیــق در ســال  1398و در
شهرســتان بروجــرد اســتان لرســتان انجــام شــد.

 .5یافتههای تحقیق

در ایــن بخــش ،یافتههــای پژوهــش بهترتیــب و براســاس فرضیههــا در قالــب جــداول مختلــف بیــان
شــده اســت.
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جدول  .3آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف جهت نرمالیته بودن دادههای پژوهش
فراوانی

257

میانگین پارامترهای نرمال

195/85

مثبت

0/086

منفی

-0/065

آزمون آماری

0/083

سطح معناداری

0/240

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

هنــگام بررســی نرمــال بــودن دادههــا ،فــرض صفــر مبتنــی بــر نرمــان بــودن توزیــع دادههــا در
ســطح خطــای  ۵درص��د س�نـجش میش��ود .اگــر آمــارۀ آزمــون بزرگتــر مســاوی  0/05بهدســت
آیــد ،دلیلــی بــرای رد فــرض صفــر مبتنــی بــر نرمــال بــودن داده وجــود نخواهــد داشــت؛ بــه عبــارت
دیگــر ،توزیــع دادههــا نرمــال خواهــد بــود .بــرای آزمــون نرمالیتــه فرضهــای آمــاری بهصــورت زیــر
تنظیــم میشــود:
 :H0توزیع دادههای مربوط به هریک از متغیرها نرمال است.
 :H1توزیع دادههای مربوط به هریک از متغیرها نرمال نیست.
همانطــور کــه در جــدول  3مشــاهده میگــردد ،ســطح معنــاداری بیشــتر از  0/05و برابــر بــا
 0/240اســت؛ بنابرایــن توزیــع دادههــای مربــوط بــه متغیــر ســن ازدواج نرمــال اســت.
فرضیۀ اصلی اول :بین متغیرهای اقتصادی و باال رفتن سن ازدواج پسران رابطه وجود دارد.
جدول  .4همبستگی پیرسون بین متغیرهای اقتصادی و سن ازدواج

پسر

** :معناداری در سطح 0/10
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تعداد

میزان همبستگی

Sig.

257

**0/210

0/001

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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شــدت رابطــه بیــن دو متغیــر اقتصــادی و افزایــش ســن ازدواج پســران در نمونــۀ مــورد مطالعــه
برابــر بــا  0/210بهدســت آمــد .ایــن ضریــب بهلحــاظ آمــاری دارای تفــاوت معنــاداری بــا صفــر اســت
) .(Sig.<0.05چنیــن نتیجــهای بهمعنــای آن اســت کــه میتــوان بــا حداقــل  95درصــد اطمینــان
داشــت کــه بیــن دو متغیــر شــرایط اقتصــادی و بــاال رفتــن ســن ازدواج در میــان پســران ،رابطــۀ
معنــادار برقــرار اســت؛ بهنحــوی کــه بــا وخیمتــر شــدن شــرایط اقتصــادی جوانــان ،احتمــال باالتــر
رفتــن ســن ازدواج وجــود دارد.
فرضیــۀ دوم :بیــن تــرس از مخــارج جشــن عروســی و افزایــش ســن ازدواج در بیــن جوانــان رابطــه
وجــود دارد.
جدول  .5همبستگی پیرسون بین ترس از مخارج ازدواج و سن ازدواج

پسر

تعداد

میزان همبستگی

Sig.

257

**0/451

0/000
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** :معناداری در سطح 0/000

شــدت رابطــۀ بیــن دو متغیــر تــرس از مخــارج جشــن عروســی و افزایــش ســن ازدواج پســران
در نمونــۀ مطالعــه برابــر بــا  0/451بهدســت آمــد .ایــن ضریــب بهلحــاظ آمــاری دارای تفــاوت
معنــاداری بــا صفــر اســت ) .(Sig.<0.05بنابرایــن میتــوان بــا حداقــل  95درصــد اطمینــان داشــت
کــه رابطــۀ مشاهدهشــده بیــن دو متغیــر تــرس از مخــارج جشــن عروســی و بــاال رفتــن ســن ازدواج در
میــان پســران در جامعــۀ آمــاری مثبــت اســت؛ بهگونـهای کــه هرچــه تــرس از مخــارج ازدواج بیشــتر
میشــود ،احتمــال افزایــش ســن ازدواج هــم فزونــی میگیــرد.
فرضیۀ سوم :بین دسترسی به مسکن مناسب و افزایش سن ازدواج جوانان رابطه وجود دارد.
جدول  .6نتایج آزمون تفاوت گرایش به ازدواج برحسب دسترسی به مسکن (براساس آزمون  tمستقل)
متغیر
مستقل

متغیر
وابسته

دسترسی
به مسکن

گرایش به
ازدواج

مسکن

فراوانی

میانگین

انحراف
معیار

دارای مسکن

52

89/08

12/07

فاقد مسکن

199

79/95

10/97

سطح
مقدار t
معناداری
2/53

0/006

نتیجۀ
فرضیه
تأیید
فرضیه
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برپایــۀ نتایــج جــدول  6و مطابــق نتایــج حاصــل از آزمــون ل ِـ ِون ،بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری
کــه برابــر بــا  0/006اســت ،میتــوان گفــت بــرای تحلیــل نتایــج آزمــون فرضیــۀ ســوم بایــد از فــرض
نابرابــری واریانسهــا اســتفاده کــرد .میــزان میانگیــن گرایــش بــه ازدواج در بیــن دو گــروه حاکــی از
عــدم تســاوی میانگیــن بیــن هــر دو گــروه اســت.
جدول  .7آزمون  tبراي مقايسۀ ميانگين نمرات دو گروه مستقل
F

سطح
معناداري

با فرض برابري
واريانسها
گرایش به ازدواج

بدون فرض
برابري
واريانسها

4/24

t

درجۀ
آزادي

سطح
معناداري

خطاي
استاندارد

2/53

759

0/04

2/70

0/006
2/53

758

2/80

0/04
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برمبنــای آزمــون ل ِـ ِون ،چــون ســطح معنــاداري کمتــر از  0/05اســت ( ،)Sig. 0/006از نتايجــي كــه
فــرض نامســاوي بــودن واريانسهــا را لحــاظ كــرده ،اســتفاده ميشــود .براســاس جــدول  ،7ســطح
معنــاداري بــا فــرض نابرابــری واریانسهــا از  0/05کمتــر بــوده ()Sig. 0/040؛ بنابرایــن فرضیــۀ ســوم
تحقیــق تأییــد میشــود.
فرضیۀ چهارم :بین وضعیت اشتغال جوانان و افزایش سن آنها رابطه وجود دارد.
جدول  .8نتایج آزمون تفاوت گرایش به ازدواج برحسب دسترسی به شغل (براساس آزمون  tمستقل)
متغیر
مستقل

متغیر
وابسته

دسترسی
به شغل

گرایش به
ازدواج

شغل

فراوانی

میانگین

انحراف
معیار

دارای شغل

87

92/08

11/02

بیکار

156

72/65

9/44

مقدار t

سطح
معناداری

نتیجۀ
فرضیه

1/03

0/002

تأیید
فرضیه

تاهیراهبردیوکالن
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براســاس نتایــج جــدول  8و مطابــق نتایــج بهدســتآمده از آزمــون ل ِــ ِون ،بــا توجــه بــه ســطح
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معنــاداری کــه برابــر بــا  0/002اســت ،میتــوان گفــت بــرای تحلیــل نتایــج آزمــون فرضیــۀ چهــارم
بایــد از فــرض نابرابــری واریانسهــا اســتفاده کــرد .میــزان میانگیــن گرایــش بــه ازدواج در بیــن دو
گــروه حاکــی از نابرابــر بــودن میانگیــن بیــن هــر دو گــروه اســت.
جدول  .9آزمون  tبراي مقايسۀ ميانگين نمرات دو گروه مستقل
F

گرایش به ازدواج

با فرض برابري
واريانسها
بدون فرض برابري
واريانسها

سطح
معناداري

t
1/03

2/54

سطح
درجۀ
آزادي معناداري
759

خطاي
استاندارد

0/005

1/10

0/002
1/03

758

0/004

1/20

تاهیراهبردیوکالن
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برپایــۀ آزمــون ل ِـ ِون ،چــون ســطح معنــاداري کمتــر از  0/05اســت ( ،)Sig. 0/002از نتايجــي كــه
فــرض نامســاوي بــودن واريانسهــا را لحــاظ كــرده ،اســتفاده ميشــود .براســاس جــدول  ،9ســطح
معنــاداري بــا فــرض نابرابــری واریانسهــا از  0/05کمتــر بــوده ()Sig. 0/002؛ بنابرایــن فرضیــۀ
چهــارم تحقیــق تأییــد میشــود.

 .6نتیجهگیری

در سیاســتگذاری و برنامهریزیهــای توســعه نمیتــوان بــه تحــوالت و تأثیــرات متقابــل جمعیــت
و توســعۀ اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه بیاعتنــا بــود .همبســتگی بیــن ازدواج و دیگــر شــاخصهای
جمعیتــی همچــون بــاروری بهمعنــای رابطــۀ متقابلــی اســت کــه بیــن متغیرهــای مختلــف وجــود
دارد .سیاس ـتهای ابالغــی مقــام معظــم رهبــری در حــوزۀ جمعیــت ،بهویــژه موضــوع رفــع موانــع
ازدواج ،بایــد مــورد توجــه جــدی برنامهریــزان و سیاســتگذاران قــرار گیــرد .روشــن اســت کــه
ازدواج از رخدادهــای مهــم و اساســی حیــات بشــر اســت و آرامــش و امنیــت جامعــه در گــرو
آن .امــا باوجــود تأکیــد فــراوان قــرآن کریــم و بــزرگان دیــن مبنــی بــر ازدواج ،متأســفانه امــروزه
بهدلیــل آشــفتگیهای اقتصــادی ،همچــون افزایــش بیــکاری ،کاهــش تولیــد ،حجــم نقدینگــی،
مصرفگرایــی و افزایــش امیــال و انتظــارت ،و دیگــر عوامــل اجتماعــی و فرهنگــی و نیــز پیــروی از
ســبک زندگــی غیردینــی ،شــاهد نهادینــه شــدن فرهنــگ ویرانگــر رویگردانــی از ازدواج یــا تأخیــر
در آن هســتیم.
بــا نگاهــی انتقــادي بــه وضعیــت اقتصــادي جامعــه آشــکار میشــود کــه یکــی از اصلیتریــن
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عوامــل بــاال رفتــن ســن ازدواج در میــان جوانــان ناســازگاري نیازهــا بــا شــرایط محیــط و ضعــف در
مدیریــت اقتصــادي جامعــه اســت؛ بهنحــوی کــه افزایــش مشــکالت اقتصــادي و مؤلفههــاي مهــم
تــورم رکــودي ماننــد تــورم ،رکــود ،کاهــش تولیــد ،بیــکاري ،مصرفگرایــی و افزایــش ســطح انتظــارات،
آثــار منفــی بــر ســن ازدواج جوانــان برجــای گذاشــته و موانــع و مشــکالت اقتصــادی را بــر ســر راه ازدواج
جوانــان بهوجــود آورده اســت.
نظریــات مطرحشــده در ایــن پژوهــش ،همچــون تــورم رکــودی ،بــازار ازدواج بکــر ،هزینــه فرصــت،
انتخــاب عقالنــی ماکــس وبــر و کارگردایــی پارســونز ،همگــی تبیینگــر و تأییدکننــدۀ اهمیــت و
اولویــت داشــتن مؤلفههــای مهــم اقتصــادی همچــون اشــتغال ،مهریــه ،ســنگینی مخــارج ازدواج و...
اس�تـ .پای��ه و اسـ�اس ایــن نظریــات تأثیــر مســتقیم وضعیــت اقتصــادی افــراد بــر ســن ازدواج اســت.
نتیجۀــ فرضی��ۀ اصل�یـ پژوه�شـ بیانگ�رـ آن اس��ت کــه هرچــه شــرایط اقتصــادی افــراد بدتــر شــود،
احتمــال افزایــش ســن ازدواج بیشــتر میگــردد .ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهــش باقــری و دیگــران
( ،)1398خنــدان و دیگــران ( ،)1398فضلاللهــی قمشــی و جانبخــش ( ،)1397خیــری و حاجآقایــی
( ،)1395نیــازی و شــفائیمقدم ( )1394و همســو اســت.

 .7پیشنهادها

بــرای تســهیل ازدواج جوانــان و درنتیجــه پیشــگیری از بســیاری انحرافــات اخالقــی و اجتماعــی و بــا
توج��ه بــه چه��ار متغی�رـ اقتصاــدی م�وـرد بح��ث در ای��ن تحقیـ�ق (فقــدان مســکن ،هزینههــای زندگــی،
نداش��تن شــغل مناس��ب و مخ��ارج جش��ن عروســی) مــوارد ذیــل پیشــنهاد میشــود:
ل ازدواج و طراحــی و برنامهریــزی بــرای مقابلــه
 .1بــا هــدف تبییــن و ارتقــای فرهنــگ تســهی 
گ بیگانــه کــه در تأخیــر در ازدواج ،زندگــی مجــردی و تکوالــدی خــود را نشــان
بــا هجمــۀ فرهنــ 
میدهــد و ایجــاد هماهنگــی بیــن دســتگاههای دولتــی ،مؤسســات و گروههــای فعــال غیردولتــی،
شایســته اســت بنیــادی مشــابه بنیــاد ملــی نخبــگان بــا عنــوان «بنیــاد ملــی ازدواج» پایهریــزی شــود.
هــدف ایــن بنیــاد عبــارت اســت از فرهنگســازی ،ظرفیتســازی و برنامهریــزی جهــت ســاماندهی
و فعالیتهــای تــوأم بــا حمایتهــای مــادی و معنــوی بــرای تســهیل ازدواج بهنــگام ،آگاهانــه ،آســان
و پایــدار مبتنــی بــر ارزشهــا و آموزههــای اســامی و ســنتهای ملــی بــا رویکــرد احیــا و تقویــت
نقــش و کارکــرد نهادهــای دولتــی و مردمــی و خانــواده.
 .2براســاس مندرجــات الیحــۀ بودجــۀ کل کشــور ،اعتبــارات پرداخــت یارانــۀ نقــدی بــه
خانوارهــا در ســال  1397از 33هــزار و 500میلیــارد تومــان بــه 23هزارمیلیــارد تومــان کاهــش
خواهدــ یافــت و دولـ�ت محترــم در نظـ�ر دارد بخشــی از منابــع ایجادشــده را صــرف کاهــش فقــر
مطلــق ،بخشــی را صــرف هزینههــای طــرح تحولــی ســامت و قســمتی را هــم صــرف یارانــۀ
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نــان و خری��د تضمینـ�ی گنـ�دم کن��د .ب��ا توج��ه ب��ه درآمـ�د ناشـ�ی از حـ�ذف یارانـ�ۀ افـ�راد پردرآمـ�د،
ضــرورت دارد دولــت محتــرم از یــک ســو بهمنظــور جلوگیــری از مخاطــرات افزایــش ســن ازدواج
جواناــن ،ماننــد کاهــش نــرخ بــاروری ،افزایــش آســیبهای اجتماعــی و روابــط خــارج از چارچــوب
درصــورت تــداوم ایــن رونــد ،و از ســوی دیگــر تحکیــم و تعالــی و ایمنســازی خانــواده ،بهطــور
ماهیانــه تــا  3ســال پــس از ازدواج ،بــه هریــک از زوجیــن بــه مبلــغ  1.350.000ریــال یارانــۀ
ازدواج پرداخــت کنــد.
 .3قانــون تســهیل ازدواج جوانــان ،مصوبــۀ دی  1384در مجلــس هفتــم ،کــه تاکنــون مغفــول
مانــده اســت ،بایــد اجــرا گــردد؛ زیــرا اجــرای کامــل ایــن قانــون بخــش زیــادی از مشــکالت را
برطــرف میکنــد .در ایــن قانــون ،تمهیــدات مناســبی ماننــد مســکن موقــت بــه مــدت  3ســال،
تهیــۀ فضاهــای مناســب بــرای جش ـنهای ازدواج و کمکهزینــۀ زندگــی بــه مــدت  2ســال بــرای
زوجهــای فاقــد درآمــد پیشبینــی شــده اســت؛ امــا متأســفانه بــه مــدت  13ســال اســت کــه ایــن
قانــون بــر زمیــن مانــده و بهصــورت کامــل اجــرا نشــده اســت .شــایان ذکــر اســت بــرای اجــرای
بخشــی از بندهــای ایــن قانــون مقــرر گردیــد صنــدوق ازدواج جوانــان تشــکیل گــردد و حــدود
350میلیــارد تومــان بودجــه نیــز بــرای آن درنظــر گرفتــه شــود .امــا بــا تصویــب ادغــام ایــن صنــدوق
و تشــکیل صنــدوق جدیــدی بــه نــام مهــر امــام رضــا (ع) توســط هیئــت وزیــران و شــورای عالــی
اداری طــی مصوبــهای در ســال  ،1386موضــوع ازدواج جوانــان مغفــول مانــد؛ زیــرا ایــن صنــدوق
فقــط بــه حــوزۀ اشــتغال میپــردازد .بنابرایــن بایســته اســت صنــدوق ازدواج جوانــان احیــا شــود.
بهطــور حتــم تشــکیل و احیــای صنــدوق ازدواج جوانــان افزایــش نــرخ و پایــداری ازدواج در کشــور
را درپــی خواهــد داشــت.
برخــی دیگــر از پیشــنهادهای کاربــردی قابــل اجــرا بــه ایــن شــرح اســت :فراهــم کــردن امکانــات
مــادی و معنــوی ازدواج و استانداردســازی ازدواج آســان از طریــق تبلیــغ الگوهــای عملــی ازدواجهــای
آگاهان ـه ،آســان و مطابــق ســبک زندگــی اســامی ایرانــی از طریــق بهکارگیــری ظرفیتهــای بالقــوه
خیریــن کشــور .بهمنظــور کاهــش هزینههــای تشــریفات و جشــنهای ازدواج ضــرورت
و فعــال ّ
رفاهــی متعلــق بــه دســتگاههای دولتــی ،ماننــد ســالنها و تاالرهــای پذیرایــی،
دارد امکانــات
ِ
بهطــور رایــگان در اختیــار خانوادههــا جهــت برگــزاری مراســم ازدواج قــرار گیــرد .ایجــاد و گســترش
فرصتهــاي شــغلي جدیــد و متنــوع بــراي جوانــان بهخصــوص دورههــای فنیحرفــهای نیــز در
دســتور کار قــرار گیــرد.
تشكر و قدرداني

بديــن وســيله از اســتادان ارجمنــد دانشــگاه و پاس ـخگویان محتــرم در شهرســتان بروجــرد کــه مــا را
در انجــام ایــن پژوهــش یــاری رســاندند ،تشــكر و قدردانــي ويــژه میشــود.
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