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One of the key aspects of general population policy is encouraging marriage, because mar-
riage is a turning point in any human’s life which begins a new chapter of the man and wom-
an’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 quantita-
tive 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 in-
creasing 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 Borou-
jerd. 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.
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نوع مقاله: علمیـ  پژوهشی

یکــی از مفــاد مهــم سیاســت های کلــی جمعیــت ترویــج و نهادینه ســازی امــر مقــدس ازدواج 
ــا  ــه ب ــد ک ــی انســان به شــمار می آی ــرا ازدواج یکــی از حســاس ترین مقاطــع زندگ اســت؛ زی
انعقــاد تعهــد و پیمــان مقــدس قانونــی، شــرعی، اجتماعــی و عاطفــی، زندگــی مشــترک زن و 
ــی  ــای اجتماع ــن نهاده ــه یکــی از قدیمی تری ــواده ک ــو آن، خان ــاز می شــود و در پرت ــرد آغ م
ــده ای همچــون  ــرد. بحران هــای خزن ــات بشــر اســت، شــکل می گی ــه درازای حی ــا عمــری ب ب
کاهــش نــرخ ازدواج، کاهــش نــرخ موالیــد و افزایــش نــرخ ســالمندی درحــال گســترش اســت 
ــر  ــه متغی ــا ک ــت. از آنج ــرده اس ــکل ک ــار مش ــت را دچ ــی جمعی ــی و کیف ــد کّم ــه رش ک
ــه آن  ــده در ازدواج اســت و بی توجهــی ب ــل تعیین کنن ــن عام ــن و مؤثرتری اقتصــادی مهم تری
باعــث عــدم تشــکیل خانــواده، کاهــش بــاروری و حرکــت به ســمت پیــری می شــود، پژوهــش 
حاضــر کــه در ســال 1398 انجــام شــده، رابطــۀ متغیرهــای اقتصــادی و افزایــش ســن ازدواج 
ــزار  ــش و اب ــک پیمای ــتفاده از تکنی ــا اس ــی ب ــق، میدان ــت. روش تحقی ــرده اس ــی ک را بررس
ــا 35  ــاری پژوهــش را تمــام پســران 24 ت ــۀ آم ــا پرســش نامه اســت. جامع گــردآوری داده ه
ســال مجــرد شــهر بروجــرد تشــکیل می دهــد. نمونه گیــری بــه روش تصادفــی از نــوع 
ــه 257 نفــر اســت. یافته هــای پژوهــش  خوشــه ای چندمرحلــه ای انجــام شــده و حجــم نمون
ــه  ــه هرچ ــد؛ درنتیج ــد می کن ــن ازدواج را تأیی ــش س ــادی و افزای ــل اقتص ــن عوام ــۀ بی رابط
شــرایط اقتصــادی و مــادی جوانــان، به عنــوان بســترهای بنیــادی بــرای ازدواج، مهیــا باشــد، 

تمایل ایشان به تشکیل زندگی مشترک بیشتر می شود. 
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1. مقدمه  
ــردد؛  ــرات آن لحــاظ گ ــت و تغیی ــد جمعی ــر بای ــی، ناگزی ــزی اقتصــادی و اجتماع ــر برنامه ری در ه
ــزی و سیاســت گذاری توســعۀ اقتصــادی و اجتماعــی  ــوع برنامه ری ــن هــدف هــر ن ــرا محوری تری زی
ــم و  ــه عناصــر مه ــت ازجمل ــی جمعی ــی و کیف ــن رشــد کّم ــه توســعۀ انســانی اســت؛ بنابرای جامع
ــون  ــده ای همچ ــای خزن ــد. بحران ه ــمار می آی ــدار به ش ــانی پای ــعۀ انس ــل توس ــز ثق ــی و مرک اساس
ــروی انســانی و ســونامی  ــن ســن ازدواج، بحــران کاهــش نی ــاال رفت ــت، ب ــرخ رشــد جمعی ــول ن اف
ــوی  ــاح الگ ــا اص ــد ب ــر بای ــان ام ــان، متخصص ــن می ــت. در ای ــترش اس ــال گس ــالمندی درح س
ــا  ــد. ب ــه دارن ــی دور نگ ــه کشــورهای غرب ــِی مبتاب ــود جمعیت ــت، کشــور را از بحــران و رک جمعی
عنایــت بــه لــزوم ارتقــای شــاخص های مهــم جمعیتــی، مقــام معظــم رهبــری بــا دیدگاهــی کان، 
ــن  ــت تعیی ــی جمعی ــت سیاســت های کل ــه ای را جهــت هدای ــر اصــول چهارده گان ــع و آینده نگ جام
ــمردند.  ــذار برش ــی و اثرگ ــازمان های متول ــا و س ــام نهاده ــرای تم ــترده ای ب ــش گس ــد و نق کردن
ــکیل  ــج تش ــهیل و تروی ــع ازدواج، تس ــع موان ــت، رف ــی جمعی ــت های کل ــد 2 سیاس ــق بن مطاب
ــازی  ــوان و توانمندس ــای ج ــت از زوج  ه ــن ازدواج و حمای ــش س ــد، کاه ــش فرزن ــواده و افزای خان
ــف مهــم دســتگاه ها و  ــد یکــی از وظای ــان در تأمیــن هزینه  هــای زندگــی و تربیــت نســل کارآم آن

نهادهــای اجرایــی کشــور اســت.  

از دیــدگاه صاحب نظــران 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 
ــر در ســن  ــن ســن آن هســتیم. تأخی ــاال رفت ــوان از ازدواج و ب ــی نســل ج ــاهد روی گردان ــده، ش پدی
ــای  ــی از متغیره ــع آن برخ ــوده و به تب ــدۀ ازدواج ب ــی پدی ــاد دگرگون ــن ابع ــی از مهم تری ازدواج یک
ــی یافتــه  ــرار گرفتــه و ســیر نزول ــی ق ــاروری و طــاق، تحــت تأثیــر ایــن دگرگون جمعیتــی، ماننــد ب
اســت. در بســیاری از کشــورهای درحــال توســعه، به ویــژه کشــورهای آســیایی ماننــد ایــران، تحــوالت 
اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی دهه  هــای 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، به جــز کشــورهای واقــع در جنــوب 
ــر  ــی نظی ــده و عوامل ــته ش ــهری کاس ــق ش ــوص در مناط ــزان ازدواج به خص ــت و می ــیا، از عمومی آس
افزایــش ســطح تحصیــات، بیــکاری، نســبت جنســی، شهرنشــینی، اشــتغال زنــان، تغییــر ارزش  هــای 
مربــوط بــه تشــکیل خانــواده، تحــول در معیارهــای همســرگزینی و جدایــی محــل کار و زندگــی باعــث 

افزایــش ســن ازدواج شــده اســت.

ــفه،  ــب، فاس ــان و مذاه ــان ادی ــث در می ــورد بح ــائل م ــه مس ــواده ازجمل ــکیل خان  ازدواج و تش
جامعه شناســان، روان شناســان، علمــای تعلیــم و تربیــت، شــعرا و نویســندگان و هنرمنــدان بــوده اســت. 
در امــر ازدواج و تشــکیل خانــواده، اهــداف و انگیزه  هایــی همچــون میــل بشــر بــه تــداوم نســل، نیــاز 
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اقتصــادی و نیــاز روحــی دخیــل بــوده کــه ایــن عوامــل در دوره هــای مختلــف تاریــخ بشــر متغیــر بــوده 
 .(Caldwell, 2005, p. 14) اســت

منظــور از ســن ازدواج ســنی اســت کــه در آن مقطــع، افــراد بــه زندگــی زناشــویی وارد می شــوند. 
ــال  ــته و ح ــان گذش ــن ازدواج در زم ــدۀ س ــل تعیین کنن ــات، عوام ــی ها و تحقیق ــج بررس ــق نتای طب
ــرات و نوســانات  ــه تغیی ــا ب ــن ازدواج آن ه ــان در اولی ــه اســت. در گذشــته، ســن ازدواج زن ــر یافت تغیی
ــب  ــزان عق ــای می ــن ازدواج به معن ــش س ــل، 1378، ص. 33(. افزای ــت (میش ــتگی داش ــادی بس اقتص
ــا  ــان در جامعــه اســت کــه برحســب متغیرهــای کّمــی ســال ها و ی افتــادن ســن مطلــوب ازدواج جوان
متغیرهــای کیفــی میــزان تأخیــر در ســن ازدواج )کــم، متوســط، زیــاد( قابــل محاســبه و بررســی اســت 

ــکندری، 1388، ص. 12(.  )اس

تأخیــر در ازدواج یــا روی گردانــی از آن چالــش اصلــی و تهدیــد امنیــت اخاقــی و اجتماعــی جامعــۀ 
ــن  ــورای اســامی، میانگی ــس ش ــای مجل ــز پژوهش ه ــار مرک ــاس آم ــود. براس ــی محســوب می ش ایران
ســن ازدواج بــرای پســران 29 و بــرای دختــران 28 ســال اســت. ایــن اعــداد و ارقــام نشــان دهندۀ بــاال 
بــودن نامعقــول ســن ازدواج و بیانگــر مســئله مندی آن اســت. عوامــل و مشــکات اقتصــادی، اجتماعــی 
و فرهنگــی دســت بــه دســت هــم داده و پدیــدۀ ســن ازدواج را بــه مســئله تبدیــل کرده انــد. در ایــن 
ــر ازدواج  ــده در ام ــل تعیین کنن ــن عام ــن و مؤثرتری ــل اقتصــادی مهم تری ــان به نظــر می رســد عوام می
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، به عنــوان ســه فرضیــۀ فرعــی، بــه ارتبــاط 

آن هــا بــا افزایــش ســن ازدواج اشــاره دارد.

ــاالت  ــی و اخت ــرات اجتماع ــیب ها و مخاط ــش آس ــه افزای ــی ب ــورد بررس ــدۀ م ــد پدی پیام
ــش  ــی پژوه ــؤال اصل ــم، س ــن مه ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب ــی می انجام ــیب پذیری جنس ــاری و آس رفت

ــت از: ــارت اس عب

ـ عوامل اقتصادی به چه میزان بر ازدواج تأثیر می گذارد؟ 

1ـ1. اهمیت و ضرورت پژوهش
ــول  ــا تح ــردان ب ــان و م ــن ازدواج زن ــن س ــد میانگی ــان می ده ــدول 1 نش ــای ج ــه آماره ــی ب نگاه
عمــده ای روبــه رو بــوده؛ به گونــه ای کــه بیــن ســال های 1335 تــا 1390 بــا افزایــش تدریجــی همــراه 
بــوده و ایــن افزایــش در یکــی دو دهــۀ اخیــر شــتاب بیشــتری گرفتــه اســت؛ بــرای نمونــه ســن »ازدواج 
ــن ازدواج  ــن س ــوده و میانگی ــال 1390، 26/7 ب ــال و در س ــال 1335، 24 س ــران در س ــردان در ای م

دختــران از 19 ســال بــه 23/4 ســال رســیده اســت«. 
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جدول 1. میانگین سن در اولین ازدواج برحسب جنس در کشور

1345135513651370137513851390)1(1335شرح

24/925/024/123/824/425/626/226/7مرد

19/018/419/719/920/922/423/323/4زن

)منبع: سازمان ثبت احوال کشور، دفتر آمار و اطاعات جمعیتي و مهاجرت(

ــژه در شــهر  ــش شــاخص متوســط ســن ازدواج در کل کشــور، به وی ــزان ازدواج و افزای کاهــش می
بروجــرد، ضــرورت انجــام ایــن تحقیــق بــوده اســت؛ به طــوری کــه مطابــق داده هــای جــدول 2، تعــداد 
ازدواج ثبت شــده در ســال 1390 )874.792 مــورد( ســیر نزولــی ازدواج را نمایــان می ســازد. ایــن رقــم 
ــک  ــور به تفکی ــتان های کش ــن اس ــاخص در بی ــن ش ــت. ای ــیده اس ــه 685.352 رس ــال 1394 ب در س
در جــدول 2 مشــخص شــده اســت. نظــر بــه مهــم بــودن زمــان تشــکیل خانــواده در تغییــر وضعیــت 
ــر ســن ازدواج و تبییــن میــزان و نحــوۀ تأثیــر آن هــا در پیش بینــی  ــر ب افــراد، شناســایی عوامــل مؤث

ــود.  تبعــات مختلــف آن فایده منــد خواهــد ب
جدول 2. ازدواج و طالق ثبت شده در نقاط شهري و روستایي از سال 1375 تا 1394

ازدواج و طالق ثبت شده در نقاط شهري و روستایي از سال 1375 تا 1394

نقاط روستایينقاط شهريجمعسال و استان

طاقازدواجطاقازدواجطاقازدواج

137547926337817357138326971221255120

138064194060500496229545361457115964

1385778291940395568397880122145215238

139087479214284163145712109124333521750

139182996815032467887013691315109813411

139277451315536966413314408311038011286

139372432416356960738914964411693513925

139468535216376556267114671412268117051

1906435511567830353386516لرستان
فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن)منبع: سازمان ثبت احوال کشور، دفتر آمار و اطاعات جمعیتي و مهاجرت(
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ــه 685.352  ــورد در ســال 1390 ب ــای کاهــش ازدواج  از 874.792 م ــن جــدول گوی ــای ای آماره
ــرده اســت.  ــزول ک ــه 527.380 ن ــم ب ــن رق ــاِه ســال 1395 ای ــوده و در 9 م ــورد در ســال 1394 ب م
ــام معظــم  ــدات مق ــه تأکی ــا توجــه ب ــر و ب ــه در ســال های اخی آمارهــای مســتند بیانگــر آن اســت ک
ــود  ــته اند باوج ــی نتوانس ــازمان های متول ــت و س ــواده، دول ــای خان ــت بنیان ه ــارۀ تقوی ــری درب رهب
ــرد و  ــن ازدواج )5.570.000 م ــان در س ــر از جوان ــتن 11.240.000 نف ــرار داش ــت و ق ــد جمعی رش
ــع اقتصــادی  ــۀ اشــتغال زایی و برداشــتن موان ــدی در زمین ــات اثربخــش و مفی 5.670.000 زن( اقدام
ازدواج جوانــان انجــام دهنــد. اگــر از 11.240.000 نفــری کــه در ســن ازدواج هســتند و هرگــز ازدواج 
 نکرده  انــد، بــه کل خانــوار کشــور )حــدود 21.000.000( نســبت بگیریــم، می  تــوان گفــت نســبت بــه 

ــوار، 1 جــوان ازدوا ج نکــرده و در ســن ازدواج وجــود دارد. هــر 2 خان

به  نظــر می  رســد درحــال حاضــر بــا توجــه بــه تغییــرات اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
ــه  ــر ب ــر منج ــن ام ــه و همی ــر یافت ــان از ازدواج تغیی ــارات جوان ــطح انتظ ــه، س ــده در جامع حادث ش
ــران و  ــه اهمیــت موضــوع ســن ازدواج در ای ــا توجــه ب ــا شــده اســت. ب ــش ســن ازدواج در آن ه افزای
ــن  ــه ای ــش اســت و از آنجــا ک ــال افزای ــه روز درح ــار روز ب ــن آم ــه ای به خصــوص در شــهر بروجــرد ک
پدیــده و معضــل مســائل و مشــکات زیــادی را بــرای جوانــان، خانواده هــا و جامعــه ایجــاد کــرده، در 
ــان  ــاش شــده اســت زمینه هــای تشــکیل دهندۀ اقتصــادی افزایــش ســن ازدواج در می ــه ت ــن مقال ای

ــردد.  ــان شــهر بروجــرد شناســایی و بررســی گ جوان

2. پیشینۀ تحقیق

2ـ1. مطالعات داخلی
نتایــج پژوهــش باقــری، مداحــی و لطفــی )1398( باعنــوان »برســاخت معنایــی تأخیــر ســن ازدواج 
براســاس نظریــۀ زمینــه ای« نشــان داد عواملــی همچــون محدودیــت شــغلي، جبــر تحصیلــي، درآمــد 
ــیدان و  ــدان، س ــزارش خن ــق گ ــتند. طب ــواده هس ــکیل خان ــع تش ــن موان ــي مهم تری ــن مال و تمک
ــن ازدواج«،  ــش س ــه افزای ــبت ب ــرد نس ــان مج ــتۀ جوان ــۀ زیس ــۀ »تجرب ــی )1398( در مقال رضای
ــکن،  ــون مس ــي همچ ــات زندگ ــل مقدم ــاد حداق ــراي ایج ــاخت ها ب ــودن زیرس ــا نب ــان از مهی جوان
ــی  ــش )1397( در پژوهش ــی و جهانبخ ــد. فضل اللهی قمش ــه دارن ــي گای ــگاه متأهل ــد و خواب درآم
ــف اقتصــادی، فرهنگــی  ــدرت تبیین کنندگــی عوامــل مختل ــوان »ســن ازدواج دانشــجویی و ق باعن
ــاری  ــۀ آم ــا نمون ــهر ب ــد اسامش ــامی واح ــگاه آزاد اس ــه در دانش ــش آن« ک ــی در افزای و اجتماع
292 نفــر انجــام شــد، اذعــان کردنــد کــه عوامــل اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی در افزایــش ســن 
ازدواج دانشــجویان تأثیــر مثبــت و معنــادار دارد. یافته هــای تحقیــق انتظــاری، غیاثونــد و عباســی 
ــران«  ــهر ته ــان در ش ــن ازدواج جوان ــش س ــر افزای ــر ب ــل مؤث ــی عوام ــوان »بررس ــا عن )1396( ب
ــش  ــر افزای ــر ب ــر و پس ــوادۀ دخت ــی خان ــادی و اجتماع ــگاه اقتص ــتقیم پای ــر مس ــت از تأثی حکای
ــه بررســي تأثیــر عوامــل  ســن ازدواج دارد. التجایــی و عزیــززاده )1395( در پژوهــش خــود کــه ب
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ــر ســن ازدواج در اســتان هاي مختلــف کشــور پرداختنــد، عواملــی همچــون  اقتصــادي و فرهنگــي ب
ــد. در  ــی کردن ــم ارزیاب ــات را مه ــد و تحصی ــطح درآم ــوار، س ــارج خان ــد مخ ــورم، رش ــکاري، ت بی
ــی و  ــادی، اجتماع ــی، اقتص ــناختی، فرهنگ ــل روان  ش ــران )1395(، عوام ــی و دیگ ــق کرای تحقی
ــهر  ــگاه  های ش ــرد دانش ــجویان مج ــی دانش ــرش منف ــر نگ ــر ب ــل مؤث ــب عوام ــی به ترتی خانوادگ
اهــواز بــه ازدواج معرفــی شــدند. نتایــج پژوهــش محبــی، ســیاح و سادات حســینی )1395( نشــان 
ــران  ــرای دخت ــوزی ب ــازی و فرصت س ــۀ فرصت س ــای دوگان ــاوی داللت  ه ــر در ازدواج ح داد تأخی
ــو  گیری  ــک ازدواج، س ــای ازدواج، ریس ــر در ازدواج را تنگن ــل تأخی ــخ گویان عل ــت. پاس دانشجوس
ــری و  ــمرده اند. خی ــدۀ ازدواج و... برش ــبۀ هزینه فای ــی در ازدواج، محاس ــواده در ازدواج، آنوم خان
ــن  ــن س ــاال رفت ــی ب ــناختی اجتماع ــی آسیب ش ــدف بررس ــا ه ــی ب ــا )1395( در پژوهش حاجی آق
ازدواج از دیــدگاه دانشــجویان دختــر دانشــگاه آزاد اســامی واحــد ارومیــه بــه ایــن نتیجــه دســت 
ــی، اقتصــادی  ــل اجتماع ــب عوام ــن ســن ازدواج به ترتی ــاال رفت ــر ب ــذار ب ــل اثرگ ــه عوام ــد ک یافتن
و فرهنگــی اســت. نیــازی، شــاطریان و شــفائی مقدم )1394( در 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 
ــل جامعه شــناختی  ــوان »تحلی ــوالدی )1393( باعن ــج پژوهــش ف ــادار وجــود دارد. نتای رابطــۀ معن
ــی،  ــل فرهنگ ــز عوام ــه به ج ــرد ک ــان ک ــی« بی ــل فرهنگ ــر عوام ــد ب ــا تأکی ــش ســن ازدواج ب افزای
ــی  ــد مناســب، داشــتن شــغل، برخــورداری از تحصیــات عال ــه درآم ــل مهــم دیگــری ازجمل عوام
ــان  ــرادی و صفاری ــش م ــای پژوه ــق یافته ه ــت. طب ــده اس ــن ازدواج گردی ــش س ــث افزای ــز باع نی
)1391( باعنــوان »عوامــل اجتماعــی و اقتصــادی مرتبــط بــا افزایــش ســن ازدواج جوانــان«، میــان 
ــروری، ســطح  ــزان تحصیــات، ســبک فرزندپ ــری جنســیتی، می متغیرهــای وضعیــت مســکن، براب
انتظــارات، میــزان ســخت گیری والدیــن، میــزان لــذت بــردن از دوران مجــردی و میــزان اســتفاده 
ــی و  ــق بحیران ــج تحقی ــود دارد. نتای ــاداری وج ــاط معن ــن ازدواج ارتب ــن س ــاال رفت ــانه ها و ب از رس
ــران،  ــتغال دخت ــل، اش ــۀ تحصی ــای ادام ــان متغیره ــه می ــرد ک ــات ک ــه )1391( اثب حضرتی صومع
ــن ازدواج  ــش س ــا افزای ــی ب ــادی اجتماع ــه ازدواج و بی اعتم ــواده ب ــرش خان ــادی، نگ ــرایط اقتص ش
ــل  ــی عوام ــور بررس ــه به منظ ــی ک ــکندری چراتی )1388( در پژوهش ــت. اس ــادار هس ــۀ معن رابط
ــاال  ــارات ب ــای انتظ ــن متغیره ــادار بی ــاط معن ــر ارتب ــام داد، ب ــن ازدواج انج ــر س ــر تأخی ــر ب مؤث
ــگاه  ــواده، پای ــادی خان ــر اقتص ــب، فق ــغل مناس ــتن ش ــر، نداش ــش همس ــخت گیری در گزین و س
ــد  ــان تأکی ــن ازدواج جوان ــر در س ــا تأخی ــری ب ــع ظاه ــل و وض ــۀ تحصی ــواده، ادام ــی خان اجتماع
ــر  ــر ب ــناختی مؤث ــل جامعه ش ــی عوام ــوان »بررس ــین زاده )1387( باعن ــق حس ــج تحقی ــود. نتای نم
ــواده،  ــان« نشــان داد کــه ارتبــاط معنــاداری بیــن میــزان درآمــد خان تأخیــر در ســن ازدواج جوان
وضعیــت شــغلی جوانــان، وضعیــت مســکن و میــزان تحصیــات بــا تأخیــر در ســن ازدواج جوانــان 
ــل اقتصــادي  ــن عامــل افزایــش ســن ازدواج را عل ــري و دیگــران )1374( مهم تری وجــود دارد. می
ــق  ــدم تطاب ــل و ع ــرف مقاب ــل از ط ــناخت کام ــود ش ــخصي، نب ــدۀ ش ــه آین ــان ب ــدم اطمین و ع
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ــد.  ــر کردن ــن ذک ــاي طرفی ــن خانواده ه ــي بی فرهنگ

2-2. پیشینۀ خارجی تحقیق
ــام  ــی انج ــی و اروپای ــان امریکای ــن جوان ــکا در بی ــه در امری ــی ک ــا گیســت1 )2017( در تحقیق کلودی
داد، بــه ایــن نتیجــه رســید کــه درمجمــوع ســن ازدواج در اروپــا و امریــکا درحــال تغییــر و افزایــش 
اســت و در ایــن دگرگونــی عامــل اقتصــادي و برابــري جنســیتي دخیــل بــوده اســت. کالــول2 )2005( 
ــار  ــیا« اظه ــوب آس ــن ازدواج در جن ــن س ــاال رفت ــر ب ــر ب ــل مؤث ــوان »عوام ــود باعن ــق خ در تحقی
ــش  ــن کشــورها، افزای ــروي کار در ای ــازار نی ــرات اقتصــادي، به خصــوص در حــوزۀ ب ــه تغیی ــرده ک ک
ــا عنــوان »بررســي  ســن ازدواج جوانــان را درپــی داشــته اســت. نتایــج پژوهــش هامپلــوا3 )2003( ب
دالیــل افزایــش ســن ازدواج و تأخیــر آن در بیــن مــردان و زنــان« بیانگــر آن اســت کــه بحران هــای 
ــن4 )2000( در  ــزارش فرگوس ــود. به گ ــر ازدواج مي ش ــا تأخی ــریع ی ــث تس ــه باع ــادي در جامع اقتص
پژوهــش »بررســی چالــش ازدواج ســنتی در کشــورهای امریــکا، چیــن و ژاپــن«، دو عامــل مهــم و 
اساســِی کســب تحصیــات عالــی و یافتــن شــغل مناســب در تأخیــر زمــان ازدواج و ازدواج نکــردن 
ــر  ــۀ تأثی ــات فرضی ــه اثب ــی ب ــارت 5 )1382( در پژوهش ــت. اینگله ــته اس ــیار داش ــر بس ــان تأثی زن
ــن  ــر س ــه در تأخی ــری و مهری ــع ظاه ــه، وض ــۀ جهیزی ــون تهی ــی همچ ــت متغیرهای ــادار و مثب معن

ــت. ازدواج پرداخ

جمع بنــدی پژوهش هــای داخلــی و خارجــی در ایــن زمینــه حاکــی از فقــدان پژوهشــی مســتقل 
و مرتبــط بــا اهــداف، روش و ســاختار تحقیــق پیــش رو دارد. 

در وجــه نــوآوری مقالــۀ حاضــر بایــد گفــت کــه در ایــن تحقیقــات موضــوع افزایــش ســن ازدواج 
ــا رویکــرد  ــان در جامعــه بررســی شــده و رابطــۀ متغیرهــای اقتصــادی و افزایــش ســن ازدواج ب جوان
ــش در آن  ــن پژوه ــت ای ــن اهمی ــده؛ بنابرای ــه نش ــژه مطالع ــور وی ــت به ط ــی جمعی ــت های کل سیاس

ــن موضــوع مهــم در میــدان وســیع تحقیــق پرداختــه اســت.   ــه ای ــژه ب اســت کــه به طــور وی

3. چارچوب  نظری 
ــون  ــاي گوناگ ــوص زوای ــا درخص ــر نظریه ه ــدۀ ازدواج و تکث ــودن پدی ــی ب ــت چندوجه ــل خصل به دلی
ازدواج جوانــان، در ایــن پژوهــش از میــان نظــرات مختلــف، صرفــاً 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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3ـ1. نظریۀ بازار ازدواج اس. بکر6 
ــاری  ــای تج ــنتی بنگاه ه ــۀ س ــد نظری ــی را همانن ــط خانوادگ ــاد رواب ــه ازدواج و ایج ــم ب ــر تصمی بک
تجزیــه و تحلیــل کــرده اســت. وی در نظریــۀ اقتصــاد ازدواج، تحلیــل خــود را براســاس مفهــوم بــازار 
ــورد  ــرای جســت وجو و گزینــش همســر م ــی را ب ــان زمان ــد جوان ــان می کن ــرار می دهــد و بی ازدواج ق
ــا  ــرای آن ه ــت را ب ــه و مطلوبی ــه بیشــترین جاذب ــد ک ــردی را بیابن ــا ف ــد ت عاقه شــان صــرف می کنن
داشــته باشــد و ایــن کار بســیار شــبیه بــه تــاش بنگاه هــا و مؤسســات اقتصــادی بــرای یافتــن بهتریــن 
ــا  ــرد ت ــه کار گی ــش را ب ــترین تاش ــکان بیش ــد حتي االم ــردی می کوش ــر ف ــن ه ــت. بنابرای نیروهاس
شــریکي را بــراي خــود برگزینــد کــه در کنــار آن بتوانــد میــزان ســود و منافعــش را بــه حداکثــر میــزان 
ممکــن برســاند )Becker, 1996, p. 55(. بنابرایــن در ایــن نظریــه، نحــوۀ تصمیم گیــری انســان و نیــز 

تمرکــز اصلــی وی بــر هزینــه و ســود ازدواج اســت.

3ـ2. نظریۀ هزینه فرصت7
ــه  ــتقیم ب ــتقیم و غیرمس ــور مس ــه به ط ــت ک ــي اس ــن نظریه های ــي از مهم تری ــت یک ــه فرص هزین
تبیین  هایــي درخصــوص افزایــش ســن ازدواج پرداختــه اســت. هزینــه فرصــت یکــي از مفاهیــم مهــم 
در اقتصــاد ُخــرد اســت کــه به معنــاي فراغــت یــا هزینــه  اي اســت کــه درنتیجــۀ صرف نظــر از انجــام 
کاري متوجــه فــرد مي شــود؛ یعنــي شــخصي بــا انجــام یــک کار ترجیــح داده اســت تــا از کار یــا مزیــت 
ــه  ــت دارد ک ــا اهمی ــه فرصــت از آنج ــاندن هزین ــر رس ــه صف ــد. مســئلۀ ب ــر چشم پوشــی کن کار دیگ
آن هــا معتقدنــد چــه در ســطح فــرد، چــه در ســطح خانــوار و چــه در ســطح بنــگاه اقتصــادي باوجــود 
ــه بیــان دیگــر،  ــواع کنش هــا ممکــن مي گــردد. ب ــع و نیــز اصــل پیشینه ســازي، ان اصــل کمبــود مناب
دســت آن هــا بــراي انجــام هــر عملــي آن قــدر بــاز نیســت و ایــن مســئله آنــان را مجبــور مي کنــد بــراي 
 Fuchs, 1994, pp.( ــه صفــر برســد ــا هزینــه فرصــت ب ــي کننــد ت انجــام هــر کنشــي محاســبۀ عقان
192-183(. بنابــر ایــن نظریــه کــه بــه آن هزینــۀ اقتصــادی، هزینــۀ واقعــی یــا قیمــت ســایه نیــز اطــاق 
ــت  ــت رفته پرداخ ــای ازدس ــرای فرصت ه ــه ب ــت ک ــه ای اس ــان هزین ــت هم ــه فرص ــد، هزین کرده ان
ــا فراینــد تصمیم گیــری و گزینــش  ــاداری ب ــاط معن ــه فرصــت ارتب ــارت دیگــر، هزین ــه عب می شــود. ب
ــم ازدســت  ــن تصمی ــا ای ــه ممکــن اســت ب ــی را ک ــری، فرصت های ــش از تصمیم گی ــر پی دارد. انتخابگ

ــد.  ــی می کن بدهــد، در ذهــن خــود ارزیاب

3ـ3. نظریۀ تورم رکودی
ــد، تجــارت  ــد، درآم ــل تولی ــار عام ــادار در چه ــه نشــان دهندۀ کاهــش معن ــی در جامع ایســتایی تورم
ــد،  ــر باش ــادی فراگی ــق اقتص ــد و رون ــه رش ــه در جامع ــوری، چنانچ ــن تئ ــر ای ــت. بناب ــتغال اس و اش

6. Gary S. Becker
7. Opportunity cost
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مــردم بیشــتر در فکــر ازدواج هســتند؛ امــا برعکــس در دوره هــای بحــران و رکــود اقتصــادی، شــاهد 
ــود. ــم ب ــر در ســن ازدواج خواهی ــا تأخی ــواده ی ــی از تشــکیل خان روی گردان

3ـ4. نظریۀ کارکردگرایی اشتغال پارسونز
پارســونز در قالــب نظریــۀ کارکردگرایــی درمــورد فراینـــد هســـته ای شـــدن خانــواده، اهمیــت مشــاغل 
را یــادآوری می کنــد و براســاس متغیرهــای الگـــویی خـــویش، آن را ناشـــی از ماهیــت نظــام تقســیم 
ــه  ــن اســت ک ــام ای ــی نظ ــار پیچیدگ ــی از آث ــر او، یک ــد. به نظ ــد می دان ــی جدی ــع صنعت کار در جوام
از شــغل یــک رکــن اصلــی پایــگاه اجتماعــی می ســازد. از طــرف دیگــر پایگـــاه شـــغلی فــرد عمومــاً 
حاصــل فراینــد طوالنــی ســرمایه گذاری و آمــوزش اســت. بــه ایــن ترتیـــب، جوانــان غالبــاً زمانــی ازدواج 
می کننــد کــه یقیــن داشــته باشــند طبـــق آداب و رســـوم طبقـــۀ اجتمـــاعی خــود، از عهــدۀ تأمیــن 
ــوری  ــت؛ به ط ــه اس ــوری جامع ــام، 1348، ص. 122(. کار ارزش مح ــد )بهن ــواده برمی آین ــاش خان مع
کــه می تــوان آن را اساســی ترین بخــش زندگــی شــخص درنظــر گرفــت؛ زیــرا داشــتن شــغل مناســب 
و اســتقال اقتصــادی کافــی بــرای فــرد جایــگاه رفیعــی دارد و پایــگاه اقتصــادی و اجتماعــی او را در 
ــط  ــی مرتب ــاد اجتماع ــواده دو نه ــاد و خان ــه، اقتص ــن نظری ــن در ای ــد. بنابرای ــن می کن ــه تعیی جامع
ــل  ــواده حاص ــکیل خان ــه، ازدواج و تش ــن نظری ــاس ای ــتند. براس ــی هس ــام اجتماع ــته در نظ و پیوس
ــد  ــرای ازدواج بای ــه ب ــر اســت؛ چنان ک ــا یکدیگ ــه ب ــای جامع ــن خرده نظام ه ــات بی ــات و تعام ارتباط
شــغل و مســکن مناســب مهیــا گــردد کــه الزمــۀ آن هــا کســب دانــش اســت. بدیــن ترتیــب، اشــتغال در 
ســن ازدواج بســیار مؤثــر اســت و فقــدان شــغل مناســب مانــع اساســی ازدواج جوانــان تلقــی می شــود. 

3ـ5. نظریۀ انتخاب عقالنی ماکس وبر
ــش  ــد. کن ــی دارن ــه کنــش عقان ــراد اســت ک ــه اي از اف ــه مجموع ــی، جامع ــۀ انتخــاب عقان در نظری
عقانــی در ایــــن منظــــر، کنــش عقانــی معطــوف بــه هــدف در تعریــف وبــر یــــا کنــش مبتنــی 
ــزاري اســت. ایــن افــراِد آگاه و مختــار و هدفمنــد در هــر شــرایطی به دنبــال بیشــینه  بــر عقانیــت اب
ــه اســت کــه در چارچــوب نظــام  ــر ایــن مبنــا، کار کنشــگرانی معقوالن کــردن ســود خــود هســتند. ب
ــد  ــن راه را برگزینن ــون، بهتری ــای گوناگ ــن راه ه ــود از بی ــداف خ ــه اه ــه ب ــا توج ــود و ب ــی موج ارزش
)لیتــل، 1373، ص. 69(. بنابــر نظریــۀ وبــر، کنــش و عمــل عقانــِی معطــوف بــه هــدف زمانــی اســت 
کــه هــدف، وســایل و نتایــج ثانــوی همگــی به صــورت عقایــی مــورد توجــه و ســنجش قــرار گیرنــد. 
بنابرایــن افــراد بــرای نیــل بــه اهــداف خــود و بــا لحــاظ نمــودن منافــع فــردی، مناســب ترین وســیله 

ــد. ــرار می دهن ــورد ســنجش ق ــاط م ــا احتی را ب

3ـ6. رویکرد نوسازي ویلیام گود
ــرای  ــا ب ــه در همــۀ زمینه ه ــی ک ــده ای از تحوالت ــۀ پیچی ــل مجموع ــرای تحلی اصطــاح نوســازی ب
ــرده می شــود. نوســازی شــامل  ــه کار ب ــه جامعــۀ مــدرن رخ می دهــد، ب انتقــال از جامعــۀ ســنتی ب
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ــن  ــروان ای ــت. پی ــی اس ــی و اجتماع ــی، روان ــی، فرهنگ ــادی، سیاس ــای اقتص ــوالت در زمینه ه تح
ــودن،  ــرا نب ــتن، تقدیرگ ــم داش ــی، نظ ــردورزی، تعقل گرای ــون خ ــری همچ ــری عناص ــدگاه فک دی
ــرد  ــن رویک ــب ای ــمارند. به موج ــازی برمی ش ــان نوس ــای جری ــودن و... را خمیرمایه ه ــبه گر ب محاس
ــذار  ــان را گ ــش ســن ازدواج جوان ــر افزای ــذار ب ــوي اثرگ ــل ثان ــل و عوام ــام عل ــوان ریشــۀ تم می ت
ــف  ــی در ســطوح مختل ــه باعــث تحوالت ــدرن دانســت ک ــه نظــم م ــران از نظــم ســنتی ب ــۀ ای جامع
ُخــرد، میانــی و کان در بیــن تمــام قشــرهای جامعــه به ویــژه جوانــان و به تبــع ن موجــب 
ــن موضــوع  ــان شــده اســت. بنابرای ــات جوان ــارات و مطالب ــا، انتظ ــا، ارزش ه ــی در نگرش ه دگرگون
ــت.  ــذار اس ــان اثرگ ــن ازدواج جوان ــن س ــاال رفت ــی در ب ــۀ ایران ــازي جامع ــه و نوس ــۀ مدرنیت تجرب
ــا درجــات مدرنیزاســیون  برپایــۀ نظریــۀ نوســازی ویلیــام گــود، کاهــش یــا افزایــش ســن ازدواج ب

ــاط دارد.  ــه ارتب جامع

3ـ7. نظریۀ مبادلۀ اجتماعی بالو و هومنز 
پیتــر بــاو و هومنــز، نظریه پــردازان مکتــب مبادلــه، کوشــیدند نظریــه ای را بپروراننــد کــه 
ــمند  ــن دو اندیش ــدف ای ــد. ه ــی باش ــی اجتماع ــی و واقعیت گرای ــی اجتماع ــی از رفتارگرای تلفیق
ــراد و  ــان اف ــط می ــر رواب ــم ب ــی حاک ــای اجتماع ــل فراگرده ــۀ تحلی ــی برپای ــم ســاختار اجتماع فه
ــرح  ــل ط ــا قاب ــی و نهاده ــط گروه ــه رواب ــش از آنک ــه، بی ــۀ مبادل ــت. در نظری ــوده اس ــا ب گروه ه
ــا فــرد اهمیــت دارد. فــرض اساســی در ایــن نظریــه آن اســت کــه انســان ها  باشــد، رابطــۀ فــرد ب
ــه حداکثــر رســاندن ســود حاصــل از انتخــاب و  ــوده و در  صــدد ب در انتخاب  هــای خــود منطقــی ب
ایجــاد رابطــه بــا دیگــران هســتند. بارتــز و نــای8 )1970( بــا کاربــرد ایــن تئــوری درمــورد تشــکیل 
ــد: دســتۀ نخســت باعــث  ــده در ازدواج را مشــخص کرده  ان ــواده و ازدواج، دو دســتۀ تعیین  کنن خان
ــد؛  ــن کن ــردی تأمی ــی مج ــا زندگ ــه ب ــتری را در مقایس ــت بیش ــرد رضای ــرای ف ــود ازدواج ب می  ش
ــرد  ــرای ف ــوب، ب ــای نامطل ــیاری از جایگزین    ه ــان بس ــود ازدواج در می ــث می  ش ــتۀ دوم باع دس
ــی  ــادی و اجتماع ــل اقتص ــا عوام ــط ب ــۀ مرتب ــی 23 قضی ــا بررس ــا ب ــد. آن ه ــوب باش ــر نامطل کمت
ــت  ــاوت مثب ــدر تف ــه هر  ق ــن صــورت ک ــه ای ــد؛ ب ــام را مطــرح کردن ــۀ نظــری ع ــک قضی ازدواج، ی
ــتر  ــرد بیش ــی ف ــت کنون ــده از موقعی ــت دریافت ش ــار از ازدواج و رضای ــورد انتظ ــت م ــن رضای بی
باشــد، ازدواج زودرس بیشــتر خواهــد بــود )کنعانــی، 1385، ص. 108(. نظریــۀ مبادلــۀ اجتماعــی 
ــاً  ــان دائم ــود انس ــرض می ش ــه در آن ف ــت ک ــانی اس ــار انس ــادی از رفت ــی اقتص ــر الگوی ــی ب مبتن
درصــدد بهره گیــري بیشــتر از حداقــل هزینه هاســت. طبــق ایــن نظریــه، تصمیم گیــري بــه 
ــتاوردهاي  ــا و دس ــه در آن، هزینه ه ــت ک ــرمایه گذاري اس ــرای س ــزم ب ــي ع ــواده نوع ــکیل خان تش
ــي  ــي عقان ــوري، ارزیاب ــن تئ ــد. در ای ــدا مي کن ــان واقعیــت پی ــده در طــول زم شــخص ازدواج کنن

ــود. ــه مي ش ــر گرفت ــل از ازدواج درنظ ــع حاص ــا و مناف هزینه ه

8. Bartz & Nye
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3ـ8. رویکرد بی سازمانی اجتماعی
ــاره دارد.  ــام اش ــزای نظ ــن اج ــف بی ــازگاری ضعی ــا س ــازگاری ی ــدان س ــه فق ــی ب ــازمانی اجتماع بی س
تغییــرات اجتماعــی معمــوالً به عنــوان علــت اصلــی و تغییــرات تکنولوژیــک، جمعیت شــناختی و 
ــخصیتی  ــازمانی ش ــده اند. بی س ــی ش ــازمانی تلق ــریع کنندۀ بی س ــرایط تس ــۀ ش ــز به مثاب ــی و نی فرهنگ
ــل  ــود. راه ح ــوب می ش ــی محس ــازمانی اجتماع ــای بی س ــی از پیامده ــام اجتماع ــادل نظ ــدم تع و ع
بی ســازمانی برگــردان اجــزای نظــام اجتماعــی بــه حالــت تعــادل اســت. براســاس ایــن رویکــرد، ازدواج 
و تشــکیل خانــواده زمانــی رخ می دهــد کــه جامعــه بتوانــد اهــداف معّیــن و راه هــای وصــول بــه آن هــا را 
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.

4. روش تحقیق 
در ایــن پژوهــش از روش پیمایشــی اســتفاده شــد. اعضــای جامعــۀ آمــاری را پســران مجــرد 24 تــا 35 
ســال شــهر بروجــرد تشــکیل دادنــد. برپایــۀ آمــار ســازمان ثبــت احــوال شهرســتان بروجــرد، به طــور 
تقریبــی 45.000 جــوان مجــرد در بروجــرد وجــود دارد کــه حــدود نیمــی از آن  هــا را جوانــان مجــرد 
ــه  ــی حجــم نمون ــرآورد تقریب ــورگان، ب ــدول م ــتفاده از ج ــه اس ــه ب ــا توج ــد. ب پســر تشــکیل می  ده
ــد  ــد. واح ــام ش ــاده انج ــی س ــه روش تصادف ــم ب ــری ه ــد. نمونه گی ــبه گردی ــر محاس ــدود 257 نف ح
ــات آن  تحلیــل واحــدی اســت کــه اطاعــات از آن گــردآوری می شــود. واحــدی اســت کــه خصوصی
ــورد  ــل م ــوان واحــد تحلی ــرد به عن ــق حاضــر، ف ــف می شــود )دواس، 1381، ص. 41(. در تحقی توصی
ــاز و  ــؤال های ب ــا س ــش نامه ای ب ــم پرس ــات ه ــردآوری اطاع ــزار گ ــت. اب ــرار گرف ــی ق ــه و بررس توج
بســته اســت. در اینجــا گویه هــا به شــکل طیــف لیکــرت بــوده اســت. پرســش نامه ها در اختیــار افــراد 
ــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا از  واجــد شــرایط قــرار گرفــت و بعــد از تکمیــل جمــع آوری گردیــد. ب
نرم افــزار SPSS )نســخۀ 17( و آزمــون پیرســون اســتفاده شــد. روش هــای آمــار توصیفــی و اســتنباطی 
ــی،  ــداول فراوان ــی، از ج ــار توصیف ــش آم ــت. در بخ ــه کار رف ــا ب ــل داده ه ــه و تحلی ــرای تجزی ــز ب نی
درصــد فراوانــی، فراوانــی تجمعــی و نمــودار، و در بخــش آمــار اســتنباطی، از آزمــون پیرســون بــرای 

ــد. ــتفاده گردی ــات اس ــه فرضی پاســخ گویی ب

ــق در ســال 1398 و در  ــن تحقی ــت ای ــد گف ــم بای ــی پژوهــش ه ــی و زمان ــروی مکان ــارۀ قلم درب
شهرســتان بروجــرد اســتان لرســتان انجــام شــد. 

5. یافته های تحقیق
در ایــن بخــش، یافته هــای پژوهــش به ترتیــب و براســاس فرضیه هــا در قالــب جــداول مختلــف بیــان 

شــده اســت.
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جدول 3. آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف جهت نرمالیته بودن داده  های پژوهش

257فراوانی

195/85میانگین پارامترهای نرمال

0/086مثبت

0/065-منفی

0/083آزمون آماری

0/240سطح معناداری

ــع داده هــا در  ــودن توزی ــر نرمــان ب ــودن داده هــا، فــرض صفــر مبتنــی ب هنــگام بررســی نرمــال ب
ــت  ــاوی 0/05 به دس ــر مس ــون بزرگ ت ــارۀ آزم ــر آم ــود. اگ ــنجش می ش ــد س ــای 5 درص ــطح خط س
آیــد، دلیلــی بــرای رد فــرض صفــر مبتنــی بــر نرمــال بــودن داده وجــود نخواهــد داشــت؛ بــه عبــارت 
دیگــر، توزیــع داده هــا نرمــال خواهــد بــود. بــرای آزمــون نرمالیتــه فرض هــای آمــاری به صــورت زیــر 

ــود: ــم می ش تنظی

H0: توزیع داده های مربوط به هریک از متغیرها نرمال است.

 H1: توزیع داده های مربوط به هریک از متغیرها نرمال نیست. 

ــا  ــر ب ــتر از 0/05 و براب ــاداری بیش ــطح معن ــردد، س ــاهده می  گ ــدول 3 مش ــه در ج ــور ک همان ط
ــه متغیــر ســن ازدواج نرمــال اســت. ــوط ب ــع داده  هــای مرب ــن توزی 0/240 اســت؛ بنابرای

فرضیۀ اصلی اول: بین متغیرهای اقتصادی و باال رفتن سن ازدواج پسران رابطه وجود دارد.
جدول 4. هم بستگی پیرسون بین متغیرهای اقتصادی و سن ازدواج

.Sigمیزان هم بستگیتعداد

0/001**2570/210پسر

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن**: معناداری در سطح 0/10

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

http://www.jmsp.ir/
http://www.jmsp.ir/


فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

95

بهار 1400. دورۀ 9. شمارۀ 1

 غالمرضا تاج بخش و همکار. رابطۀ متغیرهای اقتصادی و افزایش سن ازدواج با رویکرد سیاست های کلی جمعیت.

شــدت رابطــه بیــن دو متغیــر اقتصــادی و افزایــش ســن ازدواج پســران در نمونــۀ مــورد مطالعــه 
برابــر بــا 0/210 به دســت آمــد. ایــن ضریــب به لحــاظ آمــاری دارای تفــاوت معنــاداری بــا صفــر اســت   
ــان  ــد اطمین ــل 95 درص ــا حداق ــوان ب ــه می  ت ــت ک ــای آن اس ــه  ای به معن ــن نتیج (Sig.<0.05). چنی
ــۀ  ــران، رابط ــان پس ــن ازدواج در می ــن س ــاال رفت ــادی و ب ــرایط اقتص ــر ش ــن دو متغی ــه بی ــت ک داش
ــا وخیم تــر شــدن شــرایط اقتصــادی جوانــان، احتمــال باالتــر  معنــادار برقــرار اســت؛  به نحــوی کــه ب

رفتــن ســن ازدواج وجــود دارد.   

فرضیــۀ دوم: بیــن تــرس از مخــارج جشــن عروســی و افزایــش ســن ازدواج در بیــن جوانــان رابطــه 
وجــود دارد.

جدول 5. هم بستگی پیرسون بین ترس از مخارج ازدواج و سن ازدواج

.Sigمیزان هم بستگیتعداد

0/000**2570/451پسر

**: معناداری در سطح 0/000

ــش ســن ازدواج پســران  ــرس از مخــارج جشــن عروســی و افزای ــر ت ــن دو متغی شــدت رابطــۀ بی
ــاوت  ــاری دارای تف ــاظ آم ــب به لح ــن ضری ــد. ای ــت آم ــا 0/451 به دس ــر ب ــه براب ــۀ مطالع در نمون
ــان داشــت  ــل 95 درصــد اطمین ــا حداق ــوان ب ــن می  ت ــر اســت (Sig.<0.05). بنابرای ــا صف ــاداری ب معن
کــه رابطــۀ مشاهده شــده بیــن دو متغیــر تــرس از مخــارج جشــن عروســی و بــاال رفتــن ســن ازدواج در 
میــان پســران در جامعــۀ آمــاری مثبــت اســت؛ به گونــه ای کــه هرچــه تــرس از مخــارج ازدواج بیشــتر 

ــرد.  ــی می گی ــم فزون ــن ازدواج ه ــش س ــال افزای ــود، احتم می ش

فرضیۀ سوم: بین دسترسی به مسکن مناسب و افزایش سن ازدواج جوانان رابطه وجود دارد.
جدول 6. نتایج آزمون تفاوت گرایش به ازدواج برحسب دسترسی به مسکن )براساس آزمون t مستقل(

متغیر 
مستقل

متغیر 
وابسته

میانگینفراوانیمسکن
انحراف 

معیار
t مقدار

سطح 
معناداری

نتیجۀ 
فرضیه

دسترسی 
به مسکن

گرایش به 
ازدواج

5289/0812/07دارای مسکن
2/530/006

تأیید 
فرضیه 19979/9510/97فاقد مسکن
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برپایــۀ نتایــج جــدول 6 و مطابــق نتایــج حاصــل از آزمــون لـِـِون، بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری 
کــه برابــر بــا 0/006 اســت، می تــوان گفــت بــرای تحلیــل نتایــج آزمــون فرضیــۀ ســوم بایــد از فــرض 
نابرابــری واریانس  هــا اســتفاده کــرد. میــزان میانگیــن گرایــش بــه ازدواج در بیــن دو گــروه حاکــی از 

عــدم تســاوی میانگیــن بیــن هــر دو گــروه اســت.
جدول 7. آزمون t براي مقایسۀ میانگین نمرات دو گروه مستقل

F سطح
معناداري

t درجۀ
آزادي

سطح 
معناداري

خطاي 
استاندارد

گرایش به ازدواج

با فرض برابري 
واریانس ها

4/240/006

2/537590/042/70

بدون فرض 
برابري 

واریانس  ها
2/537580/042/80

برمبنــای آزمــون لـِـِون، چــون ســطح معنــاداري کمتــر از 0/05 اســت )Sig. 0/006(، از نتایجــي کــه 
ــود. براســاس جــدول 7، ســطح  ــتفاده مي ش ــرده، اس ــا را لحــاظ ک ــودن واریانس ه ــرض نامســاوي ب ف
معنــاداري بــا فــرض نابرابــری واریانس  هــا از 0/05 کمتــر بــوده )Sig. 0/040(؛ بنابرایــن فرضیــۀ ســوم 

ــد می  شــود.  ــق تأیی تحقی

فرضیۀ چهارم: بین وضعیت اشتغال جوانان و افزایش سن آن  ها رابطه وجود دارد.
جدول 8. نتایج آزمون تفاوت گرایش به ازدواج برحسب دسترسی به شغل )براساس آزمون t مستقل(

متغیر 
مستقل

متغیر 
وابسته

میانگینفراوانیشغل
انحراف 

معیار
t مقدار

سطح 
معناداری

نتیجۀ 
فرضیه

دسترسی 
به شغل

گرایش به 
ازدواج

8792/0811/02دارای شغل
1/030/002

تأیید 
فرضیه 15672/659/44بیکار

ــطح  ــه س ــه ب ــا توج ــِون، ب ِ ــون ل ــت آمده از آزم ــج به دس ــق نتای ــدول 8 و مطاب ــج ج ــاس نتای براس
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ــرای تحلیــل نتایــج آزمــون فرضیــۀ چهــارم  ــا 0/002 اســت، می تــوان گفــت ب ــر ب معنــاداری کــه براب
ــن دو  ــه ازدواج در بی ــش ب ــن گرای ــزان میانگی ــرد. می ــا اســتفاده ک ــری واریانس  ه ــرض نابراب ــد از ف بای

گــروه حاکــی از نابرابــر بــودن میانگیــن بیــن هــر دو گــروه اســت. 
جدول 9. آزمون t براي مقایسۀ میانگین نمرات دو گروه مستقل

F سطح
معناداري

t درجۀ
آزادي

سطح 
معناداري

خطاي 
استاندارد

گرایش به ازدواج

با فرض برابري 
واریانس ها

2/540/002
1/037590/0051/10

بدون فرض برابري 
واریانس  ها

1/037580/0041/20

برپایــۀ آزمــون لـِـِون، چــون ســطح معنــاداري کمتــر از 0/05 اســت )Sig. 0/002(، از نتایجــي کــه 
ــود. براســاس جــدول 9، ســطح  ــتفاده مي ش ــرده، اس ــا را لحــاظ ک ــودن واریانس ه ــرض نامســاوي ب ف
ــۀ  ــن فرضی ــوده )Sig. 0/002(؛ بنابرای ــر ب ــا از 0/05 کمت ــری واریانس  ه ــرض نابراب ــا ف ــاداري ب معن

ــود. ــد می  ش ــق تأیی ــارم تحقی چه

6. نتیجه گیری
ــت  ــل جمعی ــرات متقاب ــه تحــوالت و تأثی ــوان ب ــای توســعه نمی ت در سیاســت گذاری و برنامه ریزی ه
و توســعۀ اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه بی اعتنــا بــود. هم بســتگی بیــن ازدواج و دیگــر شــاخص های 
ــی اســت کــه بیــن متغیرهــای مختلــف وجــود  ــای رابطــۀ متقابل ــاروری به معن جمعیتــی همچــون ب
ــع  ــژه موضــوع رفــع موان دارد. سیاســت های اباغــی مقــام معظــم رهبــری در حــوزۀ جمعیــت، به وی
ــه  ــت ک ــن اس ــرد. روش ــرار گی ــت گذاران ق ــزان و سیاس ــدی برنامه ری ــه ج ــورد توج ــد م ازدواج، بای
ــرو  ــه در گ ــت جامع ــش و امنی ــت و آرام ــر اس ــات بش ــی حی ــم و اساس ــای مه ازدواج از رخداده
ــروزه  ــر ازدواج، متأســفانه ام ــی ب ــن مبن ــزرگان دی ــم و ب ــرآن کری ــراوان ق ــد ف ــا باوجــود تأکی آن. ام
ــی،  ــم نقدینگ ــد، حج ــش تولی ــکاری، کاه ــش بی ــون افزای ــادی، همچ ــفتگی های اقتص ــل آش به دلی
مصرف گرایــی و افزایــش امیــال و انتظــارت، و دیگــر عوامــل اجتماعــی و فرهنگــی و نیــز پیــروی از 
ســبک زندگــی غیردینــی، شــاهد نهادینــه شــدن فرهنــگ ویرانگــر روی گردانــی از ازدواج یــا تأخیــر 

در آن هســتیم.    

ــن  ــی از اصلی تری ــه یک ــود ک ــکار می ش ــه آش ــادي جامع ــت اقتص ــه وضعی ــادي ب ــی انتق ــا نگاه ب
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ــا شــرایط محیــط و ضعــف در  ــان ناســازگاري نیازهــا ب ــان جوان ــاال رفتــن ســن ازدواج در می عوامــل ب
ــم  ــاي مه ــادي و مؤلفه ه ــکات اقتص ــش مش ــه افزای ــوی ک ــت؛ به نح ــه اس ــادي جامع ــت اقتص مدیری
تــورم رکــودي ماننــد تــورم، رکــود، کاهــش تولیــد، بیــکاري، مصرف گرایــی و افزایــش ســطح انتظــارات، 
آثــار منفــی بــر ســن ازدواج جوانــان برجــای گذاشــته و موانــع و مشــکات اقتصــادی را بــر ســر راه ازدواج 

جوانــان به وجــود آورده اســت.

نظریــات مطرح شــده در ایــن پژوهــش، همچــون تــورم رکــودی، بــازار ازدواج بکــر، هزینــه  فرصــت، 
ــت و  ــدۀ اهمی ــر و تأییدکنن ــی تبیین  گ ــونز، همگ ــی پارس ــر و کارگردای ــس وب ــی ماک ــاب عقان انتخ
ــه، ســنگینی مخــارج ازدواج و...  اولویــت داشــتن مؤلفه هــای مهــم اقتصــادی همچــون اشــتغال، مهری
اســت. پایــه و اســاس ایــن نظریــات تأثیــر مســتقیم وضعیــت اقتصــادی افــراد بــر ســن ازدواج اســت. 

 نتیجــۀ فرضیــۀ اصلــی پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه هرچــه شــرایط اقتصــادی افــراد بدتــر شــود، 
ــران  ــری و دیگ ــش باق ــج پژوه ــا نتای ــه ب ــن یافت ــردد. ای ــتر می گ ــن ازدواج بیش ــش س ــال افزای احتم
)1398(، خنــدان و دیگــران )1398(، فضل اللهــی قمشــی و جانبخــش )1397(، خیــری و حاج آقایــی 

ــت.  ــو اس ــفائی مقدم )1394( و همس ــازی و ش )1395(، نی

7. پیشنهادها
بــرای تســهیل ازدواج جوانــان و درنتیجــه پیشــگیری از بســیاری انحرافــات اخاقــی و اجتماعــی و بــا 
توجــه بــه چهــار متغیــر اقتصــادی مــورد بحــث در ایــن تحقیــق )فقــدان مســکن، هزینه هــای زندگــی، 

نداشــتن شــغل مناســب و مخــارج جشــن عروســی( مــوارد ذیــل پیشــنهاد می شــود:

ــه  ــرای مقابل ــزی ب ــی و برنامه ری ــهیل  ازدواج و طراح ــگ تس ــای فرهن ــن و ارتق ــدف تبیی ــا ه 1. ب
ــدی خــود را نشــان  ــی مجــردی و تک وال ــر در ازدواج، زندگ ــه در تأخی ــه ک ــگ  بیگان ــۀ فرهن ــا هجم ب
ــی،  ــال غیردولت ــای فع ــات و گروه ه ــی، مؤسس ــتگاه های دولت ــن دس ــی بی ــاد هماهنگ ــد و ایج می ده
شایســته اســت بنیــادی مشــابه بنیــاد ملــی نخبــگان بــا عنــوان »بنیــاد ملــی ازدواج« پایه ریــزی شــود. 
ــزی جهــت ســامان دهی  ــارت اســت از فرهنگ ســازی، ظرفیت ســازی و برنامه ری ــاد عب ــن بنی هــدف ای
و فعالیت هــای تــوأم بــا حمایت هــای مــادی و معنــوی بــرای تســهیل ازدواج بهنــگام، آگاهانــه، آســان 
ــت  ــا و تقوی ــرد احی ــا رویک ــی ب ــای اســامی و ســنت های مل ــا و آموزه ه ــر ارزش ه ــی ب ــدار مبتن و پای

نقــش و کارکــرد نهادهــای دولتــی و مردمــی و خانــواده.

ــه  ــدی ب ــۀ نق ــت یاران ــارات پرداخ ــور، اعتب ــۀ کل کش ــۀ بودج ــات الیح ــاس مندرج 2. براس
ــش  ــان کاه ــارد توم ــه 23هزارمیلی ــان ب ــارد توم ــزار و 500میلی ــال 1397 از 33ه ــا در س خانواره
ــع ایجادشــده را صــرف کاهــش فقــر  خواهــد یافــت و دولــت محتــرم در نظــر دارد بخشــی از مناب
ــۀ  ــرف یاران ــم ص ــمتی را ه ــامت و قس ــی س ــرح تحول ــای ط ــرف هزینه ه ــی را ص ــق، بخش مطل
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نــان و خریــد تضمینــی گنــدم کنــد. بــا توجــه بــه درآمــد ناشــی از حــذف یارانــۀ افــراد پردرآمــد، 
ضــرورت دارد دولــت محتــرم از یــک ســو به منظــور جلوگیــری از مخاطــرات افزایــش ســن ازدواج 
جوانــان، ماننــد کاهــش نــرخ بــاروری،  افزایــش آســیب   های اجتماعــی و روابــط خــارج از چارچــوب 
ــواده، به طــور  ــی و ایمن ســازی خان ــم و تعال ــد، و از ســوی دیگــر تحکی ــن رون ــداوم ای درصــورت ت
ــۀ  ــال یاران ــغ 1.350.000 ری ــه مبل ــن ب ــک از زوجی ــه هری ــس از ازدواج، ب ــال پ ــا 3 س ــه ت ماهیان

ــد.  ازدواج پرداخــت کن

ــول  ــون مغف ــه تاکن ــم، ک ــس هفت ــۀ دی 1384 در مجل ــان، مصوب ــون تســهیل ازدواج جوان 3. قان
ــکات را  ــادی از مش ــش زی ــون بخ ــن قان ــل ای ــرای کام ــرا اج ــردد؛ زی ــرا گ ــد اج ــت، بای ــده اس مان
ــال،  ــدت 3 س ــه م ــت ب ــکن موق ــد مس ــبی مانن ــدات مناس ــون، تمهی ــن قان ــد. در ای ــرف می کن برط
ــرای  ــه مــدت 2 ســال ب ــۀ زندگــی ب ــرای جشــن های ازدواج و کمک هزین ــۀ فضاهــای مناســب ب تهی
زوج هــای فاقــد درآمــد پیش بینــی شــده اســت؛ امــا متأســفانه بــه مــدت 13 ســال اســت کــه ایــن 
ــرای اجــرای  ــر اســت ب ــل اجــرا نشــده اســت. شــایان ذک ــده و به صــورت کام ــن مان ــر زمی ــون ب قان
ــدود  ــردد و ح ــکیل گ ــان تش ــدوق ازدواج جوان ــد صن ــرر گردی ــون مق ــن قان ــای ای ــی از بنده بخش
350میلیــارد تومــان بودجــه نیــز بــرای آن درنظــر گرفتــه شــود. امــا بــا تصویــب ادغــام ایــن صنــدوق 
ــام مهــر امــام رضــا )ع( توســط هیئــت وزیــران و شــورای عالــی  ــه  ن و تشــکیل صنــدوق جدیــدی ب
ــدوق  ــن صن ــرا ای ــد؛ زی ــول مان ــان مغف ــه ای در ســال 1386، موضــوع ازدواج جوان اداری طــی مصوب
ــا شــود.  ــان احی ــن بایســته اســت صنــدوق ازدواج جوان ــردازد. بنابرای ــه حــوزۀ اشــتغال می پ فقــط ب
به طــور 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 ازدواج هــای 
آگاهانــه ، آســان و مطابــق ســبک زندگــی اســامی ایرانــی از طریــق به کارگیــری ظرفیت هــای بالقــوه 
و فعــال خّیریــن کشــور. به منظــور کاهــش هزینه هــای تشــریفات و جشــن های ازدواج ضــرورت 
دارد امکانــات رفاهــِی متعلــق بــه دســتگاه های دولتــی، ماننــد ســالن ها و تاالرهــای پذیرایــی، 
به طــور رایــگان در اختیــار خانواده هــا جهــت برگــزاری مراســم ازدواج قــرار گیــرد. ایجــاد و گســترش 
ــز در  ــه ای نی ــای فنی حرف ــوص دوره ه ــان به خص ــراي جوان ــوع ب ــد و متن ــغلي جدی ــاي ش فرصت ه

دســتور کار قــرار گیــرد.

تشکر و قدرداني
بدیــن وســیله از اســتادان ارجمنــد دانشــگاه و پاســخ گویان محتــرم در شهرســتان بروجــرد کــه مــا را 

در انجــام ایــن پژوهــش یــاری رســاندند، تشــکر و قدردانــي ویــژه می شــود. 
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