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  چکیده

تحوالت سن ازدواج در ایران که در بستر تغییرات گسترده ساختاري و نگرشی 

هاي مختلفی مطالعه شده، اما تاکنون  هاي اخیر رخ داده است، در پژوهش دهه

 تر مورد توجه محققین قرار گرفته است.هاي سن قصد شده ازدواج کم کننده تعیین

هاي سن قصد شده ازدواج جوانان هرگز  این پژوهش با هدف مطالعه تعیین کننده

نفر از جوانان مجرد  400نکرده در شهر اصفهان صورت پذیرفت. نمونه تحقیق  ازدواج

با  ها به روش پیمایش و دادهباشند.  ساله در شهر اصفهان می 18-35واقع در سنین 
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ها از براي آزمون فرضیهآوري گردید.  جمع 1399استفاده از ابزار پرسشنامه در سال 

استفاده شد.  آزمون تحلیل واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه

  2/28میانگین سن قصد شده ازدواج در شهر اصفهان براي پسران  ها نشان داد یافته

تر از  حالی که سن مطلوب ازدواج پاییندر   سالگی است 6/26و براي دختران 

میانگین سن قصدشده براي ازدواج آنان است. شکاف موجود بیانگر این مطلب 

ها،  باشد که براساس یافته باشد که مسئله ازدواج تحت تاثیر عوامل زیادي می می

اي معنادار با سن متغیرهاي پایبندي دینی، سابقه کار و هدایت دوستان داراي رابطه

د شده ازدواج دختران هستند و متغیرهاي تحصیالت، پایبندي دینی و طبقه قص

ي معنادار با سن قصد شده ازدواج پسران هستند.  اقتصادي نیز داراي رابطه- اجتماعی

اساس نتایج این مطالعه، در کنار عوامل اقتصادي، تغییرات ارزشی و  در مجموع، بر

د و با توجه به باال بودن سن قصد نگرشی هم در سن قصد شده ازدواج اهمیت دار

ها به ازدواج در سن مناسب از اهمیت شده ازدواج، تسهیل ازدواج جوانان و تشویق آن

  باالیی برخوردار است.

  قصد، سن ازدواج، اصفهان، جمعبت جوانان، :مفاهیم اصلی

  

  مقدمه و بیان مسأله

شود و بسیاري از جوانان وب میازدواج به عنوان یک حادثه مهم و حیاتی در زندگی انسان محس

ازدواج به مثابه یک پدیده اجتماعی که در بستر . بینندهاي خود را تشکیل خانواده می آل یکی از ایده

ترین روابط اجتماعی میان دو جنس مخالف برقرار و به عنوان مقدمه و منشاء  ترین و حساس پیچیده

با اینحال جوانان ایرانی مانند بسیاري از جوانان ). 99: 1386گردد (آزادارمکی،  خانواده محسوب می

هاي زیادي روبرو هستند. نرخ باالي بیکاري، باال خاورمیانه، هنگام ورود به بازار کار و ازدواج با چالش

رفتن سن در اولین ازدواج و پایین آمدن نرخ زاد و ولد نشان از معضالتی است که جوانان در طول 

هاي اخیر نرخ رشد جمعیت در ایران، کاهش  روبرو هستند. از طرفی در سالگذار به بزرگسالی با آن 

اطالعات سرشماري چشمگیري داشته است که یکی از عوامل مهم آن افزایش سن ازدواج است. 

، 25- 29، 20-24دهد درصد مردان هرگز ازدواج نکرده در گروههاي سنی  ، نشان می1375سال 

 3/42، 5/78به  1395درصد بوده است که در سرشماري سال  7/7و  1/27، 2/72به ترتیب  34-30

و  8/14، 3/39درصد افزایش یافته است، در همین دوره زمانی، ارقام متناظر براي زنان از  3/16و 

عالوه  ).1395و 1375افزایش یافته است (مرکز آمار ایران،  8/16و  3/28،  6/48درصد به  6/6

که، میانگین سن  طوري هاي اخیر افزایش یافته است، به ران در دههبراین، میانگین سن ازدواج در ای
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سال به ثبت رسیده که این میانگین مطابق  9/20برابر با 1370ازدواج زنان در ایران در سال 

سال افزایش یافته است، براي مردان نیز در  4/23کشور به  1398اطالعات سالنامه آماري در سال 

 1398سال بوده که در آخرین سالنامه آماري کشور در سال  4/24اج میانگین سن ازدو 1370سال 

سال رسیده است، البته افزایش سن ازدواج در استان اصفهان از میانگین کشوري هم باالتر  5/27به 

روند تغییرات سن در اولین ازدواج در کل کشور و استان اصفهان را نشان  1است. نمودار شماره 

  ).183: 1398ران، سالنامه آماري کشور،دهد. (مرکز آمار ایمی

  

  
  1398- 1370در اولین ازدواج در کشور و استان اصفهان  از سال  . روند تحوالت سن1نمودار شماره 

 ) 1398نامه آماري سال  نبع: مرکز آمار ایران (سالم

  

ي، موجب تاخیر در ازدواج عالوه بر ایجاد دگرگونی در الگوهاي زاد و ولد و کاهش فراگیر بارور

تواند منحنی شود و میهاي مادرزادي و عقب ماندگی نوزادن می افزایش میزان وقوع ناهنجاري

). از طرفی، نباید از نظر 4: 1394سالمت و  هوش را در جامعه دچار اختالل نماید (آقاسی و فالح،

کارکرد طبیعی  دور داشت که پدیده افزایش سن ازدواج و در ادامه بروز تجرد قطعی باعث اختالل در

هایی مانند انواع شود و به دنبال این امر به طور طبیعی شاهد وجود نابسامانینهاد خانواده می

پور و فسادهاي اجتماعی، بحران میل جنسی، فرار دختران و...... در سطح جوامع خواهیم بود (حبیب

جه محققین مختلف قرار که مورد تو ). افزایش سن ازدواج جوانان عالوه بر این2: 1390غفاري، 

ریزان نیز  گذاران و برنامه باشد که سیاست هاي اجتماعی نیز مطرح می گرفته، به عنوان یکی از چالش

هاي کلی جمعیت، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بدان  اند و در سیاست بدان پرداخته

  تأکید شده است. 
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سن ازدواج در ایران را بررسی کنند، که این  اند تا علل افزایشمطالعات مختلفی تالش کرده

شود، ولی با توجه به شتاب مطالعات تالش ارزشمندي براي درك برخی از این تحوالت تلقی می

هاي  کننده تغییرات اجتماعی در جامعه ایران، ضرورت دارد که مطالعات بیشتري در خصوص تعیین

توان  خص میانگین سنی اولین ازدواج را میسن قصد شده ازدواج صورت گیرد. به لحاظ آماري، شا

اند و از وضعیت تجرد  منعکس کننده رفتار افرادي دانست که تجربه ازدواج خود را پشت سر گذاشته

گیري  اند. به معناي دیگر، این شاخص از میانگین (هرگز ازدواج نکرده) به همسردار تغییر وضع داده

توان گفت سنی است که  اند و می تجرد سپري کرده نآید که افراد در دورا مدت زمانی بدست می

). حال آنکه، سن قصد شده 78: 1382اند (میرزایی،  طور متوسط افراد تا آن سن مجرد مانده به

ازدواج، معطوف به افراد هرگز ازدواج نکرده است و قصد و برنامه ذهنی مجردها را براي خروج از 

کند. در این برنامه ذهنی،  زندگی مجردي در آینده منعکس می وضعیت تجرد و خاتمه دادن به دوره

هاي  ها، موانع و محدودیت فرد احتماال برمبناي تصور و تصویري که از مجموعه امکانات، فرصت

کند. بخشی از  سازي می تصمیمفکر و براي آن اش  کند، به آینده فراروي خود در زندگی ترسیم می

 2؛ اینتر رایت1995 1فیش بین و آیزنهاي نظري پیشنهاد شده ( لادبیات پژوهشی موجود و نیز مد

بینی  ترین پیش اند که قصد انجام رفتار و یا همان نیات رفتاري، قوي نشان داده  )2005، آیزن1998

کننده بعدي رفتارهاست. همسو با این ادبیات پژوهشی، بخشی از مطالعات تجربی در ایران نیز 

هاي ازدواج، خانواده و فرزندآوري را مورد  و نیات رفتاري به ویژه در زمینه ها آل اهمیت موضوع ایده

آبادي فراهانی  آبادي، سرایی و خلج ؛ شاه1395اند (حسینی، عسکري ندوشن و مرادي  تأکید قرار داده

؛ 1396مندگاري و دیگران  ؛ علی1399چاوشی  نصرآباد و حسینی شوازي، رازقی ؛ عباسی1393

 ؛1396نژاد  ؛ رازقی نصرآباد و فالح1395محمدي  شوازي و پیري عباسیندوشن،  عسکري

). با این اوصاف، سن قصد شده ازدواج، تمایالت 2012شوازي، عسکري ندوشن و ترنتون  عباسی

دهد. اهمیت سن قصد  شان را در برنامه زندگی نشان می بندي رویداد ازدواج جوانان مجرد براي زمان

هاي اخیر،  شود که طی دهه سیاستگذاري اجتماعی زمانی بهتر روشن میشده ازدواج در هرگونه 

طوالنی شدن فرآیند گذار به بزرگسالی در ایران را در تعامل پیچیده با تغییرات ارزشی و نگرشی 

اي از  مورد توجه قرار دهیم. طوالنی شدن فرآیند گذار به بزرگسالی در اثر تأخیرها در زنجیره

القاعده برمبناي انتظارات اجتماعی  ساز زندگی جوانان، که علی بط و سرنوشترویدادهاي به هم مرت

شود، شکل گرفته  شرط و مقدم بر ازدواج و تشکیل خانواده تلقی می ها بعنوان پیش سپري کردن آن

کردن دوره  ویژه تا سطوح عالیه، سپري است. این زنجیره از رویدادها، ازجمله تداوم تحصیالت به

براي پسرها، تأخیر در ورود به بازار کار و یافتن شغل، زمانبر شدن دستیابی به یک  خدمت سربازي

 
1 Fishbein and Ajzen 
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 1400تابستان ، 2 شماره، و دوم مشناسی ایران، دوره بیست همجله جامع

108 

منبع درآمد مکفی و کسب استقالل مالی و تملّک یا یافتن یک سرپناه و مسکن براي آغاز زندگی 

). جوانان مجرد باید درخصوص تقدم 1400قهفرخی  ندوشن، امامی و شمس مشترك است (عسکري

گیري  ها اشاره شد)، تصمیمهاي زندگی خود (که به برخی از آن زدواج بر سایر اولویتو تأخر گزینه ا

نمایند. از این جهت، سن قصد شده ازدواج، هم به لحاظ سیاستگذاري اجتماعی و هم به لحاظ 

شود به  پیامدهاي رفتاري حاصل از آن حائز اهمیت است. از این رو  در مطالعه حاضر تالش می

هایی در  چه تفاوت سن قصد شده ازدواج جوانان شهر اصفهان چیست؟ رداخته شود:سؤاالت زیر پ

-سن قصد شده ازدواج بر حسب عوامل اجتماعی و جمعیتی نظیر (سن و جنس، تحصیالت، طبقه

کدام عوامل سن ؟ اجتماعی، نقش خانواده، پایبندي دینی، گروه دوستان و نظایر آن)  وجود دارد

هاي پژوهشی را  دهند؟ پاسخ به این گونه پرسش را تحت تاثیر قرار می قصد شده ازدواج جوانان

اي از جوانان مجرد شهر اصفهان انجام  براساس اطالعات گردآوري شده از پیمایشی که در بین نمونه

  ایم.   گرفت، در این مقاله پی گرفته

  

  پیشینه تحقیق

عدم تمایل به ازدواج در بین  عوامل موثر بر« ) تحقیقی با عنوان 1397شکوري و همکاران (

درصد کارکنان  59اند. نتایج حاکی از این بود که حدود انجام داده» کارکنان مجرد ادارات همدان

اي معنادار و معکوسی بین دو متغیر اي دارند و رابطهبینانهمجرد نسبت به امر ازدواج نگرش خوش

 –واج وجود دارد. کارکنانی که قائل به هزینه فرصت باالي ازدواج و تمایل به ازد -اعتقاد به هزینه

اي معنادار بین اند. همچنین رابطهفرصت باالي ازدواج بودند گرایش کمتري نیز به ازدواج ابراز کرده

داشتن تمکن مالی و تمایل به ازدواج اشاره شده به صورتی که هر چه تمکن مالی کارکنان افزایش 

یابد. از طرفی نتایج تحقیق حاکی از این بود که افزایش فزایش مییابد گرایش به ازدواج نیز اندکی ا

پذیري،  ها با جنس مخالف در قالب روابط دوستانه خارج از چارچوب و گریز از مسئولیتمعاشرت

 هاي زندگی متاهلی از جمله علل عدم گرایش به ازدواج بوده است. طلبی و افزایش هزینهتنوع

کننده نگرش به ) در تحقیقی به مطالعه عوامل تعیین1396بی (ندوشن و ترا صباغچی، عسکري

ازدواج و تشکیل خانواده در شهر یزد پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش سن، موافقت 

تر هستند مخالفت  که داراي والدین با تحصیالت پایین یابد و کسانیبه مجرد ماندن کاهش می

پژوهش حاکی از این بود که با افزایش سن، نگرش به ابعاد ازدواج و  بیشتري با تجرد دارند. نتایج

گردد و از طرفی نتایج گویاي این مطلب بود که با افزایش فردگرایی تر میتشکیل خانواده سنتی

اي مثبت و معنادار را میان تحصیالت و سن یابد. نتایج رابطهافراد، موافقت با تجرد نیز افزایش می

  دهد و هرچه تحصیالت افزایش یابد سن ازدواج نیز افزایش خواهد یافت.یازدواج نشان م
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آل ازدواج  ) در تحقیقی به مطالعه سن ایده1395عسکري ندوشن، عباسی شوازي و پیري محمدي (

ي آن در شهر یزد پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد تحصیالت پاسخگویان،  و عوامل تعیین کننده

هاي دینی، خودتحقق بخشی و نگرش به برابري جنسیتی بر  دي به ارزشتحصیالت والدین، پایبن

آل پسران تاثیر گذار است و تحصیالت والدین، تحصیالت پاسخگو، کوهورت موالید،  حداقل سن ایده

هاي دینیبر حداکثر سن  نگرش فرامادي به ازدواج، خود تحقق بخشی، فردگرایی و پایبندي به ارزش

  باشد. ثرگذار میمناسب ازدواج دختران ا

نگرش جوانان ایرانی به ازدواج، انتخاب همسر و « )  تحقیقی با عنوان 1394آقاسی و فالح (

ساله  34تا  18انجام دادند. جامعه آماري این طرح شامل همه زنان و مردان مجرد » تشکیل خانواده 

-ازدواج را ضروري دانسته پاسخگویان امر 7/66ها نشان داد که ساکن در مراکز ده استان بود. یافته

حال با افزایش سن جوانان تغییر معکوس در نگرش جوانان درباره ضرورت امر ازدواج  اند، با این

و براي زنان  6/27شود. از سوي پاسخگویان میانگین سن مطلوب ازدواج براي مردان مشاهده می

شغل و درآمد و داشتن  سال عنوان شده و مالکهاي انتخاب همسر از نظر جوانان، داشتن 2/23

ها نشان داد نظر والدین در انتخاب تفاهم و برخورداري از عفت و پاکدامنی است. همچنین یافته

همسر اهمیت زیادي داد و موانع ازدواج جوانان نیافتن همسر دلخواه، نداشتن شغل و باال بودن 

  هاي زندگی بیان شده است. هزینه

هاي ) به بررسی تطبیقی نگرش زنان متعلق به نسل1393اردهایی، نوبخت و ثوابی (قاسمی

ها را مختلف در زمینه سن ازدواج و ترکیب خانواده در شهرهاي تبریز و اهر پرداختند. محققین داده

آوري کردند و تفاوتهاي نگرشی در خصوص سن ازدواج را در میان زن همسردار جمع 710از 

) مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج 1366-73، 1358-65، 1350- 57، 1350کوهورت موالید (تا سال 

هاي موالید مختلف نشان از تفاوت هاي تحصیلی و شغلی در بین کوهورتنشان داد تفاوت در ویژگی

هاي فضاي اجتماعی دوران کودکی پاسخگویان است، که این امر موجب شده تا پاسخگویان نسل

خانواده داشته باشند. همچنین نتایج نشان داد  گیريهاي متفاوتی از زمان شکل مختلف برداشت

هاي متفاوت، برداشت تقریبا یکسانی از سن مناسب براي ازدواج دختران دارند و باالي زنان با نسل

 اند.سال بیان کرده 20-24درصد آنها سن مناسب ازدواج دختران را بین  60

ر و به تاخیر افتادن سن اولین گذر از مدرسه به کا«) در تحقیق خود با عنوان 2017( 1گیبل

در اردن را بررسی  1980تا  1950هاي  تغییرات سن ازدواج در بین متولدان سال» ازدواج در اردن

هاي جنسی آشکار در الگوي ازدواج و یک گرایش عمومی جهت به  ها حاکی از تفاوتکند. یافتهمی

ت که هم براي مردان و هم براي زنان باشد. همچنین تحصیالت یکی از عواملی استاخیر انداختن می
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که رکود و بیکاري از عواملی است که موجب به تاخیر افتادن  اندازد. درحالیازدواج را به تاخیر می

گردد. گردد، اما عدم فعالیت موجب کاهش سن ازدواج زنان میسن اولین ازدواج براي مردان می

تري هاي خصوصی گذار سریع اد شاغل در محیطمردان و زنان شاغل در کارهاي دولتی نسبت به افر

 گردد.ها مالحظه میها و دورهرا براي ازدواج دارند که این تغییرات در تمامی فصل

» نگرش به ازدواج و روابط بلند مدت در میان بزرگساالن«) در پژوهشی با عنوان 2016( 1هیپن

نشان داد که تاخیر در ازدواج با عواملی ها به دنبال دستیابی به علل تاخیر سن ازدواج بود. یافته

هاي فرهنگی ارتباط معناداري دارد. نتایج تحقیق نشان داد که  مانند رشد اقتصادي و تغییر در ارزش

امروزه ازدواج تا زمانی که افراد تحصیالت دانشگاهی خود را به پایان برسانند و در شغلی استخدام 

تاخیر خواهد افتاد. هیپن این نتایج را ناشی از گذار دوم شوند و استقالل مالی بدست بیاورند به 

داند و به عواملی چون شریک جنسی، جنس، آغاز شده بود می 1960جمعیت شناختی که از دهه 

اشتغال زنان، ساختار خانواده، دسترسی به امکانات آموزشی و نژاد به عنوان عناصر تاثیرگذار در 

 کند.تادن آن اشاره مینگرش جوانان به ازدواج و تاخیر اف

هاي ) در تحقیقی با عنوان ارتباط بین سن زنان در هنگام ازدواج و پیشرفت2015( 2مائو بریگاس

اقتصادي به بررسی الگوهاي ازدواج در هشت کشور آمریکایی التین پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی 

کار بویژه براي زنان عاملی اثرگذار  از آن است که یک سو افزایش تحصیالت و در نهایت ورود به بازار

در افزایش چشمگیر سن ازدواج است و از سوي دیگر، گسترش روزافزون فرایند شهرنشینی، رشد 

 هاي جدید موجب باال رفتن سن ازدواج در زنان شده است.  اقتصادي و ایجاد فرصت

تغال تمام وقت، ) در پژوهشی به بررسی ارتباط بین منابع اقتصادي زنان (اش2014(3ماکیکو

 14827کشور پرداخت. حجم نمونه در این پژوهش  31تحصیالت و درآمد) با نگرش به ازدواج در 

ها نشان داد که استقالل آوري و تحلیل شد. یافتهها از طریق پرسشنامه جمعنفر تعیین و داده

ین کار و زندگی دهد، اما ناسازگاري باقتصادي زنان به خودي خود جذابیت ازدواج را کاهش نمی

  دهد و همین مسئله باعث افزایش سن ازدواج خواهد شد.خانوادگی آرمان ازدواج زنان را کاهش می

توان دریافت که سن قصد شده ازدواج به لحاظ اجتماعی به  براساس مرور مطالعات انجام شده می

محیط  صورت دقیق و منسجم مطالعه نشده است و اکثر تحقیقات داخلی نیز مقطعی و در

اند کمتر به بحث سن قصد شده ازدواج  مطالعاتی که در زمینه ازدواج صورت گرفتهدانشگاهی بوده و 
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هاي متفاوتی از بحث سن قصد شده به جنبه شودرو در این پژوهش تالش میاند، از اینمعطوف بوده

 ازدواج پرداخته شود.

  

  مبانی و چارچوب نظري

هایی   یکی از نظریهو تاخیر در سن ازدواج مطرح شده است. رویکردهاي نظري متنوعی در تبیین 

نظریه نوسازي که بر پایه ترکیب است. تئوري نوسازي که ارتباط مستقیمی با مسئله ازدواج دارد، 

–شناختی یعنی نظریه تکاملی قرن نوزدهم و نظریه کارکردگراییجامعه مدلهاي مفهومی دو نظریه

تغییرات و  نظري بسیاري از تحقیقات در زمینه یافته، پایهساختی قرن بیستم بسط و گسترش 

). 113: 1385پور،  فالح و کاظمیدهد (تودهتحوالت در نظام خانواده بویژه سن ازدواج را تشکیل می

هاي خانواده محور به بهبود محور در مقابل زندگی اي و فردفرایند نوسازي با ترجیح خانواده هسته

هاي با انتخاب آزاد، تشکیل خانواده تحصیالت عمومی، شهرنشینی و ازدواج موقعیت زنان، گسترش

اي از تصمیمات مربوط به زندگی اعضاي کند. بدین معنی که بخش عمده در سنین باال را تشویق می

ها با انتخاب شود. این ازدواجگیري در مورد ازدواج توسط خود فرد اتخاذ می خانواده مانند تصمیم

 ). 34: 1384اند (لوکاس و میر، با سنین ازدواج باالتر همبستهآزاد معموال

) در قالب تئوري نوسازي بازاندیشانه معتقد است که اگرچه فرایند نوسازي 2006( 1دونالدمک

آزادي و استقالل بیشتري را براي افراد به ارمغان آورده، لیکن آنها را در اطمینان بیشتر نسبت به 

ت، بنابراین تا موقعی که افراد شغل دائم و با ثبات و توانایی بر عهده گرفتن آینده مواجه ساخته اس

کنند و تشکیل خانواده نخواهند داد. طبق این تئوري، فرایند خانواده را نداشته باشند ازدواج نمی

مدرنیزاسیون موجب تجدید ساختار جوامع از طریق صنعتی شدن، شهرنشینی، افزایش آموزش، 

گردد. تحت تاثیر این تحوالت اي گروهی، توسعه حمل ونقل و ارتباطات میهگسترش رسانه

ساختاري، الگوها و عناصر سنتی ازدواج و خانواده در جوامع کمتر توسعه یافته، سرانجام به سمت 

اي بودن، فردمحوري، آزادي در هایی نظیر هستهمدل جهان شمول خانواده مدرن غرب با ویژگی

در سنین باال، باروري پایین و برابري جنسیتی پیش خواهد رفت (عسکري  انتخاب همسر، ازدواج

  ).11: 1388ندوشن و همکاران، 

افزایش آموزش یکی از نتایج نوسازي است که سهم مهمی را در تبیین در چارچوب این تئوري 

اج نظیر، تحوالت تشکیل خانواده دارد. افزایش تحصیالت افراد، بسیاري از عوامل مهم مرتبط با ازدو

ترجیحات شغلی و انتخاب شغل و کسب درآمدي که اطمینان خاطر را براي  ازدواج افراد بوجود 

آورد، به دنبال دارد. تاثیر افزایش تحصیالت بر ازدواج در کشورهاي مختلف و همچنین ایران می
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؛ سرایی و 1391؛ مرادي و صفاریان،1390مستند شده است (هزارجریبی و آستین افشان، 

؛ 1396؛  صباغچی و همکاران،1395؛ نیکخواه،1396نژاد  ؛ رازقی نصرآباد و فالح1392وجاقلو،ا

-). از سوي دیگر، آموزش مهمترین کانال تغییر نگرشی نیز محسوب می1397شکوري و همکاران، 

ساز تغییر تواند زمینهها و اطالعات جدید هم می شود؛ یعنی با قرار دادن افراد در جریان اندیشه

ها و عقاید را به سوي یافتن مشاغل ها، نگرشها شود و هم اینکه مستقیما ارزشها و نگرشارزش

پیشرفت دهد. توسعه آموزش همگانی و  باالتر و سوق دادن به سمت ازدواج در سن باالتر می

ج هاي زناشویی به ویژه از نظر آمادگی زناشویی، انتظارات سنی و تمایل به ازدوا تحصیلی در نگرش

بسیاري از بزرگساالن به جاي ازدواج اولویت بیشتري را براي افزایش پیشرفت تحصیلی  نقش دارند.

گیرند  شوند و اتمام تحصیالت را به عنوان یک نیاز براي آمادگی زناشویی در نظر می قائل می

؛ 2009، 2007؛ کارول و همکاران 1998 1؛ باربر و اکسین1395(عسکري ندوشن و همکاران 

 ).2010؛ ویلوگبی 1999؛ سالسر و شون 2008انوف و همکاران گاس

توان در تبیین مسئله افزایش سن ازدواج به آن اشاره نمود تئوري  نظریه مهم دیگري که می

تئوري تورم رکودي تاخیر در سن ازدواج را با اوضاع نابسامان اقتصادي تبیین  تورم رکودي است.

هاي بحران و رکود کنند و در دورهقتصادي مردم بیشتر ازدواج میهاي رواج و رونق اکند. در دورهمی

شود. بدین صورت که افزایش بیکاري، تورم،  افتد و یا منتفی میها به تاخیر میاقتصادي ازدواج

رساند که هنوز هاي هنگفت ازدواج فرد را به این نتیجه میقیمت اجاره مسکن و خرید آن و هزینه

پور و کنند (حبیبهاي آتی موکول می مادگی کافی ندارد و این امر را به سالبراي تشکیل خانواده آ

هاي تورم رکودي نظریه هاي سیاسی و اقتصادي و شاخص بروز انواع بحران ).18: 1390غفاري،

گرایی و افزایش سطح انتظارات اثرات نقدینگی، تورم، رکود، کاهش حجم تولید، بیکاري، مصرف

وانان گذاشته است و موانع و مشکالتی را در عرصه اقتصادي در سر راه ازدواج منفی بر سن ازدواج ج

  ). 4:1386جوانان قرار داده است (مجدالدین،

 –نظریه هزینه باشد. در فرصت می-هاي مطرح در حوزه ازدواج، تئوري هزینه از دیگر نظریه

از آنکه تصمیم بگیرد در  کند، انتخابگر پیشمطرح شده عنوان می 1936در سال  2فرصت که هابرلر

کند که با این تصمیم از دست خواهد داد. بنابراین، این ارزیابی ذهن خود فرصتهایی را ارزیابی می

گیري فرد مقدم و به نوعی تعیین کننده نوع نگاه و فرصت بر تصمیم –ذهنی و محاسبه هزینه 

اس این نظریه جوانان براي کسب نگرش فرد در امور مختلف و از جمله ازدواج و اشتغال است. براس

کنند ازدواج خود را به تاخیر بیاندازند، همچنین افراد محاسبه هاي اجتماعی باالتر سعی می موقعیت

  ). 104: 1395آورند و در مقابل چه چیز از دست خواهند داد (نیکخواه،  کنند که چه بدست میمی
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تئوري دسترسی، امکان، تمایل توان  میهاي مطرح شده در بحث ازدواج را  یکی دیگر از تئوري

- با طرح این نظریه بر سه متغیر دسترسی، امکان و تمایل تاکید دارد و چنین می 1دیکسون دانست.

بخشند. برابر این پندارد که این سه متغیر، اثرات ساختار اجتماعی بر الگوهاي ازدواج را تعدیل می

 نظریه:

جنسی افراد در سن ازدواج و روشهاي  -نی، بوسیله توازن نسبت س»دسترسی«متغیر  -

 -شود. طبق نظر او، جایی که عدم توازن جدي در نسبت سنیانتخاب همسر تعیین می

ها با تاخیر مواجه هستند و جنسی جمعیت در سن ازدواج وجود دارد، برخی از ازدواج

که همسر  ها نسبت به جایی جایی که افراد جوان براي انتخاب همسر آزادي دارند ازدواج

 افتد.شود، ازدواج دیرتر اتفاق میاز سوي والدین انتخاب می

هاي جوان شود که براي زوج، مربوط به وضعیت اجتماعی و اقتصادي می»امکان«متغیر  -

براي تشکیل خانواده ضروري است. همچنین در نواحی شهري به دلیل تاکید اساسی بر 

توسعه و کسب مهارتها و بدست آوردن تجربه هاي فرد قبل از ازدواج و نیاز به مسئولیت

 افتد.ي مستقل، ازدواجشان نسبت به نواحی روستایی به تاخیر میبراي اداره یک خانواده

، از سوي فشار اجتماعی که شامل پاداش اجتماعی از قبیل عشق و عاطفه، »تمایل«متغیر  -

جازات حمایت اقتصادي، حفظ اصل و نسب و احساس خوشی در سالخوردگی و م

فرزندي یا تجرد قطعی از اجتماعی از قبیل انزواي اجتماعی و ننگ و رسوایی به دلیل بی

یک سن معین به باال براي ازدواج تعریف شده است. چنانچه پاداش اجتماعی براي تجرد 

گیرد (هزار در سن معین بیشتر از مجازات آن باشد، یقینا ازدواج با تاخیر صورت می

 ).17-18: 1388شان، جریبی و آستین اف

او   باشد. می 2هاي مرتبط با موضوع پژوهش، تئوري دگرگونی ارزشی اینگلهارت از دیگر تئوري

هاي  نماید که در اثر توسعه اقتصادي در کشورهاي صنعتی، تحول در ارزش در این تئوري بیان می

هاي  هاي مادي به ارزش شروند این تحول، حرکت از ارز اي که ها رخ داده است، به گونهمادي انسان

ها در میان نسل  دهد که دگرگونی ارزش باشد. اینگلهارت طی مطالعات خود نشان می فرامادي می

جدید حاکی از تحول فرهنگی است. در این تحول، کیفیت زندگی و ابراز نظر فردي، برجستگی 

هاي  این دگرگونی بیشتر در مقابل هنجارهاي اجتماعی، اخالقی، سیاسی و مذهبی دارد و اکنون

 جایگزینی با که کند می بیان اینگلهارتکند.  فرهنگی هستند که مسیر جوامع صنعتی را هدایت می

داد. (اینگلهارت  خواهد روي فرامادي ارزشی اولویتهاي به سوي جابجایی نوعی آینده، در جدید نسل

   ).1389؛ 1387

 
1 Ruth Dixon 
2 Englehart.  
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توان  ) و تحقیقات ازدواج، می2011( براساس تئوري رفتار برنامه ریزي شده فیش بین و آیزن

ها و باورها یر قصد ازدواج اثر گذار هستند و قصد ازدواج بر رفتار واقعی پیرامون  اظهار داشت که نگرش

لذا در مطالعات متعددي  کند.  ها کمک میبینی آن گذارد و به پیش ازدواج و روابط بلندمدت تأثیر می

کننده قصد ازدواج مورد توجه قرار گرفته است (کالرکبرگ و نگرش به ازدواج به عنوان یک تعیین 

هاي مختلف نسبت به  نگرش). 2010 2؛ ویلوگبی2009، 2007؛ کارول و همکاران 1995 1همکاران

  ). 2011( فیش بین و آیزن ازدواج بسیار مهم است زیرا بر رفتارهاي آینده تأثیرگذار است 

ساختار خانواده، میزان تحصیالت و آرزوها و نژاد نگرش به ازدواج جوانان نیز برحسب جنس، 

زنان معموالً نسبت به مردان نگرش مثبت تري نسبت به ازدواج دارند (بلک مور و . متفاوت است

، 2009؛ ویلوگبی و دورکین 2012؛ شورتز و میر 2007؛ کارول و همکاران 2005 3همکاران

فرزندان  ر اساس ساختار خانواده متفاوت است.هاي زناشویی ب عالوه بر این، نگرش). 2010ویلوگبی 

هاي منفی در  هاي دائماً متاهل، بیشتر احتمال دارد پیام هاي مطلقه، در مقایسه با خانواده خانواده

ها به مورد ازدواج بشنوند و بنابراین نگرش منفی بیشتري نسبت به ازدواج دارند. با این حال، آن

گذارند و ازدواج مجدد والدین تأثیر منفی طالق والدین  مل کنار نمیاحتمال زیاد ازدواج را به طور کا

؛ 2012؛ شورتز و میر 1996هاي زناشویی فرزندان کاهش می دهد (آکسین و تورنتون  را بر نگرش

هاي تک  هاي متاهل دائماً نسبت به فرزندان خانواده ). فرزندان خانواده2013 4سیمونز و همکاران

هاي ترکیبی (یعنی  هاي تک والدین و خانواده خانواده فرزندان دواج هستند.والدین متعهدتر به از

بیشتر احتمال دارد براي  ازدواج مجدد) احتماالً به دلیل افزایش تجارب درگیري زناشویی والدین

 ).  2013؛ سیمونز و همکاران 2003 5ازدواج احساس آمادگی نکنند (اسپکتر و همکاران

شده و مطالعات تجربی انجام گرفته متغیرهاي پژوهش برابر جدول هاي مطرح  براساس تئوري

  باشد. قابل مشاهده می 1هاي مرتبط نیز در جدول شماره  زیر مشخص و ارتباط آن با نظریه

دهد که عوامل متنوعی با توجیه سن قصد شده ازدواج در ارتباط است: مطالعات داخلی نشان می

هاي جنسی، سن، درآمد والدین، طبقه اقتصادي، کلیشهمدرك تحصیلی، تحصیالت والدین، فقر 

در مجموع با در نظر داشتن ها، خانواده و شبکه روابط اجتماعی. اجتماعی، تضاد نقش -اقتصادي

نظریات و تحقیقات ذکر شده مطالعه حاضر فرضیاتی را در مورد ارتباط میان متغیرهاي مستقلی 

ت، سابقه کار، جنیست، هدایت خانواده و دوستان و نظیر طبقه اجتماعی، پایبندي دینی، تحصیال

  .کند ، با متغیر تابع یعنی سن قصد شده ازدواج آزمون می رسانه

 
1 Clarkberg et al 
2 Willoughby 
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  . متغیرهاي مورد استفاده و نظریات مرتبط با آن1جدول 

 نظریه متغیر

سن قصدشده ازدواج و سن مطلوب 

 ازدواج

انتخاب رسی امکان تمایل، تئوري  تئوري تورم رکودي، تئوري دست

 فرصت، تئوري نوسازي و مدرنیزاسیون - عقالنی، تئوري هزینه

تئوري رفتار تئوري نوسازي و مدرنیزاسیون، تئوري انتخاب عقالنی،   تحصیالت، جنس و سابقه کار

 برنامه ریزي شده

هدایت خانواده و دوستان، رسانه، طبقه 

 اقتصادي و پایبندي دینی- اجتماعی

رسی امکان تمایل و تئوري  ون، تئوري دستتئوري نوسازي و مدنیزاسی

 دگرگونی ارزشی

  

  شناسی  روش

در شهر  1399در این پژوهش، از طریق یک پیمایش مقطعی در سال  استفادههاي مورد داده

اند  ساله بوده 18-35گردآوري شده است. نمونه آماري پژوهش، جوانان ) 1399(بختیاري اصفهان 

درصد از  5/31نفر گزارش شده و  1629475برابر  1395سرشماري  ها براساس نتایج که تعداد آن

که اکثر جوانان این گروه سنی درگیر مسئله  رو با توجه به این از این .دهندجمعیت کل را تشکیل می

حجم نمونه  اند. ساله بعنوان نمونه آماري این پژوهش انتخاب شده 18- 35، جوانان  ازدواج هستند

هاي احتمالی نفر در نظر گرفته شد که براي جلوگیري از خطا 384کوکران  با استفاده از فرمول

 متناسب ايسهمیه و اي اي چند مرحله خوشه گیرينمونه روش نفر از ساکنین مناطق به 400تعداد 

نامه محقق  ها انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطالعات پرسشمنطقه بر اساس بلوك 15حجم، در  با

هاي آماري مقایسه میانگین (آزمون تی و تحلیل واریانس  ها از آزمون لیل دادهدر تحساخته است. 

متغیر  یک طرفه)، محاسبه ضریب همبستگی (پیرسون و اسپیرمن) و رگرسیون استفاده شده است.

وابسته، سن قصد شده ازدواج و متغیرهاي مستقل(تحصیالت، ، جنس، هدایت خانواده و دوستان، 

ها  اقتصادي) است که به تعریف آن-بندي دینی و طبقه اجتماعی ار، پايمصرف رسانه، سابقه ک

  شود. پرداخته می

  

  تعریف مفاهیم و عملیاتی کردن متغیرها

: سنی که زن یا مرد تصمیم گرفته اند در آن سن ازدواج کنند را نشان 1سن قصد شده ازدواج

قصد دارید در چه سنی ازدواج  می دهد. این متغیر با پرسش از پاسخگویان در مورد اینکه شما 

کنید (یعنی با در نظر گرفتن تمام جوانب زندگی خود در چه سنی تصمیم دارید ازدواج کنید) مورد 

  سنجش قرار گرفت.

 
1 Age of intention to marry 
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: سنی است که افراد آن را به لحاظ فردي، اجتماعی و یا عرفی مطلوب 1سن مطلوب ازدواج

د که مناسبترین زمان براي ازدواج شما چه موقع دانند.   در این مطالعه از پاسخگویان سوال ش می

باشد؟ عالوه بر آن در قابل یک سوال دیگر نیز نگرش پاسخگویان در مورد سن مطلوب ازدواج می

مورد بررسی قرار گرفت. گزینه هاي مربوط به این پرسش عبارتند از بعد از سن تکلیف، بعد از اتمام 

دانشگاهی، بعد از یافتن شغل مناسب، بعد از یافتن  تحصیالت متوسطه، بعد از اتمام تحصیالت

 اي ندارم. دانم و برنامه تمکن مالی، بعد از اتمام سربازي، نمی

: در این مطالعه، از افراد در خصوص رفتارهاي خود در مورد مسائل مذهبی 2بندي دینی پاي

اعت، روزه ماه رمضان، گویه از احکام و مناسک دینی شامل: نمازهاي یومیه، نماز جم 8سوال شد و 

گان و خواندن دعا، رعایت حالل و حرام در زندگی، توسل به خدا و ائمه،  زادنذر و صدقه، زیارت امام

اي و براساس طیف لیکرت (هیچ وقت، به ندرت، گاهی، بیشتر اوقات، در سطح سنجش فاصله

ده که تا چه حد خود را یک آورده شده و در پایان از فرد پرسیده ش 5تا  1همیشه) با کدهاي پاسخ 

  ها زیاد). پس از بررسی پایایی گویهکم، کم، متوسط، زیاد، خیلیداند (خیلی فرد مذهبی می

ها را به عنوان شاخص پایبندي به مناسک دینی در نظر گرفت. بایست حاصل جمع نمرات آنمی

  است. 894/0است مقدار ضریب آلفاي کرونباخ 9- 45مقدار این شاخص بین 

براي شناسایی میزان تاثیر هدایت خانواده در نوع تفکر جوانان در مورد سن  :3دایت خانوادهه

هایی چون؛ میزان مشورت فرد با خانواده در مورد ازدواج، میزان تاثیر خانواده در سن ازدواج با گویه

ر انتخاب همسر، میزان حساسیت خانواده در مورد همسر، بررسی میزان حق دخالت خانواده د

انتخاب همسر افراد و میزان آزادي افراد در انتخاب همسر، عملیاتی و مورد سنجش قرار گرفت و و با 

گیري شده اندازه 5تا  1زیاد) با کدهاي کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی استفاده از طیف لیکرت (خیلی

عنوان شاخص ها به ها و سنجش پایایی آن حاصل جمع نمرات آناست. پس از بررسی آلفاي گویه

قرار دارد و پاسخگویی که نمره  40تا  8هدایت خانواده در نظر گرفته  شد. مقدار این شاخص بین 

باالتر بگیرد خانواده در سن قصد شده ازدواج او موثرتر خواهد بود مقدار ضریب آلفاي کرونباخ  برابر 

  به دست آمد. 696/0با 

هایی چون؛ میزان اهمیت مشورت با از گویه: جهت عملیاتی کردن این متغیر 4هدایت دوستان

دوستان در انتخاب همسر، بررسی میزان اهمیت نظر دوستان راجع به انتخاب همسر، میزان تقلید از 

اي دوستان در انتخاب همسر عملیاتی و مورد سنجش قرار گرفت. این متغیر در سطح سنجش فاصله

 
1 The optimal age for marriage 
2 Religious commitment 
3 Family guidance 
4 friends guidance 
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گیري  اندازه 5تا  1زیاد) با کدهاي ، زیاد، خیلیکم، کم، متوسطو با استفاده از طیف لیکرت (خیلی

ها به عنوان ها و سنجش پایایی آن حاصل جمع نمرات آنشده است. پس از بررسی آلفاي گویه

قرار دارد. پاسخگویی که  6 -30شاخص هدایت دوستان در نظر گرفته شد. مقدار این شاخص بین 

اج او تاثیر بیشتري دارد. مقدارضریب آلفاي نمره باالتر بگیرد، دوستان در سن قصد شده ازدو

 محاسبه گردید.696/0کرونباخ 

هایی چون میزان درآمد افراد و : در سنجش این متغیر شاخص1طبقه اجتماعی و اقتصادي

سرپرست خانوار، منطقه محل زندگی، نوع منزل مسکونی و مالکیت خودرو مورد توجه قرار گرفت. 

گویی که نمره باالتر بگیرد داراي طبقه اجتماعی و  ار دارد. پاسخقر 6 -30مقدار این شاخص بین 

) است 745/0باشد مقدار ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي این شاخص ( اقتصادي  باالتر می

  دهد پایایی قابل قبولی دارد. که نشان می

است مورد سنجش هاي که فرد مشغول آن بوده : سابقه کار افراد بر حسب تعداد ماه2سابقه کار

  قرار گرفت. 

طور میانگین در  جهت عملیاتی شدن این متغیر از افراد سوال شده است که به :3مصرف رسانه

هاي  طول شبانه روز چقدر وقت خود را به خواندن روزنامه، مجالت و مطالعه و چقدر به دیدن برنامه

  دهند. هاي هنري اختصاص می لیتهاي آموزشی، ورزشی و فعا تلویزیون، استفاده از اینترنت، کالس

سنجند از  هایی که متغیرهاي تحقیق را می نیز نخست سعی شد گویه 4دست آوردن اعتبار براي به

اند استخراج شود و براي  هاي تحقیقات پیشین که زیر نظر اساتید مجرب، استفاده و اجرا شده گویه

قین و اساتید دیگر استفاده گردد. در ها براي متغیرهاي جدید از نظرات محق انتخاب بهترین گویه

ها براي  نامه تدوین شده را به اساتید و متخصصان نشان داده و از نظرات آن بار دیگر پرسش نهایت، یک

نامه این تحقیق از نوعی اعتبار محتوایی  نامه کمک گرفته شد. بدین ترتیب پرسش تصحیح پرسش

هاي آزمون مقدماتی (پیش آزمون)،  با استفاده از دادهنامه،  برخوردار است. براي آزمون پایایی پرسش

  آلفاي کرونباخ براي متغیرهایی که به صورت سازه تهیه شده بود محاسبه گردید. میزان
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  هاي تحقیق یافته

  هاي جمعیت نمونه  ویژگی

 4/23اند. میانگین سن مردان  درصد زن بوده 2/46درصد مرد و  8/53نمونه مورد مطالعه، در 

گویان داراي مدرك تحصیلی  درصد پاسخ 36باشد و  می 98/24و میانگین سن دختران سال 

گویان  پاسخ درصد 8/43 باشد ومی 76/4 کارشناسی بودند و میانگین تعداد اعضاء خانوار نیز عدد

آنان فاقد درآمد بودند.   درصد 7/46اقتصادي ارزیابی نمودند و  - خود را در طبقه متوسط اجتماعی

گونه سابقه درصد پسران هیچ 3/15درصد دختران و  2/42ها مشخص گردید بررسی یافتهپس از 

در خصوص اهمیت باشد. سال می 29/2گویان  کاري نداشته و میانگین کل سابقه کاري پاسخ

گویان مشورت با خانواده را در مورد ازدواج مهم  درصد پاسخ 2/76مشورت با خانواده در مورد ازدواج 

شان  اند که خانواده آنان نسبت به ازدواجگویان اظهار نموده درصد پاسخ 2/74اند و ودهارزیابی نم

که خانواده در مورد ازدواج آنان حق  درصد پاسخگویان به این 59دارند، همچنین  حساسیت باالیی

همسر  گویان اظهار دارند که در انتخاب درصد پاسخ 8/66اند و دخالت و اعمال نظر دارد اشاره نموده

باشد. همچنین پس از بررسی میزان اهمیت مشورت با  آزادي عمل و حق انتخاب با خود آنان می

گویان مخالف با مشورت با دوستان در مورد ازدواج  درصد پاسخ 3/59دوستان در مورد ازدواج نیز 

نند و دااهمیت میگویان نظر دوستان خود راجع به ازدواج خود کم درصد پاسخ 3/53باشند و می

کنند. از نظر دختران گویان از دوستان خود در انتخاب همسر تقلید نمی درصد پاسخ 8/62

ترین زمان براي ازدواج بعد از اتمام تحصیالت دانشگاهی، سپس بعد از تمکن مالی و بعد از  مناسب

از  ترین زمان براي ازدواج پس گو نیز مناسب یافتن شغل عنوان شده است. در خصوص پسران پاسخ

  اند. یافتن شغل و سپس بعد از تمکن مالی عنوان نموده

  

  آمارهاي توصیفی متغیرها

نگرش پاسخگویان را در مورد  حداقل و  2جدول  :حداقل و حداکثر سن ازدواج مناسب

طور میانگین  طور که مالحظه می شود زنان به حداکثر سن مطلوب ازدواج را نشان می دهد.  همان

سالگی  36/32سالگی و حداکثر سن ازدواج براي مردان  27/26اي مردان را حداقل سن ازدواج بر

 8/28سالگی و حداکثر سن ازدواج براي دختران  23است و میانگین حداقل سن ازدواج براي زنان 

سالگی و  8/23سالگی است. از نظر پاسخگویان پسر میانگین، حداقل سن ازدواج براي یک پسر 

سالگی و حداکثر آن  2/20میانگین حداقل سن ازدواج براي یک دختر  سالگی  و 5/29حداکثر آن 

  است.  8/25
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گویان در مورد حداقل وحداکثر سن مطلوب ازدواج جوانان ، شهر  . جدول توصیفی نگرش پاسخ2جدول 

  1399اصفهان، 

    گویان دختر پاسخ  گویان پسر پاسخ

تعداد 

 نمونه

تعداد   نما  میانه میانگین

 نمونه

  عنوان  نما  یانهم میانگین

  حداقل سن ازدواج مردان 25 25 26/27 185 25 24 80/23 215

  حداکثر سن ازدواج مردان 30 6/30 36/32  185 30 30 29/29  215

  حداقل سن ازدواج زنان 23 25 00/23 185 20 20 18/20 215

  حداکثر سن ازدواج زنان 30 29 85/28 185 25 25 77/25 215

  

سن قصد شده ازدواج  پاسخگویان را نشان  3جدول گویان:  پاسخ سن قصد شده ازدواج

 6/26سالگی میانگین سن قصد شده ازدواج براي پسران و سن  2/28دهد، بر طبق جدول سن  می

حاکی از این است که سن قصد شده  میانگین سن قصد شده براي ازدواج دختران است.  نتایج

هم پسران از سن مناسب و یا مطلوب براي ازدواج باالتر  ازدواج در مطالعه حاضر هم براي دختران و

توان چنین استنباط کرد  است و لذا شکاف قابل توجهی در نگرش و قصد ازدواج وجود دارد، و می

  شکاف موجود بیانگر ناخواسته بودن تاخیر در ازدواج جوانان است. که

  

         1399. سن قصد شده ازدواج پسران و دختران در شهر اصفهان، 3جدول

تعداد 

 نمونه

خطاي  میانگین

 استاندارد

  عنوان  نما  میانه کشیدگی  چولگی واریانس

سن قصد شده  30 28 863/0 735/0 41/16 05/4 20/28 215

  ازدواج مردان

سن قصد شده  25 26 724/0 647/0 95/17 23/4 63/26 185

  ازدواج زنان

  

   هاي تبیینی یافته

ل واریانس به ارزیابی تفاوت در میانگین سن قصد شده ازدواج در ، براساس آزمون تحلی4جدول 

بین سطوح مختلف تحصیلی پرداخته است. براساس نتایج، کمترین میانگین سن قصد شده ازدواج 

ترین تحصیالت را دارند و به موازات افزایش تحصیالت، میانگین  هایی است که پایین مربوط به گروه

هاي معناداري در  گذارد. همچنین براساس نتایج، تفاوت ه افزایش میسن قصد شده ازدواج نیز روب

میانگین سن قصد شده ازدواج هر دو جنس برحسب سطوح تحصیلی وجود دارد. پس از بررسی 
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تر و  نتایج آزمون توکی نیز مشخص شد که اختالف میانگین دو مقطع تحصیلی دبیرستان و پایین

عنادار بوده همچنین اختالف میانگین دو مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر در پسران م

  دبیرستان و پایینتر و کارشناسی ارشد و باالتر در دختران نیز معنادار است.

  

  گویان . آزمون تحلیل واریانس تحصیالت و سن قصد شده ازدواج پاسخ4جدول

  آزمون تحلیل واریانس تحصیالت و سن قصدشده ازدواج دختران

    مقطع تحصیلی تعداد انگینمی نتیجه آزمون

Levene= 708/0  01/25 17 تر دبیرستان و پایین  

Sig levene= 666/0  70/26 52 دیپلم و پیش دانشگاهی 

F= 43/2  79/26 24     کاردانی 

Sig F= 045/0  45/26 68 کارشناسی 

Sig tukey=049/0  01/30 24 کارشناسی ارشد و باالتر 

 صیالت وسن قصد شده ازدواج پسرانآزمون تحلیل واریانس تح

    مقطع تحصیلی تعداد میانگین نتیجه آزمون

Levene= 714/0  50/26 28 تر دبیرستان و پایین  

Sig levene= 660/0  55/28 70 دیپلم و پیش دانشگاهی 

F= 61/2  13/28 22     کاردانی 

Sig F= 013/0  19/29 76 کارشناسی 

Sig tukey= 041/0  73/29 19 کارشناسی ارشد و باالتر 

  

، رابطه برخی دیگر از متغیرهاي مستقل مانند پایبندي دینی، هدایت خانواده، هدایت 5جدول 

کار را با سن قصد شده ازدواج جوانان با اقتصادي و سابقه-دوستان، مصرف رسانه، طبقه اجتماعی

اساس نتایج متغیرهاي طبقه دهد. بر  استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد ارزیابی قرار می

اقتصادي، پایبندي دینی، هدایت دوستان و سابقه کار با سن قصد شده ازدواج دختران - اجتماعی

همبستگی معنادار دارند یعنی با یک واحد تغییر در متغیرهاي پایبندي دینی، سابقه کار، هدایت 

یابد و  واحد تغییر میاقتصادي سن قصد شده ازدواج آنان نیز یک -دوستان و طبقه اجتماعی

اقتصادي، پایبندي دینی و سابقه کار با سن قصد شده ازدواج پسران -متغیرهاي طبقه اجتماعی

همبستگی معنادار دارند یعنی با یک واحد تغییر در متغیرهاي پایبندي دینی، سابقه کار و طبقه 

و البته متغیرهاي پایبندي یابد  اقتصادي سن قصد شده ازدواج آنان نیز یک واحد تغییر می- اجتماعی

اقتصادي داراي همبستگی معکوس با سن قصد شده ازدواج -دینی، هدایت دوستان و طبقه اجتماعی

اقتصادي آنان -هستند، یعنی هرچه میزان پایبندي دینی افراد باالتر باشد و هرچه طبقه اجتماعی
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با دوستان بیشتر باشد در  یابد و هرچه میزان مشورت باالتر باشد سن قصد شده ازدواج کاهش می

یابد. در مورد متغیرهاي هدایت خانواده و مصرف رسانه  دختران سن قصد شده ازدواج کاهش می

ضرایب به عدم معناداري و عدم وجود همبستگی معنادار داللت دارد و متغیر هدایت دوستان در 

  پسران نیز غیرمعنادار گردید.

  

  ي مستقل با سن قصد شده ازدواج. ضریب همبستگی پیرسون متغیرها5جدول 

    زنان    مردان  

 نوع متغیر  همبستگی Sig نتیجه آزمون همبستگی Sig  نتیجه آزمون

 بندي دینی پاي  - 181/0 013/0 معنادار - 201/0 003/0 معنادار

 هدایت خانواده  - 057/0 441/0 عدم معنادار 045/0 512/0 عدم معنادار 

 هدایت دوستان - 270/0 000/0 دارمعنا - 094/0 168/0 عدم معناداري

-طبقه اجتماعی  - 128/0  015/0  معنادار  - 141/0  046/0  معنادار

  اقتصادي

  سابقه کار  413/0  000/0  معنادار  147/0  047/0  معنادار

  مصرف رسانه  - 125/0  091/0  عدم معنادار  - 008/0  909/0  عدم معنادار

  

اقتصادي،  -کار، طبقه اجتماعیسابقههاي دو متغیره نشان داد که متغیرهاي نتایج آزمون

ي معنادار دارند. به پایبندي دینی، هدایت دوستان و تحصیالتبا متغیر سن قصد شده ازدواج رابطه

گیري از تحلیل رگرسیونی چند متغیره اثر همزمان متغیرها بررسی  همین منظور تالش شد با بهره

قابل  6رسیونی شدند که نتایج در جدولشود لذا کلیه متغیرها بصورت همزمان وارد تحلیل رگ

  باشد.مشاهده می

پس از ورود تمامی متغیرهاي اثرگذار بر متغیر سن قصد شده ازدواج در معادله رگرسیونی 

بندي دینی، سابقه کار و هدایت دوستان با سن قصد شده  مشخص گردید در دختران متغیرهاي پاي

بندي دینی داراي رابطه  غیرهاي هدایت دوستان و پايباشند که مت ازدواج داراي رابطه معنادار می

معکوس با سن قصد شده ازدواج هستند و متغیر سابقه کار داراي رابطه مثبت و مستقیم با سن قصد 

اقتصادي و تحصیالت وقتی بصورت همزمان وارد مدل -شده ازدواج دارد و دو متغیر طبقه اجتماعی

قع این متغیرها در تحلیل چند متغیري اثرگذاري خود را از رگرسیونی گردید غیرمعنادار شد و در وا

  دست دادند.
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  گویان . تحلیل رگرسیونی متغیرهاي اثرگذار بر سن قصد شده ازدواج پاسخ6جدول

    تحلیل رگرسیونی متغیرهاي اثرگذار بر سن قصد شده ازدواج دختران

Sig t ضریب تبیین  Beta  B متغیر همبستگی  

 بندي دینی پاي - 181/0  - 098/0  - 107/0 032/0 98/1 048/0

 سابقه کار 413/0  691/0  362/0 170/0 31/5 000/0

-طبقه اجتماعی - 009/0  - 079/0  - 028/0 001/0 419/0 676/0

 اقتصادي

  تحصیالت  149/0  227/0  097/0  022/0  27/1  204/0

  هدایت دوستان  - 270/0  - 254/0  218/0  072/0  25/3  001/0

    رهاي اثرگذار بر سن قصد شده ازدواج پسرانتحلیل رگرسیونی متغی

 بندي دینی پاي  - 201/0  - 150/0  - 232/0  041/0  56/3  000/0

 سابقه کار  047/0  052/0  030/0  002/0  467/0  641/0

-طبقه اجتماعی  - 121/0  183/0  - 197/0  015/0  03/3  003/0

 اقتصادي

  تحصیالت  271/0  163/0  298/0  074/0  64/4  000/0

        
یج تحلیل رگرسیونی و تشخیص میزان ارتباط میان متغیر وابسته سن قصد شده ازدواج نتا

دهد که میزان بندي دینی، سابقه کار و هدایت دوستان نشان می دختران و متغیرهاي مستقل پاي

) و ضریب تبیین برابر r=0.493همبستگی متغیرهاي وابسته این بخش با متغیر مستقل برابر با (

درصد سن قصد شده ازدواج دختران به واسطه متغیرهاي  3/24باشد، یعنی یدرصد م 3/24

) و F=11.51گردد و با توجه به مقدار ( بندي دینی، سابقه کار و هدایت دوستان) تبیین می (پاي

)sig=.000باشد، مدل رگرسیونی مورد تایید قرار گرفته است.  ) می  

اقتصادي با سن قصد شده -ت و طبقه اجتماعیبندي دینی، تحصیال در پسران نیز متغیرهاي اي

بندي دینی داراي  اقتصادي و پاي-باشند که متغیرهاي طبقه اجتماعی ازدواج داراي رابطه معنادار می

رابطه معکوس با سن قصد شده ازدواج هستند و متغیر تحصیالت داراي رابطه مثبت و مستقیم با 

صورت همزمان وارد مدل رگرسیونی گردید  قتی بهسن قصد شده ازدواج دارد و متغیر سابقه کار و

غیرمعنادار شد و در واقع این متغیر در تحلیل چند متغیري اثرگذاري خود را از دست داد. بر اساس 

نتایج تحلیل رگرسیونی میزان همبستگی متغیر وابسته سن قصد شده ازدواج با متغیر مستقل برابر 

درصد سن قصد شده ازدواج به واسطه  2/15است که  ) و ضریب تبیین بیانگر اینr=0.390با (

گردد و با توجه به مقدار  بندي دینی تبیین می اقتصادي و پاي - متغیرهاي تحصیالت، طبقه اجتماعی

)F=9.44) و (sig=.000.رگرسیون مورد تایید قرار گرفت ،(  
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 - و طبقه اجتماعی بندي دینی، هدایت دوستان که متغیرهایی نظیر میزان پاي نکته قابل ذکر این

بندي دینی  اي معکوس با متغیر سن قصد شده ازدواج دارد یعنی هر چقدر میزان پاياقتصادي رابطه

 -یابد. از سوي دیگر هرچه وضعیت اجتماعیافراد باالتر باشد سن قصد شده ازدواج آنان کاهش می

و با افزایش طبقه اقتصادي  یابدتر باشد سن قصد شده ازدواج آنان افزایش میاقتصادي افراد ضعیف

یابد که علت این مسئله به سهولت انجام مراسم ازدواج  اجتماعی، سن قصد شده ازدواج کاهش می–

گردد، زیرا در شرایط  تر جامعه نسبت به طبقات کم برخوردار از منابع مالی باز می براي طبقات مرفه

ه دنیاي متاهلی مسئله تامین مالی انجام فعلی حاکم بر جامعه بزرگترین دغدغه جوانان براي ورود ب

مراسم ازدواج و در اختیار داشتن مسکن مستقل است. متغیرهاي تحصیالت و سابقه کار داراي 

اي مستقیم و مثبت با سن قصد شده ازدواج هستند و هرچه تحصیالت افراد کمتر باشد، سن رابطه

سن جوانان با افزایش سطح تحصیالت یابد و علت این مسئله افزایش  قصد شده ازدواج کاهش می

باشد، زیرا بیشتر جوانان پس از اتمام تحصیل به دنبال ازدواج خواهند بود که این موضوع باعث  می

گردیده رابطه تحصیالت با سن قصد شده ازدواج مستقیم و مثبت گردد، از سوي دیگر متغیر سابقه 

باشد و هرچه میزان سابقه کار  و مثبت میکار نیز با سن قصد شده ازدواج داراي رابطه مستقیم 

باالتر باشد، سن قصد شده ازدواج نیز افزایش خواهد یافت که البته این موضوع برخالف تصورات 

نمایند با افزایش سابقه کار، سن قصد شده ازدواج کاهش  جامعه است، زیرا بیشتر افراد تصور می

آن به اثبات رسید و با افزایش سابقه کار  که در نتایج حاصل شده خالف خواهد یافت در صورتی

جوانان به سمت آرمان گرایی در ازدواج خواهند رفت و با وسواس بیشتري به انتخاب همسر اقدام 

اقتصادي و شبیه به افکار  -نمایند و به دنبال افرادي خواهند بود که نزدیک به طبقه اجتماعی می

شده ازدواج منجر و به همین علت رابطه سن قصد آنان باشد و این امر خود به افزایش سن قصد 

  شده ازدواج با سابقه کار مستقیم و مثبت بدست آمده است. 

  

  گیري بحث و نتیجه

هاي آن در شهر اصفهان   پژوهش حاضر با هدف بررسی سن قصد شده ازدواج و تعیین کننده

 6/26و پسران به ترتیب میانگین سن قصد شده ازدواج دختران  ها نشان داد انجام گرفت. یافته

هاي مطالعه اختالف میان سن قصد شده ازدواج و  سالگی  است که بر اساس یافته 2/28سالگی و 

شود، بدیهی است شکاف  سن در حال وقوع ازدواج و همچنین سن مطلوب ازدواج مشاهده می

در این مطالعه  بایست مورد توجه قرار گیرد. موجود حاکی از تاثیرگذاري عوامل زیادي است که می

ها، عدم تامین  هاي خود را قبل از شروع زندگی مشترك عدم ثبات قیمتترین نگرانی جوانان عمده

دانستند. دختران بهترین زمان براي ازدواج را بعد از  هاي درمانی و نداشتن شغل مناسب میهزینه



 1400تابستان ، 2 شماره، و دوم مشناسی ایران، دوره بیست همجله جامع

124 

ا بعد از یافتن شغل و تمکن دانند و پسران بهترین زمان براي ازدواج راتمام تحصیالت دانشگاهی می

هاي اند. دختران مهمترین موانع ازدواج خود را پیدا نکردن فرد دلخواه، هزینهمالی عنوان نموده

دانند و پسران نداشتن شغل مناسب، مشکل تهیه مسکن و مراسم ازدواج و عدم تمایل به ازدواج می

توان دریافت که به علل  الب عنوان شده میاند. با توجه به مطهاي مراسم ازدواج عنوان نمودههزینه

مختلفی سن قصد شده ازدواج جوانان در حال افزایش است که بیشترین عامل بخصوص براي پسران 

عدم اشتغال و عدم تمکن مالی و مشکالت اقتصادي عنوان شده است. در پژوهش آقاسی و فالح 

عنوان شده است که نتایج این متغیر ) مهمترین مشکل ازدواج جوانان نداشتن شغل و درآمد 1394(

ها  ) همخوانی دارد. بر اساس این یافته1397؛ شکوري 2016؛ هیپن  2016با نتایج تحقیق (گیبل 

توان باال رفتن سن ازدواج را متاثر از وضعیت اقتصادي کالن  که همسو با نظریه نوسازي است می

ا با تغییرات ساختاري در زندگی اجتماعی جامعه فرض کرد. نظریه نوسازي تغییر الگوهاي ازدواج ر

توان در چارچوب  داند. از این رو افزایش میانگین سن قصد شده در اولین ازدواج را می مرتبط می

مند با تغییر در شرایط نظام اجتماعی پیرامونی و یا به عبارتی انطباق با شرایط  سازگاري نظام

). همچنین نتایج بدست 1384سی شوازي و صادقی اجتماعی تغییر یاقته توضیح داد (عبا-اقتصادي

ها  هاي انتخاب عقالنی و تورم رکودي است که مطالبی که در این تئوري آمده نشان از تایید تئوري

عنوان شده با انجام این پژوهش تایید گردید. همچنین تحصیالت ازجمله عوامل تاثیرگذار بر سن 

ها و  از یک سو می تواند مبتنی بر تغییر ایده قصد شده ازدواج است. مکانیزم اثرگذاري آن

هاي  دهد و از سوي دیگر با انتظار شغلی و جبران هزینه هایی باشد که با تحصیالت رخ می نگرش

هاي (رازقی نصرآباد و فالح نژاد  مادي صرف شده در تحصیل مرتبط است. این نتیجه در پژوهش

، هیپن 1390پور  ، حبیب1394کاران ، پیري محمدي و هم1396، صباغچی و همکاران1396

  ) نیز حاصل شده بود.2006و ینگ  2015، مائو بریگاس 2016، گیبل 2016

اقتصادي پاسخگویان پسر رابطه معکوس با سن قصد شده  -ها نشان داد طبقه اجتماعی یافته

ج آنان اقتصادي پاسخگویان باالتر باشد، سن قصد شده ازدوا -ازدواج دارد و هرچه طبقه اجتماعی

اقتصادي افراد  -هرچه وضعیت اجتماعییابد. در واقع پس از تحلیل نتایج مشخص گردید کاهش می

–یابد و با افزایش سطح طبقه اقتصادي تر باشد سن قصد شده ازدواج آنان افزایش میضعیف

ج یابد که علت این مسئله به سهولت انجام مراسم ازدوا اجتماعی، سن قصد شده ازدواج کاهش می

گردد، زیرا در شرایط  تر جامعه نسبت به طبقات کم برخوردار از منابع مالی باز می براي طبقات مرفه

فعلی حاکم بر کشور بزرگترین دغدغه جوانان براي ورود به دنیاي متاهلی مسئله تامین مالی انجام 

شکوري و هاي (که این نتایج در پژوهشمراسم ازدواج و در اختیار داشتن مسکن مستقل است 

و گالی و  1378، یعقوبی چوبري  1384، آبرخت  1395، نیکخواه و همکاران  1397همکاران 

هاي تورم رکودي و دسترسی، امکان و تمایل نیز ) نیز حاصل شده است و با نظریه2012همکاران 
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با اوضاع تاخیر در سن ازدواج  نماید که طور مثال در تئوري تورم رکودي عنوان میههمخوانی دارد. ب

هاي رواج و رونق اقتصادي مردم بیشتر  که در دوره نابسامان اقتصادي در ارتباط است، به طوري

شود. کنند و در دوره بحران و رکود اقتصادي ازدواج به تاخیر خواهد افتاد یا منتفی میازدواج می

هاي هنگفت بدین صورت که با افزایش بیکاري، تورم، قیمت اجاره مسکن و خرید آن و هزینه

را به  رساند که هنوز براي تشکیل خانواده آمادگی کافی ندارد و آن ازدواج، فرد را به این نتیجه می

کند.  با توجه به مبانی این تئوري افرادي که داراي طبقه اقتصادي باالتري هاي آتی موکول میسال

سیار کمتر از جوانان با سطح طور حتم دغدغه مسائل اقتصادي موضوع ازدواج براي آنان بههستند ب

اقتصادي به اثبات -تر هستند و به همین علت رابطه معکوسی بین طبقه اجتماعی اقتصادي پایین

  رسیده است.

اي معکوس با سن قصد شده ازدواج دارد یعنی  بندي دینی رابطه نتایج نشان داد که متغیر پاي

باشد، سن قصد شده ازدواج آنان کاهش یافته گویان باالتر  بندي دینی پاسخ که هرچه میزان پاي این

جوانان در سن کم ازدواج کنند تا از گناه و "که این موضوع به وفور در احکام دینی تاکید شده که 

تري داشته باشند به ازدواج در  ، پس بنابراین افرادي که اعتقادات دینی قوي"انحراف در امان باشند

این نتیجه با تئوري دگرگونی ارزشی همخوانی باالیی دارد  کهسن کمتر تمایل بیشتر خواهند داشت 

سایر متغیرهاي (هدایت دوستان، هدایت خانواده در خصوص نماید.  و در واقع این تئوري را تایید می

اي معنادار و اثرگذار بر روي متغیر سن قصد شده ازدواج نداشتند که این نتایج ومصرف رسانه) رابطه

، مشرف 1390، حسینی و گراوند  1391، مرادي و صفاریان 1392و اجاقلوهاي (سرایی در پژوهش

هاي کارکردگرایی و مدرنیزاسیون ) نیز حاصل شده است که با نظریه2016و گیبل  2013و رافیکول

  همخوانی دارد. 

درصد از متغیر سن قصد شده ازدواج دختران به واسطه  24در پایان مشخص گردید که 

درصد از متغیر سن  15گردد و  دینی، سابقه کار و هدایت دوستان) تبیین میمتغیرهاي (پایبندي 

-بندي دینی، تحصیالت و طبقه اجتماعی قصد شده ازدواج پسران به واسطه متغیرهاي (پاي

باشد که دو متغیر سابقه کار و  گردد. نکته قابل توجه در این پژوهش نیز این می اقتصادي) تبیین می

 - قصد شده ازدواج دختران تاثیرگذار و دو متغیر تحصیالت و طبقه اجتماعی هدایت دوستان بر سن

  اقتصادي بر سن قصد شده ازدواج پسران تاثیر معنادار دارند که در طرف مقابل غیرمعنادار گردیدند.

در مجموع بر اساس این مطالعه در کنار عوامل اقتصادي، تغییرات ارزشی و نگرشی هم در سن 

اهمیت دارد و با توجه به باال بودن سن قصد شده ازدواج، تسهیل ازدواج جوانان و قصد شده ازدواج 

ها به ازدواج در سن مناسب از اهمیت باالیی برخوردار است. لزوم اطالع رسانی در مورد  تشویق آن

سن مناسب ازدواج و تاثیر تاخیر ازدواج بر از دست دادن فرصت ازدواج و فرزندآوري اهمیت زیادي 

باشد که دولت در این  سو نیازمند تغییرات ساختاري مناسبی میکارهایی از یک این چنین راه. دارد
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کند. ایجاد حاشیه امن براي افراد از طریق فراهم آوردن شغل مناسب و میان نقش مهمی ایفا می

ر، کاري، از جمله اقداماتی است که در این راستا باید صورت گیرد. از سوي دیگ کاهش تورم و بی

هاي فرهنگی خود در زمینه خانواده و ازدواج است، آنچه که در جامعه  جامعه نیازمند تقویت بنیان

هاي  هاي شروع زندگی مشترك نسبت به دهه که سبک زندگی و استاندارد بسیار نمود یافته است این

اقتصادي  هاي پیشین خود به امکانات و ملزومات گذشته تغییر کرده است. نسل حاضر نسبت به نسل

و رفاهی بیشتري قائل است. براي بسیاري از جوانان سن مطلوب ازدواج منوط به داشتن شغل 

مناسب و درآمد کافی، مسکن و تامین هزینه ازدواج  است. در نتیجه باید اقداماتی صورت گیرد تا 

توسعه  آل و مناسب فراهم شود و این امر با شتاب بخشیدن بهامکان ازدواج افراد در سن ایده

هاي ازدواج از جمله هاي فرهنگی، کاهش هزینه زایی، تغییر باورها و ارزشاقتصادي، اشتغال

  تمهیدات الزم و ضروري است.
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