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ازدواج مبنــای تشــکیل خانــواده یعنــی اولیــن و مهمتریــن واحــد اجتماعی اســت .ســن ازدواج زنان و
مردان در اســتان کرمانشــاه افزایش قابل توجهی داشــته و از متوسط کشوری نیز باالتر میباشد .بر این
اســاس در مقاله حاضر به بررســی تعیینکنندههای ســن ازدواج به تفکیک جنس در شــهر کرمانشــاه
پرداختــه شــده اســت .داد ههــای مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه حاصــل یــک پیمایش اســت که در
ُ
ّ
جمعیت آماری شامل افراد در ش ُرف ازدواجی است که جهت انجام
فروردین  1392اجرا شده است.
ـتی منتخب مراجعه میکردند .نمونه آماری  400نفر میباشــد .نتایج
آزمایش پزشــکی به مراکز بهداشـ ِ

تحلیل چند متغیره نشــان داد که متغیر محل ســکونت اثر معناداری بر ســن ازدواج زنان ندارد .رابطه
متغیــر پایــگاه اقتصادی اجتماعی خانواده زنان و ســن ازدواج آنها معنــادار گردید .یافتهها همچنین
متغیر ســطح تحصیالت ،پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده و وضعیت اشــتغال
نشــان داد که ســه
ِ

اثر معناداری بر ســن ازدواج مردان دارند .متغیر وضعیت پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده و متغیر

وضعیت اشتغال بهترتیب بیشترین تأثیر را بر سن ازدواج مردان و زنان دارا بودند.
واژگان کلیــدی :ســن ازدواج ،ســطح تحصیــات ،وضعیــت اشــتغال ،پایــگاه اقتصــادی اجتماعــی
خانواده ،جنس ،کرمانشاه
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مقدمه و بیان مسأله
ازدواج 1و تشــکیل خانــواده تاریخی بســیار کهن دارد و در واقع انســان با توجه بــه وضعیت فرهنگی جامعه
یشــود.
و امکانــات اجتماعــی و اقتصــادی خــود بــا قبــول ایــن رســم وارد دوران جدیــدی از زندگــی خود م 
ازدواج مبنای تشــکیل خانواده یعنی اولین و مهمترین واحد اجتماعی اســت که پایۀ اولیه تشکیل جامعه
میباشد .با تشکیل این واحد انجام یکی از وظایف مهم خانواده یعنی فرزندآوری شروع میشود .بنابراین
ارتبــاط ازدواج و تشــکیل خانــواده بــا تجدیــد نســل انســانی بســیار تنگاتنــگ اســت (ســیفاللهی 1372؛
ً
محمودیــان  .)1383قــرن بیســتم خصوصــا از جنگ جهانی دوم به بعد شــاهد یک دگرگونــی اجتماعی و
ً
اقتصادی در کشــورهای سراســر جهان بود ه اســت .تحوالت خانواده و مشــخصا افزایش سـ ِـن ازدواج از این
دســته تغییرات میباشــد (گیونز و هیرشــمن1994 2؛ کلیکوت2003 3؛ تریمان2006 4؛ محمدپور و همکاران
 .)1388در ایــران نیــز افزایــش ســن ازدواج بــه ویژه پــس از دهۀ  1360یــک ُبعد از تحوالت خانواده اســت.
یشــوازی و عسکریندوشــن 1384؛ امانــی 1380؛ مرکــز آمــار ایــران )1390
مطالعــات در ایــن زمینــه (عباس 
نشــان دادهانــد که میانگین ســن ازدواج در فاصلۀ دهۀ  1365تا ســال  1375برای زنــان از  18/9به 21/5
ســال و برای مردان از  23/3به  24/4ســال افزایش یافته که در ســال  1385برای زنان و مردان به 23/3
و  26/2و در ســال  1390به  23/4ســال و  26/7ســال رســیده اســت .البته الزم به ذکر اســت که افزایش
ســن متوســط در اولین ازدواج برای زنان از ســال  1355شــروع شده اســت اما برای مردان از سال  1345تا
 1365رو به تنزل بوده تا باالخره از سال  1370شروع به افزایش نموده که تا امروز ادامه دارد.
یتــوان بــه کاهــش بــاروری اشــاره نمود.
افزایــش ســن ازدواج تأثیــرات متفاوتــی دارد کــه از آن جملــه م 
افزایــش ســن ازدواج زنــان ،کل دورۀ در معــرض باروری را کاهــش میدهد و آن را به ســنین باالتر با قابلیت
زایــش کمتــر منتقل میکند همچنین یک رابطۀ معکوس بین ســن ازدواج و تعداد فرزندان زنده بدنیا آمده
یشــوازی ،مکدونالــد و حسینیچاوشــی .)2003 5در مطالعهای دیگر (عباســی شــوازی،
وجــود دارد (عباس 
حسینیچاوشــی و مکدونالد  )2007نشــان داد ه شــده اســت که  35درصد کاهش باروری کشــور در دورۀ
 1375-1385در اثــر تغییــرات ســن ازدواج رخ داده اســت .از ســویی دیگر از آنجایی کــه تأخیر در ازدواج
ممکن اســت منجر به تغییر در توالی ازدواج و آغاز فعالیت جنســی شــود احتمال گرفتن شرکای جنسی و
بروز رفتارهای پرخطر جنسی قبل از ازدواج نیز افزایش مییابد (ساندارام.)2005 6
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ّ
جمعیتی قابل توجهی اتفاق افتاده است.
در استان کرمانشاه در دهههای اخیر تغییرات اجتماعی و
میــزان باســوادی در دوره  1365تــا  1390در اســتان کرمانشــاه برای مــردان از  67/8بــه  86/7درصد و برای
ّ
جمعیت شهرنشــین نیــز از  56/0بــه  69/7درصد
زنــان از  43/0بــه  76/8درصــد رســیده اســت .درصــد
ّ
جمعیتــی 1365و 1375؛ گزیــده نتایــج سرشــماری .)1390
افزایــش یافتــه اســت (نتایــج سرشــماریهای
میزانهای باروری در استان کرمانشاه نیز کاهش قابلتوجهی داشته است .برآوردها نشان میدهد که میزان
باروری کل در این استان از رقم  6/1فرزند برای هر زن در سال  1355به 2/5 ،6/5و  1/9فرزند برای هر زن
در ســالهای  1375 ،1365و  1379رســیده اســت یعنی باروری این اســتان به زیر ســطح جایگزینی (کمتر
یشــوازی  .)2000بر
یشــوازی و مکدونالد 2005؛ عباس 
از  2/1فرزنــد بــرای هــر زن) کاهش یافته اســت (عباس 
اســاس برخی منابع باروری کل اســتان کرمانشــاه در ســال  1388به  1/6فرزند رسیده بود (مجموع آمارهای
ّ
جمعیتی کشور  )1389که در سال  1390نیز همین رقم گزارش شده است (طاهری.)75 :1391 ،
در همیــن راســتا و بــا انجــام محاســبات بــه روش هاینل ،1معلوم شــد کــه میانگین ســن ازدواج برای
مردان و زنان در اســتان کرمانشــاه در فاصلۀ سرشماری  1365تا سرشماری  1390با یک افزایش قابل توجه
همــراه بــوده اســت .میانگیــن ســن ازدواج بــرای مردان از  24/2ســال بــه  28/0ســال و برای زنــان از 20/2
به  25/1ســال رســیده اســت .بنابراین ســن ازدواج مردان و زنان اســتان کرمانشاه از متوســط کشوری باالتر
اســت .مقاله حاضر نیز بدنبال پاســخ بدین ســؤال اســت که چه عواملی میتواند باال بودن سن ازدواج در
ایــن اســتان را تبییــن کند .بنابراین بــا توجه به افزایش قابل توجه ســن ازدواج در بین زنان و مردان اســتان
کرمانشــاه و با در نظر گرفتن پیامدهای منفی تأخیر ازدواج ،در این مطالعه تالش شــده اســت که برخی از
ّ
پرجمعیتترین
مهمترین تعیینکنندههای ســن ازدواج به تفکیک جنس در شــهر کرمانشــاه بعنوان مرکز و
شهر استان ،مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
مالحظات نظری و تجربی
از نظــر تئوریکــی بــرای تبییــن تحــوالت ازدواج و خانــواده رویکردهــای نظــری متفاوتــی وجــود دارد .با توجه
بــه موضــوع مــورد بررسـ ِـی مقالــه حاضــر ،در ایــن بخــش نظریــات نوســازی ،2نظریــه مبادلــه ،3چارچــوب
ً
جامع هشــناختی دیکســون 4و نظریــه اقتصــادی بکــر 5کــه بــا الگوهــای ســن ازدواج و خصوصا ســن ازدواج
مرتبط هستند بررسی میگردد.
Hajnal
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"نظریــه مدرنیزاســیون" تغییــر الگوهــای ازدواج را بــا تغییــرات ســاختاری در زندگــی اجتماعــی و ظهــور
نیروهای جدید اجتماعی یعنی ســه جریان صنعتی شــدن ،شهر نشینی و آموزش همگانی مرتبط میداند.
ـازگاری نظاممند با تغییر در شــرایط نظــام اجتماعی
بــر ایــن اســاس تحــوالت ازدواج و خانواده بــه عنوان سـ
ِ
پیرامونی یا بعبارتی انطباق با شرایط اقتصادی -اجتماعی تغییریافته ،در نظر گرفته میشود (عباسیشوازی
و صادقی  .)1384این نظریه که بر پایه ترکیب مدلهای مفهومی نظریههای جامع هشــناختی ،تکاملی قرن
نوزدهم و نظریه کارکردگرایی ســاختاری قرن بیســتم بســط یافته اســت ،پایه نظری بســیاری از تحقیقات در
زمینــۀ تغییــرات و تحــوالت نظــام خانــواده و به ویژه ســن ازدواج را تشــکیل میدهد .گود 1در ســال  1963با
بررسی تغییرات ساختاری خانواده در سرتاسر جهان ،تأثیر آن را بر سن ازدواج مورد بررسی قرار داده است .از
نظر او فرآیند جهانی نوسازی ،صنعتی شدن و شهرنشینی موجب تغییر در ساختار سنتی خانواده و توسعه
خانوادههای جدید از نوع اروپایی در سراســر جهان شــده اســت .در این فرآیند نقش شــبکه خویشاوندی در
روابــط خانوادگــی تغییر یافته و الزامات دو جانبه بین زوجها و شــبکه خویشــاوندی وجود نــدارد .نو مکانی،
انتخاب آزادانه همســر ،توافق اولیه بین زن و شــوهر و ضرورت عالقه دو جانبه بین آنها از نتایج ســازگاری
خانــواده بــا شــرایط زندگی مدرن اســت .زمانی که چنین سیســتمی از خانواده شــکل میگیــرد و زنان نقش
تهــای خــارج از خانه مییابند ما باید انتظار تغییر الگوی عمومی ســن ازدواج را داشــته
بیشــتری در فعالی 
2
باشــیم (کنعانی  .)1385یک بررســی انجام شــده در مالزی توســط جونز ( )1981نظریه نوســازی را حمایت
میکند .در این بررســی جونز نتیجه گرفت که ســن ازدواج زنان همزمان با شهرنشــینی ،توســعه آموزش برای
ـدرن اقتصاد افزایش یافته اســت .بنابراین با توجــه به نظریه فوق
زنــان و افزایــش مشــارکت زنــان در
بخش مـ ِ
ِ
با افزایش ســطح تحصیالت ،افزایش میزان شهرنشــینی ،ورود به بازارکار (اشــتغال) و در کل بهبود موقعیت
ً
افراد (خصوصا برای زنان) انتظار میرود الگوی سن ازدواج تغییر کند.
از نظریههای دیگری که برای تبیین تغییرات و اختالفات در ســن ازدواج مورد اســتفاده قرار گرفتهاند،
میتوان به نظری ه مبادله اشاره کرد .بر طبق این تئوری یک رفتار از طریق به حداکثر رساندن سود مشخص
ی هستند
یشــود .در مجموع فرض اساســی نظریه مبادله این اســت که مردم در انتخابهای خود منطق 
م 
3
و درصدد به حداکثر رساندن سود خود از انتخاب و برقراری رابطه با دیگران میباشند (مؤمنی .)1979
چارچوب جامعه شناختی دیکسون نیز از نظریههای مرتبط با سن ازدواج است که بحث را به سطح
جامعه و ســاختارهای اجتماعی میکشــاند و بر روی اهمیت ســه متغیر مابین ســاختار اجتماعی و الگوی
ازدواج تأکید میکند :قابلیت دسترســی به شــریک آیندۀ زندگی که بر حســب نســبتهای ســنی -جنســی
1. J. Good
2. Jones
3. Momeni
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یشــود ،امکانپذیر بودن ازدواج بر حســب شــرایط اجتماعی-اقتصادی و
افراد در ســن ازدواج اندازهگیری م 
مطلوبیت ازدواج بر حسب فشارهای اجتماعی و انگیزههای فردی (دیکسون .)1971
براســاس تئــوری اقتصــادی بکــر ازدواج ماننــد ســایر رفتارهــای اقتصادی یــک مدل در حداکثرســازی
مطلوبیــت 1بشــمار م ـیرود .از نظــر این تئــوری ازدواج در صورتی به وقــوع میپیوندد کــه مطلوبیت دو طرف
بــر اثــر ایــن ازدواج افزایــش یابــد .یعنــی آیــا ازدواج در مقایســه بــا مجــرد مانــدن منجــر بــه بــاال رفتن ســطح
مطلوبیتشان میشود یا خیر؟ که برای این منظور به ازدواج اطرافیان خود نگاه میکنند (بکر .)1973
ً
در حــوزۀ ازدواج و مشــخصا ســن ازدواج مطالعــات بســیاری در داخــل و خــارج از کشــور انجــام گرفته
یشــود به برخی از آنها اشــاره شــود .ترابــی و همــکاران ( )2012در مطالعه خود
اســت کــه در ادامه تالش م 
که به بررســی تأخیر ازدواج در ایران و عوامل مرتبط با آن پرداخت ه بودند نتیجه گرفتند که تأخیر در ازدواج
در بیــن کوهورت متولد  1355-1360در مقایســه با کوهورت متولــد  1350-1355با بهبود تحصیالت زنان
مرتبط میباشــد .آنها دریافتند که در بین عوامل تأثیرگذار بر ســن ازدواج متغیر تحصیالت بیشــترین تأثیر
را در تأخیر ســن ازدواج زنان داشــته اســت .همچنین مطالعه دیگری از ترابی و بشیری )2010( 2نشان داده
اســت کــه دســتیابی بــه آموزش عالــی در بین زنــان احتمــال ازدواج آنــان را کاهش میدهــد .نتیجه برخی
یپــور 1383؛ شــهری 1385؛
مطالعــات دیگــر (آستینفشــان 1380؛ آقــا 1383؛ محمودیــان 1383؛ کاظم 
ضرابــی و مصطفــوی  )1390نشــان دادهانــد کــه میــزان باســوادی ،شهرنشــینی ،ســطح تحصیــات زنــان،
اشــتغال زنان ،محل ســکونت (شــهر و روســتا) و پایگاه اقتصادی-اجتماعی افراد با ســن در اولین ازدواج
ارتبــاط مســتقیم و معنــاداری دارد .همچنین گیونز و هیرشــمن )1994( 3نشــان دادهاند کــه در ایران افرادی
ً
کــه در جایگا ههــای مدرن (مثال شــهری بودن ،داشــتن تحصیالت باالتر) قــرار دارند دیرتــر ازدواج میکنند.
قاســمیاردهایی ( )1386در یک مطالعه که به بررســی تأثیر محل زندگی یعنی شهری یا روستایی بودن بر
زندگی زنان ،سن ازدواج آنها را تحت تأثیر
زمان ازدواج زنان در ایران پرداخته بود نتیجه گرفت که محل
ِ
قرار نمیدهد بلکه ســایر متغیرها از جمله میزان تحصیالت اســت که از طریق محل زندگی بر سن ازدواج
یگــذارد؛ بــه عبارتــی با کنترل متغیر تحصیــات معناداری اثــر متغیر محل ســکونت از بین میرود.
تأثیــر م 
5
میــن )1997( 4و ایــو ( ) 2009نیــز در مطالعــات خــود در ویتنام نتیجه گرفتند که تحصیالت ،اشــتغال (به
ویژه اشتغال زنان) و محل سکونت (شهر و روستا) بر سن ازدواج افراد تأثیر میگذارند.
بــا توجــه بــه نظری ههــای مطــرح شــده و همچنیــن مطالعــات پیشــین ،انتظــار م ـیرود کــه بیــن ســطح
Utility Maximization
Torabi and Baschieri
Givens and Hirschman
Minh
Vu
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تحصیالت ،وضعیت اشتغال ،پایگاه خانواده و محل سکونت افراد با سن ازدواج آنها رابطه وجود داشته
باشــد .با افزایش ســطح تحصیالت ،افراد ســالهای بیشتری را صرف مســائل آموزشی نموده و لذا احتمال
یشــود
میرود دیرتر ازدواج نمایند .با باال رفتن ســطح تحصیالت انتظار افراد برای ورود به بازار کار بیشــتر م 
و این موضوع یعنی پیدا کردن شغل مناسب میتواند باعث تأخیر در ازدواج گردد .براساس نظریه نوسازی
یکــی از عوامــل تأثیرگــذار بر تغییــرات الگوهای ازدواج آموزش همگانی اســت که در اینجــا میتوان با عنوان
تحصیــات از آن یــاد نمــود .وضعیت اقتصــادی و اجتماعــی خانواده افراد بر ســطح توقعــات ،انتظارات و
یگــذارد و از این طریق انتظار میرود که بر ســن
یهــای افــراد در زمین ههــای تحصیالت و اشــتغال اثر م 
توانای 
ازدواج آ نهــا نیــز تأثیرگــذار باشــد .امکانپذیر بودن ازدواج بر حســب شــرایط اجتماعی-اقتصادی براســاس
چارچوب جامع هشــناختی دیکســون از عوامل تأثیر گذار بر سن ازدواج است .همچنین بر پایه نظریه مبادله
بهــای خــود منطقــی بوده و بدنبال به حداکثر رســاندن ســود هســتند .لذا انتظــار میرود که
افــراد در انتخا 
شرایط اقتصادی بر ازدواج افراد اثر بگذارد .محل سکونت شهری-روستایی نیز بر دسترسی افراد به آموزش
و اشتغال اثرگذار است و این موضوع میتواند باعث افزایش در سن ازدواج شهریها در مقایسه با روستاییان
شــود .شهرنشــینی بــر مبنــای نظریــه نوســازی نیــز یکــی از تعییــن کنند ههــای ســن ازدواج به شــمار م ـیرود.
ش بررسی و دادهها
رو 
داد ههــای مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه حاصــل یــک پیمایــش میباشــد کــه در فروردیــن  1392در شــهر
کرمانشــاه اجــرا شــده اســت .در ایــن تحقیــق بــرای اندازهگیــری مفاهیــم و متغیرهــا از پرس ـشنامه محقــق
ُ
ّ
جمعیــت آمــاری در ایــن تحقیق کلیه افــراد در شــرف ازدواجی اســت که جهت
ســاخته اســتفاده گردیــد.
انجام آزمایشــات پزشــکی قبل از ازدواج به مراکز بهداشتی-درمانی منتخب سطح شهر مراجعه میکردند.
شــهر کرمانشــاه دارای  6منطقۀ شــهرداری اســت .ابتدا مناطق  6گانه از نظر اقتصادی و اجتماعی در ســه
طبقــه (بــاال ،پاییــن و متوســط) دســتهبندی شــدند .ســپس از هــر طبقــه یــک منطقه بــه صــورت تصادفی
انتخــاب شــد تــا نمایندۀ وضعیــت اقتصادی اجتماعــی آن طبقه باشــد .در نهایت نیز بــا مراجعه به یک
مرکــز بهداشــتی در آن منطقــه داد ههــا جمعآوری گردیــد .نمونه آماری شــامل  400نفــر از مراجعهکنندگان به
مراکــز بهداشــتی منتخب میباشــد که به منظور جلوگیری از همپوشــانی دادهها از هــر زوج فقط به یک نفر
از آنها مراجعه و به این شــیوه دادهها جمعآوری شــد .نمونه مورد بررســی در این پژوهش شامل  200نفر زن
و  200نفر مرد میباشــد .نمونه مورد بررســی دو دســته افراد را در بر گرفت؛ عدهای که ســاکن شــهر کرمانشــاه
بودنــد و عــدهای دیگــر که از روســتاهای مجاور شــهر بــه مراکز بهداشــتی مراجعــه میکردند کــه از این طرق
امکان مقایسه تفاوتهای روستا شهری موضوع مورد مطالعه نیز فراهم گردید.
اعتبــار و پایایــی ابــزار اندازهگیری نیــز با انجام یک پیش آزمــون و با اســتفاده از روش آلفای کرونباخ و
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تحلیــل عاملــی مورد بررســی قــرار گرفت .مقــدار آلفای کرونبــاخ برای تمامــی گویههای مورد اســتفاده باالی
 0/70بدست آمد .در آزمون تحلیل عاملی نیز گویههای مورد استفاده بار یک عامل شدند که از همسازی
درونی خوب گویههای تحقیق حکایت دارد.
در تحقیق حاضر سطح تحصیالت ،وضعیت اشتغال ،محل سکونت و پایگاه اقتصادی -اجتماعی
خانواده متغیرهای مســتقل و ســن در اولین ازدواج متغیر وابســته اســت .علل و انگیزه ازدواج و علل عدم
ازدواج در ســنین پایینتر نیز دو متغیری هســتند که برای توصیف بهتر وضعیت ازدواج اســتفاده شــدهاند
امــا جــزء متغیرهای مســتقل وارد شــده در مدلهای رگرســیونی نیســتند .از بین متغیرهــای مذکور متغیری
کــه از ترکیــب چند گویه ســاخته شــده اســت متغیــر پایگاه اقتصــادی اجتماعی خانواده اســت .براســاس
برخی منابع ،پایگاه اقتصادی اجتماعی وضعی اســت که یک شــخص یا گروه در یک نظام اجتماعی در
ً
برابــر دیگــران مییابد (ســاروخانی .)73 :1370 ،نظرات دربــارۀ مفهوم فوق متنوع میباشــد .مثال از نظر وبر
مالکیت ،قدرت و پرســتیژ یا منزلت ســه بنیان متمایزند که بر روی آنها نظام قشــربندی در هر جامعهای
یکــه مارکــس بیشــتر نــگاه اقتصــادی دارد و فقــط بر مالکیــت تأکید نموده اســت
ســامان مییابــد ،در حال 
مرتبط قبلــی پایگاه خانــواده از
یســپهر  .)1388بــا توجــه بــه ای 
( نــوروزی و فوالد 
نکــه در بیشــتر مطالعــات ِ
ترکیب سه مقیاس سطح تحصیالت مادر و پدر و همچنین میزان درآمد خانواده ساخته شده بود در این
یســواد،
تحقیق نیز از همین تعریف اســتفاده شــد .برای این منظور تحصیالت پدر و مادر را در  ۶طبقۀ ب 
ابتدایــی و راهنمایــی ،متوســطه و دیپلــم ،فــوق دیپلــم ،لیســانس ،فوق لیســانس و باالتر کدگــذاری مجدد
ً
گردیــد تــا بــا میــزان درآمــد کــه  ۶طبقــه دارد هــم وزن شــوند (بــرای هم وزن شــدن مثــا طبقــات ابتدایی و
راهنمایی را کدگذاری مجدد و بعنوان طبقه دوم سطح تحصیالت نامگذاری گردید).
یافتهها
در جــدول  1ســیمای پاســخگویان برحســب برخــی از متغیرهای مهم تحقیق گزارش شــده اســت .یافتهها
نشــان میدهــد کــه در مجمــوع حــدود  80درصــد پاســخگویان شهرنشــین و  20درصــد آنها روســتا نشــین
بودهانــد .همچنین نتایج نشــان میدهد کــه  70درصد مردان و  74درصد زنــان دارای تحصیالت باالتر از
دیپلم و یا بعبارتی تحصیالت دانشگاهی میباشند .این موضوع بیان کننده دو نکته است؛ از یک سوی
ورود عنصــر تحصیــات در بیــن افراد نمونه آماری را نشــان میدهد و از ســویی دیگر بــاال بودن تحصیالت
عالی در بین زنان نســبت به مردان را نشــان میدهد که هماهنگ با روند کل کشــور میباشــد یعنی در کل
کشــور نیز نســبت زنان با تحصیالت عالی باالتر از مردان بوده اســت .با توجه به وجود انواع دانشــگاهها و
مراکز آموزش عالی در شــهر کرمانشــاه (همچون دانشگاههای دولتی ،پیام نور ،آزاد اسالمی ،علمی کاربردی
و )...چنین نسبت باالیی از افراد دارای تحصیالت دانشگاهی دور از انتظار نیست.
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جدول  .1توزیع نمونه مورد بررسی بر حسب متغیرهای مستقل تحقیق1392 ،
ﻣﺘﻐﻴﺮ

ﻣﺮد

ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ
ﺷﻬﺮي
روﺳﺘﺎﻳﻲ

ﺗﻮزﻳﻊ درﺻﺪي

زن

80,0
20,0

80,5
19,5

ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت

ﻣﺮد

زن

ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﻳﭙﻠﻢ
ﻛﻞ

70,0
100

100

ﻛﻞ

12,0
18,0

زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ
دﻳﭙﻠﻢ

100

7,5
18,5

74,0
100

ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﻣﺮد

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﭘﺎﻳﻴﻦ

25,5
65,0

43,0
48,5

وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل

ﻣﺮد

زن

ﻏﻴﺮﺷﺎﻏﻞ

32,5

9,5

ﺑﺎﻻ

100

ﻛﻞ

67,5

ﺷﺎﻏﻞ

100

ﻛﻞ

زن

8,5

100

16,0

84,0
100

از نظــر وضعیــت اشــتغال و با توجه به اطالعات مندرج در جدول معلــوم گردید که حدود  68درصد
ُ
ـان در شــرف ازدواج ،شــاغل بودهانــد .ایــن موضــوع به اهمیت بیشــتر اشــتغال برای
مــردان و  16درصــد زنـ ِ
مردان در هنگام ازدواج اشــاره دارد چون براســاس ارزشهای جامعۀ مورد نظر مرد نانآور میباشــد و وظیفۀ
اصلــی تأمیــن معیشــت خانواده را بــر عهده دارد .براســاس اطالعات جــدول اکثریت پاســخگویان (حدود
 57درصد) متعلق به طبقات پایین بوده و حدود  9درصد نیز دارای پایگاه خانوادگی باال میباشند.
همچنیــن براســاس اطالعــات جــدول  2معلــوم گردیــد کــه ســن ازدواج مــردان پاســخگو از  17تــا 45
ســال در نوســان بوده اســت در حالیکه برای زنان دامنه ســنی ازدواج بین  16تا  35ســال قرار دارد .بیش
از  80درصــد مــردان پاســخگو حــدود  30ســال و بیــش از  70درصــد زنــان نمونه مورد بررســی زیر  26ســال
ازدواج نمودهاند .یافتهها همچنین نشــان داد که میانگین ســن ازدواج مردان و زنان به ترتیب برابر 27/6
و  23/7ســال بوده اســت یعنی در جامعه مورد بررســی به طور متوســط زنان حدود  4ســال زودتر از مردان
ازدواج میکنند.
١
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جدول .2توزیع نمونه مورد بررسی بر حسب سن ازدواج1392 ،
ﺳﻦ ازدواج

درﺻﺪ

17-21

6,5

27-31

39,5

37-41

3

ﻛﻞ

100

22-26

32-36

42-45
ﺳﻦ ازدواج
16-20

ﻣﺮد

درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ
6,5

37,5

44

12

95,5

83,5
98,5

1,5

درﺻﺪ
15

100
-

زن

درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ
15

21-25

58

73

31-35

4

100

26-30
ﻛﻞ

96

23

100

-

براســاس اطالعــات جــدول  3حدود  60درصد پســران و  51درصد دختران انگیــزۀ اصلی خود برای
ازدواج را رغبت شــخصی میدانند .براســاس چارچوب جامع هشــناختی دیکســون کــه در ادبیات تحقیق
آمــده اســت یکی از ســه متغیــر تأثیرگذار بــر ازدواج و الگوهای آن تمایل به ازدواج اســت که نشــان دهندۀ
مطلوبیت ازدواج در بین افراد پاســخگو اســت .نتایج این تحقیق بیانگر وجود تمایل باال به ازدواج در بین
دختران و پســران میباشــد .طوریکه  59درصد مردان و  51درصد زنان رغبت و تمایل شــخصی را انگیزه
اصلــی ازدواج خــود اظهــار نمودهاند .انگیزۀ دیگری که برای دو جنس درصــد باالیی را به خود اختصاص
داده اســت دســتیابی بــه موقعیــت اقتصادی-اجتماعــی بهتــر میباشــد ( 24درصــد مــردان و  31درصــد
زنــان) .براســاس نظریــه اقتصادی بکر که در فصل دوم اشــاره گردیــد ،ازدواج همچون بســیاری از رفتارهای
دیگــر یــک مــدل در حداکثرســازی مطلوبیت بشــمار میرود یعنــی افراد بدنبال دســتیابی بــه موقعیتهای
بهتــر و انتخــاب همســری مناســب هســتند و همچنیــن برمبنــای فــرض اساســی نظریــه مبادلــه ،مــردم در
ی هســتند و درصدد به حداکثر رســاندن ســود خود از انتخاب و برقــراری رابطه با
بهــای خود منطق 
انتخا 
دیگران میباشند که در انتخاب همسر و ازدواج این موضوع نیز میتوان موضوعیت یابد.
ج پسران و دختران با اصرار
نکتۀ حایز اهمیت دیگر این است که به ترتیب حدود  7و  9درصد از ازدوا 
خانواده صورت گرفتهاند که بیانگر اســتقالل نســبی فرزندان در انتخاب همســر است .با این وجود ،والدین
٢
در ازدواج دختران در مقایســه با پســران نقش بیشــتری دارند .بنابراین هنوز در جامعه مورد بررســی دختران
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در مقایســه بــا پســران از آزادی عمــل کمتــری در ازدواج برخوردارنــد ولی شــکاف بیــن آن دو زیاد نیســت .از
آنجاییکه ســن ازدواج برای هر دو جنس با گذشــت زمان در حال افزایش بوده است این سؤال مطرح شد
که چرا افراد نمونۀ مورد بررسی در سنی پایینتر از سن فعلی ازدواج ننمودهاند .پاسخها نشان میدهد که در
بین مردان حدود  45درصد پاســخگویان عامل زودتر ازدواج نکردن خود را نداشــتن شغل و مشکل مسکن
یعنــی عامــل اقتصــادی میداننــد و تنهــا  6درصــد آنها اظهــار نمودهاند که ســن خــود را نامناســب ازدواج
دیدهاند .این موضوع به تمایل برای ازدواج در بین پســران قبل از میانگین ســنی بدســت آمده اشــاره دارد.
مهمتریــن عامــل زودتــر ازدواج نکــردن دختــران پاســخگو ( 46درصــد) پیدا نکــردن فرد مناســب بوده
ً
اســت .بــا توجه بــه ُعــرف و ارزشهای جامعۀ مــورد مطالعه که عمدتا پســران بــرای ازدواج اقــدام میکنند
و نه دختران ،شــاید بتوان نســبتی از این پاس ـخها را به معنای نداشــتن خواســتگار تفســیر نمود .براســاس
چارچوب جامع هشــناختی دیکســون یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر الگوهای ازدواج ،دسترسی میباشد که
به قابلیت دسترســی به شــریک آیندۀ زندگی اشاره دارد که با توجه به پاسخهای دختران این شرایط برای
آنها در سنین پایینتر فراهم نبوده و به همین دلیل دیرتر ازدواج نمودهاند.
نکتــۀ حایــز اهمیــت دیگــر در مورد دختران این اســت کــه تنها  9درصــد دختران پایین بودن ســن را
ً
دختران مورد بررســی برای
دلیــل زودتــر ازدواج نکــردن خــود اظهــار نمودهاند که احتمــاال به معنای آمادگـ ِـی
ِ
یشــان میباشــد .نتایج همچنین نشــان میدهد که بترتیب  1.5و 2
ازدواج در ســنین پایینتر از ســن فعل 
درصــد پســران و دختــران زودتــر ازدواج نکــردن خــود را به دخالــت والدین نســبت دادهاند کــه این موضوع
نشــان دهندۀ آزادی عمل نســبی فرزندان برای ازدواج اســت .نکتۀ قابل ذکر دیگر این اســت که حدود 19
درصد دختران دلیل زودتر ازدواج نکردن خود را تمایل به ادامه تحصیل و یافتن شغل اظهار نمودهاند.
جدول  .3توزیع نمونه بر حسب انگیزه ازدواج و علت عدم ازدواج در سنین پایینتر1392 ،
ﺗﻮزﻳﻊ درﺻﺪي

اﻧﮕﻴﺰه ازدواج

ﻣﺮد

زن

ﺗﻤﺎﻳﻞ و رﻏﺒﺖ ﺷﺨﺼﻲ

59,0

51,5

دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻳﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻬﺘﺮ

25,0

31,5

2,5

1,0

اﺻﺮار ﺧﺎﻧﻮاده

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﻣﻦ ازدواج اﺳﺖ
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﺮع و ﺳﻨﺖ
ﻛﻞ

7,0

7,0

100
ﻣﺮد

دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ازدواج در ﺳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ

35,5

ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮدن ﻓﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﻴﻜﺎري و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ

7,5

8,5

100
زن

46,0

42,0

1,0

2,5

8,5

ﻋﺪم آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮك

4,5

ازدواج را ﻣﺎﻧﻊ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ و اﺷﺘﻐﺎل ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻦ

4,5

ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺴﻜﻦ

3,5

-

ﻛﻞ

100

100

داﺷﺘﻦ ﺑﺮادر ﻳﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﺠﺮد
دﺧﺎﻟﺖ واﻟﺪﻳﻦ

ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺳﻦ

1,5
6,0

14

14,0
19,5
2,0

9,0

تفاوتهای جنسی تعیین کنندههای سن ازدواج افراد در آستانه ازدواج در شهر کرمانشاه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در آزمــون فرضیــات کــه در جــدول  4آمــده اســت مشــخص گردیــد کــه رابطــه بیــن دو متغیــر پایــگاه
اقتصــادی اجتماعــی خانــواده و ســن ازدواج مــردان منفــی و معنــادار میباشــد ،یعنی با بهتر شــدن پایگاه
اقتصادی-اجتماعــی خانــواده مــردان زودتر ازدواج میکنند .در مورد زنان رابطــه مذکور منفی و غیر معنادار
گردید .رابطۀ ســن ازدواج مردان و زنان با ســطح تحصیالت آنها معنادار و مثبت اســت یعنی با افزایش
ســطح تحصیــات ســن ازدواج مــردان و زنــان نیز افزایــش مییابد .همچنین الزم به ذکر اســت که شــدت
رابطــه مذکــور بــرای زنان ( )0/46بســیار قویتر از رابطه دو متغیــر در بین مردان ( )0/15بوده اســت .افزایش
تحصیالت در بین افراد و کسب تخصص بطور بالقوه اشتغال و ورود به بازار کار را به همراه دارد ،اشتغال
نیز به نوبه خود نیاز به کســب تحصیالت دارد و این میتواند به باال رفتن ســن ازدواج بینجامد .همچنین
نتایج آزمون فرضیات نشــان داد که میانگین ســن ازدواج برای شــاغلین بیشتر از افراد غیرشاغل میباشد.
تفــاوت میانگیــن ســن ازدواج برای هر دو جنــس معنادار گردید یعنی زنان و مردان شــاغل بطــور معناداری
نســبت بــه زنــان و مــردان غیرشــاغل در ســنین باالتــری ازدواج میکنند .تفاوت ســن ازدواج زنان شــاغل و
غیرشاغل بیش از  5سال بود در حالیکه تفاوت سن ازدواج مردان شاغل و غیرشاغل تنها حدود  2سال
بدست آمد که نشان دهندۀ تأثیر بیشتر متغیر اشتغال بر سن ازدواج زنان میباشد.
متوســط ســن ازدواج مــردان و زنــان شــهری برمبنــای میانگینهای بدســت آمــد ه از همتایــان خود در
روســتا بیشــتر بود .با این وجود ،معناداری تفاوت میانگینها بین ســن ازدواج مردان شهری و روستایی رد
ی و روســتایی در نمونۀ مورد بررســی وجود
گردیــد .بــرای زنــان تفاوت معناداری بین ســن ازدواج زنان شــهر 
نهــا نتیجــه گرفته شــد که زنان روســتایی زودتــر از زنان شــهری ازدواج میکنند.
داشــت و براســاس میانگی 
اختالف سن ازدواج زنان شهری و روستایی حدود  2سال بدست آمد.
جدول  .4همبستگی سن ازدواج با متغیرهای مستقل تحقیق1392 ،
ﺟﻨﺲ

ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺧﺎﻧﻮاده

ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت

ﻣﺮد
زن
ﻣﺮد
زن

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن
ﺗﻌﺪاد

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن

*0,15

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن

**0,46

ﺗﻌﺪاد

ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن

200

ﺗﻌﺪاد
ﺗﻌﺪاد
ﻣﺮد

200

ﺳﻦ ازدواج

200
زن

ﺷﺎﻏﻞ

28,2

28,3

ﻏﻴﺮﺷﺎﻏﻞ

26,1

22,7

T=3,01 Sig=0,003

T=9,3 Sig=٠٫٠٠٠

ﺷﻬﺮ

27,7

23,9

روﺳﺘﺎ

26,9

22

T=0,969 Sig =0,33

T= 2,9 Sig =0.003

ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن
ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ

200

-0,056

ﻣﺘﻐﻴﺮ

وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل

ﺳﻦ ازدواج

**-0,231
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برای اینکه بتوان اثر هر یک از متغیرها را با کنترل ســایر متغیرها نشــان داد از تحلیل رگرســیون خطی
چند متغیره اســتفاده شــد .الزم به توضیح اســت که در آزمون فرضیات متغیر محل ســکونت برای مردان
ً
و پایــگاه اقتصــادی اجتماعــی بــرای زنــان رابطه معناداری با ســن ازدواج نداشــتند بــا این وجود ،چــون اوال
ً
هدف مطالعه حاضر مقایســه تعیینکنندههای ســن ازدواج در بین زنان و مردان بود و دوما اینکه براســاس
برخی منابع (بیکر« )442 :1390 ،وقتی رابطه اولیه بین دو متغیر ضعیف باشــد و با ورود متغیر دیگر رابطه
اولیــه قــوی گــردد یعنــی احتمــال دارد کــه رابطــۀ مهمــی بیــن دو متغیر وجــود دارد کــه در اثــر متغیرهایی که
مورد بررســی قرار نگرفته ،پوشــیده مانده باشــد که در اصطــاح به این متغیرها ،متغیــر بازدارنده میگویند».
ً
با وجود این اســتداللها متغیرهایی که قبال رابطه معناداری با متغیر وابســته نداشــتند وارد مدل رگرســیون
شــدند .بــا توجــه بــه جدول  5متغیرهای مســتقل شــامل ســطح تحصیالت ،وضعیت اشــتغال (شــاغل با
کــد صفــر -غیرشــاغل با کد  )1محل ســکونت (شــهری با کد صفر-روســتایی با کد  )1و پایــگاه اقتصادی-
اجتماعی خانواده میباشــند .نتایج نشــان میدهد که ســطح تحصیالت زنان اثر معنادار و مثبتی بر ســن
ازدواج آنــان دارد بــه طــوری کــه کــه ایــن متغیر بــه تنهایــی  21درصد تغییــرات ســن ازدواج زنــان را توضیح
میدهــد .در مــدل دوم متغیــر وضعیت اشــتغال وارد گردید که نشــان میدهد زنان غیرشــاغل زودتــر از زنان
شــاغل ازدواج میکنند .مدل دوم حدود  43درصد واریانس متغیر وابســته را توضیح میدهد .در گام ســوم
متغیــر محل ســکونت وارد مــدل گردید که اثر معناداری بر ســن ازدواج زنان ندارد .متغیر محل ســکونت در
آزمون فرضیهها دارای اثر معنادار بر سن ازدواج زنان بود در حالیکه با کنترل سطح تحصیالت و وضعیت
اشــتغال معنــاداری خــود را از دســت داده اســت .ایــن موضــوع نشــان میدهــد که محل ســکونت افــراد به
خودی خود اثر معناداری بر ســن ازدواج زنان ندارد بلکه از طریق ســایر عوامل مذکور تأثیرگذار میباشــد .در
گام نهایــی متغیــر پایــگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده زنان وارد مدل شــد که اثری معنادار و منفی بر ســن
ازدواج زنــان دارد یعنــی بــا بهبود پایگاه خانوادگی زنان ســن ازدواج آنها کاهش مییابــد .مدل نهایی برای
زنــان در مجمــوع حــدود  47درصــد تغییــرات ســن ازدواج آ نهــا را تبیین میکنــد .نکته حایــز اهمیت این
اســت کــه رابطــه پایــگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده زنــان و ســن ازدواج آنها در آزمــون دو متغیره معنادار
نشــده بــود که با کنترل ســایر متغیرها معنادار گردیده اســت .بنابراین متغیر ســطح تحصیــات و وضعیت
اشــتغال رابطــۀ پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده زنان و ســن ازدواج آ نهــا را تقویت میکند .در این مورد
دو متغیر سطح تحصیالت و وضعیت اشتغال متغیرهای بازدارنده هستند.
بــرای مــردان در گام اول متغیــر ســطح تحصیــات وارد مــدل گردیــد کــه اثر معنــاداری بر ســن ازدواج
مردان در نمونه مورد بررســی داشــت اما فقط  1درصد تغییرات ســن ازدواج آنها را تبیین میکند .در مدل
دوم متغیــر وضعیــت اشــتغال را وارد مــدل نمودیم که اثــر معنادار و منفی بر ســن ازدواج مــردان دارد یعنی
مــردان غیرشــاغل زودتــر از مــردان شــاغل ازدواج میکننــد .مــدل دوم در نهایــت حــدود  7درصــد واریانس
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متغیــر وابســته را توضیــح میدهد .در ادامه متغیر محل ســکونت وارد مدل گردید کــه رابطه معناداری بین
محل ســکونت و ســن ازدواج مردان بدست نیامد .در گام آخر ،متغیر پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده
مــردان وارد مــدل گردیــد کــه اثــری معنــادار و منفــی بــر متغیــر وابســته دارد یعنی با بهبــود وضعیــت پایگاه
نتــری ازدواج میکننــد .مــدل نهایی در کل حــدود  14درصــد از واریانس
خانوادگــی ،مــردان در ســنین پایی 
سن ازدواج مردان را تبیین میکند.
جدول  .5مدلها و ضرایب رگرسیونی (بتاها) مربوط به تأثیر متغیرهای مستقل تحقیق بر سن ازدواج افراد نمونه1392 ،
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت
وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل

Beta
0,15

1

Sig
0,03

ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ

ﻣﺮد

ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدي-اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺧﺎﻧﻮاده
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ

وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل

زن

ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ

ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه

0,001

0,001

-0,23

0,64

-0,03

0,001

-0,23

0,11

-0,1

Beta
0,46

0,000

0,15

0,28

0,28

0,39

0,01

0,07

0,06

0,14

1

ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ

ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدي-اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺧﺎﻧﻮاده

-0,23

0,02

ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه

ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت

Beta
0,19

Beta
0,18

Beta
0,22

-0,29

ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ

ﻣﺪل

2

Sig
0,007

3

Sig
0,01

4

0,07

Sig
0,000

Beta
0,36

2

-0,47

0,66

0,46

0,43

0,21

0,43

0,21

0,08

Sig
0,000

0,000

3

Beta
0,35

-0,47

-0,02

0,66

0,44
0,42

Sig
0,001

0,15

4

Sig
0,000

Beta
0,37

0,64

-0,09

0,11

-0,22

0,000

0,000

-0,49

Sig
0,000
0,000

0,69

0,48
0,47

بحث و نتیجهگیری
ُ
ُ
هــدف اصلــی این بررســی "شــناخت عوامل مؤثر بــر ســن ازدواج به تفکیک جنــس در بین افراد در شــرف
یشــود یافت ههــای ایــن مطالعــه ابتــدا بــرای زنان و ســپس برای
ازدواج در شــهر کرمانشــاه" بــود لــذا ســعی م 
مــردان مــورد بحــث و بررســی قرار گیــرد .مطالعات پیشــین در ایران نشــان داده بودند که متغیرهای ســطح
تحصیالت ،وضعیت اشــتغال ،پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده افراد و محل ســکونت (روستا/شــهر)
دارای اثــر معنــادار بــر ســن افــراد در اولیــن ازدواج میباشــند .در مقاله حاضــر و در تحلیل چنــد متغیره که
با کنترل ســایر متغیرها انجام شــد ،نتیجه گرفته شــد که محل ســکونت اثر معناداری بر ســن ازدواج زنان
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نــدارد .ایــن یافتــه توســط برخــی مطالعــات پیشــین (قاســمیاردهایی  )1386نیــز بــه دســت آمده اســت.
ایــن امــر شــاید بــه این دلیل باشــد که شهرنشــینی در ایــران رونــد آرام و تدریجــی خود را طی نکرده اســت
و شــکلگیری بســیاری از شــهرها بــه دالیــل سیاســی و یــا ادغــام روســتاها بــوده اســت و بنابرایــن ایــن نوع
شهرنشینی به تغییر رفتارهای ازدواجی افراد منجر نشده است.
برخی مطالعات (شــهری  )1385نشــان دادهاند کــه پایگاه اقتصادی -اجتماعی خانــواده باعث باال
یشــود در این مطالعه رابطه فوق معنادار و منفی گردید .براســاس نظریه مبادله و
رفتن ســن ازدواج زنان م 
تئوری اقتصادی بکر افراد حتی در انتخاب همســر بدنبال به حداکثر رســاندن ســود هســتند و یا بهعبارتی
دیگــر بهدنبــال دســتیابی بــه موقعیتهای اقتصادی و اجتماعی بهتری هســتند و با توجــه به همین نکته
ازدواج زودتــر دختــران بــا وضعیــت خانوادگــی بهتــر قابــل توجیه اســت .شــاید با بیانی ســاد ه بتــوان گفت
پســران بــرای بهبــود شــرایط زندگــی خــود در هنــگام ازدواج بیشــتر از میــان دختــران طبقات باال دســت به
گزینش همسر میزنند و همین عامل باعث پایین آمدن سن ازدواج آن دختران میشود.
یافت ههــای ایــن مطالعــه نشــان داد کــه ســه متغیـ ِـر ســطح تحصیــات ،پایــگاه اقتصادی-اجتماعــی
خانــواده و وضعیــت اشــتغال اثــر معنــاداری بــر ســن ازدواج مــردان دارنــد .در ارتبــاط بــا تأثیر متغیــر پایگاه
اقتصادی-اجتماعــی خانواده شــاید بتوان گفــت خانوادههایی که وضعیت اقتصــادی و اجتماعی بهتری
دارند از یک ســوی امکانات و ســرمایه اولیه ازدواج را برای فرزند پســر خود در سنین پایینتر فراهم میکنند
و از ســویی دیگر با توجه به فرهنگ جامعه مورد بررســی که اســتمرار و تداوم نســل از طریق فرزند پســر یک
یشــود ،لــذا در صــورت فراهم بودن شــرایط مــادی ،خانوادهها تمایــل دارند که فرزند پســر در
ارزش تلقــی م 
ی از
ســنین پاییــن ازدواج نمایــد .در ایــن پژوهــش نتیجــه گرفتــه شــد که متوســط ســن ازدواج مردان شــهر 
روستایی بیشتر میباشد اما این رابطه معنادار نبود.
در پایان نیز براساس ضرایب استاندارد ( )Betaنتیجه گرفته شد که متغیر پایگاه اقتصادی اجتماعی
خانــواده بــرای مــردان (با ضریب  )-0/29و وضعیت اشــتغال برای زنان (با ضریب  )-0/49بیشــترین تأثیر
را بــر ســن ازدواج آ نهــا دارنــد .احتمــال دارد اثر قویتر اشــتغال بر ســن ازدواج زنان ناشــی از این امر باشــد
که ترجیحات مرتبط با ازدواج در بین زنان شــاغل در مقایســه با زنان غیرشــاغل تغییر چشــمگیرتری پیدا
میکند .زنان شــاغل احتمال داشــتن خواســتگار و ازدواج را در ســنین باالتر نیز برای خود قایل هســتند و
لذا در انتخاب همســر وســواس بیشــتری دارنــد و همین عامل به دیــر ازدواج کردن آ نهــا خواهد انجامید.
ً
همچنین شــاید زنان شــاغل انگیزه اقتصادی برای ازدواج نداشــته باشــند و احتماال این موضوع باال رفتن
ســن ازدواج آ نهــا را بــه دنبــال داشــته باشــد .بعالوه ،بــا توجه بــه ضرایب تعیین بدســت آمده بــرای زنان
( )0/47و مــردان ( )0/14مشــخص گردیــد کــه قــدرت تبییــن کنندگــی مــدل یــا بعبارتـ ِـی دیگــر متغیرهای
مستقل مورد استفاده در این پژوهش برای زنان بیشتر از مردان است.
ِ

18

تفاوتهای جنسی تعیین کنندههای سن ازدواج افراد در آستانه ازدواج در شهر کرمانشاه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّ
یافتهها نشــان داد که اکثریت مردان در این تحقیق علت ازدواج نکردن در ســنین پایینتر را نداشــتن
شــغل میدانند .بنابراین از یک ســوی با ورود عنصر آموزش و تحصیالت آ ن هم در ســطوح عالی و توسعه
دانشــگاههای مختلــف ،امــکان ادامــه تحصیــل در ســطوح مختلف دانشــگاهی فراهم شــده اســت که با
ورود بــه آمــوزش عالــی افراد ســالهای زیــادی از ُعمر خــود را صرف تحصیــل میکنند که این خــود به باال
رفتــن ســن ازدواج میانجامــد .از ســویی دیگــر بــا توجــه به ســطح پایین توســعۀ جامعه مــورد نظــر و فراهم
شهــای خصوصی و دولتــی کماکان
نبــودن جــذب نیــروی آموزش دیــدۀ فارغالتحصیل دانشــگاهی در بخ 
ـغل دائم حتی بعد از فراغت از تحصیل ازدواج
بخش قابل توجهی از افراد به دلیل بیکاری و نداشــتن شـ ِ
نمیکنند و ازدواج را به تعویق میاندازند.
یافتهها نشــان داد که نســبت قابل توجهی از پســران (حدود  60درصد) و دختران (حدود  51درصد)
علــت اصلــی ازدواج خود را رغبت و عالقه شــخصی اظهار نمودهاند .این موضوع نشــان میدهد که هنوز
ارزشهای ازدواج و تمایل به تشــکیل خانواده نزد افراد حفظ شــده اســت و تأخیر در ازدواج در بین تعداد
قابل توجهی از افراد ناشــی از ســایر مشــکالت میباشــد .یعنی به تعویق افتادن ازدواج برای این افراد خود
خواســته نیســت و ناشــی از مســائل دیگر از جمله نداشــتن شــغل و مشــکالت مســکن میباشــد .یافتهها
همچنین نشــان دادند که نســبتی از زنان ازدواج را مانع ادامه تحصیل خود و یافتن شــغل میدانند یعنی
ایــن عــده از زنــان تمایل دارند که ابتدا به ســطوح تحصیلی مورد نظر خود و نیز به شــغل مناســبی دســت
یابنــد و ســپس ازدواج نماینــد .ایــن موضــوع بــه تمایل زنــان نمونه مورد بررســی به ادامه تحصیل و کســب
اســتقالل مــادی از طریق اشــتغال اشــاره دارد .همچنین شــاید بتوان گفــت که نگرش این عــده از زنان در
زمینه تشکیل خانواده و ازدواج تغییر یافته است.
از آنجاییکه نســبت قابل توجهی از مردان علت تأخیر ازدواج خود را نداشــتن شــغل اظهار نمودهاند
لــذا بنظــر میرســد ایجاد فرصتهای شــغلی و حل معضــل بیکاری جوانــان از مهمتریــن راهکارها جهت
پاییــن آوردن ســن ازدواج باشــد .بعالوه رفع مشــکالت مســکن نیز میتوانــد به تســهیل ازدواج کمک کند.
ـان مــورد مطالعــه ازدواج را مانــع ادامــه تحصیل و اشــتغال خود دانســتهاند بنابراین پیشــنهاد
نســبتی از زنـ ِ
ً
یشــود پژوهشهای آینده خصوصا با روشهای کیفی به مطالعه تغییرات نگرشــی این دســته از دختران
م 
جوان دربارۀ ازدواج بپردازند.
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