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بررسی جامعه شناختی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر
نگرش زنان به ازدواج؛ مطالعه موردی :شهر نیریز
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کد مقاله23205 :

چکـیده
از معيارهاي تاثير گذار در ارزیابي بهداشت و سالمت جسمي و رواني افراد یك جامعه ،سن ازدواج مي باشد که داراي ابعاد
گوناگون فرهنگي ،اجتماعي و زیستي است .در چند سال گذشته با تغيير در نگرش به ازدواج ما با پدیده افزایش سن
ازدواج در ميان پسران و دختران مواجه مي باشيم .از این رو هدف پژوهش حاضر بررسي جامعه شناختي عوامل اقتصادي
و اجتماعي موثر بر نگرش زنان به ازدواج در شهر ني ریز مي باشد .از این رو جامعه آماري پژوهش را زنان  20-11سال
ساکن شهر شيراز و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  210نفر و بگونه تصادفي برآورد شده است .روش جمع آوري
اطالعات پرسشنامه محقق ساخته مي باشد و دادههاي جمعآوري شده با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحليل
قرار گرفته است .یافته هاي پژوهش آشکار مي سازد که بين نگرش به سن ازدواج و پایگاه اجتماعي و اقتصادي رابطه
مثبت و معنادار وجود داشته است هم چنين بين نگرش به سن ازدواج و معيارهاي همسر گزیني ،بين نگرش به سن ازدواج
و درآمد ،بين نگرش به سن ازدواج و اشتغال به کار خارج خانه ،بين نگرش به سن ازدواج و توقع باال ،بين نگرش به سن
ازدواج و ارزیابي باال از خود و بين نگرش به سن ازدواج و تحصيالت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

واژگـان کلـیدی :سن ازدواج ،نگرش به ازدواج ،شهر ني ریز

 -2دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز ( نویسنده مسسئول)
 -1استاد جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی دانشکده اقتصاد – مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقالب اسالمی ،دانشگاه شاهد تهران
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 -1مقدمه
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مسألهي ازدواج و زناشویي ازجمله مسائل مهم حيات بشر در طول تاریخ بوده و هست .به همين خاطر ،این مسأله ،عالوه بر
ادیان و مذاهب ،مورد توجه حوزههاي علمي مختلف چون جامعهشناسي ،حقوق ،اقتصاد ،جمعيتشناسي ،روانشناسي و ...بوده است.
از این رو ،با اهتمام به اهميت خانواده به عنوان یکي از نهادهاي مهم جامعه ،در صورت هرگونه تغيير و تحول در جامعه ،بالطبع
تغييراتي در این نهاد نيز ایجاد خواهد شد (حبيب پورگتابي )2: 1235،به گونهاي که با شتاب گرفتن روند تحوالت اقتصادي و
اجتماعي در کشور ،در ابتداي قرن بيستم ،الگوي سنتي خانواده در ایران رو به تغيير نهاد و این تحوالت منجر به تغييراتي در درون
خانواده شد که یکي از حوزههاي این تغييرات ،سن اولين ازدواج در زنان و دختران ،بوده است (حسيني و گراوند.)153: 1233 ،
گزارش مرکز آمار ایران در سرشماري عمومي نفوس و مسکن در سال  1235بيانگر افزایش تدریجي ميانگين سن اولين ازدواج در
ایران براي زنان و مردان است به گونهاي که ميانگين سن اولين ازدواج براي زنان از  13/2سال ،در سرشماري  ، ،1200به 13/3
سال ،در سرشماري ، 1200رسيد .از سال  1200به بعد ،ميانگين سن در اولين ازدواج زنان شتاب بيشتري گرفت و از  30/0سال ،در
سرشماري ، 1220به  32/2سال ،در سرشماري  1210و به  32/0سال ،در سرشماري ، 1235رسيد .این در حالي است که در بازه ده
ساله از سال  35الي  1055شاهد روند افزایش  %0سن ازدواج در کشور بوده ایم  .بگونه ایي که ميانگين سن اولين ازدواج براي
مردان از  32/1سال ،در سرشماري ، 1200به  30/2سال ،در سرشماري ، 1235رسيد و در بازه سال هاي  35تا  1230شاهد
افزایش سن ازدواج به  3270بوده ایم (مرکز آمار ایران.)1230-1235 ،
تغيير سن ازدواج و افزایش آن ،ناشي از تغييراتي است که در نقش و موقعيت افراد در داخل خانوادهها به وجود آمده است.
ازجمله اینکه زنان بيش از گذشته با ورود به دانشگاهها ،سرمایه فرهنگي خود را افزایش داده و تنها راه ارتقاء سرمایه فرهنگي خود
را باال بردن سطح تحصيالت دانستهاند؛ که این امر خود باعث افزایش سن ازدواج شده است (هاشمي .)31-33: 1231 ،افزایش
قابل توجه سن ازدواج ،به ویژه در بين زنان پس از قرنها تجربهي ازدواج زودرس ،پدیدهاي مهم در تغييرات اجتماعي به شمار
ميرود؛ که از عوامل تأثيرگذار بر این امر ميتوان به تحوالت واقع شده در حوزه¬هاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جامعه،
اشاره نمود (.)Bagheri et al,2019:43
بروز این تغيير در نگرش به ازدواج در سالهاي اخير سبب افزایش سن ازدواج در دختران و پسران شده است؛ به گونه ایي که
در چندسال گذشته بسياري از جوانان نگرشي فرامادي به ازدواج داشتهاند و دیگر ازدواج را به عنوان ماًمني اقتصادي نگاه نميکنند
(تاجبخش و نصيري ،)1055،همچنين باال رفتن سن ازدواج هم ميتواند به افزایش اضطرابها و فشارهاي عصبي ،کاهش انگيزه
فعاليتهاي ا قتصادي و آسيبپذیري جنسي بيانجامد و هم با سپري شدن دوران شور جواني ،انگيزه تشکيل خانواده را کم و دختراني را
که به سنين باال رسيده اند از دسترسي به تشکيل خانواده ماًیوس کند.
همچنين در گذشته تجرد به دالیل نظامي یا دیني بر افراد تحميل ميشد و چيزي نبود که شخص داوطلبانه آن را برگزیده باشد
ولي امروزه تجرد وضعيتي است که گاه خود شخص آن را انتخاب ميکند .با توجه به اینکه ما در جامعه با مسئله افزایش سن ازدواج
و بروز پدیده تجرد قطعي روبه رو هستيم و سن ازدواج از بسياري از عوامل اجتماعي -اقتصادي تبعيت مي کند .بگونه ایي که
باقري و همکاران( )1231در پژوهش خود با عنوان «بساخت معنایي تاخير سن ازدواج براساس نظریه زمينه ایي» بيان داشت که
عواملي مانند محدودیت اقتصادي ،تحصيلي و شغلي از مهمترین موانع پيش روي تشکيل خانواده بوده است .همچنين خندان و
همکاران( )1231در پژوهش خود در تالش بررسي مقایسه ایي تجربه زندگي مجردي و افزایش ازدواج در جوانان بيان داشت که
عواملي مانند نبود زیر ساخت هاي حداقلي براي تشکيل خانواده مانند نبود مسکن و شغل از عوامل پيشگيري از ازدواج بوده است.
کلودیا گيست ( )3512در پژوهش خود بر بررسي ازدواج در جوانان آمریکایي و اروپا بيان داشت که در مجموع شن ازدواج در آمریکا
و اروپا در حال تحول و افزایش ميباشد و عامل اصلي در این تغيير را برابري جنسيتي و عوامل اقتصادي دانسته است .از این رو
پژوهش حاضر در صدد سنجش نگرش دختران نسبت به سن ازدواج و شناخت عوامل اجتماعي ،اقتصادي موثر بر آن در شهر ني
ریز مي باشد.

 -2ابزار و روشها
روش انجام پژوهش حاضر پيمایشي ميباشد .و جامعه آماري پژوهش را دختران مجرد  20-11سال شهر نيریز تشکيل داده
است .بر پایه آمار سازمان ثبت و احوال شهر نيریز به گونهایي تقریبي  25555جوان مجرد در نيریز وجود دارد که حدود نيمي از
آن را دختران مجرد تشکيل ميدهد .با استفاده از فرمول کوکران ،براورد حجم نمونه پژوهش برابر  210نفر محاسبه شده است.
نمونهگيري هم به روش تصادفي ساده انجام گرفته است .واحد تحليل را دواس ( )01 :1211واحدي دانسته است که در پژوهش به
بررسي خصوصيات آن پرداخته ميشود .در پژوهش حاضر شخص تحت عنوان واحد تحليل مورد بررسي و توجه قرار گرفته است.
ابزار جمع آوري اطالعات شامل :فيش هاي مطالعاتي از کتاب ها ،مقاالت ،تحقيقات و رساله هاي کارشناسي ارشد و دکترا است که
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به منظور تدوین چهارچوب نظري و در جهت پاسخ به مسئله تحقيق به کار گرفته شده است .براي جمع آوري اطالعات در سطح
ميداني نيز از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است .براي تجزیه و تحليل داده ها از آزمون پيرسون و نرم افزار SPSS
(نسخه  )12استفاده شده است .از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي نيز در جهت تجزیه و تحليل داده ها بکار گرفته شده است.
این پژوهش در بازه زماني  1055در شهرستان نيریز استان فارس انجام گرفته است.

-3یافتهها
در این قسمت ،به بررسي یافتههاي تحقيق بر مبناي فرضيات پژوهش و در قالب جداول بيان گشته است .در جدول ( )1سن
مطلوب ازدواج به تفکيك پایگاه اقتصادي و اجتماعي نشان داده شده است .همان طور که مشخص شده است حدود  0درصد
پاسخگویان در پایگاه اقتصادي اجتماعي پایين قرار دارند و زیر  35سال دارند .حدود  2درصد بين  35تا  30سال دارند ،حدود نيم
درصد هم باالتر از  30سال سن دارند .هم چنين حدود  22درصد در پایگاه اقتصادي اجتماعي متوسط رو به پایين قرار دارند ،حدود
 05درصد در پایگاه متوسط و حدود  0درصد در پایگاه باال و سه دهم درصد نيز در پایگاه اقتصادي اجتماعي متوسط رو به باال قرار
دارند.
جدول  .1توزيع درصد نظر پاسخگويان بر حسب سن مطلوب ازدواج به تفكیك پايگاه اقتصادی و اجتماعي

سن مطلوب ازدواج

پايین

متوسط رو به پايین

متوسط

باال

متوسط رو به باال

جمع کل

072
270
570
370

1371
1172
171
2272

3372
1175
271
0571

273
371
575
075

572
575
575
572

0370
2073
070
155

بر مبناي جدول ( )3براي بررسي رابطهي بين پایگاه اقتصادي و اجتماعي و افزایش سن ازدواج از آزمون کاي اسکویر استفاده
گردید .همان طور که در جدول ( )3مشاهده مي شود سطح معناداري آزمون برابر با صفر مي باشد بنابراین بين دو متغير پایگاه
اقتصادي و اجتماعي و افزایش سن ازدواج رابطه ي مثبت و معناداري وجود دارد .پس فرضيه تحقيق تایيد مي شود.
جدول .2آزمون کای اسكوير رابطهی بین پايگاه اقتصادی و اجتماعي و افزايش سن ازدواج
سطح معناداری

درجه آزادی

ارزش

آزمون کای اسكوير

57555
57555
57551

10
10
1

20٫212
01٫03
2٫153
210

Pearson Chi-Square
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زیر  35سال
 35تا  30سال
باالتر از  30سال
جمع کل

پایگاه اقتصادي اجتماعي پاسخگویان

Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

بر مبناي جدول ( )2براي بررسي رابطه ي بين تحصيالت و افزایش سن ازدواج از آزمون کاي اسکویر استفاده گردید .همان طور
که در جدول ( )2مشاهده مي شود سطح معناداري آزمون کمتر  5075مي باشد بنابراین فرضيه پژوهش مبني بر اینکه تحصيالت
زنان سبب افزایش سن ازدواج مي شود تایيد مي شود.
جدول  .3آزمون کای اسكوير رابطه ی بین تحصیالت و افزايش سن ازدواج
سطح معناداری

درجه آزادی

ارزش

آزمون کای اسكوير

57550
57213
57202

10
10
1

227000
107300
57151
210

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases
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بر مبناي جدول ( )0براي بررسي رابطهي بين اشتغال زنان در خارج از خانه و افزایش سن ازدواج از آزمون کاي اسکویر
استفاده گردید .همان طور که در جدول ( )0مشاهده مي شود سطح معناداري آزمون برابر با  5752مي باشد که از  5750کمتر است.
بنابراین بين دو متغير اشتغال زنان در خارج از خانه و افزایش سن ازدواج رابطه ي مثبت و معنادار وجود دارد و فرضيه تحقيق تایيد
مي شود.
جدول  .4آزمون کای اسكوير رابطه بین اشتغال زنان و افزايش سن ازدواج
سطح معناداری

درجه آزادی

ارزش

آزمون کای اسكوير

57522
57520
57312

35
35
1

227531
237310
17002
210

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

براي بررسي فرضيه تحقيق مبني بر وجود رابطه ي بين درآمد باال و افزایش سن ازدواج از آزمون همبستگي پيرسون استفاده
گردید .همان طور که در جدول ( )0مشاهده مي شود سطح معناداري آزمون بيشتر از  5750درصد مي باشد در نتيجه بين این دو
متغير رابطه ي مثبت و معناداري وجود ندارد .بنابراین فرضيه تحقيق رد مي شود.
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جدول  .5آزمون همبستگي درآمد باال و افزايش سن ازدواج
درآمد باال

افزايش سن ازدواج

57531
.020
210
1
210

1
210
57531
.020
210

همبستگي پیرسون

همبستگي پيرسون
سطح معناداري
تعداد
همبستگي پيرسون
سطح معناداري
تعداد

افزایش سن ازدواج

درآمد باال

براي بررسي رابطه ي بين باال بودن سطح توقع و باال رفتن سن ازدواج از آزمون همبستگي پيرسون استفاده گردید .همان طور
که در جدول ( )0مشاهده مي شود سطح معناداري آزمون کمتر از  5075درصد مي باشد .بنابراین بين دو متغير باال بودن سطح توقع
و باالرفتن سن ازدواج رابطه ي مثبت و معناداري وجود دارد و فرضيه تحقيق تایيد مي شود.
جدول  .6آزمون همبستگي درآمد باال و افزايش سن ازدواج
توقع باال

افزايش سن ازدواج

57531
.020
210
1
210

1
210
57531
.020
210

همبستگي پيرسون
همبستگي پيرسون
افزایش سن ازدواج
سطح معناداري
تعداد
همبستگي پيرسون
توقع باال
سطح معناداري
تعداد

 -4نتیجه گیری
ازدواج فرهنگي مشترك ميان همه جوامع است که با نيازهاي عميق و ریشه دار انسان در طول تاریخ بشري سر و کار دارد و
بدون آن جامعه انساني با دگرگوني و مسخ بنيادین مواجه مي شود .بدون شك بررسي مسئله افزایش سن ازدواج از دیدگاه جامعه
شناسانه قابل بحث و بررسي مي باشد .ازدواج به عنوان یك عمل اجتماعي ،به فرد ازدواج کرده به عنوان زن و شهر نگریسته مي
شود و ارزشها و هنجارهایي که عمل ازدواج را کنترل مي کنند همواره مورد توجه بوده اند از سوي دیگر جامعه ایراني با ورود به
حيات اجتماعي مالزم با نظم مدرن ،تحوالت و دگرگوني هایي را از سر گذرانده که چنان چه این تحوالت بدون برنامه ریزي و
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پيش بيني اتفاق افتند و شرایط جامعه ،چه با لحاظ اقتصادي و چه به لحاظ اجتماعي و فرهنگي ،آماده پذیرش چنين تحوالتي
نباشد ،تبعات منفي آن از دستاوردهاي مثبتي که خواهد داشت ،بيشتر است .به نظر ميرسد در رابطه با افزایش سن ازدواج دختران
شاهد چنين جریاني باشيم بدین معني که تجربه نوسازي و مدرنيته ایراني ،همگام با سایر ممالك اعم از توسعه یافته و در حال
توسعه و شرایط خاص حاکم بر چنين تجربهاي ،موجب بروز پدیده اي به اسم افزایش سن ازدواج و در ادامه تجرد قطعي شده
است (.حبيب پور گتابي و دیگران .)1235،نتایج به دست آمده را مي توان همسو با پژوهش¬ محمدپور و تقوي( )1233بوده است
که بيان داشتند لذت بردن از دوران تجرد ،تحصيالت و جنسيت عوامل موثر بر افزایش سن در ازدواج زنان بوده است همچنين
آقاسي و فالح مين باشي ( )1230افزایش سن ازدواج را امري اجتماعي مي-داند ،خيري و حاجي آقا ( )1230در دسته بندي آسيب
شناختي اجتماعي افزایش سن ازدواج به رتبه بندي عوامل پرداخته است که به ترتيب آن را شامل عوامل اجتماعي ،اقتصادي و
فرهنگي دانستهاند .این درحالي است که موس( )3510بيان داشت که عامل مهاجرت مي تواند شدت بخش کاهش سن در ازدواج
دختران باشد.
بطور کلي تجربه تاریخي کشورها و جوامع در دوره ي معاصر نشان دهنده افزایش سن ازدواج است که این افزایش در بين
زنان نسبت به مردان شدیدتر بوده است .شهر ني ریز نيز همانند سایر شهرها و کشورها شاهد این تجربه بوده است و ازدواج در
دوران کنوني در سنين نسبتا باالتري اتفاق مي افتد به عالوه افزایش سن ازدواج در سالهاي اخير تابع رشد موقعيت اجتماعي و
اقتصادي زنان بوده است .افزایش روز افزون قبولي دختران در دانشگاها به نسبت پسران سبب افزایش سالهاي تحصيل و مشارکت
اجتماعي آنها و تالش براي رسيدن به موقعيت همانند مردان است .در جهت گسترش و افزایش قابليت تعميم پذیري نتایج پژوهش
به پژوهشگران و عالقمندان به موضوع حاضر پيشنهاد ميگردد تحقيقي مشابه و در دیگر نقاط کشور صورت دهند .همچنين در
پژوهش حاضر جامعه مورد بررسي دختران بودهاند که در جهت گسترش تعميم پذیري مي توان پژوهشي دیگر و بر جامعه مردان
صورت داد.
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