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 چکیده
صورت محسوسی افزایش داشته است، به نظر  گذشته، میانگین سن ازدواج به یدر چند دهه

ازدواج  آل ایدهرسد چنین افزایشی خودخواسته نیست و سن واقعی ازدواج مطابق با سن  یم

اند؛ بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی  افراد نیست و عواملی باعث عدم تطابق این دو شده

ازدواج در استان کهگیلویه و بویراحمد است.  آل ایدههای شکاف سن واقعی و سن  کننده تعیین

اری در این پژوهش، افراد در شرف ازدواج در سطح استان بوده و تعداد نمونه آماری جامعه آم

اند. در این  شده ها انتخاب نفر است که با توجه به نسبت جمعیت شهرستان 822در این پژوهش 

ها نشان داد که  شده است. یافته پژوهش، برای گردآوری اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده

اند. شکاف  ازدواج را تجربه کرده آل ایدهصد زنان و مردان، شکاف سن واقعی و در 02بیش از 

مذکور برای اکثریت افراد مثبت بوده است به این معنا که درصد افرادی که دیرتر از سن 

اند بیشتر است. نتایج تحلیل چند متغیره نشان داد که متغیرهای  کرده شان ازدواجآل ایده

ازدواج مردان و  آلایدهی و وضعیت اشتغال بر شکاف سن واقعی و گیری ارزش تحصیالت، جهت

گیری ارزشی و وضعیت اشتغال بر شکاف سن واقعی  متغیرهای تحصیالت، درآمد خانواده، جهت

ازدواجشان  آل ایدهازدواج زنان مؤثر است. با توجه به اینکه بیش از نیمی از افراد، سن  آل ایدهو 

توانند  گذاران با مهیاکردن شرایط ساختاری می ن بوده، سیاستکمتر از سن واقعی ازدواجشا

های اصلی کشور را تا حدودی حل کنند چرا که  عنوان یکی از دغدغه سن ازدواج را به مسأله

 تر هستند. افراد به لحاظ نگرشی موافق ازدواج در سنین پایین

 .کهگیلویه و بویراحمدازدواج، افراد در شرف ازدواج،  آل ایدهشکاف، سن : واژگان کلیدی
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 مسألهطرح 

نقش و اهمیتی خاص و بسزا دارد.  2های اجتماعی، خانواده در بین تمامی نهادها و سازمان

اند، همه مصلحین، حتی رویاگرایان و  هایی که در باب سازمان جامعه اندیشیده تمامی آن

رای جامعه تأکید اند، بر خانواده و اهمیت حیاتی آن ب آنان که به ناکجاآباد روی کرده

هایی  تواند ادعای سالمت کند، چنانچه از خانواده ای نمی درستی هیچ جامعه اند. به ورزیده

با وجود تداوم نقش عناصر فرهنگی گذشته و  (Sarokhani, 2006) .سالم برخوردار نباشد

 یهها و رفتارهای خانوادگی ایرانیان،در چند ده های مذهبی  بر نگرش تأثیر پایدار ارزش

های مهم اقتصادی و اجتماعی، شاهد  اخیر،  در ایران، خانواده سنتی تحت تأثیر دگرگونی

 ,Behnam) .های فرهنگی خود بوده است گیری در ساخت و کارکرد و ارزش تحوالت چشم

فرهنگی،  9( تحت تأثیر جریان نوسازی2010. به باور آزاد ارمکی و ظهیری نیا )(1973

 این تغییرات اساسی اتفاق افتاده است.اجتماعی و سیاسی کشور 

های مربوط  آل ایدهها، رفتارها و  از جمله تغییرات اساسی در نظام خانواده، تغییر نگرش

شود. مطالعات  به ازدواج است. تغییر الگوی سنی ازدواج از تغییرات مهم ازدواج محسوب می

برای زنان از  2090ال تا س 2002 یدهه یدهد میانگین سن ازدواج در فاصله نشان می

یافته است و در سال  سال افزایش 98,8به  90,0سال و برای مردان از  92,0به  29,2

سال و  90,8به  2022و در سال  90,9و  90,0به ترتیب برای زنان و مردان به  2090

رسیده است. البته الزم به ذکر است که افزایش  99,8و  90به  2020سال و در سال  90,9

شده است اما برای مردان از  شروع 2000وسط در اولین ازدواج برای زنان از سال سن مت

شروع به افزایش نموده و تا  2092رو به تنزل بوده تا باالخره از سال  2000تا  2080سال 

 Abbasi Shavazi, Mohammad Jalal & Askari) .امروز ادامه داشته است

Nodoushan, Abbas, 2005; Amani, 2001); (country, 1978);  در استان کهگیلویه و

شده است متوسط سن  عنوان جامعه موردمطالعه انتخاب بویراحمد که در این مطالعه به

قرن اخیر افزایش محسوسی داشته است. میانگین سن ازدواج طی  ازدواج در استان، طی نیم

 90,9به  29,0از  سال و برای زنان 99,2به  92,2برای مردان از  2020تا  2000های  سال

 های عمومی نفوس و مسکن کل کشور(. سال افزایش داشته است )نتایج تفصیلی سرشماری

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. family 

2. modernization 
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شود بیشتر روند مورد نظر هست و  بحث می 2هرگاه از افزایش یا کاهش سن ازدواج

عنوان سن مرجع برای مقایسه مدنظر نیست. با توجه به اینکه افراد هر جامعه  سن خاصی به

عنوان سن  های زندگی خاص خودشان را دارند مشخص کردن یک سن به هشرایط و شیو

های خاصی که  گیرد. افراد با توجه به ویژگی ازدواج، بدون شک موردقبول همه قرار نمی

توان  بندی ازدواج خود در ذهن دارد؛ بنابراین می هایی را برای معیارها و زمان آلایدهدارند 

شود که با سن  و یا مشکل می مسألهرد تبدیل به یک گفت سن ازدواج زمانی برای هر ف

ی که مدنظر داشته همخوانی نداشته باشد و به عبارتی سن ازدواجشان کمتر یا بیشتر آلایده

 ازدواجشان باشد. آلایدهاز سن 

ها و رفتارهای ازدواجی بخصوص در مورد  مطالعات بسیاری در ایران به بررسی نگرش

ولی تعداد کمی از این مطالعات به بررسی عدم تطابق رفتارها و اند  سن ازدواج پرداخته

اند که این مطالعات محدود نیز بر  های افراد نسبت به سن مناسب ازدواج پرداخته نگرش

حاضر به بررسی شکاف  یاند. مطالعه کرده ها ازدواج روی زنان و مردانی انجام گرفته که سال

شرف ازدواج پرداخته است. انجام چنین مطالعاتی بر  ازدواج افراد در آلایدهسن واقعی و 

روی افراد در شرف ازدواج از این حیث حائز اهمیت است که چنین افرادی نسبت به زنان و 

اند با کمترین خطا، سنشان را در زمان ازدواج به یاد دارند و از  کرده ها ازدواج مردانی که سال

ها نسبت به سن مطلوب ازدواج  اند نگرش آن ردهک ها ازدواج طرفی، برخالف افرادی که سال

ها بیشتر متأثر از مشکالت  های زندگی متأهلی نیست و نگرش آن وبلندی متأثر از پستی

جوانان و موانع ازدواج نسل خودشان و واقعیات روز جامعه است و مسلماً بررسی رفتار و 

مفیدی برای  تواند نتایج نگرش چنین افرادی نسبت به سن مناسب ازدواج می

گذارانی داشته باشد که قصد دارند برای افراد نسل حاضر که در سن ازدواج هستند  سیاست

های شکاف سن واقعی  کننده ریزی کنند. لذا در این مطالعه سعی شده است تعیین برنامه

 افراد در شرف ازدواج موردبررسی قرار گیرد. آل ایدهازدواج افراد و سن مناسب و 

 قپیشینه تحقی

های مربوط به سن ازدواج  هایی را که به رفتارها و نگرش در این بخش تعدادی از پژوهش

گرفته و  شود که در داخل انجام اند آورده شده است. ابتدا به مطالعاتی پرداخته می پرداخته

شود. عسکری  گرفته اشاره می در پایان به چند نمونه از این مطالعات که در خارج انجام

ازدواج و عوامل  آل ایدهای در شهر یزد با عنوان سن  ( در مطالعه2016کاران )ندوشن و هم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. age of marriage 
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ازدواج دختران و پسران از نظر زنان  آل ایدهآن به این نتایج رسید که سن  یکننده تعیین

سال است. همچنین متغیرهای تحصیالت پاسخگو و  0/99و  0/99شهر یزد به ترتیب 

نگرش به برابری جنسیتی، فردگرایی و سرمایه تحصیالت والدین، خودتحقق بخشی، 

 یهای دینی رابطه فرهنگی رابطه مستقیم و معنادار و در مقابل، متغیر پایبندی به ارزش

معکوس و معناداری با نگرش به حداقل و حداکثر سن مناسب ازدواج دختران دارند. قاسمی 

بیقی نگرش زنان متعلق به ای با عنوان بررسی تط ( در مطالعه2014اردهایی و همکاران )

های  های مختلف در زمینه سن ازدواج به این نتایج رسیدند که تفاوت در ویژگی نسل

های متفاوتی از  های مختلف برداشت تحصیلی و شغلی موجب شده تا زنان متعلق به نسل

سنجش  "( در بررسی خود تحت عنوان 2013سن ازدواج داشته باشند. حسینی و گراوند )

نشان  "مؤثر بر شکاف رفتار و نگرش زنان به سن مناسب ازدواج در شهر کوهدشت عوامل 

درصد از افراد نمونه،  00دادند که میانگین سن ازدواج ترجیحی زنان برای دختران در میان 

درصد زنان میانگین سن ازدواج  92ها به هنگام ازدواج است و بیش از  متفاوت از سن آن

این بررسی،  یها به هنگام ازدواج است. بر پایه بیشتر از سن آنشان برای دختران  ترجیحی

اجتماعی زنان، نگرش فرامادی به ازدواج، استقالل زنان و سن پاسخگویان -پایگاه اقتصادی

بیشترین تأثیر را در میزان شکاف بین رفتار و نگرش زنان به سن مناسب ازدواج دارند. 

های قومی در رفتارهای ازدواج زنان و نگرش  وت( در پیمایشی با عنوان تفا2012حسینی )

ها نسبت به ازدواج دختران در شهرستان ارومیه نشان داد که در هر دو بعد رفتاری و  آن

ها معناداری در برخی از ابعاد مرتبط با ازدواج و تشکیل خانواده بین زنان کرد  نگرشی تفاوت

ها نسبت به  دواج زنان با نگرش آنو ترک وجود دارد. در این مطالعه، مقایسه رفتار از

دهد که در هر دو گروه قومی نگرش زنان نسبت به  بندی ازدواج دختران نشان می زمان

باشد و زنان کرد  ها می حداقل سن مناسب ازدواج برای دختران منطبق بر رفتار ازدواج آن

تری  سنی پایین یاند، محدوده تری ازدواج کرده ها در سنین پایین که در مقایسه با ترک

بررسی تأثیر  "( در تحقیقی با عنوان2010اند. کاظمی ) برای ازدواج دختران پیشنهاد کرده

ها نسبت به ازدواج و  های دختران و مادران آن ای بر شکاف بین نگرش گرایی توسعه آرمان

توجهی  ها شکاف قابل به این نتیجه رسید که بین نگرش مادران و دختران آن "خانواده

ود دارد. نگرش مادران نسبت به سن مطلوب ازدواج، نحوه انتخاب همسر، جدایی و وج

گیری در خانواده، ارتباطات خانوادگی و مطلوبیت  طالق، مطلوبیت ازدواج، قدرت تصمیم

ها نگرش مدرن دارند. عسکری  فرزند آوری، سنتی است و دختران نسبت به این شاخص

ها و  ها و تغییرات بین نسلی در ارزش ای تفاوت (، در مطالعه2009ندوشن و همکاران )
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های مرتبط با ازدواج و تشکیل خانواده را بین دو نسل مادران و دختران مقایسه و  نگرش

تحلیل کردند که نتایج بیانگر اجماع و اتفاق نظر هر دو نسل در مورد سن مناسب ازدواج و 

 همچنین مخالفت با چندهمسری مردان است.

( به بررسی تغییرات سن ازدواج و فاصله موالید در بین 2005کاران )و هم 2لوفتسد

های جنوبی شرقی  سال در یکی از مناطق روستایی فقیر در استان 08تا  20زن  2002

ها و کوهورتهای جدیدتر  دهد سن ازدواج در نسل اند که نتایج نشان می کشور چین پرداخته

کرده،  دین و تحصیل نکرده نسبت به زنان بی افزایش داشته است؛ و زنان بودایی و تحصیل

( به بررسی و تبیین 1992و همکارانش ) 9تری داشته است. مالهوترا سن ازدواج پایین

ها  های نسلی دختران و مادران در ادراکات و انتظارات ازدواج پرداختند. مطالعه آن شباهت

اره ازدواج نسبتاً مدرن های دختران و مادرانشان درب النکا نشان داد که نگرش در سری

ها بسیار مهم  باشد. در تبیین این وضعیت، گسترش تحصیالت و استفاده از رسانه می

های تحصیلی و رفاه اجتماعی برای  ای که فرصت صورت که در بستر جامعه اند، بدین بوده

شان بر ابعاد فردی ازدواج  زنان در دسترس باشد، مادران در توافق بیشتری با دختران

ای در ویتنام با عنوان سن در اولین  ( در مطالعه2009) 0أکیددارند تا ابعاد خانوادگی آن. ایوت

ویژه اشتغال  کننده، به این نتیجه رسید که تحصیالت، اشتغال به ازدواج؛ روندها و تعیین

( 1997) 8گذارند. مین  زنان و محل سکونت شهری و روستایی بر سن ازدواج افراد تأثیر می

 ای دیگر در ویتنام نیز به همین نتیجه رسیده بود. العهدر مط

های مرتبط با سن ازدواج،  رفتارها و نگرش یگرفته در زمینه با مرور مطالعات انجام

اند و یا  شاهد بودیم که مطالعات انجام گرفته یا صرفاً بر رفتارهای سن ازدواج تأکید داشته

های  دبررسی قرار دادند و تعدادی هم تفاوتهای مربوط به سن ازدواج را مور صرفاً نگرش

های چند نسل زنان در مورد سن ازدواج را  بین نسلی مادران و دختران و یا تفاوت

( به 2013حسینی و گراوند ) یطور که دیدیم فقط در مطالعه موردبررسی قرار دادند. همان

این مطالعه از  بحث شکاف رفتار و نگرش مرتبط با سن مناسب ازدواج پرداختند که در

و مناسب ازدواج را برای دختران پرسیده است  آل ایدهاند سن  ها ازدواج کرده زنانی که سال

تواند کمکی به پیدا کردن عوامل اصلی شکاف رفتار و نگرش سن ازدواج  که این امر نمی

کند. چون در اینجا، بیشتر مسائل مرتبط با زندگی متأهلی زنان پاسخگو هست که باعث 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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های مرتبط با سن ازدواج شده است؛ بنابراین نیازمند پژوهشی بودیم که  آل ایدهییر در تغ

 آل ایدهافرادی را موردبررسی قرار دهیم که در شرف ازدواج بودند تا با بررسی سن واقعی و 

های تأخیر و تعجیل ازدواج از دیدگاه خودشان و  ها، ابتدا میزان سال آن یازدواج و مقایسه

طور مختصر عوامل شکاف موردبررسی قرار گیرد. از طرفی  مل تأخیر و تعجیل و بهسپس عوا

بیشتر مطالعات پیشین، تأکیدشان بیشتر بر سن ازدواج دختران بوده و کمتر به سن ازدواج 

اند؛ که با توجه به این خأل، این تحقیق نیز در پی آن است که شکاف سن  مردان پرداخته

 را برای هر دو جنس موردبررسی قرار دهد.ازدواج  آل ایدهواقعی و 

 مالحظات نظری

کنند که در اینجا با توجه به  نظریات مختلفی مباحث مربوط به سن ازدواج را تبیین می

 شود. ها اشاره می موضوع تحقیق، به تعدادی از آن

بر طبق تئوری مدرنیزاسیون یا همگرایی خانواده، فرآیند مدرنیزاسیون، موجب تجدید 

های  ار جوامع از طریق صنعتی شدن، شهرنشینی، افزایش آموزش، گسترش رسانهساخت

گردد. تحت تأثیر این تحوالت ساختاری،  ونقل و ارتباطات و... می گروهی، توسعه حمل

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

ای بودن، فردمحوری، آزادی در  هایی نظیر هسته ا ویژگیشمول خانواده مدرن غرب ب جهان

  .انتخاب همسر، ازدواج در سنین باال، باروری پایین و برابری جنسیتی پیش خواهد رفت

تواند  شود که ازدواج یک قاعده مستثنا نیست و می در تئوری اقتصادی بکر فرض می

وتحلیل گردد. دو اصل ساده  زیهشده توسط اقتصاد مدرن تج طور موفقی با چارچوب فراهم به

اول آنکه چون ازدواج عمالً داوطلبانه است افراد از : اند از وتحلیل عبارت و مرکزی این تجزیه

کنند، یعنی آیا  راحتی عمل می طریق ازدواج دیگران یا پدر و مادرشان تئوری مزیت را به

شود یا خیر؟ ثانیاً  می مجرد ماندن شان نسبت به ازدواج منجر به باالرفتن سطح مطلوبیت

ازآنجاکه خیلی از مردان و زنان برای یافتن همسر در حال رقابت هستند، بنابراین یک بازار 

کند بهترین همسر را بیابد و این نیز تابع  گیرد که هر فرد تالش می ازدواج شکل می

واج مانند شده از طریق بازار است. درمجموع بر مبنای این تئوری، ازد های اعمال محدودیت

دیگر  عبارت رود؛ به سایر رفتارهای اقتصادی یک مدل در حداکثر سازی مطلوبیت بشمار می

 .پیوندد اگر و فقط اگر مطلوبیت دو طرف براثر این ازدواج افزایش یابد ازدواج به وقوع می

(Becker, 1973). 
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شود.  ی، یک رفتار از طریق به حداکثر رساندن سود مشخص م2بر طبق نظریه مبادله

کاربرد این نظریه برای ازدواج این است که تصمیم گرفتن برای ازدواج یا به معنای پیمان 

بستن برای کسب رضایت بیشتر در قیاس با مجرد ماندن است و یا به این معناست که 

با کاربرد این  0و نای 9های دیگر کمتر نامطلوب است. بارتز ازدواج کردن نسبت به جایگزین

اجتماعی و ازدواج  -قضیه مرتبط با عوامل اقتصادی 90ورد ازدواج و با بررسی نظریه در م

اند. به این صورت که هرقدر تفاوت مثبت بین رضایت  یک قضیه نظری عام مطرح کرده

مورد انتظار از ازدواج و رضایت دریافت شده از موقعیت کنونی فرد بیشتر باشد، احتمال 

رمجموع فرض اساسی نظریه مبادله این است که مردم ازدواج زودرس بیشتر خواهد بود. د

های خود منطقی هستند و درصدد به حداکثر رساندن سود خود از انتخاب و  در انتخاب

 .(Momeni, 1979) .باشند برقراری رابطه با دیگران می

دیکسون بر اهمیت سه متغیر تأکید دارد و بر این باور است که این سه متغیر، اثرات 

نماید. سه متغیر موردنظر دیکسون  جتماعی بر الگوهای ازدواج را تعدیل میساختار ا

دسترسی، امکان و تمایل. طبق این چارچوب، متغیر اول یعنی قابلیت : اند از عبارت

جنسی افراد در سن ازدواج و -های سنی زندگی از طریق نسبت یدسترسی به شریک آینده

گردد. متغیر  گیری و تعیین می خاب آزاد( اندازهشده یا انت های انتخاب همسر )تنظیم روش

پذیر بودن ازدواج برحسب شرایط اقتصادی و اجتماعی اشاره دارد که برای  دوم به امکان

که افراد در انتخاب همسر  باشد. در هنگامی های جوان جهت تشکیل خانواده ضروری می زوج

تر است، ازدواج دیرتر  رده رایجگست یای نسبت به خانواده هسته یآزاد هستند و خانواده

های جوان، زمان بیشتری برای تشکیل خانواده  افتد. این بدان علت است که زوج اتفاق می

مستقل و بدون حمایت خانواده گسترده نیاز دارند. متغیر سوم، تمایل یا مطلوبیت ازدواج 

. فشار شده است برحسب فشار اجتماعی، تحریک و انگیزش فردی برای ازدواج تعریف

فقط شامل پاداش اجتماعی از قبیل عشق، عاطفه، حمایت اقتصادی، حفظ اصل  اجتماعی نه

و نسب و احساس خوشی در سالخوردگی است بلکه شامل مجازات اجتماعی از قبیل انزوای 

فرزندی یا تجرد قطعی از یک سن معین به باال  اجتماعی و ننگ و رسوایی به دلیل بی

جتماعی برای تجرد در یک سن معین بیشتر از مجازات آن باشد یقیناً باشد. اگر پاداش ا می

 گیرد. ازدواج با تأخیر صورت می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ای توسط محققان برای تبیین انواع متفاوت  طور گسترده فرهنگی به -نظریه قومی

های قومی مانند مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، ازدواج و  رفتار در میان گروه

ها و هنجارها و  های فرهنگی بر نقش ارزش باروری بکار گرفته است. تئوریخانواده و رفتار 

گیری الگوهای ازدواج و سایر رفتارهای جمعیتی  های هویتی و فرهنگی در شکل نظام

ها و اعتقادات قومی،  (. در قالب این تئوری، هنجارها، آرمانLesthagh.1983) .تأکیددارند

ای ازدواج هستند. فرضیه تبیین هنجاری که متکی بر کننده در الگوه عوامل مهم و تعیین

کند که الگوهای قومی متفاوت ازدواج عمدتاً ناشی از  فرهنگی است، بیان می مالحظات خرده

فرهنگی  -فرهنگی و بازتاب نفوذ میراث قومی های قومی، خرده تأثیر هنجارها و ارزش

ه ازدواج و تشکیل خانواده، فرد قومی مربوط ب ها و هنجارهای منحصربه هستند و ارزش

بیانگر تاریخ و اعتقادات مشترک اعضای گروه قومی بدون توجه به موقعیت اقتصادی 

هانک معتقد است که رفتارها و  "فرضیه تعیین هویت"هاست. با توجه به  اجتماعی آن

های خاص قومی فرهنگی  های فردی بر اساس هنجارهای اجتماعی و سنت گیری جهت

های هنجاری  محیط"عنوان  های اجتماعی محلی به و در این خصوص، زمینه گیرند شکل می

شوند که در آن نظارت و کنترل اجتماعی )در قالب  محسوب می "از نظر فرهنگی

پذیری و سایر اشکال نظارت اجتماعی( افراد را مجبور به عمل کردن مطابق انتظارات  جامعه

 کند. رفتاری دیگران می

های مطرح شده در باالست. بدین شکل  وهش، ترکیبی از نظریهچارچوب نظری این پژ

های اقتصادی و اجتماعی برای هدایت نظری این پژوهش انتخاب  که در این پژوهش، نظریه

های اخیر در ایران و به موازات آن در  شده است. مطابق با تئوری مدرنیزاسیون، در سال

اجتماعی از جمله گسترش تحصیالت و استان کهگیلویه و بویراحمد تغییرات اقتصادی و 

شهرنشینی رخ داد که منجر به تغییراتی در سطح خانواده از جمله باالرفتن رفتن سن 

ازدواج گردید. گسترش تحصیالت و شهرنشینی در استان موردمطالعه، بدون شک از 

و در  های سنتی به ازدواج و خانواده ترین عللی هستند که منجر به از بین رفتن نگرش اصلی

مدرنیزاسیون، انتظار  یهای مدرن به خانواده و ازدواج شد. طبق نظریه نتیجه رواج نگرش

تناسب تغییرات اقتصادی اجتماعی، تغییراتی در نگرش به خانواده و خاصه سن  رود که به می

طور که میدانیم  ازدواج و در نتیجه تغییرات رفتاری مرتبط با آن صورت گیرد؛ اما همان

های مدرنیته در آن همانند  توسعه هست و شاخص وردمطالعه، استانی درحالاستان م

تر کشور مانند تهران و سمنان و ... نیست ولی تغییرات  تر و مدرن یافته های توسعه استان

های  اجتماعی کمتر، نسبت به استان-رغم تغییرات اقتصادی سن ازدواج در این استان علی
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ها بوده است. در این پژوهش، جهت  ها و حتی بیشتر از آن ستاناندازه این ا یافته، به توسعه

شده است. بر اساس  شناسی دیکسون استفاده تبیین این ناهمخوانی از چارچوب جامعه

پذیر بودن ازدواج بر حسب شرایط اقتصادی و  شناسی دیکسون، امکان چارچوب جامعه

که افراد  باشد. در هنگامی یهای جوان جهت تشکیل خانواده ضروری م اجتماعی، برای زوج

تر  گسترده رایج یای نسبت به خانواده هسته یدر انتخاب همسر آزاد هستند و خانواده

های جوان، زمان بیشتری  افتد. این بدان علت است که زوج است، ازدواج دیرتر اتفاق می

توان  ین میبرای تشکیل خانواده مستقل و بدون حمایت خانواده گسترده نیاز دارند؛ بنابرا

ترین دلیل تأخیر ازدواج در استان  گفت که فراهم نبودن شرایط و امکان ازدواج، اصلی

 کهگیلویه و بویراحمد است.

 روش تحقیق

های پژوهش حاضر حاصل یک پیمایش با استفاده از تکنیک پرسشنامه محقق ساخته  داده

یل پرسشنامه مستقیم پژوهشگر به پاسخگویان و تکم یاست که از طریق مراجعه

باشد که در سال  اند. جامعه آماری در این پژوهش، افراد در شرف ازدواجی می آمده دست به

درمانی در سطح -های پزشکی قبل از ازدواج به مراکز بهداشتی ، جهت انجام آزمایش2028

 کردند. استان کهگیلویه و بویراحمد مراجعه می

شهرستان  9ات کشوری، دارای استان کهگیلویه و بویراحمد طبق آخرین تقسیم

طور منطقی  باشد که به )باشت، بویراحمد، بهمئی، دنا، چرام، کهگیلویه، گچساران، لنده( می

درمانی  -ها را انتخاب و به مراکز بهداشتی طور تصادف، چند تا از این شهرستان ما باید به

شهرستان  0ا ازآنجاکه کردیم ام آوری می ها مراجعه و دادها را جمع مستقر در این شهرستان

تر و  تازگی از سه شهرستان بزرگ جمعیت باشت، بهمئی، دنا، چرام و لنده به کوچک و کم

اند و  های بویراحمد، گچساران و کهگیلویه تفکیک شده دارتر استان یعنی شهرستان قدمت

 های پزشکی قبل از تازه تأسیس، آزمایش های درمانی شهرستان -هنوز در مراکز بهداشتی

های  های تازه تأسیس جهت انجام آزمایش رد و مردم این شهرستانیگ ازدواج صورت نمی

های اخیر از آن  جوار که در سال های بزرگ هم پزشکی قبل از ازدواج به شهرستان

مردم باشت به  -کنند )مردم شهرستان دنا به بویراحمد اند مراجعه می شده تفکیک

ه کهگیلویه(. به همین دلیل ما به مراکز بهداشتی مردم بهمئی، چرام، لنده ب -گچساران

درمانی سه شهرستان بویراحمد، گچساران، کهگیلویه مراجعه کردیم و متناسب با حجم 

آوری  های تابعه دست به انتخاب نمونه و جمع جمعیت هریک از سه شهرستان و شهرستان
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ن، فقط یک مرکز جهت ها زدیم. الزم به ذکر است که در هرکدام از این سه شهرستا داده

های پزشکی قبل از ازدواج وجود دارد و محقق در اینجا حق انتخاب نداشته  انجام آزمایش

گیری  است. با توجه به اینکه تعداد دقیق افراد در شرف ازدواج مشخص نیست انجام نمونه

 احتمالی ممکن نیست بنابراین باید حجم نمونه را تقریبی انتخاب کنیم.

سطح تحصیالت پاسخگو، : ، متغیرهای مستقل شامل متغیرهای چوندر این پژوهش

سطح تحصیالت پدر، سطح تحصیالت مادر، محل سکونت )شهری یا روستایی بودن(، درآمد 

باشد. متغیر وابسته در این پژوهش، شکاف رفتار ازدواجی  خانواده و وضعیت اشتغال، می

هاست. این  ازدواج از دیدگاه آن آل ایدهافراد در زمینه سن ازدواج )سن واقعی( و سن 

شاخص از طریق طرح دو پرسش و با استفاده از فرمول زیر عملیاتی شد. ابتدا از پاسخگو با 

یک سؤال باز پرسیده شد که چندسال دارید؟ ازآنجاکه پاسخگویان، افراد در شرف ازدواج 

سپس از پاسخگو  عنوان سن ازدواجشان در نظر گرفته شد. ها به هستند بنابراین سن آن

خواسته شد تا در بین چند گروه سنی قیدشده در پرسشنامه، سن مناسب ازدواج را انتخاب 

های سنی  کند. در مرحله بعد، سن واقعی ازدواج افراد را متناسب با تعداد و اندازه گروه

شده برای سن مناسب ازدواج به چند گروه سنی تقسیم شد؛ که اختالف دیدگاه  مشخص

شکاف در سن واقعی و  یها در زمینه سن ازدواج، نشان دهنده تجربه عملی آن زنان با

 : ازدواج است آل ایده
AMGI R MPAGD 

سن پاسخگو به هنگام اولین  R شاخص شکاف سن ازدواج، AMGI در رابطه باال،

ازدواج برای افراد است که این رابطه، سه مقدار  آلایدهسن ترجیحی و MPAGD، ازدواج

 گرید انیب به. مقدار صفر به معنای عدم شکاف است. ردیگ یممثبت، منفی و صفر به خود 

ازدواج هیچ تفاوتی با تجربه عملی و واقعی راجع به سن  آل ایدهنظر افراد در خصوص سن 

ازدواج او ندارد. مقادیر مثبت و منفی بیانگر شکاف در رفتار و نگرش افراد در خصوص سن 

شکاف منفی به معنی  وازدواج  ریتأخمثبت به معنی دیررسی و  ازدواج است. شکاف

 زودرسی ازدواج است.

آوری اطالعات )پرسشنامه( در  با توجه به اهمیت حصول اطمینان و اعتبار وسیله جمع

این بررسی، از اعتبار صوری استفاده شد. بدین شکل که سؤاالت پرسشنامه به چند تن از 

اوری ارائه شد. در این پرسشنامه، اکثر متغیرهای تحقیق از نظران برای د اساتید و صاحب

اند و فقط متغیر اولویت ارزشی از طریق مجموعه  طریق یک گویه یا سؤال سنجیده شده
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اند که پایایی شاخص اولویت ارزشی توسط اینگلهارت قبالً  گویه ها یا شاخص سنجیده شده

 مورد تأیید قرار گرفته است.

 های پژوهش یافته

دهد.  ، توزیع نسبی پاسخگویان را بر اساس متغیرهای مستقل تحقیق نشان می2ولجد

ها  درصد آن 00درصد پاسخگویان شهری و نزدیک به  00نتایج نشان داد که حدود 

روستایی هستند. بر اساس وضعیت اشتغال، نتایج نشان داد که مردان به لحاظ اشتغال، 

درصد مردان شاغل هستند  82که بیش از  ینسبت به زنان وضعیت بهتری دارند، درحال

چهارم از پاسخگویان زن دانشجو و  باشند. حدود یک درصد زنان دارای شغل می 29فقط 

 درصد است. 29,0هشتم یعنی  محصل بودند ولی این مقدار برای مردان یک

بر اساس وضعیت تحصیالت، نتایج حاکی از آن است که فقط حدود یک درصد از 

اد خواندن و نوشتن ندارند و از طرف دیگر بیش از نیمی از پاسخگویان پاسخگویان سو

تحصیالت دانشگاهی دارند که البته نسبت مردان به زنان در مقوله تحصیالت دانشگاهی 

دهد که  بیشتر است ولی فراوان نیست. سطح تحصیالت پدر و مادر پاسخگویان نشان می

مقایسه سطح تحصیالت نسل پدران و مادران و سواد هستند که با  ها، بی حدود نیمی از آن

توان به بهبود محسوس وضعیت سواد و تحصیالت در  سطح تحصیالت پاسخگویان می

توان گفت  جامعه موردمطالعه پی برد. در رابطه با وضعیت درآمد خانواده افراد پاسخگو می

 90ست و فقط میلیون تومان ا درصد پاسخگویان کمتر از یک 90که درآمد خانواده حدود 

 میلیون تومان دارند. درصد خانواده پاسخگویان درآمدی باالی یک

گیری ارزشی  دهد که پاسخگویان به لحاظ جهت همچنین نشان می 2نتایج جدول 

درصد کل پاسخگویان دارای  90اکثراً در سطح التقاطی هستند. طبق نتایج، حدود 

 دی گرا هستند.ها فراما درصد آن 22گیری ارزشی مادی محض و  جهت
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 توزیع پاسخگویان برحسب متغیرهای مستقل تحقیق به تفکیک جنس : 8جدول 
Table 1: Independent varibales based on sex differentiation for participants 

 پاسخگو

 متغیر

 زن مرد

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 محل سکونت
 62 124 65 130 شهری

 38 76 35 70 روستایی

 

 

 وضعیت اشتغال

 17 34 40.5 81 شاغل

 34 68 35 70 بیکار

دارای درآمد بدون 

 کار
9 4.5 2 1 

 25 50 12.5 25 محصل یا دانشجو

 22 44 . . دار خانه

 1 2 7.5 15 سایر

 سطح تحصیالت

 1 2 0.5 1 سواد بی

 12 24 10 20 ابتدایی و راهنمایی
 35 70 29 58 دبیرستان و دیپلم

 52 104 60.5 121 دانشگاهی

 سطح تحصیالت مادر

 42.5 85 51 102 سواد بی

 55 110 45.5 91 ابتدایی و راهنمایی

 2.5 5 2 4 دبیرستان و دیپلم

 0 0 1.5 3 دانشگاهی

 سطح تحصیالت پدر

 32 64 41.5 83 سواد بی
 51.5 103 45.5 91 ابتدایی و راهنمایی

 14.5 29 10.5 21 دبیرستان و دیپلم

 2 4 2.5 5 دانشگاهی

 درآمد خانواده

 23.5 47 24 48 هزار تومان 200زیر 

هزار  200-600

 تومان
58 29 55 27.5 

 21 42 25 50 میلیون تا یک 600

 28 56 22 44 میلیون بیشتر از یک
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 گیری ارزشی جهت

 

 30 60 24 48 مادی محض

 36.5 73 34 68 التقاطی مادی

 26 52 28.5 57 مادیالتقاطی فرا

 7.5 15 13.5 27 فرامادی محض

ازدواج نشان  آل ایده، توزیع پاسخگویان را بر اساس نوع شکاف سن واقعی و سن 9جدول 

درصد زنان در س نتایج همچنین  00درصد مردان و  00,0دهد، طبق نتایج این جدول،  می

حاظ نوع شکاف بین سن واقعی درصد زنان، به ل 92,0درصد مردان و  29,0نشان داد حدود 

تر  اند بدین معنی که سن ازدواجشان پایین ازدواجشان، شکاف منفی را تجربه کرده آل ایدهو 

دیگر به نظر خودشان، ازدواجی زودرس  عبارتی هاست و به آن آل ایدهاز سن مطلوب و 

دیگر شکافی بین  عبارتی اند و به و مطلوب از نظر خودشان ازدواج کرده آل ایدهاند. ن  داشته

 ها دیده نشد. آن آل ایدهسن واقعی و سن 

 ازدواج آل ایدهتوزیع پاسخگویان برحسب متغیر نوع شکاف سن واقعی و  -6جدول 
Table 2: Distribution of participants based on differentiation of 

real and idea age of marriage. 

 
 زنان مردان

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 21.5 43 12.5 25 شکاف منفی

 36 72 36.5 73 عدم شکاف

 42.5 85 51 102 شکاف مثبت

درصد زنان به لحاظ نوع شکاف بین سن  89,0درصد مردان و  02بر اساس نتایج جدول، 

اند بدین معنی که سن ازدواجشان  ازدواجشان، شکاف مثبت را تجربه کرده آل ایدهواقعی و 

دیگر به نظر خودشان، ازدواجی دیررس  عبارتی هاست و به آن آل ایدهوب و باالتر از سن مطل

 اند. داشته

، نتایج تحلیل چند متغیره را به تفکیک و به ترتیب برای مردان و زنان 8و  0جداول 

دهند، در این بخش، محقق درصدد هست تا با کنترل اثر سایر متغیرها، تأثیر  نشان می

ا بر متغیر نحوه انتخاب همسر بسنجد. ازآنجاکه سطح سنجش مستقل هر یک از متغیرها ر

متغیر وابسته، اسمی و از نوع چندوجهی است لذا از رگرسیون لجستیک چندوجهی برای 

ازدواج که در این  آل ایدهتحلیل چند متغیره استفاده شد. متغیر نوع شکاف سن واقعی و 
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ف منفی و شکاف مثبت( طبقه )عدم شکاف، شکا پژوهش متغیر وابسته هست در سه

عنوان طبقه مرجع انتخاب شده  کدگذاری شده است که در اینجا طبقه اول )عدم شکاف( به

است و تغییرات دوطبقه دیگر یعنی شکاف منفی و شکاف مثبت بر حسب آن سنجیده 

شکاف منفی به عدم  "شود؛ بنابراین تغییر نوع شکاف در نتیجه متغیرهای مستقل، از  می

 نمایش داده شده است "شکاف مثبت به عدم شکاف "ز و ا "شکاف

ازدواج  آل ایده، تأثیر مستقل متغیرهای تحقیق را بر شکاف سن واقعی و 0جدول 

-دهد. در زیر به تفکیک به شرح نتایج مربوط به تغییر نوع شکاف در نتیجه مردان نشان می

 "ثبت به عدم شکافشکاف م"و از  "شکاف منفی به عدم شکاف"متغیرهای مستقل، از  ی

شود که تأثیر معناداری در سطح خطای  شود)البته تنها به متغیرهایی اشاره می پرداخته می

شکاف منفی به "اند. بر اساس نتایج، در مورد  بر شکاف سن ازدواج داشته 2,20تر از  کوچک

 توان گفت. می "عدم شکاف

شکاف مؤثر است. از نظر که متغیر وضعیت تحصیالت پاسخگو و اولویت ارزشی بر نوع 

است که  0,020ها در طبقه تحصیلی ابتدایی و راهنمایی برابر با  تحصیالت، نسبت بخت

دهد با تغییر از تحصیالت ابتدایی و راهنمایی به تحصیالت دانشگاهی، احتمال  نشان می

درصد(.  0/902یابد )یعنی  برابر افزایش می 9بیش از  آل ایدهعدم شکاف سن واقعی و 

است که با  2,002ها در طبقه تحصیلی دبیرستان و دیپلم برابر با  مچنین نسبت بخته

توان گفت با تغییر از طبقه تحصیلی دبیرستان و  ( می2,220) Bتوجه به ضریب منفی 

 -2/00اندازه  به آل ایدهدیپلم به تحصیالت دانشگاهی، احتمال عدم شکاف سن واقعی و 

ها در طیف ارزشی مادی  گیری ارزشی، نسبت بخت تیابد. از نظر جه درصد کاهش می

توان گفت با تغییر  ( می2,892) Bاست که با توجه به ضریب مثبت  8,028محض، برابر با 

 آل ایدهاز طیف ارزشی مادی محض به فرامادی محض، احتمال عدم شکاف سن واقعی و 

رصد(. دیگر طبقات متغیر د -2/00اندازه  یابد )یعنی به برابر افزایش می 0ازدواج بیش از 

 ازدواج مردان ندارند. آل ایدهگیری ارزشی اثر معناداری بر شکاف سن واقعی و  جهت

توان گفت که متغیر وضعیت اشتغال  می "شکاف مثبت به عدم شکاف"در مورد 

 2,209ها در طبقه محصل یا دانشجو برابر با  پاسخگو بر نوع شکاف مؤثر است. نسبت بخت

دهد با تغییر از طبقه محصل به طبقه شاغل، احتمال عدم شکاف سن  میاست که نشان 

 یداری آماره یابد. با توجه به سطح معنی درصد کاهش می -0/90اندازه  به آل ایدهواقعی و 

تر  توان گفت که برازش مدل برای مردان در سطح خطای کوچک ( می09,020کای اسکوئر )

ی مدل خوبی است و توانسته مدل صفر را منتفی معنادار است؛ یعنی مدل نهای 2,20از 



 

 

 

 

 
 

 

 77 ... آل ازدواج دهیو ا يشکاف سن واقع یها کننده نییتع يبررس
 

دهند که  های کاکس و نل، نیجل کرک و مک فادن نشان می کند. همچنین مقادیر آماره

 0کند. در واقع، این  متغیرهای مدل، میزان کمی از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می

یر وابسته )شکاف سن درصد از تغییرات متغ 2/00درصد تا  0/29اند بین  متغیر توانسته

ترین میزان این واریانس تحت تأثیر  کند و بیش ازدواج( را تبیین می آل ایدهواقعی و 

عنوان متغیرهای مستقل موردبررسی  اند و در نتیجه به متغیرهایی است که در مدل نیامده

 اند. قرار نگرفته

حقیق بر نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک جهت تأثیر مستقل متغیرهای ت -9جدول 

 ازدواج مردان آل ایدهشکاف سن واقعی و 
Table 3: The results of logistic regression for determining effect of Independent 

varible on differentiations between real and ideal age 

 

 شکاف منفی شکاف مثبت

B 
خطای 

 استاندارد

آزمون 

 والد

سطح 

 معناداری

نسبت 

 اه بخت
B 

خطای 

 استاندارد

آزمون 

 والد

سطح 

 معناداری

نسبت 

 ها بخت

: وضعیت تحصیالت

 سواد بی
16.184 5441.26 0 993 106832 2.557 0 0 0 12.902 

: وضعیت تحصیالت

 ابتدایی و راهنمایی
-0.356 0.651 0.299 0.584 0.7 1.254 0.868 2.087 0.014 3.503 

: وضعیت تحصیالت

 دبیرستان و دیپلم
-0.290 0.395 0.542 0.462 0.748 0.996- 0.789 1.592 0.02 0.369 

وضعیت تحصیالت 

 سواد بی: پدر
15.965- 1724.989 0 0.993 1.1165 12.59 3480.609 0 0.997 293517.9 

وضعیت تحصیالت 

ابتدایی و : پدر

 راهنمایی

15.239- 1724.989 0 0.993 2.408 12.008 3480.609 0 0.997 164090.7 

عیت تحصیالت وض

دبیرستان و : پدر

 دیپلم

15.326- 1724.989 0 0.993 2.207 15.00 3480.6 0 0.997 329052 

 0.783 0.697 0.151 0.628 -0.244 0.683 0.323 0.975 0.387 -0.382 شهر: محل سکونت

زیر : درآمد خانواده

 تومان 200
0.246- 0.614 0.161 0.688 0.782 1.382 1.051 1.729 0.189 3.984 

بین : درآمد خانواده

 تومان 600تا  200
0.137 0.515 0.07 0.791 1.147 1.294 0.985 1.725 0.189 3.648 

بین : درآمد خانواده

تا یک میلیون  600

 تومان

0.257 0.525 0.239 0.625 1.293 1.232- 1.017 1.47 0.225 0.292 

وضعیت تحصیالت 

 سواد بی: مادر
14.894- 3211.836 0 0.996 3.402 0 5847.027 0 1 1 
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 شکاف منفی شکاف مثبت

B 
خطای 

 استاندارد

آزمون 

 والد

سطح 

 معناداری

نسبت 

 اه بخت
B 

خطای 

 استاندارد

آزمون 

 والد

سطح 

 معناداری

نسبت 

 ها بخت

وضعیت تحصیالت 

ابتدایی و : مادر

 راهنمایی

16.193- 3211.836 0 0.996 9.274 0.139 5847.027 0 1 1.149 

وضعیت تحصیالت 

دبیرستان و : مادر

 دیپلم

45.229- 4385.007 0 0.992 2.227 1.041- 5847.027 0 1 0.353 

: اولویت ارزشی

 مادی محض
0.007 0.599 0 0.991 1.007 1.48 0.972 2.318 0.028 4.394 

: اولویت ارزشی

 التقاطی مادی
0.393 0.547 0.517 0.472 1.482 0.536 0.951 0.317 0.573 1.708 

: اولویت ارزشی

 التقاطی فرا مادی
0.445 0.554 0.647 0.421 1.561 0.101 1.026 0.1 0.921 1.107 

: وضعیت اشتغال

 بیکار
0.196- 0.383 0.261 0.609 0.822 0.762- 0.672 1.283 0.257 0.467 

: وضعیت اشتغال

 محصل
1.793- 0.672 7.109 0.008 0.167 0.135 0.842 0.026 0.873 1.145 

ازدواج زنان نشان  آل ایده، تأثیر مستقل متغیرهای تحقیق را بر شکاف سن واقعی و 8جدول

متغیرهای  یییر نوع شکاف در نتیجهدهد. در زیر به تفکیک به شرح نتایج مربوط به تغ می

پرداخته  "شکاف مثبت به عدم شکاف"و از  "شکاف منفی به عدم شکاف"مستقل، از 

شود که تأثیر معناداری در سطح خطای  شود )البته تنها به متغیرهایی اشاره می می

ی به شکاف منف"اند. بر اساس نتایج، در مورد  بر شکاف سن ازدواج داشته 2,20تر از  کوچک

توان گفت که متغیر وضعیت تحصیالت پاسخگو بر نوع شکاف مؤثر است. از  می "عدم شکاف

است که  9,282ها در طبقه تحصیلی دبیرستان و دیپلم برابر با  نظر تحصیالت، نسبت بخت

تحصیلی دبیرستان و دیپلم به تحصیالت دانشگاهی،  یدهد با تغییر از طبقه نشان می

درصد(. دیگر  2/228اندازه  یابد )به افزایش می آل ایدهواقعی و احتمال عدم شکاف سن 

ازدواج زنان  آل ایدهطبقات متغیر وضعیت تحصیالت اثر معناداری بر شکاف سن واقعی و 

توان گفت که متغیرهای درآمد خانواده،  می "شکاف مثبت به عدم شکاف"ندارند. در مورد 

ها در  نوع شکاف مؤثر است. نسبت بخت گیری ارزشی و وضعیت اشتغال پاسخگو بر جهت

دهد با تغییر از  است که نشان می 2,820هزار تومان برابر با  922طبقه درآمدی کمتر از 

میلیون، احتمال عدم  هزار تومان به طبقه درآمدی بیشتر از یک 922طبقه درآمدی کمتر از 

 یابد. درصد کاهش می -8/02اندازه  به آل ایدهشکاف سن واقعی و 
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ها در طیف ارزشی مادی محض، برابر با  گیری ارزشی، نسبت بخت از نظر جهت

توان گفت با تغییر از طیف  ( می-9,209) Bاست که با توجه به ضریب منفی  2,2020

ازدواج  آل ایدهارزشی مادی محض به فرامادی محض، احتمال عدم شکاف سن واقعی و 

ها در طیف ارزشی التقاطی مادی،  نسبت بختدرصد(.  -2/28اندازه  یابد )یعنی به کاهش می

توان گفت با تغییر از طیف  ( می-9,902) Bاست که با توجه به ضریب منفی  2,228برابر با 

ازدواج  آل ایدهارزشی التقاطی مادی به فرامادی محض، احتمال عدم شکاف سن واقعی و 

یف ارزشی التقاطی ها در ط درصد(. نسبت بخت -0/92اندازه  یابد )یعنی به کاهش می

توان گفت با  ( می-9,002) Bاست که با توجه به ضریب منفی  2,228فرامادی، برابر با 

تغییر از طیف ارزشی التقاطی فرامادی مادی به فرامادی محض، احتمال عدم شکاف سن 

درصد(. از نظر وضعیت اشتغال،  -0/22اندازه  یابد )یعنی به ازدواج کاهش می آل ایدهواقعی و 

دهد با تغییر از  است که نشان می 2,990ها در طبقه محصل یا دانشجو برابر با  نسبت بخت

 -99,9اندازه  به آل ایدهطبقه محصل به طبقه شاغل، احتمال عدم شکاف سن واقعی و 

 یابد. درصد کاهش می

توان گفت که برازش  ( می02,298کای اسکوئر ) یداری آماره با توجه به سطح معنی

معنادار است؛ یعنی مدل نهایی مدل  2,20تر از  ی زنان در سطح خطای کوچکمدل برا

های کاکس و نل،  خوبی است و توانسته مدل صفر را منتفی کند. همچنین مقادیر آماره

دهند که متغیرهای مدل، میزان کمی از تغییرات متغیر  نیجل کرک و مک فادن نشان می

درصد از  8/92درصد تا  2/28اند بین  متغیر توانسته 0کند. درواقع، این  وابسته را تبیین می

ترین  کند و بیش ازدواج( را تبیین می آل ایدهتغییرات متغیر وابسته )شکاف سن واقعی و 

عنوان  اند و در نتیجه به میزان این واریانس تحت تأثیر متغیرهایی است که در مدل نیامده

 اند. متغیرهای مستقل موردبررسی قرار نگرفته
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نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک جهت تأثیر مستقل متغیرهای تحقیق بر  -4جدول 

 ازدواج زنان آل ایدهشکاف سن واقعی و 
Table 4: The results of logistic regression for determining effect of 

independent  varible on differentiations between real and ideal age 

 

 اف منفیشک شکاف مثبت

B 
خطای 

 استاندارد
آزمون 

 والد
سطح 

 معناداری
نسبت 

 ها بخت
B 

خطای 
 استاندارد

آزمون 
 والد

سطح 
 معناداری

نسبت 
 ها بخت

وضعیت 
: تحصیالت

 سواد بی
0.909 8062.918 0 1 2.483 18.151 4912.513 0 0.997 76556196 

وضعیت 
: تحصیالت
ابتدایی و 
 راهنمایی

0.365 0.845 0.187 0.666 1.44 0.077 0.716 0.012 0.914 1.081 

وضعیت 
: تحصیالت

دبیرستان و 
 دیپلم

0.713 0.479 2.216 0.037 2.04 0.408- 0.448 0.831 0.362 0.655 

وضعیت 
تحصیالت 

: پدر
 سواد بی

0.479 1.794 0.071 0.789 1.615 0.624- 1.499 0.174 0.677 0.536 

وضعیت 
تحصیالت 

ابتدایی : پدر
 و راهنمایی

0.612 1.708 0.129 0.72 1.845 0.687- 1.412 0.237 0.627 0.503 

وضعیت 

تحصیالت 

: پدر

دبیرستان و 

 دیپلم

0.122 1.737 0.005 0.944 1.13 0.605- 1.434 0.178 0.673 0.673 

محل 

: سکونت

 شهر

0.143- 0.491 0.085 0.771 0.867 0.062 0.44 0.02 0.888 1.064 

درآمد 

 زیر: خانواده

 تومان 200

0.417- 0.743 0.315 0.575 0.659 0.902- 0.678 1.773 0.018 0.406 

درآمد 

بین : خانواده

 600تا  200

 تومان

0.496- 0.69 0.517 0.472 0.609 0.007 0.59 0 0.991 1.007 
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 اف منفیشک شکاف مثبت

B 
خطای 

 استاندارد
آزمون 

 والد
سطح 

 معناداری
نسبت 

 ها بخت
B 

خطای 
 استاندارد

آزمون 
 والد

سطح 
 معناداری

نسبت 
 ها بخت

درآمد 
بین : خانواده
تا  600

میلیون  یک
 تومان

0.297- 0.644 0.212 0.645 0.743 0.207 0.548 0.142 0.706 1.23 

وضعیت 
تحصیالت 

: مادر
 سواد بی

0.693- 1.216 0.325 0.569 0.5 1.199 1.37 0.766 0.381 3.318 

وضعیت 
تحصیالت 

: مادر
ابتدایی و 
 راهنمایی

0.504- 1.112 0.206 0.65 0.604 0.71 1.307 0.295 0.587 2.035 

اولویت 
: ارزشی

 مادی محض

14.699 1996.629 0 0.994 2419630 2.967- 1.121 7.004 0.008 0.051 

اولویت 
: ارزشی

التقاطی 
 مادی

14.734 1996.629 0 0.994 2506712 2.261- 1.115 4.108 0.043 0.104 

اولویت 
: ارزشی

التقاطی فرا 
 مادی

14.817 1996.629 0 0.994 2723080 2.350- 1.119 4.446 0.035 0.094 

وضعیت 
: اشتغال
 بیکار

0.112- 0.713 0.025 0.875 0.894 0.050- 0.555 0.008 0.928 0.951 

وضعیت 
: اشتغال
 محصل

0.116 0.717 0.026 0.872 1.123 1.500- 0.626 5.754 0.016 0.223 

 

 002=سطح معناداری.

 59.92= آزمون کای اسکوئر 
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 گیری بحث و نتیجه

ی داشته است که ا اخیر، تأخیر سن ازدواج در ایران در صورتی شتاب فزاینده یدر چند دهه

خیلی از جوانان تمایل به ازدواج دارند و نگرششان نسبت به ازدواج مثبت است، از طرف 

شان در سنین پایین  رغم میل باطنی دیگر، برخی دیگر از جوانان )باالخص دختران( علی

های مربوط به رفتارها و  کنند. متأسفانه تا زمان حاضر، مطالعات کمی ناهمخوانی ازدواج می

های مربوط به ازدواج را موردتوجه قرار داده است. در این مطالعه، محقق تالش کرده  نگرش

های این مطالعه  ها را موردبررسی قرار دهد. داده های چنین ناهمخوانی کننده است تا تعیین

 822انجام گرفت. نمونه آماری در این مطالعه  2028حاصل یک پیمایش است که در سال 

مرد( است که با توجه به وضعیت متفاوت زنان و  922زن،  922واج )فرد در شرف ازد

صورت جداگانه آورده شده است. نتایج نشان  مردان در الگوی سنی ازدواج، نتایج مطالعه به

ازدواجشان تجربه  آل ایدهدرصد مردان، شکافی بین سن واقعی و  00,0زنان و  00داد 

اند که از این حیث، هر دو جنس  زدواج کردهخود ا آل ایدهنکردند و به عبارتی در سن 

درصد زنان و مردان،  08وضعیت مشابهی دارند. از طرف دیگر نتایج نشان داد که تقریباً 

اند. این یافته با نتایج مطالعات قبلی  ازدواج را تجربه کرده آل ایدهشکاف سن واقعی و 

(Hosseini & Gravand, 2014کامالً همخوانی دارد. شکاف م ) ذکور برای اکثریت افراد

اند  شان ازدواج کردهآل ایدهمثبت بوده است به این معنا که درصد افرادی که دیرتر از سن 

بیشتر است یعنی همان تا خیر ازدواج. البته وضعیت مردان و زنان در نوع شکاف متفاوت 

ه این معنا اند، ب است. طبق نتایج، زنان نسبت به مردان شکاف منفی را بیشتر تجربه کرده

اند ولی مردان نسبت به زنان شکاف مثبت را  خود ازدواج کرده آل ایدهکه زودتر از سن 

 اند. بیشتر تجربه کرده

گیری ارزشی و  نتایج تحلیل چند متغیره نشان داد که متغیرهای تحصیالت، جهت

یر متغیر ازدواج مردان مؤثر است. در مورد تأث آل ایدهوضعیت اشتغال بر شکاف سن واقعی و 

، Ghasemi Ardhaee, 2014تحصیالت، نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات پیشین )

Hosseini & Gravand 2014: Malhotra, 1992 ؛Vu, 2009 همخوانی دارد. بر اساس )

اند، به این  نتایج، مردان با تحصیالت ابتدایی و راهنمایی، کمترین شکاف را تجربه کرده

اند. چنین افرادی، به لحاظ  خود، ازدواج کرده آل ایدهدر همان سن معنی که چنین مردانی 

های اجتماعی و  اند که با توجه به خصیصه نگرشی موافق با ازدواج در سنین پایین بوده

های شغلی باال( که  اقتصادی )نداشتن استقالل، نداشتن تحصیالت باال و قرار نگرفتن در رده

نند؛ بنابراین به دلیل همخوانی رفتار و نگرششان نسبت ک دارند در سنین پایین ازدواج می
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به ازدواج در سنین پایین، شکافی را تجربه نکردند. نتایج همچنین گویای آن است که 

اند یعنی سن  مردان با تحصیالت دبیرستان و دیپلم بیشترین شکاف منفی را تجربه کرده

شناسی دیکسون،  چارچوب جامعهشان است. طبق آل ایدهها کمتر از سن  واقعی ازدواج آن

فشار اجتماعی شامل مجازات اجتماعی از قبیل انزوای اجتماعی و ننگ و رسوایی به دلیل 

باشد. همچنین با توجه به  فرزندی یا تجرد قطعی، دلیل چنین تعجیلی در سن ازدواج می بی

ساس های فردی بر ا گیری هانک معتقد است که رفتارها و جهت "فرضیه تعیین هویت"

گیرند ازآنجاکه در فرهنگ  های خاص قومی فرهنگی شکل می هنجارهای اجتماعی و سنت

استان کهگیلویه و بویراحمد، خانواده و ازدواج و فرزند آوری، هنوز از اهمیت زیادی 

فشار خانواده و جامعه برای  اند بیشتر تحت برخوردار است، افرادی که وارد دانشگاه نشده

فرهنگی همخوانی  -توان گفت که این یافته نیز با نظریه قومی راین میازدواج هستند؛ بناب

گیری ارزشی بر شکاف نتایج این پژوهش با مطالعات قبلی  دارد. در مورد تأثیر جهت

(Hosseini & Gravand, 2014همخوانی دارد. طبق نتایج، مردان مادی )  گرا، کمترین

 یهاست. مطابق با نظریه سن واقعی ازدواج آن و آلایدهاند درواقع سن  شکاف را تجربه کرده

تری به ازدواج دارند و در واقع تمایل دارند در سنین  گرا، نگرش سنتی اینگلهارت، افراد مادی

پایین ازدواج کنند. نتایج همچنین نشان داد افرادی که به لحاظ شغلی، نه شاغل هستند و 

اند. بدین  ترین شکاف مثبت را تجربه کردهگیرند بیش دانشجو قرار می ینه بیکار و در طبقه

اند. چنین افرادی بیشتر به خاطر  شان ازدواج کردهآل ایدهمعنی که این افراد دیرتر از سن 

های تحصیل و از طرفی فراهم نبودن امکانات الزم برای ازدواج در دوران  طول سال

شناسی  ارچوب جامعهدانشجویی، ازدواجشان به تأخیر افتاده است. این یافته نیز با چ

دیکسون همخوانی دارد. الزم به ذکر است که بیشتر افرادی که به لحاظ شغلی، در طبقه 

اند که جای تأمل  اند در حال ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد بوده دانشجو قرارگرفته

 دارد.

ی گیری ارزش نتایج همچنین نشان داد که متغیرهای تحصیالت، درآمد خانواده، جهت

ازدواج زنان مؤثر است. بر اساس نتایج،  آل ایدهو وضعیت اشتغال بر شکاف سن واقعی و 

اند. طبق نتایج، میانگین  زنان با تحصیالت دبیرستان و دیپلم کمترین شکاف را تجربه کرده

سال و درواقع کمتر از میانگین سن  99سن ازدواج زنان با تحصیالت دبیرستان، کمتر از 

ن استان است. مطابق با تئوری نوسازی چنین افرادی، به لحاظ نگرشی موافق ازدواج کل زنا

های اجتماعی و اقتصادی )نداشتن  اند که با توجه به خصیصه با ازدواج در سنین باال نبوده

کنند؛ بنابراین به  تحصیالت دانشگاهی و نداشتن شغل( که دارند در سنین باالتر ازدواج نمی
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نگرششان، شکافی را تجربه نکردند. ولی زنانی که درآمد دلیل همخوانی رفتار و 

ترین سطح یعنی  هزار تومان است و به لحاظ ارزشی در پایین 922شان، کمتر از  خانوادگی

گیری ارزشی مادی محض قرار دارند و زنانی که به لحاظ شغلی در طبقه دانشجو قرار  جهت

شان ازدواج آل ایدهتی دیرتر از سن کنند و به عبار اند شکاف مثبت را تجربه می گرفته

هزار تومان است چون  922شان کمتر از  گرا و زنانی که درآمد خانواده کنند. زنان مادی می

طرف به خاطر وضعیت  به لحاظ نگرشی موافق ازدواج در سنین پایین هستند ولی از یک

عنوان یک  به گیرند و از طرف دیگر اجتماعی و اقتصادی ضعیفشان کمتر مورد انتخاب می

کنند.  زن، حق انتخاب همسر یا اصطالحاً خواستگاری از مردان را ندارند دیرتر ازدواج می

شناسی دیکسون، علت تأخیر ازدواج چنین  توان گفت مطابق با چارچوب جامعه درواقع می

زندگی است. همچنین زنانی که دانشجو  یزنانی، بحث قابلیت دسترسی به شریک آینده

های تحصیل و ادامه تحصیل در مقاطع تحصیالت تکمیلی، دیرتر  طر طول سالهستند بخا

کنند که مطابق با تئوری دیکسون، این نیز به خاطر عدم امکان  شان ازدواج میآل ایدهاز سن 

 باشد. پذیرش ازدواج بر حسب شرایط دوران دانشجویی می

یران مهم است بحث توان گفت آن چیزی که در حال حاضر برای جامعه ا در پایان می

عنوان  تأخیر ازدواج و باالرفتن سن ازدواج است که در این مطالعه، بحث دانشجو بودن به

مهمی برای آن بوده  یعنوان متغیری دیگر، تبیین کننده یک وضعیت شغلی و تحصیالت به

نشجو رویه و غیراصولی در مقاطع باالتر دا صورت بی ها به است. ازآنجاکه بسیاری از دانشگاه

تحصیل در مقاطع  یپذیرند این امر باعث شده است که بسیاری از جوانان، به بهانه می

شان را از دست بدهند. لذا باید آل ایدهباالتر، شانس اشتغال و نهایتاً شانس ازدواج در سنین 

گذاران به فراهم کردن شرایط و امکانات الزم برای ازدواج بخصوص برای  توجه سیاست

 جلب شود.دانشجویان 

 یسن ازدواج صورت گرفته بودند فقط یا به جنبه یمطالعات قبلی که در زمینه

اند ولی این مطالعه به  صورت مجزا پرداخته رفتاری سن ازدواج به ینگرشی و یا جنبه

صورت جداگانه به  اختالف و شکاف این دو پرداخته است که نسبت به مطالعاتی که به

اند این مزیت را دارد که در این مطالعه،  ط به سن ازدواج پرداختهها و رفتارهای مربو نگرش

اند. ازآنجاکه  تأخیر یا زودرسی ازدواج افراد از دیدگاه خودشان موردسنجش قرار گرفته

گیرد، بنابراین  اجتماعی خاص زمان صورت می یها بر اساس شرایط و زمینه گذاری سیاست

 آل ایدهدیدگاه خود افراد و با مقایسه سن واقعی و بهتر است تأخیر یا زودرسی ازدواج از 

های متفاوت؛ و در  ازدواج موردبررسی قرار گیرد نه با مقایسه سن ازدواج افرادی از نسل
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ها مفیدتر  گذاری و در نتیجه اثربخشی سیاست ای برای سیاست نهایت چنین مطالعه

محدود آن اشاره کرد. در این  های توان به داده های این مطالعه می باشد. از محدودیت می

که شرایط اقتصادی در این  شده است درحالی مطالعه کمتر به متغیرهای اقتصادی اشاره

ها در وضعیت مطلوبی نبوده و بخشی از شکاف سن ازدواج به خاطر مسائل اقتصادی  سال

 بوده است.

 تشکر و سپاسگزاری

میرزایی که همیشه محمد ی دکتر جناب آقاگرانقدر جا دارد در پایان از زحمات استاد 

آورده شود. همچنین از مراکز  مشوق و همراه ما بودند کمال تشکر و قدردانی به عمل

های کهگیلویه، گچساران و بویراحمد که  مشاوره قبل از ازدواج واقع در شهرستان

 گردد. ها با ما داشتند تقدیر و تشکر می های الزم را جهت گردآوری داده همکاری
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