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چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با ازدواج زودرس در شهرستان نقده است .در
این پژوهش  292نفر از زنان به شیوه نمونهگیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند .روش آماری در
این پژوهش شامل همبستگی پیرسون ،آزمون tو آزمون  Anovaاست .که از برآوردهای نرمافزار SPSS
نسخه  22استفاده شدهاست.
از جمله عوامل اجتماعی که در این تحقیق با سن ازدواج زنان رابطه آنها سنجیده شدهاست ،عوامل
اجتماعی ازقبیل میزان استفاده از رسانههای جمعی ،میزان سنتی بودن آداب و رفتار خانوادهها ،سهل-
گیری انتخاب همسر از سوی خانوادهها ،احساس امنیت زنان ،میزان بیاعتمادی نسبت به زنان و هم-
چنین عوامل زمینهای مانند پایگاه اجتماعی ،اقتصادی و سطح تحصیالت در بین زنان میباشد.
نتایج تحقیق نشان میدهد ،بین متغیر میزان استفاده از رسانههای جمعی با سطح معنیداری
( ،)2/210همچنین بین میزان سنتی بودن آداب و رفتار خانوادهها ( ،)2/222بین میزان سهلگیری انتخاب
همسر از سوی خانوادهها ( ،)2/222میزان امنیت اجتماعی زنان ( )2/222و میزان بیاعتمادی نسبت به
زنان ( )2/222با سن ازدواج ،رابطه مثبت و معنیداری وجودارد .همچنین بین متغیرهای زمینهای با سطح
معنیداری ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی ( ،)2/222سطح تحصیالت ( ،)2/222سن ازدواج و محل زندگی
( )2/221رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
واژگان کلیدی  :ازدواج زودرس ،امنیت اجتماعی ،رسانههای جمعی  ،بیاعتمادی اجتماعی.

 .9کارشناسیارشد جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز -ایران.
 .2استادیار گروه علوماجتماعی دانشگاه پیام نور.
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ازدواج یکى از اساسىترین و در عین حال حساسترین مراحل زندگى انسان به شمار مىرود .انساان
بنابر سرشت و ماهیت وجودى خویش و وابستگى به غیر در پاسا باه نیازهااى دروناى و بیروناى خاود
همواره از فردگرایى گریزان بودهاست .حتى انسان بادوى نیاز باىنیااز از زنادگى مشاترخ (خاانوادگى و
گروهى) نبودهاست .ازدواج اصلىترین و عالىترین نمود این پاس است .و مظهرى از قانون گاروهگرایاى
اوست(احمدی.)81 :1831 ،
از دیدگاه جامعهشناسی ،ازدواج یک قرارداد اجتماعى و ضامن بقااى نسال انساان اسات و آراماش و
امنیت در یک جامعه ،نتیجه ازدواج سالم و محیط آرامبخش خانواده اسات .از آنجااییکاه ازدواج عامال
پیدایی خانواده است ،ولی ازدواج زودهنگام میتواند منجر به بروز اختالالتای در پیادایش و شاکلگیاری
خانوادههای جدید و همچنین خود شخص گردد(بهنام.)181 :1838 ،
ازدواج زودهنگام عبارتست از هر ازدواجی که درسنین زیر 13سالگی صورت گرفته ،در صاورتی کاه
دختر از نظر جسمی ،فیزیولوژیکی و روانی برای ازدواج و فرزندآوری آماده نیست(یونیسف.)1 :2221 ،
در حال حاضر اگرچه بیشتر دختران در سنین باال ازدواج میکنند ،ولای در بسایاری از مناااق ازدواج
زودهنگام رایج است .بهاورکلی 22 ،تا 02درصد از زنان در کشورهای در حاال توساعه (باه خصاو در
صحرای جنوب آفریقا و جنوب آسیا) در سنین زیر 13سال ازدواج میکنند(سینک.)22 :2229 ،
ازدواج زودهنگام ،تجاوز به حقوق انسانی دختران بوده و در اکثر توافقنامههای بینالمللی مورد توجه
قرار گرفتهاست .بیانیه جهانی حقوق بشر بیان میکند« :همه مردان و زنان در تمام ااول دوران زنادگی
خود و سوای نژاد ،ملیت یا مذهب خود از حق ازدواج و تشاکیل خاانواده برخوردارناد .ماردان و زناان در
هنگام ازدواج ،در اول زندگی زناشویی و همچنین در هنگام فروپاشی ازدواج از حقوق برابار برخوردارناد.
ازدواج بایستی با رضایت کامال و آزاد زوجاین صاورت گیارد»(موساوی باالدی .)112 :1830 ،بناابراین
دخترانی که در سنین پایین ازدواج میکنند ،به علت اینکه به بلوغ کافی نرسیدهاند ،ازدواج آنها همراه با
رضایت کامل و آزاد نبوده و حقوق انسانی آنها رعایت نشده است(آبدخت.)10 :1839 ،
دخترانی که به علت ازدواج زودهنگام ترخ تحصیل می کنند ،دانش و مهارت الزم را در زندگی کسب
نکرده و در شکلدهی به هویت خود با مشکل مواجه شده و به دلیال نداشاتن اعتمااد باه نفای کاافی،
همواره متکی به دیگران بوده و از قدرت تصمیمگیری باالیی در زندگی برخوردار نیستند(گود.(12 :1832 ،
تاثیرات منفی ازدواج زودهنگام فقط محدود به زنان و فرزندان آنها نشده بلکه بر روی نهاد خانواده و
جامعه هم اثرگذار است .ازدواج زودهنگام منجر به کاهش کیفیت زندگی زنان و کمرنگ شدن نقش زنان
در جامعه می شود .ازدواج زودهنگام منجار باه ورود زناان باه «چرخاه فقار» شاده و زناان ،فرزنادان و
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خانوادههای آنها را در فقر مداوم نگه می دارد .ازدواج زودهنگام مانع از ارتقای شاغلی و تحصایلی زناان
شده و بنابراین منجر به کاهش رشد اقتصادی و توسعه در جامعه میشود(صدیق.)22 :1831 ،
عوامل متعددی در بروز حادثه ازدواج زودهنگام دخیل میباشد ،که از آن جمله مایتاوان باه عوامال
اقتصادی ،عوامل فرهنگی ،عوامل اجتماعی و غیره اشاره نمود .با توجه به اینکه ازدواج زودهنگام اثارات
سویی برای فرد ،خانواده و اجتماع دارد و عوارض این مشکل میتواند در جامعه نیز شیوع و گسترش یابد،
و جامعه را به سوی مشکالت گوناگون سوق دهد؛ از این رو بررسی مسااله ازدواج زودهنگاام دختاران از
اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است و با توجه به اینکه تاکنون علیرغم توجه به مساله ازدواج ،ازدواج
زودهنگام دختران کمتر مورد بررسی دقیق قرار گرفته است ،و شهرستان نقده نیز یکی از شهرستانهاایی
است که ازدواج در سنین پایین نسبت به سایر شهرستانهای استان و کشاور بیشاتر صاورت مایگیارد،
بنابراین در این پژوهش سعی شدهاست با برآورد عوامال اجتمااعی ماوثر ،باه بررسای ازدواج زودهنگاام
دختران شهرستان نقده پرداخته شود.
بنابراین تحقیق حاضر به بررسی این پرسش خواهد پرداخت که:
عوامل اجتماعی موثر بر ازدواج زودهنگام دختران شهرستان نقده کدام است؟
ازدواج به عنوان یکی از رویدادهای مهام و حیااتی در زنادگی روزماره افاراد جامعاه مایباشاد و از
جنبههای مختلف می توان آن را مورد بررسی قرار داد .یکی از این زوایا سان شاروع و باه اصاطالر وارد
شدن به ازدواج است .ازدواج عالوه بر پاسخگویی به نیازهای جنسیتی و عاافی فرد ،نیازهای اقتصاادی،
ارتبااات اجتماعی و فرهنگی او را نیز تنظیم میکند و به خااار اهمیات و تااثیری کاه دارد ،باه عناوان
هنجاری پذیرفته شده در تمامی کشورهای دنیا به حساب میآید(آزاد ارمکی.)31 :1831 ،
از بعد سنی یکی از اشکال ازدواج ،ازدواج زودهنگام میباشد .آمارها نشان میدهد درساطح جهاانی،
 81درصد زنان  22تا  21ساله قبل از رسیدن به سن  13سالگی ازدواج کردهاند .ساالنه  11میلیون نوبالغ
 10تا  19ساله زایمان میکنند و دختران زیار  10ساال 0 ،برابار بایش از دختاران سان بیسات ساالگی
دستخوش مرگ و میر در اول بارداری یا زایمان میشوند .دختران زیر سن  13سالگی 12 ،درصد بایش
از دختران باالی  19سالگی شاهد مرگ و میر نونهاالنشان در یک سال اول زندگیشان هساتند و حتای
اگر شانی زنده ماندن داشته باشند ،بیشتر در معرض بیماریهای کموزنی ،کمبود مواد غاذایی و دیرکارد
در رشد جسمی و شناختی قرار میگیرند(گیدنز.)111 :1833 ،
دختران با ازدواج اجباری و زودهنگام ،از فرآیند آموزش و تحصیل دور مانده و با فقر آموزشای رو باه
رو میشوند و از سوی دیگر به دلیل همین کامساوادی و داناش انادخ ،تواناایی رویاارویی باا مساایل
خانوادگی را نداشته و در توسعه خانواده و تربیت فرزندان نیز سرمایه مناسبی محسوب نمیشوند .بنابراین
دختران و زنان بیشترین قربانیان این پدیده هستند .پی از جدایی و االقهای شایع در این ایف و گروه
سنی ازدواجکرده ها نیز ،به دلیل همان فقر آموزش و مهارت ،ادامه زیست بارای خاانوادههاایی کاه ایان
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کودکان سرپرستی آن را بر عهده دارند ،بسیار مشکلآفرین است .از این روسات کاه ازدواج زودهنگاام و
اجباری سببساز تحکیم و شیوع فقر و زنانه شدن بیشتر آنها میشود(رفیعپور.)80 :1832 ،
ادبیات تحقیق

تحول و دگرگونی خانواده و ازدواج در ایران

خانواده یکی از قدیمیترین نهادهای اجتماعی است ،که به اعتقاد بسیاری از صاحبنظاران ،تااریخی
به قدمت حیات انسان دارد .به لحاظ اهمیت و نقشی که این نهاد در سالمت و تداوم حیاات جامعاه دارد،
همواره یکی از موضوعات مورد عالقه و توجه متفکران اجتماعی و تاریخی بودهاست .آنچه مسلم اسات،
خانواده همچون سایر سازمانها و نهادهای تشکیل دهنده جامعه ،در ااول تااری دچاار دگرگاونیهاای
عمیق گردیده است .وسعت و اهمیت این تغییرات تا آنجا است که اماروزه بسایاری از جامعاهشناساان و
صاحبنظران نگران آینده این نهاد بوده و از کاهش اهمیت و حتی زوال آن به ویژه در جواماع پیشارفته
سخن میگویند(گیدنز.)121 :1838 ،
تشکیل خانواده و ازدواج در وهله اول ممکن است امری شخصی و خصوصی تلقی شود ،اماا واقعیات
آن است که کمتر حوزهای از حیات انسانی یافت میشود که روابط بین فارد و جامعاه در آن ایان چناین
تحت انتظام هنجارها قرار گرفته باشد .هر چند افراد ممکن اسات باه هنگاام انتخااب همسار و شاریک
زندگی خود و در واقع تشکیل خانواده احساس کنند که آزادانه دست به انتخاب میزنند ،اما آنها باهااور
ناخودآگاه از الگوها و قواعد بسیار دقیق و پیچیده تبعیت میکنند ،این قواعد و الگوها در ای تاری دچاار
تحوالت بسیاری شدهاند(اعزازی.)130 :1831 ،
در این قسمت تالش بر این است تا تحوالت و دگرگونیهایی که در امر ازدواج در ایران بهوجود آمده
است از لحاظ تاریخی و اجتماعی مورد مالحظه قرارگیرند.
به اور کلی خانواده ایرانی اشکال مختلفی را به خود دیده است و دچار دگرگونیهایی در اول تااری
گردیده است به اوری که یکی از متفکران اجتماعی روند این دگرگونی را اینگونه تعریف مایکناد :باه
اور کلی دگرگونی خانواده ایرانی با ابعاد مختلف آن در نیم قرن اخیر آرام و کند ،اما مستمر و قااع باوده
است .از زمانهای دور شکلی از خانواده در جامعه ما وجود داشته که جامعهشناسان آن را به اصطالر کلی
"خانواده گسترده" توصیف کردهاند .خانوادهای بر اساس شرایع اسالمی و سنت های ایرانی ،خانوادهای که
مذهب و سنت و شیوه تولید اقتصادی جوامع کشاورزی ،مبانی آن را تشکیل میداد .این خانواده براسااس
"پدرتباری" و "پدرمکانی" و اولویت جنی مرد استوار بود و سازمان مرتبی داشت که زیر نظر پادر اداره
میشد .خانواده واحد تولید و م صرف بود و این امر نه تنها در روستاها بلکه در شهرها نیز که مراکاز مهام
صنایع دستی بودند به چشم میخورد .سرای خانوادگی ،سنت های متعددی را در خود جای داده و پاسادار
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سنت ها بودهاست .روابط افراد بر سلسله مراتبی مبتنی بود که همه آن را قبول داشتند .برخورد باا تمادن
صنعتی غرب و پیامدهای آن ،که عبارت است از تغییارات سااخت اقتصاادی جامعاه ،رواج شهرنشاینی و
دخالت دولت از عوامل عمده تغییر در خانواده ایرانی و به ویژه شکل شاهری آن مایباشاد(بهنام:1838 ،
.)181
خانواده پدرساالر ایرانی دارای کارکردهای متعدد و متنوعی بوده است .از آنجاا کاه نظاام اقتصاادی
مبتنی بر تولید کشاورزی بود ،خانواده واحد تولیدی به شمار میرفت و افزایش تعداد افراد خانواده موجاب
فزونی فعالیتهای اقتصادی و رفاه اجتماعی میشد .بناابراین تادارخ خاانواده بازرگ و اوالد باه لحااظ
اقتصادی اهمیت خاصی داشت .سایر کارکردهای خانواده ایرانی عبارت بودند از کارکردهای زاد و ولادی،
تربیتی ،دینی ،تفریحی ،حمایت از کودکان ،زنان و سالخوردگان ،تعیین جایگاه و موقعیت اجتمااعی افاراد
در یک جامعه کاستی و اشرافی ،تامین نیازهای عااافی و شخصای فارد و بااالخره همسارگزینی بارای
فرزندان بهعنوان یک تکلیف دینی(تیلر.)31 :1833 ،
بهاور کلی میتوان گفت که تحول خانواده در دوران جدید ،با صنعتی شدن اروپای غربی آغاز شاد و
براساس حقوق اجتماعی تازه که نتیجه انقالبهای فکری قرون جدید بود ،شکل جدیدی از خانواده پدید
آمد .دالیل اصلی تحول خانواده عبارت بودند از :تغییر خصوصیات شکل تولیاد و بهارهبارداری ،تحریاک
نیروی کار ،افزایش فعالیتهای بخش صنایع و خدمات ،باال رفتن ساطح مصارف و اساتفاده از کاالهاا و
خدمات مصرفی تازه .این دگرگونی موجب شده که مسئولیتهای جمعی و عمومی جانشین مسئولیتهای
خانوادگی شوند و فرد خود را متعلق به جامعه بداند و خانواده نقش حمایتی خاود را از دسات بدهاد .ایان
تقسیم جدید نقشها باعث تغییراتی در شخصیت افراد شد و شکل خانواده جدید را دگرگاون کرد(آشافته،
.)112 :1830
خانواده ایرانی در هفتاد سال اخیار دگرگاونیهاای نسابتاچ چشامگیری را از لحااظ سااخت،کارکرد و
ارزشهای فرهنگی تجربه کردهاست .دالیل اصلی این تحوالت در ایران عبارت بودناد از :آغااز نوساازی
لوازم و پیامدهای آن ،از جمله تغییر ساخت اقتصادی ،رواج شهرنشاینی ،اشااعه فرهنگای غارب ،دخالات
دولت در امر خانواده از اریق وضع قوانین در مورد ازدواج و االق ،مهاجرت روستاییان به شاهر و پدیاد
آمدن امکان رشد ابقات متوسط در شهرهای ایران از اریق رشد آماوزش عماومی و تخصصای جهات
تصدی مشاغل صنعتی و خدماتی .این تحوالت موجب شد تا جامعه ایرانی سادگی قدیم خود را از دسات
بدهد و گروههای گوناگونی از لحاظ ساخت و کارکرد پیدا شوند و روابط میان این گروهها نیاز پیچیادگی
بسیار پیدا کند(تنهایی.)211 :1832 ،
از نظر اشکال ازدواج نیز خانواده ایرانی در نیم قرن اخیر شاهد سیری از چند زنی به یاک زنای باوده
است .از دالیل این تحول میتوان به ضرورت تحرخ جغرافیایی ،اشتغال زنان به فعالیاتهاای اقتصاادی
بیرون از خانه ،زیااد باودن فرزنادان در جامعاه غیرکشااورزی ،دشاواری معیشات خاانوادگی و افازایش

49

مطالعات جامعهشناسی ،سال ششم ،مشاره بیست و یکم ،زمستان 2941

هزینه های زندگی و افزایش توقعات زنان اشاره کرد .اعتقااد باه سلساه مراتاب ،اعتباار و قادرت ریایی
خانواده ،برتری جنی مرد در نقش پدر ،برادر و شوهر در جامعه شهری در حال تحول اسات .باه عباارت
دیگر خانواده ایرانی فعالچ در حالت انتقال از نظام پدرساالری به سیستم خانواده مدرن است .این دگرگونی
در میان شهرنشینان رایجتر از روستاییان است .وجدان اجتماعی اقشار آگاه جامعاه ،تعادد زوجاات را مناع
میکند و برای عامه مردم موانعی جلوی این کار را گرفته اسات .تهااجم و نفاوم تمادن غارب و تحاول
اقتصاد کشاورزی به صنعتی به خانواده شهری شکل جدیدی داده است .در مجموع میتوان گفات ازدواج
در ایران بر اثر تحوالت ژرفی که در اوضاع اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگای ایان جامعاه صاورت گرفتاه
مرحله انتقالی را ای میکند و مشخصات قبلی آن دستخوش دگرگونی شدهاست(هیول.)102 :1833 ،
ازدواج را میتوان از دیدگاههای مختلف مورد مطالعه قرار داد .به همین جهت تعاریف متفاوتی بارای
ازدواج ارائه شدهاست:
ازدواج را گاه رسم و گاه نهاد اجتماعی خواندهاند و به پیوند جسمانی و اشتراخ در زندگی میان مرد و
زن ااالق میشود که به موافقت قانون یا عرف و یا دین حاصل میگردد(میشل.)32 :1831 ،
کارلسون در اثرش تحت عنوان انطباقپذیری و ارتباط در ازدواج ،این تعریاف را از ازدواج باه دسات
میدهد« :ازدواج فرایندی است ،از کنش متقابل بین دو فرد .یک مرد و یک زن ،که برخی شرایط قانونی
را تحقق بخشیدهاند و مراسمی برای برگزاری زناشویی خود برپا داشتهاند و به اور کلی عمل آنان ماورد
پذیرش قانونی قرار گرفتهاست»(تیلر.)31 :1833 ،
سن شروع پیوند جنسی (ازدواج) در جوامع مختلف ،بین زن و مرد کامالچ فرق میکند .عوامل موثر در
سن ازدواج عبارتند از :سن بلوغ ،مقررات دینی و مذهبی ،آداب و سنن ،فرهنگ جامعه ،قوانین و مقاررات
اجتماعی ،وضع اقتصادی ،نوع شغل ،میزان تحصیالت و جنی فرد .عامل مهم دیگری که در سن ازدواج
موثر است ،نظام خانواده است .در جوامعی که«نظام خانواده گسترده» شاایع اسات ،سان ازدواج معماوالچ
پایین است .در این نظام که مسئولیت تربیت فرزندان بین همه اعضای خانواده مشترخ است ،بچهها باه
آسانی مورد قبول قرار میگیرند .برعکی در جوامعی که هنجاار آن ،خاانواده هساتهای اسات مسائولیت
بزرگ کردن فرزندان عمدتاچ بر دوش والدین بوده و ازدواج آنقدر به تاخیر میافتد تا فرد بتواناد از عهاده
این مسئولیتها برآید.
بنابراین میتوان گفت که سن ازدواج ،از بسیاری از عوامل اجتمااعی -اقتصاادی و فرهنگای تبعیات
میکند .معموالچ در اغلب جامعهها برای مردان و زنان با توجه به شرایط جسامانی ،سان بلاوغ و ماوازین
عرفی و مذهبی ،حداقل سن برای ازدواج تعیین میشود که قبل از رسایدن باه آن بارای هار دو جانی
ازدواج قانونی ممنوع است.
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هوارد تیلر میگوید :با توجه به اینکه یکی از عوامل اصلی ازدواج کشش جنسی است ،بنابراین عامل
بلوغ در آن نقش اساسی دارد و ازدواج در بیشتر موارد پی از سن بلوغ انجام میشود .سن متوساط بلاوغ
برای افراد از کمی بیش از  12سال تا  10سال تغییر میکند .او در ادامه میافزاید« :البتاه شاواهد نشاان
میدهد که نوسان سنی فوق بین جمعیتهای مختلف دارای مبانی وراثتی است ،ولای باه ااورکلی سان
متوسط بلوغ در برخی از جوامع زودتر فرا میرسد و در برخی دیرتر .این نوسان عموماچ متناساب باا وضاع
تغذیه و استانداردهای زندگی در ارتباط است»(همان.)31 :
البته باید اشاره کرد سن شروع بلاوغ همیشاه باه ایان مفهاوم نیسات کاه زن بالفاصاله بعاد از آن
میبایست ازدواج نماید .آلنژیراد مینویسد« :آگاهیهای جمعیتشناسانه درباره سن همسران باه هنگاام
ازدواج بسیار مفید است .میدانیم که بیشتر اوقات افراد هنگامی باهم پیوند زناشویی میبندند که از لحاظ
سنی به هم نزدیک باشند»(ساروخانی.)02 :1830 ،
دوبله سی لوگلینل خاار نشان میسازد« :در رژیم قدیم هر چه سطح زندگی پایینتر بود سان ازدواج
دختر عقبتر میرفت ولی در سن ازدواج مردان تاثیری نداشت .از اارف دیگار هنگاام بحاران و کمای
محصول ،سن ازدواج در ابقات فقیر از دو حال خارج نبود ،یا دخترها خیلی زود شوهر میکردند و یا اصالچ
شوهر نمیکردند ».او نتیجه میگیرد که وقتی سطح زندگی اقتصادی -اجتماعی پایین بیایاد روز باه روز
تعداد زنهایی که از شوهرانشان مسنتر هستند بیشتر میشود(میشل.)112 :1831 ،
آشفته تهرانی در مقاله آمارهای زیستی در ایران و جهان مینویسد« :هر چه ازدواج بین زنان و مردان
در سنین پایینتر و نزدیکتر به سن بلوغ صورتگیرد پیشرسی ازدواج در آن جامعه بیشتر است .در بیشتر
کشورهای توسعهنیافته زنان کمتر از22سال به زناشویی و فرزندزایی میپردازند و حال آنکه در جامعههای
پیشرفته سن زناشویی به منظور به تاخیر انداختن باروری حتی به بعد از  80ساالگی نیاز مایرسد(آشافته
تهرانی.)109 :1830 ،
با توجه به اینکه شواهد حاکی از آن است که سن ازدواج افزایش یافتاه اسات ،ولای هناوز هام در
بسیاری از منااق بهدالیل مختلف ،دختران در سنین پایین و غیرقانونی تن به ازدواج میدهند .و با توجه
به اینکه این نوع ازدواجها بهصورت قانونی و ثبت شده نمیباشند تا آمار دقیق آنها مشخصگردد ولای
متاسفانه آمار این نوع ازدواجها رو به افزایش میباشد.
تئوری كاركرد گرایی دوركیم

امیل دورکیم( ) 1303-1911در کتاب تقسیم کار اجتماعی ضمن اشاره به انتقال انسجام از مکاانیکی
به ارگانیکی ،آثار آن را به صورت بروز بیهنجاری ،اخاتالل و نابساامانی در رواباط ،قواعاد و ارزشهاای
اجتماعی بررسی میکند .به عقیده وی با گذر به جامعه ارگانیکی وجدان جمعی ضعیف میشاود ،فردیات
افراد رشد مییابد و اختالل و نابسامانی در قواعد و ارزشها شایع میگاردد .باه عقیاده دورکایم خاانواده
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تحوالت عمدهای را پشت سر گذاشته است .وی میگوید :خانواده گروه ابیعی نیست که به وسیله والدین
بنا شده باشد ،بلکه نهادی است اجتماعی که عوامل اجتماعی آن را بهوجود آوردهاند .زیرا قاعاده دورکایم
به این است که هر عمل اجتماعی را به وسیله یک عامل اجتماعی دیگر تبیین میکناد .از اارف دیگار،
خانواده زن و شوهری که برمبنای ازدواج است ،انتهای تحولی است که در جریان آن خانواده پدید میآید.
به اوری که ارتباط مستقیم فرد با اجتماع وسعت بیشتری میگیرد .این تحول از اولین شکل خانواده کاه
یک گروه سیاسی خانوادگی است آغاز می شود و پی از گذشت از مراحل کالنی در خانواده پدرساری رم
قدیم در خانواده پدری ژرمنی ،به خانواده زن و شوهر امروز منتهی میشود .خانواده هستهای کوچکترین
واحد خانوادگی است هم اسالف از آن جدا شدهاند ،هم اخالف در آن به غایت انادخ اسات(آزاد ارمکای،
.)281 :1831
تئوری نوگرایی آنتونی گیدنز

یکی از مهمترین آفتهای اجتماعی که هر جامعهای را با مشکل جدی مواجه میسازد ،فقدان اعتماد
میان اعضای جامعه یا به اصطالر بیاعتمادی است .گسترش بیاعتمادی و دورویی در روابط اجتمااعی و
گسترش انواع انحرافات اخالقی در سطح جامعه ،به نهاد خانواده و مناسبات انساانی نیاز تساری یافتاه و
اساساچ کیفیت ارتباط با دیگران را دچار شک و تزلزل کردهاست(گیدنز.)211 :1833 ،
اگر سایر ویژگیهای مدرنیسم مانند خردگرایی ،فردگرایی ،افسونزدایی ،پوچگرایی و دگرگونی را نیاز
در نظر بگیریم ،در هر کدام از آنها نیز میتوانیم این تحوالت را شرر دهیم .اما مسااله ایان اسات کاه
مدرنیته و ابعاد مختلف آن ،بدون واسطههای تغییر از جمله شهرنشینی،کاهش نفاوم نظاام خویشااوندی،
تحرخ جغرافیایی ،تکنولوژی و تکنولوژی ااالعات ،اشتغال زناان ،جنابش حقاوق زناان و تناوعپاذیری
نهادهای اجتماعی نمیتوانستند در خانواده موثر باشند .به بیان دیگر ،تغییری که در جامعاه مادرن اتفااق
افتاده ،باعث شدهاست برخی از ویژگیهای ازدواج در جامعه سنتی ،مانند نوع انتخاب همسر و دخالات در
آن ،ازدواجهای فامیلی ،چند زنی ،قابلیت فرزندآوری ،فاصاله سانی زن و مارد ،پدیاده ازدواج مجادد و ...
تغییرکنند.
آبراهام مازلو

مازلو معتقد است که نیازهای انسان دارای یاک سلساله مراتاب هساتند :نیازهاای پاایین یاا دون و
نیازهای عالی .یعنی برای انسانها ابتدا نیازهای جسمی (نیاز پایین) مهم هستند .بعد از ارضاای نیازهاای
جسمی نیاز به ایمنی برای انسان مطرر میشود و بعد از آن روابط ،بعد احترام تا باالخره در انساانهاایی
که همه نیازهایشان برارف شدهاست ،نیاز متعالی به تفکر درباره معنی و محتوا (به خود رسایدن) مطارر

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با ازدواج زودرس در شهرستان نقده

212

میشود(رفیعپور .)11 :1800 ،بنابراین بر ابق این نظریه نیاز باه عازت نفای ،تاییاد ،احتارام ،منزلات و
خویشتنیابی موجب گرایش به پدیدهای مانند ازدواج در سنین پایین میشود.
رسانههای جمعی

یکی دیگر از نهادهای مهم که نقش موثری در گرایش افراد به ازدواج بازی میکند ،وسایل ارتبااط
جمعی است که با بخش بزرگی از مردم سر وکار داشته و وظیفه ااالعرسانی به آناان را بار عهاده دارد.
رسانهها عقاید ،ارزشها و انتظارات افراد را تحت تاثیر قرار میدهد و ارزشهاا و سابک زنادگی آناان از
اریق رسانهها ممکن میشود(بابائی.)29 :1839 ،
نسل جوان ،امروزه در مقایسه با نسلهای گذشته کمتر زیر بار ارزشهای دیکته شده توسط خاانواده
میرود و به اور خالصه میتوان گفت امروزه تنهاا مساجدها و مدرساههاا و ساایر نهادهاای اجتمااعی
جایگزین نقش تربیتی فرزندان نشده اند ،بلکاه رساانه نیاز نقاش مهمای در ایان میاان دارد و فرزنادان
الگوهای رفتاری خود را در بسیاری موارد از رسانه اخذ میکنند(خسروی.)02 :1839 ،
جامعه شبکهای به عنوان یک پدیده نوظهور هم دارای آثار مثبت و هم دارای آثاار منفای بار هویات
دینی و اجتماعی است .از جمله آثار مثبت آن میتوان به افزایش منابع هویتی و آزادی عمل افاراد بارای
کسب منابع مورد نیاز ،رهایی افراد از چنگال ایدئولوژیهای هویتساز خا  ،فاراهم آمادن واقعیات باه
گونه ای مجازی ،دسترسی آسان به ااالعات و منابع معرفتی و فقدان موانع در این راساتا اشااره کارد .از
سوی دیگر به آثار منفی چنین پدیدهای نیز همانند تکه پاره گشتن سریع جوامع ،دگرگونی منابع فرهنگی،
به چالش کشیدن هویتهای اصیل و سنتی ،رواج هویتهای سیال و ناپایدار و  ...اشاره کرد(همان.)12 :
هدف كلی

تعیین عوامل اجتماعی مرتبط بر ازدواج زودرس در شهرستان نقده.
اهداف اختصاصی

 تعیین تفاوت بین میزان تحصیالت و سن ازدواج در میان دختران شهرستان نقده. تعیین رابطه بین استفاده از رسانههای جمعی و سن ازدواج در میان دختران شهرستان نقده. تعیین تفاوت بین پایگاه اقتصادی -اجتماعی خانواده و سن ازدواج در میان دختران شهرستان نقده. تعیین رابطه بین سنتی بودن آداب و رفتارها و سن ازدواج در میان دختران شهرستان نقده. تعیین رابطه بین سهلگیری انتخاب همسر از سوی خانواده عروس و سان ازدواج در میاان دختارانشهرستان نقده.
 -تعیین تفاوت بین محل زندگی خانواده و سن ازدواج در میان دختران شهرستان نقده.
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 تعیین رابطه بین میزان احساس امنیت زنان و سن ازدواج در میان دختران شهرستان نقده. تعیین رابطه بین میزان بیاعتمادی نسبت به زنان و سن ازدواج در میان دختران شهرستان نقده.ابزار و روش تحقیق

در این مطالعه از تکنیک فیشبرداری برای جمعآوری ااالعات اسنادی استفاده شاد و باا اساتفاده از
ااالعات اسنادی ابعاد مفهومی و نظری موضاوع ماورد بررسای قارار گرفات .و باا باه کاارگیری روش
پیمایشی ،چگونگی توزیع و روابط بین متغیرهای مالخ (وابسته) و پیشبین (مستقل) تحقیاق در جامعاه
مورد مطالعه ،بررسی شد .بهعبارت دیگر این تحقیق از نظرکنترل شرایط پژوهشی یک تحقیاق پیمایشای
است ،که ازنظر زمانی بهصورت مقطعی انجام شاده اسات .در ایان تحقیاق بارای جماعآوری دادههاا از
پرسشنامه استفاده شد.
جامعه آماری تحقیق حاضر را زنان متاهل زیر  29سال شهرستان نقده تشکیل میدهند کاه در ساال
 1892ازدواج کردهاند که براساس آخرین آمار ثبت احوال شهرستان نقده در سال 1892تعدادآنهاا 1220
نفر میباشند (اداره ثبت احوال شهرستان نقده) .حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران  292نفر است.
در این تحقیق برای گردآوری دادهها از پرسشنامه محقق سااخته اساتفاده شاد ،کاه باه دو صاورت
پرسش باز و پرسشهای بسته میباشد ،که برای سنجش پرسشها ،از ارائه گویههاایی باه شاکل ایاف
لیکرت استفاده شد.
برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  spssاستفاده شد .از پارامترهای آمار توصیفی مثال فراوانای،
درصد ،میانگین ،انحراف معیار ،ضریب کجی برای توصیف دادهها استفاده شد و برای سانجش معنااداری
رابطه بین دو متغیر از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانی و آزمون تیتست استفاده شد.
پایایی و روایی پرسشنامه

پایایی و روایی مقیاس ،با استفاده از روش آلفای کرونباخ و اعتبار محتوا سانجیده شاد .جادول زیار
میزان آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق را نشان میدهد.
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جدول شماره ( :)1میزان پایایی متغیرهای تحقیق
متغيرها

ميزان آلفاي كرونباخ

سن ازدواج
رسانه اجتماعی
امنیت اجتماعی
بیاعتمادی

0/33
0/22
0/99
0/99

جمع کل

0/23

یافتههای استنباطی

آزمون فرضیه  :1بین میزان تحصیالت و سن ازدواج در میان دختران شهرستان نقده تفاوت وجوددارد.
جدول شماره ( :)2آزمون تحلیل واریانس یک طرفه بین میزان تحصیالت و سن ازدواج افراد
متغیر
میزان تحصیالت

سن ازدواج

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

بین گروهها

233/954

9

399/229

درون گروهها

2340/ 925

239

3/293

کل

4229/329

292

F
3/399

سطح معنیدار
0/000

باتوجه به سطح معنیداری ( )2/222که کوچکتر از ( )2/20میباشد ،بین سن ازدواج و میزان تحصیالت
افراد مورد مطالعه ،تفاوت معنیداری وجود دارد؛ بدین معنی که بین میزان تحصیالت (خواندن و نوشتن،
ابتدایی ،راهنمایی ،دیپلم ،فوقدیپلم ،لیسانی و فوقلیسانی) و سن ازدواج تفاوت وجوددارد .مطابق
جدول ،کمترین تفاوت میانگین در بین تحصیالت ابتدایی و راهنمایی و بیشترین آن در بین تحصیالت
فوقلیسانی و خواندن و نوشتن میباشد .همچنین با احتمال  90درصد (معنیداری) ،وجود این رابطه
تایید شده است.
پی از انجام تحلیل واریانی رد فرضیه صفر بدان معناست که بین میانگینها (دستکم بین دو
میانگین) تفاوت معنیداری وجود دارد ،اما معلوم نیست که تفاوت واقعی درکجاست .برای مشخص شدن
این تفاوت یکی ازقدیمیترین آزمونهاییکه برای مقایسههای پی ازتجربه به کار میرود روش کمترین
تفاوت معنیدار فیشر ( 1)L.S.Dاست.
آزمون فرضیه  :2بین میزان استفاده از رسانههای جمعی و سن ازدواج در میان دختران شهرستان
نقده رابطه وجود دارد.

Fisher Least Significant Difference

1.
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جدول شماره ( :)3ضریب همبستگی پیرسون بین سن ازدواج و میزان استفاده از رسانههای جمعی
میزان استفاده از رسانههای جمعی

سن ازدواج

0/940
0/092

9

292

292

9

*0/940
0/092
292

292

میزان همبستگی
درجه معنا داری

سن ازدواج

N
میزان همبستگی
درجه معنا داری

میزان استفاده از رسانههای جمعی

N

هماناورکه در جدول مالحظهمیشود ،با توجه به سطح معنیداری ( )2/210که کوچکتر از ()2/20
میباشد ،که با احتمال  90درصد (معنیداری) ،وجود این رابطه تایید شده است .بنابراین بین میزان
استفاده از رسانههای جمعی و سن ازدواج دختران رابطه مثبت و معنیداری وجوددارد؛ بدینمعنی هر چقدر
میزان استفاده از رسانههای جمعی بیشتر باشد سن ازدواج نیز باالتر میرود.
آزمون فرضیه  :8بین پایگاه اقتصادی -اجتماعی خانواده و سن ازدواج در میان دختران شهرستان نقده
تفاوت وجوددارد.
جدول شماره ( :)4آزمون تحلیل واریانس یک طرفه بین نوع پایگاه اجتماعی و اقتصادی و سن ازدواج افراد
متغیر

سن ازدواج

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

پایگاه
اجتماعی
اقتصادی

بین گروهها
درون گروهها
کل

200/925
4520/204
4229/329

2
290
292

900/393
95/943

طبقات

F

سطح
معناداری

باال

0/493

0/002

20/92

متوسط

پایین

میانگین سن ازدواج
3/99

99/3

هماناور که در جدول مالحظه میشود ،با توجه به سطح معنیداری ( )2/222که کوچکتر از ()2/20
میباشد ،بنابراین با احتمال  90درصد ،وجود این رابطه تایید شده است .بین پایگاه اجتماعی و اقتصادی و
سن ازدواج دختران تفاوت معنیداری وجود دارد؛ بدین معنی که بین ابقات اقتصادی و اجتماعی (پایین،
متوسط ،باال) و سن ازدواج تفاوت وجود دارد.
جدول بیانگر این است که کمترین تفاوت معنیداری میانگین بین دو ابقه باال و متوسط به مقدار
( )T=2/31212و بیشترین آن بین دو ابقه پایین و باال به مقدار ( )T=-1/20109میباشد .و همه
ابقات باال ،متوسط و پایین در بررسی دو به دو با یکدیگر تفاوت معنیداری باهم دارند.
آزمون فرضیه  :1بین میزان سنتی بودن آداب و رفتارها و سن ازدواج در میان دختران شهرستان نقده
رابطه وجود دارد.
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جدول شماره ( :)5ضریب همبستگی پیرسون بین سن ازدواج و میزان سنتی بودن آداب و رفتار خانوادهها
میزان سنتی بودن آداب و رفتار خانوادهها

سن ازدواج

-0/254
0/000
292
9

9
292
**0/254
0/000
292

292

میزان همبستگی
درجه معناداری
N
میزان همبستگی
درجه معناداری
N

سن ازدواج
میزان سنتی بودن آداب و رفتار خانوادهها

هماناور که در جدول مالحظه میشود ،با توجه به سطح معنیداری ( )2/222که کوچکتر از
( )2/20میباشد ،بنابراین با احتمال  90درصد (معنیداری) ،وجود این رابطه تایید شده است ،بدینمعنی
که بین میزان سنتی بودن آداب و رفتار خانوادهها و سن ازدواج دختران ،رابطه معکوس و معنیداری
وجود دارد؛ یعنی این که هر چقدر آداب و رسوم خانوادهها سنتیتر باشد ،سن ازدواج نیز پایینتر میآید.
آزمون فرضیه  :0بین میزان سهلگیری انتخاب همسر از سوی خانواده دختر و سن ازدواج در میان
دختران شهرستان نقده رابطه وجود دارد.
جدول شماره ( :)6ضریب همبستگی پیرسون بین سن ازدواج و میزان سهلگیری ازدواج از سوی خانوادهها
میزان سهلگیری ازدواج از سوی خانوادهها
**

-0/393

سن ازدواج
میزان همبستگی

9

درجه معناداری

0/000
292
**-0/393

292
9

0/000
292

سن ازدواج

N
میزان همبستگی
میزان سهلگیری ازدواج از سوی
خانواده دختر

درجه معناداری
N

292

هماناور که در جدول مالحظه میشود ،با توجه به سطح معنیداری ( )2/222که کوچکتر از ()2/20
میباشد با احتمال 90درصد معنیداری ،وجود این رابطه تایید شده است .بنابراین بین میزان سهلگیاری
ازدواج از سوی خانواده دختر و سن ازدواج دختران رابطه معکوس و معنیداری وجود دارد؛ بدینمعنی کاه
هر چه میزان سهلگیری ازدواج از سوی خانواده دختر کمتر باشد سن ازدواج پایینتر میآید.
آزمون فرضیه  :1بین محل زندگی خانواده و سن ازدواج در میان دختران شهرستان نقده تفاوت وجود دارد.
جدول شماره ( :)7مقایسه سن ازدواج بر اساس محل زندگی (شهر و روستا)
معنیداری

تفاوت میانگینها

T

Df

با فرض برابری واریانسها

9/90953

3/202

290

0/009

با فرض نابرابری واریانسها

9/90953

239/3

934/929

0/009

شهر

روستا

میانگین

میانگین

93/45

99/34
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هماناور که در جدول مالحظه میشود ،با توجه به سطح معنیداری ( )2/221که کوچکتر از ()2/20
میباشد با احتمال  90درصد (معنی داری) ،وجود این تفاوت تایید شدهاست بدین معنی که بین محل
زندگی و سن ازدواج دختران ،تفاوت معنیداری وجود دارد .بهعبارت دیگر سن ازدواج در شهر و روستا
متفاوت است.
آزمون فرضیه  :0بین میزان احساس امنیت زنان و سن ازدواج در میان دختران شهرستان نقده رابطه

وجود دارد.
جدول شماره ( :)8ضریب همبستگی پیرسون بین سن ازدواج و میزان احساس امنیت زنان
سن ازدواج

میزان احساس امنیت زنان
**

9

0/499

میزان همبستگی
درجه معناداری

0/000
292

292

N

9

**0/499

میزان همبستگی

0/000

درجه معناداری

292

N

292

سن ازدواج

میزان احساس امنیت زنان

هماناور که در جدول مالحظه میشود ،با توجه به سطح معنیداری ( )2/222که کوچکتر از ()2/20
میباشد که با احتمال  90درصد (معنیداری) ،وجود این رابطه تایید شده است .بنابراین بین میزان احساس
امنیت زنان ،و سن ازدواج دختران رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد ،بدینمعنی که هر چقدر میزان
احساس امنیت زنان بیشتر میشود سن ازدواج آنها نیز باالتر میرود.
آزمون فرضیه  :3بین میزان بیاعتمادی نسبت به زنان و سن ازدواج در میان دختران شهرستان نقده
رابطه وجود دارد.
جدول شماره ( :)9ضریب همبستگی پیرسون بین سن ازدواج و میزان بیاعتمادی نسبت به زنان
میزان بیاعتمادی نسبت به زنان

سن ازدواج

**

9

-0/244

0/000

درجه معناداری

292
9
292

میزان همبستگی

292
-0/244

N
میزان همبستگی

0/000

درجه معناداری

292

N

**

سن ازدواج

میزان بیاعتمادی نسبت به زنان

هماناور که در جدول مالحظه میشود ،با توجه به سطح معنیداری ( )2/222که کوچکتر از ()2/20
میباشد که با احتمال  90درصد (معنیداری) ،وجود این رابطه تایید شده است.
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بنابراین بین میزان بیاعتمادی نسبت به زنان و سن ازدواج دختران رابطه منفی و معنیداری وجود
دارد؛ بدین معنی که هر چقدر میزان بیاعتمادی به زنان بیشتر باشد ،سن ازدواج دختران پایینتر میآید.
بحث و نتیجهگیری

با توجه به نتایج آماری به دست آمده از تجزیه و تحلیل یافتهها از نظر تئوری میتوان چنین بحث و
نتیجه گیری کرد که کمترین تفاوت سن ازدواج در مقااع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی و بیشترین تفاوت
مربوط به مقااع تحصیلی فوقلیسانی و خواندن نوشتن میباشد .نتایج تجزیه و تحلیل حاصل از دادهها،
از نظر تئوریک با تحقیقات مصطفوی( )1891و مردای( )1892همسو میباشد .بین میزان استفاده از
رسانههای جمعی ازدواج و سن ازدواج دختران رابطه مثبت و معنیداری وجوددارد .این را یافتههای
حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد ،که رسانههای جمعی از جمله ماهوارهها سیلی از ااالعات را
به درون خانه می آورد ،ولی باید گفت که بسیاری از این ااالعات کامالچ گزینش شده و انحرافی
میباشند ،که سبب منحرف شدن جوانان و کاهش گرایشهای دینی آنها و رغبت به سوی تهاجم
فرهنگی و گرایش به لغزشهای اخالقی و اجتماعی آنان میگردد .و ازدواج در سنین پایین بسیار پایین
شده است .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که بین پایگاه اجتماعی و اقتصادی و سن
ازدواج دختران تفاوت معنیدار وجود دارد .بدین معنی که با توجه به پایگاه اقتصادی و اجتماعی سن
ازدواج افراد متفاوت است .بر ابق آزمون کمترین تفاوت میانگین بین دو ابقه باال و متوسط و بیشترین
آن بین دو ابقه پایین و باال میباشد .به عقیده کارلسون وضعیت اقتصادی افراد یکی از عوامل موثر بر
سن ازدواج افراد میباشد .با توجه به نظریه کارکردگرایی ساختاری پارسنز در مورد فرآیند هستهای شدن
خانواده به اهمیت شغل پرداخته و براساس متغیره ای الگویی خویش اهمیت آن را ناشی از ماهیت نظام
تقسیمکار در جوامع صنعتی جدید میداند .به نظر وی از اثرات پیچیدگی نظام این است که از شغل یک
رکن اصلی پایگاه اجتماعی میسازد .نتایج این فرضیه با تحقیق معبودیان( )1892و مرادی( )1892همسو
میباشد .با توجه به ضریب همبستگی ( )-2/201سطح معنیداری ( )2/222بین میزان سنتی بودن آداب
و رفتار خانوادهها و سن ازدواج میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که هر چه میزان سنتی بودن آداب و
رفتار خانوادهها بیشتر باشد ،سن ازدواج نیز پایینتر میآید .البته با توجه به نظریه پارسونزنظام اجتماعی،
به عنوان نظام اجتماعی کل و تقسیمات جزئی آن در خرده نظامهای اندام واره ،شخصیتی ،فرهنگی و
اجتماعی و تعیین وظایف و کارکردهای هر کدام از این خرده نظامها 0 ،سن (الگوی شخصیتی) را بیرون
میکشد ،که به متغیرهای الگویی مشهورند .این متغیرها به صورت دوتایی در تقابل با یکدیگر قرار
میگیرند و هر یک از عناصر این جفتها معرف گرایشات شخصیتی افراد در جامعه است .سنتی بودن
آداب و رفتارها ،سن ازدواج را تحت تاثیر متغیرهای الگویی قرار میدهد .کارلسون ،آداب و سنن افراد
جامعه را یکی از عوامل موثر بر سن ازدواج بیان میکند .با توجه به سطح معنیداری ( )2/222و مقدار
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همبستگی ( )-2/818بین میزان سهلگیری ازدواج از سوی خانواده دختر و سن ازدواج اینگونه
نتیجهگیری میشود که هر چه میزان سهلگیری از سوی خانواده دختر بیشتر باشد ،سن ازدواج پایینتر
میآید و بالعکی براساس دیدگاه مرتن میتوان امعان کرد که پدیده اجتماعی ازدواج به عنوان یکی از
اهداف تعیینشده جامعه با راهها و وسایل مورد نیاز در جهت رسیدن به آن هماهنگ نیست .بین شهر و
روستا و سن ازدواج تفاوت وجوددارد .به عبارتی متغیر نوع محل زندگی بر سن ازدواج دختران تاثیر دارد.
بنابراین سن ازدواج در شهر بیشتر از روستاها میباشد .نتیجه به دست آمده با توجه به سطح معنیداری
( )2/221و کمتر بودن از ( )2/20بین محل زندگی و سن ازدواج میتوان این گونه نتیجه گرفت که نتایج
آماری به دست آمده از تجزیه و تحلیل با تحقیقات مرادی( )1892و مسعودی بالدی( )1830همسو
میباشد .با توجه به سطح معنیداری ( )2/222و مقدار همبستگی ( )-/211بین میزان بیاعتمادی
اجتماعی و سن ازدواج دختران نتیجه میگیریم که هر چه میزان بیاعتمادی اجتماعی از ارف خانواده به
دختران بیشتر میشود ،سن ازدواج دختران پایینتر میآید .و بالعکی هرچه ازدواج در سنین باالتر صورت
بگیرد ،میزان اعتماد خانواده به دختران بیشتر و بهعبارتی بیاعتمادی به دختران کمتر میشود .با توجه به
تئوری نوگرایی آنتونی گیدنز یکی از مهمترین آفتهای اجتماعی که هر جامعهای را با مشکل جدی
مواجه میسازد ،فقدان اعتماد میان اعضای جامعه یا به اصطالر بیاعتمادی است .گسترش بیاعتمادی و
دورویی در روابط اجتماعی و گسترش انواع انحرافات اخالقی در سطح جامعه به نهاد خانواده و مناسبات
انسانی نیز تسری یافته و اساساچ کیفیت ارتباط با دیگران را دچار شک و تزلزل کرده است .بنابراین با
توجه به سطح معنیداری ( )2/222و مقدار همبستگی ( )2/111میتوان نتیجهگیری کرد که هر چه
میزان امنیت اجتماعی زنان بیشتر باشد ،سن ازدواج نیز باالتر میآید.
پیشنهادها

 بیان مستدل و منطقی علل ،پیامدها و اثرات مثبت و منفی سن ازدواج و راهکارهای تعدیل آن ،ازاریق ایجاد برنامه های تجزیه و تحلیل و نقد مسائل اجتماعی جوانان با حضور متخصصان و مشارکت
جوانانی که دارای دیدگاهها و عقاید فکری مختلف هستند.
 آگاهسازی و بیان ریشهها و معانی ماتی ازدواج با توجه به عدم آگاهی برخی از افراد از معانی وریشههای ازدواج.
 تولید و ساخت فیلمها ،سریالها و مستندهای آگاهی دهنده به افراد ،درمورد اثرات و پیامدهای ازدواجزودرس.
 تولید و ساخت برنامههایی با محتوای چگونگی ایجاد خانواده سالم ،نقش و ویژگیهای آن ،به منظورحذف اثرات نامطلوب ازدواج زودرس.
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 نظرسنجی از قشرهای مختلف جوان ،در گروههای سنی مختلف ،جهت ارزیابی برنامههای فعلیرسانهها و بکارگیری پیشنهادهای آنان برای ایجاد برنامههای متنوع و جذاب در زمینههای مختلف ،با
هدف کاهش توجه به برنامههای ماهوارهای.
پیشنهادهای پژوهشی

انجام مطالعات تطبیقی برای بررسی مسائل اجتماعی از جمله سن ازدواج؛ زیرا هماناور که گفته شد
مسائل اجتماعی مختلف از ساختارهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی مختلف نشات میگیرند،
بنابراین برای به دست آوردن نتایج مکمل و صریح ،انجام مطالعه تطبیقی مانند بررسی یک مساله
اجتماعی در دو شهر مختلف ،میتواند ،بسیار موثر باشد.
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