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 چكيده

اجتماعي تأخير سن ازدواج يـا بـه     اخير در ايران، مسئلههاي  با توجه به تحوالت جمعيتي و اجتماعي در طول دهه
تواند به  تعبير برخي، پيامدهاي منفي ناشي از اين امر پديد آمده است و با توجه با بافت اجتماعي، در صورت استمرار مي

ز دختران به مجردين ميزان سن در اولين ازدواج يا احتماالً پيوستن بخشي ا. بحران تبديل شود و حيات جامعه را تهديد كند
عالوه بر مناطق شهري، در نواحي روستايي نيز اين . قطعي در همه نقاط كشور، طبق آمارهاي رسمي در حال افزايش است

طور جدي جلوه كرده است و با توجه به شرايط دختـران روسـتايي و محروميـت آنهـا از بسـياري از حقـوق و        مشكل به
هاي ناشي از عدم ازدواج و خطر پيوستن به خيل مجردان قطعي در  ها و ننگ و انگخدماتي كه در نقاط شهري وجود دارد 

اما مسأله اين است كه ماننـد سـاير مسـائل    . جوامع سنتي و بسته روستايي، اين معضل از اهميت بيشتري برخوردار است
اهميت و اولويـت قـرار دارد و   است و جامعه روستايي در درجه دوم  »شهرزده«و  »شهرمحور«ها در ايران  اجتماعي، نگاه

در اين مطالعه، از چهارچوب نظري مدل انگيزه . رسد ريزان نمي صداي محروميت مضاعف دختران روستايي به گوش برنامه
مبتنـي بـر   هـاي   و نظريه مهـاجرت ) گود، بكر و لستاقي(، نظريه تغييرات الگوي ازدواج )ساداني و تودارو(مهاجرتي زنان 

هـاي ثانويـه و مطالعـه     روش تحقيق در بررسي حاضـر، تحليـل داده  . استفاده شده است) من و ولفبهر( گزينش جنسيتي
توسعه محلي، توسعه پايدار و (ميداني نگارنده با تكنيك ارزيابي مشاركتي در روستاهاي استان همدان در قالب سه پروژه 

حي روسـتايي اسـتان همـدان اسـت و منـاطق      جامعه آماري، زنان و دختران نـوا . است) بررسي اشتغال دختران روستايي
هـاي تحقيـق، بيـانگر همسـويي الگوهـاي       يافتـه . روستايي منتخب در شهرهاي رزن، بهار، فـامنين و نهاونـد قـرار دارنـد    

روستايي، داليل عمده تأخير سن و كاهش شانس ازدواج در روستاها ناشـي از افـزايش تحصـيالت     -همسرگزيني شهري
هـاي   بيكاري و كمبـود فرصـت  (اقتصادي  و مشكالت) گزينش جنسيتي(هاجرت جوانان به شهر مردان جوان روستايي، م

 .است) شغلي
  

 .كاهش شانس ازدواج، سن ازدواج، گزينش جنسيتي مهاجرت ،ييدختران روستا :ها كليدواژه
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 مقدمه
در  تـأخير اجتماعي   هاي اخير، مسئله با توجه به تحوالت جمعيتي و اجتماعي ايران در طول دهه

. سن ازدواج يا كاهش شانس ازدواج براي دختران شهري و روستايي به يك بحران تبديل شـده اسـت  
طبق آمارهاي رسمي، افزايش سن در اولين ازدواج در همه نقاط كشـور، در حـال افـزايش اسـت كـه      

د از دشواري تأمين معيشت و بيكاري، افزايش توقعات زنان و مردان جوان، شيوع ازدواج در دوران بعـ 
سربازي و تحصيالت دانشگاهي و افـزايش دسترسـي زنـان بـه خـدمات اجتمـاعي ماننـد آمـوزش و         

هاي رايج، تغيير نگرش بـه ازدواج و زناشـويي و تحـوالت     چشمي وهم هاي ناشي از چشم گيري سخت
وقوع ايـن پديـده   . باشد مربوط به روابط دو جنس و گسترش شهرنشيني و غيره از جمله داليل آن مي

تواند پيامد طبيعي تغييرات فوق باشد، اما نكته مهم در اين باره، افزايش سريع نرخ ايـن   حدودي مي تا
هاي مسـائل اجتمـاعي از    براين، مسئله مذكور، همه ويژگي عالوه. باشد تغييرات است كه قابل تأمل مي

ارزشي داشـتن،   جمله عمومي بودن، جمعي و غيرفردي بودن، تاريخي بودن، واقعي بودن، بعد كيفي و
را دارا ) 14: 1380عبدالهي، (و قابل كنترل بودن ن، قانونمند بودن، خصلت چندبعدي متغير و نسبي بود

 .هاي  اجتماعي تلقي شود است و بايستي تهديدكننده حيات و ارزش
هاي اخير، بحث تأخير در سن ازدواج يا عدم توازن در تعـداد دو جـنس،    در ايران در طول سال

هـايي در معنـا و مفهـوم، در بـين      و غيـره، بـا تفـاوت   ) 1380آهـي،   درودي(دواج در ايـران  كـاهش از 
نظران علوم اجتماعي ايران مطرح شده، اما آنچه كمتر مورد توجه قرار گرفته اسـت، وضـعيت    صاحب

شود سيماي كـاهش شـانس    باشد كه در مقاله حاضر تالش مي اين پديده در جامعه روستايي كشور مي
براي دختران روستايي و داليل و پيامدهاي آن در روستاهاي منتخب  استان همدان نشـان داده  ازدواج 

 .شود

 
 بيان مسئله

خانواده و زناشويي يكي از نهادهاي اجتماعي است كه در ساليان اخير تحوالت بسياري در شكل 
ش ازدواج و شواهد بيانگر پيدايش جدي برخـي مشـكالت ماننـد كـاه    . و كاركرد آن پديد آمده است

به اعتقاد  برخي محققان، اين موضـوع، در حـال   . تأخير در سن ازدواج و پيامدهاي اجتماعي آن است
 است، ولي ممكن است در آينده از اين مرحله نيز عبور كنـد و بـه يـك    »مسئله اجتماعي«حاضر يك 
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وسـتايي، بـا انـدكي    در ايران بسياري از تغييرات اجتماعي در جامعـه ر . تبديل شود »بحران اجتماعي«
يكي از . جمله استآن  دهد كه تحوالت در حوزه خانواده از تأخير در مقايسه با جامعه شهري رخ مي

: داليل اين دگرگوني، تغييرات مربوط به ساخت و حركات جمعيت در جامعه روسـتايي ايـران اسـت   
توانـد در   چه اين اثرپذيري ميشايد هيچ نهادي به اندازه خانواده از تحوالت جمعيتي تأثير نپذيرد و گر

مواردي با عدد و رقم بيان شود، ولي بيشتر جنبه كيفي دارد و همراه با تحوالت جمعيتي، اين نهاد نيـز  
 ).19: 1380زنجاني، (شود   متحول مي

در طول چند دهه اخير، مواهب و دستاوردهاي توسعه در جامعه روستايي، بيشتر نصـيب مـردان   
توسعه، زنان بيش از مردان از پيامدهاي منفي توسعه و  نيافته يا درحال كشورهاي توسعهشده است و در 

نيافتگي مهمترين مسئله زنان هست و از پيامـدهاي منفـي    بينند، اين توسعه تغييرات اجتماعي آسيب مي
تـري   ينبينند، زيرا آنهـا در مقايسـه بـا مـردان از موقعيـت اجتمـاعي پـاي        نيافتگي بيشتر زيان مي توسعه

تـري   برخوردارند و بديهي است هر قشري از اقشار جامعه كه در مقايسه با سايرين در جايگـاه پـايين  
شـود   برد و عوارض منفـي آن بيشـتر نصـيبش مـي     قرار گيرد، از پيامدهاي مثبت توسعه كمتر سهم مي

ه كشـورهاي  توسعه نيست، بلكـ  با اين حال، اين موضوع مختص جوامع درحال). 2: 1386عبداللهي، (
به هر حال، مشاركت زنان جامعـه دهقـاني   . اند يافته نيز در گذشته چنين وضعيتي را تجربه كرده توسعه

شد، زنان براي انتخـاب وظـايف    در فعاليت كشاورزي، موجب برابري جنسيتي در جوامع دهقاني نمي
تند كـه در ايـن بـاره،    خود در مزارع كه در اغلب موارد در تملك و كنترل مردان بـود، اختيـاري نداشـ   

هـاي   ريزي برنامه). 34: 2008سيرني، (تر بود  هاي گسترده بسيار وخيم موقعيت زنان جوان  در خانواده
اند بهبود پايداري در شرايط دختـران روسـتايي    توسعه و نوسازي با وجود دستاوردهاي بسيار، نتوانسته

و خدماتي كمك كننـد كـه در نقـاط شـهري     پديد آورند و به رفع محروميت آنها از بسياري از حقوق 
 .براي دختران وجود دارد

مهاجرت گسترده مردان جوان به شهرها و برهم خـوردن نسـبت جنسـي در روسـتاها، موجـب      
هاي ناشي از عـدم ازدواج و خطـر    كاهش شانس ازدواج دختران شده است، اما اين خأل همراه با ننگ

تر روستايي، اين معضـل را از اهميـت بيشـتري     ي و بستهپيوستن به خيل مجردان قطعي در جوامع سنت
هـا در ايـران    با توجه به اينكه در اين زمينه نيز همانند ساير مسـائل اجتمـاعي، نگـاه   . كند برخوردار مي
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ريـزان   است و جامعه روستايي در درجه دوم اهميت و اولويت قرار گرفتـه اسـت، برنامـه    »شهرمحور«
 . كنند ف دختران روستايي و كاهش شانس تشكيل خانواده توجه ميتوسعه كمتر به محروميت مضاع

هاي شغلي، عدم جـذابيت محـيط    ويژه كمبود فرصت به(پسران جوان روستايي به داليل مختلف 
گيرنـد   تصـميم مـي  ) بسته روستايي و نامطلوب بودن كار كشاورزي به شكل سنتي و بخور و نميـر آن 

 87طبق يك تحقيـق ميـداني در شـهر همـدان،     . روستا بازگردند مهاجرت كنند و كمتر تمايل دارند به
درصد افراد مهاجر به شهر، با وجود مشكالت موجود تمايـل نداشـتند بـه روسـتاهاي خـود برگردنـد       

 -دهد كه مهاجران از جملـه مهـاجرين روسـتا    همچنين نتايج تحقيقات نشان مي). 250: 1386نقدي، (
تـوان گفـت كـه جـوان و      به عبارت ديگر، مي. ن روستايي هستندشهري عموماً جوان، باسواد و نخبگا

زا و روند بهبود  هاي روستايي، از  جمله عواملي است كه فرايند توسعه درون گزين بودن مهاجرت نخبه
و در نتيجـه در جامعـه روسـتايي،    ) 239: 1383زاهـدي،  (كند  شرايط زندگي در روستاها را مختل مي

اين پديـده در روسـتاي   (شود  ر نواحي شهري، جمعيت جوان مشاهده ميجمعيت پير و سالخورده و د
اين ناحيه به روسـتاي پيـران و سـالخوردگان    . كند تاريخي ابيانه، توجه گردشگران را به خود جلب مي

تغييرات مهمي را در تركيب سني و جنسي جمعيـت   نيزافزايش سريع جمعيت شهري ). معروف است
هجوم جوانـان روسـتايي بـه     زيرا ،كند با معضالت ناشي از آن مواجه ميرا شهرها آورد و  ميبه وجود 

ساير گروه به نسبت اين و  شود ميشهرها موجب افزايش سريع جمعيت شهري در گروه سني جوانان 
 :1382 ي،نقـد ( كنـد  را با مشكل مواجه مـي  ، مسكن و غيرهكه مسئله اشتغال گردد نامتعادل مي ها گروه
نشـين را   سـال حاشـيه   10افـراد بـاالي   دهند،  نشينان را جوانان تشكيل مي از حاشيهسهم مهمي  .)130

اند، افراد   كردهد كه روستا و زادگاه خود را به اميد كار و فعاليت در شهرها ترك نده جواناني تشكيل مي
دبيرسـتان  از  بـاالتر قادر به ادامه تحصيل در مقاطع  ،فقر مالي و فرهنگي والدين خود دليل بهباسواد نيز 

  .) 21: 1372، سماواتي(نيستند 
تغييـر در  . كنـد  ها و تحوالت  بسياري را تجربه مـي  در حال حاضر، نهاد خانواده در ايران چالش

هرم قدرت، شكاف نسلي بين والدين و فرزندان، تحول الگوهاي تربيتي، كاهش بعـد كمـي خـانوار و    
ات ديگر، بـه تـأخير افتـادن ازدواج و غيـره همگـي      واگذاري هر چه بيشتر وظايف به نهادها و مؤسس

هاي شهري، تأخير در سن ازدواج را پذيرفته و به زنان فرصت بيشتري بـراي   موجب شده است محيط
از تماشاي تلويزيون گرفتـه تـا ورزش،    -بلوغ فكري و عاطفي، تحصيل، كار و گذران اوقات فراغت 
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عي بيشتر در مناسبات اجتماعي و تنوع حضور در مراكز گيري اجتما و سهل -پارك، خيابان و اينترنت 
ها در اختيار دختران جوان روستايي ايران  زني و غيره را داده است، اما اغلب اين فرصت خريد و پرسه

هاي اجتماعي  بنابراين در كنار همه محروميت. نيست يا اينكه صرفاً براي تعداد اندكي از آنها مهيا است
نگ اجتماعي ناشي از تجرد قطعي يا پيردختر بودن قدرت تحمل اين قبيل دختران در نقاط روستايي، ا
نما شدن در جامعه كوچك و بسته روستايي براي دختراني  فشار هنجاري و انگشت. را كمتر كرده است

 .دهند، آزاردهنده است كه شانس ازدواج را از دست مي
هر چه درصد افراد ازدواج نكرده : ي داردافزايش سن ازدواج، پيامدهاي اجتماعي و رواني بسيار

شود كه اين پديده نيز مسائلي مانند انزوا و زندگي  افزايش يابد، بر درصد افراد مجرد افزوده مي
البته ). 19: 1380زنجاني، (كند  هاي اجتماعي را تشديد مي پريشي آورد و روان اي را به وجود مي حاشيه

ن از حقوق اجتماعي مانند مالكيت و زناشويي، همواره متأخرتر از بايد يادآوري كرد كه برخورداري زنا
. اند در همه مناطق، زنان ديرتر از مردان به حقوق اساسي شهروندي دسترسي يافته: مردان بوده است

اكنون زنان از حقوق مدني بسياري برخوردار هستند، از جمله حق ارث و كنترل آن و نيز حتي حقوق 
 ).13: 2008، 1مارل(ازدواج 

 
 ازدواج در مناطق روستايي ايران

رفت كه ازدواج از عموميـت بيشـتري    در  گذشته در مناطق روستايي به داليل مختلفي انتظار مي
يافته، جوانان را به ازدواج تشـويق و   برخوردار شود، از جمله خانواده پدرسري يا خانواده پدري توسعه

و بنـدهاي   كـرد، قيـد   كرد، كار در بخش كشاورزي، مرد را به داشتن همسر نيازمنـد مـي   حتي وادار مي
شد، اعتقادات ديني نيز در ازدواج نقـش مهمـي    اجتماعي و عرف موجب گرايش جوانان به ازدواج مي

استحكام اعتقادات دينـي در ميـان روسـتاييان،     دليل بهداشته و دين مشوق ازدواج بوده است، همچنين 
ـ    ز  يكـي از داليـل   تنها رابطه ممكن و قابل قبول جنسي، رابطه زن و شوهري بود كه ايـن موضـوع ني

بـراين، عموميـت ازدواج در روسـتاها     عـالوه . عموميت و ازدواج زودرس در مناطق مذكور بوده است
بسيار بيشتر از شهرها بوده است، زيرا زنان ساكن در شهر به داليل مختلفي ماننـد تحصـيالت، كـار و    

 ).78: 1368وثوقي، (كنند  ميافزايش توقعات و مسائلي از اين قبيل، به تعداد كمتر و ديرتر ازدواج 

 
1 Morell 
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هاي فوق در نواحي روستايي  هاي اخير، داليل و انگيزه دهند در دهه اما آمارهاي موجود نشان مي
اي به نسبت جنسي زنان و مـردان روسـتايي    نگاهي مقايسه. است  هايي جدي مواجه شده نيز با چالش

ارد، گرچـه ايـن تركيـب در همـه     زن وجـود د  100مـرد، حـدود    103دهد كه در مقابل هـر   نشان مي
سـال، تعـداد    50تـا   25ويژه در جمعيت  براي مثال، در سنين فعاليت به(هاي سني يكسان نيست  گروه

مرد وجود  85سال، در مقابل هر صد زن حدود  39تا  35يابد، همچنين در گروه سني  زنان افزايش مي
 1383شـفيق،  (دهـد   ز روستا را نشان ميكه اين وضعيت خارج شدن نيروي فعال مرد به خارج ا) دارد

دهند كه ميانگين سن در اولين ازدواج،  در نـواحي روسـتايي ايـران در     همچنين آمارها نشان مي). 80:
 .طول پنجاه سال اخير رو به افزايش بوده است

 ميانگين سن در اولين ازدواج ): 1(جدول 
 شهري روستايي سال
1335 3/19 5/18 
1345 9/17 0/19 
1355 1/19 2/20 
1365 6/19 2/20 
1375 3/22 0/22 
1385 4/23 3/23 

 132:  1386و مركز آمار ايران،  70: 1379حسيني، : منبع                
 

هـا را   نكـرده  هاي جهاني نيز افزايش سن در اولين  ازدواج و نسبت زنان هرگـز ازدواج  حتي داده
: 2004، 1اسـكات (است شانس  زندگي زنان را بهبـود بخشـد   دهند كه البته اين پديده ممكن  نشان مي

. شـود  يك مسئله اجتماعي ظاهر مـي  عنوان بهاما گاهي نيز در صورت فراهم نبودن ساير شرايط، ). 10
افزايش  1375سال در سال  3/22، به 1335سال در سال  3/19ميانگين سن ازدواج دختران در ايران از 

رسيده است كه توسعه شهرنشيني، اشاعه تحصـيالت،   5/22به  5/18در نقاط شهري نيز از . يافته است
تـرين داليـل ايـن     ر بين دختران از جملـه عمـده  تمايل به كسب شغل و نياز به داشتن استقالل مالي د

 ).89:  1378بلدوي، (باشد  افزايش مي
 

  
 
1 Scott 
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 ميانگين سن ازدواج در مناطق روستايي و شهري  مقايسه :)1( نمودار

 
        

 ساله بر حسب جنس به تفكيك نقاط شهري و روستايي 15-19درصد افراد ازدواج كرده ): 2(جدول 
 روستائي شهري 

 زن 5/38مرد  9/8 زن 3/45مرد    3/19 1335
 زن 2/20مرد  5/3 زن 3/16مرد     9/1 1375

 60: 1378به نقل از زنجاني و همكاران،  68: 1379، حسيني                                    

 
درصـد   9/17درصـد بـه    41از  -سال  19تا  15گرچه كاهش ميزان افراد ازدواج كرده در سنين 

نفسـه مثبـت و بيـانگر     فـي  -درصد در بين دختران روستايي  2/20به  5/38براي زنان در كل كشور و 
تحول مهمي در جامعه ايران  است، ولي در جامعه مذهبي و سنتي روستايي ايـران كـه رفـع نيازهـاي     

شناسد، افزايش سن در اولين ازدواج و كـاهش   سي را فقط از طرق مشروع و قانوني به رسميت ميجن
يكي از پيامدهاي اين . عموميت ازدواج در مناطق روستايي را نبايد به سادگي جامعه شهري تفسير كرد

اهش قابـل  كـ . شرايط، تمايل مردان مسن به ازدواج با زنان جوان تر و در تعداد بيشتر در روستاهاست
مالحظه شانس ازدواج، همراه با كوچ جوانان روستايي پسر به شهر، مشكل را براي دختران دوچنـدان  

در جامعه روستايي و عشايري، زنان در مقايسه با مردان بـه ميـزان بسـيار كمتـري از مواهـب      . كند مي
ـ    دليـل  بـه از زنان روستايي . هاي  توسعه برخوردار هستند برنامه ه منـابع اطالعـاتي و   عـدم دسترسـي ب

: 1372شـهبازي،  (شـود   ترين اقشار جامعه بزرگ ايـران يـاد مـي    مستضعف عنوان بهامكانات آموزشي، 
ميزان رفاهي كه زنان روستايي از آن برخوردار هستند، عموماً كمتر از ميزان رفاه مردان روستايي ). 413
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شهري در ايران  -هاي روستامهاجرت همان طور كه قبالً گفته شد، الگوي). 156: 1382رضوي، (است 
سـال، ميـزان مهـاجرت زنـان و مـردان       29سال و بـاالي   19هاي سني زير  دهد كه در گروه نشان مي

بيشـترين تفـاوت در   ) سـن ازدواج (سالگي  29تا  20روستايي به يكديگر نزديك است، اما در فاصله 
قاسـمي،  ) (1385زن در سرشـماري   222289مرد در برابر  473903(شود  ميزان مهاجرت مشاهده مي

1388 :151.( 
 

 چارچوب نظري
هاي اخيـر، يكـي از موضـوعات مهـم محققـان علـوم اجتمـاعي و         توجه به مسائل زنان در دهه

ريزان توسعه بوده است، زيرا به اعتقاد برخي محققان دستيابي به توسعه، مستلزم توجـه بـه ايـن     برنامه
: 1386طالب، (پذير نيست  توسعه بدون توجه به قشر زنان امكان دستيابي به اهداف: موضوع مهم است

. هاي مطالعات زنان و خانواده، تحوالت مربـوط بـه ازدواج و طـالق اسـت     يكي از مهمترين حوزه). 2
مطالعه پديده ازدواج در جامعه روستايي، مستلزم توجه همزمان به مهاجرت است، زيـرا مهـاجرت بـر    

هاي  هاي بارز جامعه روستايي كشور در سه دهه اخير، حركت از ويژگي. ذاردگ ساختار ازدواج تأثير مي
انـد   شوند كه عبارت مهاجران روستايي دو گروه متمايز را شامل مي... مكاني جمعيت و مهاجرت است

 1355در فاصله دو سرشـماري  ). 84: 1383شفيق، (و روستاييان فقير ... كرده روستايي از افراد تحصيل
 1385تـا   1375اند، و در فاصـله   ميليون نفر از روستاها به نواحي شهري مهاجرت كرده 5/1، 1365تا 

ميليون نفر مهاجر روستاشهري ثبت شده است كه دليل اصـلي آن، نـابرابري در دسترسـي بـه      2,2نيز 
اغلـب مهـاجران،   ). 199: 1371زنجـاني،  (مواهب توسعه و تفاوت نوع زندگي در شهر و روستا است 

و نوگرايـان بيشـتر از    هـا  كرده تحصيل. قرار داشتند 34-15ويژه مردان جوان بودند كه در سنين  همرد ب
. دهـد  كنند كه اين موضوع، شانس ازدواج دختران روسـتايي را كـاهش مـي    همه از روستا مهاجرت مي

جرت و هاي مهـا  گيري از نظريه از اين رو، بهره. پديده كاهش شانس ازدواج نيز در حال افزايش است
 . تواند براي تبيين پديده كاهش شانس ازدواج دختران مناسب باشد شناسي خانواده مي جامعه

در اواخر قرن نـوزدهم  . هاي متعددي درباره آن بيان شده است اي است كه نظريه مهاجرت پديده
ن قـواني «هـاي داخلـي در كشـورهاي اروپـايي      دست آمـده از مهـاجرت   هاي به راونشتين بر اساس داده

در قوانين وي بر نقش عوامل اقتصادي در مهاجرت از نواحي روسـتايي  . بندي كرد را فرمول »مهاجرت
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طبق قوانين راونشتاين تالش  2اخيراً نيز سجاستد و  لي). 3: 2000، 1كوساگو(به شهري تأكيد شده بود 
 . تري بيان كنند اند كه نظريه جامع كرده

فايـده فـردي، مـدلي دوبخشـي از مهـاجرت ارائـه        هزينههريس و تودارو بر اساس اين رويكرد 
هاي بنيادين در ساختار بازار كار بين نـواحي روسـتايي و    در اين مدل، مهاجرت نتيجه تفاوت. اند كرده

شـهري را ناشـي از شـكاف     –انديشـمندان فـوق، مهـاجرت روسـتا    . نواحي شهري تلقي شـده اسـت  
اي نظامندتر  تودارو با بسط مدل مذكور، به شيوه. ننددا دستمزدي بين درآمدهاي شهري و كشاورزي مي

هـاي اقتصـادي    در مدل مهـاجرت وي، بـر انگيـزه   . از مهاجرت ارائه كرده است 3اي دافعه-مدل جاذبه
خود از  4شود يك مهاجر بالقوه محصول خالص مورد انتظار خاص تأكيد شده است و در آن فرض مي

محصول خالص مورد انتظار بر حسب تفاوت درآمدهاي واقعي بـين  . رساند مهاجرت را به حداكثر مي
از . شـود  هاي شغلي شهري و روستايي و نيز امكانات يك شغل شـهري ادراك و ارزيـابي مـي    فرصت

محصول شود كه يك مهاجر بالقوه، مقصدي را انتخاب خواهد كرد كه  ، در مدل تودارو فرض ميرو اين
مدل مزبور در جريان انتقـال از اقتصـادهاي كشـاورزي بـه     . بيند خالص مورد انتظار بيشتري تدارك مي

كنـد،   استدالل مي 5گونه كه پدرازا با اين حال، همان. ها كاربرد دارد روستايي، براي بسياري از مهاجرت
هـاي مردانـه    ه، بر مهـاجرت ها بدون در نظر گرفتن منطقي جداگانه براي مهاجرت مستقل زنان اين مدل
هسـتند، امـا اغلـب     6طرف هاي مهاجرت به لحاظ جنسيتي بي ، گرچه اكثر مدلرو از اين. كنند تأكيد مي

هاي جنسـيتي   ها درباره مهاجرت ممكن است متأثر از تفاوت اند كه تصميم آنها به اين نكته توجه نكرده
توسعه موجـب شـده اسـت برخـي از      درحالهاي زنان در كشورهاي  افزايش اخير در مهاجرت. باشند

از جمله اولـين انديشـمنداني    7ثاداني و تودارو. هاي رايج مهاجرتي را زير سؤال ببرند انديشمندان مدل
آنهـا بـه   . هاي روستا شهري زنان ارائه دهند اند چارچوبي مفهومي براي مهاجرت هستند كه تالش كرده

كنند مـدل مفهـومي    ، تالش ميرو از اينهايي دارند و  يتهاي مرسوم، محدود اين نكته رسيدند كه مدل
  . هاي زنان ابداع كنند براي مهاجرت

 
1  Kusago  
2  Sjaasted & Lee 
3  Pull- Push 
4  Expected Net Gain 
5  Pedraza 
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در ايـن زمينـه نيـز    . يـابي اسـت   هاي زنان نيز مانند مهاجرت مردان، معطوف بـه شـغل   مهاجرت
هاي شغلي و دستمزد، خواه واقعي يا ادراكي، ميان نواحي شهري و روستايي از اهميت بسياري  فرصت

دليلـي   عنوان بهاما يك ويژگي متفاوت مهاجرت مردان در مقايسه با زنان، اهميت ازدواج . خوردارندبر
فرهنگي نيز ممكـن اسـت عـاملي     -هاي اجتماعي  ، ارزيابيرو از اين... مهم براي مهاجرت زنانه است

  .)8: 2000، كوساگو( هاي زنانه باشند مؤثر در مهاجرت
انگيزه زنان براي ازدواج ، 1فايده فردي هريس و تودارو –تودارو و ثاداني  نيز با بسط مدل هزينه 

كننده در مهاجرت زنان تلقي كردند كه در مقايسه بين بازارهاي ازدواج نـواحي   عاملي تعيين عنوان بهرا 
تعامل بـين عوامـل    آنها همچنين معتقد بودند كه مهاجرت زنان، نتيجه. روستايي و شهري مطرح است

فرهنگي و عوامل محيطي مانند قدرت اقتصادي خانوار، ساختار اجتمـاعي   -اقتصادي فردي، اجتماعي
هاي اشتغال، امكانات ازدواج در نـواحي شـهري،    شهر در درآمد و فرصت -هاي روستا خانواده، تفاوت

، )سن مناسب براي ازدواج براي مثال(هاي زندگي زنانه  فرهنگي مرتبط با سبك -هنجارهاي اجتماعي 
شود كه  همانند مدل تودارو، در مدل ساداني و تودارو نيز بر اين ايده تأكيد مي. سن و تحصيالت است

دهند، اما در محاسبات خود آشـكارا بـه عوامـل     ها و فوايد مهاجرت را مورد توجه قرار مي زنان هزينه
هـاي فـوق    نكته مهم اين است كه مدل. كنند ياجتماعي و فرهنگي نيز در كنار عوامل اقتصادي توجه م

در مورد ايران زياد كاربرد ندارند، زيرا مهاجرت مستقل زنان روستايي در ايران فراواني قابـل تـوجهي   
 .ندارد

هـاي زنانـه در نيكاراگوئـه را     به تبعيت از چارچوب ساداني و تودارو، مهـاجرت  2بهرمن و ولف
وه بر عوامل مربوط به بازار كار، عوامل مربوط به بـازار ازدواج را  بررسي كردند و در مطالعه خود، عال

يافته جالب آنهـا  . اند هاي زنانه مورد توجه قرار داده اي در مهاجرت ناحيه هاي بين نيز براي تبيين ازدواج
 البتـه . اين بود كه ازدواج با مردي با درآمد باال، عامل بسيار مهمي در تعيين مقصد مهاجرت زنان است

تري از عوامـل ماننـد    دامنه وسيع دليل بهتر، نه صرفاً براي ازدواج يا به داليل اقتصادي، بلكه  زنان جوان
آمال مربوط به كار، الگوهاي مصرف در نواحي شـهري، افـزايش مهـارت و دانـش و توسـعه مشـاغل       

ي بيشـتري غيـر از   ، در مدل ثاداني و تودارو بايستي بـه عوامـل غيراقتصـاد   رو از اين. كنند مهاجرت مي
 ). 12: 2000كوساگو، (ها براي ازدواج توجه شود  انگيزه

 
1 Harris & Todaro 
2 Behrman & Wolfe 
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شناسي خانواده نيز محققان براي تبيين تغييرات الگوي ازدواج، عوامل و متغيرهـاي   از بعد جامعه
طوري كه ويليام گود معتقد است كـه تغييـرات ملموسـي در نظـام خـانواده در       اند، به ذيل را بيان كرده

كنند كه عبارت است  ال وقوع است كه همه اين تغييرات در نقطه مشتركي با همه تالقي ميجهان در ح
بـه  . هاي از قبل تعيين شده و افزايش آزادي در انتخـاب همسـر   كاهش ازدواج ،از افزايش سن ازدواج

). 57: 1963گـود،  (شـوند   اعتقاد وي، پارامترهاي ازدواج در جوامع مختلف، به همگرايي نزديـك مـي  
مچنين به اعتقاد برخي محققان، افـزايش سـن ازدواج، بـه عوامـل اقتصـادي، اجتمـاعي و تغييـرات        ه

فرهنگي مانند افزايش عالقه زنان به ادامه تحصيل و اشـتغال، تغييـر نگـرش بـه زنـدگي خـانوادگي و       
، افـزايش نقـش زنـان در اقتصـاد     )102-65: 2001راثرفـورد،  (برقراري روابط جنسي قبـل از ازدواج  

و ) 1987وان دي كـا،  (افزايش تحصيالت زنان همراه با استقالل اقتصادي آنهـا  ) 1985بكر، (انواده خ
) 1380زنجاني، (و گزينش جنسيتي مهاجرت ) 1983لستاقي، (هاي جوانان  ها و ارزش تغيير در نگرش

يكـي از  «: در عين حال، به اعتقاد برخي بازيـابي الگـوي ازدواج در ايـران دشـوار اسـت     . بستگي دارد
طوري كـه بازيـابي هنجـاري     هاي ازدواج در ايران از زاويه سن زوجين، پراكندگي آن است، به ويژگي

سالگي  13يا  12هاي زودرس در سنين  به عبارت ديگر، ازدواج. پذير است مشخص، به دشواري امكان
تواند اين  ه تنهايي نميشود و تعيين ميانگين ب سالگي مشاهده مي 28يا  27هاي در سنين  در كنار ازدواج

اكنـون در بسـياري از كشـورهاي آسـيايي، از     ) 156:  1348بهنـام و راسـخ،   (پراكندگي را نشان دهـد  
افزايش ميـزان   دليل بهكاسته شده و سن ازدواج  -ويژه در مناطق شهري  به -عموميت و ميزان ازدواج 

هـاي مربـوط بـه تشـكيل      ارزش تحصيالت، بيكاري، نسبت جنسي، شهرنشيني، اشـتغال زنـان، تغييـر   
خانواده، تغيير در معيارهاي همسرگزيني، نومكاني به جاي پـدرمكاني، جـدايي محـل كـار و زنـدگي،      

آقاجانيـان،  (اي، شكاف و چالش نسلي بين افراد در جامعه افـزايش يافتـه اسـت     تشكيل خانواده هسته
مراحـل  (تصـادي و اجتمـاعي جوامـع    در بعضي از مطالعات، تغيير در سن ازدواج به تغييـر اق ). 1997
هاي اين دسته از مطالعات، الزامات اقتصادي و اجتمـاعي هـر    طبق يافته. شده است  نسبت داده) توسعه

: 1370و سـگالن،   128: 1370ساروخاني، (كند  دوره، زمان تشكيل خانواده و الگوهاي آن را تعيين مي
ابتداي مرحلـه صـنعتي شـدن، مـردان در سـنين       و در) كشاورزي(در پايان دوره ماقبل صنعتي ). 135

طوري كه آماده شـدن   دليل اصلي تأخير در ازدواج، عدم آمادگي افراد است، به. كنند باالتري ازدواج مي
. به زمان بيشتري نيـاز دارد ) تهيه امكانات الزم براي زندگي مستقل(افراد براي ازدواج از نظر اقتصادي 
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توان كاهش كنترل خانواده بـر ازدواج   اج در ابتداي صنعتي شدن را مياز طرف ديگر، افزايش سن ازدو
توان مدل زير را براي تبيين مسـئله   ظاهراً با توجه به چارچوب فوق، مي). 146: 1354ميشل، (دانست 

 :مورد بررسي، چهارچوب مناسبي دانست
 
 
 

 
 
 

 روش تحقيق
هاي  در بخش كمي، تحليل داده. در اين مطالعه، از روش تحقيق كمي و كيفي استفاده شده است

چندين مطالعه محقق در هاي  هاي عمومي نفوس و مسكن و استفاده از يافته ثانويه و نتايج سرشماري
توسعه محلي روستاهاي بهار، فامنين و نهاوند، (نقاط روستايي استان همدان در قالب سه تحقيق 

توسعه پايدار در روستاهاي دهستان بقراطي بابانظر شهر رزن و بررسي اشتغال در دختران روستايي 
هاي  تايي استان همدان در شهرستانبنابراين جامعه آماري، نقاط روس. مورد توجه قرار گرفت) شهر بهار

هاي عميق با زنان و دختران روستايي و  در بخش كيفي، از مصاحبه. رزن، بهار، فامنين و نهاوند است
 .شان استفاده شد بندي نيازهاي براي بررسي مشكالت آنها و اولويت 1روش ارزيابي مشاركتي روستايي

 
 سؤاالت اساسي تحقيق

آيا همزمان با جامعه شهري، تأخير در سن ازدواج، در ) 1: اند از عبارت سؤاالت اساسي تحقيق حاضر
) 3داليل تأخير در سن ازدواج دختران روستايي چيست؟ ) 2نقاط روستايي نيز در حال وقوع است؟ 

 در فهرست مسائل دختران روستايي، كاهش شانس ازدواج چه جايگاهي دارد؟
 

 
1  PRA 

عوامل و موانع  اقتصادي و فرهنگي مبدا

 يروستا شهر يها مهاجرت

 )مرد و جوان(گزينش جنسيتي مهاجرين 

 كاهش شانس ازدواج براي دختران روستايي مبدأ
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 هاي تحقيق يافته
هاي چند پيمايش و ارزيابي اجتماعي استفاده شده  هاي فوق، از داده شبراي پاسخگويي به پرس

هاي ارزيابي مشاركتي در طول چند  با استفاده از تكنيك 1كه محقق در روستاهاي منتخب استان همدان
سپس موضوعات مرتبط با مقاله حاضر، از مطالعات مذكور استخراج شده و . سال اخير انجام داده است

در اغلب تحقيقات روستايي، مسائل مربوط به ازدواج دختران و . تحليل قرار گرفته استمورد تجزيه و 
هاي  زنان روستايي، كاهش شانس ازدواج آنها، تأخير در سن اولين ازدواج، مشكالت مربوط به هزينه

طور  همان. شده است تشكيل زندگي و طالق در فهرست مسائل مرجح دختران و زنان روستايي بيان
از توابع  ديبي تپه دهد يكي از مشكالت عمده دختران و زنان در روستاي نيز نشان ميول زير كه جد

 .، در كنار ساير مشكالت اجتماعي و اقتصادي، مسئله ازدواج آنها بوده استرزن شهر
 

 ديبي رزن ماتريس مقايسه زوجي مشكالت جوانان روستاي تپه): 3(ول جد
بيكاري مشكل ازدواج آب ها اهميت مالك امكانات ورزشي  مشكالت مدرسه

بيكاري ازدواج آب 0  مدرسه - ورزشي

بيكاري امكانات ورزشي آب 1  امكانات ورزشي - -

 بيكاري - - - ازدواج آب 0

 مشكل ازدواج - - - - آب 0

 آب - - - - - 0

 5: 1382، نقدي: منبع 

 
در . اولين مشكل دختران روستايي بيان شده است عنوان بهازدواج  ،قلعه جوق زمانيدر روستاي 

 :بندي شده است ادامه، مسائل و مشكالت دختران اولويت

نداشتن  -4نبود خانه بهداشت  -3بيكاري دختران روستا  -2 و تأخير ازدواج مشكل تهيه جهيزيه -1
بود مدرسه دخترانه ن -7هاي آموزش خياطي قاليبافي و غيره  نبود كالس -6ازدواج اجباري  -5 يينانوا

رفع مسائل  منظور بهادات دختران روستا هپيشننگاهي به . فقر مالي خانواده و كمبود امكانات -8
 :كند، مؤيد چارچوب نظري تحقيق حاضر نيز است ، عالوه بر اينكه ابعاد مسأله را مشخص ميخويش

 قتصاد خانوار و كمك به ا هاسطح دانش فني آن يايجاد اشتغال از طريق ايجاد و ارتقا -

  در ازدواج ويژه هشخصيت دادن به دختران ب -
 

 .هاي مذكور در فهرست منابع آمده است مشخصات طرح  1
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 احداث خانه بهداشت -

 موزشي نهضت آهاي  برگزاري كالس -

 ييايجاد مدرسه راهنما -

اولويت سوم و . است بيان شدهشرح زير ه ب ييمشكالت دختران روستا ،چورمق در روستاي
 : چهارم دختران روستايي در اين بررسي، مسأله ازدواج و داليل تأخير در ازدواج آنها است

 مشكل تهيه جهيزيه -4مشكل ادامه تحصيل در سطوح باال  -3بيكاري  -2 سوادي بيسوادي و كم -1
 نبود كتابخانه -6 توسط جوانان همان آبادي دختران روستاييافزايش سن ازدواج و عدم ازدواج با  -5

 .و غيره
وام ازدواج به جوانان ، پرداخت مشكالت رفعبراي بهبود امور خود و  اين روستا دختران

در روستاي گندوز همدان . اند حل بيان كرده راه عنوان بهرا  دخترانأي به استقالل ريي و اعطاي روستا
را در بين مسائل مطرح شده دارد و  نيز از مشكل ازدواج دختران روستايي ياد شده است كه رتبه سوم

داده  در جدول زير، ماتريس مشكالت جوانان روستا نشان . حل آن نيز پرداخت وام ذكر شده است راه
 :شده است

 مشكالت جوانان روستايي گندوز يماتريس مقايسه زوج): 4(جدول 
رتبه امتياز 7 6 5 4 3 2 1  مشكالت جوانان روستا

احداث دبيرستان 4 2 بيرستاناحداث  د سرويس احداث دبيرستان احداث دبيرستان شغل *  1احداث دبيرستان 

شغل 1 * * شغل شغل شغل شغل شغل  2ايجاد شغل

سرويس كانون وام 0  * * * وام 3امكانات ورزشي و كتابخانه 
* * * * * وام وام 2 3  4وام ازدواج 

* * * * * سرويس سرويس 3 3  5كردن سرويس  اضافه

* * * * * * وام 0   6احداث كانون در استان 

0 * * * * * * * * 7دوران وام تحصيلي و كشاروزي 
 8: 1382، نقدي: منبع

، روستاي چهاربالغ نيز از كاهش مشكالت جوانان پسر و دختر در دهستان بقراطيدر فهرست 
بندي اين مشكالت، ازدواج در  در اولويت. عنوان يك مسأله ياد شده است شانس ازدواج دختران به

براي غلبه بر بخشي از . ازدواج زنان روستايي -3ادامه تحصيل و  -2بيكاري،  -1: رتبه سوم قرار دارد
دليل اصلي كاهش ازدواج را نيز مهاجرت . اند حل اعطاي وام ازدواج را بيان كرده اين معضل نيز راه

تپه نيز  در روستاي گنچ. اند ه شهر و عدم تمايل آنها به ازدواج با دختران روستايي دانستهپسران ب
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هاي عميق ارزيابي اجتماعي پرژه توسعه محلي، مشكل خود را كاهش  كننده در مصاحبه دختران شركت
نشان داده تپه، از ديد زنان  در جدول زير نيز كه ماتريس مسائل روستاي گنچ. اند شانس ازدواج دانسته

 .شده، اين مسأله از اولويت سوم برخوردار بوده است
 )گنج تپه(هاي پيشنهادي زنان در سايت  ها و پروژه حل مسائل، راه): 5(جدول 

 هاي پيشنهادي پروژه حل راه مسائل

 توسعه شبكه آب اصالح لوله كشي آب آشاميدني

 بهسازي نامناسب بودن معابر محيطي مسائل زيست

ازدواج، (و اجتماعي دختران  آموزشيمسائل 
 )نبود دبيرستان دخترانه و غيره

هاي مرتبط احداث مدرسه و پروژهگسترش فضاي آموزشي و حمايت اجتماعي

 كارگاه زنان سرپرست خانوار ايجاد فرصت و توانايي كسب درآمد كمبود درآمد

 توانمندسازيكارگاه  برگزاري دوره عدم دسترسي به آموزش و مهارت

 .180: 1384و همكاران،  نقدي: منبع     
طور كلي، در اغلب روستاهاي مورد مطالعه، دختران روستايي افزايش غيرمتعارف سن ازدواج  به

آنها مهاجرت، گسترش ارتباطات و . يك مسئله مطرح كردند عنوان بهو كاهش شانس تشكيل خانوده را 
ل بيكاري  را از عوامل مهم تغيير الگوي جوانان پسر براي باسوادي بيشتر پسران روستايي و معض

حلي براي رفع برخي مسائل بيان  راه عنوان بهاند و پرداخت وام را  ازدواج با دختران شهري دانسته
 .اند كرده

 
 گيري نتيجه

بازار، مندي زنان از آن، افزايش ورود زنان به  بهرهآموزش عالي و افزايش  شهرنشيني، گسترش      
و بيكاري، مهاجرت مردان  هاي خانواده و زناشويي در جامعه شهري هاي اقتصادي، تحول ارزش بحران

و جوانان پسر از روستاها به شهر و غيره، موجب تأخير سن ازدواج و كاهش شانس تشكيل خانواده 
نيز مشاهده  ها، در اين باره نوعي همسويي با وجود برخي تفاوت. شده است روستاييبراي دختران 

 ندارد، يتفاوتشهري چندان  دختران روستايي بادختران  از آنجايي كه توقعات و معيارهاي :شود مي
اما در  ،است افزايش يافتهيافته هاي توسعه مهاجرت به شهرها و استان دليل بهسن ازدواج در روستاها 

 ،ر از دختران شهري بوده استروستايي كمت دخترانسن ازدواج  .است كمنيافته هنوز  شهرهاي توسعه
 ).8: 1389كاظمي پور، ( استشدن به همديگر اما در حال نزديك 
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دهد كه موانع اقتصادي، اجتماعي و تغييرات الگوهاي  حاضر نشان ميهاي تحقيق  يافته
همسرگزيني در كنار پديده مهاجرت، موجب كاهش شانس ازدواج دختران روستايي در روستاهاي استان 

ي هاي شناسي و توسعه روستايي ايران بيشتر بر مطالعه پديده متأسفانه تحقيقات جامعه. ه استهمدان شد
هاي ، مهاجرت)مانند اصالحات ارضي و غيره(برداري و تحوالت آن  هاي بهره مانند مالكيت و نظام

فراگير مسائل ، فقر، بيكاري و غيره متمركز بوده و كمتر مطالعه )با رويكرد اقتصادي(شهري  -روستا
اجتماعي جامعه روستايي مانند تعارضات نقشي، تحوالت مربوط به شكاف نسلي، خانواده و زناشويي، 
هويت و فرهنگ، قشربندي و تحرك اجتماعي، مشاركت و موانع آن، توسعه خواهي، انحرافات اجتماعي 

 .خاص جامعه روستايي و غيره مورد مطالعه توجه قرار گرفته است
هاي  شناسي روستايي مورد توجه بيشتر قرار گيرد، استفاده از روش كه بايد در جامعهنكته مهمي 

طور كه در چارچوب نظري  همان. پردازي تركيبي براي تبيين مسائل روستايي است تحقيق و نظريه
اند و  هاي مهاجرت، عوامل اقتصادي بيشتر از همه مورد توجه بوده تحقيق نيز بيان شد، در اغلب نظريه

هاي متأخر به  شود، اما نظريه شهري اكتفا مي-اي روستاه ر تحليل هزينه فايده اقتصادي مهاجرتب
، الزم است در تبيين علل و پيامدهاي رو از اين. اند  تركيبي از عوامل اقتصادي و غيراقتصادي توجه كرده

، به عوامل اجتماعي هاي روستاشهري، عالوه بر عوامل اقتصادي مانند كمبود درآمد و امكانات مهاجرت
هاي بهتر  فرهنگي مانند تغيير نگرش جوانان به خانواده و ازدواج، فراهم بودن شانس ازدواج و گزينه -

ويژه  ، تركيب نظري مورد اشاره در باال  براي تحليل مسائل روستايي بهرو از اين. در شهر نيز توجه شود
اشي از حجم زياد مهاجرت و گزينش جنسيتي مسأله كاهش شانس ازدواج براي دختران روستايي كه ن

 .آن و تغيير الگوهاي ازدواج است، كارآمدي بيشتري دارند
هاي تحقيق در برخي روستاهاي همدان، تخليه روستاها از جوانان مرد  در پايان و متناظر با يافته

ايي و ديده به همسرگزيني از نقاط روست -مهاجرت و عدم تمايل پسران روستايي شهر دليل به
هاي ازدواج براي دختران  هاي ازدواج موجب كاهش فرصت مشكالت عام مانند بيكاري و هزينه

يا خطر تجرد قطعي در  »پيردختر شدن«نكته اساسي فشار هنجاري جدي ناشي از . شود روستايي مي
زم آورد و ال نقاط روستايي است كه برخالف جامعه شهري، شرايط سختي را براي اين گروه پديد مي

در  گر هاي تخريب است در وسايل ارتباط جمعي، مداراي اجتماعي و تحمل به دور از قضاوت
 .خصوص اين دسته از دختران روستايي مطرح شود

هاي تابعي، پوشش واقعي  شود گسترش امكانات و خدماتي مانند آموزش همچنين پيشنهاد مي
هاي  هاي سيار و ثابت و دوره كتابخانههاي ترويج، باشگاه جوانان روستايي،  آموزش، گسترش خانه
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هاي اجتماعي خودجوش و مردمي خاص دختران،  مهارت آموزي خاص زنان، تشويق تشكيل گروه
ها  ها و برنامه فراگير اجتماعي و فرهنگي و ده ثبت نام راديويي و تلويزيوني از زنان براي فعاليت

محلي و غيردولتي براي اين امر است و ممكن ) سمن(نهاد  هاي مردم فعاليت ديگر كه در توان سازمان
اي به منطقه ديگر متفاوت نيز باشد، براي پر كردن خألهاي عاطفي و اجتماعي براي  است از منطقه

در . دختران روستايي مؤثر باشد و به توانمندسازي آنها براي حل معضل تأخير سن ازدواج كمك كند
ارآفريني و خوداشتغالي پسران و دختران جوان روستايي هاي مؤثر و كارآمد براي ك عين حال، با كمك

 .توان به كاهش يا مديريت بهتر مسئله كمك كرد هاي هدفمند مي و رفع كمبودهاي مالي در قالب وام
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