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Abstract 
Iran is a multi-ethnic society and one of the top ten countries with the 

highest ethnic diversity in the world. However, the lack of questions about 

ethnicity in censuses has led to many limitations in comparative studies 

among ethnic groups. This study aimed to investigate marriage patterns 

among different ethnic groups in Iran using National Marriage Survey data 

(2018). Also, the data from the Socio-Economic Features of the Household 

survey, which was implemented in 2001, were used to compare the 

marriage behaviors of ethnic groups in 2018. The findings revealed that 

marriage patterns are different among ethnic groups. A comparison of 

results with studies from two decades ago shows that although traditional 

behaviors have declined among all ethnic groups, ethnic differences 

persist. Generally, ethnic groups can be classified into three categories. 

Baluchs and Arabs who have more traditional behaviors. They had a lower 

average age of marriage. Furthermore, early, consanguineous, arranged 

and ethnic assortative marriages are more common among them. On the 

other hand, there are Gilakis, who have modern marriage behaviors 

compared to other groups, so that they have the highest average age of 

marriage and the lowest early, consanguineous, and ethnic assortative 

marriages. The other four ethnic groups are in the middle: Persians, Turks, 

Kurds and Lors whose behaviors are similar. It seems that socioeconomic 

inequality and subcultural behaviors of ethnics, are the main determinants 

of differences. 
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  چکیده

ان اقوام یو وجود الگوهاي متفاوت ازدواج در م یتی، تنوع قومیرانیجامعه ا خاص يهایژگیاز و یکی

به اطالعات معتبر در مورد قومیـت سـبب شـده اسـت تـا       ی، عدم دسترسحال ینمختلف است. باا

ه روش کمی روبرو باشد. مطالعه حاضر ب یهایاي ازدواج در بین اقوام با محدودیتمطالعات مقایسه

به این منظور،  پردازد.می یهاي ازدواجی در بین اقوام ایرانالگومقایسه و با تکنیک تحلیل ثانویه به 

ـ   ياقتصاد يهایژگیهاي طرح وهمچنین از داده وتحلیل شد. تجزیهاي پیمایش ملی ازدواج هداده

اسـتفاده شـد.    1397ها با سـال  تیقوم یازدواج يسه رفتارهایمقا يبرا )1380(خانوار  یاجتماع

اسـت.   ایـران  رفتارهاي ازدواجـی اقـوام مختلـف   الگوها و  وجود تفاوت معناداري درنتایج حاکی از 

در میـان همـه اقـوام     یسنت يدهد اگرچه رفتارهایش نشان میهاي دو دهه پج با دادهیسه نتایمقا

هاي قومی را  توان گروهمی یطورکل همچنان وجود دارد. به یقوم يهاکاهش داشته است اما تفاوت

 هـا بیشـتر مشـاهده    ها که رفتارهاي سنتی در بین آنها و عرببلوچ :بندي کرددر سه دسته طبقه

هـاي زودهنگـام، خویشـاوندي،    تـري دارنـد و ازدواج  هـا میـانگین سـن ازدواج پـایین    شود. آن یم

که  هستندها ها بیشتر است. در سمت مقابل، گیلکهمسري قومی در بین آنافته و همسانی ترتیب

که بـاالترین سـن ازدواج،   طوريهاي قومی است بهها بیش از سایر گروهرفتارهاي مدرن در بین آن

همسري قومی را دارند. در میانه این دو طبقه،  هاي زودهنگام، خویشاوندي و همسانمترین ازدواجک

ها به هم نزدیـک و تـا حـد زیـادي     قومی فارس، تُرك، کُرد و لُر هستند که رفتارهاي آن هاي گروه

هـا و هنجارهـاي    اجتمـاعی و نیـز ارزش  ـ   هـاي اقتصـادي  رسـد نـابرابري  مشابه است. به نظر مـی 

  قومی ازدواج و تداوم آن در گذر زمان باشد. يهافرهنگی، علت اصلی تفاوت خرده

  

  .یتفاوت فرهنگ ،یقوم همسري ازدواج زودهنگام، همسان ،يشاوندیازدواج خو ت،یقوم ها: کلیدواژه

  

 10/09/1401تاریخ پذیرش:   10/09/1401تاریخ بازبینی:   27/08/1401تاریخ دریافت: 
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  مسئلهمقدمه و بیان 

هاي منحصر به فرد کشور ایـران، تنـوع قـومیتی و وجـود آداب خـرده      کی از ویژگیی

ایران از لحـاظ تنـوع    که يطور هاي مختلف است. بهفرهنگی متفاوت در میان قومیت

کشور اول جهان قرار گرفته و پنجاه زبان و لهجـه و هفـت قـوم     10قومیتی در میان 

)؛ اما علیـرغم ایـن واقعیـت    88: 1397زاده رسمی را در خود جاي داده است (صادقی

شود، موضوع قومیت به علـت حساسـیت   که ایران یک جامعه چندقومی محسوب می

شـوازي و صـادقی   العـه قـرار نگرفتـه اسـت (عباسـی     خاص سیاسی، چندان مورد مط

در مـورد قومیـت افـراد     یهـاي ایـران سـؤال   ). به طوري که در سرشماري31: 1385

هـاي مختلـف وجـود نـدارد.     شود و لذا آمارهاي دقیقی از سـهم قومیـت  پرسیده نمی

هاي قومی فارس، تُـرك و کُـرد بـه ترتیـب     کنند که گروهمحققان بیان می حال ینباا

دهند. ایـن سـه گـروه قـومی رقمـی      یشترین تعداد جمعیت را به خود اختصاص میب

دهند. بقیـه جمعیـت نیـز شـامل سـایر      درصد جمعیت ایران را تشکیل می 85حدود 

 شـود انی، تـرکمن و ... مـی  رهاي قومی همچون لُر، بلوچ، عـرب، گیلـک، مازنـد   گروه

  ).2008همکاران  ، سلیر و1387، مطلبی 30: 1385شوازي و صادقی (عباسی

این تنوع قومیتی، تجارب متفـاوتی را در رابطـه بـا رفتارهـاي مختلـف جمعیـت      

در ازدواج و  یقوم يهاشود. مطالعات مختلف تفاوتشناختی ازجمله ازدواج سبب می

، 1986، واتیکنـز  1985الگوهاي آن را مورد تأیید قرار داده است (چیونگ و همکاران 

، ریلـی و همکـاران   2004، آرنالـدو  1993الندل و تولناي ، 1989لستهاق و همکاران 

تواند هم ناشـی از عوامـل   هایی می). چنین تفاوت2017، امپیالمبو و همکاران 2015

اجتماعی باشد. امروزه با تغییراتـی کـه   -فرهنگی و هم متأثر از عوامل اقتصادي-قومی

الگوهـاي ازدواج نیـز    ها و سبک زندگی جوامع به وجود آمده است،ها، نگرشدر شیوه

قـومی در   يهـا  تفاوت حال ین). باا37: 1388شوازي و خانی تغییر یافته است (عباسی

ازدواج از تنوع باالیی برخوردار باشند.  يها و هنجارها سبب شده است تا الگوهاارزش

 يجـا  هـاي جدیـد بـه   درصـد از زوج  70براي مثال، در برخی از جوامع غربی بیش از 

) ولـی چنـین رفتـاري در    42: 1397نی رابطـه همباشـی دارنـد (برنـاردز     ازدواج قانو

توسعه که فرهنگ سنتی هنوز تا حد زیادي تسـلط خـود را حفـظ     کشورهاي درحال

تنها تفـاوت در بـین کشـورها     کرده است، وجود ندارد یا در سطح پایینی قرار دارد. نه
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هـاي قـومی   واج بـین گـروه  وجود دارد، بلکه در درون کشورها، تفاوت در الگوهاي ازد

هـا بـراي جامعـه کـل،     هـایی و پیامـدهاي آن  مختلف وجود دارد. وجود چنین تفاوت

 اهمیت مطالعه رفتارهاي ازدواجی اقوام را دوچندان کرده است.

عدم پرسش از قومیت افراد سبب شده است تا بررسی و انجام مطالعـات مقایسـه  

شود. به همین دلیل آمار رسمی و دقیقـی از  هاي زیادي روبرو اي در ایران با دشواري

رغـم مطالعـات متعـدد در خصـوص      روند تحوالت جمعیتی اقوام در دست نیست و به

، در ایـران  یتیشناخت و تحلیل رفتارهـاي قـومی بـاروري در کشـورهاي چنـد قـوم      

شـوازي و صـادقی   مطالعات منسجمی در این زمینـه صـورت نگرفتـه اسـت (عباسـی     

دهد که بیشـتر  شناختی در ایران نیز نشان میبه ادبیات جمعیت). نگاهی 31: 1385

هاي مقطعی یا هاي پیمایشاند، از دادهها متمرکز شدهمطالعاتی که بر مقایسه قومیت

هـایی کـه در سـطح کشـوري     اند. یکی از معدود پیمـایش کوچک مقیاس بهره گرفته

بررسـی ویژگـی  «رح ملـی  انجام شده و در آن قومیت افراد مورد سؤال قرار گرفت، ط

بود که توسط مرکز آمـار ایـران بـا     1380در سال  »هاي اجتماعی و اقتصادي خانوار

مرکز تحقیقات علمی فرانسه صورت گرفت. این پیمایش منبع مهمـی بـراي    يهمکار

هاي مختلف ایرانی  اي در حوزه رفتارهاي جمعیتی بین قومیتانجام مطالعات مقایسه

هاي پیمایش مذکور نشان داد که رفتارها و م شده بر اساس دادهگردید. مطالعات انجا

هاي معنـاداري برخـوردار اسـت    هاي مختلف از تفاوت الگوهاي ازدواج در بین قومیت

، محمودیـان  1384شـوازي و صـادقی   ، عباسـی 1383پـور  ، کـاظمی 1383(کوششی 

  ).1390، کردزنگنه 1385شوازي و ترابی ، عباسی1385

هاي قـومی در الگوهـاي ازدواج   طور خاص بر تفاوت مطالعاتی که بهدر این میان، 

و توسـعه   نوسـازي  رود بـا گسـترش  کننـد کـه انتظـار مـی    اند بیان مـی متمرکز شده

هاي قومی در الگوهاي ازدواج در طول زمـان کـاهش یابـد    اقتصادي اجتماعی، تفاوت

دهه از اجراي طـرح  ). اکنون پس از نزدیک به دو 28: 1384شوازي و صادقی (عباسی

توسـط   1397هاي اجتماعی و اقتصادي خانوار، پیمایش ملـی ازدواج در سـال   ویژگی

سازمان ثبت احوال کشور انجام شده است که در آن قومیت افـراد نیـز مـورد سـؤال     

هـاي قـومی در   شده است تا بـا بررسـی تفـاوت    قرارگرفته است. لذا، این امکان فراهم

هـاي قـومی در الگوهـاي    قرار گیرد که تفـاوت  یموردبررس الگوهاي ازدواج این سؤال

  ازدواج در مقایسه با دو دهه گذشته تا چه میزان دچار تغییر شده است.
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  تحقیق سؤاالت. اهداف و 1

  . هدف تحقیق1-1

هدف اصلی تحقیق، بررسی الگوهاي ازدواج در بین اقوام مختلف ایـران و مقایسـه آن   

  با الگوهاي دو دهه پیش است.

  تحقیق سؤاالت. 1-2

: آیا رفتارهاي ازدواجی (سـن در  که مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به این سؤاالت است

گیــري بــراي ازدواج و اولـین ازدواج، ازدواج خویشــاوندي، ازدواج زودهنگــام، تصـمیم  

هـاي مختلـف متفـاوت اسـت؟ نحـوه تأثیرگـذاري       همسري) در میان قومیـت همسان

ها هاي فردي و والدین آنجی قبل و پس از کنترل مشخصهقومیت بر رفتارهاي ازدوا

هـایی  چگونه است؟ و اینکه الگوهاي ازدواج در مقایسه با دو دهه گذشته چـه تفـاوت  

  داشته است؟

  . پیشینه تحقیق2

دهد که تغییرات ازدواج و الگوهـاي آن   مرور ادبیات تجربی مرتبط با ازدواج نشان می

ماعی بوده است. این امـر از کارکردهـاي مثبتـی کـه     همواره مورد توجه محققان اجت

ی چند قومجامعه ایران یک جامعه  ازآنجاکهگیرد.  می نشئتازدواج براي جوامع دارد 

هـاي مختلـف ازدواج نیـز مـورد      یعتاً رابطه قومیت و شاخصطبو چندفرهنگی است، 

ودن سـن  ) در بیان دالیل متفاوت بـ 1383پور ( بررسی قرار گرفته شده است. کاظمی

هاي فرهنگی،  هاي مختلف بر این باور است که عالوه بر ویژگی ازدواج در میان قومیت

کننـد، نیـز    اجتماعی مناطقی که این اقوام در آنجا زندگی می-سطح توسعه اقتصادي

نقش دارد. براي مثـال زنـان گیلـک و تـرکمن بـا بـاالترین و زنـان بلـوچ و کُـرد بـا           

یب در منـاطق بـا سـطح توسـعه بـاال و پـایین زنـدگی        ترین سن ازدواج به ترت پایین

کننـد کـه    ) به نتایج مشابهی رسیدند و بیان مـی 1390کنند. ضرابی و مصطفوي ( می

تـرین سـن ازدواج را    زنان گیالنی، مازندرانی، بلوچ و لُر به ترتیب از باالترین تا پـایین 

ي معناداري رابطهکند که قومیت ) اشاره می1383دارا هستند. همچنین محمودیان (

هـا بـاالترین    هـا و تـرکمن   ترین و گیلـک  پایین  و عرب  با سن ازدواج دارد و زنان بلوچ

دهنـد کـه    ) نشـان مـی  1396انـد. فتحـی و همکـاران (    میانگین سن ازدواج را داشته

هـا   در بیشـتر اسـتان   1390-1395هاي  میانگین سن ازدواج زنان در فاصله بین سال
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ها با افـزایش همـراه اسـت     که براي مردان در تمامی استان یالدرحکاهش یافته است 

) 1398ي سیستان و بلوچستان که ثابت بوده است). حسـینی و همکـاران (  استثنا به(

با بیان اینکه الگوي جغرافیایی و فرهنگی خاصی در تـأخیر ازدواج دختـران در ایـران    

شـور، بیشـترین و در   هـاي غربـی ک   کنند دختـران در شهرسـتان   وجود دارد، بیان می

انـد. بگـی    مناطق شرق و جنـوب شـرقی کمتـرین تـأخیر در ازدواج را تجربـه کـرده      

هـا بـاالترین میـانگین سـن ازدواج را      ها و مازنـدرانی  ) نیز نشان داد که گیلک1401(

کند که مردان بلـوچ، کُـرد و عـرب بیشـترین تـأخیر در       دارند. وي همچنین بیان می

هاي قومی در میانگین سن  ) نیز با بررسی تفاوت1383دیان (ازدواج را داشتند. محمو

دانـد. مطالعـه    قومی در تأخیر در ازدواج را کلیـدي مـی  -ازدواج، نقش عوامل فرهنگی

دهـد کـه تفـاوت     ) در سیستان و بلوچستان نیـز نشـان مـی   1382طالب و گودرزي (

دارد. نتایج عباسـی   ها در مورد الگوهاي ازدواج وجود ها و غیربلوچ معناداري بین بلوچ

یـد قـرار   تائ) نیز تفـاوت در الگوهـاي ازدواج اقـوام را مـورد     1384شوازي و صادقی (

  دهد. می

هاي الگوهـاي ازدواج در ایـران، ازدواج خویشـاوندي اسـت. نتـایج       یکی از ویژگی

هاي ایران از نوع درصد ازدواج 30-40میانگین حدود  طور بهدهد که اگرچه  نشان می

هـاي معنـاداري وجـود دارد     است اما بین مناطق و اقوام مختلـف تفـاوت   خویشاوندي

؛ عباسـی شـوازي و   2004؛ سـعادت و همکـاران،   2008شـوازي و همکـاران،   (عباسی

) در مطالعـه خـود   1389). براي مثال حسینی (1395، حسینی و بگی، 1385ترابی، 

است.   یش از زنان تركدر ارومیه نشان داد که ازدواج خویشاوندي در بین زنان کُرد ب

هـاي قـومی اشـاره     ) نیز در بررسی نحوه انتخـاب همسـر بـه تفـاوت    1383کوششی (

دهد لُرها بیش از سایر اقـوام، همسـر خـود را بـه توصـیه والـدین        کند و نشان می می

  کنند. انتخاب می

عمومیت ازدواج دیگر ویژگی مهم الگـوي ازدواج در ایـران اسـت و ایـن شـاخص      

هـاي مختلـف کـه داراي     طح باالیی قرار داشته است. هرچند بین اسـتان همواره در س

) نشـان  1389هـایی وجـود دارد. مطالعـه مهـاجرانی (     تنوع قومی نیز هستند، تفـاوت 

هـزار) و   در 4/12دهد که بـاالترین میـزان عمـومی ازدواج در اسـتان کردسـتان (      می

فـالح و   شود. توده در هزار) دیده می 2/8کمترین آن در استان سیستان و بلوچستان (

کننـد.   هـا اشـاره مـی    ) نیز به تفاوت در الگوهاي جنسی در اسـتان 1389پور ( کاظمی

هـایی مثـل گـیالن، کردسـتان و خوزسـتان       عمومیت ازدواج زنان و مردان در اسـتان 

هـایی مثـل آذربایجـان شـرقی، تهـران و       اسـتان  بسیار به هم نزدیـک اسـت ولـی در   
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تري نسبت به مـردان قـرار    سیستان و بلوچستان عمومیت ازدواج زنان در سطح پایین

 دارد.

زودهنگام نیـز توسـط    همسري یا ازدواج هاي قومی در شیوع پدیده کودك تفاوت

نشان ) 1384ید قرار گرفته است. عباسی شوازي و صادقی (تائمطالعات مختلف مورد 

 15هاي زیر  ترین درصد ازدواج ها به ترتیب باالترین و پایین ها و گیلک دادند که بلوچ

) در نتـایج مشـابهی دریافـت کـه     1390اند. کردزنگنه ( سال را به خود اختصاص داده

درصـد)   4/28هـا ( درصد) و گیلک 8/65ها (همسري در بین بلوچمیزان شیوع کودك

مقادیر را به ثبت رسانده است. عباسی شوازي و خـانی  به ترتیب بیشترین و کمترین 

هاي قومی ازدواج زودهنگام در میان زنـان شهرسـتان قـروه اشـاره      ) به تفاوت1389(

ها در ایران از نـوع   درصد ازدواج 16) نیز با بیان اینکه حدود 2006کنند. ترماین ( می

 5/0صد و گیالن بـا  در 32دهد که سیستان و بلوچستان با  زودهنگام است، نشان می

) حـاکی از آن بـود   1396ترین سهم را دارند. مطالعه احمدي ( درصد باالترین و پایین

هـاي   هاي کودکان بـه ترتیـب در اسـتان   بیشترین ازدواج 1384-1393که طی دوره 

خراسان رضوي، آذربایجان شرقی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، 

هـا در دوره   ) نیز روند این ازدواج1398اق افتاده است. کوهی (هرمزگان و اصفهان اتف

هـاي خراسـان رضـوي و     کند کـه اسـتان   را افزایشی دانسته و بیان می 1398-1390

  اند. همسري را تجربه کرده سمنان به ترتیب باالترین و کمترین آمارهاي کودك

یـات تجربـی را   رابطه قومیت و ازدواج در سایر نقاط جهان نیز بخش مهمی از ادب

در مطالعـه خـود ضـمن اشـاره بـه       )2004به خـود اختصـاص داده اسـت. آرنالـدو (    

هاي قومی در میانگین سن در اولین ازدواج، چندهمسري و طالق معتقد اسـت   تفاوت

هـا   تفـاوت ایـن  زنـان،   یتـ یو جمع ياقتصـاد -یاجتماع يها یژگیپس از کنترل و که

هاي زودهنگام  ) به بررسی ازدواج2020ران (. موبوالجی و همکاماند یم یهمچنان باق

ها در اقوام شمالی پـنج برابـر    در نیجریه پرداختند و نشان دادند که میزان این ازدواج

یرگـذار بـر ازدواج   تأثدو عامـل   و مـذهب  تیـ قوماقوام جنـوبی ایـن کشـور اسـت و     

می و هاي قـو  ) وجود تفاوت2015زودهنگام در میان دختران است. ریلی و همکاران (

متحده را مورد تأیید قرار دادند و بـه ایـن نتیجـه     یاالتانژادي در الگوهاي ازدواج در 

هـا   احتمـال ازدواج آن  کنند، یازدواج م يباالتر نیدر سن پوست اهیزنان سرسیدند که 

  دارند. يباالتر ییزناشو یثبات یب میزانو  کمتر است

هـاي قـومی    در ازدواج بـه اهمیـت تحصـیالت    )2015فورتـادو و تئودروپولـوس (  

تـر بیشـتر    کـرده  پردازند و معتقدند احتمال ازدواج غیرقومی در بین افراد تحصـیل  می



 443میالد بگی   ♦ ...ریدر دو دهه اخ یرانیازدواج اقوام ا يالگوها

ــد و اوتومــو (  ــزان   2016اســت. مــک دونال ــد کــه می ــن موضــوع اشــاره دارن ــه ای ) ب

) در چـین  2017بیشتر است. جیـان (  تر بزرگهاي قومی  همسري در بین گروه درون

هاي بین قـومی   به این نتیجه رسید که در گذر زمان و با افزایش سطح توسعه، ازدواج

هـا بـه همبسـتگی بیشـتر      افزایش یافته است. وي معتقد است که این نـوع از ازدواج 

 رغم یکه عل) نیز نشان داد 2020ي اوتومو (ها افتهقومی در کشور منجر خواهد شد. ی

 یاجتمــاع ي، نفـوذ شــخص ثالــث و ســاختارها یافتــه بیــترتهــاي  اهش در ازدواجکـ 

هـاي   انتخاب همسر در میـان قومیـت  افراد در مورد  حاتیتر همچنان بر ترج گسترده

  مختلف هنوز وجود دارد.

دهـد کـه تقریبـاً     بررسی مطالعات پیشین در زمینه قومیـت و ازدواج نشـان مـی   

است. ایـن امـر بررسـی     شده انجاممقطعی  صورت بهتمامی مطالعات داخلی و خارجی 

سـازد. همچنـین بیشـتر مطالعـات      رفتارهاي اقـوام در گـذر زمـان را غیـرممکن مـی     

در ایران مربوط به یک دهـه پـیش اسـت کـه از نتـایج طـرح خصوصـیات         شده انجام

حال، در سالیان اخیر  ینباااند.  استفاده کرده 1380اجتماعی خانوار در سال -اقتصادي

است که از قومیـت افـراد نیـز سـؤال شـده داده اسـت.        شده انجامند پیمایش ملی چ

هاي دو پیمایش ملی سعی کرده است تا تغییـرات در   مطالعه حاضر با استفاده از داده

  ی قرار دهد.موردبررسالگوهاي ازدواجی اقوام را در گذر زمان 

  نظري. مالحظات 3

شـناختی معمـوالً بـر اسـاس     اي جمعیتدر رفتاره یو مذهب یقوم يهاتبیین تفاوت

ها و اثرات تعاملی صورت ه گروه اقلیت، اثرات هنجاري، همانندي مشخصهیچهار فرض

ت بـه لحـاظ قـدرت    یـ گروه اقل يهایکه بر ناامن» 1تیه گروه اقلیفرض«گرفته است. 

 یه فرعـ یدو فرضـ  يمتمرکز است. فرضیه گروه اقلیت دارا یا تحرك اجتماعی يعدد

گیـرد و گـروه   صورت نمی یريکند در جایی که فرهنگ پذاست. فرضیه اول بیان می

فرهنگـی  -هاي قـومی برد، تفاوترنج می یاسیا سی يهاي اقتصادت از محدودیتیاقل

همچنان باقی خواهد ماند. فرضیه دوم به این صورت است که چنانچه فرآیند فرهنگ

اال براي گروه اقلیت فراهم باشـد، مـی  رو به ب یپذیري صورت گرفته و تحرك اجتماع

  ).161: 2010شناختی را داشت (بوث توان انتظار همگرایی در رفتارهاي جمعیت

 ینـ ید يهـا و آمـوزه  یفرهنگـ  يمعتقد است هنجارها» 2يه اثرات هنجاریفرض«

                                                        
1. Minority group hypothesis 
2. Norms hypothesis 
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ه بـر  یشوند. ایـن فرضـ  یهاي قومی مافراد منجر به تفاوت يواسطه تأثیر بر رفتارها به

دار هنجارهاي قـومی، فرهنگـی و مـذهبی بـر الگوهـاي ازدواج      مستقل و معنینقش 

هـا و اعتقـادات قـومی عوامـل     تأکید دارد و بر این بـاور اسـت کـه هنجارهـا، آرمـان     

). از 30: 1384شـوازي و صـادقی   اي در الگوهاي ازدواج هستند (عباسـی کننده تعیین

فـرد قـومی مربـوط بـه ازدواج و      ها و هنجارهاي منحصـربه دیدگاه این فرضیه، ارزش

هاي قومی بدون توجـه  تشکیل خانواده بیانگر تاریخ و اعتقادات مشترك اعضاي گروه

). 41: 1388شـوازي و خـانی   هـا اسـت (عباسـی   به موقعیت اقتصادي و اجتمـاعی آن 

و  یشناختتیب جمعیرا از نظر ترک یقوم يهاتفاوت» 1هاه همانندي مشخصهیفرض«

). بـر اسـاس ایـن فرضـیه،     273: 1971کند (گلدشـایر  تبیین می ياقتصاد-یاجتماع

هـاي قـومی بازتـاب تفـاوت     قومیت تأثیري مستقل بر الگوهاي ازدواج ندارد و تفاوت

شـوازي  ها است (عباسیهاي قومی در فرآیند توسعه و همانندي مشخصهجایگاه گروه

  ).31: 1384و صادقی 

- يهـم ازنظـر سـطح اقتصـاد     یقـوم  يهـا به دنبال تبیین تفـاوت » 2یه تعاملیفرض«

ه نیز معتقد است که تفـاوت یاست. این فرض یا مذهبی یفرهنگ يو هم هنجارها یاجتماع

بـه تعامـل    یهسـتند و بسـتگ   ین موقتیمع زمان یکدر رفتارهاي ازدواجی در  یقوم يها

 زان پاسخ بـه یا میحاکم بر سرعت  یفرهنگ يگروه و هنجارها يو اقتصاد یسطوح اجتماع

 یقـوم  يهـا ه، گـروه ین فرضیبر اساس ا ).9: 1981دارد (چیمی  ياقتصاد- یسطح اجتماع

 يهـا دهنـد، البتـه بـا سـرعت    یپاسـخ مـ   ياقتصاد- یمشابه به سطوح اجتماع ياوهیبه ش

 يتأثیرات هنجـار  که یها سرانجام در دوره پس از گذار (وقتکه رفتار آن يا گونه مختلف به

شود. ایـن فرضـیه معتقـد اسـت کـه      یرود) همگرا مبین میط جامعه مدرن از یتحت شرا

  ).167: 2010رفتارها در دوره قبل از گذار نیز مشابه است (بوث 

رود، نظریـه   هاي قـومی بـه کـار مـی    هایی که در تبیین تفاوتکی دیگر از نظریهی

ون در سـطح  یزاسـ ی، مدرنیـی همگرایی خانواده ویلیام گود است. مطابق نظریه همگرا

ن عوامـل  یتـر ن مهـم یدهد. در ب، زمان ازدواج را تحت تأثیر قرار مییو اجتماع يفرد

 يرویـ ع در نیرات وسـ ییـ ، تغیلیتحصـ  يهاتوان به گسترش فرصتیون، میزاسیمدرن

فشـان  ن ایاشـاره نمـود (آسـت    ینی، اشـتغال زنـان و شهرنشـ   یشـغل  يهاتیفعال کار،

افراد همراه است؛  يهادهیها و ار نگرشییون با تغیزاسیند مدرنین فرآی). همچن1380

 هنـ یخصـوص در زم  مدرنی به يها، افراد به نگرشيمدرن امروز يایدر دن که يطور به

                                                        
1. Characteristics hypothesis 
2. Interaction hypothesis 
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ن، بـا  یکند؛ بنابرایانتخاب همسر را محدودتر م هریکه دا اند یافته انتخاب همسر دست

و  افـراد بـاالتر رفتـه    ییون، سن شروع زناشویزاسیخاص از مدرن يهار در نگرشییتغ

: 1395آبـادي و همکـاران    کننـد (زارع شـاه  یهمسر انتخاب م ين باالتریافراد در سن

ها و اثرات هنجاري چـارچوب نظـري   ). در این میان، دو فرضیه همانندي مشخصه58

 دهند.این مطالعه را شکل می

 روش تحقیق. 4

 یموردبررسهاي پیمایش ملی ازدواج را مطالعه حاضر یک تحلیل ثانویه است که داده

آوري شده است. جمع انجام 1397و  1396هاي دهد. پیمایش مذکور در سالقرار می

جز شهر تهران صـورت گرفتـه اسـت و پاسـخگویان،      ها از تمامی مراکز استانی بهداده

هـا مراجعـه   هاي قبل از ازدواج، به آزمایشگاههایی هستند که براي انجام آزمایشزوج

نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. برخی از افراد ازدواج  9485عداد ت یطورکل اند. بهکرده

ممکـن اسـت    کـه  یینفر) و ازآنجـا  1122کردند (مرتبه دوم و باالتر خود را تجربه می

هاي خاصی باشند و همچنین سن در هنگـام اولـین ازدواج آن  این افراد داراي ویژگی

ده است که براي اولین بـار  ها مشخص نیست، تحلیل حاضر تنها بر افرادي متمرکزش

نفـر) و   33کنند. همچنین افـرادي کـه ملیـت ایرانـی نداشـتند (     است که ازدواج می

نفر) از نمونه کنـار گذاشـته شـدند.     10ها مشخص نبود (کسانی که مرتبه ازدواج آن

قرار گرفت. براي مقایسه رفتارهـاي   وتحلیل یهنفر مورد تجز 8320، اطالعات یتدرنها

هـاي اقتصـادي   هـاي طـرح ویژگـی   هاي قومی با دو دهه قبـل، از داده وهازدواجی گر

و توسـط مرکـز آمـار     1380اجتماعی خانوار استفاده شده است. این طـرح در سـال   

ایران انجام گرفته است. در این طرح نیز تنهـا افـرادي انتخـاب شـدند کـه در زمـان       

  تحقیق حداقل یک بار ازدواج کرده بودند.

یق، قومیت است. افراد در هشـت گـروه قـومی فـارس، تُـرك،      متغیر مستقل تحق

بنـدي شـدند. توزیـع نمونـه برحسـب      کُرد، لُر، بلوچ، عرب، گیلک و سایر اقوام دسـته 

ها در کل جامعه همخوانی دارد. بـه ایـن   قومیت تا حدودي با توزیع جمعیتی قومیت

درصـد را   13و هـا  درصد را تُرك 3/21ها، درصد پاسخگویان را فارس 47صورت که 

هـا بـا   و بلوچ 1/3ها با ، گیلک6ها با ، عرب6/6اند. همچنین لُرها با کُردها شامل شده

هاي بعدي قرار دارند. بقیه نمونه نیز از سایر اقـوام ایرانـی تشـکیل    درصد در رده 3/2

انـد از: سـن در    شده است. متغیر وابسته، رفتارهاي ازدواجی افـراد اسـت کـه عبـارت    

گیرنده براي ازدواج لین ازدواج، ازدواج زودهنگام، ازدواج خویشاوندي، تصمیمهنگام او
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همسري تحصیلی و قومی. با توجـه  (والدین یا خود فرد بدون تأیید والدین) و همسان

هـا  هایی که در رفتارهاي مورداشاره در میان دو جنس وجود داشت، تحلیـل به تفاوت

  شود.جرا میصورت جداگانه براي زنان و مردان ا به

هاي مورد اشاره، بسته ها در رفتارهاي ازدواجی در میان قومیتبراي بررسی تفاوت

طرفه هاي دو متغیره تحلیل واریانس یکبه ماهیت و سطح سنجش متغیرها، از آزمون

اسکوئر استفاده شده اسـت. در تحلیـل چنـدمتغیره از تکنیـک تحلیـل      و آزمون کاي

گـام اسـتفاده شـد. ایـن روش درواقـع نـوعی از        بـه  گام به روش 1بندي چندگانه طبقه

رگرسیون متغیرهاي تصنعی است. تکنیک آماري که اگرچه کمتر مورداستفاده قرار می

گیرد اما در ارزیابی ارتباط میان متغیرهاي مستقل و وابسته بسیار مفید است (عباسی 

آندرو و همکاران  ). این تکنیک که توسط مورگان46: 1384شوازي و عسکري ندوشن 

اي) اي (و حتی فاصلهي بین چند متغیر مستقل مقولهتوسعه پیدا کرد، به بررسی رابطه

منظور تعیـین اثـرات    اي (گاهی نیز متغیر دو وجهی)، بهي فاصلهبر یک متغیر وابسته

-پوشی متغیرها) میهرکدام از متغیرهاي مستقل قبل و بعد از تعدیل (با توجه به هم

هـاي  بندي چندگانه عـالوه بـر شـباهت   ). تکنیک تحلیل طبقه1383د (صادقی پرداز

دارد، از امتیازات و  زیادي که با تحلیل واریانس، رگرسیون چندگانه و تحلیل تشخیص

باشـد. بـراي مثـال، در تحلیـل واریـانس،      ها برخوردار میهایی نیز نسبت به آنبرتري

ستقل را موردتوجه قرار داد، در رگرسیون بایستی همبسته بودن یا نبودن متغیرهاي م

ي متغیرهاي مستقل مواجه هایی در زمینهچندگانه یا تابع تشخیص نیز با محدودیت

ها از این محدودیت کدام یچبندي چندگانه ملزم به هشویم؛ اما آزمون تحلیل طبقهمی

چوله باشد و یا اي و باشد. عالوه بر این، زمانی که متغیر وابسته در مقیاس فاصلهنمی

باشد تر میاین تکنیک مناسب یريکارگ متغیر دو وجهی با توزیع فراوانی نابرابر باشد، به

  ).1362: 1391، حسینی و بگی 50: 1391(بگی 

عنوان متغیـر مسـتقل وارد شـد تـا میـزان       که ابتدا متغیر قومیت به ترتیب ینا به 

تأثیرگذاري آن بر متغیر وابسته مشخص شود. سپس در هر مرحله متغیرهاي کنترل 

(شامل؛ تحصیالت، وضعیت اشتغال (با دو طبقه شاغل و غیرشـاغل)، محـل سـکونت،    

آیا با کنترل ایـن  تحصیالت والدین، سن والدین) وارد مدل شدند تا مشخص شود که 

  متغیرها، اثر قومیت تعدیل خواهد شد یا خیر.

                                                        
1. Multiple classification analysis 
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  هاافته. ی5

ـ  یازدواجــ يرفتارهــا ایــآ. 5-1 ازدواج، ازدواج  نی(ســن در اولـ

ــاوندیخو ــم  ،يش ــام، تص ــگ میازدواج زودهنگ ــرا يری ازدواج و  يب

  مختلف متفاوت است؟ يها تیقوم انی) در ميهمسر همسان

رود رفتارهاي ازدواجی مردان و زنان متفاوت از هم باشـد،  با توجه به اینکه انتظار می

توزیع رفتارهاي ازدواجی پاسـخگویان برحسـب جـنس و قومیـت آورده      1در جدول 

هـاي   جز ازدواج زودهنگام که بـراي مـردان تفـاوت    دهد بهشده است. نتایج نشان می

زنـان و هـم    ازدواجی هم در میان يقومی معناداري وجود نداشته است، سایر رفتارها

هـاي معنـاداري برخـوردار اسـت. در همـه      در میان مردان برحسب قومیت از تفـاوت 

هـاي  انـد. تفـاوت  ها مردان در مقایسه با زنان در سنین بـاالتري ازدواج کـرده  قومیت

تـرین میـانگین سـن در    هـا پـایین  دهد که در هر دو جنس، بلـوچ قومی نیز نشان می

سال براي مردان). بعد  4/23سال براي زنان و  3/19ند (اهنگام اولین ازدواج را داشته

ها باالترین میـانگین سـن ازدواج را   ها قرار دارند. در طرف مقابل، گیلکها عرباز آن

  سال براي مردان). 2/28سال براي زنان و  3/26اند (به ثبت رسانده

دواجتوجـه اسـت. از   هاي جنسیتی مربوط بـه ازدواج زودهنگـام نیـز قابـل    تفاوت

زودهنگام در میان مردان برحسب قومیت تفاوت معناداري نداشته است ولی در بـین  

ترین نکته ایـن اسـت کـه اکثریـت مطلـق      ها معنادار بوده است. مهمزنان این تفاوت

هاي مربوط به مردان نشان میهاي زودهنگام در بین زنان رخ داده است. یافتهازدواج

انـد  هاي زودهنگام را بـه ثبـت رسـانده   بیشترین ازدواجدرصد  1/1ها با دهد که بلوچ

انـد. تجـارب   سالگی ازدواج نکرده 18از پاسخگویان گیلک قبل از  یک یچه که یدرحال

 4/28درصـد و زنـان عـرب بـا      5/34زنان در این زمینه متفاوت است. زنان بلـوچ بـا   

ند. زنان تُرك و کُرد به اها را در ازدواج زودهنگام به ثبت رساندهدرصد باالترین میزان

هاي زودهنگام نیز در میـان زنـان   هاي بعدي قرار دارند. کمترین ازدواجترتیب در رده

  ).1باشد (جدول درصد می 1/4گیلک به ثبت رسیده است که رقم 

هاي اصلی رفتارهاي ازدواجی در ایران به هاي خویشاوندي یکی از خصیصهازدواج

هاي مختلف هاي مهم و معناداري در بین قومیتنیز تفاوتآید. در این زمینه شمار می

هاي قوم بلوچ از نوع خویشـاوندي بـوده   بیشترین ازدواج که يطور شود. بهمشاهده می

 8/77درصـد زنـان و    3/83است و این رقم براي زنان اندکی بیشتر از مـردان اسـت.   

انـد. زنـان و مـردان    دهدرصد مردان بلوچ با خویشاوندان دور یا نزدیک خود ازدواج کر
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اند. پس را به ثبت رسانده 3/60و  4/60عرب در رتبه بعدي قرار دارند و به ترتیب ارقام 

از این دو گروه، لُرها و کُردها هستند کـه بیشـترین ازدواج خویشـاوندي را بـه ثبـت      

 اند که بسیار نزدیک به میانگین کشوري است. مردان و زنان گیلکی به ترتیب با رسانده

  اند.درصد کمترین ازدواج خویشاوندي را تجربه کرده 2/13و  3/11

  )n=  8320( 1397به تفکیک جنس در سال  یازدواج يت و رفتارهایقوم ):1(جدول 

 يآزمون آمار ریسا یلکیگ بلوچ عرب کُرد لُر تُرك فارس  

ن
مردا

 

 30/15** 4/28 2/28 4/23 9/25 2/27 0/28 0/28 5/27 سن در هنگام اولین ازدواج

 ns4/5 0/0 0/0 1/1 8/0 4/0 0/0 3/0 3/0 ازدواج زودهنگام

 3/312** 4/44 9/12 8/77 3/60 7/39 2/42 5/21 5/22 ازدواج خویشاوندي

 1/11 3/11 1/24 0/22 0/7 7/15 2/12 7/11 ازدواج توسط والدینتصمیم
تصمیم ازدواج توسط فرد بدون  58/64**

 تأیید خانواده
7/3 3/3 6/2 3/2 4/0 7/3 3/2 0/0 

 4/35** 7/64 3/58 7/36 4/42 4/52 5/59 3/52 1/57 همسري تحصیلیهمسان

 0/155** 1/47 2/49 4/92 3/90 1/86 1/75 4/76 8/83 همسري قومیهمسان

ن
زنا

 

 26/18** 7/22 2/26 3/19 4/21 9/23 2/24 3/23 0/24 سن در هنگام اولین ازدواج

 9/102** 1/9 1/4 5/34 4/28 3/13 8/12 8/18 4/12 زودهنگامازدواج 

 8/372** 8/13 2/13 3/83 4/60 7/38 5/37 4/23 6/22 ازدواج خویشاوندي

 0/25 1/4 3/58 3/36 1/6 2/21 7/10 5/7 ازدواج توسط والدینتصمیم
تصمیم ازدواج توسط فرد بدون  4/499**

 تأیید خانواده
2/2 1/2 4/1 3/3 2/1 0/0 7/1 0/5 

 6/35** 0/50 9/55 4/41 4/40 2/51 7/54 1/52 5/57 همسري تحصیلیهمسان

 1/107** 4/36 8/56 2/86 6/88 6/84 2/73 2/78 9/82 همسري قومیهمسان

  غیرمعنادار nsدرصد؛  1تر از  دار در سطح خطاي کوچک** معنی 
  

است و براي سـایر متغیرهـا   طرفه بوده آزمون آماري مربوطه، تحلیل واریانس یک

  آزمون کاي اسکوئر گرفته شد.

گیـري بـراي ازدواج   تر، نقش والدین در تصمیمرود در اجتماعات سنتیانتظار می

هاي مهمی را هم در بین دو جنس و هم در بین قومیـت تر باشد. نتایج، تفاوتپررنگ

وي والـدین  گیـري بـراي ازدواج از سـ   دهد. بیشـترین تصـمیم  هاي مختلف نشان می

هاي زنان بلـوچ  بیش از نیمی از ازدواج که يطور مربوط به زنان و مردان بلوچ است. به

درصـد   1/24درصد). این رقم براي مردان بلوچ  3/58شده است ( توسط والدین گرفته

ها دومین گروه قومی هستند که بیشترین تصمیمات مربوط بـه ازدواج  باشد. عربمی

 22درصـد ازدواج زنـان و    3/36است. در این گـروه قـومی،    شده توسط والدین گرفته

 7شده است. در این زمینـه، تنهـا    ها گرفتههاي مردان توسط والدین آندرصد ازدواج
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هـا  درصد زنان کُرد بیان کرده بودنـد کـه تصـمیم ازدواج آن    1/6درصد مردان کُرد و 

صـمیم ازدواج توسـط   شده است. البته کمترین رقم مربـوط بـه ت   توسط والدین گرفته

درصد به زنان گیلک تعلق دارد. در طرف مقابل، تصـمیم بـراي ازدواج    1/4والدین با 

خانواده بیشتر در میان مردان فارس مشـاهده مـی   ییدتأ توسط خود فرد باوجود عدم

کدام از زنان بلوچ بدون تأیید والدین نبـوده اسـت. همسـان   شود. تصمیم ازدواج هیچ

هـا کمتـر از   وان الگویی از ازدواج به طرز معناداري در بین گیلکیعن همسري قومی به

درصد زنان و کمتر از نیمی از مـردان گیلـک بـا افـرادي از قـوم       56سایر اقوام است. 

به ترتیب اند. در سمت مقابل این رقم براي مردان و زنان عرب و بلوچ کرده خود ازدواج

  درصد بوده است. 85و  90بیش از 

هـایی   الگوهاي ازدواج در مقایسه با دو دهه گذشته چه تفـاوت . 5-2

  داشته است؟

و  1380هـاي مختلـف در دو دوره   رفتارهـاي ازدواجـی قومیـت    4تا  1هاي در شکل

هاي تحقیق در پاسخ به سؤال تحقیق کـه  مقایسه شده است. با توجه به یافته 1397

تـوان  هایی داشته اسـت، مـی  تالگوهاي ازدواج در مقایسه با دو دهه گذشته چه تفاو

شود در مقایسه بـا دو دهـه قبـل تمـامی رفتارهـاي      گونه که مالحظه می گفت همان

و هم اشکال مربوطـه   1هم نتایج آماري در جدول  حال یناست. باا یافته سنتی کاهش

  هاي قومیتی هنوز وجود دارد.دهد که تفاوتنشان می
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  1397و  1380 يها ت در سالین ازدواج برحسب قومیاولن سن در هنگام یانگیم ):1(شکل 
  

   

23.6, فارس ,1380

23.4, تُرك ,1380

23, لُر ,1380

23.4, کُرد ,1380 22.9, عرب ,1380

21.5, بلوچ ,1380

24.2, گیلکی ,1380
22.9, سایر ,1380

27.5, فارس ,1397
28, تُرك ,1397

28, لُر ,1397
27.2, کُرد ,1397

25.9, عرب ,1397

23.4, بلوچ ,1397

28.2, گیلکی ,1397
مردان28.4, سایر ,1397

1380 1397

18.2, فارس ,1380

17.8, تُرك ,1380
17.1, لُر ,1380

18.2, کُرد ,1380

18.3, عرب ,1380

16.6, بلوچ ,1380

20, گیلکی ,1380
19.1, سایر ,1380

24, فارس ,1397

23.3, تُرك ,1397
24.2, لُر ,1397

23.9, کُرد ,1397

21.4, عرب ,1397

19.3, بلوچ ,1397

26.2, گیلکی ,1397

22.7, سایر ,1397

زنان

1380 1397
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  1397و  1380 يهات در سالیبرحسب قوم يشاوندیخو يهادرصد ازدواج ):2(شکل 
  

    

40.8, فارس ,1380

35.8, تُرك ,1380

54.9, لُر ,1380

43.7, کُرد ,1380

65.8, عرب ,1380

79.4, بلوچ ,1380

23.3, گیلکی ,1380

33.7, سایر ,1380

22.6, فارس ,1397 23.5, تُرك ,1397

37.5, لُر ,1397 38.7, کُرد ,1397

60.4, عرب ,1397

83.3, بلوچ ,1397

13.2, گیلکی ,1397

31.8, سایر ,1397

)زنان(ازدواج خویشاوندي 

1380 1397

42.4, فارس ,1380

36, تُرك ,1380

55.4, لُر ,1380

42.6, کُرد ,1380

65.7, عرب ,1380

81.7, بلوچ ,1380

25.6, گیلکی ,1380

35.7, سایر ,1380

22.5, فارس ,1397

21.5, تُرك ,1397

42.1, لُر ,1397
39.7, کُرد ,1397

60.4, عرب ,1397

77.7, بلوچ ,1397

12.9, گیلکی ,1397

44.4, سایر ,1397

)مردان(ازدواج خویشاوندي 

1380 1397
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  1397و  1380 يها ت در سالین برحسب قومیم والدیبا تصم يهادرصد ازدواج ):3(شکل 
  

    

54.9, فارس ,1380

54.1, تُرك ,1380

66.8, لُر ,1380

51, کُرد ,1380

74.7, عرب ,1380

82.4, بلوچ ,1380

38, گیلکی ,1380

55.5, سایر ,1380

7.5, فارس ,1397
10.7, تُرك ,1397

21.2, لُر ,1397

6.1, کُرد ,1397

36.3, عرب ,1397

58.3, بلوچ ,1397

4.1, گیلکی ,1397

25, سایر ,1397

)زنان(تصمیم ازدواج توسط والدین 

1380 1397

39.2, فارس ,1380
41, تُرك ,1380

55.3, لُر ,1380

35.9, کُرد ,1380

54.9, عرب ,1380

72.5, بلوچ ,1380

27.4, گیلکی ,1380

42.9, سایر ,1380

11.7, فارس ,1397

12.2, تُرك ,1397
15.7, لُر ,1397

7, کُرد ,1397

22, عرب ,1397
24.1, بلوچ ,1397

11.3, گیلکی ,1397
11.1, سایر ,1397

)مردان(تصمیم ازدواج توسط والدین 

1380 1397
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  1397و  1380 يها ت در سالیدرصد ازدواج زودهنگام بر حسب قوم ):4(شکل 
  

    

49.3, فارس ,1380

52.2, تُرك ,1380

59, لُر ,1380

46.1, کُرد ,1380
48.1, عرب ,1380

65.4, بلوچ ,1380

32.3, گیلکی ,1380

39.1, سایر ,1380

12.4, فارس ,1397

18.8, تُرك ,1397

12.8, لُر ,1397

13.3, کُرد ,1397

28.4, عرب ,1397

34.5, بلوچ ,1397

4.1, گیلکی ,1397

9.1, سایر ,1397

)زنان(ازدواج زودهنگام 

1380 1397

5.7, فارس ,1380

5.7, تُرك ,1380

10.2, لُر ,1380

5.2, کُرد ,1380

10.3, عرب ,1380

13.4, بلوچ ,1380

4.5, گیلکی ,1380

7.8, سایر ,1380

0.3, فارس ,1397

0.3, تُرك ,1397
0, لُر ,1397

0.4, کُرد ,1397
0.8, عرب ,1397

1.1, بلوچ ,1397

0, گیلکی ,1397 0, سایر ,1397

)مردان(ازدواج زودهنگام 

1380 1397
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نحوه تأثیرگذاري قومیت بر رفتارهاي ازدواجـی قبـل و پـس از    . 5-3

 ها چگونه است؟هاي فردي و والدین آنکنترل مشخصه

هاي فـردي  تأثیر قومیت بر سن در هنگام اولین ازدواج را با کنترل مشخصه 2جدول 

انـد. نتـایج    شـده  ها به تفکیک جـنس ارائـه  دهد. آزموندین نشان میهاي والو ویژگی

دهد که قومیت تأثیر معنـاداري بـر سـن در هنگـام اولـین      مربوط به مردان نشان می

 1شده توسط این متغیـر کمتـر از   مقدار واریانس تبیین حال ینازدواج داشته است. باا

واریانس نسبتاً اندکی باشـد کـه در سـن    تواند تحت تأثیر باشد. این امر میدرصد می

جـز   مشـاهده شـد کـه بـه     1هاي مختلف وجود دارد. در جدول ازدواج مردان قومیت

تري داشتند، سن ازدواج در میان بقیـه اقـوام بسـیار    مردان بلوچ که سن ازدواج پایین

 تنها تـأثیر قومیـت را کـاهش نـداده     به هم نزدیک بود. ورود سایر متغیرها به مدل نه

شود که است، بلکه ضریب مربوطه افزایش نیز یافته است. در مدل نهایی مشاهده می

از میان متغیرهاي واردشده به مدل تنها قومیت و محل سـکونت هسـتند کـه تـأثیر     

انـد. حضـور همـه متغیرهـا در مـدل      معناداري بر سن در هنگام اولین ازدواج داشـته 

ر وابسته را براي مردان تبیین کنند کـه  درصد از واریانس متغی 7توانسته است حدود 

  در مقایسه با مدل زنان، رقم بسیار اندکی است.

ن ین بر سن در هنگام اولیو والد يفرد يهایژگیر ویتأث یبررس ):2(جدول 

  )n=  8320( 1397ازدواج برحسب جنس، سال 

 Betaب یضرا

 8مدل  7مدل  6مدل  5مدل  4مدل  3مدل  2مدل  1مدل  مردان

 092/0** 090/0** 086/0** 086/0** 065/0** 069/0** 069/0** 073/0** قومیت

  تحصیالت
**033/0 ns033/0 ns027/0 ns024/0 ns023/0 ns008/0 ns006/0 

 ns006/0 ns010/0 ns001/0 ns004/0 ns002/0 ns002/0   اشتغال

    محل سکونت
*039/0 *049/0 **051/0 *047/0 *047/0 

     سن پدر
**206/0 ns134/0 ns135/0 ns137/0 

 ns141/0 ns140/0 ns139/0      سن مادر

 ns049/0 ns022/0       تحصیالت پدر

 ns056/0        تحصیالت مادر

 071/0 069/0 068/0 055/0 007/0 006/0 006/0 005/0 ضریب تبیین

 8مدل  7مدل  6مدل  5مدل  4مدل  3مدل  2مدل  1مدل  زنان

 049/0** 054/0** 060/0** 060/0** 091/0** 094/0** 081/0** 159/0** قومیت

  تحصیالت
**488/0 **391/0 **294/0 **278/0 **274/0 **286/0 **291/0 

   اشتغال
**249/0 **250/0 **165/0 **153/0 **157/0 **157/0 
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 Betaب یضرا

 ns020/0 ns004/0 ns001/0 ns003/0 ns005/0    محل سکونت

     سن پدر
**516/0 **246/0 **242/0 ns242/0 

      سن مادر
**339/0 **333/0 **326/0 

       تحصیالت پدر
*041/0 ns028/0 

        تحصیالت مادر
*043/0 

 611/0 610/0 610/0 572/0 292/0 294/0 243/0 025/0 ضریب تبیین

  معنادار یرغ nsدرصد؛  5تر از  دار در سطح خطاي کوچکی*معن

  درصد؛  1تر از  دار در سطح خطاي کوچک**معنی
  

هاي مردان دارد. نتایج نشان میهاي آشکاري با مدلنتایج مربوط به زنان، تفاوت

دهد که تأثیر قومیت بر سن در هنگام اولین ازدواج به لحاظ آماري در سطح خطـاي  

مقدار  آمده بسیار بیشتر از دست درصد معنادار شده است. ضریب بتاي به 1تر از  کوچک

درصـد   5/2توانسـته اسـت تـا     ییتنهـا  متناظر براي مردان است. همچنین قومیت بـه 

) توانسته 4هاي فردي (مدل تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند. کنترل سایر مشخصه

است تأثیر قومیت را کاهش دهد. از طرفی بـا حضـور ایـن متغیرهـا مقـدار واریـانس       

هاي فردي تحصـیالت  افته است. در بین مشخصهدرصد افزایش ی 2/29شده به  تبیین

ها تري داشته است؛ اما محل سکونت زنان تأثیر معناداري بر سن ازدواج آننقش مهم

هاي والدین سبب شده است تا تأثیر متغیر قومیت کاهش بیشتري ندارد. کنترل ویژگی

 70در مدل پایانی برسـد (  049/0در مدل اول به  159/0از  که يطور را تجربه کند به

هاي والدین تـأثیر بسـیار مهمـی بـر مقـدار      تر اینکه ویژگیدرصد کاهش). نکته مهم

درصد  2/29برابر با  4که در مدل  مقدار آن که يطور شده داشته است بهواریانس تبیین

زنان در  یماتر والدین بر تصمدرصد رسید. این امر تأثیرگذاري بیشت 61بود به بیش از 

  دهد.رابطه با سن ازدواج را در مقایسه با مردان نشان می

هـاي والـدین بـر    هاي فردي و ویژگیتأثیر قومیت با کنترل مشخصه 3در جدول 

ازدواج خویشاوندي برحسب جنس ارائه شـده اسـت. تـأثیر قومیـت بـر وقـوع ازدواج       

زنان معنادار شده است. ضرایب بتاي بـه   خویشاوندي هم در بین مردان و هم در بین

شده توسط مقدار واریانس تبیین حال یندست آمده تا حدودي به هم نزدیک است. باا

کـه   4درصـد بـوده اسـت. تـا مـدل       6/7درصد و براي مردان  5/9قومیت براي زنان 

انـد، تـأثیر قومیـت رو بـه کـاهش      طور کامـل وارد مـدل شـده    هاي فردي بهمشخصه

ست. تفاوت مهم در این زمینـه ایـن اسـت کـه در نتـایج مربـوط بـه زنـان،         گذاشته ا

بـراي مـردان    که یبر وقوع ازدواج خویشاوندي ندارد درحال يمعنادار یرتحصیالت تأث
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تأثیر همه متغیرها به لحاظ آماري معنادار شده است. حضور متغیرهاي فردي سـبب  

درصد افزایش یابـد. ایـن رقـم     7/11شده براي مردان به شده است تا واریانس تبیین

هاي بیشتر ویژگی یرگذاريدرصد رسیده است که نشان دهنده تأث 7/16براي زنان به 

هاي والدین وارد مدل شـدند. نتـایج   فردي در مقایسه با مردان است. در ادامه ویژگی

حاکی از آن است که در هر دو مدل تأثیر قومیـت رو بـه کـاهش گذاشـته اسـت. در      

هاي والدین تنها متغیر تحصیالت مادر تأثیر معنـاداري بـر وقـوع ازدواج    میان ویژگی

 حـال  ینکنـد. بـاا  خویشاوندي داشته است. این نتیجه در مورد هر دو جنس صدق می

در مدل نهایی براي مردان تنها قومیت و سن تأثیر معناداري بر متغیر وابسـته دارنـد   

غال تأثیر معنادار خود را حفظ کـرده  براي زنان قومیت در کنار سن و اشت که یدرحال

شـده  است. همچنین ورود همه متغیرها به مدل سبب شده است تـا واریـانس تبیـین   

درصد افزایش یابـد. اگرچـه تفـاوت    4/18درصد و براي زنان به  9/15براي مردان به 

هـاي  هایی در بین نتایج مربوط به زنان و مردان مشاهده شد، اما در مقایسه بـا مـدل  

  ها چندان زیاد نیست.وط به سن ازدواج، این تفاوتمرب

 يشاوندین بر ازدواج خویو والد يفرد يهایژگیر ویتأث یبررس ):3(جدول 

  )n=  8320( 1397برحسب جنس، سال 

 Betaب یضرا

 9مدل  8مدل  7مدل  6مدل  5مدل  4مدل  3مدل  2مدل  1مدل  مردان

 212/0** 225/0** 234/0** 229/0** 229/0** 232/0** 239/0** 259/0** 276/0** قومیت

 ns131/0 **134/0 *134/0 138/0* 177/0** 179/0** 176/0** 187/0**  سن

   تحصیالت
**086/0 **082/0 **075/0 **069/0 *071/0 *045/0 ns039/0 

    اشتغال
*055/0 *053/0 *055/0 *060/0 ns053/0 ns051/0 

     محل سکونت
*037/0 *042/0 ns041/0 ns032/0 ns025/0 

      سن پدر
*134/0 ns131/0 ns136/0 ns136/0 

       سن مادر
**117/0 ns123/0 ns121/0 

        تحصیالت پدر
**074/0 ns019/0 

         تحصیالت مادر
**109/0 

 159/0 153/0 148/0 132/0 117/0 116/0 115/0 111/0 076/0 ضریب تبیین

 9مدل  8مدل  7مدل  6مدل  5مدل  4مدل  3مدل  2مدل  1مدل  زنان

 228/0** 242/0** 237/0** 232/0** 251/0** 252/0** 258/0** 276/0** 308/0** قومیت

 221/0** 219/0** 217/0** 213/0** 224/0** 223/0** 233/0** 262/0**  سن

   تحصیالت
**065/0 ns042/0 ns039/0 *056/0 *057/0 ns050/0 ns036/0 

    اشتغال
**076/0 **075/0 **074/0 **077/0 **074/0 **073/0 

 ns015/0 ns022/0 ns015/0 ns013/0 ns003/0     محل سکونت

 ns117/0 ns124/0 ns130/0 ns132/0      سن پدر

       سن مادر
**122/0 ns128/0 ns130/0 

 ns034/0 ns060/0        تحصیالت پدر
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 Betaب یضرا

         تحصیالت مادر
**108/0 

 184/0 180/0 174/0 166/0 167/0 167/0 162/0 161/0 095/0 ضریب تبیین

  معنادار یرغ nsدرصد؛  5تر از  دار در سطح خطاي کوچک*معنی

  درصد؛  1تر از  دار در سطح خطاي کوچک**معنی
  

ــر وابســته در جــدول   ــد   4متغی ــام اســت. همانن ــوع ازدواج زودهنگ ــال وق احتم

هـاي  ها به تفکیک جنس اجرا شدند. نتایج نشـان از تفـاوت  آزمونمتغیرهاي پیشین، 

آشکاري در بین زنان و مردان دارد. ازدواج زودهنگام در میان مردان برحسـب متغیـر   

قومیت تفاوت معناداري نداشت و نتوانسـته اسـت هـیچ مقـداري از واریـانس متغیـر       

ازدواج زودهنگام در بـین  نیز مشاهده شد.  1وابسته را تبیین کند. این امر در جدول 

درصد باالترین درصد ازدواج زودهنگام را  1/1مردان تقریباً نادر بوده و مردان بلوچ با 

ها این رقم حتی برابـر بـا صـفر بـود. بـراي      تجربه کرده بودند و براي برخی از قومیت

 دامکـ  یچجا که هـ ها را براي مردان اجرا کردیم ولی از آناطمینان بیشتر ما سایر مدل

از متغیرها تأثیر معناداري بر وقوع ازدواج زودهنگام نداشـتند، نتـایج در اینجـا آورده    

  نشده است.

ن بر ازدواج زودهنگام برحسب یو والد يفرد يهایژگیر ویتأث یبررس ):4(جدول 

  )n=  8320( 1397جنس، سال 
Beta 

 8مدل  7مدل  6مدل  5مدل  4مدل  3مدل  2مدل  1مدل  مردان

        ns022/0 قومیت

        000/0 ضریب تبیین

 8مدل  7مدل  6مدل  5مدل  4مدل  3مدل  2مدل  1مدل  زنان

 061/0** 067/0** 069/0** 067/0** 081/0** 079/0** 117/0** 160/0** قومیت

  تحصیالت
**628/0 **591/0 **585/0 **495/0 **487/0 **489/0 **497/0 

   اشتغال
**212/0 **213/0 **158/0 **148/0 **144/0 **139/0 

 ns017/0 ns023/0 *026/0 *029/0 *030/0    محل سکونت

     سن پدر
**276/0 **155/0 **147/0 **145/0 

      سن مادر
**191/0 **189/0 **182/0 

       تحصیالت پدر
**057/0 *041/0 

        تحصیالت مادر
**055/0 

 520/0 519/0 518/0 500/0 416/0 418/0 375/0 025/0 ضریب تبیین

  معنادار یرغ nsدرصد؛  5تر از  دار در سطح خطاي کوچک*معنی

  درصد؛  1تر از  دار در سطح خطاي کوچک**معنی
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نیـز آورده شـده اسـت، ازدواج زودهنگـام      4گونه کـه در جـدول   براي زنان همان

برخوردار شـده اسـت. هرچنـد ایـن متغیـر تنهـا        يبرحسب قومیت از تفاوت معنادار

درصـد واریـانس متغیـر وابسـته را تبیـین کنـد. ورود متغیـر         5/2توانسته اسـت تـا   

شـده افـزایش   تحصیالت در مدل دوم سبب شـده اسـت تـا میـزان واریـانس تبیـین      

درصد برسد که نشان از اهمیت باالي ایـن متغیـر    5/37چشمگیري داشته باشد و به 

نین تحصیالت سبب شده است تا ضریب بتاي قومیت در مقایسه بـا مـدل   دارد. همچ

) نیز با ورود به مدل سبب شده4هاي فردي (در مدل  اول کاهش یابد. سایر مشخصه

شده اند تا تأثیر قومیت همچنان کاهش داشته باشد و در طرف مقابل، واریانس تبیین

ثیر معناداري بر احتمال وقـوع  متغیر محل سکونت تأ حال یندرصد برسد. باا 6/41به 

ازدواج خویشاوندي نداشته است. بـرخالف متغیرهـاي وابسـته قبلـی (سـن ازدواج و      

هاي والـدین تـأثیر معنـاداري    ازدواج خویشاوندي) تمامی متغیرهاي مربوط به ویژگی

 52شـده را بـه   بر ازدواج زودهنگام دارند. ورود این متغیرهـا میـزان واریـانس تبیـین    

دهد کـه اگرچـه تـأثیر    ایش داده است. ضرایب بتاي مدل آخر نیز نشان میدرصد افز

تـأثیر آن همچنـان معنـادار     حـال  یناست، باا یافته قومیت تا حد بسیار زیادي کاهش

است. از بین متغیرهایی که در مدل حضور دارند، تحصیالت افراد بیشترین تأثیر را بر 

  پدر و مادر قرار دارد.ازآن سن  وقوع ازدواج خویشاوندي دارد و پس

  گیري نتیجه  

منـد بـه بررسـی     هاي فرهنگی اقوام در ایران سبب شده است تا محققان عالقهتفاوت

هـاي ملـی در   عـدم وجـود داده   حـال  ینها باشند. بااتفاوت در رفتارهاي جمعیتی آن

هاي مواجه سـاخته اسـت. مطالعـه حاضـر بـا      مورد اقوام مطالعه این امر را با دشواري

) بـه بررسـی رفتارهـا و الگوهـاي     1397هـاي پیمـایش ملـی ازدواج (   استفاده از داده

تنهـا   ازدواج نـه  یقـوم  يالگوها یازدواجی در میان اقوام مختلف ایران پرداخت. بررس

در کشـور   یاجتمـاع  يبنـد و طبقـه  ی، فاصله قومیرا در مورد روابط قوم ییهانشیب

 يهـا ازدواج در گـروه  يرا در هنجارهـا  یجهتـو  قابـل  يهـا دهد، بلکه تفاوتیارائه م

هـاي قـومی در رفتارهـاي    کـه تفـاوت   دهـد  یها نشان مافتهیدهد. مختلف نشان می

  ازدواجی همچنان وجود دارد.

تـرین و زنـان و مـردان گیلـک     در رابطه با سن ازدواج، زنان و مردان بلوچ پـایین 

بـود.   یافته نتایج مشابهی دست) به 1383پور ( یباالترین سن ازدواج را داشتند. کاظم

و براي زنـان   9/23و  8/20به این صورت که سن ازدواج زنان و مردان بلوچ به ترتیب 
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شـوازي و صـادقی   بـود. عباسـی   9/25و  9/24و مردان گیلک برابر به ترتیب برابر بـا  

تـرین و بـاالترین میـانگین سـن در هنگـام اولـین       ) نیز نشان دادند که پایین1385(

 حـال  ینسـال بـود. بـاا    1/20هـا بـا   و گیلک 2/16ج به ترتیب براي زنان بلوچ با ازدوا

وجود دارد. در مطالعه حاضر  یادشدههاي مهمی در مطالعه حاضر و دو مطالعه تفاوت

سن افراد در هنگام اولین ازدواج هم براي زنان و هم مردان درهر دو گروه قومی رقـم 

هاي قومی هنوز وجود دارد. همچنـین در هـر دو   تفاوت حال ینهاي باالتري است. باا

تـرین میـانگین سـن ازدواج    مطالعه مذکور، لُرها دومین گروه قومی بـه لحـاظ پـایین   

ترین میـانگین  ها دومین رتبه را به لحاظ پایینآنکه در مطالعه حاضر عرب بودند. حال

، یطـورکل  تند. بهسن ازدواج داشتند و لُرها جزو چهار گروه با باالترین سن ازدواج هس

دهد کـه افـراد در همـه    هاي دو دهه قبل نشان میآمده با یافته دست مقایسه نتایج به

هاي قومی تر این است که تفاوت اند؛ اما نکته مهماقوام در سنین باالتري ازدواج کرده

تـرین میـانگین سـن    همچنان برقرار است. براي مثال تفـاوت بـین بـاالترین و پـایین    

) و یادشـده سال بوده است (بر اساس دو مطالعه  4حدود  1380ن در سال ازدواج زنا

  سال است. 7در مطالعه حاضر این تفاوت حدود 

هـاي اصـلی   اند که ازدواج خویشاوندي یکی از ویژگی مطالعات پیشین نشان داده

هـا در ایـران از نـوع    درصـد ازدواج  30-40رقمی در حـدود   یطورکل ازدواج است و به

هایی بین مناطق و اقوام مختلف وجود دارد (گیونز و است هرچند تفاوت خویشاوندي

ــاران 1994هیرشــمن  ــعادت و همک ــاران ، عباســی2003، س ، 2008شــوازي و همک

). در مطالعـه حاضـر نیـز ازدواج    1395، حسینی و بگـی  1386شوازي و ترابی عباسی

ر بـود. در مطالعـه   هاي قومی از تفاوت معنـاداري برخـوردا  خویشاوندي در میان گروه

درصـد   80هـا بـا   ) که تنها بر زنان متمرکز بود، بلـوچ 1385شوازي و صادقی (عباسی

درصـد   83باالترین میزان ازدواج خویشاوندي را داشتند. در مطالعه حاضر نیز حـدود  

زنان بلوچ با همسران خود نسـبت خویشـاوندي داشـتند. تفـاوت مهـم بـه زنـان لُـر         

در  کـه  یدرصـد ازدواج خویشـاوندي داشـتند درحـال     37ه ما گردد که در مطالع برمی

در مقایسـه نتـایج    یطورکل درصد بود. به 57) 1385شوازي و صادقی (مطالعه عباسی

ها، سایر اقوام در مقایسه بـا پیمـایش سـال    جز بلوچ توان دریافت که بهدو مطالعه می

  اند.هاي خویشاوندي کمتري را تجربه کردهازدواج 1380

هـا داراي تفـاوت بـود.    گیري براي ازدواج توسط والدین نیز در بین قومیتتصمیم

) نیـز دیـده   1385شوازي و صادقی () عباسی1383این تفاوت در مطالعات کوششی (

انـد. دیگـر رفتـار    ها گـزارش کـرده  ها ارقام باالتري را براي قومیتشود هرچند آنمی
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هـا  هاي آشکاري نیـز در بـین قومیـت   فاوتازدواجی مهم، ازدواج زودهنگام است که ت

ها در میان مردان بسیار انـدك اسـت.   وجود دارد. بایستی یادآوري کرد که این ازدواج

ها را به خـود اختصـاص داده   ها باالترین میزانها و عربدر میان زنان، بلوچ حال ینباا

زودهنگام اشاره کرده هاي قومی در ازدواج ) نیز به این تفاوت1390بودند. کردزنگنه (

هـاي قـومی   همسري قومی در بیشـتر گـروه  توان دریافت که همسانعالوه، می هبود. ب

شـود.  ها بیشتر دیده میرود. این رفتار در میان بلوچک هنجار به شمار مییهمچنان 

همسري تحصیلی را داشتند. مطالعـات دیگـري   از طرفی زنان فارس باالترین همسان

انـد  همسـري در ابعـاد مختلـف آن اشـاره داشـته     ج و تمایل به همساندر ایران به روا

، نوري و یاراحمـدي  123: 1395، شکوري و شفیعی 109: 1394(شفیعی و همکاران 

  ).19: 1398، عسکري ندوشن و ترابی 136: 1397

هـا و  بنـدي کـرد. بلـوچ   هاي قومی را در سه دسته طبقهتوان گروهمی یطورکل به

هـا  شـود. بـراي مثـال آن   میها بیشتر مشاهده هاي سنتی در بین آنها که رفتارعرب

هـاي زودهنگـام، ازدواج خویشـاوندي،    تري داشتند، ازدواجمیانگین سن ازدواج پایین

ها بیشتر مشاهده میهمسري قومی در بین آنهاي ترتیب یافته و نیز همسانازدواج

هـا  هاي مـدرن ازدواج در بـین آن  ها قرار دارند که رفتارشود. در سمت مقابل، گیلک

بـاالترین سـن ازدواج، کمتـرین     کـه  يطـور  هـاي قـومی اسـت، بـه    بیش از سایر گروه

همسري قومی را دارند. در میانه ایـن دو   هاي زودهنگام، خویشاوندي و همسان ازدواج

ها طبقه، چهار گروه قومی فارس، تُرك، کُرد و لُر قرار دارند که رفتارهاي ازدواجی آن

به هم نزدیک و تا حد زیادي مشابه است. در مقایسه با نتایج مطالعاتی که با استفاده 

تـوان  شده بود، مـی  انجام 1380هاي اقتصادي اجتماعی خانوار در سال از طرح ویژگی

دریافت که رفتارهاي ازدواجی لُرها با سه گروه قومی فارس، تُرك و کُرد همگرا شـده  

  اند.هایشان با سایر اقوام را حفظ کردهاوتها همچنان تفاست ولی بلوچ

جـز   هاي چند متغیره در مورد رفتارهاي ازدواجی نشـان داد کـه بـه   نتایج تحلیل

ازدواج زودهنگام در بین مردان، در سایر رفتارها قومیت تأثیر معناداري داشـته اسـت   

مـا ایـن   و بعد از کنترل سایر متغیرها اگرچه تأثیر آن رو به کـاهش گذاشـته اسـت، ا   

دهد که قومیت و هنجارهـاي مربـوط   تأثیر همچان معنادار است. این نتایج نشان می

به آن همچنان از عوامل مهم و تأثیرگذار در رفتارهاي جمعیتی همچون ازدواج است. 

ا یـ  یقـوم  يهـا توسعه نیز نشان داده است کـه تفـاوت   درحال يمطالعات در کشورها

همچنـان از اهمیـت برخوردارنـد     يو اقتصـاد  یپس از کنترل عوامل اجتماع یمذهب

). ایـن رفتارهـا   2010، بوث 2004، آرنالدو 1999، کندول 1985(چیونگ و همکاران 
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هـاي مـورد اشـاره    توان تا حدودي با نظریهها بین اقوام مختلف را میهاي آنو تفاوت

ل تبیین کرد. بر اساس نظریه مدرنیزاسیون عواملی همچون گسترش آمـوزش، اشـتغا  

ن یـ ات تحقیـق ا یـ هـاي قـومی را کمرنـگ سـازد. در ادب    تواند تفاوتو شهرنشینی می

همـراه بـا    یو قـوم  ی، مـذهب يکه رفتارهاي سنتی ازنظر نـژاد  شود یه مطرح میفرض

ن یـ ). ا163: 2010ابـد (بـوث   ییمـرتبط بـا آن کـاهش مـ     يندهایمدرن شدن و فرآ

ن بر فرزندان یترل کمتر والدشتر و کنیب ی، تحرك اجتماعینیندها شامل شهرنشیفرا

افتـه بـه ازدواج   یهـاي ترتیـب  ر از ازدواجییصورت تغ شود که در رابطه با ازدواج بهیم

ش ینومکانی همراه اسـت. همگـام بـا توسـعه، افـزا      یعاشقانه و حرکت به سمت زندگ

چنین رفتارهایی را افـزایش مـی   یل رسمیش مدت تحصیبه آموزش و افزا یدسترس

). 2016دونالـد  ، اتومـو و مـک  2013، اتومـو و همکـاران   2005هنفـر  دهد (اسـمیت  

شـوازي  (بگـی و عباسـی   یسال شدن گذار به بزرگ یها سبب طوالنمدارس و دانشگاه

و  یمختلـف قـوم   يهـا ) و اختالط جوانان از گروه1399شوازي و بگی ، عباسی1400

رفتارهـاي سـنتی    ) که به نوبه خود تغییـر در 2015، 2010شود (گوبل می یاجتماع

همسري قومی را در پی خواهد داشت. نتایج مطالعه حاضر نیز ازدواج همچون همسان

نشان داد که ورود متغیرهاي تحصـیالت، اشـتغال و محـل سـکونت تـا حـدي تـأثیر        

بـرد. از بـین متغیرهـاي    طور کامل از بین نمـی  دهد اما اثر آن بهقومیت را کاهش می

ش را در کاهش تأثیر قومیـت بـر رفتارهـاي ازدواجـی     مذکور، تحصیالت بیشترین نق

 داشت که نشان از اهمیت باالي این متغیر دارد.

توان بـه فرضـیه گـروه    ها میها و عربتر در میان بلوچدر تبیین رفتارهاي سنتی

هاي اقلیت قومی نتواننـد تحـرك   اقلیت اشاره کرد. بر اساس این فرضیه چنانچه گروه

پـذیري پـایینی داشـته باشـند،     داشـته باشـند یـا اینکـه فرهنـگ     اجتماعی رو به باال 

تر همگرا نخواهد شـد. نتـایج مطالعـات پیشـین در ایـن       رفتارهایشان با جامعه بزرگ

ها جزو اقوامی هسـتند کـه احسـاس نـابرابري     ها و بلوچدهد که عربزمینه نشان می

تـوان انتظـار داشـت    ). بر این اساس می38: 1396مرادي باالیی دارند (بهشتی و حق

هـاي اکثریـت داشـته باشـند. مثـال      که این دو گروه قومی رفتارهاي متفاوتی با گروه

دهـد کـه احسـاس    نقض در رابطه با این فرضیه، کُردها هستند. مطالعات نشـان مـی  

نـابرابري در مشـارکت سیاســی و نیـز عـدم توســعه اقتصـادي اجتمـاعی در منــاطق       

، هزارجریبـی و  1396مـرادي  رد (بهشـتی و حـق  کردنشین در سـطح بـاالیی قـرار دا   

رفتارهاي ازدواجی این گروه  حال ین). باا1386، صادقی و همکاران 92: 1389مروتی 

  ها) است.ها و تُركدر بیشتر موارد مشابه دو گروه قومی بزرگ دیگر ایران (فارس
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در  یقـوم  يهـا کنـد کـه تفـاوت   ها بیان مـی از طرفی، فرضیه همانندي مشخصه

ها است و چنانچـه ایـن   اجتماعی آن-هاي اقتصاديرفتارهاي جمعیتی ناشی از تفاوت

هاي قومی از بین خواهد رفت. باقی ماندن تأثیر معنـادار  متغیرها کنترل شود، تفاوت

هـاي  قومیت بر رفتارهاي ازدواجی تا حد زیادي درستی این نظریه در تبیـین تفـاوت  

) نیز چنین ادعـایی  1385شوازي و صادقی (تر عباسیبرد. پیشقومی را زیر سؤال می

گیري بایستی احتیاط کرد زیـرا مـا   در مورد چنین نتیجه حال یناند. باارا مطرح کرده

هاي اقتصادي اجتماعی در سطح کالن را کنتـرل  ایم ویژگیدر تحقیق حاضر نتوانسته

هـا  نترل ایـن ویژگـی  اند. براي ک شده ها تنها در سطح فردي کنترلکنیم و این ویژگی

عنـوان یـک    توانـد بـه  هاي چندسـطحی اسـت کـه مـی    در سطح استان نیاز به تحلیل

پیشنهاد مطالعاتی براي سایر محققان مطرح شود. البته بایستی این نکته را بیان کرد 

هـاي توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعی،     که مطالعات نشـان داده اسـت کـه در شـاخص    

خوزسـتان، کردسـتان، ایـالم، آذربایجـان غربـی و       و بلوچسـتان،  یستانس يها استان

هـاي  در رتبـه  انـد  داده يکرمانشاه که بیشتر جمعیت بلوچ، کُرد و عرب را در خود جا

، فیروزآبادي و همکـاران  118: 1379میانی و پایینی قرار دارند (حسینی و اسکندري 

تـوان  ذا می). ل111: 1392، ضرابی و ایزدي 1389، میرغفوري و همکاران 81: 1389

تر اسـتان هاي قومی به دلیل سطح توسعه پایینانتظار داشت که بخشی از این تفاوت

هاي اقلیت قومی باشد. از این نظر بایستی انتظـار داشـته باشـیم کـه بـا      با گروه يها

ها به همگرایی بـا گـروه  هاي مذکور، رفتارهاي اقوام ساکن در آنتوسعه بیشتر استان

  میل کند.تر  هاي قومی بزرگ

توانـد تـا حـدود    کی از رویکردهـایی کـه مـی   یرسد در چنین شرایطی به نظر می

هاي قومی در رفتارهاي ازدواجی را مورد تأیید قرار دهد، فرضیه اثـرات  زیادي تفاوت

فـرد قـومی    ها و هنجارهاي منحصربهارزش هنجاري است. این فرضیه معتقد است که

دارند. نتایج تا حد زیادي بـا ایـن فرضـیه سـازگار     هاي قومی نقش اصلی را در تفاوت

هاي اقتصادي اجتماعی افراد، تأثیر قومیـت همچنـان   هستند و علیرغم کنترل ویژگی

هاي پیشرفته بـا  شود تا تحلیلمعنادار است. براي تأیید بیشتر این نظریه پیشنهاد می

قرار گیرد.  یبررساستفاده از متغیرهاي کالن اقتصادي اجتماعی در کنار قومیت مورد

 یدرســت همچنـین بـراي اینکـه بتـوان تغییـرات در رفتارهـاي جمعیتـی اقـوام را بـه         

هاي ملی مرکـز  هاي ملی یا طرحقرار داد، نیاز است تا در تمامی پیمایش یموردبررس

شـود، سـؤال   صورت سـاالنه اجـرا مـی    آمار همچون طرح هزینه و درآمد خانوار که به

کنـد  رد. این امر به شناخت بیشتر رفتارهاي قومی کمک میمربوط به قومیت قرار گی
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ریزي درسـت بـه مسـئوالن کمـک کنـد.      گذاري و برنامهتواند در سیاستکه خود می

دهد که رفتارهاي سنتی، مـدرن و گـاهی    تنوع قومی در رفتارهاي ازدواجی نشان می

رفتارهـا نیـاز    شود. هر یک از این در جامعه ما دیده می زمان هم صورت بهمدرن  پست

هاي زودهنگام  هایی از جامعه ازدواج هاي مختلفی دارند. براي مثال در بخش به برنامه

هـایی همچـون همباشـی روبـرو هسـتیم.       شهرها با بـروز پدیـده   رواج دارد و در کالن

اي صورت منطقه هاي جمعیتی بهها و برنامهممکن است الزم باشد تا سیاست رو ینازا

و  هـا  اسـت یو مسـائل هـر منطقـه س    ازهایبر اساس ن دیدولت با دند.تدوین و اجرا گر

بـراي ایـن مهـم، رصـد مسـتمر       خاص و مناسـب آن منطقـه را بـه کـاربرد.     يابزارها

هـا   گـذاري  همچنـین در سیاسـت   رسـد. تغییرات جمعیتی اقوام ضروري به نظـر مـی  

. با توجه به رونـد سـریع   قرارداد مدنظربایستی تغییرات جهانی در الگوهاي ازدواج را 

هـاي اجتمـاعی، احتمـال     ها و شبکه شدن و دسترسی گسترده جوانان به رسانه جهانی

گیري خانواده در آینـده نزدیـک چنـدان     بروز رفتارهاي غربی در حوزه ازدواج و شکل

داوري در  دور از ذهن نیست. توجه به این موضوعات سبب خواهد شد تا هرگونه پیش

ریزي درسـت   یابد و آمادگی تغییرات احتمالی در آینده براي برنامه این زمینه کاهش

هـا و   را داشته باشیم. نکتـه دیگـر در ایـن زمینـه ایـن اسـت کـه بسـیاري از برنامـه         

هاي حوزه خانواده، تنها بر مسائل و راهکارهاي فرهنگی متمرکز بـوده اسـت.    سیاست

جوانـان، اقتصـادي اسـت.    که است که بخش بزرگی از مشکالت امـروزي   یدرحالاین 

میانگین سن ازدواج در بین همه اقوام همچنـان حالـت افزایشـی دارد، نیـاز      ازآنجاکه

انـد، مـورد بـازبینی مجـدد قـرار       اجرا شـده  تاکنونهایی که  است تا بسیاري از برنامه

  گیرند و چنانچه نیاز باشد، بایستی اصالح گردند.
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