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ازدواج به عنوان راه تشکیل خانواده همواره مورد تاکید فرهنگ ها و جوامع بوده است. در دهه های اخیر الگوی 
ازدواج دچ��ار تح��والت فراوانی شده است. گسترش تجرد و تاخی��ر در ازدواج از تغییرات مهم در این زمینه اند. 
در کشور ما نیز تاخیر در ازدواج و باقی ماندن در تجرد طی سالیان گذشته روندی فزاینده داشته است. شناسایی 
آین��ده این مسئله مهم اجتماعی می تواند برای پیشگیری از اثرات سوء آن بر جامعه بسیار پراهمیت باشد. هدف 
ای��ن پژوهش، بررس��ی احتمال وقوع آینده پیشران های تج��رد در ایران ۱۴۱۴ است. ب��رای دستیابی به این هدف 
ب��ا استف��اده از پیشران های تجرد در ایران، فرضیاتی برای آینده تجرد طراح��ی شد. فرضیات به شکل ماتریس در 
اختی��ار کارشناسان ق��رار گرفت تا درباره احتمال وقوع ساده و احتمال وقوع شرط��ی فرض ها نظر دهند. داده ها 
توس��ط نرم افزار smic-prob expert تجزیه و تحلی��ل و مورد تفسیر قرار گرفت. احتمال وقوع شش فرض مطرح 
ش��ده ب��رای هر یک از پیشران های تجرد، به تفکیک به دست آمد که در این میان، فرض »افزایش تاثیر رسانه های 
جمع��ی و شبکه های اجتماعی بر تغیی��ر نگرش جوانان« باالترین درصد احتمال وق��وع را از نظر متخصصان به 
خود اختصاص داد. همچنین، احتمال وقوع سناریوهای بالقوه، از کنارهم قرارگیری فرضیات با حاالت مختلف 
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ب��ه وجود آم��د. حالتی در آینده که تمامی فرض ه��ا رخ دهند، باالترین احتمال وق��وع را به خود اختصاص داده 
است. نتایج تحلیل حساسیت نیز نشان می دهد فرض تاثیر رسانه های جمعی، باالترین میزان اثرگذاری بر سایر 
ف��رض ه��ا را دارد که نشان دهنده میزان اهمیت آن بوده و لزوم توجه ویژه به آن در برنامه ریزی و سیاستگذاری را 

آشکار می کند.

واژگان کلیدی: تجرد، فرضیات آینده، پیشران ها، احتمال وقوع و تحلیل حساسیت
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مقدمه
 ازدواج از رویدادهای مهم و حیاتی در زندگی افراد می باشد. ازدواج سرآغاز تشکیل خانواده است. خانواده، 
مه��م ترین نهادی است که ساختار و هویت انسان را م��ی سازد. خانواده با نهادهای دیگر جامعه در ارتباط بوده 
و هم متاثر از تغییرات جامعه بوده و هم زمینه ساز تغییرات در جامعه است )جواهری و هاللی، ۱3۹۵: ۱۷۱(. 
ازدواج عالوه بر تامین نیازهای جنسی و عاطفی فرد، نیازهای اقتصادی، ارتباطات اجتماعی و فرهنگی را تحت 
تاثی��ر ق��رار می دهد. به دلیل اهمیت و تاثیر باال، ازدواج به عنوان هنجاری پذیرفته شده در تمامی کشورهای دنیا 
محس��وب می شود. از لحاظ فرهنگی و اجتماعی، بی توجهی به ازدواج امری ناپسند شمرده می شود، زیرا بقای 
خان��واده وابست��ه به ادامه یافتن امر ازدواج است )آزاد ارمکی، ۱3۸۶: ۹۹(. گرچه ازدواج یک عمل ارادی و تابع 
خواسته و تمایالت فردی است، با این حال تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و حتی سیاسی 
قرار دارد )کاظمی پور، ۱3۸3: ۱۰3(. در دوران جدید و در پی تغییر و تحوالت ناشی از  نوسازی، صنعتی شدن 
و جهان��ی شدن، تغییرات عمده ای در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رخ داده است. الگوی ازدواج 
و تشکی��ل خانواده متاثر از ای��ن تغییرات دچار تحوالت فراوانی شده است. تغیی��رات وسیع در حوزه ارزش های 
اجتماع��ی، اهمیت روز افزون فردگرایی، امکان تحصیالت باالتر، تغییر نقش زنان در عرصه اجتماعی و امکان 
اشتغ��ال آنها، تقاب��ل ارزش های سنتی با ارزش ه��ای نوپدید و بسیاری عوامل دیگر باع��ث تحوالت گسترده در 
سب��ک زندگی بشر و به خصوص جوانان ش��ده است. این عوامل در کنار عوامل ساختاری دیگر، باعث تغییر در 
هنجارهای سنتی ازدواج و همچنین تاخیر در سن ازدواج و کاهش نرخ ازدواج شده است )ساروخانی، ۱3۷۸: 
۸3(. س��ن ازدواج یکی از شاخص های مهم برای ارزیابی می��زان سالمت و بهداشت جسمی و روانی افراد یک 
جامع��ه محس��وب می شود )مورایاما، ۲۰۰۱: 3۰۷(. در برخی از جوام��ع و فرهنگ ها مانند جامعه ما، ازدواج 
نخستی��ن گ��ام فرد برای دستیابی به زندگی مشترک است. اگر این گام در زمان مناسب و به شکل صحیح برداشته 
ش��ود، کارکرده��ای مناسب آن در طول زندگ��ی مشترک مشخص می شود. هرچه کارکرده��ای ازدواج در زندگی 
افراد بیشتر باشد، خانواده های حاصل از این ازدواج ها مستحکم تر بوده و جامعه نیز دارای انسجام و همبستگی 

بیشتری خواهد بود )کاوه فیروز و همکاران، ۱3۹۵: ۴۵۰(.
تغیی��رات ارزشی، گسترش فردگرای��ی و انتخاب های آزادانه ناشی از ورود نوس��ازی، صنعتی شدن و گسترش 
شهرنشینی و جهانی شدن به کشور موجب گسترش تجرد و تاخیر در ازدواج به عنوان سبک زندگی نوپدید توسط 
جوانان شده است. همچنین در سال های اخیر، وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه، ازدواج را تبدیل به امری 
پرهزین��ه ک��رده است. با توجه به نظریه مرت��ن می توان گفت که انتخاب تجرد واکنشی ب��ه ناکارآمدی موجود در 
ساخت��ار است. همچنین موج تحوالت ارزشی و نگرش��ی متاثر از نوسازی و جهانی شدن و رسانه های جمعی، 

تقدس خانواده و مذموم بودن تجرد را زیر سوال برده است )جواهری و ستوده هاللی، ۱3۹۵: ۲۰۲(.
مسئل��ه تج��رد مختص کشور ما نب��وده و اکثر کشورها تاخیر در سن ازدواج و افزای��ش تجرد را تجربه کرده اند. 
پدی��ده مجرده��ای شهری اولین ب��ار در امریکا مطرح شد. براس��اس مطالعات انجام شده، س��ن ازدواج در دهه 
۱۹۶۰ ب��ه ش��دت در امریکا افزایش یافت )لوگ��ران و زیسیموپولوس،۲۰۰۴: ۲(. در واق��ع، تغییرات در الگوی 
ازدواج جوان��ان ابت��دا در جوام��ع توسعه یافت��ه و در دهه های اخیر در جوامع در حال توسع��ه رخ داد )کوششی و 
قربان��ی، ۱3۹۱: ۱۱۰(. ب��ا این حال به دلیل وجود میزان باالی جمعیت جوان، مسئله تجرد دارای اهمیت زیادی 
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در کشور ماست. همچنین، ازدواج در جامعه ما از اهمیت فرهنگی- اجتماعی و دینی برخوردار است. 
تج��رد م��ی تواند پیامدهای مثب��ت و منفی و آسیب هایی در سطوح اجتماعی و ف��ردی داشته باشد. اگر تاخیر 
در ازدواج باع��ث افزای��ش سرمایه های انسانی فرد گردد و بتواند انتخاب با دی��د بازتری داشته باشد می توان این 
تاخی��ر را دارای نقش مثب��ت در زندگی فرد دانست، اما در بسیاری مواقع افزای��ش بیش از حد سن ازدواج باعث 
سرخوردگی ه��ای عاطف��ی و روان��ی در فرد می ش��ود که حتی افزای��ش توانمندی ها نیز نمی توان��د درمانگر این 
سرخوردگی ها باشد )کاظمی پور، ۱3۸3: ۱۰۵(. تعویق ازدواج می تواند باعث شروع فعالیت جنسی خارج از 
ازدواج و رفتاره��ای پرخطر شود که تبعات زیادی ب��رای فرد و جامعه در پی خواهد داشت. همچنین، با توجه به 
ساختار فرهنگی جامعه و اهمیت ازدواج از نظر دینی و فرهنگی نزد خانواده ها، افزایش سن ازدواج و باقی ماندن 
در تجرد می تواند پیامدهای فردی و اجتماعی از جمله: مشکالت جسمی و روحی، هراس از آینده، تعارض بین 
هوی��ت سنت��ی و مدرن، طرد اجتماعی، مورد تبعیض قرار گرفتن و داغ خوردگی ناشی از تجرد داشته باشد )قانع 
عزآبادی و دیگران ۱3۹3، فرضی زاده ۱3۹3، علیرضانژاد و دیگران ۱3۹۱، سفیری و شهانواز ،۱3۹۴، جواهری 
و هاللی ،۱3۹۵(. با آشکار شدن اهمیت مسئله تجرد در جامعه ما، شناسایی روند تغییرات این مسئله در آینده 
نی��ز اهمی��ت می یابد. هدف پژوه��ش حاضر این است که با استف��اده از پیشران های تج��رد در کشور به بررسی 
احتم��ال وقوع فرضیاتی درباره آینده بپردازد. با استف��اده از پیشران های تجرد فرضیاتی درباره آینده تجرد در ایران 
طراحی می شود و این فرضیات مورد ارزیابی قرار می گیرد تا احتمال وقوع و حساسیت تاثیر آنها مشخص شود. 
براین اساس می توان به درک درستی از وضعیت آینده تجرد رسید و با استفاده از نتایج در راستای بهبود و اصالح 

وضعیت، برنامه ریزی و سیاستگذاری های الزم را انجام داد.

پیشینه پژوهش
 ب��ا توجه به اهمیت نهاد خانواده و همچنین ازدواج ب��ه عنوان راه رسیدن به خانواده، موضوع خانواده و ازدواج 
هم��واره در مطالعات و پژوهش ها مورد تاکید بوده اس��ت. طی دهه های اخیر، تحوالت اساسی و ساختاری در 
حوزه های مختلف از جمله نهاد خانواده و ازدواج رخ داده است. تغییرات زیادی در الگوی ازدواج و سن ازدواج 
ب��ه وجود آمده است ک��ه با توجه به اهمیت خانواده و ازدواج برای جوام��ع و فرهنگ ها، سبب شده که مطالعات 
و پژوهش ه��ای زی��ادی دراین باره صورت بگیرد. ازآنج��ا که در کشور ما نیز در    سال های اخیر، پدیده تاخیر در 

ازدواج و تجرد به شکل روز افزونی قابل مشاهده است، تحقیقات مختلفی در این باره صورت گرفته است. 
سلیمان و همکاران )۲۰۱۵( از نتایج پژوهش خود دریافتند که عواملی مانند عدم توجه والدین، نگرش منفی 
والدی��ن در مورد آموزش دختران و بی س��وادی پدر و مادر باعث می شود تا دختران برای ازدواج آموزش نیابند و 
تاخیر در ازدواج به وجود بیاید. برگ کراس و همکاران۱ )۲۰۰۴( در مطالعه ای با عنوان »زنان حرفه ای تنها: یک 
پدی��ده جهانی، چالش ها و فرصت ه��ا« به بررسی وضعیت زنان مجرد حرفه ای در جه��ان پرداخته اند. عوامل 
اقتص��ادی و نیازه��ای روانشناختی این افراد مورد مطالعه قرار گرفت و استراتژیی های ممکن برای پاسخگویی به 
نیازها، تطابق با نیازها و ارتقای موقعیت طراحی گردید. وایو۲ )۲۰۰۹( در مطالعه ای به بررسی تعیین کننده های 
سن ازدواج در ویتنام پرداخته است. براساس نتایج  در بازه مورد مطاله یعنی از سال ۱۹۹۷ تا  ۲۰۰۲ سن ازدواج 
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روند افزایش داشته است. متغیرهایی مانند، تحصیالت، نوع محل سکونت )روستا یا شهر(، ثروت، سن، منطقه 
و نژاد به شدت بر سن ازدواج تاثیرگذار بوده است.

کاظم��ی پ��ور )۱3۸3( در پژوهش��ی با استفاده از تحلی��ل ثانویه آمارها و اطالعات و اسن��اد به بررسی تحول 
س��ن ازدواج زن��ان در ایران می پ��ردازد. این پژوهش بر عوامل جمعیتی موثر بر تغیی��رات سن ازدواج تاکید دارد. 
تحلیل ه��ای انج��ام گرفته در این پژوه��ش نشان از تحول چشمگیر در س��ن ازدواج در دوره نزدیک به چهار دهه 
می باشد. در بازه زمانی مورد پژوهش که چهار دهه از آغاز سال ۱3۴۵ را در بر می گیرد، ۵ سال بر متوسط سن 
ازدواج زنان افزوده شده است. ورود مدرنیزاسیون و تغییرات ساختاری و هنجاری متعاقب آن، در مناطق مختلف 
کش��ور تاثی��ر بسیار زیادی بر سن ازدواج داشته است. تحقیق دیگری ک��ه  توسط موسائی و فندرسی )۱3۹۵( بر 
روی زن��ان و م��ردان مجرد و متاهل انجام شده است، نشان می دهد که افزایش سرمایه اقتصادی به ویژه در میان 
زن��ان احتم��ال ازدواج را کاه��ش و شانس باق��ی ماندن در تج��رد را افزایش   می دهد. براس��اس نتایج حاصل از 
پژوه��ش ک��اوه فیروز و صارم )۱3۹۵( با تغیی��رات ناشی از مدرنیزاسیون و تغیی��رات در ذائقه و مصرف فرهنگی 
اف��راد، تغییراتی در نگرش ب��ه ازدواج شکل گرفته است همچنین، الگوهای جدی��د ارتباطات اجتماعی با ایجاد 
شبکه ه��ای ارتباط��ی جدید و نظام های ارزشی نوی��ن و همچنین بازتعریف هویت، تغیی��رات فراوانی در ازدواج 
پدی��د می آورند. بعالوه. مدیریت بدن که متاث��ر از تغییرات ساختاری و هنجاری ناشی از مدرنیزاسیون است نیز 
بر ازدواج اثرگذار می باشد. موقعیت اقتصادی و اجتماعی و امکان باالرفتن در پایگاه اجتماعی با سبک زندگی 
فردگرایانه بر سن ازدواج و نگرش آنها موثر است. پرهوده و همکاران )۱3۹۸( در پژوهشی به گرایش دانشجویان 
م��رد ۲۶ س��ال به باال به تجرد نسبی و عوامل موثر بر آن پرداخته اند. آنه��ا با بررسی دانشجویان مرد ۲۶ سال به 
ب��االی دانشگ��اه آزاد شهر اسالم آباد غرب درصدد بودند تا به این سوال پاسخ دهند که چرا با وجود باالرفتن سن 
اف��راد مورد مطالع��ه از میانگین سن ازدواج معمول در استان، این افراد تمایل به ازدواج ندارند و همچنان به باقی 
مان��دن در تجرد گرایش دارن��د. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیرهای سن، ب��ی اعتمادی به جنس مخالف 
و همچنی��ن تماس با جنس مخالف از عوامل موثر ب��ر گرایش به تجرد مردان است. شهانواز و آزاده )۱3۹۷( در 
پژوهشی با عنوان »فراترکیب مطالعات تجرد در ایران«، با استفاده از روش فراترکیب به بررسی مولفه ها و عوامل 
موثر بر تجرد پرداختند. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، عوامل اقتصادی، ساختاری، اجتماعی- فرهنگی 
و فردی از ابعاد کالن تاثیر گذار بر تجرد در کشور هستند. یافته ها نشان دهنده اهمیت و تاثیرگذاری باالی ابعاد 
فرهنگی-اجتماع��ی بر تجرد در ایران است. با بررسی مطالع��ات انجام شده می توان نتیجه گرفت که تحقیقات  
مختلف��ی در زمین��ه تجرد و تاخیر در ازدواج در جوامع و فرهنگ های مختلف انجام شده است. با  این حال نکته 
قابل توجه در مقایسه این تحقیقات، این است که مسئله تجرد و علل و پیامدهای آن به شدت متاثر از زمینه های 
فرهنگ��ی و اجتماع��ی جوام��ع مختلف می باش��د. مطالعات انجام شده نی��ز با توجه به ارزش ه��ای اجتماعی و 
فرهنگ��ی ه��ر جامعه، به ابع��اد مختلف مسئله تجرد پرداخته ان��د. در کشور ما نیز در سال ه��ای اخیر با توجه به 
گسترش روزافزون مسئله تجرد و تاخیر در ازدواج مطالعاتی در این باره درباره صورت گرفته است. در تحقیقات 
مختلف، با روش های متفاوت کمی و کیفی به مسئله تجرد و تاخیر در ازدواج و افزایش سن ازدواج و علل موثر 
بر تجرد و پیامدها و آسیب های ناشی از آن پرداخته شده است. در برخی از  تحقیقات انجام شده مسئله تجرد از 
دیدگاه افراد مجرد و در تحقیقات دیگر از نظر آماری و با توجه به داده ها و آمار و اطالعات، مسئله مورد بررسی 
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قرار گرفته است. با این حال تاکنون، نظر کارشناسان و متخصصان حوزه خانواده درباره تاخیر در ازدواج و تجرد 
مطالع��ه نش��ده است و چشم اندازی به آینده تجرد در کشور وجود ندارد. هدف این پژوهش، بررسی آینده تجرد 
در ایران است؛ به طوری که با استفاده از پیشران های تجرد در کشور احتمال وقوع فرض های مرتبط با آینده تجرد 

بررسی می شود و تحلیل حساسیت فرض ها انجام می گیرد.

چارچوب نظری پژوهش
به واسطه اهمیت نهاد خانواده و ازدواج ،نظریه پردازان متعددی از دیدگاه های مختلف به بررسی تغییرات این 
ح��وزه پرداخت��ه اند. بدین ترتیب نظری��ات متفاوتی درباره الگوی ازدواج و تغیی��رات آن وجود دارد که هر یک از 
منظری متفاوت به بررسی و تشریح آن پرداخته اند. با تلفیق و ترکیب نظریات و دیدگاه های مختلف می توان به 

الگوی مناسبی برای بررسی مسئله تجرد دست یافت.
صنعت��ی ش��دن، از جمله عواملی بود که ساختاره��ای جوامع را دچار تغییرات زیادی ک��رد. تغییرات ناشی از 
صنعت��ی ش��دن در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اتفاق افتاد و یکی از تغییرات اساسی موثر از صنعتی 
شدن، نهاد خانواده است. خانواده از لحاظ ساختاری، کارکردی، روابط درونی و همچنین چگونگی شکل گیری 
دچ��ار تغیی��رات فراوانی شد. نوالن و لنسک��ی۱ تحوالت در خانواده بر اثر صنعتی ش��دن را شامل کوچکتر شدن 
ابعاد خانوار، کاهش نقش خانواده در فعالیت های اجتماعی، افزایش میزان طالق و دگرگونی نقش زنان و جوانان 
می دانن��د )نوالن و لنسکی،۱3۸۰: ۴۵۲(. در جامعه جدید برخ��الف جامعه ماقبل صنعتی که هویت براساس 
عضوی��ت در خانواده معنا می یافت، هویت براساس کار معنا می یابد. در خانواده جدید، الگوی سنتی انتخاب 
همس��ر دچ��ار تغییرات فراوانی ش��ده است )غف��اری، ۱3۸۵: ۲۸۲(. ویلیام گود۲ به گست��ره تاثیرات نوسازی بر 
خان��واده و الگوهای ازدواج باور دارد. گود، تغییرات بوج��ود آمده در خانواده و توسعه  خانواده های جدید از نوع 
اروپای��ی را نتیج��ه اجتناب ناپذیر، دگرگونی های  ساختاری در جامع��ه و دگرگونی های ایدئولوژیکی می داند. به 
عقی��ده وی، زمان��ی که دگرگونی های ساختاری مانن��د صنعتی شدن، شهر نشین��ی و دگرگونی های ایدئولوژیکی 
در سط��ح ک��الن رخ ده��د، سازمان ه��ای سطوح خ��رد همانند خان��واده نیز در راست��ای آنها متح��ول می شوند 
)اعزازی،۱۷:۱3۸۰(. پیتر سی اسمیت3 در این مورد معتقد است، عوامل موثر بر ساختار خانواده و نتایج آن ها 
بسیار پیچیده و برای جوامع غیر غربی متفاوت و متغیر است. با این حال یک نتیجه مشترک پدید آمده که طی آن 
تغییر اجتماعی منجر به ازدواج دیرتر مردان و زنان تقریبا در تمامی زمینه های فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی 

شده است )اسمیت،۱۹۸۰(.
گیدنز معتقد است که عناصری مانند عشق و روابط صمیمی و جنسی را باید در تاثیر مدرنیته بررسی کرد. 
ب��ه ب��اور او، تغییر شکل صمیمیت با هویت شخص��ی و شیوه های زندگی ارتب��اط دارد و رابطه ناب و هویت 
شخص��ی به شدت دره��م آمیخته اند )گیدنز،۱3۹۴: ۲۲(. گیدنز رابطه ن��اب را برخالف پیوندهای شخصی 
در جامع��ه سنتی که وابسته به عوامل بیرون از زندگی اجتماعی و اقتصادی است، می داند. برای روشن شدن 
ای��ن مسئل��ه، مفه��وم ازدواج را می توان در نظ��ر گرفت که در گذشت��ه ازدواج نوعی قرارداد ب��وده که با ابتکار 
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والدین تحقق می یافت و به شدت تحت تاثیر مالحظات اقتصادی قرار داشت. در دنیای جدید که الزام های 
بیرون��ی در ح��ال ریشه کن شدن است، ازدواج بی��ش از پیش به صورت رابطه ای درآم��ده که دلیل پیدایش و 
ادام��ه آن براساس احساس رضایت عاطفی است )گیدنز،۱3۹۴: ۱3۱(. گیدنز همچنین بی اعتمادی را یکی 
از تبع��ات دوران مدرن می داند که در اثر دورشدن از نظ��م اجتماعی سنتی به وجود آمده است. بی اعتمادی 
در رواب��ط اجتماعی به سطح رواب��ط فردی و درون خانواده نیز منتقل می شود )گیدنز،۱3۸۸: ۱۴۴(. به دلیل 
این بی اعتمادی، افراد با احتیاط بیشتری ازدواج می کنند و حتی گاهی ممکن است از این کار انصراف دهند 

)گیدنز،۱3۹۴: ۱۲۱(.
موقعی��ت میدان��ی فرد در فضای اجتماع��ی، گزینه های فرد را تعیی��ن می کنند و در مقاب��ل، هبیتاس فرد نحوه 
مواجه��ه فرد با این گزین��ه ها را مشخص می کند. براین اساس چگونگی حرک��ت کنشگران در فضای اجتماعی 
در جه��ت ب��اال و پایی��ن و جذب و طرد توس��ط میدان و هابیتاس قاب��ل توضیح است. افراد به دنب��ال دستیابی به 
سرمایه ه��ای مختل��ف هستند تا بتوانن��د در میدان های مختلف حض��ور یابند. بوردیو نش��ان می دهد افرادی که 
مختص��ات سرمای��ه مورد نیاز برای موقعیت جدید در میدان را ندارند، از ورود به موقعیت مورد نظر خود محروم 
می مانند )گرنفل،۱3۸۹ :۱۱۷(. بدین ترتیب، افراد به دنبال دستیابی به سرمایه های مختلف هستند تا بتوانند در 
میدان ه��ای مختل��ف حضور یابند. بوردیو خانواده را از مهمترین مکان های انباشت و انتقال سرمایه می داند. بر 
این اساس، تغییر و تفاوت بین نسلی خانواده ها در ایران ناشی از رقابت بر سر دستیابی به انواع سرمایه در میدان 
ه��ا و عرصه های مختل��ف اجتماعی است. جوانان برای رسیدن به تحصیالت و مدارج علمی تالش می کنند به 
گاهی و  خص��وص زنان که راه دستیابی ب��ه سرمایه فرهنگی و تغییر سلسله مراتب ق��درت در خانواده را افزایش آ
گاهی و تحصیالت باال و به تبع آن فرصت های شغلی موجود،  کسب مدارک دانشگاهی می دانند. این افزایش آ
تغیی��رات ارزش��ی در خانواده ها ایجاد کرده است. از پیامدهای این تغیی��ر ارزشی، تغییر و باال رفتن سن ازدواج 

است )سرایی و اجاقلو، ۱3۹۲: ۲۶(.
جهان��ی شدن نیز تاثیرات فراوانی در نهادهای اجتماعی و بخصوص خانواده داشته است. از تاثیرات اساسی 
جهان��ی ش��دن در نهاد خان��واده، تغییر نقش ه��ای سنتی و ثابت و از پی��ش تعیین شده اعض��ای خانواده است. 
نقش ه��ای مح��ول در ازدواج سنت��ی، مردان را ب��ه عنوان نان آور خان��واده و حضور در فضای خ��ارج از خانه و 
زن��ان را ب��ه عنوان مسئول کاره��ای خانگی معرفی می کرد. ای��ن تقسیم بندی امروزه تغیی��ر یافته است. حضور 
گست��رده زن��ان شاغل در زندگی اجتماعی، تغییر و تنوع شکل های ازدواج در جوامع غربی، تنزل جایگاه ازدواج 
سنت��ی، جابجای��ی نقش های اکتسابی با نقش ه��ای محول برای زنان در فضای فرهنگ��ی و همچنین کاهش اثر 
ازدواج در فرآین��د هویت یابی فرد از پیامدهای تغییر نق��ش در عصر جهانی شدن است )تافلر،۱3۷۰: 3۰۸-

۲۸۸(. وسایل ارتباط جمعی نیز به عنوان یکی از ابزارهای جهانی شدن باعث نزدیکی سلیقه ها، خواست ها و 
انتظارات تمامی ساکنان یک جامعه شده است. زنان به عنوان گروهی که هویت شان بیشتر در ارتباط با خانواده 
تعری��ف می ش��ود، در فرایند جهانی شدن که فرهنگ های گوناگونی را در دسترس افراد و گروه های مختلف قرار 
داده و دنی��ا و مراجع اجتماعی آن ها را اضافه ک��رده است، بیش از دیگر افراد به بازتعریف هویت خود پرداخته 
اند. این تعریف جدید از هویت باعث پدید آمدن سبک زندگی جدیدی شده است )سروش و حسینی،۱3۹۲: 
۵۵(. در نتیجه تغییرات حاصل از جهانی شدن، ارزش ها و نقش های سنتی تغییر یافته و الگوی جدید هویت 
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یاب��ی و سب��گ زندگی رواج یافت��ه است. براین اس��اس، ازدواج که از تعریف کننده ه��ای اصلی هویت و سبک 
زندگی در گذشته بود دچار تحول شده و از اولویت خارج شده است. 

روش شناسی پژوهش
آین��ده پژوه��ی، پژوهش��ی فرارشته ای با رویکرده��ای فکری مختلف، تئ��وری ها و روش ه��ای کمی و کیفی، 
نگرش ها و کاربردهای مختلف است. آینده پژوهی، دیدگاهی نظام مند، ابتکاری و چندرشته ای برای تالش های 
انس��ان برای خل��ق و بررسی آینده است. ظرفیت های اساسی آینده پژوه��ی، شکل دهی و مدل سازی اطالعات 
آینده نگر و پردازش طرح های مربوط به آینده است )اسالتر، ۲۰۰۲: 3۵۰(. وندل بل معتقد است که بزرگترین 
ه��دف آین��ده پژوهی، حفظ و ارتقای سطح رفاه بشر و ظرفیت های تداوم حیات او می باشد. در سطوح پایین تر، 
اه��داف آین��ده پژوهی کشف، ابداع، ارزیابی و پیشنهاد آینده ه��ای ممکن و محتمل و مرجح است )بل، ۱3۹۵: 
۲۲۰(. رواج و گست��رش آین��ده پژوهی در سال های اخیر  باعث رشد رویکردها و تکنیک ها و روش های مربوط 
ب��ه آن ش��ده است. رشته ها و حوزه ه��ای بسیاری در مطالعات خود از این رویکرد علم��ی بهره می برند. به دلیل 
ای��ن تنوع و تکثر روش های متنوع��ی در آینده پژوهی مورد استفاده قرار می گیرد. گوده۱ نیز یک روش مدون برای 
شناسایی آینده ارائه داده است. روش گوده شامل چندین مرحله است: شناسایی متغیرهای کلیدی موثر برسیستم 
ب��ا استفاده از روش تحلی��ل ساختاری۲ و نرم افزار میک مک3، تحلیل استراتژی های بازیگران با استفاده از روش 
مکت��ور۴، شناسایی فرضی��ات محتمل براساس متغیرهای کلی��دی شناسایی شده با استف��اده از روش اسمیک۵، 
شناسای��ی سناریوهای محتمل با استفاده از روش موروفول۶ و ارزیابی سناریوها با استفاده از روش مولتی فول۷. 
نکته قابل توجه در روش شناسی گوده این است که روش سناریو، دارای رویکردی ماژوالر است )گوده،۱۹۹۴: 
۷۰(. ماژوالر بودن این روش به این معناست که می توان  هم مجموعه کامل روش را مورد استفاده قرار داد و هم 
می توان بر حسب نیاز یک یا چند مرحله از این روش را به صورت مستقل به کار برد. به عنوان مثال، اگر هدف 
شناسای��ی مسائ��ل یا عوامل کلیدی است از تحلیل ساختاری و روش میک م��ک استفاده می شود. اگر هدف از 
پژوه��ش، بررسی احتمال وقوع فرضیات آینده و همچنی��ن بررسی احتمال وقوع شرطی و متقابل فرضیات باشد 

می توان از روش اسمیک استفاده کرد.
در ای��ن پژوه��ش با استف��اده از بسته نرم افزاری اسمی��ک در پی شناسایی احتمال وق��وع پیشران های تجرد 
هستی��م. ب��رای این منظور ابتدا پیشران های تجرد شناسایی می شود. برای دست یابی به پیشران های تجرد، در 
ابت��دا ب��ا استفاده از بررسی مطالع��ات و پژوهش های تجربی و نظری و همچنین استف��اده از نظرات خبرگان، 
عوام��ل موث��ر بر تجرد در ای��ران شناسایی و استخراج شد. ب��رای استخراج عوامل موثر بر تج��رد از فراتحلیل 
مطالع��ات و روش دلفی استف��اده گردید. عوامل استخراج شده در اختیار خبرگان قرار گرفت و خبرگان درباره 
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می��زان اهمیت و تاثیر هر کدام از عوامل نظر دادند. پس از تجمیع نظرات خبرگان، برخی از متغیرها اصالح، 
حذف و اضافه شد. ۱۰۴ متغیر باقی مانده، به شکل پیشران تنظیم شد و  در چارچوب ماتریس اثرات متقابل 
ب��ار دیگر در اختیار خبرگان قرار گرفت. خبرگ��ان با توجه به اندازه اثرگذاری- اثرپذیری پیشران ها بر یکدیگر 
ماتری��س را تکمی��ل کردن��د. تجمیع نظرات خبرگ��ان وارد نرم اف��زار میک مک شد و مورد تجزی��ه و تحلیل و 
تفسیر قرار گرفت. بدین ترتیب پیشران های اصلی موثر بر تجرد در ایران شناسایی شدند.1 پیشران های اصلی 
شناسایی شده، به صورت فرضیاتی درباره آینده طراحی شد. این فرضیات در قالب ماتریس استاندارد اثرات 
متقاب��ل در اختی��ار خبرگان قرار گرفت و یک بار درباره میزان احتمال وقوع هر فرض و بار دیگر درباره احتمال 
وق��وع شرط��ی و عدم وقوع شرطی هر یک از فرض ها نظر دادند. برای ه��ر تعداد فرض، مقدار احتمال وقوع 
اولی��ه و احتم��ال وقوع هر فرض در صورت وقوع فرض دیگر و احتم��ال وقوع هر فرض در صورت عدم وقوع  
فرض دیگر از خبرگان خواسته می شود و در ادامه داده های خام مستخرج از ماتریس، وارد نرم افزار اسمیک 

خواهد شد )گوده، ۱۹۹۴: ۱۴3(. 
جامع��ه آم��اری ای��ن پژوهش، متشک��ل از بیست نف��ر از متخصصان حوزه خان��واده و ازدواج م��ی باشد. این 
متخصص��ان شامل اساتید دانشگاه در رشته مرتب��ط، پژوهشگران حوزه خانواده و ازدواج و کارشناسان این حوزه 
با سابقه اجرایی در حوزه ازدواج می باشند. براساس ویژگی های جامعه آماری که کارشناسان و خبرگان را شامل 
می شود، نمونه گیری هدفمند مالک عمل قرار گرفت. در نمونه گیری هدفمند شرکت کنندگان توسط پژوهشگر 
انتخ��اب می شون��د، زیرا یا به صورت مشخص دارای ویژگی ی��ا پدیده مورد نظر هستند و یا غنی از اطالعات در 
م��وردی خ��اص هستند. در واقع، ای��ن روش زمانی استفاده می ش��ود که نیاز به نمونه های خب��ره باشد )جاللی، 
۱3۹۱: 3۱3(. برای��ن اساس، کارشناس��ان و خبرگانی که دارای سوابق پژوهش��ی و مطالعاتی و اجرایی در زمینه 
ازدواج و جوانان می باشند، انتخاب شدند. در جدول ۱ لیست خبرگان پاسخگو در پژوهش مشاهده می شود:

جدول ۱: مشخصات خبرگان پاسخگو در پژوهش

تعدادتحصیالتشغل

۸دکترااعضای هیات علمی

۴کارشناسی ارشد و دکتراکارشناسان و مدیران اجرایی

۸دکتراپژوهشگران

در این مرحله، شش فرض درباره آینده تجرد ارائه شد. گرچه درباره هر موضوعی می توان گمانه های بسیاری 
مط��رح ک��رد، اما نتایج مراح��ل قبلی محقق را قادر می سازد تا تعداد گمانه ه��ا را کاهش دهد و به تعداد ۵ تا ۶ 
برسان��د )گ��وده و دورنس، ۲۰۱۱: ۸3(. پس از تعیین و طراح��ی فرضیات مربوط به تجرد، این فرضیات در سه 
ماتری��س در اختیار خبرگان قرار گرفت. خبرگ��ان درباره احتمال وقوع فرضیات و همچنین احتمال شرطی وقوع 
و احتمال شرطی عدم وقوع هر کدام از فرضیات در صورت رخداد فرض های دیگر نظر دادند. نظرات خبرگان 

۱. توضیحات تفصیلی درباره پیشران ها و  روش دستیابی به پیشران ها در مقاله شناسایی و تحلیل پیشران های تجرد در ایران موجود است. این مقاله در فصلنامه مسائل 
اجتماعی ایران در دست چاپ است.
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وارد ن��رم اف��زار smic-prob expert شد. تجمیع نظرات خبرگان در نرم افزار م��ورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
ن��رم اف��زار داده ها را تصحی��ح می کند و احتمال وقوع فرض ه��ا را به صورت سازگار با قوانی��ن احتماالت ارائه 
می دهد. همچنین، احتمال مربوط به سناریوهای شکل گرفته از ترکیب فرض ها در این مرحله به دست می آید. 
از ترکی��ب تع��داد n ف��رض، تعداد ۲ به توان n سناری��و شکل می گیرد. به طور مثال، اگ��ر ۵ فرض داشته باشیم، 
تع��داد 3۲ سناریو و اگر ۶ فرض داشت��ه باشیم، تعداد ۶۴ سناریو خواهیم داشت. نتایج نرم افزار کمک می کند 
از می��ان ای��ن تعداد، مواردی را که برحسب احتمال وق��وع ارزش بررسی و مطالعه دارند را انتخاب کنیم )گوده، 
۲۰۱۲: ۶۰(. ن��رم افزار اسمیک عالوه بر سناریوهای بالقوه، تحلیل حساسیت فرض ها را نیز در اختیار ما قرار 
می دهد. به این ترتیب با توجه به فرض های تعریف شده، تحلیل حساسیت دو نتیجه ارائه می دهد: حساسیت 
تاثیر و حساسیت وابستگی. این دو آزمون نشان می دهند که تغییر احتمال یک فرض به چه میزان تغییر احتمال 
فرض ه��ای دیگ��ر را تخمین می زند. به ای��ن ترتیب می توان فرضی ک��ه دارای بیشترین احتم��ال تاثیرگذاری بر 
احتم��ال وقوع فرض های دیگر است و همچنین فرض ب��ا بیشترین تاثیرپذیری از احتمال وقوع فرض های دیگر 

را شناسایی نمود.

یافته های پژوهش
  هم��ان گونه که بیان ش��د، برای طراحی فرضیات آینده تجرد از پیشران هایی ک��ه در مرحله تحلیل ساختاری 
و براس��اس تجمی��ع و تجزیه و تحلیل نظ��ر خبرگان و با استفاده از نرم افزار میک م��ک حاصل شده بود، استفاده 
گردی��د. برمبنای این پیشران های کلیدی و با مشورت خبرگان، شش فرض برای آینده تجرد در ایران تعریف شد. 
برخ��ی از ف��رض ها تنها ب��ا در نظر گرفتن یک متغیر و برخ��ی از ترکیب و اجماع چند پیش��ران حاصل شده اند. 

فرض های ساخته شده در جدول ۲ قابل مشاهده است:

جدول 2: فرضیات آینده تجرد ایران

فرضیاتردیف

میزان پایبندی به ارزش های دینی و سنتی در جامعه کاهش می یابد.فرض ۱

تاثیر رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی بر تغییر نگرش جوانان افزایش می یابد.فرض 2

دولت برنامه های کارآمدی برای تسهیل ازدواج جوانان ارائه نخواهد داد.فرض ۳

ساختارهای اقتصادی بهبود نخواهد یافت و هزینه های شروع زندگی مشترک افزایش می یابد.فرض ۴

معیارهای جدید برای انتخاب همسر در جامعه گسترش خواهد یافت.فرض ۵

بدیل های هویت آفرین جایگزین ازدواج )مانند شغل و موقعیت اجتماعی( گسترش می یابد.فرض ۶
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احتمال وقوع فرض های آینده تجرد
 پس از طراحی فرض های آینده تجرد در ایران، این فرض ها به شکل ماتریس در اختیار خبرگان قرار گرفت تا 
درباره احتمال وقوع این فرض ها در آینده نظر دهند. نظرات خبرگان وارد نرم افزار شد و خروجی ها مورد تفسیر 
قرار گرفت. تجمیع نظرات خبرگان درباره احتمال وقوع هر فرض به تفکیک به دست آمده است. نظرات خبرگان 
در قالب طیف پنج تایی از گزینه »نه چندان محتمل«، »کمی محتمل«، »نسبتا محتمل«، »محتمل« و »خیلی 
محتمل« دسته بندی شده است. در شکل ۱ احتمال وقوع هر یک از فرض های شش گانه براساس این طیف پنج 
تای��ی قابل مشاهده است. براساس تفسیر داده ها، ۵۷ درصد خبرگان احتمال وقوع فرض اول »میزان پایبندی به 
ارزش ه��ای دین��ی و سنتی در جامعه کاهش می یابد.« را »خیلی محتمل « و ۲۱ درصد »محتمل« ارزیابی کرده 
ان��د. در مجم��وع می توان گفت فرض اول از نگاه خبرگان، فرض محتمل��ی است. احتمال وقوع فرض دوم یعنی 
افزایش تاثیر رسانه های جمعی بر نگرش جوانان، از نظر ۷۱ درصد خبرگان خیلی محتمل و از نظر ۲۸ درصد آن 
ها محتمل ارزیابی شده است که نشان دهنده احتمال وقوع بسیار باالی این فرض از نظر خبرگان است. احتمال 
وقوع فرض سوم )عدم ارائه ارائه برنامه های کارآمد توسط دولت(، طبق نظرات ۲۱ درصد خبرگان بسیار محتمل 
و از نظ��ر 3۵ درص��د محتمل ارزیاب��ی شده است و می توان آن را فرض نسبتا محتمل��ی از نظر خبرگان دانست. 
ف��رض چهارم )عدم بهبود ساختارهای اقتص��ادی( نیز از نظر ۴۲ درصد آرا خبرگان، خیلی محتمل و از نظر ۲۸ 
درص��د محتم��ل  ارزیابی شد که نش��ان دهنده احتمال وقوع ب��االی این فرض از نظر خبرگ��ان است. ۷۱ درصد 
صاحبنظ��ران درباره احتمال وق��وع فرض معیارهای جایگزین انتخاب همسر خیلی محتمل و ۲۱ درصد احتمال 
وقوع محتمل را بیان کرده اند. براین اساس این فرض نیز از نظر صاحبنظران بسیار محتمل ارزیابی شده است و 
در نهای��ت فرض ششم ) گسترش بدیل ه��ای هویت آفرین( توسط ۴۲ درصد خبرگان دارای احتمال وقوع خیلی 
محتم��ل و توسط ۲۱ درص��د متخصصان محتمل ارزیابی شده است که در کل می توان گفت فرض محتملی از 

نگاه خبرگان است. 
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شکل ۱: نمودار درصد احتمال وقوع هر یک از فرض ها
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از میان شش فرض مطرح شده، فرض دوم )افزایش تاثیر رسانه ها بر نگرش جوانان( و فرض پنجم )گسترش 
معیاره��ای جدی��د انتخاب همسر( به ترتیب از نظر ۹۹ و ۹۲ درصد خبرگ��ان محتمل ارزیابی شده اند که نشان 

دهنده احتمال وقوع بسیار باالیی برای این فرض ها می باشد.
احتماالت شرطی وقوع فرض ها

در کنار بررسی احتمال وقوع ساده هر یک از فرض ها، می توان اثرات متقابل فرض ها را در نرم افزار اسمیک 
بررس��ی ک��رد. ب��رای تعیین اثرات متقابل ف��رض ها، بار دیگر فرضی��ات به شکل ماتریس اث��رات متقابل و در دو 
حال��ت، وق��وع یک فرض به ش��رط وقوع فرض های دیگ��ر و حالت دیگر وقوع یک ف��رض در صورت عدم وقوع 
فرض های دیگر، در اختیار خبرگان قرار گرفت. خبرگان دو ماتریس را به صورت مستقل تکمیل نمودند. نظرات 
خبرگان به شکل ماتریس اثرات متقابل وارد نرم افزار شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در جدول 3 ، اثرات 
متقابل فرض ها در صورت وقوع فروض دیگر مشاهده می شود. در تفسیر این جدول به طور مثال، اثر فرض دوم 
را بر فرض اول در نظر می گیریم. خبرگان احتمال وقوع فرض اول یعنی »کاهش پایبندی به ارزش دینی و سنتی« 
را ۷۰/3 درص��د ارزیاب��ی کرده اند. در ماتریس اثرات متقابل احتماالت، خبرگان باید برآورد کنند در صورتی که 
فرض دوم )H2( به وقوع بپیوندد، مقدار احتمال وقوع فرض اول)H1( چقدر خواهد بود. همان گونه که در جدول 
نی��ز مشاهده می شود، براساس نظر خبرگان، اگر فرض »افزای��ش تاثیر رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی 
ب��ر تغیی��ر نگرش جوانان« رخ دهد، مقدار احتمال وقوع فرض کاهش پایبندی به ارزش دینی و سنتی از ۷۰/3 به 
ع��دد ۸۸/۸ درصد خواه��د رسید. به همین ترتیب تمامی سلول های جدول قاب��ل تفسیر می باشد. براین اساس 

در این ماتریس احتمال وقوع  هر فرض به صورت وابسته به  هر کدام از فرض ها مورد ارزیابی قرار  می گیرد.
در ج��دول ۴، ماتریس اثرات متقابل ع��دم وقوع هر فرض بر فرض های دیگر آمده است. در این جدول اعداد 
هر سلول، درصد احتمال وقوع هر فرض در صورتی که فرض دیگر به وقوع نپیوندد را نشان می دهد. برای تفسیر 
این جدول به عنوان مثال، اثر عدم وقوع فرض )H5( را بر فرض)H6( را در نظر  می گیریم. خبرگان نظر می دهند 
که اگر فرض پنجم )H5( رخ ندهد، آنگاه احتمال وقوع فرض ششم )H6( چقدر خواهد بود. احتمال وقوع فرض 
ششم یعنی گسترش بدیل های هویت آفرین جایگزین ازدواج از نظر خبرگان ۶3/۲ برآورد شده است. حال اگر 
ف��رض »گست��رش معیارهای جدید برای انتخاب همسر« در جامع��ه رخ ندهد، احتمال وقوع این فرض به ۲۱/3 
درصد خواهید رسید. تمامی فرض های دیگر ماتریس به همین ترتیب قابل توضیح و تفسیر هستند. در واقع، در 
این ماتریس احتمال رخداد هر فرض در صورت نبود هر کدام از فرض ها به صورت مستقل برآورد می شود. دو 
ماتری��س احتم��ال وقوع شرطی و احتمال عدم وقوع شرطی، اثرات متقابل بین فرض ها و همچنین تاثیرگذاری و 
تاثیرپذی��ری ف��رض ها از یکدیگر را آشکار می کند. داده های این بخش می تواند برای تحلیل حساسیت هر یک 

از فروض به کار گرفته شود. 
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جدول ۳: اثرات متقابل وقوع هر فرض بر فرض های دیگر

فرضیات

وع
وق

ل 
ما

حت
ا

ی
سنت

و 
ی 

دین
ش 

رز
ه ا

ی ب
ند

ایب
ش پ

اه
ک

ی 
اع

تم
ج

ی ا
ها

که 
شب

و 
ی 

مع
ج

ی 
ها

انه 
رس

یر 
تاث

ش 
زای

اف
ان

وان
ج

ش 
گر

ر ن
غیی

ر ت
ب

ج 
دوا

 از
ل

هی
س

ی ت
برا

ی 
مد

ارآ
 ک

ی
ها

مه 
رنا

ه ب
رائ

م ا
عد

ت
ول

ط د
وس

ت

نه 
زی

 ه
ش

زای
 اف

 و
ی

اد
ص

اقت
ی 

ها
ار

خت
سا

ود 
هب

م ب
عد

ی
دگ

زن

سر
هم

ب 
خا

انت
ی 

برا
د 

دی
ج

ی 
ها

ار
عی

ش م
ستر

گ

ج
دوا

 از
ن

زی
یگ

جا
ن 

ری
آف

ت 
وی

 ه
ی

ها
ل 

دی
ش ب

ستر
گ

کاهش پایبندی به ارزش 
۷۰/3۷۰/3۸۸/۸۸۶۸۹/۵۸۸/۶۸۷/۵دینی و سنتی

افزایش تاثیر رسانه های 
جمعی و شبکه های 

اجتماعی بر تغییر نگرش 
جوانان

۷۴/۶۹۴/3۷۴/۶۹۰/۸۹۵/۲۹۴۹۵/۷

عدم ارائه برنامه های 
کارآمدی برای تسهیل 

ازدواج توسط دولت
۴۹/۸۶۰/۹۶۰/۷۴۹/۸۶۸/۹۵۹/3۵۹

عدم بهبود ساختارهای 
اقتصادی و افزایش هزینه 

زندگی
۶۰/۲۷۶/۷۷۶/۸۸3/3۶۰/۲۷3/۸۷۵

گسترش معیارهای جدید 
۷۰/۹۸۹/۴۸۹/۴۸۴/۴۸۶/۹۷۰/۹۹۰/۲برای انتخاب همسر

گسترش بدیل های هویت 
۶3/۲۷۸/۷۸۱/۱۷۴/۸۷۸/۷۸۰/۴۶3/۲آفرین جایگزین ازدواج
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جدول ۴: اثرات متقابل عدم وقوع هر فرض بر فرض های دیگر
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کاهش پایبندی به ارزش دینی 
و سنتی

۷۰/3-۱۵/3۵۴/۷۴۱/۲۲۵/۶۴۰/۶

افزایش تاثیر رسانه های جمعی 
و شبکه های اجتماعی بر تغییر 

نگرش جوانان 
۷۴/۶۲۸-۵۸/۴۴3/۴۲۷/۲3۸/۴

عدم ارائه برنامه های کارآمدی 
برای تسهیل ازدواج توسط 

دولت
۴۹/۸۲3/۵۱۷/۹-۲۱۲۶/۷3۴/۱

عدم بهبود ساختارهای 
اقتصادی و افزایش هزینه 

زندگی
۶۰/۲۲۱/۴۱۱/۵3۷/3-۲۷/۲3۴/۸

گسترش معیارهای جدید برای 
3۷/۸-۷۰/۹۲۷/۲۱۶/۶۵۷/۵۴۶/۷انتخاب همسر 

گسترش بدیل های هویت 
-۶3/۲۲۶/۵۱۰/۸۵۱/۷3۹/۷۲۱/3آفرین جایگزین ازدواج 

منبع: یافته های پژوهش

یوهای بالقوه برای پیشران های تجرد احتمال وقوع سنار
از ترکی��ب فرض ه��ای مختل��ف و براساس نظرات خبرگ��ان درباره احتم��ال وقوع فرض ها و اث��رات متقابل 
فرض ه��ا، احتم��االت مربوط به سناریوهای بالقوه شکل می گیرد. از تعداد n فرض، تعداد ۲ به توان n سناریو 
شک��ل می گی��رد. به عبارتی، اگر ۶ فرض داشته باشیم، تعداد ۶۴ سناریو خواهی��م داشت. نتایج نرم افزار به ما 
کم��ک می کن��د از میان ای��ن سناریوها، مواردی را  که برحس��ب احتمال وقوع، ارزش مطالع��ه تکمیلی دارد را 
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انتخ��اب کنی��م )گوده، ۲۰۱۲: ۶۰(. همان ط��ور که توضیح داده شد بر اس��اس پیشران های حاصل از مرحله 
تحلیل ساختاری شش فرض برای آینده تجرد ایران در سال ۱۴۱۴ در نظر گرفته شد. برای هر یک از این فرض 
ها، دو حالت قابل تصور است: اینکه فرض محقق شود یا محقق نشود. حال اگر همه فرض ها را با هم در نظر 
بگیری��م و با در نظر گرفتن دو حالت قاب��ل تصور برای هر فرض، در مجموع  ۶۴ حالت از ترکیب این فروض 
حاص��ل می شود. ای��ن ۶۴ حالت سناریوهای بالقوه را تشکیل می دهند. ب��رای نشان دادن حالت فرض ها در 
ه��ر سناری��و از سیستم باینری )صفر و یک( استفاده می شود. صفر ب��ه معنای عدم وقوع فرض و یک به معنای 
وقوع فرض در نظر گرفته می شود. در شکل ۲، ۲۰ سناریوی بالقوه دارای بیشترین احتمال وقوع قابل مشاهده 
اس��ت. سناری��وی بالقوه شماره یک با )۱۱۱۱۱۱( نمایش داده ش��ده است. این عدد به این معنا است که در این 
سناریو تمامی شش فرض موجود در جدول ۲ به وقوع بپیوندد. سناریوی شماره ۶۴ در رتبه دوم از نظر احتمال 
وق��وع قرار دارد. حال��ت )۰۰۰۰۰۰( نشان دهنده آن است که هیچ کدام از شش فرض در این سناریو به وقوع 

نمی پیوندد.

یوهای بالقوه براساس احتمال وقوع شکل 2: سنار
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 در جدول ۴ براساس باالترین میزان احتمال وقوع سناریوهای ۶۴ گانه، ده سناریوی بالقوه برآمده از فرض های 
ش��ش گان��ه براساس درصد احتمال وقوع هریک و همچنین تاثیر فرض ها در سناریوها آمده است. در ستون اول 
ج��دول، ده سناری��و با باالترین احتمال وقوع برآمده از فرض ها قاب��ل مشاهده است. ستون دوم جدول نیز نشان 
دهنده میزان احتمال وقوع هر یک از سناریوهای بالقوه منتج از فرض ها از دیدگاه خبرگان است. ستون های دیگر 
در ج��دول، فرض ه��ای اول تا شش��م را نشان می دهند.۱ همان گونه که در این ج��دول مشاهده می شود احتمال 
وقوع سناریوی بالقوه شماره یک، یعنی حالتی که تمامی فرض ها در آینده رخ دهند، نزدیک به ۲۵ درصد است. 
سناری��وی شم��اره ۶۴ با احتمال وقوع ۱۸ درصد پس از آن قرار دارد. در ای��ن سناریوی بالقوه هیچ کدام از شش 
فرض به وقوع نمی پیوندند. رتبه سوم احتمال وقوع مربوط به سناریو شماره ۹ می باشد که در این سناریو تمامی 
ف��روض پژوهش بجر فرض سوم )دولت برنامه ه��ای کارآمدی برای تسهیل ازدواج جوانان ارائه نخواهد داد( رخ 
خواه��د داد. ب��ا توجه به جدول ۵ سه سناریوی اول شناسای��ی شده در این بخش در مجموع از بین ۶۴ سناریوی 

 ۵۵/۵ درصد احتمال وقوع کل سناریوها را به خود اختصاص داده اند. 
ً
احتمالی، تقریبا

یوی بالقوه برآمده از فرضیات جدول۵: احتمال وقوع ده سنار

H6 H5 H4 H3 H2 H1 احتمال وقوع یو سنار

۰/۲۴۹ ۱

۰/۱۸ ۶۴

۰/۱۲۵ ۹

۰/۰۶۷ ۱3

۰/۰۶3 ۲

۰/۰۴۱ ۵

۰/۰۲۹ 33

۰/۰۲۷ ۱۰

۰/۰۲۷ 3

۰/۰۲۶ ۴۵

منبع: یافته های پژوهش

۱. هر یک از فرض های H1 تا H6  در جدول ۱  به صورت کامل آمده است.
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تحلیل حساسیت1
تحلی��ل حساسیت، مق��دار تغییر احتمال(Pj∆) از ف��رض j به علت تغییر احتم��ال (Pi∆) از گمانه i را تخمین       
می زند. نتایج تحلیل حساسیت به شکل ماتریس کشش ارائه می شوند. این نتایج به برنامه ریزان و مدیران کمک 
می کند از میان استراتژی های جایگزین، بهترین را انتخاب کنند. ضرایب کشش2 نشان می دهند که اگر احتمال 
وق��وع هر فرض مق��دار مشخصی تغییر کند، تاثیر آن ب��ر سایر فرض ها چقدر خواهد ب��ود. مقادیر این ماتریس 
نی��ز توسط ن��رم افزار محاسبه می شود. جدول ۶ نتایج حاصل از تحلی��ل حساسیت هر یک از فروض را نمایش 
می ده��د. تغیی��ر در احتمال وق��وع هر یک از فرض ها یا واریانس تغییرات برابر ب��ا ۰/۱ در نظر گرفته شده است؛ 
ب��ه این ص��ورت که اگر احتمال وقوع فرض اول ۰/۱ بیشتر شود، احتمال وق��وع فرض های دیگر چقدر افزایش یا 
کاه��ش )ک��ه با اعداد مثبت و منفی نمایش داده می شود( خواهد یافت. به عنوان مثال، در سطر اول اگر احتمال 
وقوع فرض اول )کاهش پایبندی به ارزش دینی و سنتی( ۰/۱ بیشتر شود، احتمال وقوع فرض دوم )افزایش تاثیر 
رسانه ه��ای جمعی و شبکه ه��ای اجتماعی بر تغییر نگرش جوانان( ۰/۱۰ افزایش م��ی یابد. با تفسیر مقادیر این 
ماتری��س ب��ه خصوص از طریق جمع سط��ری و ستونی آن، می توان فهمید که حساسی��ت کدام یک از فرض ها 

نسبت به تغییرات بیشتر است.

جدول ۶: تغییرات حساسیت هر فرض براساس فرض های دیگر
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۱0/1010/1060/1360/1010/1040/548ارزش دینی

0/21510/2020/2570/210/2511/136رسانه ها

0520/214-/0590-/05210/0010-/0490-/0ناکارآمدی دولت

0140/010/132-/0/0130/0080/08810ساختار اقتصادی

0/110/1060/0680/09510/1360/514معیارهای جدید

0/0220/0370/0050/0270/03210/123بدیل هویت آفرین

-0/4090/3030/4690/5170/4160/552جمع

1. Sensitivity analysis
2. Elasticity coefficients
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تحلی��ل حساسیت ف��رض ها به شکل نم��ودار حساسیت۱ و در دو حال��ت نمودار حساسیت تاثی��ر۲ و نمودار 
حساسی��ت وابستگ��ی3 نمایش داده می ش��ود. در شکل 3، نمودار حساسیت تاثیر آمده اس��ت. این نمودار نشان 
دهن��ده می��زان تاثیرگذاری هر فرض ب��ر فرض های دیگر می باشد. هم��ان گونه که در شک��ل مشاهده می شود، 
میزان تاثیرگذاری فرض »افزایش تاثیر رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی بر تغییر نگرش جوانان« بر سایر 
فرض ه��ا ۱/۱3۶ است که باالترین میزان تاثیرگذاری بر ف��رض هاست. از سوی دیگر، فرض گسترش بدیل های 
هوی��ت آفرین دارای کمترین میزان تاثیرگذاری م��ی باشد. این عدد از جمع سطری میزان اثرگذاری این فرض بر 
سایر فرض ها به دست آمده است. معنای تاثیرگذاری یک فرض بر دیگر فرض ها این است که تغییر در احتمال 

وقوع فرض افزایش تاثیر رسانه ها، بیش از سایرین، باعث تغییر احتماالت فرض های دیگر می شود. 

شکل ۳: نمودار حساسیت تاثیر

نمودار حساسیت وابستگی که در شکل ۴ آمده است، مقدار تاثیرپذیری فرض ها از یکدیگر را نشان می دهد. 
هم��ان گونه که در این شکل می توان دید، مقدار تاثیرپذی��ری فرض »گسترش بدیل های هویت آفرین جایگزین 
ازدواج« از سای��ر فرض ه��ا برابر با عدد ۰/۵۵۲ است. براین اساس می توان گفت ک��ه این فرض باالترین میزان 
وابستگی به فرض های دیگر را دارد؛ یعنی تغییر در فرض گسترش بدیل های هویت آفرین، با درجه باالیی تابعی 

از تغییر در احتمال وقوع فرض های دیگر است و می توان آن را تاثیرپذیرترین فرض برشمرد.

1. Sensitivity histograms
2. Influence sensitivity
3. Dependence sensitivity



 احتامل وقوع و تحلیل حساسیت پیرشان های تجرد در ایران 1414

214
شکل ۴: نمودار حساسیت وابستگی

بحث و نتیجه گیری
ازدواج سرآغ��از تشکیل خانواده  و خانواده یک��ی از قدیمی ترین نهاد های اجتماعی است. اهمیت خانواده به 
عن��وان اولی��ن و مهم ترین نهادی که در ساخت شخصیت و هویت اف��راد مطرح است، آشکار می شود. خانواده 
ب��ا تمام��ی نهادهای جامعه ارتب��اط دارد، از آنها تاثیر گرفته و ب��ر آن ها تاثیر می گذارد. پ��س هرگونه تغییرات در 
خانواده، متاثر و زمینه ساز تغییرات در جامعه است )جواهری و ستوده، ۱3۹۵:۱۷۱(. به دلیل اهمیت خانواده، 
ازدواج ب��ه عن��وان راه رسی��دن به آن به عنوان هنج��اری پذیرفته شده در تمامی کشوره��ای دنیا محسوب می شود 
)آزاد ارمک��ی، ۱3۸۶: ۹۹(. گرچ��ه ازدواج یک عمل ارادی و تابع خواست��ه و تمایالت فردی است، با این حال 
تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و حتی سیاسی قرار دارد )کاظمی پور، ۱3۸3: ۱۰3(. طی 
دهه های اخیر ساختار خانواده و الگوی ازدواج در جهان دچار تغییرات فراوانی شده است. کشور ما نیز در کنار 
دیگ��ر کشورهای جه��ان شاهد تغییر در الگوی ازدواج و سن ازدواج و همچنین گسترش تجرد می باشد. اهمیت 
ازدواج ب��رای تشکی��ل خانواده با در نظر گرفتن تاکید فرهنگی و دین��ی بر ازدواج و همچنین میزان جمعیت باالی 
جوان در کشور ما، بیشتر آشکار می شود. با توجه به آمار و اطالعات که نشان دهنده رشد روزافزون میزان تجرد 
در کش��ور اس��ت، نیاز به بررس��ی وضعیت تجرد و روند آن در آین��ده داریم. با شناخت وضعی��ت آینده تجرد در 
کش��ور، برنامه ریزان و سیاست گذاران حوزه می توانند برای ای��ن مسئله در آینده برنامه ریزی های الزم را به عمل 
آورن��د. در پژوهش حاضر با استفاده از روش گوده و نرم افزار اسمیک در پی شناسایی احتمال وقوع سناریوهای 
مرتبط با پیشران های تجرد در ایران ۱۴۱۴ بوده ایم. براساس این روش با استفاده از پیشران های تجرد در کشور که 
حاص��ل مطالعه دیگری درب��اره تجرد در ایران است، فرضیاتی برای آینده مطرح شد. فرضیات در اختیار خبرگان 
قرار گرفت تا درباره احتمال وقوع هر فرض در سال ۱۴۱۴ نظر دهند. همچنین از خبرگان خواسته شد که درباره 
اث��رات احتمال��ی وقوع هر فرض در صورت وقوع فروض دیگر یا در صورت ع��دم وقوع فروض دیگر نظر دهند. 
نظ��رات خبرگ��ان در نرم افزار smic  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتای��ج تفسیر شد. پس از بررسی احتمال 
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وق��وع س��اده و شرطی فرض ها، احتماالت مربوط به سناریوهایی شکل گرفت��ه از ترکیب فرض ها به دست آمد. 
در این میان، بیشترین احتمال وقوع مربوط به سناریوی بالقوه شماره ۱ با حدود ۲۵ درصد است. در این سناریو 
هر شش فرض اولیه به وقوع می پیوندد. براساس این سناریو در سال ۱۴۱۴، پایبندی به ارزش های دینی و سنتی 
کاه��ش م��ی یابد. همان گونه که مطالعات و نظریات نیز نشان می دهند ب��ا ورود مدرنیته و تغییر در ساختارهای 
اقتص��ادی- اجتماع��ی، تغییر در نگرش ها و ارزش های اجتماعی رخ می دهد. تاثیر رسانه ها و جهانی شدن نیز 
ای��ن تغیی��رات را گسترده تر کرده است. بدین ترتیب، ارزش های جدی��د اجتماعی گسترش می یابد و ارزش ها و 
رفتارهای مبتنی بر مذهب و سنت کم رنگ تر می شود. هابرماس معتقد است که مدرنیته با گسترش آزادی های 
ف��ردی و اجتماعی، افزایش فضاهای ارتباطی و سکوالرشدن، تغیی��ر در ارزش های اجتماعی، تفوق ارزش های 
فردگرایان��ه، تن��وع روزافزون سبک زندگ��ی و تاثیرات ناهمگون بر عادت ها، ارزش ه��ا و تصورات باعث  فاصله 
گرفت��ن از رفتاره��ای مبتنی بر مذهب و سنت شده است. به دنبال این تغیی��ر و تحوالت فردی شدن روابط افراد، 
ذره ای ش��دن خانواده و از دست رفتن جایگاه مسئولیت پذیری و تعهد اجتماعی، شکل گیری الگوهای جدیدی 
از رواب��ط بین دو جنس به میان خواهد آمد )مه��دوی و همکاران،۱3۹۵(. تاثیر رسانه ها و شبکه های اجتماعی 
ب��ر نگرش جوانان افزایش خواهد یافت که با توجه به نظریاتی مانند نظریه کاشت گربنر و نظریه یادگیری باندورا 
ای��ن فرض پشتیبانی می ش��ود. گیدنز معتقد است که رسانه ها امکان بازاندیش��ی در سنت ها را فراهم می کنند. 
از نظ��ر او، رسان��ه ها عامل موثر در شکل دهی به جهان اجتماعی هستن��د )گیدنز، ۱3۹۲(. از طریق رسانه ها، 
اف��راد امکان دستیابی به اطالع��ات و داده های جدید و متنوع از تمامی نقاط جه��ان را دارند که این امر می تواند 
باع��ث تغیی��ر و بازاندیش��ی در ارزش ها، سنت ها و نگرش ها ش��ود. در ادامه تغیی��رات در نهادها و ارزش های 
اجتماع��ی، معیارهای جدید برای ازدواج و انتخ��اب همسر رواج می یابد. نظر گیدنز درباره  تغییر معیار ازدواج 
از حال��ت قراردادی به انتخابی و اهمیت یافتن صمیمیت و عش��ق )گیدنز، ۱3۹۴( تایید کننده این فرض است. 
هوی��ت فردی و اجتماعی افراد دیگر بر مبنای مالک های سنت��ی موجود و گذشته مانند ازدواج تعریف نمی شود 
و اف��راد ب��ه ویژه جوانان ب��ه دنبال راه های جدیدی مانن��د تحصیالت، کسب شغل و استق��الل مالی برای هویت 
یابی هستند. نظریات هویت یابی گیدنز، جنکینز و کاستلز همگی در راستای این فرض هستند. از سوی دیگر، 
ساختارهای اقتصادی که با مشکالتی مانند تورم و ناامنی شغلی روبرو هستند نمی تواند بر مشکالت خود غلبه 
کنن��د. دولت و نهادهای مرتبط ب��ا امورجوانان نیز برنامه ها و تسهیالت مناسبی برای تسهیل ازدواج جوانان ارائه 
نم��ی دهند. مرتن معتقد است که اگرمیان اهداف نهادی شده و ابزارهای نهادی شده ارتباط متقابل وجود داشته 
باشد، انسجام اجتماعی به وجود می آید. ازدواج زمانی رخ می دهد که جامعه بتواند اهداف مشخص فرهنگی 
و راه ه��ای وص��ول به آن ها را تعیین کند تا جامعه به انسجام برس��د و تداوم یابد. اگر اهداف مشخص شده توسط 
جامع��ه مانن��د ازدواج با ابزارهای تحق��ق و راه های رسیدن به آن ناسازگار باشد، جامع��ه دچار عدم تعادل و عدم 
انسج��ام می ش��ود )تنهایی، ۱3۸۲(. ازدواج نکردن و باقی ماندن در تجرد، نمونه ای از این عدم تعادل می باشد. 
براس��اس این سناریو که احتمال وق��وع نزدیک به ۲۵ درصد نیز دارد تجرد در کشور در سال ۱۴۱۴ رشد بسیاری 
خواه��د داشت. پ��س از آن سناریوی شماره ۶۴ با احتمال وقوع ۱۸ درصد ق��رار دارد که در این حالت های هیچ 
ک��دام از فرض ه��ای شش گانه رخ نمی دهند. براساس این سناریو در س��ال ۱۴۱۴ پایبندی به ارزش های دینی و 
سنت��ی کاهش نمی یابد، معیاره��ای انتخاب همسر نیز دگرگون نخواهد شد و همچنی��ن بدیل های هویت آفرین  
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جایگزین ازدواج نخواهند شد. تاثیر رسانه ها نیز بر نگرش جوانان افزایش نخواهد یافت و ساختارهای اقتصادی 
کش��ور ضعیف تر نخواهد شد. ای��ن سناریو نزدیکترین حالت به وضع موجود تج��رد در کشور است. سناریوی 
شماره ۹ نیز با احتمال وقوع ۱۲/۵ سومین سناریوی محتمل است. در این سناریو پنج فرض به وقوع می پیوندد 
و تنها فرض »عدم ارائه برنامه های کارآمد توسط دولت« محقق نمی شود. سه سناریوی اول در مجموع بیش از 
۵۵ درص��د احتم��االت را به خود اختصاص می دهند که نشان دهنده قدرت این سناریوها می باشد. همان گونه 
ک��ه بی��ان شد تحلی��ل حساسیت نشان می دهد که تغیی��ر در احتمال وقوع هر فرض، به چه می��زان منجر به تغییر 
در احتم��ال وقوع فرض های دیگر م��ی شود. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت فرضیات نشان می دهد که فرض 
»افزای��ش تاثیر رسانه های جمعی و شبکه ه��ای اجتماعی بر تغییر نگرش جوان��ان« تاثیرگذارترین متغیر بر آینده 
تجرد در ایران است. بدین ترتیب افزایش احتمال تاثیر رسانه ها و شبکه های اجتماعی بر نگرش جوانان بیشتر از 
سایر فرض ها می تواند موجب تغییر در احتمال کاهش پایبندی به ارزش های دینی و سنتی، گسترش بدیل های 
هویت��ی آفری��ن جایگزین ازدواج و دیگر فرض ها شود. در واقع، فرض های دیگر موجود در تحقیق تا حد زیادی 
ب��ه تغیی��رات در این فرض حساس خواهند بود. نتیجه حساسیت تاثیر ک��ه اهمیت فرض تاثیر رسانه ها را آشکار 
کرده است می تواند اهمیت و اولویت برنامه ریزی و سیاستگذاری در این زمینه را نشان دهد. همچنین براساس 
نتای��ج حساسیت وابستگی، فرض »گسترش بدیل های هویت آفرین جایگزین ازدواج« باالترین میزان وابستگی 
را دارد ک��ه نش��ان دهنده بیشترین میزان تاثیرپذیری از سایر فرض هاست و تغییرات در فرض های دیگر می تواند 

بر این فرض بسیار تاثیرگذار باشد.
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