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لزوم فرهنگ سازي براي تغيير
آمار ازدواج و فرزندآوري

 محمدمهدی نیک ضمیر 
با عبور س�ن دختران و پس�ران از 35س�الگي 
شانس ازدواج ش�ان كاهش مي يابد و با افزايش 
اين سن، حتي ممكن است به تجرد قطعي برسند 
و ديگر شانس�ي براي ازدواج نداشته باشند. در 
میان جمعیت ازدواج نكرده كشورمان، آمار دهه 
شصتي ها نس�بت به آمار س�اير دهه هاي سني 
باالتر است و نكته مهم اينكه بخش مهمي از اين 
افراد در حال عبور از سن مناسب ازدواج هستند. 

 از حدود 8/5ميليون پسر و 8/5ميليون دختر دهه 
شصتي، 2/1ميليون پسر و 2/1ميليون دختر هنوز 
مجردند؛ مجردهايي كه در بازه هاي س��ني 30 تا 
39س��ال قرار مي گيرند، اين به اين معناس��ت كه 
حدود يك چهارم از پسران و يك چهارم از دختران 
دهه شصتي همچنان مجردند و با افزايش سن در 
خطر تجرد قطعي و تنهايي و آسيب هاي ناشي از آن 
قرار مي گيرند و از سوي ديگر از چرخه فرزندآوري 
و افزايش جمعيت هم خارج مي شوند، اين در حالي 
اس��ت كه ابرچالش اين روزهاي كشورمان مسئله 
بحران جمعيت و فرو رفتن در س��ياهچاله كاهش 

جمعيت است. 
در اين ميان فرهنگ حاكم بر ازدواج و فاصله سني 
ميان زن و م��رد مي تواند دختران دهه ش��صتي را 
در شرايط س��خت تري قرار دارد و آنها را با تنگناي 
ازدواج مواج��ه كن��د چراكه با عناي��ت به فرهنگ 
غالب در جامعه، اغلب پس��ران به دنبال دختراني 
هس��تند كه از آنها كوچك تر باش��ند و در مواردي 
با اين مسئله مواجهيم كه اين فاصله سني هر چه 
بيشتر باش��د، براي آقايان مطلوب تر است! بر اين 
اس��اس پس��ران متولد دهه هاي 50 و 60 به جاي 
آنكه سراغ دختراني در گروه سني خودشان بروند 
و فاصله س��ني توصيه شده از س��وي روانشناسان 
و كارشناس��ان خانواده، يعني مثبت و منفي س��ه 
س��ال را رعايت كنند، خيلي وقت ها سراغ دختران 
دهه هاي بعدي مي روند و خواهان ازدواج با دختران 

دهه70 هستند! 
گذشته از ناهماهنگي و ناهمساني ای كه اين قبيل 
ازدواج ها مي تواند در پي داش��ته باشد و اين فاصله 
س��ني زياد به گسست و انقطاع نس��لي بينجامد و 
موجب شود زن و شوهر نتوانند رابطه مناسبي باهم 
برقرار كنند، غلبه فرهنگ فاصله س��ني چند ساله 
در ازدواج و انتخاب همسري با چندين سال فاصله 
سني از سوي مردان، شانس دختران براي ازدواج را 
كاهش مي دهد و در بعد اجتماعي آن شاهد تجرد و 
حتي تجرد قطعي جمعي از دختران متولد سال هاي 
پاياني دهه50 و همچنين دختران دهه ش��صتي 
خواهيم بود، اين در حالي است كه با فرهنگ سازي 
براي كاهش فاصله سني پسر و دختر، همسن گزيني 
و حتي ازدواج پس��ر با دختري ك��ه از وي بزرگ تر 
است، مي تواند بخش��ي از چالش ازدواج در جامعه 
را حل و فصل كند. از منظر روانشناختي هم لزوماً 
س��ن يكي از معيارهاي كفويت به شمار نمي رود و 
نمي توان نس��خه واحدي براي همه افراد پيچيد، 
همچنانكه طي س��ال هاي اخير شاهد ازدواج هايي 
هستيم كه خانم از آقا بزرگ تر است و با عبور از پنج 
سال نخست زندگي كه بحراني ترين دوران آن است، 
مشكلي در زندگي مشترك آنها پيش نيامده است و 

زندگي خوبي دارند. 
 حل مس��ئله فاصله س��ني در ازدواج و كاهش اين 
فاصله و تغيير معيارهاي كفويت از س��ن به س��اير 
موضوعاتي كه مي تواند اثرگ��ذاري عميق تري هم 
داشته باشد؛ مسئله اي اس��ت كه نيازمند تغيير در 
فرهنگ و طرز تفكر جوانان و خانواده هاست چراكه به 
واسطه غلبه فرهنگ لزوم بزرگ تر بودن پسر از دختر 
در ازدواج حتي خود دخترخانم ها اغلب به واسطه 
فشارهاي اجتماعي و برخورد خانواده ها به خصوص 
خانواده پسر، زير بار ازدواج با پسري بزرگ تر از خود 
نمي روند! بگذريم از اينكه بسياري از خانواده ها هم 
چنين ازدواجي را توصيه نمي كنند و بر اساس غلبه 
همان فرهنگ قديمي به دنبال آن هستند كه عروس 
از داماد حداقل پنج س��الي كوچك تر باش��د و حد 

مطلوب تر اين فاصله »هر چه بيشتر بهتر« است!
با اصالح نگاه جامعه به بحث فاصله س��ني دختر و 
پس��ر، بخش مهمي از چال��ش ازدواج جوانان حل 
و فصل مي ش��ود و با حل مس��ئله ازدواج و به خانه 
بخت رفتن مجردها، خود به خود بخشي از مسئله 
جمعيت هم حل خواهد شد چراكه هر تازه عروس 
و تازه دامادي خواهان فرزند هستند. از سوي ديگر 
برخالف فرهنگ س��ازي هاي ج��اري در جامعه و 
محدود كردن س��ن باروري زنان به 35سال، حتي 
يك زن 45س��اله هم مي تواند مادر شود و در غرب 
اينگونه بچه ه��ا را گلدن بيبي ي��ا »فرزند طاليي« 
نامگ��ذاري مي كنند. »فرزند طالي��ي« رويكردي 
است كه كشورهاي جهان براي افزايش فرزندآوري 
پيش در گرفته اند؛ درست برخالف رويكرد نادرستي 
كه در كش��ور ما وجود دارد و هنوز از سوي برخي 

پزشكان به  كار گرفته مي شود!

جمعیت پایدار

 امروز با چالش ازدواج به ويژه براي متولدان 
دهه60 مواجهیم و طبق برخي آمارها احتمال 
دارد بخشي از دختران دهه شصتی به تجرد 
قطعي برسند. با توجه به پژوهش هايي كه در 
اين رابطه داش�ته ايد، چرا ازدواج براي دهه 
شصتی ها به چالش تبديل شده است و در چه 
صورتي اين تجرد قطعي اتفاق خواهد افتاد و 
چگونه مي توان اين مسئله را مديريت كرد؟

در سبك زندگي اسالمي مهم ترين عامل سالمت فرد و 
اجتماع در ازدواج خالصه مي شود. اين مسائل به قدري 
اهميت دارد كه نصف دين ما با ازدواج كامل مي ش��ود، 
اما متأس��فانه ش��اهد افزايش تجرد دختران و پسران و 
تجرد قطعي دختران دهه50 و اوايل دهه60 هس��تيم 
كه عوامل مختلفي در آن دخيل اس��ت. سال هاي بعد از 
انقالب و جنگ و دولت س��ازندگي، تحوالت اجتماعي 
همچون پيشرفت آموزش و افزايش سطح تحصيل زنان 
باعث يكس��ري تغييرات كيفي در زندگي شد. بسياري 
از اين ش��اخصه ها دختران را به سمت شكل گيري يك 
هويت مستقل س��وق داد و موجب افزايش سن ازدواج 
شد، بنابراين براي بخشي از تجرد قطعي رخ داده در بين 
دختران بايد جمعي از عوامل فرهنگي- اجتماعي را نام 
ببريم. به عنوان مورد اول، افزايش جمعيت آماري دختران 
دهه شصتی با پسران دهه پنجاهی را داريم، زيرا اين گروه 
اغلب با دهه پنجاهی ازدواج مي كنند اما متأسفانه شاهد 
آن هستيم كه پسران دهه50 تقاضاي ازدواج با دختران 
دهه70 يا اواخر دهه60 را دارند. از سوي ديگر در دهه70 
و تغييرات زندگي سنتي به س��مت مدرن پس از پايان 
جنگ باعث تغيير در س��بك زندگي دختران شد و آنها 
محوريت خود را زندگي اجتماعي حضور در دانشگاه يا 
كار ارزش��گذاري كردند. اين مسئله موجب شد به بهانه 
تحصيل يا كار ازدواج شان را به تأخير بيندازند و آن حس 
استقالل مالي در آن س��ن، نوعي عدم نياز در آنها ايجاد 
كرد. به عنوان نمونه در تحقيقي مش��اهده مي كنيم كه 
زنان فارغ التحصيلي كه در وزارت كار ثبت فرم داشتند 
و جوياي كار بودند، 63 درصد مجرد و 36درصد متأهل 
بودند، يعني نيمي از فارغ التحصيالن زن دانشگاه ها مجرد 
بودند، بنابراين تغيير س��بك زندگي باعث شد يكسري 
تغيير در معيارهاي ازدواج به تبع پيش��رفت دختران در 
تحصيل و كار به  وجود بيايد. مسئله بعدي افزايش توقعات 
از سمت دختران و خانواده ها در اوايل دهه80 بود كه سن 
ازدواج مناسب اين گروه بود. ما مش��اوره هاي ازدواج را 
به اين حالت كنوني نداش��تيم كه افراد و خانواده ها را با 
راهنمايي هاي فردي و تخصصي در مس��ير مناسب قرار 
دهند. از س��وي ديگر در آن س��ال ها ما با الگوي ازدواج 
سنتي مواجه بوديم و حتماً بايد از سوي شخصي دختر 
و پسر به هم معرفي مي شدند اما در ازدواج دهه های70 
و 80 ما ش��اهد الگوي ازدواج متفاوت و سبك مدرني از 
آشنايي دختر و پسر هستيم، البته اين صحبت من به هيچ 
عنوان به معناي ارزشگذاري به اين سبك مدرن نيست 

بلكه مي خواهم بگويم جامعه به اين سمت پيش رفت. 
 يعني ش�ما در كاه�ش ازدواج نقش مهمي 
براي مسائل اقتصادي قائل نیستید؟ چقدر 
از مس�ئله ازدواج را فرهنگي و چه میزان از 

آن را اقتصادي مي دانید؟

چرا بايد مسائل اقتصادي را هم در نظر بگيريم. پسران 
با مسئله سربازي و عدم اشتغال و نداشتن حداقل درآمد 
كافي مواجه بوده و هستند و اينها خود از موانع ازدواج به 
شمار مي آيد. عدم استقالل مالي، نداشتن مهارت الزم و 
از سوي ديگر باال رفتن توقعات خانواده ها و دخترخانم ها 
باعث كاهش نرخ ازدواج می شود. به بيان ديگر به دليل 
تورم و مش��كالت پس از جنگ يا تحريم هاي گسترده، 
قطعاً ما براي تسهيل ازدواج داراي مشكالت اقتصادي 
هستيم، اما آنچه من در تجربه خودم در اين سال هايي 
كه در مورد واسطه گري ازدواج فعاليت دارم، ديده ام يا 
در پژوهش هايي كه در مسئله ازدواج انجام داده ام، نشان 
مي دهد فقر فرهنگي در علت يابي چالش هاي ازدواج بر 

فقر اقتصادي ارجح است. 
 همانطور كه مي دانید امروز با چالش كاهش 
جمعیت مواجهیم و طبیعتًا يكي از مسائلي 
كه منج�ر به تش�ديد اين كاه�ش جمعیت 
شده است، كاهش ازدواج و خروج جمعیت 
گسترده اي از جوانان مجرد يا افرادي كه از 
سن مناسب ازدواج عبور كرده اند از چرخه 
فرزند آوري است. از نگاه شما وظیفه دولت و 

نهادهاي عمومي در اين رابطه چیست؟
طب��ق آموزه هاي دين��ي، حاكميت اس��المي وظيفه 
تس��هيل ش��رايط ازدواج را در جهت برقراري جامعه 
س��الم بر عهده دارد. اصل10 قانون اساس��ي با توجه 
به اهميت نه��اد خانواده، دولت اس��المي را به تدوين 
سياس��ت هاي اجتماعي به خصوص تس��هيل ازدواج 
ملزم مي كند، حتي تغيير در قانون حمايت از خانواده 
1345 طبق الگوي اسالمي، نش��انه عزم جدي دولت 
اسالمي براي كمك به تس��هيل ازدواج است، اما آنچه 
شاهد آن هستيم اين است كه حاكميت مسئله تسهيل 
ازدواج را تنها در ابعاد مادي و اقتصادي خالصه كرده 
است. حاكميت چقدر از بازوهاي كمكي خودش، يعني 
آموزش و پرورش و رس��انه براي آموزش مهارت هاي 
زندگي به دختران و پسران و ايجاد يك هويت زنانگي 
و مردانگي اس��تفاده كرده اس��ت؟ يا مؤلفه هاي ديگر 
تس��هيل ازدواج همچون تغيي��رات در كاهش دوران 
سربازي، در نظر گرفتن تسهيالت براي سربازان متأهل 
يا سربازي در محل زندگي، همه اينها عواملي است كه 
حاكميت مي تواند در تس��هيل ازدواج كمك كند اما 
متأسفانه ازدواج به عنوان مسئله ارجح ديده نمي شود، 
در حالي كه حتي ازدواج مسئله كاهش جمعيت را هم 
حل مي كند. االن متأس��فانه تمركز روي خانواده هاي 
متأهل و فرزندان س��وم و چهارم اس��ت، در حالي كه 
اگرچه افزايش فرزندآوري و داش��تن فرزندان بيشتر 
هم خوب است اما اين هم بايد مورد توجه باشد كه با 
ايجاد تسهيالت براي ازدواج و باال بردن آمار آن قطعاً 
آمار جمعيت هم باال خواهد رفت. از سوي ديگر ما بايد 
ببينيم آيا نهادهاي مختلفي كه زيرمجموعه حاكميت 
بودجه گرفته اند، مثل وزارت ورزش و جوانان يا شوراي 
فرهنگي- اجتماع��ي زنان كه سياس��ت هاي تحكيم 
خانواده را تدوين كرده است، واقعاً چه ميزان موفقيت 
داشته اند يا اينها فقط آماردهي بوده يا واقعاً طرح هايي 
كه داشته اند در حصول ازدواج تأثير عملي داشته است، 

اين مسئله بايد مورد توجه قرار بگيرد. 

به بحث فقر فرهنگي در زمینه مسئله كاهش 
ازدواج اش�اره داش�تید. اي�ن چالش ه�اي 
فرهنگي چگون�ه مانع ازدواج و زمینه س�از 

بروز تجرد مي شود؟
دو عامل مه��م فرهنگ��ي در شكس��ت ازدواج و تجرد 
افراد داريم؛ يكي واس��طه گري بدون تخصص و ديگری 

عدم آموزش مهارت هاي ازدواج. 
واسطه گري ازدواج چه شرايطي دارد؟

 مسئله اصلي در واسطه گري اين است كه واسطه گران دو 
گونه افراد هستند يا به جهت امر خير وارد شده اند يا اين 

كار را يك بيزنس براي خ��ود مي بينند و در جهت منافع 
اقتصادي فرم فروشي مي كنند. متأس��فانه واسطه گرها 
تخصص الزم را ندارند و فقط براي اينكه يك وصلتي صورت 
بگيرد، افراد را به هم معرفي مي كنند. مثالً مؤسسه ای بود 
كه من س��ال ها با آن در ارتباط بودم و اينه��ا فرم دختر 
خانم ها را مي فروختند! يا از دخترخانم ها و آقا پسرها براي 
معرفي به همديگر پول گرفته مي شود يا اردو و همايش 
برگزار مي كنند تا مادران آقا پسرها از بين دخترخانم ها 
انتخاب كنند، در حالي كه اين رفتارها واقعاً مايه خجالت 
و تأسف است و در شأن جوانان نيست، اما متأسفانه هيچ 
رسيدگي ای نمي شود و اين مؤسسات به عنوان يك بنگاه 
اقتصادي و با نام واسطه گري، مسئله ازدواج را به انحراف 
مي برند و متأسفانه هيچ برخورد قانوني با اين مؤسسات 
نمي ش��ود، بنابراين يكسري افراد و مؤسس��ات در قالب 
بنگاه هاي اقتصادي وارد كار واسطه گري ازدواج شده اند و 

بيشتر مسائل مالي را مدنظر قرار مي دهند. 
در حوزه مس�ائل و موانع فرهنگ�ي ازدواج 
موض�وع مهارت هاي زندگ�ي و مهارت هاي 
ازدواج هم به نظر مي رسد در شكل گیري و 
پايداري ازدواج نقش تعیین كننده اي داشته 

باشند. نظر شما در اين باره چیست؟ 
 مس��ئله ديگر عدم آموزش مهارت هاي زندگي اس��ت. 
متأس��فانه افراد و خانواده ه��ا راه هاي صحي��ح ازدواج 
را نمي دانند. تجمل، چش��م و هم چش��مي، انتظارات 
غيرواقعي، توقعات مادي در خصوص جهيزيه، مهريه و 
مراسم هاي عروسي همه اينها موجب شده است ما فقر 
فرهنگي را از فقر اقتصادي ارجح بدانيم، حتي شاهديم 
دختر خانمي كه معيارهاي مذهبي دارد، خودش را در 
سطح كمال ديني مي داند و طرف مقابل را در همان حد 
كمال مي خواهد. اگر فرد در نق��اط ضعف خود و نقطه 
قوت طرف مقابل تمركز كند، قطعاً خيلي از مش��كالت 
حل مي ش��ود. افراد بايد مهارت هاي زندگي را آموزش 
ببينند. از سوي ديگر متأسفانه مثاًل پسران دهه های50 
و 60 ما حاضر به ازدواج با دختر دهه شصتی ما نيستند و 
اين متأسفانه به دليل معيارهاي اشتباهي است كه براي 
پسران ما قرار مي دهند و فاصله سني زياد و دخترهای 
دهه های هفتادي و هش��تادي از م��ا مي خواهند! اين 

افراد هدف زندگي و معيارهاي اصلي را نمي شناس��ند 
و همه اينه��ا به عدم آموزش صحي��ح معيارهاي ازدواج 

برمي گردد. 
شما به عنوان كسي كه در حوزه واسطه گري 
و ازدواج فعالیت و پژوهش هايي داشته ايد، 
ب�راي تس�هیل ازدواج چ�ه پیش�نهاداتي 

داريد؟
درخصوص مسئله ازدواج با توجه به معيارهاي صحيح، 
بايد سبك فرهنگ سازي مناسب براي معيار هاي ازدواج 
را م��ورد توجه قرار دهيم ت��ا بتواني��م ازدواج آگاهانه و 
آسان داش��ته باش��يم. بعد از گذر از اين چالش ها تازه 
به چالش هاي اقتصادي مي رس��يم، يعني بس��ياري از 
ازدواج ها با تمركز بر واس��طه گري صحي��ح و تمركز بر 
آموزش مهارت هاي ازدواج سر مي گيرد و اين چالش حل 
مي شود و به نظرم حاكميت بايد سياستگذاري و اجرا و 
نظارت خود را در ازدواج در اين دو مقوله بگذارد. تسهيل 
ازدواج بر پايه آموزش و نظام مند كردن واس��طه گري و 
آموزش مهارت هاي ازدواج است. به جاي آنكه ما به فرد 
مهارت ه��اي جلوگيري از طالق را ي��اد بدهيم، مهارت 
ازدواج و مهارت ورود به زندگي و به دختران مان هويت 

زنانه را ياد بدهيم. 
در ص�ورت تداوم وضعیت كنون�ي در حوزه 
ازدواج در آينده با چ�ه چالش هايي مواجه 

خواهیم بود؟
 در خص��وص چالش ه��اي ازدواج باي��د بگوي��م كه 
متأسفانه تأخير در ازدواج و تجرد قطعي سبب آسيب 
و بحران هاي مختلفي در جامعه مي شود. در خصوص 
آسيب فردي، تبعات اين آسيب و بهداشت و سالمت 
فردي را دچار چالش مي كند و باعث رشد تنش هاي 
رواني اس��ترس و اضطراب مي ش��ود. اگ��ر فرد تحت 
مشاوره قرار نگيرد و برنامه ريزي و اهداف خود را حول 
محور ديگري تدوين نكند و تنه��ا نقطه تمركزش را 
در ازدواج ببيند، قطعاً تأثير منفي در س��المت فرد و 
اجتماع مي گذارد. از چالش هاي ديگر مسئله بيكاري 
بسياري از دختران است كه قطعاً مشكالت اقتصادي 
با افزايش سن براي آنها ايجاد مي كند، اما آسيب هاي 
اجتماعي افزايش س��ن ازدواج و عدم ارضاي نيازهاي 
جنسي افراد، براي افرادي كه زندگي شان حول محور 
اسالمي نيست، باعث ارتكاب بزه مي شود و فشار رواني 
بر فرد مجرد، زمينه ايجاد روابط نامش��روع و انحراف 
اجتماعي را فراهم مي كند يا شاهد ناسازگاري فرد با 
خانواده و بي توجهي خانواده به مشكالت تجرد آنها در 
برخي مواقع سبب خانه گريزي آنها مي شود، بنابراين 
با توجه به فرهنگ غني اسالمي كه در مسئله ازدواج 
وجود دارد و با عنايت به اينكه ازدواج نقش مهمي در 
كاركرد خانواده و سالمت جامعه دارد، تمركز مكاتب 
غربي و به خصوص مكتب فمنيسم در مسئله تجرد و 
ديدگاه هاي مردستيزانه افراد را به سمت ميل نداشتن 
به ازدواج به دليل باورهاي مردستيز ترغيب مي كنند. 
بايد متوج��ه عواقب آن باش��يم. باي��د ببينيم كه در 
جامعه ما آيا اين قابل پس��ند است؟ در جامعه پذيري 
ما، رشد فردي ما، مسائل روحي- رواني ما اصاًل با اين 
معيارهايي كه براي تجرد قطعي خودخواسته وجود 

دارد مورد پسند است؟ 

ازدواج و طالق بي ترديد از مهم ترين مؤلفه هايي اس�ت كه به ش�كل مستقیم روي مسئله 
جمعیت اثرگذار است. بر اين اساس برنامه ريزي هاي جمعیتي بدون توجه به اين مؤلفه هاي 
مهم و تأثیرگذار نمي تواند به اهداف درستي نائل آيد. امروز در شرايطي قرار داريم كه بخش 
مهمي از جوانان دهه شصتي در حال عبور از سن مناسب ازدواج و فرزندآوري هستند و اين 
تهديدي بالقوه براي رشد جمعیت كشور به شمار مي رود و اگر اين افراد به تجرد قطعي برسند، 
آسیب هايي را هم در ابعاد فردي براي خودشان و هم در بعد اجتماعي براي جامعه در پي خواهد 
داش�ت. در عوض اگر اين گروه از جوانان ازدواج كنند، حتي با فرض داشتن تنها يک فرزند 

مي توانند نقش اثرگذاري در رشد شاخص هاي جمعیتي كشور داشته باشند، اما به نظر مي رسد 
بحث ازدواج جوانان و از آن مهم تر مجرد ماندن دهه ش�صتي ها براي مديران و برنامه ريزان 
جمعیتي در اولويت قرار ندارد و بیشتر بر موضوع فرزندان بیشتر خانواده ها تمركز كرده اند كه 
اگرچه سیاستي درست و زودبازده است اما نمي تواند تمامي اهداف جمعیتي كشور را محقق 
كند. از سوي ديگر اقناع خانواده اي كه دو سه فرزند دارد براي داشتن تعداد فرزندان بیشتر، 
كار چندان س�اده اي نیست، در حالي كه هر دختر و پس�ري كه يک خانواده جديد تشكیل 
مي دهد، الاقل خواهان يكي دو فرزند است. بگذريم از اينكه اهمیت دادن  به ازدواج و مقوله 

تشكیل خانواده و سیاستگذاري در راستاي تشويق اين مهم، بركات زيادي براي جامعه دارد 
و از بروز بسیاري از آسیب هاي اجتماعي جلوگیري مي كند، در حالي كه جامعه اي كه در آن 
بنیان هاي نهاد خانواده به هر شكلي تضعیف شود، به سمت و سوي اضمحالل پیش خواهد رفت 
و كاهش ازدواج هم يكي از مصاديق تضعیف بنیان خانواده است. بر اين اساس در هفته جمعیت 
مي خواهیم مسئله جمعیت را از زاويه اي ديگر يعني ازدواج مورد واكاوي قرار دهیم، به همین 
خاطر سراغ دكتر مهديه شادماني، پژوهشگر حوزه زنان و خانواده و مدرس دانشگاه رفتیم 
تا از زاويه ديد اين فعال حوزه خانواده، ازدواج و آثار جمعیتي آن را مورد واكاوي قرار دهیم. 

اهداف جمعيتي بدون توجه به مسئله ازدواج جوانان محقق نمي شود

فقر فرهنگی و فقر اقتصادی دو 
عامل مهمی است كه موجب 
كاهش ازدواج می شود و در 

اين میان فقر فرهنگی بر فقر 
اقتصادی ارجح است! پس بايد به 
دنبال آموزش  مهارت های ازدواج 

و واسطه گری درست باشیم 
و مسئله ازدواج جوانان را در 

اولويت قرار دهیم، زيرا با كاهش 
آمارازدواج، افزايش جمعیت امری 

نشدنی است

گفت وگوي »جوان« با پژوهشگر حوزه زنان و خانواده 

زهرا چیذري 

پرونده
جمعیت و ازدواج

متأس�فانه تأخی�ر در ازدواج و تجرد قطعي 
سبب آسیب و بحران هاي مختلفي در جامعه 
مي شود. در خصوص آس�یب فردي، تبعات 
اين آسیب و بهداشت و سالمت فردي را دچار 
چالش مي كند و باعث رشد تنش هاي رواني 
استرس و اضطراب مي ش�ود. اگر فرد تحت 
مش�اوره قرار نگیرد و برنامه ريزي و اهداف 
خود را حول محور ديگري تدوين نكند و تنها 
نقطه تمركزش را در ازدواج ببیند، قطعاً تأثیر 
منفي در س�المت فرد و اجتم�اع مي گذارد


