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   *علل افزایش سن ازدواج دختران
    ***غالمرضا غفاري  ، ** پور گتابی کرم حبیب

  
گذار جامعه ایرانی از نظم سنتی به مدرن و تجربه حیات مالزم با آن، فزونی سن ازدواج دختران را : چکیده

روشی این  بررسی علل افزایش سن ازدواج دختران، موضوعی است که مورد تدقیق معرفتی و. موجب گشته است
در این تحقیق، از روش پیمایشی استفاده شده و جامعه آماري آن را دو گروه، شامل . نوشتار قرار گرفته است

حجم نمونه برابر با . اند ساله ساکن در مراکز شهري کشور تشکیل داده 44تا  25دختران مجرد و زنان متأهل 

نتایج نشان داد . آباد، مشهد و سنندج بوده است خرممرکز شهر تهران، ساري،  5نفر از این دختران در  1291
کنند، از تحصیالت باالتري برخوردارند، نگرش فرامادي به ازدواج دارند و اعتقاد  دخترانی که دیرتر ازدواج می

داللت نتایج بر آن است . رفته بیش از فرصت ازدواج است هاي ازدست تري دارند که با ازدواج، هزینه فرصت بیش

ریزي  گذاري و برنامه چه این تجربه بدون سیاست اه با تجربه مدرنیته در سطوح کالن، میانی و خُرد، چنانکه همر

فرهنگی آمادگی  - مناسب حاصل گردد و از طرفی شرایط جامعه چه به لحاظ اقتصادي و چه به لحاظ اجتماعی 
 .ي مثبت آن خواهد بودپذیرش چنین تحوالتی را نداشته باشد، تبعات منفی آن بیش از دستاوردها

  .شده و خودانتخابی داده سن ازدواج، نگرش فرامادي، برابري جنسیتی، ازدواج ترتیب :واژگان کلیدي

  مقدمه و طرح مسئله
به همین خاطر، این مسئله، . مسئله ازدواج و زناشویی از جمله مسائل مهم حیات بشر در طول تاریخ بوده و هست

شناسی، حقوق، اقتصاد، روانشناسی،  هاي علمی مختلف چون جامعه د توجه حوزهعالوه بر ادیان و مذاهب، مور

عنوان یکی از نهادهاي مهم جامعه، درصورت  با اهتمام به اهمیت خانواده به  از این رو،. بوده است... فلسفه و

سن ازدواج دختران و افزایش . هرگونه تغییر و تحول در جامعه، بالطبع تغییراتی در این نهاد نیز ایجاد خواهد شد
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بروز پدیده تجرد قطعی در بین آنان، از زمره این تحوالت است که در نتیجه تغییرات کالن در سطح جامعه حادث 

یافته فراصنعتی مانند ایاالت  پدیده افزایش سن ازدواج نه فقط در ایران، بلکه حتی در کشورهاي توسعه. شده است
که براساس نتایج مطالعات موجود، سن ازدواج در این کشور از اواسط  طوري شود، به متحده آمریکا نیز مشاهده می

بدین  ).2: 2004، 1لوگران و زیسیموپولوس(اي در بین جمعیت آن افزایش یافته است  طرز برجسته به 1960دهه 

 52به  2000درصد بود که در سال  78برابر با  1960کرده در این کشور در سال  صورت که نسبت افراد ازدواج
  ).  1: 2006، 2کونز(درصد کاهش یافت  50تر از  به کم 2005در سال درصد و 

توسعه و نوسازي در دنیاي جدید با تغییر سریع و . پذیرد زمان ازدواج و تشکیل خانواده از عوامل مختلفی تأثیر می

. هاي دورتر را موجب شده است زمان توجه شرایط اقتصادي و اجتماعی افراد، تغییر در زمان ازدواج و تأخیر آن به قابل

هاي خانوادگی گسترده، جایگزینی اقتصاد تجاري و صنعتی به جاي اقتصاد کشاورزي سنتی،  فروپاشی نظام

هاي اقتصادي و  تر زنان در فعالیت ترشدن تقسیم کار اجتماعی، گسترش تحصیالت همگانی و مشارکت بیش پیچیده

  ). 48: 1383محمودیان، (د که در تأخیر ازدواج نقش دارند اجتماعی خارج از خانه، عواملی هستن

هایی است که به نوبه خود به افزایش سن ازدواج و بروز  افزایش نرخ رشد جمعیت نیز از جمله مؤلفه

تا  1350هاي  بنا بر آمار موجود، نرخ رشد جمعیت در ایران طی سال. پدیده تجرد قطعی دامن زده است

 1370پس از آن نرخ رشد جمعیت در ایران کاهش یافته و تا سال . بوده است درصد 9/3در حدود  1365

توجه در نرخ  این تغییرات قابل. درصد رسیده است 5/1به  1370هاي  درصد، و بین سال 5/2به  1375و 

قاعده  1365که تا سال  طوري شود، به رشد جمعیت به وضوح در شکل هرم جمعیت ایران نیز دیده می

که در چنین شرایطی،  آن ضمن. شود تر شده و پس از آن کوچک می طور مدام بزرگ به هرم جمعیتی

  ).1: 1382جعفري مژدهی و قندي، (میانگین سن مردان در اولین ازدواج بیش از زنان است 

از طرفی، نباید از نظر دور داشت که پدیده افزایش سن ازدواج و در ادامه بروز تجرد قطعی باعث 
هایی  طور طبیعی شاهد وجود نابسامانی کرد طبیعی نهاد خانواده شده و به دنبال این امر بهاختالل در کار

بحران میل جنسی، فرار   هایی چون شیوع انواع فسادهاي اجتماعی، در سطح جامعه هستیم، نابسامانی
  ...دختران و

                                                        
1. Loughran and Zissimopoulos 
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عی، تحقیق حاضر درصدد با عنایت به مسئله افزایش سن ازدواج دختران در جامعه و بروز پدیده تجرد قط
باشد که چه عواملی باعث افزایش سن ازدواج در بین دختران شده و در این بین،  گویی به این سؤال می پاسخ

  باشد؟ تر از بقیه می یک بیش سهم کدام

  پیشینه تجربی موضوع

ن اي خاص به بررسی افزایش سن ازدواج دختران و علل آ ادبیات متعدد داخلی و خارجی از زاویه
تغییرات اقتصادي و ) 129-157: 1348(عنوان نمونه، از میان مطالعات داخلی، بهنام  به. اند پرداخته

اجتماعی مانند سنگینی جهیزیه و مخارج جشن ازدواج، انتشار تعلیمات متوسطه و عالیه، محرومیت 

ه دختران، مرکز گذشته زنان از استقالل اجتماعی و اقتصادي، تغییر شیوه انتخاب همسر از والدین ب

عوامل اجتماعی و فرهنگی مانند آموزش و آگاهی، تغییر اهداف ازدواج و ) 1372(هاي بنیادي  پژوهش

تهیه جهیزیه، وضعیت ظاهري و مهریه، ) 1375(تغییر معیارهاي انتخاب همسر، استانداري یزد 

، اصالنی و )1384آبرخت، (عدم امکان شناخت قبل از ازدواج و موانع تحصیلی ) 1376(سیدفاطمی 

ها، مسائل اقتصادي، باالبودن توقعات جامعه از جوانان و عدم  باورهاي غلط خانواده) 1377(همکاران 

تحصیالت، یعقوبی ) 12: 1379پور،  سلطان(و تهرانی ) 1377(امکان آشنایی قبل از ازدواج، عزیزي 

تحصیالت، ) 1380(نی و سارانی گیري، ربا فقدان همسر دلخواه و مرددبودن در تصمیم) 1378(چوبري 

نوع خانواده و منبع ) 1382(صیفوري طغرالجردي تورم اقتصادي، باالبودن هزینه ازدواج و مهریه زیاد، 

صیالت، شهرنشینی، مشارکت زنان در نیروي کار، تح) 1383(گیري راجع به ازدواج، محمودیان  تصمیم

نیافتن فرد مورد عالقه و ادامه ) 1383(منش و کاظمی  تر جنسیتی و نیک هاي آزادتر و برابري بیش ازدواج

  .شوند اند که موجب تأخیر ازدواج در بین دختران می ترین دالئلی دانسته تحصیل را مهم

صوص عوامل بر تغییر سن ازدواج دختران دست یازیدند که مطالعات خارجی مختلف نیز به نتایجی درخ

برد معرفتی و روشی این تحقیق  تري از مطالعات داخلی در پیش به نوبه خود سهم مهم و حتی بسیار بیش

) 1997( 4، برودرل)1384آبرخت، (به تأثیر افزایش طالق در جامعه ) 1992( 3گارینوبه عنوان مثال، . اند داشته

سرمایه ) 2003( 5، ونگ)اتمام تحصیالت عالیه(و سرمایه انسانی ) در حین تحصیل(د آموزشی به تأثیر نها

                                                        
3. Guarino 
4. Brüderl 
5. Wong 
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: 2005، 9منش و همکاران( 8و هیول) 2- 3: 2005، 7کالول( 6هاي اجتماعی و خانوادگی، تزویا انسانی و زمینه

به خود ) شده داده ترتیب ازدواج(گیري و انتخاب راجع به همسر از والدین  تغییر مرکز ثقل فرآیند تصمیم) 15
راکوم و ) 2003( 11هامپلووا  ،)1384؛ به نقل از آبرخت، 1996( 10کانستنسل شل، )ازدواج خودانتخابی(فرزندان 

، لوگران و به تأثیر شرایط اقتصادي حاد و بحرانی) 8: 2006، 13به نقل از نوبل و باتنهِیم  ؛2003( 12نایکیت

خصوص در حوزه بازار نیروي کار و توسعه  تغییرات اقتصادي به) 2005(و کالول ) 2: 2004(زیسیموپولوس 
استقالل اقتصادي، ) 2005( 14شغلی، بازتاب بافت فرهنگی و تغییرات اقتصادي و اجتماعی، راوانرا و راجالتون

به تأثیر ) 2006( 16و پِنگ) 2005(، منش )2004( 15وابستگی اقتصادي، میترا هم ورود به دوره شغلی و به

  .اند ت بر افزایش سن ازدواج در بین دختران اشاره کردهتحصیال

  مبانی نظري

  هاي اقتصادي نظریه

هاي انتخـاب عقالنـی    توان به عنوان نظریه هاي اقتصادي درباب سن ازدواج و تأخیر آن را می نظریه

تأخیر ازدواج  هاي اقتصاد خُرد کاربردي، به تبیین دالیل تعویق و اطالق کرد که سعی دارند با تکیه بر مدل

نظـران،   ایـن گـروه از صـاحب   ). 1994، 17فریدمن و همکـاران (خصوص زنان بپردازند  در بین مردان و به

دگرگونی در رفتار خانواده را به کمک عوامل اقتصادي و نهادي تبیین کرده و در وهله نخست بر تغییراتی 

محـور   اند که رفتار انسانی هدف ر این فرض پایهها ب این نظریه. اند نمایند که در بازار کار رخ داده تأکید می

را به سمت نیل به این هدف هدایت ها  آن دهند که هاي رفتاري را بروز می بوده و افراد، آن نوع استراتژي

. پردازند تر به تحلیل وابستگی بین تحصیالت و تشکیل خانواده می هاي انتخاب عقالنی بیش نظریه. کنند می

                                                        
6. Tsuya 
7. Caldwell 
8. Hull 
9. Mensch and et al. 
10. Canstancel Shel 
11. Hamplova 
12. Rukumnuaykit 
13. Nobles and Buttenheim  
14. Ravanera and Rajulton 
15. Mitra 
16. Peng 
17. Friedman and et al. 
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گـذارد   گذارند که منبع نهادي یک جامعه بر رفتار تأثیر می تر بر این ایده می خود را بیشها پایه  این نظریه
کنـد   هایی را براي برانگیختن رفتار تعریف مـی  ، زیرا این منبع محرك)خصوصاً در سطح کالن ساختاري(

ا چه اندازه در کند که فرد ت در یک چارچوب انتخاب، بافت و شرایط تعیین می). 6: 2003، 18کلمن و فارارو(

به عبارتی، این بافت و شـرایط  . هایش و به همین سیاق تخصیص زمان و انرژي مخیر است تعیین اولویت
در ). 1989، 19ویلکنـز (دست به گـزینش بزنـد   ها  آن تواند از بین کند که فرد می هایی را تعریف می گزینه

هـاي اقتصـاد ُخـرد     است که در تحلیـل فایده  -هاي اننخاب عقالنی، نوعی نظریه هزینه  مجموع، نظریه
  ).15: 2003، 20شچمن-گروسبارد(روند  کاربردي براي تحلیل ازدواج به کار می

انـد، عبـارت    هایی درخصوص افزایش سن ازدواج ارائـه داده  هاي اقتصادي که تبیین ترین نظریه مهم

 23سـازي سـود گـري بکـر     ، نظریه بیشینه)183-192: 1994، 22فانچ( 21نظریه هزینه فرصت: باشند از می

؛ روزینـا و  2: 2006، 26؛ هـو و سـیو  2: 2006، 25؛ ماتوسـچک و رسـول  1993، 24؛ هیل و همکاران1996(

ــونی ــذابیت اوپنهــایمر، )5: 2004، 27فراب ــرودرل، 583: 1998( 28فرضــیه ج ــایی   )1997؛ ب و انگــاره اروپ

   ).17: 2005منش و همکاران، ( 29هاجنال

  شناختی هاي جامعه نظریه

هاي هنجاري، در تحلیل افزایش سن ازدواج، بـه تبیـین تغییـرات     شناسی، به عنوان نظریه هاي جامعه نظریه

هـا در   پردازان ایـن دسـته از نظریـه    نظریه. پردازند ها و انتظارات می ها، خواسته حاصله در خانواده در زمینه ارزش

رشد استقالل و خودمختـاري   اهمیت روبهتحلیل خود در زمینه تحول سن ازدواج بر سکوالریزاسیون، فردگرایی، 

پردازان در عـین حـال کـه     این دسته از نظریه. هاي جنسیتی تأکید دارند هاي جدید در رابطه با نقش و ایدئولوژي

انـد کـه نوسـازي،     تر بر این فـرض  گیرند، بیش به تأثیر عوامل ساختاري و اقتصادي واقفند و آن را به اهمال نمی

                                                        
18. Coleman and Fararo 
19. Willekens 
20. Grossbard-Shechtman 
21. Opportunity cost 
22. Fuchs 
23. Gary S. Becker 
24. Hill and et al. 
25. Matouschek and Rasul 
26. Hoo and Siow 
27. Rosina and Fraboni 
28. Oppenheimer 
29. Hajnal 
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انـد کـه در نهایـت     ها و ترجیحات شـده  سعه شرایط اجتماعی موجب بروز تغییراتی در ارزشتغییرات فناوري و تو

هـاي هنجـاري درخصـوص     نظـران نظریـه   همچنین، صاحب. اند تغییر در رفتار فرد را در پی داشتهها  آن تمامی
اي بـا   گونـه  بـه ) گرایـی  مدرن و فرامادي اعم از مدرن، پست(ها  افزایش سن ازدواج بر این باورند که پخش ارزش

  ).1994فریدمن و همکاران، (پیشرفت تحصیلی ارتباط دارد 

هـا و فاکتورهـاي    شناسی کـه در بررسـی افـزایش سـن ازدواج، مؤلفـه      پردازن جامعه ترین نظریه مهم

: 1382( 30گرایی اینگلهارت هاي فرامادي نظریه ارزش: باشند از اند، عبارت می شناختی را لحاظ کرده جامعه

 31پـذیري و مطلوبیـت ازدواج دیکسـون    دسترسی، امکـان   ، نظریه قابلیت)1994یدمن و همکاران، ؛ فر59

 34، نظریه سرمایه انسانی انگلند، فارکاس و اوپنهایمر)3-4: 1997، 33؛ مین1991، 32؛ الندال و تولناي1971(

 37سازي ویلیام گـود ، نظریه نو)6: 2006، 36؛ باتنهایم1992، 35؛ بلوسفلد و هامرل1986انگلند و فارکاس، (

 39، نظریه مـک دونالـد و هیـوول   )1380  فشان، آستین( 38، نظریه نوسازي نگوین هو مین)2: 1997مین، (

  ).1380  فشان، آستین(

  شناختی هاي جمعیت نظریه

تـرین نظریـه    مهـم  40شناسی مرتبط با ازدواج، نظریه گـذار جمعیتـی دوم   هاي جمعیت در میان نظریه

ویژه تضـعیف کنتـرل    به(معیتی دوم بر تأثیر هماهنگ عوامل اقتصادي و اجتماعی نظریه گذار ج. باشد می

جلـوگیري از  (و فنـاوري مـدرن   ) سکوالریزاسیون(، فرهنگی )هنجاري و افزایش استقالل اقتصادي زنان

این عوامل، در کنار همدیگر، ترجیحات و سالیق افـراد را بـه   . بر افزایش سن ازدواج تأکید دارد) حاملگی

بنابراین، طبق . اند ت فردگرایی، آزادي و استقالل تغییر داده و در نتیجه باعث کاهش سن ازدواج شدهسم

                                                        
30. Ronald Inglehart 
31. Dixon 
32. Landale & Tolnay 
33. Minh 
34. England, Farkas and Oppenheimer 
35. Blossfeld & Hamerle 
36. Buttenheim 
37. William Good 
38. Nguyen Huu Minh 
39. Mc Donald and Hull 
40. Second Demographic Transition=SDT 
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هـاي اخالقـی، مـذهبی و     نظریه گذار جمعیتی دوم، افزایش تصاعدي در خودمختـاري فـردي در زمینـه   

بخـش،   هـاي رهـایی   سکوالریسم، جنبش. گرفته در تشکیل خانواده است سیاسی، اساس تغییرات صورت

، تردیـد نسـبت بـه نهادهـا و     )نظیر توسعه شخصی و خودشـکوفایی (گرایی  هاي فرامادي گسترش ارزش

هـاي   جـزء جنبـه  ) از هر نوع منبع اقتدار(تابی نسبت به دخالت افراد بیرونی در زندگی شخصی  افزایش بی

آزاد خـود بـراي    انـد تـا فـرد برطبـق اراده     ها هستند که به نوبه خود باعث شـده  مختلف تحول در ارزش

تـوان   خـانگی را مـی   هایی مانند هـم  بنابراین، کاهش ازدواج و افزایش جایگزین. اش تصمیم بگیرد زندگی

اي براي آشکارسازي آزادي فردي در  نمود نگرش غیرهمنوا و اعتراض علیه منابع اقتدار و همچنین شیوه

تـر،   کـرده  تار جدیـد، عمومـاً افـراد تحصـیل    قراوالن این رف بنابراین، پیش. مقابل قراردادها و عرف دانست

بـودن   شـان، خواسـتار فـراهم    سکوالرتر و خودمختارتر و در نتیجه کسانی هستند که براي روابط عـاطفی 

تـر وجـود    هـاي جـوان   تري براي نسـل  از طرفی، هرچه محدودیت کم. حداقل شرایط الزم زندگی هستند

تـر   خیـال  شـود، بـی   به قبول تعهد و مسئولیت ختم می نسبت به پذیرش رفتارهایی کهها  آن داشته باشد،

وجـود  هـا   آن هایی که امکان بازگشت در مورد گرایش دارند از آن دسته انتخابها  آن از این رو،. شوند می

  ).5-6: 2004روزینا و فرابونی، (آورند، اجتناب کنند  ندارد و یا خیلی الزام

  
  نظریه نوسازي

هاي مورد استفاده در این تحقیق بر این باور است  ن دسته از نظریهبه عنوان آخری 41نظریه نوسازي

که گذار جوامع از نظم سنتی به نظم مدرن باعث تغییراتی در سطوح مختلف کالن، میانی و خُرد و در 

ها  ها، انتظارات، خواسته ها شده که این تغییرات به نوبه خود موجب دگرگونی در ارزش بین تمامی گروه

مفروض اصلی تحقیق حاضر نیز بر این است ). 26: 1374؛ ازکیا، 3: 1377اینگلهارت، (د شد خواهن... و

هاي ثانوي تأثیرگذار بر افزایش سن ازدواج، موضوع تجربه  العلل تمامی ریشه که ریشه اصلی و علت

بین باشد که البته چنین موضوعی به نوعی آشکارا و تلویحی در  مدرنیته و نوسازي جامعه ایرانی می

  .شناسی نیز اذعان شده است هاي قبلی اقتصادي، اجتماعی و جمعیت نظریه

                                                        
41. Modernization 
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  چارچوب نظري تحقیق

هاي متعدد درخصوص زوایاي  هاي اجتماعی و انسانی، و تکثر نظریه به دلیل خصلت چندبعدي پدیده
قتضی، به هاي مرتبط و م گوناگون ازدواج دختران، سعی گردید از طریق گزینش تلفیقی بهینه از نظریه

ي تجرد  شناخت و تبیین بهتري از دالئل افزایش سن ازدواج دختران و همچنین پیامدهاي بروز پدیده
از همین روي، چارچوب نظري انتخابی این تحقیق، تلفیقی از بررسی ادبیات . قطعی براي آنان دست یابد

اقتصادي، اجتماعی، هاي  بدین معنی که در این تحقیق، نظریه. نظري و تجربی تحقیق بوده است
و سایر   جهت هدایت نظري تحقیق انتخاب شدهها  آن جمعیتی و نوسازي با توجه به متغیرهاي اصلی

مدل زیر ساخت روابط بین متغیرهاي تأثیرگذار بر . اند گرفته شده مراحل تحقیق براساس این رویکردها پی
در این تحقیق، سعی گردید تا این . هدد ها نشان می سن ازدواج را براساس کلید متغیرهاي این نظریه

مدل نظري مورد آزمون عملیاتی قرار گرفته و صحت و سقم ارتباط متغیرهاي مستقل با ازدواج دختران 
شده در سه حوزه کالن، میانی و  جا که تعداد متغیرهاي مطرح البته در آزمون این مدل، از آن. آزمون شود

باشد و از دقت  در یک تحقیق عملی نمیها  آن امکان سنجش تمامی باشند و در نتیجه خُرد بسیار زیاد می
از این رو، در تحقیق حاضر، حدود و ثغور تحقیق را به عوامل ُخرد معطوف نموده . شود سنجش کاسته می

با متغیر وابسته ها  آن صورت دقیق سنجیده شده و نوع و جهت روابط و سعی گردید متغیرهاي فردي به
البته براي تحلیل متغیرهاي سطوح میانی و کالن، از ). 2شکل (آزمون گردد ) خترانازدواج د(تحقیق 

  ). 1شکل (دستاوردهاي نظري تحقیق استفاده شده است 
  

  

  

  

  

  

  
  

  )فردي(عوامل ُخرد 
  نگرش به برابري جنسیتی   -مادي به ازدواج    نگرش فرا -تحصیالت    - 
  هاي فرصت اعتقاد به هزینه -انتخابی   خود/شده داده نگرش به ازدواج ترتیب - 

  عامل کالن
 تجربه مدرنیته

 عوامل میانی
  دگرگونی در الگوي ازدواج -شدن هنجارهاي سنتی ضعیف -

  سختی ازدواج - آشفتگی اقتصادي و اجتماعی جامعه  -
 

 ازدواج دختران

 مدل نظري کالن تحقیق ): 1(شکل 
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مدل نظري خُرد تحقیق که در آن به بررسی تأثیر متغیرهاي فردي بر ازدواج ) 2(شکل شماره 
  .هدف تحقیق، آزمون تجربی این مدل است بنابراین،. دهد دختران پرداخته شده، نشان می

  

  
  

  
  

  

  

  هاي تحقیق فرضیه

  . بین تحصیالت دختران و وضعیت تأهل آنان رابطه وجود دارد -1

  . بین نگرش فرامادي دختران نسبت به ازدواج و وضعیت تأهل آنان رابطه وجود دارد -2

  .ه وجود داردبین نگرش دختران به برابري جنسیتی و وضعیت تأهل آنان رابط -3

گیري در مورد انتخاب  کانون تصمیم(شده یا خودانتخابی  داده بین نگرش دختران به ازدواج ترتیب -4

  .و وضعیت تأهل آنان رابطه وجود دارد) همسر

هاي فرصت در نتیجه ازدواج و وضـعیت تأهـل آنـان رابطـه      بین اعتقاد دختران به افزایش هزینه -5

  .وجود دارد

  روش پژوهش

  گیري ه آماري، نمونه آماري و شیوه نمونهجامع

هاي کشـور بـوده    ساله ساکن در مراکز شهري استان 44تا  25جامعه آماري این تحقیق شامل زنان 
عنوان جامعه آماري بدین خـاطر   انتخاب این گروه سنی به. رسد نفر می 7658379به ها  آن است که شمار

سالگی، میانگین سـن ازدواج دختـران در کشـور     25، سن بوده است که براساس گزارش مرکز آمار ایران
سـن تجـرد   "است که نگارندگان با عنوان ) سال 45(سالگی نیز سن پیش از تجرد قطعی  44بوده و سن 

کنند و بنابراین گذار از این دوره سنی، زمینـه   از آن یاد می "قطعی سن تجرد پیش"عبارتی  و به "احتمالی
  .کند به دوره تجرد قطعی را تشدید میافزایش سن ازدواج و ورود 

 مدل نظري خرد تحقیق): 2(شکل 

 تحصیالت

ازدواج 
 دختران

  مادي به ازدواجنگرش فرا - 

  نگرش به برابري جنسیتی 

 خودانتخابی /شده داده ترتیب نگرش به ازدواج

 هاي فرصت  اعتقاد به هزینه
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نفر محاسـبه   1291براي انتخاب حجم نمونه، از فرمول کوکران استفاده شده که حجم نمونه برابر با 

شـاخص  ضـریب  حسـب  هاي مختلف بر ابتدا استان همچنین، براي انتخاب نمونه از این گروه، . شده است
بـا توجـه بـه موقعیـت     و سـپس   42قـه تقسـیم شـده   طب 5یافته براساس جنسیت به  تعدیل توسعه انسانی

 تهـران، مازنـدران، خراسـان    اسـتان  5ها،  استانشرایط اقتصادي، اجتماعی و وضعیت اقلیمی   جغرافیایی،
تعـداد    گیـري مطبـق متناسـب،    در ادامه، براساس روش نمونـه  .رضوي، لرستان و کردستان انتخاب شدند

در نهایـت  . ساله محاسبه گردیـد  44تا  25زنان گروه سنی  هاي انتخابی برحسب جمعیت نمونه در استان
منطقه جغرافیایی تقسـیم شـده، و سـپس     3استان براساس مالك جغرافیایی، به  5نیز، مراکز شهري هر 

با انتخاب چند بلوك در نقاط مختلف شـهر، واحـدهاي آمـاري    گیري تصادفی ساده،  براساس روش نمونه
  .دنفتانتخاب و مورد پرسش قرار گر

  یافته تعدیل هاي کشور برحسب شاخص توسعه انسانی توزیع استان): 1(جدول 

  ضریب شاخص  نام استان  طبقه
  توسعه انسانی

  حجم
  جامعه آماري

 حجم نمونه
  اولیه

 حجم نمونه
  یافتهتعدیل

  536  836  221/081/2  610/0ـ  646/0  تهران  ،اصفهان، دزی، گیالن  باالي باال

  باال
  ،درانمازن، سمنان، فارس
و بختیاري،  محال چهار

  رمان، کمرکزي
  203  103  861/257  562/0ـ  584/0

  متوسط
  ،رضوي خراسان، قم

  ،کرمانشاه  ،آذربایجان شرقی
  خوزستان  ،یالما

  236  236  410/586  515/0ـ  555/0

  پائین
  ،لرستان  ،بوشهر  ،اردبیل

  ،کهگیلویه و بویراحمد  ،همدان
  زنجان

  163  63  854/156  490/0ـ  510/0

  پائین پائین
، آذربایجان غربی، هرمزگان

  سیستان   ،کردستان
  و بلوچستان

  153  53  602/131  393/0ـ  486/0

  1291  1291  -  -  جمع کل مناطق  -
 1375هـا براسـاس سرشـماري سـال      و تعداد و اسامی استان 1385ها براساس سرشماري سال  تعداد جمعیت استان :توجه

  .باشد می

  

                                                        
هاي انسانی آن در افزایش  خصوص شاخص زعم نگارندگان و مفروضه اصلی تحقیق مبنی بر نقش مدرنیته و توسعه به به. 42

همچنین، با عنایـت بـه تمرکـز    . باشد ها می بندي استان ه انسانی دلیل مناسبی براي طبقهسن ازدواج، انتخاب شاخص توسع
یافتـه براسـاس    بندي، از شاخص توسعه انسـانی تعـدیل   براي دقت بهتر طبقه  موضوع تحقیق بر افزایش سن ازدواج دختران،

  .جنسیت استفاده شده است
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  فاهیم و متغیرهاتعریف م

باشد که در مقیاس اسمی  متغیر وابسته این تحقیق، وضعیت ازدواج دختران می: ازدواج دختران -

بدین معنی که از طریق . مورد سنجش قرار گرفته است) 2با کد (و مجرد ) 1با کد (با دو طبقه متأهل 

هاي تحقیق، به بررسی عوامل مؤثر  کننده بینی بندي زنان در دو گروه متأهل و مجرد و براساس پیش طبقه
  . بر باالرفتن سن ازدواج در بین دختران پرداخته شده است

هاي آموزشی  هاي آموزشی رسمی است که یک فرد در طی دوره مجموعه سال: تحصیالت -

در این تحقیق، تحصیالت ). 1385مرکز آمار ایران، (گذراند  ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و دانشگاهی می

  . هاي تحصیل مورد سنجش قرار گرفته است اي و از طریق تعداد سال گویان در قالب مقیاس فاصله خپاس

 43گرایی فرامادي/گرایی این مفهوم برگرفته از مفاهیم مادي: نگرش فرامادي به ازدواج -

اي ه گرایی را شامل رفاه فیزیکی و نیل به امنیت و ارزش هاي مادي اینگلهارت ارزش. اینگلهارت است

در این تحقیق، نگرش ). مقدمه: 1382اینگلهارت، (داند  گرایی را ناظر بر کیفیت زندگی می فرامادي

ازدواج هم مثل سایر  -1: گویه در قالب طیف لیکرت سنجیده شده است 5فرامادي به ازدواج از طریق 

آدم تا موقعی که  - 3 .باالخره باید یک روزي ازدواج کرد -2. نداردها  آن مراحل زندگی است و فرقی با

باید کسی را براي ازدواج انتخاب کرد که بتوان  -4. عاشق طرف مقابل خود نشده، نباید با او ازدواج کند

  .ازدواج موضوع مهمی است و نباید آن را دست کم گرفت -5. با او به کمال رسید

مفهوم باورهاي  در این تحقیق، نگرش به برابري جنسیتی در قالب: نگرش به برابري جنسیتی - 

کند که  چافز در نظریه برابري جنسیتی خود اشاره می. تعریف شده است 44جنسیتی جانت سالزمن چافز

باشد  شناختی در ماهیت مردان و زنان می هاي پایه و زیست باورها یا ایدئولوژي جنسیتی مربوط به تفاوت

زمینه شامل آموزش و تحصیالت،  8گویان به برابري جنسیتی در  نگرش پاسخ). 188: 2003، 45ترنر(
گیري در امور محلی و ملی، انتخاب همسر،  هاي مدیریتی، تصمیم هاي سیاسی، داشتن پست اشتغال، فعالیت

انجام امور خانه، و تربیت فرزندان و در قالب طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفته است که براساس 

                                                        
43. Materialism and Postmaterialism 
44. Janet Saltzman Chafetz 
45. Turner 
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تر دختران به برابري جنسیتی و نمرات  ش مثبتتر شاخص نشان از نگر گویه، نمرات بیش 8مجموع این 

  .تر مثبت آنان به برابري جنسیتی دارد تر داللت بر نگرش کم کم

اشاره به مرکز ثقلِ انتخاب ازدواج دارد که  :خودانتخابی/شده داده نگرش به ازدواج ترتیب -

طور مشترك اتفاق  و هر دو به) خودانتخابی(، خود فرد )خانواده فرد(شده  داده تواند در سه شکل ترتیب می

گویان خواسته شد تا نظر خود را راجع به  براي سنجش این متغیر، در قالب یک مقیاس اسمی از پاسخ. افتد

ها و  ها، خود دو طرف، و خانواده گیري پیرامون انتخاب همسر در سه گزینه خانواده ترین مرجع تصمیم مهم

   .   طور مشترك اعالم نمایند دو طرف به

از نظر در نتیجه صرفاي است که  فراغت یا هزینه هزینه فرصت به معناي :اعتقاد به هزینه فرصت - 

ترجیح داده است تا از کار یا مزیت کار دیگر  ،یعنی شخص با انجام یک کار. شود میانجام کاري، متوجه فرد 

دد است تا منفعت خود را به گر همواره درص چون فرد کنش ،ها براساس نظریه نئوکالسیک. نظر نمایدصرف

: 1994، 46فانچ( دنبال آن است تا حد ممکن هزینه فرصت خود را به صفر برسانده بنابراین ب ،حداکثر برساند

آدم با  - 1: گویه با مقیاس ترتیبی سنجیده شده است 3در این تحقیق، هزینه فرصت از طریق ). 192-183

تر در  دهد، مانند موفقیت بیش تواند بدست بیاورد، از دست می هایی را که می کردن، بسیاري از فرصت ازدواج

       .توانست تا آخر عمر ازدواج نکند و مجرد بماند کاش آدم می - 2. هاي اقتصادي، اجتماعی و شغلی زمینه

  .شود تا سود او تر به ضرر آدم تمام می ازدواج بیش -3

  گیري روایی و پایایی ابزار اندازه

) اعتبـار صـوري  (گیري از طریق روش اعتبار محتوا  ابزار اندازه 47نجش میزان رواییدر این تحقیق، س

بدین معنی که در این روش، پرسشنامه پس از تدوین اولیه با ناظر محترم طرح و تنـی  . انجام گرفته است

در  چند از کارشناسان و محققان موضوعی در میان گذاشته شد و سپس پس از بازخورد و اعمال نظرات آنان

  .پرسشنامه و جرح و اصالح آن، قابلیت اعتبار پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت

) پذیري پرسشنامه دال بر تکرارپذیري و تعمیم(گیري  ابزار اندازه 48همچنین، براي سنجش میزان پایایی

دختران  پرسشنامه در بین 15(پرسشنامه  30بدین طریق که ابتدا . از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است

                                                        
46. Fuchs  
47. Validity 
48. Reliability 
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 آزمون انتخاب شده و پرسشنامه اولیه تحقیق در میان جهت پیش) پرسشنامه در بین زنان متأهل 15مجرد و 
هاي پرسشنامه محاسبه و بعد از اصالح پرسشـنامه   سپس، میزان آلفاي کرونباخ مقیاس. تکمیل شدها  آن

تحقیق تدوین و در میان نمونه آماري ، پرسشنامه نهایی )هاي الزم کردن گویه هاي زائد و اضافه حذف گویه(

ها، مقدار آلفـاي   دهد که در مورد تمامی مقیاس نتایج پایایی نشان می. منتخب از جامعه آماري تکمیل شد
هاي مربوط به  سازي درونی گویه گر میزان باالي هم باالتر است و این نشان 70/0ها از مقدار  سایر مقیاس

ترین مقدار آلفا مربوط به مقیاس  که بیش آن ضمن. باشد میها  آن سیها در جهت سنجش و برر این مقیاس
  .باشد می 81/0اعتقاد به برابري جنسیتی به میزان 

  گیري هاي آماري قابلیت اعتماد و پایایی ابزار اندازه کننده مشخص): 2(جدول 

  آلفاي کل  واریانس مقیاس  میانگین مقیاس  تعداد گویه  مقیاس

  81/0  75/30  40/29  8  سیتیاعتقاد به برابري جن

  71/0  55/7  57/11  3  اعتقاد به هزینه فرصت

  73/0  50/10  40/18  5  نگرش فرامادي به ازدواج

  هاي تحقیق یافته

  هاي توصیفی یافته

  هاي مربوط به بافت نمونه آماري یافته

خراسان رضوي   ،)درصد 5/41(هاي تهران  ترتیب مربوط به استان گویان این تحقیق به ترین پاسخ بیش -

  .اند بوده) درصد 9/11(و کردستان ) درصد 6/12(لرستان   ،)درصد 7/15 (، مازندران )درصد 3/18(

  .سال بوده است 32گویان متأهل حدود  سال و پاسخ 28گویان مجرد حدود  میانگین سنی پاسخ -

گین تحصیالت میان. اند ها داراي تحصیالت عالیه بوده درصد متأهل 5/47درصد مجردها و  65 -

  . سال بوده است 9/12سال و متأهل  7/14گویان مجرد  پاسخ

اند که در انتخاب  هاي کل مناطق بر این باور بوده درصد از متأهل 4/76درصد از مجردها و  8/75 -

  .باشد یک برجسته نمی طور مشترك نقش دارند و نقش هیچ ها به همسر، هم طرفین و هم خانواده

فقدان همسر مـورد عالقـه و دلخـواه    : اند از تجرد دختران مجرد به ترتیب عبارت بودهترین دالئل  مهم -

  ).درصد 10(اعتمادي به جنس مخالف  و بی) درصد 21(، ادامه تحصیل )درصد 50(
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  اي گویان برحسب متغیرهاي زمینه توزیع نسبی پاسخ): 3(جدول 

 متأهل مجرد هامقوله متغیر

 استان

 1/48 9/51 تهران

 7/52 3/47 مازندران

 9/47 1/52 لرستان

 3/51  7/48 خراسان رضوي

 4/48 6/51 کردستان

 4/49 6/50 کل

 سن

  5/11  6/29  سال 25
  4/16  6/26  سال 27تا  26
  4/20  9/22  سال 30تا  28
  3/24  5/15  سال 36تا  31
  3/27  4/5  سال 44تا  37

  38/32  27/28 میانگین سن

 تحصیالت

  4/12  9/11 ابتدایی
  8/5  3/2  راهنمایی
  3/34  4/20 متوسطه
  8/13  8/13  کاردانی

  27  1/40 کارشناسی
کارشناسی ارشد و 

  باالتر
5/11  7/6 

  95/12  71/14 هاي تحصیل میانگین سال
گیري راجع به  مراجع تصمیم

  ازدواج
  9/3  5/2  ها خانواده

  2/18  5/20  خود دو طرف
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  اي گویان برحسب متغیرهاي زمینه نسبی پاسختوزیع ): 3(ادامه جدول 
 متأهل مجرد هامقوله متغیر

 

طور  ها و دو طرف به خانواده

  مشترك
8/75  4/76  

 4/1  2/1  دانم نمی

ترین دالئل تجرد  مهم

  گویان پاسخ

  -   9/20  ادامه تحصیل

  -   6/2  تغییر نگرش و معیارهاي دخترها

فقدان همسر دلخواه و مورد 

  عالقه
6/49   -  

اعتمادي به جنس مخالف  بی

  )پسر(
2/10   -  

  -   3/4  ها گیري خانواده سخت

  -   1/2  عدم تمایل پسرها به ازدواج

  -   8/6  گیري مرددبودن در تصمیم

سختی تهیه جهیزیه و برگزاري 

  مراسم ازدواج
4/0   -  

  -   5/1  فقدان درآمد کافی

  -  5/1  سایر

  .باشد گویان مجرد می گویان یک متغیر شرطی بوده و تنها مربوط به پاسخ اسخترین دالئل تجرد پ متغیر مهم :توجه 

  گویان هاي مربوط به نظرات پاسخ یافته 

درصـد از متأهـل اعتقـاد زیـادي بـه برابـري زنـان و مـردان در          9/58درصد از مجردهـا و   6/57 -

  . اند هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی داشته عرصه

دادن  اند کـه هزینـه ازدسـت    ها اعتقاد زیادي داشته درصد از متأهل 4/18مجردها و  درصد از 3/25 -

  .خصوص تحصیلی و شغلی است ها به دادن سایر فرصت تر از هزینه ازدست فرصت ازدواج، بسیار کم
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ها واجد نگرش فرامـادي بـه ازدواج بـوده و ازدواج     درصد از متأهل 4/52درصد از مجردها و  6/62 -

  .دسته از افراد، از حالت ارزش مادي خارج و به سمت ارزش فرامادي حرکت کرده است براي این

  هاي مختلف گویان برحسب مقیاس توزیع نسبی پاسخ): 4(جدول 

ر

  دیف
  مقیاس

گر

  هاوه

  هاپاسخ

م

  وافق

ب

  ینابین

م

  خالف

1  
اعتقاد به برابري 

  جنسیتی

مج

  رد

6

/57  

7/

25  

7/

16  

م

  تأهل

9

/58  
25  

1/

16  

2  
قاد به هزینه اعت

  فرصت

مج

  رد

3

/25  
14  

7/

60  

م

  تأهل

4

/18  

8/

15  

8/

65  

6  
نگرش فرامادي به 

  *ازدواج

مج

  رد

6

/62  

5/

13  

9/

23  

م

  تأهل

4

/52  
13  

6/

34  

   .باشد طیف این مقیاس به ترتیب شامل زیاد، متوسط و کم می *

  هاي تحلیلی یافته

  ت تأهلهاي حاصل از آزمون رابطه بین متغیر مستقل و وضعی یافته

اي اسـت دال بـر رابطـه بـین      اي که در این تحقیق استفاده شده، مربوط به فرضیه تنها آزمون رابطه

نتیجه آزمون ایـن فرضـیه نشـان داد کـه     . خودانتخابی با وضعیت تأهل/شده نگرش به ازدواج ترتیب داده

کدام از سطوح خطـاي   یچخودانتخابی و وضعیت تأهل در ه/شده داده اي بین نگرش به ازدواج ترتیب رابطه

بدین معنی که دختران مجرد و ). =05/0Cramer's V؛ P=37/0(وجود ندارد  05/0و  01/0تر از  کوچک
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طـور مشـترك هـم    اند که انتخاب همسر باید بـه  هاي یکسان و برابري اعتقاد داشته زنان متأهل با نسبت
  . مشاهده نشده استها  آن تفاوتی در نظر ها و هم توسط دو طرف انجام گیرد و از این حیث توسط خانواده

   

  نتایج حاصل از آزمون رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته وضعیت تأهل): 5(جدول 

  متغیرها
مقیاس 

  متغیرها

مقدار 

  آماره

کاي 

ر ئاسکو

)X2(  

آماره 

  پیوستگی

درجه 

  آزادي

مقدار 

  پیوستگی

سطح 

داري  معنی

)P(  

  نگرش به ازدواج ترتیب

 - خودانتخابی /هشد داده

  وضعیت تأهل

 - اسمی 

  اسمی
  37/0  05/0  2  وي کرامر  11/3

  هاي حاصل از آزمون تفاوت متغیرها در بین دختران مجرد و متأهل یافته

اي  متغیرهاي فاصله(نتایج حاصل از آزمون تفاوت میانگین متغیرهاي مورد مقایسه ) 6(جدول شماره 

با . دهد بین دو گروه دختران مجرد و زنان متأهل را نشان می در) اي فاصله تر، شبه عبارتی روشن و به

  : استناد به نتایج این جدول

  ).01/0P<  ،90/3=t(باشد  تر از زنان متأهل می میزان تحصیالت دختران مجرد بیش -

تري دارند که ازدواج یک امر فرامادي اسـت و   دختران مجرد در مقایسه با زنان متأهل اعتقاد بیش -

اي ضروري  عنوان مرحله بیانی، دختران مجرد ازدواج را نه به به. ان همانند گذشته با آن برخورد کردتو نمی

تعریف ایـن  . دانند که باید اهمیت و توجه زیادي براي آن قائل شد اي می و بایسته در زندگی، بلکه مرحله

تر شاهد چنین نگرشی  تأهل، کمکه در میان گروه زنان م درحالی. دختران از ازدواج، تعریفی فرامادي است
  ).01/0P<  ،66/2=t(ازدواج در بین گروه اخیر، ماهیت مادي دارد . راجع به ازدواج هستیم

هـاي   هاي یکسانی اعتقـاد بـه برابـري زنـان و مـردان در عرصـه       دختران مجرد و زنان متأهل به نسبت - 

  ). P  ،33/0=t=74/0(مختلف دارند 
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عبـارتی انتخـاب فرصـت ازدواج، از     کـردن و بـه   ري دارند که بـا ازدواج ت دختران مجرد اعتقاد بیش -

اي است که متحمل بـر انتخـاب    بیش از هزینهها  آن دادن هایی دور خواهند ماند که هزینه ازدست فرصت
،  >05/0P(تـر مشـاهده شـده اسـت      چنین اعتقادي در میان زنـان متأهـل کـم   . باشد فرصت ازدواج می

28/2=t.(  

ها در بین دو گروه دختران مجرد و  نتایج حاصل از آزمون فرضیه تفاوت مقیاس): 6(جدول 

  متأهل

  میانگین  تعداد  ها گروه  ها مقیاس
  انحراف

  معیار

اخالف 

  میانگین
مقدار 

t 

  درجه

 آزادي

  داري سطح معنی

)P(  

  میزان تحصیالت
  15/3  00/14  595  دختران مجرد

75/0  90/3  1195  01/0  
  49/3  25/13  602  زنان متأهل

  نگرش فرامادي به ازدواج
  75/1  95/11  633  دختران مجرد

58/0  66/2  1241  01/0  
  63/1  37/11  610  زنان متأهل

  اعتقاد به برابري جنسیتی
  49/5  38/29  653  دختران مجرد

10/0  33/0  1286  74/0  
  55/5  48/29  635  زنان متأهل

اعتقاد به هزینه 

  رفته هاي ازدست فرصت

  78/2  83/6  626  ران مجرددخت
31/0  28/2  1245  05/0  

  36/2  52/6  621  زنان متأهل

  

  هاي حاصل از آزمون تحلیل رگرسیون لجستیک یافته

باشد که از دو طبقه متأهل  طورکه اشاره شد، متغیر وابسته این تحقیق، وضعیت تأهل دختران می همان

بینی تغییرات این متغیر وابسته  همین دلیل، جهت پیش به. تشکیل شده است) 2با کد (و مجرد ) 1با کد (

، )متأهل و مجرد(بودن وضعیت تأهل  اي توسط متغیرهاي مستقل مورد نظر، به دلیل مقیاس اسمی دومقوله
در . استفاده شده است 50رو نمائی پیش و روش نسبت درست 49از تحلیل رگرسیون لجستیک اسمی دووجهی

داري تـأثیر   دهنـده معنـی   نشان: 51والد) 1: سه آماره اهمیت زیادي دارند تفسیر نتایج رگرسیون لجستیک،
 Exp) 3. دهد جهت تأثیر متغیرهاي مستقل بر وابسته را نشان می: B) 2. متغیرهاي مستقل بر وابسته است

                                                        
49. Binomial logistic regression (BLR) 
50. Forward: Likelihood Ratio (Forward: LR) 
51. Wald 
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(B) :دهد، عبارت  معروف بوده و میزان تأثیر متغیرهاي مستقل بر وابسته را نشان می 52ها که به نسبت بخت
تر از  ها کوچک موقعی که نسبت بخت. باشد از نسبت احتمال وقوع یک پدیده به احتمال عدم وقوع آن می

گوییم که با افزایش مقادیر متغیر مستقل، احتمال وقـوع پدیـده کـاهش     باشد، در آن صورت می) 1(عدد 

با افزایش مقادیر متغیر صورت  باشد، درآن) 1(تر از عدد  ها بزرگ یابد و بالعکس، موقعی که نسبت بخت می
-730و  706-708: 1388پور گتابی و صفري شـالی،   حبیب(یابد  مستقل، احتمال وقوع پدیده افزایش می

729.(  
در این تحقیق، براي تفسیر نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک مبنی بر عوامل مؤثر بر ازدواج دختـران،  

هـا   عنوان جهت تأثیر و مقدار آماره نسبت بخت به Bآماره داري تأثیر، مقدار  عنوان معنی مقدار آماره والد به

بـه  ) 7(اند که نتایج حاصله براساس جـدول شـماره   عنوان اندازه تأثیر، مبناي قضاوت آماري قرار گرفته به

  :باشد شرح زیر قابل بیان می

تغیر برابـر  ها براي این م نسبت بخت. ترین تأثیر را بر تأهل یا تجرد دختران دارد تحصیالت بیش -1

داللت بر آن دارد که میزان تحصیالت دختران مجرد تقریباً دو برابر تحصیالت دختران متأهـل   045/2با 

افزایش یافتـه و   045/2از این رو، با افزایش میزان تحصیالت دختران، احتمال تجرد آنان با نسبت . است

  .تجرد آنان همراه است در احتمال 045/2بالعکس، کاهش میزان تحصیالت دختران، با کاهش 

ها دارند، به سهم خود در انتخاب تأهل یا  رفته فرصت اعتقادي که دختران نسبت به هزینه ازدست -2

تر از زنان متأهـل   طبق نتایج، این اعتقاد در دختران مجرد، نزدیک به دو برابر قوي. تجرد آنان مؤثر است

تر بر این باور باشند که بـا انتخـاب فرصـت ازدواج،     بنابراین، هرچه دختران در انتخاب ازدواج بیش. است

تر از ازدواج است، احتمال تجرد آنان  بیشها  آن دادن هایی را از دست خواهند داد که هزینه ازدست فرصت

طبیعی است با کاهش میزان اعتقاد آنان به . دهند تر تن به ازدواج می افزایش یافته و کم 952/1به نسبت 

خـواهیم   952/1بیانی افزایش احتمال تأهل دختران به نسبت  کاهش میزان تجرد و بهچنین امري، شاهد 
  .بود

دختران به ازدواج نیز، در انتخاب یا عدم انتخاب ازدواج توسـط آنـان   ) فرامادي/مادي(نوع نگرش  -3

ر نتیجه تحقیق نشان داد که نگرش فرامادي به ازدواج، در دختران مجرد بـیش از یـک برابـ   . دخیل است
تـر بـه    گرایانه به ازدواج خارج شوند و به آن بیش بنابراین، هرچه دختران از تلقی مادي. زنان متأهل است

                                                        
52. Odds ratio (OR) 



 
 
 
 
  

      1390 ربها، 1 ة، شمار9 ة، دور)پژوهش زنان(زن در توسعه و سیاست    26 

 
برعکس، تلقی . افزایش خواهد یافت 329/1اي فرامادي بنگرند، احتمال تجرد آنان به نسبت  عنوان مقوله

عبـارتی افـزایش احتمـال     و بـه در کاهش تجـرد   329/1مادي از ازدواج در نزد دختران، با همان احتمال 
  .انتخاب تأهل در بین آنان مؤثر است

  

   ازدواج دختراننتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر ): 7(جدول 

 B S. E.  Wald df  P  EXP  نام متغیر
(B)  

  107/0  01/0  1  044/17  542/0  239/2  عدد ثابت

  045/2  01/0  1  928/21  031/0  273/0  تحصیالت

  دست هاي از به هزینه فرصتاعتقاد 

 رفته
087/0  018/0  084/8  1  01/0  952/1  

 329/1  01/0  1  615/7  021/0  064/0 نگرش فرامادي به ازدواج

  گیري بحث و نتیجه
هایی را از سر گذرانده که  جامعه ایرانی با ورود به حیات اجتماعی مالزم با نظم مدرن، تحوالت و دگرگونی

بینی اتفاق افتند و شرایط جامعه، چه به لحاظ اقتصادي و چه  ریزي و پیش ن برنامهچه این تحوالت بدو چنان

به لحاظ اجتماعی و فرهنگی، آماده براي پذیرش چنین تحوالتی نباشد، تبعات منفی آن از دستاوردهاي 

چنین رسد در رابطه با افزایش سن ازدواج دختران، شاهد  به نظر می. تر است مثبتی که خواهد داشت، بیش

یافته و  بدین معنی که تجربه نوسازي و مدرنیته ایرانی، همگام با سایر ممالک اعم از توسعه. جریانی باشیم

اي به اسم افزایش سن ازدواج و  اي، موجب بروز  پدیده توسعه، و شرایط خاص حاکم بر چنین تجربه درحال

افزایش سن ازدواج دختران در سه سطح اتفاق تأثیر تجربه مدرنیته ایرانی بر . در ادامه تجرد قطعی شده است
  : افتد می

یعنی هرچه جامعه از حالت سنتی خارج شده و به موقعیت مدرن : سطح کالن جامعه) سطح اول

بنا به تز محوري این تحقیق، . تر خواهد بود تر شود، میزان افزایش سن ازدواج در آن بیش نزدیک

بنیادهاي نظري . به مدرنیته و نوسازي جامعه ایرانی استالعلل افزایش سن ازدواج دختران، تجر علت

هاي آن بر افزایش سن ازدواج دختران سخن گفته و به تنظیم  متعدد، از تأثیر نوسازي و شاخصه
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ترین این افراد، معتقد است که نوسازي از  ویلیام گود، از جمله مهم. هایی در این خصوص پرداختند گزاره
, هاي شغلی مدرن و شهرنشینی تغییرات در نیروي کار و نقش, یلیهاي تحص طریق گسترش فرصت

فارکاس و اوپنهایمر نیز , در سوي دیگر پایه معرفتی این فرضیه، انگلند. شود باعث افزایش سن ازدواج می

هاي اقتصادي جدیدي فراهم  شدن و شهرنشینی فرصت کنند که صنعتی در نظریه نوسازي خود اشاره می
که نوسازي  آن ضمن. ها به نوبه خود جایگزین جذابی براي ازدواج خواهند بود ین فرصتخواهند کرد که ا

  . شود باعث تأخیر ازدواج می, با ایجاد انتظاراتی براي استاندارد زندگی کافی براي بعد از ازدواج
ه نتایجی که در مطالعه یافت شد، نشان از سهم باالي تجربه نوسازي و گذار ایران از نظم سنتی ب

تأثیر توسعه اقتصادي و اجتماعی و تجربه مدرنیته . نظم مدرن در تبیین افزایش سن ازدواج دختران دارد

و ) 1383(و محمودیان ) 1382(، کاري )1348(بهنام  ،بر افزایش سن ازدواج دختران در تحقیقات داخلی

د ندیده گرفت که تأثیر البته این نکته را نبای. یافت شده است) 1992(تحقیق خارجی زنوس و سوکورو 

اي است  هبر افزایش سن ازدواج دختران، پدید) هاي مورداالشاره با شاخص(تجربه نوگرایی و مدرنیته 

  . گیرد یند توسعه را دربرمیآتجربه فر که جملگی جوامع درحال فراگیر و ذاتی این گذار

جب افزایش سن ازدواج تحوالت میانی جامعه نیز به نوبه خود مو: سطح میانی جامعه) سطح دوم

تأثیرات ناشی از تجربه مدرنیته ایرانی بر سطح میانی جامعه که در نهایت . دختران ایرانی شده است

تر دریافته بود، در مناطق  پیش) 2005(طورکه کالول  افزایش سن ازدواج در دختران را موجب شده، همان

کالول معتقد است که . باشد کنند، متفاوت می میگوناگونی که گستره و عمق متفاوتی از مدرنیته را تجربه 

. باشد الگوهاي ازدواج در هر جامعه، بازتاب بافت فرهنگی و تغییرات اقتصادي و اجتماعی آن جامعه می

. تر است تري برخوردار باشد، تأخیر ازدواج بیش بیش  تر و از عمق هرچه میزان این تغییرات سریع

تر در شرایط اقتصادي،  وي، در منطقه آسیاي جنوبی به دلیل تغییر کمکه براساس نتیجه تحقیق  چنان هم

تر شاهد تغییر الگوي ازدواج هستیم، امري که در مناطق آسیاي شرقی و  اجتماعی و فرهنگی جامعه، کم
  . مشاهده است) افزایش سن ازدواج(جنوب شرقی خالف آن 

عامل دیگري است که به سهم خود در  ساختار نابهنجار و آشفته اقتصادي و اجتماعی جامعه نیز،

در ادبیات نظري مرتبط، افرادي همچون مین، به . افزایش سن ازدواج دختران در جامعه موثر افتاده است
براساس . اند هاي اقتصادي و اجتماعی در جامعه بر افزایش سن ازدواج پرداخته بندي تأثیر آشفتگی فرموله

گذار ایرانی که همچنان در برزخ سنت و  دي در جامعه درحالهاي اقتصا نتایج تحقیق حاضر، آشفتگی
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. دختران دارد) عبارتی، تأثیر مثبت بر تأخیر ازدواج و به(مدرن آشیانه گزیده، تأثیر بس منفی بر ازدواج 

تر  تر باشد، تأخیر ازدواج در بین دختران بیش نتایج نشان داد که هرچه میزان این آشفتگی در جامعه بیش
هاي اقتصادي و اجتماعی، آنومی اقتصادي و  که آشفتگی اقتصادي موجب کاهش قطعیتچرا. است

ها و دختران و پیامدهاي دیگري  ها و انتظارات خانواده تغییر معیارها، خواسته  اجتماعی، ناامیدي اجتماعی،

هامپلووا  .سازي دایره همسرگزینی و تأخیر ازدواج دختران تأثیرگذارند شده که به نوبه خود در فشرده
داند که در چنین  تر می بندي ازدواج دختران را زمانی بیش شدت تأثیر شرایط بد اقتصادي بر زمان) 2003(

هاي ازدواج و استاندارد زندگی تغییر نکرده و با آن  شرایطی، هنجارهاي فرهنگی در ارتباط با هزینه

در نزد ) با فرض درآمد واقعی مشخص( از این رو، در نتیجه چنین تأخیري، هزینه ازدواج. هماهنگ نشود

عباسی و . تر از عدم ازدواج فرض شده و در نتیجه شاهد تأخیر ازدواج در بین آنان هستیم گران ،دختران

هاي زندگی و شرایط بد اقتصادي  در تحقیق خود در ایران دریافتند که افزایش هزینه) 2002(همکاران 

موجب شده تا نرخ ازدواج در این  1996تا  1986هاي  ه سالخصوص در فاصل در دوره بعد از انقالب به

، )1376(، سیدفاطمی )1374(، میري و همکاران )1348(همچنین، بهنام . دوره سیر نزولی داشته باشد

در منابع . در تحقیقات خود به چنین تأثیري پی بردند) 1380(، ربانی و سارانی )1378(یعقوبی چوبري 

، راکوم )2003(، هامپلووا )1996(ات کانستنسل شل، و پالونی و همکاران خارجی نیز، نتیجه تحقیق

  .داللت بر نتایج مشابهی دارد) 2003(نایکیت 

هاي اجتماعی در سطح جامعه مانند طالق و مشاهده آن از طرف دختران مجرد،  از سوي دیگر، آشفتگی

تر آنان  کاري هرچه بیش بات احتیاط و محافظهدر امر ازدواج تأثیر نهاده و موجها  آن تر بر تأمل و تأخیر بیش

مبنی بر تأثیر افزایش طالق در ) 1999(در میان مطالعات خارجی، نتیجه تحقیق گارینو  .سازد را فراهم می

  . جامعه بر افزایش سن ازدواج دختران، با نتیجه تحقیق حاضر مشابه بوده است
ختران هستیم، تحوالتی که نتیجه گذار جامعه در سطح فردي نیز، شاهد تحوالتی در خود د) سطح سوم

نتایج نشان داد که دختران مجرد به دلیل برخورداري از . باشد ایرانی از نظم اجتماعی سنتی به مدرن می
گیري از نظارت والدین و تحصیالت، استقالل اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی، آزادي انتخاب و عمل، فاصله

از این رو، طبیعی . تري برخوردارند ، از نوگرایی بیش)متقابل با یکدیگر ارتباط دارند طور که تماماً به(اطرافیان 

است که این نوگرایی دختران، انتظارات آنان از ازدواج را تغییر داده و تعریف متفاوتی از ازدواج به آنان 
تغییر انتظارات از . ددهد که به دنبال خود موجب تأخیر و دیررسی ازدواج در بین آنان خواهد ش دست می به
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و ربانی ) 1376(، سیدفاطمی )1372(، حیدري زهراپور )1348(اي است که در تحقیقات بهنام  ازدواج، نتیجه
  .  نیز مشاهده شده است) 1380(و سارانی 

بندي تأثیر فارکاس و اوپنهایمر در نظریه مشهور خود به نام سرمایه انسانی، به فرموله انگلند،

در این نظریه، اذعان ها  آن .ررسی و دیرکرد پذیرش ازدواج از سوي دختران پرداختندتحصیالت بر دی
شدن و شهرنشینی و خصوصًا تحصیالت  اند که با ظهور پیامدهاي مدرنیته مانند گسترش صنعتیداشته

ها را تجربه دختران، باید شاهد افزایش سن ازدواج دختران در کشورهایی باشیم که این قبیل شاخصه
زعم این افراد، عامل اصلی باالرفتن سن ازدواج دختران، سرمایه انسانی و به معنی واقعی به. کنندیم

دار افزایش تحصیالت دختران مجرد بر در تحقیق حاضر نیز شاهد تأثیر معنی. کلمه، تحصیالت است

دونالد و هیول به در توضیح دالئل تأخیر ازدواج در بین دختران، مک . تجرد و عدم ازدواج آنان بودیم

دارند که افزایش کردن شرایط این آزادي معتقد بوده و اذعان می عامل آزادي و نقش تحصیالت در فراهم

خصوص والدین شده  از اطرافیان بهها  آن تر تحصیالت دختران باعث استقالل فکري و آزادي هرچه بیش

شده به ازدواج خودانتخابی، ازدواج  داده تیبعبارتی حرکت از ازدواج تر و در نتیجه کسب چنین آزادي، و به

ر نتیجه چنین جریانی، به حتی د. اندازند را براساس معیارهاي شخصی تعریف کرده و آن را به تأخیر می

والدین دخترانی که از تحصیالت باالتر برخوردارند نیز ممکن است به یک نوع ) 2005(اعتقاد منش 

خاطر افزایش پتانسیل کسب  به, ها تعویق ازدواج براي دختر آنکه  عقالنیت قوي برسند مبنی بر این

رغم  مدت بوده و طبیعتاً علی البته این تأثیر تحصیالت بر تأخیر ازدواج در کوتاه. درآمد، امري عقالنی است

  .در بلندمدت این رابطه همواره برقرار نیست ،وجود چنین ارتباطی

ت دختران بر تأخیر ازدواج در بین آنان، در اکثریت قریب نظریه سرمایه انسانی مبنی بر تأثیر تحصیال

که در میان مطالعات  طوري به. به اتفاق مطالعات اعم از داخلی و خارجی مورد تأیید قرار گرفته است

، )1376(، سیدفاطمی )1375(، استانداري یزد )1372(هاي بنیادي  ، مرکز پژوهش)1348(داخلی، بهنام 
منش و کاظمی  و نیک) 1383(، محمودیان )1382(، کاري )1380(و سارانی  ، ربانی)1379(تهرانی 

، ونگ )1997(، پرستون، گود، برودرل )1990(و در میان مطالعات خارجی، افرادي مانند ترنر  )1383(

به نتایج مشابهی در این خصوص ) 2005(و یابیکو ) 2005(، راوانرا و راجالتون )2005(، منش )2003(
  .دست یازیدند



 
 
 
 
  

      1390 ربها، 1 ة، شمار9 ة، دور)پژوهش زنان(زن در توسعه و سیاست    30 

 
. باشد همچنین، تغییر نگرش دختران نسبت به ازدواج، دلیل دیگري بر تأخیر ازدواج در بین آنان می

این تحقیق دریافت که در حیات مدرن، در نتیجه تجربه مدرنیته اعم از اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 
این تغییر تعریف از . ندا تعریف خود از ازدواج را تغییر دادهها  آن توسط جامعه ایرانی و خاصه دختران،

اینگلهارت در توضیح چنین . ازدواج، بار ارزشی آن را نیز از امري مادي به امري فرامادي تغییر داده است

هاي فرامادي در جامعه، در نتیجه توسعه  هاي مادي و در مقابل گسترش ارزش وضعی، از تضعیف ارزش
تحت چنین شرایطی، . شود ر باعث تأخیر ازدواج میکند و معتقد است این تغیی اقتصادي بلندمدت، یاد می

به (نهد  هاي مادي قرار گرفته و در جامعه مدرن رو به زوال می کارکرد امنیتی خانواده در قلمرو ارزش

ها به  یا دوستی(خانگی  هاي بدیلی مانند هم و گزینه) دهد تعبیري، بار معنایی سابق را از دست می

از این رو، شاهد عدم گرایش دختران امروزي به . گیرند جاي آن را می ...)علمی و, هاي رفاقت  شکل

در تحقیق خود دریافت که با توجه به ) 1372(هاي بنیادي  مرکز پژوهش. تشکیل خانواده و ازدواج هستیم

هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، نگرش دختران با  گرفته در کشور در عرصه تحوالت صورت

دریافتند که در ) 1982(در میان مطالعات خارجی نیز، زنوس و سوکورو . باشد اوت مینگرش سابق متف

هاي جدید و متفاوتی از ازدواج دارند و در ادامه چنین  نتیجه توسعه سریع اقتصادي، دختران برداشت

نترل براساس نظریه گذار جمعیتی دوم نیز، تضعیف ک. وضعی، شاهد تأخیر ازدواج در بین آنان خواهیم بود

افزایش استقالل اقتصادي و سکوالریزاسیون در بین دختران، سالیق آنان را به سمت , هنجاري

  . شود آزادي و استقالل تغییر داده و در نتیجه باعث تأخیر ازدواج می, فردگرایی

 اي زدگی و مبادله ماهیت شی ،هاي اقتصادي، در دنیاي امروزي، امور که، براساس تحلیل و در نهایت این

ها، حداکثر  سازي هزینه فایده، سعی دارند با کمینه -گران در این مبادله، با تحلیل هزینه  پیدا کرده و کنش

شده  دهند که منافع محاسبه به تعبیر بکر، افراد زمانی تن به ازدواج می. فایده را از امر مورد مبادله ببرند
هاي مالی و کسب  هزینه(شده  هاي محاسبه نهازدواج از هزی) شدن نیروي کار هاي مقیاس و تخصصی صرفه(

شوند، کسانی  بنابراین، دخترانی که دچار تأخیر ازدواج می. تر باشد آن بیش) حداقل استانداردهاي زندگی
نتیجه تحقیق حاضر نیز نشان داد که . هاي آن است هاي ازدواج بیش از فایده هستند که معتقدند هزینه

خصوص پیشرفت در کار و  هاي دیگر به از برخی فرصتها  آن شود تا موجب میدختران بر این باورند ازدواج 

نکردن از دست  اي است که فرد باید با ازدواج ها بیش از آن هزینه شغل خود جا بمانند و هزینه این فرصت
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هاي فرصت در میان دخترانی که تحصیالت باالتري  افزون بر این، این نگرش به افزایش هزینه. بدهد
لوگران و . باالتر استها  آن رفته براي هاي ازدست تر وجود دارد، چراکه ارزش فرصت د، بیشدارن

، موجب تأخیر فرد شغلی ي در تحقیق خود دریافته بودند که ممانعت ازدواج از توسعه) 2004(زیسیموپولوس 

  . ازدواج در بین دختران شده است
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