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 :چکیده
 -ازمنظر اجتماعی. یافته است  توجهی افزایشمیزان قابلِطی سه دهۀ گذشته در ایران سن ازدواج دختران به

تأخیر در ازدواج . بسیاری داردجمعیتی تأخیر در ازدواج و تغییر الگوهای زناشویی، پیامدها و الزامات سیاستی 

هدف این مقاله، بررسی و . دهد های بعد را تحت تأثیر قرار می دختران طول دورۀ  فرزندآوری و نیز طول نسل

های اجتماعی و تغییرات موقعیت زنان در شهرستان -تبیین تأخیر در ازدواج دختران در بستر توسعۀ اقتصادی

نتایج نشان داد . شهرستان کشور است 891برای  8930های سرشماری ۀ دادهروش تحقیق تحلیل ثانوی. ایران است

. درصد است 95ساله بیشتر از  93تا  90بررسی نسبت تجرّد دختران های موردِ درصد شهرستان 85که در حدود 

  تجربه. بر پایۀ  نتایج بررسی، الگوی جغرافیایی و فرهنگی خاصی در تأخیر ازدواج دختران در ایران وجود دارد

های  نتایج تحلیل. های غربی کشور بیشتر از سایر مناطق ایران است تأخیر در ازدواج دختران در شهرستان

تعادل در بازار ازدواج، استقالل زنان، میزان بیکاری مردان و درجۀ  عدم ِ چندمتغیره نشان داد که نسبت تجرّد مردان

بنابراین، کاهش . یر را در تبیین تأخیر در ازدواج دختران دارندترتیب بیشترین تأث ها بهیافتگی شهرستانتوسعه

 .تواند در کاهش تأخیر ازدواج دختران مؤثر باشد ای و بهبود وضعیت اشتغال مردان مینابرابری توسعه
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Abstract 

The age at marriage for males and females has increased considerably over the past 

three decades in Iran. Marriage delay and changing marital patterns have many 

consequences and implications from a socio-demographic viewpoint. Postponing of 

marriage affects the length of the childbearing period as well as the length of 

subsequent generations. The aim of this article is to explain the marriage delay of 

girls in the context of socio-economic development and women's status changes in 

Iranian society. The research is based on secondary analysis of the 2016 Iranian 

census for 428 counties. The results showed that marriage delay for girls aged 25-29 

years old is more than 30 percent in about 10 percent of the counties under study. 

According to the results, marriage delay of girls in Iran follows certain geographical 

and cultural patterns; girls who live in west regions, delay their marriage more than 

girls living in other parts of the country. Furthermore, marriage delay can be 

explained proportionately by the proportion of male singlehood, marriage squeeze, 

female autonomy, male unemployment rate and development level of the county. 

Therefore, policies like reducing regional developmental gaps and employment rates 

for men can help in decreasing girls’ marriage delays. 

 

Keywords: Age at Marriage, Delaying in Marriage, Women’s Autonomy, Marriage 

Squeeze, Development Index. 
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 مقدمه و بیان مسئله

سالی،  و مناسکِ گذار از جوانی به بزرگ گیری نهاد خانواده عنوان مبنای شکل ازدواج، به

گذاری های علمی و دانشگاهی و عرصۀ  سیاست همواره مورد توجّه افکار عمومی، پژوهش

ترین  همراه سازوکارهای تحقق و نظم و ترتیبات مرتبط با آن یکی از مهمازدواج به. است

پذیرد و هم بر  تأثیر میهای اجتماعی، فرهنگی و زیستی است که هم از تحوالت جامعه  پدیده

 . گذارد آن تأثیر می

تأخیر ازدواج و افزایش نسبت تجرّد . یکی از ابعاد تحولی ازدواج، تأخیر در ازدواج است

متحده و کشورهای اروپای غربی و شمالی اتفاق  ابتدا در جوامع پیشرفتۀ صنعتی مانند ایاالت

ساله  90-93نکردۀ   ران هرگزازدواجکه درصد دختطوری ، به(883-805: 8930 8ویکس)افتاد 

 9555درصد در سال  05به بیش از  8395درصد در سال  95در اروپای شمالی و غربی از 

این پدیده در نیمۀ  دوم قرن بیستم به کشورهای (. 995: 8939حسینی )افزایش یافته است 

طی چند دهۀ اخیر در ایران نیز (. 889: 8939، 9لوکاس و میر)توسعه نیز سرایت کرد  درحالِ

های بسیاری به خود  های نگرشی و رفتاری دگرگونی ابعاد و عناصر مختلف خانواده در حوزه

شدن دوران تجرّد نسل جوان و تعویق ازدواج  یکی از ابعاد این تحوالت، طوالنی. دیده است

ن در طول سه دهۀ  گذشته میانگین سن ازدواج زنا(. 8930عسکری ندوشن و همکاران، )است 

از )و برای مردان ( 8930سال در سال  9/99به  8900سال در سرشماری  3/83از )سه سال 

چهار سال افزایش یافته است ( 8930سال در سرشماری  0/99به  8900سال در سال  1/99

ازدواج هر دو جنس با هرچند (. 8900-30های مرکز آمار ایران، بر اساس نتایج سرشماری)

بودنِ تأخیر، الگوی سنّی ورود به ازدواج نیز ا در زنان عالوه بر برجستهتأخیر مواجه شده، امّ

 (.8930پور و رازقی رحیمی، کاظمی)بیش از مردان دستخوش تغییر شده است 

میانگین سن . بندی ازدواج در ایران پراکندگی استانی آن است های زمان یکی از ویژگی

سال  3/91سال در خراسان جنوبی تا  9/98سال و  9/98ترتیب از ازدواج برای مردان و زنان به

ها در مقیاس شهرستانی تقریباً دو برابر  تفاوت. سال در استان ایالم در نوسان است 9/90و 

سال در  8/99مثال، میانگین سن ازدواج مردان از ی برا. ها در سطح استان است نوسان

سال در شهرستان گیالنغربِ  8/95شهرستان سیب و سورانِ استان سیستان و بلوچستان تا 
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 3/99وی تا ن رضآباد استان خراسا سال در شهرستان خلیل 3/81استان کرمانشاه و برای زنان از 

 (.8930ترابی و مسگرزاده )سال در شهرستان گیالنغرب در نوسان است 

ازمنظر . تواند آثار و پیامدهای گوناگونی درپی داشته باشد تأخیر در ازدواج دختران می

تواند به ایجاد  سو می شناختی تأخیر در ازدواج و تغییر الگوی زناشویی ازیک جمعیت

آن کسب مشاغل با درآمد بهتر و استقالل مالی تبعِ های بیشتر برای ادامۀ تحصیل و به فرصت

دیگر، به افزایش تجرّد قطعی، جوانان و درنهایت رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه و ازسوی

شدنِ بُعد خانوار و کاهش آهنگ رشد دواج، تعویق سن فرزندآوری، کوچککاهش عمومیت از

ازنظر بهداشتی نیز تأخیر ازدواج با (. 8930عسکری ندوشن و همکاران )جمعیت منجر شود 

گیری رفتارهای پُرخطر جنسی و  تواند به شکل افزایش معاشرت دختران و پسران می

 (.8938ترابی )د های بهداشتی نظیر گسترش ایدز منجر شو آسیب

امروزه، تأخیر . های اصلی تغییرات اجتماعی است تغییر الگوی ازدواج یکی از شاخص

عنوان یک مسئلۀ اجتماعی نمود پیدا  عنوان یک مسئله و مشکل شخصی بلکه به در ازدواج نه به

ایی که ه شوند و آن نشینی می های اجتماعی مجبور به خانه خاطر سنّت جوانانی که به. کرده است

های ایرانی  تمایل ندارند ازدواج کنند، پدیدۀ  تجرّد را به یک مشکل عمومی در میان خانواده

دهندۀ افزایش نسبت تجرّد و کاهش میزان ازدواج است، این  شواهد آماری نشان. اند تبدیل کرده

 . ددر جامعه ایرانی حکایت دار  وضعیت، از تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گسترده

این . تأثیر عوامل مختلفی در سطوح کالن، میانی و خرد است تأخیر در ازدواج تحت

با طرح ایدۀ انقالب ( 8309) 8ویلیام گود.  مقاله بیشتر متمرکز بر عوامل در سطح کالن است

جهانی در الگوهای خانواده به گسترۀ  تأثیرات فرایند نوسازی بر خانواده و الگوهای ازدواج 

نیز معتقد است که تحوالت نهادهای ازدواج و ( 8391) 9زمینه وستوفدرهمین. کند اشاره می

زیرا تحوالت اقتصادی و  شوند، ها و نمادهایی از تغییرات اجتماعی محسوب می خانواده، نشانه

اجتماعی جامعه مرتبط با کاهش اقتدار سنّتی و مذهبی، اشاعه و گسترش اخالق عقالنیت و 

فردگرایی، آموزش همگانی برای هر دو جنس، افزایش برابری جنسیتی، افزایش احتمال بقاء 

هیوول و وندن(. 880: 9559ویکس )گرایی است  فرزندان و گسترش فرهنگ مصرف

در تبیین علل افزایش سن ازدواج بر سه عامل تحصیالت دانشگاهی زنان، ( 8338) 9نالددو مک

بنابراین، تغییرات ساختاری در . اند تعادل جنسی بهنگام ازدواج تأکید کردهم ِاشتغال زنان و عد
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شدن، شهرنشینی، آموزش همگانی و  دلیل ظهور نیروهای جدید اجتماعی مانند صنعتیجامعه به

زدواج دختران قعیت زنان منجر به تغییرات الگوهای ازدواج ازجمله تأخیر در اتغییر مو

های سیاستی مهمی در  تواند داللت بنابراین، بررسی عوامل مؤثر بر تأخیر در ازدواج می. شود می

قومیتی و ای چنددیگر، ایران جامعهازسوی. گذاری جمعیتی کشور داشته باشد سیاست

های متفاوت در معرض تأثیر  های مختلف با پیشامدها و فرهنگ میتاین قو. چندفرهنگی است

-ریزی و سیاست هرگونه برنامه. اند نیروهای نوسازی و توسعۀ اقتصادی اجتماعی قرارگرفته

های تأخیر  کننده کردن زمینۀ ازدواج بهنگام، مستلزم آگاهی و شناخت تعیین گذاری برای فراهم

هدف این مقاله بررسی و تبیین تأخیر در . جغرافیایی ایران است  در ازدواج و تبیین آن در پهنۀ

: شود که ها مطرح می ارتباط، این پرسش دراین. های ایران است ازدواج دختران در شهرستان

های ایران چگونه است؟ آیا تأخیر در ازدواج  وضعیت تأخیر ازدواج دختران در شهرستان

  کننده اینکه، عوامل تعیینکند یا خیر؟ درنهایت ی میای پیرو دختران از یک الگوی خاص منطقه

 تأخیر در ازدواج دختران کدامند؟

 

 پیشینۀ  تحقیق

اقتصادی و اجتماعی   توسعۀهای خارجی در تبیین تأخیر در ازدواج بر عواملی نظیر  در بررسی

؛ 8391، 9هوگان)اجتماعی خانواده  -ساختار و وضعیت اقتصادی ، (9559، 8نای پِنگ)

؛ 9589، 9و کوندو 0هاشیموتو؛ 9550، 0ایکاماری)تحصیالت زنان ، (9559 8و سیو 9همیلتون

منچ )، قانون سن ازدواج (9550و همکاران،  3منچ)، شهرنشینی (9589، 1االسالم حسین و رفیق

 . تأکید شده است( 9589 85اسکالر)، رکود اقتصادی و بیکاری (9550منچ و همکاران، )

بندی ازدواج  متعددی به بررسی و تبیین تغییرات زمان های در ایران نیز پژوهش

؛ 8910کنعانی، )ها بر عوامل مختلفی مانند نوسازی و توسعه  در این بررسی. اند پرداخته

توده فالح و ؛ 8919پور،  ؛ کاظمی8919محمودیان، )، شهرنشینی (8911محمدپور و همکاران، 

توده فالح و ؛ 8910؛ کنعانی، 8919پور،  کاظمی)، تحصیالت زنان (8913پور،  کاظمی
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، (8939حسینی و گراوند، ) استقالل زنان ،(9589؛ ترابی و همکاران، 8913پور،  کاظمی

تعادل در بازار ازدواج م ، عد(8938ندوشن، ترابی و عسکری)تغییرات ساختار سنی 

؛ 8910صادقی، )، بیکاری مردان و مسائل مالی (8919؛ احمدی و همتی، 8919پور،  کاظمی)

؛ ترابی و 8930؛ التجایی و عزیززاده، 8938؛ محمدی سیف و عارف، 8919اسکندری چراتی، 

دراهکی و )فرصت ازدواج -، هزینه(8930گوهری، ؛ صادقی و شکفته8930مسگرزاده، 

؛ ترابی 8918شوازی و صادقی، عباسی )، قومیت (9589؛ ترابی و همکاران، 8938محمودیان، 

-بحیرایی و حضرتی)اعتمادی اجتماعی  بی، (9589ترابی و همکاران، ؛ 9585و باسچیری، 

؛ دراهکی و 8935پور گتابی و غفاری،  حبیب) تغییرات ارزشی و فرهنگی، (8935صومعه، 

ها و ، و تغییر نگرش(8938؛ میرزایی و قربانی، 8939حسینی و گراوند،  ؛8938محمودیان، 

؛ نیکخواه و همکاران، 8911پور، ؛ کاظمی8910صادقی و همکاران، )های ازدواجی ایدئال

 . تأکید شده است( 8939؛ صادقی و رضایی، 8930

بندی ازدواج به تبیین تغییرات زمان( فردی)های مذکور بیشتر در سطح خُرد  بررسی

ها و در سطح استانی و شهرستانی به بررسی تفاوت ها پژوهشحال، برخی بااین. اندپرداخته

نشان ( 8913)پور  توده فالح و کاظمیمثال، ی ِبرا. اندتأخیر در ازدواج پرداخته عوامل مؤثر بر

های آذربایجان شرقی، تهران، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، گیالن و  دادند استان

در این مطالعه، نسبت . لرستان از الگوی سنّی ازدواج متمایزی نسبت به یکدیگر برخوردارند

کنندۀ افزایش  ت اشتغال و نسبت اشتغال در بخش صنعت از عوامل تعیینشهرنشینی، نسب

استانی  بینِ  در بررسی( 8930)التجائی و عزیززاده . میانگین سن ازدواج مردان معرفی شد

عوامل اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر سن ازدواج در ایران نشان دادند که متغیرهای تورم و 

متغیرهای . شوندش سن ازدواج مردان و زنان میبیکاری با افزایش خود موجب افزای

این مطالعه چنین . تحصیالت و سطح درآمد استان آثار معناداری از خود نشان ندادند

-کند که برای حل مسئلۀ باالرفتنِ سن ازدواج باید به بهبود شرایط اقتصادی بهگیری می نتیجه

های در سطح شهرستان( 8930)ترابی و مسگرزاده  . شکل کاهش تورّم و بیکاری پرداخت

آمیز یعنی گسترش بیکاری و افزایش وقوع های جامعۀ مخاطرهایران نشان دادند که شاخص

 .کنندهای شهرستانی موجود در میانگین سن ازدواج را تبیین می طالق نسبت زیادی از تفاوت

ها بیشتر در  های تجربی پژوهش نشان داد که در ایران پژوهش ترتیب، بررسی زمینهاینبه

در این مقاله تأخیر ازدواج زنان در . های کشور انجام شده است سطح خُرد یا در سطح استان

های پیشین از میانگین سن براین، در پژوهشعالوه. شود مقیاس شهرستان بررسی و تبیین می
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ت پدیدۀ به عمومیباتوجه. عنوان معیار تأخیر در ازدواج استفاده شده است در اولین ازدواج به

خوبی تأخیر در ازدواج را بازنمایی  تواند به ازدواج در ایران، میانگین سن در اولین ازدواج نمی

ها اشاره شد، از نسبت تجرّد  آنهایی که به بنابراین، در پژوهش حاضر، برخالف پژوهش. کند

 .شود عنوان شاخص تأخیر در ازدواج استفاده می ساله به 90-93دختران 

 

 نظری چارچوب 

است،  بندی ازدواج و تشکیل خانواده ارائه شده های مختلفی که برای تبیین زماندر میان نظریه

و  9، انتخاب عقالنی9، ساختار اجتماعی8چارچوب نظری این مقاله بر چهار نظریۀ  نوسازی

 .     متمرکز است 8اجتناب از خطر

یافته با خانواده را انطباق سازماننظریۀ نوسازی، تغییرات ساختی و کارکردی در نهاد 

شدن، شهرنشینی،  تغییر در شرایط نظام پیرامونی تحت تأثیر عناصر نوسازی مانند صنعتی

داند  ونقل و ارتباطات می های ارتباطی، حملآموزش مُدرن، بهداشت مُدرن، فنّاوری، رسانه

غییرات بُعد جهانی دارد و گوید این ت می( 9558) 0تورنتون(. 98: 8911محمدپور و همکاران، )

. ِتوسعه نیز مانند جوامع غربی از گستره و رشد چشمگیری برخوردار است و در جوامع درحال

روند نوسازی از طریق تغییرات در نظام اجتماعی باعث تغییر شکل خانواده  0به باور پارسونز

و  9ریتزر)شود  توسعه می ای در همۀ جوامع اعم از پیشرفته و درحالِ از گسترده به هسته

. یابندهای خارج از منزل می در این وضعیت زنان نقش بیشتری در فعالیت(. 9558، 1گودمن

: 8310)و همکاران  3کاسترلین. رود الگوی عمومی سن ازدواج تغییر کند درنتیجه، انتظار می

بروز تواند باعث گویند نوسازی از طریق تغییر ساختار سنّی و جنسی جمعیت می نیز می( 903

در نظریۀ ساختار اجتماعی، . ِتعادل در بازار ازدواج و تغییر فاصلۀ سنّی زوجین شودعدم

های اجتماعی بر اهمیت سه متغیر با تمرکز بر سطح جامعه و ساختار( 8398) 85دیکسون

جنسی افراد در سن -های سنی به شریک آیندۀ زندگی که برحسب نسبت« قابلیت دسترسی»

                                                           
1  Modernization  
2  Social structure 

3  Rational choice 

4  Risk aversion  
5  Arland Thornton 

6   Parsons 

7   Ritzer 
8   Goodman 

9  Casterline 

10  Dixon 
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برحسب شرایط اجتماعی و اقتصادی و « بودنِ ازدواج  پذیرامکان»شود، می گیریازدواج اندازه

 . تأکید کرده است های فردیهای اجتماعی و انگیزهفشاربرحسب « مطلوبیت ازدواج»

های اقتصاد خُرد به تبیین دالیل تأخیر در ازدواج در بر مدلنظریۀ انتخاب عقالنی، باتکیه

بر اساس این نظریه انسان موجودی عقالنی است و مدام در  .پردازدبین پسران و دختران می

چنانچه منافع حاصل از یک عمل بیشتر از هزینۀ آن باشد به . حال محاسبۀ  سود و زیان است

تعویق ها بیشتر از منافع آن باشد انجام آن را به انجام آن عمل متمایل و برعکس، چنانچه هزینه

کنند که سودی  راد زمانی به ازدواج و تشکیل خانواده اقدام میبر پایۀ  این نظریه اف. اندازدمی

مثال، از طریق ازدواج بتوانند پایگاه و منزلت اجتماعی خود را حفظ و ی ِبرا. در آن نهفته باشد

این . دهد زمانی که چنین موقعیتی پیش نیاید پدیدۀ تأخیر در ازدواج رُخ می. یا ارتقا دهند

آشفتگی اقتصادی . کندبر اوضاع نابسامان اقتصادی تبیین میباتکیه نظریه تأخیر در ازدواج را

های اقتصادی و اجتماعی، آنومی اقتصادی و اجتماعی، ناامیدی  موجب کاهش قطعیت

ها و دختران و پیامدهای دیگری شده که ها و انتظارات خانوادهاجتماعی، تغییر معیارها، خواسته

پور حبیب)مسرگزینی و تأخیر ازدواج دختران تأثیرگذارند سازی دایرۀ هنوبۀخود در فشرده به

 (. 8935گتابی و غفاری، 

. کند های فردی رفتار افراد را در چارچوب اقتصادی تبیین میازخطر، انگیزهنظریۀ اجتناب

های قطعیتِ باال قرار دارند از ریسکم افراد زمانی که در شرایط ناامنی اقتصادی و عد

در شرایطی که (. 8930صادقی و شکفته گوهری، )کنند شان اجتناب می غیرضروری در زندگی

های شغلی ثبات کافی ندارند، ریسک ازدواج و تشکیل خانواده  شدت رقابتی و موقعیت بازار به

دهند با اختصاص زمان بیشتر به تحصیل امنیت شرایط، افراد ترجیح میدراین. یابدافزایش می

بر این باورند که جوانان نسبت به ( 9559)دونالد و ایوانس  مک. شغلی خود را باال ببرند

شدن و افزایش سطح تحصیالت  جهانی. آمیز حسساسیت بیشتری دارند های مخاطره موقعیت

این افزایش انتظارات با موقعیت . منجر به افزایش سطح انتظارات اقتصادی جوانان شده است

 . ساس ناامنی نسبت به آینده همراه شده استنامناسب جوانان در بازار کارِ رقابتی و اح

ها و پیشینۀ تحقیق مشخص شد عواملی نظیر طورکه در مرور نظریه ترتیب، هماناینبه

های سنّی جنسی در نسبت)یافتگی، تحصیالت، اشتغال زنان، قابلیت دسترسی نوسازی و توسعه

کننده تأخیر در ازدواج مهم و تعیین، امکان و شرایط اقتصادی و بیکاری در تبیین (سن ازدواج

 . های تحقیق طراحی شدو فرضیه( 8شکل )اساس، مدل براین. هستند
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 کنندۀ تأخیر در ازدواج دختران تحلیلی عوامل تعیین -مدل نظری. 1شکل 

 
 : صورت زیر ارائه شد های تحقیق بهبر این اساس، فرضیه

 . ابدیها، تأخیر در ازدواج دختران افزایش یافتگی شهرستانافزایش میزان توسعه رود باانتظار می( 8

 . رود با افزایش استقالل زنان، تأخیر در ازدواج دختران افزایش یابدانتظار می( 9

 . رود با افزایش میزان بیکاری مردان، تأخیر در ازدواج دختران افزایش یابدانتظار می( 9

 . رود با افزایش میزان تجرد مردان، تأخیر در ازدواج دختران افزایش یابدانتظار می( 8

، تأخیر در ازدواج (به ضرر زنان)در بازار ازدواج  عدم تعادلرود با افزایش انتظار می( 0

 . دختران افزایش یابد

 

 ها  روش تحقیق و داده

ها،  و رویکرد اتخاذشده برای تحلیل داده( رویدادی-پس) 8ای مقایسه-لّیروش تحقیق ع

های  جمعیت آماری همۀ شهرستان. است 8930های سرشماری داده 9رویکرد تحلیل ثانویه

وجود، شهرستان  بااین. شهرستان بود 893بر  ها بالغ است که شمار آن 8930ایران در سرشماری 

متغیر وابسته تحقیق، . بررسی کنار گذاشته شداز و جنسی  ابوموسی به علت ساختار ویژۀ سِنّی

افتادن از سن تأخیر در ازدواج عبارت است از میزان عقب. تأخیر در ازدواج دختران است

ها و بر اساس پیمایش ارزش(. 8919اسکندری چراتی، )ها در جامعه  مطلوب ازدواج جوان

سال  90تا  95سن مطلوب ازدواج دختران در ایران بین  8938های ایرانیان در سال نگرش

عنوان سن مطلوب ازدواج برای دختران  سال به 95تا  90درصد به سن  0است و تنها 

                                                           
1  Causal-Comparative 
2  Secondary analysis 
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بر این اساس، تأخیر در ازدواج در (. 8938وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، )اند  کرده اشاره

 :محاسبه شد 8نظر قرار گرفت و از طریق رابطۀ سال موردِ 90-93گروه سنّی 

8 ) ...........................t ,c

(x,x n)t,c

t,c

WNM
RWNM K

Pw
  





29

25

29

25

 

ساله در  90-93نکرده در گروه سنّی  درصد زنان هرگزازدواج RWNM(x,x+n)t,cکه در آن؛ 

       ، 8930سرشماری 

93

90
نکرده در همان گروه سنّی در  جمعیت زنان هرگزازدواج 

      و  ،8930سرشماری 

93

90
ضریب ثابت و  Kجمعیت کل زنان در همان گروه سنّی و  

 .است 855برابر با 
 855هرچه مقدار شاخص به . در نوسان است 855تا  5ای بین  متغیر وابسته در دامنه

ساله ازدواج خود را  90-93تر باشد گویای آن است که دختران بیشتری در گروه سنّی  نزدیک

ساله  90-93از دختران تا بازۀ  سنّی یک دهد که هیچ نشان می 5مقدار . اند ر انداختهبه تأخی

 . اند مجرد نمانده و همه ازدواج کرده

تعادل در بازار ازدواج، استقالل م ِهای مستقل شامل سطح توسعۀ شهرستان، عدمتغیر

ها در سطح سنجش همۀ  متغیر. ساله و بیکاری مردان است 95-98زنان، نسبت تجرّد مردان 

های موردِبررسی با استفاده از  یافتگی شهرستاندرجۀ توسعه. گیری شدند ای اندازه فاصله

عاملی شش مؤلفه یا شاخص شامل نسبت شهرنشینی، میزان باسوادی مردان و زنان، تحلیل

شده با اسکلت بتون  ساخته)آموختۀ دانشگاهی مرد و زن و کیفیت مسکن  نسبت جمعیت دانش

عاملی نشان داد که متغیرهای مذکور از کفایت الزم نتایج تحلیل. گیری شداندازه( ه و فلزیآرم

(. داری آزمون بارتلتو معنی =999/5KMO)در ساخت شاخص توسعه برخوردارند 

نمرۀ . آمده را تبیین کردند دست درصد واریانس عامل به 1/08های موردِنظر  همچنین، متغیر

های استاندارد و  نمره بودنبرای رفع منفی. بود -9و + 9صورت بین  آمده به دست عاملی به

 .(9رابطۀ  )استفاده شد  8کالیا نمرۀ مک Tحذف ارقام اعشاری از نمرۀ 

9 ............................. )T (z) 10 50 

 855تا  5ها بین  دامنۀ  نمرهو  85، انحراف استاندارد برابر 05تبدیل، میانگین نمره برابر در این 

معنای باالترین سطح های بیشتر بهترین سطح توسعه و نمره معنای کمتر به های کم نمره. است

 .توسعه است

                                                           
1  McCall's 
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-ِتعادل در بازار ازدواج است که با استفاده از عدمدیگر از متغیرهای پژوهش، عدم یکی

 :عملیاتی شد 9از طریق رابطۀ   گیری وهای جنسی در سنین ازدواج اندازهِتوازن نسبت

9 ............................... )ct

ct

ct

PNMM
IMS K

PNMF
 




34

20

29

15

 

 
، 8930ِتعادل در بازار ازدواج در سرشماری شاخص عدم IMSctکه در آن؛

       

98

95
        ساله،  95-98نکردۀ   مردان هرگزازدواج جمعیت 

93

80
 جمعیت  

  .است 855ضریب ثابت و مساوی  Kساله، و  80-93نکردۀ   زنان هرگزازدواج
ساله در مقابل هر  95-98  نکرده مقدار این شاخص بیانگر شمار مردان هرگزازدواج

درواقع، شاخص کلی نسبت جنسی افراد . ساله است 80-93نکردۀ   نفر زن هرگزازدواج 855

تفاوت پنج سال گروه سنی برای مردان و زنان آن علت . در سن ازدواج محاسبه شده است

تر هستند  طورِمتوسط حدود پنج سال از زنان بزرگ است که در ایران مردان هنگام ازدواج به

تحصیالت و اشتغال در بازار . متغیر مستقل دیگر استقالل زنان است(. 8919احمدی و همتی )

که شواهدی وجود دارد . ل زنان هستندگیری استقالکار دو شاخص غیرمستقیم مهم در اندازه

هم تحصیالت و هم مشارکت در نیروی کار زنان با قدرت زنان در خانواده مرتبط هستند 

در این مقاله، استقالل زنان بر (. 8939صالحی،  شوازی و خواجه؛ عباسی9555، 8جی بویجی)

شده از  محاسبه)اساس دو شاخص تحصیالت دانشگاهی و مشارکت اقتصادی در بازار کار 

شاغل و بیکار در جستجوی کار بر کل جمعیت زنان در )طریق تقسیم جمعیت زنان فعال 

درصد  09حدود   عاملی نشان داد که این دو متغیرنتایج تحلیل. عملیاتی شد( سنین فعالیت

 در نوسان 855تا  5های این شاخص بین  دامنۀ  نمره. کنند واریانس استقالل زنان را تبیین می

معنای میزان باالتر ی بیشتر به هاتر استقالل و نمره معنای میزان کمتر بهی پایین هانمره. است

 . استقالل زنان است

 

 ی تحقیقها یافته

 بندی ازدواج در ایرانتغییرات زمان

ای عمومی است که در بیشتر نقاط جهان ازجمله کشورهای آسیایی  افزایش سن ازدواج پدیده

از  یک میانگین سن ازدواج زنان در هیچ 8395اگرچه در دهۀ . اتفاق افتاده استو ایران 

                                                           
1  Jejeebhoy 
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درصد این کشورها  95، حدود 9555رسید، اما در دهۀ   سال نمی 90کشورهای آسیایی به 

در ایران نیز (. 9589ترابی و همکاران )سال یا بیشتر رسید  90میانگین سن ازدواج زنان به 

سال است، اما در سه دهۀ  اخیر این  90تر از  ازدواج زنان کمهرچند هنوز میانگین سن 

 . سال برای مردان افزایش یافته است 91به  98سال برای زنان و از  99به  95شاخص از 

در ایران، هرچند عمومیت ازدواج باالست، اما امروزه این واقعۀ مهم زندگی با تأخیر 

طورِخاص بیانگر افزایش  سال به 90-93سنّی بررسی وضعیت ازدواج در گروه . افتد اتفاق می

اخیر در این گروه   نسبت تجرّد پسران در سه دهه. های تجرّد و تأخیر در ازدواج است نسبت

 (.8نمودار )درصد افزایش یافته است  98به  3درصد و برای دختران از  80به  81سنّی از 
 

 1931-1931سه دهۀ  اخیر، بندی ازدواج در ایران در روند تحوالت زمان. 1نمودار 

 
 .8900-8930های جمعیتی کشور،  پردازش بر اساس نتایج سرشماری :منبع

 

 9طورکه در نمودار  همان. بندی ازدواج وجود دارد های استانی محسوسی در زمان تفاوت

های غربی کشور نظیر ایالم، کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد باالترین  شود استانمشاهده می

های  های شرقی کشور نظیر خراسان که استان این در حالی است . کنند سن ازدواج را تجربه می

 . ترین سن ازدواج برخوردارند جنوبی، شمالی و رضوی و سیستان و بلوچستان از پایین
 

 1931های استانی در میانگین سن ازدواج مردان و زنان،  تفاوت. 1نمودار 

 
 .8930پردازش بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن : منبع
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 های ایرانتأخیر در ازدواج دختران در شهرستان: توصیف متغیر وابسته

میانگین شاخص تأخیر در ازدواج دختران در  8930دهد که در سال  نتایج نشان می

درواقع، از هر صد دختر ایرانی . است درصد بوده  98های موردِبررسی حدود  شهرستان

. اند تأخیر انداختهسال به 90-93پنجم ازدواج خود را تا بازۀ  سنّی  طورِمتوسط حدود یک به

های ایران را برحسب شاخص تأخیر در ازدواج دختران نشان  بندی شهرستان ، گروه8جدول 

حدود )در بیشتر . است  مالحظه ی شهرستانی در شاخص تجرّد دختران قابلِها تفاوت. دهد می

شاخص تجرّد در این . ها نسبت تجرّد دختران پایین و خیلی پایین است شهرستان( درصد 09

نتایج نشان . درصد در نوسان است 99درصد تا حداکثر  8/0ِکم  ها از دست گروه از شهرستان

هایی تشکیل  درصد را شهرستان 85ن موردِبررسی، حدود شهرستا 891دهد که از میان  می

میانگین شاخص تأخیر در . ها باال و خیلی باالست دهند که نسبت تجرّد دختران در آن می

درصد تا  8/98ها از  درصد و نسبت تجرّد آن 0/93ها  ازدواج دختران در این گروه از شهرستان

چهارم از  ، در حدود یک8ج در جدول بر پایۀ اطالعات مندر. درصد در نوسان است 81

 .اند ساله همچنان مجرد مانده 90-93های مورد بررسی، دختران در گروه سنی  شهرستان
 

 1931های ایران برحسب شاخص تأخیر در ازدواج دختران در سرشماری  توزیع شهرستان. 1جدول 

 سطوح متغیّر وابسته
 فراوانی )%(ساله  90-93نسبت تجرّد دختران 

 نسبی مطلق میانگین دامنۀ  تغییرات

 0/80 98 0/85 88/0-01/88 خیلی پایین

 9/05 980 1/81 99/88-58/03 پایین

 8/98 859 9/99 98/99-90/59 متوسّط

 5/9 95 0/90 93/98-01/90 باال

 8/9 3 1/89 81/93-58/03 خیلی باال

 5/855 891 9/98--  کل

 

ترین و بیشترین تأخیر در ازدواج دختران را نشان  کمهای با  ، توزیع شهرستان9جدول 

سالۀ  90-93درصد دختران  85تر از  هایی است که کم دستۀ نخست شامل شهرستان. دهد می

درصد  1/9این گروه که تنها . اند نکرده بوده هرگزازدواج 8930ها در سرشماری  آن

ایی از استان یزد را در بر ه شود، بیشتر شهرستان های موردِبررسی را شامل می شهرستان

در این . اند شده شهرستان این گروه در استان یزد واقع 89هفت شهرستان از مجموع . گیرد می

ازآن،  پس. ترین تأخیر در ازدواج دختران را داشته است درصد کم 9/0گروه، شهرستان بافق با 

و سوران در استان  درصد و سیب 8/9آباد در استان خراسان رضوی با   های خلیل شهرستان

 .گیرند درصد قرار می 0/9سیستان و بلوچستان با 
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هایی که  شهرستان( پنج شهرستان از نُه شهرستان)بر پایۀ  نتایج این بررسی بیش از نصف 

های  اند در استان مجرد بوده 8930ها در سرشماری  سالۀ آن 90-93درصد دختران  85بیش از 

درصد بیشترین  81شهرستان گیالنغرب در استان کرمانشاه با حدود . اند شده غربی ایران واقع

ترتیب چهار شهرستان های این گروه، به از میان شهرستان. تأخیر در ازدواج دختران را دارد

درصد در  9/85درصد و آبدانان با  9/89درصد، ایوان با  80درصد، بدره با  9/80سیروان با 

تأخیر در ازدواج دختران در ایران از الگوی  ،ها یافتهطبق (. 9 جدول)اند  شده واقعاستان ایالم 

 95توزیع فضایی تأخیر در ازدواج دختران تا سن ، 9شکل . کند جغرافیایی خاصی پیروی می

 .کشد به تصویر می 8930سی در سال برر های مورد شهرستان سالگی را در

 

 1931: زدواج دختران، ایرانترین و بیشترین تأخیر در ا های با کم شهرستان. 1جدول 

 ردیف
 )%(بیشترین تأخیر در ازدواج  )%(ترین تأخیر در ازدواج  کم

 ساله 93-90درصد دختران مجرد  شهرستان ساله 90-93درصد دختران مجرد  شهرستان
 58/81 گیالنغرب 90/0 بافق 8
 98/80 سیروان 89/9 آباد خلیل 9
 33/88 بدره 83/9 سیب و سوران 9
 98/89 سمنان 03/9 اشتهارد 8
 99/89 چرام 93/1 اردکان 0
 80/89 ایوان 88/1 اشکذر 0
 08/88 باشت 88/3 گرمه 9
 88/85 رستم 00/3 بهاباد 1
 98/85 آبدانان 08/3 مهریز 3
   00/3 بجستان 85
   09/3 میبد 88
   08/3 ابرکوه 89

 

 1931های ایران،  سالگی در شهرستان93نمایش فضایی تأخیر در ازدواج دختران تا . 1شکل 

 

 

 

 

 

 

 
 نویسندگان محاسبات اساس  بر: منبع
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هایی که سطوح باال و خیلی باالیی از تأخیر در  بینید، همۀ شهرستان طورکه می همان

. اند شده های غرب و جنوب غرب کشور واقع اند در استان ازدواج دختران را تجربه کرده

های کرمان، سیستان و بلوچستان، سمنان، گیالن و آذربایجان  استثنای چند شهرستان در استان به

های دارای سطوح متوسطی از نسبت تجرّد دختران بیشتر در  غرافیایی شهرستانشرقی، ازنظر ج

های واقع در شمال، شمال  در مقابل، بیشتر شهرستان. اند شده غرب و جنوب غرب کشور واقع

غرب، شمال شرق، مرکز، شرق و جنوب شرق کشور سطوح پایین و خیلی پایینی از تأخیر در 

توان گفت الگوی  بر اساس این نتایج می. اند تجربه کرده 8930ازدواج دختران را در سرشماری 

 . فرهنگی خاصی بر توزیع جغرافیایی تأخیر در ازدواج دختران در ایران حاکم است

 

 توصیف متغیرهای مستقل

های ایران از زمان ورود  درصد مردان شهرستان 0/89، 8930نتایج گویای آن است که در سال 

 9/9ِکم  این متغیر از دست. اند سالگی مجرد مانده 95-98طورِمتوسط تا سنین  به بازار ازدواج به

تنها در شش . درصد در شهرستان سیروان در نوسان است 1/89درصد در شهرستان خواف تا 

میانگین . ساله در سطح باالست 95-98های مورد بررسی نسبت تجرّد مردان  رستاندرصد شه

بر اساس اطالعات مندرج . درصد است 9/90ها  نسبت تجرّد مردان در این گروه از شهرستان

درصد  83حدود . است 05های موردِبررسی ، میانگین نمرۀ توسعۀ شهرستان9در جدول 

های تهران، کنگان و بوشهر  شهرستان(. 9جدول )عه هستند ها در سطح باالیی از توس شهرستان

های سرباز،  در باالترین سطح توسعه و شهرستان 3/99و  9/98، 90/93ترتیب با نمرۀ   به

 0/99و  9/99، 0/81ترتیب با نمرۀ   قصرقند و مهرستان در استان سیستان و بلوچستان به

 . اند هرستان موردِبررسیش 891ها در بین  ترین شهرستان  یافته توسعه کم
 

 1931های ایران،  های توصیفی متغیرهای مستقل در شهرستان آماره. 9جدول 
 فراوانی انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه متغیر

 891 0/9 0/89 1/89 9/9 نسبت تجرّد مردان

 891 5/85 5/05 9/93 0/81 یافتگیدرجۀ توسعه

 891 3/3 3/83 3/91 0/99 استقالل زنان

 891 9/8 1/85 9/99 1/9 بیکاری مردان

 891 0/98 0/898 1/900 1/01 تعادل در بازار ازدواج عدم

 

ها بر اساس شاخص استقالل زنان از یک نابرابری عمیق میان  توزیع شهرستان

و کمینه و  05میانگین شاخص استقالل زنان حدود . های موردِبررسی حکایت دارد شهرستان
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های مسجدسلیمان، چرداول و شهر  شهرستان. در نوسان است 3/91و  0/99بیشینۀ آن بین 

های سرعین، کبودرآهنگ و  ، بیشترین و شهرستان8/91و  9/91، 3/91ترتیب با نمرۀ   بابک به

نتایج نشان . اند ترین سطح استقالل زنان را داشته کم 5/93و  9/91، 9/99ترتیب با نمرۀ   بهار به

االیی از استقالل زنان های موردِبررسی در سطح ب درصد شهرستان 89داد که تنها حدود 

این . درصد است 88های موردِبررسی حدود  میانگین بیکاری مردان در شهرستان .باشند می

های  شهرستان. درصد در نوسان است 99درصد تا کمی بیش از  1/9ای بین  شاخص در دامنه

های ثالث  ترین و شهرستان درصد کم 8/9و  5/9، 1/9ترتیب با نیر، ایجرود و عسلویه به

درصد بیشترین میزان  9/93و  5/99، 9/99ترتیب با آباد غرب و فارسان به باباجانی، اسالم

های  درصد شهرستان 90نتایج بیانگر آن است که در بیش از . اند بیکاری مردان را تجربه کرده

درصد  11ین بررسی نشان داد که حدود ا. موردِبررسی بیکاری مردان در سطح پایین بوده است

دیگر، در  بیان به. است 855های ایران شاخص نسبت جنسی در سنین ازدواج باالتر از  شهرستان

سالۀ  مجرد  95-98سالۀ  مجرد شمار بیشتری مرد  80-93زن  855ازای هر ها به این شهرستان

( یعنی به ضرر زنان) 855از  تر ها مقدار این شاخص کم درصد شهرستان 89حدود . وجود دارد

تعادل در بازار ازدواج به ضرر م ِهای کشور عد توان گفت در بیشتر شهرستان بنابراین، می. است

مرد  990و  918، 909ترتیب با حدود های عسلویه، اشکدز و کنگان به شهرستان. مردان است

عادل در بازار ازدواج را تم ِساله، بیشترین عد 80-93زن  855ساله در مقابل هر  95-98مجرد 

در گروه . پذیر کشورند های مهاجر ها در شمار شهرستان این شهرستان. اند ضرر مردان داشتهبه

ضرر زنان مربوط به تعادل در بازار ازدواج بهم ِهای موردِبررسی، بیشترین عد دوم از شهرستان

مرد مجرّد  09و  08، 03 ترتیب باهای سیب و سوران، راز و جرگالن و مهرستان به شهرستان

 . ساله است 80-93زن مجرد  855ساله در مقابل هر  98-95

 

  تحلیل دومتغیره

. دهد ، رابطۀ  هر یک از متغیرهای مستقل را با تأخیر در ازدواج دختران نشان می9نمودار 

ضرر به)تعادل در بازار ازدواج م ِاستثنای عد اساس، همۀ  متغیرهای موردِبررسی، بهبراین

. های کشور دارند ، رابطۀ مثبت و معناداری با تأخیر در ازدواج دختران در شهرستان(مردان

-در بازار ازدواج به تعادلم ِعدساله، استقالل زنان، بیکاری مردان و  95-98نسبت تجرّد مردان 

 تعادلم ِعدجهت رابطۀ . ترتیب بیشترین ضریب همبستگی را با تأخیر در ازدواج دختران دارند

م عددیگر، با افزایش  بیان به. ، منفی و سایر متغیرها مثبت است(ضرر مردانبه)در بازار ازدواج 
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در مقابل، انتظار . یابدضرر مردان، تأخیر در ازدواج دختران کاهش میدر بازار ازدواج به ِتعادل

یافتگی توسعهرود با افزایش نسبت تجرّد مردان، استقالل زنان، بیکاری مردان و سطح  می

 . شهرستان دختران بیشتری ازدواج خود را به تأخیر بیندازند
 

 1931رابطۀ دومتغیره متغیرهای مستقل با تأخیر در ازدواج دختران، . 9نمودار 

 
 

  تحلیل چندمتغیره

توانند تغییرات تأخیر در  خواهیم نشان دهیم که متغیرهای مستقل تا چه اندازه می اکنون می

منظور از تکنیک اینبرای. های موردِبررسی توضیح دهند ران را در شهرستانازدواج دخت

 (.8جدول )رگرسیون چندگانه استفاده شد 

ها بر  دهد که تأثیر آن و سطح معناداری متغیرهای مستقل موردِبررسی نشان می tمقدار 

از یک همبستگی قوی  8اطالعات مندرج در جدول . تأخیر در ازدواج دختران معنادار است

مقدار . بین متغیرهای مستقل موردِبررسی و تأخیر در ازدواج دختران حکایت دارد( 111/5)

 93گویای آن است که متغیرهای مستقل موردِبررسی حدود ( 919/5)یافته  ضریب تعیین تعدیل

درصد  98بنابراین، حدود . دهند درصد تغییرات تأخیر در ازدواج دختران را توضیح می
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در F (08/980 )مقدار آمارۀ  . شود مانده توسط متغیرهای خارج از مدل تبیین می تغییرات باقی

مدل قادر است به مقدار زیادی تغییرات تأخیر در  دهد که نشان می 58/5تر از  سطح خطای کم

 . بینی کند های موردِبررسی را پیش ازدواج دختران در شهرستان
 

 1931نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه عوامل مؤثر بر تأخیر در ازدواج دختران در ایران، . 4جدول 

 عناصر رگرسیون و متغیرها
 استانداردشدههای  ضریب های استاندارد نشده ضریب

 سطح معناداری
B انحراف معیار β T 

 558/5 88/89 --- 989/8 9/89 مقدار ثابت

 558/5 58/99 190/5 590/5 189/5 نسبت تجرّد مردان

 558/5 -10/3 -995/5 595/5 -838/5 یافتگی درجه توسعه

 558/5 -88/85 -989/5 550/5 -500/5 تعادل در بازار ازدواجم ِعد

 558/5 90/9 885/5 598/5 593/5 زناناستقالل 

 550/5 90/8 531/5 593/5 808/5 میزان بیکاری مردان

 913/5( = R2)ضریب تعیین                   111/5( = R)ضریب همبستگی چندگانه 

 F (558/5  =Sig )08/980آمارۀ            919/5( = R2. Adj)یافته  ضریب تعیین تعدیل

 

دهد که با  نشان می( 190/5)ساله  95-98شدۀ نسبت تجرّد مردان  استانداردضریب بتای 

ازای افزایش یک انحراف استاندارد در نسبت تجرّد مردان، تأخیر در کنترل اثر سایر متغیرها به

انحراف استاندارد افزایش  190/5میزان به( ساله 90-93نسبت تجرّد دختران )ازدواج دختران 

وجود رابطۀ  بین دو متغیر یادشده را  558/5تر از  در سطح خطای کمt (58/99 )مقدار . یابد می

کنندۀ تأخیر در  ها دومین تعیین سطح توسعۀ شهرستان. کند ها تأیید می با کنترل سایر متغیر

که با معنیاینالبته، تأثیر این متغیر معکوس است، به. ازدواج دختران در کنار سایر متغیّرهاست

مقدار ها، تأخیر در ازدواج دختران به نمرۀ استاندارد در شاخص توسعۀ شهرستان افزایش یک

مقدار . در بازار ازدواج نیز منفی است تعادلم ِعدتأثیر . یابد  انحراف استاندارد کاهش می 995/5

ازای افزایش یک انحراف ها به دهد که با کنترل سایر متغیر نشان می( -989/5)بتای استاندارد 

مقدار ضرر مردان، تأخیر در ازدواج دختران بهدر بازار ازدواج به تعادلم ِعداستاندارد در 

ضرر در بازار ازدواج به تعادلم ِعدبنابراین، با افزایش . یابد انحراف استاندارد کاهش می 989/5

 .مردان، شانس ازدواج دختران افزایش خواهد یافت

دهد که در صورت کنترل سایر متغیرها چنانچه استقالل  دمتغیره نشان میهای چن تحلیل

. یابد درصد افزایش می 593/5مقدار زنان یک واحد افزایش یابد، تأخیر در ازدواج دختران به

دهد که چنانچه  نشان می( 885/5)شده برای این متغیر  ضریب رگرسیونی بتای استاندارد

نمرۀ   885/5اندازۀ   رد افزایش یابد، تأخیر در ازدواج دختران بهاستقالل زنان یک نمرۀ استاندا
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دهد  نشان می 558/5تر از  در سطح خطای کمt (90/9 )آمارۀ  . استاندارد افزایش خواهد یافت

، 8بر اساس اطالعات مندرج در جدول . دار است شده ازلحاظ آماری معنا که تأثیر مشاهده

ضریب رگرسیونی . معناداری بر تأخیر در ازدواج دختران داردبیکاری مردان نیز تأثیر مثبت و 

مقدار یک نمرۀ گویای آن است که اگر میزان بیکاری مردان به( 531/5)بتای استانداردشده 

انحراف استاندارد افزایش  531/5مقدار استاندارد افزایش یابد، تأخیر در ازدواج دختران به

-98ن چندمتغیره بیانگر آن است که نسبت تجرّد مردان بنابراین، نتایج رگرسیو. خواهد یافت

در بازار ازدواج، استقالل زنان و میزان  تعادلم ِعد،  یافتگی شهرستان ساله، درجه توسعه 95

های ایران  ترتیب بیشترین تأثیر را بر تأخیر در ازدواج دختران در شهرستان بیکاری مردان به

قیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از منظور بررسی تأثیرهای مست به. دارند

طورکه در مدل نظری نیز آمده بود، توسعه از  همان (.8نمودار )تکنیک تحلیل مسیر استفاده شد 

طریق اثرگذاری بر متغیرهای واسط نظیر استقالل زنان، نسبت تجرّد مردان، بیکاری مردان و 

نمودار تحلیل مسیر . شود أخیر در ازدواج دختران میتعادل در بازار ازدواج موجب تم ِعد

یافتگی شهرستان، دو متغیر استقالل زنان بیانگر آن است که با افزایش میزان توسعه( 8نمودار )

. یابدها نیز اثر افزایشی بر تأخیر ازدواج دارند افزایش می و نسبت تجرّد مردان که هردوی آن

طریق است که با تأخیر در ازدواج دختران دارد و آن بدیندر مقابل، توسعه دو اثر کاهشی بر 

گیرد و دلیل مهاجرپذیری بیشتر مردان شکل میتعادل در بازار ازدواج بهم ِیافتگی، عدتوسعه

همچنین، با افزایش میزان . تواند میزان تأخیر در ازدواج دختران را کاهش دهداین وضعیت می

زمینه، توسعه از طریق کاهش  این در. یابدتران کاهش میبیکاری مردان، تأخیر در ازدواج دخ

 .    تواند منجر به کاهش تأخیر در ازدواج دختران شودمیزان بیکاری مردان می
 

 1931: های ایران نمودار مسیر عوامل مؤثر بر تأخیر در ازدواج دختران در شهرستان. 4نمودار 

 
 

های مستقل را بر تأخیر در  مجموع تأثیر متغیر مستقیم و های مستقیم، غیر ، تأثیر0جدول 

درصد تغییرات  93نتایج تحلیل مسیر بیانگر آن است که حدود . دهد ازدواج دختران نشان می
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e=988/5)مانده  درصد باقی 98تأخیر در ازدواج دختران توسط متغیرهای موجود در مدل و 
2 )

 . شود ن میتوسط عوامل دیگری غیر از متغیرهای موردِبررسی تبیی
 

های مستقل بر تأخیر در ازدواج دختران در  مستقیم و کل متغیر میزان تأثیرهای مستقیم، غیر. 1جدول 

 1931های ایران،  شهرستان

 متغیر
 تأثیر

 کل مستقیم غیرمستقیم

 199/5 190/5 -589/5 نسبت تجرّد مردان

 509/5 -99/5 999/5 یافتگیدرجه توسعه

 -989/5 -989/5 --- ازدواج تعادل در بازار عدم

 885/5 885/5 --- استقالل زنان

 538/5 531/5 -559/5 میزان بیکاری مردان

 

ها بر تأخیر در ازدواج دختران  ، مؤثرترین متغیر0بر اساس اطالعات مندرج در جدول 

در بازار ازدواج، استقالل  تعادلم ِعد ساله، 95-98نسبت تجرّد مردان : ترتیب عبارتند از به

میان این متغیرها، تأثیر کل سطح توسعۀ   از. زنان، میزان بیکاری مردان و سطح توسعۀ شهرستان

ساله، استقالل زنان و میزان بیکاری مردان بر تأخیر در  95-98شهرستان، نسبت تجرّد مردان 

درواقع، . مردان منفی است ضرردر بازار ازدواج به تعادلم ِعدازدواج دختران مثبت و تأثیر 

ساله و استقالل  95-98ها، نسبت تجرّد مردان  رود با افزایش سطح توسعۀ  شهرستان انتظار می

زنان افزایش و درنتیجه، نسبت بیشتری از دختران مجرد بمانند و ازدواج خود را به تأخیر 

است، یعنی در مقابل هر  ضرر مرداندر بازار ازدواج به تعادلم ِعددر مقابل، وقتی . بیندازند

گیرد، شانس ازدواج دختران  ساله قرار می 98-95مرد  855ساله بیشتر از  80-93نفر زن  855

 . یابدها کاهش می افزایش و تأخیر در ازدواج آن

 

 گیری بحث و نتیجه

های نگرشی و  های عمیقی در حوزه در ایران نهاد خانواده در طول چند دهۀ گذشته دگرگونی

شدن دوران تجرّد نسل جوان و  یکی از ابعاد این تحوالت، طوالنی. ی تجربه کرده استرفتار

وضعیت تأخیر در : پرسش اصلی این مقاله این بود. تأخیر در ازدواج و تشکیل خانواده است

های آن کدامند؟  کننده ازدواج دختران در پهنۀ  جغرافیایی ایران چگونه است و عوامل و تعیین

. و واحد تحلیل شهرستان بود 8930های ایران در سرشماری  همۀ  شهرستانجمعیت آماری 

ی نوسازی، ها نویسندگان مقاله با تدارک یک چارچوب نظری بر اساس ترکیبی از نظریه
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ازخطر، به بررسی تأثیر عواملی نظیر درجۀ ساختار اجتماعی، انتخاب عقالنی و اجتناب

ساله  95-98ن، میزان بیکاری مردان، نسبت تجرّد مردان ها، استقالل زنا یافتگی شهرستان  توسعه

 . در بازار ازدواج بر تأخیر در ازدواج دختران پرداختند تعادلم ِعدو 

ساله در  90-93، میانگین شاخص نسبت تجرّد دختران 8930نتایج نشان داد که در سال 

درصد در  1/89تا  درصد 0/85ای بین  درصد و در دامنه 98های موردِبررسی حدود  شهرستان

های بافق در استان یزد،  ترین نسبت تجرّد دختران مربوط به شهرستان کم. نوسان بوده است

در . رضوی و سیب و سوران در استان سیستان و بلوچستان بودآباد در استان خراسان  خلیل

ستان گیالنغرب در ا. های غربی کشور مشاهده شد مقابل، باالترین نسبت تجرّد در شهرستان

درصد بیشترین  80و  9/80ترتیب با درصد و سیروان و بدره در استان ایالم به 81کرمانشاه با 

طورکلی، نمایش فضایی تأخیر در ازدواج دختران نشان  به. تأخیر در ازدواج دختران را داشتند

و  های واقع در شرق های غربی کشور بیشترین و شهرستان های واقع در استان داد که شهرستان

 . اند ترین تأخیر در ازدواج را داشته جنوب شرق کشور کم

در بازار ازدواج،  تعادلم ِعدهای چندمتغیره نشان داد که نسبت تجرّد مردان،  نتایج تحلیل

ترتیب بیشترین تأثیر را  ها بهیافتگی شهرستاناستقالل زنان، میزان بیکاری مردان و درجۀ توسعه

آید که سطح  های این پژوهش چنین برمی از یافته .ختران دارنددر تبیین تأخیر در ازدواج د

تواند بر تأخیر در  های متفاوت می یافتگی شهرستان یکی از عواملی است که از مسیر توسعه

، محمدپور و (9559)پِنگ های نای وهش ها با نتایج پژاین یافته. بگذارد  ازدواج دختران تأثیر

یافتگی شهرستان، دو با افزایش میزان توسعه. ی همخوانی داردو نظریۀ نوساز( 8911)همکاران 

ها نیز اثر افزایشی بر تأخیر ازدواج  متغیر استقالل زنان و نسبت تجرّد مردان که هردوی آن

در مقابل، توسعه دو اثر کاهشی بر تأخیر در ازدواج دختران دارد و آن . یابددارند افزایش می

دلیل مهاجرپذیری بیشتر در بازار ازدواج به تعادلم ِعدافتگی، یطریق است که با توسعهبدین

. تواند میزان تأخیر در ازدواج دختران را کاهش دهدگیرد و این وضعیت میمردان شکل می

زمینه، توسعه دراین. یابدهمچنین، با افزایش میزان بیکاری مردان، تأخیر در ازدواج کاهش می

 .    تواند به کاهش تأخیر در ازدواج دختران منجر شودان میاز طریق کاهش میزان بیکاری مرد

های مهم تأخیر  کننده بیکاری و نسبت تجرّد مردان از تعیین بر اساس نتایج، افزایش میزان

؛ 8910؛ صادقی، 9589اسکالر، )های دیگر  این یافته با نتایج بررسی. در ازدواج دختران هستند

نظریۀ همچنین، . همخوانی دارد( 8930، مسگرزادهابی و ؛ تر8930صادقی و شکفته گوهری، 

های فردی رفتار افراد را در  این نظریه انگیزه. کند ازخطر نیز این یافته را پشتیبانی میاجتناب
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کند و مدّعی است که افراد زمانی که در شرایط ناامنی اقتصادی و  چارچوب اقتصادی تبیین می

دونالد و  مک. کنند های غیرضروری در زندگی اجتناب می یسکطعیتِ باال قرار دارند از رم قعد

منظور محافظت از خود در برابر خطر باید ابزارهای خود برای  گویند افراد به می( 9559)اوانس 

های شغلی ثبات  شدت رقابتی و موقعیت همچنین، در شرایطی که بازار به. بازار را افزایش دهند

شرایط، افراد ترجیح دراین. یابد کیل خانواده افزایش میکافی ندارند، ریسک ازدواج و تش

 . دهند که زمان بیشتری را به تحصیل اختصاص دهند و امنیت شغلی خود را افزایش دهند می

ها، نتایج نشان داد که با افزایش مشارکت زنان در تحصیالت عالی و بازار کار  اینبرعالوه

این یافته با . یابدخیر در ازدواج دختران افزایش میکه از پیامدهای توسعه و نوسازی است، تأ

؛ 9589؛ ترابی و همکاران، 9589؛ هاشیموتو و کوندو، 9550ایکاماری، )های دیگر  نتایج بررسی

ویژه  بهبود وضع سواد و افزایش سطح تحصیالت، به. همخوانی دارد( 8939حسینی و گراوند، 

مان بیشتری را در مدرسه و دانشگاه تحصیالت دختران، موجب شده است تا دختران ز

ِآن، انگیزۀ  ادامۀ  تحصیل در مقاطع تحصیلی باالتر را داشته و پس از اتمام تبع بگذرانند و به

های اقتصادی اجتماعی خارج از منزل  تحصیالت در جستجوی اشتغال و مشارکت در فعالیت

درنتیجه، زمانی را که . گیرد ر میدرواقع، انتظارات جوانان برای ازدواج تحت تأثیر قرا. باشند

دیگر، افزایش ازسوی. شود کنند موجب تأخیر در ازدواج می برای تحصیل و کاریابی صرف می

های استقالل زنان موجب افزایش استقالل اقتصادی  عنوان یکی دیگر از مؤلفه اشتغال زنان به

خاطر وابستگی اقتصادی و  بهها  آن. شود گیری می ها و درنتیجه افزایش استقالل در تصمیم آن

شود زنان ازدواج  نوبۀخود باعث می این امر به. اجتماعی به مردان اقدام به ازدواج نخواهند کرد

منظور محافظت از خود در برابر  ازخطر، زنان بهاز منظر نظریۀ اجتناب. تأخیر بیندازند را به

این بدان معناست که افراد نیاز به . خطر باید ابزارهای خود برای بازار کار را افزایش دهند

ها باید  حال، آن درعینِ. ارائه، تجربۀ  کاری و شهرت دارند های قابلِ تمرکز برای کسب مهارت

بنابراین، از طریق . عنوان یک شبکۀ امنیتی شخصی ذخیره کنند انداز کنند یا ثروت را به پس

شغلی و افزایش مشارکت  تغییر وضع سواد و بهبود سطح تحصیالت، برای بهبود وضعیت

های  شدت رقابتی و موقعیت دیگر، در شرایطی که بازار بهازسوی. کنند اقتصادی تالش می

شرایط، زنان در این . یابد شغلی ثبات کافی ندارند، ریسک ازدواج و تشکیل خانواده افزایش می

ت شغلی خود را دهند که زمان بیشتری را به تحصیل اختصاص دهند و امنی و مردان ترجیح می

 . افزایش دهند
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توان به عوامل ساختاری گوناگون مانند  ترتیب، تأخیر ازدواج در کشور را میبدین

در شمار زنان و مردان در معرض ازدواج  تعادلم ِعدگسترش شهرنشینی، افزایش تحصیالت، 

ران، از ویژه در مورد دخت افزایش تحصیالت، به. ای مرتبط دانستو تغییرات نگرشی و ایده

های  تواند با افزایش سنوات تحصیل، گذار جوانان به نقش عوامل مهمی است که می

تعویق اندازد و نیز از طریق ارائۀ منابع اطالعاتی جدید، سالی مانند همسری را به بزرگ

توان غافل بود  نکته نیز نمیاز این . الگوهای نگرشی و رفتاری جوانان را تحت تأثیر قرار دهد

ها  های اطالعاتی متنوع و متعدد، تغییر نگرش ترش ارتباطات و افزایش دسترسی به شبکهکه گس

گسترش شهرنشینی و تغییر الگوی بازار . و رفتارهای مرتبط با ازدواج را تسریع نموده است

-نسلی اشتغال را منقطع ساخته و استقالل مالی و معیشتی مردان جوان را بهن ِکار، انتقال بی

سکنایی زوجین جوان با  ای که در آن هم گسترش الگوی خانوار هسته. خته استتعویق اندا

ویژه در شرایط تورّم اقتصادی و افزایش بهای  والدین رایج نیست ازجمله عواملی است که به

نیازهای شروع یک زندگی جدید را با مشکل  ترین پیش تواند تأمین یکی از مهم مسکن می

پذیری ازدواج در  جوانان در انتخاب همسر و افزایش مخاطره شدن نقش برجسته. روبرو سازد

اثر گسترش طالق نیز ازجمله عواملی است که فرایند جستجو برای یافتن همسر مناسب را 

های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی  جود سیاستم وعد. تر ساخته است تر و طوالنی پیچیده

توان  گزینی و تشکیل خانواده را نیز میمدت در جهت تسهیل فرایند همسر یکپارچه و طوالنی

 (.8930شوازی و همکاران عباسی)در تأخیر ازدواج جوانان سهیم دانست 

های ازدواج، توسعۀ  های فرهنگی جهت کاهش هزینه سازی و تقویت بنیان فرهنگ

رویه و توسعۀ ناموزون  های بی زایی در جامعه، نظارت بر مهاجرت اقتصادی و افزایش اشتغال

پذیر و ایجاد  های آسیب شهرهای بزرگ، توسعۀ خدمات حمایتی و نظارتی در مورد خانواده

تواند در کاهش سنِ ازدواج دختران نقش  ج به میزان خیلی زیادی میمراکز مشاورۀ قبل از ازدوا

کم  های کلی جمعیت، برای افزایش سطح باروری دستِ در راستای تحقق سیاست. داشته باشد

. هایی با هدف تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده ضروری است تا سطح جایگزینیارائۀ  برنامه

استفاده از دانش، تخصص و . دهند عه را تشکیل میزنان نیمی از نیروی کار بالقوّۀ  جام

بنابراین، . ها به توسعۀ اجتماعی و رونق اقتصادی منجر خواهد شد های آن توانایی

ها و تمایالت زنان و کاهش بیکاری  های همسو و موافق با خواسته زمان اتخاذ سیاست طورِهم به

 . شدتواند در کاهش تأخیر ازدواج دختران مؤثر با مردان می
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