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 مه مقد
خواست و نيهاز  د اجتماعي و حترين وا اولين و مهم ،يعني  مبناي تشکيل خانواده، 5ازدواج

ويژه مکاتب آسماني پيروان خود را به انجام آن تشهويق  مکاتب، ب ي هه همطبيعي انسان است ك

هاي  هاي نکاحي است. وصلت ازدواج، يکي از اشکال وصلت (.5015كنند )اميني،  و ترغيب مي

از  هها  نکاحي يا زناشويي، به هر وصلت ثابت، متشکل از دو جنس اشاره دارد. در ازدواج، زوج

كنند، دائمي بودن وصلت صابل انتظار بوده و داشتن فرزند در  مي طريق مراسم وصلت را صانوني

ترجمهه:  ، 5000 ،0هايي داراي مشروعيت صانوني و اجتماعي است )لوكاس و ميهر  چنين وصلت

(. به نظر لوي اشتروس، ازدواج برخهوردي اسهت دراماتيهی بهين فرهنه  و      5005 محموديان،

منهد   (. بنهابراين ازدواج صاعهده  5011هدوي، طبيعت، يا ميان صواعد اجتماعي و كشش جنسي )م

شناسي، ازدواج يی صرارداد اجتمهاعي   از ديدتاه جامعهكردن روابط جنسي بين دو جنس است. 

و ضامن بقاي نسل انساني است و آرامش و امنيت در يی جامعه، نتيجه ازدواج سالم و محهيط  

روانهي   ههاي  از باالترين تركيب ، ازدواج يکي0ياسبخش خانواده است. از ديدتاه روانشن آرامش

ها، متوجهه افهراد مجهرد     انساني و بيماري هاي هتيرد. از نظر پزشکي، بيشترين ضايع را در بر مي

است و سهم ازدواج در كاهش اين ضايعات حائز اهميت است. از نظر علماي اخهال،، ازدواج  

نههد پيامههد مسههتقيم توا يِ فسههاد و فحشهها و رفتارهههاي ناپسههندي كههه مههي  توانههد از اشههاعه مههي

 (.5001تسيختگي غرايز جنسي باشد، جلوتيري كند )تراميان،  عنان

شهناختي   تابع شرايط زيسهت   دهد، تمايل به جنس مخالف كه مبناي ازدواج را تشکيل مي

شهود. امها    معرفي مي 0رشد است. زمان ايجاد اين تمايل در هر دو جنس تحت عنوان سن بلوغ

جا كه ارتباط نکاحي بين دو نفر در صالب  تيرند. از آن لوغ انجام نميها در سنين ب ازدواج ي ههم

آن اسهت، صواعهد اجتمهاعي حهاكم بهر ازدواج،       ي هازدواج مسبو، به وجود توافق جمعي دربار

اند و فاصله ترفتن زمان ازدواج از سن بلوغ ممکن اسهت در   اصلي زمان ازدواج ي هتعيين كنند

ويژه در طي دو (. جوامع انساني ب5000)محموديان، ي پيدا كند هاي مختلف، اشکال متفاوت زمان

 انهد. ايهن افهزايش نخسهت در كشهورهاي       صرن اخير، شاهد افزايش صابل توجه سن ازدواج بوده
 ج

                                                 
1-  marriage 

2-  Locus, & Meyer 

3-  psychological 

4-  puberty 



 801 بررسی رابطه بین تأخیر سن ازدواج و متغیرهای میزان درآمد...

اروپايي اتفا، افتاد و سپس در صرن بيستم، به كشورهاي در حال توسعه سرايت كرد )لوكاس و 

به علت اهميت اين تغيير و تبعات مختلف آن، بسياري  (.5005 ترجمه: محموديان، ،5000 مير،

بر آن شدند تا تبيين و تفسير مناسبي را براي علهت وصهوا ايهن پديهده پيهدا كننهد        ها هاز مطالع

 (.5000)محموديان، 

هها   افزايش صابل توجه سن ازدواج زنهان )سهن ازدواج بيشهتر از سهن بلهوغ( پهس از صهرن       

از عوامهل  رود.  ي تغييرات اجتماعي به شمار مي مهم در حوزه اي ازدواج زودرس، پديده ي هتجرب

توان به ميزان تحصيالت، وضعيت مسکن و ثهروت خهانوادتي اشهاره     تأثيرتذار بر اين مسئله مي

كنند و يا از نظر مهالي در   نمود. زناني كه تحصيالت بااليي دارند، يا در نواحي شهري زندتي مي

PRB) احتمال دارد تن به ازدواج زود هنگام بدهنهد وضعيت مناسبي صرار دارند؛ كمتر 
5 ،0111) .

درصهد افهراد    ايران نيز همانند ساير كشورهاي در حال توسعه، اين مسئله را تجربه كهرده اسهت.  

كهاهش يافتهه    5011درصد در سهال   1/0به  5001در سال  0/1ساله مرد از  51-50ازدواج كرده 

بهوده  درصهد   0/51بهه  درصهد   05مورد نظهر از   ي هراست. كاهش درصد مشابه براي زنان در دو

 51سال بهراي دختهران و    50در ايران سن صانوني ازدواج در حال حاضر (. 5010است )زنجاني، 

يِ  سال براي مردان است. ولي آمار و ارصام بيانگر اين است كه ازدواج زنهان و مهردان در تسهتره   

شهود سهن متوسهط ازدواج زنهان در      نجام ميسال براي مردان ا 51-01براي زنان و  50-01سني 

 و در 0/00سال به  0/50به تدريج افزايش يافته و از  5001-5005هاي سرشماري  ايران طي سال

سهال   1/1از  هها  همچنين متوسط اختالف سهن زوج سال رسيده است.  0/01سال به  01مردان از 

 (.5000پور،  )كاظميده است رسي 5005در سال  1/0به تدريج كاهش يافته و به  5001در سال 

(، ترايش جوانان بهه تشهکيل خهانواده بهه     5000بر اساس تزارش شوراي عالي جوانان )

، آثهار سهو    و تشکيل خانواده در ازدواج تأخيرنحو چشمگيري نسبت به صبل كمتر شده است. 

جهاد  اي  شهناختي،  تهرين اثهر آن از نظهر جمعيهت     مههم فراواني براي فرد و جامعه خواهد داشت. 

دترتوني در الگوهاي زاد و ولد است. كاهش فراتير باروري در كشورهاي مختلهف از جملهه   

عهالوه بهر ايهن،     (.0111، 0ازدواج در سنين باالتر است )عباسهي شهوازي  ي  هبيشتر نتيج  ايران،

تواند ساختار خانواده، تعامل اعضاي آن با يکهديگر و الگوههاي     ازدواج افراد در سنين باالتر مي

                                                 
1-  Population Reference Bureau 

2-  Abbasi-Shavazi 
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زنههدتي خههانوادتي متههأثر سههازد  ي هفتههاري افههراد خههانواده را از طريههق دترتههوني در چرخههر

افزايش سهن ازدواج در دختهران، افهزايش ميهزان     بار  ات زيانثيرأتيکي از (. 5000)محموديان، 

تواند منحنهي سهالمت و    ماندتي در نوزادان است كه مي هاي مادرزادي و عقب وصوا ناهنجاري

   (.5001، توكلي و، لطيفي، پوراعتماد كجبافنمايد ) اختاللچار هوش را در جامعه د

شهد، ازدواج در   در عصري كه كنترل مواليد بخشي از انديشه و عمل اخالصهي تلقهي مهي   

بهود و  « واصعي ضد حاملگي در اروپهاي كههن   ي هحرب»مشهور پير جونو  ي هسنين باالتر، به تفت

له افزايش جمعيت در شرايط وجهود منهابع ثابهت، و    نسبت به مسأواكنش آتاهانه، يا ناآتاهانه، 

شهد. تغييهر در سهن     در نتيجه عامل كاستن از تعداد و شدت موارد صحطي و ترسنگي تلقي مي

اي  اند، پديده دصيق نوسانان آن پرداخته ي هشناسان و مورخاني كه به مطالع ازدواج، براي جمعيت

والت اصتصادي و اجتماعي نوعي همبستگي را ارزشمند است؛ آنان بين تغيير در اين عامل و تح

    (.5001الياسي،  :ترجمه 5000، اند )سگالن مشاهده كرده

تهوان بهه    سن ازدواج را تحت تأثير صرار دهند كهه از جملهه مهي    توانند عوامل مختلفي مي

ميزان تحصيالت، اشتغال به كار خارج از خانه )براي زنان(، ميزان آزادي در انتخهاب همسهر و   

رشهد اصتصهادي و   (. 5000غيير موصعيت اجتماعي زنهان در جامعهه اشهاره كهرد )محموديهان،      ت

هاي شغلي بهراي زنهان شهده اسهت. از      خواهي از عواملي است كه باعث افزايش فرصت آزادي

تيهرد. سهن ازدواج در    ، ازدواج در زنان در مواردي به داليل اصتصهادي صهورت مهي   جنبه ديگر

اصتصهادي و   الحاتر بين زنان شهاغل بهاال رفتهه اسهت. صبهل از اصه      بنگالدش، مصر و ويتنام د

ههاي   تجارت آزاد، زنان بنگالدشي تا حد زيادي از دسترسي به كار محروم بودند؛ ولي در سهال 

خصهوص در    اخير زنان فرصت بيشتري براي اسهتخدام پيهدا كهرده و مشهاغل بيشهتري را بهه      

ها موصعيهت اجتمهاعي    ها باعث شده تا آن فرصتهاي توليد پوشاک در دست دارند. اين   كارتاه

تري پيدا كرده و برخي رفتارهاي اجتماعي، تحهت تهأثير صهرار بگيهرد، از جملهه ازدواج       مناسب

سني زياد. زنهان بنگالدشهي بطهور سهنتي در سهنين پهايين        ي ههاي با فاصل  زودهنگام و ازدواج

ههاي فهراوان در زمينهه دسهتمزد      شهاي اخير عليرغم وجهود چهال   كنند، ولي در سال ازدواج مي

شان باال رفته اسهت   پايين، شرايط بد محيط كار و همچنين ساعات طوالني اشتغال، سن ازدواج

 (.0111، 5)ساجده

                                                 
1-  Sajedeh 
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غيير شرايط زندتي از سنتي به مهدرن،  ايران و ت ي هجامعهاي اخير  تحوالت دهه همچنين

هها نظيهر    ههاي خهانواده   تيري سخت هاي سنگين زندتي، شرايط اصتصادي جامعه از جمله هزينه

نين تغيير نگهرش اجتمهاعي   تقل، مراسم پر هزينه ازدواج و همچيِ باال، داشتن مسکن مس مهريه

منهدي دختهران بهه تحصهيالت و داشهتن مهدرک        نسبت به ارتباط دختهر و پسهر و نيهز عالصهه    

فهتن توصهع آنهان    ر موجب بهاال ، ن در بازار كارآنا حضوربيشتر امکان شدن   دانشگاهي و فراهم

 ندازد. ا مي تأخيرشان را به  شده و سن ازدواج

شود.  هايي است كه صرف تحصيل مي در سن ازدواج، سال تأخيريکي از داليل  ،در واصع

باشد. همچنين به تناسب افزايش  ها دائم در حال افزايش مي درصد دانشجويان زن در دانشگاه

يابد.  ر و احراز شغل در جامعه افزايش ميمندي زنان جهت حضو تحصيالت و تخصص، عالصه

با توجه به نگرش عموم و بويژه زنان، مبني بر لزوم باالتر بودن جايگاه شوهر  ،از سوي ديگر

نسبت به زن در خانواده، زنان شاغل زمان بيشتري براي رسيدن به هدف مذكور، در انتظار 

شود. اما بايد  شان مي سن ازدواجدر  تأخيربراي تشکيل خانواده سپري خواهند كرد كه موجب 

تزينش همسر به شمار  بهاري برايهاي   توجه داشت كه براي هر انسان، مخصوصاً زنان، سال

 كاهش مي يابد ادواجها سپري شود، به همان نسبت نيز شانس  چه اين سال آيد. چنان مي

 (.5000)كاري، 

ر حال حاضر متولدين ايهن  بيشترين رشد جمعيت را داشته و د 5011ي  كشور ما در دهه

اند. با توجه به اين كه الگوي سني ازدواج در ايران بر اين روال است  دهه به سن ازدواج رسيده

و رسد تعدادي از دختران فرصت ازدواج نداشهته   تر باشد، به نظر مي كه مرد از همسرش بزرگ

ازدواج  ي همضهيق رت ديگر، به عبا در ايران مواجه هستيم. 5ازدواج ي هي مضيق در واصع با مسئله

 رود براي توصيف و توضيح تأثير عدم توازن تعداد مردان و زنهان در سهن ازدواج بهه كهار مهي     

  .(5000، 0)شوئن

توان در تحليل موانع ساختاري ازدواج، از آن استفاده  هاي مهمي كه مي نظريهيکي از 

 0كاركردتراييهارچوب است. هر چند در چ 0پارسونزفرانی نظام اجتماعي  ي هنمود نظري

                                                 
1-  marriage Squeeze 

2-  Schoen 

3-  Frank Parsons 

4-  functionalism 
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توان با توجه به  اشاره نشده است؛ ولي مشکالت ازدواج را مي جنبهساختي صريحاً به اين 

 اختالل يا عدم تعادل بين دو خرده نظام اصتصادي و فرهنگي مورد بررسي صرار داد. 

كه در مدل پارسونز، چهار خرده نظام فرهنگي، سياسي، اصتصادي و اجتماعي نظام يافته است 

دار كاركرد حفظ و تداوم الگوها، نيل به اهداف،  در ارتباط با يکديگر هستند و به ترتيب عهده

 (.5010، اورعي انطبا، با شرايط محيطي و ايجاد يگانگي و انسجام اجتماعي هستند )صديق

اي شدن خانواده، به بيان اهميت شغل پرداخته و بر اساس  پارسونز در مورد فرآيند هسته

داند. به نظر وي  يي، آن را ناشي از ماهيت نظام تقسيم كار در جوامع صنعتي جديد ميالگوها

 سازد.  يکي از آثار پيچيدتي نظام اين است كه از شغل يی ركن اصلي پايگاه اجتماعي مي

تذاري و  از طرف ديگر، پايگاه شغلي يی فرد عموماً حاصل يی فرآيند طوالني سرمايه

رسد كه خانواده عموماً  اي فرا مي جوامع صنعتي، لحظهدترتوني  باشد. در مسير آموزش مي

ترجمه: كاشي،  5005 ديگر از لحاظ پايگاه شغلي منشأ هيچ كمکي براي فرد نيست )بودن،

كنند كه  به اين ترتيب شغل در سن ازدواج مؤثر است. جوانان غالباً زماني ازدواج مي (.5010

قه اجتماعي خود از عهده تأمين معاش خانواده بر يقين داشته باشد طبق آداب و رسوم طب

توانند در سنين معيني درآمد كافي داشته باشند، نوا شغل اهميت پيدا  آيند و چون افراد نمي مي

سالگي صادر  01يا  00ندرت صبل از   مرفه كشورهاي صنعتي، جوانان به هاي هكند. در طبق مي

، خصوصاً اتر خواستار دستيابي به مشاغل عالي دسترسي پيدا كنند خود هستند به شغل دلخواه

سالگي و  00تا  05كه نيازمند تحصيالت طوالني است، باشند. در صورتي كه كارتران ماهر از 

كنند. در نتيجه سن ازدواج براي طبقات مرفه  سالگي شروا به كار مي 50كارتران غيرماهر از 

تر  بتوان تفت هر صدر سطح زندتي پايينتر است، شايد  باالتر و براي طبقات تحتاني پايين

 (.5000)جمشيد،  پذيرد انجام ميتر  باشد، ازدواج زود

( در تحليل الگوهاي سن اولين ازدواج مردان و زنان در ويتنهام اشهاره   5001) ،5تودكايند

اجتمهاعي و   -هنجارههاي ازدواج سهنتي در اثهر تغييهرات اصتصهادي      5001كند كهه از سهال    مي

مل مهم مهؤثر بهر سهن ازدواج را توسهعه     اايع سياسي رو به ضعف نهاد. وي عوهاي وص آشفتگي

دهد كهه عوامهل    نشان مي 5000هاي سرشماري سال  پندارد و بر اساس داده سيستم آموزش مي

 مؤثر بر سن ازدواج، مسائلي نظير تحصيالت، اشتغال )بويژه اشهتغال زنهان( و تفهاوت شههر و     
 

                                                 
1-  Goodkind  
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ههاي   و نگهرش هها   وجود آمدن ايده  ب تحصيالت سبب بهست. تسترش و افزايش كسا روستا

شهود. تسهترش    هايي كه بر اساس عشق است؛ مهي  ويژه تمركز بر ازدواججديد درباره ازدواج ب

ويژه براي زنان، اساساً درآمد را افهزايش داد و  هاي غير كشاورزي ب اي شغلي در بخشه فرصت

رده است. اين مسهئله در انتخهاب همسهر، بهه     استقالل اصتصادي افراد از والدين خود را بيشتر ك

ترين عوامل موثر بر سن ازدواج، انتخاب  هاي جوان كمی كرده است. بنابراين يکي از مهم زوج

فشهان،   باشهد )آسهتين   صورت آزادانه و حقو، برابر و مساوي بين زنهان و مهردان مهي    همسر به

5005.) 

يش سهن ازدواج چنهين اظههار    در مهورد علهل افهزا    5000در سهال   5دونالد و هيوول می

ازدواج همبستگي مثبهت و مسهتقيم نشهان     تأخير: تحصيالت عالي و اشتغال زنان با كه كنند مي

اي بهه نهام عهدم تعهادل      دهد، همچنين دشواري دسترسي به زوج مناسب كه در اثهر پديهده   مي

ايي كهه  جه   ازدواج همبسهتگي دارد. از آن  تهأخير شهود؛ بها    جنسي به هنگام ازدواج ناشهي مهي  

سال و اغلب به نفع مهرد( صهورت    1 ،ها معموالً با يی فاصله سني بين زن و مرد )مثالً ازدواج

هها مثلثهي شهکل     تيرد؛ در جوامعي كه جمعيت كشور توأم با رشد اسهت، و ههرم سهني آن    مي

باشد، ازدواج افراد در مقايسه با جامعه و كشوري كه چنين وضعي ندارد؛ شکل متفاوتي بهه   مي

شان و در عهين حهال، رعايهت تفهاوت سهني زن و       كه نسبت جنسي جوامعيتيرد. در  ميخود 

يابي به زوج مناسب  اي مجرد بمانند و فرصت دست شود كه عده شوهر را الزم بدانند؛ سبب مي

سهاله ازدواج كننهد؛ يقينهاً بها      01-00ساله بها زنهان    01-00اتر مردان  ،را از دست بدهند. مثالً

اند زوج مناسب پيدا كنند، مواجه خواهيم شد. اين پديده عالوه  وه كه نتوانستهفزوني در اين تر

تواند از عوامل مختلفي از صبيل افهزايش مههاجرت مهردان بهه داخهل يها        بر جواني جمعيت، مي

 (.5005 فشان، خارج يی ناحيه يا فقدان بسياري از مردان در اثر جن ، ناشي شود )آستين

 0در افزايش سن ازدواج، ميهزان آزادي در انتخهاب همسهر    همچنين يی عامل مهم ديگر

تهري   در سهنين پهايين   0هاي انتخهاب آزاد  داده شده نسبت به ازدواج هاي ترتيب باشد. ازدواج مي

شهان دارنهد. در    افتد. در ممالی غربي، تقريبهاً افهراد آزادي كامهل در انتخهاب شهريی      اتفا، مي

 داده شده، امهري عمهومي و عهادي اسهت. وصهوا       بهاي ترتي كشورهاي در حال توسعه، ازدواج
 

                                                 
1-  MacDonald, & Heuwal 

2-  spouse selection 

3-  free choise 
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ههاي خهانواده    اي، احتماالً كمتهر از نظهام   هاي خانواده هسته داده شده در نظام هاي ترتيب ازدواج

شود و توسط  هايي مسئوليت بزرتي براي خانواده محسوب مي تسترده است. اين چنين ازدواج

، سهاز و كهار تأثيرتهذاري    5مهدل شهماره    تيهرد.  ها صورت مي والدين، خويشاوندان و يا دالل

دههد   دونالهد و هيهوول را نشهان مهي     مهی  ي همتغيرهاي مختلف بر سن ازدواج بر اساس نظريه 

 (.5005فشان، ا  آستينبرترفته از ، 5000)تزارش سازمان ملل متحد، 

سن ازدواج زنان با تعدادي از متغيرها از جمله  تأخير رابطههدف اين مطالعه بررسي 

، ميزان زن، وابستگي اصتصادي خانواده پدري به درآمد ها آن ، ميزان تحصيالتزنان درآمد ميزان

، ميزان اهميت شرايط اصتصادي همسر، ميزان توجه به شرايط اصتصادي داماد زنتوجه خانواده 

 ميزان توصعات غيرِمادي از همسر آينده است.خانواده زن به شرايط اصتصادي داماد و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دونالد و هيوول يِ می ساز و كار تأثيرتذاري متغيرهاي مختلف بر سن ازدواج بر اساس نظريه . 5مدل 

 

 ش رو
 تحقيهق شهامل   ي اين  امعهجاست.  استفاده شده 5در اين مطالعه از روش تحقيق پيمايشي

 

                                                 
1-  survey 

تآخير 
درسن 
اولين 
 ازدواج

اشتغال زنان در خارج از 
 خانه

 آزادي در انتخاب همسر

تحصيالت زنان در 
 سطح باالتر

تفاوت سن ازدواج زنان 
 و مردان به نفع مردان

مهاجرت مردان از يی 
 منطقه

وصوا جن  در يی 
 منطقه

محدوديت 
ها در يافتن  فرصت
 مناسب همسر

ن نسبت عدم تواز
جنسي در سن 
 ازدواج

كاهش تعداد مردان 
 در سن ازدواج
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عمهومي  ق با سرشماري شهر اهواز است. تعداد اين افراد مطاب مجردهل و أمتزنان شاغل  ي هكلي

ه روش بمجرد هل و أمتزن  011 از اين تعدادباشد.  نفر مي 01100، 5001سال نفوس و مسکن 

 0با استفاده از فرمهول كهوكران   5انتساب متناسب با حجم    اي از نوا تيري تصادفي طبقه نمونه

زنهان متعلهق بهه    %  0/01در اين مطالعه انتخاب شدند. ( 5000پور،  ترجمه: رفيع 5001، 0كوپر)

زنهان  متعلق به  %0/50 ،سال 01-00زنان متعلق به تروه سني % 0/05 ،سال 01 -01تروه سني 

متعلهق بهه    % 1/50و   سال 05 -01زنان تروه سني متعلق به % 1/51 سال، 01 -01تروه سني 

داراي  % 1/00تههر از ديههپلم،  داراي تحصههيالت پههايين%  0/01 ؛بههه بههاال سههال 05تههروه سههني 

 0داراي تحصيالت كارشناسي و %  0/01، داراي تحصيالت فو، ديپلم%  1/0يالت ديپلم، تحص

 0/00اصتصادي متوسهط،   -پايگاه اجتماعي داراي%  1/01داراي تحصيالت كارشناسي به باال؛ % 

اصتصهادي بهاال    -پايگهاه اجتمهاعي   داراي % 1/00اصتصهادي پهايين و    -پايگاه اجتماعيداراي  %

  هستند.

 

 گیری اندازه ابزار
ايهن   شهد.  تزارشي محقق ساخته استفاده-از يی پرسشنامه خودهاي  براي تردآوري داده

هههاي فههردي  بخههش اول، اطالعههات مربههوط بههه ويژتههي تنظههيم شههد:بخههش  دو درامه پرسشههن

 تيهري  انهدازه بهه  مربهوط  بخش دوم،  و ميزان درآمد( و )سن، ميزان تحصيالت كنندتان شركت

وابستگي اصتصادي خهانواده پهدري بهه درآمهد زن،     سن ازدواج زنان ) أخيرتمؤثر بر  يمتغيرهاي

ميزان ميزان اهميت شرايط اصتصادي همسر، ميزان توجه خانواده زن به شرايط اصتصادي داماد و 

و داليل افزايش سن ازدواج دختران و پسران از ديدتاه زنان  (توصعات غيرِمادي از همسر آينده

هاي صفر )هرتز يها   ي پاسخ اي ليکرت با دامنه پنج تزينهذر يی طيف بخش دوم  هاي ماده بود.

ابهزار پهژوهش بها اسهتفاده از      0روايهي محتهوايي   مرتب شده اسهت. هيچ( تا چهار )خيلي زياد( 

 تأييهد شناسي پس از چند مرحلهه اصهالو و بهازنگري     متخصصان و محققان جامعه هاي ديدتاه

  انجهام زن شاغل مجرد شهر اهواز  01اين پرسشنامه بر روي آلفاي كرونباخ پايايي ضريب شد. 
 ج

                                                 
1-  proportional probability sampling 

2-  Cochran 

3-  Cooper 

4-  face Validity 
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 افزار آماري نرمبسته ها توسط  دادهنين چبخش بودند. هم ، كه مقادير به دست آمده رضايترفت

 .شدندتحليل  α = 11/1داري  در سطح معني  SPSS-51براي علوم اجتماعي 

 

 ها یافته
ههاي تحقيهق در جهداول جداتانهه درج      يهمربوط به فرضه  هاي توصيفي و يافتههاي  يافته

 اند.  شده

 

 زناناز ديدتاه  زنان و مردانداليل افزايش سن ازدواج  درصد فراواني  .5دول ج
ترين عوامل افزايش سن  مهم

ترين عوامل افزايش سن ازدواج  مهم درصد اندرمازدواج 
 درصد زنان

تمايل بيشتر دختران به اشتغال خارج از  %0/00 بيکاري
 %1/00 نهخا

آزادي بيش از حد روابط دختر و 
 %1/05 دادن ادامه تحصيل ترجيح %0/51 پسر در جامعه

 %50 طلبي دختران در زندتي زناشويي برابري %0/51 پذيري پايين پسران مسئوليت

آزادي بيش از حدّ روابط دختر و پسر  %0/50 دادن ادامه تحصيل ترجيح
 %50 در جامعه

 %0 نبود خواستگار مناسب %0/0 مسکن تهيه  سنگيني هزينه
 %1 هاي تهيه جهيزيه سنگيني هزينه %1/0 هاي ازدواج سنگين بودن هزينه

عدم شناخت كافي نسبت به  %1/1 بودن ميزان درآمد  پايين
 %0/1 خواستگاران

 %1/0 داشتن اهداف متعالي ديگر در زندتي %1/1 هاي سنگين مهريه
 داشتن اهداف متعالي ديگر در

 %5 زندتي
 %1 پيدا نکردن دختر مناسب %511 جمع

 %511 جمع

 

شود، مهمترين عوامل افزايش سن ازدواج پسران از  مالحظه مي 5همان طور كه در جدول 
، "%0/51آزادي بيش از حد روابهط دختهر و پسهر در جامعهه     "، "%0/00بيکاري "ديدتاه زنان 

باشهد.   و غيهرو مهي   "%0/50يح به ادامه تحصهيل  ترج"، "%0/51پذيري پايين پسران  مسئوليت"

 تمايل بيشتر دختران به اشتغال خارج "همچنين از مهمترين عوامل افزايش سن ازدواج در زنان 
 ج
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برابهري طلبهي دختهران در زنهدتي     "، "%1/05ترجيح دادن به ادامه تحصيل "، "%1/00از خانه 

 باشند. و غيرو مي "%50زناشويي 

میأزان   و (تأأخیر و بأا   تأأخیر )بأدون   سأن ازدواج  تأأخیر ین تحقیق: ب اول هفرضی

 ر از دیپلم تا کارشناسی ارشد و باالتر( رابطه وجود دارد. ت)کمزنان  تحصیالت
 

 در سن ازدواج و ميزان تحصيالت زنان تأخيرنتايج مجذور خي بين   .0جدول 

115/1P<       10/511: χ0 
 

در سهن ازدواج و ميهزان    تهأخير  شهود، بهين   مالحظهه مهي   0همان طور كهه در جهدول   
داري وجود دارد. اين يافته فرضيه اول  عني( رابطه م> χ0 ،115/1P = 10/511)زنان تحصيالت 
سن ازدواج در بين زنان بها تحصهيالت    تأخيردرصد به اين صورت كه كند.  مي تأييدتحقيق را 

 باشد.  باالتر، بيشتر از زنان با تحصيالت كمتر مي

سأطح(   1زنان ) میزان درآمد )دو سطح( وسن ازدواج  تأخیر بین :تحقیق دوم هفرضی

  رد.رابطه وجود دا
 

  در سن ازدواج و ميزان درآمد زنان تأخيرنتايج مجذور خي بين   .0جدول 
 ميزان درآمد

 در سن ازدواج تأخير
 011تا 

 هزار
 011تا  015

 هزار
 011تا  015

 هزار
 111تا  015

 هزار تومان
 هزار 115

 تومان به باال
 0/05 0/00 0/15 01 5/01 تأخيربدون 
 1/10 1/11 1/00 0/50 0/0 تأخيربا 

 511 511 511 511 511 كل
115/1P <        51/500: χ0 

 

داري  در سن ازدواج و ميزان درآمد زنان رابطه معني تأخيردهد كه بين  نشان مي 0جدول 
 دينكند. ب مي تأييد(. اين نتيجه فرضيه دوم تحقيق را > χ0 ،115/1P= 51/500شود ) ديده مي

 ميزان تحصيالت
 در سن ازدواج تأخير

 نسليسا ديپلم فو، ديپلم ديپلم زير
و  فو، ليسانس
 باالتر

 0/05 00 5/11 0/11 1/11 تأخيربدون 
 1/10 0/11 0/00 1/00 0/00 تأخيربا 

 511 511 511 511 511 كل



 884  (8ی  ، شماره4 -81ی چهارم، سال  ، دوره8811بهار و تابستان ) مران اهوازمجله مشاوره کاربردی دانشگاه شهید چ

يان زنان با درآمد باالتر بيشتر از زنان با درآمد كمتر سن ازدواج در م تأخيردرصد  معني كه
 باشد. مي

وابسأتگی  و میأزان   )دو سأطح( زنأان  سأن ازدواج   تأأخیر بین : تحقیق سوم هفرضی

 ( در زنان رابطه وجود دارد.کم و زیاد) اقتصادی خانواده پدری به درآمد دختر
 

وابستگي اصتصادي خانواده پدري  ميزانو زنان در سن ازدواج  تأخيرنتايج مجذور خي بين   .0جدول 

  به درآمد دختر
 زياد كم وابستگي اصتصادي خانواده پدري به درآمد دختر

 5/00 1/00 تأخيربدون 
 0/11 0/15 تأخيربا 

 511 511 كل
115/1        P<10/00 :χ0 

 

و ( تهأخير و بها   تهأخير )بهدون  زنان در سن ازدواج  تأخيردهد كه بين  نشان مي 0جدول 
                        در سهههطح آمهههاري اصتصهههادي خهههانواده پهههدري بهههه درآمهههد دختهههر   ميهههزان وابسهههتگي

15/1 P <(10/00 χ
0 

 تأييهد اين يافته فرضهيه سهوم تحقيهق را     .ي معنادار وجود دارد رابطه( =
هها وابسهتگي    يِ آن  كه خهانواده زناني سن ازدواج در ميان  تأخيردرصد  اين شکل كهبه كند.  مي

ها  تري به درآمد آن ها وابستگي كم يِ آن  كه خانواده زنانيها دارند؛ بيشتر از  بيشتري به درآمد آن
 دارند. 

میزان اهمیت شرایط  )دو سطح( وزنان سن ازدواج  تأخیربین : تحقیق چهارم  هفرضی

 رابطه وجود دارد. )دو سطح( اقتصادی همسر

 
ميزان اهميت شرايط اصتصادي  و ميزانزنان ازدواج  در سن تأخيرنتايج مجذور خي بين   .1جدول 

  همسر
 زياد كم ميزان اهميت شرايط اصتصادي همسر

 0/01 1/10 تأخيربدون 
 1/10 0/01  تأخيربا 

 511 511 كل
115/1 P<       00/5500 :χ0 
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سهن ازدواج زنهان و ميهزان     تهأخير نشان داده شده است، بين  1همان تونه كه در جدول 

ي معنهادار   ( رابطهه 00/5500=  χ0) > 115/1Pشرايط اصتصادي همسر در سطح آماري  اهميت

سهن   تهأخير درصهد  شود. در اين جا  فرضيه چهارم تحقيق مي تأييداين يافته باعث وجود دارد. 

هها اهميهت بيشهتري دارد؛ بهاالتر از      آن ديدكه شرايط اصتصادي همسر از زناني ازدواج در ميان 

 تري دارد.  ها اهميت كم آن ديدهميت شرايط اصتصادي همسر از كه ميزان ازناني 

میزان توجأه خأانواده دختأر بأه      زنان وسن ازدواج  تأخیربین : تحقیق پنجم هفرضی

 رابطه وجود دارد. شرایط اقتصادی داماد

 
در سن ازدواج زنان و ميزان توجه خانواده دختر به شرايط  تأخيرنتايج مجذور خي بين  . 1جدول 

 تصادي داماداص
 زياد كم ميزان توجه خانواده دختر به شرايط اصتصادي داماد

 1/01 11 تأخيربدون 
 1/10 00 تأخيربا 

 511 511 كل
115/1 P<         00/5550 χ

0 
: 

 

ميهزان توجهه    در سهن ازدواج زنهان و    تهأخير بين بر مي آيد،  1همان تونه كه از جدول 

(. اين يافتهه  χ0 = 00/5550) داري وجود دارد ي داماد رابطه معنيبه شرايط اصتصاد زنان   خانواده
زنهان  سهن ازدواج در ميهان    تأخيردرصد  صورت كه دينب كند. مي تأييدفرضيه پنجم تحقيق را 

ها اهميت بيشتري دارد؛ باالتر از دخترانهي كهه    آن ديدهايي كه شرايط اصتصادي داماد از  خانواده

 تري دارد.  ط اصتصادي داماد اهميت كمميزان توجه خانواده به شراي

از همسأر   میزان توقعات غیرِمادی با زنانسن ازدواج  تأخیربین : تحقیق ششم هفرضی

 ود داردآینده رابطه وج
 

  ميزان توصعات غيرِمادي از همسر آيندهدر سن ازدواج زنان و  تأخيرنتايج مجذور خي بين  . 1جدول 
 زياد كم يندهميزان توصعات غيرِمادي از همسر آ

 1/01 1/10 تأخيربدون 
 0/10 0/01 تأخيربا 

 511 511 كل
115/1 P<         00/5100 χ

0
:  
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توصعهات  در سهن ازدواج زنهان و ميهزان     تهأخير آيد، بين  بر مي 1همان تونه كه از جدول 

شهش   (. اين يافته فرضهيه χ0 = 00/5100داري وجود دارد ) رابطه معنيغيرِمادي از همسر آينده 

سن ازدواج در ميان زنهان و دخترانهي كهه     تأخيركند. بدين شکل كه درصد  مي تأييدتحقيق را 

ها اهميت بيشتري دارد؛ باالتر از زنان و دختراني اسهت كهه    ميزان توصعات غيرِ مادي از منظر آن

 تري دارد.  ها اهميت كم از ديد آن توصعات غيرِ ماديميزان 

 

 بحث
ي افهزايش سهن ازدواج    دهنهده  نشهان  معاصر ي هو جوامع در دور تاريخي كشورها ي هتجرب

است. اين افزايش در بين زنان نسبت به مهردان شهديدتر بهوده اسهت. ايهران نيهز هماننهد سهاير         

افتنهد. نظهر    هاي جديد در سنين باالتري اتفا، مهي  كشورها، شاهد اين تجربه بوده است و ازدواج

زندتي افراد و با توجهه بهه افهزايش نسهبت افهراد واجهد        به اهميت ازدواج و تشکيل خانواده در

تغييهرات سهن ازدواج و شهناخت علهل      ي هشرايط براي ازدواج در جمعيت كنوني كشور، مطالعه 

اصتصهادي و اجتمهاعي ملهي و      ريهزي  مؤثر بر آن هم از بعد علمي و هم از بعد كاربردي در برنامه

زنهان   هاي افزايش ميانگين سهن ازدواج  شاخص .(5000)محموديان،  سزايي دارد محلي اهميت به

ي تغييرات وسهيعي در وضهعيت ازدواج    دهنده حداصل يکبار ازدواج كرده، نشان تو كاهش جمعي

طور كلي و سن ازدواج زنان در سن ازدواج ب تأخيري  هاي اخير بوده و فرضيه و زناشويي در سال

( بهوده  0110) 5نظرات ايگل و صهالحي  هاي اين پژوهش مؤيد يافته كند. مي تأييدطور اخص را ب

بهه ايهن نتيجهه    « ازدواج جوانان ايرانهي  تأخيربررسي علل »ها در پژوهش خود با عنوان  است. آن

 تهأخير يکي از علل  ورسيدند كه ميزان تحصيالت و سابقه كار بر سن ازدواج زنان اثرتذار است 

الي كه براي زنان اين امر بر عکهس  سن ازدواج براي مردان عوامل اصتصادي و بيکاري بود، در ح

، يها درحهال   اشهته باشهند  دالت باالتر يا سابقه كهار بيشهتر   ها ميزان تحصي بوده و به ميزاني كه زن

. ايهن نکتهه   شهود  شان مشاهده مهي  بيشتري در سن ازدواج تأخير باشند،حاضر مشغول به تحصيل 

 اصتصادي، بلکه بيشتر ساختاري و بهه سن ازدواج در اين دسته از زنان، نه  تأخيردهد كه  نشان مي

 ِمنظور دنبال كردن اهداف زندتي بوده است.

                                                 
1-  Egle, & Daniel 
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افزايش سن ازدواج زنان تا حد زيادي تابع بهبود موصعيت اجتماعي و اصتصادي زنان اسهت.  

تسترش تحصيالت عمومي موجب مشاركت بيشهتر زنهان در امهور بيهرون از خانهه و آتهاهي از       

د آن در جهت نيل به موصعيتي همانند مهردان شهده اسهت. در    وضعيت خويش و تالش براي بهبو

انهد.   زنان دچار دترتهوني شهده   ي هها و آرزوهاي مرتبط به ازدواج و تشکيل خانواد نتيجه، ارزش

اي تلقي شده كه تاه  انديشانه انداختن ازدواج، اصدام دور تأخيربه  براي دستيابي به موصعيت باالتر،

عهالوه بهر آن، موصعيهت حاصهل شهده       شود. و اطرافيان نيز مواجه ميبا ترغيب و تشويق والدين 

موصعيهت   كه بتواند ازپذير است كه همسري مناسب  نيازمند تثبيت بوده و اين مسئله زماني امکان

جها كهه يهافتن چنهين همسهري چنهدان سهاده         . از آنكند او در زندتي حمايت كند را انتخاب مي

ايهن نکتهه را آيهزن و     (.5000محموديان، ار خواهد بود )مضاعف ازدواج حاصل ك تأخيرنيست، 

زنان با سطح تحصيالت باالتر و شهاغل، كمتهر    اي نشان دادند كه در مطالعه( 0110) 5سوناستيون

هاي سنتي تن دهند. همچنين ايهن زنهان نسهبت بهه زنهان بها        به روش  احتمال دارد كه به ازدواج

 كنند.   اج ميتر، در سنين باالتري ازدو تحصيالت پايين

 تهأخير ي بهين   رابطهه تحقيق مبني بر  هاي هي فرضي همه تأييدچه بيان شد و  با توجه به آن

ميزان وابستگي اصتصادي خهانواده   ،ميزان درآمد ،متغيرهاي ميزان تحصيالت با زنانسن ازدواج 

ايط بهه شهر   زنميزان اهميت شرايط اصتصادي همسر، ميزان توجه خهانواده  ، زنپدري به درآمد 

مسهئله ازدواج  كهه   دريافهت تهوان   از همسر آينده، مي ميزان توصعات غيرِمادي و اصتصادي داماد

تأثير عوامل اجتمهاعي، فهردي و خهانواده صابهل تبيهين      مند بوده و تحت  دختران موضوعي نظام

در سه حوزه فردي، خانواده و اجتمهاا صابهل انتظهار اسهت. از     پيشنهادها   ارايهرو   از اين است.

هاي زندتي به جوانان اشاره نمود، تها دوام و   آموزش مهارتتوان به  اين پيشنهادات مي ي هجمل

كهه   ياد بگيرندپايداري زندتي مشترک افزايش يافته، اميد به ازدواج موفق بيشتر شود. اتر افراد 

ترک ها را اداره نمايند، نگراني از شروا زندتي مشه  برو شوند؛ و آن چگونه با مشکالت خود رو

همچنهين اتخهاذ تهدابيري     تيرنهد.  كمتر شده و افراد با اميدواري بيشتري تصميم به ازدواج مهي 

ها نسبت به برتزاري مراسم ازدواج به صهورت سهاده و كهم     همچون تشويق جوانان و خانواده

نگرش در  تغيير، ها هها، بنيادها و مؤسس هاي ازدواج تروهي توسط دانشگاه هزينه، برپايي جشن

  ها نگرش جامعه نسبت به تساوي تحصيلي و شغلي زوج تغيير، ها اختالف سني بين زوج مورد
 جج

                                                 
1-  Isen, & Stevenson 
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ههاي جهوان،    تسهيالت مالي و بانکي بها حهداصل سهود و كهارمزد بهه زوج      ارايهو فراتير كردن 

 تواند در كاهش سن ازدواج مؤثر باشد.  مي
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