
 512ـ493: 1395 زمستان، 4، شمارة 14، دورة توسعه و سياستزن در 

  

  
  
  

آميز و ميانگين سن زنان و مردان در نخستين  مخاطرهجامعة 
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  چكيده
توانند تصميمات زنـان و مـردان را    آميزند كه مي گسترش بيكاري و افزايش وقوع طالق از مصاديق جامعة مخاطره

هـاي جامعـة    هـدف بررسـي رابطـة بـين شـاخص     مطالعـة حاضـر بـا    . تأثير قرار دهند دربارة تشكيل خانواده تحت
در سـطح   1390هاي سرشماري  آميز با ميانگين سن زنان و مردان در نخستين ازدواج و با استفاده از داده مخاطره

هـاي   ها نسـبت درخـور تـوجهي از تفـاوت     دهد كه اين شاخص نتايج تحقيق نشان مي. شهرستان انجام شده است
درصـد از   38درصـد از واريـانس ميـانگين سـن مـردان و       51(كنـد   را تبيين ميشهرستاني موجود در سن ازدواج 

متغيرهاي ميـزان بيكـاري و   (هاي اقتصادي  خاص، شاخص طور به). واريانس ميانگين سن زنان در نخستين ازدواج
ين رابطـة  با ميانگين سن زنان و مردان در نخستين ازدواج بيشـتر ) ميزان بيكاري بين افراد داراي تحصيالت عاليه

گرفته از ديگر متغيرهايي است كه با ميانگين سن هر دو جنس در نخسـتين   درصد مردان طالق. مستقيم را دارند
زايـي و افـزايش    توان انتظار داشت اقـدامات مـؤثر در اشـتغال    ها، مي اساس اين يافته بر. ازدواج رابطة مستقيم دارد

  .معه، ازدواج و تشكيل خانواده را در كشور تسهيل كندآميزي جا پايداري ازدواج، از طريق كاهش مخاطره
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  مقدمه
 تـوان  واقـع، ازدواج را مـي   در. گيري نهـاد خـانواده بـوده اسـت     ازدواج از ديرباز بستر اصلي شكل

هـا و روابـط اجتمـاعي خـود      اجتماعي تلقي كرد كه زن و مرد بر پايـة باورهـا، ارزش   اي سرمايه
هرچه ميزان خطرپذيري اين سرمايه كمتر باشد، پيامـدهاي  . طور مشترك در آن حضور دارند به

تر است و در مقابـل هرچـه خطرپـذيري آن افـزايش يابـد،       بيني و احتماالً مطلوب آن قابل پيش
  ].34ـ27، 5[تر است  بيني و احتماالً نامطلوب آن در زندگي افراد نيز غيرقابل پيش پيامدهاي

 ازدواج نيز روندهاي و مير، الگوها و هاي جمعيتي، همچون باروري و مرگ همانند ديگر پديده
توان به افزايش  از جملة اين تغييرات مي. است شده تغييرات زيادي دچار اخير هاي دهه طول در

سن در نخستين ازدواج در هر دو جنس، كاهش فاصلة سني زوجين و نيز افزايش وقوع ميانگين 
تا  1350ميزان طالق در ايران از اواسط دهة . طالق در اكثر نقاط دنيا، از جمله ايران، اشاره كرد

در هـزار   154در هـزار بـه    4/79روندي افزايشـي داشـته و از   ) 2013ـ1977( 1390اوايل دهة 
دهـد بـين    نتايج وضعيت تغييرات سن ازدواج در ايران نيـز نشـان مـي   ]. 10[است  افزايش يافته

سال و ميانگين سـن   5/23سال به  5/18، ميانگين سن ازدواج زنان از 1390تا  1345هاي  سال
همچنين، افزايش ميانگين سن ]. 1[سال افزايش يافته است  8/26سال به  0/25ازدواج مردان از 

  ).سال 2سال در مقابل تقريباً  5يعني (گيرتر از مردان است ازدواج بين زنان چشم
توان پيامدهاي نوسازي يا تحوالت اقتصـادي و اجتمـاعي منـتج از آن     چنين تغييراتي را مي

انـد كـه بـه اهميـت      دونالد، ديسون، ميشل و گود از انديشـمنداني  اوپنهايمر، مك. در نظر گرفت
و تغييرات اقتصادي، اجتماعي و جمعيتي همراه آن شدن، شهرنشيني و توسعة اقتصادي  صنعتي

البتـه  . كننـد  هـا را تجربـه مـي    طور نـاگزيري آن  كنند؛ روندي كه همة جوامع تقريباً به اشاره مي
اي نيـز مـورد توجـه     منطقه هاي ويژگي به توجه با ازدواج الگوهاي هاي موجود در مطالعة تفاوت

 اسـت  ضـروري  و مهـم  رو اين از ازدواج عة جغرافياييمطال .قرار گرفته است انديشمندان اجتماعي
. انـد  متفـاوت  هم با فرهنگي ـ اقتصادي و اجتماعي هاي ويژگي لحاظ بستر و به مختلف مناطق كه
 جغرافيـايي  منـاطق  بـين  تـوجهي  درخور فرهنگي ـ اجتماعي و اقتصادي هاي تفاوت رو، اگر  اين از

  .]17[بود  خواهد ازدواج به افراد تمايل در ها تفاوت براي منبعي باشد، داشته وجود
توانند خطرپذيري ازدواج و تشكيل خانواده  هاي اقتصادي و اجتماعي مي برخي از اين تفاوت

در ارتبـاط بـا   . تأثير قرار دهند و به كاهش يا افزايش تمايل افراد به ازدواج منجـر شـوند   را تحت
كنـد كـه تحـوالت مـرتبط بـا       اشاره مـي  لددونا گذاري اين تحوالت اقتصادي و اجتماعي، مك اثر

ساختار اقتصادي و تغييرات ارزشـي و نهـادي مـرتبط بـا تشـكيل خـانواده درنهايـت جامعـه را         
كلي كاهش امنيت شـغلي،   طور آميز را به وي مصاديق جامعة مخاطره]. 18[كند  آميز مي مخاطره

مـردان را دربـارة تشـكيل     داند كـه تصـميمات زنـان و    افزايش بيكاري و افزايش وقوع طالق مي
طـور   اين رويكرد در بخش پيشينة نظري و تجربي به(دهند  تأثير قرار مي خانواده و باروري تحت
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هاي مهم   منزلة شاخص در اين مطالعه نيز، وضعيت اشتغال و طالق به). تر بحث خواهد شد كامل
ين سـن زنـان و مـردان در    ها بـا ميـانگ   شوند و رابطة آن آميزي جامعه در نظر گرفته مي مخاطره

آميـزي   هاي متعددي را بـراي مخـاطره   توان شاخص چند مي هر. شود نخستين ازدواج بررسي مي
در  شـده  جامعه در نظر گرفت، با توجه به محدوديت اطالعات موجود در منبع اطالعات اسـتفاده 

ما در دو  و تغييرات مهمي كه كشور) 1390نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن (اين مقاله 
و پايداري ازدواج تجربه كـرده اسـت،   ) ويژه اشتغال افراد داراي تحصيالت عاليه به(حوزة اشتغال 

. آميزي جامعه با استفاده از وضعيت اشتغال و طالق بررسي شـده اسـت   در اين مطالعه، مخاطره
ميـانگين  هاي شهرستاني  توانند تفاوت سؤال اصلي تحقيق اين است كه اين عوامل تا چه حد مي

  .سن زنان و مردان در نخستين ازدواج را تبيين كنند

  پيشينة نظري و تجربي
دارند، بـازار ازدواج را   ازدواج قابليت كه مرداني و زنان اجتماعي و جمعيتي اقتصادي، هاي ويژگي

اي مهـم ايـن    نكتـه  .گيرند مي ازدواج به تصميم آن در) مرد و اعم از زن(افراد  دهد كه شكل مي
. پـذيرد  ـ اقتصـادي و تغييـرات آن تـأثير مـي     هاي بازار ازدواج از بستر فرهنگـي  است كه ويژگي

هاي سني متفـاوت در حـال    كند كه تداوم و تغيير در وضعيت زناشويي گروه اظهار مي 1تيوبرس
وسـيلة   بـه دهندة اين است كه تصميمات زناشويي و برقراري رابطـه   حاضر و در طول زمان نشان

  ].15[شوند  نيروهايي از تداوم و تغيير در فرهنگ و اقتصاد تعيين مي
منزلة منشأ  به) شدن، شهرنشيني و ظهور اقتصاد مدرن طور خاص، صنعتي به(فرايند نوسازي 

فرهنگي و جمعيتي مـؤثر بـر خـانواده، مـورد توجـه بيشـتر        ـ تغييرات اقتصادي، اجتماعي  اصلي
وده است؛ مثالً، ميشل به تغيير ساختار اشتغال از كشاورزي بـه صـنعتي   انديشمندان اجتماعي ب

از نظر ]. 19[ كند هاي آن در حوزة ازدواج و تشكيل خانواده اشاره مي در جريان نوسازي و پيامد
وي، ويژگي اقتصاد كشاورزي، سن پايين ازدواج و  خانوارهاي پرتعداد بود، زيرا چنين معيشـتي  

داد كـه زودتـر ازدواج كننـد و فرزنـدان بيشـتري       ن امكان را به مردان مـي به لحاظ اقتصادي اي
شدن و افزايش شهرنشيني و توسعة اقتصادي چنين تنظيمات سـنتي   اما با صنعتي. داشته باشند
شـده   دهد كه هم سن ازدواج و هم تغيير مكانيسم ازدواج از تنظيم وي نشان مي. ريزد به هم مي

محموديان نيـز در ارتبـاط   . اداري با شهرنشيني و توسعة اقتصادي داردبه انتخاب آزاد رابطة معن
  ].6[كند  با تغييرات سن ازدواج در ايران به چنين مواردي اشاره مي

و  )كار نيروي در مشاركت(زنان  اشتغال افزايش ،)زنان بين ويژه به(افزايش سطح تحصيالت 
پيامـدهاي   منزلـة  بـه  كه هستند از عواملي ازدواج، از مادي جوانان مادي و غير انتظارات تغيير در
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در ارتباط بـا زنـان،   . اند اجتماعي تأثيرگذار بر ازدواج و تشكيل خانواده مطرح ـ تغييرات اقتصادي
 اسـتقالل  رشـد  و تحصـيالت  افـزايش  كـه  انـد  داده نشـان  اي گسترده شناختي جمعيت مطالعات
]. 22؛ 21؛ 13؛ 11[اسـت   زناشـويي  اپايـداري ن و ازدواج سن افزايش اصلي عامل زنان اقتصادي

كرده بيشتر از  اند كه نگرش به برابري جنسيتي بين زنان تحصيل طالب و گودرزي نيز نشان داده
هاي قوميتي و مذهبي بيشتر  سواد و با تحصيالت پايين است و تأثير تحصيالت از تفاوت زنان بي

بـراي مثـال   (هـاي جنسـيتي    فزايش برابـري دار مثبت بين ا همچنين، يك رابطة معنا]. 4[است 
هـاي   هـاي سياسـي، برابـري در مقـام     برابري در آموزش، برابري در اشتغال، برابـري در فعاليـت  

و ميانگين سـن ازدواج بـين زنـان وجـود دارد     ...) پاية حكومتي، برابري در انتخاب همسر و  بلند
ان مناسـب ازدواج را پـس از اتمـام    دهند امروزه در ايـران بيشـتر زنـان زمـ     نتايج نشان مي]. 6[

دهنـدة   كنند كـه ايـن موضـوع نشـان     تحصيالت دانشگاهي و يافتن استقالل اقتصادي مطرح مي
آقاجانيـان و تامسـون در   ]. 3[هاي جديد در جامعة زنان ايراني است  تغيير ارزشي و ظهور نقش

 خـانواده  اينكـه  كنند با ح ميها دربارة ازدواج و طالق در جامعة ايران مطر ارتباط با تغيير نگرش
 گرايي در جامعـه  گرايي، فردگرايي و مادي آرمان است، رشد مانده باقي قدرتمند نهادي ايران در

 را موجـب  وقـوع بيشـتر طـالق    و كمتـر  فرزند به تمايل ازدواج، در تأخير چون تغيير رفتارهايي
  ].10[است  شده

 تشـكيل  و خـانواده  اقتصـادي  تـأمين  در آنـان  تـاريخي  نقش به توجه در ارتباط با مردان، با
 گيـري  شـكل  در مـردان  اقتصـادي  اهميت موقعيـت  بر همواره پيشين تحقيقات مستقل، خانوار
آل ازدواج براي مردان در ايران، بعد از گذار بـه شـغل    اند؛ مثالً، موقعيت ايده داشته تأكيد ازدواج

تـرين عامـل    نداشتن شغل دائـم مهـم   دائم و شرايط مالي مناسب گزارش شده است و بيكاري و
 منـابع  تـأمين  طريـق  از را ازدواج اشـتغال . ]6؛ 3[اند  تأخير ازدواج در مردان در نظر گرفته شده

 مـردان  بـراي  تأثير اين و كند مي تسهيل خانوادة مستقل حفظ خانواده و تشكيل براي نياز مورد
اي اقتصادي و اجتمـاعي مـردان، شـغل    ه كلي، ويژگي طور به. ]20؛ 16؛ 12[است  زنان از تر مهم

دهـد، امـا تحصـيالت     احتمال ازدواج را افـزايش مـي  ) ويژه مسكن به(ثابت، درآمد باال و مالكيت 
 بـراي . دهـد  اندازد و ميانگين سن ازدواج آنان را افزايش مـي  بيشتر ازدواج مردان را به تأخير مي

 تحصـيالت  بـه  يـابي  دسـت  منظـور  بـه  سالي بزرگ دوران در را خود تحصيالت كه مرداني مثال،
 كمتـري  شـانس  ندارند، دانشگاهي تحصيالت كه مرداني با مقايسه در دهند، مي ادامه دانشگاهي

  .]16؛ 15؛ 13[دارد  منفي اثر ازدواج شانس بر مردان بيكاري ميزان و دارند ازدواج براي
كنـد   ديگـر بررسـي مـي   اپنهايمر پيامد تغييرات اجتماعي و اقتصادي بـر ازدواج را از بعـدي   

كند كه اين تغييرات به تضعيف اطمينان افراد بـه زنـدگي آينـده و     او چنين استدالل مي]. 20[
از نظـر وي، يـك پيونـد    . شـود  هاي آتي افراد منجر مـي  عدم قطعيت در مورد موقعيت و ويژگي

يـك   .مكانيسـم انتخـاب و انطبـاق   : شـود  بخش از طريق دو مكانيسم حاصل مي زناشويي رضايت



  497   ...آميز و ميانگين سن زنان و مخاطرهجامعة 

گيرد كـه در آن افـراد براسـاس     اي از فرايندهاي انتخاب شكل مي پيوند موفق از طريق مجموعه
جريان انطباق به بعد از ازدواج يا در طـول  . زنند هاي مشابه يا مكمل دست به انتخاب مي ويژگي

هـاي موجـود را بـراي افـزايش كيفيـت       شود كه در آن زوجين ويژگي جريان نامزدي مربوط مي
اي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد، تأثير تغييرات اقتصـادي و   اما نكته. كنند د خود تعديل ميپيون

بنـدي ازدواج و انحـالل    اجتماعي بر اهميت مرتبط با اين دو مكانيسم و پيامدهاي آن براي زمان
در اين رابطه، دو نوع عدم اطمينان، كـه بـه تـأخير يـا انحـالل زناشـويي منجـر        . زناشويي است

مدت افـراد   هاي ذاتي و بلند اول، عدم قطعيت در مورد ويژگي. گيرد شود، مورد توجه قرار مي يم
دوم، عدم قطعيت در مورد فرايند انطباق كه بعـد از  . شوند كار گرفته مي كه در فرايند انتخاب به

منشـأ اصـلي ايـن نـوع عـدم قطعيـت، در جامعـة صـنعتي و در ماهيـت          . گيرد ازدواج شكل مي
بندي گذار بـه اشـتغال ثابـت اسـت، زيـرا اشـتغال        سالي و زمان ي اقتصادي دوران بزرگها نقش

كننـدة پايگـاه اقتصـادي و اجتمـاعي      دهـد و تعيـين   ساختار چرخة زندگي زوجين را شكل مـي 
تـأثير قـرار    ها را در بازار ازدواج تحت از آنجا كه موقعيت افراد در بازار كار، موقعيت آن. هاست آن
بنـدي   تواننـد بـر زمـان    دهند مـي  تأثير قرار مي املي كه گذار به اشتغال ثابت را تحتدهد، عو مي

هاي اقتصادي و اجتماعي افراد از اين  بنابراين، تأكيد اپنهايمر بر ويژگي. ازدواج نيز تأثير بگذارند
ها تا حد زيـادي در دوران جـواني نـامعلوم و غيرقابـل      گي گيرد كه اين ويژ مسئله سرچشمه مي

انداز آينـدة   پس، زماني كه چشم. گيرند تأثير عوامل بيروني قرار مي شدت تحت اند و به بيني يشپ
تا حد زيادي نامعلوم باشد، موقعيت مردان در بازار ازدواج را ) ويژه در ارتباط با اشتغال به(مردان 

  .اندازد كند و ازدواجشان را به تأخير مي دشوار مي
 كـه  اجتمـاعي  تغييـرات  از مـوج  دو بـا  پـايين  باروري ظهور كه كند مي دونالد استدالل مك
. ]18[اسـت   انـد همـراه   داشـته  گذشته سال 40 در خانواده گيري شكل رفتار بر عميقي تأثيرات
 گسـترش  اين مـوج شـامل  . تثبيت شد 1970آغاز و در دهة  1960دهة  در تغيير موج نخستين

آغـاز شـد    1980در دهة  دوم موج. است 1)سيانعكا يا همان نوسازي(اجتماعي  ليبراليسم سريع
 تـر  مهـم  و از همـه  اقتصـادي  آزادسازي در جهت شديد تغييري تثبيت شد كه 1990و در دهة 

  .شود را شامل مي )جديد داري سرمايه يا همان(كار آزاد  بازار
 تغييرات ها و ارزش تغيير دهة گذشته چهار در اجتماعي تغييرات از بزرگ موج نخستين

 تغييرات يك ظرفيت بزرگ در افراد به منظور اين. هاست مرتبط با آن قانوني و نهادي
 انعكاسي، نوسازي در. فراهم كرده است را خود هويت ساختن و شخصي استقالل كردن دنبال
در  .خودند اعمال نتايج افراد مسئول و شوند آزاد مي هنجاري و نهادي هاي محدوديت از افراد

هاي طالق را، كه قبالً توسط قانون و  گيري خانواده، نوسازي انعكاسي محدوديت ارتباط با شكل
شد، از ميان برداشته است و بسياري از كشورها قوانيني را با  هاي اجتماعي منفور تلقي مي نرم

                                                        
1. no-fault divorce laws 



  1395 زمستان، 4، شمارة 14، دورة توسعه و سياستزن در   498

اي ه زيستي هم دونالد، ظهور از نظر مك. اند تصويب كرده 1»قوانين طالق جرم نيست«عنوان 
انعكاسي ايجاد  نوسازي همراه با كه گريزي ريسك منزلة محصول به توان مي خارج از ازدواج را

 نتيجه اند؛ در آگاه طالق خطر باالي زنان از فردي، بنابراين، در سطح. شده است در نظر گرفت
كار  سابقة و كار بازار بيشتر به دنبال كنند و اعمال مي بيشتري توجه و دقت شوهر انتخاب در

  .اقتصادي مستقل كند لحاظ به را ها آن كه هستند
 يابـد  مي افزايش افراد براي) ريسك(احتمال خطر  ،)داري جديد يعني سرمايه(دوم  مفهوم در

معرض خطـر   در افراد بيشتر اي، در چنين جامعه. شود تبديل مي آميز جامعه به جامعة مخاطره و
 بـر  آن تأثيرات جديد داري سرمايه از جنبه ترين مهم .شوند نتيجه خطرگريز مي گيرند، در قرار مي

 خدمات در توليد سريع افزايش با صنعت ساختار تجديد: از ندا عبارت تأثيرات اين .است كار بازار
 هـاي  اتحاديـه  كـاهش  و كارفرمايـان  و كـارگران  ميان مذاكرة مستقيم بخش توليد؛ در و كاهش
پـذيري اشـتغال    انعطـاف  انسـاني؛  سـرماية  بـاالتر  سطوح به كار نيروي تقاضاي در تغيير بزرگ؛

 حجـم كـار،   قراردادها، اخراج از كـار،  پذيري در انعطاف و )سيستم درون در آسان حركت امكان(
 منزلـة  بـه  سازي كوچك مدت؛ كوتاه هاي فعاليت انجام به مطلق تعهد اما كار ساعات و كار شرايط

و توافـق بـه منظـور افـزايش مؤسسـات       هـا؛  هزينـه  مدت به منظور كـاهش  كوتاه استراتژي يك
 هـاي  انـد پـاداش   موفـق  خـود  موقعيـت  در كه كساني به جديد داري سرمايه. تخصصي تر كوچك
 ايـن  بـر  .ناخوشـايند اسـت   قبول ندارنـد،  اين سيستم را كه كساني براي اما دهد، مي ارائه بزرگ
است كه  جديد داري نظام سرمايه توجه درخور هاي ويژگي از يكي درآمد نابرابري افزايش اساس،

 افـزايش  زيادي به حد تا جديد داري نتيجه، سرمايه در .ناامني در اشتغال را با خود به همراه دارد
  .شود مي در جامعه منجر )ريسك(خطر  احساس

نتايج مطالعة هاركنت و كوپربرگ كه بر والدين مجـرد در شـهرهاي ايـاالت متحـده انجـام      
اسـاس   بـر ]. 14[كنـد   هـاي اقتصـادي بـر ازدواج را تأييـد مـي      ثير شرايط و فرصتاند نيز تأ داده
هاي اين مطالعه، تحصيالت هم بين مادران و هم بين پدران رابطة معنـاداري بـا گـذار بـه      يافته

اين رابطه با در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي مادران و پدران تا حدود اندكي تقليل . ازدواج دارد
با وجود اين، تـأثير سـطح تحصـيالت در گـذار بـه ازدواج بـا كنتـرل        ). شود د ميمحدو(يابد   مي

بنـابراين، ميـزان   . شـود  شرايط بازار كار براي سطح خاصي از تحصيالت تا حد زيادي ناپديد مـي 
مشـابه  ...) كمتر از دبيرستان، دبيرسـتان يـا دانشـگاهي   (ازدواج پدران در هر سطح از تحصيالت 

به همـين ترتيـب،   . هاي اقتصادي يكساني را در اختيار داشته باشند ا فرصته خواهد بود، اگر آن
كننـد، اگـر    هـاي مشـابهي از ازدواج را تجربـه مـي     زنان نيز با سطح تحصـيالت متفـاوت ميـزان   

دليل اين موضوع اين است كه موقعيت بازار كار با . هاي اقتصادي يكساني را داشته باشند فرصت
هاركنـت و كـوپربرگ چنـين اسـتدالل     . يابـد  د زيادي بهبـود مـي  افزايش سطح تحصيالت تا ح

كنند كه موقعيت بازار كار ضعيف، به دليل تأثيري كه بر موقعيت اقتصادي، تحـرك شـغلي،    مي
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بـه تـأخير در   ) ويـژه در مـورد مـردان    بـه (گذارد  هاي پيش روي افراد مي امنيت شغلي و فرصت
وه بـر ايـن تـأثير مسـتقيم، شـرايط اقتصـادي تـأثير        اما عـال . شود ازدواج و يا مانع آن منجر مي

مستقيمي بر گذار به ازدواج دارد، زيرا ناكفايتي و عدم امنيت اقتصادي منبـع رايـج اخـتالف     غير
  .در روابط بين دو جنس است

مجموع، با توجه به تأكيد مطالعات پيشـين بـر اهميـت عوامـل اجتمـاعي و اقتصـادي در        در
، سعي ]18[دونالد  مك» آميز جامعة مخاطره«قاله با توجه خاص به مفهوم بندي ازدواج، اين م زمان

. بندي ازدواج ارتباط دارنـد  آميزي جامعه با زمان دارد نشان دهد تا چه حد ابعاد مختلف مخاطره
اساس اهميت نظـري و نيـز    كه خود بر(آميزي  هاي مختلف مخاطره بدين منظور، ارتباط شاخص

هاي شهرستاني ميانگين سن ازدواج زنان و مردان در  با تفاوت) شوند مي اي انتخاب محدوديت داده
  .پردازد مي شده ها و روش استفاده بخش بعد به معرفي داده. شود نخستين ازدواج بررسي مي

  و روش تحقيقها  داده
آميزي جامعه با ميانگين سن زنان و مـردان در   هاي مخاطره به منظور بررسي رابطة بين شاخص

 1390هاي سرشماري عمـومي نفـوس و مسـكن     هاي ايران از داده ازدواج در شهرستان نخستين
تحليـل   شـده  رو، روش اسـتفاده  ايـن  از. استفاده شـد ) شهرستان 397شامل (در سطح شهرستان 

هاي مقطعي استفاده شده اسـت، تجزيـه و تحليـل     از آنجا كه در اين مطالعه از داده. ثانويه است
  .گيرد ه صورت مقطعي انجام ميها نيز ب داده

هـاي مسـتقل تحقيـق در سـطح      توجه به اين نكته ضروري است كه متغير وابسته و متغيـر 
متغيـر وابسـته   . هاي فردي نيست اند و اين مطالعه در پي تبيين سنجيده شده) شهرستان(كالن 

ين با استفاده اين ميانگ. هاي كشور است يك از شهرستان ميانگين سن در نخستين ازدواج در هر
در اين روش، ميانگين سن در نخستين ازدواج با استفاده از نسـبت  . از روش هاينل محاسبه شد
فرمـول   1رابطـة  . شـود  سالگي، كه سن تجرد قطعي است، محاسبه مي تجرد از بدو تولد تا پنجاه

بـه  شـايان ذكـر اسـت كـه     ). 7: براي جزئيات بيشتر رك(دهد  محاسبة روش هاينل را نشان مي
هـاي نفـوس و مسـكن كشـور روش      دليل فقدان اطالعات مربـوط بـه ازدواج اول در سرشـماري   

  .شود استفاده مي) يعني هاينل(مسقيم برآورد ميانگين سن در نخستين ازدواج  غير
  

)1(                                                               	 =	 ∑ ∗  
سـاله   هـاي سـني پـنج    را در گروه سالگي نسبت تجرد از بدو تولد تا پنجاه∑  Si، 1در رابطة 

  .است سالگي بيانگر نسبت تجرد در پنجاه S50دهد و  نشان مي
آميـزي جامعـه را در ارتبـاط بـا      هاي مستقل تحقيق شامل چهار متغيرند كه مخـاطره  متغير

  :سنجند وضعيت اشتغال و طالق مي
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همسر بر اثر طالق بر جمعيـت حـداقل    گرفته كه از تقسيم جمعيت بي طالق افراد درصد. 1
گسـيختگي ازدواج درنظـر گرفتـه     هم منزلة شاخص خطر از شود و به كرده حاصل مي يكبار ازدواج
هـاي طـالق اسـتفاده نشـده      اي از ميزان شايان ذكر است كه به دليل محدوديت داده. شده است

دفترخانـة   يـا  احـوال  ثبـت  ادارة فاقد 1390هاي كشور در سال  رستاناست، زيرا تعدادي از شه
  .ها وجود ندارد نتيجه گزارشي از آمار طالق در مورد اين شهرستان اند و در ازدواج و طالق بوده

و  ساله ساله و بيشتر بر كل جمعيت فعال ده كه از تقسيم جمعيت شاغل ده اشتغال ميزان. 2
  .شود بيشتر حاصل مي

ساله و  ساله و بيشتر بر كل جمعيت فعال ده بيكاري كه از تقسيم جمعيت بيكار ده انميز. 3
  .شود بيشتر حاصل مي

ميزان بيكاري جمعيت داراي تحصيالت عاليـه كـه از تقسـيم بيكـاران داراي تحصـيالت      . 4
  .محاسبه شده است 1390و بيشتر در سال  ساله عاليه بر جمعيت ده

بـا توجـه بـه    . شـود  اين مطالعه با اين چهار متغير سنجيده مي آميز بودن جامعه در مخاطره
 از دومتغيـره  هـاي  تحليـل  اي است، براي اينكه سطح سنجش متغيرهاي وابسته و مستقل فاصله

 يـا  متغيـره  چنـد  خطي رگرسيون متغيره از چند هاي تحليل براي و پيرسون R ضريب همبستگي
Ordinery Least Square )OLS (شـده  و بستة آماري استفاده شود مي استفاده stata12  خواهـد 

هـاي   دست آوردن نتـايج قابـل اتكـا، قبـل از اجـراي مـدل       شايان ذكر است كه به منظور به. بود
بـودن توزيـع متغيرهـا، وجـود      هاي اصلي رگرسيون خطي، يعنـي نرمـال   فرض تحقيق ابتدا پيش

گي بين متغيرهاي مسـتقل تحقيـق   رابطة خطي بين متغيرهاي وابسته و مستقل، فقدان همبست
  .شوند مانده بررسي مي هاي مقادير باقي و برابري واريانس

  هاي تحقيق يافته
هـاي اسـتاني و شهرسـتاني     دهد كـه تفـاوت   محاسبة ميانگين سن در نخستين ازدواج نشان مي

 بـراي  ازدواج نخسـتين  در سـن  ميـانگين . بندي ازدواج در كشور وجود دارد چشمگيري در زمان
 زنـان  بـراي  و ايـالم  اسـتان  در سالگي 9/28 تا خراسان جنوبي  استان در سالگي 7/24 از مردان

اسـت   نوسـان  در ايـالم  اسـتان  در سـالگي  3/26 تـا  خراسـان جنـوبي   استان سالگي در 7/21 از
  .)1شكل (
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ميانگين سن در نخستين ازدواج به تفكيك جنس و استان محل سكونت در ايران در سال . 1شكل  
1390  

  ]9[مركز آمار ايران : منبع پردازش
  

  )زنان( 1390توزيع شهرستاني ميانگين سن در نخستين ازدواج در ايران در سال . 2شكل 
  ]9[مركز آمار ايران : منبع پردازش
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  )مردان( 1390شهرستاني ميانگين سن در نخستين ازدواج در ايران در سال توزيع . 3شكل 
  ]9[مركز آمار ايران : منبع پردازش

  
ازدواج را بـه ترتيـب بـراي زنـان و مـردان در       نخستينتوزيع ميانگين سن در  3و  2هاي  شكل

خوبي  را بهها  بندي ازدواج در شهرستان دهند و ناهمگوني در زمان هاي كشور نشان مي شهرستان
از  شهرستان سطح در مردان و زنان بين ازدواج نخستينسن در  ميانگين تفاوت .كنند منعكس مي

 از مردان براي ازدواج نخستين در سن ميانگين كه طوري هاي استاني نيز شديدتر است؛ به تفاوت
 در سالگي 4/30 تا )بلوچستان سيستان استان در واقع(سوران  و سيب شهرستان در سالگي 1/22

آباد  خليل شهرستان در سالگي 9/18 از زنان براي و) كرمانشاه استان در واقع(گيالنغرب  شهرستان
 يعنـي . اسـت  نوسان گيالنغرب در شهرستان در سالگي 9/27تا ) رضوي خراسان استان در واقع(

هاي  شهرستانازدواج در . است استاني سطح نوسانات برابر دو تقريباً شهرستاني سطح در ها تفاوت
كه سن  افتد؛ درحالي تري اتفاق مي كلي در سنين پايين طور واقع در شرق و تا حدي مركز كشور به

  .طوركلي باالتر است هاي غربي و جنوب غربي به ازدواج در شهرستان
اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه افزايش ميـانگين سـن در نخسـتين ازدواج در     نكته
بررسي وضعيت طـالق در دورة  . ويژه در پنج دهة اخير، همراه افزايش ميزان طالق بوده است ايران، به

دهـد كـه شـاخص نسـبت ازدواج بـه       نشان مـي  4در شكل  1390تا  1384هاي  ساله بين سال شش
ازدواج بـه ازاي هـر طـالق در     4/9نسبت ازدواج به طالق از . طالق در ايران در حال كاهش بوده است

بنابراين، طي ايـن  . كاهش پيدا كرده است 1390ازدواج به ازاي هر طالق در سال  1/6به  1384سال 
) مخـرج كسـر  (با شدت بيشتري كاهش يافته و يا فراواني طالق ) صورت كسر(مدت يا فراواني ازدواج 

دهـد، فراوانـي ازدواج بـا فـراز و      نشان مي 4گونه كه شكل  همان. با شدت بيشتري افزايش يافته است
افزايش يافته، اما تـا انتهـاي ايـن دهـه      1380كه، در نيمة دهة  طوري به. هايي همراه بوده است نشيب

اين در حالي اسـت كـه فراوانـي    . رو شده است با كاهش اندكي روبه 1390تقريباً ثابت بوده و در سال 
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دهـد   مـي هـا نشـان    همچنين، يافتـه . طالق طي اين دوره به صورت خطي در حال افزايش بوده است
كـه،   طـوري  بـه . هـاي كشـور وجـود دارد    هاي چشمگيري در ميزان خالص طالق در بين استان تفاوت

هـاي يـزد و    در هزار در اسـتان  2در هزار در استان تهران تا اندكي بيش از  9/4ميزان خالص طالق از 
اسـت   بـديهي ). 5شـكل  (در هزار در استان سيسـتان و بلوچسـتان متفـاوت اسـت      4/1ايالم و حتي 
توانند از عوامل مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ناشي شوند كـه شايسـته    هايي مي چنين تفاوت

  .است در مطالعات آينده بررسي شوند

هاي  در ايران بين سالتعداد طالق، تعداد ازدواج و وضعيت شاخص نسبت ازدواج به طالق . 4شكل 
  1390تا  1384

  ]2[سازمان ثبت احوال : منبع پردازش

  1390توزيع استاني ميزان خالص طالق در ايران در سال . 5 شكل
  ]9[و مركز آمار ايران ] 2[سازمان ثبت احوال : منبع پردازش
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تواند  گسيختگي ازدواج، وضعيت اشتغال نيز مي هم گونه كه اشاره شد، عالوه بر خطر از همان
] 8[گيري نيروي كـار   طبق نتايج آمار. پذيري جامعه به شمار آيد يكي از عوامل مؤثر در مخاطره

افـزايش   1390درصـد در سـال   3/12بـه   1385درصد در سـال   3/11 ميزان بيكاري در كشور از
درصـد  9/36درصد بـه   4/40كه طي همين مدت ميزان مشاركت اقتصادي از  حالي يافته است؛ در

كه در معرض ازدواج قرار (ساله  29ـ15همچنين، ميزان بيكاري در جمعيت . كاهش يافته است
هـاي   كه اين ميزان در سـال  طوري افزايشي داشته است؛ بههاي اخير همواره روند  در سال) دارند

 7و  6هـاي   شكل. درصد است 24و  5/25، 1/22، 4/20به ترتيب  1390و  1389، 1388، 1387
سـاله و ميـانگين سـن در نخسـتين      29ــ 15دهند كه بين ميزان بيكاري در جمعيـت   نشان مي

كه ميانگين باالي سن ازدواج براي زنان و  هايي ي مستقيم وجود دارد؛ يعني استان ا ازدواج رابطه
  .بيكاري نسبتاً باالتري نيز دارند  مردان دارند، ميزان

  1390ساله در ايران در سال  29ـ15توزيع استاني ميانگين سن ازدواج زنان و ميزان بيكاري جمعيت . 6شكل 
  ]9[مركز آمار ايران : منبع پردازش
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ساله در كشور در  29ـ15توزيع استاني ميانگين سن ازدواج مردان و ميزان بيكاري جمعيت . 7 شكل
  1390سال 
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آميزي جامعـه   بندي ازدواج و مخاطره تاكنون براساس آخرين اطالعات موجود، وضعيت زمان
در . هاي كشور به تصوير كشيده شـد  شهرستانها و  در استان) اساس وضعيت اشتغال و طالق بر(

آميز به بررسـي   گويي به سؤال اصلي تحقيق و تحت عنوان مدل جامعة مخاطره ادامه، براي پاسخ
  .پردازيم بندي ازدواج مي آميزي جامعه با زمان رابطة مخاطره

ين به ترتيب تعداد مشاهدات، ميانگين، انحراف معيار و همچنين كمترين و بيشـتر  1جدول 
تـرين   ، پـايين 1در جـدول   .دهد آميز را نشان مي هاي مربوط به مدل جامعة مخاطره مقدار متغير

گرفته در بين زنان و مردان ساكن در استان خوزستان و باالترين درصد افـراد   درصد افراد طالق
 تـرين ميـزان   پـايين . شـود  گرفته در بين زنان و مردان ساكن در استان تهران مشاهده مي طالق

بيكاري جمعيت داراي تحصيالت عاليه نيز در شهرستان سرباز در استان سيسـتان و بلوچسـتان   
تواند تا حدي با درصد پايين افراد داراي  الزم به توضيح است كه اين پديده مي. شود مشاهده مي

ايـن شهرسـتان    1390طبـق نتـايج سرشـماري    . تحصيالت عاليه در اين شهرستان مرتبط باشد
بـاالترين ميـزان بيكـاري جمعيـت داراي     . د افـراد داراي تحصـيالت عاليـه را دارد   كمترين درص

  .تحصيالت عاليه هم به شهرستان رامسر در استان مازندران تعلق دارد
  
  1390هاي كشور در سال  آميز در ميان شهرستان نتايج توصيفي متغيرهاي مدل جامعة مخاطره. 1جدول

 شهرستان
بيشترين 
 مقدار

رين كمت  شهرستان
 مقدار

انحراف 
 معيار

 متغير ميانگين

 تهران
 )تهران(

20/2 
 گتوند

 )خوزستان(
درصد مردان   73/0 33/0 17/0

 گرفته طالق

 تهران
 )تهران(

72/3 
 انديكا

 )خوزستان(
 گرفته درصد زنان طالق 39/1 54/0 33/0

 ابوموسي
هرمزگان(

( 
8/98 

 بشاگرد
 )هرمزگان(

 ميزان اشتغال 00/85 63/8 81/46

 بشاگرد
هرمزگان(

( 
18/53 

 ابوموسي
 )هرمزگان(

 ميزان بيكاري 62/14 10/8 16/1

 رامسر
 )مازندران(

00/42 
 سرباز

 )سيستان(
69/0 43/9 90/17 

ميزان بيكاري جمعيت 
 تحصيالت عاليه داراي

  ]9[مركز آمار ايران : منبع پردازش
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متغيرهاي مستقل با متغير وابسته در مدل داري رابطة  جهت و شدت همبستگي و سطح معنا. 2جدول 
  آميز جامعة مخاطره

 معناداري

ميانگين سن 
در نخستين 

 )نناز(ازدواج 

 معناداري

ميانگين سن
در نخستين 

 )انمرد(ازدواج

 متغير

 گرفته درصد مردان طالق 14/0 ** -00/0 غيرمعنادار

 گرفته درصد زنان طالق - 06/0 معنادار غير -15/0 غيرمعنادار

 ميزان اشتغال - 16/0 ** -25/0 **

 ميزان بيكاري 27/0 ** 35/0 **

** 19/0 ** 37/0 
ميزان بيكاري جمعيت
 داراي تحصيالت عاليه

  % 99معنادار در سطح ** ؛ % 95معنادار در سطح : * توضيح
  

داري رابطة متغيرهاي مستقل با متغير وابسته  جهت و شدت همبستگي و سطح معنا 2جدول 
گرفته با ميانگين سن زنان  متغير درصد مردان طالق. دهد آميز نشان مي مدل جامعة مخاطره را در

كـه بـا ميـانگين سـن مـردان در نخسـتين ازدواج        در نخستين ازدواج همبستگي ندارد، درحالي
از طرفي، متغير درصد زنان ). 14/0 ضريب همبستگي(داري دارد  همبستگي ضعيف مثبت و معنا

بستگي نزديـك بـه صـفري بـا ميـانگين سـن مـردان در نخسـتين ازدواج دارد،         گرفته هم طالق
داري با ميانگين سن زنان در نخستين ازدواج  كه اين متغير همبستگي ضعيف منفي و معنا درحالي

گيري كرد كـه   توان چنين نتيجه ، مي2با توجه به نتايج جدول ). -15/0 ضريب همبستگي(دارد 
ميزان بيكـاري جمعيـت   ين ازدواج بيشترين همبستگي را با متغير ميانگين سن مردان در نخست

اين در حالي است كه ميانگين سن زنان در ). 37/0 ضريب همبستگي(دارد  داراي تحصيالت عاليه
). 35/0ضـريب همبسـتگي  (نخستين ازدواج بيشترين همبستگي را با متغير ميزان بيكـاري دارد  

ميـزان بيكـاري   ، ميزان بيكاري ،ميزان اشتغال(اشتغال  كلي، متغيرهاي مربوط به وضعيت طور به
در مقايسه با متغيرهاي مربوط به طالق همبستگي باالتري را با  )تحصيالت عاليه جمعيت داراي

  .ميانگين سن در نخستين ازدواج در بين هر دو جنس دارند
دهد  يز نشان ميآم متغيره در ارتباط با مدل جامعة مخاطره نتايج اولية تحليل رگرسيون چند

مدل هم در ارتباط با ميانگين سن مردان و هم در ارتبـاط بـا ميـانگين     Fاساس آزمون  بر. 1كه 
به عبارت ديگر، اين متغيرهاي مورد استفاده قادرنـد  . دار است سن زنان در نخستين ازدواج معنا

هاي كشـور را   تانداري واريانس موجود در ميانگين سن در نخستين ازدواج در شهرس طور معنا به
اين مدل مقدار درخور توجهي از واريانس ميـانگين سـن در نخسـتين ازدواج را    . 2تبيين كنند؛ 

درصد از واريـانس ميـانگين سـن     38درصد از واريانس ميانگين سن مردان و  51(كند  تبيين مي
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ـ  در مدل مردان، همة متغيرهاي مدل رابطة معنـا . 3؛ )زنان در نخستين ازدواج ا ميـانگين  داري ب
داري با ميـانگين   سن در نخستين ازدواج دارند، اما در مدل زنان متغير ميزان اشتغال رابطة معنا

متغير ميزان بيكاري بيشترين تأثير مثبت را بر ميـانگين سـن   . 4سن در نخستين ازدواج ندارد؛ 
كـه شهرسـتان   شايان ذكـر اسـت   . در نخستين ازدواج دارد) 64/0=بتا(و مردان ) 62/0=بتا(زنان 

عنـوان   ابوموسي واقع در استان هرمزگان و شهرستان گرمه واقع در اسـتان خراسـان شـمالي بـه    
  .اند ها حذف شده مشاهدات پرت از مدل

انجام شد كه ) variance inflation factor )vifدر مرحلة بعد، آزمون عامل تورم واريانس يا 
بـراي حفـظ   . اري و ميزان اشتغال را نشان دادنتايج آن همبستگي باال بين متغيرهاي ميزان بيك

ميانگين سن مردان و ميانگين سـن  (هاي وابسته  يكي از دو متغير در مدل، رابطة هر دو با متغير
متغير ميزان اشتغال در مدل مـردان  . هاي مختلف بررسي شد در حالت) زنان در نخستين ازدواج

و در مدل زنان رابطـة معنـاداري   ) 17/0=بتا( تأثير كمي بر ميانگين سن در نخستين ازدواج دارد
با وجود ايـن، زمـاني كـه ايـن متغيـر از مـدل حـذف        . با ميانگين سن در نخستين ازدواج ندارد

درصـد   6درصـد و در مـدل زنـان     14گذاري متغير ميزان بيكاري در مدل مـردان   شود، تأثير مي
بتا در متغير ميـزان بيكـاري در مـدل    يابد؛ يعني با حذف متغير ميزان اشتغال مقدار  كاهش مي
بنـابراين، تأثيرگـذاري   . يابـد  كاهش مي 56/0به  62/0و در مدل زنان از  53/0به  67/0مردان از 

ويژه بين مردان، تا حدودي از طريق ميزان  ميزان بيكاري بر ميانگين سن در نخستين ازدواج، به
شـده توسـط    ان واريـانس كـل تبيـين   همچنين، با حذف اين متغير ميز. گيرد اشتغال صورت مي

  ).هم در مدل مردان هم در مدل زنان(كند  مدل تغيير نمي
از طرفي، با حذف متغير ميزان بيكاري، رابطة معنادار و معكوس ميزان اشـتغال بـا ميـانگين    

با حذف متغير ميزان بيكاري مقدار . شود سن در نخستين ازدواج در بين هر دو جنس آشكار مي
. يابـد  افزايش مي  -42/0و  -37/0ير ميزان اشتغال در مدل مردان و زنان به ترتيب به بتا در متغ

مقدار واريانس . يابد شده هم در مدل مردان و هم در مدل زنان كاهش مي اما واريانس كل تبيين
درصـد   27درصد به  39درصد و در مدل زنان از  37درصد به  51شده در مدل مردان از  كل تبيين
بنابراين، به منظور حفظ مدلي كه داراي واريانس كل تبيين شده  بيشتر اسـت،  . يابد كاهش مي

ايـن  ) معكـوس (شود؛ هرچند نبايد از تـأثير منفـي    متغير ميزان اشتغال از مدل نهايي حذف مي
بررسـي رابطـة خطـي    . متغير بر ميانگين سن در نخستين ازدواج در بين هر دو جنس غافل بود

دهد كه هم در مدل مـردان و هـم در    ل مدل با متغير وابسته نيز نشان ميبين متغيرهاي مستق
همچنين، . مدل زنان همة متغيرهاي مدل رابطة خطي با ميانگين سن در نخستين ازدواج دارند

ترين رابطة خطي با ميـانگين سـن در نخسـتين     در هر دو مدل متغير ميزان بيكاري داراي قوي
  .ازدواج است
تايج مدل نهايي را در ارتباط با ميانگين سن مردان و زنـان در نخسـتين   ن 4و  3هاي  جدول

 ترتيب متغيرهاي ميزان شود، در مدل مردان به طور كه مشاهده مي همان. هند د ازدواج نشان مي
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 مـردان  و درصـد ) 52/0= بتـا (عاليـه   تحصـيالت  داراي بيكاري افراد ، ميزان)53/0= بتا(بيكاري 
بيشترين تا كمترين رابطه را با ميانگين سن مردان در نخسـتين ازدواج  ) 38/0=بتا (گرفته  طالق
 تحصـيالت  داراي بيكاري افراد بيكاري، ميزان در ارتباط با مدل زنان نيز متغيرهاي ميزان. دارند

گرفته به ترتيب داراي بيشترين تا كمترين رابطـه بـا ميـانگين سـن      طالق مردان عاليه و درصد
گرفته چه با ميانگين سن زنـان در نخسـتين    درصد زنان طالق. واج هستندزنان در نخستين ازد

كـه انتظـار    حالي داري ندارد؛ در ازدواج و چه با ميانگين سن مردان در نخستين ازدواج رابطة معنا
رفت با توجه به پيشينة نظري موجود اين متغير، حداقل با ميانگين سـن زنـان در نخسـتين     مي

گرفته هرچند با ميـانگين   از طرفي متغير درصد مردان طالق. داري داشته باشد معناازدواج رابطة 
طـور درخـور    دار دارد، اين رابطه بين مـردان بـه   سن هر دو جنس در نخستين ازدواج رابطة معنا

برابـر مقـدار آن در مـدل زنـان      مقدار بتا در مدل مـردان تقريبـاً دو  (توجهي بيشتر از زنان است 
  ).18/0و  38/0يب است؛ به ترت

  
آميز در ارتباط با ميانگين سن مردان  متغيره مدل جامعة مخاطره نتايج تحليل رگرسيون چند. 3جدول

  در نخستين ازدواج
 بتا داري معنا تي  خطاي معيارضريب رگرسيون نام متغير

 38/0 ** 19/121/061/5گرفتهدرصد مردان طالق
 -48/0 دارغير معنا -41/019/7-98/2گرفتهدرصد زنان طالق
 53/0 ** 34/109/012/14ميزان بيكاري

 52/0 ** 60/004/007/14ميزان بيكاران داراي تحصيالت عاليه
 0 ** 35/2469/02/35 عرض از مبدأ

    **    F18/102ضريب
       R2( 506/0(ضريب تعيين

  % 99دار در سطح  معنا** ؛ % 95دار در سطح  معنا: * توضيح
  
آميز در ارتباط با ميانگين سن زنان در  متغيره مدل جامعة مخاطره نتايج تحليل رگرسيون چند. 4جدول

  نخستين ازدواج
ضريب  نام متغير

 رگرسيون
 بتا داري معنا تي  خطاي معيار

 18/0 * 25/039/2 6056/0گرفتهدرصد مردان طالق
 -41/0 دارغير معنا -49/048/5-70/2گرفتهدرصد زنان طالق
 56/0** 119/057/13 51/1ميزان بيكاري

ميزان بيكاران داراي
 تحصيالت عاليه

43/0 051/0  45/8 ** 34/0 

 0** 01/2181/082/25 عرض از مبدأ
   **    F49/63ضريب 
        R2( 38/0(ضريب تعيين

  % 99دار در سطح  معنا** ؛ % 95دار در سطح  معنا: * توضيح
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  يريگ جهينتبحث و 
ايـن   گيري افراد مبتني است، امـا نكتـة مهـم     واضح است كه ازدواج و تشكيل خانواده بر تصميم

اقتصـادي و تغييـرات آن    ـ تأثير بستر اجتمـاعي  هاي فردي اغلب تحت گيري است كه اين تصميم
اري از انديشـمندان اجتمـاعي در توضـيح تغييـرات خـانواده بـر اهميـت        بسـي . گيرنـد  قرار مـي 
شدن، شهرنشيني و توسعة اقتصادي و تغييرات اقتصادي، اجتماعي و جمعيتي همراه آن  صنعتي

معيشـت، تحـوالت در سيسـتم اقتصـادي،      شكل تغيير آن تبع شدن و به صنعتي. اند اشاره كرده
، اشـتغال  )ويژه در مورد زنان به(افزايش سطح تحصيالت شهرنشيني، تحوالت اجتماعي از جمله 

زنان، تغيير نگرش و از بين رفتن نهادهـا و هنجارهـاي سـنتي در ارتبـاط بـا ازدواج و خـانواده،       
كردن استقالل  هاي زنان و مردان، فردگرايي و دنبال شدن نقش افزايش برابري جنسيتي و همگرا

گيـري در مـورد زمـان     ت فردي افراد مانند تصميمهايي هستند كه تمايال شخصي همگي پديده
  .دهند تأثير قرار مي ازدواج و تشكيل خانواده را تحت

گيـري   ها با تصـميم  در اين مطالعه، دو بعد از شرايط اقتصادي و اجتماعي جامعه و روابط آن
داده  هاي تحقيق نشـان  طور كه در پيشينة نظري و يافته همان. افراد در مورد ازدواج بررسي شد

كنـد، يكـي از    شد، وضـعيت اشـتغال، كـه شـرايط اقتصـادي افـراد را در جامعـه مشـخص مـي         
ويژه در ارتبـاط بـا مـردان،     گيري افراد براي ازدواج و تشكيل خانواده، به هاي مهم تصميم محرك

عهدة مرد اسـت و از طرفـي ميـزان مشـاركت      است، زيرا در جامعة ايران تأمين مادي خانواده بر
بنـابراين،  ). 1390درصد طبق نتايج سرشماري نفوس و مسكن  12حدود (ز محدود است زنان ني

نتايج اين مقاله نيز نشان داد . تأثير اشتغال بر ازدواج بيشتر در ارتباط با مردان مورد تأكيد است
در مقابـل،  . تري دارند كلي سن ازدواج پايين طور هاي داراي ميزان اشتغال باالتر، به كه شهرستان

. اي مثبت بـا ميـانگين سـن در نخسـتين ازدواج هـر دو جـنس دارد        متغير ميزان بيكاري رابطه
همانند متغير ميزان اشتغال، ميزان بيكاري نيـز در جامعـة ايـران بيشـتر در ارتبـاط بـا مـردان        

توانـد   در رويكرد اپنهايمر مطرح شد كه اطمينان نداشتن به آيندة شغلي مردان مي. اهميت دارد
  ].20[ت مردان و متعاقباً زنان را در بازار ازدواج محدود كند موقعي

هـاي تحقيـق مطـرح     طوركه در يافته گسيختگي ازدواج، همان هم هاي از در ارتباط با شاخص
داري با ميانگين سن مـردان   گرفته رابطة معنا خالف انتظار نظري متغير درصد زنان طالق شد، بر

از  نكـردن  گيري ممكن اسـت تـا حـدي بـه اسـتفاده      اين نتيجه. و زنان در نخستين ازدواج ندارد
هـاي   همچنـين، از آنجـا كـه داده   . هاي طالق در سطح شهرسـتاني مـرتبط باشـد    شاخص ميزان

همسـر   شود، ممكن است پوشـش افـراد بـي    آوري مي اظهاري افراد جمع سرشماري براساس خود
با وجود اين، براسـاس  . زنان، ناقص باشدويژه از جانب  اساس طالق به دليل اظهارنكردن آن، به بر

اي مثبت با ميانگين سـن در نخسـتين    گرفته رابطه آمده، متغير درصد مردان طالق دست نتايج به
تواند به عوامل متفاوتي مرتبط باشـد كـه از آن    هرچند وقوع طالق مي. ازدواج هر دو جنس دارد



  1395 زمستان، 4، شمارة 14، دورة توسعه و سياستزن در   510

ق و از بين رفتن قبح آن در جامعه اشاره توان به تغيير نگرش زوجين در ارتباط با طال جمله مي
مسـتقيم   هاركنت و كوپربرگ نيز به تأثير غيـر . كرد، نبايد تأثير عوامل اقتصادي را ناديده گرفت

كننـد كـه ناكفـايتي و     كنند و چنين اسـتدالل مـي   شرايط اقتصادي بر گذار به ازدواج تأكيد مي
رفتن اسـتانداردهاي   باال .]14[وجين باشد تواند منشأ اختالف بين ز نداشتن امنيت اقتصادي مي

گرايي، كه با مقتضـيات اقتصـاد كشـور همچـون تـورم و ركـود        تر شدن مصرف زندگي و پررنگ
شود  رفتن ميانگين سن در نخستين ازدواج منجر مي هم به باال اقتصادي و بيكاري تناسب ندارد،
  ].10[شود  در جامعه سبب مي و همچنين وقوع بيشتر طالق را

كلي، اين مقاله در پي ارائة مدلي بود كه بتواند تغييـرات ميـانگين سـن در نخسـتين      طور به
ها نشـان داد كـه ميـزان     يافته. هاي كشور تبيين كند ازدواج زنان و مردان را در ميان شهرستان

تأثير قرار  گرفته خطرپذيري ازدواج در جامعه را تحت اشتغال، ميزان بيكاري و درصد مردان طالق
هاي شهرستاني موجود در ميانگين سن  طور مشترك نسبت درخور توجهي از تفاوت دهند و به مي

آميز نيمي  طور خاص، مدل جامعة مخاطره به. كنند مردان و زنان در نخستين ازدواج را تبيين مي
هـاي   سـوم از تفـاوت   هاي موجود در ميانگين سن مردان در اوايل ازدواج و بيش از يـك  از تفاوت

. كند هاي كشور را تبيين مي ود در ميانگين سن زنان در نخستين ازدواج را در ميان شهرستانموج
هاي مرتبط با جلوگيري از افزايش ميانگين سـن در نخسـتين ازدواج در    گذاري بنابراين، سياست

اي از نظـر تحـوالت    هـاي منطقـه   نگري بيشتر و با توجه به تفـاوت  بين زنان و مردان بايد با ژرف
هـاي بـااليي از بيكـاري     واضح است كه در مناطقي كه ميـزان . تصادي و اجتماعي اعمال شونداق
ها بايد در راستاي ايجـاد تحـوالت    گذاري كنند، سياست را تجربه مي) ويژه در ارتباط با مردان به(

زده و تشويقي مانند تسهيل  هاي كلي، شتاب سياست. اقتصادي مثبت و ايجاد اشتغال انجام شود
كه هيچ تغييري در ارتبـاط بـا تحـوالت اقتصـادي و اشـتغال       حالي تخدام براي افراد متأهل دراس

تواند به افزايش مسائل اجتمـاعي   تنها برايند مفيدي نخواهد داشت، بلكه مي گيرد، نه صورت نمي
ه اين مقال. بعد از ازدواج از جمله شرايط نامطلوب اقتصادي در خانواده و افزايش طالق منجر شود

آميزي جامعه را در سطح كالن بررسي  اي ابعاد محدودي از مخاطره هاي داده به دليل محدوديت
تـري از   توانند با تركيب سـطوح تحليلـي خـرد و كـالن، تصـوير جـامع       مطالعات آينده مي. كرد

  .كنندكنند ارائه  رو مي بندي ازدواج از عواملي كه تشكيل خانواده را با ناامني روبه تأثيرپذيري زمان
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