
  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيپژوهي فرهنگي جامعه
  18 - 1، 1395 پاييز، ومس، شمارة هفتمسال 

  ر ايراند ازدواج سن ردمؤثر  و فرهنگي بررسي عوامل اقتصادي
  )استاني ميان اي همطالع(

  *ابراهيم التجائي
  **مينا عزيززاده

 چكيده
ي هـا  ههماننـد بسـياري ديگـر از جنبـ     ،خانوادهگرفته در حوزة ازدواج و  صورتتغييرات 

زندگي اجتماعي انسان، يك واقعيت انكارناپذير زندگي در دنياي مدرن است. نوسـازي و  
اين مقاله بررسي در اجتماعي از عوامل اصلي اين تغييرات است. هدف  ـ توسعة اقتصادي

كشور اسـت. ايـن    نگوناگوي ها نر سن ازدواج در استادتأثير عوامل اقتصادي و فرهنگي 
و  ،مخارج خانوار، سطح درآمد اسـتان  افزايش ي، تورم،كار بياز:  اند عبارتعوامل عمدتاً 

 1393- 1383استان ايـران طـي دورة    28 دربارةهاي پانل    تحصيالت. نتايج يك مدل داده
ي موجب افزايش سـن ازدواج مـردان و   كار بيمتغيرهاي تورم و افزايش دهد كه  مي نشان
د ايـن  كنـ  مي مخارج خانوار استفاده افزايشتورم از  جاي بهكه نيز شود. در مدلي    مي زنان

ر سن ازدواج دارد. متغيرهاي تحصيالت و دتر،    شبيه تورم، ولي كمي ضعيف تأثيريمتغير 
توان    سطح درآمد استان آثار معناداري از خود نشان ندادند. بنابراين با توجه به اين نتايج مي

 اوضـاع نام بـاالرفتن سـن ازدواج بايـد بـه بهبـودي       بهاجتماعي  اي هراي حل مسئلگفت ب
  گماشت.  ي همتكار بيكاهش تورم و  شكل بهي اقتصاد
ــد ــا واژه كلي ــين :ه ــد   تعي ــا هكنن ــورم، ه ــيي ازدواج، ت ــار ب ــة ي، ك ــانمطالع ــتاني مي ، اس
  پانل.   هاي   داده  مدل
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  مقدمه. 1
اهميت  واسطة بهموضوعاتي است كه  هجملبخشي از مباحث خانواده از  در جايگاهازدواج 

 ي،شناسـ  روان فلسـفه، ماننـد   گونـاگون هـاي   رشتهان و انديشمندان گر پژوهشو گسترة آن 
و ايـن موضـوع را   ده ش مند عالقهو اقتصاد به آن  ،، مطالعات فرهنگيحقوق ي،شناس جامعه
تغييـرات  انـد.   دهكـر اي مطالعه  هرشت ميانوضوعي و هم م اي رشته درونموضوعي  مثابة هم به

ي زنـدگي  هـا  ههماننـد بسـياري ديگـر از جنبـ     ،گرفته در حوزة ازدواج و خـانواده  صورت
نوسازي و توسعة  هاي انكارناپذير زندگي در دنياي مدرن است. واقعيتاز  اجتماعي انسان،

با توجـه بـه ماهيـت     اين،با وجود  اصلي اين تغييرات است. عواملاجتماعي از  ـ اقتصادي
 طـور  بـه توان انتظار داشـت كـه تغييـرات در همـة جوامـع       نمي ،متفاوت اجتماعات انساني

  ظاهر شده باشد. سان يك
گرفتن روند تحوالت اقتصـادي و اجتمـاعي در    شتاببا  از ابتداي قرن بيستم،در ايران، 

ي ايـن تغييـرات   هـا  هحوز يكي ازگذاشت. تغيير  روبه تدريج بهالگوي سنتي خانواده  كشور،
گمان غالب اين است كه تحوالت اجتماعي و اقتصادي ايران در نيم قرن  .سن ازدواج است

در توان گفـت   مي . با اين حالاست تهداشسن ازدواج افزايش ر د اي همالحظ قابلاخير تأثير 
ر سـن ازدواج در  دعوامل اقتصـادي  ثير أت ،مانند ايران اجتماعات چندقومي و چندفرهنگي،

گوني فرهنگي و قـومي در   گونهنبوده است. اين  سان يك گوناگونهاي  ميان اقوام و فرهنگ
  نشان داد.توان  مي استاني ميان صورت بهبا بررسي تجربي مسئله  ايران را
هاي انفجـار  آمـد  پـي در كنـار   ،رسد در نتيجة تحوالت اجتمـاعي و اقتصـادي   نظر مي به

و رسيدن جمعيت دختر و پسر متولدشده در آن دهه بـه سـن    1360 دهة يلاواجمعيتي در 
با وضعيت ركود تورمي اقتصاد، بـاالرفتن سـن ازدواج بـه     اوضاعشدن اين  مقارنازدواج و 

هاي ايـن مسـئله    حل راهبراي يافتن  وجو جستاست. بنابراين، ده شاجتماعي بدل  اي همسئل
ه تالشي براي بررسي و شناسايي برخي عوامـل  نمايد. از اين رو، اين مقال مي بسيار ضروري

 كـه  استاستاني   ميان اي همطالع و ر سن ازدواج در ايران استد اثرگذاراقتصادي و فرهنگي 
  .دكراستفاده لحاظ موردهاي استاني را در مدل  توان تفاوت مي

ر د اثرگـذار نظري به تبيين نظري عوامل اقتصادي و فرهنگـي   ادبيات بخش در درادامه،
خـارجي و   شـود. سـپس پيشـينة مطالعـات     مي سن ازدواج پرداخته ويژه بهپديدة ازدواج و 

 ارزيـابي  و ،اسـتفاده، بـرآورد آن  موردمـدل  شود. در بخش سوم  مي مرور باره دراينداخلي 

 نتـايج  بـه  توجه با ،پاياني نيز در بخش .شود مي تشريح استاني ميانقلمرو ي فرضيه در تجرب

  .شود ي سياستي ارائه ميها هپژوهش، نتايج پژوهش و توصي تجربي بررسي
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  ادبيات نظري .2
ولـي بـا ايـن حـال      ،ي فردي اسـت ها هو ديدگا ترجيحاتتابع و  ازدواج عمل ارادي انسان

دوسويه  يروابط دروقوع ازدواج را  زندگي اجتماعي انسان و روابط پيچيدة او با پيرامونش
. اين تـأثير و تأثرهـا   دهد مي و حتي سياسي قرار ،معيتيج اجتماعي، با متغيرهاي اقتصادي،

دانشـمندان در  توجـه  مورد چنـدوجهي  اي هپديـد  در حكـم كـه ازدواج   اسـت  باعث شـده 
و انديشمندان اين حـوزة   ،شناسان جمعيت ان،شناس جامعه ويژه بهدانش  گوناگوني ها هحوز

چهار دهة اخيـر بـا ورود بـه     يطدر حوزة علم اقتصاد نيز  اقتصاددانان .قرار گيردمطالعاتي 
) Becker, 1983اند. تا جايي كه بكر ( دهكرمقولة ازدواج توجه ويژه به بحث اقتصاد خانواده 

برد و بـر ايـن مبنـا ازدواج و انتخـاب      مي كار بهاستعاري  صورت بهاصطالح بازار ازدواج را 
  .كند ميررسي بيافته  سازمان صورت بهو نظام اين بازار  چهارچوبهمسر را در 

 گونـاگون تأثيرپذيري ازدواج از عوامل اقتصـادي در كشـورهاي    دربارةدر مطالعاتي كه 
هاي با درآمد  شغل وقت و غيردائم، پارهشغل  ي،كار بيمانند  يعواملاست، عمدتاً  انجام شده

 مسـكن هزينة  جهيزيه،هزينة تهية  ناتواني در برگزاري مراسم ازدواج، ها، قيمتافزايش ، كم
 مثابـة  اند. اغلب اين عوامل بـه  رفتهشمار  به اثرگذارعوامل  ازو ...  ،ي زندگيها ههزين ديگرو 

اجمـالي برخـي از عوامـل     طـور  بـه كنند. در اين بخـش   موانعي بر سر راه ازدواج عمل مي
هايي از تحقيقـات تجربـي در    شود و نمونه آن برشمرده ميل علر ازدواج و داقتصادي مؤثر 

  د.نشو مي ارائه زمينهاين 
  
  يكار بي 1.2
افتـادن   تعويـق  بـه ل علـ ين تر مهميكي از  ،براي پسران ويژه به ،ي و نداشتن شغل دائمكار بي

مسئوليت اصلي تأمين  كه اين، با توجه به توسعه درحال. در جوامع شود محسوب ميازدواج 
پسـران   شـرط ازدواج  پـيش  در حكـم اشتغال  ،مخارج زندگي مشترك بر عهدة مردان است

هـاي مـالي خـانواده     اند و به كمك اي دارد. جواناني كه از استقالل مالي محروم اهميت ويژه
از قبيل ازدواج و تشكيل خانواده تا آينـدة  را هاي خود  ها و هدف اند مجبورند برنامه  وابسته

  تأخير بيندازند. بهمعلوم نا
 ,Oppenheimerاپنهـايمر (  توان بـه نظريـة     ر سن ازدواج ميدي كار بيتأثير  درخصوص

 موقـع ازدواج كـه در   يصـفات  از) نيز استناد كرد. اين نظريه بر تأثير عامل نااطمينـاني  1988
كنـد كـه ايـن نااطمينـاني      كند. وي بيـان مـي   ر سن ازدواج تأكيد ميد است افرادتوجه مورد
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يابد.  شود. بنابراين شناخت عوامل نااطميناني اهميت مي انداختن ازدواج مي تعويق بهموجب 
گيـري زنـدگي      نيرومنـد در شـكل   تأثيرياز نظر وي، داشتن شغل پايدار براي مردان جوان 

دارد و نداشتن اين شـغل ثابـت    ناناقتصادي آ ـ هاي جوان و تعيين وضعيت اجتماعي   زوج
گيري اپنهايمر از اين تحليل اين است كه سن ازدواج  نتيجه. خود عامل بروز نااطميناني است

به زمان ورود مردان جوان به مشاغل نسبتاً پايدار وابسته است. ي بسيارمردان و زنان تا حد 
ي باعث افزايش سن ازدواج براي هر دو گروه كار بيتوان گفت كه باالبودن نرخ  بنابراين مي

  شود. مردان و زنان مي
Talcott Parsons, 1902-1979(1( پارسونز

 )functionalismنظرية كـاركردگرايي (  قالب در 
 الگـويي  متغيرهـاي  براسـاس  و دكنـ    مي بيان را شغل اهميت خانواده شدن اي هسته فرايند در

 وي، نظـر  بـه . دانـد  مي جديد صنعتي جوامع در كار تقسيم نظام ماهيت از ناشي را آن خويش

 از. سازد   مي اجتماعي پايگاهبراي  اصلي يركن شغل از كه است اين نظام پيچيدگي آثار از يكي

 آمـوزش  و گذاري   سرمايه طوالني فرايند يك حاصل عموماً فرد يك شغلي پايگاه ،ديگر طرف
 و آداب طبـق  باشـند  داشـته  يقين كه كنند   مي ازدواج زماني غالباً جوانان ترتيب، اين بهاست. 
  ).122 :1348آيند (بهنام،    برمي خانواده معاش عهدة تأمين از خود طبقة اجتماعي رسوم
  
  باالبودن هزينة تهية مسكن و جهيزيه 2.2

هاي جوان پـس از ازدواج نيـاز چنـداني بـه تهيـة       اي گذشته زوج   در زندگي سنتي و طايفه
اين  گزيدند. طبيعتاً   در همان منزل پدر داماد سكونت مي ديدند و معموالً   مسكن مستقل نمي

تحوالت اقتصادي و اجتمـاعي نظـام    كه نانچ همولي  ،شد   تربودن ازدواج مي   امر باعث ساده
ها و عقايـد     و باعث پيدايش و پذيرش سليقهه شدن نمو رهشدن  اي ههست سمت بهخانواده را 

هاي جوان ديگر براي سكونت پس از ازدواج منزل    متفاوت و حتي متضاد شده است، زوج
. اين دگرگوني در ترجيحـات  اند تهية مسكن مستقل دنبال بهپسندند و    ويش را نميپدران خ
به مانعي در برابـر   ناگوار اقتصادي و قدرت خريد پايين آنان، ظاهراً اوضاعدر كنار  ،جوانان

شـود كـه زوج      تأخيرافتادن ازدواج تا زمان مناسبي مي بهو موجب  است ازدواج تبديل شده
  مرد) توانايي تهية مسكن مستقل را بيابد. ويژه به(

هاي سـنگين مراسـم ازدواج نيـز تـا حـد       هزينة تهية جهيزيه و هزينه باالبودننين چ هم
نظرية مصـرف نسـبي دوزنبـري     براساستأخيرافتادن ازدواج شود.  بهتواند باعث    زيادي مي

)Duesenberry, 1949صرف ديگـران اسـت.   ) گرايش فرد به مصرف تا حد زيادي متأثر از م
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پذيرش اين نظريه در كنار گسترش فرهنگ مصرفي شهري و دوري از فرهنـگ توليـدي و   
 ويژه بهترشدن وظيفة تهية جهيزيه    سو موجب سنگين يكتواند از    خودبسندگي روستايي مي

سطح توقع پسران  ديگر، سويو از  ،براي دختران شود، اگر اين وظيفه به عهدة دختران باشد
تعويق اندازد و سـن ازدواج را   بهتواند ازدواج را    مي نوعي بهباال ببرد. خود اين مسئله نيز را 

  باال ببرد.
 بـراي است.  شدهر ازدواج در مطالعات چندي بررسي دهاي مسكن و جهيزيه    تأثير هزينه

با بررسي زمان اولـين ازدواج مـردان و زنـان در     )،Mensch et al., 2005منش و ديگران (نمونه، 
خود را در جهيزيـه   هاي ازدواج كه معموالً   به اين نتيجه رسيدند كه هزينه ،توسعه درحالجهان 
گذار است. ايـن  اثردهند در تصميم به ازدواج و زمان آن  مي ي تشكيل زندگي نشانها هو هزين

، رسيده اسـت در دو كشور هند و بنگالدش تران نتيجة جالبي دربارة سن ازدواج دخبه مطالعه 
و د كنـ بايد خانوادة عروس تـأمين   را دو كشور جهيزيهاين كه در  آن علت به ،به اين ترتيب كه

 هـا  هتري بايد فـراهم شـود، بسـياري از خـانواد     سنگينباشد جهيزية  تر بيشسن دختر  هرچه
سـالگي   بيسـت كننـد دخترانشـان را قبـل از     مـي  تر سـعي درآمـد  كـم ي هـا  هخـانواد  خصوصاً
  دهند.  شوهر
  
  گسترش شهرنشيني و تحصيالت 3.2
هاي مهـم تغييـر سـاختاري در اقتصـادها و جوامـع گسـترش شهرنشـيني،        آمد پي هجملاز 

ديـده  و تحصيالت است. مـوارد بسـياري در مطالعـات اقتصـاددانان سـاختارگرا       ،آموزش
در نظـر  چندبخشـي   صورت بهاقتصاد  ،تغيير ساختاري دادن نشانبراي  ها، كه در آن شود مي

هـاي بخشـي      ) تفـاوت Lewis, 1954، در اقتصاد دوگانة لـوييس ( براي نمونهشود.  مي گرفته
شود. در اين مدل،  مي بخش سنتي روستايي در مقابل بخش مدرن و شهري ظاهر صورت به

تقريباً برابر بـا گسـترش نـرخ    نيروي كار از بخش سنتي به بخش مدرن  ويژه بهانتقال منابع 
ــه صــنعت كــارگران و    ؛شهرنشــيني اســت ــروي كــار از كشــاورزي ب يعنــي در انتقــال ني

 گسـترش كننـد. ايـن مهـاجرت و     مـي  از روستا به شهر مهـاجرت  تدريج بهيشان ها هخانواد
بـا   ديگـر  سـوي ها شـود و از     ترشدن خانواده اي   هستهتواند موجب    مي سو يكاز  شهرنشيني

ـ تر  بيش ةتجربو  آموزش هاي كسب   اشتغال جوانان در بخش صنعت فرصت جوانـان   رايب
ها در بازگشت باعث تغيير نگرش جوانان دربارة موقعيت مناسب    اين پديده شود؛ فراهم مي
، با اشتغال جوانان در بخش صنعت زمينة افزايش درآمد ديگر طرفولي از  ،شوند   ازدواج مي
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توانـد نتـايج      شود كه ايـن مسـئله مـي      فراهم مي والدين به آنان مالي ابستگيآنان و كاهش و
ر سـن  دتـأثير ايـن متغيرهـا    بار آورد.  بهافزايش يا كاهش سن ازدواج  درخصوصمتضادي 

بار آورده اسـت. در   بهو نتايج متفاوتي  شدهازدواج تقريباً در اغلب مطالعات تجربي بررسي 
  شود. مي مطالعات پيشين شواهدي آورده اين خصوص در بخش مروري بر

  
  تورم 4.2

هاي رونق اقتصادي ازدواج افـزايش يابـد، ولـي مطالعـات      رود كه در دوره   اگرچه انتظار مي
ر رشـد  دهاي بـاال و مانـدگار تـورم آثـار منفـي شـديدي          كه نرخ است بسياري نشان داده

). بنـابراين  1391گـذارد (التجـائي،      جا مي بهاقتصادي و بنابراين رفاه و قدرت خريد جامعه 
ر ازدواج داشـته باشـد و   دباال و ماندگار آثار منفـي     نظري بايد انتظار داشت كه تورم طور به

  سن ازدواج را افزايش دهد.
  
  پيشينة پژوهش .3

ين مطالعات پيشين در زمينة تأثير عوامل اقتصادي تر مهمشود تا  مي در اين بخش تالش
نشـان داده شـود. اغلـب     هـا  نو وجه تمـايز مقالـة كنـوني بـا آ     شودر ازدواج بررسي د

به مطالعـات   نخستاند.    دهكرتأثير چند عامل را بررسي  زمان هم طور بهمطالعات پيشين 
  پردازيم. مي داخلي

سـازي بـراي سـن       تصـميم بارة با شواهدي در راه هم) الگويي اقتصادي 1393مهرباني (
ر ازدواج دشهر تهران ارائه كرد. وي به اين نتيجه رسيد كه آموزش عامل مؤثري ازدواج در 

نين به آثار منفي موقعيـت  چ هماست و سن مطلوب ازدواج براي مردان بيش از زنان است. 
توانـد يكـي از    آمدن سن ازدواج مـي  پايينازدواج پرداخت و نشان داد كه  در سناقتصادي 

پژوهشي  )1391( و همكاران پور فرد بانكيعوارض كاهش شكاف طبقاتي در جامعه باشد. 
و طـالق و تبيـين موانـع و مشـكالت عمـدة ازدواج      ازدواج رسي و تحليل آمار بر هدفبا 
آهنـگ   به اين نتيجه رسيدند كـه انجام دادند و در ايران  روش تحليل اسنادي و فراتحليل به

ي اخير تأثير منفي در وضعيت ازدواج و طالق گذاشـته  ها هالت اجتماعي در دهشتابان تحو
هاي مخرب آن آمد پيد شواي براي جبران اين مشكالت ن جانبه همهريزي  برنامهگر و ا است
) با رويكـردي اقتصـادي عوامـل    1390ضرابي و مصطفوي ( خواهد شد. تر بيشروز  روزبه
ها سن ازدواج زنان را با توجه به طيفي از  آنسي كردند. در ايران برررا ر سن ازدواج دمؤثر 
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مثبـت دارد و   تـأثير ر سـن ازدواج  دمتغيرها بررسي كردند و دريافتند كه سطح تحصـيالت  
  ر سن ازدواج زنان دارد.دبودن تأثير منفي  روستاييبودن در مقايسه با  شهري
در افزايش  مؤثرعوامل اجتماعي  شناسايي هدف)، با 1390صومعه ( يو حضرت يرائيبح

ايـن نتيجـه    ، با روش پيمايشي از نوع توصـيفي و تبيينـي بـه   سن ازدواج دانشجويان دختر
بـا وضـعيت    نـد كـه  ا موافق يان با اين گويه موافق و كامالًگو پاسخدرصد  6/83 رسيدند كه

يان نيز گو پاسخدرصد  8/80 راحتي ازدواج كرد. بهتوان  نميها  قيمتافزايش  و تورمي كنوني
درصـد   4/34 ين عامل افزايش سـن ازدواج اسـت.  تر مهمي كار بيكه  اند موافقبا اين گويه 

شـكوه   كـه جشـن عروسـي بايـد بـا      اند مخالف و كامالً اند مخالفيان با اين گويه گو پاسخ
دهـد كـه يكـي از     مـي  اقتصادي نشـان  اوضاعنتايج بررسي متغير . دشوتر برگزار  تمام هرچه
ناسازگاري نيازها با محيط و ضعف  ترين عوامل افزايش سن ازدواج در ميان دختران اساسي

ي هـا  هافزايش مشكالت اقتصـادي و مؤلفـ   ،ي كهطور به ،در مديريت اقتصادي جامعه است
 تأثيراتو افزايش سطح انتظارات  ،گرايي مصرف ي،كار بي كاهش توليد، مهم تورم ركودي،

سر راه ازدواج جوانـان  بر در عرصة اقتصادي  راع و مشكالتي و مواناشته در ازدواج دمنفي 
 .است ايجاد كرده

با هدف بررسي روند تحوالت ميانگين سن ازدواج  ،)1388افشان ( آستينهزارجريبي و 
نشان دادنـد كـه    ،1385- 1355هاي  ر آن طي سالد مؤثرجمعيتي ـ  زنان و عوامل اجتماعي

ميانگين سن ازدواج زنان طي چهار سرشماري بيش از يـك سـال افـزايش يافتـه اسـت و      
پور  اظميكشود.    تفاوت معناداري بين ميانگين سن ازدواج زنان روستايي و شهري ديده نمي

بـه بعـد    1345سـال   ازتحول سن ازدواج در ايـران دريافـت كـه    با هدف بررسي ) 1383(
سـال در   2/23سال بـه   4/18 ط سن ازدواج زنان در ايران افزايش يافت و ازمتوس تدريج به

تغيير در سن ازدواج مـردان از اخـتالف    نبودزنان و ازدواج رسيد. افزايش سن  1381سال 
كـه   نتيجـه گرفـت  ر سـن ازدواج  ددر بررسي عوامـل مـؤثر   كاسته است. وي  ها   سني زوج
 ــ  كلـي پايگـاه اقتصـادي    طـور  بـه و  ،وسـتا محل سكونت در شهر و ر قوميت، تحصيالت،

) نشان داد كه زمان ازدواج 1383ر سن ازدواج آنان مؤثر است. محموديان (داجتماعي افراد 
 ــ  اقتصادي گوناگونو تشكيل خانواده چرخة زندگي خانوادگي را كه حاصل تعامل عوامل 

در ) 1388ي (رضادوسـت و ممبنـ  كنـد.   مـي  اجتماعي و جمعيتي است دچار تغيير و تحول
بررسي سن ازدواج زنان شاغل شهر اهواز به اين نتيجه رسـيدند كـه ميـان تـأخير در سـن      

ين تـر  مهـم و  برقـرار اسـت  ازدواج زنان و متغيرهايي مانند تحصيالت و ميزان درآمد رابطه 
  شده است.ان بيي كار بيعامل افزايش سن پسران از ديدگاه زنان 
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)، احمدي 1394توان به مطالعات فخرايي و پورتقي (   مطالعات در اين زمينه مي ديگراز 
آبادي  خلج )،1392)، حسيني و گراوند (1393نژاد و همكاران ( تازيكي)، 1393و قيصريان (

پـور   فـالح و كـاظمي   تـوده  )،1390غفـاري (  و گتابي پور حبيب)، 1390فراهاني و رحيمي (
) اشاره كرد كـه  1385و كنعاني ( ،)1386صادقي و همكاران ()، 1386)، مجدالدين (1388(

اقتصادي و فرهنگي را  گوناگونو متغيرهاي  ،رابطة ميان ازدواج، سن ازدواج نوعي بههريك 
  اند.   دهكربررسي 

) رفتـار بـازار ازدواج در   Hamilton and Siow, 2007در خارج از ايران، هميلتـون و سـيو (  
ـ   آنطبقه و جنسيت بررسي كردند.  براساسايالت كبك كانادا را  بـر   مشـتمل  اي ههـا از نمون

ازدواج بود استفاده كردند كه مربوط به قرن هجدهم ايالت  3316نفر كه دربرگيرندة  11865
 ،داللت بر اين داشـت كـه اوالًَََ   تحقيقاتاين  ه ازآمد دست بههاي  ميانگينكبك بود. بررسي 

سـن ازدواج افـراد پردرآمـد و     ،واج زنـان اسـت و ثانيـاً   سن ازدواج مردان بيش از سن ازد
بضاعت و عضو طبقة پايين جامعه اسـت. گروسـبارد    كمثروتمند باالتر از سن ازدواج افراد 

)Grossbard, 2002; Grossbard, 2007 انفـرادي در قالـب ازدواج و    ةكننـد  مصـرف ) نظرية رفتار
همان الگوي اقتصاد جديد خانواده است. بـه ايـن   د. اين نظريه كن   ميتبيين  راازدواج  از پيش

زني درون خانوار است كه در  چانهگيرد. اين الگويي از  مي معنا كه توليد خانوار را مفروض
 در ازدواج منـافع اقتصـادي متفـاوتي دارنـد و سـعي      اًنوعـ ان مردشود زنان و  مي آن فرض

منـافع   هرچـه ترين موقعيت قرار دهد. را در به ها نكنند بر سر ترتيباتي مذاكره كنند كه آ مي
 تـر  بيشد كن  همسرشان منتفع  جاي بهرا  ناني داشته باشند، امكان كسب نتايجي كه آتر بيش

هـاي جنسـيتي در تقاضـا بـراي كاالهـايي تجـاري كـه         تفـاوت خواهد بود. اين نظريه بـه  
 Bergstromكند. برگسـتروم و شـوني (   مي هايي از نوع محصول خانگي دارند توجه جانشين

and Schoeni, 1996 (ةشـد  ارائـه بينـي نظـري الگـوي     پـيش ارائة شواهدي مرتبط بـا   منظور به 
از مردان و زنان سفيدپوسـت و   اي هنمون كمكرا با  اي ه) مطالع1993برگستروم و بنگولي (

متحـده   ايـاالت  1980ي آمارگيري سال ها هداد براساسپوست  سياهاي از مردان و زنان    نمونه
و كساني  تر بيشسال سن يا  40افراد داراي  ابخود  ةنمونها با محدودكردن  آنترتيب دادند. 

مـرد   15114، پوسـت  مـرد سـفيد   21755بـار و در آن زمـان ازدواج كـرده بودنـد      يـك كه 
ها  رگرسيونرا براي برازش  پوست زن سياه 13313و  پوست، زن سفيد 19707، پوست سياه

ي مربوط به سن اولين ازدواج، درآمد خـانواده، درآمـد   ها هاي اين كار دادانتخاب كردند. بر
 تـأثير كـه   ،مطالعات ديگر برخالفكه  اي هگون به كار گرفته شد بهو سن كنوني افراد  ،فردي

جا درآمد خانواده و درآمد فـردي   ايند، در كنن مي بررسيرا ر سن ازدواج د گوناگونعوامل 
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در يعني سـن ازدواج   ؛دشسن ازدواج و سن اشخاص در زمان آمارگيري برازش  درساالنه 
كار گرفته شد. نتايج برآوردهاي اين دو محقق نشان داد كـه درآمـد    بهمستقل  يمتغير حكم

سـالگي ازدواج   30اما براي افرادي كـه بعـد از    ،ها دارد آنمردان رابطة مثبتي با سن ازدواج 
بيني الگـوي نظـري،    پيشطرزي سازگار با  به ،ي است. اين شواهدكرده بودند اين رابطه منف

 حاكي از فقدان رابطة معنادار ميان درآمد و سن ازدواج زنان بود.

ساله (شـامل   65تا  20مرد  33500ي مستخرج از ها هداد براساس) Hogan, 1978هوگان (
از عوامـل   اي همجموعـ  تـأثير متحـده،   ايـاالت تبـار)   اسـپانيايي و  ،پوسـت  ، سياهپوست سفيد

ر سـن ازدواج بررسـي كـرد. او    دو وضعيت شـغلي را   ،شناختي، پيشينة خانوادگي جمعيت
ر سن داقتصادي  ـ دريافت كه پيشينة خانوادگي شامل ساختار خانواده و وضعيت اجتماعي

و درآمـد خـانواده    ،سطح آموزش پدر و مادر، شغل پدر ديگر عبارت بهازدواج مؤثر نيست. 
ان است كـه آمـوزش   پوست ر سن ازدواج مردان ندارد. درضمن، فقط در ميان سفيدد تأثيري

  مادر رابطة منفي و آموزش خود فرد رابطة مثبتي با سن ازدواج دارد.
  

  روش پژوهش .4
- 1383هاي    دهد كه طي سال   هاي ايران نشان مي   بررسي سن ازدواج مردان و زنان در استان

 8/21سال و ميانگين سن ازدواج زنان از  2/28به  2/26ميانگين سن ازدواج مردان از  1393
  ). 1سال افزايش يافته است (نمودار  7/23به 

  
  استان كشور (سال) 28. ميانگين سن ازدواج مردان و زنان در 1نمودار 

  هاي سازمان ثبت احوال كشور   داده براساسشده  محاسبهمنبع: 
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اتفاقات مهـم اقتصـادي طـي ايـن دوره      گر بيانيت اقتصادي كشور نيز بررسي وضع
كه روند  ،ساله ده اي دهد كه نرخ تورم پس از دوره   است. از جمله، آمار رسمي نشان مي

دوباره روند افزايشي در پيش گرفـت و از   1385از سال  ،كاهشي را طي كرده بود نسبتاً
افـزايش   بـا وجـود  رسـيد.   1392درصد در سال  34به باالي  1384درصد در سال  10

درصـد در   15تـا   12 حـدود ي كـاهش نيافـت و   كار بيبررسي، نرخ موردتورم در دهة 
درصد باقي  30 ساله در سطوح باالي 24تا  15ي جوانان كار بينرخ  ويژه به ؛نوسان ماند

  ).2ماند (نمودار 

  

 
  و تورم (درصد) ،كاري جوانان كاري شهري، بي نرخ بي .2نمودار 

  منبع: مركز آمار ايران

اسـتان   28در ر سـن ازدواج  دفرهنگـي   و اقتصادي عوامل تأثير بررسي مقاله اين هدف
در  ،هـا    اسـتان شود تا تأثيرات سطح درآمـد   مي نين تالشچ هماست. در اين بررسي كشور 
شـكل  . شودر متغير وابسته نيز ارزيابي دجانشيني از سطح برخورداري يا محروميت،  حكم

AM  است:   زير صورت بههاي پانل    استفاده در اين پژوهش يك مدل دادهموردكلي الگوي  = α + βD + δ X + μ + ε  AW = α + βD + δ X + μ + ε  
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براي مردان و زنـان اسـت. متغيـر وابسـته      ترتيب بهسن ازدواج  AWitو  AMitكه در آن 
متغير مجازي براي  Diشود.    جداگانه در نظر گرفته مي صورت بهبراي دو گروه مردان و زنان 

شود. اين متغير جانشيني براي    ها در نظر گرفته مي استانهاي درآمدي ميان  تفاوتدادن  نشان
استان داراي درآمد بـاالتر از   8هاست. اين متغير براي    ميزان برخورداري يا محروميت استان

 Xitگيـرد.   مـي  تر از متوسط مقدار صفر پاييناستان داراي درآمد  20و براي  1متوسط مقدار 
نرخ مشاركت نيـروي   نرخ تورم، :از اند عبارتبردار متغيرهاي توضيحي است. اين متغيرها 

رشـد  و  ،، سـرماية انسـاني  خـانوار  ارجمخـ  بهاي مسكن، اجارهشاخص  ي،كار بينرخ كار، 
تفاده اسـ تنـاوب   بـه هـاي متفـاوت    تصريحهاي تشخيصي در  كه با توجه به آزموناقتصادي 

گـر   نمايـان  i ،جزء اخالل مدل است εit ،دهد   ) را نشان ميها نها (استا   اثر گروه iμ. شوند مي
با توجه به لزوم حفظ ساختار گروه پس از تقسيمات  ها نست كه شمار آها نها يا استا   گروه

- 1383نيز معرف زمان اسـت كـه دورة    t ، واست 28بررسي مورد ةدوركشوري جديد در 
  ها سازمان ثبت احوال كشور و مركز آمار ايران است.   شود. منبع داده   را شامل مي 1393
  

  هاي پژوهش . يافته5
شـود كـه      ) اسـتفاده مـي  Levin, Lin, and Chu/ LLCمتغيرها از آزمون ( 2براي بررسي پايايي

آورده شـده اسـت.    1كند. نتايج اين آزمون در جدول  واحد پانل را بررسي مي ةريشوجود 
واحد براي تمـامي متغيرهـا رد    ةريشوجود حداقل يك  بر مبنيطبق اين نتايج، فرض صفر 

  .ينداستفاده در معادله پاياموردشود. بنابراين تمامي متغيرهاي  مي

  نتايج آزمون پايايي .1جدول 
  نتيجه .LLC  Probآمارة   نماد  متغير

  پايا  )AW 6/1-  )081/0  سن ازدواج زنان
  پايا  AM 1/4-  0000/0  سن ازدواج مردان

  پايا  INF  1/13 -  0000/0 تورم
تحصيالت دانشگاهي (رشد شمار 

  پايا  EDU 9/21 -  0000/0 دانشجويان)

  پايا  UNE 4/11 -  0000/0 يكار بينرخ 
  پايا  EH 4/16 -  0000/0 رشد مخارج خانوار

  منبع: محاسبات پژوهش
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مشترك و ثابت از آزمون  اثرهايپيش از برآورد مدل، الزم است براي انتخاب ميان مدل 
F  .براي دو مدل سـن ازدواج زنـان و سـن     2جدول در نتايج اين آزمون ليمر استفاده كنيم

 تأييدها را    گروهي بين استان اثرهاينتايج اين آزمون وجود آورده شده است. ازدواج مردان 
گروهـي   ميانو ناهمگن  گوناگونهاي مبدأاز عرضها  مدلبايد در برآورد  ،كند، از اين رو مي

براي تخمـين ضـرايب در هـر دو مـدل     از روش پانل ديگر، الزم است  بيان به. دكررا لحاظ 
  .استفاده كرد

  ليمر Fنتايج آزمون  .2جدول 

  مدل سن ازدواج مردان  مدل سن ازدواج زنان  مدل
 F 25/11 10ة آمار

  )0.00(  )0.00(  ارزش احتمال
  مشترك اثرهايرد   مشترك اثرهايرد   نتيجه

  ي تحقيقها ه: يافتمأخذ

 اثرهـاي ) و روش fixed effectثابـت (  اثرهـاي اكنـون بايـد از بـين دو روش تخمـين     
ثابت و يـا   اثرهاي) يكي انتخاب شود. براي تعيين روش تخمين (random effectتصادفي (
كنيم. نتايج  مي ) استفادهhausman testي پانل از آزمون هاسمن (ها هتصادفي) در داد اثرهاي

گي ميان بست هم نبود بر بنيمآمده است دال بر رد فرض صفر  3آزمون هاسمن كه در جدول 
تصادفي و متغيرهاي توضيحي است و بنابراين روش انتخـابي بـراي تخمـين روش     اثرهاي
  .است ثابت اثرهاي

  نتايج آزمون هاسمن .3جدول 
  مدل سن ازدواج مردان  مدل سن ازدواج زنان  مدل

  6/4 9/5  دو آمارة كاي

  )0.044(  )0.040(  ارزش احتمال

  ثابت اثرهاي  ثابت اثرهاي  نتيجه

 هاي تحقيق مأخذ: يافته
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  نتايج آزمون هاسمن در مدل سن ازدواج مردان. 4جدول 
  2مدل   1مدل   مدل

   25/11  دو كايآمارة 
  )0.00(  )0.00(  ارزش احتمال

  ثابت اثرهاي  ثابت اثرهاي  نتيجه

  ي تحقيقها ه: يافتمأخذ

و  5ول اثابت در جد اثرهايروش  بهنتايج تخمين الگو با توجه به نتايج آزمون هاسمن، 
  .آورده شده است 6

  ثابت براي مدل سن ازدواج زنان اثرهايروش  بهنتايج تخمين  .5جدول 
  2مدل   1مدل   

INF  030/0  
)000/0(   ---  

EDU 
001/0 -  

)300/0(  
003/0 -  

)050/0(  

UNE 
057/0  

)000/0(  
044/0  

)018/0(  

EH  ---  004/0  
)092/0(  

D 
27/0  

)192/0(  
26/0  

)235/0( 

N  280  280  
R2 61/0  52/0  

F 
2/13  

)000/0( 

9/8 

)000/0(  
D-W 89/1 91/1 

  است. p-value) است. ارقام درون پرانتز Pيادداشت: متغير وابسته رشد قيمت سهام (

  منبع: محاسبات پژوهش
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 طـور  همانهم است.  به نزديك بسيار زنان و مردان گروه دو هر در ضرايب تخمين نتايج
. به اين معنا كه ضريب برقرار استرفت ميان تورم و سن ازدواج رابطة مستقيم    كه انتظار مي

شده براي متغير تورم مثبت و در سطح يك درصد معنادار است و افزايش تـورم   زده تخمين
شـده   زده تخمـين شود. ضـريب     باعث افزايش سن ازدواج در هر دو گروه مردان و زنان مي

در هر دو گروه مردان و زنان مثبـت و معنـادار    ي نيز در هر دو تصريح وكار بيبراي متغير 
ي، سـن ازدواج در هـر دو گـروه مـردان و زنـان افـزايش       كار بيبا افزايش  ،است. بنابراين

 علت بهايم.    متغير تورم، از رشد مخارج خانوار استفاده كرده جاي بهيابد. در تصريح دوم،    مي
كـه   طـور  همـان كنيم.    ي دو متغير اخير را در يك مدل وارد نميخط مهاحتمال بروز مشكل 

شود، ضريب متغير رشد مخارج خانوار نيز در هر دو گروه زنان و مردان مثبـت   مي مالحظه
است، اگرچه سطح معناداري اين ضريب مانند ضريب نرخ تورم نيسـت و فقـط در سـطح    

ست كه با افزايش نرخ رشد مخارج خـانوار  درصد معنادار است. اين نتيجه به مفهوم آن ا ده
  يابد.   سن ازدواج افزايش مي

  ثابت براي مدل سن ازدواج مردان اثرهايروش  به. نتايج تخمين 6جدول 
  2مدل   1مدل   

INF  032/0  
)000/0(   ---  

EDU 
001/0 -  

)280/0(  
002/0 -  

)073/0(  

UNE 
056/0  

)000/0(  
043/0  

)010/0(  

EH  ---  004/0  
)090/0(  

D 
11/0  

)520/0( 

09/0  
)650/0( 

n  280  280  
R2 63/0  53/0  

F 
1/14  

)000/0( 

18/9  
)000/0(  

D-W 87/1 9/1 

  است.  p-value) است. ارقام درون پرانتز Pيادداشت: متغير وابسته رشد قيمت سهام (
  منبع: محاسبات پژوهش
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ار مدل منفـي اسـت و در تصـريح اول از دو گـروه     چه هرضريب متغير تحصيالت در 
درصـد معنـادار اسـت.     دهمردان و زنان معنادار نيست. در تصريح دوم نيـز فقـط در سـطح    

معناداربودن اين ضريب به اين مفهوم است كه با رشد شمار دانشجويان در هر اسـتان سـن   
هاي    ح نيست و بايد بررسيتوضي قابلخود چندان  خودي بهيابد. اين نتيجه    ازدواج كاهش مي

اين نتيجـه را بتـوان در عوامـل اجتمـاعي      علتآن انجام داد. ممكن است  دربارةي تر بيش
هـا نيـز      دادن اختالف درآمـد ميـان اسـتان    نشانكرد. ضريب متغير مجازي براي  وجو جست

اسـت،   تـر  بـيش درآمد  با ييها نباالتر در استا ازمبدأ عرضكه به معناي  ،اگرچه مثبت است
  ها معنادار نيست. مدلاز  يك هيچولي در 

  
  گيري نتيجه .6

ي زندگي اجتمـاعي  ها هتغييرات در حوزة ازدواج و خانواده همانند بسياري ديگر از جنب
 اقتصادي ةتوسعنوسازي و  واقعيت انكارناپذير زندگي در دنياي مدرن است. يك انسان

بررسـي تـأثير عوامـل     مقالهاين  از هدف ست.اصلي اين تغييرات ا عواملاجتماعي از ـ 
كشور بود. اغلـب مطالعـات    گوناگوني ها نر سن ازدواج در استاداقتصادي و فرهنگي 

ون وضـعيت خـانوادگي،   چـ  هـم ر ازدواج عواملي دتأثير عوامل اقتصادي  رةپيشين دربا
ر دده و تأثير اين متغيرها كري ازدواج را بررسي ها هو هزين ،نداشتن شغل مناسب، درآمد

ر سـن  داند. اين مطالعه تـالش كـرد تـأثير متغيرهـاي اقتصـادي را       دادهازدواج را نشان 
  نشان دهد. استاني ميانمطالعة  صورت بهازدواج مردان و زنان در ايران 

 1393-1383استان ايران طي دورة  28در هاي پانل    در اين مقاله نتايج يك مدل داده
ي با افـزايش خـود موجـب افـزايش سـن ازدواج      كار بيكه متغيرهاي تورم و نشان داد 

تورم از رشد مخارج خانوار استفاده شد  جاي بهكه نيز شوند. در مدلي    مردان و زنان مي
ر سـن ازدواج نشـان   دي اثرگـذار در  ،تر   اين متغير رفتاري شبيه تورم، ولي كمي ضعيف

نـام بـاالرفتن سـن     بـه اجتماعي  اي هگفت براي حل مسئلتوان    داد. برمبناي اين نتايج مي
  گماشت. همت ،يكار بيكاهش تورم و  شكل بهاقتصادي، اوضاع ازدواج بايد به بهبودي 

  
  ها   نوشت   پي

 

  .شداش مشهور    كاركردگرايي ساختاري ةنظري اب تر بيشمريكايي كه ا شناس جامعه .1
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شود كه ميـانگين و واريـانس آن طـي زمـان      تصادفي پايا ناميده مي ييندافر طور كلي هنگامي به .2
بـين دو دوره بسـتگي    ةبه فاصله يا وقفـ  فقطزماني  ةثابت باشد و مقدار كوواريانس بين دو دور

 ).Enders, 2009نداشته باشد (رتباطي اها  كوواريانس ةزمان واقعي محاسب او ب باشد داشته

 

  نامه كتاب
بررسي وضعيت ازدواج و مضـيقة آن در اسـتان ايـالم (در    «). 1393احمدي، وكيل و اسحاق قيصريان (

  .43و  42 ، دورة پانزدهم، شالميفرهنگ ا ،»)1390دهة 
، »و رشد اقتصادي در ايران ،ها   تورم، نااطميناني تورمي، پراكندگي نسبي قيمت«). 1391التجائي، ابراهيم (
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