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  چكيده
هـاي   كه تحـول شـاخص   است جمعيت ساخت اساسي هاي جنبه از يكي زناشويي وضع

هاي جمعيتي، ازجمله خانواده و كاركردهـاي   تواند بر بسياري از مؤلفه مربوط به آن مي
هاي سرشماري عمـومي نفـوس و    مطالعه، با تحليل ثانوية داده آن، اثرگذار باشد. در اين

تـا   1345هـاي   و زنان طي سـال  مسكن كشور، چگونگي تغييرات وضعيت تجرد مردان
تغييـرات   هـاي مـرتبط بـا ايـن     به صورت مقطعي و نسلي بررسي و درباب زمينه 1390

گفته، درصد  هاي پيش دهد كه طي سال است. نتايج بررسي مقطعي نشان مي بحث شده
طوركلي، ازدواج هـر   هاي مختلف سني زنان و مردان افزايش يافته و به مجردها در گروه

بودن تأخير، الگـوي   بر برجسته است. البته، در زنان، عالوه ا تأخير مواجه شدهدو جنس ب
است. نتايج بررسي نسـلي   سني ورود به ازدواج نيز بيش از مردان دستخوش تغيير شده

رويم،  هاي جديد پيش مي سمت نسل هاي قديمي به دهد كه هرچه از نسل نيز نشان مي
. در هردو جنس، در سنين متنـاظر  1دهد:  ميچهار تغيير اساسي در وضعيت تجرد رخ 

. با افزايش درخور توجه درصد تجـرد زنـان   2شود؛  ها، بر درصد مجردها افزوده مي نسل
سالگي)، از تفاوت بين درصد تجرد مـردان و زنـان در    19تا  15در سنين اولية ازدواج (
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و نيز درصـد   هاي نزديك به سن تجرد قطعي . سهم ازدواج3شود؛  اين سنين كاسته مي
يابد و اختالف درصد تجـرد   تجرد قطعي در هردو جنس (مخصوصاً در زنان) افزايش مي

هـا، وضـعيت تجـرد     . با وجود برخـي تفـاوت  4شود؛  قطعي بين مردان و زنان بيشتر مي
  رود. گرايي با مردان پيش مي سمت هم نكرده) زنان به (درصد افراد هرگز ازدواج

نسلي، تحليل مقطعـي، گـذار تجـرد، تـأخير در ازدواج، تجـرد      تحليل واژگان كليدي: 
  قطعي.

   مقدمه
، از كاركردهاي مختلفي برخـوردار  كشورهاي دنيا ةشده در هم هنجاري پذيرفته منزلة ازدواج، به

تـرين   گيرد كه مبنـاي تشـكيل مهـم    است. اهميت اين واقعة اجتماعي، بيشتر از آنجا نشئت مي
نظران، خـود   عقيدة بسياري از محققان و صاحب خانواده است، نهادي كه بهنهاد اجتماعي، يعني 

دربردارندة كاركردهاي متعدد فردي و اجتماعي است. با وجود اين، در جريـان گـذار جمعيتـي    
شودـ شاهد تحول ابعاد مختلف ازدواج  كه از آن با عنوان گذار ازدواج و خانواده نيز ياد ميـ 1دوم

توان افـزايش ميـانگين سـن در     اي جهان هستيم. ازجملة اين تحوالت ميدر بسياري از كشوره
، 2يافتـه  هاي ترتيب ها)، كاهش ازدواج نكرده اولين ازدواج، افزايش تعداد افراد مجرد (هرگز ازدواج

خانگي و... را نام بـرد كـه در    افزايش آزادي در انتخاب همسر، افزايش رابطة خارج از ازدواج، هم
تحـوالت، افـزايش    ). در ميـان ايـن  1987 3دكـا،  تلف درحال همگرايي است (ونميان جوامع مخ

توان نقطة مشـترك اكثـر كشـورهاي جهـان خصوصـاً طـي        ميانگين سن در اولين ازدواج را مي
)؛ موضوعي كه توجه بسياري از پژوهشگران و 2015 4شمار آورد (سازمان ملل، هاي اخير به دهه

 6؛ ردرفـورد و همكـاران،  1987 5اده (اندرسـون و همكـاران،  نظران حـوزة ازدواج و خـانو   صاحب
  است. و...) در كشورهاي مختلف به آن معطوف شده 2010 8؛ جونز،2007 7؛ پنگ،2001
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توان بـه   بندي وقوع ازدواج و تمركز برخي محققان بر اين موضوع را بيشتر مي اهميت زمان
انسـاني (بـاروري) نسـبت داد؛ چراكـه     رابطة تنگاتنگ ازدواج و تشكيل خانواده با تجديد نسـل  

اي بـر   واسـطه  افتد)، تأثير بالفصل و بـدون  زمان وقوع ازدواج (سني كه در آن ازدواج اتفاق مي«
يافتـه و   ) و مطالعات متعدد در كشورهاي توسعه28: 1383(محموديان، » كند باروري اعمال مي

ج بـار اول در انتقـال بـاروري را    اخيراً در كشورهاي در حال توسعه، نقش تغييـرات زمـان ازدوا  
  ).1996 3؛ روزرو بيكسباي،1994 2؛ كاسترلين،1986 1اند (كوال و واتكينز، خوبي نشان داده به

اي، در  بـر فضـاي رسـانه    هاي اخير، در ايران نيز موضوع افزايش سن ازدواج، عالوه طي سال
؛ 1388افشـان،   و آستين؛ هزارجريبي 1383؛ محموديان، 1383پور،  مطالعات متعددي (كاظمي

نظـران،   و...) مطرح شده و حتي برخي محققان و صـاحب  1390آبادي فراهاني و همكاران،  خلج
اند  زاي آن اشاره كرده منزلة مسئلة اجتماعي مطرح كرده يا به پيامدهاي آسيب اين افزايش را به

و...). برآينـد كلـي    1393؛ خسـرواني،  1391؛ ترابـي،  1391پور فرد،  ؛ بانكي1386(مجدالدين، 
هـاي كلـي    توان در سياسـت  هاي اخير را مي هاي مرتبط با افزايش سن ازدواج طي سال گفتمان
كه در هركدام از ايـن   نحوي ) ديد؛ به1395( 5هاي كلي خانواده ) و نيز سياست1393( 4جمعيت
افتـه و  طور اختصاصي به موضوع افزايش سن ازدواج اختصاص ي هاي ابالغي، يك بند به سياست

  است.  ضمن تأكيد بر لزوم كاهش سن ازدواج، بر تسهيل و ترويج تشكيل خانواده نيز تأكيد شده
ها و اطالعـات آمـاري موجـود، افـزايش سـن ازدواج در كشـور طـي         در نگاهي كلي به داده

، ميـانگين سـن اولـين    1390تـا   1345هـاي   كه طي سال نحوي هاي اخير مشهود است؛ به سال
-1345سال افزايش يافته است (مركـز آمـار ايـران،     7/1و  0/5ترتيب،  و مردان، بهازدواج زنان 

). اما  بايد در نظر داشت كه شاخص ميانگين سن ازدواج شاخصي كلـي اسـت و زوايـاي    1390
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 .متعالي براساس سنت الهي
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رسد در راستاي تدوين  نظر مي كند. به خوبي روشن نمي بندي ازدواج در جامعه را به مختلف زمان
تـري   دفمند در حوزة ازدواج و تشكيل خانواده، الزم است مطالعات دقيقهاي دقيق و ه سياست

بندي ازدواج صورت گيرد. بررسي پيشـينة تحقيقـات مـرتبط بـا ازدواج، ايـن نـوع        درباب زمان
  دهد. منزلة خأل تحقيقاتي در حوزة ازدواج نشان مي مطالعات را به

ها و محاسـبة   استفاده از روش بندي ازدواج با شناسي، رصد تحوالت زمان در دانش جمعيت
از ايـن  در سـنين مختلـف،    1»وضع زناشـويي «بررسي پذير است كه  هاي مختلف امكان شاخص
» نكـرده  هرگـز ازدواج «ساله و باالتر، يـا   15رود. ازنظر وضع زناشويي، هر فرد  شمار مي نمونه به
كـرده، در   بار ازدواج كم يك ؛ كه البته هريك از افراد دست»كرده بار ازدواج كم يك دست«است يا 

» همسر بر اثر فوت همسر بدون«و » همسر بر اثر طالق بدون«، »داراي همسر«هاي  يكي از گروه
برحسب اينكه در جامعه، هريك از سنين منفـرد يـا   ). حال، 77: 1386گيرند (ميرزايي،  قرار مي

بـرده را بـه    هـاي نـام   لتسال) چه نسبتي از حا 49تا  15هاي سني واقع در سن زناشويي ( گروه
توان دربارة الگوي سني و اهميـت ازدواج و نيـز وضـعيت طـالق آن      اند، مي خود اختصاص داده

كـم   نكـرده و نسـبت افـراد دسـت     جامعه قضاوت كرد. با توجه به اينكه نسبت افراد هرگز ازدواج
ين مختلـف  هـا بـراي سـن    شـاخص  كرده مكمل يكديگرند، با محاسبة يكـي از ايـن   بار ازدواج يك
رو، محاسـبة   توان الگوي ورود افراد جامعه به ازدواج را بررسي و تحليل كرد. در مطالعة پيشِ مي

هاي سني مختلف مالك عمل قرار گرفتـه   نكرده (نسبت تجرد) در گروه نسبت افراد هرگز ازدواج
ي )، چگـونگ 1390-1345هاي  شاخص در گذر زمان (طي سال است با محاسبة اين و تالش شده

گذار تجرد زنان و مردان ايراني در بستر تغييرات اقتصادي، اجتماعي، جمعيتي و فرهنگي كشور 
  بررسي شود. 

گفتني است در اين مطالعه، گذار تجرد زنان و مردان، با دو رويكرد مقطعي و نسلي بررسي 
سـالة جمعيـت در سـن ازدواج     هاي سـني پـنج   است. در رويكرد مقطعي، نسبت تجرد گروه شده

ـ  هاي مختلف هستندـ براي مقطـع زمـاني    كه در اصل، متعلق به نسل (شامل هفت گروه سني) 
اسـت، امـا در رويكـرد     اي صورت گرفته شده و بين اين دوسال مقايسهمحاسبه  1390و  1345

اند، انتخاب شده و ضمن  هاي زماني متفاوت نسلي، چند نسل از زنان و مردان، كه متعلق به دوره
شـان، بـين ايـن     كردن چگونگي روند كاهشي نسبت تجرد آنها، از ابتـداي سـن زناشـويي    دنبال
تفصـيل شـرح    شناسي اين موضوع بـه  است. در بخش روش آمدهعمل  هايي نيز به ها مقايسه نسل
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هـاي   هـاي موجـود، زمينـه    داده خواهد شد. در اين مطالعه، تالش خواهد شد با استفاده از داده
  مرتبط با تحوالت رخداده نيز تحليل شود. 

اي از زاوية بررسي وضع زناشويي و شاخص نسبت تجرد بـه موضـوع    در ايران، كمتر مطالعه
صـورت محـدود و در بخـش     طور اختصاصي و جـامع، بلكـه بـه    ها نيز نه به است. بررسي تهپرداخ

اي بـا رويكـرد    اند. ضمن اينكه، تاكنون مطالعه كوچكي از تحقيقات مرتبط با ازدواج جاي گرفته
است. مطالعة حاضر، ضمن اينكه در راسـتاي بنـدهايي از    زمينه نپرداخته نسلي به تحقيق در اين

هـاي اخيـر اسـت، بخشـي از خألهـاي تحقيقـاتي        كلي خانواده و جمعيت در سالهاي  سياست
هاي  ريزي تواند در راستاي برنامه تر از موضوع، مي موجود را پوشش داده و با ايجاد شناخت دقيق

  بينانه و اصولي ازدواج و تشكيل خانواده مؤثر واقع شود.  واقع

  پيشينة نظري تحقيق 
نكـرده،   ناشويي جمعيت، خصوصًا از نظـر نسـبت افـراد هرگـز ازدواج    با توجه به اينكه وضعيت ز

شـود مباحـث نظـري     ارتباط مستقيمي با سن ازدواج دارد، در اين بخش از مطالعه، تـالش مـي  
درباب سن ازدواج ارائه شود. البته، با درنظرداشتن اينكه مطالعة حاضر مـاهيتي اكتشـافي دارد،   

كوشـيم ضـمن مـرور ايـن      بخـش نيسـتيم و مـي    طرح در ايـن هاي م دنبال اثبات يا رد نظريه به
  مند شويم.  ها، از آنها براي تحليل گذار تجرد زنان و مردان ايراني بهره ديدگاه

)، پاية نظري بسياري از تحقيقات در زمينة تغييـرات و  1963( 2ويليام گود 1نظرية نوسازي
، مدرنيزاسيون يا نوسازي در سـطوح  ويژه سن ازدواج است. طبق اين نظريه تحوالت خانواده و به

تــرين عوامــل  اســت. از ميــان مهــم فــردي و اجتمــاعي زمــان ازدواج را تحــت تــأثير قــرار داده
هـاي   هاي تحصـيلي، تغييـر در نيـروي كـار و فعاليـت      توان به گسترش فرصت مدرنيزاسيون مي

كه در مناطق شـهري   اعتقاد گود، ازدواج افرادي شغلي، اشتغال زنان و شهرنشيني اشاره كرد. به
تـر شـهري،    هاي زندگي متفاوت و نيز كنتـرل اجتمـاعي ضـعيف    دليل شيوه كنند، به زندگي مي

  ). 1963گيرد (گود،  نسبت به مناطق روستايي، با تأخير صورت مي
توان از آن اسـتفاده كـرد، نظريـة     هايي كه در تحليل اقدام افراد به ازدواج مي از ديگر نظريه

هاي متعددي پيش روي خود دارند.  برپاية اين نظريه، افراد در زندگي انتخاب است.» عقالنيت«
دارشـدن و زمـان آن و...، بـه     مواردي مانند تصميم به ازدواج يا مجردمانـدن، تصـميم بـه بچـه    
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زمينه وجود دارد: تحليل نخست، بـه نظريـة    شود. دو تحليل در اين ها مربوط مي عقالنيت انسان
دو  اشـاره دارد. هريـك از ايـن   » عقالنيـت اخالقـي  «تحليل دوم، به نظرية  و 1»انتخاب عقالني«

  است.  نظريه برمبناي مفروضات متفاوتي درباب انسان شكل گرفته
نظرية انتخاب عقالني برمبناي اقتصاد نئوليبراليستي شكل گرفته و حاصل وضـعيتي اسـت   

آمـد و باعـث ظهـور تفكـر      وجود شدن در كشورهاي پيشرفتة جهان به كه پس از دوران صنعتي
هاي متفاوتي دارند و با مسائل  روشنگري در اين عصر شد. طبق اين نظريه، مردم ساليق و ذائقه

شوند؛ بنابراين، در هر لحظه بايد تصميم بگيرنـد چگونـه عمـل     رو مي و موضوعات متفاوتي روبه
ا درنهايـت سـعي   گيـرد و آنهـ   گيري براساس محاسبة سود و زيان صورت مـي  كنند. اين تصميم

وري را براي آنان داشته باشد. در اينجا، بيشتر  كنند تصميمي بگيرند كه حداكثر سود و بهره مي
گيـري   شود. تأثير ساختارهاي اجتماعي و عوامل فرهنگي بـر تصـميم   به انتخاب فردي توجه مي
بر انتخاب فرد  شود و فرض بر اين است كه عوامل بيروني تأثير چنداني افراد ناديده انگاشته مي

طريق درك اوضاع و فهم دروني و محاسبات عقالني خـود بـه تصـميم نهـايي     ندارد و او تنها از
گـر و سـودجو،    منزلة موجودي حساب موضوعي است كه در توصيف انسان، به رسد. اين همان مي
مبنـا اقـدام    گيـرد و بـراين   خود را درنظـر مـي   2شود، انساني كه مصلحت شخصي كار برده مي به
  ). 590-589: 1390 4و ادواردز، 3كارتي كند (مك مي

درمقابل، عقالنيت اخالقي به اهميت مسائل اجتماعي و ارتباطات انساني اشاره و اين باور را 
از انـد.   تـر از مسـائل مـالي و اقتصـادي     تر و بـاارزش  مراتب مهم كند كه اين مسائل به تقويت مي

ديدگاه، عقالنيت اخالقي بر عقالنيت اقتصادي مقـدم اسـت؛ زيـرا اگرچـه مسـائل مـالي در        اين
ها بيش  هاي مختلف نقش مهمي بازي كند، رفتار انسان تواند در زمينه خانواده اهميت دارد و مي

يـن  از آنكه از مسائل اقتصادي متأثر باشد، تحت تأثير مسائل فرهنگي و اجتماعي است. افراد با ا
كـه آنهـا    طـوري  دارد؛ به 5االذهاني كنند، اما اين عقالنيت حالتي بين ديدگاه نيز عقالني عمل مي
دهنـد و بـا درنظرگـرفتن اوضـاع      اي فرهنگي و اجتماعي انجـام مـي   انتخاب عقالني را در زمينه

ديـدگاه نقـش عوامـل     حال، ايـن  گيرند انجام چه كاري درست يا نادرست است. بااين تصميم مي

________________________________________________________ 
1 Rational Choice Theory 
2 Self-Interest  
3 McCartty 
4 Edwards 
5 Inter-Subjectively  



 1394 ، پاييز 3 ةشمار ،نهم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

  

٨٦ 
 

دانـد. از   گيرد، اما اهميت آن را كمتر از عوامل فرهنگي و اجتمـاعي مـي   قتصادي را ناديده نميا
  ). 592(همان، است  2مقدم بر انسان اقتصادي 1شناختي منظر، انسان جامعه اين

اسـت. او معتقـد    گيري افراد براي ازدواج ارائه كـرده  نيز تفسير مناسبي از زمان تصميم 3بكر
عقيـدة او، زن و   توان از زاوية عرضه و تقاضا مطالعـه كـرد. بـه    نند ازدواج را مياي ما است پديده

هـا را بـه    هاي خاصي هسـتند و ايـن ويژگـي    ها و جاذبه ها، توانمندي مرد، هريك، داراي قابليت
ها و تجربيات هريك از آنهـا (سـرماية    ها، مهارت اي كه توانمندي گونه كنند؛ به ديگري عرضه مي

درك متقابـل، زن و مـرد وارد    ي ديگري از جاذبـة خاصـي برخـوردار اسـت. بـا ايـن      انساني) برا
افزايـي الزم را ايجـاد كننـد و     كننـد هـم   شوند و با عقد قرارداد سعي مـي  اي مشترك مي معامله

گيرنـد   افراد زماني تصميم به ازدواج ميوري خود را به حداكثر برسانند. بنابراين،  كارآيي و بهره
). 1976كردن، منافع آنان بـيش از زمـان مجـردي اسـت (بكـر،       در صورت ازدواج كه باور كنند
انـد؛   هاي زنـدگي و خـانوادگي تعمـيم داده    تمام عرصه شناسان ديگر، اين تفكر را به البته، جامعه

گويد كه ازدواج زن با مردي كه درآمـد نـاچيزي دارد يـا اصـالً      مثالً انتخاب عقالني به افراد مي
خصوص وقتي كـه زن از درآمـد خـوبي برخـوردار      دارد اقدامي منطقي نيست؛ بهشغل مناسبي ن

وضـعيت،   هاي شغلي بهتري در انتظار اوسـت. در ايـن   است، تحصيالت عالي دارد و حتي فرصت
 ). 2000 4اقدام به چنين ازدواجي عقالني نخواهد بود (مفيت،

تأكيد دارد و معتقـد اسـت   ) درباب الگوهاي ازدواج، بر اهميت سه متغير 1971( 5ديكسون
كننـد. ايـن سـه متغيـر      كه اين سه متغير، اثر ساختار اجتماعي بر الگوهاي ازدواج را تعديل مي

ـ  متغير اول (دسترسي) ازطريق تـوازن نسـبت سـني    8و تمايل. 7امكان 6اند از: دسترسي، عبارت
شـده يـا انتخـاب آزاد) تعيـين      هاي انتخاب همسـر (تنظـيم   جنسي افراد در سن ازدواج و روش

كند جايي كه عدم توازن جدي در نسبت سني ـ جنسي جمعيـت در سـن     شود. او اظهار مي مي
جايي كه افراد جوان بـراي انتخـاب   ها با تأخير مواجه هستند و  ازدواج وجود دارد، برخي ازدواج

كننـد، ديرتـر    ها نسبت به جايي كه همسران را والـدين انتخـاب مـي    همسر آزاد هستند، ازدواج
________________________________________________________ 

1 Homo Sociologicus  
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شـود كـه بـراي     افتد. متغير دوم (امكان) به وضعيت اجتماعي و اقتصادي مربـوط مـي   اتفاق مي
سط فشار اجتماعي و هاي جوان جهت تشكيل خانواده ضروري است. متغير سوم (تمايل) تو زوج

فقـط شـامل پـاداش     است. فشار اجتمـاعي نـه   تحريك و انگيزش فردي براي ازدواج تعريف شده
اجتماعي ازقبيل: عشق و عاطفه، حمايت اقتصادي، حفظ اصـل و نسـب و احسـاس خوشـي در     

دليـل   خوردگي، بلكه شامل مجازات اجتماعي ازقبيل انزواي اجتماعي و ننگ و رسـوايي بـه   سال
رزندي يا تجرد قطعي از سني معين به بعد است. اگر پاداش اجتماعي بـراي تجـرد در سـن    ف بي

  ). 42: 1388گيرد (كريمي،  معين بيشتر از مجازات آن باشد، يقيناً ازدواج با تأخير صورت مي
توان گفت ازدواج در هر سـن يـا    بندي كلي، مي شده، در جمع هاي مطرح با توجه به ديدگاه

عوامل فردي و «و » عوامل ساختاري و بيروني«پايان عمر تحت تأثير دو مجموعة  عدم ازدواج تا
كنندة زمان ازدواج افراد  قرار دارد كه معموالً بسته به موقعيت، برآيند اين عوامل، تعيين» دروني

و نهايتاً چگونگي وضعيت زناشويي در جامعه خواهد بود. عوامل ساختاري و بيروني، كمتر تحت 
كنترل فرد هستند و عوامل فردي و دروني بيشتر به خود فرد مـرتبط اسـت؛ مـثالً، در     اختيار و

توان متغيرهايي ساختاري و بيرونـي در نظـر    نظرية ديكسون، دو متغير دسترسي و امكان را مي
گرفت؛ چراكه عدم تعادل در تعداد دو جـنس در سـن ازدواج يـا وضـعيت نامسـاعد اقتصـادي       

  ي از افراد را با وجود ميل آنها با تأخير مواجه كند. ازطرف ديگر، در نظريةگروه  تواند ازدواج مي
عقالنيت، كه براساس آن، افراد به محاسبة سود و زيـان خـود از ازدواج، تحصـيل و اشـتغال و...     

توان نقش عوامل فردي و دروني را تأثيرگـذار دانسـت؛ هرچنـد در اينجـا      پردازند، بيشتر مي مي
  دو عوامل ساختاري و فردي تأثيرگذار هستند. برآيندي از هر 

    پيشينة تجربي تحقيق  
بنـدي ازدواج در سـنين مختلـف، در     دهد كـه تحـوالت زمـان    بررسي پيشينة تحقيق نشان مي

اسـت. ايـن    مطالعات متعدد خارجي و معدودي از مطالعات داخلي در كانون توجـه قـرار گرفتـه   
هاي زناشويي (مانند مطالعة افضـل   از ساخت جدول موضوع در مطالعات خارجي، هم با استفاده

) در چين) و هم بـا بررسـي   2013و همكارانش ( 2) در پاكستان يا مطالعة وي1974( 1و افتخار
است. در ايران، بـا   نكرده مورد توجه بوده كرده يا هرگز ازدواج افراد ازدواج  مقطعي و نسلي نسبت

انـد   ج و عوامـل مـؤثر بـر آن را بررسـي كـرده     وجود مطالعات متعددي كـه تحـوالت سـن ازدوا   
________________________________________________________ 

1 Afzal & Iftikhar 
2 Wei  
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و...)، مطالعـات انـدكي    1391؛ دراهكـي و محموديـان،   1383پـور،   ؛ كاظمي1383(محموديان، 
انـد.   هاي مزبور بررسي كرده بندي ازدواج بار اول در سنين مختلف دورة زناشويي را با روش زمان

  شود.  ره ميترين نتايج برخي مطالعات مرتبط اشا در ادامه، به مهم
هايي از منـابع مختلـف، تغييراتـي شـامل      با استفاده از داده) 2000و همكارانش ( 1تيچمن

هاي امريكايي بررسـي كردنـد. نتـايج مطالعـة آنهـا       تركيب، ثبات اقتصادي و تنوع را در خانواده
زايش ها كاهش يافته، سطح انحالل خانواده افـ  ازدواج در خانواده 2رسي نشان داد كه شيوع پيش

اسـت. تـيچمن و همكـارانش     نكردن نيز بـين آنهـا افـزايش يافتـه     يافته و تمايل به هرگز ازدواج
منزلة منبـع ثبـات اقتصـادي     دهندة كاهش اهميت خانواده در امريكا به داده را نشان تحوالت رخ

  دانند.  مي
هرگـز  اي در امريكـا، تغييـرات نسـبت افـراد      ) نيـز در مطالعـه  2014و همكارانش ( 3پاركر

هاي  تر بررسي كردند. آنها دريافتند كه طي سال ساله و بزرگ 25نكرده را در بين جوانان  ازدواج
درصد و در زنـان از   23به  10تر در مردان از  ساله و بزرگ 25درصد تجرد افراد  1960-2012

ـ   درصد افزايش يافته و شكاف زيادي نيز بين مردان و زنان ايجـاد شـده   17به  8 ين اسـت. در ب
زبان، بيشترين افزايش درصد تجرد بـه   پوست، آسيايي و اسپانيايي چهار گروه سفيدپوست، سياه

ها، سهم افراد با تحصـيالت بيشـتر، در بـين     سال است. ضمن اينكه، طي اين سياهان مربوط بوده
ررسي است. پاركر و همكارانش بخشي از مطالعه را نيز به ب نكرده افزايش يافته افراد هرگز ازدواج

نكـرده در سـن    اند. آنها با محاسبة نسبت افراد هرگـز ازدواج  نسلي وضعيت تجرد اختصاص داده
هاي جديد،  ها (تعداد پنج نسل) نشان دادند كه در نسل سالگي نسل 54-45و  35-44، 25-34

بيني نسـلي خـود تـا سـال      كنند. آنها همچنين در پيش سهم بيشتري از افراد هرگز ازدواج نمي
زنـدگي خـود    50و  40نيز نشان دادند كه جوانـان امريكـايي درحـالي بـه ميانـة دهـة        2030

درصدشان ممكن است هرگز ازدواج نكنند. اين محققان ضمن اشاره به افزايش  25رسند كه  مي
خانگي و نيز افزايش مواليد خارج از ازدواج، تغييرات نگرشـي،   صورت هم درصد زندگي زوجي به
و تغيير برخـي الگوهـاي جمعيتـي را در افـزايش درصـد افـراد هرگـز         وضعيت دشوار اقتصادي

  دانند.  نكرده مؤثر مي ازدواج

________________________________________________________ 
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اي با هـدف بررسـي رونـد تـأخير در      هاي سرشماري، مطالعه ) با استفاده از داده2016( 1يو
ازدواج در ميان زنان در كشور كره انجام داد. او در اين مطالعه با انتخاب پنج كوهـورت از زنـان   

سـاله بـوده    (هر كوهورت شامل يك گـروه سـني پـنج    1985تا  1916هاي  متولدشده بين سال
نكـرده   نسبت تجرد آنها را بررسي كرد. يو نشان داد كه نسبت افراد هرگز ازدواجاست)، تغييرات 

هاي جديدتر بسيار افزايش يافته و دو الگوي متمايز تأخير  سالگي، در كوهورت 39و  35در سن 
و  1930هاي متولـد دهـة    شود: يكي در بين كوهورت ها مشاهده مي در ازدواج در بين كوهورت

پي مانند جنگ جهـاني دوم و جنـگ كـره مـالزم      در با تحوالت سياسي پي كه 1940اوايل دهة 
كه نسـبت افـراد هرگـز     1970اند و الگوي ديگر، تأخير ازدواج در بين متولدان بعد از سال  بوده

سالگي درحال افزايش است. البته، اين دو الگـوي تـأخير در ازدواج، بـا     45نكردة آنها در  ازدواج
كه معمـوالً نسـبت تجـرد در افـراد بـا       طوري است؛ به نيز متفاوت بودهتوجه به سطح تحصيالت 

  سطح تحصيالت عالي بيشتر بوده است. 
) از نمونـه مطالعـاتي   1381) و نوروزي (1387)، نائيني (1386در ايران، مطالعات كريمي (

صـورت مقطعـي و گـذرا، بـه بررسـي       نكـرده، بـه   هستند كه با محاسبة نسبت افراد هرگز ازدواج
، ميـزان تجـرد   1380-1355هاي  ) نشان داده كه طي سال1381اند. نوروزي ( موضوع پرداخته

عالوه، بخشي از جمعيـت زنـان    جمعيت در سن ازدواج، خصوصاً در بين زنان، افزايش يافته و به
نيز با مضيقة ازدواج مواجهند. او در تبيين اين وضعيت، عدم تعادل بـين زنـان و مـردان آمـادة     

را مطرح كرده و افزايش سطح تحصيالت زنان و افزايش مهاجرت مردان جوان از روسـتا  ازدواج 
  است.  به شهر و به خارج از كشور را از عواملي برشمرده كه به اين عدم تعادل دامن زده

هاي متعددي از ازدواج زنـان و مـردان    اي اكتشافي، شاخص ) در مطالعه1380آهي ( درودي
اسـت. او در   را بررسـي كـرده   1375و  1365، 1355، 1345هـاي   لكشور در مقاطع زماني سـا 

هاي سني مختلف را محاسبه كرده و  نكردة گروه بخشي از مطالعة خود، نسبت افراد هرگز ازدواج
هـاي   است. يافتـه  هاي خالص زناشويي نيز اهتمام ورزيده برده به ساخت جدول هاي نام براي سال

نكـرده در سـن ازدواج در هـردو جـنس طـي       هرگز ازدواج اين محقق مبين افزايش نسبت افراد
درصد). درودي  47به  41درصد و در مردان از  40به  27هاي مزبور بوده است (در زنان از  سال

هاي انتظار بـراي ازدواج در   تصويركشيدن تعداد سال هاي زناشويي نيز با به آهي در بخش جدول

________________________________________________________ 
1 Yoo 



 1394 ، پاييز 3 ةشمار ،نهم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

  

٩٠ 
 

رقم اين شاخص براي زمان  1375-1355هاي  سنين مختلف زناشويي، نشان داده كه طي سال
  است.  سال افزايش يافته 8/23به  9/20سال و در مردان از  1/21به  7/17بدو تولد، در زنان از 

بنـدي   هاي زناشويي، زمان ) نيز با استفاده از ساخت جدول1395رازقي نصرآباد و رحيمي (
تفكيك وضع سواد بررسـي   به 1390-1385هاي  ازدواج بار اول زنان و مردان ايراني را طي سال

زندگي همـراه بـا    ساله، رقم شاخص اميدبه هاي آنان نشان داد كه طي اين دورة پنج كردند. يافته
 60/25هاي انتظار براي ازدواج يا مرگ) در زمان بدو تولد، در مردان باسواد از  تجرد (تعداد سال

بـه   53/24سواد از  يده و در ميان مردان بيرس 18/24به  54/23و در زنان باسواد از  33/26به 
هاي اين محققان نشان  است. يافته افزايش يافته 93/22به  33/21سواد از  و در زنان بي 25/ 72

سال، بـاالتر   30هاي انتظار براي ازدواج، در كلية سنين زير  ، تعداد سال1390داده كه در سال 
  دهد.  هاي با تأخير را نشان مي اجبوده كه روند افزايشي درصد ازدو 1385از سال 

بنـدي ازدواج   رسد در ايران، درباب تحوالت زمان نظر مي بندي كلي از اين بخش، به در جمع
صورت اختصاصي  اند، به شده اندك در سن ازدواج، خألهاي تحقيقاتي وجود دارد. مطالعات انجام

هاي آن موجـود اسـت انجـام     دادهاند، براي تمام مقاطع زماني كه  و مبسوط به موضوع نپرداخته
هاي مختلف اقتصـادي و اجتمـاعي    تفكيك مناطق و گروه روز نيستند. همچنين، به اند و به نشده

منظور پوشش اين خألها، مجموعة مطالعاتي جامع صـورت   اند. بنابراين، الزم است به انجام نشده
  تري منجر شود.   بينانه اخت واقعتواند به شن پذيرد. اتخاذ رويكرد نسلي در بررسي موضوع نيز مي

  هاي تحقيق مفاهيم، روش و داده
نكـرده بـه حالـت     طبق تعريف، ازدواج و زناشويي، به تغييـر وضـع فـرد از حالـت هرگـز ازدواج     

كننـد نيـز    شود و افرادي كه پس از ازدواج، وضعيت بدون همسر پيدا مي كرده اطالق مي ازدواج
ترتيب، افراد ازنظر وضع زناشـويي،   شوند. بدين ه محسوب ميكرد ازنظر آمارهاي جمعيتي ازدواج

كرده نيز به سه گروه داراي همسر، بدون همسـر بـر    كرده هستند يا مجرد. افراد ازدواج يا ازدواج
). چنانچـه  77: 1386شـوند (ميرزايـي،    اثر فوت همسر و بدون همسر بر اثر طالق تقسـيم مـي  

عيت، چگونگي ورود افراد جامعه به ازدواج و تشكيل بخواهيم ازطريق بررسي وضع زناشويي جم
توانيم به دو صورت عمل كنـيم: يكـي بررسـي چگـونگي تغييـرات       خانواده را مطالعه كنيم، مي

همسـر در اثـر طـالق و     كرده در سنين مختلف (مجمـوع افـراد متأهـل، بـي     نسبت افراد ازدواج
يـرات نسـبت افـراد مجـرد (هرگـز      همسر در اثر فوت همسر) و ديگري، بررسي چگونگي تغي بي

نكرده) در سنين مختلف. البته، اين دو شاخص، مكمل يكديگرند و با بررسي يكي از آنهـا   ازدواج
هاي الزم نيـز   دادهمطالعه، به روش دوم عمل شده و  توان به هدف مزبور دست يافت. در اين مي
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هـاي   سـكن كشـور (سـال   هاي عمومي نفوس و م از آمارهاي مربوط به وضع زناشويي سرشماري
  است.   ) تأمين شده1390تا  1345

وقـايع    شده در بررسـي  هاي مقطعي و نسلي، دو روش شناخته دانيم، روش طور كه مي همان
شود و واقعه  نسلي، يك نسل ثابت، در طول زمان دنبال مي مطالعةروند. در  شمار مي جمعيتي به

آيد، مشاهده، ثبـت و مطالعـه    سني پيش مييا وقايعي كه براي اعضاي نسل در مراحل مختلف 
). 21: 1381مطالعة طولي، نسل ثابت و زمان متغير است (سـرايي،   شود. پيداست كه در اين مي
هاي مختلف را در حـال گـذر از يـك     جاي يك نسل ثابت، نسل آنكه، در مطالعة مقطعي، به حال

الف مطالعة نسـلي كـه در آن نسـل    كنيم. بنابراين، برخ دورة زماني ثابت، مشاهده و مطالعه مي
تـر، دورة   تعبيـر دقيـق   ثابت و زمان متغير است، در مطالعة مقطعي، نسل متغير و زمـان يـا، بـه   

شـناختي، هـم روش مقطعـي و هـم روش      ). در مطالعات جمعيت28زماني، ثابت است (همان، 
جمعيـت،   هاي خاص خود را دارند. در بررسي رونـد تغييـرات وضـع تجـرد     نسلي، هريك مزيت

گرفته بين دو يا چنـد مقطـع زمـاني را بـا هـم       توان تغييرات صورت هرچند با روش مقطعي مي
شـود كـه در مقطـع يـا مقـاطع زمـاني تحـت         طور دقيق مشخص نمي مقايسه و بررسي كرد، به

داده چگونه بـوده يـا اينكـه كيفيـت      هاي مختلف در تغييرات رخ بررسي، سهم و اثرگذاري نسل
بـر روش   رو در مطالعـة حاضـر، عـالوه    اسـت. از ايـن   چگونه بوده مختلفهاي  نسل تغييرات براي

  است.  مقطعي، با رويكرد نسلي نيز به بررسي گذار تجرد پرداخته شده
، نسبت تجـرد  1390و  1345هاي  مطالعه، براي دو مقطع زماني سال در تحليل مقطعي اين

سـاله) محاسـبه    49-15ع در سن زناشويي (سالة زنان و مردان واق هاي سني پنج هريك از گروه
است. در بخش تحليل نسـلي   ساله بررسي شده 45شده و تحوالت شاخص مزبور طي اين دورة 

هاي مختلف انتخاب شـدند و بـا    نسل از مردان) از سال نسل از زنان و پنج نسل (پنج نيز تعداد ده
بندي ازدواجشان  ا، وضعيت زماننكردة آنه كردن چگونگي كاهش نسبت افراد هرگز ازدواج دنبال

صـورت   شـده بـه   هـاي انتخـاب   هاي سرشـماري، نسـل   است. با توجه به ماهيت داده مطالعه شده
-1330هـاي   اند از: زنان و مردان متولد سال ها عبارت ساله هستند. اين نسل هاي سني پنج گروه

-1350هـاي   سـال ، زنـان و مـردان متولـد    1344-1340هاي  ، زنان و مردان متولد سال1334
هـاي   و همچنين زنان و مردان متولـد سـال   1364-1360هاي  ، زنان و مردان متولد سال1354
انـد و چگـونگي    شـان وارد مطالعـه شـده    سالگي 19-15ها از سن  . همة اين نسل1370-1374

مطالعه، تماس مستقيم  است. در اين دنبال شده 1390كاهش نسبت تجرد هريك از آنها تا سال 



 1394 ، پاييز 3 ةشمار ،نهم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

  

٩٢ 
 

اسـت؛   هاي آنان درباب ازدواج نيز وجـود نداشـته   ها صورت نگرفته و امكان بررسي نگرش لبا نس
  است.  بندي ازدواج بررسي شده هاي موجود، رفتار آنها ازنظر زمان تنها با استفاده از داده

هاي بررسي نسلي اين مطالعه را درنظر بگيريم: اينكه احتمـال   الزم است يكي از محدوديت
در مقـاطع زمـاني مختلـف، تحـت تـأثير دو واقعـة         شده در هر نسـل  رد محاسبهدارد نسبت تج

آن نسـل قـرار گرفتـه باشـد؛ چراكـه دقيقـاً       » مهاجرت به داخل و خارج كشور«يا » ومير مرگ«
نسل رخ  مشخص نيست اين دو واقعه، بيشتر براي كدام گروه (افراد مجرد يا افراد متأهل) از يك

است كه در هر نسل، احتمال رخـداد دو واقعـة مزبـور بـراي افـراد       است. فرض مطالعه اين داده
  است.  مجرد و متأهل يكسان بوده

اجمـال بررسـي    مردان و زنان نيز بـه » درصد تجرد قطعي«مطالعه، تغييرات شاخص  در اين
سالگي  50كنند. سنين نزديك به  است كه منظور، درصد كساني است كه اصالً ازدواج نمي شده

  ).84: 1386تعيين شاخص تجرد قطعي مناسب است (ميرزايي، براي 

  ها   يافته
 الف. تحليل مقطعي وضعيت تجرد مردان و زنان

هـاي سـني    نكـردة هريـك گـروه    در اين بخش از مطالعه، با محاسبة نسبت افـراد هرگـز ازدواج  
، وضعيت تجـرد آنهـا در ايـن سـال بررسـي      1345سالة زنان و مردان در مقطع زماني سال  پنج
هاي  شاخص در هر دو جنس، طي سال تصويركشيدن چگونگي تحوالت اين  شود. سپس، با به مي

تشـريح و مقايسـه    1390رد هـر دو جـنس در مقطـع زمـاني سـال      ، وضعيت تج1345-1390
  شود.   مي

هـاي سـني    نكـرده) جامعـه در گـروه    ، نسبت زنان و مـردان مجـرد (هرگـز ازدواج   1نمودار 
سال، اكثـر مـردان    19-15سال، در گروه سني  دهد. در اين را نشان مي 1345ساله در سال  پنج

 8/46وضـعيت در زنـان متفـاوت بـوده و بـا ازدواج       اينكه  اند؛ درحالي درصد) مجرد بوده 3/94(
درصـد   2/53سـال برابـر بـا     19-15سالگي، نسبت تجرد آنها در سـن  15درصد آنها تا قبل از 

مزبـور   زنان و مردان مجرد در گروه سـني  درصدي 1/41تفاوت است. بنابراين، اولين نكته،  بوده
رسـد.   درصد نيز مي 9/54ساله به  24-20 است. البته، اين تفاوت در گروه سني 1345در سال 

سالگي به بعد نيـز، هرچنـد    35سالگي، اين تفاوت بسيار كم شده و از  30پس و تا حدود  ازاين
 8/0اسـت (  درصد مردان مجرد از زنان مجرد بيشتر بوده، رقم آن به يكديگر بسيار نزديك شـده 

ال كه معادل رقم تجـرد قطعـي   س 49-45درصد در مردان در گروه سني  5/1درصد در زنان و 
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سال، كـاهش   دهد كه در اين آنها نيز هست). شكل شيب كاهشي نمودار مردان و زنان نشان مي
اي نسبتاً مشابه طـي   گونه درصد مجردها از يك گروه سني به گروه سني بعد در هر دو جنس به

است. توضـيح اينكـه در    كاهش در مردان، در مقايسه با زنان، با تأخير صورت گرفته شده، اما اين
اند  كرده سالگي ازدواج مي 25تا قبل از رسيدن به حدود درصد)  85سال، اكثر زنان (بيش از  اين

اند تا قبل از رسيدن بـه حـدود    كرده و مردان نيز با وجود شروع ديرتر نسبت به زنان، تالش مي
، اقدام 1345ينكه، در سال درصد مردان). نتيجه ا 70سالگي اقدام به ازدواج كنند (بيش از  30

اتفاق زنان و مردان جامعـه رايـج    به به ازدواج و تشكيل خانواده در سنين پايين، براي اكثر قريب
  است.  بوده

مالحظة وضـعيت زناشـويي جمعيـت در     شاهد تحول قابل 1390-1345هاي  اما، طي سال
صورت افزايش درصد افـراد   هنگاه كنيد). اين تحول ب 3و  2سن ازدواج كشور هستيم (به نمودار 

طور كه مشـاهده   است؛ البته، همان هاي سني دو جنس رخ داده نكرده در تمام گروه هرگز ازدواج
اسـت. در مـردان،    تر بـوده  تحوالت در مردان و زنان متفاوت با هم و در زنان اساسي شود، اين مي

اسـت.   زن اتفـاق افتـاده  صـورتي نسـبتاً متـوا    هاي سني مختلف به افزايش نسبت مجردهاي گروه
حالتي باعث شده كه نمودار كاهشي نسبت مردان مجرد از يك گروه سني به گروه سـني   چنين

درصد  3/25شدن  افزودهبعد، در هر دو سال شباهت زيادي به يكديگر داشته باشد. اما، در زنان، 
ان دارد، و نيز ازدواج در زنان نش 1رسي ساله، كه از كاهش پيش 19-15بر مجردهاي گروه سني 

، 1390هاي سني بعد، باعث شده كه در سـال   شدن مقادير باال بر درصد مجردها در گروه افزوده
بـا سـال    كاهش درصد مجردها از شكلي نسبتاً تدريجي و متـوازن برخـوردار شـود و درمقايسـه    

  چشم نخورد.  سالگي ديگر به 35، كاهش سريع آن تا حدود 1345
 1390ترشدن رفتار ازدواجي زنان به مردان تا سـال   ، شاهد نزديكتحوالت، درمجموع با اين

، در 1345شـود، در سـال    طور كه مشاهده مي نگاه كنيد). البته، همان 4و  1هستيم (به نمودار 
نكرده در زنان كمتر از مردان بـوده، امـا در سـال     هاي سني، نسبت افراد هرگز ازدواج تمام گروه

اسـت. نكتـة    ال به بعد، درصد تجرد زنان از مردان پيشي گرفتهس 34-30، از گروه سني 1390
درصد  4/3درصد افزايش، به  6/2مهم اينكه، نسبت تجرد قطعي زنان از مردان بيشتر شده و با 

درصد افزايش يافته و به  7/0است؛ اين درحالي است كه رقم اين شاخص در مردان، تنها  رسيده

________________________________________________________ 
اي بيشتر  شاخص در جامعه دهد. هرچه اين ساله را نشان مي 19- 15شاخص، درصد مجردها در گروه سني  اين 1

 ).47: 1383پور،  رسي ازدواج آن جامعه كمتر است (كاظمي باشد، پيش
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بـه   34-30گرفتن نسبت زنان مجرد از گروه سني  د پيشيرس نظر مي است. به درصد رسيده 2/2
بعد، از تغييرات نگرشي زنان مجرد، مبني بر ازدواج در سن باالتر يا عـدم ازدواج متـأثر نيسـت؛    

اي نيست كه در يك گروه سني، تمايل بـه   گونه مرتبط با ازدواج در ايران هنوز به  چراكه فرهنگ
رسد علت يا عوامل احتمالي، از بيرون بر زنـان   نظر مي شد. بهعدم ازدواج زنان بيشتر از مردان با

عوامـل   توان با اطمينـان از ايـن   مطالعه نمي هاي سني تحميل شده باشد. هرچند در اين گروه اين
  وجو كرد.  صحبت كرد، احتماالً آنها را بايد در ارتباط با مردان جست

در ادامـه، نسـبت زنـان هرگـز     تـر وضـعيت زناشـويي زنـان،      با توجه بـه تغييـرات اساسـي   
اسـت كـه بـه برخـي      ارائه شده 1هاي مختلف سرشماري در جدول  تفكيك سال نكرده به ازدواج

رسـي ازدواج زنـان    توان اشاره كرد: درمجموع، در دورة تحـت بررسـي، پـيش    نكات مهم آن مي
ونـد  شاهد ر 1390-1385و نيز  1365-1355هاي  طور محسوسي كاهش يافته، اما طي سال به

-1345هاي  شاخص نيز بين سال ترين روند كاهش اين سريع شاخص هستيم. صعودي اندك اين
است. تجرد قطعي زنان رونـدي افزايشـي    اتفاق افتاده 1375-1365هاي  و همچنين سال 1355

هـاي قبـل از    با سال است كه درمقايسه به ثبت رسيده 1390داشته و بيشترين رقم آن در سال 
  است. توجه آن درخور 
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  ساله پنج سني هاي گروه در و زن مرد نكردة هرگز ازدواج افراد درصد . مقايسة1نمودار 
  1345 سال در 

 هاي سال در ساله پنج سني هاي گروه در مرد نكردة افراد هرگز ازدواج درصد . مقايسة2نمودار 
  1390 و 1345

 هاي سال در ساله پنج سني هاي گروه در زن نكردة هرگز ازدواج درصد افراد . مقايسة3نمودار 
  1390 و 1345

  ساله پنج سني هاي گروه در زن و مرد نكردة هرگز ازدواج افراد درصد . مقايسة4نمودار 
  1390 سال در

  ).1390- 1345هاي عمومي نفوس و مسكن كشور ( شده براساس نتايج سرشماي منبع: محاسبه

، نسبت 1345 سال درخورد؛ ازجمله اينكه  چشم مي توجهي نيز در جدول ذيل به نكات جالب
، 1390 سال كه در تعلق داشته، درحالي ساله 29- 25 درصدي زنان به گروه سني 8/3تجرد 

تجرد  شود؛ يا اينكه وضعيت مي ساله مشاهده  49- 45درصد) در گروه سني  4/3رقم ( حدود اين
 1345 سال در ساله 24- 20 تجرد زنان تقريباً شبيه وضعيت 1390 سال در ساله 34- 30 زنان

      است. 

  1390- 1345هاي  هاي مختلف سني طي سال . درصد زنان مجرد در گروه1جدول 

1345 1355 1365 1375 1385 1390 
 5/78 3/82 2/537/651/644/81ساله19-15
 1/47 2/49 3/39 6/25 4/21 3/13 ساله24-20
 2/26 8/23 8/14 4/9 8/6 8/3 ساله 29-25
 4/15 5/11 4/6 5/4 7/2 7/1 ساله 34-30
 1/9 1/6 3/3 7/2 3/1 1/1 ساله 39-35
 5/5 5/3 9/1 9/1 0/1 0/1 ساله 40- 44
 4/3 2/2 3/1 5/1 8/0 8/0 ساله 49-45

  ).1345-90(هاي عمومي نفوس و مسكن كشور  شده بر اساس نتايج سرشماي منبع: محاسبه

 15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-44  45-49

زن 53.2 13.3 3.8 1.7 1.1 1.0 0.8

مرد 94.3 68.2 26.7 8.9 3.9 2.1 1.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

صد
در

 15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-44  45-49

1345 94.3 68.2 26.7 8.9 3.9 2.1 1.5

1390 97.6 77.5 40.3 15.9 6.5 3.5 2.2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

صد
در

 15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-44  45-49

1345 53.2 13.3 3.8 1.7 1.1 1.0 0.8

1390 78.5 47.1 26.2 15.4 9.1 5.5 3.4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

صد
در

 15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-44  45-49

زن 78.5 47.1 26.2 15.4 9.1 5.5 3.4

مرد 97.6 77.5 40.3 15.9 6.5 3.5 2.2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

صد
در



 1394 ، پاييز 3 ةشمار ،نهم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

  

٩٦ 
 

بخش از مطالعه، چگونگي وضعيت تجرد مردان و زنان در مقاطعي از زمان مشـخص شـد،    تا اين
هـاي   داده از مقطعي تا مقطع ديگر، در رفتار ازدواجي نسـل  اما بايد توجه داشت كه تغييرات رخ
ها به تغييرات اقتصادي، اجتماعي، جمعيتي و فرهنگي جامعه  مختلف جامعه و واكنش اين نسل

تواند از نسلي به نسل ديگر متفاوت باشد. در ادامة بحث،  ها مي رفتارها و واكنش د و اينريشه دار
  شود.  صورت نسلي نيز بررسي مي هاي وضعيت تجرد مردان و زنان به دگرگوني

 ب. تحليل نسلي گذار تجرد مردان و زنان  
شـان وارد   لگيسـا  19-15هـاي مختلـف، از    نسل از زنان و مردان متولـد سـال   بخش، ده در اين

قبالً و در ها   نسل است. اين بررسي شده 1390اند و چگونگي گذار تجرد آنها تا سال  مطالعه شده
واردشده به مطالعه را مردان و زنان متولـد     ترين نسل شناسي نام برده شدند. قديمي بخش روش

 64-60ن ) در سـ 1390تشكيل داده كه تا انتهاي دورة بررسـي (سـال    1334-1330هاي  سال
هاي  واردشده به مطالعه را نيز مردان و زنان متولد سال   ترين نسل اند. جديد برده سر مي سالگي به

  اند.  سالگي قرار داشته 24-20اند كه تا انتهاي دورة بررسي در سن  تشكيل داده 1370-1374
هـاي   مينـه هـا ازجملـه در موضـوع ازدواج، در بسـتر و ز     با توجه به اينكه تفاوت رفتار نسل

بهتر است  1گيرد، متفاوت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي متفاوت جامعه در طول زمان شكل مي
هـا، توضـيحاتي كلـي داده     هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه، مقارن با اين نسل ابتدا دربارة زمينه
هاي نسـلي وضـعيت تجـرد كمـك كنـد.       تواند به درك بهتر تفاوت ها مي زمينه شود. تشريح اين

طور دقيـق و اختصاصـي بـه نسـل يـا       توان به ها را نمي زمينه مختصر، هريك از اين البته، در اين
هايي خاص ارتباط داد و فرض بر اين است كه هر زمينة اقتصادي، اجتمـاعي، سياسـي يـا     نسل

زماني نسبي) اثرگذاري  ها (با توجه به هم فرهنگي، بر مجموعة رفتارهاي يك نسل يا برخي نسل
  است.  ي داشتهبيشتر

گيـري   هايي هستند كه شكل نسل 1344-1340و  1334-1330هاي  هاي متولد سال نسل
توان مالزم با تحـوالت جامعـه در مقطـع زمـاني      ها و رفتارهاي ازدواجي آنها را تقريباً مي نگرش
 زمان، وقوع اتفاقاتي نظير اجراي برنامـة اصـالحات   و كمي بعد از آن دانست. در اين 1342سال 

________________________________________________________ 
، اصالحات ارضي و... از جمله تجربيات حوادث و اتفاقاتي از قبيل انقالب، جنگ، انقالب اطالعاتي، توسعة سياسي 1

ها تأثير گذاشـته   روند و وقوع چنين حوادث و رويدادهايي بر ذهن و نگرش اعضاي نسل هاي اخير به شمار مي نسل
ها با تأثيرپذيري از چنين اتفاقـات و رويـدادهايي، ابعـاد زنـدگي خـود را تعريـف و        است؛ به نحوي كه اعضاي نسل

 ).38: 1392اند (سرايي و اوجاقلو،  ن دادهبازتعريف كرده و ساما



  1390تا  1345هاي  تحليل گذار تجرد زنان و مردان در ايران طي سال
    

٩٧ 
 

كـه همگـي تجلـي      ارضي، به توليد و بازتوليد نسلي انجاميـد كـه در آن زمـين، كـار و توليـد ـ      
هاي خانوادة گسترده بودندـ به عناصر ارزشمندي تبديل شدند. در چنين نسـلي خـانوادة    ارزش

صـورت قـانوني و    ها و تعهدات و الزامات و بـه  گسترده اهميت داشته و ازدواج برپاية برخي سنت
ها تصميم اقتصادي بودنـد تـا عـاطفي، و الزامـات      زمان، ازدواج است. در آن شده نجام ميرسمي ا

-1350هـاي   هاي متولد سـال  نسل ).38: 1392(سرايي و اوجاقلو، اقتصادي عامل ازدواج بودند 
هاي مرتبط با ازدواج و تشكيل خـانوادة   گيري نگرش توان شكل هايي هستند كه مي ، نسل1354

ايع انقالب اسالمي و جنگ و نيز تحوالت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي بعـد از آن   آنها را از وق
  متأثر دانست.

سـو بـا    شود كه تحت تأثير فضاي انقالب، هم وقايع اين دوره، منتج به نسلي مي
هاي خانواده و ازدواج است. انقالب اسـالمي نسـلي را بـا خـود بـه همـراه        ارزش
هـاي   ويژه در سال و خانوادگي تأكيد دارد و بههاي فرهنگي  آورد كه بر ارزش مي

هـا تحـت تـأثير     اول بعد از انقالب، اين تأكيد شـديد بـوده و رفتارهـا و نگـرش    
  باورهاي ديني و مذهبي بوده است (همان).

هـاي   (خصوصـاً متولـدان سـال    1374-1370و  1364-1360هاي  اما دو نسل متولد سال 
  امالً جديد هستند.هاي ك هايي با تجربه ) نسل1370-1374

كننـد؛   ها تجربة تاريخي و اجتماعي كامالً متفاوتي را تجربه كرده و مي اين نسل
هاي خانواده و ازدواج، شـرايط   هاي بعد از جنگ، شرايط حاكم بر ارزش در نسل

هـاي اطالعـاتي همچـون اينترنـت و      شدن و همراهـي بـا فنـاوري    تجربة جهاني
شـدن،   واسـطة تجربـة جهـاني    هاي اخير، بـه  سلاي است. ... ن هاي ماهواره شبكه

  ).22اند (همان،  كمترين تمايل و گرايش را به ارزش ازدواج داشته
هاي واردشـده بـه    ايِ نسل گيري فضايي ذهني از وضعيت زمينه در ادامة بحث، با توجه به شكل

  كنيم.  مطالعه، تحوالت نسلي وضعيت تجرد را بررسي مي
دهد. در اين نمـودار، از   نكرده را نشان مي سبت افراد هرگز ازدواج، تحوالت نسلي ن5نمودار 

هـاي   )، شـاهد ورود نسـل  1390الـي   1345سمت چپ به راست و با پيشرفت زمـان (از سـال   
اند. ازجمله  هاي قبل از خود، رفتار ازدواجي متفاوتي داشته جديدتري هستيم كه نسبت به نسل

هـاي قـديمي بـه سـمت      هم در مردان، هرچه از نسـل نكات اساسي اين است كه هم در زنان و 
شود. براي  ها افزوده مي نسل» سنين متناظر«رويم، بر درصد تجرد در  هاي جديد پيش مي نسل

 8/14)، داراي 1375شان (در سال  سالگي 29-25در  1354-1350هاي  مثال، زنان متولد سال
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در همـين   1364-1360هـاي   سـال درصد زنـان متولـد    8/23كه  اند؛ درحالي درصد مجرد بوده
درصد تفاوت). البته، بيشترين رونـد افزايشـي درصـد     9اند ( ) مجرد بوده1385سنين (در سال 

دهد كـه   خوبي نشان مي به 5سالگي زنان تعلق دارد. نمودار  19-15تجرد در سنين متناظر، به 
كه در زنان  ؛ درحالياند در اين سنين مجرد بوده 1334-1330هاي  درصد زنان متولد سال 2/53

نكتة درصد افزايش).  1/29است ( درصد رسيده 3/82اين رقم به  1374-1370هاي  متولد سال
سال شاهد كـاهش   اين موضوع در هردو جنس برعكس بوده و در اين 1365مهم اينكه در سال 
لـد  جـز زنـان متو   هاي قبلي هسـتيم (بـه   با سنين متناظر در نسل ها درمقايسه درصد تجرد نسل

هـاي جديـد    طوركلي، در نسل بهاند).  كه شاهد افزايش اين شاخص بوده 1344-1340هاي  سال
شاهد تأخير در ورود به ازدواج هستيم. اين تأخير باعث شده كه شكل كاهشـي نمـودار درصـد    

تري داشته باشد (به نمـودار   هاي قبلي شيب ماليم هاي جديدتر، نسبت به نسل مجردها در نسل
  د). نگاه كني 5

هاي جديد شـاهد آن هسـتيم، بـه درصـد تجـرد قطعـي        تحول ديگري كه در گذر به نسل
هـاي جديـد پـيش     هاي گذشته به نسـل  كه در هردو جنس، هرچه از نسل نحوي مربوط است؛ به

از هردو  1334-1330، وقتي متولدان 5شود. در نمودار  رويم، بر رقم اين شاخص افزوده مي مي
و متولـدان   1344-1340دهيم، افزايش رقم اين شاخص را براي متولدان  جنس را مبنا قرار مي

هنـوز   1374-1370و  1364-1360هاي  كنيم. درباب متولدان سال مشاهده مي 1350-1354
هـا در رقـم بـاالتري بـه      نسل رود تجرد قطعي اين توان با قطعيت قضاوت كرد، اما انتظار مي نمي

هـاي   هاي قديمي به نسـل  زايشي درصد تجرد قطعي از نسلثبت برسد. نكتة مهم اينكه، روند اف
دهـد.   گيـرد، بلكـه تقريبـاً تصـاعدي رخ مـي      نواخت و ثابت صـورت نمـي   صورت يك جديدتر به

شـود   نسلي افزوده مي عبارتي، با گذر از نسلي به نسل بعدي، بر تفاوت درصد تجرد قطعي بين به
  نگاه كنيد).  5(به نمودار 

هاي بار اول، كـه در نزديكـي    هاي جديد، سهم ازدواج نكتة مهم ديگر اين است كه در نسل
دهنـد، درحـال افـزايش اسـت. در زنـان و مـردان متولـد         سالگي) رخ مي 50سن تجرد قطعي (

سـالگي   40نكرده، تقريبـاً در   ، درصد افراد هرگز ازدواج1344-1340و  1334-1330هاي  سال
اسـت، امـا در    سن به بعد، كاهش چنداني در رقم آن رخ نـداده  والً از اينبه حداقل رسيده و معم

هاي متأخر، رونـد كاهشـي درصـد     دليل شيوع بيشتر ازدواج به 1354-1350هاي  متولدان سال
، با 1364-1360هاي  سالگي نيز ادامه دارد. در متولدان سال 40نكرده، بعد از  افراد هرگز ازدواج

) و 1390سـالگي (تـا سـال     34-30يب نمودار كاهش درصد تجرد تـا  ترشدن ش توجه به ماليم
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سنين درصد تجرد نسبتاً باالتري دارند، با كمي احتياط،  هاي قبل، در اين با نسل اينكه درمقايسه
بيني كرد. چنين روندي  پيش  نسل سالگي را نيز براي اين 45توان كاهش درصد تجرد بعد از  مي

تـوان نتيجـه    تصور اسـت. مـي   نيز، با احتياط بيشتر، قابل 1374-1370هاي  براي متولدين سال
سـالگي ازدواج   40تر، افرادي كه قصد ازدواج داشتند، تـا قبـل از    هاي قديمي گرفت كه در نسل

هاي جديدتر، با  بعد بسيار پايين بود، اما در نسل سن به كردند و احتمال ازدواج مجردها از اين مي
سـالگي نيـز وجـود     40آيد، احتمال ازدواج بعـد از   وجود مي ها به  دواجتوجه به تأخيري كه در از

  دارد. 

  1390- 1345هاي  هاي مختلف زنان و مردان طي سال . روند تغييرات درصد مجردان نسل5نمودار 

  
  ).1345-90هاي عمومي نفوس و مسكن كشور ( شده بر اساس نتايج سرشماي منبع: محاسبه

  
دورة مـردان و زنـان مربـوط     هاي هم گراييِ نسبت تجرد نسل هم موضوع مهم ديگر، به روند روبه

اسـت. توضـيح اينكـه، در سـنين      هاي جديد بيشتر شده گرايي در نسل شود كه البته اين هم مي
تـر از   سالگي)، درصد زنان مجرد بسيار پـايين  19-15دوره ( هاي هم اولية ازدواجِ هركدام از نسل

سالگي)، اما بـا   15توجهي از زنان تا قبل از  دليل ازدواج درصد قابل د مردان مجرد است (بهدرص
دوره، درصد تجرد مـردان بـا شـدت بيشـتري كـاهش       هاي هم گذشت زمان و افزايش سن نسل

يابد و در مقطعي از زمان، درصد مردان مجرد به درصد زنان مجرد رسيده و در رقم خاصـي   مي
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دوره). در سه نسل اول (متولـدان   نگاه كنيد: نقطة تالقي دو نسل هم 5به نمودار شوند ( برابر مي
)، بعد از اين برابري، درصـد تجـرد زنـان تقريبـاً     1354-1350و  1340-1344، 1330-1334

است، اما درصد تجرد مردان با رونـدي بسـيار آهسـته بـه كـاهش خـود ادامـه         ثابت باقي مانده
بينيم كـه   مي 5رسد. با نگاه دقيق به نمودار  از زنان به حد ثابت مي تر دهد و در رقمي پايين مي

رويم، چهار تغييـر در وضـعيت    هاي جديدتر پيش مي تر به سمت نسل هاي قديمي هرچه از نسل
دهد: اول اينكه، درصد تجرد مـردان و زنـان در سـنين اوليـة      رخ مي "دوره هاي هم نسل"تجرد 

شدن به يكديگر است؛ دوم اينكه، درصد تجرد مـردان و   ديكسالگي) درحال نز 19-15ازدواج (
رسد؛ سوم اينكـه، اخـتالف درصـد تجـرد      تري به برابري با يكديگر مي زنان در دورة زماني كوتاه

هـا، شـكل كاهشـي     شود؛ و چهارم اينكه، با وجود برخـي تفـاوت   قطعي مردان و زنان بيشتر مي
تـوان گفـت    بندي كلي، مـي  . در جمعرود پيش مي گرايي با مردان سمت هم درصد تجرد زنان به

هاي قبل، شاهد افـزايش درصـد تجـرد در سـنين      هاي جديد مردان، نسبت به نسل اگرچه نسل
كه با گذر  نحوي است؛ به هاي زنان با شدت بيشتري رخ داده وضعيت در نسل اند، اين مختلف بوده

  است. نزديك شده زمان، وضعيت تجرد زنان تا حدودي به وضعيت تجرد مردان

  گيري خالصه و نتيجه
اي، در مطالعـات   بر فضاي رسـانه  هاي اخير، موضوع افزايش سن ازدواج در ايران، عالوه طي سال

نظـران، آن را مسـئلة اجتمـاعي     است و حتي برخي محققـان و صـاحب   متعددي نيز مطرح شده
هـاي كلـي    تـوان در سياسـت   يهاي اخير را مـ  در سال  اند. برآيند كلي اين گفتمان قلمداد كرده

طـور اختصاصـي درجهـت كـاهش سـن       جمعيت و خانواده مشاهده كرد كه بندهايي از آنها بـه 
است. آمارهاي موجود، افزايش سن ازدواج  ازدواج، و تسهيل و ترويج تشكيل خانواده تدوين شده

تري  عات دقيقهاي هدفمند، الزم است مطال كنند، اما براي تدوين سياست در كشور را تأييد مي
شـدن بخشـي از خألهـاي تحقيقـاتي در      منظور برطـرف  بندي ازدواج صورت گيرد. به براي زمان

 1390-1345هـاي   رو به بررسي چگونگي گذار تجرد در ايران طي سال زمينه، مطالعة پيشِ اين
  است. با دو رويكرد مقطعي و نسلي پرداخته

الگوي سني ازدواج مردان و زنان كـامالً  ، 1345نتايج بررسي مقطعي نشان داد كه در سال 
هاي سـني از مـردان    نكرده در زنان در تمام گروه با هم متفاوت بوده و نسبت افراد هرگز ازدواج

كه در  نحوي است، به است. البته، اين تفاوت در سنين اولية ازدواج بسيار چشمگير بوده كمتر بوده
درصد زنان مجرد  2/53رود، فقط  شمار مي به سال، كه سنين ابتدايي ازدواج 19-15گروه سني 

سـال،   اسـت. در ايـن    درصـد بـوده   94نسبت در مردان بيش از  كه اين باقي مانده بودند، درحالي
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، وضعيت 1390خورد. اما، تا سال  چشم مي كم در سه گروه سني بعد نيز به چنين تفاوتي، دست
هاي سـني دو جـنس افـزايش     مام گروهسال، هرچند نسبت مجردهاي ت است. تا اين تغيير كرده
اي بوده كه در سه گروه سني اول، اختالف نسـبت مجردهـاي    اندازه افزايش در زنان به يافته، اين

سـن   سـالگي، از ايـن   34-30دو جنس حدوداً به نصف كاهش يافته و ضمن برابري رقـم آن در  
هاي  كه تحول نسبت تجرد گروهگيرد. با توجه به اين بعد، نسبت تجرد زنان از مردان پيشي مي به

هاي مختلفي متأثر اسـت   از تحول نسبت تجرد نسل 1390تا سال  1345مختلف سني از سال 
اند، جهـت شـناخت بهتـر و امكـان تحليـل تحـوالت الزم بـود         دورة زماني عبور كرده كه از اين

ود. دوره نيـز جداگانـه بررسـي شـ     هـاي حاضـر در ايـن    چگونگي گـذار تجـرد تعـدادي از نسـل    
  نسل از زنان و مردان انتخاب شد.  منظور، ده همين به

بندي ازدواج از نسلي به نسـل بعـدي تغييـر كـرده و      نتايج بررسي نسلي نشان داد كه زمان
-1330هاي  توجه است. نسل مردان و زنان متولد سال ها درخور تغييرات در جديدترين نسل اين

انـد و درصـد افـراد     سـالگي ازدواج كـرده   40 افرادي هستند كـه اكثـر آنهـا تـا قبـل از      1334
سالگي نيز، كـه سـن تجـرد     50است و در آستانة  نكردة آنها به ارقام حداقلي رسيده هرگزازدواج

نكـرده بـاقي    نسـل هرگـزازدواج   درصد هردو جـنس ايـن   1رود، فقط درحدود  شمار مي قطعي به
سالگي گواه بـر اهميـت ازدواج    19-15تا نسل  عالوه، ازدواج حدود نيمي از زنان اين اند. به مانده

نيـز تجـارب تقريبـاً     1344-1340هـاي   نسل است. نسل زنان و مردان متولـد سـال   در بين اين
 19-15نسل، تـا   درصد) از زنان اين 3/34توجهي ( مشابهي با نسل قبلي خود دارند. درصد قابل

 5/1آنها ازدواج كرده و تنها درحدود  اتفاق به سالگي نيز اكثر قريب 40اند. تا  سالگي ازدواج كرده
دو،  اند. درواقع، اين درصد زنان درحالت تجرد قطعي باقي مانده و ازدواج نكرده 2درصد مردان و 

است. مالزم  هايي هستند كه ازدواج و تشكيل خانواده نزد آنها از ارزش زيادي برخوردار بوده نسل
نوعي تكليف و در  حد زيادي گسترده بوده و ازدواج  ها، خانواده هنوز تا با سنين ازدواج اين نسل

است. سـرايي و اوجـاقلو ازدواج در ايـن مقـاطع زمـاني را نـوعي        راستاي منافع كل خانواده بوده
تـر و نيـز    رو، ازدواج در سـن پـايين   ). ازايـن 38: 1392داننـد تـا عـاطفي (    تصميم اقتصادي مي

  است. پذير  بيني ها پيش نسل عموميت ازدواج در اين
-15زنان و مرداني هستند كه نسـبت تجردشـان در    1354-1350هاي  نسل متولدان سال

 8/89درصد در زنان و  1/64) اندكي كمتر از نسل قبل است (1365سالگي (در مقطع سال  19
رسـد واقعـة انقـالب     نظـر مـي    رود. بـه  شمار مي درصد در مردان) كه در نوع خود جالب توجه به

هاي فرهنگي و مذهبي، كه خصوصاً  اسالمي و وقوع جنگ و در پس آنها، بازتوليد و تقويت ارزش
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ها  هايي را ايجاد كرده كه ازدواج و تشكيل خانواده در اين سال زيستي تأكيد دارد، زمينه بر ساده
ايي نسل در سـنين ابتـد   رو، شاهد ازدواج نسبت بيشتري از اين است. ازاين اهميت بيشتري يافته

دورة زماني، شـاهد   گرفتن از اين با نسل قبل هستيم. البته، با گذر زمان و فاصله ازدواج درمقايسه
بـا   ) درمقايسـه 1375سـالگي (در سـال    29-25نسـل در   اين هستيم كه نسبت مجردهاي ايـن 

  نسل در براين، نسبت مجردان هردو جنس اين سنين از نسل قبل، ارقام باالتري دارد. عالوه همين
بـا نسـل    توجه، درمقايسـه  سالگي و حتي تا آستانة سن تجرد قطعي نيز با تفاوتي نسبتاً قابل 40

نسـل، بـا وجـود تأثيرپـذيري اوليـه از       رسد اين نظر مي شود. به قبل، در رقمي باالتر مشاهده مي
ــا ورود جامعــه بــه رونــد   اوضــاع اقتصــادي، اجتمــاعي و فرهنگــي پــس از انقــالب و جنــگ، ب

  است.  وضعيت نيز تأثير پذيرفته ون و اوضاع اقتصادي و اجتماعي جديد، از اينمدرنيزاسي
تـوان از شـكاف نسـلي ازدواج     تـا حـدودي مـي    1364-1360هاي  اما، دربارة متولدان سال

-15نسـل در   نكردة زنان اين نسل). درصد افراد هرگزازدواج صحبت كرد (خصوصاً براي زنان اين
رسي ازدواج زنـان   طوركلي، پيش ذشته به مردان نزديك شده و بهنسل گ سالگي، بيش از سه 19

نسل قبل از خود، كاهش چشـمگيري   نسل قبل و خصوصاً يك با سه نسل، درمقايسه و مردان اين
مالحظـه اسـت و،    نسل در سنين بعدي نيز قابل است. افزايش نسبت مجردهاي اين به خود ديده
سالگي بـه برابـري رسـيده،     39تا  35ان مجرد در هاي قبل كه نسبت مردان و زن برخالف نسل

هايي  ). اگرچه هنوز داده1390است (در سال  سالگي افتاده 34تا  30نسل در  اتفاق براي اين اين
شـده،   دردسترس نيسـت، براسـاس رونـدهاي طـي     1390نسل بعد از سال  از وضعيت تجرد اين

طـور   نكـرده بـه   زنـان هرگـزازدواج  نسـل، نسـبت    سـالة ايـن   34-30شود در افراد  بيني مي پيش
اي از مردان پيشي بگيرد و درصد تجرد قطعي آنان نيـز تـا حـد زيـادي از مـردان       مالحظه قابل

 19-15نسلي هستند كـه نسـبت مجردانشـان در     1374-1370هاي  بيشتر شود. متولدان سال
پذير است كه پس  نيبي  است. البته، پيش با نسل قبل، فقط اندكي افزايش يافته سالگي، درمقايسه

كندي صـورت   هاي بعد به از رسيدن مجردان به نسبتي باال در اين سنين، افزايش آن براي نسل
نسل در ازدواج خود روند تأخيري بيشتري  بيني كرد كه اين توان پيش پذيرد. با احتياط زياد، مي

-1370متولـدان  و خصوصاً  1364-1360توان گفت متولدان  . در تحليل كلي، مي بگيرد درپيش
شـدن، مدرنيزاسـيون و    هـاي قبـل در مسـير جهـاني     هايي هستند كه بيش از نسل نسل 1374
ها به پررنگي  نسل اند. اهميت ازدواج و تشكيل خانواده نزد اين هاي حاكم بر آنها قرار گرفته ارزش
نهـا  تأخيرانداختن ازدواج و حتي افزايش مجردهـاي قطعـي در بـين آ    هاي قبل نيست و به نسل

  تاحدودي دور از انتظار نيست. 



  1390تا  1345هاي  تحليل گذار تجرد زنان و مردان در ايران طي سال
    

١٠٣ 
 

پـور   ) و كـاظمي 1383هـاي مطالعـة محموديـان (    مطالعه، درمجموع، مؤيد يافتـه  نتايج اين
خصوص در زنان، درحال افزايش اسـت.   اند سن ازدواج در ايران، به ) است، كه نشان داده1383(

)، كـه در مقـاطعي   1381) و نـوروزي ( 1387)، نـائيني ( 1386اين نتايج بـا مطالعـة كريمـي (   
هـاي   خـواني دارد و همچنـين بـر يافتـه     اند هـم  محدود، وضعيت تجرد در ايران را بررسي كرده

بنـدي ازدواج در سـنين    )، كـه زمـان  1395) و رازقـي نصـرآباد و رحيمـي (   1380آهي ( درودي
انـد، كـامالً منطبـق     هاي زناشويي بررسـي كـرده   مختلف زناشويي را با استفاده از ساخت جدول

  است. 
هاي  هاي تحت بررسي، تاحدودي، از دريچة نظريه هاي رفتار ازدواجي نسل درمجموع، تفاوت

هـاي   با نسل هاي جديد، درمقايسه توان گفت نسل مطالعه تعبير و تفسيرپذيرند. مي مطرح در اين
هـاي نوسـازي ازقبيـل تحصـيالت، اشـتغال و شهرنشـيني قـرار         قديمي، بيشتر درمعرض مؤلفه

هاي مدرن و متفاوتي از زندگي ازجمله ازدواج در سن باالتر را ايجاب  ها شيوه مؤلفه د. اينان گرفته
گيـري و   هـاي تصـميم   زمان با ورود به سـن ازدواج، گزينـه   هاي قديمي، هم كنند. براي نسل مي

هـاي ديگـري    سـن فرصـت   هاي جديد در اين كه نسل توان قائل بود؛ درحالي انتخاب زيادي نمي
تواننـد بـه انتخـاب عقالنـي دسـت بزننـد و        صيل، كار و اشتغال و... نيز دارند كه ميازجمله تح

هـاي كنـوني دختـران     تصميماتي بگيرند كه درنهايت نفع بيشتري عايدشان شـود؛ مـثالً، نسـل   
جاي ازدواج در سن پايين، آيندة بهتري براي خـود فـراهم كننـد.     توانند با ادامة تحصيل، به مي

هاي اخير زنان، تنها متـأثر از   ظر داشت كه روند تأخيري ازدواج، خصوصاً در نسلالبته، بايد در ن
پـور   اند؛ بـراي مثـال، كـاظمي    عوامل نوسازي و انتخاب عقالني نبوده و عوامل ديگري نيز دخيل

منزلة متغيرهاي  ) مسائل و مشكالت اقتصادي و بيكاري (ديكسون از اين نوع متغيرها به1383(
برد) و همچنين فزوني تعداد دختران آمادة ازدواج درمقابل تعداد پسران آمـادة   نام مي» امكان«

بـرد) را از عوامـل    نـام مـي  » دسترسي«منزلة متغيرهاي  ازدواج (ديكسون از اين نوع متغيرها به
بنـدي   است. درنهايت، بايـد گفـت كـه زمـان     هاي زنان نام برده محدودكنندة ازدواج برخي نسل

» عوامل ساختاري و بيرونـي «اي از  هاي تحت بررسي، تحت تأثير مجموعه لازدواج هريك از نس
قرار داشته و دارد كه شناخت دقيق آنها نيازمند تحقيقاتي جامع » عوامل فردي و دروني«و نيز 
  زمينه است.  در اين
طوركلي، نتايج نشان داد كه تأخير در ورود به ازدواج و تشكيل خـانواده تـاكنون رونـدي     به

شود. البته، اينكه اين روند در آينده و براي  است و از نسلي به نسل بعد تقويت مي نده داشتهفزاي
كند، پرسشي اساسي است كه با توجه به تغييـرات شـديد    هاي بعدي چگونه ادامه پيدا مي نسل
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هـاي   زمينه دشوار است. با وجود اين، بهتر است با روش نگري در اين فرهنگي و اجتماعي، آينده
  هايي صورت پذيرد. بيني اسب پيشمن

با بسياري از كشـورهاي   )، سن ازدواج در ايران، درمقايسه2015بنابر آمارهاي سازمان ملل (
تر است و احتمال دارد ما را از توجه كافي و رصد تحـوالت سـن ازدواج غافـل     يافته پايين توسعه

چند در مـواقعي ارزشـمند)،   هاي معمول و سطحي (هر كند. بايد توجه داشت كه دركنار مقايسه
خوبي  هاي فرهنگي و اجتماعي كشور خودمان نيز به ازدواج و تحوالت آن بايد در ارتباط با زمينه

هرحال، ازدواج و تشكيل خانواده در كشور ما از اهميت زيادي برخوردار  تحليل و بررسي شود. به
واج باالخره در سن بـاالتري  بوده و هست؛ حتي چنانچه فرض كنيم جوانان پس از تأخير در ازد

ها  توان انتظار داشت كه طول عمر خانواده كم مي كنند، با ادامة روندهاي كنوني، دست ازدواج مي
تر شود؛ ضمن اينكه كاهش طـول دورة فرزنـدآوري نيـز از ديگـر پيامـدهاي آن       در كشور كوتاه
شـور بـه زيـر سـطح     رسـد در وضـعيت كنـوني، كـه ميـزان بـاروري در ك       نظر مي خواهد بود. به

تواند مسئله را تشديد كنـد. بايـد واقـف بـود كـه       ازحد ازدواج مي جايگزيني رسيده، تأخير بيش
يافته، خارج از چارچوب ازدواج و تشكيل خانواده نيز  فرزندآوري در بسياري از كشورهاي توسعه

نسـبت   2006-1970هـاي   براي مثال، در امريكا، طي سـال ). «46: 1385دهد (سرايي،  رخ مي
(مـارتين و  » درصد رسيده است 39درصد به  11اند، از  نوزاداني كه خارج از ازدواج به دنيا آمده

كشورها، بين سن ازدواج و فرزندآوري رابطة تنگاتنگي وجود  ). بنابراين، در اين2009 1همكاران،
در ازدواج و تجرد ندارد و احتماالً اين جوامع از جنبة فرزندآوري نگراني چنداني نسبت به تأخير 

قطعي ندارند. اما، در كشور ما، كـه فرزنـدآوري كـامالً در چـارچوب ازدواج و تشـكيل خـانواده       
لحـاظ فرزنـدآوري    توانـد بـه   ازحد سن ازدواج و تجرد قطعـي مـي   گيرد، افزايش بيش صورت مي

  پيامدهاي منفي داشته باشد.
هـاي كلـي    ) و نيـز سياسـت  1393هاي كلـي جمعيـت (   اينكه بخشي از سياست  با توجه به

اسـت، بايسـت    ) به موضوع كاهش سن و تسهيل ازدواج جوانان اختصاص يافتـه 1395خانواده (
هـاي   شـود ويژگـي   هاي سياستي، مطالعات مدوني صورت گيرد. پيشنهاد مي جهت تنظيم بسته

انـد يـا افـرادي     يتي افرادي كه در سن باال هنوز ازدواج نكردهمختلف اقتصادي، اجتماعي و جمع
كه مشـخص شـود تـأخير در ازدواج ايـن      نوعي اند بررسي شود؛ به كه به سن تجرد قطعي رسيده

________________________________________________________ 
1 Martin 
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فـردي و  «حـد ناشـي از عوامـل     و تـا چـه  » ساختاري و بيروني«حد ناشي از عوامل  افراد، تا چه
  ها را هدفمندتر تدوين كرد.  تتوان سياس صورت، مي . در ايناست» دروني

  منابع
، مطالعات راهبردي زنان، »بررسي وضعيت مضيقة ازدواج در ايران) «1387احمدي، وكيل و رضا همتي (

 . 43-64: 41سال يازدهم، شمارة 

كيـد بـر نقـش، سـاختار و كـاركرد خـانواده در دوران       أشناسي خانواده: با ت جامعه) 1389اعزازي، شهال (
  ن. روشنگران و مطالعات زنا نشر، تهران: معاصر

 ،)»1375تـا   1335شناختي ازدواج در ايران ( سال تحول جمعيت نگاهي به چهل) «1380اماني، مهدي (
  . 33-46: 17، شمارة اجتماعي نامة علوم

بـر وضـعيت ازدواج و    تأكيـد  بـا  ايـران  در خانواده نهاد شناسي آسيب) «1391پور فرد، اميرحسين ( بانكي
هاي راهبردي، تهران:  ، دبيرخانة نشست انديشهخانواده و زن راهبردي، هاي انديشه كتاب، در: »طالق

  پيام عدالت. 
، تعـالي و  چكيـدة مقـاالت همـايش ملـي جمعيـت     ، »تأخير در ازدواج در ايـران ) «1391ترابي، فاطمه (

 اسفند.  23و  22راهبردها، سازمان ثبت احوال كشور، 

، زن در توسـعه و سياسـت  ، »عدم تعادل در وضـعيت ازدواج در ايـران  ) «1382جعفري مژدهي، افشين (
  . 83-104: 5شمارة 

، سـال  روزنامـة رسـالت  ، »هـاي اجتمـاعي   زمـان ازدواج و آسـيب   رشـد هـم  ) «1393خسرواني، عبـاس ( 
  . 8099ارديبهشت، شمارة  22ونهم، دوشنبه  بيست

هـاي ازدواج در   رونـد تغييـرات شـاخص   ) «1390پور و علـي رحيمـي (   يآبادي فراهاني، شهال كاظم خلج
، )»1970-2010منتخبي از كشورهاي آسيا و اقيانوسيه، با تأكيد بر ايران، طي چهاردهـة گذشـته (  

  . 49-84: 11، سال ششم، شمارة شناسي ايران نامة انجمن جمعيت
نگاهي واكاوانه به سـن   ؟نطباق يا بحرانخير در ازدواج: اأت« )1391( ن محموديانيحس و حمدا ،دراهكي
، شناسـي ايـران   انجمـن جمعيـت   ةنام، »آل ازدواج دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه تهران ايده

  . 73-94: 13سال هفتم، شمارة 
-1375) ازدواج و عدم توازن در تعـداد دو جـنس: مضـيقة ازدواج در ايـران (    1380آهي، ناهيد ( درودي

 شناسي، دانشگاه تهران: دانشكدة علوم اجتماعي.   ارشد جمعيت كارشناسي نامة )، پايان1345

تحليل چندسطحي عوامل مؤثر بر زمان وقوع تولد اول ) «1391بي و همكاران ( رازقي نصرآباد، حجيه بي
 . 55-94: 55، شمارة مطالعات راهبردي زنان، »1370 – 1379در ايران 
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بررسي تحوالت اميد زنـدگي مجـردي در ايـران بـا     ) «1395بي و علي رحيمي ( بي رازقي نصرآباد، حجيه
، سـال  شناسي ايـران  نامة انجمن جمعيت، »1390تا  1385استفاده از جداول خالص زناشويي: دورة 

  .  95-118: 18نهم، شمارة 
وميـر)، تهـران:    بـاروري و مـرگ   (با تأكيد بـر  هاي مقدماتي تحليل جمعيت روش) 1381سرايي، حسن (

 دانشگاه تهران.  

نامــة انجمــن ، »تــداوم و تغييــر خــانواده در جريــان گــذار جمعيتــي ايــران ) «1385ســرايي، حســن (
  . 37-60: 2، سال اول، شمارة شناسي ايران جمعيت

: زنان مطالعة نسلي تغيير ارزش ازدواج در ايران (مطالعة موردي) «1392سرايي، حسن و سجاد اوجاقلو (
 .19-41: 4، سال پنجم، شمارة مطالعات توسعة اجتماعي ايران، »شهر زنجان)

  ) ابالغي مقام معظم رهبري.  1393ارديبهشت  30( هاي كلي جمعيت سياست
  ) ابالغي مقام معظم رهبري.1395شهريور  13( هاي كلي خانواده سياست

هاي اخير جمعيتـي   ت و سياستتحوال« )1391( ميمنت حسيني چاوشي و محمدجالل ،عباسي شوازي
-117: 13، شـمارة  نشناسي ايرا انجمن جمعيت ةنام، »در ايران: ضرورت تدوين سند جامع جمعيت

95 . 

بررسي عوامل اجتماعي، اقتصادي و جمعيتي مؤثر بر رفتار بـاروري در منـاطق   ) «1384قدرتي، حسين (
فصـلنامة  ، )»موردي شهرستان سبزوار: دهسـتان بيهـق   ةروستايي با استفاده از مدل تركيبي (مطالع

 . 43-76: 54و  53، شمارة جمعيت

، پـژوهش زنـان  ، »تحول سن ازدواج در ايران و عوامل جمعيتي مـؤثر بـر آن  ) «1383پور، شهال ( كاظمي
 . 103-124: 3دورة دوم، شمارة 

هاي جمعيتـي آسـيا و    ، تهران: مركز مطالعات و پژوهششناسي مباني جمعيت) 1388پور، شهال ( كاظمي
  اقيانوسيه. 

بـاروري زيـر نـرخ جانشـيني و      ةنگاهي به مسـئل ) «1391حيدري ( پور، شهال و زهرا سلطاني چم كاظمي
 . 29-59: 14، شمارة شناسي ايران نامة انجمن جمعيت، »ثر در مواجهه با آنؤهاي م گذاري سياست

، »1385تا  1375هاي  هاي ازدواج در ايران طي سال ررسي تغييرات شاخصب) «1388كريمي، خديجه (
، تهــران: مركــز مطالعــات و شناســي ايــران مجموعــه مقــاالت چهــارمين همــايش انجمــن جمعيــت

  هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه.  پژوهش
ورة نامـه د  در ايـران، پايـان   1375-85) تحليل دموگرافيك وضع زناشـويي طـي   1386كريمي، خديجه (

 شناسي و علوم اجتماعي، دانشگاه آزاد اسالمي تهران مركز.  ارشد، دانشكدة روان كارشناسي

زن در ، »1383 ثر بر باروري زنان يـزد در سـال  ؤعوامل جمعيتي م) «1383كالنتري، صمد و همكاران (
 . 137-158: 12، شمارة توسعه و سياست
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: 26، شـمارة  آموزش علوم اجتماعي، »ن در ايرانادامة تحصيل و ازدواج دخترا) «1384كوششي، مجيد (
63-56 . 

، »بررسي داليـل و آثـار افـزايش سـن ازدواج دختـران روسـتايي در آشـتيان       ) «1386مجدالدين، اكبر (
  . 375-386: 53، شمارة انساني پژوهشنامة علوم

-202: 26 ، سال هفـتم، شـمارة  كتاب زنان، »تغييرات اجتماعي ازدواج) «1383منش، حسين ( محبوبي
172.  

، نامة علوم اجتماعي، »سن ازدواج در حال افزايش: بررسي عوامل پشتيبان) «1383محموديان، حسين (
 . 27-53: 24شمارة 

 . 1345-1390هاي هاي عمومي نفوس و مسكن سال ) نتايج سرشماري1345 -1390مركز آمار ايران (

ي، اجتماعي و جمعيتي بر رفتـار بـاروري در   بررسي تأثير عوامل اقتصاد) «1382شناس، نادر ( مطيع حق
 . 87-102: 46و  45، شمارة فصلنامة جمعيت، »اروميه

ترجمــة  مفــاهيم كليــدي در مطالعــات خــانواده،) 1390كــارتي، جــين ريبنــز و روزالينــد ادواردز ( مــك
 محمدمهدي لبيبي، تهران: علم.

فصـلنامة  ، »رانيـ ازدواج در ا يسـن  يالگـو  رييـ و تغ ييتحول وضع زناشو) «1389اصغر ( مهاجراني، علي
 . 41-54: 11، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتر، سال چهارم، شمارةتخصصي علوم اجتماعي

 ، چاپ پنجم، تهران: دانشگاه تهران.شناسي كاربردي گفتاري درباب جمعيت) 1386ميرزايي، محمد (

 ژوهشكدة آمار. ، مركز آمار ايران: پبررسي وضع زناشويي) 1387نائيني، عذرا (

هـاي آينـده:    انـداز آن در سـال   روند تحوالت وضع زناشـويي در كشـور و چشـم   ) «1381نوروزي، الدن (
، تهـران:  شناسـي ايـران   مجموعه مقاالت نخستين همايش انجمـن جمعيـت  پيامدها و راهكارها، در: 
  هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه. مركز مطالعات و پژوهش

سـالي، تهـران:    ، ترجمة حاتم حسيني و غالمرضـا كهـن  شناختي هاي جمعيت شرو) 1385هايند، آندرو (
  هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه.  مركز مطالعات و پژوهش

ثر بـر ميـانگين   ؤبررسي عوامل اجتماعي، اقتصادي مـ ) «1388افشان ( هزارجريبي، جعفر و پروانه آستين
، دورة اول، ريزي رفاه و توسـعة اجتمـاعي   برنامه، »1385-1355: گذشته ةده سن ازدواج زنان در سه

  .32-13: 1شمارة 
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