
 33-64ـ صفحات  1390فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ـ سال يازدهم ـ شماره چهارم ـ زمستان 

 

�������� �
��� �� ���
�� �� ���� ����� �� 
� 
��� ����� ���
  
  

  

  1وحيد ضرابي
  2 سيد فرخ مصطفوي
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  چكيده
اي اجتماعي، جمعيتي و اقتصادي است كه سن ازدواج، نشانگر خوبي براي بررسي اين پديده ازدواج پديده

  الگوي ازدواج در كشور ما نيز مانند بسياري از كشورهاي ديگر دچار تغييرات محسوسي شده. رودمي شمار به
و رسيدن به  1375در سال  4/22به  1365در سال  9/19و افزايش ميانگين سن ازدواج زنان در ايران از 

  .تغيير استبر اساس نتايج سرشماري مركز آمار ايران گوياي اين  1385در سال  3/23ميانگين 
پردازد و هدف از آن در درجه اول، يافتن عوامل  اين مقاله به بررسي عوامل مؤثر بر سن ازدواج زنان مي

مؤثر بر سن ازدواج زنان در چارچوبي اقتصادي است و در درجه بعدي، يافتن تأثيرات اين عوامل بر اساس 
  . باشد هاي موجود در ايران مي داده

 Cox(ن عوامل، از روش ارزيابي زمان وقوع رخداد و روش رگرسيوني كاكس براي درك تأثيرگذاري اي

Regression (است كه به دليل اينكه افراد ازدواج نكرده را نيز بر اساس نرخ وقوع در نظر  استفاده گرديده
  .ندارد هاي رگرسيون معمولي را در بررسي عوامل مؤثر بر سن ازدواج، در بر هاي مربوط به روش ، كاستيگيرد مي

هاي خانوار، دسته  روستايي بودن، قوميت، سطح تحصيالت، سرانه هزينه –شهري : در اين مقاله عوامل
و متغيرهاي محيطي نسبت جنسي  1380اجتماعي خانوار سال  - هاي اقتصادي تولد كه منبع آن، داده) سال(

استخراج  1375هاي سرشماري سال  هاستاني، نرخ بيكاري استاني زنان و نرخ بيكاري استاني مردان كه از داد
يكي شامل : براي مطالعه تأثير عوامل فوق بر سن ازدواج زنان، از دو مدل. باشد است، مورد بررسي مي  گرديده

  . است ، استفاده گرديده1380سال موجود در نمونه سال  30تا  10سال و ديگري شامل زنان  10همه زنان باالي 
همچنين متغير . كند تحصيالت را بر سن ازدواج زنان ثابت مي نتايج پژوهش تأثير مثبت سطح

در ميان . دهد مي بودن در مجموع تأثير منفي بر سن ازدواج زنان نشان بودن در مقايسه با روستايي شهري
شود؛ به طوري كه در مدل اول، سن ازدواج زنان گيالني  هاي مختلف نيز تفاوت سن ازدواج ديده مي قوميت

باشد و  تر مي ها پايين ن مازندراني باالتر بوده و سن ازدواج زنان بلوچ و زنان لر نسبت به مازندرانينسبت به زنا
  .ها باالتر بوده است ها نسبت به مازندراني ها، كردها و گيلك در مدل دوم، سن ازدواج تركمن
تر  ي باالتر، پاييندهد كه سن ازدواج در ميان خانوارهاي طبقات اقتصاد مي همچنين نتايج نهايي نشان

  .روست هاي سني اخير نسبت به گذشته، با روندي افزايشي روبه باشد و نهايتاً سن ازدواج در ميان دسته مي

  .سن ازدواج زنان، رويكرد اقتصادي، رگرسيون كاكس، ايران :واژگان كليدي

.JEL: J12, C41, C24بندي  طبقه
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  مقدمه -1

و افزايش   ياري از كشورهاي ديگر دچار تغييرات محسوسي شدهالگوي ازدواج در ايران نيز مانند بس
و رسيدن به  1375در سال  4/22به  1365در سال  9/19ميانگين سن ازدواج زنان در ايران از 

  .1بر اساس نتايج سرشماري مركز آمار ايران گوياي اين تغيير است 1385در سال  3/23ميانگين 
عه در حال افزايش است و از سويي با عنايت به مالحظات با توجه به اينكه سن ازدواج در جام

مذهبي و فرهنگي جامعه ايران، اين امر نه تنها نويد مناسبي را به مسؤوالن مملكتي و فرهنگي و 
هايي را هم به دنبال آورده و ايجاد نگاهي نوين به ها و نگرانيدهد، بلكه دغدغهها نميخانواده

تعريف و شناسايي اركان و عوامل تأثيرگذار بر آن، ضرورتي است -ج و بازماهيت و فرايند پديده ازدوا
  .شودكه احساس مي

هاي فردي هر چند تشكيل خانواده را بايد عملي ارادي دانست كه به خواست، تمايالت و ديدگاه
 شود، اما زندگي اجتماعي انسان و روابط پيچيده او با محيط و اجتماع، ازدواج و افراد مربوط مي

را تحت تأثير روابطي دوسويه با متغيرهاي اقتصادي، اجتماعي، جمعيتي و حتي سياسي  فرايند آن
بنابراين، ازدواج هم . پذيردها و تمايالت افراد نيز از آنها تأثير ميدهد، ضمن آنكه انگيزهقرار مي

از ديدگاهي كالن به تواند در سطح خرد و از ديدگاه افراد و خانوار مورد بررسي قرار گيرد و هم  مي
  .آن نگريسته شود

شود اين است كه افزايش سطح تحصيل زنان و به دنبال  آنچه از مطالعات مختلف مشاهده مي
و   كارگيري بيشتر زنان مواجه شده آن، تمايل زنان به مشاركت در بازار كار كه با انگيزش بازار در به

و در   نبايدهاي جديدي را به ارمغان آورده همزمان با تغييرات فرهنگي و اجتماعي كه بايدها و
تر كرده و اين امر تأخير در ازدواج را سبب  هاي ازدواج را براي زنان جذاب مجموع جايگزين

  .است شده
كنند، تحت تأثير  نمايند و يا در چه سني ازدواج   براي زنان مسأله انتخاب اينكه آيا ازدواج

چه  -گيري است  ويي، با توجه به اينكه ازدواج يك تصميمگيرد و از س متغيرهاي مختلفي قرار مي
تئوري ترجيحات بر آن  -به وسيله خود افراد انجام گيرد و چه به واسطه والدين آنها صورت پذيرد

نمود كه  توان فرض مي) و يا والدين آنها(كنند  مي  قابل اعمال مي باشد و براي افرادي كه ازدواج
دهند و از سوي ديگر، از آنجايي كه مردان و  طح مطلوبيت خود را افزايشانتظار دارند با ازدواج، س

توان وجود يك بازار را براي ازدواج در  كنند، مي زنان زيادي بر سر تصاحب همسر با هم رقابت مي
  . نظر گرفت

                                                                                                                   
١.  ������	 
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) سن(ازدواج يا عدم ازدواج و زمان  -توان عوامل مؤثر بر اين تصميمات و انتخاب  بنابراين، مي
نمود اين امر  البته بايد توجه. هاي اقتصادي مورد بررسي قرار داد را در چارچوب تئوري -دواجاز
هاي قابل  باشد؛ چنانكه در اكثر مطالعات، تفاوت معناي استفاده صرف از متغيرهاي اقتصادي نمي به

آنها را توان با متغيرهاي اقتصادي،  است كه نمي گرفته شده  توجهي توسط قوميت و نژاد اندازه
اي بر  دهد عوامل جمعيتي، اجتماعي و فرهنگي نيز به طور قابل مالحظه توضيح داد و نشان مي

  .باشند ازدواج مؤثر مي
 - هر تغيير اقتصادي. باشد همچنين، نرخ ازدواج زنان، يكي از عوامل عمده رشد جمعيت مي

جمعيت و در نتيجه، رشد تواند تغييرات مهمي در رشد  اجتماعي با تغيير در الگوي ازدواج مي
بررسي عوامل تاثيرگذار بر رفتار ازدواجي زنان كه سن ازدواج، شاخص خوبي . باشد اقتصادي داشته
  .بود رود، مدخل مناسبي براي ورود به اين حيطه خواهدشمارمي در اين ميان به

ر اين ميان از بنابراين، بررسي عوامل مؤثر بر سن ازدواج براي درك بهتر فرايند و ماهيت آن، د
شود سن ازدواج زنان در ايران در چارچوب  در اين مقاله، سعي مي. اي برخوردار استاهميت ويژه

ها در اندرون خود از ماهيتي  هاي اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد و چنانكه بسياري از پديده تئوري
نمايند، بيشتر از  مي  اقتصادي برخوردارند و در بلندمدت و كليت خود از اصول اقتصادي پيروي

  . هاي اقتصادي مورد تفسير و تحليل قرار گيردمنظر رويكرد اقتصاد، به آن توجه شده و با انگاره
توان درك با اتخاذ اين نگاه و با درك عوامل تأثيرگذار بر سن ازدواج، هم تغييرات آن را بهتر مي

توان با ديدگاه  واج جوانان را ميهاي مرتبط با تشكيل خانواده و ازد كرد و هم، سياستگذاري
  .تري طراحي نموده و به انجام رسانيد مناسب

  

  پيشينه پژوهش  -2

شناسي و هم در  هاي جامعه توان هم در حوزه سابقه بررسي پديده ازدواج و سن ازدواج زنان را مي
اي ه شناسان بر تناسب بين نوع خانواده برخي جامعه. شناسي مشاهده نمود مطالعات جمعيت

زناشويي و جامعه مدرن صنعتي كه نيازمند تحرك اجتماعي و جغرافيايي جمعيت است، تأكيد 
نمايند  نمايند و تغيير نوع و الگوي ازدواج در شرايط جديد را متأثر از اين تغييرات ارزيابي مي مي

)Mensch, Singh and Casterline, 2005 .(  
الگوي ازدواج اروپا را اينگونه  1965ل شناختي خود در سا در مطالعات جمعيت 1هاجنال
ها  اين مشاهده. » سن زياد به هنگام ازدواج و مجرد ماندن نسبت زيادي از مردم«: كند توصيف مي

                                                                                                                   
1. J. Hajnal 
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شود، فرض ارتباط بين ازدواج و تشكيل خانوار را مربوط به  به بعد اروپا مي 18كه شامل قرن 
كه خصوصاً در اروپاي غربي و شمالي رواج  پندارد تشكيل و ايجاد يك خانه و خانواده جديد مي

داشته كه در اين شرايط، دسترسي به منابع و داشتن مهارت، دو عامل اساسي در تصميم به ازدواج 
تا  16با بررسي تاريخ جمعيت انگليس از اواخر قرن  1997و همكارانش در سال 1ريگلي. بوده است
ج، كامالً وابسته به توانايي ايجاد يك خانواده مستقل ، اين ديدگاه را كه تصميم به ازدوا19آغاز قرن 

  ).Ibid(نمايند بوده است، تأييد مي
گيري در مورد ازدواج از والدين به فرزندان منتقل شده و ميزان  در شرايط حاضر، تصميم

هاي سنتي كاهش يافته است كه اين خود يكي از نتايج گسترش آموزش و تحصيالت در  ازدواج
اين عقيده وجود دارد كه فرايند انتخاب همسر توسط والدين، نسبت به . ان استميان زنان جو

كه والدين در انتخاب  عالوه، زماني به. انتخاب همسر توسط خود فرد، به زمان كمتري نيازمند است
  ).Ibid(كنند مي  شوهر دخيل هستند، دختران را به ازدواج زودتر متقاعد

شود  زن فقط به عنوان يك همسر و يا يك مادر نگريسته نمي از سوي ديگر، در شرايط حاضر به
رسد  نظر مي هاي ديگري را در اختيار آنان قرار داده است كه به هاي اجتماعي، جايگزين و دگرگوني

ها نسبت به زن، رشد و گسترش  تغيير ديدگاه. تواند در افزايش سن ازدواج آنان مؤثر بوده باشد مي
هاي اجتماعي و  هاي گروهي جهاني كه در آنها نقش ترسي افراد به رسانههاي فمينيستي، دس جريان

اند، تمايل خيلي بيشتري در زنان براي زير  تر شده همزمان فردگرايانه زنان نسبت به گذشته برجسته
هاي  دست آوردن آنچه آزادي هاي سنتي از جمله ازدواج در سنين پايين و به  پا گذاشتن چارچوب

  ). Ibid(گردد شود، مشاهده مي يبيشتر ناميده م
رشد ارتباطات جنسي خارج از چارچوب خانواده كه در اثر تغييرات فرهنگي و هنجارهاي جامعه 

هاي جمعي در ميان همه جوامع منتشر و  خصوصاً در ميان نسل جوان شكل گرفته و توسط رسانه
برخي از مطالعات، يكي از . ستگردد، يكي از عوامل مهم مؤثر بر زمان ازدواج ا نوعي تبليغ مي به

داليل كاهش ازدواج را، به بهبود تكنولوژي كنترل بارداري كه لكه ننگ مربوط به روابط جنسي و 
از ). Rose, 2001(دهند  مي پوشاند، نسبت بارداري خارج از چارچوب ازدواج را در سطح جامعه مي

نوعي  ر جامعه رواج داشته و بهمنظر اقتصاددانان نيز اگر ارتباطات جنسي قبل از ازدواج د
تر باشد، تأخير و تعويق در ازدواج، جريمه جنسي كمتري را براي افراد به دنبال خواهد  پذيرفتني

است اين  دنبال دارد و هر چند ممكن اي را در تأخير ازدواج به ترديد نقش عمده امري كه بي. داشت
ري براي ازدواج كاهش دهد، اما يكي از گي هاي جنسي را به هنگام تصميممسأله تأثير جذابيت

  ).Oppenheimer, 1988( كننده ازدواج را نيز حذف خواهد كرد عوامل مهم تسريع

                                                                                                                   
1. E. A. Wrigley 
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ها و باورهاي يك جامعه يا فرهنگ است كه  ها تركيبي از هنجارها، اعتقادات و ارزش ايدئولوژي
بنابراين، مناطق مختلف و . دباش بر روي نهادهاي اجتماعي و خانواده و نوع نگرش به آنها دخيل مي

اجتماعي آنان در مورد  -هاي فرهنگي هاي فرهنگي با هم داشته و ايدئولوژي نژادهاي گوناگون تفاوت
هاي نژادي براي توضيح پراكندگي هنجارها،  طور معمول، گروه به. ازدواج و زاد و ولد متفاوت است

كار  ازدواج و بارداري آنها به ها و باورها در جهت تبيين تفاوت در سن مربوط به ايده
  ).Ikamari, 2005(رود مي

همچنين بر اساس مطالعات صورت گرفته، همراه با افزايش سن ازدواج، نسبت شهرنشيني 
افزايش شهرنشيني با تأخير در سن . است جمعيت نيز در كشورهاي در حال توسعه افزايش يافته

  مردمي كه در شهرها زندگي. شهري است ازدواج مرتبط است و آن هم به دليل طبيعت زندگي
تري نسبت به مردمان  هاي اجتماعي ضعيف تر و كنترل هاي زندگي متنوع كنند در معرض شيوه مي

در مناطق روستايي، تمايل به ساختارهاي نهادي و هنجاري مانند . باشند مناطق روستايي مي
. نمايد اج و بچه آوردن را ترغيب ميهاي گسترده بيشتر وجود دارد كه ازدو خويشاوندي و خانواده
افراد در مناطق شهري، نيازمند . هاي اجتماعي در مناطق شهري كمتر مؤثرند اين ساختارها و شبكه

آوردن منابع و تجربه بيشتري هستند تا بتوانند يك خانواده مستقل را اداره  دست ها، به توسعه مهارت
  ). Ibid(اندازند چنان شرايطي به تأخير مينمايند و بنابراين، ازدواج را تا رسيدن به 

نژاد، منطقه، : تحليل سن ازدواج به صورت سنتي بر پايه متغيرهاي اجتماعي و خانوادگي مانند
اقامت، تحصيالت والدين، نوع و ترتيب زندگي و اينكه آيا زندگي والدين سالم باقي مانده است يا 

  ). Oppenheimer,1997; Nguyen,1997(است ، استوار بوده منجر به طالق شده
هاي قومي و نژادي نيز در  تفاوت. ريسك ازدواج به زمان اتمام تحصيل و يا ترك تحصيل وابسته است

سواد دارند و يا پدراني كه در  زناني كه پدران بي. هاي سني ازدواج، تعيين كننده است تفسير تفاوت
اقامت شهري و نسبت . شود در آنها مشاهده مي كنند، ريسك ازدواج باالتري مشاغل كشاورزي فعاليت مي

  ).Brein and Lillard ,1994(گذارد داري بر سن ازدواج مي مردان به زنان نيز تأثير مثبت و معني
بر مبناي اين . تئوريزه گرديد 1از سوي ديگر، نگاه اقتصادي به پديده ازدواج ابتدائاً توسط بكر

"حداكثرسازي مطلوبيت"تصادي، يك مدل تئوري، ازدواج مانند ساير رفتارهاي اق
. رود شمار مي به 2

دو طرف بر اثر اين ازدواج  پيوندد، اگر و فقط اگر، مطلوبيت ازدواج به وقوع ميعبارت ديگر،  به
  ).Becker,1973( افزايش يابد

ه تواند بر رفتار و تصميم ازدواج افراد تأثير بگذارد، از نگا در اين چارچوب، همه عواملي كه مي

                                                                                                                   
1.Becker, Gary 
2
 Utility Maximization 
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  .گيرد مطلوبيت و  منافع حاصل از ازدواج، مورد بررسي و تحليل قرار مي
هاي آن  هاي جستجو و هزينه كننده سن ازدواج، برخي مطالعات از مدل در بررسي عوامل تعيين

اي كه براي شش  بر اساس تئوري جستجو، مطالعه. اند در تأثيرگذاري بر سن ازدواج استفاده كرده
هاي سرشماري  سال مردان و زنان كه براي هر ايالت امريكا با استفاده از داده 29تا  14گروه سني 

دستمزد نسبي زنان به مردان تأثير : دهد امريكا به صورت مجزا انجام گرفته است، نشان مي 1960
مثبتي بر سن ازدواج زنان دارد، تأثير تحصيالت مردان و زنان نيز بر سن ازدواج مثبت است، 

ين طالق و درآمد زنان تأثير منفي بر سن ازدواج مورد انتظار زنان داشته، نسبت گيري قوان سهل
جنسي زنان به مردان در جامعه و نيز شهري بودن، تأثير مثبت بر سن مورد انتظار ازدواج در زنان 

  ).Keeley, 1979(است  داشته
زمان وارد شده صورت هم تر به يافته هاي توسعه همچنين تأثير تكميل تحصيالت نيز در مدل

، نتايج 1973كرده فيليپين در سال  ساله يك بار ازدواج 45-35هاي زنان  بر مبناي داده. است
دهد كه افزايش در سطح تحصيل زنان، افزايش در  مي براي معادله سن ازدواج نشان 3SLSتخمين 

عث افزايش سن اميد به زندگي، شرايط بدتر بازار كار براي مردان و افزايش پراكندگي جمعيت با
داري باعث  گردد، در حالي كه افزايش نسبت جنسي مردان به صورت معني ازدواج در زنان مي

  ).Boulier and Rosenzweig, 1984(شود  كاهش سن ازدواج زنان مي
همچنين شرايط بازار ازدواج، از منظر تعداد زنان و مردان در معرض ازدواج در چارچوب تئوري 

عبارت ديگر، وجود مضيقه ازدواج به معناي كمبود تعداد  به. اند بررسي گرددتو عرضه و تقاضا مي
  . باشد مردان در شرايط ازدواج به زنان در سن ازدواج، يكي از داليل افزايش سن ازدواج در زنان مي

بكر،  گري .وجود پديده چندهمسري در بازار ازدواج نيز بر سن متوسط ازدواج زنان مؤثر است
بيند و در صورتي كه تعداد  ا در شرايط نابرابري ميان تعداد زنان و مردان بهينه ميچند همسري ر

البته به علت اميد (بود  اي برابر باشد، تك همسري بهينه خواهد مردان و زنان قابل ازدواج در جامعه
در هايي مانند جنگها و شرايط طبيعي زندگي و كار كه مردان به زندگي بيشتر زنان و وجود بحران

). باشد معرض خطر بيشتري قرار دارند، در مجموع همواره تعداد زنان در جامعه بيش از مردان مي
تحميل تك همسري و ايجاد مانع قانوني براي آن، در مجموع، رفاه و مطلوبيت كل زنان را مورد 

ع، وجود اين در واق. دهد مي دهد؛ زيرا، عمالً رقابت مردان را براي تقاضاي زنان كاهش آسيب قرار مي
قوانين محدودكننده با كاستن از سهم زنان در كل توليد خانوارها عمالً مطلوبيت كل زنان جامعه را 

  ).Becker, 1974(كاهش خواهد داد
در واقع، اگر پديده تك همسري به صورت قانون اعمال شود، در واقع محدوديتي در بازار ازدواج 

ي كل مردان براي خدمات همسران را محدود نمايد؛ به اين ترتيب كه تقاضا ايجاد مي
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اين امر بواسطه منافعي است كه در مجموع براي زنان در بر دارد و ). Friedman, 1990(نمايد مي
داده و بنابراين، ورود سريعتر آنان به بازار ازدواج   منفعت حاصل از ازدواج را در كل زنان افزايش

  ). Tertilt, 2005(شود تسهيل مي
توانند قدرت جمعي  دليل حضور در خانواده و افزايش سهم خود در توليد خانوار ميزنان به 

خود را افزايش داده و جايگاه اجتماعي خويش را تثبيت نمايند و با افزايش تقاضا براي خود، قيمت 
ز مندي ا خود را در ازدواج و در خانواده افزايش دهند و با بهره 1زني ازدواج و بنابراين، قدرت چانه

هاي خارج از چارچوب  بازي دور از هوس به–تر  نهاد خانواده، از نيازهاي عاطفي و جنسي سالم
  .بهره ببرند - خانوادة معموالً يكطرفه به نفع مردان

هاي طالق افزايش يابد، اين امر با كاهش منفعت حاصل از ازدواج،  اي هزينه هر چه در جامعه
اي  البته اگر در جامعه). Grossbard, 1978(گردد  اج ميها و افزايش سن ازدو باعث كاهش ازدواج

هاي ازدواج و نهايتاً  ها و ناپايداري ازدواج افزايش نشان دهد، باعث ترديد در تصميم ميزان طالق
گيري قوانين طالق بر منافع حاصل از ازدواج و  ميزان سهل. خواهد شدنيز تأخير در ورود به ازدواج 
هر چه طالق آسانتر صورت پذيرد، جريمه اشتباه در انتخاب همسر . است منافع جستجو تأثير گذار

گردد و در نتيجه دوره  از صرفه منفعتي خود خارج مي كاهش يافته و بنابراين، جستجوي بيشتر، 
عالوه، در  به. گردد ها كاهش خواهد يافت و اين خود باعث كاهش سن ازدواج مي جستجو در ازدواج

يابد؛ از اين جهت كه اگر ازدواج به منافع مورد انتظار  صل از ازدواج نيز افزايش مياين شرايط، منافع حا
تواند منجر به كاهش دوره  توان آن را با آساني بيشتري خاتمه داد كه خود اين امر مي دست نيافت، مي

  ).Keeley, 1979(ها گردد  جستجو، ورود سريعتر به بازار ازدواج و سهم بيشتر درصد ازدواج
ر بحث جستجوي همسر در بازار ازدواج بايد توجه داشت عالوه بر شرايط بازار، به سن فرد نيز د

سالگي به بعد، قدرت باروري در آنان كاهش  40واسطه اينكه از  باشد، خصوصاً در زنان به مرتبط مي
واج خود را مانده براي ازد  يافته و زايمان با خطراتي برايشان همراه است، با گذشت سن، دوره باقي

آوردن سطح قابل پذيرش، به پيشنهادهاي ازدواج و   در حال كاهش احساس كرده و با پايين
  ).Becker, Landes and Michael, 1977(بيني بيشتري خواهند نگريست   خواستگاري با خوش

در دهد نيز  هاي تشكيل زندگي نشان مي هاي ازدواج كه معموالً خود را در جهيزيه و هزينه هزينه
دهد كه در دو كشور هند و بنگالدش كه  مي اي نشان مطالعه. تصميم به ازدواج و زمان آن تأثيرگذار است

شود و هر چه سن دختر بيشتر باشد، مي بايد جهيزينه  جيهزينه بايد توسط خانواده عروس تأمين 
كنند  مي درآمدتر سعيهاي كم  ها خصوصاً خانواده شود، بنابراين بسياري از خانواده تري فراهم سنگين

بنابراين ). Mensch, Singh and Casterline, 2005(سالگي شوهر دهند  20دخترانشان را تا قبل از 

                                                                                                                   
1. Bargaining 
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ها و درآمد آنها نيز بر اساس تئوري اقتصادي، با توجه به هنجارهاي حاكم بر بازار  ميزان ثروت خانواده
يد، در مجموع ثروت خانواده امكان تأمين آ آنچه از تئوري بر مي. ازدواج بر سن ازدواج مؤثر است

دهد و از سويي، توانايي  هاي مربوط به زمان كافي براي جستجوي همسر مناسب را به دختران مي هزينه
عنوان يكي  معمول، از آن به طور آورد و به اداره مستقالنه زندگي دختر بدون داشتن شوهر را فراهم مي

  . گردد ياز عوامل تأخير در سن ازدواج ياد م
آور  عنوان نان خصوصاً در جوامعي كه نقش اقتصادي شوهر به ،موقعيت درآمدي مردان جوان

كشد تا مردان به يك شغل پايدار  خانواده همچنان مهم باشد، در اين صورت زماني كه طول مي
. ذار استبرسند نيز در تصميم به ازدواج مردان و بنابراين، سن ازدواج، هم مردان و هم، زنان تأثيرگ

مردان جوان تمايل دارند ازدوجشان را تا يافتن يك شغل مناسب براي كسب توانايي اداره 
  ).Oppenheimer,1997(تأخير اندازند  هاي ازدواج به هزينه

لحاظ ادبيات  تغيير در نقشهاي اقتصادي زنان نيز بر عملكرد بازار ازدواج تأثيرگذار است و به
، گسترش سهم مشاركتي بيشتر زنان در بازار كار، استقالل جمعيتي -اقتصادي و اجتماعي 

همراه دارد و آن به نوبه خود به تأخير بيشتر در ازدواج، افزايش  اقتصادي بيشتر زنان از ازدواج را به
  ). Oppenheimer,1997(شود ارتباطات غير زناشويي و نيز افزايش ناپايداري زناشويي منجر مي

اساسي تئوري در مورد شرايط بازار كار و تصميم مربوط به ازدواج، همچنين بر پايه چارچوب 
شدن در كارها و امور خانه، منافع حاصل از ازدواج را  شدن فرد در بازار كار و تخصصي تخصصي

بنابراين، در شرايط يكسان با بهتر شدن شرايط بازار كار براي مردان، افزايش ازدواج قابل . دهد مي افزايش
و بهتر شدن فرصتهاي كاري در بازار كار براي زنان، منفعت حاصل از ازدواج را براي زنان انتظار است 

  ). Blau, Kahn and Waldfogel, 2000(كاهش داده و منجر به كاهش ازدواج خواهد شد
ماركسيستي در تحليل شرايط اقتصادي، بر قدرت مردان و زنان در پيوند  - رويكرد فيمينيستي

 Lundberg and(نمايد  بررسي مي» 1ها نظريه بازي«رزد و ازدواج را در چارچوب و ازدواج تأكيد مي

Pollak, 1993; Pollak, 2005.(  
هاي شغلي بهتر و بيشتر براي زنان و استقالل  تدريج با ايجاد شدن فرصت از اين منظر، به

زنان  2زني ن، قدرت چانههاي حمايتي از زنان، مادران و فرزندانشا اقتصادي آنان و نيز قوانين و برنامه
وجود اين قدرت تاريخي . است نيز در ازدواج افزايش يافته و قدرت انتخاب تجرد را به آنان داده

نمايد و  ها را توجيه مي است كه كاهش رشد ازدواج اي براي زنان براي ترك ازدواج شده مردان، انگيزه
باشند و سرسختي و   مستقل شدهاين تحت شرايطي است كه زنان به لحاظ اقتصادي از مردان 

                                                                                                                   
1
 . Game Theory 

2. Bargaining 
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  ).McCrate,1987(باشد ناپذيري مردساالرانه همچنان در تضادهاي خانوادگي وجود داشته سازش
دهد  مي نتايج حاصله نشان .اي وجود دارد در بررسي سطح تحصيالت، ادبيات و مطالعات گسترده

اين عامل . باشد يان زنان ميباال رفتن سطح تحصيالت، يكي از عوامل مهم افزايش سن ازدواج در م
  :تواند بر سن ازدواج تأثير بگذارد از چند طريق مختلف مي

دهد و  مي هاي ادامه تحصيل را افزايش و منافع مورد انتظار ادامه تحصيل را كاهش مزدوج بودن، هزينه )1
زنان به ). Brien and Lillard, 1994(بنابراين، ازدواج كردن احتمال ادامه تحصيل را كاهش خواهد داد 

جاي تخصيص زمان براي شوهرداري و امور منزل، زمان خود را به مطالعه و  هنگام تحصيل تمايل دارند به
  تحصيل بگذرانند؛

هاي شغلي بهتري كسب نمايند و از اين طريق  توانند فرصت با باال رفتن سطح تحصيل، زنان مي )2
 ؛)Becker,1974(باشند  وابستگي درآمدي و اقتصادي كمتري به شوهران خود داشته

ها مقاومت  نمايد كه در مقابل سنت ها و باورهاي جديدي را براي دختران ايجاد مي تحصيالت، ارزش )3
شود كه يا به انتخاب خود ازدواج كنند و يا ازدواج را براي كسب يك  نموده و اين تمايل در آنها ايجاد مي

 ؛)Kabir, Jahan and Jahan, 2001; Ikamari, 2005( انتخاب بهتر به تأخير اندازند

با در نظر گرفتن تحصيالت به عنوان يك سرمايه انساني، ازدواج زودهنگام، هزينه فرصتي را براي زنان  )4
 ؛)Oppenhrimer,1988(نمايد  نمايد كه آنها را از به دست آوردن سرمايه آتي بيشتر محروم مي مي تحميل

در بازار ازدواج از امتياز باالتري به لحاظ وجهه اجتماعي و  زنان با تحصيالت باالتر، نسبت به ساير زنان )5
ي ازدواج شخصيتي و نيز پتانسيل درآمدي، برخوردارند و اين امر قدرت انتخاب و تأخير در پاسخ به پيشنهادها

نمايد، كه اين خود فرايندي  براي يافتن شوهري دلخواه با انتخاب خودشان را براي آنان ميسر مي
  ).Maitra, 2004(رود  شمار مي ازدواج زنان بهتأخيري در 

توان به دو مسير متفاوت استقالل و جذابيت  در واقع، تأثير آموزش و تحصيالت بر ازدواج را مي
تأثير استقالل از اين جهت است كه زنان با تحصيالت باالتر به لحاظ اقتصادي مستقل . تقسيم نمود
را براي يافتن همسر بهتر به تأخير  دواج امتناع نموده يا آنتوانند از از اين ترتيب، مي هستند و به

است كه زنان با تحصيالت باالتر، به دليل دستمزد باالتر يا پتانسيل  تأثير جذابيت اين گونه. اندازند
درآمدي بهتر، در پي ازدواج همسران جذابي خواهند بود و به اين ترتيب، تمايل به ازدواج با آنان 

  . )Brüderl and Diekmann, 1997( يابد مي افزايش
روستايي -شناسي، تئوري اقتصادي نيز نقش مكان زندگي و شهري بر مطالعات جامعه  عالوه

زنان شهري نسبت به زنان روستايي تمايل بيشتري به داشتن . داند بودن را در سن ازدواج مؤثر مي
باشند كه  درآمد مستقلي داشته  دهند و به دنبال آن هستند كه حقوق و مي تحصيالت باالتر نشان

رود زنان مقيم در مناطق  انتظار مي). Ikamari, 2005(باشد  خود در تأخير ازدواج مؤثر مي
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روستايي، به اين دليل كه معموالً به طور ميانگين، درآمد خانوار پاييني دارند و نيز به دليل تقاضاي 
اورزي جنبه درآمدزايي براي خانوار خواهد باالتر، آنان براي فرزند كه به عنوان نيروي كار كش

  ). Anderson, Hill and Butler ,1987(داشت، زودتر ازدواج نمايند 
از . گيرد كيلي، شهرنشيني را با تراكم مردم و درصد جمعيت ساكن در مناطق شهري اندازه مي

ورود به بازار هاي مستقيم جستجو شده و اين باعث تسريع در  يكسو اين تراكم باعث كاهش هزينه
گردد و از سوي ديگر، بواسطه  ها مي ازدواج، افزايش دوره جستجو و افزايش درصد تعادلي ازدواج

هاي كاري بيشتر براي زنان، منافع حاصل از ازدواج را  هاي باالي فرزندان و نيز فرصت هزينه
البته . واج نامعلوم استبنابراين، از نظر او به لحاظ تئوريك، تأثير تراكم بر سن ازد. دهد مي كاهش

دهد كه تأثير خالص شهرنشيني بر سن مورد انتظار ازدواج مردان و  مي نتايج مطالعات آماري او نشان
  ).Keeley, 1979(زنان مثبت است 

دهد كه  هاي آماري مورد استفاده در تحليل سن ازدواج، نشان مي و نهايتاً مروري بر روش
) Keeley, 1979(رگرسيون خطي در تخمين پارامترها و  log-logisticاستفاده از تابع 

و ) Gangadharan and Maitra, 2000; Nguyen, 1997(هاي چند متغيره خطي  رگرسيون
 proportional hazard framework) (Anderson, Hill and( 1توابع مخاطره نسبي

Butler ,1987; Brien and Lillard, 1994 (نسبي با استفاده  و استفاده از چارچوب مخاطره
) Ikamari, 2005; Maitra, 2004; Wong, 2006( 2از روش رگرسيون چند متغيره كاكس

هاي آماري مربوط به سن  هاي كاربردي كمي و تحليلي مورد استفاده در بررسي مجموعه روش
  .باشد ازدواج و عوامل مؤثر بر آن مي

  

  چارچوب نظري پژوهش -3

هاي  كننده اول، افراد ماكزيمم :بر مبناي دو فرض اساسي استچارچوب تحليل اقتصادي ازدواج 
به اين معني كه اوالً، . در ازدواج است 3اند و دوم، دارا بودن فرض جايگزينيعقالني مطلوبيت خويش

دهند و ثانياً، به افراد در اينكه با چه كسي و در چه زماني ازدواج نمايند، انتخاب بهينه انجام مي
گيري افراد در مورد  باشد، تصميم گزيني افراد به عنوان همسر بالقوه ممكن ميدليل اينكه جاي

4فايده –بواسطه نگاه تحليل هزينه . نمايد ازدواج از مكانيزم رقابت و بازار پيروي مي
اقتصاد، و براي  

                                                                                                                   
1 - Proportional Hazard function 

2 - Cox Regression  
3. Substitutable  

4. Cost- Benefit Analysis  



  1390زمستان  ـ چهارمـ شماره  يازدهمفصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ـ سال  

 

43

  بنديصورت 1تر شدن اين نگاه به ازدواج، افراد به صورت يكسري توابع مطلوبيت تر و كامل روشن
ماهيت غير پولي منافع حاصل از . و طبيعت آنها وابسته است شوند كه اين توابع، به فرهنگ مي

هاي مجزايي  شود اقتصاددانان بر روي شاخص مي  نمايد و باعث را دشوار مي گيري آن ازدواج، اندازه
يان زن و وري و كارآيي نسبي م هاي همسران مثالً در توليد فرزند، بهروه مانند مكمل بودن ويژگي

هايي كه كارآيي افراد را تحت مرد در درون و بيرون خانه، درآمد، سن، آموزش و ديگر خصوصيت
 هاي زناشويي، تمركز نمايند اي از ستانده دهد و نيز تقاضا براي تركيبات ويژه تأثير قرار مي

)Becker,1973 .(  
هاي توليد و مصرف د كه فعاليتشو  تواند به عنوان شراكتي ديده از ديدگاه اقتصادي، ازدواج مي

اكثر . كنند مي مردم به داليل مختلفي ازدواج. نمايد شامل پرورش كودكان را هماهنگ و تسهيل مي
در اصطالح . دهند مي مردم، اين كار را به دليل منافعي كه در طي ازدواج كسب خواهند كرد، انجام

ادله منابع بين دو نفر را به وسيله استفاده هاي متعدد و مب منافع اقتصادي، ازدواج، هزينه ارتباط
  .دهد مي مشترك از يك خانه و خانوار كاهش

دهد يكي از  در خانواده نيز منجر شود كه اجازه مي 2شدن تواند به تخصصي همچنين اين امر مي
انساني بيشتري را به تقاضاهاي كاري در بازار كار نسبت به افراد همگون مجرد   همسران سرمايه

تواند با  مثالً اگر يك زوج بيكار شد، زوج ديگر مي(همچنين با توزيع ريسكها . ، اختصاص دهدخود
مثالً پختن غذا براي (جويي حاصل از مقياس  و صرفه) بيشتر كار كردن آن را تا حدي جبران كند

افع نيز من) دونفر به صورت مشترك، كمتر از پختن غذا براي دو نفر به صورت جداجدا، هزينه دارد
  ). Becker, 1981(يابد حاصل از ازدواج افزايش مي

حاصل » كاالهاي غير بازاري خانوار«جنبه ديگر منافع ازدواج از طريق تسهيم درون خانواري و 
و نيز ) Becker,1974(شود؛ مانند اظهار عشق و عالقه همسر، كسب عواطف و ارتباط جنسي منظم  مي

  ).Pollak, 1985(در ارتباطات  3و كاهش هزينه مبادله هاي مكرر با يك فرد خاص داشتن تماس
دو طرف بر  پيوندد، اگر و فقط اگر، مطلوبيت ازدواج به وقوع مي« :كنيم فرض ميبر اين اساس، 

توان ازدواج را مورد بررسي و مطالعه قرار داد كه  در اين چارچوب مي .»افزايش يابداثر اين ازدواج 
اي كه اقتصاددانان به  هاي پايه تئوري. است سيكي اقتصاد بنا نهاده شدهدر واقع بر پايه فروض نئوكال

كنند، اغلب همان كاربرد اصول اقتصاد خرد بوده و از ابزار  هنگام تحليل ازدواج از آن استفاده مي
  :برند فايده، تئوري بازي و تحليل بازار بهره مي -تحليل اقتصاد خرد مانند تحليل هزينه

                                                                                                                   
1. Utility Function  

2   Specialization 
3. Transaction Cost 
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تحليل هزينه و . فايده قرار دارد -ري اقتصادي ازدواج بر مبناي تحليل هزينهترين تئو اي پايه .1
تأخير انداختن ازدواج براي جستجوي يك عشق رمانتيك و يا همسري با   تواند باعث به فايده مي

زنان و مردان، همه تقريباً . هاي خاص گردد و يا باعث اكتفا به فردي معمولي و كدبانو گردد ويژگي
برند، ممكن است  دهند، البته فاكتورهايي كه براي مقايسه به كار مي هايي را انجام مي يسهچنين مقا

 .با هم تفاوت نمايد

تئوري بازي، ابزار تئوريكي ديگري است كه معموالً توسط اقتصاددانان در ازدواج استفاده  .2
ازدواج، چه با هدف . رود كه رفتار استراتژيك وجود دارد ها، زماني به كار مي تئوري بازي. شود مي

گيرد، شامل يك رفتار  پذيرد و چه، براي ارضاء نيازهاي بيولوژيكي صورت مقدس زناشويي انجام
 . باشد ها در آن قابل اعمال مي استراتژيك است و بنابراين، تئوري بازي

ها در سمت عرضه و يا طرف تقاضا در  تواند به كار رود كه انتخاب تحليل بازار، زماني مي .3
اگر . وجود امكان جايگزيني به خودي خود، راه را براي ايجاد رقابت خواهد گشود. ترس باشنددس

بازار وجود دارد، اگرچه عملكرد بازار براي زنان و مردان حاضر در آن، مانند   باشد، رقابت وجود داشته
ند اشكال متفاوتي توا فرايند رقابت براي همسران بالقوه مي. ساير بازارها چندان آشكار به نظر نرسد

  .باشد  را از يك فرهنگ و جامعه تا فرهنگ و جامعه ديگر در بر داشته
توان در تصميم به ازدواج و بنابراين،  بر پايه چارچوب نظري ارائه شده،  عوامل مختلف را مي

توان در بررسي سن ازدواج زنان  براي اين تحقيق، فرضيات زير را مي. سن ازدواج زنان مؤثر دانست
  :در ايران پيشنهاد نمود

  .شود تعويق افتادن ازدواج و افزايش سن ازدواج زنان مي افزايش تحصيالت زنان باعث به .1
 .شود بهبود وضعيت اشتغال زنان باعث تأخير در ازدواج و افزايش در سن ازدواج زنان مي .2

 .شود بهبود وضعيت اشتغال مردان باعث افزايش ازدواج و كاهش سن ازدواج زنان مي .3

 .شود بهبود وضعيت اقتصادي مردان باعث افزايش ازدواج و كاهش سن ازدواج زنان مي .4

 . سن ازدواج زنان شهري بايد بيشتر از سن ازدواج زنان روستايي باشد .5

 

  روش پژوهش - 4

  هاداده -1-4

ه دليل كامل نبودن مجموعه اطالعاتي موردنياز مدل استفاد اي به در اين تحقيق، از دو مجموعه داده
در اين مجموعه . است 1380اجتماعي خانوار سال  -هاي اقتصاديمجموعه اصلي، داده. گردد مي

 28اي و از ميان مناطق شهري و روستايي  گيري خوشه خانوار نمونه، از طريق نمونه 6267داده، 
  .اند انتخاب شدهاستان كشور 
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مانند نرخ بيكاري مردان، نرخ  در مرحله بعد، براي استفاده در مدل، نيازمند داشتن متغيرهايي
بيكاري زنان و نسبت جنسي زنان به مردان به عنوان متغيرهاي محيطي بوديم كه بر طبق ادبيات 

 1375هاي سرشماري سال  به اين منظور، از داده. توانند بر تعيين سن ازدواج مؤثر باشند موضوع مي
 . ريب استفاده شداي با تق ترين مجموعه داده ترين و كامل عنوان نزديك به

. باشد مي  داده فوق  كار رفته در اين تحقيق، تركيبي از دو مجموعه هاي به بنابراين، مجموعه داده
شده و براي دستيابي به نتايج مناسب و دقيق، دو برش مختلف از   هاي استفاده با توجه به داده

در استنباط و توصيف نتايج تواند  است كه مي  ها جهت اجراي مدل آماري استخراج گرديده داده
  :اين دو مدل عبارتند از. رسان باشد بهتر ياري

  .سال سن 10همه زنان باالي : 1مدل  •
  .اند سال داشته 30تا  10زناني كه به هنگام مصاحبه بين : 2مدل  •

اند كه اعم از ازدواج  در مدل اول، همه زنان موجود در جامعه آماري مورد بررسي قرار گرفته
سال براي اين بوده كه موارد اندكي از  10انتخاب سن باالي . باشند دواج نكرده ميكرده و از

ميانگين سن اولين ازدواج زنان . سال در نمونه وجود داشته است 10تر از  ها در سن پايين ازدواج
 1/4سال و با انحراف استاندارد  11/18  شود، ازدواج كرده در مدل اول كه شامل همه زنان مي

چگونگي توزيع . سال بوده است 60سال و ديرترين سن ازدواج  9د كه زودترين سن ازدواج باش مي
واقعه ازدواج در مدل  7606كه از اين تعداد، (ازدواج صورت گرفته  7728سن ازدواج در ميان 

سالگي به وقوع پيوسته  16ها در سن  دهد بيشترين ازدواج ، نشان مي)اند نهايي رگرسيون معتبر بوده
  .اند سالگي ازدواج نموده 25درصد زنان تا سن  95كرده، بيش از   ت و در ميان زنان ازدواجاس

باشند و به منظور آزمون نتايج براي افراد در  مدل دوم نيز براي زناني كه در سنين ازدواج مي
اي كه هنوز مدت زيادي از ازدواجشان نگذشته، طراحي و اجرا  معرض ازدواج و ازدواج كرده

اند و  درصد آنان ازدواج كرده 6/32باشند، فقط  نفر مي 7131در ميان اين زنان كه . است دهگردي
ميانگين سن اولين ازدواج زنان ازدواج كرده . اند باشند هنوز ازدواج ننموده نفر مي 4757مابقي كه 

سال  16/3سال و با انحراف استاندارد  22/18  شود، ساله مي 30تا  10در مدل دوم كه شامل زنان 
دهد بيشترين  گرفته، نشان مي ازدواج صورت 2352چگونگي توزيع سن ازدواج در ميان . باشد مي

 30تا  10كرده  درصد زنان ازدواج 95سالگي به وقوع پيوسته است و بيش از  18ها در سن  ازدواج
  .اند سالگي ازدواج نموده 24ساله، تا سن 

 

  ها تجزيه و تحليل داده شرو - 2-4

كه  باشد و در صورتي اي است كه با زمان رخداد واقعه ازدواج در ارتباط مي گونه سن ازدواج بهماهيت 
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اين امر در واقع . شود باشد، براي اين متغير مقداري منظور نمي  هنگام مصاحبه ازدواج نكرده فرد به
اين نوع . ردگي اي معروف است كه در واقع مشاهده ناكامل زمان وقوع را در برمي به سانسور داده

شود كه در آن، رخداد موردنظر براي  شناخته مي 1اي به عنوان سانسور سمت راست سانسور داده
به دليل آنكه افرادي در مطالعه . دهد سنجش زمان وقوع، در دوره زماني مورد بررسي رخ نمي

 نمايند اند، اين افراد ممكن است پس از زمان مصاحبه ازدواج  هستند كه هنوز ازدواج ننموده

از اين رو در اين حالت، . تا پايان عمر مجرد باقي بمانند) 1(در شكل  Dو يا مانند فرد ) Cفرد (
  .است متغير وابسته براي افراد مجرد مقدار ندارد و در واقع، مورد سانسور قرار گرفته

  
  اي در مطالعه سن ازدواج سانسور داده. 1شكل 

شد  هاي مورد استفاده ازدواج كرده بودند، در اين صورت مي بر اين اساس، اگر همه زنان در داده
اما معموالً . براي تحليل عوامل مؤثر بر سن ازدواج استفاده نمود) OLS(از رگرسيون خطي معمولي 

اند  هاي سانسور شده دارند؛ يعني برخي از زنان هنوز ازدوداج نكرده هاي سن ازدواج، مشاهده داده
لذا اگر بخواهيم از رگرسيون خطي براي تحليل ). ا سانسور شده استپيشامد ازدواج براي آنه(

در اين صورت مقداري از . هاي سانسور شده را كنار بگذاريم بايد داده ها استفاده كنيم، مي داده
  .شوند كه از نظر آماري درست نيست ها حذف مي اطالعات از داده

راه حل اين مسأله، استفاده از . جود داردو 2هاي دوره زماني هاي مختلفي براي بررسي داده مدل
يـا   Survival Analysis(هـاي زمـان بقـاء     هاي آماري تحليل زمان وقوع پيشـامدها يـا مـدل     مدل

Duration Models   يـاEvent History Analysis ( باشـد   مـي)Greene, 2009 .(  در بـرآورد

                                                                                                                   
1. Right Censoring 

2. Duration Data  
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، از روش رگرسـيون  پـژوهش در ايـن  . شود هاي سانسور شده نيز استفاده مي ها از داده گونه مدل اين
واسـطه   در واقـع رگرسـيون كـاكس بـه    . شـود  ها است استفاده مي گونه مدل كه يكي از اين 1كاكس

كـار   در متغير وابسته يعني سن ازدواج زنان به ايوجود سانسور دادههاي دوره زماني و  طبيعت داده
  .گرفته شده است

   :باشد خاطره زير  ميمعادله كليدي مدل رگرسيون كاكس، تابع م
hj(t) = λo (t) . exp (β1X1j+ …. +βpXpj) 

        = λo (t)  exp (∑
=

p

i 1

βiXij ) )              )1 (  

، با دو فاكتور عمده مخاطره پايه tدر زمان  jبر اساس رابطه فوق، ريسك وقوع رخداد براي فرد 
  .باشد ي مرتبط ميو تابع نمايي خطي از متغيرهاي توضيح

دسته از زناني كه  براي آن كه دهد مي سن در اولين ازدواج را نشان tدر اين مدل، متغير زمان 
، نرخ hj(t)متغير وابسته . گيرد مدنظر قرارمياند، سن به هنگام مصاحبه آنان  هنوز ازدواج ننموده

تغير، ريسك ازدواج يك زن را همچنين اين م. پيوندد وقوع ميه است يا نرخي كه ازدواج ب 2مخاطره
 متغيرهاي. كند است كه فقط با زمان تغيير مي 3تابع مخاطره پايه h0 (t)جمله . دهد مي نيز نشان

x1j ،x2j ، ...وxpj   مستقلمتغيرهاي i- امين فرد وβ1 ، ... وβp دهنده  ضرايب رگرسيون و نشان
  .باشند مي وابستهبر متغير  مستقلتأثيرات متغيرهاي 

به عنوان يك مدل نسبي به صورت زير محاسبه  jنسبت به فرد  iبراي فرد  4ت ريسكنسب
  :شود مي
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شود با ثابت بودن تابع پايه مخاطره، اين عامل براي دو فرد از معادله نسبي  چنانكه مشاهده مي
به . شود هاي متغيرهاي مستقل از هم محاسبه مي ع مخاطره به اختالف ارزشحذف شده و تاب

                                                                                                                   
1. Cox regression 

2. hazard rate 

3. baseline hazard 

4. Risk Ratio 
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كه برحسب نسبت مخاطره و يا ريسك نسبي بخواهيم تحليل را انجام  عبارت ديگر، در صورتي
دهد تا بدون مشخص  استفاده از مدل كاكس، اجازه مي. بود  نخواهد λo (t)دهيم، نيازي به محاسبه 

كه معموالً در آغاز كار  -تباط بين نرخ مخاطره و دوره در معرض ريسك كردن تابع مخاطره، ار
  .آيد  دست مشخص كردن آن مشكل است به 

Ln 
  (t) 

 hj(t)

0λ
 =  ∑

=

p

i 1

βiXij                                                          

yj = Ln 
  (t) 

 hj(t)

0λ
: اگر                      

yj = β1X1j + β2X21j  +….  + βpXpj)              )3  (  

هاي  به ويژگيمستقل موجود در مدل كه دهد كه چگونه متغيرهاي  مي اين مدل نشان ،در اصل
كاكس  .گذارد شان نسبت به گروه پايه تأثير مي بر ريسك ازدواج مرتبط هستند، زنان يك زيرگروه

را براي تخمين پارامترهاي رگرسيون ارائه نمود كه اين روش درستنمايي روشي  1972در سال 
  . است ناميده شده 1جزئي

و يا نماي تواني اين ضرايب ) هاβ(زده شده  توان از ضرايب تخمين براي تفسير نتايج مدل، مي
)Exp(β)استفاده نمود) ها:  

Exp(β) متغير توضيحي را  ميزان تغيير در نرخ مخاطره به ازاي افزايش هر واحد در
ست كه متغير ا دهنده اين اگر بزرگتر از يك باشد، نشان Exp(β)ميزان تخمين . دهد مي نشان

 Exp(β). دارد يمرتبه تأثير افزايش Exp(β)اندازه  اش بر نرخ مخاطره نسبت به گروه پايه به مربوطه
دهد و  مرجع را نشان ميكمتر از يك، تأثير كاهشي بر ريسك ازدواج آن زير گروه نسبت به گروه 

اين معني است كه آن زيرگروه در ريسك ازدواج، تفاوتي با  به ،مقدار عدد يك را بپذيرد Exp(β)اگر 
رابطه ريسك ازدواج با سن ازدواج به اين گونه است كه هر چه نرخ مخاطره افزايش . گروه پايه ندارد

اطره كاهش يابد، طول دوره وقوع يابد و بالعكس، هر چه نرخ مخ مي يابد، زمان وقوع كاهش
  .يابد مي افزايش
β  بيانگر ميزان تغيير در لگاريتم طبيعي نرخ مخاطره به ازاي هر واحد افزايش در مقدار متغير

بود كه بين متغير توضيحي   منفي باشد، اين بدان معني خواهد βاگر . باشد توضيحي مربوط مي
وجود دارد و به دليل صعودي بودن لگاريتم، اين  مربوط و لگاريتم ريسك مخاطره، رابطه منفي

رابطه منفي با ريسك مخاطره نيز وجود خواهد داشت كه به تبع خود، كاهشِ ريسك مخاطره باعث 
بين ) افزايشي(مثبت باشد، ارتباط مثبت  βدر صورتي كه . گردد افزايشِ طول دوره وقوع حادثه مي

                                                                                                                   
1. Partial Likelihood 
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و بنابراين، كاهش دوره زماني وقوع رخداد وجود  متغير مستقل مربوط و لگاريتم ريسك مخاطره
داري بين متغير مستقل مربوط و  صفر هم، عدم وجود رابطه را در سطح معني β. خواهد داشت

  .دهد مي ريسك مخاطره نشان
 

  ها مشخصات مدل و داده -3-4

ذار بر با توجه به پيشينه پژوهش، چارچوب نظري و نيز فرضيات پژوهش، بر مبناي عوامل تأثيرگ
سن ازدواج زنان و روش پژوهش، معادله كليدي زير و مجموعه متغيرهاي موردنظر در چارچوب 

  :گيرند معادله رگرسيوني كاكس مورد تجزيه و تحليل قرار مي
ها متغيرهاي مستقل مدل   Xiسن ازدواج و  t بر مبناي مدل كليدي رگرسيون كاكس

  :باشند مي
hj(t) = λo (t) . exp (β1X1j+ …. +βpXpj) 

 :گردد صورت ذيل معرفي مي بنابراين، مدل مورد استفاده در اين تحقيق به
  

hj(t) = ho (t) . exp {β1(r_u)j+ β2 (sexratio)j + β3 (men_unemp_rate)j + β4 

(women_unemp_rate)j + β5 (birthcohort)j + β6 (educ_level)j + β7 (cost_per_head) 

+ β8 (ethnic)j }                   )4 (  

 

  ) t:هنگام مصاحبه يا سن به سن ازدواج(متغير وابسته 

سن در اولين ازدواج به عنوان متغير وابسته كه به همراه آن يك متغير حالت دو ارزشي صفر و يك 
براي افراد متأهل، سن اولين . دهد مي  شود كه ازدواج كردن يا مجرد بودن فرد را نشان وارد مدل مي

عنوان متغير حالت ازدواج كرده و براي افراد مجرد، سن فعلي آنان  ان به همراه مقدار يك بهازدواج آن
دهنده حالت عدم  است، به همراه مقدار صفر نشان كه سانسور شدهجاي سن در اولين ازدواج  به

  .گردد منظور ميازدواج آنان 
 

  :متغيرهاي مستقل عبارتند از

ترتيـب   انوار، ايـن متغيـر بـا مقـادير يـك و صـفر بـه       يـا منطقـه محـل سـكونت خـ      (R_U)متغير 
  .دهندة شهري يا روستايي بودن خانوار است نشان

تا  15در اين مدل عبارت است از نسبت تعداد زنان ) sexratio(نسبت جنسي زنان به مردان 
سال كه به تفكيك مناطق شهري و مناطق روستايي در هر استان، از  39تا  15سال به مردان  39

  .است محاسبه و وارد مدل شده 1375هاي سرشماري سال  دهدا
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در اين مدل، عبارت است از نسبت تعداد مردان ) men_unemp_rate(نرخ بيكاري مردان 
سال  39تا  15ساله به كل تعداد جمعيت فعال  39تا  15بيكار قبالً شاغل و بيكار قبالً غير شاغل 

محاسبه و  1375هاي سرشماري سال  يي بودن از دادهتفكيك شهري و روستا مردان در هر استان به
  .است وارد مدل شده

بر اساس تعريف در اين پژوهش، عبارت است از ) women_unemp_rate(نرخ بيكاري زنان 
ساله به كل تعداد جمعيت  39تا  15نسبت تعداد زنان بيكار قبالً شاغل و بيكار قبالً غير شاغل 

هاي سرشماري سال  تفكيك شهري و روستايي كه از داده استان به سال زنان در هر 39تا  15فعال 
  .است محاسبه و وارد مدل شده 1375

كننده تأثيرات شرايط  كننده و كنترل منعكس) birthcohort(هاي سني  سال تولد و يا دسته
دو پردازد و به دو صورت دسته تولدي و سال تولد در  زمان و دسته تولد بر ريسك ازدواج زنان مي

سال تولد به صورت مستقيم از . است شود، استفاده شده مدل مختلف كه در فصل چهارم ارائه مي
اما دسته تولد بر اساس . باشد اجتماعي خانوار قابل استخراج مي -هاي اقتصادي  پرسشنامه داده

  : است سال تولد به شش دسته زير تقسيم شده
 

  )ساله 17زنان تا (به بعد  1363متولدين 
  )ساله 22تا  18زنان ( 1362تا  1358لدين متو

  )سال 26تا  23زنان ( 1357تا  1354متولدين 
  )سال 32تا  27زنان ( 1353تا  1348متولدين 
  )سال 39تا  33زنان ( 1341تا  1347متولدين 
  )سال 40باالي زنان (به قبل  1340متولدين 

 

دو فيلد اطالعاتي كه مربوط بـه  در پرسشنامه براي تشخيص قوميت از  )ethnic( متغير قوميت
فيلد اول در مورد توانايي فارسي صحبت كـردن و فهميـدن اسـت و    . كنيم مي شود، استفاده زبان مي

اما گزينه آخر فيلد زبان محلي و بومي در پرسشنامه، گزينـه  . فيلد دوم در مورد زبان محلي و قومي
هاي صورت گرفته مشخص شـد   سيبا برر. باشد است كه مشخص نيست منظور چه مي "هيچكدام"

هـاي   ركـورد گزينـه هيچكـدام از زبـان      7074ركورد اطالعاتي مربوط به زنـان،   15316از مجموع 
ركورد مربوط به افرادي بـود   70محلي و قومي را به خود اختصاص داده بودند كه از اين ميان فقط 

ركورد،  7004و بقيه ) ركورد 24(دانستند  و يا فارسي نمي) ركورد 46(فهميدند  كه فارسي فقط مي
هـاي قـومي و محلـي     نمايند و جـزء هيچيـك از زبـان    توانستند صحبت افرادي بودند كه فارسي مي
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هـا را    بندي نمود و بقيه هيچكـدام  طبقه "ساير"ركورد فوق را در گروه  70توان  بنابراين، مي. نبودند
  . درنظر گرفت "فارس"

در نظر گرفت كه به صورت  ethnicمختلف را براي متغير توان ده قوميت  بر اين اساس، مي
مازندراني، بلوچي، تركمني، تركي، عربي، : ها عبارتند ازاين قوميت. شوند وارد مدل مي 1اي طبقه

  .كردي، گيلكي، لري، فارس و ساير
اين متغير به عنوان شاخص ) cost_per_head(ازاي هر فرد  هاي ماهانه خانوار به هزينه

مجموع . آيد ازاي هر فرد به دست مي هاي ماهانه خانوار به ننده وضعيت مالي خانوار، از هزينهك بيان
هاي ساالنه به ماهانه در  هاي خانوار از جمع فيلدهاي مربوط به هزينه خانوار و تبديل هزينه هزينه

دخاني در هاي خوراكي و  است و شامل دو بخش هزينه هزار ريال تهيه شده صورت نياز، بر حسب ده
. شود گردد و سپس بر تعداد افراد خانوار تقسيم مي هاي غير خوراكي خانوار مي ماه گذشته و هزينه

باشد، براي  ها براي خانوار حاضر مي آوري شده در داده اين متغير با توجه به اينكه اطالعات جمع
  به اين معني. بود فاوت خواهدافراد ازدواج نكرده و افراد ازدواج كرده مستقل، داراي دو نوع مقدار مت

دهد و  مي هاي مربوط به خانواده پدري را نشان هاي خانوار براي زنان ازدواج نكرده، هزينه كه هزينه
. نمايد هاي مربوط به خانواده شوهري او را منعكس مي كرده مستقل شده، هزينه براي افراد ازدواج

ن يك متغير مستقل به دليل اينكه اطالعات يكساني بنابراين، استفاده مستقيم از اين متغير به عنوا
  .باشد دهد، داراي اشكال مي را براي همه افراد نشان نمي

اما اگر از اين متغير در نقش يك متغير كنترل استفاده گردد و يا با فرض اينكه وضعيت خانواده 
ز اين منظر كه باشد، ا شوهري فرد ازدواج كرده تقريباً در سطح وضعيت خانواده پدري زن مي

نمايند، معموالً نزديك به هم است و در نتيجه،  اي كه با هم ازدواج مي طبقات اقتصادي دو خانواده
خانواده شوهري با خانواده پدري زن تقريباً از يك طبقه اقتصادي خواهند بود و طبقه اقتصادي 

توان از  نيادي نداشته است، ميخانواده شوهر، به هنگام مصاحبه، با زمان ازدواج زن با شوهر، تغيير ب
برد و تأثير طبقه اقتصادي خانواده زن را بر سن ازدواج   عنوان يك متغير مستقل بهره اين متغير به

تواند  بنابراين، وجود اين متغير در درجه اول به عنوان يك متغير كنترل، مي. او مورد تفسير قرار داد
وميت را از حيث تأثيرات درآمدي و سطح اقتصادي متغيرهاي ديگر موجود در مدل خصوصاً عامل ق

طور  و از سوي ديگر، با فرض اين مسأله كه به. تري ارائه نمايد كنترل نموده و نتايج قابل قبول
نمايند، تفاسير  هم با يكديگر ازدواج مي  معمول در ايران، افراد با طبقات اقتصادي نزديك به

  .ايدنماقتصادي مستقيمي را قابل استناد مي

                                                                                                                   
1. categorical 
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در فيلـد   شـده  آوري سطح تحصيالت زنـان در اطالعـات جمـع   ، )educ-level(تحصيالت زن 
از آنجا كـه ايـن   . را به خود اختصاص داده است 11اطالعاتي دوره يا مدرك تحصيلي مقادير يك تا 

در فيلد ديگري مشـخص  ) سواد باسواد، بي(كدبندي براي افراد باسواد صورت گرفته و وضعيت سواد 
هـاي   سـواد تـا دوره   شود كه وضع تحصيالت را از بـي  مي است، لذا يك متغير جديد ديگر تعريف شده

 :است بندي شده دسته به شرح زير طبقه 5سطح تحصيالت در . نمايد عالي به صورت يكجا ارائه

o 1دوره راهنمايي ساير كه كدهاي صفر،  سواد، ابتدايي، پايان دوره ابتدايي،  كد صفر براي بي ،
  گيرد؛ سطح تحصيالت را در بر مي 11و  3، 2

o را  10و 5، 4دوره متوسطه و علوم ديني كه كدهاي  ،كد يك براي پايان دوره راهنمايي
  شود؛ مي شامل
o  گيرد؛ را در بر مي 7و  6دانشگاهي كه كدهاي  براي پايان دوره متوسطه و پيش 2كد  
o  است ؛ بوده 8براي دوره فوق ديپلم كه كد  3كد  
o  باشد مي 9هاي عالي كه شامل كد  ساير دورهبراي  4كد.  

 
  افزاري بستة نرم -4- 4

افزار  هاي آماري موردنياز، در اين تحقيق، از نرم هاي موجود و انجام تحليل منظور بررسي داده هب
SPSS است استفاده شده.   

 
  ها و نتايج پژوهش يافته -5

، سناريوهاي مختلفي با متغيرهاي ها بر اساس چارچوب ارائه شده و متغيرهاي موجود در داده
  . هاي متفاوت، مورد آزمون قرار گرفت بندي گوناگون و دسته

دو مدل براي دو گروه انتخابي از زنان،  2LLR 1داري تغييرات آماره  بر اساس سطح معني
 هاي استفاده شده و براي دستيابي به نتايج مناسب و دقيق، دو برش با توجه به داده. انتخاب گرديد

تواند در استنباط و توصيف  است كه مي ها جهت اجراي مدل آماري استخراج گرديده مختلف از داده
  :اين دو مدل عبارتند از. رسان باشد نتايج بهتر ياري

  سال سن؛ 10همه زنان باالي : 1مدل 
  .اند سال داشته 30تا  10زناني كه به هنگام مصاحبه بين : 2مدل 

به شرح ) 1(ها در جدول  اجراي هر مدل، نتايج خالصه اين مدلبر مبناي اطالعات و جداول 

                                                                                                                   
1.2 Likelihood Ratio 
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  :گردد ذيل، ارائه مي
در سه سطح آماري  2هاي مدل يك و  نتايج حاصله، ضرايب مدل رگرسيون كاكس را براي داده

  . نمايد مشخص مي 05/0و   01/0،  001/0معناداري 
روستايي  -، متغيرهاي شهري001/0آيد، در سطح معناداري  چنانكه از نتايج مدل يك بر مي

به بعد،  63شامل متولدين (هاي تولدي  متغير دسته  اي سطح تحصيالت، بودن، متغيرهاي طبقه
هاي  ، متغير قوميت لري و هزينه)به قبل 40و متولدين  41تا  47، متولدين 53تا  48متولدين 

ق، قوميت گيلكي و دسته عالوه بر متغيرهاي فو 01/0سرانه ماهانه خانوار، در سطح معناداري 
متغير بلوچي به مجموعه متغيرهاي فوق اضافه  05/0، و در سطح معناداري 57تا  54تولدي 

  .معنادار است 001/0همچنين كل مدل با توجه به مقدار كاي اسكور كل، در سطح . شود مي
رهاي روستايي بودن، متغي - ، شهري001/0نيز، در سطح معناداري  2با توجه به نتايج مدل 

هاي سرانه ماهانه خانوار، متغير قوميت گيلكي و متغير سال تولد،  اي سطح تحصيالت، هزينه طبقه
عالوه بر متغيرهاي فوق، متغير قوميت تركمني و در سطح معناداري  01/0در سطح معناداري 

همچنين كل مدل با . شود ، نيز متغير قوميت كردي به مجموعه متغيرهاي فوق اضافه مي05/0
  .معنادار است 001/0وجه به كاي اسكورِ كل، در سطح ت
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ضرايب، انحراف استاندارد و ضرايب نمايي تخمين زده شده مدل رگرسيون  .1جدول 

  2و  1كاكس براي مدل هاي 

Model 2 )�������	� ��� (  Model 1 )���� ���(  ��� �� ������� ��� ��� �������� 
Exp(B) SE B Exp(B) SE B 

1/248 ** �/050 �/222 ** 1/148 *** �/028 �/138 *** R_U �����  ���	��  

�/678 �/391 -�/388 �/827 �/233 -�/190 SEXRATIO   !"# $%!)��'�� () ��* ((,-"� ��  

�/401 �/954 -�/913 1/218 ./521 �/197 MENUNRAT (,-"� ��'�� ���/0) 1� �� 

1/263 �/483 �/234 �/632 �/277 -�/458 WOMENUNR (,-"� ��* ���/0) 1� �� 

      EDUCLEVL 
 230456 7-	)8#�� : )  � ��:�)� �'�;	

���	 �  "�' <;=> � ���"?�� @��'( 

�/772 *** �/058 -�/259 *** �/769 *** �/039 -�/262 *** EDUCLEVL(1) (-	;�� @��' �  ���"?�� @��' ����A 

�/418 *** �/061 -�/872 *** �/453 *** �/039 -�/791 *** EDUCLEVL(2) (-	;�� @��' ����A B0A�  ?�CD�' 

�/246 *** �/172 -1/401 *** �/335 *** �/099 -1/094 *** EDUCLEVL(3) E=F�' G;H 

�/152 *** �/114 -1/883 *** �/215 *** �/073 -1/539 *** EDUCLEVL(4) @��' ���	  I�> ��? 

      ETHNIC  ��)* � $0�;J)#��8 : ��:*��( 

�/918 �/162 -�/085 1/287 * �/102 �/252 * ETHNIC(1)  K;=) 

�/424 ** �/296 -�/859 ** �/798 �/155 -�/226 ETHNIC(2)  "���6 

�/837 �/106 -�/178 1/097 �/058 �/092 ETHNIC(3)  ��6 

�/853 �/163 -�/159 �/926 �/091 -�/076 ETHNIC(4)  )�> 

�/744 * �/128 -�/296 * �/990 �/071 - �/010 ETHNIC(5) �'�� 

�/582 *** �/164 -�/541 *** �/799 ** �/076 -�/224 ** ETHNIC(6)  /=0M 

�/903 �/126 -�/102 1/257 *** �/070 �/228 *** ETHNIC(7) ��I 

�/853 �/104 -�/160 1/093 �/056 � /089 ETHNIC(8)  	��H 

�/855 1/006 -�/156 1/301 �/156 �/263 ETHNIC(9) ���	  

      BRTHCOHR  :I;6 O�	)8#�� : P�:I;����  �6�Q( 

   �/631 *** �/080 -�/461 *** BRTHCOHR(1)  P�:I;������ :R) () 

   1/189 ** �/054 �/173 ** BRTHCOHR(2)  P�:I;�����S  �6���� 

   1/503 *** �/049 �/408 *** BRTHCOHR(3)  P�:I;����S� �6 ���� 

   1/845 *** �/048 �/612  *** BRTHCOHR(4)  P�:I;����S�  �6��S� 

   2/108 *** �/044 �/746 *** BRTHCOHR(5)  P�:I;����S� T%J () 

�/954 *** �/006 -�/048 ***    BRTHYEAR  :I;6 O�	)(�	;0A( 

1/003 *** �/000 *** �/003 *** 1/001 *** �/000 �/001 *** CostperHead 
("��?  ��? (��	��;�U (�?��  

)�� O��� ���?( 

126606/402 35453/862 -2 Log Likelihood 

2140/697  *** 624/511 *** Overal chi-square 

23 19 Degrees of Freedom 
15316 7131 Number of cases 
7606 2318 Number of events 
4921 4757 Number of censored 

***: p< 0/001 ,  **:    p< 0/01  ,   *:  p< 0/05 
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هاي اين پژوهش، سطح تحصيالت زنان تأثير منفي بر ميزان وقوع پديده ازدواج  بر مبناي يافته
بر اساس روش اجرا شده، اين متغير به صورت . و بنابراين، تأثير مستقيم بر افزايش سن ازدواج دارد

سواد، ابتدايي، دوره راهنمايي و ساير كه  ، زنان بياست و طبقه مرجع اي وارد مدل گرديده طبقه
اي اول، شامل پايان دوره راهنمايي، علوم  متغير طبقه. باشد شود، مي مي... شامل نهضت، اكابر و

باشد كه ضريب نسبت مخاطره براي اين طبقه نسبت به طبقه مرجع در  ديني و دوره متوسطه مي
دهنده اين امر است كه زنان با اين  به دست آمده و نشان -259/0و در مدل دوم  -262/0مدل اول، 

هاي  اين روند در طبقه. سطح تحصيالت، نسبت به زنان طبقه مرجع، سن ازدواج بيشتري دارند
هاي  باالتر كه مربوط به پايان دوره متوسطه و دوره پيش دانشگاهي، فوق ديپلم و نهايتاً ساير دوره

، -872/0در مدل اول و ضرايب  - 539/1و  -094/1، -791/0ب باشد، به ترتيب با ضراي عالي مي
روند افزايشي تأثير ميزان تحصيالت بر سن ازدواج زنان را آشكار در مدل دوم،  -883/1و  -401/1

  . نمايد مي
بر اساس فرضيه و تئوري، هر چه سطح تحصيالت باالتر . شود بنابراين فرضيه يك تاييد مي

در اين پژوهش نيز   ل ر سن ازدواج نيز بيشتر خواهد شد كه نتايج دو مدرود، اثر افزايشي آن ب مي
  .نمايد كامالً اين امر را تأييد مي

غير از متغير تحصيالت، ريسك ازدواج  دهد كه با كنترل متغيرهاي ديگر، به نشان مي 2جدول 
از سن ازدواج  و در نتيجه سن ازدواج زنان شهري باالتر(زنان شهري كمتر از زنان روستايي است 

اين رابطه برعكس ) 1جدول (اما با وارد كردن متغير تحصيالت در مدل ). زنان روستايي است
و در نتيجه، (يعني، ريسك ازدواج زنان شهري باالتر از ريسك ازدواج زنان روستايي است : شود مي

  ).تر از سن ازدواج زنان روستايي است سن ازدواج زنان شهري پايين
بودن ريسك ازدواج براي زنان شهري در مقايسه با  دهد كه اوالً، پايين نشان مي اين مقايسه،

كه  عبارت ديگر، از آنجايي به. به علت تحصيالت باالتر آنان است –طور عمده  به -زنان روستايي 
واسطه  معموالً زنان شهري تحصيالت باالتري نسبت به زنان روستايي دارند، سن ازدواج آنها نيز به

رسد كه در روستاها عواملي وجود دارد كه باعث افزايش  نظر مي ثانياً، به. ير تحصيالت باالتر استتأث
ها و  عنوان مثال، وجود ارزش به. گردد كه اين عوامل در شهرها وجود ندارد سن ازدواج مي
ها و  رزشاي را تجويز نمايد كه اين ا تواند ازدواج در سنين ويژه اي در روستاها مي هنجارهاي ويژه

ها و هنجارها باعث باال رفتن سن ازدواج در  هنجارها در شهرها وجود نداشته و كاركرد اين ارزش
اي  گونه اما تأثير اين عوامل خيلي كمتر از تأثير تحصيالت است؛ به. شوند) نسبت به شهرها(روستاها 

، داراي سن ازدواج واسطه تحصيالت باالتر كه تحصيالت كنترل نشود، زنان شهري به كه هنگامي
كه تحصيالت كنترل شود، ديگر اين اثر از متغير  اما هنگامي. باشند) و ريسك ازدواج كمتري(باالتر 
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و شايد (ها و هنجارها  شود و در نتيجه تأثير ارزش خارج مي) شهري يا روستايي بودن(محل سكونت 
  .دهد را نشان مي) عوامل ديگر

  �����. �������  ��!�� � "#��$ ���% &'�' �(���)� *�+ *�� ,��-. /#��� "#��$ � ��

���  ���0  �� 12�3!. 4��5 ,�6�) �7� �� ���% ) ���8  �9( 

Model 4 )�������	� ��� (  Model 3 )���� ���(  ��� �� ������� ��� ��� �������� 
Exp(B) SE B Exp(B) SE B 

�/886 * �/049 -�/121 * �/934 * �/027 - �/069 * R_U �����  ���	��  

1/063 �/396 �/061 �/954 �/235 - �/047 SEXRATIO   !"# $%!)��'�� () ��* ((,-"� ��  

�/153* �/960 -1/880* �/796 �/521 - �/229 MENUNRAT (,-"� ��'�� ���/0) 1� �� 

1/745 �/479 �/5575 �/879 �/276 -�/129 WOMENUNR (,-"� ��* ���/0) 1� �� 

      ETHNIC  ��)* � $0�;J)8#�� : ��:*��( 

1/493 ** �/160 �/401 ** 1/599 *** �/102 �/469*** ETHNIC(1)  K;=) 

�/724 �/295 -�/322 1/043 �/154 �/042 ETHNIC(2)  "���6 

1/071 �/106 �/069 1/239*** �/058 �/214*** ETHNIC(3)  ��6 

1/414 * �/160 �/347 * 1/135 �/090 �/127 ETHNIC(4)  )�> 

1/073 �/128 �/070 1/184 * �/071 �/169 * ETHNIC(5) �'�� 

�/680 * �/164 -�/385 * �/843 * �/076 -�/171 * ETHNIC(6)  /=0M 

1/139 �/125 �/130 1/387 *** �/070 �/327 *** ETHNIC(7) ��I 

�/940 �/105 -�/062 1/122 * �/056 � /115 * ETHNIC(8)  	��H 

1/329 1/006 �/284 1/421 * �/156 �/351 * ETHNIC(9) ���	  

      
BRTHCOHR  :I;6 O�	)8#�� : P�:I;����  �6�Q( 

   �/785 ** �/079 -�/242 ** BRTHCOHR(1)  P�:I;������ :R) () 

   1/261 *** �/054 �/232 *** BRTHCOHR(2)  P�:I;�����S  �6���� 

   1/786 *** �/049 �/580 *** BRTHCOHR(3)  P�:I;����S�  �6���� 

   2/299 *** �/047 �/833  *** BRTHCOHR(4)  P�:I;����S�  �6��S� 

   3/014 *** �/042 1/103 *** BRTHCOHR(5)  P�:I;����S� T%J () 

�/943 *** �/005 -�/059 ***    
BRTHYEAR  :I;6 O�	)(�	;0A( 

1/000 �/000 �/000 �/999 ** �/000 - �/001 ** CostperHead ("��?  ��? (��	 ��;�U (�?��)�� O��� ���?( 

35956/069 127491/634 -2 Log Likelihood 
160/278 *** 1408/254  *** Overal chi-square 

15 19 Degrees of Freedom 
7077 15316 Number of cases 
2320 7609 Number of events 
4757 4921 Number of censored 

***: p< 0/001 ,  **:    p< 0/01  ,   *:  p< 0/05 

  
هاي مدل يك، تمركز تحصيل  چنانچه در نمودار يك نيز مشخص است و بر اساس تحليل داده

سواد،  زنان روستايي در نمونه، بي% 7/81(هاي پيش از متوسطه بيشتر است  زنان روستايي در دوره
كه در زنان  ؛ در حالي)باشند ره ابتدايي، دوره راهنمايي و ساير ميداراي تحصيالت ابتدايي، پايان دو

زنان شهري در نمونه، % 8/44( دانشگاهي است  شهري، اين تمركز مربوط به دوران متوسطه و پيش
و اگر بر مبناي متوسط سالهاي تحصيل ) داراي تحصيالت پايان دوره راهنمايي و باالتر هستند
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اند، در حالي كه  سال تحصيل كرده 578/6سال و زنان شهري   085/3 بررسي شود، زنان روستايي 
كه با  باشد ماه مي 5/7سال يعني چيزي حدود  62/0اختالف ميانگين سن ازدواج در شهر با روستا 
  .تفاوت سطح تحصيل آنان قابل مقايسه نيست
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از سوي ديگر، بايد گفت كه با كنترل ساير متغيرهاي موجود در مدل، در روستا موانعي براي 
واسطه عوامل اقتصادي مانند  همچنين به. شود نمي  ازدواج وجود دارد كه اين موانع در شهرها ديده

هاجرت مردان روستايي براي يافتن شغل و درآمد ها، م تر روستاييان نسبت به شهري درآمد پايين
باشد كه به طور مثال، عامل   گرفته اين ضريبِ مثبت شكل از اين دست موارد، باالتر به شهرها و

مهاجرت موقت مردان براي كار و بنابراين، تأخير انداختن انتخاب همسر كه در اين مدل به علت 
عنوان يكي از موانع ازدواج زنان  تواند به مي  است، هگيري نشد هاي مناسب اندازه عدم وجود داده

دهد كه سن ازدواج زنان  شود و نشان مي كامالً تأييد نمي 5بنابراين، فرضيه . روستايي قلمداد شود
اما ) 2جدول (كه متغير تحصيالت وارد مدل نشده باشد  شهري باالتر از زنان روستايي است تا زماني

  
  

  سواد بي
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  پايان ابتدايي

  راهنمايي

  پايان راهنمايي

  دوره متوسطه

  پايان متوسطه

  پيش دانشگاهي

  فوق ديپلم

  ساير دوره هاي عالي

  تحصيالت حوزوي

  ساير
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مدل و كنترل ميزان تحصيالت، سن ازدواج زنان روستايي بيشتر از زنان  با ورود متغير تحصيالت به
  ).1جدول (شود  شهري مي

آوري تأثيرات برونزاي روندي در طول زمان كه توسط  فرد براي جمع) سال تولد(دسته تولد 
 اين متغير براي مدل اول كه همه زنان را در بر. است ساير متغيرها ديده نشده، وارد مدل گرديده

ساله  22تا  18است و گروه مرجع افراد  اي و در شش طبقه وارد مدل شده گيرد، به صورت طبقه مي
شود، دسته اول كه شامل  مي ، چنانچه ديده)1جدول (باشد كه بر مبناي نتايج نهايي پژوهش  مي

ن اين دهد كه با ثابت بودن بقيه عوامل، زنا مي نشان - 461/0باشند، با ضريب  سال مي 17زنان تا 
در زنان دسته دوم، سوم، . ساله دارند 22تا  18طبقه سني، ريسك ازدواج كمتري نسبت به زنان 

سال  40و باالي  39تا  33سال،  32تا  27سال،  26تا  23چهارم و پنجم كه به ترتيب افراد 
، به ترتيب 746/0و  612/0، 408/0، 173/0باشند، با ضرايب مثبت و افزايشي به ترتيب  مي

بار ريسك ازدواج بيشتري نسبت به گروه مرجع داشته و  108/2و  845/1، 503/1، 189/1
هاي  دهنده اين مطلب است كه زنان نسل اين امر، نشان. تر است بنابراين، سن ازدواج آنها پايين

 اند و در نتيجه سن ازدواج آنان هاي اخير تمايل بيشتري به ازدواج زودتر داشته تر نسبت به نسل قبل
  .است تر بوده و به عبارت ديگر، سن ازدواج زنان در طول زمان، روندي افزايشي داشته پايين

است كه به علت نزديك  هاي تولدي وارد مدل شده جاي دسته عامل سال تولد در مدل دوم به
هاي اين مدل وجود  هاي سني فوق در ميان اين زنان و اختالف سني كمي كه در داده بودن دسته

دهنده تأثير  نشان 001/0در سطح ) -048/0(انتخاب شده و ضريب منفي آن ) سال 10-30(دارد 
افزايشي سال تولد بر سن ازدواج در ميان زنان با ثابت نگهداشتن ساير عوامل، دارد كه نتايج مدل 

  .نمايد اول را تأييد مي
روند افزايشي سن هاي مشابه ديگر كشورها كه  نتايج به دست آمده براي اين متغير، با يافته

  .  دهد، هماهنگي دارد مي ازدواج را در طول زمان نشان
و در  001/0نيز در مدل اول با ضريب ) سرانه(ازاي هر فرد  هاي ماهانه خانوار به متغير هزينه

اين متغير كه به عنوان شاخصي براي . باشد معنادار مي 001/0در سطح  003/0مدل دوم با ضريب 
است، در درجه اول به عنوان يك متغير  قتصادي خانوار در مدل وارد شدهلحاظ كردن وضعيت ا

نمايد و نتايج كلي مدل را با كنترل طبقه اقتصادي براي ساير متغيرها ارائه داده و  كنترل عمل مي
عنوان يك متغير مستقل، با  دهد و در مرتبه بعد، به مي تري به دست  هاي قابل قبول نتايج و تحليل

طور معمول با يكديگر  هاي با طبقات اقتصادي يكسان يا نزديك به هم، به اوالً، خانواده فرض اينكه
كرده در طي سالهاي ازدواج  نمايند و ثانياً، سطح اقتصادي خانوار براي زنان ازدواج ازدواج مي

اند در تو توان با اين فروض بيان كرد كه ضريب اين متغير مي باشد، آنگاه مي تغييرات بنيادي نداشته
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بر اين اساس، ضريب مثبت . تفسير تأثير طبقه اقتصادي خانواده بر سن ازدواج زنان استفاده گردد
هاي با طبقات اقتصادي باالتر، پديده ازدواج  دهد كه در خانواده مي اين متغير در دو مدل نشان

  . تر است پايين ها گونه خانواده پيوندد و بنابراين، سن ازدواج زنان در اين وقوع مي بيشتر به
هاي طبقات باال در بازار ازدواج، زنان  اين امر از اين جهت قابل توضيح است كه دختران خانواده

بر اساس تئوري ارائه . بود تري خواهند بود و تمايل و رقابت براي ازدواج با آنان بيشتر خواهد  جذاب
ي بيشتر در بازار ازدواج كارآمدتر شده در بخش پيشينه پژوهش، درآمد باالتر، زنان را براي جستجو

توانند براي يافتن همسر مورد عالقه  هاي جستجوي آنها را پوشش داده و مي نموده و بنابراين، هزينه
هاي ثروتمندتر، سن ازدواج  خود، زمان و هزينه بيشتري را صرف نمايند و در نتيجه دختران خانواده

جامعه ايران، جستجوي دختران براي همسر كمتر در حالي كه در شرايط . باالتري خواهند داشت
باشد و به طور معمول دختران بايد براي دريافت پيشنهادهاي خواستگاري منتظر  متداول مي

گونه كه در  بنشينند و شرايط و هنجارهاي جامعه، روابط باز و ارتباطات پيش از ازدواج را آن
  .تابد كشورهاي غربي رايج شده است، بر نمي

ضمن . نمايد هاي جستجو از ساز و كارهاي غربي آن پيروي نمي ن، بحث جستجو و هزينهبنابراي
گردند كه از طبقه اقتصادي  طور معمول مردان بيشتر به دنبال دختراني براي ازدواج مي آنكه به

گيرند و  العموم، اين دختران بيشتر در معرض خواستگاري و تقاضا قرار مي تر باشند و علي مرفه
هاي اضافه براي جستجو، مورد رقابت قرار گرفته و گزينه مورد عالقه  نند بدون صرف هزينهتوا مي

  . باشد نتايج به دست آمده از اين منظر كامالً قابل انتظار مي. خود را براي ازدواج انتخاب نمايند
به  توان براي اين امر توضيح داد، اين است كه با توجه لحاظ اقتصادي مي تفسير ديگري كه به

اي تعريف گرديده است كه يا طبقه اقتصادي خانواده پدري دختر را نشان  گونه اينكه اين متغير به
كند و بنابراين، اگر به معناي  كرده بيان مي دهد و يا طبقه اقتصادي شوهر را براي زنان ازدواج مي

ثروت بيشتري دارند  دهد كه مرداني كه درآمد باالتر و يا درآمد شوهر در نظر گرفته شود، نشان مي
گردد كه  عبارت ديگر، درآمد يا ثروت مردان موجب مي به. نمايند تر نيز ازدواج مي با زنان سن پايين

  .گردد تأييد مي 4اين ترتيب فرضيه  ازدواج افزايش يافته و سن ازدواج زنان كاهش يابد و به
ميت مازندراني، در مدل اي قوميت و مرجع بودن قو عامل قوميت با توجه به متغيرهاي طبقه

دهد كه زنان لر، سن ازدواج  مي ، متغير قوميتي لر معنادار بوده و نشان001/0اول در سطح 
ها سن ازدواج باالتري نسبت  ، گيلك01/0در سطح معناداري . ها دارند تري نسبت به مازندراني پايين

تر از  زدواج زنان بلوچ را پايينمدل، سن ا 05/0دارند، اما در سطح معناداري   به زنان مازندراني
دار است و در  معني 05/0نيز، عامل قوميت در كل در سطح  2در مدل . دهد مي ها نشان مازندراني

ها به ترتيب با  ، تركمن01/0ها و در سطح  گيلك 001/0اي قوميت، در سطح  ميان متغيرهاي طبقه
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كردها  05/0ها دارند و در سطح  ندراني، سن ازدواج باالتري نسبت به ماز- 541/0و  -859/0ضرايب 
  .شوند مي نيز با سن ازدواج باالتر به مجموعه فوق اضافه 

با توجه به كنترل متغير مربوط به وضعيت اقتصادي خانواده، عامل تفاوت سن ازدواج در 
هايي نسبت داد كه در طول ساليان  ها و سنت توان به آداب و رسوم، فرهنگ هاي فوق را مي قوميت

  .است متمادي به آنها رسيده
نرخ بيكاري مردان، به عنوان عاملي كه بيانگر شرايط بازار كار استاني براي مردان است و نيز 

دهنده اين امر است كه مردان به عنوان شريكان و همسران بالقوه زنان، در صورتي كه قدرت  نشان
خاب همسر، باعث افزايش سن ازدواج درآمدي خود را از دست بدهند، با تأخير خود در ازدواج و انت

تواند  هاي شغلي و درآمدي مي بر اساس تئوري، افزايش فرصت. است شوند، وارد مدل شده زنان مي
  باشد و به تر آنان را به دنبال داشته مردان را در موقعيت مناسب اقتصادي قرار داده و ازدواج سريع

اما در اين ميان بايد تأثيرات نوع اشتغال . بگذارد ترتيب، بر سن ازدواج زنان نيز تأثير كاهشي اين
مردان، پراكندگي دستمزدهاي آنان و ميزان پايداري شغلي آنان را نيز بر تصميم به ازدواج و تسريع 

دار نبودن اين  اما آنچه كه در اين پژوهش به دست آمده است، از معني. يا تأخير آن در نظر داشت
  .شواهد كافي براي تأييد ندارد 3اين فرضيه بنابر. نمايد متغير حكايت مي

همچنين نرخ بيكاري زنان نيز براي بررسي تأثير افزايش فرصتهاي اشتغال زنان در هر استان بر 
تواند وضعيت بازار كار منطقه را در مدل وارد كرده  اين متغير مي. سن ازدواج آنان وارد مدل گرديد

بر اساس . ي درآمدي آنان را بر سن ازدواج آنها نشان دهدها و تأثير توانايي اشتغال زنان و فرصت
يابد، به  مي هاي اشتغال و كسب درآمد براي زنان افزايش رود كه هر چه فرصت تئوري، انتظار مي

سو و هزينه فرصت ازدواج از سوي ديگر، ازدواج به تأخير افتاده و يا حتي  فرض استقالل مالي از يك
. دار نبوده است دهد كه اين متغير معني مي ايج اين پژوهش نشاناما نت. از آن صرف نظر شود

  .نيز شواهد كافي براي تاييد وجود ندارد 2بنابراين، براي فرضيه 
و در نهايت، نسبت جنسي زنان به مردان نيز به عنوان عاملي كه بيانگر شرايط بازار ازدواج 

بر اساس تئوري، انتظار . دل گرديداست، به صورت استاني و به تفكيك شهري و روستايي وارد م
رود هر چه تعداد زنان به مردان افزايش يابد، رقابت بر سر انتخاب شدن زنان افزايش يافته و در  مي

اين . گردد سن ازدواج زنان به طور متوسط افزايش پيدا كند صورت عدم رواج چندهمسري، باعث 
زني آنها در خانواده  كاهش قدرت چانهمسأله در مجموع باعث كاهش منفعت زنان از ازدواج و 

گرديده و در مقابل، با ايجاد حق انتخاب بيشتر و بهتر براي مردان، منفعت كل ازدواج مردان را 
داري، قرار  گانه معني دهد كه اين متغير نيز در سطوح سه مي نتايج پژوهش نشان. دهد مي افزايش

  . ندارد
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  گيري بندي و نتيجه جمع -6

، از چارچوب اقتصادي تئوري مطلوبيت در تحليل پديده ازدواج و سن ازدواج زنان در اين مقاله
  : بر اساس اين چارچوب، پنج فرضيه مورد آزمون قرار گرفت. استفاده گرديد

  .شود تعويق افتادن ازدواج و افزايش سن ازدواج زنان مي افزايش تحصيالت زنان باعث به .1
 .شود در ازدواج و افزايش در سن ازدواج زنان ميبهبود وضعيت اشتغال زنان باعث تأخير  .2

 .شود بهبود وضعيت اشتغال مردان باعث افزايش ازدواج و كاهش سن ازدواج زنان مي .3

 .شود بهبود وضعيت اقتصادي مردان باعث افزايش ازدواج و كاهش سن ازدواج زنان مي .4

   .سن ازدواج زنان شهري بايد بيشتر از سن ازدواج زنان روستايي باشد .5
هاي دوم، سوم و پنجم  از ميان فرضيات فوق، فرضيه اول و چهارم تأييد گرديد ولي براي فرضيه

عبارت ديگر، تحصيالت زنان، منفعت حاصل از ازدواج را براي  به. شواهدي براي تاييد يافت نگرديد
زدواج آنان نمايد و باعث افزايش سن ا زنان كاهش داده و تمايل به ازدواج زودتر را در زنان كم مي

همچنين ازدواج زنان با مردان داراي سطح اقتصادي باالتر، منفعت حاصل از ازدواج زنان . گردد مي
  . گردد تر زنان مي را افزايش داده و سبب ازدواج در سن پايين

هاي مختلف نيز تفاوت  دهد كه در ميان قوميت عالوه بر فرضيات فوق، اين تحقيق نشان مي
، سن ازدواج )سال 10شامل همه زنان باالي (شود، به طوري كه در مدل اول  سن ازدواج ديده مي

زنان گيالني نسبت به زنان مازندراني باالتر بوده و سن ازدواج زنان بلوچ و زنان لر نسبت به 
ها، كردها و  ، سن ازدواج تركمن)سال 30تا  10زنان (باشد و در مدل دوم  تر مي ها پايين مازندراني

دهد كه  مي و نهايتاً نتايج اجراي مدل كاكس نشان. ها باالتر بوده است بت به مازندرانيها نس گيلك
  .روست هاي سني اخير نسبت به گذشته، با روندي افزايشي روبه سن ازدواج زنان در ميان گروه

 

  رو هاي پيش ها، پيشنهادها و افق محدوديت - 7

متغيرهاي يكسان در آمار و اطالعات مورد استفاده، براي  در انجام اين پژوهش، يكي از مشكالت مهم، عدم وجود
به طور مثال، متغيري كه بتواند در تبيين وضعيت اقتصادي خانواده پدري كه . است كرده و مجرد بوده افراد ازدواج

ي از هاي خانواده پدري يا برخوردار باشد، مانند درآمد يا هزينه كننده مي در ازدواج يا عدم ازدواج زنان تعيين
باشد و يا حتي سطح تحصيل يا نوع شغل پدر و از اين قبيل، براي افراد  كاالهايي كه جايگزيني براي درآمد مي

شود كه براي تحليل، مجبور به  ازدواج كرده و افراد ازدواج نكرده به صورت مشترك وجود ندارد و اين باعث مي
هاي موجود، همه اطالعات مربوط به خانوار فعلي  در داده استفاده از مفروضات و بهره گيري از تقريب شويم؛ زيرا،

  . است است و لذا براي افراد ازدواج كرده، مقدار اين متغير براي هنگام ازدواج آنان، تعريف نشده آوري گرديده جمع
هاي موجود فقط اطالعات درآمدي يا برخورداري از كاالها در مورد خانوار حاضر  به عبارت ديگر، در داده
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نمايد، اطالعات  است و به طور مستقل زندگي مي اي كه تشكيل خانواده داده كرده آوري شده و فرد ازدواج معج
گردد و اطالعات مربوط به خانواده پدري فرد را كه بر زمان ازدواج زن  موجود، ناظر به خانواده شوهري او مي

ها را براي گروه  ها و تحليل تواند استنباط فقط مياين نحوه طراحي پرسشنامه . تأثيرگذار بوده است، در خود ندارد
يعني زنان ازدواج كرده يا زنان هرگز ازدواج نكرده، قابل استفاده نمايد كه چنانچه به آن اشاره گرديد، به دليل 

د توان اي و در نظر نگرفتن يكي از دو گروه فوق، عمالً به لحاظ آماري در بررسي سن ازدواج نمي وجود سانسور داده
  .قابل استفاده باشد

شود با توجه به اهميت موضوع ازدواج از ديدگاه خانواده، اجتماع و حكومت، در  بنابراين، پيشنهادمي
اي به قرار دادن فيلدهاي اطالعاتي مناسب براي  هاي آماري، توجه ويژه ها و طراحي پرسشنامه آوري داده جمع
هاي تحصيلي و وضعيت اقتصادي  طور مثال، ويژگي به. بوط گرددهاي مر هاي قابل استفاده در مدل آوري داده جمع

والدين براي تمامي افراد به هنگام ازدواج، ميزان تحصيالت زن به هنگام ازدواج، ميزان ثروت يا برخورداري خانواده 
توسعه مدل  پدري زنان، رتبه تولد، شاغل بودن يا نبودن به هنگام ازدواج، نوع شغل، ميزان پايبندي به مذهب براي

اي، درآمد شوهر، شغل شوهر، ثروت خانواده  صورت منطقه فعلي و ميزان مهريه، هزينه عروسي، ميزان جهيزيه به
هاي دقيق و مناسبي را در اختيار  تواند كامالً مؤثر بوده و تحليل هاي موجود در اين حوزه مي شوهر براي ساير مدل

  . گردد دهندگي مدل فعلي نيز فراهم مي توضيح پژوهشگران قرار دهد و امكان توسعه و بهبود
با توجه به اينكه در اين پژوهش با رويكرد خاص خود، در وهله اول، بررسي عوامل مؤثر بر سن ازدواج مهمتر 

گزيني  هاي ازدواج نيز مانند تحليل همسان توان به بررسي ساير مدل عنوان مطالعات بعدي، مي رسيد، به نظر مي به
هاي ازدواج در تأخير  ها، تحليل نحوه تأثيرگذاري هزينه شده، تحليل ميزان پايداري ازدواج اي انجامه در ازدواج

هاي افراد  زمينه  ازدواج، عوامل مؤثر بر سن ازدواج مردان، بررسي نحوه توزيع منابع درون خانوار با توجه به پيش
در ازدواج، استفاده از تئوري بازي در انتخاب بهينه  زني همسران هنگام ازدواج، تعيين عوامل مؤثر بر قدرت چانه به

  .روند شمار مي همسر پرداخت كه موضوعات مهم و در عين حال بِكْري به
هاي سري زماني و  هاي مقطع زماني استفاده شد كه در صورت وجود داده همچنين در اين پژوهش، از داده

ها نيز تكرار نموده و به نتايج  توان مدل را با آن داده آوري آنها، مي مناسب و مرتبط و جمع 1هاي تركيبي داده
  . ديگري دست يافت

  :سپاسگزاري

هاي سودمند آقاي دكتر  هاي ارزشمند جناب آقاي دكتر محمد طبيبيان و توصيه در انجام اين پژوهش از مشاوره
  . گردد اين وسيله از زحمات ايشان قدرداني مي ناصر خياباني نيز استفاده شده است كه به

الزم   اله فضاي همكاريهمچنين از پژوهشكده فناوري اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي كه در طي تدوين مق
.گردد را فراهم نمودند، نيز تشكر مي

                                                                                                                   
1. Panel Data 
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