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  واحد شوشتر -فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي
  1389 زمستان، يازدهمشماره ، مچهارسال 

 2/12/89تاريخ پذيرش:                      4/10/89تاريخ دريافت: 

  41 – 54 صص

  

  و تغيير الگوي سني ازدواج در ايران ييتحول وضع زناشو
  1علي اصغر مهاجراني

  
  چكيده: 

ي عمومي نفوس و ها در اين مقاله از ديدگاه جمعيت شناسي و با استفاده از نتايج سرشماري
جمعيت ايـران و   ييي آماري ازدواج و طالق، وضع زناشوها ي مختلف و دادهها مسكن در سال

هاي اين بررسي نشان  تغييرات آن در چند دهه گذشته بررسي و تجزيه و تحليل شده است. يافته
اي  است، ولي تغييـر قابـل مالحظـه    ييعموميت ازدواج در ايران، هنوز در سطح باالدهد كه  مي

توانـد حـاكي از افـزايش تجـرد قطعـي و كـاهش        مـي شود كـه   ميدر الگوي سني ازدواج ديده 
همراه با افزايش سن ازدواج مـردان و زنـان از فاصـله     هاي آينده باشد. عموميت ازدواج در دهه
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ي بيشـتر بـوده و   يشـده اسـت. ايـن كـاهش بـه ويـژه در منـاطق روسـتا        سني ازدواج آنان كاسته 
  ي ازدواج و طالق در دهه گذشته رو به افزايش بوده است.ها ميزان
، الگـوي سـني ازدواج، عموميـت ازدواج، سـن ازدواج،     يي: وضـع زناشـو  كليدي هاي واژه
  ي ازدواج و طالقها ميزان

  
  مقدمه:

ساسـي سـاخت جمعيـت اسـت و در ايـن رابطـه       ي اهـا  جمعيت يكي از جنبه ييوضع زناشو
ي ازدواج و طـالق مـورد بررسـي    ها عموميت ازدواج، سن ازدواج، الگوي سني ازدواج و ميزان

دهـد كـه در طـول زنـدگي خـود       مـي عموميت ازدواج نسبتي از جمعيت را نشان  گيرد. ميقرار 
هبي و معيارهـاي  حداقل يكبار ازدواج كرده انـد. عموميـت ازدواج بـا نـوع معيشـت، سـنن مـذ       

  اخالقي يك جامعه بستگي دارد.
ن بـه  ييسن ازدواج زنان، عامل تعيين كننده طول مدت بـاروري اسـت. ازدواج در سـنين پـا    

معني طوالني تر شدن دوره باروري و احتمال داشتن فرزندان بيشتر اسـت. سـن ازدواج متغيـري    
دي، اجتمـاعي و فرهنگـي، عوامـل    ي اقتصـا ها است بالفصل كه ساخت اي بينابين يا تعيين كننده

  گذارد. ميجمعيت شناختي، محيط زيست و هنجارهاي اجتماعي از طريق آن بر باروري تأثير 
ي سـني پديـد آمـده را    هـا  در گـروه  هـا  الگوي سني ازدواج تغييراتي كه در نسبت ازدواج كرده

و ركـود اقتصـادي    ي رونـق هـا  ي ازدواج و طالق بيشتر تحت تأثير دورهها دهد و ميزان مينشان 
  است.

ي ازدواج باالتر همراه است در ها معموالً عموميت ازدواج بيشتر با سن ازدواج كمتر و ميزان
  شود. ميي ازدواج كمتر مشاهده ها حاليكه عموميت ازدواج كمتر با سن ازدواج باالتر و ميزان
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  :ييوضع زناشو -1

 هـا  ، آمـارگيري ها آمده از سرشماري كه از اطالعات به دست ييوضعيت افراد از نظر زناشو
ي اساسـي سـاخت و تركيـب يـك جمعيـت      هـا  شود، يكي از جنبه ميي ثبتي مشخص ها و نظام

كـه سـازمان ملـل متحـد آنـرا       يياست، معمول ترين روش دسته بندي افراد از نظر وضع زناشـو 
  توصيه كرده، متمايز كردن جمعيت به پنج دسته است:

  اج نكرده)افراد مجرد (هرگز ازدو -1
  جمعيتي كه در حال حاضر همسر دارد. -2
  افراد طالق گرفته كه دوباره ازدواج نكرده اند. -3
  افراد بيوه كه دوباره ازدواج نكرده اند -4
ي مـذكور بـه جـز    ها افراد همسردار كه به طور قانوني جدا از همديگر هستند. مجموع گروه -5

) در دفترهـاي سرشـماري   135:1989دهنـد. (پرسـا،    ميگروه اول را افراد ازدواج كرده تشكيل 
به چهار گروه اول  ييسال و بيشتر از نظر وضع زناشو 10عمومي نفوس و مسكن ايران، جمعيت 

  تقسيم شده است.
) ناميــده nuptialityازدواج، جــدايي، طــالق، بيــوگي و ازدواج مجــدد كــه در مجمــوع تأهــل (

ان توليد مثل و تشكيل و اضمحالل خانواده و خـانوار  شود، به دليل ارتباط با سن شروع و پاي مي
اهميت دارد. كانون اصلي توجه در واقع اثر تأهل بر الگـوي بـاروري و سـن ازدواج اسـت كـه      

  )90:1989دهد (نيوول،  ميزنان را براي اولين بار در معرض بارور شدن قرار 
د كـه نسـبت جمعيـت    شـو  مـي جمعيت دهسال و بيشتر چنـين دريافـت    يياز بررسي وضع زناشو

افـزايش   85-75رو به كاهش بوده و در دهه  1375تا  1345حداقل يكبار ازدواج كرده از سال 
يافته، ولي نسبت جمعيت داراي همسر در مجموع كاهش يافته است. نسبت جمعيت بـي همسـر   
در اثر فوت به حدود نصف كاسته شده، در حاليكه نسبت جمعيت بي همسر در اثر طالق تغييـر  
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داشـته   اي نداشته است و نسبت جمعيـت هرگـز ازدواج نكـرده افـزايش قابـل مالحظـه       اي عمده
  ) 1است. (جدول شماره 

 ييكاهش نسبت داراي همسر و افزايش نسبت هرگز ازدواج نكرده بايد در رابطه با وضع زناشو
در  توانـد ناشـي از كـاهش پـيش رسـي ازدواج      مـي ي سني تبيين شود. زيـرا ايـن تغييـر    ها گروه
سـال مـردان و افـزايش سـن ازدواج      20-24و  15-19زنان و  15-19و  10-14ي سني ها گروه

  كند. ميباشد. بررسي الگوي سني ازدواج به روشن شدن اين امر كمك 
  

  وضع زناشويي جمعيت دهسال و بيشتر (درصد) – 1جدول شماره 

  سال
هرگز ازدواج   يكبار ازدواج كرده

  بي همسر در اثر طالق  همسر در اثر فوت بي  داراي همسر  جمع  نكرده
1345  5/65  2/63  1/6  7/0  34  
1355  8/61  6/56  6/4  5/0  2/38  
1365  1/61  4/56  1/4  5/0  9/36  
1375  1/56  3/52  5/3  4/0  4/43  
1385  60  6/55  7/3  6/0  5/39  

  هاي مختلف، كل كشور.   هاي عمومي نفوس و مسكن سال مأخذ: سرشماري
  ها بوده است. با عدد صد به دليل به حساب نيامدن اظهار نشدهها  تفاوت سرجمع

  
  تغيير الگوي سني ازدواج: -2

ي سـني در  هـا  ، زن و مـرد بـه تفكيـك گـروه    هـا  ، نسـبت ازدواج كـرده  2در جدول شـماره  
دهـد كـه از پـيش رسـي ازدواج      ميآمده است. اين جدول نشان  1385و  1355ي ها سرشماري

به نحو چشمگيري كاسته شـده اسـت. در فاصـله سـه      15-19و  10-14ي سني ها زنان در گروه
ي سـني فـوق و درصـد مـردان ازدواج كـرده در      هـا  دهه درصـد زنـان ازدواج كـرده در گـروه    

سال مردان  25-29به نصف كاهش يافته است. در گروه سني  20-24و  15-19ي سني ها گروه
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زدواج اسـت. نكتـه حـائز اهميـت     خورد كه حاكي از افـزايش سـن ا   مينيز اين كاهش به چشم 
سـال   45-49، 40-44، 35-39، 30-34ي سـني  هـا  ي زن در گروهها اينكه درصد ازدواج كرده

 50دهد كـه هـر چنـد بـا در نظـر گـرفتن سـن         مينيز كاهش يافته است و اين نتيجه را به دست 
ي ها ر دههسالگي به عنوان سن تجرد قطعي، هنوز درصد عموميت ازدواج بسيار باالست، ولي د

آينده شاهد افزايش تجرد قطعي و كاهش عموميت ازدواج به ويژه در ميان زنـان خـواهيم بـود.    
  )2و جدول شماره  1(نمودار شماره 

  

  
  1355-1385: تغييرات الگوي سني ازدواج زنان در ايران 1نمودار شماره 
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يشـتر اسـت، نيـز    ن تر از شهري و عموميـت ازدواج ب ييكه سن ازدواج پا ييدر جامعه روستا
شود و اين  ميي سني مشاهده ها در همه گروه ها در نسبت ازدواج كرده اي كاهش قابل مالحظه

در مناطق  1385-1355ي ها . در فاصله سالاستكاهش در مقايسه با جامعه شهري چشم گيرتر 
 35-39درصـد،   2/13سـال،   30-34ي سـني  هـا  از نسبت زنان ازدواج كرده در گـروه  ييروستا

درصـد كاسـته شـده اسـت.      2/1سـال،   45-49درصـد و   9/2سـال،   40-44درصـد،   6/6ل، سا
  )3(جدول شماره 

  
  1385و  1355هاي  ها در سال نسبت (درصد) ازدواج كرده –2جدول شماره 

  هاي سني گروه
1355  1385  

  زن  مرد  زن  مرد
  1/64  1/56  3/67  5/56  كل

14-10  -  8/3  7/0  6/1  
19-15  5/6  2/34  1/2  8/16  
24-20  5/39  6/78  1/21  3/50  
29-25  6/77  2/93  3/63  9/75  
34-30  3/92  3/97  3/97  3/88  
39-35  9/96  7/98  9/94  8/93  
44-40  2/98  99  3/97  4/96  
49-45  8/98  2/99  3/98  7/97  
54-50  9/98  2/99  8/98  4/98  
59-55  1/99  2/99  99  8/98  
64-60  9/98  99  1/99  9/98  

  6/98  1/99  9/98  99  و بيشتر 65
  ،كل كشور 1385و  1355هاي  هاي عمومي نفوس و مسكن سال مأخذ: نتايج سرشماري
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  نسبت (درصد زنان ازدواج كرده در مناطق شهري و روستايي) -3جدول شماره 

  هاي سني گروه
  مناطق روستايي  مناطق شهري

1355  1385  1355  1385  
  3/62  1/69  9/64  3/56  كل

14-10  -  4/1  -  2  
19-15  5/30  8/14  4/26  2  
24-20  9/73  2/49  6/83  53  
29-25  8/90  1/77  7/95  2/73  
34-30  2/96  7/89  3/98  1/85  
39-35  1/98  3/94  2/99  6/92  
44-40  6/98  4/96  3/99  4/96  
49-45  5/95  5/97  4/99  2/98  
54-50  9/98  2/98  4/99  9/98  
59-55  9/98  5/98  4/99  2/99  
64-60  6/98  3/98  2/99  1/99  

  7/98  2/99  5/98  6/98  و بيشتر 65
  ، كل كشور1385و  1355مأخذ: سرشماري عمومي نفوس و مسكن، 

  
  عموميت ازدواج: -3

سـالگي ازدواج كـرده انـد     50تـوان از نسـبت افـرادي كـه تـا سـن        مـي عموميت ازدواج را 
 50سالگي، سن تجـرد قطعـي اسـت و افـرادي كـه تـا سـن         50تشخيص داد. با فرض اينكه سن 

كنند، نسبت (درصد) تجـرد قطعـي در مقابـل نسـبت      ميلگي مجرد مانده اند، ديگر ازدواج نسا
مذهبي عموميـت ازدواج   –شود. به دليل ساختار فرهنگي  مي (درصد) عموميت ازدواج محاسبه

است، ولي چنانچه در بحث الگوي سـني ازدواح مطـرح شـد، بـا      ييدر ايران هنوز در سطح باال
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سـال بـه بـاال، احتمـال افـزايش       30ي سـني  ها در گروه ها د ازدواج نكردهتوجه به افزايش درص
  )4ي آينده وجود دارد (جدول شماره ها تجرد قطعي و كاهش عموميت ازدواج در دهه

  
  درصد عموميت ازدواج بر حسب مردان و زنان -4جدول شماره 

  سال
  مناطق روستايي  مناطق شهري  كل كشور

  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد
1345  9/98  3/99  4/98  7/98  2/99  5/99  
1355  9/98  2/99  5/98  9/98  7/98  4/99  
1365  4/98  6/98  1/98  2/98  1/99  9/98  
1375  2/99  99  1/99  9/98  3/99  4/99  
1385  1/99  9/98  99  7/98  3/99  2/99  

هـاي   تشكّل خانواده و باروري در ايران، سال، عليزاده، نگرش جمعيت شناختي بر 1365و  1355هاي  مأخذ: سال
  هاي عمومي نفوسي و مسكن، كل كشور ديگر محاسبه شده از سرشماري

  
  سن ازدواج: -4

ي تحقيقي درباره خانواده، حاكي از آنست كه همراه بـا تغييـر شـكل، سـاخت و     ها گزارش
ان در همه كشورهاي نقش خانواده در سراسر جهان، ميانگين سن ازدواج به ويژه سن ازدواج زن

ي جديـد و  هـا  توسعه يافته و در حال توسعه افزايش يافته كه نتيجه آن تأخير در تشكيل خانواده
  )15:1995در نهايت كاهش باروري بوده است (بروس و همكاران، 

ي سرشـماري عمـومي نفـوس و مسـكن بـا روش      هـا  ي انجام شـده بـر مبنـاي داده   ها محاسبه
وياي آنست كه در ايران نيز سن ازدواج مردان و زنان در طي چهـل  ينال) گها غيرمستقيم (روش

) افزايش يافته است. اين افزايش براي مردان كمتـر و بـراي زنـان بيشـتر     1345-85سال گذشته (
  )5بوده است (جدول شماره 
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-85در دو دهه  ييافزايش سن ازدواج مردان و زنان چه در مناطق شهري و چه در مناطق روستا
ــل از آن ( صــور 1365 ــه و در دو دهــه قب ــرات  1345-65ت گرفت ــا تغيي ــردان ب ) ســن ازدواج م

نداشـته   اي مختصري رو به كاهش يا ثابت بوده و سن ازدواج دختران نيز كاهش قابـل مالحظـه  
توان گفت كه بر خالف برخـي نظـرات، علـت افـزايش نسـبي سـطح        مياست، در اين صورت 

  ج نبوده، بلكه افزايش فراواني ازدواج بوده است.، كاهش سن ازدوا1355-65باروري در دهه 
توانـد كـاهش    مـي  يييكي از داليل افزايش نسبتاً شـديد ميـانگين سـن ازدواج زنـان روسـتا     

، در 1385بـه شـهرها باشـد. در سـال      ييفراواني ازدواج به دليل مهاجرت مـردان مجـرد روسـتا   
سال بـيش از مـردان و نسـبت     49 الي 15ي سني ها تعداد زنان در مجموع گروه ييمناطق روستا
بوده است. با در نظر گرفتن اختالف سن ازدواج زنان و مردان و زيادتر بـودن   7/95جنسي آنها 

ي سـني بـاالتر (در   هـا  ن تر به نسبت مـردان در گـروه  ييي سني پاها تعداد جمعيت زنان در گروه
بيشتر آشـكار   ييروستاسال) عدم تعادل در عرضه و تقاضاي ازدواج در مناطق  15-49جمعيت 

شود. براي مقايسه عرضه و تقاضاي ازدواج، هر چند تفاوت ميـانگين سـن در اولـين ازدواج     مي
سـال بـوده    1/2 ييسـال و در منـاطق روسـتا    2/3در منـاطق شـهري    1385زنان و مردان در سال 

ي هـا  سال و بيشتر بر حسـب گـروه   10جمعيت  ييبندي وضع زناشو است، ولي با توجه به تقسيم
شود كه در  ميسني خرد (پنجساله) با فرض پنج سال اختالف سن ازدواج مردان و زنان مشاهده 

سال بـه مـردان هرگـز     20-24مناطق شهري، نسبت دختران هرگز ازدواج نكرده در گروه سني 
كـه اضـافه جمعيـت     است 8/1 ييو در مناطق روستا 6/1سال  25-29ازدواج نكرده گروه سني 

دهد. به عبارت ديگـر، عـدم تعـادل در     ميرا نسبت به پسران در سن ازدواج نشان  بيشتر دختران
بيش از شهري اسـت. ايـن محاسـبه بـراي دختـران       ييعرضه و تقاضاي ازدواج در جامعه روستا

سال مجـرد بـه دليـل احتمـال كـم شـماري مـردان در سـن          20-24سال مجرد به پسران  19-15
  عتبار كمتري برخوردار است.سال)از ا 20-24خدمت نظام وظيفه (
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گوينـد، ناشـي از بـاال    » مضـيقه ازدواج «عدم تعادل در عرضه و تقاضاي ازدواج كـه بـه دان   
بودن سطح باروري در گذشته و عامل مهاجرت است. به بيان ديگر، زياد بـودن تعـداد دختـران    

است و  1368از سال  نسبت به پسران در سنين باالتر، نتيجه باال بودن سطح بارداري ايران تا قبل
با ادامه كاهش باروري، حالت متعادل تري در نسبت دختران به پسران پديد خواهـد آمـد. ولـي    
مهاجرت بيشتر پسران به خارج از كشور مانع از تعادل كامل خواهد شد و ادامه مهاجرت پسران 

 ييناطق روستابه شهرها نيز اثر كاهش باروري در تعادل عرضه و تقاضاي ازدواج در م ييروستا
  را خنثي خواهد كرد.

در افزايش سن ازدواج دو دسته عوامل خواسته يا ناخواسته نقش داشته انـد.از ميـان عوامـل    
خواسته، بي شك سواد و تحصيالت باعـث بـاال رفـتن سـن ازدواج شـده اسـت. يـك بررسـي         

ر از زنان و مردان دهد كه افزايش سن ازدواج در ميان زنان و مردان با سواد بيشت ميآماري نشان 
) افزايش نسبي اشتغال زنان نيز در اين مـورد بـي   89:1378بي سواد بوده است (بالدي موسوي، 

تأثير نبوده است. عوامل ناخواسته شامل گراني يا كمبود ملزومات اوليـه تشـكيل خـانواده يعنـي     
  شود. ميمسكن، شغل، هزينه ازدواج و هزينه جهيزيه 

  

  ن در اولين ازدواجميانگين س-5جدول شماره 

  سال
  مناطق روستايي  مناطق شهري  كل كشور

  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد
1335  9/24  19  7/25  5/18  3/24  3/19  
1345  25  4/18  6/25  19  4/24  9/17  
1355  1/24  7/19  1/25  2/20  7/22  1/19  
1365  8/23  9/19  4/24  3/20  8/22  6/19  
1370  4/24  9/20  9/24  1/21  5/23  8/20  
1375  6/25  4/22  2/26  5/22  6/24  3/22  
1385  2/26  3/23  5/26  3/23  5/25  4/23  

  مأخذ: نوالهي و فتحي، جمعيت شناسي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران
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  ي ازدواج و طالق:ها ميزان -5

ي ناخــالص ازدواج و طــالق در كــل كشــور، حــاكي از افــزايش هــر دو  هــا بررســي ميــزان
به طالق كاهش يافته است. به ترتيبـي كـه ميـزان ناخـالص ازدواج     آنهاست، ولي نسبت ازدواج 

در هزار رسـيده   04/11به  1385در هزار بوده با روند صعودي در سال  98/7، 1375كه در سال 
در هـزار افـزايش    33/1در هـزار بـه    63/0است. ميزان ناخالص طالق نيز در طي ايـن مـدت از   

  كاهش يافته است. 3/8به  7/12طالق از يافته است. در حاليكه نسبت ازدواج به 
  

  
  

  : ميانگين سن در اولين ازدواج2نمودار شماره 
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  هاي ناخالص ازدواج و طالق و نسبت ازدواج به طالق ميزان -6جدول شماره 
  

  نسبت ازدواج به طالق  ميزان ناخالص طالق  ميزان ناخالص ازدواج  سال
1375  98/7  63/0  7/12  
1376  39/8  69/0  2/12  
1377  60/8  69/0  5/12  
1378  75/9  80/0  12  
1379  15/10  85/0  12  
1380  91/9  94/0  6/10  
1381  83/9  02/1  7/9  
1382  11/10  07/1  4/9  
1383  56/10  08/1  8/9  
1384  29/11  21/1  3/9  
1385  04/11  23/1  3/8  

  

هـاي بعـد محاسـبه شـده از      يران. سـال هاي ازدواج در ا ، مركز آمار ايران، تحليلي بر ويژگي1380تا  1375مأخذ: 
  هاي آماري كشور هاي سالنامه روي داده

  
  نتيجه گيري:

در چند دهه اخير، به دليل تحوالت اجتماعي و تغييـرات سـريعي كـه در سـاختار اجتمـاعي      
 ييايران پديد آمده، شكل، ساخت و نقش خانواده دگرگـون شـده و بـه تبـع آن، وضـع زناشـو      

ش تغيير گشته است. افزايش شهرنشيني، فروپاشي خـانواده گسـترده و   جمعيت ايران نيز دستخو
شبكه خويشاوندي، افزايش سواد عمومي و تحصيالت، به ويژه تحصيالت زنان و اشتغال بيشـتر  

ي برون خـانواده، افـزايش هزينـه زنـدگي، بـه ويـژه هزينـه مسـكن، ازدواج و         ها آنان در فعاليت
ش هزينـه فرزنـد، رواج نسـبي تفكـر عقالنـي و اشـاعه       جهيزيه، كاهش ارزش اقتصادي و افـزاي 

جمعيت ايران بوده اند. در ايـن رابطـه    يي، از جمله عوامل موثر در تحول وضع زناشوها نوآوري
تغيير الگوي سني ازدواج بيش از همه نمايـان اسـت؛ و حـاكي از كـاهش پـيش رسـي ازدواج،       
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سـال اسـت    30ي سني بـيش از  ها وهدر گر ها افزايش سن ازدواج و كاهش نسبت ازدواج كرده
ي آينده خواهد شـد. افـزايش تـو    ها كه ادامه روند آن منجر به كاهش عموميت ازدواج در سال

اسـت، حكايـت از كـاهش     ييي ازدواج و طالق ضمن آنكه نشانگر رونـق زناشـو  ها امان ميزان
  اه بوده است.دوام آن دارد. به ويژه آنكه اين افزايش با كاهش نسبت ازدواج به طالق همر
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