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 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 
 

 ازدواج زنان                                                                                         بررسي عوامل موثر بر افزايش سن

 ) سال ازدواج كرده شهر ميبد49 تا 15زنان : مطالعه موردي(

 
 ∗راحله زارع مهرجردي

 
با .  جمعيت است ازدواج از عوامل بسيار موثر در افزايش جمعيت و منشاء تغييرات ساخت سني                :  مقدمه و هدف  

توجه به باال رفتن ميانگين سن ازدواج در ايران و تحوالت ساختاري زياد آن طي سالهاي اخير، اين پژوهش با                          
ديدگاه نظري اين تحقيق تئوري       .  هدف بررسي تحوالت سن ازدواج زنان و عوامل موثر بر آن انجام گرفته است                 

 .وسازي بر زمان ازدواج استمدرنيزاسيون مي باشد كه به دنبال تبيين ارتباط ن

زنان ازدواج كرده   از بين   .   اين پژوهش، به شيوه پيمايشي و با استفاده از تكنيك پرسشنامه انجام گرفته شد               :روش
 نفره، با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي سه مرحله اي،               374نمونه اي  ،   سال شهر ميبد    49تا  15

 . ، رگرسيون خطي و چند متغيره صورت گرفتT با استفاده از آزمون هاي اده هاتحليل  د تجزيه و. انتخاب شدند

 نتايج نشان مي دهد كه ازدواج هاي جديدتر، در سنين باالتري اتفاق افتاده اند، افزايش تحصيالت، درآمد و                   :نتايج
شوهر، سن ازدواج شوهر و     تحصيالت پدر، مادر و     .  اقتدار زنان در خانه، با افزايش سن ازدواج آنها همبستگي دارد           

تنها متغير مدت   .  مادر، درآمد شوهر و مالكيت وسايل رفاهي، داراي رابطه مستقيم با سن ازدواج زنان مي باشند                  
داشتن خاستگاه شهري، شاغل بودن، ازدواج هاي آزادتر و         .  ازدواج، داراي رابطه معكوس با سن ازدواج زنان مي باشد        

 .  بر سن ازدواج زنان داردغيرخويشاوندي، اثر فزاينده اي
 مدت ازدواج،   سن ازدواج شوهر،  نشان مي دهد كه تنها هشت متغير تحصيالت زن،          نتايج رگرسيون چند متغيره،      

شاغل بودن زن، سن ازدواج مادر، بعد خانوار، داشتن ازدواج فاميلي و تحصيالت مادر، تاثير خود را بر سن ازدواج                      
در اين ميان، تحصيالت زن و سن ازدواج شوهر، بيشترين            .  ا پيش بيني نمودند   واريانس آنر  از%  54حفظ كردند و    

 . نقش را در تبيين سن ازدواج زنان دارند

در جامعه ما افزايش سن ازدواج زنان، به بهبود           .  نمايد نتايج اين پژوهش، نظرية مدرنيزاسيون را تائيد مي          :بحث
نزل و تغيير ارزش هاي فرهنگي در اثر فرايند نوسازي، بستگي           موقعيت زنان، افزايش تحصيالت، اشتغال خارج از م        

زمانبر بودن كسب تخصص براي يافتن شغل دلخواه، هسته اي شدن خانواده ها و زمانبر بودن تهيه الزامات                    .  دارد
شيوه هاي زندگي  .  زندگي مستقل، باعث افزايش سن ازدواج مردان و بدنبال آن، افزايش سن ازدواج زنان مي شود                 

 .تر شهرها نيز، در اين تاخير موثر استتفاوت و كنترل اجتماعي ضعيفم

  .اقتصادي ـ  سن ازدواج، مدرنيزاسيون، موقعيت زن در خانواده، پايگاه اجتماعي:هاكليدواژه
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