
  
  
  
  
  
  
  
 ۱۳۸۶، تابستان ۲، شماره ۱۰فصلنامه روستا و توسعه، سال 

  
  بر زمان ازدواج زنان در ايران) شهر /روستا (تأثير محل زندگي 

   ١*اردهايي علي قاسمي
  

  چكيده
دارد يا  سن ازدواج آنها تأثير برسؤال مطرح در مقاله حاضر اين است كه آيا محل زندگي زنان 

 برابـري  ،هـاي اقتصـادي   كارگيري نظريه ه؟ براي پاسخ به اين سؤال، مدل تحليل تحقيق با بخير
هاي طرح آمارگيري مركـز   براي ارزيابي مدل از داده. ريزي شده است طرح ، و نوسازيجنسيتي

. اقتصادي خانوار استفاده شده اسـت  ‐خصوصيات اجتماعي در مورد ۱۳۸۰سال در آمار ايران 
 و و محـل تولـد   انـد  بـار ازدواج كـرده   انـد كـه حـداقل يـك     بنابراين، كليه زناني انتخاب شـده 

دهد كه ميانگين سـن ازدواج زنـان در نـواحي     نشان مي Tنتايج آزمون  .است سكونتشان يكي
نتـايج آمارهـاي   . داري با هـم دارنـد   تفاوت معني) سال ۶/۱۷(روستايي  و) سال ۷/۱۸(شهري 

داري بين محل زندگي و سـاير متغيرهـاي مسـتقل     دهند كه رابطه معني دومتغيري هم نشان مي
  را دارد، ان با ميـزان تحصـيالت آنهـا بيشـترين همبسـتگي      محل زندگي زن. تحقيق وجود دارد

از طـرف  . زنان شهري نسبت به زنان روستايي از تحصيالت باالتري برخوردارنـد  به طوري كه
. دار نيسـت  ديگر، تأثير محل زندگي زنان بر سن ازدواج آنها در رگرسيون چند متغيـري معنـي  

  متغيرها  ايرـس دهد، بلکه مينقرار  ت تأثيرـتح ازدواج آنها را نـس زندگي زنان محل بنابراين،
                                                 

  Email: ghasemi33@yahoo.comشناسي از دانشگاه تهران  داراي كارشناسي ارشد جمعيت*  ١
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  . گذارند هستند كه ازطريق محل زندگي بر سن ازدواج زنان تأثير مي) ازجمله ميزان تحصيالت(

  .ايران/ ازدواج سن/ازدواج زنان/ روستا /شهر: ها کليد واژه

* * * 
  مقدمه

براي فرد، ازدواج . ودش جامعه نهادي مهم محسوب مي چه برايبراي فرد و  چهازدواج 
 فرآينـد را در يـك  او و  گيـرد  مـي اي اسـت كـه در چرخـه زنـدگي وي صـورت       واقعه
هاي متفاوت  براي جامعه، ازدواج افرادي را از خانواده. دهد گيري خانواده قرار مي شكل

سـن  ). ,Quisumbing and Hallman,2003) 2005; Ikamariكنـد  دور هـم جمـع مـي   
عمـل  ه ي بها طبق بررسي. شوند مياد به زندگي زناشويي وارد ازدواج سني است كه افر

در گذشـته، عامـل   . اند در گذشته و حال تغيير يافته سن ازدواجكننده  آمده، عوامل تعيين
 ،همبستگي منفي نقشي تعيين كننده در سن اولين ازدواج زنان داشت با اقتصادي عموماً

و  شـد  مـي آمدن سن اولـين ازدواج زن  كه بهبود وضعيت اقتصادي باعث پايين  طوري هب
همچنين، زنان ازدواج را راهي براي باال بردن . برد ميرا باال   بحران و ركود اقتصادي آن

  . كردند شان محسوب مي منزلت اجتماعي
، زنـان بـه ازدواج و   گـذار انـد كـه در جوامـع در حـال      بيان داشته كالدول و كالدول
. كنند دست آوردن پايگاه اجتماعي نگاه ميه ي براي با عنوان وسيلهه فرزندآوري بيشتر ب

 شايزفــ، ازدواج و فرزنــدآوري زودهنگــام بــا اجوامــع ايــن ، در بســياري ازدر نتيجــه
ولي در دنياي معاصر، ). ,Caldwell and Caldwell 1987( ارزشمندي زنان مرتبط است

وامـل اجتمـاعي،   سن ازدواج زنان از انحصار عامل اقتصادي خارج شده و تحت تأثير ع
در دوره مدرن بـرعكس دوران گذشـته،   . جمعيتي، فرهنگي و اقتصادي قرار گرفته است

 هسن اولين ازدواج زنان با عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي همبستگي مثبتي دارد، ب
كه افزايش سن ازدواج زنان تا حد زيادي تابع بهبود وضعيت اقتصادي، اجتماعي  طوري

  .استو فرهنگي زنان 
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ها و سبك زندگي، عوامل مؤثر بر سن اولـين ازدواج   ها ، نگرش امروزه با تغيير شيوه
از تحـوالت اقتصـادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و      سن ازدواج زنـان  . زنان تغيير كرده است

  در بيشـتر مطالعـات  . جمعيتي جامعه تـأثير پذيرفتـه و نيـز بـر آن تـأثير گذاشـته اسـت       
در افـزايش سـن    )۱(نوسـازي هـاي   دواج، به نقش مؤلفـه صورت گرفته در زمينه سن از 

در اين تحقيقـات، افـزايش سـن ازدواج زنـان در قالـب      . ازدواج زنان اشاره شده است
ــرات ســاختاري ــده ‐تغيي ــاعي عم ــتاوردهاي آموزشــي،   اجتم ــزايش دس ــد اف   اي همانن

  هـاي جديـد بـراي زنـان مجـرد و اسـتقالل        ، ايجـاد نقـش  )محل سـكونت (شهرنشيني 
  هـاي غربـي، جهـاني شـدن      صادي آنـان، تغييـرات هنجـاري هماننـد گسـترش ايـده      اقت

  هــاي ازدواج،  هــاي جنســي قبــل از ازدواج، شــكل و مــدرن شــدن اقتصــادها، فعاليــت
 :هاي فردي و تنظيم زمان ازدواج، تبيين شـده اسـت   موقعيت انتخاب و افزايش انتخاب

(Lesthaeghe et al., 1989; Kaufman and Meeker,1998; Ikamari, 2005; 

Oppenheimer, 1997; Malhotra  and Tsui,1996; Caldwell and Caldwell,1987;   
Caldwell et al.,1998; Huu Minh,1997; Billari et al., 2002; Amin and Al-

Bassusi, 2003; Quisumbing and Hallman, 2003;  Jin et al., 2003; Jejeebhoy, 

1995; Westoff, 1992) 

هماننـد  (هـا بـه تـأثير هنجارهـاي سـنتي       ، در برخي بررسـي نوسازيبر عوامل  عالوه
بر افزايش سن ازدواج زنان اشاره شده است ) همسري بها، جهيزيه و پديده درون عروس

)2002 , Singerman and Ibrahim  ،چه بسـا هنجارهاي سنتي ياد شده ). ۱۳۸۵؛ كنعاني 
در جوامع مدرن امروزي، عدم اطمينـان، ترديـد،    .باشدشده ناشي  نوسازياز پيامدهاي 
ـ (و غيره كه در بين افراد جامعـه   ميچش  هم و  حد، چشم از انتظارات بيش خصـوص  ه ب
شود كه مهريه، شـيربها، جهيزيـه و غيـره افـزايش      وجود دارد، باعث مي) نواحي شهري

  .يمكنتلقي  نوسازيرا هم ناشي از  اين اموربهتر است كه  ،بنابراين ؛يابد
 هاي دههدهد كه در  مطالعات انجام گرفته در مورد سن ازدواج زنان در ايران نشان مي

؛ بـالدي  Aghajanian and Mehryar , 1999(اخير سن ازدواج زنان افزايش يافته است 
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؛ ۱۳۸۳؛ محموديـــان، ۱۳۸۱؛ درودي آهـــي، ۱۳۸۰افشـــان،  ؛ آســـتين۱۳۷۸موســـوي، 
  زنـــان در ايـــران طـــي دوره زمـــاني متوســـط ســـن ازدواج ). ۱۳۸۴پـــور،  كـــاظمي

 ،ســال رســيده اســت ۲/۲۳ســال بــه  ۴/۱۸تــدريج افــزايش يافتــه و از  بــه ۱۳۴۵ ‐۸۱
سال بـه   ۲۵از  سال افزايش يافته يعني ۹/۰ كه متوسط سن ازدواج مردان فقط درصورتي

  :استبيانگر اين وضعيت  ۱جدول . سال رسيده است ۹/۲۵
  

  ردان ايران در اولين ازدواجميانگين سن ازدواج زنان و م ‐۱جدول
  ۱۳۴۵ ‐۸۱طي دوره 

  متوسط اختالف  سن ازدواج  سال
 مرد زن  سن زوجين 

۱۳۴۵  ۴/۱۸  ۲۵  ۶/۶  
۱۳۵۵  ۷/۱۹  ۲۴  ۴/۴  
۱۳۶۵  ۹/۱۹  ۸/۲۳  ۹/۳  
۱۳۷۵  ۴/۲۲  ۶/۲۵  ۲/۳  
۱۳۸۱  ۲/۲۳  ۹/۲۵  ۷/۲  

  ۱۱: ۱۳۸۳پور،  كاظمي: منبع
     
در ... ) تحصـيالت، اشـتغال و   (ي زنـان  سرمايه انسـان كه  توان گفت طور كلي ميه ب
شكاف جنسي در دستاوردهاي آموزشي،  و هاي اخير نسبت به گذشته افزايش يافته دهه

با توجه به شرايط جوامع امـروزي،   همچنين. است هاي مادي و غيره از بين رفته دارايي
باال رفـتن  همه موارد ياد شده به صورت ساختاري، . اند پيدا كردهزنان نيازهاي جديدي 

  .كنند سن ازدواج را در جوامع امروزي توجيه مي
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هـاي   عنوان يكـي از مؤلفـه  ه ، ب)شهر/ روستا (در اين مقاله، تأثير متغير محل زندگي 
مطالعه تأثير . شود مي بررسيدر تحقيقات پيشين، بر زمان ازدواج زنان در ايران  نوسازي

  .ياد شده، مطابق با اهداف تحقيق صورت گرفته است
  

  اهداف تحقيق
 .شناخت تأثير محل زندگي بر زمان ازدواج زنان •

 .صورت مستقله شناخت تأثير محل زندگي بر زمان ازدواج زنان ب -
شناخت تأثير محل زندگي بـر زمـان ازدواج زنـان بـا درنظـر گـرفتن سـاير         -

 .متغيرهاي تحقيق 
 .شناخت تأثير ساير متغيرهاي تحقيق بر زمان ازدواج زنان •
  ).نوسازيهاي  مؤلفه(طه محل زندگي با ساير متغيرهاي تحقيق شناخت راب •

  
  چارچوب نظري

هاي نظري مختلفي  با درنظر گرفتن عوامل مؤثر در افزايش سن ازدواج زنان، از رهيافت
هـاي اقتصـادي، برابـري     در ايـن بررسـي، از نظريـه   . زمينه بهره گرفـت اين در توان  مي

. زندگي بر زمان ازدواج زنان استفاده شده است براي تبيين اثر محل نوسازيجنسيتي و 
تواند دو نظريه اقتصادي و برابري جنسيتي را بـا   مي نوسازيبايد توجه داشت كه نظريه 

  .مراه داشته باشده خود به
براي تبيين تفـاوت سـن ازدواج افـراد مطـرح كـرده       )۲(ويليام گود را نوسازينظريه 

  . مقايسه شده است نوسازي ازدواج با درجات اساس، كاهش يا افزايش سن اين بر. است
. گيرد ميدر سطوح فردي و اجتماعي با تأثيرگذاري بر زمان ازدواج صورت  نوسازي

هـاي تحصـيلي، تغييـرات     توان به گسترش فرصت مي نوسازي عوامل ترين مهمدر ميان 
كـه در  افـرادي  . هاي شغلي، اشتغال زنان و شهرنشيني اشـاره كـرد   نيروي كار و فعاليت

ي زندگي متفاوت و نيـز كنتـرل اجتمـاعي    ها كنند به دليل شيوه ميمناطق شهري زندگي 
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). ۱۵: ۱۳۸۰افشان،  آستين( كنند ميتر، نسبت به مناطق روستايي با تأخير ازدواج  ضعيف
بـا   نوسـازي  فرآيند. شود مي، خانواده محوري به فرد محوري تبديل نوسازيدر جريان 

، بهبـود موقعيـت زنـان،    خـانواده محـوري  ي، فردمحوري در مقابل ا ترجيح خانواده هسته
تشـكيل خـانواده    تشويقباعث  هاي آزاد ، شهرنشيني و ازدواجگسترش تحصيالت عمومي

هـا و   بـا تغييـر نگـرش    نوسازي فرآيند). ۲۹: ۱۳۸۳محموديان، (شود  ميدر سنين باالتر 
مـدرن امـروزي، افـراد بـه      طـوري كـه در دنيـاي   ه ب هاي افراد جامعه همراه است، ايده

اند كه دايره انتخاب همسر را  سر دست يافتهمهايي بخصوص در زمينه انتخاب ه نگرش
  .كند ميمحدود 

و  هستندهاي خود منطقي  فرض اساسي نظريه اقتصادي آن است كه مردم در انتخاب
 در صدد به حداكثر رساندن سود خود از انتخاب و برقراري رابطـه بـا ديگـران هسـتند    

با پذيرش اين اصل، زنان در شرايط رقابتي و براي اينكه شغل و ). ۱۰۸: ۱۳۸۵کنعانی، (
در . اندازنـد  يا ازدواج خود را به تـأخير مـي   مانند ميدست آورند، مجرد باقي ه فعاليتي ب

اصـل  . هاسـت  گيري بيشـتر از حـداقل هزينـه    نظريه اقتصادي، انسان دائماَ در صدد بهره
طبق . قتصادي، اجتماعي و روانشناختي در نهاد انسان نهفته استهاي ا جستجوي پاداش
هـا و   گذاري است، كه در آن هزينه به ازدواج نوعي تصميم به سرمايه  اين نظريه، تصميم

، نظريـه در ايـن  . كنـد  دستاوردهاي شخص ازدواج كننده در طول زمان واقعيت پيدا مي
حـداكثر   بـه . شـود  اج درنظـر گرفتـه مـي   ها و منافع حاصل از ازدو ارزيابي عقالني هزينه

ممكـن اسـت متفـاوت    رساندن سود حاصل از ازدواج، در جوامع شـهري و روسـتايي   
اسـت سـن ازدواج     ، زنان براي كسب و ادامه تحصيالت ممكندر جوامع شهري. باشد

شود، بايد مسئله را در  وقتي از اين ديد به ازدواج نگريسته مي. خود را به تأخير بيندازند
هـاي انتظـاري    تري درنظر آورد و به مقايسـه درآمـدها و هزينـه    طوالني يك زمان نسبتاً

در كوتاه مدت ممكن است گمراه كننده موضوع اين  چرا كه ،حاصل از ازدواج پرداخت
  .يا غيرقابل قياس باشد



  ۶۹  بر زمان ازدواج زنان در ايران) شهر/روستا(تأثر محل زندگي 
 

تحليل جنسيتي، تحليلي است كه روابط ميان زن و مرد را در جامعه بررسي و تبيـين  
جنسـيتي  . ذيرش برابري جنسيتي فراتر از پرداختن به موضوع جنسـيت اسـت  پ. كند مي

 هـا،  برخي تفـاوت نقـش  . كند مي مطرحبندي جنسيتي را  اي به نام طبقه انديشيدن، پديده
ـ  ، تشويقها گذاري ارزش وجـود  ه ها، مزاياي اجتماعي و غيره به صورتي متفاوت سبب ب

دهـد كـه زنـان و مـردان در      شـان مـي  تبعيض جنسيتي ن. شود آمدن تبعيض جنسيتي مي
جـو،   ؛ شـريفی ۱۳۸۲کاشی، (جامعه نسبت به يكديگر جايگاهي متفاوت و نابرابر دارند 

بارزترين نوع نابرابري جنسيتي در جوامع امـروزي بـه نـابرابري در پـرورش و     ). ۱۳۸۵
پرورش فرزندان براي زنان فعـاليتي اصـلي و بـراي    . بزرگ كردن فرزندان مربوط است

  .شود ان فعاليتي ثانوي محسوب ميمرد
، نهاد خانواده در تمام كشورهاي پيشرفته معاصر ۱۹۷۰در سرتاسر قرن بيستم تا دهه 

شـد، درآمـد    آور خـانواده محسـوب مـي    شد كه در آن جنس مذكر نان نهادي قلمداد مي
 هـا بـر   آمد و مسئوليت نگهداري بچـه  دست مي خانواده ازطريق كار در بيرون از خانه به

  بـود  » ايجـاد تمـايز بـين مـرد و زن    «در ايـن حالـت، اصـل كلـي بـر      . عهده مـادر بـود  
)2000 McDonald,.(   از جملـه اصـول   . عكس اين حالت، مدل برابري جنسيتي اسـت

هـاي   اين مدل، توجه كامل به مرد و زن، برابري منابع درآمد، مشاركت زنان در فعاليـت 
). همـان (سـاالري اسـت    هـاي مـرد   ياستارزشمند اجتماعي و كشيدن خط بطالن بر س

شود كه در برابري جنسيتي، بيشترين بحث، برابري فرصـت بـين دو جـنس     مالحظه مي
با توجه به ايـن  . است، يعني برابري ازلحاظ آموزش، اشتغال، مشاركت اجتماعي و غيره

كنند شـانه بـه شـانه     هاي شغلي، آموزشي و غيره سعي مي ديدگاه، زنان در زمينه فرصت
، سن ازدواج زنان به )يا رقابت جنسيتي(درنتيجة اين برابري جنسيتي . مردان پيش روند

اي است كـه زنـان بـراي دسـتيابي بـه       به تأخير افتادن سن ازدواج هزينه. افتد تأخير مي
باتوجه به ملزومات برابري جنسيتي و ماهيـت  . برابري فرصت مجبورند پرداخت نمايند

ايي، برابري جنسيتي و نگرش به آن در جوامع يـاد شـده    متفاوت جوامع شهري و روست
  .دهد متفاوت است و اين تفاوت، سن ازدواج زنان را تحت تأثير قرار مي
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با توجه به اهداف و چارچوب نظري تحقيق، مـدل تحليـل پـژوهش بـه صـورت زيـر       
  :گردد ترسيم مي

  
  
  
  

  مدل تأثيرگذاري محل زندگي بر سن ازدواج زنان: ۱نمودار
  
  :شود پرتوي مدل تحليلي فوق، سؤاالت زير مطرح مي در

   ؟داردمحل زندگي چه تأثيري بر سن ازدواج زنان  -
با كنترل ساير متغيرهاي تحقيق، تأثير محل زندگي بر زمان ازدواج زنان چگونه  -

 است؟
 ؟دارندساير متغيرهاي تحقيق چه تأثيري بر سن ازدواج زنان  -
 تحقيق چگونه است؟ رابطه محل زندگي با ساير متغيرهاي -

 

  روش تحقيق
آمـارگيري از  «هـاي حاصـل از طـرح     روش بررسي در اين تحقيق، تحليـل ثانويـه داده  

جامعـه  . اسـت  ۱۳۸۰سال در مركز آمار ايران » اقتصادي خانوار ‐خصوصيات اجتماعي
و محـل تولدشـان بـا     انـد  بار ازدواج كـرده  آماري شامل كليه زناني است كه حداقل يك

كه در اين تحقيق رابطه آنها  يمتغيرهاي مستقل). نفر ۴۳۳۵(شان يكي است محل سكونت
، وضع )روستا ، شهر(محل زندگي : ند ازا عبارت است با سن ازدواج زنان سنجيده شده

، )و دانشـگاهي  متوسـطه ابتـدايي، راهنمـايي،   (، دوره تحصيلي )سواد باسواد ، بي(سواد 
قبـل از ازدواج ، بعـد از   (شـروع بـه كـار     ، سـن  )۳()شاغل ، غير شـاغل (وضع فعاليت 

، نحـوه انتخـاب   )خويشـاوند ، غيرخويشـاوند  (، نسبت خويشاوندي با همسـر  )ازدواج

   :محل زندگي
 )شهر/روستا(

ل مؤثر برعوام
 سن ازدواج

سن 
 ازدواج 
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و نگرش ) توصيه پدر و مادر، توصيه خويشاوندان و دوستان و انتخاب شخصي(همسر 
 زيـر هـاي   براي بررسي روابط از آزمـون . )۴( )موافق ، مخالف(به برابري جنسيتي نسبت 

  :استفاده شده است
 .تك متغيرهاي مستقل ، براي بررسي رابطه سن ازدواج زنان با تكFو  Tآزمونهاي  -
 .تك متغيرهاي مستقل ، براي بررسي رابطه محل زندگي با تك2χآزمون  -
 .2χدار در آزمون  ، براي بررسي شدت روابط معنيCramer's Vو ) في(Φ آزمونهاي -
رسي تأثير همزمان متغيرهاي مسـتقل بـر سـن    آزمون رگرسيون چندمتغيره، براي بر -

 .ازدواج زنان
  

  هاي تحقيق يافته
  متغيري آمارهاي تك
زن  ۴۳۳۵باتوجـه بـه جـدول، از    . آورده شـده اسـت   ۲متغيري در جـدول  آمارهاي تك

وضـعيت سـواد   . كننـد  درصد در روستا زندگي مي ۶/۴۹درصد در شهر و  ۴/۵۰، متأهل
درميـان زنـان   . سواد هستند درصد بي ۴/۳۸باسواد و درصد  ۶/۶۱دهد كه  زنان نشان مي

درصـد   ۳۲درصد تحصيالت راهنمـايي،   ۵/۲۴درصد تحصيالت ابتدايي،  ۵/۳۵باسواد، 
ازلحـاظ وضـعيت   . درصـد تحصـيالت دانشـگاهي دارنـد     ۱۸و  يتحصيالت دبيرسـتان 

زنـان شـاغل، سـن     در بين. درصد غيرشاغل هستند ۵/۷۷درصد شاغل و  ۵/۲۲اشتغال، 
بعـد از ازدواج بـوده   بقيـه  درصد  ۵/۳۷قبل از ازدواج و آنها درصد  ۵/۶۲ع به كار شرو
. درصد غيرخويشاوندند ۵۹و  دارند خويشاونديدرصد زنان با همسرشان نسبت  ۴۱.است
درصـد بـه توصـيه     ۵/۹درصـد بـه توصـيه پـدر و مـادر،       ۵۷لحاظ انتخاب همسـر،   به

. انـد  ب خود، همسرشان را انتخاب كـرده درصد به انتخا ۵/۳۳خويشاوندان و دوستان و 
 ۳/۵۰درصد زنـان در قسـمت موافـق و     ۷/۴۹باتوجه به نحوه محاسبه برابري جنسيتي، 

  .گيرند درصد در قسمت مخالف قرار مي
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  آمارهاي دومتغيري
  رابطه محل زندگي با متغيرهاي مستقل ‐الف

. سنجيده شـده اسـت   2χتك متغيرهاي مستقل، ازطريق آزمون  رابطه محل زندگي با تك
دهند كه رابطه محل  نشان مي 2χهاي  آزمون. آورده شده است ۲ها در جدول نتايج آزمون
) ۰۰۱/۰داري  سطح معنـي (درصد  ۹/۹۹تك متغيرهاي موردنظر با احتمال  زندگي با تك

 ۳۶از لحاظ وضع سـواد،   :اند حاصل شده زير، نتايج ۲با توجه به جدول. دار است معني
درصـد   ۷۲برعكس، . كنند درصد در شهر زندگي مي ۶۴سوادها در روستا و بااز درصد 

  .كنند درصد در شهر زندگي مي ۲۸سوادها در روستا و  بي
از لحاظ مدرك تحصيلي، در جوامع روستايي مقطع ابتدايي سهم بيشتري را نسبت به 

امـع  جوامع شهري دارد، ولي در ساير مقاطع تحصيلي، سهم جوامع شهري بيشتر از جو
جوامـع شـهري نسـبت بـه جوامـع روسـتايي از        متأهـل بنابراين، زنـان  . استروستايي 
  .باالتري برخوردارند تحصيالت

درصـد   ۵/۲۹درصد زنان شاغل در جوامع روسـتايي و   ۵/۷۰از لحاظ وضع فعاليت، 
زنان غيرشـاغل در جوامـع   از درصد  ۵/۴۳، در نقطه مقابل. در جوامع شهري قرار دارند

  .درصد در جوامع شهري ساكن هستند ۵/۵۶ روستايي و
  با توجـه بـه اينكـه در آمـارگيري، وضـع فعاليـت زنـان در موقـع آمـارگيري مـورد           

تواند تبيين كننده بهتـري نسـبت بـه     متغير سن شروع به كار زنان مي ،است بودهپرسش 
واج سن شروع به كار بـه دو دوره قبـل از ازدواج و بعـد از ازد   . وضع فعاليت آنها باشد

  ، اسـت  سـن شـروع بـه كارشـان قبـل از ازدواج بـوده       زنـاني كـه  . شـده اسـت   تقسيم
   زنــاني كــهكننــد و  درصدشــان در شــهر زنــدگي مــي ۲۲درصدشــان در روســتا و  ۷۸

ــوده   ــد از ازدواج ب ــان بع ــه كارش ــروع ب ــتا و  ۵۷، اســت ســن ش ــان در روس   درصدش
  .كنند درصدشان در شهر زندگي مي ۴۳
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  متغيري و چندمتغيري تحقيق نتايج آمارهاي تك ‐۲جدول

  .است ۰۰۱/۰معني داري روابط در سطح  *

درصـد زنـان    ۴۲درصد زنان روستايي و  ۵۸دهد كه  نسبت فاميلي با همسر نشان مي
 ويشـاوند غيرخبا همسرشـان   زناني كهبرعكس، . دارند خويشاوندينسبت  همسرشانشهري با 
  .كنند درصد در شهر زندگي مي ۵/۵۶درصد در روستا و  ۵/۴۳هستند، 
ر روستا و درصد د ۵۵، اند كه به توصيه والدين خود همسرشان را انتخاب كرده  زناني

به توصيه خويشاوندان و دوستان، همسـر خـود را    كه آنهايي درصد در شهر ساكنند؛ ۴۵
كـه   آنهـايي  ؛ ودرصد در شـهر سـاكنند   ۵/۶۸و درصد در روستا  ۵/۳۱، اند انتخاب كرده

  متغيرها
 کل محل زندگي

سن 
ين 
انگ
مي

واج
ازد

  
 روستا  هاي آزمون آماره

(%) 
 شهر
درصد  تعداد (%)

  Φ        *۵۴۰=۲χ =۳۵/۰  ۷/۱۸  ۶/۶۱ ۲۶۶۹ ۶۴ ۳۶ باسواد  وضع سواد
  = T  -۱۳*  ۱/۱۷  ۴/۳۸ ۱۶۶۶ ۲۸ ۷۲ بي سواد

  
دوره 
  تحصيلي

 ۲χ=۸/۳۶۷         *  ۷/۱۷  ۵/۳۵ ۸۷۸ ۴۴ ۵۶ ابتدايي
39/0 Cramer's V=  ۷/۱۷  ۵/۲۴ ۶۰۴ ۶۸ ۳۲ اييراهنم  

   ۹/۱۹ ۳۲ ۷۹۰ ۸۴ ۱۶ دبيرستان
*۱۵۷F =  ۸/۲۲ ۸ ۲۰۳ ۹۲ ۸ دانشگاهي  

وضع 
  فعاليت

  Φ        *۲۱۹=۲χ =‐۲۳/۰  ۸/۱۸  ۵/۲۲ ۹۷۳ ۵/۲۹ ۵/۷۰ شاغل
  = T  -۴/۵*  ۹/۱۷  ۵/۷۷ ۳۳۴۱ ۵/۵۶ ۵/۴۳ غير شاغل

شروع  سن
  به کار

  Φ         *۴۷=۲χ =‐۲۲/۰  ۶/۱۹  ۵/۶۲ ۵۹۷ ۲۲ ۷۸ قبل از ازدواج
  = T  -۱۳*  ۴/۱۷  ۵/۳۷ ۳۵۷ ۴۳ ۵۷ بعد از ازدواج

فاميلي  نسبت
  با همسر

  Φ         *۹۵=۲χ =۱۴/۰  ۵/۱۷ ۴۱ ۱۷۶۷ ۴۲ ۵۸ خويشاوند
  = T  -۶/۸*  ۵/۱۸ ۵۹ ۲۵۶۲ ۵/۵۶ ۵/۴۳ غيرخويشاوند

 نحوه
انتخاب 
  همسر

  ۴/۱۷ ۵۷ ۲۴۶۵ ۴۵ ۵۵ توصيه والدين
*         ۸۵=۲χ 

14/0 Cramer's V=  خويشاوندانهتوصي 
  ۴/۱۹  ۵/۹  ۴۱۱  ۵/۶۸  ۵/۳۱ و دوستان

  = ۱۰۵F*  ۱۹  ۵/۳۳ ۱۴۴۵ ۵/۵۳ ۵/۴۶ انتخاب شخصي
برابري 
  جنسيتي

  Φ         *۶۰=۲χ =۱۲/۰  ۵/۱۸  ۷/۴۹ ۲۱۳۸ ۵/۵۶ ۵/۴۳ موافق
  = T  -۷/۶*  ۷/۱۷  ۳/۵۰ ۲۱۱۴ ۵/۴۴ ۵/۵۵ مخالف

      ۴۳۳۵ ۲۱۸۴ ۲۱۵۱   کل
 *T = -۹ ۷/۱۸ ۶/۱۷ ن سن ازدواجميانگي
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درصد در شـهر   ۵/۵۳درصد در روستا و  ۵/۴۶ند، ا همسرشان را خودشان انتخاب كرده
  .كنند زندگي مي
درصـد در   ۵/۵۶درصـد در روسـتا و    ۵/۴۳موافق برابري جنسيتي هسـتند،   زناني كه

درصـد   ۵/۵۵ند، مخالف برابري جنسيتي هسـت  كه آنهاييبرعكس، . كنند شهر زندگي مي
  . كنند درصد در شهر زندگي مي ۵/۴۴در روستا و 

  مي بـراي متغيرهـاي اسـ   )  فـي ( Φ، از آزمونهاي 2χبراي بررسي شدت روابط آزمون
بـا توجـه بـه    . چندوجهي استفاده شده است ميبراي متغيرهاي اسكرامر  Vوجهي و  دو 

با محل زندگي دارد كـه از   ، متغير تحصيالت بيشترين رابطه را۲نتايج آزمونها در جدول
ارزيابي شـده  ) كرامر V= ۳۹/۰(و دوره تحصيلي) Φ= ۳۵/۰(وضع سواد  يعني دو طريق

، )Φ=  ‐/۲۳(بعد از تحصيالت، متغيرهاي وضع فعاليت و سـن شـروع بـه كـار     . است
بـه    و نگـرش  ،)Φوكرامـر   V =۱۴/۰(نحـوه انتخـاب همسـر   با همسر و  خويشاوندي نسبت

  .زندگي دارند  ترتيب بيشترين رابطه را با محل  به) Φ= ۱۲/۰(برابري جنسيتي 

 رابطه سن ازدواج با متغيرهاي مستقل ‐ب
ارزيـابي شـده    Fو  Tهاي  تك متغيرهاي مستقل ازطريق آزمون رابطه سن ازدواج با تك

تـك متغيرهـاي    رابطه سن ازدواج با تككه  آيد مي هاي ياد شده بر از نتايج آزمون. است
تـوان   مـي  زير، به نتايج ۲باتوجه به جدول. دار است درصد معني ۹/۹۹احتمال مستقل با 
  :اشاره كرد

لحـاظ دوره   از .سال است ۱/۱۷سوادها  سال و بي ۷/۱۸ميانگين سن ازدواج باسوادها  -
داراي تحصيالت ابتدايي و راهنمـايي هسـتند    زناني كهتحصيلي، ميانگين سن ازدواج 

تحصـيالت   كـه  كسـاني سال و  ۹/۱۹دارند  يدبيرستان تحصيالت كه آنهاييسال،  ۷/۱۷
شود كـه بـا افـزايش مـدارج تحصـيلي       مالحظه مي. سال است ۸/۲۲دانشگاهي دارند 

ميـانگين   كـه  دهـد  نشان مي )۵(نتايج تست شفه. يابد مي ازدواج آنان افزايش زنان، سن
 دبيرسـتاني  تتحصـيال  كه آنهاييتحصيالت ابتدايي دارند نسبت به  زناني كهسن ازدواج 
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حالـت را دارد و تفـاوت    راهنمايي هم همـين  مقطع ؛دار است دارند معني دانشـگاهي و 
تفاوت ميـانگين سـن   . دار است و دانشگاهي معني يميانگين آن فقط با مقاطع دبيرستان

 در كـه  آنهـايي بـا   هسـتند  و دانشگاهي يمقاطع تحصيلي دبيرستان در زناني كهازدواج 
  .دار است ، معنيباشند يمساير مقاطع تحصيلي 

  .است) سال۹/۱۷( زنان غيرشاغلباالتر از ) لسا ۸/۱۸( زنان شاغل ازدواج سنميانگين  -
سـال و   ۶/۱۹نـد،  ا قبل از ازدواج شـروع بـه كـار كـرده     ميانگين سن ازدواج زناني كه -

  .سال است۴/۱۷ند، ا كه بعد از ازدواج شروع به كاركرده آنهايي
سـال و   ۵/۱۷نـد،  ربا همسرشان نسبت خويشـاوندي دا  كهزناني ميانگين سن ازدواج  -

  .سال است ۵/۱۸ند، رنسبت خويشاوندي با همسرشان ندا كه آنهايي
بـه توصـيه پـدر و مـادر      كه آنهايياز لحاظ نحوه انتخاب همسر، ميانگين سن ازدواج  -

بـه توصـيه خويشـاوندان و     كـه  آنهاييسال،  ۴/۱۷ اند خود همسرشان را انتخاب كرده
 اند همسر خود را انتخاب كرده شخصاً كه آنهاييو  ،سال ۴/۱۹ند ا ان انتخاب كردهدوست
 زناني كهميانگين سن ازدواج  كه تفاوت دهد نشان مي نتايج تست شفه. سال است ۱۹

ـ  به توصيه والدين خويش همسرشان را انتخاب كرده توصـيه  (د، بـا دو گـروه ديگـر    ان
ميـانگين سـن    تفـاوت  .دار اسـت  معنـي  )انتخاب شخصـي و خويشاوندان و دوستان، 

سـتان خـود همسرشـان را انتخـاب     بـه توصـيه خويشـاوندان و دو    كه كساني  ازدواج
دار  ند معنـي ا به توصيه والدين خويش همسرشان را انتخاب كرده كه آنهاييند، با ا كرده
 انـد  همسرشان را خودشان انتخاب كرده كه آنهاييميانگين سن ازدواج  همچنين. است
داراي نـد،  ا به توصيه پدر و مـادر خـويش همسرشـان را انتخـاب كـرده      افرادي كه با

  .استدار  تفاوت معني
 كـه  آنهـايي سـال و   ۵/۱۸موافق برابري جنسيتي هسـتند   زناني كهميانگين سن ازدواج  -

  .سال است ۷/۱۷مخالف برابري جنسيتي هستند 
در  كـه  كسـاني سـال و   ۷/۱۸كننـد   در شهرها زندگي مي زناني كهميانگين سن ازدواج  -

  .سال است ۶/۱۷كنند  روستاها زندگي مي
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  آمارهاي چندمتغيري
به منظور بررسي تأثير همزمان متغيرهاي مستقل بر سن ازدواج زنان و نيز ارزيابي تـأثير  

متغيري به متغيرهاي مستقل، از رگرسيون چند محل زندگي بر سن ازدواج با كنترل ساير
 يعنـي  بدين منظور، متغيرهـاي مسـتقل دووجهـي   . اده شده استاستف )۶(گام به روش گام

، دوره دانشـگاهي، وضـع   يمحل سكونت، دوره ابتدايي، دوره راهنمايي، دوره دبيرسـتان 
فعاليت، سن شروع به كار، نسبت خويشاوندي بـا همسـر، انتخـاب همسـر بـه توصـيه       

ي همسـر و  والدين، انتخاب همسر به توصيه خويشاوندان و دوسـتان، انتخـاب شخصـ   
دلـه  ، درمعا)اولـين ازدواج (نگرش به برابري جنسيتي و متغير وابسته سن ازدواج زنـان  

ها، ضرايب رگرسيوني و ساير اطالعات برآمـده از   مدل ۳جدول. اند رگرسيون وارد شده
متغير  ۱۲، از مجموع Fباتوجه به ضريب. دهد محاسبه رگرسيون چندمتغيري را نشان مي

، ي، دوره دبيرسـتان اشـتغال متغير دوره دانشـگاهي، سـن    ۶معادله، مستقل وارد شده در 
دوره راهنمايي، نسبت خويشاوندي با همسر و انتخاب همسر به توصـيه پـدر و مـادر،    

نشان ) ۶۲۴/۰(ضريب همبستگي چندگانه . داري را با سن ازدواج زنان دارند رابطه معني
ضـريب تعيـين   . ائي رگرسـيون دارد وجود در معادله نهاز همبستگي باال بين متغيرهاي م

درصد از تغييرات سن ازدواج زنـان توسـط    ۳۸دهد كه حدود  نشان مي )۷(تصحيح شده
) ضـرايب رگرسـيوني  (باتوجه به بتاهـاي  . شود تبيين مي ۶متغير ذكر شده در مدل شش
ترين رابطه را با سـن ازدواج زنـان دارد و بـه     آمده، متغير دوره دانشگاهي قوي دست به
  .كند درصد از تغييرات سن ازدواج زنان را تبيين مي ۱۵ايي حدود تنه

براي ارزيابي مقدار تأثير محل زندگي بر سن ازدواج زنان، محل زنـدگي همـراه بـا    
  كـه تنهـا    دهـد  مـي نتـايج رگرسـيون نشـان    . انـد  سن ازدواج وارد معادله رگرسيون شده

بنابراين، . شود آنها تبيين مي تغييرات سن ازدواج زنان توسط محل زندگي از درصد ۲/۰
بـراي سـن ازدواج    يشود كه متغير محل زندگي تبيين كننـده بسـيار ضـعيف    مالحظه مي

ندگي با سن با كنترل ساير متغيرهاي مستقل، رابطه محل ز طور كه گفته شد همان. است
 يك از متغيرهـاي كنتـرل   براي اينكه مشخص شود كدام  رود، بنابراين ازدواج از بين مي
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يـك وارد   به تأثير عمده بر رابطه محل زندگي با سن ازدواج دارند، متغيرهاي مستقل يك
رابطه محل زندگي با سن ازدواج تا زماني كه متغيرهاي دوره راهنمـايي،  . اند معادله شده

ولي بـا وارد   ،دار است اند، معني و دوره تحصيالت عالي وارد مدل نشده يدوره دبيرستان
پـس ايـن   . رود د شده، رابطه محل زندگي با سـن ازدواج از بـين مـي   شدن متغيرهاي يا

تحصيالت زنان است كه ازطريق محل زندگي، سـن ازدواج آنهـا را تحـت تـأثير قـرار      
  .رود ، رابطه محل زندگي زنان با سن ازدواج از بين ميآنبا كنترل  ، بنابرايندهد مي

  
  نتايج تحليل رگرسيون چند متغيري مربوط به ‐۳ جدول

  تأثير متغيرهاي مستقل بر سن ازدواج زنان 

  ضرايب رگرسيوني  متغيرها
  ۶مدل  ۵مدل  ۴مدل  ۳مدل ۲مدل ۱مدل

  ۵۱۷/۰  ۵۲۹/۰ ۵۴۹/۰ ۵۰۶/۰ ۳۹۶/۰ ۳۸۸/۰ تحصيالت دوره دانشگاهي
  ۳۵۶/۰  ۳۶۵/۰ ۳۶۴/۰ ۳۴۷/۰ ۳۱۹/۰  )۱=قبل از ازدواج(سن اشتغال

  ۳۶۵/۰  ۳۷۷/۰  ۳۹/۰ ۳۴۶/۰   تحصيالت دوره دبيرستاني
  ۱۱۹/۰* ۱۲/۰*  ۱۲/۰     تحصيالت دوره راهنمايي
نسبت خويشاوندي با همسر

  ۰۹۶/۰*۱۰۷/۰  *         )۱=غيرخويشاوند(

  ‐/۰۸۹*            انتخاب همسر به توصيه پدر و مادر

  R( ۳۸۸/۰ ۵۰۲/۰ ۶۰/۰  ۶۰۹/۰ ۶۱۸/۰  ۶۲۴/۰(ضريب همبستگي
  ۳۸۲/۰  ۳۷۵/۰ ۳۶۶/۰ ۳۵۵/۰ ۲۴۹/۰ ۱۴۹/۰ ضريب تعيين تصحيح شده

  F ۶/۸۲ ۳/۷۸ ۷/۸۶  ۳/۶۸  ۵۷  ۴۹ضريب

  .است P>  ۰۰۱/۰داري ساير روابط در سطح  ؛ معني P> ۰۱/۰داري در سطح  معني *
  

تفكيك جوامع  بيني كننده سن ازدواج زنان به متغيرهاي پيش ترين مهمبراي اشاره به 
طور جداگانه انجـام  ه شهري و روستايي، رگرسيون چندمتغيري براي هريك از جوامع ب

در جوامـع روسـتايي، از   كه  كردمشاهده توان  ، مي۵و  ۴با توجه به جداول . شده است
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تحصيالت دوره ابتدايي، سـن   متغير ۴شده در معادله رگرسيون،  متغير وارد ۱۱مجموع 
، انتخاب همسر به توصـيه پـدر و مـادر و تحصـيالت دوره دانشـگاهي، رابطـه       اشتغال
بـه   انتخـاب همسـر  تحصـيالت دوره ابتـدايي و   . با سن ازدواج زنان دارنـد داري را  معني

و تحصيالت دوره دانشگاهي قبل از ازدواج رابطـه  و اشتغال توصيه والدين رابطه منفي 
 ،، در جوامـع روسـتايي  )بتاها(باتوجه به ضرايب رگرسيوني . مثبت با سن ازدواج دارند

تنهـايي   را با سن ازدواج زنان دارد و بـه ) فيمن(ترين رابطه  تحصيالت دوره ابتدايي قوي
با توجه بـه مقـادير ضـرايب    . كند درصد تغييرات سن ازدواج زنان را تبيين مي ۷حدود 

تـوان بـه    رگرسيوني، متغيرهاي تأثيرگذار بر سن ازدواج زنان در جوامع روستايي را مي
    :صورت استاندارد شده در معادله زير نوشت

  تاييـروس ن ازدواج زنان در جوامعــس = ‐۲۶۶/۰ )تداييدوره اب التـتحصي+ (
  ۲۳۷/۰ )ل از ازدواجـبـق تغالـاش( ‐۱۹۱/۰) نـديـيه والـه توصـر بـهمس  ابـخـانت( +

)۸( e  +)۱۷۴/۰ )تحصيالت دوره دانشگاهي  
متغيـر   سـه متغير وارد شـده در معادلـه رگرسـيون،     ۱۱در جوامع شهري، از مجموع 

، رابطـه  ي، تحصيالت دوره دانشگاهي و تحصيالت دوره دبيرستاناجقبل از ازدو اشتغال
دهـد كـه    ضريب تعيين تصحيح شده نشـان مـي  . داري را با سن ازدواج زنان دارند معني

، توسط سه متغيـر ذكـر    درصد از تغييرات سن ازدواج زنان در جامعه شهري ۴۱حدود 
رگرسـيوني، در جامعـه   باتوجـه بـه ضـرايب    . شود تبيين مي ۵شده در مدل سوم جدول

ترين رابطه را با سن ازدواج زنـان دارد و بـه تنهـايي     قبل از ازدواج قوي اشتغالشهري، 
با توجه بـه مقـادير   .  كند درصد تغييرات سن ازدواج زنان شهري را تبيين مي ۳۰حدود 

ضرايب رگرسيوني، متغيرهـاي تأثيرگـذار بـر سـن ازدواج زنـان در جوامـع شـهري را        
   :صورت استاندارد شده در معادله زير نوشت توان به مي

  هريـع شـان در جوامـن ازدواج زنـس = ۴۷۵/۰ )ل از ازدواجـبـقتغال ـاش( +
e + )۴۶۶/۰ )تحصيالت دوره دانشگاهي( + ۳۲۱/۰) يتحصيالت دوره دبيرستان  

  



  ۷۹  بر زمان ازدواج زنان در ايران) شهر/روستا(تأثر محل زندگي 
 

نتايج تحليل رگرسيون چند متغيري مربوط به تأثير متغيرهاي مستقل بر سن  ‐۴جدول
  اج زنان در جوامع روستاييازدو

  متغيرها
  ضرايب رگرسيوني

  ۴مدل  ۳مدل  ۲مدل  ۱مدل
  ‐/۲۶۶  ‐/۳۰۸  ‐/۳۱۳  ‐/۲۸۰  تحصيالت دوره ابتدايي

  /۲۳۷  ۲۳۶/۰  ۲۶۱/۰    )۱= قبل از ازدواج( اشتغالسن 
  ‐/۱۹۱*  ‐/۱۸۳*      انتخاب همسر به توصيه پدر و مادر

  ۱۷۴/۰*        تحصيالت دوره دانشگاهي

  R(  ۲۸۰/۰  ۳۸۱/۰  ۴۲۳/۰  ۴۵۵/۰(بستگي ضريب هم
  ۱۹۲/۰  ۱۶۷/۰  ۱۳۸/۰  ۰۷۴/۰  ضريب تعيين تصحيح شده

  F  ۹۶/۱۸  ۹/۱۸  ۱۶  ۳/۱۴ضريب 

  .است P>  ۰۰۱/۰داري ساير روابط در سطح  ؛ معني P> ۰۱/۰داري در سطح  معني *
  

  

  
  نتايج تحليل رگرسيون چند متغيري  ‐۵جدول

  ن ازدواج زنان در جوامع شهريمربوط به تأثير متغيرهاي مستقل بر س

  ضرايب رگرسيوني  متغيرها
  ۳مدل  ۲مدل  ۱مدل

  ۴۷۵/۰  ۵۱۲/۰  ۵۵/۰  )۱= قبل از ازدواج( اشتغالسن 
  ۴۶۶/۰  ۲۷۴/۰    تحصيالت دوره دانشگاهي
  ۳۲۱/۰      يتحصيالت دوره دبيرستان

  R(  ۵۵/۰  ۶۰۲/۰  ۶۴۷/۰(ضريب همبستگي 
  ۴۱۲/۰  ۳۵۷/۰  ۳۰/۰  ضريب تعيين تصحيح شده

  F  ۶/۱۰۴  ۶۸  ۵/۵۷ضريب 

  .دار است معني P>  ۰۰۱/۰كليه روابط در سطح 
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  گيري بحث و نتيجه
توانـد تـأثيري بـر     مـي ) روستا ، شهر(آيا محل زندگي «سؤال اساسي مقاله اين است كه 
اسـت كـه شهرنشـيني     گفته شدهمطالعات  برخي از در» زمان ازدواج زنان داشته باشد؟

استناد  نوسازي نظريه همحققان ب. زايش سن ازدواج زنان استيكي از عوامل مؤثر در اف
، سـن ازدواج  نوسـازي هاي  عنوان يكي از مؤلفهه اند كه شهرنشيني ب كرده و اظهار داشته

در اين مقاله، براي بررسي تأثير محل زندگي زنـان بـر   . دهد زنان را تحت تأثير قرار مي
  .متغيري استفاده شده است سن ازدواج آنها، از آزمونهاي دومتغيري و چند

دو جامعـه شـهري و   در سن ازدواج زنـان   هاي دهد كه در ميانگين نشان مي Tآزمون
 ۱/۱شهري  هامعدر ج ميانگين سن ازدواج زنان. با هم دارندداري  روستايي تفاوت معني

از آنجا كه ممكن است رابطه محل زنـدگي زنـان بـا    . سال باالتر از زنان روستايي است
  . واج از ساير متغيرها تأثير پذيرد، از رگرسيون چندمتغيري استفاده شده استسن ازد

دهد كه با وارد كردن ساير متغيرهاي مسـتقل، رابطـه محـل     نتايج رگرسيون نشان مي
تنهـا   عنـوان  بـه حتي وقتي كه متغير محل زنـدگي  . رود زندگي با سن ازدواج از بين مي
درصد تغييرات سن ازدواج زنان را تبيين  ۲/۰ها شود، تن متغير مستقل وارد رگرسيون مي

كننده مؤثر و  تواند تبيين زنان در شهر يا روستا نمي سكونت شود كه مالحظه مي. كند مي
ارتبـاط محـل    قالـب بنابراين، مسـئله را بايـد در  . سن ازدواج آنها باشد ايداري بر معني

  . زندگي با ساير متغيرهاي مستقل تحقيق دنبال كرد
تـك متغيرهـاي    دهد كه بين محل زندگي زنان بـا تـك   نشان مي  2χ هاي آزموننتايج 

   Vهـا از طريـق آزمونهـاي     جهت و شـدت رابطـه  . داري وجود دارد مستقل رابطه معني
زنـان باسـواد، زنـان     تعـداد دهد كه  جهت رابطه نشان مي. سنجيده شده است Φوكرامر 

نسـبت   زنـاني كـه  ، )و دانشـگاهي  متوسـطه راهنمـايي،  (داراي مدارك تحصيلي بـاالتر  
اند، زنان  خودشان همسرشان را انتخاب كرده زناني كهبا همسرشان دارند،  غيرخويشاوندي

موافق برابري جنسيتي و زنان غيرشاغل، در جوامع شـهري بيشـتر از جوامـع روسـتايي     
غير شاغل بودن، بقيه موارد سبب افزايش سن ازدواج زنـان اسـت و رابطـه     بجز. است
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متغيرهـايي كـه در    كـه  شود مالحظه مي. شود ميدار  معني Fو  Tا ازطريق آزمونهاي آنه
هستند، در جوامع شهري درصـد بيشـتري را نسـبت بـه جوامـع       نوسازي فرآيندجهت 

كه در آن جوامع روستايي سهم بيشتري را نسبت به  نوسازيتنها مؤلفه . روستايي دارند
  . ست، نسبت اشتغال زنان اندجوامع شهري دار
هاي تحصيلي آنان بيشترين  دهد كه محل زندگي زنان با دوره ها نشان مي شدت رابطه

ترتيب وضع سواد، وضع فعاليت، سن شروع به كـار، نسـبت    و بعد به را داردهمبستگي 
در رگرسـيون چنـد   . فاميلي با همسر، نحوه انتخاب همسر و برابري جنسيتي قـرار دارد 

كـه متغيرهـاي تحصـيالت دوره     سـن ازدواج تـا زمـاني   متغيري، تأثير محل زندگي بـر  
 ايـن ولي با وارد شـدن   ،دار است اند معني هاي باالتر وارد معادله نشده راهنمايي و دوره

تـوان   ، مـي بنـابراين . رود متغيرها، تأثير محل زندگي زنان بر سن ازدواج آنها از بين مـي 
  يي در سـطوح تحصـيلي   دليل تفـاوت بـارز زنـان جوامـع شـهري و روسـتا       بهكه  گفت

هـا، سـن ازدواج    كرده و باال بودن ميانگين سن ازدواج تحصيل) ويژه تحصيالت عالي به(
رابطه نخستيني كه بين محـل زنـدگي و سـن    . زنان شهري بيشتر از زنان روستايي است

، از تفاوت جوامع شـهري و روسـتايي نسـبت بـه دارا بـودن      است ازدواج وجود داشته
را ) شـهر  يـا  روسـتا (توان محل زنـدگي   بنابراين، نمي. شود ميناشي  ينوسازهاي  مؤلفه

هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي،     بلكه اين ويژگـي  ،تلقي كرد نوسازياز ) اي مؤلفه(عنصري 
ه در ك چنان. دهد آنها را نشان مي نوسازياست كه ميزان  مختلففرهنگي و غيره جوامع 

نواحي روسـتايي بيشـتر از نـواحي     مورد وضعيت اشتغال اشاره شد، درصد زنان شاغل
اسـت بـه انـدازه سـاير       شهري است ولي اين ويژگي مدرن جوامع روسـتايي نتوانسـته  
تحقيـق انجـام    مطـابق بـا  . ويژگيهاي مدرن جوامع شهري بر سن ازدواج تأثيرگذار باشد

جوامع روستايي، سـن ازدواج   ازدليل باال بودن ويژگيهاي مدرن جوامع شهري  گرفته، به
  .جوامع روستايي باالتر است ازجوامع شهري  در

دهد  تحليل نتايج رگرسيون چندمتغيري به تفكيك جوامع شهري و روستايي نشان مي
تحصيالت ابتدايي و انتخاب همسر به توصيه پدر (كه در جوامع روستايي، عوامل سنتي 
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  ، )اشــتغال قبــل از ازدواج و تحصــيالت دانشــگاهي(در كنــار عوامــل مــدرن ) و مــادر
كه در جوامع شهري، بـه طـور كلـي     درحالي. كنند تغييرات سن ازدواج زنان را تبيين مي

اشــتغال قبــل از ازدواج، تحصــيالت دانشــگاهي و تحصــيالت ( نوســازيايــن عوامــل 
بنـابراين، تحليـل   . كننـد  هستند كه تغييرات سـن ازدواج زنـان را تبيـين مـي    ) راهنمايي

توانـد   ر آن به تفكيك نواحي روستايي و شهري ميتغييرات سن ازدواج و عوامل مؤثر ب
 نوسازيانجام تحليل جداگانه امكان تعيين نقش عوامل . كننده بهتري از وقايع باشد بيان

بر افـزايش سـن ازدواج زنـان را     نوسازيو عوامل اقتصادي و برابري جنسيتي ناشي از 
  .   آورد فراهم مي

  

  ها يادداشت
1. modernization 
2. William Good 

  : ، منظور از زنان شاغل و غيرشاغل به شرح زير است۱۳۸۰در آمارگيري  ‐۳
انـد،   بـه داليلـي كـار نكـرده    ) موقع آمـارگيري (كساني كه شغلي دارند ولي در هفت روز گذشته  :شاغل

اند، كساني كه تحـت   روز كار كرده ۲كساني كه شغل مستمر نداشته ولي در هفت روز گذشته حداقل 
انـد، بيكـاران فصـلي مشـروط بـر آنكـه در        رآموز در هفت روز گذشته به كار اشتغال داشـته عنوان كا

هـا و   هـاي آموزشـي در دانشـكده    جستجوي كار ديگري نباشند، كساني كـه در حـال گذرانـدن دوره   
كه براي يكي از اعضاي خـانوار خـود    هستند و كساني و انتظامي هاي مربوط به نيروي نظامي آموزشگاه
  .كنند كنند و از اين بابت مزد و حقوق دريافت نمي ي نسبت خويشاوندي دارند كار ميكه با و
 .دار ، داراي درآمد بدون كار، محصل و خانه)جوياي كار(بيكار : غيرشاغل

درباره داشتن امتيازات و ) ، مخالفموافق(از طريق ابراز عقيده زنان نگرش نسبت به برابري جنسيتي  ‐۴
  : ن در امور زير مشخص شده استحقوق مساوي با مردا

 ‐هـاي بلندپايـه حكـومتي، ث    پسـت  ‐هـاي سياسـي، ت   فعاليـت  ‐اشـتغال، پ  ‐آمـوزش، ب  ‐الف
كـه   براي كسـاني  ؛ها تعداد و فاصله بين بچه ‐چانتخاب همسر و  ‐هاي محلي و ملي، ج گيري تصميم

. رنظـر گرفتـه شـده اسـت    د ۲انـد كـد   كه پاسـخ موافـق داده   يكسانو براي  ۱اند كد پاسخ مخالف داده
براي اينكه توزيع آمـاري پاسـخگويان   . آيد دست مي به ۱۴تا  ۷اي بين  بنابراين، براي پاسخگويان نمره

 هاي پاسخگويان ميـانگين گرفتـه شـده    نرمال باشد، از نمره) موافق ، مخالف(ازلحاظ برابري جنسيتي 
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كـه نمـره    آنهاييد مخالف برابري جنسيتي و ان دست آورده تر از ميانگين به نمره پايين كساني كه است؛
  .اند اند موافق برابري جنسيتي تلقي شده دست آورده باالتر از ميانگين به

5. Scheffe test  
6. stepwise method 
7. adjusted R square 

۸‐ e را برآورد کند مقدار خطايي است که مدل رگرسيون نتوانسته است آن.  
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