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چكیده
در این مقاله الگویی بر اساس نظریه ی مطلوبيت ارائه  شده و بر اساس آن چگونگی 
تأثيرگذاری عواملی همچون آموزش، جنسيت و درآمد تبيين می شود. برای این منظور 
از یک مطالعه ی ميدانی برای آزمون فرضيه به روش تحليل رگرسيونی استفاده شده 
است. افراد متأهل ساکن شهر تهران جامعه ی آماری تحقيق را تشکيل می دهند که از 
ميان آنها 415 نفر مرد و 409 نفر زن به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته های تحقيق � 
که از شهر تهران به دست آمده اند � مؤید پيش بينی های الگو هستند و نشان می دهند که 
آموزش عاملی مؤثر در افزایش سن ازدواج و سن مطلوب ازدواج برای مردان بيش از 
زنان است. این تحقيق شواهدی را در حمایت از اثر منفی موقعيت اقتصادی )طبقاتی( 
به هنگام ازدواج ارائه می دهد که این متغير بيانگر درآمد غير دستمزدی افراد در زمان 
تشکيل خانواده است. با این وصف، پایين آمدن سن ازدواج می تواند یکی از عوارض 

کاهش شکاف طبقاتی )با ثبات سایر شرایط( در جامعه باشد.
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1- مقدمه و بیان مسئلهس

يکی از مقوالت مهم در حوزه ی مسائل خانواده که اقتصادانان در ابتدای 

چرخه ی زندگی خانوار تحليل کرده اند، سن ازدواج است. اهميت پرداختن 

به اين موضوع بر کسی پوشيده نيست به گونه ای که در متون اسالمی نيز 

مسلمًا  می خورد.  چشم  به  آن  به  راجع  بسياری  سفارش های  و  عبارت ها 

ازدواج جوانان در سن مناسب، بر سالمت محيط اجتماعی می افزايد؛ لذا 

شناسايی عوامل مؤثر در سن ازدواج می تواند گامی برای برنامه ريزی بهتر 

تعويق  از  جلوگيری  و  به هنگام  ازدواج  به  جوانان  دادن  راستای سوق  در 

ناخواسته ی آن باشد.

همچون  اجتماعی  پديده های  تبيين  عرصه ی  به  اقتصاددانان  ورود  با 

ازدواج ـ که در پی ظهور اقتصاد خانواده1 به عنوان شاخه ای از علم اقتصاد 

پديده آمده است ـ الگوسازی سن ازدواج با الهام از نظريه ی اقتصادی و 

تالش برای ارائه ی شواهد و مقايسه ی آن با الگوها بخشی از متون اقتصادی 

را به خود اختصاص داده است.

از آنجا که سن ازدواج در ايران همانند بسياری از جوامع ديگر افزايش 

يافته است ـ که خود می تواند به عنوان معضل نگران کننده ای تلقی شود 

ـ و از طرفی ديگر عوامل اقتصادی نيز در اين رويداد دخيل اند از اين رو 

مطالعه ی بيشتر و از منظری متفاوت در اين ارتباط حاوی رهنمودهای مهمی 

برای سامان بخشيدن به بازار ازدواج خواهد بود. آنچه که بر ضرورت انجام 

1- Family economics
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دادن اين گونه مطالعات می افزايد، آثار سوء روانی و اجتماعی ناشی از به 

می تواند  آنها  از  يکی  که  است  مختلف  اشکال  در  ازدواج ها  افتادن  تأخير 

کوچک تر از حد مطلوب بودن بعد خانواده در آينده باشد. بنابراين در اين 

مقاله سعی می شود تا در امتداد الگوهای اقتصادی مربوط به اين موضوع، 

که  آنچه  با  متفاوت  منظری  از  تا  شود  گرفته  پيش  جايگزين  رهيافتی 

اقتصاددانان در گذشته سن ازدواج را تبيين کرده اند، رفتار تصميم سازی افراد 

بررسی شود. در اين راه ضمن مرور الگوهای نظری موجود خطوط کلی 

يک الگو ارائه می شود تا بر اساس آن به سؤاالت تحقيق پاسخ داده شود. 

هدف آن است تا مشخص شود آيا تحصيل عامل به تعويق افتادن ازدواج 

است و همچنين ميان درآمد يا موقعيت اقتصادی افراد و سن ازدواجشان چه 

ارتباطی برقرار است؟ دستيابی به پاسخی روشن برای اين سؤاالت می تواند 

به تحليل بهتر بازار ازدواج و يافتن راهکاری در امر سياست گذاری مناسب 

در زمينه ی تشکيل خانواده کمک کند. شايان ذکر است که اين مقاله در پی 

ارائه ی نظريه ای جايگزين نيست، بلکه فقط از منظری ديگر به تحليل روابط 

ميان سن ازدواج و عوامل اثرگذار در آن می پردازد. نظريه ی مطلوبيت، مبنای 

اين چارچوب نظری را تشکيل می دهد که در قالب آن رفتار حداکثرسازی 

مطلوبيت يک فرد نوعی مبتنی بر برخی فروض معين تحليل خواهد شد. 

اين رويکرد مؤيد جامعيت نظريه ی مطلوبيت در تبيين پديده های اجتماعی 

مرتبط با رفتار انسان بوده و خاستگاه فرضيه هايی است که آزمون آنها حاوی 

رهنمودهای مهمی در زمينه ی سياست گذاری اجتماعی خواهد بود. بر همين 
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اساس شواهد برآمده از مطالعه ی ميدانی در شهر تهران گويای آن است که س

آموزش و ادامه ی تحصيل يکی از عوامل اثرگذار در تعويق ازدواج است 

و ديگر آنکه تشکيل خانواده در ميان گروه های پردرآمدتر جامعه نسبت به 

اقشار کم درآمدتر زودتر رخ می دهد. اين يافته ها حاکی از لزوم اقدام برای 

رفع ناهمسازی ميان تحصيل و زندگی مشترک از يک سو و همچنين تعديل 

نابرابری اقتصادی به منظور تأمين عدالت در زندگی اجتماعی از سوی ديگر 

است.

2- پیشینه ی پژوهش

کيلی از داده های 18000 خانوار اياالت متحده که در سال 1967 توسط 

به روش  تا  استفاده کرد  بود،  فراهم شده  اقتصادی1  مطالعه ی فرصت های 

بپردازد.  ازدواج  سن  در  عوامل  از  مجموعه ای  اثر  برآورد  به  رگرسيونی 

متغيرهای وابسته در رگرسيون های او عبارت بودند از سن در اولين ازدواج 

و طول مدت وضعيت مجرد بودن. متغيرهای مستقل مهم استفاده شده نيز 

شامل سن، آموزش، دستمزد، تعداد فرزند و شهرنشينی بودند.

براساس نتايج به دست آمده، وسعت شهر، سن و آموزش اثر مثبتی در 

هر دو متغير وابسته ی مردان و زنان دارند، اما اثر آموزش زنان بزرگ تر از 

اثر آموزش مردان است يعنی آموزش بيشتر، ازدواج زنان را بيش از مردان 

به تعويق می اندازد. اثر منفی تعداد فرزندان در سن ازدواج زوجين از ديگر 

نتايج به دست آمده کيلی بود، اما اثر نرخ دستمزدها اثر بيشتری دارد. شواهد 

1- Survey of Economic Opportunity
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او نشان داد که نرخ دستمزد مردان رابطه ای منفی با هر دو متغير وابسته دارد، 

 keeley, 1977:( اما دستمزد زنان با طول مدت مجرد بودن رابطه ای مثبت دارد

.)238-250

هوگان بر اساس داده های مستخرج از 33500 مرد 20 تا 65 ساله ی )شامل 

مجموعه ای  اثر  متحده،  اياالت  تبار(  اسپانيايی  و  سياه پوست  سفيدپوست، 

پيشينه ی خانوادگی و وضعيت شغلی را در سن  عوامل جمعيت شناختی، 

ازدواج بررسی کرد. او دريافت که پيشينه ی خانوادگی شامل ساختار خانواده 

و وضعيت اجتماعی- اقتصادی در سن ازدواج مؤثر نيستند. به عبارت ديگر 

سطح آموزش پدر و مادر، شغل پدر و درآمد خانواده اثری در سن ازدواج 

البته فقط در ميان سفيدپوستان، آموزش مادر رابطه ی منفی  مردان ندارند. 

 Hogan, 1978:( و آموزش خود فرد رابطه ی مثبتی با سن ازدواج داشته اند

.)161-175

کيلی بار ديگر با استفاده از داده های جمع آوری شده توسط اداره ی آمار 

اياالت متحده در سال 1960، اقدام به آزمون گسترده تر عوامل مؤثر در سن 

ازدواج نمود. يافته های کيلی بيان کننده ی آن است که آموزش مردان بر سن 

ورود به بازار ازدواج و سن انتظاری ازدواج آنها بی اثر است و فقط در سن 

ازدواج زنان اثر منفی دارد. در عين حال آموزش زنان رابطه ی مثبتی با هر دو 

متغير وابسته برای هر دو جنس دارد. نتايج در مورد اثر درآمد مطابق با نتايج 

نظری کيلی بوده و تا حدودی مؤيد اثر منفی درآمد بر دو متغير وابسته است 

.)keeley, 1979: 527-544(
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ماتسوشيتا نيز محقق ديگری بود که درباره ی سن ازدواج مطالعه کرد. س

او در بعد نظری کار خود يک راه حل داخلی از سن ازدواج ارائه کرد که 

البته هيچ متغير واضحی از آن را در تابع مطلوبيت فرد قرار نداد. در اين 

مطالعه تأثير مجموعه ای از عوامل در سن ازدواج مردان بررسی شد که اين 

کار هم از بعد نظری و هم از بعد تجربی است. بنابراين کاستی اين مطالعه 

نپرداختن به سن ازدواج زنان و نشان ندادن شواهد در اين رابطه است. اين 

محقق از داده های مردان سرپرست خانوار در فاصله ی سنی 18 تا 45 ساله 

در سال 1982 و مردان مجرد در سال 1967 استفاده کرد به گونه ای که در 

مجموع نمونه ای شامل 1897 نفر به دست آمد.1نتايجـ  که برگرفته از برازش 

رگرسيونی بودند ـ نشان دادند که سطح آموزش، شهرنشينی2 و فقر والدين 

.)Matsushita, 1989: 103-119( منجر به افزايش سن ازدواج مردان می شود

برگستروم و شونی در راستای ارائه ی شواهدی مرتبط با پيش بينی نظری 

الگوی ارائه شده توسط برگستروم و بگنولی )1993(، مطالعه ای را با استفاده 

از يک هزارم نمونه مردان و زنان سفيدپوست و يک صدم نمونه ی مردان 

و زنان سياه پوست بر اساس داده های آمارگيری سال 1980 اياالت متحده 

ترتيب دادند. نتايج حاصل از برآوردهای اين دو محقق نشان داد که درآمد 

از  بعد  که  افرادی  برای  اما  دارد،  آنها  ازدواج  با سن  مثبتی  رابطه ی  مردان 

1- محقق مشخص نکرده است که اين نمونه برای چه کشور يا منطقه ای است اما از آنجا که مقاله 
او منبعث از رسالة دکتری است که در دانشگاه ميشيگان ارائه گرديده است، لذا احتماالً داده ها به 

اياالت متحده تعلق دارد.
بنابراين  استفاده کرده است.  برای سطح قيمت ها  به عنوان معياری  از شهرنشينی  2- ماتسوشيتا 

افزايش قيمت ها منجر به تأخير در ازدواج مردان می شود.
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30 سالگی ازدواج کرده بودند اين رابطه منفی است. اين شواهد به طرزی 

سازگار با پيش بينی الگوی نظری، حاکی از فقدان رابطه ای معنادار ميان درآمد 

.)Bergestrom&schoeni, 1996: 115-130( و سن ازدواج زنان بود

ولند و دونبار اثر موقعيت اجتماعی و مهاجرت )در فاصله ی سال های 

1874-1720( را در سن ازدواج زنان در شمال غربی آلمان مطالعه کرده اند. 

استفاده  به 2537 مرد و 2935 زن  از اطالعات مربوط  اين تحقيق که  در 

شد، مالکيت زمين به عنوان معيار ثروت به منظور در نظر گرفتن موقعيت 

از  ميانگين ها حاکی  مقايسه  نتايج  شد.  گرفته  کار  به  اقتصادی  اجتماعی- 

آن بود که سن ازدواج زنانی که با مردان ثروتمندتر و با موقعيت اجتماعی 

باالتری ازدواج کرده اند، پايين تر است. از اين نتيجه چنين استنباط شد زنانی 

دارند.  تعلق  مرفه تر  خانواده های  به  می کنند  ازدواج  پايين تر  سنين  در  که 

همچنين می توان چنين استنباط کرد که سن ازدواج زنان با ميزان ثروت آنها 

.)Voland and Dunbar, 1997: 335-360( رابطه ی معکوس دارد

انگوين مطالعه ای را برای ويتنام انجام داد. افزايش سن اولين ازدواج در 

کشور ويتنام باعث شد که او فرضيه ی مدرن شدن را در زمينه ی به تعويق 

انداختن ازدواج ها بررسی و آزمون کند. نتايج حاصل از برآوردها تا حدودی 

پيشرفت  فرآيند  طول  در  اينکه  بر  مبنی  بود  شدن  مدرن  فرضيه ی  مؤيد 

اقتصادی، با گسترش امکانات آموزشی، فرصت های شغلی و شهرنشينی، 

همچنين  می رود.  باال  ازدواج  رو سن  اين  از  و  افتاده  تعويق  به  ازدواج ها 

نيروهای مدرن سازی جامعه، عامل آموزش  اين  مشخص شد که در ميان 
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اهميت بيشتری دارد. به طوری که اثر آموزش زنان در سن اولين ازدواج س

.)Nguyen, 1997:49-74( قوی تر از اثر آموزش مردان است

نور االسالم و احمد روند سن ازدواج و عوامل تعيين کننده ی آن در 

به  اطالعات مربوط  از  آنها در مطالعه ی خود  را مطالعه کردند.  بنگالدش 

11906 زن متأهل 15 تا 49 ساله و خانوارها استفاده کردند که از طريق 

پرسشنامه به دست آمده بود. مطالعه ی روندهای سن ازدواج )1921-1991( 

نشان داد که در طول زمان، ميانگين سن ازدواج هم برای مردان و هم برای 

زنان افزايش داشته، اما اين افزايش برای زنان بيشتر بوده است و در کل 

مردان در مقايسه با زنان سن ازدواج باالتری داشته اند. آنچه در اين مطالعه 

مهم است، تأثير معنادار آموزش در سن ازدواج زنان است. آموزش اثر مثبت 

و معناداری در وضعيت اجتماعی- اقتصادی زنان و لذا سن ازدواج آنها داشته 

است در حالی که اشتغال زنان در پيش از ازدواج عامل تعيين کننده ای نبوده 

.)Nurul Islam & Ashraf, 1993: 73-92( است

دنزيگر و نيومن تحقيقی را در رابطه با سن ازدواج با تأکيد بر تفاوت ميان 

مسلمانان و يهوديان اسرائيل ترتيب دادند. آنها بدين منظور از 20٪ نمونه ی 

سرشماری جمعيت و مسکن در سال 1983 استفاده کردند که شامل 64674 

زوج يهودی و 7105 زوج مسلمان بود. رگرسيون های تخمين زده شده به 

روش حداقل مربعات معمولی در مجموع نشان دادند که دستمزد مردان اثر 

منفی در سن ازدواج آنها و همسران شان دارد، اما دستمزد زنان تأثير مثبتی 

در سن ازدواج خودشان دارد. اين نتايج داللت بر تأييد ديدگاه بکر- کيلی و 



77

13
93

یز 
پای

 / 
65

ره 
شما

 / 
هم

فد
 ه

ال
س

تحلیل اقتصادی تصمیم گیری برای سن ازدواج

رّد پيش بينی نظری برگستروم- بگنولی دارد. همچنين مشخص شد، افرادی 

)مردان و زنانی( که سطح آموزش باالتری دارند، سن ازدواج باالتری نيز 

دارند و در عين حال سطح آموزش مردان )زنان( رابطه ی مستقيمی با سن 

ازدواج زنان )مردان( دارد. نتايج به دست آمده از بقيه ی عوامل نيز نشان داد 

که سن ازدواج مسلمانان پايين تر از يهوديان است و تعداد فرزندان هم تأثير 

منفی در سن ازدواج دارد، در حالی که رابطه ی ميان سن و سن ازدواج مثبت 

.)Danziger & Neuman, 1999: 179-193( است

اساس  بر  را  کانادا  ايالت کبک  در  ازدواج  بازار  رفتار  هميلتون و سيو 

طبقه و جنسيت بررسی کردند. آنها از نمونه ای مشتمل بر 11865 نفر که در 

برگيرنده ی 3316 ازدواج بود استفاده کردند که مربوط به قرن هيجدهم ايالت 

کبک بود. بررسی ميانگين های به دست آمده توسط اين محققين داللت بر 

اين داشت که اوالً سن ازدواج مردان بيش از سن ازدواج زنان است و ثانيًا 

سن ازدواج افراد پردرآمد و ثروتمند باالتر از سن ازدواج افراد کم بضاعت و 

عضو طبقه ی پايين جامعه است. اين يافته مؤيد ديدگاه برگستروم- بگنولی 

 Hamilton( است که به رابطه ی مستقيم ميان درآمد و سن ازدواج اشاره دارد

 .)& Siow, 2007: 549-575

ضرابی و مصطفوی با رويکردی اقتصادی عوامل مؤثر در سن ازدواج 

زنان در ايران را بررسی کردند. اين مطالعه تنها تحقيق مشاهده شده در ايران 

است که با تحليل اقتصادی ارائه شده است. آنها در مطالعه ی خود از روش 

ارزيابی زمان وقوع رخداد )ازدواج( و روش رگرسيونی کاکس استفاده و 
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دو س اين  کردند.  بررسی  متغيرها  از  طيفی  به  توجه  با  را  زنان  ازدواج  سن 

محقق دريافتند که اوالً سطح تحصيالت اثر مثبت در سن ازدواج زنان دارد 

و ثانياً شهری بودن در مقايسه با روستايی بودن تأثير منفی در سن ازدواج 

زنان دارد. ثالثاً سن ازدواج در ميان خانوارهای طبقات اقتصادی باالتر، کمتر 

است. محققان همچنين به مقايسه ی سن ازدواج زنان از اقوام مختلف کشور 

پرداختند )ضرابی و مصطفوی، 1390: 33-64(.

 3- مبانی  نظری پژوهش

را  بستری  که  دارد  وجود  مهم  نظری  جبهه گيری  دو  بخش  اين  در 

نزديک  ابتدا دو تحليل  فراهم کرده اند. در  برای مطالعات تجربی مختلف 

به يکديگر که توسط بکر )1973 و 1974( و کيلی )1977( ارائه شده اند، 

بررسی می شوند و سپس به موضع مخالف يعنی تحليل برگستروم و بگنولی 

)1993( پرداخته می شود. 

3-1- الگوی بکر

به  اين دو مقاله  ارائه کرد.  از ازدواج  بکر در قالب دو مقاله، نظريه ای 

موضوع خاصی از ازدواج اختصاص نداشته، بلکه نظريه ای کلی از آن را 

در بر می گيرند که در آن به مسئله ی سن ازدواج تلويحی توجه شده است.

بکر رابطه ی ميان محصول توليد شده در خانواده توسط مرد )m( و زن 

) f ( ـ که با  نشان داده می شود، هزينه ی توليد خانوار  

و درآمد کل  ـ را با فرض برابر بودن درآمد و هزينه ی کل 

خانواده به صورت ذيل به دست می آورد: 
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 معادله ی )1(                                                                

هزينه ی کل توليد خانوار تابعی از نرخ دستمزد زوجين )به عنوان هزينه ی 

فرصت کار در خانه( و قيمت کاالهای بازاری )p( است که در توليد درون 

.)Becker, 1973:813-846(خانوار به مثابه ی کاالی واسط استفاده می شود

بحث درباره ی سن ازدواج از ديدگاه بکر در ضمن بحث در مورد منافع 

حاصل از ازدواج مطرح می شود. با توجه به موضوع مکمل بودن مرد و زن 

( که با  در رابطه با منافع ازدواج، می توان دريافت که توليد خانواده )

ازدواج حاصل می شود، بيانگر ميزان عايدی حاصل از تشکيل خانواده است. 

نحوه ی بررسی سن ازدواج بدين ترتيب است که اگر عاملی باعث افزايش 

عايدی ازدواج شود، آن گاه افرادی که در می يابند اکنون ازدواج منافع بيشتری 

دارد، تالش می کنند زودتر ازدواج کنند؛ لذا سن ازدواج پايين تر خواهد بود. 

بنابراين بايد ديد که عوامل مختلف مانند درآمد چه تأثيری در توليد خانواده 

دارند.

با توجه به تعريف درآمد کل )S(، مشخص می شود که نرخ دستمزد و 

ساير منابع درآمدی )درآمد ناشی از دارايی در تحليل بکر( اجزای درآمد کامل 

خانواده را تشکيل می دهند. با اين وصف می توان دريافت که اگر ساير منابع 

درآمدی خانواده )v( افزايش يابد، آن گاه طبق معادله ی شماره ی 1 محصول 

يا به عبارت ديگر منافع ازدواج افزايش می يابد. از اين رو انتظار می رود که 

سن ازدواج کاهش يابد و رابطه ای منفی ميان سطح درآمد و سن ازدواج آنها 

برقرار شود اما اين توضيح در مورد رابطه ی درآمد و سن ازدواج در تحليل 
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بکر تمام بحث در اين باره نيست چون درآمد افراد به نرخ دستمزد آنها نيز س

بستگی دارد. اين در حالی است که نرخ دستمزد هم در درآمد کل و هم در 

هزينه ی کل خانواده تأثيرگذار است، يعنی با افزايش نرخ دستمزد، صورت و 

مخرج کسر در معادله ی شماره ی 1 افزايش می يابند و لذا نمی توان در مورد 

اثر کل و خالص تغيير دستمزد اظهار نظر کرد. به بيان بکر اثر دستمزد بر 

عايدی خالص ازدواج به اهميت نسبی زمان در هزينه های ازدواج و در توليد 

محصول در خانوارهای مجرد و متأهل بستگی دارد )Becher, 1973: 822(. بر 

اين اساس اگر توليد خانواده برای زوجين بسيار با اهميت باشد و لذا ارزش 

زمان در توليد خانگی بيش از ارزش زمان برای کار در بازار باشد، انتظار 

می رود که نرخ دستمزد نيز رابطه ای مثبت با عايدی حاصل از ازدواج1 و لذا 

رابطه ای منفی با سن ازدواج داشته باشد، زيرا مثاًل با افزايش نرخ دستمزد، 

هزينه ی توليد خانوار کمتر از درآمد کل زياد می شود. بر اين اساس بکر 

نتيجه می گيرد که »الزاماً افزايش درآمد ناشی از دارايی ها و احتماالً افزايش 

نرخ دستمزدها انگيزه برای ازدواج را زياد می کند. اين رهنمود مخالف با باور 

عمومی است که افراد فقير در مقايسه با ثروتمندان زودتر ازدواج می کنند و 

کمتر طالق می گيرند اما با شواهد تجربی سازگاری دارد. حداقل در اياالت 

.)Ibid( »متحده، احتمال جدايی و طالق رابطه ای منفی با درآمد دارد

الگويی، رابطه مستقيم ميان نرخ دستمزد مردان و عايدی  با طراحی   (Kenny, 1978) 1- کنی
ازدواج را اثبات کرد.
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نکته ی مهم ديگر ذيل موضوع سن ازدواج، وضعيت نرخ دستمزد مرد 

و زن نسبت به يکديگر است. يکی از پديده هايی که در بسياری از جوامع 

چه توسعه يافته و چه در حال توسعه مشاهده می شود، بيشتر بودن دستمزد 

مردان از زنان است؛ برای مثال کيلی گزارش داد که در تمام ايالت های آمريکا 

دستمزد زنان کمتر از دستمزد مردان است )Keeley, 1977:533(. بکر  به طور 

خاص به اين مقوله نيز توجه کرد. در اين شرايط جايگزين شدن کار مرد 

به جای کار زن در بازار منفعت دارد. بر اين مبنا، چون مردان متأهل بيش 

از مردان مجرد و زنان متأهل کمتر از زنان مجرد در بازار کار می کنند1، از 

اين رو ازدواج عايدی خالص دارد. حال اگر در اين شرايط 

از  بالقوه ی حاصل  يابد، آن عايدی  افزايش   نرخ دستمزد زن 

ازدواج کمتر شده و انگيزه ی ازدواج نيز کاهش می يابد و لذا سن ازدواج 

بودن دستمزد  باالتر  افزايش می يابد. پس می توان دريافت که در صورت 

مردان از زنان ـ که ويژگی موجود در بسياری از جوامع امروزی است ـ 

به  دارد  ازدواج  با سن  منفی  رابطه ای  نسبی   دستمزد 

گونه ای که با افزايش دستمزد نسبی هم مردان و هم زنان تصميم می گيرند 

.)Becker, 1973:822( وارد بازار ازدواج شوند )که زودتر )در سن پايين تر

بکر بخش ديگری از بحث راجع به منافع ازدواج را به اختصار به مجموعه 

عواملی تخصيص می دهد که با بهره وری غير بازاری و احتماالً با فرصت های 

بازاری در ارتباط اند مانند زيبايی، استعداد و آموزش. به عقيده ی بکر، افزايش 

1- به مهربانی )1391( رجوع شود.
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ارزش و اهميت ويژگی هايی که اثر مثبتی بر بهره وری غير بازاری دارند، س

با فرض ثابت ماندن بهره وری بازاری، عموماً باعث افزايش منافع ازدواج 

می شوند )Ibid(. بدين ترتيب است که بکر به نوعی عوامل سرمايه ی انسانی 

را نيز با سن ازدواج مرتبط می کند؛ برای نمونه به يک مثال اشاره می کند، 

مبنی بر اينکه افراد با جذابيت کمتر يا استعداد کمتر، برای ازدواج احتمال 

.)Ibid( کمتری دارند و می توان انتظار داشت که سن ازدواج آنها باالتر باشد

در حالی که بکر در عين مطرح کردن عوامل مؤثر در بهره وری غير بازاری 

و فرصت های بازاری به تأثير آموزش در منافع و سن ازدواج اشاره ای نکرد، 

اما بعدها به اين موضوع به اجمال پرداخت. او اظهار داشت که هرچه تعداد 

فرزندان مورد نظر فرد بيشتر باشد، درآمد انتظاری وی در طول عمر باالتر 

باشد و سطح آموزش پايين تر باشد، سن ورود به بازار ازدواج پايين تر خواهد 

بود )Beckerm 1974: s22(. بنابراين به نظر می رسد، از نظر بکر رابطه ی ميان 

آموزش و سن ازدواج مثبت است و با توجه به بحث مربوط به فرصت های 

بازاری، می توان اظهار کرد که افزايش سطح آموزش عاملی است که باعث 

از قرار گرفتن در  لذا منافع حاصل  بازاری می شود؛  گسترش فرصت های 

قالب خانواده را کاهش می دهد و از اين رو سن ازدواج را باال می برد. اين 

چنين است که بکر به تبيين رابطه ی سن ازدواج با درآمد و آموزش پرداخت 

اما در اين راه مستقيم از روش تابع مطلوبيت استفاده نکرده و برای تأييد 

نظريه ی خود شواهدی نيز ارائه نکرد.
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3-2- الگوی کیلی

تبيين ديگری از سن ازدواج با رويکرد اقتصادی، توسط کيلی ارائه شد 

)Keeley, 1977: 238-250(. او در پی آن بود تا الگويی اقتصادی از عوامل 

تعيين کننده ی سن ازدواج را طراحی کند و سپس به آزمون آن بپردازد. يک 

ويژگی الگوی کيلی در اين است که همانند بکر از نظريه ی توليد خانوار 

استفاده می کند، اما وجه تمايز الگوی او با الگوی بکر به کار گرفتن نظريه ی 

جست وجو1 بود.

کيلی با ترکيب نظريه های توليد خانوار و جست وجو نشان می دهد که 

ازدواج و طول دوره ی جست وجو  بازار  به  مؤثر در ورود  چگونه عوامل 

برای يافتن همسر، سن اولين ازدواج افراد را تعيين می کنند. او در توضيح 

اين مطلب بحث می کند که چون محصول توليد شده )غير بازاری( در پی 

منابع  مجرد  افراد  لذا  دارد؛  بستگی  ويژگی های زوجين  ترکيب  به  ازدواج 

را بيشتر صرف جست وجو برای يافتن مناسب ترين همسر می کنند. بدين 

ترتيب فرد مجرد ابتدا وارد بازار ازدواج می شود و سپس به جست وجوی 

همسر می پردازد. از اين روست که سن ازدواج به عوامل تعيين  کننده ی ورود 

به بازار ازدواج و نيز طول دوره ی جستجو بستگی دارد. در عين حال هر 

دوی اين عوامل يعنی ورود به بازار و طول دوره ی جستجو تحت تأثير عوايد 

.(Keeley, 1977: 238) حاصل از ازدواج و هزينه های جست وجو قرار دارند

1- Search theory
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يک مفهوم کليدی در نظريه ی کيلی، تقسيم محصول توليد شده ی خانوار س

ميان مرد و زن در پی ازدواج1 است. بر اين مبنا، سهم فرد مجرد از کل توليد 

بالقوه زناشويی با اصطالح دستمزد زناشويی2 شناخته می شود که به فرض 

ويژگی های  توزيع  به  که  است  تصادفی  توزيع  با  متغير  يک  دستمزد  اين 

زوجين بالقوه بستگی دارد. با اين توضيح، کيلی يک فرض واقع گرايانه را به 

کار می گيرد که عبارت است از اينکه با وجود افق محدود، با افزايش طول 

دوره جست وجو، دستمزد )زناشويی( درخواستی کاهش می يابد چون هرگاه 

جست وجو به اندازه ی يک واحد زمانی افزايش يابد، طول دوره ی زناشويی 

به همان ميزان کم می شود و از اين رو مزايای حاصل از جست وجو کاهش 

می يابد. همچنين شرط ورود يک فرد به بازار ازدواج آن است که مزايای 

انتظاری جست وجو برابر يا بيش از هزينه های آن باشد.

 )W( کيلی در ادامه ی توضيح الگوی نظری خود، مفهوم ثروت انتظاری

حاصل از جست وجوی همسر به طوری که مازاد بر ثروت موجود در حالت 

مجرد ماندن باشد را به صورت ذيل معرفی می کند:

معادله ی )2(

                                                                                             

1- Commodity output of a marriage
2- Marital wage
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معادله ی شماره ی 2، در S نشان گر درآمد کااليی وضعيت مجرد بودن، 

آنکه دستمزد  تنزيل، α احتمال  C هزينه های مستقيم جست وجو، r نرخ 

( قرار گيرد1  زناشويی )m( ميان دو مقدار حداکثر  و حداقل )

و h درآمد کااليی هميشگی حاصل از ازدواج2 هستند.

اين صورت  به  ازدواج  برای  فرد  تصميم گيری  قاعده ی  اين وصف  با 

 m روبروست. اگر m است که به فرض يک فرد با پيشنهاد درآمد زناشويی

کوچک تر از (S-C) باشد، او پيشنهاد ازدواج را رّد می کند، اما اگر بزرگ تر از 

 (S-C)باشد او بايد ميان دو گزينه ی جريان درآمدی دست به انتخاب بزند. 

يکی انتخاب درآمد معين m برای هميشه و ديگری درآمد انتظاری ناشی 

از تداوم جست وجو در بازار ازدواج. شخص در حال جست وجو فقط در 

شرايطی به جست وجوی خود ادامه می دهد که ثروت انتظاری حاصل از 

جست وجو برابر يا بزرگ تر از ارزش فعلی درآمد پيشنهاد ازدواج کنونی 

 باشد، يعنی:  . کيلی از اين قاعده در زمينه ی تأثير 

نرخ دستمزد در سن ازدواج بحث می کند. هرچه ثروت انتظاری بزرگ تر از 

ارزش حال درآمد ازدواج باشد، طول دوره ی جست وجو بيشتر خواهد بود. 

بر اين اساس اگر درآمد زناشويی برای مردان پردرآمد زياد باشد، فاصله ی 

ثروت انتظاری از ارزش حال درآمد ازدواج کمتر خواهد بود و در نتيجه 

1-  به عبارت ديگر α احتمال يافتن يک همسر و تشکيل خانواده است: 

h  -2 ارزش انتظاری شرطی يک پيشنهاد ازدواج مورد قبول بوده و برابر است با اميد رياضی 
:m شرطی
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طول دوره ی جست وجو برای مردان پردرآمد کمتر از طول دوره ی جستجو س

برای مردان کم درآمد خواهد شد و بنابراين مردان پردرآمد زودتر از مردان 

کم درآمد هم سن خود ازدواج می کنند.

کيلی اين نتيجه را به اين شکل به دست می آورد که نرخ دستمزد مردان 

در طول چرخه ی زندگی رو به افزايش می گذارد و از آنجا که مردان دستمزد 

باالتری )در يک سن معين( دارند، انتظار دارند به منافع بيشتری از ازدواج 

نيز دست يابند، از اين رو آنها برای ورود به بازار ازدواج در سن پايين تر 

تمايل بيشتری دارند. در عين حال هزينه ی مستقيم جست وجو می تواند اين 

رابطه را ضعيف تر کند. از سوی ديگر زنان با دستمزد باالتر، ديرتر وارد بازار 

ازدواج می شوند چون هزينه های مستقيم جست وجو برای آنها بيشتر بوده و 

عايدی انتظاری حاصل از ازدواج برايشان کمتر است1. پس مشاهده می شود 

که به نظر کيلی نوع رابطه ی درآمد با سن ازدواج، ميان مرد و زن متفاوت 

است، يعنی برای مردان اين رابطه منفی اما برای زنان مثبت است.

عالوه بر تبيين رابطه ی درآمد و سن ازدواج، کيلی پايين تر بودن سن 

ازدواج زنان در مقايسه با مردان را اينچنين توضيح می دهد که چون مردان 

متأهل در بازار اشتغال به تخصص يافتن در توليد )کار( گرايش دارند2، آن 

دسته از مردان مجرد که برای ازدواج برنامه ريزی می کنند، توجه زيادی به 

يادگيری در حين کار دارند تا از اين طريق بر سرمايه ی انسانی خود بيافزايند. 

1- شايد اين امر به اين دليل باشد که زنان با درآمد باالتر از استقالل اقتصادی بيشتری برخوردارند 
و نفع ازدواج برای آنها کمتر است.
2- به مهربانی )1391( رجوع شود.
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از سوی ديگر، زنان مجرد شاغل که برای ازدواج برنامه ريزی می کنند کمتر 

به يادگيری و کسب تجربه در حين کار التفات دارند، زيرا آنها  عموماً برای 

برنامه ريزی  توليد خانگی  در  يافتن  کار جهت تخصص  نيروی  از  خروج 

می کنند. با اين وصف، هزينه ی فرصت به تعويق انداختن ازدواج برای زنان 

بيش از مردان است و لذا زنان در مقايسه با مردان تمايل به ازدواج در سن 

پايين تری دارند. با بررسی نتيجه گيری الگوی کيلی می توان دريافت که او نيز 

ديدگاهی مشابه بکر دارد.

3-3- الگوی برگستروم و بگنولی

در مقابل الگوهايی که بکر و کيلی ارائه دادند، روايتی از بازار ازدواج 

است.  کيلی  و  بکر  نتايج  با  متفاوت  نظری  نتايج  لحاظ  از  که  دارد  وجود 

اين الگوی مخالف که توسط برگستروم و بگنولی ارائه شد، رويکرد کاماًل 

متفاوتی را پيش می گيرد به اين صورت که در توضيح چگونگی تعيين سن 

ازدواج، از نظريه ی توليد خانوار و جست وجو که در الگوهای قبلی از آن 

استفاده شد، کمکی نمی گيرد و همچنين بر خالف آن الگوها يک جامعه ی 

سنتی را مّد نظر دارد به اين معنا که فقط مردان کار می کنند و زنان تنها به 

با  بازی1  نظريه ی  از روش  بگنولی  برگستروم و  توليد خانگی می پردازند. 

وجود اطالعات ناقص استفاده می کنند تا تحوالت بازار ازدواج را در يک 

.)Bergstrom & Bagnoli, 1923: 185-202( تحليل دو دوره ای توضيح دهند

1- Game theory
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آنچه در اين الگو حائز اهميت است، تأکيد بر نقش اقتصادی مردان در س

تعيين سن ازدواج است. بنابراين کيفيت مردان از لحاظ اقتصادی و کيفيت 

زنان از بعد غير اقتصادی يک مفهوم کليدی بوده و يک توزيع دارد. از آنجا 

که اطالعات ناقص است، لزوماً کيفيت همه ی افراد برای سايرين مشخص 

نيست.

افراد  که  است  چنين  الگو  اين  در  ازدواج  برای  تصميم گيری  قاعده ی 

يا  بلوغ ازدواج  کنند  می توانند تصميم بگيرند که در سال اول )سن يک( 

در سال دوم )سن دو(. اين تصميم مبتنی است بر کيفيت جنس مخالف که 

نسبت به آن اطالعات ناقص وجود دارد. کيفيت هر زن در سن يک برای 

تمام افراد )مردان( شناخته شده است اما کيفيت يک مرد جنبه ی اطالعات 

عمومی ندارد مگر آنکه به سن دو برسد. در عين حال هر مردی که در سن 

يک قرار دارد می داند که در آينده )سن دو( چه کيفيتی )از لحاظ اقتصادی( 

خواهد داشت.

اين الگو بيان می کند، آن دسته از مردانی که انتظار موفقيت اقتصادی در 

آينده دارند و چشم انداز درآمدی آنها  مناسب تر است، ازدواج را به تعويق 

می اندازند تا اينکه شواهد مربوط به موفقيتشان به آنها  امکان دهد تا زنان با 

کيفيت تر را جذب و با آنها ازدواج کنند. از طرف ديگر، باکيفيت ترين زنان با 

به تعويق انداختن ازدواج عايدی ناچيزی حاصل خواهند کرد، زيرا اطالعات 

مربوط به کيفيت آنها  در سن پايين تر )سن يک( در دسترس همگان است. 

در مجموع، در وضعيت تعادل ايستای بلندمدت بازار ازدواج، مردانی که 
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اما  می کنند،  ازدواج  پايين تری  سن  در  دارند  اقتصادی  ضعيف  چشم انداز 

مردانی که اميد دارند تا در آينده از کاميابی اقتصادی و درآمد باال بهره مند 

شوند در سن باالتر ازدواج می کنند. تمام زنان در سن پايين تر )سن يک( 

عمر خود ازدواج می کنند به صورتی که باکيفيت ترين و مطلوب ترين زنان 

با مردان موفق )از لحاظ اقتصادی( که مسن تر هستند ازدواج می کنند و زنان 

با کيفيت کمتر با مردان جوانی ازدواج می کنند که انتظار کاميابی اقتصادی 

چندانی ندارند. بنابراين اين الگو بيان می کند که رابطه ی ميان درآمد مردان 

و سن ازدواج آنها مثبت است و اين نتيجه گيری در تغاير با الگوهای بکر و 

کيلی قرار دارد.

برگستروم و بگنولی با همان رويکرد، رابطه ی سطح آموزش و سن ازدواج 

را توضيح دادند. آنها در پاسخ به اين پرسش که چرا افراد با تحصيالت باال 

به سختی  اين گونه بحث می کنند که  دارند،  دير هنگام  ازدواج  به  گرايش 

می توان فهميد که چرا منافع ازدواج برای کسانی که در دانشگاه ها حضور 

پيدا می کنند کمتر از منافع ازدواج برای افرادی است که مشغول به کار بوده و 

دستمزدبگير هستند. يکی از متقاعد کننده ترين راه ها برای پاسخ به اين مسئله 

آن است که يک مرد جوان می تواند به همسران بالقوه )زنان( چنين وانمود 

کند که او فردی توانمند و ساعی است که توانسته يک مدرک دانشگاهی را 

به دست آورد )همان: 198( و لذا به منظور به دست آوردن باکيفيت ترين زن 

و ازدواج با او مشغول به تحصيل می شود و بنابراين سن ازدواجش افزايش 

می يابد. از اين رو به نظر می رسد که ميان اقتصاددانان بر سر رابطه ی آموزش 
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و سن ازدواج توافق وجود دارد، اما آنچه محل اختالف است به رابطه ی س

درآمد و سن ازدواج مربوط می شود.

4. الگو

الگوهای نظری مطالعه شده درباره ی سن ازدواج را نمی توان به عنوان 

تنها رهيافت های تصور کردنی در نظر گرفت. در اين قسمت از مقاله تالش 

با  آن  پيش بينی  نتايج  و  ارائه  ازدواج  سن  برای  بديل  تحليلی  تا  می شود 

نظريه های بکر، کيلی و برگستروم- بگنولی مقايسه شود.

در اين الگو فرض می شود افراد )مرد و زن( بعد از پايان تحصيل وارد 

اين  می کنند.  دريافت  دستمزد  خود  کار  عرضه ی  با  و  می شوند  کار  بازار 

فرض نامعقول نيست، چرا که دوره ی تحصيل زمانی است که افراد سرمايه ی 

انسانی خود را انباشت می کنند تا با اتکا به آن بعد از فراغت از تحصيل شغلی 

اختيار کنند. چنين رفتاری در ميان بسياری از افراد مشاهده می شود.

فرض ديگری که در اين الگو از آن استفاده می شود چنين است که افراد 

بعد از فارغ  التحصيل شدن، وارد بازار ازدواج نيز می شوند و ازدواج هم 

می کنند. به عبارت ديگر ورود به بازار کار و ازدواج هم زمان اتفاق می افتد. 

اينکه  نيز سازگار است؛ مبنی بر  با روايت ماتسوشيتا  همچنين اين فرض 

بيشتر افراد تحصيل کرده تمايل دارند تا پيش از فارغ التحصيلی همسر مورد 

نظر خود را بيابند، اما برای ازدواج منتظر زمان بهينه ای بمانند )ماتسوشيتا، 

1989: 119(. با اتکا بر فروض باال، تابع مطلوبيت يک فرد نوعی به صورت 

زير معرفی می شود:
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معادله ی)3(                                                            

طبق اين تابع، مطلوبيت مورد انتظار فرد برای کل دوران زندگی تابعی 

است از تعداد سال های متأهل بودن )يا زندگی مشترک داشتن( که با حرف 

M نمايش داده می شود و درآمد کل دوران زندگی که با حرف I مشخص 

می شود.

نکته ی حائز اهميت در تصريح تابع مطلوبيت در معادله ی شماره ی )3( 

آن است که به طول زندگی فرد در قالب ازدواج به مثابه يک کاال يا خدمت 

مطلوبيت زا نگريسته شده است چون همان گونه که در قسمت های پيشين 

مشاهده شد، ازدواج منافعی دارد که باعث می شود مطلوبيت فرد متأهل به 

بيش از مطلوبيت وضعيت مجرد بودن او برسد. در نتيجه می توان آن را به 

عنوان عامل افزايش دهنده ی مطلوبيت شخص در نظر گرفت. از اين رو، هر 

چه بر تعداد سال های متأهل زيستن افزوده شود، کل مطلوبيتی که برای فرد 

متصور است، افزايش می يابد.1 در اينجا فرض ديگر الگو نقش ايفا می کند 

تا تغييرات تعداد سال های متأهل بودن را به سن ازدواج مرتبط سازد. فرض 

می شود که افق زمانی فرد محدود است و او برآوردی از طول عمر خود دارد 

و پس از ازدواج تا انتهای عمر خود متأهل می ماند. بنابراين افزايش تعداد 

سال های زندگی در قالب خانواده معنايی جز کاهش سن ازدواج ندارد و 

فردی که به داشتن دوره ی طوالنی تر زندگی مشترک با همسرش تصميم 

1- البته فرض بر آن است که افراد در انتخاب همسر به درستی رفتار می کنند و لذا زندگی زناشويی 
برايشان با خوشايندی همراه است.



92

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
93

یز 
پای

 / 
65

ره 
شما

 / 
هم

فد
 ه

ال
دارد، در واقع تصميم به ازدواج زودتر گرفته است.س

توابع  متعارف  تمام ويژگی های  تابع مطلوبيت در معادله ی شماره ی 3 

مطلوبيت از جمله مقعر بودن را دارد. مطلوبيت فرد نسبت به هر دو متغير 

صعودی بوده و مشتق دوم آن منفی است. اين ويژگی در مورد متغير طول 

زندگی  شروع  و  ازدواج  با  دارد.  توضيح  کمی  به  نياز  بودن  متأهل  مدت 

مشترک، فرد متأهل کسب مطلوبيت می کند و اين روند در طول عمر او تداوم 

می يابد، اما در هر سال ميزانی کمتر از سال قبل به کل مطلوبيت دوران زندگی 

او افزوده می شود و به عبارت ديگر قانون نزولی بودن مطلوبيت نهايی در 

مورد اين متغير نيز صادق است. شکل شماره ی 1 منحنی مطلوبيت دوره ی  

زندگی در قالب ازدواج را نشان می دهد. با توجه به شکل شماره ی 1، فرض 

است که مطلوبيت فرد در دوران مجرد زيستن يا قبل از ازدواج )فاصله ی مبدأ 

مختصات تا وقوع ازدواج( مقداری مثبت و ثابت است و پس از آن با نرخی 

کاهنده سال به سال افزايش می يابد. يعنی متأهل بودن در سال های اوليه ی 

پس از ازدواج در مقايسه با انتهای عمر، مقدار بزرگ تری به مطلوبيت فرد 

می افزايد. به عنوان شاهدی برای اتخاذ اين ويژگی می توان به مطالعه ی گری 

اشاره کرد که متوجه کاهش 40٪ عايدی ازدواج در طول دهه ی 1980 شد 

)Gray,1997: 841-504(. عالوه بر اين بلکبرن و کورنمن کاهش عايدی ازدواج 

Blackburn and Kore-( 10٪ در طول دهه ی 1970 را گزارش دادند  هه ميزان

man, 1994: 247-270(. بر اين اساس است که برخی محققان عايدی ازدواج 

را در طول زمان به خصوص برای مردان نزولی در نظر می گيرند.
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  ١٢

جا فرض ديگر الگو در اين. 1يابدت افزايش ميمتأهل زيستن افزوده شود، كل مطلوبيتي كه براي فرد قابل تصور اس
شود كه افق فرض مي. هاي متأهل بودن را به سن ازدواج مرتبط سازدكند تا تغييرات تعداد سالالگو نقش ايفا مي

. ماندزماني فرد محدود است و او برآوردي از طول عمر خود دارد و پس از ازدواج تا انتهاي عمر خود متأهل مي
هاي زندگي در قالب خانواده معنايي جز كاهش سن ازدواج ندارد و فردي كه تصميم به ش تعداد سالبنابراين افزاي

  .تر زندگي مشترك با همسرش دارد، در واقع تصميم به ازدواج زودتر گرفته استداشتن دوره طوالني
مطلوبيت . عر بودنهاي متعارف توابع مطلوبيت برخوردار است از جمله مقاز تمام ويژگي) 3(تابع مطلوبيت 

اين ويژگي در مورد متغير طول مدت متأهل . فرد نسبت به هر دو متغير صعودي بوده و مشتق دوم آن منفي است
كند و اين روند با ازدواج و شروع زندگي مشترك، فرد متأهل كسب مطلوبيت مي. بودن نياز به كمي توضيح دارد

- ميزاني كمتر از سال قبل به كل مطلوبيت دوران زندگي او افزوده مياما در هر سال . يابددر طول عمر او تداوم مي

منحني  1شكل . شود و به عبارت ديگر قانون نزولي بودن مطلوبيت نهايي در مورد اين متغير نيز صادق است
 ، فرض است كه مطلوبيت فرد در دوران1با توجه به شكل . دهدمطلوبيت دورة زندگي در قالب ازدواج را نشان مي

مقداري مثبت و ثابت است و پس از آن ) فاصلة مبدأ مختصات تا وقوع ازدواج(مجرد زيستن يا قبل از ازدواج 
يعني متأهل بودن در سالهاي اولية پس از ازدواج در مقايسه با . يابد اما با نرخي كاهندهسال به سال افزايش مي
توان به مطالعة ه عنوان شاهدي براي اتخاذ اين ويژگي ميب. افزايدتري به مطلوبيت فرد ميانتهاي عمر، مقدار بزرگ

عالوه بر اين بلكبرن و . شد 1980عايدي ازدواج در طول دهه % 40اشاره كرد كه متوجه كاهش ) 1997( 2گري
بر اين اساس است . را گزارش نمودند 1970در طول دهة % 10كاهش عايدي ازدواج به ميزان ) 1994( 3كورنمن

  .گيرندن عايدي ازدواج را در طول زمان به خصوص براي مردان نزولي در نظر ميكه برخي محققا

  
مطلوبيت دوران زندگي. 1شكل 

  

و ) 4(را با توجه به قيد زمان ) 3(سازي پيش روي فرد آن است كه تابع مطلوبيت با اين مقدمه، مسألة تصميم
  :ندبه حداكثر برسا) 5(قيد مخارج 

)4                                                                                                        (  

                                                 
 .كنند و لذا زندگي زناشويي برايشان با خوشايندي همراه است#ن است كه افراد در انتخاب همسر به درستي رفتار ميالبته فرض بر آ.  1

٢. Gray 
٣. Blackburn and Korenman 

ازدوا انتهاي

U

) زمان(

شكل 1. مطلوبیت دوران زندگی

تابع  اين مقدمه، مسئله ی تصميم سازی پيش روی فرد آن است که  با 

معادله ی  در  زمان  قيد  به  توجه  با  را   )3( معامله  ی شماره ی  در  مطلوبيت 

شماره ی 4 و قيد مخارج در معادله ی شماره ی 5 به حداکثر برساند:

معادله ی )4(:                                                                

معادله ی )5(:                                                                       

معادله ی شماره ی T ،4 طول عمر يا انتهای عمر فرد و S تعداد سال های 

مجرد زيستن اوست. از آنجا که فرض شده بود افراد پس از به پايان رساندن 

آموزش، وارد بازار ازدواج می شوند و ازدواج آنها به وقوع می پيوندد؛ لذا 
طول دوره ی مجرد بودن آنها با طول دوره ی تحصيالت شان برابر است.1

1- البته افراد پس از شش سالگی وارد دوره ی تحصيل می شوند و لذا به همين ميزان ميان تعداد 
سال های آموزش و تعداد سال های مجرد بودن تفاوت وجود دارد اما از آنجا که اين شش سال برای 

همه ثابت و معين است، لذا حذف آن از الگو خللی در بحث ايجاد نمی کند.
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قيد مخارج در معادله ی شماره ی 5، بيان گر برابر بودن مخارج کل دوران س

زندگی فرد(C)  با درآمد اوست. يعنی فرد در طول زندگی می تواند قرض 

بگيرد يا قرض بدهد، اما در طول عمر خود در مجموع هزينه ای برابر با کل 

تعريف  زير  به صورت  فرد  درآمد  تابع  اکنون  دارد.  عايد شده  درآمدهای 

می شود:

معادله ی )6(:                                

طبق تابع درآمد در معادله ی 6، فرد از دو منبع کسب درآمد می کند؛ يکی 

سرمايه ی انسانی انباشت شده در خود که از طريق آموزش محقق می شود 

منابع درآمدی  )عبارت اول در سمت راست معادله ی 6( و ديگری ساير 

 (y)مانند درآمد دارايی ها، کمک های انتقالی از سوی والدين و غيره. منبع 

اول مبتنی بر نظريه ی سرمايه ی انسانی است که به وجود رابطه ی مستقيم 

ميان آموزش و درآمد ناشی از کار بازاری اشاره دارد و باعث ايجاد درآمد 

در دوران متأهل بودن می شود. بر خالف درآمد ناشی از انباشت سرمايه ی 

انسانی )آموزش( که فقط پس از ازدواج عايد می گردد، ساير منابع درآمدی 

در کل دوران زندگی فرد تحصيل کردنی است. زمانی که يک فرد مجرد 

است، تنها همين منبع درآمدی برای او وجود دارد و با استفاده از اين درآمد، 

دوره ی تحصيل خود را از سر می گذراند.

با توصيفی که راجع به ساير منابع درآمدی شد، يک داللت ضمنی مطرح 

می شود. خاستگاه اقتصادی شخص و طبقه ای که او به آن تعلق دارد نقش 

تعيين کننده ای در ميزان درآمد ناشی از ساير منابع )غير از کار کردن( دارد؛ 
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برای فردی که عضو طبقه ی مرفّه جامعه است، در طول دوره ی مجرد بودن 

به منابع انتقالی بزرگ تری دسترسی دارد تا آن کسی که به طبقه ی پايين و 

فقير جامعه تعلق دارد. همچنين است تفاوت افراد بر اساس ميزان ارثی که 

به آنها می رسد. اعضای طبقه ی باالی اقتصادی در مقايسه با اعضای طبقه ی 

پايين برای بازماندگان خود ارث بيشتری به جای می گذارند و اين تفاوت 

در ميزان ارث منشأ تفاوت در ميزان درآمد ناشی از آن دارايی به ارث رسيده 

خواهد گرديد.

به منظور روشن شدن تحليل و تأمين هدف اصلی الگو، الزم است که 

تصريح خاصی از تابع درآمد به خصوص در رابطه با جزء سرمايه ی انسانی 

)تابع  f( صورت گيرد. تابع )7( چنين امری را محقق می کند:

معادله ی )7(                                                                            

فرض منظور در تابع )7( اين است که ميان سطح تحصيالت که با تعداد 

سال های آموزش اندازه گيری می شود و درآمد فرد يک رابطه ی خطی برقرار 

بازدهی  نرخ  و  بوده  آموزش  بر حسب  e شيب خط درآمد  پارامتر  است. 

نرخ  از  مثبت  تابعی  را  پارامتر  اين  که  است  مناسب  نام می گيرد.  آموزش 

بازدهی داخلی آموزش1 (r) در نظر گرفت به اين معنا که هرچه نرخ بازدهی 

داخلی آموزش باالتر باشد، آموزش کسب شده توسط فرد، با حفظ ثبات 

ساير شرايط، درآمد بيشتری را برای او به ارمغان می آورد و اين معادل با 

1- نرخ بازدهی داخلی آموزش، نرخ بهره ای است که ارزش حال تمام منافع حاصل از سرمايه گذاری 
در آموزش در طول زندگی را برابر با هزينه ها قرار می دهد.



96

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
93

یز 
پای

 / 
65

ره 
شما

 / 
هم

فد
 ه

ال
بيشتر بودن نرخ بازدهی آموزش است. اين رابطه را به صورت ذيل می توان س

نوشت:

معادله ی )8(                                                                           

اکنون الگو برای حل مسئله ی فرد در زمينه ی سن ازدواج مهياست. با 

جاگذاری قيود )4( و )7( در تابع مطلوبيت )3( و در نظر داشتن معادله ی )8( 

و سپس گرفتن مشتق جزئی نسبت به تعداد سال های آموزش و برابر صفر 

قرار دادن نتيجه، شرط مرتبه ی  اول زير به دست می آيد:

معادله ی )9(                                                                                              

سمت چپ شرط تعادل 9 نسبت مطلوبيت نهايی طول دوره ی متأهل 

بودن يا زندگی در قالب خانواده به مطلوبيت نهايی درآمد است. حال می توان 

بر اساس نتيجه ی برآمده از اين شرط تعادل، در مورد تصميم سازی برای سن 

ازدواج اظهار نظر کرد.

در قالب تحليل ايستای مقايسه ای می توان با ثابت در نظر گرفتن ساير 

شرايط و تمرکز بر متغير مّد نظر، نحوه ی رفتار افراد در رابطه با آن متغير مثاًل 

سن ازدواج را بررسی کرد و فرضيه هايی را در اين ارتباط مطرح کرد. برای 

اين کار از شرط مرتبه ی اول در معادله ی 9 استفاده می شود.

و سن  افراد  ارتباط جنسيت  پرداخت،  آن  به  بايد  که  اولين موضوعی 

ازدواج است. به اين معنا که آيا مردان و زنان در تصميم گيری برای ورود به 

بازار ازدواج با هم تفاوت دارند يا خير. ظاهراً شرط مرتبه ی اول )9( در مورد 

تفاوت جنسيتی سن ازدواج ساکت است، اما با استناد به برخی مطالعات 
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تجربی و تبيين های نظری راجع به تفاوت نرخ دستمزد مردان و زنان در بازار 

کار می توان به تفاوت سن ازدواج آنها گريزی زد. موضوع تفاوت جنسيتی 

درآمد يا دستمزد، ادبياتی گسترده و خاص خود را دارد که در اين مقاله مجال 

بحث در مورد آن وجود ندارد و موضوعيتی نيز در ضمن چرخه ی زندگی 

خانوار ندارد اما در اينجا فقط از آن برای بحث پيش روی استفاده می شود.

مطلب  اين  گواه  دارند.  مردان  از  کمتری  درآمد  متوسط  طور  به  زنان 

شواهدی است که مهربانی در تحقيق خود مبنی بر بيشتر بودن درآمد مردان 

نسبت به زنان در شهر تهران را نشان داد. اين مسئله مختص شهر تهران يا 

جامعه ی ايران نبوده، بلکه اولين داده های مربوط به کارگران کارخانه ها و 

کشاورزی در نيمه ی اول قرن نوزدهم در اياالت متحده نشان می دهد که 

درآمد زنان تقريباً 30٪ تا 45٪ درآمد مردان بوده است. 150 سال پس از آن 

در آغاز قرن 21، نسبت جنسی درآمدها از ميزان مربوط به قرن 19 بسيار 

فراتر رفته اما هنوز با برابری درآمدی فاصله دارد. در سال 2006، ميانه ی 

درآمد زنان کارگر تمام وقت در طول سال برابر با 76/9٪ درآمد مردان کارگر 

.)Hoffman & Averett, 2010: 254( تمام وقت بود

در زمينه ی وجود اختالف ميان درآمد يا نرخ دستمزد مردان و زنان چند 

پرداخته  با بحث حاضر  از موارد مرتبط  به يکی  دليل ذکر شده است که 

و  مردان  دستمزد  نرخ  بودن  متفاوت  توضيح  روش های  از  يکی  می شود. 

انسانی ميان  بازار کار، ميزان متفاوت سرمايه گذاری در سرمايه ی  زنان در 

آنهاست. ممکن است افراد در مورد سرمايه گذاری در سرمايه ی انسانی بر 
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اساس نرخ بازدهی آن تصميم گيری  کنند. مطالعات مختلف نشان می دهند س

که زنان پس از ازدواج زمان بيشتری را به کار و توليد خانگی اختصاص 

می دهند )مهربانی، 1391؛ مهربانی و همکاران، 1393: 50-31(. همچنين آنها 

به دليل مسئوليت های طبيعی همچون به دنيا آوردن فرزند، نسبت به مردان 

تعلق کمتری به بازار کار دارند. بنابراين زنان پيش بينی می کنند که به منظور 

انجام مسئوليت های خانوادگی سال های بيشتری را در خارج از بازار کار 

سپری  کنند و به خانه داری بپردازند. از اين رو بازده مالی سرمايه گذاری در 

آموزش و به تبع آن نرخ بازدهی آموزش برای زنان پايين تر از همين نرخ 
برای مردان است.1

اکنون با توصيفی که از تفاوت نرخ بازدهی آموزش مردان و زنان شد، 

می توان در مورد تفاوت سن ازدواج آنها نيز اظهار نظر نمود. طبق شرط 

مرتبه ی اول )9(، باالتر بودن نرخ بازدهی آموزش برای مردان، ايجاب می کند 

که سمت چپ رابطه ی تعادلی نيز در سطح باالتری باشد تا شرط تعادل 

برقرار بماند. نحوه ی تعديل سمت چپ شرط تعادل به دو صورت ممکن 

است. يک حالت آن است که طبق معادله ی شماره ی )7( به دنبال افزايش 

درآمد ناشی از باالتر بودن نرخ بازدهی آموزش مردان و پايين تر قرار گرفتن 

مطلوبيت نهايی درآمد، تعادل برقرار شود و لذا مطلوبيت نهايی سال های 

متأهل بودن بدون تغيير بماند. در اين حالت که تعديل فقط بر مطلوبيت 

1- هافمن و اورت محاسبه کردند که نرخ بازدهی داخلی يک مدرک دانشگاهی در سال 2006 برای 
زنان برابر با 11/5٪ و برای مردان 13/7٪ است )هافمن و اَورت، 2010: 295(.
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نهايی درآمد واقع می شود، طول زندگی مشترک و از اين رو سن ازدواج هيچ 

تغييری نمی کنند و در نتيجه نمی توان انتظار وجود تفاوت ميان سن ازدواج 

مرد و زن را داشت. حالت ديگر تعديل طبق شرط شماره ی )9( آن است 

که مردان ـ که نرخ بازدهی آموزش باالتری دارند ـ تصميم به کاهش طول 

دوره ی زندگی در قالب ازدواج  (M)بگيرند و در نتيجه سن باالتری را در 

مقايسه با زنان برای ازدواج انتخاب کنند تا از اين طريق مطلوبيت نهايی طول 

مدت ازدواج افزايش يابد. بنابراين طبق نظريه، سن ازدواج مردان بزرگ تر 

يا مساوی سن ازدواج زنان خواهد بود. بر اين اساس، فرضيه های آزمون 

می تواند موارد زير باشد:

فرضیهی1.سنازدواجمردانبیشاززناناست.

تجربی  مطالعات  در  که  ازدواج  سن  تعيين  در  ديگر  تأثيرگذار  متغير 

محققان نيز بدان توجه شده، آموزش است. الگوی ارائه شده، در مورد اثر 

آموزش کاماًل واضح و شفاف است. از آنجا که طبق يک فرض واقع گرای به 

کار رفته در الگو، افراد صبر می کنند تا پس از فارغ التحصيل شدن وارد بازار 

ازدواج شوند، لذا پر واضح است که افزايش طول دوره ی تحصيل و کسب 

مدارج علمی باالتر باعث افزايش سن بهينه ی ازدواج نيز می شود. 

درآمد، آخرين و مهم ترين متغيری است که در اين الگو بررسی می شود 

و بر اساس ادبيات نظری ارائه شده در قسمت های قبل متغيری است که اثر 

آن در سن ازدواج بيشتر مورد مناقشه و چالش است. در اين الگو همان طور 

که در معادله ی شماره ی )7( نشان داده شد، درآمد دوران زندگی دو منشأ 
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دارد؛ يکی آموزش و ديگری ساير منابع. از آنجا که درآمد حاصل از آموزش س

تنها پس از ازدواج محقق می شود، لذا فقط ساير منابع درآمدی (y) است که 

در تعيين سن ازدواج به بحث گذاشته می شود. اهميت اين منشأ درآمدی آن 

است که تعلق فرد تصميم گير به طبقه ی اقتصادی در مورد زمان ورود به بازار 

ازدواج را نشان می دهد و بيان گر تفاوت تصميم گيری طبقات اقتصادی در 

اين باره است. يک فرد مجرد، تنها از کمک های انتقالی خانواده ی خود و يا 

دارايی به جا مانده برايش کسب درآمد می کند که اين موضوع بسيار وابسته 

به خاستگاه اقتصادی اوست.

با رجوع به شرط تعادل )9( می توان نحوه ی تأثيرپذيری سن ازدواج از 

درآمد را رصد کرد. به فرض ساير منابع درآمدی در دوره ی مجرد بودن افزايش 

يابد. از آنجا که سمت راست شرط تعادل يک پارامتری است که تحت تأثير 

درآمد قرار ندارد، لذا با کاهش مطلوبيت نهايی درآمد (UI) حتماً بايد مطلوبيت 

نهايی سال های ازدواج (UM) نيز کاهش يابد تا تعادل برقرار بماند. بدين خاطر 

فرد تصميم خواهد گرفت که تعداد سال های بيشتری را برای زندگی در قالب 

ازدواج برگزيند و در نتيجه در سن پايين تری ازدواج کند تا رفتارش بهينه باشد. 

با اين وصف فرضيه ی مرتبط با درآمد به صورت ذيل است:

فرضیهی2.افزایشدرآمدبهکاهشسنازدواجمنجرمیشود.

با طبقه ی  يا اعضای خانواده های  افراد پر درآمد  اين فرضيه  بر اساس 

اقتصادی باال زودتر ازدواج می کنند و افراد فقير يا عضو طبقات پايين جامعه 

در سن باالتری وارد بازار ازدواج می شوند.
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5. نمونه و متغیرها

به منظور برآورد اثر عوامل ياد شده در باال در سن ازدواج، از دو نمونه  

متأهل  زنان  و  مردان  از   است  عبارت  آماری  جامعه ی  می شود.  استفاده 

حداقل 35 ساله و ساکن شهر تهران. به منظور تعيين حجم نمونه از روش 

کوکران استفاده شده است. بر اساس مطالعه ی صورت گرفته در مورد روش 

تعيين حجم نمونه روش کوکران با توجه به درجه ی دقت1 يا همان خطای 

نمونه گيری2 برابر با 5٪± و سطح اطمينان 95٪، حجم نمونه ی مورد نياز 

برای جامعه ی آماری با بيش از 100000 عضو برابر با 400 مشاهده است، 

اما با اين حال از 415 مشاهده برای مردان متأهل و 409 مشاهده برای زنان 

متأهل استفاده می شود )Israel, 2009(3. آمار توصيفی نمونه ها در دو جدول 

شماره های 1 و 2 ارائه شده است.
جدول 1. آمار توصیفی مردان متأهل

انحراف معیارحداقلحداکثرمیانهمیانگینمتغیرها

26/082655155/5سن در اولین ازدواج

952/98005000150520/06درآمد )10 هزار ریال(

12/04122204/8آموزش

48/446883411/09سن

2/622901/5تعداد فرزند

منبع: یافته های تحقیق

1- Precision level
2- Sampling error

3- اين اطالعات عمدتاً در روزهای انتهايی سال 1390 جمع آوری شده اند.
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جدول 2. آمار توصیفی زنان متأهلس

انحراف معیارحداقلحداکثرمیانهمیانگینمتغیرها

21/052139105/1سن در اولین ازدواج

246/4070000531/7درآمد )10 هزار ریال(

11/6122204/9آموزش

46/34670347/5سن

2/42601/1تعداد فرزند

منبع: یافته های تحقیق

درباره ی حداقل سن افراد متأهل در جداول شماره ی 1 و 2 بايد تذکر داد 

حداقل سن در نظر گرفته شده برای افراد متأهل، 35 سال است اما در اين 

دو جدول مشاهده می شود که حداقل سن برابر با 34 سال است. دليل اين 

يک سال تفاوت در آن است که چون عمده ی اطالعات در روزهای انتهايی 

سال 1390 جمع آوری شده اند از اين رو برخی از افراد که متولد سال 1356 

بوده اند و در واقع وارد 35 سالگی شده بودند نيز خود را 35 ساله معرفی 

کرده اند. بنابراين از آنجا که به جای پرسش از سن افراد در پرسشنامه، سال 

تولد آنها خواسته شده است تا سن افراد به طور دقيق منعکس شود و از 

هرگونه انحراف عمدی يا سهوی در برآورد سن پرهيز شود؛ لذا از تفاضل 

دو سال 1390 و 1356، سن 34 سال به دست آمد و چون اين دسته از افراد 

وارد سن 35 سالگی شده اند، در نمونه قرار داده شده اند.



103

13
93

یز 
پای

 / 
65

ره 
شما

 / 
هم

فد
 ه

ال
س

تحلیل اقتصادی تصمیم گیری برای سن ازدواج

اثر  ـ  داده شد  آنها  ويژگی های  که شرح  ـ  موجود  داده های  اساس  بر 

عوامل مختلف در سن در اولين ازدواج برآورد می شود. برای اين امر ابتدا 

با  و سپس  می شود  گرفته  کار  به  متأهل جدا جدا  زنان  و  مردان  نمونه ی 

درآميختن اين دو نمونه، از يک نمونه ی کلی استفاده می شود تا هم ميزان 

مشاهدات افزايش يابد و هم امکان آزمون فرضيه ی شماره ی 1 که به تفاوت 

جنسيتی سن ازدواج اشاره دارد، فراهم آيد. متغير جنسيت يک متغير مجازی 

است که برای مردان عدد يک و برای زنان صفر را در برمی گيرد.

در معادالت برآورد شده عالوه بر آموزش، درآمد و جنسيتـ  که ارتباط 

مستقيم به فرضيه های مطرح شده دارند ـ از سن، تعداد فرزند1 و طبقه ی 

اقتصادی که افراد به هنگام ازدواج به آن تعلق داشته اند نيز به عنوان متغير 

مستقل استفاده می شود تا رابطه ی ميان متغيرها صحيح تر برآورد شود2.

استفاده از سه متغير اخير بنا بر داليلی انجام شده که ذکر آنها ضروری 

کار گرفته  به  از محققان  برخی  متغيرها توسط  اين  آنکه  از  است. گذشته 

شده اند، می توان داليل استفاده از هر يک را به شرح ذيل توضيح داد. سن 

افراد به هنگام مشاهده و جمع آوری اطالعات بدين خاطر در رگرسيون ها 

1-  برخی محققان خارجی نيز از تعداد فرزند به عنوان يک عامل اثرگذار استفاده کرده اند. به همين 
منظور از اين عامل به عنوان متغير کنترل که خارج از الگو و تابع مطلوبيت )3( قرار دارد استفاده 

می شود.
2-  بدون ترديد عامل قوميت نيز در تصميم سازی برای سن ازدواج مهم است اما با توجه به ساکن 
بودن همة افراد نمونه در شهر تهران، فرض گرفته می شود که اختالف ساليق در اين زمينه کمتر 
باشد و زندگی در کنار يکديگر اقوام گوناگون را به يکسو همگرا ساخته باشد. به عالوه معيار تعيين 
قوميت يک فرد چندان روشن نيست زيرا مثاًل پدر و مادر يک فرد می توانند از اقوام مختلف باشند.
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لحاظ می شود که آثار مربوط به گروه همساالن1 و الگوهای چرخه ی زندگی س

متغيرهای مستقل ثابت در نظر گرفته شوند.

تعداد فرزندان و تعداد مطلوب فرزند در زمان ازدواج عوامل ديگری 

هستند که برای کنترل عوامل مؤثر در سن ازدواج لحاظ می شوند. اگر ساليق 

يا رجحان های مربوط به کودکان يک توزيع در جامعه داشته باشد، آن گاه 

بيشتر  فرزندان  داشتن  به  افرادی که  فرزند،  قيمت  نظر گرفتن  ثابت در  با 

تمايل دارند، زودتر ازدواج خواهند کرد. به عالوه، با ثابت در نظر گرفتن 

ساليق، اشخاصی که برای فرزنددار شدن هزينه ی پايين تری دارند نيز تمايل 

به ازدواج زود هنگام تر دارند. از اين رو انتظار می رود ميان تعداد فرزندان و 

سن ازدواج رابطه ی منفی برقرار باشد. چنين رابطه ای در مورد تعداد مطلوب 

فرزند از ديد فرد در زمان ازدواج نيز انتظار می رود.

عامل مهم ديگر در تعيين سن ازدواج افراد، وضعيت اقتصادی خانوادگی 

آنهاست. چنان که گفته شد برخی از محققان مانند ولند و دونبار )1997( و 

ماتسوشيتا )1989( به نقش موقعيت اقتصادی والدين در تعيين سن ازدواج 

فرزندانشان توجه داشته اند. همان طور که در ارتباط با فرضيه ی شماره ی 3 مطرح 

شد، خاستگاه اقتصادی افراد تأثير زيادی در ميزان درآمد آنها در دوره ی قبل از 

ازدواج دارد و در نتيجه اين مسئله می تواند تأثير شگرفی در رجحان های افراد 

نسبت به ازدواج و سن ورود به آن داشته باشد. بنابراين افرادی که اطالعات آنها 

اخذ شده است به سه طبقه ی مرفه )باال(، متوسط و پايين تقسيم شدند، اما اين 

1- Cohort-effects
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تفکيک طبقاتی به زمان گردآوری مشاهدات مربوط نمی شود بلکه از افراد متأهل 

خواسته شد تا وضعيت اقتصادی خانواده ی خود را در زمان ازدواج مشخص 

کنند. ميزان مشارکت افراد از طبقات مختلف در نمونه به اين صورت است که 

در حدود 11٪ به طبقه ی باال، 66٪ به طبقه ی متوسط و 23٪ به طبقه ی پايين 

تعلق داشته اند.

ــی از ضعف های موجود در برخی از مطالعات مربوط به رابطه ی درآمد  يک

و سن ازدواج که محققان در بخش 3 انجام داده اند، آن است که نرخ دستمزد يا 

درآمد افراد متأهل را در يک مقطع زمانی به دست آورده  و رابطه ی آن را با سن 

ازدواج بررسی کرده اند. اين رويه نمی تواند لزوماً بيان کننده ی رابطه ی واقعی ميان 

اين دو متغير باشد چرا که اصوالً وضعيت درآمدی افراد به هنگام ازدواج است 

که در سن ازدواج آنها مؤثر است. در حالی که اين امکان وجود دارد تا با گذشت 

زمان وضع درآمدی افراد دگرگون شود و در اين صورت رابطه ی مشاهده شده 

ــان درآمد و سن ازدواج گمراه کننده خواهد بود. به منظور فائق آمدن بر اين  مي

مشکل، دو متغير مجازی به صورت طبقه ی متوسط و طبقه ی پايين در نظر گرفته 

ــد که در صورت تعلق فرد به هر يک از اين دو طبقه، متغير مربوطه عدد  شده ان

ــک را اختيار می کند و در غير اين صورت )تعلق به طبقه ی باال( صفر خواهد  ي

بود. استفاده از اين متغيرها روش مناسبی برای اندازه گيری اثر درآمد غير اکتسابی 

از بازار کار در سن ازدواج است؛ چرا که افراد متعلق به طبقات اقتصادی مختلف 

ــی متفاوتی به منابع درآمد و ثروت دارند و اين عامل همان است که در  دسترس

الگوی معرفی شده در بخش 4 به عنوان متغير درآمد در سن ازدواج مؤثر است.
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6. یافته های پژوهش س

معادالت رگرسيونی مربوط به اثر متغيرهای معرفی شده در سن ازدواج 

به صورت تفکيک جنسيتی در جداول شماره ی 3 و 4 و بر اساس نمونه ی 

زده  تخمين   5 شماره ی  جدول  در  زنان(  و  مردان  اطالعات  )تجميع  کل 

شده اند. در تمام اين معادالت متغير وابسته ی سن در اولين ازدواج به کار 

رفته است و همه ی متغيرها به شکل غير لگاريتمی در رگرسيون ها ظاهر 

شده اند. در هر جا که متغيری به صورت لگاريتمی وارد شده باشد، به آن 

اشاره می شود. معادالت به روش حداقل مربعات معمولی برآورد شده اند 

و از خطاهای معيار و کواريانس های سازگار با ناهمسانی واريانس استفاده 

شده است.

تخمين معادالت با در نظر گرفتن متغير آموزش به تنهايی آغاز و سپس 

ساير متغيرها اضافه می شوند. به منظور بررسی استحکام1 ضرايب متغيرهای 

می گيرند.  قرار  نظر  مد  معنی داری ضرايب  و  معيار عالمت  دو  الگو  اصلی 

مالحظه می شود که با اضافه شدن متغيرها، مثبت و معنادار بودن ضريب آموزش 

همچنان برقرار است و خللی در آن ايجاد نشده است. همچنين ضريب درآمد 

در اغلب موارد از لحاظ آماری بی معنی است که داللت بر بی تأثير بودن  اين 

عامل در تصريح های مختلف دارد. متغيرهای سن، تعداد فرزند و جنسيت نيز 

در رگرسيون های مختلف عالمت يکسان و وضعيت معنادار مشابهی دارند که 

نشان دهنده ی استحکام باالی ضرايب به دست آمده و قابليت اتکا به نتايج است.

1- Robustness check
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جدول 3. عوامل مؤثر بر سن ازدواج مردان

رگرسیون ها

)5()4()3()2()1(متغیرهای مستقل

*0/23آموزش

)3/2(
1/44**†
)2/46(

0/19*†
)2/7(

1/53*†
)2/6(

2/4*

)3/8(

0/0002-درآمد
)-0/5(

-0/0002
)-0/5(

-5/5×10-5

)-0/13(
-3×10-5

)-0/07(
0/0003
)0/68(

*0/17سن

)4/6(
0/09*

)3/2(
0/17*

)4/7(
0/07*

)2/8(

*1/9-تعداد فرزند

)-6/9(
-1/8*

)-6/9(

*0/96-تعداد مطلوب فرزند

)-5/9(
-0/84*

)-5/5(

1/24طبقة متوسط
)1/4(

1/7**

)2/07(

1/34طبقة پایین
)1/4(

0/95
)1/09(

*23/3جزء ثابت

)22/1(
19/1*

)8/6(
21/9*

)12/05(
17/4*

)7/3(
16/8*

)7/2(

0/040/260/130/260/14معیار 

384366374366358تعداد مشاهدات

نکته:*معناداردرسطحاحتمال1%و**معناداردرسطحاحتمال5%است.†متغیربهصورتلگاریتمیاست.اعدادداخل

پرانتزدرذیلضرایبآمارۀtاست.

طبق نتايج نشان داده شده در دو جدول شماره ی 3 و 4، آموزش اثر مثبت 

و معناداری در سن ازدواج مردان و زنان دارد اما درآمد اثر معنی داری را 

نشان نمی دهد. اين يافته ها مؤيد اين  است که آموزش عاملی برای به تعويق 

انداختن ازدواج است اما در عين حال نمی تواند فرضيه شماره ی 2 را رّد کند 

چرا که درآمد افراد، درآمد کنونی آنها به هنگام مشاهده است نه درآمد در 
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در زمان ازدواج اثری تقريباً مطابق با انتظار دارند؛ به اين صورت که به ترتيب 

اثر معنی دار مثبت و منفی در سن ازدواج دارند. اين يافته ها با شواهد بسياری 

از مطالعات از جمله کيلی مطابقت دارد. 

اثر تعداد فرزندان و تعداد مطلوب فرزند در زمان ازدواج  منفی بودن 

نشان می دهد که در شهر تهران نيز همانند بسياری از ساير نقاط جهان، افراد 

خواستار فرزندان بيشتر، در سن پايين تری ازدواج می کنند تا بتوانند به تعداد 

دلخواه از فرزند دست يابند. البته اين رابطه از سوی تعداد فرزند به سن 

ازدواج می تواند جهت معکوس هم داشته باشد، به اين معنا که آن دسته از 

افرادی که به هر دليلی به جز خواستن فرزندان زياد، زودتر ازدواج می کنند، 

زمان بيشتری را در قالب خانواده و ازدواج به سر می برند؛ لذا با فرض يکسان 

بودن رجحان های افراد مختلف در مورد تعداد فرزند و از اين رو مشابه بودن 

رفتار باروری، اين افراد فرزند بيشتری خواهند داشت. 
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جدول 4. عوامل مؤثر در سن ازدواج زنان

رگرسیون ها

متغیرهای 
)5()4()3()2()1(مستقل

*0/48آموزش

)9/5(
0/38*

)6/5(
0/52*

)9/7(
0/37*

)6/4(
0/51*

)9/3(

0/0005درآمد
)1/01(

0/0003
)0/9(

0/0004
)0/89(

0/0004
)1/1(

0/0004
)1/08(

*0/16سن

)5/6(
0/1*

)3/06(
0/16*

)5/6(
0/1*

)3/1(

*1/8-تعداد فرزند

)-7/3(
-1/75*

)-7/09(

تعداد مطلوب 
فرزند

-0/54**

)-2/52(
-0/55**

)-2/5(

**1/65طبقة متوسط

)2/3(
1/97**

)2/3(

0/69طبقة پایین
)0/7(

0/85
)0/83(

*15/2جزء ثابت

)25/6(
13/3*

)7/5(
11/4*

)6/1(
11/9*

)6/2(
9/9*

)4/9(

0/230/350/260/370/28معیار 

395392381392381تعداد مشاهدات

نکته:*معناداردرسطحاحتمال1%و**معناداردرسطح5%.اعدادداخلپرانتزدرذیلضرایبآمارۀtاست.

اقتصادی  آخرين متغيرهای حاضر در جداول شماره ی 3 و 4 طبقات 
هستند. در مورد مردان هر دو متغير طبقه ی متوسط و پايين از لحاظ آماری 
و  مثبت  متوسط ضريب  طبقه ی  متغير  زنان  مورد  در  اما  هستند،  بی معنی 
معنی داری دارد که نشان می دهد عضويت زنان در طبقه ی متوسط جامعه به 

باال رفتن سن ازدواج آنها منجر می شود.
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اکنون شواهد به دست آمده از نمونه ی کل افراد متأهل تفسير می شود س

که معادالت برآورد شده ی آن در جدول شماره ی 5 گزارش شده است. در 

نمونه ی کل، آموزش همچنان اثر مثبت و معناداری در سن ازدواج دارد اما 

نکته ی جالب توجه مثبت و معنادار بودن اثر درآمد در رگرسيون )1( است. 

بر اين اساس فقط می توان چنين عنوان کرد که اشخاص با درآمد باالتر در 

حال حاضر، سن ازدواج باالتری داشته اند. البته همان گونه که پيشتر توضيح 

داده شد، اين رابطه نمی تواند ناقض فرضيه ی 2 باشد.
جدول 5. عوامل مؤثر در سن ازدواج، نمونة کل افراد متأهل

رگرسیون ها

)5()4()3()2()1(متغیرهای مستقل

آموزش
0/31*

)6/4(
0/24*

)5/07(
0/38*

)8/2(
0/25*

)5/2(
0/37*

)7/9(

درآمد
0/002*

)4/7(
0/0001
)0/6(

0/0002
)0/95(

0/0002
)0/9(

0/0003
)1/3(

سن
0/17*

)6/4(
0/08*

)3/5(
0/17*

)6/5(
0/08*

)3/7(

تعداد فرزند
-1/9*

)-9/6(
-1/86*

)-9/2(

تعداد مطلوب فرزند
-0/68*

)-5/1(
-0/68*

)-4/9(

جنسیت
4/76*

)11/2(
4/6*

)9/7(
4/71*

)10/9(
4/6*

)10/07(

طبقة متوسط
1/54*

)2/7(
2/02*

)3/3(
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رگرسیون ها

)5()4()3()2()1(متغیرهای مستقل

طبقة پایین
1/22***

)1/92(
1/05
)1/5(

جزء ثابت
18/2*

)25/2(
14/4* 
)10/6(

14/1*

)10/9(
12/8*

)8/7(
12/5*

)8/5(

0/170/420/310/420/33معیار 

783781761781761تعداد مشاهدات

نکته:*معناداردرسطحاحتمال1%و***معناداردرسطح10%.اعدادداخلپرانتزدرذیلضرایبآمارۀtاست.

آنچه حائز اهميت است، بی معنی شدن ضريب درآمد در رگرسيون های 

در جدول   )1( رگرسيون  از  کامل تری  تقريباً  الگوی  که  است   )5( تا   )2(

شماره ی 5 هستند. با نگاهی به معيار  مشاهده می شود که هر چه تعداد 

متغيرهای مستقل بيشتری در رگرسيون ها گنجانده می شود، مقدار معيار 

 نيز افزايش می يابد. اين موضوع داللت بر آن دارد که به منظور قضاوت 

متغير  تعداد  بيشترين  که  است رگرسيون هايی  بهتر  متغيرها،  آثار  مورد  در 

مستقل را دارند؛ مالک قرار داد.

در رگرسيون های )2( تا )5( جدول شماره ی 5، ضريب متغير جنسيت 

مثبت و معنادار است که اين يافته مهر تأييدی بر فرضيه ی شماره ی 1 و 

بيشتر بودن سن ازدواج مردان از زنان است. بررسی ضرايب اين متغير نشان 

می دهد که سن در اولين ازدواج برای مردان حدود 4/6 تا 4/7 سال بيش از 
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و معنادار است. اين مطلب حاوی نکته ی مهمی است بدين ترتيب که افراد 

فقير يا عضو طبقه ی متوسط در مقايسه با افراد مرفه و پر درآمد جامعه سن 

ازدواج باالتری دارند. به عبارت ديگر افراد پر درآمد يا کسانی که به دليل 

تعلق به طبقه ی مرفه يا بااليی در توزيع درآمد، از درآمد غير دستمزدی يا غير 

بازاری بيشتری به هنگام مجرد بودن منتفع می شوند، زودتر ازدواج می کنند. 

اين يافته به روشنی مطابق با ادعای مطرح شده در فرضيه ی شماره  2 است 

و با الگوی بکر و کيلی نيز هماهنگی دارد اما پيش بينی نظری برگستروم و 

بگنولی را رّد می کند.
جدول 6. بررسی تمایز جنسیتی عوامل مؤثر بر سن ازدواج، نمونة کل

آمارۀ tضریبمتغیرهای مستقل

3/07*0/177آموزش × جنسیت

0/00010/28درآمد × جنسیت

3/42*0/079سن × جنسیت

5/1-*0/873-تعداد مطلوب فرزند × جنسیت

2/12**1/608طبقة متوسط × جنسیت

0/7270/95طبقة پایین × جنسیت

56/2*20/9جزء ثابت

0/229معیار 

761تعداد مشاهدات

نكته: * معنادار در سطح احتمال 1% و ** معنادار در سطح %5. 
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شواهد ارائه شده در جدول شماره ی 6 اثر عوامل مختلف را به صورت 

اين رويه بررسی  اتخاذ  از  از عامل جنسيت نشان می دهد. هدف  مضربی 

اثر عوامل مذکور در سن ازدواج ميان مردان و زنان است.  متفاوت بودن 

مالحظه می شود که مردان و زنان در رابطه با اثر چهار عامل آموزش، سن، 

تعداد مطلوب فرزند و تعلق به طبقه ی متوسط با يکديگر متفاوت اند اما در 

اين  بر  ندارد.  ميانشان وجود  تمايزی  فقير  به طبقه ی  تعلق  مورد درآمد و 

اساس مردان در مقايسه با زنان که از لحاظ سطح آموزش و سن با يکديگر 

يکسان هستند و هر دو در طبقه ی متوسط حضور دارند، سن ازدواج باالتری 

دارند ولی در مورد درآمد و تعلق به طبقه ی فقير تفاوتی مشاهده نمی شود. 

در نقطه ی مقابل، در صورتی که مردان و زنان در زمان ازدواج داشتن تعداد 

پايين تر  فرزند يکسانی را مطلوب بدانند، آن گاه سن ازدواج برای مردان 

خواهد بود. به عبارت ديگر در صورت يکسان بودن رجحان ها در مورد 

تعداد فرزند، مردان نسبت به زنان تمايل به ازدواج زود هنگام تری دارند.

بحث و نتیجه گیری

نظريه ی اقتصادی به دليل ابتناء بر رفتار انسان قابليت تبيين تصميم سازی 

افراد در زمينه های مختلف زندگی اجتماعی را دارد. از جمله موضوعاتی 

که در همين ارتباط تحقيق و پژوهش شده، سن ازدواج است که الگوهای 

متنوعی با نتايج متفاوت به منظور تحليل آن ارائه شده است. در الگوهای 

موجود که هر يک از منظری خاص به تبيين موضوع پرداخته اند و بيشتر 

برای تحليل اثر درآمد در سن ازدواج طراحی شده اند، ضعف هايی به چشم 
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می خورد، از جمله ناديده گرفتن صريح عواملی همچون جنسيت افراد و س

نگاهی  مقاله،  اين  در  الگوی طراحی شده  رو،  اين  از  آنها.  آموزش  سطح 

جامع تر به موضوع دارد؛ چرا که هم زمان بر سه جنبه از سن ازدواج يعنی 

جنسيت، آموزش و درآمد تأکيد می کند. 

اين الگو چرايی تفاوت سن ازدواج مرد و زن را توضيح می دهد که با 

شواهد به دست آمده نيز تطبيق دارد. استدالل آن است که تفاوت در نرخ 

بازدهی سرمايه گذاری در سرمايه ی انسانی به صورت آموزش ميان مرد و 

زن می تواند يک عامل مهم در بروز چنين تفاوتی باشد. اين در حالی است 

نداشتند و  توجه چندانی  تفاوت جنسيتی  به موضوع  پيشين  مطالعات  که 

شواهدی را در اين راستا ارائه نکردند؛ لذا يک وجه مميز مطالعه پيش رو با 

ساير مطالعات در اينجا مشخص می شود. 

تشکيل  افتادن  تعويق  به  طريق  از  ازدواج  سن  در  آموزش  مثبت  اثر 

خانواده در پی طوالنی تر شدن دوره ی سرمايه گذاری در سرمايه ی انسانی 

و لذا کوتاه تر شدن دوره ی زندگی مشترک توجيه پذير است. در اين مطالعه 

نيز هماهنگ با شواهد به دست آمده توسط ديگر محققان، اثر مثبت آموزش 

در سن ازدواج مشاهده شد. اين سازگاری نتايج برگرفته از جوامع مختلف، 

مؤيد مانع بودن تحصيل برای ازدواج در فرهنگ های مختلف است. 

چالش برانگيزترين موضوع در تبيين مسئله ی سن ازدواج، اثر درآمد است. 

نکته ی حائز اهميت در اين رابطه، ماهيت متغير درآمد است. محققان در ساير 

مطالعات تأثير درآمد فعلی افراد در سن ازدواجشان را برآورد کرده اند، در 
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حالی که چنين رويه ای ناقص است و امکان دارد بيان گر واقعيت امر نباشد، 

زيرا تصميم ازدواج مربوط به گذشته است ولی درآمد فعلی افراد وضعيت 

موجود آنها را نشان می دهد. از اين رو، در اين مقاله سعی شد تا با ملحوظ 

داشتن موقعيت طبقاتی در زمان ازدواج به نوعی مشکل مذکور تقليل يابد و 

شواهد واقعی تری ارائه شود. بر همين اساس است که شواهد اين تحقيق با 

آنچه در برخی از مطالعات ديگر مشاهده می شود، تضاد دارد. در حالی که 

درباره ی تأثير درآمد موضع گيری های متفاوتی وجود دارد، به نظر می رسد 

استدالل های موافق با رابطه ی منفی درآمد و سن ازدواج قوی تر از هر ديدگاه 

ديگری باشند. از آنجا که شواهد برگرفته از اين مطالعه مؤيد ادعای مذکور 

است، انتظار می رود که با بهبود وضعيت درآمد يا موقعيت اقتصادی افراد در 

جامعه تمايل به تشکيل زود هنگام تر خانواده افزايش يابد. اين يافته جز با 

تفکيک افراد و خانواده ها در سه طبقه ی اقتصادی و به کارگيری متغيرهای 

مجازی در الگوهای رگرسيونی حاصل نشد. اين تصريح خاص، وجه تمايز 

بارز اين مطالعه با ساير پژوهش های انجام شده، است، زيرا استفاده از درآمد 

کنونی افراد متأهل در تأثيرگذاری در سن ازدواج که در تمام مطالعات قبلی 

انجام شده بود، حاوی رهنمود کاملی نيست چون تصميم به ازدواج امری 

پيشينی1 است که نمی تواند معلول يک وضعيت پسينی2 باشد. با وصفی که 

در مورد اثر درآمد شد، می توان به يک رهنمود سياستی مهم دست يافت به 

1- a priori
2- a posteriori
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اين شکل که کاهش شکاف طبقاتی با ثابت بودن ساير شرايط، به کاهش سن س

ازدواج منجر می شود و به تبع آن عوارض سوء ناشی از به تأخير انداختن 

ازدواج را کم می کند.
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