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مقدمه

با توجه به تفاوت س��ن بلوغ جس��ماني دختران و پسران و تفاوت سن
ازدواج آنها با يکديگر طبيعي است فاصلهاي در سن زوجين ايجاد شود .اما،
فاصلهي سني زوجين در جوامع مختلف و حتي در يک جامعه در طول زمان
ثابت نيست .به عنوان مثال ،فاصلهي سني زوجين از حدود  2سال در استراليا
تا حدود  10سال در گامبيا متغير است (سازمان ملل )1 :2000 1و در کشور ايران
نيز اين فاصله از  6/6سال در سرشماري  1345به کمتر از نصف آن يعني به
حدود  3سال در سرشماري  1385کاهش يافته است (مرکز آمار ايران.)1 :2006 2
بنابراين ،تغيير فاصلهي سني زوجين امري غير بيولوژيکي است و تحوالت
اجتماعي ،جمعيتي و اقتصادي طي نيم قرن اخير در جامعهي ايران ميتواند
از طريق سس��ت كردن سنتها و اش��اعهي ارزشهاي جديد و فردگرايي و
نوسازي در جامعه و در نتيجه ايجاد اشکال جديدي از هنجارهاي اجتماعي
در زمينهي تش��کيل خانواده ،سنين ازدواج و فاصلهي سني زوجين را تغيير
دهد .تغيير فاصلهي سني زوجين ميتواند موجب مسائلي مانند تغيير احتمال
ط�لاق ،مضيقهي ازدواج ،تغيير تعداد فرزندان مطل��وب زوجين ،باروري و
استفاده از وسايل پيشگيري از باروري ،تغيير قدرت و پايگاه زنان در خانواده
ش��ود (کس��ترالين 3و همکاران 354 :1986؛ محموديان  128 :1385و 129؛ باربيري 4و هرتريچ
654 :2005؛ رضايي .)154 :1384
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همواره درصد شوهران مسنتر از همسران خود در استان اردبيل از درصد مشابه
براي كل کش��ور بيشتر بوده اس��ت ( 334 :1386ـ 329؛  341 :1387ـ 336؛  344 :1388ـ

 .)339اين وضعيت خاص كه منعكسكنندهي ميزان باالتر تفاوت سني زوجين
(ب ه نفع مردان) است ميتواند از عوامل مختلفی كه گاهي ناشي از شرايط ويژهي
منطقهي مطالعه ش��ده باش��د تأثیر بپذيرد .با توجه به اهميت فاصلهي سني در
وضعيت زوجين ،بررسي علل مرتبط با آن حايز اهميت است .اين مقاله در نظر
دارد با استفاده از دادههاي نمونهي  20درصدي دادههاي فردي سرشماري سال
 ،1385عوامل اجتماعي و جمعيتي مؤثر بر تغييرات فاصلهي سني زوجين در بين
زنان  15تا  49سالهي استان اردبيل را بررسي کند .نتايج حاصل از آن ميتواند
در شناخت هرچه بيشتر زمانبندي و الگوهاي تشكيل خانواده در استان اردبيل
و تدقيق و جامعيت سياستگذاريهاي مرتبط با آن مثمر ثمر باشد.
 )1مباني نظري

الگوهاي مشاهدهش��دهي فاصلهي س��ني زوجين ،ترجيحات روش��ن و
آشکاري را نشان ميدهد (ش��وهران مسنتر از زنان هستند) که به وسيلهي
مجموعهاي مرتبط از عوامل اقتصادي ،اجتماعي ،جمعيتي ،روانش��ناختي و
فرهنگي مشخص ميشود (کسترالين و همکاران  354 :1986؛ محموديان .)129 :1385

نظريهي نوسازي 1به تبيين تغيير و تحوالت در نظام خانواده و بهويژه سن
1- Modernization Theory
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ازدواج پرداختهاس��ت .طبق اين نظريه ،تغييرات ساختاري (گذار از اقتصاد
کش��اورزي به اقتصاد صنعتي) از طريق سه جريان صنعتي شدن ،شهرنشيني
و تحصيالت همگان��ي با تغيير الگوهاي ازدواج ارتباط دارد (عباسيش��وازي و

صادقي  .)27 :1384از نظر گود )1963( 1فرايند جهاني نوس��ازي ،صنعتي شدن
و شهرنشيني موجب تغيير در ساختار سنتي خانواده و توسعهي خانوادههاي
جديد از نوع اروپايي در سراسر جهان شده است.
در عصر قبل از صنعتي ش��دن خانوادهي گس��ترده رواج داشت و خانه

محل کار و زندگي بود .طبقهبندي و تفکيک جنس��يتي بين مش��اغل تقريبًا
وج��ود نداش��ت و زنان در اغلب ام��وري که در حيط��هي کاري مردان بود
فعالي��ت ميکردند و پس از ازدواج نيز در آن خان��واده به عنوان نيروي كار
در نظ��ر گرفته ميش��دند .در اين مي��ان ،ازدواج زودرس زنان باعث هرچه
بيش��تر اجتماعي شدن آنها با هنجارهاي خانوادهي ش��وهر ميشد و از اين
طريق فاصلهي س��ني زوجين در حد بااليي نگه داش��ته ميش��د (کسترالين و

هم��كاران  .)369 :1986در عصر صنعتي ،مح��ل زندگي و محل کار از همديگر
جدا شد و نوعي تفکيک جنسيتي بين مشاغل به وجود آمد (شيخي.)116 :1380

خانوادهي هس��تهاي گس��ترش پيدا كرد و ديگر نيازي به نيروي كار زنان در
داخل خانوادهي ش��وهر وجود نداشت .همچنين ،موقعيت کاري زنان دچار
تحوالتي ش��د و زنان وارد مش��اغل غيرخانگي و با درآمد مختص به خود
شدند و به اس��تقالل اقتصادي دست يافتند .اس��تقالل اقتصادي زنان باعث
1- Good
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و به دنبال آن س��طح تحصيالت زنان ،باالتر رفت و در نتيجه موقعيت زنان
بهبود يافت .از اين طريق قدرت مردان و زنان حالت متعادلي به خود گرفت،
چون با از بين رفتن خانوادهي گسترده ،سلسله مراتب مبتني بر سن و جنس
هم رخت بربست (کالدول .)48 :1992 1بنابراين ،ديگر ضرورتي نداشت که زنان
به خاطر وابس��تگي اقتصادي و اجتماعي به م��ردان اقدام به ازدواج زودرس
بکنند و سن ازدواج زنان افزايش يافت .ضمن اينكه افزايش سطح تحصيالت
زنان از طريق به تأخير انداختن سن ازدواج ميتواند به باال رفتن سن آنان در
هنگام ازدواج منجر شود .اين در حالي بود که سن ازدواج مردان تقريبًا بدون
تغيير مانده بود (ش��يخي 120 :1380ـ  .)116تغيير فاصلهي س��ني زوجين ،به طور
ساده ناشي از تغيير سن ازدواج زنان يا مردان و يا هر دو است .البته ،در ايران،
شتاب زياد افزايش سن ازدواج زنان نسبت به مردان از اختالف سني زوجين
کاسته است (کاظميپور 113 :1383ـ  .)104به اين ترتيب ،نوسازي از طريق تغيير
س��اختار خانواده ،که در نتيجهي صنعتي شدن ،شهرنشيني و تحصيالت رخ
داده و بهبود موقعيت زنان موجب كاهش فاصلهي سني زوجين شد.
در فرايند نوس��ازي ،خانوادهمحوري جاي خود را به فردمحوري ميدهد
و همزمان ،س��ـازمانها و نهادهـاي جديـد ،بسيـاري از کارکـردهاي قديمي
خانواده را بر عهـده ميگيرند .بنابراين ،مطابق با تغيير کارکرد خانواده شبکهي
اجتماعي جديد جايگزين شبکهي خويشاوندي ميشود و در نتيجه ،خانواده
1- Caldwell
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به يک واحد هس��تهاي اس��توار بر فردگرايي تبديل ميش��ود .به اين معنا که
تصميمات فردي جايگزين تصميمات خانواده دربارهي ازدواج ميشود و اين
امر پيش ش��رطهايي براي ازدواج ميطلبد و سن ازدواج را باال ميبرد .فرد به
تنهايي و بدون حمايت خانواده ميبايس��ت ب��ه آمادگي اجتماعي و اقتصادي
جهت ازدواج برسد امري که در گذشته در نظام خانوادگي گسترده با همکاري
س��اير اعضاي خانواده موجبات ازدواج در سنين پايينتر را فراهم ميساخت.
بنابراين ،نوسازي از اين طريق باعث افزايش سن ازدواج افراد شد (ويکس:2002 1

416؛ محموديان  30 :1383و 31؛ زارع  )142 :1387و طبق يافتههاي برخي از محققان با
افزايش سن ازدواج زنان فاصلهي سني زوجين كاهش مييابد و افزايش سن
ازدواج مردان نيز موجب افزايش در فاصلهي سني زوجين ميشود (هنکوک 2و

همکاران 20 :2003؛ محموديان  136 :1385و 137؛ كاظميپور .)116 :1383
نوس��ازي از طريق تغيير س��اختار سني و جنس��ي جمعيت نيز ميتواند
باعث بروز مضيقهي ازدواجي

3

و تغيير فاصلهي سني زوجين شود (کسترالين

و هم��کاران 369 :1986؛ کال��دول 30 :1963؛ درودي آه��ي  .)20 :1381پديدهي مضيقهي
ازدواجي هنگامي به وجود ميآيد که بخش چشمگيري از زنان يا مردان در
س��نين اصلي ازدواج يک جامعه به هر علت در دسترس نباشند (همان .)2 :در
اين حالت ،از يک سو زمان ازدواج براي جنسي که تعداد آن بيشتر است ،به
تعويق ميافتد زيرا همسران مناسبي براي آنها در دسترس نيست و از سوي
ديگر ،احتمال ازدواج در سنين پايينتر براي جنسي که تعداد آن کمتر است
3- Marriage Squeeze
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طريق فاصلهي سني زوجين از مضيقهي ازدواجي ميتواند متأثر شود.
اش��تغال زنان در خارج از خانه ،به عنوان يكي از ابعاد نوسازي ميتواند با
تغيير فاصلهي سني زوجين در ارتباط باشد .مشارکت نداشتن زنان در نيروي کار
با باالتر بودن ميزان فاصلهي سني زوجين همبستگي مثبتي دارد (محموديان :1385

 .)134ازدواج زودرس زنان ميتواند عاملي باشد که زنان نتوانند از تحصيالت
باالتر برخوردار شوند و از اين طريق ،راه ورود به بازار کار براي زنان کمسواد
بس��ته ميماند .کس��ب تخصص ،تأمين معاش و استقالل اقتصادي زنان ،مانع
ازدواج زودرس آنها ميشود (امينزاده  .)80 :1357زن فعال اقتصادي تفاوت سني
کمتري با شوهران دارند (محموديان  .)137 :1385زنان براي ورود به بازار کار نياز
به مهارتهاي شغلي و يا نياز به مدارک تحصيلي باالتر دارند .کسب مهارت
شغلي و يا کسب مدارک تحصيلي باالتر ،نيازمند صرف زمان است و اين امر
باعث کاهش ازدواج زودرس زنان ش��اغل ميشود .همچنين ،از طرفي ،زنان
شاغل استقالل اقتصادي دارند و ميتوانند آزادي و قدرت بيشتري در انتخاب
همس��ر داش��ته باش��ند و از طرف ديگر ،از آنجا که زنان در ازدواج به دنبال
مبادلهي پاياپاي هستند (ميشل  )183 :1354سعي ميکنند کمترين فاصلهي سني را
با شوهران داشته باشند .نتايج مطالعات پايين بودن فاصلهي سني زوجين فعال
از نظر اقتصادي و باال بودن فاصلهي سني زوجين در صورت شاغل نبودن زن
را نشان داده است (محموديان 1385؛ ورا 1و همکاران 1985؛ اتکينسون 2و گالس.)1985 3
3- Glass

2- Atkinson
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بين سن و فاصلهي سني زوجين در ميان هر دو جنس (مرد و زن) رابط ه
وجود دارد (محموديان 132 :1385؛ بايتوي923 :1981 1؛ کس��ترالين و همکاران 367 :1985؛

اسکات ساوس938 :1991 2؛ بريكرت .)2001 3بايتوي با بيان آسان نبودن تعيين الگوي
رابطهي بين س��ن و فاصلهي س��ني زوجين ،وجود رابطهي مستقيم بين اين
دو متغير را نش��ان داده است (بايتوي  .)923 :1981يافتههاي محموديان در مورد
دادههاي كشوري سال  1380نيز نشان داده که با افزايش سن مردان ،فاصلهي
س��ني زوجين افزايش و با افزايش س��ن زنان فاصلهي سني زوجين کاهش
ميياب��د (محمودي��ان  136 :1385و  .)137بن��ا بر نظر وي بهب��ود موقعيت زنان در
سالهاي اخير ميتواند تبيين کنندهي اين امر باشد (همان .)132 :همچنين وي
نشان داده است که شدت تغيير تفاوت سني زوجين (علي الخصوص زوجين
ش��هري) در نقاط شهري بيشتر از نقاط روستايي است و علت اين امر را در
تفاوت بيشتر افراد از نظر اجتماعي در مناطق شهري دانسته است که ميتواند
تفاوتهايي را در زمينهي نگرشها و رفتارهاي مربوط به ازدواج ايجاد کند.
کسترالين و همکاران در مورد رابطهي سن و فاصلهي سني زوجين معتقدند
اگر همس��ران جوانتر ،مطلوب مردان باشد بديهي است براي مرداني که در
سنين جوانتري ازدواج ميکنند به تعداد کافی دختر در دسترس نخواهد بود
(مضيقهي ازدواجي) (کسترالين و همکاران  .)367 :1986چون سن ازدواج دختران،
ي��ک حداقل��ي دارد و با وجود اي��ن حداقل و تقاضاي مردان با س��نين باال
مبن��ي بر ازدواج با زناني جوانتر از خود ،تعداد کمتر دختران جوانتر باعث
3-Barricarte

2- South
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کمتري با همس��ران خود داشته باشند .يافتههاي بريکرت ( )2001در اسپانيا
نيز تأييدکنندهي همين نظر اس��ت .به اين معني ک��ه زنان مزدوج در جواني
تمايل دارند با مرداني مسنتر از خود ازدواج کنند ،در حالي که زنان مزدوج
در سنين مسنتر تمايل به داشتن شوهراني از سن يکسان دارند و در نهايت،
اس��کات ساوس با اش��اره بر نقش مهم س��ن در ازدواج بيان ميکند« :افراد
مسنتر بيش��تر از افراد جوانتر تمايل به ازدواج در دامنهي سني گستردهاي
دارند» (ساوس .)938 :1991
بين ازدواج مجدد و فاصلهي س��ني باالي زوجين همبستگي وجود دارد
(اتکينس��ون و گالس  .)69 :1985به اين صورت که طبق ديدگاه فرهنگي 1نظريهي
مبادله 2و برابري جنسيتي 3از طرفي ،زنان مطلقه و بيوه کمتر از دختران مجرد
از سوي مردان براي ازدواج انتخاب ميشوند و از طرف ديگر ،امکان مبادلهي
نابرابر س��ني ازدواج در مورد زناني که ازدواج مجدد ميکنند بيشتر از زناني
است که براي اولين بار ازدواج ميکنند .يافتههاي برخي از محققين نيز نشان
داده است که فاصلهي سني زوجين در ازدواجهاي مجدد در مقايسه با اولين
ل
ازدواجها بيشتر است و بيشترين تفاوت سني مربوط به ازدواج مردان حداق 
يکب��ار ازدواج کرده با زناني اس��ت که براي اولين ي��ا چندمين بار ازدواج
ميکنند (هنکوک و همکاران  24 :2003ـ .)20

مهاجرت عالوه بر اينکه ميتواند از طريق تغيير در نسبت جنسي افراد در
3-Gender Equity

2- Exchange Theory
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سن ازدواج و ايجاد مضيقهي ازدواجي بر فاصلهي سني زوجين تأثيرگذار باشد
(درودي آه��ي  8 :1381ـ  ،)4از ط��رق ديگري نيز ميتواند باعث تغيير در فاصلهي
س��ني زوجين ش��ود .طبق نظريهي گزينش مهاجرتي 1مهاجران ويژگيهاي
خاصي دارند که آنان را از افراد جامعهي مبدأ و مقصد جدا ميکند (ويکس :1385

 .)280به عنوان مثال ،اکثر مهاجران را افراد در س��نين جواني تشکيل ميدهند
که انگيزهي زيادي براي پيش��رفت داش��ته و آگاهيها و ارزشهايي متفاوت
ب��ا جامعهي مبدأ و مقصد دارند .اي��ن ويژگيها ميتواند مبنايي براي تفاوت
فاصلهي سني آنان در ازدواج محسوب شود .يافتههاي برخي از محققين نيز
نشان داده است که بين تولد در خارج از کشور و فاصلهي سني باالي زوجين
همبستگي مستقيمي وجود دارد (اتکينسون و گالس .)690 :1985
نظريهي مبادل��ه را ميتوان در تبيين تغييرات فاصلهي س��ني زوجين از
طريق س��ود و زيان��ي که در رابطهي ازدواج براي اف��راد در پي دارد به کار
ب��رد .طبق اين نظريه ،مردم در انتخابهاي خ��ود به صورت عقالني 2عمل
ميکنن��د و درصددن��د در انتخابها و در رابطه با ديگران س��ود خود را به
حداکثر برسانند .با توجه به اينکه سن ميتواند نوعي سرمايه محسوب شود

3

و هنگامي که در رابطهي بين دو نفر يکي س��رمايهاي بيشتر از ديگري دارد

4

 Rationalـ 2

1- Migration Selection

 3ـ کالينز سرمايه را دو نوع ميداند :سرمايهي مادي و سرمايهي غيرمادي .سرمايهي غيرمادي همان
سرمايهي فرهنگي است و سن هم نوعي سرمايهي فرهنگي است (ريتزر .)175 :1383
 4ـ در بيشتر جوامع ساختار ارث و مالکيت طوري است که صاحب سرمايهي بيشتر مرد و صاحب
سرمايهي کمتر زن است.
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با مردان در رابطهي زناش��ويي ،در نبود س��رمايهي مادي برابر با مردان ،بايد
س��رمايهي فرهنگي خود يعني سن خود را هزينه کنند .بنابراين ،در شرايطي
که در جوامع امروزي (و در جوامع گذشته بيشتر) سرمايهي مادي مردان در
س��طوح مختلف بيشتر از زنان اس��ت ،زنان در هنگام ازدواج براي برقراري
رابط��هاي متوازن به عرضهي س��رمايهي فرهنگي خود نظير س��ن ،در مقابل
سرمايهي مادي مردان اقدام خواهند کرد و به اين صورت فاصلهي سني زنان
(بهخصوص زنان طبقات پايينتر) بيشتر ميشود .پس فاصلهي سني زوجين
ميتواند از نابرابري در مالکيت سرمايهي مادي نيز نشئت بگيرد.
)2روش تحقيق و دادهها

روش تحقيق حاضر ،تحليل ثانويهي 2دادههاي موجود است .با استفاده
از نمونهي  20درصدي دادههاي فردي سرش��ماري عمومي نفوس و مسکن
 ،1385عوامل مؤثر بر تغيير فاصلهي سني زوجين در استان اردبيل تجزيه و
تحليل ش��ده است .به اين منظور فايل جديدي با پيوند اطالعات زوجين به
يکديگر س��اخته شد .جمعيت آماري تحقيق نيز زنان مزدوج  15تا  49ساله
در استان اردبيل و شوهران آنها هستند .حجم نمونه نيز  38391نفر است .در
 1ـ در مبادلهي نابرابر طرف فرودست ممکن است کار طرف پاداشدهنده را با نوعي تقويت عمومي جبران
کند  ...به اين معني که فرد در مقابل دريافت امتيازي که نميتواند به طور کامل آن را تالفی کند تمايل دارد
که از بعضي خواستههاي خود در مقابل طرف ديگر چشمپوشي کند (اسکيدمور  106 :1372و .)107
2- Secondary Analysis
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تجزيه و تحليل دادهها از تکنيکهاي آماري دومتغيري و چندمتغيري استفاده
شده است.
متغيرهاي مستقلي که در اين تحقيق با متغير وابسته (فاصلهي سني زوجين)
در ارتباط قرار داده ش��دهاند عبارتاند از :محل س��كونت ،سن ،وضع سواد،
مدرک تحصيلي ،وضع اشتغال ،نوع شغل ،دفعات ازدواج و وضع مهاجرت.
 )3يافتههاي تحقيق

جدول شمارهي  1ميانگين ،ميانه ،انحراف معيار و توزيع نسبي فاصلهي
س��ني زوجين را بر حسب محل سكونت زنان نشان ميدهد .طبق يافتههاي
اي��ن جدول ،رابطهي معنيداري بين محل س��كونت زنان و فاصلهي س��ني
ِ
فراواني زوجين روس��تايي در
زوجين وجود دارد .به اين صورت كه درصد
فاصلههاي زياد زوجين ( 5تا  8س��ال و  9س��ال و بيشتر) از زوجين شهري
بيشتر است .ولي در فواصل سني كمتر ،درصد فراواني زوجين شهري بيشتر
از زوجين روستايي است .با مالحظهي تفاوت ميانگين فاصلهي سني زوجين
روس��تايي و ش��هري نيز اين امر مشاهده ميش��ود و ميانگين فاصلهي سني
زوجين در ميان زنان روستايي بهطور معنيداري بيشتر از زنان شهري است.
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فاصلهي سني زوجين
محل
سكونت

ميانگين

انحراف
معيار

ميانه

سن
باالتر
زن

همسن

تا 4
سال

 5تا 8
سال

 9سال و
بيشتر

شهر
روستا

4/62
5/36

5/93
5/19

4/62
5/08

12/0
8/9

11/7
9/0

33/1
30/3

27/3
30/5

15/9
21/2

جمع

4/98

5/59

4/75

10/5

10/4

31/7

28/9

18/5

آزمون
آماري٭

Cramer’s V= 0/096

 13/033ـ = t

تعداد

19595
18796
38391

٭ معنيدار در سطح P > 0/01

جدول ش��مارهي  2نش��ان دهندهي توزيع زنان  15تا  49ساله بر حسب
فاصلهي س��ني زوجين به تفكيك متغيرهاي مختلف در س��ال  1385اس��ت.
همانگونه كه مشاهده ميشود حدود  80درصد زنان از شوهران خود جوانترند.
درصد زنان جوانتر از شوهران خود در ميان افراد باسواد ،بيشتر از افراد بيسواد
است كه اين وضعيت در جهتي معكوس با چارچوب نظري و نتايج تحقيقات
پيشين است .البته ،اين وضعيت ممكن است از ازدواج اكثريت زنان باسواد در
سنين مدرسه با مرداني از سنين باالتر ناشي شده باشد.
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جدول  :2توزيع نسبي زنان  15تا  49ساله بر حسب فاصلهي سني زوجين به
تفکيک متغيرهاي مختلف در استان اردبيل 1385
فاصلهي سني زوجين
سن باالتر
زن

همسن

تا 4
سال

 5تا 8
سال

 9سال و
بيشتر

جمع

تعداد

متغيرها

وضع سواد٭
باسواد
بيسواد

8/9
14/6

10/1
11/0

31/3
32/7

31/1
23/2

18/5
18/6

100/0
100/0

27580
10811

سن٭
 19ـ  15سال
 24ـ  20سال
 29ـ  25سال
 34ـ  30سال
 39ـ  35سال
 44ـ  40سال
 49ـ  45سال

0/0
2/6
7/4
11/4
14/3
17/1
13/8

4/2
7/5
10/5
11/7
10/6
11/6
12/0

23/1
33/9
32/9
34/9
35/8
28/5
23/9

41/9
37/2
31/3
25/4
26/0
27/1
22/4

30/8
18/9
17/9
16/5
13/4
15/7
27/9

100/0
100/0
100/0
100/0
100/0
100/0
100/0

1743
5172
7551
7136
6583
5411
4795

وضع اشتغال٭
شاغل
غيرشاغل

11/2
10/2

13/2
9/9

31/9
31/6

27/8
29/2

15/8
19/1

100/0
100/0

6221
31836

نوع شغل٭
کشاورزي
غيرکشاورزي

14/7
9/6

13/0
13/3

28/7
33/5

24/1
29/6

19/5
14/0

100/0
100/0

1990
4231

وضع مهاجرت٭
مهاجر
غيرمهاجر

11/9
10/2

12/3
10/0

30/9
31/9

27/6
29/1

17/3
18/8

100/0
100/0

7131
31128

ازدواج مجدد٭
يکبار ازدواج کرده
ازدواج مجدد کرده

10/5
13/4

10/3
10/3

32/0
16/9

29/1
14/9

18/0
44/5

100/0
100/0

37475
663

جمع

10/5

10/4

31/7

28/9

18/5

100/0

38391

٭معنيدار در سطح P > 0/01
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نيز ت��ا حدودي مؤيد همين عقيده اس��ت (جدول ش��مارهي  )3و مالحظه
ميشود كه بيشترين ميانگين فاصلهي سني زوجين مربوط به زنان با مدرك
تحصيلي راهنمايي كامل و متوسطهي ناقص است .در جدول شمارهي  4نيز
آمده اس��ت كه بين تفاوت زوجين از لحاظ وضع س��واد و ميانگين فاصلهي
س��ني زوجين اخت�لاف معنيداري وجود دارد كه اين اختالف در راس��تاي
نظريهي نوسازي است .به اين صورت كه فاصلهي سني زوجين در مواردي
كه زن و ش��وهر هر دو باس��وادند كمتر از زماني است كه هر دو بيسوادند.
در ميان زوجين باس��واد نيز ،اختالف معنيداري بين ميانگين فاصلهي سني
زوجين وجود دارد كه در راس��تاي نظريهي مبادله و برابري جنس��يتي است.
به اين صورت كه کمترين فاصلهي س��ني زوجين مربوط به زماني است كه
مدرك تحصيلي زن و ش��وهر با يكديگر مساوي باشد و بيشترين فاصله نيز
مربوط به زماني است كه مدرك تحصيلي زن از شوهر خود كمتر باشد.
طبق اطالعات جدول شمارهي  ،2درصد زنان جوانتر از شوهران خود،
در ميان زنان ش��اغل ،كمتر از زنان غيرشاغل اس��ت ،بنابراين طبق نظريهي
ل قدرت بيشتري
مبادله و برابري جنس��يتي ميتوان عنوان كرد كه زنان شاغ 
در برق��راري رابط��هي پاياپاي با مردان داش��تهاند به طوري ك��ه بيش از 13
درصد زنان ش��اغل با شوهران خود همسن هس��تند ،در حاليكه كمتر از
 10درصد زنان غيرشاغل همسانهمسري سني را رعايت كردهاند .در ميان
زنان ش��اغل نيز ،زنان مش��غول در بخش كشاورزي بيش��تر از ساير زنان در
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اين مبادله موفقتر عمل كردهاند .همانگونه كه جدول ش��مارهي  4نيز نشان
ميدهد بين زنان شاغل در بخش كشاورزي که شوهري شاغل در بخشهاي
غيركش��اورزي دارند ميانگين فاصلهي س��ني زوجين به كمترين ميزان خود
ميرس��د كه اين وضعيت تا حدودي در راستاي نظريهي نوسازي نيز است.
اين بدين معني است كه مردان شاغل در بخشهاي غيركشاورزي ،به احتمال
از تحصيالت باالتري برخوردار بوده و عمدتًا در ش��هرها زندگي ميكنند و
در نتيجه فاصلهي سني كمتري (با همسر خود) در ازدواج خواهند داشت.
در مورد رابطهي س��ن زنان و فاصلهي سني زوجين مشاهده ميشود كه
با افزايش س��ن زنان از درصد زنان جوانتر از شوهران خود كاسته ميشود
(جدول ش��مارهي  .)2علت اين امر ميتواند از تقاضاي مردان مسنتر براي
ازدواج با زنان كمس��ن و سال ناشي ش��ود .با توجه به اينكه با افزايش سن،

معموالً موقعيت اجتماعي و اقتصادي افراد نيز افزايش مييابد ،پس به احتمال،
اغلب اي��ن مردان از موقعيت اجتماعي و اقتصادي بهتري نس��بت به مردان
جوانتر و در نتيجه ،از توانايي بيش��تري در جلب و جذب زنان جوانتر از
خود براي ازدواج برخوردارند .نتايج مقايسهي ميانگين فاصلهي سني زوجين
با توجه به گروههاي س��ني زنان از طري��ق آزمون تحليل واريانس يكطرفه
در جدول ش��مارهي  3نشان دهندهي وجود باالترين ميانگين فاصلهي سني
زوجين در ميان زنان گروه سني 19ـ  15ساله است كه اين فاصله در تمامي
گروههاي س��ني بعدي ،به اس��تثناي زنان  49ـ  40ساله ،رو به كاهش است.
بنابراين ،با افزايش س��ن زنان احتمال داش��تن شوهري از سنين نزديكتر به
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زنان جوانتر از شوهران خود در بين مهاجران كمتر از بوميان مشاهده ميشود
و ميانگين فاصلهي سني زوجين در ميان زنان مهاجر  0/67سال ،كمتر از زنان
بومي اس��ت و باالخره درصد زنان حداقل  9س��ال جوانتر از شوهران خود
در بين ازدواج مجدد كردهها بيش از دو برابر يكبار ازدواج كردههاس��ت و
ميانگين فاصلهي س��ني زوجين در ميان زنان ازدواج مجدد كرده نزديك به
سه برابر يكبار ازدواج كردههاست .همچنين هنگامي كه زن و شوهر هر دو
براي چندمين بار ازدواج کردهاند ،ميانگين فاصلهي سني زوجين به حداكثر
مقدار خود ( 15/85سال) افزايش يافته است .البته ،همانگونه كه در جدول
ش��مارهي  4نش��ان داده شده اس��ت در مورد رابطهي وضع ازدواج مجدد و
فاصلهي س��ني زوجين اثر اصلي در تغيير و افزايش فاصلهي س��ني زوجين
مربوط به وضعيت مردان است كه اين يافته نيز همسو با يافتههاي برخي از
محققان است.
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يياب��د .همچنين ،از لحاظ وضع مهاجرت ،درصد
خ��ود براي آنان افزايش م 
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جدول  :3ميانگين فاصلهي سني زوجين (به نفع مردان) بر حسب برخي از
متغيرهاي مربوط به زنان در استان اردبيل 1385
متغير

ميانگين

متغير

تعداد

ميانگين

تعداد

مدرک تحصيلي*
وضع اشتغال٭
شاغل

4/80

6221

غيرشاغل

5/03

31836

نوع شغل٭
کشاورزي
غيرکشاورزي	

ابتدايي ناقص
ابتدايي کامل
راهنمايي ناقص
راهنمايي کامل
متوسطهي ناقص
متوسطهي کامل
فوق ديپلم
ليسانس و باالتر

4/56
4/41
5/66
5/87
5/84
5/29
3/69
5/01

2507
9793
2462
2882
3744
3424
918
1554

وضع مهاجرت٭
5/47
4/49

1990
4231

مهاجر
بومي

4/44
5/11

7131
31128

سن٭
 19ـ  15ساله
 24ـ  20ساله
 29ـ  25ساله
 34ـ  30ساله
 39ـ  35ساله
 44ـ  40ساله
 49ـ  45ساله

7/39
5/83
5/12
4/34
4/12
4/49
5/70

1743
5172
7551
7136
6583
5411
4795

وضع ازدواج مجدد٭
يكبار ازدواج كرده
ازدواج مجدد كرده

4/86
12/09

37475
663

٭ معنيدار در سطح P > 0/01

از لحاظ همسانهمسري سني در بيش از  10درصد موارد زنان با شوهران
خود همسن و سال بودند .زنان بيسواد اندكي بيشتر از زنان باسواد شوهراني
همسن خود داشتند (جدول شمارهي  .)2رابطهي سن زنان و همسانهمسري
سني مستقيم و مثبت است و حداكثر و حداقل ميانگين فاصلهي سني زوجين
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اين معني اس��ت كه زنان مزدوج در س��نين پايينتر شانس كمتري در داشتن
برابري در رابطهي زناش��ويي ،حداقل از نظر س��ني ،را دارند .همچنين زنان
ش��اغل بيشتر از زنان غيرشاغل همسري همس��ن خود دارند كه در راستاي
نظريهي مبادله اس��ت و همانگونه كه در جدول ش��مارهي  4نيز نشان داده
شده است بيشترين ميانگين فاصلهي سني زوجين مربوط به زنان غيرشاغلي
بوده كه همس��ري شاغل داش��تند و کمترين ميانگين فاصلهي سني زوجين
براي زنان ش��اغلي اس��ت كه شوهري غيرشاغل داشتند و در مواردي كه زن
و ش��وهر هر دو ش��اغل بودند ميانگين فاصلهي سني زوجين كمتر از زماني
است كه فقط شوهر ش��اغل باشد .در مواردي كه زن و شوهر دو غيرشاغل
بودند ميانگين فاصلهي سني زوجين كمتر از زماني است كه هر دو شاغل و
يا شوهر شاغل و زن غيرشاغل باشد .بنابراين ،اشتغال زنان با كاهش فاصلهي
سني زوجين رابطهي مستقيمي دارد .در ميان زنان شاغل نيز با توجه به نوع
شغل (جدول شمارهي )2مالحظه ميشود كه همسانهمسري سني در ميان
زنان شاغل در بخشهاي غيركشاورزي اندكي بيشتر از زنان شاغل در بخش
كشاورزي است .بررسي بيشتر تفاوت ميانگين فاصلهي سني زوجين با توجه
به نوع شغل زن و شوهر نشان دهندهي آن است كه بيشترين ميانگين فاصلهي
سني زوجين مربوط به زنان و شوهراني است كه هر دو در بخش كشاورزي
شاغل بودند .در صورتي كه زن و شوهر هر دو در بخشهاي غيركشاورزي
ش��اغل بودند ميانگين فاصلهي سني زوجين كاهش يافته است .بنابرايندر
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راستاي نظريهي نوس��ازي ،اشتغال در بخشهاي صنعتي و غيركشاورزي با
كاهش فاصلهي سني زوجين رابطهي مستقيمي دارد.
جدول  :4ميانگين فاصلهي سني زوجين (به نفع مردان) بر حسب مقايسهي
ويژگيهاي زن و شوهر در برخي از متغيرها در استان اردبيل 1385
متغير

ميانگين

تعداد

متغير

ميانگين

تعداد

وضع اشتغال٭
هر دو شاغل
فقط شوهر شاغل
فقط زن شاغل
هر دو غيرشاغل

4/86
5/08
3/63
4/25

5922
29889
297
1899

وضع سواد٭
هر دو باسواد
فقط شوهر شاغل
فقط زن شاغل
هر دو بيسواد

4/93
3/91
6/93
6/22

26456
6161
1124
4650

نوع شغل٭
هر دو کشاورزي
فقط شوهر كشاورزي
فقط زن كشاورزي
هر دو غيرکشاورزي

5/82
3/72
4/37
4/54

1504
294
486
3937

مدرک تحصيلي٭
زن بيشتر از شوهر
مساوي
زن كمتر از شوهر

4/96
4/79
5/01

6415
8303
11310

وضع مهاجرت٭
هر دو مهاجر
فقط شوهر مهاجر
فقط زن مهاجر
هر دو بومي

4/26
4/16
4/96
5/20

5329
4775
1795
28342

15/85
10/06

464
1057

2/64
4/71

155
35270

وضع ازدواج مجدد٭
هر دو ازدواج مجددكرده
فقط شوهر ازدواج
مجددكرده
فقط زن ازدواج مجددكرده
هر دو يكبار ازدواج كرده

٭ معنيدار در سطح P > 0/01

جدول ش��مارهي  2نش��ان ميدهد با توج��ه به وضع مهاج��رت زنان،
همسانهمس��ري س��ني در ميان مهاجران بيش��تر از بوميان وجود دارد و در
جدول ش��مارهي  4نيز مالحظه ميش��ود كمترين ميانگين فاصلهي س��ني
زوجين زماني رخ داده كه شوهر مهاجر و زن غيرمهاجر بوده است و اگر زن
و ش��وهري هر دو مهاجر بودهاند اين ميانگين اندكي افزايش داشته است و
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ش��ديدي داشته اس��ت و نزديك به ميانگين بوميان بوده كه اين وضعيت در
راس��تاي نظريهي انطباق 1اس��ت .به اين صورت كه چون مردان در انتخاب
همس��ر نقش انتخابكننده را دارند ،زناني را براي همسري انتخاب كردهاند
كه ويژگيهاي مش��ابهي با بوميان (مث ً
ال از نظر سني) داشته است ,اما زماني

كه شوهر مهاجر بوده انتخاب همسر توسط وي ميتوانسته با جامعهي بومي
متفاوت باش��د .بيشترين ميانگين فاصلهي سني زوجين نيز مربوط به زماني
بوده كه زن و شوهر هر دو بومي بودند .بنابراين ميتوان عنوان كرد كه اگرچه
فاصلهي س��ني زوجين در ميان مهاجران كمتر است ,اما زماني كه ز ن مهاجر
و ش��وهر بومي باشد فاصلهي س��ني زوجين كاهش چنداني ندارد .در عين
حال ،در مواردي كه زن و ش��وهر هر دو مهاجر باشند يا فقط شوهر مهاجر
باشد كاهش فاصلهي سني زوجين شديدتر ميشود كه اين رابطه در راستاي
نظريهي مبادله است .به اين صورت كه با توجه به انحصار اختصاص جايگاه
انتخابكنندگي همسر به مردان در اغلب جوامع و از جمله در جامعهي ايران
از يك س��و و با توجه به پايينتر بودن جايگاه مهاجران در مقايسه با بوميان
در اغلب موارد از سوي ديگر ،مردان مهاجر در انتخاب همسر بايد از برخي
معيارهاي متداول در جامعه ،مثل جوانتر بودن همسر ،چشمپوشي كنند.
در نهايت ،در تحليل چندمتغيره (جدول ش��مارهي  ،)5دو متغير مستقل
«نوع ش��غل» و «وضع ازدواج مجدد» معنيداري خ��ود را بر تغيير فاصلهي
 Adaptationـ 1

173

سال سیزدهم  /شماره  / 50زمستان 1389

در صورتي كه فقط زن ،مهاجر بوده ميانگين فاصلهي س��ني زوجين افزايش
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س��ني زوجين از دس��ت دادند و متغيرهاي مستقل «محل سکونت»« ،مدرک
تحصيلي»« ،سن»« ،وضع مهاجرت» و «وضع اشتغال» نيز تنها حدود  5درصد
از تغييرات فاصلهي سني زوجين را تبيين کردند که اين ميزان تبيينکنندگي
ناچيز ميتواند هنجار فرهنگي مس��نتر بودن مردان از زنان در ازدواج را در
وراي تفاوتهاي اجتماعي و اقتصادي نشان دهد.
جدول  :5معادلهي رگرسيون چندمتغيري رابطهي ميان متغيرهاي مستقل با متغير
وابسته (فاصلهي سني زوجين) در استان اردبيل1385
متغيرهاي مستقل

متغير
وابسته

R

محل سکونت
مدرک تحصيلي
سن
وضع مهاجرت
وضع اشتغال

فاصلهي
سني
زوجين

0/221

R2

0/049

Ad .R2

0/048

Std. E

0/121

F

38/252

.Sig

0/000

خالصه و نتيجهگيري

تغيير فاصلهي س��ني زوجي��ن ميتواند مهمترين متغي��ر جمعيتي يعني
باروري را تحت تأثير قرار دهد .ثبات زندگي زناش��ويي و رضايتمندي از
ازدواج ،اس��تفاده از وسايل پيشگيري از باروري و نوع آن وسايل ،تعادل در
روابط زن و شوهر در درون خانواده ،افزايش مدت زمان تنهايي (و بيپناهي
در زمان سالخوردگي) در زمان پس از فوت شوهر همزمان با افزايش اميد به
زندگي زنان نيز ميتواند تحت تأثير تغيير فاصلهي سني زوجين قرار گيرد.
تغيير فاصلهي سني زوجين ميتواند از عوامل مختلف اجتماعي ،جمعيتي
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س��اختار سني ـ جنس��ي جمعيت و بروز مضيقهي ازدواجي ،بهبود موقعيت
زنان و افزايش برابري جنس��يتي ،گس��ترش مشاغل صنعتي و غيركشاورزي
ميتواند موجب تغيير فاصلهي س��ني زوجين ش��ود .همچني��ن با توجه به
گزينش��ي عمل كردن مهاجرت و ارتباط مهاجرت با تغيير نسبت جنسي در
جمعيت مب��دأ و مقصد و بروز مضيقهي ازدواجي ،فاصلهي س��ني زوجين
مهاجر و بومي ميتواند متفاوت باشد .هدف اصلي اين مقاله بررسي عوامل
اجتماعي و جمعيتي مؤثر بر تغيير فاصلهي سني زوجين در ميان زنان  15تا
 49س��ال استان اردبيل با استفاده از نمونهي  20درصدي سرشماري عمومي
نفوس و مسكن سال  1385بوده است.
يافتهها نشان ميدهند در حدود  80درصد زنان از شوهران خود جوانترند.
همسانهمس��ري سني در بيش از  10درصد ازدواجها وجود دارد و در بيش
از  10درصد ازدواجها نيز سن زنان از شوهران خود بيشتر است .زنان  19ـ
 15س��الهي روستانشين ،باسواد ،غيرشاغل (و در صورت اشتغال ،شاغل در
بخشهاي غيركش��اورزي) ،مهاجرت نكرده و يكبار ازدواج كرده بيشتر از
بقيه ش��وهراني بزرگتر از خود دارند و زناني كه تمامي ويژگيهاي مذكور،
به اس��تثناي وضع ازدواج مجدد ،را دارند بيشتر از سايرين ،همسانهمسري
س��ني در ازدواج را رعاي��ت كردهاند .همچنين هنجار مس��نتر بودن زن از
ش��وهر در ميان زنان  39ـ  35سالهي شهرنشين ،بيسواد ،شاغل و شاغل در
بخش كشاورزي ،مهاجر و ازدواج مجدد كرده بيشتر از بقي هي موارد مشاهده

175

سال سیزدهم  /شماره  / 50زمستان 1389

و اقتصادي ناشي شود .افزايش نوسازي از طريق تغيير ساختار خانواده ،تغيير
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ميش��ود .ميانگين فاصلهي س��ني زوجين نيز در ميان زنان  19ـ  15سالهي
روستانشين ،غيرش��اغل (و در صورت اشتغال ،شاغل در بخش كشاورزي)
ب��ا مدرك تحصيلي راهنمايي كامل ،غيرمهاجر و ازدواج مجدد كرده بيش��تر
از ساير زنان ميباش��د .همچنين رابطهي معكوسي بين سن زنان و ميانگين
فاصلهي س��ني زوجين و رابطهي طاقي شكلي بين مدرك تحصيلي زنان و
ميانگين فاصلهي سني زوجين وجود دارد.
با توجه به ديدگاههاي مرتبط با موضوع نظير نوس��ازي ،مبادله و برابري
جنس��يتي ،عواملي نظير افزايش تحصيالت ،شهرنش��يني و صنعتي شدن ،با
تغيير فاصلهي س��ني زوجين مرتبط است .در اس��تان اردبيل ،فاصلهي سني
زوجين روستانش��ين بيش��تر از زوجين شهرنشين بود .با توجه به اينكه طبق
نتايج حاصل از سرشماريهاي مختلف در ايران ،با افزايش سن ازدواج زنان
فاصلهي سني زوجين كاهش مييابد .علت تفاوت اين فاصله در نقاط شهري
و روس��تايي ميتواند در پايين بودن سن ازدواج دختران روستايي نسبت به
دختران ش��هري نهفته باشد .در جوامعي كه ميزان شهرنشيني در آن باالست،
سن ازدواج افراد بنا به داليلي مانند تحصيالت طوالنيتر براي افزايش مهارت
و تخصص براي بهدس��ت آوردن ش��غل مناس��ب و همچنين دشواريهاي
بيشتر در يافتن شغل مورد نظر بيشتر از جوامع با غلبهي روستانشيني است،
در نتيجه فاصلهي س��ني زوجين در شهرها بيش��تر است .همچنين ساخت
سنتيتر جوامع روستانشين نسبت به جوامع شهرنشين ـ كه از يك سو لزوم
جامعهپذيري زنان با هنجارهاي خانوادهي شوهر را ميطلبد ،و از سوي ديگر
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به نقاط ش��هري ،كه هر دو نشانگر نوس��ازي كمتر نقاط روستايي نسبت به
نقاط شهري است ـ نيز ميتواند موجبات باالتر بودن ميانگين فاصلهي سني
زوجين نقاط روستايي نسبت به نقاط شهري را فراهم سازد.
فاصلهي س��ني زوجين شاغل در بخش صنعتي حدود يک سال کمتر از
وضعيتي اس��ت که زن در بخش کشاورزي ش��اغل باشد .اشتغال در بخش
صنعت از طريق دستيابي زنان به درآمد مستقل و استقالل اقتصادي ميتواند
موج��ب افزايش تقاض��اي آنان مبني بر برابري جنس��يتي در جنبههايي مثل
ازدواج ش��ود .همچنين شهرنشيني موجب اشاعهي هنجارهاي جديدي مثل
افزايش فردگرايي و تمايل به پيش��رفت و در نتيجه ازدواج در س��نين باالتر
ميش��ود .در ضمن ،ش��هرها محلي هس��تند که امکانات الزم (تحصيالت،
اش��تغال و درآمد مس��تقل) بهمنظور نيل به اينگونه تمايالت را در دسترس
افراد (به خصوص زنان) قرار ميدهند .زنان با تحصيالت دانشگاهي از زنان
با تحصيالت راهنمايي و متوس��طه فاصلهي س��ني کمتري با شوهران خود
دارند و زنان شاغل نيز در مقايسه با زنان غيرشاغل چنين شرايطي را دارند.
فاصلهي سني زنان شاغل با شوهران کمتر از زنان غيرشاغل است و اگر زني
شاغل شوهري غيرشاغل داشته باشد فاصلهي سني زوجين به کمترين مقدار
خود ميرس��د .بر عکس ،اگر زني غيرشاغل شوهري شاغل داشته باشد اين
فاصله به باالترين مقدار خود ميرسد .به اين ترتيب ،قدرت زنان شاغل در
ازدواج موجب به حداقل رس��يدن نابرابري در س��ن ازدواج آنها با شوهران
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خود و در نتيجه کاهش فاصلهي سني زوجين ميشود.
فاصلهي س��ني زنان با مدرک تحصيلي در حد متوسط (راهنمايي ناقص
و کامل و متوس��طهي ناقص) با همسرانش��ان بيشتر از ساير زنان بوده است.
اين انعكاس وضعيتي اس��ت که تعداد چشمگيري از زنان با ازدواج زودرس
ميباش��ند .تعداد به نس��بت باالي زنان متأهل واقع در دو گروه اول سني و
رابطهي معکوس بين س��ن زنان و فاصلهي س��ني زوجين نيز نشاندهندهي
اين وضعيت اس��ت .اين زودرسي ميتواند تا اندازهاي ناشي از ترس مرتبط
ب��ا وجود مضيقهي ازدواجي به نفع مردان (تعداد زياد دختران ازدواج نکرده
نس��بت به پس��ران ازدواج نکرده) که در آن شانس ازدواج زنان کم بوده و با
افرايش سن کمتر ميشود باشد.
به نظر ميرس��د که نوسازي و توسعه سهمي اساسي در تغييرات فاصلهي
سني زوجين داشتهاند .همانطور كه اشاره شد گسترش شهرنشيني ،تحصيالت
باالت��ر زنان و مش��ارکت اقتصادي بيش��تر آنها که منعک��س کنندهي کاهش
نابرابريهاي جنس��يتي و افزايش توانمندسازي زنان است ميتواند به کاهش
فاصلهي سني زوجين منتهي ش��ود .يافتههاي تقويتکنندهي اين ايده در اين
تحقيق که همسانهمسري را با تساوي تحصيالت زوجين ،اشتغال زن و شوهر
و مشارکت زنان در نيروي کار هماهنگ ميداند مؤيد اين جهتگيري است.
نتايج اين تحقيق در مقايسه با وضعيت كل كشور در سال  1380نشان ميدهد
كه درصد همسانهمسري سني عليرغم تفاوتهاي بين جمعيتهاي آماري
مقايسه شده ،افزايش چشمگيري يافته است (حدود  5درصد در كل كشور در
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هرچند روند رو به گس��ترش به س��مت نوسازي بيش��تر ميتواند تعادل
بيش��تري بين فاصـلهي سني زوجين و ش��رايط اقتصادي و اجتماعي ايجاد
کند و همخواني بين توس��عهي اقتصادي و اجتماعي (نظير برابري جنسيتي)
با تفاوت (به احتمال کمتر) سن زوجين بيشتر شود ،مداخلهگرهاي ديگر نيز
ميتوانند چگونگي و س��رعت اين حرکت را تح��ت تأثير قرار دهند .وجود
مضيقه ازدواجي كه ناشي از تغييرات ساختار سني جمعيت با فرض پايداري
فاصلهي س��ني زوجين است نمونهاي از اين مداخلهگرهاست .ترس ناشي از
کاهش ش��انس ازدواج و ترغيب به ازدواج زودتر (براي زنان) در مواجهه با
اين ناامني ميتواند يکي از تبعات مضيقهي ازدواجي باشد كه تأثير زيادي بر
فاصلهي سني زوجين خواهد داشت .عالوه بر آن ،تأخير در سن ازدواج مردان
(عالوه بر عامل مضيقهي ازدواجي) موجب تأخير در سن ازدواج زنان شده و
فاصلهي سني زوجين را از اين نظر كه مردان مجرد مسنتر تمايل به ازدواج
با زنان خيلي جوانتر دارند تحت تأثير قرار ميدهد .اين وضعيت در يافتههاي
اين مقاله در مورد باال بودن فاصلهي سني زوجين براي زنان خيلي جوان (19
ـ  15ساله) اشاره شدهاست .با توجه به تغييرات ساختار سني جمعيت ايران
و فرض ماندگاري تفاوت سني زوجين به نفع مردان ،تغيير ماهيت مضيقهي
ازدواجي (کاهش شانس مردان براي ازدواج) در آيندهي نزديک اجتنابناپذير
خواهد بود .اين تغيير ماهيت به همراه افزایش س��ن ازدواج زنان (ناش��ی از
افزایش تحصیالت) میتواند کاهش فاصلهي سنی را موجب شود.
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افزاي��ش بيس��ابقهي ميزان تحصيالت زنان (در مقايس��ه با م��ردان) ب ه
خصوص در تحصيالت دانشگاهي ،ب ه عنوان يك مداخلهگر ديگر ،ميتواند
به ازدواجهايي منجر ش��ود که در آن زن از نظر تحصيالت بر همس��ر خود
برت��ري دارد .اي��ن وضعيت ميتواند از طريق تأخي��ر ازدواج زنان (ب ه علت
تحصيالت) فاصلهي س��ني زوجين را به نف��ع زنان معكوس كرده و زنان از
همسرانشان مسنتر باش��ند .تحقيق جاري نمونهاي از ازدواجهايي را که در
آن زنان باسواد با شوهران بيسواد ،بيشترين فاصلهي سني زوجين را تجربه
ميکنند به تصوير کشيده است .افزايش حدود  15درصدي زوجين با تفاوت
سني به نفع زنان در مقايسه با وضعيت کل کشور در سال  1385ميتواند تا
حدودي ناشي از اين وضعيت باشد.
تأخير در سن ازدواج مردان ،بهداليل اقتصادي (نظير بيكاري) و اجتماعي
(نظير فردگرايي) ،ميتواند فاصلهي س��ني زوجي��ن را از اين نظر كه مردان
مجرد مس��نتر تمايل به ازدواج با زنان خيلي جوانتر دارند تحت تأثیر قرار
ميدهد .اين وضعيت در يافتههاي اين مقاله در مورد باال بودن فاصلهي سني
زوجين براي زنان خيلي جوان (19ـ  15ساله) مورد اشاره قرار گرفتهاست.
وضعیتهاي ذكر شده ،پیچیدگی روابط متقابل بین فاصلهی سنی زوجین
و عوامل مرتبط با آن را آش��کار میسازند .در نتیجه ،هر تأثیرگذاری بر زمان
تشکیل خانواده ،فرایندهای مرتبط با کارکرد ،و پایداری آن نیازمند توجه به
تمامی عوامل درگیر می باش��د .بهعنوان مثال ،بهبود وضعيت مردان (مث ً
ال از

نظر اقتصادي) ميتواند افزايش كمتر س��ن ازدواج مردان را بههمراه داش��ته
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ازدواج در س��نين خيلي پايين ك��ه معموالً با محروميت تحصيلي ,اقتصادي
و اجتماع��ي زنان همراه اس��ت را فراهم آورد .به ع�لاوه با كاهش فاصلهي
ی ازدواجي (ناشي از تغيير ساختار جمعيتي)
س��ني زوجين از شدت مضيق ه 
كاسته ش��ده و همچنين نسبت زنان بيهمسر در دوران سالخوردگي (ناشي
از مرگومير بيش��تر مردان) كمتر ميشود .در نتيجه توانمندي بيشتر زوجين،
از نظر س��طوح اقتصادي و اجتماعي ،نابرابري در س��طح خانواده را كاهش
ميدهد ،اقبال به آن را بيشتر ميكند و پايداري آن را افزايش ميدهد.
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