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 دهچکی
انواده است. آمادگی جسمی، روانی، اجتماعی و فرهنگی براي ازدواج یکی از شرایط پایداري خ     

ر اما د ،کاهش اساسی داشته است 1370و  1360ي رسی ازدواج در ایران در دههاگرچه پیش
ه از ا استفادبي اخیر با نوساناتی براي هر دو جنس همراه بوده است. بنابراین در این مقاله دهه
 رسی ازدواج به تفکیکوضعیت پیش ،گذشتهطی سالهاي هاي ثبت احوال و سرشماري درداده

ی رسنتایج نشان داد، که پیشبررسی شده است.  ،هاي کشورمناطق شهري و روستایی استان
فته کاهش یا 1390نفر در سال  48145به  ،1385نفر در سال  48904ازدواج براي مردان از 

یافته  افزایش 1390نفر در سال  39831، به 1385نفر در سال  33083زنان از است، اما براي 
سبت ن 1390هاي کشور متفاوت بوده است. در سال رسی ازدواج بر حسب استاننسبت پیشاست. 
اي هرضوي و براي مردان استانشمالی و خراسانهاي خراسانرسی ازدواج زنان در استانپیش

ین بیشتر 1385ها بوده است. در سال از بقیه استان بیشتررضوي سانسیستان و بلوچستان و خرا
رضوي هاي اردبیل و سیستان و بلوچستان براي زنان و خراسانرسی ازدواج در استاننسبت پیش

 و سیستان و بلوچستان براي مردان بوده است.
 

 رسی ازدواج، سرشماري، ثبت احوالازدواج، پیش واژگان کلیدي:
 

                                                 
 vakilahmadi@gmail.comشناسی، دانشگاه رازي عضو هیئت علمی گروه جامعه -1

 کرمانشاه 1ر آموزش و پرورش ناحیه کارشناسی ارشد مطالعات زنان و دبی -2
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 طرح مسأله مقدمه و
ل خانواده دلیل نقش بنیادین آن در تشکیست که بها اي اجتماعی، زیستی و فرهنگیازدواج واقعه
هاي نسل طوري که پایندگی گروه و زندگانی کمی و کیفیهاست. ب سزایی برخوردارهاز اهمیت ب

زماندهی یوه سادهنده شمتوالی به ازدواج بستگی دارد. سن ازدواج در یک جامعه تا حدودي نشان
زدواج از که زنان و مردان جوان در زمان ا ،ستا هاییچنین بیانگر فرصتزندگی خانوادگی و هم

.. است .گی وآن برخوردار هستند. در واقع محتوا و شکل خانواده تحت تأثیر عوامل اقتصادي، فرهن
ثر کشورهاي است. در اکسن ازدواج  ،دهدو یکی از عواملی که کیفیت و محتواي خانواده را شکل می

این  باشد وکند و در کشورهاي مختلف متفاوت میجهان حداقل سن ازدواج را قانون مشخص می
 کند.تفاوت براي مردان و زنان نیز صدق می

به ازدواج  ،ندبنابراین افرادي که زودتر از سنی که قانون، شرع و یا عرف تعیین نموده ازدواج کن
سال به  14 تا 10گویند. براي زنان از تقسیم جمعیت زنان ازدواج کرده رس میازدواج پیش آنها،

ساله  19تا  15ساله زنان و براي مردان از تقسیم جمعیت ازدواج کرده  14تا  10کل جمعیت 
  ).659: 1390(میرزایی،  شودسال محاسبه می 19تا  15مردان به کل جمعیت مردان 

رس یک شچرا که اغلب ازدواج پی ،ها استحقوق انسان نوعی خشونت و تعارض با ،ازدواج زودرس
 دهد.که معموالً بدون رضایت معتبر طرفین ازدواج رخ می ،ستا ازدواج اجباري

وب خصوص در صحراي جنهب ،درصد از زنان در کشورهاي در حال توسعه 50تا  20طور کلی به
-بق بررسیط). 1996ساین و سامرا، ( کنندمیسال ازدواج  18در سنین زیر  ،آفریقا و جنوب آسیا

ال حتخمین زده شده که در دهه آینده در کشورهاي در  ،میالدي 2004در سال  ،هاي یونیسف
واج سال ازدواج خواهند کرد. بیشترین شیوع ازد 18میلیون دختر زیر  100 بیش از ،توسعه

ارائیب اي التین و کدرصد) و آمریک42آفریقا ( ،درصد) 48در کشورهاي جنوب آسیا ( ،زودهنگام
است. در  ازدواج زودهنگام در کشورهاي یمن و فلسطین شایع ،باشد. در خاورمیانهدرصد) می29(

 انداین کشورها ازدواج کرده ساله در 18حال حاضر حدود نیمی از دختران زیر 
)UNFPA,2006.(   

رسی ازدواج براي فرد شبنابراین با توجه به پیامدهاي اجتماعی، فرهنگی و روحی و روانی که پی
رسی ازدواج براي کل روند پیش ،در این پژوهش سعی شده است ،و ساختار خانواده و جامعه دارد

شماري و هاي سرو همچنین با استفاده از دادهمورد بررسی قرار گیرد  ،سال گذشته 50کشور در 
-انزدواج در استرسی ا، وضعیت پیش1390و  1385هاي سازمان ثبت احوال کل کشور در سال

 هاي کشور به تفکیک جنس و مناطق شهري و روستایی مورد بررسی قرار گیرد.
 

 ادبیات و پیشینه پژوهش
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رهنگی یافت اجتماعی، اقتصادي و فهتوان از سه رازدواج دختران را می رسیپیشطور کلی، هب
ه (عرضه و ظریه مبادلافت اقتصادي با نهییافت اجتماعی با نظریه مدرنیزاسیون، رهتبیین کرد. ر

شت که شود. باید توجه داافت فرهنگی با نظریه برابري جنسیتی توضیح داده میهیتقاضا) و ر
 .همراه داردنظریه مدرنیزاسیون، دو نظریه مبادله و برابري جنسیتی را با خود به

اج ومطرح شده است. وي براي تبیین تفاوت سن ازد »ویلیام گود«تئوري مدرنیزاسیون توسط 
زدواج با اافراد از مفهوم مدرنیزاسیون استفاده کرده است. بر این اساس، کاهش یا افزایش سن 

رگذاري مدرنیزاسیون در سطوح فردي و اجتماعی با تأثی .درجات مدرنیزاسیون مقایسه شده است
 توان به گسترشمدرنیزاسیون، می عواملترین گیرد. در میان مهمبر زمان ازدواج صورت می

هاي شغلی، اشتغال زنان و شهرنشینی اشاره هاي تحصیلی، تغییرات در نیروي کار و فعالیتصتفر
هاي زندگی متفاوت و نیز کنترل دلیل شیوهبه ،کنندکرد. افرادي که در مناطق شهري زندگی می

 فشان،گیرد (آستین اشان با تأخیر صورت میازدواج ،تر، نسبت به مناطق روستاییاجتماعی ضعیف
یند آشود. فرمحوري به فرد محوري تبدیل می). در جریان مدرنیزاسیون، خانواده15: 1380

اي، فردمحوري در مقابل خانواده محوري، بهبود موقعیت مدرنیزاسیون با ترجیح خانواده هسته
هاي با انتخاب آزاد، تشکیل خانواده در زنان، گسترش تحصیالت عمومی، شهرنشینی و ازدواج

هاي افراد ها و ایدهیند مدرنیزاسیون با تغییر نگرشآچنین فرکند. همتر را تشویق میسنین باال
خصوص در زمینه هایی بهطوري که در دنیاي مدرن امروزي، افراد به نگرشبه ،جامعه همراه است

 کند. بنابراین، با تغییر درکه دایره انتخاب همسر را محدودتر می ،اندانتخاب همسر دست یافته
االتري هاي حاصل از مدرنیزاسیون، سن شروع به زناشویی افراد باالتر رفته و افراد در سنین بنگرش

 .کنندهمسر انتخاب می
ه دلیل نبودن ب ،یافته یا در حال توسعهتوسعه کمتردر مناطق  ،توان گفتمیبا توجه به این نظریه 

ي هارو هستند. در این مناطق فرصترسی ازدواج روبهبا پدیده پیش ،مدرنیزاسیونهاي عامل
 هااجشدت محدود، در نتیجه اغلب ازدوي اشتغال و شهرنشینی بههاتحصیلی و به تبع آن فرصت

 شود.زودتر از سن قانونی یا شرعی انجام می
هاي خود منطقی بوده و درصدد به آن است که مردم در انتخاب ،فرض اساسی نظریه مبادله

د از انتخاب و برقراري رابطه با دیگران هستند. این نظریه عمدتاَ از طریق حداکثر رساندن سود خو
شناختی داشته است. اي بر تحقیقات جامعهتأثیر عمده» پیتر بالو«و » جورج هومنز«اقدامات 

کننده ازدواج را مشخص با کاربرد این نظریه در مورد ازدواج، دو دسته تعیین» ناي«و » بارتز«
تري را نسبت ازدواج براي فرد رضایت بیش ،شوندکه باعث می ،ی هستندیانهاول آاند: دسته کرده

شوند ازدواج در میان بسیاري که باعث می ،ی هستندیهابه مجرد ماندن تأمین کند و دسته دوم آن
قضیه مرتبط با عوامل  23هاي نامطلوب، براي فرد کمتر نامطلوب باشد. آنها با بررسی از جایگزین

اجتماعی ازدواج، یک نظریه عام مطرح کردند، به این صورت که: هر قدر تفاوت مثبت  -اقتصادي
تر باشد، بین رضایت مورد انتظار از ازدواج و رضایت دریافت شده از موقعیت کنونی فرد بیش
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). در نظریه مبادله، انسان دائماَ درصدد 1385تر خواهد بود (کنعانی، ازدواج زودرس بیش

هاي اقتصادي، اجتماعی و ست. اصل جستجوي پاداشا هاتر از حداقل هزینهگیري بیشبهره
ازدواج نوعی تصمیم  براي گیريشناختی در نهاد انسان نهفته است. طبق این نظریه، تصمیمروان

کننده در طول زمان وردهاي شخص ازدواجآها و دستگذاري است که در آن هزینهبه سرمایه
یقه ازدواج که یکی از عوامل مؤثر در افزایش سن ازدواج مطرح شد، از کند. مضواقعیت پیدا می

یافت قابل تبیین است. با توجه به ترکیبات مبادله (عرضه و تقاضا)، هرگاه در بازار ازدواج، این ره
تري ازدواج شود دختران در سنین پایینتقاضا براي دختران بیشتر از عرضه آن باشد، سبب می

شود و رگاه عرضه بیشتر از تقاضا باشد، سبب باال رفتن سن ازدواج دختران میکنند و برعکس، ه
 .کنداین بازار عرضه و تقاضاي ازدواج است که سن ازدواج را تعیین می

از ازدواج  صلو منافع حا هاهمواره به ارزیابی هزینه هاانسانشود که در تئوري مبادله، مالحظه می
ختر براي خصوص فرزند دیافته فرزندان بهروستایی) و کمتر توسعهپردازند. در جوامع سنتی (می

اهاي بنابراین در شرایط سخت و تنگن .کننده و بار اضافی را داردوالدین بیشتر نقش مصرف
و بار اقتصادي خانواده  هاتا از هزینه ،افتندبه فکر ازدواج دخترشان می هابرخی خانواده ،اقتصادي

 یابد.رسی ازدواج یا ازدواج زودهنگام افزایش میطی پیشبکاهند. در چنین شرای
حاظ برابري از ل(ترین بحث، برابري فرصت بین دو جنس است. برابري جنسیتی، بیشتئوري در 

هاي شغلی، تبا توجه به این دیدگاه، زنان در زمینه فرص )آموزش، اشتغال، مشارکت اجتماعی و...
ی (یا گام مردان پیش روند. در نتیجه این برابري جنسیتبهگام ،کنندآموزشی و غیره سعی می

ست ا اينهافتد. به تأخیر افتادن سن ازدواج هزیرقابت جنسیتی)، سن ازدواج زنان به تأخیر می
 .مجبورند پرداخت نمایند ،یابی به برابري فرصتکه زنان براي دست

بین دو جنس  نابرابري زیادي ،جتماعیهاي فرهنگی و ادر تمام زمینه ،یافتهدر مناطق کمتر توسعه
ي سنتی و فقر هاها، کلیشهسوادي والدین، پرجمعیت بودن خانوادهفقر مالی، بی .وجود دارد

دهند که زند. والدین ترجیح میهمه به این نابرابري دامن می ،فرهنگی، عقاید قالبی جنسیتی
 .هر دهندآنها را شو ،ها براي ادامه تحصیل دخترجاي صرف هزینههب

 ود.شکه در ادامه به برخی از آنها اشاره می ،داراي پیامدهاي منفی است ،ازدواج زودرس
آیند دنیا میهبا وجود اینکه دختران با نوعی برتري نسبی از نظر بیولوژیک در مقایسه با پسران ب

عی به دلیل طبیکند، این امتیاز ها و سوتغذیه مقاوم میو این مسئله، آنان را در برابر عفونت
-بارداري واي متفاوت، فشارهاي بیش از حد ناشی از کار، فقدان تحصیالت کافی رفتارهاي تغذیه

 يهاو ممکن است در معرض رابط ،رود. با ازدواج یک کودكهاي زودرس و متعدد از بین می
شدت  جنسی اجباري قرار بگیرد و براي او که هنوز از نظر جسمی و جنسی تکامل نیافته، به

طرهاي جسمی، لذا زن باردار جوان با خ .همراه داشته باشدتواند عواقب تهدیدکننده سالمتی بهمی
داراي  متأهل معموالً  انرو است. نوجوانتکاملی و مسائل جدي روانی و اجتماعی و اقتصادي روبه

 هاي زیر هستند:ویژگی
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 فاصله سنی زیاد با همسر  -
 محدودیت حمایت اجتماعی -
 کمتر تحصیالت -
 زیاد براي باردار شدن و حاملگی زودرس  فشار -
 افزایش خطر مرگ و میر مادر و کودك  -
 هاي مقاربتیو سایر بیماري HIVپذیري در برابر افزایش آسیب -
 انزواي اجتماعی  -
 هاي جدید به رسانه کمتردسترسی  -
 رنداشتن مهارت براي ورود به بازار کا -

ي نرخ تولد نیست که در کشورهاي داراي آمار باالي ازدواج زودرس، میزان باال این نکته تصادفی
(لطفی،  اردهاي بهداشتی وجود دو مرگ، فقر، پایین بودن سطح توسعه، کم بودن اشتغال و مراقبت

1389.( 
رگ او در مشوند. بین سن مادر و پذیر مینوجوانان و کودکان در اثر ازدواج زودرس بسیار آسیب

مال مرگ ساله پنج بار بیشتر در معرض احت 14تا  10قوي وجود دارد. دختران  يداري رابطهبار
 19تا  15 سال قرار دارند. این احتمال براي 24تا  20در اثر حاملگی در مقایسه با گروه سنی 

 بلکه عالوه ،این میزان مرگ باال فقط وابسته به سن نیست ،شودسال دو برابر است. البته ذکر می
ي هاراقبتبر عدم تکامل فیزیکی، موقعیت اقتصادي ـ اجتماعی پایین که مانع دسترسی آنان به م

است با افزایش  نیز در این مسئله نقش دارد. بارداري در نوجوانان ممکن ،شودمامایی و بارداري می
یمان، ازسقط، زایمان زودرس، افزایش تولد نوزادان کم وزن، افزایش مرگ و میر قبل و پس از 
ستقالل اافسردگی، خستگی مزمن و مفرط، تحصیالت کم، افزایش حاملگی ناخواسته و ناتوانی در 

 پذیر هستند.سیبشوند بسیار آکنند و باردار میهمراه گردد. لذا نوجوانانی که زودهنگام ازدواج می
دیدي شسبتاً طور طبیعی با فشارهاي روانی، اجتماعی نسالی بهعبور از دوران کودکی به بزرگ

شونت خروي رشد نوجوان همراه است. لذا هرگونه استرس اضافی مثل آنچه در ازدواج زودرس و 
و مادري  دهد. ایفاي نقش همسريفشارهاي روانی ـ اجتماعی را افزایش می ،شودجنسی ایجاد می

ر بدهد و هاي روانی قرار میعنوان همسر او را در معرض آسیببراي یک دختر نوجوان به
ی را افزایش گذارد. لذا ازدواج زودرس سالمت روان را تهدید کرده و افسردگشان اثر میارتباطات

 دهد. می
عبارت دیگر ) در پژوهشی به بررسی تأثیر تشکیل خانواده در سنین نوجوانی یا به1383احمدي(

ح فرد و استان اقدام به ترك تحصیل را در دو سط طور ویژهازدواج زودهنگام بر تحصیالت و به
ایران انجام گرفته است.  1379سال  DHSهاي خام پردازد. این مطالعه با استفاده از دادهمی
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ساله کشور انتخاب و سپس افراد ازدواج کرده در این گروه سنی  10ـ19بدین منظور افراد مؤنث 

اضر با اذعان به اند. مطالعه حساالن ازدواج نکرده از نظر ترك تحصیل با هم مقایسه شدهبا هم
درصد در مناطق روستایی 40درصد در شهر تهران تا  7/7درصد دختران از  20که بیشتر از این

ترین عامل در ، ازدواج زودهنگام را مهماندهسالگی ازدواج کرد18سیستان و بلوچستان قبل از 
 کند.ترك تحصیل زنان ازدواج کرده نوجوان معرفی می

ی زنان ) در پژوهشی به بررسی تأثیر سن ازدواج بر رضایت زناشوی1393( عاصمی و حسینی یزدي
نامه الت پرسشهاي زودهنگام و دیرهنگام به سوازوج با ازدواج 22بدین منظور تعداد  .پردازندمی

ENRICH تواند عامل سن ازدواج به تنهایی نمی ،نتایج پس از تحلیل نشان داد .پاسخ دادند
 شویی باشد.کننده رضایت زنابینیپیش

پردازد. وي میاي به بررسی پیامدهاي سالمتی ازدواج زودرس در زنان ) در مقاله1389لطفی(
هاي ي جنبهدهد و دارارخ می ،بیشتر در بستر فقر و نابرابري جنسیتی ،رسازدواج پیش ،نویسدمی

ري از فعالیت گیو برخی از علل آن عبارتند از : فقر پیش ،ستا ، فرهنگی و اقتصادياجتماعی
د منجر توانس، حفظ آبروي خانوادگی و عوامل فرهنگی و اجتماعی ازدواج زودرس میجنسی زودر

ردار و در حین زایمان زودرس، مرگ و میر در مادر نوجوان با ، حاملگی وبه افزایش تعداد فرزندان
ان سخت و زاد، زایمافزایش مرگ نو ،ي مقاربتیهاو سایر بیماري HIV، افزایش ابتال به زایمان

 کشی گردد.طوالنی، انزواي اجتماعی، افسردگی، خودکشی و همسر
 

 روش پژوهش
حوال اهاي ازدواج و زناشویی سرشماري کل کشور و ثبت روش پژوهش حاضر تحلیل ثانویه داده

هاي هو داد 1390و  1385هاي استانی براساس سرشماري کل کشور در سال کل کشور است. داده
رسی ازدواج در این پژوهش با است. شاخص پیش 1390تا  1345ر براساس سرشماري کل کشو

 10-14ن و درصد جمعیت ازدواج کرده ساله مردا 15-19استفاده از درصد جمعیت ازدواج کرده 
-14ی رسی ازدواج از تعداد جمعیت ازدواج کرده در گروه سنساله زنان بوده است. درصد پیش

دست آمده است. براي به 100در کل جمعیت همان گروه سنی ضرب ساله زنان بر تعداد 10
 8فاده از ها با استاي و تحلیل عاملی استفاده شده است. استانها از تحلیل خوشهتوصیف داده

 1385رسی ازدواج براي مردان و زنان به تفکیک مناطق در دو سال متغیر که شامل درصد پیش
ر استان هاند و سپس با استفاده از تحلیل عاملی براي شده ايتحلیل خوشه ،بوده است 1390و 

 ست.رسی ازدواج براي کل کشور ترسیم شده ایک نمره عاملی محاسبه و براساس آن نقشه پیش
 

 هاي پژوهشیافته
اند و در همین ساله ازدواج کرده 20نفر از مردان در سن کمتر از  48145تعداد  1390در سال 

 1385اند. این ارقام در مقایسه با سال ساله نیز ازدواج کرده 10-14ر از زنان نف 39831سال تعداد 
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 ،است. پس در پنج سال گذشته نفر گزارش شده 33083نفر و براي زنان  48904براي مردان 
اما براي زنان افزایش یافته است. نمودار  ،رسی ازدواج براي مردان کاهش چندانی نیافته استپیش

 نشان داده است.را  1390تا  1345رسی ازدواج در کل کشور از سال ،د پیشروند درص ،زیر
 

به تفکیک جنس و مناطق  1390تا  1345رسی ازدواج کل کشور از سال پیشدرصد روند  ):1(دار نمو
 شهري و روستایی

 
نشان داده است. براي  را ي گذشتهدهه 5رسی ازدواج در نوسانات روند پیش، 1نمودار شماره 

 1365درصد در سال  4به  1345درصد در سال  2از رسی ازدواج پیش ،ردان مناطق شهريم
اما بعد از آن به نزدیک دو درصد کاهش یافته است و دیگر کاهش چندانی  ،افزایش یافته است

بوده است.  بیشتررسی ازدواج براي مردان مناطق روستایی نسبت به بقیه نداشته است. درصد پیش
درصد در سال  3به  1365درصد در سال  9مان کاهش محسوسی داشته است و از اما در طی ز

از مناطق  بیشتررسی ازدواج براي زنان مناطق روستایی کاهش پیدا کرده است. درصد پیش 1390
افزایش هم پیدا کرده  1390تا  1375هاي اما داراي نوساناتی بوده است و در طی سال، شهري

1345سال  1355سال  1365سال  1375سال  1385سال  1390سال 

مرد شهري 2 1.88 4.17 1.81 1.75 1.79

مرد روستایی 6.11 8.7 8.89 3.37 3.68 3

زن شهري 1.71 2.1 0.9 1.42 1.26

زن روستایی 2.66 2.93 1.38 2.04 2.82

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

مرد شهري مرد روستایی زن شهري زن روستایی
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کاهش یافته است. در کل درصد رسی ازدواج درصد پیش ،طق شهرياما براي زنان منا ،است
 از مناطق شهري بوده است. بیشتردر مناطق روستایی  ،براي هر دو جنس ،رسی ازدواجپیش

هاي ادهبراساس د ،هاي کشوررسی ازدواج در بین استانبراي توصیف بهتر وضعیت پیش ،در ادامه
 ،اياي انجام شده است. براساس تحلیل خوشهوشهکل کشور تحلیل خ 1390و  1385سرشماري 

رسی استان نیز پیش 3رسی ازدواج متوسط و استان پیش 9رسی ازدواج کم، استان پیش 19
 مده است.ها در ادامه آاي و جداول توصیفی خوشهاند. نتایج تحلیل خوشهازدواج زیاد داشته

 
 رسی ازدواجشاخص درصد پیش هاي کشور براساسبندي استانخوشه ):1( جدول شماره

 استان) 19( رسی کمپیش
فهان، چهارمحال و بختیاري، کرمانشاه، کهکیلویه و بویر احمد، کردستان، اص

لرستان، ایالم، تهران، گیالن، خوزستان، فارس، البرز، هرمزگان، 
 جنوبیکرمان، گلستان، بوشهر، یزد، خراسان،غربیآذربایجان

 ن، زنجاناردبیل، آذربایجان شرقی، قم، قزوین، همدان، مرکزي، مازندران، سمنا استان) 9( متوسط رسیپیش
 سیستان و بلوچستان، خراسان رضوي، خراسان شمالی استان) 3(  رسی زیادپیش

 
ها اناست بیشتر اند وها به سه خوشه تبدیل شدهبندي نشان داده است که استانجدول خوشه

را رسی ازدواج ین درصد پیشبیشتر نیز، سه استان .کم بوده استرسی ازدواج در آنها درصد پیش
    اند.داشته

 
 رسی ازدواج براي خوشه اولي توصیفی متغیرهاي پیشهاآماره ):2( جدول شماره
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 آماره

 مقدار کمترین 84/0 07/1 88/0 1/1 8/0 19/1 75/0 21/1

 مقدار ینبیشتر 35/2 31/3 67/2 61/2 59/2 07/4 26/2 30/2

  میانگین 57/1 15/2 33/1 60/1 71/1 40/2 15/1 77/1

 معیار انحراف 43/0 66/0 39/0 36/0 61/0 85/0 34/0 32/0

 

بوده، را رسی ازدواج در آنها کم هایی که درصد پیشنهاي توصیفی استاآماره ،2جدول شماره 

از دو  کمترتقریباً  ،بر حسب جنس و مناطق ،رسی ازدواجنشان داده است. میانگین درصد پیش

ین مقدار براي استان چهارمحال کمتر ،براي مردان و زنان شهري، 1385درصد بوده است. در سال

 1390ایی براي استان کرمانشاه بوده است. در سال و بختیاري بوده و براي مردان و زنان روست

ین مقدار مربوط به استان ایالم، براي مردان روستایی مربوط به استان کمتر ،براي مردان شهري
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 ،کرمانشاه، براي زنان شهري مربوط به استان چهارمحال و بختیاري و براي زنان مناطق روستایی

هاي مذکور کمترین درصد ه است. در واقع استانیلویه و بویراحمد بودگمربوط به استان که

براي هر دو جنس به تفکیک مناطق شهري و روستایی را  1390و  1385رسی ازدواج در سال پیش

 اند.داشته
 رسی ازدواج براي خوشه دومي توصیفی متغیرهاي پیشهاآماره ):3( جدول
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   آماره

 مقدار ینکمتر 22/1 60/1 17/1 99/1 13/1 73/1 12/1 41/3

 مقدار ینبیشتر 18/2 03/3 27/2 90/2 14/2 60/3 78/1 10/5

  میانگین 62/1 54/2 53/1 51/2 64/1 60/2 38/1 21/4

 معیار انحراف 32/0 50/0 33/0 33/0 35/0 56/0 21/0 62/0

 
وده رسی ازدواج در آنها متوسط باستان که درصد پیش 9هاي توصیفی آماره، 3جدول شماره 

واریانس  کمی داراي ،هارسی ازدواج در این استاننشان داده است. میانگین درصد پیش ، را است
رصد براي د 21/4تا  1385 در سال ،درصد براي زنان مناطق شهري 5/1از تقریباً  و ي استبیشتر

 در نوسان بوده است. 1390در سال  ،زنان مناطق روستایی
 

 رسی ازدواج براي خوشه سومشیي توصیفی متغیرهاي پهاآماره ):4( جدول
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 آماره  

 مقدار کمترین 18/2 04/4 85/1 93/2 30/2 54/4 79/1 01/3

 مقدار بیشترین 53/4 91/5 30/2 36/3 52/3 57/5 26/2 38/6

  میانگین 04/3 17/5 03/2 17/3 83/2 05/5 04/2 54/4

 معیار انحراف 29/1 99/0 23/0 21/0 62/0 51/0 23/0 7/1

 
را نها زیاد بوده است آرسی ازدواج هایی که درصد پیشتوصیفی استان هايمارهآ ،4جدول شماره 

اند. رضوي بودهشمالی و خراسانبلوچستان، خراسان و ها شامل سیستاناین استان .نشان داده است
درصد در نوسان بوده است. در  5تا  2بین ، متغیر 8رسی ازدواج بر حسب میانگین درصد پیش
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رسی ازدواج براي مردان شهري و روستایی مربوط به ترین درصد پیشبیش 1390و  1385سال 

بیشترین درصد  1385استان سیستان و بلوچستان بوده است. براي زنان مناطق شهري در سال 
مربوط به استان سیستان و بلوچستان و براي زنان مناطق روستایی مربوط استان خراسان شمالی 

رسی نان مناطق شهري و روستایی بیشترین درصد پیشبراي ز 1390اما در سال  بوده است.
 مربوط به استان خراسان رضوي بوده است. ،ازدواج

 
 هارسی ازدواج بر حسب خوشهمیانگین متغیرهاي پیش ):5( جدول

 3 خوشه
 زیاد رسیپیش

 2 خوشه
 متوسط رسیپیش

 1 خوشه
 کم رسیپیش

 خوشه   
 متغیر  

 1385 سال شهري مرد 57/1 62/1 04/3

 1385 سال روستایی مرد 15/2 54/2 17/5

 1385 سال شهري زن 33/1 53/1 03/2

 1385 سال روستایی زن 60/1 51/2 17/3
 1390 سال شهري مرد 71/1 64/1 83/2

 1390 سال روستایی مرد 40/2 60/2 05/5

 1390 سال شهري زن 15/1 38/1 04/2

 1390 سال روستایی زن 77/1 21/4 54/4

 
اده دنشان را رسی ازدواج بر حسب سه تا خوشه میانگین متغیرهاي شاخص پیش ،5ماره جدول ش

این ده دهننشان ارقام از میانگین دو خوشه دیگر است. این  کمتراست. میانگین در خوشه اول 
هري در سال استثناء در این زمینه میانگین مردان ش .اندها درست تقسیم شدهکه خوشهباشد، می

 که با بقیه هماهنگ نیست. ،خوشه دوم است براي 1390
  



 
 
 
 
 
 

 ٩١                 ...کشور یهاازدواج در استان ریسشیپ برریس 

 رسی ازدواجي شاخص پیشهاتحلیل واریانس خوشه ):6(جدول 
 سطح

 معنی

 F داري

 آماره خوشه خطا
 
 

 درجه  متغیر

 آزادي
 مجموع

 مجذورات
 درجه

 آزادي
 مجموع

 مجذورات
 1385 سال شهري مرد 8/2 2 27/0 2 4/10 000/0

 1385 سال روستایی مرد 6/11 2 42/0 2 4/27 000/0
 1385 سال شهري زن 65/0 2 13/0 2 8/4 016/0
 1385 سال روستایی زن 6/4 2 12/0 2 8/37 000/0
 1390 سال شهري مرد 7/1 2 30/0 2 8/5 000/0
 1390 سال روستایی مرد 1/9 2 57/0 2 16 000/0
 1390 سال شهري زن 1 2 09/0 2 1/11 000/0
 1390 سال روستایی زن 23 2 39/0 2 8/57 000/0

 

شان داده ها است. جدول تحلیل واریانس نتحلیل واریانس براساس نمره واقعی استان ،جدول فوق

سطح  و Fباشد. مقدار میها با هم متفاوت میانگین متغیرها براي سه خوشه از استان ،است

 رد.ر سه خوشه داد، هانیز نشان از تفاوت بین میانگین شاخص ،معناداري براي هر متغیر

نقشه  ،ستاساخته شده  ،رسی ازدواجبا استفاده از نمره تحلیل عاملی که از شاخص پیش ،در ادامه
درصد  ،اندمشخص شده تیرههایی که با رنگ رسی ازدواج براي کشور تهیه شده است. استانپیش
 دصددر ،اندرنگ نشان داده شدههایی که کمست و استانرسی ازدواج در آنها بیشتر اپیش
 بوده است.  کمتر رسی ازدواج در آنهاپیش

د هاي غربی درصرسی ازدواج در آنها زیاد بوده است و استاندرصد پیش ،هاي شرقیاستان
 بوده است. کمتردر آنها  ،رسی ازدواجپیش
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 مرکز آمار ایران 1390و  1385هاي رسی ازدواج کشور بر اساس دادهپیش): 1(نقشه 

 
 گیرينتیجه

به  ،1385نفر در سال  48904رسی ازدواج براي مردان از نتایج نشان داد که پیشبه طور کلی 
ه ب 1385نفر در سال  33083اما براي زنان از  ،کاهش یافته است 1390نفر در سال  48145
شور هاي کرسی ازدواج بر حسب استانپیش درصد افزایش یافته است. 1390نفر در سال  39831

شمالی و هاي خراسانرسی ازدواج زنان در استانپیش درصد 1390در سال  وت بوده است.متفا
یه رضوي بیشتر از بقهاي سیستان و بلوچستان و خراسانرضوي و براي مردان استانخراسان

ل و هاي اردبیرسی ازدواج در استانین نسبت پیشبیشتر 1385ها بوده است. در سال استان
  است. رضوي و سیستان و بلوچستان براي مردان بودهان براي زنان و خراسانسیستان و بلوچست

االي بدرصد  ،رضوي و شمالیهایی مثل سیستان و بلوچستان و خراساندر استان ،رسدنظر میبه
ر مهم متغیر بسیا ،گردد. سطح تحصیالت زنرسی ازدواج به عوامل فرهنگی و اجتماعی برمیپیش

رس ازدواج زود ،ي دارندبیشتردر کشورهایی که دختران تحصیالت  .استبراي ازدواج زودرس 
ت. در از شهري اسبیشتر  ،طور کلی ازدواج زودرس در جوامع روستاییکه بهضمن این .است کمتر

ازدواج  برخی دالیل ،هاي سنتی در ارتباط با خانواده و نظام پدرساالريارزش، زمینه فرهنگی
خت در شرایط س .از علل ازدواج زودرس استدیگر مادي هم یکی  زودرس هستند. فقر و شرایط

تا از  ،تندافها به فکر ازدواج دخترشان میبرخی خانواده ،هاسالیو تنگناي اقتصادي و در خشک
رهنگی، هاي فو گرایش هارسوم و سنت توان گفت فقر،میبکاهند. در مجموع خود بار اقتصادي 

در  ،وانانگرانی خانواده در مورد روابط جنسی پیش از ازدواج نوجنداشتن سواد و تحصیالت، و ن
 پیدایش و رواج ازدواج زودرس مؤثرند.



 
 
 
 
 
 

 ٩٣                 ...کشور یهاازدواج در استان ریسشیپ برریس 

ه ویژه باي هاي گستردههاي سالم، فعالیتو تقویت خانواده رسی ازدواجبراي حل مشکالت پیش
ایش سن افزها با باید صورت گیرد. دولت ،رسی در آنها زیاد استهایی که درصد پیشاستاندر 

ناسب، باال ماالجرا کردن آن، افزایش دسترسی دختران به تحصیالت، اشتغال قانونی ازدواج و الزم
وانند در تمی ،هاي فقرزداییاجراي سیاست و بردن آگاهی جامعه درباره عوارض ازدواج زودرس

قوق ان حهاي مردم نهاد و حامیاز طرفی فعالیت انجمن .جهت بهبود وضعیت زنان تالش کنند
رسی مشکالت پیش هاي آموزشی مبتنی بر حقوق کودك نیز در کاهشي برنامهکودك در توسعه

  مؤثر باشد. تواندمی ،ازدواج
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