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نگاهي به ساخت سني و وضع مشاركت در بازار كار 

  مردان و زنان در معرض ازدواج و طالق 

  سرشماري چهيدراز 
  

 4حدثه صفاكيشو م 3، آمنه خطيبي 2فالح ، معصومه توده 1محمدباقر عباسي

  چكيده 
هاي خاص آن جمعيت و  نيازمند آگاهي از مشخصه ،ريزي براي جمعيت يك جامعه سازي و برنامه تصميم

ويژه زنان داراي همسر و هرگز ازدواج   به ويژه رصد مستمر تحوالت آنهاست. جمعيت زنان و مردان، به
ازدواج و ميزان طالق   شده تعريف هاي عمومي و باز ميزان  عنوان يكي از اركان اساسي محاسبه  نكرده به

  متأهالن قابل توجه هستند. 
افرادي از جمعيت كه در معرض رويدادهاي  جنسي -ساختار سني پويايي  در اين مقاله به منظور مطالعه

هايي چون نسبت ازدواج و تأهل در جواني و نسبت ازدواج در سالمندي  شاخص ،ازدواج و طالق هستند
ن مطرح باشد تجرد در جواني بيش از آنكه براي زنا ،دهد معرفي و محاسبه شدند. محاسبات نشان مي

بوده و زنانه  يا مسئله درجواني أهلتطلبد. در مقابل  اي مردانه است كه توجه مسئوالن امر را مي مسئله
مثبتي مورد   تواند به عنوان نكته مي ،باروري دارد  به دليل اهميتي كه زمان ورود زنان جوان به چرخه

 ،زنان و مردان جواني در تأهل سبتن يانم يتياختالف جنس يبررسهمچنين به منظور توجه قرار گيرد. 
 20فاصله بعد از گذشت  ينا ،دهند ينشان م ها تعريف شده است. يافته جواني در أهلت يتيجنس  فاصله

  شده است.  بيشتر، 1375 يسال از سرشمار
وضعيت با توجه به تأثير وضعيت اقتصادي و اشتغال بر تصميم به ازدواج يا طالق، مطالعه  اينعالوه بر 

نرخ مشاركت اقتصادي، نرخ هاي  شاخص  حسب وضع زناشويي با محاسبه مشاركت در بازار كار افراد بر
كاهش نرخ مشاركت اقتصادي و نسبت اشتغال مردان صورت گرفته است.  بيكاري و نسبت اشتغال

هاي  از ديگر يافته ،نخستين ازدواج  داراي همسر، همزمان با افزايش نرخ بيكاري مردان در معرض تجربه
گيري  عاملي است كه شكل ،اين بررسي هستد. شواهد حاكي از اين است كه شرايط بازار كار براي مردان

ا انجام اقدامات موثر درخصوص بهبود ب  ،رسد بودن تجرد در جواني را سبب شده است. به نظر مي  مردانه
  ن دور از انتظار نباشد.افزايش تأهل در جواني براي مردا ،اين شرايط براي مردان

  

  پويايي جمعيت، ساختار سني، نسبت تأهل در جواني، نرخ مشاركت اقتصادي، نرخ : كليديواژگان
  بيكاري، نسبت اشتغال

                                                
  مديركل دفتر آمار و اطالعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال كشور - 1

  ي هاي حياتكارشناس مسئول آمار - 2

  كارشناس آمار موضوعي  - 3

  كارشناس تحليل آمارهاي مهاجرت - 4
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  مقدمه:

ريزان در   هاي ذهني عمده برنامه مطالعه ساختارهاي سني و جنسي جمعيت يكي از مشغله
اي  هاي توسعه هاي برنامه يكي از بخش ،بر اينشود. عالوه  اي محسوب مي سطوح ملي و منطقه

سن و  ،پردازد. از نظر جمعيت شناختي ساختارهاي سني و جنسي جمعيت مي  نيز به مطالعه
هاي انساني ويژگي جمعيت مهمترينهاي تفاوت بين افراد و تقريباً ترين مولفهاصلي ،جنس

كه ساختار سني و جنسي يك در اين واقعيت نهفته است  ،هستند. اهميت اين دو متغير
و  (باروري، مرگ و مير و مهاجرت) استمتاثر از تعامل فرآيندهاي جمعيت شناختي  ،جمعيت

ها بر  جمعيت  گيرد. مطالعه تحت تاثير عوامل مختلف اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي قرار مي
ي، هاي متفاوتي است كه زن و مرد با توجه به عوامل زيست به خاطر نقش ،حسب جنس

اجتماعي، فرهنگي برعهده دارند. تركيب سني جمعيت نيز داراي اهميت بوده، زيرا هر سني 
هاي ها و قابليتشرايط و اقتضائات خاص خود را دارد و افراد در سنين مختلف نيازها، توانايي

الزامات مهمي را براي توسعه  ،متفاوت دارند. به طور كلي ساختار سني و جنسي يك جمعيت
ي، اجتماعي و همين طور مشاركت نيروي كار و تعامالت جنسيتي دارد. به همين دليل اقتصاد
كنند.  شناسان ويژگيهاي جمعيت را اغلب بر حسب سن و جنس تحليل ميكه جمعيت ،است

نيازمند ابزار و معيارهايي هستيم كه از  ،هاي ساخت سني و جنسي جمعيت  براي درك پويايي
مالحظه كرد و هم امكان مقايسه  ،والت و تغييرات ساخت آن راآن طريق هم بتوان روند تح

  هاي ديگر را به دست داد.  آن با جمعيت
تحوالت  و است آن ساخت و تركيب اساسي هاي جنبه از يكي جمعيت، زناشويي افراد وضع

عنوان يكي از عوامل مرتبط با آن است، كه در  جنسي زناشويي، به -مربوط به الگوي سني
در خصوص وضع زناشويي از  اخير تغييرات مستمري داشته است. اطالعاتسالهاي 
 روش ترين معمول .آيد به دست مي ثبتي هاي نظام اي و هاي نمونه يآمارگير ها، سرشماري
 ازدواج هرگز: هاي زير است گروه به جمعيت كردن متمايز وضعيت، نظر افراد از بندي دسته

  اند. مرداني كه تا زمان سرشماري هنوز ازدواج نكردهمجرد: زنان يا  نكرده يا افراد
دارد:  همسر حاضر (زمان سرشماري يا آمارگيري) حال در كه داراي همسر، جمعيتي .1

اند، اعم از اينكه در هنگام سرشماري  زنان يا مرداني كه عقد ازدواج (دائم يا موقت) بسته

 شوند. سوب ميبا همسر خود زندگي مشترك دارند يا خير، داراي همسر مح

اند: زنان يا مرداني  نكرده ازدواج دوباره كه اي گرفته طالق همسر به دليل طالق يا افراد بي .2

 اند.  كه از همسر خود طالق گرفتند و تا زمان سرشماري ازدواج مجدد نكرده

اند: زنان يا مرداني كه  نكرده ازدواج دوباره كه اي بيوه همسر به دليل فوت، افراد بي .3

ازدواج مجدد نكرده  ،اند، مشروط برآنكه تا زمان سرشماري از خانوار ن فوت كردههمسرشا

 باشند.
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 پديد آمده، سني هاي يا افراد هرگز ازدواج نكرده درگروه ،ها كرده ازدواج نسبت دركه تغييراتي 
الگوي جمعيت در معرض زناشويي از نظر نقشي كه در بازار  الگوي سني ازدواج را متأثر كرده و

  دستخوش تغييراتي شده است.  ،كنند كار به عنوان فعال، بيكار و شاغل ايفا مي
) سه متغير دسترسي، امكان و تمايل اثرات ساختار اجتماعي را بر 1971طبق نظر ديكسون (

متغير دسترسي را با دو متغير توازن نسبت سني و  ،ديكسون كنند.الگوهاي ازدواج متعادل مي
كند و به نظرش زماني كه عدم توازن در نسبت سر اندازه گيري ميجنسي و روش انتخاب هم

باشد، سن ازدواج باالتر ها آزادانه و فردي ميسني و جنسي جمعيت وجود دارد و ازدواج
توسط فشار  ،اجتماعي اشاره دارد و متغير تمايل -به وضعيت اقتصادي ،رود. متغير امكان مي

ل عشق، عاطفه، حمايت اقتصادي و حفظ اصل و نسب اجتماعي، شامل پاداش اجتماعي از قبي
فرزندي و يا تجرد  هاي اجتماعي به طرد از جامعه و ننگ و رسوايي به دليل بي و ... و مجازات

  ).1387قطعي تعريف شده است (به نقل از كرد زنگنه، 
اسان به شن شناسان و جمعيت نزد جامعه ،از سوي ديگر امروزه توجه به دوام و فروپاشي خانواده

گيري فزوني يافته است. مطالعات خانواده در  به نحو چشم ،هاي خانواده دليل شدت دگرگوني
بيني موقعيت خانواده در آينده و يافتن پاسخي براي اين پرسش كه آيا  سالهاي اخير به پيش

 هاي اند. از مهمترين شاخص نهاد خانواده در ايران دچار تغيير شده است يا خير، معطوف شده
توان به تغيير در الگوي سني و جنسي جمعيت در معرض نخستين  مي ،تغيير در نهاد خانواده

 ازدواج (جمعيت هرگز ازدواج نكرده) و طالق (جمعيت داراي همسر) به لحاظ تأثيري كه بر
اشاره كرد. از طرفي ديگر  ،دارند، خانواده اضمحالل و تشكيل و پايان سن توليد مثل و آغاز

گوياي اين  ،نسبت به گذشته ،در معرض ازدواج و فزوني افراد هرگز ازدواج نكردههاي  جمعيت
 هاي تحصيلي به مطلب است كه تغييرات سبك زندگي و ورود به مدرنيزاسيون، افزايش فرصت

هاي اقتصادي  هاي شغلي و دستيابي به فرصت ويژه براي زنان و تغيير در نيروي كار و فعاليت 
موجبات افزايش تعداد جمعيت هرگز ازدواج نكرده و كاهش جمعيت داراي همسر را  ،بهتر

دسته  3عوامل تعيين كننده الگوي ازدواج را به  ،كند. هم چنين ميرزايي و همكاران فراهم مي
كنند. عوامل اجتماعي و فرهنگي شامل طيف  عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تقسيم مي

هاي  هاي افراد و زمينه ها و نگرش گرايي يا مدرنيسم، سواد، گرايشوسيعي از متغيرهاي نو
رسي يا تأخير در ازدواج مذهبي است و  عوامل اقتصادي كه اثر كوتاه مدتي بر ازدواج، پيش

هاي اجتماعي يا فرهنگي هستند،  يا داراي اثري زودهنگام نسبت به عوامل و شاخص ،دارند
شوند (ميرزايي و همكاران،  تأثير بر سن ازدواج محسوب ميهمواره زمينه و شرايط مهمي براي 

1375 .(  
جنسي جمعيت هرگز ازدواج  - با نگاهي اجمالي به پويايي ساختار سني ،اين مقاله درصدد است

ازدواج و طالق   نكرده و داراي همسر، به بيان بهتر افرادي از جمعيت كه در معرض تجربه
دورنمايي از الگوي زناشويي و  باروري دارند،  ر چرخههستند، به دليل اهميت و نقشي كه د

 نتايج از استفاده عموميت ازدواج را در ميان ايرانيان ترسيم نمايد. براي نيل به اين هدف با
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 جمعيت زناشويي وضع ،1395تا  1375طي سالهاي و مسكن،  نفوس عمومي هاي سرشماري
شده است. عالوه بر اين با توجه به تأثير  بررسي ،گذشته دههدو  در آن و روند تغييرات ايران
تصميم به ازدواج، الگوي  ويژه وضعيت اشتغال افراد بر  به ،قابل انكار عوامل اقتصادي غير

مشاركت در بازار كار مردان و زنان داراي همسر و هرگز ازدواج نكرده از منظر نرخ فعاليت، نرخ 
  است. مورد بررسي قرار گرفته  ،بيكاري و نسبت اشتغال

  پويايي سني جنسي بر حسب وضع زناشويي - 2

شناختي است كه براي نمايش نموداري ساخت سني و  هاي سني يكي از ابزارهاي جمعيت هرم
توان تعداد تقريبي جمعيت  مي ،شود. با نگاهي به هرم سني به كار برده مي ،جنسي جمعيت

تشخيص افزايش مطلق  ،ر آنواقع در هر گروه سني را به تفكيك جنس تشخيص داد. عالوه ب
بر حسب سن و جنس از مقايسه چندين هرم سني امكان پذير است. هرم سني از يك سو 

هاي تاريخي جامعه  رويدادهاي اجتماعي و اقتصادي خاصي است كه در گذشته  منعكس كننده
تغييرات ساخت  ،اتفاق افتاده و بر تركيب جمعيتي كشور مؤثر واقع شدند و از سوي ديگر

تصوير روشني از جمعيت  ،سازد. هرم سني معيت را در اثر تولد و مرگ و مهاجرت نمايان ميج
اين جمعيت در آينده چگونه متحول خواهد شد.  ،دهد كند و نشان مي منعكس ميرا سرزمين 

سرشماري  4طي  ،سال و باالتر كشور 10هاي  به همين منظور براي مقايسه بهتر جمعيت
از هرم سني استفاده  ،هاي در معرض ازدواج و طالق همين سنينو جمعيت 1395تا  1375

  شده است. 
 - 15سهم زنان و مردان از جمعيت داراي همسر، نشان دهنده زنانه بودن تأهل جوانان   مقايسه
جمعيت داراي همسر جوان  ازسال بوده است (افزايش دو درصدي سهم زنان  5ساله طي  29

درصد). اين  64,7درصد به  62,7و تغيير اين سهم از  1395تا  1390سالهاي   در فاصله
شود. به  ساله و بيشتر نيز مشاهده مي 65مسئله امري است كه در خصوص زنان سالمند 

به زنان  ،هاي سني در فاصله اين سالها سهم بيشتري از جمعيت متأهل اين گروه ،عبارت ديگر
  ). 1اختصاص داشته است (نمودار 
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  1395تا  1375زنان از جمعيت داراي همسر جوان و سالمند، . سهم 1نمودار 
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  جمعيت برحسب ميليون نفر
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  توزيع نسبي وضع زناشويي 2- 2

در  دهد. را نشان مي 1395تا  1375، تحول وضعيت عمومي زناشويي طي سالهاي 1جدول 
 13 بيداشته و به ترت يروند كاهش ،سال، سهم مردان و زنان هرگز ازدواج نكرده 20 اين طول

همسر با  يسهم مردان و زنان دارا ،درصد كاهش را تجربه كرده است. در مقابل 9درصد و 
به  53,2درصد براي مردان و از  63,3به  51,4و از رقم روبرو بوده  يدرصد 12رشد حدود 

 ازدواج نيسهم زنان در معرض اول يدرصد 9,3. كاهش براي زنان رسيده است ،درصد 64,3
مردان نسبت به زنان با  ،دهد ينشان م ،مردان مشابه يدرصد 13با كاهش حدود  سهيدر مقا

در معرض همچنان نسبت به زنان  ،از مردان يشترياند و سهم ب ازدواج كرده يسرعت كمتر
همسري زنان به دليل مرگ  درصدي بي 0,8و  0,7رشد  ني. همچنباقي ماندندازدواج  نياول

زنان به مراتب  ،كند آن با رقم مشابه براي مردان بيان مي   و مقايسه لهاسا نيدر اهمسر و طالق 
  .)2و نمودار  1(جدول  اند كرده و طالق را تجربه گي بيوهاز مردان  شتريب

 رابطه در بايد ،نكرده ازدواج نسبت جمعيت هرگز افزايش و همسر داراي جمعيتنسبت  كاهش
 اين شدن روشن به ازدواج سني الگوي شود. بررسي تبيين سني هاي زناشويي گروه وضع با

  .كند مي امركمك
  

  ساله و بيشتر 10. توزيع نسبي وضع زناشويي مردان و زنان 1جدول 

  13951تا  1375در سالهاي 

 75نسبت به  95تغيير  1395 1390 1385 1375 جنس و وضع زناشويي

  مرد

  12,0  63,3  60,0  54,6 51,4  داراي همسر  

  0,0  0,5  0,5  0,5 0,5  بدليل فوت همسربي همسر   
  0,5  0,6  0,3  0,2 0,1  بي همسر بدليل طالق  

  -12,7  34,4  38,0  43,4 47,1  هرگز ازدواج نكرده  

  زن

 11,1  64,3  61,0  56,7 53,2  داراي همسر  

  0,7  3,6  3,7  3,2 3,0  بي همسر بدليل فوت همسر  
  0,8  1,1  0,7  0,4 0,2  بي همسر بدليل طالق  
  -9,3  30,2  26,2  35,4 39,5  ازدواج نكرده هرگز  
  نيست. 100به دليل حذف رده اظهار نشده، جمع درصدهاي ستوني هر يك از دو جنسيت *

  1395و  1390، 1385، 1375هاي عمومي نفوس و مسكن،  هاي سرشماري گران، براساس يافته پژوهش  محاسبه مأخذ:
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  1395تا  1375معرض نخستين ازدواج و طالق، . سهم زنان و مردان در 2نمودار 

  
  

  ازدواج و تجرد در جواني و سن باروري 3- 2

جواني به عنوان دوره گذار از وابستگي دوران كودكي به استقالل دوران بزرگسالي ناميده   دوره
براي تطابق آماري  شود. ساده ترين راه براي تعريف اين گروه، سن است. سازمان ملل متحد مي
 24تا  15مناطق مختلف، بدون تعارض با تعاريف ديگر كشورهاي عضو، جوانان را افراد بين در 

  شوند.  در نظر گرفته مي عنوان جوان ساله به 29تا  15، افراد اما در ايران ،كند سال تعريف مي
داراي اهميت فراواني  ،تبع آن باروري  ازدواج و به  سن جواني به دليل ورود افراد به چرخه

سالگي  30به معناي درصد مردان و زناني كه تا سن  ،سالگي 30نسبت تجرد تا   . مطالعهستا
در كنار نسبت تأهل در جواني، سهم مردان و زناني  ،اند سال تمام) ازدواج را تجربه نكرده 29(

تواند گوياي مطالب جالبي در خصوص اند، مي سالگي ازدواج كرده 30كه در جواني تا قبل از 
  ازدواج جوانان باشد. الگوي
در  يسالگ 30، نسبت تجرد تا 1395به آبان  يسال منته 20در طول  ،دهند ها نشان مي يافته
درصد  66,1زنان از  ي برايداشته است. نسبت تجرد در جوان يمردان و زنان روند كاهش انيم

كاهش است.  دهيرس1395در سال  زن درصد 56,6به  1375زن هرگز ازدواج نكرده در سال 
درصدي اين  3,3در مقايسه با كاهش تنها  ،سالگي زنان 30درصدي نسبت تجرد تا  10حدود 

 ،اند كه مجرد مانده ينسبت مردان ،سالها نيكه در طول ادهد  نشان مي ،نسبت براي مردان
كه  ،توان اينگونه بيان كرد مي ،بوده است. به عبارت بهتر ،اند كه ازدواج نكردهي از زنان رتشيب

53.2

56.7

61.0

64.3
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35.4
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30.2

1375 1385 1390 1395

سهم زنان در معرض ازدواج و طالق از كل

داراي همسر، در معرض طالق هرگز ازدواج نكرده، در معرض ازدواج بار اول
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كه نياز به توجه  ،اي مردانه است مسئله ،جرد در جواني بيش از آنكه براي زنان مطرح باشدت
  ).3مسئوالن دارد. (نمودار 

  

  
  1395تا  1375. روند نسبت تجرد در جواني مردان و زنان در سالهاي 3نمودار 

  
 يكرده است. رشد نسبت زنان دارا يرا ط يشيروند افزا ،مردان و زنان ياندر م جواني در أهلت

 32,4درصد رشد از  10سال با حدود  20(تاهل در زنان جوان) در طول  يسالگ يهمسر تا س
 سهم است كه يدر حال ينا است. يدهرس 1395درصد در سال  42,1به  ،1375درصد در سال 
 يانم يتياختالف جنس ي. بررساست  هدرصد رشد را تجربه كرد 3,3تنها  ،هلأمردان جوان مت

  يسه. مقادهد يرا نشان م جواني در أهلت 1يتيجنس  فاصله ،زنان و مردان جواني در تأهل سبتن
 ينا ،دهد ينشان م ،1395درصد فاصله در سال  19,8با  ،1375درصد در سال  13,3فاصله 

 بيشتر درصد) 19,8-13,3( درصد 6,5، 1375 يسال از سرشمار 20فاصله بعد از گذشت 
كه  زنانه است يا مسئله جواني در أهلت ،كرد يانب ينگونها توان يم ،يگرشده است. به عبارت د

  تواند به عنوان نكته مي ،باروري دارد  به دليل اهميتي كه زمان ورود زنان جوان به چرخه
  .)4مثبتي مورد توجه قرار گيرد (نمودار 

  

                                                
بندي تفاوت  در متون فني، در اين متن بنا به ضرورت براي صورت» جنسيتي  فاصله«با وجود معني متفاوت  -1

  . مشاهده شده در نسبت تأهل دو جنس، اصطالح يادشده براي بيان اين فاصله اختيار شده است
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  1395تا  1375و زنان در سالهاي  هل در جواني مردانأ. روند نسبت ت4نمودار 

  
اين است كه نسبت تجرد زنان در سن  ،ديگري كه در خصوص تجرد زنان وجود دارد  نكته
در سال  درصد، 30,6درصد كاهش از  5,4با  ،سال 20ساله) در طول  49تا  15وري (آفرزند
همين زنان رسيده است. در مقابل نسبت تأهل در ميان 1395در سال  ،درصد 25,2به  1375
افزايش يافته است. اين  1395در سال  ،درصد 71درصد رشد به حدود  4,3مشابه با   در دوره

بيانگر  ،عين حال اما در ،دهد ارقام اگرچه رشد زنان داراي همسر در سن باروري را نشان مي
  هاي در معرض طالق نيز است. افزايش تعداد خانواده

به دليل خروج افراد از  ،شود ي و سالمندي هم ناميده ميكه سن ميانسال به باال سال 50سنين 
در اين  ،وري اهميت دارد. سهم مردان و زنان هرگز ازدواج نكردهآكار و ازدواج و فرزند  چرخه

ساله و  50نسبت تجرد در ميان زنان  روند افزايشي داشته است. 1395تا  1375سن از سال 
به اين معنا كه همواره زناني كه  .سني بوده است همواره بيشتر از مردان همين گروه ،بيشتر

بيشتر از مردان  ،همچنان در معرض تجربه نخستين ازدواج هستند ،بعد از اتمام سن باروري
كه اختالف نسبت  به طوري ،سال اخير بيشتر شده 5مشابه بوده است. اين فاصله در طول 

 20درصد اختالف در  0,2با زنان مشابه از  ،ساله و بيشتر در معرض نخستين ازدواج 50مردان 
  ).5افزايش يافته است (نمودار  1395در سال  ،درصد اختالف 0,8به  ،سال قبل

  

42.1
41.3
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32.4

22.3
24.0
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13,3٪

19,8٪



  
  
  
  
  
  

  ٦٧                                                                       نگاهی به ساخت سR و وضع مشارکت Nزار کار مردان و زKن ...

 

  
  1395تا  1375سالگي مردان و زنان در سالهاي  50. روند نسبت تجرد پس از 5نمودار 

  

  عموميت ازدواج يا تجرد قطعي 4- 2

 يتجرد قطع دهد. نشان مي 1395تا  1375طي سالهاي ، عموميت ازدواج در كشور را 6نمودار 
. شود مي يفساله تعر 54- 50و  49-45 ينسبت تجرد در گروه سن يحساب يانگينبه صورت م

. مانند مي ازدواج نكرده يسالگ 50مردان تا سن  واز زنان  يچه سهم ،كند يم ياننسبت ب ينا
 يشترساله و ب 50زنان  يژهسال (به و 50از  يشترافراد ب ياحتمال ازدواج برا ينكهبا توجه به ا

آغاز تجرد  يا به عنوان سن آستانه يسالگ 50است،  يزخارج شدند) ناچ يبارور  از چرخه هك
 )Marriage commonality( عموميت ازدواج ي،. در مقابل تجرد قطعشود يدر نظر گرفته م يقطع

 در جمعيت از چه نسبتي ،دهد نشان ميو  شود يم يفتعر 100تا تجرد قطعي   به صورت فاصله
 را ازدواج در جامعه فراگيريدرجه  اين معيار .اند كرده ازدواج بار يك خود حداقل زندگي طول

اي از عوامل عقيدتي، فرهنگي، اقتصادي و  تحت تاثير مجموعه پيچيده و دهد نشان مي
  ).85ص.  1384كند (ميرزايي،  تغيير مياجتماعي 

 1375سال (از  20عموميت ازدواج طي  ، سرشماري  دوره 4دست آمده از  بهاطالعات اساس  بر
تمام ) كاهش اندكي داشته است و اين كاهش در مورد زنان بيشتر از مردان است. در 1395تا 
طوري كه عموميت   به ،ي داشتهرواج كمتر با مردان يسهزنان در مقا ياندر م ازدواج ،سالها ينا

 20 ينكها ،است يتكه حائز اهم يگريد  . نكتهبزرگتر از زنان بوده استازدواج مردان همواره 
و زنان و مردان به  وجود نداشته يازدواج مردان و زنان تفاوت قابل توجه رواج يانم ،يشسال پ

 3,7، زنان با رسيدن به رقم زمان راما به مرو ،اند كرده يك اندازه زندگي مشترك را تجربه مي
براي مردان، در مجرد ماندن از  درصدي 2,3در مقايسه با  1395سال  ي درتجرد قطع درصدي

نسبت به  ساله و بيشتر 50 از زنان يشتريسهم ببه بيان بهتر  ).6مردان پيشي گرفتند (نمودار 
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ويژه براي زنان بدون   مانند. اين امر به مي يازدواج باق  بدون تجربه شان يگروه سن مردان هم
  آفرين باشد. تواند مشكل مي ،اديمد و پشتوانه اقتصآدر
  

  
  1395تا  1375. روند عموميت ازدواج مردان و زنان در سالهاي 6نمودار 

  

اين  مهم نكتة اما است، مبتني افراد گيري تصميم بر خانواده تشكيل و ازدواج كه است واضح
 تغييرات و اجتماعي و اقتصادي بستر تأثير تحت اغلب فردي هاي گيري تصميم اين كه ،است

 اهميت صنعتي بر خانواده تغييرات توضيح در اجتماعي انديشمندان از بسياري دارند. آن قرار
 آن اشاره همراه جمعيتي و اجتماعي اقتصادي، تغييرات و اقتصادي توسعة و شهرنشيني شدن،
اقتصادي،  سيستم در تحوالت معيشت، شكل تغيير آن تبع به و شدن صنعتي اند. هكرد

اشتغال  زنان)، مورد در ويژه (به تحصيالت سطح افزايش جمله از اجتماعي تحوالت شهرنشيني،
 خانواده، افزايش و ازدواج با مرتبط سنتي هنجارهاي و نهادها رفتن بين از و نگرش تغيير زنان،
 و فردگرايي مردان، زوال پدرساالري، بروز و زنان هاي نقش شدن همگرا و جنسيتي برابري
 مانند ،افراد فردي تمايالت كه هستند هايي پديده همگي، استقالل شخصي كردن دنبال
 تحت تأثير خانواده و الگوي ازدواج و زناشويي را تشكيل و زمان ازدواج مورد در گيري تصميم
  دهند.  ميقرار 

  مشاركت در بازار كار - 3

ها  مطالعه ويژگيهاي افراد در معرض ازدواج (هرگز ازدواج نكرده ،با توجه به اينكه در اين مقاله
صرفنظر از مرتبه ازدواج) و افراد داراي  ،ها همسران در كل ازدواج براي نخستين ازدواج و بي

است و اينكه شرايط اقتصادي افراد  مورد نظر بوده  ،همسر به عنوان جمعيت در معرض طالق
اين گروه از بازار كار   مطالعهدر اين قسمت به  ،ق موثر استبر تصميم آنها به ازدواج يا طال

هاي  نرخ مشاركت اقتصادي، نرخ بيكاري و نسبت اشتغال به عنوان شاخصافراد با استفاده از 
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با ي عمومي نفوس و مسكن ها نها از اطالعات سرشماريآعمده نيروي كار كه امكان محاسبه 
  پرداخته شده است. ،رددا در نظر گرفتن وضع زناشويي افراد وجود

به ميزان توليد و رشد است كه نرخ بيكاري، ميزان اشتغال   كننده يكي از عوامل اصلي تعيين
در  ،گذارند مينيروي كار و جمعيت فعال اثر   اقتصادي بستگي دارد. عواملي كه بر ميزان عرضه

. با توجه به موثر باشندكاري توانند بر نرخ بي ميزان اشتغال، مي  كننده عوامل تعيينديگر كنار 
اثر تعيين  ،مفاهيم جمعيت فعال و جمعيت بيكار، روشن است كه تغييرات جمعيت فعال

 10جمعيت باالي  فعاليت اقتصادياي بر تعيين نرخ بيكاري دارد. در واقع نوسانات نرخ  كننده
يكي از عوامل مهم در تعيين نرخ بيكاري است.  1،استسال كه موجب نوسان جمعيت فعال 

نرخ رشد جمعيت، انتظارات افراد و شرايط بازار  نظيراين امر بيشتر تحت تأثير عوامل جمعيتي 
  . باشد ميتعريف جمعيت فعال  چگونگيكار و البته 
شاغل  ،اند ساعت و بيشتر كار كرده 8افرادي كه در هفته  1355و  1345هاي  در سرشماري

كساني كه داراي شغل بوده  1375و  1365هاي عمومي نفوس و مسكن  ي در سرشماريول
اند  ولي در هفت روز قبل از سرشماري به اقتضاي فصل و ماهيت فصلي كار خود، كار نكرده

شاغل محسوب  ،نكه در جستجوي كار ديگري هم نبوده باشندآ(بيكاران فصلي)، مشروط بر
كه اين افراد در شمار بيكاران محسوب  1355و  1345اي ه اند، به استثناي سرشماري شده
، 1345، 1335هاي  اند. ضمناً قابل ذكر است كه سؤاالت مربوط به شاغالن در سرشماري شده
ساله و بيشتر  6از افراد  1365ساله و بيشتر و در سرشماري  10از افراد  1375و  1355

ه در زمان سرشماري به انجام خدمت ها افرادي ك پرسش شده است. در تمامي اين سرشماري
اند. تعريف شاغالن در  در شمار شاغالن محسوب شده ،وظيفه عمومي مشغول بودند

مشابه هم و مطابق با تعريف كلي بيان شده در پيوست  1395و  1390، 1385هاي  سرشماري
  .2بوده است
در شمارش افراد تعريف و تأثير آن  رييتغ ليبه دلگفته،  با توجه به توضيحات پيش ،بنابراين

 تيجمع عنوان  به ،ساله و بيشتر 6 افراد 1365در سرشماري سال  تنها كهاينو  شاغل و كاريب
ها در طول سالها، براي  اند، به منظور افزايش سازگاري شاخص فته شدهردر نظر گدر سن كار 

                                                
شـاغل و يا سرشماري سـاله و بـيشتـر خانوارها كه در هفت روز قبل از مراجعه مأمور  10تمامي اعضـاي  - 1

ساله و بيشتر كه در طول هفتـه مرجـع،  10تمام افراد آيند.  شمار مي به» يفعال اقتصاد« اند، جمعيت بيكار بوده
 .شـوند را ترك كرده باشند، شاغل محسوب مي طور موقت كار حداقل يك ساعت كار كرده و يا بنا به داليلـي به

اند و داراي شغلي نيز  مـأمور سرشـماري حداقل يك ساعت كار نكرده  روز پـيش از مراجعـه 7 در افرادي كـه
روز گذشته و  7روزه شـامل  15يعني طـي يـك دوره ر (آماده به كا قبل از مراجعه مأمورروز  30در و انـد  نبـوده
شان  در انتظار بازگشت به شغل قبليبوده يا  جستجوي كارو در  )مادگي شروع كـار را داشـته باشـندروز آينده آ 7

و پيونـد رسـمي شـغلي نـدارد ولـي در انتظـار  داده داراي كار بوده و به داليلي كار خـود را از دست قبالًهستند (

  .آيند )، در شمارش بيكار به حساب ميدنبر بازگشت به شغل خود بسر مي

منظور از آمارگيري در اين متن سرشماري است. تعاريف بيان شده و تطبيق صورت گرفته در متن، برگرفته  -2
 است كه به نيروي انساني اختصاص دارد. 1390-از فصل سوم سالنامه آماري كشور
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ز ازدواج نكرده و داراي همسر، ويژه افراد هرگ به ،ها مطالعه روند تحوالت بازار كار جمعيت
 يو هم گروه سن يكارياشتغال و ب فيكه هم تعر 1395تا 1375از سال روندي   مقايسه
  شده است.، انجام بوده است يكي ساله و بيشتر) 10فعاليت (افراد در سن  تيجمع

  نرخ مشاركت اقتصادي 1- 3

، ساله و بيشتر) 10( از جمعيت در سن كار يدرصد چهدهد،  نرخ مشاركت اقتصادي نشان مي
 ،1395به آبان ماه  يسال منته 20در طول ي، نگاه كل دريعني شاغل يا بيكار هستند.  ،فعال

 4(در حدود  را پشت سر گذاشته است يمردان و زنان روند رو به رشد ينرخ مشاركت اقتصاد
معناي افزايش عرضه نيروي . افزايش نرخ مشاركت اقتصادي به درصد افزايش نرخ مشاركت)

همسر از  يمردان دارا يزمان مشاركت اقتصاد نيدر هم كار در كشور و نكته مثبتي است.
نرخ  بيترت نياست. به ا افتهيكاهش  1395درصد در سال  79به  1375درصد در سال  88,7

را تجربه كرده  رييتغ نيشتريب ،درصد كاهش 10مردان با حدود از  اين گروه يتصادمشاركت اق
رشد نرخ  نيشتريب ،اند كه تجربه طالق را پست سر گذاشته ياست. بعد از آن مردان و زنان

زنان  تيسال، اگرچه نرخ فعال 20 اين . در طول)3(جدول  اند را داشته يمشاركت اقتصاد
در  ،يتيجنس  فاصله شاهدمردان رشد داشته است، اما همچنان  يپا به پا دههرگز ازدواج نكر
  .)7هستيم (نمودار  يمشاركت اقتصاد

  

  ساله 10نرخ مشاركت اقتصادي (نرخ فعاليت) جمعيت . 3جدول 

 و بيشتر بر حسب وضع زناشويي، درصد 

  75نسبت به  95تغيير   1395  1390  1385  1375 جنس و وضع زناشوئي

  3,7  39,0  38,1  39,4  35,3 كل

  3,6  64,3  64,6  65,6  60,8  مرد

  -9,7  79,0  81,2  85,1  88,7  داراي همسر  

  -5,7  34,2  33,3  33,0  39,9  بي همسر بدليل فوت همسر  

  8,7  77,8  71,4  71,7  69,1  بي همسر بدليل طالق  

  7,1  37,9  39,1  42,2  30,8  هرگز ازدواج نكرده  

  4,1  13,2  11,4  12,4  9,1  زن

  2,5  11,8  9,1  11,3  9,3  داراي همسر  

  3,9  10,1  11,6  6,6  6,1  بي همسر بدليل فوت همسر  

  9,2  33,4  35,1  33,0  24,1  بي همسر بدليل طالق  

  6,6  15,8  14,8  14,8  9,1  هرگز ازدواج نكرده  
  1395و  1390، 1385، 1375هاي عمومي نفوس و مسكن،  هاي سرشماري گران، بر اساس يافته محاسبه پژوهش مأخذ:    
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  نرخ بيكاري و اشتغال 2- 3

موفق به يافتن ، يتفعال در سن دهد، چند درصد از جمعيت نشان ميشاخص نرخ بيكاري 
به اين معنا است كه جامعه توانسته با  ،هرچه نرخ كوچكتر باشدهستند.  و بيكار  شغل نشده

 10پاسخگوي نياز تأمين شغل براي جمعيت در سن فعاليت  ،هاي شغلي فراهم آوردن فرصت
ي، نرخ اشتغال به صورت سهم شاغالن از كل جمعيت ساله و بيشتر باشد. در مقابل نرخ بيكار

نيز نرخ اشتغال را  ،بررسي نرخ بيكاري به طور ضمني ،بنابراينشود.  در سن فعاليت تعريف مي
 10، نرخ بيكاري جمعيت 1395مده از سرشماري آد. بر اساس نتايج به دست ده مي نشان

ست. اين نرخ براي مردان و زنان به درصد بوده ا 12,6برابر با  ،ساله و بيشتر در كل كشور
ساله قبل از  10  در طول دوره. )4(جدول  استدرصد بوده  22,6و  10,6ترتيب برابر با 
از زنان در سن فعاليتي كه در معرض ازدواج بار  درصد 57حدود ، تنها در 1395سرشماري 

نكرده در اين درصدي زنان هرگز ازدواج  43اول هستند، شاغل بودند (نرخ بيكاري حدود 
  سالها گوياي اين مطلب است). 
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  ساله و بيشتر 10جمعيت . نرخ بيكاري 4جدول 

  بر حسب وضع زناشويي، درصد

  1385  1390 1395 جنس و وضع زناشوئي

  12,8  14,8  12,6 كل

  10,8  13,1  10,6  مرد

  4,6  7,6  4,5  داراي همسر  

  6,5  7,5  3,1  بي همسر بدليل فوت همسر  

  17,9  26,1  20,5  بدليل طالقبي همسر   

  26,3  31,2  33,4  هرگز ازدواج نكرده  

  23,3  24,2  22,6  زن

  8,2  12,8  12,8  داراي همسر  

  5,2  4,5  2,9  بي همسر بدليل فوت همسر  

  16,7  22,5  22,3  بي همسر بدليل طالق  

  43,3  42,3  44,1  هرگز ازدواج نكرده  

  1395و  1390، 1385هاي عمومي نفوس و مسكن،  هاي سرشماري يافتهگران، بر اساس  محاسبه پژوهش مأخذ:

  
 26,3( اشتغالنرخ  يدرصد -7,1مردان هرگز ازدواج نكرده با رشد زماني   در همين دوره

) 1395در سال  ي بيكاريدرصد 33,4 نرخ با سهيدر مقا 1385در سال درصد نرخ بيكاري 
 .)8(نمودار  اند را تجربه كرده ي)كاريب( اشتغال در نرخ رييتغ نيشتريب

 

مردان هرگز ازدواج نكرده، در معرض ازدواج بار اول در  اشتغال. نرخ بيكاري و 8نمودار 

  1395تا  1385سالهاي 

  

  

26.3

31.2

33.473.7

68.8

66.6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1385 1390 1395

نرخ بيكاري نرخ اشتغال



  
  
  
  
  
  

  ٧٣                                                                       نگاهی به ساخت سR و وضع مشارکت Nزار کار مردان و زKن ...

 

  

  نسبت اشتغال 3- 3

يكي از ، به عنوان كل جمعيت در سن كار و فعاليت ازشاغالن  بيانگر سهم ،نسبت اشتغال
اثر مثبت بر توليد ناخالص داخلي داشته و معياري براي  كه كارهاي بازار  مهمترين شاخص

نسبت ، اين 1395در سال . آيد شمار مي  بهايجاد اشتغال  در ،سنجش توان اقتصادي كشور
براي مردان به مراتب  شده ياد بوده است. نسبتدرصد  34,1ساله و بيشتر  10جمعيت براي 

به ترتيب براي مردان و  1395بيشتر از زنان بوده است، به طوري كه نسبت مذكور در سال 
  .)درصد 47جنسيتي در حدود   فاصله( محاسبه شده است ،درصد 10,2و  57,5زنان برابر با 

با شيب  ،1395سال قبل از سرشماري  20طول اين شاخص در  ،دهند محاسبات نشان مي
در  درصد 34,1به  1375در سال درصد  32,1و از را طي كرده است  افزايشي يروند، يميمال

نشان دهنده افزايش توان اقتصادي كشور در  ،درصد تغيير 2رسيده است. اين  1395سال 
اگرچه نسبت اشتغال مردان و زنان در  است.بوده ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي در كشور 

در همين دوره كاهش حدود  ،اما مردان داراي همسر ،درصد رشد را تجربه كرده است 2حدود 
  ). 5اند (جدول  نسبت اشتغال را پشت سر گذاشته ،درصدي 10

سال، از  10امري است كه در طول  ،همچنين كاهش سهم شاغالن مرد هرگز ازدواج نكرده
در مقايسه با  1375درصد در سال  31,1ايم (نسبت اشتغال  ، شاهد آن بوده1395تا  1385
ساله  20  كه سهم شاغالن زن طي يك دوره ،). اين در حالي است1395درصد در سال  25,2
روند رو به رشدي را سپري كرده است. به ويژه اين افزايش در ميان زناني  1395تا  1375از 

نسبت اشتغال  5,8يسه با مردان مشابه قابل مالحظه است (در مقا ،كه همسرشان فوت كرده
). سهم شاغالن زن هرگز ازدواج نكرده در 1395درصد در سال  9,8در مقايسه با  1375سال 
درصد افزايش يافته است و پس از آن با  8,4درصد به  6,6از  1385تا  1375سال از  10طول 

  ).5رسيده است (جدول  1395درصد در سال  8,8درصد افزايش) به  0,4اندكي تغيير (تنها 
نظر از روندهاي متفاوتي كه نسبت اشتغال زنان و مردان با وضع زناشويي مشابه يكديگر  صرف

نسبت اشتغال مردان و زنان به دست   قابل توجه ديگري كه از مقايسه  نكته ،اند تجربه كرده
الن زن در همان گروه بوده است و اينكه سهم شاغالن مرد در هر گروه بيشتر از شاغ ،آيد مي

رغم رشدي كه نسبت اشتغال و مشاركت اقتصادي زنان هبما   در جامعه ،دهد اين امر نشان مي
  آيد. اما همچنان اشتغال امري مردانه به شمار مي ،تجربه كرده
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  ساله و بيشتر بر حسب وضع زناشويي، درصد 10جمعيت  . نسبت اشتغال5جدول 

  75نسبت به  95تغيير   1375  1385  1390  1395 زناشوئيجنس و وضع 

  2,0  32,1  34,4  32,5  34,1  كل

  1,9  55,6  58,5  56,1  57,5  مرد

  -9,2  84,7  81,2  75,0  75,4  داراي همسر  

  -2,0  35,2  30,8  30,8  33,2  بي همسر بدليل فوت همسر  

  4,0  57,9  58,9  52,7  61,9  بي همسر بدليل طالق  

  0,7  24,5  31,1  26,9  25,2  نكردههرگز ازدواج   

  2,3  7,9  9,5  8,6  10,2  زن

  1,3  9,1  10,3  8,0  10,3  داراي همسر  

  3,9  5,8  6,2  11,1  9,8  بي همسر بدليل فوت همسر  

  4,3  21,7  27,5  27,2  25,9  بي همسر بدليل طالق  

  2,3  6,6  8,4  8,5  8,8  هرگز ازدواج نكرده  

  1395و  1390، 1385 ،1375 هاي عمومي نفوس و مسكن، هاي سرشماري گران، بر اساس يافته محاسبه پژوهش :مأخذ 

  

 گيري نتيجه - 4

 اجتماعي ايران ساختار در كه سريعي تغييرات و اجتماعي تحوالت دليل به اخير،  دهه چند در
 زناشويي جمعيت وضع آن، تبع  به و شده دگرگون خانواده نقش و ساخت شكل، پديدآمده،

 افزايش خويشاوندي، و شبكه گسترده خانواده است. فروپاشي گشته تغيير دستخوش نيز ايران
 در بيشتر آنان اشتغال و زنان تحصيالت ويژه به تحصيالت، و باالرفتن سطح عمومي سواد
 و مسائل ازدواج مسكن، هزينه ويژهبه زندگي، هزينه افزايش خانواده، برون هاي فعاليت

 ايران جمعيت زناشويي وضع تحول در موثر عوامل جمله و... از ويژه براي مردانبه ،قتصاديا
جنسي و وضع فعاليت جمعيت بر حسب وضع  ،ساله به پويايي سني 20اند. نگاهي  بوده

مطالب زير را نمايان  ،هاي عمومي نفوس و مسكن هاي سرشماري بر اساس يافته ،زناشويي
  ساخته است.  

 9درصد و  13 بيبه ترتنخستين ازدواج (  كاهشي سهم مردان و زنان در معرض تجربهروند 
ي) در درصد 12رشد حدود ( همسر يسهم مردان و زنان داراافزايش در مقابل ) درصد كاهش

كنار كاهش اندك عموميت ازدواج، حاكي از وضعيت نسبتاً مطلوب ازدواج در ايران است. 
مردان نسبت به زنان با  ،دهد هاي سني و جنسي نشان مي روهتر به زيرگ اگرچه نگاه دقيق
در معرض همچنان از مردان نسبت به زنان  يشترياند و سهم ب ازدواج كرده يسرعت كمتر
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پشت سر را  يشيمردان و زنان روند افزا ياندر م ،درجواني أهل. تباقي ماندندازدواج  نياول
 يانب ينگونها توان يم ،نسبت به زن ،اما با توجه به رشد كمتر متأهالن جوان مرد ،استگذاشته 
كه به دليل اهميتي كه زمان ورود زنان جوان به  ،زنانه است يا مسئله جواني در أهلكرد كه ت
  بهاطالعات اساس  بر مثبتي مورد توجه قرار گيرد.  تواند به عنوان نكته مي ،باروري دارد  چرخه

كاهش بيشتر عموميت ازدواج زنان  )1395تا  1375(از  ، سرشماريدوره  4دست آمده، از 
ساله و  50از زنان يشتريسهم ب ،زمان ربه مرواين است كه   نشان دهنده ،نسبت به مردان

ويژه   مانند. اين امر به مي يبدون تجربه ازدواج باق ،شان يگروه سن نسبت به مردان هم ،بيشتر
  آفرين باشد. تواند مشكل مي ،اقتصادي  مد و پشتوانهآبدون دربراي زنان 

نقش تحوالت  اما است، مبتني افراد گيري تصميم بر خانواده تشكيل و ازدواج كه است واضح
 مانند، افراد شخصي تمايالت اي از عوامل اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي بر مجموعه
اي است كه  مسئله ،الگوي ازدواج و زناشوييخانواده و  زمان تشكيل مورد در گيري تصميم
توان آن را ناديده گرفت. روند تغيير مشاركت در بازار كار افراد از منظر وضع زناشويي  نمي

  گوياي اين مطلب است.
تا  1375سالهاي   كاهش نرخ مشاركت اقتصادي و نسبت اشتغال مردان داراي همسر در فاصله

  در فاصله ،نخستين ازدواج  ي مردان در معرض تجربه، همگام با افزايش نرخ بيكار1395
درصد) بيانگر شرايط نامطلوب بازار كار  33,4%  به 26,3(افزايش از  1395تا  1385هاي سال

از سوي  ،مدآبراي مردان بوده است. با پذيرش اين مطلب كه داشتن شغل و منبع كسب در
مردانه بودن تجرد در جواني قابل توجيه  ،عامل موثري بر اقدام به تشكيل خانواده است ،مردان
  .است
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  منابع:

، 1385براساس سرشماري  ،كرد زنگنه، جعفر، بررسي پويايي ازدواج و طالق در ايران -

  .1387، مهر و آبان 22و  21ماهنامه مهندسي فرهنگي، شماره 

بهار ميرزايي، محمد، گفتاري در باب جمعيت شناسي كاربردي، انتشارات دانشگاه تهران،  -

1384  

ورد و تحليل آ)، بر1375ميرزايي، محمد، كوششي، مجيد و ناصري، محمدباقر ( -

. موسسه مطالعات 1370و  1365هاي  در سرشماري، جمعيتي در كشور -هاي حياتي شاخص

  و تحقيقات اجتماعي، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران.

، 1395و  1390، 1385، 1375هاي هاي عمومي نفوس و مسكن سال شمارينتايج سر -

 مركز آمار ايران.

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


