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 اول دفتر) سخن نخستين(

ازماني ظايف سه دهه سابقه علمي و پژوهشي، براساس وريزي شهر تهران با بيش از سمرکز مطالعات و برنامه

هاي سياست هاي پيش روي مديريت شهري را در دستور کار خود قرار داده است. بعالوهخود، مسائل و چالش

تلف از وح مخکالن کشور در افق سند چشم انداز، تاکيد بر پيوند دادن علم و پژوهش با اداره کشور در سط

ري و ي محوجب شد تا مرکز رويكرد نويني به مديريت و توسعه شهري مبتني بر دانايجمله مديريت شهري مو

ي ت سازمانر چاربر اساس اصول پايداري و شهروندمداري را در دستور کار قرار دهد. در اين راستا تغييرات د

 ژوهشيپ گروه هاي مرتبط با مديريت شهري شد. در اين راستاهاي پژوهشي در حوزهبه ايجاد گروه منجرمرکز

 باشد.هاي اين مرکز مياجتماعي و حقوق شهروندي يكي از گروه

صلحين ن و مخانواده نهادي است که نقش و اهميتي خاص در طول تاريخ بشر داشته است . بسياري از متفكري

الت ز مشكااجتماعي در باب اهميت ،ابعاد و آسيب هاي پيش روي آن انديشيده اند و در جستجوي حل بعضي 

انون برنامه چهارم قساله ايران و هم در 20خانواده بوده اند . به عالوه مساله خانواده هم در سند چشم انداز 

بوده است . از ديد برنامه ريزان و سياست گذاران دور ن 89توسعه و سياست هاي کلي نظام اداري در سال 

 وشكل  که طي چند دهه گذشته در ازدواج و تشكيل خانواده يكي از مهمترين نهادهاي جامعه بشري است

حقوق  اعي ومحتوي آن تغييراتي رخ داده است . گزارش پيش رو که به اين موضوع پرداخته توسط گروه اجتم

ات اين ز زحمشهروندي مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران تهيه شده است که جا دارد تقدير خود را ا

 گروه اعالم نمايم 

 محمود عسكري آزاد

 تهرانريزي شهرمرکز مطالعات و برنامه يسرئ
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 مطالعه وضعيت ازدواج در مناطق بيست و دوگانه شهر تهران  

 خالصه مديريتی 

عناي آن، ترين نهادهاي جامعه بشري است که طي چند دهه گذشته در شكل و مخانواده يكي از مهم

تواند يمسـت که اباال رفتن سنّ ازدواج و کاهش تعـداد آن يكي از اين تغييرات، تغييراتي رخ داده است. 

ازدواج  ه وضعيتدر اين گزارش به مطالعوجود آورد. پيامدهاي بسياري را براي فرد، خانواده و جامعه به

ال دت در حازدواج نسبت به جمعيت و طالق به ش دهد. آمارها نشان ميشوددر شهر تهران پرداخته مي

در  6/2به  1335درصد در سال  3/6ز اساله مرد  19-15ي درصد افراد ازدواج کردهالوه باشد. بعکاهش مي

 . کاهش يافته است 1375سال 

ديگر  ادهايها و نهدر جريان نوسازي، بسياري از کارکردهاي قديمي خانواده، حذف و يا به سازمان

ا رعداد آن در ت وجبات تاخير و کاهشواگذار گرديد. اين فرايند تاثير بسياري بر حوزه ازدواج گذاشت و م

ي . بعبارتا داردها و از جمله ايران به دنبال داشت که شده است که پيامدهاي خاصّ خود ردر تمامي کشور

باشد،  هاگرشنکه افزايش سنّ ازدواج و کاهش نرخ آن، تنها ناشي از عوامل ساختاري و نه تغيير زماني

ها و نگرش ج از قاعده ختم شود. اما اگر اين عوامل موجب تغييرممكن است به تغيير الگوي جنسي خار

ترک هاي ديگري از زندگي مشگيري صورتها در حوزه ازدواج شود، ممكن است منجر به شكلارزش

اين  ، البتهباشدهاي ديگر در حال افزايش ميها حاکيست سن ازدواج در ايران همچون کشورشود. يافته

تهران  طق شهريبعالوه بيشترين درصد زنان ازدواج نكرده در منااز مردان است.  افزايش در زنان بيشتر

يشترين نسبت مرد باشند. همچنين بکمترين تعداد را دارا مي 11و  8بوده و منطقه  3و  2مربوط به مناطق 

 مربوط است.  22و کمترين تعداد به منطقه  12ازدواج نكرده مربوط به منطقه 

ي شده سه مشكل اساسي گسترش نقش دولت و نهادهاي عمومي در حوزه زندگدراين گزارش سعي 

يريت خصوصي )عقالني شدن امر خصوصي، کاهش کارکرد و قدرت خانواده و نيز رابطه ازدواج با مد

يت ي مديرها و الزاماتي را براشهري( مورد بررسي قرار گيرد. بعالوه، عوارض اين مشكالت، ضرورت

   ايم.کند که در پايان گزارش به آن پرداختهها ايجاب ميريشهري، به ويژه شهردا
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 بيان و ضرورت مسئله 

در تمام  موالًمع ت.شناسي اسجامعه مطالعاتي هايمطالعة خانواده و ازدواج يكي از مهمترين حوزه

 لسال متأهاکثريت عظيم بزرگ ،هر جامعه در يابد واي خانوادگي پرورش ميجوامع هرکس در زمينه

اش ژهيگاه ويت و جا، نظامي با ابعاد گوناگون و متنوّع بوده که به دليل اهمي. خانوادهبوده يا هستند

ز امعه، و گر جامورد توجه متفكرين است. از يک سو، ارتباط متقابل و دوسويه خانواده با نهادهاي دي

هاي دن نهاتريي از مهمسوي ديگر پايداري آن در طول اعصار متمادي، اين نهاد اجتماعي را به يك

ه که خ دادبشري تبديل نموده است. عليرغم پايداري اين نهاد؛ در شكل و محتواي آن، تغييراتي ر

بير ه به تعطوريكبتاکنون نيز ادامه دارد. اين تغييرات در چند دهه اخير رشد شتابان و متنوعي داشته 

نيست که در زندگي  کدام به اندازه اتفاتيهيچدر ميان تغييراتي که اين روزها در جريان است، "گيدنز، 

ه، شخصي، روابط جنسي، حيات عاطفي، ازدواج و خانواده در حال وقوع است. در خصوص اين ک

ين است. ا ر جرياندکنيم، انقالبي کنيم و چگونه با ديگران پيوند برقرار ميچگونه درباره خود فكر مي

هاي متفاوت در حال پيشرفت تلف با سرعتهاي مخانقالبي است که در مناطق و فرهنگ

  (.38: 1385به نقل از سرايي،  1: 1993)گيدنز، "است

اري را ي بسيخير در ازدواج است که امكان دارد پيامدهاأو ت يكي از اين تغييرات، افزايش سنّ

توجه  يش قابلطي دو قرن اخير، شاهد افزا جوامع انساني" براي فرد، خانواده و جامعه بوجود آورد.

اي در کشوره اند. اين افزايش نخست در کشورهاي اروپايي و سپس در قرن بيستم بهازدواج بوده سنّ

جمعيت و  (. بعالوه نرخ ازدواج نسبت به129: 1381)لوکاس و مير، " حال توسعه سرايت کرده است

زدواج و اباشد. بعبارتي طالق روز به روز در حال افزايش طالق نيز به شدت در حال کاهش مي

 دهد.  ا نشان مير( روند نرخ ازدواج و طالق در کانادا 1رسمي رو به کاهش دارد. براي مثال، نمودار )
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 : ازدواج و طالق نسبت به صد هزار نفر در کانادا1نمودار                

   

 

رخي بته با ب، الداديالبته اين آمار مختص به کشورهاي توسعه يافته نيست و در ايران نيز چنين روي

ا در ايران افزايش هبعالوه آمار (.2تفاوتهاي الگويي جزئي در حال رخ دادن است )نگاه کنيد به نمودار

 1335درصد در سال  3/6ز اساله مرد  19-15ي دهد. درصد افراد ازدواج کردهسن ازدواج را نشان مي

 به 41ر از ي مورد نظبراي زنان در دوره کاهش يافته است. کاهش درصد مشابه 1375در سال  6/2به 

 (.59: 1378بوده است )زنجاني و ديگران،  9/17

 نرخ ازدواج و طالق نسبت به هزار نفر در ايران: 2نمودار                        

 
 هاي سازمان ثبت احوالمحاسبه شده از دادهمنبع: 

ِ ازدواج  هاي اوليهفزايش طالق در سالتشكيل خانواده در سنين باالتر، کاهش نرخ ازدواج و ا

تواند تبعات و پيامدهاي متفاوتي همچون آنومي در رفتارهاي پر خطر جنسي، ايجاد دگرگوني در مي

 طالق

 

 ازدواج
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هاي فرزندآور، تغيير نگرش نسبت به قواعد جنسي الگوي زاد و ولد، کاهش باروري و کاهش خانواده

 و خانواده و.... را به همراه داشته باشد. 

و هم در قانون  رانساله اي20چشم اندازمسئله ازدواج در ذيل مفهوم خانواده پايدار، هم در سند  اما

گذاران سياست وريزان از ديد برنامه 1389در سال  هاي کلي نظام اداريسياست برنامه چهارم توسعه و

 دور نبوده و موادي به اين موضوع اختصاص داده شده است. 

، مت، رفاهخواهد داشت: برخوردار از سال هاييانداز چنين ويژگيچشم ي ايراني در افقجامعه

 ....  نواده،هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خاامنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصت

 :112برنامه توسعه چهارم ماده 

ي و نساناه دولت مكلف است بمنظور تبيين و تقويت جايگاه جوانان در جامعه، به عنوان سرماي

ي امور ماندهاجتماعي کشور و عنايت و اهتمام ويژه به اعتال و رشد و تعالي نسل جوان، برنامه سا

هاي اصالح نگرش عمومي و ايجاد فرهنگ هاي اجرايي الزم، مشتمل بر: شيوهجوانان، حاوي برنامه

مندسازي و ارتقاي فكري، علمي، حضور، توان سازي براي رشدانديشي نسبت به جوان، زمينه مثبت

واني و رجانبه آنان در فرايند توسعه پايدار کشور، افزايش رفاه و سالمت جسمي و سطح مشارکت همه

-و آسيب ، مسكنازدواجهاي شغلي، ايجاد شوق، انگيزه و اميد به آينده در ميان جوانان و رفع دغدغه

ر ه حداکثشي محوري با استفادمهاي اجتماعي آنان در چارچوب نگرش فرابخشي و به عنوان يک خط

سازي در کشور و نيز دولتي و ظرفيتغيرهاي هاي اجرايي و سازمانهاي موجود دستگاهاز ظرفيت

ظام نگيري از اصالح ساختارهاي نظام اداري، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، از طريق اعمال بهره

هيه اه از تصويب اين قانون تمديريت راهبردي، در چارچوب برنامه چهارم را ظرف مدت شش م

 نمايد.

انه شناستهاي نظري و تقنيني ارائه شده، اين گزارش درصدد است تصويري جمعيبا توجه به ضرورت

 وبيست  ساکن در شهر تهران بر مبناي تقسيمات مديريت شهري در مناطقاز توزيع پديده ازدواج 

يست و ناطق بمتوان ر پرتو مفاهيم نظري، ميها ددر تفسير اين داده .دوگانه شهر تهران ارائه دهد

 مود. نها مقايسه کرده و مناطق اولويت دار را مشخّص دوگانه را از جهت سهم ازدواج نكرده
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گذاران و گانه و نيز سياست 22مخاطب اين گزارش طيفي از مديران شهري در مناطق  

 پژوهشگران حوزه شهري خواهد بود.

 هامفاهيم و نظريه

شكال كي از ايترين واحد اجتماعي است. ازدواج مبناي تشكيل خانواده يعني اولين و مهمازدواج 

شده و  (؛ واحدي است به لحاظ اجتماعي شناخته124: 1381هاي نكاحي است )لوکاس و مير، وصلت

 توان آنرا بهيم( و 2000باشد)جري، بعضاً به لحاظ قانوني تاييد شده که متشكّل از يک مرد و زن مي

( که به 185: 1374عنوان پيوند جنسي به رسميت شناخته شده و پسنديده بين دو فرد بزرگسال )گيدنز،

، کند)فاکسايجاد مي موجب آن يک مرد، ادعاي هميشگي را نسبت به حق دسترسي جنسي به زن

سي، خالف جنتها بر چهار ويژگي مهم ازدواج يعني ارتباط جنسي، ( تعريف نمود. اين تعريف5: 1993

 دو جنس زدواجپايايي و قرارداد اجتماعي تاکيد دارد و لذا بر طبق آن ازدواج موقّت، همخوابگي، ا

 موافق و انواع ديگر جايي ندارد.

نمود  ا مطرحرتوان اين ادعا ازدواج و خانواده يكي از مهمترين نهادهاي جامعه بشري است و مي

 وات فردي شود و نقش بسيار مهمي در حييده ميها شكلي از ازدواج دها و مكانکه در همه زمان

يعت گ و طبز نظر کلود لوي اشتروس، ازدواج، محل برخورد دراماتيک فرهنا"اجتماعي بعهده دارد. 

رهنگ آن فمند کردن رفتار جنسي در قالب بعبارتي ازدواج، قاعده(. 156: 1382)ساروخاني، "است

يعي ميل طب سوم، نگرش جامعه و ديدگاه اطرافيان، برت، آداب و رفرهنگ، سنّ تاً نتيججامعه است. 

اج تحت د ازدوگذارد و تصميمات انسان را در مورانسان نسبت به ازدواج و تشكيل خانواده تأثير مي

ت به ين نسبنمايد و همچنو لوازم و اسباب آن را تا حدود بسياري فراهم مي دهدعاع قرار ميالشّ

 باشد.تغييرات آن حساس مي

چرا سنّ ازدواج در حال افزايش است؟ آيا عوامل ساختاري موجب افزايش سن ازدواج و اما 

توان از چندين کاهش نرخ آن در جامعه ما شده يا عوامل فردي؟ در پاسخ به اين جنس سواالت مي

ختار در دوران مدرن، سا"شود. تر ميعامل بحث نمود که مربوط به تغييرات اجتماعي گسترده

ثبات دارند ولي آن هرگر  گرچه افراد سعي در پايداري و ؛وقفه استمعرض تغييرات بي اجتماعي در

رشد شتابان شهرنشيني، رشد جمعيت، رشد تكنولوژي و فناوري،  .(1379)شيخي،  "يابدتحقق نمي

تغير نهاد آموزش و پرورش، پيدايش ارتباط همگاني )تلويزيون، اينترنت و...( و بسياري از تغييرات 
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مان در حال رخ دادن هستند از پيامدهاي دوران مدرن هستند. بر همين ک و بزرگي که در اطرافکوچ

ها و نهادهاي ديگر جريان نوسازي، بسياري از کارکردهاي قديمي خانواده، به سازمان"اساس در 

تيجه، کند و در نشود. اين تغيير کارکرد، شبكه اجتماعي را جايگزين شبكه خويشاوندي ميواگذار مي

شود. فردگرايي بدين معني است که اي که بر فردگرايي استوار است، تبديل ميخانواده به واحد هسته

اي از تصميمات مربوط به اعضاي خانواده، مانند تشكيل خانواده و ازدواج، توسط خود بخش عمده

ر سرنوشت خود تلقّي شود، تواند به عنوان کنترل بيشتر افراد بشود. اين فردگرايي که ميافراد اتخاذ مي

-شد، تغيير ميگيري و عملي شدن آن را، در مقايسه با زماني که توسط خانواده انجام ميروند تصميم

هاي با انتخاب آزاد، دهد. از اين رو شروع نوسازي با تاخير در تصميمات فردي هماهنگ است. ازدواج

(. حال اگر ما روند 1997؛ مالهوترا، 2003تورنتو، )جنسن و " اندمعموالً با سنين ازدواج باالتر همبسته

ازدواج را متشّكل از سه حلقه در هم تنيده انتخاب، تاييد و حمايت بدانيم، در شرايط کنوني ايران اين 

اند. براي مثال، هاي اجتماعي قرار گرفتهسه حوزه، به شكل ناقص و نامتوازن تحت تاثير نهادها و شبكه

کنندگان اصلي به دو دليل تعيين 1هاها بود و خانوادهر يكي از وظايف خانوادهدر گذشته انتخاب همس

هاي هاي درهم تنيده آن به وسيله شبكههاي درهم متداخل بودند؛ اوّالً، ازدواج و حلقهاين حلقه

بخشيدند. هائي که حيات خويشاوندي را استمرار ميپذير شده بود، يعني شبكهخويشاوندي امكان

کند در گذشته، خانواده هم به منزلة محلّ کار و هم به منزله همانطور که رزون باوم مطرح مي دوماً،

توان گفت خانواده، تعيين کننده اين سه حلقه (. که مي1367باوم، زندگي خصوصي، بوده است )روزن

جريان در هم متداخل در امر ازدواج بوده است. اما در شرايط جديد، فرد )زوج و زوجه( نيز در 

نمايد و انتخاب نيز تحت تاثير عشق و احساس، تحصيالت، قيافه ظاهري و ... انتخاب دخالت مي

پذيرد و گويي ازدواج و تشكيل خانواده کامالً شخصي شده و از مناسبات کلي جامعه آزاد انجام مي

عيف به امر اند که به شكل ناقص و ضهائي نيز در اين شرايط بوجود آمدهشده است؛ بعالوه نهاد

هاي رسمي به رسميت شناخته نشده در بين اعضاء جامعه کنند. همچنين ايجاد واسطهازدواج کمک مي

يابي و همسريابي و ...(، به شكلي مبهم در هاي مجازي دوستهاي همسريابي، پايگاه)همانند بنگاه

هائي واج شود و حتي بحرانتواند موجب تاخير در امر ازدحال افزايشند، که اين امر به نوبة خود مي

ي تحصيل و کسب آموزش و کسب اشتغال نيز بر افزايش سن در خانواده ايجاد نمايد. بعالوه ادامه

                                                           
 ست.يد نيجد ياخانواده هسته ين جا، به معنيه در االبته مفهوم خانواد - 1
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شود اينكه آيا باال رفتن سن ازدواج و کاهش نرخ آن، اثرگذار است. حال سؤال ديگري که مطرح مي

رسد د؟ با توجه به اين مقدمه، بنظر ميتواند منجر به تزلزل خانواده گردازدواج و کاهش نرخ آن، مي

در رفتارهاي جنسي خارج افزايش سن ازدواج، تحت تاثير عوامل ساختاري، ممكن است موجب تغيير 

هاي فرزندآور شود. اما از قاعده، ايجاد دگرگوني در الگوي زاد و ولد، کاهش باروري و کاهش خانواده

مدعاي  گردد.ه خانواده به معناي متعارف آن متزلزل ميتوان به اين سادگي اين نتيجه را گرفت کنمي

هاي تاريخئي باشد که شرايطي را براي تاخير در امر ازدواج ايجاد نموده است. تواند دادهاين بحث مي

هاي طبيعي و ....  ولي باز خانواده ماهيت هاي مالي، بحرانبه عنوان مثال، شرايطي همانند جنگ، بحران

نموده است. بهرحال اين تنها بخشي از ماجراست که ممكن است در شرايط  اصلي خود را حفظ

 تاريخي گذشته نيز رخ داده باشد. 

 اي آنهاما تغيير در شرايط اجتماعي و اقتصادي يک جامعه ممكن است موجب تغيير در ارزش

مد. به بينجا ههاي جديد فرهنگي در حوزه ازدواج و خانوادگيري ارزشجامعه نيز بشود. يعني به شكل

اي ه روالهنتيج عبارتي اين امكان وجود دارد که سست شدن نهاد خانواده و تاخير در ازدواج، نه تنها

گواه  بارتيواگرايي اجتماعي، بلكه گواه ظهور گرايش مخالف به سمت همگرايي مجدد اجتماعي يا بع

ل رت اشكااشد؛ در اين صوهاي ارزشي ديگر در حوزه خانواده و ازدواج بگيري و تحكيم نظامشكل

ميت به رس وها يا اجتماعات اشتراکي و غيره، پديدار ديگري از ازدواج، همانند همخوابگي، کمون

 يابد. افزايش رسد خطر زوال خانواده به معناي متعارف آنشوند. در اين صورت به نظر ميشناخته مي

شي تنها نا کاهش نرخ آن، در صورتي کهتوان گفت، افزايش سن ازدواج و بندي اين مطلب ميدر جمع

ه ختم ز قاعدها باشد، ممكن است به تغيير الگوي جنسي خارج ااز عوامل ساختاري و نه تغيير نگرش

 ز تعداداها شود، ممكن است روز به روز ها و ارزششود، ولي اگر اين عوامل موجب تغيير نگرش

 ز زندگي مشترک افزوده گردد. هاي ديگري اهاي متعارف کاسته و به صورتخانواده
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     موضوع تحليلها و يافته

اي تدريجي است و نه يک رويداد. اما در اين گزارش، ازدواج را به عنوان يک ازدواج پديده

کنند و ديگر که در آن زن و مرد به طريق قانوني با هم ازدواج مي 2گيريمرويداد قانوني در نظر مي

دفتر آمار و هاي در اين گزارش از دادهباشد. بعالوه و غيره ( مدنظر نميانواع آن )ازدواج موقت 

استفاده شده است.  1386و  1375هاي آماري و سالنامه اطالعات جمعيت سازمان ثبت احوال کشور

 باشد.ها ميتمامي جداول و نمودارها، محاسبه شده از اين داده

 روند ازدواج در جهان، ايران و تهران

 ينا"كه اي در سطح جهان رخ داده است. بطوريگسترده اجتماعي، اقتصادي و فرهنگيتغييرات 

هاي شگيري تعاريف جديدي از نقهاي خصوصي نيز وارد شده و باعث شكلتغييرات حتي در عرصه

رهاي غربي اين روند تنها مربوط به کشو(. البته 1377)گيذنز،  "درون جامعه و خانواده شده است

واج را خص ازد، بلكه تمامي زواياي جهان را دربر گرفته و ابعاد مختلف آن باالشوديمريكايي نمآو

 شود.يماخته دگرگون نموده است. در اين بخش به مقايسه روند ازدواج در جهان، ايران و تهران پرد

که مشخص  پردازد. همانطورمي 2003و  1975هاي ، در سال G8هاي( به مقايسه کشوره3نمودار)

درصد  45ادا با درصد کاهش و کان 23اند. امريكا با تمامي کشورها کاهش ازدواج را تجربه نمودهاست 

 اند. کاهش، کمترين و بيشترين کاهش نرخ ازدواج را تجربه نموده

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
به چند بعدي و داد، نه تنها به عامل زمان اشاره دارد، بلكه يک رويند و نه يک فرايبه عنوان  ازدواجدر نظر گرفتن  - 2

 پردازد.پيچيده بودن آن نيز مي
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 ، تعداد ازدواج در هزار نفر جمعيت 2003و  G8  ،1975هاي (: مقايسه کشوره3نمودار)

 
 توسعه مهارت کانادا منابع انساني ومنبع: 

ازد. همانطور که پردمي 2003تا  1921( نيز به روند تغييرات ازدواج در کانادا، از سال 4نمودار )

 1960تا  1940نفر بوده و از سال  8ها، کمتر از تعداد ازدواج 1940تا  1921مشخص است، از سال 

ها زولي تعداد ازدواجبه بعد روند ن 1975ابد. اما از سال ينفر افزايش مي 8ها به بيش از تعداد ازدواج

 يابد.ازدواج در هزار نفر تقليل مي 5به کمتر از  2003مشهود است و اين امر در سال 
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  2003الي 1921(: تعداد ازدواج به هزار نفر در کانادا ، از سال 4نمودار)

 

 ادامنابع انساني و توسعه مهارت کانمنبع: 

د. همانطور که پرداز( به مقايسه تعداد ازدواج نسبت به هزار نفر در ايران و تهران مي5نمودار )

ما روند انفراست.  7، تعداد ازدواج در تهران و ايران بيش از 1388تا  1375مشخص است از سال 

 باشد.تغييرات در تهران و ايران متفاوت مي

 ر نفر از جمعيت در ايران و تهران(: تعداد ازدواج نسبت به هزا5نمودار)

 

 هاي سازمان ثبت احوالمنبع: محاسبه شده از داده
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 روند ميانگين سنی اولين ازدواج 

 براساس آخرينو  پور در کشورشهال کاظمي توسط خانمهاي انجام شده اساس بررسيبر

ور سال به ط 5/23 ( به1355سال )در سال  6/19 ، سن ازدواج دختران از85سرشماري در سال 

 27سال به  26گين اين افزايش سن تنها يكسال بوده و از ميان ،ميانگين رسيده است، اما در مورد پسران

مسري و ه ينجا،االبته نكته مهم در  .(1387،مرکز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه) سال رسيده است

 زدواجهنوز ا در کل کشور، ط سن ازدواجا وجود افزايش متوسّباشد که بچكساالن ميازدواج کو

ار در گذانونقکه هرچند که طوريکودکان چه در مناطق شهري و چه در مناطق روستايي رواج دارد. به

، يين نمودسال تع 15 انسال و براي پسر 13 ان، حداقل سن ازدواج را براي دختر1381اصالحيه سال 

زار ه 765حاکي است که از بين  «همسري کودکان»وزيع سني پديده ، ت1375اما طبق سرشماري 

ار نفر( هز 700سالگي ) 15ـ19درصد در بين سنين  91سالگي، حدود  10ـ19همسران واقع در سنين 

ديگر سوي  ( و از1384، طايفي) هزار نفر( قرار دارند 65سالگي ) 10ـ14درصد ديگر بين سنين  9و 

ر کشور ساله را د 10ـ14أهّل ک متهزار کود 30، وجود بيش از 1383سازمان ملي جوانان در سال 

ن آمار را به نفر، بيشتري 506هزار و  24سال با جمعيت  14نمايد که از اين ميان دختران زير تأييد مي

 «مادران کودک»هايي موجب شده، از آنها با عنوان پديده دهند. فراواني چنين ازدواجخود اختصاص مي

ري سازمان ثبت (. بعالوه طبق سالنامه آما1386هر م 6 ،داياد شود )روزنامه اعتم «عروسان کودک»يا 

سال  15ير نفر(، به دختران ز 68631درصد ازدواج آن سال ) 9، در حدود 1385احوال کشور در سال 

ه آماري باشد )سالنامنفر مي 3413سال،  13اختصاص دارد که از اين ميان سهم دختران کمتر از 

 (.1385سازمان ثبت احوال کشور، 

درصد اين پديده  86دهد که نشان مي« همسري کودکان»از سوي ديگر توزيع جنسي پديده 

ن است يز نمايانگر اين« همسري کودکان»توزيع جغرافيايي پديده و  ها استزنان و يا دختربچه مختصّ

يي بوقوع بيش از مناطق روستا ،درصد 53ه در مناطق شهري با ر اوليّکه اين پديده برخالف تصوّ

باشد. ه مينكته ديگر که به نظر اهميت دارد، اختالف سن زوج و زوج .(1384، طايفي) وسته استپي

نان و زهاي صورت گرفته مربوط به ترين ازدواجبيش 1388طبق آمار ثبت احوال کشور، در سال 

 باشد.مرداني است که فاصله سني آنها صفر سال مي

؛ همانطور که لوکاس و مير بيان ر نيز رخ داده استافزايش ميانگين سني ازدواج در کشورهاي ديگ

اند اين افزايش نخست در کشورهاي اروپايي و سپس در قرن بيستم به کشورهاي در حال توسعه داشته
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( مشخص است ميانگين سني اولين ازدواج به 6براي مثال، همانطور که از نمودار) .سرايت کرده است

دهد. البته براي در کانادا، روند رو به رشد را نشان مي 2003الي  1921تـفكيک جـنسيّت از سال 

 توان اين نمودار را در سه مقطع زماني نيز بررسي نمود.توصيف بهتر مي

 1975پ: بعد ازسال   1975تا  1946هاي ب: بين سال 1945تا  1915هاي الف: بين سال 

 

 در کانادا 2003الي  1921ال(: ميانگين سني اولين ازدواج به تفكيک جنسيت از س6نمودار)

 
 منابع انساني و توسعه مهارت کانادامنبع: 

-شک مي: اين دوران همراه بود با سه بحران عظيم جهاني که بي1945تا 1915هاي الف: بين سال

توانست يكي از پيامدهاي آن افزايش سن ازدواج باشد. اولين بحران مربوط به جنگ جهاني اول بود 

اکثر کشورها را درگير جنگ نمود. دومين بحران مربوط به بحران  1918تا   1914که طيّ سالهاي 

رسيد )کمتر از نصف ميزان قبل  %44حجم توليد در جهان به بود که طيّ آن  1933تا  1929اقتصادي 

سال پيش از  30يا  20از نظر حجم توليد به سطح  داريسرمايهترين کشورهاي از بحران( و بزرگ

سه هزاران مؤسّ  و ها ريختندبحران برگشتند. چهل ميليون نفر کارگر از کار بيكار شده به خيابان

وارد شد بيش از خسارات ناشي از جنگ  اقتصاد جهانيد. زياني که از اين بحران به شدنورشكست 

پايان يافت. اين جنگ   1945آغاز و در  1939سرانجام جنگ جهاني دوم در سال اول جهاني بود. 

که در اين دوره ما شاهد افزايش سن ازدواج در  ها در تاريخ جهان استترين جنگرتلفاتپ يكي از

 کانادا هستيم.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
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ت : بعد از جنگ، کشورهاي درگير در جنگ بسرعت در جه1975تا  1946هاي ب: بين سال 

 مترينکبازسازي و بهبود شرايط اقتصادي خود برآمدند؛ بخصوص امريكاي شمالي که در اين جنگ 

 .مات را متحمّل شده بود؛ در نتيجه بسرعت توانست شرايط اقتصاد خود را بهبود بخشدصد

براي زنان  ( مشخص است در شرايط بعد از جنگ در کانادا، سن ازدواج6همانطور که از نمودار )

 و مردان تا حدود دو سال کاهش يافت. 

-شخّص ميمبه رشد سن ازدواج  روند رو 1975( از سال 6: بر مبناي نمودار )1975پ: بعد از سال 

است. اما حال  سال افزايش يافته 4، به 2003تا  1975باشد. به طوري که تفاوت ميانگين سني از سال 

 ن دورهشود که به رغم افزايش سطح رفاه جواع غربي، چرا سن ازدواج در اياين سؤال مطرح مي

بسنده  نگلهارتبي از ابرد؛ ما تنها به ذکر مطلتوان از عوامل متعدّدي نام افزايش مي يابد؟ در اينجا مي

ت تا زم اسکنيم. از ديدگاه او، وجود سطحي از توسعة اقتصادي و مدرنيزاسيون همراه با آن المي

يگر دبعبارت  .هاي فرامادي پسامدرن زمينه را براي تغييرات نهادي در مدرنيت آماده نمايدارزش

بسيار  غ شدندگ جهاني دوم در غرب به دنيا آمدند و يا بالهاي کساني که پس از جنتجربيات و شيوه

ي نگ جهانجهاي سابق بوده است. مخصوصاً نسل بعد از هاي زندگي نسلمتفاوت با تجربيات و شيوه

ض ر در معرمند بودند و کمتاي از وفور و رفاه و دسترسي به آموزش بهرهسابقهدوّم از سطح بي

 اند. خطرات جنگ قرار داشته

 و اميدهای ازدواج يمب

اال و برايط، تواند تحت تأثير بعضي از شهمانطور که در بخش قبلي نيز مطرح شد نرخ ازدواج مي

ته را مورد سال گذش 50يا پايين بيايد. در اين قسمت قصد داريم فراز و فرودهاي ازدواج در طول 

-ذشته، نوسانسال گ 50زدواج طي شود نرخ ا( مشاهده مي7بررسي قرار دهيم. همانطور که از نمودار)

بال تعليل ريم بدنصد نداتواند نتيجه علل متفاوتي در امر ازدواج باشد. البته در اينجا قهايي داشته که مي

م با هاي مهسنجي برخي از رويدادکاهش و يا افزايش نرخ ازدواج باشيم، بلكه قصد انطباق و زمان

 ست را داريم.  ( مشخص شده ا7مقاطع خاصّي که در نمودار )
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 (:  نرخ رشد ساليانه ازدواج در کشور ايران 7نمودار)

 
 هاي سازمان ثبت احوالمنبع: محاسبه شده از داده

ين تر( به پايين-276/0نرخ ازدواج ) 1354( مشخّص است در سال 7همانطور که از نمودار ) -1

م در اين ه يكي از رويدادهاي مههاي به عمل آمدرسد. در بررسيسال مي 50حد خود در طول اين 

رسيده بود.  سال به باالترين حد خود 50باشد که در طول اين ( مي502/0سال افزايش ضريب جيني )

 . گردداد ميايج و يا وخامت در توزيع درآمدها شكافو شده زياد فاصله فقير و غني در اين دوران 

 50ول ط(به باالترين حد خود در 64/0است؛ نرخ ازدواج ) 1358دومين مقطع زماني، سال  -2

 ان است.رسد مهمترين رويداد در اين زمان پيروزي انقالب اسالمي ايررسد. به نظر ميسال مي

رسد. مهمترين مي  (-126/0است که نرخ ازدواج به ) 1360سومين مقطع زماني، سال  -3

از سال  مشخص است بعد( 7رويداد در اين زمان آغاز جنگ تحميلي است. همانطور که از نمودار )

 نمايد. نرخ ازدواج روندي نزولي را طي مي 1358

به  ( روندي صعودي را نسبت2/0است که نرخ ازدواج) 1362چهارمين مقطع زماني، سال  -4

ين نده بهتر اتواند توصيف کنها در جنگ ميرسد پيروزينظر مينمايد. بهاوايل دوران جنگ طي مي

 شرايط باشد.   
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-يابد. بنظر ميکاهش مي (-166/0است که نرخ ازدواج به) 1365زماني، سال  پنجمين مقطع -5

ويداد ( در اين مقطع، دو ر404/0رسد طوالني شدن زمان جنگ و همچنين باال بودن ضريب جيني)

 مهم در اين زمان بودند.   

 ين زمانيابد. ا( افزايش مي267/0است که  نرخ ازدواج ) 1368ششمين مقطع زماني، سال   -6

 مصادف بود با پيروزي و پايان جنگ. 

اريخي تمهم  در اينجا قصد داشتيم، فراز و فرودهاي غير معمول ازدواج را، تنها با رويدادهاي

-و مـي دهـدمنطبق نمائيم. يعني رويدادهاي مهمّي که بخش زيادي از جامعه را تحت تأثير قرار مي

انه شد ساليرنرخ  ري داشته باشد. در ذيل به مقايسهتواند بر حوزه خصوصي خانواده و افراد تاثير بسيا

 پردازيم.       سال گذشته مي 18ازدواج در تهران و کشور، طي 

 (: نرخ رشد ساليانه تهران و کشور 8نمودار)

 

 هاي سازمان ثبت احوالمنبع: محاسبه شده از داده

ر بعضي از کشور مشخص است د( در مقايسه نرخ رشد ساليانه تهران و 8همانطور که از نمودار )

خي ي در برند. ولباشهاي ازدواج، هم بر تهران و هم بر کلّ کشور منطبق ميمقاطع زماني، فراز و فرود

احشي هاي فکه با پيكان مشخص شده است( فاصله 84و  80، 77، 73مقاطع زماني ديگر )سالهاي 

 .وجود دارد
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 بندی ازدواج در مناطق مختلف تهران رتبه

تبه پنج ر ها را بهاين قسمت براي تحليل بهتر موضوع در سطح شهر تهران، نسبت ازدواج نكردهدر 

ندي باولويت و يكديگر بامناطق  بندي ازدواج در شهر تهران، مقايسهايم. هدف از رتبهتقسيم نموده

سال  10ي ال( نسبت افراد ازدواج نكردۀ جمعيت با2ريزي مناسب است. در جدول)مناطق براي برنامه

تفكيک  طق بهبندي منابراي زنان و مردان به تفكيک مناطق آورده شده است و بر اين اساس، به رتبه

 جنسيت انجام شده است.

 2 وط به مناطقشود بيشترين درصد افراد ازدواج نكردۀ زنان، مرب( مشاهده مي2همانطور که از جدول)

 ت مرد ازدواجرند. همچنين بيشترين و کمترين نسبکمترين تعداد را دا 11و  8باشد و منطقه مي 3و 

ه تفكيک است. در جدول ذيل، نسبت جمعيت هرگز ازدواج نكرده ب 22و  12نكرده مربوط به منطقه 

 مناطق آورده شده است.
 جدول : نسبت جمعيت هرگز ازدواج نكرده به تفكيک مناطق 

 نسبت زنان ازدواج نکرده مناطق

 به ازدواج کرده

ازدواج ان نسبت مرد

 نکرده به ازدواج کرده
 رتبه مردان زنانرتبه 

 4 3 63.0 45.3 کل 

1 49.2 64.4 2 3 

2 54.0 65.5 1 3 

3 53.1 60.6 1 4 

4 48.7 62.6 2 4 

5 45.2 59.4 3 4 

6 51.6 63.6 2 4 

7 48.7 63.5 2 4 

8 38.1 62.2 5 4 

9 40.3 62.3 4 4 

10 42.3 63.9 4 3 

11 38.5 57.4 5 5 

12 39.8 78.3 5 1 

13 39.5 55.8 5 5 

14 43.4 58.0 4 4 

15 41.1 62.2 4 4 

16 43.7 62.2 4 4 

17 39.7 72.5 5 2 
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18 44.0 57.3 4 5 

19 45.4 67.4 3 3 

20 46.8 68.8 3 3 

21 50.7 74.3 2 2 

22 40.9 54.8 4 5 

 و مسكن نفوس 1385درصد سرشماري  20هاي خام محاسبه شده از داده

  در شهر تهران 3نقشه ازدواج

واج را ي ازدريزي در سطح شهر تهران، نقشهدر اين قسمت براي تحليل بهتر موضوع و اولويت برنامه

 ايم. براساس طيف رنگي مشخص نموده

 ی مناطق شهرداری تهران بر اساس نسبت جمعيت زنان ازدواج نکردهنقشه
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 ان بر اساس نسبت جمعيت مردان ازدواج نکردهی مناطق شهرداری تهرنقشه

 
 

 مقايسه روند نرخ طالق و ازدواج در تهران 

اهش است. نرخ طالق در حال ک 1383تا  1379( مشخّص ميگردد از سال 9همانطور که از نمودار)

 1384ز سال اباشد. امّا با يک روند منطقي در حال حرکت مي 1383تا  1380نرخ ازدواج نيز از سال 

صد افزايش و در 7/9نرخ طالق به  1385گرفته و در سال  اين روند، تقريباً قاعدۀ معكوسي به خود

درصد افزايش و  نرخ  5/16نرخ رشد طالق به  1388د. در سال  کاهش مي ياب -1/3نرخ ازدواج به 

 درصد مي رسد.  9/0ازدواج به 
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 1388الي  1375سال  (: رشد ساليانه طالق و ازدواج در تهران از9نمودار)

 

 هاي سازمان ثبت احوالمنبع: محاسبه شده از داده

 پيشنهاداتبندی و جمع

جنسي  ، قواعداروريبنرخ ازدواج و سنّ ازدواج، بعنوان متغيّرهاي بسيار مهمّ، تاثير بسيار زيادي بر 

 انوادگيگي خخه زندو حيات اجتماعي دارد. عالوه بر اين موارد، زمان ازدواج و تشكيل خانواده، چر

ر ت دچارا که حاصل تعامل فرد و جامعه و تعامل عوامل مختلف اقتصادي، اجتماعي و جمعيتي اس

ج ن ازدواسانگين کند. با توجه با شواهد آماري، ما شاهد کاهش ازدواج و افزايش ميتغيير و تحوّل مي

 تر بودهان شديدزنان نسبت به مردباشيم. اين افزايش سن در بين در جهان )بيشتر(، کشور و تهران مي

 است. 

ما ااشد، ببه هر روي جلوگيري از بعضي تبعات افزايش سنّ ازدواج و کاهش نرخ آن ميسّر نمي

. اد نمودفظي ايجهاي بشري، چتر محاتوان، در مقابل تغيير بنيادي بعضي از نهادها و سازمانبنظر مي

صوصي، خدن امر سه مشكل روبرو هستيم؛ اول: عقالني ش ي پيشنهاد و راهكار ما باهرحال در ارائهبه

 دوم: کاهش کارکرد و قدرت خانواده و سوم: رابطة ازدواج  با مديريت شهري. 
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ريق طتوان گفت که گسترش نقش دولت و نهادهاي عمومي به ويژه از در خصوص مشكل اول مي

ي خصوصي زاينده در حوزۀ زندگاي فارائه خدمات اجتماعي و فعاليت موسّسات اجتماعي، به گونه

ترل دولت گيرد با افزايش کندخالت نموده است. اما شكل اصلي حمايتي که از شهروندان صورت مي

ست. اه شده اهائي از زندگي که قبال تحت کنترل و نظارت مستقل شبكه خويشاوندي بود، همربر جنبه

وزه حراتيک شدن و عقالني شدن گويد، اين امر گرايش به سمت بوروکهمانطور که هابرماس مي

هائي وزه(. به اين ترتيب معيارهاي بهنجار بودن و انحراف در ح1987خصوصي بوده است)هابرماس،

 ت عموميدخال که سابقاً تحت تنظيم و کنترل نهادهاي ديگري نظير کليسا و خانواده بودند، در معرض

 مشكل دّوم(خي از کارکردهاي خانواده )(. از سوي ديگر به عهده گرفتن بر1989قرار گرفت)هافمن، 

 ا توّجهب. حال باشدهاي بنيادي خود ميتوسط نهادهاي عمومي، منجر به تهي شدن خانـواده از کارکـرد

واده و تواند در جهت استحكام خانزمينه، مديريت شهري )مشكل سوم( چگونه ميبه اين دو پيش

 ن هرگونهگذاران مديريت شهري براي دادسياست رسدنظر ميازدواج پايدار نقش ايفا نمايد. به

 ازند.  ر بپردي راهكابيني نمايند و سپس به ارائهراهكار، ابتدا بايد اين سه مشكل را رصد و پيش

 راهكارهاي آموزشي 

است.  پذيرحمايت و ترويج هنجارها و رفتارهاي پسنديده در خانواده از طريق آموزش امكان

 قوانين وهاي اجتماعي و متعهّد شدن به هنجارهاي مشترک مهارتزيرا مردم را در ايجاد 

 کند. ياري مي

 اي در مورد ازدواجهاي آموزشي و مشاورهتدارک دوره  

 ها ، تقويت کنترل دورني فردهاي آموزشي جهت آگاهي خانوادهبرنامه 

 ّهاي شهرهمشاوره حقوقي و خانوادگي در تمام محل 

 حوزه ازدواج و خانواده به جاي نهادهاي رسمي  هاي غيررسمي درايجاد شبكه 

 نهادهاي غير دولتي براي همكاري باجوانان مساعد در بين  ةوجود زمين (NGO) مرتبط 
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