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چکیده
باوری در جامعه ی ما وجود دارد که اگر دختران زود ازدواج کنند، چون تحصيالت خود را به 
پايان نرس��انده اند، ش��غل خوبی به دست نخواهند آورد. اين تحقيق در پی پاسخ به اين سؤال است 
که اين باور تا چه اندازه واقعی اس��ت؟ آيا واقعًا دختران با به تأخير انداختن ازدواج خود آينده ی 
شغلی خوبی خواهند داشت؟ آيا قطعيت اين باور تا آن اندازه است که بتوان گفت اين يک گزاره ی 
عام و جهان ش��مول اس��ت که در همه ی شرايط و حالت ها مصداق دارد؟ برای پاسخ به اين سؤال، 
تحقيقات تجربی انجام ش��ده در کش��ورهای مختلف درباره ی تأثير سن ازدواج در موفقيت شغلی 
زنان )درآمد، امکان اش��تغال و موقعيت ش��غلی( با اس��تفاده از روش »شمارش قاعده مند«2 بررسی 
ش��دند. نتايج نش��ان داد، علی رغم آنکه برخی تحقيقات ميان س��ن ازدواج و موفقيت شغلی زنان 
رابطه ی مثبت را گزارش داده اند، اما بسياری تحقيقات ديگر چگونگی رابطه ميان اين دو متغير را 
به ساختار اقتصادی- اجتماعی جامعه و نيز دوره ی زندگی خانوادگی زن منوط دانسته اند. از سوی 
ديگر تحقيقاتی که افزايش سن ازدواج را با موفقيت شغلی زنان همراه دانسته اند، عوامل  واسطی 
برای اين رابطه برشمرده اند که تغيير اين عوامل از طريق سياست گذاری کالن اقتصادی- اجتماعی 

ممکن است؛ لذا اصل رابطه ی ميان سن ازدواج و موفقيت شغلی تغييرپذير است.
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1- مقدمه و بیان مسئله
اين��روزها�در�جامعه�ما�اين�باور�به�وجود�آمده�است�که�با�تأخير�انداختن�ازدواج�فرد�می�تواند�
به�تحصيل�خود�برسد�و�از�اين�طريق�تا�آخر�عمر�يک�شغل�خوب�و�پردرآمد�به�دست�خواهد�آورد.�
اين�موضوع�نه�تنها�در�ميان�آقايان،�بلکه�در�ميان�خانم�ها�نيز�پذيرفته�شده�است.�وجود�اين�باور�و�
به�تأخير�افتادن�سن�ازدواج�در�جوانان�با�آثار�و�تبعات�گوناگونی�همراه�است؛�از�جمله�ی�اين�آثار�
می��توان�به�افزايش�فساد�و�فحشا�در�جامعه،�کاهش�نرخ�زادوولد�و�پير�شدن�جمعيت،�کاهش�نرخ�
باروری،�اختالف�سنی�و�به�تبع�آن�شکاف�نسلی�ميان�والدين�و�فرزندان�اشاره�کرد.�البته�هم�اکنون�

نيز�به�نوعی�اين�آثار�و�پيامدها�در�جامعه�مشاهده�می�شود.�
اما�مسئله�تأخير�ازدواج�در�ميان�خانم�ها�پيامدهای�منفی�تری�خواهد�داشت؛�چون�سن�باروری�
در�آنها�کوتاه�تر�از�آقايان�است.�اين�تأخير�در�ازدواج،�نرخ�باروری�و�به�تبع�آن�رشد�جمعيت�را�
شديدتر�کاهش�می�دهد.�در�وضعيت�امروز�جمعيت�کشور�که�نرخ�باروری�پايين�و�جمعيت�در�حال�

پير�شدن�است،�افزايش�سن�ازدواج�خانم�ها�نيز�موجب�تشديد�مسئله�می�شود.�
دليل�اصلی�پيروی�جوانان�از�اين�باور،�قطعی�بودن�آن�در�ذهنشان�است.�يعنی�غالب�جوانان،�
به�ويژه�آن�ها�که�مسير�رشد�خود�را�از�طريق�تحصيل�می�بينند،�آنچنان�اين�گزاره�را�در�ذهن�خود�
بديهی�می�شمارند�که�گويی�در�همه�جای�دنيا�اگر�کسی�زود�ازدواج�کند،�ديگر�بايد�قيد�تحصيل�
و�مشاغل�عالی�را�بزند�و�حتی�در�گفت�وگوهای�روزانه�به�زندگی�برخی�دانشمندان�استناد�می�شود�

که�فالنی�چون�ازدواج�نکرد،�توانست�در�علم�اين�قدر�پيشرفت�کند.�
صرف�نظر�از�هزينه�های�فردی�و�اجتماعی�تأخير�ازدواج،�پرسش�تحقيق�آن�است�که�آيا�واقعاً�و�
تا�چه�اندازه�اين�باور�صحت�دارد؟�آيا�ازدواج�در�سن�باال�موجب�موفقيت�شغلی�می�شود؟�آيا�افرادی�

که�ديرتر�ازدواج�کرده�اند،�واقعاً�نسبت�به�هم�سن�و�ساالنشان�پيشرفت�شغلی�بيشتری�داشته�اند؟
نظر�به�اهميت�بيشتر�سن�ازدواج�در�زنان،�از�نظر�فرزندزايی�و�مسئله�جمعيت�کشور،�پرسش�
تحقيق�محدود�به�زنان�می�شود،�مبنی�بر�اينکه�آيا�ازدواج�ديرهنگام�زنان،�برای�آنها�موفقيت�شغلی�
به�بار�می�آورد؟�يا�بالعکس�دخترانی�که�زودتر�يا�به�موقع�ازدواج�می�کنند،�به�لحاظ�شغلی�عقب�
می�افتند؟�آيا�اين�يک�باور�عام�و�جهان�شمول�است؟�آيا�می�توان�اين�گزاره�را�به�همه�ی�کشورها�و�

منطقه�ها�تعميم�داد؟
فهم�اين�سؤال�نيازمند�تفکيک�سه�جنبه�ی�مهم�در�موضوع�است:

اول،�هنگامی�که�سخن�از�تأثير�سن�ازدواج�است،�آيا�زنانی�که�دير�ازدواج�کرده�اند،�نسبت�به�
زنانی�که�زود�يا�به�موقع�ازدواج�کرده�اند،�تا�آخر�عمر�به�لحاظ�شغلی�در�موقعيت�بهتری�هستند؟�
و�برای�همه�ی�دوره�ها�و�بازه�های�زندگی�خانوادگی�اين�مزيت�را�حفظ�می�کنند؟�آيا�ميان�دوره�ای�
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که�زن�هنوز�مادر�نشده،�دوره�ای�که�فرزندان�کوچک�هستند�و�دوره�ای�که�فرزندان�بزرگ�شده�اند�
تفاوتی�وجود�ندارد؟�آيا�تأثير�سن�ازدواج�در�موفقيت�شغلی�در�هر�يک�از�اين�دوره�ها�متفاوت�نيست؟
دوم،�آيا�شغل�يک�زن،�در�ساختارهای�متفاوت�اقتصادی-�اجتماعی�تأثير�يکسانی�از�سن�ازدواج�
می�پذيرد؟�آيا�تأثيرگذاری�زود�ازدواج�کردن�زنی�که�در�جامعه�ی�کشاورزی�و�در�خانواده�ی�گسترده�
زندگی�می�کند،�با�زنی�که�در�جامعه�ی�صنعتی�و�در�خانواده�ی�هسته�ای�زندگی�می�کند،�يکسان�است؟�
سوم،�آيا�سن�ازدواج�است�که�اهميت�دارد�يا�ترتيب�زمانی�آن�نسبت�به�ساير�رويدادهای�مهم�
ديگر�زندگی�زنان،�مانند�تحصيالت؟�اگر�زود�ازدواج�کردن�تأثير�منفی�در�موفقيت�شغلی�زنان�
می�گذارد،�اين�موضوع�به�دليل�آن�است�که�ازدواج�پيش�از�اتمام�تحصيل�انجام�می�شود�يا�به�نفس�

خود�سن�ازدواج�برمی�گردد؟

2- روش شناسی  پژوهش
در�اين�پژوهش،�سعی�شده�تا�سؤال�های�تحقيق�از�طريق�بررسی�مطالعات�تجربی�ای�که�رابطه�
ميان�سن�ازدواج�زنان�و�موفقيت�شغلی�را�بررسی�کرده�اند،�پاسخ�داده�شوند.�عالقه�ی�پژوهش�
حاضر�آن�است�که�بداند�آيا�بيشتر�مطالعات�تجربی�دير�ازدواج�کردن�را�موجب�موفقيت�شغلی�
می�دانند�يا�خير؟�به�عبارت�ديگر�آنچه�اهميت�دارد،�تعداد�پژوهش�های�تجربی�است�که�در�هر�يک�
از�سه�دسته�ی�پاسخ�مثبت،�منفی�و�خنثی�قرار�می�گيرند.�برای�پاسخ�به�چنين�سؤالی،�از�روش�
»شمارش�قاعده�مند«�1که�نسخه�ی�ساده�تری�از�فراتحليل�است،�استفاده�می�شود.�در�روش�شمارش�
قاعده�مند،�تنها�تحقيقاتی�که�رابطه�ی�مثبت�و�منفی�معنی�دار�بين�متغير�مستقل�و�وابسته�نشان�
می�دهند،�در�نظر�گرفته�شده�و�فقط�تعداد�آنها�شمارش�می�شود.�برخالف�روش�فراتحليل،�در�روش�
 Bushman) شمارش�قاعده�مند،�محقق�عالقه�ای�به�اندازه�ی�تأثير�متغيرها�و�تعداد�پاسخ�گويان�ندارد
Wang, 2009 &)�با�استفاده�از�روش�شمارش�قاعده�مند،�سعی�می�شود�تا�مجموعه�ای�از�مطالعات�

عمده�ی�تجربی�که�در�کشورهای�مختلف�انجام�شده�اند،�واکاوی�و�با�کنار�هم�گذاشتن�نتايج�آنها،�
عام�و�جهان�شمول�بودن�رابطه�ی�سن�ازدواج�و�موفقيت�شغلی�زنان�ارزيابی�شود.�برای�رسيدن�به�

اين�هدف،�مجموعه�ای�از�تحقيقات�تجربی�بر�اساس�معيارهای�ذيل�انتخاب�شدند:
اول،�پژوهش�از�نوع�تجربی�باشد.

دوم،�يافته�های�پژوهش�در�صورت�امکان�در�قالب�مجالت�علمی-�پژوهشی�معتبر�يا�کتاب�
منتشر�شده��باشد.

1-formal vote counting
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سوم،�چنانچه�تحقيقات�مربوط�به�کشورهای�مختلف�باشد،�بهتر�می�توان�در�مورد�جهان�شمول�
بودن�گزاره�ی�ادعا�شده�قضاوت�کرد.

چهارم،�مقاالتی�که�به�نتايج�متفاوت�راجع�به�گزاره�ی�فوق�رسيده�اند�در�نظر�گرفته�شد�تا�از�
سوگيری�در�فراتحليل�جلوگيری�شود.�

جست�وجوی�مقاالت�در�اينترنت�از�طريق�سايت�گوگل�اسکوالر�-که�خود�به�سايت�های�ديگر�
متصل�است-و�ريسرچ�گيت�بر�اساس�کليد�واژه�های�متعدد�انجام�شده�است.�

بر�اساس�معيارهای�فوق�و�مقدورات�محقق�و�تحقيق�در�کشور،�مطالعات�تجربی�ذيل�در�بخش�
يافته�ها��مستقيم�و�در�بخش�نظری�غيرمستقيم�بررسی�شدند.�اين�مطالعات�در�کشورهای�مختلف�

از�جمله�آمريکا،�کانادا،�ژاپن،�تايوان،�کره،�مصر،�اندونزی،�اردن،�مکزيک�و�ترکيه�انجام�شده�اند.

سال
انتشار پژوهشگر سال

انتشار پژوهشگر سال
انتشار پژوهشگر سال

انتشار پژوهشگر

1985 دونکن 1980 هوگن 1983 سورنسن 1996 هیتون

2000 هرش 1970 بوزراپ 1981 ناکامورا 2005 یو

2004 اليت 2012 پاين 1995 چاين 1983 هانسون

1999 اسموک 1999 بيانچی 1981 اسميت 1980 ویت

2002 استراتن 1991 بورخاوسر 2008 اسميت�و�
گوندوز 1994 چندلر

1970 بارتز�و�نای 2000 ويت 1995 ويت 2002 وارطانیان

1992 لهرر 1974 مینسر

3- چارچوب نظری پژوهش
در�رويکردهای�نظری�و�تحقيقات�مربوط�به�تأثير�سن�ازدواج�در�موفقيت�شغلی�زنان،�دو�رويکرد�
عمده�را�می�توان�رديابی�کرد؛�اول،�رويکرد�مطلق�که�معتقد�است�با�افزايش�سن�ازدواج،�موفقيت�
شغلی�زنان�افزايش�پيدا�می�کند.�دوم،�رويکرد�نسبی�که�معتقد�است�تأثير�سن�ازدواج�در�موفقيت�
شغلی�زنان،�همواره�مثبت�يا�منفی�نيست�و�متغيرهای�ديگری�در�چگونگی�و�شدت�اين�رابطه�

مؤثرند.�به�طوری�که�در�شرايط�و�حالت�های�مختلف�اين�رابطه�تغيير�می�کند.
موفقيت�شغلی�زنان�در�ادبيات�نظری،�بيشتر�از�دو�زاويه�ی�مشارکت�شغلی�و�درآمد�نگاه�شده�

است.�
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3-1- رویکرد مطلق
بخشی�از�نظريه�ها�معتقدند�که�کاهش�سن�ازدواج�موجب�کاهش�موفقيت�شغلی�اعم�از�مشارکت�
شغلی�و�درآمد�می�شود�و�بالعکس�با�افزايش�سن�ازدواج،�احتمال�موفقيت�شغلی�زنان�افزايش�

می�يابد.�در�اين�بخش،�نظريه�های�عمده�ی�اين�رويکرد�مرور�خواهد�شد.
الف(نظریهیسرمایهگذاریدرمنابعانسانی:�بر�اساس�نظريه�ی�سرمايه�ی�انسانی،�سرمايه�گذاری�
در�آموزش�و�کسب�مهارت،�مهاجرت�]برای�کسب�شغل�بهتر�و�تجربه�های�شغلی[�و�جست�وجوی�
 Becker,)شغل�جديد�قاعدتاً�درآمد�افراد�را�از�طريق�باال�بردن�مهارت�ها�و�دانش�افزايش�می�دهد�
1964).�تأخير�در�ازدواج�و�فرزندآوری�می�تواند�توانايی�کسب�سرمايه�ی�انسانی�را�تحت�تأثير�قرار�

دهد.�زنانی�که�ازدواج�يا�فرزندآوری�را�به�تأخير�می�اندازند�فرصت�بيشتری�برای�تحصيالت�باالتر،�
کسب�مهارت�های�بيشتر،�به�دست�آوردن�تجربه�های�شغلی�و�مهاجرت�برای�شغل�های�پردرآمدتر�
دارند.�در�واقع�تحقيقات�قبلی�نشان�داده�اند�که�ازدواج�و�به�دنيا�آوردن�فرزند،�به�دليل�آنکه�انباشت�
 Chandler, Kamo &)�.1سرمايه�ی�انسانی�را�کاهش�می�دهند،�در�درآمد�زنان�تأثير�منفی�دارند

(Werbel 1994, 840

ب(نظریهیترتیبرویدادهایزندگی:�هوگن�می�گويد�دير�و�زود�بودن�ازدواج�تنها�به�سن�
برنمی�گردد،�بلکه�به�ترتيب�زمانی�آن�نسبت�به�زمان�اتمام�تحصيالت�و�پيدا�کردن�شغل�نيز�
برمی�گردد.�عالوه�بر�سن�ازدواج،�ترتيب�زمانی�آن�نيز�نسبت�به�دو�رويداد�مهم�ديگر�زندگی�افراد�
يعنی�اتمام�تحصيل�و�ورود�به�بازار�کار�در�موفقيت�شغلی�اثر�دارد.�هر�چند�هوگن�اين�فرضيه�
را�برای�موفقيت�شغلی�مردان�مطرح�کرده،�اما�اصل�اين�فرضيه�را�برای�زنان�نيز�می�توان�بررسی�
کرد.�(Hogan, 1980: 263)�هوگن�برای�ترتيب�وقوع�رويدادهای�اتمام�مدرسه2،�ورود�به�بازار�کار�

:(Ibid: 264) 3و�ازدواج�سه�حالت�را�در�نظر�می�گيرد
y�.حالت�نرمال:�مرد�اول�مدرسه�را�تمام�کند،�بعد�سرکار�برود�و�بعد�ازدواج�کند
yکمی�غيرنرمال:�مرد�قبل�از�اتمام�مدرسه،�سرکار�برود�يا�پس�از�اتمام�مدرسه�اما�پيش�از�شروع��

به�کار،�ازدواج�کند.�يعنی�يکی�از�رويدادها،�قبل�از�رويداد�قبلی�در�حالت�نرمال�قرار�گيرد.

1- به عنوان نمونه به مقاالت ذيل نگاه کنيد:
•	Mincer, J., & Polachek, S. (1974). Family investments in human capital: Earnings of women. In Marriage, 

family, human capital, and fertility (pp. 76-110). Journal of Political Economy 82 (2), Part II. 
•	Lehrer, E. L. (1992). The impact of children on married women’s labor supply: Black-white differentials 

revisited. Journal of Human Resources, 422-444.
2- دو واژه ی اتمام مدرسه و اتمام تحصيالت در مقاله ی هوگن، هر دو استفاده شده است و اين در اصل نظريه ی او کمی ابهام ايجاد 

می کند، اما در اينجا ترجيح می دهيم که اتمام تحصيالت را در نظر گيريم )نگارنده(.
3- به نظر می آيد برای زنان ايرانی، دو حالت نرم بايد در نظر گرفت: اول( دخترانی که می خواهند وارد دانشگاه شوند: اينها ابتدا 
می خواهند که درس بخوانند، سپس ازدواج کنند و پس از آن وارد بازار کار شوند. دوم( دخترانی که قصدی برای ورود به دانشگاه 

ندارند: اينها اول می خواهند ديپلم خود را بگيرند، بعد ازدواج کنند و احتماالً اگر شد سرکار بروند )نگارنده(.
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yحالت�بسيار�غيرنرمال:�حالتی�است�که�مرد�پيش�از�اتمام�مدرسه،�ازدواج�کند.�که�در�اين��
صورت�ازدواج�دو�مرحله�زودتر�اتفاق�افتاده�است.

علت�طرح�چنين�فرضيه�ای�از�سوی�هوگن�اين�است�که�بعد�از�جنگ�جهانی�دوم،�در�آمريکا�
سن�اتمام�تحصيالت�و�ورود�به�بازار�کار�افزايش،�اما�سن�ازدواج�کاهش�يافت؛�لذا�ترتيب�اين�
رويدادها�در�زندگی�مردان�آمريکايی�به�هم�خورد.�به�ويژه�اين�موضوع�برای�کسانی�که�در�دانشگاه�
درس�می�خواندند،�مسئله�شده�بود،�زيرا�به�دليل�پايين�آمدن�سن�ازدواج،�اگر�می�خواستند�تا�اتمام�
تحصيالت�صبر�کنند،�بسياری�از�موارد�خوب�ازدواج�را�از�دست�می�دادند.�از�طرفی،�اگر�کسی�
قبل�از�اتمام�تحصيالت�ازدواج�می�کرد،�عرف�و�هنجار�ازدواج�پس�از�تحصيالت�را�به�هم�می�زد.�
تحقيق�هوگن�نشان�می�دهد�کسانی�که�پيش�از�اتمام�تحصيالت�ازدواج�می�کنند،�معموالً�درآمد�
پايين�تری�دارند�(Ibid: 273).�جالب�آن�است�که�هوگن�می�گويد:�جايگاه�شغلی�برخالف�درآمد�از�
ترتيب�رويدادهای�زندگی�تأثير�نمی�پذيرد�و�کسی�که�عرف�جامعه�را�به�هم�می�زند�روی�جايگاه�

.)Ibid(شغلی�اش�تأثيری�ندارد�
ج(نظریهیتأثیرتالششغلی:�فرض�اين�نظريه�آن�است�که�در�نقش�های�سنتی�به�لحاظ�
زمانی�که�صرف�امور�خانه�می�شود،�ميان�زن�و�مرد�تفاوت�وجود�دارد�و�از�اين�رو،�ميزان�حضور�و�
مشارکت�شغلی�آنها�تحت�تأثير�قرار�می�گيرد.�بر�اساس�تقسيم�کار�سنتی،�زنان�متأهل�می�بايست�
�.)Kamo, 1988: 177-200(مسئوليت�های�خانه�را�صرف�نظر�از�موقعيت�شغلی�شان�انجام�دهند�
مسئوليت�های�خانه�با�شغل�تضاد�دارند�)Greenhaus & Beutell, 1985: 76-88(.�زنان�حتی�اگر�
شغل�خود�را�هم�رها�نکنند،�سطح�تالش��شغلی�خود�را�کاهش�می�دهند�تا�اين�تضاد�را�مديريت�
کنند.�بکر�می�گويد�زنان�متأهل�يا�صاحب�فرزند،�به�دنبال�مشاغل�روان�هستند�که�کمتر�نظم�امور�
خانه�داری�آنها�را�به�هم�بزنند،�زيرا�بيشتر�امور�خانه�را�آنها�انجام�می�دهند�)Becker. 1985(.�تأخير�
در�ازدواج�و�فرزندآوری�به�زنان�اجازه�می�دهد�که�به�طور�موقت�از�اين�تضاد�دوری�کرده�و�شغل�خود�
.)Chandler, Kamo & Werbel, 1994: 840(را�حداقل�در�اوايل�آن�با�کارايی�بيشتری�انجام�دهند�
د(نظریهیتبعیضآماری:�مديران�در�تصميم�گيری�پيرامون�کارايی�شغلی�زيردستان�خود�
اطالعات�کامل�در�اختيار�ندارند.�در�نتيجه�بر�اساس�اطالعاتی�تصميم�می�گيرند�که�تصور�می�کنند�
با�کارايی�آنها�مرتبط�است.�اين�امر�به�پديده�ای�با�عنوان�»تبعيض�آماری«�منجر�می�شود�که�به�
 Aigner & Cain, 1977:(معنای�قضاوت�کردن�در�مورد�افراد�بر�مبنای�ويژگی�های�گروهی�آنهاست�
187-175(.�تبعيض�آماری�بر�پايه�ی�وضعيت�تأهل�و�داشتن�فرزند،�تصميمات�مديران�در�خصوص�

مزايا�و�امکانات�1و�جايابی�شغلی�را�تحت�تأثير�قرار�می�دهد.�اگر�مديران�تأهل�و�داشتن�فرزند�را�

1 -Compensation Practices
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برای�مردان،�همراه�با�ثبات�و�توليد�بيشتر�و�برای�زنان،�همراه�با�ثبات�و�توليد�کمتر�بدانند،�آن�گاه�به�
احتمال�زياد،�برای�مردان�متأهل�يا�پدران،�مزايا�و�امکانات�باالتر�و�برای�زنان�متأهل�يا�مادران،�مزايا�
و�امکانات�پايين�تر�را�در�نظر�می�گيرند،�يعنی�اگر�يک�زن،�متأهل�و�يا�صاحب�فرزند�باشد،�مديران�
به�او�شغلی�پيشنهاد�می�کنند�که�امکان�پيشرفت�کمتری�در�آن�باشد.�در�نتيجه�ی�اين�تأثيرات�
 Chandler, Kamo & Werbel, 1994:(منفی،�زنان�ازدواج�و�فرزنددار�شدن�را�تعويق�می�اندازند�
841 (.�از�اين�رو�زنانی�که�ديرتر�ازدواج�می�کنند،�امکان�پيشرفت�شغلی�و�درآمد�بيشتری�دارند.

ه(نظریهینایوبراردو:�نای�و�براردو�1مطالعات�تجربی�مختلف�من�جمله�مطالعه�بارتز�و�نای�2
درباره�ی�ازدواج�زودهنگام�را�بررسی�کرده�و�يک�الگوی�مفهومی�در�خصوص�رابطه�ميان�سن�ازدواج�
.)Call & Otto, 1977: 67(و�دستاوردهای�اجتماعی�اقتصادی�در�ميان�زنان�و�مردان�ساخته�اند�

الگوی�نای�و�براردو�در�شکل�شماره�ی�1به�صورت�شماتيک�نشان�داده�شده�است.�در�اين�الگو،�
از�دو�قضيه�ی�نظری�بارتز�و�نای�استفاده�می�شود:

yهر�چه�طبقه�ی�اجتماعی�فرد�پايين�تر�باشد،�احتمال�ازدواج�زودتر�بيشتر�است�)قضيه�ی�3(؛�
هر�چه�ازدواج�زودتر�رخ�دهد،�احتمال�آنکه�طبقه�ی�اجتماعی�زوجين�پايين�تر�باشد،�بيشتر�

است�)قضيه�ی�4(؛
نای�و�براردو�دو�قضيه�به�اين�قضايا�اضافه�می�کنند:

yهر�چه�پايگاه�اجتماعی�فرد�پايين�تر�باشد،�آرزوها�و�دستاوردهای�او�پايين�تر�خواهد�بود؛�
y�.هر�چه�آرزوها�و�دستاوردهای�فرد�پايين�تر�باشد،�احتمال�آنکه�ازدواج�زودتر�رخ�دهد�بيشتر�است

اين�مدل�در�واقع�مدل�تغيير�پايگاه�اجتماعی�افراد�در�طول�زندگی�است.�نای�و�براردو�ميان�پايگاه�
اجتماعی�اوليه�و�ثانويه�فرد�سه�متغير�واسط�قرار�داده�اند:�سطح�آرزوهای�فرد،�سطح�دستاوردهای�
فرد�و�زمان�ازدواج.�سن�ازدواج�نيز�در�اين�مدل�از�نظر�نای�و�براردو�يک�متغير�واسطی�است�که�
می�تواند�موقعيت�اجتماعی-�اقتصادی�فرد�را�تغيير�دهد،�به�طوری�که�اگر�فرد�دير�ازدواج�کند،�
 Call &(احتمال�آنکه�به�موقعيت�اجتماعی-�اقتصادی�باالتر�دست�پيدا�کند،�بيشتر�خواهد�بود�

) Otto, 1977: 69-67

1- Nye & Berardo (1973)
2- Bartz & Nye (1970)
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شکل1-روابطعّلیمیانطبقهیاجتماعی،آرزوهاودستاوردهاوزمانازدواج

و(وضعیتزناشویی:از�يک�سو�برخی�تحقيقات�نشان�می�دهند�کسانی�که�در�حال�حاضر�
متأهل�اند�نسبت�به�کسانی�که�طالق�گرفته�اند،�جدا�شده�اند1،�بيوه�شده�اند�يا�هرگز�ازدواج�نکرده�اند،�
وضعيت�اقتصادی�بهتری�دارند.�2از�سوی�ديگر،�برخی�تحقيقات�ازدواج�در�سنين�زير��20سال�را�
از�مهم�ترين�علل�طالق�می�دانند��)Payne, 2012: 34-35(.�بنابراين�ازدواج�زودهنگام�می�تواند�از�

طريق�منجر�شدن�به�طالق،�در�وضعيت�اقتصادی�زنان�تأثير�منفی�بگذارد.
جمعبندینظریههایرویکردمطلق:در�مجموع،�نظريه�های�مطلق�برای�تأثير�منفی�زود�ازدواج�

کردن�در�شغل�زنان�چند�دليل�مطرح�می�کنند:

1- طالق گرفته)divorced( جدايی زن و شوهر به صورت قانونی است. اما جدا شده )separated( جدا شدن از لحاظ مکان 
زندگی است، بدون آنکه طالق بگيرند)نگارنده بر اساس فرهنگ لغت النگمن(.

2- به اين منابع رجوع کنيد:
•	Bianchi, S. M. Subaiya, L.  & Kahn, J. R. (1999). The gender gap in the economic well-being of 

nonresident fathers and custodial mothers. Demography, 36(2: 195-203.
•	Burkhauser, R.; Duncan, G. J.;  Hauser, R. & Berntsen, R. (1991). Wife or frau, women do worse: A 

comparison of men and women in the United States and Germany after marital dissolution. Demography, 
28(3): 353-360.  

•	Duncan, G. J. & Hoffman, S. D.(1985). A reconsideration of the economic consequences of marital 
dissolution. Demography, 22(4): 485-497.

•	Hersch, J. & Stratton, L. S. (2000). Household specialization and the male marriage wage premium. 
Industrial and Labor Relations Review, 54(1): 78-94.

•	Light, A. (2004). Gender differences in the marriage and cohabitation income premium. Demography, 
41(2): 263-284.

•	Smock, P. J. Manning, W. D.  & Gupta, S. (1999). The effect of marriage and divorce on women’s 
economic well-being. American Sociological Review, 64(6): 794-812.

•	Stratton, L. S. (2002). Examining the wage differential for married and cohabiting men. Economic 
Inquiry, 40(2): 199-212.

•	Vartanian, T. P. & McNamara, J. M. (2002). Older women in poverty: The impact of midlife factors. 
Journal of Marriage and Family, 64(2): 532-548.  

•	Waite, L. J. (1995). Does marriage matter? Demography, 32(4): 483-507.Waite, L. J. & Gallagher, M. 
(2000). The Case for Marriage: Why Married People are Happier, Healthier



73

سن ازدواج و موفقیت حرفه ای زنان؛  بررسی تطبیقی مطالعات تجربی در كشورهای مختلف

yزود�ازدواج�کردن�باعث�می��شود،�زنان�تحصيالت�کمتری�داشته�باشند�و�تحصيالت�خود�را�تا��
مقاطع�باال�ادامه�ندهند.�به�همين�دليل�يا�شغل�مناسب�و�پردرآمدی�پيدا�نمی�کنند�و�يا�در�شغل�

خود�چندان�رشد�نمی�کنند.
yمسئوليت�های�خانه،�خانواده�و�فرزندان�به�زنانی�که�زود�ازدواج�می�کنند،�اجازه�ی�حضور�و��

مشارکت�شغلی�چندانی�را�نمی�دهد.�از�اين�رو،�يا�شغل�خود�را�رها�می�کنند�يا�آنکه�در�شغلی�که�
هستند�قادر�به�وقت�چندان�گذاشتن�و�تالش�زياد�برای�شغل�خود�نيستند.�بنابراين�مشارکت�

شغلی�و�درآمد�کمتری�خواهند�داشت.�
yبه�دليل�همين�مسؤوليت�ها�زنان�ممکن�است�پس�از�ازدواج�چند�مرتبه�شغل�خود�را�رها��

کنند�و�يا�آنکه�حضور�کمتری�در�شغل�خود�داشته�باشند.�در�نتيجه�تجربه�و�مهارت�شغلیدر�
آنها�انباشت�نمی�شود.�در�حالی�که�يک�زن�مجرد�اين�فرصت�را�دارد�که�تجربه�و�مهارت�شغلی�
پيدا�کند.�از�اين�رو،�زنانی�که�زود�ازدواج�می�کنند،�کمتر�به�موقعيت�های�شغلی�باال�و�درآمد�باال�

دست�پيدا�می�کنند.�
زنانی�که�زود�ازدواج�می�کنند،�باعث�می�شوند�در�مراحل�شغلی�خود،�زودتر�در�معرض�تبعيض�
آماری�مديران�قرار�گرفته�و�فرصت�ها�و�امتيازات�پيشرفت�شغلی،�زودتر�از�آنها�گرفته�شود�و�در�

نتيجه�پيشرفت�شغلی�آنها�کمتر�باشد.�
y��.احتمال�طالق�و�در�نتيجه�آسيب�های�اقتصادی�در�زنانی�که�زود�ازدواج�می�کنند،�باالست

بنابراين�زود�ازدواج�کردن�از�طريق�پنج�عامل�واسط�موجب�کاهش�مشارکت�و�موفقيت�شغلی�و�
درآمد�زنان�می�شود:

 

 موفقيت شغلي(مشاركت و درآمد) سن ازدواج

 تحصيالت

 مسؤوليتهاي خانوادگي

 تجربه و مهارت شغلي

 تبعيض آماري

 طالق

شکل2.عواملواسطمیانسنازدواجوموفقیتشغلیدررویکردنظریمطلق
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3-2- رویکرد نسبی
دسته�ای�ديگر�از�نظريه�ها،�در�عين�آنکه�به�وجود�رابطه�ميان�سن�ازدواج�و�موفقيت�شغلی�قائل�
هستند،�اما�جهت�و�شدت�اين�رابطه�را�متأثر�از�عوامل�ديگر�می�دانند.�در�ادبيات�موضوع�دو�نظريه��
در�اين�خصوص�آمده�است؛�اول،�نظريه�ی�دوره�های�زندگی�خانوادگی�و�دوم،�نظريه�ی�ساختار�

اقتصادی-�اجتماعی.
الف(نظریهیدورههایزندگیخانوادگی:گليک�برای�اولين�بار،�مفهوم�مراحل�زندگی�خانوادگی�
را�مطرح�کرد1.�او�برای�زندگی�خانوادگی�افراد�شش�مرحله�را�در�نظر�گرفت؛�مرحله�ی�اول،�با�
ازدواج�آغاز�می�شود.�مرحله�ی�دوم،�با�آمدن�اولين�فرزند�آغاز�می�شود.�مرحله�ی�سوم،�با�تولد�آخرين�
فرزند�شروع�می�شود.�مرحله�ی�چهارم،�زمانی�است�که�اولين�فرزند،�خانه�را�برای�زندگی�مستقل�
ترک�می�کند.�مرحله�ی�پنجم،�مرحله�ای�است�که�آخرين�فرزند،�خانه�را�ترک�می�کند�و�مرحله�ی�
»آشيانه�خالی«�آغاز�می�شود.�مرحله�ی�ششم،�با�فوت�يکی�از�والدين�فرزندان�آغاز�شده�و�با�فوت�
يکی�ديگر�از�والدين،�مراحل�مربوط�به�اين�خانواده�به�پايان�می�رسد�)Waite, 1980: 273(.�سخن�
اصلی�اين�نظريه�آن�است�که�تأثير�سن�ازدواج�در�موفقيت�شغلی�زنان�در�دوره�های�مختلف�زندگی�

خانوادگی�متفاوت�است.�
منطق�نظريه:�حرکت�و�تحول�هم�زمان�فرد�و�خانواده�به�مفهوم�دوره�ی�زندگی�خانوادگی�منتهی�
شده�است.�با�حرکت�خانواده�در�طول�دوره�های�مختلف�خويش،�تعداد�اعضای�خانواده�و�سن�آنها،�
هزينه�ها،�نيازها�و�منابع�خانواده�و�نيازها�و�منابع�احساسی�و�فيزيکی�اعضای�خانواده�تغيير�می�کند�
)Hanson, 1983: 325(.�در�اين�رويکرد�خانواده�به�عنوان�يک�موجوديت�پويا�ديده�می�شود�که�
برای�بررسی�تعامل�خانواده�و�محيط�به�يک�نقطه�ی�زمانی�اکتفا�نمی�شود،�بلکه�تأثير�متقابل�ميان�
خانواده�و�محيط�در�طول�زمان�در�نظر�گرفته�شده�و�وضعيت�هر�دو�پس�از�يک�مقطع�زمانی�
معين�بررسی�می�شود�)Ibid(.�بر�اساس�اين�ديدگاه،�تأثير�سن�ازدواج�در�موفقيت�شغلی�زنان�تنها�
در�يک�مقطع�زمانی�بررسی�نمی�شود،�بلکه�چون�خانواده�و�شغل�در�يک�تعامل�متقابل�و�مستمر�
در�همديگر�اثر�می�گذارند،�تأثير�سن�ازدواج�در�شغل�زنان�در�مراحل�مختلف�زندگی�متفاوت�است�

.)Waite, 1980: 274(
ب(نظریهیساختاراقتصادیواجتماعی:نظريه�هايی�که�در�اين�دسته�قرار�می�گيرند،�معتقدند�
تأثير�سن�ازدواج�در�موفقيت�شغلی�زنان�در�ساختارهای�مختلف�اقتصادی�و�اجتماعی�متفاوت�است.�

1- به منابع ذيل رجوع کنيد: 
•	Glick, P. C. (1947). The family cycle. American sociological review, 164-174.
•	Glick, P. C. (1957) American Families. New York: Wiley.
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yساختاراقتصادی:�در�اقتصاد�کشاورزی�زنان�پس�از�ازدواج�و�حتی�تولد�فرزند�به�راحتی�امکان��
بازگشت�به�شغل�را�دارند،�زيرا�در�کنار�خانواده�ی�خود�هستند�و�می�توانند�در�کنار�کار�کردن،�به�
امور�خانواده�نيز�برسند.�حتی�دوره�ی�دوری�از�کار�اقتصادی�بسيار�کوتاه�و�در�حد�عبور�از�دوران�
بارداری�و�نقاهت�پس�از�آن�است،�اما�در�اقتصاد�صنعتی�و�خدماتی�و�به�طور�ويژه�بايد�بگوييم�
در�نظام�سرمايه�داری�است�که�با�جدا�کردن�محل�کار�از�خانه،�زنان�پس�از�ازدواج�و�تولد�فرزندان�
مجبورند�دوره�های�بيشتری�را�از�بازار�کار�دور�بمانند�و�چه�بسا�به�طور�کلی�کار�کردن�را�تا�آخر�

�.)Yi & Chien, 2002: 452-453(عمر�رها�کنند�
اسميت�مشارکت�اقتصادی�زنان�در�کشورهای�توسعه��يافته�و�توسعه��نيافته�را�مقايسه�می�کند.�
در�کشورهای�توسعه��يافته�اين�يک�فرض�مقبول�است�که�هم�زمان�نمی�توان�در�بازار�کار�حضور�
داشت�و�از�فرزندان�نگهداری�کرد،�زيرا�در�عمل�همه�ی�مشاغل�در�مجموعه�هايی�انجام�می�شوند�
که�امکان�انجام�دادن�هم�زمان�اين�دو�وجود�ندارد.�در�کشورهای�کمتر�توسعه�يافته�لزوماً�اين�گونه�
نيست.�در�اين�کشورها،�شکل�های�مختلف�بالفعل�و�بالقوه�ای�از�امکان�ترکيب�شغل�و�نگهداری�از�
فرزند�وجود�دارد.�برخی�از�مشاغل�)مانند�داشتن�فروشگاه�کوچک�در�خانه(�را�می�توان�هم�زمان�با�
نگهداری�از�فرزند�انجام�داد�بدون�آنکه�به�مولد�بودن�]و�درآمد[�آسيبی�وارد�شود.�در�نتيجه�ممکن�
است،�رابطه�ی�منفی�ميان�مشارکت�نيروی�کار�زنان�و�بعد�خانوار�که�در�بسياری�از�کشورهای�
�.)Smith, 1981: 131(توسعه�يافته�ديده�می�شود�در�کشورهای�کمتر�توسعه�يافته�يافت�نشود��
همچنين�در�چنين�اقتصادی�می�توان�پيش�بينی�کرد�که�دير�ازدواج�کردن�تأثيری�در�موفقيت�

شغلی�زنان�نخواهد�داشت.
بوزراپ�در�کتاب�نقش�زنان�در�توسعه�ی�اقتصادی�تأثير�مدرنيزاسيون�در�روند�اشتغال�زنان�در�
کشورهای�مختلف�را�بررسی�کرده�است.�اين�بررسی�به�دو�حوزه�ی�کشاورزی�و�صنعت�اختصاص�
يافته�است.�در�حوزه�ی�کشاورزی�سهم�نيروی�کار�زنان�با�مکانيزه�شدن،�کاهش�پيدا�نکرد.�اين�
موضوع�در�کشورهای�مختلف�داليل�متفاوتی�دارد.�در�برخی�کشورها،�سرمايه�ی�مورد�نياز�مکانيزه�
شدن�کاماًل�حل�نشد�و�کشاورزی�به�صورت�نيمه�مکانيزه�درآمد؛�لذا�به�دليل�افزايش�جمعيت�
و�نياز�به�محصول�بيشتر،�نياز�به�نيروی�کار�زنان�در�کشاورزی�بيشتر�شد.�در�برخی�کشورها،�به�
ويژه�در�زمين�های�کشاورزی�کوچک،�مردان�به�سراغ�مشاغل�غيرکشاورزی�می�روند�و�در�نتيجه�
کار�کشاورزی�بر�دوش�زنان�می�افتد.�در�مجموع�حتی�در�کشورهای�صنعتی�مانند�کانادا�و�آمريکا�
Boserup, 1970: 80-(نيز�مکانيزه�شدن�کشاورزی�همراه�با�افزايش�نيروی�کار�زنان�بوده�است�
81(.�بوزراپ�برای�تبيين�افزايش�نيروی�کار�زنان�در�بخش�کشاورزی،�به�جز�مکانيزه�شدن،�داليل�

روشن�ديگری�نمی�آورد.
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در�حوزه�ی�صنعت،�با�صنعتی�شدن�کشورها،�صنايع�خانگی�به�تدريج�جای�خود�را�به�صنايع�
بزرگ�دادند.�زنان�در�صنايع�خانگی�سهم�بااليی�بين�يک�سوم�تا�يک�دوم�داشتند.�در�حالی�که�در�

.)Ibid: 111-112(صنايع�بزرگ،�سهم�نيروی�کار�زنان،�کمتر�از�يک�پنجاهم�است�
دليل�اين�موضوع،�تغيير�در�دو�سوی�معادله�ی�عرضه�و�تقاضای�نيروی�کار�زنان�است.�در�خصوص�
تقاضا،�محيط�کار�صنايع�بزرگ�با�صنايع�خانگی�متفاوت�است.�در�صنايع�بزرگ�نمی�توان�زنان�را�
برای�شيفت�شب�نگه��داشت،�بايد�به�آنها�مرخصی�زايمان�و�مرخصی�برای�نگه�داری�از�فرزندان�داد.�
به�همين�دليل�در�صنايع�بزرگ�تقاضا�برای�نيروی�کار�مردان�بيشتر�است�)Ibid: 113(.�در�حالی�
که�چنين�شرايطی�در�صنايع�خانگی�حاکم�نيست�و�زنان�می�توانند�در�عين�رسيدگی�به�خانواده�و�
فرزندان�به�کار�اقتصادی�خود�بپردازند.�همچنين�به�دليل�وجود�امنيت�در�خانه،�شبانه�روز�می�توانند�
به�کارها�اشتغال�داشته�باشند.�بنابراين�شرايط�فوق�به�دليل�جدا�کردن�خانه�و�محل�کار�از�همديگر�

به�وجود�آمده�است.
ــروی�کار،�خود�زنان�نيز�به�صنايع�بزرگ�تمايل�کمتری�دارند،�زيرا�اوالً� ــث�عرضه�ی�ني از�حي
ــبت�به�صنايع�خانگی�آزادی�عمل�بيشتری�دارند�و�هر� ــاعات�کاری�صنايع�بزرگ�نس به�لحاظ�س
ــند.�ثانياً�در� ــد،�می�توانند�کار�خود�را�قطع�کرده�و�به�فرزندان�و�کارهای�خانه�برس ــع�بخواهن موق
بسياری�کشورها�زنان�دوست�ندارند،�با�مردان�غريبه�که�خارج�از�خانواده�ی�آنهاست،�کار�کنند.�
ــورهای�عربی،�بلکه�در�هند،�آفريقا�و�آمريکای�التين�نيز�وجود�دارد� اين�موضوع�نه�تنها�در�کش

.)Ibid: 114-115(
ممکن�است�تأثير�ساختار�اقتصادی�کاماًل�خطی�نبوده�و�کمی�پيچيده�تر�باشد.�پامپل�و�تاناکا�
ميان�توسعه�ی�اقتصادی�و�مشارکت�نيروی�کار�زنان�به�يک�رابطه�ی�غيرخطی�می�رسند�که�بر�
اساس�يافته�های�بوزراپ�در�خصوص�کشورهای�در�حال�توسعه�و�نتيجه�گيری�اوپنهايمر�در�مورد�
جامعه�ی�آمريکا�پيشنهاد�شده�است.�1در�جوامع�سنتی�که�اقتصاد�غالب�آنها�کشاورزی�بود،�مشارکت�
نيروی�کار�زنان�به�نسبت�باال�بود.�اما�توسعه�ی�اقتصادی�ابتدا�زنان�را�از�نيروی�کار�خارج�کرد.�
صنعتی�شدن�و�پديدار�شدن�اقتصاد�بازار�در�کشورهای�با�درآمد�پايين،�مشارکت�نيروی�کار�زنان�
را�کاهش�داد،�زيرا�فرصت�های�سنتی�اشتغال�زنان�در�مزارع�و�در�کسب��وکارهای�خانگی�از�دست��
رفت.�به�عالوه�يافتن�شغل�در�بخش�صنعت�برای�زنان�به�دليل�محدوديت�های�خانوادگی،�رقابت�
با�مردان�و�تبعيض�جنسيتی�با�مشکالتی�همراه�بود.�از�سوی�ديگر،�در�ملل�پيشرفته�ميان�توسعه�
و�مشارکت�نيروی�کار�زنان�رابطه�ی�مثبت�ديده�می�شود.�رشد�اقتصادی�مستمر�و�گسترش�بخش�

1- به طور سنتی اين گونه انگاشته می شد که توسعه ی اقتصادی تأثير مثبت در مشارکت شغلی زنان دارد. اما پامپل و تاناکا )1986( 
.)96 :1995 ,Chin( اين بحث را مطرح کردند که مطالعات اخير چنين الگويی را نشان نمی دهند
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خدمات�اقتصاد�صنعتی�-�جايی�که�بر�مشاغل�زنانه�متمرکز�شده�اند-�موجب�افزايش�تقاضا�برای�
.)Chin, 1995: 121-122(نيروی�کار�زن�در�دوره�ی�پساصنعتی�شد�

yساختاراجتماعی:�عالوه�بر�ساختار�اقتصادی،�ساختار�اجتماعی�مانند�حاکميت�الگوی�خانواده�ی��
 Yi & Chien, 2002:(گسترده�نيز�می�تواند�در�رابطه�ی�سن�ازدواج�و�اشتغال�زنان�مؤثر�باشد�
460(.�اين�تأثير�اين�گونه�قابل�فهم�است�که�يکی�از�متغيرهای�اصلی�که�باعث�تأثير�منفی�ازدواج�

در�موفقيت�شغلی�زنان�شود،�مسئوليت�های�پرورش�فرزندان�است.�نظام�خانواده�ی�گسترده�باعث�
می�شود�که�يک�نظام�ايمن،�کم�هزينه�و�با�کيفيت�نگهداری�فرزندان�برای�زنان�فراهم�شود.�به�
همين�دليل�وجود�اين�نظام�خويشاوندی�تأثيرات�منفی�زود�يا�به�موقع�ازدواج�کردن�در�شغل�

زنان�را�کاهش�می�دهد.
جمعبندیرویکردهاینظری

نظريه�ها�به�دو�رويکرد�نسبی�و�مطلق�تقسيم�شد.�در�رويکرد�نسبی،�رابطه�ميان�سن�ازدواج�
و�موفقيت�شغلی�تحت�تأثير�متغيرهای�ديگر�است�و�اين�رابطه�در�شرايط�و�موقعيت�های�مختلف�
متفاوت�است؛�از�جمله�ی�اين�متغيرها�ساختار�اقتصادی-�اجتماعی�و�دوره�های�زندگی�است.�رويکرد�
مطلق�افزايش�سن�ازدواج�را�موجب�موفقيت�شغلی�زنان�می�داند.�در�رويکرد�مطلق�با�وجود�آنکه�
اين�رابطه�همواره�مثبت�ديده�می�شود،�اما�باز�هم�تأثير�سن�ازدواج�از�طريق�متغيرهای�واسط�
همچون�1(افزايش�مسئوليت�های�خانوادگی�به�ويژه�مربوط�به�پرورش�فرزندان،�2(تکميل�نشدن�
تحصيالت�عالی،�3(کاهش�امکان�کسب�تجربه�و�مهارت�شغلی،�4(افزايش�احتمال�طالق�برای�زنانی�
که�زود�ازدواج�می�کنند�و�5(تبعيض�آماری�است.�بنابراين�در�اين�رويکرد�نيز�به�طور�غيرمستقيم�
تأثير�متغيرهای�ديگر�در�رابطه�ی�سن�ازدواج�و�موفقيت�شغلی�پذيرفته�شده�است.�بنابراين�چه�در�
رويکرد�مطلق�و�چه�در�رويکرد�نسبی،�رابطه�ميان�سن�ازدواج�و�موفقيت�شغلی�زنان�امری�همواره�

ثابت�نيست�و�امکان�مداخله�و�سياست�گذاری�از�طريق�تغيير�متغيرهای�ديگر�را�دارد.�

4- یافته های تحقیقات 
يافته�های�تحقيقات�به�دو�دسته�ی�کلی�تقسيم�می�شوند:

دسته�ی�اول،�تحقيقاتی�که�به�اين�نتيجه�رسيده�اند�که�با�افزايش�سن�ازدواج،�موفقيت�شغلی�
اعم�از�درآمد،�مشارکت�شغلی�يا�...�برای�زنان�افزايش�می�يابد؛

دسته�دوم،�تحقيقاتی�که�به�اين�نتيجه�رسيده�اند�که�سن�ازدواج�و�موفقيت�شغلی،�يک�رابطه�ی�
ثابت�و�پايدار�مثبت�يا�منفی�ندارند�و�تحت�شرايط�مختلف�و�به�تعبير�دقيق�تر�تحت�تأثير�متغيرهای�

ثالث،�اين�رابطه�تغيير�می�کند.�
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4-1- رابطه ی مثبت بین سن ازدواج و موفقیت شغلی
تحقیقهیتون؛هيتون�مقاله�ای�با�عنوان�»وضعيت�اقتصادی،�اجتماعی�و�خانوادگی�زنان�و�
ارتباط�آن�با�سن�ازدواج�در�سه�کشور�اسالمی«�دارد.�محقق�در�جست�وجوی�بررسی�تأثير�سن�
ازدواج�در�نقش�های�خانوادگی�و�غيرخانوادگی�زنان�در�کشورهای�اسالمی�است.�او�از�داده�های�
بين�المللی�»پيمايش�جمعيت�و�بهداشت«�1استفاده�کرده�و�سه�کشور�مصر،�اردن�و�اندونزی�را�به�
عنوان�نمونه�ای�برای�بررسی�کشورهای�اسالمی�انتخاب�می�کند.�مصر�انتخاب�شد�چون�از�کشورهای�
اسالمی�اصلی�است.�مصر�به�داليل�سياسی�و�فرهنگی�تأثير�وسيعی�در�کشورهای�عربی�دارد.�اردن�
به�اين�دليل�انتخاب�شد�که�در�نقطه�مقابل�مصر�در�جهان�عرب�قرار�دارد؛�از�اين�جهت�که�تحصيالت�
زنان�در�اين�کشور�باالتر�است،�با�اين�حال�متوسط�اندازه�خانوار�باالتر�است.�اندونزی�به�اين�دليل�
انتخاب�شد�که�بيشترين�جمعيت�مسلمان�را�در�خود�جای�داده�است.�اندونزی�به�لحاظ�فرهنگی�
با�کشورهای�عربی)که�در�اينجا�مصر�و�اردن�نماينده�آن�هستند(�تفاوت�فرهنگی�جالب�توجهی�
دارد.�نمونه�ی�مطالعه�شده�در�مصر��8911نفر،�در�اندونزی��22909نفر�و�در�اردن��6461نفر�از�
ميان�زنان�متأهل�بوده�است.�)Heaton, 1996: 44-46(.�يافته�های�تحقيق�هيتون�نشان�می�دهد،�
در�اين�سه�کشور�زمان�ازدواج،�تأثير�مهمی�در�نقش�های�خانوادگی�و�غيرخانوادگی�زنان�می�گذارد.�
زنانی�که�زودتر�ازدواج�می�کنند،�تمايل�دارند�که�خانواده�ی�دلخواهشان�را�خانواده�ای�بزرگ�در�نظر�
گيرند.�تعداد�فرزندان�آنها�بيشتر�است�و�احتمال�آنکه�زادوولد�خود�را�محدود�کنند،�قدری�کمتر�
است.�بنابراين�ازدواج�زودتر،�آنها�را�به�سوی�مسئوليت�های�بيشتر�خانوادگی�سوق�می�دهد.�افزايش�
مسئوليت�های�خانوادگی�آن�ها�را�از�مسئوليت�های�غيرخانوادگی�مانند�اشتغال�جدا�می�کند.�استثنای�
جالب�اين�الگو�آن�است�که�همبستگی�ميان�اشتغال�و�سن�ازدواج�در�ميان�زنان�با�تحصيالت�کمتر،�
ضعيف�تر�است.�نتيجه�گيری�محقق�آن�است�که�اشتغال�در�مشاغل�نيازمند�مهارت�باالتر،�بيش�از�

.)Ibid: 55(نفس�اشتغال�با�نقش�های�خانوادگی�در�تضاد�است�
تحقیقیو؛�يو�در�مقاله�ی�خود�تحت�عنوان�»تغييرات�وضعيت�شغلی�زنان�پس�از�ازدواج�در�
ژاپن�و�تايوان«�اشتغال�پس�از�ازدواج�زنان�متأهل�را�ميان�تايوان�و�ژاپن�مقايسه�کرده�است.�در�اين�
تحقيق،�از�داده�های�پيمايش�قشربندی�و�تحرک�اجتماعی�سال��1995در�ژاپن�و�داده�های�پيمايش�
تغييرات�اجتماعی�سال��1996در�تايوان�استفاده�شده�است.�تعداد�پاسخ�گويان�در�نمونه�ی�مربوط�

.)Yu, 2005: 699(به�ژاپن��982نفر�و�در�تايوان��1240نفر�است�
هدف�محقق�آن�است�که�احتمال�خروج�زن�از�کار،�چه�به�شکل�قطعی�و�چه�به�شکل�موقت،�
در�فاصله�ی�ازدواج�تا�ورود�آخرين�فرزند�به�مدرسه�را�بررسی�کند.�او�برای�خروج�از�کار�دو�حالت�

1- Demographic & Health Survey
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در�نظر�می�گيرد؛�1(هرگز�کار�نکرده1:�يعنی�زن�متأهل�پيش�از�آنکه�آخرين�فرزندش�به�مدرسه�
برود،�سر�کار�نرفته�است�و�2(اشتغال�ناپيوسته2:�يعنی�زن�متأهل�بيش�از�آنکه�آخرين�فرزندش�به�
مدرسه�برود،�سر�کار�رفته�است�اما�نه�هميشه�)Ibid: 701(.�يافته�های�تحقيق�ميان�ژاپن�و�تايوان�
الگوی�مشابهی�مشاهده�نموده�است.�در�هر�دو�کشور�با�افزايش�سن�ازدواج،�احتمال�آنکه�زنان�در�
اين�دوره�-�يعنی�فاصله�ی�ازدواج�تا�ورود�آخرين�فرزند�به�مدرسه-�اصاًل�وارد�بازار�کار�نشوند،�کاهش�

�.)Ibid: 705(می�يابد،�اما�روی�احتمال�اشتغال�ناپيوسته�تأثير�معناداری�ندارد�

4-2- رابطه ی سن ازدواج و موفقیت شغلی تحت تأثیر عوامل ثالث
تأثير�دو�عامل�بر�رابطه�ميان�سن�ازدواج�و�موفقيت�شغلی�در�تحقيقات�تجربی�بررسی�شده�اند:��
الف(�دوره�های�زندگی�ب(ساختار�اقتصادی-�اجتماعی.�در�ادامه،�تحقيقات�مربوط�به�هر�يک�مرور�

خواهد�شد.
الف(تأثیردورههایزندگی

تحقیقهانسون:اين�تحقيق�بر�اساس�نظريه�ی�دوره�های�زندگی�خانوادگی�انجام�شده�است.�
دوره�های�زندگی�خانواده�يک�مفهوم�پوياست�که�تغييرات�موقعيت�اجتماعی-�اقتصادی�زنان�را�
همراه�با�تحوالت�خانوادگی�بررسی�می�کند.�يکی�از�متغيرهای�مراحل�زندگی،�زمان�ازدواج�است.�
هانسون�در�اين�تحقيق،�تأثير�زمان�ازدواج�در�موفقيت�شغلی�را�بررسی�می�کند.�اين�تحقيق،�يک�
تحقيق�طولی�است�که�پاسخ�گويان�سه�بار�در�سه�زمان�متفاوت�مصاحبه�می�شوند.��1492زن�در�
�74دبيرستان�روستايی�ايالت�پنسيلوانيای�آمريکا�در�سال��1947و�در�حدود�سنی��16سالگی�
مصاحبه�شدند.�سپس�در�سال��1957در�حدود�سنی��26سالگی�و�يک�بار�ديگر�در�سال��1971
در�حدود�سن��40سالگی�مصاحبه�شدند.�هر�يک�از�اين�سنين،�به�يک�مرحله�از�زندگی�برمی�گردد.�
همچنين�اين�زنان�در�سال��1971با�همسران�خود�زندگی�می�کنند�و�در�سال��1957يا��1971
شاغل�بوده�اند.�در�اين�تحقيق�دو�متغير�وابسته�اندازه�گيری�شده�است:�اول،�دستاورد�موقعيت�
شغلی؛�که�بر�اساس�شاخص�اجتماعی-�اقتصادی�دونکن�)SEI(�اندازه�گيری�می�شود.�اين�شاخص،�
شاخص�پرستيژ�شغل�فرد�است�که�بر�اساس�اطالعات�درآمد�و�تحصيالت�او�ساخته�می�شود.�دوم،�

�.(Hanson, 1983: 327) درآمد
تحليل�رگرسيون�در�اين�تحقيق�نشان�می�دهد،�در�دوره�ی��26سالگی،�با�افزايش�سن�ازدواج،�
جايگاه�شغلی�زنان�باالتر�است�(Ibid: 332).�اما�در�دوره�ی��40سالگی،�سن�ازدواج�تأثير�خود�را�در�
)Ibid: 331جايگاه�شغلی�زنان�و�درآمد�آنها�از�دست�می�دهد.�)برداشتی�از�جدول�شماره�ی��3در

1- Never Worked
2- Discontinuous Employment
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بنابراين�سن�ازدواج�زن�تا�دوره�ی�خاصی�از�زندگی�در�جايگاه�شغلی�او�تأثير�دارد�و�پس�از�آن�
ديگر�اهميت�خود�را�از�دست�می�دهد.�بر�اين�اساس،�درباره�ی�سن�ازدواج�نمی�توان�مطلق�گفت�
که�هر�چه�زنان�ديرتر�ازدواج�کنند،�جايگاه�شغلی�آنها�در�همه�ی�دوره�ها�بهتر�خواهد�بود،�بلکه�در�

يک�دوره�بهتر�و�پس�از�آن�ديگر�ارتباطی�به�سن�ازدواج�ندارد.�
يافته�ی�جالب�تر�محقق�آن�است�که�هر�قدر�سن�زن�در�زمان�تولد�اولين�فرزند�بيشتر�باشد،�
جايگاه�شغلی�و�درآمد�جاری�او�در��40سالگی�پايين�تر�خواهد�بود.�يعنی�هر�چه�موضوع�فرزند�به�
عقب�بيافتد،�وضعيت�شغلی�زن�در�ميان�سالی�پايين�تر�خواهد�بود،�اما�سن�زن�در�زمان�تولد�اولين�
فرزند�تأثير�معنی�داری�در�جايگاه�شغلی�زن�در�حدود��26سالگی�ندارد.�با�ترکيب�دو�يافته�ی�فوق�
می�توان�گفت،�از�يک�دوره�ای�سن�ازدواج�تأثير�خود�را�در�جايگاه�شغلی�زن�از�دست�می�دهد�و�

.(Ibid: 331)متغير�ديگری�به�نام�زمان�به�دنيا�آمدن�فرزندان�تأثير�خود�را�آغاز�می�کند�
يافته�های�معادالت�ساختاری؛�هدف�استفاده�از�معادالت�ساختاری�آن�است�که�با�تفکيک�تأثيرات�
ساير�متغيرها،�رابطه�ی�علّی�واقعی�سن�ازدواج�با�جايگاه�شغلی�و�درآمد�زنان�مشخص��شود.�نتايج�

معادالت�ساختاری�در�اين�تحقيق،�نشان�می�دهد�که:
اوالً،�حذف�تأثيرات�کاذب�و�غير�علّی�ساير�متغيرها،�تأثير�مثبت�سن�ازدواج�در�جايگاه�شغلی�
را�در�هر�دو�سن��26و��40سالگی�کاهش�می�دهد.�يعنی�جايگاه�شغلی�با�افزايش�سن�ازدواج،�

کمتر�باال�می�رود.�
ثانياً،�با�حذف�تأثيرات�کاذب�ساير�متغيرها،�تأثير�منفی�سن�ازدواج�در�درآمد�در�40سالگی�
افزايش�پيدا�می�کند.�يعنی�با�افزايش�سن�ازدواج،�درآمد�در�ميان�سالی�کاهش�بيشتری�پيدا�می�کند.�
ثالثاً،�بخشی�از�تأثير�سن�ازدواج�در�جايگاه�شغلی�و�درآمد،�از�طريق�متغيرهای�واسط�صورت�
می�گيرد.�متغير�واسط�اول،�تعداد�ماه�های�مشغول�به�کار�است.�تعداد�ماه�های�مشغول�به�کار�جزء�
متغيرهای�ساختاری�اقتصاد�است.�يعنی�اگر�فضای�اقتصادی�به�گونه�ای�باشد�که�زنان�علی�رغم�
ازدواج�بتوانند�شاغل�باشند،�آن�گاه�برای�سرکار�رفتن�نيازی�به�عقب�انداختن�ازدواج�نيست؛�مانند�
ساختار�اشتغال�در�بخش�کشاورزی�سنتی�که�اشتغال�و�رسيدگی�به�امور�خانه�هم�زمان�امکان��پذير�
بود.�متغير�واسط�ديگر،�سن�مادر�هنگام�تولد�اولين�فرزند�است،�يعنی�بخشی�از�تأثير�منفی�ازدواج�
زودهنگام�در�جايگاه�شغلی�زنان،�ناشی�از�تولد�زودتر�فرزندان�است.�اگر�تولد�فرزند�اول�به�تأخير�
بيافتد�آن�گاه�از�تأثير�منفی�ازدواج�کاسته�می�شود.�البته�نفس�تأثير�منفی�تولد�فرزندان�در�جايگاه�
شغلی�زنان،�همان�طور�که�در�تحقيق�قبلی�1نشان�داده�شد،�به�برخی�متغيرهای�ساختاری�ديگر�

1- عالمی نيسی، مسعود. »فراتحليل مطالعات تجربی تأثير بعد خانوار بر موفقيت حرفه ای زنان در کشورهای مختلف«، مطالعات�
راهبردی�زنان. سال 17، ش 67 )1394(: صص. 205 تا 270.
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مانند�فراهم�کردن�امکانات�نگهداری�مناسب�و�کم�هزينه�از�فرزندان�و�انعطاف�نظام�استخدام�زنان�
باز�می�گردد.�بنابراين�تأثير�سن�اولين�فرزند�نيز�از�طريق�برخی�متغيرهای�ساختاری�تغييرپذير�

است.�بنابراين�می�توان�از�طريق�متغيرهای�ساختاری،�تأثير�سن�ازدواج�را�نيز�اصالح�کرد.
 

كار به مشغول ماههاي تعداد  

 سن ازدواج

 

 جايگاه شغلي

  و 

 درآمد

 ساختار اقتصادي-اجتماعي

 متغيرهاي ساختاري

 (امكانات نگهداري، نظام استخدام زنان)

 سن مادر زمان تولد اولين فرزند

شکل3-تأثیرمتغیرهایساختاریدررابطهیمیانسنازدواجودرآمدوجایگاهشغلی

در� و�جايگاه�شغلی� درآمد� و� ازدواج� رابطه�ی�سن� نتايج� که� پيش�بينی�می�کند� نمودار� اين�
ساختارهای�مختلف�اقتصادی-�اجتماعی�کشورها�و�امکانات�نگهداری�و�نظام�استخدامی�متفاوت�

آنها�همگون�نباشد.
تحقیقویت؛ويت�تأثير�سن�در�زمان�ازدواج،�تولد�فرزند�اول�و�تولد�فرزند�آخر�-�يعنی�همان�
سه�مرحله�ی�اول�زندگی�از�مراحل�شش�گانه�گليک-�را�در�حضور�زن�در�بازار�کار�بررسی�می�کند.�
حضور�در�بازار�کار�متغير�صفر�و�يکی�است�که�وقتی�مقدار�يک�را�به�خود�می�گيرد،�زن�پاسخ�گو�
در�هفته�ای�که�پيمايش�در�آن�انجام�شده�مشغول�به�کار�بوده�يا�در�جست�وجوی�کار�بوده�است.�1
داده�های�پژوهش�از�پيمايش�طولی-�ملی�تجربه�های�بازار�کار�زنان�جوان�2در�آمريکا�گرفته�شده�
است.�موج�اول�پيمايش�در�سال��1968انجام�شده�و�شامل��5159زن�جوان��14الی��24ساله�بود.�
پس�از�آن�تا�سال�1973،�ساالنه�با�همان�پاسخ�گويان�مصاحبه�شد�)Waite, 1980: 282(.�نتيجه�ی�

1- انتخاب چنين شاخصی از سوی ويت عجيب به نظر می رسد، زيرا در جست وجوی شغل بودن را نمی توان شاغل بودن به حساب 
آورد. ويت در مقاله خود ضمن مقايسه ی اين شاخص با ساير شاخص ها مانند تعداد هفته های مشغول به کار طی سال گذشته، 
توضيحی در رابطه با شاخص خود ارائه می کند که به نظر اينجانب مهم ترين نکته ی ايشان آن است که زنان تمايل دارند که به صورت 
کلی يا شاغل به حساب آيند يا خانه دار. از اين رو وی زنانی که در جست وجوی کار هستند نيز جزء شاغلين به حساب آورده است 

  .(Waite, 1980: 282, 284)
2-National Longitudinal Survey of the Labor Market Experiences of Young Women(NLS)
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تحقيق�ويت�آن�است�که�سن�زن�در�هنگام�ازدواج�تأثيری�بر�حضور�او�در�بازار�کار�در�مرحله�ی�اول�
ندارد،�اما�با�افزايش�يک�سال�به�سن�زن�در�هنگام�ازدواج،�حدود��3الی��5درصد�احتمال�حضور�
زن�در�بازار�کار�در�مراحل�دوم�و�سوم�کاهش�می�يابد�(Ibid:291).�اين�به�معنای�آن�است�که�سن�
ازدواج�زن،�تا�زمان�تولد�اولين�فرزند،�تأثيری�در�فعاليت�او�در�بازار�کار�ندارد،�اما�پس�از�تولد�فرزند�
اول�و�نيز�در�فواصل�تولد�فرزندان�بعدی،�با�افزايش�سن�ازدواج،�حضور�زن�در�بازار�کار�کمتر�می�شود.�
ويت�برای�اين�موضوع،�دو�تبيين�مختلف�حدس�می�زند؛�اول،�زوج�هايی�که�ازدواج�و�تولد�فرزندان�
را�به�تأخير�می�اندازند،�احتماالً�در�اين�فاصله�فرصت�می�يابند،�دارايی�های�خود�را�به�اندازه�ای�افزايش�
دهند�که�پس�از�تولد�فرزند�نيازی�به�اشتغال�زن�نباشد،�اما�آنها�که�زود�ازدواج�کرده�و�بالفاصله�
بچه�دار�می�شوند،�احتمال�آنکه�چنين�فرصتی�پيدا�کنند،�کمتر�است�]و�لذا�زن�می�بايست�سرکار�
برود[.�توجيه�دوم�آنکه،�کسانی�که�دير�ازدواج�می�کنند،�برای�تکميل�تعداد�فرزندان�فاصله�ی�ميان�
تولدهای�آنها�را�کم�می�کنند.�از�اين�رو�نگه�داری�و�تربيت�فرزندانی�که�نزديک�به�هم�متولد�شده�اند،�
ديگر�برای�زن�فرصت�اشتغال�نمی�گذارد�)Ibid: 291(.�البته�به�نظر�می�آيد،�اين�تبيين�ها�چندان�

قوی�نيست�و�احتماالً�ريشه�ی�موضوع�در�امر�ديگری�باشد.
تحقیقچندلر؛چندلر�و�همکارانش�می�گويند�اگر�اصل�ازدواج�و�داشتن�فرزند�در�درآمد�زنان�
و�مردان�تأثير�می�گذارد،�پس�قاعدتاً�زمان�وقوع�آنها�نيز�تأثيرگذار�است.�آن�ها�اين�سؤال�را�مطرح�
می�کنند�که�آيا�تأخير�در�تشکيل�خانواده،�اعم�از�ازدواج�و�فرزندآوری،�در�درآمد�تأثير�می�گذارد؟�و�
اين�تأثير�مثبت�است�يا�منفی؟�)Chandler, Kamo & Werbel 1994: 839(؟�در�اين�تحقيق�از�
داده�های�»پيمايش�ملی�خانواده�ها�و�خانوارها«�1که�در�سال��1987و��1988در�آمريکا�انجام�شده،�

.)Ibid: 842(استفاده�شده�است.�حجم�نمونه�زنان�متأهل��1670نفر�بود�
متغير�وابسته،�لگاريتم�طبيعی�دستمزد�ساعتی�افراد�است.�تأخير�در�ازدواج�به�عنوان�متغير�
�iسن�فرد�در�زمان�اولين�ازدواج�برای�فرد�� �محاسبه�می�شود.� مستقل،�از�طريق�
ام�و �Pred (X)تخمين�و�حدس�سن�ازدواج�بر�اساس�متغيرهايی�چون�سطح�تحصيالت،�سفيدپوست�
يا�غيرسفيدپوست�بودن،�اهل�جنوب�بودن�يا�نبودن�و�سکونت�يا�عدم�سکونت�در�مناطق�پرجمعيت�
)پنجاه�هزار�نفر�به�باال(�است�)Ibid: 842(.�منطق�اين�فرمول�آن�است�که�در�يک�جامعه�برای�هر�
سطحی�از�تحصيالت،�نژاد،�منطقه�ی�سکونت�و�...�هنجاری�برای�سن�ازدواج�وجود�دارد�که�جامعه�
انتظار�دارد�فرد�در�آن�حدود�سنی�ازدواج�کند؛�لذا�ديرتر�از�آن�زمان،�به�عنوان�ازدواج�ديرهنگام�و�
پيش�از�آن�به�عنوان�ازدواج�زودهنگام�انگاشته�می�شود.�اين�انتظار�افراد�جامعه�و�الگوی�حاکم�بر�آن�

از�طريق�معادله�ی�رگرسيون�سن�ازدواج�بر�حسب�متغيرهای�فوق�استخراج�می�شود.�

1- National Survey of Families and Households
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نتيجه�ی�تحقيق�حاکی�است،�با�کنترل�برخی�ويژگی�ها�مانند�تحصيالت،�تجربه�ی�شغلی�و�
برخی�متغيرها�مانند�محل�سکونت،�نژاد،�داشتن�فرزند�و�...�زنانی�که�ديرتر�ازدواج�کرده�اند،�نسبت�
به�زنانی�که�زودتر�ازدواج�کرده�اند�دستمزد�باالتری�دريافت�می�کنند.�اما�زنانی�که�ازدواج�را�به�تأخير�
می�اندازند�در�طول�زمان،�به�مرور�اين�مزيت�را�از�دست�می�دهند.�به�عبارت�ديگر�کسانی�که�ديرتر�
ازدواج�می�کنند،�هر�قدر�از�زمان�ازدواجشان�بگذرد،�درآمدشان�کاهش�می�يابد�و�اين�اثر�منفی�به�
ازای�هر�سال،�هر�قدر�تأخير�ازدواج�بيشتر�شود،�افزايش�می�يابد�)Ibid: 850-851(؛�برای�مثال�اگر�
خانم�»الف«�و�»ب«�به�لحاظ�همه�ی�متغيرها�يکسان�بوده�و�فقط�در�سال�های�ازدواج�با�هم�تفاوت�
داشته�باشند�و�تأخير�در�ازدواج�آنها�به�اندازه�ی��5سال�باشند،�بر�اساس�معادله�ی�رگرسيون�تغيير�

درآمدی�آنها�ناشی�از�تفاوت�در�سال�های�ازدواج،�به�صورت�ذيل�است:
جدول1.تأثیرتفاوتسالهایازدواجمیانزنانیکهدیرازدواجمیکنند

تغيير�درآمد�در�معادلهسال�های�ازدواجتأخير�در�ازدواج

�510/0895سالالف

�560/062سالب

يعنی�زنی�که�سال�های�بيشتری�از�ازدواجش�گذشته،�با�وجود�تأخير�مساوی،�درآمدش�کمتر�است.
حال�اگر�خانم�»الف«�و�»ب«�به�لحاظ�همه�ی�متغيرها�يکسان�هستند�و�فقط�در�تأخير�در�
ازدواج�و�سال�های�ازدواج�با�هم�تفاوت�داشته�باشند،�جدول�شماره�ی��2تغيير�درآمدی�ناشی�از�

تأخير�در�ازدواج�و�سال�های�ازدواج�را�نشان�می�دهد.�
جدول2.تأثیرتعاملیتأخیردرازدواجوسالهایازدواجدردرآمدزنان

تغيير�درآمد�در�سال�های�ازدواجتأخير�در�ازدواج
معادله

�210/0358سالالف

�5120/029سالب

�چنان�که�مالحظه�می�شود،�در�حالتی�که�ساير�متغيرها�يکسان�و�تفاوت�درآمدی�تنها�ناشی�از�
اين�دو�متغير�باشد،�با�وجود�تأخير�بيشتر�در�ازدواج،�در�مجموع�درآمد�زن�»ب«�نسبت�به�»الف«�
کمتر�است.�بنابراين�با�وجود�آنکه�تأخير�در�ازدواج�ظاهراً�درآمد�بيشتری�برای�زنان�به�همراه�دارد،�
اما�هر�قدر�اين�تأخير�بيشتر�شود،�با�گذشت�سال�های�بيشتر�از�ازدواج،�نسبت�به�زنانی�که�تأخير�

کمتری�داشته�اند،�درآمدشان�کمتر�خواهد�بود.
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تحقیقسورنسن؛سورنسن�مانند�الدر�و�راکول�1تأثير�سن�ازدواج�بر�الگوی�رفتار�شغلی�زنان�از�
جهت�چگونگی�خروج�از�شغل�و�بازگشت�به�آن�را�بررسی�می�کند�(Sorensen, 1983: 312).�سورنسن�
در�رابطه�با�ازدواج�و�به�دنيا�آمدن�فرزند�ده�نوع�الگوی�شغلی�2را�در�نظر�می�گيرد.�اين�الگوهای�ده�گانه�
ذيل�الگوی�های�چهارگانه�شغلی�الدر�و�راکِول�بسط�يافته�اند:�عرفی،�منقطع،�مسير�دوتايی�و�حالت�های�
ديگر(Ibid: 313).�تعريف�الگوهای�چهارگانه�در�ادامه�می�آيد�و�تفکيک�الگوهای�ده�گانه�در�جدول�

شماره�ی��3آمده�است.
جدول3.الگوهایشغلیدهگانهیزنانپسازازدواج3456

الگوهایشغلی

عرفی3

رها�کردن�شغل�هم�زمان�با�ازدواج

رها�کردن�شغل�هم�زمان�با�اولين�فرزند

منقطع4

رها�کردن�شغل�هم�زمان�با�ازدواج

رها�کردن�شغل�هم�زمان�با�اولين�فرزند

مسیردوتایی5

مسير�دوتايی�محض6

رها�کردن�شغل�هم�زمان�با�ازدواج

رها�کردن�شغل�هم�زمان�با�اولين�فرزند

حالتهایدیگر

رها�کردن�شغل�هم�زمان�با�ازدواج،�و�ورود�و�خروج�های�متعدد�بعدی�به�بازار�کار

رها�کردن�شغل�هم�زمان�با�فرزند�دوم�يا�پس�از�آن

غيره

1-Elder, G. H., & Rockwell, R. C. (1976). Marital timing in women's life patterns.Journal of 
Family History. 1: 34-53.
2- Employment patterns
3- conventional
4- Interrupted
5- Double Track
6 - Pure Double Track
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اول.الگویشغلیعرفی:�در�اين�الگو،�زنان�هم�زمان�با�ازدواج�يا�به�دنيا�آمدن�اولين�فرزند�شغل�
خود�را�رها�می�کنند�و�تا�زمان�مصاحبه�به�بازار�کار�برنگشته�اند.

دوم.الگویشغلیمنقطع:�در�اين�الگو،�زنان�در�زمان�ازدواج�يا�تولد�اولين�فرزند�از�بازار�کار�
خارج�شده�و�پس�از�به�دنيا�آمدن�آخرين�فرزند�خود�به�بازار�کار�بازگشته�اند.�اين�الگوی�تخصصی�

شدن�نقش�هاست�که�توسط�ميردال-کلين�تبيين�شده�است.
سوم.الگویمسیردوتایی:�اين�الگو�مربوط�به�زنانی�است�که�پيش�از�به�دنيا�آمدن�آخرين�
فرزند�خود�به�بازار�کار�برگشته�اند.�در�حالت�مسير�دوتايی�محض،�زنان�در�بين�همه�ی�فاصله�های�
ميان�ازدواج�و�نيز�فاصله�های�تولد�فرزندان،�به�بازار�کار�برگشته�اند،�اما�در�دو�حالت�ديگر�تنها�پيش�
از�به�دنيا�آمدن�فرزند�آخر�بازگشته�اند.�يعنی�در�حالت�هم�زمان�با�ازدواج،�زنان�شغل�خود�را�پس�
از�ازدواج�رها�کرده�و�پيش�از�به�دنيا�آمدن�آخرين�فرزند�به�بازار�کار�بازگشته�اند.�در�حالت�بعدی،�
زنان�شغل�خود�را�پس�از�به�دنيا�آمدن�فرزند�اول�رها�می�کنند�و�پيش�از�به�دنيا�آمدن�فرزند�آخر�

به�بازار�کار�بازمی�گردند.
چهارم.حالتهایدیگر:�چهارم�حالت�هايی�هستند�که�در�هيچ��يک�از�حالت�های�فوق�دسته�بندی�
نمی�شوند�و�عمدتاً�به�دليل�آن�است�که�زنان�چندين�مرتبه�به�بازار�کار�وارد�و�از�آن�خارج�می�شوند.
اين�الگوهای�ده�گانه�در�ميان�زنان�متأهل�شرکت�کننده�در�مطالعه�ی�طولی�ويسکانسين�پيرامون�
»عوامل�اجتماعی�و�روان�شناختی�آرزوها�و�دستاوردها«�در�سال��1975بررسی�شده�است.�پيمايش�
سال��1975دور�دوم�پيمايشی�است�که�در�سال��1957بين�فارغ�التحصيالن�دبيرستان�های�دولتی�و�
خصوصی�ايالت�ويسکانسين�انجام�شد.�در�سال��1975پاسخ�گويان��37سال�سن�داشتند.�در�اين�سن،�
�.)Ibid: 312(بسياری�از�آنها�درس�خود�را�تمام�و�فرزندان�خود�را�به�دنيا�آورده�و�بزرگ�کرده�بودند�
سورنسن�پاسخ�گويان�را�از�نظر�سن�اولين�ازدواج�به�سه�دسته�تقسيم�کرده�است:�زير��19سال،�
بين��19تا��22سال�و��23سال�به�باال.�سپس�الگوهای�شغلی�حاکم�بر�هر�دسته�را�استخراج�می�کند.�
او�پس�از�کنترل�کردن�متغيرهايی�چون�تحصيالت�زنان،�بارداری�پيش�از�ازدواج،�تحصيالت�همسر،�
تعداد�و�فاصله�ی�فرزندان�و�موقعيت�شغلی�زنان�قبل�از�ازدواج�به�اين�نتيجه�می�رسد�که�زنانی�که�
زودتر�ازدواج�کرده�اند�از�الگوهای�مسير�دوتايی�و�زنانی�که�ديرتر�ازدواج�می�کنند�از�الگوهای�عرفی�
يا�منقطع�پيروی�می�کنند�)Ibid: 314-315(.�يعنی�زنانی�که�زودتر�ازدواج�کرده�اند،�پيش�از�تولد�
فرزند�آخر�به�شغل�خود�بازگشته�اند.�اما�زنانی�که�ديرتر�ازدواج�کرده�اند�يا�به�طور�کلی�به�شغل�
خود�بازنگشته�اند�يا�پس�از�به�دنيا�آمدن�آخرين�فرزند�بازگشته�اند.�اين�به�معنای�آن�است�که�زنانی�
که�ديرتر�ازدواج�می�کنند�بيش�از�زنانی�که�زود�ازدواج�می�کنند،�از�بازار�کار�فاصله�می�گيرند.�اين�
نتيجه�برای�محقق�عجيب�است؛�وی�می�گويد�با�تغييراتی�که�در�نگرش�ها�نسبت�به�کار�زنان�روی�
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داده�و�نيز�افزايش�سهم�زنان�در�بازار�کار�در�دهه�ی�1970،�انتظار�می�رود�زنانی�که�ديرتر�ازدواج�
کرده�اند،�چسبندگی�بيشتری�به�بازار�کار�داشته�باشند،�زيرا�اولويت�های�شغلی�آنها�کمتر�تحت�

�.)Ibid: 315-316(تأثير�ايدئولوژی�سنتی�جنسيتی�برای�زنان�قرار�می�گيرد�
محقق�برای�فهم�اين�موضوع،�متغير�وابسته�خود�را�از�الگوهای�شغلی�به�تصميمات�شغلی�1
تغيير�می�دهد.�سورنسن�به�سادگی�دو�تصميم�شغلی�پس�از�ازدواج�را�تشخيص�می�دهد:�خارج�
شدن�از�شغل،�وارد�شدن�مجدد�به�بازار�کار.�در�واقع�سورنسن�الگوهای�شغلی�را�به�عناصر�پايه�اش�
تبديل�کرده�که�نتيجه�ی�آن�دو�تصميم�است:�تصميم�به�خروج�و�تصميم�به�ورود�مجدد�به�بازار�
کار.�همه�ی�الگوهای�عرفی،�منقطع�و�الگوهای�ديگر�ترکيبی�از�دو�تصميم�ورود�به�بازار�کار�و�خروج�
از�آن�هستند.�به�نظر�محقق،�تصميم�به�ورود�به�بازار�کار�و�خروج�از�آن،�دو�تصميم�جداگانه�با�علل�
متفاوت�هستند�و�در�نظر�گرفتن�هر�دوی�آنها�به�عنوان�يک�تصميم،�تحت�عنوان�الگوهای�مختلف�
شغلی،�ممکن�است�تحليل�اشتباهی�ارائه�دهد.�سورنسن�در�ادامه�تحقيق�به�عوامل�مؤثر�بر�زمان�

.)Ibid: 316(هر�يک�از�اين�دو�تصميم�می�پردازد�
الف(�زمان�خروج�از�بازار�کار:�برای�تصميم�به�خروج�از�بازار�کار�سه�زمان�متفاوت�در�نظر�گرفته�
شده�است:�1(�هنگام�ازدواج�2(�هنگام�تولد�اولين�فرزند�3(�هنگام�تولد�فرزندان�بعدی.�سن�ازدواج�
تأثير�منفی�در�خروج�از�بازار�کار�هنگام�ازدواج�و�نيز�هنگام�تولد�اولين�فرزند�دارد.�يعنی�با�افزايش�
سن�ازدواج�احتمال�رها�کردن�شغل�از�سوی�زنان�چه�پس�از�ازدواج�و�چه�پس�از�تولد�اولين�فرزند�
کاهش�می�يابد.�اما�سن�ازدواج،�در�خروج�از�بازار�کار�هنگام�تولد�فرزندان�بعدی�تأثيری�ندارد.�در�
مجموع،�زنانی�که�نه�در�هنگام�ازدواج�و�نه�در�هنگام�تولد�اولين�فرزند�شغل�خود�را�رها�نکردند،�

.)Ibid(سن�ازدواج�در�خروج�آنها�هنگام�تولد�فرزندان�بعدی�تأثيری�ندارد�
ب(�احتمال�بازگشت�به�بازار�کار:�زنانی�که�ديرتر�ازدواج�می�کنند�يا�آمدن�اولين�فرزند�را�به�
تأخير�می�اندازند�يا�آنکه�آخرين�فرزند�خود�را�ديرتر�به�دنيا�آورده�اند،�اگر�شغل�خود�را�رها�کرده�

�.)Ibid: 317-318(باشند،�احتمال�آنکه�به�بازار�کار�بازگردند،�کمتر�است�
ج(�زمان�بازگشت�به�بازار�کار:�عالوه�بر�احتمال�بازگشت،�زمان�بازگشت�به�بازار�کار�نيز�در�ميان�
زنان�متفاوت�است.�محقق�بازگشت�پس�از�تولد�آخرين�فرزند�را�به�عنوان�بازگشت�ديرهنگام�و�پيش�
از�آن�را�به�عنوان�بازگشت�زودهنگام�شاخص�سازی�کرده�است.�سن�ازدواج�بر�زمان�بازگشت�به�
بازار�کار�تأثير�مثبت�دارد.�يعنی�اگر�زنی�زود�ازدواج�کند،�احتمال�آنکه�زودتر�)يعنی�پيش�از�تولد�
آخرين�فرزند�خود(�به�بازار�کار�برگردد،�بيشتر�است�و�بالعکس�زنی�که�ديرتر�ازدواج�کند،�ديرتر�

.)Ibid: 319(به�بازار�کار�برمی�گردد�

1-Employment decisions
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نويسنده�پس�از�تفکيک�الگوهای�شغلی�به�دو�تصميم�ورود�به�بازار�کار�و�خروج�از�آن�و�بررسی�
تأثير�سن�ازدواج�در�هر�يک�از�آنها�نتيجه�می�گيرد�که�سن�ازدواج�در�هر�يک�از�اين�دو�تصميم�
نقش�کاماًل�متفاوتی�دارد.�احتمال�خروج�از�بازار�کار�در�بين�زنانی�که�دير�ازدواج�می�کنند،�کمتر�
است.�به�عبارت�ديگر�زنانی�که�تجربه�ی�شغلی�بيشتر�و�احتماالً�چسبندگی�بيشتری�با�شغل�خود�
دارند،�احتمال�آنکه�شغل�خود�را�رها�کنند،�کمتر�است.�اما�اين�زنان،�اگر�شغل�خود�را�چه�در�زمان�
ازدواج�و�چه�در�زمان�تولد�اولين�فرزند،�رها�کنند،�احتمال�آنکه�به�بازار�کار�برگردند�کمتر�است�
)Ibid: 320(.�به�همين�دليل�در�ميان�زنانی�که�دير�ازدواج�می�کنند،�الگوی�عرفی�يا�منقطع�بيشتر�
وجود�دارد.�اما�زنانی�که�زودتر�ازدواج�می�کنند،�هم�احتمال�خروج�آنها�از�بازار�کار�و�هم�احتمال�

بازگشتشان�بيشتر�است�و�لذا�الگوی�مسير�دوتايی�حاکم�است.
سورنسن�با�کنترل�سن�آخرين�فرزند�سعی�می�کند�به�اين�سؤال�پاسخ�دهد�که�آيا�علت�دير�
بازگشتن�به�بازار�کار�در�ميان�زنانی�که�ديرتر�ازدواج�می�کنند،�کوچک�بودن�فرزندان�آنهاست؟�او�
به�اين�نتيجه�می�رسد�که�کوچک�بودن�فرزندان�تنها�بخشی�از�موضوع�را�توضيح�می�دهد�و�بخش�
مهمی�از�آن�بدون�توضيح�باقی�می��ماند.�وی�برای�تحقيقات�آينده�فرضيه�ای�را�مطرح�می�کند�که�
ممکن�است�بازگشت�ديرتر�اين�زنان�جنبه�ی�خودشکوفايی�ابعاد�مختلف�شخصی�افراد�را�داشته�
باشد.�زنانی�که�ديرتر�ازدواج�کرده�اند،�بيشتر�وقت�خود�را�سر�کار�بوده�اند�و�به�فرزندان�و�خانواده�
خود�نرسيده�اند؛�لذا�آنها�ديرتر�به�بازار�کار�برمی�گردند�تا�اين�نياز�به�پرورش�فرزند�و�رسيدگی�به�
خانواده�را�ارضا�کنند.�برعکس،�زنانی�که�زودتر�ازدواج�کرده�اند�و�به�فرزندان�خود�رسيده�اند،�دوست�

�.)Ibid: 318(دارند�که�بيشتر�سر�کار�بمانند�و�جنبه�ی�شغلی�خود�را�تقويت�کنند�
تحقیقناکامورا؛�ناکامورا�در�مطالعه�ی�خود�احتمال�اشتغال�و�درآمد�زنان�متأهل�را�ميان�دو�
کشور�آمريکا�و�کانادا�مقايسه�می�کند.�در�اين�تحقيق�از�داده�های�سرشماری�سال��1970آمريکا�و�
سرشماری�سال��1971کانادا�استفاده�شده�است.�داده�هايی�استفاده�شده�که�سن�خانم�خانه،�بين�
�25تا��59سال�است.�سپس�داده�ها�بر�اساس�سن�خانم�به�هفت�دسته�تقسيم�شده�اند:��25تا��29
سال،��30تا��34سال،��35تا��39سال،��40تا��44سال،��45تا��49سال،��50تا��54سال�و��55تا��59

.)Nakamura & Nakamura, 1981: 461- 464(سال�
اين�تحقيق�تأثير�سن�ازدواج�را�در�دو�متغير�احتمال�اشتغال�و�درآمد�زنان�بررسی�می�کند.�
بخش�اول�نتايج�درباره�ی�احتمال�اشتغال�زنان�است.�در�آمريکا�برای�زنانی�که�زير��30يا�باالی��40
سال�هستند،�سن�ازدواج�تأثير�معنی�داری�در�احتمال�اشتغال�آنها�ندارد،�اما�برای�زنانی�که�بين�
�30الی��39سالگی�هستند،�اين�رابطه�منفی�و�معنی�دار�است�و�به�عبارتی�با�افزايش�سن�ازدواج�
احتمال�اشتغال�آنها�کاهش�می�يابد.�در�کانادا�الگو�متفاوت�است.�برای�زنان��25تا��29ساله�و�نيز�
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�50تا��54ساله�با�افزايش�سن�ازدواج�احتمال�اشتغال�آنها�افزايش�می�يابد.�اما�برای�زنان��35تا��44
ساله،�رابطه��منفی�و�معنی�دار�است�و�با�افزايش�سن�ازدواج،�احتمال�اشتغال�کاهش�می�يابد.�اما�
برای�سنين��30تا��34سال،��45تا��49سال�و��55تا��59سال،�سن�ازدواج�تأثير�معنی�داری�ندارد�

�.)Ibid: 466-467(
بخش�دوم�نتايج،�درباره�ی�درآمد�زنان�شاغل�است.�در�آمريکا�افزايش�سن�ازدواج،�برای�کليه�ی�
گروه�های�سنی�زنان،�با�افزايش�درآمد�همراه�است.�در�خصوص�کانادا�نيز�به�همين�ترتيب�است�و�تنها�
.(Ibid: 472-473)�1برای�دو�گروه�سنی��40تا��44سال�و��45تا��49سال�اين�تأثير�معنی�دار�نيست
همان�طور�که�ديده�می�شود،�دو�کشور�آمريکا�و�کانادا�علی�رغم�نزديکی�جغرافيايی�و�شباهت��
ساختارهای�اقتصادی-�اجتماعی،�به�لحاظ�رابطه�ی�سن�ازدواج�و�متغيرهای�شغلی�با�هم�تفاوت�
دارند.�از�سوی�ديگر،�با�وجود�آنکه�برای�اين�موضوع�از�سوی�محقق�تبيين�روشنی�ارائه�نمی�شود،�
اما�در�هر�دو�کشور�چگونگی�تأثير�سن�ازدواج�بر�درآمد�و�احتمال�اشتغال�زنان،�متناسب�با�دوره�ی�
سنی�آنها�تفاوت�می�کند.�يعنی�ضرورتاً�افزايش�سن�ازدواج�در�همه�ی�سنين�به�درآمد�و�احتمال�

بيشتر�اشتغال�منجر�نمی�شود�و�چه�بسا�در�برخی�دوره�های�سنی�اين�موضوع�معکوس�شود.
ب(تأثیرساختاراقتصادی-اجتماعی

در�اين�قسمت�تحقيقاتی�آورده�شده�که�تأثير�متفاوت�سن�ازدواج�در�ساختارهای�گوناگون�
اقتصادی-اجتماعی�را�بررسی�کرده�اند.

تحقیقچاین؛�در�کره�ی�جنوبی�حضور�زنان�متأهل�در�بازار�کار�از��35/6در�سال��1980به�
 Chin,(داشته�است��11/4در�سال��1992رسيده�است؛�يعنی�در�مدت��12سال�افزايش��47
95 :1995(.�پرسش�محقق�آن�است�که�چرا�اين�افزايش�رخ�داده�است؟�از�سوی�ديگر،�اين�مطالعه�

می�خواهد�تعميم�پذيری�نظريه�هايی�که�در�آمريکا�و�کشورهای�غربی�توليد�شده�اند�را�در�کره�ی�
.)Ibid: 96(جنوبی�آزمون�کند.�محقق�معتقد�است،�اين�امکان�تعميم�بسيار�پرسش�برانگيز�است�

در�اين�مطالعه،�از�داده�های�پيمايش�ملی�خانوارها�که�مؤسسه�ی�توسعه�ی�زنان�کره�2انجام�داد،�
استفاده�شده�است.�اين�پيمايش�در�فاصله�ی��11سپتامبر�تا��23اکتبر��1985در�سرتاسر�کره�ی�
جنوبی�و�از�طريق�مصاحبه�با��4316زن�ازدواج�کرده�اعم�از�مطلقه�و�جدا�شده�3بين��14تا��65
ساله�انجام�شده�بود�)Ibid: 106-107(.�فرضيه�ی�محقق�آن�بود�که�سن�ازدواج�بر�حضور�زنان�در�
بازار�کار�تأثير�مثبت�دارد.�دليل�او�هم�اين�است�که�ازدواج�ديرتر�شاخصی�از�اولويت�زنان�به�شغل�

1- تفسير نتايج جدول مزبور و جدول قبل از نگارنده است و نقل از متن مقاله نيست )نگارنده(.
2- Korea Women’s Development Institute
3-  طالق گرفته)divorced( جدايی زن و شوهر به صورت قانونی است. اما جدا شده)separated( جدا شدن از لحاظ مکان 

زندگی است، بدون آنکه طالق بگيرند)نگارنده بر اساس فرهنگ لغت النگمن(.
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خويش�است.�زيرا�زنانی�که�انگيزه�ی�بيشتری�برای�شغل�دارند،�ممکن�است�ازدواج�خود�را�به�تأخير�
اندازند�تا�همسری�پيدا�کنند�که�با�اشتغال�آنها�مشکلی�نداشته�باشد.�برخالف�انتظار�محقق،�تأثير�
�.)Ibid: 112(ن )P>0/01سن�ازدواج�زنان�در�حضور�آنها�در�بازار�کار�منفی�به�دست�آمد�)بتا�0/047-�و
نتيجه�اين�تحقيق�خالف�نتايج�تحقيقات�مشابه�در�کشورهای�غربی�است.�جالب�آنکه�در�مناطق�
شهری�اين�رابطه�منفی�و�معنی�دار�است،�اما�در�مناطق�روستايی�سن�ازدواج�تأثيری�در�وضعيت�

اشتغال�زنان�ندارد�)Ibid: 117-118(.�البته�محقق�اين�تفاوت�ها�را�تبيين�نکرده�است.
تحقیقاسمیت؛�اسميت�تأثير�سن�ازدواج�در�شاخص�های�»مشارکت�زنان�در�بازار�کار«�1را�
می�سنجد.�اين�تحقيق،�نتيجه�ی�يک�پيمايش�در�سال��1971در�شهر�مکزيکوسيتی�در�ميان�زنان�
متأهلی�است�که�در�زمان�مصاحبه�با�همسرانشان�زندگی�می�کردند�)Smith, 1981: 132(.�اسميت�
ضمن�تفکيک�ميان�بازار�سنتی�و�مدرن،�مشارکت�زنان�در�بازار�کار�را�با�پنج�شاخص�می�سنجد�

:)Ibid: 132-134(
احتمال�حضور�در�بازار�کار�از�زمان�ازدواج�تا�زمان�مصاحبه؛�.�1
احتمال�حضور�در�مشاغل�مدرن�از�زمان�ازدواج�تا�زمان�مصاحبه؛.�2
احتمال�حضور�در�مشاغل�سنتی�از�زمان�ازدواج�تا�زمان�مصاحبه؛.�3
نسبت�تعداد�سال�های�اشتغال�در�مشاغل�مدرن�به�سال�های�ازدواج؛.�4
نسبت�تعداد�سال�های�اشتغال�در�مشاغل�سنتی�به�سال�های�ازدواج..�5

نتيجه�ی�تحقيق�نشان�می�دهد،�سن�ازدواج�تأثير�مثبت�ولی�اندک�و�معنادار�بر�حضور�زنان�
در�بازار�کار�دارد.�يعنی�هر�چه�سن�ازدواج�باالتر�باشد،�احتمال�آنکه�زن�از�زمان�ازدواج�تا�زمان�
مصاحبه�شاغل�بوده�باشد،�بيشتر�است.�البته�اين�تأثير�کم�است.�اما�هنگامی�که�مشاغل�به�سنتی�
و�مدرن�تقسيم�می�شوند،�سن�ازدواج�بر�احتمال�حضور�در�مشاغل�سنتی�تأثير�معنی�دار�ندارد،�اما�
در�مشاغل�مدرن�تأثير�مثبت�و�معنی�دار�اما�اندک�دارد.�در�خصوص�نسبت��سال�های�حضور�در�
بازار�کار�به�سال�های�ازدواج،�سن�ازدواج�تأثير�يکسانی�بر�نسبت�حضور�در�بازار�کار�سنتی�و�مدرن�

�.))Ibid: 145(�7دارد�و�اين�تأثير�مثبت�و�معنی�دار�است�)برداشتی�از�جدول�شماره�ی�
اسميت�در�جمع�بندی�خود�تأثير�سن�ازدواج�در�حضور�زنان�در�مشاغل�سنتی�و�مدرن�را�متفاوت�
می�داند.�او�در�نتيجه�گيری�خود�می�گويد�معموالً�برای�کاهش�زادوولد�در�کشورهای�در�حال�توسعه،�
گسترش�اشتغال�زنان�پيشنهاد�می�شود.�اما�بايد�گفت�نفس�اشتغال�زنان�به�کاهش�نرخ�زادوولد�
منجر�نمی�شود،�بلکه�اين�تأثير�بستگی�به�مدرن�يا�سنتی�بودن�شغل�زن�دارد.�در�مشاغل�سنتی�
مانند�کشاورزی،�زن�در�عين�اشتغال�می�تواند�از�فرزند�خود�نگهداری�کند�و�در�نتيجه�نيازی�به�

1- FLFP: Female Labor Force Participation
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انتخاب�ميان�اين�دو�ندارد.�اين�تأثير�منفی�در�مشاغل�مدرن�است�که�زن�نمی�تواند�هم�زمان�هم�
.)Ibid: 151(به�شغل�خود�برسد�و�هم�به�فرزندان

تحقیقاسمیتوگوندوز؛�اسميت�و�گوندرز�در�مقاله�ای�اشتغال�زنان�در�ترکيه�را�تحليل�کرده�
و�عوامل�مؤثر�در�نرخ�اشتغال�در�اقتصاد�رسمی�در�مقابل�اشتغال�در�اقتصاد�غيررسمی�)مانند�
کشاورزی�و�عدم�اشتغال(�را�بررسی�کرده�اند��)Gunduz-Hosgor & Smits, 2008(.�ايشان�سن�
اولين�ازدواج�را�به�سه�دسته�تقسيم�می�کنند:�زير��16سال،�بين��16تا��20سال�و�باالی��20سال.�
يافته�های�تحقيق�نشان�می�دهد،�احتمال�حضور�در�بازار�کار�رسمی�برای�زنانی�که�باالی��20سالگی�
ازدواج�می�کنند،�بيشتر�است.�از�سوی�ديگر�احتمال�حضور�در�کشاورزی�به�ترتيب�برای�زنانی�
 Gunduz-Hosgor &(که�زير��16سالگی�و�بين��16تا��20سالگی�ازدواج�می�کنند،�بيشتر�است�
Smits, 2008: 37(.�اين�تحقيق�هم�تأثير�نوع�اقتصاد�در�رابطه�ميان�سن�ازدواج�و�احتمال�اشتغال�

زنان�را�نشان�می�دهد.

بحث و نتیجه گیری
مروری�بر�تحقيقات�متعدد�پيرامون�سن�ازدواج�و�موفقيت�های�حرفه�ای�زنان�نشان�می�دهد،�
برخی�از�تحقيقات)(Yu, 2005)�،(Heaton, 1996)�و�(Hanson, 1983)(�به�اين�نتيجه��رسيدند�
که�با�افزايش�سن�ازدواج،�موفقيت�شغلی�زنان�اعم�از�درآمد�و�احتمال�اشتغال�باال�می�رود.�اما�بايد�
دانست�که�اين�نتيجه،�در�حالتی�است�که�ميان�انواع�مشاغل�تفکيک�نشده�باشد.�در�تحقيقاتی�که�
ميان�مشاغل�رسمی�و�غيررسمی�مانند�کشاورزی(Gunduz-Hosgor & Smits, 2008)�،�ميان�
مشاغل�شهری�و�روستايی (Chin, 1995)�و�ميان�مشاغل�مدرن�و�سنتی(Smith, 1981)�تفکيک�
قائل�شده�اند،�اين�نتيجه�به�دست�آمده�که�تأثير�منفی�ازدواج�به�موقع�يا�زودهنگام�در�موفقيت�
شغلی�زنان،�مربوط�به�مشاغل�رسمی�و�در�شهرهاست.�در�حالی��که�در�مشاغل�روستايی�و�کشاورزی�
و�نيز�مشاغل�خانگی،�اساساً�سن�ازدواج�در�موفقيت�شغلی�زنان�تعيين�کننده�نيست.�زيرا�در�اين�
ساختار�اقتصادی،�به�دليل�نزديک�بودن�خانه�و�محل�کار،�زنان�در�کنار�پرورش�فرزندان�به�شغل�
خود�نيز�می�رسند.�بنابراين�بايد�توجه�داشت،�آنچه�به�عنوان�تأثير�منفی�ازدواج�به�موقع�در�موفقيت�
شغلی�زنان�مطرح�می�شود،�در�فضای�اقتصادی�صنعتی�مدرن�است�که�خانه�و�محل�کار�از�همديگر�
جدا�شده�اند.�اين�ساختار�اقتصادی�در�تحقيقات،�پيش�فرض�گرفته�شده�و�در�مورد�آن�سخنی�به�
ميان�نمی�آيد.�در�حالی�که�اگر�بدانيم�اين�اثر�منفی�تنها�در�چنين�ساختاری�روی�می�دهد،�در�آن�
صورت�می�توان�با�سوق�دادن�ساختار�اقتصادی�و�شغلی�به�سمت�نسخه�هايی�که�خانه�و�کار�در�کنار�
يکديگر�باشند،�تأثيرات�سن�ازدواج�بر�موفقيت�حرفه�ای�زنان�را�از�طريق�سياست�گذاری�تغيير�داد.
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اين�موضوع�آن�قدر�مهم�است�که�اسميت�به�کسانی�که�برنامه�ی�کنترل�جمعيت�در�کشورهای�
در�حال�توسعه�را�دنبال�می�کنند،�به�صراحت�توصيه�می�کند،�گسترش�اشتغال�زنان�به�تنهايی�
برای�کاهش�زادوولد�در�کشورهای�در�حال�توسعه�کافی�نيست.�بلکه�می�بايست�مشارکت�زنان�
در�مشاغل�مدرن�افزايش�يابد.�اين�امر�باعث�می�شود�زن�نتواند�هم�زمان�به�شغل�و�فرزندان�خود�

.(Smith, 1981: 151)رسيدگی�کند�و�از�اين�رو�کمتر�به�داشتن�فرزند�روی�می�آورد�
از�سوی�ديگر،�در�مشاغل�شهری�و�رسمی�که�برخی�تحقيقات�آثار�منفی�ازدواج�زودهنگام�يا�
به�موقع�را�مشاهده�کرده�اند،�تأثير�سن�ازدواج�تنها�در�يک�نقطه�ی�زمانی�از�عمر�کاری�زنان�بررسی�
شده�اند؛�برای�مثال�موفقيت�شغلی�زنانی�که�به�موقع�يا�دير�ازدواج�کرده�اند�را�در�سن�معينی�)مانند�
�35سالگی(�با�هم�مقايسه�می�کنند.�اما�رويکرد�دوره�های�زندگی�خانوادگی�می�گويد،�شغل�و�خانواده�
در�يک�تعامل�متقابل�در�طول�زمان�در�همديگر�تأثير�متقابل�می�گذارند.�از�اين�رو،�در�طول�زمان�
وضعيت�هر�کدام�در�حال�تغيير�است.�در�اين�چارچوب�نظری،�تأثير�سن�ازدواج�در�دوره�های�مختلف�
زندگی�بر�شغل�زنان�متفاوت�است.�ويت�)1980(�گزارش�می�دهد�حضور�زنان�در�بازار�کار�تا�زمان�
تولد�اولين�فرزند�از�سن�ازدواج�تأثير�نمی�پذيرد.�اما�پس�از�آن�هر�چه�سن�ازدواج�زن�بيشتر�بوده�
باشد،�حضور�او�در�بازار�کار�کمتر�خواهد�بود.�همچنين�چندلر�و�همکارانش)1994(�دريافته�اند،�
زنانی�که�در�ازدواج�تأخير�می�کنند�نسبت�به�زنانی�که�به�موقع�يا�زود�ازدواج�کرده�اند،�در�سال�های�
اوليه�ازدواج�درآمد�بيشتری�دارند.�اما�با�گذشت�زمان،�هر�قدر�از�زمان�ازدواج�بگذرد،�درآمد�آنها�در�
مقايسه�با�کسی�که�سال�های�کمتری�از�ازدواج�او�گذشته،�کمتر�است.�شيب�اين�کاهش،�با�تأخير�

بيشتر�در�ازدواج،�بيشتر�می�شود.
اما�پس�از�عبور�از�همة�حالت��های�فوق،�با�تأمل�و�دقت�در�تحقيقاتی�که�در�زود�يا�به�موقع�
ازدواج�کردن�زنان�تأثيرات�منفی�مشاهده�کرده�اند،�معلوم�می�شود،�بخشی�از�رابطه�ی�سن�و�موفقيت�
شغلی�زنان،�رابطه�ی�کاذب�است�و�به�تأثير�عوامل�ثالث�برمی�گردد�(Hanson, 1983).�همچنين�

تأثير�منفی�زود�يا�به�موقع�ازدواج�کردن،�در�عوامل�واسط�ذيل�ريشه�دارد:
افزايش�مسئوليت�های�خانوادگی�به�ويژه�مسئوليت�های�مربوط�به�پرورش�فرزندان؛.�1
تکميل�نشدن�تحصيالت�عالی؛.�2
کاهش�امکان�کسب�تجربه�و�مهارت�شغلی؛.�3
افزايش�احتمال�طالق�برای�زنانی�که�زود�ازدواج�می�کنند؛.�4
تبعيض�آماری..�5

از�ميان�اين��5عامل،�عوامل�دوم�و�سوم�به�عامل�اول�برمی�گردند.�يعنی�تکميل�نشدن�تحصيالت�
عالی�و�ممکن�نبودن�کسب�تجربه�ی�شغلی�زنان،�چنانچه�زنان�به�اين�امور�تمايل�داشته�باشند،�
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عمدتاً�به�افزايش�مسئوليت�های�خانوادگی�مربوط�به�فرزندان�برمی�گردد.�مسئوليت�های�زنان�در�
خصوص�پرورش�فرزندان�نيز�از�طريق�سياست�گذاری�کالن�اقتصادی�و�اجتماعی�تنظيم�می�شود�
که�در�پژوهش�ديگری�به�آنها�پرداخته�شد؛�مانند�نظام�منعطف�استخدام�و�اشتغال�زنان،�ارتقای�
سطح�کيفيت�مهدکودک�ها،�ترويج�نظام�خويشاوندی�گسترده،�آموزش�همگانی�مديريت�روابط�

ميان�خانواده�و�شغل،�نزديک�کردن�خانه�به�محل�کار�برای�زنان�شاغل.
عامل�چهارم،�عمدتاً�برای�ازدواج�زودهنگام�مطرح�شده�است�و�نه�برای�ازدواج�به�موقع.�بايد�
توجه�داشت�ازدواج�زودهنگام�به�معنای�ازدواج�پيش�از�يک�سن�معين�است�که�به�عنوان�سن�
مناسب�ازدواج،�در�هر�جامعه�ای�متفاوت�است�و�هنجار�متفاوتی�دارد.�بنابراين�سن�مناسب�ازدواج�
يک�معنای�اجتماعی�دارد.�در�يک�جامعه�ممکن�است�ازدواج�در�سن��17سالگی�کاماًل�به�موقع�
باشد،�در�حالی�که�برای�جامعه�ی�ديگر�زود�انگاشته�شود؛�برای�مثال�بلوغ�اجتماعی�و�توانايی�پذيرش�
مسئوليت�خانوادگی�از�معيارهای�به�موقع�بودن�ازدواج�است.�اگر�نظام�تربيتی،�آموزشی،�رسانه�ای�
و�خانوادگی�جامعه�به�گونه�ای�باشد�که�دختران�و�پسران�بتوانند�زودتر�مسئوليت�های�اجتماعی�
و�خانوادگی�را�بپذيرند�و�بلوغ�اجتماعی�آنها�نسبت�به�بلوغ�جسمی�شان�تأخير�نيافتد،�آن�گاه�سن�
ازدواج�به�موقع�پايين�تر�خواهد�آمد.�در�آن�صورت�در�ازدواج�هايی�که�اکنون�زودهنگام�انگاشته�

می�شوند،�طالق�کمتری�مشاهده�خواهد�شد.
عامل�پنجم�نيز�به�ديدگاه�مديران�درباره�ی�اشتغال�زنان�برمی�گردد.�در�تبعيض�آماری،�مديران�
امتيازات�و�جايابی�شغلی�را�بر�اساس�ذهنيت�خود�از�مردان�و�زنان�متأهل�و�صاحب�فرزند�تقسيم�
می�کنند.�آنها�مردان�متأهل�و�يا�صاحب�فرزند�را�دارای�توليد�و�ثبات�شغلی�بيشتر�می�دانند�و�
امتيازات�و�شغل�های�بهتری�به�آنها�پيشنهاد�می�کنند.�اما�در�مورد�زنان�اين�موضوع�برعکس�است.�
مديران�زنان�متأهل�و�يا�صاحب�فرزند�را�دارای�توليد�و�ثبات�شغلی�کمتری�می�دانند؛�لذا�مزايا�
و�امکانات�کمتر�و�مشاغل�سطح�پايين�تر�را�برای�آنها�در�نظر�می�گيرند.�بخشی�از�اين�ديدگاه�در�
واقعيت�های�ساختار�اقتصادی�-�اجتماعی�ريشه�دارد�که�با�سياست�های�کالن�اصالح�می�شوند؛�از�
جمله�نظام�منعطف�شغلی�برای�زنان�و�ترويج�نظام�خويشاوندی�گسترده.�اما�بخشی�ديگر�مربوط�
به�کليشه�های�ذهنی�آنها�راجع�به�زنان�است.�می�توان�اين�بخش�از�ديدگاه�مديران�را�از�طريق�

آموزش�های�ويژه�مديران�کاهش�داد.�
از�مجموعه�ی�تحقيقات�تجربی،�می�توان�به�اين�جمع�بندی�رسيد�که�نمی�توان�مطلق�ادعا�
کرد�که�سن�ازدواج�تأثير�مثبت�يا�منفی�در�موفقيت�شغلی�زنان�دارد،�بلکه�اين�رابطه�تحت�تأثير�
ساختارهای�اقتصادی-�اجتماعی�است�و�در�هر�يک�از�اين�ساختارهای�متفاوت،�تأثير�سن�ازدواج�
در�دوره�های�مختلف�زندگی�خانوادگی�زنان�متفاوت�است.�بنابراين�می�توان�چگونگی�تأثير�سن�
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ازدواج�در�موفقيت�شغلی�زنان�را�در�يک�ماتريس)جدول�4(�تصور�نمود�که�در�هر�کدام�از�خانه�های�
آن،�اين�تأثير�متفاوت�است1.�

جدول4.ماتریستأثیرمتعاملساختارهایاقتصادی-اجتماعیومقاطعمختلفزندگیخانوادگیدر
رابطهمیانسنازدواجوموفقیتشغلی

مقاطعمختلفزندگیخانوادگیزنان

دوره�ی�اول
بدون�فرزند

دوره�ی�دوم
تولد�اولين�تا�
آخرين�فرزند

دوره�ی�سوم
تولد�آخرين�فرزند�تا�استقالل�اولين�

فرزند

ساختارهای�
مختلف�اقتصادی-�

اجتماعی

ساختار�الف

ساختار�ب

ساختار�ج

همچنين�تأثيرات�منفی�ازدواج�به�موقع�يا�زودهنگام�نيز�از�طريق�تأثير�در�عوامل�واسط�ميان�
سن�ازدواج�و�موفقيت�شغلی،�به�وسيله�ی�سياست�گذاری�تغيير�می�کند.
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