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وضعيت اقتصادي،   هاي خانواده،بين متغير كه دنهد ميي پژوهش نشان ها هيافت
ي، سنگيني مخارج ازدواج، انحرافات اجتماعي و اخالقـي،  كار بيافزايش توقعات، 

و تضعيف باورهاي ديني با متغير نگـرش   ،، ترس از آيندهها هكاركرد نامناسب رسان
شده در  محاسبه F آمارةمقدار  نين،چ هموجود دارد.  يمعنادار ةرابطمنفي به ازدواج 

ي نگرش منفـي  بين پيشاز عوامل فوق در  هريكهد د ميمتغيره نشان  تكرگرسيون 
) F=57/15اي كه عوامـل تضـعيف باورهـاي دينـي (     گونه . بهاستبه ازدواج مؤثر 

) و F=49/10كننده و بعد از آن عوامل سنگيني مخارج ازدواج ( يبين پيشترين  قوي
  ) قرار دارند.F=34/7افزايش توقعات (

 دينـي،  باورهـاي  خـانواده،  ازدواج، سـن  ازدواج، بـه  نگـرش  :هـا  ليدواژهك
  .توقعات افزايش

  
  مقدمه. 1

و  ،هـا  ، تمايـل هـا  تشكيل خـانواده را بايـد عملـي ارادي دانسـت كـه بـه خواسـت        هرچند
او بـا   ةپيچيـد ود، اما زندگي اجتماعي انسـان و روابـط   ش ميي فردي افراد مربوط ها هديدگا

ازدواج و فرايند آن را تحت تأثير روابطي دوسويه با متغيرهـاي اجتمـاعي،   محيط و اجتماع 
 هاي و تمايل ها هانگيز كه آنضمن  ،دهد ميو حتي سياسي قرار  ،فرهنگي، اقتصادي، جمعيتي

واند در سطح خرد و از ديدگاه افراد ت ميازدواج هم  ،. بنابرايندنپذير مي اثرها  افراد نيز از آن
  و هم از ديدگاه كالن به آن نگريسته شود. شودو خانوار بررسي 

 Brateen( ازدواج بـارة در فرد باورهاي و ذهني عقيدة از است عبارت ازدواج به نگرش

and Rosen, 1998( اسـت  ثابـت  نسـبتاً  ايسازه و گيرد مي شكل زندگي اولية مراحل در كه 
)Trent and South,1992.( پـذير  توجيـه  نظـري  رويكرد دو با ازدواج به نگرش يگير شكل 

) مـادر  خصوص به( اوليه مراقبان يا والدين رابطة گيبست دل نظرية براساس كهآن اول :است
 Mikulincer and( دارد نقـش ) internal working models( دروني فعال الگوهاي ايجاد در

Shaver, 2007: 47-49 .(از كه باشد هاييسازوكار از يكي است ممكن دروني فعال الگوهاي 
 گيبسـت  دل يها هنظري در). Risch et al., 2004( يابدمي انتقال صميميت به نگرش آن طريق
 نوجـواني  دوران در بلكـه  است، مهم كودكي دوران در تنها نه كودك با والدين رابطة كنوني

 يـادگيري  نظريـة  براسـاس  نـين، چ هـم ). Freeman and Brown, 2001( دارد اهميـت  نيـز 
 و الگوسـازي  طريـق  از مخـالف  جـنس  بـا  رابطه دربارة را خود يها هايد والدين اجتماعي،
 طريـق  از صميميت به فرزندان نگرش و دهندمي انتقال خود فرزندان به جانشيني يادگيري
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 ,.Risch et al., 2004; Segrin et al( ودشـ  مي الگوبرداري ها آن بين روابط و والدين مشاهدة

 برقـراري  بـراي  مبنـايي  را والـدين  بـا  خـود  رابطـة  تجربـة  فرزندان ديگر، طرف از). 2005
 يا و ،مدرسه ،ها هرسان مانند ديگري منابع از يادگيري اين. برندمي كاربه روابط در صميميت
 زنـدگي  در ازدواج اهميـت  بـه  توجه با). Risch et al., 2004( گيرد مي صورت نيز دوستان
 تأثير محققان زمينه، اين در شكست يا موفقيت در ازدواج به افراد نگرش نوع تأثير و انسان
 ,Ardebily( اردبيلـي  مثـال،  رايب. اند كرده بررسي ازدواج فرايند در را مفهوم اين به نگرش

 يـا  نكننـد  ازدواج جوانـان  كـه  شود مي باعث ازدواج به منفي نگرش كه است معتقد) 1988
 ايـن  بنـابراين، . رود بـاال  طالق احتمال ضريب هم ازدواج صورت در و كنند ازدواج ديرتر
 و ،ازدواج زمان ازدواج، چگونگي براي گيريتصميم اساسي يها هپاي ها احساس و هانگرش

  ).Gotman, 1993( هندد مي شكل را زناشويي رفتارهاي و هاانتظار نيز
مطـرح در جامعـه اسـت كـه      هـاي  گريز از ازدواج يكـي از موضـوع   ةمسئلعالوه بر اين، 

افراطـي خـاص يـا بـه داليـل      هاي  حساسيتجوانان شده است. افرادي با گير  گريبانوبيش  كم
. سـن ازدواج  برنـد  سر مي به نان در تجردچ هماز سنين جواني ها  سالاز گذشت گوناگون پس 

معمـايي   صـورت  بهاين عوامل در جامعه گاه  امابستگي دارد،  بسياري طور طبيعي به عوامل به
و سن ازدواج را تا حـد غيرمعقـولي    اندازد مياست كه ازدواج را به تأخير درآمده  نشدني حل
). افـزايش سـن ازدواج و نگـرش    79: 1388به نقل از فـوالدي،   1370 (ساروخاني،برد  ميباال 

 ةكنند تحريككه عوامل  وضعيتي، آن هم در اجتماعي دانست اي بايد مسئله را ازدواجمنفي به 
 ةمسـئل . اسـت  ي يافتـه گيـر  چشـم شده و سن بلوغ جنسـي كـاهش    تر بيشدر جامعه جنسي 

 ــ  و ناشي از علل اجتماعي استارتباط  در است كه با تعداد فراواني از مردماي  مسئلهاجتماعي 
  ).35- 23: 1383 (لوزيك، استساختاري  ـ هاي اجتماعي حل نين مستلزم راهچ همساختاري و 

هـا   دارند و تـداخل بـين آن   ديگر يكر نگرش به ازدواج ارتباط نزديكى با دعوامل مؤثر 
وان در چهار دسته عوامـل جسـمى و روانـى، عوامـل     ت ميناپذير است. اين عوامل را  اجتناب

ر نگـرش بـه ازدواج   دنحـوى   به كدام هركه  ،دكربندى  طبقه و اقتصادى ،اجتماعى، فرهنگى
فزوني تنـوع    در آموزش عالي، گسترش اجتماعات شهري،گذارند. افزايش سهم زنان  مي  اثر

و مسائل و مشـكالت   ،كاري جوانان فرهنگي، گرايش به بازار كار و اشتغال زنان، افزايش بي
جوانان به ازدواج و افزايش سن ازدواج در ايـران   ميلي بيعوامل ين تر مهماقتصادي از جمله 

  .دنرو ميشمار  به
ر نوع نگرش جوانان به ازدواج دكه  تعدديمبر اين اساس، در اين پژوهش، علل و عوامل 

  د.شون ميكنكاش و بررسي  نندك ميتأخير در سن ازدواج را فراهم  هاي زمينهو  ندگذاراثر
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  مباحث نظري. 2
ها واقعي و برخي ساخته  عوامل بسياري در نگرش جوانان به ازدواج مؤثرند كه برخي از آن

شود كـه جـوان نتوانـد     مشكالت روحى و روانى بسيار باعث مي .ندهست ماخود  ةپرداختو 
هـد اكثـر افـرادى كـه حتـى شـرايط       د ميراحتى تصميم به ازدواج بگيرد. تحقيقات نشان  به

هـا نهفتـه    شان فراهم است بر اثر اضطراب و ترسى كه ناخودآگاه در وجود آن ازدواج براي
شكسـت در ازدواج فكـر    مسـئلة به نكات منفى و  تر بيشو  زنند ميباز  است از ازدواج سر

اي  ). اين نوع ترس از ازدواج در بعضى افـراد كـه شخصـيت ويـژه    1366 نند (خليقي،ك مى
  ).1: 1386 آگاهى و شناخت است (برهاني، نبودر اثر ب تر بيش و آيد ميوجود  بهدارند 

برخي از عوامل نگرش منفي به ازدواج و افزايش سـن ازدواج بـه مسـائل اجتمـاعي و     
بنـا بـر    امـا اسالمي برخوردار است،  و غني ي. گرچه كشور ما از فرهنگگردد برميفرهنگي 

اكيد اسالم به تعجيل در ازدواج و كراهـت  هاي  سفارشه و شد رنگ كمداليلي اين فرهنگ 
ن به فراموشي سپرده شده است. جوان ايراني كـه در گذشـته   بين جوانا تاحدياز تأخير آن 

فكر گونه  ايندر اولين فرصت ازدواج و تشكيل زندگي بود، امروز ديگر اش  برنامهين تر مهم
انند. نفوذ فرهنگ غربي به د ميسالي  ميانقليلي زمان ازدواج را مختص ة ند و حتي عدك مين

موقع  بهجوانان به ازدواج  يرغبت بيذهن جوانان يكي از عوامل مهم در تأخير سن ازدواج و 
  ).148: 1386 است (رجبي،

سـبب   هـا  جـاي آن  به ماديهاي  ارزششدن  يننشمعنوي و جاهاي  ارزششدن  رنگ كم
 كـه  آنجـاي   ادي بدهند و بهچيز، از جمله ازدواج، رنگ و لعاب م همهشده است جوانان به 

كسب فضـايل انسـاني را هـدف خـود در زنـدگي قـرار دهنـد و ازدواج را عـاملي بـراي          
آوردن ثـروت دنيـا و نمايانـدن     دست بهشدن ايمان بدانند، در  شدن به خدا و كامل تر نزديك

 ماننـد  فرهنگـى هـاى   دگرگـوني زندگي مادي مسابقه بگذارند. عالوه بر اين، ة ظواهر فريبند
 و ،ي بسيار سنگين و زندگي تجملـى ها هجهيزي ةتهي، ها هآداب و رسوم نوبنياد بعضى خانواد

شمي در اين خصوص چون سـد بزرگـى بـر سـر راه     چ همچشم و و  تقليدهاى كوركورانه
 .اند ازدواج جوانان قرار گرفته

ي و ناآگـاه  افـراد  نديـدن  از عوامل ديگر تأثيرگذار در نگرش منفي بـه ازدواج آمـوزش  
). ناآگـاهى والـدين از ضـرورت ازدواج    1371اسـت (خورشـيدوند،    هزميناين در  فرزندان

 شـود  ميها  تفاوتي اى بى پارهاز جمله عواملى است كه بعضاً باعث بروز  نيز موقع فرزندان به
را موردى  هاى بى تراشي مانعو يا  دهد روي ميسواد  كمي محروم و ها هدر خانواد تر بيشكه 

  افزايد. ود كه عمالً بر مشكالت ازدواج جوانان ميش مىموجب 
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شـمار   بهر ازدواج جوانان دي تربيتي والدين از عوامل مؤثر ها هعالوه بر آن، رفتار و شيو
 هاي هو مشاجرها  گرفتاريتجرد را بر  هاي تي مستبد، فرزندان ناماليمها ه. در خانوادآيد مي

كه پدر تندخو و مسـتبد اسـت فرزنـد     ييها خانوادهدر هند. د ميي متأهل ترجيح ها هخانواد
 امـا ، برقـرار كنـد   تري صميمانه رابطة يدهد و با و قيدختر ممكن است خود را با مادر تطب

بـه هـر    يآسـان  نـد و بـه  ك يمـ  دايـ از مردان در ذهـن پ  ينادرست ريپدر، تصو ةمشاهد ليدل به
اسـت،  گيـر   بهانـه خو و ادر تندكه م ييها جواب مثبت نخواهد داد. در خانواده يخواستگار

رفتار ناصحيح مادر زنان و دختران را مانند او بپنـدارد و  ة فرزند پسر ممكن است با مشاهد
  در گزينش همسر دچار وسواس شود.

در كـانوني پـر از    فرزنـدان  و انـد  يي كه پدر و مادر هر دو تندخو و خشنها هدر خانواد
ممكن است در انتخاب همسـر دچـار مشـكل و بـه     پسر و دختر  ،شوند ميمشاجره بزرگ 

درستي تربيت  بهمهر و محبت را لمس نكرده و  چراكهآينده و تشكيل خانواده بدبين شوند، 
عاملي براي تأخير در امـر  تواند  ميازدواج دلهره دارند كه اين امر خود  دربارة. آنان اند نشده

  ).81 ،80: 1388 (فوالدي، شودازدواج 
ي استن و هاتچينسون ها هتوان به يافت مي ،مرتبط با نگرش به ازدواجهاي  شپژوهبا مرور 

)Ston and Hutchinson, 2009 تـأثير   تحـت ) اشاره كرد كه معتقدند نگرش به خود يا ديگران
و  رفتـاري  ــ  ) معتقدند كه افراد الگوهاي شـناختي Wise and King. وايز و كينگ (استخانواده 

، هـا ر عـزت نفـس، انتظار  دگيرنـد و محـيط خـانواده     عاطفي خود را از محيط خـانواده مـي  
  .گذارد مي اثر گوناگونمسائل  دربارةفردي افراد  بينو رفتارهاي  ،ها نگرش

مهـم نوسـازي   آوردهـاي   رهشدن تحصيالت يكي از  از سوي ديگر، گسترش و همگاني
سن ازدواج زنان)  ويژه بهر افزايش سن ازدواج (داست. تأثير قدرتمند ميزان تحصيالت باال 

 ;1370Smith, 1980; Joshi, 2003سـگالن،  ( نشان داده شده اسـت  ها هدر بسياري از مطالع

Quisumbing and Holman, 2003; Mitra, 2004; .(  
 ةادامـ تحصيل را افـزايش و منـافع مـورد انتظـار      ةادامي ها ههزين  بودن ، مزدوجدرواقع

). زنـان بـه هنگـام تحصـيل تمايـل      Brien and Lillard, 1994(دهد  ميتحصيل را كاهش 
جاي تخصيص زمان براي شوهرداري و امور منزل، زمـان خـود را بـه مطالعـه و      به ،دارند

  تحصيل بگذرانند.
از اين نظر اهميت دارد كه موقعيت اجتماعي آنـان را   تر بيشتحصيالت عالي براي زنان 

با مرداني ازدواج كننـد  توانند  مي د. زناني كه تحصيالت باالتري دارند معموالًهد ميافزايش 
با  ،كه آن). ضمن 21: 1383كه از موقعيت اجتماعي و اقتصادي باالتري برخوردارند (بستان، 
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نـد و از ايـن   كنشغلي بهتري كسـب  هاي  فرصتوانند ت ميزنان  ،باالرفتن سطح تحصيالت
  ).Becker, 1974ي به شوهران خود داشته باشند (تر كمطريق وابستگي درآمدي و اقتصادي 

ضرورت كسب تخصـص و تـأمين معـاش     ،تحصيل ةدورشدن  طوالنيتوان گفت  مي
با مـدرك تحصـيلي    يميل به داشتن همسر مانندايجاد توقعات اجتماعي جديد  ، وزندگي

). 156: 1348 عالي و شغل معتبر از عوامل افـزايش سـن ازدواج در ايـران اسـت (بهنـام،     
 بـه  د كهكن دختران ايجاد مي درو باورهاي جديدي را ها  ارزشتحصيالت   ديگر، عبارت به

كـه يـا    دهد شكل مي نانآدر  را و اين تمايل شود مي منجر ها سنتدر مقابل آنان مقاومت 
 به انتخاب خود ازدواج كنند و يا ازدواج را براي كسب انتخـاب بهتـر بـه تـأخير اندازنـد     

)Kabir et al., 2001; Ikamari, 2005.(  ر ازدواج را د، تـأثير آمـوزش و تحصـيالت    درواقـع
است  لحاظ. تأثير استقالل از اين كردوان به دو مسير متفاوت استقالل و جذابيت تقسيم ت مي

واننـد از  ت مـي   و به ايـن ترتيـب   اند لحاظ اقتصادي مستقل بهن داراي تحصيالت باالتر كه زنا
 نظريا آن را براي يافتن همسر بهتر به تأخير اندازند. تأثير جذابيت از اين  كنندازدواج امتناع 

درآمدي بهتـر، در پـي    ظرفيتباالتر يا  مزد دست علت بهاست كه زنان با تحصيالت باالتر، 
بـه نقـل از    Bruderl and Diekmann, 1997خواهنـد بـود (   تـري  همسران جذاببا ازدواج 

  ).41: 1390 ضرابي و مصطفوي،
هـاي جوانـان در امـر     ين نگرانـي تـر  مهمزندگى از  ةهزينتأمين معاش و   عالوه بر اين،

و اگر اميد بـه آينـده بـا عـواملى      استنيازهاى ازدواج  پيش. اميد به آينده از استازدواج 
شـود (گـزارش    مانند مشكالت اقتصادى و اجتماعى تضعيف شود، ازدواج هم مشكل مي

ي هـا  هكه معموالً خـود را در جهيزيـه و هزينـ    ،زندگى ةهزين). 1370 سمينار عصر جديد،
ود جوانانى كه ش ميباعث  ،)39: 1390 (ضرابي و مصطفوي،دهد  ميتشكيل زندگي نشان 

به خود جرئت ازدواج بدهند. بسيارى  تر كم ندارند يحداقلزندگى  ةادامآمد كافى براى در
 يى سـنگين ها ههاي نادرست و آداب و سننى كه هزين شميچ همچشم و  علت بهاز جوانان 

از فكـر   درنتيجـه توانند فراهم كننـد،   حتى مقدمات ازدواج را هم نمي دنشو را موجب مي
  ند.ا ازدواج نيز هراسان
  :ندك مياظهار  شناسي ايران اي بر جامعه مقدمهبهنام در كتاب 

د، اما از چندي ش مياندك پذيرفته  ةمهريطالق معمول نبوده است،  كه آندليل  بهدر گذشته 
بر ميزان مهريه افزوده اسـت. سـنگيني     زنان ةآيندبودن  پيش تأثير زندگي شهري و نامطمئن

جهيزيه و مخارج سنگين جشن ازدواج اشكال ديگري است كـه   ةتهيي مربوط به ها ههزين
  .)129: 1348 ،(بهنام ندك ميتر  تنگهمسرگزيني را  ةداير
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. وي در ادامـه اضـافه   يابـد  كـاهش مـي  نگرش مثبت جوانان بـه ازدواج   اين ترتيب،به 
برخي از مشكالت مالي نيز بر اثر مقتضيات زنـدگي جديـد پديـد آمـده اسـت. در       ،ندك مي

جوان بالفاصله بعد از ازدواج هاي  زوجپدرساالر و گسترده،  ةخانواد سبك سبب به ،تهگذش
مسـكن مسـتقل مواجـه     ةهزيندند (پدرمكاني) و با مشكالت ش ميبه منزل پدر داماد منتقل 

ند كـه  ك ميو عقايد ايجاب  ها هاما امروزه وضع اقتصادي و تفاوت و گاه تضاد سليق ،نبودند
  ).154: همان(نومكاني) ترتيب دهند (اي  جداگانهنسل تازه زندگي 

 راوابستگي بين تحصيالت و تشـكيل خـانواده    تر بيشي اقتصادي ها هنظري، زمينهدر اين 
گيـري   تصـميم از نقش  ،اقتصادي ازدواجة نظري ةارائبا  ،)Becker, 1974. بكر (ندكن تحليل مي

ي حاصـل از  هـا  هبراساس منافع و هزين كردن يا مجردماندن فرد در بازار ازدواج براي ازدواج
اين تئوري شمول و جامعيت كـافي   هرچند). 109: 1385 ند (كنعاني،ك مياين تصميم بحث 

معاش و گذران زنـدگي و داشـتن سـرپناه و     امرار ةنحواقتصادي مانند  سائل، زيرا مرا ندارد
 منزلـة  بـه  ،اين عوامل باعث ايجاد موانعي ديگر امامسكن براي شروع يك زندگي مهم است، 

گفت عواملي چون ميزان تحصـيالت،  توان  مي بارهشده است. در اين  ،ازدواجة علل بازدارند
 كنـار در  مـوانعي  صورت بهاكنون  نداشتن قناعت و ازدواج، درمهريه، جهيزيه، آداب و رسوم 
  ).379 ،378: 1386(مجدالدين،  ندنك ميو عرض اندام  اند مشكالت اقتصادي قرار گرفته

ر رفتارهـاي اقتصـادي،   گـ يدماننـد   ،كـه ازدواج  گفتوان چنين ت ميبراساس اين نظريه 
 شـود  انجام ميديگر، ازدواج  عبارت به. رود ميشمار  به» حداكثرسازي مطلوبيت«مدل  نوعي

). در ايـن  Becker, 1973اگر و فقط اگر مطلوبيت دو طرف بر اثر اين ازدواج افزايش يابد (
ـ ر رفتـار و تصـميم ازدواج تـأثير بگذار   دد نوانت ميعواملي كه  ةهم، چهارچوب د از نگـاه  ن

  .شوند ميمطلوبيت و منافع حاصل از ازدواج بررسي 
ها براساس تئوري اقتصادي، با توجه به  و درآمد آن ها هميزان ثروت خانواد   از سوي ديگر،

از  چـه  آن بنا بـر  نگرش و گرايش به ازدواج مؤثر است.ر د ،هنجارهاي حاكم بر بازار ازدواج
ي مربوط به زمـان كـافي   ها هثروت خانواده امكان تأمين هزين  ،سو از يك، آيد برمياين تئوري 

 ةادارتوانـايي    و از سـوي ديگـر،  دهـد   مـي ي همسر مناسب را به دختـران  وجو جستبراي 
 منزلـة  بـه معمول، از آن  طور بهو آورد  ميزندگي دختر بدون داشتن همسر را فراهم  ةمستقالن

(ضـرابي و   شـود  به ازدواج و تأخير در سـن ازدواج يـاد مـي    نداشتن يكي از عوامل گرايش
مخصوصاً در  ،بنابراين، گاهي نيز داشتن توان اقتصادي و داشتن شغل). 40: 1390 مصطفوي،

رغبت خود  شاغل ترانبسياري از دخ و شود ميمانع ازدواج  ،صورتي كه دختران شاغل باشند
  :نويسد مي بهنام زمينه،). در اين 147 ،146: 1386 هند (رجبي،د ميرا به ازدواج از دست 
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ها از استقالل اجتماعي و  آوردن زنان به ازدواج محروميت آن در گذشته يكي از عوامل روي
و اقتصـادي   به دنبال احترام و اعتبار اجتماعيفقط   نه يياقتصادي بود. زن در زندگي زناشو

ـ     شـوهر فـراهم    ةبوده است، بلكه گاهي نيز وسايل تأمين زندگي مـادي زنـان جـز در خان
  .)157: 1348(بهنام،  استآمده  نمي

ماركسيستي در تحليل شرايط اقتصادي بر قدرت مـردان و زنـان در    ـ رويكرد فمينيستي
د كنـ  بررسـي مـي   هـا  بـازي  ةنظريـ  چهارچوبو ازدواج را در ورزد  ميپيوند ازدواج تأكيد 

)Lundberg and Pollak, 1993؛ Pollak, 2005; ،از 40: 1390 به نقل از ضرابي و مصطفوي .(
بـراي زنـان و اسـتقالل     تـر  بيششغلي بهتر و هاي  فرصتتدريج با ايجادشدن  به اين منظر، 

و فرزندانشـان قـدرت    ،مـادران   ي حمـايتي از زنـان،  هـا  هاقتصادي آنان و نيز قوانين و برنام
 دراين افزايش يافته است.  آنان درو قدرت انتخاب تجرد  ) در ازدواجbarganing(زني  چانه

لحاظ اقتصادي از مردان مستقل شده باشند و سرسختي  بهكه زنان  پذيرد شدت مي وضعيتي
چنــان در تضــادهاي خـانوادگي وجــود داشــته باشــد   هـم مردســاالرانه ناپــذيري  سـازش و 
)McCrate, 1987.(  

حداكثررساندن سود  و درصدد به كنند عمل مينطقي خود م يها انتخابچنين، مردم در  هم
بـا   )Bartez and Nye, 1970. بـارتز و نـاي (  اند برقراري رابطه با ديگران در انتخاب و درخود 

ازدواج را مشـخص  ة كننـد  تعيـين علـل   از ازدواج دو دسـته  بـارة مبادلـه در  ةنظريـ كاربرد 
در  ي راتـر  بـيش ازدواج براي فرد رضايت شوند  ميهايي كه موجب  اول آن ةدستند. ا هكرد

ازدواج در ميـان  شوند  ميدوم مواردي كه موجب  ةدستمجردماندن تأمين كند و  مقايسه با
 هقضي 23ها با بررسي  نامطلوب باشد. آن تر كمنامطلوب براي فرد هاي  يننشجابسياري از 

 ؛اند دهكرنظري عام را مطرح  ةقضيازدواج يك  مرتبط باعوامل اقتصادي و اجتماعي  دربارة
بـين رضـايت مـورد انتظـار از ازدواج و رضـايت       تفاوت مثبـت  چه به اين صورت كه هر

خواهـد   تـر  بيش هنگاماج زودازدوباشد، احتمال  تر بيششده از موقعيت كنوني فرد  دريافت
  ).82: 1388 ،پور كاظميبه نقل از  108: 1385(كنعاني،  بود

احتيـاط   شـود  يكي از عواملي كه باعث نگرش منفي به ازدواج مـي   براساس اين نظريه،
. افرادي استهمسر آينده  بارةها) در آن ةخانواددختر و پسر (يا  ةگون وسواسبيش از حد و 

ازدواج و انتخـاب   بارةوانند درت ميندهند  ميكه بيش از حد در اين زمينه وسواس به خرج 
  ).49: 1384 خود تصميم بگيرند (شجاعي، ةآيندهمسر 
جوان از زندگى والدين و روابط زناشويى اقوام و اطرافيـان در نگـرش او    ةترديد تجرب بي

و هرگونه بدبينى در اقدام جوان به ازدواج تـأثير خواهـد داشـت.     استازدواج مؤثر  مسئلةبه 
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و   هـا  هو پيوسـته در مشـاجر   انـد  موفقيت نداشته زناشويى زندگييي كه در ها هخانواد ةمشاهد
هـا مايـل نيسـتند     شود. آن جدى براى جوانان محسوب مي يتهديد اند گرفتار بوده ها اختالف
تجرد را بر  هاي تخاطر و آسايش خود را از دست بدهند. اين دسته از جوانان ناماليم فراغت

تجارب تلخ از زندگى  ،هند. بنابرايند ميي متأهل ترجيح ها هخانواد هاي هها و مشاجر گرفتاري
  ).1388 شود (غيبي، ناموفق والدين يا اطرافيان موجب روگردانى جوان از امر ازدواج مي

بنـدوباري،   اجتماعي و خـانوادگي ماننـد اعتيـاد، بـي    هاي  آسيبو م يجراباالرفتن ميزان 
پاشـيدگي   موجب ازهـم  تنها نهدخالت اطرافيان و همسرآزاري، طالق، روابط سرد همسران، 

 درواقـع، . شده اسـت نيز سلب اعتماد جوانان از ازدواج ، بلكه موجب شده است ها هخانواد
ي نگاه نكند و سرنوشت خود عامل خوشبخت منزلة بهسبب شده است جوان امروز به ازدواج 

تشبيه كند. وقتي جوان به اطـراف خـود    اند شدهگرفتار ها  آسيبرا به كساني كه در دام اين 
از  هريكو شود  ميكه پس از مدت كوتاهي دچار بحران يابد  ميرا هايي  ازدواجو نگرد  مي

خود را ة تند، انگيزنند كه چرا زود خود را در اين دام انداخك ميپسر و دختر اظهار پشيماني 
ـ  د ميهد و اجازه ند مياز دست  ايـن سـنت اجتمـاعي بـه خطـر افتـد.        رايهـد آزادي او ب

دوسـتان   در برابـر نـد  ا دهشكست خور شان در ازدواجكه  يدر مواردي كه افراد خصوص به
ها را از دچارشدن بـه سرنوشـت    آنند كن مينند و سعي ك ميد خود احساس مسئوليت رمج

خود بازدارند. در اين وضعيت، طبيعي است كه برخي دختران و پسران جوان تحـت تـأثير   
  ).41: 1386 و به ازدواج بدبين شوند (رجبي، يرندگقرار 

 منزلة به، خصوصاً در جوامعي كه نقش اقتصادي شوهر نيز موقعيت درآمدي مردان جوان
پايـدار   يشـد تـا مـردان بـه شـغل     ك ميزماني كه طول  و  ن مهم باشد،ناچ همخانواده آور  نان

زنان تأثيرگذار است.  وسن ازدواج مردان  درآن  تبع بهدر تصميم به ازدواج مردان و  ،برسند
 ةادارمناسـب بـراي كسـب توانـايي      يمردان جوان تمايل دارند ازدواجشان را تا يافتن شغل

  ).Oppenheimer, 1988( ي ازدواج به تأخير اندازندها ههزين
اهميت شغل  ،شدن خانواده اي هستهفرايند  بارةدر ،كاركردگرايي ةنظريدر قالب  پارسونز

و براساس متغيرهاي الگويي خويش آن را ناشي از ماهيت نظام تقسيم كار در  كند ميبيان  را
ايـن اسـت    كار ميتقس اند. به نظر وي، يكي از آثار پيچيدگي نظامد ميجوامع صنعتي جديد 

. از طرف ديگر، پايگاه شغلي فرد عموماً سازد ميپايگاه اجتماعي  در اصلي يكه از شغل ركن
. به اين ترتيـب، جوانـان غالبـاً زمـاني     استو آموزش گذاري  سرمايهحاصل فرايند طوالني 

تأمين  ةعهداجتماعي خود از  ةطبقنند كه يقين داشته باشند طبق آداب و رسوم ك ميازدواج 
 ،سنين معيني درآمد كـافي داشـته باشـند    تاتوانند  نميو چون افراد  آيند برميش خانواده معا
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 علـت  بـه كنـونى   جامعـة ، در درواقـع  ).221: 1348 ،بهنـام نـد ( ك مينوع شغل اهميت پيدا 
هـا   ارزشفرهنگى و به بيان ديگر، تعارض در  ـ ساختارى در سيستم اجتماعيهاى  تعارض
است كه جوانان اى  گونهسو و تعارض در اهداف و وسايل از سوى ديگر، شرايط به  از يك

دودى شغل است كه همه عتوانند بپذيرند و فقط تعداد م و يا نميپذيرند  نمىرا ها  شغل ةهم
مـردان در زنـدگى   هـاى   نقـش علـت نـوع خـاص وظـايف و      به ،چنين . همندهاي طالب آن
مردان اسـت، نيـافتن و يـا     ةعهدزندگى بر  ةهزينتأمين مخارج و  ةوظيفكه  و اين خانوادگى

تأخير در سـن   درنتيجهنداشتن شغل مناسب براى پسران موجب تأخير در بلوغ اقتصادى و 
  .شود آن تأخير در سن ازدواج دختران مي تبع بهو  انازدواج آن
ى است كـه  پدر و مادر از جمله مشكالت از سويسنتى و  روشانتخاب همسر به  مسئلة

ردند كه جوانـان  ك ميفكر  ها هنند. در گذشته خانوادك ميجوانان در راه ازدواج خود از آن ياد 
حق  سببو به همين  اند تابع احساسات تر بيشبراى همسرگزينى صالحيت الزم را ندارند و 
از جمله رشد  متعدد ي. اكنون عواملدانستند مىانتخاب همسر براى فرزندانشان را از آن خود 

نحـوى   بـه داده است، ى گير تصميمها استقالل فكرى و قدرت  فكرى و معنوى جوانان به آن
  اند. خود به عهده گرفته ،پدر و مادرشان بود ةكه زمانى بر عهد ،همسرگزينى راامر كه تدريجاً 

از مفهـوم  در زمـان تشـكيل خـانواده    برخي محققان براي تبيين تفـاوت بـين افـراد    
بـه نقـل از    Malhotra and Tsui, 1996(انـد   كـرده ) اسـتفاده  modernizationنوسـازي ( 
نوسازي بر اين باور است كه گذار جوامع از نظم سـنتي بـه    ةنظري ).30: 1383 محموديان،

 هـا  هو خرد و در بين تمامي گرو ،نظم مدرن باعث تغييراتي در سطوح مختلف كالن، مياني
 ،ها ه، خواستها، انتظارها ارزشموجب دگرگوني در  ودخ خودي بهشده است و اين تغييرات 

  ).326: 1377و ... خواهد شد (اينگلهارت، 
كـه در جريـان نوسـازي     كـرد نوسازي چنين تبيين  ةنظريوان بر مبناي ت مياين نكته را 

، اي هسـته  ةخـانواد ود. فرايند نوسازي با تـرجيح  ش ميمحوري به فردمحوري تبديل  خانواده
با انتخـاب آزاد  هاي  ازدواجو  ،زنان، گسترش تحصيالت عمومي، شهرنشيني بهبود موقعيت

  ند.ك ميتشكيل خانواده در سنين باالتر را تشويق 
و نهادهاي ديگـر  ها  سازماندر جريان نوسازي بسياري از كاركردهاي قديمي خانواده به 

نـد و  ك مـي ندي خويشـاو  ةشبكين نشاجتماعي را جا ةشبكود. اين تغيير كاركرد ش ميواگذار 
ود. فردگرايي ش ميتبديل   ،كه بر فردگرايي استوار است ،اي ههست ي، خانواده به واحددرنتيجه

از تصميمات مربوط به زندگي اعضـاي خـانواده، ماننـد    اي  هبدين معني است كه بخش عمد
كـه   ،د. ايـن فردگرايـي  نكنخود افراد اتخاذ  راتشكيل خانواده و ازدواج،  بارةدري گير تصميم
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شدن آن  ي و عمليگير تصميمفرايند  ،بر سرنوشت خود تلقي شود فرد تر بيش تسلطواند ت مي
، شـروع  رو ايـن نـد. از  ك ميد، متحول ش ميخانواده انجام  از سويرا، در مقايسه با زماني كه 

  ).30: 1383 نوسازي با تأخير در تحقق تصميمات فردي هماهنگ است (محموديان،
اسـتاندارد زنـدگي بـراي بعـد از ازدواج      در هايينوسازي با ايجاد انتظاراز سوي ديگر، 

 گتابي و غفاري،پور  حبيب( شود سن ازدواج مي در تأخير درنتيجهازدواج و  درباعث ترديد 
جوانان  هاي توقع شود مياقتصادى جامعه عاملي است كه باعث  ةتوسع، درواقع). 27: 1390

جـا و   باال و يـا احيانـاً بـي    هاي ازدواج آنان اثر بگذارد. توقعر سن دسير صعودى بپيمايد و 
و  ،وسـايل رفـاهى   ،اتومبيـل  ،شخصى ةخانهمسر آينده بايد داراى  كه ايننادرست از قبيل 

و يا فالن قيافـه باشـد موجـب     ،تحصيالت عالى ،غيره باشد يا صاحب فالن پست و عنوان
 اعمـال  هـا  هكه از طرف جوانان يا خانواد ها ع. اين توقشود موقع جوانان مي بهكاهش ازدواج 

تأخير  اسبابتواند  نباشد، ميها  واقعيتدر صورتي كه در سطح معمول و منطبق با د شو مي
  در سن ازدواج جوانان را فراهم آورد.

 هـا  هيـ تكثـر نظر ي اجتماعي و انسـاني و  ها هخصلت چندبعدي پديد علت به، درمجموع
از طريق گزينش تلفيقي  كنيم، درخصوص زواياي گوناگون ازدواج، در اين تحقيق سعي مي

ي مرتبط و مقتضي، به شناخت و تبيين بهتري از نگرش منفي بـه ازدواج و  ها هبهينه از نظري
ات محققـان  يو نظر ها ه، پس از بررسي ديدگادرواقع. بيمياداليل افزايش سن ازدواج دست 

مل مؤثر در افزايش سن ازدواج و تغيير معيارهاي انتخاب همسر و مسائل علل و عوا بارةدر
بـه   را نظري مورد استفاده در اين مطالعـه  چهارچوبو مشكالت مرتبط با ازدواج جوانان، 

 :كنيم بررسي ميشرح ذيل 

نوســازي تحــوالت ازدواج و مســائل و مشــكالت ناشــي از آن را بــه تغييــرات  ةنظريــ
شـدن،   يعني سه جريان صنعتي ،ظهور نيروهاي جديد اجتماعي علت بهساختاري در جامعه 

، براساس اين نظريـه ). 83: 1388 ،پور كاظمي(داند  مي بطتمر و آموزش همگاني ،شهرنشيني
خـانواده، افـزايش     افـزايش تحصـيالت،    در اين مطالعه نقش عوامل تغييـر الگـوي ازدواج،  

 .اند شدهبررسي زدواج و تضعيف باورهاي ديني در نگرش به ا ،ها توقع

اجتمـاعي   اي اي است كه در قالب مبادله مبادله، ازدواج پديده ةنظريبر اساس  ،نينچ هم
ر معيارهاي انتخـاب همسـر   د ،يعني داده و ستانده ،و عناصر مربوط به مبادله شود انجام مي

نند ازدواج خود ك مياجتماعي باالتر سعي هاي  موقعيتجوانان براي كسب  .گذارند ميتأثير 
ـ ي گيـر  تصـميم مبادلـه،   ةنظريـ را به تأخير بيندازند. طبـق   ازدواج نـوعي تصـميم بـه     رايب

و منـافع حاصـل از ازدواج را در    ها هاست و شخص ارزيابي عقالني از هزينگذاري  سرمايه
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نقش عوامل ترديد در انتخاب همسر، ترس از   ،براساس اين نظريه ).84 گيرد (همان: نظر مي
  .اند هشدو اختالف بين والدين بررسي  ،ها آينده، افزايش انحراف

سنگيني مخـارج    عوامل وضعيت اقتصادي، تأثير ،اقتصادي ةنظريبراساس   عالوه بر اين،
  .اند هشد  بررسيازدواج در نگرش به ازدواج هاي  سنتو  ،ازدواج، مشكالت مسكن

  :شوند ميل تدوين ي تحقيق به شرح ذيها هفرضي ،با توجه به مباحث فوق
خـانواده،    افزايش تحصـيالت،   بين تغييرات ساختاري در جامعه (تغيير الگوي ازدواج،ـ 

 و تضعيف باورهاي ديني) و نگرش منفي به ازدواج رابطه وجود دارد. ،افزايش توقعات

و منافع حاصل از ازدواج (ترديـد در انتخـاب همسـر،     ها هبين ارزيابي عقالني از هزينـ 
و اختالف بين والدين) و نگرش منفي بـه ازدواج رابطـه    ،ها ترس از آينده، افزايش انحراف

 وجود دارد.

و  ،سنگيني مخارج ازدواج، مشكالت مسكن  بين عوامل اقتصادي (وضعيت اقتصادي،ـ 
 وجود دارد.ازدواج) و نگرش منفي به ازدواج رابطه هاي  سنت

 

  روش تحقيق. 3
و اطالعات تحقيق با اسـتفاده از   است) social surveyاين مطالعه از نوع پيمايش اجتماعي (

ه است. در اين پـژوهش، بـراي سـنجش    شدآوري  جمع ،توأم با مصاحبه ،نامه پرسش روش
 هشـد ي مربوط در قالب طيف ليكرت استفاده ها هاز متغيرهاي اصلي پژوهش از گوي هريك

 هاي هو محاسب spssكامپيوتري  ةبرنامي تحقيق، با استفاده از ها هآوري داد است. پس از جمع
  .اند شدهتجزيه و تحليل ي تحقيق ها هآماري مربوطه، يافت

  
  آماري و حجم نمونه جامعة. 4

 1391سال) شهرستان كاشان در سـال   65- 15آماري پژوهش شامل جمعيت فعال ( جامعة
حجم نمونه تعيين و  منزلة بهنفر  620ي كوكران تعداد گير نمونهي از فرمول گير بهره. با است

  ند.شدبا استفاده از روش تصادفي افراد مورد مطالعه انتخاب 
  
  ي پژوهشها هيافت. 5

بـين   ةتحقيق توصيف و پـس از آن رابطـ   ةوابستمتغيرهاي مستقل و  نخست در اين بخش،
  .تاس  شدهتجزيه و تحليل متغيرهاي تحقيق 
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 مشخصات فردي 1.5

ـ  را درصـد  4/62و  انمـرد  را يـان گو پاسـخ درصد از  6/37  ي تحقيق،ها هبراساس يافت  انزن
ديـپلم و   ين ميزان تحصيالت مربوط به تحصـيالت در حـد فـوق   تر بيش و دهند تشكيل مي

 ريـ درصـد ز  9/17 ،درصـد ديـپلم   2/39  سطح تحصيالت درصد)، 36ليسانس بوده است (
لحاظ وضعيت  بهيان گو پاسخ. بررسي وضع استليسانس و دكتري  درصد فوق 9/3 و  پلم،يد

  .اند درصد شاغل 2/38يان غيرشاغل و گو پاسخدرصد از  7/47هد د مياشتغال نشان 
  
 ر نگرش منفي به ازدواج و تأخير سن ازدواجدعوامل مؤثر  2.5

ر نگـرش بـه ازدواج و تـأخير در سـن ازدواج     دعامل مـؤثر   84 ،درمجموع ،در اين مطالعه
از  هريـك ه و براسـاس آن نقـش   شـد عامـل جمـع    15عوامل در  همة .است  هشدبررسي 

ر تأخير سن ازدواج از ديـدگاه  دفوق و ميزان تأثير هر گويه از متغيرها  ةگان پانزدهمتغيرهاي 
عوامل فوق نشان  از هريكميانگين هر گويه در  1ه است. در جدول شديان بررسي گو پاسخ

  داده شده است.

≤1ميانگين ( ةمقايس .1جدول    ر نگرش منفي به ازدواج و تأخير سن ازدواجد) عوامل مؤثر 3≤

عوامل
  

يم ها هيگو
يانگ

عوامل ن
  

يم ها هيگو
يانگ

 ن

خانواده
 

  نيوالد سوي ازانتخاب همسر فرد  يها مالك رفتنيپذن
 همسر انتخاب يبرا نيوالد نظر ليتحم

 ناموفق از طرف خانواده يها  ازدواجطرح 

 خانواده يمهارت الزم و كاف نداشتن

 فرزندان ازدواج راه سر بر نيوالد يتراش مانع

 موقع فرزندان از ضرورت ازدواج به نيوالد يناآگاه

 مورد خانواده يب يها يريگ سخت

 در ازدواج نينكردن والد تيحما

  نيوالد سوي ازو  يصورت سنت انتخاب همسر به
 همسر ياقتصاد تيوضع بر خانواده ديتأك

 فرزند دختر ژهيو فرزند به ليتحص ةخانواده به ادام ديتأك

 سن بياعتقاد به ازدواج فرزندان به ترت

  پسر براي فهيوظ  گذراندن نظام دربارة يريگ سخت

97/1  
91/1  
93/1  
99/1  
05/2  
22/2  
29/2  
04/2  
80/1  
29/2  
20/2  
29/2  
12/2  

افزا
ي

 ش
انحرافات

  

 يگسترش فساد اخالق

 ادياعت به پسرها شيگرا

 ييزناشو يبه تعهدات زندگ يياعتنا يب

 جوانان از فرهنگ غرب يالگوبردار

 يابانيخ يها يرواج دوست

 به جنس مخالف ياعتماد يب

 همسر انتيترس از خ

 جامعه در طالق شيافزا

 يترس از همسرآزار

 جوانان يطلب تنوع

  يزيگر تيمسئول

46/2  
35/2  
50/2  
36/2  
55/2  
37/2  
26/2  
23/2  
83/1  
25/2  
31/2  
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وضع
تي

 
اقتصاد

 همسر ياقتصاد تيوضع بر خانواده ديتأك  ي

 يفقر خانوادگ

 يدرآمد كاف نداشتن

  يزندگ يها هنيهز و معاش نياز تأم ينگران

29/2  
23/2  
46/2  
ترد  59/2

 دي
 در

انتخاب
 

همسر
  

 ازدواج يكردن فرد مطمئن برادايپ يسخت

 آل دهيهمسر ا افتنين

 همسر انتخاب در ديترد

  همسر انتخاب در حد از شيوسواس ب

36/2  
23/2  
24/2  
23/2  

افزا
ي

 ش
توقع
ها 

  

  توقعات شيافزا باالتر، التيتحص
 جوانان انتظارات سطح شيافزا

 همسر دربارة تيحساس و دختران توقعات شيافزا

 طرف) افةيو ق پي(ت يتوقعات جسمان

  خواستگارانباالرفتن توقعات و ردكردن 

58/2  
61/2  
60/2  
46/2  
53/2  

س از آ
تر

ي
نده

  

 يترس از ناسازگار

 نبودن در ازدواج ترس از موفق

با  يترس از نداشتن تفاهم اخالق
 همسر

 خانواده ليترس از تشك

  ندهيآ دربارة ديترد

13/2  
31/2  
23/2  
07/2  
06/2  

 يب
كار

 و اشتغال نداشتن يكار يب  ي

 نداشتن شغل مناسب

  ندهيآ يزندگ يبرا نيتضم نبود ؛يدرآمد ناكاف

69/2  
53/2  
سنگ  58/2

يني
 

مخارج
 

ازدواج
  

 يعروس و عقد نيسنگ يها هنيهز

از طرف  نيسنگ ةيگرفتن مهر
 دختر

  هيزيجه ةيمربوط به ته يها هنيهز

49/2  
53/2  
48/2  

مشكالت مسكن
  

 نداشتن مسكن

  بها مسكن و اجاره يگران
42/2  
55/2  

اختالفات والد
ني

  

 نيوالد يزندگتجارب تلخ 

  نيوالد هاي و اختالف ها همشاجر
09/2  
83/1  

سنت
ها 

 ي
ازدواج

 نيوالد سوي ازو  يصورت سنت انتخاب همسر به  

 سن بياعتقاد به ازدواج فرزندان به ترت

 كاهش نقش خانواده در ازدواج فرزندان

  يو فرهنگ يسنت يها تزلزل ارزش

80/1  
29/2  
92/1  
ييتغ  22/2

 ر
الگو

 ي
ازدواج

 ازدواج يدر الگو يدگرگون  

 آزاد ياعتقاد به داشتن زندگ

 ازدواج اهداف رييتغ

  همسر ةانتخاب آزادان
  ازدواج نديشدن فرا يطوالن

09/2  
13/2  
15/2  
08/2  
00/2  

باورها
يد ي

ين
 يمعنو يها شدن ارزش رنگ كم  

 ينيكاهش اعتقادات د

  شدن توكل به خداوند كم

48/2  
44/2  
50/2  

افزا
ي

 ش
تح

يص
الت

  

 ليتحص ةخانواده به ادام ديتأك
  فرزند
 يعموم التيگسترش تحص

 يعال التيتحص به شيگرا

 التيتحص ةشدن دور يطوالن

 دختران التيتحص شيافزا

  سكونت محل از خارج در ليتحص

20/2  
17/2  
39/2  
44/2  
60/2  
11/2  

كاركرد رسانه
ها 

  

  ها مناسب ازدواج از طرف رسانه يارهاينكردن مع ارائه
 ها هرسان در مناسب ازدواج يهيتوج ةبرنامنكردن  ارائه

  ها لمياز ازدواج در ف يمنف ريتصو ةارائ

96/1  
94/1  
11/2  
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اشـتغال از   نداشـتن ي و كار بيهد عامل د ميمربوط نشان هاي  ميانگينگونه كه  همان
 درنتيجـه ر نگـرش منفـي بـه ازدواج و    دين تـأثير را  تـر  بيششده  بررسيعامل  84ميان 

افزايش سن ازدواج در جامعه داشته است. پس از آن، عوامل افزايش توقعـات و سـطح   
افزايش سطح تحصـيالت دختـران و    ،افزايش توقعات دختران ويژه به ،انتظارات جوانان

نگرانـي از تـأمين معـاش و     ،اشتغال و درآمد كافي نداشتن ،افزايش توقعات ناشي از آن
اساسـي در ايـن    يتضمين براي زندگي آينده نقشـ  نداشتننوعي  بهو  ،ي زندگيها ههزين

  .ندكن مينوع نگرش ايفا 
بنـدوباري   افزايش سن ازدواج شيوع بير دعوامل مؤثر  از جمله براساس نتايج پژوهش،

 و ي،دار دينكاهش ميزان  ،به تعهدات زندگي زناشويي، گسترش فساد اخالقياعتنايي  بيو 
. عالوه بر آن، استمعنوي و توكل به خداوند متعال در بين جوانان هاي  ارزششدن  رنگ كم

 ،به جنس مخالفاعتنايي  بي ،در ازدواج نبودن ترس از موفق ،گريزي، ترس از آينده مسئوليت
خياباني دختـر و  هاي  دوستيبا توجه به رواج  ،كردن فرد مطمئن براي ازدواج و سختي پيدا

  .ندشو مين محسوب ازدواج جوانا ةعمداز موانع  ،پسر
نـد برخـي از   ك مـي از عوامل ديگري كه در تأخير سن ازدواج جوانان نقش مهمي ايفـا  

 ةخـانواد خاص خانوادگي مانند اعتقاد به ازدواج فرزندان به ترتيب سـن، تأكيـد   هاي  سنت
تحميـل   ،خـانواده مورد  هاي بي گيري سخت ،خواستگار ةوظيف  نظام ةدورگذراندن  بردختر 
نـاموفق از طـرف   هاي  ازدواجكشيدن  رخ و نيز به ،والدين براي انتخاب فرزندان هاي ديدگاه

مهـارت الزم و   نداشـتن ازدواج،  امـر  والـدين در  نكردن حمايت  ،باره. در اين استخانواده 
و نيز كاهش نقش خانواده در ازدواج فرزندان از عوامل اساسي تـأخير سـن    ،كافي خانواده

  .آيند مي شمار بهازدواج 
با توجه به اهميت نقش خانواده در ازدواج فرزندان، عـالوه بـر تـأثيرات فـوق، تأكيـد      

موقـع فرزنـدان،    بـه تحصيل فرزند، ناآگاهي والدين از ضـرورت ازدواج   ةادامبه  ها هخانواد
 و زنـدگي والـدين،  هـاي   سـختي تأكيد خانواده بر وضعيت اقتصادي همسر، تجارب تلخ و 

والدين در ايجاد نگرش منفي به ازدواج در بين  از سويانتخاب همسر هاي  مالك نپذيرفتن
اين امـر   بيانگر. عالوه بر موارد فوق، نتايج پژوهش استجوانان و تأخير سن ازدواج مؤثر 

 ،طلبي جوانان، ترس از خيانـت همسـر   است كه عوامل رواني و اجتماعي خاص مانند تنوع
، وسواس بيش از حد در انتخاب همسر، ترس آل ايدهر ترديد در انتخاب همسر، نيافتن همس

در ايجاد نگرش منفي به ازدواج و  يسازگارناترس از  و تفاهم اخالقي با همسر، نداشتناز 
  نيز تأخير سن ازدواج مؤثرند.
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 پژوهش نتايج. مؤثرند ازدواج به شهروندان نگرش در گروهي يها هرسان ديگر، سوي از
 مناسـب  معيارهاي نكردنارائه و ها هرسان در مناسب ازدواج بخشيآگاهي نبود هدد مي نشان

  .است جوانان ازدواج سن تأخير در مؤثر عوامل از يكي منزلة به ها هرسان طرف از ازدواج
يـان از  گو پاسـخ جدول توزيع پراكندگي ارزيابي  ،فوقهاي  شاخصبا توجه به مجموع 

  است.  هشدفوق در نگرش منفي به ازدواج در ذيل ارائه  ةگان پانزدهاز عوامل  هريكتأثير 

   تأثير از گويان پاسخ ارزيابي مقايسة قابل هاي آماره و پراكندگي توزيع. 2 جدول
  ازدواج به منفي نگرش در مؤثر عوامل

يمتغ
حداقل  ر

حداكثر  
  

يم
يانگ

انحراف مع  ن
اري

 

يمتغ
حداقل  ر

حداكثر  
  

يم
يانگ

انحراف مع  ن
اري

 

 شيافزا  88/4 93/26 39 13  خانواده
  27/2 68/12 15 2  توقعات

 تيوضع
  ياقتصاد

 شيافزا  82/1 51/9 12 4
  09/3 39/16 18 6  التيتحص

 انتخاب در ديترد
  همسر

 يها سنت  02/2 003/9 12 2
  77/1 18/8 12 4  ازدواج

  75/2 79/10 27 4  ندهيترس از آ  46/1 74/7 9 2  يكار يب
 يالگو رييتغ

  ازدواج
كاركرد   30/2 34/10 15 4

  79/1 98/5 9 2  ها رسانه

 مخارج ينيسنگ
  ازدواج

 فيتضع  68/1 49/7 9 3
  84/1 38/7 9 3  ينيد يباورها

 شيافزا
  ها انحراف

 هاي اختالف  38/5 65/27 36 3
  29/1 86/3 6 1  نيوالد

    20/1 96/4 6 2  مشكالت مسكن
  

 نگرش به ازدواج 3.5

گويـه در   هشـت تحقيق با استفاده از  ةوابستمتغير  منزلة بهنگرش افراد به ازدواج  جا در اين
از  هريـك يـان بـه   گو پاسخهاي  پاسخه است. در جدول زير شدقالب طيف ليكرت بررسي 

  .است دهشي طيف ارائه ها هگوي
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  ي نگرش به ازدواجها هيان به گويگو پاسختوزيع فراواني و درصدي پاسخ  .3جدول 

  ها گويه
 كامالً
  مخالف

  موافق  تاحدودي  مخالف
 كامالً
  موافق

 6/7 0/11 3/17 3/29 7/34  .ندارد آن با فرقي و است زندگي مراحل ساير مانند هم ازدواج

 4/35 3/35 9/14 9/8 5/5  .كرد ازدواج روزي يك بايد باالخره

 او با نبايد نشده خود مقابل طرف عاشق كه موقعي تا آدم
  .كند ازدواج

0/12 5/28 2/23 4/16 9/19 

 به او با بتوان كه كرد انتخاب ازدواج براي را كسي بايد
  .رسيد كمال

5/2 1/1 4/8 7/33 4/54 

 1/70 3/20 9/4 4/2 3/2  .گرفت كمدست را آن نبايد و است مهمي موضوع ازدواج

 دست به توانمي كه هاييفرصت از بسياري كردن،ازدواج با
  .رودمي دست از آورد

7/29 6/32 8/24 3/8 7/4 

 1/3 7/2 1/11 8/32 2/50  .بماند مجرد و نكند ازدواج عمر آخر تا توانستمي آدم كاش

 9/3 8/2 2/10 1/36 1/47  .او سود تا شودمي تمام آدم ضرر به تر بيش ازدواج

يان گو پاسخجدول توزيع پراكندگي نگرش منفي  ،فوقهاي  شاخصبا توجه به مجموع 
  ه است.شدبه ازدواج در ذيل ارائه 

  يان به ازدواجگو پاسخنگرش منفي  ةمقايسي قابل ها هتوزيع پراكندگي و آمار .4جدول 
  اريانحراف مع  نيانگيم  دامنه  حداكثر  حداقل  ريمتغ

  83/3 71/17 22 31 9  نگرش منفي به ازدواج

ـ ، 31باالي نمرات  ةكرانبا توجه به جدول فوق،  تغييـر  ة و دامنـ  ،9پـايين نمـرات    ةكران
يـان برابـر بـا    گو پاسـخ ة نمـر بوده است، ميانگين  22آماري مورد بررسي  جامعةنمرات در 

بـا فواصـل مسـاوي     3تغيير به عدد  ةدامن. با تقسيم است 83/3و انحراف معيار آن  ،71/17
  دست آمده است. هبجدول توزيع فراواني زير 

  يان به ازدواجگو پاسختوزيع فراواني و درصدي ميزان نگرش منفي  .5جدول 
 درصد يفراوان موارد

 6/30 190 كم

 6/47 295 متوسط

 8/21 135 زياد

 0/100 620 جمع
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يان به ازدواج گو پاسخدرصد از  6/30ي جدول فوق، ميزان نگرش منفي ها هبراساس يافت
  .استدرصد در حد زياد  8/21و  ،درصد متوسط 6/47در حد كم، 

  
  ها هتحليل يافت 4.5

بـين   ةرابطـ متغيـره،   تكگي پيرسون و رگرسيون بست همدر اين بخش، با استفاده از ضريب 
  ه است.شدمتغيرهاي تحقيق تحليل 

  تجزيه و تحليل دومتغيره 1.4.5
بين متغيرهاي مستقل تحقيق شامل نقش خانواده و طرز تلقي والدين از  ةرابطدر اين مطالعه 

، هـا  هب خانواده، افزايش توقعات جوانان و خـانواد ازدواج فرزندان، وضعيت اقتصادي نامناس
، سنگيني مخارج ازدواج، گسـترش  بها اجارهاشتغال، مشكل مسكن و افزايش  نبودي و كار بي

، ترديد در انتخاب همسر، ترس از آينده، گسـترش تحصـيالت و آمـوزش عـالي،     ها انحراف
ي گروهـي، كـاهش   هـا  همربوط به ازدواج، تغييـر الگوهـاي ازدواج، نقـش رسـان    هاي  سنت

 ،تحقيق ةوابستمتغير  منزلة به ،والدين با نگرش منفي به ازدواج هاي اختالف و باورهاي ديني،
  ه است.شدبررسي 

 يان به ازدواجگو پاسخغيرهاي مستقل تحقيق و نگرش منفي تبين م ةرابط .6جدول 

ش منفي به ازدواج
نگر

  

 مسكن تيوضع  كاري بي  توقعاتافزايش وضعيت اقتصادي  خانوادهمتغيرهاي مستقل
r 182/0 282/0 209/0 200/0 007/0 

Sig 042/0 028/0 001/0 013/0 869/0 

متغيرهاي مستقل
 مخارج ينيسنگ

  ازدواج
 هاي انحراف

  اجتماعي
كاركرد نامناسب 

 ها رسانه

ترديد در 
انتخاب همسر

تحصيالت شيافزا

r 230/0 155/0 197/0 - 044/0 057/0 

Sig 000/0 050/0 016/0 080/0 060/0 

متغيرهاي مستقل
 يتغيير الگوها
 ازدواج

  ترس از آينده
 باورهاي فيتضع

 ديني

 هاي اختالف
 والدين

ازدواج يها سنت

r 066/0 151/0 257/0 144/0 021/0 

Sig 104/0 010/0 000/0 227/0 598/0 

وضـعيت اقتصـادي، افـزايش      هد بـين متغيرهـاي خـانواده،   د ميي تحقيق نشان ها هيافت
اجتمـاعي و اخالقـي، كـاركرد     هـاي  ي، سـنگيني مخـارج ازدواج، انحـراف   كار بي، ها توقع
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و تضعيف باورهاي ديني با متغير نگرش منفي بـه ازدواج   ،، ترس از آيندهها هنامناسب رسان
ي مستقل از متغيرها هريكبين  ةرابط رةوجود دارد. نتايج فعاليت آماري دربا يمعنادار ةرابط

كـاركرد   رةجـز دربـا   بـه گي پيرسـون،  بست همو نگرش منفي به ازدواج با استفاده از ضريب 
درصـد تأييـد    99و  95در سطح اطمينان را  يدارامعنگي مثبت و بست هم، ها هنامناسب رسان

  ده است.كر
  متغيري يكرگرسيون  2.4.5

. شـود  مـي ي بينـ  پيشيك متغير مستقل  از طريقيك متغير وابسته  متغيري يكدر رگرسيون 
مقـدماتي وجـود    ةمطالعـ است كه از طريق پذير  امكاني وقتي بين پيشعمل  ،لحاظ آماري به
ي بينـ  پـيش باشد، تر  قويگي بست هم چه هرشده باشد.  ينمع yو  xگي بين متغيرهاي بست هم
  ).170: 1389 است (زارع و همكاران،تر  دقيقنيز 

  ر نگرش منفي به ازدواجدنتايج رگرسيون عوامل مؤثر  .7جدول 
 ريمتغ

  كننده ينيب شيپ
  ها شاخص

  R R2 B  Beta  F  t  sig  مالك ريمتغ

  خانواده

 منف
ش
گر
ن

 ي
واج

 ازد
به

  

082/0  007/0  064/0  082/0  158/4  039/2  042/0  
 تيوضع
  ياقتصاد

088/0  008/0  186/0  088/0  851/4  203/2  028/0  

  007/0  710/2  345/7  109/0  184/0  012/0  109/0  توقعات شيافزا
  013/0  485/2  174/6  100/0  261/0  010/0  100/0  يكار يب

مشكالت 
  مسكن

007/0  000/0  022/0  007/0  027/0  166/0  869/0  

 مخارج ينيسنگ
  ازدواج

130/0  017/0  298/0  130/0  493/10  239/3  001/0  

 شيافزا
  ها انحراف

055/0  003/0  039/0  055/0  905/1  380/1  168/0  

  210/0  254/1  572/1  051/0  072/0  003/0  051/0  ندهيترس از آ
 در ديترد
  همسر انتخاب

044/0  002/0  083/0  044/0  170/1  081/1  280/0  

 شيافزا
  التيتحص

057/0  003/0  070/0  057/0  982/1  408/1  160/0  
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 يها سنت
  ازدواج

021/0  000/0  046/0  021/0  278/0  527/0  598/0  

 يالگو رييتغ
  ازدواج

066/0  004/0  110/0  066/0  655/2  629/1  104/0  

كاركرد نامناسب 
  ها رسانه

097/0  009/0  207/0  097/0  800/5  408/2  016/0  

 فيتضع
  ينيد يباورها

157/0  025/0  328/0  157/0  578/15  947/3  000/0  

 هاي اختالف
  نيوالد

014/0  000/0  042/0  014/0  122/0  349/0  727/0  

 خـانواده  عوامـل  از هريـك  بـراي  شـده محاسـبه  F آمـارة  مقدار فوق، جدول براساس
 سـنگيني  ،)17/6( يكـار  بـي  ،)34/7( توقعات افزايش ،)85/4( اقتصادي وضعيت ،)15/4(

 دينـي  باورهـاي  تضـعيف  و ،)800/5( ها هرسان نامناسب كاركرد ،)49/10( ازدواج مخارج
 در مـذكور  عوامـل  ،بنـابراين . اسـت  بـوده  معنـادار  درصـد  95 اطمينان سطح در) 57/15(

 دينـي  باورهـاي  تضـعيف  عوامـل  كـه  اي گونهبه .ندمؤثر ازدواج به منفي نگرش يبين پيش
 و ،توقعـات  افـزايش  ازدواج، مخارج سنگيني عوامل آن از بعد و كنندهيبين پيش ترين قوي
  .دارند قرار ها هرسان نامناسب ردكارك

  
  گيري نتيجه. 6

موقـع و   بـه  نكـردن  محققـان، ازدواج هاي  پژوهشيج او نتنظران  صاحببا توجه به مباحث 
و مفاسد اخالقي ها  بحرانكشاند و انواع  ميمناسب جوانان بنيان نهاد خانواده را به سستي نا

 در خودكشـي، فـرار از خانـه، خودفروشـي    موجب . اين امر شود و اجتماعي را موجب مي
. بر اين مبنا، الزم است توجـه و  شود مي در شخصيت و خانواده و اجتماع و تزلزل ،جوانان

و اقتصـادي   ،اجتمـاعي، فرهنگـي   هـاي  ريزي برنامهرسيدگي به امر ازدواج جوانان در صدر 
 جامعه قرار گيرد.

 منزلـة  به ازدواج رد مؤثر متعدد عوامل و جوانان نيازهاي بحث پيچيدگي ديگر، سوي از
 بـراي  نـد ك مـي  ايجـاب  ،اجتماعي و ،مياني فردي، سطوح در خانواده نهاد گيريشكل بنيان

 يهـا  هحـوز  در متعـددي  هـاي پـژوهش  ازدواج پديـدة  زوايـاي  و ابعـاد  ينتر مهم شناخت
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آن تـر   عميقو تر  گسترده هر چهو ديني صورت گيرد تا با شناخت  ،شناختي اجتماعي، روان
  د.كرهاي عملياتي مناسب و مؤثري در اين زمينه شناسايي و اجرا كار راهبتوان 
 در والـدين  هـاي  اخـتالف  و هـا  همشاجر خانوادگي، هايبحران ،يانگو پاسخ ديدگاه از

 طـرح  و ،ازدواج از منفـي  تصـوير  ارائـة  ،والـدين  طرف از ازدواج تحميل عوامل زندگي،
 نيـز  آنـان  از بخشـي . است هشد ازدواج از هراس موجب آنان سوي از ناموفق هايازدواج

 در كافي و الزم هايمهارت زيادي حد تا ها هخانواد و والدين كه اندكرده تأكيد نظر اين بر
 از والـدين  معتقدنـد  يـان گو پاسـخ  از بـااليي  نسـبتاً  درصـد . ندارنـد  را جوانان ازدواج امر

 و هـا گيـري سـخت  ايـن  بر عالوه و ندارند آگاهي خود فرزندان موقعبه ازدواج ضرورت
 ازدواج بـه  جوانـان  نداشتنگرايش موجب زيادي حد تا فرزندان از والدين نكردنحمايت

 ازدواج گيريشكل در تواندمي خانواده كه سزايي هب تأثير و فوق موارد به توجه با. شود مي
 يها هبرنام ،ها هرسان( ها هخانواد زمينة در گذاريسرمايه و كار باشد، داشته فرزندان مناسب
 و ايمنطقـه  هـاي سـازمان  و ،دانشگاه و پرورش و آموزش هايفعاليت ي،اتتبليغ و مذهبي
 اساسـي  اهميـت  از) هـا شـهرداري  تفريحـي  و رفاهي سازمان و شهر شوراي چون محلي

 ديگـر  و فـوق  نهادهـاي  مسـئوالن  از مركـب  شورايي دباي ،زمينه اين در. است برخوردار
 تحقـق  منظـور  بـه  و شـود  انجام بارهايندر الزم هايريزيبرنامه و تشكيل مربوط نهادهاي
 نيـز  مـوارد  گيـري  پـي  متـولي  نهادهـا،  ميان فعاليت تقسيم با است الزم مربوط هاي برنامه

  .شود مشخص
تأكيـد  يـان بـر ايـن نكتـه     گو پاسـخ از  تعداد بسـياري د نهد ميي پژوهش نشان ها هيافت
ي گروهي معيارهاي مناسـب ازدواج بـراي جوانـان را ارائـه و تبيـين      ها هكه رساناند  داشته
ي مناسب تـوجيهي ازدواج  ها هبرنام ةارائبخشي و  آگاهي نبود بر . به همين ميزان،اند نكرده

يان معتقدنـد  گو پاسخاين امر، درصد بااليي از  ا وجودبه است. شدتأكيد  ها هرسان از سوي
نگرش منفـي بـه ازدواج در    بروز مربوط موجبهاي  يلمفتصوير منفي از ازدواج در  ةارائ

 .شود  بين جوانان مي

 ويـژه  بـه  ،اخيـر، افـزايش سـطح تحصـيالت     ةدهـ عالوه بر اين، براساس تجارب چند 
با تأخير سن ازدواج آنان همراه بـوده اسـت. بـر ايـن مبنـا، جوانـان و        ،تحصيالت دختران

ازدواج را به تأخير بيندازنـد.   دباي نند براي موفقيت در تحصيل ك ميي آنان تصور ها هخانواد
سـاختارهاي مناسـب چـون خوابگـاه متـأهالن، اشـتغال        نبـود در كنار اين تصور عمومي، 

يي را بـراي  دانشـجو هـا امكـان ازدواج در دوران    و ماننـد آن  ،درازمدتهاي  واموقت،  پاره
، با توجه به گسترش روزافزون زمينهر اين د. دكن يان با مشكل مواجه ميدانشجوبسياري از 
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مناسـب  هـاي   زيرساختايجاد  براي، الزم است ها هتكميلي در دانشگا تي تحصيالها هدور
 .دشو انجاممطلوب  هاي چون عوامل ذكرشده در باال اقدام

ي پژوهش حاضر نشان داده است، در شرايط فعلي، افـزايش سـطح   ها هنان كه يافتچ هم
و ايـن امـر در ابعـاد     اسـت همـراه   متعـدد تحصيالت با افزايش توقعات جوانان در مسائل 

و  نمايـد  رخ مـي توقعـات مـادي زنـدگي     و انتخاب نوع زندگي، انتخاب همسـر،  گوناگونِ
يق حـاكي از ايـن امـر اسـت كـه      . نتايج تحقآورد ميتأخير در سن ازدواج را فراهم  اسباب

كه تحصيالت باالتر موجب باالرفتن توقعات  اند تأكيد كرده اين نكته بر يانگو پاسخاكثريت 
در  ويژه بهدر فرهنگ عمومي جامعه و  دباي . بر اين مبنا، شود و مشكل در انتخاب همسر مي
رشـد شخصـيتي    منظـور  بـه تخصصي و علمـي،  هاي  مهارتمراكز آموزش عالي، عالوه بر 

و ريـزي   برنامـه معيارهاي اساسي زندگي مبتنـي بـر رشـد و تعـالي جوانـان       ةارائجوانان و 
 الزم صورت گيرد. هاي اقدام

در امـر  نيـز  را ي و باورهـاي دينـي   دار ديـن ي پژوهش حاضر نقش بسيار مهـم  ها هيافت
بـه اتفـاق    ازدواج نشان داده است. نتايج تحقيق حاكي از اين امر است كه اكثريـت قريـب  

بـه ازدواج   نداشـتن  معنوي را عاملي مـؤثر در گـرايش  هاي  ارزششدن  رنگ كميان گو پاسخ
 ةسـير  بنا برالگوهاي ازدواج صحيح  بارةجوانان در ويژه بهبخشي به جامعه  آگاهي. اند دانسته
تـرويج امـر    هـاي  ن از الزاماو روحاني ،مراجع ديني ،ي علميهها هحوز از سوي(ع)   نامعصوم
شديد مردم به  ةعالقمفاهيم و باورهاي ديني و  هايتأثيرو  جايگاه. با توجه به استازدواج 

آن  ةنامـ  زنـدگي بـا معرفـي    ،سالم و ازدواج مناسـب  ةخانوادالگوهاي  ةارائ(ع)،   اطهار ةائم
 داردصحيح هاي  نگرشسزايي در افزايش آگاهي مردم و ايجاد و تقويت  به تأثير ،بزرگواران

. در ايـن زمينـه، بـا توجـه بـه      دكن ميو گرايش به ازدواج صحيح را در بين جوانان تقويت 
گسترده و عميق آنان با  هاي جماعات در بين مردم و تعامل ةائمن و احضور پررنگ روحاني

يي چـون  ها هدر ما ويژه به ،بخشي مدون و خاص آگاهيي تبليغي و ها هبرنام دباي شهروندان، 
  ي و اجرا شود.بين پيش ،رمضان ماه مبارك

ي از گيـر  بهـره و  ،ديگـر اسـتخراج، تصـفيه    عبـارت  بهاصالح فرهنگ عمومي جامعه و 
بسيار اساسي براي بهبود مسائل اجتماعي و  هاي ضرورتو منابع فرهنگي جامعه از ها  سنت

 ةپديـد سـبب گسـترش    بـه  ،ي اخيـر هـا  هازدواج اسـت. در دهـ   مسـئلة فرهنگي و از جمله 
و مانند  ،شميچ هم، چشم و گرايي تجمل ةروحيو گرايي  مصرفرواج فرهنگ  ،شدن جهاني

جهيزيـه   ةتهيـ  ةهزينـ سـو،   . از يكشود ي بسيار سنگيني بر ازدواج تحميل ميها هها هزين آن
ند. فشار اجتماعي و احساس حفظ ك ميتحميل دختر  ةخانوادفشار مالي بسيار سنگيني را بر 
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ظاهر سـنگين   بهاي  جهيزيه ةتهيآبروي خانواده پيش همسايگان و فاميل خانواده را وادار به 
بـا درصـدهاي بـاال    هاي  وامو اخذ ها  بانكسوي  بهرا  ها هد. اين امر بسياري از خانوادكن مي

از نظر رواني مخالفت چنداني با تأخير ازدواج  ها هرو، بسياري از خانواد  . از اينكند روانه مي
مناسـبي   ةجهيزيتدريج بتوانند  بهآمده  پيش ةفاصلنند در ك ميفكر  چراكهفرزند خود ندارند، 

ازدواج از  جشـن  ي سـنگين ها هبراي فرزند خود تدارك ببينند. از سوي ديگر، تحميل هزين
جواني كه هنوز نتوانسته اسـت   شود ميسبب  ها و مانند آن ،باشگاه، خريد بازار ةهزينجمله 

  .زندباز  ازدواج سر از پا كند و فاقد درآمد است و  دستشغلي براي خود 
با توجه به موارد فوق، بازگشت به فرهنگ و عناصر فرهنگ اسالمي و ايراني مبتني بـر  

اساسي بهبود زندگي  هاي ضرورتمصرف درست و مناسب از  و كردن، قناعت، زندگي ساده
. ايـن امـر   استبخشي به ازدواج و حل معضل تأخير در سن ازدواج  عموميتخانوادگي و 
  .استديني و بومي جامعه هاي  ارزشهمگاني براي بازگشت به  يمستلزم بسيج
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