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چکیده
تأخیـر در سـن ازدواج پدیـده ای اسـت کـه در جهـان معاصـر در تمـام کشـورهای مختلف اعم 
از توسـعه یافته و توسـعه نیافته عمومیـت یافتـه اسـت؛ اگرچـه در جـای جای جهان، اشـتراکات 
فراوانـی در علـل ایـن پدیـده وجـود دارد؛ ولـی می تـوان در هـر منطقـۀ جغرافیایـی و فرهنـگ 
حاکـم بـر آن علتهـای خاصـی را جویا شـد؛ چنانکـه در ایران با توجـه به شـرایط فرهنگی ویژۀ 
آن علت هـا متفـاوت اسـت. ایـن پژوهـش با هـدف توصیـف موانـع ازدواج در بیـن 374 نفر از 
دانشـجویان دانشـگاه ایـام در سـال تحصیلـی 1395 صورت گرفتـه اسـت. روش نمونهگیري، 
طبقـه ای بـوده و بـراي آزمون فرضیه ها و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS اسـتفاده شـده اسـت. 

مهمتریـن یافته هـاي ایـن پژوهـش بدین قرار اسـت: 
     در مقایسـۀ میانگیـن نمـرات عوامل تأثیرگذار بر موانـع ازدواج )اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و بی توجهـی مسـئوالن(، عامـل فرهنگی بـا 3/16 درصد، عامـل اقتصادی بـا 3/12 درصد، عامل 
بی توجهـی مسـئوالن بـا 2/74 درصـد و عامـل اجتماعـی بـا 2/31 درصـد، به ترتیب، بیشـترین 
تـا کمتریـن میانگیـن نمـره را در بیـن نمونۀ مورد بررسـی داشـته اند و در مقایسـه بیـن میانگین 
نمـرات گویه هـای مـورد اسـتفاده بـرای 1. متغیـر عامل فرهنگـی موانـع ازدواج، عیب شـمردن 
جلسـات آشـنایی قبـل از ازدواج بـا 3/88 درصـد بیشـترین نمـره و عیب شـمردن طرح مسـئلۀ 
ازدواج توسـط خانـوادۀ دختـر بـا 2/39 درصـد کمتریـن نمـره؛ 2. متغیـر عوامل اقتصـادی، باال 
بـودن هزینـۀ زندگی با 4/42 درصد بیشـترین نمـره و فاصلۀ طبقاتی دو خانواده بـا 2/44 درصد 
کمتریـن نمـره؛ 3. متغیـر عدم اعطـای وام مورد نیاز بـه زوج های جوان با 3/61 درصد بیشـترین 
نمـره و عـدم حمایـت از ازدواج هـای سـاده بـا 2/08 درصـد کمتریـن نمـره و 4. متغیـر عامـل 
اجتماعـی موانـع ازدواج، وضـع مهریۀ سـنگین بـا 2/96 درصد بیشـترین نمـره و ازدواج پس از 

اتمـام تحصیـات بـا 2/16 درصـد کمتریـن نمـره را از بین گویه هـا به دسـت آورده اند.
واژگان کلیدي: ازدواج، انتخاب همسر، تأخیر در ازدواج، موانع ازدواج.  
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مقدمه
خانـواده یکـی از نهادهـای اجتماعـی اسـت که به لحـاظ تأثیرگذاری بـر اعضای خود 
و سـطوح مختلـف جامعـه از جایـگاه  ویـژه ای برخـوردار اسـت. جایـگاه و نقش آن 
نیـز در میـان نهادهـا یـا گروه هـاي دیگـر اجتماعـي بـه گونـه اي اسـت که بعضـي از 
جامعه شناسـان معتقدنـد هـر گونـه اصـاح جامعه بایـد از خانـواده آغاز شـود )روزن 
بـاوم، 1367: 23(. بـه گفتـۀ ویلیـام جي.گـود، تغییرات ملموسـي در نظام خانـواده در 
جهـان در حـال وقـوع اسـت که همـۀ آنها در نقطۀ مشـترکي با هـم تاقـي دارند. این 
تغییـرات عبارتنـد از: افزایش سـن ازدواج، کاهـش ازدواج هاي ترتیب یافتـه و افزایش 
آزادي در انتخـاب همسـر. در واقـع، عوامل تأثیرگذار در شـکلگیری ازدواج در جوامع 
مختلـف به همگرایي نزدیک مي شـوند )کاظمي پور، 1383: 104(. جوامع انسـاني طي 
دو قرن اخیر، شـاهد افزایش قابل توجه سـن ازدواج بوده اند. این افزایش، نخسـت در 
کشـورهاي اروپایي؛ سـپس در قرن بیسـتم به کشـورهاي در حال توسـعه سرایت کرد 
)لوکاس و میر، 1381: 129(. بر اسـاس نتایج مطالعات موجود، سـن ازدواج در ایاالت 
متحـدۀ آمریـکا از اواسـط دهـۀ 1960 به طرز برجسـته اي در بین جمعیـت آن افزایش 
یافـت؛ بدیـن صـورت کـه نسـبت افـراد ازدواجکـرده در ایـن کشـور در سـال 1960 
برابـر بـا 78 درصـد بود کـه در سـال 2000 به 52 درصـد و در سـال 2005 به کمتر از 
50 درصـد کاهـش یافـت )حبیب پـور گتابـي و ذوالفقـاری ، 1390: 8(. طـي دهه هاي 
اخیـر، پدیـدۀ ازدواج در کشـور ما نیز دسـتخوش تحوالت قابل توجهي شـد. تغییر در 
میانگین سـن ازدواج زنان، نسـبت تجرد، میزان طاق و تغییر در ترکیب جنسـي افراد 
ازدواجنکـرده از جملـه این تحوالت اسـت )زنجانـي و دیگـران، 1378: 59(. میانگین 
سـن در اولیـن ازدواج زنـان شـهری در سـال 1355 برابر بـا 20/2 سـال و در بین زنان 
روسـتایی برابـر بـا 19/1 سـال بوده که در سـال 1395 بـه 23/4 در بین زنان شـهری و 
22 سـال در بین زنان روسـتایی تغییر یافته اسـت؛ یعنی زنان و مردان کشـور نسـبت 
به چهل سـال پیش، سـه سـال و سـه ماه دیرتر ازدواج می کنند. بر اسـاس سرشـماری 
سـال 1395، فاصلۀ میانگین سـن در اولین ازدواج مردان نسـبت به زنان در کل کشـور 
چهار سـال و 4 ماه بیشـتر اسـت که این فاصله نسـبت به سـال 1355 تغییر معناداری 
نیافتـه؛ بـه طوری که در سـال 1395 میانگین سـن در اولیـن ازدواج مردان، 27/4 سـال 
و در بین زنان 23 سـال در کل کشـور محاسـبه شـده اسـت و این نماگر در سال 1355 
بـرای مـردان، 24/1 و بـرای زنـان، 19/7 سـال بـوده اسـت؛ بـه عبارتی در سـال 1395 
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نسـبت به سـال 1355 مردان و زنان به طور متوسـط، 3/3 سـال دیرتر ازدواج کرده اند.
کمتـر از یـک دهـۀ پیـش کـه جمعیت کشـور به مراتـب کمتـر از حاال بـود، طی یک 
سـال، 890 هـزار ازدواج بـه ثبـت رسـید؛ اما ازدواج های ثبتشـده در سـال گذشـته 51 
هـزار مـورد کمتر از سـال پیش از آن اسـت. به رغـم افزایش جمعیت، آمـار ازدواج در 
ایـران از اواخـر دهـۀ 80 مـدام کاهش داشـته و در مقابل، آمار طاق ثبتشـده گاهی هم 

بیشـتر بوده اسـت )سـازمان ثبت احوال، 1391: 56(.
      در حـال حاضـر وجـود مسـائل مختلف اجتماعي بخصوص در شـهرهاي بزرگ، 
شـرایط ازدواج را سـخت و آسـیب ها و معضـات آن را زیـاد کـرده اسـت. ایـن امـر 
نیازمنـد تدبیـر شایسـته و مدیریـت دقیق و کارآمد مي باشـد کـه غفلـت از آن در گذر 
زمـان، عـاوه بـر آسـیب هاي روانـي ای کـه به فـرد وارد مي کنـد، آثـار زیانبـار زیادي 
را بـر اجتمـاع، اقتصـاد، ارزش هـا، اعتقادات و سـایر شـؤنات زندگي تحمیـل خواهد 
کـرد. سـخت بـودن شـرایط ازدواج، بـه طور حتـم به کاهـش آن منجر خواهد شـد و 
آسـیب هاي اجتماعـي فراوانـي از جملـه فسـاد و ناهنجاري هـاي جنسـي را بـه دنبال 
خواهـد داشـت. پژوهـش حاضـر بـر آن اسـت تـا بـا توصیـف موانـع ازدواج در بین 
نمونـه ای از دانشـجویان دانشـگاه ایـام، بـه پدیـدۀ ازدواج، دیدگاه های مطـرح در این 

مـورد و موانـع موجود پیـش روی آن بپـردازد. 

پیشینۀ پژوهش
- معظمي )1382( اظهار داشـته است که طبق آمار سـال 1380، 4073 جوان و نوجوان 
فراري شناسـایي شـده که بیشـتر آنـان دختـر بوده اند و سـن 72% از آنها بیـن 25-16 
سـال بـوده اسـت. تجزیـه و تحلیل ها نشـان مي دهـد درصد قابـل توجهـي از دختران 
فـراري، کسـاني بوده انـد کـه به رغم نیاز شـدید بـه ازدواج و داشـتن خواسـتگارهاي 

متعـدد، والدین آنها با ازدواجشـان مخالفـت کردهاند. 
- تقـوي )1383( در تحقیقـي که به منظور بررسـي عوامل اقدام به خودکشـي بر روي 
500 مـورد انجـام داد بـه این نتیجه رسـید کـه یکي از عوامـل  اصلي و عمـدۀ اقدام به 

خودکشـي در جوانان، فراهم نشـدن زمینۀ ازدواج بوده اسـت.
- صمـدي )1383( معتقـد اسـت کـه معمـوالً زنـان و دختـران بدون همسـر و مجرد 
در جامعـه از نبـود امنیـت خاطـر کافـي در زندگي، محـل کار و تحصیل رنـج میبرند. 
اماکـن عمومـي، خیابان هـا، مراکـز خرید و تفریـح براي زنـان مجرد کمتر امن اسـت؛ 

زهرا طاهری - مرضیه مهربانی - مریم قاسمی پور 
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چنانکـه انـواع مزاحمت ها، متلک هـا، کنایه ها، تبعیض هـا و تنگ نظري هـا مانع آرامش 
و آسـایش آنان اسـت.

- احمـدی و همتـی )1387( در مقالـه ای بـا عنـوان »بررسـی وضعیت مضیقـه ازدواج 
در ایـران )بر اسـاس سرشـماری 1385(« از جمله پیامدهای مضیقـه ازدواج برای زنان 
را کاهـش امـکان ازدواج و احتمـال گرایـش به داشـتن روابط جنسـی بـدون ازدواج و 

متعاقـب آن تولـد فرزندانی خـارج از چارچوب ازدواج رسـمی میدانند. 
- موسـوی )1382( در تحقیقـی بـا عنـوان »موانـع ازدواج و عوامل تهدیدکننـدۀ آن در 
دختـران و زنـان شـهر تهـران« بـه ایـن نتیجـه رسـید که تمـام دختـران ایرانـی در امر 
ازدواج تقریبـاً بـا موانع مشـابهی چون: پیدا نکردن فرد مناسـب، سـختگیری خانواده و 
مخالفـت بـا خواسـتگاران یا فـرد مورد نظـر و داشـتن تجربۀ شکسـت در رابطۀ قبلی 
چـه بـه  صـورت عقد چـه به  صـورت نامـزدی یـا دوسـتی مواجه هسـتند. انتظـار از 
ازدواج نیـز در طـول  سـال های اخیر تغییر کرده، ولی راهکار مناسـبی برای رسـیدن به 
ازدواج موفـق توسـط خانـواده  و جامعه به نسـل جوان ارائه نشـده اسـت. ناهماهنگی 
در ایـن امـر موانعـی را بـرای ازدواج بـه وجود مـی آورد و به ازدواج هـای  ناپایدار ختم 

می شـود.
- ناسـتی زائی )1385( در تحقیقی به بررسـی موانع ازدواج دختران و ارائۀ راهکارهای 
مناسـب بـرای حـل ایـن معضل اجتماعـی پرداختـه اسـت. در پژوهـش او 35 مانع به 
عنـوان موانع  مهم ازدواج در پنج دسـته عامـل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، بی توجهی 
مسـئوالن و عـدم صاحیـت جوانـان مورد توجه بـوده اسـت و هر 5 عامـل در موانع 

ازدواج دختران از دیدگاه پاسـخگویان مؤثر دانسـته شـده اند. 
- ایـران محبوب و مختـاري )1385( در پژوهش خود با عنوان »رویکرد جریان زندگي 
در مطالعـۀ ازدواج جوانـان در ایـران«، بـه ایـن نتیجه رسـیدند که در بعـد بیولوژیکی، 
تجـارب فـرد از زمـان کودکی تـا نوجوانی، سـبب شـکل گیری ماک هـای ازدواج در 
ذهـن وی می شـود. جوانـی کـه از دوران بچگی تا کنـون در هر محفلـی، ازدواج برای 
او نوعـی پاسـخ بـه نیاز جنسـی معنا شـده اسـت، بـه تجربـه در می یابد که بـرای رفع 

نیاز جنسـی بایـد ازدواج کند. 
- میتـرا )2004( در مطالعـۀ »عوامـل اقتصـادي و اجتماعـي مؤثـر بـر سـن ازدواج و 
بـاروري کل در نپال« نشـان داده اسـت که ویژگي هاي خانوادگي افـراد همچون: میزان 
تحصیـات والدیـن )نقـش تحصیات مـادر مهمتر بوده اسـت(، نحوۀ گـذران اوقات 
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فراغـت، محـل سـکونت و وجـود جایگزین هایـي بـراي زندگـي ازدواجـي از عوامل 
مؤثـر بـر زمـان ازدواج هسـتند. شهرنشـیني به عنـوان یکي از شـاخص هاي نوسـازي 
عمدتـاً بـا ازدواج در سـنین باالتـر هماهنگ اسـت. افزایش امکانات مربـوط به گذران 
اوقـات فراغـت نیز معمـوالً موجـب ازدواج هاي دیررس مي شـود. در کشـورهایي که 
جایگزین هـاي بـرای زندگـي مبتنـی بـر ازدواج در دسـترس و پذیرفته شـده باشـد یا 
فعالیت جنسـي خارج از ازدواج مورد قبول باشـد، میزان شـیوع ازدواج پایین تر اسـت.
بررسـي به موقع، علمي و همه جانبه در مورد ازدواج، اولین گام در جهت آسـیب زدایي 
و بهبـود وضعیـت موجـود اسـت. پرسـش اساسـي این اسـت که آیـا عوامـل مالي و 
اقتصادي، علت و ریشـه به حسـاب میآیند و یا در اصل، خود معلول علل زیربنایي تري 
از جملـه تغییـر در نظام باورها و نگرش ها و بازخوردهاي خانواده و مسـئوالن هسـتند 
)طاهرپـور و همـکاران، 1386: 222(. مسـلماً پاسـخ هاي متفـاوت به این سـؤال، تأثیر 
بسـیار زیـادي بـر راهبردهـا و خط مشـي هایي خواهد گذاشـت که جامعه بـراي حل 
مشـکات مربـوط بـه ازدواج در پیـش مي گیرد. این تحقیق بر آن اسـت تـا با توجه به 
نظریه ها و پیشـینۀ پژوهشـی ارائه شـده، علل و موانع ازدواج را اسـتخراج کند و مورد 

نقد و بررسـی قـرار دهد.

مباني نظري پژوهش 
ازدواج مقدمه و الزمۀ تشـکیل خانواده  می باشـد. سـامت جامعه و خانواده نیز وابسـته 
به  ازدواجي سـالم و پردوام اسـت. آلن ژیرا اعتقاد دارد که در بین تمامي مراسـم، آداب 
و حوادث اساسـي زندگي انسـان، ازدواج از اهمیتي بسـزا برخوردار اسـت. هم از نظر 
فـردی، هـم از دیدگاه زیسـتي و اجتماعي، هیچ چیز هماننـد ازدواج، جهاني و ثابت و 
پایـدار نیسـت؛ از ایـن رو، هیچ نهـادي همانند آن تحت تأثیـر دگرگوني هاي اجتماعي 
قـرار نمي گیـرد )میشـل، 1354: 151(. ازدواج را مي تـوان از دیدگاه هـاي مختلف مورد 
مطالعـه قـرار داد؛ چنانکـه لـوي اشـتروس، آن را برخـوردي دراماتیک بیـن فرهنگ و 
طبیعـت یا میان قواعد اجتماعي و کشـش جنسـي می داند؛ بنابرایـن ازدواج، قاعده مند 
کـردن روابط جنسـي بین دو جنس اسـت )سـاروخاني، 1370: 23(. جانتیـس )2001( 
نیـز بـه نقـل از اسـتیفن، ازدواج را به عنـوان یک واحد جنسـي قانوني مطـرح مي کند 
کـه از نظـر اجتماعـي بـا یک اعـام عمومي شـروع مي شـود، بـا ایده هایي کـه مبناي 
آن اسـت ادامـه مي یابـد و زن و مـرد آشـکارا مي پذیرند کـه ازدواج حقـوق و الزاماتي 
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را بـراي آنهـا و فرزنـدان در آینـده ایجـاد مي کنـد؛ بنابرایـن ازدواج قبـل از جاذبه هاي 
جسـماني، واحد زیست شـناختي یا وحدت اجتماعي اسـت.

     از نظـر نـاک )1382: 14(، ازدواج بـه عنـوان یـک نهـاد و کانـون اجتماعي، ملهم از 
سـه منبـع قانون، عقایـد اجتماعي و اعتقادات مذهبي و مبتني بر شـش نکته اسـت که 

عبارتند از: 
- ازدواج یک انتخاب شخصي آزاد است که بر پایۀ عشق استوار می شود.

- بلوغ و استقال، نیاز مسلم براي اقدام به ازدواج است.
- ازدواج، ارتباطي بین دو جنس مخالف است.

- در یـک زندگـي مشـترک، مرد سرپرسـت اسـت و تأمیـن معـاش و محافظت از 
خانـواده را بر عهـده دارد.

- وفاداري جنسي و تکهمسري، انتظار یک ازدواج است.
- ازدواج به طور طبیعي با تولد فرزندان همراه است. 

     دین اسـام بر اهمیت ازدواج تأکید فراوان  کرده و ارضای غرایز جنسـی را در حد 
نیـاز واقعـی نـه تنها نفـی نکرده، بلکه تشـویق نیز نمـوده  اسـت. از نظر قـرآن، ازدواج 
مایـۀ آرامـش روح و روان آدمـی و از نشـانه های رحمـت و بزرگـی خداونـد اسـت 
)روم/21(. تجـرد و تأخیـر در امـر ازدواج نیـز در بعضـی روایات، مردود شـده و تأکید 

گردیـده اسـت که هیـچ چیز نبایـد موجب تأخیـر ازدواج شـود، حتی فقر. 
     اهمیتـی کـه اسـام بـرای ازدواج و خانواده قائل شـده، در اصل دهم قانون اساسـی 
جمهوری اسـامی ایران آمده اسـت. از آنجا که خانواده، واحد بنیادی جامعۀ اسـامی 
اسـت، همـۀ قوانیـن و مقـررات و برنامه ریزی های مربـوط باید در جهت آسـان کردن 
تشـکیل خانواده، پاسـداری از قداسـت آن و اسـتواری روابط خانوادگی بر پایۀ حقوق 

و اخاق اسـامی باشد. 
     مقایسـه و بررسـي اجمالي آمار سـن ازدواج در چهل سـال گذشـته )1395-1355( 

مـا را متوجـه تغییر و تحوالت ناشـي از آثـار مدرنیته مي کند:
میانگین سـن ازدواج زنان طي 40 سـال گذشـته از 19/7 به 23/4 سـال رسیده؛ در . 1

حالـي که ایـن تغییر براي مردان از 24/1 به 27/4 سـال بوده اسـت.
میـزان عمومیـت ازدواج بـراي زنان طي 40 سـال از 99/2 درصد بـه 98/2 درصد . 2

کاهش یافته اسـت.
میـزان تجـرد قطعي مـردان از 1/5 درصد بـه 1/3 درصد کاهش یافتـه و در مقابل . 3
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این میزان براي زنان از 0/8 درصد به 1/8 درصد افزایش یافته اسـت )سرشـماري 
مرکز آمار ایـران، 1395(.

     در سـال هاي اخیـر بـا افزایش سـن ازدواج دختران، نسـبت دختـران مجرد افزایش 
یافتـه اسـت. بـه گفتۀ کمالي  )1386( نسـبت دختـران مجردي که تا 25 سـالگي هرگز 
ازدواج نکرده انـد از حـدود 13% در سـال 1345 از کل جمعیـت آنـان بـه بیـش از %46 
در سـال 1380 افزایـش یافتـه  اسـت؛ بـه عبـارت دیگر، طي این سـال ها بیـش از %30 
از دختـران افـزون بـر رقم 13% سـال 1345، ازدواج خود را به سـنین باالتر از 25 سـال 
بـه تعویـق انداخته اند و این در حالي اسـت که نسـبت  پسـران مجرد از سـال 1345 تا 
1365 کاهش داشـته اسـت؛ یعني نسـبت پسـران مجرد از حدود 68% در سال 1345 به 
حدود 62% در سـال 1355 و کمتر از 58% در سـال 1365 رسـیده و این  بدان معناسـت 
که تأخیر پسـران در ازدواج از سـن 25 سـالگي به باالتر در سـال 1345 نسـبت به دو 

مقطع  بعد بیشـتر بوده اسـت.
     »بـر اسـاس اصـل اول جامعه شناسـی، یعنی اصل اهـداف و راه هـا، ازدواج هنگامی 
رخ  می دهـد کـه جامعـه بتوانـد اهداف مشـترک فرهنگـی خـود و راه هـای وصول به 
آنهـا را مشـخص کنـد. بـر همین اسـاس رابرت کی مرتن معتقد اسـت ناهنجـاری در 
سـاخت اجتماعـی زمانی رخ میدهد که هماهنگـی  میان راهها و اهـداف از بین برود و 
چنانچـه ایـن هماهنگی حاصل نشـود، جامعه ناسـالم خواهد بود )مجدالدیـن، 1386: 

 .)382-381
     بعضـی از محققـان بـرای تبیین تفاوت بین افراد در زمان تشـکیل خانواده از مفهوم 
نوسـازی اسـتفاده کرده انـد. طبـق نظریۀ مدرنیزاسـیون ویلیام گـود )1963(، نوسـازی 
در سـطوح فـردی و اجتماعـی بـا تأثیرگذاری بـر زمـان ازدواج صورت می گیـرد. وی 
بـه فاکتورهـای مهمی چـون گسـترش فرصت های تحصیلـی، تغییر در نیـروی کار و 
فعالیت های شـغلی، اشـتغال زنان و شهرنشـینی اشـاره دارد. وی همچنین معتقد است 
ازدواج افـرادی کـه در مناطـق شـهری زندگـی می کننـد بـه دلیـل شـیوه های زندگـی 
متفـاوت و کنتـرل اجتماعـی ضعیف تر نسـبت بـه مناطق روسـتایی با تأخیـر صورت 

می گیرد. 
     در جریـان نوسـازی، بسـیاری از کارکردهـای قدیمـی خانـواده بـه سـازمان ها و 
نهادهـای دیگـر واگـذار می شـود. ایـن تغییـر کارکـرد، شـبکۀ اجتماعـی را جایگزین 
شـبکۀ خویشـاوندی می کنـد؛ در نتیجه، خانـواده به واحدی هسـته ای تبدیل می شـود 
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کـه بـر فردگرایـی اسـتوار اسـت. فردگرایی بدیـن معنی اسـت که بخش عمدهـای از 
تصمیمـات مربوط به زندگـی اعضای خانواده، مانند تصمیم در مورد تشـکیل خانواده 
و ازدواج، توسـط خود افراد اتحاذ می شـود )لوکاس و میر، 1381؛ تورنتون و جنسـن، 

مالهوترا، 1997(.  2003؛ 
     گسـترش و همگانی شـدن تحصیات، یکی از دسـتاوردهای مهم نوسـازی اسـت. 
تأثیر قدرتمند تحصیات باال بر افزایش سـن ازدواج، بهویژه در بین زنان، در بسـیاری 
از مطالعات نشـان داده شـده است )میترا، 2004؛ کویسامبینگ و هالمن، 2003؛ سگالن، 
1370؛ اسـمیت، 1980؛ جوشـی، 2003(. افزایـش تحصیات، بسـیاری از عوامل مهم 
مرتبـط بـا ازدواج نظیـر انتظـار از ازدواج و روابط زناشـویی و نحوۀ انتخاب همسـر را 
تحـت تأثیـر قرار داده اسـت؛ مثًا برای زنـان با تحصیات باالتر، امـکان حضور فعال 
در بخش هـای مختلف جامعه بیشـتر میشـود؛ در نتیجـه، برای خود موقعیتی مشـابه با 
موقعیـت مـردان طلـب می کنند و تاش برای دسـتیابی به این موقعیـت و ایجاد امنیت 
کافـی بـرای پایـداری آن در طـول زندگی، هـم زمان و هم فرایند تشـکیل خانـواده را 
دچـار دگرگونـی می کنـد. یافتن همسـری کـه بتوانـد این موقعیت مـورد انتظـار را به 
رسـمیت بشناسـد و در حفظ و تداوم آن کوشـا باشـد چندان سـاده نیسـت؛ همچنین 
یافتـن چنیـن همسـری تـا حد زیادی مسـبوق بـه بهبـود موقعیـت از طریـق افزایش 
تحصیـات اسـت. توقـع مردان نیـز همانند زنـان از روابط زناشـویی و زمـان آمادگی 
بـرای آغـاز زندگی زناشـویی بـه علت افزایش میزان تحصیات دگرگون شـده اسـت 

)کویسـامبینگ و هالمن، 2003؛ میترا، 2004(. 
     بهبـود موقعیـت زنـان بـه عنـوان یکـی از جنبه های نوسـازی تأثیر زیـادی بر زمان 
ازدواج دارد. نوسـازی از طریـق گسـترش تحصیـات عمومـی و فراهم کـردن امکان 
حضـور در فعالیت هـای بیـرون از خانـه، موقعیت زنـان را بهبود بخشـیده و این امر با 
افزایش سـن ازدواج، کاهش فاصلۀ سـنی بین زوجین، افزایش قدرت تصمیم گیری در 
خانواده و کاهش باروری همراه بوده اسـت )کویسـامبینگ و هالمن، 2003(. نوسـازی 
با تغییر سـاختار سـنی و جنسـی جمعیت و تغییر ایده ها و ارزش های مرتبط با ازدواج 
و تشـکیل خانـواده، وضعیـت افـراد آمادۀ ازدواج را از لحاظ در دسـترس بودن همسـر 
مناسـب در کشـورهای مختلـف؛ به ویـژه در کشـورهای در حال توسـعه تحـت تأثیر 
قـرار داده اسـت. از آنجـا که زوجین سـنین متفاوتـی دارند، عدم تسـاوی در تعداد مرد 
و زن )افـراد آمـادۀ ازدواج( می توانـد زمـان ازدواج دو جنـس را تحت تأثیـر قرار دهد، 
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ایـن وضعیت را فشـار یا مضیقـه ازدواج می خواننـد. در این حالت ممکن اسـت زمان 
ازدواج برای جنسـی که تعداد آن بیشـتر اسـت به تعویق بیفتد؛ زیرا همسـران مناسـبی 
بـرای آنهـا یافت نمی شـود؛ از طرف دیگر، به علت بیشـتر بودن تعداد همسـران بالقوه 
بـرای جنسـی که تعدادش کمتر اسـت، احتمـال ازدواج زودتر برای این دسـته از افراد 
افزایـش می یابد )جعفـری مژده ای، 1382؛ درودی آهی، 1381؛ پرسـتون و اسـترانگ ، 

1986؛ کارمایکل ، 1988(. 
     »بـاو و دانکـن در جریـان مطالعـات تحـرک اجتماعـی  در سـال 1967م. نظریه ای 
دربـارۀ نقـش خانـواده در تحـرک اجتماعـی ارائـه دادند. آنهـا معتقد بودند کـه عوامل 
تحـرک اجتماعـی نزولی منحصر به ازدواج های زودرس و داشـتن فرزند زیاد نیسـت؛ 
بلکـه داشـتن خانوادۀ بزرگ نیز از این عوامل محسـوب می شـود. به نظر آنهـا، افرادی 
کـه دارای تحـرک اجتماعـی صعـودی بوده انـد، از آنهایی که تحرک  اجتماعی نداشـته 
یـا گرفتـار تحـرک اجتماعی نزولـی شـده اند، فرزندان کمتـری داشـته اند. هرچه  تعداد 
فرزنـدان کمتـر باشـد سـهم آنـان در بهره منـد شـدن از توجـه، مراقبـت، رسـیدگی و 
کمک هـای  مالـی خانـواده بیشـتر خواهـد شـد. آنهـا به ایـن نتیجـه کلی رسـیدند که 
فرزنـدان خانواده هـای بزرگ امکانات و موفقیت های تحصیلی کمتـری دارند؛ بنابراین 
موفقیت هـای شـغلی ناچیـزی نیز بـه دسـت  می آورنـد. فرزنـدان خانواده هـای از هم 
پاشـیده )بـر اثـر طـاق یا مـرگ والدین( نیـز به دلیـل کاهش منابـع مـادی و عاطفی، 
موفقیت های تحصیلی و شـغلی  محدودتری خواهند داشـت« )هاکویی، 1365: 263(. 
دیکسـون در نظریات خود بر سـه متغیر دسترسـی، امکان و تمایل تأکید کرده و چنین 
پنداشـته اسـت کـه این سـه متغیـر، اثرات سـاختار اجتماعـی بـر الگوهـای ازدواج را 
تعدیل می کنند. طبق نظر او متغیر دسترسـی، به وسـیلۀ توازن نسـبت سـنی- جنسـی 
افـراد در سـن ازدواج و روش های انتخاب همسـر )تنظیم شـده یا انتخـاب آزاد( تعیین 
می شـود؛ برخی از ازدواج ها در جایی که عدم توازن جدی در نسـبت سـنی- جنسـی 
جمعیـت وجـود داشـته باشـد با تأخیـر مواجـه می شـوند و ازدواج در جایی کـه افراد 
جوان برای انتخاب همسـر آزاد باشـند نسـبت به جایی که همسـران از سـوی والدین 
انتخـاب می شـوند، دیرتـر اتفـاق می افتـد. متغیـر امـکان نیز بـا وضعیـت اجتماعی و 
اقتصـادی ارتبـاط دارد و بـرای تشـکیل خانـواده ضروری اسـت. همچنیـن در نواحی 
شـهری بـه دلیل تأکید اساسـی بر مسـئولیت های فردی قبـل از ازدواج، نیاز به توسـعه 
و کسـب مهارت هـا و به دسـت آوردن تجربه بـرای ادارۀ یک خانوادۀ مسـتقل، ازدواج 
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نسـبت بـه نواحی روسـتایی به تأخیـر می افتد. متغیر تمایل، از سـوی فشـار اجتماعی 
کـه شـامل پـاداش اجتماعـی از قبیل عشـق و عاطفه، حمایـت اقتصـادی، حفظ اصل 
و نسـب و احسـاس خوشـی در سـالخوردگی و مجـازات اجتماعـی از قبیـل انـزوای 
اجتماعـی و ننـگ و رسـوایی بـه دلیل بی فرزندی یـا تجرد قطعی از یک سـن معین به 
بـاال می باشـد، برای ازدواج تعریف شـده اسـت. چنانچـه پاداش اجتماعـی برای تجرد 
در سـنی معیـن بیشـتر از مجـازات آن باشـد، یقینـاً ازدواج بـا تأخیر صـورت می گیرد 

)دیکسـون، 1971: 215-213(. 
     »نگاه اقتصادی به پدیدۀ ازدواج ابتدا توسـط بکر )1973( تئوریزه شـد که بر مبنای 
آن، ازدواج ماننـد سـایر رفتارهـای اقتصـادی، یک مـدل »حداکثرسـازی مطلوبیت« به 
شـمار مـی رود؛ به عبارت دیگـر، ازدواج به وقوع می پیونـدد، اگر و فقط اگر، مطلوبیت 
دو طـرف بـر اثـر این ازدواج افزایـش یابد. در این چارچوب همـۀ عواملی که می تواند 
بـر رفتـار و تصمیم بـه ازدواج افراد تأثیر بگـذارد، از نگاه مطلوبیـت و منافع حاصل از 
ازدواج، مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار می گیرد. به واسـطۀ نگاه تحلیل هزینـه - فایده 
اقتصـاد و برای روشـن تر شـدن ایـن نگاه بـه ازدواج، افراد به صورت یک سـری توابع 
مطلوبیـت کـه بـه فرهنگ و طبیعت آنها وابسـته اسـت دسـته بندی می شـوند. ماهیت 
غیرپولـی منافـع حاصـل از ازدواج، اندازه گیـری آن را دشـوار می کند و باعث می شـود 
اقتصاددانـان بـر روی شـاخص های مجزایـی مانند مکمـل بودن ویژگی های همسـران 
مثـًا در تولید فرزند، بهره وری و کارایی نسـبی میان زن و مـرد در درون و بیرون خانه، 
درآمـد، سـن، آمـوزش و دیگر خصوصیت هایـی که کارآیی افـراد را تحـت تأثیر قرار 
می دهـد و نیـز بـر ترکیبات ویژه ای از بده بسـتان های زناشـویی تمرکز کننـد« )ضرابی 

و مصطفوی، 1390: 38(.
     بعضـی از مطالعـات، تغییـر در سـن ازدواج را بـه تغییـرات اقتصـادی و اجتماعـی 
جوامـع )مراحل توسـعه( نسـبت داده اند. بر اسـاس این مطالعات، الزامـات اقتصادی و 
اجتماعـی هـر دوره، زمان تشـکیل خانواده و الگوهای آن را تعیین میکند )سـاروخانی، 
1370: 128؛ سـگالن1370: 135(؛ بـرای مثـال در پایان دورۀ ماقبل صنعتی )کشـاوزی( 
و در ابتـدای مرحلـۀ صنعتـی شـدن، مـردان در سـنین باالتـری ازدواج کرده انـد. علت 
اصلـی تأخیـر در ازدواج بـه عـدم آمادگی اقتصـادی افـراد برمی گردد؛ از طـرف دیگر، 
افزایـش سـن ازدواج در ابتـدای صنعتی شـدن را می توان به کمتر شـدن کنترل خانواده 
بر ازدواج نسـبت داد )میشـل، 1354: 146(. با صنعتی شـدن کامل، سـطح رفاه جامعه 
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بهبـود می یابـد و تدارک زندگی مسـتقل، آسـان تر می شـود.
     جوامعـی کـه در حـال گـذار بوده انـد یـا در ابتـدای توسـعۀ صنعتی انـد، از سـن 
متوسـط، ازدواج  باالیـی دارنـد کـه ایـن پدیـده در کشـورهای ژاپـن، هنـد، آمریـکا و 
کشـورهای غربی مشـاهده شـده  اسـت؛ زیرا همـواره در ابتـدای دورۀ رشـد صنعت و 
بـه دنبـال آن، امـکان  آزادی فردی، کاهش حضـور والدین در امـر ازدواج و پایین بودن 

سـطح زندگـی و وجود بیـکاری، سـن متوسـط ازدواج باالسـت )همان(.
     بـر اسـاس اطاعـات به دسـت آمـده، در دوره هـای رواج و رونق اقتصـادی، مردم 
بیشـتر ازدواج می کننـد و در دوره هـای بحـران و رکـود اقتصـادی، ازدواج هـا به تأخیر 
می افتنـد یـا منتفـی می شـوند. یکـی از مهمتریـن  تئوری هـا، تئـوری تـورم رکـودی1  
اسـت. افزایـش بحرانهای سیاسـی و اقتصادی و مؤلفه هـای مهم تورم رکـودی، چون: 
حجـم  نقدینگـی، تورم، رکـود، کاهش تولید، بیـکاری، مصرف گرایی و افزایش سـطح 
انتظارات بر سـن  ازدواج جوانان تأثیر منفی داشـته و مشـکاتی را در عرصۀ اقتصادی 

بـر سـر راه ازدواج  آنـان به وجود آورده اسـت )بهنـام، 1348: 22(.
     اسـترانگ2 )2008(  معتقـد اسـت کـه شـرایط حـاد و صدمات اقتصـادی می تواند 
دلیلی بر افزایش سـن ازدواج باشـد؛ چنانکه در سـال های 32-1930 که فشار اقتصادی 
بـر جامعـۀ آمریکا حاکم بود، نـرخ ازدواج تقریباً بـه 13 درصد کاهش یافـت و امروزه 
زنان آمریکا تشـویق می شـوند که مسـتقل باشـند و خودشـان اهداف زندگـی خود را 

دهند.  جهت 
     با توجه مباحث مطرح شـده در پیشـینه و چارچوب نظری پژوهش عوامل بسـیاری 
در افزایـش سـن ازدواج و موانـع اساسـی در این امر مقدس تأثیرگذار هسـتند. در این 
پژوهـش پـس از جمع بنـدی و نتیجه گیـری از مباحـث و پژوهش هـای ارائه شـده، بـا 
الگـو گرفتـن از مقاله ناسـتی زائـی )1385(، موانع مـورد بحث در چهار دسـته عوامل 
اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگی و بی توجهی مسـئوالن، مبنای اصلـی کار قرار گرفت.

روش تحقیق
روش تحقیـق حاضـر، پیمایشـي و ماهیـت آن کاربـردي اسـت. روش نمونه گیری نیز 

1. Stagflation theory
2. Strong

زهرا طاهری - مرضیه مهربانی - مریم قاسمی پور



دورۀ  نوزدهم، شمارۀ  60 و 61  ؛  پاییز و زمستان  1397

192

فصلنامۀ  علمي-  ترويجي

طبقـه ای متناسـب بـا حجم نمونه اسـت کـه در آن بر اسـاس دانشـکده بـه هفت نوع 
)7 دانشـکده مختلف( تقسـیم گردیده؛ سـپس سـهم نسـبی هر یک از این گروه ها از 
نمونه متناسـب با رشـته و مقطع تحصیلی دانشجویان تعیین شـده است. جامعۀ آماري 
پژوهـش را نیـز دانشـجویان دانشـگاه ایام تشـکیل دادند که بر اسـاس آمـار معاونت 
آموزشـي و تحصیات تکمیلي دانشـگاه در سـال تحصیلي 95- 94 برابر با 7000 نفر 
هسـتند. ابـزار گـردآوري داده هـا نیز پرسشـنامه1 بـود که در اختیـار پاسـخگویان قرار 

گرفـت. تجزیـه و تحلیـل داده ها هم بـا اسـتفاده از نرم افزار SPSS انجام شـد. 

یافته های تحقیق
توزیع فراوانی پاسخگویان از کل نمونه چنین است:

• بر حسب جنسیت: دختران: 63/6 درصد، پسران 36/4 درصد؛
• بـر حسـب وضعیـت تأهل: مجردهـا: 71/7 درصـد، متأهان: 26/5 درصد، سـایر 

)مطلقـه، بیـوه و...(: 1/9 درصد؛
• بـر حسـب مقطـع تحصیلـی: کارشناسـی: 62/2 درصد، کارشناسـی ارشـد: 27/9 

درصـد، دکتـری: 9/9 درصد.

جدول شمارۀ )1(. توزیع فراواني پاسخگویان بر حسب پایگاه اجتماعی- اقتصادی

     جدول شـمارۀ )1( بیانگر توزیع فراواني پاسـخگویان بر حسـب پایگاه اجتماعي- 
اقتصـادي2  اسـت. براي سـاختن ایـن متغیر از ترکیـب چند گویه، یعني نوع مسـکن، 
مالکیـت اتومبیـل و قیمـت آن، میـزان هزینـۀ ماهیانـۀ خانواده، نوع شـغل سرپرسـت 

خانـوار و تحصیات پدر و مادر اسـتفاده شـده اسـت.

1. گويه هاي مورد استفاده در اين پژوهش برگرفته از مقاله ناستي زائي )1385( با عنوان »موانع ازدواج دختران« بوده است.
2. از مجموع نمرات به دست آمده از گويه هاي طراحي شده براي سنجش پايگاه اجتماعي- اقتصادي و با به دست آمدن نمرۀ ميانگين، اين 

متغير در پنج گروه دسته بندي شد.

باالمتوسط رو به باالمتوسطمتوسط رو به پایینپایین

257111611547فراوانی
6/719/031/030/712/6درصد
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جدول شمارۀ )2(. میانگین نمرات عوامل تأثیرگذار بر موانع ازدواج

     در مقایسـۀ میانگیـن نمـرات عوامـل تأثیرگـذار بـر موانـع ازدواج )اقتصـادی، 
اجتماعـی، فرهنگـی و بی توجهـی مسـئوالن(، عامل فرهنگی بـا 3/16 درصد، عامل 
اقتصـادی بـا 3/12 درصـد، عامـل بی توجهـی مسـئوالن بـا 2/74 درصـد و عامـل 
اجتماعـی بـا 2/31 درصـد بـه ترتیب بیشـترین تا کمتریـن میانگین نمـره را در بین 

نمونـۀ انتخابشـده به دسـت آورده انـد )جدول شـمارۀ 2(. 

جدول شمارۀ )3(. میانگین نمرات گویه های استفاده شده برای متغیر عوامل اجتماعی

       در مقایسـۀ میانگیـن گویه هـای استفاده شـده بـرای سـنجش متغیـر عوامـل 
اجتماعـی، وضـع مهریـۀ سـنگین بـا 2/96 درصد بیشـترین نمـره و ازدواج پس از 
اتمـام تحصیـات بـا 2/16 درصد کمترین نمـره را از بین گویه ها به دسـت آورده 

اسـت )جدول شـمارۀ 3(.

جمعبیشینهکمینهمدمیانهمیانگین

2/312/252/381/004/63866/63بعد اجتماعی
3/123/143/141/575/571168/43بعد اقتصادی

3/163/002/711/005/561184/57بعد فرهنگی

2/742/712/291/145/001025/71بعد بی توجهی مسئوالن

وضع 
مهریۀ 
سنگین

نداشتن 
شغل 
مناسب

برگزاری 
مراسم 
مجلل 
عروسی

سختگیری 
بیش 
از حد 
والدین

باال بودن 
سطح 

توقعات 
دختران

ازدواج پس 
از اتمام 
تحصیات

چشم و 
همچشمی در 

ازدواج

باال بودن 
تحصیات 
دختر نسبت 

به پسر

2/961/821/982/832/212/162/292/29میانگین
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جدول شمارۀ )4(. میانگین نمرات گویه های استفادهشده برای متغیر عوامل اقتصادی

در مقایسـه بیـن میانگیـن گویه هـای مـورد اسـتفاده بـرای سـنجش متغیر   
عوامـل اقتصـادی، باال بـودن هزینۀ زندگی با 4/42 درصد بیشـترین نمـره و فاصلۀ 
طبقاتـی دو خانـواده بـا 2/44 درصـد کمتریـن نمـره را از بیـن گویه هـا بـه دسـت 

آورده اسـت )جـدول شـمارۀ 4(.

جدول شمارۀ )5(. میانگین نمرات گویه های استفاده شده برای متغیر عوامل فرهنگی

      در مقایسـه بیـن میانگیـن گویه هـای مورد اسـتفاده برای سـنجش متغیر عوامل 
فرهنگـی، عیب شـمردن جلسـات آشـنایی قبـل از ازدواج با 3/88 درصد بیشـترین 
نمـره و عیـب شـمردن طرح مسـئلۀ ازدواج توسـط خانـوادۀ دختر بـا 2/39 درصد 

کمتریـن نمـره را از بیـن گویه ها به دسـت آورده اسـت )جدول شـمارۀ 5(.

جدول شمارۀ )6(. میانگین نمرات گویه های استفاده شده برای متغیر بی توجهی مسئوالن

باال بودن 
هزینۀ 
ازدواج

باال بودن 
هزینۀ 
زندگی

نداشتن 
جهیزیۀ 
مناسب

بیکاری 
خواستگار

نداشتن حداقل درآمد 
برای ادارۀ زندگی

وابستگی مالی 
خواستگار به والدین

فاصلۀ طبقاتی 
دو خانواده

3/354/424/012/523/062/472/44میانگین

اعتقاد به 
ازدواج 
فامیلی

عدم رضایت 
خانواده به 

سکونت دختر 
در شهر دیگر

انتخاب 
خواستگار 

توسط 
والدین

عیب شمردن 
جلسات 

آشنایی قبل 
از ازدواج

اعتقاد به 
کوچکتر 

بودن دختر 
از پسر در 

ازدواج

اعتقاد به 
ازدواج دختر 
کوچکتر پس 
از دختر بزرگتر

عیب شمردن 
طرح مسئلۀ 

ازدواج توسط 
خانوادۀ دختر

باال بودن 
تحصیات 
دختر نسبت 

به پسر

3/262/753/523/883/562/812/392/29میانگین

عدم 
حمایت از 
ازدواج های 

ساده

عدم پخش 
برنامه های 
آموزشی 
ازدواج

عدم وجود 
اولویت 
استخدام 

برای متأهان 
جوان

عدم واگذاری مسکن به 
صورت اجاره به شرط 
تملیک به زوج های جوان

عدم پرداخت 
وام مورد نیاز 
به زوج های 

دانشجو

عدم اعطای 
امتیاز به 
سربازان 

متأهل

عدم اعطای 
وام مورد نیاز 
به زوج های 

جوان

2/082/573/602/602/132/603/61میانگین
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     در مقایسـه بین میانگین گویه های مورد اسـتفاده برای سـنجش متغیر بی توجهی 
مسـئوالن، عـدم اعطـای وام مـورد نیاز به زوج هـای جوان با 3/61 درصد بیشـترین 
نمـره و عـدم حمایـت از ازدواج های سـاده بـا 2/08 درصد کمترین نمـره را از بین 

گویه ها به دسـت آورده اسـت )جدول شـمارۀ 6(.
 در ایـن پژوهـش تحلیل های ارائه شـده در قالـب آمار توصیفـی )فراوانی، میانگین 
و جـداول(، بـه طـور کامـل و جامع نتایـج مورد نظـر را در اختیار خواننـدگان قرار 
می دهنـد؛ امـا از آنجایـی کـه جامعـۀ آمـاری انتخاب شـده، متشـکل از گروه هـای 
مختلفـی می باشـد، ایـن قسـمت از پژوهـش صرفـاً جهـت مقایسـۀ میانگیـن نمرۀ 

موانـع ازدواج در بیـن گروه هـای مـورد نظـر بـه متن اضافه شـده اسـت.

  • میانگین نمرۀ موانع ازدواج از دیدگاه دختران و پسران متفاوت است.

جدول شمارۀ )7(. آمار توصیفي آزمون )t-test( تفاوت میانگین موانع
 ازدواج و ابعاد آن بر حسب جنس

جدول شمارۀ )8(. آزمون)t-test( تفاوت میانگین موانع ازدواج و ابعاد آن بر حسب جنس

بعد بی توجهی بعد فرهنگیبعد اجتماعیبعد اقتصادیموانع ازدواج
مسئوالن

2/632/802/122/812/79زنجنسیت

3/203/672/653/802/66مرد

موانع 
ازدواج

بعد 
اقتصادی

بعد 
اجتماعی

بعد 
فرهنگی

بعد بی توجهی 
مسئوالن

واریانس 
برابر

t 10/8021/996-9/315-14/260-11/620-مقدار

سطح معناداري 
دوطرفه

0/0000/0000/0000/0000/046
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     بـراي آزمـون تفـاوت میانگیـن نمـرۀ موانـع ازدواج از دیدگاه دختران و پسـران 
از آزمـون دو نمونـه اي مسـتقل اسـتفاده شـد )جدول هـای شـمارۀ 7 و 8(. نتایـج 
بـه دسـت آمـده از ایـن آزمـون )مقـدار t=-620/11 و سـطح معنـاداري=0/000( 
بیانگـر وجـود تفـاوت معنادار بیـن میانگین نمرۀ به دسـت آمده از دیـدگاه دختران 
و پسـران راجـع بـه موانـع ازدواج اسـت و بـا مقایسـۀ میانگین هـا بیـن دو گـروه 
)دختـران بـا میانگیـن=2/63 و پسـران با میانگین=3/20( مشـاهده شـد که پسـران 
بـه گویه هـای مـورد نظـر نمرۀ بیشـتری دادند. شـاید بتـوان گفت پسـران در رابطه 
بـا ازدواج دلهـره و اضطراب بیشـتری نسـبت به دختـران دارند. الزم به ذکر اسـت 
کـه میانگیـن این دو گـروه در ابعاد موانـع ازدواج )اقتصـادی، اجتماعی، فرهنگی و 
بی توجهـی مسـئوالن( نیـز مـورد آزمون قرار گرفت و مشـاهده شـد کـه در تمامی 
ابعـاد بـه غیـر از بعـد بی توجهـی مسـئوالن - آن هـم بـا اختافـی ناچیز- پسـران 

نمـرۀ بیشـتری بـرای موانع مـورد نظر منظور داشـتند.

• میانگیـن نمـرۀ دیـدگاه طبقـات مختلـف جامعـه راجع بـه موانع ازدواج یکسـان 
. نیست

جدول شمارۀ )9(. آمار توصیفي آزمونAnowa  براي تفاوت میانگین نمرۀ موانع ازدواج و 
ابعاد آن بر حسب پایگاه اجتماعی- اقتصادی

موانع 
ازدواج

بعد 
اقتصادی

بعد 
اجتماعی

بعد 
فرهنگی

بعد بی توجهی 
مسئوالن

پایگاه 
اجتماعی-
اقتصادی

2/633/111/822/932/65پایین

2/933/282/343/362/71متوسط رو به پایین

2/793/112/313/002/74متوسط

2/813/062/333/132/71متوسط رو به باال

3/013/092/543/502/92باال
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جدول شمارۀ )10(. نتایج آزمونAnowa  بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی 
و میانگین نمرۀ موانع ازدواج و ابعاد آن

      بـراي آزمـون تفـاوت میانگین نمـرۀ موانع ازدواج بر حسـب پایگاه اجتماعی- 
اقتصـادی از آزمـون تحلیل واریانس اسـتفاده شـد )جدول های شـمارۀ 9 و 10( که 
در واقـع بیانگـر تفـاوت میانگیـن نمـرۀ موانع ازدواج بر حسـب پایـگاه اجتماعی- 
اقتصـادی اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه مقـدار f برابر بـا 3/209 و سـطح معنـاداري 
برابـر بـا 0/013 مي باشـد مي توان نتیجـه گرفت کـه میانگین نمرۀ موانـع ازدواج بر 
حسـب پایـگاه اجتماعـی- اقتصـادی متفاوت اسـت؛ همچنیـن با توجه بـه نمرات 
کسبشـده در بیـن طبقـات می تـوان گفت که طبقـات باال )بیشـترین نمـرۀ میانگین 
= 3/01( موانـع ازدواج را بیشـتر از بقیـۀ گروه هـا و افراد طبقـۀ پایین )کمترین نمرۀ 
میانگیـن = 2/63( ارزیابـی می کننـد. نمـرۀ ابعـاد موانـع ازدواج نیـز نشـان می دهد 
کـه بیـن بعـد اقتصـادی و بعد بی توجهـی مسـئوالن در بیـن گروه های مـورد نظر، 
تفـاوت چندانـی مشـاهده نمی شـود؛ امـا بین نمـرۀ طبقـات مختلف در بعـد موانع 

فرهنگـی و اجتماعـی ازدواج اختـاف وجود دارد.

• میانگین نمرۀ موانع ازدواج بر حسب وضعیت تأهل متفاوت است
.

جدول شمارۀ )11(. آمار توصیفي آزمون Anowa براي تفاوت میانگین نمرۀ موانع ازدواج 
و ابعاد آن بر حسب وضعیت تأهل

موانع 
ازدواج

بعد 
اقتصادی

بعد 
اجتماعی

بعد 
فرهنگی

بعد بی توجهی 
مسئوالن

واریانس بین 
گروهی

f 3/2091/2096/5143/5521/346مقدار
0/0130/3060/0000/0070/252سطح معناداري

موانع 
ازدواج

بعد 
اقتصادی

بعد 
اجتماعی

بعد 
فرهنگی

بعد بی توجهی 
مسئوالن

وضعیت 
تأهل

2/853/102/323/212/76مجرد

2/823/162/313/092/73متأهل
2/773/842/092/882/29سایر
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جدول شمارۀ )12(. نتایج آزمون Anowa بین وضعیت تأهل و میانگین نمرۀ 
موانع ازدواج و ابعاد آن

     بـراي آزمـون تفـاوت میانگیـن نمـرۀ موانـع ازدواج بـر حسـب وضعیت تأهـل از آزمون 
تحلیل واریانس  اسـتفاده شـد )جدول های شـمارۀ 11 و 12(. با توجه به اینکه مقدار f برابر 
بـا 0/134 و سـطح معنـاداري برابـر با 0/874 اسـت مي تـوان نتیجه گرفت کـه میانگین نمرۀ 
موانع ازدواج بر حسـب وضعیت تأهل متفاوت نیسـت؛ یعنی هم کسـانی که از سـد ازدواج 
و مشـکات آن گذشـته و هم کسـانی که آن را تجربه نکرده اند، دیدگاه های تقریباً یکسـانی 
راجـع بـه موانـع ازدواج دارنـد؛ همچنیـن نمرۀ ابعـاد موانع ازدواج نشـان می دهد کـه در بین 

گـروه مـورد نظـر، نمرۀ همۀ ابعـاد به غیـر از بعد اقتصادی تقریباً یکسـان بوده اسـت. 

• میانگیـن نمـرۀ دانشـجویان راجـع بـه موانـع ازدواج بـر حسـب دانشـکدۀ محل 
تحصیـل متفاوت اسـت.

جدول شمارۀ )13(. آمار توصیفي آزمون Anowa براي تفاوت میانگین نمرۀ موانع ازدواج 
و ابعاد آن بر حسب دانشکدۀ محل تحصیل

موانع 
ازدواج

بعد 
اقتصادی

بعد 
اجتماعی

بعد 
فرهنگی

بعد بی توجهی 
مسئوالن

واریانس بین 
گروهی

f 0/1344/0810/5430/8952/134مقدار
0/8740/0180/5810/4090/120سطح معناداري

موانع 
ازدواج

بعد 
اقتصادی

بعد 
اجتماعی

بعد 
فرهنگی

بعد بی توجهی 
مسئوالن

دانشکدۀ محل 
تحصیل

2/903/102/353/402/73ادبیات و علوم انسانی
2/853/252/263/312/57تربیت بدنی

2/762/912/342/952/83الهیات و معارف
2/773/162/223/002/73پیرادامپزشکی

2/853/122/093/262/93علوم
2/943/182/633/172/78کشاورزی

2/743/252/322/982/43فنی و مهندسی
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جدول شمارۀ )14(. نتایج آزمون Anowa بین دانشکدۀ محل تحصیل و میانگین
 نمرۀ موانع ازدواج و ابعاد آن

     بـراي آزمـون تفـاوت میانگیـن نمـرۀ موانـع ازدواج بر حسـب دانشـکدۀ محل 
تحصیـل از آزمـون تحلیل واریانس اسـتفاده شـد )جدول های شـمارۀ 13 و 14(. با 
توجـه بـه اینکـه مقـدار f برابر بـا 1/034 و سـطح معنـاداري برابر با 0/403 اسـت 
مي تـوان گفـت کـه میانگین نمـرۀ موانع ازدواج بر حسـب دانشـکدۀ محل تحصیل 
متفـاوت نیسـت؛ به عبارتی دانشـجویان دانشـکدههای مختلف نمرات یکسـانی به 
گویه هـای مـورد اسـتفاده در سـنجش موانـع ازدواج دادهانـد؛ همچنین نمـرۀ ابعاد 
موانـع ازدواج در دو بعـد اقتصـادی و فرهنگـی نشـان می دهـد که این نمـره تقریبًا 
در بیـن گـروه مـورد نظـر یکسـان اسـت؛ امـا در دو بعـد اجتماعـی و بی توجهـی 

مسـئوالن تفاوت دارد.

• میانگیـن نمـرۀ دانشـجویان راجـع بـه موانـع ازدواج بر حسـب مقطـع تحصیلی 
اسـت.  متفاوت 

جدول شمارۀ )15(. آمار توصیفي آزمون Anowa براي تفاوت میانگین نمرۀ موانع ازدواج 
و ابعاد آن بر حسب مقطع تحصیلی

موانع 
ازدواج

بعد 
اقتصادی

بعد 
اجتماعی

بعد 
فرهنگی

بعد بی توجهی 
مسئوالن

واریانس بین 
گروهی

f 1/0341/4334/851/8703/802مقدار
0/4030/2010/0000/0850/001سطح معناداري

موانع 
ازدواج

بعد 
اقتصادی

بعد 
اجتماعی

بعد 
فرهنگی

بعد بی توجهی 
مسئوالن

مقاطع 
تحصیلی

2/843/102/363/162/72کارشناسی
2/813/142/243/152/71کارشناسی ارشد

2/943/212/333/272/95دکتری
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جدول شمارۀ )16(. نتایج آزمون Anowa بین مقطع تحصیلی و میانگین 
نمرۀ موانع ازدواج و ابعاد آن

     بـراي آزمـون تفـاوت میانگیـن نمـرۀ موانـع ازدواج بر حسـب مقطـع تحصیلی 
از آزمـون تحلیـل واریانـس اسـتفاده شـد )جدول هـای شـمارۀ 15 و 16(. با توجه 
بـه اینکـه مقـدار f برابر با 0/831 و سـطح معنـاداري برابر با 0/436 اسـت مي توان 
نتیجـه گرفـت کـه میانگین نمرۀ موانـع ازدواج بر حسـب مقطع تحصیلـی متفاوت 
نیسـت؛ یعنی دانشـجویان هر سـه مقطع تحصیلی )کارشناسـی، کارشناسـی ارشـد 
و دکتـری( نظر یکسـانی نسـبت به گویه های مورد اسـتفاده در متغیـر موانع ازدواج 
داشـتهاند؛ همچنیـن نمـرۀ ابعـاد موانـع ازدواج نشـان می دهـد که میانگیـن نمرات 

تقریبـاً یکسـان اسـت و تفاوتی بین آنها مشـاهده نمی شـود. 

• بین میانگین نمرۀ موانع ازدواج و ابعاد آن و متغیر سن رابطه وجود دارد. 

جدول شمارۀ )17(. آزمون همبستگي پیرسون بین میانگین نمرۀ موانع
 ازدواج، ابعاد آن و سن

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

موانع 
ازدواج

بعد 
اقتصادی

بعد 
اجتماعی

بعد 
فرهنگی

بعد بی توجهی 
مسئوالن

واریانس بین 
گروهی

f 0/8310/4690/2210/7942/311مقدار

0/4360/6261/5140/2310/101سطح معناداري

متغیر وابسته
بعد بعد اقتصادیموانع ازدواج

اجتماعی
بعد بی توجهی بعد فرهنگی

مسئوالن

ضریب همبستگي 
پیرسون

0/200)**(0/195)**(0/0350/180)**(0/143)**(

0/0000/0000/4690/0000/006سطح معناداري
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     بـراي آزمـون وجـود رابطـۀ بیـن میانگین نمرۀ موانـع ازدواج و ابعاد آن با سـن 
از آزمون همبسـتگي پیرسـون اسـتفاده شـد )جدول شـمارۀ 17(. با توجه به نتایج 
ایـن آزمـون، بیـن میانگیـن نمـرۀ موانع ازدواج و سـن )مقـدار r=200/0  و سـطح 
معنـاداري=0/000( رابطـۀ مثبـت و معنـاداری وجـود دارد و می توان گفت کسـانی 
کـه نمـرۀ بیشـتری به گویه های مـورد نظر در سـنجش متغیر موانـع ازدواج داده اند، 
کسـانی هسـتند که نسـبت به سـایرین سـن باالتری دارند؛ همچنین نمرات آزمون 
همبسـتگی نشـان می دهـد کـه در دیگـر ابعـاد موانع ازدواج و سـن، به غیـر از بعد 

اجتماعـی، می تـوان این رابطـه را مثبـت ارزیابی کرد. 

نتیجه گیری و پیشنهادات
هـدف اصلـي از پژوهـش حاضـر، تبییـن جامعه شـناختی موانـع ازدواج از دیـدگاه 
دانشـجویان دانشـگاه ایـام در سـال تحصیلـی 1395 بـود. نتایـج حاصـل از ایـن 

پژوهـش نشـان میدهـد که:
     در مقایسـه بیـن میانگیـن نمرات عوامـل تأثیرگذار بر موانـع ازدواج )اقتصادی، 
اجتماعـی، فرهنگـی و بی توجهی مسـئوالن(، عامل فرهنگی، اقتصـادی، بی توجهی 
مسـئوالن و اجتماعـی بـه ترتیـب بیشـترین تـا کمتریـن میانگیـن نمـره را در بیـن 

نمونه انتخاب شـده داشـتهاند. 
     در مقایسـه بیـن میانگیـن گویه هـای مورد اسـتفاده برای عامـل اجتماعی، وضع 
مهریـۀ سـنگین، سـختگیری بیـش از حـد والدین، چشـم و هم چشـمی در ازدواج، 
بـاال بـودن تحصیـات دختـر نسـبت به پسـر، باال بـودن سـطح توقعـات دختران، 
ازدواج پس از اتمام تحصیات، برگزاری مراسـم مجلل عروسـی و نداشـتن شـغل 
مناسـب، بـه ترتیـب بیشـترین تـا کمتریـن نمـره را در بیـن نمونـۀ مـورد بررسـی 

کسـب کردهاند.
     در مقایسـه بیـن میانگیـن گویه هـای مـورد اسـتفاده بـرای عامل اقتصـادی، باال 
بـودن هزینـۀ زندگـی، نداشـتن جهیزیۀ مناسـب، باال بـودن هزینۀ ازدواج، نداشـتن 
حداقـل درآمد بـرای ادارۀ زندگی، بیکاری خواسـتگار، وابسـتگی مالی خواسـتگار 
بـه والدیـن و فاصلـۀ طبقاتـی دو خانـواده، بـه ترتیب بیشـترین تا کمتریـن نمره را 

در بیـن نمونـۀ مورد بررسـی کسـب کردهاند.
    در مقایسـه بیـن میانگیـن گویه هـای مـورد اسـتفاده بـرای عامـل فرهنگی، عیب 
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شـمردن جلسـات آشـنایی قبـل از ازدواج، اعتقـاد بـه کوچکتر بودن دختر از پسـر 
در ازدواج، انتخـاب خواسـتگار توسـط والدیـن، اعتقاد به ازدواج فامیلـی، اعتقاد به 
ازدواج دختـر کوچکتـر پـس از دختـر بزرگتـر، عـدم رضایت خانواده به سـکونت 
دختر در شـهر دیگر و عیب شـمردن طرح مسـئلۀ ازدواج توسـط خانوادۀ دختر، به 
ترتیـب بیشـترین تـا کمترین نمـره را در بین نمونۀ مورد بررسـی کسـب کردهاند.

در مقایسـه بیـن میانگیـن گویه های مورد اسـتفاده برای عامل بی توجهی مسـئوالن، 
عـدم اعطـای وام مـورد نیـاز بـه زوج های جـوان، عـدم وجـود اولویت اسـتخدام 
بـرای متأهـان جـوان، عـدم واگذاری مسـکن بـه صورت اجـاره به شـرط تملیک 
بـه زوج هـای جـوان، عدم پخـش برنامه هـای آموزشـی ازدواج، عدم اعطـای امتیاز 
بـه سـربازان متأهـل، عـدم پرداخـت وام مـورد نیـاز به زوج هـای دانشـجو و عدم 
حمایـت از ازدواج هـای سـاده، بـه ترتیـب، بیشـترین تـا کمتریـن نمـره را در بیـن 

نمونـۀ مورد بررسـی کسـب کردهاند.
     بـا توجـه بـه نتایـج تحقیـق و آرای صاحب نظـران در خصـوص موانـع ازدواج 
و پدیـدۀ دیررسـی آن، می تـوان اظهـار داشـت کـه ازدواج نـه تنهـا امـری فـردی 
و خانوادگـی، بلکـه در دنیـای امـروز نیـز متأثـر از سیاسـت های دولت هاسـت. 
دولت هـا از زمـان پیدایـش خـود همـواره بـا تنظیـم برنامه هـا و سیاسـت هایی در 
زمینـۀ اقتصـاد، فرهنـگ، اجتمـاع و سیاسـت باعـث تغییـرات بسـیاری در زندگی 
مـردم شـدهاند. نهـاد خانـواده و ازدواج نیـز از این امر مسـتثنی نبوده اسـت. نمونۀ 
بسـیار بـارز آن در جهـان معاصـر تدویـن و اجـرای برنامه هـای خاص کمونیسـتی 
در کشـورهای شـوروی سـابق و متحدانـش اسـت که بـه تعریف جدیـدی از نهاد 
خانـواده و شـکل گیری آن منجـر شـد )کیبوتص هـای اسـرائیل هـم نمونـۀ دیگری 

از آن اسـت(. 
     در ایـران پـس از انقـاب، سیاسـت های ویـژه ای در خصـوص خانـواده و 
فرزنـدآوری اجـرا شـد کـه منجـر بـه تغییرات سـاختاری و جـوان شـدن جمعیت 
در دهـۀ 60 گردیـد. اکنـون پـس از گذشـت سـه دهـه از ایـن برنامه هـا، نیازهـای 
نسـل دهـۀ 60 تأثیرات بسـیاری بـر تدویـن برنامه های دولت گذاشـته اسـت. دهۀ 
شـصتی ها اکنـون در دوره ای واقع شـده اند کـه مهمترین نیازهای انسـانی )تحصیل، 
ازدواج، کار، مسـکن و ...( در اوج خـود قـرار دارد. عملکـرد هـر کـدام از دولت ها 
بـرای حـل ایـن بحـران متفاوت بـوده اسـت. در سـال های اخیـر، بیشـترین توجه 
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و سـرمایه گذاری دولـت، بـه بـرآوردن نیـاز ادامـۀ تحصیـل بـا افزایش دانشـگاه ها 
و باالبـردن ظرفیـت آنهـا اختصـاص داشـته اسـت کـه پیامـد آن، رفع اضطـراب و 
دلهـرۀ جوانـان و خانواده هـا در خصـوص ورود بـه دانشـگاه، افزایـش آگاهـی و 
کسـب رتبـۀ اول تحصیات دانشـگاهی در خاورمیانه بوده اسـت؛ امـا توجه به بعد 
تحصیـل فقـط یکـی از نیازهای جوانـان بوده و سیاسـت های اعمال شـده، در زمینۀ 
اشـتغال، مسـکن، اوقـات فراغـت و ... چنـدان جوابگـو نبـوده اسـت )اگـر اجرای 
برنامـۀ دولـت هشـتم و نهـم در خصـوص مسـکن مهـر ادامه پیـدا کنـد، می تواند 
نویدبخـش حـل معضل مسـکن جوانـان باشـد(. با توجه بـه محدودیـت بودجه و 
صنـدوق اعتبـارات دولتـی، نمی تـوان انتظـار داشـت که همـۀ این مشـکات با هم 
حـل شـوند. اگـر برنامه هـای دولت با توجـه به منابع انسـانی و مواهـب طبیعی آن 
و کمـک گرفتـن از مشـاوران جـوان به ویـژه دهـۀ شـصتی ها تدوین و اجرا شـود، 
بهتـر می تـوان نیازهـای این نسـل را شناسـایی و دغدغه هـای آنـان را برطرف کرد. 
در برنامه هـای دولـت بایـد بـه ازدواج کـه موضوع اساسـی این پژوهش اسـت، به 
عنـوان نیـازی کـه خـود موجـب بقـای انسـان می شـود، بیشـتر توجه گـردد؛ بقای 

نسـلی کـه در چارچـوب خانوادۀ سـالم و مشـروع  باشـد، نه غیـر از آن. 
    فراینـد جامعه پذیـری بـا توجـه بـه گسـترده و پیچیـده شـدن دنیـای ارتباطـات 
نسـبت به گذشـته دچار تغییرات بسـیاری شـده و الگوپذیری جوانان از سـمبل ها 
و قهرمانـان رسـانه ای معاصـر و همنوایـی با آنان، منجر به شکسـته شـدن الگوهای 
نسـل گذشـته و تعارضـات بیـن نسـلی گردیـده اسـت. بسـیاری از ایـن الگوهـا 
و ارزش هـا کـه ریشـه در فرهنـگ غربـی و سکوالریسـم دارد، باعـث دوگانگـی 
فرهنگـی و تعـارض بـا ارزش هـای متعالـی دینـی و ملـی ایرانـی- اسـامی شـده 
اسـت. انواع دوسـتی های دختر و پسـر )خیابانی یا مجازی(، برگزاری مراسـم های 
مختلـط دختـر و پسـر، رواج روابـط قبـل از ازدواج، القـای عشـق افاطونـی از 
سـوی رسـانه ها و نشـان دادن ازدواج هـای معاصر در قالب عشـق رمانتیـک و ... به 
کمرنـگ شـدن اهمیـت ازدواج و نهـاد مقـدس خانواده و سـردرگمی نسـل جوان 
در انتخـاب همسـر ایده آل منجر شـده اسـت. از دولت و ابزارهای آموزشـی تحت 
نظـارت آن ماننـد آمـوزش و پـرورش، رسـانه ها و ... انتظـار میـرود که با شـناخت 
سـایق و نیازهـای نسـل جـوان به ارائـۀ بازتعریـف و الگوسـازی ارزش های دینی 
و ایرانـی در جامعـه و در فراینـد جامعه پذیـری کـودکان و دیگـر نسـل ها بپردازند. 
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تنهـا راه مقابلـه بـا فرهنگ غربـی، اسـتفاده از ابزارهای خودشـان یعنی رسـانه ها و 
در دسـت گرفتـن عنان آن می باشـد. بـا ارائۀ سـمبل های اصیل ایرانی و اسـامی با 
اسـتفاده از تکنیک هـای رسـانه ای مانند تبلیغـات، بزرگ نمایی، اسـتفاده از صحنه ها 
و لباس هـای زیبـا و رنگیـن، آب و تـاب دادن داسـتان ، بـه کار بـردن جلوه هـای 
ویـژه و ... مـا نیـز می توانیـم فرهنـگ غنی خود را بـه نمایش بگذاریـم و جایگزین 
نمادهـا و سـمبل های مصرف گـرا و سـکواالر دنیـای غـرب کنیـم؛ به ویـژه در امـر 

ازدواج و توجـه بـه اصل و اسـاس آن.
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