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چکیده
تأخیـر در سـن ازدواج پدیـدهای اسـت کـه در جهـان معاصـر در تمـام کشـورهای مختلف اعم
از توسـعهیافته و توسـعهنیافته عمومیـت یافتـه اسـت؛ اگرچـه در جـای جای جهان ،اشـتراکات
فراوانـی در علـل ایـن پدیـده وجـود دارد؛ ولـی میتـوان در هـر منطقـۀ جغرافیایـی و فرهنـگ
حاکـم بـر آن علتهـای خاصـی را جویا شـد؛ چنانکـه در ایران با توجـه به شـرایط فرهنگی ویژۀ
آن علتهـا متفـاوت اسـت .ایـن پژوهـش با هـدف توصیـف موانـع ازدواج در بيـن  374نفر از
دانشـجویان دانشـگاه ایلام در سـال تحصیلـی  1395صورت گرفتـه اسـت .روش نمونهگيري،
طبقـهای بـوده و بـراي آزمون فرضيهها و تحليل دادهها از نرمافزار  SPSSاسـتفاده شـده اسـت.
مهمتريـن يافتههـاي ايـن پژوهـش بدين قرار اسـت:
در مقایسـۀ میانگیـن نمـرات عوامل تأثیرگذار بر موانـع ازدواج (اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
و بیتوجهـی مسـئوالن) ،عامـل فرهنگی بـا  3/16درصد ،عامـل اقتصادی بـا  3/12درصد ،عامل
بیتوجهـی مسـئوالن بـا  2/74درصـد و عامـل اجتماعـی بـا  2/31درصـد ،به ترتیب ،بیشـترین
تـا کمتریـن میانگیـن نمـره را در بیـن نمونۀ مورد بررسـی داشـتهاند و در مقایسـه بیـن میانگین
نمـرات گویههـای مـورد اسـتفاده بـرای  .1متغیـر عامل فرهنگـی موانـع ازدواج ،عیب شـمردن
جلسـات آشـنایی قبـل از ازدواج بـا  3/88درصـد بیشـترین نمـره و عیب شـمردن طرح مسـئلۀ
ازدواج توسـط خانـوادۀ دختـر بـا  2/39درصـد کمتریـن نمـره؛  .2متغیـر عوامل اقتصـادی ،باال
بـودن هزینـۀ زندگی با  4/42درصد بیشـترین نمـره و فاصلۀ طبقاتی دو خانواده بـا  2/44درصد
کمتریـن نمـره؛  .3متغیـر عدم اعطـای وام مورد نیاز بـه زوجهای جوان با  3/61درصد بیشـترین
نمـره و عـدم حمایـت از ازدواجهـای سـاده بـا  2/08درصـد کمتریـن نمـره و  .4متغیـر عامـل
اجتماعـی موانـع ازدواج ،وضـع مهریۀ سـنگین بـا  2/96درصد بیشـترین نمـره و ازدواج پس از
اتمـام تحصیلات بـا  2/16درصـد کمتریـن نمـره را از بین گویههـا به دسـت آوردهاند.
واژگان کليدي :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 ویـژهای برخـوردار اسـت .جايـگاه و نقش آن
نیـز در ميـان نهادهـا يـا گروههـاي ديگـر اجتماعـي بـه گونـهاي اسـت که بعضـي از
جامعهشناسـان معتقدنـد هـر گونـه اصلاح جامعه بايـد از خانـواده آغاز شـود (روزن
بـاوم .)23 :1367 ،بـه گفتـۀ ويليـام جي.گـود ،تغييرات ملموسـي در نظام خانـواده در
جهـان در حـال وقـوع اسـت که همـۀ آنها در نقطۀ مشـترکي با هـم تالقـي دارند .این
تغییـرات عبارتنـد از :افزايش سـن ازدواج ،کاهـش ازدواجهاي ترتيبيافتـه و افزايش
آزادي در انتخـاب همسـر .در واقـع ،عوامل تأثیرگذار در شـکلگیری ازدواج در جوامع
مختلـف به همگرايي نزديک ميشـوند (كاظميپور .)104 :1383 ،جوامع انسـاني طي
دو قرن اخير ،شـاهد افزايش قابل توجه سـن ازدواج بودهاند .اين افزايش ،نخسـت در
کشـورهاي اروپايي؛ سـپس در قرن بيسـتم به کشـورهاي در حال توسـعه سرايت کرد
(لوکاس و مير .)129 :1381 ،بر اسـاس نتايج مطالعات موجود ،سـن ازدواج در اياالت
متحـدۀ آمريـکا از اواسـط دهـۀ  1960به طرز برجسـتهاي در بين جمعيـت آن افزايش
يافـت؛ بديـن صـورت کـه نسـبت افـراد ازدواجکـرده در ايـن کشـور در سـال 1960
برابـر بـا  78درصـد بود کـه در سـال  2000به  52درصـد و در سـال  2005به کمتر از
 50درصـد کاهـش يافـت (حبيبپـور گتابـي و ذوالفقـاری  .)8 :1390 ،طـي دهههاي
اخيـر ،پديـدۀ ازدواج در كشـور ما نیز دسـتخوش تحوالت قابل توجهي شـد .تغییر در
ميانگين سـن ازدواج زنان ،نسـبت تجرد ،ميزان طالق و تغییر در ترکيب جنسـي افراد
ازدواجنکـرده از جملـه اين تحوالت اسـت (زنجانـي و ديگـران .)59 :1378 ،میانگین
سـن در اولیـن ازدواج زنـان شـهری در سـال  ١٣٥٥برابر بـا  20/2سـال و در بین زنان
روسـتایی برابـر بـا  19/1سـال بوده که در سـال  ١٣٩٥بـه  23/4در بین زنان شـهری و
 ٢٢سـال در بین زنان روسـتایی تغییر یافته اسـت؛ یعنی زنان و مردان کشـور نسـبت
به چهل سـال پیش ،سـه سـال و سـه ماه دیرتر ازدواج میکنند .بر اسـاس سرشـماری
سـال  ،١٣٩٥فاصلۀ میانگین سـن در اولین ازدواج مردان نسـبت به زنان در کل کشـور
چهار سـال و  ٤ماه بیشـتر اسـت که این فاصله نسـبت به سـال  ١٣٥٥تغییر معناداری
نیافتـه؛ بـه طوری که در سـال  ١٣٩٥میانگین سـن در اولیـن ازدواج مردان 27/4 ،سـال
و در بین زنان  ٢٣سـال در کل کشـور محاسـبه شـده اسـت و این نماگر در سال ١٣٥٥
بـرای مـردان 24/1 ،و بـرای زنـان 19/7 ،سـال بـوده اسـت؛ بـه عبارتی در سـال ١٣٩٥
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نسـبت به سـال  ١٣٥٥مردان و زنان به طور متوسـط 3/3 ،سـال دیرتر ازدواج کردهاند.
کمتـر از یـک دهـۀ پیـش کـه جمعیت کشـور به مراتـب کمتـر از حاال بـود ،طی یک
سـال ۸۹۰ ،هـزار ازدواج بـه ثبـت رسـید؛ اما ازدواجهای ثبتشـده در سـال گذشـته ۵۱
هـزار مـورد کمتر از سـال پیش از آن اسـت .به رغـم افزایش جمعیت ،آمـار ازدواج در
ایـران از اواخـر دهـۀ  ۸۰مـدام کاهش داشـته و در مقابل ،آمار طالق ثبتشـده گاهی هم
بیشـتر بوده اسـت (سـازمان ثبت احوال.)56 :1391 ،
در حـال حاضـر وجـود مسـائل مختلف اجتماعي بخصوص در شـهرهاي بزرگ،
شـرايط ازدواج را سـخت و آسـيبها و معضلات آن را زيـاد كـرده اسـت .ایـن امـر
نيازمنـد تدبيـر شايسـته و مديريـت دقيق و کارآمد ميباشـد کـه غفلـت از آن در گذر
زمـان ،علاوه بـر آسـيبهاي روانـيای كـه به فـرد وارد ميكنـد ،آثـار زيانبـار زيادي
را بـر اجتمـاع ،اقتصـاد ،ارزشهـا ،اعتقادات و سـاير شـؤنات زندگي تحميـل خواهد
کـرد .سـخت بـودن شـرايط ازدواج ،بـه طور حتـم به کاهـش آن منجر خواهد شـد و
آسـيبهاي اجتماعـي فراوانـي از جملـه فسـاد و ناهنجاريهـاي جنسـي را بـه دنبال
خواهـد داشـت .پژوهـش حاضـر بـر آن اسـت تـا بـا توصیـف موانـع ازدواج در بین
نمونـهای از دانشـجویان دانشـگاه ایلام ،بـه پدیـدۀ ازدواج ،دیدگاههای مطـرح در این
مـورد و موانـع موجود پیـش روی آن بپـردازد.
پیشینۀ پژوهش
 معظمي ( )1382اظهار داشـته است كه طبق آمار سـال  4073 ،1380جوان و نوجوانفراري شناسـايي شـده که بيشـتر آنـان دختـر بودهاند و سـن  %72از آنها بيـن 25-16
سـال بـوده اسـت .تجزيـه و تحليلها نشـان ميدهـد درصد قابـل توجهـي از دختران
فـراري ،کسـاني بودهانـد کـه به رغم نياز شـديد بـه ازدواج و داشـتن خواسـتگارهاي
متعـدد ،والدين آنها با ازدواجشـان مخالفـت کردهاند.
 تقـوي ( )1383در تحقيقـي که به منظور بررسـي عوامل اقدام به خودکشـي بر رويل اصلي و عمـدۀ اقدام به
 500مـورد انجـام داد بـه اين نتيجه رسـید کـه يکي از عوامـ 
خودکشـي در جوانان ،فراهم نشـدن زمينۀ ازدواج بوده اسـت.
 صمـدي ( )1383معتقـد اسـت کـه معمـوالً زنـان و دختـران بدون همسـر و مجرددر جامعـه از نبـود امنيـت خاطـر کافـي در زندگي ،محـل کار و تحصيل رنـج ميبرند.
اماکـن عمومـي ،خيابانهـا ،مراکـز خريد و تفريـح براي زنـان مجرد کمتر امن اسـت؛
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چنانکـه انـواع مزاحمتها ،متلکهـا ،کنايهها ،تبعيضهـا و تنگنظريهـا مانع آرامش
و آسـايش آنان اسـت.
 احمـدی و همتـی ( )1387در مقالـهای بـا عنـوان «بررسـی وضعیت مضیقـه ازدواجدر ایـران (بر اسـاس سرشـماری  »)1385از 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 ميدانند.
 موسـوی ( )1382در تحقیقـی بـا عنـوان «موانـع ازدواج و عوامل تهدیدکننـدۀ آن دردختـران و زنـان شـهر تهـران» بـه ایـن نتیجـه رسـید که تمـام دختـران ایرانـی در امر
ازدواج تقریبـ ًا 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 بـ ه صـورت عقد چـه ب ه صـورت نامـزدی یـا دوسـتی مواجه هسـتند .انتظـار از
ازدواج نیـز در طـو ل سـالهای اخیر تغییر کرده ،ولی راهکار مناسـبی برای رسـیدن به
ازدواج موفـق توسـط خانـواده و جامعه به نسـل جوان ارائه نشـده اسـت .ناهماهنگی
ی ناپایدار ختم
در ایـن امـر موانعـی را بـرای ازدواج بـه وجود مـیآورد و به ازدواجهـا 
میشـود.
 ناسـتی زائی ( )1385در تحقیقی به بررسـی موانع ازدواج دختران و ارائۀ راهکارهایمناسـب بـرای حـل ایـن معضل اجتماعـی پرداختـه اسـت .در پژوهـش او  35مانع به
عنـوان موان ع مهم ازدواج در پنج دسـته عامـل اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،بیتوجهی
مسـئوالن و عـدم صالحیـت جوانـان مورد توجه بـوده اسـت و هر  5عامـل در موانع
ازدواج دختران از دیدگاه پاسـخگویان مؤثر دانسـته شـدهاند.
 ايـران محبوب و مختـاري ( )1385در پژوهش خود با عنوان «رويكرد جريان زندگيدر مطالعـۀ ازدواج جوانـان در ايـران» ،بـه ايـن نتيجه رسـيدند که در بعـد بیولوژیکی،
تجـارب فـرد از زمـان کودکی تـا نوجوانی ،سـبب شـکلگیری مالکهـای ازدواج در
ذهـن وی میشـود .جوانـی کـه از دوران بچگی تا کنـون در هر محفلـی ،ازدواج برای
او نوعـی پاسـخ بـه نیاز جنسـی معنا شـده اسـت ،بـه تجربـه در مییابد که بـرای رفع
نیاز جنسـی بایـد ازدواج کند.
 میتـرا ( )2004در مطالعـۀ «عوامـل اقتصـادي و اجتماعـي مؤثـر بـر سـن ازدواج وبـاروري كل در نپال» نشـان داده اسـت كه ويژگيهاي خانوادگي افـراد همچون :ميزان
تحصيلات والديـن (نقـش تحصيالت مـادر مهمتر بوده اسـت) ،نحوۀ گـذران اوقات
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فراغـت ،محـل سـکونت و وجـود جايگزينهايـي بـراي زندگـي ازدواجـي از عوامل
مؤثـر بـر زمـان ازدواج هسـتند .شهرنشـيني به عنـوان يکي از شـاخصهاي نوسـازي
عمدتـ ًا بـا ازدواج در سـنين باالتـر هماهنگ اسـت .افزايش امکانات مربـوط به گذران
اوقـات فراغـت نيز معمـوالً موجـب ازدواجهاي ديررس ميشـود .در کشـورهايي که
جايگزينهـاي بـرای زندگـي مبتنـی بـر ازدواج در دسـترس و پذيرفته شـده باشـد يا
فعاليت جنسـي خارج از ازدواج مورد قبول باشـد ،ميزان شـيوع ازدواج پايينتر اسـت.
بررسـي بهموقع ،علمي و همهجانبه در مورد ازدواج ،اولين گام در جهت آسـيبزدايي
و بهبـود وضعيـت موجـود اسـت .پرسـش اساسـي اين اسـت که آيـا عوامـل مالي و
اقتصادي ،علت و ريشـه به حسـاب ميآيند و يا در اصل ،خود معلول علل زيربناييتري
از جملـه تغييـر در نظام باورها و نگرشها و بازخوردهاي خانواده و مسـئوالن هسـتند
(طاهرپـور و همـکاران .)222 :1386 ،مسـلم ًا پاسـخهاي متفـاوت به اين سـؤال ،تأثير
بسـيار زيـادي بـر راهبردهـا و خط مشـيهايي خواهد گذاشـت که جامعه بـراي حل
مشـکالت مربـوط بـه ازدواج در پيـش ميگيرد .این تحقیق بر آن اسـت تـا با توجه به
نظریهها و پیشـینۀ پژوهشـی ارائهشـده ،علل و موانع ازدواج را اسـتخراج کند و مورد
نقد و بررسـی قـرار دهد.
مباني نظري پژوهش
ازدواج مقدمه و الزمۀ تشـکیل خانواده میباشـد .سلامت جامعه و خانواده نیز وابسـته
ب ه ازدواجي سـالم و پردوام اسـت .آلن ژيرا اعتقاد دارد که در بين تمامي مراسـم ،آداب
و حوادث اساسـي زندگي انسـان ،ازدواج از اهميتي بسـزا برخوردار اسـت .هم از نظر
فـردی ،هـم از ديدگاه زيسـتي و اجتماعي ،هيچ چیز هماننـد ازدواج ،جهاني و ثابت و
پايـدار نیسـت؛ از ايـن رو ،هيچ نهـادي همانند آن تحت تأثيـر دگرگونيهاي اجتماعي
قـرار نميگيـرد (ميشـل .)151 :1354 ،ازدواج را ميتـوان از ديدگاههـاي مختلف مورد
مطالعـه قـرار داد؛ چنانکـه لـوي اشـتروس ،آن را برخـوردي دراماتيک بيـن فرهنگ و
طبيعـت يا ميان قواعد اجتماعي و کشـش جنسـي میداند؛ بنابرايـن ازدواج ،قاعدهمند
کـردن روابط جنسـي بين دو جنس اسـت (سـاروخاني .)23 :1370 ،جانتيـس ()2001
نیـز بـه نقـل از اسـتیفن ،ازدواج را به عنـوان يک واحد جنسـي قانوني مطـرح ميکند
کـه از نظـر اجتماعـي بـا يک اعلام عمومي شـروع ميشـود ،بـا ايدههايي کـه مبناي
آن اسـت ادامـه مييابـد و زن و مـرد آشـکارا ميپذيرند کـه ازدواج حقـوق و الزاماتي
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را بـراي آنهـا و فرزنـدان در آينـده ايجـاد ميکنـد؛ بنابرايـن ازدواج قبـل از جاذبههاي
جسـماني ،واحد زيستشـناختي يا وحدت اجتماعي اسـت.
از نظـر نـاک ( ،)14 :1382ازدواج بـه عنـوان يـك نهـاد و كانـون اجتماعي ،ملهم از
سـه منبـع قانون ،عقايـد اجتماعي و اعتقادات مذهبي و مبتني بر شـش نكته اسـت که
عبارتند از:
 ازدواج يك انتخاب شخصي آزاد است كه بر پايۀ عشق استوار میشود. بلوغ و استقالل ،نياز مسلم براي اقدام به ازدواج است. ازدواج ،ارتباطي بين دو جنس مخالف است. در يـك زندگـي مشـترك ،مرد سرپرسـت اسـت و تأميـن معـاش و محافظت ازخانـواده را بر عهـده دارد.
 وفاداري جنسي و تكهمسري ،انتظار يك ازدواج است. ازدواج به طور طبيعي با تولد فرزندان همراه است.دین اسلام بر اهمیت ازدواج تأکید فراوا ن کرده و ارضای غرایز جنسـی را در حد
نیـاز واقعـی نـه تنها نفـی نکرده ،بلکه تشـویق نیز نمـوده اسـت .از نظر قـرآن ،ازدواج
مايـۀ آرامـش روح و روان آدمـى و از نشـانههاى رحمـت و بزرگـى خداونـد اسـت
(روم .)21/تجـرد و تأخيـر در امـر ازدواج نیـز در بعضـى روايات ،مردود شـده و تأكيد
گردیـده اسـت كه هيـچ چيز نبايـد موجب تأخيـر ازدواج شـود ،حتى فقر.
اهمیتـی کـه اسلام بـرای ازدواج و خانواده قائل شـده ،در اصل دهم قانون اساسـی
جمهوری اسلامی ایران آمده اسـت .از آنجا که خانواده ،واحد بنیادی جامعۀ اسلامی
اسـت ،همـۀ قوانیـن و مقـررات و برنامهریزیهای مربـوط باید در جهت آسـان کردن
تشـکیل خانواده ،پاسـداری از قداسـت آن و اسـتواری روابط خانوادگی بر پایۀ حقوق
و اخالق اسلامی باشد.
مقايسـه و بررسـي اجمالي آمار سـن ازدواج در چهل سـال گذشـته ()1395-1355
مـا را متوجـه تغيير و تحوالت ناشـي از آثـار مدرنيته ميکند:
1.1ميانگين سـن ازدواج زنان طي  40سـال گذشـته از  19/7به  23/4سـال رسيده؛ در
حالـي که ايـن تغيير براي مردان از  24/1به  27/4سـال بوده اسـت.
2.2ميـزان عموميـت ازدواج بـراي زنان طي  40سـال از  99/2درصد بـه  98/2درصد
کاهش يافته اسـت.
3.3ميـزان تجـرد قطعي مـردان از  1/5درصد بـه  1/3درصد کاهش يافتـه و در مقابل
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اين ميزان براي زنان از  0/8درصد به  1/8درصد افزايش يافته اسـت (سرشـماري
مرکز آمار ايـران.)1395 ،
در سـالهاي اخيـر بـا افزايش سـن ازدواج دختران ،نسـبت دختـران مجرد افزايش
ي ( )1386نسـبت دختـران مجردي که تا  25سـالگي هرگز
يافتـه اسـت .بـه گفتۀ کمال 
ازدواج نکردهانـد از حـدود  %13در سـال  1345از کل جمعيـت آنـان بـه بيـش از %46
در سـال  1380افزايـش يافتـ ه اسـت؛ بـه عبـارت ديگر ،طي اين سـالها بيـش از %30
از دختـران افـزون بـر رقم  %13سـال  ،1345ازدواج خود را به سـنين باالتر از  25سـال
ت پسـران مجرد از سـال  1345تا
بـه تعويـق انداختهاند و اين در حالي اسـت که نسـب 
 1365کاهش داشـته اسـت؛ يعني نسـبت پسـران مجرد از حدود  %68در سال  1345به
ن بدان معناسـت
حدود  %62در سـال  1355و کمتر از  %58در سـال  1365رسـیده و اي 
که تأخير پسـران در ازدواج از سـن  25سـالگي به باالتر در سـال  1345نسـبت به دو
مقط ع بعد بيشـتر بوده اسـت.
«بـر اسـاس اصـل اول جامعهشناسـی ،یعنی اصل اهـداف و راههـا ،ازدواج هنگامی
خ میدهـد کـه جامعـه بتوانـد اهداف مشـترک فرهنگـی خـود و راههـای وصول به
ر
آنهـا را مشـخص کنـد .بـر همين اسـاس رابرت کی مرتن معتقد اسـت ناهنجـاری در
ی میان راهها و اهـداف از بین برود و
سـاخت اجتماعـی زمانی رخ میدهد که هماهنگـ 
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 کردهانـد .طبـق نظریۀ مدرنیزاسـیون ویلیام گـود ( ،)1963نوسـازی
در سـطوح فـردی و اجتماعـی بـا تأثیرگذاری بـر زمـان ازدواج صورت میگیـرد .وی
بـه فاکتورهـای مهمی چـون گسـترش فرصتهای تحصیلـی ،تغییر در نیـروی کار و
فعالیتهای شـغلی ،اشـتغال زنان و شهرنشـینی اشـاره دارد .وی همچنین معتقد است
ازدواج افـرادی کـه در مناطـق شـهری زندگـی میکننـد بـه دلیـل شـیوههای زندگـی
متفـاوت و کنتـرل اجتماعـی ضعیفتر نسـبت بـه مناطق روسـتایی با تأخیـر صورت
میگیرد.
در جریـان نوسـازی ،بسـیاری از کارکردهـای قدیمـی خانـواده بـه سـازمانها و
نهادهـای دیگـر واگـذار میشـود .ایـن تغییـر کارکـرد ،شـبکۀ اجتماعـی را جایگزین
شـبکۀ خویشـاوندی میکنـد؛ در نتیجه ،خانـواده به واحدی هسـتهای تبدیل میشـود
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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 میشـود (لوکاس و میر1381 ،؛ تورنتون و جنسـن،
2003؛ مالهوترا.)1997 ،
گسـترش و همگانی شـدن تحصیالت ،یکی از دسـتاوردهای مهم نوسـازی اسـت.
تأثیر قدرتمند تحصیالت باال بر افزایش سـن ازدواج ،بهویژه در بین زنان ،در بسـیاری
از مطالعات نشـان داده شـده است (میترا2004 ،؛ کویسامبینگ و هالمن2003 ،؛ سگالن،
1370؛ اسـمیت1980 ،؛ جوشـی .)2003 ،افزایـش تحصیالت ،بسـیاری از عوامل مهم
مرتبـط بـا ازدواج نظیـر انتظـار از ازدواج و روابط زناشـویی و نحوۀ انتخاب همسـر را
تحـت تأثیـر قرار داده اسـت؛ مث ً
ال برای زنـان با تحصیالت باالتر ،امـکان حضور فعال
در بخشهـای مختلف جامعه بیشـتر میشـود؛ در نتیجـه ،برای خود موقعیتی مشـابه با
موقعیـت مـردان طلـب میکنند و تالش 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 میکنـد .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
تحصیلات اسـت .توقـع مردان نیـز همانند زنـان از روابط زناشـویی و زمـان آمادگی
بـرای آغـاز زندگی زناشـویی بـه علت افزایش میزان تحصیالت دگرگون شـده اسـت
(کویسـامبینگ و هالمن2003 ،؛ میترا.)2004 ،
بهبـود موقعیـت زنـان بـه عنـوان یکـی از جنبههای نوسـازی تأثیر زیـادی بر زمان
ازدواج دارد .نوسـازی از طریـق گسـترش تحصیلات عمومـی و فراهم کـردن امکان
حضـور در فعالیتهـای بیـرون از خانـه ،موقعیت زنـان را بهبود بخشـیده و این امر با
افزایش سـن ازدواج ،کاهش فاصلۀ سـنی بین زوجین ،افزایش قدرت تصمیمگیری در
خانواده و کاهش باروری همراه بوده اسـت (کویسـامبینگ و هالمن .)2003 ،نوسـازی
با تغییر سـاختار سـنی و جنسـی جمعیت و تغییر ایدهها و ارزشهای مرتبط با ازدواج
و تشـکیل خانـواده ،وضعیـت افـراد آمادۀ ازدواج را از لحاظ در دسـترس بودن همسـر
مناسـب در کشـورهای مختلـف؛ بهویـژه 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) میتوانـد زمـان ازدواج دو جنـس را تحت تأثیـر قرار دهد،
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ایـن وضعیت را فشـار یا مضیقـه ازدواج میخواننـد .در این حالت ممکن اسـت زمان
ازدواج برای جنسـی که تعداد آن بیشـتر اسـت به تعویق بیفتد؛ زیرا همسـران مناسـبی
بـرای آنهـا یافت نمیشـود؛ 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 مییابد (جعفـری مژدهای1382 ،؛ درودی آهی1381 ،؛ پرسـتون و اسـترانگ ،
1986؛ کارمایکل .)1988 ،
ی در سـال 1967م .نظریهای
«بلاو و دانکـن در جریـان مطالعـات تحـرک اجتماعـ 
دربـارۀ نقـش خانـواده در تحـرک اجتماعـی ارائـه دادند .آنهـا معتقد بودند کـه عوامل
تحـرک اجتماعـی نزولی منحصر به ازدواجهای زودرس و داشـتن فرزند زیاد نیسـت؛
بلکـه داشـتن خانوادۀ بزرگ نیز از این عوامل محسـوب میشـود .به نظر آنهـا ،افرادی
ک اجتماعی نداشـته
کـه دارای تحـرک اجتماعـی صعـودی بودهانـد ،از آنهایی که تحر 
یـا گرفتـار تحـرک اجتماعی نزولـی شـدهاند ،فرزندان کمتـری داشـتهاند .هرچ ه تعداد
فرزنـدان کمتـر باشـد سـهم آنـان در بهرهمنـد شـدن از توجـه ،مراقبـت ،رسـیدگی و
ی مالـی خانـواده بیشـتر خواهـد شـد .آنهـا به ایـن نتیجـه کلی رسـیدند که
کمکهـا 
فرزنـدان خانوادههـای بزرگ امکانات و موفقیتهای تحصیلی کمتـری دارند؛ بنابراین
ت میآورنـد .فرزنـدان خانوادههـای از هم
موفقیتهـای شـغلی ناچیـزی نیز بـه دسـ 
پاشـیده (بـر اثـر طلاق یا مـرگ والدین) نیـز به دلیـل کاهش منابـع مـادی و عاطفی،
ی محدودتری خواهند داشـت» (هالکویی.)263 :1365 ،
موفقیتهای تحصیلی و شـغل 
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 میکنند .طبق نظر او متغیر دسترسـی ،به وسـیلۀ توازن نسـبت سـنی -جنسـی
افـراد در سـن ازدواج و روشهای انتخاب همسـر (تنظیمشـده یا انتخـاب آزاد) تعیین
میشـود؛ برخی از ازدواجها در جایی که عدم توازن جدی در نسـبت سـنی -جنسـی
جمعیـت وجـود داشـته باشـد با تأخیـر مواجـه میشـوند و ازدواج در جایی کـه افراد
جوان برای انتخاب همسـر آزاد باشـند نسـبت به جایی که همسـران از سـوی والدین
انتخـاب میشـوند ،دیرتـر اتفـاق میافتـد .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 مسـئولیتهای فردی قبـل از ازدواج ،نیاز به توسـعه
و کسـب مهارتهـا و به دسـت آوردن تجربه بـرای ادارۀ یک خانوادۀ مسـتقل ،ازدواج
دورة نوزدهم ،شمارۀ  60و  61؛ پاییز و زمستان 1397

فصلنامۀ علمي -ترويجي

190

بررسی موانع ازدواج از دیدگاه دانشجویان....

نسـبت بـه نواحی روسـتایی به تأخیـر میافتد .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 بیفرزندی یـا تجرد قطعی از یک سـن معین به
بـاال میباشـد ،برای ازدواج تعریف شـده اسـت .چنانچـه پاداش اجتماعـی برای تجرد
در سـنی معیـن بیشـتر از مجـازات آن باشـد ،یقینـ ًا ازدواج بـا تأخیر صـورت میگیرد
(دیکسـون.)215-213 :1971 ،
«نگاه اقتصادی به پدیدۀ ازدواج ابتدا توسـط بکر ( )1973تئوریزه شـد که بر مبنای
آن ،ازدواج ماننـد سـایر رفتارهـای اقتصـادی ،یک مـدل «حداکثرسـازی مطلوبیت» به
شـمار مـیرود؛ به عبارت دیگـر ،ازدواج به وقوع میپیونـدد ،اگر و فقط اگر ،مطلوبیت
دو طـرف بـر اثـر این ازدواج افزایـش یابد .در این چارچوب همـۀ عواملی که میتواند
بـر رفتـار و تصمیم بـه ازدواج افراد تأثیر بگـذارد ،از نگاه مطلوبیـت و منافع حاصل از
ازدواج ،مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار میگیرد .به واسـطۀ نگاه تحلیل هزینـه  -فایده
اقتصـاد و برای روشـنتر شـدن ایـن نگاه بـه ازدواج ،افراد به صورت یک سـری توابع
مطلوبیـت کـه بـه فرهنگ و طبیعت آنها وابسـته اسـت دسـتهبندی میشـوند .ماهیت
غیرپولـی منافـع حاصـل از ازدواج ،اندازهگیـری آن را دشـوار میکند و باعث میشـود
اقتصاددانـان بـر روی شـاخصهای مجزایـی مانند مکمـل بودن ویژگیهای همسـران
ً
مثلا در تولید فرزند ،بهرهوری و کارایی نسـبی میان زن و مـرد در درون و بیرون خانه،
درآمـد ،سـن ،آمـوزش و دیگر خصوصیتهایـی که کارآیی افـراد را تحـت تأثیر قرار
میدهـد و نیـز بـر ترکیبات ویژهای از بده بسـتانهای زناشـویی تمرکز کننـد» (ضرابی
و مصطفوی.)38 :1390 ،
بعضـی از مطالعـات ،تغییـر در سـن ازدواج را بـه تغییـرات اقتصـادی و اجتماعـی
جوامـع (مراحل توسـعه) نسـبت دادهاند .بر اسـاس این مطالعات ،الزامـات اقتصادی و
اجتماعـی هـر دوره ،زمان تشـکیل خانواده و الگوهای آن را تعیین میکند (سـاروخانی،
128 :1370؛ سـگالن)135 :1370؛ بـرای مثـال در پایان دورۀ ماقبل صنعتی (کشـاوزی)
و در ابتـدای مرحلـۀ صنعتـی شـدن ،مـردان در سـنین باالتـری ازدواج کردهانـد .علت
اصلـی تأخیـر در ازدواج بـه عـدم آمادگی اقتصـادی افـراد برمیگردد؛ از طـرف دیگر،
افزایـش سـن ازدواج در ابتـدای صنعتی شـدن را میتوان به کمتر شـدن کنترل خانواده
بر ازدواج نسـبت داد (میشـل .)146 :1354 ،با صنعتی شـدن کامل ،سـطح رفاه جامعه
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بهبـود مییابـد و تدارک زندگی مسـتقل ،آسـانتر میشـود.
جوامعـی کـه در حـال گـذار بودهانـد یـا در ابتـدای توسـعۀ صنعتیانـد ،از سـن
ج باالیـی دارنـد کـه ایـن پدیـده در کشـورهای ژاپـن ،هنـد ،آمریـکا و
متوسـط ،ازدوا 
کشـورهای غربی مشـاهده شـده اسـت؛ زیرا همـواره در ابتـدای دورۀ رشـد صنعت و
بـه دنبـال آن ،امـکا ن آزادی فردی ،کاهش حضـور والدین در امـر ازدواج و پایین بودن
سـطح زندگـی و وجود بیـکاری ،سـن متوسـط ازدواج باالسـت (همان).
بـر اسـاس اطالعـات به دسـت آمـده ،در دورههـای رواج و رونق اقتصـادی ،مردم
بیشـتر ازدواج میکننـد و در دورههـای بحـران و رکـود اقتصـادی ،ازدواجهـا به تأخیر
1
ن تئوریهـا ،تئـوری تـورم رکـودی
میافتنـد یـا منتفـی میشـوند .یکـی از مهمتریـ 
اسـت .افزایـش بحرانهای سیاسـی و اقتصادی و مؤلفههـای مهم تورم رکـودی ،چون:
حجـ م نقدینگـی ،تورم ،رکـود ،کاهش تولید ،بیـکاری ،مصرفگرایی و افزایش سـطح
ن ازدواج جوانان تأثیر منفی داشـته و مشـکالتی را در عرصۀ اقتصادی
انتظارات بر سـ 
ج آنـان به وجود آورده اسـت (بهنـام.)22 :1348 ،
بـر سـر راه ازدوا 
اسـترانگ )2008( 2معتقـد اسـت کـه شـرایط حـاد و صدمات اقتصـادی میتواند
دلیلی بر افزایش سـن ازدواج باشـد؛ چنانکه در سـالهای  1930-32که فشار اقتصادی
بـر جامعـۀ آمریکا حاکم بود ،نـرخ ازدواج تقریب ًا بـه  13درصد کاهش یافـت و امروزه
زنان آمریکا تشـویق میشـوند که مسـتقل باشـند و خودشـان اهداف زندگـی خود را
جهت دهند.
با توجه مباحث مطرحشـده 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 جمعبنـدی و نتیجهگیـری از مباحـث و پژوهشهـای ارائهشـده ،بـا
الگـو گرفتـن از مقاله ناسـتی زائـی ( ،)1385موانع مـورد بحث در چهار دسـته عوامل
اجتماعـی ،اقتصـادی و فرهنگی و بیتوجهی مسـئوالن ،مبنای اصلـی کار قرار گرفت.
روش تحقيق
روش تحقیـق حاضـر ،پيمايشـي و ماهيـت آن کاربـردي اسـت .روش نمونهگیری نیز
1. Stagflation theory
2. Strong
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طبقـهای متناسـب بـا حجم نمونه اسـت کـه در آن بر اسـاس دانشـکده بـه هفت نوع
( 7دانشـکده مختلف) تقسـيم گردیده؛ سـپس سـهم نسـبی هر يک از اين گروهها از
نمونه متناسـب با رشـته و مقطع تحصیلی دانشجویان تعيين شـده است .جامعۀ آماري
پژوهـش را نیـز دانشـجويان دانشـگاه ایالم تشـکیل دادند که بر اسـاس آمـار معاونت
آموزشـي و تحصيالت تکميلي دانشـگاه در سـال تحصيلي  94 -95برابر با  7000نفر
هسـتند .ابـزار گـردآوري دادههـا نیز پرسشـنامه 1بـود که در اختيـار پاسـخگويان قرار
گرفـت .تجزيـه و تحليـل دادهها هم بـا اسـتفاده از نرمافزار  SPSSانجام شـد.
یافتههایتحقیق
توزیع فراوانی پاسخگویان از کل نمونه چنین است:
• بر حسب جنسیت :دختران 63/6 :درصد ،پسران  36/4درصد؛
• بـر حسـب وضعیـت تأهل :مجردهـا 71/7 :درصـد ،متأهالن 26/5 :درصد ،سـایر
(مطلقـه ،بیـوه و 1/9 :)...درصد؛
• بـر حسـب مقطـع تحصیلـی :کارشناسـی 62/2 :درصد ،کارشناسـی ارشـد27/9 :
درصـد ،دکتـری 9/9 :درصد.
جدول شمارۀ ( .)1توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب پایگاه اجتماعی -اقتصادی
پایین

متوسط رو به پایین

متوسط

متوسط رو به باال

باال

ف راوانی

25

71

116

115

47

درصد

6/7

19/0

31/0

30/7

12/6

جدول شـمارۀ ( )1بیانگر توزيع فراواني پاسـخگويان بر حسـب پايگاه اجتماعي-
اقتصـادي 2اسـت .براي سـاختن ايـن متغير از تركيـب چند گويه ،يعني نوع مسـكن،
مالكيـت اتومبيـل و قيمـت آن ،ميـزان هزينـۀ ماهيانـۀ خانواده ،نوع شـغل سرپرسـت
خانـوار و تحصیالت پدر و مادر اسـتفاده شـده اسـت.
 .1گويههاي مورد استفاده در اين پژوهش برگرفته از مقاله ناستي زائي ( )1385با عنوان «موانع ازدواج دختران» بوده است.
 .2از مجموع نمرات به دست آمده از گويههاي طراحيشده براي سنجش پايگاه اجتماعي -اقتصادي و با به دست آمدن نمرۀ ميانگين ،اين
متغير در پنج گروه دستهبندي شد.
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جدول شمارۀ ( .)2میانگین نمرات عوامل تأثیرگذار بر موانع ازدواج
میانگین

میانه

مد

کمینه

بیشینه

جمع

بعد اجتماعی

2/31

2/25

2/38

1/00

4/63

866/63

بعد اقتصادی

3/12

3/14

3/14

1/57

5/57

1168/43

بعد فرهنگی

3/16

3/00

2/71

1/00

5/56

1184/57

بعد بیتوجهی مسئوالن

2/74

2/71

2/29

1/14

5/00

1025/71

در مقایسـۀ میانگیـن نمـرات عوامـل تأثیرگـذار بـر موانـع ازدواج (اقتصـادی،
اجتماعـی ،فرهنگـی و بیتوجهـی مسـئوالن) ،عامل فرهنگی بـا  3/16درصد ،عامل
اقتصـادی بـا  3/12درصـد ،عامـل بیتوجهـی مسـئوالن بـا  2/74درصـد و عامـل
اجتماعـی بـا  2/31درصـد بـه ترتیب بیشـترین تا کمتریـن میانگین نمـره را در بین
نمونـۀ انتخابشـده به دسـت آوردهانـد (جدول شـمارۀ .)2
جدول شمارۀ ( .)3میانگین نمرات گویههای استفاده شده برای متغیر عوامل اجتماعی

میانگین

وضع
مهریۀ
سنگین

نداشتن
شغل
مناسب

برگزاری
مراسم
مجلل
عروسی

سختگیری
بیش
از حد
والدین

باال بودن
سطح
توقعات
دختران

ازدواج پس
از اتمام
تحصیالت

چشم و
همچشمی در
ازدواج

باال بودن
تحصیالت
دختر نسبت
به پسر

2/96

1/82

1/98

2/83

2/21

2/16

2/29

2/29

در مقایسـۀ میانگیـن گویههـای استفادهشـده بـرای سـنجش متغیـر عوامـل
اجتماعـی ،وضـع مهریـۀ سـنگین بـا  2/96درصد بیشـترین نمـره و ازدواج پس از
اتمـام تحصیلات بـا  2/16درصد کمترین نمـره را از بین گویهها به دسـت آورده
اسـت (جدول شـمارۀ .)3
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جدول شمارۀ ( .)4میانگین نمرات گویههای استفادهشده برای متغیر عوامل اقتصادی
باال بودن باال بودن
هزینۀ
هزینۀ
ازدواج زندگی

میانگین

3/35

4/42

نداشتن
جهیزیۀ
مناسب

4/01

بیکاری نداشتن حداقل درآمد وابستگی مالی فاصلۀ طبقاتی
خواستگار برای ادارۀ زندگی خواستگار به والدین دو خانواده

3/06

2/52

2/44

2/47

در مقایسـه بیـن میانگیـن گویههـای مـورد اسـتفاده بـرای سـنجش متغیر
عوامـل اقتصـادی ،باال بـودن هزینۀ زندگی با  4/42درصد بیشـترین نمـره و فاصلۀ
طبقاتـی دو خانـواده بـا  2/44درصـد کمتریـن نمـره را از بیـن گویههـا بـه دسـت
آورده اسـت (جـدول شـمارۀ .)4
جدول شمارۀ ( .)5میانگین نمرات گویههای استفادهشده برای متغیر عوامل فرهنگی
اعتقاد به عدم رضایت انتخاب عیب شمردن اعتقاد به
کوچکتر
خانواده به خواستگار جلسات
ازدواج
فامیلی سکونت دختر توسط آشنایی قبل بودن دختر
از ازدواج از پسر در
در شهر دیگر والدین
ازدواج

میانگین

3/26

2/75

3/52

3/88

3/56

اعتقاد به عیب شمردن
ازدواج دختر طرح مسئلۀ
کوچکتر پس ازدواج توسط
از دختر بزرگتر خانوادۀ دختر

2/81

2/39

باال بودن
تحصیالت
دختر نسبت
به پسر

2/29

در مقایسـه بیـن میانگیـن گویههـای مورد اسـتفاده برای سـنجش متغیر عوامل
فرهنگـی ،عیب شـمردن جلسـات آشـنایی قبـل از ازدواج با  3/88درصد بیشـترین
نمـره و عیـب شـمردن طرح مسـئلۀ ازدواج توسـط خانـوادۀ دختر بـا  2/39درصد
کمتریـن نمـره را از بیـن گویهها به دسـت آورده اسـت (جدول شـمارۀ .)5
جدول شمارۀ ( .)6میانگین نمرات گویههای استفادهشده برای متغیر بیتوجهی مسئوالن
عدم پخش
عدم
حمایت از برنامههای
ازدواجهای آموزشی
ازدواج
ساده

میانگین

2/08

2/57
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عدم وجود عدم واگذاری مسکن به عدم پرداخت عدم اعطای عدم اعطای
امتیاز به وام مورد نیاز
صورت اجاره به شرط وام مورد نیاز
اولویت
سربازان به زوجهای
استخدام تملیک به زوجهای جوان به زوجهای
جوان
متأهل
دانشجو
برای متأهالن
جوان

3/60

2/60

2/13

2/60

3/61
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در مقایسـه بین میانگین گویههای مورد اسـتفاده برای سـنجش متغیر بیتوجهی
مسـئوالن ،عـدم اعطـای وام مـورد نیاز به زوجهـای جوان با  3/61درصد بیشـترین
نمـره و عـدم حمایـت از ازدواجهای سـاده بـا  2/08درصد کمترین نمـره را از بین
گویهها به دسـت آورده اسـت (جدول شـمارۀ .)6
در ایـن پژوهـش تحلیلهای ارائه شـده در قالـب آمار توصیفـی (فراوانی ،میانگین
و جـداول) ،بـه طـور کامـل و جامع نتایـج مورد نظـر را در اختیار خواننـدگان قرار
میدهنـد؛ امـا از آنجایـی کـه جامعـۀ آمـاری انتخابشـده ،متشـکل از گروههـای
مختلفـی میباشـد ،ایـن قسـمت از پژوهـش صرفـ ًا جهـت مقایسـۀ میانگیـن نمرۀ
موانـع ازدواج در بیـن گروههـای مـورد نظـر بـه متن اضافه شـده اسـت.
• میانگین نمرۀ موانع ازدواج از دیدگاه دختران و پسران متفاوت است.
جدول شمارۀ ( .)7آمار توصيفي آزمون ( )t-testتفاوت ميانگين موانع
ازدواج و ابعاد آن بر حسب جنس
موانع ازدواج بعد اقتصادی بعد اجتماعی بعد فرهنگی بعد بیتوجهی
مسئوالن
جنسیت

زن

2/63

2/80

2/12

2/81

2/79

مرد

3/20

3/67

2/65

3/80

2/66

جدول شمارۀ ( .)8آزمون( )t-testتفاوت ميانگين موانع ازدواج و ابعاد آن بر حسب جنس
موانع
ازدواج
واریانس
برابر

مقدار t
سطح معناداري
دوطرفه

بعد
بعد
بعد
اقتصادی اجتماعی فرهنگی

-10/802 -9/315 -14/260 -11/620
0/000

0/000

0/000

0/000

بعد بیتوجهی
مسئوالن
1/996
0/046
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بـراي آزمـون تفـاوت ميانگيـن نمـرۀ موانـع ازدواج از دیدگاه دختران و پسـران
از آزمـون دو نمونـهاي مسـتقل اسـتفاده شـد (جدولهـای شـمارۀ  7و  .)8نتايـج
بـه دسـت آمـده از ايـن آزمـون (مقـدار  620/11-=tو سـطح معنـاداري=)0/000
بيانگـر وجـود تفـاوت معنادار بيـن ميانگين نمرۀ به دسـت آمده از دیـدگاه دختران
و پسـران راجـع بـه موانـع ازدواج اسـت و بـا مقايسـۀ ميانگينهـا بيـن دو گـروه
(دختـران بـا ميانگيـن= 2/63و پسـران با ميانگين= )3/20مشـاهده شـد که پسـران
بـه گویههـای مـورد نظـر نمرۀ بیشـتری دادند .شـاید بتـوان گفت پسـران در رابطه
بـا ازدواج دلهـره و اضطراب بیشـتری نسـبت به دختـران دارند .الزم به ذكر اسـت
كـه ميانگيـن اين دو گـروه در ابعاد موانـع ازدواج (اقتصـادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
بیتوجهـی مسـئوالن) نیـز مـورد آزمون قرار گرفت و مشـاهده شـد کـه در تمامی
ابعـاد بـه غیـر از بعـد بیتوجهـی مسـئوالن  -آن هـم بـا اختالفـی ناچیز -پسـران
نمـرۀ بیشـتری بـرای موانع مـورد نظر منظور داشـتند.
• میانگیـن نمـرۀ دیـدگاه طبقـات مختلـف جامعـه راجع بـه موانع ازدواج یکسـان
نیست .
جدول شمارۀ ( .)9آمار توصيفي آزمون Anowaبراي تفاوت ميانگين نمرۀ موانع ازدواج و
ابعاد آن بر حسب پایگاه اجتماعی -اقتصادی
موانع
ازدواج

پایگاه
اجتماعی-
اقتصادی

بعد بعد بیتوجهی
بعد
بعد
اقتصادی اجتماعی فرهنگی مسئوالن

پایین

2/63

3/11

1/82

2/93

2/65

متوسط رو به پایین

2/93

3/28

2/34

3/36

2/71

متوسط

2/79

3/11

2/31

3/00

2/74

متوسط رو به باال

2/81

3/06

2/33

3/13

2/71

باال

3/01

3/09

2/54

3/50

2/92
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جدول شمارۀ ( .)10نتايج آزمون Anowaبين پایگاه اجتماعی -اقتصادی
و ميانگين نمرۀ موانع ازدواج و ابعاد آن
موانع
ازدواج
واریانس بین
گروهی

بعد بعد بیتوجهی
بعد
بعد
اقتصادی اجتماعی فرهنگی مسئوالن

مقدار f

3/209

1/209

6/514

3/552

1/346

سطح معناداري

0/013

0/306

0/000

0/007

0/252

بـراي آزمـون تفـاوت ميانگين نمـرۀ موانع ازدواج بر حسـب پایگاه اجتماعی-
اقتصـادی از آزمـون تحليل واريانس اسـتفاده شـد (جدولهای شـمارۀ  9و  )10كه
در واقـع بيانگـر تفـاوت ميانگيـن نمـرۀ موانع ازدواج بر حسـب پایـگاه اجتماعی-
اقتصـادی اسـت .بـا توجـه بـه اینکـه مقـدار  fبرابر بـا  3/209و سـطح معنـاداري
برابـر بـا  0/013ميباشـد ميتوان نتيجـه گرفت کـه ميانگين نمرۀ موانـع ازدواج بر
حسـب پایـگاه اجتماعـی -اقتصـادی متفاوت اسـت؛ همچنیـن با توجه بـه نمرات
کسبشـده در بیـن طبقـات میتـوان گفت که طبقـات باال (بیشـترین نمـرۀ میانگین
=  )3/01موانـع ازدواج را بیشـتر از بقیـۀ گروههـا و افراد طبقـۀ پایین (کمترین نمرۀ
میانگیـن =  )2/63ارزیابـی میکننـد .نمـرۀ ابعـاد موانـع ازدواج نیـز نشـان میدهد
کـه بیـن بعـد اقتصـادی و بعد بیتوجهـی مسـئوالن در بیـن گروههای مـورد نظر،
تفـاوت چندانـی مشـاهده نمیشـود؛ امـا بین نمـرۀ طبقـات مختلف در بعـد موانع
فرهنگـی و اجتماعـی ازدواج اختلاف وجود دارد.
• میانگین نمرۀ موانع ازدواج بر حسب وضعیت تأهل متفاوت است
.

جدول شمارۀ ( .)11آمار توصيفي آزمون  Anowaبراي تفاوت ميانگين نمرۀ موانع ازدواج
و ابعاد آن بر حسب وضعیت تأهل
بعد بعد بیتوجهی
بعد
بعد
موانع
ازدواج اقتصادی اجتماعی فرهنگی مسئوالن
وضعیت
تأهل

مجرد

2/85

3/10

2/32

3/21

2/76

متأهل

2/82

3/16

2/31

3/09

2/73

سایر

2/77

3/84

2/09

2/88

2/29
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جدول شمارۀ ( .)12نتايج آزمون  Anowaبين وضعیت تأهل و ميانگين نمرۀ
موانع ازدواج و ابعاد آن
موانع
ازدواج
واریانس بین
گروهی

بعد بعد بیتوجهی
بعد
بعد
اقتصادی اجتماعی فرهنگی مسئوالن

مقدار f

0/134

4/081

0/543

0/895

2/134

سطح معناداري

0/874

0/018

0/581

0/409

0/120

بـراي آزمـون تفـاوت ميانگيـن نمـرۀ موانـع ازدواج بـر حسـب وضعیت تأهـل از آزمون
تحليل واريانس اسـتفاده شـد (جدولهای شـمارۀ  11و  .)12با توجه به اینکه مقدار  fبرابر
بـا  0/134و سـطح معنـاداري برابـر با  0/874اسـت ميتـوان نتيجه گرفت کـه ميانگين نمرۀ
موانع ازدواج بر حسـب وضعیت تأهل متفاوت نیسـت؛ یعنی هم کسـانی که از سـد ازدواج
و مشـکالت آن گذشـته و هم کسـانی که آن را تجربه نکردهاند ،دیدگاههای تقریب ًا یکسـانی
راجـع بـه موانـع ازدواج دارنـد؛ همچنیـن نمرۀ ابعـاد موانع ازدواج نشـان میدهد کـه در بین
گـروه مـورد نظـر ،نمرۀ همۀ ابعـاد به غیـر از بعد اقتصادی تقریب ًا یکسـان بوده اسـت.

• میانگیـن نمـرۀ دانشـجویان راجـع بـه موانـع ازدواج بـر حسـب دانشـکدۀ محل
تحصیـل متفاوت اسـت.
جدول شمارۀ ( .)13آمار توصيفي آزمون  Anowaبراي تفاوت ميانگين نمرۀ موانع ازدواج
و ابعاد آن بر حسب دانشکدۀ محل تحصیل
موانع
ازدواج
ادبیات و علوم انسانی
تربیت بدنی

دانشکدۀ محل
تحصیل

الهیات و معارف
پیرادامپزشکی
علوم
کشاورزی

فنی و مهندسی
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2/90
2/85
2/76
2/77
2/85
2/94
2/74

بعد بعد بیتوجهی
بعد
بعد
اقتصادی اجتماعی فرهنگی مسئوالن
3/10
3/25
2/91
3/16
3/12
3/18
3/25

2/35
2/26
2/34
2/22
2/09
2/63
2/32

3/40
3/31
2/95
3/00
3/26
3/17
2/98

2/73
2/57
2/83
2/73
2/93
2/78
2/43
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جدول شمارۀ ( .)14نتايج آزمون  Anowaبين دانشکدۀ محل تحصیل و ميانگين
نمرۀ موانع ازدواج و ابعاد آن
موانع
ازدواج
واریانس بین
گروهی

بعد بعد بیتوجهی
بعد
بعد
اقتصادی اجتماعی فرهنگی مسئوالن

مقدار f

1/034

1/433

4/85

1/870

3/802

سطح معناداري

0/403

0/201

0/000

0/085

0/001

بـراي آزمـون تفـاوت ميانگيـن نمـرۀ موانـع ازدواج بر حسـب دانشـکدۀ محل
تحصیـل از آزمـون تحليل واريانس اسـتفاده شـد (جدولهای شـمارۀ  13و  .)14با
توجـه بـه اینکـه مقـدار  fبرابر بـا  1/034و سـطح معنـاداري برابر با  0/403اسـت
ميتـوان گفـت کـه ميانگين نمـرۀ موانع ازدواج بر حسـب دانشـکدۀ محل تحصیل
متفـاوت نیسـت؛ به عبارتی دانشـجویان دانشـکدههای مختلف نمرات یکسـانی به
گویههـای مـورد اسـتفاده در سـنجش موانـع ازدواج دادهانـد؛ همچنین نمـرۀ ابعاد
موانـع ازدواج در دو بعـد اقتصـادی و فرهنگـی نشـان میدهـد که این نمـره تقریب ًا
در بیـن گـروه مـورد نظـر یکسـان اسـت؛ امـا در دو بعـد اجتماعـی و بیتوجهـی
مسـئوالن تفاوت دارد.
• میانگیـن نمـرۀ دانشـجویان راجـع بـه موانـع ازدواج بر حسـب مقطـع تحصیلی
متفاوت اسـت.
جدول شمارۀ ( .)15آمار توصيفي آزمون  Anowaبراي تفاوت ميانگين نمرۀ موانع ازدواج
و ابعاد آن بر حسب مقطع تحصیلی
موانع
ازدواج
مقاطع
تحصیلی

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

2/84
2/81
2/94

بعد بعد بیتوجهی
بعد
بعد
اقتصادی اجتماعی فرهنگی مسئوالن
3/10
3/14
3/21

2/36
2/24
2/33

3/16
3/15
3/27

2/72
2/71
2/95
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جدول شمارۀ ( .)16نتايج آزمون  Anowaبين مقطع تحصیلی و ميانگين
نمرۀ موانع ازدواج و ابعاد آن
موانع
ازدواج
واریانس بین
گروهی

بعد بعد بیتوجهی
بعد
بعد
اقتصادی اجتماعی فرهنگی مسئوالن

مقدار f

0/831

0/469

0/221

0/794

2/311

سطح معناداري

0/436

0/626

1/514

0/231

0/101

بـراي آزمـون تفـاوت ميانگيـن نمـرۀ موانـع ازدواج بر حسـب مقطـع تحصیلی
از آزمـون تحليـل واريانـس اسـتفاده شـد (جدولهـای شـمارۀ  15و  .)16با توجه
بـه اینکـه مقـدار  fبرابر با  0/831و سـطح معنـاداري برابر با  0/436اسـت ميتوان
نتيجـه گرفـت کـه ميانگين نمرۀ موانـع ازدواج بر حسـب مقطع تحصیلـی متفاوت
نیسـت؛ یعنی دانشـجویان هر سـه مقطع تحصیلی (کارشناسـی ،کارشناسـی ارشـد
و دکتـری) نظر یکسـانی نسـبت به گویههای مورد اسـتفاده در متغیـر موانع ازدواج
داشـتهاند؛ همچنیـن نمـرۀ ابعـاد موانـع ازدواج نشـان میدهـد که میانگیـن نمرات
تقریبـ ًا یکسـان اسـت و تفاوتی بین آنها مشـاهده نمیشـود.
• بین میانگین نمرۀ موانع ازدواج و ابعاد آن و متغیر سن رابطه وجود دارد.
جدول شمارۀ ( .)17آزمون همبستگي پيرسون بين میانگین نمرۀ موانع
ازدواج ،ابعاد آن و سن
متغير وابسته
ضريب همبستگي
پيرسون
سطح معناداري

بعد فرهنگی بعد بیتوجهی
موانع ازدواج بعد اقتصادی بعد
مسئوالن
اجتماعی
(**)0/195)**( 0/200
0/000

0/000

0/035

(**)0/180

(**)0/143

0/469

0/000

0/006

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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بـراي آزمـون وجـود رابطـۀ بيـن میانگین نمرۀ موانـع ازدواج و ابعاد آن با سـن
از آزمون همبسـتگي پيرسـون اسـتفاده شـد (جدول شـمارۀ  .)17با توجه به نتايج
ايـن آزمـون ،بیـن میانگیـن نمـرۀ موانع ازدواج و سـن (مقـدار  200/0=rو سـطح
معنـاداري= )0/000رابطـۀ مثبـت و معنـاداری وجـود دارد و میتوان گفت کسـانی
کـه نمـرۀ بیشـتری به گویههای مـورد نظر در سـنجش متغیر موانـع ازدواج دادهاند،
کسـانی هسـتند که نسـبت به سـایرین سـن باالتری دارند؛ همچنین نمرات آزمون
همبسـتگی نشـان میدهـد کـه در دیگـر ابعـاد موانع ازدواج و سـن ،به غیـر از بعد
اجتماعـی ،میتـوان این رابطـه را مثبـت ارزیابی کرد.
نتیجهگیری و پیشنهادات
هـدف اصلـي از پژوهـش حاضـر ،تبییـن جامعهشـناختی موانـع ازدواج از دیـدگاه
دانشـجویان دانشـگاه ایلام در سـال تحصیلـی  1395بـود .نتايـج حاصـل از ایـن
پژوهـش نشـان ميدهـد كه:
در مقایسـه بیـن میانگیـن نمرات عوامـل تأثیرگذار بر موانـع ازدواج (اقتصادی،
اجتماعـی ،فرهنگـی و بیتوجهی مسـئوالن) ،عامل فرهنگی ،اقتصـادی ،بیتوجهی
مسـئوالن و اجتماعـی بـه ترتیـب بیشـترین تـا کمتریـن میانگیـن نمـره را در بیـن
نمونه انتخاب شـده داشـتهاند.
در مقایسـه بیـن میانگیـن گویههـای مورد اسـتفاده برای عامـل اجتماعی ،وضع
مهریـۀ سـنگین ،سـختگیری بیـش از حـد والدین ،چشـم و همچشـمی در ازدواج،
بـاال بـودن تحصیلات دختـر نسـبت به پسـر ،باال بـودن سـطح توقعـات دختران،
ازدواج پس از اتمام تحصیالت ،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 گویههـای 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 گویههـای 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 گویههای مورد اسـتفاده برای عامل بیتوجهی مسـئوالن،
عـدم اعطـای وام مـورد نیـاز بـه زوجهای جـوان ،عـدم وجـود اولویت اسـتخدام
بـرای متأهلان جـوان ،عـدم واگذاری مسـکن بـه صورت اجـاره به شـرط تملیک
بـه زوجهـای جـوان ،عدم پخـش برنامههـای آموزشـی ازدواج ،عدم اعطـای امتیاز
بـه سـربازان متأهـل ،عـدم پرداخـت وام مـورد نیـاز به زوجهـای دانشـجو و عدم
حمایـت از ازدواجهـای سـاده ،بـه ترتیـب ،بیشـترین تـا کمتریـن نمـره را در بیـن
نمونـۀ مورد بررسـی کسـب کردهاند.
بـا توجـه بـه نتایـج تحقیـق و آرای صاحبنظـران در خصـوص موانـع ازدواج
و پدیـدۀ دیررسـی آن ،میتـوان اظهـار داشـت کـه ازدواج نـه تنهـا امـری فـردی
و خانوادگـی ،بلکـه در دنیـای امـروز نیـز متأثـر از سیاسـتهای دولتهاسـت.
دولتهـا از زمـان پیدایـش خـود همـواره بـا تنظیـم برنامههـا و سیاسـتهایی 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 برنامههـای خاص کمونیسـتی
در کشـورهای شـوروی سـابق و متحدانـش اسـت که بـه تعریف جدیـدی از نهاد
خانـواده و شـکلگیری آن منجـر شـد (کیبوتصهـای اسـرائیل هـم نمونـۀ دیگری
از آن اسـت).
در ایـران پـس از انقلاب ،سیاسـتهای ویـژهای در خصـوص خانـواده و
فرزنـدآوری اجـرا شـد کـه منجـر بـه تغییرات سـاختاری و جـوان شـدن جمعیت
در دهـۀ  60گردیـد .اکنـون پـس از گذشـت سـه دهـه از ایـن برنامههـا ،نیازهـای
نسـل دهـۀ  60تأثیرات بسـیاری بـر تدویـن برنامههای دولت گذاشـته اسـت .دهۀ
شـصتیها اکنـون در دورهای واقع شـدهاند کـه مهمترین نیازهای انسـانی (تحصیل،
ازدواج ،کار ،مسـکن و  )...در اوج خـود قـرار دارد .عملکـرد هـر کـدام از دولتها
بـرای حـل ایـن بحـران متفاوت بـوده اسـت .در سـالهای اخیـر ،بیشـترین توجه
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و سـرمایهگذاری دولـت ،بـه بـرآوردن نیـاز ادامـۀ تحصیـل بـا افزایش دانشـگاهها
و باالبـردن ظرفیـت آنهـا اختصـاص داشـته اسـت کـه پیامـد آن ،رفع اضطـراب و
دلهـرۀ جوانـان و خانوادههـا در خصـوص ورود بـه دانشـگاه ،افزایـش آگاهـی و
کسـب رتبـۀ اول تحصیالت دانشـگاهی در خاورمیانه بوده اسـت؛ امـا توجه به بعد
تحصیـل فقـط یکـی از نیازهای جوانـان بوده و سیاسـتهای اعمالشـده ،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 ،میتواند
نویدبخـش حـل معضل مسـکن جوانـان باشـد) .با توجه بـه محدودیـت بودجه و
صنـدوق اعتبـارات دولتـی ،نمیتـوان انتظـار داشـت که همـۀ این مشـکالت با هم
حـل شـوند .اگـر برنامههـای دولت با توجـه به منابع انسـانی و مواهـب طبیعی آن
و کمـک گرفتـن از مشـاوران جـوان بهویـژه دهـۀ شـصتیها تدوین و اجرا شـود،
بهتـر میتـوان نیازهـای این نسـل را شناسـایی و دغدغههـای آنـان را برطرف کرد.
در برنامههـای دولـت بایـد بـه ازدواج کـه موضوع اساسـی این پژوهش اسـت ،به
عنـوان نیـازی کـه خـود موجـب بقـای انسـان میشـود ،بیشـتر توجه گـردد؛ بقای
نسـلی کـه در چارچـوب خانوادۀ سـالم و مشـروع باشـد ،نه غیـر از آن.
فراینـد جامعهپذیـری بـا توجـه بـه گسـترده و پیچیـده شـدن دنیـای ارتباطـات
نسـبت به گذشـته دچار تغییرات بسـیاری شـده و الگوپذیری جوانان از سـمبلها
و قهرمانـان رسـانهای معاصـر و همنوایـی با آنان ،منجر به شکسـته شـدن الگوهای
نسـل گذشـته و تعارضـات بیـن نسـلی گردیـده اسـت .بسـیاری از ایـن الگوهـا
و ارزشهـا کـه ریشـه در فرهنـگ غربـی و سکوالریسـم دارد ،باعـث دوگانگـی
فرهنگـی و تعـارض بـا ارزشهـای متعالـی دینـی و ملـی ایرانـی -اسلامی شـده
اسـت .انواع دوسـتیهای دختر و پسـر (خیابانی یا مجازی) ،برگزاری مراسـمهای
مختلـط دختـر و پسـر ،رواج روابـط قبـل از ازدواج ،القـای عشـق افالطونـی از
سـوی رسـانهها و نشـان دادن ازدواجهـای معاصر در قالب عشـق رمانتیـک و  ...به
کمرنـگ شـدن اهمیـت ازدواج و نهـاد مقـدس خانواده و سـردرگمی نسـل جوان
در انتخـاب همسـر ایدهآل منجر شـده اسـت .از دولت و ابزارهای آموزشـی تحت
نظـارت آن ماننـد آمـوزش و پـرورش ،رسـانهها و  ...انتظـار میـرود که با شـناخت
سلایق و نیازهـای نسـل جـوان به ارائـۀ بازتعریـف و الگوسـازی ارزشهای دینی
و ایرانـی در جامعـه و در فراینـد جامعهپذیـری کـودکان و دیگـر نسـلها بپردازند.
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تنهـا راه مقابلـه بـا فرهنگ غربـی ،اسـتفاده از ابزارهای خودشـان یعنی رسـانهها و
در دسـت گرفتـن عنان آن میباشـد .بـا ارائۀ سـمبلهای اصیل ایرانی و اسلامی با
اسـتفاده از تکنیکهـای رسـانهای مانند تبلیغـات ،بزرگنمایی ،اسـتفاده از صحنهها
و لباسهـای زیبـا و رنگیـن ،آب و تـاب دادن داسـتان ،بـه کار بـردن جلوههـای
ویـژه و  ...مـا نیـز میتوانیـم فرهنـگ غنی خود را بـه نمایش بگذاریـم و جایگزین
نمادهـا و سـمبلهای مصرفگـرا و سـکواالر دنیـای غـرب کنیـم؛ بهویـژه در امـر
ازدواج و توجـه بـه اصل و اسـاس آن.
منابع و مآخذ
الف) فارسی
 قرآن کریم. احمـدی ،وکیـل و رضـا همتـی؛ (« ،)1387بررسـی وضعیـت مضیقـه ازدواج درایـران (بـر اسـاس سرشـماری  ،»)1385مطالعـات راهبـردی زنان ،شـمارۀ .41
 ايـران محبـوب ،جلیـل و مریـم مختـاري؛ (« ،)1385رويكـرد جريـان زندگي درمطالعـۀ ازدواج جوانـان در ايـران» ،جمعیـت ،شـمارۀ  57و .58
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 درودی آهی ،ناهید؛ (« ،)1381عدم توازن نسـبتهای جنسـی در سـنین ازدواج»،جمعیت ،شمارۀ .41
 روزن بـاوم ،هايـدي؛ ( ،)1367خانـواده بـه منزلـۀ سـاختاري در مقابـل جامعـه،ترجمـۀ محمدصـادق مهـدوي ،تهـران :مرکز نشـر دانشـگاهي.
 زنجاني ،حبيباهلل ،کامل شـادپور ،امیرهوشـنگ مهریار و محمد میرزایی؛ (،)1378جمعيت ،توسـعه و بهداشـت باروري ،تهران :بشري.
 ساروخانی ،باقر؛ ( ،)1370مقدمهای بر جامعهشناسی خانواده ،تهران :سروش. سازمان ثبت احوال؛ ( ،)1391سالنامۀ آماری  1390کل کشور ،تهران :دریای نور.دورة نوزدهم ،شمارۀ  60و  61؛ پاییز و زمستان 1397

فصلنامۀ علمي -ترويجي

زهرا طاهری  -مرضیه مهربانی  -مریم قاسمیپور

205

 سـگالن ،مارتیـن؛ ( ،)1370جامعهشناسـی تاریخـی خانـواده ،ترجمـۀ حمیـدالیاسـی ،تهـران :مرکـز.
 صمـدی ،انـور؛ (« ،)1383مشـکالت زنـان و دختـران مجـرد بـاالی  28سـال درتهـران» ،پـروژۀ تحقیقاتـی ،تهران :دانشـگاه عالمـه طباطبایی.
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 طاهرپور ،محمدشـریف ،حسـین باغگلی و سـیدمعاد حسـینی؛ (« ،)1386بررسینگـرش و عملکـرد دانشـجویان در مـورد رابطه با جنس مخالـف» ،خالصۀ مقاالت
سـومین کنگرۀ سراسـری خانواده و سلامت جنسـی ،تهران :دانشگاه شاهد.
 کاظميپـور ،شـهال؛ (« ،)1383تحـول سـن ازدواج در ايـران و عوامـل جمعيتـيش زنان ،دورۀ دوم ،سـال سـوم.
مؤثـر بـر آن» ،پژوهـ 
 کمالي ،افسـانه؛ (« ،)1386بررسـی تنگنـای ازدواج در ايـران» ،مطالعات راهبردیورزش و جوانان ،شـمارۀ  10و .11
 لـوکاس ،ديويـد و پـاول ميـر؛ ( ،)1381درآمـدي بـر مطالعات جمعيتـي ،ترجمۀحسـين محموديان ،تهـران :دانشـگاه تهران.
 مجدالدیـن ،اکبـر؛ (« ،)1386بررسـی دالیـل و آثـار افزایش سـن ازدواج دخترانروسـتایی در آشـتیان» ،پژوهشنامۀ علوم انسـانی ،شـمارۀ .53
 معظمی ،شهال؛ ( ،)1382فرار دختران چرا؟ ،تهران :گرایش. موسـوي ،اشرفالسـادات؛ (« ،)1382بررسي موانع ازدواج و عوامل تهديدکنندۀ آندر دختـران و زنـان تهران» ،پروژۀ تحقيقاتي دانشـگاه علوم بهزيسـتي و توانبخشـي
تهران.
 ميشـل ،آنـدره؛ ( ،)1354جامعهشناسـي خانـواده و ازدواج ،ترجمـۀ فرنگيـساردالن ،تهـران :انتشـارات دانشـکدۀ علـوم اجتماعـي دانشـگاه تهـران.
 ناسـتي زائي ،ناصر؛ (« ،)1385موانع ازدواج دختران» ،علوم تربيتي و روانشناسـي،دانشگاه سيسـتان و بلوچستان ،سال سوم ،شمارۀ .4
 نـاك ،اسـتيون؛ ( ،)1382ازدواج در زندگـي مردان ،ترجمۀ سـعيد غفاري ،تهران:گوهـر كمال.
 هالکویی ،فرهنگ؛ ( ،)1365جامعهشناسی امروز ،تهران :جاللی.دورة نوزدهم ،شمارۀ  60و  61؛ پاییز و زمستان 1397
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