
 

١ 

 

   جوانان ازدواج ساماندهی بر موثر اجتماعی - فرهنگی عوامل بررسی

  )1395دانشجویان گروه علوم انسانی دانشگاه علوم تحقیقات تهران در سال  :مطالعه موردي(

 1سمیه غالمی قاراب

  2سید جلیل حسینی اجداد نیاکی

  

  

 ٣١/٢/١٣٩٧: تاریخ دریافت مقالھ

  ١٠/٥/١٣٩٧:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

  

در کلیـه   اجتمـاعی مـوثر بـر سـاماندهی ازدواج جوانـان      -بررسی عوامـل فرهنگـی   ، هدف اصلی این پژوهش

وهش پژ .باشدمی 1395علوم تحقیقات تهران در سال آزاد اسالمی واحد دانشجویان گروه علوم انسانی دانشگاه 

جامعه آماري پـژوهش  . استهمبستگی، از نوع تحقیقات پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردي  -حاضر توصیفی

دادنـد  می تشکیل علوم تحقیقات تهران آزاد اسالمی واحد علوم انسانی دانشگاه  حاضر را کلیه دانشجویان گروه

نفر به صـورت تصـادفی سـاده     143عداد تبه نمونۀ آماري بر اساس جدول مورگان  .نفر بود 288که تعداد آنها 

نگرش خانواده، ( »فاکتورهاي اجتماعی«ها از دو پرسشنامه پژوهشگر ساخته آوري دادهبراي جمع. انتخاب شدند

 دیـن و مـذهب،  ( »فاکتورهاي فرهنگـی «سوال و   41که شامل ) تحصیالت، وضعیت اقتصادي نگرش دوستان،

ی لیکرت بـود در ایـن   طیف پنج ارزش سوال و بر اساس 33که شامل  )سنت، اعتقادات و باورها آداب و رسوم،

هاي دین و مذهب، آداب و رسـوم،  هاي پژوهش بیانگر این امر است که مولفهیافته. پژوهش استفاده شده است

 ازدواج ساماندهی سنت، اعتقادات و باورها، نگرش خانواده، نگرش دوستان، تحصیالت و وضعیت اقتصادي بر

جوانـان تفـاوت معنـاداري     ازدواج نتایج نشان داد که بین هشت مولفه سـاماندهی  ،همچنین .دارند اثیرت جوانان

رتبـه   89/1رتبه اول و بهترین رتبه و مولفه سنت بـا میـانگین    83/6و وضعیت اقتصادي با میانگین . وجود دارد

که هـر یـک از فاکتورهـاي    نتیجه گرفت  گونهتوان اینمی. ترین رتبه را از نظر دانشجویان دارا هستندآخر و کم
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دین و مذهب، آداب و رسوم، سنت، اعتقاد و باورها، نگرش خانواده و دوستان، تحصیالت و وضعیت اقتصادي 

کـه اقتصـاد و نگـرش    طـوري ه ب ؛باشدولی درجه تاثیر آنها متفاوت می رند،تاثیر دا جوانان ازدواج ساماندهی بر

   .ها داشته باشندنسبت به سایر مولفه تواند تاثیر بیشتريدوستان می

  

  ویاندانشج جوانان و ازدواج اجتماعی، و فرهنگی عوامل :واژگان کلیدي
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   همقدم

یکی از ملزومات هر کشـوري   ،اجتماعی موثر بر ساماندهی ازدواج در بین قشر جوانان -فرهنگی بررسی عوامل

تر فرد نه تنها از نظر جسمی و زیستی، بلکه مهم.  گرددین هدف انجام میاست که این تحقیق نیز با توجه به هم

چرا که خانواده جایگاهی است که فـرد   ،از آن به لحاظ عاطفی روانی و شخصیتی تحت تاثیر خانواده قرار دارد

قـش  ن. اش در جامعه آماده گـردد هاي اجتماعیعهده گرفتن نقشر تواند با تکمیل شخصیت خویش، براي بمی

هایی است که پس از عمل اجتماعی ازدواج به عهـده افـراد گذاشـته    از جمله نقش) زن یا شوهر بودن(همسري 

توان گفت که زندگی مشترك تنها در تامین و رفع نیازهاي مادي، اقتصـادي و تـداوم نسـل    بنابراین می. شودمی

هاي بیشتر و دست یابی به فرصت حس مشارکت و تفاهم براي وسعت نگرش و امکانموجد بلکه  ،نقش ندارد

 ).1392علیپور، (ایجاد مامنی براي مهر و عطوفت است 

 ازدواج سـن  رفـتن  بـاال  باعث مسکن تأمین در ناتوانی و اقتصادي هاي بحران معتقد است که) 2014(1مارکوس

 از بسـیاري  و القطـ  آمار افزایش جامعه، در فساد گسترش تردید بی .دهد می رواج را هایی اخالقی بی و شود می

احمـدي و  . )1395نیـا،  روشـن ( هسـتند  مسـکن  در ویژه به گرانی و تورم افزایش بازتاب ،اجتماعی هاي آسیب

 کـدام،  هر بودن ناقص صورت در که ندا کرده معرفی ازدواج اصلی فاکتور دو را مسکن و کار) 1392( قیصریان

 التحصـیالن  فـارغ  برخـی  .سـازد  مـی  پنهـان  هـاي  یافسـردگ  دچـار  را جوانان و شود می مواجه مشکل با ازدواج

 ترتیـب  ایـن  بـه . اسـت  یافتـه  افـزایش  شـدت  به مسکن هاي هزینه چون ندارند، ازدواج امکان اصالً ها دانشگاه

، احمـدي و قیصـریان  ( بخشـند  مـی  لقـایش  بـه  را ازدواج عطاي ندارند، را گرانی سنگین بار تحمل که جوانانی

1393(.   

 تحـرك ( اجتمـاعی  منزلـت  و اعتبـار  کسـب  جهت جوانان بیشتر گرایی، مدرك فرهنگ اجرو با ،از سوي دیگر

-سـال  بهتـرین  بسیار تالش با و پرورانندمی سر در را دانشگاه به ورود آرزوي مناسب، شغل احراز و) اجتماعی

 رشپـذی  از و نماینـد مـی  صـرف  دانشجویی کسوت در یا و کنکور بسته درهاي پشت یا را خویش جوانی هاي

 را تحصیلی ارتقاي امکان ازدواج دانشجویان، از بسیاري نظر از. مانندمی باز ازدواج به اقدام و زندگی مسئولیت
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 از بعـد  زمـانی  بـه  را ازدواج لـذا  .سازدمی مواجه مشکل با را آنان آرزوهاي از بسیاري تحقق و می دهد کاهش

  . )2014مارکوس، (گذارند می وا التحصیلی فارغ

، خانـه  امـور  انجام و فرزندآوري همسر، مخالفت و ازدواج طریق از معتقدند دختران از برخی داشت جهتو باید

 فـرد  نگـرش  تحصـیالت،  سـطح  افزایش با همچنین،. شودمی مواجه بسیاري هايدشواري با آنان تحصیل ادامه

 حمایـت  و نفـوذ  نمیـزا  از ،توقعـات  سـطوح  افـزایش  ضمن و می کند تغییر همسر انتخاب و زندگی به نسبت

    شـاغل  و عـالی  تحصـیالت  داراي همسـري  انتخـاب  از مردان از برخی .شودمی کاسته فرد  ازدواج در خانواده

 همسرشـان  بـه  نسـبت  آنها برتري احساس به منجر زنان، از برخی تحصیل و اشتغال که معتقدند و پرهیزند می

 ازدواج امکـان  عـدم  ،ترتیـب  ایـن  به. شود ازدواج هايفرصت کاهش به منجر تواندمی تفکر طرز این -شودمی

 اغلـب  انتخـاب  مـالك  زیـرا  ،گـردد مـی  دختر دانشجویان ازدواج نرخ کاهش به منجر تحصیل، طول در پسران

 عـالی  تحصـیالت  داراي آنهـا  مقابـل  فـرد  که دارند انتظار و می کند تغییر دانشگاه به ورود با دختر دانشجویان

 بـه  رو دختـر  دانشـجویان  بـه  نسـبت  پسر دانشجویان تعداد ،اوال که آنجا از ولی ؛باشد آنها از باالتر یا همسطح

-فرصت وضعیت این ندارند، را دانشجویی زمان در ازدواج امکان نیز دانشجو پسران اغلب ،ثانیا و است کاهش

  .)1393زاده و قنبري برزیان،سیف( دهدمی کاهش را دختران ازدواج هاي

هاي آسیب براي گروه به مخصوص ناپایداري ازدواج براي مشخص کردن عوامل بروز ان محققان و سیاستگذار

نـرخ بیکـاري بـر     بـه ویـژه  تعیین اینکه چگونه شرایط کالن اقتصادي . اندزده جستجوي طوالنیدست به پذیر 

-اکنش نشـان مـی  هاي تجاري وها به چرخهاینکه چگونه خانواده موردها تاثیرگذار است، به فهم ما در خانواده

اشـاره داشـت    یتوان به مطالعات پژوهشگراندر این  زمینه می .)2011و موریل، 1هرلستین(کند دهند، کمک می

در پژوهشـی عوامـل   ) 1393(نـوبري  محمـدي . پرداختـه انـد  بر ازدواج جوانان  عوامل تاثیر گذاربه بررسی که 

عوامـل  ورد بررسی قرار داد و به ایـن نتیجـه رسـید کـه     اجتماعی موثر بر ازدواج دیر هنگام در بین جوانان را م

تـاثیري در دیرهنگـامی ازدواج    ،هاي افراد به ابعاد اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی ازدواج  فرهنگی یعنی نگرش

از میـان عوامـل   . ن و متـاهالن تقریبـا یکسـان اسـت    او وضعیت دینداري هر دو گروه مورد مطالعه مجرد ردندا

 رد،ها و کنترل هنجاري فضاي اجتماعی نیز تاثیري در دیرهنگامی ازدواج ندات باالي خانوادهاجتماعی نیز توقعا
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به طوري که هرچه  ؛صورت معکوس دیرهنگامی ازدواج را تحت تاثیر قرار داده استه اما دایره همسر گزینی ب

تـر  امل اقتصادي وضع متفاوتدر مورد عو. افتدازدواج بیشتر به تعویق می ،شودتر میدایره همسرگزینی گسترده

متغیرهـاي کلیـدي در بـه تعویـق افتـادن سـن        ،هاي ازدواج و وضعیت شغلی مردانبه این معنا که هزینه ؛است

در پژوهشـی   1سـاه  ،همچنـین  .هر چند که استقالل اقتصادي دختران در این زمینه تـاثیري نـدارد   -استازدواج 

درصـد از زنـان قبـل از سـن      3/53کـه تقریبـا    هنگام نشان داد دسن ازدواج زو عوامل موثر بر پیرامون) 2014(

  . نده اسال ازدواج کرد18

. است و اجتماعی ترین عاملی که در ازدواج نقش موثري دارد، عامل فرهنگیهممکه  گفتتوان می بین ترتیب، 

ضع نابسامانی دارند و و و اجتماعی هاي مختلف فرهنگی هایی که به علت ناهماهنگی در زمینه چه بسیار خانواده

دین و مذهب یکی از عوامـل فرهنگـی اسـت کـه      ،به طور مثال .گذرانند یک عمر را با نارضایتی و ناراحتی می

ر تربیـت  دي و هم در زمینه اجتماعی و هم دعدم تفاهم در آن در بسیاري از موارد مشکالتی را هم در زمینه فر

 هـا که باید بـه آن  هستندها نیز یکی دیگر از عوامل فرهنگی  سنت آداب و رسوم و و یا فرزندان ایجاد کرده است

 و اجتماعی پس تاثیر عوامل فرهنگی .کنند در غیر این صورت مشکالتی را ایجاد می -اي مبذول شود توجه ویژه

و اجتماعی و شناسایی ایـن عوامـل در    اختالف فرهنگی با رفعکه  رددر ازدواج را باید جدي گرفت و تالش ک

ازدواج یک قراداد اجتماعی و ضـامن   از دیدگاه جامعه شناسی، .شتتوسعه هر چه بیشتر ازدواج گام برداجهت 

. ازدواج سالم و محیط آرام بخش خانواده اسـت  نتیجه ،بقاي نسل انسان است و آرامش و امنیت در یک جامعه

تغییـر در پیـدایش و شـکل گیـري     از آنجایی که ازدواج عامل پیدایی خانواده و تأخیر و عقب افتادن آن باعـث  

هاي اجتماعی مثـل خـانواده و   بررسی پدیده .موضوع قابل اهمیتی براي بررسی است ،هاي جدید استخانواده

اي از در جامعه شناسی خانواده بـه عنـوان شـاخه   . ازدواج از جمله مباحث مهم در جامعه شناسی خانواده است

هـا و  و کارکردي در این نهـاد اجتمـاعی، نظـم موجـود و ارزش    لی چون تغییرات ساختی ئمسا ،علوم اجتماعی

هنجارهاي حاکم بر فضاي خانواده، تحوالت تاریخی آن همسرگزینی و عوامل مؤثر بر آن، سن و میزان ازدواج، 

پدیـده ازدواج و   ،ایـن میـان   در. گیـرد یمـ  قرار بررسی و مطالعه مورد... وتباط ازدواج با متغیر هاي مختلف ار

هـاي علـوم اجتمـاعی    ن رشتهاهاي جامعه شناسان و محققترین دغدغهو شرایط مؤثر بر آن از جمله مهمعوامل 

                                                           
١ Sah 
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هاي عوامل فرهنگی و مولفهکه این سوال است  پاسخگویی به در پی پژوهشبا توجه به مباحث فوق این . است

  چقدر است؟در ازدواج ند و سهم هریک ا اجتماعی کدام

  روش شناسی پژوهش 

این پژوهش بـه  . کاربردي بود ،همبستگی، از نوع تحقیقات پیمایشی و به لحاظ هدف -حاضر توصیفیپژوهش 

آزاد اسالمی دانشگاه علوم انسانی  جامعه آماري پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان گروه. انجام شدروش میدانی 

اساس جدول مورگـان   آماري بر نمونۀ .نفر بود 288دادند که تعداد آنها می تشکیل علوم تحقیقات تهران واحد 

پژوهشـگر  هـا از دو پرسشـنامه   آوري دادهبراي جمـع . نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند 143تعداد به 

 41کـه شـامل   ) نگرش خانواده، نگرش دوستان،تحصیالت، وضـعیت اقتصـادي  ( »فاکتورهاي اجتماعی«ساخته 

سوال و بـر   33که شامل ) سوم،سنت، اعتقادات و باورهادین و مذهب،آداب و ر( »فاکتورهاي فرهنگی«سوال و 

هـا  و محتوایی پرسشـنامه  صوريیی روا. شی لیکرت بود در این پژوهش استفاده شده استزرطیف پنج ا اساس

 86/0 به ترتیب کرونباخ  يآلفا یقاز طر یزن هاآن یاییقرار گرفت و پا ییدمورد تا صاحب نظراننفر از  10توسط 

گیري از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی و به منظور بررسی روایی سازه ابزار اندازه ،همچنین. شدگزارش  83/0و 

 و 2(در بازه که چولگی و کشیدگی دست آمده از آزمون ه با توجه به نتایج ب. تحلیل عاملی  تأییدي استفاده شد

 کلیـه تجزیـه و تحلیـل   ). 1392می، قاسـ (هستند  از توزیع نرمال برخوردار هاتوان گفت که دادهبودند، می) -2

توان دالیل انتخاب نرم افزار آمـوس را ایـن   می. انجام گرفت Amosو  Spssها با استفاده از نرم افزارهاي داده

تـوان بـه   کـه مـی   طـوري به  ؛دهداي ترسیمی ارائه میمدل سازي معادله ساختاري را به شیوهگونه بیان کرد که 

آموس به افزار نرم. سبات را انجام و در صورت نیاز آنها را به سادگی اصالح کردها را تعریف، محاسرعت مدل

هـاي مفقـود شـده بـه     هاي آمـاري در مـورد نحـوه برخـورد بـا داده     تواند بر اساس جدیدترین روشخوبی می

  .جایگزینی آنها دست زند

  ي پژوهشهایافته

 زننفـر   52و تعـداد   مرد نفر 91 تعداد ،ير نمونه آمارنف 143نشان داد که از  توصیفی هايیافته از حاصل نتایج

هـاي پـژوهش در   بیشـتر نمونـه   .بودنـد  مجـرد نفـر   26و تعداد  ي متاهلنمونه آمار از نفر 117همچنین  .بودند

مـدرك تحصـیالت بیشـتر    . سـال قـرار داشـتند    46و کمترین در رده سنی بـاالي   سال 35تا  31محدوده سنی 
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دکتـري  ) درصـد  1/16( کنندگانو کمترین مدرك تحصیالت شرکتکارشناسی  ) ددرص 3/51(کنندگان شرکت

صاحب کار و نفر  11و  نفر داراي شغل دولتی 73،  نفر داراري شغل آزاد 40، فاقد شغلنفر  19تعداد  .باشدمی

  .بودندیا کارفرما 

. با چرخش واریماکس انجـام شـد  هاي اصلی ها از طریق تحلیل مؤلفهپرسشنامه در ادامه روایی سازه اعتباریابی

بررسـی و در نهایـت    2و کرویت بارتلت) KMO( 1اولکین -مایر -ابتدا مفروضات آزمون شامل شاخص کایسر

از تحلیل عـاملی اکتشـافی جهـت تاییـد      ،همچنین. هاي اساسی با روش واریماکس انجام پذیرفتتحلیل مولفه

 -مقدار شاخص کایرز. از تحلیل عامل تاییدي استفاده گردیدسپس براي تایید سواالت . ها استفاده شدپرسشنامه

و بـراي پرسشـنامه فاکتورهـاي     824/0براي پرسشنامه فاکتورهـاي اجتمـاعی برابـر بـا     ) KMO(اولکین  -مایر

هایی که توسط هر کافی بودن یا نبودن آیتم ،این شاخص. گزارش شد 70/0و بزرگتر از  805/0فرهنگی برابر با 

 مناسب بودن براي دیگر نشانی بارتلت معنادار بودن آزمون که گفت باید. دهدشود را نشان مینی میبیعامل پیش

  .عاملی اکتشافی است تحلیل انجام در هاداده

  هاشناخت امکان تحلیل عاملی بر روي داده:  1جدول 

  معناداري  بارتلت KMO پرسشنامه

  002/0  763/3778  824/0  فاکتورهاي اجتماعی

  003/0  701/3721  805/0  رهاي فرهنگیفاکتو

دین و مذهب، آداب و رسوم، سنت، اعتقادات و باورهـا، نگـرش خـانواده،     هايمولفه ،2بر اساس نتایج جدول 

 با توجه به مقدار تـی بـه دسـت آمـده و سـطح معنـاداري بـر       نگرش دوستان، تحصیالت و وضعیت اقتصادي 

    .دارند تاثیر جوانان ازدواج ساماندهی

  نتیجه حاصل از آزمون تی تک نمونه  براي بررسی میانگین جامعه:  2ول جد

  متغیره

  

  آماره

  3= ارزش آزمون 

  %95در سطح اطمینان   میانگین  سطح معناداري  درجه آزادي  مقدار آماره تی

                                                           
١ Kaiser-Meyer-Olkin 
٢ Bartletts s Test Of Sphericity 
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  دین و مذهب
45/3  142  001/0  40/4  

  حداقل  حداکثر

112/1 366/0  

  89/0  988/0  11/4  001/0 142  41/2  آداب و رسوم

  712/0  51/1  95/3  001/0 142  21/2  سنت

  631/0  245/1  35/3  001/0 142  39/2  اعتقادات و باورها

  644/0 95/1  18/3  001/0 142 68/2  نگرش خانواده

  694/0 59/1  06/3  001/0 142 98/1  نگرش دوستان

  781/0 87/1  86/3  001/0 142 71/2  تحصیالت

  722/0 68/1  74/3  001/0 142 11/2  وضعیت اقتصادي

دهد با توجه به این که سطح معناداري آزمون تحلیل واریانس فریدمن کوچکتر از میزان نشان می 3نتایج جدول 

تفـاوت  جوانـان   ازدواج سـاماندهی مولفه  هشتتوان گفت که بین درصد می 95در نتیجه با اطمینان  ،خطاست

 رتبه رتبه اول و بهترین 83/6وضعیت اقتصادي با میانگین شود ده میهمان گونه که مشاه .معناداري وجود دارد

  .ترین رتبه را از نظر دانشجویان دارا هستندرتبه آخر و کم 89/1و سنت با میانگین 

  هابندي مولفهاولویت: 3جدول 

  رتبه  میانگین  هامولفه

  1  83/6  وضعیت اقتصادي

  2  14/5  تحصیالت

  3  13/5  نگرش دوستان

  4  66/3  و رسومآداب 

  5  66/5  دین و مذهب

  6  07/5  اعتقادات و باورها

  7  19/2  نگرش خانواده

  8  89/1  سنت

  گیرينتیجهبحث و 

 ابعـاد  شـامل  کـه  اسـت  نظیـر  بـی  ايکننده تامین انسانی، ارتباطات سایر با مقایسه در که است ارتباطی ازدواج

      تشـکیل  را ازدواج مبنـاي  کـه  مخـالف  جـنس  بـه  تمایـل . باشدمی اجتماعی و روانی عاطفی، اعتقادي، زیستی،
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 بلـوغ  سـن  عنـوان  بـا  جنس دو هر در تمایل این ایجاد زمان. است رشد و شناختی زیست شرایط تابع دهد،می

 بـر  نفـر  دو بـین  نکـاحی  ارتباط ایران در هنوز. گیردنمی انجام بلوغ سنین در هاازدواج همه اما ،شودمی معرفی

 هـم  متفاوتی اشکال مختلف، هايزمان کننده تعیین ازدواج بر حاکم اجتماعی قواعد و است جمعی توافق مبناي

 تعیـین  را آن الگوهـاي  و خانواده تشکیل زمان دوره، هر فرهنگی و اجتماعی الزامات اساس این بر. کندمی پیدا

جوانـان   ازدواج اماندهیسـ  بـر  موثر اجتماعی -فرهنگی عوامل این اساس هدف این پژوهش بررسیبر  .کندمی

  .باشدمی

تـوان از   براي تهیه یک مقیاس معتبر مـی . ها نشان داد که تحلیل عاملی اکتشافی مورد تایید قرار گرفته استیافته

بـا   اکتشافی تحلیل عامل. هاي اصلی استفاده نمود ها و انتخاب آیتم براي غربال آیتم اکتشافی روش تحلیل عامل

ـ  ؛انـد  ی گـرد هـم آمـده   یها دهد که متغیرها به صورت خوشه ، نشان میایجاد ماتریس همبستگی کـه  ري طـو ه ب

ها همان ابعاد موضوع  این خوشه. باشند هاي دیگر همبسته نمی و با خوشه اندمتغیرهاي هر خوشه با هم همبسته 

نتایج  ،اساس بر این). 1396دالور، ( هاي سنجش آن بعد است متغیرهاي هر خوشه نیز آیتم. مورد بررسی هستند

و  824/0براي پرسشنامه فاکتورهاي اجتماعی برابر با ) KMO(اولکین  -مایر -نشان داد که مقدار شاخص کایرز

این شاخص کافی بودن یا نبودن . می باشد 70/0و بزرگتر از  805/0براي پرسشنامه فاکتورهاي فرهنگی برابر با 

در  بارتلـت  معنادار بـودن آزمـون   که گفت باید. دهدنشان میشود را بینی میهایی که توسط هر عامل پیشآیتم

بنابراین بر پایه هـر دو  . عاملی اکتشافی است تحلیل انجام در هاداده مناسب بودن براي دیگر نشانی 05/0سطح 

  .    در گروه نمونه مورد مطالعه قابل توجیه است که اجراي تحلیل عاملی اکتشافی توان نتیجه گرفتمالك می

   دیـن و مـذهب    ،یکی از فاکتورهایی که بر ازدواج و سـاماندهی آن مـوثر اسـت   گر نتایج بیانگر آن بودند که دی

 ،دادهاي اتفاق افتاده در ازدواج و آداب آن چه قبل و چه بعد از مراسم ازدواج، بسیاري از رویدر واقع. باشدمی

هاي مختلـف، مـذاهب   ن است است افرادي با ملیتممک. دیدگاه مذهبی افراد خانواده و اطرافیان دارد ریشه در

 ،امـا از سـوي دیگـر   . ازدواج به هم نزدیک شوند و ازدواجی ابدي و بسیار موفق داشته باشند مختلف، در سایه

همـان  . باید تاکید کرد که اختالفات مذهبی و فرهنگی چیزي نیست که بتوان به راحتی از آنها چشم پوشی کرد

      تواند در طول زنـدگی دردسـر آفـرین باشـد، ایـن امـر هـم       ي با شرایط مالی متفاوت، میطور که ازدواج افراد

، کامچولسـی  )1393(محمـدي  ها با نتـایج مطالعـات   یافته این. دتواند مشکالتی را در زندگی به وجود بیاورمی
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بر فاکتورهـاي   در تحقیق خود مبنی) 2011(کامچولسی . همخوان است) 2007( دوالهیت و و المبرت) 2011(

دارد که مذهب، قومیـت و منطقـه بـه عنـوان فاکتورهـاي مهـم در       تحت تاثیر بر سن ازدواج در ماالوي بیان می

 اعمـال  و باورهـا  کـه  کردنـد  گـزارش  هـا زوج) 2007( دوالهیت و در تحقیقات المبرت. ازدواج مطرح هستند

 نهـاد  یـک  عنـوان  به ازدواج به دهند، قرار خویش ازدواج بر ناظر عنوان به را خدا تا کرده کمک آنها به مذهبی

نتـایج تحقیقـات محمـدي     .کننـد  پیـدا  معنا ازدواج به نسبت تعهد در وباشند  داشته باور دارد، دوام که مذهبی

ـ  پـیش  و دارنـد  زناشـویی  تعهد با معناداري و مثبت رابطه آن ابعاد و دینداري که داد نشان) 1393(  کننـده  یبین

 توسـط  زناشـویی  تعهـد  تغییـرات  از درصـد  30 حـدود  کـه  صورت بدین ؛باشندمی زناشویی تعهد براي مهمی

نشان دادند که کمبود یـا فقـدان درك از ازدواج در   ) 2014(طالب پور و همکاران  .باشدمی تبیین قابل دینداري

ن مسـائل و  اقتصـادي از بـاالتری   -اجتمـاعی  هاي دینی و مشکالت عدیـده بین زوجین، کمی اعتقادات و ارزش

 هايمعیار طریق از مذهب، و دینگونه نتیجه گرفت که توان از نتایج این پژوهش اینمی. ستاهمشکالت  زوج

سـاماندهی ازدواج را   ،هاي مـذهبی و بنابراین تفاوت سلیقهند تاثیرگذار جوانان ازدواج ساماندهی به نسبت خود

   . دهدبه روشنی تحت تاثیر قرار می

 جوامـع  در. پژوهش حاکی از آن بود که آداب و رسوم بر ازدواج و سـاماندهی آن مـوثر اسـت    دیگر نتایج این

 ایـن  و باشدمی تضاد در دیگر جامعه عقاید با جامعه یک عقاید گاه. است رایج متفاوتی رسوم و آداب مختلف،

 و آداب، نسـی ج آزادي اصل به اعتقاد غرب فرهنگ در .است توجه قابل زناشویی مسئله در بخصوص موضوع

. نـدارد  همخـوانی  مسـلمانان  اعتقادات با و است مغایر اسالمی جوامع عقاید با که است شده موجب را رسومی

 لعـب  و لهـو  جلسات تشکیل ،نامحرم مردان و زنان نامحرم؛ معاشرت و محرم از اعم مردها و هازن دادن دست

 اهمیـت  ،والـدین  با آنان عاطفی هايرشته گسیختگی و سالگی 18سن  از خانواده از فرزندان شدن جدا ،مختلط

 ایـن  نتـایج . باشندمی رسوم و آداب این جمله خانوادگی از هايارتباط قطع و همیاري عدم ،رحم صله به ندادن

 و رسـوم  کـه کنـد  بیـان مـی    )2014( برین. همخوان است) 1388(و احمدي  )2014( برین تحقیقات با تحقیق

 بـا  و کمتـر  سـنین  در ازدواج معمـوال  و است داشته سنتی جامعه در ازدواج اماندهیس در مهمی نقش ،هاسنت

بر این باور بود که آداب و رسوم نقـش  ) 1388(احمدي . گیردمی صورت جمعی رسوم و آداب و سنتی شرایط

شخص شده اسـت کـه   این پژوهش به صراحت مدر . داشته است داري بر روي ساماندهی ازدواجمثبت و معنی
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همچنین، . باشدنتیجه جاري بودن آداب و رسوم مختلف در بین خانواده و اعضاي آنها می ،یاري از اختالفاتبس

  .استگذار ازدواج جوانان  تاثیر ساماندهی بر هاي خودمعیار، از طریق رسوم و آداب

 و اقتصـادي  غییراتت دلیل به امروزه .است سنت باشد،مییکی دیگر از عواملی که بر ازدواج و ساماندهی موثر 

 انسان، زندگی اجتماعی بعد تنها نه تغییرات این. اندشده تحول و تغییر خوش دست هاارزش از بسیاري سیاسی

 تنهـا  نه تأثیرها این. اندداده قرار تأثیر تحت نیز را ازدواج جمله از انسان، زندگی هايبخش ترینخصوصی بلکه

 هـا خـانواده  توسط) سنتی( گذشته هايازدواج. اندکرده دگرگون نیز را همسر انتخاب شیوه بلکه ازدواج، مفهوم

 در. داشـت  مشخصـی  چـارچوب  و بود خانواده دو میان قراردادهاي براساس پیوندي ازدواج و شدندمی تنظیم

 و کننـد  عمـل  آزادانـه  کـه  دهنـد مـی  حق خودشان به همسر انتخاب براي هاجوان) مدرن( امروزي هايازدواج

 از تربیش را سنتی ازدواج معایب جوانان از برخی .کنند انتخاب نظرشان مورد هايمالك مبناي بر را نهمسرشا

 هـاي خـانواده  نـه  کننـد  زندگی هم با عمر آخر تا خواهندمی پسر و دختر گویندمی زیرا ،دانندمی مدرن ازدواج

 از بسـیاري  بر هم هنوز که اي دیگرعده .دیگران نه باشد خودشان عهده به گیريتصمیم که است بهتر پس! شان

 خودشـان  گفته به و کنندمی محول خانواده به را همسر انتخاب مسئولیت ،هستند بند پاي خود خانوادگی اصول

 هـا خـانواده  وقتـی  معتقدند هاجوان این. باشند آنها آینده نگران که شناسندنمی خود خانواده از سوزتر دل کسی

 سـطح  در فرهنگـی  و اعتقـادي ، مطمئنـا از نظـر   کننـد می نشان را شخصید یا زننیم ابانتخ به دست خودشان

 در دادن لم و کشیدن دراز احیاناً و گفتن سخن در خاص کلمات از استفاده و نشستن زانو چهار. است خودشان

 در و نیسـت  لتحم قابل فرنگی هايخانواده براي رفتارها گونه این وجه هیچ به که است رایج آداب از مجالس

-خانواده و زوجین براي گیرد،می صورت متفاوت رسوم و آداب با هاییخانواده چنین در که هاییازدواج نتیجه

 و زن از را زنـدگی  حـالوت  کـه  کنـد مـی  خودنمایی حادي مشکل صورت به گاه و نیست خوشایند آنان هاي

ایـن   .داردمـی  وا ناخوشـایند  هـاي العمل عکس به و کندمی ناراحت نیز را وابسته هايخانواده و گیردمی شوهر

 .همخـوانی دارد  ،مـی دانـد  مـوثر  ازدواج سـاماندهی   را درکه آداب و رسـوم  )1388(احمدي  نتایج با تحقیقات

و  رنـد ها نقش مهمی در ساماندهی ازدواج در بـین جامعـه سـنتی دا   اشاره دارد که سنت) 2014( ساهتحقیقات 

نیـز  ) 1388(احمـدي  . گیردر و با شرایط سنتی و آداب و رسوم جمعی صورت میمعموال ازدواج در سنین کمت

در این پـژوهش نشـان داده   . داري بر روي ساماندهی ازدواج داشته استنقش مثبت و معنیت، نشان داد که سن
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از  بسـیاري  ،در واقـع  .استازدواج جوانان تاثیرگذار  ساماندهینسبت به  معیارهاي خود، از طریق شد که سنت

و تـن بـه   هسـتند  اجتماعی  -جوانان بر مبناي سنت موجود در جامعه پذیراي سنن خانوادگی و اصول فرهنگی

  .دندهازدواج بر طبق موازین عرفی و سنتی می

 بـه  کـه  هـایی خـانواده  .دارد تاثیر اعتقادات و باورها بر ساماندهی ازدواج جوانان دیگر نتایج گویاي این بود که

 و کـارگر  طبقـات . جوشـند نمـی  سـنتی  هايخانواده با ،کنندمی تقلید غرب فرهنگ از و تندهس متجدد اصطالح

تواننـد در  افراد داراي اعتقادات مختلف نمی. کنندمی پیروي خود خاص رسوم و اعتقادات و آداب از مستضعف

افـراد بـا اعتقـادات    . تواند سبب ابتذال در ایجاد وصلت گرددختالفات عقیدتی میزندگی موفق عمل نمایند و ا

 نتـایج  بررسـی  بـه  توجـه  بـا . بسیاري با افراد با اعتقـاد غیرمـذهبی دارنـد    از نظر موازین ازدواج فاصله ،مذهبی

 بـین  که پذیرفت منطقی و قاطع برهانی با و تمام صراحت به توان می خانواده مشاوران و شناسان روان تحقیقات

نتایج این . دارد وجود مثبت اي رابطه ازدواج از مندي رضایت آن متعاقب و مناسب همسر انتخاب و بودن مذهبی

 بـا  باورهـا  و دارد کـه اعتقـادات  بیان می) 2014( ریکاردو .همخوان است) 2014( پژوهش با مطالعات ریکاردو

 و مـی کنـد  قلمـداد   اجتماعی و مقدس امر یک را خانواده تشکیل جمعی، صورت به افراد اندیشه روي بر تاثیر

 سـاماندهی  بر معیارهاي خوداز طریق  باورها و اعتقادات ،به عبارت دیگر .شودمی ازدواج ساماندهی ازس سبب

تواننـد  تر میو موفق رندزگاري بیشتري داافراد با اعتقادات نزدیک به هم در ازدواج سا .هستندازدواج تاثیرگذار 

  .به امر ازدواج دست یابند

 از یکی .مولفه نگرش خانواده بر ساماندهی ازدواج جوانان تاثیر دارد که حاضر نشان می دهدپژوهش  ،همچنین

 مناسب اگر که است یکدیگر با آنها هايخانواده رابطه ،دهدمی قرار تأثیر تحت را همسران که روابطی ترینمهم

 افـرادي  دختـر  و پسر که دارد را تأثیر کمترین هاخانواده رابطه زمانی تنها .شوندمی مشکل دچار زوجین ،نباشد

 ،فرزندان اخالقی هايویژگی و گیردمی شکل خانواده در افراد معنوي و اخالقی شخصیت .باشند پخته و مستقل

 و یابـد مـی  رشد شایسته افرادي ،نامناسب شرایط با هاییخانواده در گاهی -هاستآن خانوادگی تربیت بازتاب

: باشـد  هاجنبه این در است بهتر هاخانواده تناسب. آیندمی بار صالح نا فرزندان ،خوب هايخانواده در برعکس

 هـا خـانواده  بـین  مشـترکی  وجوه اگر .اجتماعی و اقتصادي بنديطبقه فرهنگی، عوامل دینی، و مذهبی اعتقادات

 را یکـدیگر  متفـاوت  وجـوه  اگـر  به خصـوص  بینندمی آسیب که هستند همسران خود این قدم اولین در ،نباشد
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 نگرش که دارد اشاره) 2014( چن و لی تحقیقات .بکنند درك نتوانند یا و بکنند درك که نخواهند و نکنند درك

 دارمعنی و مثبت تاثیر این و رددا جوانان بین در ازدواج به نسبت انفعال ویا ساماندهی در بسزایی نقش خانواده

خـانواده یکـی از    که نگرش طوريبه رد؛ این پژوهش نیز به نوبه خود با تحقیقات لی و چن سازگاري دا .است

ازدواج جوانـان   ساماندهی بر معیارهاي خوداز طریق  و استدر سر گرفتن ازدواج  ارذگرفاکتورهاي مهم و تاثی

    .می گذاردتاثیر 

معتقـد   هـایپرکالبز  .نگرش دوستان بر ساماندهی ازدواج جوانان تـاثیر دارد نشان داد که تحقیق حاضر همچنین، 

 دوسـتان،  امـا  ،اسـت  مشـکلی  بسـیار  کـار  ازدواج منظور به آل ایده و مناسب فردي کردن پیدا وزهامر است که

 ،گیرندکنند تا با فردي که آنها برایشان در نظر میمی تـحمـــیل مجرد افراد به زیادي فـــشار جامعه و خانواده

 چن و لی. اند این روند برعکس باشدتوی میتح و ازدواج نمایند که در این میان نقش دوستان بسیار بارز است

مـوارد   بیشتردارند که در بیان می واند  ازدواج افراد را مهم دانسته ساماندهی در دوستان نگرش نقش و )2014(

نقش  دوستان نیز اشاره کرد که نگرش) 1390(محبی  .باشد ازدواج براي اي انگیزه توانسته متاهل دوستان وجود

گونـه نتیجـه گرفـت کـه     توان از نتایج این پژوهش ایـن می. دي ساماندهی ازدواج دارداري بر رومثبت و معنی 

 بـر  دوستان نگرشمولفه و  استازدواج تاثیرگذار  ساماندهینسبت به  معیارهاي خود، از طریق دوستان نگرش

افـراد و   هـاي دوسـتان سـبب ازدواج   موارد نگرش و تشـویق  بیشتریعنی در  ؛دارد اثر جوانان ازدواج ساماندهی

  .تشکیل زندگی زناشویی شده است

 مهمـی  عامل تحصیالت میزان .تحصیالت بر ساماندهی ازدواج جوانان تاثیر داردنشان داد که نیز نتایج پژوهش 

 بـا  را مراجعـان  بایـد  مشـاوران . گیرد قرار توجه مورد باید همسر انتخاب در بنابراین. است زناشویی زندگی در

 توجـه  با .نمایند عمل زیر شرح به مختلف موارد در و آشنا سازند گزینی همسر امر در تحصیل موضوع اهمیت

. شـود نمـی  ایجـاد  مشـکلی  زناشـویی  زنـدگی  در باشد، داشته بیشتري تحصیالت مرد چنانچه ایرانی فرهنگ به

 صـورت  در متوسـطه،  سـطح  در را خـود  همسـر  تحصـیالت  میـزان  دارنـد،  عالی تحصیالت که مردانی معموالً

 را خـود  همسر ،عالی تحصیالت داشتن وجود با مرد که شودمی دیده مواردي. پذیرندمی عوامل سایر هنگیهما

. گـردد  شـاغل  خانه از خارج و باشد داشته تخصصی او که نیست مایل و کندمی انتخاب متوسطه تحصیالت با

 هـر  بـه  ولی ،گیرد قرار وجهت مورد باید گزینی همسر مشاوره در تحصیل، سطح مورد در پسر و دختر تمایالت
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 داراي دختراما اگر  .کندنمی ایجاد اساسی مشکل اغلب پسر مقابل در دختر تحصیالت سطح بودن ترپایین حال

آنهـا  اي براي عمده این احتمال وجود دارد که مشکالت تر باشد،تحصیالت پایین داراي پسر و عالی تحصیالت

سـبب   نشان دادند که تحصیالت) 2015(و مرتون ) 2012(سیمون  طالعاتنتایج م زمینهدر این  .به وجود بیاورد

سـاز عمـل بـه    ایجاد نگرش جامعی در افراد نسبت به تحوالت اجتماعی، روابط اجتماعی، درك شرایط و زمینه

نقـش مثبـت و    در پژوهش خود اشاره داشت که تحصیالت) 2015(رابر . رفتارهاي اجتماعی نظیر ازدواج است

هاي مذکور در این زمینه نیز پژوهش صورت گرفته با پژوهش. بر روي ساماندهی ازدواج داشته است داريمعنی

توان تحصیالت در ساماندهی ازدواج نقش مثبت و موثري دارد و می مولفه کهبدان معنی است؛ همخوانی داشته 

    .دارد تاثیر جوانان ازدواج ساماندهی بر تحصیالت گفت که مولفه

 اخـتالف  .دارد تـاثیر  جوانـان  ازدواج سـاماندهی  بـر  اقتصادي وضعیت مولفهیج حاکی از آن بود که همچنین نتا

نمـودن بـه وضـعیت     توجـه . گیـرد  قـرار  توجه مورد باید دارند، ازدواج قصد که خانواده دو در اقتصادي سطح

یـدار از اهمیـت بـاالیی    اقتصادي همسر انتخابی از ناحیه جوانان در آستانه ازدواج در روند زندگی محکـم و پا 

هایی که لذت ها و اختالفها و طالقگردد که علت جدایی که بعضی مواقع مشاهده می راچ ،باشدبرخوردار می

 و اودیـن . عدم توجه به مسائل اقتصادي خـانواده همسـر بـوده اسـت    ، بخشی زندگی را از افرادي سلب نموده

   قـرار   جامعـه  بـین  در خـانواده  انـدازه  تاثیر تحت  اجتماعی و اقتصادي عوامل که دادند نشان) 2012( همکاران

 ایـن  پـژوهش خـود بـه    در) 1987( 1همکاران و ویرا. دنو با روند ازدواج شخص ارتباط مستقیم دار می گیرند

 سوي به را آنها نگرش تواندنمی تنهایی به همسران وضعیت اقتصادي رایج، باورهاي برخالف که رسیدند نتیجه

سـیمون   مطالعاتنتایج . راستاست این در ايتعیین کننده عامل نیز احترام متقابل بلکه ،دهد نشان هرانشو درآمد

با ساماندهی ازدواج و تقویت رویکرد بـه آن   اقتصادي که وضعیت حاکی از آن بودند) 2015(و مرتون ) 2012(

  . موثر است

 اقتصـادي،  وضـعیت  ماننـد  مختلفـی  عوامـل  که اشتدن اعتوان اذنتایج آزمون فریدمن می به توجه با پایان،در 

 بین ازدواج گیريشکل بر را تاثیر ضریب بیشترین دوستان نگرش و اجتماعی مهارت مذهب، و دین تحصیالت،

 نگـرش  بـا  مـرتبط  آن از بعـد  و سنت فاکتور به مربوط روند این در تاثیر کمترین که صورتی در -دارند جوانان

                                                           
١ Vera et al  
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همچنـان   -هاي جهانیهاي بی امان رسانهعلیرغم هجمه -اجتماعی -فرهنگی عوامل ،همچنین .باشدمی خانواده

هـاي عینـی   دنیاي امروز دنیاي اندیشه، خالقیت و پیشـرفت  .ایفا می نمایند را هستند و نقش مهمیزنده و پویا 

حـوزه علـم،   ی براي توانمندسازي خـویش در  یویژه جوانان در پی راهکارهاه ها باست و در شرایطی که انسان

هاي سیاسی، اقتصادي و فرهنگی در جهان پیرامونی خویش مندي از تکنولوژي، نقش آفرینی عینی در بخشبهره

سـط  بنرم افزار محوري توسعه پایدار در جهان نوین معرفی شده است، ترویج خواب و خیال،  ،ییهستند و دانا

عمال بازگشت به دوران پیشا  دین خداوندي و شهودهاي غیر موثق، گسترش ارتباطات ساختگی با قدسیان بنام

   .دتواند پاسخگوي نسل جوان باشگري نمیروشن

و  هنـد ها بیشتر به فرزندان و ارتباطات آنها اهمیـت د شود که خانوادهبا توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می

مراکز آموزشی و مشـاوره بـه    ،در واقع .باشد اکتفا ننمایندبر سنن و رسومی که در جامعه و در بین آنها رایج می

قتصـاد  ا .دنتواند در جهت تسهیل در امر ازدواج موثر باشمتمایل به ازدواج نیز میي اههاي دختر و پسرخانواده

بنابراین مشاوره در . باشدگیري ازدواج بین طرفین میها در جریان شکلیکی از قویترین عاملنیز و شرایط مالی 

 کارسـاز تواند بسـیار مفیـد و   فین براي از بین بردن اختالفات در آینده سبب عامل مذکور میامر آگاه سازي طر

 .باشد
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The research is to study the socio-cultural factors affecting the organization of 
marriage among all students of the Humanities Department of Science and 
Research Branch, Islamic Azad University, Tehran in ١٣٩٥. The present research 
is descriptive co-relational survey and of purposeful purpose. The statistical 
population of the present study was all students of the Humanities Department of 
Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran whose number was 
٢٨٨. The number of samples was ١٤٣ who randomly selected based on the Morgan 
table. Data were collected from two researcher-made questionnaires: ١- social 
factors (family attitude, friendship, education, economic status) including ٤١ 
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questions and ٢- cultural factors (religion, customs, traditions, beliefs and beliefs) 
which included ٣٣ questions based on the five-value Likert spectrum used in this 
study. Findings of the research indicated that the components of religion and 
religion, customs, traditions, beliefs and beliefs, family attitudes, friends' attitudes, 
education, and economic status affect the organization of youth marriage. The 
results also showed that there is a significant difference between the eight 
components of marriage organizing: the economic situation with a mean of ٦/٨٣, 
the first rank, and the best grade and component of the tradition with the average 
score of ١/٨٩ and the lowest ranked students. It can be concluded that each of the 
factors of religion, customs, traditions, beliefs and beliefs, family and friends' 
attitudes, education and economic status affect the organization of youth marriage, 
but their degree of influence is different. So, the economics and attitudes of friends 
can have more impact than other components. 
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