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بررسی و تحلیل نگرش جوانان به ازدواج و فرزندآوری1

یمی2 اعظم کر
تاریخ دریافت مقاله: 1399/11/21

               تاریخ پذیرش مقاله: 1399/12/9

بخش عمده شکل دهنده و ساختاربخش جامعه حتی با وجود تغییرات سریع مدرنیته شامل ازدواج، خانواده 
و فرزندآوری است که در بیشتر کشور ها با جدیت به آن پرداخته می  شود و اهتمام به خانواده به ویژه فرزندآوری، 
جزو راهبرد ها و برنامه  های توسعه آن کشورهاست. این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل نگرش جوانان شهری 
و روستای��ی ب��ه ازدواج و فرزندآوری با استفاده از روش پیمایش در سط��ح کل کشور انجام شده است. داده  های 

تحقیق از طریق SPSS تحلیل و آزمون کای اسکوئر گرفته شده است. 
یافته  ه��ای تحقی��ق نشان داد که  مطابق با بیشتر نظرات و تحقیقات موج��ود، هنوز بیش از 60 درصد جوانان 
به ضرورت ازدواج باور دارند و داشتن دو فرزند را مطلوب خانواده  ها می  بینند. همچنین در صورت حل مسائل 
اقتص��ادی، بی��ش از 60 درص��د جوانانی که حتی به ازدواج فک��ر نمی کنند، نیز آمادگی خ��ود را به ازدواج نشان 

خواهند داد. 
طب��ق یافته ها، عش��ق، مهمترین دلیل ب��رای ازدواج از نظر جوانان است که در کن��ار داشتن عالیق مشترک به 
عنوان مهمترین عامل مؤثر در ازدواج موفق بیان شده است. نتایج این تحقیق گویای آن است که از دید جوانان، 
ازدواج مسئل��ه ای مه��م است که بای��د در سنی مطلوب انجام ش��ود و داشتن فرزند، یک��ی از عوامل خوشبختی 

خانواده ایرانی است.

واژگان کلیدی: ازدواج، خانواده، فرزندآوری و نگرش

1. این مقاله مستخرج از »طرح بررسی نگرش جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده« در سال 1397 است که با همکاری مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( به اجرا 
درآمده است.
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مقدمه
یکی از موضوعات محوری جامعه شناسی خانواده، بررسی و مطالعه تغییرات و تفاوت  های نگرشی به ازدواج 
و فرزندآوری است. از جمله دالیل اهمیت و ضرورت مطالعه تغییر نگرش  ها به ازدواج و خانواده را می  توان در 

تأثیرات سریع مدرنیته و فناوری  های جدید دانست.
آل��ن ژی��رار )1964؛ به نقل از ساروخان��ی، 1375: 11( می  گوید که در میان هم��ه مراسم و آداب و حوادث 
اساس��ی حی��ات انسان��ی، ازدواج اهمیت به سزایی دارد؛ ه��م از نظرگاه فرد، هم از دیدگ��اه زیستی و هم از منظر 
اجتماع��ی. هی��چ نهادی نیست که همانند ازدواج، جهانی و از نظر غای��ت، ثابت و پایدار باشد. از این رو، هیچ 

نهادی همانند آن تحت تأثیر دگرگونی  های اجتماعی قرار نمی گیرد.
از ده��ه 1960، جوامع صنعتی غربی تغیی��رات چشمگیری را در تشکیل خانواده، ازدواج و میزان فرزندآوری 
تجرب��ه کرده اند؛ به طوری که اکن��ون در بیشتر کشور های اروپایی شاهد پایین ب��ودن نرخ باروری و فرزندآوری 
هستی��م. تغییرات دیگ��ر نظیر افزایش طالق، همزیست��ی، فرزندان حاصل از ارتب��اط غیرزناشویی و بی فرزندی 
داوطلبان��ه باعث تحریک اف��راد به تنوع ترتیبات و مسیر ه��ای زندگی شده است. این تغیی��رات جمعیتی با تغییر 

نگرش ها، ارزش  های سنتی و هنجار های خانوادگی همراه بوده است )گوبرنسکایا1، 2010(.
گزارش  ها نشان می  دهد که بیشتر جوانان آمریکایی به ازدواج در آینده فکر می  کنند و معتقدند که یک ازدواج 
خ��وب از اهمیت فوق العاده ای برخ��وردار است )تورنتون2، 1989(. در همان زم��ان، حدود 40 درصد از زنان 
 
ً
ج��وان و 35 درص��د از مردان جوان مخالف خوشبختی افراد متأهل هستند و این تعداد از 1976 تا 1997 نسبتا

ثابت بوده است )تورنتون و یانگ-دمارکو3، 2001(.
از می��ان تغیی��رات خانواده در ایران می  ت��وان به کاهش باروری و کوچک شدن ُبع��د خانوار، گسترش خانواده 
هست��ه ای، به تأخی��ر انداختن ازدواج و فرزندآوری، افزایش طالق و جدای��ی، افزایش خانوار های زن سرپرست، 
گ��ذار از ازدواج  ه��ای ترتیب یافته به ازدواج  های مبتنی بر انتخاب  ه��ای فردی، تغییر روابط جنسیتی و بین نسلی 

اشاره کرد )محمدپور و همکاران، 1388 :7(. 
در تحلی��ل می��زان ازدواج  ها و طالق  های ثبت شده در پایگاه اطالع��ات جمعیت کشور  )8 ماهه 1398 و 8 
ماه��ه 1399( در سط��ح کشور شاهد پیشی گرفتن ازدواج بر طالق در 8 ماه��ه 1399 نسبت به دوره مشابه سال 
گذشته هستیم. تعداد ازدواج  های ثبت شده در کل کشور در 8 ماهه 1398، 352/429 مورد ازدواج بوده که این 
آم��ار در 8 ماه��ه 1399 به عدد 369/646 مورد افزایش پیدا کرده  و حاکی از افزایش 4/9 درصدی آمار ازدواج 
نسب��ت ب��ه 8 ماهه سال 1398 است. همچنین آمار تعداد طالق  های ثبت شده در کل کشور در طی این دو دوره 
)8 ماهه 1398 و 8 ماهه 1399( از عدد  111/928 به  115/309 مورد رسیده که نشان دهنده افزایش آمار طالق 
به مقدار 3 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است )دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان، 1399(. این 
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آمار ضرورت انجام این پژوهش را نشان می  دهد، زیرا که نگرش  های جوانان به ازدواج بخش مهمی از تغییرات 
خانواده در ایران را نمودار می  سازد.

تغییر در افکار عمومی درباره ازدواج و فرزندآوری، پیامد های مهمی در سیاست دارد. شواهد فزایند های در 
م��ورد ارتباط بین نگ��رش و رفتار درباره خانواده وجود دارد؛ به طوری که زنانی که نگرش مثبتی به ازدواج دارند، 

سریعتر ازدواج می  کنند و کمتر به دنبال روابط خارج از ازدواج می  روند )ساسلر و شوئن1، 1999(.
تقریب��ا نیم��ی از جمعیت جه��ان در کشور هایی با باروری زیر سط��ح جانشینی زندگی می  کنن��د )سوبوکا و 
همکاران 2018 به نقل از رزاقی نصرآباد، 1398(. ما شاهد یک روند کاهشی در میزان باروری در کشور هستیم 
ت��ا جایی که در سال 1379 باروری در ایران به سط��ح زیر جانشینی 2/1 رسید. این روند کاهشی تا سال 1390 
ب��ه طور ثابت تداوم یافته است، لیکن از س��ال 1390 تا 1395 تحت تأثیر متولدین دهه 60 که به سنین ادواج و 
ب��اروری رسیده بودند شاهد مقداری افزایش باروری در کشور هستیم. بعد از سال 1395، دوباره میزان باروری 

در کشور با کاهش مواجه شده است )رزاقی نصرآباد، 1398(.
همچنین نگرش مثبت به فرزندآوری و کودکان نیز منجر به فرزندآوری در اوایل زندگی و باالرفتن نرخ باروری 
می  شود )باربر، 2001(. با الهام از این یافته  ها و نگرانی در مورد عواقب منفی »بحران ازدواج«، سیاست گذاران 
در برخی از کشور ها به این اعتقاد رسیده اند که مسائلی مانند نرخ پایین زاد و ولد یا فقر خانوادگی ممکن است 
از طریق ارتقای نقش نان آوری )تکفل( زنان یا اداره خانواده توسط زنان حل شود )کولترن2، 2001(. روند های 
افک��ار عموم��ی در مورد ازدواج و فرزندآوری تا ح��دی منعکس کننده چنین سیاست  های��ی است، اما پیش بینی 
می  شود که به احتمال زیاد، نرخ آمار ازدواج پایین خواهد ماند و باروری جایگزینی در کشور ها و یا مناطقی که 
حمای��ت عموم��ی از ازدواج و کودکان ضعیف شده باشد، با کاهش هم��راه خواهد بود؛ به طوری که در صورت 
عدم مهاجرت، این امر منجر به پیری سریع جمعیت خواهد شد. کاهش درک ضرورت ازدواج همراه با پذیرش 
زیاد فرزندآوری حاصل از غیرازدواج نشان می  دهد که تعداد بسیاری از زنان سرپرست خانوار با خطر فقر شدید 

مواجه می  شوند )گوبرنسکایا، 2010(.
رویکرد ه��ا و دیدگاه  های مختلفی درباره تغیی��ر نگرش به ازدواج و خانواده وجود دارد. یکی از تبیین  های مهم 
در ای��ن زمینه، اشاره ب��ه نقش مدرنیته در تحوالت خانواده است. مدرنیزاسیون ب��ا ترجیح خانواده هسته ای، فرد-

محوری در مقابل خانواده- محوری، بهبود موقعیت زنان، گسترش تحصیالت عمومی، شهرنشینی و ازدواج  های 
با انتخاب آزاد، تشکیل خانواده در سنین باالتر را تشویق می  کند )محمودیان، 1383: 34(. مک دونالد3 )2006( 
معتق��د است که اگرچه فرایند نوس��ازی، آزادی و استقالل بیشتری را برای افراد به ارمغان آورده است،ولی آن ها را 
با عدم اطمینان بیشتری نسبت به آینده نیز رو به رو ساخته است. بنابراین تا موقعی که افراد شغل دائم و با ثبات و 

توانایی بر عهده گرفتن خانواده را نداشته باشند، ازدواج نمی کنند و تشکیل خانواده نخواهند داد.
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تغیی��ر در نگرش  ه��ای مربوط به خانواده را می  توان بخشی از تغییر جهانی ارزش  های ماتریالیستی و سنتی به 
سمت ارزش  های پساماتریالیستی و عقالنی سکوالر دانست. طبق استدالل پست ماتریالیسم، توسعه اقتصادی 
موج��ب افزای��ش ثروت می  شود. ای��ن امنیت اقتصادی به اف��راد مجال پیگیری خودشکوفای��ی و آزادی شان را  از 
محدودیت  ه��ای هنجاری که هم��راه با وابستگی اقتصادی به خانواده و جامعه ب��ود، را می  دهد. ارزش  های پسا 
م��ادی گرای��ی با سطح باالی��ی از قبول سقط جنین، ط��الق و همجنس گرایی و سطح پایی��ن حمایت از اهمیت 

زندگی خانوادگی و فرزندآوری، تسلط مردان و نقش  های سنتی جنسیتی مرتبط است )اینگلهارت1، 1997(.
خودشکوفای��ی ف��ردی  حت��ی در ازدواج نی��ز به ی��ک اولویت تبدیل شده اس��ت )گیدن��ز2، 1992( و شغل و 
تحصیالت بر برنامه  های تشکیل خانواده حاکم شده اند. خیلی از مطالعات بر اهمیت افزایش سطح تحصیالت 

کید می  کنند. و مادیت به عنوان پیش بینی کننده تغییرات نگرش  ها و ارزش  ها تأ
گست��رش سیستم آموزشی، بهبود کنت��رل بارداری و افزایش مشارکت نیروی کار زن��ان باعث تسهیل تغییر در 
رفتار و نگرش به خانواده شده است. به عنوان مثال، هر چقدر افراد دنبال تحصیل یا ایجاد شغل بروند، ازدواج و 
فرزندآوری به طور فزایند های به تأخیر انداخته می  شود و این موضوع به فرسایش و نادیده گرفتن بیشتر نگرش  ها 

و ارزش  های سنتی خانواده  ها کمک می  کند )بومپاس3، 1990(. 
عل��ی رغ��م این واقعیت که زنان به طور فزایند های به سمت تحصی��ل و اشتغال پیش می  روند، آن ها همچنان 
مسئولی��ت اصلی تربیت فرزن��دان و انجام کار های خانه را برعهده دارند. در واقع، زنان مجبور هستند که زندگی 
شغل��ی و خانوادگ��ی را با هم ترکیب کنند و شاید به همین دلیل اشتی��اق بیشتری به ازدواج سنتی نسبت به مردان 

ندارند.
تحقیق��ات بین المللی نش��ان می  دهد که عوامل سطح ف��ردی نمی توانند تفاوت نگرش  ه��ا و ارزش  ها را بین 
کشور ه��ا به طور کامل توصیح دهند. افک��ار عمومی در مورد مسائل خانوادگی و نقش  های جنسیتی و همچنین 
رفتار ه��ای جمعیت شناختی مرتبط تحت تأثی��ر عوامل زمین های نظیر رژیم سیاس��ی، سیستم آموزشی، قوانین 
خانواده، روند های جمعیتی، رویکرد های دولت رفاه، سیاست  های خاص خانواده و کمپین  های رسانه ای است 

)سجوبرگ4، 2004(. 
تح��والت خان��واده و تغییر نقش  های جنسیتی در سال  ه��ای 1988 ، 1994 و 2002 فرصتی منحصر به فرد 
ب��رای تجزی��ه و تحلیل تغییر نگرش نسبت ب��ه ازدواج و فرزندان در شش کشور اتری��ش، آلمان غربی، انگلیس، 
 مشابه و سطح 

ً
ایرلند، هلند و ایاالت متحده فراهم آورد. این کشور ها دارای سیستم  های سیاسی اجتماعی نسبتا

قاب��ل مقایس ه��ای از توسعه اقتصادی هستند. ب��ا این حال، اختالفات جمعیتی بین ای��ن کشور ها قابل اغماض 
نیس��ت. ایاالت متح��ده و ایرلند، باالترین می��زان زاد و ولد را در بین کشور های صنعت��ی غربی دارند، در حالی 
ک��ه ن��رخ باروری آلم��ان و اتریش کمترین میزان در اروپاس��ت. آلمان همچنین یک��ی از باالترین نسبت  ها را در 
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اروپ��ا در زمینه بدون فرزن��دی دارد )دوربریز1، 2008(. میانگین سنی باال در اولین ازدواج )و اولین باروری( از 
ویژگی  های جمعیتی هلند است، در حالی که در بین ایرلندی   ها هنوز هم آمار طالق بسیار پایین است.

بدی��ن ترتیب، نظریات فوق پیش بین��ی می  کنند که افکار عمومی از تصورات سنتی در مورد ازدواج و خانواده 
در حال دور شدن است.

صباغچ��ی و دیگ��ران )1396( در تحقیق��ی نگرش  های ازدواج را در پنج ُبعد شام��ل نگرش نسبت به تجرد، 
ازدواج غیرخویشاوندی، اولویت ازدواج بر تحصیالت برای دختران، تأخیِر ازدواج جوانان و رابطه دوستی قبل از 
ازدواج مورد مطالعه قرار داده اند. داده  های تحقیق از طریق پیمایش در بین  723 نفر از زنان 15-49 ساله شهر 
یزد گردآوری شده است. یافته  ها بیانگر آن است که تفاوت  های نگرشی زنان شهر یزد به ابعاد مختلف ازدواج و 
تشکیل خانواده، برحسب متغّیر های زمین های )نظیر سن و وضعّیت تأهل( مستقل از تأثیر عوامل و متغیر های 
فرهنگ��ی و ارزشی چن��دان چشمگیر نیست. در مقابل، متغیر هایی نظیر فردگرای��ی، خودتحقق بخشی و سرمایه 

فرهنگی اهمیت نسبی بیشتری در تیببن این تفاوت  های نگرشی ایفا می  کنند. 
پژوه��ش عباس��ی شوازی، عسکری ندوش��ن )1387( نشان داد ک��ه گسترش ایده آل  های مرتب��ط با توسعه و 
پیشرف��ت، نیروی��ی عم��ده و تأثیرگذار بر نگرش  ه��ای جمعیتی و خانوادگ��ی افراد است. در ای��ن تحقیق، بیشتر 
پاسخگویان بر این باور بودند که توسعه می  تواند موجب تغییرات خانواده شود و از سوی دیگر، تغییرات خانواده 

نظیر کاهش باروری و افزایش سن ازدواج می  تواند به بهبود و تسریع توسعه کمک نماید.
ماکیکو2 )2014؛ به نقل از صباغچی، 1396( با بررسی ارتباط بین منابع اقتصادی زنان )اشتغال تمام وقت، 
تحصیالت و درآمد( به بررسی نگرش آن ها نسبت به ازدواج در 31 کشور پرداخت. یافته  های این تحقیق نشان 
داد ک��ه استق��الل اقتصادی زنان ب��ه خودی خود جذابی��ت ازدواج را کاهش نمی دهد، ام��ا ناسازگاری بین کار و 

زندگی خانوادگی، آرمان ازدواج زنان را کاهش می  دهد.
لسته��اق و نیل��ز3 )2002؛ ب��ه نق��ل از صباغچی، 1396( نی��ز در زمینه تفاوت گ��ذار اول و دوم جمعیتی در 
زمینه  ه��ای اجتماعی بیان می  کنند که در گذر اول جمعیتی نیاز های اساسی مادی )درآمد، تحصیل، سالمت و 
...( م��ورد توج��ه بوده است، در حالی که در گذار دوم نیاز های سطح باال همچون خودشکوفایی مطرح می  شود 

و باعث تأخیر در ازدواج و تغییر نگرش  ها می  گردد.
نتیجه گی��ری از پیشین��ه تحقی��ق نشان می  دهد ک��ه تفاوت  ها و تغییرات نگرش��ی ازدواج و خان��واده را باید در 

کهکشان گسترده تر تحوالت فرهنگی و ارزشی جوامع معاصر نگریست.
ب��ا توج��ه به مطالب باال، هدف این تحقیق بررسی نگرش جوانان شه��ری و روستایی به ازدواج و فرزندآوری 
است که با الهام از نظریات مطرح شده، پرسش نامه ای تهیه و با استفاده از روش پیمایش در سطح کشور توزیع 

شده است و بخشی از یافته  های آن در این مقاله ارائه خواهد شد.

1. Dorbritz
2. Makiko
3. Lesthaghe and Neels
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در واق��ع، ای��ن تحقیق ب��ا توجه به دیدگاه  های نظ��ری و مطالعات موج��ود، اقدام به ط��رح و بررسی سواالت 
زمین ه��ای و تحلیلی در زمینه بررسی و تحلیل نگرش جوانان به ازدواج و فرزندآوری نموده است. سواالت این 

پژوهش عبارت اند از:
• ضرورت ازدواج از دیدگاه جوانان چگونه است؟	
• دالیل عدم ازدواج جوانان چیست و چه تصمیمی برای ازدواج در آینده دارند؟	
• مهمترین دلیل و مالک برای ازدواج جوانان چیست و مهمترین عامل مؤثر در ازدواج موفق چه می  باشد؟	
• اهمی��ت نظر اف��راد در انتخاب همسر جوانان چیست و ترجیح جوانان در م��ورد نحوه آشنایی برای ازدواج 	

چگونه است؟
• سن مطلوب ازدواج از نظر جوانان چیست و نگرش جوانان به ازدواج دختران در سن کم چگونه می  باشد؟	
• مواجهه جوانان با تأخیر در سن ازدواج چگونه است و نظر آن ها درباره خواستگاری زن از مرد چیست؟	
• نظر جوانان درباره مشاوره پیش از ازدواج چیست و چه نظری درباره روابط دوستی قبل از ازدواج دارند؟	
• تأثیر فرزند بر خوشبختی زوجین از نظر جوانان چیست و جوانان تعداد فرزند مناسب برای خانواده را چند 	

نفر می دانند؟

روش شناسی پژوهش
ای��ن تحقیق ب��ا استف��اده از روش پیمایشی در سطح کل کشور ص��ورت گرفته است. گ��ردآوری اطالعات با 
استف��اده از پرسشنام��ه با همکاری دفتر برنامه ری��زی و توسعه اجتماعی جوان��ان وزارت ورزش و جوانان و مرکز 
افکارسنج��ی دانشجویان ای��ران )ایسپا( صورت گرفته است. جامعه آماری شام��ل جوانان 18 تا 34 سال مجرد 
ک��ل کشور در سال 1397 بوده است که با استف��اده از روش نمونه گیری خوش های چند مرحل های )در مرحله 
اول »خوشه ها« انتخاب و در مرحله دوم در هر خوشه »افراد« به طور تصادفی انتخاب می  شوند( تعداد 3021 

نفر انتخاب شده اند.
جامعه آماری طرح حاضر شامل تمام جوانان 18 تا 34 سال مجرد در اسفند 1397 در سراسر کشور است- 
طب��ق سرشماری سال 1395، جمعیت جوانان 18 تا 34 کشور برابر با 25400912 نفر است. بنابراین هر یک 

از جوانان 18 تا 34 سال در سراسر کشور واحد آماری این طرح را تشکیل می  دهند.
: ب��ا جای گذاری  در ط��رح حاض��ر حجم نمونه ب��ا استفاده از فرمول زی��ر محاسبه گردید
پارامتر هاe=0/018 و σ=0/5  در فرمول فوق، تعداد کل نمونه 2964 به دست آمد که با در نظر گرفتن درصدی 

ریزش، حجم نمونه نهایی برابر با 3040 نفر در نظر گرفته شد.
 با توجه به اهداف پژوهش و سطح تعمیم از روش نمونه گیری چندمرحل های استفاده شده است. در این طرح

هدف ارائه یک تصویر کلی از نگرش جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده است و در مورد تمامی استان  های کشور 
یافت��ه ارائ��ه نخواهد شد. بنابراین ت��الش شد که با حفظ نمایایی )معرف بودن( نمون��ه، شیوه انتخاب استان  های 
م��ورد مطالعه به گونه ای باشد ک��ه ابتدا استان  ها از حیث متغیر های تاثیرگذار و مرتبط با پژوهش »نرخ ازدواج و 
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طالق« و »نسبت طالق به ازدواج« )استخراج شده از سرشماری 1395( خوشه بندی شوند و سپس از هر کدام 
از خوشه ها- که شامل استان  های همگن از حیث متغیر های اشاره شده است- یک یا چند استان انتخاب گردد. 
از ای��ن رو، اطمین��ان پیدا خواهیم کرد که نمونه انتخاب شده، ت��ا حدود بسیار زیادی تنوع  های موجود در جامعه 

آماری از حیث متغیر های ذکر شده را پوشش می  دهد.
بع��د از مشخ��ص شدن استان ه��ا، شهر ها و روستا های نمون��ه، تعداد کل نمون��ه )3040( متناسب با حجم 
جمعی��ت خوش های که استان  ها از آن انتخاب شده ان��د، بین استان  ها توزیع گردید که تعداد نمونه هر استان به 

تفکیک شهر و روستا به شرح زیر است:

جدول 1: تعداد نمونه هر استان به تفکیک شهر و روستا

نمونه روستایی نمونه شهری نسبت روستایی نسبت شهری تعداد نمونه نام استان ردیف

49 46 0/52 0/048 95 سیستان و بلوچستان 1

75 225 0/25 0/75 300 خوزستان 2

41 74 0/36 0/64 115 لرستان 3

99 141 0/41 0/59 240 کرمان 4

68 77 0/47 0/53 145 گلستان 5

49 126 0/28 0/72 175 بوشهر 6

62 153 0/29 0/71 215 کردستان 7

56 144 0/28 0/72 200 آذربایجان شرقی 8

26 194 0/22 0/88 220 اصفهان 9

69 186 0/27 0/73 255 خراسان رضوی 10

6 114 0/05 0/95 120 قم 11

78 132 0/37 0/63 210 گیالن 12

45 705 0/06 0/94 750 تهران 13

723 2317 - 3040 جمع

یافته  های پژوهش
از مجم��وع 3021 نفر از پاسخگوی��ان این پژوهش در بخش کمی، حدود نیم��ی از آن ها را )50/3 درصد( 
مردان و نیمی دیگر را )49/7 درصد( را زنان تشکیل داده اند. میانگین سنی پاسخگویان 26/3 سال بوده است. 
همچنی��ن 33/5 درص��د دارای تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم و 23/2 درص��د آن ها محصل و یا دانشجو و 27/1 
درص��د نی��ز بیکار بوده اند. از لحاظ وضیعت فعالیت، 46/8 درصد شاغ��ل، 27/1 درصد بیکار و 23/2 درصد 

دانشجو بودند.
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در ادام��ه پی��رو سواالت مطروحه از پاسخگویان و تحلیل آماری کای اسکوئ��ر از آنها، یافته  های تحقیق ارائه 
می  شود.

* میزان باور به ضرورت ازدواج
در پاسخ به این سوال که آیا ازدواج یک ضرورت است، بیشتر جوانان )60/1 درصد( اظهار داشتند که ازدواج 
ک��ردن در زندگی یک ضرورت است و آن ها موافق امر ازدواج هستند. در مقابل، 38/9 درصد افراد معتقدند که 

 ازدواج کند و ازدواج کردن را امری الزم و ضروری ندانسته اند.
ً
الزم نیست آدم حتما

طب��ق آزمون کای اسکوئر، ضرورت ازدواج بین دختران و پسران و همچنین گروه  های مختلف سنی اختالف 
معن��اداری )0/007 درص��د( نداشته است. نتایج حاصل از آزمون آماری نش��ان می  دهد افراد دارای تحصیالت 
دانشگاهی )41/3 درصد( بیش از افراد فاقد تحصیالت دانشگاهی )36/5 درصد( معتقدند که الزم نیست فرد 

حتما ازدواج کند.

یابی پاسخگویان برحسب ضرورت ازدواج به تفکیک متغیر های زمینه ای جدول 2: ارز

تحصیالتسنجنس

دانشگاهیغیردانشگاهی34-2930-2526-2122-18زنمرد

61/759/663/159/061/759/563/558/7مخالفم

38/340/436/941/038/340/536/541/3موافقم

1/3663/1177/294مقدار آزمون کای اسکوئر

Sig0/2460/3740/007

0/049--ضریب

* دالیل عدم ازدواج
 جوان��ان در م��ورد دالیل عدم ازدواج و اینکه چه چیز باعث شده است که تاکنون ازدواج نکنند، نیافتن همسر

دلخواه را با 49/1 درصد به عنوان بیشترین دلیل خود بیان کرده اند. باال بودن هزینه  های زندگی مشترک با 34/9 
درص��د و نداشت��ن شغل با 30/4 درصد نیز در رتبه  های دوم و س��وم قرار دارند. همچنین، ترس از ازدواج ناموفق 

دغدغه 26/3 درصد پاسخگویان بوده است.
مهمتری��ن دالیل دختران برای ع��دم ازدواج تاکنون به ترتیب، نیافتن همسر دلخ��واه، ترس از ازدواج ناموفق، 
بی اعتمادی به جنس مخالف و مردد بودن در تصمیم گیری بوده است. مهمترین دالیل پسران برای عدم ازدواج 
مربوط به مسائل اقتصادی بوده است. باال بودن هزینه زندگی مشترک و نداشتن شغل مهمترین دالیل پسر ها بوده 

است. موارد دیگر برای پسر ها شامل نیافتن همسر دلخواه و باال بودن هزینه تشریفات ازدواج است.
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* تصمیم به ازدواج در آینده
 
ً
ب��ه منظ��ور سنجش میزان تمایل پاسخگویان به ازدواج در آینده، تنه��ا 4/3 درصد پاسخگویان گفته اند اصال
ازدواج نخواهند کرد که این میزان بین پسر ها 5/2 درصد و بین دختر ها 3/5 درصد بوده است. 25/2 درصد نیز 

مطمئن نبوده اند که ازدواج کنند و 68/3 درصد گفته اند یک روز ازدواج خواهند کرد. 
طب��ق آزمون ک��ای اسکوئر، تصمیم ب��رای ازدواج در آینده بین دختر ها و پسر ها در دو گ��روه تحصیلی تفاوت 
معناداری  از نظر آماری نداشته است، اما نتایج نشان می  دهد در بین گروه  های مختلف سنی اختالف معناداری 
وج��ود دارد و هرچه سن جوانان مجرد باالتر می  رود، تمایل آن ها به عدم ازدواج بیشتر می  شود. 3/3 درصد افراد 
18-21 سال��ه گفته اند اص��ال ازدواج نخواهند ک��رد، درحالی که این میزان بین اف��راد30-34 سال به 6/4 درصد 
رسی��ده اس��ت. این الگ��و در مورد تردی��د در ازدواج نیز مشاهده می  ش��ود که 20/8 درصد در س��ن 18-21 سال 
گفته ان��د که مطمئ��ن نیستند ازدواج کنند، اما این می��زان در بین گروه سنی 30-34 ساله ب��ه 30/1 درصد رسیده 

است.

یابی پاسخگویان برحسب تصمیم به ازدواج در آینده به تفکیک متغیر های زمینه ای جدول 3:  ارز

تحصیالتسنجنس

دانشگاهیغیردانشگاهی34-2930-2526-2122-18زنمرد

 ازدواج نخواهم کرد
ً
5/23/53/32/84/16/44/74/1اصال

25/226/220/822/826/530/125/825/7مطمئن نیستم ازدواج کنم

69/670/275/974/469/463/569/670/2یک روزی ازدواج خواهم کرد

4/99539/1350/600مقدار آزمون کای اسکوئر

Sig0/0820/0000/741

0/81-ضریب

  
 در ادامه از افرادی که گفته اند اصال ازدواج نخواهند کرد یا مطمئن نیستند که ازدواج کنند پرسیده شده است
 »اگ��ر شرایط اقتصادی برای ازدواج شما فراهم شود آیا ب��ه ازدواج فکر می  کنید؟« 8 /62 درصد این افراد اظهار
 ک��رده اند اگر شرایط اقتصادی ازدواج فراهم شود، ب��ه ازدواج فکر خواهند کرد. این میزان در بین افرادی که گفته
 بودند اصال ازدواج نخواهند کرد، 40/3 درصد و بین افرادی که مطمئن نبوده اند ازدواج کنند 66/6 درصد بوده

است.
در مجم��وع می  ت��وان گفت ح��دود 40 درصد اف��رادی که تصمی��م قطعی به ع��دم ازدواج دارن��د، مهمترین 
 دلیل شان شرایط اقتصادی است که در صورت رفع آن به ازدواج فکر خواهند کرد. از سوی دیگر، نزدیک به 49
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درصد این افراد گفته اند حتی در صورت فراهم شدن شرایط اقتصادی نیز ازدواج نخواهند کرد. طبق آزمون کای 
اسکوئ��ر، تأثیر فراهم شدن شرایط اقتصادی بر تصمیم افراد ب��ه ازدواج بین دختر ها و پسرها، گروه  های مختلف 

سنی و همچنین تحصیلی تفاوت معناداری نداشته است.

یابی پاسخگویان برحسب تصمیم به ازدواج در صورت فراهم شدن شرایط اقتصادی به تفکیک متغیر های زمینه ای جدول 4: ارز

تحصیالتسنجنس

دانشگاهیغیردانشگاهی34-2930-2526-2122-18زنمرد

70/067/564/570/074/266/066/870/3مخالفم

30/032/535/530/025/834/033/229/7موافقم

0/5665/5670/193مقدار آزمون کای اسکوئر

Sig0/2490/1630/155

--ضریب

ین دلیل برای ازدواج * مهمتر
مهمتری��ن دلی��ل برای ازدواج از نظر جوان��ان، عشق )با 42/5 درصد( بیان شده اس��ت. داشتن همراه )19/3 
درصد( و رسمیت یافتن در قالب خانواده )14/7 درصد( به ترتیب دالیل بعدی گفته شده توسط جوانان است.

با افزایش سن، تمایل به دالیل غیرعاطفی برای ازدواج اهمیت بیشتری پیدا می  کند. طبق آزمون کای اسکوئر، 
ب��رای اف��راد دارای تحصیالت دانشگاه��ی نیز داشتن هم��راه از اهمیت بیشتری برخوردار اس��ت. کسب منافع و 
حق��وق قانون��ی بیشتر نیز در مقایسه دو گ��روه اختالف معناداری داشته و برای اف��راد فاقد تحصیالت دانشگاهی 

اهمیت بیشتری دارد.
ین مالک  های ازدواج * مهمتر

در بخش دیگر از جوانان خواسته شد که مهمترین مالک  های انتخاب همسر )حداقل سه مورد( را مشخص 
 کنن��د. ب��ا توج��ه به یافته  های ب��ه دست آمده، تفاهم ب��ا 35/7 درصد رتب��ه اول را به خود اختص��اص داده است.

اخ��الق خ��وب و پسندیده با 34/4 درصد، دارا بودن شغل و درآمد مناس��ب با 32/8 درصد و عفت و پاکدامنی 
ب��ا 30/4 درص��د در مراتب بعد قرار گرفته اند. جذابیت ظاهری )28/9 درصد(، عشق و عالقه )28/4 درصد(، 
اصالت خانوادگی )21/5 درصد( و تناسب فرهنگی و اجتماعی خانواده  ه ا)20/2 درصد( از دیگر اولویت  ها در 
مرات��ب بعدی بوده اند. دارا بودن شغل و درآمد مناسب، اخ��الق خوب و پسندیده و تفاهم مهمترین مالک  های 
دخت��ران ب��رای ازدواج می  باش��د و در مقاب��ل مهمترین مالک  های پسران ب��ه ترتیب عف��ت و پاکدامنی، تفاهم و 
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جذابیت ظاهری است.
* ترجیح جوانان در زمینه نحوه آشنایی برای ازدواج

 در سوالی از پاسخگویان پرسیده شده است »اگر تصمیم به ازدواج داشته باشید کدام یک از راه  های زیر را برای
 آشنایی ترجیح می  دهید؟«. بیش از نیمی از پاسخگویان )55/3 درصد( معرفی خانواده و فامیل را برای آشنایی

ترجیح داده اند و پس از آن 34 درصد دوستی قبل از ازدواج را انتخاب کرده اند. 
طب��ق نتایج آزم��ون کای اسکوئر، ترجیح جوانان مج��رد برای نحوه آشنایی بین دخت��ران و پسران و گروه  های 
مختل��ف سنی اختالف معناداری نداشته است. افراد دارای تحصیالت دانشگاهی )9/ 38درصد( بیش از گروه 
دیگ��ر  )31 درص��د( دوستی قب��ل از ازدواج را برای آشنای��ی ترجیح داده اند و افراد فاق��د تحصیالت دانشگاهی 
)61/3 درص��د( نی��ز بیش از اف��راد دارای تحصیالت دانشگاهی )54/7 درصد( معرفی خان��واده و فامیل را برای 

آشنایی ترجیح داده اند.
* اهمیت نظر افراد در انتخاب همسر

 در سوالی از جوانان پرسیده شده است »اگر قرار باشد ازدواج کنید نظر چه کسی در انتخاب همسر آینده برای
شم��ا بیشت��ر اهمی��ت دارد؟« نتایج به دست آمده نشان دهن��ده آن است که 43/7 درص��د از پاسخگویان اظهار 
داشته اند که برای آن ها نظر پدر و مادر بیش از هر کس در ازدواج شان اهمیت دارد. در مقابل، 46/9 درصد نیز 
 نظر خودش��ان در مورد انتخاب همسر حائز اهمیت است. اهمیت نظر دیگر افراد از جمله فامیل 

ً
گفته ان��د صرفا

با 3/5 درصد و دوستان با 2/6 درصد در رتبه  های بعدی قرار گرفته اند. 
ین عامل مؤثر در ازدواج موفق * مهمتر

از پاسخگویان خواسته شده است نظر خود را درباره مهمترین عامل مؤثر در ازدواج موفق بیان کنند که 51/8 
 درص��د آن ها مهمتری��ن عامل را داشتن عالیق مشترک دانسته اند. 19/3 درص��د داشتن درآمد کافی، 9/2 درصد
 رابطه جنسی رضایت بخش، 7/5 درصد باور های مذهبی مشترک، 3/6 درصد داشتن فرزند، 2/6 درصد تقسیم

وظایف خانه و کمتر از یک درصد توافق سیاسی را مهمترین عامل مؤثر در ازدواج موفق دانسته اند. 
طب��ق آزمون کای اسکوئر، اگر چه مهمترین عام��ل در ازدواج موفق از نظر بیشتر پاسخگویان عالئق مشترک 
بوده است، اما میزان اهمیت هر عامل بین دختر ها و پسر ها و دو گروه تحصیلی اختالف معناداری داشته است. 
طب��ق نتای��ج، دختر ها )59/4 درصد( بیش از پسر ها )50/8 درصد( داشتن عالیق مشترک را عامل ازدواج موفق 
دانسته ان��د. از س��وی دیگر، رابطه جنسی رضای��ت بخش و داشتن درآمد کافی از نظ��ر پسر ها نقش مهمتری در 
ازدواج موف��ق داشته ان��د. در بین دو گروه تحصیلی نیز افراد دارای تحصیالت دانشگاهی در مقایسه با گروه دیگر 
نقش مهمتری برای عالیق مشترک قائل شده اند و داشتن فرزند نیز برای گروه فاقد تحصیالت دانشگاهی به طرز 

معناداری بیش از گروه دیگر در ازدواج موفق اهمیت داشته است. 
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ین عامل در ازدواج موفق به تفکیک متغیر های زمینه ای یابی پاسخگویان برحسب مهم تر جدول 5: ارز

تحصیالتسنجنس

دانشگاهیغیردانشگاهی34-2930-2526-2122-18زنمرد

50/859/457/256/954/652/851/258/3عالیق مشترک

12/17/58/510/79/110/710/39/4رابطه جنسی رضایت بخش

2/33/23/02/42/53/13/12/4تقسیم وظایف خانه

6/99/17/57/39/08/07/98/0باور های مذهبی مشترک

23/717/319/520/121/320/821/719/6داشتن درآمد کافی

4/23/54/32/73/54/65/72/4داشتن فرزند

45/80211/04429/993مقدار آزمون کای اسکوئر

Sig0/0000/7490/000

0/103-0/127ضریب

* سن مطلوب ازدواج
 از نظر جوانان، سن مطلوب ازدواج برای آقایان بین سن 27 تا 30 سال است. به صورت کلی، میانگین سن 
مطلوب ازدواج آقایان از سوی پاسخگویان 27/8 اعالم شده است. در باره خانم  ها نیز سن مطلوب بین سن 23 

تا 26 بیان شده که میانگین سن مطلوب از نظر خانم ها، سن 23/1 است.
* نگرش جوانان به ازدواج دختران در سن کم

 برای ارزیابی دیدگاه پاسخگویان پیرامون سن ازدواج دختران، در سوالی از پاسخگویان پرسیده شده است »در
 چند وقت اخیر مباحثی پیرامون سن ازدواج دختران در جامعه مطرح شده است. در مورد ازدواج دختران برخی
 معتقدند ازدواج در سن کم اشکالی ندارد و برخی معتقدند که ازدواج دختران در سن کم باعث برخی آسیب ها

می شود. نظر شما چیست؟«
ح��دود 77/1 درص��د پاسخگویان معتق��د بوده اند ازدواج در سن کم باعث برخ��ی آسیب  ها می  شود.3 /22 
درص��د معتقد بوده ان��د ازدواج دختران در سن کم اشکالی ندارد. پسر ها بیش از دختران، افراد دارای تحصیالت 
غیردانشگاه��ی بیش از اف��راد دارای تحصیالت دانشگاه��ی و ساکنین مناطق روستایی بی��ش از ساکنین مناطق 
شه��ری معتقدن��د ازدواج دختران در سن کم اشکالی ندارد. همچنین با افزایش سن، باور به اینکه ازدواج در سن 

کم آسیب زاست، افزایش می  یابد.
* مواجهه با تأخیر در سن ازدواج

 در این بخش از پاسخگویان پرسیده شده است »با توجه به این که در شرایط فعلی همه نمی توانند ازدواج کنند،
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شما بهترین پیشنهاد را برای جوانان چه می  دانید؟«
37/2 درص��د پاسخگوی��ان خویشتن داری را بهتری��ن راه دانسته اند. 27/4 درص��د ازدواج و زندگی در خانه 
والدی��ن، 16/2 درص��د دوستی با جنس مخالف، 8 درصد ازدواج موقت شرعی ب��ا اطالع خانواده، 7/7 درصد 
دوستی با جنس مخالف بدون اطالع خانواده و 2/5 درصد ازدواج موقت شرعی بدون اطالع خانواده را به عنوان 

بهترین پیشنهاد برگزیده اند. 
طب��ق آزم��ون کای اسکوئر، پاسخ ب��ه این سوال و ارائه پیشنه��ادات بین دختران و پس��ران و همچنین دو گروه 
تحصیل��ی اختالف معن��اداری داشته است. دختران )43/2 درص��د( با اختالف معناداری بی��ش از پسران )32 
درص��د( معتقدن��د باید خویشتن داری کرد. از سوی دیگر، مواردی همچون ازدواج موقت و دوستی بدون اطالع 

خانواده از سوی پسر ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. 
در م��ورد نگرش دو گروه دارای تحصی��الت دانشگاهی و گروه فاقد تحصیالت دانشگاهی نتایج آزمون نشان 
می  ده��د اف��راد غیر دانشگاهی )31/7 درصد( بیش از گروه دارای تحصی��الت دانشگاهی )24/5 درصد( گزینه 

ازدواج و زندگی در خانه والدین را به عنوان پیشنهاد انتخاب کرده اند

یابی پاسخگویان برحسب راهکار افراد مجرد به تفکیک متغیر های زمینه ای جدول 6: رز

تحصیالتسنجنس

دانشگاهیغیردانشگاهی34-2930-2526-2122-18زنمرد

32/543/236/938/238/037/236/538/4خویشتن داری

ازدواج و زندگی در خانه 
والدین

27/727/626/827/028/727/831/724/5

دوستی با جنس مخالف 
با اطالع خانواده

15/617/120/416/514/115/514/118/1

ازدواج موقت شرعی با 
اطالع خانواده

9/36/96/28/08/79/08/28/0

ازدواج موقت شرعی 
بدون اطالع خانواده

4/50/51/42/92/63/02/32/8

دوستی با جنس مخالف 
بدون اطالع خانواده

10/94/68/17/47/97/67/728/3

115/58918/55223/784مقدار آزمون کای اسکوئر

Sig0/0000/2350/000

0/089-0/197ضریب
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* خواستگاری زن از مرد
در بخش��ی دیگ��ر از پاسخگوی��ان پرسیده شده است »آیا ب��ا خواستگاری زن از مرد مواف��ق هستید؟« 38/4 
درصد پاسخگویان موافق خواستگاری زن از مرد بوده اند که طبق آزمون کای اسکوئر میزان آن بین مردان )44/4 
درص��د( به طور معن��اداری بیش از زنان  )33/6 درصد( بوده است. اف��راد دارای تحصیالت دانشگاهی )42/5 

درصد( نیز بیش از افراد فاقد تحصیالت دانشگاهی  )57/5 درصد( موافق خواستگاری زن از مرد بوده اند. 
* روابط دوستی قبل از ازدواج

 مخالف و 
ً
براس��اس نتایج تحقی��ق، 29/8 درصد پاسخگویان ب��ا داشتن روابط دوستی قب��ل از ازدواج کامال

مخال��ف هستند. در مقاب��ل 41 درصد اظهار کرده اند که با داشتن روابط دوستی قب��ل از ازدواج، موافق هستند. 
28/7 درصد  پاسخگویان نیز در این خصوص نظر بینابینی داشته اند.

طب��ق آزمون ک��ای اسکوئر نیز تفاوت معناداری بین جنس و سن و تحصیالت ب��ا متغیر روابط دوستی قبل از 
ازدواج نیست.

* مشاوره پیش از ازدواج
از پاسخگوی��ان پرسیده شده است »موافق مشاوره پی��ش از ازدواج هستید؟ 80/8 درصد جوانان موافق و در 
مقابل 17/1 درصد پاسخگویان مخالف مشاوره پیش از ازدواج بوده اند. طبق نتایج آماری آزمون کای اسکوئر، 
دختر ه��ا )85/2 درصد( بیش از پسر ه��ا )79/8 درصد( و افراد دارای تحصی��الت دانشگاهی  )86/4 درصد( 
نیز با اختالف معناداری به لحاظ آماری بیش از افراد فاقد تحصیالت دانشگاهی )77/5 درصد( موافق مشاوره 

پیش از ازدواج بوده اند.
* تأثیر فرزند بر خوشبختی زوجین

در سوالی از پاسخگویان پرسیده شده است »آیا فکر می  کنید داشتن فرزند باعث خوشبختی زوجین می  شود؟« 
 بیشت��ر پاسخگوی��ان )68/3 درص��د( اعتقاد دارن��د داشتن فرزن��د در زندگی مشترک باع��ث خوشبختی زوجین

خواهد شد و 30/9 درصد رابطه ای بین داشتن فرزند و خوشبختی زوجین نمی بینند.
طب��ق نتای��ج آزمون کای اسکوئر، نگرش به نق��ش فرزند در خوشبختی زوجین بین زن��ان و مردان و همچنین 
گروه  ه��ای مختل��ف سنی تفاوت معن��اداری از لحاظ آماری نداشت��ه است. بین دو گروه ب��ا تحصیالت متفاوت 
)دارای تحصی��الت دانشگاه��ی و فاقد تحصیالت دانشگاهی( اختالف معن��ادار، اما ضعیفی در نگرش به سهم 

فرزند در خوشبختی زوجین مشاهده می  شود. 
* تعداد فرزند مناسب برای خانواده

طب��ق یافته  ه��ای تحقیق، حدود نیمی از پاسخگویان )47/1 درص��د( دو فرزند را برای یک خانواده مناسب و 
مطلوب می دانند.

28/8 درص��د پاسخگوی��ان نیز معتقد به یک فرزند هستند و حدود 3/9 درصد پاسخگویان نیز داشتن فرزند 
 فرزندی نداشته باشند. 

ً
را  لزومی نمی بینند و می  گویند بهتر است خانواده  ها اصال
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بحث و نتیجه گیری
ب��ا توجه به س��والت مطرح شده می  توان چنی��ن نتیجه گیری کرد که اهمیت خان��واده، فرزندآوری و ضرورت 
ازدواج ب��رای جوان ایران��ی یک مسئله انکارناپذیر است که متأسفانه تحت تأثیر مسائل اقتصادی و برخی مسائل 
اجتماع��ی ناشی از تغییرات فرهنگی متأثر از مدرنیته و رسانه ها، جوانان ایران فاقد توانمندی مالی )به خصوص 
ب��رای مردان( و روان��ی )به ویژه برای زنان( شده اند. در اینجا نیز می  توان به نقش پراهمیت و انکارناپذیر مشاوره 
ازدواج اش��اره داشت ک��ه در صورت اهتمام جوانان به مشاوره و فراه��م آوردن امکانات آن توسط مراجع ذیربط، 

شاهد افزایش بیش از 50 درصدی آمار ازدواج در بین جوانان ایرانی خواهیم بود.
مطاب��ق یافت��ه بنی جمالی و صادق��ی )1398( روابط جوانان و خانواده در فرآین���د م�دیریت ازدواج ب�ر پای�ۀ 
تعام�ل و ب�ه گون های منعطف و بازاندیشانه تنظیم می  شود. در این مورد جوانان ضمن آنکه بر حق انتخاب خود 
کید می  کنن��د، نقش خانواده در نظارت ب��ر آشنایی و س�ازمان دادن  و همزم��ان بهره ب��ردن از امکانات خانواده تأ
 دیده می  شود و بیشتر جوانان به نقش 

ً
ب���ه جری�ان ازدواج را نیز می  پذیرند. این موض��وع در این تحقیق نیز کامال

خانواده اذعان دارند.
ب��اور به ض��رورت ازدواج در بین بیشتر جوانان ایران��ی )60/1 درصد(  نیز موضوعی اس��ت که در تحقیقات 
 ازدواج نخواهند کرد که 

ً
متعدد نیز به آن اشاره شده است. همچنین، فقط 4/3 درصد پاسخگویان گفته اند اصال

ای��ن می��زان بین پسر ها 5/2 درصد و بین دختر ها 3/5 درصد بوده است و بیش از 68/3 درصد گفته اند یک روز 
ازدواج خواهند کرد که با یافته تورنتون )1989( نیز همخوانی دارد که بیشتر جوانان آمریکایی به ازدواج در آینده 

فکر می  کنند و معتقدند که یک ازدواج خوب از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
مهمتری��ن دلی��ل عدم ازدواج جوانان، نیافتن همسر دلخواه با 49/1 درصد بیان شده است. با وجود این، برای 

مردان همچنان باال بودن هزینه زندگی مشترک و نداشتن شغل از مهمترین دالیل عدم ازدواج است.
ب��ه همین دلیل حتی جوانان��ی که اعتقاد به ازدواج نداشتند نیز گفته ان��د )62/8 درصد( اگر شرایط اقتصادی 
ازدواج فراه��م ش��ود، به ازدواج فکر خواهند کرد. این یافته نیز همسو ب��ا نتایج پژوهش ساسلر و شوئن )1999( 
است که اشاره دارند زنانی که نگرش مثبتی به ازدواج دارند، سریعتر به دنبال آن و فرزندآوری می  روند. همچنین 
همس��و ب��ا تحقیقات بومپاس )1990(، هر چقدر افراد دنبال تحصیل یا ایجاد شغل بروند، ازدواج و فرزندآوری 

به طور فزاینده ای به تأخیر انداخته می  شود.
در بی��ن جوانان ایرانی طبق ریشه  های فرهنگ��ی و سنتی، همچنان مهمترین دلیل برای ازدواج از نظر جوانان، 
عش��ق )با 42/5 درصد( بی��ان شده است. به همین دلی��ل از نظر جوانان، مهمترین مالک  ه��ای انتخاب همسر 

تفاهم با 35/7 و اخالق خوب و پسندیده با 34/4 درصد گفته شده است.
ب��ا وجود تغییرات اجتماع��ی در جامعه، همچنان، نیمی از جوانان )55/3 درص��د( معرفی خانواده و فامیل را 
برای آشنایی ازدواج ترجیج می  دهند- 34 درصد دوستی قبل از ازدواج را مهم دانسته اند. همچنین بیش از 43/7 
 نظر خودشان در مورد انتخاب همسر حائز اهمیت است، 

ً
درصد جوانان، در مقابل 46/9 درصد که گفته اند صرفا

اظهار داشته اند که برای آن ها نظر پدر و مادر بیش از هر کس در خصوص ازدواج شان اهمیت دارد.
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 مخالف و مخالف
ً
 براس��اس نتای��ج تحقیق، 29/8 درصد جوانان با داشتن روابط دوستی قبل از ازدواج کامال

بودن��د، در مقاب��ل 41 درصد با داشتن روابط دوستی قب��ل از ازدواج، موافق و 28/7 درصد  نیز در این زمینه نظر 
بینابینی داشته اند.

مهمترین عامل مؤثر در ازدواج موفق از نظر جوانان )51/8 درصد( داشتن عالیق مشترک است. طبق نتایج، 
دختر ها )59/4 درصد( بیش از پسر ها )50/8 درصد( داشتن عالیق مشترک را عامل ازدواج موفق دانسته اند.

بح��ث سن مطل��وب نیز با واقعیات آماری انطابق دارد که در اینجا نیز اش��اره شده است. از نظر جوانان، سن 
مطلوب ازدواج برای آقایان بین سن 27 تا 30 سال و برای خانم  ها نیز بین سن 23 تا 26 می  باشد. در این ارتباط 

حدود حدود 77/1 درصد پاسخگویان معتقد بوده اند ازدواج در سن کم باعث برخی آسیب  ها می  شود.
درباره نحوه مواجهه با تأخیر در سن ازدواج نیز حدود 37/2 درصد پاسخگویان خویشتن داری را بهترین راه 

دانسته اند؛ به طوری که  دختران با اختالف معناداری بیش از پسران معتقدند باید خویشتن داری کرد. 
حدود 38/4 درصد جوانان، موافق خواستگاری زن از مرد بوده اند که طبق آزمون کای اسکوئر میزان آن بین 
م��ردان و  اف��راد دارای تحصیالت دانشگاهی به طور معناداری بیش از زن��ان و  افراد فاقد تحصیالت دانشگاهی  

بوده است. 
با توجه به اهمیت مشاوره، 80/8 درصد جوانان موافق و در مقابل 17/1 درصد پاسخگویان مخالف مشاوره 
پیش از ازدواج بوده اند. در این ارتباط نیز طبق نظریه اینگلهارت )1997( شاهد تغییر جهانی ارزش  ها هستیم.
 بیشت��ر پاسخگویان )68/3 درص��د( اعتقاد دارند داشتن فرزند در زندگی مشت��رک باعث خوشبختی زوجین

خواه��د شد و طبق یافته  های تحقیق، حدود نیمی از پاسخگوی��ان )47/1 درصد( دو فرزند را برای یک خانواده 
مناسب و مطلوب می دانند که مطابق با یافته  های رزاقی نصر آبادی )1398( و باربر )2001( است.
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