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  ثر بر آن در بین دانشجویان و طالب شهر تهرانمؤتطبیقی گرایش به ازدواج و عوامل  تحلیل
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 )20/03/99تاریخ پذیرش ،15/07/98(تاریخ دریافت 

  

  چکیده

ذاشته فرایند مدرنیته در ایران، تأثیرات مهمی ازجمله بر تغییر ساختار خانواده و ازدواج گ

افزایش درصد زنان و مردان «، »افزایش سن ازدواج«هاي طولی نشان از  است. بررسی داده

و » کاهش میزان باروري«، »کاهش میزان ازدواج«، »در سن ازدواج  نکرده هرگز ازدواج

دارد. فرایند مذکور در میان جوانان تحصیل کرده نمود بیشتري دارد. » افزایش میزان طالق«

ق با استفاده از تکنیک پیمایش به بررسی و مقایسه تطبیقی گرایش به ازدواج در این تحقی

  دانشجویان و طالب به عنوان قشر تحصیل کرده پرداخته شده است. 

% و در گروه طالب 64درصد گرایش به ازدواج در گروه دانشجویان دهد  نتایج نشان می

رایش به ازدواج)، موانع درونی، فواید از میان عوامل مؤثر بر متغیر وابسته (گ% بوده است. 92

هاي اجراشده  با توجه به رگرسیوناند.  ازدواج، موانع بیرونی بیشترین تأثیر را در تبیین داشته

% و طالب پسر 77,2%) و در گروه طالب (دختر 78%، پسر 75,9در گروه دانشجویان (دختر 

  %) از متغیر وابسته تبیین شده است.58,8

  

اج، موانع هاي ازدواج، گرایش به ازدو فواید و هزینه ،انشجویان، طالبد مفاهیم اصلی:

  .درونی و بیرونی ازدواج
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  مقدمه 

رود. از  ترین مراحل زندگی انسان به شمار می حال حساس ترین و درعین یکی از اساسی 1ازدواج

 نقش یلدل به که است فرهنگی و زیستی ،شناختی، ازدواج یک قرارداد اجتماعی دیدگاه جامعه

و آرامش و امنیت در یک جامعه  است برخوردار بسزایی اهمیت از تشکیل خانواده، در آن بنیادین

مثابۀ دژي  بخش خانواده باشد. خانواده به تواند تا حدودي نتیجۀ ازدواج سالم و محیط آرامشمی

وجود انسان  استوار و نهادي مقدس بیشترین مسئولیت را در رشد و تحول، تربیت و تعالی و سعادت

هاي حیاتی و عاطفی  بر عهده دارد و نخستین نظام نهادي و جهانی است که براي رفع نیازمندي

ترین واحد اجتماعی و هستۀ مرکزي  حال هم کوچک انسان و تعالی جامعه ضرورت تام دارد و درعین

از  یکی 3و خانوار 2هاي خانواده ). تنوع گستردة شکل45؛1375اجتماع است. (ساروخانی،

هاي روزمرة عصر ما شده است، گرایش مردم به ازدواج کردن کمتر از گذشته است و اگر هم  خصیصه

یکی از  گیري یافته است و اینکنند. نرخ طالق افزایش چشم ازدواج کنند در سن باالیی ازدواج می

گیرند  می) شمار کسانی که تصمیم 250؛1387هاي تک والدي است. (گیدنز،  عوامل افزایش خانواده

روز بیشتر  روزبه - 4همباشی -جاي ازدواج، باهم زندگی کنند  پیش از ازدواج رسمی، یا اصالً به

(بوم  شش برابر شد 1992تا  1970هاي  سال ها، میان مثال در آمریکا تعداد این زوج عنوان شود. به می

چه پنجاه سال پیش بود، ). خالصه دنیاي خانواده با آن675، 1391به نقل از عضدانلو،  1991پاس،

که نهاد خانواده و ازدواج هنوز موجودند و در تفاوت زیادي پیداکرده است. به گفته گیدنز، بااین

). 250؛1387صورت نمایانی تغییر کرده است (گیدنز، ها به زندگی ما اهمیت دارند، خصوصیات آن

شان رفت در هایی که وصفشود بلکه فرایند این دگرگونی تنها به کشورهاي صنعتی محدود نمی

صورت ناهمترا؛ این مسائل فقط ازنظر درجه و  البته به -جوامع سراسر جهان در حال وقوع هستند

  ).251کنند (همان، شان باهم فرق می شدت و بر اساس متن و زمینۀ فرهنگی

ح کشور به بعد آمار ازدواج در سط 89احوال، از سال  در ایران نیز بر اساس آمارهاي سازمان ثبت

درصد کاهش داشته  7/18، 93این آمار نسبت به سال هاي گذشته سیر نزولی دارد و  برخالف سال

برابر  21/2یک دهه  به بعد سیر صعودي دارد و در طول این 83است؛ در مقابل آمار طالق از سال 

 ).1390و1395شده است (مرکز آمار ایران، 

با مواردي که به ازدواج و تشکیل خانواده مربوط هاي طولی مرکز آمار ایران در ارتباط  داده

شوند همچون کاهش نرخ ازدواج، افزایش نرخ طالق، افزایش سن ازدواج و کاهش نرخ موالید،  می

 
1 Marriage 
2 Family 
3 Household 
4 Cohabitation 
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اند. با ورود جوانان به  دهند که بنیان خانواده از جمیع این موارد مورد تهدید قرارگرفته نشان می

یافته و با ایجاد دگرگونی در سبک زندگی، نظام  اج افزایشخود سن ازدو تحصیالت دانشگاهی، خودبه

کرده، تغییرات اساسی و  هاي افراد، ازدواج و تشکیل خانواده در نزد جوانان تحصیل ها و اولویت ارزش

  کند.  بنیادینی را تجربه می

دهد که این  شده در این زمینه نشان می بررسی ادبیات موضوع و پیشینۀ تحقیقات انجام

طور اخص صورت گرفته  طور عموم و جوانان دانشگاهی به ها عموماً با تمرکز بر جوانان به شپژوه

هاي شهر تهران، بر گروه دیگري از  است. در این تحقیق عالوه بر تمرکز بر جوانان دانشجوي دانشگاه

شهر  هاي علمیه علوم دینی و در مدارس و حوزه ایم که در زمینه کرده متمرکزشده جوانان تحصیل

اند.  هدف از این تحقیق سنجش گرایش به ازدواج و عوامل مؤثر بر آن  تهران در حال تحصیل بوده

در بین دانشجویان و طالب در شهر تهران و همچنین مقایسۀ تطبیقی بین این دو گروه جوانان 

  باشد:گوئی به سؤاالت زیر میجامعه بوده و درصدد پاسخ

 است؟ چقدر ازدواج به طالب و دانشجویان گرایش میزان .1

 باشد؟ می چه طالب و دانشجویان ازدواج به گرایش بر مؤثر موانع و عوامل ترین مهم  .2

 

  گرفته بررسی پیشینه تحقیقات انجام

در داخل نسبت به خارج در رابطه با مسئلۀ ازدواج صورت گرفته است که متعددي  مطالعات

براي جامعۀ ایرانی دارد. همچنین تحقیقات دهندة اهمیت موضوع ازدواج و تشکیل خانواده  نشان

غالباً در  گرفته صورت هاي پژوهش شوند. داخلی تمام متغیرهاي تحقیقات خارجی را نیز شامل می

تأخیر یا زود ازدواج کردن و علل و موانع مؤثر بر   چهار محور گرایش به ازدواج، افزایش سن ازدواج،

ازدواج  ویژه به و ازدواج به گرایش موردسنجش رد حال بااین بندي است. ازدواج قابل دسته

هایی که انجام  وجوحال در جست بااینکه تعدادي از مطالعات را تشکیل داده است، بااین دانشجویان،

به هاي علمیه مشاهده نگردید.  گرایش به ازدواج طالب حوزه زمینه گرفت، مطالعۀ منسجمی در

هاي مربوط به ازدواج در ایران، به روش پیمایش و  هششناختی باید گفت که اکثریت پژو لحاظ روش

در میان جامعۀ آماري دانشجویان صورت گرفته است. نظریاتی که در این تحقیقات بیشتر 

هاي نوسازي و مدرنیزاسیون، کارکردگرایی  اند از: نظریه اند به ترتیب عبارت مورداستفاده قرارگرفته

شناختی  رابري جنسی؛ و در مطالعات خارجی به لحاظ روشساختاري، مبادله، انتخاب عقالنی و ناب

ها به روش پیمایش و تحلیل ثانویه صورت گرفته و در اکثر تحقیقات  باید گفت که اکثریت پژوهش

هاي نظري اشاره نشده است. یافته هاي تحقیقات صورت گرفته را با محوریت موضوعی در  به زمینه

  کرد. چهار گروه زیر می توان مشاهده
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)، 1391)، ملکی (1392)، پور افکاري (1393)، کرمی (1394با توجه به تحقیقات نقیبی (

)، 1389)، کاظمی (1390)، مجدي (1390)، باقریان (1390)، باقیانی مقدم (1391دستجردي (

)، الیسون 2014)، سیاهوي لی (2014)، فوال (2014)، هوآنگ (2014)، نصراهللا (1388کاظمی پور (

گرایش به «با محوریت موضوع ) که 2006)، کانینگهام (2010)، ناتان (2010ر ()، تروت2013(

  هاي زیر حاصل گردیده است: اند، یافتهانجام داده» ازدواج

  جمعی، گرایش دوستان به ازدواج ها و وسایل ارتباط پذیري، رسانه عوامل اجتماعی: مسئولیت

  نوادگیعوامل اقتصادي: شاغل بودن، تعارض کار با زندگی خا

گرایی  عوامل فرهنگی: اعتقادات مذهبی، گرایش فمینیستی، گرایش مدرن و سنتی، آرمان

  هاي عوام، تفسیرهاي متفاوت از دین، اي، عقالنی شدن امر ازدواج، تأثیر فرهنگ و برداشت توسعه

بالینی،  عوامل فردي: جنسیت، سن، تحصیالت، نیافتن فرد مناسب، روابط خارج از ازدواج، هم

پذیري، توانمند بودن براي زندگی مشترك آینده، اطمینان کافی براي  گرایی و برونگرایی، سلطه روند

ازدواج، اعتقاد بر فائق آمدن بر مشکالت در زندگی آینده، گرایش به جنس مخالف، رضایت از 

  داري فرد زندگی، سواد، افتخار محافظت از خانواده، دین

، جو اجتماعی خانواده، روابط والدین با یکدیگر، طالق والدین، عوامل خانوادگی: پایگاه خانوادگی

  شکاف بین گرایش مادر و دختر، میزان حمایت خانواده، محیط خانواده

)، فوالدي 1393بخش ( )، تاج1394)، شاطریان (1394با توجه به تحقیقات یاري نسب (

)، حبیب پور 1391ي ()، مراد1392)، رحیمی (1393)، نوربخش (1393)، شقاقی شیري (1393(

) که با 1383)، محمودیان (1385)، کنعانی (1386)، مجدالدین (1390)، عسکري (1390(

  انجام داده اند، یافته هاي زیر حاصل گردیده است:» افزایش سن ازدواج « محوریت موضوع 

 عوامل اجتماعی: منطقۀ زندگی، عدم اعتماد به جنس مخالف، اعتیاد، مهاجرت، سکونت پسران

  در شهر، عدم تعادل نسبت جنسی در روستا، شهرنشینی و عدم تعادل در نسبت جنسی

عوامل اقتصادي: میزان درآمد، وضعیت اشتغال و اشتغال زنان، پایگاه اقتصادي و اجتماعی، 

  هاي زندگی و تورم، وضعیت مسکن، مشکالت اقتصادي افزایش هزینه

ها، تغییر گرایش جوانان به ازدواج، نابرابري  عوامل فرهنگی: قومیت، گرایش مدرن، تغییر ارزش

همسري، رسم  جنسیتی، محاسبۀ سود و زیان فرهنگی، گرایش فرا مادي، افزایش سواد، درون

  هاي آزادتر، آزادي در انتخاب همسر پرداخت شیربها، ازدواج

و  زمانی بلوغ جنسی و عاطفی عوامل فردي: سن، جنسیت، میزان تحصیالت، هزینۀ فرصت، ناهم

بلوغ اجتماعی و اقتصادي، هزینۀ فرصت در بین پسران، برقراري روابط جنسی خارج از ازدواج، عدم 

ازحد  نفس، ترس از عدم صداقت، ترس از عدم تفاهم و وسواس بیش پذیري، میزان اعتمادبه مسئولیت

  در انتخاب همسر
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نواده، دخالت والدین، عوامل خانوادگی: میزان تحصیالت والدین، وضعیت اقتصادي و فرهنگی خا

  سبک فرزند پروري

) که 2012)، اسمیت (2014)، بکر (1393)، حاج حسینی (1393با توجه به تحقیقات صفدري (

  انجام داده اند، یافته هاي زیر حاصل گردیده است:» تأخیر یا زود ازدواج کردن« با محوریت موضوع 

  عوامل اجتماعی: محل سکونت، اعتیاد، زمینۀ محل تحصیل

  هاي ازدواج، نداشتن کار و مسکن عوامل اقتصادي: هزینه

عوامل فرهنگی: تشریفات ازدواج، مهریۀ سنگین، تحوالت فرهنگی اجتماعی و تأثیر آن بر هویت، 

  هاي مذهبی، فردگرایی، سنت

  داري ها، دین عوامل فردي: تحصیالت، تغیر اولویت

  عوامل خانوادگی: تحصیالت والدین

)، مقدس 1390)، کنعانی (1391)، صدر االشرافی (1391ت دوراهکی (با توجه به تحقیقا

علل و موانع مؤثر بر «) که با محوریت موضوع 2011)، بوردت (2013)، کالمی جن (1385جعفري (

  هاي زیر حاصل گردیده است:اند، یافتهانجام داده» ازدواج

  حمایت مؤسسات دولتی ب، جنگ، عدمهاي اقتصادي و اجتماعی، زلزله، انقال عوامل اجتماعی: نابرابري

عوامل اقتصادي: وام، نابسامانی اقتصادي و اجتماعی، مسکن، داشتن شغل مناسب، درآمد کافی، 

  هاي زندگی، امور مالی هزینه

گرایی، کاهش خانواده محوري، فرد محوري، مهریه و جهیزیه، برابر  عوامل فرهنگی: فرا مادي

  ها خواه، افزایش سطح توقعات زوجفتن همسر دلطلبی جنسیتی، وفاداري جنسی، نیا

عوامل فردي: جنسیت، تحصیالت، مشکالت تحصیلی، هزینه فرصت، روابط دوستی دختر و پسر 

قبل از ازدواج، توانمندي براي زندگی مشترك، اطمینان کافی براي ازدواج، اعتقاد به فائق آمدن بر 

  گیري ئولیت، تردید در تصمیمها در مورد مس داري، نگرانی مشکالت آینده، دین

  عوامل خانوادگی: توجه خانواده
  

  مبانی نظري تحقیق

اي آن، شاهد فقدان  باوجود سنت دیرین پژوهش در مورد ازدواج و مبناي گسترده چند رشته

). با توجه به این نکته درصدد 381؛1393ازدواج هستیم (بنگستون، زمینه اي آشکار در توسعۀ نظریه

و تبین ارتباط بین نظریات گوناگونی هستیم که با اشاره به علل دور و نزدیک  ديبن گزینش، جمع

  اند.  در سه سطح خرد، میانه و کالن به نحوي مرتبط با موضوع ازدواج و خانواده
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  عوامل مؤثر بر گرایش به ازدواج در سطح خرد

خواهند ازدواج  میکه  کنشگرانیشناسی، نسبت به  ابتدا الزم است ازنظر انسان سطح خرددر 

پردازان نظریه  اتفاق نظریه  به قریب   داشته باشیم که اکثریت شناختو تشکیل خانواده بدهند 

فریدمن و  1اصول بنیادي نظریۀ گزینش عقالنی اند. گزینش عقالنی را در مورد کنشگران پذیرفته

رفته است. به اعتقاد و نظریۀ بازي) سرچشمه گ 2گرایی هکتر از اقتصاد نوکالسیک (و نیز فایده

نظریه کنش وبر: باشند ( می اهدافو  نیتپردازان گزینش عقالنی، کنشگران داراي  نظریه

ها) خود براي این اهداف سلسله  ها و منفعت (ارزش هاي رجحانکه بر اساس  )206؛1387دیلینی،

از به نقل  53؛1985گیرند. (نظریه گزینش کردن: پرین بنایاگام،  مراتبی در نظر می

رو  هایی روبه شان ممکن است با محدودیت) کنشگران در راستاي نیل به اهداف324؛1390ریتزر،

یابی به است، کنشگران از منابع متفاوتی برخوردارند و نیز ازلحاظ دست منابعکمبود شوند. نخست 

نقل از  به 231-229؛1991سانی نیستند  (نظریه میدان و سرمایه بوردیو،منابع دیگر در شرایط یک

کند، بدین معنی که  ارتباط برقرار می هزینۀ فرصت). کمبود منابع با ایدة 136؛1385جنکینز، 

کنند که به کدام اهداف امکان  فایده -ارزیابی هزینهکنشگران باید با توجه به منابع خود 

ه نقل ب 13؛1961شان خواهد شد (نظریه مبادله: هومنز،یابی وجود دارد و سود بیشتري نصیب دست

هایی ممکن  نظر کردن از یک کنش چه هزینه ) و در صورت صرف395و  394؛ 1390از دیلینی، 

) 400و  339؛1390، به نقل از ریتزر و گودمن، 202؛ 1988است داشته باشد. (فریدمن و هکتر،

کننده) کنش فردي نهادهاي اجتماعی هستند. به گفتۀ فریدمن  دومین منابع محدود کنندة (تقویت

یابد.  احکام مذهب و قوانین درمی ،هایش را تحت الزام قواعد خانوادگی و مدرسه هکتر، فرد کنشو 

هاي  آورند که کنش هاي منفی یا مثبتی را فراهم می کننده (همان) این قیدوبندهاي نهادي تقویت

یع : رففشار هنجاري(نظریه  کنند. هاي دیگري جلوگیري می خاصی را تشویق کرده و از وقوع کنش

فریدمن و هکتر دو ایدة  )1389؛ به نقل از کوزر،1934نظریه خود: مید،و  195 -191؛1389پور، 

ها براي نظریۀ گزینش عقالنی اهمیت اساسی دارند. اولی  شمارند که به نظر آن دیگر را نیز برمی

جداگانه  هاي فردي کنش«عبارت است از نوعی سازوکار جمعی یا فرآیندي که از طریق آن 

) (نظریه شبکه: 203(همان،». شوند هاي اجتماعی معینی باهم ترکیب می منظور تولید فرآورده به

هاي عقالنی است که کمیت و  ) ایدة دوم، اهمیت اطالعات در انجام گزینش209؛1983گرانووتر،

هاي کنشگران دارد.  موجود، متغیر بوده و این تغییر تأثیر شدیدي بر گزینه اطالعاتکیفیت 

  )1997رن،(هکاتو

 
1. Rational choice theory 
2 .utilitarianism 
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  عوامل مؤثر بر گرایش به ازدواج در سطح میانه

ما به بررسی ساختار و شرایط نهاد  سطح میانهبا توجه به تصوري که از کنشگر ایجاد شد، در 

توالی تحوالت یا رخدادهاي  پردازیم. مراحل گذر زندگی هر فرد به خانواده و تأثیر آن بر ازدواج می

شده  پیچیده در مورد خانواده و کار تشکیل  هم از تصمیمات به شود و از کالفی زندگی مشخص می

اند، مثل  ویژه دیگرانی که حائز اهمیت به –است. مراحل گذر هر شخص با مراحل گذر دیگران 

ها  وابسته است و مراحل گذر وابسته به هم اشخاص را از میان نسل - والدین، همسران و فرزندان

زند (بنگستون و  ق جنسیت (روابط زناشویی) به هم پیوند می(ارتباطات خویشاوندي) و از طری

نهاد کارآمد در  ). در نگاه اولیه به خانواده که از گذشته وجود داشته، آن را یک185؛1393دیگران،

از دیدگاه آبراهام مازلو بشر، موجودي نیازمند است و داراي  دانند. رفع نیازهاي اساسی افراد می

کننده رفتارهاي اوست. این نیازها بر اساس  کننده و هدایت اتی است که فعالاي از نیازهاي ذ سلسله

، نیاز به ایمنی، نیازهاي جسمانیاند از: نیازهاي  اند که عبارت غلبه و قدرتی که دارند پنج دسته

، نیاز به )618-622؛1385هاي میان فردي: اتکینسون و دیگران (نظریه جاذبه عشق و تعلق

تا زمانی که نیازهاي اولیه و جسمانی در هر ارتباط  باشند؛ و می خودشکوفایی و نیاز به احترام

ترین  ) خانواده مهم70-51، 1376(مازلو،پذیر نیست.  برآورده نشود، تأمین نیازهاي دیگر فرد امکان

. از منظر قرآن کریم نیز توانست در قالب آن به این نیازها پاسخ دهد بستر و محملی بوده که می

هدف ازدواج را » سوره روم 21آیه «است،  1ج مایه سکون و آرامش به همراه مودت و رحمتازدوا

جا ناشی آرامش و سکون قرار داده است، این آرامش (جسمی، روحی و فردي، اجتماعی) از این

باشند. مودت و  شود که این دو جنس مکمل یکدیگر و مایۀ شکوفایی، نشاط و پرورش یکدیگر می می

و  391، ص 16مکارم شیرازي، ج اقع وسیلۀ ادامه و حفظ یک رابطۀ اجتماعی است. (رحمت در و

  .2تقوا و دورى از گناهان است    یکی دیگر از آثار ازدواج براى زن و مرد، ایجاد زمینه) و 392

بر  ها نقشسازد؛ که در آن تخصیص  گري بکر یک نظریۀ اقتصادي را در مورد ازدواج مطرح می

هاي هر یک از زوجین مبتنی است. مردان در این چارچوب زنان را  ده از تواناییحداکثر استفا

(نظریه تکاملی و » داري مشغول شوند کنند تا به تولید فرزند و تقبل وظایف خانه استخدام می«

) زیرا خود 625و  624؛1385به نقل از اتکینسون و دیگران، 1989شناسی زیستی: باس، جامعه

لکرد را داشته باشند و وقت آنان ارزشمندتر از آن است که براي ایفاي وظایف نوع توانند این عم نمی

 
ها آرامش یابید و در میانتان مودت و  که همسرانی از جنس خودتان براي شما آفرید تا در کنار آن هاي او این و از نشانه. 1

  »21سوره روم، آیه «کنند.  هایی است براي گروهی که تفکر می یقین در این نشانه رحمت قرارداد. به
کسى که ازدواج کند، نصف دینش را حفظ  .اذا تزوج الرجل احرز نصف دینه«و سلم:  اهللا علیه و اله اهللا صلی قال رسول. 2

  )154، ص 14(مستدرك الوسائل، ج » کرده است
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که در » ورزند تا دستمزدي را کسب کنند استخدام مردان مبادرت می«دوم صرف شود؛ و زنان به 

توانند از رابطۀ خود  بودند. هر یک از شرکاي زندگی می غیر این صورت خود قادر به تحصیل آن نمی

هاي زنانه و مردانه مکمل یکدیگر هستند. بنابراین  دیگر منتفع شوند و در این الگو فعالیتبا شریک 

) 258؛1393هاي آن مقایسه شود. (سگالن،  سازد باید با هزینه سودي که ازدواج نصیب طرفین می

و شده است  این تصور کارآمد از نهاد خانواده، توسط فرهنگ و ایدئولوژي مسلط در جامعه تأیید می

(حرمت همباشی،  قانونی(فشار هنجاري، انتظارات دیگران مهم) و  هاي اجتماعی نظارتوسیلۀ  به

را به همراه  اهداف باارزشکرده است. ازنظر مرتن، فرهنگ، گرایی و...) قوام پیدا می جنس هم

که  امیکند، هنگ ها، براي افراد جامعه تعیین، تنظیم و نظارت می پذیرفتنی رسیدن به آن هاي شیوه

هاي هنجارمند را نداشته  اي باشد که برخی افراد توان سازگاري با این ارزش گونه شرایط اجتماعی به

) که درنتیجۀ آن نوعی گرایش به رفتارهاي 216؛1968آید. (مرتن،  هنجاري به وجود می باشند، بی

پذیرش و گاهی غیر  ، غیرقابلهاي جایگزین شیوهآید و فرد منحرف اغلب از  انحرافی نیز پدید می

هاي  بدیلتوان از  از این به بعد می کنند. مشروع براي رسیدن به اهداف ارزشمند استفاده می

هاي عام ازجمله ارزیابی  آماتون معتقد است تغییر در نگرشازجمله همباشی سخن گفت.  ازدواج

ج را منعکس هاي زندگی مجردي و همباشی، کاهش در مرکزیت داشتن سنتی ازدوا مثبت از شیوه

گیرید،  ) همباشی که به گونۀ روزافزونی از ازدواج پیشی می209؛1393کند. (بنگستون و دیگران، می

گزینی براي ازدواج مجدد بعد از طالق و جدایی است و در بسیاري از کشورهاي اروپایی اغلب جاي

زندان را نیز در هاي همباشی، فر گزین بلندمدت براي ازدواج است. نسبت باالیی از زندگیجاي

نکرده  خواه که ازدواج جنس هاي غیر هم درصد زوج 37، 1988) در سال 178گیرند. (همان؛ برمی

  ).179؛1393به نقل از بنگستون و دیگران، 2002بودند، بچه داشتند. (کسپر و بیانچی،

  

  عوامل مؤثر بر گرایش به ازدواج در سطح کالن

 تغییرات تبین در ساختاري و کالن جامعه که تتغییرا نقش بر قصد داریم سطح کالندر 

 با اجتماعی رهیافت فرهنگی و اقتصادي بپردازیم. رهیافت اجتماعی، سه خانواده مؤثر است در قالب

نظریۀ  با فمینیسم و رهیافت اقتصادي نظریۀ با فرهنگی رهیافت مدرنیزاسیون و نوگرایی، نظریۀ

  شود. داده می توضیح تضاد

  

به گفته ویلیام گود زمانی که  مدرنیزاسیون و نوگرایی: نظریه ،اجتماعی رهیافت

تر هاي سطوح پائین دهد سازمان هاي ساختاري و ایدئولوژیک در سطح کالن رخ می دگرگونی

) 17؛1376هاي سطح کالن انطباق دهند (اعزازي، (خانواده) نیز اجباراً باید خود را با این دگرگونی
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انی نوسازي، صنعتی شدن و شهرنشینی، موجب تغییر در ساختار سنتی ازنظر ویلیام گود فرایند جه

در میان ). 1963هاي جدید از نوع اروپایی در سراسر جهان شده است (گود، خانواده و توسعۀ خانواده

تر، رفتارهاي توان به شهرنشینی، تحرك جغرافیایی فراوان ترین فاکتورهاي مدرنیزاسیون می مهم

گزینی شغلی بر اساس رقابت، اشتغال زنان، شکنی در بعضی مناطق، جاي دنیوي عصر جدید، سنت

در ) 281-290؛1352جاي خانواده محوري و... اشاره کرد. (گود، نظام طبقاتی باز، فرد محوري به

مدارانه، تقویت   هاي سرمایه داري و تسلط ارزش گرایی، سرمایه ) نیز، صنعت24:1388دیدگاه گیدنز (

شدن ازجمله  دهی و پویایی نهادهاي عصر تجدد و جهانی جتماعی، قدرت سازماننهادهاي نظارت ا

هاي  )، کاهش نفوذ گروه144:1388عقیده گیدنز (شوند. به هاي دوران مدرنیته شناخته می ویژگی

تر همسر، به رسمیت شناخته شدن حقوق زنان و خانواده، کاهش  خویشاوندي، انتخاب آزادانه

اعتمادي و دورویی در  آزادي جنسی و توجه به حقوق کودکان، گسترش بی هاي خانوادگی، ازدواج

اي است که در جامعه و نهاد  روابط اجتماعی و گسترش انواع انحرافات اخالقی ازجمله تغییرات عمده

  خانواده اتفاق افتاده است. 

افته ي فمینیسم نگارش یبا توجه به آثاري که درزمینه رهیافت فرهنگی، نظریه فمینیسم:

  :اند است، ما شاهد دو محور اصلی هستیم که آثار فمینیستی حول آن نشر یافته

پردازان نابرابري جنسی، ارزش  نظریه: )کار جنسیت محورانه تقسیمحوزة عمومی و خصوصی (

شوند،  اي براي عرصۀ خصوصی زنان (که بیشتر متأثر از ویژگی فرزند آوري است) قائل نمی ویژه

اجر و مزد، بدون  داري (که بی پایانی از توقعات و وظایف خانه خصوصی رشتۀ بی چراکه همین عرصۀ

شوند)، مراقبت از کودکان، خدمت عاطفی، عملی و جنسی به مردان را  اهمیت تلقی می ارزش و بی

هاي راستین زندگی اجتماعی مانند پول، قدرت،  گیرد؛ و معتقدند که پاداش براي زنان در برمی

وجو  هاي رشد و باال بردن ارزش شخصی را باید در عرصۀ عمومی جست فرصت منزلت، آزادي،

هاي  ). همچنین برخالف بیشتر جامعه شناسان سطح خرد که الگویی از انسان1389کرد(ریتزر،

هاي فمینیستی  دهند، پژوهش دار (تعیین هدف و دنبال کردن مسیرهاي عملی) را ارائه می هدف

هایی در  ها گرفتار برنامه خصلتی تصادفی و واکنشی دارد و آن دهند که زندگی زنان نشان می

شوند که براثر دخالت حوادث مربوط به تشکیل خانواده چون ازدواج، شرایط کاري  شان می زندگی

هاي زندگی، طالق، بیوه شدن و ناپایداري مشاغل زنان  ناپذیر کودکان بر طرح بینی شوهر، تأثیر پیش

شوند که در  عنوان موجوداتی تصور می گردند. زنان به ش تغییر و تحول میخو مزدبگیر، پیوسته دست

رسانی، تنظیم، تسهیل و تعدیل  کنند بلکه وظایف اطالع شان عمل نمی هاي ویژه جهت هدف

). 1389دهند (ریتزر، هاي دیگران (شوهر و فرزندان) را انجام می ها و درخواست ها، کنش خواسته

ان مطلوب و براي زنان نامطلوب هست. به عقیدة انگلس در کتاب منشأ درنتیجه ازدواج براي مرد
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شناختی بلکه از  نه از ماهیت زیست تابعیت زنان) 1884خانواده مالکیت خصوصی و دولت (

شده است؛  گیرد؛ و مبناي رابطۀ تابعیت زنان، در خانواده گذاشته هاي اجتماعی سرچشمه می تنظیم

دانند. حال اگر زنان در بیرون از خانه شاغل  وامل اقتصادي و مالکیت میها را ع و ریشۀ این نابرابري

ها، منفی است، چراکه بر اساس  شود؟ پاسخ فمینیست ها برطرف می شوند چه، آیا این نابرابري

فرض از  صورت پیش داري را به هاي اجتماعی (ساختار کالن و ایدئولوژیک پدرساالري) خانه تنظیم

شود،  ، حال اگر زنان در بیرون از خانه شاغل شوند، وظایف آنان دو برابر میداند وظایف زنان می

اي که شاخص تجربۀ تابعیت زنان است، ایجاد » موقعیت از هر نظر بازنده«مصیبت معروف دوگانه یا 

  کنند. عنوان مرکز اصلی ستم بر زنان تلقی می ها خانواده را به شود. درنتیجه فمینیست می

مردان به خاطر داشتن منابع تسلط بر زنان (قدرت جسمانی، : رابري و تبعیض)(ناب پدرساالري

کنند: مانند برآوردن  اقتصادي، عقیدتی، حقوقی و عاطفی) و منافعشان، از زنان استفادة ابزاري می

هاي تزیینی  عنوان نشانه میل جنسی مردان، فرزند آوري و ارضاي نیازهاي روانی مردان، زنان به

پسند و منابع سال، یاران دل ها و مردان بزرگ شدة پسربچه رت مردانه، همدمان نظارتمنزلت و قد

کنند. همین کارکردهاي  حمایت عاطفی مردان و تقویت حس اهمیت اجتماعی مردان عمل می

(ریتزر،  جا به دنبال مطیع ساختن زنان باشند. اند مردان در همه سودمند زنان بوده که باعث شده

هاي رادیکال معتقدند که پدرساالري در تحلیل نهایی بر عملکرد  فمینیست همچنین )1389

تواند نمود بیشتري نیز  خشونت مردان علیه زنان مبتنی است و این مسئله در محیط خانواده می

گیرند و فرد باید زندگی  داشته باشد که خانواده و نهاد ازدواج را یک امر مثبت و الزم در نظر می

ب آن شکل دهد. چراکه نهاد خانواده نقش منظمی در جهت بازتولید و حفظ زندگی خود را در قال

دهی کار بالینی که خارج از بازار یا اقتصاد پولی کاالها و خدمات  نماید، سازمان ها ایفا می انسان

کنند و سازمان اجتماعی جنسیت که امیال و نیازهاي عاطفی بشر به  اساسی خانوار را تولید می

سازد. دولت و دین که قوانین  نفس را برآورده می شدن، مورد تأیید قرار گرفتن، عشق و عزت پذیرفته

کنند و آن را  کنند نیز در جهت حمایت و حفظ این نهاد عمل می و مقررات اجتماع را ایجاد می

) را هرگونه بدیل ازدواج (ازدواج سفید یا همباشی، زنا و... ،دانند و در مقابل مشروع و قانونی می

داند و متناسب با قوانین، مجازاتی را براي آن در نظر گرفته است؛ و سرانجام،  نامشروع می

هاي نهادمند و  هاي همگانی و مباحثات دانشگاهی که تعریف هایی چون سیاست، رسانه تنظیم

باید به  گیرد. در مقابل این نظم کالن کنند، نیز در برمی وپرداخته می ها را ساخته همگانی از موقعیت

شان را بر مبناي موقعیت تجارب و دیالکتیک فمینیستی توجه کرد که برابر با آن، کنشگران دانش

سازند. درست است که نهاد خانواده و ازدواج از سوي جامعه و ساختارهاي کالن آن و  شان میمنافع

به دومحوري که در باال چنین دیدگاهی دارند؟ با توجه  شود اما آیا زنان هم مردان، مثبت ارزیابی می
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طور  ) این1- 5؛1981ها جواب منفی است. بکر ( بررسی شد باید گفت که به اعتقاد فمینیست

به دنبال مشارکت فزایندة نیروي کار زنان، زنان امنیت اقتصادي  1970کند که از سال  استدالل می

داده است. وي  را ازدستطور عمده کیفیت خود  اند. درنتیجه پایگاه اقتصادي مردان به کسب کرده

هاي سنتی و پاداش بیشتر  هاي فمینیستی به علت انحراف از نقش همچنین معتقد است جنبش

دیگر  عبارتی گذارد، به کرده بر پیشرفت شغلی و تحصیلی زنان اثر می مخصوصاً براي زنان تحصیل

پایگاه قدیمی سست عنوان یک  هاي زندگی، موقعیت برتر مردان در خانواده را به تفاوت در سبک

 کرده و درنهایت از بین برده است. 

ریشه در اندیشه هگل، مارکس و وبر دارد و  ،: نظریۀ تضادتضاد نظریه با رهیافت اقتصادي

کند که به نظر مارکس شرایط مادي  کالینز ادعا می اند. دارندورف، کوزر و کالینز آن را توسعه داده

آیند.  کنندگان اصلی سبک زندگی شخص به شمار می ، تعییندخیل در امرارمعاش در جامعۀ مدرن

) به اعتقاد کالینز هرچند کنشگران تحت تأثیر عوامل و شرایط مادي 176؛1390(ریتزر و گودمن،

طور مساوي از این عوامل مادي متأثر  ) اما همۀ کنشگران به60؛1975 گیرند (کالینز، قرار می

منابعی است که کنشگران در اختیاردارند. کنشگران برخوردار  شوند. متغیر عمده در این ماجرا، نمی

ها را تعدیل  توانند در برابر قیدوبندهاي مادي ایستادگی کنند و حتی آن از منابع چشمگیر می

ها و  رود که اندیشه که افرادي که از منابع اندکی برخوردارند، احتمال بیشتري می نمایند، درحالی

به نقل از ریتزر و  1975شان تعیین شود (کالینز، رایط ماديشان تحت تأثیر شهاي کنش

دونالد هیوول معتقد است در بسیاري از کشورهاي توسعه یافته،  ). مک177-179؛1390گودمن،

کنند،  زنان در محل کار خود، خودمختاري و بخت بیشتري براي رسیدن به اهداف خود پیدا می

نتظارات که زنان همۀ نیازهاي مراقبتی خانوادة خود را با هاي خانوادگی، با این ا که سیستم درحالی

هویت «اند؛ یعنی شکاف بین  مانده کنند همچنان سنتی باقی همکاري جزئی مردان برآورده می

باعث داغ خوردگی زنان شده » هویت اجتماعی بالفعل«و آنچه عمالً هست یعنی » اجتماعی بالقوه

). تحت این شرایط (در کشورهایی چون 335؛1390گودمن،؛ به نقل از ریتزر و 1963است (گافمن،

تواند  ایتالیا و ژاپن) زنانی که خواستار به رسمیت شناخته شدن، درآمد و کامیابی هستند که بازار می

ها ایجاد کند، ممکن است چنین احساس کنند که چاره دیگري جز پرهیز از ازدواج و نیز  براي آن

). درنتیجۀ میل به 184؛1393به نقل از بنگستون و دیگران،  2000دونالد، داري ندارند (مک بچه

افزودة خودمختاري و کامیابی فردي، آزادي زنان و برابري  افزایش استانداردهاي زندگی، ارزش

جنسیتی، افراد کمتر تمایل دارند که کنترل سازمانی دولت یا کلیسا را که ویژگی دورة قبل بوده، 

کند که  سرانجام آمفلور لستاك مشاهده می )1383ی و گرایش: اینگلهارت،(نظریه تغیر ارزشبپذیرند 

گیري فزاینده به سمت  جهت«و  )30-31؛1934(نظریه مصرف متظاهرانه: وبلن،» گرایی زیاد مصرف«
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شناسی و  هاي تحول جمعیت ) از ویژگی181؛1989ساالرانه: کلنر، داري فن (نظریه سرمایه» بازار

  ).183؛1393به نقل از بنگستون و دیگران، 1995،خانواده هستند (لستاك

  

  فرضیات تحقیق

 تا شد خواهد سعی تحقیق این در گرفته، صورت تحقیقات و شده مطرح نظریات بر مبتنی

 ازدواج به دانشجویان و طالب گرایش میزان این اساس بر گیرند. قرار موردبررسی زیر فرضیات

 موردبررسی قرار مستقل متغیرهاي عنوان به مؤثر املعو با ارتباط در وابسته، متغیر عنوان به

   :اند از عبارت حاضر تحقیق فرضیات گیرند. می

داري خانواده، سنتی بودن خانواده، جو مثبت خانواده،  داري فرد، دین رسد بین دین به نظر می

گرایش به  تعداد اعضاي خانواده، فواید ازدواج، انتظار دیگران مهم، فشار هنجاري، سن و معدل با

  ازدواج رابطۀ مستقیم وجود دارد. 

هاي ازدواج، موانع بیرونی (مادي، اقتصادي و  و در مقابل بین تمایالت فمینیستی فرد، هزینه

هاي ازدواج،  هاي ازدواج، امکان بدیل فرهنگی، اجتماعی)، موانع درونی، فردگرایی، موافقت با بدیل

گرایی، پایگاه اقتصادي اجتماعی، درآمد سرپرست خانوار  يهاي ازدواج، مصرف رسانه، ماد تجربۀ بدیل

  و سن مناسب براي ازدواج با گرایش به ازدواج رابطۀ معکوس وجود دارد. 

هاي  بین جنسیت، بعد خانوار، رشتۀ تحصیلی، قومیت، تحصیالت پدر، تحصیالت مادر، هزینه

ن، محل سکونت؛ با گرایش به توجیبی، در قید حیات بودن والدی شخصی فرد، درآمد فرد یا پول

رسد دختران و طالب گرایش بیشتري به ازدواج داشته نظر میازدواج رابطه وجود دارد؛ و درنهایت به

  باشند.
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 ازدواج به گرایش بر موثر عوامل تحقیق نظري مدل .)1( شماره شکل

نظریه تغییر 
ارزشی و 

 گرایشی

 جهان بینی افراد 

 آموزش بزرگتر ها 
 تجارب دوران زندگی 

 امنیت اقتصادي و جانی 

 تاکید بر انتخاب و استقالل فردي 
 تاکید بر ارزشها و هنجارهاي دینی 

  جهت گیري هاي اجتماعی و ارزشی

 مادي و فرامادي گرایانه

نظریه فشار 

 هنجاري

 تصور دیگران از فرد 

  تایید و اطمینان به خاطر پیروي از

 ارزش ها و هنجارها

  احساس فشار و مجازات به خاطر عدم

 پیروي از هنجارها

  تقسیم کار بین زن و مرد و مکمل
 بودن این تقسیم کار

 افزایش نیروي کار زن در بیرون از خانه 

 سست شدن پایگاه برتر مرد در خانواده 

 انحراف از نقش هاي سنتی 

 نیازهاي فیزیواوژي 

 نیاز به امنیت 

 نیاز به عشق و عالقه 

 نیاز به احترام 

 نیاز به خود شکوفایی 

نظریه سلسله 

 مراتب نیازها

گري  نظریه
 بکر

 خواسته ها و انتظارات باال 

 مصرف گرایی زیاد 

 آزادي زنان و برابري جنسیتی 

 جهت گیري فزاینده به سمت بازار 

 دگیمیل به افزایش استانداردهاي زن 

 ارزش افزودة خود مختاري و کامیابی 

   تمایل کمتر افراد به کنترل سازمانی

 دولت یا مذهب

 سلسله مراتب اهداف 

 هزینۀ فرصت 

 منافع کنشگران 

 اطالعات کنشگران 

  اجتماعیمنابع و شرایط 

 پذیرش و توبیخ جمعی 

 کنندگی نهادهاي   ها و تقویت محدودیت

 اجتماعی (خانواده، دین، دولت)

 نابرابري زناشویی 

 نابرابري جنسی 

 ایدئولوژي پدرساالرانه 

 ساخت اجتماعی جنسیت 

 کار جنسیت محورانه تقسیم 

 دن زناقتدار مرد و مطیع بو 

 داغ مجرد بودن 

  اشتغال زنان و شانس بیشتر براي

 رسیدن به اهداف خود

 تعهدپذیري افراد 

 فردگرایی و خودکامگی 

 بالینی هم 

 امنیت اقتصادي 

 هاي عام ها و نگرش تغییر ارزش 

 ي خوشبختی فرديوجو جست  شهیاند 

 ارزیابی مثبت از شیوه زندگی مجردي 

نظریه 
 فمینیسم

نظریه تحول 

یشناس تیجمع  

نظریه گزینش 

 عقالنی

زوال  نظریه

 خانواده

ج
ش به ازدوا

 گرای

نظریه 
 نوگرایی

   ي سرمایه دارانهها ارزشتسلط 

  ي خویشاونديها گروهکاهش نفوذ 

  ي خانواده محوريجا بهفرد محوري 

 آزادي جنسی 

   ي میان اعضاي جامعهاعتماد یبدورویی و 

 توجه به حقوق کودکان 

 طبقه) اقتصادي (اشتغال، مسکن، سرمایه 

 (روابط با دیگران) سرمایه اجتماعی 

 (تحصیالت) سرمایه فرهنگی 

 (منزلت، پرستیژ) سرمایه نمادین 

  ،جنسیت، سن، قومیت، تحصیالت
 ...محل زندگی، مذهب، درآمد و 

نظریه سرمایه 

 بوردیو

متغیرهاي 
 زمینه

 هرفتارهاي نابرابرن 

 تضاد جنسی 

 تسلط مردان بر زنان 

 تضاد منافع بین زن و مرد 

 هاي اجتماعی ارزش 

 وضعیت کار والدین 

 هاي تلویزیونی تأثیر شبکه 

 هاي زندگی (خانواده،  محیط و زمینه
 مدرسه و دوستان)

 تضاد نظریه

نظریه 

 یشناخت بوم
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  روش تحقیق

نامه محقق ساخته حقیق با استفاده از رویکرد کمی، به روش پیمایش و تکنیک پرسشاین ت

گرفته است. واحد تحلیل فرد و گروه (دانشجو و طلبه)، سطح تحلیل خرد و نوع تحقیق تبینی  انجام

  باشد. کاربردي می-

با  گویه 124سؤال باز،  8سؤال بسته و  19نامه تحقیق حاضر از نامه: پرسشتنظیم پرسش

  شده است.  تشکیل صفات برش قطبین 9تایی (طیف لیکرت) و  6طبقات پاسخ 

جمعیت آماري تحقیق حاضر را دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی دانشگاه تهران، دانشگاه 

اي  گیري به روش احتمالی خوشه دهند و نمونه شهید بهشتی و طالب شهر تهران تشکیل می

  شده و حجم نمونه آن با استفاده از فرمول کوکران محاسبه ر گرفته کااي، به اي، سهمیه چندمرحله

  گردد. شده که در جدول زیر به تفکیک دانشگاه و حوزه ارائه می

  

  جمعیت آماري تحقیق .)1شماره (جدول 

  

ها و تحلیل روابط بین  به توصیف داده 24نسخه  spssافزار  ها نیز با استفاده از نرم تحلیل داده

  شده است. متغیرها پرداخته

  

  بررسی اعتبار و قابلیت اعتماد سنجش

 سازه اعتبار و محتوا اعتبار صوري، اعتبار نوع سه بر مبتنی تحقیق این در اعتبار سنجش

 با اجزا و باهم شاخص اجزاي میان همبستگی دو آزمون از اعتبار سازه سنجش منظور باشد. به می

 سوي از است. قرارگرفته شده مورداستفاده نیز عاملی تحلیل این بر عالوه است. شده استفاده کل

است  شده  کرونباخ استفاده آلفاي ضریب از شده طرح هاي گویه اعتماد قابلیت بررسی جهت دیگر

  گردد. که نتایج مربوطه در جدول زیر ارائه می

 
صورت تقریبی هر حوزه برادران  که آمار دقیقی از تعداد طالب نداشتیم، با توجه به تعداد مدارس (که به با توجه به این 1

شود) ما براي اطمینان فرمول  طلبه می 19100باشد، درمجموع  نفر می 100مل نفر و حوزه خواهران شا 200شامل 

  ایم. هزار نفر حساب کرده 30کوکران را براي 

  حجم نمونه  شمار جمعیت آماري  نام مرکز

  275  مقطع کارشناسی 6960  دانشگاه شهید بهشتی

  292  مقطع کارشناسی 18,292  دانشگاه تهران

  312  هزار نفر 20تخمین   1هاي علمیه تهران حوزه
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  هاي تحقیق بررسی اعتبار سازه و قابلیت اعتماد شاخص .)2شماره (جدول 

  

  هاي تحقیق یافته

  توصیف متغیر وابسته

و رفتار) و  بعد (احساس، تمایل، ارزیابی، شناخت 5متغیر وابسته یا شاخص گرایش به ازدواج از 

شده است. بیشترین میزان فراوانی در ارتباط با شاخص گرایش به ازدواج براي  گویه ساخته 18

درصد قرار دارد و با  42,2درصد و براي طالب در طبقه خیلی زیاد با  33,9دانشجویان در طبقۀ زیاد با 

دهنده  رد که نشانهاي هر دو گروه در سمت راست قرار دا توجه به طیف دوقسمتی، مجموع داده

درصد  64درصد نسبت به دانشجویان با  92البته طالب با  باشد. گرایش زیاد هر دو گروه به ازدواج می

درصد نسبت گرایش به عدم گرایش به ازدواج با توجه به طیف دوقسمتی گرایش باالتري داشته اند؛ 

 9به  91درصد، طالب پسر  34به  66درصد، دانشجویان پسر  38به  62در گروه دانشجویان دختر 

درصد بوده است، که کمترین میزان گرایش به ازدواج مربوط به  7به  93درصد و طالب دختر 

دانشجویان دختر و بیشترین میزان آن مربوط به طالب دختر است و این قضیه در سایر ابعاد شاخص 

با شاخص گرایش به ازدواج با گویان دانشجو در ارتباط گرایش به ازدواج نیز صادق است. متوسط پاسخ

تعداد   ها شاخص

  گویه

آلفاي 

  کرونباخ

ضریب 

kmo 

معنی 

 داري

تعداد  ها شاخص

  گویه

آلفاي 

  کرونباخ

ضریب 

kmo 

معنی 

 داري 

 0,000  0,752  0,700 7  جو مثبت خانواده 0,000  0,929  0,919  18  گرایش به ازدواج

انتظار دیگران  0,000  0,908  0,896  9  داري دین

  مهم

4 0,756  0,742  0,000 

تمایالت 

 فمینیستی

موافقت با  0,000  0,863  0,832  12

  هاي ازدواج بدیل

7 0,829  0,865  0,000 

هاي  امکان بدیل 0,000  0,914  0,907  11  فواید ازدواج

  ازدواج

4  0,691  0,693  0,000 

هاي  تجربۀ بدیل  0,000  0,758  0,760  4  هاي ازدواج هزینه

  ازدواج

4  0,453  0,575  0,000 

موانع بیرونی 

  ازدواج

 0,000  0,499  0,342  4  فشار هنجاري 0,000  0,927  0,923 18

موانع درونی 

  ازدواج

 0,000  0,500  0,598  2  گرایی مادي 0,000  0,908  0,894  13

فردگرایی و فرد 

 محوري

 -پایگاه اجتماعی  0,000  0,711  0,627 6

  اقتصادي

3  0,745  0,687  0,000  

  0,000  0,625  0,711 3  داري خانواده دین
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گویان طلبه با ) در طبقۀ زیاد قرار دارند و در مقابل متوسط پاسخ1- 6(در طیف  3,85میانگین 

  واحد از میزان دانشجویان باالتر بوده است. 1,08در طبقۀ خیلی زیاد قرار دارند که  4,93میانگین 

  

  اج و ابعاد آن در طیف دو قسمتیفراوانی و آماره متغیر وابسته شاخص گرایش به ازدو .)3جدول شماره (

  

  

  

شاخص و ابعاد 

  گرایش
  میانه  ینمیانگ  فراوانی  زیاد  کم  جنسیت  گروه

انحراف 

  معیار

شاخص گرایش 

  به ازدواج

  دانشجو
 65  32  پسر

514 3,85 4  1,19  
 61  36  دختر

  طلبه
  90  8  پسر

268  4,93  5  0,93  
  92  6  دختر

 بعد احساس

  دانشجو
 60 37  پسر

556 3,47 4  1,07  
 48 45  دختر

  طلبه
  81  16  پسر

302  4,35  4  1,03  
  80  18  دختر

  بعد تمایل

  دانشجو
 69 28  پسر

555  3,99 4  1,52  
 66 42  دختر

  طلبه
  89  8  پسر

295  5,11  6  1,19  
  92  4  دختر

  بعد شناخت

  دانشجو
 80 17  پسر

559  4,12 4  1,26  
 72 25  دختر

  طلبه
  91  7  پسر

307  4,80  5  1,02  
  92  5  دختر

  بعد رفتار

  دانشجو
 53 43  پسر

546 3,52 4 1,43 
 46 52  دختر

  طلبه
  78  19  پسر

293  4,66  5  1,22  
  88  9  دختر

  بعد ارزیابی

  دانشجو
 86 11  پسر

553  5,02 5  1,19  
 86 12  دختر

  طلبه
  94  3  پسر

304  5,76  6  0,69  
  97  1  دختر
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  گویانتوصیف سیماي پاسخ

گویان دانشجو میانگین سن پاسخاند. نفر در دوگروه دانشجو و طلبه بوده 879کل پاسخگویان 

درصد بیشترین  42,2نفره با  4بوده است. براي دانشجویان خانواده  23,82و براي طالب  21,83

درصد  29,3نفرِ با  5بوده است. براي طالب خانواده  4,76نیز فراوانی را داشته است و میانگین 

عنوان  37بوده است. درگروه دانشجویان  5,26بیشترین فراوانی را داشته است و میانگین نیز 

 63,1اند. بیشترین قومیت این تحقیق را به ترتیب فارس با  اي در این تحقیق حضورداشته رشته

  دهند. درصد تشکیل می 5,6درصد و لر  21,6درصد، ترك با 

  

  توصیف متغیرهاي مستقل

 تأثیرگذار و مستقل متغیرهاي عنوان به شاخص 18 هاي نظري و پیشینه تحقیق، یافته اساس بر

شده براي گروه  ارائه هاي یافته اساس بر .گرفت قرار مورد سنجش ازدواج به گرایش متغیر بر

داري خانواده (شامل: رغبت به  یب دینترت ) به1-6در طیف ( ها شاخص دانشجویان میانگین

داري فرد  هاي مذهبی، رعایت حالل و حرام، نظرشان در مورد دوستی با جنس مخالف)، دین فعالیت

(شامل: اعتقاد به خداوند و رازقیت او و قرآن، عمل به دستورات دین، روزه گرفتن، نمازخواندن و...)، 

گناه، داشتن یار و یاور، رفع نیاز جنسی و...)، جو مثبت فواید ازدواج (شامل: آرامش، شادي، دوري از 

خانواده (روابط والدین، حمایت مالی، مشورت و کمک به یکدیگر و ...)، موانع درونی ازدواج 

ها، ترس از آینده و طالق، هزینه فرصت، الزام و تصمیم، توقعات و...)،  پذیري، اولویت (مسئولیت

باشد  رفت و اضطراب) بیشتر میادي و استقالل فردي، مانع پیشهاي ازدواج (محدود شدن آز هزینه

داري خانواده، فواید  داري فرد، دین متغیرهاي دین و ها شاخص میانگین ترتیب و براي گروه طالب به

ها و خانواده و دوستان بر ازدواج و...) بیشتر  ازدواج، جو مثبت خانواده، فشار هنجاري (تأکید ارزش

  نشان داده شده است. 4اي مربوط درجدول هباشد. داده می

  

  قسمتی فراوانی و آماره متغیرهاي مستقل در طیف دو  .)4شماره ( جدول

  شاخص و متغیرها
انحراف   میانگین  فراوانی  زیاد  کم  گروه

  معیار

  داري فرد دین

  

  1,35 4,66 550 80,9 19,1  دانشجو

  0,34 5,90  300 99,7  0,3  طلبه

  تمایالت فمینیستی

 

  1,05 3,34 540 47 53  نشجودا

  0,87 2,04  270 7 93  طلبه
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  فواید ازدواج

  

  1,18 4,62  541 83,4 16,6  دانشجو

  0,68 5,50  281 99,3 0,7  طلبه

  1,26 3,67  560 57 43  دانشجو  هاي ازدواج هزینه

  1,30 3,04  302 37,7 62,3  طلبه

–موانع بیرونی مادي 

  اقتصادي

 1,61 3,55 549 53 47  دانشجو

  1,61 2,84  292 34,8 65,2  طلبه

موانع بیرونی فرهنگی 

  اجتماعی–

  1,22 3,36  505 47,4 52,6  دانشجو

  1,19 2,71  269 24,5 75,5  طلبه

  1,26 3,37  494 48,6 51,4  دانشجو  موانع بیرونی کل

  1,22 2,71  255 25,9 74,1  طلبه

  1,26 3,68  520 55,8 44,2  دانشجو  موانع درونی ازدواج

  1,14 2,38  264 14,8 85,2  طلبه

فردگرایی و فرد 

 محوري

  1,03 3,51  537 50,2 49,8  دانشجو

  1,04 2,65  283 18 82  طلبه

  1,24 4,77  560 81,8 18,2  دانشجو  داري خانواده دین

 0,75 5,54 299 97 3  طلبه

  0,97 4,54  542 85,4 14,6  دانشجو  جو مثبت خانواده

  1 4,55  286 86,1 13,9  طلبه

هاي  موافقت با بدیل

  ازدواج

  1,58 2,36  548 24,4 75,6  دانشجو

 0,60 1,31 292 1,4 98,6  طلبه

  مصرف رسانه

  ساعت) 5تا  0(از 

  1,01 2,55  562 15,8 84,2  دانشجو

 0,91 1,84 297 5 95  طلبه

 0,95 3,58 546 57,2 42,8  دانشجو  فشار هنجاري

  1,11 4,28  295 79,3 20,7  طلبه

 1,33 2,44 559 23,6 76,4  دانشجو  گرایی اديم

  1,05 1,66  308 9,7 90,3  طلبه

 فراوانی درصد  گروه  شاخص و متغیرها

  بله  خیر  بله  خیر

 446 118 79,1 20,9  دانشجو  هاي ازدواج امکان بدیل

  153 144 51,5 48,5  طلبه

  321 240 57,2 42,8  دانشجو  هاي ازدواج تجربه بدیل

 36 266 11,9 88,1  طلبه

  339  206  62,2  37,8  دانشجو  انتظار دیگران مهم

  257  32  88,9  11,1  طلبه
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  تحلیل استنباطی و آزمون فرضیه ها

 تحقیق فرضیات آزمون منظور به موردبررسی، متغیرهاي سنجش سطح بودن اي فاصله به توجه با

 آزمون از ازدواج به ایشگر وابسته متغیر و مستقل میان متغیرهاي دومتغیره روابط بررسی و

با توجه به محاسبات صورت گرفته در گروه  .است شده استفاده اسپیرمن و پیرسون همبستگی

 -هاي موانع بیرونی مادي جز شاخص داري (به ها رابطۀ معنی دانشجویان میان تمامی شاخص

یش به ازدواج هاي ازدواج و مصرف رسانه) با شاخص گرا اقتصادي، موانع بیرونی کل، امکان بدیل

) بوده - 0,79داري مربوط به شاخص موانع درونی ازدواج با ( شود. بیشترین شدت معنی مشاهده می

یابد و  بدین معنی که هر چه میزان موانع درونی باالتر باشد، میزان گرایش به ازدواج نیز کاهش می

  ) رابطه مثبت داشته است.0,68بالعکس؛ و شاخص فواید ازدواج با (

داري خانواده،  هاي دین جز شاخص داري (به ها رابطۀ معنی ه طالب نیز، میان تمامی شاخصدر گرو

شود  اقتصادي) با شاخص گرایش به ازدواج مشاهده می -هاي ازدواج و پایگاه اجتماعی  تجربۀ بدیل

) -0,75که در این میان بیشترین شدت ضریب همبستگی معکوس را شاخص موانع درونی با (

) رابطه مثبت و مستقیمی داشته است؛ یعنی هر چه 0,46و شاخص فواید ازدواج با (داشته است 

  ).5(مراجعه شود به جدول  باشد. ارزیابی از فواید ازواج بیشتر باشد گرایش به ازدواج نیز بیشتر می

  

  (stepwise method)رگرسیون با شاخص هاي محور فرضیاتی 

مورد بررسی قرار گرفت  1خطی چندگانهبه گام، همقبل از انجام تحلیل رگرسیون به روش گام 

تا اطمینان حاصل شود که همبستگی باالیی بین متغیرهاي مستقل وجود نداشته باشد. هم خطی 

مدل دانشجویان  6بین این متغیرها در محدوده قابل قبول قرار داشته اند. با توجه به جدول شماره 

د از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند. این رابطه درص 75,9شاخص توانسته است تا  4دختر، با 

شاخص توانسته  5معنادار بوده و قابلیت تعمیم به گروه مذکور را داراست. مدل دانشجویان پسر، با 

درصد متغیر وابسته را تبیین کند. این رابطه معنادار بوده و قابلیت تعمیم به گروه مذکور را  78تا 

کند؛ این  درصد متغیر وابسته را تبیین می 77,2شاخص توانسته تا  3با داراست. مدل طالب دختر، 

 58,8شاخص تا  3رابطه معنادار و قابلیت تعمیم به گروه مذکور را داراست. مدل طالب پسر، با 

کند. این رابطه معنادار و قابلیت تعمیم به گروه مذکور را داراست. با  درصد متغیر وابسته را تبیین می

گروه به ترتیب شاخص موانع درونی و فواید ازدواج بیشترین سهم را در  4یزان بتا، در هر توجه به م

  و ادامۀ آن). 6(مراجعه شود به جدول  تبیین متغیر وابسته (گرایش به ازدواج) داشته است.

  

 
1. Multicollinearity 



  1398زمستان ، 4 شمارهشناسی ایران، دوره بیستم،  مجله جامعه

77 

  تحلیل استنباطی و آزمون فرضیه ها ).5( شماره جدول

  

  

 (stepwise method)گروه با  4تی براي شاخص هاي محور فرضیارگرسیون با  ).6شماره ( جدول

  متغیر وابسته شاخص گرایش

  شاخص گرایش

 متغیر وابسته شاخص گرایش ابسته شاخص گرایشمتغیر و

متغیرهاي 

  مستقل

وه
گر

ی  
گ

ست
مب

ه
  

ی
عن

م
 

ي
ار

د
  

متغیرهاي 

  مستقل

ی
گ

ست
مب

ه
  

ی
عن

م
 

ي
ار

د
  

متغیرهاي 

  مستقل

ی
گ

ست
مب

ه
  

ی
عن

م
 

ي
ار

د
  

  داري دین

 0,000 0,39  دانشجو
موانع درونی 

  ازدواج

امکان  0,00 -0,79

هاي  بدیل

  ازدواج

- - 

 0,00  0,17 0,00  -0,75  0,00  0,22  طلبه

 تمایالت فمینیستی

دانشجو 

  و

0,53-  0,00 
فردگرایی و 

 فرد محوري

تجربه  0,00 -0,40

هاي  بدیل

  ازدواج

0,11-  0,00 

 -  - 0,00 - 0,26 0,00  -0,40  طلبه

  فواید ازدواج
داري  دین 0,00  0,68  دانشجو

  خانواده

0,31 0,00 
  مصرف رسانه

- - 

 0,04 -0,10 - - 0,00  0,46  طلبه

  هاي ازدواج هزینه
دانشجو 

  و

جو مثبت  0,00  -0,54

  خانواده

0,21 0,00 
  فشار هنجاري

0,14  0,00 

 0,00  0,16 0,01 0,14 0,00  -0,44  طلبه

موانع بیرونی مادي 

  اقتصاد-

انتظار دیگران  - -  دانشجو

  مهم

0,22 0,00 
  گرایی مادي

0,22-  0,00 

 0,00 -0,12 0,00 0,27 0,00 -0,19  طلبه

موانع بیرونی 

  اجتماعی–فرهنگی 

دانشجو 

  و

موافقت با  0,02  -0,09

  بدیل ازدواج

- پایگاه اج 0,00  -0,41

  اقتصادي

0,10-  0,01  

 -  - 0,03 -0,11 0,00  -0,21  طلبه

  موانع بیرونی کل
           - -  دانشجو

           0,00 -0,24  طلبه

model  میزان   گروهR  میزانR square Sig 

 0,000 0,759 0,871  دانشجویان دختر  4

 0,000 0,78 0,883  دانشجویان پسر  5

 0,000 0,772 0,879  طالب دختر  3

  0,000 0,588 0,767  طالب پسر  3
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  بندي و نتیجه گیري جمع

بندي از پاسخ به سؤاالت تحقیق و بررسی نتایج فرضیات  معدر این قسمت درصدد هستیم تا ج

میزان گرایش دانشجویان و طالب به ازدواج چقدر «تحقیق داشته باشیم. در پاسخ به سؤال اول: 

توجه به میانگین و وسط طیف در فراوانی شاخص گرایش به ازدواج هر دو گروه باالتر از با » است؟

تر بگوییم با توجه به طیف دوقسمتی، مجموع نمره گرایش به  یم دقیقاند. اگر خواسته باش میانه بوده

درصد نسبت  92ازدواج براي هر دو گروه باالتر از میزان متوسط بوده است با این تفاوت که طالب با 

اگر خواسته باشیم این  اند. مراتب باالتري داشته درصد گرایش به ازدواج به 64به دانشجویان با 

فکیک جنسیت براي ابعاد شاخص گرایش به ازدواج بگوییم طالب دختر در تمامی ت  بررسی را به

ها  ابعاد، گرایش بیشتري و دانشجویان دختر در تمامی ابعاد، گرایش کمتري نسبت به سایر گروه

درصد، گرایش به ازدواج  62اند. به عبارت دقیق تر گرایش به ازدواج دانشجویان دختر در حد  داشته

درصد و گرایش به ازدواج  91درصد، گرایش به ازدواج طالب پسر در حد  66سر در حد دانشجویان پ

  درصد بوده است. 93طالب دختر در حد 

عوامل و موانع مؤثر بر گرایش به ازدواج دانشجویان و طالب «براي پاسخ به سؤال دوم: 

داري فرد،  ت دیندهد که متغیرهاي مربوط به فرضیا حاصل مطالعه و پژوهش ما نشان می» چیست؟

انتظار دیگران مهم، فشار هنجاري، سن و معدل  داري خانواده، جو مثبت خانواده، فواید ازدواج، دین

یعنی اند؛  و رابطه مستقیمی با گرایش به ازدواج داشته تأییدبراي هر دو گروه (دانشجویان و طالب) 

در مقابل  ازدواج بیشتري دارند و ها در افراد بیشتر وجود داشته باشد گرایش به هر چه این شاخص

هاي ازدواج، موانع فرهنگی اجتماعی، موانع درونی، فردگرایی، موافقت با  تمایالت فمینیستی، هزینه

گرایی نیز براي هر دو گروه تأیید و رابطه معکوسی با گرایش به ازدواج  مادي و هاي ازدواج بدیل

یشتري داشته باشد گرایش به ازدواج کمتري دارد اند؛ یعنی هر چه فرد تمایالت فمینیستی ب داشته

  و رابطۀ مذکور قابلیت تعمیم به جمعیت آماري را داراست.

اقتصادي، مصرف رسانه (داراي رابطه منفی با گرایش به ازدواج) براي  -فرضیات موانع مادي

ثبت با گرایش شد؛ و فرضیات سنتی بودن خانواده (داراي رابطه م طالب تأیید و براي دانشجویان رد 

هاي ازدواج، پایگاه اجتماعی اقتصادي، درآمد سرپرست خانوار، تحصیالت  به ازدواج)؛ تجربۀ بدیل

هاي الزم براي جشن  ، هزینه2هاي شخصی فرد ، هزینه1پدر، تحصیالت مادر، سن مناسب براي ازدواج

 
سال بوده است؛ و سن مناسب  19,89سال و ازنظر طالب  23,89سن مناسب براي ازدواج دختران ازنظر دانشجویان  1

  سال بوده است. 24,12سال و ازنظر طالب  28,13دانشجویان براي ازدواج پسران ازنظر 
هزار تومان بوده است.  200-300هزار تومان و براي طالب  300-400گویان دانشجو هاي شخصی پاسخ متوسط هزینه 2

  تر از دانشجویان بوده است. هاي شخصی طالب پایین در کل هزینه
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شد؛ میان  براي طالب رد  (داراي رابطه منفی با گرایش به ازدواج) براي دانشجویان تأیید و 1ازدواج

با گرایش به ازدواج رابطه وجود داشته است؛ اما میان فرضیات  2فرضیات جنسیت، رشته تحصیلی

با  3توجیبی فرد بعد خانوار، قومیت، در قید حیات بودن والدین فرد، محل سکونت، درآمد یا پول

هاي ازدواج براي  ان بدیلگرایش به ازدواج در این تحقیق رابطه وجود نداشته است. فرضیه امک

دانشجویان درست است که رابطه منفی بوده اما معنادار نشده است و براي طالب درست است که 

رابطه معنادار شده اما مثبت بوده است یعنی هر چه امکان بدیل براي طالب بیشتر فراهم باشد 

توان باشد که طالب به  می هاي این مسئله این شود. یکی از علت ها به ازدواج بیشتر میگرایش آن

  کنند. تمایل بیشتري به ازدواج پیدا می(ذیل فواید ازدواج) خاطر دوري از گناه 

بر اساس محاسبات رگرسیونی چندگانه میزان تبیین گرایش به ازدواج به تفکیک جنسیت براي 

صد و در 77,2درصد، براي طالب دختر  78درصد، براي دانشجویان پسر  75,9دانشجویان دختر 

شده و قابلیت تعمیم به  صورت معنادار محاسبه ها به درصد براي همۀ گروه 58,8براي طالب پسر 

  گروههاي مذکور را داراست.

گروه متفاوت (دختران دانشجو، دختران طلبه، پسران  4که در این پژوهش ما با با توجه به این

آمده خواهیم  دست یک به نتایج بهایم، در این بخش به تفک پسران طلبه) مواجه بودهو  دانشجو

  گروه فراهم آید:  4پرداخت تا امکان مقایسه 

  

  : دختران دانشجو

در گروه دانشجویان دختر مهم ترین متغیرها (به همراه معرف هاي) تأثیر گذار بر گرایش به 

، اشتنبه ازدواج ند ، تصمیمی به ازدواج ندیدنبا جهت منفی (الزام موانع درونیازدواج به ترتیب 

ها و یابی به اهداف، هزینهاحساس زود بودن، مسئولیت پذیري، اولویت هاي دیگر، مانع دست

با جهت مثبت (شادي و نشاط، دوري از گناه، آرامش و سکون، فواید ازدواج )، دردسرهاي  ازدواج

رفت، با جهت منفی (محدود شدن آزادي، مانع پیش هزینه هاي ازدواجدست آوردن یار و یاور)، به

با جهت مثبت اجتماعی)  -موانع بیرونی (فرهنگیکاهش استقالل و فردیت، اضطراب آور)، 

  بوده است.  (طالق نزدیکان، بی اعتماد به طرف مقابل، آداب و رسوم غلط)

 
اند،  میلیون تومان الزم دانسته 50گویان دانشجو طلوب، متوسط پاسخدر ارتباط با هزینه برگزاري یک جشن ازدواج م 1

دانند؛ که تفاوت خیلی زیادي را مشاهده  میلیون تومان الزم می 17,12گویان طالب این در حالی است که متوسط پاسخ

  کنیم. می
  اند. ایش به ازدواج را داشتهرشته علوم دینی، علوم انسانی، علوم پایه و فنی مهندسی به ترتیب بیشترین میزان گر 2
  .هزار تومان بوده است 100-200توجیبی براي هر دو گروه  بیشترین درآمد یا پول 3
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  : پسران دانشجو

موانع در گروه دانشجویان پسر مهم ترین متغیر هاي تأثیر گذار بر گرایش به ازدواج به ترتیب 

، اولویت هاي دیگر، ها، مسئولیت پذیري، هزینهنداشتن ، تصمیمنداشتن با جهت منفی (الزام یدرون

با جهت مثبت (آرامش و سکون، رشد و  فواید ازدواجیابی به اهداف، ترس از طالق)، مانع دست

با جهت منفی (نظر والدین  دینداري خانوادهشکوفایی، نیاز به دوست داشتن، نیاز جنسی)، 

با اجتماعی)  -موانع بیرونی (فرهنگیدوستی با جنس مخالف، رعایت حالل و حرام)،  درمورد

رفت، اضطراب) بوده با جهت منفی (مانع پیشهاي ازدواج )، هزینهطالق نزدیکان(جهت مثبت 

  است.

  

  : دختران طلبه

نع مواترین متغیر هاي تأثیر گذار بر گرایش به ازدواج به ترتیب در گروه طالب دختر مهم

فواید هاي دیگر، احساس خجالت)، ، اولویتنداشتن پذیري، تصمیمبا جهت منفی (مسئولیت درونی

 - )، موانع بیرونی (فرهنگیدست آوردن یار و یاوررشد و شکوفایی، به(با جهت مثبت ازدواج 

  (طوالنی بودن دوران تحصیل) بوده است. منفیبا جهت  اجتماعی)

  

  :پسران طلبه

 موانع درونیترین متغیرهاي تأثیر گذار بر گرایش به ازدواج به ترتیب ر مهمدر گروه طالب پس

تحصیل کردن، احساس خجالت)، ناسازگاري با با جهت منفی (مسئولیت پذیري، تصمیم، الزام، 

با  هاي ازدواجموافقت با بدیلبا جهت مثبت (آرامش و سکون، رشد و شکوفایی)، فواید ازدواج 

  بوده است. دوستی با جنس مخالف و روابط جنسی آزاد)، دخترن (باکره بود منفیجهت 

     در زیر انعکاس یافته است: طور خالصه بهوه ها و تشابهات این دو گر تفاوتمهمترین 

o بوده است. یشترب یلیطالب خ یشگرا یزاناند، اما م به ازدواج داشته ییباال یشهر دو گروه گرا 

o اند. داشته یاناز دانشجو يباالتر یانگینه ازدواج، مب یشگانه گرا 5در تمام ابعاد  طالب 

o که به ازدواج دارند، موانع  یو نوع نگاه ینیستیفم یالتدانشجو با توجه به تما یانپاسخگو اغلب

خود  يازدواج را برا هاي یلبد یطشرا یگرو از طرف د بینند یرا بر سر راه ازدواج خود م یاديز

 ازدواجکه به  ايدارانه یناغلب طالب با توجه به نوع نگاه د. در مقابل دانند یفراهم م یشترب

 .دهد یسمت سوق م ینها را به ا آن یط،از ازدواج داشته و شرا يتر مثبت یابیدارد، ارز
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o یعنیباال بوده است؛  یاربه ازدواج در هر دو گروه بس یشدر جهت کاهش گرا یموانع درون رابطه 

پذیري، الزام،  مسئولیت ینند (مثلازدواج بب يخود برادر  یشترب یهر چه افراد موانع درون

دهند. براي طالب  یبه آن نشان م يکمتر یشگرا )تر احساس زود بودن ازدواج، کارهاي مهم

از آن  یازدواج حاک یدفوا احساس خجالت از مجرد بودن به عنوان عامل مهمی ابراز شده است.

به رشد و  یازآرامش و سکون، ن ي،شاط و شادن(مثل  ازدواج یداز فوا یابیست که هر چه ارزا

به  یشگرا یشتر،بیاور) و  یاربه دست آوردن  و به دوست داشتن نیاز از گناه، يدور یی،شکوفا

با طالب باالتر  یسهدر مقا یاندانشجو يبرا یهمبستگ یزانخواهد بود که م یشترب یزازدواج ن

 ت بیشتري داشته است.در عوض براي طالب، صاحب فرزند شدن اهمی بوده است.

  

  منابع 

، ترجمه محمد نقی براهنی و هاي روانشناسی هیلگارد زمینه)، 1385اتکینسون، ریتا ال و دیگران (

  دیگران، چاپ پنجم، تهران: انتشارات رشد.

 تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان. شناسی خانواده، جامعه)، 1376اعزازي، شهال (

ترجمه مریم وتر، تهران:  تحول فرهنگی در جوامع پیشرفتۀ صنعتی،)، 1386(اینگلهارت، رونالد 

 انتشارات کویر.

 ترجمه حسین قاضیان، چاپ پنجم، تهران: نشر نی. درآمدي بر مطالعات خانواده، ،)1384برناردز، جان (

الیه ترجمه ع ها)، ها و روش دایره المعارف خانواده (نظریه)، 1393بنگستون، ورن ل و دیگران (

 شکربیگی و دیگران، تهران: انتشارات جامعه شناسان.

 ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران: نشر نی. پی یر بوردیو،)، 1385جنکینز، ریچارد (

 ترجمه بهرنگ صدیقی، تهران: نشر نی. شناسی، هاي کالسیک جامعه نظریه)، 1387دیلینی، تیم (

ترجمه محسن ثالثی، چاپ شانزدهم،  عاصر،شناسی در دوران م نظریۀ جامعه)، 1389ریتزر، جورج (

 تهران: انتشارات علمی.

ترجمۀ خلیل میرزایی و  شناسی مدرن، هاي جامعه نظریه)، 1390ریتزر، جورج و گودمن، داگالس جی (

 عباس لطفی زاده، تهران: انتشارات جامعه شناسان.

 ، تهران: انتشارات کیهان.1د جل درآمدي بر دایره المعارف علوم اجتماعی،)، 1375ساروخانی، باقر (

، ترجمۀ حمید الیاسی، چاپ ششم، تهران: نشر شناسی تاریخی خانواده جامعه)، 1393سگالن، مارتین (

 مرکز.

 چاپ چهارم، تهران: نشر نی. شناسی، آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه)، 1391عضدانلو، حمید (

ترجمه محسن ثالثی، چاپ سیزدهم  شناسی، زندگی و اندیشۀ بزرگان جامعه)، 1386کوزر، لیوئیس (

 تهران: انتشارات علمی.
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 .تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب خانواده و جامعه، ترجمه ویدا ناصحی، ،)1352گود، ویلیام جی (

 ترجمه حسن چاوشیان، چاپ دوم، تهران: نشر نی شناسی، جامعه ،)1387گیدنز، آنتونی (

 ترجمه محسن ثالثی، تهران: نشر مرکز درنیته،پیامدهاي م ،)1388گیدنز، آنتونی (

 .جلد شانزدهم، چاپ سی و ششم، تهران: دار الکتب االسالمیه تفسیر نمونه، ،)1387مکارم شیرازي، ناصر (

، ترجمـه احمد رضـوانی، مشهد: انتـشارات آسـتان قـدس انگیزش و شخصیت)،  1376مازلو، آبراهام (

 رضـوي.

–، بیروت 14جلد  مستدرك الوسایل و مستنبط المسائل،ق)،  1408نوري، حسین بن محمدتقی (

 لبنان: موسسه آل البیت (ع) إلحیاء التراث.

  مقاالت

هاي جو اجتماعی  ارتباط گرایش نسبت به ازدواج و طالق با مؤلفه«)، 1390باقریان، بهرنوش و دیگران (

سال ششم،  فصلنامه علمی دنا،، »خانواده در دانشجویان دانشکده پرستاري حضرت زینب (س) الرستان

 .11-20، صص  2و1شماره 

بررسی گرایش جوانان در شرف ازدواج در رابطه با شناخت « ،)1390باقیانی مقدم، محمدحسین و دیگران (

سال هفتم، شماره  مجله تحقیقات نظام سالمت،، »ك در شهرستان بروجنهمسر آینده و زندگی مشتر

 .693- 701، صص6

طالعه هاي شخصیتی و گرایش به ازدواج؛ م بررسی رابطه بین ویژگی«)، 1392پور افکاري، نصراله و دیگران (

سال هفتم، شماره فصلنامه علوم اجتماعی، ، »ساله دانشگاه اصفهان 18-25موردي دانشجویان دختر 

21 ،98 -73.  

ش سن ازدواج جوانان با تأکید بر بررسی نقش عوامل مؤثر برافزای«)، 1393بخش، غالمرضا و دیگران ( تاج

، اولین همایش علمی »العظمی بروجردي (ره))  اهللا مطالعه: دانشجویان دانشگاه آیت اي (مورد متغیرهاي زمینه

هاي اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات  پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب

 .1- 21علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، صص اسالمی سروش حکمت مرتضوي، انجمن 

زن در توسعه و سیاست (پژوهش ، »علل افزایش سن ازدواج«)، 1390حبیب پور گتابی، کرم و دیگران (

 .7-34، صص 1، شمارة 9دورة  زنان)،

ین بررسی عوامل مؤثر در گرایش به ازدواج اینترنتی در ب«)، 1391دستجردي، نگین برات و دیگران (

، اي در رسانه و فرهنگمطالعات میان رشتهاي در رسانه و فرهنگ،  رشته ، مطالعات میان»دانشجویان

 .65-82، صص 2سال دوم، شماره 

، »عوامل مؤثر بر وضعیت ازدواج دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران) «1391دوراهکی، احمد (

 .103-131، صص 4/62شماره مجله تحلیل اجتماعی، 
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بررسی تأثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج و «)، 1392حیمی، علی و دیگران (ر

، 33، سال نهم، شماره نامۀ خانواده پژوهیفصل، »هاي تهران تمایل به ازدواج در بین دانشجویان دانشگاه

  .7-28صص 

، »ایش سن ازدواج دخترانبررسی و سنجش سطح تحصیالت در افز«)، 1394شاطریان، محسن و دیگران (

صورت  هاي اجتماعی و فرهنگی ایران، به دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب

 .1-10الکترونیکی، مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوي، صص 

دانشگاه پیام نور بررسی علل افزایش سن ازدواج دانشجویان «)، 1393شقاقی شیري، ولی اله و دیگران (

، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، اولین اجالس سراسري توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، »ابهر
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