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 ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر

 استان هرمسگان

 

داری بر تدايم زودگی زيجیه )مطالعٍ مًردی بررسی تاثیر دیه

 شُرستان بجستان(
 1زَرا سادات احمدی بجستاوی 

 

 

 

 چکیدٌ:

ّب ثغَی ووبل ٍ عؼبدت ای اس ػمبیذ فحیح ٍ هغبثك ثب ٍالغ ٍ رفتبرّبیی را وِ در رعیذى اًغبىدیي هدوَػِ

ػمبیذ وِ در  -1خِ ثِ ایي هؼٌب ّز دیي اس دٍ ثخؼ ػوذُ دّذ. ثب تَحمیمی تبثیز دارد را هَرد تَفیِ لزار هی

ّبی ػمیذتی ّز دیي دعتَرات ػولی وِ هتٌبعت ثب پبیِ -2ثبؽذ )اػتمبدات( ٍ حىن پبیِ ٍ اعبط ّز دیي هی

اعت )اخالق ٍ احىبم(، تؾىیل ؽذُ اعت. ثٌبثز چبرچَة ًظزی تحمیك، ثؼذ اػتمبدی، هٌبعىی، تدزثی ٍ 

م سًذگی تبثیزی هغتمین دارد. رٍػ تحمیك پیوبیؾی ٍ تىٌیه پزعؾٌبهِ اعت. خبهؼِ پیبهذی دیي ثز تذاٍ

ًفز  111ثٌذی ؽذُ تؼذاد ای عجمِآهبری هتؾىل اس ولیِ سٍخیي ؽْزعتبى ثدغتبى ثَدُ وِ ثقَرت خَؽِ

 3ٍ  1ّبی ثبؽذ وِ فزضیِهی spssثؼٌَاى ًوًَِ اًتخبة ؽذًذ. تحلیل رگزعیَى ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار آهبری 

هجٌی ثز تبثیز ثؼذ  2هجٌی ثز تبثیز اثؼبد اػتمبدی، تدزثی ٍ پیبهذی دیي ثز تذاٍم سًذگی تبییذ ٍ فزضیِ  4ٍ 

 هٌبعىی دیي ثز تذاٍم سًذگی رد ؽذُ اعت.

 

داری، تذاٍم سًذگی، ثؼذ اػتمبدی دیي، ثؼذ هٌبعىی دیي، ثؼذ تدزثی دیي ٍ ثؼذ پیبهذی دیي:  کلمات کلیدی

 دیي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 داًؾگبّی ؽؼجِ ّزهشگبىداًؾدَی وبرؽٌبعی ارؽذ خبهؼِ ؽٌبعی، خْبد
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 ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر

 استان هرمسگان

 

 همذهِ:
اًذ، لذا ّز هغئلِ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ًْبد خبًَادُ هْوتزیي ًْبد اختوبػی ثَدُ ٍ ّوِ ًْبدّب ثِ یىذیگز ٍاثغتِ

سا در وَچىی در ایي ًْبد هغبٍی ثب اختالل در ًظن اختوبػی اعت. ثٌبثزایي ثبیذ درفذد وبّؼ ػَاهل اختالل

ثبؽذ. ثِ ّویي خْت اسدٍاج ثشرگتزیي حبدثِ سًذگی ّز اًغبى هی ایي وبًَى هْن اختوبػی ثزآهذ. ثذٍى تزدیذ

ثبیذ ثزاعبط افَل فحیح فَرت گیزد تب هَخجبت رؽذ رؽذ ٍ ؽىَفبیی افزاد ٍ در ًتیدِ خبهؼِ را فزاّن آٍرد؛ 

ّبی خَاعتِ هَخَد دلت ًوبیذ. ّب ٍ هؼیبرٍ ثز ّز دختز ٍ پغزی السم اعت وِ لجل اس اسدٍاج ًغجت ثِ هالن

گیزًذ وِ پظ اس ّبیی را ثزای اًتخبة ّوغز در ًظز هیؽَد افزاد یىغزی هؼیبرّب ٍ ؽبخقِبّی دیذُ هیگ

اًذ خْت یب ثیؼ اس اًذاسُ ثز آى هؼیبرّب تبویذ داؽتِؽًَذ ثیهذتی وِ اس سًذگی هؾتزوؾبى گذؽت، هتَخِ هی

 یب ثبلؼىظ.

پبؽیذگی خبًَادُ ٍ ػذم هَفمیت سٍخیي در سًذگی تزیي دلیل وِ ثبػث اس ّنتَاى گفت هْوتزیي ٍ اعبعیهی

ّبیی اعت وِ ثزای یه سًذگی تَخْی آًْب ًغجت ثِ هؼیبرّب ٍ هالنتَخْی یب ونگزدد، ثیسًبؽَیی هی

ثبٍری اعت ّب، هغئلِ دیي ٍ دیيهؾتزن، هَفك ٍ پبیذار السم اعت وِ یىی اس هْوتزیي ایي هالن

 (.2:1383)اتحبدی،

اػتمبدات ًمؼ هْوی در دٍام ٍ اعتحىبم اسدٍاج دارد. افزادی وِ اػتمبدات هذّجی هؾبثْی  تٌبعت در هذّت ٍ

تَاًٌذ در ایي راثغِ تَفیك ثب ّوغزاى خَد ًذارًذ، در سًذگی سًبؽَیی خَد ثب هؾىالت سیبدی رٍثزٍ ؽذُ ٍ ًوی

آٍرد، ثلىِ هؾىالت هیتٌْب هؾىالتی در ػذم تفبّن سًبؽَیی ثَخَد ثذعت آٍرًذ. ػذم تٌبعت در هذّت ًِ

 سیبدی را ًیش در تؼلین ٍ تزثیت وَدوبًؾبى ثَخَد خَاّذ آٍرد.

افَالً ػمبیذ هذّجی ثِ لذری در عؼبدت ٍ وبًَى خبًَادگی اّویت دارد وِ هتخققیي ػلَم تزثیتی ٍ 

ثِ ػمبیذ داًٌذ، ثخقَؿ اگز سى ٍ هزد ّز دٍ رٍاًپشؽىی اسدٍاج افزاد ثب هذاّت هختلف را غیز ػبلالًِ هی

 هذّجی خَد پبیجٌذ ثبؽٌذ. 

ًظز دوتز ویٌشی، در ٍالغ ّیچ چیش ثِ اًذاسُ هذّت ثز الگَّبی وًٌَی رفتبر سٍخیت هَثز ًیغت )عبرٍخبًی، ثِ

64:1375.) 

 

 «:religion»تؼزیف ٍ تحذیذ افغالح دیي 
ز ٍ غلجِ، ػبدت، اًمیبد، هؼٌبی لغَی دیي: ٍاصُ دیي در لغت ثِ هؼبًی گًَبگًَی اس خولِ: خشاء، اعبػت، لْ

ّب هؼٌبی خشاء، ؽزیؼت ٍ لبًَى، خضَع، پیزٍی ٍ هبًٌذ آًْبعت. در لزآى وزین ًیش آیبتی ٍخَد دارد وِ اس آى

 ؽَد.عبػت ٍ ثٌذگی اعتٌجبط هی

هؼٌبی افغالحی دیي: دیي هدوَػِ ػمبیذ، اخالق، لَاًیي ٍ همزراتی اعت وِ ثزای ادارُ اهَر خبهؼِ اًغبًی ٍ 

 ّب ثبؽذ.ػ اًغبىپزٍر

ؽَد. اس ًظز ّبی هختلف در عَل تبریخ ؽىَفب هیوزد وِ ثِ حبلتای هتؼبلی تلمی هیّگل دیي را اًذیؾِ

 ؽالیخز هبخز ٍ اتَ، دیي احغبعی اعت وِ هؼغَف ثِ رٍح اعت ًِ اػوبل ٍ احىبم ٍ اػتمبد ٍ ًظزیِ.

دیي ًظبهی اس هؼتمذات ٍ هزاعن ًبظز ثِ اهز  گَیذ:وٌذ ٍ هیاهیل دٍروین ثِ اخشای هتؾىلِ دیي اؽبرُ هی

عبسد. اس ًظز اٍ دیي اعبعبً دّذ، ٍ اس آًْب یه خوغ یب خبهؼِ اخاللی هیهمذط اعت وِ اًغبًْب را ثْن پیًَذ هی

 یه ٍالؼیت اختوبػی اعت ٍ اهز اختوبػی فزاتز اس اهز ًفغبًی ٍ رٍاًی )ثِ هؼٌبی افبلت فزدی آى( اعت.
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 ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر

 استان هرمسگان

 

-ای اس ثبٍرّبعت ٍ ایي ثبٍرّب هؼوَالً تَعظ ولوبت ثیبى هیاعت وِ دیي ؽبهل هدوَػِ ریوَى آرٍى هؼتمذ

آیٌذ وِ ون ٍ ثیؼ ؽىل دعتگبُ فىزی ثِ خَد گزفتِ ٍ فمغش ثب اػوبلی وِ ای درهیؽًَذ. یؼٌی ثقَرت اًذیؾِ

 .گزددهبًذ ٍ هؾخـ هیّبی تدزثِ آًْب ّغتٌذ سًذُ هیّبی ثبٍرّب ٍ ؽیَُهظبّز ٍ خلَُ

احىبم ٍ تىبلیف؛ وِ روي دٍم ثِ  -2اػتمبدات ٍ  -1داًذ: هحوذ تمی خؼفزی دیي را دارای دٍ روي اعبعی هی

 ؽَد.دٍ ثخؼ اخاللیبت ٍ احىبم فمْی تمغین هی

 

 هذل تحمیك:
ّبی دیٌذاری ٍ رضبیت اس سًذگی )هتغیز هغتمل ٍ ٍاثغتِ( وِ در پضٍّؼ حبضز هَرد عٌدؼ لزار هَلفِ

 لبلت هذل سیز ثِ تقَیز درآهذُ اعت. اًذ درگزفتِ

 

 

 دیٌذاری                                                      تذاٍم سًذگی                                               

 

 
 

 فزضیبت پضٍّؼ:

 یبثذ.ّز چمذر ثؼذ اػتمبدی دیي افشایؼ یبثذ، تذاٍم سًذگی افشایؼ هی -

 یبثذ.ثؼذ هٌبعىی دیي افشایؼ یبثذ، تذاٍم سًذگی افشایؼ هیّز چمذر  -

 یبثذ.ّز چمذر ثؼذ تدزثی دیي افشایؼ یبثذ، تذاٍم سًذگی افشایؼ هی -

 یبثذ.ّز چمذر ثؼذ پیبهذی دیي افشایؼ یبثذ، تذاٍم سًذگی افشایؼ هی -
 

                   

 رٍػ ٍ اثشار تحمیك:

 پبعخ ثَد. - عبختِ ثغتِ ی هحمك تِ ٍ اثشار گزدآٍری اعالػبت، پزعؾٌبهِپضٍّؼ ثِ رٍػ پیوبیؾی اًدبم گزف

ًفز اس افزاد ًوًَِ تَسیغ ؽذ  31ی تذٍیي ؽذُ اثتذا ثِ عَر تقبدفی ثیي  ثزای تؼییي رٍایی ٍ پبیبیی، پزعؾٌبهِ

 ی ًْبیی تذٍیي ؽذ.  آٍری ٍ ارسیبثی آى، اؽىبالت آؽىبر ؽذُ افالح ٍ پزعؾٌبهِ ٍ پظ اس خوغ

 

 خبهؼِ ٍ ًوًَِ آهبری:

ای  گیزی ثِ رٍػ خَؽِ خبهؼِ آهبری در تحمیك فَق ػجبرت اعت اس ولیِ هتبّلیي ؽْزعتبى ثدغتبى. ًوًَِ

 ای اًدبم ؽذ. چٌذ هزحلِ

 ّب: یبفتِ

 111ًوًَِ( تَسیغ ؽذ ٍ  11ّبی اًتخبثی )ّب ثِ عَر هغبٍی ثیي هٌغمِ ّبی تَفیفی:پزعؾٌبهِالف( یبفتِ

 آٍری ؽذ. هؾخقبت فزدی پبعخگَیبى ثذیي لزار اعت: هل ؽذُ خوغی وب پزعؾٌبهِ

 بعد اعتقادی دین

 بعد مناسکی دین

 بعد تجربی دین

 بعد پیامدی دین

 رضایت از همسر

 رضایت از محیط زندگی

 رضایت از خود
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 ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر

 استان هرمسگان

 

درفذ  39عبل،  35تب  26% در داهٌِ عٌی 31عبلِ یب پبییٌتز،  25% در داهٌِ عٌی 16% هزد ؛ 51% سى ٍ 51 

عبل  55% در داهٌِ عٌی ثبالتز اس 3عبل ٍ  55تب  46درفذ در داهٌِ عٌی  11عبل،  45تب  36در داهٌِ عٌی 

 ؽتٌذ.لزار دا

 درفذ ثیىبر ثَدُ اًذ. 2% خبًِ دار ٍ 23% دارای ؽغل آساد، 11% وبرهٌذ، 64

%  1% فَق دیپلن ٍ لیغبًظ ٍ 51% راٌّوبیی ٍ دثیزعتبى، 29% اثتذایی، 16% ثیغَاد، 3اس ًظز عغح تحقیالت 

 فَق لیغبًظ یب دوتزا ثَدُ اعت.

درفذ ًیش ثیؾتز اس عی عبل اس  3تب عی عبل ٍ درفذ ثیغت  24% دُ تب ثیغت عبل، 29% ووتز اس دُ عبل، 42

 سًذگی هؾتزوؾبى گذؽتِ اعت.

%  ؽؼ تب ًِ عبل 18% عِ تب ؽؼ عبل، 37%  تفبٍت عي پبعخگَیبى ثب ّوغزاًؾبى ووتز اس عِ عبل ، 34در 

 اًذ.% ًِ عبل ٍ یب ثیؾتز ثب ّوغزاًؾبى اختالف عٌی داؽت7ٍِ 

 ّبی هزثَط ثِ فزضیِ پضٍّؼ: ة( یبفتِ

 (: رابطٍ َمبستگی بیه بعد اعتقادی دیه ي تدايم زودگی1ديل شمارٌ )ج

 تدايم زودگی 

 Pearson correlation sig ثؼذ اػتمبدی دیي

1.455 1.111 

 

% راثغِ هؼٌبداری ثیي دٍ هتغیز 99در عغح اعویٌبى   sigّبی ثذعت آهذُ ثب تَخِ ثِ همذار ثزاعبط دادُ

                                                           ٍخَد دارد.   « تذاٍم سًذگی»ٍ « ثؼذ اػتمبدی دیي»

 

 (: رابطٍ َمبستگی بیه بعد مىاسکی دیه ي تدايم زودگی2جديل شمارٌ )

 تدايم زودگی 

 Pearson correlation sig ثؼذ هٌبعىی دیي

1.174- 1.498 

 

ٍ « ثؼذ هٌبعىی دیي»راثغِ هؼٌبداری ثیي دٍ هتغیز   sigّبی ثذعت آهذُ ثب تَخِ ثِ همذار ثزاعبط دادُ

                          ٍخَد ًذارد.   « تذاٍم سًذگی»

                                 

 ی دیه ي تدايم زودگی(: رابطٍ َمبستگی بیه بعد تجرب3جديل شمارٌ )

 تذاٍم سًذگی 

 Pearson correlation sig ثؼذ تدزثی دیي

1.386 1.111 
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 ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر

 استان هرمسگان

 

% راثغِ هؼٌبداری ثیي دٍ هتغیز 99در عغح اعویٌبى   sigّبی ثذعت آهذُ ثب تَخِ ثِ همذار ثزاعبط دادُ

                                                        ٍخَد دارد.   « تذاٍم سًذگی»ٍ « ثؼذ تدزثی دیي»

 

 (: رابطٍ َمبستگی بیه بعد پیامدی دیه ي تدايم زودگی4جديل شمارٌ )

 تذاٍم سًذگی 

 Pearson correlation sig ثؼذ پیبهذی دیي

1.452 1.111 

 

% راثغِ هؼٌبداری ثیي دٍ هتغیز 99در عغح اعویٌبى   sigّبی ثذعت آهذُ ثب تَخِ ثِ همذار ثزاعبط دادُ

                                                          ٍخَد دارد.   « تذاٍم سًذگی»ٍ « ثؼذ پیبهذی دیي»

 

 داری ي تدايم زودگی(: رابطٍ َمبستگی بیه دیه5جديل شمارٌ )

 تذاٍم سًذگی 

 Pearson correlation sig داریدیي

1.421 1.111 

 

« داریدیي»% ثیي دٍ هتغیز 99در عغح اعویٌبى   sigخِ ثِ همذار ّبی ثذعت آهذُ ثب تَثزاعبط دادُ

                                                           راثغِ هؼٌبداری ٍخَد دارد.   « تذاٍم سًذگی»ثغَرولی ٍ 

 

 گیزی:ثحث ٍ ًتیدِ

ٍ پیبهذی دیي ثز تذاٍم سًذگی  دّذ وِ اثؼبد اػتمبدی، تدزثیًتبیدی وِ استحمیك فَق ثذعت آهذ ًؾبى هی

تبثیز هغتمین داؽتِ ٍ  ثؼذ هٌبعىی دیي ثز تذاٍم سًذگی تبثیز خبفی ًذارد. ّوچٌیي ثغَرولی دیٌذاری ثز 

 تذاٍم سًذگی سٍخیي تبثیز هغتمین دارد. 

 ثِ تَخِ ثیؾتز، تؼْذ ایدبد عزیك اس هذّت ؽَد عجت اعت هوىي هذّجی هزاعن اًدبم ثِ سٍخیي ثَدى همیذ

 ایدبد دلیل ثِ ًیش ٍ سًبؽَیی چْبرچَة اس خبرج رٍاثظ در ووتز درگیزی سًذگی، السهِ ػٌَاى ثِ اسدٍاج

. ؽَد اسدٍاج در ثجبت ٍ رضبیت افشایؼ ٍ یىذیگز ثب تضبد ٍ هخبلفت وبّؼ ثِ هٌدز افزاد، در هذّجی اػتمبدات

 دّذ هی ًؾبى وٌٌذ، هی ارػگش اسدٍاخؾبى در را ثیؾتزی خٌغی رضبیت هذّجی ّبی سٍج وِ حمیمت ایي

 تمذیظ» حبفل سًبؽَیی، دیزپبیی ٍ عبسگبری گفت تَاى هی. ّغتٌذ هزتجظ یىذیگز ثب خٌغی راثغِ ٍ هذّت

 وغبًی ثِ ًغجت ؽوبرًذ هی همذط پیوبًی را خَد اسدٍاج وِ ّبیی سٍج وِ هؼٌی ایي ثِ. اعت «خبًَادُ ًْبد

  . ّغتٌذ ٍفبدارتز یىذیگز ثِ ٍ تز راضی خَیؼ اسدٍاج اس ًیغتٌذ، لبئل هذّجی هؼٌبی خَد پیًَذ ثزای وِ

 ثِ سٍخیي، ارتجبعبت ثز دیي اثزگذاری وِ گزفت ًتیدِ تَاى هی سهیٌِ، ایي در هختلف هغبلؼبت هزٍر ثب ثٌبثزایي،

 سًذگی ًتبیح رٍی تَاًذ هی وِ اعت ؽٌبختی رٍاى ًیزٍی یه دیي سیزا گزدد، هی ثز دیي حمیمت ٍ هبّیت

 هؼٌَی، ٍ اخاللی ّبی ارسػ ؽبهل وِ اعت یبفتِ عبسهبى اػتمبدی عیغتن یه دیي. گذارد أثیزت اًغبًی

. اعت آعوبًی ّبی آهَسُ ٍ ّب وتبة ثبالتز، ًیزٍی یه یب ٍ خذاًٍذ ثِ اػتمبد خوؼی، دعتِ ّبی ػجبدت ّب، آییي

 در گزٍّی ٍاثغتگی ایدبد بث ّوچٌیي. وٌذ هی فزاّن خبًَادگی سًذگی ثزای اعتبًذاردّبیی ٍ دعتَرات هذّت،
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 تمَیت ثِ هؼٌبدار، هزاعن ٍ هٌبعه ثزپبیی ثب ًوَدُ، حوبیت خَثی ثِ را ایوبًی اختوبع ثحزاًی، ّبی سهبى

 پزداختِ، خبًَادُ اػضبی اًغدبم ٍ یىپبرچگی ثِ رٍ ایي اس وٌذ هی ووه ّب خبًَادُ ٍ اؽخبؿ هیبى ارتجبعبت

  وزدُ ثزلزار ارتجبط ّوذیگز ثب هؼیي ارتجبعی الگَّبی عزیك اس سٍخیي. وٌذ هی افالح را آًْب فزدی هیبى رٍاثظ

 خبًَادگی سًذگی ویفیت ٍیضُ ثِ سًذگی، رٍاثظ در هْوی هثجت پیبهذّبی هؼٌَیت ٍ دیي تزتیت، ایي ثِ ٍ ،

 .اعت داؽتِ

، ثبیذ هذّت ٍ ثٌبثزایي هؾبٍراى ٍ دیگز هتخققیٌی وِ در سهیٌِ هغبئل هزثَط ثِ خبًَادُ، فؼبلیت هی وٌٌذ

هؼٌَیت را ثِ ػٌَاى یه هتغیز هْن ٍ تبثیز گذار در ووه وزدى ثِ خبًَادُ ّب ٍ دادى رٌّوَد ثِ آًْب در ًظز 

ثگیزًذ ٍ اس هؾبٍرُ ٍ رٍاى درهبًی هذّجی وِ هی تَاًذ در خبهؼِ هب وبرثزد ػولی داؽتِ ثبؽذ، اعتفبدُ ًوبیٌذ. 

 یؽَد دادى آهَسػ همذهبت ی، پیؾٌْبد هیگبری سًبؽَیدر عبس هذّت ثب تَخِ ثِ ًمؼ هَثزّوچٌیي، 

در داًؾگبّْب ٍ هذارط  ،اسدٍاج ٍ هتبّل یدر آعتبًِ  ٍ پغزاى ٍ تبثیز دیي ثزآى ثِ دختزاى ییسًبؽَ یعبسگبر

 ی، پیؾٌْبد هی ؽَدسًبؽَی یّوچٌیي ثب تَخِ ثِ ًمؼ پزاّویت دیي در عبسگبر .هَرد تبویذ لزار گیزد

تب  لزار گیزد یاهَر اختوبػ یدر راط ثزًبهِ ریش ی،سًبؽَی عبسگبری ثب دیي راثغِ هَرد در  ییّب وبرگبُ یثزگشار

 ثتَاى در خْت افشایؼ عالهت رٍاى در ثیي افزاد خبهؼِ گبم ثزداؽت. 
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