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  استان ايالم     موانع و مشكالت ازدواج جوانان

 
 ∗بهروز سپيدنامه

 

تمامي .   در بين تمامي نهادها، سازمان ها و تأسيسات اجتماعي، خانواده نقش و اهميتي خاص و بسزا دارد                  :مقدمه
پيدايش .  آنان كه در باب سازمان جامعه انديشيده اند، بر خانواده و اهميت حياتي آن براي جامعه تأكيد ورزيده اند                  

تاخير در سن ازدواج، زمان پيدايش نهاد خانواده را به            .   قراردادي اجتماعي به نام ازدواج است       نهاد خانواده مالزم  
 .تاخير انداخته و به همان نسبت سبب پيدايش آسيب هاي اجتماعي مي گردد

 و   اين مقاله كه برايند پژوهشي پيمايشي است، به بررسي موانع و مشكالت ازدواج جوانان ايالمي مي    پردازد                 :هدف
 مهمترين موانع ازدواج جوانان استان ايالم بر اساس اولويت كدامند؟ : تالش مي كند به اين پرسش پاسخ دهد

جامعه ي آماري شامل تمامي جوانان استان ايالم و         .   روش پژوهش مورد استفاده، توصيفي ـ كاربردي است         :روش
 نمونه گيري متناسب با حجم انتخاب و از            نفربرآورد، كه با روش     420حجم نمونه  آماري طبق فرمول كوكران         

براي تجزيه و تحليل داده ها از        .  طريق پرسشنامه محقق ساخته نسبت اطالعات مورد نيازي جمع آوري گرديد             
 .آزمون تي استيودنت، فريدمن و رگرسيون چند متغيره استفاده گرديد

موانع اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي،     :   اهميت  در اين پژوهش، جوانان مهم ترين موانع ازدواج را به ترتيب             :نتايج
مهمترين موانع افتصادي، مسأله اشتغال، مسكن، هزينه هاي قبل و بعد از ازدواج                   .  دولتي و فردي دانسته اند    

 .دانسته اند
از دست دادن فرصت هاي شغلي به قصد يافتن مشاغل با منزلت از             :  مهمترين موانع اجتماعي ازدواج از نظر جوانان      

ردان، افزايش سطح تحصيلي زنان، آشنايي اندك با روحيات جنس مخالف، سختگيري خانواده ها و قاعده                  سوي م 
 .كسب رضايت والدين مي باشد

مهمترين موانع فرهنگي ازدواج جوانان، رسم مهريه سنگين، توقعات باالي خانواده ها، قاعده ازدواج بر اساس نوبت                  
 .اگير مي باشندسني در فرزندان هم جنس و رسوم دست و پ

جوانان مهمترين موانع دولتي ازدواج را نبود مكان هاي مناسب و تعريف شده جهت آشنايي جوانان، ناكارآمدي                     
 .نهادهاي متولي امر ازدواج جوانان و گسترش روابط آزاد جنسي در جامعه تشخيص داده اند

سواس و حساسيت جوانان در انتخاب همسر       از نظر پاسخگويان، مهمترين موانع فردي ازدواج جوانان، سختگيري، و         
 .باشد مي
 

 

 
فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم و عضو هيئت علمي دانشگاه  دانشجوي دكتراي جامعه شناسي فرهنگي نظري پژوهشكده مطالعات ∗

    com.yahoo@bsepidnamehايالم                                         
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، وضعيت تأهل، تأثيري در اولويت بندي ازدواج از نظر جوانان                )شهر، روستا (متغيرهاي جنس، محل سكونت     
اي تنها سن پاسخگو و سطح تحصيالت او قدرت تبيين مدل رگرسيوني پيش               از بين متغيرهاي زمينه   .  نداشته اند

 .اج جوانان را داشته اندبيني موانع ازدو

 يافته هاي به دست آمده تا حد زيادي مويد يافته هاي پژوهش هاي مشابه در زمينه مشكالت و موانع ازدواج                    :بحث
 .جوانان مي باشد
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