
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

                                                                                                          ���� ��� 	
�� �����	������ �����                                                          

                The 6th National Congress on Family Pathology                          

 

 

 597 

 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

  موانع ازدواج جوانان شهر مشهديبررس

 

 ∗ واعظ زادهساجده

 **نوروز نيمروزي ناوخيدكتر 

 ***علي اياسه

  
 

هدف پژوهش حاضر بررسي موانع ازدواج جوانان در شهر مشهد در سطوح فردي، خانوادگي و اجتماعي از                   :  هدف
 .ابعاد عيني و فرهنگي  است

نمونه آماري  .  ستروش تحقيق، روش پيمايش و ابزار آن پرسشنامه ا        .  تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي است     :  روش
ساكن در محدودة شهري    )  دختران( سال   35 تا   22و  )  پسران( سال   35 تا   24 جوان واقع در سنين      564تحقيق را   

گيري خوشه اي با توجه به نقشه بلوكهاي مسكوني شهر            در انتخاب اعضاي نمونه، از روش نمونه       .  مشهد تشكيل مي دهند  
  .مشهد استفاده شد

جوانان در سنين   .  حقيق، جوانان مشهدي ازدواج را در حد بسيار باال ضروري مي دانند              بر اساس نتايج ت    :  نتايج
همچنين تأكيد  .  باالتر، تحصيالت بيشتر، داراي شغل و بدون مشكل خدمت سربازي بيشتر اقدام به ازدواج مي كنند              

، نگرش  )دختران(زدواج  خانواده بر رعايت ترتيب سني فرزندان در ازدواج، ضرورت ازدواج، سن مورد نظر براي ا                  
پسران به جنس مخالف، توانايي در پيداكردن همسر، احتمال موفقيت در ازدواج، كمك خانواده در انتخاب همسر،                  

 . پايگاه اجتماعي و محدود كننده دانستن ازدواج، بر اقدام به ازدواج اثر دارند

علت اين امر را شايد بتوان به عواملي چون            .  پايينضرورت ازدواج در ميان جوانان باالست، اما اقدام به ازدواج                :  بحث
 تغييرات  ،دور شدن از اعتقادات عميق    ،   تامينهاي اقتصادي  ن نبود ، با زنان و مردان در گذشته         زنان امروز     و   تفاوتهاي مردان 

 موضوعي  نقش نيازهاي مادي و اقتصادي زندگي نيز       .   مربوط دانست   مادي شدن زندگيها     و  و تحريفات در آداب و رسوم      
يافته هاي تحقيق در مجموع گوياي اين مطلب اند كه ازدواج جوانان كمتر متاثر از عوامل خانوادگي و اجتماعي                   .  ست ا هييبد

به نظر مي رسد نقش خانواده ها به ويژه در ازدواج پسران بسيار كمرنگ شده باشد و                  .  و بيشتر متاثر از عوامل شخصي است       
رود در رابطه با زمان ازدواج و انتخاب همسر تا حد زيادي              ه معموال خالف آن تصور مي      در عوض، جوانان، حتي دختران ك      

   . خود مختار مي باشند

 . ازدواج، جوانان، انتخاب همسر، سن ازدواج، موانع ازدواج، اقدام به ازدواج، نگرشهاي فرهنگي: هاكليدواژه
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