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ش دانشجويان پسر و دختر مجرد دانشگاه هاي استان همدان به ازدواج و بررسي معيارها و ميزان گراي

  عوامل مؤثر بر آن

   3و محمود صلواتي 2، علي محمد برنا1سعيد گودرزي

  چكيده

بررسي معيارها و ميزان گرايش دانشجويان پسر و دختر « : موضوعي كه در اين مقاله مطرح شده عبارت است از

جامعه ي آماري اين تحقيق را كليه ي . »ان به ازدواج و عوامل مؤثر بر آنمجرد دانشگاه هاي استان همد

روش پژوهش در اين تحقيق، . تشكيل مي دادند 1387دانشجويان پسر و دختر مجرد استان همدان در سال 

روش نمونه گيري اين تحقيق نيز، . پيمايشي و تكنيك جمع آوري اطالعات هم پرسشنامه ي محقق ساخته است

درصد تاحدودي،  2/20درصد پاسخگويان كم، 3/0نتايج نشان مي دهند كه . مونه گيري تصادفي ساده استروش ن

همچنين اولين اولويت دانشجويان براي  .درصد خيلي زياد نسبت به ازدواج گرايش داشته اند 5/4درصد زياد و  75

مهم  .گذشت و ايثار ق،، صداقت، عشتناسب سني داشتن شغل و درآمد،: انتخاب همسر به ترتيب عبارت بودند از

نبود درآمد و بيكاري، عدم : ترين مشكل ازدواج دانشجويان مجرد براي انتخاب همسر هم به ترتيب عبارت بودند از

صداقت طرف مقابل، عدم اعتماد كافي به جنس مخالف، مشكل مسكن، باال بودن توقعات طرفين، باال بودن مهريه 

در ضمن نتايج نشان مي دهند بين متغيرهاي سن، ميزان درآمد خانواده، تعداد . نداشتن شناخت از همديگر و

اعضاي خانواده، ميزان رضايت از زندگي، طرز فكر پاسخگو درباره ي جنس مخالف، جنسيت و توان مالي با ميزان 

 .گرايش به ازدواج رابطه ي معناداري وجود دارد

   .گرايش، ازدواج، دانشجو: كليد واژه ها 

 

                                                 
1 عضو هيأت علمي  دانشگاه پيام نور مركز تويسركان،  . sgoodarzi1355 @ yahoo.com 

  
2 . عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تويسركان.   
3   . مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد تويسركان. 
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  قدمهم

پايه هاي اساسي خانواده را، پيوند مقدس و سنت ديرينه اي تشكيل مي دهد كه در آن زن و 

بني جمالي و           . (مرد  بر اساس يك تعهد قانوني، شرعي، اجتماعي و عاطفي، پيمان مي بندند

ازدواج محيط مقدس، با صفا و به تعبير قرآن محل سكون و آرامش ) 144:1383همكاران ،

ازدواج مقدمه ي تشكيل خانواده است، بنابراين نهاد ازدواج ) 21سوره ي روم، آيه ي . (تاس

به عقيده ي بسياري از جامعه شناسان، ازدواج به عنوان .... مقدم بر نهاد خانواده خواهد بود 

چرا كه خانواده با ازدواج شروع مي شود و بدون وجود . بخشي از نهاد خانواده تلقي مي شود

در ازدواج زن و ) 1-2: 1377مهدوي، . (ج، خانواده مفهوم چندان روشني نخواهد داشتازدوا

مرد از طريق يك نيروي رمزي ناشي شده از غرايز، آيين، شعاير و عشق، به هم جذب شده و به 

 Landis(طور آزادانه و كامل تسليم همديگر مي شوند تا واحدي به نام خانواده را ايجاد كنند 

,1975 .(  

سوي ديگر انتخاب همسر هميشه در طول تاريخ مورد توجه فرهنگ هاي مختلف بوده است  از

و هر جامعه اي بر اساس شرايط و مقتضيات خود قواعد و مقرراتي را براي كنترل و نظارت بر 

انتخاب همسر در زمان هاي مختلف و در جوامع گوناگون به صورت هاي . آن ايجاد كرده است

ما، هيچ گاه از تأثير جامعه و شرايط اجتماعي بركنار نبوده است و همواره ا. مختلف بوده است

  .عوامل اجتماعي، ميزان ازدواج، نوع ازدواج و معيارهاي انتخاب همسر را تحت تأثير قرار داده اند

در بسياري از تحقيقات انجام گرفته در مورد ازدواج، نتايج نشان مي دهند كه نظام سنتي 

؛ باس، شكلفورد، كركپاتريك و 1989باس، (در كشورهاي غربي توسعه يافته  انتخاب همسر، هم

و مارتين، اسپكتر،  1995؛كالركبرگ، استولزنبرگ و ويت،  1995؛ آمتو و بوت ، 2001الرسن، 
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، هم در جوامع غير غربي توسعه يافته، مثل ژاپن و چين و هم در )2003مارتين ومارتين، 

دچار دگرگوني اساسي شده ) 1996مالهوترا و تسيو، (د مالزي كشورهاي در حال توسعه، مانن

ايندگرگوني ها شامل باال رفتن سن ازدواج، تغيير نقش زن، رواج روابط جنسي قبل از . است

البته نه به شدت كشورهاي (كشور ايران هم . مي باشند... ازدواج، لزوم عشق براي ازدواج و 

شرايط مشكل » مسأله ي اجتماعي ازدواج « ه ي ما نيز در جامع. از اين امر مجزا نيست) ديگر

زايي ايجاد كرده و رنج و محنتي براي بخش قابل توجهي از مردم يعني جوانان، به عنوان بزرگ 

ترين و مهم ترين گروه اجتماعي و جمعيتي جامعه ي ما، و خانواده هاي آن ها ايجاد كرده 

ده و پيامدهاي اجتماعي مختلف در ابعاد اين وضعيت موجب تضعيف بنيان خانواده ش. است

بنابراين مقاله ي حاضر درصدد بررسي ). 83- 84: 1383صادقي، (منفي در پي داشته است 

معيارها و ميزان گرايش دانشجويان مجرد استان همدان به ازدواج و شناخت مشكالت و مسايل 

ه عواملي با گرايش اين تحقيق به دنبال اين است كه چ. دانشجويان در امر ازدواج است

دانشجويان به ازدواج مرتبط هستند؟ معيارهاي دانشجويان براي ازدواج چيست؟ دانشجويان 

براي ازدواج با چه مشكالتي روبرو هستند؟ و مهم تر از همه اين كه چه راه حل هايي براي اين 

  مشكالت مي توان ارايه نمود؟ 

  چارچوب نظري

تماعي است؛ كه در در طول تاريخ و در هر جامعه شكل، خانواده اولين و مهم ترين نهاد اج

خانواده گروهي از افراد است كه كه با ارتباطات . ساخت، كاركرد يا كنش معين داشته است

خويشاوندي پيوند يافته اند و اعضاي بزرگسال آن مسئوليت مراقبت از كودكان را بر عهده دارند 
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ازدواج : ازدواج را چنين تعريف مي كند1ونكارلس). 15: 1388خرمي دوست و صفي ياري، (

فرآيندي مي باشد از كنش متقابل بين يك مرد و يك زن كه با تحقق بخشيدن به برخي 

همچنين كلود . شرايط قانوني و بر پا داشتن مراسمي براي  برگزاري زناشويي انجام مي گيرد

يا ميان قواعد اجتماعي و ، ازدواج را برخوردي دراماتيك بين فرهنگ و طبيعت، 2لوي استروس

  ).23: 1379نجاتي، ( كشش جنسي مي داند

از تئوري هايي كه مي توان در تحليل موانع ساختاري گرايش به ازدواج استفاده نمود نظريه ي  

مشكالت ازدواج را مي توان با توجه به اختالل يا عدم تعادل بين . نظام اجتماعي پارسونز است

پارسونز در مورد فرايند هسته اي . رهنگي مورد بررسي قرار داددو خرده نظام اقتصادي و ف

شدن خانواده به بيان اهميت شغل پرداخته و بر اساس متغيرهاي الگويي خويش آن را ناشي از 

به نظر وي يكي از آثار پيچيدگي . ماهيت نظام تقسيم كار در جوامع صنعتي جديد مي داند

از طرف ديگر پايگاه شغلي . پايگاه اجتماعي مي سازدنظام اين است كه از شغل يك ركن اصلي 

مجدالدين، (يك فرد عموماً حاصل يك فرايند طوالني سرمايه گذاري و آموزش مي باشد 

جوانان غالباً زماني ازدواج مي . به اين ترتيب، شغل در سن ازدواج مؤثر است). 111: 1386

جتماعي خود از عهده ي تأمين معاش كنند كه يقين داشته باشند طبق آداب و رسوم طبقه ي ا

خانواده بر مي آيند و چون افراد نمي توانند در سنين معيني درآمد كافي داشته باشند، نوع 

در نتيجه سن ازدواج براي طبقات مرفه، باالتر و براي طبقات پايين . شغل اهميت پيدا مي كند

باشد، ازدواج زودرس تر خواهد شايد بتوان گفت هر قدر سطح زندگي پايين تر . تر، كمتر است

                                                 
1. G. karlsson 
2  . C. Leui- strauss 
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بنابراين ازدواج و تشكيل خانواده حاصل تعامل تمامي خرده نظام ). 221: 1348جمشيد، (بود 

همچنين . هاي جامعه با يكديگر است و براي ازدواج، شغل، درآمد و مسكن ضروري است

زمينه ي  يكي ديگر از تئوري هايي كه در. آموزش و كسب تخصص نيز مقدمه ي الزم آن است

به اعتقاد ريمون آرون آنومي . تحقيق حاضر داراي كاربرد است تئوري آنومي دوركيم است

زماني ايجاد مي شود كه معيارهاي روشني براي راهنمايي رفتار در حوزه ي معيني از زندگي 

طبق اين تئوري و با توجه به ). 365: 1364آرون، (وجود ندارد ) گرايش به ازدواج(اجتماعي 

يط كنوني جامعه مي توان استنباط نمود كه در شرايط حاضر جوانان تعريف روشني از شرا

گاه معيارهاي آن ها جهت انتخاب همسر، با يكديگر . مالك ها و معيارهاي انتخاب همسر ندارند

رتبه بندي مالك ها و اهم في االهم كردن  جوان قادر به. همخواني نداشته و حتي متضاد است

  .ند و انتظار دارند يك فرد تمام مالك هاي مطرح در جامعه را داشته باشدآن ها نمي باش

   پيشينه ي تحقيق 

جوانان ) درصد 64(نشان مي دهد كه بيش از سه پنجم ) 1383(يافته هاي تحقيق صادقي 

. معتقد بوده اند كه موقعيت مناسب براي ازدواج پسران، بعد از اشتغال به كار فراهم مي گردد

درصد دارا بودن شرايط مالي مناسب را به عنوان موقعيت ايده آل براي  22ي بعدي، در مرتبه 

درصد جوانان نمونه معتقد بوده اند كه موقعيت ايده  86بنابراين . ازدواج پسران ذكر كرده اند

آل براي ازدواج جوانان پسر، بعد از اشتغال به كار و دارا بودن شرايط مالي مناسب فراهم مي 

  .شود

نين نتايج نشان مي دهد جنسيت، سطح تحصيالت، محل سكونت، وضع فعاليت و  گروه همچ

. قومي از عوامل مؤثر بر نگرش افراد در خصوص موقعيت ايده آل براي ازدواج پسران بوده است
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نمونه ي مورد ) درصد 35(در خصوص موقعيت ايده آل براي ازدواج دختران، اكثر جوانان 

حصيالت متوسطه را موقعيت ايده آل براي ازدواج دانسته اند و در مرتبه بررسي، ازدواج بعد از ت

درصد ازدواج بعد از تحصيالت عالي را موقعيت مناسب براي ازدواج دختران  5/20ي بعدي، 

بنابراين، درصد قابل توجهي، ادامه ي تحصيل دانشگاهي را بر ازدواج زودرس . اعالم نموده اند

فته ها بيانگر اين هستند كه سطح تحصيالت، محل سكونت، وضع در ضمن يا. ترجيح مي دهند

فعاليت و گروه قومي از عوامل مؤثر بر نگرش افراد در خصوص موقعيت ايده آل براي ازدواج 

همچنين نتايج اين تحقيق نشان مي دهد بيكاري و نداشتن شغل دايم . دختران  بوده است

، )درصد 4/15(، مشكل تهيه ي مسكن )صددر4/17(، پيدا نكردن فرد مناسب )درصد 4/34(

، مشكل تهيه ي )درصد 5/8(، دخالت و سخت گيري والدين )درصد 1/12(سنگين بودن مهريه 

 1(، ساير موارد )درصد 1(، بيكاري دختر )درصد 2/3(، ادامه ي تحصيالت )درصد 4/6(جهيزيه 

دختران . ر بوده استمهم ترين مسايل و مشكالت ازدواج جوانان مجرد پس به ترتيب) درصد

 5/16(، پيدا نكردن فرد مناسب )درصد 3/30(مجرد نيز بيكاري و نداشتن شغل دايم پسران 

 3/11(، مشكل تهيه ي جهيزيه )درصد 8/12(، عدم انتخاب همسر از سوي دختران )درصد

، )درصد 6/9(، دخالت و سخت گيري والدين )درصد 10(، مشكل تهيه ي مسكن )درصد

را ) درصد 7/1(و بيكاري دختر ) درصد 4/2(، ادامه ي تحصيل )درصد 9/3(مهريه سنگين بودن 

  .    به عنوان مهم ترين مسايل و مشكالت خود در ازدواج ذكر كرده اند

  :مهم ترين مشكل ازدواج پاسخگويان به چهار دسته ي تقسيم مي شوند) 1377(در تحقيق مهدوي 

  .... فقدان امكان تأمين مخارج زندگي و مشكالت شخصي؛ مانند مشكل اشتغال، ) الف
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مشكالت مربوط به شرايط همسر؛ مانند خودداري خانواده ي داماد از قبول مهريه ي ) ب

  ... سنگين تعيين شده از سوي خانواده ي عروس، مخالفت پسران با اشتغال بعد از ازدواج دختران و 

توافق اخالقي بين زوجين قبل از  فرهنگي مربوط به فرد؛ مانند لزوم -مشكالت اجتماعي) پ 

  ...تشكيل خانواده، تمايل به برخورداري از مسكن مستقل و 

فرهنگي مربوط به همسر؛ مانند حساس بودن دختر نسبت به پايين  -مشكالت اجتماعي) ت 

  ...  تر بودن ميزان تحصيالت داماد، قرار دادن شرط زندگي با خانواده ي همسر و 

گزارش مي دهد مهم ترين معيارهاي ازدواج از ) 1384(تحقيق خود رضائيان لنگرودي در 

  : ديدگاه والدين دانشجويان عبارت بوده اند از

          عدم اعتياد      ) نداشتن ارتباط جنسي قبل از ازدواج؛    پ) ايمان و دينداري؛   ب) الف

  سالمت رواني؛  ) ج                                   اخالق نيكو؛ ) ث             توافق اخالقي؛      ) ت

گذشت و ايثار؛        ) وفاداري طرفين؛                             خ) ح  عفت و نجابت؛   ) چ

  . صداقت) اصالت خانوادگي؛                             ر) درك و فهم؛            ذ) د

انجام گرفته، اساسي ترين معضل در ) 1374(در مطالعه اي كه در دانشگاه علوم پزشكي ايران 

امر ازدواج بين دانشجويان، مشكالت اقتصادي بوده است و مهم ترين علت كاهش ازدواج در 

دوران دانشجويي در مطالعه ي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند علل اقتصادي، عدم اطمينان به 

- 146: 1374همكاران،  ميري، و. (آينده ي شغلي و عدم شناخت كامل همسر ذكر شده است

بررسي عوامل مؤثر بر ميزان رضايت از زندگي و عوامل « در مطالعه اي كه تحت عنوان ). 144

مؤثر در انتخاب همسر در دانشجويان دختر متأهل دانشگاه هاي علوم پزشكي و شهيد باهنر 

قه ي صورت گرفته، نشان داده است كه بين هم سطح بودن از لحاظ طب1374در سال » كرمان
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حافظي . (اجتماعي و داشتن اشتراك عقايد با رضايت از زندگي ارتباط معنادار زيادي وجود دارد

  ).1374و درتاج، 

در بررسي ديدگاه هاي دانشجويان دانشگاه علوم ) 1380(محمد علي حرازي و همكارانش 

كه عوامل پزشكي شهيد صدوقي يزد پيرامون عوامل مؤثر بر ازدواج به اين نتيجه رسيده اند 

در اين تحقيق اكثر متأهلين انگيزه ي . معنوي و اخالقي نقش موثري در زندگي زناشويي دارد

مجردين نيز . ازدواج خود را آسايش و تكامل روحي و پاسخ به ارضاي غرايز فطري ذكر كرده اند

اساسي ترين مشكل ازدواج را عدم يافتن فرد مناسب با توجه به معيارهاي خود دانسته و 

در مجموع . همچنين اكثريت آنها علت عدم ازدواج را نگراني از افت تحصيلي ذكر كرده اند

  :صفات اصلي همسر ايده ال براي دانشجويان به ترتيب عبارت بوده اند از

  مسئوليت پذيري؛ ) خوش اخالق بودن؛                   پ) با ايمان بودن؛             ب) الف

  .وجاهت و زيبايي) ث          وفاداري؛          ) ت

در تحقيقات خود به بررسي رابطه ي بين  2001نيز در سال 3، براكت و هريسون2، پروت1مولينز

نتايج تحقيق آنها نشان داده بين اين دو متغير رابطه ي معناداري . ازدواج و دين پرداختند

  .وجود دارد

  

  

  

                                                 
1.  Mullins 
2. proett 
3. Harissom   & Breckett 
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  روش

آن هم كليه ي دانشجويان مجرد  2ي آماريو جامعه  1روش تحقيق در اين پژوهش، پيمايشي 

همچنين از پرسشنامه ي محقق ساخته . بوده است 1387دختر و پسر استان همدان در سال 

در اين تحقيق به دليل اين كه تعداد جامعه . براي  جمع آوري اطالعات استفاده شده است

خاب نمونه ها استفاده آماري مشخص و محدود بود، از روش نمونه گيري تصادفي ساده براي انت

  .نفر تعيين گرديد 400حجم   نمونه ي تحقيق نيز . شد

   4و قابليت اعتماد 3چگونگي تأمين اعتبار

براي تأمين اعتبار دروني پرسشنامه سعي شد از طريق مراجعه به داوران، اعتبار : اعتبار) الف

عتبار بيروني هم سعي شد براي تعيين ا. تأمين گردد) گرايش به ازدواج(دروني متغير وابسته 

  . تناسب بين حجم نمونه و حجم جامعه برقرار باشد

براي باال بردن قابليت اعتماد سؤاالت پرسشنامه در اين تحقيق اقدامات زير : 5قابليت اعتماد

  :صورت گرفت

سعي شد پس از بررسي دوباره ي پرسشنامه، سؤاالت به صورتي واضح و روشن مطرح گردند ) 1

  .ه ابهامي نداشته باشندتا هيچ گون

 .سعي شد كه در زمان كد گذاري سؤاالت، به يك سوال واحد كدهاي متفاوتي داده نشود) 2

  .سعي شد به جاي شاخص هاي يك گويه اي از شاخص هاي چند گويه اي استفاده شود) 3

                                                 
1. Survey  
2. population 
3  Validity 
4. Reliability 
5. Reliability 
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دارآن استفاده شد، كه مق 1براي محاسبه ي ميزان قابليت اعتماد سؤاالت از روش آلفاي كرونباخ

  .شد 91/0برابر با 

  فرضيات تحقيق

  .بين سن پاسخگو و گرايش او به ازدواج رابطه ي معنادار وجود دارد) 1

بين ميزان درآمد خانواده ي پاسخگو و گرايش پاسخگو به ازدواج رابطه ي معنادار وجود ) 2

  .دارد

  .ر وجود داردبين نوع شغل والدين پاسخگو و گرايش پاسخگو به ازدواج تفاوت معنادا) 3

  .بين تحصيالت والدين پاسخگو و گرايش پاسخگو به ازدواج رابطه ي معنادار وجود دارد) 4

  .بين سن والدين پاسخگو و گرايش پاسخگو به ازدواج رابطه ي معنادار وجود دارد) 5

بين تعداد اعضاي خانواده ي پاسخگو و گرايش پاسخگو به ازدواج رابطه ي معنادار وجود ) 6

  .دارد

  .بين ميزان رضايت پاسخگو از زندگي و گرايش او به ازدواج رابطه ي معنادار وجود دارد) 7

بين طرز فكر پاسخگو درباره ي جنس مخالف و گرايش او به ازدواج رابطه ي معنادار وجود ) 8

  .دارد

  .بين جنسيت پاسخگو و گرايش او به ازدواج تفاوت معنادار وجود دارد) 9

  . آمد پاسخگو و گرايش او به ازدواج رابطه ي معنادار وجود داردبين ميزان در) 10

  

  تعريف متغيرها 

                                                 
1. cronbach's  Alpha  method 
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تقوي، (تعداد سال ها و ماه ها و احياناً روزهايي است كه از عمر يك فرد مي گذرد  :1سن

1374 :51.(   

مجموعه افرادي كه رابطه ي خويشاوندي با هم داشته، هم سفره يا هم خرج باشند و  :خانواده

ير يك سقف و يا واحد مسكوني سكونت داشته باشند، تشكيل يك خانواده را مي دهند              در ز

  ).20: 1379شيراني بيدآبادي، (

منظور از درآمد خانواده، كليه ي پول ها و دارايي هايي است كه در برابر كار، : درآمد خانواده

يا اعضاي ديگر به شكل  دهخانواسرمايه و منابع ديگر در زمان مراجعه ي پرسشگر به رئيس 

  .ماهانه و به طور متوسط تعلق مي گيرد

  .شغل ايفاي نقشي اجتماعي و اقتصادي در مقابل درآمد است: شغل

منظور تعداد كليه ي كساني است كه با همديگر رابطه ي  :تعداد اعضاي خانواده ي پاسخگو

  .شان يكي استخويشاوندي داشته، در يك خانه زندگي مي كنند و دخل و خرج

همان ارزيابي مثبت يا منفي دانشجويان از زندگي خود بر اساس آرزوها، : رضايت از زندگي

خواسته ها و تمايالت فردي، اجتماعي با توجه به دستاوردهاي واقعي و عيني كه از زندگي خود 

  .دريافت نموده، مي باشد

گيدنز، (ان متمايز مي سازد تفاوت هاي بيولوژيك و آناتوميك كه زنان را از مرد :جنسيت

1376 :814 .(  

                                                 
1. age 
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        در زبان التين  Aptusخود از لغت  Attitude. است Attitudeگرايش معادل لفظ  :گرايش

.            رساند مشتق شده است و يك آمادگي ذهني را براي يك عمل خاص مي  )به معناي تطبيق(

ها و آمادگي براي عمل نسبت  احساس  ا،ه گرايش يعني تركيب شناخت) 5: 1372رفيع پور، (

  ).97 :1374  كرچ و كراچفيلد،( به يك چيز معين

  يافته ها

  . درصد زن بوده اند 5/45درصد پاسخگويان مرد و  5/54 )1

 47در حالي كه . سال سن داشته اند 20تا  19درصد پاسخگويان بين  7/38از لحاظ سن ) 2

سال و  29تا  27درصد بين  5/0سال،  26تا  24ن درصد بي 5/12سال،  23تا  21درصد بين 

ميانگين سن پاسخگويان نيز . سال سن داشته اند 35تا  30درصد پاسخگويان بين  3/1تنها 

 .  سال بوده است 21تقريباً 

 5/43درصد خانواده ي پاسخگويان سه الي چهر نفر،  25/29يافته ها نشان مي دهند كه ) 3

درصد نه الي ده نفر عضو  25/11درصد هفت الي هشت نفر و  16درصد  پنج الي شش نفر، 

  . داشته اند

 25/29سال،  50الي 41درصد  52سال،  40الي 30درصد پدر پاسخگويان 25/10سن  )4

. سال بوده است 80الي 71درصد  5/0سال و  70الي 61درصد 8سال،  60الي  51درصد 

درصد مادر  75/32همچنين سن . تسال بوده اس 50ميانگين سن پدر پاسخگويان هم حدود 

 75/0سال و  60الي 51درصد17سال،  50الي 41درصد 5/49سال،  40الي 30پاسخگويان

  .سال بوده است 45ميانگين سن مادر پاسخگويان هم حدود . سال بوده است 70الي 61درصد
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 .پاسخگويان متوسطه بوده است) بيشترين تعداد(درصد  75/36سطح تحصيالت پدر ) 5

درصد 50/24و درصد راهنمايي15درصد ابتدايي،  75/20سطح تحصيالت پدر ين همچن

سطح همچنين  .درصد پدر پاسخگويان هم بي سواد بوده اند 3در ضمن . دانشگاهي بوده است

در حالي كه  .پاسخگويان ابتدايي بوده است) بيشترين تعداد(درصد  75/32تحصيالت مادر  

درصد 25/13و  درصد متوسطه 25/29نمايي، درصد راه 25/21سطح تحصيالت مادر 

  .پاسخگويان هم بي سواد بوده اند مادردرصد  5/3در ضمن  . دانشگاهي بوده است

هزار  200درصد از كل پاسخگويان درآمد خانواده ي شان كمتر از 5/22از نظر ميزان درآمد، ) 6

تا  301درصد بين  25/19هزار تومان،  300تا  201درصد بين  25/14. تومان در ماه بوده است

هزار  600تا  501درصد بين  13هزار تومان،  500تا  401درصد بين  75/14هزار تومان،  400

هزار تومان در ماه  700درصد بيشتر از  75/9هزار تومان و  700تا  601درصد بين 5/6تومان، 

ومان در ماه بوده هزار ت 400/446ميانگين درآمد خانواده ي پاسخگويان هم . درآمد  داشته اند

  .است

درصد از كل پاسخگويان  5/72از نظر ميزان درآمد خود پاسخگويان، نتايج نشان مي دهند 

 200تا  100درصد بين  6هزار تومان،  100درصد كمتر از  5در حالي كه . بدون درآمد بوده اند

هزار  400 تا 301درصد بين  75/3هزار تومان،  300تا  201درصد بين  75/10هزار تومان، 

 75/0هزار تومان و  600تا  501درصد بين  25/0هزار تومان،  500تا  401درصد بين 1تومان، 

ميانگين درآمد پاسخگويان هم . هزار تومان در ماه درآمد داشته اند 600درصد بيشتر از 

  .هزار تومان در ماه بوده است 316/63
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.          دودي به ازدواج گرايش داشته انددرصد پاسخگويان تاح 2/20نتايج نشان مي دهند كه ) 7

درصد گرايش         5/4درصد گرايش زياد و  75درصد پاسخگويان گرايش كم،  3/0در حالي كه 

  .خيلي زياد به ازدواج داشته اند

درصد پاسخگويان تاحدودي از زندگي خود رضايت              31بر طبق يافته ها مي توان گفت كه ) 8

درصد زياد  5/44درصد كم،  6درصد پاسخگويان خيلي كم، 1اين در حالي است كه  .داشته اند

  .درصد خيلي زياد از زندگي خود رضايت داشته اند 5/17و 

اين . درصد پاسخگويان در مورد جنس مخالف خود مردد بوده اند 48نتايج نشان مي دهند  )9

درصد نظر  75/27منفي، درصد نظر 5/16درصد نظر خيلي منفي، 75/0در حالي است كه 

  .درصد نظر خيلي مثبت در مورد جنس مخالف خود داشته اند 7مثبت و  

  :  نتايج نشان مي دهد اولين اولويت دانشجويان براي انتخاب همسر به ترتيب عبارت بودند از) 10

  ؛ )درصد 8/18(تناسب سني ) ب                         ؛)درصد 8/18(داشتن شغل و درآمد  )الف

  ).درصد 3/6(گذشت و ايثار  )؛    ث)درصد 5/6(ق عش) ت         ؛)درصد 3/15(صداقت  )پ

  :همچنين دومين اولويت دانشجويان براي انتخاب همسر به ترتيب عبارت بودند از

          ؛ )درصد 8/10( درك و فهم باال) ؛   پ)درصد 8/17(صداقت ) ؛    ب)درصد 5/18(وفاداري ) الف

  ).درصد 5/6(سالمت رواني ) ؛           ث)درصد3/9(ق عش )ت

نتايج نشان مي دهد مهم ترين مشكل ازدواج دختران و پسران مجرد براي انتخاب همسر ) 11

  : از ديد آنها به ترتيب عبارت بوده اند از

  ؛)درصد3/9(عدم صداقت طرف مقابل ) ؛            ب)درصد 41(نبود درآمد و بيكاري ) الف

  ؛)درصد 5/7(مشكل مسكن ) ت)    درصد 8/7(اعتماد كافي به جنس مخالف  عدم) پ
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  ؛        )درصد 8/5(باال بودن توقعات طرفين ) ث

  ). درصد 5(و نداشتن شناخت از همديگر ) درصد 5(باال بودن مهريه ) ج

همچنين نتايج نشان مي دهند بين متغيرهاي مستقل سن، ميزان درآمد خانواده ي ) 12

، تعداد اعضاي خانواده ي پاسخگو، ميزان رضايت پاسخگو از زندگي، طرز فكر پاسخگو پاسخگو

درباره ي جنس مخالف، جنسيت پاسخگو، ميزان درآمد پاسخگو و متغير وابسته ي گرايش به 

ولي بين متغيرهاي مستقل شغل والدين، تحصيالت والدين، . رابطه ي معنادار وجود دارد ازدواج

 .ر وابسته ي گرايش به ازدواج رابطه ي معنادار وجود نداردسن والدين و متغي

   پيشنهادات

براي حل مشكالت ازدواج جوانان تا به حال متولي خاصي وجود نداشته و اگر اقدامي نيز در ) 1

به همين منظور و جهت . جهت رفع مشكالت صورت گرفته، بسيار اندك و مقطعي بوده است

           سازمان مديريت و ، سازمان ملي جوانانشود شورايي متشكل از تمركز در اقدامات، پيشنهاد مي 

تشكيل شود، تا ازدواج جوانان ...... و ي ساماندهي ازدواج كميته كميته ي مسكن، ،برنامه ريزي

  . مناسب تر، بهتر و روان تر انجام شود و هزينه هاي آن كاهش يابد

بنابراين، اتخاذ           . قيق، مشكالت اقتصادي بوده استعمده ترين مانع ازدواج جوانان در اين تح) 2

  .سياست هايي براي رفع و حل اين نوع مشكل، اولين و مهم ترين گام به شمار مي آيد

همچنين . دشو توسط مجلس تصويب»  جوانان ي صندوق اندوخته «شود پيشنهاد مي  )3

اساس آن دولت و  تا بر شودتتاح اف»  جوانان از بدو تولد ي اندوخته «عنوان تحت حسابي 

 اساس آن مشكل تا بر ،واريز كنند آنهاوالدين هر يك به صورت مجزا مبالغي به حساب 

  .مدت حل و مرتفع شود ازدواج جوانان در دراز اقتصادي
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تسهيالت  ه شود و اينافزايش دادتوسط بانك ها  سقف تسهيالت ازدواج شودپيشنهاد مي  )4

افراد براساس شرايط سخت بانك ها به راحتي  همچنين .گردندپرداخت  ترين زمان در كوتاه

تقليل دو مانند (براي تسهيل امور در اين زمينه  قادر به دريافت وام نيستند، به همين علت

  .اقدامات الزم انجام پذيرد ......)و يك ضامن ضامن به

، براي شتغال پايداراشتغال روستايي به منظور كاهش بيكاري و ايجاد ا ي طرح توسعه) 5

  .دوطراحي ش جوانان روستايي

افزايش توقعات مختلف جوانان موجب بروز و اهميت يافتن مشكل پول براي آنان در رابطه با ) 6

به همين دليل بايد با تأكيد بر جنبه هاي معنوي ازدواج و پرهيز از تجمل . ازدواج مي شود

اين مشكل .... اي جمعي، نهادهاي آموزشي وگرايي توسط نهادهاي اساسي جامعه نظير رسانه ه

بايد با پرداختن به ..... رسانه هاي جمعي مانند راديو و تلويزيون، كتب، مجالت و . را  كاهش داد

تشويق جوانان به ازدواج و كم اهميت جلوه دادن مشكالت مادي در اين راه، موجب كاهش 

ه ها بايد با معطوف كردن توجه جوانان اين رسان. تصور اهميت اين مشكل در بين جوانان شوند

به مسايل اخالقي كه نقطه ي مقابل مسايل مادي است، موجب كاهش احساس نيازمندي 

ذهني آنها، مخصوصاً نيازمندي هاي كاذب آنها شده و شدت اثر مشكالت مادي را در جوانان 

ترويج داده  فرهنگ قناعت و ساده زيستي در جامعههمچنين پيشنهاد مي شود . كاهش دهند

شود و آثار اجتماعي و فرهنگي ازدواج بر روح و جسم كه در اسالم بيان شده، تبليغ و ترويج 

  .شود
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          مسكن ي وزارت مسكن با همكاري ديگر دستگاه ها به منظور تهيه پيشنهاد مي شود )7

        لزم به تأسيس عالوه بر آن وزارت علوم نيز م .ارزان قيمت براي جوانان تدابيري اتخاذ كنند

  . دوش براي دانشجويان متأهل خوابگاه هاي متأهالن

پسران ازدواج كرده و جوياي كار، در اولويت دريافت وام زود بازده             پيشنهاد مي شود ) 8

متأهل           به منظور شناسايي و معرفي جوانان همچنين وزارت كار و امور اجتماعي. قرار گيرند

و اعتباراتي براي راه  كنندحمايتي و تخصصي تفاهم نامه منعقد  هاي سازمان كار با جوياي

  .هندشغلي به آنها اختصاص د ي اندازي دفاتر كاريابي و مشاوره

يكي ديگر از مشكالت ازدواج جوانان مخالفت خانواده هاي آنان با مهريه ي پيشنهاد شده از  )9

از مهم ترين مشكل جوانان پسر در رابطه با ازدواج        اين يكي. سوي خانواده ي دختر مي باشد

براي حل اين مشكل، توافق عمومي در مورد ميزان مهريه ي معقول، راه گشا خواهد . مي باشد

بنابراين بايد دولت با تصويب اليحه اي سقفي مشخص براي مهريه مشخص نماييد، تا . بود

زيرا ميزان مهريه تا جايي كه داراي . رف شودمشكل خانواده ها و جوانان در اين زمينه برط

كاركرد معيني از قبيل تحكيم بنيان خانواده، رعايت و پايبندي نسبت به ارزش هاي اجتماعي و 

اما حالت ناهنجار آن زماني پيش مي آيد كه رقابت هاي كاذب و غير . است، مفيد   مي باشد... 

با معيارهاي اقتصادي و مادي مبادله و  منطقي بوجودآيد و ارزش هاي واالي انساني صرفاً

بايد توجه داشت كه مقايسه ي خود با ديگران موجب بروز احساس محروميت . معاوضه شود

خانواده ها بايد تأكيد زيادي بر اهميت خصوصيات اخالقي، شخصيتي و . نسبي مي شود

  . خانوادگي طرف مقابل داشته باشند

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


��� �� ���	 
� ���اد� –�ر�� ����� ا������ ��� 01/.-� ا,+�ن ��$ان (� )'&%$ � #"
 و  ��  

 

215 
 

 و. ر دانشگاه ها از ازدواج هاي دانشجويي صورت گيردپيشنهاد مي شود حمايت بيشتري د )10

است جلسات و برنامه هايي براي تشويق  » ازدواج «مصادف با روز ملي كه  آذر ماه 21در 

   .جوانان به ازدواج در دانشگاه ها برگزار گردد
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Abstract 

 

The topic of present research is about investigating scales and rates of 

attitudes of single students of Hamadan prov universities toward 

marriage and ingredients that affect on. 

The statistical populations of this research were Hamadan prov 

university single students in 2008. The research methods used were 

survey and researcher's made questionnaire. Sample method of this 

research is a simple random method. 

Results show that 0.3 % of population had low attitudes, 20.2 % some 

deal, 75 % high and 4.5 % very high toward marriage. First 

preferences of students for choosing mate were: having profession and 

income, age propriety, loyalty, love and amnesty. The most important 

problems in marriage of youth were: unemployment, lack of loyalty of 

mate, lack of trust toward mate, settlement problem, expectancy of 

mates, high dowry, lack of knowing each other. 

Also results show that a meaningful relationship exist between 

variables of age, rate of family income number of family members, 
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rate of satisfaction from life and sexuality of whom that answers, 

toward martial attitudes. 

 

Key words: attitude, marriage, student. 
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