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مقاله پژوهشی اصیل

 نامزد ازدواج در بین دختران و پسران يبررسی انگیزه
 1احمد امانی

 دانشگاه کردستان  ،و اجتماعی یعلوم انسان ي، دانشکدهخانواده يمشاوره گروهیار استاد
 داوود بهزاد

 بندرعباس بهزیستی ، دانشگاه جامع علمی کاربردي شناسی عمومیروان کارشناس ارشد
  9/7/91پذیرش مقاله:           3/3/91دریافت مقاله:                 

 
ده             چکی
مندي افراد آن جامعه قابل تبیین است. اي بر اساس انگیزه  میزان گرایش به ازدواج در هر جامعه :هدف      

ها  ها و هیجان نیازها، شناخت فصل مشترك کند و ي درونی است که رفتار را نیرومند و هدایت میفرآیندانگیزه 
باشند، موضوعی است که  ر میموثّ که کدام دسته از عوامل در تعیین گرایش و انگیزش افراد براي ازدواجاست. این

الف) افراد در آستانه :گویی به این سئواالت استپژوهش حاضر در پی پاسخ گرفته است. ه قراردر اینجا مورد توج-
این انگیره وجود دارد؟ ج) مندي براي ازدواج برخوردارند؟ ب) آیا ابعاد مختلفی براي انگیزه ازدواج از چه میزان ي

 د؟نهاي عاطفی از چه جایگاهی در گرایش به ازدواج برخوردار می باشانگیزه
کننده به مراکز دختران و پسران مراجعه ي: این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماري کلیهروش      

عنوان هنفر ب 156گیري در دسترس، بودند. با استفاده از روش نمونه بهداشتی شهر همدان جهت اقدام براي ازدواج
و در  87/0ق ساخته با پایایی آلفاي کرونباخ محقّ شدند. براي سنجش انگیزه مندي از مقیاسآزمودنی انتخاب 

اده شدستفاازضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی رها تحلیل متغی. 
 و یتبمیزان اهم متوسطی براي ازدواج انگیزه داشتند. ها در حد% آزمودنی80ها: براساس یافتهها یافته      

در تحلیل عاملی شش . دادو تحصیلی تفاوت معناداري را نشانی هاي سنّدالیل در میان دو جنس و درگروه
 حاصل گردید.  بدون دلیل اجتماعی و شناختی، زیستی،نامناسب، عاطفی، روان يي انگیزهمولفه
مندي قابل قبولی براي  توان گفت اگرچه افراد از میزان انگیزه ی میگیري کلّدر یک نتیجه :گیري نتیجه     

به وجوه منفی و معطوف بیشتر  ی کهگرایشه به توجیفیت آن باچگونگی و که به توجا ام ؛ازدواج برخوردارند
 ازدواج و خانواده تلقی گردد. يشناسان حوزه ن و روانلی براي محقّقاقابل تأم ينکته تواند می آن است، هیجانی

 .ختران و پسراند  نامزد،  ازدواج، ي: انگیزهکلیدي واژگان    
 
 
 
 

1. ahmad_counsellor@yahoo.com 
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بررسی انگيزه ازدواج در بين دختران و پسران نامزدا امانی، احمد و بهزاد،  داوود

      مهمقد 
برخورداربوده است. در  اي و همواره از جایگاه ویژه اي فراگیر باز تاکنون در تمامی جوامع پدیده از دیر ازدواج      

آن متأثر از  امري بدیهی و طبیعی پنداشته شده و تصمیم بر کانون خانواده، به عنوان باب ورود هگذشته ازدواج ب
هاي اساسی و مهم  انتخاب همسر و اقدام به ازدواج یکی از تصمیما امروزه ام د،سازوکارهاي زیستی و اجتماعی بو

ر ساخته و بخش مهمی از آینده و که ابعاد مختلف زندگی افراد را متأثّ چرا .گردد زندگی محسوب می فرآینددر 
هاي جمعی معمول صورت ها صرفاً بر اساس سنت زدواجا ،زند. دیگر همچون گذشته سرنوشت آنان را رقم می

انتظارات   ي گستره عات وگیرد، در عوض گرایش فردي به استقالل در امر انتخاب، همراه با باالرفتن سطح توقّ نمی
ازدواج   براي مندي افراد را متناقض، انگیزه  گاه ها و هنجارهاياي از مالك از ازدواج و همسر، در کنار طیف گسترده

 ).1389(بهزاد،کنند به آن نظر می ودودلی نگرانی گاه افراد باتردید، که طوري هدچار چالش ساخته ب کنونی درشرایط
 هاي مختلف بر ازدواججوامع گوناگون و حتی در یک جامعه در زمان میان افرادهاي متفاوتی در اهداف و انگیزه

 بر مبتنی گردد تا هرگونه تحلیل و تبیینی از آن ازدواج باعث می وابستگی به فرهنگ ب بوده است. ماهیتمترتّ
براي مثال .)1389(بهزاد، پذیردصورت  جامعه ها و هنجارهاي آندر چارچوب ارزش و اجتماعی فرهنگی اتمختص

) با بررسی روند تغییرات ازدواج در طول 2007، 1استیونسون و ولفرز( اندیشمندان غربی با رویکرد اقتصادي ازدواج
در جامعه پیشی بگیرد، گرایش افراد به ازدواج افزایش  تأهل بر تجرّدچه مزایاي هاي اخیر معتقدند چنان دهه
ترین هدف شده و مهم در عوض در اسالم ازدواج بخشی اساسی از باورهاي فرهنگی و مذهبی محسوب یابد. می
 .2کنند است که در آن زن و مرد در کنار یکدیگر احساس آرامش ، ایجاد کانونیآن

انگیزه کند.  ي درونی است که رفتار را نیرومند ساخته و هدایت میفرآیندانگیزه؛  )2005(3ریو طبق تعریف       
ها است. ازدواج تابعی است از ها، و هیجانمشترك نیازها، شناخت يکردن زمینه صی براي مشخّاصطالحی کلّ
هاي درونی عموماً شامل نیازها هستند که خود هاي درونی و بیرونی است. انگیزهانگیزهر از که متأثّ این س عامل

ه عشق مهمترین وجه هیجانی انگیزشِ ازدواج را ک د. همانگونههستنقابل تقسیم به انواع زیستی، روانی و اجتماعی 
ها و انتظارات باورها، نگرش ي برگیرندهه شناختی انگیزش اشاره دارد و دردهد، دالیل ازدواج نیز به وج تشکیل می
ق باورها، باشد. بر این اساس انگیزه مندي ازدواج تا حدود زیادي به میزان احتمال تحقّ ازدواج می يافراد درباره

مندي مناسب وکافی براي ازدواج  ی از انگیزهمهم بنابر این بخش ند.ک ها و ترجیحات فرد بستگی پیدا مینگرش
هاي منطقی، و آن یعنی یافتن چرایی منطقی ازدواج، برخورداري ازعقاید و نگرش در گرو رشد ابعاد شناختی

 باشد.  نسبت به ازدواج و انتخاب همسر میها وانتظارات واقع بینانه خره تعیین اولویتباأل
       کسی براي ازدواج دارد، یافته هاي  ها و انتظارات متفاوتی که هر یت انگیزهدر خصوص چگونگی و اهم

هاي حاصل از  هایی خواهد انجامید که نسبت به ازدواج بینانه، به ازدواج واقع عات غیرتحقیقی نشان داده اند؛ توقّ
 .)254ص ،4، به نقل ازکلینک1988، در زندگی، از رضایت کمتري برخوردارند(برادبوري و فینچام عات حقیقیتوقّ

 1  . Stevenson & Wolfers    
2 . 21سوره روم آیه   
3. Rio  
4. klink 
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مقاله پژوهشی اصیل

ی در بررسی خود دریافت که انتظارات واقعی و متجانس زوجین از ازدواج، عامل مهم1ق استرالیایی لنه وولکومحقّ
شان  واقعی از ازدواجانتظارات غیر قهازدواج آنان است. در تحقیق وي بسیاري از افراد مطلّ يدر تعیین آینده

 ي داشتن باورهاي واقعی درباره ،نظرانبسیاري از صاحب يعقیده هب .)1383، ص27جعفري نژاد به نقل از(اند داشته
). از این رو 1384تواند مطرح باشد(فقیرپور مثبت ازدواج می ي کننده بینی عنوان یکی از عوامل فردي پیش هازدواج ب

که افراد بایستی قبل از ازدواج کسب  هایی آمادگی ) بر1999(2ن خانواده و ازدواج از جمله اولسونصاامروزه متخص
آمادگی و غنی سازي ازدواج قرار  يکنند، تأکید ورزیده و داشتن انتظارات صحیح از ازدواج را در رأس برنامه

هاي عاطفی دارد تا  یشتر گرایش به جنبهچون روابط افراد قبل از ازدواج ب« دهد. ایشان بر این باورند که می
صورت  ههاي زوجین ب ها و مشاوره لذا آموزش -باشد گذار می و این خود در چگونگی انتخاب آنها تأثیر -منطقی

رات واقع بینانه و تصودهد انتظارات غیر ها، به آنها فرصت میفردي و گروهی برخالف فضاي رمانتیک بین زوج
چنین هم ).1995به نقل ازآرکوس1993 3؛ هنن و آرکوس1981باگاروزي و رائون(نداف سازمبهم خود را شفّ

نسبت به انتخاب همسر   در تغییر نگرش احساسی به نگرش منطقی جواناننقش آموزش ها نیز بر  بررسی
که یکی از نیازهاي آموزشی جوانان قبل  اند نیز نشان داده )1389(بهزاد، ها). سایر یافته1389دارند (ایروانی، تأکید

 هاي ازدواج، در آموزش قبل از ازدواج بوده است. از ازدواج مبحث مربوط به دالیل و انگیزه
زندگی  يبلکه در تداوم بهینه ر است؛تنها در انتخاب زوج مناسب و ازدواج موثّها نه تفاوت در دالیل و انگیزه      

لین قدم در راستاي تحقق بخشیدن به نیز تأثیر بسزایی دارد چرا که توافق زوجین بر سر این دالیل و انتظارات، او
ها نیز بر این داللت دارند  گردد. یافته اختالف، تعارض و ناکامی فراهم می ي صورت زمینه آن است و در غیر این

 و باورهاي غیرمنطقی انتظارات رند، داشتنوطالق مؤثّ زناشویی اتاختالف بروز که در مختلفی عوامل ازمیان که
 شود(مهین کننده محسوب می تعیین مهم و ازعوامل یکی عنوان به مشترك زندگی به نسبت نادرست

 ). 1378ترابی،
به وضع تحصیالت، سن، فرهنگ و غیره دالیل  هتوجها، افراد مختلف با همچنین در مورد تفاوت انگیزه      

ترین اهداف ازدواج از ) مهم1388منصوریان(  بررسی  در که طوري هب  دانند. دخیل می مختلفی را در ازدواج خویش
%، 11ت%، حفظ دین وسن29ّرسیدن به آرامش روحی ، %30میل جنسی ارضاي :ترتیب هساله ب 35تا18دیدگاه افراد
چنین در خصوص % بوده است. هم21و همه موارد  %1کننده وجود انسان %، تکمیل2از تنهایی %، فرار5بقاي نسل 

% و انگیزه 22%، انگیزه اجتماعی23%، انگیزه رفتاري46جنسی يبندي انگیزه افراد براي ازدواج؛ انگیزه دسته
 شد.  % را شامل می9اخالقی 

اي  ست که تفاوت قابل مالحظها  آن ) حاکی از1385( زادهسراج  ها در میان دوجنس تحقیقات تفاوت انگیزه       
) 1385( نگرش دانشجویان دختر و پسر نسبت به موضوعات خانواده و ازدواج وجود دارد که از جمله ایلدرآبادي در

-بندي مالكسی اولویتهاي معناداري را در معیارهاي انتخاب همسر در بین دو جنس مشاهده نمود. در بررتفاوت
جنسی، وفاداري،  يچون تطابق هیجانی، جاذبههایی هم) پسران به مالك1385(صداقت،  انتخاب همسر نیزهاي 

هایی  که دختران به مالك زیبایی، اصالت خانواده، خوش اندامی، پاکدامنی، هوش و پوشش اولویت داده در حالی

1 . Wolcoh,llene  
2 . Olson, D 
3. Bagarozzi&Rauen,Hennon & Arcus 
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مسئولیت، مدرك تحصیلی، استقالل فکري و مالی، ح چون شغل همسر، حسمشورت، مسکن و صداقت  س
انگیزه ازدواج بین افراد نابینا  ي) به مقایسه1383( ها میان افراد، دادخواه دهند. در بررسی تفاوت انگیزه اولویت می

و افراد بینا بر اساس مدل سلسله مراتب نیازهاي مازلو پرداخته که نتایج نشان داد که در نیاز به احترام 
 دواج این دو گروه، تفاوت معناداري وجود داشته است.ي از وخودشکوفایی در انگیزه

دوستی، عشق و صمیمیت، داشتن  ترین دالیل مثبت ازدواج را شامل مصاحبت و) مهم1999( اولسون        
شریک حمایت کننده، داشتن شریک جنسی و نقش والدینی دانسته و در خصوص دالیل منفی نیز مواردي چون 

شار اجتماعی و تأمین طلبی، سرخوردگی، فشار خانواده یا فج، طغیان علیه والدین، استقاللز ازدواباردار شدن قبل ا
          شمرد.  برمیاقتصادي را 

، تنهایی جنسی، احساس  گناه ناشی از درگیري جذابیت جنسی و احساس ل،او درنگاه ) موارد عشق1998(1پاروت     
کنند. فلیپ  احساس وظیفه، دین و الزام  نسبت به خود یا طرف مقابل را به این فهرست دالیل منفی اضافه می

 يد ماندن را شامل؛ تنهایی و نداشتن مصاحب، تنگی معیشت، احساس وصله) معایب مجر2000ّ(2رایس
ط اجتماع د توسافراد مجرّ داوري و عدم تأیید سبک زندگی ناجوربودن، ناکامی جنسی، نداشتن فرزند، پیش

در ند. ک فی میمصاحبت و عشق معرّ را دل و مجرّل بودن از نظر افراد متأهترین حسن متأهشمرد و مهم برمی
هاي مطلوب مورد نظر چنانچه طرف مقابل شما تمام ویژگی«) از جوانان سئوال شد 1986، 3(سیمپسون تحقیقی

حداقل هشتاد درصد افراد به آن پاسخ » نباشید، آیا با وي ازدواج خواهیدکرد؟ما شما عاشق او اّ ؛شما را داشته باشد
الت اساسی در معناي ازدواج در قرن اخیر که به تعبیر منفی دادند. همگی این یافته ها اشاره دارند بر یکی از تحو

انتخاب فردي و رشد  ) تغییر ازدواج از نهادي سنتی به ازدواج دوستانه است که در آن تأکید بر2004(4چرلین
بینند که عشق و و رضایت  دوست یا شریک با اهدافی مشترك می يشخصی بوده و دو طرف همدیگر را به مثابه

شناسانی همچون روان ). این در حالی است که از نظر5،2008به نقل از ماس (هیجانی معیار اصلی آن است
) 2010(6ویلکاکس و دیوي ها بود و یافتهق نخواهدگوي خوبی براي یک ازدواج موفّ) عشق پیش1999( اولسون
یرند، علیرغم رضایت خاطر باال، سطوح گ هایی که بر اساس عشق صورت می کنند چرا که ازدواج را تأیید مینیز آن

    . باالیی از تعارض و طالق را دربردارند
هاي ازدواجی خود با چالش  و انگیزه فضاي رمانتیک حاکم بر ازدواج، افراد را در تشخیص و تعیین دالیل       

بازد.  هاي اصلی در نظر آنان رنگ میوجوه هیجانی بر شناختی بسیاري از اولویت يمواجه ساخته و با غلبه
عینی مشکل دارند.  يها و اعمال خود به شیوهها اغلب در تشخیص انگیزه زوج«) معتقد است 1999( اولسون

هایی که با دالیل مثبت ازدواج ا آنام ي دالیل ازدواج کار آسانی نیست؛منطقی بودن و واقعی بودن درباره
 . »کنند که با دالیل منفی ازدواج می هاي شادتري دارند تا آنهاییکنند، ازدواج می

1. Parrot 
2.Rice,F 
3. Simpson, J 
4.Cherlin 
5. Maass, V.S 
6. Wilcox, W & Dew, B 
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بر این اساس تحقیق حاضر به بررسی این موضوع پرداخته و با سنجش میزان انگیزه مندي افراد براي ازدواج       
آن است تا دالیل آنان را براي ازدواج در ابعاد مختلف آن اعم از مثبت و منفی تعیین نموده و جایگاه و در صدد 

بندي معنادار تبیین نماید. لذا این تحقیق درصدد پاسخ به سئواالت زیر بود: تباط آنها را در چارچوب یک مقولهار
هاي ازدواج در توان براي انگیرهمند هستند؟ چه ابعادي می ازدواج چه اندازه براي ازدواج انگیزه يافراد در آستانه

 ها از چه جایگاهی برخوردار است؟  سایر انگیزههاي عاطفی در میان ) انگیزه 3نظر گرفت؟ 
 روش      
-هآماري مورد مطالعه در این پژوهش کلی و جامعهپیمایشی بوده از نوع از نوع مطالعات توصیفی این پژوهش       

هاي قبل از عقد در شهر همدان در مراکز بهداشتی جهت انجام آزمایش دختران و پسران مراجعه کننده به ي
ي در آستانهي و تصمیم عملی افرادي است که قصد جددلیل انتخاب گروه مزبور در نظر گرفته شدند.1390سال

هاي خود به صراحت رسیده،  رابطه با انگیزهدان دررود که ایشان نسبت به مجرّ زیرا انتظار می ؛ازدواج قرار دارند
هاي ه به محدودیتتوجلذا باهاي ازدواجشان رسیده باشند. تري از انگیزهتر و عملیطور نسبی به درك عینی به

 ازدسترس  گیري در ها به صورت نمونهاز میان آن صات و غیره،گیري تصادفی از جمله فقدان لیست مشخّنمونه
دو و زوج) بوده 78نفر( 156شامل گردیدکه  اي انتخاب نمونهدر روزهاي متوالی ماه،  طول یکن در میان مراجعا

سال با  34تا 14ی گروه نمونه بینسنّ ياند. دامنه شدهشان حذف نامه دلیل مخدوش بودن پرسش هب نیز زوج
 سال بود. 23ی سنّ میانگین

، مرور منابع و مصاحبه ايکتابخانه محقق ساخته دالیل ازدواج بر اساس مطالعه نامهپرسش يهبراي تهیابزار:      
ي انظر روایی صوري و محتوافراد صاحب طبررسی آن توسگردید که با  احیگویه طرّ 20اي با نامه با افراد پرسش

گویه بوده و هر گویه بر یکی از دالیل اشاره داشته که بر اساس  20مزبور شامل ينامهپرسشگردید.  آن تعیین
تطیف نمرات از کمترین شد با نمره10ت((صفر) تا بیشترین شد (گذاري توسیت هر یک از ط آزمودنی، میزان اهم

 يسازدکه دامنه ص می، میزان انگیزه مندي فرد را براي ازدواج مشخّنامهپرسشی شود. جمع کلّ دالیل تعیین می
نقطه برش نمرات بر هاي میانه و میانگین ه به نزدیکی شاخصبا توج بوده و 200نمرات هر آزمودنی بین صفر تا 

نامه بر اساس  دهد. اعتبار این پرسش مندي فرد را نشان میت انگیزهگیرد، نمرات باالتر، شد قرار می 100روي
ها صورت تصادفی از میان زوجهکه ب لیه او ينمونه 30 دبا تعدا ماتیمقد يضریب آلفاي کرونباخ در یک مطالعه

 دست آمد. هب 87/0و در بررسی نهایی 0/ 81ضریب آلفاانتخاب گردیدند 
کنندگان پیمایشی اجراگردید، ضمن توجیه شرکت يالعات: در تحقیق مزبور که به شیوهروش گردآوري اطّ      

ا به هر یک از زوجین داده طور مجزّ هها بنامه ها، پرسشلوگیري از سوگیري پاسخج هدف تحقیق، براي در مورد
چنین گردد. هم ها  طوري که بتوانند بمستقل از یکدیگر به سئواالت پاسخ داده و مانع تداخل احتمالی پاسخ هشد، ب

ی وتحصیلی از هاي جنسی، سنّ مندي در گروه هاي میزان انگیزهها به منظور بررسی معناداري تفاوت در تبیین داده
بستگی پیرسون و از تحلیل عاملی براي مها از ضریب ه و براي تعیین ارتباط بین هر یک از انگیزهTو Fآزمون

 دست آوردن مقوالت مقیاس مزبور استفاده شد. هب
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 ها یافته      
  کمتر  و  سال 20سن % داراي7/23)مونث%50ومذکر%50گویان(پاسخ  کلّ از میان حاصل   هاي یافته  بر اساس      
% 9/28داشتند. میزان تحصیالت آنان شامل  سال  34تا 28درصد بین  8/15ه و ساله بود 27تا21درصد5/60بوده،

 ).1% داراي تحصیالت دانشگاهی بودند(جدول3/28دیپلم و دبیرستان و % در حد8/42راهنمایی و کمتر،  حد در
 ها توزیع فراوانی جنس، سن و تحصیالت آزمودنی .1 جدول

 فراوانی و درصد یوضعیت سنّ فراوانی و درصد وضعیت تحصیلی فراوانی و درصد جنس

 دختر
 پسر

)76(50% 
)76(50% 

 راهنمایی و کمتر
 دیپلم و دبیرستان

)44  (9/28% 
)65  (8/42% 

سال و  20
 کمتر

 سال 21-27

)36  (7/23% 
)92  (5/60% 

 %8/15)  24( سال 34 -28 %3/28)  43( دانشگاهی  

21-27ی سنّ يدر دامنه و دبیرستان  يیک بیشترین سطح تحصیالت در دوره يه به جدول شمارهباتوج  
 سال بوده است. 

 
 مندي ازدواج بر حسب جنس، تحصیالت و سني میانگین انگیزهآزمون مقایسه. 2 جدول

مقدار  میانگین درصد رهامتغیT سطح معناداري آزادي يدرجه 

 00/0 151 487/53 8/112 %3/3کم ی انگیزه منديمیزان کلّ

3/80طمتوس% 

 %4/16زیاد

   Tمقدار میانگین جنس ی انگیزه در دو جنسمیزان کلّ
 مونث
 مذکر

7/110 
8/114 

502/1 150 222/0 

ی انگیزه برحسب میزان کلّ
 تحصیالت

 سطح معناداري آزادي يدرجه Fمقدار مجموع مربعات میانگین مربعات

 481/532میان گروه ها 
 994/677درونگروه ها

962/1064 
117/101021 

785/0 2 
149 

458/0 

میزان کلی انگیزه بر حسب گروه 
 یسنّ

 سطح معناداري درجه آزادي Fمقدار  مجموع مربعات میانگین مربعات
 68/1232میان گروه ها 

 595/668ها      درون گروه 
376/2465 
703/99620 

844/1 2 
149 

162/0 

) تفاوت معناداري در میانگین انگیزه مندي افراد براي =P=  487/53T ,00/0انجام شده( Tبر اساس آزمون
الزم  مندي % فاقد انگیزه3/3گویانشود؛ همچنین بر حسب درصدها از میان پاسخ میی دیدهازدواج در مقیاس کلّ
بسیار زیادي براي  ي% از انگیزه4/16الزم را دارا بوده و يقابل قبولی انگیزه % در حد3/80براي ازدواج بوده، 

چنین )و هم=P=  502/1T ,222/0تفاوت معناداري در بین دو جنس( Tازدواج برخوردار بودند. بر اساس آزمون
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  =P ,162/0) و سن(=P=  785/0F ,458/0تحصیالت ( حسبدهد تفاوت معناداري بر نشان میFآزمون
844/1F=ّ2(جدولشود ازدواج دیده نمی يی انگیزه) در میزان کل.( 

 
 یت دالیل ازدواج بر حسب درصد و آزمون معناداري آنمیزان اهم .3جدول 

گویان باالترین رتبه را در میان مجموع دالیل نزد پاسخ تترتیب نیاز به محب هست که با چنین نتایج بیانگر آنهم
 ). 3دلیل فشار و اصرار خانواده و اطرافیان کمترین رتبه را داشته است(جدول هبه خود اختصاص داده و ازدواج ب

 آزمون معناداري دالیل ازدواج در بین دو جنس. 4جدول
مقدار  میانگین جنس رهامتغیT ريسطح معنادا آزادي يدرجه 

 نیازجنسی تأمین
 

 سن بخاطرباالرفتن
 

 فرزند وداشتن والدشدن
 

 هدفی وبی خستگی گی،روزمرّ احساس
 

 نیاز به تکیه گاه
 

 نثبمو
 رمذکّ
 ثمونّ

 رمذکّ
 ثمونّ

 رمذکّ
 ثمونّ

 رمذکّ
 ثمونّ

 رمذکّ

6579/4 
0921/6 
0132/5 
1316/6 
8226/4 
9079/5 
6974/3 
8185/4 
8247/5 
0282/4 

391/3- 
 
936/1- 
 
248/2- 
 
224/2- 
 
361/2- 
 

150 
 

150 
 

150 
 

150 
 

150 

001/0 
 
05/0 
 
02/0 
 
02/0 
 
02/0 

) تفاوت معناداري مشاهده 4ازدواج در بین دوجنس(جدول شماره  يتفاوت دالیل ابراز شده در باره يدر مقایسه
گی، والد شدن و احساس روزمرّّ -باال رفتن سن-مورد (تأمین جنسی 4که در میان دالیل مزبور در  طوري هشد ب

 طور معناداري باالتر از دختران بوده است. ههدفی) میانگین پسران ب بی
 یهاي سنّناداري دالیل ازدواج در بین گروهآزمون مع .5جدول

 سطح معناداري Fآزمون    یهاي سنّها در گروهتفاوت میانگین دالیل ازدواج
34-28 

20-14 27-21 
 01/0 154/4 01268/1 98611/1 جنسیتأمین 

 000/0 950/8 23732/2 95833/2 باال رفتن سن

 05/0 910/2 78623/0 69444/1 کسب پذیرش اجتماعی

 -شد؛ در میان دالیل مزبور میانگین تأمین جنسیمختلف نیز مشاهده )5(جدول هاي سنیاین تفاوت در بین گروه
 باشد. ها می طور معناداري باالتر از دیگر گروه هب 28-34یدرگروه سنّ باال رفتن سن وکسب پذیرش اجتماعی
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 آزمون معناداري دالیل ازدواج در بین سطوح تحصیلی .6جدول 
 Fآزمون هاي تحصیلیتفاوت میانگین گروه دالیل ازدواج

 
 سطح

 معناداري
 دیپلم و دبیرستان

88252/0- 
 دانشگاهی

 شدن کامل -28753/2
 فشار و اصرار خانواده

701/8 000/0 
48636/0 70032/1- 255/4 01/0 

 007/0 074/5 06184/2 43322/0 فرار از تنهایی
 008/0 038/5 -68552/1 52273/1 حمایت اقتصادي

)، 6حسب سطوح تحصیلی مختلف در میان دالیل مزبور در چهار مورد تفاوت معناداري دیده شد(جدولچنین برهم
کرده میانگین باالتري از دو گروه دیگر دارد در صورتی که نیاز به کامل شدن در میان افراد تحصیل که به طوري

فرار از احساس تنهایی و فشار اطرافیان براي ازدواج در میان افراد با تحصیالت  -نیاز به حمایت مالی و اقتصادي 
 725/0) برابر باKMO( مقدار شاخص کفایت نمونه ها است. گروه طور معناداري متفاوت از دیگر هراهنمایی و ابتدایی ب

به دست آمد که هر دو  504/911 برابر با  P>000/0در سطح  190آزمون کرویت بارتلت با درجه آزادي  يو اندازه
 6/0از تر بزرگ KMOتناسب حجم نمونه است. زمانی که مقدار  يهبرداري توضیح دهندمعنادارند. شاخص کفایت نمونه

برداري توان تحلیل عاملی انجام داد. هرچه این مقدار بیشتر باشد، به همان نسبت مناسبت و کفایت نمونهباشد، به راحتی می
 ).1380 ،(هومنبهتر خواهد بود

 
 عامل اصلی 6عی واریانس مقادیر ویژه و درصد تجم .7جدول

و سئواالت  هاعامل
 مربوط

مقادیر ویژه پس از 
 چرخش

واریانس درصد 
 تبیین شده

درصد تراکمی واریانس 
 تبیین شده

سئواالت (1
 )4،9،10،11،19شماره

014/3 071/15 071/15 

2 )1،2،3( 469/2 345/12 416/27 
 3 )6،7،20( 828/1 141/9 557/36 

4 )5،17،18( 730/1 650/8 207/45 
5 )14،12،13( 
 6)8،15،16( 

700/1 
628/1 

498/8 
140/8 

705/53 
845/61 

-استفاده گردید. همان با چرخش واریماکس هاي مقیاس مزبور از روش تحلیل عامل اکتشافیتعیین سازه براي
فه داراي مقادیر باالتر از یک شش مولّ شود مقادیر ویژه پس از چرخش در ) مشاهده می7(فوقگونه که در جدول 
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ل با بیشترین مقدار ترتیب عامل او هب طوري کهبه اند  باشند، لذا بیشترین نقش را در تبیین واریانس داشته می
رصد تغییرات د 8/61ها مجموعاً درکنار سایر عامل 34/12بیشترین و پس از آن عامل دوم با درصد  071/15یعنی

فه قابل تقلیل بوده لّوکنند. بنابراین مجموعه دالیل ازدواج در این شش م  مندي ازدواج را تبیین میواریانس انگیزه
 ها قابل حذف هستند. فهمولّ يهو بقی

 ها پس از چرخشماتریس عامل  .8جدول

 دالیل ازدواج
 عامل ها

 شش پنج چهار سه دو یک
 027/0 259/0 040/0 198/0 691/0 019/0 نیاز به آرامش
 198/0 - 009/0 028/0 168/0 795/0 -067/0 داشتن همدم

069/0 -004/0 032/0 074/0 843/0 067/0 بتنیاز به مح 
 033/0 007/0 293/0 -004/0 211/0 620/0 ترس از آینده
 -214/0 -067/0 654/0 302/0 135/0 071/0 تأمین جنسی

 -130/0 055/0 -030/0 687/0 377/0 183/0 استقالل شخصی
 253/0 006/0 019/0 555/0 382/0 -120/0 کامل شدن

 498/0 205/0 -026/0 382/0 -025/0 -181/0 تعمل به فرایض و سنّ
 -127/0 135/0 092/0 204/0 011/0 768/0 پدري يفرار از خانه

 187/0 -011/0 134/0 043/0 -141/0 733/0 فشار خانواده
 162/0 150/0 043/0 189/0 -120/0 702/0 حمایت مالی اقتصادي

 083/0 741/0 127/0 302/0 002/0 163/0 همراهی و تأیید
 167/0 574/0 525/0 182/0 159/0 058/0 هویت اجتماعی
 222/0 622/0 -096/0 -094/0 251/0 374/0 احساس تنهایی
 639/0 214/0 009/0 -103/0 363/0 -001/0 نیاز به تکیه گاه
 736/0 -127/0 101/0 091/0 112/0 235/0 نیاز به دلیل ندارد

 232/0 -078/0 594/0 -075/0 -112/0 444/0 باال رفتن سن
 112/0 359/0 682/0 -025/0 -021/0 173/0 والد شدن
 -152/0 214/0 086/0 076/0 129/0 680/0 گیاحساس روزمرّ

 088/0 189/0 224/0 704/0 044/0 032/0 کسب پذیرش
دهد. براساس این جدول  ساس روش دوران متعامد وریماکس را نشان میاشده بر هاي دوران دادهعامل 8جدول

-هم ل تا ششم دارند.هاي اوشده سهم بیشتري در عامل صرهاي مشخّند که متغیک چرخش وریماکسی بیان می
ص را مشخّ  آن يارتباط عناصر تشکیل دهنده ها در ذیل هر عامل در جدول به تناسب هر شاخص بستگی

) 73/0( ) فشار خانواده و اطرافیان77/0( پدري يیک، دالیل فرار از مشکالت خانه يسازد که در عامل شماره می
) 44/0( ) باال رفتن سن62/0( ) ترس از آینده68/0( گی) احساس روزمر70/0ّ( نیاز به حمایت مالی و اقتصادي
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آید اینها عموماً  میطور که از موارد مزبور بر دهند. همان ها را نشان می بستگی) باالترین هم37/0( احساس تنهایی
هاي را تحت عنوان انگیزهتوان آن دهند، لذا میازدواج را  میطراري از گرایش به ونه و اضگهاي اجبار جنبه

  نامناسب یا منفی ازدواج برشمرد. 
) 84/0( ت و صمیمیتنیاز به محب ترتیب شامل؛ هدو همبستگی دالیل ذیل آن  ب يچنین در عامل شمارههم       

هاي مثبت و عاطفی ازدواج اشاره جنبه ) همگی به69/0( ) و نیازِ رسیدن به آرامش79/0( نیاز به داشتن همدم
سه را که  يهاي عاطفی ازدواج نامید. عامل شمارهعد عاطفی دالیل یا انگیزهتوان این عامل را ب کنند، لذا می می

) و رسیدن به رشد 69/0) رسیدن به استقالل شخصی(70/0هاي کسب پذیرش و مقبولیت اجتماعی(در آن انگیزه
شناختی ازدواج هاي روانعد روانی یا انگیزهمی توان ب ،دهند بستگی را با آن نشان میهم ) بیشترین56/0و کمال(

باال  -)68/0والد شدن و داشتن فرزند ( -)65/0( تأمین نیاز جنسی يچهار، سه انگیزه ينام نهاد. در عامل شماره
هاي زیستی عد را می توان انگیزهرو این ب دهند، از اینعد نشان میبستگی باالیی را با این ب) هم59/0رفتن سن (

نیاز به  يپنج، سه انگیزه يزیستی آن در نظرگرفت. در عامل شماره فرآیندعنوان بخشی از  هازدواج نام نهاده و ب
بستگی باالیی را با این ) هم57/0( سب هویت اجتماعیک) و62/0( ) فرار از احساس تنهایی74/0( همراهی و تأیید

دهند از این میعد نشان بفرآیندعنوان بخشی از  ههاي اجتماعی ازدواج نام نهاده و بتوان انگیزه عد را میرو این ب 
نداشتن به دلیل براي ازدواج و ي شش، نیازد. در عامل شمارهنمور اجتماعی شدن و نیل به هویت زوجی تصو

رسد بدیهی پنداشتن ازدواج نظر می هدهند. ب می بستگی را با این بعد نشان) باالترین هم74/0( طبیعی پنداشتن آن
نامیم. این  بدیهی براي ازدواج می يرا انگیزه عدي از چرایی ازدواج نزد افراد باشد که در اینجا آنتواند خود ب می

بستگی زیادي ) هم50/0( هات) و عمل به فرایض و سن64/0ّ( انگیزه همراه با دو مورد دیگر یعنی نیاز به تکیه گاه
 دهند.  با عامل مزبور نشان می

 گیري نتیجه       
سنجش  يها و دالیل افراد براي ازدواج طراحی و اجرا گردید. نتیجه این تحقیق با هدف یافتن انگیزه       

قابل قبولی براي ازدواج  منديط از میزان انگیزهطور متوس هی نشان داد که اکثریت افراد مورد بررسی بمقیاس کلّ
ل ی، جنسی و تحصیلی در این میان نقشی نداشته است.این پاسخ پرسش اوهاي سنّبرخوردار بوده و تفاوت

ص شده که ) مشخ1385ّ(عبداله زاده،دمیزان رغبت دانشجویان مجرّ هاي قبلی در خصوص. در یافتهپژوهش بود
تر از  حالیکه نگرانی پسران نسبت به پیامدها و موانع ازدواج منفیدختران بیش از پسران به ازدواج رغبت داشته در 

ي ازدواج قرارداشته اند مورد بررسی تحقیق حاضر که در آستانه يرسد در گروه نمونه نظر می هدختران بوده است. ب
هه با د را براي مواجازدواج گذشته و خو يلیهچراکه در این مرحله احتماالً افراد از موانع اواین تفاوت برطرف شده؛

 اند. کردهپیامدهاي احتمالی آن آماده
مندي ازدواج را نشان داد. این شش عامل اصلی در مقیاس انگیزه  دوم، تحلیل عاملی در پاسخ به پرسش       

نامناسب یا منفی  هاي ترتیب شامل: انگیزه هاند که ب مندي ازدواج را شکل داده عد انگیزهشش عامل در واقع شش ب
نیاز به حمایت -فشار خانواده و اطرافیان-فرار از مشکالت خانه پدري -هاي؛ ترس از آینده فهلّوازدواج شامل م

هاي اضطراري و ه نوعی بر جنبهگی که همگی باحساس روزمرّ -باال رفتن سن-احساس تنهایی-مالی و اقتصادي
) از آن 1999( ) و اولسون1998( خوانی زیادي با آنچه که پاروتهماجبارگونه ازدواج داللت دارند. موارد مزبور 
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دوم  يعد هیجانی در مرتبههاي عاطفی یا بدهد. انگیزه اند، نشان می کردهدالیل منفی یا اشتباه ازدواج یادعنوان  هب
پردازان قبلی این نیز با موارد نظریه که کند هاي مثبت و عاطفی ازدواج اشاره میو به جنبه دالیل ازدواج قرار دارد

تري یت پاییندر مراتب اهم )1388(منصوریان، تحقیقات قبلی هاکه نسبت به ا سایر انگیزهام  د؛دار خوانیهم
هاي اجتماعی و  انگیزه -هاي زیستیانگیزه –عد روانی ازدواج شناختی یا بهاي روان گیرند شامل انگیزه میقرار

 گردد.  د) مینعدي از چرایی ازدواج نزد افراد باشتواند خود ب رسد می نظر می هبدیهی(که ب يانگیزه
      گونه که انتظار می ا همانام تفاوت معناداري میان افراد  گانه20یت هر یک از دالیل رود از لحاظ میزان اهم

یت و اولویت را براي افراد داشته باالترین اهم» نیاز به محبت، عشق و صمیمیت«که  طوري هشود، ب مشاهده می
داشتن یک «، »گاهنیاز به داشتن تکیه« ترتیب موارده که این پاسخ پرسش سوم این تحقیق بود. پس از آن ب

هاي بعدي بیشترین  در رتبه» رسیدن به کمال و رشد«و » رسیدن به آرامش«، »نشینهمدم، مصاحب و هم
) 1986؛ سیمپسون 1998؛ پاروت2000؛ رایس1999اولسون( نافته با آنچه دیگر محقّقاند. این یگیر اهمیت قرارمی

؛ ویلکاکس 1999(اولسون گونه که آمد، قابل تطبیق است. همانترین دالیل مثبت ازدواج ذکرکردندعنوان مهم هب
از روي عشق و رضایت  تی به ازدواج دوستانه که در آن تأکید بر انتخاب) تغییر ازدواج از نهادي سن2010ّو دیو،

گردد. در تبیین  ق نخواهد بود و به تعارض و طالق منجرمیهیجانی است، پیش آگهی خوبی براي یک ازدواج موفّ
ی دانست که در آن ازدواج از پیش ترتیب داده هاي تحمیلی و سنتّ برابر ازدواجرا واکنشی درتوان آن این نتیجه می

) بین 2011و همکاران، 1پترسونها( زیرا بر اساس یافته ؛استها تفشار سنّشده حاصل از اقتدارگرایی والدین و 
یت عشق و عواطف در انتخاب شریک ارتباط منفی وجود دارد که این با حفظ اقتدارگرایی با نظر افراد در مورد اهم

 .ها در نظر افراد نیز مرتبط استتسنّ
 )1385؛ صداقت، 1385؛ ایلدرآبادي،1385؛ سراج زاده،  1999، اولسونقبلی(  تحقیقات دیگر نتایج همسو با از       

پسران  که طوري بهکرد؛  یک از دالیل ازدواج بین دختران و پسران اشاره یت و اولویت هرتفاوت اهم توان به می
گی، خستگی احساس روزمرّ«چنین و هم» والد شدن و داشتن فرزند« ،»باال رفتن سن« ،»داشتن تأمین جنسی«

گاه) تفاوت دختران تنها در یک دلیل(نیاز به تکیه و اندتري براي ازدواج خود دانستهرا دالیل مهم» دفیبی ه
 اند.نشان داده ، معناداري با پسران

» شدن ترس از پیر«و » تأمین جنسی«ي از جمله هاي ماد انگیزه  که با افزایش سن چنین دریافتیمهم       
ی است. عالوه بر این در خیر سنّهاي اضطراري ازدواج با تأاند که این بیانگر جنبه کنندهگرایش به ازدواج تعیین در

رسیدن به «سطوح تحصیلی به دو  گرایش عمده رسیدیم که در میان افراد با تحصیالت آکادمیک  يمقایسه
شناختی در گرایش به ازدواج و در سطوح پایین تحصیلی نیاز به حمایت مالی و  عديعنوان ب هب» کمال و رشد

 گیرند. در اولویت قرار می ،ي داردماد ياقتصادي که جنبه
هاي نامناسب براي ازدواج از سهم بیشتري در میان سایر عد انگیزهگردید بی مالحظهبندي کلّ در یک جمع     

ها و ناسازگاري بین زوجین بعد از ازدواج خود پاسخی بر روند افزایش جدایی تواند ابعاد برخوردار بوده که این می
مندي ازدواج را که خود به تنهایی دلیلی ناکافی براي ازدواج عد عاطفی و هیجانی انگیزهچه بچنین چنانباشد. هم

گیرد و این به  میرا دربر بوطه نیمی از تغییرات واریانس مرب نزدیککنیم، شود به دالیل فوق اضافه محسوب می

1. Peterson. B 
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برخی نکردن هاي این تحقیق شرکت  از محدودیت ها را نشان دهد. تواند میزان ریسک این نوع ازدواج تعبیري می
ها به جوامع ت در تعمیم دادهدقّ  يدر پژوهش و استفاده از روش نمونه گیري در دسترس در نتیجه هااز آزمودنی
براي شناسایی  اينامهفراهم آوردن پرسش به  توان کاربردي نتایج این تحقیق می هاي.از زمینه. باشدمتشابه می

شناسان در  ن و روانکرد که قابل استفاده براي مشاورااد و ابعاد مختلف دالیل آن اشارههاي ازدواج افر انگیزه
توانند  نیز از نتایج آن می نکه سایر محقّقاپیش از ازدواج و زوج درمانی خواهد بود ضمن این يجلسات مشاوره

کردن  و نتایج آزمون را به تناسب مطالبه هاه به حقوق آزمودنیعد اخالق پژوهشی  و توج. در بکننداستفاده
زاي ها و نقاط آسیبگردید و چالشبراي آنها تبیین میي مشاوره با زوجین در یک جلسههاي قبلی هماهنگی

ارائه  بازخورد الزم به آنهازوجین  آگاهی و رسیدن به خودکسب بینش و بصیرت  ها براينیهاي آزمودانگیزه 
 گردید.
 دانی سپاس و قدر       

 که در اجراي این تحقیق شرکت داشته یهایآزمودنی ياز کلیه دانندمی ي خودوظیفه در پایان پژوهشگران       
 .قدردانی کنندر و تشکّ ،اندادقانه  همکاري نمودهو ص
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