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بررسی رابطه بین سن ازدواج با ناهنجاریهای اجتماعی در بین جوانان شهر خرم آباد
محمد پیرحیاتی ،1محمدرضا نادر

پور2

 .1گروه مدیریت ،دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهران (،نویسنده مسئول)
 .2گروه مدیریت ،دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهران.

چکیده
هدف از انجام پژ وهش حاضر بررسی رابطه بین سن ازدواج و ناهنجاری های اجتماعی در بین جوانان شهر خرم آباد بود .روش
پژوهش ار نظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها توصیفی -همبستگی بود .جامعه آماری شامل کلیهی جوانان  25تا
 30ساله شهر خرم آباد بود .با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس  199نفر انتخاب و به عنوان نمونه پژوهش در نظر
گرفته شد .درتحقیق حاضر از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شده است،این پرسشنامه دارای 26سؤال می باشد.
درضمن به لحاظ انعكاس پاسخ واقعی ذکرنام ونام خانوادگی درپرسشنامه الزامی نبوده است .برای تجزیه و تحلیل داده ها در
سطح توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی از آزمون های پارامتریک و آزمون تی استفاده شد .نتایج
نشان داد که بین افزایش سن ازدواج و شاخص های ناهنجاریهای اجتماعی (ارضای نامشروع ،روابط نامشروع ،بی بندوباری،
بدپوششی و بدحجابی و جرایم خشن جنسی) ارتباط معناداری وجود دارد (.)p>0/01
واژههای كلیدی :ازدواج ،بی بندوباری ،ناهنجاری های اجتماعی دانشجویان
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مقدمه
ازدواج امری فرهنگی و جهانی است که همیشه در طول تاریخ در تمام جوامع وجود داشته است و به مجموعهای از نیازهای
اساسی انسان پاسخ میدهد  .بقای نسل و پرورش فرزندان ،تحقق آرزوی دیرین کودکی برای پدر و مادربودن ،دستیابی به
عالی ترین سطح دوستی و صمیمیت در دوران جوانی و بزرگسالی و تقسیم کار و همكاری و همراهی در طول زندگی از
اساسیترین کارکردهای خانواده است .اگر جامعهای بخواهد امنیت و سالمت خود را حفظ کند باید سنت ازدواج در آن برقرار
شود تا هر فردی به آرامش موردنیاز خود برسد .پژوهشها نشان دادهاند جامعه ای که در آن افراد عزب و مجرد زیاد باشند ،با
مشكالت فرهنگی و اخالقی بسیاری روبهرو میشود (برزیان و همكاران.)1397 ،
در سال اخیر،آمارها منحنیهای رو به رشد و مشابهی را در زمینهء انحرافات و بیبندوباریهای اخالقی در میان جوانان نشان
میدهند.این رشد غیر طبیعی و هـماهنگ میتواند حاکی از عوامل ساختاری همانند باشد.به طور قطع نمیتوان یک عامل را
علت انحرافات اخالقی و بیبندوباری جنسی جوانان دانست؛در بیشتر موارد ترکیبی از عوامل مختلف وجود دارند.با این
وجود،برخی مطالعات عوامل خاصی را به عنوان عـوامل مـؤثر در میزان بروز بیبندوباری جنسی وبروز مشكالت اخالقی جوانان
شناسایی کردهاند.به گفته صاحب نظران یكی از این عوامل که موثر بر بیبندوباریهای جنسی و انحرافات اخالقی می باشد
فراهم نبودن شرایط ازدواج برای جـوانان یـا به تعبیر دقیقتر ،سن ازدواج است (اسكندری چراتی.)38 :1387،
ازدواج و تأسیس کانون زندگی مشترک خانوادگی یكی از بهترین و مهمترین رسوم اجتماعی انسانهاست که از فـطرت و
آفـرینش ویـژهء آنها مایه میگیرد.این نیاز که به صورت فطری در انسان به ودیعت نهاده شده،تا زمان ظـهور جـوانههای بلوغ،
همچنان دوران آرام و بیتحرکی را پشت سر میگذارد.اما به مجرد شروع دوران نوجوانی،زمان بیداری آن فرا میرسد و آرام آرام
تـمامی وجـود انسان را در برمیگیرد و به یكی از پرقدرتترین نیازهای وی تبدیل میشود.اگر این نیاز به موقع و به طور
صـحیح پاسـخ داده شـود،زمینه سالمت و بهداشت روانی انسان فراهم میگردد.از اینرودر منابع دینی وهمچنین از سوی
روانشناسان وجامعه شناسان به اهمیت ازدواج و نیز زمـان مـناسب آن تصریح و تأکید شده است(.اعزازی)49 :1376،
امروزه علل مختلفی نظیرمـشكالت و موانع ازدواج از یک سو و آرزوها،ایدهآل ها و تصویری که دختران و پسران از آینده و
زندگی مشترک خود دارند،از سوی دیگر،موجب گردیده که جوانان به آسانی تن به ازدواج ندهند به عبارتی دگرگونی هایی
درخصوص سن ازدواج نسبت به سالیان گذشته پدیدار شود.در سالیان اخیر،تحوّل جدّی در الگوهای رفتاری خانوادهها به وجود
آمده است.تغییر دردیدگاه ها،ذهنیات،ارزشها وانتظارت جوانان،تغییردر الگوی مصرف،نوع پوشاک،مسكن ،سطح توقعات
خانوادهها و تـوجه ظاهر در کنار سایرعوامل موجب گردیده که مفهوم زندگی به طور کلی دگرگون شود (فرهمندبیگی:1387،
.)63
فرد در جـست وجو و تالش برای رسیدن به شكلی از زندگی است که رهیافت واقعی جامعه است،اما از سوی دیگر ،فرصتها و
امكانات مساوی برای دستیابی به این شرایط وجود ندارد.بسیاری از جـوانان بـا این استدالل که تأمین هزینههای عـقد و
عـروسی،تهیهء منزل و اسباب و لوازم زندگی بسیار سخت است و نمیتوان از عهدهء مخارج آیندهء زندگی برآمده و آبرومند
زندگی کرد،برخالف میل باطنی از ازدواج به موقع خودداری میورزند(.کاظمی پور)48 :1384،
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در حال حاضر شواهد حاکی از این میباشند کـه طی سالهای اخیرالگوهای سنتی حاکم بر سن ازدواج دگرگون شده و میانگین
سـن ازدواج درحال افرایش است (شافی،)2020 1،اما از آن طرف،سن بلوغ جنسی کاهش چشمگیری را نشان میدهد و فاصله
ی این دو بیشتر شده است.به تعبیر دیگر،انتظارات،ایدهآلها و هنجارهای اجتماعی،ازدواج جوانان را به تأخیر انداخته است ،اما
از سوی دیگر،غریزه جنسی کـه سـراسر وجـود نوجوان را تسخیر کرده و عوامل تحریککننده بیرونی از قبیل الگوهای
رفتاری،چهرههای زیبا و آرایشکرده،نوارها و عـكسهای مبتذل،فیلمهای سـینمایی وارداتی،دسترسی به ماهواره و اینترنت و
عالوه بر آن،فیلمها و سریال های داخلی مغایر با فرهنگ معنوی جامعه،باعث بلوغ زودرس در نوجوانان شـده و چـون هـمه
آنها از لحاظ اخالقی و معنوی آنچنان قوی نیستند که بتوانند با رعایت تقوا و خـویشتنداری،این فـاصله(بلوغ تـا زمان
ازدواج)را پشت سر بگذارند،امكان ابتالی آنان به انحرافات اخالقی و بیبندوباریهای جنسی بیشتر وامنیت اخالقی مورد تهدید
قرار می گیرد (اسموالک .)2013 2،با توجه به وضـعیت فـرهنگی جـامعه،به صراحت میتوان گفت که تغییر در الگوهای سن
ازدواج یک مشكل حاداجتماعی است و به تعبیر جامعهشناسان مـیتوان از آن بـه عنوان یک«معضل و مساله اجتماعی»نام
برد(.مجدالدین)113 :1386،به این ترتیب،به راحـتی میتوان به گستردگی تأثیرات تغییر درسن ازدواج پی برد و از آن به
عنوان یكی از عوامل راهبردی انحرافات اخـالقی و بـیبندوباریهای جنسی در میان جوانان وتهدید امنیت اخالقی جامعه بحث
کرد .برابر آمار اعالم شده ازسوی دفتر آمار واطالعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور میانگین سن ازدواج روندی صعودی
رانشان می دهد بگونه ای که میانگین سن ازدواج در مردان  30سال و در زنان  25سال می باشد،این درحالی است که
برابرآمارهای ارائه شده از نهاد فوق این میانگین در سالهای پیشین به ترتیب 27سال برای مردان و22سال برای زنان بوده است.
این تغییرات به آرامی جای پای خود را درشهر خرم آباد هم که شهری برخوردار از فرهنگ وسنت های غنی چند هزارساله می
باشد  ،باز نموده است .آمارهای ثبت شده در بخش های مرتبط با امنیت اخالقی فرماندهی انتظامی شهرستان خرم آباد در
سالهای اخیر حاکی از شیوع وافزایش مشكالت وجرایم اخالقی نظیرروابط نامشروع،هرزگی مزاحمت ،بدپوششی،حاملگی
نامشروع و خودکشی،فرار ازمنزل ودیـگر انحرافات اخالقی در میان ساکنین بویژه جوانان خرم آبادی می باشدوبه عنوان
تهدیدی برعلیه امنیت اخالقی شهروندان این منطقه مطرح گردیده است.جرایم وانحرافاتی که در سالیان نه چندان دور
هیچگونه جایگاهی را در میان ساکنین این شهرستان نداشته است.آمارها حاکی از افزایش جرایم و انحرافات در بین جوانان
خرم آباد است که این آمار هر ساله اضافه می گردد .در پژوهش پیش رو تالش می گردد تا رابطه سن ازدواج با ناهنجاریهای
اجتماعی شهرستان خرم آبادبه عنوان مسئله اصلی تحقیق بصورتی جامع ومبسوط مورد بررسی وارزیابی قرار گیرد.

روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری دادهها از آنجا که بررسی رابطه سن ازدواج با ناهنجاریهای اجتماعی
مورد نظر است ،از نوع توصیفی -همبستگی می باشد.
1

Shafi

2

Smolak
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جامعه آماری شامل کلیهی جوانان  25تا  30ساله شهر خرم آباد بود .با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس  199نفر از
بین آنها انتخاب و به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد.
ابزار پژوهش
درتحقیق حاضراز پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شده است،این پرسشنامه دارای 26سؤال می باشد .درضمن به لحاظ
انعكاس پاسخ واقعی ذکرنام ونام خانوادگی درپرسشنامه الزامی نبوده است.
در طراحی پرسشنامه بر اساس طیف لیكرد برابر هر سؤال پنج گزینه خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم در نظر گرفته
شده است که به ترتیب در تجزیه و تحلیل آماری نمرات 2 ،3 ،4 ،5و  1برای آنها لحاظ شده است .برای بررسی پایایی پرسشنامه
محقق ساخته از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید و ابتدا پرسشنامه مذکور توسط  30نفر از افراد نمونه بصورت آزمایشی
تكمیل که ضریب آلفای کرونباخ  0/875بدست آمده که نشان از پایایی و دقت باالی پرسشنامه دارد.
همچنین روایی پرسشنامه از طریق زیر مورد قضاوت قرار گرفته است:
 -1بررسی ادبیات موضوع ،پیشینه پژوهش و مدل های مختلف داخلی و نظریات
 -2استخراج متغیر ها و مولفه های مرتبط سن ازدواج ونا هنجازیهای اخالقی
 -3اخذ نظر استادان و کارشناسان جهت انتخاب متغیرها برای بررسی
 -4طراحی پرسش نامه بر اساس متغیر ها
با توجه به بررسیهای بعمل آمده می توان چنین استنباط کرد که پرسشنامه مذکور دارای پایایی و روایی خوب و در حد قبولی
است.
شیوه گردآوری دادهها
پس از تهیه و تدوین پرسشنامه تحقیق براساس اهداف تحقیق وسرفصل های دروس ارایه شده،حجم نمونه مشخص گردید و با
مشخص شدن افرادی که امكان مراجعه حضوری و تحویل پرسش نامه به آنان وجود داشت حضورا مراجعه و نظریه واقعی آنها
اخذ گردید .برای سایر افراد نیز در یک جلسه کاری ابتدا توجیهات الزم صورت گرفته و پرسش نامه های افراد تحویل آنان گردید
و پس از تكمیل جمع آوری گردید .از افراد مورد بررسی خواسته شده از ذکر نام و نام خانوادگی خود خودداری نمایند .از طرف
دیگر پرسشنامه حاضر بصورت انفرادی اجرا گردید تا خوانندگان با کمال دقت به آن پاسخ دهند .جهت رعایت اخالق در پژوهش،
پژوهشگر ضمن اخذ مجوز از مسئولین ذی ربط محل تحصیل و معرفی خود و تشریح اهداف پژوهش برای دانشجویان یادآوری
کرد که ذکر نام و نام خانوادگی الزم نبوده و شرکت در پژوهش کامالً اختیاری است و تأثیری بر روند ارزشیابی ندارد.
در پژوهش حاضر ازآمار توصیفی برای ترسیم جداول و نمودارها ،محاسبه نما و میانگین بهره گرفته شده است .در بخش
توصیفی از شاخص گرایی به مرکز مثل میانگین ودرصد استفاده گردیده و در حوزه استنباطی شامل آزمون  tنمونه اول و
آزمون گلرموگردف اسمنوف بكارگیری شده است.
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یافتهها
اطالعات جمعیت شناختی آزمودنیها بدین صورت بود :از نظر جنسیت  65/8درصد زن و  34/2درصد مرد بودند .از نظر
تحصیلی  36/2درصد آزمودنیها دارای مدرک کارشناسی 33/7 ،درصد دارای مدرک دکتری و  30/2درصد دارای مدرک
کارشناسی ارشد بودند .از نظر وضعیت تأهل  70/4درصد آزمودنیها مجرد و  29/6درصد متأهل بودند.
جدول  .1یافته های توصیفی مربوط به متغیر پژوهش و شاخصهای آن
شاخص ها

میانگین

عنوان سوال

انحراف
استاندارد

فحشا

افزایش سن ازدواج سبب بروز مشكالت اقتصادی شده و زمینه بروز فحشا فراهم می شود

4.27

/81

افزایش سن ازدواج سبب بروز مشكالت درونی و سرکوب عقده ی جنسی شده و در نتیجه زمینه ی بروز

4.28

/72

فحشا در آینده فراهم خواهد شد.
با افزایش سن ازدواج حمایت های مالی خانواده کم رنگ تر شده و فرد برای تامین نیازهای زیستی اولیه

4.15

/93

مرتكب فحشا می شود.
انحرافات
اجتماعی

فرار از منزل

ناهنجاری های موجود در اجتماع را مرتبط با باال رفتن سن ازدواج می دانم

4.55

/67

معتقدم با افزایش سن ازدواج تمایل افراد به رعایت هنجاری های اخالقی و اجتماعی کم رنگ می شود

4.6

/75

به نظر می رسد با افزایش سن ازدواج معاشرت با دوستان ناباب بیشتر خواهد شد

4.10

/85

به نظر می رسد با باال رفتن سن ازدواج افراد هنجاری های خانوادگی را کمتر رعایت می کنند

4.08

/83

به نظر می رسد با افزایش س ن ازدواج روابط عاطفی فرد با اعضای خانواده ضعیف خواهد شد

4.23

/98

با افزایش سن ازدواج کنترل جوانان از سوی خانواده سخت تر خواهد شد

4.26

/78

ازدواج به موقع می تواند سبب استحكام روابط فرد با والدین شود

4.07

/94

قبل از آزمون فرضیه پژوهش و جهت نرمال بودن داده های پژوهش از آزمون کولموگرف اسمرینف استفاده شد که نتایج آن در
جدول زیر آمده است:

جدول  .2نتایج آزمون كولموگرف -اسمرینف در بین متغیر ناهنجاری های اخالقی و شاخص های آن
ردیف

عنوان شاخص

zمقدار آمار

سطح معناداری

1

انحرافات اجتماعی

12.62

./813

4

گسترش فحشا

15.22

./662

7

مسائل خانوادگی (فرار ازمنزل)

11.25

./422
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در بررسی جدول و نمودار مربوط به نرمال بودن داده ها مشخص می شود  ،در کلیه شاخص ها سطح معناداری بیش از ./05
بوده و می توان با اطمینان  95درصد بیان کرد فرض صفر آماری تایید و فرض آماری رد می شود و این بدان معناست که
توزیع کلیه داده ها نرمال بوده و باید از آزمون های پارامتریک برای قبولی یاد رد فرضیه های استفاده کرد.
فرضیه پژوهش :بین افزایش سن ازدواج و ناهنجاریهای اجتماعی (انحرافات اجتماعی ،گسترش فحشا و فرار از منزل) ارتباط
معنا داری وجود دارد.
جدول .3ارتباط بین سن ازدواج و شاخص های ناهنجاری های اجتماعی
شاخص ها

مقدار آزمون تی

سطح معناداری

درجه آزادی

انحرافات اجتماعی

27.04

./000

198

فراز از منزل

17.11

./001

198

فحشا

17.39

./000

198

در بررسی جدول مربوط به مربوط به آزمون تی نمونه اول مشخص می شود مقدار آماره  27/04برای شاخص انحرافات
اجتماعی 17/11 ،برای شاخص فراز از منزل و  17/39برای شاخص فحشا می باشد .لذا با اطمینان  95درصد می توان گفت
فرضیه  H1مورد قبول و فرضیه  H0رد می شود و این بدان معناست که پاسخ دهندگان در حد زیادی معتقدند بین افزایش
سن ازدواج و شاخص های ناهنجاری های اجتماعی (انحرافات اجتماعی ،گسترش فحشا و فرار از منزل) ارتباط معناداری وجود
دارد.

بحث و نتیجه گیری
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سن ازدواج و ناهنجاریهای اجتماعی جوانان شهر خرم آباد بود .نتایج نشان داد
که بین سن ازدواج و شاخص های ناهنجاری های اجتماعی یعنی انحرافات اجتماعی ،گسترش فحشا و فرار از منزل رابطه
معناداری وجود دارد.
ازدواج تنها زندگی مشترک بین دو نفر نیست .بلكه دو خانواده گاهی با دیدگاه های متفاوت با هم وصلت می کنند .به همین
دلیل دخالت های این خانواده ها در زندگی زناشویی فرزندان شان انكار ناپذیر است .تاثیر خانواده در یک ازدواج ناموفق بسیار
زیاد است .اگر ازدواج موفق با شد ممكن است تا حدی آن را به چالش بكشد ولی مشكل خاصی ایجاد نكند .اما اگر ازدواج ناموفق
باشد این مشكالت را در بعضی موارد بسیار بیشتر خواهد کرد .در این میان زمانی که امر ازدواج صورت نمی گیرد و نیازهای که
فرد با ازدواج به دست می آورد سرکوب می شود عوامل و انحرافاتی می توان بروز کند که می تواند به دلیل ارتباط فرد با جامعه و
عوامل انحرافی آن باشد (نوابخش و خاقانی فرد.)1394 ،
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یكی از این عوامل فرار از خانه از خانه است و آن به عنوان رفتارهای ناسازگارانهای است که از نوجوانان و جوانان سر میزند و با
توجه به پیامدهای سوء آن یكی از آسیبهای خانوادگی و اجتماعی جامعه شناخته میشود .آسیبی که میتواند بهداشت روانی
فرد و جامعه را تحت تأثیر قرار دهد .روند رو به افزایش آمار فرار دختران از خانه ،نگرانی و هشدار صاحبنظران را به دنبال
داشته است .نظر به اهمیت و نقش تعیینکننده سالمت جسمانی و روانی کودکان و نوجوانان هر جامعه در تأمین بقاء و آینده
آن ملت ،و نیز تأثیرات سوء این معضل در سالمت روانی نوجوانان ،مطلب حاضر به بررسی مهمترین عوامل زمینهساز فرار
دختران نوجوان و روشن ساختن برخی از زوایای این معضل پرداخته است (وردی نیا و همكاران .)1390 ،منظور از فرار آن
است که دختر نوجوان زیر  25سال بدون اجازه و رضایت والدین یا هر فرد دیگری که مسئول نگهداری وی است ،منزل یا محل
زندگی خود را ت رک کرده و اکنون در مراکزی مانند مداخله در بحران های اجتماعی بهزیستی  ،مرکز سالمت دختران،
بازپروری زنان یا زندان  ،به منظور نگهداری و سامان دهی بسر میبرد .فرار از خانه در واقع زیرپا گذاشتن مقررات خانوادگی
است و اغلب به علت خشم ،ترس ،یا انتقام جویی در مقابل عوامل مخرب و آشفته ی خانوادگی است که فرد برای مدت کوتاهی
مكان های دیگر را به منزل خود ترجیح می دهد.
لذا با توجه به آثار جسمانى ،روانى ،اجتماعى و فرهنگى ازدواج ،باید موانع پیش روى را برطرف نمود و تمام تالش خود را
صرف کرد تا این سنّت الهى در اوایل جوانى به انجام برسد و جوانان از فواید بى شمار آن برخوردار شوند و در یک زندگى بالنده
و بانشاط و به دور از دغدغه و انحراف ،قرار گیرند .این مهم با همّت آحاد مردم و خانواده ها و مسئوالن فرهنگى و اقتصادى
کشور از طریق فرهنگ سازى ،مبارزه با اعتقادات غلط ،کاهش تجمّل گرایى ،احساس مسئولیت بیشتر در رابطه با جوانان،
کمک مالى و معنوى به فرزندان ،پیروى از دستورات دینى ،اختصاص منابع مالى بیشتر به ازدواج جوانان ،و تشویق و ترغیب به
ازدواج حاصل مى آید.
این پژوهش نیز همانند سایر پژوهش ها دارای محدودیت های است .از جمله این محدودیت های این است که نتایج آن مربوط
به جوانان شهر خرم آباد می باشد ،و از تعمیم دهی این نتایج به جوانان سایر شهرها جوانب احتیاط را رعایت کرد .با توجه به
یافته های این پژوهش پیشنهادات زیر ارائه می گردد:


ایجاد مراکز ویژه برای شناختن موقعیتهای افراد طالب ازدواج و فراهم کردن زمینه آشنایی خـانوادهها و خواستگاری
در مواردی که با معیارهای مورد نظر دختر و پسر همخوانی داشته باشد؛



منحصر نكردن امكانات مادی و رفاهی به دانشجویان و جوانان ساکن در پایتخت و تقسیم تسهیالت بین همه قشرها
و گروهها در شهرها و شهرستان مختلف؛
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پ یشنهادمی گردد شاخصه ها و مولفه های این تحقیق نظیر ارضای نامشروع غرایز جنسی  ،انحرافات اجتماعی  ،روابط
غیر مشروع دختر و پسر ،بی بند و باری بدپوششی و بدحجابی  ،جرایم خشن جنسی و فحشا هریک موضوع جداگانه
وجدیدی برای تحقیقات آتی قرارگیرد،تانتایج دقیق تری بدست آید.
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Investigating the relationship between marriage age and social anomalies among young
people in Khorramabad

Abstract
The aim of this study was to investigate the relationship between marriage age and social
anomalies among young people in Khorramabad. The research method was applied in terms
of purpose and descriptive-correlation in terms of data collection. The statistical population
included all young people aged 25 to 30 in Khorramabad. Using available sampling method,
199 people were selected and considered as a research sample. In the present study, a
researcher-made questionnaire was used. This questionnaire has 26 questions. Also, in terms
of reflecting the real answer, mentioning the name and surname in the questionnaire was not
mandatory. Mean and standard deviation were used to analyze the data at descriptive level
and parametric and t-test were used at inferential level. The results showed that there is a
significant relationship between increasing the age of marriage and indicators of social
anomalies (illegitimate satisfaction, illegitimate relationships, slavery, bad dress and lack of
modesty and violent sexual crimes) (p <0.01).
Keywords: marriage, slavery, students' social anomalies
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