
رضوی   خراسان  دراستان  آن  تبعات  و آثار و(قانونی  سن  زیر) همسری  کودک  پدیده  بررسی  

آقای حاجی پورمجری طرح :دانشگاه فردوسی مشهد کارشناس ناظر: -صاحب طرح پژوهشی:اداره کل بهزیستی خراسان رضوی   

 الله فتحی ،دکتر مجتبی میرزائی،دکتر حسین میرزائیپژوهشگران :

 چكيده: 

بسترهای بروز این پدیده تحقیقات  ازدواج زودرس پدیده ای است که باعث مناقشات زیادی در سطح جوامع شده است. در مورد علل و  

زیادی صورت گرفته و نظریات مختلفی مطرح شده است. کودك همسری بویژه در جوامع سنتی و مذهبی چون ایران از پیچیدگی و  

حساسیت بیشتری برخوردار است. استان خراسان رضوی طبق آمارهای موجود باالترین نرخ کودك همسری را در ایران دارد به همین  

 در این استان انجام گرفت. 1399ل این تحقیق به صورت کیفی و با ابزار مصاحبه نیمه عمیق در سال دلی

سالگی ازدواج کرده اند و قاعده اشباع نظری جهت انجام مصاحبه ها مد   15نفر از زنانی بودند که قبل از سن  42نمونه مورد بررسی 

سال بوده است. تحصیالت   13.7د که میانگین سن ازدواج دختران مورد مطالعه  نظر قرار گرفت. در مجموع نتایج این تحقیق نشان دا

سال بوده   7.7این افراد و والدین شان بسیار پایین و همگی جزو طبقه پایین اجتماع بوده اند. فاصله سنی این افراد با همسران شان 

نیمی از آنها در زمان ازدواج مورد مشورت قرار نگرفته    درصد نمونه ها عضو خانواده های پرجمعیت بوده اند. بیش از  63و بیش از  

پذیرش ازدواج در سن پایین به عنوان امری عادی و مقبول، فشارهای ساختاری، کوچك و خام پسندی اند. دیگر نتایج نشان داد که 

دینی، فقر اقتصادی، عدم درك  پسران، نگرانی خانواده ها و دختران از عدم ازدواج دختر و تجرد قطعی، خویشاوند بودن، باورهای  

درست از زندگی مشترك، حفظ ناموس و شرف خانوادگی، فضای مجازی، نابسامانی و مشكالت خانوادگی مهمترین علل بروز کودك  

 همسری در این پژوهش بوده اند. 

 کودك همسری، استان خراسان رضوی، فقر اقتصادی، باورهای دینی، فشارهای ساختاری کليد واژه:

استفاده از نتایج این طرح با ذکر منبع امكان پذیر است.این پژوهش به طور کامل در بخش پژوهش سازمان بهزیستی موجود   هرگونه

 05132232956می باشد.شماره تماس:

 

 

 

 
 


