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  هاي معنايي ازدواج نزد جوانان اكاوي داللتو

  )1396مطالعة موردي جوانان مجرد ساكن شهر تهران سال (
*1ناهيد حسيني   3، باقر ساروخاني2، سيد محمد سيدميرزايي

  چكيده
ـ . است برانگيخته كالن و خرد سطوح در را اجتماعي توجه جوانان ازدواج كاهش  بـا  حاضـر حاصـل پـژوهش    ةمقال
رويكـرد پـژوهش   . اسـت  و راهبـرد آنـان بـه ازدواج    جوانان ذهني تصوير و ازدواج معنايي هاي داللت شناخت هدف

 تعداد به هدفمند و نظري گيري نمونه با كنندگان مشاركت .استاستفاده شده  پديدارشناسياست و از روش كيفي 
 گـردآوري . انـد  انتخـاب شـده   1396 سـال  در تهران شهر مختلف مناطق از ازدواج سن در مجرد جوانان از نفر 28
 كدگـذاري  شيوة به ها داده بندي مقوله با تحقيق محوري هستة و ساختاريافته نيمه عميق مصاحبة تكنيك با ها داده
، تـرس  مقولـة  چهـار  از ناشي ازدواج به »زدگي واپس« كنندگان مشاركت .است آمده دست به انتخابي و محوري، باز
 معيشـت  الگـوي  مقولـة  سـه  در معنـايي  داليل با كنند مي تجربه را گرايي لذت و فرامادي هاي ارزش افول، ميلي بي

 هاي ارزش شامل نوپديد ارزشي مناسبات؛ زنان مالي استقالل، ها هزينه مديريت توان عدم، مرد ناايمن اقتصاد شامل
 قابـل  يكـديگر  بـا  جـنس  دو ارتباطـات  چگـونگي  و اجتماعي شامل وضعيت ارتباطي ـ اجتماعي مناسبات و اخالقي
 هـاي  بخـش  و دولـت  هـاي  برنامـه  اولويـت  در بايـد  درآمدزايي و شغل ايجاد، جوانان معيشت به توجه .است تفسير

 كـنش  از متـأثر  ارتبـاطي  مناسـبات  در شـده  بازتوليـد  ارزشـي  فرهنگـي  زيرساختارهاي ترميم. گيرد قرار خصوصي
 .دارد الزم را ذيربط نهادهاي سوي از مجدد پذيري جامعه، كنشگران

  گانواژكليد
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  مقدمه
ترين نهاد اجتمـاعي اسـت كـه حـوادث بـزرگ و تـاريخي جهـان را         ترين و شفاف خانواده دقيق
اي است كه هر لحظه در حـال دگرگـوني    خانواده پديده 1به اعتقاد ژرژ گورويچ. دهد انعكاس مي

 .]18[ برخوردار است 4و بازساختي شدن 3از ساخت افتادن ،2شدن و از فراگردهاي ساختي است
تنهـا در سـالمت    زندگي انسـان اسـت كـه نـه     مهم ازدواج و تشكيل خانواده يكي از رويدادهاي
ود به فصلي جديد از زندگي است كه اكثر گذر و ور ةجسمي و روحي فرد تأثير دارد، بلكه مرحل

اي مطلق و فارغ از بستر زمان و مكان نيسـت و   ازدواج پديده. اند نكردهافراد تا قبل از آن تجربه 
چنـين   19و  18انسـان قـرن    ].15[شـود   جامعه دستخوش تغيير و دگرگـوني مـي   راتييتغبا 
و  دانسـت  مـي و رسـوم آن   دواج و آداب خانواده را تـابع از . پنداشت كه خانواده جاودانه است مي

در . توانست پيوند زناشويي زن و مرد را از هـم بگسـلد   كرد و فقط مرگ مي طالق را محكوم مي
هاي مدرنيته مواجه شد و تغييـرات اقتصـادي، سياسـي، اجتمـاعي و      اروپا با ضربه م،قرن نوزده
بورژوا  آنچه. يمي را در هم ريختهاي قد خانواده و دكرعنوان صنعت و شهر را ايجاد  بافرهنگي 

هـاي مشـابه، در عصـر     دانست، مثل پيوند آزاد، تولد فرزندان نامشروع و پديده آن را انحراف مي
اولين دليـل  ازدواج و همسرگزيني  ،در ايران ].8[ شد داري در رفتارهاي خانوادگي ديده  سرمايه

طبـق تحقيقـي در    .يكي از عناصر مهم و تأثيرگذار بر اين نهاد اسـت  منزلة بهتشكيل خانواده و 
درصد مردم ايران خانواده را داراي اهميت باال دانسـته و ازدواج را نهـاد تلقـي     98، 1379سال 
، ارتقاي سطح آگاهي و مسئوليت اجتمـاعي،  تعواملي همچون افزايش تحصيال ،امروزه. اند كرده

 .]4[ مـؤثر در ازدواج اسـت  و ها از عوامل مهم  و تغيير نگرش افزايش شهرنشيني، سبك زندگي
هـاي   سـال  ةزمـاني چهارسـاله و در فاصـل    ةآمار ازدواج در يـك بـاز  تغيير در  ،ي اخيرها سالدر 

. ده اسـت كـر نظر بسياري از انديشمندان اين حوزه را جلـب  درصد،  2نزديك به  1393ـ1390
لعه و شناخت معنا و تفسير جوانـان از ازدواج و  اين مقاله حاصل پژوهشي است كه با هدف مطا

 ،حقيقـت  در. رويكرد و چگونگي رويارويي آنان با اين موضوع در شرايط فعلي انجام شـده اسـت  
انديشـند و چگونـه آن را در ذهـن خـود معنـا       جوانان در حال حاضر در مورد ازدواج چگونه مي

هاي فردي  نوع عوامل و شرايط و ويژگي درك آنان به ازدواج چگونه است و برآيند چه. كنند مي
آنـان در رويـارويي بـا ازدواج چـه     ؟ و اجتماعي به چنين تفسيري از موقعيت منجر شـده اسـت  

  گيرند؟ ند و چه رويكردي را در پيش ميكن راهبردي را اتخاذ مي

                                                            
1. Georges Gurvich 
2. structuralization 
3. disstructuralization 
4. restructuralization 
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  پيشينه و مالحظات نظري
ر آن انجـام شـده اسـت و    حقيقات زيادي در مورد ازدواج و بررسي موانع و عوامل مـؤث تاكنون ت

و شـرايط   عوامل اقتصادي، اجتماعي، فـردي و محيطـي  همچون پژوهشگران بر عوامل مختلفي 
نگرش جوانان را در مراكز ده استان بـه  ) 1394( باشي آقاسي و فالح مين .اند جهاني تأكيد كرده

ويـژه   بـه درصد دختران و  64درصد پسران و  70روش پيمايش سنجيدند و دريافتند كه حدود 
 داشـتن  مالك انتخاب همسر برايشـان بـه ترتيـب دا   . سن به ضرورت ازدواج باور دارند افراد كم

دامني است و در حال حاضر جوانان بيشتر بـه   و عفت و پاك شغل و درآمد كافي، تفاهم طرفين
 كنند زندگي مشترك ازدواج نمي ةبودن هزين نكردن همسر دلخواه، نداشتن شغل و باال دليل پيدا

اند كـه زنـان متولـد سـنين      در شهر زنجان به اين نتيجه رسيده) 1362( سرايي و اوجاقلو]. 1[
نسبت به نسل قبل از خود ) 25( گذاري كمتري ارزش ةنمر 1374تا  1367هاي  تر از سال پايين

در دختران بيشتر دانسته و تمايل ازدواج را ) 1393( نيا طيبي ].17[دارند ) 28( 1342در سال 
ترين موانع ازدواج را به ترتيب موانـع فرهنگـي، اجتمـاعي، اقتصـادي، حـاكميتي و فـردي        مهم

در تحقيقي اقتصاد را داراي بيشترين ضريب تأثير بر ازدواج ) 1395( توكلي]. 20[دانسته است 
ري و ايجـاد شـرايط   پـذي  هم با تأكيد بر امكـان ) 1396( گوهري صادقي و شكفته]. 10[ داند مي

 ].19[ انـد  اجتماعي و اقتصادي، آن را از متغيرهاي مهم تأثيرگذار بـر ازدواج جوانـان برشـمرده   
انـد كـه فردگرايـي،     دهكـر نيز در مـورد متغيرهـاي اثرگـذار اظهـار     ) 1395(مهدوي و همكاران 

 جوانـان اسـت  رغبتي بـراي ازدواج   اعتمادي اجتماعي از عوامل مهم در ايجاد بي تجددگرايي، بي
در تحقيقـي كمـي در پـنج شـهر در ميـان      ) 1390( در تأييد اين نظر، گتـابي و غفـاري  ]. 31[

بـه   ينگـرش فرامـاد   و كننـد تحصـيالت بـاالتر    دختراني كه ديرتر ازدواج ميدختران دريافتند 
ي پارامترها]. 23[رود  يمي زندگي از دست ها فرصتبا ازدواج برخي كه  معتقدندو  دارند ازدواج

مراسـم ازدواج   و اعتقادات ديني و مذهبي، همساني اقتصادي، شـغل همسـر   همچونمهم ديگر 
اي بـر   كننـده  مسكن نيز نقش تعيين ةهزين ]13[ اثرگذاري معناداري بر ازدواج نشان داده است

 ناشي يرفتار و نگرشي تتحوال و تغيير و توسعه يشاخصهابا بهبـود  ]. 9[ ازدواج جوانان دارد
. شـود  تـر مـي   الگـوي ازدواج مـدرن   ،بر همـين اسـاس   .كند افراد هم تغيير ميهاي  آرمانآن،  از

  متغيرهاي جنس، سن، اولويت ارزشي، درآمد، ميزان تحصيالت، ميزان استفاده از وسايل ارتباط
هم در پيمايشـي ملـي بـه    ) 1392( دلخموش]. 22[ دار دارد امعن ةجمعي با الگوي ازدواج رابط

. ]12[ نگـري اسـت   پيـروي و برابـر   هاي خود د كه ازدواج جوانان مبتني بر ارزشاين نتيجه رسي
اين سبك از انديشـيدن مخـتص جوامـع پـس از شـرايط سـنتي اسـت و افـراد بـا           ،حقيقت در

به همين دليل يكي از عناصر . كنند نگرند و عمل مي تر به زندگي خود مي يانهفردگراهاي  نگرش
محمـدپور و   ].16[ شـدن اسـت   جهـاني  رپذير در تغييرات خانوادهبيروني مؤثر براي جوامع تأثي

نيز در بررسي عوامل فردي و محيطي مؤثر بر پايبندي به ازدواج، محـيط  ) 1393(همكاران وي 
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و بـه  . انـد  روستايي را به دليل همرنگي و يكنواختي بيشتر، محيطي پايبندتر بـه ازدواج دانسـته  
 ].29[نگـرش زنـان و مـردان نسـبت بـه ازدواج وجـود دارد       دليل همرنگي و يكنواختي بيشتر، 

انديشانه به خـانواده و تعـارض    هم تحصيالت، انتظارات فرد، نگرش مصلحت) 1395( مسعوديان
  ].30[ شغلي را از عوامل مهم در ازدواج برشمرده است

در غـرب،   ].44[هاي فرهنگي است  ازدواج ديرهنگام حاصل رشد اقتصادي و تغيير ارزش
امـا   سال بود؛ 3/20و براي زنان  8/22، متوسط سن اولين ازدواج براي مردان 1960سال  در

از عوامل مهم . رسيده است 5/26و براي زنان به  7/28اين رقم براي مردان به  2011در سال 
؛ 35[در تعويق ازدواج اتمام تحصيالت دانشگاهي، به دست آوردن شغل و استقالل مالي است 

شـود و مسـيرهاي شـغلي و     سالي براي افراد محسوب مي اي از ظهور بزرگ لهو اين مرح] 47
تأخير در ازدواج و زناشويي در حال حاضر عادتي اجتماعي شده . سازد تصميمات آينده را مي

در كشـورهاي مسـلمان،   ]. 43؛ 41[انـد   ويژه براي كساني كه در پي تحصيالت عـالي  است؛ به
رضايت و احساس مثبت از وضعيت فعلي خود، به ازدواج  همچون مالزي، زنان مجرد با وجود
در جهان عرب، ]. 36[انديشند  گرايانه، اما باز، به ازدواج مي ديدگاهي باز دارند و با نگاهي واقع

شـدن   هاي جوان است و بسـيار شـبيه بـه وضـعيت پـيش از صـنعتي       ازدواج هنوز هدف زوج
هاي اقتصـادي امكـان ازدواج را محـدود     نظمي و عدم دسترسي فرصت اروپاست كه در آن بي

در كراچي پاكستان، تغيير پارادايم آمـوزش از پسـران بـه دختـران و افـزايش       ].39[كرد  مي
تحصيالت دختران نسبت به همتايان پسر به تغيير الگوي ازدواج در دو دهة اخير منجر شده 

دواج مجدد دختـران  سال رسيده و احتمال از 30ـ25به  18ـ16سن ازدواج دختران از . است
الگـوي ازدواج بـر بـاروري تـأثير منفـي دارد و تـأخير در ازدواج برخـي مسـائل         . وجود دارد

در چين، ميـانگين سـني    ].39[ اجتماعي و رواني ميان دختران و والدين را ايجاد كرده است
 62/0بـه   19/0همسـري از   سـال شـده و بـرون    26/25و  26/22دختران و پسران به ترتيـب  

انـد و در فيليپـين اعضـاي     سال 40درصد زنان مجرد باالي  5در مالزي،  ].37[ه است رسيد
كنند، با اين اميـد كـه منـابع     تر زودتر از بقيه ازدواج مي هاي اجتماعي و اقتصادي پايين گروه

در سنگاپور، بـه داشـتن فرزنـد    . مالي خود را با ازدواج تأمين كنند و اوضاع بهتري پيدا كنند
  ].40[كه سن ازدواج رو به افزايش است  حالي شود؛ در ميتوجه 

نمايان است كه همانند بسياري از كشـورهاي غربـي كـه رويكردهـاي      ،با مروري بر پيشينه
بنـا بـه داليـل     ،اند، كشورهاي آسيايي در حال توسعه نيـز  جديد را در مورد ازدواج تجربه كرده

  .يل اجتماعي و محيطي خود را دارنديك دال شاهد رشد سن ازدواج بوده و هر ،متعدد
به دليل ماهيت كيفي پژوهش، اساس فعاليت مبتني بر چارچوب نظري نيست، اما مـروري  

  .دانيم عنوان استنادهاي پژوهشي را الزم مي به ها هبه برخي نظري
 توان تغييرات عمده در ماهيت ازدواج و خـانواده را ناديـده گرفـت    زعم گيدنز، اگرچه نمي به
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تشكيل خـانواده  ، براي از سويي. مدرن وجود دارد ةتناقضي آشكار در درون خانواد وزهمرا، ]24[
پـذيري   وفاداري، فداكاري، صداقت و مسئوليت همچونهايي  به ارزش گرايانه جمع بنايي منزلة به

 درون در رنمد و يدماهـاي   ارزش ةكه توسـع  درحالي .ها نياز است و پذيرفتن برخي محدوديت
 هـاي  ارزش غلبة نمكاا ...گرايي و مصرف ي،بطل تنوع خواهي، تذـل ،يياگردفر گسترش و ادهخانو
 كنـد  مـي  تهديدي براي نهاد خانواده ايجـاد  تناقض بحران و ينا. دهد مي كاهش را گرايانه جمع

زنـدگي   همچـون مـدرن در خـانواده و عناصـري     ورود الگوهاي پست ،در پي اين تحوالت]. 11[
ها را نهـادي   هاي ديگر زناشويي، اشكال جديد روابط ميان جنس ج و صورترك بدون ازدوامشت

زننـد و نسـبت چشـمگيري از آنـان،      بدين ترتيب افراد الگوهاي سنتي را كنار مي. ساخته است
 آمـار  ةادار گـزارش  آخـرين  اساس بر .]28[گذارند  اساس الگوهاي جديد بنا مي زندگي خود را بر

 نفـر  ميليـون  7/7 حـدود  ،2010 سـال  در ازدواج بدون مشترك زندگي جمعيت متحده، اياالت
  .]49[ است يافته افزايش درصد 41به ميزان  2010 تا 2000 هاي سال بين و است بوده

در  3، كـنش اجتمـاعي  2، سـاختار اجتمـاعي  1رويكردهاي نظـام اجتمـاعي  ، در مورد خانواده
 7و آنتـوني گيـدنز   6ميشـل فوكـو   5و پسـامدرن  4هاي پساساختارگرايي انديشه به هاي اخير سال
به دنبال تغييرات تدريجي حاصل از مدرنيتـه در جامعـه، از    ،به نظر تونيس. دكرتوان اشاره  مي

هـا كاسـته    بارز آن نهاد خانواده است، در كنار ساير گروه ةكه نمون ،هاي اوليه قدرت و نفوذ گروه
النيـت بـه افـزايش فردگرايـي و     ماكس وبر هم از دو وجه عقالنيـت و غيـر عق   ].18[شده است 

در تعامـل   .]5[اي نداشت  بينانه خوش ةكه بر جامعه حاكم شده بود، انديش ،ماهيت نظم اخالقي
. قابل تبيين اسـت  نظام اجتماعي و كنش اجتماعي ،بين ساختار و كنش، دو ديدگاه ساختارگرا

از طريـق تأكيـد بـر    . شود در ديدگاه ساختارگرا بر نظام اجتماعي و ساختارهاي كالن تأكيد مي
در مقابل، ديدگاه كنش . شود نيروهاي اجتماعي تحديد و كنترل مي ةجامعه، رفتار افراد به وسيل

دهـي   هـا و شـكل   ها در درك از موقعيـت  اجتماعي بر كنش و نقش افراد در جامعه و توانايي آن
رش قـدرت افـراد در   رغـم پـذي   بـه كه رويكرد سيستمي  حالي در. شان تأكيد دارد رفتار اجتماعي

بر  شناسي ساختاربندي آنتوني گيدنز جامعه. داند مي  گيري ساختارهاي اجتماعي را مهم تصميم
بر يك بعد از ابعاد زندگي اجتماعي كدام هاي كنش و نظام اجتماعي هر اين باور است كه تئوري

دن تصـوير  بخشيدن به ساختار و كنش و به دست آور جوي وحدتو در جست. انسان توجه دارد
و  1960 ةكه ويژگي ده ،دومين تغيير]. 28[ شودآن مطالعه  ةها بايد هر دو جنب كامل از پديده

                                                            
1. Social System  
2. Social Structure 
3. Social Action 
4. Substructure 
5. Postmodern 
6. Michel Foucault 
7. Antony Giddens 
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خـانگي قبـل از    است، رشد سريع طالق، كـاهش زادوولـد و ازدواج ديرهنگـام، رواج هـم     1970
اصـلي  ديدگاه نوسازي سه جريان . توان نام برد ازدواج و افزايش فرزندهاي خارج از ازدواج را مي

شدن، شهرنشيني و آموزش همگاني عامـل تغييـرات سـاختاري در جامعـه و تغييـر در       صنعتي
سـنتي بـه مـدرن را همـراه      ةنيز انتقال جامع 1هوزليتز]. 14[ داند خانواده و الگوهاي ازدواج مي

  ].5[ داند حذف الگوهاي سنتي مي
انتخاب عقالني اسـاس بررسـي و تحليـل را بـر كنشـگر و منـافع او قـرار         ةنظري در 2كلمن

 3بنتـام . كنـد  ترين وسايل و ابزار را براي دستيابي به هدف انتخـاب مـي   كنشگر مناسب. دهد مي
ارتباطي منافع خـود   ةكردن سود خود است و در يك شبك مدعي بود كه هر فرد در پي حداكثر

هـاي مسـاوي    افراد فرصـت  ةهم ،در انتخاب عقالني. كند ريف ميرا در پيوند با منافع ديگران تع
هاي متفاوت بپردازنـد   زيرا بهايي كه افراد بايد براي به دست آوردن فرصت ،براي انتخاب ندارند

سه متغير  ،4از نظر ديكسون ].2[ دشو اي موجب محدوديت انتخاب مي متفاوت است و براي عده
دسترسـي بـه   . بر الگوي ازدواج تـأثيرات سـاختاري دارد   شامل دسترسي، امكان و تمايلاصلي 

نسبت ميزان تواني است كه براي افراد به لحاظ سني و جنسي در دستيابي بـه جـنس مخـالف    
زندگي و كسب درآمـد و   داشتن اولين توانايي ها در ادارة همچنين به امكان فرد در. وجود دارد

هـم از طريـق سيسـتم فشـار      متغير تمايـل  .كند  معاش از طريق شغل و كسب و كار داللت مي
عشق و محبت، توالد  همچوناي  براي فرد آينده و ]33[ كند اجتماعي و پاداش و تنبيه عمل مي

  .دهد پيش رو قرار مي فرزندي و تناسل يا تجرد قطعي و انزواي اجتماعي و بي

  روش تحقيق
ساروخاني بر اين . نجام شده استبا روش كمي ا خانواده ةبسياري از تحقيقات در حوز ،در ايران

 بايد بـه ابـزار تحقيـق در   . دهد عقيده است كه تحقيقات كيفي هم روند و هم عمق را نشان مي
شـناخت  . هاي روزمره اسـت  تحقيق كيفي برگرفته از واقعيت ].27[ مورد خانواده تنوع ببخشيم

. تنهايي كارسـاز نيسـت   هاي كمي به هاي متفاوت در فضاي متكثر كنوني با پژوهش جهان زيست
هـاي   ايم تـا بـه اليـه    تري قرار داده ازدواج را مورد واكاوي عميق ةبا رويكرد كيفي پديد ،اين بنابر

در پي  رويكرد كيفي ةحاضر بر پاي ةمطالع. ها پي ببريم زيرين ذهن جوانان و بازنمايي كنشي آن
يـق و جـامع پديـدارها    درك عم ،حقيقـت  در. شناخت درك و معناي ازدواج نزد جوانـان اسـت  

هـا و معـاني افـراد در يـك      و با قصد شناخت مـنظم ديـدگاه  ] 47[ رسالت پژوهش كيفي است
اسـاس مـدل    بـر . كـرد پديدارشناسـي اسـت   يرهيافت پژوهش مبتني بر رو. موقعيت خاص است

                                                            
1. Hoselitz 
2. James Colman 
3. Bentham 
4. Dicson 
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استراتژي اين روش، فهم ماهيت و جوهر يك تجربه مورد نظر محقـق اسـت،   ) 2007( 1كرسول
هـاي   مشتركي از پديده هسـتند و بـا روش   ةاي از كنشگران كه صاحب تجرب عدهة شامل مطالع

هـاي   آمده بـراي گـزاره   دست هاي به مصاحبه و مشاهده و از طريق تجزيه و تحليل تماتيك از تم
 ].7[ آيد و توصيفات ساختاري و متني در توصيف جوهر پديده به دست مي امهم، واحدهاي معن

هـا   نمونـه . سـاختاريافته اسـت   عميـق و نيمـه   ةها مصـاحب  ردآوري دادهتكنيك گ ،بر همين مبنا
در . هاي ساده و مبتني بر هدف انتخـاب شـدند   گيري نظري و با استفاده از روش اساس نمونه بر

هاي مورد نظـر جمعيـت مـورد مطالعـه را انتخـاب       اساس ويژگي محقق بر ،گيري هدفمند نمونه
كـه   طـوري  بـه  ؛هاسـت  مبنايي براي انتخاب تدريجي نمونـه گيري نظري نيز  نمونه ].42[ كند مي
اتفـاق   2اشـباع نظـري   ،تا جايي كه .كنند هاي نظري ايفا مي يك سهمي در دستيابي به سازه هر
در پـژوهش كيفـي حجـم     ،ايـن  بنـابر  .كند هاي قبل اضافه نمي تري به داده افتد و مطلب تازه مي

 گـردآوري كامـل  . شود و ميزاني از قبل تعيـين شـده نيسـت    نمونه در روند تحقيق مشخص مي
تـر   تواند بر گردآوري اطالعات متنـوع  گيري هدفمند مي ي بيشترين تنوع در نمونهابه معن] 21[

كننـدگان   در اين تحقيق، ميدان تحقيق منـاطق مختلـف شـهر تهـران و مشـاركت     . كمك كند
در حـين گـردآوري نمونـه، بـه دليـل رعايـت       . ختران و پسران مجرد ساكن شهر تهران استد

ويژه براي  به ،سكونت، شكل ظاهري پوششة ويژه منطق د سطح زندگي، بهشحداكثر تنوع، سعي 
، سـن  )شاغل يا بيكـار بـودن  ( ، شغل)بودننيا بودن دانشجو ( دختران و زنان، وضعيت تحصيلي

. هـا در نظـر گرفتـه شـود     در نمونـه ، ازدواج از كمتـرين تـا سـنين بـاالتر     افراد در سن ،جوانان
هاي مختلف شهر تهران شامل شمال، جنوب، شرق، غرب و  كنندگان از مناطق و بخش مشاركت

نبـودن   به دليـل تصـادفي  . هستند 22 و 21، 17، 14، 10، 8، 5، 4، 2، 1مركزي شهر و مناطق 
  .ژوهش كيفي، نتايج قابل تعميم نخواهد بودموجود در پ ةها، همانند قاعد نمونه

اول بـا   ةبه همين منظور در وهلـ . هاست سنجي و صحت يافته ذكر و مهم اعتبار درخور ةنكت
ها از سـوي   نهايت نيز براي دستيابي به سنجش عيني، يافته و در شدمتخصصان همكار مشورت 

  .چند متخصص در اين حوزه ارزيابي شد

  هاي پژوهش يافته
تا  18هاي سني  گروه ، درزن 10مرد و  18نفر، شامل  28كنندگان  مشاركت، 1اس جدول اس بر

  .بيكار و سربازند ،دانشجو ند ياا و شاغلند اكثر افراد تحصيالت دانشگاهي دار. ندا سال 35
  
  

                                                            
1. Creswell, J. W 
2. theoretical saturation 
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  گويان هاي توصيفي پاسخ ويژگي .1جدول 
  كنندگان تعداد مشاركت

  اي متغيرهاي زمينه

  18 مرد  جنس
  10 زن

  گروه سني

  8 18ـ19
  9 20ـ24
  7 25ـ29

  4 و بيشتر30

  تحصيالت

  7 ديپلم
  4 كارداني

  10 كارشناسي
  7 كارشناسي ارشد

  شغل

  11 شاغل
  10 دانشجو
  6 بيكار
  1 سرباز

  28 جمع

  كنندگان مشاركتعناشناسي ازدواج نزد م
سـؤال  . شدكنندگان، چگونگي درك آنان به ازدواج واكاوي  عميق با مشاركت ةمصاحب ةدر مرحل

بينيد؟ چه دركي از مفهوم ازدواج داريد؟ چرا به اين درك  اصلي اين بود كه ازدواج را چگونه مي
اسـاس   شويد و بـر  ند؟ خود چگونه با اين موضوع مواجه ميا ايد و چه عواملي در آن دخيل رسيده

  كنيد؟ كه داريد چه راهبردي را اتخاذ ميجنسيت و شرايطي 
 28كدگذاري باز به ة شده در مرحل هاي انجام هاي مستخرج از مصاحبه گزاره، 2طبق جدول 

در پيوستار معنـايي و خـط سـير    . مقوله تبديل شد 5مفهوم و در كدگذاري محوري مفاهيم به 
اكثريـت   كـه  نمايـان شـد   از ازدواج 1»زدگـي  واپـس «اي پژوهش  هسته ةنهايت مقول داستان در
دو نفر ازدواج را امري  ،كننده نفر مشاركت 28از ميان . گيرد برمي كنندگان تحقيق را در مشاركت

هاي  داري در داده اند كه به دليل امانت و آن را رمز موفقيت برشمرده  ضروري و مفيد تلقي كرده
  ميـان جوانـان ديـدگاه    اين موضـوع حـاكي از آن اسـت كـه در    . تحقيق به آن اشاره شده است

                                                            
1. backwardness 
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اما اين . نگرند بخش مي موضوعي تعالي منزلة ازدواج هم وجود دارد و به ازدواج به ةانگاران ضرورت
كننـد و خـود را فـارغ از آن     به مشكالت قبل و بعد از ازدواج اشاره مي ديگرانافراد نيز همانند 

، شـاغل در  22 ةمنطقـ  ساكن ،داراي مدرك كارشناسي ارشد ،ساله 30 ،دختر، »ف«. دانند نمي
  :ارگان دولتي بر اين باور است كه

اگر  ه،شغلي و علمي باش ةاگر خانمي در باالترين مرتب. تهازدواج حتماً بايد اتفاق بيف
براي آرامش، كمـال و موفقيـت ازدواج   ... ش هست ي در زندگيئخال ه،ازدواج نكرده باش

ب با موقعيتش ازدواج كنه ممكنـه كـه   ولي در شرايط فعلي، خانمي بخواد متناس. هالزم
ايـن باعـث   . خـودم نيسـتن   ةگيـرن، انـداز   هايي كه سر راهم قرار مي من آدم .پيش نياد

  .خيال بشم كنار بذارم و بي وشه كه من ازدواج ر مي
تحصيالت و شغل باالتر در انتظار پسري حداقل بـا   شتنبرخي دختران به دليل دا ،اين بنابر
داننـد، موقعيـت    انديشند و آن را ضـروري مـي   رغم اينكه به ازدواج مي بهترازند و  هاي هم ويژگي

  .زنند سر باز مي يابند و از ازدواج با شرايط ناخواسته ازدواج مناسب را نمي
، شـاغل و داراي مـدرك كارشناسـي    5ساله، ساكن منطقـة   32، دختر، »الف«همچنين 

كنندگان بـه عوامـل    د بسياري ديگر از مشاركتارشد با وجود تأكيد بر اهميت ازدواج همانن
گويي و خيانت از سوي پسران اشاره دارد كه مـانع از اعتمـاد او    اثرگذار همانند تنبلي، دروغ

  :براي انتخاب است
؟ من با اين شرط اومدم هن چقدروگفت حقوقت خواستگارم مي ...ان پسرها تنبل شده
پسرها خيلي تنبـل  ! ؟ينا دريافت كرده وون رتگفت شما ارث و مي. كه شما شاغل هستيد

ولـي بعـد كـه تـو      ،كـنن  خيلـي خـوب جلـوه مـي     واول خودشـون ر . ان گو شده و دروغ
  .دختر هم دارن ايي كه زن و بچه دارن ولي دوستهمرد.. .بيني هاشون مي زندگي

به تشريح و تجزيه  كهبردارد  شمول مفاهيم را در ةتحقيق بيشترين درج  ةهست بديهي است
  .تحليل آن خواهيم پرداخت و

  
  
  
  
  
  
  
  
   



  1397 تابستان، 2، شمارة 16، دورة توسعه و سياستزن در   252

 كنندگان از ديدگاه مشاركت معناي ازدواج. 2 جدول
  اي هسته مقولة مقوله مفاهيم

 ينيازبي.1

  ميلي بي

  زدگي واپس

 معنيبي.2
 نامناسب.3

 مانع پيشرفت.4
 زدگيدل.5
 زود بودن.6

 سخت.1

  ترس

 كابوس.2
 بينيبزرگ.3

 تلخ.4
ناموفقةطالق و تجرب.5

 اطرافيان
 هاگيري خانوادهسخت.6

 امر ناشناخته.7
 اعتماديبي.1

 تعهديبي.2  مادي افول ارزش فرا
 خيانت.3

 طلبيراحت.1

  گرايي لذت

مانع لذت و جواني.2
 انتظارات باال.3

 طلبيتنوع.4
 تعهدآور.5

 آورمسئوليت.6
 امر تكراري.7

 ضرورت.1

  انگاري ضرورت  ضرورت
 آوركمال.2

 بخشآرامش.3
 نياز.4

 خألجبران.5
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  هاي حاصل از مفاهيم سازي و تم مفهوم .1شكل 
  

 ةتوان در ساختار چهار مقول كنندگان به ازدواج را مي مشاركت» زدگي واپس«رويكرد معنايي 
  گرايي لذت. 4، مادي افول ارزش فرا. 3، ترس. 2، ميلي بي .1: كرداصلي تفكيك 

. اسـت  دهشـ  ن مطالعهعموم كنشگرا  هاي مهم از واكنشيكي  به ازدواج 1ميلي بي :ميلي بي. 1

                                                            
1. reluctance 

  سختـ 
  كابوسـ 

  بيني بزرگـ 
  تلخـ 

طالق و تجربه ـ 
  ناموفق اطرافيان

گيري  سختـ 
  ها خانواده

  امر ناشناختهـ 
  ينياز ـ بي

  امعن بيـ 
  نامناسبـ 

  مانع پيشرفتـ 
  زدگي دلـ 
 زود بودنـ 

  اعتمادي بيـ 
  تعهدي بيـ 

 خيانتـ 

  طلبي راحتـ 
  مانع لذت و جوانيـ 

  انتظارات باالـ 
  طلبي تنوعـ 

  آور تعهدـ 
  آور مسئوليتـ 
 امر تكراريـ 

 ترس
هاي  افول ارزش

 مادي فرا
 گرايي لذت

  زدگي واپس
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تصـميم   ــ  اعم از فردي، اجتماعي، اقتصـادي  ـ وجود مشكالت عديده براي ازدواج ةفرد به واسط
و  زنـد  مـي تـوجهي   خـود را بـه بـي   . بگيرد اش حقيقت ناديده گيرد به آن كمتر فكر كند و در مي

ي به دليل عدم در نوعي انتخاب عقالن ،حقيقت در. ميل است كند كه به اين مسئله بي وانمود مي
اعتنـايي بـه    ها، پيامدهاي شناخته و ناشناخته، قرار عقـل را بـر بـي    دسترسي، مشكالت، سختي

. كنند، رويكردهـاي مختلفـي دارنـد    نيازي از ازدواج مي كساني كه احساس بي. گذارد ازدواج مي
برخـي ديگـر بـه دليـل عـدم      . كنند هنوز سن آنان بـراي ازدواج مناسـب نيسـت    برخي فكر مي

كـه ازدواج ديرهنگـام امـري مـورد      ،احساس آمادگي در خود، يا به علت سنت خـانوادگي آنـان  
و  2 سـاكن منطقـة  ساله،  19 ،دختر ،»آ«؛ مثالً، اند پذيرش است، ازدواج را در اولويت قرار نداده

  :گويد در انتظار ورود به دانشگاه چنين مي
ام كالً ديـر ازدواج   خانواده. خواد نميكنم و دلم هم  در شرايط فعلي به ازدواج فكر نمي

شـون رو بكـنن،    شون رو و جووني شون اينه كه دختر و پسر اول بايد زندگي كنن و ايده مي
  .كنم كه باهاش ازدواج كنم اصالً دغدغه ندارم و در دوستي با كسي هم فكر نمي

بـراي آن   و داننـد  از سويي برخي ازدواج را مانعي براي پيشرفت تحصيلي و شغلي خود مـي 
هـايي   اي ديگر با جايگزين گونه كنند، يا به اينان نياز خود را يا سركوب مي .كنند زمان تعيين مي

سـالگي وجـود    سـي هاي ديگري حداقل تا سـن   از نظر آنان، برنامه .ندكن جز ازدواج مرتفع مي به
و سـاله   27 ،پسـر ، »پ« ؛ مـثالً، هاسـت  ند و ازدواج مـانع از رسـيدن بـه آن   ا  دارد كه در اولويت

  :گويد كارشناسي ارشد مي
سـال   10تري دارم كه تـا   هايي باالتر و مقدم ولي من خودم هدف ه،ازدواج يك نياز

شه، بيشتر نيازهاي ديگه مثل علمي و  نيازي احساس نمي. كنم ديگه به ازدواج فكر نمي
  .هدرسي مطرح

  :گويد چنين مينيز كند،  مي كه خود را براي آزمون وكالت آماده ،ساله 25يكي از پسران 
اطرافيانم كـه از نظـر علمـي    . بينم مانع پيشرفت خودم از جهت علمي مي وازدواج ر

. نسـ ن بـوده نر وجايگـاهي كـه حقشـ    ان و باعـث شـده بـه     ان ازدواج كـرده  قوي بـوده 
سال  10من خودم حداقل تا  د مثل خرج خونه، مسائل ديگه،آ هايي كه پيش مي دغدغه

  .كنم ازدواج كنم يآينده فكر نم
گونه معنا و دليل آن را تكرارپذيري  ازدواج را فاقد هر نيازي برخي با عقايد افراطي به اين بي

اند كه بـا يـك نفـر يـك      اين افراد بر اين عقيده! دانند و از نظر آنان چه لزومي به اين تكرار؟ مي
ي خـود را بـه تكـرار    معناست و در كنـار او احسـاس عشـق جـا     عمر زندگي كردن بيهوده و بي

و  ساله، كارشناسي ارشـد، حسـابرس   27 ،پسر ،»ف« .دهد و اجباري به تكرار اين امر نيست مي
  :كند چنين اظهار نظر مي 14 ةمنطق ساكن

  .نمود معني مي چيز بي. نظر خوبي ندارم. به نظرم كار مناسبي نيست



  255   ...هاي معنايي ازدواج نزد جوانان واكاوي داللت

. ده اسـت كـر ميل  آنان را بي هاي ازدواج، جوانان را از ازدواج دور و سختي و تجارب تلخ ديگران
  :بيند گونه مي دانشجوي سال اول، ازدواج را اينو  ساله 18 ،دختر، »ز«

  .بينم كه ناموفقه ازدواج اطرافيانم رو مي. ندارم كنم چون قصدش رو اصالً به ازدواج فكر نمي
بـه  . كنندگان است گزيدن از ازدواج در مشاركت دوري يكي از داليل مهم براي 1ترس: ترس. 2

دهنـد بـه آن نزديـك نشـوند و ازدواج را      دليل سختي ازدواج و تجربيات افراد نزديك، ترجيح مـي 
  :گويد مي 8ساله، ديپلمه، ويزيتور و ساكن منطقة  24، پسر، »ع«. دانند سخت با فرجامي تلخ مي

 آدم تـا  دو كـه  اينـه  فكـرم  طـرز . شه بهش فكـر كـرد   كه نمي هبزرگي ةقدر مقول نوا
  .همينه بينم مي ور كسي هر چون. بشن بدبخت

هـايي كـه از سـوي     ويـژه سـختگيري   همچنين تصوراتي كه افراد از خانوادة طرفين دارنـد و بـه  
د سـاله، كـه چنـ    19، پسـر،  »ف«. داننـد  گيرد، رويارويي با ازدواج را سخت مي ها صورت مي خانواده

  :گويد مي 2سالي نيز در كشوري اروپايي زندگي كرده، فروشنده، با مدرك ديپلم و ساكن منطقة 
 ةاز ازدواج يـك غـول بـزرگ از خـانواد    . كنم ت قبول نميقو من در حال حاضر هيچ

  .هطرف تو ذهنم
  :از سختي و ترس از ازدواج چنين تصويري دارد ساله و ساكن منطقة يك تهران19، دختر، »آ«

برادرم زماني كه با همسرش دوست بودن، خيلي خوب بـود، ولـي وارد زنـدگي كـه     
  .شدن، خيلي سخت شد

  :گويد يك هم در اين رابطه مي ةمنطقساكن دانشجو،  ،ساله 19 ،دختر ،»پ«
دم اين رابطـه   مي ترجيح .چي هم برات مهياست بابا همه ةسالگي خون 30تا قبل از 

  .از دست ندم ور
دانـد بـا چـه كسـي      شناسد و نمـي  با مخاطبي است كه او را كامل نمي  رابطهگاه ترس فرد 

  :كند آغاز مي زندگي زير يك سقف را
اي كه خيلي سخته و مسئوليت داره، ممكنه اين يك نفر مثل پـدر و مـادر از    رابطه

  ).ساله 19 ،»پ«(نياد  آب در
ـ    ت طـرف مقابـل و فضـاي    جوانان ازدواج را توأم با سختي، مشقت، رنـج، دلواپسـي از خيان

 و پرسـتار  ،سـاله  31 ،دختر ،»س«. بينند تعهدي به زندگي زناشويي مي بي ةواسط اعتمادي به بي
  :بر اين باور است كه 10 ةمنطقساكن 

كسـي سـرش     با اين دنياي مجازي، هر .سال بعد جدا شده 3ـ2هركي ازدواج كرده، 
  .رسمت واقعاً از ازدواج مي .كنه گرمه و داره خيانت مي

  :گويد مي 21 ةمنطقو ساكن  شاغل ،كارشناسي ارشد ،ساله 32 ،پسر ،»م«
                                                            

1. the fear 
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فكر اينكه قبلش رابطه داشته، من از اين طريق با ايـن فـرد آشـنا    . نهمه ترس دار
  .باهاش دوست بشه هشدم احتمال داره در آينده كسي ديگ

خـارج از چـارچوب   زناشـويي   خواهي مـردان و روابـط فـرا    تنوع: هاي فرامادي افول ارزش. 3
؛ گوينـد  كنندگان را به ازدواج تغيير داده و با نگراني از آينده سخن مـي  خانواده ديدگاه مشاركت

هـاي آتشـين ابتـداي زنـدگي جـاي خـود را بـه سـردي و          سپردگي و دلدادگي هنگامي كه دل
ن پسـرا . شـود  رنـگ مـي   هايي همانند سازگاري، وفـاداري، تعهـد كـم    دهد و ارزش تفاوتي مي بي

بـه  . كننـد  مي متهمخواهي  پسران را به تنوع گرايي و دختران طلبي و مادي دختران را به منفعت
تعهـدي و عـدم پايبنـدي بـه دوسـتي و تعهـدات        هر دو يكديگر را به بي .يكديگر اعتماد ندارند

  :گويد مي 10 ةمنطق و ساكن پرستار ،ساله 31 ،دختر ،»س« .كنند زناشويي متهم مي
خـوان و   ن مد شده كه اصالً تنوع ميتعهدي داره، ولي اال هكن واج ميوقتي كسي ازد

در مقابـل  (شـيم و   حساسي داريم و زده مـي  ةما زنان روحي. تونن با يك نفر بمونن نمي
شـن   شه كه مجبور مـي  اين مي. تونيم تحمل كنيم نمي اصالً طرف مقابل رو) تعهدي بي

  .و تالقي كننر كار شوهرشون
  :كنند و بر ناپايداري آن اذعان دارند تلقي مي امعن اج را بيبرخي افراد ازدو

هـا   خيلـي از آدم . هـم باشـن   كنن كه تا آخر عمرشـون بـا   هم ازدواج مي دو تا آدم با
كارشناسـي ارشـد    ،سـاله  27 ،پسـر  ،»ف«( بـرن  ن و از بودن كنار هم لذت نميتون نمي

  ).14ة منطق و ساكن حسابرسي
خـواهي در زنـدگي و ارتبـاط بـا جـنس مخـالف از        و تنـوع طلبـي   راحـت  :1گرايـي  لذت. 4
جـوي آن  و هايي است كه به دليل حس راحتي و سرخوشي كه فرد به نحوي در جست مقوله زير

زندگي مدرن در جهان امروز قواعد فردگرايي  .بندي شده است گرايي دسته لذت ةاست، در مقول
هاي فردي خـود   رات اجتماعي، به خواستهكس قبل از اجراي انتظا را در جامعه حاكم كرده و هر

 ةزندگي و راحتي و آسايش در خانبرخي . افراد است ةاولي ةخواست طلبي راحت. دهد اهميت مي
  :دهند پذيري بر ازدواج ترجيح مي پدر را به دليل عدم مسئوليت

تره  پدر و مجردي راحت ةخون. پدرم بمونم ةوام خونخ مي هتا وقتي شرايط خوب باش
  ).يك ةمنطق و ساكن ساله، دانشجوي پرستاري 19 ،دختر ،»آ«(
محوري حاكم بر خانواده در نسل فعلي باعث شده دختران با در اختيار داشتن امكانات  فرزند

پـدر و مـادر، بـا انتظـارات بـاال وارد زنـدگي        از سويزندگي و برآورده شدن بدون تأخير نيازها 
ـ   آن. مشترك شوند كننـد و پسـران از    ا زنـدگي والـدين مقايسـه مـي    ها زندگي نوپاي خـود را ب

  .ندا انتظارات باالي دختران در هراس
ويـژه برخـي پسـران ايجـاد      كه در برخي جوانان به ،جويي خواهي و لذت تنوع ،از سوي ديگر

                                                            
1. hedonism 
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بر ايـن نظـر    يك ةمنطق و ساكن دانشجو ،ساله 19 ،دختر ،»پ«. شده، باعث ايجاد نگراني است
  :است كه

 طور اين شه، مي تضمين جامعه اخالقي سالمت كنه ازدواج طرف گن مي كه جور اون
 نـاموس  دنبـال  چشمشـون  ولـي  ،دارن بچـه  زن و كه بيني مي ور ها خيلي چون. نيست
  .مردمه

  :گويد مي 8 ةمنطقو ساكن ويزيتور ، ساله 24 ،»ع«
گـن بـرو    نفر مي 19نفر همسن خودم بپرسيد،  20از  ،ميليون داشتم 150االن اگر 

. بـرم عشـق و حـال    ،تومن ماشين 100تومن يك خونه بگيرم و  50... عشق و حال كن
واقعـاً االن  . شـن  ها از هم خسته مي آدم. كه صد در صد هست دختر تعدد و تنوع دوست

فـرد خـارج از    ...احساسـات، رابطـه  . چيـز هسـت   بيرون همه. ازدواج يك چيز الكي شده
سري از نيازهاي عاطفي، جنسـي و جسـمي    يك تونه به تأمين تر مي ازدواج خيلي راحت

  .برسه
 ،پسـر  ،»س«. ديگـر اشـاره كـرد    ةكننـد  مشاركت ةتوان به گزار مي ذكرشدهييد مطلب أدر ت
  :گويد مي 17 ةمنطق و ساكن ساله 22 ،دانشجو

كنن كه مـا جـوونيم بـا يـك دختـر       به اين فكر مي .پسرا فكرشون تو ازدواج نيست
سال بـه بعـد    30كنيم و  بيرون و كلي جووني مي ،و حالريم عشق  مي. شيم دوست مي

  .كنيم هم ازدواج مي
ـ    شايان ذكر است كه در هر آمـده، دختـران و پسـران از نظـر      دسـت  بـه ة يـك از چهـار مقول

عامل اقتصادي براي پسران ؛ مثالً، ندا ميلي به ازدواج بي ةيك به نوعي در حال تجرب جنسيتي هر
كـه   حـالي  در. تواند تأثيرگذار باشد هرچند ساير عوامل نيز مي؛ شود ياز عوامل بسيار مهم تلقي م

مقالـه توضـيح    ةها در ادامـ  اين تفاوت. دختران در اين زمينه چندان نگران مسائل مالي نيستند
تر، مـدرك تحصـيلي    حائز اهميت اينكه ميان افراد در سن باالتر يا پايين ةنكت. داده خواهد شد

اي پرهيـز از   گونـه  شاغل، ساكن در منـاطق مختلـف شـهر، بـه     شاغل يا غيريا دانشگاهي،  ديپلم
فردي كه به بخشي از اهداف شغلي و تحصيلي خود رسيده اسـت،   .مواجهه با ازدواج وجود دارد

نهد و فردي كه مشكالت اقتصادي دارد، به هر دو عامل مادي و  عوامل فرامادي را بيشتر ارج مي
  .انديشد مادي مي فرا

  از ازدواج كنندگان مشاركتمعنايي  داليل
 31كنندگان بر چگونگي درك آنان از ازدواج، در كدگـذاري بـاز    در بررسي داليل مؤثر مشاركت

اصلي تبديل شـد   ةمقول 3زيرمقوله و  6و در كدگذاري محوري مفاهيم به  شد مفهوم استخراج
  .نمايان است 3كه در جدول 
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 كنندگان ديدگاه مشاركتداليل معنايي ازدواج از  .3 جدول
  مقوله هامقولهزير مفاهيم

 شغل.1

  اقتصاد ناايمن مرد

  الگوي معيشتي

 پول و درآمد.2
ضعف درآمد خانواده و ناتواني.3

 در حمايت مالي فرزند
 امنيت مالينبود.4
 تأمين مسكن.1

  ها توان مديريت هزينه

 گراني.2
 هامخارج و هزينه.3
 چشميهموتجمالت و چشم.4
 توان ايجاد آسايش براي همسر.5
 توان مديريت زندگي.6
 امكانات زندگي.7
 درآمد زنان.2  استقالل مالي زنان جايگاه زنان.1
 اخالق.1

 مناسبات ارزشي  هاي اخالقي ارزش
  وپديدن

 دروغ.2
خواهينوجويي و تنوع.3
 خيانت.4
 اعتماديبي.5
 عدم جذابيت جنس مخالف.6
گذرانيتمايل به خوش.7
اجتناب از سختي ) طلبي راحت(

 زندگي
 تعهديبي.8
 اصالت خانوادگي.9
شرايط متفاوت فرهنگي در.1
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جايگاه و استقالل مـالي   )پ و ها هزينه) ب اقتصاد ناايمن مرد، )الف :الگوي معيشتي شامل .1
 ؛زنان

  ؛)هاي اخالقي ارزش(مناسبات ارزشي نوپديد  .2
 .وضعيت ارتباطي )ب و وضعيت اجتماعي) الف: مناسبات اجتماعي و ارتباطي شامل .3

  الگوي معيشتي. 1
زندگي مشـترك، نداشـتن شـغل     ةامنيت مالي براي شروع و ادار نبود :مرد 1اقتصاد ناايمن) الف

برخـي  . مناسب و درآمد كافي و دائمـي پسـران يكـي از مشـكالت اساسـي بـراي ازدواج اسـت       
تنها از نظر پسران  اين موضوع نه. غل، شغل مناسب و با درآمد مكفي ندارنداكنندگان ش مشاركت

و جـدي   ساز است، بلكه دختران نيـز امنيـت مـالي در زنـدگي را بسـيار مهـم       مهم و سرنوشت
  :گويد مي 17 ةمنطق و ساكن دانشجوي كارشناسي ارشد ،ساله 23، دختر، »م«. دانند مي

بـا احسـاس   . شـروع كـرد   وشغلي كه بشه اعتماد كرد و زندگي ر. هشغل خيلي مهم
 ،اگـر يـك نفـر خـوب باشـه ولـي شـغل نداشـته باشـه         . چي رو پيش بـرد  شه همه نمي

  .هد در صد نيست، ولي مهمص... مسائل مالي. شون دوام نداره زندگي
اند با كسـي   دختران راغب. دكندر شأن دختر فراهم  اي زندگي بايداز نظر شرع و عرف، مرد 

. دكنـ پدر را براي آنان ايجـاد   ةازدواج كنند كه امكانات زندگي حداقل برابر با وضعيت مالي خان
  :14 ةمنطق و ساكن دانشجو ،ساله 18 ،دختر ،»ز«

 ...كار، خونه داشـته باشـه  . خوام ميو شرايط ر ةهم. رو به باالستام متوسط  خانواده
  .شوهرش سختي بكشه ةظلمه كه دختر بره خون. حمايت خانواده الاقل باشه ،اگر ندارن

هـا فاقـد تـوان     در مناطق مختلف، اكثـر خـانواده   ،ويژه پسران به ،كنندگان در ميان مشاركت
  :هاي آنان را ندارند خواستهند و امكان اجابت ا حمايت مالي از جوانان

 چناني نداره كه بتونه ما م، پدرم شرايط مالي آناَمن دانشجو. پسر بيشتر مشكل داره
خيلي شرايط كـه بايـد قبـل از    . سالگي بتونيم ازدواج كنيم سيحداقل  .رو حمايت كنه

ي خـانواده نـداره، پـدر كـارگره و زنـدگ     ... خونه، شرايط مالي خوب، . ازدواج فراهم كني
  ).17 ةمنطقو ساكن دانشجو  ،ساله 22 ،پسر ،»س«(چرخونه  به زور ميو عادي ر
هـاي   بـه دليـل فرصـت    تواني پسران براي تأمين مخارج زندگي، زنـان و دختـران   در مقابل كم

شده براي آنان در ادامة تحصيالت و مدارج دانشگاهي و داشتن فرصت شغلي و كسب درآمـد   ايجاد
نكردن يـا جـدايي و    هاي زنان در ازدواج د داد و چه بسا كه يكي از پشتوانهبه هر زندگي تن نخواهن

  :گويد ساله، دانشجو و ساكن منطقة يك مي 19، دختر، »پ«. طالق، استقالل مالي آنان باشد

                                                            
1. unsafe economy 
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تونن كار كـنن و درآمـد داشـته     وقتي مي. گن براي چي بايد تحمل كنن ها مي خانم
  .گيرن رن طالق مي كنه، مي يتم ميبراي چي با مردي بمونم كه اذ. باشن

 ــ  اي شخصي يا اجارهـ  مسكنهمچون هاي تأمين زندگي،  هزينه :ها توان مديريت هزينه) ب
و از سـويي درآمـد ناكـافي و گرانـي      كـردن دخـل و مخـارج زنـدگي     تأمين اقتصـادي و فـراهم  

  :ميل كرده است هاي زندگي، جوان امروز را به ازدواج بي آور هزينه سرسام
بـراي  . كنـي  همه كـار مـي  . گيري زن مي ،پول داشته باشي. ترين چيز پوله ن مهمالا

 88بـرادرم  . خـوب كـنن   واول بايد اقتصاد ر، خوان كاري بشه تسهيل در ازدواج اگه مي
 ويزيتور، ساله 24، »ع«(سال تونستن ازدواج كنن  6بعد از . ازدواج كرد 94عاشق شد و 

  ).8 ةمنطق و ساكن
بزرگ، ماشين، درآمد باال، ماهي فالن قدر براش خرج كني،  ة، توقع خوناز نظر مالي

 21، پسـر  ،»م«(با سطح درآمدي كه اكثراً در اين منطقه دارن، فكر نكنم كسـي بتونـه   
  ).17 ةمنطقو ساكن دانشجو  ،ساله

و توان مقابله  آيدخواهند كه بتواند بر مشكالت زندگي فائق  بسياري از دختران همسري مي
را زنـدگي   ةو تـوان ادار باشد است كه پسر اهل كار  مهم اين. ها را داشته باشد رويارويي با آنو 

  :باشدداشته 
 ه،نه اجاره باشواگر خ. بچرخونهو بايد بتونه زندگي ر .شرايط سخت در زندگي هست

 ،دختر ،»س«( هزرنگ باشه و بتونه در آينده پيشرفت كن كه فرد همهم اين. هاشكال ندار
  ).14 ةمنطق و ساكن دانشجو ،ساله 19

و  سـاله، پرسـتار   31 ،دختـر  ،»س«(اوني كه پرايد داره كار كرده زحمـت كشـيده   
  ).10 ةمنطق ساكن

  :كنند بينند و آن را به داليل ديگري واگذار مي در مقابل، پسران اين توان و تعهد را در خود نمي
اون كسي كه واقعـاً دوسـت دارم   شايد به اين دليل كه . ترسم من خودم از تعهد مي

  ).21 ةمنطقو ساكن شاغل ، ساله، كارشناسي ارشد 32 ،پسر ،»م«(م  پيدا نكرده
مهم جايگاه اجتماعي و اقتصادي جديـدي   يكي از مسائل :جايگاه و استقالل مالي زنان) پ

ختلـف  هـاي م  هاي جديد در عرصـه  زنان با توانمندي. اند است كه زنان در عصر جديد پيدا كرده
. بسا گاه جلوتر از آنان در جامعه حضـور يابنـد   اند در كنار مردان و چه شغلي توانستهو  تحصيلي

هـاي   آيد وابستگي مالي زنان به مردان در گذشـته سـازگاري بيشـتري را بـا سـختي      به نظر مي
شـد، زن مجبـور بـود بـا      به آنان سفارش لباس سفيد عروسي و كفن مـي . كرد زندگي ايجاد مي

تـري را از   طالق عالوه بر قبح اجتماعي كه داشت، روزگار سـخت  .ل زندگي مشترك بسازدمسائ
درآمـد بـراي گـذران امـور      شتنزنان به دليل دا ،اما، امروزه. داد نظر مالي پيش روي او قرار مي

  .تر به طالق و جدايي بينديشند بسا بتوانند راحت زندگي چه
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  ).1 ةمنطق و ساكن ساله، ديپلم 19 ،»آ«(ن نبود جايگاه زن مثل اال
ـ   چـون نمـي  . سـاختن  قديم بيشتر با زندگي مـي  يها خانم پدرشـون   ةتونسـتن خون
تـونن كـار كـنن و     ها وقتي مـي  ن خانمولي اال. شد ها ديده مي گذشت در خانم. برگردن

رن طـالق   مـي  .كنـه  گن براي چي بمونم با مردي كه اذيتم مـي  مي ،درآمد داشته باشن
  ).يك ةمنطق و ساكن ساله، دانشجو 19 ،دختر ،»پ«( گيرن مي

  مناسبات ارزشي نوپديد. 2
با تمام مشكالت اقتصادي كه براي جوانان وجود دارد، مناسبات و باورهاي ارزشـي باعـث شـده    

هـايي كـه برخاسـته از     نگرانـي  عوامل ارزشي و دل. جوانان به شكل ديگري به ازدواج بينديشند
. متأسـفانه بـين جوانـان امـروزي شـايع شـده اسـت        رزشي جديد استهاي ا روحيات و ويژگي

اعتمادي حاكم  تعهدي افراد به يكديگر در عشق و دوستي، خيانت ميان دو جنس و فضاي بي بي
  .نكردن جوانان باشد تواند از عوامل مهم در ازدواج بر اين رابطه مي

متعـددي ايجـاد   هـاي   امروزه بيكاري و افزايش ساعت فراغت با دوسـتان سـرگرمي  
ا فقط افتخارشون اينـه كـه   ه ن جووناال ...هتأثيرگذار اه اونكه بر نوع رفتارهاي  هكن مي
 ،»س«( خيلـي تـأثير داره  . رن خيلي مهمه هايي كه مي محيط... سازي و سوالر برن بدن

  ).10 ةمنطقو ساكن  پرستار ،ساله 31 ،دختر
هـا و   تعـدد ايـن دوسـتي   . هاسـت  سـرگرمي هاي ميان دو جنس يكي ديگـر از ايـن    دوستي

اين موضوع در ازدواج و انتخـاب همسـر   . كند اعتمادي را ايجاد مي به آن، فضاي بي نبودنپايبند
فضـاي مجـازي ارتباطـات    . انگيزد كه مبادا در زندگي زناشـويي تكـرار شـود    ترس افراد را برمي

كه گذارند  شوند، قرارهاي دوستي مي ميراحتي با يكديگر آشنا  تر كرده و افراد به پنهاني را آسان
  .ردبسياري بيش از دو سه ماه دوام ندا ةو به گفت است بسا منقطع و ناپايدار چه

هاي  ازدواج. كنن گردن و ديگه ازدواج نمي چرخن و مي رن مي ن اكثراً بيكارن، مياال
از دو  شه ولي صـد در صـد بعـد    با دنياي مجازي، ازدواج مي. اون موقع خيلي خوب بود

  ).همان( به همه بدبينم .كس اعتماد كنم تونم به هيچ نمي .شن سه سال جدا مي

  ارتباطي ـ مناسبات اجتماعي. 3
كنندگان بـراي زنـدگي خـود در تحصـيالت، شـغل مناسـب،        مشاركت :وضعيت اجتماعي) الف

اهـداف  آنان ازدواج را مـانعي بـراي رسـيدن بـه      .كنند گذاري مي موقعيت و درآمد دلخواه هدف
  :ها و آرزوها منافات دارد ازدواج با رسيدن به خواسته. ندندا زندگي مي

از كسـي خوشـم   . گـرده  مـي  ولي به هدفم بـر  من قبول ندارم كه نيازي وجود نداره،
 و سـاكن  ساله، كارشناسي 25 ،پسر ،»م«( اومده بود ولي گفتم اول بايد به هدفم برسم

  ).21 ةمنطق
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د و در انتهـاي  نـ دان ساير اهداف زندگي را يكـي پـس از ديگـري مـي     ازدواج و اين افراد بنابر
انگـاري از   ناديـده  .انديشند اهداف در دسترس قرار گرفت، به ازدواج مي ةمسير، هنگامي كه هم

  :گيرند هاي ازدواج در پيش مي راهبردهايي است كه جوانان در مواجهه با سختي
 ذارن آدم زندگي ها نمي چون بچه. مو بكنم بعد ازدواج كنر هام دم خوشي ترجيح مي

 ،»آ«( و گذاشته بـراي مـن و بـرادرم   ر ش بينم زندگي مي روچون مادرم . داشته باشهو ر
  ).2 ةمنطقو ساكن ساله، ديپلمه  19، دختر

از  يكـي  مهم ديگر اين است كه پسران به در دسترس بـودن دختـران اذعـان دارنـد و     ةنكت
اي ندارند، زيـاد در   شده نا دانند كه دختران مطلب كشف اين مي را نكردن خود داليل مهم ازدواج

  !اختيارند، لذا چه دليلي براي ازدواج؟
 ،»پ«(ن ديگه اين حس نيسـت  ولي اال ،از اول داشته. جنس مخالف جذابيت نداره

  ).كارشناسي ارشد ،ساله 27 ،پسر
 سـاله  31 ،»س«. كنند پرسيم همين را مطرح مي نكردن را مي وقتي از دختران دليل ازدواج

  :گويد مي 10 ةمنطق و ساكن
براي چي ديگه ازدواج كنن، سرشون گرمه . چون راحت دختر در اختيارشون هست

  .كنن و ديگه ازدواج نمي
  :اين گفته مهر تأييدي بر اين نظر است

ن هم نبود، ولي آرزو داشتي اومد و به زيبايي دختراي اال زماني تو خيابون دختر مي
ازدواج بودن، ولي االن نيـازي نيسـت   زماني همه دنبال . ا ازدواج كنيه يكي از اينكه با 

  ).8 ةمنطق و ساكن پسر، ويزيتور ،»ع«(فراوونه . كني كه ازدواج
  :گويد دوام ميان دختر و پسر چنين مي هاي كم جنسان خود و تعدد دوستي از طرز تفكر هم» س«

ريـم بيـرون و كلـي     شـيم، مـي   يگن ما جوونيم با يك دختر دوست م بعضي مي
ساله، دانشجو  21، پسر، »ع«(كنيم  سال به بعد هم ازدواج مي 30كنيم و  جووني مي

  ).17و ساكن منطقة 
نكـردن   ها عامل مؤثر ديگـر در ازدواج  تمايل به آزادي و گريز از محدوديت :وضعيت ارتباطي) ب
آن خودشان است و مسئوليتي براي فـرد  كنند در زمان مجردي تمام وقتشان از  ها فكر مي آن. است

  :شدن با همسر سخت است وجو شدن و هماهنگ ها پرس براي آن. دوم ندارند
 ،»م«(و دوست ندارم ر سر وقت بري، بياي، من اين. كنه اذيت مي ن رومحدوديت م

  ).21 ةمنطق و ساكن ساله، ليسانس 25پسر، 
شرايط وضعي فردي يا اجتماعي، اعم از تحصـيالت دانشـگاهي، يـا شـرايط      ةواسط گاهي به

  :ايجابي همانند خدمت سربازي امكان ازدواج براي آنان وجود ندارد
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در ... ده، بايد سربازي بـريم و  اوالً كسي به ما كار نمي .خونيم دانشجوييم و درس مي
  ).17 ةمنطق و ساكن نشجودا ساله، 21 ،پسر ،»م«(شه ازدواج كرد  زمان سربازي نمي

تواننـد در روحيـات، انگيـزه و     ديگران عام و تجربيات خوب و بد آنـان در اطـراف فـرد مـي    
  :جوانان تأثيرگذار باشد يها گيري تصميم

 21 ،پسـر  ،»ع«( سال ديگه زن نگيـر  10گه تا  مي ،پرسيم كنه مي از هر كسي كه ازدواج مي
  ).17 ةمنطق و ساكندانشجو  ،ساله

  

  زدگي ازدواج داللت معنايي واپس. 2 شكل

  رييگ بحث و نتيجه
ديـدگاه غالـب    هـاي اجتمـاعي و عمـق اظهـارات آنـان بـه ازدواج بـه        در واكاوي روايـت سـوژه  

شـامل   ،حاصـل از تحقيـق   ةچهار مقول ةدر ساي. ازدواج نزد جوانان دست يافتيم» زدگي واپس«
محـوري و   ةهسـت ، هـا  گرايـي در ميـان سـوژه    هاي فرامـادي و لـذت   ميلي، افول ارزش ترس، بي

  الگوي معيشتي

اقتصاد ناايمن 
 مرد

توان مديريت 
  ها هزينه
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 ارتباطي
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كننـدگان   چه در نظر تعداد زيادي از مشاركت اگر. حقيقت تم نهايي تحقيق شكل گرفته است در
كننـد و   ، تشكيل خانواده را براي هميشه نفي نميدارداي  هنوز خانواده اهميت ويژه دهش مطالعه
هـاي   اولويتبا وجودي كه به . اند آل خود معرفي نكرده ايده ةك از آنان تجرد قطعي را نقطي هيچ

و در حـال حاضـر   است زندگي آنان  ةاند، ازدواج نيز جزء برنام زندگي شخصي خود اشاره داشته
هاي مربـوط بـه    كه در بحث، بنا به داليل متعدد. اندازند خواسته يا ناخواسته آن را به تعويق مي

زدن  تي از واپسكنند فعالً به اين موضوع نزديك نشوند و حال ها به آن اشاره شد، سعي مي داللت
و  دارنـد   و تـرس از هزينـه   برخي مشكالت شـغلي، اقتصـادي  . به موضوع براي آنان تجربه شود

اجتماعي فعالً از  ياعتماد بيبسياري نيز بنا به داليل اجتماعي و تساهل روابط ميان دو جنس و 
در . شـود  نمـي آنان از ازدواج در پي منافعي هستند كـه امـروزه تـأمين     .اند ازدواج دوري گزيده
بسـا   زعـم آنـان پايـان نامشـخص و چـه      گزافي را تحميل خواهد كرد كه به ةمقابل، ازدواج هزين

جهان خـود و در   در تحليل از زيست دهش توان گفت كنشگران مطالعه مي. آور خواهد داشت زيان
گونه كـه   نهما. كنند انديشند و استراتژي اتخاذ مي گونه مي انتخابي عقالني نسبت به ازدواج اين

هم مدعي بود كـه   2بنتام. اساس بررسي و تحليل را بر كنشگر و منافع او قرار داده است 1كلمن
هر فرد در پي حداكثر كردن سود خودش است، اگرچه هر كنشگري منـافع خـودش را در يـك    

كه  تا زماني]. 1[ شود ها در پيوند با منافع ديگران تعريف مي بيند و منافع آن ارتباطي مي ةشبك
 بـه مانع پيشرفت تلقي شود، طبيعي اسـت كـه    و ، نامناسبامعن ها امري بي ازدواج در نظر سوژه

ـ   ،همچنين. كنند ميلي مي نيازي و بي آن احساس بي  ةسخت و تلخ همانند كابوس اسـت و تجرب
بودن افراد براي  شكل ارتباطات فعلي، ناشناخته ،از سويي. طالق ديگران داللتي بر اين معناست

وفايي در روابط خود يـا تجربيـات    اعتمادي حاكم در ارتباطات و وجود خيانت و بي همسري، بي
ت و يو عشـق و صـميم  ] 25[ ناب ةدارد كه براي دستيابي به رابط ها را بر آن مي ديگران نيز آن

و خود به سـوي راهبردهـاي    كنندنظر و آن را به وقت ديگر موكول  اعتماد، فعالً از ازدواج صرف
گيدنز معتقـد اسـت    .كردن براي جوانان سخت شده است اعتماد ،امروزه. گري رهنمون شونددي

عصر مدرن اعتماد بالقوه است و منابع اعتماد در جوامع سنتي اهميـت خـود را در    ةكه مشخص
مدرن ميان افرادي است كه مـدت طـوالني    ةاعتماد در جامع. دهند جوامع صنعتي از دست مي

يعني افرادي كه صالحيت هاي الزم را براي قابل اعتمـاد بـودن در نظـر     دشناسن يكديگر را مي
هاي از جا كننده چيز ديگري  اما قابليت اعتماد بر مبناي مكانيسم. اند همديگر به اثبات رسانيده

از آنجا كه ارتباط ناب منـوط  ]. 32[ است، هرچند اعتماد پذيري در اينجا نيز عامل مهمي است
نزديك با صميميت دارد، در نوع روابط موجود جوانان ة است و اعتماد نيز رابطبه اعتماد متقابل 

  .گيرد شكل ميازدواج كمتر   ةصميمان ةكنند و رابط اين اعتماد را كمتر احساس مي

                                                            
1. James Colman 
2. Bentham 
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زنان و نهاد خانواده را از عوامـل اصـلي توسـعه     ،شومپيتر مانند ،پردازان گونه كه نظريه همان
كنوني مـا نيـز در    ةزنان جامع ،]3[ جامعه را تضعيف خواهد كرد ةوسعداند و افول آن روند ت مي

هـاي آمـوزش و    شده فرصـت بيشـتري در حـوزه    تحوالت اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي ايجاد
براي آنان امكـان اشـتغال و    ،جايگاه امروزي زنان با گذشته بسيار متفاوت شده. اند اشتغال يافته

كريسـتين و  . دهنـد  راحتي تـن بـه ازدواج نمـي    همين سبب بهدرآمد اقتصادي فراهم شده و به 
بر اين باورند كه كسب مدرك تحصيلي و ارتقاي موقعيت اجتماعي مستلزم ) 2012(همكارانش 

تحصيالت باالتر و يادگيري فن و مهارت و آموزش  ،اين بنابر. گذر زمان بيشتري براي افراد است
 ،دختران جامعـه ]. 38[ شود دواج در جوانان منجر ميبه ازدياد سن از ،خود دانش بيشتر، خودبه

دانند و افـراد كمتـري    ازدواج به هر شكل ممكن را همانند قبل ضروري نمي، كنوني وضعيتدر 
گيدنز نيز اشاره  .هستند كه هنوز بر گفتمان سنتي و ضرورت ازدواج به شيوه قبل پايبند باشند

كند كه پس از جنگ جهاني دوم به دست آوردن جايگاه اجتماعي، استقالل مالي و موفقيت  مي
امل مهم در تغيير الگوهاي خانوادگي و به تأخير انداختن ازدواج از سوي زنـان  وعاز شغلي زنان 
ويـژه در   بـه  ،لفامروزه امكان رابطه و تعدد ارتباط با جنس مخا ،از سوي ديگر ].23[ بوده است

تواند گريز از  آن مي ةكند و نتيج جويي آنان را تطميع مي خواهي و لذت مردان، بيشتر حس تنوع
دختـران اگـر حتـي بـه     . زدگي به ازدواج ميان پسران بيشتر محسوس اسـت  واپس. ازدواج باشد

تقاضاي كمتر  ازدواج، با آنان براي ازدواج راغب باشند، به دليل شرايط فعلي پسران و تمايل كم
خصوصـي و   ةچيل بر اين باور است كه امروزه ازدواج به حـوز  .اند هاي محدودتر مواجه و انتخاب

ميـل بـه ازدواج در ميـان جوانـان بـه امـري        ،بنـابراين ]. 27[ شده است پيوندهاي عاطفي وارد
ند، چـون  شـو  آنان امروز متأهل مـي . كنند اساس ميل خود ازدواج مي شده و بر  داوطلبانه تبديل

 امروز هنجار آن است كه ارضاكننده باشـد، . باشندخواهند، نه اينكه مجبور به انجام آن  خود مي
  .هاي اقتصادي صورت گيرد اثر الزام اجتماعي و ضرورت نه آنكه بر

اخالقـي حـين و پـس از     ةروابط پنهان يا آشكار دختر و پسر و امتداد و تـداوم ايـن روحيـ   
موجب هراس  دهش كند كه براي بسياري از جوانان مطالعه يي را ايجاد ميزناشو ازدواج، روابط فرا

بسا روابطي كه پس از اطالع از خيانت همسر آغاز شـود و   چه. زدگي از ازدواج شده است و واپس
 ]45؛ 6[ زيتـون . ديگران عام در ذهن اين افراد به دوري آنان از ازدواج منجر شده اسـت  ةتجرب
ـ  رفتـاري تالفـي  باعث جويي را  ت و احساس انتقامبرانگيخته شدن حساد هم و  انـد د ه مـي جويان

طور كه اين موضوع در  همان. دهد زناشويي سوق مي فرا ةسوي رابط كننده را به همسر فرد خيانت
  .روابط بين زوجين از عوامل تأثيرگذار در جدايي و طالق است

ده اسـت، فضـاي كـدر    كـر زدگـي از ازدواج   اجتمـاعي تحقيـق را دچـار واپـس     ةآنچه سـوژ 
اوج عدم صميميت  ةوفايي نقط در زندگي زناشويي، بي. اعتمادي ميان دختران و پسران است بي

ة قدري بر پيكـر  وفايي و خيانت به همسر به نظر از اشكاالت اخالقي، بي صرف. صداقتي است و بي
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ـ   ،]6[ شـد پا تنها روابط زناشويي را از هم مي كند كه نه خانواده و روابط آن نفوذ مي  ةبلكـه تجرب
گيدنز اين نوع اعتماد را انتظار انجام دادن رفتار قابـل  . شود آموزي ديگران مي تلخي براي عبرت

جالـب اينكـه برخـي     ةنكت]. 26[ داند بيني و مداوم و باور به تعهد و صميميت ديگران مي پيش
اند و هم عامل به اين  ههاي دوستان وفايي و خيانت در رابطه كنندگان هم خود قرباني بي مشاركت

 منزلـة  ها هنجارمند و نهادينـه شـده و بـه    كم اين شكل از رابطه توان گفت كم مي. اند نوع خيانت
  .جوانان در آمده است ةعادتي در روابط روزمر

از ارتبـاطي   ـ مناسبات اجتماعي و اصلي الگوي معيشتي، مناسبات ارزشي نوپديد ةسه مقول
اقتصاد ناايمن مردان، بيكاري و فقدان شغل . گويان است ذهني پاسخ عوامل تأثيرگذار بر معناي

حمايت مالي فرزندان، عـدم تـوان مـديريت     مناسب، عدم امنيت مالي، ضعف درآمد خانواده در
 و ها در تأمين مسكن، نگراني و عدم توان مـديريت و تـأمين امكانـات زنـدگي، تجمـالت      هزينه

مشـكالت و   .اسـت  ها را مشغول داشته ياري از خانوادهاملي است كه بسوعاز  چشمي چشم و هم
بسياري از جوانان را از فكر و اقـدام بـراي    كه تنگناهاي اقتصادي براي شروع زندگي وجود دارد

نيز انصـراف از ازدواج حـداقل در   ) 2005( از نظر گيبسون و ديويس .دارد زندگي مشترك بازمي
مسـائل   همچـون عـي از ازدواج نيسـت و عـواملي    ميان بخشي از محرومان اقتصادي انصراف واق

مالي، كيفيت رابطه و تداوم آن، ترس از طالق و تجربيات ديگران مانع مهمـي بـراي بـه تـأخير     
هاي  جوي ارزشو در جست دهش جوانان مطالعه .]48[است انداختن ازدواج و دوري موقت از آن 

كنشـگران برخـي   . نـد ا اعتمـاد متقابـل   و صداقت، سازگاري، فـداكاري  همچونفرامادي كمياب 
همانند تحصيالت دانشگاهي و لزوم زندگي در شهرهاي بـزرگ، فراغـت زيـاد     ،شرايط اجتماعي

شدن ارتباط ميـان دختـر و پسـر را     جوانان به دليل بيكاري، توجه و اولويت اهداف فردي، آسان
  .دانند ميعامل مهم در چگونگي رويكرد به ازدواج و راهبردهاي مربوط به آن 

  :شود تواند متوجه برخي از نهادهاي اجتماعي باشد، پيشنهاد مي چند نكته كه مي ،در پايان
يعني در اين اميد و انتظارنـد كـه روزي    ازدواج در ميان جوانان ما هنوز يك هدف است؛. 1

زدواج ا ازگيـري دائـم آنـان     ها دال بر كنـاره  زدگي امروز آن باالخره ازدواج خواهند كرد و واپس
آنان به دليل فقدان امكانات و شرايط الزم از سويي و بنا به مشاهدات و تجربيات خود و . نيست
و فعـالً    از شرايط اجتماعي و اقتصادي و ارتباطي از سوي ديگر به چنين نگرشي رسيده ديگران

ازدواج بـه  تواننـد در امـر    نهادهاي مسئول و برخوردار كه مي. اند چنين استراتژي را اتخاذ كرده
و بـه تـرميم    زننـد  و آستين همت بـاال  ارنددمانده را پاس  هاي باقي جوانان كمك كنند، فرصت

 ؛هاي جامعه بپردازند زيرساخت
مناسب و درآمد ناكافي در نگاه اول عامل مهمي بـراي روي نيـاوردن و   شغل نابيكاري يا  .2
بهبود وضعيت توليـد و اشـتغال،    نهمچواقدامات زيربنايي  دادن انجام. زدگي ازدواج است واپس

تـر از سـوي    هـاي قـديم   كار همانند دوره و هاي الزم براي يادگيري مهارت و ايجاد كسب آموزش
  ؛ها مهم است خانواده، مدارس و دانشگاه
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مادي است كه امروزه نوع ديگـري از   هاي فرهنگي و فرا بسيار مهم ديگر افول ارزش ةنكت. 3
اعتمادي را بر روابط ميـان آنـان حتـي در زمـان      تعريف و فضاي بي روابط ميان دختر و پسر را

سـازي نيـاز دارد و در فراينـد     هاي فرامادي به تربيت و فرهنـگ  ارزش. ده استكرازدواج حاكم 
نياز است كـه در  ، امروزه. دكرتوان كنشگران را به اين فرهنگ پايبند  پذيري است كه مي جامعه

 ةهمـ . صورت پـذيرد  1پذيري   مرتبط با زندگي زناشويي بازجامعههاي  يادآوري و بازآموزي ارزش
يـك وظـايف    اند و بايد هر در اين امر دخيل، اعم از خانواده، نهاد آموزش و رسانه ،اركان اجتماع

  ؛درستي انجام دهند خود را به
جهـان افـراد    بخشي از ترس از ازدواج به دليل تجربيات ديگران عام است كـه در زيسـت  . 4
تواند به الگوسـازي   ابزاري فرهنگي مي منزلة الگوهاي موفق زندگي مشترك به ةارائ. دندار وجود

  ؛در اذهان عمومي كمك كند
ترويج فرهنگ ازدواج ساده و آسان يكي از الگوهاي موفق براي ترغيب جوانان بـه ازدواج  . 5
ت اقتصادي ناشي هاي خانوادگي و مشكال هاي سنگين و سنت اكثر جوانان به دليل هزينه. است

چنـدان مطلـوب از جملـه     اي نـه  گونـه  هـاي آسـان بـه    الگـوي ازدواج . ندا از آن از ازدواج گريزان
اند و  هاي صوري دانشجويي معرفي شده هاي حمايتي يا ازدواج هاي تحت پوشش سازمان خانواده
 ؛عنوان الگوي غالب در جامعه جاي بگيرد به ندا نتوانسته

تـا وسـعت و    شودكمي بررسي و آزمون هاي  يج اين پژوهش با روششود نتا پيشنهاد مي. 6
 .يده شودپذيري آن سنج قدرت تعميم

  منابع
نگـرش جوانـان ايرانـي بـه ازدواج،     «). 1394( باشي، فاطمه ازكيا، آقاسي، محمد؛ فالح مين] 1[

و  پژوهشگاه علـوم انسـاني  ، زنان ةنام پژوهش ةنام ويژه ،»انتخاب همسر و تشكيل خانواده
  .21ـ1ص  ،، ش اول6 س، مطالعات فرهنگي

 .سروش: تهران ،شناسي هاي جامعه نظريه). 1381( ارمكي، تقي آزاد] 2[
بررسي تطبيقي اعتماد متقابـل ميـان دو   ، اعتماد، اجتماع و جنسيت«). 1383(ــــــــــ ] 3[

 .132ـ100ص  ،2، ش 5ة دور ،شناسي ايران جامعه ةمجل ،»جنس
 .نيسا: تهران ،هاي آيندة خانوادة ايراني تغييرات و چالش). 1395( ــــــــــ] 4[
  .كيهان: تهران ،شناسي توسعه جامعه). 1393(غالمرضا ، غفاري ؛مصطفيازكيا  ]5[
نـادري و بيتـا    افسر افشـار  ةترجم ،خانواده در جهان امروز). 1388( اليزابت ،بك گرنشهايم] 6[

  .پايا :تهران ،مدني
 .شناسان جامعه :تهران ،روش تحقيق پديدارشناسي). 1395( بوداليي، حسن] 7[

                                                            
1. re-socialization 
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، هاي فرهنگـي گونـاگون   تحوالت خانواده، پويايي خانواده در حوزه). 1392( بهنام، جمشيد] 8[
  .ماهي: تهران ،محمدجعفر پوينده ةترجم

 ،»نهاي مسكن بر نرخ ازدواج جوانان در ايرا بررسي تأثير هزينه«). 1393( پارساپور، ژوبين] 9[
 .دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقيقات تهران، كارشناسي ارشد ةنام پايان

 يهـا  علل و عوارض فرهنگي و اجتماعي مـؤثر بـر ازدواج  بررسي « .)1395( اعظم توكلي،] 10[
ــام ــرانس بــ   ،»ديرهنگ ــين كنف ــي يندوم ــاني   الملل ــوم انس ــاد و عل ــديريت و اقتص  ،م

http://scholar.conference.ac/index.  
ــايي  ] 11[ ــادقي فس ــا؛ ص ــيديها، غالمرض ــهيال ،جمش ــوال ؛س ــوره ، آور ل  نگرش). 1392(منص

 ،»نتهرا در خانواده تحوالت بر جنسيتي منظر از مدرن فرهنگ تأثير بر شــناختي جامعـه 
  .2، ش 5 ةدور ،زن در فرهنگ و هنر ةنشري

 پيمـايش  يك هاي يافته: ازدواج به ايراني جوانان بازخورد«). 1392( دلخموش، محمدتقي] 12[
  .350ـ331ص ، 36، ش 9 س ،شناسان ايراني روان: شناسي تحولي روان ،»ملي

ها و معيارهاي ازدواج و عوامـل مـؤثر    اي ارزش بررسي مقايسه«). 1389( آبادي، فاطمه رحمت] 13[
نامـة   ، پايـان »)سال شـهر برسـكن   18ـ30مطالعة جوانان ( ها در ميان جوانان و والدين بر آن

  .شد پژوهش علوم اجتماعي، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقيقات تهرانكارشناسي ار
  .مازيار :، تهرانتوسعه و نابرابري). 1392( زاهدي، محمدجواد] 14[
بـا تجديـد نظـر و     ،20 چ، شناسـي خـانواده   اي بر جامعـه  مقدمه). 1393( باقر ساروخاني،] 15[

 .سروش: تهران ،اضافات
نامـة   ،»تداوم و تغيير خانواده در جريـان گـذار جمعيتـي ايـران    «). 1385( سرايي، حسن] 16[

 .60ـ37ص  ،2ش  ،شناسي ايران انجمن جمعيت
، نسـلي تغييـر ارزش ازدواج در ايـران    ةمطالعـ «). 1392( سرايي، حسـن؛ اجـاقلو، سـجاد   ] 17[

، 4 ، ش5 ، ساجتمـاعي ايـران   ةمطالعات توسع ةمجل، »زنان شهر زنجان: موردي ةمطالع
 .41ـ19ص 

شناسي  جامعه: ها و خانوادة ايراني گفتمان). 1395(منش، ايمان  صادقي فسايي، سهيال؛ عرفان] 18[
  .دانشگاه تهران: ، تهرانهاي مدرنيته در ايران الگوهاي خانواده، پس از مناقشه

بـر تـأخير در    يبيكار يپيامدها ةمطالع«). 1396( صادقي، رسول؛ شگفته گوهري، محمد] 19[
، ش 8 ، ساجتمـاعي  ةرفاه و توسع ريزي برنامه ةنام فصل ،»ازدواج جوانان در شهر تهران

  .175ـ141ص  ،بهار، 30
شناسايي موانـع و مشـكالت    ميزان تمايل جوانان به ازدواج و«). 1393( نيا، موسي طيبي] 20[

  .86ـ63، ص 16، ش 5 س ،شناختي جوانان جامعهمطالعات  ةنام فصل ،»آن
 .ني :، تهرانهادي جليلي ةترجم، درآمدي بر تحقيق كيفي). 1393( فليك، اووه] 21[
 بررسـي تـأثير عوامـل فرهنگـي بـر الگـوي ازدواج      ). 1389( كاظمي، زهرا؛ نيازي، صغري] 22[

  .23ـ3ص  .2ش . 11 ة، دورشناسي ايران جامعهة مجل ،)شهر شيراز: موردي ةمطالع(
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زن ، »علل افزايش سن ازدواج دختـران « .)1390( ، غالمرضاغفاري ؛كرم، رپو حبيب گتابي] 23[
 .34ـ7 ص ، بهار،اول ة، شمار9 ة، دور)پژوهش زنان( ياستسدر توسعه و 

  .ني: تهران ،منوچهر صبورية ترجم، شناسي جامعه). 1389( گيدنز، آنتوني] 24[
 ةترجمـ ، ديـد تجدد و تشخص، جامعه و هويت شخصـي در عصـر ج  ). 1391( ــــــــــ] 25[

  .ني: تهران، ناصر موفقيان
  .مركز: تهران ،محسن ثالثي ةترجم، پيامدهاي مدرنيت). 1392( ــــــــــ] 26[
شناسان ايراني و  خانواده در قرن بيست و يكم از نگاه جامعه). 1393( لبيبي، محمدمهدي] 27[

  .علم: تهران ،غربي
فريبـا   ، ترجمـة شناسي مهارتي خـانواده  جامعهاي بر  مقدمه). 1388( ليزاستيل، وارن كيد] 28[

 .دانشگاه الزهرا: تهران ،افسانه كمالي و سيدان
: تهـــران ،2و  1ج  ،1، ضـــد روش روش تحقيـــق كيفـــي ).1392( محمـــدپور، احمـــد] 29[

  .شناسان جامعه
بررسي عوامل و پيامـدهاي اجتمـاعي و فرهنگـي تـأخير در     «). 1395( مسعوديان، ناهيد] 30[

مطالعـات   ةكارشناسـي ارشـد، رشـت    ةنامـ  پايان ،»نگاهي بر رويكردهاي اسالمي ازدواج با
 .دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقيقات تهران ،زنان

بررسـي عوامـل اجتمـاعي    «). 1395(جمند، بهـاره   ؛مهدوي، محمدصادق؛ كلدي، عليرضا] 31[
شـناختي   جامعـه مطالعـات  ، »)شـهر تهـران  (رغبتي جوانان شهري بـه ازدواج   مؤثر بر بي

  .60ـ23، ص 9، ش 6 س ،شهري
بررسي اعتماد اجتماعي ). 1390( محسني تبريزي، عليرضا؛ معيدفر، سعيد؛ گالبي، فاطمه] 32[

  70 -41صص  .، ش اول22س ، شناسي كاربردي جامعه ،با نگاه نسلي به جامعه
ي، اقتصادي مؤثر بررسي عوامل اجتماع« ).1388( فشان، پروانه آستين ؛، جعفريبيهزارجر] 33[

ريزي رفاه  برنامه ة، مجل»)1385ـ1355(گذشته  ةبر ميانگين سن ازدواج زنان در سه ده
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