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Abstract
Introduction: Attitude is a cognitive phenomenon that has a considerable influence on willingness to get married,
age when married and the stability of marriage. Due to the gap in the field of qualitative researches on marriage in the
country, this study aimed to explain the attitudes of married students towards marriage.
Methods: This study was a qualitative study using content analysis in which data were collected using purposive
sampling and in-depth semi-structured individual interviews with 18 married students selected from the Shahid
Chamran University of Ahvaz, Iran. Data was saturated after conducting 18 interviews. Data analysis was carried out
through conventional content analysis; after the transcription of recorded interviews on paper and immersion in the
data, the initial codes were extracted. To determine the main categories, initial codes were reviewed and classified in
several steps.
Results: In total, 589 concepts in initial coding, 68 categories in open coding, and 12 classes in axial coding were
extracted. The main 12 classes and themes consisted of socio-cultural factors, early expriences and observing
incomplete patterns, awreness of and understanding each other, material and spiritual support, realizing the sanctity of
marriage, pressures for marriage, interference of parents and intergenerational transmission, economic factors, proper
coping strategies, perceived personal development and willingness for marriage. The 12 main classes and themes were
recognized as the effective factors on married students' attitude toward marriage.
Conclusions: In this study, changing attitudes towards marriage was a fundamental factor in encouraging young people
to get married, which can be implemented by following a systematic approach (general scheme). Promoting successful
models of marriage in the society, moral and material support by parents, teaching coping strategies commensurate
with the challenges of marriage, increasing marriage preparation skills, and government support in forming counseling
units run by committed and professional and family psychologists and counselors are key items in this scheme.
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چکیده
مقدمــه :نگــرش ،بــه عنــوان پدیــدهای شــناختی ،بــر رغبــت بــه ازدواج ،ســن ازدواج و نیــز بــر پایــداری آن تأثیــر قابــل توجهــی دارد .بــا توجــه
بــه شــکاف و خــأ پژوهشــی موجــود در زمینــه بررســی کیفــی نگــرش بــه ازدواج در داخــل کشــور ،مطالعــه حاضــر بــا هــدف تبییــن نگــرش
دانشــجویان متأهــل بــه ازدواج صــورت گرفتــه اســت.
روش کار :مطالعــه حاضــر ،مطالع ـهای کیفــی از نــوع تحلیــل محتواســت کــه اطالعــات آن از طریــق نمونهگیــری مبتنــی بــر هــدف و مصاحبــه
عمیــق و نیمهســاختاریافته فــردی بــا  18دانشــجوی متأهــل دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز (ایــران) جمـعآوری شــد .دادههــا بعــد از  18مصاحبــه
بــه نقطــه اشــباع رســید .تحلیــل دادههــا از طریــق روش تحلیــل محتــوای قــراردادی صــورت گرفــت کــه پــس از پیــاده کــردن مصاحبههــای
ضبطشــده روی کاغــذ و غوط ـهوری در تحلیــل دادههــا کدهــای اولیــه اســتخراج شــد .جهــت تعییــن طبقــات اصلــی ،کدهــای اولیــه در چنــد
مرحلــه بازبینــی ،بررســی و طبقهبنــدی شــد.
یافتههــا :در نهایــت 589 ،مفهــوم در کدگــذاری اولیــه 68 ،مقولــه در کدگــذاری بــاز و  12طبقــه در کدگــذاری محــوری اســتخراج شــد .ایــن 12
طبقــه و مضمــون اصلــی شــامل عوامــل فرهنگــی – اجتماعــی؛ طبقــه تجربیــات اولیــه و مشــاهده الگوهــای ناقــص؛ آگاهــی و شــناخت یکدیگــر؛
حمایتهــای مــادی و معنــوی؛ طبقــه ادراک حرمــت و قداســت ازدواج؛ فشــارهای ازدواج؛ دخالــت والدیــن و انتقــال بیننســلی؛ عوامــل اقتصــادی؛
راهبردهــای مقابلــه متناســب بــا نگــرش؛ رشــد شــخصی ادراک شــده و اشــتیاق بــه ازدواج؛ دوســوگرایی در تمایــل بــه ازدواج و بــاال رفتــن ســن
ازدواج بــه عنــوان عوامــل مؤثــر در شــکلگیری نگــرش دانشــجویان متأهــل بــه ازدواج شــناخته شــد.
نتیجهگیــری :بــر اســاس ایــن مطالعــه ،تغییــر نگــرش بــه ازدواج ،بــه عنــوان عامــل اساســی ترغیبکننــده جوانــان بــه ازدواج ،طــی رویکــردی
سیســتمی (طــرح کلــی) صــورت میگیــرد .در ایــن رویکــرد مــوارد زیــر توصیــه میشــود :ترویــج الگوهــای موفــق ازدواج در جامعــه ،حمایتهــای
مــادی و معنــوی از ســوی والدیــن ،آمــوزش راهبردهــای مقابلــهای متناســب بــا چالشهــای ازدواج ،افزایــش مهارتهــای آمادگــی ازدواج و
حمایــت دولــت در تشــکیل هســتههای مشــاوره ازدواج توســط روانشناســان و مشــاوران بــا بصیــرت و حرفـهای خانــواده و ازدواج.
واژگان کلیدی :تحلیل محتوا؛ نگرش به ازدواج؛ دانشجویان متأهل؛ مطالعه کیفی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
ازدواج ،بــه عنــوان اولیــن گام بــرای تشــکیل نهــاد خانــواده ،بــه
معنــی درهــم آمیختــن دو چشــمانداز ،دو تاریخچــه و ارزشهــا و
جهانبینیهــای متفــاوت اســت .در واقــع ازدواج اولیــن و مهمتریــن
مرحلــه در چرخــه زندگــی خانوادگــی اســت کــه در آن انتخــاب
همســر صــورت میگیــرد و موفقیــت در دیگــر مراحــل زندگــی بــه
موفقیــت در ایــن مرحلــه بســتگی دارد ( .)1در دهههــای اخیــر،
تغییــر در الگوهــای ازدواج ،بیرغبتــی بــه ازدواج ،ازدواج در ســنین
بــاال و یــا ازدواج نکــردن بــه طــور کلــی ،افزایــش چشــمگیری داشــته
اســت ( .)2امــروزه مســئله ازدواج در کشــور ایــران ،بــا توجــه بــه
فرهنــگ دینــی و ســنتی حاکــم ،ویژگیهــای خــاص خــود را دارد.
کشــور ایــران ،همچــون ســایر کشــورهای جهــان ســوم ،در مرحلــه
گــذار از سـ ّنت و ورود بــه مدرنیتــه اســت کــه بــا تغییــرات اجتماعــی

و فرهنگــی وســیعی در همــه پدیدههــای اجتماعــی از جملــه ازدواج
و همســرگزینی روبهروســت .ایــن تغییــرات موجــب شــده مــردان
و زنــان نگــرش نوینــی بــه پیونــد زناشــویی و ازدواج داشــته باشــند
و آن را نــه فقــط رابطــه جنســی و تولیــد مثــل بلکــه وســیلهای
بــرای بــه وجــود آوردن زندگــی تــوأم بــا عشــق و همدلــی بداننــد
( .)3ســازه نگــرش بــه ازدواج نشــاندهنده احساســات و تمایــات،
پیشداوریهــا یــا ســوگیریها ،تصــورات از پیــش فــرض شــده و
ترسهــا و عقایــد راســخ افــراد در مــورد ازدواج اســت .بنابرایــن،
نگــرش فــرد بــه ازدواج شــیوه فکــر و احســاس کــردن او در مــورد
ازدواج اســت ( .)4از دیــدگاه روانشناســان اجتماعــی ،نگــرش فــرد
نســبت بــه یــک شــیء بــه صــورت ناگهانــی و بــدون هیــچ گونــه فعل
و انفعاالتــی شــکل نمیگیــرد ،بلکــه اتخــاذ و شــکلگیری نگرشــی
خــاص میتوانــد نتیجــه عوامــل مختلــف باشــد و در طــول زمــان
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صــورت گیــرد ( .)5امــروزه در امــر ازدواج ،بــه انتظــارات ،ادراکات و
نگــرش بــه ازدواج ،بــه عنــوان پدیــدهای شــناختی و ذهنــی ،توجــه
خاصــی میشــود؛ چــرا کــه تحریــف ایــن اســتانداردها میتوانــد بــه
آشــفتگی زندگــی زناشــویی بیانجامــد ( .)6نگــرش بــر احتمــال ازدواج
کــردن و تعییــن زمــان آن نیــز تأثیــر میگــذارد ( .)7پژوهشهــای
کیفــی گســتردهای در زمینــه ازدواج بــه طــور عــام و نگــرش بــه
ازدواج بــه طــور خــاص در خــارج از کشــور انجــام شــده اســت.
بــه عنــوان نمونــه  )8( Williamsدر مطالعــه خــود دریافــت کــه
بیــن گروههــای مختلــف (جوانــان و بزرگســاالن ،روستانشــینان
و شهرنشــینان ،زن و مــرد) در مــورد اهمیــت ازدواج توافــق وجــود
دارد .در برخــی مســائل نیــز تفــاوت آشــکاری بیــن گروههــا وجــود
داشــت ،بــرای مثــال ،گرایــش بــه همخانگــی در بیــن شهرنشــینان
پذیرفتهتــر بــود ،حــال آنکــه روستانشــینان شــدیدا ً آن را مــردود
میدانســتند و بــرای ازدواج کــردن فشــار اجتماعــی بیشــتری تحمــل
میکردنــد .بــه عــاوه ،تجربــه تحــوالت صنعتــی و اجتماعــی باعــث
شــده کــه نســل جوانتــر دیــدگاه شــخصی مدرنتــری نســبت بــه
موضــوع ازدواج داشــته باشــند و دخالــت خانــواده در ازدواجشــان
را محدودتــر کننــد .زنــان مجــرد ،در ســن بــاال ،از انــگ "دختــران
ترشــیده" احســاس ننــگ و فشــار بیشــتری را تجربــه میکردنــد،
حــال آنکــه مــردان ازدواج نکــرده کمتــر احســاس ننــگ میکردنــد.
همچنیــن در پژوهشــی دیگــر نشــان داده شــد کــه تفــاوت در درک
افــراد و نگــرش آنهــا بــه ازدواج بــه ســه مقولــه ســن ،شــرایط عاطفی
و شــرایط مــادی فــرد متقاضــی ازدواج بســتگی دارد ()10( Perry .)9
در بررســی عوامــل مؤثــر در شــکلگیری نگــرش مــردان امریکایــی
افریقایــی تبــار بــه ازدواج طبقــات زیــر را اســتخراج کــرد :مشــاهده
ویژگیهــای مثبــت و پتانســیلهای زن و شــوهری ،نفــوذ خانــواده
مبــدأ (بــه ویــژه پــدران) ،نقــش کلیســا و اقدامــات دولتــی در ترویــج
ازدواج ،الگــوی ازدواج ،و میــزان درآمــد بــه عنــوان عامل دلســردکننده
یــا ترغیبکننــده در ازدواج .عــاوه بــر ایــن ،مطالعــات کمــی مشــابه
و نظریههــای مختلــف در مــورد چگونگــی شــکلگیری ایــن
نگرشهــا اظهــار نظرهــای متعــددی مطــرح کردنــد؛ مثــ ً
ا برخــی
پژوهشهــای کمــی نشــان دادنــد که نگــرش بــه ازدواج و طــاق تحت
تأثیــر مــوارد مختلفــی مانند ســن ،جنس ،تحصیــات و عوامــل مادی و
غیــره اســت ( .)11پژوهشهــای دیگــر نیــز بــه نقــش خانــواده مبــدأ،
فرهنــگ ( ،)12رونــد اجتماعــی شــدن و ســاختار فرصتهــا ()13
اشــاره کردهانــد .نتایــج پژوهــش خجســتهمهر و همــکاران ()14
نشــان داد کــه نگــرش پســران خانوادههــای عــادی نســبت بــه ازدواج
مثبتتــر و نســبت بــه طــاق منفیتــر بــود Riggio .و همــکاران ()15
معتقدنــد کــه نگــرش بــه ازدواج نیــز ممکــن اســت از تجارب شــخصی
بــا یــک شــریک ،یــا مشــاهده پــدر و مــادر ،و یــا بــا تماشــای رونــد
معاشــقه آنهــا شــکل گرفتــه باشــد کــه مثبــت یــا منفــی بــودن نــوع
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نگــرش شــکلگرفته بــر باورهــا و رفتارهــای افــراد در مــورد روابــط
آینــده تأثیــر میگــذارد Sergin .و همــکاران ( )16گــزارش کردنــد
کــه تماشــای تلویزیــون بــه طــور کلــی بــا انتظــارات ایدهآلگرایانــه
از ازدواج ارتبــاط مثبــت دارد؛ لیکــن تماشــای برنامههــای رومانتیــک
بــا انتظــارات غیرواقعگرایانــه از ازدواج رابطــه مثبتــی دارد .حــال
بــا در نظرگرفتــن تمــام ایــن عوامــل تاثیرگــذار ،چنانچــه وضعیــت
و آمارهــای ازدواج در کشــور بررســی شــود ،مشــخص خواهــد شــد
کــه عواملــی از قبیــل عوامــل اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی دســت
بــه دســت هــم داده تــا مــا هــر ســال شــاهد کاهــش آمــار ازدواج
و افزایــش طــاق در کشــورمان باشــیم .بــرای نمونــه ،براســاس
آخریــن آمــار منتشــر شــده از ســوی ســازمان ثبــت احــوال کشــور،
در ســال  ،1393نســبت بــه ســال  ،1392میــزان طــاق  3/4درصــد
افزایــش یافتــه و ثبــت ازدواج نیــز در کشــور  6/7درصــد کاهــش
یافتــه اســت ،ایــن در حالــی اســت کــه یــک میلیــون و  200هــزار
نفــر نیــز در کشــور در گــذر از ســن ازدواج هســتند ،همچنیــن 11
میلیــون و  200هــزار نفــر در کشــور در ســن ازدواج قــرار دارنــد ،امــا
تاکنــون بــرای تشــکیل خانــواده اقــدام نکردهانــد ( .)17بنابرایــن ،بــا
توجــه بــه اهمیــت ازدواج و تأثیــر نــوع نگــرش بــه ازدواج در موفقیــت
یــا شکســت در ایــن زمینــه ،بررســی چگونگــی شــکلگیری نگــرش
کمــی
بــه ازدواج مدنظــر محققــان قــرار گرفتــه اســت .مــواردی نظیــر ّ
بــودن اکثــر پژوهشهــای انجــام شــده در کشــور ،اکتفــا کــردن ایــن
پژوهشهــا بــه ذکــر مثبــت یــا منفــی بــودن نگــرش بــه ازدواج و
اشــاره نکــردن بــه چگونگــی شــکلگیری نگرشهــا یــا درک معنــا
و مفهــوم ازدواج نــزد شــرکتکنندگان بیانگــر ضــرورت اجــرای
پژوهــش حاضــر اســت .همچنیــن یافتههــای  )18( Barrieنشــان
داد کــه بیــن اقــوام مختلــف تفــاوت فرهنگــی زیــادی در مــورد ازدواج
وجــود دارد .عــاوه بــر ایــن  Carrollو همــکاران ( )19و ,20( Hall
 )21گــزارش کردنــد کــه بــا وجود مطالعــات متعــدد در زمینــه ازدواج،
محققــان مدلهــای نظــری خــاص خــود را ،در زمینــه اثــرات نگــرش
بــه ازدواج و پیامدهــای آن ،بــرای مناطــق خاصــی از جهــان مطــرح
کردهانــد .بــرای نمونــه ،پژوهشهــای قبلــی در زمینــه نگــرش بــه
ازدواج بیشــتر بــه بررســی مفاهیــم زیــر پرداختهانــد :ســودمندی و
جاذبههــای ازدواج ( ،)24-22بیــان اهمیــت و ضــرورت ازدواج (،)25
تغییــرات مثبــت و منفــی همــراه بــا ازدواج ( ،)26آمادگــی بــرای
ازدواج ( ،)28 ,27رغبــت بــه ازدواج ( ،)29انتظــارات و توقعــات از
ازدواج ( ،)31 ,30انتظــارات غیــر واقعگرایانــه نوجوانــان ( )32و ســن
مــورد انتظــار بــرای ازدواج ( .)33یکپارچــه نبــودن یافتههــا و توصیــف
و تعبیرهــای متفــاوت در تبییــن نگرشهــای اصلــی بــه ازدواج
دســتهبندیهای متعــددی را بــه وجــود آورده اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه نگــرش فــرد بــه ازدواج از عوامــل مهــم
تعیینکننــده تمایــل بــه ازدواج ،ثبــات ازدواج و کیفیــت زناشــویی

خجستهمهر و همکاران
اســت ()37-34 ,7 ,6؛ و از آنجایــی کــه نگــرش یکبــاره شــکل
نمیگیــرد و در نتیجــه گــذر از مراحــل مختلــف و فعــل و انفعــاالت
ذهنــی خــاص حاصــل میشــود؛ و همچنیــن نظــر بــه اینکــه نحــوه
شــکلگیری نگــرش و نــوع آن ارتبــاط زیــادی بــا فرهنــگ دارد (,13
)14؛ بنابرایــن ،اجــرای پژوهشــی کیفــی در ایــن زمینــه بســیار مــورد
نیــاز کشــورمان اســت .مطالعــه حاضــر بــا هــدف شــناخت چگونگــی
شــکلگیری نگــرش دانشــجویان متأهــل بــه ازدواج بــا توجــه بــه
فرهنــگ بومــی ایــران صــورت گرفتــه اســت.
روش کار

بــا توجــه بــه هــدف ایــن مطالعــه کــه تبییــن چگونگــی
شــکلگیری نگــرش بــه ازدواج بــر مبنــای تجــارب دانشــجویان
متأهــل بــود از روش تحلیــل محتــوای کیفــی اســتفاده شــد.
ایــن روش ابزارهایــی را بــرای بررســی تجربــه فراهــم میکنــد
و موجــب کســب اطالعــات بــا ارزش و عمیــق از نمونهها میشــود
( .)38در ایــن روش محقــق از بهکارگیــری طبقــات از قبــل
تعییــن شــده اجتنــاب میکنــد و در عــوض اجــازه میدهــد
کــه طبقــات و اســامی آنهــا از میــان دادههــا اســتخراج شــود.
بنابرایــن ،محقــق در دادههــا کامـ ً
ا غــرق میشــود تــا بــه درک
یــا بصیــرت جدیــدی دســت پیــدا کنــد .بــرای اجــرای ایــن
مطالعــه از نمونهگیــری مبتنــی بــر هــدف اســتفاده شــد و همــه
دانشــجویان شــرکتکننده متأهــل ،دارای تجربــه زیســته
مشــابه ،فاقــد ســابقه جدایــی و حداکثــر  39ســاله بودنــد .بــر
ایــن اســاس ،پژوهــش حاضــر در جســتجوی نمونـهای بــود کــه
براســاس تجاربشــان حداکثــر اطالعــات ممکــن را در پاســخ
بــه ســؤاالت پژوهــش بــه دســت دهنــد ( .)39پــس از تحویــل
معرفینامــه ،توضیــح هــدف پژوهــش ،نحــوه انجــام آن ،اطمینان
از محرمانــه مانــدن اطالعــات ،داشــتن حــق کنارهگیری و کســب
رضایــت آگاهانــه کتبــی ،اطالعــات مــورد نیــاز پژوهش بــا انجام
مصاحبههــای فــردی عمیــق و نیمهســاختاریافته جمــعآوری
شــد .مصاحبههــا بــه زبــان فارســی و در دانشــگاه شــهید
چمــران اهــواز صــورت گرفــت و پــس از مصاحبــه فــردی بــا 18
دانشــجو و رســیدن بــه غنــای الزم و تکــرار اطالعــات بهدســت
آمــده دادههــا بــه مرحلــه اشــباع رســیدند .مصاحبــه بــا طــرح
ســؤالی کلــی و عمومــی در مــورد تجربــه ازدواج و علــل گرایــش
بــه آن آغــاز و در ادامــه بــه بررســی عمیــق آن پرداختــه شــد.
تعــدادی از ســؤاالت که به منزله راهنمــای مصاحبه در نظر گرفته
شــدند عبــارت بودنــد از :چــه شــد کــه تصمیــم گرفتیــد ازدواج
کنیــد؟ و چــه مســائل مهمــی بر دیدگاه شــما نســبت بــه ازدواج
تأثیرگــذار بــوده اســت؟ همچنیــن از شــرکتکنندگان خواســته
شــد تــا مــوارد دیگــری را کــه بــه ذهنشــان میرســید و طــی

مصاحبــه از آنهــا ســؤال نشــده بــود مطــرح کننــد .مصاحبــه در
مــدت  45الــی  60دقیقــه صــورت گرفــت و روی نــوار ضبــط
شــد .بالفاصلــه محتــوای مصاحبههــا بــه منظــور تحلیل دســتی
روی کاغــذ پیــاده شــد و خوانــدن مکــرر متــن جهــت غوطـهور
شــدن در آن و یافتــن حســی کلــی آغــاز شــد؛ در ادامــه متــون
کلمــه بــه کلمــه خوانــده و کدهــا اســخراج شــدند .ایــن فرآینــد
پیوســته و مــداوم ،از اســتخراج کدهــا تــا نامگــذاری آنهــا،
بــرای تمــام مصاحبههــا تــا رســیدن بــه نقطــه اشــباع ادامــه
یافــت .ســپس ،کدهــای اســتخراج شــده بــر اســاس تفاوتهــا
و یــا شباهتهایشــان طبقهبنــدی شــدند .بــرای تحلیــل از
دو شــیوه کدگــذاری از زبــان افــراد مصاحبهشــده و کدهــای
تلویحــی محققســاخته ( )40اســتفاده شــد .در نهایــت نیــز
شــواهدی از گفتههــای شــرکتکنندگان بــرای هــر طبقــه
از دادههــا آمــاده شــد .از مزایــای ایــن رویکــرد ایــن اســت کــه
نتایــج مســتقیماً از دادههــای مربــوط بــه شــرکتکنندگان ،و
بــدون تحمیــل عقیــده ،بــه دســت میآیــد (.)42 ,41
در مطالعــه حاضــر و بــه منظــور افزایــش روایــی و پایایــی
دادههــا برخــی اقدامــات صــورت گرفــت :اختصــاص مــکان
مناســب و زمــان کافــی بــه جمـعآوری دادههــاٌ ،حســن ارتبــاط
بــا شــرکتکنندگان ،اســتفاده از نظــرات تکمیلــی همــکاران،
مــرور دستنوشــتهها بــرای شــرکتکنندگان و بررســی
دادههــا توســط ســایر محققــان بــرای افزایــش مقبولیــت دادهها.
همچنیــن ،بــرای اطمینــان از صحــت یافتههــا ،محققــان زمــان
کافــی را بــه جمـعآوری دادههــا اختصــاص و بــا مــرور چندبــاره
آنهــا وســعت و عمــق اطالعــات را افزایــش دادنــد.
مالحظات اخالقی

بــه منظــور رعایــت اصــول اخالقــی پژوهــش اقدامــات زیــر بــه
عمــل آمــد .1 :توضیــح هــدف پژوهــش و نحــوه انجــام آن.2 ،
ارائــه معرفــی نامــه پژوهشــگران .3 ،کســب رضایــت آگاهانــه
شــفاهی و کتبــی شــرکتکنندگان جهــت شــرکت در مطالعــه،
 .4توجــه بــه حریــم خصوصــی آنهــا .5 ،اطمینــان از محرمانــه
نگهداشــتن اطالعــات شــرکتکنندگان از طریــق اختصــاص
کــد بــه جــای ذکــر اســامی .6 ،داشــتن حــق کنارهگیــری
شــرکت کننــدگان از پژوهــش در هــر زمــان دلخــواه و همچنین
کســب اجــازه ضبــط شــدن مصاحبههــا از شــرکت کننــدگان.
یافتهها

همــه شــرکتکنندگان در ایــن مطالعــه متأهــل بودنــد و
تقریبـاً یــک ســال از ازدواجشــان گذشــته بــود .میانگیــن ســن
شــرکتکنندگان  30ســال و میانگیــن مــدت ازدواجشــان
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 4ســال بــود و محــل ســکونت فعلــی ،مقطــع تحصیلــی،
رشــته تحصیلــی و قومیــت آنهــا نیــز متغیــر بــود .بــه جــز
شــرکتکننده شــماره  ،12بقیــه افــراد در خانــواده دووالــدی
(پــدر و مــادر) بــزرگ شــده بودنــد .درآمــد شــرکتکنندگان
بیــن صفــر تــا  3میلیــون تومــان متغیــر بــود؛ اکثــر آنهــا
کمدرآمــد یــا بیــکار بودنــد و معمــوالً از ســوی خانــواده
پشــتیبانی میشــدند .از میــان  18شــرکتکننده فقــط
 9نفــر دارای فرزنــد بودنــد؛ دیــن تمــام شــرکتکنندگان
اســام بــود و  6نفــر از شــرکتکنندگان اظهــار کردنــد کــه
در روســتا زندگــی میکننــد .ویژگیهــای جمعیتشــناختی
شــرکتکنندگان در جــدول  1آمــده اســت.
همانطــور کــه در جــدول  2آمــده اســت ،از  18مصاحبــه،
بــدون احتســاب همپوشــانی 589 ،کــد بــه دســت آمــد کــه
بــا احتســاب همپوشــانی و ادغــام آنهــا بــه منظــور کدگــذاری

دقیقتــر و تســهیل در رونــد پژوهــش  68مقولــه باقــی
مانــد .پــس از فرآینــد تجزیــه و تحلیــل مقایســهای مــداوم،
زیرطبقههــا در  12طبقــه کلــی خالصــه شــدند.
پــس از کدگــذاری و طبقهبنــدی دادههــای خــام مصاحبــه بــر
حســب تشــابه و مقایســه مــداوم دادههــا بــا کدهــای اولیــه،
طبقــات اصلــی ایــن پژوهــش شــکل گرفــت .جهــت تبییــن
دقیقتــر ایــن فرآینــد ،شــواهدی از برخــی گفتههــای
شــرکتکنندگان بیــان میشــود:
بســیاری از شــرکتکنندگان معتقــد بودنــد کــه شــناخت
کافــی از طــرف مقابــل قبــل از ازدواج عامــل اصلــی موفقیــت
در ازدواج اســت .آنهــا مدعــی بودنــد کــه نگــرش مثبــت آنهــا
بــه ازدواجشــان نتیجــه فرصــت فراهمشــده قبــل از ازدواج
بــرای شــناخت درســت و کافــی از طــرف مقابلشــان بــود .یکــی
از شــرکتکنندگان در مــورد ازدواجــش گفــت:

جدول  :1ویژگیهای جمعیتشناختی شرکتکنندگان
کد شرکتکننده

سن

1

25

کارشناسی

2

28

کارشناسی ارشد

فقه و حقوق
اسالمی

3

26

دکتری

روانشناسی

فارس

4

26

دکتری

فلسفه آموزش و
پرورش

فارس

 18ماه

5

37

دکتری

فیزیک

فارس

 5سال

1

6

39

دکتری

دامپزشکی

آذری

 10سال

2

شهر

7

38

دکتری

آناتومی و جنین
شناسی

بختیاری

 15سال

3

شهر

8

35

کارشناسی ارشد

روانشناسی

کرد

 6سال

1

شهر

9

28

کارشناسی ارشد

حقوق

لر

 3سال

1

روستا

10

35

کارشناسی ارشد

کتابداری

لر

 13سال

2

روستا

11

25

کارشناسی ارشد

مهندسی

فارس

 2سال

0

شهر

12

26

کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

ترک

 18ماه

0

روستا

13

34

کارشناسی

مدیریت بازرگانی

عرب

 15سال

3

شهر

14

27

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب

عرب

 2سال

1

شهر

15

28

کارشناسی ارشد

حسابداری

بختیاری

 13ماه

0

روستا

16

28

کارشناسی ارشد

مهندسی آب

فارس

 2سال

0

شهر

17

27

کارشناسی ارشد

مهندسی

فارس

 18ماه

1

شهر

18

30

کارشناسی ارشد

علوم کشاورزی

کرد

 15ماه

0

روستا

22

قومیت

مدت زمان ازدواج

تعداد فرزند

محل سکونت

مقطع تحصیلی رشته یا تخصص
فیزیک

کرد

 14ماه

0

شهر

لر

 2سال

0

شهر

 13ماه

0

روستا

0

شهر
شهر

خجستهمهر و همکاران
جدول  :2مقوالت و طبقات کشفشده
مقوالت

طبقهها

تعداد کدها
48

کفویت در همسرگزینی ،اخالقمحوری و صداقت ،شفافسازی و بینش در انتخاب ،ویژگیهای فردی و
شخصیتی و توجه به نسبتی از تمام معیارها در همسرگزینی

 .1آگاهی و شناخت یکدیگر

36

فشارهای اجتماعی ،فشارهای روانی و فردی ،تمایزنایافتگی و وابستگی به خانواده ،سبکهای تربیتی
خانواده ،واگرایی در ایدهآلها ،سختگیری و قید و بندهای افراطی

 .2فشارهایازدواج ،دخالت
والدین و انتقال بین نسلی

53

پایبندی به ارزشهای دینی و مصونیت ،آرمانگرایی و داشتن تصویر ایدهآل از همسر ،احساس آرامش
و پاسخ به دیگر نیازهای روانی -اجتماعی ،تشخیص مناسب بودن سن و نیاز به مستقل شدن ،تعهد و
مسئولیتپذیری ،ترحم و دلسوزی

 .3انگیزهها ،انتظارات و
برداشت از ازدواج

157

سنتزدایی و نوگرایی فرهنگی (تردید در ازرشها و رسوم سنتی) ،تعارضات ارزشی (سبک زندگی
چندگانه) ،تعلقات قومی ،گرایش به جدا زیستن ،کمرنگ شدن ارزشهای دینی و کاهش ُقبح طالق،
فردگرایی ،بوروکراسی ازدواج و نگاه متفاوت نسبت به تدارکات آن (مانند مهریه) ،شهرنشینی و افزایش
بیتفاوتی اجتماعی ،فضای مجازی و کاهش اعتماد بینفردی ،رسانهها و تجملگرایی ،افزایش آگاهی و
تغییر در معیارها و خواستهها

 .4مسائل فرهنگی و
اجتماعی

26

بیکاری و فقدان درآمد ،نداشتن امنیت شغلی ،فقدان مسکن ،هزینههای گران زندگی ،ناکارآمدی
برنامههای اقتصادی تسهیل ازدواج

 .5مسائل اقتصادی

25

حمایت در قالب همسویی فکری ،حمایت عاطفی و مادی خانواده و دوستان ،دلگرمیهای همسر،
حمایتهای کوتاهمدت و مشروط ،کاهش نقش همنشینی ،همبستگی و مسئوالنه خانواده

 .6حمایتهای مادی و
معنوی

20

احساس کردن وجود خدا در زندگی مشترک (خداآگاهی) ،فکر نکردن به شکستن پیمان ازدواج و تأکید بر
کیفیت ارتباط ،باور به بیبدیل بودن ازدواج

 .7ادراک حرمت و قداست
ازدواج

44

مقایسه اجتماعی و چشم و همچشمی ،کاهش کیفیت زندگی ،سابقه ذهنی و طرحوارهها ،الگوهای والدینی  .8تجربیات اولیه و مشاهده
الگوهای ناقص

80

راهبردهای معنوی (توکل ،صبر و استقامت ،بخشش ،تقویت اراده ،فداکاری ،توسل و دعا) ،متقاعدسازی،
پذیرش ،رسیدگی به خود در ابعاد مختلف (ظاهری و شناختی) ،تغییرات رفتاری مثبت ،رفتارهای
کوتاهمدت گریز از فشار ،تالش در راستای اعتمادسازی

 .9راهبردهای مقابله
متناسب با نگرش

54

فرصتسازی در راستای ازدواج ،آمادگی فردی و شخصیتی ادراکشده ،آمادگی بینفردی و تعاملی
ادراکشده ،تجربه مثبت و انعکاس آن (سعادت) ،گرایش به مدیریت رابطه و مراقبت از آن ،گرایش به
ارزشهای اخالقی و مشترک

 .10رشد شخصی
ادراکشده و اشتیاق به
ازدواج

22

تحلیل سود و زیان و تردید در تصمیمگیری برای ازدواج ،تجربه دوگانگی (در رفتارها و احساسات) ،مشکل
اولویتبخشی در معیارهای همسرگزینی ،نگرانی از آینده

 .11دوسوگرایی در تمایل
به ازدواج

24

بیمیلی به فرزندآوری ،بزرگنمایی مشکالت فرزندپروی ،تشدید مشکالت خلقی (ناشادی و یأس) و
تبادالت عاطفی ،عقلگرایی و وسواس در انتخاب ،کاهش هیجانات مثبت ازدواج ،احساس ناتوانی و
بیمهارتی ،گرایش به ادامه تحصیل

 .12باال رفتن سن ازدواج

بــر بیــام ،بتونــم خــودم رو بــا شــرایط کار وفــق بــدم ،از صبــح
پاشــم بــرم ســر کار تــا ظهــر و ایــن کار روزانــهام رو حفــظ
کنــم؛ کافــی شــاپ و هــر روز پــارک رفتــن قبــل از ازدواج کــه
نشــد مســئولیت" (شــرکتکننده .)13

"بــا اینکــه هــر دوتامــون دانشــجو بودیــم و از شــهر و
فرهنگهــای مختلــف هســتیم ،ولــی خوشــبختانه در ایــن دوره
چهارســاله دانشــجوییمون بــا صداقــت کاملــی بــا هــم آشــنا
شــدیم و خــدا رو شــکر االن زندگــی خوبــی داریــم؛ بــه نظــرم
شــناخت کافــی شــرط خوشــبختی زوجیــن و عــدم پشــیمونی یکــی از شــرکتکنندگان معتقــد بــود ســن ایــدهآل بــرای
بعــد از ازدواج اســت" (شــرکتکننده  .)2شــرکتکننده ازدواج بــاالی  27یــا  28ســالگی اســت ،در حالــی کــه گاهــی
دیگــری ،کــه در  19ســالگی ازدواج کــرده بــود ،دربــاره نقــش فشــارهای اجتماعــی ایــن معادلــه را بــر هــم میزنــد" :در
مهــم ِویژگــی شــخصیتی و تــاش افــراد در آســتانه ازدواج برای ابتــدا برنامــه و ترجیــح مــن ایــن بــود کــه در ســن زیــر 30
شــناخت ایــن ویژگیهــا گفــت" :کســی کــه مســئولیتپذیر ســال ازدواج نکنــم ،ولــی نمیشــد؛ مــردم از بــس حــرف
نیســت  20ســالش باشــه یــا  30ســالش باشــه فــرق چندانــی در میــارن .از بــس زیــر فشــار قــرار میگیــری کــه مجبــور
نمیکنــه .مــن در آن ســن قبــول مســئولیت کــردم؛ تأهــل و میشــی تــا میتونــی ازدواجتــو جلــو بنــدازی .آگــه غیــر از
همســرداری مســئولیت میخــواد .مــن ایــن رو میدونســتم ایــن کار میکــردم بــه نظرتــون صــد نقــص و ننــگ بهــم
کــه ازدواج یعنــی بایــد بتونــم از پــس همســرداری و بچـهداری نمیچســبوندن؟ نمیگفتــن البــد فالنــی یــه عیبــی داره؟ یــا
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کمــک کنــن ،خــودم قبــل ازدواجــم رفتــم ،االنــم گاهــی وقتــا
میخــواد از نــون بابــاش بخــوره؟" (شــرکتکننده .)6
همچنیــن ،بــا توجــه بــه تفــاوت دیدگاههــا و نگرشهــای دو میرم"(شــرکتکننده .)11

نســل (والدیــن و فرزنــدان) ،برخــی از شــرکتکنندگان بــه
دخالتهــای بیمــورد خانــواده بــه عنــوان معضلــی بــرای
ازدواج اشــاره کردنــد .یکــی از شــرکتکنندگان تأکیــد خانــواده
بــر رعایــت ترتیــب تولــد در ازدواج را نشــانه وجــود اختــاف و باالخــره هــر کســی بــه یــک طریقــی ســعی میکنــد بــا کســی
شــکاف فکــری بیــن والدیــن و فرزنــدان میدانســت" :بیــن جهــت ازدواج وصلــت پیــدا کنــد ،عاقبتــش همیــن شــد" (شــرکت
شــرکتکننده دیگــری فرصتســازی در راســتای ازدواج و نزدیــک
شــدن بــه دوســتانی کــه خواهــر مجــرد دارنــد را نشــانه رغبــت بــه
ازدواج دانســت" :ســعی میکــردم خیلــی بــا دوســتم صمیمــی بشــم،

خانوادههــا ،از جملــه خانــواده مــن ،جــا افتــاده کــه اول
بزرگتــره ازدواج کنــه .اون موقــع مــن هیچگونــه آمادگــی
نداشــتم؛ فکــر میکنــم درســت نیســت بخواهیــم در هــر
کاری بــر اســاس ســن قضــاوت کنیــم" (شــرکتکننده .)9

همچنیــن ،بــا توجــه بــه گســترش شهرنشــینی و افزایــش
میــزان تحصیــات ،میتــوان گفــت کــه ســکونت در شــهر یــا
روســتا نیــز از دیگــر مؤلفههــای تأثیرگــذار بــر نگــرش جوانــان
و میــزان تمایــل آنهــا بــه ازدواج بــوده اســت .شــدت احســاس
فشــار ناشــی از تجــرد در روستانشــینان ،و یــا افــرادی کــه
ســابقه ســکونت در روســتا دارنــد ،بســیار بیشــتر از شهرنشــینان
اســت .بــرای نمونــه ،یکــی از شــرکتکنندگان گفــت" :مــن در

کننــده .)1
عــاوه بــر ایــن ،بــه نظــر میرســد کــه امــروزه مفهــوم فایــده
و بهرهمنــدی در ازدواج برجســتهتر شــده اســت .بــرای نمونــه،
گفتههــای یکــی از شــرکتکنندگان ،کــه از نوعــی عقلگرایــی
و تحلیــل ذهنــی ســود و زیــان حکایــت دارد ،بیانگــر همیــن
مــورد بــود" :منــم تــو هــر کاری کــه میخــوام انجــام بــدم بــا

خــودم میگــم بــه ســودش م ـیارزه .وقتــی تصمیــم گرفتــم ازدواج
کنــم یــک مزیــت داشــت بــرام و آن آشــنایی بــا یــک فــرد کام ـ ً
ا
فرهیختــه و متناســب بــا معیارهــام بــود کــه بــرای مــن یــک فرصــت
بــود .مــن نمیتونســتم بــدون دلیــل اون رو ول کنــم .چــون ایــن
روزا پیــدا کــردن یــک فــرد متناســب بــا خــود کار ســختیه؛ بایــد
کلــی بگــردی ،تحقیــق کنــی ،البتــه دختــر کــم نیســتها ،اونــی
کــه تــو تأییــدش میکنــی و بــه دلــت میشــینه کمــه .آشــنایی
بــا یــک فــرد همخــوان بــا خــودم بــرام یــک فرصــت طالیــی بــود"

محلــه روســتایی بــزرگ شــدم ،ولــی رفــت و آمدهــای زیــادی
بــه شــهر داشــتم؛ اص ـ ً
ا قابــل مقایســه نیســت مــردم روســتا
بــه چــی فکــر میکنــن و شــهرها بــه چــی! بــرای مثــال ،در
روســتا شــنیدن ایــن جملــه بــرام تکــراری شــده بــود :فالنــی (شــرکتکننده .)2
ازدواج نکــردی؟ کــی میخــوای تشــکیل خانــواده بــدی؟
مســتقل نشــدی؟ آگــه میخــوای درس بخونــی تــا آخــر عمــر بحث
هــم درس تمــوم نمیشــه!" (شــرکتکننده .)10
یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان دادنــد کــه  12طبقــه کلــی

بــاور بــه ویژگیهــای معنــوی نقــش یــا رابطــه موجــب
میشــود کــه رابطــه ،صفاتــی متعالــی بــه خــود بگیــرد و بــه
عنــوان جلــوهای مقــدس از ذات باریتعالــی دیــده شــود .مــرور
متــون مصاحبــه برخــی از شــرکتکنندگان جلوههایــی از
ایــن تقدسبخشــی را نمایــان میســازد .بــرای نمونــه ،یکــی
از شــرکتکنندگان میگویــد" :صحبتهــای عمــوم خیلــی

رو دیــدگاه خانــواده خانمــم تأثیــر گذاشــت .ایشــون بــا خانــواده
همســرم صحبــت کــردن کــه اینــا جووننــد ،اول زندگیشــونه،
خــدا بزرگــه ،مــرد آگــه اهــل کار و زندگــی باشــه ،خــدا بــه
زندگیشــون برکــت م ـیده؛ یــا در بحــث مهریــه بــه احادیــث
دینــی و ســنت معصومیــن (ع) اشــاره میکــرد .خودمــم نیــز
همیــن اعتقــاد رو دارم" (شــرکتکننده .)12
یکــی دیگــر از شــرکتکنندگان بــه کمــک گرفتــن از مشــاوران
و مطالعــه کتابهــای روانشناســی اشــاره کــرد" :در کنــار

کتابهایــی کــه خونــدم ،بــا چنــد اســتاد روانشناســی هــم
صحبــت کــردم .بــه نظــرم مراکــز مشــاوره خیلــی میتونــن
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در نگــرش دانشــجویان بــه ازدواج تأثیرگــذار بــود .در پژوهــش
حاضــر عوامــل اقتصــادی فقــط  26کــد اولیــه و مســائل فرهنگــی
و اجتماعــی  157کــد داشــت؛ ایــن یافتــه بــا نتایــج مطالعـهای کــه
در ویتنــام شــمالی ( )8انجــام شــد همخــوان اســت .در مطالعــه
مذکــور مشــخص شــد کــه کاهــش چشــمگیر آمــار ازدواج از تغییــر
در عوامــل و فرصتهــای اقتصــادی چنــدان تأثیــر نمیپذیــرد.
گزارشهــای ســازمان ثبــت احــوال کشــور نیــز نشــان داد کــه
علیرغــم تمــام تحــوالت و نوســانات اقتصــادی ســالهای گذشــته
میانگیــن ســن ازدواج مــردان ،نســبت بــه  45ســال گذشــته ،فقــط
یــک ســال افزایــش داشــته اســت؛ امــا در  5ســال اخیــر ،بیشــتر بــه
دلیــل تحــوالت فرهنگــی ،میــزان تغییــرات افزایــش یافتــه اســت
( .)17آمارهــا همچنیــن نشــان میدهــد کــه حــدود  30درصــد
از افــراد شــاغل در ســازمانهای مختلــف کشــور مجردنــد (.)17
ایدهآلنگــری برخــی جوانــان و مشــروط کــردن ازدواج خــود بــه
داشــتن درآمــد بــاال و فراهــم بــودن همــه امکانــات بحــث نگــرش
فرهنگــی بــه ازدواج را بــه میــان مــیآورد .در حالــی کــه اکثــر

خجستهمهر و همکاران
کشــورهای غربــی «عقبنشــینی از ازدواج» را تجربــه میکننــد،
ولــی بــرای شــرکتکنندگان در پژوهــش حاضــر ازدواج بــه صــورت
محــوری باقــی مانــده و هنــوز گرایــش بــه تجــرد عمدتـاً غیــر عــادی
و نامقبــول اســت.
ایــن امــر میتوانــد تــا حــدودی ناشــی از شــرایط منحصــر بــه
فــرد اقتصــادی ،اجتماعــی ،تاریخــی -فرهنگــی و جمعیتشــناختی
کشــور باشــد .بــا ایــن حــال ،دادههــای ایــن پژوهــش پیشبینــی
میکنــد کــه تحمــل قابــل مالحظ ـهای بــرای مجــرد مانــدن تحــت
برخــی شــرایط وجــود دارد .همچنیــن طبقــات  4 ،2و  6در جــدول
 ،2همخــوان بــا دیگــر پژوهشهــا ( ،)8شــواهد قابــل مالحظ ـهای را
از تغییــر نگــرش افــراد بــه ازدواج و تلقــی آن بــه عنــوان انتخابــی
شــخصی نشــان میدهــد .ایــن موضــوع نگرانیهایــی را در بســیاری
از خانوادههــای شــرکتکنندگان و چالشهــای جدیــدی را میــان
والدیــن و فرزنــدان بــه وجــود آورده اســت .پژوهــش حاضــر دو طبقــه
کلــی را بــه عنــوان عوامــل اصلــی تغییــر نگــرش و ارزش ازدواج
نــزد دانشــجویان بــه دســت داد :عوامــل فرهنگــی -اجتماعــی و
تجربیــات و مشــاهده الگوهــای ناقــص یــا ناکارآمــد .جامعــه ایــران
در دهههــای اخیــر تحــوالت بزرگــی را در عرصــه فرهنگــی و
اجتماعــی تجربــه کــرده اســت کــه ایــن امــر بــه نوبــه خــود تأثیــر
بســیاری بــر تغییــر دیدگاههــا و طــرز تفکــر افــراد داشــته اســت.
همچنیــن افزایــش آمــار طــاق ،دعواهــای خانوادگــی ،آســیبهای
اجتماعــی ،فقــر و کاهــش کیفیــت زندگــی و ســطح معیشــتی افــراد
نمونههایــی از مشــاهده الگویهــای ناقــص در جامعــه امــروز ایــران
اســت .عــاوه بــر ایــن افزایــش دانشــگاهها ،مراکــز آموزشــی ،ســطح
ســواد و تحصیــات افــراد و تمایــل بــه زندگــی در شــهر باعــث
شــکلگیری فرهنــگ فردگرایــی و افزایــش بیتفاوتــی اجتماعــی
شــده اســت .تجربــه نســل حاضــر در عصــر ارتباطــات و رســانه آنهــا
را در معــرض انبــوه اطالعــات و الگوهــای جدیــد زندگــی قــرار داده
و ســطح توقعــات و انتظــارات را افزایــش داده اســت .در راســتای
ایــن یافتــه پژوهــش ،گزارشهــای ســازمان ثبــت احــوال کشــور از
آمــار ازدواج نشــان میدهــد کــه میانگیــن ســن ازدواج در مناطــق
شــهری از مناطــق روســتایی بیشــتر اســت؛ بــه طــوری کــه در
ســال  1393میانگیــن ســن آقایــان در ازدواجهــای ثبتشــده در
کشــور  27/4ســال بــوده کــه ایــن شــاخص بــرای مــردان ســاکن در
نقــاط شــهری  27/7ســال و در نقــاط روســتایی  26/2ســال بــوده
اســت ( .)17عــاوه بــر ایــن در جامعــه ایرانــی و دینــی مــا ازدواج
ارزشــی اجتماعــی دارد و ضرورتــی اســت کــه دیــن بــر آن تأکیــد
کــرده اســت .شــرکتکنندگان در پژوهــش حاضــر ،باتوجــه بــه
اعتقــاد و فرهنــگ بومــی خــود ،واکنشهــای متفاوتــی را هنــگام
ازدواج یــا تصمیمگیــری بــرای آن نشــان دادنــد؛ کــه بســته بــه
عوامــل زمینــهای مؤثــر در پدیــده ازدواج و تجربــه افــراد از ازدواج

راهبردهــای مقابلــه آنهــا متفــاوت و متناســب بــا نگرششــان بــود.
بــرای نمونــه ،راهبردهــای مذهبــی ماننــد تــوکل ،اعتمــاد ،صبــر
و اســتقامت جزئــی از راهبردهــای شــرکتکنندگانی بــود کــه
تــا حــدودی خــود را بــه ارزشهــای دینــی پایبنــد میدانســتند.
بررســی مفاهیــم اولیــه نشــان داد کــه اکثــر شــرکتکنندگان
نگــرش مثبتــی بــه ازدواج داشــتند ( 54مفهــوم اولیــه) ،امــا نگــرش
منفــی ( 24مفهــوم) و نگــرش دوســوگرا بــه ازدواج ( 22مفهــوم)
تقریب ـاً نزدیــک بــه هــم بــود .در مــورد همخوانــی یافتههــای ایــن
پژوهــش بــا نتایــج مطالعــات دیگــران میتــوان بــه پژوهشهــای
زیــر اشــاره کــرد :تأثیــر خانــواده مبــدأ بــر شــکلگیری نگرشهــا
( ،)44 ,43تأثیــر عوامــل فرهنگــی -اجتماعــی بــر رونــد شــکلگیری
نگــرش و تحــول ارزشهــای ازدواج ( ،)45ارتبــاط نگــرش بــه ازدواج
بــا کیفیــت زناشــویی ( ،)15تأثیــر رســانه بــر نگــرش بــه ازدواج (،)16
تأثیــر مشــاهده یــا تجربــه طــاق و خشــونت خانوادگــی ( ،)46نقــش
الگوهــای والدینــی و ســبک تربیتــی در شــکلگیری نگرشهــا
( ،)47تغییــر در معیارهــای همســرگزینی ( )48و نیــز تأثیــر صنعتــی
شــدن و تغییــرات محیــط پیرامونــی و شــهری بــر ازدواج ( .)49بــا
اینکــه محدودیــت خاصــی در انجــام ایــن پژوهــش وجــود نداشــت،
بایــد گفــت کــه بــا توجــه بــه محرمانهبــودن اطالعــات شــخصی و
زوجــی برخــی از شــرکتکنندگان از ضبــط مصاحبــه نگــران بودنــد.
بــر همیــن اســاس ،پژوهشــگر جهــت رفــع ایــن مشــکل ،ضمــن
اعتمادســازی ،بیــان اهــداف پژوهــش و قــرار دادن اطالعــات الزم
در اختیــار شــرکتکنندگان ،در صــورت لــزوم جــوی دوســتانه و
صمیمــی را در جلســه بــه وجــود آورد .بــا توجــه بــه یافتههــای
پژوهــش مبنــی بــر تأثیــر خانوادههــا و مشــکالت اقتصــادی و
فرهنگــی بــر ازدواج؛ نقــش بســیار حســاس حمایتهــای مــادی و
معنــوی در نگــرش بــه ازدواج شــرکتکنندگان؛ فقــدان ســازمان و
ارگان واحــد و قــوی متولــی امــور خانــواده و ازدواج در کشــورمان و
در نتیجــه ســردرگمی خانوادههــا و وجــود بوروکراســی در برخــی
ســازمانها و نهادهــای مرتبــط؛ و همچنیــن بــه منظــور تحقــق
مضمــون اصــل دهــم قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران
مبنــی بــر آســان کــردن تشــکیل خانــواده ،پاســداری از قداســت
آن و اســتواری روابــط خانــواده بــر پایــه حقــوق و اخــاق اســامی،
شایســته و الزم اســت کــه وزارتخانــهای قــوی و مقتــدر بــا نــام
"وزارات خانــواده" بــا هــدف فراهــم کــردن زمینههــای فرهنگــی،
اجتماعــی و حمایتــی ازدواج بهنــگام جوانــان و بــا رویکــرد انتخــاب
دقیــق و عروســی آســان تشــکیل شــود .بــر ایــن اســاس مــوارد زیــر
توصیــه میشــوند :طراحــی و برنامهریــزی دورههــای آموزشــی
بــرای زوجهــای جــوان بــا هــدف افزایــش رضایــت زناشــویی و
پیشــگیری از همســرگریزی ،جدایــی و طــاق؛ طراحــی ،مدیریــت و
هماهنگــی خدمــات تخصصــی مشــاوره ازدواج و خانــواده؛ طراحــی و
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تدویــن برنامههــای حمایتــی و نظارتــی ویــژه خانوادههــای آســیب
دیــده و نیازمنــد بــه حمایــت بــا اســتفاده از نظــر افــراد متخّ ّصــص و
مجــرب؛ و بهرهمنــدی از امکانــات همــه وزارتخانههــا و ســازمانها
بــه ویــژه تشــکیالت دفتــر امــور زنــان وابســته بــه ریاســت جمهــوری
و نظایــر آن .امیدواریــم بــا مجموعــه اقدامــات فــوق محــور همــه
هدفهــا ،جهتهــا و برنامههــای کلــی دولــت بــر پاســداری از
حریــم مقــدس خانــواده اســتوار باشــد ( .)50عــاوه بــر ایــن ،بــا
توجــه بــه اینکــه نگرشهــای دوســوگرا دربــاره ازدواج -کــه بیانگــر
تصمیمگیــری غیــر قاطعانــه بــرای ازدواج اســت -بــرای نخســتینبار
در پژوهــش حاضــر مطــرح شــد ،راهانــدازی مراکــز مشــاوره تخصصی
ازدواج و معرفــی الگوهــای مناســب ازدواج در جامعــه از طریــق
رســانه ملــی خانوادهمحــور گامــی اساســی و راهبــردی بــرای از بیــن
بــردن شــک و تردیــد نســبت بــه ازدواج و جلوگیــری از باالرفتــن
ســن ازدواج جوانــان تلقــی میشــود .همچنیــن نتایــج پژوهــش حاضر
حاکــی از تبعــات بهشــدت بدنامکننــده تجــرد بــرای افــراد بــاالی 30
ســال در بخشهــای ســنتی و روســتایی جامعــه اســت .بنابرایــن،
پژوهشهــای آتــی میتواننــد ،در کنــار مطالعــه تغییــرات ارزشــی
و نگرشــی جوانــان در نــگاه بــه ازدواج ،بــه بررســی موضوعاتــی چــون
ننــگ ناشــی از تجــرد بپردازنــد.
نتیجهگیری
بــا توجــه بــه نقــش اساســی نگــرش بــه ازدواج در ادراک آمادگــی،
رغبــت بــه ازدواج و همچنیــن حفــظ رابطــه زناشــویی بعــد از
ازدواج میتــوان گفــت کــه ،بــا در نظــر گرفتــن یافتههــای ایــن
پژوهــش ،امــکان تغییــر دادن نگــرش جوانــان بــه ازدواج و جایگزیــن
کــردن دیدگاههــای مطلوبتــر و منطقیتــر وجــود دارد؛ تــا

بتــوان شــاهد کاهــش ســن ازدواج و افزایــش ازدواج جوانــان بــود
در پایــان ،میتــوان گفــت کــه جامعــه شــاهد نوعــی تغییــر ارزشــی
و نگرشــی نســبت بــه امــر ازدواج در میــان بخشــی از جامعــه و بــه
ویــژه نســلهای جوانتــر و تحصیلکــرده هســت .ازدواج ســنتی
بــرای برخــی جوانــان بــه مثابــه نوعــی ارتجــاع و مانعــی در مقابــل
پیشــرفت حرفــهای و شــخصی تلقــی میشــود .امــروزه بســیاری از
کارکردهــای ازدواج از جانــب ایــن افــراد نادیــده گرفتــه شــده و یــا
توســط فرایندهــای دیگــر جایگزیــن میشــود .درحالــی کــه بخــش
ســنتی جامعــه همچنــان بــر ازدواج بــه منزلــه مهمتریــن عامــل
هویتبخــش بــه ویــژه بــرای دختــران پافشــاری میکنــد ،بخــش
مدرنتــر جامعــه فشــارهای متعارضــی بــه جوانــان بــرای بــه تعویــق
انداختــن ازدواج یــا تغییــر دادن ســبکهای زندگــی وارد میکنــد.
میــزان نامطلــوب تلقــی شــدن تجــرد در آینــده و رغبــت افــراد بــه
تأهــل امــری مهــم اســت کــه نیــاز بــه پژوهــش بیشــتر در قشــرهای
مختلــف جامعــه دارد .در نهایــت بــا همــه تحــوالت و مشــکالتی کــه
شــرکتکنندگان در ازدواجشــان تجربــه کردنــد ،ازدواج ،بــه عنــوان
ارزشــی اصیــل در خانوادههــا و جامعــه ایرانــی ،همچنــان اهمیــت و
ارزشــمندی خــود را حفــظ کــرده اســت.
سپاسگزاری
در پایــان از آن دســته از دانشــجویان متأهــل دانشــگاه شــهید چمران
اهــواز ،کــه در ایــن مطالعــه شــرکت نمودنــد ،قدردانــی میشــود.
تضاد منافع
هیچگونــه تضــاد منافعــی بــرای نویســندگان ایــن مقالــه وجــود
نــدارد.
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