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مقدمه
ــه  ــواده، ب ــاد خان ــکیل نه ــرای تش ــن گام ب ــوان اولی ــه عن ازدواج، ب
ــا و  ــه و ارزش ه ــم انداز، دو تاریخچ ــن دو چش ــم آمیخت ــی دره معن
ــن  ــع ازدواج اولیــن و مهم تری ــاوت اســت. در واق جهان بینی هــای متف
ــاب  ــه در آن انتخ ــت ک ــی اس ــی خانوادگ ــه زندگ ــه در چرخ مرحل
ــه  ــی ب ــر مراحــل زندگ ــت در دیگ ــرد و موفقی همســر صــورت می گی
موفقیــت در ایــن مرحلــه بســتگی دارد )1(. در دهه هــای اخیــر، 
ــه ازدواج، ازدواج در ســنین  ــی ب ــای ازدواج، بی رغبت ــر در الگوه تغیی
بــاال و یــا ازدواج نکــردن بــه طــور کلــی، افزایــش چشــمگیری داشــته 
ــه  ــه ب ــا توج ــران، ب ــور ای ــئله ازدواج در کش ــروزه مس ــت )2(. ام اس
ــای خــاص خــود را دارد.  ــم، ویژگی ه ــی و ســنتی حاک ــگ دین فرهن
ــه  ــوم، در مرحل ــان س ــایر کشــورهای جه ــران، همچــون س کشــور ای
گــذار از ســّنت و ورود بــه مدرنیتــه اســت کــه بــا تغییــرات اجتماعــی 

ــه ازدواج  ــای اجتماعــی از جمل و فرهنگــی وســیعی در همــه پدیده ه
ــردان  ــده م ــب ش ــرات موج ــن تغیی ــت. ای ــرگزینی روبه روس و همس
ــد زناشــویی و ازدواج داشــته باشــند  ــه پیون ــان نگــرش نوینــی ب و زن
ــیله ای  ــه وس ــل بلک ــد مث ــی و تولی ــه جنس ــط رابط ــه فق و آن را ن
ــد  ــی بدانن ــق و همدل ــا عش ــوأم ب ــی ت ــود آوردن زندگ ــه وج ــرای ب ب
ــات،  ــات و تمای ــه ازدواج نشــان دهنده احساس ــرش ب ــازه نگ )3(. س
ــده و  ــرض ش ــش ف ــورات از پی ــوگیری ها، تص ــا س ــا ی پیش داوری ه
ــن،  ــت. بنابرای ــورد ازدواج اس ــراد در م ــخ اف ــد راس ــا و عقای ترس ه
ــه ازدواج شــیوه فکــر و احســاس کــردن او در مــورد  ــرد ب نگــرش ف
ــرد  ــرش ف ــی، نگ ــان اجتماع ــدگاه روانشناس ــت )۴(. از دی ازدواج اس
نســبت بــه یــک شــیء بــه صــورت ناگهانــی و بــدون هیــچ گونــه فعل 
ــرد، بلکــه اتخــاذ و شــکل گیری نگرشــی  ــی شــکل نمی گی و انفعاالت
ــان  ــول زم ــد و در ط ــف باش ــل مختل ــه عوام ــد نتیج ــاص می توان خ
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چکیده
مقدمــه: نگــرش، بــه عنــوان پدیــده ای شــناختی، بــر رغبــت بــه ازدواج، ســن ازدواج و نیــز بــر پایــداری آن تأثیــر قابــل توجهــی دارد. بــا توجــه 
ــا هــدف تبییــن نگــرش  ــه ازدواج در داخــل کشــور، مطالعــه حاضــر ب بــه شــکاف و خــأ پژوهشــی موجــود در زمینــه بررســی کیفــی نگــرش ب

دانشــجویان متأهــل بــه ازدواج صــورت گرفتــه اســت.
روش کار: مطالعــه حاضــر، مطالعــه ای کیفــی از نــوع تحلیــل محتواســت کــه اطاعــات آن از طریــق نمونه گیــری مبتنــی بــر هــدف و مصاحبــه 
عمیــق و نیمه ســاختاریافته فــردی بــا 18 دانشــجوی متأهــل دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز )ایــران( جمــع آوری شــد. داده هــا بعــد از 18 مصاحبــه 
ــه نقطــه اشــباع رســید. تحلیــل داده هــا از طریــق روش تحلیــل محتــوای قــراردادی صــورت گرفــت کــه پــس از پیــاده کــردن مصاحبه هــای  ب
ضبط شــده روی کاغــذ و غوطــه وری در تحلیــل داده هــا کدهــای اولیــه اســتخراج شــد. جهــت تعییــن طبقــات اصلــی، کدهــای اولیــه در چنــد 

ــه بازبینــی، بررســی و طبقه بنــدی شــد. مرحل
يافته هــا: در نهایــت، ۵8۹ مفهــوم در کدگــذاری اولیــه، 68 مقولــه در کدگــذاری بــاز و 12 طبقــه 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؛ 
حمایت هــای مــادی و معنــوی؛ طبقــه ادراک حرمــت و قداســت ازدواج؛ فشــارهای ازدواج؛ دخالــت والدیــن و انتقــال بین نســلی؛ 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 شــکل گیری نگــرش دانشــجویان متأهــل بــه ازدواج شــناخته شــد.
نتیجه گیــری: بــر اســاس ایــن مطالعــه، تغییــر نگــرش بــه ازدواج، بــه عنــوان عامــل اساســی ترغیب کننــده جوانــان بــه ازدواج، طــی رویکــردی 
سیســتمی )طــرح کلــی( صــورت می گیــرد. در ایــن رویکــرد مــوارد زیــر توصیــه می شــود: ترویــج الگوهــای موفــق ازدواج در جامعــه، حمایت هــای 
ــی ازدواج و  ــای آمادگ ــش مهارت ه ــای ازدواج، افزای ــا چالش ه ــب ب ــه ای متناس ــای مقابل ــوزش راهبرده ــن، آم ــوی والدی ــوی از س ــادی و معن م

حمایــت دولــت در تشــکیل هســته های مشــاوره ازدواج توســط روانشناســان و مشــاوران بــا بصیــرت و حرفــه ای خانــواده و ازدواج.
واژگان کلیدی: تحلیل محتوا؛ نگرش به ازدواج؛ دانشجویان متأهل؛ مطالعه کیفی

تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.
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ــه انتظــارات، ادراکات و  ــر ازدواج، ب ــروزه در ام ــرد )۵(. ام صــورت گی
ــه عنــوان پدیــده ای شــناختی و ذهنــی، توجــه  ــه ازدواج، ب نگــرش ب
خاصــی می شــود؛ چــرا کــه تحریــف ایــن اســتانداردها می توانــد بــه 
آشــفتگی زندگــی زناشــویی بیانجامــد )6(. نگــرش بــر احتمــال ازدواج 
ــای  ــذارد )۷(. پژوهش ه ــر می گ ــز تأثی ــان آن نی ــن زم ــردن و تعیی ک
ــه  ــرش ب ــام و نگ ــور ع ــه ط ــه ازدواج ب ــترده ای در زمین ــی گس کیف
ــت.  ــده اس ــام ش ــور انج ــارج از کش ــاص در خ ــور خ ــه ط ازدواج ب
ــه  ــت ک ــود دریاف ــه خ ــه Williams )8( در مطالع ــوان نمون ــه عن ب
بیــن گروه هــای مختلــف )جوانــان و بزرگســاالن، روستانشــینان 
ــود  ــق وج ــت ازدواج تواف ــورد اهمی ــرد( در م ــینان، زن و م و شهرنش
ــز تفــاوت آشــکاری بیــن گروه هــا وجــود  دارد. در برخــی مســائل نی
ــه همخانگــی در بیــن شهرنشــینان  ــال، گرایــش ب ــرای مث داشــت، ب
ــردود  ــدیداً آن را م ــینان ش ــه روستانش ــال آنک ــود، ح ــر ب پذیرفته ت
می دانســتند و بــرای ازدواج کــردن فشــار اجتماعــی بیشــتری تحمــل 
می کردنــد. بــه عــاوه، تجربــه تحــوالت صنعتــی و اجتماعــی باعــث 
ــه  ــری نســبت ب ــدگاه شــخصی مدرن ت ــر دی شــده کــه نســل جوان ت
ــان  ــواده در ازدواجش ــت خان ــند و دخال ــته باش ــوع ازدواج داش موض
ــران  ــگ "دخت ــاال، از ان ــان مجــرد، در ســن ب ــد. زن ــر کنن را محدودت
ــد،  ــه می کردن ــتری را تجرب ــار بیش ــگ و فش ــاس نن ــیده" احس ترش
حــال آنکــه مــردان ازدواج نکــرده کمتــر احســاس ننــگ می کردنــد. 
همچنیــن در پژوهشــی دیگــر نشــان داده شــد کــه تفــاوت در درک 
افــراد و نگــرش آن هــا بــه ازدواج بــه ســه مقولــه ســن، شــرایط عاطفی 
 )1۰( Perry .)۹( و شــرایط مــادی فــرد متقاضــی ازدواج بســتگی دارد
ــی  ــردان امریکای ــر در شــکل گیری نگــرش م ــل مؤث در بررســی عوام
ــر را اســتخراج کــرد: مشــاهده  ــه ازدواج طبقــات زی افریقایــی تبــار ب
ــواده  ــوذ خان ــوهری، نف ــیل های زن و ش ــت و پتانس ــای مثب ویژگی ه
مبــدأ )بــه ویــژه پــدران(، نقــش کلیســا و اقدامــات دولتــی در ترویــج 
ازدواج، الگــوی ازدواج، و میــزان درآمــد بــه عنــوان عامل دلســردکننده 
یــا ترغیب کننــده در ازدواج. عــاوه بــر ایــن، مطالعــات کمــی مشــابه 
ایــن  شــکل گیری  چگونگــی  مــورد  در  مختلــف  نظریه هــای  و 
ــی  ــًا برخ ــد؛ مث ــرح کردن ــددی مط ــای متع ــار نظره ــا اظه نگرش ه
پژوهش هــای کمــی نشــان دادنــد که نگــرش بــه ازدواج و طــاق تحت 
تأثیــر مــوارد مختلفــی مانند ســن، جنس، تحصیــات و عوامــل مادی و 
غیــره اســت )11(. پژوهش هــای دیگــر نیــز بــه نقــش خانــواده مبــدأ، 
ــا )13(  ــاختار فرصت ه ــدن و س ــی ش ــد اجتماع ــگ )12(، رون فرهن
اشــاره کرده انــد. نتایــج پژوهــش خجســته مهر و همــکاران )1۴( 
نشــان داد کــه نگــرش پســران خانواده هــای عــادی نســبت بــه ازدواج 
مثبت تــر و نســبت بــه طــاق منفی تــر بــود. Riggio و همــکاران )1۵( 
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 آن هــا شــکل گرفتــه باشــد کــه مثبــت یــا منفــی بــودن نــوع 

ــط  ــراد در مــورد رواب ــر باورهــا و رفتارهــای اف نگــرش شــکل گرفته ب
ــد  ــزارش کردن ــکاران )16( گ ــذارد. Sergin و هم ــر می گ ــده تأثی آین
ــه  ــا انتظــارات ایده آل گرایان ــی ب ــه طــور کل ــون ب ــه تماشــای تلویزی ک
از ازدواج ارتبــاط مثبــت دارد؛ لیکــن تماشــای برنامه هــای رومانتیــک 
بــا انتظــارات غیرواقع گرایانــه از ازدواج رابطــه مثبتــی دارد. حــال 
ــت  ــذار، چنانچــه وضعی ــل تاثیرگ ــن عوام ــن تمــام ای ــا در نظرگرفت ب
ــای ازدواج در کشــور بررســی شــود، مشــخص خواهــد شــد  و آماره
کــه عواملــی از قبیــل عوامــل اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی دســت 
ــار ازدواج  ــر ســال شــاهد کاهــش آم ــا ه ــا م ــم داده ت ــه دســت ه ب
و افزایــش طــاق در کشــورمان باشــیم. بــرای نمونــه، براســاس 
آخریــن آمــار منتشــر شــده از ســوی ســازمان ثبــت احــوال کشــور، 
در ســال 13۹3، نســبت بــه ســال 13۹2، میــزان طــاق 3/۴ درصــد 
ــش  ــد کاه ــور 6/۷ درص ــز در کش ــت ازدواج نی ــه و ثب ــش یافت افزای
ــی اســت کــه یــک میلیــون و 2۰۰ هــزار  یافتــه اســت، ایــن در حال
ــن 11  ــز در کشــور در گــذر از ســن ازدواج هســتند، همچنی ــر نی نف
میلیــون و 2۰۰ هــزار نفــر در کشــور در ســن ازدواج قــرار دارنــد، امــا 
تاکنــون بــرای تشــکیل خانــواده اقــدام نکرده انــد )1۷(. بنابرایــن، بــا 
توجــه بــه اهمیــت ازدواج و تأثیــر نــوع نگــرش بــه ازدواج در موفقیــت 
ــه، بررســی چگونگــی شــکل گیری نگــرش  ــا شکســت در ایــن زمین ی
بــه ازدواج مدنظــر محققــان قــرار گرفتــه اســت. مــواردی نظیــر کّمــی 
بــودن اکثــر پژوهش هــای انجــام شــده در کشــور، اکتفــا کــردن ایــن 
ــه ازدواج و  ــرش ب ــودن نگ ــی ب ــا منف ــت ی ــر مثب ــه ذک ــا ب پژوهش ه
ــا  ــا درک معن ــا ی ــه چگونگــی شــکل گیری نگرش ه ــردن ب ــاره نک اش
و مفهــوم ازدواج نــزد شــرکت کنندگان بیانگــر ضــرورت اجــرای 
ــان  ــای Barrie )18( نش ــن یافته ه ــت. همچنی ــر اس ــش حاض پژوه
داد کــه بیــن اقــوام مختلــف تفــاوت فرهنگــی زیــادی در مــورد ازدواج 
 ,2۰( Hall و )و همــکاران )1۹ Carroll وجــود دارد. عــاوه بــر ایــن
21( گــزارش کردنــد کــه بــا وجود مطالعــات متعــدد در زمینــه ازدواج، 
محققــان مدل هــای نظــری خــاص خــود را، در زمینــه اثــرات نگــرش 
بــه ازدواج و پیامدهــای آن، بــرای مناطــق خاصــی از جهــان مطــرح 
ــه  ــرش ب ــه نگ ــی در زمین ــای قبل ــه، پژوهش ه ــرای نمون ــد. ب کرده ان
ــد: ســودمندی و  ــر پرداخته ان ــم زی ــه بررســی مفاهی ازدواج بیشــتر ب
جاذبه هــای ازدواج )22-2۴(، بیــان اهمیــت و ضــرورت ازدواج )2۵(، 
ــرای  ــی ب ــا ازدواج )26(، آمادگ ــراه ب ــی هم ــت و منف ــرات مثب تغیی
ازدواج )2۷, 28(، رغبــت بــه ازدواج )2۹(، انتظــارات و توقعــات از 
ازدواج )3۰, 31(، انتظــارات غیــر واقع گرایانــه نوجوانــان )32( و ســن 
مــورد انتظــار بــرای ازدواج )33(. یکپارچــه نبــودن یافته هــا و توصیــف 
و تعبیرهــای متفــاوت در تبییــن نگرش هــای اصلــی بــه ازدواج 

ــت. ــود آورده اس ــه وج ــددی را ب ــته بندی های متع دس
بــا توجــه بــه اینکــه نگــرش فــرد بــه ازدواج از عوامــل مهــم 
ــویی  ــت زناش ــات ازدواج و کیفی ــه ازدواج، ثب ــل ب ــده تمای تعیین کنن
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اســت )6, ۷, 3۴-3۷(؛ و از آنجایــی کــه نگــرش یکبــاره شــکل 
نمی گیــرد و در نتیجــه گــذر از مراحــل مختلــف و فعــل و انفعــاالت 
ذهنــی خــاص حاصــل می شــود؛ و همچنیــن نظــر بــه اینکــه نحــوه 
شــکل گیری نگــرش و نــوع آن ارتبــاط زیــادی بــا فرهنــگ دارد )13, 
1۴(؛ بنابرایــن، اجــرای پژوهشــی کیفــی در ایــن زمینــه بســیار مــورد 
نیــاز کشــورمان اســت. مطالعــه حاضــر بــا هــدف شــناخت چگونگــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ازدواج ب ــل ب ــجویان متأه ــرش دانش ــکل گیری نگ ش

ــران صــورت گرفتــه اســت. فرهنــگ بومــی ای

روش کار
بــا توجــه بــه هــدف ایــن مطالعــه کــه تبییــن چگونگــی 
شــکل گیری نگــرش بــه ازدواج بــر مبنــای تجــارب دانشــجویان 
ــد.  ــتفاده ش ــی اس ــوای کیف ــل محت ــود از روش تحلی ــل ب متأه
ــه فراهــم می کنــد  ــرای بررســی تجرب ــن روش ابزارهایــی را ب ای
و موجــب کســب اطاعــات بــا ارزش و عمیــق از نمونه ها می شــود 
)38(. در ایــن روش محقــق از به کارگیــری طبقــات از قبــل 
ــد  ــازه می ده ــوض اج ــد و در ع ــاب می کن ــده اجتن ــن ش تعیی
کــه طبقــات و اســامی آن هــا از میــان داده هــا اســتخراج شــود. 
بنابرایــن، محقــق در داده هــا کامــًا غــرق می شــود تــا بــه درک 
ــن  ــرای ای ــرای اج ــد. ب ــدا کن ــت پی ــدی دس ــرت جدی ــا بصی ی
مطالعــه از نمونه گیــری مبتنــی بــر هــدف اســتفاده شــد و همــه 
دانشــجویان شــرکت کننده متأهــل، دارای تجربــه زیســته 
مشــابه، فاقــد ســابقه جدایــی و حداکثــر 3۹ ســاله بودنــد. بــر 
ایــن اســاس، پژوهــش حاضــر در جســتجوی نمونــه ای بــود کــه 
ــخ  ــن را در پاس ــات ممک ــر اطاع ــان حداکث ــاس تجاربش براس
بــه ســؤاالت پژوهــش بــه دســت دهنــد )3۹(. پــس از تحویــل 
معرفی نامــه، توضیــح هــدف پژوهــش، نحــوه انجــام آن، اطمینان 
از محرمانــه مانــدن اطاعــات، داشــتن حــق کناره گیری و کســب 
رضایــت آگاهانــه کتبــی، اطاعــات مــورد نیــاز پژوهش بــا انجام 
ــع آوری  ــاختاریافته جم ــق و نیمه س ــردی عمی ــای ف مصاحبه ه
شــد. مصاحبه هــا 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 اطاعــات به دســت 
ــا طــرح  آمــده داده هــا بــه مرحلــه اشــباع رســیدند. مصاحبــه ب
ســؤالی کلــی و عمومــی در مــورد تجربــه ازدواج و علــل گرایــش 
ــه آن آغــاز و در ادامــه بــه بررســی عمیــق آن پرداختــه شــد.  ب
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 شــرکت کنندگان خواســته 
ــه ذهنشــان می رســید و طــی  ــا مــوارد دیگــری را کــه ب شــد ت

مصاحبــه از آن هــا ســؤال نشــده بــود مطــرح کننــد. مصاحبــه در 
ــوار ضبــط  ــی 6۰ دقیقــه صــورت گرفــت و روی ن مــدت ۴۵ ال
شــد. بافاصلــه محتــوای مصاحبه هــا بــه منظــور تحلیل دســتی 
روی کاغــذ پیــاده شــد و خوانــدن مکــرر متــن جهــت غوطــه ور 
شــدن در آن و یافتــن حســی کلــی آغــاز شــد؛ در ادامــه متــون 
کلمــه بــه کلمــه خوانــده و کدهــا اســخراج شــدند. ایــن فرآینــد 
ــا،  ــذاری آن ه ــا نام گ ــا ت ــتخراج کده ــداوم، از اس ــته و م پیوس
ــه نقطــه اشــباع ادامــه  ــا رســیدن ب ــرای تمــام مصاحبه هــا ت ب
ــر اســاس تفاوت هــا  یافــت. ســپس، کدهــای اســتخراج شــده ب
و یــا شباهت هایشــان طبقه بنــدی شــدند. بــرای تحلیــل از 
ــای  ــده و کده ــراد مصاحبه ش ــان اف ــذاری از زب ــیوه کدگ دو ش
ــز  ــت نی ــد. در نهای ــتفاده ش ــاخته )۴۰( اس ــی محقق س تلویح
شــواهدی از گفته هــای شــرکت کنندگان بــرای هــر طبقــه 
از داده هــا آمــاده شــد. از مزایــای ایــن رویکــرد ایــن اســت کــه 
ــرکت کنندگان، و  ــه ش ــوط ب ــای مرب ــتقیماً از داده ه ــج مس نتای

ــد )۴1, ۴2(. ــت می آی ــه دس ــده، ب ــل عقی ــدون تحمی ب
در مطالعــه حاضــر و بــه منظــور افزایــش روایــی و پایایــی 
ــکان  ــاص م ــت: اختص ــورت گرف ــات ص ــی اقدام ــا برخ داده ه
مناســب و زمــان کافــی بــه جمــع آوری داده هــا، ٌحســن ارتبــاط 
ــکاران،  ــی هم ــرات تکمیل ــتفاده از نظ ــرکت کنندگان، اس ــا ش ب
بررســی  و  شــرکت کنندگان  بــرای  دست نوشــته ها  مــرور 
داده هــا توســط ســایر محققــان بــرای افزایــش مقبولیــت داده ها. 
همچنیــن، بــرای اطمینــان از صحــت یافته هــا، محققــان زمــان 
کافــی را بــه جمــع آوری داده هــا اختصــاص و بــا مــرور چندبــاره 

آن هــا وســعت و عمــق اطاعــات را افزایــش دادنــد.
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ــری  ــق کناره گی ــتن ح ــامی، 6. داش ــر اس ــای ذک ــه ج ــد ب ک
شــرکت کننــدگان از پژوهــش در هــر زمــان دلخــواه و همچنین 
کســب اجــازه ضبــط شــدن مصاحبه هــا از شــرکت کننــدگان.

یافته ها
 همــه شــرکت کنندگان در ایــن مطالعــه متأهــل بودنــد و 
تقریبــاً یــک ســال از ازدواجشــان گذشــته بــود. میانگیــن ســن 
شــرکت کنندگان 3۰ ســال و میانگیــن مــدت ازدواجشــان 
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۴ ســال بــود و محــل ســکونت فعلــی، مقطــع تحصیلــی، 
ــه جــز  ــود. ب ــر ب ــز متغی ــا نی ــت آن ه ــی و قومی رشــته تحصیل
ــدی  ــواده دووال ــراد در خان ــه اف ــماره 12، بقی شــرکت کننده ش
ــد شــرکت کنندگان  ــد. درآم ــزرگ شــده بودن ــادر( ب ــدر و م )پ
ــا  ــر آن ه ــود؛ اکث ــر ب ــان متغی ــون توم ــا 3 میلی ــر ت ــن صف بی
کم درآمــد یــا بیــکار بودنــد و معمــوالً از ســوی خانــواده 
فقــط  شــرکت کننده   18 میــان  از  می شــدند.  پشــتیبانی 
۹ نفــر دارای فرزنــد بودنــد؛ دیــن تمــام شــرکت کنندگان 
ــه  ــد ک ــار کردن ــرکت کنندگان اظه ــر از ش ــود و 6 نف ــام ب اس
ــناختی  ــای جمعیت ش ــد. ویژگی ه ــی می کنن ــتا زندگ در روس

شــرکت کنندگان در جــدول 1 آمــده اســت.
ــه،  ــت، از 18 مصاحب ــده اس ــدول 2 آم ــه در ج ــور ک همان ط
ــه  ــد ک ــه دســت آم ــد ب ــانی، ۵8۹ ک ــدون احتســاب هم پوش ب
بــا احتســاب هم پوشــانی و ادغــام آن هــا بــه منظــور کدگــذاری 

باقــی  دقیق تــر و تســهیل در رونــد پژوهــش 68 مقولــه 
ــداوم،  ــه ای م ــل مقایس ــه و تحلی ــد تجزی ــس از فرآین ــد. پ مان

ــدند. ــه ش ــی خاص ــه کل ــا در 12 طبق زیرطبقه ه
پــس از کدگــذاری و طبقه بنــدی داده هــای خــام مصاحبــه بــر 
ــه،  ــای اولی ــا کده ــا ب ــداوم داده ه ــابه و مقایســه م حســب تش
ــن  ــت تبیی ــت. جه ــش شــکل گرف ــن پژوه ــی ای ــات اصل طبق
گفته هــای  برخــی  از  شــواهدی  فرآینــد،  ایــن  دقیق تــر 

می شــود: بیــان  شــرکت کنندگان 
بســیاری از شــرکت کنندگان معتقــد بودنــد کــه شــناخت 
کافــی از طــرف مقابــل قبــل از ازدواج عامــل اصلــی موفقیــت 
در ازدواج اســت. آن هــا مدعــی بودنــد کــه نگــرش مثبــت آن هــا 
ــل از ازدواج  ــده قب ــت فراهم ش ــه فرص ــان نتیج ــه ازدواجش ب
بــرای شــناخت درســت و کافــی از طــرف مقابلشــان بــود. یکــی 

ــت: ــش گف ــورد ازدواج ــرکت کنندگان در م از ش

جدول 1: ويژگی های جمعیت شناختی شرکت کنندگان
محل سکونتتعداد فرزندمدت زمان ازدواجقومیترشته يا تخصصمقطع تحصیلیسنکد شرکت کننده

شهر1۴۰ ماهکردفیزیککارشناسی12۵

فقه و حقوق کارشناسی ارشد228
اسامی

شهر2۰ ساللر

روستا13۰ ماهفارسروانشناسیدکتری326

فلسفه آموزش و دکتری426
پرورش

شهر18۰ ماهفارس

شهر۵1 سالفارسفیزیکدکتری53۷

شهر1۰2 سالآذریدامپزشکیدکتری63۹

آناتومی و جنین دکتری738
شناسی

شهر1۵3 سالبختیاری

شهر61 سالکردروانشناسیکارشناسی ارشد83۵

روستا31 ساللرحقوقکارشناسی ارشد928

روستا132 ساللرکتابداریکارشناسی ارشد103۵

شهر2۰ سالفارسمهندسیکارشناسی ارشد112۵

روستا18۰ ماهترکحقوق خصوصیکارشناسی ارشد1226

شهر1۵3 سالعربمدیریت بازرگانیکارشناسی133۴

شهر21 سالعربزبان و ادبیات عربکارشناسی ارشد142۷

روستا13۰ ماهبختیاریحسابداریکارشناسی ارشد1528

شهر2۰ سالفارسمهندسی آبکارشناسی ارشد1628

شهر181 ماهفارسمهندسیکارشناسی ارشد172۷

روستا1۵۰ ماهکردعلوم کشاورزیکارشناسی ارشد183۰
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جدول 2: مقوالت و طبقات کشف شده
طبقه هامقوالتتعداد کدها

کفویت در همسرگزینی، اخاق محوری و صداقت، شفاف سازی و بینش در انتخاب، ویژگی های فردی و 48
شخصیتی و توجه به نسبتی از تمام معیارها در همسرگزینی

1. آگاهی و شناخت یکدیگر

فشارهای اجتماعی، فشارهای روانی و فردی، تمایزنایافتگی و وابستگی به خانواده، سبک های تربیتی 36
خانواده، واگرایی در ایده آل ها، سخت گیری و قید و بندهای افراطی

2. فشارهای ازدواج، دخالت 
والدین و انتقال بین نسلی

پایبندی به ارزش های دینی و مصونیت، آرمان گرایی و داشتن تصویر ایده آل از همسر، احساس آرامش 53
و پاسخ به دیگر نیازهای روانی- اجتماعی، تشخیص مناسب بودن سن و نیاز به مستقل شدن، تعهد و 

مسئولیت پذیری، ترحم و دلسوزی

3. انگیزه ها، انتظارات و 
برداشت از ازدواج

سنت زدایی و نوگرایی فرهنگی )تردید در ازرش ها و رسوم سنتی(، تعارضات ارزشی )سبک زندگی 157
چندگانه(، تعلقات قومی، گرایش به جدا زیستن، کم رنگ شدن ارزش های دینی و کاهش ُقبح طاق، 

فردگرایی، بوروکراسی ازدواج و نگاه متفاوت نسبت به تدارکات آن )مانند مهریه(، شهرنشینی و افزایش 
بی تفاوتی اجتماعی، فضای مجازی و کاهش اعتماد بین فردی، رسانه ها و تجمل گرایی، افزایش آگاهی و 

تغییر در معیارها و خواسته ها

۴. مسائل فرهنگی و 
اجتماعی

بیکاری و فقدان درآمد، نداشتن امنیت شغلی، فقدان مسکن، هزینه های گران زندگی، ناکارآمدی 26
برنامه های اقتصادی تسهیل ازدواج

۵. مسائل اقتصادی

حمایت در قالب همسویی فکری، حمایت عاطفی و مادی خانواده و دوستان، دلگرمی های همسر، 25
حمایت های کوتاه مدت و مشروط، کاهش نقش هم نشینی، همبستگی و مسئوالنه خانواده

6. حمایت های مادی و 
معنوی

احساس کردن وجود خدا در زندگی مشترک )خداآگاهی(، فکر نکردن به شکستن پیمان ازدواج و تأکید بر 20
کیفیت ارتباط، باور به بی بدیل بودن ازدواج

۷. ادراک حرمت و قداست 
ازدواج

8. تجربیات اولیه و مشاهده مقایسه اجتماعی و چشم و هم چشمی، کاهش کیفیت زندگی، سابقه ذهنی و طرح واره ها، الگوهای والدینی44
الگوهای ناقص

راهبردهای معنوی )توکل، صبر و استقامت، بخشش، تقویت اراده، فداکاری، توسل و دعا(، متقاعدسازی، 80
پذیرش، رسیدگی به خود در ابعاد مختلف )ظاهری و شناختی(، تغییرات رفتاری مثبت، رفتارهای 

کوتاه مدت گریز از فشار، تاش در راستای اعتمادسازی

۹. راهبردهای مقابله 
متناسب با نگرش

فرصت سازی در راستای ازدواج، آمادگی فردی و شخصیتی ادراک شده، آمادگی بین فردی و تعاملی 54
ادراک شده، تجربه مثبت و انعکاس آن )سعادت(، گرایش به مدیریت رابطه و مراقبت از آن، گرایش به 

ارزش های اخاقی و مشترک

1۰. رشد شخصی 
ادراک شده و اشتیاق به 

ازدواج
تحلیل سود و زیان و تردید در تصمیم گیری برای ازدواج، تجربه دوگانگی )در رفتارها و احساسات(، مشکل 22

اولویت بخشی در معیارهای همسرگزینی، نگرانی از آینده
11. دوسوگرایی در تمایل 

به ازدواج
بی میلی به فرزندآوری، بزرگ نمایی مشکات فرزندپروی، تشدید مشکات خلقی )ناشادی و یأس( و 24

تبادالت عاطفی، عقل گرایی و وسواس در انتخاب، کاهش هیجانات مثبت ازدواج، احساس ناتوانی و 
بی مهارتی، گرایش به ادامه تحصیل

12. باال رفتن سن ازدواج

از شــهر و  و  بودیــم  اینکــه هــر دوتامــون دانشــجو  "بــا 
فرهنگ هــای مختلــف هســتیم، ولــی خوشــبختانه در ایــن دوره 
ــا هــم آشــنا  ــی ب ــا صداقــت کامل چهارســاله دانشــجویی مون ب
شــدیم و خــدا رو شــکر االن زندگــی خوبــی داریــم؛ بــه نظــرم 
شــناخت کافــی شــرط خوشــبختی زوجیــن و عــدم پشــیمونی 
شــرکت کننده   .)2 )شــرکت کننده  اســت"  ازدواج  از  بعــد 
دیگــری، کــه در 1۹ ســالگی ازدواج کــرده بــود، دربــاره نقــش 
مهــم ِویژگــی شــخصیتی و تــاش افــراد در آســتانه ازدواج برای 
ــئولیت پذیر  ــه مس ــی ک ــت: "کس ــا گف ــن ویژگی ه ــناخت ای ش
نیســت 2۰ ســالش باشــه یــا 3۰ ســالش باشــه فــرق چندانــی 
ــه. مــن در آن ســن قبــول مســئولیت کــردم؛ تأهــل و  نمی کن
ــتم  ــن رو می دونس ــن ای ــواد. م ــئولیت می خ ــرداری مس همس
کــه ازدواج یعنــی بایــد بتونــم از پــس همســرداری و بچــه داری 

بــر بیــام، بتونــم خــودم رو بــا شــرایط کار وفــق بــدم، از صبــح 
ــظ  ــه ام رو حف ــن کار روزان ــر و ای ــا ظه ــر کار ت ــرم س ــم ب پاش
کنــم؛ کافــی شــاپ و هــر روز پــارک رفتــن قبــل از ازدواج کــه 

ــرکت کننده 13(. ــئولیت" )ش ــد مس نش
ــرای  ــده آل ب ــن ای ــود س ــد ب ــرکت کنندگان معتق ــی از ش یک
ازدواج بــاالی 2۷ یــا 28 ســالگی اســت، در حالــی کــه گاهــی 
ــد: "در  ــم می زن ــر ه ــه را ب ــن معادل ــی ای ــارهای اجتماع فش
ــر 3۰  ــود کــه در ســن زی ــن ب ــن ای ــح م ــه و ترجی ــدا برنام ابت
ســال ازدواج نکنــم، ولــی نمی شــد؛ مــردم از بــس حــرف 
ــور  ــه مجب ــری ک ــرار می گی ــار ق ــر فش ــس زی ــارن. از ب در می
ــر از  ــه غی ــدازی. آگ ــو بن ــو جل ــی ازدواجت ــا میتون ــی ت میش
ــم  ــگ به ــص و نن ــد نق ــون ص ــه نظرت ــردم ب ــن کار می ک ای
ــا  ــه عیبــی داره؟ ی ــی ی ــد فان نمی چســبوندن؟ نمی گفتــن الب
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می خــواد از نــون بابــاش بخــوره؟" )شــرکت کننده 6(.
ــای دو  ــا و نگرش ه ــاوت دیدگاه ه ــه تف ــه ب ــا توج ــن، ب همچنی
ــه  ــرکت کنندگان ب ــی از ش ــدان(، برخ ــن و فرزن ــل )والدی نس
دخالت هــای بی مــورد خانــواده بــه عنــوان معضلــی بــرای 
ازدواج اشــاره کردنــد. یکــی از شــرکت کنندگان تأکیــد خانــواده 
بــر رعایــت ترتیــب تولــد در ازدواج را نشــانه وجــود اختــاف و 
ــن  ــت: "بی ــدان می دانس ــن و فرزن ــن والدی ــری بی ــکاف فک ش
خانواده هــا، از جملــه خانــواده مــن، جــا افتــاده کــه اول 
بزرگتــره ازدواج کنــه. اون موقــع مــن هیچ گونــه آمادگــی 
نداشــتم؛ فکــر می کنــم درســت نیســت بخواهیــم در هــر 
ــرکت کننده ۹(.  ــم" )ش ــاوت کنی ــن قض ــاس س ــر اس کاری ب
ــش  ــینی و افزای ــترش شهرنش ــه گس ــه ب ــا توج ــن، ب همچنی
ــا  ــوان گفــت کــه ســکونت در شــهر ی میــزان تحصیــات، می ت
روســتا نیــز از دیگــر مؤلفه هــای تأثیرگــذار بــر نگــرش جوانــان 
و میــزان تمایــل آن هــا بــه ازدواج بــوده اســت. شــدت احســاس 
ــه  ــرادی ک ــا اف ــینان، و ی ــرد در روستانش ــی از تج ــار ناش فش
ســابقه ســکونت در روســتا دارنــد، بســیار بیشــتر از شهرنشــینان 
اســت. بــرای نمونــه، یکــی از شــرکت کنندگان گفــت: "مــن در 
محلــه روســتایی بــزرگ شــدم، ولــی رفــت و آمدهــای زیــادی 
ــه شــهر داشــتم؛ اصــًا قابــل مقایســه نیســت مــردم روســتا  ب
ــال، در  ــرای مث ــه چــی! ب ــن و شــهرها ب ــه چــی فکــر می کن ب
روســتا شــنیدن ایــن جملــه بــرام تکــراری شــده بــود: فانــی 
ازدواج نکــردی؟ کــی می خــوای تشــکیل خانــواده بــدی؟ 
مســتقل نشــدی؟ آگــه می خــوای درس بخونــی تــا آخــر عمــر 

هــم درس تمــوم نمی شــه!" )شــرکت کننده 1۰(.
بــاور بــه ویژگی هــای معنــوی نقــش یــا رابطــه موجــب 
ــه  ــرد و ب ــود بگی ــه خ ــی ب ــی متعال ــه، صفات ــه رابط ــود ک می ش
عنــوان جلــوه ای مقــدس از ذات باری تعالــی دیــده شــود. مــرور 
متــون مصاحبــه برخــی از شــرکت کنندگان جلوه هایــی از 
ــی  ــه، یک ــرای نمون ــازد. ب ــان می س ــی را نمای ــن تقدس بخش ای
از شــرکت کنندگان می گویــد: "صحبت هــای عمــوم خیلــی 
رو دیــدگاه خانــواده خانمــم تأثیــر گذاشــت. ایشــون بــا خانــواده 
همســرم صحبــت کــردن کــه اینــا جووننــد، اول زندگیشــونه، 
ــه  ــی باشــه، خــدا ب ــل کار و زندگ ــه اه ــرد آگ ــه، م خــدا بزرگ
ــه احادیــث  ــه ب ــا در بحــث مهری زندگیشــون برکــت مــی ده؛ ی
ــز  ــم نی ــرد. خودم ــن )ع( اشــاره می ک ــی و ســنت معصومی دین

همیــن اعتقــاد رو دارم" )شــرکت کننده 12(.
یکــی دیگــر از شــرکت کنندگان بــه کمــک گرفتــن از مشــاوران 
و مطالعــه کتاب هــای روانشناســی اشــاره کــرد: "در کنــار 
ــم  ــی ه ــتاد روانشناس ــد اس ــا چن ــدم، ب ــه خون ــی ک کتاب های
ــن  ــی می تون ــاوره خیل ــز مش ــرم مراک ــه نظ ــردم. ب ــت ک صحب

کمــک کنــن، خــودم قبــل ازدواجــم رفتــم، االنــم گاهــی وقتــا 
.)11 می رم")شــرکت کننده 

ــک  ــتای ازدواج و نزدی ــازی در راس ــری فرصت س ــرکت کننده دیگ ش
شــدن بــه دوســتانی کــه خواهــر مجــرد دارنــد را نشــانه رغبــت بــه 
ازدواج دانســت: "ســعی می کــردم خیلــی بــا دوســتم صمیمــی بشــم، 
ــی  ــا کس ــد ب ــعی می کن ــی س ــک طریق ــه ی ــی ب ــر کس ــره ه باالخ
جهــت ازدواج وصلــت پیــدا کنــد، عاقبتــش همیــن شــد" )شــرکت 

کننــده 1(.
ــده  ــوم فای ــروزه مفه ــه ام ــد ک ــر می رس ــه نظ ــن، ب ــر ای ــاوه ب ع
و بهره منــدی در ازدواج برجســته تر شــده اســت. بــرای نمونــه، 
گفته هــای یکــی از شــرکت کنندگان، کــه از نوعــی عقل گرایــی 
و تحلیــل ذهنــی ســود و زیــان حکایــت دارد، بیانگــر همیــن 
ــا  ــدم ب ــام ب ــوام انج ــه می خ ــر کاری ک ــو ه ــم ت ــود: "من ــورد ب م
ــم ازدواج  ــم گرفت ــی ارزه. وقتــی تصمی ــه ســودش م خــودم میگــم ب
ــا یــک فــرد کامــًا  ــرام و آن آشــنایی ب کنــم یــک مزیــت داشــت ب
فرهیختــه و متناســب بــا معیارهــام بــود کــه بــرای مــن یــک فرصــت 
ــن  ــون ای ــم. چ ــل اون رو ول کن ــدون دلی ــتم ب ــن نمی تونس ــود. م ب
ــد  ــا خــود کار ســختیه؛ بای ــرد متناســب ب ــک ف ــردن ی ــدا ک روزا پی
ــی  ــت ها، اون ــم نیس ــر ک ــه دخت ــی، البت ــق کن ــردی، تحقی ــی بگ کل
ــنایی  ــه. آش ــینه کم ــت می ش ــه دل ــی و ب ــدش می کن ــو تأیی ــه ت ک
بــا یــک فــرد همخــوان بــا خــودم بــرام یــک فرصــت طایــی بــود" 

.)2 )شــرکت کننده 

بحث
یافته هــای ایــن پژوهــش نشــان دادنــد کــه 12 طبقــه کلــی 
در نگــرش دانشــجویان بــه ازدواج تأثیرگــذار بــود. در پژوهــش 
ــه و مســائل فرهنگــی  ــد اولی ــط 26 ک ــل اقتصــادی فق حاضــر عوام
و اجتماعــی 1۵۷ کــد داشــت؛ ایــن یافتــه بــا نتایــج مطالعــه ای کــه 
ــه  ــت. در مطالع ــوان اس ــد همخ ــام ش ــمالی )8( انج ــام ش در ویتن
مذکــور مشــخص شــد کــه کاهــش چشــمگیر آمــار ازدواج از تغییــر 
در عوامــل و فرصت هــای اقتصــادی چنــدان تأثیــر نمی پذیــرد. 
ــه  ــان داد ک ــز نش ــور نی ــوال کش ــت اح ــازمان ثب ــای س گزارش ه
ــته  ــال های گذش ــادی س ــانات اقتص ــوالت و نوس ــام تح ــم تم علیرغ
میانگیــن ســن ازدواج مــردان، نســبت بــه ۴۵ ســال گذشــته، فقــط 
یــک ســال افزایــش داشــته اســت؛ امــا در ۵ ســال اخیــر، بیشــتر بــه 
ــت  ــه اس ــش یافت ــرات افزای ــزان تغیی ــی، می ــوالت فرهنگ ــل تح دلی
ــد  ــدود 3۰ درص ــه ح ــد ک ــان می ده ــن نش ــا همچنی )1۷(. آماره
ــد )1۷(.  ــور مجردن ــف کش ــازمان های مختل ــاغل در س ــراد ش از اف
ــه  ــود ب ــردن ازدواج خ ــروط ک ــان و مش ــی جوان ــری برخ ایده آل نگ
ــات بحــث نگــرش  ــودن همــه امکان ــاال و فراهــم ب داشــتن درآمــد ب
ــر  ــه اکث ــی ک ــی آورد. در حال ــان م ــه می ــه ازدواج را ب ــی ب فرهنگ
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کشــورهای غربــی »عقب نشــینی از ازدواج« را تجربــه می کننــد، 
ولــی بــرای شــرکت کنندگان در پژوهــش حاضــر ازدواج بــه صــورت 
محــوری باقــی مانــده و هنــوز گرایــش بــه تجــرد عمدتــاً غیــر عــادی 

ــت. ــول اس و نامقب
ــه  ــر ب ــرایط منحص ــی از ش ــدودی ناش ــا ح ــد ت ــر می توان ــن ام ای
ــرد اقتصــادی، اجتماعــی، تاریخــی- فرهنگــی و جمعیت شــناختی  ف
ــی  ــش پیش بین ــن پژوه ــای ای ــال، داده ه ــن ح ــا ای ــد. ب ــور باش کش
می کنــد کــه تحمــل قابــل ماحظــه ای بــرای مجــرد مانــدن تحــت 
برخــی شــرایط وجــود دارد. همچنیــن طبقــات 2، ۴ و 6 در جــدول 
2، همخــوان بــا دیگــر پژوهش هــا )8(، شــواهد قابــل ماحظــه ای را 
ــی  ــوان انتخاب ــه عن ــی آن ب ــه ازدواج و تلق ــراد ب ــر نگــرش اف از تغیی
شــخصی نشــان می دهــد. ایــن موضــوع نگرانی هایــی را در بســیاری 
ــان  ــدی را می ــای جدی ــرکت کنندگان و چالش ه ــای ش از خانواده ه
والدیــن و فرزنــدان بــه وجــود آورده اســت. پژوهــش حاضــر دو طبقــه 
ــرش و ارزش ازدواج  ــر نگ ــی تغیی ــل اصل ــوان عوام ــه عن ــی را ب کل
ــی و  ــی- اجتماع ــل فرهنگ ــت داد: عوام ــه دس ــجویان ب ــزد دانش ن
ــران  ــد. جامعــه ای ــا ناکارآم ــات و مشــاهده الگوهــای ناقــص ی تجربی
در دهه هــای اخیــر تحــوالت بزرگــی را در عرصــه فرهنگــی و 
اجتماعــی تجربــه کــرده اســت کــه ایــن امــر بــه نوبــه خــود تأثیــر 
ــت.  ــته اس ــراد داش ــر اف ــرز تفک ــا و ط ــر دیدگاه ه ــر تغیی ــیاری ب بس
ــار طــاق، دعواهــای خانوادگــی، آســیب های  همچنیــن افزایــش آم
اجتماعــی، فقــر و کاهــش کیفیــت زندگــی و ســطح معیشــتی افــراد 
ــران  نمونه هایــی از مشــاهده الگوی هــای ناقــص در جامعــه امــروز ای
اســت. عــاوه بــر ایــن افزایــش دانشــگاه ها، مراکــز آموزشــی، ســطح 
ــث  ــهر باع ــی در ش ــه زندگ ــل ب ــراد و تمای ــات اف ــواد و تحصی س
ــی  ــی اجتماع ــش بی تفاوت ــی و افزای ــگ فردگرای ــکل گیری فرهن ش
شــده اســت. تجربــه نســل حاضــر در عصــر ارتباطــات و رســانه آن هــا 
را در معــرض انبــوه اطاعــات و الگوهــای جدیــد زندگــی قــرار داده 
ــتای  ــت. در راس ــش داده اس ــارات را افزای ــات و انتظ ــطح توقع و س
ــن یافتــه پژوهــش، گزارش هــای ســازمان ثبــت احــوال کشــور از  ای
ــن ســن ازدواج در مناطــق  ــه میانگی ــار ازدواج نشــان می دهــد ک آم
ــه در  ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــتر اس ــتایی بیش ــق روس ــهری از مناط ش
ــده در  ــای ثبت ش ــان در ازدواج ه ــن آقای ــن س ــال 13۹3 میانگی س
کشــور 2۷/۴ ســال بــوده کــه ایــن شــاخص بــرای مــردان ســاکن در 
ــوده  ــاط روســتایی 26/2 ســال ب ــاط شــهری 2۷/۷ ســال و در نق نق
ــا ازدواج  ــی م ــی و دین ــه ایران ــن در جامع ــر ای اســت )1۷(. عــاوه ب
ــد  ــر آن تأکی ــن ب ــه دی ــی اســت ک ارزشــی اجتماعــی دارد و ضرورت
ــه  ــه ب ــر، باتوج ــش حاض ــرکت کنندگان در پژوه ــت. ش ــرده اس ک
ــگام  ــی را هن ــای متفاوت ــود، واکنش ه ــی خ ــگ بوم ــاد و فرهن اعتق
ــه  ــته ب ــه بس ــد؛ ک ــان دادن ــرای آن نش ــری ب ــا تصمیم گی ازدواج ی
ــراد از ازدواج  ــه اف ــده ازدواج و تجرب ــر در پدی ــه ای مؤث ــل زمین عوام

ــود.  ــا نگرششــان ب راهبردهــای مقابلــه آن هــا متفــاوت و متناســب ب
ــر  ــاد، صب ــوکل، اعتم ــد ت ــی مانن ــای مذهب ــه، راهبرده ــرای نمون ب
و اســتقامت جزئــی از راهبردهــای شــرکت کنندگانی بــود کــه 
ــتند.  ــد می دانس ــی پایبن ــای دین ــه ارزش ه ــود را ب ــدودی خ ــا ح ت
بررســی مفاهیــم اولیــه نشــان داد کــه اکثــر شــرکت کنندگان 
نگــرش مثبتــی بــه ازدواج داشــتند )۵۴ مفهــوم اولیــه(، امــا نگــرش 
ــوم(  ــه ازدواج )22 مفه ــوگرا ب ــرش دوس ــوم( و نگ ــی )2۴ مفه منف
ــن  ــی یافته هــای ای ــورد همخوان ــود. در م ــه هــم ب ــک ب ــاً نزدی تقریب
ــای  ــه پژوهش ه ــوان ب ــران می ت ــات دیگ ــج مطالع ــا نتای ــش ب پژوه
ــا  ــر شــکل گیری نگرش ه ــدأ ب ــواده مب ــر خان ــرد: تأثی ــاره ک ــر اش زی
)۴3, ۴۴(، تأثیــر عوامــل فرهنگــی- اجتماعــی بــر رونــد شــکل گیری 
نگــرش و تحــول ارزش هــای ازدواج )۴۵(، ارتبــاط نگــرش بــه ازدواج 
بــا کیفیــت زناشــویی )1۵(، تأثیــر رســانه بــر نگــرش بــه ازدواج )16(، 
تأثیــر مشــاهده یــا تجربــه طــاق و خشــونت خانوادگــی )۴6(، نقــش 
الگوهــای والدینــی و ســبک تربیتــی در شــکل گیری نگرش هــا 
)۴۷(، تغییــر در معیارهــای همســرگزینی )۴8( و نیــز تأثیــر صنعتــی 
ــا  ــر ازدواج )۴۹(. ب ــی و شــهری ب ــرات محیــط پیرامون شــدن و تغیی
اینکــه محدودیــت خاصــی در انجــام ایــن پژوهــش وجــود نداشــت، 
ــات شــخصی و  ــودن اطاع ــه محرمانه ب ــا توجــه ب ــد گفــت کــه ب بای
زوجــی برخــی از شــرکت کنندگان از ضبــط مصاحبــه نگــران بودنــد. 
ــن  ــکل، ضم ــن مش ــع ای ــت رف ــگر جه ــاس، پژوهش ــن اس ــر همی ب
ــات الزم  ــرار دادن اطاع ــش و ق ــداف پژوه ــان اه ــازی، بی اعتمادس
ــتانه و  ــوی دوس ــزوم ج ــورت ل ــرکت کنندگان، در ص ــار ش در اختی
ــای  ــه یافته ه ــه ب ــا توج ــود آورد. ب ــه وج ــه ب ــی را در جلس صمیم
پژوهــش مبنــی بــر تأثیــر خانواده هــا و مشــکات اقتصــادی و 
ــادی و  ــای م ــاس حمایت ه ــیار حس ــش بس ــر ازدواج؛ نق ــی ب فرهنگ
ــازمان و  ــدان س ــه ازدواج شــرکت کنندگان؛ فق ــرش ب ــوی در نگ معن
ارگان واحــد و قــوی متولــی امــور خانــواده و ازدواج در کشــورمان و 
ــی  ــی در برخ ــود بوروکراس ــا و وج ــردرگمی خانواده ه ــه س در نتیج
ــق  ــور تحق ــه منظ ــن ب ــط؛ و همچنی ــای مرتب ــازمان ها و نهاده س
ــران  ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــم قان ــل ده ــون اص مضم
ــت  ــداری از قداس ــواده، پاس ــکیل خان ــردن تش ــان ک ــر آس ــی ب مبن
آن و اســتواری روابــط خانــواده بــر پایــه حقــوق و اخــاق اســامی، 
ــام  ــا ن ــدر ب ــوی و مقت ــه ای ق ــه وزارتخان ــت ک ــته و الزم اس شایس
ــی،  ــای فرهنگ ــردن زمینه ه ــم ک ــدف فراه ــا ه ــواده" ب "وزارات خان
اجتماعــی و حمایتــی ازدواج بهنــگام جوانــان و بــا رویکــرد انتخــاب 
دقیــق و عروســی آســان تشــکیل شــود. بــر ایــن اســاس مــوارد زیــر 
توصیــه می شــوند: طراحــی و برنامه ریــزی دوره هــای آموزشــی 
ــویی و  ــت زناش ــش رضای ــدف افزای ــا ه ــوان ب ــای ج ــرای زوج ه ب
پیشــگیری از همســرگریزی، جدایــی و طــاق؛ طراحــی، مدیریــت و 
هماهنگــی خدمــات تخصصــی مشــاوره ازدواج و خانــواده؛ طراحــی و 
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ــژه خانواده هــای آســیب  ــی وی ــی و نظارت ــن برنامه هــای حمایت تدوی
دیــده و نیازمنــد بــه حمایــت بــا اســتفاده از نظــر افــراد متّخّصــص و 
ــازمان ها  ــا و س ــه وزارتخانه ه ــات هم ــدی از امکان ــرب؛ و بهره من مج
بــه ویــژه تشــکیات دفتــر امــور زنــان وابســته بــه ریاســت جمهــوری 
ــه  ــور هم ــوق مح ــات ف ــه اقدام ــا مجموع ــم ب ــر آن. امیدواری و نظای
هدف هــا، جهت هــا و برنامه هــای کلــی دولــت بــر پاســداری از 
ــا  ــن، ب ــر ای ــاوه ب ــد )۵۰(. ع ــتوار باش ــواده اس ــدس خان ــم مق حری
ــاره ازدواج- کــه بیانگــر  ــه اینکــه نگرش هــای دوســوگرا درب توجــه ب
تصمیم گیــری غیــر قاطعانــه بــرای ازدواج اســت- بــرای نخســتین بار 
در پژوهــش حاضــر مطــرح شــد، راه انــدازی مراکــز مشــاوره تخصصی 
ازدواج و معرفــی الگوهــای مناســب ازدواج در جامعــه از طریــق 
رســانه ملــی خانواده محــور گامــی اساســی و راهبــردی بــرای از بیــن 
ــن  ــری از باالرفت ــه ازدواج و جلوگی ــبت ب ــد نس ــک و تردی ــردن ش ب
ســن ازدواج جوانــان تلقــی می شــود. همچنیــن نتایــج پژوهــش حاضر 
حاکــی از تبعــات به شــدت بدنام کننــده تجــرد بــرای افــراد بــاالی 3۰ 
ــن،  ــت. بنابرای ــه اس ــتایی جامع ــنتی و روس ــای س ــال در بخش ه س
ــی  ــرات ارزش ــه تغیی ــار مطالع ــد، در کن ــی می توانن ــای آت پژوهش ه
و نگرشــی جوانــان در نــگاه بــه ازدواج، بــه بررســی موضوعاتــی چــون 

ــد. ننــگ ناشــی از تجــرد بپردازن

نتیجه گیری
ــه ازدواج در ادراک آمادگــی،  ــه نقــش اساســی نگــرش ب ــا توجــه ب ب
رغبــت بــه ازدواج و همچنیــن حفــظ رابطــه زناشــویی بعــد از 
ــن  ــای ای ــن یافته ه ــر گرفت ــا در نظ ــه، ب ــت ک ــوان گف ازدواج می ت
پژوهــش، امــکان تغییــر دادن نگــرش جوانــان بــه ازدواج و جایگزیــن 
تــا  دارد؛  وجــود  منطقی تــر  و  مطلوب تــر  دیدگاه هــای  کــردن 

ــود  ــان ب ــش ازدواج جوان ــن ازدواج و افزای ــش س ــاهد کاه ــوان ش بت
در پایــان، می تــوان گفــت کــه جامعــه شــاهد نوعــی تغییــر ارزشــی 
ــه  ــه و ب ــی از جامع ــان بخش ــر ازدواج در می ــه ام ــبت ب ــی نس و نگرش
ویــژه نســل های جوان تــر و تحصیل کــرده هســت. ازدواج ســنتی 
ــل  ــی در مقاب ــاع و مانع ــی ارتج ــه نوع ــه مثاب ــان ب ــرای برخــی جوان ب
ــیاری از  ــروزه بس ــود. ام ــی می ش ــخصی تلق ــه ای و ش ــرفت حرف پیش
ــا  ــه شــده و ی ــده گرفت ــراد نادی ــن اف ــب ای کارکردهــای ازدواج از جان
ــی کــه بخــش  ــن می شــود. درحال توســط فرایندهــای دیگــر جایگزی
ــل  ــن عام ــه مهم تری ــه منزل ــر ازدواج ب ــان ب ــه همچن ــنتی جامع س
ــش  ــد، بخ ــاری می کن ــران پافش ــرای دخت ــژه ب ــه وی ــش ب هویت بخ
مدرن تــر جامعــه فشــارهای متعارضــی بــه جوانــان بــرای بــه تعویــق 
ــد.  ــی وارد می کن ــبک های زندگ ــر دادن س ــا تغیی ــن ازدواج ی انداخت
ــه  میــزان نامطلــوب تلقــی شــدن تجــرد در آینــده و رغبــت افــراد ب
تأهــل امــری مهــم اســت کــه نیــاز بــه پژوهــش بیشــتر در قشــرهای 
مختلــف جامعــه دارد. در نهایــت بــا همــه تحــوالت و مشــکاتی کــه 
ــه عنــوان  ــد، ازدواج، ب ــه کردن شــرکت کنندگان در ازدواجشــان تجرب
ارزشــی اصیــل در خانواده هــا 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 می شــود.

تضاد منافع
ــود  ــه وج ــن مقال ــندگان ای ــرای نویس ــی ب ــاد منافع ــه تض هیچگون
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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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