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  چكيده
 تلقي اجتماعي اي مسئله جوانان حوزة با مرتبط هاي موضوع ايراني جوان ةجامع در
 را نفر ميليون 24 از بيش يعني ،كشور ايراني ةجامع سوم يك حدود زيرا ؛شود مي

 ،ايراني اجتماعي مهم نهاد در كه دهند مي تشكيل ساله 35 تا 20 جوان جمعيت
 بقاى ضامن ،اجتماعى يقرارداد را ازدواج انشناس جامعه .ندثرؤم ،خانواده يعني
 از خانواده نهاد چنين هم .اند دانسته امعوج در امنيت و آرامش سبب و انسان نسل
 كاهش و ازدواج سن افزايش با امروزه .رود مي شمار به اجتماعي نهادهاي ترين مهم
 .است يافته سزايي به اهميت جوانان ةخانواد تشكيل و همسرگزيني ازدواج، نرخ

 سن در خيرأت ةپديد و كنند مي دوري ازدواج به مبادرت از مختلف داليل به جوانان
 يافته نمود اجتماعي اي لهئمس منزلة هب بلكه ،شخصي يامر در حكم نه ازدواج
 امر داشتن ضرورت به را جوانان تر بيش مثبت ديدگاه ها يافته ،مقاله اين در. است

 را ازدواج مطلوب سن جوانان ازدواج، سن افزايش رغم  به ؛كنند مي ييدأت ازدواج
  .اند كرده بيان 6/27 آقايان براي و 2/23 ها خانم براي
 خيرأت ازدواج، مطلوب سن ازدواج، به نگرش ايراني، جوانان خانواده، :ها دواژهيكل
  .ازدواج در
  

  مسئله بيان .1
 از هم ؛رود مي شمار به سالم ةجامع هر تشكيل اسـاسي و جدي هاي لفهؤم از زدواجا
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 ترين مهم حال عين در و ترين كهن از يكي خانواده .اجتماعي بعد از هم و فردي بعد
 و اهميت .است زيسته آن ةساي در و آورده وجود به اجتماعي انسان كه است نهادهايي
 لحاظ با كه آن حال نيست، پوشيده كسي بر ازدواج امر و خانواده نهاد ضرورت
 مان براي امر اين ازدواج به اسالم ةويژ توجه و ما ةجامع اجتماعي ـ فرهنگي مقتضيات
 و فردى زندگى در ازدواج ةسازند بسيار نقش به توجه با .يابد مي تري بيش اهميت

 اهميت بر همگى كهاست  شدهبسيار سفارس  ازدواج مورد در اسالم دين در اجتماعى،
برتراند راسل، فيلسوف مشهور «: محمدتقى جعفرى به بيان .دارد داللت آن ةارزند آثار و

 وضع قانون آن براى و داده بها ازدواج به قدر اين اسالم چرا :نوشت من اروپايى، به
 وجود به انسان خواهد مى ازدواج با .است انسان مسئله :نوشتم جواب در است؟ كرده
 و ازدواج به جوانان نگرش ايراني، ةجامع در خانواده ةويژ جايگاه ،ديگر طرف از .»آيد

 به توجه با كه آنتر  مهم .كند مي تر اهميت با را ازدواج سن در جوانان عملكرد چگونگي
 نفر ميليون 24 از بيش يعني ،كشور اين جمعيت سوم يك حدود( جمعيت بودن  جوان

 و ازدواج در تحول و تغيير هرگونه )هند د مي تشكيل ساله 35 تا 20 جوان جمعيت را
قابليت  جامعه در يچالش يا مسئله در حكم آن با مرتبط هاي موضوع و خانواده تشكيل
  .دارد بررسي و مطالعه

 درصـدي  1/9 كـاهش  1389 در مقايسه بـا  1390 سال در ازدواج دهند مي نشان آمارها
 مـورد  835 و هـزار  16در مقايسه بـا قبـل    سال اين در ازدواجتر  به بيان دقيق .است داشته
 كـه  طوري به ؛شود مشاهده مي ازدواج سن افزايش جامعه در سويي از .است داشته كاهش

 پسران براي ازدواج سن متوسط ،1390 مسكن و نفوس عمومي سرشماري نتايج بر اساس
 بـه  جامعـه  ةينـد افز توجـه  از ناشي      ًاساسا  كهبرآورد شده است  4/23 دختران براي و 7/26

 دربـارة  جوانان فرهنگي و فكري بافت و نگرش در تغيير ،آن پي در و آكادميك تحصيالت
 و فردگرايانه زندگي سبك اقتصادي، فشارهاي ازدواج، هاي ليتمسئو از ترس .است ازدواج
 داشـتن  از دختـران  ويـژه  بـه  و پسـران  توقع سطح افزايش ،ترتيب همين به و تر طلبانه لذت

 جملـه  از همگي ازدواج، در عقالني و سنتي روابط جاي  به محورانه عشق و عاطفي روابطي
  .اند ازدواج سن افزايش هاي شاخصه و داليل
 هـاي  پديده و نهادها از بسياري مانند نيز ازدواجكه  رسد مي نظر به طبيعي ،ها اين ةهم با

 تغييـر  بـه  منجـر  كه تحوالتي، شده است تحول و تغيير مشمول زمان گذر طي در اجتماعي
 دگرگـون  رفته رفته دارند ازدواج از افراد كه انتظاراتي .است شده ازدواج كاركردهاي و سن
 از حتـي  يـا  كشاند مي تأهل سوي  به را گران كنش جديد هاي داشت چشم و ها انگيزه و شده
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ملموسـي   تغييرات جهان در خانواده نظام در كه است باور اين بر گود ويليام .دارد مي باز آن
 ايـن تغييـرات  . يابنـد  مـي  تالقـي  هم با مشتركي ةنقط در ها اين ةهم كه است آمده وجوده ب

 در آزادي افـزايش  و يافتـه  رتيـب هـاي ت  جازدوا كـاهش  ازدواج، سـن  افزايش از ندا عبارت
 نزديـك  گرايـي  هـم  بـه گونـاگون   جوامـع  در ازدواج پارامترهاي ،اوباور  به .همسر انتخاب

 ).Goode, 1963: 57( شوند مي

 رشد به رو روند و آمده وجود به ازدواج به جوانان تمايل و گرايش در كه تحوالتي با
 براي .استشده  تبديل معضل به امر اين ،گيرد مي صورت خيرأت با ازدواجشان كه جواناني
 تشكيل و ازدواج دربارة جوانان نگرش به يابي دست و آنهاي اثر و تغييرات اين شناخت
  .ستا ضروري آن عوامل واكاوي و چرايي دربارة مطالعه و بررسي خانواده،
 ةدهند تشكيل بسترهاي و ازدواج دربارة جوانان نگرش شناسايي راستاي در تحقيق اين
 دربارة جوانان نگرش بررسي مطالعه اين اصلي هدف .است كشور كل درنكردن  ازدواج
  :است زير مسائل به پاسخ آن فرعي اهداف و است ازدواج و خانواده تشكيل
  ؛جوانان نظر از ازدواج ضرورت بررسي. 1
  ؛جوانان همسر انتخاب هاي مالك بررسي. 2
 ؛جوانان ازدواج موانع و علل بررسي. 3

  .جوانان ميان در ازدواج به تمايل ميزان بررسي. 4
  

  ازدواج بارةدر نظري هاي ديدگاه و مباني .2
 شناختي زيست شرايط تابع دهد، مي تشكيل را ازدواج مبناي كه ،مخالف جنس به تمايل
 ةهم اما ،شود مي ناميده بلوغ سن جنس دو هر در تمايل اين ايجاد زمان .است رشد

 قالب در نفر دو ميان نكاحي ارتباط كه جا آن از .شود نمي انجام بلوغ سنين در ها ازدواج
 ازدواج بر حاكم اجتماعي قواعد است، آن ةدربار جمعي توافق وجود به مسبوق ازدواج
 است ممكن بلوغ سن از ازدواج زمان گرفتن فاصله و است  ازدواج زمان اصلي ةكنند تعيين
  .كند پيدا متفاوتي اشكال مختلف ي ها زمان در

 ازدواج انساني حيات اساسي حوادث و آداب و مراسم همة ميان در ،ژيرار آلنبه بيان 
 هيچ .اجتماعي منظر از هم و زيستي ديدگاه از هم فرد، نظرگاه از هم دارد؛ ييسزا هب اهميت

 هيچ ،رو اين از .باشد پايدار و ثابت ،غايت نظر از و جهاني ازدواجنهادي نيست كه همانند 
  .)11 :1375 ساروخاني،( گيرد نمي قرار اجتماعي هاي دگرگوني ثيرأت تحت آن همانند نهادي
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 دوركيم كاركردگرايي وريتئ 1.2

 يژگـ يو امـا  داشـته،  وجـود  هنجارها و ها ارزش تنوع گوناگون جوامع در ربازيد از هرچند
 م،يدوركـ  گفتـة  بـه . اسـت  واحـد  هـا  آن در تنـوع  نيـ ا وجـود  كهاست  نيا ديجد جوامع

بـا   ،يو بـاور بـه  . دهـد  يم ديجد جامعة در همانندي صةيخص به را خود جاي رييزپذيتما
 و كنـد  مـي  رشـد  افـراد  فرديـت  شـود،  مي ضعيف جمعي وجدان ،ارگانيكي ةعر به جاماگذ

 در جديـد ة جامعـ  در طـور  همـين  .شود مي شايع ها ارزش و قواعد در ساماني هناب و اختالل
 يگروهـ  و قشـر  هر و اند متفاوت ديگر يك با اجتماعي لحاظ از افراد قديم، ةجامع با قياس
  .دنرا دار خود خاص اجتماعي رسوم و رفتار الگوهاي هنجارها، ها، ارزش
 بيـان وي،  بـه  .اسـت  گذاشـته  سـر  پشت را اي عمده تحوالت خانواده ،دوركيم باور به

 اجتماعي است نهادي بلكه باشد، شده بنا والدين دست به كه نيست طبيعي يگروه خانواده
 كـه  است بر اين اساس دوركيم ةقاعد زيرا است؛  آورده وجود به را آن اجتماعي عوامل كه
 خـانواده  ،ديگـر  طرف از .شود مي تبيين يديگر اجتماعي عامل از طريق اجتماعي عمل هر

 در كه است تحولي انتهاي ،دارند ارتباطديگر  با يك ازدواج مبناي بر كه شوهري و زنيعني 
تري  كه ارتباط مستقيم فرد با اجتماع وسعت بيش طوري به  ؛آيد مي پديد خانواده آن جريان

خانـدان   ،كـالن  تحولشود و پس از  آغاز مي شكل خانواده نينخستاين تحول از . گيرد مي
 خانوادة وسري رم قديم پدر  خانوادةمانند ) پدر نسبي(و خاندان صلبى ) مادر نسبي(بطنى 

شـود   امـروز منتهـي مـي    يزن و شوهر ةبه خانواد ت،يوجود آمده و در نها بهپدري ژرمني 
  ).120: 1386 ،يآزاد ارمك(

  
  گيدنز آنتوني نوگرايي تئوري 2.2

  :گويد مي گيدنز آنتوني
 كه ،را زندگي اساسي ترتيبات ها آن .است اجتماعي زندگي پيوندة وسيل اجتماعي نهادهاي
 تداوم ها نسل طول در ها آن طريق از و نموده پيدا ديگر يك با متقابل كنش در ها انسان
  .)411 :1373 گيدنز،( كنند مي فراهم ،يابند مي

 :شود چنين تعريف مي شناختي جامعه منظر از و شود مي خانواده تشكيل به منجر ازدواج
 آن سال بزرگ اعضاي و اند يافته پيوند        ًمستقيما  خويشاوندي ارتباطات با كه افراد از گروهي

  .)همان( دارند برعهده را كودكان از مراقبت مسئوليت
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 تقويت ،مدارانه سرمايه هاي ارزش تسلط و داري سرمايه گرايي، صنعت گيدنز، ديدگاه در
 شدن جهاني و تجدد عصر نهادهاي پويايي و دهي سازمان قدرت اجتماعي، نظارت نهادهاي

 پرداز نظريه اين ةانديش در چنين هم .شوند مي شناخته مدرنيته دوران هاي ويژگي جمله از
 جدايي اند؛ شده شناخته عامل سه با تجدد عصر ةالعاد خارق تحرك و پويايي علل اجتماعي،

 است، كرده تبديل جهاني وقايعي به را محلي هاي پديده از بسياري كه ،فضا و زمان
 نهادين بازتابندگي ،)كارشناسي هاي نظام و نمادين هاي نشانه( شده برداري تكه ساختارهاي

 بر اساس كه تغييراتي پذيرش براي مدرن ةجامع هاي سازمان ةالعاد فوق حساسيت يا
 مانند ،مدرنيسم هاي ويژگي ساير اگر .شوند مي منعكس خانواده در سرعت به مشاهدات
 هر در بگيريم، نظر در نيز را دگرگوني و گرايي پوچ زدايي، افسون فردگرايي، خردگرايي،

 بدون آن گوناگون ابعاد و مدرنيته اما ،دهيم شرح را تحوالت اين قادريم نيز ها آن از يك
 جغرافيايي، تحرك خويشاوندي، نظام نفوذ كاهش شهرنشيني، جمله از ،تغيير هاي واسطه

 نهادهاي پذيري تنوع و زنان حقوق جنبش زنان، اشتغال اطالعات، تكنولوژي و تكنولوژي
 افتاده، اتفاق مدرن ةجامع در كه تغييري ديگر، بيان به .نبودند مؤثر خانواده در اجتماعي

 و همسر انتخاب نوع مانند سنتي، ةجامع در ازدواج هاي ويژگي از برخي است شده باعث
 ازدواج، سن بودن  پايين فرزندآوري، قابليت چندزني، فاميلي، هاي ازدواج آن، در دخالت
  .كنند تغيير ... و مجدد ازدواج ةپديد مرد، و زن سني ةفاصل

  
 توكويل دو آلكسي فردگرايي تئوري 3.2

 توان نميكه  دنچرخان مي خود سمت به را اناحساساتش دافرا برابري، عصر در توكويل نظر از
 كه ينام .گيرد مي سرچشمه كوركورانه اي هغريز از خودخواهي زيرا ؛ناميد خودخواهيآن را 

 آرامي و انديشيده احساس فردگرايي .است فردگراييه شده گرفت نظر در حالت اين رايب
 و خانواده از كنند و مي تصور جدا انشاننوع هم ةتود از را خود آن از طريق افراد كه است

 براي كوچك اي جامعه آوردن وجود به از پس كه نحوي بهكنند؛  مي گيري كناره اندوستانش
هاي  حلقه حاضر عصر در دموكراسي .دنگذار وامي خود حال به را بزرگ ةجامع خود،

 .است درآورده مجزا اي حلقه شكل به را كس هر و گسسته هم از را خانوادگياي  زنجيره
 قرار تهديد اين معرض در را فرد و شود مي فرديت ةتوسع موجب گونه اين دموكراسي

 فرديت« توكويل نظر به .كند فرار خويش قلب مطلق تنهايي در و خود درون به كه دهد مي
 ).107: 1380 ،يتوسل(» سازد تهي خود ماهيت از را فرد جامعه كه شود مي موجب
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 با همراه كس هر آن در كه فردگراست اي جامعه دموكراتيك ةجامع توكويل، باور به
 ةجامع اينبرخي خصوصيات  كه است جالب .شود جدا ديگران از كوشد مي اش خانواده
 مايل نيز استبداد زيرا است؛ مشترك استبدادي جوامع مختص گيري گوشه و انزوا بافردگرا 
 دموكراتيك و فردگرا ةجامع كه گرفت نتيجه نبايد اما .كند جدا ديگر يك از را افراد است

 سمت به آن غلتيدن از كه دارند وجود نهادهايي جامعه اين در زيرا ؛است استبداد به محكوم
 .)288: 1387، آرون(كنند  يم جلوگيري استبداد فاسد نظام

 جمع از برتر را فرد عاليق و منافع كه است اخالقي اصول يا آيين فردگرايي ،واقع در
 شاندوستان و خانواده از جامعه اعضايشود  كه باعث مي است احساسي فردگرايي .داند مي
 اندكي احترام ها سنت به آن در كه دنده  تشكيل را جامعه از معيني نوع و دنكشب كنار

 خود، به اتكا با و يندجدا  شانهاي گروه درون از عاطفي لحاظ به فردگرايان .شود مي گذاشته
 .)166: 1378 ،يانديستر( كنند مي كيدأت خوشبختي تعقيب و لذت استقالل،بر 

 فردگرايي احساس چقدر هر كه دهد مي دست هب را رابطه اين فردگرايي تئوري ،بنابراين
 ازدواج سن در خيرأت و دنشو مي گريزان ازدواج از اندازه همان به ،باشد تر بيش افراد در

  .يابد مي نمود اجتماعي اي مسئله در حكم جوانان
 

  گود ويليام مدرنيزاسيون تئوري 4.2
هاي  دگرگوني حاصل خانواده در آمده وجوده بهاي  دگرگوني ،تئوري اين اساس بر

 زماني ،گود ويليام باور به .بود خواهد ايدئولوژيكيهاي  دگرگوني و )جامعه( ساختاري
 ايدئولوژيكيهاي  دگرگوني و ...) و شهرنشيني شدن، صنعتي( ساختاريهاي  دگرگوني كه
 با را خود بايدبه اجبار  نيز )خانواده( خرد سطوحهاي  سازمان ،دهد مي رخ كالن سطح در
 .)17: 1376 اعزازي،( دهند انطباق كالن سطحهاي  دگرگوني اين

 با نوسازي فرايند .شود مي تبديل فردمحوري به محوري خانواده نوسازي، جريان در
 زنان، موقعيت بهبود ،)محوري خانواده مقابل در( فردمحوري اي، هسته خانوادة ترجيح

 خانواده تشكيل آزاد، انتخاب با هاي ازدواج و شهرنشيني عمومي، تحصيالت گسترش
 قديمي كاركردهاي از بسياري نوسازي، جريان در .كند مي تشويق را باالتر سنين در

 شبكة كاركرد، تغيير اين .شود مي واگذار ديگر نهادهاي و ها سازمان به خانواده
 اي، هسته واحد به خانواده نتيجه، در و كند مي خويشاوندي شبكة جانشين را اجتماعي

 بخش كه معناست به اين فردگرايي .شود مي تبديل است، استوار فردگرايي بر كه
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 بارةدر گيري تصميم مانند خانواده، اعضاي زندگي به مربوط هاي تصميم از اي عمده
 حكمدر  كه ،فردگرايي اين .كنند مي اتحاذ افراد خودرا  ازدواج و خانواده تشكيل
 عملي و گيري تصميم فرايند شود، مي تلقي خود سرنوشت بر افراد تر بيش كنترل
 اين از .كند مي متحول داد انجام مياين كار را  خانواده كه زماني با مقايسه در را ششدن
 با هاي ازدواج .است هماهنگ فردي هاي متصمي تحقق در تأخير با نوسازي آغاز ،رو

 لوكاس ؛2003 ،تورنتون و جنسن(اند  بسته هم باالتر ازدواج سن با      ًمعموال  آزاد انتخاب
 ،ها ازدواج نوع اين در زيرا؛ )1383 محموديان، از نقل به 1997 ،مالهوترا ؛1381 ،مير و

 است ازدواج شرف در    فرد  عهدة به ازدواج به مربوط    مات االز و ها هماهنگي از بسياري
 وقوع احتمال .است تري بيش زمان نيازمند      ًمعموال  ،تنهايي به امور، اين انجام و

 هاي نظام با مقايسه در اي هسته خانوادگي هاي نظام در شده تعيين پيش از هاي ازدواج
 وضعيت گسترده خانوادة افراد از هريك ازدواج زيرا ؛است تر كم گسترده خانوادگي

 در خانواده افراد ساير نتيجه، در .دهد مي قرار تأثير  تحت را خانواده آن افراد ساير
  .شوند مي سهيم ازدواج به مربوط امور انجام

 تـأثير  .اسـت  نوسـازي  مهـم  وردهـاي اره از يكي تحصيالت شدن  همگاني و گسترش
 بسياري در زنان، ازدواج سن ويژه به، ازدواج سن افزايش بر باال تحصيالت ميزان مند قدرت

ــات از ــان مطالع ــده داده نش ــميت( اســت ش ــگالن ؛2003 ،جاشــي ؛1980 ،اس  ؛1370 ،س
 تحصيالت افزايش .)1389 مهاجراني، از نقل به 2004 ،ميترا ؛2003 ،هالمن و كوييسومبينگ

 انتخاب ةنحو و زناشويي روابط از انتظار مانند ،ازدواج با مرتبط مهم عوامل از بسياري افراد
  .است داده قرار تأثير  تحت را همسر

 مرتبط مشكالت از بسياري و بيكاريباعث  جوان، افراد كار نيروي نامناسب جذب
 و دهد قرار تأثير  تحت را زناشويي وضعيت است ممكن مشكالت اين .شود مي آن با

 افتني تياهم يراستا در مشاغل تيوضع رييتغ. ندازديب تعويق به را جوانان ازدواج زمان
 حال در يكشورها در يشخص و يخانوادگ حوزة از خارج مشاغل و يعموم بخش

 به يابي دست آن، بر افزون. است كرده مشكل را خواه دل مشاغل به يابي دست توسعه،
 به يابي دست براي جوانان نيبنابرا است؛ يتخصص يها آموزش ازمندين مشاغل نيا

 تشكيل از ترس علت به و بيكاري از گريز آموزشي، گذاري سرمايه اقتصادي نتايج
 ،هالمن و كوييسومبينگ ؛1998 ،كالدول(د نانداز مي تعويق به را انشازدواج خانواده،

  ).1389 مهاجراني، از نقل به 2003
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  تحقيق نظري ارچوبهچ .3
 در تغييـر  و خـانواده  تشـكيل  ازدواج،زمينـة   درهاي گوناگون  نظريه بررسي و مطالعه از پس

 مدرنيزاسـيون  نظريات از تلفيقي با ه استشد سعي مطالعه اين در همسر، انتخابهاي  مالك
 همسر انتخابهاي  مالك و ازدواج به جوانان نگرش بررسي به گيدنز نوگرايي و گود ويليام

  .شود پرداخته
 .اسـت  گذاشته جاي بر را شثيراتأت اجتماعي و فردي سطح در نوگرايي و مدرنيزاسيون

 مدرنيزاسـيون  هـاي  شـاخص  تـرين  مهمميان  از .است ازدواج زمان ثيراتأت اين ترين مهم از
 اشـتغال  شغلي، هاي فعاليت و كار نيروي در وسيع يراتتغي تحصيلي، هاي فرصت گسترش

 هـاي  شـيوه  دليـل  بـه  كننـد  مي زندگي شهري مناطق در كه افرادي .است شهرنشيني و زنان
ـ  بـا  روسـتايي  منـاطق  در مقايسـه بـا   تر ضعيف اجتماعي كنترل نيز و متفاوت زندگي خير أت
 و تغييـر  مدرنيزاسـيون،  فراينـد  بـا  همـراه  بنابراين .)43: 1383 محموديان،(كنند  مي ازدواج

 نگـرش  تغييـر  تحـوالت  اين .نيست مستثني قاعده اين از نيز ازدواجو را شاهديم  تحوالتي
 را ازدواج مطلـوب  سـن  و خـواه  دل همسر مالك آن، كاركردهاي و خانواده تشكيلدربارة 
نگـاه   آن بـه  اجتمـاعي  و فرهنگـي  مقتضـيات  فراخـور  به اي جامعه هر در كه گيرد دربر مي

 ها ارزش در آمده وجوده ب هاي دگرگوني ةنتيج را ازدواج سن تغييرات نظريات اين .شود مي
ـ  مي ،است مدرنيسم معلول خود كه ،جوانان هاي نگرش و  نـي اسـت  گفت ،مجمـوع  در .ددان

 ،مطالعـه  ايـن  در خانواده تشكيل به جوانان نگرش محور و ازدواج زمان تغيير اصلي فرض
  .است ايراني ةجامع نوسازي و مدرنيته مسير در حركت

 .دهد مي نشان تحقيق تجربي مدل قالب در را پژوهش اين متغيرهاي ميان روابط زير نمودار

  

 به نگرش
 تشكيل
 و خانواده
 ازدواج

 عوامل
 ناخواسته

 عوامل
 خواسته

 تحصيالت

 مجرد از لذت بودن

 بافت و نگرش در تغيير
  فرهنگي و فكري

 مسئوليت نپذيرفتن

از تعهدات  نگراني
  متأهلي يزندگ
  توقعات بودن باال

  ديني هاي گرايش
 جنسيتي برابري

 هارسانهاستفاده از ميزان

  افراد جنسيت
ــعيت ــغل وضـ  و شـ

  درآمد
  طبقاتي هويت

  والدين سختگيري
  ازدواج تشريفات

ــت ــم حاكميـ  و رسـ
  خاص رسومات
 نفس به اعتماد
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  تحقيق روش .4
 نگرش با و مقطعي شكل به حاضر پژوهش .است پيمايش مطالعه اين در بررسي روش

 34 تا 18 مجرد مردان و زنانهمة  شامل طرح، اين آمارية جامع .استشده  انجام توصيفي
 امكان نمونهبودن  محدود دليل به كه جا آن از .استكشور  استانده  مراكز در ساكن سال

 هدف كه اين به توجه با طرفي از و ه استنداشت وجود ها استانة هم در آن كافي توزيع
 با كه شد تالش بنابراين؛ استاني يبرآورد نه ،است بوده )اي خوشه( ملي برآورد تحقيق
 كه باشد اي گونه به شده  مطالعه هاي استان انتخابة شيو نمونه، )بودن معرف( نمايايي حفظ

 ازيك هر از سپس وشوند  بندي خوشه جغرافيايية منطق متغير حيث از ها استاننخست 
 .شود انتخاب استان يك، باالست متغيرهاي حيث از همگن هاي استان شامل كه، ها خوشه
 روش .ه استآمد دست  به كوكران فرمول با كه است نفر هزار 3 شامل نمونه حجم
 روش با و است بوده نامه پرسش اطالعات گردآوري ابزار و اي چندمرحله گيري نمونه
  .است شده آوري جمع اطالعات حضورية مصاحب
  

  تحقيق هاي يافته .5
 حدودكه  است آن از حاكي اي زمينه و فردي متغيرهاي دربارة تحقيق توصيفي هاي يافته
 9/49 يعني ،)نفر 1511( ديگر نيمي و مردان درصد 1/50 يعني ،)نفر 1517( ها آن از نيمي
 سواد، نظر از .است سال 2/25 يانگو پاسخ سن ميانگين .دهند مي تشكيل زنان را درصد

 مدرك شاندرصد 5/31 ،بوده است ديپلم و دبيرستان يانگو پاسخ درصد 1/34 تحصيالت
 چنين هم .بوده است باالتر و ارشد كارشناسي سطح در درصد 2/7 تحصيالت و كارشناسي
  .است بوده راهنمايي و ابتدايي سطح در يانگو پاسخ درصد 2/5 تحصيالت

  
  ازدواج ضرورت دربارة جوانان نگرش 1.5
 ضـرورت  رسد مي نظر به جامعه، در ازدواج ميزان كاهش و ازدواج سن افزايش به توجه با

 .است مهمي و توجهدرخور  موضوع جوانان منظر از ازدواج امرنداشتن  ضرورت و داشتن
 زنـان  و مردان تفكيك به را ازدواج ضرورت دربارة يانگو پاسخ ديدگاه اگر اساس همين بر

 ضـرورت بـارة  در جوان مجرد پسران و دختران نظر كه رسيم مي نتيجه اين به ،كنيم بررسي
 امـري  كـردن  ازدواج كـه  انـد  داشـته  تأكيد زنان از بيش مردان و نيست سان يك ازدواج امر

  .است معنادار يآمار لحاظ از آمده، دست به يآمار جينتا اساس بر امرو اين  است ضروري



 خانواده تشكيل و همسر انتخاب ازدواج، به ايراني جوانان نگرش   10

  

  ازدواج ضرورت و جنسميان ة رابط بررسي. 1 جدول

 شرح
  جنس

  جمع
  زن  مرد

 0/67 2/64  7/69 موافق

 9/18 5/20 2/17 بينابين

 2/14 3/15 1/13 مخالف

 0/100 0/100 0/100 جمع

  59/10 دو يخ 
  059/0  كرامر آماره
  000/0 يمعنادار سطح

 امـري  كـردن  ازدواج كه اند موافق افراد تر بيش سني، هاي گروهة هم در هرچند چنين هم
آنـان   نگـرش  در معكـوس  تغييـر  جوانان سن افزايش با حال اين با است، الزم و ضروري
 ديدگاه در موجود تفاوت و ذيل جدول توزيع .شود مشاهده مي ازدواج امر ضرورت دربارة
 آمـاري  نتـايج  اسـاس  بـر  ،افـراد  زنـدگي  در ازدواج داشتن ضرورت دربارة سني هاي گروه

 دربـارة  تـر  سـن  كـم  جوانـان  بگوييم توانيم مي بنابراين ؛است معنادار آماري لحاظ از حاصل
  .كنند مي احساس تري بيش ضرورت كردن ازدواج

  ازدواج داشتن ضرورت و سنميان ة رابط بررسي. 2 جدول

 شرح
 سني گروه

  جمع
  سال 34-30  سال 29-26  سال 25-22  سال 18-21

 9/66 6/61 6/69 0/66 4/70 موافق

 9/18 6/20 4/17 8/20 7/16 بينابين

 2/14 9/17 0/13 2/13 9/12 مخالف

  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100 جمع

  -049/0  سامرز

 003/0  معناداري سطح
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  ازدواج مطلوب سن دربارة جوانان نگرش 2.5
 شكل هايشان ديدگاه و ها نگرش بر اساس افراد رفتارهاي از بسياري كه اين به توجه با

 نتـايج  .شـد  گرفتـه  نظـر  در ازدواج مطلـوب  سن ميانگينها  يكي از پرسش ،گيرد مي
كـرده   اعـالم  2/23 هـا  خـانم  براي و 6/27 آقايان براي را ازدواج مطلوب سنحاصله 

 و اجتمـاعي ـ   فرهنگـي  تغييـرات  ةهمـ  وجـود  بـا  ني اسـت گفت ،اساس اين بر. است
 بـراي  را بـاال  سـن  چنـان  هـم  جوانان ازدواج، سن افزايش بارةدر موجود هاي نگراني
 سن در ازدواج كه شود مي برداشت چنين ؛ بنابرايندانند نمي مناسب و مطلوب ازدواج

 در را داليلـش  بايـد  و نيسـت  جوانـان  آل ايـده  و مطلوب ،شود انجام مي هرچند باال،
  .كرد جوو جست ديگري عوامل

  ازدواج مطلوب سن حسب بر يانگو پاسخ نظر توزيع .4 جدول

  ميانگين  مطلوب سن

  6/27 آقايان

  2/23  ها خانم

  
  همسر انتخاب هاي مالك 3.5
 مالك تغيير گيرد مي شكل جوانان ازدواج دربارة روزها اين كه مباحثي از يكي

 به جوانان ازدواج سن درمؤثر  عوامل از خود ،امر اينو  بوده است همسر انتخاب
 شد خواسته جوانان از همسر انتخاب فعلي هاي مالك استخراج براي. رود مي شمار
نام  ،دارند اهميت همسر انتخابدر كه  ،اولويت بر اساس را اصلي معيار و مالك سه

 به و 2 وزن دوم اولويت به ،3 وزن اول اولويت به ،پرسش اين تحليل براي .ببرند
 0 طيف روي بر امتيازي گزينه هر براي اساس اين بر وشد  داده 1 وزن سوم اولويت

  .شد محاسبه 100 تا
 2/13 كسـب  بـا  مناسـب  درآمـد  و شغل داشتن ،آمده دست بههاي  يافته به توجه با
 و امتيـاز  6/12 بـا  تفـاهم  داشـتن  .داد اختصاص خود به را اولرتبة  امتياز 100 از امتياز

 خـود  بـه  را سـوم  و دومهـاي   رتبـه  امتيـاز  3/11 بـا  دامنـي  پاك و عفتبرخورداري از 
  .ندداد اختصاص



 خانواده تشكيل و همسر انتخاب ازدواج، به ايراني جوانان نگرش   12

  

  يانگو پاسخ نظر از همسر انتخاب هاي مالك بندي اولويت. 5 جدول
  )تر بيش اولويت و يتماه = باالتر امتياز(

 امتياز
 نسبت

 كل به

 كل
 امتياز

 تعداد
گ پاسخ
 و

 بندياولويت

 اولاولويت دوماولويت سوماولويت  مالك

  درصد  تعداد  درصد تعداد  درصد  تعداد

2/13 2347 1034 231  0/8 293  9/9 510 9/16 

 داشتن
 و شغل
 درآمد
  مناسب

6/12 2243 1059 286 9/9 362 2/12 411 7/13 
 تفاهم
  داشتن

3/11 2013 969 254 8/8 386  0/13 329 9/10 

برخوردار
 عفت از ي

 و
 دامني پاك

2/10 1818 982 393 6/13 342 5/11 247 2/8 

 وجود
 و عالقه

  صميميت

8/9 1748 837 232 0/8 299 1/10 306 2/10 

 برخورداري
 جذابيت از

  ظاهري

7/8 1550 692 147 1/5 232 8/7 313  4/10 

 داشتن
 تناسب
 و فرهنگي
 اجتماعي
 ها خانواده

3/8 1482 891 467 16.1 257 7/8 167 6/5 

 داشتن
 اخالق
 و خوب

 پسنديده

8/6  1212 663 273 9.4 231 8/7 159 3/5 

 اصالت
 خانوادگي
  داشتن
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8/5 1041 402 51 1.8 63 1/2 288 6/9 
 سن داشتن

  مناسب

4/5 960 519 184 6.4 229 7/7 106 5/3 

 داشتن
 تحصيالت

  باال

2/5 936 513 209 7.2 185 2/6 119 0/4 

 بند پاي
 به بودن
 هاي ارزش

 مذهبي

7/2 485 300 167 5.8 81 7/2 52 7/1 
 بودن موافق

 خانواده

 2ساير 1/0  2  1/0  2 0.1  2 6 12 1/0

  جمع 0/100  3009 0/100  2962  0/100  2896 8867 17847 0/100

 كه دهد مي نشان مرد و زن تفكيك به همسر انتخاب مالك و معيار ترين مهم بررسي
 اهميت داشته ها مالك ساير از بيش زن يانگو پاسخ منظر از مناسب درآمد و شغل داشتن
 .اند دانسته معيارها ساير از تر مهم را دامني پاك و عفت داشتن مردان كه  حالي در؛ است
 متفاوت تحصيالت ميزان با جوانان ميان در همسر انتخاب معيار ترين مهم چنين هم

 مشابه تحصيلي هاي گروهة هم در همسر انتخاب براي اول اولويتكه  است آنة دهند نشان
 ميزان هر با يانگو پاسخ منظر از مناسب درآمد و شغل داشتن كه طوري به ؛است بوده

 از آمده، دست به آماري نتايج بر اساس و است شده مطرح اولويت ترين مهم تحصيالت
  .نيست معنادار آماري لحاظ
  
  همسر انتخاب در افراد نظر اهميت 4.5

 و نيوالد شنهاديپ ،انتخاب ،ازدواج اريمع و يسنت ريغ و يسنت ازدواج اصطالحروزها  نيا
 از يكي عبارتي به. است شده باب جوان فرد خود قيطر از همسر انتخاب و ترها بزرگ
 نظر همسر انتخاب زمان در جوانانآيا براي  كه است اين ازدواجحوزة  ةشد مطرح موارد
 از ،اساس همين بر. گيرند تصميم مي خصوص  اين در تنهايي به يا دارد اهميت ديگر افراد

 آينده همسر انتخاب در كسي چه نظر ،كنيد ازدواج باشد قرار اگر« :شد پرسيده جوانان
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 يانگو پاسخ از نيمي از بيش نشان داد آمده دست به نتايج »دارد؟ اهميت تر بيش شما براي
 در .دارد اهميت تر بيش ازدواج در شانمادر و پدر نظر كهاند  داشته اظهار )درصد 4/53(

 اهميت حائز همسر انتخاب مورد در خودشان نظر     ًصرفا  اند گفته نيز درصد 38 ،مقابل
 در درصد 7/2 با دوستان و درصد 9/2 با فاميل جمله از ،افراد ديگر نظر اهميت .است
  .اند گرفته قرار بعدي هاي رتبه

  همسر انتخاب در افراد نظر اهميت حسب بر يانگو پاسخ نظر توزيع. 8 جدول

  معتبر درصد  درصد  فراواني  شرح

 7/53 4/53 1617 مادر و پدر

 1/38 38  1147 خودم فقط

 9/2 8/2 83 فاميل

 7/2 6/2 80 دوستان

  5/2  5/2  78  ساير

 - 8/0 23  جواب بدون

 0/100  0/100 3028 جمع

  
  نكردن ازدواج داليل 5.5
 داليلي چه كه اين ونكردن  ازدواج داليل ،جامعه سطح در  ازدواج ميزان كاهش به توجه با

 يانگو پاسخ از .شد بررسي جوانان ديدگاه از نكنند ازدواج تاكنون است شده باعث
 .كنند اشاره اولويت ترتيب به ،بوده ازدواجشان مانع كه ،اصلي دليل سه به كه شد خواسته
 سوم اولويت به و 2 وزن دوم اولويت به ،3 وزن اول اولويت بهپرسش  اين تحليل براي
 100 تا 0 طيف روي بر امتيازي گزينه هر براي اساس اين بر سپس وشود  مي داده 1 وزن

 كسب با خواه دل همسر نيافتن جوانان، سوي از شده مطرح داليلميان  از .شود مي محاسبه
 6/15 با شغل نداشتن .است داده اختصاص خود به را اولرتبة  امتياز 100 از امتياز 7/18

 خود به را سوم و دومهاي  رتبه امتياز 11 با مشترك زندگي هزينة بودن باال و امتياز
 .اند داده اختصاص
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 يانگو پاسخ نظر ازنكردن  ازدواج داليل بندي اولويت. 9 جدول

 )تر بيش اولويت و يتماه = باالتر امتياز(

 امتياز
 به نسبت
 كل

 كل
 امتياز

 تعداد
 گو پاسخ

 يبند تياولو

 اول تياولو دوم تياولو سوم تياولو ليدال

  درصد  تعداد  درصد تعداد  درصد  تعداد

7/18 3269 1440 292 8/10 467 2/16 681 7/22 
 همسر نيافتن
 خواه دل

 شغل نداشتن 8/24  745 5/6 186 3/4 116 1047 2723 6/15

0/11 1918 919 223 3/8 393 7/13 303 1/10 

 بودن باال
 زندگي هزينة

 مشترك

4/7 1296 662 218 1/8 254 8/8  190 3/6 

 هزينة بودن باال
 تشريفات
 ازدواج

8/6 1190 615 210 8/7 235 2/8 170 7/5 

 بودن باال
 توقعات
 و ها خانواده
 ها آن مخالفت

2/6 1090 622 272 1/10 232 1/8 118 9/3 
 از ترس
 ناموفق ازدواج

1/6  1072 609 274 2/10 207 2/7  128 3/4 
 به اعتمادي بي

 مخالف جنس

0/6 1049 562 208 7/7 221 7/7 133 4/4  
 در بودن مردد

 گيري تصميم

8/4 836 490 226 4/8 182 3/6 82 7/2 

 بودن باال
 انتظار سطح
 مقابل طرف

5/4 788 367 92 4/3 129 5/4 146 9/4 

 برادر داشتن
 خواهر يا

 مجرد تر بزرگ

1/4 710 365 124 6/4 137 8/4 104 5/3 
 انگيزة نداشتن
 الزم عاطفي
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5/3 616 368 181 7/6 126 4/4  61 0/2 

 از ترس
 يها تيمسئول

  يزندگ

2/3 552 368 231 6/8  90 1/3  47 6/1 
 هاي محدوديت

 متأهلي زندگي

6/0 110 38 2  1/0 0  0  36  2/1 
 مشغول

  بودن ليتحص
 كم سن 1/1  32  1/0  2 2/0  5 39 105 6/0

 3ريسا 9/0  28  6/0  16 9/0  23 67 139 8/0

  جمع 0/100 3004 0/100 2877  0/100 2697 8578  17463 0/100

 و ازدواج موانع متغيرميان ة رابط ازدواج، موانع بيان در افراد جنسيت اهميت به توجه با
 مانع را شغل نداشتن مرد، يانگو پاسخ درصد 4/40كه  دهد مي نشان يانگو پاسخ جنس
 اصلي مانع زن، يانگو پاسخ از درصد 1/34 كه  حالي در .اند كرده مطرح ازدواجشان اصلي
 براي آقايان اصلية دغدغ رسد مي نظر به .اند كرده بيان شان خواه دل همسر نيافتن را ازدواج
 خواه دل و مناسب يهمسر يافتن ها خانم مورد در و است مناسب درآمد و شغل ازدواج
 بارةدر مردان و زنانميان  شده مشاهده تفاوت دهد مي نشان نتايج .است تري مهمة دغدغ
 اصلي دليل و تحصيالت ميزانة ميان رابط ادامه در .است بوده معنادارنكردن  ازدواج دليل

 داراي يانگو پاسخ ميان درداد  نشان آمده دست به نتايج شد و بررسي نيزنكردن  ازدواج
 شده انبي ازدواج اصلي مانع خواه دل همسر نيافتن باالتر، و كارشناسي تحصيلي مدرك
 ،نكردن ازدواج اصلي دليل ،آن از تر كم و ديپلم فوق يانگو پاسخ ميان در كه حالي در؛ است

 تحصيلي مقاطع با يانگو پاسخميان  شده مشاهده تفاوت .است شده اظهار شغل نداشتن
ة جامع به خطا درصد يك لحاظ با و بوده معنادارنكردن  ازدواج دليل مورد در متفاوت
  .استپذير  تعميم آماري
  
  ازدواج قصد 6.5

 دارند ازدواج قصد حاضر حال در يانگو پاسخ از تعداد چه كه اين بررسي به ذيل جدول
 ازدواج قصد اند كرده اعالم جوانان از درصد 2/72 كه است آن گر بيان نتايج است؟ پرداخته
 .ندارند ازدواج قصد اند  كرده اعالم يانگو پاسخ درصد 7/27 مقابل در .دارند
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  ازدواج قصد داشتن حسب بر يانگو پاسخ توزيع. 12 جدول
  معتبر درصد درصد فراواني شرح
 3/72 2/72 2187 بله

 7/27 7/27 839 خير

 - 1/0 2 جواببدون

 0/100 0/100 3028 جمع

  
  ازدواج براي گيري تصميم در اقتصادي شرايط نقش 7.5
 شـرايط  كـه  صـورتي  در شـد  پرسـيده  نداشتند ازدواج قصد قبلپرسش  در كه جواناني از

 كـه  اسـت  آن گر بيان نتايج؟ كرد خواهند ازدواج آيا ،شود فراهم شانازدواج براي اقتصادي
 ،ديگـر  عبـارت  بـه  و اقتصـادي  مسائل شدن مرتفع صورت در يانگو پاسخ از درصد 52.9
 1/47 كـه  سـت ا حـالي  در ايـن  .انـد  ازدواج به حاضر اقتصادي مناسب شرايط شدن فراهم
 مشـكل  اگـر  حتـي  انـد  گفتـه  )آمـاري ة نمون كل از درصد 9/12 معادل( يانگو پاسخ درصد
 اقتصادي مشكل افراد، از تعداد اين واقع در .كرد نخواهند ازدواج هم باز ،شود رفع شان مالي
 يا كردن ازدواج در هم مناسب اقتصادي شرايط و دانند نمي نكردنشان ازدواج اصلي مانع را

 .ندارد ثيريأت نكردنشان ازدواج

  اقتصادي شرايط شدن فراهم با ازدواج براي تصميم حسب بر يانگو پاسخ توزيع. 13 جدول
  معتبر درصد درصد فراواني شرح
 9/52 5/14 440 بله

 1/47 9/12 391 خير

  -  3/0 8 جواببدون
 - 3/72 2189 شودنميمشمول

 0/100 0/100 3028 جمع

  
  شوهر و زن سني ةفاصل 8.5
 و سـن  نداشـتن  اهميـت  شود مي مطرح جوانان نگرش در تغييردربارة  كه مواردي ديگر از

 زمينه اين در جوانان ديدگاه بر اساس آمده دست به نتايج .است مرد و زنميان  سني ةفاصل
 كـه  انـد  داشته اظهار مرد و زن سنية فاصل بارةدر افراد درصد 2/64 كه است آن ةدهند نشان
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 از بايـد  زن دارنـد  اعتقـاد  افـراد  درصـد  7/0فقـط   و باشـد  تر كوچك شوهرش از بايد زن
 و زن سني تفاوت عامل ندمعتقد يانگو پاسخ درصد 9/22 مقابل در .باشد تر بزرگ شوهرش

 بنـابراين ؛ باشـد  تر بزرگ يا تر كوچك شوهرش از زن كه كند نمي يفرق وندارد  اهميت مرد
 سـني ة فاصل حفظ و درم از زن بودن تر كوچك ديدگاه هم هنوزكه  است آن گر بيان ها يافته
 .است غالب ايراني جوانان ميان در

  شوهر و زن سنية فاصل بر حسب يانگو پاسخ نظر توزيع. 14 جدول

  معتبر درصد  درصد  فراواني شرح

 4/64 2/64 1945 باشدتربزرگزنازبايدمرد

 7/0 7/0 22 باشدتربزرگمردازبايدزن

 6 9/5 180 باشندسنهمبايدزنومرد

 6 9/5 180 باشدتربزرگمرداززناگرندارداشكالي

 9/22 9/22 692 نيستمهمچندانسن

 - 3/0 9 جواببدون

 0/100  0/100 3028 جمع

  
  گيري نتيجه و بحث .6

   :از ندا عبارت آيد به دست مي مقاله اين ي كه ازنتايج ترين مهم
بـه   ،مقابل در و اند دانسته يضرور زندگي در را ازدواج امر يانگو پاسخ درصد 7/66. 1
 كـه  سـت ا حـالي  در اين .نيست الزمكردن امري ضروري و  ازدواج افراد درصد 1/14باور 
 سـن  افـزايش  با حال اين با .اند كرده تأكيدبر ضروري بودن امر ازدواج  زنان از بيش مردان
  بدين؛ شود مشاهده مي ازدواج امر ضرورت دربارة جوانان نگرش در معكوس تغيير جوانان
 به توجه با .شود مي ديده تر بيش تر سن كم جوانان ميان دركردن  ازدواج ضرورت كه ترتيب
 ايـن  بـه  اجتمـاعي  و فرهنگي گذاران سياست است ضروري ،ازدواج به مردان مثبت نگرش
خـالف   يافتـه  ايـن  .كنند فراهم ازدواج براي را مناسب بستر وباشند  داشته ويژه توجه مهم
 را امـر  ايـن  بـه  توجـه  و اسـت  ،ندارنـد تمايـل   ازدواج به جوانان كه ،شود مي تصور چه آن

  .كند مي ضروري دوچندان
 و 6/27 آقايـان  ازدواج براي مطلوب سن ميانگين ،اند ي كه بررسي شدهجوانان نظر از. 2
 ايـن  در ازدواج به جوانان آمادگي از حاكي نيز امر اين .است شده اعالم 2/23 ها خانم براي
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 در ايراني جوانان آيا كه شود آزموده نيز امر اين هايي پژوهش طي است بهتر البته .است سن
   .خير يا اند رسيده فكري بلوغ به سن اين

 داشتن ،اولويت ترتيب به ايراني نناجوا نظر از همسر انتخاب  هاي مالكترين  مهم. 3
 چنين هم .است دامني پاك و عفت از برخورداري و تفاهم داشتن مناسب، درآمد و شغل
 و شغل داشتن كه طوري به ؛است تفاوتم مردان و زنان ميان در همسر انتخاب هاي مالك
  حالي در ؛است اهميت داشته ها مالك ساير از بيش جوان هاي خانم منظر از مناسب درآمد

ة عصار بودن محور خانواده .اند دانسته ين مالكتر مهم را دامني پاك و عفت داشتن مردان كه
  .است همسر انتخاب هاي مالك به جوانان توجه
 و پدر نظر كه اند داشته اظهار )درصد 4/53( شده بررسي جوانان از نيمي از بيش .4

 اند گفته نيز درصد 38 مقابل در .دارد اهميت همسر انتخاب در سايرين از بيش مادرشان
 افراد درصد 2/64 چنين هم .است اهميت حائز همسر انتخاب مورد در شانخود نظر     ًصرفا 
 در .باشد تر كوچك شوهرش از بايد زن كه اند داشته اظهار مرد و زن سنية فاصل دربارة
 فرقي و مهم نيست مرد و زن سني تفاوت عامل يانگو پاسخ درصد 9/22 به باور مقابل
  .باشد تر بزرگ يا تر كوچك شوهرش از زن كه كند نمي

 بودن باال و شغل نداشتن خواه، دل همسر نيافتنرا  ازدواج موانعشده  بررسيجوانان . 5
 گو پاسخ آقايان دليل ترين مهم كه ستا حالي در اين .اند بيان كرده مشترك زندگي هزينة
 ،ها خانم دليلترين  مهم و مناسب شغل نداشتن اند، نكرده ازدواج زمان اين تا كه اين براي
 بيانگيري  نكتة نتيجه نخستين در چه آن به توجه با .است بوده شان خواه دل همسر نيافتن
 برخي البته .بزدايند شدهايجاد  مانع در حكم جوانان ذهن در چه آن بايد امر والنئمس ،شد
 ذهني، است مانعي كه چرا؛ دارداي  رسانه گفتمانگيري  شكل به احتياج نيز موانع اين از

 در را جديدي روال و روند تصويريسازي  برنامه با كه جامعه از شده رسوب واي  كليشه
  .خواهد داشت پي

 ساير از تر بيش خانوادگي هنجارهاي كه ،ايران نظير جوامعي در كه جا آن از ،نهايت در
 به توجه با حال عين در و رود مي شمار به مهم نهادهاي از خانواده نهاد و يندپابرجا جوامع

 فكري بافت و نگرش در تغيير ،آن پي در و آكادميك تحصيالت ةيندافز رشد امروزه كه اين
 سبك اقتصادي، فشارهاي ازدواج، هاي مسئوليت از ترس ،ازدواج دربارة جوانان فرهنگي و

 ويژه به و پسران توقع سطح افزايش ،ترتيب همين به و تر طلبانه لذت و فردگرايانه زندگي
 ازدواج در عقالني و سنتي روابط جاي  به محورانه عشق و عاطفي روابطي داشتن از دختران

 نگرش در ثيرگذارأت و كننده تعيينموارد  از توانند مي موارد اين همگي را شاهديم؛ بنابراين
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 خانواده تشكيل و ازدواج ني استگفت مجموع در .باشند ازدواج و خانواده تشكيل به جوانان
 هنجارهاي و ها ارزش اجتماعي، تغييرات اين جريان در .است تحول و تغيير حال در

 چنين هم خانواده، تشكيل همسرگزيني، هاي شيوه بنابراين ؛كند مي تغيير هم اجتماعي
 براي است الزم ؛ پسشد خواهد دگرگون هم شانمناسبات و شوهر و زن انتظارات

 نظر در با جامعه در ريزي برنامه و گذاري سياست هرگونه ،اي مسئله هر ايجاد از گيري پيش
  .شود انجام تغييرات اين گرفتن
  
  ها نوشت پي

 

  ي  ج                                                                                     اين مقاله حاصل تالش جمعـي پژوهشـي بـا همـين عنـوان اسـت كـه در مركـز افكارسـن           .  1
                                                 به اين وسيله از آقايـان مهـدي رفيعـي، معصـوم       .                   به انجام رسيده است  )      ايسپا (                 دانشجويان ايران

   .   كنم    مي           محمدي تشكر           يث ميرزا                                زاده و دكتر علي جنادله و خانم حد                     آقازاده، رحيم يعقوب
        نخواهم        ازدواج     ً اصالً   و       ظاهري      لحاظ    از      سطحي    هم  ،     فكري        استقالل                      ساير موارد شامل داشتن   .  2

     .   است     كرد
  ،       جسـمي         مشـكل    ،       جامعـه     در        فسـاد   و             بنـدوباري     بي   ،    مسكن   ،      سربازي      خدمت                ساير موارد شامل   .3

        فقـدان     ،        نداشـتن           آمـادگي    ،      شخصـي         داليـل                        ، مشـكالت خـانوادگي،          تحصـيالت      سطح       اختالف
   و     فرد        انتخاب    در        والدين    با     نظر       اختالف  ،      آگاهي  نا  ،        نافرجام     عشق   ة    تجرب  ،   ها      خانم       پذيري         مسئوليت
   .   است                  و نداشتن خواستگار        ندارم      دوست   ،     شرايط
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