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مقدمه
ازدواج مبنای تشکیل خانواده ،اولین و مهمترین واحد

کانادا و استرالیا قومیت نقـش کلیـدی در ادبیات تحقیق و

اجتماع است ( )1و از مهمترین رسوم معمول در تمام

مطالعات باروری را دارد درحالیکه در کشورهای اروپای

جوامع بوده که به دلیل نقش مهم آن در فراهمکردن

غربی بهندرت مورد مطالعه قرار گرفته است ( .)10در

ساختار و زیربنای تشکیل خانواده و گسترش نسل ،مهم-

کشورهای درحال توسعه نیز علیرغم این که عوامل قومی،

ترین و بنیادیترین مدل ارتباط معرفی شده است (.)2

فرهنگی نقش تعیین کنندهای در شکلگیری نگرشها و

ازدواج فقط نیاز جوانان نیست ،بلکه بهطورکلى نیاز اجتماع

رفتارهای جمعیتی دارند ،مطالعات و تحقیقات اندکی به

نیز هست .اگر یک جامعه بخواهد امنیت و سالمت خود را

بررسی و تحلیل رابطه قومیت و باروری پرداختهاند .کشور

حفظ کند ،باید سنت ازدواج در آن برقرار شود تا هر فردى

ایران از تنوع قومی زیادی در جامعه برخوردار است و در

به آرامش برسد ( .)3عوامل مختلفی مانند عوامل اجتماعی،

این زمینه مطالعات اندکی صورت گرفته است ( .)11بدیهی

فرهنگی ،مهاجرت ،شهرنشینی ،تحصیالت ،اشتغال و مذهب

است که فرهنگ ،سنن و آداب و رسوم و مذهب هر جامعه-

بر روی ازدواج تاثیر دارند که به آن الگوی ازدواج گفته می-

ای بر نحوه پرداختن آنها به رفتارهای اجتماعی آنها موثر

شود ( .)4در سالهای اخیر ،پدیده ازدواج که منشاء وقوع

است ( )12و با استفاده از رویکرد و ابزارهای کمی که اکثرا

والدت و باروری است و بهعنوان عامل بسیار موثر بر ساخت

با توجه به فرهنگ کشورهای دیگر طراحی شدهاند نمیتوان

سنی و جنسی جمعیت و افزایش آن محسوب میشود ،در

به ماهیت واقعی آنها پی برد .لذا تالش شد که با بررسی

کشور ما دستخوش تحوالت قابل توجهی شده است (.)5 ,6

دیدگاه دختران و زنان الرستانی بهعنوان یکی از اقوام که با

ازدیاد جمعیت دختر و پسر واقع در مدار ازدواج که بیش از

زبان و گویش خاص داشته و با مذاهب مختلف در کنار هم

یک سوم جمعیت کشور را تشکیل دادهاند از یک سو حاصل

زندگی میکنند عوامل قومی و فرهنگی موثر بر ازدواج و

افزایش شدید موالید دهه  60میباشد و از سویی دیگر

باروری در این منطقه تبیین شود .این مطالعه با هدف

بازتاب تحوالت واقعشده در حوزههای مختلف اقتصادی،

تبیین دیدگاه دختران جوان نسبت به ازدواج صورت گرفت.

اجتماعی و فرهنگی جامعه ،نظیر افزایش شهرنشینی و
باسوادی و بهویژه تحصیالت زنان ،و تمایل به کسب درآمد

روش کار

و شغل مناسب می باشد .افزایش سن ازدواج در کشور برای

این مطالعه به روش کیفی با رویکرد تحلیل محتوای

دولتمردان و جامعه محققین نگرانکننده گردیده است

استقرایی انجام شده است .شرکتکنندگان بر اساس نمونه

( .)7میزان باسوادی و بهویژه تحصیالت عالی ،یکی از مهم-

گیری هدفمند از بین افرادی که معیارهای ورود به مطالعه

ترین فاکتورهای مؤثر در تأخیر سن ازدواج است ( .)8با-

را داشتند انتخاب شدند .معیارهای ورود به مطالعه عبارت

توجه به شکلگیری رفتار باروری در زمینه و بستر قومی و

بود از :خانمهای سنین  18-29ساله در شرف ازدواج که

فرهنگی ،ابعاد هنجاری و ساختاری در تبیین تفاوتهای

جهت مشاوره ازدواج به مراکز بهداشتی شهرستان الر

قومی باروری دخیل است و فرضیه اثر قومی فرهنگی و

مراجعه می کردند ،توانایى تکلم به زبان فارسی .روش اصلی

تاثیر مستقل قومیت بر باروری را تأیید و حمایت نمودهاند

جمع آوری اطالعات ،مصاحبه بود که توسط پژوهشگر واحد

( .)9در کشورهای چندقومیتی مانند ایاالت متحده امریکا،

که دانشجوی بهداشت باروری با  20سال سابقه در محیط-
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تبیین دیدگاه دختران در سنین ازدواج نسبت به ازدواج

های درمانی و آموزشی صورت گرفت .سواالت مصاحبه با

منظور از بازنگری مشارکتکنندگان استفاده شد .برای

بررسی مقاالت مشابه و با مشورت با تیم پژوهش طراحی

ارزیابی قابلیت اعتماد ،تمام متن مصاحبه به همراه کدهای

شد .یافتهها از طریق مصاحبه فردی عمیق و چهره به چهره

و طبقات استخراج شده در اختیار همکار طرح قرار گرفت.

با  26نفر مشارکتکننده جمعآوری شد .از مشارکت-

بهمنظور رعایت مالحظات اخالقی ،قبل از شروع مصاحبه،

کنندگان خواسته شد هدف از ازدواج و ویژگی یک همسر

شرکتکنندگان از اهداف و اهمیت تحقیق آگاه شدند و با

ایدهآل را توضیح دهند .درصورتیکه پاسخ مشارکت-

رضایت آگاهانه در تحقیق شرکت نمودند .از آنها برای

کنندگان واضح نبود از آنها خواسته شد که بیشتر توضیح

شرکت در تحقیق و استفاده از ضبط صوت برای ضبط

دهند .مثال وقتی شما گفتید  ...منظورتون دقیقا چی بود

مصاحبهها اجازه گرفته شد و به آنها اطمینان داده شد که

میشه توضیح بدید؟ زمان مصاحبه  30- 40دقیقه و مکان

اطالعات بهدست آمده صرفاً در جهت اهداف تحقیق مورد

مصاحبه به دلخواه شرکتکنندگان بود .با اجازه مشارکت-

استفاده قرار میگیرد و در اختیار افرادی غیر از تیم

کنندگان مصاحبهها روی نوار کاست ضبط شده و بالفاصله

پژوهش قرار نمیگیرد .همچنین به شرکتکنندگان تأکید

بعد از اتمام مصاحبه ،پس از گوش دادن چندین باره متن

گردید که در هر مرحله ای از پژوهش میتوانند انصراف

مصاحبهها پیادهسازی و مورد آنالیز محتوا با رویکرد مرسوم

خود را از شرکت در پژوهش اعالم نمایند و مشخصات آنان

قرار گرفت .مصاحبهها تا رسیدن به حد اشباع ادامه یافت و

در طول تحقیق و بعد از آن به صورت محرمانه حفظ می-

بدین ترتیب  18مصاحبه با دختران 4 ،مصاحبه با مادران و

گردد.

 4مصاحبه با پدران صورت گرفت .ابتدا تمام مصاحبهها در
فرمت ورد تایپ ،سازماندهی و کدبندی شد و سپس بر-
اساس تفاوتها و شباهتهای آنان کدبندی محوری و
سپس کدبندی مرکزی صورت گرفت .برای اطمینان از

یافته ها
مشخصات دموگرافیک مشارکتکنندگان در جدول 1
نشان داده شده است.

صحت دادهها از گایدالین لینکلن و گوبا استفاده شد .به این
جدول  :1مشخصات دموگرافیک مشارکت کنندگان
متغییر

گروه

سن

16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60

13
4
1
1
1
0
2
2
2

جنس

زن
مرد

22
4
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توزیع فراوانی

درصد فراوانی
50
15,5
3,8
3,8
3,8
0
7,7
7,7
7,7
85
15
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توزیع فراوانی

درصد فراوانی

متغییر

گروه

23
23
54

تحصیالت

راهنمایی و متوسطه
دیپلم
دانشگاهی

6
6
14

31
69

شغل

شاغل
بیکار

8
18

در مورد دیدگاه دختران و والدین در شرف ازدواج ،دو

داشت و در درون مایه برآورده شدن نیازها ،نیازهای

تم کلی برآورده شدن نیازها ،عوامل خانوادگی استخراج شد

جنسی ،نیازهای اقتصادی ،عاطفی ،اجتماعی اولویت داشتند

که در درون مایه عوامل خانوادگی مسایل عقیدتی و

(جدول .)2

فرهنگی خانواده نقش مهمی در دید افراد نسبت به ازدواج
جدول  :2درون مایههای استخراج شده از دیدگاه شرکتکنندگان
درون مایه

زیر طبقه

کد اولیه

مسایل عقیدتی

کامل شدن دین
دستور رهبری

مسایل فرهنگی

رهایی از محدودیتها
عرف جامعه

نیازهای جنسی

هویت مادری
غریزه جنسی

نیازهای اقتصادی

خواستههای مالی
مشکالت مالی

نیازهای اجتماعی

عمومیت ازدواج
امنیت اجتماعی
هویت یافتن
کمک به سالمت جامعه

نیازهای عاطفی

نیاز به همدم
ترس از تنهایی

عوامل خانوادگی

برآورده شدن نیازها

 -1عوامل خانوادگی
 -1-1مسائل عقیدتی :مشارکتکنندگان اظهار داشتند
که ازدواج یکی از واجبات دین است که با انجام آن دین
کامل می شود و برخی دیگر تبعیت از والیت فقیه در امر
فرزندآوری را عامل اصلی در امر ازدواج دانستند.

اسرا  22ساله :جانم فدای رهبر ،دستور رهبره که
جمعیت شیعه رو زیاد کنیم.
رحیمه  52ساله (سیکل) :واجب است پس از رسیدن
به سن تکلیف ازدواج صورت بگیرد تا جوان به گناه نیفتد.
عبدالرضا  56ساله (لیسانس) :پسری که در سن  21و

فاطمه  19ساله :دستور اسالم هست .دینمون گفته که

 22سالگی تصمیم به ازدواج میگیره یعنی میخواد لذت-

یک رکعت نماز فرد متاهل از هزاران رکعت نماز آدم مجرد

های دنیوی رو با همسرش تجربه کنه و میخواد پاک

بهتر است.

بمونه.
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تبیین دیدگاه دختران در سنین ازدواج نسبت به ازدواج

لیال  46ساله (فوق لیسانس) :وقتی دختر ازدواج می-

سید رسول  60ساله (دیپلم) :آدم تا جوون هست باید

کنه خیال پدر و مادرا راحت هست که بچه به گناه کشیده

ازدواج کند چون وقتی سن فرد باالتر میره انتظارات و

نمیشه.

توقعاتش هم میره باال دیگه ممکنه اصال ازدواج نکند شاید

سید رسول  60ساله (دیپلم) :همین که جرات کرده و
اومده خواستگاری یعنی در خودش توانایی و عرضه اداره
یک زندگی رو دیده و ما هم باید به جوونا سخت نگیریم و
تا میتونیم کمکشون کنیم .باالخره ازدواج نصف دین
هست.
برخی از مشارکتکنندگان معتقد بودند ایمان و
اعتقادات مذهبی همسر عامل مهمی در دوام ازدواج است.
زهرا  18ساله :کسی که دیندار باشه زندگی باهاش
راحته چون بهت زور نمیگه ،بهت خیانت نمی کنه.
 -2-1مسائل فرهنگی :برخی از مشارکتکنندگان
ازدواج را راهی برای رهایی از محدودیتها میدانستند.
زهرا  20ساله :تا وقتی شوهر نداری اجازه هیچ کاری
نداری ،نمی تونی تنهایی بری جایی و غیره.
نرگس  17ساله :وقتی شوهر نداشته باشی مـردا بهـت
طمع میکنند (در معرض سوء استفاده جنسی قرار گرفتن)
ولی وقتی شوهر بکنی دیگه میدونند که صاحب داری.

 -2برآورده شدن نیازها
 -1-2نیازهای جنسی :برخی از مشارکتکنندگان
اظهار کردند که وجود غریزه جنسی و هویت مادری نهفته
در وجودشان افراد را به سوی ازدواج هدایت میکند.
نرجس  21ساله :دوست داشتم زود ازدواج کنم تا زود
هم بچهدار بشم.
معصومه  18ساله :توی این منطقه دخترا زودتر بالغ
میشن خوب طبیعی هست که بخوان زودتر هم ازدواج
کنند.
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هم فکر کنه که نیاز نداره.
 -2-2نیازهای اقتصادی :برخی از شرکتکنندگان به-
دلیل تامین نیازهای مالی و اقتصادی دوست داشتند ازدواج
کنند و برخی نیز بهدلیل مشکالت اقتصادی و نداشتن
حامی مجبور به ازدواج شده بودند.
ریحانه  17ساله :من این قدر تو زندگیم سختی دیدم
(مادرم خدمتگزاره و پدرم بیکار) که فقط دوست داشتم
شوهر کنم که برام خرج کنه ،لباس خوب برام بخره ،خوب
بخورم ،بگردم ،تفریح کنم بقیه چیزا مهم نیست.
مهرنوش  32ساله (فوقلیسانس) :فقط پول مهم هست
هر چی میخواد باشه .فقط پول داشته باشه که خرجت
کنه.
ساناز  20ساله :معلومه وقتی دختره  24ساله با مرد
 60ساله ازدواج میکنه فقط بهخاطر پولش زنش شده یا
وقتی زن  74ساله با مرد  38ساله ازدواج می کنه!! به-
نظرتون اینا عاشق هم شدند؟
مهناز  22ساله (لیسانس) :هرچی بهشون گفتم من
لیسانسم با سیکل نمیتونم ازدواج کنم قبول نکردند بابام
گفت اگر شوهر کنی یک نون خور کمتر میشه.
 -3-2نیازهای اجتماعی :مشارکتکنندگان اظهار می-
کردند که اجتماع برای یک دختر تنها امن نیست و در-
صورتیکه در سایه یک مرد زندگی کنند قطعا امنیت
بیشتری را تجربه خواهند کرد .برخی دیگر ازدواج را راهی
برای هویت یافتن و عدهای دیگر برای حفظ سالمت جامعه
ازدواج را الزم میدانستند.
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فاطمه  18ساله (دیپلمه) :همه دارن شوهر میکنند.
کمکم دارم میترسم .تا حاال حتی یک خواستگار هم

درد هم میخورند .نباید فکر کنند اگر ازدواج کنیم گرفتار
میشیم.

نداشتم .نکنه روی دست مامانم بمونم.
نرگس  20ساله (دیپلمه) :وقتی شوهر نداشته باشی
مردا بهت طمع میکنند ولی وقتی شوهر بکنی دیگه می-
دونند که صاحب داری.

بحث
مطالعه حاضر با هدف تبیین دیدگاه دختران در شرف
ازدواج و والدین آنها در مورد پدیده ازدواج انجام شد .با-

مهدی  49ساله (پدر ،لیسانس) :قبول کنید که من

وجود این که پدیده ازدواج یک رویداد استرسزا است و

یک پدرم و خیلی باید دقت کنم .بچهها جونن احساسی

برخی والدین تصور میکردند که ممکن است فرزندان

برخورد میکنن .بهنظرم تحصیالت خیلی مهم هست اون

آمادگی الزم برای این مسئولیت مهم را نداشته باشند و

هم عالی .باالخره میخوان با هم توی اجتماع زندگی کنن.

برخی دیگر معتقد بودند که ازدواج جوانان باید تسهیل

سارا  18ساله (دیپلمه) :االن همه توی سن پایین دارن

شود ،آنان باید در موقعیت ازدواج قرار بگیرند و با تجربه

ازدواج میکنن اگر کسی زود ازدواج نکنه یکجوری نگاش

کردن بلوغ و پختگی الزم را کسب کنند .پژوهشهای انجام

میکنن انگار ترشیده ولی وقتی ازدواج کنی نگاشون فرق

شده در کشورهایی مانند تانزانیا نشان داد که پدیده ازدواج

میکنه.

برای آنان بسیار مهم و استرسزا هست ( .)14 ,13در این

نیلوفر  20ساله (دیپلم) :دختر وقتی توی سن پایین

مطالعه گرچه بعضی از مشارکتکنندگان دوست داشتند در

ازدواج کنه سریعتر خودش رو با شوهرش وفق میده و با

شرایط بهتری مانند اتمام تحصیالت ،پیدا کردن شغل

زندگیش سازگار میشه .دختر زودتر بالغ و عاقل میشه.

مناسب و غیره ازدواج کنند ولی عواملی مانند فشارهای

شیرین  52ساله (مادر) :وقتی دخترو پسر توی سن

اجتماعی ،فرهنگی و نیازهای عاطفی و جسمی آنها مانع

پایین ازدواج کنن مشکالت و مریضیها هم کمتر میشه.

می شد که آنها در یک شرایط ایدهآل از نظر خودشان

 -4-2نیازهای عاطفی :مشارکتکنندگان یکی از دالیل

پذیرای ازدواج و مسئولیتهای بعدی آن شوند .پژوهش-

ازدواج را ترس از تنهایی و نیاز به همدم و مونس دانستند.

هایی که در زمینه مدرنیته و ازدواج صورت گرفته نشان

عاطفه  23سال (دانشجوی لیسانس) :آدم الزم داره با

میدهد با وجود افزایش باسوادی دختران در ایران ،بهدلیل

کسی دوست باشه حرفاشو باهاش بزنه ،درددل کنه ،همدم

نبود فرصت شغلی مناسب و یا مسایل اقتصادی هنوز

و همدلش باشه .با هم باشن.

شماری از ازدواجها در زمان نامناسب انجام میشود (.)15

لیال  29ساله (دانشجوی فوقلیسانس) :آدم باید خیلی

ایران یک کشور مسلمان است و شهرستان الر یک شهر

سخت نگیره چون بعد ممکن است شرایط جور نشه و

مذهبی محسوب می شود ،لذا پدیده ازدواج به لحاظ دینی،

تنهایی خیلی آدم رو اذیت میکنه .وقتی فکر میکنم می-

اخالقی ،فرهنگی ،اجتماعی و روانی اکیداً توصیه شده است.

بینم خواستگارهای قبلیم زیاد هم بد نبودند.

یافتههای این مطالعه نشان داد که ساختار خانواده و مسایل

فریبا  48ساله (مادر لیسانس) :زن و شوهر تکیهگاه هم

عقیدتی آن عامل مهمی در شکلگیری ازدواج است.

هستند .در زمان پیری ،بیکسی ،درماندگی و مریضی به

مشارکتکنندگان معتقد بودند برای یک زندگی زناشویی
موفق ،بدون خشونت و خیانت ،داشتن باورهای مذهبی
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قوی ضرورت دارد .فرهنگ نیز عامل مهم دیگر در شکل-

پایینتر ازدواج میکنند ( .)19یکی دیگر از فاکتورهای مهم

گیری ازدواج است ،در جامعه ایرانی و از جمله شهر الر،

در امر ازدواج ،پاسخ دادن به نیازها است .بعضی از

ازدواج هنوز بهعنوان عاملی که برای زنان هویت ایجاد می-

مشارکتکنندگان ازدواج را راهی برای رفع مشکالت مالی

کند ،شناخته میشود .این پدیده در مورد افراد با تحصیالت

خود دانسته و در نظر داشتند با ازدواج نیازهای اقتصادی

مختلف و در مناطق جغرافیایی متفاوت نیز صدق میکند.

خود را برطرف کنند .پژوهشهای مشابه ،فقر و عوامل

پژوهشهای انجامشده در این زمینه نشان میدهد که با

اقتصادی را بهعنوان دلیلی برای ازدواج بعضی دختران ذکر

وجود برخی عوامل اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی مؤثر در

کردهاند ( .)6مشارکتکنندگان در مطالعه حاضر ،ازدواج را

نگرش نسبت به ازدواج ،جوانان معتقدند ازدواج یک مرحله

راهی برای یافتن استقالل و هویت اجتماعی و مرحلهای

مهم از زندگی فرد است که بایستی به درستی صورت گیرد

مهم در انتقال از کودکی به بزرگسالی میدانستند .نتایج

و نباید دستکم گرفته شود و آنان ازدواج را راهی برای

سایر مطالعات هم حاکی از این است که دختران بر این

رسیدن به کمال میدانند .بهنظر افراد تحصیلکرده ،عوامل

باورند که ازدواج برای آنها احترام ،امنیت ،عشق و استقالل

فرهنگی و سنتها عامل مهمی در شکلگیری نحوه ازدواج

در تصمیمگیری در زندگی آینده را بههمراه خواهد داشت

میباشد ( .)16در مطالعه حاضر ،مادران بیان کردند که به-

( .)20نتایج مطالعه گلمهر و همکاران نشان داد پیامد

دالیل مسایل مذهبی و مشکالت اجتماعی ،تمایل دارند

فردی ازدواج موفق برای هر یک از همسران آن است که با

فرزندانشان زودتر ازدواج کنند .در مطالعه مطلبی و

حفظ استقالل خود بعد از ازدواج ،به شکوفاساختن

همکاران ( )2013که در آن با  60نفر در مورد ازدواج

استعدادهای خود میپردازند و عالیقشان را پیگیری می-

زودرس دختران در تبریز مصاحبه شده بود نشان داد که از

کنند ،به ادامه تحصیل و اشتغال میپردازند و مهارتهای

دیدگاه مشارکتکنندگان ،ازدواج تنها راه فرار دختران از

جدید میآموزند و درنهایت از اینکه به موفقیتهایی دست

مشکالت و محدودیتهای حاکم بر جامعه است ( .)17بر-

یافتهاند احساس بالندگی میکنند (.)21

اساس عقاید دینی با ازدواج نصف دین کامل میشود.

در مطالعه حاضر بهمنظور افزایش مقبولیت اطالعات از

مطالعه حضرتی و نوری نشان داد افرادی که جهتگیری

تریانگولیشن استفاده شده و به پدیده ازدواج از دیدگاه

مذهبی دارند نگرش مثبتتری به پدیده ازدواج داشته و

دختران و والدین توجه شده است .همچنین سعی شده

تمایل به ازدواج در آنان بیشتر است (.)18

نقطه نظرات دختران در سنین مختلف بررسی شود .پدیده

البته با استناد به نص صریح قرآن که "الیکلف اهلل

ازدواج تا حدودی وابستهبه فرهنگ جامعه است که نمی-

نفسا اال وسعها" اگر فردی در خود آمادگی تشکیل خانواده

توان به سایر جوامع تعمیم داد .نظربهاینکه برخی افراد

را نمیبیند میتواند از ازدواجکردن صرفنظر کند .در

اهداف کوتاهمدت و غیرمنطقی و گاها آرمانگرایانه داشتند؛

پژوهش حاضر والدین سعی میکردند تا دختران را به

درک نابخردانه آنان زنگ خطری برای افزایش طالق و

ازدواج تشویق کنند .افتخارزاده در پژوهش خود فرهنگ

نابسامانی خانوادهها بود .پیشنهاد میشود در پژوهشهای

خانوادگی ،محلی و قومی و ترس از بیآبرویی را مهمترین

بعدی آموزشهای مهارت زندگی در زمینه ازدواج مورد

عوامل رخداد ازدواج معرفی کرد ( .)6معموالً افرادیکه

بررسی دقیقتر قرار گیرد.

بیشتر به ارزشهای فرهنگی پایبند هستند در سنین
فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی ،دوره  ،24شماره  ،80زمستان 1400
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از محدودیتهای پژوهش حاضر این است که باتوجه به

سپاسگزاری

کیفیبودن مطالعه ،استنباط از نتایج آن باید با احتیاط

بدینوسیله از مشارکتکنندگان در این مطالعه و

صورت بگیرد .همچنین بهدلیل این که مشارکتکنندگان از

همچنین معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

دختران در شرف ازدواج و والدین و همراهان بودند که

تشکر و قدردانی میشود.

جهت مشاوره ازدواج به مراکز بهداشتی الر مراجعه کرده
بودند باید در تعمیم نتایج جوانب احتیاط را رعایت کرد.

مالحظات اخالقی
این مطالعه حاصل طرح تحقیقاتی مصوب شورای مرکز

نتیجه گیری
اگرچه عواملی چون وضعیت اقتصادی ،نیازهای جنسی

تحقیقات مطالعات باروری و سالمت زنان دانشگاه علوم
پزشکی

شاهرود

با

کد

کمیته

اخالق

و عاطفی ،اعتقادات دینی و دوستان نقش مهمی در گرایش

 IR.SHMU.REC.1395.79و کد طرح  9534می-

جوانان به ازدواج داشته است؛ ولی برخی والدین معتقد

باشد.

بودند برای سالمت جامعه و جوانان باید ازدواج آنان تسهیل
شود .نتایج پژوهش میتواند به سیاستگذاران کمک کند
که مداخالت متناسب با فرهنگ و عرف جامعه در جهت
ارتقای سالمت خانوادهها و جوانان ارائه دهند.

حمایت مالی
حمایت مالی این مطالعه را معاونت پژوهشی دانشگاه
علوم پزشکی شاهرود بر عهده داشته است.

تعارض منافع
هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.
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Abstract
Introduction: Marriage is an important social phenomenon that plays a critical role in the
dimensions of human life and their perspectives about marriage predict the actual behavior in
marriage, which is influenced by several factors; Therefore, this study was conducted to explain the
views of young girls towards marriage.
Material and method: This research is a study with a qualitative approach in which 18 girls about to
get married and 4 mothers, and4 fathers were selected based on purpose and with maximum
diversity. Data were collected using semi-structured interviews, organized in Word format, and
analyzed by conventional content analysis.
Results: 22 participants were female and 4 were male. Regarding the views of girls and parents
about marriage, the two themes of meeting needs, family factors, and subclasses of economic,
physical, emotional, social, cultural, and ideological factors were extracted. Most of theparticipants
had a positive view of the phenomenon of marriage and considered it an important factor in the
intellectual and social maturity of individuals and contributing to the health of society.
Conclusion: Although factors such as economic status, sexual and emotional needs, religious beliefs,
and friends have played an important role in young people's tendency to marry; some parents
believed that their marriage should be facilitated for the health of the community and the youth.
Keywords: Marriage, Girls' perspective, Qualitative Study
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