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 چکیده

نده کن بینیآنان در زمینه ازدواج پیش دیدگاه و دارد انسان زندگی ابعاد بر حساسی مهمی است که نقش پدیده اجتماعی ازدواج: مقدمه

 صورت ازدواج نسبت به جوان دختران دیدگاه تبیین هدف با مطالعه این لذا است؛ متعدد عوامل از متأثر که بوده ازدواج در واقعی رفتار

 .گرفت

به صورت مبتنی پدر  4 و مادر 4 ،دختر در شرف ازدواج 18در طی این پژوهش است که این پژوهش یک مطالعه کیفی  :هامواد و روش

شد. سپس  یسازمانده ورددر فرمت  و آورییافته جمعها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاربا حداکثر تنوع انتخاب شدند. داده بر هدف و

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  مرسوم  با روش تحلیل محتوای  هاداده

شدن درون مایه  دو ،در شرف ازدواج نیدختران و والد هدگاینفر مرد بودند. در مورد د 4کنندگان زن و از مشارکت نفر 22: هاافتهی

 دید اکثرا ی استخراج گردید.دتیعق و یعوامل فرهنگی، ، اجتماعی، عاطفی، جسمیاقتصاد یازهاین و زیر طبقات عوامل خانوادگی، ازهاین

 دانستند. یبه سالمت جامعه مافراد و کمک  یو اجتماع یدر بلوغ فکر یو آن را عامل مهم هداشتنسبت به پدیده ازدواج  مثبت

جوانان  شیدر گرا یو دوستان نقش مهم ینیو اعتقادات د یو عاطف یجنس یازهاین ،یاقتصاد تیچون وضع یچه عواملاگر :یریگجهینت

 شود.  لیازدواج آنان تسه دیسالمت جامعه و جوانان با یمعتقد بودند برا نیوالد یبرخ یبه ازدواج داشته است؛ ول

 

 یفیدختران، مطالعه ک دگاهیازدواج، د :یدیلک کلمات
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مقدمه
 واحد نیترمهم و اولین، خانواده تشکیل مبنای ازدواج

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

 کردنفراهم در آن مهم نقش دلیل که به بوده جوامع

-مهم نسل، گسترش و تشکیل خانواده زیربنای و ساختار

 .(2) است شده ارتباط معرفی ین مدلتردیبنیا و ترین

 اجتماع نیاز کلىطوربه بلکه نیست، جوانان نیاز فقط ازدواج

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

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

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

مذهب  و گی، مهاجرت، شهرنشینی، تحصیالت، اشتغالفرهن

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

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

 ساخت بر موثر بسیار عامل عنوانهب است و باروری و والدت

 در شود،می محسوب آن افزایش و جمعیت جنسی و سنی

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

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

 حاصل از یک سو اندداده تشکیل را کشور جمعیت سوم یک

 دیگر سویی از و دباشمی 60 دهه موالید شدید افزایش

اقتصادی،  مختلف هایحوزه در شدهواقع تحوالت بازتاب

 و شهرنشینی افزایش جامعه، نظیر فرهنگی و یاجتماع

 درآمد کسب به زنان، و تمایل تحصیالت ویژهبه و باسوادی

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

 است گردیده کنندهنگران محققین جامعه و مرداندولت

-مهم ویژه تحصیالت عالی، یکی ازمیزان باسوادی و به. (7)

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

 و ومیبستر ق و هزمین در اروریب اررفت گیریشکل به توجه

 هایتفاوت تبیین در و ساختاری اریهنج ادابع ی،فرهنگ

و  یفرهنگ  ومیقاثر  فرضیه است و دخیل باروری قومی

 داندهنمو تحمای و دتأیی را اروریبر ب تقومی تاثیر مستقل

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

 و تحقیق ادبیات کلیـدی در نقـش قومیت و استرالیا کانادا

 اروپای کشورهای در کهحالیدر دارد را باروری مطالعات

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

قومی،  لعوام هک نای یرغمعل زنی عهتوس حالدر کشورهای

و  اهرشنگ ریگیکلش در ایدهکنن ینتعی شنق ینگفره

 هب دکیان اتتحقیق و اتمطالع د،دارن جمعیتی رفتارهای

کشور  .اندپرداخته باروری و تقومی هرابط لتحلی و یبررس

 در ت واس ورداردر جامعه برخ ادیزی ومیق تنوع از ایران

(. بدیهی 11) است گرفته صورت ات اندکیمطالع هزمین نای

-معهاه فرهنگ، سنن و آداب و رسوم و مذهب هر جاست ک

ای بر نحوه پرداختن آنها به رفتارهای اجتماعی آنها موثر 

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

توان اند نمیی شدهبا توجه به فرهنگ کشورهای دیگر طراح

 یبه ماهیت واقعی آنها پی برد. لذا تالش شد که با بررس

از اقوام که با  یکیعنوان هب یدختران و زنان الرستان دگاهید

 هم کنار در مختلف مذاهب با وخاص داشته  شیگو زبان و

موثر بر ازدواج و  یفرهنگ و یقوم عوامل کنندیم یزندگ

این مطالعه با هدف . شود نییمنطقه تب نیدر ا یبارور

 .رفتتبیین دیدگاه دختران جوان نسبت به ازدواج صورت گ

 

 کار روش

رویکرد تحلیل محتوای کیفی با  به روش مطالعهاین 

بر اساس نمونه  کنندگانشرکت .انجام شده است استقرایی

گیری هدفمند از بین افرادی که معیارهای ورود به مطالعه 

را داشتند انتخاب شدند. معیارهای ورود به مطالعه عبارت 

ازدواج که  شرف درساله  18-29های سنین خانم از: بود

 الر شهرستان یجهت مشاوره ازدواج به مراکز بهداشت

روش اصلی  زبان فارسی. به تکلم ، توانایىکردند یم مراجعه

بود که توسط پژوهشگر واحد  مصاحبه ،جمع آوری اطالعات

-سال سابقه در محیط 20دانشجوی بهداشت باروری با که 
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 با مصاحبه سواالت های درمانی و آموزشی  صورت گرفت.

 یطراح پژوهش میت با مشورت با و مشابه مقاالت یبررس

و چهره به چهره  ها از طریق مصاحبه فردی عمیقتهیاف .شد

-آوری شد. از مشارکتکننده جمعنفر مشارکت 26با 

کنندگان خواسته شد هدف از ازدواج و ویژگی یک همسر 

-پاسخ مشارکت کهصورتیآل را توضیح دهند. دردهای

ها خواسته شد که بیشتر توضیح اضح نبود از آنکنندگان و

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

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

-مشارکت اجازه کنندگان بود. بامصاحبه به دلخواه شرکت

 بالفاصله و شده ضبط کاست روی نوار هامصاحبه کنندگان

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

 محتوا با رویکرد مرسوم مورد آنالیز و سازیپیاده هامصاحبه

ها تا رسیدن به حد اشباع ادامه یافت و مصاحبه گرفت. قرار

و  مادران با مصاحبه 4 ،مصاحبه با دختران 18 بیترت نیبد

در ها صورت گرفت. ابتدا تمام مصاحبه انمصاحبه با پدر 4

-و سپس بر کدبندی شدسازماندهی و  ،پیتافرمت ورد 

های آنان کدبندی محوری و ها و شباهتاساس تفاوت

فت. برای اطمینان از سپس کدبندی مرکزی صورت گر

از گایدالین لینکلن و گوبا استفاده شد. به این  هاصحت داده

استفاده شد. برای  کنندگاناز بازنگری مشارکت منظور

تمام متن مصاحبه به همراه کدهای  ،لیت اعتمادارزیابی قاب

و طبقات استخراج شده در اختیار همکار طرح قرار گرفت. 

 شروع مصاحبه، از قبل اخالقی، مالحظات رعایت منظوربه

 با و آگاه شدند تحقیق اهمیت و اهداف از کنندگانشرکت

 ها برایآن از نمودند. شرکت تحقیق در آگاهانه رضایت

ضبط  برای صوت ضبط از استفاده و قیقتح در شرکت

که  شد داده اطمینان هاآن به و شد گرفته اجازه هامصاحبه

مورد  تحقیق اهداف جهت در صرفاً آمده دستهب اطالعات

 تیم از غیر افرادی اختیار در و گیردمی قرار استفاده

 تأکید کنندگانشرکت به همچنین .گیردنمی پژوهش قرار

 انصراف توانندمی پژوهش از ای رحلهم هر که در گردید

 آنان مشخصات و نمایند اعالم پژوهش در از شرکت را خود

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

 .گردد

 

 یافته ها
 1کنندگان در جدول مشخصات دموگرافیک مشارکت

  نشان داده شده است.

 مشارکت کنندگان کیمشخصات دموگراف :1 جدول

 درصد فراوانی توزیع فراوانی گروه  غییر مت

 سن

20-16 13 50 

25-21 4 15,5 

30-26 1 3,8 

35-31 1 3,8 

40-36 1 3,8 

45-41 0 0 

50-46 2 7,7 

55-51 2 7,7 

60-56 2 7,7 

 جنس 
 85 22 زن 

 15 4 مرد 
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 درصد فراوانی توزیع فراوانی گروه  غییر مت

 تحصیالت 

 23 6 راهنمایی و متوسطه    

 23 6 دیپلم

 54 14 دانشگاهی 

 شغل 
 31 8 شاغل 

 69 18 بیکار 

 دو ،در شرف ازدواج نیدختران و والد دگاهیدر مورد د

استخراج شد  گیخانواد عوامل، ازهایبرآورده شدن ن یتم کل

 و عقیدتی مسایل یعوامل خانوادگ مایه درون در که

 ازدواج به نسبت افراد دید در مهمی نقش خانواده فرهنگی

نیازهای  نیازها، شدن برآورده مایه درون در و داشت

 داشتند اولویت اجتماعی عاطفی، اقتصادی، جنسی، نیازهای

 . (2)جدول 

 کنندگانهای استخراج شده از دیدگاه شرکت: درون مایه2جدول 

 کد اولیه زیر طبقه درون مایه

 عوامل خانوادگی  

 مسایل عقیدتی
 کامل شدن دین

 دستور رهبری

 یمسایل فرهنگ
 هاتیمحدودرهایی از 

 عرف جامعه

 برآورده شدن نیازها

 نیازهای جنسی
 مادری هویت

 غریزه جنسی

 نیازهای اقتصادی
 مالی  یهاخواسته

 مشکالت مالی

 اجتماعی یازهاین

 عمومیت ازدواج

 امنیت اجتماعی

 هویت یافتن

 کمک به سالمت جامعه

 نیازهای عاطفی
 نیاز به همدم

 ترس از تنهایی

 یعوامل خانوادگ -1

 داشتند اظهار کنندگانمشارکت: یدتیعق مسائل -1-1

 نید آن انجام با که است نید واجبات از یکی ازدواج که

 امر در هیفق تیوال از تیتبع گرید یبرخ و شود یم کامل

 . دانستند ازدواج امر در یاصل عامل را یآورفرزند

 که گفته دینمون. سته اسالم دستور: ساله 19 فاطمه

 مجرد آدم نماز رکعت هزاران از متاهل فرد نماز رکعت یک

 .است بهتر

 که رهبره دستور رهبر، فدای جانم: ساله 22 اسرا

 .کنیم زیاد رو شیعه جمعیت

 دنیواجب است پس از رس :)سیکل( ساله 52 مهیرح

 .فتدیتا جوان به گناه ن ردیازدواج صورت بگ فیبه سن تکل

و  21که در سن  ی(: پسرسانسیساله )ل 56عبدالرضا 

-لذت خوادیم یعنی رهیگیبه ازدواج م میتصم یسالگ 22

پاک  خوادیرو با همسرش تجربه کنه و م یویدن یها

 بمونه.
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-یم ازدواج دختر یوقت(: سانسیل)فوق  ساله 46 الیل

 دهیکش گناه به بچه که هست راحت مادرا و پدر الیخ کنه

  .شهینم

که جرات کرده و  نی(: همپلمیساله )د 60رسول  دیس

و عرضه اداره  ییدر خودش توانا یعنی یمده خواستگاروا

و  میریبه جوونا سخت نگ دیما هم با و دهیرو د یزندگ کی

 نیم. باالخره ازدواج نصف دیشون کنکمک میتونیتا م

  هست.

و  مانیکنندگان معتقد بودند ااز مشارکت یبرخ

 در دوام ازدواج است.  یمهم لعام همسر یاعتقادات مذهب

باهاش  یباشه زندگ نداریکه د یساله: کس 18زهرا 

 .کنه ینم انتی، بهت خگهیراحته چون بهت زور نم

  کنندگانمشارکت از برخی :فرهنگی مسائل -1-2

 .  دانستندمی هامحدودیت از رهایی برای راهی را ازدواج

 کاری هیچ اجازه نداری شوهر وقتی تا: ساله 20 زهرا

 غیره. و جایی بری تنهایی تونی نمی نداری،

مـردا بهـت  یشوهر نداشته باش یساله: وقت 17نرگس 

قرار گرفتن(  یکنند )در معرض سوء استفاده جنسیطمع م

 .یدونند که صاحب داریم گهید یشوهر بکن یوقت یول

 

 نیازها شدن برآورده -2

کنندگان برخی از مشارکت :نیازهای جنسی -2-1

که وجود غریزه جنسی و هویت مادری نهفته اظهار کردند 

 کند. در وجودشان افراد را به سوی ازدواج هدایت می

دوست داشتم زود ازدواج کنم تا زود : ساله 21نرجس 

 دار بشم.هم بچه

ساله: توی این منطقه دخترا زودتر بالغ  18معصومه 

میشن خوب طبیعی هست که بخوان زودتر هم ازدواج 

 کنند. 

 دی(: آدم تا جوون هست باپلمیساله )د 60 لرسو دیس

انتظارات و  رهیسن فرد باالتر م یازدواج کند چون وقت

 دیممکنه اصال ازدواج نکند شا گهیباال د رهیتوقعاتش هم م

  نداره. ازیهم فکر کنه که ن

-هب کنندگانشرکت از برخی: اقتصادی نیازهای -2-2

 ازدواج دداشتن دوست اقتصادی و مالی نیازهای تامین دلیل

 نداشتن و اقتصادی مشکالت دلیلهب نیز برخی و کنند

 . بودند شده ازدواج به مجبور حامی

 دیدم سختی زندگیم تو قدر این من :ساله 17 ریحانه

 داشتم دوست فقط که( بیکار پدرم و خدمتگزاره مادرم)

 خوب بخره، برام خوب لباس کنه، خرج برام که کنم شوهر

 .نیست مهم چیزا بقیه کنم تفریح بگردم، بخورم،

 هست مهم پول فقط: (سانسیلفوقساله ) 32 مهرنوش

 خرجت که باشه داشته پول فقط. باشه خوادمی چی هر

  .کنه

 مرد با ساله 24 دختره وقتی معلومه: ساله 20 ساناز

 یا شده زنش پولش خاطرهب فقط کنهمی ازدواج ساله 60

-هب!! کنه می جازدوا ساله 38 مرد با ساله 74 زن وقتی

 شدند؟ هم عاشق اینا نظرتون

بهشون گفتم من  یچ: هر(سانسی)ل ساله 22مهناز 

تونم ازدواج کنم قبول نکردند بابام ینم کلیبا س سانسمیل

 .شهینون خور کمتر م کی یگفت اگر شوهر کن

-می اظهار کنندگانمشارکت: اجتماعی یازهاین -2-3

-در و نیست نام تنها دختر یک برای اجتماع  که کردند

 امنیت قطعا کنند زندگی مرد یک سایه در کهصورتی

 راهی را ازدواج دیگر برخی .کرد خواهند تجربه را بیشتری

 جامعه سالمت حفظ برای دیگر ایعده و یافتن هویت برای

 . دانستندمی الزم را ازدواج
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. کنندمی شوهر دارن همه: (دیپلمه) ساله 18 فاطمه

 هم خواستگار یک حتی حاال تا ترسم.می دارم کمکم

 . بمونم مامانم دست روی نکنه. نداشتم

 باشی نداشته شوهر وقتی: (دیپلمه)ساله  20 نرگس

-می دیگه بکنی شوهر وقتی ولی کنندمی طمع بهت مردا

 .داری صاحب که دونند

 من که دیکن قبول(: سانسیل ،ساله )پدر 49 یمهد

 یاحساس جونن هابچه. کنم دقت دیبا یلیخ و پدرم کی

مهم هست اون  یلیخ التینظرم تحصه. بکننیم برخورد

  .کنن یزندگ اجتماع یتو هم با خوانی. باالخره میهم عال

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

 نگاش جورییک نکنه ازدواج زود کسی اگر کننمی ازدواج

 فرق نگاشون کنی ازدواج وقتی ولی انگار ترشیده کننمی

 .  کنهمی

 نییسن پا یتو ی: دختر وقتدیپلم() ساله 20 لوفرین

با  و دهیتر خودش رو با شوهرش وفق معیازدواج کنه سر

 .شهی. دختر زودتر بالغ و عاقل  مشهیسازگار م شیزندگ

 سن یتو پسر دخترو یوقت: ()مادر ساله 52 نیریش

 .شهیم کمتر هم هایضیمر و مشکالت کنن ازدواج نییپا

 دالیل از یکی کنندگانمشارکت :عاطفی نیازهای -2-4

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

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

 همدم کنه، دلدرد بزنه، باهاش حرفاشو باشه دوست کسی

   .باشن هم با. باشه همدلش و

 خیلی باید آدم :لیسانس(قدانشجوی فو) ساله 29 لیال

 و نشه جور شرایط است ممکن بعد چون نگیره سخت

-می کنممی فکر وقتی. کنهمی اذیت رو خیلی آدم تنهایی

 .نبودند بد هم زیاد قبلیم خواستگارهای بینم

 هم گاههیتک شوهر و زن(: سانسیلمادر ) ساله 48 بایفر

 به یضیمر و یدرماندگ ،یکسیب ،یریپ زمان در. هستند

 گرفتار میکن ازدواج اگر کنند فکر دینبا. خورندیم هم درد

 .میشیم

 

 بحث

شرف  دردختران  دگاهید نییتب هدف با حاضر مطالعه 

-با. شد انجام ازدواج دهیپد مورد درها آن نیازدواج و والد

زا است و استرس دادیرو کیازدواج  دهیکه پد نیوجود ا

مکن است فرزندان کردند که میتصور م نیوالد یبرخ

مهم را نداشته باشند و  تیمسئول نیا یالزم برا یآمادگ

ازدواج جوانان باید تسهیل  معتقد بودند که گرید یبرخ

 تجربه با و رندیبگ قرار دواجاز تیدر موقع شود، آنان باید

انجام  یهاپژوهش .کنند کسب را الزم یپختگ و بلوغ کردن

 ازدواج دهیپد که داد شانن ایمانند تانزان ییشده در کشورها

در این  .(14, 13) هست زااسترس و مهم اریبس آنان یبرا

کنندگان دوست داشتند در مطالعه گرچه بعضی از مشارکت

شرایط بهتری مانند اتمام تحصیالت، پیدا کردن شغل 

ازدواج کنند ولی عواملی مانند فشارهای  غیره مناسب و

ها مانع اجتماعی، فرهنگی و نیازهای عاطفی و جسمی آن

آل از نظر خودشان ها در یک شرایط ایدهمی شد که آن

-های بعدی آن شوند. پژوهشپذیرای ازدواج و مسئولیت

هایی که در زمینه مدرنیته و ازدواج صورت گرفته نشان 

دلیل سوادی دختران در ایران، بهبا دهد با وجود افزایشمی

نبود فرصت شغلی مناسب و یا مسایل اقتصادی هنوز 

. (15شود )یانجام م نامناسب زمان درها ازدواجشماری از 

ایران یک کشور مسلمان است و شهرستان الر یک شهر 

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

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

های این مطالعه نشان داد که ساختار خانواده و مسایل یافته

گیری ازدواج است. عقیدتی آن عامل مهمی در شکل

 ییزناشو یزندگ کی یبرا بودند معتقد کنندگانمشارکت

 یمذهب یباورها داشتن انت،یخ و خشونت بدون موفق،
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-مهم دیگر در شکل. فرهنگ نیز عامل دارد ضرورت یقو

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

-عنوان عاملی که برای زنان هویت ایجاد میازدواج هنوز به

شود. این پدیده در مورد افراد با تحصیالت  شناخته می ،کند

کند. مختلف و در مناطق جغرافیایی متفاوت نیز صدق می

دهد که با مینه نشان میشده در این زهای انجامپژوهش

 در مؤثر اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، وجود برخی عوامل

ازدواج، جوانان معتقدند ازدواج یک مرحله  به نگرش نسبت

مهم از زندگی فرد است که بایستی به درستی صورت گیرد 

کم گرفته شود و آنان ازدواج را راهی برای و نباید دست

عوامل  ،کردهر افراد تحصیلنظدانند. بهرسیدن به کمال می

گیری نحوه ازدواج  ها عامل مهمی در شکلفرهنگی و سنت

-به کهکردند  انیب مادرانمطالعه حاضر،  در. (16)باشد می

دارند  لیتما ،یو مشکالت اجتماع یمذهب لیمسا لیدال

در مطالعه مطلبی و  .کنند ازدواج زودتر شانفرزندان

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

زودرس دختران در تبریز مصاحبه شده بود نشان داد که  از 

ازدواج تنها راه فرار دختران از  ،کنندگاندیدگاه مشارکت

-بر. (17)جامعه است  های حاکم برمشکالت و محدودیت

شود. یکامل م نیبا ازدواج نصف د ینید دیعقا اساس

 یریگجهت که یادافر داد نشان ینورو  یحضرت مطالعه

 و داشته ازدواج دهیپد به یترمثبت نگرش دارند یمذهب

 .(18) است شتریب آنان در ازدواج به لیتما

الیکلف اهلل "البته با استناد به نص صریح قرآن که 

اگر فردی در خود آمادگی تشکیل خانواده   "نفسا اال وسعها

در  نظر کند.کردن صرفتواند از ازدواجبیند میرا نمی

کردند تا دختران را به پژوهش حاضر والدین سعی می

 فرهنگزاده در پژوهش خود افتخار ازدواج تشویق کنند.

 ترینمهم آبرویی را از بی ترس و قومی و محلی خانوادگی،

که . معموالً افرادی(6)ازدواج معرفی کرد  رخداد عوامل

های فرهنگی پایبند هستند در سنین بیشتر به ارزش

یکی دیگر از فاکتورهای مهم  .(19)کنند تر ازدواج میینپای

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

کنندگان ازدواج را راهی برای رفع مشکالت مالی مشارکت

خود دانسته و در نظر داشتند با ازدواج نیازهای اقتصادی 

 عوامل و فقر ،های مشابهخود را برطرف کنند. پژوهش

عنوان دلیلی برای ازدواج بعضی دختران ذکر صادی را بهاقت

کنندگان در مطالعه حاضر، ازدواج را . مشارکت(6)اند کرده

ای راهی برای یافتن استقالل و هویت اجتماعی و مرحله

دانستند. نتایج مهم در انتقال از کودکی به بزرگسالی می

ن سایر مطالعات هم حاکی از این است که دختران بر ای

ها احترام، امنیت، عشق و استقالل باورند که ازدواج برای آن

همراه خواهد داشت گیری در زندگی آینده را بهدر تصمیم

 امدیمهر و همکاران نشان داد پمطالعه گل جینتا. (20)

از همسران آن است که با  کیهر  یازدواج موفق برا یفرد

تن ساخه شکوفابحفظ استقالل خود بعد از ازدواج، 

-یم یریگیشان را پقیعال پردازند ویخود م یاستعدادها

 یهاپردازند و مهارتیو اشتغال م لیکنند، به ادامه تحص

 دست ییهاتیبه موفق نکهیاز ا تینهاآموزند و دریم دیجد

 .(21کنند )یم یاند احساس بالندگافتهی

از  اطالعات تیمقبول شیافزا منظورمطالعه حاضر به در

 دگاهیازدواج از د دهیپد بهاستفاده شده و  شنیولانگیتر

شده  یسع است. همچنین توجه شده نیدختران و والد

 دهیپدشود.  یمختلف بررس نینقطه نظرات دختران در سن

-یجامعه است که نم فرهنگ بهوابسته یازدواج تا حدود

افراد  یکه برخنایبهنظرداد.  میجوامع تعم ریتوان به سا

 ؛داشتند انهیگراو گاها آرمان یمنطقریدت و غماهداف کوتاه

طالق و  شیافزا یبرا یخطرزنگ  آنان درک نابخردانه

 یهاشود در پژوهشیم شنهادی. پبودها خانواده ینابسامان

 مورد ازدواج نهیدر زم یمهارت زندگ یهاآموزش یبعد

  .ردیگ قرار ترقیدق یبررس
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به  توجهبااست که  نیپژوهش حاضر ا یهاتیمحدوداز 

 اطیبا احت دیآن با جیاستنباط از نتا ،بودن مطالعهیفیک

کنندگان از که مشارکت نیا لیدلبه نی. همچنردیصورت بگ

و همراهان بودند که  نیدختران در شرف ازدواج و والد

الر مراجعه کرده  یبه مراکز بهداشت ججهت مشاوره ازدوا

 کرد. تیرا رعا اطیجوانب احت جینتا میدر تعم دیبا دبودن

 

  گیری نتیجه

 یجنس یازهاین ،یاقتصاد تیچون وضع یچه عواملاگر

 شیدر گرا یو دوستان نقش مهم ینیاعتقادات د ،یو عاطف

معتقد  نیوالد یبرخ یجوانان به ازدواج داشته است؛ ول

 لیازدواج آنان تسه دیسالمت جامعه و جوانان با یبودند برا

گذاران کمک کند سیاست تواند بهنتایج پژوهش میشود. 

که مداخالت متناسب با فرهنگ و عرف جامعه در جهت 

 ها و جوانان ارائه دهند. ارتقای سالمت خانواده

 سپاسگزاری

کنندگان در این مطالعه و مشارکت از لهیوسنیبد

 شاهرود پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی همچنین معاونت

 .شودمی قدردانی تشکر و

 

 مالحظات اخالقی
این مطالعه حاصل طرح تحقیقاتی مصوب شورای مرکز 

تحقیقات مطالعات باروری و سالمت زنان دانشگاه علوم 

پزشکی شاهرود با کد کمیته اخالق 

IR.SHMU.REC.1395.79  می 9534و کد طرح-

 باشد. 

 

 حمایت مالی

معاونت پژوهشی دانشگاه  حمایت مالی این مطالعه را

 شته است.علوم پزشکی شاهرود بر عهده دا
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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, and 4 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 the participants 

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. 
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