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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 رسي نگرش جوانان شهر تهران نسبت به ازدواج بر

 
 ∗∗∗∗ام البنين چابكيدكتر 

 ∗∗∗∗∗∗∗∗خديجه همرنگ يوسفي

 

اي، تحت تأثير عوامل اقتصادي،       معيارهاي همسرگزيني و آداب و رسوم ازدواج در هر جامعه              :مقدمه و هدف  
اين مقاله با در .  تري دارد ندهكنكه در اين ميان عامل فرهنگ، نقش تعيين       .  و اجتماعي آن جامعه قرار دارد       فرهنگي

نظر گرفتن فرهنگ حاكم بر پديده ازدواج در ايران و معيار قرار دادن سبك اسالمي ازدواج، درصدد پاسخ به اين                       
 .  ما به چه ميزان دستخوش تغيير شده استسئوال اصلي است كه سبك ازدواج در جامعه

جامعه آماري متشكل   .   روش پيمايشي انجام شده است      پژوهش حاضر به روش توصيفي ـ تحليلي بوده و به          :روش
 18بين  )   پسر 200 دختر و    200( نفر   400ها  تعداد    از جوانان دختر و پسر ساكن شهر تهران است كه از ميان آن             

 .  محقق ساخته انتخاب شدند سال به روش تصادفي ساده براي تكميل پرسشنامه35تا 

 درصد  32,8 و     "عشق"ها به معيار     درصد از آزمودني   41,7ي همسرگزيني   هاي پژوهش نشان داد برا    يافته:  نتايج
هاي دختر، خواهان برگزاري مراسم       درصد از آزمودني    49,7.  اند اولويت نخست را داده     "زيبايي ظاهر "به معيار   

 مين هزينه ، خود را ناتوان از تأ      ) درصد 61,7(  هاي پسر اند، در حالي كه بيشتر آزمودني      مجلل براي ازدواج بوده    
ترين درصد    براي همسرگزيني پايين       "اصالت خانوادگي " و    "نجابت"معيارهاي  .  اندچنين مراسمي دانسته   

چنين نشان داد نسبت به كاركردهاي خانواده بين دختران و             نتايج هم .  اندها را به خود اختصاص داده       آزمودني
 .پسران آزمودني تفاوت نگرش وجود دارد

رگزيني، چگونگي برگزاري مراسم ازدواج و نيز نگاه زن و مرد به وظايف خود در خانواده، از                   معيارهاي همس :  بحث
 معيارهاي ازدواج در نسل جوان بيشتر بر موارد ظاهري و              . گرفته است  هاي اسالمي در اين خصوص، فاصله      آموزه

 وظايف زن و شوهر در خانواده قرار        اين امر به نوبه خود تحت تأثير تغيير نگرش نسبت به          .  رومانتيك متمركز شده است   
دارد، زيرا اگر قرار باشد به عنوان مثال مرد نقش اقتصادي و زن نقش مادري و عاطفي را بر عهده نداشته باشند، دليلي                        

ازدواج فقط براي رفع نيازهاي عاطفي       .  براي حساسيت نسبت به درآمد مرد و يا تمايل زن به مادر شدن وجود ندارد                 
 رؤيايي گيرد و ازدواج به عنوان يك پديده      هاي زيبايي و ظاهري اصل قرار مي      گيرد و در اين راستا مالك     يافراد صورت م  

 . در زندگي فرد با  مراسمي باشكوه و پرهزينه آغاز مي شود

 .هاي جنسيتيازدواج، معيارهاي همسرگزيني، كاركردهاي خانواده، مراسم ازدواج، تفاوت: هاكليدواژه
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