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  يفي پژوهش كيك: كاركرد ازدواج
  1 بختيطاهره گلستان

  :چكيده
   افراد مجرد و متأهل درباره كاركرد ازدواج بودديدگاهاي  بررسي مقايسهيك  اين پژوهش :مقدمه
 متأهـل  و   مجردو زن    مرد   238نمونه شامل   .  بود  از نوع تحليل محتوا     روش پژوهش، كيفي   :روش

ها از مـصاحبه     ي داده آور  جمع براي   .و در دسترس انتخاب شدند    به شيوه هدفمند    شهر تهران بود كه     
با استفاده از آزمون ناپارامتريك     به روش تحليل محتوا و      ها   پاسخ آزمودني . بدون ساختار استفاده شد   

  .بررسي شد خي دو
شناختي، اجتمـاعي، اقتـصادي، مـذهبي و          مقوله كاركردهاي جسماني، روان    6در  ها    پاسخ :ها يافته
 معناداري را در ايـن      يها   مجرد و متاهل زن و مرد تفاوت       يها   شد و مقايسه گروه    يبند   دسته معنوي
بين نظرات افراد مجرد و متأهل درباره كـاركرد فيزيولـوژيكي ازدواج همخـواني              . ها نشان داد    مقوله

 .ديـده شـد  ، اجتماعي و اقتصادي عدم توافق نظـرات  يشناخت در خصوص كاركرد روان   . وجود داشت 
  . بيش از مجردها به مقوله مذهبي و معنوي پرداخته بودندينمتأهلچنين هم

هستند كه بيـانگر جايگـاه و ارزش         افراد براي ازدواج كاركردها و فوايد متعددي قائل        :گيري  هنتيج
  .ازدواج در افراد بوده و تمايل به ازدواج با هدف دستيابي به اين كاركردها همچنان ادامه دارد

  .پژوهش كيفي كاركرد ازدواج، خانواده، :واژگان كليدي
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Marriage Function: A Qualitative Research 
Golestani Bakht, T. 

Abstract: 
Introduction: This study was a comparative study of single and married 
people’s attitudes toward marriage function. 
Method: The method of this study was qualitative research through 
content analysis. The sample contained 238 married and single people 
that were selected by convenience and purposive sampling methods from 
Teheran. Data collected through an open question. Subjects’ responses 
analyzed by content analysis nonparametric chi-square test. 
Results: The subjects’ responses were categorized to 6 components of 
physical, psychological, social, economic, religious and spiritual 
functions. Comparing single and married men and women groups 
demonstrated significant differences in these categories. Single and 
married people’s opinions on marriage physiological function were 
consistent. Regarding psychological, social, and economic functions, 
opinions were not consistent. Single people mentioned these categories 
more than married people and married people mentioned religious and 
spiritual categories more than single people. 
Conclusion: People consider some functions and benefits for marriage 
and still have tendency toward it. 
Keywords: Marriage Function, Family, Qualitative Analysis. 

 مقدمه

ارزش و كاركردهاي    ي معاني، اهاي مختلف دار    در مقاطع مختلف تاريخي و در بين نسل        ،ازدواج
نگرش برابري جنسي، نگرش فرامادي بـه ازدواج،     تجربه مدرنيته، . استمختلف و گاه متضادي بوده      

، موجـب تغييراتـي در      ...نگر، خودانتخابي در ازدواج و      هاي خودپيرو و برابر      سوگيري جوانان به ارزش   
  .مفهوم ازدواج و ساختار خانواده شده است

ي مبتنـي بـر      ازدواج يـك رابطـه     از جملـه آنكـه     ؛تعاريف متنوع و متفاوتي از ازدواج شده اسـت        
 زدواجا). 2006 ،1بهاتي جووا و (  است فرد  منحصربه دو فرد    عنوان  بهشكيبايي بين يك زن و مرد بالغ        

 عرفـي  و شـرعي  قـانوني،  مراسـم  و شـرايط  تحت كه است مرد و زن بين تعامل از حاصل فرايندي
  ).1380 نژاد، نوابي(است  اجتماعي تشكيالت و قوانين شرع، پذيرش مورد آن عمل و شود مي برگزار
هـاي   ازدواجهـاي سياسـي،      ازدواج اسـت،  خـود  و كاركردهاي خـاص    اهداف داراي ازدواجي هر
هاي اجباري به دليل      دليل ازدواج، ازدواج   عنوان  به ازدواج به داليل اقتصادي و مالي، عشق         ي،مصلحت

 و يـت اهم  كـم  و ارج  كـم  اهـداف  از برخـي  ميـان،  ايـن  در ولـي ... فشارهاي اجتماعي و خانوادگي و      
                                                           

1 Juvva, S. & Bhatti, R. 
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 ينتـضم  را زوجـين  خوشبختي طوالني   مدتي حتي يا و هميشه براي توانند نمي و ناپايدارند ،يجهدرنت
  .پايدارند يجهدرنت و مهم ارزشمند، نيز برخي. كنند

 تغييـر  منـشأ  هـا،  گـروه  سـاير  از بـيش  زنـان  اخير دهه يك در گفت بتوان شايد ايران، جامعه در

 در فرهنگـي  و اجتمـاعي  سرمايه كسب ينوع به كه زنان اشتغال. اند هبود زدواج او خانواده هاي ارزش

 مـرد  و دار خانه سنتي زن ثابت هاي نقش دگرگوني باعث ود،ش  ميمحسوب آنان براي زندگي ميدان

 در قـدرت  مراتب سلسله تنها نه جديد هويت اين كه اند كرده كسب جديدي هويت زنان و شده آور نان

 دهه يك در. است شده هم جديدي و متفاوت هاي ارزش گيري شكل باعث بلكه زده، برهم را خانواده

 تغييـر  باعـث  شـغلي،  هـاي  فرصت تصاحب آن تبع به و عالي سطوح در آموزش به زنان گرايش اخير،

 اثـر  در ايـران  در زنـان  ازدواج سـن . است شده ازدواج چون مقوالتي به نسبت آنان نگرشي و ارزشي

 ديگـر  عوامـل  برخي با همراه زنان ازدواج سن رفتن باال اين و رفته باال يا تااندازه تحصيل و اشتغال

 رفـتن  باال ديگر پيامد. است شده ازدواج  مضيقهمسئله به منجر جنسيتي، تعادل خوردن برهم ازجمله

 از ديگـري  خـانوادگي  هاي ارزش راستا، همين در. است فرزندآوري براي محدود فرصت زنان، ازدواج

 هـاي  مكانيسم عنوان به زنان تحصيل و اشتغال اثر در خويشاوندي روابط و خانوادگي پيوندهاي قبيل

سرايي و ( اند شده دگرگون  خدمات و توليد و اشتغال و دانشگاه هاي فرهنگي و اعياجتم سرمايه كسب
  ).1392اجاقلو،

 جـسماني،  حيطـه  مشخـصي در   بهزيـستي  فوايـد  داراي ازدواج كـه  داده نـشان  تحقيـق  ها دهه
داراي  (1خانـه   هـم  افـراد  يـا  مطلقه مجرد، افراد با مقايسه در متأهلين براي اقتصادي و شناختي روان

 هـاي  خـشونت  قربـاني  كمتـري  احتمـال  با متأهل زنان. است )2باشي   هم خانگي يا  ، هم زدواج سفيد ا
 هـا   آن بـودن در   فقـر  خـط  زير در يا و الكل يا مواد سوءمصرف خودكشي، به اقدام شوند، مي خانگي

 بيـشتري  زناشـويي  رضايت و باالتر درآمد دارند، بيشتري عمر طول متأهل مردان. دارد كمتر احتمال 
  ).3،2012دوشارمه و كالر( است كمتر ها آن جرم ارتكاب احتمال اينكه ضمن. كنند مي گزارش نيز را

 بـا  مقايـسه  در شـناختي  روان يا جسماني مشكالت دچار كمتر دارند موفق و شاد ازدواج كه افرادي
. اسـت  متأهـل  دافـرا  از بيش مطلقه و مجرد بيوه، افراد در يروم   مرگ ميزان ضمناً. شوند  مي مجرد افراد

 و 4دينـر (شـوند     مـي  بيكـار  كمتـر   نـاموفق،  افـراد بـا ازدواج     بـا  مقايـسه  در شاد، ازدواج تجربه افراد با 
 متعدد هاي گروه را روي  ماندن مزدوج و ازدواج يتاهم) 2011( همكاران   و 6دوهرتي). 5،2004سليگمن

 در بـه نتـايجي    ،)همباشي(داشتند   يدسپ ازدواج كه افرادي باها     آن در مقايسه  بررسي و  متفاوت   يار بس و
در سالمت جسماني و طول عمـر، سـالمت          ازدواج ازجمله كاركرد . دست يافتند  كلي استنتاج 30 قالب

                                                           
1 Cohabitation 
2 Cohabitation 
3 Ducharme & Kollar 
4 Diener 
5 Seligman 
6 Doherty et al 
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خانگي، كاركرد اقتصادي، خانواده سالم و باثبات و         خشونت و جرائم رواني و بهزيستي هيجاني، كاهش    
  .خودكشي در فرزندان عنوان كردندفرزندان سالم با نرخ كمتر ميزان بزهكاري، طالق و 

 اثـر  ازدواج در يـژه و  بـه  رومانتيـك  روابـط  كـه  كردنـد  عنـوان ) 2015 (1اگوست، كلي و مـاركي    
 و يشـناخت   روان فيزيولـوژيكي،  يهـا   مؤلفـه  بـر  بـا تمركـز    تحقيقات دارد، سالمتي بر اي  كننده  يينتع

 مجـرد،  افـراد  در كـه  داد يكا نشان ملي در آمر   مطالعه طولي در سطح    نتايج. ه بود انجام شد  اجتماعي
 افـراد  بـا  مقايـسه  در سـرطان  و قلبـي  نـاراحتي  مانند، سالمتي مشكالت از ناشي يروم  مرگ احتمال
  ).2000، 2 بلك الند، سورلي، الولس،جانسون(است  باالتر متأهل

 و  ازدواج از ضايتر سحسانـشان دادنـد ا     )1389(آبـادي     يعشف و نژاد نوابي تبريزي، هنرپروران،
 يفاا ادهخانو ربهنجا يهادكرركا انميز نيـز  و جينزو جـسماني  سالمت در مهمي نقش روابط جنسي 

برند  مي سود ازدواج مزاياي از زنان از بيش مردان )2011 (3كلرك  بر اساس پژوهش منين و     .كند مي
ـ   ) 1995 (4 ريد و مك بـروم .كنند و رضايت زناشويي باالتري را نيز گزارش مي       د كـه  نيـز نـشان دادن

  .هاي مفيد قائل هستند مزايا و كاركردتا هلمجردها براي  بيش از ينمتأهل
  وقتـي  ،شـود  نمـي  محسوب شادماني و ثروت سالمتي، معادل ييتنها  به أهلت وضعيت حال  ينباا
 بـراي  مـالك  بـدترين  ،دارنـد  ناشـاد  ازدواج كه هايي زوج وضعيت. دارد وجود ناسالم يا ناشاد ازدواج
  .دارند رواني و جسمي در سالمت منفي پيامدهاي  ناشاد،يها ازدواج .است مجرد دافرا با مقايسه
 صـميميت  و عاطفي لذت خوب، ارتباط بر مبتني كه شاد زناشويي افسانه) 2000 (5فاورز گفته به
امـا بـه ايـن      كرد،   رها آن را    بايد كه است هميشه از تر شكننده را است سالم رابطه و ازدواج از ناشي

ارتباط خوب و رابطه زناشويي خـوب        كه بايد عشق، رضايت، صميميت، حمايت عاطفي،      ست  نيمعني  
العـاده بـراي دسـتيابي و تمـرين            فـوق  يفرصت را    ازدواج بايدفاورز  به نظر   .  ازدواج را فراموش كرد    در

 بـه   مـان يها  ترين آرمان   دوستي، وفاداري، سخاوت و عدالت در پيگيري مشترك عميق         ي مانند فضائل
  .كرد بازسازي رؤيايياي  شيوه

حـاكي از تغييـر الگـوي سـني و          ) 1389( و مهاجراني    )1390 (غفاري و گتابي پور بررسي حبيب 
. گـزارش كردنـد   ) 2013( همين نتايج را در نپال       6افزايش سن ازدواج در ايران است، قيمير و اكسين        

ر ارزش ازدواج و كم شـدن       را باعث تغيي   اجتماعي شدن روابط   يجهانتجربه  ) 1392 (اوجاقلو سرايي و 
 نگـر در ازدواج را     برابـر  و خـودپيرو  هـاي  ارزش بـه  جوانان سوگيري) 1392(دلخموش  . دانند  يمآن  

حاكي از تغيير نگـرش افـراد نـسبت بـه           ) 1392 (يعابدبررسي نيلفروشان، نويدي و     . دهد نشان مي 
  .تر پسران به ازدواج در مقايسه با دختران است ازدواج و نگرش مثبت

                                                           
1 August. & Kelly,. Markey 
2 Johanson, Backlund, Sorlie & Loveless. 
3 Monin & Clark 
4 Reed & McBroom 
5 Fowers 
6 Ghimire& Axinn 
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 ؛ ازدواج دارنـد   هـاي آرمـاني و غيرواقعـي كـه افـراد از             مجموع انتظارات نامعقول، رؤياپردازي    در
ق عـاطفي و    اي از نارضايتي زناشويي، طـال      كه دامنه  شده زندگي زناشويي افراد     وجب مشكالتي در  م

 كه ستني عرضي و فرعي پديده طالق معتقدند، افزايش  شناسان جامعه. گيرد مينهايتاً طالق را دربر     
 سـيار،  از نقـل  بـه  ؛1376 سـاروخاني، ( اسـت  ازدواج جديـد  مفهوم نتيجه بلكه يابد؛ كاهش آينده در

  ).1391 اقليما، ،راهب
تغييـرات    موجـب بخـشي از  آنكـه كاركرد و مزايـاي  نيز  ازدواج ولذا بررسي معنا و مفهوم جديد     

 كيفي بـراي     اندكي به شيوه    مطالعات متأسفانهضمن اينكه   . ضروري است وسيع الگوي ازدواج شده؛     
لذا با توجه به تغيير نگرش افراد درباره كـاركرد ازدواج   .ازدواج انجام شده است بررسي داليل و فوايد     

انجام شد تا    و مزاياي ازدواج   كاركرد درباره متأهلافراد مجرد و     ديدگاه اين پژوهش با هدف بررسي    
 و علمـي  رويكـردي  بـا  ازدواج، و خـانواده  نهاد يگراي تقدس و سازي كليشه شعارگرايي، از پرهيز با

  .نظر افراد درباره كاركردهاي كنوني آن بررسي گردد سوگيري بدون

  روش
 متأهـل كليه زنان و مردان      جامعه آماري . شيوه تحليل محتوا بود    به روش پژوهش، روش كيفي   

حجـم  . شهر تهران بـود    )اله س 40 تا   18( و مجرد  ) به باال  45داراي فرزند در آستانه ازدواج با سنين        (
 بود  متأهل زن   60 زن مجرد و     66،  متأهل مرد   57 مرد مجرد،    55  نفر كه شامل   238 نمونه به تعداد  

دانشجويان، اساتيد، اعضاي شـوراي شـهر، معلمـان،         ( دسترس در و هدفمند گيري نمونه شيوه به كه
مـصاحبه  . شـدند  انتخـاب ....) شـسته،   كارمندان بازن يار، مشاغل آزاد،     پزشكروحانيون،  ،  دار  خانهزنان  

 بـه نظـر شـما كـاركرد ازدواج          : كـه  انجام شد  سؤال اساسي     با اين  ويافته  ناچهره به چهره و ساختار      
 و تحليـل محتـواي       دقيقه به طول انجاميد و نظرات ضبط و ثبت شد          45 تا   20 هر مصاحبه    چيست؟

 .، انجام شدشناس رواننظرات توسط محقق و دو 

  ها يافته
تعـداد انـدكي نيـز      ) 1جـدول   ( مقولـه تحليـل شـد        6 درباره كـاركرد ازدواج در       ها  يآزمودنخ  پاس

  .ه استها وارد نشد در تحليل داده تعداد كم به خاطركاركردي براي ازدواج قائل نبودند كه 
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   كاركرد ازدواجيبند مقوله - 1 جدول

   مرد  زن

 كاركرد ازدواج مجرد متأهل مجرد متأهل

 )فيزيولوژيك(اني جسم 48 34 43 45

 شناختي روان 55 57 65 60

 اجتماعي 33 21 61 34

 اقتصادي 17 14 37 6

 معنوي 2 32 4 59

 مذهبي 12 38 20 30

  3 4 كاركردي ندارد        

 :در توضيح اين كاركردها موارد زير لحاظ شده است

 ،جـسماني سـالمت    ، ارضاي نيازهـاي جنـسي      مانند فيزيولوژيكي يا جسماني  كاركرد   -
پوست و يا داشتن همسري با جذابيت جسماني يـا           شادابي كاهش سرطان پروستات،  

 .جنسي

شناختي مانند دوست داشتن و دوست داشته شـدن، رفـع تنهـايي، رسـيدن بـه                  روان -
، ايجـاد   نفـس   عزت و   نفس  اعتمادبهخوشبختي، كسب آرامش، كسب استقالل، كسب       
 .شتن همراه و مونس در زندگيتنوع و هيجان در زندگي، يافتن شادي و نشاط، دا

اجتماعي مانند كسب امنيت اجتماعي، حمايـت و پـذيرش اجتمـاعي، كـاهش فـشار                 -
اجتماعي و ديد بد جامعه به فرد مجرد، فرار از خانواده براي كاهش يـا حـذف تـنش                   
خانوادگي، فاميل يا دوستان، تشكيل خانواده مستقل خود، داشتن همسر و فرزند مثل             

 .بقيه مردم

ي، مديريت مالي بهتر، پولدار شـدن از        اندوز  ثروتادي مانند كسب درآمد بيشتر،      اقتص -
، فرار از فقر خانواده، ازدواج با مردي كه اجازه اشتغال در            فرد ثروتمند طريق ازدواج با    

 .بيرون از خانواده را بدهد و رسيدن به استقالل مالي

، )ص(محمـد   امت حضرت   مذهبي مانند عمل به سنت پيامبر، فرزند آوري و افزايش            -
 .ي و عفتدامن پاككامل شدن ايمان، دوري از گناه، 

معنوي مانند كسب فضايل اخالقي و كاهش خودخواهي، ايثـار، فـداكاري، گذشـت،               -
  .رشد و تكامل شخصيتي و معنوي



  95، پاييز 23ي  ، شماره6ي  شناسي اجتماعي، دوره هاي روان پژوهش

41 

نتـايج   .بررسي شـد   نظراتبين   ناپارامتريك كاي اسكوئر ميزان توافق     آزمون از استفاده با سپس
  : به شرح ذيل آمده استر كاركدهاي باالها د داده

 و مجـرد دربـاره كـاركرد مقولـه     متأهـل بين نظرات افراد  : مقوله جسماني و فيزيولوژيكي   
  .وجود داردمعنادار تفاوت جسماني و فيزيولوژيكي 

   پاسخ افراد به مقوله جسماني و فيزيولوژيكييبترك - 2 جدول

 واجعنوان فايده ازد مقوله جسماني و فيزيولوژيكي را به
 

 كل دانم مي دانم نمي

 121 91 30 مجرد
 وضعيت تأهل

 117 79 38 متأهل

 238 170 68 كل

 است  05/0 از   تر  بزرگكه   190/0مقدار احتمال    و   721/1 و مقدار آماره خي دو       1زادي   آ با درجه 
كرد كـار  و مجرد درباره     متأهل بين نظرات افراد     يعني؛   شد ييدتأ صفرفرض  % 95 سطح اطمينان    با و
و ) 66( تركيب پاسخ زنان مجـرد     همچنين در ادامه نتايج نشان داد كه         .مقوله تفاوت وجود ندارد    ينا

،  شـد  ييـد تأ صفر فرض   447/1به مقوله جسماني و فيزيولوژيكي، با مقدار آماره خي دو           ) 60( متأهل
تركيب پاسخ   .اردمقوله تفاوت وجود ند   اين   و زنان مجرد درباره كاركرد       متأهل بين نظرات زنان     يعني

 89/10  بـا مقـدار آمـاره خـي دو         به مقوله جسماني و فيزيولوژيكي     )57( متأهل و   )55( مردان مجرد 
 .انـد  گـزارش كـرده   كاركرد ازدواج   اين   متأهلمردان مجرد، بيش از مردان       ، يعني صفر رد شد  فرض  

 با مقدار آماره خي دو       به مقوله جسماني و فيزيولوژيكي     )60( متأهل و زنان    )57( تركيب پاسخ مردان  
تركيب پاسـخ    . تفاوت وجود ندارد   متأهلو زنان    بين نظرات مردان     يعني ، شد ييدتأصفر  فرض   14/3

 87/7 با مقدار آماره خـي دو        يزيولوژيكيف به مقوله جسماني و      )56( و زنان مجرد   )55( مجردمردان  
  .ذكر كردندا مقوله راين   مجردمردان مجرد بيش از زنان يعني ،شدصفر رد فرض 

شـناختي    و مجـرد دربـاره كـاركرد مقولـه روان          متأهل بين نظرات افراد     :يشناخت  روانمقوله  
  .وجود داردمعنادار تفاوت 

  شناختي وانرتركيب پاسخ افراد به مقوله  - 3 جدول

 عنوان كاركرد ازدواج شناختي را به مقوله روان
  دانم مي دانم نمي 

 117 59 58 متأهل وضعيت تأهل 121 121 0 مجرد

 238 180 58 كل
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سطح اطمينان   است و    05/0 از   تر  كوچككه   00/0 مقدار احتمال   و 31/79با مقدار آماره خي دو      
  .را ذكر كردندكاركرد اين  ينمتأهلافراد مجرد بيش از . صفر رد شدفرض % 95

اره خـي دو    با مقدار آمـ    شناختي روان به مقوله    )60( متأهلزنان   و   )66( تركيب پاسخ زنان مجرد   
تركيب پاسخ   . و مجرد تفاوت وجود ندارد     متأهل بين نظرات زنان     ييد شد، يعني  تأصفر  فرض   109/1

صـفر رد   فرض   با مقدار آماره خي دو     شناختي روان به مقوله    )55( متأهلمردان   و   )57( مردان مجرد 
 و زنـان    )57( ردانتركيب پاسخ م   .اين مقوله را ذكر كردند     متأهل، بيش از مردان     هامجرد شد، يعني 

 زنـان   صـفر رد شـد، يعنـي        فرض 07/113 با مقدار آماره خي دو     شناختي روان به مقوله    )60( متأهل
 )66(  و زنان مجرد   )55(مردان  تركيب پاسخ    .ذكر كردند  را   اين مقوله  ،متأهل ، بيش از مردان   متأهل

بـين نظـرات مـردان     يعني ، شدييدتأصفر  فرض 840/0با مقدار آماره خي دو  شناختي روانبه مقوله  
  .مجرد و زنان مجرد تفاوت وجود ندارد

 و مجرد درباره كاركرد مقوله اجتماعي تفاوت وجـود          متأهلبين نظرات افراد    : مقوله اجتماعي 
  .دارد

  اجتماعيتركيب پاسخ افراد به مقوله  - 4 جدول

 عنوان فايده ازدواج مقوله اجتماعي را به
  دانم مي دانم نمي 

 121 94 27 دمجر
 وضعيت تأهل

 117 55 62 متأهل

 238 149 89 كل

% 95سطح اطمينان    است و    05/0 از   تر  كوچك  كه 00/0احتمال    و 91/23با مقدار آماره خي دو      
  .كردند مقوله اجتماعي را عنوان متأهالن بيش از مجردان لذا .شدصفر رد فرض 

بـا مقـدار آمـاره خـي دو          اعياجتمـ  به مقوله    )60( متأهلزنان   و   )66( تركيب پاسخ زنان مجرد   
 .كردنـد ، مقولـه اجتمـاعي را عنـوان    متـأهالن  زنان مجرد بـيش از     شد، يعني صفر رد   فرض   66/21

 01/6 مقدار آماره خـي دو       با اجتماعي به مقوله    )55( متأهلمردان   و   )57( تركيب پاسخ مردان مجرد   
 يـب ترك .ذكر كردند  متأهلدان   مردان مجرد، مقوله اجتماعي را بيشتر از مر        ، يعني  شد رد صفرفرض  

رد فرض صـفر     61/4 مقدار آماره خي دو      ي با تماعاج به مقوله    )60( متأهل و زنان    )57( پاسخ مردان 
 و  )55( تركيب پاسـخ مـردان     .ذكر كردند  متأهلمقوله را بيش از مردان      اين  ،  متأهل زنان   ، يعني شد

 زنـان   ، يعنـي   شـد  صـفر رد  فـرض    19/18 آماره خي دو     با مقدار  اجتماعي به مقوله    )66( زنان مجرد 
  .عنوان كردندمجرد بيش از مردان مجرد، مقوله اجتماعي را 

 و مجـرد دربـاره كـاركرد مقولـه اقتـصادي تفـاوت              متأهلبين نظرات افراد    : مقوله اقتصادي 
  .وجود داردمعنادار 
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  اقتصاديتركيب پاسخ افراد به مقوله  - 5 جدول

 عنوان فايده ازدواج مقوله اقتصادي را به
  دانم مي دانم نمي 

وضعيت  121 57 67 مجرد
 117 20 97 متأهل تأهل

 238 74 164 كل

% 95سطح اطمينان    و    است 05/0 از   تر  كوچككه   00/0 احتمالو   04/21 آماره خي دو     با مقدار 
  .دانند يممقوله را كاركرد ازدواج اين  متأهالن بيش از مجردان لذا صفر رد شدفرض 

مقـدار آمـاره خـي دو       بـا    اقتـصادي  به مقوله    )60( متأهلزنان   و   )66( مجردتركيب پاسخ زنان    
 پاسـخ  يبترك .ذكر كردندمقوله را   اين  ،  متأهالناز   زنان مجرد بيش      يعني صفر رد شد  فرض   66/29

صـفر  فرض  563/0ي با مقدار آماره خي دو  به مقوله اقتصاد)55( متأهلمردان  و   )57( مردان مجرد 
  پاسـخ مـردان    يـب ترك . و مردان مجرد تفاوت وجود نـدارد       متأهلن نظرات مردان     بي يعني؛   شد ييدتأ
صفر فرض   37/4 و مقدار آماره خي دو       1درجه آزادي    ي با  به مقوله اقتصاد   )60( متأهل و زنان    )57(

 بـيش از زنـان متأهـل قبـول           كـاركرد ازدواج   عنوان  به، مقوله اقتصادي را     متأهلمردان   يعني   رد شد 
 و  1زادي   آ بـا درجـه    اقتـصادي  بـه مقولـه      )66( و زنان مجرد   )55( مجرد پاسخ مردان    تركيب. دارند

مقولـه را    يـن  ا زنان مجرد بيش از مـردان مجـرد،         يعني  شد صفر رد  فرض   68/7مقدار آماره خي دو     
  .دانند كاركرد ازدواج مي

  .وجود دارد و مجرد درباره كاركرد مقوله مذهبي تفاوت متأهلبين نظرات افراد : مقوله مذهبي

  مذهبيتركيب پاسخ افراد به مقوله  - 6 جدول

 عنوان فايده ازدواج مقوله مذهبي را به
  دانم مي دانم نمي 

 121 32 89 مجرد
 وضعيت تأهل

 117 68 49 متأهل

 238 70 138 كل

است  05/0 از   تر  كوچككه   00/0 مقدار احتمال   و 49/24 و مقدار آماره خي دو       1 آزادي   با درجه 
 . و مجرد تفاوت وجود داردمتأهل بين نظرات افراد يعني شد صفر ردفرض % 95در سطح اطمينان و 

  .اند كردهگزارش  كاركرد ازدواج عنوان بهمقوله را اين  ها بيش از مجردمتأهالن
 و مقـدار آمـاره      1ادي   آز با درجـه   به مقوله مذهبي   )60( متأهل و   )66( تركيب پاسخ زنان مجرد   

 كـاركرد   عنـوان   بـه مقولـه را    ايـن    بيش از مجرد،     متأهلزنان   صفر رد شد يعني    فرض 09/5خي دو   
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بـا   مـذهبي  بـه مقولـه      )55( متأهلمردان   و   )57( تركيب پاسخ مردان مجرد    .اند گزارش كرده ازدواج  
 بـيش از مجـرد،      متأهـل مردان  لذا  . صفر رد شد  فرض   78/222 و مقدار آماره خي دو       1ي   آزاد درجه

 زنـان  و )57( متأهـل تركيب پاسخ مـردان      .اند گزارش كرده  كاركرد ازدواج    عنوان  هبمقوله مذهبي را    
 يعني شد ييدتأ صفرفرض  33/3 و مقدار آماره خي دو 1ادي  آزبا درجه مذهبي به مقوله  )60( متأهل

 و زنـان    )55(  مجرد تركيب پاسخ مردان   .دن تفاوت ندار  باره  يندرا متأهل و زنان    متأهلمردان  نظرات  
 يعني  شد ييدتأصفر  فرض   11/1 مقدار آماره خي دو       و 1ادي   آز با درجه  مذهبي به مقوله    )66( مجرد

  .دن تفاوت وجود ندارباره يندرابين نظرات مردان مجرد و زنان مجرد 
  . و مجرد درباره كاركرد مقوله معنوي تفاوت وجود داردمتأهلبين نظرات افراد : مقوله معنوي

  معنويه تركيب پاسخ افراد به مقول - 7 جدول

 عنوان فايده ازدواج مقوله معنوي را به
  دانم مي دانم نمي 

 121 6 115 مجرد
 وضعيت تأهل

 117 91 26 متأهل

 238 97 141 كل

 اسـت   05/0 از   تر  كوچككه   00/0 مقدار احتمال   و 63/130 و مقدار آماره خي دو       1 آزادي   با درجه 
  .ذكر كردند بيش از مجردان مقوله معنوي را متأهالن. شد صفر ردفرض % 95در سطح اطمينان و 

 و مقـدار آمـاره      1ي   آزاد با درجـه    به مقوله معنوي   )60 (متأهل و   )66( تركيب پاسخ زنان مجرد   
از  معنـوي را      مقولـه   بـيش از زنـان مجـرد،       متأهـل  زنـان    ، يعني  شد صفر رد فرض   04/107خي دو   
 بـه مقولـه     )55( متأهـل مـردان    و   )57( تركيب پاسخ مـردان مجـرد      .دانستند  يم ازدواج   هايكاركرد
به  بيش از مردان مجرد،      متأهل مردان   ، يعني صفر رد شد  فرض   31/79مقدار آماره خي دو     با   معنوي

بـا مقـدار      به مقوله معنوي   )60( متأهل زنان   و) 57( متأهلتركيب پاسخ مردان     .پرداختندمقوله  اين  
 .ذكر كردنـد   مقوله را     بيش از مردان اين    أهلمتزنان   ، يعني صفر رد شد  فرض   108/30آماره خي دو    

 37/0بـا مقـدار آمـاره خـي دو            به مقوله معنـوي    )66(د   زنان مجر  و) 55( مجردتركيب پاسخ مردان    
  .را نشان دادنظرات مردان مجرد و زنان مجرد  توافق ييد شد، يعنيتأ صفرفرض 

  گيري بحث و نتيجه
تشكيل خانواده به دنبال گذار از جامعه سـنتي بـه           تغيير و تحول الگوهاي ازدواج و نحوه        نظر به   

اهداف، كاركرد و ضرورت تشكيل خانواده اين پژوهش        نظرات مردم درباره    مدرن موجب تغييراتي در     
 .انجام شد درباره كاركرد ازدواج متأهلاي رويكرد افراد مجرد و  بررسي مقايسهبا هدف 
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  :ده است در ذيل آمها مقولهميزان توافق نظرات به تفكيك 
ها نشان داد بين نظرات افراد مجرد و         يافته :كاركرد فيزيولوژيكي و جسماني ازدواج     -1
 ازلحاظبديهي است غريزه جنسي از نيازهاي ذاتي و اساسي انسان است و             .  تفاوت وجود ندارد   متأهل

  .اهميت در رديف مسائل درجه اول زندگي زناشويي قرار دارد لذا توافق در نظرات ديده شد
 بين ساير بود وزنان مجرد نيز با  و متأهلمردان  با  بين مردان مجرد    ،  شده  مشاهدهتفاوت معنادار   

كـه   يـك كـشور سـنتي        عنوان  بهرسد در كشور ما      يبه نظر م  . مشاهده نشد ها تفاوت معناداري     گروه
 ينتـر   مهـم يكـي از    شـود همـواره      انجـام مـي    مذهبي،   يها  آموزه و   ها  يهتوصبر اساس     ازدواج عمدتاً

  .استدر چارچوب خانواده  ارضاي غريزه جنسي  باجلوگيري از گناه و فساد،  ازدواجكاركردهاي
زنـان  و حتي بيش از      متأهل بيش از مردان     ، ضرورت يا اولويتي   مردان مجرد نياز   رسد  يمبه نظر   

ن هـاي معنـادار بـين مـردان و زنـا           از سوي ديگر تفاوت   . اند  كرده  يمجرد در اين خصوص احساس م     
بـين دو جـنس   پذيري و كنترل غريـزه جنـسي        تفاوت در ميزان تحريك    به خاطر  است   مجرد ممكن 

 موانع مذهبي و فرهنگي ايـن       يلبه دل شايد  . كنترل اين غريزه در مردان دشوارتر از زنان است        . باشد
ع و مذاهب يـك تـابو اسـت و در           مورد كمتر از سوي زنان ذكر شده است، ميل جنسي در تمام جوام            

 با احساسات منفي مانند شـرم،       معموالً و صحبت درباره آن      پيچيده شده ... بهام، خرافات و  اي از ا   لهها
يـاي زنانـه در زنـان       ترس، احساس گناه و خجالت همراه است كه اين موضوع به دليـل حجـب و ح                

يـزه   ايـن غر   ازنظـر  و   انـد   كه وارد زندگي زناشويي شده     متأهلضمن اينكه افراد    . شود بيشتر ديده مي  
مكـن اسـت برانگيختگـي و قـدرت         بيش از مردان مجرد ارضا شده هستند لذا تحريكـات جنـسي م            

و  لذا تفاوت معنادار بين مردان مجرد        ،كنندگي كمتري در مقايسه با مردان مجرد داشته باشد         تحريك
  . شايد به اين دليل باشدمتأهل

اري ديـده نـشد و نظراتـشان         و چه مجرد تفـاوت معنـاد       متأهلاز سويي ديگر در گروه زنان چه        
هـاي    در دهـه   هرچنـد .  همخواني داشت  باهمدرباره اين كاركرد ضروري، مهم و شايد بديهي ازدواج          

 گيـري   چشم تحوالت نيز با  ايران جامعه و داشته فراواني تغييرات جهان در جنسي روابط الگوي اخير
  .روست روبه جوانان در اين زمينه باورهاي و ها ارزش حوزه در

  و همكـاران   اگوسـت هاي   كرد جسماني ازدواج همسو با يافته     هاي اين پژوهش مبني بر كار      افتهي
 ،)2012( دوشـارمه و كـالر     ،)2012( دوهرتي و همكاران   ،)2014(  مارتينز و همكاران   -، ميلر )2015(

، هنرپــروران و )2000( ، جانــسون و همكــاران)2004( ، دينــر و ســليگمن)2011( مــونين و كلــرك
  .است )1389(ن همكارا
 بـه مقولـه     متأهالن بيش از     يافته نشان داد كه مجردها     :شناختي ازدواج  كاركرد روان  -2
تر  سن اگر بتوان افراد مجرد و كمرسد  به نظر مي. اند  كاركرد ازدواج اشاره داشتهعنوان بهشناختي   روان

تـوان    هستند، مي  متر سنتي ك تر در شهر تهران نسلي دانست كه        و مسن  متأهل در مقايسه با افراد      را
شناختي ازدواج مانند عـشق و عالقـه، رهـايي از تنهـايي، يـافتن                عنوان كرد كه ايشان به ابعاد روان      
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و  توجـه دارنـد   ) تـر  افراد سنتي  (متأهلبيش از افراد    ... آرامش، دوست داشتن و دوست داشته شدن،        
  .وق يافته استشناختي س  ابعاد روانيسو به ازدواج بيشتر يتاولومحوريت و 

اند كه به نظـر ميـزان        ي داشته  و مجرد نيز مردان مجرد ميانگين باالتر       متأهلدر مقايسه مردان    
 اسـت و    متأهـل  و مجرد ناشي از تفاوت و ناهمخواني نظرات مردان مجرد با             متأهلتفاوت كل افراد    

 متأهلجرد و چه    زنان چه م  .  در اين خصوص تفاوت معناداري مشاهده نشد       متأهلبين زنان مجرد و     
شناختي نظرات موافق و همخـواني       شناختي خود، در خصوص كاركرد روان       روان هاي  يژگيو يلبه دل 

 بيشتر درگير مسائل اقتصادي و مالي هستند و كمتر          متأهل مردان   رسد  يمبه نظر   . با يكديگر داشتند  
اي   افراد مجرد كـه در دامنـه       توان با توجه به سن     با كمي تسامح مي   اند،   دادهبه اين ابعاد توجه نشان      

 كـه داراي سـنين بـاالي      متأهالنتر از     را كمتر سنتي يا مدرن     ها  آنبتوان   ، سال بودند  40 تا   18بين  
اين كـاركرد را حـائز      ) تر سنتي( متأهالنبيش از   ) كمتر سنتي (  لذا مردان مجرد   . ناميد ، سال بودند  45

توانـد بيـانگر توافـق و     مـي ان و مردان مجرد نيـز  عدم تفاوت معنادار بين نظرات زن   . دانند  يماهميت  
  .شناختي است يت كاركردهاي رواناولوش، اهميت و همگني نظرات جوانان درباره ارز

كلـي و    اگوست،هاي   شناختي ازدواج همسو با يافته     نهاي اين پژوهش مبني بر كاركرد روا       يافته
، جانـسون و    )2001(، آرجيـل    )2004(، دينر و سليگمن     )2012( دوهرتي و همكاران   ،)2015( ماركي

  .است) 2000(  فاورز و)2000( همكاران
 و نيز بين مردان     يطوركل  به و مجرد    متأهل مقايسه بين افراد     :كاركرد اجتماعي ازدواج   -3

 ايـن  متـأهالن  بـيش از  مجردها، حاكي از اين بود كه      متأهل و نيز بين زنان مجرد و        متأهلمجرد و   
اي نـه بـه       با خـانواده   )تر يا كمتر سنتي    جوان(مجرد   افراد   رسد  يمبه نظر   . اند كاركرد را گزارش كرده   

 مـردان مجـرد بـا       مقايسه. اند  اين كاركرد را حائز اهميت دانسته      )تر سنتي (گستردگي افراد نسل قبل   
ها در زنان باالتر بود كه حاكي از اين اسـت             ميانگين  تفاوت متأهل با زنان    متأهلزنان مجرد، مردان    

 ازدواج اسـت  بـديهي . دهنـد  ه زنان رابطه محورند و بيش از مردان به روابط اجتماعي اهميـت مـي              ك
شـود كـه زنـان       نيز محسوب مـي    اجتماعي حمايت اصلي منابع از يكي و اجتماعي روابط ايجاد يعني

شناختي ازدواج همسو با     ي اين پژوهش مبني بر كاركرد روان      ها يافته. بيشتر در جستجوي آن هستند    
همكـاران  ، جانـسون و     )2012( دوهرتـي و همكـاران     ،)2015( كلـي و مـاركي     اگوسـت، هـاي    يافته

منـين و    و   )1391( احـسان  بهرامـي  و ، بخـشوده  )2001(آرجيـل    ،)2004(، دينر و سليگمن     )2000(
  .است) 2011( كلرك
اوت ، تفـ  يطوركل  به و افراد مجرد     متأهل بين افراد    يسهدر مقا  :كاركرد اقتصادي ازدواج   -4

رسـد افـراد    با توجه به باالتر بودن ميانگين نمرات در افراد مجرد، به نظر مـي         .معناداري وجود داشت  
 دغدغه فكـري دربـاره مـسائل مـالي و اقتـصادي را دارنـد و ازدواج را و                    متأهلمجرد بيش از افراد     

ر بين ميانگين زنان    تفاوت معنادا . دانند تشكيل خانواده را موجب افزايش درآمدزايي و توليد ثروت مي         
تواند بيانگر اين موضوع باشد كه همواره يكي          مي متأهلانگين باالتر براي زنان      و مجرد با مي    متأهل

امـا  ؛  هاي انتخاب همسر توسط زنان بحث توان اقتصادي و امكانات مالي شوهر است             از اولين مالك  
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ها   تساوي نسبي نقش   به خاطر رسد    مي به نظر اند   ميانگيني باالتر از مجردها داشته     متأهلاينكه زنان   
بـه   دختـران    سـو   يكو از     مشابه يباًتقرو دستيابي تقريبي زنان و مردان به امكانات مالي و اقتصادي            

پتانـسيل اقتـصادي    بودن تساوي و     دارا    و يا آزادي بيشتر در داشتن شغل،        تحصيالت بااليشان  خاطر
 زنـان   انـدازه   بـه  برايـشان    ازدواجكاركرد اقتـصادي    ده   در بحث اشتغال، باعث ش     برابر با مردان   يباًتقر

  .حائز اهميت كمتري بوده است متأهل
 دوشـارمه و كـالر      ،)2012( دوهرتـي و همكـاران     هـاي  ههاي اين پژوهش همـسو بـا يافتـ         يافته

  .است) 2004(و دينر و سليگمن  )2000(همكاران  جانسون و ،)2012(
 سـه گـروه افـراد       هـا  داد كه در مقايسه بين گـروه      ها نشان    يافته :كاركرد مذهبي ازدواج  -5
. نگيني باالتر داشتند   ميا متأهالنگروه  ؛  متأهل مجرد و    زنان متأهل و رد و    مردان مج   و مجرد،  متأهل

 يـا   انـد   كردههاي ديني ازدواج     هاي مذهبي و توصيه    ير آموزه تأث بيشتر تحت    متأهالنرسد   به نظر مي  
كاركردهاي ازدواج   ينتر  مهماز ديدگاه سنتي    . نددان را مقبول مي  هاي مذهبي    ازدواج بر مبناي توصيه   

  .است) ص(محمد سنت پيامبر و گسترش نسل حضرت انجام  كه آن استبعد مذهبي 
 وجود نداشت و    متأهلتفاوت معناداري بين نظرات زنان و مردان مجرد و نيز بين مردان و زنان               

  . توافق نظر دارندافراد در خصوص كاركرد مذهبي ازدواج همخواني و
 بـيش از مجردهـا مقولـه معنويـت را           متأهالن نشان داد    ها  يافته: كاركرد معنوي ازدواج  -6

 اين كاركرد يا بعـد از تجربـه ازدواج بيـشتر نمـود پيـدا                رسد  يم، به نظر    دانند  يمكاركردي از ازدواج    
 و  سـالي   يانم به سنين     يا براي درك اين مفاهيم، حدي از تجربه زناشويي، پختگي يا رسيدن            كند  يم

  .سالمندي الزم است
 زنان به امور و مباحث رسد  يم اين مقوله را ذكر كردند به نظر         متأهل بيش از مردان     متأهلزنان  

  .معنوي توجه، عالقه، درك و يا حساسيت بيشتري دارند
فتن  و قـرار گـر     ها  آنبا توجه به سن جواني       بين نظرات زنان و مردان مجرد توافق وجود داشت،        

 ايـن  تـر  يينپا دادن به ارضاي ساير نيازهاي سطح يتاولو و طلبي يجانهدر مرحله هيجان خواهي و     
ابعاد مذهبي و معنوي ازدواج همچنان از ابعاد مهمي اسـت كـه             رسد    يمبه نظر   .  مشاهده شد  ها  بافته

 و  انـد   كـرده رح   يكي از كاركردهاي ازدواج مط     عنوان  به آن را  و چه مجرد، زن و مرد        متأهلافراد چه   
 كه در نهاد    هايي  يآشفتگهاي ديني و معنوي در نظرات افراد منعكس شده است و باوجود              آموزه يرتأث

 مباحـث معنـوي و مـذهبي        ينكهباوجودا.  افراد همچنان راغب به ازدواج هستند      شود  يمخانواده ديده   
 دربـاره  به پژوهـشي علمـي        محقق متأسفانهداراي ارجحيت خاصي در نهاد خانواده و ازدواج دارد اما           

  .كاركرد مذهبي و معنوي دست نيافت
  و بينانـه   يرواقـع غبا توجه به اينكه نظرات افراد درباره كاركرد ازدواج روي پيوستاري از انتظارات              

و درك عقاليـي، بخردانـه       و غيرمنطقي تا اهداف و داليـل       مدت  كوتاهگرايانه، اهداف    تصورات آرمان 
عقاليـي و عـدم درك درسـت از         گـسترش انتظـارات غير     چراكـه اج قرار داشت،    بينانه براي ازدو   واقع
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شود  پيشنهاد مي  لذا   .ها خواهد بود    فزوني طالق و نابساماني خانواده     كاركرد ازدواج زنگ خطري براي    
  .تر قرار گيرد مورد بررسي دقيقهاي آتي  اين موضوع در پژوهش
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