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 2سمانه ساالری

 3بختیار ملکاری

 11/6/39تاریخ پذیرش:  2/11/39تاریخ وصول: 

 چکیده
 باجدید روابط قبل از ازدواج در سالیان اخیر در میان جوانان، مطالعه حاضر  هایشکلبا توجه به ظهور 

 شناسیروشدر این مطالعه،  انتخاب این سبک زندگی انجام شد. افراد برای هایانگیزهف علل و کش هدف

برفی گلوله گیرینمونهغالب انتخاب گردید. جهت یافتن افراد نمونه از تکنیک  شناسیروش عنوانبهکیفی 

پس از مصاحبه و  هامونهنبهره گرفته شد. بعد از یافتن چند نمونه اول از طریق دوستان و آشنایان، همان 

فرایند جلب اعتماد، رابط و واسطی شدند برای آشنایی و مصاحبه با نفرات بعدی. برای گردآوری اطالعات 

به عمل آمد. افراد  ساختاریافتهخانگی بودند مصاحبه عمیق و نیمهزن و مرد که دارای رابطه هم 29ز ا

با  آمدهدستبه هایدادهتهران سکونت داشتند.  در شهرهای بندرعباس، کرمان و اکثراً کنندهشرکت

اصلی با عناوین:  یمقوله 6با رویکرد تفسیری،  هاداده وتحلیلتجزیهبعد از رویکرد تفسیری تحلیل شدند. 

 از جنسی، نگرانی و عاطفی اقتصادی، نیازهای آن، مزایای پیامدهای از نگرانی و ازدواج برای آمادگی

آزمایشی،  ازدواج و سازگاری خانواده، آزمودن حمایتی و نظارتی نقش شدن رنگکمطالق،  پیامدهای

، خانگیشیوع آرام و خزنده روابط هم خانگی استخراج گردید.دالیل گرایش افراد به روابط هم عنوانبه

روابط قبل از های غربی سبکهل و شیوع های عاطفی و جنسی افراد متأآمار باالی طالق، وفور خیانت

و  حل این معضالت نیازمند عزم جدی مسئوالنو  .اندان خانواده ایرانی را نشانه رفتهج همگی بنیازدوا

                                                           
بندرعباس، ایران)نویسنده مسئول( دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بندرعباس، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،  .1

Naderk65@yahoo.com  
  nfcounselor@yahoo.comفوق لیسانس مشاوره خانواده، دانشگاه هرمزگان  .2
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 ،ملی محتوای رسانه کارآفرینی، شغلی، هایگذاریبازنگری در سیاست جهتدر سطح کالن  متخصصان

  .باشدحوزه فرهنگ میعالی و تحصیالت 

  .آزمایشی، مزایای اقتصادی خانگی، آزمون مکملیت، ازدواجهم واژگان کلیدی:

 مقدمه

های متفاوتی از روابط جنسی پیش از ازدواج مواجهیم که با گونه کشورمانامروزه در 

هایی که با با تحلیل مصاحبه (1931و همکاران)ارمکی آزاد های متفاوتی دارند. خاستگاه

گونه تهران بدیناند، سبک رابطه بین دو جنس قبل از ازدواج را در جوانان تهرانی داشته

 -9روابط مبتنی بر صیغه،  -2گری(، روابط آزاد )الگوهای روسپی -1 :اندشناسی کردهسنخ

ضد عاشقانه )الگوهای  روابط -1 خانگی،هم روابط -9 پسر، دوست –روابط دوست دختر 

  .سیال عشق بر مبتنی روابط –6فریب( و 

، از «افزایش سن ازدواج»ز یک سو و ، ا«بلوغ جنسی»افراد مختلف با فشارهای ناشی از 

 کنند.های متفاوتی برخورد میسوی دیگر، و شکاف رو به گسترش میان این دو به گونه

آورند، اما روابط برخی افراد برای پر کردن این خأل به روابط مقطعی و عاشقانه روی می

د. این الگوی شو، منجر می«1خانگیهم»عاشقانه در الگوهای پیشرفته، خود، به روابط 

اد با های الگوی رابطه دوستی عاطفی را دارد، با این تفاوت که این افرجدید همه ویژگی

کنند و را نیز تجربه میو رابطه جنسی بدون ازدواج  «زیر یک سقف»یکدیگر زندگی 

   .زندگی اقتصادی مشترکی دارند

 تحوالتی است؛ اشتهد ایگسترده تحوالت جهان در «خانواده» نهاد اخیر، دهه چند در

 و اروپایی کشورهای در 1361 دهه اواخر 2جنسی انقالب در باید را آن هایریشه که

 آن جنسی، رابطه از زداییاسطوره با انقالب این. (2111، 9)کارکرد جووجست آمریکایی

. است یافتنیدست «ازدواج از قبل» در راحتی به که کرد تبدیل معمولی و عادی امری به را

 بود، یافته افزایش آمریکا و اروپا در ازدواج سن تدریج به چند هر جنسی، انقالب اوایل رد

                                                           
1. cohabitation 

2. sexual revolution 

3. Carr 
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 همه این اما تأخیر، اندکی با منتها کردند،می ازدواج همچنان افراد از بسیاری حال، این با

 بار این را تریسخت هایضربه خانگی،هم الگوهای گسترش با جنسی، انقالب و نبود راه

، 2112، 1)بومپاس و لوکرد وارد ازدواج خود به بلکه جنسی، روابط اسطوره به صرفاً نه

 . (2119و همکاران،  2فرنچ

، که توانایی ازدواج نداشتند، وارد رخانگی، غالباً افراد فقیدایش همهای اولیه پیدر دوره

د. گیری آن بوترین علل شکلشدند و مشکالت اقتصادی یکی از مهمگونه روابط میاین

ای دیگر نیز به سبب مشکالت بعد از جدایی یا مرگ شریک زندگی خود وارد این عده

بعد از جنگ جهانی  (2111، 9، ارمیسک2112همکاران،  و )سورنتون .شدندروابط می

خانگی را دوم، در آلمان، زنان میانسال بعد از طالق یا مرگ شریک زندگی خود، غالباً هم

ها، که دولت خواستند حقوق دوران بیوگی آندادند، چون نمیبه ازدواج مجدد ترجیح می

خانگی، به مثابه یک کرد، قطع شود. امروزه در یازده کشور اروپایی از همپرداخت می

خانگی در کشورهای غربی، به توان گفت گسترش همشود. میرابطه قانونی حمایت می

سال اخیر بوده  11خانواده در  وهایترین تغییر در الگمثابه شکل جدیدی از خانواده، مهم

نتایج تحقیقات در دیگر کشورها حاکی از آن است که روابط   (.2112، 9ت)نازیواس

تر، به طور های جوانخصوص در میان نسلخانگی امروزه در سراسر اروپا و آمریکا، بههم

، 1321گیری در حال پذیرش و افزایش است. به طور مثال در آمریکا، در دهه چشم

کردند. این در حالی خانگی زندگی میهزار زوج در قالب الگوهای هم 911نزدیک به 

میلیون نفر( در آمریکا در  19میلیون زوج )  2، بیش از 2111است که بر طبق آمارهای سال 

، کندی و 2111و همکاران،  1)گودوین کننددیگر زندگی میخانگی با یکقالب هم

 (.2112، 6بومپاس

                                                           
1. Bumpass & Lu 

2. French 
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درصد،  26ساله  21خانه شدن زنان دهد احتمال هم( نشان می2119)1قیق کوپننتایج تح

دار شدن باشد. و احتمال بچهدرصد می 29ساله در حدود  91زنان درصد و در  11ساله  21

باشد. درصد می 29رصد و در میان سیاهان د 19خانگی در میان سفیدان ین سال همدر اول

باشند و ساله درگیر رابطه هم خانگی می 11-99صد زنان در 92هم چنین نتایج نشان داد 

 درصد این افراد درگیر رابطه ازدواجی بودند. 29فقط 

 11دهد و از درصدی را نشان می 911خانگی در کانادا، رشدی در مقابل، میزان هم

)بورداس و  رسیده است 2111درصد در سال  11به نزدیک  1361درصد در اواخر دهه 

خانگی و تغییرات الگوی خانواده، هر چند دیر، هم. در این بین، سونامی (1192، 2الپیره

 1/22به  2111درصد در سال  19خانگی از در ژاپن نرخ هم. ولی به آسیا هم رسیده است

سایر کشورهای شرق خانگی در ژاپن و اگر چه همافزایش یافته است  2111درصد در سال 

. (2111، 9)کوجیما یب ازدواجاج است تا جایگزین و رقدرآمدی بر ازدوآسیا بیشتر پیش

 در اجتماعی زمینه تأثیر عشق؛ و جوانان»با عنوان ( 1931) نتیجه مطالعه صفایی

 خانگیهم دهد،می ( نشان1931) و مطالعه ارمکی و همکاران «عاشقانه رابطه پردازیمفهوم

و توجه به آن به  است کرده ازب جایی خود برای نیز تهران نظیر ایران شهرهایکالن در

 مل است.های رابطه پیش از ازدواج قابل تأنوان یکی از شکلع

خانگی انجام گرفته مطالعات زیادی در زمینه اثرات همدر ادبیات پژوهشی خارجی، 

فرادی که ( نشان داد ا2111) ( و لینگستاد و جالووارا2111)9 لبویو  های کولویافتهاست. 

خانگی ندارند بیشتر در اند نسبت به افرادی که سابقه همخانه بودها هم همقبل از ازدواج ب

از برخی جهات زندگی گسیختگی زناشویی قرار دارند. ات و از هممعرض خطر تعارض

کردن با یکدیگر همانند یک ارتباط کامل در ازدواج است اما با یکدیگر زندگی کردن نه 

 (.1931)اچ اولسون،  رای ازدواجیک ازدواج است و نه یک آمادگی خوب ب

                                                           
1. Copen 

2. Bourdais & Lapierre 

3. Kojima 

4. Kulu & Boyle 
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بندی و به خانگی را مقولههای عمده در زمینه هم( یافته2112) و همکاران 1استنلی

 بیان شده است. 1صورت خالصه ارائه کردند که در جدول شماره 
 (8002و همکاران،  تنلیاسبه نقل از )خانگیهای عمده در زمینه هممروری کوتاه بر یافته .1جدول 

 نویسنده/نویسندگان های عمدهیافته لهمقو

 زمینه

خانگی باورهای سنتی مذهبی با احتمال همداشتن 

 کمتر ارتباط دارد

؛ استنلی و همکاران، 1331لیالرد و همکاران، 

 1932؛ سورنتون ، 2119

اند به احتمال افرادی که والدینشان طالق گرفته

 کنندخانگی میبیشتری هم
 2119؛ تاچمن، 2119داش و همکاران، 

خانه تبارها به یک میزان همالتین، سفیدان و سیاهان

 ازدواج بعداً کمتری احتمال به شوند اما سیاهانمی

 کنندمی

 1331منینگ، 

خانه با خطر داد بیشتر شریک جنسی به عنوان همتع

 بیشتر طالق همبسته است.
 2111؛ لیچر و جیان، 2119تاچمن، 

باورهای 

 عمومی

خانگی راهی زیادی از جوانان اعتقاد دارند همد تعدا

 برای آزمایش کردن رابطه است

جانسون و همکاران، ؛ سورنتون و همکاران، 

2111 

ند اانی بیشتر از مردان بر این عقیدهزنان جوان دبیرست

خانگی و یا مجرد که مزایای ازدواج بیشتر از هم

 ماندن است

 2112وایتهد و پوپنو، 

 

یلی ضعیفی به اینکه داشتن امنیت مالی گرایش خ

ها قبل از ازدواج بهتر است وجود دارد بنابراین آن

 دهندبلندمدت را ترجیح می گیخانهم

 2119ادین و همکاران، 

دواج با تعداد بیشتری شریک یا از از خانگی قبلهم

مدت با کاهش ارزش ازدواج و خانگی بلندهم

 دار شدن همبسته است.بچه

 2111ینیس، مک ج

 کیفیت رابطه

روبط منفی بیشتر در خانگی پیش از ازدواج با هم

چنین رمزگردانی عینی)تفسیر( ازدواج و هم

 تعامالت زوج همبسته است

؛ استنلی و همکاران، 2112کوهان و کلینبام، 

2119 

                                                           
4. Stanley, Rhoades & Markman 
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تر رضایت نگی پیش از ازدواج با سطوح پایینخاهم

 است زناشویی در ارتباط

؛ استافورد و 2119مکاران، استنلی و ه

 2119؛ براون، 2119همکاران، 

ثباتی زناشویی خانگی پیش از ازدواج با بیهم

ادراک شده بیشتر و احتمال خشونت خانگی بیشتر 

 مرتبط است

 2112؛ کمپ داش، 2116کالین و همکاران، 

 طالق

خانه میان افرادی که قبل از ازدواج همطالق در 

فرادی که در میان ا است خصوصاًتر اند محتملبوده

 اندبیشتر از یک شریک داشته

؛ کمپ 2119؛ تیچمن، 2116فیلیپ و سوینی، 

 2119داش و همکاران، 

آسیب های 

 شخصی

خانگی پیش از ازدواج با سطوح باالی افسردگی هم

و سطوح پایین عزت نفس و هم چنین رضایت از 

 زندگی همبسته است

 2119استافورد و همکاران، 

خانگی پیش از ازدواج با احتمال داشتن سابقه هم

. در روابط رفتارهای مجرمانه مرتبط است

ی، عاطفی و استفاده جنس ءخانگی، نرخ باالتر سوهم

 شود.مالی مشاهده می

 2112وودز و امری، 

 تعهد

ارند خانگی پیش از ازدواج دمردانی که سابقه هم

این در کنند اما کمتر خود را وقف شریکشان می

 مورد زنان صادق نیست.

 2112استنلی و همکاران، 

ازدواج با هدف ازدواج به نسبت خانگی پیش از هم

خانگی بدون هدف ازدواج، دارای کیفیت رابطه هم

 باالتری است.

 2111؛ براون و بووس، 2119براون، 

ا هم خانه شدن چندان بر زمینه دالیل گرایش افراد به هممطالعات صورت گرفته د

افق ندارند و دلیل عمده آن این است که هر محققی از یک دیدگاه خاص به قضیه تو

خانگی هم( از دید یک روانشناس خانواده به پدیده 1931) نگریسته است. اچ اولسون

ک زندگی را به صورت زیر خانگی و دالیل گرایش به این سبنگریسته است و انواع هم

افتد که یک شریک خیلی ارتباط زمانی اتفاق میاین نوع پتوی محافظتی: دهد: توضیح می

من اایدهد. شریک نر فردی را که تنها باشد ترجیح میوابسته یا ناایمن است. او رابطه با ه
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داند. شریک بطه موفق بتواند رشد کند مشکل میاغلب ارتباط آزادی را که در آن یک را

کند. زمانی که رابطه به پایان تر انتقاد فتواند از زوج ضعیکند که نمیتر احساس میقوی

آید. تا آنجا میتر یف ناایمن از سطح قبلی نیز پایینرسد، عزت نفس متزلزل شریک ضعمی

ز باهم کند. رهایی: بعضی از مردم اباطی به شدت احساس گناه ایجاد میکه قطع چنین ارت

لدین استفاده و نفوذ واها ای برای رهایی از دست ارزشزندگی کردن به عنوان شیوه

شوند. الل وارد این نوع زندگی مشترک میکنند. این افراد به دلیل عدم احساس استقمی

زوح در این شکل از زندگی در رنج هستند زیرا فرد در جستجوی استقالل از یک وضعیت 

 آسایش: شدنی نیست.شود و این وضعیت تمامبسته وارد وضعیت وابسته دیگری میوا

ای که در آن یک فرد گیرنده و فرد دیگر دهنده است اغلب ارتباطی از نوع راحتی یا رابطه

ست شامل مردی باشد که مهارت آسایش است. ارتباطات همزیستی از این نوع ممکن ا

)اگرچه برخی ممکن است به دالیل اقتصادی، ارضای غریزه جنسی  داری خوبی داردخانه

و نگهداری از کننده عشق، امید، کنند(. و زن عرضهزندگی و مسایل مالی هم با یکدیگر 

گیرد، اما جرئت تقاضای ازدواج را ندارد. هنگامی که همه کارها انجام خانه را بر عهده می

دهد و زن هم یاد هنگام جدایی چیزی را از دست نمی شد و همه چیزها گفته شد مرد در

مایش کردن: بعضی از مردم زندگی آز گرفته است که انتظار زیادی از مرد نداشته باشد.

دانند اگر هر دو مایشی واقعی برای ازدواج کردن میزردن با هم را به عنوان یک زمینه آک

دیگر تالش بکنند، این امر پخته باشند و آگاهانه برای زندگی کردن با یک شریک نسبتاً

رت فاقد درگیری تواند از برخی جهات نشانه تشابه در ازدواج باشد اما در هر صوخود می

  باشد.ادگی مناسبی نیز برای ازدواج نمیمو آ جدی برای ازدواج کردن است

 اسموک، کاسپر و وایز و (2119) و همکاران 2ادین (،2111) ،1جکسون در مطالعه

 هایخانه شدن خود بیان کردند: مزیتکننده دالیل زیر را برای همافراد شرکت (2112)

 ما :بودن هم با زمان .کنیم ذخیره پول مقداری ها،هزینه تقسیم با توانیممی ما :9اقتصادی

 میان در برای بیشتری هایفرصت ما :افزایش صمیمیت. باشیم هم با بیشتری مدت توانیممی

                                                           
1. Jakson 

2. Edin 

3. financial benefits 
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 اگر :دردسر بدون انحالل .داریم شدن مزدوج بدون جنسی و عاطفی صمیمیت گذاشتن

 آزمودن .ندارد وجود ایکنندهفتهآش طالق نباشد، مراد وفق بر و کارآمد زندگی

 بیشتر یکدیگر هایخصیصه و عادات از که دهدمی را امکان این هم با زندگی :سازگاری

 .هستیم زودتر چه هر ازدواج برای ریزیبرنامه حال در ما :1آزمایشی ازدواج .شویم آگاه

تقاد به های سنتی، اعآلفته، داشتن باورهای مذهبی و ایدهدر مطالعات صورت گر

یید رابطه آبرومند نبودن برای طرفین، عدم تأخانگی، آسیب دیدن شرکا و مضربودن هم

هایی به جز ازدواج از فاکتورهایی بودند که ازدواج و متعهدانه نداستن رابطه جنسی پیش از

کننده عدم گرایش فرد به بینیداشتند و پیشمنفی همبستگی  ه شدنخانهماحتمال با 

( بر روی 2119) مطالعه فرنچ و همکاران (.2119آریو، و  2111)جکسون،  دندخانگی بوهم

جوان آمریکایی نشان داد که خصوصیات شخصیتی چون جذابیت فیزیکی، جذابیت  3291

خانگی از انتخاب همدار های معنیکنندهبینیپیشتوانند نمیشخصیتی و آراستگی ظاهری 

نسبت به انگیزه کنندگان اعالم کردند که م شرکتدر این مطالعه دوسو سوی افراد باشند.

ریجی گیری آن را بک فرایند تدخانه شدن مطمئن نیستند و شکلاصلی خود برای هم

خانگی بحث کرده به هم ها، قبل از زندگی با هم، راجعدرصد زوج 21دانستند. و فقط 

 بودند.

ی دالیل شیوع کیفی خود به بررس( در مطالعه 1931) ارمکی و همکارانآزاد 

ناختی به تبیین این قضیه شاند و از دیدگاه جامعهی در میان جوانان تهرانی پرداختهخانگهم

جای ازدواج را هخانگی بهم های افرادی که تمایل به روابطگیاین تحقیق ویژاند. پرداخته

دو شریک اغلب افرادی شاغل و با تحصیالت دانشگاهی و "شمرد: میدارند، چنین بر

اند که معموالً به بهانه تجربه زندگی مجردی و مستقل، از خانه پدری فکرانهتفکراتی روشن

اند و بدون آنکه والدین را از ماجرا باخبر کنند، به زندگی مشترک با یکدیگر بیرون آمده

خانگی، به عواملی نظیر شناختی چرایی پیدایش روابط همدر تبیین جامعه ".اندروی آورده

داری و پیدایش ناامنی شغلی، تغییرات فرهنگی؛ لیبرالیسم اقتصادی؛ ورود سرمایه تغییرات

                                                           
1. trial for marriage 
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و گمنامی شهری، از بین رفتن مفهوم و  اخالقی و بازاندیشی سنت، ورود عناصر نوسازی

 و پیدایش روابط مقطعی اشاره شده است. تغییرات در ساخت خانواده ، کارکرد محله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خانگی( برای تبیین پیدایش هم1931دل ارائه شده ارمکی و همکاران)م .1نمودار

آمار باالی طالق و تعارضات زناشویی، باال رفتن سن ازدواج در میان جوانان و 

کرده اجتماع، مهاجرت و سکونت افراد در شهرهای بزرگ به دالیل قشر تحصیل خصوصاً

الی افراد جهت تشکیل خانواده یا کاری و تحصیلی و عدم نظارت خانواده، عدم تمکن م

های جدید ارتباطی، یان جوانان و ظهور سبکگذران زندگی و تغییر سبک زندگی در م

نماید. با توجه ان خانواده را در ایران تهدید میتنها بخشی از تهدیدهایی است که امروز بنی

به طور عمیق و  خانگیپدیده همبه موارد یاد شده و از آن جایی که تاکنون در کشور ما 

تغییرات اقتصادی)گسترش 

داری، ناامنی نظام سرمایه

 شغلی(

ورود عناصر نوسازی شهری)ورود 

های جهانی، کالن شهرنشینی رسانه

 و...(

 جهانی شدن

تسهیل  تغییرات خانواده)افزایش سن ازدواج، افزایش طالق، شکاف نسلی،

 روابط، کاهش کنترل خانواده و...(

 خانگیهم

شی، تغییرات فرهنگی)بازاندی

 هایزدایی، پیدایش ارزشسنت

 جدید و....(
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هدف بررسی علل گرایش افراد به جانبه مورد بررسی قرار نگرفته است، این مطالعه با همه

 خانه شدن از دیدگاه خود آنان صورت گرفت.هم

سی علل گرایش جوانان به اضر، بررحهدف مطالعه : آوری اطالعاتروش جمع

شناسی غالب انتخاب ان روششناسی کیفی به عنوبه همین دلیل روشخانگی بود روابط هم

باشد و قصد نظر افراد میک واقعیت و جهان اجتماعی از نقطهگردید. این روش به دنبال در

یری در گبخشند درک کند. منطق نمونهنایی را که آنان به تجارب خود میدارد مع

 که جمعیت مورد مطالعه، باشد. از آن جاگیری هدفمند میتحقیقات کیفی، منطق نمونه

جهت یافتن افراد از تکنیک  پذیر نیستد و شناسایی آنان به راحتی امکانباشنپنهان می

گیری به این روند نمونهای بهره گرفته شد. گیری زنجیرهبرفی یا نمونهگیری گلولهنمونه

ها پس یق دوستان و آشنایان، همان نمونهصورت بود که بعد از یافتن چند نمونه اول از طر

آشنایی و مصاحبه با نفرات  شدند براییند جلب اعتماد، رابط و واسطی میو فرا از مصاحبه

یری شد. گاستفاده از معیار اشباع نظری درباره تعداد افراد نمونه تصمیم در نهایت با بعدی.

تکرار  ها اطالعات بیشتری در اختیار محقق قرار ندهد و صرفاًبر این اساس وقتی مصاحبه

برای گردآوری  بنابراین شود.د فرایند گردآوری اطالعات متوقف میعات قبلی باشاطال

خانگی بودند مصاحبه عمیق و که دارای رابطه هم مردو زن  29اطالعات از 

در شهرهای بندرعباس، کرمان و  کننده اکثراًیافته به عمل آمد. افراد شرکتساختارنیمه

 .تهران سکونت داشتند

ژوهش از روش تحلیل تفسیری استفاده شد. تحلیل های پل دادهدر تجزیه و تحلی

باشد که هدف اصلی آن های پژوهش کیفی میری فرایندی برای بررسی دقیق دادهتفسی

بیین پدیده مورد پژوهش به و ت ها و الگوهایی است که برای توصیفها، مقولهیافتن سازه

 (.1926گال، بورگ و گال، ) روندکار می

 ی پژوهشهایافته

آوری گردید. متوسط مرد جمع 3زن و  19ریق مصاحبه با العه حاضر، اطالعات از طدر مط

نفر  1نفر از شرکت کنندگان دارای مدرک دکتری،  1سال بود.  22کنندگان سن شرکت

نفر دارای  1نفر دارای مدرک کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی،  12دانشجوی دکتری، 



 117                                                 آن به گرایش هایانگیزه و علل کیفی بررسی: ایران در خانگیهم رابطه

 
 

درصد  91مدرک متوسطه بودند.  و بقیه دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دانشجوی ارشد

های دولتی و بقیه متعلق به سایر التحصیل دانشگاهکنندگان دانشجو یا فارغشرکت

 های دانشجویی را داشتند.کنندگان سابقه زندگی در خابگاهاکثر شرکت ها بودند.دانشگاه

کننده اعالم شرکتان الی در زمینه مصرف مواد و مشروبات، اکثر مرددر پاسخ به سؤ

ها اعالم کردند نفر از خانم 6کنند. سیگار و مشروبات الکلی مصرف می کردند معموالً

ها اعالم کردند به صورت تفننی و یا اند، بقیه خانمبه دخانیات و مشروب لب نزده اصالً

کنند. از لحاظ گرایشات مذهبی، ها سیگار و مشروبات مصرف میدر مهمانی معموالً

های مشابهی داشتند. اکثر مردان اعالم کردند به دین و نگرش کنندگان تقریباًشرکت

 عنوان افرادی مقید اما کاهل درها بیشتر خود را بهاعتقادی ندارند در حالی که خانم مذهب

کنندگان متعلق به به جز یک نفر، بقیه شرکتکردند. انجام تکالیف و عبادات معرفی می

غریب  کردند نبودند و اصطالحاًخانه زندگی میبه صورت هم شهرهایی که در آن جا

نفر دیگر، فقط سابقه  22کنندگان سابقه ازدواج قبلی داشت و فقط یکی از شرکتبودند. 

 روابط ساده دوستی با جنس مخالف را داشتند. 

خانگی، نیمی از میزان تعهد و رضایت از رابطه هم الی در زمینهدر پاسخ به سؤ

بخش و متعهدانه توصیف آن را بسیار رضایت هم مرد بودند که اکثراً دگانکننشرکت

بسیار خوب است. اطمینان کامل به یکدیگر. اگر هم "فت: ساله،گ 91آقای ج،  . مثالًکردند

شود پس در هرحالتی خیانتی در کار نیست. قرار به بودن با کس دیگری باشد گفته می

اما . "از بابت اجتماع و خانواده در صورت مطلع شدن کیفیت رابطه هم عالی. تنها نگرانی

 22خانم س،  بقیه آن را بیشتر به صورت یک معامله و رابطه ناامن توصیف کردند. مثالً

له است. شریکم نیاز مالی رابطه ما هیچ کیفیتی ندارد و بیشتر شبیه یک معام"ساله، گفت: 

 ."و رامین می کند و من نیازهای جنسی و عاطفی امن را تأ

کنندگان پرسیده شد که آیا آنان و شریکشان تمایلی به ازدواج با هم دارند یا از شرکت

ر این نفر اعالم کردند د 9ال، اند. در پاسخ به این سؤر این زمینه به یکدیگر قولی دادهد

کنند. ایط اقتصادی یا تحصیلی ازدواج میاند و بعد از بهبود شرزمینه به شریکشان قول داده

های متعددی سالم بیرون آمده و ما در رابطه ما از آزمایش"ساله، گفت:  21خانم ب، 
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. اکثریت "کنیمو شغل بهتری پیدا کند ازدواج می صورتی که شریکم درسش تمام شود

و تصمیمی برای ازدواج  انددر این زمینه قول و قراری نداشتهکنندگان اعالم کردند شرکت

شان به ازدواج ختم اند اما امکان دارد رابطهول و قرار نداشتهفتند قنفر نیز گ 6. اندنگرفته

قولی داده نشده. ولی هر لحظه ممکن است در این "ساله، گفت:  91آقای ج،  شود. مثالً

 23خانم پ، . "ثیر نیستتأشرایط اقتصادی هم در این بین بی راستا تصمیم گرفته شود.

ساله،  22آقای م،  ."ی ممکن است اتفاق بیفتدخیر قراری نگذاشتیم. ول"ساله، گفت: 

 ."دار شویمتصمیم اتخاذ شود اگر بخواهیم بچهشاید امکان زیادی هست که این "گفت: 

ان جوان، وارد مطالعه حاضر با این هدف صورت گرفت که نشان دهد چرا زنان و مرد

از ت آمده ال، اطالعات به دسگویی به این سؤشوند. جهت پاسخخانگی میروابط هم

صلی استخراج و مقوالت ا ساختاریافته به روش تفسیری، تحلیل گردیدهای نیمهمصاحبه

گیری و مصاحبه تا اشباع نظری ادامه یافت. بعد از مصاحبه بیست و گردید. فرایند نمونه

 مفهومبر اساس تفسیرهای انجام شده چندین  سوم هیچ اطالعات جدیدی به دست نیامد.

مقوالت ، مفاهیم و 2بندی گردید. جدولدستهاصلی مقوله  6که در قالب  استخراج گردید

 هد.دمده را نشان میآبه دست 

 های عمدهو مقولهمفاهیم  .8جدول

 اصلیمقوالت  مفاهیم

 افزایش سن ازدواج

 

 آمادگی برای ازدواج و نگرانی از پیامدهای آن
 عدم آمادگی برای ازدواج

 زش ازدواجتردید و دودلی در زمینه ار

 پذیریرس از محدود شدن آزادی و مسئولیتت

 جویی در مخارج طرفینصرفه
 مزایای اقتصادی

 مین نیاز مالی یک شریک توسط دیگریتأ

 افزایش زمان باهم بودن
 

 نیازهای عاطفی و جنسی
 ارضای نیازهای جنسی

 وابستگی عاطفی و نداشتن عزت نفس

 جدایی دردسرساز:
 پیامدهای طالقنگرانی از 

 طرد توسط خانواده و جامعه بعد از طالق
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 کاهش کنترل والدین

 

 کم رنگ شدن نقش نظارتی و حمایتی خانواده

 های دوستیپررنگ شدن نقش شبکه گروه

 ها و نفوذ والدینرهایی از ارزش

 حامی نداشتن و تنهایی از ترس

 آزمودن سازگاری
 شیآزمودن سازگاری و ازدواج آزمای

 ازدواج آزمایشی

تشکیل خانواده و ازدواج از  :(آمادگی برای ازدواج و نگرانی از پیامدهای آن1

باشد و از سوی دیگر مزدوج شدن یک نیازمند تمهیدات و شرایط خاصی مییک سو 

که برای بعضی کند ای متفاوت با دوران مجردی طلب میسری شرایط جدید و رفتاره

افزایش سن ازدواج، عدم آمادگی برای شد و قابل پذیرش نیست. باافراد ناخوشایند می

ازدواج، تردید و دودلی در زمینه ارزش ازدواج، محدود شدن آزادی و ترس از پذیرش 

 باشند.از مفاهیم مرتبط با این مقوله میمسئولیت 

باال رفتن سن ازدواج به دلیل مشکالت اقتصادی، ادامه تحصیل  افزایش سن ازدواج:

ن به عنوان دلیل کنندگادواج، یکی از دالیلی بود که شرکتتغییر در نگرش به از و یا

 سن باال رفتن "، گفت: ساله 22 آقای م،  کردند. مثالًخانگی عنوان میگرایش خود به هم

ها احتیاج به جنس مخالف دارند چه جسمی چه ثیر داشته. یعنی در یک سنی انسانخیلی تأ

ر نه این دار شدن است یا فشار اجتماع. وگبه دلیل بچههست یا روحی. اگر هم ازدواجی 

 ."رسدتر به نظر مینوع رابطه بسیار انسانی

کنندگان اعالم کردند به دلیل بعضی از شرکت عدم آمادگی برای ازدواج:

ی ازدواج کردن تر هنوز آمادگدن با خود و یا داشتن کارهای مهممشکالت مالی، کنار نیام

دردسرتر، نیازهای خود را برآورده کنند و بیدهند در بطن یک رابطه رجیح میندارند و ت

 من فعالً "ساله، گفت:  23خانم پ،  در کنار شریکشان احساس آرامش کنند. مثالً

شرایط کارهایی دارم که مقدم بر ازدواج من هستند. ازدواج در صورت فراهم بودن 

 ."مناسبی باشد یتواند گزینهاقتصادی، روحی و شخصیتی می

شورهای تقلید از سبک زندگی افراد در ک :تردید و دودلی در زمینه ارزش ازدواج

های رابطه ه اینکه ازدواج بهتر از سایر شکلها، افراد را نسبت بغربی و آمار باالی ازدواج
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دائم، صیغه و ازدواج "ساله، گفت:  22خانم ل،  است دچار تردید نموده است. مثالً

شود. همگی یک رابطه هستند و این قانون نیست که باعث خوب بودن آن می خانگیهم

کند اگر واقعی نباشد. اگر هم واقعی باشد تعهد دایم یا موقت کاغذی چیزی را عوض نمی

گوید ازدواج بهتر است؟ ساله، گفت: چه کسی می22آقای ب، . "نیازی به قانون ندارد

دخترم رابطه بسیار اند. من و دوستطالق گرفته داًاند بعازدواج کرده نصف دوستان من که

 ."های خاص خودش را داردم هر چند که این سبک زندگی دغدغهعالی داری

کنندگان اعالم تعدای از شرکت :پذیریو مسئولیت محدود شدن آزادیترس از 

ساله، گفت:  21د،  خانم کردند دوست ندارند با ازدواج کردن خود را محدود نمایند. مثالً

الن خابگاه و کردم و مدام باید به مسئوابگاه زندگی میوخانه شدن در خمن قبل از هم"

تری دارم و در کل این سبک زندگی دادم اما االن شرایط راحتدوستانم جواب پس می

دوست ندارم تا آخر عمر "ساله، گفت:  22. یا آقای ر، "تر استدغدغهتر و کمراحت

بی دارم و همه نیازهایم برطرف اسیر یک قرارداد کاغذی کنم. االن زندگی خو خودم را

 ."توانم با افراد جدید رابطه برقرار نمایمبخواهم به راحتی و بدون دغدغه میشود و اگر می

ازدواج کردن درگیر یک رابطه خواهند با کنندگان اعالم کردند نمیبعضی از شرکت

مه انرژی و وقت خود را صرف حمایت و محافظت از خانواده آمیز شوند و از اینکه هتعهد

بکنند بیزارند و دوست دارند فقط مسئول رفتار خودشان باشند و نگرانی دیگری نداشته 

من خودم به اندازه کافی مشکالت دارم پس چرا بار "ساله، گفت:  91آقای م،  مثالً باشند.

 نگران قسط، و فامیل و تهیه امکاناتخواهم مدام نمییکی دیگر را نیز به دوش بکشم. 

 "ن من و شریکم هرکدام فقط نگران خودمانیماآلباشم.  هلیزندگی متأ

های اقتصادی آن انتخاب خانگی را بخاطر مزیتبعضی افراد هم ( مزایای اقتصادی:2

مین نیاز مالی گیرد: صرفه جویی در مخارج و تأاند که این خود دو مفهوم را در برمیکرده

 شریک توسط دیگری. یک

خانگی کنندگان اعالم کردند همتعدادی از شرکت جویی در مخارج طرفین:صرفه

توانند دهد مخارجشان را تقسیم کنند تا به هیچ کدام فشار نیاید و حتی ببه آنان امکان می

ساله، گفت: من دانشجو هستم و  21خانم ی،  انداز کنند. مثالًمقداری از درامدشان را پس
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پسرم نیز تومان درآمد دارم، دوست 911111ی کنم و ماهوقت کار میصورت پاره هب

آییم. ز پس خرید جهیزیه و ازدواج برنمیشرایطی مشابه من دارد و با این درآمد ا

 ."ییمآمان کمتر شود و از پس پرداخت شهریه دانشگاه برهایخانگی باعث شده هزینههم

کننده اعالم تعدادی از زنان شرکت یگری:مین نیاز مالی یک شریک توسط دتأ

پولی مالی بوده است و برای فرار از بیخانه شدن مشکالت کردند دلیل اصلی آنها برای هم

ساله، گفت: بعد از  99خانم ل،  اند. مثالًخانه شدن شدهشان حاضر به هممین مخارجو تأ

ام مثل سابق مرا انوادهخ طالق از همسرم به دلیل خیانت، دیگر جایی را نداشتم بروم.

خواستند و وجود من و پسرم برای آنان اسباب زحمت بود. تا اینکه با شریک فعلیم نمی

کنند او مرا صیغه کرده است و از ام فکر میو پیشنهادش را پذیرفتم. خانواده آشنا شدم

 29، . خانم س"جالب نیست اما مجبورم تحمل کنم شرایطم خبر ندارند. رابطه ما اصالً

هایش را من بودند چون توان پرداخت هزینه ام مخالف ادامه تحصیلساله، گفت: خانواده

مناسبی دارم. اما در  ام و درآمدم خودم در یک شرکت کار پیدا کردهاندارند. اما من گفته

گذارم. رابطه ما کند و من هم برای او کم نمیپسرم تأمین میهای مرا دوستواقع هزینه

ساله، اظهار کرد:  23خانم س،  ."معامله است. کاش شرایط مالی بهتری داشتمشکل یک 

توانم دور از رکت کار پیدا کردم و از اینکه میدر هنگام تحصیل در تهران در یک ش"

 کنترل و نظارت خانواده زندگی کنم خوشحال بودم. بعد از پایان تحصیل نیز بخاطر ضعف

ماندم. تا اینکه صاحب ای یک شهر کوچک در تهران همالی خانواده و فرار از محدودیت

طر حفظ موقعیت کاریم و خانگی داد و من بخاشرکت که متأهل هم بود به من پیشنهاد هم

او برای من خانه گرفت و در پولی و مشکالت بدتر، پیشنهادش را پذیرفتم. ترس از بی

 ."آیدروز چند ساعت نزد من میشبانه

ترین میت و ارضای نیازهای جنسی از مهمنیاز به صمی سی:عاطفی و جن ( نیازهای3

به عنوان یکی از دالیل انتخاب دهندگان آن را باشد که پاسختکالیف دوره جوانی می

های رابطه های جنسی و یا داشتن سایر شکلانگیزهال در زمینه سؤخانگی بیان نمودند. هم

کنندگان، یکی ا اولین شرکته بسیار با حساسیت صورت گرفت، چون در مصاحبجنسی، ب

گر را به سوگیری در مورد روابط آنان و داشتن نگرش منفی به سبک از آنان مصاحبه
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کنید ما چرا شما فکر می"او گفت: تمام گذاشت. ها متهم کرد و مصاحبه را نیمهزندگی آن

یچ انگی هخشریکم به یکدیگر متعهدیم و بعد از هم گذرانی هستیم. من وفقط دنبال خوش

االت شما پاسخ بدهم و از دوستم که ایم. دوست ندارم به سؤرابطه دیگری را تجربه نکرده

افزایش زمان باهم بودن، ارضای نیازهای  مفاهیم. "شما را به من معرفی کرد خیلی دلخورم

 باشند.از مفاهیم مرتبط با این مقوله میجنسی و وابستگی عاطفی 

ان بیشتری را در کنار هم سپری کردن و لذت بردن از زم :افزایش زمان باهم بودن

خانم ف،  کننده بیان شد. مثالًدالیلی بود که توسط چند شرکتحضور یکدیگر، از جمله 

با هم بودیم  با هم دوست بودیم و فقط اوقات کوتاهی من و شریکم قبالً"ساله، گفت:  26

ای اجاره کند و من هم با خانه نستپسرم تواشدیم. تا اینکه دوستو خیلی دلتنگ هم می

  ."کمال میل قبول کردم

ارضای نیازهای جنسی  کنندگان اعالم کردنداکثر شرکت :ارضای نیازهای جنسی

ها اعالم باشد. حتی یکی از خانمن اهمیت داشته اما تنها دلیل نمیخانه شدنشااگرچه در هم

 "ساله، گفت:  91ای م، باشد. آقجنسیش با شریکش دارای محدودیت میکرد رابطه 

خانه شدن هم نیاز را برطرف کرد با همان شود بدون هماهمیت نیاز جنسی کم بوده، می

 .  "شریک جنسی

اعالم های شرکت کننده دو نفر از خانم نفس:و نداشتن عزت وابستگی عاطفی

پسرشان ستدو ند اما چون عمیقاًدپسرشان نبوخانه شدن با دوستکردند از ابتدا مایل به هم

ود نگران اینکه مخالفت آنان باعث تیره شدن روابطشان ش را دوست داشتند و از بابت

اینقدر "ساله، گفت:  29پسرشان موافقت نمودند. خانم ش، بودند، با درخواست دوست

ام به او وابسته توانم در مقابلش مقاومت کنم. من شدیداًپسرم را دوس دارم که نمیتدوس

 ."کنممیاشتنش هر کاری دو برای نگه

های دردساز، مشکالت مالی و عاطفی پس از طالق طالق: پیامدهاینگرانی از ( 4

لی بودند که توسط تعدادی طالق، نگاه منفی جامعه به طالق و طرد ازخانواده از جمله دالی

 .کنندگان به عنوان دالیل عدم رغبت به ازدواج مطرح گردیداز شرکت
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آمار باالی کنندگان اظهار کردند به دلیل دادی از شرکتتع جدایی دردسرساز:

 پیامدهای منفی مالی و عاطفی طالق و طالق در سالیان اخیر، فرایند طوالنی مدت طالق

ساله،  22آقای ن،  دهند خود را وارد دردسرهای ازدواج و طالق نکنند. مثالًترجیح می

نماید. ا دچار دردسر مینیز مر یرد بعداًگالوه بر آنکه آزادیم را از من میازدواج ع"گفت: 

و با فرد  شویمشته باشیم به راحتی از هم جدا مین اگر من و شریکم با هم توافق ندااآل

شویم، حتی ضربه عاطفی نیز کنیم و هیچ کدام دچار مشکل نمیدیگری رابطه برقرار می

 . "ایمآگاهانه این مسیر را انتخاب کردهخوریم چون نمی

نگرانی از عدم پذیرش فرد بعد از طالق  سط خانواده و جامعه بعد از طالق:طرد تو

ساله، اظهار  99خانم ل، کنندگان اظهار گردید. از جمله عواملی بود که توسط شرکت

ام چندان روی خوش به من نشان ز آن که شوهرم طالقم داد خانوادهبعد ا"داشت: 

آمیز یر نگاه سنگین و سرزنشاستم خود را از زخودانستند. میدادند و من را مقصر مینمی

درخواست یک مرد مطلقه را برای آنان خالص کنم و برای آنان سربار نباشم، پس 

دوست ندارم جامعه به چشم "ساله، اظهار داشت:  23. یا خانم س، "خانگی پذیرفتمهم

اخت کافی یک زن بیوه به من نگاه کند، دوست دارم از طریق زندگی با طرفم نخست شن

توانیم با هم خوشبخت شویم برای کنم و در صورتی که تشخیص دهم می از او پیدا

ها خود این شرایط را فراهم کنند تا هر چند اعتقاد دارم باید خانوادهازدواج آماده شویم. 

 ."جوانان بدون دغدغه بتوانند طرفشان را محک بزنند

امروزه خانواده به تدریج در  رنگ شدن نقش نظارتی و حمایتی خانواده:کم( 5

ظارتی و حمایتی اعضای خانواده حال از دست دادن کارکرد سنتی خود به عنوان نهاد ن

و اشتغال این فرصت را به باشند و ادامه تحصیل . فرزندان به دنبال خودمختاری میباشدمی

میم بگیرند دهد که از حیطه نظارتی والدین خارج شوند و بر طبق خواسته خود تصآنان می

ها و نفوذ والدین و ترس از تنهایی و اهش کنترل والدین، رهایی از ارزشو عمل کنند. ک

 نداشتن حامی، مفاهیمی هستند که به عنوان اجزای این مقوله استخراج گردید. 

ها دور از خانواده و در نفر آن 22کننده، شرکت 29از میان  کاهش کنترل والدین:

کنندگان، والدین خود را افرادی اکثر شرکتیا تحصیل بودند.  شهر دیگری مشغول کار
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باشند و در مذهبی میزندگی بهنجاری دارند و افراد مقید و سنتی معرفی کردند که 

شان آنان را طرد خواهند نمود. چند نفر اعالم کردند خانگی فرزندانصورت اطالع از هم

بینند به زندگی فرزندشان سرک بکشند. نمیه آنان اعتماد دارند و نیازی والدینشان خیلی ب

کنند من والدین من خیلی به من اعتماد دارند، آنان فکر می"ساله، گفت:  29خانم آ،  مثالً

. هر چند شوندبه من مشکوک نمی کنم و اصالًدر خوابگاه با دوستانم زندگی می هنوز هم

آزادی به من منتقل  ای در دوران دانشجویی یک جور حسکه زندگی در منزل اجاره

 ."کرد

ن عالوه بر تحصیل در شرکت کنند موالدینم فکر می"ساله، گفت:  29، یا خانم س

کنم و آنقدر گرفتار مشکالت خودشان هستند که فکر نکنم هرگز به خودشان کار می

  ."همه چیز را نابود کردزندگی من کنکاش کنند. اعتیاد پدرم  به زحمت دهند که راجع

لید از سبک زندگی دوستان و تحت تق های دوستی:ن نقش شبکه گروهپررنگ شد

ثیر دوستان قرار گرفتن یکی از عوامل مهمی بود که در مصاحبه اظهار گردید. خانم ز، تأ

باشد. خیلی از دوستان من خانگی یک امر عادی میبه نظر من هم"ساله، اظهار داشت:  22

ستند. حتی آشنایی من با شریکم نیز از طریق کنند و راضی هپسرشان زندگی میبا دوست

گری اظهار داشت: . خانم دی"دوستانم صورت گرفت و آنان او را به من معرفی کردند

کردند و کالس توصیف مین بودم اما دوستانم مرا امل و بیخانه شداوایل مخالف هم"

 ."کردندعقاید مرا مسخره می

خانگی به د همها بیان کردنفر در مصاحبهچند ن ها و نفوذ والدین:رهایی از ارزش

ها و میل خودشان ها و کنترل والدین، مطابق خواستهدهد فارغ از گیردادنآنان اجازه می

فرار از کنترل والدین تقریبأ مژثر بود.  "ساله، گفت:  21خانم ن،  زندگی کنند. مثالً

 ییخواستم تنهااینکه میگذاشتند یا مد با دوستان میهایی که برای رفت و آمحدودیت

   ."ن راحتمند. ولی اآلکردروم اذیتم میجایی ب

تن یک نگرانی از بودن در یک شهر غریب و نداش ترس از تنهایی و نداشتن حامی:

وامل مطرح شده توسط ها و مشکالت، یکی دیگر از عگر به هنگام دلتنگیفرد حمایت

شدم اوایل که دانشگاه قبول "ساله، گفت:  21خانم ی،  کنندگان بود. مثالًبعضی از شرکت
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بودن با او به من پسرم آشنا شدم، کردم تا اینکه با دوستخیلی احساس تنهایی و غربت می

پسرم نیز همین وضعیت را داشت و دوست داشت من داد. دوستاحساس آرامش می

له، اظهار سا 29خانم س،  ."هم زندگی کنیمهمیشه در کنارش باشم پس تصمیم گرفتیم با 

آید او در همه حال دهد خوشم مینشان میپسرم روی من از غیرتی که دوست"داشت: 

 ."دهد، من که اینجا کسی را ندارماست و این به من اطمینان خاطر میمواظب من 

کنندگان اظهار کردند نفر از شرکت 1 :و ازدواج آزمایشیآزمودن سازگاری ( 6

شوند  آگاه بیشتر یکدیگر هایخصیصه و عادات از که هددمی را امکان این هم با زندگی

خانگی به نظر من هم "ساله، اظهار کرد:  91آقای ر،  مثالً تری انجام دهند.و انتخاب درست

دهد و این برای فرزندان خیلی خطا در انتخاب شریک مطمئن و مناسب را کاهش می

من "ساله، گفت:  21یا خانم م،  ."حیاتی است که در همچین روابط مطمئنی به وجود آیند

سال است با  1توانم بدون داشتن شناخت کافی از طرفم با او ازدواج کنم. ما حدود نمی

کنیم و شناخت خوبی از همدیگر پیدا کرده ایم و در صورت فراهم یکدیگر زندگی می

 ."کنیمی و پایان یافتن تحصیل ازدواج میشدن شرایط مناسب اقتصاد

 گیریبحث و نتیجه

خانگی انجام شد جوانان برای ورود به روابط همتحقیق حاضر با هدف کشف علل گرایش 

در مطالعه تا این دالیل را از دید افرادی که خود درگیر این روابط هستند بررسی نماید. 

دهد که دانشگاهی بودند و شواهد نشان می کنندگان دارای مدارکحاضر اکثر شرکت

اختیار این افراد قرار  ناسبت تحصیل یا کار، فرصت مناسبی را دردوری از خانواده به م

دهد تا به دور از نظارت والدین انواع روابط پیش از ازدواج را تجربه کنند. این یافته تا می

( 2119) تیچمن( و 2119) فرنچ و همکاران خارجی از جمله حدی با نتایج تحقیقات

خانگی در میان اظهار کردند که شیوع هم یقات خودهمخوان است، چون آنان در تحقنا

 افراد با تحصیالت غیر دانشگاهی بیشتر است. 

خانه نشان داد این افراد گرایشات مذهبی های به عمل آمده با افراد همنتایج مصاحبه

ها هنجارها و ها اعتقادی به دین ندارند. هم چنین اکثر آننضعیفی دارند و حتی بعضی از آ

معه را قبول نداشتند و به نوعی طرفدار گرایشات روشن مآبانه بودند. این یافته های جاسنت
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خوان هم (1931) و آزاد ارمکی و همکاران (2119) با نتایج تحقیقات استانلی و همکاران

خانگی عیف مذهبی و سنتی و  تمایل به هماست، آنان نیز در مطالعه خود بین گرایشات ض

 رابطه  مثبت یافتند. 

بخش رابطه خود را زیاد رضایت ودندبخانم  کنندگان که عموماًنیمی از شرکت ریباًتق

دند که سود و جذاب توصیف نکردند و حتی تعدادی آن را شکل یک معامله توصیف کر

( و اچ 2119) ها، استافورد و همکارانکنند. همسوبا این یافتهاصلی را مردان کسب می

خانگی پیش از ازدواج با سطوح خود اعالم کردند همز در مطالعات ( نی1931) اولسون

 نفس و رضایت از زندگی همبسته است.  الی افسردگی و سطوح پایین عزتبا

له اصلی به مقو 6ها تفسیر گردید و در پاسخ به سؤال تحقیق، نتایج حاصل از مصاحبه

له اول با عنوان خانه شدن استخراج گردید. مقوافراد برای همهای عنوان دالیل و انگیزه

 ی چونگذاری گردید که شامل مفاهیمنامآمادگی برای ازدواج و نگرانی از پیامدهای آن 

افزایش سن ازدواج، عدم آمادگی برای ازدواج، تردید و دودلی در زمینه ارزش ازدواج، 

دهد که عالوه بر باشد. این نشان میمی محدود شدن آزادی و ترس از پذیرش مسئولیت

های افراد راجع ازدواج تغییر کرده است و شرایط ازدواج، تفکرات و نگرش شدنسخت 

جوانان بیشتر به دنبال تنوع می باشند و دوست ندارند خود را درگیر یک رابطه تعهد آمیز 

 ن(، آزاد ارمکی و همکارا1931) از نوع ازدواج نمایند. این نتایج با یافته های اچ اولسون

 باشد. م خوان می( ه2119) ( و آریو1931)

گذاری گردید. همسو با نتایج مطالعات های اقتصادی ناممقوله بعدی با عنوان مزیت

(، ننتایج این 2112) ( و اسموک، کاسپر و وایز2119) ، ادینال و همکاران2111جکسون 

جویی ت مالی، نداشتن ثبات شغلی و صرفهمطالعه نشان داد تعدادی از افراد به دلیل مشکال

 کنند.ارج زندگی هم خانگی را انتخاب میخدر م

ارضای نیازهای جنسی و عاطفی، مقوله دیگری بود که از نتایج استخراج گردید که 

شد. مفاهیم افزایش زمان باهم بودن، ارضای نیازهای جنسی و وابستگی عاطفی را شامل می

وارد روابط  ه تعدادی از افراد( نشان داد ک2111) های جکسوننتایج همسو با یافته

ای داشته باشند و زمان بیشتری در دغدغهتر و بیشوند تا رابطه جنسی آزادانهخانگی میهم
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میان نهادن احساسات، صمیمت  کنار یکدیگر سپری نمایند و از طریق خودافشایی و در

 تری را تجربه کنند و به احساس آرامش دست پیدا کنند.عمیق

کنندگان رکتدیگری بود که استخراج گردید. ش نگرانی از پیامدهای طالق مقوله

اظهار کردند از دردسرهای طالق، مشکالت مالی و عاطفی پس از طالق و نگاه منفی 

زده و دوست ندارند با یک ازدواج شتابخانواده، نگران هستند  جامعه به طالق و طرد از

اب کنند که تعهدآور ی را انتخدهند روابطیر این مشکالت نمایند و ترجیح میخود را درگ

(، 2111)نماید. جکسون ردسر چندانی نمیباشد و در صورت انحالل، آنان را دچار دنمی

خود به این  ت( نیز در مطالعا2112) ( و اسموک، کاسپر و وایز2119) ادینال و همکاران

 اند.ل گرایش به هم خانگی اشاره نمودهعوامل به عنوان دالی

حمایتی خانواده یکی دیگر از مقوالت استخراج شده کم رنگ شدن نقش نظارتی و 

ها و نفوذ والدین و ترس از تنهایی و نداشتن الدین، رهایی از ارزشکاهش کنترل و بود.

حامی، مفاهیمی هستند که به عنوان اجزای این مقوله استخراج گردید. آزاد ارمکی 

نترل خانوده را به ککالن شهرنشینی، شکاف نسلی، تسهیل روابط و کاهش  ( نیز1931)

 خانگی در تهران برشمرده است.ثر در رشد همعنوان عوامل مؤ

همسو گذاری گردید. آخرین مقوله با عنوان ازدواج آزمایشی و آزمودن سازگاری نام

نشان داد  ها( یافته2119) (، ادینال و همکاران2111)نتایج مطالعات اچ اولسون، جکسون با 

انه به دنبال آن بودند تا از طریق زندگی باهم درک بهتری از خکه تعدادی از افراد هم

کنندگان ند. هر چند که عده زیادی از شرکتازدواج نمای یکدیگر کسب نمایند و نهایتاً

 کردند که این مسئله تا به حال به ذهنشان خطور نکرده است.اظهار می

بازکردن در حال جا  خانگی به شکلی آرام و خزندههمانطور که از نتایج پیداست هم

ی نهاد خانواده و ثبات باشد و این خود تهدیدی جدی برادر زندگی جوان ایرانی می

شهرها به و کم شدن کنترل اجتماعی در کالن سفانه دوری از خانوادهباشد. متأازدواج می

و مد شدن  های آزاد اندیشانه نسبت به ازدواج و روابط جنسی قبل از ازدواجموازات نگرش

فضای مناسبی را برای تجربه این نوع روابط توسط جوانان فراهم نموده  طلبی،و رواج تنوع

های های عاطفی و جنسی افراد متأهل و شیوع شکلآمار باالی طالق، وفور خیانتاست. 
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اند و حل این نواده سنتی ایرانی را نشانه رفتهجدید روابط قبل از ازدواج همگی بنیان خا

های شغلی، در سطح کالن و بازنگری در سیاست عزم جدی مسئوالن معضالت نیازمند

توجهی باشد. بیموزش عالی و حوزه فرهنگ میکارآفرینی واقعی، تحصیل در سطح آ

های داخلی به مسائل خانواده و معضالت اجتماعی موجود و ناتوانی در اشاعه رسانه

ساز گرایش افراد به تقلید ینه، خود زمبه شکلی جذاب و امروزی فرهنگ ایرانی و اسالمی

طلبد مسئوالن در که میهای خارجی شده است زندگی تبلیغ شده در رسانه هایاز سبک

 تر عمل کنند.این زمینه جدی

های مطالعه دشوار به افراد نمونه از محدودیتمحدود بودن نمونه و دسترسی خیلی 

ر گیرد و تحقیق روی نظر قرا حاضر بود که امید است در مطالعات بعدی، این مسائل مد

 تری صورت گیرد.نمونه گسترده
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