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تحوالت سـریع جامعـه    شوند و با توجه به تغییر و هاي انسانی جامعه محسوب می جوانان به عنوان سرمایه

  از جمله مسـائلی اسـت   خانگی هم .لزوم پژوهش و شناخت وضعیت آنها از اهمیت زیادي برخوردار است

گـرایش   ها و پیامدهاي زمینه، بررسی عللاین مقاله  دغدغه اصلی .شود ه میمشاهددر میان جوانان  خیراًکه ا

 10مصـاحبه عمیـق بـا    تکنیـک  تئوري و  دداین پژوهش با روش گران .جوانان به این سبک از زندگی است

هاي  یافته .گیري گلوله برفی استفاده شد از روش نمونه ها براي انتخاب نمونه .شد تهران انجام در شهر جوان

شـامل تغییـر نگـرش آنهـا بـه ازدواج و       خـانگی  هـم بـه   دهد شرایط علی گرایش جوانان نشان میپژوهش 

هـاي   تـرین زمینـه   مهـم  .اسـت هاي خانوادگی، تقدم بلوغ جنسی بر بلوغ اجتماعی و نگرانی از آینـده   ارزش

ناموفق ارتباط با جنس مخالف و  هاي هکنندگان، تجرب هاي خانوادگی مشارکت نیز زمینه خانگی همگرایش به 

، خـانگی  هـم هـاي دوسـتی داراي تجربـه     رسانه و عضویت در گروه ،همچنین .ضعف اعتقادات دینی است

جوانـان در مقابـل    راهبـرد  ها نشان داد یافته .ه استبود خانگی هموانان به گر براي گرایش ج شرایط مداخله

انگاري خـانواده و جامعـه و ناکارآمـد دانسـتن هنجارهـاي       سازي و مقصر توجیه ،این سبک زندگی انتخاب

را کـاهش   خـانگی  هـم کنندگان در پژوهش، پیامدهاي گرایش بـه   مشارکت بیشتر .غیررسمی است رسمی و

هاي ازدواج، کـاهش سـرمایه اجتمـاعی و قـرار گـرفتن در معـرض        تمایل به ازدواج، از دست دادن فرصت

  .دانستند هاي جسمی و روحی می بیماري
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  مقدمه

در بسیاري از تحقیقـات اجتمـاعی بیـان شـده      هاي ایرانیان به ویژه جوانان ها و ارزش موضوع تغییر نگرش

هـاي خـانواده و    تـرین ارزش  هاي ازدواج به عنـوان یکـی از مهـم    مطالعات انجام شده از تغییر ارزش. است

هش رغبت جوانان نسـبت بـه ازدواج   همچنین تاثیر عوامل اجتماعی بر روابط پیش از ازدواج که منجر به کا

ترین پیامدهاي روابط  یکی از مهم) 1395؛ مهدوي و همکاران، 1392سرایی و اجاقلو، ( .دهند خبر می ،است

در میان جوانان، سست شدن بنیـان خـانواده و افـزایش     خانگی همپیش از ازدواج و به طور مشخص شیوع 

هـاي زنـدگی    به طوري که این ارتباط تمام عرصه ؛ده استهاي اجتماعی درون و خارج از نهاد خانوا آسیب

هاي تحصیلی، شغلی، خانوادگی، روابط خویشاوندي و دوستی را تحت تاثیر خود قرار  جوانان اعم از عرصه

زا بـراي   ساز جامعه است و هر گونه تغییر و تحوالت آسیب با توجه به اینکه نسل جوان، نسل آینده .دهد می

جر به بروز مشکالتی در سطح جامعه شود، ضروري است تا ضمن بررسی و شناسایی مسئله تواند من آنها می

در صورت عدم توجه به مسئله یـا کتمـان آن بخصـوص در     .به تدوین راهکارهایی براي کنترل آن اندیشید

تاکید بر . چنین موضوعات حساس و مهمی باید منتظر وقوع مسائل اجتماعی در سطوح مختلف جامعه شد

مستلزم مطالعه و بررسی ابعاد مختلف اقتصـادي،   خانگی هم  ن امر نیز ضروري است که پرداختن به مسئلهای

در . توان رویکرد جامعی اتخـاذ کـرد   و تنها با پرداختن به یک بعد نمی است... و  روانیاجتماعی، فرهنگی، 

تـرین   تـرین و بنیـادي   ه از مهـم هاي نهاد خانواده کـ  ارزش  افزایش تغییر و تحوالت در حوزه ،دوران حاضر

ترین پیامـدهاي تغییـر    از جمله اصلی. استهاي اساسی  شود، یکی از چالش نهادهاي اجتماعی محسوب می

اینکـه در حـال حاضـر    . هاي مربـوط بـه ازدواج اسـت    هاي خانوادگی، تغییر و تحول ارزش در نظام ارزش

یکـی از   ،گیرنـد  د خانواده چه کـارکردي در نظـر مـی   جوانان چه انگیزه و هدفی از ازدواج دارند و براي نها

عاطفی در نظر بگیرنـد و   اگر جوانان کارکرد خانواده را صرفاً .شناسان است جامعهمسائل مهم و قابل توجه 

را در اولویـت نداننـد ممکـن    .. کارکردهاي دیگر آن از جمله کارکردهاي اقتصادي، حمایتی، فرزندآوري و 

اشکال دیگـر ارتبـاط بـا جـنس مخـالف را      » عاشقانه  گیري رابطه شکل«یا » زعاطفینیا«است براي پاسخ به 

عاطفی دونفره داشته باشد و عالوه بر این هدف   گزینش کنند، اما اگر ازدواج براي آنها معنایی فراتر از رابطه

آنها به خـانواده  نوع خانواده مورد نظر  اهداف دیگري را در نظر بگیرند،) استکه داراي اهمیت زیادي نیز (
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تواند پیام  بروز و ظهور  ضمن اینکه انتخاب صرف براساس عشق و عاطفه می ، 1شود تر می اي نزدیک هسته

اگر فردگرایی جوانان بدون در نظـر گـرفتن مصـلحت     .مدرن به همراه داشته باشد  را در جامعه» فردگرایی«

نس مخالف را در پی داشته باشد، بلکه در طـول  تواند اشکال جدیدي از روابط با ج جمعی باشد نه تنها می

به بررسـی   »عشق سیال«باومن در کتاب  .تغییر خواهد کرد» خانواده و کارکردهاي آن«زمان نگرش افراد به 

پردازد و بر شکنندگی ایـن پیونـدهاي انسـانی در دوران مـدرن  تاکیـد       روابط انسانی میان زنان و مردان می

 امـا  هسـتند، » ایجـاد رابطـه  «بـه   محتـاج  شـدت  بـه  مـردان  و حاضر زنان عصر در است معتقد وي. کند می

 تحمـل  بـه  مجبـور  را هـا  آن و بمانـد  باقی همیشه براي ارتباط این که دارند هراس مسئله این از حال درعین

 امـا  خواهند می رابطه امروزي هاي انسان وي، نظر از. شود منجر ها آن آزادي به سلب و کند متعدد فشارهاي

 همیشـگی  و ناگسستنی پیوند هیچگونه افراد مدرن، سیال جامعۀ در .مشکالتش با نه و هاي آن خوبی با قطف

نـوعی   را رابطـه  مـدرن،  سـیال  جامعـۀ  در افـراد . هسـتند  قیدوبنـد  بی و سست پیوندهاي و خواهان ندارند

انـدوه،   هنگـام  در یـاري  نیـاز،  هنگـام  در فـوري  کمک مانند سوداگرایانه دالیل به و دانند می گذاري سرمایه

 ارضـاي سـریع   و نـاراحتی  از فرار پیروزي، هنگام در تحسین شکست، هنگام در تسلی تنهایی، در همراهی

 معتقد وي اما ؛دارند منفعت انتطار رابطه، این در و کنند می برقرار رابطه دیگران با جنسی نیاز مانند نیاز یک

 هـاي  جنبه هم و هاي مثبت جنبه داراي هم رابطه، یک زیرا ،است خطرناك رابطه در گذاري سرمایه که است

 و خـوب  هاي جنبه این اغلب، .باشد مطبوع فرد براي که خواست زمانی تا تنها را آن توان نمی و منفی است

ضمن در نظر گرفتن مسائلی کـه در   ،از این رو .)37 – 10: 1384 باومن،( دارند وجود رابطه در همزمان بد

هـاي جوانـان در    هـا و نگـرش   پیمـایش و رصـد وضـعیت ارزش    ،اسـت عه در حال وقوع بخش پنهان جام

در حال حاضر در ایران نیز براي ارضـاي نیازهـاي   . خصوص نهاد خانواده از اهمیت زیادي برخوردار است

مبنی بر همزیستی مشترك دو جنس مخالف با یکدیگر بدون ازدواج، در چند » خانگی هم«جنسی و عاطفی، 

و عـدم ثبـت    بـودن در ایران به دلیل غیر قـانونی   خانگی همهرچند که از روند . ر مطرح شده استسال اخی

نشانگر آن هستند کـه   زمینهولی تحقیقات کیفی انجام گرفته در این  ،رسمی آن، آمار دقیقی در دست نیست

افزایشی به خود گرفتـه  به بعد متداول شده و روند  90  این نوع سبک زندگی، به ویژه در تهران از آغاز دهه

بـه   .انـد  بـه کـار بـرده   » خـانگی  هم«را با عنوان  خانگی هم  آزاد ارمکی و همکاران براي اولین بار واژه. است

                                                           
١

با مشکالت ... مسایگان و هفرزندآوري، معاشرت با اقوام و خویشاوندان یا  :جوانان معتقدند که در سبک هم خانگی اهداف دیگر از ازدواج همچون 

کسانی که صرفا رابطه عاطفی را مبناي ارتباط با جنس مخالف قرار  ،از این رو .همراه خواهد بود)  از نظر فرهنگی و اجتماعی(هاي زیادي و چالش 

 .شان داراي اولویت نیستبه نحوي آماده چشم پوشی از سایر اهداف تشکیل خانواده خواهند بود یا به طور کلی سایر اهداف برای ،می دهند
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ایـن الگـوي   . شـود  خانگی منجـر مـی   خود، به روابط هم  روابط عاشقانه در الگوهاي پیشرفته« ،ها تعریف آن

پسر را دارد با این تفـاوت کـه ایـن افـراد بـا یکـدیگر        تدوس –دختر  دوست  هاي رابطه ویژگی  جدید همه

خانگی رقیب جدي  روابط هم. کنند و زندگی اقتصادي مشترکی دارند زندگی زیر یک سقف را نیز تجربه می

الگویی از رابطه است کـه بسـیاري از   . نماید نهاد ازدواج است و خود را در قامت ازدواج غیر رسمی باز می

آزاد ارمکـی و  (» .هاي آن گریزان است ها و محدودیت واج را دارد، اما از قوانین، سنتتعهدات و شرایط ازد

گرایش افراد نسبت به انتخاب این نوع سبک زندگی مشترك به جاي ازدواج  زمینه در )20: 1390همکاران، 

ول در توجه به این مسـئله ضـروري اسـت کـه گـام ا     . گذار خواهند بود رسمی، علل و عوامل متعددي تاثیر

  به طوري که در عرصه ؛است، تفکیک این شکل از رابطه دو جنس از سایر اشکال خانگی همبحث شناخت 

و سایر اشـکال رابطـه دو جـنس وجـود نـدارد و یـا        خانگی همپژوهشی، هنوز مرز تعریفی مشخصی میان 

ا از منظر کنشگران به بعد از ترسیم و تحدید مرز این تعریف الزم است ت .دهد رخ می در آن تداخل مفهومی

هایی کـه تغییـر و    هاي استخراج شده را با نتایج پژوهش و علل وقوع آن پرداخت و داده خانگی همموضوع 

این پژوهش به دنبـال چرایـی ایـن مسـئله      .کند تحلیل و تبیین نمود تحوالت نگرشی جوانان را گزارش می

اجتماعی چگونه  ها و هنجارهاي ارزشرونی کردن پذیري خود و د است که جوانان با توجه به فرایند جامعه

علل،  .کنند را انتخاب می -هاي آنان دارد با آموختهکه هنجارهاي متفاوت و متعارضی  -این سبک از زندگی

  . ها و پیامدهاي این مسئله در این پژوهش بررسی و واکاوي شده است زمینه

  مروري بر ادبیات پژوهش

  زوجین تشکیل دهنده  مطالعه تجربه زیسته«عنوان  بادر پژوهشی ) 1394( مسعود گلچین و سعید صفري

این نوع از ازدواج، سفید   بدین نتیجه رسیدند که وجه تسمیه »اي زمینه  در تهران با روش نظریه خانگی هم

 وهشعمده پژ هاي مقوله. یکدیگر است  امهنها در شناسنآدختر و پسر و درج نشدن نام   بودن شناسنامه

، تقلیل کارکرد و اهمیت خانواده، نظارتبه نحوي که تهران شهر بی  ؛عمده است  مقوله 15ر شامل حاض

دید منفی به ازدواج مرسوم، باورهاي فمنیستی و عدم اعتقاد و پایبندي  و اي مهاجرت به عنوان شرایط زمینه

به عنوان  خانگی همآشنایی با ی، درگیري در فرایند عاشقانه، هاي دینی جامعه به عنوان شرایط علّ به ارزش

بخش از این سبک  رضایت  با پایان باز، تجربه  رابطه خانگی همبرابر،   رابطه خانگی همشرایط میانجی، 

هاي خارجی رابطه به عنوان تعامالت و تحمل ضرر و زیان ناشی از  زندگی، موانع داخلی رابطه، محدودیت

در جهت برطرف کردن موانع خارجی به عنوان پیامدهاي این اتمام رابطه و ازدواج و یا قول به ازدواج 

 خانگی همدر طی کدگذاري گزینشی مفاهیم به دست آمده در جریان پژوهش . سبک زندگی به دست آمدند
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 اي هسته  هاي مدرن با سنتی در بستر کالن شهر به عنوان مقوله اي کم دوام ناشی از تضاد ارزش رابطه

 .انتخاب گشت

در پژوهش ) 1395( خنار نژاد زادگان و مطهره درویشی حمدرضا رهبرپور و حسنعلی موذنهاي م یافته

ل محصو خانگی همیا  ازدواج سفیددهد که  نشان می »در ایران خانگی همشناختی  جرم -بررسی حقوقی«

اوضاع فرایندهایی که ابتدا با تغییر  ؛هانی شدن و ورود آن به ایران استفرایند تجدد ایرانی و گسترش ج

به تدریج تغییرات اجتماعی متفاوتی را در داخل کشور پدید  هجامع) نظام ارزشی(اقتصادي و فرهنگی 

و از منظر  یستمنطبق با هیچ یک از نهادهاي ازدواج رسمی در ایران ن خانگی هم ،از منظر حقوقی. آورند می

و ورود به حریم خصوصی قابل  انگاري این پدیده به دلیل اصل حداقلی بودن حقوق جزا کیفري نیز جرم

عدم امکان شناسایی ده در قالب جرایم بدون بزه دیده قرار گرفتن این پدی ،از سوي دیگر .نمی باشدقبول 

 .سازد مجازات را دچار مشکل می مرتکبان، روند کشف، تعقیب، رسیدگی

شناختی نگرش  جامعه بررسی«هشی با عنوان در پژو) 1395( علیزاده و زهرا شمسحیدر جانیعقوب فروتن، 

  با تکیه بر نظریه »در شهرستان همدان »زیستی زوج« هاي نوظهور خانواده با تاکید بر جوانان نسبت به شکل

هاي نوظهور  معاصر اینگلهارت، نگرش افراد به شکل  هاي جامعه ارزش  گذار جمعیتی و همچنین نظریه

آماري نگرش   دهد که در مجموع غالب افراد جامعه میها نشان  یافته .کرده اندخانواده را تجزیه و تحلیل 

به این موضوع  درصد 6و فقط ) درصد 94( زیستی داشتند ویژه زوج ههاي نوظهور خانواده ب منفی به شکل

صنعتی شدن و  ،ویژه  فردگرایی مظاهر نوگرایی به ،براساس چارچوب نظري. نگرش مثبت داشتند

هاي نوظهور خانواده  هاي مادي از جمله علل گرایش به شکل ارزشهاي فرامادي به جاي  جایگزینی ارزش

اجتماعی  -هاي اعتقادي و فرهنگی هاي این تحقیق، باورها و زمینه بر همین اساس و براساس یافته. است

توانند نقش موثري در  آماري تحقیق وجود دارد که می  اهمیت نهاد خانواده در جامعه  مساعدي درباره

 .هاي خانواده و میزان طالق داشته باشد هاي آینده براي کنترل شدت آسیب گذاري ا و سیاسته ریزي برنامه

بررسی علل روانشناختی و «عنوان  باشی در پژوه 1395 راغی و فاطمه همتیثریا چ ،هاي مژگان یاسري یافته

وپدید جامعه هاي جدید و ن یکی از چالش ،خانگی همنشان داد که  »خانگی همشناختی گرایش به  جامعه

، مشکالت مالی جوانان، ترین عوامل گرایش به این رابطه تغییرات فرهنگی جامعه ایران مهم. ایران است

افزایش مردان تنها و زنان بیوه ناشی  ،ازدواج، سست شدن اعتقادات مذهبی رابطه، عدم اعتقاد بهمحک زدن 

باالي   برند، توقع ح این نوع رابطه را از بین میهاي بیگانه که قب از طالق، الگوبرداري از ماهواره و رسانه

مصرف  دختران، قطع وام ازدواج و هرگونه کمک مالی به پسران از سوي نهادهاي مالی، متمایل شدن به
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 شکل از  این. روانی براي دختران و رهایی از هفت خوان ازدواج رسمی است ایجاد خأل مواد مخدر و

ترین  مهم. کنند ی زیادي براي جامعه، طرفین و خانواده آنان ایجاد میهاي اجتماعی و روان ازدواج آسیب

براي پرورش فرزندان این  هکم شدن حس مسئولیت، تحمیل هزینه اضافی بر جامع: از ندا عبارتها  آسیب

ارتباط، کم شدن اعتماد زوجین به یکدیگر، زیاد شدن احتمال طالق، کم شدن شادي و نشاط زوجین به 

الگوي روابط  .کاهش شانس مادر شدن دختران در چند دهه اخیر و آوري نان، کاهش فرزندزبراي خصوص 

ها و  جنسی در جهان تغییرات فراوانی داشته و اکنون نیز جامعه ایران با تحوالت چشمگیري در حوزه ارزش

 . باورهاي جوانان رو به روست

، رویکردها و خانگی هم« شی با عنواندر پژوه) 1396( پور و فاطمه باجالنی هاي اعظم مهدوي یافته

مسئله  زمینهشناختی در  نشان داد که حاصل مطالعات جامعه »شناختی ایران پیامدهاي حقوقی و جامعه

  : استکننده دو رویکرد کلی در ارتباط با موضوع این پژوهش بوده  تایید خانگی هم

رفت و تحوالت جامعه پذیرفته و در رویکردهایی که خانواده را به عنوان مدار اصلی رشد، پیش )الف

  . دانند شده براي خانواده را ضامن بقا جامعه می بینی ها و وظایف پیش بسیاري از موارد نقش

رویکردهایی که تمام تالش خود را براي تغییر در ساختار، کارکرد و ماهیت خانواده انجام داده و ) ب

هاي جدیدي از خانواده تاکید  و بر ایجاد شکل استواده شده براي خان بینی هاي سنتی و پیش گریزان از نقش

  . کند می

با نگاه  خانگی هم  بر اساس رویکرد اول پدیده )مقالهمورد بحث این  موضوع( خانگی هم  لذا در مسئله

 خانگی هم  اما بر اساس رویکرد دوم، پدیده ،گیرد ناهنجاري مورد بررسی قرار میبه عنوان شناسانه و  آسیب

اما مراجعه به منابع فقهی   ،نون جمهوري اسالمی ایران به تبعیت از فقه شیعه به رسمیت شناخته نشدهدر قا

  هاي مختلف دو رویکرد کلی نسبت به مسئله ورد تا با بررسی دیدگاهآ حقوقی این امکان را فراهم می

  :قابل احصا و استخراج باشد خانگی هم

 )فظ حریم خصوصیبا تاکید بر ح(انگارانه  رویکرد غیرجرم .1

 )با تاکید بر حفظ منافع و مصالح عمومی(انگارانه  رویکرد جرم .2

تاثیر سرمایه فرهنگی «در پژوهشی با عنوان ) 1396(زاده  سوسن باستانی و خدیجه وهابیزاده،  شراره مهدي

بدین نتیجه دست یافتند که بین سرمایه فرهنگی و نگرش به  »خانگی همبر نگرش جوانان نسبت به 

هل، درآمد، محل أاي جنسیت، وضعیت ت یرهاي زمینههمچنین متغ. معنادار وجود دارد  ، رابطهخانگی مه
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 هستند؛ در حالی خانگی هممعنادار با نگرش به   محل سکونت، شغل مادر و شغل همسر، داراي رابطه ،تولد

 .ندندار با موضوع معنادار  که شغل پدر، شغل فرد و سن، رابطه

 »خانگی همماهیت فقهی و حقوقی «در پژوهشی با عنوان ) 1396( زاد و بهزاد رستمی سیامک جعفرزاده

صیغه عقد دائم یا موقت است که  گی مشترك میان زن و مرد بدون اشاعهزند خانگی هماظهار کردند که  

د، کنن طرفین فارغ از مراسم شرعی و عرفی، با رضایت و توافق، زندگی خود را در مکان مشترکی آغاز می

 . ثبت نخواهد شددر جایی عی و نه به صورت قانونی شرها نه به طور آناما زوجیت 

شناختی  تحلیل حقوقی و جرم«نوان در پژوهشی با ع) 1396(زاده یزدي  هاي لیال میربد و آسیه خلیفه یافته

تدلیس،  :هبه نکات فراوانی از جمل خانگی همست که در بررسی حقوقی ا حاکی از آن »در ایران خانگی هم

خوریم که در تمامی این موارد قانون مجازات اسالمی  بر می ...و  زنا، طفل نامشروع، جرائم منافی عفت

شناختی  از دیدگاه جرم. استلذا بررسی این موارد از اهمیت فراوانی برخوردار  ،بودهداراي قوانین خاص 

 خانگی هممواد مرتبط با نکاح شرعی طبق  ، اماانگاري صورت نگرفته است جرم خانگی همباید گفت در 

 .گردد و جرم محسوب می یستداراي مشروعیت ن

 »)مدرنیته( در نظام حقوقی ایران و غرب خانگی همبررسی « در پژوهشی با عنوان )1396( مهدي قنبریان

. رفتندفرانسه و آمریکا شکل گ ویژهدر غرب و به  »سپیدازدواج «ها با عنوان  بیان کرد که  نخستین ازدواج

س محل زندگی و کشورهاي غربی و برخی کشورهاي دیگر، شرکاي این زندگی، آدر خانگی همدر 

شود تا در  و مراتب در اداره پلیس ثبت می می کنندور کامل به پلیس محلی اعالم مشخصات خود را به ط

وافقات شیوه از نظر ت. رفع تنازع شود ددار شدن، جدا شدن و موارد مشابهصورت بروز اختالف، فرزن

زندگی، همه چیز روشن بوده و هر یک از آنان با درصد توافق شده، در این روش زندگی ایفاي نقش 

اگر توافق بر انشقاق و جدایی از یکدیگر کنند، اموال حاصله در مدت زندگی مشترك بین آنها . کنند می

رت اطالع پلیس محلی از این محاکم قضایی در صو .شوند یک سهم خود را دریافت و جدا می تقسیم و هر

کنند و زن به همان اندازه حق دارد که مرد داراي حق  و استماع می می پذیرنددعاوي این افراد را  ،موضوع

و قوانین مربوط به این پدیده خانوادگی مورد قبول  خانگی همدر نظام حقوقی غرب  ،به عبارت دیگر. است

قوقی و فقهی ایران این پدیده به دلیل عدم ثبت شرعی و عدم ولی در نظام ح ،استمحاکم قضایی و قانونی 

هاي ناخواسته و عوارض  مسئولیت حقوقی و عدم مشروعیت فقهی این نوع رابطه و همچنین بارداري

  .گردد تلقی میغیرقانونی  ،بهداشتی ناشی از سقط جنین
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در  خانگی همماهیت حقوقی گیري و  روند شکل«عنوان  بادر تحقیقی  پور و محسن داورزنی نسرین علی

آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلستان  ویژه  هاز کشورهاي غربی ب خانگی همبیان کرد که رویه  »ایران و جهان

عنوان شده است، جوانان  وارد ایران شده است که عمده دالیل آن نبودن شغل و کم بودن کار مناسب براي

تحقیقات نشان  .شود ها موجب کاهش هزینه شدن مخارج ند با مشارکتیتوا می خانگی هم در این شرایط

تري در مورد رضایت از رابطه، احتمال  در مقایسه با ازدواج داراي نتایج ضعیف خانگی همدهد که  می

دلبستگی به  و شکست در ارتباطات، سالمت، حمایت زوجین از یکدیگر، مهارت حل مسائل مختلف

  . مدت تاکید دارند هاي کوتاه بر مسائل و ارزش خانگی مهعالوه بر این زوجین در  .یکدیگر است

  مالحظات نظري 

 ه رابطه نابنظری

روابط . هایی که مدرنیته در روابط دوستانه ایجاد کرد، دوستی با جنس مخالف بوده است ترین دگرگونی مهم

اما هرچه  ،استدوستانه با جنس مخالف در جامعه سنتی در قالب مقوله همسرگزینی و ازدواج جاي داشته 

توان آن را رابطه ناب در روابط دوستانه با  سوي آنچه می حرکت به ،یابد جامعه پساسنتی توسعه بیشتري می

را نوعی رابطه » رابطه ناب«گیدنز . گیرد سرعت بیشتري می ،جنس مخالف، زناشویی و خانواده نامید

اس رضایت یا پاداش مشخصی است که از داند که منحصراً وابسته به احس اجتماعی برابر و خودمرجع می

اي است که در شرایط  پدیده» رابطه ناب«از دیدگاه او ) 1385،گیدنز( .گردد خود همان رابطه حاصل می

اي نوین ه اي جدید براي عرصه او ظهور رابطه ناب را مسئله. پذیر شده است اجتماعی مدرنیته متأخر امکان

کل صمیمیت و رابطه ناب که ابتدا در کشورهاي غربی و پیشرفته تغییر ش) همان( .داند زندگی شخصی می

امروزه در اثر توسعه  ،اي شیوع پیداکرده بود طور گسترده ازآن به و پس 1960به دنبال تحوالت فرهنگی دهه 

  .شده است ویژه اینترنت و پیشرفت حاصل از آن، به امري فرهنگی در سطح جهان تبدیل وسایل ارتباطی به

  سازينظریه نو

زي نوسا. است» زينظریه «نوسا ،ح استجتماعی مطرت اتحوالو مر تغییر در اکه هایی  یکی از نظریه

. کنند میکسب رن شدن را عقاید مدها و  ها و ارزش اد نگرشفرآن است که طی انی روا –جتماعیي ایندفرآ

ن، به صنعتی شدها  نجمله آ ازکه شود  د مییجاامختلف ح سطودي در یاات زین نظریه تغییرس اساابر 

. دکرره شاتوان ا می... و ندگی زسبک تغییرات در نیز ها و  ش رسانهگستراد، یش سطح سوافزشهرنشینی، ا

نیز اد را رـفهاي ا ها و ارزش نگرش ،هنیذفرهنگ  و فرهنگ عینیتأثیر روي بر وه عالزي نوساي یندهافرآ



٩ 
 

اند که  روانی دانسته -زي را نوعی فرایند اجتماعیاینگلس و اسمیت، نوسا. دهد ار میقرتأثیر تحت شدت  به

در سیر حرکت  )24:1380ازکیا،(کنند  ها و عقاید مدرن شدن را کسب می طی آن افراد نگرش و ارزش

فرهنگ ها،  ارزش. گیرد جوامع از سنتی به مدرن، طی تغییر و تحوالت زیادي که همراه با نوسازي شکل می

ل ین تحور اثاآ. گیرد ار میتحت تأثیر قرشدت  به ،جامعه ر و تحوالت ساختارتغییهمچنین اد فردات اعتقاو ا

و ست ش اگسترروز در حال  روزبهمعه ما نیز اجدر شی و ارزهنگی رف، جتماعیر امودر اگرگونی و د

مر فاصله گرفتن این از پیامدهاي ایکی  .اند ت قرارگرفتهین تحوالتأثیر اما هم تحت ن نااجون و ناانوجو

  .هاست اف نسلشکرن و مدهاي  ارزشبه و گرایش سنتی هاي  وز از ارزشمرانسل 

  ه دگرگونی فرهنگی و ارزشینظری

توان در این پژوهش به آن  یکی از نظریاتی است که می ،اینگلهارت »نظریه دگرگونی فرهنگی و ارزشی«

فهم چگونگی و چرایی  اینگلهارت در چارچوب نظریه دگرگونی فرهنگی و ارزشی، به دنبال. استناد نمود

ها بر این  اینگلهارت درباره تغییر فرهنگ. هاي جوامع است ها و نگرش تغییر و تحوالت فرهنگی و ارزش

دهد و این رهیافت در بلندمدت  رهیافت مردم را در تطابق با محیطشان نشان می ،باور است که هر فرهنگ

ترهایشان  بینی مردم تنها به آنچه بزرگ جهان. هدد هاي سیاسی، اقتصادي و تکنولوژي پاسخ می به دگرگونی

گیرد و گاهی  شان شکل می ها با تجارب کلی زندگی بینی آن آموزند بستگی ندارد، بلکه جهان ها می به آن

هرچند اینگلهارت بر تأثیر . تجارب سازنده یک نسل جوان عمیقاً از تجارب نسل گذشته متفاوت است

کند، اما از نقش عامل  در تغییرات نگرشی و ارزشی جوامع تأکید می تغییرات تکنولوژیک و اقتصادي

طورکلی  به. نامد آورد که خود آن را میراث فرهنگی و اجتماعی جوامع می دیگري نیز سخن به میان می

 ؛دهد را مدنظر قرار می) افراد(و سطح خرد ) ساختاري جامعه(پردازي او دو سطح سیستم  رهیافت نظریه

هایی در سطح فردي انجامیده و این  تغییرات محیطی و کالن در سیستم جامعه به دگرگونی بدین شکل که

بر اساس این  )1382:222اینگلهارت، (باشد  ها در سطح خرد داراي پیامدهایی براي سیستم می دگرگونی

توان  یشده، در این زمینه م ها در مورد اینترنت و دوستی با جنس مخالف تحقیقات تجربی انجام نظریه

گونه استدالل کرد که تحوالت سریع دوران اخیر تمامی ابعاد اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جوامع  این

ها، تغییر  ترین اثرات این دگرگونی یکی از مهم. الشعاع خود قرار داده است مختلف در سراسر جهان را تحت

ها از طریق باال رفتن  جتماعی آندر ساختارهاي سنتی خانواده و ارتقاي پایگاه زنان و افزایش نقش ا

آزاد (. دهنده این تغییرات استتحقیقات مختلف در ایران نیز نشان .تحصیالت بوده است
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هاي اجتماعی  مدرنیته در مورد واقعیت باید یادآوري شود که مباحث گیدنز درزمینه) 1381،1390ارمکی،

ت، اما با توجه به تغییرات اقتصادي، اجتماعی شده اس مطرح 1960ویژه پس از دهه  جوامع پیشرفته غربی به

اینترنت و نگرش به  موردداده در جامعه ایران در طول دو دهه اخیر، دیدگاه اینگلهارت در  و فرهنگی رخ

  .بررسی است ها در جامعه ایران نیز تا اندازه زیادي قابل دوستی

  نظریۀ عشق سیال زیگمونت باومن

رشد زندگی مدرن با  ،ترین عامل این تغییر ها تغییر کیفی داشته و مهم سانبه نظر باومن، ارتباطات بین ان

. هاي ارتباطی و وسایل ارتباط جمعی است آوري اش، شهرنشینی و فن گرایانه هاي عقالنی و حساب ویژگی

گذاشته و آن را بسیار سست، شکننده و  سیالیت و شکنندگی زندگی مدرن بر روابط انسانی نیز تاثیر

جامد   روابط انسانی را در مرکز کار خود قرار داده و معتقد است گذار از مدرنیته باومن. کرده است زودگذر

را به امري » عشق«یعنی  بشري تاریخ  ترین مقوله ترین و خصوصی به عنوان مثال، انسانی سیال  به مدرنیته

و » مرتبط بودن«حال، بیمناك از ولی در عین  ،»ایجاد رابطه«افراد به شدت محتاج . سیال تبدیل کرده است

بنابراین، در . ترسند که چنین حالتی بار سنگینی بر دوش آنها تحمیل کند زیرا می ،اند »همیشگی«مرتبط بودن 

هاي یوندپ  العاده بنابراین، ناپایداري خارق. ما، روابط هم خوب هستند و هم بد بی امانِ جهان فردیت بخشیِ

از این ناپایداري و امیال متضاد ناشی از این احساس مبنی بر تحکیم و در انسانی، احساس ناامنی حاصل 

در کل معتقد است او . هاي جدید روابط در عصر حاضر است عین حال سست نگه داشتن آنها از ویژگی

شود  پیوندها به محض درخواست برقرار می. گرانه است امروزه روابط انسانی سیال، شکننده و بسیار حساب

  )1384باومن، (. تواند گسسته شوند می فرد دلخواه و لو به می

  اهداف پژوهش 

  ؛خانگی همگرایش جوانان به  عللشناسایی  

 ؛خانگی همگرایش جوانان به گر در  شناسایی شرایط مداخله   

  ؛شوندگان بنا بر روایت مصاحبه خانگی همشناسایی پیامدها و تبعات  

  خانگی هم  در تجربهدگان شون ها و راهبردهاي مصاحبه راهبردمطالعه. 
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  پژوهششناسی روش 

نظریه داده بنیاد، یک روش   رویه. بنیاد صورت پذیرفته است پژوهش حاضر با استفاده از روش نظریه داده

اي مبتنی بر استقرا  گیرد تا نظریه هاي سیستماتیک را به کار می تحقیق کیفی است که یک مجموعه رویه

در این روش حرکت از جزء به کل است و در ) 23: ١،1390استراس و کوربین(.داي شکل گیر پدیده  درباره

مورد مطالعه استخراج   هایی که از پدیده حقیقت محقق به گردآوري منظم اطالعات و تجزیه و تحلیل داده

با متقابل و دوسویه   در این رویکرد گردآوري اطالعات و تجزیه و تحلیل در یک رابطه. اند می پردازد شده

شود تا آن را به اثبات  بنیاد هرگز تحقیق، از یک نظریه شروع نمی در روش نظریه داده. یکدیگر قرار دارند

شود تا آنچه متناسب و  شود و این فرصت داده می مطالعاتی آغاز می  برساند، بلکه تحقیق از یک حوزه

  ).23-22: 1390استراس و کوربین،(. مربوط به آن است، آشکار گردد

  ها  گیري و انتخاب نمونه ه نمونهنحو

شود و محقق پس از  ها و تحلیل آن همزمان انجام می آوري داده بنیاد، مرحله جمع در رهیافت نظریه داده

نماید و این فرایند تا رسیدن به اشباع نظري  ها می سازي داده اتمام اولین مصاحبه، شروع به تحلیل و مفهوم

ها به صورت یک فرایند رفت و  معتقد است مرحله گردآوري داده ٢رسولک ،از این رو. ادامه دارد محقق

  )87: 1394کرسول،( .برگشتی است

معموالً در . بنیاد، مصاحبه نقش محوري بر عهده دارد داده  ها در مطالعات نظریه له گردآوري دادهدر مرح

. اده استي کانونی قابل استفها هاي حضوري یا چهره به چهره، تلفنی و گروه تحقیقات کیفی انواع مصاحبه

ها، فرایند کدگذاري آغاز  سازي و سپس به منظور تحلیل داده پیاده ،هاي صوتی فایل در پایان هر مصاحبه نیز

یعنی افرادي براي مصاحبه  ؛شوند ها به صورت متجانس انتخاب می در تحقیقات کیفی نمونه. شود می

عالوه بر این، ) 154-145: 1394کرسول، (. کرده باشند شوند که فرایند مورد نظر را تجربه انتخاب می

یري نظري و هدفمند انجام گ کننده معموالً بر اساس نمونه هاي شرکت ها و نمونه شونده انتخاب مصاحبه

  .اند انتخاب شدهگیري گلوله برفی  هاي این پژوهش با روش نمونه نمونه .شود می

شوندگان پرداخته شده  شناختی مصاحبه صیات جمعیتها و خصو به شرح ویژگی 1در ادامه در جدول 

  :است

  

                                                           
١ - Strauss and Corbin 
٢ - Creswell 
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  شوندگان شناختی مصاحبه ها و خصوصیات جمعیت ویژگی :1 جدول

  وضعیت اشتغال  خانگی همتعداد سال   تحصیالت  سال تولد  1نام مستعار  ردیف

  شاغل  2  لیسانس  70  مهسا  1

 شاغل  13  دکتري  64  سهیال  2

 شاغل  5  فوق لیسانس  68  سارا  3

 شاغل  1  دیپلم  72  ریمم  4

 شاغل  8  لیسانس  60  بهجت  5

 شاغل  4  لیسانس  62  علی  6

 شاغل  3  فوق لیسانس  74  سامان  7

 شاغل  3  دیپلم  69  محمد  8

 شاغل  6  دیپلم  73  نیما  9

 شاغل  2  لیسانس  71  شهاب  10

  ها شیوه تحلیل داده

شود که نتیجه آن ایجاد طبقاتی از  آغاز می ها با کدگذاري باز بنیاد، کار تحلیل داده در یک رهیافت نظریه داده

در مرحله کدگذاري محوري، . گیرد مفاهیم است که پس از این مرحله اساس کدگذاري محوري قرار می

بندي استراس و  بنا بر دسته. کند گردد و طبقاتی را حول پدیده محوري ایجاد می ها برمی محقق به داده

) اند ي محوري شده به معناي عواملی که موجب ایجاد پدیده(ی علّاین طبقات شامل شرایط ) 1390(کوربین

عالوه بر این شرایط  .هستند )اند محوري اتخاذ شده  عبارت از اقداماتی که در پاسخ به پدیده(راهبردها  و

ا، گذارد، در کنار پیامده ها تاثیر می راهبرداي نیز که مربوط به عوامل وضعیتی است و بر  گر و زمینه مداخله

محوري را احاطه   در قالب یک مدل به نام پارادایم کدگذاري محوري، به یکدیگر مرتبط شده و پدیده

در این . اند سوم، یعنی کدگذاري گزینشی به عنوان گام نهایی نام برده  استراس و کوربین از مرحله. کنند می

 دهند ها یا فرضیاتی را ارائه می رهمرحله پژوهشگر بر اساس مدل پارادایمی شکل گرفته در مرحله قبل، گزا

  )88-87: 1394کرسول،(. کند که در نهایت طبقات مدل را به یکدیگر مرتبط می

به طوري که در فرایند  ؛هاي کمی متفاوت است در یک پژوهش کیفی، اعتبار و پایایی تحقیق با پژوهش

پذیري و  پذیري، اتکاپذیري، انتقال انتحقیق افزایش اعتبار و پایایی تحقیق معموالً منوط به قابلیت اطمین

هایی نظیر کنترل اعضا و ارجاع مجدد  هاي کیفی از طریق روش بر این اساس در پژوهش. تاییدپذیري است

ها، کنترل بیرونی و استفاده از بازخورد سایر محققان و کدگذاري مجدد توسط آنها،  شونده ها به مصاحبه داده

                                                           
١
 .کلیه اسامی مصاحبه شوندگان مستعار و غیر واقعی است 
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توان  شوندگان می هاي مصاحبه قول ز سوگیري و در نهایت استناد به نقلتسلط محقق بر میدان و پرهیز ا

  .میزان اعتبار و پایایی تحقیق را افزایش داد

  پژوهشسواالت 

 شود؟ می خانگی همگرایش جوانان به ها و بسترهایی موجب  چه زمینه  

 ّشود؟ می خانگی هممنجر به گرایش جوانان به ی چه عوامل و شرایط عل  

 چیست؟ خانگی همگرایش جوانان به گر در  ی و مداخلهعوامل میانج  

  کنند؟ اتخاذ می انتخاب این سبک زندگی خصوصهایی را در  راهبردمعموالً چه راهبردها و کنشگران  

 گذارند؟ چه پیامدها و اثراتی بر زندگی این افراد باقی می خانگی هم  

  هاي پژوهش یافته

جوانان داراي تجربه با  عمیقهاي  ه و تحلیل مصاحبههاي تحقیق که حاصل تجزی در این بخش یافته

در این بخش به منظور افزایش اعتبار تحقیق و کاهش  الزم به ذکر است. است است، ارائه شده خانگی هم

پس از پایان . شونده بیان شده است هاي افراد مصاحبه قول ها و نقل برخی روایت ،تفسیرهاي شخصی  شائبه

در بندي بهتر،  بندي مفاهیم صورت گرفته که به منظور جمع اج مفاهیم اولیه، مقولهمراحل کدگذاري و استخر

  .ترسیم شده است 2 جدول

  بندي نتایج مراحل کدگذاري و مقوله :2جدول

  مقوله مرکزي یئهاي جز مقوله هاي اصلی مقوله نوع مقوله

علّ
ط 

رای
ش

ی
  

تغییر نگرش جوانان به ازدواج و 

  هاي خانوادگی ارزش

عشق در ازدواج، اهمیت انتخاب فردي در ازدواج، اولویت  اولویت

 هم کارکرد عاطفی براي خانواده
ی

نگ
خا

 
نه

زی
 ه

م
 ک

ی
دگ

زن
ک 

سب
و 

ه 
دان

زا
 آ

ب
خا

انت
ک 

ه ی
ثاب

 م
به

  

نیاز جنسی، عدم مهارت ارتباط با جنس مخالف و تشخیص درست   تقدم بلوغ جنسی بر بلوغ اجتماعی

  نگرش به امر جنسی نیازها، تغییر

ازدواج درمیان جوانان، ترس  موردگیري گفتمان ناامیدکننده در شکل  نگرانی از آینده

هاي طالق، نگرانی از ورود به  هاي ازدواج، ترس از هزینه از هزینه

 روابط دائم و پایدار

نه
زمی

 
 ها

ها
تر

س
و ب

  

 کاهش کنترل و نظارت خانواده، پذیرش شرایط توسط خانواده از سر  هاي خانوادگی زمینه

کاهش تعامل با خانواده،  اضطرار، مرور تجربیات شکست در خانواده،

  گیري از خانواده، قطع ارتباط با بستگان کناره

اعتمادي به  ورود به روابط موقت، ترس از تکرار تجربیات تلخ، بیتجربیات ناموفق ارتباط با جنس 
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 جنس مخالف  مخالف

  خانگی هما ازدواج موقت، توجیه دینی ب خانگی همهمسان کردن   ضعف اعتقادات دینی

له
خ

دا
 م

ط
رای

ش
 

گر
  

تسهیل ارتباط از طریق فضاي مجازي، پیشرفت ارتباط عاطفی در   رسانه و فضاي مجازي

 فضاي مجازي

هاي دوستی  عضویت در گروه

  خانگی همي  داراي تجربه

از طریق تجربه گروه دوستان، تایید و تشویق  خانگی همسازي  عادي

  خانگی همسبک 

رد
هب

را
 

   
   

   
ها

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

ها
مد

پیا
  

سازي و مقصرانگاري جامعه  توجیه

  و خانواده

سرزنش خانواده به دلیل عدم حمایت، سرزنش جامعه به دلیل فراهم 

  نیاوردن فرصت ازدواج، سرزنش دیگران به خاطر رفتارهاي سنتی

ناکارآمد خواندن هنجارهاي 

  رسمیرسمی و غیر

گریزي، ناکافی و ناعادالنه دانستن قوانین،  خودقانون پنداري و قانون

  توجهی به قانون بی

کاهش اعتماد جوانان، کاهش مشارکت جوانان، بدبینی نسبت به افراد،   کاهش سرمایه اجتماعی جوانان

  فاصله از کنشگران اجتماعی

تاثیر منفی بر تحصیل، تاثیر منفی بر شغل، کاهش ارتباط با خانواده و   تغییر روند عادي زندگی

  دوستان

کاهش تمایل به ازدواج و از دست 

  هاي ازدواج دادن فرصت

هاي ازدواج رسمی، بدبینی  افزایش سن ازدواج، عدم توجه به موقعیت

  خانگی همبه ازدواج، تعویق ازدواج به دلیل 

هاي پیشگیري، فقدان همراه براي پیگیري وضعیت  عدم آگاهی از راه  ربتیهاي مقا و بیماريسقط جنین 

  سالمتی، ترس از برچسب خوردن در مراجعه به پزشک

  ی شرایط علّ -الف 

 هاي خانوادگی تغییر نگرش جوانان به ازدواج و ارزش

تشکیل   یزههاي مرتبط، نگرش جوانان به ازدواج و انگ هاي پژوهش و برخی از پژوهش براساس یافته 

را به معناي وضعیتی که رابطه » رابطه ناب«گونه که گیدنز مفهوم  همان .خانواده دچار تغییراتی شده است

گیرد و به خاطر چیزي که هر فرد از رابطه مستمر با دیگري به دست  اجتماعی به خاطر خود رابطه شکل می

بخش  مه آن را به قدر کافی براي خود رضایتآورد و فقط تا جایی رابطه دوام دارد که هر دو طرف، ادا می

کنندگان در این پژوهش نیز  ترین مشخصه آن شرایط برابر جنسی و عاطفی است، مشارکت بدانند و مهم

دانند و معتقدند انتخاب سبک زندگی مشترك به  ناب عاطفی دمکراتیک می  گیري یک رابطه ازدواج را شکل

  :کند گونه که مهسا بیان می همان .آنها پاسخ دهد  به این خواستهواند ت باشی بیش از سایر اشکال می شکل هم



١٥ 
 

ناپذیر بود، اما االن دیگه  افتاد، مثل تولد و مرگ اجتناب تفاق میها به خاطر یک تکلیف ا قبال ازدواج«

مهم  .شه ات می االن هر کسی رو که دوست داشته باشی و حس خوب بهت بده خانواده .اینجوري نیست

  که یه رابطه جنبهاینه به نظر من اون چیزي که مهمه ... ا مراسم بشه، کسی بدونه، نظر بقیه چیه ونیست ب

تونه بهش  می ،هر وقت کسی تو یک رابطه حس خوبی نداشت ...اختیاري و فردي داره نه زوري کامالً

  ». ...خاتمه بده

 .شود کنندگان دیده می مشارکت هاي خانوادگی محسوس در نگرش شکل کامالًهاي فردگرایانه به  نگرش

نیما  .شود دیده می هاي این پژوهش در میان اغلب مصاحبه اولویت دارد،اینکه عالئق فردي بر منافع جمعی 

  :گوید می

 ،لذت نبرم و باهاش حس خوبی نداشته باشم ،وقتی من از زندگیم یا آدمی که قراره شریک زندگیم باشه«

 .چیزا و افراد  طرف هم همینجوره باید اول خود آدم مهم باشه بعد بقیه اون .چه اجباریه که با کسی باشم

االن محور همه  .این گذشته که بشینیم ببینم کی از چی خوشش میاد و از چی خوشش نمیاد  االن دیگه دوره

  ». ...تعیین کننده باشهتونه  حتی به نظرم خانواده هم نمی... هاش چیز خود آدمه و عالئق و سلیقه

و علیرغم  1جوانان همچنان به اهمیت و ضرورت ازدواج واقف هستنددهد که  هاي پژوهش نشان می تهیاف

هاي این پژوهش نشان  ند یافتها کنند جوانان با اصل ازدواج مخالف نگرش برخی از افراد که تصور می

را داراي اهمیت » عالقه و عشق ناب»  هاي خود براي ازدواج مسئله دهد که جوانان در معیارها و مالك می

کنند که  آنها تصور می .براي آنها پاسخ به این نیاز است خانگی همدانند و یکی از دالیل روي آوردن به  می

  . هایی براي این نیازشان وجود دارد محدودیت ،در سبک سنتی ازدواج

 تقدم بلوغ جنسی بر بلوغ اجتماعی

، بلوغ جنسی و فضاي مجازي ها رسانه ازجوانان  استفاده هاي تکنولوژي و افزایش پیشرفتبا توجه به 

به نیاز  تا برخی از جوانان گردیدهاین مسئله موجب  .عی آنها شده استاجتمافکري و جوانان مقدم بر بلوغ 

براساس  .بدهند پاسخ هاي مشروع هاي اجتماعی و روانی و خارج از چارچوب بدون آمادگی خود جنسی

کنندگان در تحقیق با محوریت هیجانات و نیازهاي جنسی به این  رکتبرخی از مشا ،هاي پژوهش یافته

اما در مراحل بعدي دچار مشکالتی شده بودند که به دلیل ایجاد فضاي احساسی  ،اند ارتباط پاسخ مثبت داده

  :گوید می سهیال .رفت از آن دشوار بوده است و عاطفی، برون

ارزه بهش  قدر خوبه که می کنی ان فکر می .ان انگیزهجنسی اولش براي آدم خیلی هیج  خب فضاي رابطه«

اون تصویري که تو موبایل و فضاهاي  با منم همینجوري فکر کردم و اما بعدش دیدم .جواب بدي

                                                           
نقد کرده و معتقدند که ازدواج از اهمیت زیادي » مسائل عاطفی و عشق«ها، جوانان سبک سنتی ازدواج را به دلیل نادیده گرفتن  در تمام مصاحبه 1

ایجاد شود، همچنان آن سبک در اولویت ) به تعبیر جوانان(آن » دست و پاگیر«و اگر تغییراتی در معیارهاي ازدواج و مراسم و مناسک برخوردار است 

  .خواهد بود
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یه چیزایی غیر اونم هست و باید بهش فکر فهمی که  وقتی می... .دیدم خیلی متفاوته می.. .اینستاگرام و

  ». ...ات رو گرفته و ولت نمیکنه چیزي شبیه وابستگی یا عالقه یقه کردي، رسیدي به جایی که یه می

ما، جوانان بعد از احساس نیاز در این حوزه بیش از آنکه از   در جامعه» مسائل جنسی«با توجه به تابو بودن 

دود و در این مسیر با توجه با آگاهی محکنند  مشاوران و افراد دیگر کمک بگیرند، به صورت فردي اقدام می

  :گوید می سارا .شوند یا جهت داده شده، دچار خطا و مشکالتی می

تونی به کسی بگی نیاز جنسی داري و  ما کار خیلی سختیه، وقتی تو نمی  در جامعه خانگی همببینید «

اش هم خودت انتخاب کردي،  حاال اگه بگی یه زندگی تشکیل دادي و همه ،ترسی بهت برچسب بزنن می

کنم جز  من که گاهی فکر می. ... به نظرم انتخاباي ما، انتخاب بین بد و بدتره . ...دتو بخونیي خو باید فاتحه

  ».باهاش راحت از نیازام حرف بزنمخودم کسی رو ندارم که بتونم 

 نگرانی از آینده 

هاي  یگیري رابطه پایدار و در قالب ازدواج نگران هاي تحقیق بیانگر آن است که جوانان نسبت به شکل یافته

تر فرض کنند و در تصورات خود  را امن خانگی همشود روابط  ها منجر می این نگرانی .متعددي دارند

  : کند یاظهار ممریم به طور مثال، . هاي اشتباه در آن را کمتر از اشکال دیگر ازدواج بدانند هزینه

اینجوري که . ..مثل تاوان ازدواج اشتباه ...اما بعضی اشتباها تاوانش سخته.. .کنن و این طبیعیه آدما اشتباه می«

کنی و خانواده و هزینه و سرزنش و هزارتا  خطا کنی خب آخرش خودت تمومش می خانگی همتو رابطه 

  ». ...کنی نهایت رسمیش می اگرم خوب باشه که بعداً... دیگه جلوت نیست مسئله

آنها معتقد بودند که  .کردند دي خود بیان میاعتمادي را به عنوان نگرانی ج برخی از افراد بی ،از طرف دیگر

فراد وارد روابط موقت و زیادي روبرو شده و بهتر است با این ا  در دنیاي جدید اعتماد به افراد با مخاطره

  : گوید میبهجت  .کوتاه شد

دیگه حاال یکی رو برداري با . کنی خیر و صالحت رو بخوان ات هم شک می به اعضاي خانواده جدیداً«

حاال اگه آدم  .دم به تو بیاري باال سرت و بگی اختیارم رو می.. .قانون و  دست خودت و صدتا بند و ماده

.. .شی و باید از این دادگاه به اون دادگاه در به در باشی شه؟ هیچی بدبخت می چی می ،بدي از آب دربیاد

 ». ...نذاشته باشن ها و عرف و قانون بچه تو دامنت شانس باشی و خانواده تازه اگه خوش

  ها و بسترها زمینه –ب 

 هاي خانوادگی زمینه

هایشان داشتند و  اقتصادي و عاطفی استقالل زیادي از خانواده  کنندگان در تحقیق در زمینه اغلب مشارکت

همین مسئله باعث شده بود تا جوانان  .آنها نیز این استقالل را پذیرفته و به رسمیت شناخته بودند  خانواده

ورت اطالع واکنش خاصی انتخاب شریک عاطفی خود نیز مستقل عمل کنند و خانواده نیز در ص  در زمینه

  :گوید میمحمد  .نشان ندهد
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وقتی دستت توي جیب خودته، یه جورایی همه چی با خودته، حتی مسائل عاطفیت هم واسه خودت «

به  .نهی کنه و نظر بده و ه بهت امرتون می ،یه چیزي تو فرهنگ هست که اگه کسی خرجت رو داد .شه می

نظرم وقتی از این جهت مستقل شدي، دیگه تصمیم اینکه با کی باشی و کی رو دوست داشته باشی هم با 

  ». ...اما خب چی بگن ،ام که موافق نیستن خانواده کالً.. .خودته

کنندگان اظهار  مشارکت از نظر مشکالت خانوادگی و مسائل اجتماعی خانواده، بیشترین چیزي که در میان

خانوادگی   ترین زمینه مهم .شد، سردي رابطه به دلیل مشغله، فضاي مجازي یا برخی مشکالت خانوادگی بود

خصوص در حوزه مسائل  هب در میان اعضاي خانواده که در این پژوهش وجود دارد، کمبود تعامل و گفتگو

استقالل اقتصادي جوانان منجر نطور که توضیح داده شد و هما ه استبود..) .ازدواج، نیازها و(فردي جوانان 

  :کند بیان میعلی  .به نادیده گرفتن سایر نیازهاي آنها در خانواده شده است

نه تو  ،تونی راجع بهش حرف بزنی من کاري ندارم به درست یا غلط بودن تصمیمم، وقتی نه تو جامعه می«

ببینید االن همه . تصمیم بگیري تباید خود دیگه، خب عمالً يجا نه هیچ و نه دانشگاه ،نه مدرسه ،خانواده

روابط همه جا سرد شده که ترجیح  رنقدآ .اما با فرهنگ صدسال قبل ،زنیم گن ما که داریم حرف می می

ها شده که از صبح تا  آهنی کنم زندگیم مثل آدم یه وقتایی فکر می. ..دي با گوشیت مشورت کنی تا با آدما می

اما وقتی نباشه باید خودت درستش کنی  ،کنه حرف زدن و ارتباط به آدم کمک می... دن امه میشب بهش برن

 ».و به نیازت جواب بدي

 تجربیات ناموفق از ارتباط با جنس مخالف

داشتن تجربیات منفی و پرمخاطره ، و ترجیح آن بر ازدواج در میان جوانان خانگی همیکی از علل گرایش به 

آنها ارتباط با جنس مخالف را سرشار از اضطراب و استرس  .ا جنس مخالف استاز رابطه دوستی ب

دانند و معتقدند اگر بیش از  براي پاسخگویی به نیازهاي مقطعی مناسب می کنند و آن را صرفاً توصیف می

نها با در تمام طول مصاحبه، آ .ساز مشکالت عاطفی و روانی زیادي براي افراد شود تواند زمینه این باشد می

رسد تصویرشان نسبت به جنس  کنند و به نظر می خود از آینده اظهار نگرانی می  گذشتهمسائل اشاره به 

 :گوید میسارا  .منفی شده استدوستی ناموفق   الف در یک رابطهمخ

تا وقتی بهش نزدیک  .خوره جنس مرد به درد پاسخ دادن به نیازهاي عاطفی و روانی بلند مدت نمی اصالً«

به نظر من بهتره . شه بهت کنه و وقتی بهت دست پیدا کرد کم کم احساسش کم می بهت محبت می ،دينش

و فکر نکنن روشون حساب بلندمدت باز نکنیم و یه جور وارد رابطه بشیم که همیشه نگران رفتنمون باشن 

  ». ...مالک ما هستن

 ضعف اعتقادات دینی

هاي این پژوهش مورد تاکید بسیاري  تقادات جوانان، در یافتههاي دینی و روند کمرنگ شدن اع تغییر نگرش

منجر به  مذهبیهاي مختلف دریافت اطالعات  جوانان معتقد بودند که رسانه و دستیابی به کانال .قرار گرفت



١٨ 
 

 .زدایی در اعتقادات آنها شکل گرفته است نوعی آنومی در میان آنها شده است و از طرفی هم نوعی تقدس

هاي متنوع و متکثر منجر به انتخاب الگوهاي متفاوت براي ارتباط با  دایی به همراه امکان انتخابز این تقدس

  :گوید می نیما .جنس مخالف شده است

ندازنمون توي آتیش و  می ،کردیم دستمون به یک جنس مخالف بخوره مون فکر می ما تو دوران نوجوانی«

کنن و هزارتا فکر این شکلی، اما حاال با یه سرچ ساده  شیم و یا از یه طناب آویزونمون می خاکستر می

حاال یه تیکه  .تونه به صورت موقت هم اتفاق بیفته فهمیم این خبرا نیست و ارتباط با جنس مخالف می می

ها نباید بازي کرد، اگه دین ازدواج موقت رو توصیه کرده  ده، با اسم صیغه خوندنش که ماجرا رو تغییر نمی

کاري نداره دیگه  .از نظر من دین گفته به نیازتون پاسخ بدید .چیزي که ما هستیم زیاد نیست فرقش با این

  ».یه جمله بخونیم یا نخونیم

  گر شرایط مداخله - ج

 رسانه و فضاي مجازي

هاي جدید زندگی نقش بسیار  کننده جوانان به پذیرش سبک گر و هدایت ها به عنوان عوامل مداخله رسانه

هاي آنها به سادگی در  پاسخ بسیاري از سواالت جوانان و نگرانی .دنکن زندگی آنها ایفا میزیادي را در 

در فضاي مجازي تسهیل گیري روابط با جنس مخالف  از طرفی شکل .فضاهاي مجازي قابل دستیابی است

ارتباط ... و هاي این فضا از جمله ارسال عکس، فیلم، صدا  عالوه بر این به دلیل قابلیت -شود و تسریع می

و به همین نسبت ارتباطات درون فضاي مجازي براي نسل جوان سرشار  -تر صورت گیرد  تواند جامع می

  : گوید می مهسا .ها و دریافت اطالعات ناقص و متفاوت از واقعیت خواهد بود از چالش

ش باشی، باعث خواد کنار ها با یکی حرف بزنی، هر وقت دلت می اینکه با حداقل هزینه بتونی ساعت«

خواستی پیام بدي خیلی هزینه داشت و  شه دلبستگی و روابط عاطفی زیاد و زیادتر بشه، خب اگه می می

هاي  ممکن نبود، پایه به نظرم ورود من به این رابطه بدون استفاده از فضاي مجازي تقریباً .ممکن نبود عمالً

  ».... شد و به واقعیت پیوستاولیه ارتباط ما توي فضاي مجازي شکل گرفت و بعد زیاد 

 خانگی هم  هاي دوستی داراي تجربه عضویت در گروه

فرد را   هاي جدید تجربیات دوستان مسیر تجربه .اهمیت زیادي دارد» تجربه دوستی«در میان نسل جوان 

تکرار  تواند به عنوان عامل موثر بر می ...هاي سنی و مشابهت عالئق و کند و با توجه به مشابهت تسهیل می

دوستان   روي آورده بودند، اغلب در میان شبکه خانگی هم  کسانی که به تجربه .یک رفتار تاثیرگذار باشد

گرایش پیدا کرده بودند و همین امر به نوعی  خانگی همخود کسانی را داشتند که قبل یا بعد از آنها به 

هاي آنها از این  ها و اضطراب ز نگرانیوجود آورده بود و برخی ا هاحساس حمایت و همراهی را در آنها ب

  :گوید می سهیال ،به طور مثال .جهت کاهش یافته بود
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ها و  اش هم از جذابیت من که بین دوستام همچین سبکی رو شنیدم و خب همه .فکر نکنید این مسئله کمه«

ون پایدارتره و از گفتن دردسراي ازدواج رو نداره و عشقت اونا می .شد گفتن، آدم ترغیب می هاش می خوبی

 طبیعتاً .هرحال تاثیرگذاره هگفتن، اما ب هاش رو خیلی نمی فهمم که مشکالت و چالش البته االن می .این حرفا

هاي قدیمی که نمیان بگن  ما از هم سن و ساالي خودمون باید بشنویم این حس خوبه یا نه وگرنه نسل

   ». ...اس به نظر من تر از خانواده ا مهمتوي دنیاي جدید نظر دوست .خوبه و برید انجام بدید

  ها و راهبردها راهبرد -د

 سازي و مقصرانگاري جامعه و خانواده توجیه

اند، ردپاي مشکالت و مسائل بسیار  را داشته خانگی هم  در گفتگوي عمیق و طوالنی با جوانانی که تجربه

وقتی از آنها سوال  .شدآنها گفتگو  مورددر شود که به مرور و بعد از اعتماد به پژوهشگر،  زیادي دیده می

هایی  ها و نقص کاري که چرا این سبک را انتخاب کردید، آنها اتخاذ این سبک را به دلیل کمگردید 

...) مدرسه، خانواده، رسانه و(پذیري  خصوص کارگزاران جامعه هبدانستند که در سطح نهادهاي جامعه  می

 .است خانگی همهاي غالب در میان جوانان داراي تجربه  راهبردیکی از  سازي توجیه واز این ر .وجود دارد

  :گوید میشهاب 

توي جامعه ما هر  .وقتی جامعه براش فرقی نداره چه جوري زندگی کنی باید خود زندگیت رو سامان بدي«

همون یاد براي ازدواج چه چیزایی ب. شه کی باید به فکر خودش باشه، دیگه خانواده هم خیلی درگیرت نمی

نه تو خانواده نه تو جامعه با ما راجع  .دادن یا چقد آمادمون کردن که انتظار دارن اون مدل رو انتخاب کنیم

همین تلویزیون رو ببینید، ازدواج سنتی یا طالقه یا  .حرف نزدن... به ارتباط با جنس مخالف و ازدواج و

ما . ..نظرم باید یه فکر اساسی براي جامعه کردبه ... خب مگه عقلمون کمه اینکارو کنیم .فحش و خشونت

  ».جوونا که راه خودمونو انتخاب کردیم

  هنجارهاي رسمی و غیررسمی خواندنناکارآمد 

پذیر کردن  بینی برقراري نظم و پیش هاي وجود هنجارهاي اجتماعی و التزام به انجام و اجراي آن، یکی از راه

کنند که رعایت  اند اظهار می داشته خانگی هم  سانی که تجربهرفتار افراد و کنشگران اجتماعی است، ک

تواند درست یا غلط  اي می هنجارها در جامعه متناسب با قدرت افراد یا موقعیت آنها متغیر است و هر مسئله

کنند منجر به تدوین هنجارهاي فردي در شرایط  شرایط آنومیکی که این افراد توصیف می .تلقی شود

هنجار درست شرایط کنونی براي ارتباط میان دو  خانگی همآنها معتقدند که  .نها شده استمتفاوت براي آ

نند مسیر درست را توا افراد می ،جنس است و تا زمانی که هنجارهاي اجتماعی در جامعه ما ناکارآمد است

   :گوید سامان می .خود تشخیص دهند

که وجود داره، هر کی پول بیشتر و زور بیشتر داشته باشه ازدواج ببینید، قوانین و مقراراتی   شما توي مسئله«

مردم هم که نسبت به هم ... تونه هر کاري دلش خواست با قانون بکنه، همه چیز روي هواست انگار می
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در فضاي جدید کارکردي  ،شد هایی که توي عرف هم تعریف می یعنی اون قانون و قاعده ؛تفاوت شدن بی

  ». ...باید چارچوب خودشو خودش مشخص کنهکسی  در نتیجه هر .نداره

  پیامدها و تبعات - ه 

 اجتماعی جوانان  کاهش سرمایه

در صورتی که اعتماد  .شود مشارکت در میان نسل جوان موجب افزایش نشاط و پویایی آنها میاعتماد و 

آن   د و نتیجهمی شو کمنسبت مشارکت آنها در جامعه به همان   انان به افراد و جامعه کاهش یابد، انگیزهجو

در صورتی که افراد نسبت به محیط خود  .انگیزگی و عدم ادغام آنها در فضاي اجتماعی خواهد بود بی

کننده نیست و اگر از جانب خود آنها نیز  هاي محیط برایشان نگران احساس تعلق نداشته باشند، آسیب

بلکه در  ،دانند خود را مسئول آن اتفاق نمی نه تنها ،اختاللی در سیستم اجتماعی و فرهنگی جامعه رخ دهد

  :گوید می سارا .تلقی می کننداین میان دیگران را نیز مسئول وضعیت موجود و ناخوشایند 

اي که ما رو مجبور کرده خودمونو قایم کنیم  کنم که جامعه حس می ،از وقتی که وارد این رابطه پنهانی شدم«

خب این شرایطی که ما داریم  .شه کنه یا تباه می که داره پیشرفت می به ما چه اصالً .ارزش هیچی رو نداره

به آدماي این جامعه  ...آل و خوب بوده، نه یه وضعیت ایده) منظورم ازدواجه(انتخاب بین بد و بدتر 

همین االن من و همسرم یه خونه مشترك داریم  .زنن تا حرف بزنی بهت برچسب می .تونی اعتماد کنی نمی

تونیم جیک بزنیم بس که نگرانیم یکی بهمون انگ بزنه، خیلی حسی به جامعه ندارم و هر چی  میکه توش ن

اعتمادیه  خیالی وحشتناکی که تو ما جووناست محصول بی به نظرم این شرایط بی... پیش بیاد برام مهم نیست

  ».... خیالی وحشتناك آدماي این جامعه و بی

 تغییر روند عادي زندگی

هاي پژوهش گویاي این امر  یافته .دهد ، روند عادي زندگی آنها را تغییر میخانگی همبه روابط  ورود جوانان

تغییرات محسوسی در فضاي اشتغال، تحصیل،  ،آورند روي می خانگی هماست که جوانانی که به روابط 

در میان  »زندگی ديعا تغییر روند  تجربه«تفاوت  .کنند ه میهاي دوستان و خویشاوندان تجرب خانواده، گروه

فرد و  ،دهد که در ازدواج اند نشان می را انتخاب کرده خانگی همسبک کسانی که ازدواج کردند و کسانی که 

 خانگی همدر صورتی که در روابط  ،اطرافیان براي سازگاري با شرایط جدید نوعی همکاري و تفاهم دارند

یان به دلیل عدم اطالع از شرایط وي، همکاري و علت تغییرات اغلب از سوي فرد قابل درك است و اطراف

به طوري که  ؛شود و گاهی این مسئله منجر به افزایش فشار بر فرد میمشارکتی براي بهبود وضعیت ندارند 

 بهجت .خود را به اجبار ترك کند ...دوستی و و روابط خانوادگی شغل، ،تتحصیالفرد ناگزیر است گاهی 

  :گوید می

 من اونا توقعاتی ازم داشتن که براي ،بعدش که وارد این رابطه شدم .زیادي داشتم من دوستان صمیمی«

هایی که دوستانمون داشتن و من به خاطر نداشتن زمان یا مختلط  مقدور نبود بهش پاسخ بدم، مثال دورهمی
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صیف تونستم براشون تو از طرفی هم نوع رابطه رو نمی .تونستم شرکت کنم بودن و حساسیت همسرم نمی

اگه یکی  .فتادا همین ماجرا تو خونه و بقیه جاها هم اتفاق می .ذاشتن کنم و اونا به حساب بی معرفتی من می

اوالش حتی ممکنه تو غذا درست کردن کمکش  .کنن با فضا منطبق بشه ازدواج کنه خب همه کمک می

... د پاي خوب و بدش وایسیاما توي این شکل ازدواج تو تنهایی و چون انتخابت فردي بوده بای. ..کنن

اي که توش  ا بیخیال رابطهخیال کار و تحصیل و خانواده بشم ی گی یا بی گاهی خیلی سخته و به خودت می

  ».هستم

 هاي ازدواج کاهش تمایل به ازدواج و از دست دادن فرصت

زیادي بر تاثیر چه به قصد ازدواج و چه به قصد داشتن یک رابطه موقت،  خانگی همورود به روابط 

تاخیر ( گذاري هم در بعد زمان ازدواجاین تاثیر .گذارد به ازدواج می نهاد خانواده یا نگرش افرادگیري  شکل

کسانی که در  .محسوس و قابل توجه است) ها ا و نگرشه ارزش(و هم در بعد کیفیت آن  )در سن ازدواج

ارتباط وجود   یجه برسند که امکان ادامههستند، ممکن است بعد از چندین سال به این نت خانگی همروابط 

این در حالی است که عالوه بر داشتن  .آنهاستهاي زیادي براي  چالش همراه با ندارد یا این سبک زندگی

و ممکن است از اند  هاي ازدواج خود را از دست داده منفی از ارتباط با جنس مخالف، فرصت  یک تجربه

  : گوید می مریم .اشندسن مناسب براي ازدواج عبور کرده ب

شم و با خودم فکر  پشیمون می کردم که بعداً توي این مدت خیلی خواستگار داشتم، خیلی به این فکر می«

کنم اگر بخوام به چیزایی  گاهی فکر می... کردم اگه زندگیم روال عادي ازدواج رو داشته باشه بهتره یا نه می

دونید دیگه  می .گه در قالب ازدواج برسم خیلی غم انگیزهکه توي این رابطه نرسیدم توي یه ارتباط دی

ازدواج برام بیشتر یه تکلیف  .کنم گذشته رو ندارم و به ازدواج با اشتیاق فکر نمی.. .شادابی و حس و سن و

هاي ازدواجت بدونی  شایدم همیشه نفر مقابلت رو باعث و بانی از دست دادن فرصت.. .شه نه یه عالقه می

رحال خیلی چیزا باید توي وقت خودش اتفاق ه به... وجود بیاره  هها رو ب مشکالت و چالش  نهو همین زمی

کنم  زندگیم سعی می  هاي فکري زیادي برام میاره و مثل بقیه همین مسئله گاهی تنش.. .بیفته و براي ما نیفتاد

 ».خیالی بزنم به بی

 هاي مقاربتی سقط جنین و بیماري

دلیل پنهان بودن ارتباط و ترس از برچسب خوردن، فرزندآوري با مخاطره و چالش  به خانگی همدر روابط 

تمایلی به داشتن فرزند کنند که  باشی هستند، اغلب اظهار می کسانی که در روابط هم .ستا زیادي روبرو

شان آینده علیرغم داشتن تمایل معتقدند فرزندگذرد  هاي بیشتري از ارتباط آنها می ندارند و افرادي که سال

به این جهت در صورتی که ناخواسته صاحب  .خورد مبهمی خواهد داشت و مثل خودشان برچسب می

دهد گروهی از افراد به دلیل  هاي پژوهش نشان می یافته .کنند هاي خطرناك می اقدام به سقط ،دنفرزند شو

یا دو بار تجربه بارداري  هاي پیشگیري یا جدي نگرفتن پیشگیري به طور میانگین یک عدم آگاهی از روش
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دارد، این .. .با توجه به اینکه سقط جنین در مسیر قانونی نیاز به مجوز پزشک و .و سقط جنین را داشته اند

اند و در نهایت عدم آگاهی آنها باعث افزایش سقط یا  افراد از مسیرهاي غیرقانونی و نامطمئن اقدام کرده

  : گوید یم سهیال .هاي مقاربتی شده است بیماري

دونیم این چیزا چیه و هیچ  از بچگی نمی .اش حرف زد هست و نباید درباره» مگو«در جامعه که این حرفا «

شیم با همون فهم جزئی و اطالعات یواشکی که خودمون کسب  بعد هم که وارد رابطه می .اي نداریم آگاهی

من خودم دو بار سقط .. .دار شدن و بچهشه بیماري و  دیم و اثرش می یه ارتباط داغون رو شکل می ،کردیم

نتونم جواب بدم یا برچسب بخورم که این  ،چهار تا سوال از زندگیم بپرسه نگران بودم که برم دکتر و .کردم

رفتم و بخشی از مسائل هم به خاطر  واسه همین چندسال یه بار با یه بیماري بد می... اینجوریه و فالنه

دار شدي،  فهمن توي این روابط بچه وقتی می. آدم درستی انجامش ندادسقطام بود که خب جاي درست و 

باید مریضیت هم مثل . خنده داره... خوان هم براشون مهم نیست بمیري یا زنده بمونی هم پول بیشتري می

اش قایم موشک بازیه و تهش هم هیچ شادي و حس خوبی  همه... ات توي این جامعه قایم کنی رابطه

  ».نداري
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:یشرایط علّ  

  ،تغییر نگرش جوانان به ازدواج

تقدم بلوغ جنسی بر بلوغ 

 اجتماعی، 

نی از آینده نگرا  

  : ها و بسترها زمینه

  ،هاي خانوادگی زمینه

تجربیات ناموفق ارتباط با 

،جنس مخالف  

 ضعف اعتقادات دینی

:گر شرایط مداخله  

،رسانه و فضاي مجازي  

هاي دوستی  عضویت در گروه

ي ازدواج سفید داراي تجربه  

 

:مقوله محوري  

ازدواج سفید به مثابه یک انتخاب  

ک زندگی کم هزینه  آزادانه و سب  

:پیامدها  

  از دست دادن فرصت ازدواج،

  کاهش سرمایه اجتماعی جوانان،

 ،تغییر روند عادي زندگی

هاي مقاربتی سقط جنین و بیماري  

:ها استراتژي  

  جامعه و خانواده،سازي و مقصرانگاري  توجیه

 نادیده گرفتن هنجارهاي رسمی و غیررسمی

  گیري بندي و نتیجه جمع

مدل پیشنهادي بر اسـاس  ، خانگی همو پیامدهاي ها  تر از علل، زمینه جامع به منظور ارائه تصویري پایان،در 

  :بنیاد و مقوالت به دست آمده ترسیم شده است نظریه داده
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 نامـه  فصـل  .»)ازدواج از پـیش  جـنس  دو شخصـی  بین روابط زمینه در( مدرن و سنتی هاي ارزش

 .1385 بهار ،1 شماره ،4 سال .زنان مطالعات پژوهشی -علمی

 ،فصـلنامۀ  .»آن بـا  مرتبط عوامل و مخالف جنس با رابطه«) 1389( .هادي برغمدي، خلیل و میرزایی 

 .131-158 صص ،34 شماره ،10 سال .اجتماعی رفاه پژوهشی - علمی

 ،دل محمـدتقی  .قـدرت  و سیاسـت  شدن، جهانی: معاصر سیاسی شناسی جامعه .)1388( .کیت نش 

 کویر: تهران هفتم، چاپ .فروز

 ،مهتاب انتشارات :تهران .بخت فیروز مهرداد .فردي میان ارتباط .)1379( .جولیانی وود 

 ،شـهر  والدین نگرش بررسی« .)1386( .طاهر حمید دوست، نشاط محمدرضا و عابدي، زهرا؛ یوسفی 

 .10 ش .پژوهی خانواده لنامهفص .»پسران و دختران دوستانه روابط به نسبت اصفهان
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Youth policy making and management is always complex and difficult. Young 
people are considered as human capital of a community. Given the rapid 
changes in society, the need for research and recognition of their present status 
are of great importance. Cohabitation is one of the issues that have recently 
been seen among young people, and due to the cultural and social contradictions 
of this style of life with the conditions of Iranian society, the causation and 
study of the subject were defined as a research. This research was conducted 
using grounded theory and in-depth interviews with ten young people in the 
city. The findings showed that the circumstances of the young people's tendency 
toward cohabitation (white marriage) include changing their attitudes toward 
marriage and family values, the primacy of sexual maturity on social maturity 
and concern of the future and the most important areas of cohabitation tendency 
include family backgrounds, unsuccessful experiences with the opposite sex and 
the weakness of religious beliefs, media and membership in friendships 
experienced in marriage. Interfering conditions for young people's tendency 
toward cohabitation (white marriage) has been identified and justifies the 
strategy of young people versus choosing this lifestyle: the blame for family and 
community and the ineffectiveness of knowing formal and informal norms. 
Most contributors to the study reduce the implications of the tendency to marry, 
losing marriage opportunities, reducing social capital and exposure to Physical 
and spiritual illnesses.  
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