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  یت ازدواجشرایط نامتعین و راهبردهاي جوانان در مدیر

 
  ، سهیال صادقی فساییسیدمحسن بنی جمالی

  

  )20/01/1400تاریخ پذیرش:  ،15/06/1399 (تاریخ دریافت:

  

  چکیده:

خواهد دریابد در شرایط پرتغییر و نامتعین اقتصادي و اجتماعی چگونه  مقالۀ حاضر می

بال آن است تا از نیز مطالعه به دن کنند. مدیریت و راهبري می را جوانان گذار به ازدواج

 1پس دریافت راهبردهاي جوانان در مدیریت ازدواج دریابد که آیا آنچنان که گیدنز

 2گوید، راهبرد و برنامه، ویژگی عصري جوانان امروز شده است یا آن گونه که لکّاردي می

هاي  دادهنماید.  می» سرآمده به«کند، اساساً عصر تجربۀ راهبرد و برنامه،  مطرح می

ساختاریافته  با زنان و مردان جوان مجرد و متأهل در سطوح  مصاحبۀ نیمه 21از  حاصل

مورد تحلیل مضمونی قرار با روش کیفی سنّی و طبقاتی مختلف، در این مطالعه 

کند که انواع راهبردهاي جوانان در مدیریت ازدواج،  مطالعه مطرح میگیرند.  می

کارگیري انواع و  یا ترکیبی از آنها است. نیز بهراهبردهاي فعاالنه، منفعالنه، منعطف، و  

سازد که هر فرد،  ترکیبی از راهبردهاي مختلف و منعطف در مدیریت ازدواج آشکار می

پذیريِ مخصوص به خود را  متناسب با موقعیت و نیز منابعِ در اختیار، انطباق و انعطاف

کند؛ امري  وقعیت ابداع میاي خاص خود در مدیریت م زند و از این بابت رویه رقم می

شدن بیشتر مدیریت ازدواج باشد. این البته در حالی است که  تواند نشانۀ فردي  که می

تأثیر متغیرهاي ساختاري مثل جنسیت و طبقه است.  مدیریت ازدواج همچنان تحت 

ریزي راهبردي زندگی را به عنوان  دهد که هرچند گیدنز برنامه مطالعه نشان می

_______________________________________________________ 
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داند و زندگی در جامعۀ پرمخاطره را به معناي زندگی با  مسلّط عصري می بینی جهان

ریزي حسابگرانه در  کند اما چنین تسلطی از برنامه نگرشی حسابگرانه معرفی می

شود. نیز مطالعه، درست بر خالف  هاي جوانان و در مدیریت ازدواج مشاهده نمی کنش

داند و  ته شدن به وسیلۀ آزمون و خطا مینامه را امري در حال ساخ لکّاردي که زندگی

ناپذیر و فاقد اهداف روشن  بینی اجراي آن را در متن و مسیري کامالً نامتعین و پیش

اندازهاي روشنی در زندگی دارند.  دارد که جوانان همچنان چشم کند، بیان می فرض می

ریزي و راهبرد  برنامه کنند و نه ایدة چنان حسابگرانه رفتار می ترتیب جوانان نه آن  بدین

  ریزند. را یکسره به دور می

  

راهبرد، برنامه، شرایط نامتعین، جوانان، گذار به بزرگسالی، ازدواج،  واژگان کلیدي:

 .مدیریت ازدواج، بازاندیشی

  

  مقدمه

اي جدید و محصول مدرنیته است. در  جوانی (در معناي فاصلۀ بین کودکی و بزرگسالی) دوره

ها در سنین پایین جذب دنیاي  عیت بچگی و جوانی وجود نداشت زیرا بچهاعصار میانه وض

). پس از صنعتی شدن و 2: 2009، 2به نقل از جونز 1962، 1شدند (فیلیپه آرییِس بزرگساالن می

داريِ رفاهی،  سپس اصالحات تربیتی است که بچگی و جوانی، به عنوان نتیجۀ توسعۀ سرمایه

) 138، 1965( 3). یهودا و وارن3: 2009به نقل از جونز،  1962س، آورند (فیلیپه آرییِ سربرمی

دهد  سطح تمدن با تعداد سالهایی که یک جامعه به جوانی نسبت می«کنند که  حتی مطرح می

  ). در بیان پارسونز نیز جوانی نتیجۀ تنش ساختاري9: 2009(به نقل از جونز، » مرتبط است

مدرنیته نیز ). 496: 2006، 4ۀ مدرن است (وین و وودمنبرآمده از گذار جامعۀ سنتی به جامع

رسد به امري موقت،  ماهیتاً با عدم قطعیتی همراه است که مطابق آن هر آنچه ثابت به نظر می

اي، جوانی، یا گذار به  ). با چنین زمینه1379شود (برمن،  ناپذیر و در حال تغییر بدل می بینی پیش

قطعیت مضاعف همراه است، زیرا هم خودش امري مدرن و در بزرگسالی در شکل جدید، با عدم 

  ). 67: 1396جمالی،  حال تغییر است و هم در شرایط تغییر و عدم قطعیت مدرن واقع است (بنی

گذار به بزرگسالی در شرایط حاضر از منظر دیگري نیز با عدم قطعیت همراه است. اکنون 

ر را با عدم قطعیت بیشتر همراه کرده است. هاي اقتصاد ایران شرایط گذا بسیاري از مشخصه
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ناپذیر، و رشد اقتصادي کم، و کاهش  بینی نوسان بسیار در وضعیت اقتصاد از جمله تورمِ پیش

ناپذیري در  بینی ثبات و در نتیجه عدم قطعیت و پیش درآمد سرانه، همگی دالیلی بر وضعیت بی

ساله در  29تا  15نرخ بیکاري جوانان  زندگی جوانان است. در این باره به طور مثال متوسط

درصد جمعیت فعال جوانان است که اگر این میزان با میزان اشتغال  26هاي مختلف باالي  سال

رسد. نیز نرخ بیکاري  هاي واقع در آن سن می درصد جوانان 36ناقص همراه شود به باالي 

رسد  درصد می 50ن حتی به درصد و در مورد دختران و زنان جوا 40جوانان شهري به نزدیکی 

  ).300- 298و  24: 1396جمالی،  (بنی

اشتغال همیشه و مخصوصاً در مردان پایۀ اصلی ازدواج تلقی شده است. این امر گویاي آن 

کنندة  ترین مشخص است که تا چه اندازه گذار به بزرگسالی، و مخصوصاً ازدواج (به عنوان مهم

ی جدید و استقالل از خانوادة والدین و همچنین نیازمند گذار)، که وابسته به برپا کردن زندگ

 تأمین مالی زندگی مستقل است، براي جوانان کاري سخت و پرمشقّت است.

تمامی اینها در حالی است که جهانی شدنِ اقتصاد و فرهنگ و مصرف، شرایط زندگی 

هاي  ایشان جزء ویژگیناپذیري زندگی  بینی تر ساخته و مطابق آن، حتی پیش جوانان را نامتعین

، 2002( 2و بک ـ گرنشایم 1ساختاري گذار جوانان به بزرگسالی شده است. در این مورد بک

اند که فقدان ساختار اجتماعی چهرة پایۀ ساختار اجتماعی شده است  مقدمه) اشاره کرده 12ص

و  6فرالنگ )، و2010( 5)، کرتسوس2010( 4و میلز 3). بالسفلد139: 2010(به نقل از رابرتز، 

شدن اقتصاد، شرایط زندگی براي جوانان  کنند که با جهانی  ) مطرح می2007( 7کارتمل

  تر و مدیریت گذار براي ایشان با عدم قطعیت بیشتري همراه شده است.  ثبات بی

ناپذیر  اي اجتناب ریزي پاره شود که راهبرد و برنامه با در نظر داشتن چنین شرایطی مطرح می

دارند که شرایط جدید  بیان می )2010( 9) و سوبوتکا2010( 8وانان شده است. لوتالراز زندگی ج

شرط ورود به کار و اشتغال، جوانان را مجبور ساخته  آموزي، به عنوان پیش در آموزش و حرفه

: 2010تسوس ( است تا درگیر مدیریت مجموعۀ اتفاقات متعدد و پیچیدة دورة گذار شوند. نیز کر

شدن جوانان را مجبور ساخته است مسئولیت بیشتري را براي  ارد که جهانی ) اشاره د39
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هاي خود و  ها و عواقب کنش کنند بپذیرند و مستمراً داللت تجربیاتی که در بازار کسب می

رو شدنِ  ماندن خطوط سنتی نابرابري، در روبه  تجربیاتشان را بسنجند و در نتیجه، علی رغم باقی

یط کار، خود را عاملِ ساختنِ آیندة خود بینگارند، و حسی از اینکه خود بازاندیشانه با شرا

تنهایی مسئول اعمال خود و عواقب آن در بازار کار هستند، بیابند. با عنایت به چنین شرایطی  به

وجوي آن است تا دریابد در شرایط پرتغییر و نامتعین اقتصادي و اجتماعی،  مقالۀ حاضر در جست

کنند و  گذار به بزرگسالی خود را (در معناي گذار به ازدواج) مدیریت و راهبري می چگونه جوانان

  گیرند.  کنند و به کار می هایی را در پیگیري آن ابداع می چه راهبرد

  

  مالحظات نظري

در تحلیل موضوع راهبرد و برنامه، دو نگاه عمده به موازات یکدیگر توسعه یافته است؛ یکی 

کند، و دیگري  ناپذیر تلقی می ریزي را امري وابسته به زندگی جدید و اجتناب هکه راهبرد و برنام

  نگرد.  بربسته از جامعۀ متأخر می یافته و رخت که آن را امري پایان

داند و زندگی  بینیِ مسلط عصري می ریزي راهبردي زندگی را به عنوان جهان گیدنز برنامه

ی با نگرشی حسابگرانه نسبت به احتماالت بازِ کنش معناي زندگ آمیز را به  در جامعۀ مخاطره

کند. وي معتقد است تمامی قلمروهاي فعالیت اجتماعی به سمتی  (مثبت یا منفی) معرفی می

ها و اغلب بر اساس ادعاهاي دانش کارشناسی هدایت شود، امري  رود که به وسیلۀ تصمیم می

کند  گیري می نان را مجبور به تصمیماي از غلبۀ آن ساختارهایی است که جوا که خود نشانه

) نیز از آنجا که جوانان در گذار 2010) و سوبوتکا (2010). به بیان لوتالر (100: 2009جونز، (

رو هستند ناچار به  اي از اتفاقات بسیار متنوع و گاه متناقض روبه به بزرگسالی با مجموعه

) معتقد است، که در 121و  112: 2010(ریزي و مدیریت حسابگرانۀ امور هستند. لوتالر  برنامه

هاي مختلف زندگی  شدت در حال تغییر، چالش اصلی جوانان حفظ تعادل بین جنبه فضاي به

مثل کار، تحصیل، ازدواج، و مواردي مثل آن است، و طبیعی است که حفظ چنین تعادلی 

) نیز تراکم 129و  122: 2010ریزي حسابگرانه و دقیق است. از نگاه سوبوتکا ( نیازمند برنامه

کارگیري راهبرد و  اي کوتاه، ضرورت رفتار عقالنی و حسابگرانه و به ها در دوره بسیاري از تصمیم

 سازد.  ریزي را از سوي جوانان ضروري می برنامه

بخشد، بِک  ریزي در زندگی جوانان اولویت می درست در مقابل نگاهی که به راهبرد و برنامه

یافتۀ حیات  کند که علی رغم ظاهرِ فردیت کند. او مطرح می ي را رد میریز راهبرد و برنامه

زندگی » ساختار«و یا به عبارت دیگر » استاندارد«شده اکنون  هايِ فردي نامه انسانی، زندگی

بخشیِ اجباري همراه با نوعی انتساب گناهکارانه است، که باعث  امروز شده است. نتیجه، آزادي
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هاي گرفته یا حتی نگرفتۀ خود را بپذیرند. از این  وند عواقب تصمیمشود افراد مجبور ش می

تصور «منظر علی رغم آنکه راهبرد و برنامه امري وارد و موجه است اما در حقیقت افراد فقط 

ریزي هستند. آنها در حالی که توسط  که داراي آزادي انتخاب و قدرت برنامه» کنند می

اشتباه به خود منتسب  شوند، هر پیشرفت و شکستی را به می شده محدود هاي نهادي نامه زندگی

اي وجود ندارد تا  گیري ). با این حساب از این منظر اصالً تصمیم99: 2009کنند (جونز،  می

کنند که در ترتیبات  ظاهر آنچه را انتخاب می مطابق آن راهبرد و برنامه موجه شود. آنها به

  نهادي براي آنها تدارك شده است.

، مبنی بر »بحران آینده«) با طرح 16: 2006کند، لکّاردي ( ا الهام از آنچه که بِک مطرح میب

شود،  تر می اهمیت روز بی به شدة قابل کنترل، و آیندة مبتنی بر پیشرفت، روز ریزي اینکه زمان برنامه

تر،  ناپیوستهتر،  داند. از نگاه وي گذارِ طوالنی رفته می را ازبین» برنامه«و » آینده«ایدة 

اي است (لکّاردي،  نامه هاي زندگی یافتن مدل  تر، انعکاسی از اهمیت پاره تر، و پاره زدوده استاندارد

هاي  یافتنِ خصیصه شدن قدرتمندانه و همزمان با آن اهمیت  ). این طرح که به فردي 17: 2006

ی را که با عدمِ قطعیت مشخص گیريِ آنی در متنی اجتماع آمیز اشاره دارد نیاز به تصمیم مخاطره

). وي 17: 2006دهد (لکّاردي،  شود و اهمیت زیادي به مسئولیت فردي می شود یادآور می می

ايِ  نامه گیرد که عدم قطعیت اجتماعی و زندگی علی رغم تأکید بر مسئولیت فردي نتیجه می

). 32: 2006کّاردي، مدت در زندگی جوانان است (ل ریزي طوالنی معاصر عامل اضمحالل برنامه

مسئلۀ دیگر از نگاه لکّاردي شتاب بسیار در آهنگ اجتماعی و سرعت تغییرات است. مطابق نظر 

هاي  یابند که آمادگی الزم را براي زمان وي جوانان در برابر شتاب آهنگ اجتماعی این حس را می

بارت دیگر در ارتباط با مختلف ندارند و قادر نیستند با سرعت باالي زندگی هماهنگ شوند؛ به ع

). مطابق با شرح وي 27: 2006نامه الزم است کُند هستند (لکّاردي،  آنچه که براي ساختن زندگی

گیرد  اي ناامیدانه می چنانکه فقدان آینده و کند بودن با هم همراه شود گذار به بزرگسالی چهره

ست. در این معنا به واسطۀ که مشخصۀ آن فقدان افق امیدبخش و از دست دادن دائمی زمان ا

رود در موارد فراوان احساس  شکاف بین آنچه که واقعی است و آنچه که احتمال واقع شدن آن می

آید. به همین دلیل است که در چنین شرایطی فرد  عدم کفایت شخصی و تشویش به وجود می

دهد بلکه باید (و حتی هاي بیشتر قرار  ریزي و راهبرد خود را در معرض ناتوانی نباید با برنامه

، در »زبردست«، در ایجاد موقعیت مناسب »پویا و پرتحرك«مجبور است) در تطبیق با موقعیت 

ترینِ آنها  ، و در شکارِ مفید»توانا«شوند)،  هايِ احتمالی (به محضی که ظاهر می استفاده از فرصت

مدت است  هاي کوتاه رنامهظاهر گردد. در چنین حالتی جریان سریع زندگی مؤید رشد ب» ماهر«

مدت و  هاي کوتاه شوند. این برنامه هاي جدید جایگزین یکدیگر می که متناوباً به واسطۀ آزمایش
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گذارند توانایی  تواند تأییدي باشد بر اینکه جوانانی که آن را به نمایش می دائماً در حال تغییر، می

رو گردند (لکّاردي،  شود روبه نمایان میاي که  آن را دارند تا با موقعیت جدید در همان لحظه

نشینان زمان  کوچ«، 1پردازيِ ملوچی بردن از مفهوم ) با بهره 34: 2006). لکّاردي ( 27: 2006

نشینان  داند. به بیان وي کوچ می 3»اي معاصر نامه هاي زندگی مسیر«را واژة مناسبی براي  2»حاضر

ه دائماً چیزهایی را که محدود به اشیاء غیر دائمی است، کنند، بلک حال حاضر، پایانی را دنبال نمی

هاي خود را نه بر پایۀ یک پروژه بلکه به عنوان نتیجۀ  نامه نشینان امروز زندگی کنند. کوچ کشف می

یابد، اما نه آن آزمایش سنتی که  سازند. در چنین متنی تمایل به آزمایش فزونی می بازاندیشی می

راه براي رسیدن به هدف مشخص از طریق آزمون و خطا است، بلکه هدفش پیدا کردن بهترین 

ها و استعدادها و سایر منابعی را که دارد، یا ممکن است  آن آزمایشی که در آن فرد انواع مهارت

کند تا دریابد که کدام نتیجه   داشته باشد، و یا حتی امیدوار است داشته باشد، امتحان می

کار  ورد. رهیافت اساسی و راز موفقیت در این مورد نه محافظهآ بیشترین رضایت را حاصل می

است » بودن منعطف «بودن و یا در یک کالم  بودن و دائماً در دسترس  بودن، که پرتحرك 

). مطابق با چنین طرحی، زندگی دیگر در طول یک خط 34: 2006(ملوچی به نقل از لکّاردي، 

شود، بلکه تصمیمات از زمانی به  یابد، مرتب نمی می که از گذشته شروع شده و تا آینده گسترش

: 2006به نقل از لکّاردي،  4شود (رزا زمان دیگر بنا بر امیال و نیازهاي متنی و موقعیتی گرفته می

هاي  گیري که در آن هم امیال و نیازها و هم راه اي در تصمیم  ). تعبیر لکّاردي از چنین شیوه34

  ). 34: 2006است (لکّاردي،  5گرایی شود موقعیت یت تعریف میرسیدن به آن مطابق موقع

دهد، بحرانی است  ریزي و راهبرد را به آن نسبت می مسئلۀ دیگري که لکّاردي بحث برنامه

مربوط ساختن به زمان «و » ساختن گذشته ـ حال ـ آینده مربوط «که در ارتباط با دو امر 

تمایل بدان است که مرجع زمانی » زمان حالمربوط ساختن به «پیش آمده است.  6»حال

نامربوط » آینده«شود. با مربوط ساختن به زمان حال،   کنش در همین زمان حال حاضر تعریف

). وقتی که زمان حال مرجع 35: 2006شود (لکّاردي،  و همه چیز در زمان حال خالصه می

  شود.  اهمیت می بی ریزي و هرچه که مربوط بدان است نیز شود، آینده و برنامه می

یابد تا از خالل دریافت راهبردهاي  با چنین مالحظاتی، مطالعۀ حاضر بدین امر توجه می

گوید راهبرد و برنامه،  چنان که گیدنز می جوانان ایران در مدیریت ازدواج دریابد که آیا آن

_______________________________________________________ 
1 Alberto Melucci (1943—2001) 
2 Nomads of the Present 
3 contemporary biographical trajectories 
4 Hartmut Rosa 
5 situationalism 
6 presentification 
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ند اساساً عصر ک ویژگی عصري جوانان امروز ایران شده است، یا آن گونه که لکّاردي مطرح می

تجربۀ راهبرد و برنامه به سرآمده است و مطابق آن جوانان هر لحظه خود را در موقعیت 

یابند که بر اساس آن مجبورند در هر لحظه به شکلی بازاندیشانه تجربۀ همان لحظه  متفاوتی می

  را منتزع از گذشته و آینده براي خود بیافرینند. 

  

  تاریخچۀ مطالعه

آفریند. مطالعات فوق  هاي متفاوت و حتی گاه متناقضی می زدواج قضاوتمرور مطالعات ا

کند. در توضیح این امر  هاي مدرن در ازدواج جوانان حکایت می گاهی از گسترش کنش

غلبۀ «و نیز » هاي خودپیرو و برابرنگر گسترش ارزش«تا » شیوع فردگرایی«تعبیرات مختلفی از 

اي در بارة  ) در مطالعه1380جمالی ( شود. بنی مطرح می» ابروابط ن«و یا » عقالنیت در انتخاب

شدن  کند که ازدواج در حال فردي  ها و امیدها در ازدواج جوانان مطرح می ها و واقعیت آرمان

هاي  هاي وي جوانان اعم از دختر و پسر نسبت به گذشته مسئولیت است. مطابق با یافته

پذیرند و بنابراین روز به روز عاملیت بیشتري  ازدواج میبیشتري را در فرآیند به اجرا درآوردن 

هاي  دارد که ارزش ) نیز بیان می1392و  1388گذراند. دلخموش ( را در آن به نمایش می

هاي خودپیرويِ عاطفی و برابرنگر است.  شدن و تغییر به سوي ارزش ازدواج در حال مدرن 

کنند.  کنند درست است تبعیت می که خود فکر میمطابق با این نگاه، جوانان در ازدواج از آنچه 

پذیري و رابطۀ  کنند و به تبع آن سلطه هاي مبتنی بر برابري تأکید می نیز بر ارزش

دارد که هنوز  کنند. البته وي اذعان می مراتبی بین زن و مرد در خانواده را رد می سلسله

ورد پذیرش عام جوانان قرار نگرفته هاي خودپیرو به منزلۀ توجیه مشروع رفتار زناشویی م ارزش

) با طرح کمرنگ شدن هنجارهاي اجتماعی، غیررسمی شدن ازدواج را 1388پور ( است. کاظمی

اند تا زوج یا زوجۀ خود را از  گیرد و اینکه جوانان در انتخاب همسر گرایش یافته نتیجه می

شدن  در انتخاب، فردي طریق عشق و دوستی انتخاب کنند. وي، با تأکید بر غلبۀ عقالنیت 

گیرد و اینکه افراد در انتخاب همسر به منافع و اختیارات فردي خود توجه  ازدواج را نتیجه می

کنند و اصالً یکی از عوامل تأخیر ازدواج جوانان همین نگرانی از به خطر افتادن قدرت و  می

  اختیارات فردي است. 

دن ازدواج است مطالعاتی نیز وجود دارد ش هایی که حاکی از مدرن  علی رغم تمام دریافت

کند. هاشمی و همکاران  ها در این عرصه داللت می کنندة سنت که بر باقی ماندن اثر تعیین

کنند که اکثریت قاطع جوانان اعتقاد خود را به شیوة بینابین سنتی  ) مطرح می1393و  1389(

یب در تحلیل تحوالت ازدواج، ساروخانی دارند. به همین ترت و مدرن در انتخاب و ازدواج ابراز می
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مآبانه در انتخاب همسر شکل  دارند که نوعی تجددگرایی سنت ) بیان می1390و مقربیان (

کنند که در آن  گیري نوعی مدرنیتۀ بومی یا ایرانی تعبیر می گرفته است. آنها این امر را به شکل

پور  اند. در همین رابطه جالیی جه یافتهها، متجددانه به پیگیري عالئق خود تو زنان با حفظ سنت

کنند که علی رغم  گیدنز مطرح می» رابطۀ ناب«) نیز با مالحظۀ مفهوم 1390و گرامیان نیک (

اهمیت دوست داشتن و رضایت عاطفی در ازدواج، جوانان به عوامل بیرونی نیز توجه بسیار 

عرصۀ رابطۀ ناب، آن گونه که گیدنز  شدن،  دارند. بنا بر مطالعۀ ایشان، ازدواج، علی رغم مدرن

کند، نیست؛ اگرچه جهت حرکت به سوي رابطۀ ناب است. از منظر آنها این مسئله از  مطرح می

برقراري تقسیم کار جنسیتی در خانواده نیز قابل استنتاج است و اینکه هنوز روابط درون 

اه است با آنکه ایشان جهت حرکت را دارد. این همر» دار آور و زن خانه مرد نان«خانواده، قالبِ 

  دانند (همان).  ازدواج را به سوي رابطۀ ناب می

هاي مدرن در ازدواج و نیز  کند که در برخورد با پدیده سرانجام، مطالعات دیگري مطرح می

کنند.  اي را ابداع می هاي بازاندیشانه در مدیریت آن، جوانان و حتی خانوادة ایشان، کنش

هاي ایشان در مدیریت ازدواج به نحوي  کند که جوانان و خانواده مطرح می )1396جمالی ( بنی

پذیرند و آنها نیز بر  ها روابط دوستانۀ جوانان را می آیند. از این منظر خانواده با هم کنار می

نهند. نتیجه آنکه مدیریت انتخاب بر عهدة  در این عرصه گردن می  مدیریت و نظارت خانواده

) 1386. آزاد ارمکی و ملکی (گیرد  یت فرآیند ازدواج بر عهدة خانواده قرار میخود فرد و مدیر

ها بیش از هر نهادي با شرایط  کنند که در چالش بین سنت و مدرنیته، خانواده مطرح می

ها و صادقی  یابند. در همین زمینه جمشیدي پرتغییر و نامتعین جوانان در ازدواج انطباق می

هاي زندگی  کنند که به سوي بازتعریف ویژگی ) روندي را مطرح می1392آور ( فسایی و لوال

مندي از مزایاي آن  هاي مدرنیته و افزایش میزان بهره مدرن در خانواده و با هدف کاهش آسیب

است. بر اساس مطالعۀ ایشان افراد با عنایت به موقعیت طبقاتی، سنّی، جنسی، اقتصادي، و 

کنند و شرایط را در  عمل می» گزینشی«اهر زندگی مدرن تحصیلیِ خود، در مواجهه با مظ

کنند. به همین ترتیب صادقی فسایی و  مندي بیشتر بازتعریف می جهت انطباق و بهره

شدن،  دارند که خانواده در تقابل با تغییرات ناشی از جریان مدرن  ) بیان می1392منش ( عرفان

ازدواجِ فرزندان، در کار ساختن نظم جدیدي  کند، و بنابراین در جهت مدیریت فعاالنه عمل می

) نقش مشورتی خانواده را در ازدواج 1389زاده و کرمی و سلطانی ( است. در این مورد حقیقی

کنند که  ) مطرح می1392دهند. نیز میرباقري و ابراهیمی ( کننده تشخیص می جدي و تعیین

  ر جوانان دارد.هاي ازدواج د خانواده همچنان بیشترین تأثیر را بر کنش
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هایی مدرن در ازدواج  شود که جوانان کنش هرچند از مجموعۀ این مطالعات استنباط می

شوند، و در عین حال عناصري از سنت را نیز در  رو می تر با ازدواج روبه اند و فردگرایانه یافته

است و ها تا به کجا  کنند، اما اینکه گسترة این کنش هاي خود در این عرصه حفظ می کنش

دامنۀ راهبردهاي جوانان در عرصۀ مدیریت ازدواج شامل چه جزئیاتی است، کماکان نامکشوف 

مانده است. در عین حال باید توجه داشت که به طور آشکاري مطالعات بسیار محدودي در بارة 

مدیریت ازدواج جوانان صورت پذیرفته است. نیز مطالعات موجود در این زمینه عمدتاً کمی و 

أثر از سنّت پوزیتیویستی باقی مانده است. در چنین موقعیتی مطالعۀ حاضر به روشی کیفی مت

پردازند و اینکه  وجوي راهبردهایی است که جوانان با آنها به مدیریت ازدواج خود می در جست

هاي جوانان در زمینۀ ازدواج عرصۀ سنّت یا مدرنیته است و یا آنکه جوانان در کار  آیا کنش

  الگوي خاص خود در این حوزه هستند.ساختن 

  

  روش

هاي جوانان در چگونگی مدیریت گذار و  مطالعۀ حاضر بدان دلیل که به دنبال فهم کنش

پذیرا نسبت به جهان تجربه دارد   برد. روش کیفی دیدي مشخصاً ازدواج است از روش کیفی بهره می

شود مستقیماً مورد  ر زندگی واقع می) و آنچه را که د5: 2004 3و اشتاینکه 2و کاردورف 1(فلیک

 آورد.  هاي روزمره را فراهم می هاي نظري از تجربه امکان دریافتدهد و در عین حال  مطالعه قرار می

هاي  توان به داده آوري اطالعات در این تحقیق مصاحبه است زیرا با ابزار مصاحبه می ابزار جمع

کنندگان  از تجربۀ زیستۀ مشارکت 5هاي واقعی و گزارش )12: 2013 4برینکمانقابل اعتماد (

هاي  در فرآیند تعامل چهره به چهره الیه  . بعالوه مصاحبه)298: 2014 6دست یافت (رولستن

کند و بنابراین بازنماییِ کاملی از زندگی روزمره  هايِ روزمرّه را منتقل می تري از تجربه عمیق

  ).16: 2007 7راپلیآورد ( فراهم می

است زیرا مصاحبۀ  8ساختاریافته احبه نیز مطالعه متکی بر مصاحبۀ نیمهدر شکل مص

وگو  شده براي گفت تعیین ساختاریافته ضمن آنکه متمرکز بر سؤاالت و محورهاي ازپیش نیمه

_______________________________________________________ 
1 Uwe Flick 
2 Ernst von Kardorff 
3 Ines Steinke 
4 Svend Brinkmann 
5 factual 
6 Kathryn Roulston 
7 Tim Rapley 
8 semi-structured 
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هایی  است به اندازة کافی نیز منعطف است و آزادي عمل مناسبی را براي دنبال کردن آن جنبه

 ←ها  کند (در بارة متن سؤاالت و فرآیند مصاحبه ایجاد میشود  که مهم تشخیص داده می

  ). 282-277: 1396جمالی،  بنی

در بارة اینکه چه کسی در مطالعه مشارکت کند) در   ها (تصمیم در این مطالعه انتخاب نمونه

است. بر اساس این رویه، موردها بر اساس  2مبتنی بر اطالعات 1درجۀ اول بر اساس رویۀ انتخاب

 57: 2014شوند (راپلی،  تظارات دربارة محتواي اطالعاتشان دربارة موضوع تحقیق انتخاب میان

شود و خود  ). این به معناي آن است که دانش محقق دربارة میدان موجه می2007، 3و مرکنس

کند. با انتخاب  هاي در دسترس انتخاب می ها را از بین گزینه وي، به صالحدید خود، نمونه

چیزهاي زیادي درباره پدیدة  4ر اطالعات، محقق قادر است با یافتن موردهاي افراطیمبتنی ب

). رویۀ دیگر 2007و مرکنس،  57: 2014ترین شکل آن بگوید (راپلی،  مورد بررسی در خالص

تر و احتماالً با تعاقبات  است تا اطالعات پردامنه 5انتخاب، توجه به موارد با حداکثر تغییرات

). با توجه به دو معیار فوق و 2007و مرکنس،  57: 2014به دست آید (راپلی،  تري متناقض

نظر به اهمیتی که سن در چگونگی شرح ازدواج دارد هم جوانان زیر سن متوسط ازدواج و هم 

) در زمرة 6سال در زنان 23سال در مردان و  27جوانان باالي سن متوسط ازدواج (

تند. به همین ترتیب در توجه به عامل سن به موارد افراطی کنندگانِ مطالعه قرار گرف مشارکت

سال)، که ازدواج قبل و بعد از  40سال) و باال ( 22نیز توجه شد و افرادي از سنین پایین (زیر 

آن کم است، مورد پرسش قرار گرفتند. سپس در توجه به عامل جنسیت با هر دو جنس مرد و 

د که بر اساس آن هم جوانان مجرد و هم جوانان زن مصاحبه شد. مالك دیگر وضع تأهل بو

گذار با   هاي مدیریت متأهل مورد سؤال قرار گرفتند. نیز از آنجا که نقش طبقه در انتخاب رویه

 نماید نمونه شامل افرادي از طبقات مختلف است.  اهمیت می

ر کار در نیمۀ ها (از جمله پارك ملت) و در موارد معدودي در دفت ها در پارك اجراي مصاحبه

ها افرادي که ضوابط 7 صورت پذیرفت. در انتخاب نمونه 1396و نیمۀ اول سال  1395دوم سال 

پذیرفتند مصاحبه  وگو دعوت و در صورتی که دعوت را می کردند به گفت انتخاب را تأمین می

د شو شد اطالعات جدیدي تولید می گیري و مصاحبه تا جایی که احساس می شدند. نمونه می

_______________________________________________________ 
1 selection procedures 
2 information-oriented 
3 Hans Merkens 
4 extreme cases 
5 maximum variation cases 

  1395مرکز آمار ایران، سرشماري عمومی نفوس و مسکن  6
7 sampling 
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یافت. نیز در جریان مطالعه براي تکمیل وجوه نظري، آنجا که الزم بود، مطابق همان  ادامه می

اي که مورد پرسش قرار گرفت  شد. بر این اساس تعداد نمونه هاي جدیدي انتخاب می رویه نمونه

  حلیلزن، براي تجزیه و ت 11مرد و  10نفر آنها، شامل  21نفر بود که در تحلیل نهایی تنها  25

ها طی  کرد. مصاحبه ها اضافه نمی در نظر گرفته شد، و مابقی اطالعات جدیدي به مجموعۀ داده

  انجام گرفت. 1396و  1395هاي  سال

برد که در آن   سود » ها کدگذاري برآمده از داده«از حیث تحلیل، مطالعۀ حاضر از شیوة 

ها کدگذاري  با توجه به خود داده اي تجربی و صرفاً گونه ها بدون کدهاي پیشینی و به  داده

و سپس کدگذاري شد.  1نویسی ها به شیوة ثبت گفتاري ترا هاي حاصل از مصاحبه شوند. داده می

ها اضافه شد تا بعداً براي تحلیل متن به کار  هاي تحلیلی نیز بر داده در حین کدگذاري یادداشت

 یه و تحلیل قرار گرفت: ها بر اساس سه مرحلۀ زیر مورد تجز آید. سرانجام داده

 ): 304 :2014ها از طریق ایجاد کدها (رولستن  تقلیل داده )1

ها یا ساختن منظومۀ معانی (رولستن  ها از طریق ایجاد مقوله سازماندهی مجدد داده )2

2014: 304 :( 

 است.  2ها که مبتنی بر تحلیل مضمونی بازنمایی و تفسیر داده )3

ها و نیز توسعۀ یک  رون آوردن تعدادي از مضمونشایان ذکر است هدف تحلیل مضمونی بی

هاي مختلف را در یک  است که مضمون» مضمون فراگیر«ها یا یک  از داده» مضمون جامع«

  . )14و  13: 2009، 3سالدنیاکند ( روایت منسجم به هم وصل 

اي از ضوابط پیگیري شده است که اولین  کیفیت تحقیق در مطالعۀ حاضر از طریق مجموعه

). قابل فهم بودن 190-184: 2004تحقیق است (اشتاینکه،  4قابل فهم بودن بین ـ فردي آن

از جمله مستند کردن روش  5بین ـ فردي تحقیق از طریق مستندسازي فرایند تحقیق

  )، مستند281-270: 1396جمالی،  (بنی 7، مستند کردن قواعد ترانویسی6آوري اطالعات جمع

هاي  هاي تحلیل، مستند کردن دقیق منابع اطالعات (گفته  روشها، مستند کردن  کردن داده

ها واقع شده است، و مشاهدات محقق)،  شوندگان، و متنی که در آن گفته شفاهی مصاحبه

کردن تصمیمات و مسائل (شامل آنچه دربارة نمونه، انتخاب روش، و شیوة ترانویسی  مستند 

_______________________________________________________ 
1 transcribing 
2 thematic analysis 
3 Johnny Saldaña 
4 inter-subject comprehensibility  
5 documentation of the research process 
6 collection method 
7 documentation of transcription rules 
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هاي  اً بر ترانویسی کامل و دقیق گفتهپیش آمده) دنبال شده است. در این مورد مخصوص

ها و نیز مستند شدن  شوندگان تکیه شده است. نیز بر مطالعۀ پیاپی و چندبارة گفته مصاحبه

نویسی آنها تأکید بسیار شده است. سرانجام کیفیت مطالعه با بنا کردن  کدگذاري و یادداشت

اي که فرضیات و  است به گونهتضمین شده  1ها در مطالعه بر بنیاد تجربی فرضیات و نظریه

براي آنها وجود داشته  2ها تنها زمانی موجه دانسته شده که دالیل و شواهد متنی کافی نظریه

 ).87-86: همان ←ها نیز آورده شده است ( است و در هر استنتاجی شواهد کافی از متن گفته

  

 ها تحلیل یافته

  »:کندرو«و » تندرو«دوگانۀ گذار 

تواند متأثر از دو شیوة  دهد که راهبردهاي جوانان در مدیریت ازدواج می یمطالعات نشان م

باشد. گذار تندرو شامل انتقال سریع از تحصیل به اشتغال و  4و گذار تندرو 3گذار کندرو

استقالل و ازدواج، و گذار کندرو شامل فاصلۀ قابل توجه بین تحصیل از یک سو و اشتغال و 

). مطابق مطالعه، آنها که گذار کندرو 98: 2009دیگر است (جونز: استقالل و ازدواج از سوي 

التدریس که گذار کندرویی  شوند. خانم متأهل داراي کار حق رو می تر با ازدواج روبه دارند بابرنامه

  کند: بودنِ ازدواج خود را روایت می را تجربه کرده است بابرنامه 

نه همین طوري... به خاطر اینکه از با هدف و مشخص بود   (ازدواجم) کامالً«... 

بود من به   روز اولی که تصمیم گرفتیم براي خواستگاري با هدف بود با برنامه

  »آینده فکر کرده بودم

سازد و لذا به واسطۀ آن  ریزي را محدود می این در حالی است که گذار تندرو امکان برنامه

مرد سرباز کارگر که تجربۀ گذار تندرو و  شود. در این مورد ناپذیرتر می بینی زندگی نیز پیش

ناپذیري زندگی را این گونه  بینی ریزي و پیش انتقال سریع به بزرگسالی را دارد فقدان برنامه

  دهد: توضیح می

اصالً مشخص نیست چه جوري مثالً وضعمون فردا چه جوري بشه و چند سال «

  »دیگه چه جوري بشه ... 

_______________________________________________________ 
1 empirical foundation 
2 sufficient textual evidence 
3 slow-track 
4 fast-track 
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گذار سریع است  کند وقتی  ) مطرح می2009( 1ارِمونبدین ترتیب همان طور که دوبوئ

کند که  ماند. البته وي در عین حال مطرح می ریزي و راهبري باقی نمی فضاي زیادي براي برنامه

سازد تا  حتی در گذار کندرو نیز سیطرة نظام آموزشی در زندگی جوانان ایشان را مجبور می

اي به انجام  شده بینی ذار را از خالل مراحل پیشمسیرهاي مشخصی را بپیمایند و لذا راهبري گ

اي، حتی در گذار کندرو، علی رغم آنکه  ). مطابق با چنین مالحظه33: 2009رسانند (جونز: 

شود.  شود، عاملیت جوانان توسط ساختارها محدود می ریزي و راهبرد باز می فضا براي برنامه

د شرکت حسابرسی که گذار کندرویی در لیسانس و نیز کارمن سالۀ دانشجوي فوق  24دختر 

تحصیالت را تجربه کرده ولی همراه تحصیل به کار تدریس نیز پرداخته و از این حیث گذار 

  اي براي ازدواج ندارد:  دارد که برنامه تندرویی به اشتغال داشته است، اذعان می

امکانش االن االن اصالً موقعیتش نیست ...  اي ندارم ... برنامه  االن اصالً«... 

 »نیست.

پذیرد. گذار کندرو در  تأثیر منشأ طبقاتی تمایز می اثر نوع گذار بر راهبردهاي ازدواج تحت 

جایی که با برخورداري از منابع کافی همراه است (یعنی از سوي افراد با منشأ طبقاتی متوسط 

ر این معنا گذار کندرو به شده باشد. د ریزي مشوق ازدواج برنامهتواند   و باالتر دنبال شود) می

دهد  تري براي ازدواج داشته باشند. شواهد نشان می هاي اندیشیده کند کنش جوانان کمک می

هاي برخوردارتر  آوردنِ مقدمات ازدواج نزد جوانانِ با خانواده که مدیریت فراهم 

ستگاه طبقاتی ). خانم متأهل دانشجوي دکتري با خا1398جمالی،  تر است (بنی شده ریزي برنامه

  کند: بودن ازدواج خود را روایت می متوسط باال بابرنامه 

(ازدواجمان) کامالً با هدف بود همین طوري که اصالً نبود چون ما دو سال «... 

  »شناختیم همین جوري داشتیم همدیگه رو می

درست در مقابل چنین وضعیتی براي جوانانی که به علت عدم دسترسی به منابع کافی 

ناپذیرتر است. در این گروه افق  بینی تر و پیش یر گذار تندرو هستند، فرآیند ازدواج پیچیدهدرگ

  یابد:  نیز در آن موضوعیت کمتري می  ریزي ازدواج چندان روشن نیست و برنامه

اصالً مشخص نیست چه جوري مثالً وضعمون فردا چه جوري بشه و چند سال «

پول باشیم کارمون چه  ه باشیم یا بیداشت دیگه چه جوري بشه، کار، پول، 

جوري باشه بعد سرکار که میریم مثالً معلوم نیست بالیی سرمون بیاد یا نه 

سالم بریم برگردیم ... براي ازدواج مثالً کار خوب نیازه یه کاري که مثالً 

  »درآمدش طوري باشه که بشه خرج زندگی رو داد 

_______________________________________________________ 
1 Manuela du Bois-Reymond 
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اي را از خود بر جاي  تواند اثر دوگانه تر می اییننکته آنکه نبودن منابع ناکافی در طبقات پ

گذارد و از یک سو به گذار سریع به کار و از سوي دیگر به گذار کند به ازدواج بینجامد. روایتی که 

  کند مؤید همین مسئله است: سالۀ مجرد کارمند از طبقۀ متوسط در این باره تعریف می آقاي چهل

ل تحصیلم باشم دنبال کار بودم و دنبال اینکه بیشتر از اینکه بخوام دنبا«... 

ام هم ... همین  هاي خودمو خودم تأمین بکنم دوران دانشجویی حاال هزینه

جوري گذشت ... بیشتر هم کار بود هم تحصیل و رو پاي خودم وایستادم... 

خودم سعی کردم که خودم کارامو انجام بدم مستقل باشم (...) البته این 

  »خیر تو بحث ازدواج میندازه ... خودش یه ذره تأ

همین نگاه در مورد دختر جوانی که گذار تندرو به کار را تجربه کرده است از منظر دیگري 

  شود: مطرح می

اي که من مشغول کار و تحصیلم خیلی اتفاق افتاده که تماس  تو این پروسه«... 

االن که  هاي متعدد منتها همین جور گرفتن که تشریف بیارن و خواستگاري

دیگه فرصت فکر   ام را میگم ان قدر مشغله دارم که اصالً دارم جریان زندگی

  »کردن به این قضیه را ندارم ... 

رو است. وي علی رغم آنکه گذار  جوان سرباز با خاستگاه طبقاتی پایین نیز با همین امر روبه

ر به ازدواج را گذاري شغلی تندرویی داشته است و حتی قبل از سربازي شاغل بوده است گذا

کند که فقدان منابع  کند. مجموعۀ این شواهد مطرح می ناپذیر ارزیابی می بینی طوالنی و پیش

تکه از حیث تحصیلی  کند. گذار تکه تکه می آفریند و آن را تکه اي در گذار می وضعیت پیچیده

ین حساب هرچند با کندرو، از حیث شغلی تندرو، و از حیث زوجیت و ازدواج کندرو است. با ا

یافتن تحصیل و گسترش امکان تحصیالت عالی، جوانان بیشتري از طبقات پایین به  عمومیت 

ریزي  آورند، اما به واسطۀ فقدان منابع گذار، ایشان چندان با برنامه شیوة گذار کندرو روي می

درو در شود احتمال شکست گذار کن نیز مطرح می )97: 2009(کاري ندارند. در کار جونز 

سازي در آموزش  جوانانِ با منشأ طبقاتی پایین (مخصوصاً به علت گسترش دامنۀ خصوصی

بسیار است. این بدان معنا است که احتماالً گذار تحصیلی کندرو باعث ترفیع موقعیت  عالی)

اجتماعی و دسترسی به منابع جدید نخواهد شد و بنابراین جوانانِ برآمده از طبقات پایین 

 اي نخواهند داشت.  و با برنامه  شده بینی پیش ازدواج
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 »:بلندمدت«و » مدت کوتاه«دوگانۀ نگاه 

عالوه بر اثرپذیري از شیوة گذار تندرو و کندرو، راهبردهاي جوانان در مدیریت ازدواج متأثر 

رو شدن  به عواقب کنش است. بسیاري از جوانان در روبه» بلندمدت«و » مدت کوتاه«از دو نگاه 

مدت  یا فشارهاي بالفصل و مربوط به همین حاال، موضعی کوتاه 1منافعبا مسائل گذار، بر پایۀ 

مدت و تالش براي  کردن اهداف دراز  گیرند؛ و برخی دیگر به خاطر توانایی در مشخص می

مدت در بین  ). راهبردهاي کوتاه105: 2009جونز، یابند ( ریز می رسیدن به آنها عنوان برنامه

یابد در حالی که راهبردهاي  تر هستند و امکان تغییر شرایط را ندارند بروز می که ناتوان آنها

شود. با این نگاه  بلندمدت از سوي آنها که منابع بسیار براي ساختن آیندة خود دارند دنبال می

یشان مدت از سوي جوانان تابعی از طبقه و منابع در اختیار ا اتخاذ راهبردهاي بلندمدت یا کوتاه

  ساله با احساس سیر شدن از زندگی: 22است. پسر کارگر 

سال وقت گذاشتن واسه اینکه  10اي هم که ... به حساب خودشون  یه عده«... 

کنند من  سال ازدواج کنند االن دارن توي شرایط سخت زندگی می 10بعد از 

مثل بینم خدا وکیلی از زندگی سیر میشم میگم ازدواج کنم  وقتی اونا رو می

  »اینا ... 

و پسر جوان سرباز با خاستگاه طبقاتی پایین با احالۀ موضوع به آیندة نامشخص و انتظار 

  براي وضع بهتر:

 »منتظرم ... ببینیم بعد از خدمت چی میشه«... 

گیرند در حالی که پسر جوان با منشأ طبقاتی متوسط باال که در کار  مدت می موضعی کوتاه

 ل خود است در این باره موضعی بلندمدت دارد: ساختن آینده و استقال

کنند ولی من به  ام ... یه جوریه که همه به پدرم نگاه می موقعیت اجتماعی«... 

بینم که خود من اون شرایطو ندارم که روي پاي خودم  کنم می خودم نگاه می

دم کنم (بنابراین در تالشم که خودم آیندة زندگی خو یو اداره وایسم و یه زندگی

  »را بسازم)

و یا دختر خانم با منشأ طبقاتی متوسط باال انتخابی بلندمدت نسبت به آیندة زندگی خود 

  دارد:

همیشه دوست دارم که خیلی کامالً بالغ باشم و به اون حد از پختگی که «... 

  »میخوام رسیده باشم ... این جور نباشه که بخوام تو زندگی بزرگ بشم

_______________________________________________________ 
1 benefits 
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  دیریت ازدواج:راهبردهاي جوانان در م

سازد که راهبردهاي جوانان در مدیریت وقایعِ گذار و از  مرور تحقیقات مختلف مطرح می

باشد. در » ریزي فقدان برنامه«و » ریزي برنامه«تواند دربرگیرندة دو مقولۀ اصلی  جمله ازدواج می

کَن چهار نوع گذار ) در مطالعۀ گذار مس148-147: 2002( 3 و باروز 2و راگ 1این باره مثالً فورد

را مطرح  7»شده ریزي برنامه«، و 6»شده مقید و محدود«، 5»نشده ریزي برنامه«، 4»مرجی و  هرج«

) نیز هرچند معتقدند زوجیت معموالً در طول حرکت 1988( 9و منسفیلد 8کنند. کاالرد می

گیري زوجیت  لافتد، اما در مطالعۀ شک شده اتفاق می تعیین و نه ازپیش» تصادفی«دار  دنباله

را از هم تفکیک  12»زنان  پرسه«، و 11»کنندگان ماجراجوها یا مخاطره»  ،10»ریزان برنامه«جوانان 

) در بین آنها که درگیر 2007( 14و راوس 13جونز و اوسالیوان). 104: 2009جونز، کنند ( می

کنند.  را مشخص می 16»فرارکنندگان«، و 15»وجوگران جست»  ،»ریزان برنامه«زوجیت هستند 

اي تجربی در پنج  ) نیز بر اساس نتایج حاصل از مطالعه532- 529: 2002( 18و نیلسن 17برنن

اي در نروژ و بریتانیا، سه مدل از کنترل فردي با عناوین  کشور اروپایی و نیز مطالعه

کنند. مطابق  را مطرح می 21»کردنی بینی پیش«، و 20»دادنی تطبیق«، 19»انداختنی تعویق به«

رو  هایی که با آن روبه ها و نگرانی دانشجویانِ جوان و محصالن با تأکید بر انتخاب مدل ایشان

کنند  تر فکر می اندازند؛ دانشجویان مسن هستند فکر کردن دربارة بزرگسالی را به تعویق می

_______________________________________________________ 
1 Janet Ford 
2 Julie Rugg 
3 Roger Burrows 
4 chaotic 
5 unplanned 
6 constrained 
7 planned 
8 Jean Collard 
9 Penny Mansfield 
10 planners 
11 venturers 
12 roamers 
13 Ann O’Sullivan 
14 Julia Rouse 
15 searchers 
16 escapers 
17 Julia Brannen 
18 Ann Nilsen 
19 deferment 
20 adaptability 
21 predictability 
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هاي کوتاه و سازگار کردن با شرایط شکل دهند؛ بقیه نیز  توانند آیندة خود را از خالل قدم می

برنن و نیلسن، کنند ( شده را دنبال می ریزان هستند که آشکارا مراحل از پیش تعیین برنامه

، »گرایانه عمل«). سرانجام در این باره راهبردهاي 104: 2009، و جونز، 529-532: 2002

بخت و «و » 2شانس«، و »1خطوط راهنما«، گرفتن »ها تاکتیک«، »بلندمدت«، »مدت کوتاه«

محصول شرایطی است که فرد توانایی گذار را به آن » ها تاکتیک« شود. مطرح می» 3اقبال

هایی را، که  صورتی که مورد نظر است ندارد؛ بنابراین در مواجهۀ خود با شرایط سخت تاکتیک

کند  پذیرشِ وضع موجود را در تقدیر دارد، براي انطباق با، یا گذار از، این شرایط ابداع می

گرایی است که در بین افراد  مدت شکلی از کوتاه» مدت هاي کوتاهراهبرد). «105: 2009جونز، (

راهبردهاي ). «106: 2009جونز، ناتوان، که امکان تغییر شرایط را ندارند، شایع است (

هایی عقالنی براي کنترل شرایط از سوي افرادي است که توانایی تغییر  تصمیم» گرایانه عمل

ریزي براي آینده  نیز شامل برنامه» راهبردهاي بلندمدت«). 106: 2009شرایط را ندارند (جونز، 

شده با اهداف مشخص است (جونز،  تعیین کردن مسیر گذار بر مبناي مراحل ازپیش  و طی

یابی (متناسب با تغییرات  براي جهت 4). خطوط راهنما نیز نوعی هدف وجودي107: 2009

ق آن اگر شرایط اقتضاء کند فرد جهت گذارد تا مطاب افتد) در اختیار می سریعی که اتفاق می

بخت «و » شانس). «22: 2006هاي خود را در زندگی تعیین کند یا تغییر دهد (لکّاردي،  پروژه

نامه براساس آزمون و خطا و نداشتن هدف و در عین حال  نیز شامل ساختن زندگی» واقبال

  ). 24و  23: 2006کردن فرصتها است (لکّاردي،  جمع

تأثیر  راهبردهاي اصلی جوانان در مدیریت ازدواج، تحتکند که  مطرح میمطالعۀ حاضر 

» ریزي کامل برنامه«گرایی، در طیفی از  مدت گرایی و کوتاه گذار کندرو و تندرو و نیز بلندمدت

رو شدن جوانان با  یابد. به عالوه نوع دیگري از راهبردها در روبه تنوع می» ریزي فقدان برنامه«تا 

شود که بسیار منعطف و بازاندیشانه است. با این نگاه سه رویۀ اصلی  مشاهده می شرایط گذار

کنندة راهبردهاي جوانان در مدیریت  مشخص» انعطاف«و » رها کردن امور«، و »ریزي برنامه«

  ازدواج است.

  

 
 

_______________________________________________________ 
1 guidelines 
2 chance 
3 luck 
4 existential directions 
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  ریزي: ریزي و فقدان برنامه هاي مبتنی بر برنامه راهبرد

رو شدن با وقایع گذار در دو راهبرد اصلی جوانان در  در روبه گرایی مدت گرایی و کوتاه بلندمدت

ریزي  برنامه«بینی همه چیز و بنابراین  یابد. راهبرد اول مبتنی بر پیش مدیریت ازدواج انعکاس می

» آید رو شدن با هرچه که پیش  روبه«، و راهبرد دوم مبتنی بر تأکید بر »براي تمام جزئیات ازدواج

ها  هاي غیرقابل انتظار است. در مواردي از مصاحبه دن در رودرویی با موقعیتو بنابراین رها ش

سالۀ متأهل با  27برند. خانم  راه می  هاي ازدواج خود را با برنامه دهند که تمام جنبه افراد شرح می

  گوید: التدریسی دارد در شرح ازدواجِ خود می لیسانس که کار حق مدرك فوق 

خواستم اتفاق افتاد هم واسه عروسی و هم  چیزهایی که میتقریباً همۀ اون «... 

واسه عقد ولی خوب خیلی هم سختی کشیدم که همش جور بشه و 

  »کردم خیلی برام سخت بود ...  هایی که می انتخاب

به همین ترتیب خانم سی سالۀ متأهل و دانشجوي دکترا نیز در شرح چگونگی مدیریت 

  د:دار فرآیند ازدواج خود اظهار می

در مورد شرایط ازدواج کامالً با هم نشستیم صحبت کردیم... هر دومون « ... 

سعی کردیم که چیزاي مختلف رو رعایت کنیم کنار هم بذاریم کارهاي مختلف 

اي وجود داره که ممکنه یه وقت ... کاري خراب  بکنیم که یه وقتی هم ... گوشه

 »بشه جلوگیري کنیم

شود که چگونه مدیریت ازدواج  ها شرح داده می دي از مصاحبهاین در حالی است که در موار

ها به خانواده واگذار  هایی مسئولیت شود. در موقعیت موکول می» آید آنچه که پیش «رها شده و به 

شود. خانم سی و یک سالۀ مطلّقه و دانشجوي  می هایی نیز کامالً رها  شود و در موقعیت می

هاي ازدواج و سپس  شانه خالی کردن همسر از مسئولیتدهد که چگونه  پرستاري شرح می

  گوید:  زندگی مشترك حیات خانوادگی را تخریب کرده است. وي در توصیف ازدواج خود می

 »برنامه بود کامالً: هر چه پیش آید خوش آید بی«... 

  و اینکه:

یم اي نداشتیم ... چیزي نداشت ... ما تا زمانی که جدا بش هیچ حمایت مالی«... 

کردیم ... یه  ... هیچ وقت یه سقف نداشتیم همیشه تو خونۀ دیگران زندگی می

کرد مامان من کمک  کردم ایشون کار می کردیم من کار می مدتی اجاره می

کردیم تو خونۀ  کرد ... تو خونۀ مادرم زندگی می کرد پدر ایشون کمک می می

... من تنها با پسرم حتی هایی با هم بودیم  کردیم ... یه وقت مادرش زندگی می

 ...»کردم  یه زمانی تو خونۀ مادرم زندگی می
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متأثر از » ریزي فقدان برنامه«و » ریزي برنامه«ها، گرفتن هر یک از دو راهبرد  مطابق یافته

رو  برنامه با ازدواج روبه هستند محتمل است یکباره و بی  تر سن سن و طبقه است. آنها که کم

تري خواهد داشت. گرفتن راهبرد  شده بینی احتماالً فرد ازدواج پیش شوند. با افزایش سن

ریزي تحت تأثیر طبقه نیز هست. افرادي از طبقۀ پایین تأکید  ریزي یا فقدان برنامه برنامه

بینی مشخصی براي  توانند پیش کنند که به علت کار نامطمئن و فقدان منابع مادي نمی می

توانند از  ا براي ازدواج در نظر بگیرند. از این منظر چون نمیازدواج داشته باشند و یا کسی ر

 .رو شدن با ازدواج به تدبیر امور بپردازند پیش به ازدواج فکر کنند مجبورند در همان زمان روبه

  گوید: جوانِ سربازِ زیر دیپلم در موضوع انتخاب در ازدواج می

اگه کسی رو در نظر وضع طوریه که نمیشه مثالً کسی رو در نظر گرفت «... 

بینی بعد یک سال بعد درس االن طوري شده دخترها به یه سنی  بگیري می

بینی کرد مثالً این دختر که در نظر  میرسن ... ازدواج میکنن نمیشه پیش

 »گرفتی بمونه یا نمونه ... 

  

  هاي مبتنی بر بازاندیشی در مدیریت ازدواج: راهبرد

هاي حد  ، رویه»هر چه پیش آید«و » ریزي برنامه«ر در میانۀ دو شیوة برخورد مبتنی ب

شود که مبتنی بر ترکیبی از دو راهبرد فوق است. این  وسطی در مدیریت ازدواج ساخته می

یابد که وجه مشخّصۀ   را می» مدیریت بازاندیشانۀ موقعیت«هاي ترکیبی عنوان راهبردهاي  رویه

د مناسب مطابق هر موقعیت مشخص است. در آنها ارزیابی وضعیت و سپس انتخاب نوع برخور

هاي متفاوتی  این موارد فرد با ارزیابی موقعیت و متناسب با شرایطی که در آن قرار دارد واکنش

نزدیک به نظر آید » هر چه پیش آید«ها با راهبرد  کند. هرچند ممکن است این رویه را خلق می

» هر چه پیش آید«این مورد مثالً راهبرد  اما آشکارا در مقدمات و نتایج متفاوت است. در

وجهی فعاالنه » مدیریت موقعیت متناسب با شرایط«وجهی آشکارا منفعالنه دارد، اما راهبرد 

  ها همراه است.  پذیري و تجدید نظر در روش دارد و بنابراین با انعطاف

راهبرد ایجاد «از جمله یابد  اَشکال بسیار متفاوتی می» مدیریت بازاندیشانۀ ازدواج«راهبرد 

رو  راهبرد روبه«و یا » مدت و ازدواج یکباره ریزي طوالنی آمادگی براي ازدواج از طریق برنامه

  ازدواج.» راهبرد اجراي مرحله به مرحله و آرام«و نیز » شدن با هر چیز در جاي خود

، فرد بر واقع »همدت و ازدواج یکبار ریزي طوالنی ایجاد آمادگی از طریق برنامه«در راهبرد 

هاي  بینی هزینه کند، اما در عین حال بر ضرورت پیش شدن ازدواج به صورت یکباره تأکید می

اي در  هایی مثل آن اشاره دارد. چنین شیوه انداز یا اتخاذ رویه آن از طریق پس  ازدواج و تأمین
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ابق آن فرد برنامه براي رو شدن با ازدواج به معناي اتخاذ نوعی راهبرد ترکیبی است که مط روبه

سازد اما تا زمانِ پیدا شدنِ فرد مناسب براي زوجیت  ازدواج دارد و مقدمات آن را نیز آماده می

اي بلندمدت  شود. از این منظر ازدواج فرآیند و یا حتی پروژه کندي پیگیري می برنامۀ وي نیز به

واج لیسانسه و کارمند شرکت بیمه سالۀ در شُرُف ازد 28است، حتی اگر یکباره واقع شود. آقاي 

  گوید: در مدیریت مقدمات ازدواج خود می

بینی  انداز داشتم ... چون پیش قبل از ازدواجم تا حدودي یه مقداري پس«

کردم براي زندگی خودم که احتمالش هست آقا حاال  ریزي می کردم و برنامه می

کار رو بکنم یعنی فردا یک سال ده سال دیگه به هر حال ... میخوام که این

میخوام باألخره یه روزي میرسه که من باید ازدواج بکنم و براي این که شرایط 

  ».انداز بکنم ...  را براي خودم مهیا بکنم نیاز دارم که پس

راهبرد فوق تابعی از جنسیت و طبقه است. تحت تأثیر جنسیت است چون زنان به علت 

راین میزان بیشتري از عدم قطعیت را در ازدواج خود آنکه در معرض انتخاب شدن هستند و بناب

اي نظر دارند. ضرورت آمادگی آنها در هر موقعیت  کنند بیشتر به اتخاذ چنین شیوه تجربه می

اي مشوق مؤثري در اخذ چنین راهبردي از سوي ایشان است. این راهبرد تحت  نشده بینی پیش

توسط و پایین، به علت برخورداري از منابع تأثیر طبقه نیز هست چون احتماالً در طبقات م

ها و  تري در آماده کردن زمینه محدودتر، آمادگی براي ازدواج نیز از خالل فرآیند طوالنی

  آید. مقدمات حاصل می

راهبرد مدیریت «یا » رو شدن با هر چیز در زمان خود راهبرد روبه«راهبرد بازاندیشانۀ دیگر 

از جهات مختلف   است که نتیجۀ کنار آمدن با شرایط سخت» یطازدواج بسته به موقعیت و شرا

ثبات است، جوانان از  است. در آن موقعیت طبقاتی که متناظر با وضعیت کاري نامطمئن و بی

هر چیز به «توانند مقدمات مناسبی براي ازدواج بیافرینند، موقعیت را با احاله به  آنجا که نمی

کنند.  واگذار می» به آینده«براین تدبیر بخشی از مسائل را کنند و بنا مدیریت می» زمان خود

به این ترتیب در موقعیتی که انبوهی از مسائل متنوع و الینحل وجود دارد با تعویق برخی از 

شود. دختر بیست و دو سالۀ مجرد و دانشجوي  تر می مسائل مدیریت موضوع محتمل

  گوید: ئلۀ جشن ازدواج میروانشناسی در بارة مدیریت موقعیت ازدواج در مس

بستگی به موقعیت اون لحظه داره یعنی اون موقعی که بخوام ازدواج کنم «... 

بستگی داره اگه خیلی شرایطش فراهم نباشه که نه مهم نیست اصالً این 

  »تره ...  چیزها. به نظرم اون موقع براي آدم همون زندگی مشترك مهم
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رو شدن با آنچه که قادر به حل آن هستند،  وبهدر این صورت با خُرد کردن مسئله و ر

رو شدن با هر  حداقل خواهند توانست بخشی از مشکالت را از پیش پاي بردارند. راهبرد روبه

است زیرا مسئله به واسطۀ آن به   در شرایط سخت  اي عقالنی چیز در زمان خودش، رویه

روشدن با هر چیز در زمان خودش  شود. هر چند راهبرد روبه موضوعی قابل مدیریت تبدیل می

آید بیشتر محصول اوضاع برآمده از وضعیت  اي پیش آید اما به نظر می تواند در هر طبقه می

تر است. این راهبرد باعث  طبقاتی پایین باشد که در آن شرایط کار و زندگی نامطمئن

مدیریت مسئله است  هاي زوجین در برداري بهتر از توان و ظرفیت جویی در منابع و بهره صرفه

  شود.  رو می نوبت با آنها روبه کند و هم به زیرا هم بخشی از مسائل را حذف می

راهبرد شکستن ازدواج به مراحل مختلف و «رویۀ بازاندیشانۀ دیگر در مدیریت ازدواج 

اي از اجراي  است. فاصله انداختن بین عقد و مراسم عروسی نمونه» اجراي مرحله به مرحلۀ آن

سالۀ کارمند شرکت بیمه در ایجاد فاصلۀ بین عقد تا  28ن راهبرد است. آقاي در شرف ازدواج ای

  گوید: ازدواج در جهت مدیریت بهتر ازدواج خود می

هاي اولیه که من با خانوادة همسرم کردم ... یه مهلت تقریباً یک  صحبت«... 

اینی که هست ام رو از  اي ازشون گرفتم که بتونم حاال شرایط زندگی ساله

  »تر بریم سر خونه زندگی خودمون. مهیاتر بکنم که حاال بتونیم خیلی راحت

ساله که داراي لیسانس و کارمند قراردادي در بخش  27به همین ترتیب آقاي جوان متأهل 

هاي ازدواج فراهم  دهد که چگونه با ایجاد فاصلۀ بین عقد و ازدواج زمینه دولتی است شرح می

  شده است:

. برنامه این بود که ما اگر به توافق رسیدیم همون موقع عقد کنیم و یک «..

سال منتظر بشیم تا ایشون درسشون تموم بشه و بعد ازدواج کنیم حاال اون 

مراسم عروسی و اینا باشه که حاال این یک سال شد دو سال با توجه به شرایط 

 »مالی و حاال انجام شد باألخره.

شود،  هاي کلی مشخص می گیري جهت» ریزي جزئی برنامه«اندیشانۀ سرانجام در راهبرد باز

شود. بنابراین هرچند همۀ مراحل  اما به جزئیات، در فرآیندها و در زمان مناسب پرداخته می

هاي کلی تکلیف بسیاري از امور را در مدیریت جزئیات  گیري شود اما جهت ریزي نمی برنامه

شود. آقاي در شرف  در موقعیت و زمان مناسب پرداخته می کند، ضمن اینکه به آنها روشن می

  گوید: ریزي جزئیات ازدواج خود می ازدواج کارمند بیمه در شرح چگونگی برنامه

اي کردیم اما چون به هیچ عنوان آینده  هاي جزئی ریزي یه برنامه تا حدودي «... 

کنیم  ما سعی میهامون رو قطعی نکردیم ا ریزي بینی نیست این برنامه قابل پیش
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ریزي  اصطالح اون مسائلی که برنامه اي که داریم به ریزي در اون راستاي برنامه

 ...»کردیم رو پیش ببریم 

علی رغم تفکیک راهبردهاي مختلف در مدیریت ازدواج آشکار است که در واقعیت معموالً 

هاي مختلف به  راهبردهاي مختلف  شود. نیز در موقعیت هاي مختلف اتخاذ می ترکیبی از راهبرد

گیري در آن  رو شدن با موضوع ازدواج و تصمیم شود. مثالً ممکن است فرد در روبه کار بسته می

هاي ازدواج به  رو شدن یکباره با مسئله را اتخاذ کند اما در مدیریت فرآیند باره راهبرد روبه

هاي  وقعیت و در زمان خود جنبههاي ازدواج مبادرت ورزد، و یا بسته به م  ریزي تمام جنبه برنامه

  آرامی مدیریت کند. مختلف ازدواج را مرحله به مرحله و جدا جدا و یا به

 

 گیري نتیجه

تأثیر  راهبردهاي اصلی جوانان در مدیریت ازدواج، تحت کند که  مطالعۀ حاضر مطرح می

طیفی از  گرایی در گذار، شامل مدت گرایی و کوتاه گذار کندرو و تندرو و نیز بلندمدت

است. با این نگاه سه رویۀ » ریزي فقدان برنامه«، و »انعطاف و بازاندیشی«، »ریزي کامل برنامه«

کنندة چهرة راهبردهاي جوانان در  مشخص» انعطاف«، و »رها کردن امور«، »ریزي برنامه«

 دارد به طور مشخص جوانان با راهبردهاي منعطف و مطالعه بیان می مدیریت ازدواج است.

شوند، و به واسطۀ  گرایانه، با متن زندگی پرتغییر اجتماعی بهتر هماهنگ می بازاندیشانه و عمل

برند. نیز راهبردهاي بازاندیشانه کمک  تري بهره می آنها از امکانات در دسترس به نحو مناسب

تري  بینی و نتایج افعال نامعلوم است فهم درست کند در شرایطی که همه چیز غیرقابل پیش می

تري انجام پذیرد. سرانجام راهبردهاي  بینانه از موقعیت حاصل آید و مدیریت امور به شکل واقع

بینند  دهد در موقعیت در حال تغییر در هر زمانی که الزم می منعطف به جوانان اجازه می

  هاي خود را تغییر دهند و از موضعی به موضع دیگر انتقال یابند.  رویه

زدایی و استانداردیابی مجدد در زندگی جوانان  تغییر و استاندارد در شرح وضعیت سرعت

پذیري و تطبیق امر  گرایی و انعطاف اي را آفریده است که مطابق آن عمل هاي پیچیده موقعیت

بودن تطبیق  ها شده است. جوانان عقالنیت را با عملی  ناپذیر در مدیریت موقعیت اجتناب

ها حفظ  کنند تا آرزوهاي خود را علی رغم محدودیت انه میگرای هاي عمل دهند و انتخاب می

اطمینانی نسبت به عاقبت کارها امري عادي شده است جوانان براي  کنند. در واقع از آنجا که بی

ها ناچار به انعطاف و کنار آمدن با موقعیت هستند. به همین دلیل با  فائق آمدن بر موقعیت

 دهند.  ثبات و پیچیده می ط بیمدیریت منعطف پاسخ عقالنی به شرای
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کارگیري انواع و نیز ترکیبی از  توان گفت به و اما در چگونگی راهبردهاي جوانان می

سازد که هر فرد، متناسب با موقعیت  راهبردهاي مختلف و منعطف در مدیریت ازدواج آشکار می

زند و از این بابت  ا رقم میپذیريِ مخصوص به خود ر خود و نیز منابعِ در اختیار، انطباق و انعطاف

شدن بیشتر  تواند نشانۀ فردي  کند؛ امري که می اي خاص خود در مدیریت موقعیت ابداع می رویه

مدیریت ازدواج باشد. این البته در حالی است که مدیریت ازدواج، در عین انضمامی بودن، 

 احتماالً زنان به علت تأثیر متغیرهاي ساختاري مثل جنسیت و طبقه است. مثالً همچنان تحت 

ایجاد آمادگی براي ازدواج از طریق «قدرت کمتري که در انتخاب دارند بیشتر به اتخاذ راهبرد 

تر هستند ممکن  سن یابند. نیز آنها که کم تمایل می» مدت و ازدواج یکباره ریزي طوالنی برنامه

طبقۀ پایین احتماالً به علت کار  رو شوند. به همین ترتیب افرادي از است یکباره با ازدواج روبه

بینی مشخصی براي ازدواج داشته باشند و  توانند پیش نامطمئن و وضعیت مادي نامناسبت نمی

. نیز احتماالً طبقات متوسط و پایین به کنند اي نیز براي آن تدارك   بنابراین قادر نیستند برنامه

اقبال » مدت و ازدواج یکباره یزي طوالنیر ایجاد آمادگی براي ازدواج از طریق برنامه«راهبرد 

و » به تأخیر انداختن ازدواج«بیشتري نشان دهند. در عین حال ممکن است راهبردهاي مبتنی بر 

از سوي طبقات پایین بیشتر مورد توجه » تکیه بر بخت و اقبال«و » واگذاري امور به سرنوشت«

و یا » مدیریت مسئله مطابق موقعیت«نۀ گیرد. سرانجام محتمل است راهبردهاي بازاندیشا قرار 

ازدواج از سوي طبقات متوسط و متوسط پایین بیشتر پیگیري » اجراي مرحله به مرحله و آرام«

کنندة  شود. علی رغم تمامی اینها شایستۀ توجه است که عوامل ساختاري نه تنها تعیین 

هاي  ول بسیاري از تفاوتراهبردهاي جوانان در مدیریت گذار و ازدواج است بلکه حتی مسئ

اي در بین آنها است. در این مورد مثالً گروهی از جوانان، تحت تأثیر متغیرهاي  نامه زندگی

  یابند. اي را نمی نامه ها و مسیرهاي زندگی ساختاري، حتی فرصت امتحان بسیاري از رویه

بینی  عنوان جهانریزي راهبردي زندگی را به  دهد که هرچند گیدنز برنامه مطالعه نشان می

داند و زندگی در جامعۀ پرمخاطره را به معناي زندگی با نگرشی حسابگرانه  مسلّط عصري می

ریزي حسابگرانه در رفتارهاي جوانان و در مدیریت  کند، اما چنین تسلطی از برنامه معرفی می

ریزي و راهبرد  برنامهکنند و نه ایدة  شود. آنها نه آنچنان حسابگرانه رفتار می ازدواج مشاهده نمی

یابد  ریزند. نگاه گیدنز چندان با شرایط زندگی جوانان در ایران تطبیق نمی را یکسره به دور می

گیري و اینکه بیشتر اتفاقات  هرچند منطق وي در تفاوت قائل شدن بین انتخاب و تصمیم

  است، موجه است. » انتخاب«بلکه » گیري تصمیم«زندگی جوانان نه 

نامه را امري در حال ساخته شدن به وسیلۀ  عه، درست بر خالف لکّاردي، که زندگینیز مطال

ناپذیر و فاقد  بینی داند و اجراي آن را در متن و مسیري کامالً نامتعین و پیش آزمون و خطا می
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اندازهاي روشنی در زندگی  دارد که جوانان همچنان چشم کند، بیان می اهداف روشن فرض می

هاي منعطف را  د آنها ممکن است در مسیر رسیدن به اهداف و آرزوهاي خود رویهدارند. هرچن

ها براي اثبات عاملیت و بهره بردن از امکاناتی است که متن در اختیار  به کار بندند اما این رویه

گذارد وگرنه ایشان فاقد اهداف وجودي نیستند و در جریان نامتعین زندگی نیز اهدافی  آنها می

   یابند. ر و سیال و موقعیتی نمیمتغی

اي خود منعطف هستند اما  نامه نیز مطابق مطالعه هرچند جوانان در پیگیري اهداف زندگی

نشین عصر حاضر، آن گونه که ملوچی  و یا فرد کوچ 1انعطاف آنها متفاوت از انعطاف فرد بریکولر

. در این مورد انعطاف آنها کنند، است ) مطرح می34-32: 2006(ن.ك. به لکّاردي،  2و باومن

انعطافی تاکتیکی براي به اجرا درآوردن پروژه و تجدید نظر در وسایل است وگرنه اهداف مطابق 

بر مطالعه، درست در نقطۀ مقابل آنها که تکیه  شود. به همین ترتیب بنا ها تعریف نمی موقعیت

، تکیه بر بخت و اقبال در انگارند بر بخت و اقبال را نتیجۀ نوعی زندگی کردن در لحظه می

ناپذیري  بینی کنندة امید در مقابل پیش اظهارات جوانان نه یک استراتژي بلکه بیشتر عامل ایجاد

مربوط ساختن به «و عدم قطعیت حاکم بر زندگی روزمره است. نیز هرچند از منظر لکّاردي 

ییر و عدم قطعیت همراه با گرایانۀ جوانان براي کنار آمدن با سرعت تغ راه حل عمل» زمان حال

شود. آنها  آید، اما براي جوانان در این مطالعه همه چیز به زمان حال مربوط نمی آن به نظر می

شود که  دهد. از این منظر احساس نمی اهدافی دارند که ایشان را به گذشته و آینده پیوند می

ل حاضر سرگردانند. حتی کنند و همچون کوچ نشینان حا جوانان در خأل حال حاضر زندگی می

ايِ خود سرگردانی بنامیم،  نامه اگر راهبردهايِ منعطف آنها را در پیگیريِ اهداف زندگی

نشینِ حالِ حاضر، مطابق تعریف ملوچی و باومن و  سرگردانی آنها متفاوت از سرگردانی کوچ

نها برآمده از شرایط ). در این مورد سرگردانی آ34-32: 2006لکّاردي است (ن.ك. به لکّاردي، 

نامتعین در رسیدن به اهداف هنجاري یعنی تحصیل، کار، اشتغال، و ازدواج است، و نه اینکه در 

  هر زمان اهداف زندگی آنها تابع موقعیت ایشان باشد. 

، آن گونه که »مربوط ساختنِ همه چیز به زمانِ حالِ حاضر«در عین حال باید توجه داشت 

گرایانۀ تغییر و عدم قطعیت به نظر آید، اما  ، ممکن است راه حل عملکند لکّاردي مطرح می

بدون تردید راه حلی است که خود باعث عدم قطعیت بیشتر خواهد شد. در این صورت دیگر 

باقی نخواهد ماند. در مطالعۀ حاضر چنین پاسخی از سوي جوانان به » خود«هیچ امر ثابتی در 

ها به خدمت اهداف  شود با انعطاف، موقعیت بلکه سعی میشود  شرایط عدم قطعیت داده نمی

_______________________________________________________ 
1 bricoleur 
2 Zygmunt Bauman  
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اند اما قطعاً این سیالیت  گذار درآید. با این حساب ممکن است ادعا شود که جوانان سیال شده

ها است و بنابراین بسیار متفاوت از تفسیر  رو شدن با موقعیت ها که در روبه نه در اهداف و پروژه

  ) است.34-32: 2006ت (ن.ك. به لکّاردي، باومن و لکّاردي از سیالی

ریزي راهبردي امر مسلّط زمانه و بنابراین  توان گفت نه برنامه بندي نهایی می در جمع

کند) و نه  دهندة شرایط واقعی مدیریت ازدواج جوانان است (آنچنان که گیدنز مطرح می توضیح

کنند). در  کّاردي و روسپینی مطرح مینماید (آنچنان که ل دورة برنامه و راهبرد به سر آمده می

ریزي و راهبرد را به دور  کنند و نه ایدة برنامه چنان حسابگرانه رفتار می واقع جوانان نه آن

ریزند. در عین حال هرچند ممکن است در شرایط ناشی از عدم قطعیت بسیار در زندگی  می

برنامه و راهبرد به سر آمده به نظر دهند دورة  جوانان آن گونه که لکّاردي و روسپینی شرح می

شده نیست زیرا هنوز  شدت فردي اي به نامه هاي زندگی آید، اما این به معناي اهمیت یافتن مدل

اهداف هنجاري در زندگی جوانان وجود دارد و اثر عوامل ساختاري نیز همچنان باقی است. از 

جرا بسیار پیچیده شده است، اما این منظر ازدواج جوانان هرچند در جزئیات متنوع و در ا

شده نیز نیست. به همین ترتیب اثر  اي تعطیل مانده و قطعاً پروژه همچنان مقصد جوانان باقی 

 متغیرهاي ساختاري مثل جنسیت و طبقه نیز در این زمینه همچنان باقی است. 

  

 منابع 

، »ن در سطوح خرد و کالنهاي سنتی و مدرتحلیل ارزش) «1386قی؛ ملکی، امیر ( کی، ت آزاد ارم

شناختی (نامۀ علوم اجتماعی سابق)، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،  مطالعات جامعه

30:97 -121.  

، رود شود و به هوا می تجربۀ مدرنیته: هر آنچه سخت و استوار است دود می) 1379برمن، مارشال (

  ترجمه مراد فرهادپور، تهران: طرح نو.

ادارة کل مطالعات  ها،ها، امیدها و واقعیتجوانان و تحصیل، آرمان) 1380حسن (جمالی، سیدم بنی

 راهبردي، سازمان ملی جوانان.

جوانان و گذار به بزرگسالی در شرایط نامتعین، مدیریت و راهبري « )1396جمالی، سیدمحسن ( بنی

 عی. ازدواج توسط جوانان (رسالۀ دکتري)، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتما

نگاهی به مدرنیته در ایران از دریچۀ روابط « )1390یدرضا؛ گرامیان نیک، محمد (پور، حم جالیی

، دو فصلنامۀ علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم »گیدنز )رابطۀ ناب(شخصی، ارزیابی مفهوم 

  .52-19):1( 8انسانی، 
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شناختی بر تأثیر  نگرش جامعه) «1392ها، غالمرضا؛ صادقی فسایی، سهیال؛ لوالآور، منصوره (یجمشید

، زن در فرهنگ و هنر (پژوهش »فرهنگ مدرن از منظر جنسیتی بر تحوالت خانواده در تهران

  .198-183): 2( 5زنان)، 

معیارهاي گزینش همسر از دیدگاه ) «1389زاده، محمدحسین؛ کرمی، خدابخش؛ سلطانی، تینوش ( حقیقی

 .54- 44): 2( 2، فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی علوم بهداشتی، »ازدانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهو

، فصلنامۀ »هاي ازدواج در جوانان ایرانی سلسله مراتب ارزش) «1388دلخموش، محمدتقی (

  .207-230): 18( 5پژوهی،  خانواده

، »هاي یک پیمایش ملی بازخورد جوانان ایرانی به ازدواج: یافته« )1392دلخموش، محمدتقی (

  .350-331): 36( 9سی تحولی (روانشناسان ایرانی)، روانشنا

اي در بین زنان  تجددگرایی و همسرگزینی، تحقیقی مقایسه) «1390ساروخانی، باقر؛ مقربیان، مریم (

  .76-43): 15(12، مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، »شهر تهران 11و  1مناطق 

، مقدمات ازدواج و راهبردهاي ایشان در جوانان« )1396( جمالی، سیدمحسن صادقی فسایی، سهیال؛ بنی

  .219- 195: 34،  فصلنامۀ مطالعات راهبردي ورزش و جوانان، »رو شدن با ازدواج روبه

، فصلنامۀ »جوانان، خانواده و مدیریت ازدواج« )1398جمالی، سیدمحسن ( هیال؛ بنیصادقی فسایی، س

 .192-167: 44مطالعات راهبردي ورزش و جوانان، 

شناختی تأثیرات مدرن شدن بر خانوادة  تحلیل جامعه) «1392منش، ایمان ( یی، سهیال؛ عرفانصادقی فسا

 .82-61): 1( 5، زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، »ایرانی و ضرورت تدوین الگوي ایرانی اسالمی

ا سنجش نگرش جوانان نسبت به ازدواج و شناخت آثار و پیامدهاي آن ب« )1388پور، شهال ( کاظمی

 .95-75): 2(13، فرهنگ در دانشگاه اسالمی، »تأکید بر ازدواجهاي دانشجویی

، »بررسی میزان هنجارشکنی ازدواج و علل مؤثر بر آن) «1392میرباقري، سیده زهرا؛ ابراهیمی، مرضیه (

  .358-339)، 7(3فصلنامۀ فرهنگ در دانشگاه اسالمی، 

بررسی تجربی دو نظریۀ رقیب ) «1393زینب ( هاشمی، سید ضیاء؛ فوالدیان، مجید؛ فاطمی امین،

 .187-157: 4، فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران، »همسرگزینی در ایران

هاي همسرگزینی در جامعۀ معاصر ایران و بررسی تحوالت  مالك) 1389هاشمی، سیدضیاء، و همکاران (

 .آینده و پیامدهاي آن، سازمان ملی جوانان
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