
  روانشناختی واجتماعی تردید در ازدواجسی دالیل ربر

  مقدمه :

در جوامع روبه رشد وپیشرفت همانند کشـور مـا،افزایش   

سن ازدواج وحتی تقلیل یافتن میزان ازدواج ،نگرانی هایی 

را براي متخصصان بهداشت روان ایجاد کرده است کـه در  

 پی بررسی وریشه یابی علل آن برآمده انـد .تحقیقـات در  

این خصوص نشان می دهنـد، کـه دختـران و پسـران بـا      

گذشت زمان دچار شک و تردید هایی در انتخـاب همسـر   

از آن مربوط به دگرگـونی ارزشـها،    می گردند  که بخشی

تحریفات شناختی و نوع طرح واره ها  و تاثیرات آنهـا بـر   

تغییرات معیارهاي انتخاب همسر در نـزد جوانـان اسـت.    

ه انتظاراتی است که در قالـب معیـارو   بخش دیگر مربوط ب

  مالك هاي انتخاب همسر مطرح می گردد.

  دالیل روانشناختی تردید در ازدواج : 

  شکل گیري طرح واره ها :

طرح واره به باورهاي ثابت ذهنی گفته می شود .با ارائه این 

تعریف طرحواره ،می توان به مثبت یـا منفـی و سـازگاریا    

رد و اینکه طرحـواره هـا تـاثیرات    ناسازگار بودن آن پی ب

متقابل عاطفی افراد را در روابط صمیمانه تحت تاثیر قـرار  

می دهند .طرحواره ها در تصمیمات مختلف زنـدگی هـم   

ار دارند ؛از جملـه طرحـواره   ذنقش تعیین کننده و تاثیرگ

هاي احساس گناه ،طرحواره نقص وشرم  ویا طرحوارهـاي  

ه هاي وابستگی وبـی  احساس شکست در زندگی ،طرحوار

کفایتی ،طرحواره هاي عدم پذیرش وبی کفایتی ،طرح واره 

بزرگ پنداري خویشتن ،طرحواره جلـب توجـه و کسـب    

ست و تردید مانع انتخـاب  تاثیر که می توانند با ایجاد شک

  ند.همسر گرد

  تحریفات شناختی :

اري طرحواره هـا، تحریفـات شـناختی از    ذدر کنار تاثیر گ

  ار بر همسر گزینی است .ذاثیر گدیگر عوامل ت

این تحریفات، شامل باورهاي اشـتباهی هسـتند کـه مـا     

انسانهادر زتدگی روزمره در تعامل هاي خـود بـا دیگـران    

مرتکب می شویم .این باورهاي غلـط  مـی توانـد جنبـه     

فرهنگی داشته و محصول پیشینه تجربی مادر زندگی و یا 

د معیارهــاي اطــالع رســانی اشــتباه رســانه هــا در مــور

  فکر از جوانان   مثال بسیاري  به طور   خوشبختی باشد .

می کنند طرف مقابلشان می بایست داراي تمامی شـرایط  

ایده ال باشد تا قابلیت انتخاب شدن به عنـوان همسـر را   

  بیابد (قانون همه یا هیچ ).

  

  دگرگونی ارزشها :

در وجوامع مختلف داراي ارزشها،نگرش هاوعادات متفاوت 

حا ل دگرگونی هستند . همان گونه که یک سري ارزشهاي 

شناختی در میان نسلها ي پیشین رواج داشته ،نسل هاي 

. جدید تر داراي ارزشهاي متفاوت و جدید تـري هسـتند  

  در معرض فرایند هاي تغییر همواره جوانان بیشتر

می باشند و امادگی بیشتري براي پذیرش هنجارهاو نگرش 

هاي جدید دارند .تغییر نمودن تعاریف جوانان از مفاهیمی 

همچون آرامش و خوشبختی نسبت به تعاریف والـدین از  

این امر ،از دیگر مشکالت است که باعث مردد شدن آنـان  

  در مورد زندگی مشترك می شود.

  

  عدم رشد یافتگی عاطفی :

ه ورود فـرد بـه مرحلـه ازدواج ،دسـتیابی بـه رشـد       الزم

جسمانی ،عاطفی و روانشناختی است .پس از طـی دوران  

کودکی و نوجوانی در صورتی که فرد مراحل تحولی را بـه  

، به توانمندیهایی همچـون اسـتقالل،   خوبی گذرانده باشد

صمیمیت دست مـی یابـد ،امـا چـه بسـا      و هویت یافتگی

رسیده اند و فاقد استقالل فردي،  افرادي که به سن ازدواج

هویت یافتگی و توانمندي در ایجاد صمیمیت بـا دیگـران   



هستند و این عدم توانمندي موجـب تردیـد در تشـکیل    

  خانواده وورود به مرحله ازدواج در آنها می شود.

  وابستگی افراطی به والدین ودوستان:

مشغولیت عاطفی فرد ،موجب کم رنگ شدن و یـا فقـدان   

  ز به ازدواج می گردد.نیا

  پیشینه تجربه یک شکست عاطفی :

وجود سابقه شکست عاطفی در زندگی فرد ،موجب بـروز  

شک وتردید در بر قراري یک ارتباط عاطفی مجدد گردیده 

  . واز ورود او به مرحله ازدواج جلوگیري می نماید

  کمال گرایی:

از  تردید بسیاري از جوانان در ورود به مرحله ازدواج ناشی

کمال گرایی افراطی آنها در گزینش همسر می باشد.این 

  افراد ویژگی هایی بسیار دست نایافتنی براي همسر

ایده ال خود دارند و به این لحاظ هیچگاه فردي را که  

  واجد شرایط  الزم باشد نمی یابند. 

  مشکالت خانوادگی :

جوانانی که سرپرستی خانواده را به دلیل بیماري و 

ت یکی از اعضاي خانواده ویا فقدان سرپرست معلولی

پذیرش این مسئولیت مو جبات رند خانواده بر عهده می گی

  تردید و تاخیر در امر ازدواج آنان می گردد.

  دالیل اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادي تردید در ازدواج:

در شرایط بحران هاي اجتماعی ،اقتصادي ویا بروز تحوالت 

ع ،جوانان به سختی  می تواننـد  ناگهانی فرهنگی در جوام

شغل هایی با درآمد مناسب بیابند از این رو دچـار شـک   

وتردید درورود به مرحله ازدواج و تشکیل زندگی مشترك 

 می گردند

  راهکارهایی براي غلبه بر شک وتردید در امر ازدواج :

روانشناسان ،مشاورین تـالش مـی نماینـد تـا فـرد را از      

ارزش هاي غلط و معیوب دور نموده و طرحواره ها ،باورها و 

موجبات تصحیح آنهارا در اذهان جوانان فـراهم نماینـد و   

داده تا با آنهارا به سوي الگوهاي بهنجار روانشناختی سوق 

ورود بـه مرحلـه ازدواج در    برطرف شدن شـک وتردیـد   

  جوانان تسهیل گردد.

  

  تهیه کننده :
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 یی و مشاورهمرکز راهنما

  حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی


