
 ؟دهندی مننشان  ،ازدواج کردن   یبرا لیتما ،مردان یچرا برخ

ازدواج کردن   از هم زنان و هم مردان  .رسدیبه نظر م بیعج ،دهندیم ننشان  ازدواج کردن یبرا یلیتما انمرد نکهیا    

ه مردان  معتقدند ک  شناسانروانبسیاری از    .برندیم  یشتریمنفعت و سود بان،  اما ظاهراً مرد  ،برندیم  هاییمنفعت

عمر    شتر یو ب  آورندیدر م  یشتر یآنها پول ب  .دارند  یترسالم  ی زندگ  بوده و  شادتر   نسبت به مردان مجرد،معموالً    ،متأهل

 .دارد یآنها بستگ  یمتأهل یزندگ تیفیکبه  آورندیکه زنان از ازدواج به دست م یازاتیامت کهی درحال .کنندیم

ازدواج کنند   است،اظهار کردند که به نظرشان بهتر  اناز مرد یاریبس اخیر، انجام شده در چند دهه قاتیتحقبر اساس     

؛  از خود نشان دادند ، ازدواج کردن یبرا یشتریب لیمردان مجرد تما  ،با زنان مجرد سهیدر مقا .بگذرانند  یمجرد یتا زندگ

باعث    یاما چه عوامل  .کنندینگاه م  یترمثبت  دیده  ازدواج ب  ه آنها ب  .ازدواج هستند  یبرا  تریپیگیرافراد    ،مردان  نیبنابرا

 ؟ندینما یاز ازدواج کردن خوددار شتریآنها ب ،شودیم

  ن یاست با اطالع از ا  دیام  .میکنیمآشنا    ،گرددیکه مانع ازدواج در مردان جوان م  یما شما را با عوامل  ،مقاله  نیدر ا   

  شتریب  یاطالع و آگاه  یبرا  .میازدواج موفق سوق ده  یسوبه جوانان را    ،برطرف نمودن مشکالت  یعوامل و تالش برا

 ۲۴ ،متخصص ما شناس روانین مشاور .دییمراجعه نما یشناسروانمشاوره بخش  ،مرکز مشاوره راز ماندگار تیبه سا

 .هستند زانیبه شما عز ییآماده کمک و راهنما ،ساعته

 به ازدواج در مردان   ل ی علل و عوامل عدم تما  

احساس  ان  مرد  نکهیپس از ازدواج و ا  ،از رفتارها  یاریبس  ن در موردکرد  دنظریتجد  ای  رییتغ  شناسان،برخی روانبه نظر   

ازدواج   کنندی فکر م  وانمردان ج  .زندیبپره  ،آنها از ازدواج کردن  شودی باعث م  ،ستندیآماده ن  راتییتغ  ن یا  یبرا   ،کنندیم

 یاز لحاظ اقتصاد  جهیدر نت   ،خرج کنند  شتر یب  دیآنها با  یمال  حاظاز ل  همچنین،.  دهدیم  شیها را افزاآن  یهات یمسئول

 .خواهند شد  ترفیضع

 : ازدواج نکردن مردان  ی آن مانع بزرگ برا   ازات یروابط آزاد و امت   ر ی تأث  •

  ی علت اصل  ،از مردان جوان اظهار داشتند  یاریبس  ،سال انجام شد  ۳۳تا    ۲۵مردان  بر    ۲۰۰۲که سال    یقاتیدر تحق   

 یهامنفعت و    ازاتیاز امت  یاریبس  توانندی است که بدون ازدواج کردن هم م  نیا  لیدر آنها به دل  ،از ازدواج   یخوددار

آورند به دست  را  خاطر،  ازدواج  همین  به  و  یبرا  یلیدل.  کردن  کردآن  .ندارد  جودازدواج  اظهار  فشار    یحت  یگاه  ند،ها 

 یهاتیازدواج کردن مسئول  ،به نظر آنها  .سمت دوستان  از  سمت خانواده نه  ، نه ازاندنکردهازدواج را تجربه    یبرا  یاجتماع

 .بپردازند زیفرزندان را ن ندهیبلکه همسر و در آ ،خارج خودم تنهانه دیبا یو از لحاظ اقتصاد دهدیم شیآنان را افزا
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همسرشان به آنها   ،بود که اگر آنها ازدواج کنند  نیشده توسط مردان جوان ا   انیاز نکات جالب ب  یکی  گریاز طرف د   

مردان دارند   یبر رفتارها  یم یمستق  ریتأثدواج زنان  بعد از از  ،کردندیآنها احساس م  .انجام دهند  یکه چه کار  دیگویم

بهتر  ،یکنی مو خودت را خسته  یکنی مکار  روقتیتا د هر شبتو  "مثالعنوانبه  .دهندیم رییاز رفتارها را تغ یاریو بس

برو  داری به  ازینتو  "یا    "یکن  دنظریتجدت  رفتار  دراست   حالت بدتر   طورنیا  ی؟کن  یخوددرمان   یدوستدارچرا    ،یدکتر 

 .ندارند ،را بر رفتار آنها یکنترل دخترانشان چنیندوست ،اندکه آنان ازدواج نکرده یهنگام کهی درصورت ".شودیم

 : پس از ازدواج   ان مرد   ی ت ی هو   رات یی تغ ترس از   •

  جع به در طرز فکر مردان را  ر ییتغ  در مورد  ،مردان  ی ازدواج در زندگ  ریتأث  در کتاب  ناک،  ویبه نام است  یشناسجامعه     

  است،و معتقد    کندیشوهر صحبت م  عنوانبه  ان،مرد  ی و در مورد نقش اجتماعا  کند.بحث می  ،و همسرانشان  انخودش

ازدواج    که   افتداتفاق می  یهنگام  نیو ا  نگرندیم  یاقتصاد  کنندههیتهو    کنندهمحافظت  ،پدر  عنوانبهخود را    انمرد

 .کنندیم

  به مردان  نسبت متأهلمردان  ،مثالعنوانبه  .دارد یارتباط تنگاتنگ ،یرفتار راتییآنها با تغ تیدر هو راتییتغ نیا    

و بالعکس زمان    گذرانندیم همساالنشان را با دوستان و    یو زمان کمتر  کارکرده  شتریها بآن  .دارند  یمجرد درآمد باالتر

 نیا  .شودیم  انمردهویت  در    یاساس  راتییکردن باعث تغ  دواج از  .کنندیم  یسپر  لیخانواده و فام  یرا با اعضا  یشتریب

 شیدر برابر آنها افزا  تیمسئول  شیافزا  یبرا  گرانیانتظارات د  شودی که باعث م  دیآیبه وجود م  یریدر مس  راتییتغ

 .شودیم جادیا، کمتر اریزنان بس یبرا راتییتغ نیا .ابدی

 : پس از ازدواج   در قبال خانواده   شتر ی تعهدات ب  •

به    یبعد  قاتیتحق    رو  یفداکار  ریتأثراجع  به    .بود  ها ازدواج   یبر  ب  ندهیآتعهد  مردان   یرفتارها  صورتبه  شتریدر 

پ  ه،فداکاران زن،  تعهدشان  یعنی  .کندی م  دایبروز  م  به  بس  شودی باعث  فداکاران  ی اریدر  مواقع  از    هاز  و  کنند  رفتار 

در    بدون توجه به تعهداتشان  ،دهندیم  ( هیهد)   یزیچ  گرانیبه د  شتریعنوان مثال زنان معموالً ب  .ندینما  یخودگذشتگ

که به او اعتماد کامل داشته    یاست و هنگام  شانی زندگکه بدانند زنشان تنها شخص مهم    یمردان هنگام  ای.هر رابطه

  یی روابط زناشو  وارد  نکهیرا قبل از ا  یو از خودگذشتگ  یفداکار  ،اما زنان  .دهندینشان م  یاو از خودگذشتگ  یبرا  ،باشند

  ی از عوامل مهم   تیو مسئول  یترس از گذشت و فداکار.  دهندیاز خود بروز م  شانیزندگمختلف    یهادر بخش  ،شوند

 است. مردان جوان  بر سر راه ازدواج  یاست که مانع

 : نامناسب در ازدواج نکردن   ی اقتصاد   ت ی وضع   ر ی تأث  •



افراد   زهیباانگ ،ندارند یمناسب  ضعیتو یکه از لحاظ اقتصاد یافراد زهیانگ ،معتقدند شناسانرواناز  یاریبس 

باال ازدواج کردن  یاز طبقه متوسط و سطح    ت یاز مردان جوان که وضع  یاریبس  .متفاوت است  ،جامعه در 

  ، مسکن  هیبه نظر آنها ته  .دهندیازدواج کردن از خود نشان م  یبرا  یکمتر  زهیانگ  ،ندارند  یمناسب  یاقتصاد

وجود   نی؛ بنابرادنیآیبر نم   اشعهده  است که آنها از  یکار  رهیو غ  بیمه درمانی   ،یزندگ  یهانه یهز  ،نیماش

  .دهدیکاهش م ،ازدواج کردن یرا برا هاآن لیاست که تما یاز عوامل یکی یمشکالت اقتصاد

  

 : شود ی م نسبت به زنان    ی ن ی بدب  ایجاد   روابط قبل از ازدواج باعث  •

 دیو شک و ترد  یاعتماد یب  یهنگام انتخاب همسر دچار نوع  ،که قبل از ازدواج با زنان ارتباط داشتند  یافراد 

و مهتاب   آفتاب اصطالحبهدختران  افتنیبه نظرشان  ،که خودشان داشتند ییهاتجربه بهباتوجه افراد  .هستند

 .سخت و دشوار است  اریسب ، کاریدهیند

 

بخصوص مادران،  ،  گاهی والدین.  ها در ازدواج نکردن مردان بپردازیمدر موارد بسیار نادر نیز باید به نقش خانواده

 .شوندیمها های گوناگون مانع ازدواج آنپسران خود دارند به شیوه به های شدیدی کهوابستگی خاطربه

آنان    یرفتار  راتییبه خود و تغ  اننگرش مرد  یدر چگونگ  یم ی عظ  رات ییتغ  جادیباعث ا  ،در مجموع ازدواج کردن     

  ی کمتر  لیچرا مردان تما  می ابیدر  میتوانیم  ،شودیمردان ممتعهدانه    یدر رفتارها  رییتغ  جاد یاگر ازدواج باعث ا  .گرددیم

، روابط آزاد قبل نسبت به زنان  یشک و دودل ،یاقتصاد شکالتم ،در کنار آنها .دهندیازدواج کردن از خود نشان م یبرا

 .ازدواج از خود نشان ندهند یبرا یلیکه آنها تما شودیهم باعث م از ازدواج 

 


