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  3خاچكي ، طاهره لطفي*2، جواد مداحي1شهال باقري

  چكيده
هـاي مجـرد و    كـرده  تحصـيل سال، آمار بـاالي   30تجرد، باال رفتن سن ازدواج و خيل عظيم دختران مجرد باالي 

ان و انديشمندان را مجاب كرده گر پژوهشرسد  به نظر مي گفتمان عمومي جامعه در رابطه با كاهش شديد ازدواج
رفتن سن و تأخير  هاي باال كشف معنا و علتهدف پژوهش حاضر . اي اجتماعي بدانند باشد تا اين موضوع را مسئله

. اي استفاده شـد  زمينه ةي كيفي و راهبرد نظريشناس روشاز  ،شناسي در بخش روش. استازدواج در ميان دختران 
ـ پـانزده   .دشدنبه مدت بيش از يك سال بررسي  صورت هدفمند دختر به يدانشجو 33تعداد   يـك  و اصـلي  ةمقول
 تحصـيل  ادامـه  فردگرايانه، هاي فرصت بازانديشي و تحصيالت :شد استخراج ها داده كدگذاري خالل از هسته ةمقول

طـالق،   از تـرس  ،)منفـي  خـاطرات ( ديگـران  شكسـت  مهـم، واكـاوي   ديگري با رابطه ةبازدارنده، تجرب مشغوليتي
 دختـران  بر فشار اعمال و تحقير ،تحصيلي، سرزنش جبر و شغلي مردان، محدوديت متعهدنبودن و ناپذيري اعتماد

 بازتوليـد ، ناپذيري، جهاز مسئوليت و رهايي دوران، تجرد دوران هاي دختر، انگيزه نظر انگاري ناديده و مجرد، تحكم
 زنـدگي  سـبك : مـدرن  ةعاشـقان  خانواده، روابـط  تشكيل براي مهم عاملي مالي تمكن و بار، درآمد مشقت فرهنگي

ـ « .ازدواج هاي دافعه پنداري بزرگ و سن افزايش از ناشي وسواس و غربي، جمود » تجـرد، تـأخيري معنـادار    ةتجرب
   .طرح شد ها دادهد و در پايان مدل پارادايمي مستخرج از شنهايي انتخاب  ةمقول عنوان به

  كليدواژگان
    .اي زمينه ةرفتن سن، تأخير در ازدواج، دختران دانشجو، روش كيفي، نظري باال
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  مقدمه و بيان مسئله
ست اين موضـوع  ا كافي ،سال 30رفتن سن ازدواج و خيل عظيم دختران مجرد باالي  تجرد، باال
هـاي   شـود و ميـدان   اي كـه فقـط در ازدواج خالصـه نمـي     مسـئله ؛ اي اجتماعي بدانيم را مسئله

خانواده اولين نهادي اسـت كـه از ايـن پديـده متضـرر      . كند ثر از خود ميأاجتماعي زيادي را مت
  .رساند مي ات در ميان جوانان را به گوش جامعهو صداي انحراف شود مي

 هـر جامعـه   اصـلي  نهادهاي از و عمده اركان از ،اجتماعي كوچك ظاهر به واحد اين ،خانواده
 مـورد  و هـاي واال  ارزش و رسـوم  و سـنن  اصـلي  كـانون  بايـد  را خـانواده  درواقع. رود مي شمار به

 ظهـور  و بـروز  خويشـاوندي، مبـدأ   روابـط  و اجتمـاعي  پايدار مناسبات مستحكم ةشالود احترام،
]. 27[ آورد حسـاب  بـه  روح انسـاني  تعالي و اخالق و انديشه و فكر پرورش مهد و انساني عواطف
 در جامعـه  سازي سالم رمز و راز و شود مي نهاده شايسته و سالم ازدواج با سالم ةخانواد يك بناي
 و عـاطفي  نابهنجـاري  هـيچ  شـك  بـي . اسـت  درست نهفته ازدواج طريق از ها خانواده سازي سالم

  ].27[ باشد خانواده فارغ تأثير از كه ندارد وجود اجتماعي
 روابـط  سرشـت  كـااليي،  بازارهـاي  ازجملـه  و انتزاعي هاي نظام گستردة بسط با امروزه
 دگرگوني شخصي، روابط رفتن تحليل شخصي، زندگي شدن مايه كم شاهد و شده  دگرگون
]. 144ــ 141، ص24[ هسـتيم  زنـدگي  تعـامالت  شـكل  در تغييـر  طـوركلي  به و آن ماهيت

 به عشق از كه كرده بروز پسامدرن و مدرن عشق پديدة امروزه گفت توان ديگر، مي عبارت به
ــژه داراي آن، كــه افالطــوني معنــاي ــاوت، هــاي اب ــرا ماهيــت متف ــردي ف ــافيزيكي، و ف  مت

در دوران كنوني، گرايش ]. 85، ص16[ است متفاوت كامالً است، طرفه يك و سكسواليته غير
شدن، همراه با تغيير شـكل زنـدگي اجتمـاعي روزمـره،      محسوس نهادهاي جديد به جهاني

 پـي  در توسعه، درحال كشورهاي ساير همانند نيز، ايران]. 23[ داشته استپيامدهاي ژرفي 
ــذيري ــه فراينــد از جامعــه اجتمــاعي و فرهنگــي اقتصــادي، ســاختارهاي تأثيرپ  و مدرنيت

 خـانوادة  گسـترش  شهرنشـيني،  حـوزة  در تغييـرات  دنبـال  بـه  و] 70، ص11[ شدن جهاني
 ارتقـاي  و كار بازار به زنان ورود گروهي، هاي رسانه و آموزش به بيشتر دسترسي اي، هسته
 ميـزان  افـزايش  ازدواج، هـاي  ارزش مراتـب  سلسله و الگوها قوانين، در تغيير با زنان، حقوق
]. 13، ص13[ است شده مواجه آن مانند و ازدواج سن افزايش و مواليد ميزان كاهش طالق،

 سـنتي  و مهم عناصر از بسياري سنتي، جامعة از گذر و مدرنيته استقرار فرايند در بنابراين
 اخير، هاي دهه در]. 97، ص1[ ندا شدن شكسته درهم حال در نيز ما جامعة فرهنگي ساختار
 است، مانند شدن جهاني و مدرنيته پيامد اغلب كه نوظهور، هاي پديده از انبوهي با دختران
 و هـا  فرصـت  ظهور ها، جنسيت و ها نسل ميان روابط دگرگوني عالي، تحصيالت به دستيابي
 حقوق دادن طالق، و ازدواج قوانين در تغييرات زندگي، شريك انتخاب براي جديد آرزوهاي

 دختـران  ].27[ اند شده رو روبه كار بازار در زنان مشاركت و ورود درنهايت زنان و به جديد
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 بخشـي   رهـايي  اجتمـاعي  هـاي  جنـبش  هـاي  ارزش و تبليغات معرض در طرف از يك مجرد
 و داده از دست  آنان نزد را اش قبلي جايگاه ازدواج درنتيجه،. دارند قرار ها فمنيست همچون
 دختـران  از برخـي  و نيست پذيرفتني شده پذيرفته زندگي سبك تنها منزلة به سابق همانند
 كنند مي ارزيابي اجتماعي و اقتصادي كنوني شرايط در غيرعقالني عملي را زودهنگام ازدواج

 گيرند مي تصميم بنابراين،. دانند مي اشتغال يا تحصيالت نظير فردي پيشرفت مانع را آن و
. بيندازند تأخير به را آن شخصي نسبي موفقيت آوردن دست به و مناسب شرايط شدن مهيا تا
 موقع به ازدواج براي سنتي جامعة و خانواده هاي ارزش و فشارها تحت آنان ديگر، طرف از اما

 سـنتي  جوامع فرهنگ در همچنان كه است جديد زندگي سبك يك زنان تجرد. دارند قرار
 هـايي  داوري پـيش  آنان مورد در و شوند مي نگريسته استثنا يك منزلة به هنوز جمعيت اين

 ].494، ص18[ دارد وجود
 فشـارهاي  ايـران،  ةجامعـ  فرهنگـي  تغييـرات  رغـم  به كه است آن مؤيد نيز موجود روندهاي

 سـطح  در ايـران،  ةجامعـ  در. اسـت  برخـوردار  زنـان  نزد بااليي عموميت از ازدواج براي اجتماعي
 افـزايش  بـر  مبتنـي  شـواهدي  حـال،  بـااين  ؛دارد وجود ازدواج و خانواده به مثبت ينگرش كالن،
 تجـرد  افزايشـي  رونـد  كـه  آنجـا  تـا  ؛شود مي ديده مجرد دختران بين ازدواج از انصراف و امتناع
 نيـز  اي عـده . اسـت  رسيده 1390 سال در درصد 8 به ،1375 سال در درصد 1/2 از زنان قطعي
 ،1375 سـال  در دختـران  ازدواج سـن  ميـانگين  كـه  طوري به اندازند؛ مي تأخير به را خود ازدواج

 الگـوي  بررسـي ]. 21[ اسـت  رسـيده  سـال  4/23 به 1390 سال در رقم اين كه بوده سال 4/22
 اولـين  در سـن  ميـانگين . دارد اخير قرن نيم طي در وخيزهايي افت از حكايت ايران ازدواج سني

 سـال  در و يافتـه  افزايش 1390 سال در سال 4/23 به 1345 سال در سال 4/18از  زنان ازدواج
 1345 سـال  از زنان ميان در شاخص اين. است رسيده سال 23 مقدار به كاهش اندكي با 1395

 مردان براي. است يافته كاهش 1395 سال در بار نخستين براي و بوده افزايشي همواره 1390 تا
 بـه  1395 سـال  در و رسـيد  1390 سـال  در سال 7/26 به 0/25 از 1345 سال در شاخص اين
 پيمايشـي  تحقيقات كه است پرواضح]. 29[ رسيد سال 4/27 به و داده ادامه خود افزايشي روند
. نيسـتند  ازدواج در بـاال رفـتن سـن    هافراينـد  و علـل  تفسير كشف و به قادر بودن كمي علت به

 همـين  بر. است گرفته صورت ما كشور از فرهنگي متفاوت فضاي در خارجي تحقيقات همچنين
 نظري حساسيت افزايش منظور به پيشين تحقيقات به نتايج توجه ضمن پژوهش اين در ،اساس
 ؛صورت گيـرد  اي زمينه ةنظري راهبرد با بومي و مستقل جديد، پژوهشي است شده سعي محقق،

رفـتن سـن ازدواج دختـران شـده اسـت و درك خـود        تا به اين سؤال كه چه عللي موجـب بـاال  
  .پاسخ داده شود ،برساختي ـ تفسيري دختران از اين معنا چيست، با رويكردي
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  مروري بر تحقيقات پيشين
 تحقيق ةنيشيپ

 كشور در كيفي روش به زيادي مطالعات ازدواج در ميان دختران، سن در تأخير ةپديد ةنيزم در
  .استبا تأكيد بر آمار و ارقام و روش كمي  زمينه اين در تحقيقات غالب و نگرفته انجام

 در مـدرن  و سـنتي  هـاي  ارزش از تركيبـي  معتقدنـد كـه   )1396( نژاد رازقي نصرآباد و فالح
 و دختـر  معاشـرت  هاي گونه به مربوط نسلي تفاوت بيشترين. وجود دارد نسل هر سه در ازدواج
 رضـايت  اهميـت  ويـژه  بـه ، ابعاد ساير در. است نزديك اقوام ازدواج با سپس و ازدواج از قبل پسر
 پسـر  از دختـر  خواسـتگاري  بـا  مخالفـت  و پسـر  از دختر بودن سن پايين ازدواج، در مادر و پدر

در پـژوهش خـود    )1395( التجـائي و عزيـززاده   .نزديـك اسـت   يكديگر به نسل سه هر ديدگاه
. شـود  مـي  افـزوده  زنـان  و مردان ازدواج بر سن بيكاري و تورم با افزايش متغيرهاي دريافتند كه

 و اجتمـاعي  بلـوغ  و عـاطفي  و جنسـي  بلوغ زماني وقوع در تحقيق خود بر ناهم) 1393( فوالدي
 تمايـل  عدم و ازدواج سن اصلي افزايش عاملمنزلة  به است، مدرنيته از متأثر خود كه اقتصادي،
 اقتصـادي  پايگـاه  بـه ) 1392( حسيني و گراونـد  .كند تأكيد مي جوان هاي زوج در آوري به فرزند
عنـوان بيشـترين    بـه  گويـان  پاسخ سن و زنان استقالل ازدواج، به مادي فرا نگرش زنان، اجتماعي

 .توجـه دارنـد   ازدواج مناسـب  سـن  بـه  زنان نگرش و رفتار بين شكاف ميزان در عامل تأثيرگذار
 كننـد،  مـي  ازدواج ديرتر كه داد دختراني نشان) 1390( پور گتابي و غفاري پژوهش حبيب نتايج

 بـا  كـه  دارند اعتقاد بيشتري و دارند ازدواج به فرامادي نگرش برخوردارند، باالتري تحصيالت از
  .است ازدواج فرصت از بيش رفته ازدست هاي فرصت ةهزين ازدواج

هـايي از امريكـا و اروپـا انجـام      مريكا روي نمونهادر پژوهشي كه در ) 2017( 1كلوديا گيست
تغييـر و در   مريكـا در حـال  امجموع سن ازدواج در اروپـا و   داده است به اين نتيجه رسيد كه در

  .شوند مي حال افزايش است و عامل اقتصادي و برابري جنسيتي باعث تغيير در سن ازدواج
دهند كـه رشـد    ، در پژوهشي در كشور اردن نشان مي2)2016( هين استفاني جبل و مايكل

تحصيلي و تحصيالت در مقاطع باالتر تا حدودي افزايش سـن ازدواج در ميـان زنـان را توضـيح     
  .كند اما اين موضوع براي مردان صدق نميدهد،  مي

 :افتـاده  عقـب هـاي   ازدواج بـه  مربـوط  در پژوهشي با عنوان ادراكات) 2016( 3كالني كرامت 
كواالالمپور به اين نتيجه رسيدند كه برتري نگرش منفـي   در هلأمت ساالن بزرگ موردي ةمطالع

ناباروري باعث استرس نسـبت بـه    نسبت به ازدواج بر نگرش مثبت و روابط قبل ازدواج و مسائل
  .شود مي اين موضوع و افزايش سن ازدواج

                                                        
1. Claudia Geist 
2. Michael Gebel, Stefanie Heyne  
3. Kelani Karamat  
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 غربـي  كشـورهاي  در زنـدگي  سـبك  را يك دختران تجرد اگرچه) 2013( 1داگالس و وانگ
ـ  بـه  هنـوز  سـال  30 باالي مجرد زنان چين معاصر ةجامع در دانند، مي  ديـده  اسـتثنا  يـك  ةمثاب
 داشـتن  و ازدواج بـراي  زنـان  ايـن  بـه  چينـي  سنتي هاي خانواده اجتماعي هاي ارزش و شوند مي

 آرمـان  مجردان، تعداد رشد رغم به باورند اين بر )2011( 2گونانگ و شارپ .آورند مي فشار فرزند
امـا   ،اسـت  مانده باقي بالمنازع زيادي حدود تا و فراگير مستحكم، همچنان آوري فرزند و ازدواج
 اطرافيـان،  زنـدگي  ازجملـه  اجتمـاعي  محـيط  هـدايت  و تـأثير  تحـت  گويان پاسخ اعمال و افكار

  .دارد قرار شان خانواده اعضاي اظهارنظرهاي و ها ديدگاه و همكاران

 مباني نظري و مفاهيم حساس نظري
ها مـرور شـده اسـت و     هاي موجود، برخي از نظريه  منظور آشنايي با مفاهيم و ديدگاه در اينجا به

واقع هدف استفاده از نظريه در  در. محقق قصد استخراج چارچوب نظري يا مدل تحقيق را ندارد
ان گـر  پژوهشسازي و حساسيت نظري است و  عنوان راهنمايي جهت مفهوم به اين پژوهش صرفاً

نيسـتند،  آوري اطالعات از پيش تعيين شـده   به دنبال ذهنيتي برساخته از نظريه در جهت جمع
محققـان سـعي    ،در اين پـژوهش . ماهيت پژوهش كيفي ورود به ميدان با ذهنيتي باز است زيرا
  .اند نظريه و داده را از ميدان استخراج كنند دهكر

كنـد   مي فردي رفتار افراد را در چارچوب اقتصادي تبيينهاي  انگيزه 3اجتناب از خطر ةنظري
امني اقتصادي قرار دارند و عدم قطعيت بـااليي دارنـد،   و مدعي است افراد زماني كه در شرايط نا

دونالد در جهت بسط اين نظريـه   مك. كنند مي شان اجتناب غيرضروري در زندگيهاي  از ريسك
دونالـد معتقـد اسـت كـه جوانـان بـه        مـك ]. 150، ص17[ در مباحث خانواده اقدام كرده است

شدن و افزايش سـطح تحصـيالت بـه     جهاني. آميز حساسيت بيشتري دارند مخاطرههاي  موقعيت
اگرچـه ممكـن اسـت ازدواج بـراي     . افزايش سطح انتظارات اقتصادي جوانان منجـر شـده اسـت   

 ريسـك را افـزايش   جوانان منافعي را به همراه داشته باشد، در شرايط بيكاري و ناامني اقتصادي
و  زنـد پرداببـه تحصـيل    دهند كـه زمـان بيشـتري را    مي جوانان ترجيح ،در اين شرايط. دهد مي

اين مسئله هم از جانب مـردان و هـم از جانـب زنـان     ]. 37[ امنيت شغلي خود را افزايش دهند
  .شود و تأخير در سن ازدواج آنان را در پي دارد مي ديده

هـاي   هاي راهگشا در پژوهش حاضر، جهت افـزودن بـر حساسـيت نظـري، نظريـه      از ديگر نظريه
ويژگـي مدرنيتـه نـه اشـتها     ) 1377(به عقيدة گيـدنز  . در مدرنيته استخصوص بازانديشي  گيدنز در

بـا كـاهش نفـوذ سـنت و بازسـازي      . چيـز اسـت   براي چيزهاي نو، بلكه فرض بازانديشي دربـارة همـه  

                                                        
1. Wang & Douglas 
2. Sharp & Ganong 
3. The risk Aversion Theory 
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هـاي زنـدگي خـود را از ميـان      حسب عوامل جهاني و محلـي، افـراد ناچارنـد شـيوه     زندگي روزمره بر
كننـده وجـود دارد،    سـاز و اسـتاندارد   چه عوامل يكسـان  اين ميان، اگردر . هاي مختلف برگزينند گزينه

، »مراجـع «هاي عمل و تنـوع   زندگي اجتماعي امروزي و همچنين تكثريابي زمينه» بودن باز«به دليل 
  .يابد انتخاب شيوة زندگي بيش از پيش در ساخت هويت شخصي و فعاليت روزمره اهميت مي

پردازد  مي شق سيال به شكنندگي پيوندها بين زنان و مردانع ةزيگمونت باومن نيز در نظري
را به سوي ايجاد پيونـدهاي  ها  انسان شناسي و بازار روان مدرن ةدهد چگونه در جامع مي و نشان

وي معتقد اسـت  . برد مي نام» عشق سيال«دهند كه وي از اين پيوندها با عنوان  مي سست سوق
حال از آن هراس دارند  عين اند، اما در حتاج به ايجاد رابطهشدت م در عصر حاضر زنان و مردان به

هـا را مجبـور بـه تحمـل      كه اين ارتباط براي هميشه بـاقي بمانـد و ايـن ارتبـاط هميشـگي آن     
خواهند، امـا تنهـا بـا     مي امروزي روابط راهاي  انسان. دكنرا سلب  شان فشارهايي كند كه آزادي

سيال مدرن، افراد به جـاي پيونـدهاي ناگسسـتني و     ةجامعدر . آن و نه با مشكالتشهاي  خوبي
قـواي نيرومنـد بـازار مصـرفي،     ]. 6[ هميشگي خواهان پيوندهاي سست و بي قيد و بند هستند

سـيال   ةرا به جزئي از رفتار روزانه تبديل كرده است و مـردم در جامعـ  ها  اساس خواسته عمل بر
 به داليـل سـوداگرايانه بـا ديگـران رابطـه برقـرار       دانند و مي گذاري رابطه را نوعي سرمايه مدرن
  ].37، ص6[ كنند و در اين رابطه انتظار دستيابي به سود را دارند مي

 »انقالب جهاني در الگوهـاي خـانواده  « ةهمگرايي خانواده، ايد ةدر نظري) 1963(ويليام گود 
اي، فردمحـوري در   هسـته  ةنوسازي بـا تـرجيح خـانواد    فرايندوي معتقد است . كند مي را مطرح

محــوري، بهبــود موقعيــت زنــان، گســترش تحصــيالت عمــومي، شهرنشــيني و  مقابــل خــانواده
. هايي را براي تغيير الگوي ازدواج و خانواده فـراهم آورده اسـت   هايي با انتخاب آزاد، امكان ازدواج

يافتـه   توسعه ترگود و تحت تأثير اين تحوالت ساختاري، در جوامع كم ةبا توجه به نظري، بنابراين
بـودن،  اي  ههـايي چـون هسـت    هايي با سبك و سياق مدرن غربـي و بـا ويژگـي    گرايش به ازدواج

زادي در انتخاب همسر، ازدواج در سنين باال، باروري پايين و برابـري جنسـيتي در   آفردمحوري، 
 انجـام  ازدواج بنـدي  زمـان  ةزمينـ  در كـه  متعددي مطالعات در]. 90، ص16[ حال افزايش است

 اجتمـاعي،  اقتصادي وضعيت تحصيالت، سطح اشتغال، ازجمله وضعيت مفاهيم اين نيز بر گرفته
 اشتغال تأثير ،ها بررسي اين در. است شده تأكيد...  و و شهرنشيني جمعي ارتباط وسايل گسترش

  ].31 ؛25 ؛8[ شده است يدأيت ازدواج تأخير بر
 سنگين مراسم ازدواج نيز تا حـد زيـادي  هاي  جهيزيه و هزينه ةتهي ةبودن هزين همچنين باال

) 1949(مصـرف نسـبي دوزنبـري     ةاسـاس نظريـ   بر. تواند باعث به تأخير افتادن ازدواج شود مي
پـذيرش ايـن نظريـه در    ]. 3[ گرايش فرد به مصرف تا حد زيادي متأثر از مصرف ديگران اسـت 

 نـگ توليـدي و خودبسـندگي روسـتايي    كنار گسترش فرهنگ مصـرفي شـهري و دوري از فره  
ويـژه بـراي دختـران شـود و از      جهيزيه به ةتهي ةتر شدن وظيف سو موجب سنگين تواند از يك مي
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توانـد ازدواج را بـه    خود اين مسئله نيز بـه نـوعي مـي   . سوي ديگر سطح توقع پسران را باال ببرد
 رفتار تبيين دنبال نيز به عقالني ابانتخ ةنظري ].6، ص3[ تعويق اندازد و سن ازدواج را باال ببرد

 البتـه . اسـت  خويش فردي منافع كردن بيشينه دنبال به و كند مي رفتار عاقالنه كه است انساني
 نيـز  را غيرمـادي  منـافع  و نيسـت  اقتصـادي  منفعت شامل فقط نفع بايد توجه داشت كه مفهوم

 و يابـد  مـي  تقليل اقناع قابل حد به كامل عقالني حد از فرد گري محاسبه ميزان و گيرد مي بر در
در ) 1377(كلمـن  ]. 7[ شـود  مـي  لحـاظ  نيز اجتماعي هنجارهاي نفع، مفهوم كنار در همچنين

دهد كـه   مي گونه توضيح كند و اين مي انتخاب عقالني خود به هنجارهاي ازدواج نيز اشاره ةنظري
هايي به بازار اقتصادي دارد، بـازار   خصوص روابط بين سطوح خرد و كالن شباهت كه دراي  هعرص

يعنـي   ـ يـك كـاال بـراي مبادلـه دارد     فقـط اما بازاري كامالً ويژه، كه هـر كنشـگر   . ازدواج است
همسري بر نـرخ مبادلـه حـاكم اسـت، كـه از تنـوع در كميـت بـراي          و محدوديت تك ـ خودش

تقـال از سـطح خـرد بـه     هايي بـراي ان  مدل. كند مي دستيابي به ارزش برابر در مبادله جلوگيري
ثبـات محاسـبات خـاص وصـلت      ةكالن در بازارهاي ازدواج به وجود آمده است و قضايايي دربار

تغييـر در هنجارهـاي    تـك افـراد   كلمن كنش عقالنـي تـك   ةبه عقيد]. 22[ مناسب وجود دارند
  .ازدواج را منجر شده است

  روش پژوهش
آوري و  اي، جمـع  در مطالعـات زمينـه  . سـت اي اسـتفاده شـده ا   زمينـه  ةاز نظري ،در اين پژوهش

 هـا كمـك كننـد    مسـتتر در داده  ةشوند تا به پيـدايش نظريـ   ها با يكديگر همراه مي تحليل داده
روش اصـلي در  . ابداع شده اسـت ) 1998(استراوس و كوربين  از سويبار  اين روش اولين]. 35[

طـور خاصـي بـا     مصاحبه بـه . بوده استساختار يافته  نيمه ةها مصاحب آوري داده اينجا براي جمع
در آغاز كار براي دستيابي به مفاهيم و ، در تحقيق حاضر. اي تناسب دارد زمينه ةهاي نظري شيوه
. كننـدگان اسـتفاده شـد    وگويي غيررسمي با رضايت مشـاركت  گفت ةها از رويكرد مصاحب مقوله

انـد كـه در خوابگـاه     بـوده  سال شهر مشـهد  30شوندگان دانشجويان دختر مجرد باالي  مصاحبه
بعـد از اينكـه مفـاهيم و    . شـد مصـاحبه  هـا   بـا آن يا در فضاي شـهري و دانشـگاهي    دانشجويي

ها و مفـاهيم   هاي اوليه آشكار شدند، با استفاده از رويكرد راهنماي عمومي مصاحبه، مقوله مقوله
شـود و بـا    انجـام مـي  گيري نظري نيز  جهت نمونه كار در اين. در فرايند مصاحبه پيگيري شدند

هـا بـه    پس از اينكـه خطـوط كلـي مصـاحبه    . اي سازگاري بااليي دارد زمينه ةماهيت روش نظري
ها شكل گرفتند، به طراحي مجموعه سؤاالت باز پرداختيم و ايـن فراينـد    مفاهيم و مقوله ةوسيل

خـانواده، نـوع   هـايي از اوضـاع    اين سؤاالت شامل پرسـش . اشباع نظري ادامه پيدا كرد ةتا مرحل
 27در اين پـژوهش محققـان پـس از    . شود مي... روابط پيش از ازدواج فرد، نوع نگاه به ازدواج و

مصاحبه  33ها را به  مصاحبه به اشباع نظري رسيده و براي اطمينان از اين اشباع تعداد مصاحبه



  1398 بهار، 1، شمارة 17، دورة توسعه و سياستزن در   50

: كدگـذاري اسـت   ةواي برمبناي سه شي زمينه ةنظري ها در ساختار اصلي تحليل داده. ادامه دادند
ايـن  دادن  پـس از انجـام  .  3كدگـذاري گزينشـي  . 3و  2كدگـذاري محـوري  .2، 1كدگذاري باز. 1

هاي محـوري اسـت كـه از آن بـا      رسيدن به مقوله اصلي و محوري در يكپارچگي ةمراحل، مسئل
مقـوالت تحقيـق اسـتخراج شـده اسـت و       همـة اصـلي از   ةمقول. برند اصلي نام مي ةعنوان مقول

آمـده را پوشـش    دست ها و مفاهيم به مقوله همةكه  طوري واند در چند كلمه خالصه شود؛ بهت مي
به ساير افـراد   اين پژوهش نيز مانند ساير تحقيقات كيفي ادعاي تعميم دادن نتايج حاصله. دهد

آمــاري مــوردنظر داراي قــدرت   ةبلكــه در جامعــ، را نخواهــد داشــت) دختــران مجــرد(جامعــه 
  . هاي مسئله است و فهم پيچيدگيكنندگي  تبيين

  هاي پژوهش يافته
ها  آن اي و كلي اي از مشخصات زمينه كنندگان، خالصه تصويري ذهني از مشاركت ةمنظور ارائ به

  .ارائه شده است 1دول جدر 
  كنندگان مشخصات مشاركت .1جدول 

  مكان زندگي رشتة تحصيلي سن نامرديف
  تبريز شناسيزيست 32 ثريا 1
  سمنان علوم سياسي 30 سمانه 2
  بيرجند فيزيك 36 ناهيد 3
  تهران شناسيجامعه 38 آرزو 4
  سنندج جغرافيا 30 فاطمه 5
  بجنورد شناسيروان 38 مائده 6
  مشهد شناسيروان 31 هانيه 7
  كرج مديرت بازرگاني 36 معصومه 8
  يزد رياضي 35 فهيمه 9
  تهران شيمي 33 مريم 10
  طبس جغرافيا 30 سارا 11
  مشهد زبان انگليسي 31 پريسا 12
  قائنات ادبيات فارسي 34 فرشته 13
  سمنان شناسيجامعه 30 الهه 14
  نيشابور فيزيك 36 اسما 15
  سبزوار مديريت 37 شيما 16
  كالت علوم تربيتي 31 سميه 17
  تهران اقتصاد 33 حميده 18

                                                        
1. Open Coding 
2. Axial Coding 
3. Selective Coding 
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  مكان زندگي رشتة تحصيلي سن نامرديف
  چناران ژئمورفولژي 30 سميرا 19
  لنگرود علوم خاك 36 شيدا 20
  شيراز بدنيتربيت 32 الهام 21
  بجنورد آمار 31 سميه 22
  خراسان جغرافيا 37 حديثه 23
  مشهد پاتولوژي 34 فرزانه 24
  سبزوار حقوق 30 نگين 25
  شيراز علوم سياسي 32 سيمين 26
  گرگان علوم دام 30 نازنين 27
  بيرجند شناسيحشره 30 زهره 28
  بابلسر هواشناسي 34 زهرا 29
  اصفهان شناسي گياهيبوم 35 هانيه 30
  تهران شيمي 34 نرگس 31
  مشهد بهداشت مواد 32 بهاره 32
  نيشابور پاتولوژي 35 مينا 33

  
 38تا  30كنندگان در پژوهش حاضر از  دهد، سن مشاركت نشان مي 1طور كه جدول  همان

هاي تحصيلي مختلف از علوم انساني تا علوم تجربي و رياضي  رشتهدر اين افراد . سال بوده است
  .اند تحصيل كرده

اين تحقيق كه به مدت بيش از يك سال به طول انجاميده برخي از معاني موردنظر دختران 
جريان  كه در چنان. مجرد باالي سي سال را در مورد ازدواج و تأخير در آن شناسايي كرده است

اصلي  ةمقول 15استخراج شد كه در قالب ) زيرمقوله(مفهوم  52 اي اثره تحليل و كدگذاري داده
بازدارنـده،   مشـغوليتي  تحصيل فردگرايانه، ادامه هاي فرصت بازانديشي و تحصيالت :گرفتند قرار
طـالق،   از تـرس  :)منفـي  خـاطرات ( ديگـران  شكسـت  مهـم، واكـاوي   ديگـري  بـا  رابطـه  ةتجرب

 اعمال و تحقير تحصيلي، سرزنش؛ جبر و شغلي محدوديت مردان، متعهدنبودن و ناپذيري اعتماد
 و رهايي تجرد؛ دوران دوران هاي دختر، انگيزه نظر انگاري ناديده و مجرد، تحكم دختران بر فشار

 بـراي  مهـم  عـاملي  مـالي  تمكـن  و بار، درآمـد  مشقت فرهنگي بازتوليد ناپذيري، جهاز؛ مسئوليت
 افـزايش  از ناشـي  وسـواس  و غربـي، جمـود   زندگي سبك: مدرن عاشقانه خانواده، روابط تشكيل

علـي،  (شـرايط ايجادكننـده    حاصل شد كـه در سـه سـطح    ازدواج هاي دافعه پنداري سن، بزرگ
 نهايت پيامد تـأخير سـن ازدواج بـراي دختـران     و عملكرد و در  ، استراتژي)گر اي و مداخله زمينه
هـاي   قـول  بـودن اطالعـات، در بيـان نقـل     براي رعايت اصل اخالقي محرمانه .شود بندي مي دسته

تر شدن نسبت مفـاهيم   براي روشن 2جدول . شود كنندگان از اسامي مستعار استفاده مي شركت
  . شده است  و مقوالت ارائه
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  2جدول 
  مقوالت مفاهيم

ي مداوم عاشقانه، شكست عشقيِ پرداز اليخعشق دوران نوجواني، عشق خودساخته، 
 مهم ديگري با رابطه ةتجرب  طرفه يي عشقي، تعهد يكگرا آرمان، ناكامل بودن ِشخصيت معشوق، نشده حل

ها، يي در زندگي متأهلجوشكستكنكاش تا رسيدن به وحشت بازدارنده،
 ها، سناريونويسي منفي پيش از ازدواجي با مطلقههمزادپندار

 خاطرات( ديگرانشكست واكاوي
 طالق از ترس ،)منفي

درس و تحصيالت، عامل مهم   يي تحصيلي در تضاد با موفقيت در زندگي، صبر تحصيليگرا تيموفق
 در سن ازدواج تأخير

 بازدارنده مشغوليتي تحصيل ادامه  هافشار بيكاري رو به گسترش، احساس بطالت وجودي، نبود جايگزين
ازدواجي، بار، اولتيماتومي خوفسالانيمفشار خانواده، توهين به مجردان،

 دختر نظر انگاري ناديده و تحكم طرد خانوادگي

ي ابيقيمصاديتعهديبخيانت، عريان بودنة، مشاهدشدهتيتثبظن  سوء
 طلبيتنوع

 متعهدنبودن وناپذيري اعتماد
 مردان

پذيري فشارهاي مجردي، كنترلفراق باليي،گوعدم پاسخآرامش خيال و
 فردگرايانه هاي فرصت بازانديشي  ي، احساس آزادي و فرار از خفقانزيگرآقاباالسرزندگي در دوران مجردي،

هاي خانوادگي، ناكارآمدي سنت در افسار سنت بر گردن مدرنيته، تقابل
 هاي سنت و مدرن دوگانه هاي امروزينازدواج

ساز جهازي، جبر جهازي، آبرو خريدن جهازي، فشار فرهنگي  سيستم شرمنده
 بار مشقت فرهنگي بازتوليد: جهاز  جهازخواهي

نداشتن زمان براي ساختن  پولي؛ آغازگر اختالفات، اهميت بالمنازع پول، بي
  اقتصادي زندگي در سنين باال

 مهم عاملي ماليتمكن و درآمد
  خانواده تشكيل براي

 
يابي سيال جذابيت ازدواج طلبي جنسي، عشقارجحيت نيازهاي جنسي، تنوع

 سفيد
 سبك: مدرنة عاشقان روابط

 غربي زندگي
ترس از ريسك، ترس از شكست، وسواس در انتخاب، عدم توانايي ذهني براي 

 انتخاب
 افزايش از ناشيوسواس و جمود

  سن
  ازدواج هاي دافعهپنداري بزرگ  حوصلگي، نگرش منفي به فرزندآوريپذيري خانوادگي، بيوليتئترديد در مس

  شرايط علي تأخير سن ازدواج
  هاي فردگرايانه تحصيالت و بازانديشي فرصت 

ـ   معنايي كه دختران مجرد اين پژوهش به كنش خود در بـاال   سـن ازدواج نسـبت   ةرفـتن عامدان
 اسـت  مـادي  فرا يامر ازدواج كه بر اين اعتقادند دختران. و متكثر است دهند معنايي متفاوت مي
انديشـي   فـرض بـاز  ) 1377(طور كـه گيـدنز    همان .كرد برخورد آن با گذشته همانند توان نمي و
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هـاي   و انتخـاب ها  انگارد و معتقد به افزايش آزادي مي مدرن بديهي ةچيز را در جامع همه ةدربار
  .دانند مي تحصيل را انتخاب زندگي خود مدرن است، دختران جوان نيز ادامه ةفردي در جامع

به دليل انگيزه براي پيگيري درسـي   او ادامه دادن به تحصيالت را صرفاً. سال دارد 30نگين 
اختيـارات خـود    ةبردن دامنـ  دست آوردن خودمختاري و باال هساز ب داند و تحصيالت را بستر نمي
  :كند مي تلقي

اي ايـن رو بـه ديگـران    وخـ  ري مـي  وقتي از يك جايي به بعدش توي درس باال مـي 
خانوم دكتر شـدي،   كه گيري چون ت خودت تصميم مي هبفهموني تو ديگه در مورد آيند

بـدون اينكـه    .ش تصميم بگيـره  تر در مورد زندگي تونه خيلي راحت يك خانوم دكتر مي
  .هديگه خيلي راحت تابع حرف ديگران نيست و براي خودش كسي .كسي دخالت كنه

گرايانه به عدم ازدواج خود تـا بـه    دانشجوي دكتري فهمي بازانديشانه و برساخت 34فرشته 
  :اين سن دارد

فكـر   .خودم زندگي كنم و حتي ازدواج نكـنم  ةتا ليسانس گرفتم فهميدم بخوام واس
ي كـه  ياهتونم به چيز بهترين تصميم اين بود كه با درس خوندن مي .كار كنم كردم چي

درس خونـدن   .برسـم  ،اي ديگههسواري و چيز يعني مسافرت تنهايي، دوچرخه، خوام مي
  .بهم داد كه دوس داشتم داشته باشمرو ايي هچيز

  تحصيل مشغوليتي بازدارنده ادامه
دختران دانشجو با دركي كه از . بعدي و معنادار است اي چند تحصيل رابطه دختران و ادامه ةرابط

و بـه آن معنـايي   كننـد   مـي تحصيل بر باال رفتن سنشان دارند اين مسـير را انتخـاب    ثير ادامهأت
به سـوي   ،مانند ازدواج ،گذار اي اثر را از پديدهانتخابي كه ذهنيت و تمركزشان . بخشند مي جديد

واقـع دختـران بـراي عـدم ازدواج خـود كـنش مـوجهي         در. دهـد  مدت سوق مي تجردي طوالني
  .دانند مي تحصيل را مصداقي مورد پذيرش همچون ادامه

نكـرده ماننـد خــود را    رفـتن ســن خـود و دختـران مجــرد ازدواج    سـاله علــت بـاال   35مينـا  
  :داند هاي ناشي از آن مي مشغولي دل و تحصيل ادامه

 .دونـم  تحصـيل مـي   در مورد ازدواج ادامـه  رو امه دليل باال رفتن سن خودم و دوست
 .شي اي عروسي كني ديگه از درس زده ميوخ هميشه اين ترس وجود داره كه وقتي مي

م يـه  هـ  بـاز ، م بـده هـ  بگيريم اگر طرفت بهت اجازه درس خوندن .واقعيتش هم همينه
درس خونـدن   .تـوني برسـي   ت نمي هشه كه ديگه به درس و آيند ي سرت شلوغ ميجور
اگه تـا   مخصوصاً. گيره ا رو ازت ميه اين ةازدواج و انگيز كنه كه كالً و مشغول مير ذهن

  .شي باالي كارشناسي بياي ديگه درگير مي
زدواج ساله گرچه در حين مصـاحبه از اشـتباه خـود بـراي اولويـت تحصـيلي بـر ا        30زهره 

  :گويد گونه مي تحصيل در گذشته اين اولويت ادامه بهبر تأكيد خود  ،گويد مي
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من بـرام اهميـت داره كـه     .د نديد ردش بكنينآ م هم گفتم خواستگار مي هبه خانواد
بيـنم سـنم بـاال رفتـه و اون      مـي  ،گيرم مي يبتونم درس بخونم، ولي االن كه دارم دكتر

ممكنه االن  .ام گذاشتمه به خاطر درسم پا رو خيلي از شانس .اي قبلي رو ندارمه شانس
  .كردم جوري فكر نمي ولي اون موقع اين ،پشيمون باشم

  رابطه با ديگري مهم ةتجرب
كـه حـاال ديگـر از     اسـت  اي مدرن مفهومي چنداليه و مسئله روابط دختر و پسر پيش از ازدواج

رفـتن   هاي ايـن مسـئله بـاال    آنان يكي از آسيب نسبت فراگير مبدل شده و تبع استثنا به امري به
سن ازدواج و به وجود آمدن قشوني بزرگ از دختران و پسـران مجـردي اسـت كـه خـاطرات و      

  .كشند ساز را با خود يدك مي تجربياتي مانع
ـ     ان اين مقاله طي مصاحبه با نمونهگر پژوهشدر موارد زيادي    ةهـاي تحقيـق متوجـه تجرب

تبع آن اين تجربه مانع پذيرش ديگران بـراي   اند و به روابط عاشقانه شدهشكست عشقي افراد در 
كـه در رابطـه بـا     شدت احساساتي، هنگامي دختري به ،ساله 32سيمين . شود ها مي ازدواج با آن

شديد خود بـه   ةكند و از عالق پاك ميرا دائماً اشك چشمانش  ،گويد عشق سابق خود سخن مي
  :گويد چنين سخن مي داده اين  دست كسي كه از

ا رابطـه داشـتن بـا كسـي     هـ دختر ةواس) محقق(دوني  م ميه جور كه خودت همون
دوس داشتم كه ) دوست سابق(و ر به حدي سپهر .چيزشون رو گذاشتن وسط يعني همه

و مـن   فردا سر جلسه نرو، بازي بهم گفت اگه دوستم داري و سر لجر امتحان پايان ترمم
اين دوست داشتن، آخرش مـن رو ول كـرد بـا     ةولي با هم ،ادمو افتر نرفتم و اون درسم

كنم؛ دوباره  به ازدواج با كسي ديگه فكر نمي .يك دختري از فاميل خودشون ازدواج كرد
ابم بـا يـادش   وام بخـ وخـ  ايي كه ميه اما وقت ،درسته زنش نشدم. خوام باهاش باشم مي
  .خوابم مي
گرچه عشـق سـابق   . گويد به عشق سابق خود ميساله نيز از انتظار براي رسيدن  36شيداي 

 .ستمنتظر رسيدن به او ه،كرد  او ازدواج

ما وقتي دوست بوديم عاشق هم . كردم و رد مير امههميشه به خاطر اون خواستگار
شه با كسي كه دوست دخترته ازدواج كـرد،   نمي گفت بوديم اما اون براي ازدواج بهم مي
ولـي بـا وجـود    . م بودمه انگار نه انگار من .ازدواج كرد به خاطر همين با يكي از اقوامش

  .م بياد حاضرم باهاش ازدواج كنمهاالن ،اينكه خيلي از اين كارش ناراحت شدم

  ، ترس از طالق)خاطرات منفي( واكاوي شكست ديگران
هاي مشابه به آن پرداخته شده و بـه نظـر مهـم     ندرت در پژوهش يكي از نتايج و مفاهيمي كه به

كرده و پس از طي مـدت زمـاني انـدك      هاي تلخ افرادي است كه ازدواج شنيدن تجربه رسد مي
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شكست و تبليـغ آن   ةاي از ترس و نااميدي كه دائماً در حال بازتوليد تجرب آيينه. اند طالق گرفته
تـوان گفـت بـين اكثريـت      شـده مـي   هـاي انجـام   بـا واكـاوي مصـاحبه   . به ديگرانِ مجـرد اسـت  

سال هنوز مجرد است و بـر   37حديثه با  .شود اشاره ميشده عات ذكروبه موض شوندگان مصاحبه
  :كند كه از ازدواج و طالق و بعد از آن داغ ننگ ترس دارد اين نكته تأكيد مي

بيـنم طـالق    هـر كسـي رو مـي    .افتم ره من يكي ياد طالق ميآ اسم ازدواج كسي مي
گيـرين   نرفته از ازدواجشون طالق ميبيني يك سال  م مي هم، پسر عم هگرفته، دختر خال

  .د انگار كابوسه برامآ كنن برات كه اسم ازدواج مي ايي تعريف ميهچيز و
  ليسانس نيز از ترس خـود نسـبت بـه تجربـة ديگـران از      ساله دانشجوي فوق 30نازنين 
  :گويد تأهل مي

ما كه ازدواج كرديم چه گلـي بـه سـر    . شي گن شوهر نكني بدبخت مي هي همه مي
ت ندارم بهش بلـه  ئد جرآ كي مي كه ديگه هر من .ترسه از ازدواج آدم مي. ودمون زديمخ

   .بخت بشم آخرش سياهها  م مثل خيليه گم نكنه من مي .بگم
گويـد و معتقـد اسـت     مشـكالت آن مـي   تأهل و ةسال از عموميت و فراگيري تجرب 32ثريا 

  :اي منفي بوده است ازدواج و تأهل براي همه تجربه
فقـط  . كسي ازدواج كـرده باشـه و راضـي باشـه     اي بپرس عمراًوخ هلي ميأهر متاز 

گـن مگـه ديوانـه     هل شـدن و مـي  أشنوي نارضايتي و بدگويي در مورد مت چيزي كه مي
 .هـل نيسـت  أهـل و دو مت أايـن كـار يـه مت    .وليتهئتمامش مس .هل شيأاي مت وشدي بخ

  .گن هست كه مياي  هيه تجرب گن حتماً ا كه دروغ نميه اين .نا شون ناراضي ههم

  اي تأخير سن ازدواج شرايط زمينه
  مردان متعهدنبودني و ناپذير اعتماد
رفـتن سـن ازدواج    در بـاال  مـؤثري نبود اعتماد را عامـل   هاي اين تحقيق نفر از سوژه 25بيش از 

در . ودشـ  يشتر ميباعتمادي  اين بيرسد با افزايش سن و تحصيالت دختران  به نظر مي. دانند مي
هاي  هايي از سوي مردان و نمايش آن در شبكه اخالقي شود كه نمايش بي اظهارت افراد گفته مي

 ةطبـق نظريـ  . اعتمادي دامن زده و آنان قادر به اعتمـاد بـه مـردان نيسـتند     اجتماعي به اين بي
پيامدهاي عنوان يكي از  به ،جمعي ، گسترش وسايل ارتباط)1963(ويليام گود  ةگرايي خانواد هم

كننـدگاني بـود    ساله از مصـاحبه  32بهاره ]. 34[ گرايي را تضعيف كند تواند خانواده مدرنيته، مي
و روند مصـاحبه را قطـع كـرد و    استفاده هاي اجتماعي  كه خود در حين مصاحبه بارها از شبكه

  :داد براي اثبات سخنان خود نشان  گر پژوهشتصاوير خاصي از اينستاگرام را به 
انگـار وفـاداري تـو    . نا طلـب  اي خودم تا بقيه، خيلي تنـوع ه داداش ،اي االن ازهمرد
خيـال شـو، فقـط كافيـه يـه نگـاه        م بـي ه شما داداش خودت .هاشون مرده ديگه خيلي
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اخالقـي   اجتماعي بندازي ببيني چقـد بـي بنـد و بـاري و بـي     هاي  اجمالي تو اين شبكه
  .خوب بياد و شوهرت شها با نقاب ه ترسي از همين ا زياده و ميهمرد

  :داند طلب مي سال دانشجوي دكتري به مردان بدبين شده است و مردان را تنوع 35مينا 
ايي كـه در موردشـون   هـ چيز؛ گن كـه بيـا و بشـنو    ا ميها خيلي چيزهدر مورد مرد

  .طلبي دارن تنوع. گن درسته مي
رابطه با جنس  ةمردان در حوزهاي  اخالقي طلبي و روند بي نيز در رابطه با تنوعساله 30سارا 

  :كند گونه ويژگي مردان را توصيف مي مخالف اين
همه  .نا ا راحت با هزارتا دختر در آن واحد دوستهجوري وضع خراب شده پسر يك
ه ن برا شوهر كـردن؟ كافيـه يـ   ا ا آدمه د؛ اينآ خوان و از هر دختري خوششون مي رو مي

كـنن و   به كسي ديگـه تمايـل پيـدا مـي     خيلي راحت ،كم آرايش نكني به خودت نرسي
  .هيچ وفاداري و تعهدي ندارن

  جبر تحصيلي محدوديت شغلي و
گونـه   ويژه براي زنان و دختران، زمينه آن به ،ما ةبا توجه به شرايط كسب شغل و درآمد در جامع

شود كه تنها راه براي كسب شغل، تحصيالت و رسـيدن بـه مـدارج بـاالي تحصـيلي       تعريف مي
تبـع آن باعـث    بلكـه بـه   ،تنها باعث تمركز دختران به ادامه تحصـيل شـده   موضوعي كه نه. است

دونالـد   اجتنـاب از خطـر مـك    ةاسـاس نظريـ   بر. استافزايش سن و عدم ازدواج در سن مناسب 
پـذيري آنـان    در شرايط ناامني اقتصادي قرار دارد، ريسك  نيز، زماني كه افراد در جامعه) 2006(

تحصـيل    ادامـه دهند به جـاي ازدواج،   مي يابد و در اين شرايط ترجيح مي كاهشنسبت به آينده 
دائماً در حال تكرار جمالتي است كـه بـار    34فرزانه . دهند و امنيت شغلي خود را افزايش دهند

  :داند تحصيل و عدم اشتغال خود مي تجرد خود را بر ادامه
ايـن شـده و هنـوز ازدواج     خونديم و سـنمون االن  درس اومديم اگه اهدختر ما خب
 تونسـتيم  نمـي  كـه  ما. كرديم مي كار چي. نداشتيماي  هديگ ةچار كه دليلش اينه نكرديم،

هم و غممون اين بود بيـايم درس بخـونيم شـايد جـايي اسـتخدام      . آزاد كار دنبال بريم
  .وقته كه شانس داري با يك مرد مناسب ازدواج كني اون ،وقتي استخدام شي. بشيم

را زيـ  ،دانـد  تحصيل را تنها راه خود براي كسـب شـغل مـي    نيز همانند فرزانه ادامه 34پريسا 
  :شود مدعي است در بازار آزاد جايي براي اشتغال زنان پيدا نمي

يم درس آيـ  مـي . آقايونـه و مـا سـهم خيلـي كمـي داريـم       اي بازار ماله بيشتر شغل
تا باال شايد بتوني كاري پيـدا   م بايد بيايه بخونيم كه بتونيم آينده داشته باشيم؛ درس

پيموني كني و و اي ازدواج پر وخ مونه، اگر مي هل شدن نميأديگه فرصتي براي مت .كني
 .بره باالي سي و مير خود سنت به اين خودش خود
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  سرزنش، تحقير و اعمال فشار بر دختران مجرد
و اين  استتحقير و طرد  ها توأمان با سرزنش، گاهي دختران مجرد در بسياري از خانواده ةتجرب

شـده و در   گـي عالق بيخود عاملي بسيار مهم در دلسردي دختران و گاهي تن دادن به ازدواج با 
   .هاي اول ازدواج را در پي دارد آن، طالق در سال ةادام

فشـار    خود و تحـت  ةعصباني از برخوردهاي خانوادي ساله با حالتي پريشان و گاه 37شيما 
  :داند برخورد والدين خود مي ةكند و انزواي خود را نتيج ميدادنش صحبت قرار 

انگـار آدم   .دوني چيه؟ دختر بدبخت فقط كافيه از يه سني به بعد مجـرد بمونـه   مي
ام ديگـه  هـ برادر .دآ م بـدت مـي  هـ  رن كه از خودتآ از همه طرف بهت فشار مي .كشته
شـرايط بـا كسـي كـه      جوري بشـه  ترسم هميشه يه مي .و تو خونه ببيننر خوان من نمي

  .ا بسته بشهه فقط به دليل اينكه دهن اين ،مناسبم نيست عروسي كنم

  انگاري نظر دختر و ناديده تحكم
كـار   ،يا اگر انجـام شـود   تواند بدون رضايت خانواده انجام شود هاي ايراني ازدواج نمي در خانواده

ت شبيه به بنايي است كـه روي  واقع ازدواجي كه با مخالفت خانواده باشد درس در. آساني نيست
 بـا هـايي كـه در مـواردي     خانواده. آن وجود دارد يختنشن ساخته باشيد و هر زمان امكان فرور

شوند كه خود اين  طرفين به يكديگر به ازدواج رضايت نداده و مانع آن مي ةرضايت و عالق وجود
دانشـجوي دكتـري    ،ساله 36اسما . شود ساز تجرد و سرخوردگي دختران مي ينهزمي نوع بهعامل 

از ممانعـت خـانواده و جلـوگيري از     ،گفـت  سـخن مـي   شخود به خواستگار ةكه از عالق درحالي
  :داند كند و اين عامل را علت اساسي تجرد خود مي ازدواجش انتقاد مي

جوري بگـم از خواسـتگارم خوشـم    ه چ .ايي هست دلسوزي خانواده بيجاسته زمان
آقا من راضي بـودم بـه    .پدرم مخالف بود .ختم و دوسش داشتمسا ش مي با نداري، اومده

  .مون تصميم بگيريم هم در مورد آينده تونيم ما كي بايد بگم مي
ساله دانشجوي دكتري زبـان انگليسـي بـا رويكـردي كـامالً انتقـادي بـه موضـع          31پريسا 

  :گفت چنين سخن مي اش در مورد ازدواج اين خانواده
رد كردم، بابام به  رو م دوتا خواستگار قبلي .رف خودش باشهبابام عادت داره حرف ح

هـاي   يكـي از بچـه   .نشستن ولي به دلم نمي ،خيلي هم اصرار كرد .دلش بود من بله بدم
م محالـه  هـ  جوريـه مـن   م بهش گفتم اينه من. نديده رد كرد .دانشگاه خواستگارم بود

  .ديگه كسي رو انتخاب كنم
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  ازدواجگر تأخير سن  شرايط مداخله
  ناپذيري دوران رهايي و مسئوليت: هاي دوران تجرد انگيزه

 و مدرنيتـه  پيامـد  اغلـب  كـه  نوظهـور،  هـاي  پديـده  از انبـوهي  بـا  دختـران  اخيـر،  هـاي  دهه در
 ها، جنسيت ها و نسل ميان روابط دگرگوني عالي، تحصيالت به دستيابي مانند است، شدن جهاني
 و ازدواج قـوانين  در تغييـرات  زنـدگي،  شـريك  انتخـاب  بـراي  جديد آرزوهاي و ها فرصت ظهور
 مشـاركت  و ورود نهايـت  در و طالق نرخ مالحظه  قابل افزايش زنان، به جديد حقوق دادن طالق،
هاي دوران مجردي برايش جذاب  شده و از طرف ديگر بسياري از آزادي رو روبه كار بازار در زنان

 انتخاب عقالنـي كلمـن   ةاين مسئله با نظري. پي دارددر شده و اين خود تأخير در سن ازدواج را 
 تـأمين  بيشتر رفتار آن در ها آن نفع كه دارند تمايل رفتارهاييهماهنگ است كه افراد به  ]22[

ساله با ظـاهري كـامالً    30نازنين . دهد مي فرامادي را نيز پوششهاي  اين نفع جنبه شود كه مي
  :گويد لحني رضايتمند و با لبخند مي كرده و سبك پوششي خاص با مدرن و آرايش

. ريـم  ريزيم جايي بريم، مـي  ام برنامه ميه با دوست. رم جايي بخوام مي هر .االن آزادم
. ش ازش اجـازه بگيـري   هبايد هم ،ولي شوهر باشه. م به اون صورت كاري ندارن هخونواد

بـودن بـد   واال ديگه مثـل قبـل مجـرد    . ات بري بگرديه شايد خوشش نياد تو با دوست
  .سر نداشته باشي باال توني برا خودت بگردي و آقا كلي مي .نيست

تـرين عامـل    ساله از آزادي دوران مجردي خود بسيار رضايتمند بوده و آن را مهم 31سميه 
  :داند در تجرد خود مي

كسـي كـه ازدواج    .مجـردي از هفـت دولـت آزادي    .بهترين امتياز مجردي آزاديشـه 
مونـه كـه    مسواك مـي  لدوران مجردي مث. و ندارهر گوشي خودشكنه ديگه اختيار  مي
  .خودته و شخصيه مال

  بار بازتوليد فرهنگي مشقت: جهاز
بـاري اسـت كـه بـراي      اهميت اين پژوهش فرهنگ مشقت از نتايج جالب و شايد در نگاه اول بي
يزيـه هـم   به بازار جه چشمي همپاي چشم و هاست  مدت. تهية جهيزيه در جامعة ما وجود دارد

نبـود آن يـا نقـص در    . اسـت  شـده  و خانوادة آن تبديل  افتخار عروس بهباز شده و مانند مهريه 
اسـاس نظريـة مصـرف دوزنبـري      بـر . اي براي تمسخر و تحقير شـده اسـت   مايه تكميل آن دست

آن را  ةفرهنـگ اشـتباهي كـه هزينـ    ]. 3[نيز مصرف افراد تابع مصـرف ديگـران اسـت    ) 1949(
آثــار منفــي روانــي  .دنــكن پرداخــت مــيس و درنهايــت زوجــين در عــدم ازدواج خــانوادة عــرو

ــوع كامــل ةليت تهيــئومســ ــه، آن هــم از ن ــا و تجمالتــي و جهيزي  و چشــم گــرفتن نظــر در ب
 را خـود  تجملـي  رونـد  بخواهـد  جهيزيـه  اگر و است تأمل درخور جدي صورت به ها، چشمي هم
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فرزانـه   .كنـد  مـي  بحـران  دچار را جامعه كل باشد، كه هر دوش بر كمرشكن بار اين ببرد، پيش
ساله از تجربة ازدواج خواهرش و بر هم خوردن ازدواج به دليل نارضـايتي خـانوادة دامـاد از     34

  :گويد گونه مي جهيزيه اين
خيلـي دوسـش داشـت و    رو ) شـونده  خواستگار خواهر مصاحبه(م اون  هخواهر بيچار

ولي بـه دليـل اينكـه    ، م رسيده كار به خواستگاري قبول كرده بودن، ا همديگر روه اين
ـ  جهاز خوب نداشتيم براش تهيه كنيم، مادر داماد اختالف ايجاد كرد و همه هـم  ه چيز ب

هاي عادي سخته، چـه برسـه بـراي كسـايي كـه       خانواده يش برا هزيه تهييجه. به خورد
ن رو رد اي دخترشـو هشناسـم كـه پدرشـون خواسـتگار     يك خانواده مي. دستشون تنگه

  .رهآ زيه نداره، بهونه مييكنه، چون پولي براي خريدن جه مي
بار  ساله با اذعان به وضعيت مالي ضعيف خانواده خود در رابطه با فرهنگ مشقت 37حديثه 

  :دهد گونه نظر مي تهيه جهاز اين
االن رسم شده كه پدر بدبخت بايد كلي قرض كنه بتونه جهاز نصف نيمه جمع كنه 

  .هاشون رو دن خانواده زنن و عذاب مي ش، همون هم طعنه ميبراي دختر

  رآمد و تمكن مالي عاملي مهم براي تشكيل خانوادهد
هاي حاكم  درهاي بسياري از سنت شدن فرهنگ حاكم بر ازدواج كنش براساس منفعت و كااليي

ازدواج بيشتر  توان گفت برخورد منافع در بر ازدواج همچون اخالق و اعتقاد را بسته و درواقع مي
انتخـاب عقالنـي    ةاين مسئله مطابق با نظريـ . اي امروزه در حال نمايشي آشكار است از هر دوره

 كـردن  حـداكثر  دنبـال  به و كنند مي رفتار ها عاقالنه است كه مطابق با آن انسان) 1377(كلمن 
يـن اولويـت را بـه    گويـد و ا  از اولويت اقتصادي براي ازدواج مـي  ،ساله 30 ،نگين .ندا فردي منافع

  :دهد عالقه نيز ترجيح مي
و خيلـي دوسـت   ر خـودم كسـي   .چيز داري دور و زمونه االن ديگه پولدار باشي همه

بايـد حـداقل خونـه و ماشـين      .گم بهش بله نمي ،ش خوب نباشه داشته باشم وضع مالي
  .داشته باشه

ولويـت اقتصـادي   دانشجوي كارشناسي ارشد نيز با توجه بـه سـن خـود ا    ،ساله 32 ،سيمين
  :داند براي ازدواج را اولويتي منطقي مي

ساله نيستيم كه پسر مثل پسري باشه كـه تـازه    ديگه دختر بيست. پول خيلي مهمه
طرف اگه كار نداشته باشه يا نداشته . اي، نه هيچي از سربازي برگشته نه كاري، نه خونه

تونـه   آدم نمي باشه رو هم بده،خونه كه حاال تو يه جاي معمولي  باشه پول رهن يا اجاره
  .ولي خب ماهم حق داريم ،ا حق دارنهپسر .قبولش كنه
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  استراتژي و عملكرد در برخورد با تأخير سن ازدواج
  سبك زندگي غربي: مدرن ةروابط عاشقان

ايـران و در بافـت اجتمـاعي     ةجامعـ  در اخير ساليان در كه فرهنگي و اجتماعي تغييرات از يكي
 مـدرن  قواعـد  و اصول پيدايش و جنس دو ميان مناسبات سنتي تغييرات است يافته نمود جوان
 تـأثير  بـي  آنـان  ميـان  قانوني و رسمي پيوند در مرد عموماً و زن ميان روابط در دگرديسي. است

 در كـه  است عاشقانه ةرابط بر مبتني تحوالت اين. يابد نمود مي متفاوتي اشكال در و بود نخواهد
. شود مي مجسم ،ازدواج بدون خانگي هم آن، افراطي شكل در و ازدواج از هاي پيش دوستي قالب

نيازهاي عاطفي و جنسي خود  كردندختران و پسراني كه با برقراري روابط دوستي و با برطرف 
ند كه اين ا هاي ازدواج در حال دوري از ازدواج و تشكيل خانواده حال نداشتن مسئوليت و درعين

بـاومن  . كنـد  ايجـاد مـي   ،صـورت اجتمـاعي   چه به صورت فردي و چه به ،وانياخود مشكالت فر
كند و پيوندهاي سسـت در روابـط ميـان     مي عشق سيال به اين امر اشاره ةنيز در نظري) 1387(

مـدرن اسـت،    ةكـه از خصوصـيات جامعـ    ،قيدي در رابطـه  زن و مرد را به تمايل به آزادي و بي
  :گويد گونه سخن مي دوستي خود با جنس مخالف اين ةاز رابط ،ساله 30، سميرا .كند مي مرتبط

بـرام مهـم    .هميشه بهم گفته قصـد ازدواج نـداره   .با حامد دوستيم و عاشق هميم هسالپنج 
  .دليلي نداره ازدواج كنم فعالً .كنه اينه كه هر نيازي دارم رو اون برطرف مي

اس الگوهاي غربي از عـدم عالقـه بـه    اس با ظاهري كامالً مدرن و پوششي بر ،ساله 33 ،مريم
  :گويد مدت مي روابط طوالني

ه ا چـ هـ  گم خدايا ايـن  كنم مي و نگاه مير يعني پدر و مادرم. اي نيستم آدم ازدواجي
! سال كنار يكـي مونـد   سيشه  مگه مي .كنن ساله دارن با همديگه زندگي مي سيجوري 

امـا بـا    ،مـدت نيسـتم   روابط كوتـاه من دنبال . شه خيلي سخته، آدم از طرفش خسته مي
  .ساله هيچ مشكلي ندارم چهار پنجروابط دوستي 

  پيامد تأخير سن ازدواج
  جمود و وسواس ناشي از افزايش سن

بيشـتر  . شود رفتن سن، ازدواج و انتخاب سخت مي يكي از مفاهيم اين پژوهش آن است كه با باال
رود  چه سن افراد بـاالتر مـي   به اين معنا كه هر. هاي اين پژوهش به اين مسئله اذعان دارند سوژه

بـا  ، سـاله  36 ،ناهيـد  .شـود  تر مـي  حاكم و انتخاب سخت  گيري بر تصميم نوعي وسواس و سخت
  :گويد شدن انتخاب همسر در سنين باال سخن مي سطح خانوادگي متوسط از وسواس و سخت

شي  تر مي گير سخت خيلي .شه ت مي انگاري يه چيزي، ري به باال سال كه ميسي از 
د آ وقتــي مــردي مــي .خيلــي بيشــتر اســترس دارم. شــده اخالقــم بــد. در مــورد ازدواج
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دوسـت دارم داسـتاني    .گيـرم  كنم و سخت مـي  مي رفك زچي م، بكوب به همه خواستگاري
  .هم بخوره آرامش بهم برگردهه چيزي پيش بيارم و خواستگاري ب

گويد و افزايش  سال ميسي تر از  موفق در سنين پاييننيز از امكان ازدواج ساله،  35 ،فهيمه
  :داند سن را مانعي براي ازدواج مي

خواد ازدواج كنه و متأهل شه همون دوران كارشناسي ازدواج  كنم هر دختري مي پيشنهاد مي
  .شه گيرتر مي شه و هم سخت چي سنش بيشتر شه، هم شانسش كمتر مي وگرنه ديگه هر. كنه

  هاي ازدواج عهپنداري داف بزرگ
هاي مختلف بـه آن اشـاره    صورت هاي تحقيق به  نفر از سوژه چهاردهاز مسائل مهمي كه بيش از 

هماننـد   ،هـاي گذشـته   دارند تغيير نگرششان به فضاي بعـد از ازدواج و از بـين رفـتن جـذابيت    
حـوزه  هـاي مدرنيتـه در ايـن     توان گفت نگـرش  واقع مي در .است ،كردن آن شدن و بزرگ دار بچه

گـويي  . ازدواج براي دختران به دافعـه تبـديل كـرده اسـت     ةداري را از جاذب موضوعي مانند بچه
اند و جاي خود را به رويكردهاي مـدرن و   محور گذشته رنگ باخته بسياري از رويكردهاي عاطفه

ده ريخته و حـالتي غمگـين و افسـر    هم با ظاهري به ،ساله 38 ،ناهيد .اند تفاوتي احساسي داده بي
  :بار براي خود ترسيم كرده است داري را امري مشقت ازدواج و بچه

آخه مغزم كشش  .ا رو ندارمه داري و اين حرف درس خوندن حال بچهها  بعد از سال
 .پـذيري زيـاد بيـزارم    وليتئاز مسـ . خواد داري حال و حوصله مي داري و بچه شوهر. نداره
  .ها جور كنم بعضي وقتو تونم جمع و نمير خودم

  :گويد هاي ازدواج با مردان مي تمايلي به داشتن شوهر در زندگي و دافعه ساله، از بي 34فرشته، 
صـداي  ! مگه خدا زده پس سـرم . خواد با شوهر و فاميل شوهر سر و كله بزنه كي مي

  .بعد بيام بچه بزرگ كنم .تونم طاقت بيارم شه نمي كم زياد ميه فاميل يهاي  بچه

  گيري نتيجه
تجـرد بـه بررسـي احساسـات،      ةدربار زيسته دختران مجرد ةاضر با هدف درك تجربپژوهش ح

برسـاختي   ـ اساس رويكـردي كيفـي   نفر از دانشجويان دختر شهر مشهد بر 33 ةها و تجرب نگرش
عنـوان   بررسي را بـه  هاي مورد هاي پديده برساختي درك علل و زمينه ـ رويكرد كيفي. پردازد مي

دختران بـا توجـه بـه وضـعيت اقتصـادي،      . گيرد نه و فردي در نظر ميواكنش آگاها ـ يك كنش
 ةازدواج و روابط دوستي با مردان، تصويرهاي متفـاوتي دربـار   ةتحصيلي، داشتن يا نداشتن تجرب

تنـوع و داليـل    بيـانگر  هاي پژوهش هاي سوژه آوري و تحليل مصاحبه جمع. دهند تجرد ارائه مي
  .استبه تجرد  در گرايش مختلف اين دختران
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  مدل پارادايمي برساخت معنايي تأخير سن ازدواج .1شكل 
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  تجربه تجرد،

 خيري معنادارأت

 :هااستراتژي
سبك زندگي روابط عاشقانة مدرن، 

 غربي

  :گرشرايط مداخله
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 ترس از طالق ،)خاطرات منفي(
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عنوان كنشي معنادار  شده، محور اصلي، تجرد در ميان دختران دانشجو به مطابق مدل پديدار
گويـد چـه چيـزي در ميـان دختـران       مي مختلف معنايي كه به ماهاي  كنشي با برساخت. است

  . مجرد در جريان است

  شرايط علي
) هـايي  علت(ساز آن دسته از وقايع و رويدادها  شرايط علي و سبب ،بينطبق نظر استرواس و كور

اگـر بخـواهيم سـير داسـتان و      ،به صورت كلي]. 2[ گذارند مي بر پديده اثر هستند كه مستقيماً
 ،خير در آن بررسي كنيمأگيري در ازدواج و ت سوق يافتن دختران مجرد را به سمت عدم تصميم

هـاي   واقع ما با رويكرد اميك سوژه در. كنيم يده تبيين خود را آغاز ميابتدا از شرايط علي اين پد
دانـيم كـه خـود دسـت بـه       ني فعال در برابر هنجارهاي مربـوط بـه ازدواج مـي   پژوهش را عامال

تحصـيل و عـدم    دختران پژوهش حاضر معنايي جديد به ادامه. برساختي جديد از موقعيت زدند
خير در أعنوان شـرايط علـي تـ    پژوهش به فرايندشرايطي كه در  از جمله. دادندارائه ازدواج خود 

خـود                بـه  كـه خـود   اسـت  تحصيل و مشغوليت زماني و ذهني سن ازدواج تشخيص داده شد ادامه
) 1390( پـور گتـابي و غفـاري    حبيـب . مانند ازدواج استاي  هعلتي مهم براي نپرداختن به مسئل

و اعتقاد بيشتري  برخوردارند باالتري تحصيالت از كه ميان دخترانينيز دريافتند سن ازدواج در 
. بيشتر از فرصـت ازدواج اسـت   رفته در صورت ازدواج دست ازهاي  فرصت ةبه اين دارند كه هزين

نيـز بـر نقـش تحصـيالت در ازدواج     ) 1385(و سـفيري  ) 1396(زاده و همكـاران   پژوهش ايمان
دختـران   از سـوي دادن آن  تحصـيالت و ادامـه   ،حقيقت در .ديرهنگام دختران تأكيد داشته است

هاي آكادميك و مباحث تحصيلي نيست و معاني اجتماعي  معناي حضور در ميدانبه ديگر فقط 
هـاي فردگرايانـه از عوامـل علـي بسـيار       انديشي فرصت باز. و فرهنگي جديد به خود گرفته است

تجـرد در دختـران يـاد     ةآورنـد  علي پديـد  عنوان شرايط مهمي است كه در اين پژوهش از آن به
 ةدر فرهنـگ جامعـ   علت اين مسئله نيز در الگوهاي فرهنگي جديدي است كـه عمومـاً  . شود مي

همچنـان كـه در بخـش    ، پـژوهش هـاي   سـوژه . داردكيد آن بر فردگرايي ريشه أداري و ت سرمايه
تحصيالت  ةكيد دارند كه ادامأبر اين نكته بسيار ت، هاي مربوط به شرايط علي نيز آورده شد داده

هاي خانوادگي و  دانشگاهي برايشان همچون سندي بر فردگرايي بيشتر، رهايي از بند محدوديت
ـ   و دختراني كه ديگر كمتر خـود را درگيـر مسـئوليت   است  گيري استقالل در تصميم  ةهـاي زنان

اجتمـاعي خـود از ايـن    بينند و با تحصيالت به دنبـال ارتقـاي جايگـاه     اجتماعي مي ةشد تعريف
 مـدرن  ةچيز را از بديهيات جامعـ  همه ةانديشي دربار نيز فرض باز) 1377(گيدنز . ندهست طريق

بيشـتري  هاي  مدرن افراد حق انتخاب فردي و آزادي ةداند و بر اين عقيده است كه در جامع مي
گرايي بـه خـودي   فرد. دختران جوان نيز در همين راستاست از سويتحصيل  انتخاب ادامه. دارند
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از جملـه ايـن   . آورد هاي فردي را بـراي دختـران مجـرد فـراهم مـي      هاي ديگر كنش خود زمينه
هايي است كه نقشي  رابطه با ديگري ةتجرب، گيرند عنوان شرايط علي قرار مي ذيلكه در  ،عوامل

ـ كنند؛ رابطه با دوستان پسـري كـه    ساز را در اين گروه بازي مي اعتماد بيشكننده و  ن عـامال ه ب
مانعي بر سر ازدواج دختران  و با مهر وابستگي به خود عمالً شوند ميساز تبديل  عاطفي و وابسته

معتقد است كه  همگرايي خانواده ةنيز در نظري) 1963(ويليام گود . شوند مجرد اين پژوهش مي
د موقعيـت  محوري و بهبو نوسازي با مواردي همچون ترجيح فردمحوري در مقابل خانواده فرايند

. هايي با انتخاب آزاد، موجبات تغيير الگوي ازدواج و خانواده را فـراهم آورده اسـت   زنان و ازدواج
آن هم بـه دليـل    ،ثر بر تجرد اين دختران به مفهومي جديدؤداستان شرايط علي م، در ادامه نيز

دواج شـده و بـا   اتفاقي كه به نوعي پروپاگانداي منفـي عليـه از  . رسيم مي ،فراگيري و رشد طالق
ن به وجود اخورده در اين امر، به نوعي ترس و رعب را در گروه مجرد آفريني افراد شكست تصوير

هل در شكست و رسيدن به طالق ذهنيتي منفي را بـه ريسـك   أخاطرات منفي افراد مت. آورد مي
  .ازدواج ايجاد كرده و علتي مهم در تجرد جوانان است

  اي شرايط زمينه
اي به نوعي در تالقي و در ارتباط بـا شـرايط علـي اسـت و در واقعيـت عـواملي را        شرايط زمينه

 ةاي مجموعـ  شـرايط زمينـه  . نـد ا مورد تحقيق ةپديد ةكنند ساز و تسهيل شود كه زمينه شامل مي
 و احـوال  و اوضاع مجموع تا آيند مي جمع خاص مكان و زمان يك در كه شرايط است از خاصي
]. 60، ص7[ دهنـد  مي پاسخ ها آن به خاص تعامالت و عمل با اشخاص هآورند ك پديد را مسائلي

و هـا   رسـد حاصـل داده   مي كه تا حدود زيادي به نظر ،آنان متعهدنبودنبه مردان و  ياعتماد بي
زمينـه را در جهـت    ،هـاي مجـازي نـوين اسـت     هـا و شـبكه   پمپاژ تصـويري و محتـوايي رسـانه   

ازدواج  دوري ازكرده و پاسخ آنان به اين زمينـه، بـدبيني و    فراهمي دختران به مردان اعتماد بي
رغبتـي   يكـي از علـل بـي    منزلـة  ي بهاعتماد بينيز بر ) 1395(پژوهش مهدوي و همكاران . است

نيـز بـر   ) 1394(جوانان شـهري بـه ازدواج تأكيـد كـرده اسـت و پـژوهش محمـدپور و تقـوي         
يت دمحـدو . رفتن سن ازدواج جوانان تأكيد دارد عنوان يكي از عوامل اجتماعي باال ي بهاعتماد بي

سـاز مهمـي در بـاال     دست آوردن شغل نيز زمينـه ه تحصيلي و جبر تحصيلي براي موفقيت در ب
واقع نگاه به آينـده و كسـب شـغل     در. رفتن سن ازدواج و تجرد در دختران پژوهش حاضر است

اجتناب ة اساس نظري بر. كند ج فراهم ميرفتن سن ازدوا اي پنهان را براي باال پيش از ادواج زمينه
افـراد  در شـرايط نـاامني اقتصـادي قـرار دارد،       نيز، زماني كه جامعه) 2006(دونالد  از خطر مك

امنيت شغلي خـود   تحصيل دهند ريسك كمتري كنند و به جاي انجام ازدواج، با ادامه مي ترجيح
در پـژوهش   نيز) 1395(و شكفته گوهري و صادقي ) 1395(زاده  التجائي و عزيز. ندكنرا بيشتر 

رفـتن سـن ازدواج    عنوان عواملي كـه در بـاال   به، خود به تورم و بيكاري و عدم اطمينان به آينده
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نيز در پژوهش خود عامل اقتصـادي را  ) 2017(كلوديا گيست . اند ند، اشاره كردها دختران دخيل
  .مريكا مؤثر استاان در اروپا و كه در افزايش سن ازدواج دختر دانند مييكي از عواملي 

عالوه، فشار به دختران جوان براي ازدواج از سوي خانواده و سـرزنش و تحقيـر آنـان و در     به
كننـده در   انگاري نظر دختر نيـز در ميـان دختـران جوانـان شـركت      برخي موارد تحكم و ناديده

. نيز منطبق اسـت  )2013( داگالس و اين يافته با پژوهش وانگ. پژوهش حاضر ديده شده است
زنـان   بـه  چينـي  سـنتي  هـاي  خـانواده  اجتماعي هاي ارزش دهد مي اين پژوهش نشانهاي  يافته

زاده و  همچنين پژوهش ايمـان . آورند مي فشار فرزند داشتن و ازدواج مجرد باالي سي سال براي
تـأخر ازدواج  رات سـختگيري والـدين بـر    يثتأ نيز) 1394(پور و تقوي  و محمد) 1396(همكاران 

  .دختران را يادآور شده است

  گر شرايط مداخله
 ايفا را ترمز نقش راهكارها تحقق در كه دارند وجود اي مداخله شرايط اي، زمينه شرايط مقابل در
دهنـده و در مـواقعي    كننده، تغييـر  گر نقش تشديد شرايط مداخله ،واقع در]. 61، ص5[ كنند مي

گر نوعي دليل تشديد اين پديـده   كند كه در اينجا شرايط مداخله پديده را ايفا مي ةكنند هم كند
كـردن   هـاي هنجـاري در فـراهم    چشمي فرهنگ سخت و چشم و هم. دهند وضوح نشان مي را به

 ةدر نظري) 1949(طور كه دوزنبري  همان. دارددر حركت به سمت ازدواج را جهيزيه نقش ترمز 
و ايـن امـر در چشـم و    ] 3[ مصرف اشاره كرده است، مصرف افراد تابعي از مصرف ديگران است

يك «پژوهش  ةهمچنين اظهارات سوژ. شود وفور ديده مي كردن جهيزيه به هاي فراهم چشمي هم
كنه، چون پولي براي خريدن  اي دخترشون رو رد ميهشناسم كه پدرشون خواستگار خانواده مي

ثير آن أگر بودن وضعيت نامناسب اقتصادي و تـ  مداخلهة دهند ، نشان»رهآ بهونه ميجهزيه نداره، 
انتخـاب عقالنـي كلمـن     ةاين يافته منطبق بـا نظريـ  . مستقيم است بر روند ازدواج به صورت غير

بـا توجـه بـه اينكـه در پـي       و كننـد  مـي  رفتـار  ها عاقالنـه  است كه مطابق با آن انسان) 1377(
هـا داشـته    دهند كـه سـود بيشـتري بـراي آن     مي ند، رفتاري را انجاما فردي منافع كردن حداكثر

گـذاري   رابطه را نوعي سرمايه سيال مدرن ةنيز معتقد است مردم در جامع) 1387(باومن . باشد
و در اين رابطه در پي دسـتيابي   كنند ميو به داليل سوداگرايانه با ديگران رابطه برقرار  دانند مي

همچنـين، احسـاس رهـايي و آزادي حاصـل از دوري از خـانواده و تنهـايي در       . به سود هسـتند 
هـاي دختـران بـر     گـر در انگيـزه   شهري به دور از محل سـكونت و خـانواده نيـز نقشـي مداخلـه     

  .دادن تجرد داشته است ادامه
با توجه به خط داستان موضوع و جهان معنايي دختران مجرد اين پژوهش، استراتژي بيشتر 

دخترانـي كـه از   . رابطه با جـنس مخـالف و انتخـاب سـبك زنـدگي مـدرن و غربـي اسـت        آنان 
گويند و مـادامي كـه    مي سبك زندگي غربي ةشدن نيازهاي خود با جنس مخالف و تجرب برآورده
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عنـوان   چنين سبكي را براي زندگي انتخاب كنند شكسـت واقعـي را نهـاد خـانواده و ازدواج بـه     
نيز در پژوهش خـود  ) 2016(كالني كرامت . كنند مي خانواده تجربهساز  نقشي اجتماعي و بنيان

به اين نتيجه رسيدند كه برتري نگرش منفي به ازدواج بر نگرش مثبـت و روابـط قبـل از ازدواج    
كند  مي عشق سيال به اين امر اشاره ةدر نظري) 1387(باومن . شود مي باعث افزايش سن ازدواج

قيـد بـه منظـور     كه به معناي پيوندهاي سسـت و بـي   ،شق راو پيوندهاي سست و سياليت در ع
  . داند مي مدرنة ، از خصوصيات جامعاست دستيابي به فوايد يك رابطه به دور از مشكالتش

پيامـدهايي كـه    ؛پـردازيم  مي رفتن سن ازدواج در پايان اين داستان به پيامدهاي تجرد و باال
چه سـن ازدواج بـاالتر    هر. تن سن در دختران استرف ترس و وسواس با باالهاي  حاكي از اختالل

نـوعي   ل و بـه  ئاهاي شكست در ازدواج، سختي در انتخاب فـرد ايـد   جمود ناشي از ترس ،رود مي
انگيزگـي و   و حاصلش بـي  شود ميخستگي از پذيرش مسئوليت خانوادگي در اين دختران ايجاد 

 ن و عدم رغبت به ازدواج در ميان دختـران تأثير افزايش سن در به تأخير انداخت. است طلبي انزوا
بـه   در پايان اين پژوهش قصد داريم صـرفاً ]. 9؛ 8[ ها نيز به اثبات رسيده است در ساير پژوهش

اجتمـاعي   ةيـك مسـئل   منزلـة  توانـد بـه   مـي  رفتن سن ازدواج باال ةپديد: اين موضوع اشاره كنيم
و با همتي دلسوزانه از نهادهاي فرهنگي جامعه به جد خواسته شود خيل عظيمـي   ودش  شناخته
ن جامعه را با فهمي همدالنه دريابند و با شناخت مفاهيم جديد اين مسئله و به كمـك  ااز مجرد

  .ندكننهادهاي دانشگاهي در حل آن دلسوزانه اقدام 
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