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Background & Purpose

Refusal to marry causes population imbalance, low fertility, abnormal
behavior, disenfranchisement, increased social harm, loss of opportunities,
and physical and psychological consequences. The study of internal and
external studies in the field of definitive celibacy has shown different and
sometimes different views in this field;
Zarean (2018) showed Singles divide single life into harmful and
enjoyable forms, and the enjoyable form of single life is one of the reasons
in delaying marriage (Zarean, 2018: 99). Modarresi Yazdi et al. (2017) in
examining the causes of social isolation of single girls showed The social
isolation of single girls is relatively high (Modarresi et al., 2017: 133-137).
Hosseini and Izadi (2016) found; Despite the differences in the causes of
celibacy (voluntary and involuntary), most definite persons of celibacy
have dual feelings of celibacy; on the one hand, they are satisfied with the
independence and freedom resulting from celibacy; On the other hand, they
feel lonely and advise others to get married (Hosseini et al; 2016: 55-63).
Chaboki (2016) has identified three central categories: an idealistic
view of marriage, a change in view of girls' position in the family, and
social conditions that reduce the attraction of marriage are among the
reasons for the spread of definite celibacy (Chaboki, 2016: 102-119).
Awosan and Hardy (2017) showed that there are different about
development and perpetuation of romantic relationships and definite
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celibacy that are related to the social, historical and cultural contexts of
individuals (Awosan & Hardy, 2017: 463-469).
Adamczyk (2016) considers the promotion of individual lifestyle and
new demographic pattern as effective factors in reducing marriage.
According to him, while traditional norms forced people in society,
especially girls, to marry, but new norms do not impose them to marry
(Adamczyk, 2016: 22-24).
Yu (2016) showed; The pattern of delayed marriage is increasing in
South Korea among those born after 1970 who turned 45 in 2016 (Yoo,
2016: 1045-1075). Ntoimo and Abanieh (2014) found; Economic
independence and empowerment, individual preferences of spouse choice,
family factors, cultural beliefs and higher education have been factors in
girls' reluctance to marry in Nigeria (Ntoimo & Abanihe, 2014: 390-395).
Given the aforementioned effects of definite celibacy, as well as the
different reasons for this phenomenon from the perspective of many
researchers, it seems that examining the consequences of this phenomenon
from the perspective of experienced people as people who have qualified
themselves, can be in charge of reduce regular injuries and prevent
overgrowth.

Method
The present study was conducted by using a qualitative method and
qualitative content analysis was used to analyze the data. Qualitative
content analysis is the same as content analysis or in fact theme analysis
(Neondorf, 2016: 78). The respondents were 23 single girls over 45 years
who were selected using purposive sampling. In the data analysis process,
the method of inductive qualitative content analysis was considered.
Coding and analysis of research data was performed in the platform of
MAXQDA2020 software. Kappa agreement coefficient was used to
calculate the reliability and for the validity of the research, review of
studies, parallel data acquisition technique and data analysis were used. In
addition, members' validation technique was used to validate the research
findings.

Results
The consequences of celibacy were definite in the form of the
following:
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Giving up the idea of marriage: Increasing the age of marriage is the
kind that has left girls with despair and abandonment of marriage.
Vulnerability to loneliness: Lack of security, fear of the coming years,
premature physical incapacity, feelings of inadequacy and dissatisfaction
were some of the obvious examples of loneliness.
The rhetoric of past regrets: the regret of lost opportunities, the loss of
the opportunity to become a mother, the feeling of being overwhelmed, etc.
were the regrets of single girls.
The stigma of celibacy: Attributing objections and obscene labels like
a furry girl, along with the sarcasm and ridicule of those around you, leads
to the stigma of celibacy.
Social helplessness: Single girls experience more discrimination than
single boys, which leads to girls' social helplessness.

Conclusion
Although the phenomenon of definite celibacy arises from different
contextual, causal and structural conditions and contexts that may have
differences among girls, but this phenomenon has the same consequences
for individuals in the target community. The results of the study showed;
Abandoning the thought of marriage, the vulnerability of loneliness, the
rhetoric of past regrets, the stigma of celibacy and social helplessness as
definite consequences of celibacy can cause frustration, feelings of
weakness and helplessness for singles, and spread general depression and
anxiety in society. Considering the field observations of researchers and
the results of previous domestic and foreign studies, it seems that the
consequences of definite celibacy will become more apparent with
increasing age of singles, and these people in various fields such as; Social,
medical, etc. in next future years will need more care and the burden of
health and social care will increase, so it is necessary for trustees to take
measures to reduce the consequences of definite celibacy from one hand
and prevent definite celibacy on the other, As part of such arrangements,
the following suggestions are propose;
1. Prevent the abandonment of the idea of marriage through the public
media with a focus on the value of marriage and provide the necessary
incentives to married people.
2. Facilitate the grounds for accepting custody of orphaned children by
single girls in order to reduce the rhetoric of maternal regret and also to
create grounds for the growth and excellence of orphaned children.

The Journal of Woman and Family Studies (2022) Vol. 10, No. 1, Ser. 24, pp. 10-35

13
13

3. Simultaneous culture building in the field of reducing the stigma of
celibacy on the one hand and avoiding the transformation of definite
celibacy as a kind of lifestyle on the other hand.
4. Reduce the social helplessness of single girls and reduce the feeling
of despair and helplessness of life in society in order to have a desirable
life as a cultural view.
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چکیده

تاریخ دریافت۱۴۰۰/۰۷/۱۷ :
تاریخ پذیرش۱۴۰۰/۱۲/۰۱ :

تجرد قطعی به وضعیتی اطالق میشود که دختران تا  ۴۵سالگی موفق به ازدواج نشده و از تشکیل

نوع مقاله :پژوهشی اصیل

خانواده بازمیمانند ،این پدیده پیامدهای اجتماعی و فردی زیادی از جمله؛ کاهش تعداد موالید،
کاهش نرخ رشد جمعیت ،عدم جایگزینی نسلی ،تنهایی و… دربردارد که نیازمند بررسی و توجه
جدی است .از همین رو مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به بررسی
پیامدهای ناشی از تجرد قطعی براساس تجربه زیسته این دختران پرداخته است .مشارکتکنندگان
 ۲۳نفر از دختران مجرد قطعی بودند که بااستفاده از نمونهگیری هدفمند انتخابشدند .مصاحبه
با این افراد تا رسیدن به اشباع نظری و کشف مضامین اصلی پژوهش ادامه یافت .دادهها با استفاده
از نرمافزار  ۲0۲0MAXQDAتحلیل شدند .جهت اعتبارپذیری دادهها از مرور مطالعات و

واژگان کلیدی
تحلیل محتوای کیفی ،نرمافزار
 ،MAXQDAتجرد قطعی،
ضریب توافق کاپا ،نمونهگیری
هدفمند.

تکنیک کسب اطالعات موازی و تثلیث ،ارائه تحلیلهای دادهای و برای کسب پایایی ،از ضریب
توافق کاپا استفاده گردید که با مقدار  0/۷۸پایایی تأیید قرار شد .نتایج پژوهش نشان داد تجرد
قطعی منجر به پیامدهای ناخواستهای میشود که کلیت جامعه را به طور اعم و افراد جامعه هدف
را بهطور اخص با مشکالت عدیدهای مواجهمیسازد .مضامین اصلی پیامدهای تجرد قطعی
شامل؛ رهاکردن تفکر ازدواج ،آسیبپذیری تنهایی ،واگو یه حسرتهای گذشته ،داغ ننگ ناشی
از تجرد و درماندگی اجتماعی بود .هریک از این پیامدها میتوانند بهعنوان یک آسیب اجتماعی
مطرحشوند؛ بنابراین نیاز به سیاستگذاری اجتماعی مناسب در زمینه کاهش تجرد قطعی
بیشازپیش احساس میشود.

ارجاع به مقاله:
طالب پور ،اکبر و بیرانوند ،معصومه .)۱۴۰۱( .مطالعه کیفی پیامدهای تجرد قطعی دختران .مطالعات زن و خانواده،
doi: 10.22051/JWFS.2022.38040.2783 .۱۰-۳5 ،)۱( ۱۰
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مقدمه
با گذر زمان و تحوالت ساختاری جامعه و همچنین تغییرات اساسی اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
ایجاد شده عصر مدرن ،الگوهای سن ازدواج دگرگون شده ،و شاهد پدیدههایی همچون؛ جوانانی که
فرصت ازدواج نیافتهاند ،جوانانی که به دلیل سنن غلط اجتماعی خانهنشین شدهاند و جوانانی که آگاهانه
و عامدانه مدت زیادی از عمر خود را مجرد میمانند ،هستیم (آزاد ارمکی.)۱0۲: ۱۳۸۶ ،

داگالس )2010( 1زنانی را مجرد قطعی در نظرگرفتهاست از سن متناسب ازدواج عبور کردهاند ،در

فرهنگ آ کسفورد نیز تجرد قطعی زنان شامل زنان مسنی میشود که سن مناسب ازدواج را پشت سر
گذاشتهاند ،بااینحال سن تجرد قطعی در زنان و مردان در فرهنگها و جوامع مختلف تفاوتهایی دارد
و حتی برخی پا را فراتر از این گذاشته و از بیمعنا و مفهوم بودن تجرد قطعی بحث نمودهاند .هرچند در
ایران باتوجهبه تعاریف و برداشتهای مختلف ،شروع سن تجرد قطعی دختران بین  ۴0تا  ۵0سال در
نظر گرفته میشود اما بهطورکلی تجرد قطعی وضعیتی است که احتمال ازدواج افراد پس از سن خاص
وجود نداشته باشد و این شاخص معرف کسانی است که تقریبا هرگز ازدواج نمیکنند؛ دامنه سنی تجرد
قطعی برای زنان  ۴۵سال و برای مردان حدود  ۴۹سالگی است .افزایش سن ازدواج و بروز تجرد قطعی
در جامعه ،ناشی از مشکالتی است که درنتیجه تغییرات کالن در سطح جامعه پدیدآمده است و نه فقط
در ایران ،بلکه در کشورهای توسعهیافته نیز مشاهده شدهاست .براساس دادههای آخرین سرشماری مرکز
آمار ایران تجرد قطعی زنان در سالهای  ،۱۳۴۵از ( )0/۸۴تا  )۱/۱۹( ،۱۳۷۵روند رو به افزایشی داشته
و در سال  ۱۳۹۵به ( )۳/۷۳و به بیش از سه برابر رسیده است ،همچنین آمارهای رسمی نشانمیدهند
تا اواسط سال  ۱۴00شمسی حدود  ۵درصد از زنان و  ۴درصد از مردان کشور به تجرد قطعی رسیدهاند
(درگاه سازمان آمار ایران.)۱۳۹۵ ،
تأخیر در آن ،اغلب موجب نامتعادلشدن جمعیت ،کاهش باروری ،نابهنجاریهای رفتاری،
گسترش آسیبهای اجتماعی ،ازدسترفتن فرصتها و عارضههای جسمی و روانی خاصی در افراد
جامعه میگردد .در حال حاضر تأخیر در سن ازدواج نه بهعنوان یک مسئله شخصی بلکه بهعنوان یک
مسئله اجتماعی مطرح شدهاست و پدیده تجرد بهصورت یک مشکل عمومی درآمدهاست که
خانوادههای ایرانی با آن روبهرو هستند (اسکندری چراتی.)۱0:۱۳۸۷ ،
بررسی علل تجرد قطعی دختران  45سال به باال ،نقش تغییرات ارزشي در سطوح فردی ،تغییر
جایگاه دختران در خانواده ،و تغییر شرایط اجتماعی در جهت کاهش جاذبه ازدواج را نشانمیدهد.
ارزشمندشدن تحصیالت و اهمیت استقالل و آزادی زنان ،ترس از تشکیل خانواده بهخاطر احتمال
خیانت مرد ،طالق و یا محدودشدن فعالیتهای اجتماعی ،رضایت از زندگی مجردی از مواردی است
که حاکی از این امر هست که ارزشهای تعیینکننده ازدواج از ارزشهای سنتی و اسالمی فاصله گرفته
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و به انگارههای آرمانگرایانه تغییر مسیر دادهاست ،بهزعم رونالد اینگلهارت 1جریان تغییر ارزشها به
دلیل توجه و تمرکز زنان به مباحث ماورای تأمین اقتصادی و ارزشهای مادی صرف رخدادهاست .با
عنایت به این امر توجه صرف به پدیده تجرد قطعی بدون توجه به جریان تغییر ارزشها در جامعه راه به
جایی نخواهد برد.
الزم است عالوه بر علل تجرد قطعی ،به پیامدهای این پدیده نیز توجه جدی شود تا روندهای آتی
تغییرات در جامعه مشخص شود .بدیهی است که پیامدهای پدیده تجرد قطعی نیازمند بررسی بیشتری
هست .این پدیده بهعنوان یک آسیب اجتماعی دارای عوارضی مانند غم ،افسردگی ،بیانگیزگی ،بی-
هدفی و احساس محرومیت ،و تغییر الگوی باروری و کاهش رشد جمعیت و ازبینرفتن تعادل هرم
جمعیتی و در نتیجه پیری جمعیت برای جامعه هست .باتوجهبه پیامدهای منفی پدیده تجرد قطعی برای
دختران ،بررسی پیامدهای این پدیده از دیدگاه افراد دارای تجربه زیسته با استفاده از رویکرد کیفی حائز
اهمیت دوچندانی بوده و میتواند به متولیان امر در زمینه کاهش آسیبهای مترتب بر این پدیده از یک
سو و پیشگیری از افزایش پدیده موردنظر از سوی دیگر کمککند.
باتوجهبه هرم جمعیتی کشور و پنجره جمعیتی که در حال بستهشدن قراردارد و همچنین توجه به رشد
بسیار باالی سالمندی در ایران ،رسیدن به یک الگوی بومی کاهش آسیبهای فردی و اجتماعی در این
زمینه میتواند بخشی از دغدغههای موجود در این زمینه را تحت پوشش قرار دهد .پرواضح است که
پیامدهای تجرد قطعی درحالحاضر بهسان کوه یخ شناوری در بین سایر مسائل و پدیدههای اجتماعی
در ایران است که درحالحاضر ما قادر به مشاهده بخش بسیار کوچکی از این معضل هستیم .در سال
های آتی بخش های بیشتری از مشکالت این پدیده قابلیت مشاهده پیداخواهدنمود ،از منظر جامعه
شناسی پیامدهای پدیدههایی از جنس تجرد قطعی سالیان درازی زمان میبرد تا خود را بهطور ملموس
در افراد و جامعه نشان دهند و چنین پدیده هایی به محض وقوع پیامدهای خود را نشان نمیدهند بلکه
در بلندمدت افراد و جامعه متوجه مسائل مرتبط باآن میشوند .از همین رو ،مطالعه حاضر به بررسی
پیامدهای تجرد قطعی با روش تحلیل محتوای کیفی و بااستفاده از نرمافزار MAXQDA2020
پرداختهاست تا از این طریق پیامدهای فعلی و آتی این پدیده را بشناسد و درحقیقت راهکارهایی از دو
منظر ارائه شوند؛ از یک سو این راهکارها معطوف به کاهش تجرد قطعی علیالخصوص در میان زنان
جامعه شود و از سوی دیگر به کاهش آسیبهای برآمده از تجرد قطعی در شرایط فعلی و برنامهریزی
آتی بهمنظور کاهش چنین آسیبهایی در آینده شوند.

.Ingelhardt
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
بر اساس نظریه آنومی امیل دورکیم ،بهوجودآمدن مسئله اجتماعی مثل تأخیر در ازدواج جوانان،
ناشی از تضعیف هنجارهای اجتماعی است .وقتی تغییرات ساختاری ناشی از پیشرفت و پسرفت سریع
اقتصاد ،یک ساخت هنجارمند را بههمبریزد و امیال از قید هنجارها آزادشوند و منابع اقتصادی اجتماعی
براي پاسخ به خواهشها محدود باشد و رقابت برای رسیدن به اهداف دستنیافتنی افزایش یابد ،فرد
نمیداند که نمیتواند به هر خواهش دست یابد و لذت در رقابت است و هدف دستنیافتنی میشود در
نتیجه کوششها افزایش مییابد و نتیجه کمتري حاصل میشود (سخاوت.)67 :1377،

ویلیام گود 1مبنای بسیاری از مباحث تحول خانواده را سن ازدواج تلقی کردهاست .بهزعم وی

مدرنیزاسیون از منظر فردی و اجتماعی زمان ازدواج را به تأخیر میاندازد .البته گود به عواملی همچون؛
گسترش فرصتهای تحصیلی دختران و افزایش حضور در جامعه ،تحوالت نیروی کار و مشاغل،
اشتغال زنان و شهرنشینی در این فرایند اشاره نموده است .از منظر او ازدواج بین شهرنشینان ،بهخاطر
شیوه زندگی متفاوت و همچنین کنترل اجتماعی ضعیفتر ،در مقایسه با مناطق روستایی ،با تأخیر انجام
میشود (گود؛ 1963؛ .)120

از منظر بکر 2الزم است ازدواج بهسان یک کاال از منظر عرضه و تقاضا بررسی شود .از دید وی ،زن

و مرد ،شایستگی ،توانمندی و ویژگیهای خاصی دارند که میتوانند این خصوصیات و و یژگیها را
بهطرف مقابل عرضه کنند ،بهنحویکه قابلیتها ،شایستگیها و مهارتهای افراد برای طرف مقابل
جاذبه داشته باشد .در چنین وضعیتی ،زن و مرد به عرصه معامله مشترک واردمیشوند و با عقد قرارداد
درراستای افزایش همافزایی مشترک به بیشترین سطح رساندن میزان بهرهوری خود تالشمیکنند.
برایناساس ،افراد ،زمانی به فکر ازدواج میافتند که به این باور برسند که در صورت ازدواج ،منافع کسب
شده برای آنان بیشتر از زمان تجرد خواهد بود (بکر؛.)93 ،1976

دیکسون 3در باب الگوی ازدواج ،بر اهمیت سه متغیر؛ دسترسی ،4امکان 5و تمایل 6تأکید دارد.

دسترسی با استفاده از تطابق سنی  -جنسی افراد در آستانه ازدواج و روشهای انتخاب همسر تعیین
میشود ،امکان وضعیت اجتماعی و اقتصادی را دربرمیگیرد که جهت تشکیل خانواده ضروری است و
در نهایت از تمایل بهعنوان فشار اجتماعی یادمیشود .این فشار نهتنها پاداش اجتماعی همچون :مهر و
عطوفت ،پذیرش اجتماعی و کمک اقتصادی را شامل میشود ،بلکه مجازات اجتماعی را از قبیل؛
انزوای اجتماعی ،داغ ننگ بیفرزندی یا تجرد قطعی دنبال دارد (کریمی.)42:1388 ،
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برگ کراس 1و همکاران ( )2004توانمندی اقتصادی زنان را از دالیل مهم به تعویق افتادن ازدواج

زنان و یا انصراف آنها از ازدواج تلقی نمودهاند .فرگوسن )2000( 2نیز افزایش فرصتهای اقتصادي و
استقالل شغلی زنان را سبب عدم تمایل زنان به ازدواج میداند .همچنین نظریهپردازان دیگری در این

حوزه همچون یوشیده 3نابرابريهاي جنسیتی مانند سایر اشکال نابرابری قدرت در ساختار اجتماعي و
فرهنگي ،را بهعنوان علت اصلي افزایش تجرد زنان محسوبنمودهاند (یوشیده2017 ،؛ .)10البته چنین
استداللهایی بیشتر توسط فمینیستها به کار برده شده است .چنین نظریههایی بر گرایش به فردگرایی و
سکوالریسم و فاصلهگرفتن از سنتها تأکید دارند.

آدامزیک )2016( 4نیز ترویج سبك زندگی فردی و الگوی جدید جمعیتی ،را از جمله عوامل مؤثر

بر کاهش ازدواج میداند بهزعم وی درحالیکه هنجارهای سنتی ،افراد جامعه بهو یژه دختران را وادار به
ازدواج میکرد ،هنجارهای جدید چنین قیودی را به افراد جامعه تحمیل نکرده و بر اصل آزادی افراد در
شئون مختلف زندگی خود از جمله ازدواج تأکیددارند (آدامزیک؛ 2016؛ .)24-22
بررسی سابقه موضوع موردمطالعه نشانمیدهد مطالعات داخلی و خارجی چندی در ارتباط با
موضوع موردمطالعه انجام شده است که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
زارعان ( )1397در پژوهشی کیفی به بررسی اکتشافی دالیل تأخیر در سن ازدواج از دیدگاه دختران
دانشجوی شهر تهران پرداخت .نتایج پژوهش وی نشانمیدهد که شرکتکنندگان زندگی مجردی را در
دو قالب؛ آسیبزا و لذتبخش درنظرمیگیرند .برایناساس ،علت تأخیر در ازدواج دختران مجرد در دو
مفهوم اصلی «مناسبت درونی» و «مناسبت بیرونی» نهفته است.
مدرسی یزدی و همکاران ( )1396در یک پژوهش پیمایشی با علل انزوای اجتماعی دختران مجرد
به این نتیجه رسیدند که میزان متوسط انزوای اجتماعی در بین افراد با تجرد قطعی  63/09درصد است
و این مقدار نشاندهنده درجه انزوای بهنسبت زیاد در بین دختران مجرد هست.
قادرزاده و همکاران ( )1396در پژوهشی کیف و با رویکرد نظریه زمینهای ،تجربه زیسته دختران
مجرد شهر ایوان ،را موردمطالعه قرار دادند و دریافتند تثبیت عوامل پذیرفتهشده ازدواج در قالب نهاد
حمایتی ،جنسیتیشدن فضای عمومی و تقدیرگرایی در تجرد دختران مؤثر هستند .بر این مبنا
محدودیتهای پذیرفته شده بهسان شرایط تسهیلگر و بازنمایی وابستگی رسانهای بهعنوان شرایط
مداخلهگر عمل میکنند.
حسینی و ایزدی ( )1395در یک پژوهش کیفی و بهمنظور پاسخ به سؤال پدیدارشناسی تجربه زیسته
زنان مجرد باالی  35سال شهر تهران نشان دادند؛ علیرغم تفاوت در علل خودخواسته یا ناخواسته تجرد
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اکثریت دختران احساسات دوگانهای نسبت به تجرد دارند ،بهنحویکه از یک سو از آزادی ناشی از تجرد
راضی هستند ،اما از دیگر سو احساس تنهایی نموده و دیگران را به ازدواج توصیه میکنند.
چابکی ( )1395در پژوهشی کیفی و با مسئله روایت دختران  45سال به باالی شهر تهران از علل
تجرد قطعی ،داده ها و مفاهیم تجرد قطعی را در نه مقوله جای داد ،این مقوالت در قالب سه مقوله
محوری :نگاه آرمان گرایانه به ازدواج ،تغییر نگاه درباره جایگاه دختران در خانواده و شرایط اجتماعی
کاهنده جاذبه ازدواج طبقهبندی شدهاند که باتوجهبه مقوالت محوری ،مقوله هستهای «آرمانگرایی
برخاسته از ارزشهای فرامادی» شکلگرفته است.
ُآوسان و هاردی )2017( 1در یک پژوهش کیفی درباره مسئله کاهش ازدواجهای سیاهپوستان و ظهور
سیاهپوستانی که هرگز ازدواجنکردهاند با استفاده از چارچوبی یکپارچه از زنگرایی آفریقا و تعاملگرایی
نمادین در قالب پدیدارشناسی هرمنوتیک کیفی ،از مصاحبههای جامع فردی برای بررسی تجربیات 26
مرد و زن سیاهپوست  25تا  35سال هرگز ازدواجنکرده استفاده کردند .نتایج پژوهش نشان داد احساسات
متفاوتی از تجربیات زندگی شرکت کنندگان در توسعه و پایداری روابط عاشقانه وجوددارد و همچنین
پیامدهای بالینی لزوم حضور مؤثر در روابط و تجربیات عاشقانه سیاهپوستان را در زمینههای اجتماعی،
تاریخی و فرهنگی آنها را نشان دادند.

یو )2016( 2در بررسی روند تأخیر در ازدواج در میان زنان در کشور کره با انتخاب پنج کوهورت

پنجساله از زنان متولدشده بین سالهای  1916تا  1985تغییرات نسبت تجرد را بررسی کرد .یو نشان داد
که نسبت افراد هرگز ازدواجنکرده در سن  35و  39سالگی ،در کوهورتهای جدیدتر بسیار افزایشیافته
و دو الگوی متمایز تأخیر در ازدواج در میان نسلهای موردمطالعه قابلمشاهده است که الگوی اول در
بین نسلهای متولد  1930و اوایل دهه  1940که مدام در معرض تحوالت سیاسی پیدرپی مانند جنگ
جهانی و جنگ کره بودهاند ،مشاهده میشود و الگوی دوم ،تأخیر در ازدواج در بین متولدان بعد از سال
 1970هست که نسبت هرگز ازدواجنکردههای آنها در  45سالگی در حال گسترش و افزایش هست.

نتویموه و ابانیهه )2014( 3در مطالعهای با انجام  27مصاحبه عمیق با زنان  30سال به باالی هرگز

ازدواجنکرده در نیجریه ،دریافتند که استقالل و توانمندی اقتصادی و همچنین ترجیحات فرد در انتخاب
همسر و نیز تجربیات زناشویی زنان متأهل ،عوامل خانوادگي ،باورهاي فرهنگي ،و تحصیالت باال از
عواملی هستند که موجب عدم گرایش دختران به ازدواج شده است.
پارکر 4و همکارانش ( )2014در مطالعهای پیمایشی در آمریکا با سؤال بررسی افزایش تأخیر در
ازدواج افراد  25سال و بیشتر دریافتند که طی سالهای ( )1960-2012درصد تجرد در میان مردان
۲۵ساله و بیشتر از  10درصد به  23درصد و در میان زنان از  8درصد به  17درصد افزایشیافته و اختالف
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سنی زیادی نیز بین مردان و زنان ایجاد شده است .در بین چهار گروه سفیدپوست ،سیاهپوست ،آسیایی
و اسپانیاییزبان ،بیشترین افزایش درصد تجرد به سیاهان مربوط بوده است.
ماایترا )2004( 1با مطالعهای در خصوص نقش عوامل اقتصادي و اجتماعي بر سن ازدواج در نپال
نشان داد نوسازي با تغییر عقاید و ارزشهای افراد ،افزایش سطح تحصیالت و ارتقای موقعیت زنان بر
ازدواج و تشکیل خانواده مؤثر بودهاست.
در جمعبندی کلی باتوجه به مبانی نظری و پیشینه مطرح شده ،میتوان گفت ازدواج و یا عدم ازدواج
تحتتأثیر عوامل ساختاری و بیرونی از یک سو و عوامل فردی و درونی از سوی دیگر است که به طور
معمول برآیند این عوامل ،تعیینکننده زمان ازدواج و چگونگی وضعیت زناشویی در جامعه خواهد بود.
بدیهی است در بررسی این عوامل متذکر شویم که عوامل ساختاری از اختیار و کنترل فرد خارج هستند
اما عوامل فردی و درونی بیشتر در اختیار فرد قرار دهند ،اما همواره یک هماهنگی بین عوامل ساختاری
و فردی وجود دارد که راهنمای افراد در ازواج و یا عدم ازدواج محسوب میشود .همچنین مرور پژوهش-
ها و نظریات پیشین مرتبط با موضوع پژوهشی حاضر نشانمیدهد پژوهشهای مذکور عموما دررابطهبا
عوامل مؤثر بر تأخیر در سن ازدواج انجام گرفتهاند و پیامدهای پدیده تجرد قطعی تاکنون آنگونه که
بایدوشاید موردمطالعه قرار نگرفته است .عالوه بر این ،بیشتر پژوهشهای پیشین به روش پیمایشی انجام
گرفتهاند ،اما در پژوهش حاضر هدف آن بودهاست که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی معانی
ذهنی مجردان قطعی مورد واکاوی و تحلیل کیفی قرارگرفته و بهدنبال کشف پیامدهای این پدیده و
چگونگی تأثیر آن نیز باشیم؛ بنابراین پژوهش حاضر از دو منظر؛ کشف معانی ذهنی افراد موردمطالعه
با استفاده از روش کیفی و بررسی پیامدهای پدیده تجرد قطعی بهجای تأکید بر عوامل ایجادکننده این
پدیده ،نسبت به پژوهشهای پیشین ارجحیت یافتهاست.

روششناسی پژوهش
در پژوهش حاضر از روش کیفی استفاده شدهاست و بهمنظور تحلیل دادهها از تحلیل محتوای
کیفی 2برای مطالعه پیامدهای تجرد قطعی دختران باالی  45سال استفاده شده است .معموال وقتی از
تحلیل محتوا بهعنوان یک روش نامبرده میشود ،تحلیل محتوای کمی مدنظر قرار میگیرد ،اما زمانی که
در تحلیل دادهها به آن اشاره میشود ،منظور تحلیل محتوای کیفی است که بهگونهای همان تحلیل
مضمون یا در حقیقت تحلیل تم است (نئوندورف3؛ .)78 :2016در پژوهش حاضر نیز همان معنای
تحلیل تم از تحلیل محتوای کیفی مدنظر قرار گرفته است.
در واقع تحقیق حاضر تالشی براي توصیف غیر کمی از موقعیتها ،حوادث و تالشی برای ارائه
تعبیر و تفسیر معانی موردنظر جامعه هدف در موقعیتهای طبیعی بوده و عبارت بهتر در این تحقیق
1

. Maitra
. Qualitative Content Analyses
3
. Neondorf
2
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نگاه امیک 1به پدیده تجرد قطعي وجود داشته است تا مقوالت فکری گروه مورد پژوهش برای توصیف
نگرش و رفتارهایشان مورد تأیید قرار گیرد و پیامدهای ناشی از این رفتارها بررسی شود .افراد موردمطالعه
 23نفر از دختران مجردی بودند که باالی  45سال سن داشتند که با استفاده از نمونهگیری هدفمند
انتخاب شدند .مشخصات مشارکتکنندگان با اسامی مستعار آورده شده است:
جدول  .1مشخصات مشارکتکنندگان با اسامی مستعار
ردیف

نام

سن

میزان تحصیالت

شغل

1

مینا

45

لیسانس

کارمند

2

فریده

50

ابتدایی

خانهدار

3

کبری

45

لیسانس

پرستار

4

مریم

47

فوقلیسانس

کارمند

5

شهپر

57

سیکل

خانهدار

6

سکینه

65

ابتدایی

خانهدار

7

زهرا

47

دیپلم

کارگر

8

اسماء

45

سیکل

خانهدار

9

شهناز

45

سیکل

فروشنده

10

عصمت

45

سیکل

خانهدار

11

لیال

45

لیسانس

پرستار

12

آرزو

46

فوقلیسانس

روانشناس

13

فخری

48

فوقلیسانس

پزشک

14

ستاره

48

لیسانس

کارمند

15

کبری

49

پنجم ابتدایی

خانهدار

16

صغری

49

پنجم ابتدایی

خانهدار

17

عفت

54

پنجم ابتدایی

خانهدار

18

پریچهره

55

سیکل

خانهدار

19

روحانگیز

57

فوقلیسانس

کارمند

20

زهرا

62

فوقلیسانس

معاون اداره

21

زینب

45

دیپلم

خانهدار

22

زیبا

63

بیسواد

خانهدار

23

شهال

52

دیپلم

خانهدار

فرایند استخراج دادهها جهت گردآوری نهایی و تحلیل تا رسیدن به اشباع نظری 2ادامه یافت .در
روند تحلیل دادهها روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی مدنظر قرارگرفتهاست .استفاده از رویکرد
استقرایی در تحلیل محتوای کیفی به این معناست که پژوهشگر قبل از شروع بررسی ،تعریف یا تعمیمی
را بهعنوان پیشفرض قرار ندارد .پژوهش با مطالعه متن مصاحبه آغاز شده و محقق ماحصل نتایج
استخراج شده را مورد تحلیل قرار داده و در نهایت نتیجهگیری میکند.
واحد متن در این پژوهش متن مصاحبه با افراد موردمطالعه بود .کدگذاری و تحلیل دادههای
پژوهش در قالب نرمافزار  MAXQDA2020انجام شد .پایایی 3بین کدگذاران اغلب بهمثابه مقیاسی
1

. Emic
.Theoretical Ssaturation
3
. Validity
2
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برای کیفیت پژوهش موردنظراست .در این مطالعه از ضریب توافق کاپا برای محاسبه پایایی استفادهشد.
برای محاسبه ضریب کاپا عالوه بر محقق اصلی که اقدام به کدگذاری اولیه میکند ،همکار دوم محقق
همان متن را بدون اطالع از کدهای او و جداگانه کدگذاری میکند .درصورتیکه کدهای این دو محقق
به هم نزدیک باشد ،نشاندهنده توافق باال بین این دو کدگذار است و پایایی را نشانمیدهد .یعنی،
ضریب کاپا بین  +1و  -1تغییر میکند که مقدار  +1به معنای توافق کامل بین کدگذاران و  -1به معنای
عدم توافق و مقدار صفر ناشی از شانس و تصادفی بودن توافق است.
) Pr (aنسبت واحدهایی که در مورد آنها بین ارزیابان توافق هست.
) Pr (eنسبت واحدهایی است که احتمال میرود توافق بین ارزیابان تصادفی باشد.
برایناساس ،کدهای مربوطه که قبال محقق کدگذاری کردهبود ،بهصورت تصادفی انتخاب و توسط
دو نفر از خبرگان مرتبط با این حوزه ارزیابی شد .ارزیابی در دو طبقه موافق و مخالف انجامگرفت؛ بدین
صورت که دو ستون ،موافق (با نظر محقق) و مخالف (با نظر محقق) در نظر گرفتهشد و درصد توافق
ارزیابان در مورد هر آیتم (کد) در سطرها محاسبهشده و درصد توافق بین ارزیابها در مورد طبقات در
ستونها محاسبه شد .در نهایت با استفاده از فرمول ضریب توافق کاپا ،مقدار کاپای بهدستآمده حدود
 0/78بود که حاکی از اعتبار قابلقبول و توافق بین کدگذاران است و نشان میدهد کدگذاری انجام شده
از پایایی کافی برخوردارهست .برای اعتبارپذیری پژوهش نیز از تئوریها و مرور مطالعات و از تکنیک
کسب اطالعات دقیق موازی و ارائه تحلیل دادهای و نتایج به اساتید و متخصصان امر و اخذ نظر آنان

استفاده شده است .عالوه بر این برای بررسی اعتبار یافتههای پژوهش با استفاده از تکنیک اعتبار اعضا1

نیز انجام شد اساس این تکنیک بر این فرض استوار است که نتایج پژوهش و تفاسیر محقق در اختیار
افراد موردمطالعه قرار میگیرد و آنها بر اساس این نتایج نظر خود را اعالم میکنند که آیا نتایج پژوهش
با دیدگاههای آنان همسو بوده است یا خیر؟

یافتهها
در این پژوهش با  23نفر از زنان مجرد ،مصاحبههای عمیق صورت گرفت ،بهمنظور رعایت اخالق
پژوهشی ،از بردن نام واقعی مصاحبهشوندگان اجتناب شد .نتایج حاصل از مصاحبهها نشان داد که
علیرغم تصور بسیاری از افراد جامعه ،باز ماندن از ازدواج صرفا از روی رضایت فردی نبوده و تمامي
مصاحبهها نشان دادند؛ شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه و مهمتر از آن شرایط ناهموار خانواده منجر
به اقدام افراد به زندگی مجردی اجباری میشود .در اینجا ابتدا یافتههای توصیفی به طور خالصه و در
ادامه نتایج حاصل از کدگذاری مورد بررسی قرار گرفتهاند؛ میانگین سن مصاحبهشوندگان  50سال بود

. Member Validity

1
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که نشاندهنده این موضوع است که احتمال ازدواج برای این زنان بسیار پایین است ،از طرفی احتمال و
امکان بارداری نیز از بسیاری از نمونهها پژوهش سلب شده است ،این امر برنامهریزی برای بچهدارشدن
و ایجاد خانواده موفق در نزد این افراد را با مشکالت جدی مواجه ساخته است.
بیشتر از نیمی از مصاحبهشوندگان ،یعنی  ۵۲درصد دارای تحصیالت دیپلم به باال و  ۳۹درصد
دارای تحصیالت دانشگاهی ،یعنی لیسانس و فوقلیسانس بودند ،دخترانی که دارای تحصیالت
دانشگاهی بودند ،بهواسطه اشتغال در مشاغل دولتی دارای حقوق ماهانه ثابت بودند ،و به لحاظ
مشکالت مالی نسبت به دیگر مصاحبهشوندگان مشکالت کمتری داشته و از استقالل مالی مطلوب
برخوردار بودند .نتایج پژوهش نشان داد پیامدهای تجرد قطعی شامل پنج مضمون اصلی؛ رهاکردن
تفکر ازدواج ،آسیبپذیری تنهایی ،واگویه حسرت گذشته ،داغ ننگ تجرد و درماندگی اجتماعی است
که شرایط شخصی و اجتماعی زیست این افراد را مورد تهدید قرار داده است و در سالهای آتی نیز در
صورت ادامه شرایط موجود قطعا تشدید خواهد شد در ادامه مضمونهای اصلی ،مقوالت کلی ،مقوالت
اولیه و مفاهیم پیامدهای تجرد قطعی ابتدا در قالب جدول شماره دو آورده است و در ادامه بهطور تفصیلی
مورد تحلیل قرار گرفتهاست.
جدول  .2مضامین اصلی ،مقوالت کلی ،مقوالت اولیه و مفاهیم اولیه پیامدهای تجرد قطعی
پیامدهای تجرد قطعی
مضامین اصلی

مقوالت کلی

مقوالت اولیه

مفاهیم ذهنی اولیه افراد موردمطالعه

کاهش یا عدم
تمایل به ازدواج

سختگیری با افزایش سن  -کاهش
فرصت ازدواج  -کاهش تمایل عاطفی
به ازدواج-

دیگه با وضعیتم کنار اومدم .االن دیگه دوست دارم
تنها باشم با کسی ارتباط نداشته باشم اون موقع که
وقتش بود نذاشتن االن دیگه فایده ای نداره

رهاکردن تفکر
ازدواج
تغییر در اولویت
های زندگی

پیدا کردن جایگزین عاطفی-
احساس رضایت از تجرد -ناامیدی از
ازدواج

احساس ناامنی

احساس ترس و اضطراب -ترس از
پیری -احساس گناه

آسیبپذیری
تنهایی

واگویه
حسرتهای
گذشته

تنهایی و
افسردگی

ناتوانی جسمی زودتر از موعد-
احساس نارضایتی از زندگی-
احساس کمبود در زندگی

مشغولیت
ذهنی

سرزنش خود -خیال پردازی در مورد
گذشته

ریاست توی خونه بابام از همه چیز برام مهمتر بود
حتی مادرم هم زیر نظر من اداره می شد رفت و آمد
خونمون با اجازه من انجام می شد االن هم اجازه
ازدواج برادرزاده هام با منه و عرصه مدیریتم بیشتر
شده و تقریبا وقت خالی ندارم همشون خیلی دوست
دارم و از اینکه خودم رو وقف اونها کردم لذت می برم
بعضی وقتها پیش خودم می گم اگر پدر و مادرم فوت
کنند چه بالیی به سرم می آید ،حتما برادر و خواهرام
خونه پدری رو می فروشند و من آواره می شم ،بدون
خونه ،تا کی می تونم کار کنم آینده ام هیچ تضمینی
حس می کنم افسرده شدم ،حوصله کسی و یا جایی
نداره اگر شیر آب خراب بشه کی درستش می کنه
رو ندارم ،مستقیم از سرکار میام خونه ،خونه کسی
اگر شب دزدی بیاد من چکار کنم
نمی رم بعضی وقتها کتاب می خونم و بعضی وقتها
فیلم می بینم پیامد مجرد برای من فقط تنهایی و
روزمرگی بوده است و زندگی پدر و مادرم و تاثیر اون
روی زندگیم که واقعا من قربانی اون شدم نذاشت
زندگی که دوست دارم برای خودم بسازم
االن موقعی است که می گم شاید اگر کم توقع تر بودم
و آدمها رو به دیده تحقیر نگاه می کردم می تونستم
یک خواستگار خوب رو به شوهر ایده آلم تبدیل کنم.
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داغ ننگ تجرد

درماندگی
اجتماعی

حسرت مادر
بودن و خانواده
داشتن

حسرت مادر شدن -نگاه حسرت آلود
به کودکان.

حسرت داشتن بچه و زندگی و شوهر به دلم مونده و
خواهد ماند چرا که االن دیگه از سن باروریم هم
گذشته.

انگ زنی به
دختران مجرد

کاهش منزلت اجتماعی دختران
مجرد -ایرادات ناروا -برچسب
ترشیده -نمایش متاهل بودن -نیش
و کنایه افراد

یعنی اینکه تو اگر شوهر نکردی یا مشکلی داری
(خودت) یا خانواده به دربخوری نداشتی ،انگ
ترشیده رو بهت می زنن و با انگشت تو رو نشون می
دن یا توی مثالهاشون امثال من رو مثال می زنن

سرزنش خانواده
و دیگران

سرکوفت خانواده – سرزنش آشنایان-
نیشخند و طعنه های بی مورد-
کنکاش در علل تجرد دختران

پس از ازدواج خواهرام تو خونه تنها بودم و مادر و پدرم
رو مخم بودن ،بهخاطر اینکه دختر فالن کس ازدواج
کرده و من هنوز مجردم مسخره ام می کردن.

احساس طرد
شدگی

تهدید برای زندگی دیگران  -طرد و
تمسخر از سوی زنان متاهل ،سرزنش
بیشتر دختر مجرد نسبت به پسر
مجرد

خانمهای همسنم من رو تهدیدی جدی برای
زندگیشون می بینن و مدام بهم میگن تو رو خدا با مرد
زن دار ازدواج نکنی من هم از اونها دوری می کنم و
خیلی دوست و آشنایی ندارم

نگاه
جنسی
مردان

پیشنهاد رابطه جنسی به دختران
مجرد -محدود شدن تفریحات زنان

این نگاه برای مردان تبدیل به خوش گذرانی نسبت به
زن مجرد میشه -چند ماهی که در مغازه ای کار می
کنی صاحب مغازه پیشنهاد رابطه جنسی میده
بنابراین تو خونه جام بهتره

پیامدهای تجرد قطعی
باتوجهبه پدیده مرکزی پژوهش یعنی پیامدهای تجرد قطعی ،باز ماندن از ازدواج و زیست مجردی
ناشی از انتخاب استراتژیهای تجرد قطعی و نیز شرایط و بسترهای شکلدهنده این تجربه در بین
دختران ،پیامدهای مرتبط با خود را به همراه داشته است که این پیامدها از منظر اجتماعی و فرهنگی در
جامعه ایران هنوز کامل مورد پذیرش عموم نیست و با انگهای اجتماعی زیادی همراه هست .بههرحال
پیامدها و آثار ناشی از تجرد قطعی در پژوهش حاضر در قالب موارد زیر بوده است:
رهاکردن تفکر ازدواج :نتایج بررسیهای مختلف آماری نشان میدهد؛ افزایش سن ازدواج در
جامعه و تعمیم آن در بین دختران جوان به گونه ایست که آنان را با ناامیدی در ازدواج روبهرو مینماید.
تقریبا بیشتر دختر ِان تكزیست به این نتیجه رسیدهاند که با شرایط فعلی امکان ازدواج براي آنها فراهم
نخواهدبود و به همین جهت تصمیم گرفتهاند بنا به شرایط موجود تن به تجربه زندگی مستقل دهند.

(پاپی نژاد و کرمی .)143 :1391 ،دخترانی که در این پژوهش شرکت کردند ،همگی در سنین باالتر از
چهل سال بودند ،معموال دختران در این سنین شانس کمتری برای تشکیل خانواده پیدامیکنند و
برایناساس میپذیرند که مجرد بمانند و دیگر به ازدواج فکرنکنند .به نظر این دختران زندگی مجردی،
بیش از تأهل و ازدواج باعث احساس رضایت در آنها میشود ،بدین ترتیب دختران مجرد با افزایش سن
از فضای ازدواج دور شده و یا تمایل آن .به ازدواج کاهشیافته است و یا بهطورکلی ترجیح آنها به زندگی
مجردی و عدم تمایل به ازدواج است؛
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"من قید ازدواج را نزدم بلکه خانوادهام من را به این سمت هدایت کردند .درسم را تا مقطع
فوقلیسانس ادامه دادم و وارد عرصه کاری شدم با رفتن به سرکار و استقالل مالی از حال و هوای ازدواج
دور شدم" (روحانگیز).
"سلیقهها عوض می شن دنیا در حال تغییره .من هم عوض شدم دیگه با وضعیتم کنار اومدم .االن
دیگه دوست دارم تنها باشم با کسی ارتباط نداشته باشم اون موقع که وقتش بود نذاشتن االن دیگه فایده
ای نداره" ( عفت).
"خودم دوست داشتم و دارم مجرد بمونم و حتی پدر ،مادر ،برادرانم و خواهرام مدام سعی می کردن
من را راضی به ازدواج با شخص دیگری کنند که من قبول نکردم چون فقط اون رو دوست داشتم .اوایل
هم خیلی اذیتش کردم تا جواب بله بهش بدم بعد از شهادت اون احساس می کنم مدیونش هستم و
ازدواج نکردم" (پریچهر).
آسیبپذیری تنهایی :با طوالنی شدن تجرد دختران و یا فوت والدین و یا ازدواج سایر اعضای
خانواده ،احساس تنهایی و پیامدهای آن در بسیاری از مواقع ،لحظات سختی را برای این دختران رقم
میزند .این شرایط برای دختران مجردی که کار مستقل و با درآمد کافی ندارند و یا شغل و امرار معاش
آنها در خانه است ،سختتر از دیگر دختران موردمطالعه بود ،نبود احساس امنیت برای دختران مجرد،
ترس و اضطراب از سال های پیش رو ،ناتوانی جسمانی زودتر از موعد ،احساس کمبود و نارضایتی از
جمله مصادیقی بود که دختران در مصاحبه خود به آن اشاره می کردند که همگی بر رواج احساس
اضطراب و افسردگی در میان این دختران داللت داشت ،ضرورت توجه به آسیبهای روانی که متوجه
این قشر از افراد ج امعه است ،یکی از مسائلی است که باید در دستور کار متولیان امر و سیاستگذاران
این حوزه قرار گیرد:
"استقالل مالی ،اجتماعی ،رفاه نسبی ،وقت گذاشتن برای خودم ،مسافرتهای متعدد ولی در کنار
اون همیشه از تنهایی در آینده میترسم از بیپناهی و نبود همسر و همفکری برای زندگی بهتر احساس
کمبود میکنم" (لیال).
"زودتر از سنم پیر و ناتوان شدم ،االن تنها ،شبها تا چند ساعت و فکر و خیال نمی زاره بخوابم.
دیگه نمی تونم کار کنم و به لحاظ اقتصادی وضعیت خوبی ندارم ،اگر خونه پدرم رو بفرشوند جایی
ندارم" (عفت).
ً

"بعضی وقتها پیش خودم می گم اگر پدر و مادرم فوت کنند چه بالیی به سرم میآید ،حتما برادر
و خواهرام خونه پدری رو میفروشند و من آواره می شم ،بدون خونه ،تا کی می تونم کار کنم آینده ام
هیچ تضمینی نداره اگر شیر آب خراب بشه کی درستش می کنه اگر شب دزدی بیاد من چکار کنم"
(زهرا).
واگویه حسرتهای گذشته :واگو یههای حسرتهای گذشته در میان دختران موردمطالعه ،تداعی
گفتگوی درونی ذهن با خود هست ،کارهای ناتمام یا ناقص که به تعبیری فرصتها و کوتاهیهای
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مختلف از جمله خیالپردازیهای نوستالژیک را عیان میسازد که هر از چند گاهی به سراغ آنها میآید؛
چنین حسرتهایی را دختران تحت عنوان «عقل ازدواج» از آن یادمیکنند؛ به تعبیری نوعی بصیرت،
دوراندیشی ،سبکوسنگینهایی که میتوانست حداقل به ازدواج مطلوب ختم به خیر گردد (غیاثوند،
 .)91 :1398همان گونه که عنوان شد در میان دختران ،حسرت موقعیتهای ازدسترفته درگذشته و یا
همچنین فرصتهایی مانند ازدسترفتن فرصت مادر شدن (باتوجهبه افزایش سن این دختران که به
جسمانی توانایی مادر شدن کاهشیافته است و یا بهطورکلی از آنها سلب شده است) و احساس سربار
بودن ناشی از ازدواج نکردن و ...از جمله حسرتهایی است که دختران موردمطالعه در ذهن خود به آن
فکر میکردند:
" وقتی می خواهند ترشیدگی را مثال بزنند من را مثال می زنند ،کاش کمی محتاط میشدم ،از
توقعات کم میکردم و تشکیل خانواده میدادم .زندگی فعلی ام نتیجه تصمیمی است که خود گرفتهام ،با
تمام سختی هایش" (فخری).
"حسرت خانواده و بچهدارشدن ،نداشتن جایگاه اجتماعی که استحقاق اون را داشتم ،نداشتن
تفریحاتی که الزمه آن داشتن خانواده است ،محروم شدن از رفتن به جاهایی که باید یک مرد کنارت
ً
باشه،عدم توانایی تمامی کارهای خانه مثال عوضکردن شیر آب و( "...آرزو).
" اگر وقت آزادی داشته باشم باید پدر و مادرم رو ببرم دکتر ،غذا بپزم و کارهای خونه رو انجام بدم،
اجازه و وقتی ندارم برای خودم کار کنم ،حتی اجازه ندارم برای خودم گریه کنم ،حسرت داشتن بچه و
زندگی و شوهر به دلم مونده و خواهد ماند چرا که االن دیگه از سن باروریم هم گذشته" (شهناز).
داغ ننگ ناشی از تجرد :داغ نـنـگ شــرایطی آزاردهنـده پدیـد میآورد ،در چنین شرایطی فـرد
همواره نگران پذیرش از جانب آدمهایی میکند که عادی خوانـدهمیشوند .نکتهای که در این پژوهش
موردتوجه دختران قرار گرفته و همگی به آن اشارهکردند ،نسبت دادن ایرادهای ناروا و برچسبهای ناپسند
بود ،آنچه که حتی دختران را بیش از تجرد آنها ناراحتمیکرد ،متأسفانه برچسبهای ناپسندی چون
دختر ترشیده ،در کنار نیش و کنایه دیگران و طعنهها و نیشخندهای اطرافیان ،مطلوب نبوده و حتی در
برخی از موارد دختران را مجبور بهدروغ گویی و نمایش متأهل بودن کرده بود؛ این مصادیق نمونهای از
داغ ننگ گافمن هست و از کلیشههای جنسیتی موجود در جامعه ناشی میشود که نهتنها در میان مردان،
بلکه زنان نیز به آن دچار هستند که موجب نکوهش قربانی میشود ،این افراد علیرغم جایگاه باالی
شغلی ،تحصیلی و حتی مسئولیتپذیری باال در مراقبت از والدین و در برخی موارد حمایت از خواهران
و برادران متأهل ،باز هم از تیررس سخنان و طعنههای بیرحمانه اطرافیان در امان نبوده و از منزلت
اجتماعی که استحقاق آن را دارند ،برخوردار نیستند؛
" وقتی از من سال میشه چند تا بچه داری و من میگم هنوز ازدواج نکردم با تعجب و نیش و کنایه
علت رو می پرسن و من از این خیلی ناراحت می شم فضولی مردم عذابم می ده " (عفت).
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"ترشیدگی و داشتن عیب و نقصی که ازدواجنکردهای .نه من راهم را پیدا کردم و آزاری در این باره
احساس نمیکنم .فرهنگ ضعیف مردم پایین بودن سطح سواد باعث رواج این دیدگاه شده است" .
(کبری).
"دو نگاه وجود دارد نگاه اول کسی با او ازدواجنکرده است (ترشیدگی) و وجود نقص جسمی،
مشکالت خانوادگی و عدم رغبت ازدواج شخصی با وی و نگاه دوم (کمالطلبی) شخص عالقهمند به
ازدواج با کسی نبوده است که این در خصوص مردان صادق است چرا که آنها حق خواستگاری کردن از
زنان را دارند و بهصورت کلی همه دختران محکوم به نگاه اول هستند و این برای من آزاردهنده هست و
علت رواج اون رو میشه تقویت این رفتارها توسط خود زنان و مادران ما بهعنوان بانیان امر ازدواج دانست"
(آرزو).
درماندگی اجتماعی :در شرایطی که هر دو گروه زنان و مردان مجرد ،شرایط مشابهی دارند ،دختران
مجرد نسبت به پسران مجرد با شرایط یکسان ،تبعیضهای بیشتری را تجربه میکنند و حتی نگاههای
منفی نسبت به پسران با شرایط مشابه کمتر است ،و آنها فرصتهای کمتری را در زمینههای مختلف از
دست میدهند ،حتی شانس ازدواج برای آنها در سنین باالتر همچنان وجود دارد ،درحالیکه این شانس
برای تقریبا به صفر میرسد  ،دختران از داشتن بسیاری از تفریحات و یا رفتن به برخی از مکانها که
نیازمند حضور یک مرد در کنار آنان است ،محروم میشوند ،یا به برخی از این دخترانی که در محیط
کار هستند ،پیشنهادهای جنسی داده میشود.
" وقتی می فهمن مجردی طرز برخورد هم عوض می شه و این نگاه برای مردان تبدیل به خوشگذرانی
برای زن مجرد و ترس برای سایر زنان متأهل میشه" (لیال).
"زن مجرد سن باال در جامعه تنها است و چون تنهاست امکان آسیبپذیری بیشتری دارد .همه دنبال
پیدا کردن نقصی در فرد مجرد هستند تا آن را به مجرد بودنش نسبت دهند" (روح انگیز).
"االن نسبت به قبل وضعیت فرق کرده زن مجرد آزاد تره ولی باز هم محرومیتهایی داره که نمی ذاره
راحت زندگی کنه نبود ،تبعیض بین دختر و پسر مبنای این نگاه است پسر مجرد 50ساله قابل قبول تره تا
من و امثال من" (ستاره).

بحث و نتیجهگیر ی
امروزه تأخیر در سن ازدواج نهتنها بهعنوان یک معضل و مسئله شخصی بلکه در قالب یک مسئله
اجتماعی درآمده است بهنحویکه پدیده تجرد بهصورت یک مشکل عمومی درآمده و در عمل بیشتر
خانوادههای ایرانی با این مسئله روبهرو هستند از همین رو در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل
محتوای کیفی در راستای شناسایی پیامدهای تجرد قطعی پرداخته است .هرچند پدیده تجرد قطعی
برخاسته از شرایط و زمینههای علی و ساختاری متفاوتی هست که ممکن است تفاوتهایی در نمونههای
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مورد بررسی داشته باشد اما بهجرئت میتوان گفت که این پدیده پیامدهای یکسانی برای این طیف از
جامعه با خود به همراه میآورد.
براساس نتایج پژوهش حاضر پیامدها و آثار ناشی از تجرد قطعی در پنج مضمون اصلی شامل؛
رهاکردن تفکر ازدواج ،آسیبپذیری تنهایی ،واگویه حسرتهای گذشته ،داغ ننگ ناشی از تجرد و
درماندگی اجتماعی هم از جانب زنان و هم از جانب مردان بود که دختران در مصاحبه خود به آن اشاره
میکردند .تجرد قطعی دارای پیامدهای فردی و اجتماعی بسیاری است ،گزارشهای آماری (خبرگزاری
ایسنا  19مهر  ) 1400که حاکی از آن است که دختران سه برابر بیش از پسران در معرض تجرد قطعی
قراردارند و با عنایت به آموزههای ایرانی  -اسالمی باید توجه نمود که افزایش سن ازدواج و بهتبع آن تجرد
قطعی بهخصوص در میان دختران در ایران مسئله مهمی است که نیازمند بررسی و توجه جامعهشناسان
و پژوهشگران این حوزه هست .مسئله دیگر این است که تجرد قطعی متأسفانه اکنون کالنشهرهای
کشور را درنوردیده و وارد شهرهای کوچکتر نیز شدهاست که نشان از عمومیت این امر در جامعه ایرانی
دارد .نتایج مطالعه حاضر نشانداد که تبعات و پیامدهای؛ رهاکردن تفکر ازدواج ،آسیبپذیری تنهایی،
واگو یههای حسرتهای گذشته ،داغ ننگ ناشی از تجرد و درماندگی اجتماعی میتواند باعث
سرخوردگی و احساس ناتوانی این قشر از جامعه شده و افسردگی و اضطراب عمومی را در جامعه
گسترش دهد ،بنابراین شایسته است متولیان امر نسبت به اتخاذ تصمیماتی در این زمینه توجه کافی داشته
باشند؛ چنین تصمی ماتی شایسته است از یک سو نسبت به گسترش تجرد قطعی در جامعه حساسشده
و حتیاالمکان با اتخاذ سیاستهایی از افزایش این پدیده جلوگیری نماید و از سوی دیگر ،با ارائه
تسهیالت و خدمات الزم اجتماعی از مجردان قطعی حمایتهای الزم انجام شود.
باعنایت به پیشینه پژوهش میتوان گفت که نتایج پژوهش حاضر با پژوهش زارعان ( )1397که
زندگی مجردی زنان مجرد را به دو گونه «مجردی آسیبزا» و «مجردی لذتبخش» تقسیم کردهبود
همسویی دارد بهنحویکه افراد موردمطالعه پژوهش حاضر نیز بهتقریب چنین تقسیمبندی از تجرد
داشتند ،همچنین نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای مدرسی یزدی ( )1396که انزوای دختران مجرد
را باال نشاندادهبود همسویی دارد بهنحویکه افراد موردمطالعه این پژوهش نیز درجاتی از انزوای فردی
و اجتماعی از خود نشان میدادند .نتایج با مطالعات حسینی و ایزدی ( )1395هم در مورد احساسات
دوگانه (استقالل و احساس تنهایی) مجردان کامال همسو و همجهت بوده است بهنحویکه در میان افراد
موردمطالعه این پژوهش نیز درجاتی از احساس آزادی و احساس تنهایی کامال مشهودبود ،همچنین
نتایج پژوهش با بررسی چابکی ( )1395در زمینه مقولههای؛ نگاه آرمانگرایانه دختران به ازدواج ،تغییر
نگاه نسبت به جایگاه دختران در خانواده و شرایط اجتماعی کاهشدهنده جاذبه ازدواج تشابهات و
همانندیهایی داشت بهنحویکه افراد موردمطالعه پژوهش بهنحوی به هر سه مقوله آرمانگرایی ،تغییر
جایگاه زنان در خانواده و کاهش جاذبههای ازدواج اشارهداشتند و الزم است سرپرستان سیاسی،
فرهنگی ،اجرایی و دینی جامعه مخصوصا در زمینه کاهش جاذبههای ازدواج اقدامات واقعی و درخور
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در دستور کار خود داشتهباشند .همچنین نتایج پژوهش با نتایج قادرزاده و همکاران ( )1396در زمینه
نقش تقدیرگرایی در تجرد زنان و پذیرش محدودیتهای پذیرفتهشده بهمانند زمینه تسهیلگر و بازنمایی
وابستگی در رسانه بهمنزله شرایط مداخلهگر با نتایج پژوهش حاضر مشابهت و همسویی داشته است.
در مورد تشابه و تفاوت با پیشینههای پژوهشی خارجی میتوان گفت که نتایج پژوهش با نتایج
پژوهشهای یو ( )2016در کره جنوبی که از الگوهای متمایز تأخیر در ازدواج در بین نسلهایی که بار
تحوالت سیاسی پیدرپی مانند جنگ جهانی و جنگ کره بود همسو هست بهنحویکه در بین جامعه
موردمطالعه که بیشتر از نسل انقالب و جنگ تحمیلی بودند و بهنوعی اتفاقاتی ازایندست در عدم ازدواج
افراد مطالعه مؤثر بودهاند بهنحویکه حتی یکی از موارد نامزد خود را در اثر شهادت ازدستداده بود و
بهخاطر پایبندی زیاد به نامزد شهید خود ازدواجنکرده بود .نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعات پارکر
و همکاران ( )2014از یک سو و نتایج مطالعات ُآوسان و هاردی ( )2017از سوی دیگر همانندی و
تفاوت خاصی نشان نداد .همچنین نتایج پژوهش با نتایج مطالعات نتویموه و ابانیهه ( )2014در مورد
نقش متغیر استقالل و توانمندی اقتصادی در کاهش گرایش به ازدواج زنان از یک سو و ترجیحات فرد
در انتخاب همسر از سوی دیگر مشابهت داشت عالوه بر این نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش نتویموه
و ابانیهه ( )2014در زمینه تجربیات زناشویي زنان درباره عدم گرایش دختران به ازدواج مشابهت داشته
و همسو بوده است.
باتوجه به نتایج پژوهش ،مشاهدات میدانی ،آمارهای مختلف در زمینه تجرد قطعی و نتایج
مطالعات پیشین داخلی و خارجی در باب موضوع موردمطالعه میتوان گفت که تجرد قطعی دختران
پدیده نوینی است که در ایران از شرایط و زمینههای ساختاری ،مداخلهای و علی گوناگونی نشئتگرفته-
است و در حال حاضر خود را در قالب مجردان قطعی بازنمایی نموده است بدیهی است که پیامدهای
این آسیب اجتماعی بسیار متفاوت و حتی ممکن است متضاد باشند که هرکدام در نوع خود نیاز به
ریشهیابی دقیق خواهد داشت .به نظرمیرسد پیامدهای تجرد قطعی با افزایش سن مجردان قطعی بیشتر
نمایان خواهد شد و این افراد در سالهای آتی در زمینههای مختلف؛ اجتماعی ،رفتاری ،پزشکی و...
نیاز به مراقبتهای بیشتری از سوی جامعه خواهند داشت و الزم است سرپرستان امر ضمن تمهید
اقدامات الزم برای این طیف از جامعه رویکردهایی همجهت کاهش و پیشگیری از تجرد قطعی
اتخاذکنند .بهعنوان بخشی از چنین تمهیداتی در اینجا پیشنهادهایی در راستای نیل به اهداف فوق که
برگرفته از نتایج پژوهش بودهاند ارائهشدهاست.
 .1باعنایت به این امر که یکی از مهمترین پیامدهای تجرد قطعی دختران در این پژوهش رهاکردن
تفکر ازدواج بود الزم است جامعه نسبت به رواج و شیوع چنین پدیدهای نگرانی داشته باشد و از گسترش
این تفکر در بین دختران مجرد جلوگیری شود .دراین راستا براساس یافتههای این پژوهش
پیشنهادمیشود ،ارائه مشاوره برای خانوادهها از طریق رسانههای عمومی از جمله صداوسیما با محوریت
ارزش تلقی کردن تأهل و ارائه مشوقهای الزم برای افراد متأهل در دستور کار قرارگیرد.
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 .2یکی از پیامدهای تجرد ،آسیبپذیری تنهایی است همان گونه که عنوان شد با طوالنی شدن تجرد
دختران و یا فوت والدین و یا ازدواج سایر اعضای خانواده ،احساس تنهایی و پیامدهای آن در بسیاری از
مواقع ،لحظات سختی را برای این دختران رقم میزند .در این راستا پیشنهاد میشود از انجمنهایی که
اقدام به ایجاد کانونهای دوستی و حتی تورهای گردشگری مینمایند حمایت الزم انجام شود تا از
رهگذر این امر آسیبپذیری تنهایی و احساس تنهایی دختران مجرد کاهشیابد ،همچنین در این زمینه
میتوان با تسهیل زمینههای قبول حضانت کودکان بیسرپرست از سوی دختران مجرد نسبت به کاهش
عواقب آسیبپذیری تنهایی اقدامات پیشگیرانه الزم را انجام داد.
 .3یکی دیگر از پیامدهای تجرد قطعی که در این پژوهش شناسایی شد ،واگویه حسرتهای گذشته
بود ،همانگونه که عنوان شد دختران دارای حسرتهای پیدا و پنهان بسیار زیادی مخصوصا از حیث
احساس نیاز به مادری و داشتن احترام زنانه هستند ،با عنایت به این موضوع در این راستا پیشنهاد میشود
تسهیل زمینههای قبول حضانت کودکان بیسرپرست از سوی دختران مجرد انجام شود تا ضمن کاهش
آالم دختران مجرد زمینههای الزم برای رشد و تعالی کودکان بیسرپرست و محروم از مادر نیز در جامعه
فراهم شود.
 .4یکی دیگر از پیامدهای تجرد قطعی داغ ننگ ناشی از تجرد بود که افراد جامعه موردمطالعه از آن
بهشدت ناراضی بودند بدیهی است که هرگونه اقدامی در این راستا همچون شمشیر دو لبهای است که
بایستی مزایا و معایب آن در کنار یکدیگر دیده شوند در این زمینه پیشنهاد میشود فرهنگسازی الزم در
زمینه قبول تجرد این افراد از طریق رسانههای اجتماعی و ...انجام شود ،اما این فرهنگسازی الزم است
از ظرافت الزم برخوردار باشد تا از تبدیل تجرد قطعی بهعنوان یک نوعی از سبک زندگی و تلقی این
سبک زندگی بهعنوان ارزش اجتماعی جلوگیری شود.
 .5در ارتباط با پیشنهاد پیشین یکی دیگر از پیامدهای تجرد قطعی درماندگی اجتماعی بود و دختران
مجرد احساس درماندگی از زندگی در جامعه داشتند بهنحویکه هر آن با مشخصشدن هویت خود
ممکن بود مورد سوءاستفاده قرار بگیرند .در این زمینه هم پیشنهاد میشود فرهنگسازی الزم از سوی
متولیان امر انجام شود تا این افراد از زندگی بهتر و مطلوبتر در جامعه برخوردار باشند.

مالحظات اخالقی
حساسیت باالی موضوع مستلزم رضایت آگاهانه شرکتکنندگان پژوهش بود بنابراین کلیه
شرکتکنندگان پیش از انجام مصاحبه رضایت آگاهانه خود را از موضوع ابراز نمودند و بهعنوان یک
تعهد اخالقی شرکتکنندگان در هر مرحلهای از پژوهش از حق کنارهگیری برخوردار بودند ،دادن زمان
کافی برای درک سؤاالت مصاحبه ،حفظ گمنامی و محرمانه ماندن اطالعات شخصی پاسخگویان،
همچنین تحلیل و تفسیر صادقانه مبتنی بر رعایت حقوق ذینفعان از دیگر اصول اخالقی بود که مدنظر
نویسندگان قرار گرفت.
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حمایت مالی :مطالعه از حمایت مالی برخوردار نبود.
مشارکت نویسندگان :نویسنده اول اکبر طالبپور مسئول تحلیل دادهها و نویسنده دوم خانم بیرانوند
مسئول اجرای مصاحبه بوده و بقیه مراحل مطالعه نیز بهصورت مشارکتی بوده است.
تضاد منافع :این پژوهش به طور مستقیم یا غیرمستقیم با منافعی تعارض ندارد.
قدردانی :از تمامی شرکتکنندگان که وقت گرانبهای خود را در اختیار نویسندگان قرار دادند نهایت
تقدیر و تشکر داریم.
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