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 چكيده

سال مجـرد شـهر تهـران     40تا  30پژوهش حاضر به بررسي تجارب زندگي دختران غير شاغل 
رشـناختي توصـيفي صـورت گرفتـه     پرداخته است. اين پژوهش با روش كيفي و از نـوع پديدا 

بودنـد كـه از ميـان     سـال شـهر تهـران    40تا  30است. جامعة پژوهش دختران مجرد غير شاغل 
انتخـاب   1396گيـري مبتنـي بـر هـدف در سـال      صورت نمونهدختر به 17اي شامل ها نمونه آن

يــل ســاختاريافته بــود. بــراي تجزيــه و تحلآوري اطالعــات، مصــاحبة نيمــهشــدند. روش جمــع
شـده   اي كاليزي استفاده شد. مضامين اسـتخراج مرحلهاطالعات از روش تحليل محتواي هفت

منفي و مثبت ناشي از تجرد در ابعـاد فـردي، خـانودگي و     فشارهاي ها نشان داد كهاز مصاحبه
بندي كرد. طبق نتايج اين پژوهش، تأخير در ازدواج دختران بـاالي  توان تقسيماجتماعي را مي

گوناگوني در سطوح فـردي، خـانوادگي و اجتمـاعي     هاي باعث تجربه كردن استرس سال 30
شود كه ممكن اسـت سـالمت روانـي فـرد را بـا خطراتـي مواجـه سـازد. نتـايج ديگـر ايـن             مي

پژوهش حاكي از آن است كه متأسفانه افسردگي و اضطراب يكي از پيامـدهاي تجـرد بـاالي    
 اه منفي جامعه و اطرافيان به آن دامن زده است.  سال در دختران است كه بيكاري و نگ 30
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Abstract 
This paper has studied the life experiences of unemployed girls aged 30-40 single in 

Tehran. This research has been done with qualitative method and descriptive 

phenomenological type. A sample of 17 girls were selected as target sampling in 

1396 AH. The data collection method was a semi-structured interview. To analyze 

the information, the Colaizzi’s seven-step content analysis method was used. The 

main contents extracted from the interviews showed that negative and positive 

pressures caused by celibacy can be divided into individual, family and social 

dimensions. According to the results of this study, delays in the marriage of girls 

over 30 years old cause various stresses at the individual, family and social levels, 

which may endanger a person’s mental health. Another finding of study found that 

depression and anxiety were one of the consequences of celibacy in girls over the 

age of 30, which was fueled by unemployment and the negative attitudes of society 

and those around them. 

Key words: Life Experiences, Unemployed Girls, Single Girls, Phenomeno-

logical Study.  
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 گيـرد  قرار جوانان ازدواج راه سر بر مانعي ها سال اين طي در اگر كه آيد مي شمار به همسر

 و عزآبادي (قانع شود مي موكول باالتر سنين به ازدواجشان ،كنند گذر مطلوب سن اين از و
 انـد. مواجـه  ازدواج امر در مشابهي موانع با تقريباً ايراني دختران از بخشي ).1394 همكاران،

 بـه  رسـيدن  بـراي  مناسـبي  راهكـار  ولي كرده، تغيير اخير هاي سال طول در ازدواج از انتظار
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 ايـن  در ناهمـاهنگي  اسـت.  نشـده  ارائه جوان نسل به جامعه و ادهخانو سوي از موفق ازدواج
 نيـا، طيبـي  از نقـل به 1382 (موسوي، شود مي ختم ناپايدار هاي ازدواج و ازدواج موانع به امر

 انـدك،  تحصـيالت  بـا  افـراد  بـا  مقايسـه  در كـرده  تحصيل افراد ازدواج سن ميانگين ).1393
 كـه  دارنـد  ازدواج سـن  ميـانگين  بـا  معكوسـي  ةرابطـ  تحصـيلي  سطوح همچنين است. باالتر

 اسـت  داشـته  همراه به را ازدواج در تأخير زنان، موقعيت بهبود با تحصيالت كند مي مشخص
 ).1382 (محموديان،

اي ازدواج كردن و نداشتن همسـر مشـكل اصـلي و بـزرگ اغلـب دختـران        در مطالعه
تـرين   نداشـتن همسـر بـزرگ    درصد دختران مجرد بـا ايـن موضـوع كـه     52مجرد نيست، زيرا 

هـا نداشـتن اسـتقالل و     درصـد از آن  34هاست، مخالف يا بسـيار مخـالف بودنـد و     مشكل آن
تـرين مشـكل خـود     وابستگي به خانوادة پدري، نداشتن استقالل مالي يا درآمد شخصي را مهم

بـدون  انـد كـه امكـان زنـدگي      درصد زنان مجرد گفتـه  80حال، حدود   اند. در عين ابراز كرده
دغدغة خاطر و نگرانـي بـراي دختـران مجـرد در جامعـة مـا وجـود نـدارد و از فقـدان امنيـت           

) در 1395). محبـي و همكـاران (  1390انـد (آزاد ارمكـي و همكـاران،    اجتماعي شكايت كرده
ــت   ــي دالل ــه بررس ــي ب ــد.     پژوهش ــجو پرداختن ــران دانش ــأخير در ازدواج دخت ــايي ت ــاي معن ه

گيري خـانوادة دختـر، هـرج    در ازدواج را تنگناي ازدواج، زاويه كنندگان علل تأخير مشاركت
فايـدة   -هـاي نـوين همسـرگزيني، محاسـبة هزينـه      و مرج در امر ازدواج، تغيير فضـا و تـرجيح  

 اند. هاي اجتماعي و بازانديشي در هويت زنانه برشمرده اخالقي ازدواج، سپر رواني تجرد، بي
 بـا  مـرتبط  عوامـل  شـناختي  جامعـه  بررسـي  بـه  )1394( پـورتقي  و فخرايـي  همچنين،

 نتـايج  پرداختند. بناب شهرستان سال 30 باالي كردة ازدواج جوانان بين در ديرهنگام ازدواج
ــه ــين كــه اســت آن از حــاكي تحقيــق از آمــده دســت ب ــزان ب ــه تمايــل مي  تحصــيل، ادامــة ب

 و پسـر  جوانـان  اشتغال مشكل احساس دختر، جوانان اشتغال به تمايل جوانان، پسندي مشكل
 داشـته  وجـود  معنـاداري  رابطـة  جوانان ديرهنگام ازدواج با مجردي زندگي داشتن به تمايل
 رابطـة  داراي زنـان  وضـعيت  كيفـي  بررسي به پژوهشي در )1395( زارعي و كريميان است.

 كـه  داد نشـان  تحقيـق  اين نتيجة پرداختند. مخالف جنس با سفيد ازدواج همان يا خانگيهم
 وفـور  طـالق،  بـاالي  آمـار  ايراني، جوانان زندگي در خانگيهم روابط خزندة و آرام شيوع

 ازدواج، از پـيش  روابـط  غربـي  هـاي  سبك شيوع و متأهل افراد جنسي و عاطفي هاي خيانت
 مسـئوالن  جدي عزم نيازمند معضالت اين حل و اند رفته نشانه را ايراني خانوادة بنيان همگي

 اقتصـادي،  شـغلي،  هـاي  گـذاري  سياسـت  در بـازنگري  تجهـ  كـالن  سطح در كارشناسان و
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 )1394( يزدخواستي و معمار همچنين، است. فرهنگ حوزة و تلويزيوني هاي برنامه ازدواج،
 انـد.  پرداختـه  سـال  49 تـا  30 شـاغل  مجـرد  دختـران  زنـدگي  تجارب بررسي به پژوهشي در

 تأثيرتحت سو يك از اخير يها دهه در ازدواج به تجرد ترجيح كه داد نشان تحقيق هاي يافته
 اجتمـاعي  عرصـة  در كنشـگران  واكـنش  بازتـاب  ديگـر  سـوي  از و اجتماعي كالن وضعيت

 هويـت  بـازتعريف  و سـنتي  اي كليشـه  هـاي  نقـش  بازانديشي جريان در شاغل دختران است.
 از را آنـان  انتظـارات  جديـد  تصـوير  اين و دارند ذهنشان در خود از جديدي تصوير جنسي،
 است. ساخته حولمت زندگي

 تجربــة پديدارشــناختي بررســي بــه )1395( ايــزدي و حســيني ديگــري، پــژوهش در
 كـه  اسـت  آن بيانگر ها داده تحليل اند. پرداخته تهران شهر سال 35 باالي مجرد زنان زندگي

 بيشـــتر ناخواســـته) تجـــرد و خودخواســـته، (تجـــرد تجـــرد علـــل در تفـــاوت وجـــود بـــا
 هـا  آن كردنـد. مي تجربه را تجرد بهنسبت اي دوگانه اتاحساس پژوهش در كنندگان شركت

 بـا  ديگـر  سـوي  از و بودنـد  خشـنود  و راضـي  تجرد از ناشي آزادي و استقالل از سو يك از
 كردند.مي توصيه ازدواج به را ديگران تنهايي، احساس داشتن

 تجرد بهنسبت اجتماعي نگرش موضوع با پژوهشي در )1394( همكاران و عزآبادي
 شـرم  يا ننگ داغ نامبه فرايندي گيري شكل بررسي به يزد شهر در باالتر و سال سي تراندخ

 در تجـرد  اجتمـاعي  ننـگ  داغ پديـدة  حضـور  از حـاكي  پـژوهش  اين هاي يافته اند. پرداخته
 رابطة بررسي« نامبه پژوهشي در )1385( موحد بود. موردمطالعه افراد از درصد  50 به قريب
 دو شخصـي بـين  روابـط  زمينة در مدرن و سنتي هاي ارزش به دختران رشنگ و پذيري جامعه
 از بيش نگرش كه داد نشان پژوهشگران اين هاي يافته است. پرداخته »ازدواج از پيش جنس
 طـور  بـه  بـود.  متوسط ها دوستي گونه اين به ها آن درصد 6/55 يعني دانشجو دختران از نيمي
 مـدرن  هـاي  ارزش سـوي   به روابط از گستره اين هاي دگرگوني اگرچه گفت توان مي كلي،
 اند. سرگردان مدرن و سنتي هاي ارزش ميان چنانهم دختران اما رود، مي پيش

) بـه بررسـي تحـوالت اميـد در زنـدگي مجـردي در       1393رازقي نصرآباد و رحيمي (
پرداختنـد.   1390تا  1385هاي مستخرج زندگي زناشويي در بازة زماني ايران با استفاده از داده

هاي انتظار براي ازدواج و يا مرگ براي تمام سـنين   ، تعداد سال1390ها نشان داد در سال  يافته
هاي با تأخير را طـي   است. اين تغييرات افزايش درصد ازدواج 1385سال باالتر از سال  30زير 

 49راد تا سن درصد از اف 93، حدود 1390تا  1385دهد. همچنين طي دورة  اين دوره نشان مي
كرده باشـند، بـا واقعـة     درصد تا اين سن بدون اينكه ازدواج  5كنند. حدود  سالگي ازدواج مي
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) در 1393زاده (كننـد. فرضـي   درصد نيز هرگز ازدواج نمي 2شوند و حدود  رو ميمرگ روبه
پژوهشي به بررسي طرد اجتماعي دختران روستايي مجرد پرداخـت. نتـايج پـژوهش نشـان داد     

هـا، تبعـيض،    آميـز، تحقيرآميـز و تـرحم ديگـران، گسـترش شـايعه       هـاي طعنـه   ها و حرف اهنگ
وابستگي، شرمساري، سرزنش، احساس تنهايي، ترس، انتظار، رنج، بيماري جسمي، افسـردگي  
و نگراني دربارة آينده، برخي مسائل دختران مذكور است. انزوا، ضـعف روابـط اجتمـاعي بـا     

منظور شركت در مراسـم اشـتغال،    شاوندان، عدم حضور در اجتماع بهافراد خارج از دايرة خوي
) 1393يادگيري مهارت و گذراندن اوقات فراغت از پيامدهاي اين وضـعيت اسـت. فـوالدي (   

شناختي افزايش سن ازدواج با تأكيد بر عوامـل فرهنگـي پرداخـت. نتـايج ايـن       به تحليل جامعه
ن داشـتن شـغل، درآمـد مناسـب و تحصـيالت      هايي همچو پژوهش نشان داد كه افزودن شرط

 عالي براي ازدواج، دامنة سن ازدواج را در جامعة ما افزايش داده است.
 متغير ترين مهم كه دادند نشان پژوهشي در )1393( همكاران و فيروز كاوه همچنين،

 تاسـ  بوده جمعي ارتباط وسايل از استفاده و دسترسي متغير دختران، ازدواج سن بر اثرگذار
 اجتمـاعي  توقعـات  نيـز  و والـدين  بـا  دختـران  نگـرش  اختالف متغيرهاي متغير، اين از بعد و

 متغيرهـاي  كـه  بـود  حـالي  در ايـن  دارنـد.  دختـران  ازدواج سـن  افزايش در را سهم بيشترين
 سـن  افـزايش  در نـاچيزي  بسـيار  نقـش  والدين اجتماعي اقتصادي پايگاه و اقتصادي توقعات
 بـه  جوانـان  تمايـل  ميـزان  بررسي به پژوهشي در نيز )1393( نياطيبي داشتند. دختران ازدواج
 كـه  سـاخت  آشـكار  مطالعـه  ايـن  نتـايج  پرداخـت.  آن مشكالت و موانع شناسايي و ازدواج

 اجتمـاعي،  فرهنگـي،  موانـع  از: بودنـد   عبـارت  اولويـت  اسـاس  بـر  ازدواج موانـع  تـرين  مهم
  فردي. و حاكميتي اقتصادي،

 نشان پژوهش هاي يافته پرداخت. ژاپن در تجرد بررسي به ژوهشيپ در )2014( 1دالز
 تجربـه  را تـوجهي  قابـل  جمعيتي تغييرات دوم، جهاني جنگ از پس ژاپن جامعة كه دهند مي

 طـالق،  افـزايش  ازدواج، در تـأخير  بـه  افـراد  تمايـل  شـامل  خـاص  تغييرات اين است. كرده
 فرزنـدان  تولـد  و ازدواج اسـت.  رديمجـ  زندگي افزايش به رو روند و قطعي تجرد افزايش

 در ازدواج بـدون  زنـان  زنـدگي  رو، اين از روند. مي شماربه ژاپن در زنانگي نمادهاي بيانگر
 مطلـوب  زنـدگي  يـك  عنـوان  بـه  ژاپـن  در بيـوه  يـا  گرفتـه طالق فردي منزلة به يا تجرد قالب

 باشد. زمان از اي برهه در و موقتي اگر حتي رود، نمي شمار به

                                                                                                                                        
1. Dales 
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 تمايالت و درمان بهداشت، فرهنگ، عنوان با پژوهشي در )2014( همكاران و 1راي
 براسـاس  مطالعه اين هايداده پرداختند. جوانان از گروهي جنسي سالمت بررسي به جنسي،
 هـاي  روش و همسـر  انتخـاب  ازدواج، قبل جنسي رابطة بر تمركز با ساختاريافتهنيمه مصاحبة

 جنسـي  تمـايالت  بـه  مربوط تجارب تحقيق، اين نتايج ساسا بر شد. انجام ازدواج پيشگيري
 بررسـي  بايسـت  مـي  هـا  آن فرهنگـي  و مـذهبي  جوامع چارچوب در هاآن هاي ارزش و زنان

 در پرداخـت.  زمان شناسي جامعه و انتظار تجرد، بررسي به پژوهشي در )2012( 2الهاد شود.
 ايـن  كـه  بود آن از حاكي ها هيافت شد. بررسي تجرد بندي زمان تحليل چگونگي پژوهش اين

 اي گسـترده  دانـش  و رود مـي  شماربه منتظره غير تأخيري منزلة به بيشتر انتظار از خاص شكل
 پژوهشـگران  اختيـار  در موقـت  و خـاص  زندگي سبك يك منزلةبه مجردي زندگي دربارة

 امريكـا  متحد ايالت در مجرد زنان درمورد غلط تصورات از برخي مطالعه اين دهد.مي قرار
 همچنـين،  نبودنـد.  متأهل زنان از تر غمگين يا شادتر مجرد زنان كه باور اين كرد؛ برطرف را

 را خـود  مجـرد  زنـان  داشـتند.  متأهـل  زنـان  بـه نسـبت  بيشتري شخصي رشد و پيشرفت هاآن
   دانستند. مي متأهل زنان از تر مستقل و تر مصمم مؤثرتر،

 در زودهنگـــام ازدواج بررســي  بــه  پژوهشــي  در نيــز  )2003( 3تــورنتن  و جنســن 
 در زنـان  از بسـياري  كـه  اسـت  آن از حـاكي  هـا  يافتـه  پرداختنـد.  توسـعه   حال در كشورهاي
 كـه  سـني  در زنـان  اين اكثريت كنند. مي ازدواج كودكي سن در توسعه  حال در كشورهاي

 ننـد، ك مـي  تجربـه  را زودهنگـام  ازدواج كـه  زنـاني  دارند. تري كم انتخاب كنند، مي ازدواج
 قـدرت  خـانواده  در و كننـد  مـي  كار به شروع كودكي دوران از و دارند تري كم تحصيالت

  گيرند. مي قرار خانگي خشونت مورد بيشتر ها آن دارند. تري كم گيري تصميم
 تمـامي  در تجـرد  تجربـة  كـه  سـاخت  آشـكار  پژوهشي در )2009( 4حسن و ابراهيم

 هـاي  فرهنـگ  و مـذهب  كنـد، مي متمايز هم از ار ها آن كه چيزي اما دارد، وجود ها فرهنگ
 آسـيا  در ازدواج الگوهـاي  تغييـر  بررسـي  بـه  پژوهشـي  در )2017( 5جـونز  اسـت.  گوناگون
 ميانمـار  و تـايوان  ژاپـن،  ماننـد  كشـورهايي  در ازدواج رونـد  بررسي به مطالعه اين پرداخت.
 و اجتمـاعي  هنجارهـاي  موردپذيرش آسيا در زنان تجرد هنوز كه داد نشان هايافته پرداخت.

 كشـورهاي  در جوانـان  زنـان  از بسـياري  دليل همين به و نيست خانواده و جامعه ساختارهاي
                                                                                                                                        
1. Wray 

2. Lahad 

3. Jensen & Thornton 

4. Ibrahim & Hassan 

5. Jones 
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 همكـاران  و 1چـر  اسـكن  كننـد.  مـي  ازدواج قـانوني  سـن  از كمتـر  و نوجوان منزلة به آسيايي
 بـد  روابـط  و اضطراب، افسردگي، تنيدگي، مجرد افراد كه دادند نشان پژوهشي در )2008(
 و 2درينگـتن  دادنـد.  گـزارش  كننـدگان  شـركت  ديگـر  بهنسبت را والدين با كودكي وراند

 ميـان  در مانـدن  مجـرد  فرهنگي و اجتماعي ساختار بررسي به پژوهشي در )2005( همكاران
 متـأثر  را خود زندگي تجارب تر،مذهبي افراد كه داد نشان هاآن هاي يافته پرداختند. جوانان

 3لميـرا  و سـاردكم  كردنـد.  تعريـف  دوسـتي  و دينـي  تعـاليم  نواده،خـا  شخصي، باورهاي از
 نشـان  هـا  يافتـه  پرداختنـد.  هنـد  شـمال  در ازدواج سـن  تغييـر  بررسي به پژوهشي در )2005(

 است. افزايش به رو هند مناطق تمام در تقريباً ازدواج متوسط سن كه دهند مي
 بـه  تـا  اسـت  آن بـر  وهشپـژ  ايـن  آن، پيامـدهاي  و تجـرد  روزافزون آمار به توجه با

 مطالعـه  ايـن  رو، اين از بپردازد. ايراني شاغل غير و مجرد دختران به منحصر زندگي تجارب
 شد. انجام ساله  40 تا 30 شاغل غير و مجرد دختران زندگي تجارب تبيين هدف با

 

 روش
 بـر  و اسـت  كيفـي  نوع از هاداده گردآوري نظر از و كاربردي هدف نظر از حاضر پژوهش

 بررسـي  بـه  روش ايـن  در نگارنـدگان  اسـت.  گرفتـه  صـورت  توصيفي پديدارشناسي اساس
 و (سـطوت  پردازنـد مـي  پـژوهش  در كننـدگان شـركت  بـه  منحصـر  زنـدگي  تجـارب  عميق

 بودنـد  تهران شهر سال 40 تا 30 شاغل غير و مجرد دختران آماري جامعة ).1397 همكاران،
 روش صـورت بـه  و بودنـد  كـرده  مراجعـه  تهـران  9 منطقـة  شـهرداري  سـالمت  خانـة  بـه  كه

 دختـر  17 بـا  مصـاحبه  از پـس  گيـري داده شدند. انتخاب 1396 سال در هدفمند گيري نمونه
 صـورت بـه  همگـي  هـا مصـاحبه  رسـيد.  نظـري  اشـباع  بـه  سـاله  40 تـا  30 شاغل غير و مجرد

 ايـن  در گرفـت.  صـورت  پژوهشـگران  سـوي  از سـالمت  خانـة  مشاورة دفتر در و حضوري
  شد. استفاده ساختاريافتهنيمه مصاحبة از اطالعات آوري جمع براي پژوهش

 اسـتفاده  هـا  داده تحليل براي كاليزي ايمرحلههفت محتواي تحليل روش از همچنين،
 در موجـود  مضـامين  و مفـاهيم  سـپس  و سازي پياده مصاحبه متن ابتدا ها،داده تحليل براي شد.
 ايمرحلــه هفــت محتــواي تحليــل روش از انپژوهشــگر شــد. اســتخراج و كدگــذاري هــا آن

ــزي ــتفاده كالي ــد. اس ــزي روش كردن ــه 7 داراي كالي ــت مرحل ــه اس ــامل: ك ــامي )1 ش  تم
                                                                                                                                        
1. Schachner 

2. Darrington 

3. Saardchom & Lemaire 
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 منظـور  بـه  اسـت  پروتكـل  بـه  مرسـوم  كـه  كننـدگان شـركت  توسـط  شدهارائه هاي توصيف
 جمـالت  )2 شـد،  خوانده پژوهشگران سوي از هاآن با شدن مأنوس و احساس آوردندست به

 فرمولـه  بـه  و شـود  بـرده  پـي  جمالت از يك هر معناي به تا شد سعي )3 شد، استخراج مهم
 شدهفرموله معاني و شدند تكرار پروتكل هر براي فوق مراحل )4 شد، پرداخته معاني كردن

 هـاي داده اين از نبايد محقق كه گرفتند قرار توجه مورد متعدد هايخوشه در هم با مرتبط و
 جـامع  توصـيف  يـك  قالـب  در نتـايج  تلفيـق  سـپس  )5 كنـد،  پوشـي مچشـ  نامناسب ظاهربه

 بيانيـة  يـك  صورت به مطالعه تحت پديدة از جامعي توصيف )6 شد، انجام پژوهش درمورد
 دسـت بـه  »پديده ذاتي ساختار« منزلةبه مطالعه مورد پديدة اساسي ساختار از روشن و صريح

 انجـام  يا و منفرد ايمصاحبه انجام و انكنندگشركت از يك هر به مجدد مراجعة با )7 آمد،
 بـه نسـبت  و شـد  پرسـيده  هـا يافتـه  دربـارة  كننـدگان شـركت  نظـر  مصـاحبه،  متعـدد  جلسـات 

 اعتبـار  و صحت به يابيدست منظوربه ).2012 ،1(شوشا گرديد اقدام هايافته نهايي اعتبارسنجي
 شــد اسـتفاده  3گوبـا  و ليـنكن  روش بــه يرياعتمادپـذ  و 2يرياعتبارپـذ  يارهـا يمع از ه،مطالعـ 

 يهـا  داده 4يسوسـاز هـم  مناسـب،  بسـتر  انتخـاب  بـر  ديـ تأك بـا  .)1397 همكاران، و (سطوت
 دختـران  و ازدواج موانـع  و مسـائل  حـوزة  در پيشـين  هايپژوهش با مصاحبه جينتا از حاصل
 و مسـتمر  و كينزد تعامل و كنندگانمشاركت تجارب همچنين و ازدواج از بازمانده مجرد
 تر واضح هرچه كردن مشخص زين و آنان به مجدد ةمراجع ر،يتفس امر در هاآن كردن ريدرگ

 نيـ ا بـه  گرانيد توسط آن درك و يبررس در سهولت منظور به ندهايفرا يچگونگ و مراحل
 (خدابخشـي  شود حاصل نانياطم شتريب چه هر مطالعه، صحت و اعتبار از تا شد پرداخته مهم

 كيفــي، هــايپــژوهش در اخالقــي مالحظــات رعايــت بــراي .)1399 همكــاران، و كــواليي
 در كننـدگان  شـركت  از هـا مصـاحبه  ضـبط  بـراي  و شد انجام داوطلبانه صورتبه هامصاحبه
  شدند. مطلع نيز پژوهش نتيجة از شوندگانمصاحبه و شد گرفته اجازه پژوهش

 
 ها يافته
 تحليـل  از سـاختاريافته  يمـه ن مصـاحبة  از حاصـل  هـاي  داده تحليل و اوليه مفاهيم كشف براي

 است. شده داده نمايش 1 شمارة جدول در نتايج شد. استفاده كاليزي محتواي
                                                                                                                                        
1. Shosha 

2. Credibility 

3. Lincoln & Guba  

4. Triangulation 
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 سال 40 تا 30 شاغل غير و مجرد دختران زندگي تجارب از شده استخراج مضامين   1 جدول
 اصلي مضامين اوليه هاي زيرمضمون

 تجرد پذيرش
 تجرد پذيرش عدم

 تجرد

 منفي استرس
 يوسترس يا تمثب استرس

 تجرد درمورد دختران زندگي تجارب

 كردن ازدواج براي خانوادگي فشارهاي
 تركوچك خواهر داشتن دليلبه بودن فشار تحت
 بودن خانواده مجرد تنها دليلبه بودن فشار تحت

ــارب ــدگي تجـ ــران زنـ ــي دختـ ــارهاي از ناشـ  فشـ
   خانوادگي

 هاخانواده سوي از تجرد پذيرش
 مجرد دختران از دهخانوا مالي حمايت
 مجرد دختران از خانواده عاطفي حمايت

 فشــارهاي عــدم از ناشــي دختــران زنــدگي تجــارب
 خانوادگي

 عاليه تحصيالت وجود با بيكاري
 از مجـردي  شـدن  ناميـده  مسـئوليت بـي  و كفايـت بي

 جامعه سوي
 متأهل دوستان سوي از شدن طرد

 تجرد قبال در سيما و صدا غلط هايگذاريسياست

 اجتماعي فشارهاي از ناشي دختران زندگي جاربت

دانشگاه در بانوان تحصيل ادامة امكان آوردن فراهم
ــراهم ــات آوردن ف  و فرهنگســراها در مناســب امكان
 دختران براي محله سراي

 فشــارهاي عــدم از ناشــي دختــران زنــدگي تجــارب
 اجتماعي

 تنهايي از ترس
 جنسي نياز ارضاي عدم

 مناسب همسر كردن پيدا كاهش احتمال از ترس
 مادري حس نكردن تجربه از ترس

 فردي فشارهاي از ناشي دختران زندگي تجارب

 تجرد شرطو قيدبي پذيرش
 زندگي سبك يك عنوانبه تجرد انتخاب

 فشــارهاي عــدم از ناشــي دختــران زنــدگي تجــارب
 فردي

  شدن متوسل
 هنري و آموزشي هاي كالس در شركت

 تحصيل ادامة

 هدفمند تجرد با مقابله راهكارهاي

 تجرد برابر در شدن تسليم
 نامتعارف هاي دوستي به دادن تن

 ازدواج مسئلة كردن فرافكني

 هدف بدون تجرد با مقابله راهكارهاي
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 گيري نتيجه و بحث
 بـه  اسـت.  زنـدگي  تجـارب  شـد،  پرداختـه  آن بـه  پـژوهش  اين در كه مهمي و اساسي متغير

 مجـرد  دهـد.  مي ها تجربه آن به او كه است معنايي او ديد از ردف هر ذهني هاي تجربه عبارتي
 بـراي  و انتخـاب  يـك  افـراد  از تعـدادي  بـراي  توانـد  مـي  ما جامعة كنوني وضعيت در ماندن

 باشد. اجبار ديگر اي عده

 آمد: دستبه تجرد درمورد مضمون دو پژوهش كنندگان شركت بين در
 تجرد. پذيرش عدم )2 تجرد، پذيرش )1

 خـوبي  حـال  و حس بودنشان مجرد  بهنسبت بودند، پذيرفته را خود تجرد كه ديافرا
 شناسـان روان ديـد  از آورنـد.  وجودبه تجردشان با را الزم سازگاري بودند توانسته و داشتند

 بـه  عالقـه  نيـز  و اجتمـاعي  روابـط  در جسـارت  و عـاطفي  ثبـات  از اسـت  عبـارت  سازگاري
 پـذيرش  مقابل در شود. مي ديده آموزشي و اجتماعي عاطفي، صورت به كه فرد در تحصيل

 وجـود  پـژوهش  در كننـده  شـركت  افـراد  از بيشـتري  تعـداد  سوي از آن پذيرش عدم تجرد،
 دليـل  را جامعه و ديگران خود، و نداشتند خوبي احساس بودنشان مجرد از افراد اين داشت.
 غيـر  اي پديـده  آن، از ربـاالت  و سـالگي   30 در مانـدن  مجـرد  دانسـتند.  مـي  خود تجرد اصلي

 دليـل  همـين  بـه  و بپذيرند را شان كنوني شرايط خواستند نمي آنان بود. ها آن براي تصور قابل
 سـرد،  عـرق  قلـب،  تـپش  ماننـد  بودنـد؛  شـده  اسـترس  جسـماني  عالئم دچار آنان از اي عده

 نتخـاب ا را افسـردگي  و انـد  افسـرده  كه كردند مي تصور ديگر اي عده و شبانه هاي خوابي بي
 و گرفتنـد مـي  بغـل  غـم  زانـوي  خانـه  از اي گوشه در را خود ساعات تمام آنان بودند. كرده
 جامعـه  و خـانواده  از خواسـتند  مـي  نـوعي  بـه  و كردند مي مجازات خودشان روش به را خود
 بگيرند. انتقام

 
تجارب زندگي دختران در سطح خانوادگي در دو سطح استرس منفي و يوسـترس  

  يا استرس مثبت
 الف) استرس (فشار)

ــراي خــانوادگي فشــارهاي .1 ــران از اي عــده كــردن: ازدواج ب ــد مجــرد دخت  معتقدن
 كـه  دهنـد  مـي  قـرار  فشـار  تحت را ها آن دائماً و كنند نمي درك را ها آن شرايط شان خانواده

 فقـط  نـه،  يـا  باشد داشته را ازدواج مناسب شرايط فرد آن نيست مهم كنند. ازدواج سرعت به
 بروند. شان زندگي سر زودتر و كنند ازدواج بايد
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 از تـر  كوچـك  خـواهر  اي عـده  تر: كوچك خواهر داشتن دليل به بودن فشار تحت .2
 خـودت  از تـر  كوچـك  خـواهر  چون كن! ازدواج زودتر فشارندكه تحت دائماً و دارند خود

 هستي. هم او ازدواج مانع تو و داري
 در مجـرد  دختـر  تنهـا  نيز اي عده بودن: انوادهخ مجرد تنها دليل به بودن فشار تحت .3

 مجـرد  هنـوز  ها آن و  كرده  ازدواج ترشان كوچك و تر بزرگ خواهرهاي تمام و هستند خانه
 همگـي  خـانوادگي  هاي مهماني در چون است، سخت برايشان شرايط اين تحمل و اند مانده
 قـرار  هـا  اين عهدة به بيشتر مادر و پدر مسئوليت طرفي از مجردند. افراد تنها ها اين و اندزوج

 اجبـار بـه  افـراد  ايـن  نـوعي  بـه  و اند كرده ازدواج برادرهايشان و خواهر تمامي چون گيرد. مي
 .شوند مي نيز خود مادر و پدر مسئول

 ب) يوسترس (استرس مثبت)
 هايشـان  خـانواده  مجرد، دختران تعدادي گفتة به ها: خانواده سوي از تجرد پذيرش .1

 هنـوز  كـه  بابت اين از ها آن ندارند. قضيه اين با مشكلي و اند پذيرفته را سال 30 يباال تجرد
 درك را شرايطشـان  خـوبي  بـه  شـان  خـانواده  هـم  بـاز  و مجردنـد  شـان  زنـدگي  سـوم  دهة در
 هاست. آن براي امن بستري خانواده معتقدند و اند خوشحال بسيار كند، مي

 بـا  مجـرد،  دختـران  از تعـدادي  گفتـة  به :مجرد دختران از خانواده عاطفي حمايت .2
 صـورت  شـان خـانواده  سـوي  از  اي مؤاخـذه  و سـرزنش  گونه هيچ بودنشان شاغل غير وجود
 عــاطفي موردحمايــت نوجــواني و كــودكي دوران ماننــد چنــان هــم آنــان گيــرد نمــي

 و اند ئلقا احترام و ارزش دخترانشان براي چنانهم ها خانواده گيرند. مي قرار هايشان خانواده
 دهند. مي آنان به را دوستانه و فاميلي هاي جمع در حضور براي الزم نفس  عزت

 مالي حمايت مجرد دختران از تعداي گفتة به مجرد: دختران از خانواده مالي حمايت .3
 مـورد  كه زماني و است داشته هاآن نفس به اعتماد بر بااليي تأثير خانواده سمت از اقتصادي و

 كنند. ريزيبرنامه شانآينده و اكنون براي توانندمي بهتر گيرند مي قرار ادياقتص حمايت
تجارب زندگي دختران در سطح اجتماعي در دو سطح استرس منفـي و مثبـت مطـرح    

 است: 
 الف) استرس منفي

 از يكـي  را بيكـاري  شـاغل  غيـر  مجـرد  دختـران  عاليه: تحصيالت وجود با بيكاري .1
 بودنـد،  مجـرد  و شـاغل  اگـر  معتقدند آنان دانند. مي خود در استرس هب ابتال داليل ترين مهم

 بسياري رواني فشار بيكاري داشتند. بودن مجرد غير و شاغل وضعيت بهنسبت بهتري شرايط
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 است. كرده وارد مجرد دختران بر را
 دختـران  از اي عـده  جامعـه:  سـوي  از دختران شدن ناميده مسئوليت بي و كفايت بي .2

 مانـدن  مجـرد  دليـل به اطرافيانشان و دوستان خانواده، طرف از كه بودند عقيده اين بر مجرد
 بيكارنـد،  آنان كه كنند مي فكر همه چون آنان از بعضي گفتة به اند. گرفته لقب مسئوليت بي
 مواقـع  در فاميل و همسايه و خاله به مثالً باشند. ها آن كمك نوعي به كه دارند انتظار آنان از

 كنند. كمك روزمره كارهاي در لزوم
 دوسـتان  كـه  معتقدنـد  مجـرد  افـراد  از اي عـده  متأهـل:  دوستان سوي از شدن طرد .3
 از هـا  متأهـل  گوينـد مـي  آنان اند. كرده قطع حتي يا و محدود ها آن با را ارتباطشان متأهلشان

 افـراد  ايـن  بـا  كـه  دهنـد  مـي  ترجيح و دارند واهمه شان زندگي در مجرد دوست يك داشتن
 باشند. نداشته ارتباط

 مجـرد  دختـران  بيشـتر  دختـران:  تجرد قبال در سيما و صدا نادرست گذاري سياست .4
 بـر  هـا  برنامـه  ايـن  اثرگـذاري  از امـا  نكننـد،  نگـاه  را سيما و صدا هاي برنامه دهند مي ترجيح

 آنـان  نفـس   عـزت  بـردن  ازبـين  تلويزيـون  اساسـي  مشـكل  آنان نظر به دارند. واهمه ديگران
 تجـرد  پديدة درمورد مناسبي هاي برنامه معتقدند آنان نفسشان!  عزت بردن باال جاي به ست،ا

  شود. مي برده  نام آنان از ترشيده مثل نادرستي القاب با هنوز و است نشده ساخته دختران
 جامعـه  سمت از كه بودند معتقد افراد از ديگر اي عده مثبت): (استرس يوسترس ب)

 و پيشرفت و رشد براي مناسبي امكانات جامعه، اتفاقاً و نكردند احساس ار فشاري گونه هيچ
 ازجمله: است؛ كرده فراهم آنان آرامش

 دختران از تعدادي گفتة به ها: دانشگاه در بانوان تحصيل ادامة امكان آوردن فراهم .1
 بـه  اسـت.  بـزرگ  موهبـت  مـا،  كشـور  در دختـران  براي ها دانشگاه در تحصيل ادامة مجرد،
 يــا و مسـافرتي  تورهـاي  ماننـد  دانشــجويان بـراي  هـا  دانشـگاه  رفــاهي امكانـات  آنـان  اعتقـاد 
 هـا  دانشـگاه  طـرف  از كه است خوبي بسيار فرصت كمتر هزينة با علمي و هنري هاي كالس

 دولتـي  هـاي  دانشـگاه  در رايگان تحصيل اي عده همچنين است. شده ايجاد دانشجويان براي
 است. شده آنان خودسازي و رشد سبب كه اند دانسته خود رايب مناسبي بسيار امكان را

 اي عـده  دختران: براي محله سراي و فرهنگسراها در مناسب امكانات آوردن فراهم .2
 مفيـد  هـم  و صـرفه  بـه  هـم  را ها محله سراي فرهنگسراهاي مناسب امكانات مجرد دختران از

 هـا  مكـان  اين در كه ورزشي هاي باشگاه يا زبان و هنري هاي كالس آنان گفتة به اند. خوانده
 از فـرار  و يـابي  دوسـت  و آنـان  فراغـت  اوقات كردن پر براي را مناسبي امكان دارند، وجود



 183      ...شاغلتجارب زندگي دختران مجرد و غير 

 

 است. كرده فراهم نشيني خانه و تنهايي
 بـدين  مثبـت  و منفـي  اسـترس  سـطح  دو در فـردي  سطح در دختران زندگي تجارب

 است: شرح
 الف) فشار (استرس)

 است. تنهايي شده، وارد مجرد افراد به كه استرسي ترين مهم يي:تنها از ترس .1
 طـرف  از انـد  نتوانسـته  هنـوز  هستند، شان زندگي سوم دهة در اينكه با آنان از اي عده

 هـا  آن كننـد.  تجربـه  را خـوبي  دوطرفـة  رابطـة  يـا  و شـوند  داشته دوست مخالف جنس يك
 از خيلـي  و باشند داشته دوطرفه رابطة يك بتوانند افراد زندگي از دوره اين در بايد معتقدند

 آورده پايين را شان زندگي كيفيت تنهايي كنند. پر همسر نام به فردي با را شانتنهايي اوقات
 بـه  تنهـايي  به سن اين در هنوز اينكه از ها آن اند. شده خسته بودن خود همراه از ديگر و است

 اند. شده خسته روند، مي زدن قدم براي حتي يا و خريد پارك، عروسي، مهماني،
 جـنس  بـا  اي رابطـه  هـيچ  كـه  مجـرد  دختـران  از اي عـده  جنسـي:  نياز ارضاي عدم .2

 خـود  جنسـي  نيـاز  ارضـاي  عـدم  از خـود  زنـدگي  سـوم  دهـة  در اكنـون  هـم  ندارند مخالف
 خاصـي  كنجكـاوي  و شـوند  مـي  متحمـل  را زيـادي  فشارهاي كه گويندمي ها آن گويند. مي

 دارند. يجنس نياز بهنسبت
 اسـترس  هـاي مشخصـه  از ديگـر  يكـي  مناسـب:  همسر يافتن كاهشِ احتمال از ترس .3
 از يكـي  تولدشـان  روز سـال  هـر  مجـرد،  دختران گفتة به است. سن رفتن باال استرس شخصي،

 و بماننـد  مجـرد  سـن  اين تا كه كردند نمي باور اصالً ها آن هاست. آن زندگي روزهاي بدترين
 نكنند. پيدا را خود مناسب همسر و بمانند مجرد هم باز و برود باالتر نشانس كه ترسند مي دائم

 نتواننـد  كـه  ترسند مي مجرد دختران از اي عده مادري: حس نكردن تجربه از ترس .4
 ديدن از ها آن كنند. تجربه زودرس يائسگي يا سن رفتن باال از ناشي داليلي به را شدن مادر
 كنند. مي اندوه و غم حس شوند، مادر اند نتوانسته خودشان اينكه از اما كنند، مي ذوق ها بچه

 ب) يوسترس يا استرس مثبت
 بهتـرين  كـه  انـد رسـيده  نقطه اين به دختران از اي عده تجرد: قيدوشرط بي پذيرش .1

 و انـد پذيرفتـه  را خـود  مجـردي  هـا  آن است. تجرد پذيرش شانكنوني شرايط براي تصميم
 از پـر  روزهـايي  است قرار كه كنند نگاه شانزندگي از ايدوره منزلةبه آن به كنندمي سعي
 كنند. خلق خود براي را سالمي بخشلذت تجربيات و بزند رقم برايشان را فكري بلوغ

 سبكي منزلةبه را تجرد دختران از اي عده زندگي: سبك يك منزلة به تجرد انتخاب .2
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 بـراي  خـود  دليل ترينمهم را مالي و فكري قاللاست داشتن هااند.آنكرده انتخاب زندگي از
 بـا  مقابلـه  راهكارهـاي  پـژوهش  در كنندگانشركت دانستند. زندگي سبك نوع اين انتخاب

 و مـذهبي  اعتقـادات  بـه  شـدن  متوسـل ) 1 جملـه:  از بودنـد؛  گرفتـه  كـار بـه  را هدفمند تجرد
 خـود  بيشـتر  آرامش بسب را معنويت و مذهبي اعتقادات مجرد، دختران از اي عده معنويت:

 و دعـا  بـه  توسـل  بـا  را تجردشان از ناشي استرس و اضطراب اند توانسته معتقدند و اند دانسته
 خداونـد  بـا  نيـاز  و راز به را خود روز از ساعاتي ها آن درماني). (معنويت كنند كنترل نيايش

 پيـدا  نيـز  وبيخـ  دوسـتان  اند توانسته دعا، جمعي دسته هاي گروه در عضويت با و پردازند مي
 از پـس  مجـرد  دختـران  از ديگـر  اي عده هنري: و آموزشي هاي كالس در شركت) 2 كنند.

 اسـتعداديابي  با اند توانسته كار، بازار شرايط از نااميدي و خود ليسانس فوق و ليسانس گرفتن
 بيكــاري ســخت شــرايط هــا آن گفتــة بــه بپردازنــد. فعاليــت بــه هنــري هــاي زمينــه در خــود

 بـا  انـد  توانسـته  هنـري  هـاي  فعاليـت  آغـاز  بـا  هـا  آن امـا  بـود،  كـرده  هـدف  بي را شان زندگي
 زمينـة  در و دهنـد  ادامـه  را شـان  هنـري  هاي فعاليت دارند قصد ها آن بيايند. كنار شان بيكاري

 پـس  اي ديگر از دختران مجرد كـه  ) ادامة تحصيالت: عده3موردنظرشان، شروع به كار كنند. 
 قصـد  و گرفتنـد  تحصـيل  ادامـة  به تصميم بودند، نكرده پيدا مناسبي كار ليسانس، گرفتن از

 شـان  زنـدگي  بـراي  جديـدي  هـدف  طريـق  ايـن  از هـا  آن دهند. ادامه را تحصيالتشان دارند
 اند. دوخته آينده به چشم اميدوارانه و  كرده تعريف

 خـود  مشـكالت  حل براي بودند نكرده انتخاب را تجرد كه ها آن از برخي همچنين،
 جمله: از داشتند؛ متفاوتي اهكارهاير

 انكـار  دفـاعي  سـازوكار  از افراد اين آن: انكار و تجرد برابر در شدن محض تسليم .1
 بيايند. كنار آن با و بپذيرند را تجردشان اند نتوانسته هنوز ها آن كنند. مي استفاده

 بـراي  را ريديگ راه مجرد دختران از تعدادي نامتعارف: دوستي روابط به دادن تن .2
 كـردن  صـبر  از خودشـان  گفتـة  به اند. كرده انتخاب تجرد از ناشي هاي استرس با آمدن كنار
 نتوانستند دليل همين به نداشتند، خواستگاري يا اند شده نااميد مناسب خواستگار آمدن براي
 رد البتـه  دادند. تن مخالف جنس با دوستي روابط به و كنند تحمل را تنهايي از حاصل فشار
 متأسـفانه  كـه  دارد وجـود  مخـالف  جـنس  سـوي  از افـراد  ايـن  شـدن  رها استرس روابط اين

 كند. مي وارد افراد به بيشتري صدمات
 نيـز  دختـران  از تعـدادي  نكردشـان:  ازدواج بـراي  جامعـه  و خـانواده  دانستن مقصر .3
 اقتصـادي  ايطشـر  دنبال جامعه افراد معتقدند ها آن اند. شده جامعه شرايط قرباني كه معتقدند
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 دخترانـي  يـا  كارمند دختران خواستگاري به پسرها و هستند ازدواج براي دختر يك مناسب
 شـوند.  نمـي  انتخـاب  هسـتند،  شاغل غير ها آن چون و باشد داشته داريپول پدر كه روند مي
  ندارند. رابطه مخالف جنس با قبلي، گروه خالف افراد اين

 و فــردي شــرايط از ايآميــزه مجــرد تــراندخ در ازدواج عــدم علــل كلــي، طــوربــه
 زند.مي دامن مشكالتشان به هم اشتغال عدم كه هاستآن اجتماعي

 تـوان مـي  ازجملـه  بودند، مواجه هاييمحدوديت با پژوهشگران مطالعه، اين انجام در
 كـار  كـه  كـرد  اشـاره  پـژوهش  در كننـدگان مشـاركت  از برخي سوي از صدا ضبط عدم به

 مجـرد  دختران همچنين، كرد.مي دشوار و سخت پژوهشگران براي را هابهمصاح سازيپياده
 پيشنهاد بودند. تهران شهر 9 منطقة شهرداري سالمت خانة به كنندگانمراجعه صرفاً شاغل و

 تجـارب  و زنـدگي  كيفيـت  در جنسـيتي  هـاي تفـاوت  بررسـي  به مشابه هايپژوهش شودمي
  بپردازد. سال 40 تا 30 شاغل غير و مجرد پسران و دختران زندگي
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