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 چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربه ی زیسته ی دختران از تجرد و واکاوی نگرش ها، احساسات 
و واکنش های آن ها به تجرد و درک معانی ذهنی آنها انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کیفی 
اســت. در این پژوهش 16 نفر از دختران مجرد باالی 30 ســال شــهر بوکان با روش نمونه گیری 
هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و داده ها به روش تحلیل محتوا 
مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش بر اساس کدها و طبقات به دست آمده از تجربه ی 
زیســته ی دختران مجرد پاسخگو نشان داد که آنها مواردی نظیر احساس عدم پیشرفت، احساس 
پوچی و سردرگمی در زندگی، احساس سربار بودن در خانواده و افسردگی، تنهایی مزمن، قضاوت 
و پیش داوری  ناصواب، پافشاری خانواده بر تسریع ازدواج، قربانی شدن و فداکاری به خاطر شرایط 
نامساعد خانواده و ناامنی مالی و اقتصـادی را تجربه می کنند. همچنین مفاهیم به  دست آمده نشان 
داد که تالش جهت توانمندســازی و کســب مهارت، حفظ سالمت و جوانی و کسب استقالل از 

مهم ترین استراتژی هایی است که دختران مجرد برای بهبود زندگی خود در پیش می گیرند.  
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1- مقدمه و طرح مسئله
زنان	یکی	از	گروه	های	اجتماعی	هستند	که	در	متون	علمی	از	احساسات	و	تجربیاتشان	کمتر	
سخن	به	میان	آمده	است.	زنان	به	دلیل	تابوهای	اجتماعی	و	فرهنگی،	کمتر	توانسته	اند	از	موقعیت	
ویژه	و	تجارب	خاص	خود	سخن	بگویند.	در	دهه	های	اخیر	تحت	تأثیر	مطالعات	اجتماعی،	بخش	هایی	
از	ویژگی	های	اجتماعی	زنان	موردتوجه	قرارگرفته	است،	اما	هنوز	در	میان	تجارب	ویژه	ی	زنانه،	
جریان	زندگي	روزمره	که	تجارب	زیسته	ی	افراد	در	آن	شکل	می	گیرد	مغفول	مانده	است.	افزایش	
سن	ازدواج	جوانان	و	به	ویژه	دختران	با	توجه	به	بسترهای	اجتماعی	متفاوت	ازجمله	مواردی	است	

که	تجارب	زیسته	ی	منحصربه	فردی	را	برای	آن	ها	به	وجود	می	آورد.
طی	قرن	اخیر،	به	واسطه	ی	فرایندهایی	همچون	صنعتی	شدن،	شهرنشینی،	جهانی	شدن،	
و	 است)عبداللهی	 کرده	 تجربه	 را	 ژرفی	 و	 گسترده	 تغییرات	 خانواده	 نهاد	 و...	 فن	آوری	 پیشرفت	
همکاران،144:1399(.	افزایش	سن	ازدواج	و	بروز	پدیده	ی	تجرد	طوالنی	مدت	باوجود	تأکید	و	اهمیت	
ازدواج	از	سوی	جامعه	و	خانواده	از	زمره	تحوالتی	است	که	درنتیجه	ی	تغییرات	کالن	در	سطح	
جامعه	ایجادشده		است.	این	تأخیر	در	ازدواج	که	در	برخی	موارد	به	تجرد	قطعی	می	انجامد،	فشار	
اجتماعی	و	شرایط	رنج	آوری	را	متوجه	دختران	مجرد	می	کند	)	قانع	عز	آبادی	و	همکاران،	1394	به	
نقل	از	جکسون	و	اسکات،		2002:	1(.	تجارب	به	دست	آمده	از	دوران	تجرد	طوالنی	مدت	دختران		از	

یک	سو	رفتارها	و	نگرش	هایی	که	اطرافیان	و	خانواده	نسبت	به	دختران	مجرد	دارند	و	از	سوی	دیگر	
احساسات	و	تجارب	خاص	دختران	مجرد	در	پی	تلقی	و	برداشت	آن	ها	از	این	رفتارها	و	نگرش	ها	
را	در	برمی	گیرد.		ازاین	رو	واکاوی	تجارب	زیسته	ی	دختران	موردمطالعه	می	تواند	بیانگر	اثرات	این	

پدیده	بر	زندگی	شخصی	و	اجتماعی	آن	ها	باشد.
سنت	ها	و	هنجارهای	مبتنی	بر	ضرورت	تشکیل	خانواده	به	خصوص	در	شهرهای	کوچکی	نظیر	
شهر	بوکان		دختران	را	به	ازدواج	در	آغاز	سنین	جوانی	تشویق	می	کند.	در	این	شرایط	دغدغه	ی	
ازدواج،	عموماً	بعد	از	اتمام	دوره	ی	دبیرستان	برای	دختران	شروع	شده	و	تا	عملی	شدن	ازدواج	ادامه	
دارد.	در	این	میان،	برخی	از	دختران	که	امکان	ازدواج	پیدا	نمی	کنند	و	سن	ایدئال	ازدواج	از	نگاه	

جامعه	را	از	دست	می	دهند	با	پدیده	تجرد		طوالنی	مدت	یا	تجرد	قطعی	مواجه	می	شوند.
طبق	سرشماری	مرکز	آمار	ایران	در	سال	1395	از	جمعیت	94000	نفری	زنان	شهر	بوکان،	
بالغ	بر	2600	دختر	مجرد	در	فاصله	سنی	49-30	ساله	وجود	داشته	که	ازدواج		نکرده	اند)مرکز	آمار	
ایران،www.sci.org.ir(.	لذا	آگاهی	و	شناخت	از	تجربه	ی	زیسته	ی	این	دختران	از	تجرد	در	دنیای	

http://www.sci.org.ir<0645><0631><06A9><0632>
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پیچیده	ی	امروزی	و	همچنین	دست	یافتن	به	تفاوت	ها	و	مقایسه	ی	تجربه	ی	زیسته	ی	دختران	مجرد	
از	دیدگاه	خودشان،	محققان	را	بر	آن	داشت	که	به	واقعیت	های	نهفته	در	زندگی	آنان	بپردازند	و	علل	
مجرد	ماندن	و	احساسات	آنان	نسبت	به	این	تجربه	را	بررسی	نمایند.	همچنین،	با	در	نظر	گرفتن	
اهمیت	ازدواج	از	نگاه	جامعه،	دین	و	خانواده	،	باال	رفتن	سن	ازدواج	و	احتمال	تجرد،	مسئله	ای	
اجتماعی	محسوب	می	شود	و	نیاز	به	بررسی	دارد.	لذا	در	این	پژوهش	برآنیم	تا	با	مطالعه	ی	ژرف	
و	درک	تجربه	ی	زیسته	ی			دختران	مجرد	شهر	بوکان	به	واکاوی	دیدگاه	ها،	نگرش	ها،	احساسات	و	

واکنش	های	آن	ها	در	برابر	تجرد	بپردازیم.

2- پیشینه ی پژوهش
	 پژوهش	کجباف	و	همکاران	با		عنوان	»تحلیل	کیفی	تجردهای	ناخواسته	در	دختران	و	پسران«	
نشان	داد	که	درمجموع،	افراد	مجرد	از	وضعیت	خود	رضایت	نداشته	و	احساس	شکست	روانی،	افت	
جسمانی	و	طردشدگی	و	عدم	پذیرش	داشته	اند	)کجباف	و	همکاران،	1387(.		عزآبادی	و	همکاران	نیز	
در	پژوهشی	به	بررسی	تجارب	زیسته	ی	دختران	مجرد	سی	سال	و	باالتر	شهرهای	یزد	و	اصفهان	
پرداخته	اند.	اظهارات	تحقیرآمیز،	طعنه	ها،	کنایه	ها،	ترحم،	شایعه	پراکنی	و	گمانه	زنی	درباره	ی	دالیل	
تجرد	تنها	بخشی	از	تجارب	زیسته	ی	دختران	مجرد	در	زمینه	ی	داغ	ننگ	ادراک	شده	از	جامعه	است	

که	در	این	پژوهش	مورد	کنکاش	قرارگرفته	است	)قانع	عزآبادی	و	همکاران،1392(.
قادرزاده	و	همکاران	نیز	در	پژوهشی	با	عنوان	»بازسازی	معنایی	تجربه	ی	زیسته	ی	دختران	از	
تجرد«	به	مطالعه	ی	تجارب	زیسته	دختران	مجرد	شهر	ایوان	درزمینه	ی	داغ	ننگ	ناشی	از	تجرد	
پرداختند.	بر	اساس	این	مطالعه،	تجربه	ی		تجرد	برای	دختران،	خشونت	روانی،	انزوای	مضاعف،	

آینده	ی	مبهم،	جایگاه		نازل	و	احساس	سرباری	در	پی	داشته		است	)قادرزاده	و	همکاران،	1396(.
یافته	های	پژوهشی	با	عنوان	»تجربه	ی	زیسته	ی	دختران	از	تأخیر	در	ازدواج	و	گونه	شناسی	
استراتژی	های	مواجهه	با	آن«	نشان	می	دهد،	امروزه	تأخیر	در	ازدواج	به	تجربه	ی	زیسته	ی	بخشی	
از	دختران	و	پسران	تبدیل	شده	است؛	اما	این	امر	برای	دختران	شرایط	متفاوت	تری	را	ایجاد	کرده	
است	و	موجب	بروز	تجربه	ی	فشارهای	اجتماعی	بیشتری	به	سبب	تأخیر	در	ازدواجشان	شده	است	

)پروین	و	همکاران،1398(.

باقری	و	همکاران	نیز	در	پژوهشی	با	عنوان	»برساخت	معنایی	تأخیر	سن	ازدواج	بر	اساس	
نظریه	ی	زمینه	ای«	که	با	هدف	درک	تجربه	ی	زیسته	ی	دختران	مجرد	درباره	ی	تجرد	انجام	شده	
است،	احساسات	و	نگرش	های	دانشجویان	دختر	شهر	مشهد	را	بررسی	کرده	است.	نتایج	پژوهش	
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حاکی	است	که	دختران	با	توجه	به	وضعیت	اقتصادی،	تحصیلی،	داشتن	یا	نداشتن	تجربه	ی	روابط	
دوستی	با	مردان،	تصویرهای	متفاوتی	درباره	ی	تجرد	دارند	)باقری	و	همکاران،1398(.

برگ	و	همکاران			در	پژوهشی	با	عنوان	»زنان	شاغل	مجرد«	پدیده	ی	جهانی	دختران	مجرد	
را	در	کشورهای	مختلف	بررسی	کرده	اند.	این	پژوهش	به	جهانی	بودن	زن	مجرد	شاغل	به	مثابه	ی	
نخستین	پدیده	جامعه	شناختی	جهانی	در	قرن	بیست	و	یکم	پرداخته	و	ریشه	های	اقتصادی	این	

.)Bergss & et al, 2007(	است	کرده	بررسی	را	پدیده
ابراهیم	حسن	در	پژوهشی	به	بررسی	تجرد	زنان	مسلمان	هرگز	ازدواج	نکرده	در	مالزی	پرداخته	
است.	یافته	ها	حاکی	از	آن	است	که	تجربه	ی	تجرد	در	تمامی	فرهنگ	ها	وجود	دارد	و	فقط	تعدد	مذهب	
و	فرهنگ	های	مختلف	تجربه	ی	آن	ها	را	از	هم	متفاوت	می	کند.	تجربیات	حاصل	از	مصاحبه	های	
انجام	شده	در	بین	مشارکت	کنندگان	در	این	پژوهش	نشان	داد	که	زنانگی	با	داشتن	همسر،	بچه	و	

تأهل	تعریف	می	شود	)قادرزاده	و	همکاران،	49:1396	به	نقل	از	ابراهیم	حسن،2009(.
بایرن	در	پژوهشی	با	عنوان	»بسط	مدل	جامعه	شناختی	براي	پژوهش	در	باب	خود	و	هویت	هـاي	
اجتماعي	زنان«	نشان	داد	که		دخترانی	که	هرگز	ازدواج	نکرده	اند	به	مراتب	بیشـتر	از	مـردان	مجرد	

	.)byrne, 2003(کنند	می	تجربه	غیررسمي	هاي	عرصه	در	را	آمیز	تبعیض	برخورد
ری	کانتی	در	پژوهشی	به	بررسی	»پیش	قضاوت،	تبعیض	و	نابرابری	جنسیتی	در	بین	زنان	شاغل	
مجرد	اندونزیایی«	پرداخته	است.	نتایج	به	دست	آمده	نشان	داد	که	در	اندونزی،	زنان	تحصیل	کرده	ی	
شاغل	صرفاً	به	دلیل	تجردشان	به	صورت	آگاهانه	و	ناآگاهانه	مورد	تبعیض	مداوم	قرار	می	گیرند	و	
از	این	منظر	تحصیالت	عالیه	برایشان	زندگی	راحت	تری	فراهم	نساخته	است	)پروین	و	همکاران،	

58:1398	به	نقل	از	ری	کانتی،2013(.

همچنین	دالز	در	پژوهشی	نشان	داد	که	زنان	مجرد	همچون	اعضای	»ناکامل«	اجتماع	نگریسته	
می	شوند	و	حتی	در	سنین	باالی	40	سال	هم	به	صورت	اجباری	وادار	به	ازدواج	می	شوند	)کجباف	و	

همکاران،	1387:	45	به	نقل	از	دالز،2014(.

مروری	بر	پژوهش	های	صورت	گرفته	نشان	می	دهد	که	باال	رفتن	سن	ازدواج	و	احتمال	تجرد	
برای	دختران،	به	دلیل	شرایط	اجتماعی	و	فرهنگی	موجود	در	جوامع	متفاوت	در	برخی	جوامع	
می	تواند	باعث	ایجاد	نگاه	مسئله	محور	به	این	پدیده	شود	که	در	نهایت	به	عنوان	یک	مسئله	ی	
اجتماعی	در	نظر	گرفته	می	شود.	بر	این	اساس	بررسی	و	شناخت	پدیده	های	جدید	و	مسائل	مهم	
اجتماعی	در	شهری	مثل	بوکان	که	متأثر	از	پیامدهای	مدرنیته،	در	حال	گذار	از	نظم	سنتی	به	نظم	
نوین	است	امری	ضروری	است؛	زیرا	در	این	جوامع	از	یک	سو	ارزش	ها	و	الگوهای	سنتی	به	طور	
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کامل	رنگ	نباخته	است	و	از	سوی	دیگر	ارزش	ها	و	هنجارهای	جدید	و	مدرن	نهادینه	نشده	است.	
این	تقابل	بین	ارزش	های	سنتی	و	مدرن	در	جوامع	برای	افراد	پیامدها	و	تجارب	مختلفی	را	به	
همراه	دارد	که	در	این	پژوهش	به	واکاوی	پدیده	ی	تجربه	ی	تجرد	و	بازسازی	معنایی	آن	در	بین	

دختران	شهر	بوکان	پرداخته	ایم.

3- چارچوب مفهومی
دیدگاه	تفسیری	انسان	را	به	مثابه	ی	موجودی	فعال،	خالق	و	معناساز	تعریف	می	کند	که	مدام	
در	حال	ساخت	و	معنادار	کردن	زندگی	اجتماعی	و	واقعیات	اجتماعی	روزمره	است	و	ازآنجاکه	
انسان	ها	خالقانه	واقعیت	های	متفاوتی	را	می	سازند،	بنابراین	هیچ	مدل	عام	و	فراگیری	از	واقعیت	ها	
نیز	وجود	نخواهد	داشت،	بلکه	این	مدل	ها	بر	اساس	موقعیت	ها،	وضعیت	ها،	شرایط	و	تجربیات	افراد	

درگیر	متفاوت	خواهد	بود	)محمدپور	و	همکاران،	195:1387	به	نقل	از	ماکسول،	پاتک،	الیوت	و	دنزین(.
از	منظر	مکتب	کنش	متقابل	نمادین	نیز	ارتباط	با	معنا	کاماًل	جنبه	ی	اجتماعی	دارد	و	انسان	ها	
در	فراگرد	کنش	متقابل	اجتماعی	به	گونه	ای	نمادین	معناها	را	به	دیگران	انتقال	می	د	هند	و	دیگران	
این	نمادهای	معنی	دار	را	تفسیر	می	کنند	و	بر	پایه	ی	تفسیرشان	از	این	نمادها	واکنش	نشان	می	دهند	
)انواری،	1390:	157(.	نمادها	به	تفسیر	رفتار	افراد	یک	جامعه	از	سوی	کنشگران	و	شکل	دادن	رفتار	

آن	ها	در	برابر	یکدیگر	کمک	می	کنند	)رابرتسون،	1374:	40(.	بر	این	اساس	مفهوم	»خود	آیینه		سان«	
اشاره	به	شیوه	ای	دارد	که	در	آن،	مفهوم	»خود«	شخص	از	ادراکات	دیگران	و	این	که	چگونه	دیگران	
درباره	ی	ما	فکر	می	کنند	ناشی	می	شود	و	لذا	افراد	همیشه	در	تالش	هستند	در	ظاهر	رفتار	و	گفتار	
خود	به	گونه	ای	رفتار	کنند	که	تأیید	دیگران	را	در	پی	داشته	باشد.	بنابراین	ظاهر	و	رفتار	آنان،	

آیینه	ی		انتظارات	دیگران	قدرتمند	در	جامعه	خواهد	بود.	
گافمن	نیز	برداشت	از	»خود«	را	با	رهیافت	نمایشي	تشریح	می	کند	و	بر	این	باور	است	که	
»خود«	افراد	به	وسیله	ی	نقش	هایي	که	در	این	موقعیت	ها	اجرا	می	کنند،	شکل	گرفته	و	معنا	مي	یابد	
)گافمن1391:	55(.	گافمن	»خود«	را	در	تملک	کنشگر	نمی	انگارد	بلکه	آن	را	محصولی	از	کنش	

متقابل	میان	کنشگر	و	حضارش	می	انگارد		و	زندگی	روزمره،	»خود«	را	به	عنوان	واقعیتی	به	نمایش	
می	گذارد	که	به	وسیله	ی	آدمیان	تعبیر	و	تفسیر	می	شود.	از	منظر	او	دنیای	زندگی	روزمره	نه	تنها	
از	جانب	اعضای	عادی	جامعه	در	جریان	ذهنی	معنادار	زندگی	شان	به	عنوان	واقعیت	مسلم	فرض	
می	شود	بلکه	دنیایی	است	که	به	پیدایش	اندیشه	ها	و	اعمال	می	انجامد	و	به	اعتبار	همین	چیزها،	
واقعی	انگاشته	می	شود.	در	میان	واقعیت	های	کثیر	که	به	صورت	واقعیت	»تمام	عیار«	جلوه	گر	می	شود،	
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واقعیت	زندگی	روزمره	به	صورت	دنیایی	مشترک	در	ذهن،	یعنی	دنیایی	که	فرد	با	دیگران	در	آن	
شریک	هست	خودنمایی	می	کند.	این	ذهنیت	مشترک	متقابل،	زندگی	روزمره	را	از	واقعیت	های	

دیگری	که	نسبت	به	آن	آگاهی	داریم	متمایز	می	کند	)برگر	و	لوکمان،	1375:	38-34(.
اینگلهارت	بر	این	باور	است	که	گذار	جوامع	از	نظم	سنتي	به	نظم	نوین	به	تغییراتي	در	سطوح	
مختلف	و	بین	تمامي	گروه	ها	منجر	شده	و	این	تغییرات	به	نوبه	ی	خود	به	دگرگوني	در	ارزش	ها،	
انتظارات	و	خواسته	ها	منتهي	مي	شود	)جبرائیلي	و	طاهري،1393:	422	به	نقل	از	اینگلهارت،	1382(.	
طبق	این	نظریه،	افزایش	تصاعدي	استقالل	عمل	فرد	در	زمینه	هاي	اخالقي،	مذهبي	و	سیاسي	
اساس	تغییرات	شکل	گرفته	در	تشکیل	خانواده	است.	گسترش	ارزش	هاي	فرامادی،	تردید	نسبت	
به	نهادها	و	کاهش	تحمل	نسبت	به	دخالت	افراد	بیرونی	در	زندگي	شخصي،	از	جنبه	هاي	مختلف	
تحول	در	ارزش	هاست	که	باعث	می	شود	افراد	براي	زندگي	خود	آزادنه	تصمیم	بگیرند	)جبرائیلي	و	

طاهري،1393:	422	به	نقل	از	روزینا	و	فرابوني،	2004(.

محققان	کیفی	برخورداری	از	چارچوب	نظری	از	قبل	تعیین	شده	را	برای	تحقیق	مضر	می	دانند،	
زیرا	ممکن	است	محقق	را	بسیار	محدود	کرده	و	موجب	غفلت	او	از	دیدگاه	افراد	موردمطالعه	درباره	ی	
آنچه	در	حال	وقوع	است،	شود	)زیبایی	نژاد	و	همکاران،167:1399،	به	نقل	از	رضاپور،1399(.	بر	این	
اساس	در	پژوهش	حاضر	محققین	تنها	به	جهت	حساسیت	نظری	نسبت	به	پدیده	مورد	واکاوی	بر	
نظریه	های	مرتبط	مروری	داشته	اند	و	درنهایت	به	مشارکت	کنندگان	فرصت	دادند	تا	آزادانه	دنیای	
ذهنی	و	تجربه	ی	زیسته	ی	خود	را	بازگو	کنند.	لذا	با	مروری	بر	نظریات	ذکرشده	می	توان	گفت	
واقعیت	ذهنی	دختران	مجرد	برگرفته	از	واقعیت	های	بسیاری	است	که	حاصل	دنیای	مشترک	
ذهنی	آن	ها	با	دیگران	است	و	این	واقعیت		ها	به	مرورزمان	به	عنوان	واقعیتی	مسلم	فرض	شده	است	

و	مبنای	اعمال	و	رفتار	آنان	در	جامعه	قرارگرفته	است.	

4- روش پژوهش
پژوهش	حاضر	کیفی	و	با	استفاده	از	روش	تحلیل	محتوا	انجام	شده	است.	جامعه	ی	آماری	پژوهش	
نیز	دختران	مجرد	30	سال	به	باالی	شهر	بوکان	بودند	که	درنهایت	16	نفر	از	آن	ها	با	استفاده	از	
روش	نمونه	گیری	هدفمند	انتخاب	شدند.	منطق	نمونه	گیری	هدفمند،	انتخاب	موارد	غنی	از	اطالعات	
است؛	یعنی	انتخاب	مواردی	که	امکان	مطالعه		ی	عمیق	را	فراهم	می	سازند	و	پژوهشگر	از	طریق	
آن	ها	می	تواند	اطالعات	فراوانی	درباره	ی	موضوع	های	اساسی	مربوط	به	مسئله	و	هدف	پژوهش	به	

دست	آورد	)حریری،	133:1385؛	فلیک،332:1387(.
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شیوه	ی	گرد	آوری	اطالعات	در	این	پژوهش،	مصاحبه	ی	نیمه	ساختاریافته	است.	مصاحبه	ها	با	
طرح	سؤالی	کلی	و	عمومی	در	مورد	احساس	فرد	نسبت	به	تجرد	آغاز	گردید	و	سپس	با	توجه	به	
اینکه	محور	پژوهش	فهم	تجربه	ی	زیسته	ی	دختران	از	تجرد	بود	با	پرسش	هایی	درباره	ی	احساسات	
و	درک	آن	ها	نسبت	به	تجرد،	برداشت	و	نگرش	آن	ها	از	رفتار	دیگران	نسبت	به	تجرد	و	شرایط	
فردی	و	اجتماعی	و	پیامدهای	ناشی	از	تجرد	برای	آن	ها	ادامه	پیدا	کرد.	در	طول	انجام	مصاحبه	ها	

تالش	بر	این	بود	که	در	جریان	بحث	ها،	عمق	تجارب	دختران	موردبررسی	قرار	گیرد.
درنهایت	تحلیل	داده	ها	و	اطالعات	به	دست	آمده	با	استفاده	از	روش	تحلیل	محتوای	کیفی	انجام	
شد.	بدین	صورت	که	در	فرایند	تحلیل	مفاهیم	موجود	در	متن	مصاحبه	ها،	ابتدا	واحدهای	معنایی	
مشخص	و	کدگذاری	شد	و	در	ادامه	کدهایی	که	ازنظر	مفهومی	به	یکدیگر	نزدیک	بودند	در	یک	
دسته	قرارگرفته	و	سپس	مفاهیم	به	دست	آمده	بنابر	قاعده	تشابه	و	تفاوت	مجدداً	کدگذاری	شده	و	
در	قالب	خرده	مقوالت	درآمدند.	درنهایت	با	کدبندی	مجدد	آن	ها	طبقات	یا	مقوالت	اصلی	به	دست	
آمدند.	اعتبارسنجی	پژوهش	نیز	با	بررسی	و	واکاوی	پدیده	از	زوایاي	مختلف،	دریافت	و	تبادل	نظر	

با	همتایان	و	کنترل	یافته	ها	با	نظر	افراد	مشارکت	کننده	در	پژوهش	انجام	شد.	
جدول1- مشخصات مشارکت کنندگان در پژوهش

نوع زندگـی وضعیت اشتغال تحصیـالت سـن نام شرکت کننده ردیف

همراه	خواهر	و	داماد بیکـار	-	خانه	دار ابتدایـی 49 ژیال 1

همراه	خواهر	و	مادر بیکـار	-	خانه	دار دیپلم 47 شادی 2

همراه	پدر کار	در	فضای	مجازی دیپلم 34 زیبا 3

همراه	پدر	و	نامادری کار	نیمه	وقت لیسانس 32 شهال 4

همراه	خانواده شغل	آزاد لیسانس 45 سرِو 5

همراه	خانواده کارمند	بخش	دولتی لیسانس 36 مریم 6

همراه	خانواده کارمند	بخش	دولتی لیسانس 35 آگرین 7

همراه	خانواده کارمند	بخش	دولتی لیسانس 37 پروین 8

همراه	خانواده کارمند	بخش	دولتی لیسانس 43 سعیده 9

همراه	خانواده کارمند	بخش	دولتی لیسانس 40 زهرا 10

همراه	مادر کارمند	بخش	دولتی کارشناسی	ارشد 42 سوسن 11

همراه	خانواده کارمند	بخش	دولتی کارشناسی	ارشد 41 گالله 12
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5- یافته های پژوهش
نظر	به	این	که	سؤاالت	مطرح	شده،	تجربه	ی	زیسته	ی	دختران	از	تجرد	را	در	برمی	گرفت،	در	
مصاحبه	ها	و	فرایند	انجام	پژوهش	تالش	گردید	که	عالوه	بر	کشف	تجربه	ی	دختران	مجرد	از	تجرد،	
احساسات	و	نگرش	های	دختران	به	تجرد،	پیامدهای	تجرد	در	زندگی	فردی	و	اجتماعی	و	نقش	
عوامل	زمینه	ای	در	ادراک	دختران	از	تجرد	نیز	مورد	واکاوی	قرار	گیرد.	در	ادامه	مقوالت	و	مفاهیم	

استخراج	شده	آمده	است.

5-1- تناقض در احساسات نسبت به تجرد
تناقض	در	احساسات	نسبت	به	تجرد،	آن	دسته	از	تجارب	احساسی	است	که	با	نوع	تجرد	اعم	از	
تجرد	خودخواسته،	ناخواسته	و	تحمیلی	رابطه	ی	مستقیم	دارد.	نظرات	مشارکت	کنندگان	پژوهش	
نشان	داد	که	آن	ها	به	ندرت	احساس	رضایت	و	یا	نارضایتی	مطلق	نسبت	به	تجرد	دارند	و	بیشتر	
احساس	دوگانه	ای	نسبت	به	تجرد	دارند	که		بسته	به	نوع	شرایط	اقتصادی	و	تحصیلی	متغیر	است.

5-1-1- احساسات منفی نسبت به تجرد

برخی	از	مشارکت	کنندگان	در	پژوهش	تجرد	را	به	دلیل	مواردی	نظیر	نبود	شخص	مناسب	
برای	ازدواج	و	یا	دخالت	خانواده	در	امر	ازدواج	به	عنوان	امری	تحمیلی	تجربه	می	کنند	و	از	این	تجرد	
ناخواسته	ناراضی	هستند.	در	پی	این	تجرد	ناخواسته	دختران	در	شرایط	متفاوت	احساساتی	نظیر	
محدودیت،	عدم	پیشرفت،	پوچی،	احساس	سردرگمی	در	زندگی،	در	جا	زدن،	عدم	امنیت،	سربار	
خانواده	بودن	و	افسردگی	و	تنهایی	مزمن	را	تجربه	می	کنند.یکی	از	مصاحبه	شوندگان	دراین	باره	

می	گوید:
»احساس	خوبی	نیست.	مخصوص	وقتی	مثل	من	تنها	مجرد	خانواده	تویی	و	خواهر	و	برادرات	
ازدواج	کردن	و	وضعشون	هم	خوبه	و	خوشبختن	آدم	بیشتر	احساس	ناراحتی	داره.	چون	
همش	مقایسه	میشه	با	اونا...	حس	می	کنم	جای	مشخصی	ندارم،	کل	زندگیم	معلق	مونده،	
تو	این	جامعه	همه	چی	به	ازدواج	کردن	مربوطه.	از	تنهایی	متنفرم	از	اینکه	تنهام	می	ترسم	

و	واقعاً	به	کسی	نیاز	دارم	که	توی	زندگی	ام	باشه	و	تنهاییم	رو	پر	کنه«.

الف- ترس از تنهایی

	بخش	بزرگی	از	نگرانی	دختران	مجرد	نسبت	به	آینده	از	ترس	احتمال	فوت	و	از	دست	دادن	پدر	
و	مادر	و	اجبار	به	تنها	زندگی	کردن	ناشی	می	شود.	مشارکت	کنندگان	در	این	پژوهش	از	اینکه	در	
دوران	کهولت	تنها	بمانند	ابراز	نگرانی	می	کنند	و	ترس	ناشی	از	آن	بخش	بزرگی	از	تصورات	دختران	
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مجرد	در	مورد	آینده	را	شکل	می	دهد	که	در	صورت	فوت	والدین	سرنوشت	آنان	چه	می	شود	و	آنها	
چگونه	با	ضعف	و	ناراحتی	های	دوران	پیری	باید	مواجه	شوند.	یکی	از	پاسخگویان	دراین	باره	می	گوید:

»احساس	خوبی	ندارم،	احساس	تنهایی	و	بی	کسی	و	بی	امنیتی	می	کنم،	کسی	تو	خونه	من	
رو	درک	نمی	کنه،	همیشه	می	ترسم،	اضطراب	دارم،	اضطراب	اینکه	اگه	مادرم	نباشه	من	
باید	چکار	کنم؟	سرنوشت	من	تو	آینده	چی	میشه؟	اگه	مریض	بشم	کی	پیشم	می	مونه؟«.

ب- پافشاری خانواده در تسریع ازدواج

	برخی	از	پاسخگویان	معتقد	بودند	که	خانواده	شرایط	آنان	را	درک	نمی	کند	و	دائماً	بر	ازدواج	
آن	ها	در	اولین	فرصت	بدون	در	نظر	گرفتن	شرایط	مناسب	اصرار	دارند.	آن	ها	بر	این	باورند	که	زندگی	
آن	ها	همواره	با	سایر	اعضای	متأهل	خانواده	مقایسه	می	شود	و	همین	امر	موجب	تحت	فشار	گذاشتن	
آن	ها	برای	ازدواج	در	اسرع	وقت	از	سوی	خانواده	می	شود.	یکی	از	پاسخگویان	دراین	باره	می	گوید:

»بیشترین	فشاری	که	رو	من	هست	برای	ازدواج	اول	از	سمت	خانواده	است	به	خصوص	
مادرم.	مادرم	آدم	عصبی	هستتش.	مرتب	منو	با	خواهرهام	مقایسه	میکنه،	میگه	اونا	زرنگن.	
باهوشن.	آیندشونو	ساختن.	توهمینطوری	موندی.	بیشتر	مادرم	از	بدبختی	ها	با	من	حرف	

می	زنه	و	این	رو	من	بیشتر	فشار	روحی	میاره،	امیدی	برام	نمونده.«

	از	منظر	برخی	از	دختران	مجرد	مشارکت	کننده	در	پژوهش	زندگی	در	کنار	والدین	برای	آن	ها	
مسئولیت	های	متفاوتی	نظیر	نگهداری	از	اولیا،	میزبان	بودن	و	پذیرایی	از	سایر	خواهران	و	برادران	
در	مهمانی	ها	و	دورهمی	های	خانوادگی	را	به	وجود	می	آورد	که	خود	این	مسئولیت	ها	فشار	جسمی	

و	روحی	زیادی	را	در	کنار	تنهایی	برای	آن	ها	در	پی	دارد.

 ج- احساس محدودیت ناشی از تجرد
		مقوله	ی	احساس	محدودیت	ناشی	از	تجرد،	یکی	از	مشکالتی	است	که	دختران	مجرد	باالی	
30	سال	شهر	بوکان	آن	را	تجربه	می	کنند.	از	منظر	آن	ها	نوعی	از	محدودیت	تحمیلی	است	و	شامل	
مواردی	نظیر	ممانعت	از	یادگیری	مهارت	های	جدید	و	خروج	از	منزل	و	نداشتن	استقالل	می	شود.	
نوع	دیگری	از	محدودیت	نظیر	محدود	کردن	دایره	ی	ارتباط	با	افراد	متأهل	از	ترس	به	هم	خوردن	
رابطه	ی	زناشویی		آن	ها،	محدود	کردن	خود	به	کار	و	امور	منزل	و	عدم	تعامل	با	افراد	جامعه	از	ترس	
برچسب	خوردن	و	...انتخابی	است	و	توسط	خود	دختران	مجرد	در	نظر	گرفته	می	شود.	»شهال«	
یکی	از	پاسخگویان	که	به	خاطر	طالق	والدینش	با	پدرش	تنها	زندگی	می	کند	دراین	باره	می	گوید:
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	»پدرم	که	اصاًل	اجازه	نمی	ده	یک	کالس	هم	برم	و	یا	کاری	یاد	بگیرم،	چند	وقت	پیش	
کالس	زبان	می	رفتم	گفت	حق	نداری	بری،	منم	به	حرفش	گوش	ندادم	و	رفتم.	وقتی	
برگشتم	باهام	دعوای	سختی	کرد	و	بعدش	تهدیدم	کرد	اگه	برم	میاد	کالسم	و	آبروریزی	

می	کنه.	منم	نرفتم«.

5-1-2- احساس مثبت نسبت به تجرد

	برخی	از	مشارکت	کنندگان	در	پژوهش	نسبت	به	مجرد	بودنشان	حس	خوبی	داشتند.	این	افراد	
نسبت	به	تجردشان	پذیرش	داشته	و	از	زندگی	مجردی	خود	رضایت	داشتند.	سحر	دراین	باره	می	گوید:

	»مجردی	صد	در	صد	انتخاب	خودم	بوده	تو	هر	مقطعی	هم	خواستگار	مناسب	داشتم؛	
اما	مجرد	موندن	رو	فعاًل	ترجیح	دادم.	دارم	چیزهای	جدیدی	رو	تجربه	می	کنم	که	برام	
خوشاینده،	احساس	جوانی	و	شادابی	دارم.	شاید	اگه	زود	ازدواج	می	کردم	این	قدر	درگیر	
مشکالت	می	شدم	که	این	فرصت	ها	رو	از	دست	می	دادم...االنم	به	ازدواج	هم	فکر	می	کنم...«.

برخی	از	پاسخگویان	در	مقایسه	ی	زندگی	خود	با	بعضی	افراد	متأهل	از	تجرد	خود	احساس	
رضایت	دارند	و	معتقدند	این	زمان	را	تا	وقتی	که	ازدواج	کنند	به	فرصتی	مناسبی	برای	رشد	و	
تعالی	خود	تبدیل	ساخته	اند.	معموالً	چنین	احساس	مثبتی	را	دخترانی	دارند	که	خودشان	از	ازدواج	

امتناع	کرده	اند	و	تجرد	آنان	امری	خودخواسته	بوده	است.
دختران	 است.	 پژوهش	 از	 بخش	 این	 در	 مهم	 کلیدی	 مفاهیم	 از	 یکی	 استقالل	 تجربه	ی	
مشارکت	کننده	در	این	پژوهش	داشتن	استقالل	فکری	و	حق	تصمیم	گیری	فردی	را	از	مزایای	
زندگی	مجردی	می	دانستند	و	در	این	میان	عده	ای	نیز	به	فکر	استقالل	از	خانواده	بودند.	یکی	از	

پاسخگویان	دراین	باره	می	گوید:
»ازلحاظ	ذهنی	مستقل	تر	شدم،	تونستم	ازلحاظ	فکری	روی	خانواده	ام	تأثیر	بگذارم،	باوجودی	
که	پدر	و	مادرم	افراد	فوق	العاده	سنتی	و	سختگیری	بودند	االن	به	من	اجازه	میدن	تنهایی	

به	خیلی	از	جاهایی	که	دوس	دارم	برم	و	دنبال	کارهای	هنری	برم«.

	افراد	مصاحبه	شونده	در	این	تحقیق	بر	این	باور	بودند	که	ازلحاظ	ذهنی	و	هویتی	توانسته	اند	
نقش	فعال	تری	را	در	عرصه	ی	زندگی	ایفا	کنند	و	با	تأثیر	بر	دیگران	باعث	تغییر	آن	ها	هم	شده	اند.
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5-1-3- احساسات دوگانه به تجرد

	بعضی	از	پاسخگویان	نیز	احساس	دوگانه	ای	به	تجرد	داشتند.	برخی	از	آنها	بسته	به	شرایط	
اجتماعی	در	مواردی	نظیر	واکنش	های	ناصواب	دیگران،	احساس	نیاز	به	شریک	زندگی...	حس	
ناخوشایندی	به	تجرد	داشتند	اما	در	شرایط	دیگر	نسبت	به	مسئله	ی	تجرد	بی	تفاوت	بوده	یا	حس	

خوشایندی	به	آن	داشتند.	یکی	از	پاسخگویان	دراین	باره	می	گوید:
»اگر	فقط	خودمو	در	نظر	بگیرم	از	اینکه	تا	این	سن	مجرد	موندم	هیچ	حسی	ندارم،	کاماًل	
به	این	مسئله	بی	تفاوتم،	ولی	وقتی	با	قضاوت	های	مردم	روبه	رو	میشم	این	مسئله	اذیتم	
می	کنه،	چون	مرتب	دنبال	جواب	این	سؤالشون	هستن	که	من	از	نظر	دیگران	چه	نقص	و	
عیبی	دارم	که	کسی	نمی	یاد	منو	بگیره،	یا	چه	ذهنیتی	دارم	که	با	کسی	به	توافق	نمی	رسم«.

	در	بین	مشارکت	کنندگان	دختران	شاغل	بیشتر	احساسات	دوگانه	نسبت	به	تجرد	را	تجربه	
می	کنند؛	زیرا	آنان	بر	این	باورند	که	ممکن	است	با	ازدواج	کنترل	بر	درآمد	اقتصادی	و	استقالل	مالی	
خود	یا	شرایط	دسترسی	به	اهداف	برنامه	ریزی	شده	فردی	برای	خود	در	آینده	را	از	دست	بدهند.

5-2- پیش داوری   و قضاوت ناصواب
از	نگاه	پاسخگویان	این	پژوهش،	گمانه	زنی	های	ناصواب	در	مورد	رفتار،	گفتار	و	حتی	اندیشه	ی	
دختران	مجرد	و	همچنین	پیش	داوری،	این	باور	را	برای	دیگران	به	وجود	می	آورد	که	این	دختران	
شخص	مناسبی	برای	ازدواج	نیستند.	این	قضاوت	ها	در	اذهان	دیگران	این	باور	را	ایجاد	می	کند	
که	این	دختران	توقع	و	انتظارات	باالیی	نسبت	به	ازدواج	دارند	و	یا	کسی	آن	ها	را	برای	ازدواج	
نمی	خواهد.	از	منظر	دختران	مجرد	قضاوت	آن	ها	از	طرف	سایر	افراد	حتی	اگر	دلیل	موجهی	برای	

اثبات	حر	ف	هایشان	نداشته	باشند،	باور	پذیر	است.	یکی	از	پاسخگویان	در	این	باره	می	گوید:
»خیلی	وقت	ها	مجبور	شدم	روابطم	رو	محدود	کنم،	از	ترس	اینکه	مبادا	خانمی	فکر	کنه	
به	شوهرش	نظر	دارم	یا	مردی	همین	فکر	رو	در	مورد	من	داشته	باشه،	مجبور	شدم	خیلی	
روابط	یا	دوستی	هام	و	بیخیال	شم،	اینکه	بهت	شک	کنن	و	طبق	اون	شک	ها	باهات	رفتار	

کنن	وحشتناکه،	سعی	می	کنم	این	تجربه	رو	نداشته	باشم«.

قضاوت	شدن	توسط	دیگران	تأثیر	مخربی	بر	زندگی	دختران	مجرد	این	پژوهش	داشت	و	باعث	
خودسانسوری،	ترس	از	ابراز	وجود	و	کاهش	روابط	اجتماعی	آن	ها	شده	است.	آن	ها	در	راستای	
پیشگیری	از	قضاوت	شدن	در	بعضی	موارد	انزوا	را	انتخاب	کرده	و	رفتار	خود	را	به	منظور	جلوگیری	

از	فشار	قضاوت	های	اطرافیان	کنترل	می	کردند.
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5-3- شرایط نامساعد خانواده
از	منظر	مشارکت	کنندگان	در	پژوهش	وجود	شرایط	نامساعد	در	خانواده	در	شرایطی	که	امروز	
آن	ها	تجربه	می	کنند	تأثیر	زیادی	داشته	است.	حال	نگاه	و	درک	آن	ها	از	این	تجربه	کاماًل	باهم	
متفاوت	است.	برخی	از	پاسخگویان	با	یادآوری	شرایط	زندگی	خود	در	خانواده	به	نوعی	خود	را	قربانی	
و	آسیب	دیده	ی	شرایط	نامساعد	خانواده	می	دانند	و	بر	این	باورند	که	شخصاً	در	آن	دخالتی	نداشته	و	
ناخواسته	زندگی	آن	ها	تحت	تأثیر	این	شرایط	قرارگرفته	است.	یکی	از	پاسخگویان	دراین	باره	می	گوید:

»چون	بابام	پسر	نداشت	مسئولیت	نگهداری	پدر	و	مادرم	افتاد	گردن	من	و	من	نتونستم	
ازدواج	کنم.	االنم	تنهایی،	استرس	و	فشار	نگهداری	از	والدین	پیر	و	زمین	گیرش	واسم	کلی	
مشکالت	عصبی	و	روانی	درست	کرده.	بابام	همیشه	می	گفت:	ژاله	دختر	نیست	اون	پسر	

باباشه،	هیچ	وقت	عروسی	نمی	کنه.«

بنابراین	برخی	از	مشارکت	کنندگان	تسلیم	انتظارات	خانواده	شده	و	برای	تأمین	خواسته	ی	
خانواده	زندگی	و	آینده	خود	را	فدا	کرده	اند.	از	منظر	این	دختران	آن	ها	قربانی	شرایط	شده	اند.	یکی	

از	پاسخگویان	دراین	باره	می	گوید:
»آرزو	می	کنم	کسی	مثل	من	زندگی	نکنه،	زندگی	خوبی	نداشتم	سه	تا	پیر	رو	خودم	به	
قبرستون	تحویل	دادم.	االنم	با	خواهر	و	داماد	زندگی	می	کنم	و	خودم	مریض	و	ناراحتم«.

اما	در	مقابل	خرده	مقوله	فداکاری	استخراج	شد	که	شامل	آن	دسته	از	کنش	ها	و	رفتارهای	
حمایت	گرانه	است	که	در	جریان	جامعه	پذیری	در	دختران	بروز	کرده	است.	در	این	شرایط	دختران	
خود	را	موظف	به	حمایت	و	مراقبت	از	اعضای	خانواده	می	دانند	و	در	مقابل	آن	دسته	از	دخترانی	
که	احساس	قربانی	شدن	را	تجربه	می	کنند،	این	احساس	را	نوعی	فداکاری	می	دانند.	این	دختران	
کاماًل	خودخواسته	با	فداکاری	از	خواسته	های	خود	صرف	نظر	کرده	و	در	برخی	موارد	حتی	نقش	مادر	
را	برای	سایر	اعضای	خانواده	ایفا	می	کنند.	یکی	از	شرکت	کنندگان	که	بعد	از	فوت	مادر	مسئولیت	

مراقبت	از	اعضای	خانواده	را	برعهده	گرفته	دراین	باره	می	گوید:
»به	دلیل	احساس	مسئولیتی	که	به	اعضای	خانواده		دارم	نمی	تونم	فقط	به	فکر	خودم	باشم.	
االن	ی	مورد	ازدواج	خیلی	خوب	دارم	ولی	نمی	تونم	بهش	جواب	بدم	چون	همشهریم	
نیست	موندم	چطور	بهش	جواب	بدم	اگه	باهاش	ازدواج	کنم،	باید	از	اینجا	برم	پس	چه	

کسی	مراقب	خونواد	م	باشه«.
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5-4- ناامنی مالی و اقتصـادی
به	 مربوط	 است،	 تجرد	 از	 زیسته	ی	دختران	 تجربه	ی	 از	 دیگر	 بیانگر	بخشی	 مقوله	که	 این	
سوءاستفاده	ی	مالی	دیگران	از	درآمد	و	اندوخته	ی	مالی	دختران	شاغل	توسط	اطرافیان	می	شود.	
از	منظر	دختران	مجرد	پاسخگو،	در	بعضی	مواقع	دختران	با	رضایت	کامل	امکان	استفاده	از	منابع	
مالی	خویش	را	به	اطرافیان	می	دهند	و	به	آن	ها	کمک	می	کنند.	ولیکن	در	برخی	مواقع	خانواده	و	
اطرافیان	با	اعمال	فشار	عاطفی	و	علی	رغم	میل	باطنی	آن	ها،	دختران	را	مجبور	به	کمک	های	مالی	
می	کنند.	یافته	های	مصاحبه	ها	نشان	می	دهد	که	بیشتر	مشارکت	کنندگان	شاغل	به	این	تجربه	
اشاره	داشته	اند؛	بنابراین	بر	اساس	یافته	های	حاصل	از	مصاحبه	ها	می	توان	به	دو	خرده	مقوله	ی	
دادرس	اطرافیان	و	تحمیل	درخواست	های	مالی	اشاره	کرد.	دادرس	بودن	از	منظر	دختران	مجرد	
زمانی	است	که	خودخواسته	و	با	رضایت	قلبی	به	خانواده	و	اطرافیان	خود	کمک	مالی	می	کنند	و	
در	مقابل	تحمیل	درخواست	مالی	زمانی	است	که	اطرافیان	با	ایجاد	فشار	عاطفی،	اقدام	به	استفاده	
از	اموال	و	درآمد	دختران	مجرد	می	کنند	و	این	دختران	به	دلیل	حفظ	احترام	و	حرمت	اطرافیان،	
درخواست		های	مالی	را	بدون	تمایل	و	رضایت	قلبی	انجام	می	دادند.	یکی	از	پاسخگویان	دراین	باره	

می	گوید:
خانواده	مشکل	 تو	 دفعه	 داشتم،	چند	 قبل	ها	پس	انداز	 کنم،	 بقیه	خرج	 برای	 »مجبورم	
مالی	پیش	اومد	هر	دفعه	یک	قسمت	از	سرمایه	ی	من	فدا	شد،	دیگه	چیزی	برام	نذاشتن،	
خانواده	ام	رو	خیلی	دوست	دارم	ولی	اینکارهاشون	اذیتم	می	کنه	و	مطمئنم	هیچ	وقت	قرار	
نیست	چیزی	رو	به	هم	پس	بدن،	اوایل	می	گفتن	بهت	پس	میدیم	االن	میگن	تو	هم	عضو	

خانواده	ای	و	باید	خرج	کنی«.

5-5- توانمندسازی 
این	مقوله	ی	عمده،	بیانگر	وضعیتی	است	که	برخی	از	دختران	مجرد	تالش	می	کنند	کنترل	
زندگی	خویش	را	به	دست	بگیرند	و	با	اتخاذ	تصمیمات	مثبت	و	تعیین	اهداف،	فعالیت	هایی	را	
به	منظور	توسعه	ی	مهارت	های	جدید	شروع	کنند.	این	افراد	سعی	می	کنند	با	تکیه	بر	دانش،	مهارت	و	
مطالعه	ی	مستمر،	ضمن	شناخت	مسیر	درست	پیشرفت،	در	راستای	رسیدن	به	موفقیت	تالش	کنند.
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5-5-1- کسب مهارت های تخصصی ارتباطی

این	مقوله،	شامل	تجربه	ی	زیسته	ی	افراد	مصاحبه	شونده	در	راستای	تقویت،	یادگیری	مهارت	های	
فردی،	اجتماعی،	رشد	اعتمادبه	نفس	و	یا	غلبه	بر	ضعف	های	فردی	و	جلوگیری	از	افسردگی	می	شود.	
برخی	از	مشارکت	کنندگان	در	پژوهش	بر	این	باور	بودند	که	باید	با	تقویت	مهارت	های	ارتباطی،	
زندگی	بهتر	و	شادتری	را	برای	خود	بسازند	تا	این	دوره	از	زندگی	را	با	رنج	و	ناراحتی	سپری	نکنند.	
بر	این	اساس	با	یادگیری	مهارت	های	ارتباطی،	مراجعه	به	مشاور،	مطالعه	ی	کتاب	های	روانشناسی	
و	حتی	استفاده	از	مطالب	موجود	در	فضای	مجازی	برای	داشتن	روحیه	ی	بهتر	وزندگی	شادتر	

تالش	می	کنند.

5-5-2- پرورش استعدادهای فردی
برخی	دیگر	از	پاسخگویان	پژوهش	تالش	کرده	اند	مجردی	را	به	فرصتی	برای	پرورش	استعدادها	
و	عالیق	فردی	خود	تبدیل	کنند،	همان	گونه	که	گیدنز	اشاره	می	کند	در	دوران	کنونی	انسان	ها	به	
جهت	مواجهه	با	بحران	های	متعدد	زندگی	امکان	بیشتری	برای	بازیابی	و	بازتعریف	»خود«	دارند	
)گیدنز،	1378:	57(.	آنها	بر	این	باور	بودند	که	از	طریق	پرورش	استعدادهای	فردی	خود	توانسته	اند	
از	 فعالیت	های	هنری	کسب	کنند.	یکی	 نظیر	 زمینه	های	موردعالقه	خود	 را	در	 هویت	خاصی	
مشارکت	کنندگان	به	این	نکته	اشاره	داشت	که	شرکت	در	فعالیت	های	هنری	برای	او	ازاین	جهت	
که	توانسته	خانواده	اش	را	با	خود	همراه	کند	بسیار	لذت	بخش	است،	زیرا	این	امر	باعث	بهبود	و	

عمیق	شدن	رابطه	او	با	خانواده	نیز	می	شود.

5-6- اسـتراتژی  جوان ماندن
مقوله	ی	استراتژی	جوان	ماندن،	به	آن	دسته	از	اقدامات	و	فعالیت	هایی	اشاره	دارد	که	دختران	
مجرد	برای	حفظ	هویت	جوانی	خود	به	کار	می	گیرند	تا	وضعیت	ظاهری	آنان	موردپذیرش	قرار	
گیرد.	آنچه	در	این	پژوهش	محرز	شد،	این	بود	که	در	جامعه	ی	ما	فراگیر	شدن	حفظ	هویت	جوانی	
در	عرصه	ی	زیست	اجتماعی	به	وضوح	قابل	مشاهده	است.	دختران	مجرد	سعی	داشتند	با	آراستگی	
خویشتن،	پویایی	شخصیت	خود	را	حفظ	کنند	و	به	منظور	حفاظت	از	زیبایی	خود	در	برابر	گذر	

زمان،	بخشی	از	وقت	و	منابع	مالی	خود	را	برای	امور	مرتبط	به	زیبایی	هزینه	کنند.
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5-6-1- اقدامات پیشگیرانه

مقوله	ی	اقدامات	پیشگیرانه	شامل	اهمیت	دادن	به	رژیم	غذایی،	ورزش،	حفظ	شادابی	درونی،	
خواب	و	استراحت	کافی،	ماساژ	صورت،	استفاده	از	ماسک	های	خانگی،	استفاده	از	انواع	کرم	های	ضد	
چروک	و	لیفت	صورت،	مرطوب	کننده	و	ماسک	های	خانگی	است	که	توسط	اکثریت	پاسخگویان	

استفاده	می	شد.	ازنظر	»سحر«	33	ساله:
»...من	ظاهر	خیلی	بهتری	نسبت	به	همساالن	متأهلم	دارم	بدون	هیچ	اقدامی	به	عمل	های	
زیبایی...	به	پوست	صورتم،	پوست	دستم،	موهام،	تیپ	و	قیافه	م،	کاًل	به	خودم	خیلی	اهمیت	
می	دم،	رو	خودم	و	تغذیه	ام	حساسم،	زیاد	آب	می	خورم.	میوه	می	خورم.	خوب	می	خوابم.	ازلحاظ	
روحی	خودمو	دوست	دارم	و	تأیید	می	کنم	و	سعی	می	کنم	زیبایی	و	جوونیم	را	حفظ	کنم«.

5-6-2- اقدامات درمانی

این	مقوله	به	تالش	هایی	اشاره	دارد	که	از	طریق	عمل	های	جراحی،	برای	به	دست	آوردن	چهره	ی	
خاص	صورت	می	گیرد	.	عمل	های	جراحی	که	برخی	از	پاسخگویان	انجام	داده	بودند	شامل	عمل	
جراحی	بینی،	انواع	تزریق	به	وسیله	ی	ژل	و	چربی	جهت	جوان	سازی	یا	از	بین	بردن	چین	وچروک	
دست	و	صورت	بود.	دختران	مجرد	علل	روی	آوردن	به	این	کار	را	حفظ	و	ایجاد	اعتمادبه	نفس،	

جلوگیری	از	پژمردگی	جسمی	و	روحی	عنوان	می	کردند.	»الله«	41	ساله	دراین	باره	می	گوید:
»تونستم	ظاهرم	رو	خیلی	رو	فرم	نگه	دارم.	تزریق	ژل	چربی	و	جوان	سازی	صورت،	ماساژ	
صورت،	هر	کاری	الزم	باشه	واسه	جوون	موندنم	انجام	می	دم.	نه	به	خاطر	اینکه	شخصی	
بیاد	و	منو	بپسنده،	می	خوام	همیشه	جوان	و	شاداب	به	نظر	بیام	این	طوری	تا	حد	زیادی	

اعتمادبه	نفسم	رو	نگه	داشتم،	یک	بار	هم	جراحی	داشتم	خیلی	سال	پیش«.

5-7- مواجهه ی دوگانه با حس مادری
با	توجه	به	یافته	های	به	دست	آمده	در	این	مقوله،	دختران	در	جامعه	ی	ما	همواره	به	رویای	مادر	
شدن	فکر	می	کنند.	آن	ها	از	دوران	کودکی	با	عروسک	های	خود	نقش	مادری	را	تمرین	کرده	اند.	مادر	
بودن	را	بزرگ	ترین	و	ارزشمندترین	تجربه	ی	زندگی	برای	زنان	می	دانند.	برخی	از	آن	ها	معتقدند	در	
مواردی	ممکن	است	آن	ها	فرصت	ازدواج	و	تجربه	ی	مادری	را	نیابند.	برخی	نیز	تأخیر	در	امر	ازدواج	
را	یکی	از	دالیلی	می	دانستند	که	خواه	ناخواه	ممکن	است	بر	مادر	شدن	آن	ها	به	لحاظ	از	دست	رفتن	
فرصت	سنی	مناسب	برای	مادر	شدن	تأثیر	منفی	بگذارد.	بر	این	مبنا	واکنش	مصاحبه	شوندگان	
در	مواجهه	با	میل	مادر	شدن	به	دو	نوع	منفعالنه	و	فعاالنه	بود.	عده	ای	منفعالنه	تسلیم	این	شرایط	
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تجرد	شده	و	شانسی	برای	بچه	دار	شدن	در	آینده	برای	خود	قائل	نبودند،	اما	برخی	دیگر	فعاالنه	به	
فریز	کردن	تخمک	ها	برای	فرزند	آوری	در	آینده	و	یا	فرزندخواندگی	اقدام	کرده	اند.

بحث و نتیجه گیری
این	 که	 است	 بوده	 روبه	رو	 اساسی	 دگرگونی	های	 با	 نوسازی	 دوران	 شروع	 با	 ایران	 کشور	 	
دگرگونی	ها،	نشان	از	تغییر	و	دگرگونی	آرام	در	ساخت	های	اساسی	جامعه	ی	ایرانی	از	جمله	خانواده	
و	ارزش	های	موجود	در	آن	به	خصوص	در	نیم	قرن	اخیر	به	شکل	کند	اما	مستمر	و	قاطع	بوده	است	
)بهنام،161:1394(.	تجرد	طوالنی	مدت	و	تجرد	قطعی	نیز	به	عنوان	یک	پدیده	ی	اجتماعی	نوظهور	
در	ایران	و	به	خصوص	در	شهرهای	کوچکی	نظیر	شهر	بوکان	به	عنوان	یکی	از	این	تغییرات	نیاز	
به	مطالعه	و	بررسی	دقیق	دارد.	بر	این	اساس	بازسازی	معنایی	تجربه	ی	تجرد	نزد	دختران	مجرد	
به	مثابه	ی	گروه	هایی	که	به	دلیل	جایگاه	شکننده	و	آسیب	پذیر	در	ساختارهای	اجتماعی	و	اقتصادی	
در	معرض	طرد،	ترحم،	سرزنش	و	پدیدۀ	داغ	ننگ	هستند	امری	ضروری	است	که	تا	حدودی	می	تواند	
روشنگر	زوایای	این	دگرگونی	های	در	جامعه	ایرانی	باشد.	لذا	موضوع	این	پژوهش	مطالعه	ی	تجربه	ی	

زیسته	ی	دختران	باالی	سی	سال	شهر	بوکان	از	تجرد	است.	
یافته	های	پژوهش	حاکی	است	که	تجرد	این	دختران	به	دالیل	شخصی	یا	مرتبط	با	شرایط	
خانوادگی	و	اجتماعی	آنان	بوده	است.	ازاین	رو	برخی	دلیل	تجرد	خود	را	به	خاطر	ادامه	تحصیل،	
نیافتن	شخص	مناسب،	بی	اعتمادی	و	بدبینی	به	ازدواج	بیان	کرده	اند.	برخی	دیگر	نیز	شرایط	خاص	
خانواده	نظیر	فوت	پدر	یا	مادر	و	یا	نبود	فرزند	پسر	را	به	عنوان	دالیل	ازدواج	نکردن	خود	مطرح	
کرده	اند.	یافته	ها	همچنین	نشان	داد	که	بیشتر	دختران	مشارکت	کننده	در	این	پژوهش،	از	تجرد	
خود	رضایت	ندارند	و	تجرد	آن	ها	ناخواسته	و	تحمیلی	بوده	است.	آن	ها	به	این	نکته	اشاره	دارند	که	
اگرچه	تمایل	خود	به	ازدواج	را	نشان	داده	اند،	ولیکن	زمینه	های	فردی،	اجتماعی	و	فرهنگی	زیادی	
را	به	منزله	ی	عوامل	بازدارنده	بر	سر	راه	ازدواج	خود	تجربه	کرده	اند.	برخی	از	افراد	موردمطالعه	در	
این	پژوهش	نیاز	خانواده	به	آنان	را	دلیل	ازدواج	نکردن	خود	برشمرده	اند	و	بر	این	باورند	که	انصراف	
دختران	از	ازدواج	به	خاطر	کمک	به	والدین	می	تواند	حاکی	از	آن	باشد	که	زنان	پس	از	ازدواج	
برای	رسیدگی	و	کمک	به	والدین،	به	اندازه	ی	مردان،	آزادی	عمل	ندارند	که	این	مورد	بیشتر	در	
بین	دختران	غیر	شاغل	مشاهده	می	شود.	دختران	شاغل	نیز	در	مواردی	نظیر	وابستگی	خانواده	به	
درآمد	آن	ها،	نگرش	سخت	گیرانه	به	ازدواج	از	سوی	خانواده،	نبود	فرد	مناسب	با	موقعیت	اجتماعی	

آنان	با	تأخیر	در	ازدواج	مواجه	شده	اند.
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تناقض	در	احساسات	نسبت	به	تجرد	از	دیگر	مفاهیمی	است	که	گویای	احساس	و	تجربه	ی	
دختران	مجرد	نسبت	به	شرایط	خود	است.	بیشتر	مشارکت	کنندگان	در	پژوهش،	بسته	به	شرایط	
اجتماعی	و	فردی،	احساس	دوگانه	ای	نسبت	به	تجرد	داشتند.	ازیک	طرف	به	دلیل	نداشتن	مشکالت	
زندگی	متأهلی	و	امکان	صرف	وقت	و	انرژی	بیشتر	برای	خود	و	اهدافشان	نسبت	به	تجرد	و	شرایط	
موجود	خود	احساس	رضایت	داشتند	و	از	طرفی	دیگر	به	خاطر	تجربه	شرایطی	نظیر	تنهایی،	حس	
اضافی	بودن	و	احساس	عدم	پیشرفت	در	زندگی	نسبت	به	تجرد	خود	احساس	نارضایتی	داشتند.	
آنچه	در	این	پژوهش	در	مورد	رابطه	ی	تجرد	و	طرد	به	دست	آمد،	بامطالعه	ی	قانع	عز	آبادی	و	
همکاران	)1392(،	کجباف	و	همکاران	)1387(	و	با	یافته	های	مطالعه	ی	قادرزاده	و	همکاران)1396(	
در	خصوص	تجربه	ی	تجرد	و	احساس	انزوای	مضاعف،	آینده	ی	مبهم	و	احساس	سربار	بودن	در	

خانواده	همسو	است.
همچنین	نتایج	بازگوی	آن	است	که	تأهل	سایر	اعضای	خانواده	بر	احساسات	و	نگرش	دختران	
مجرد	تأثیرگذار	است	و	دخترانی	که	تجرد	را	با	داشتن	خواهر	و	برادر	متأهل	تجربه	می	کنند	-نسبت	
به	دخترانی	که	خواهر	و	برادر	مجرد	دارند-	ناخوشایندی	و	نارضایتی	بیشتری	را	در	زندگی	تجربه	
می	کنند.	تجرد	برای	این	افراد	در	بسیاری	موارد	مانعی	برای	استقالل	و	آزادی	شان	بوده	است	و	
محدودیت	های	بسیاری	را	برای	آن	ها	ایجاد	کرده	است.		بسیاری	از	پاسخگویان	جهت	پیشگیری	
دوستانه،	 و	 خانوادگی	 جمع	های	 در	 رفتار	 و	 رفت	وآمد	 پوشش،	 درزمینه	ی	 دیگران	 قضاوت	 از	
محدودیت	هایی	را	برای	خود		اعمال	می	کنند.	در	پی	این	تجارب	بعضی	از	دختران	پاسخگو	به	
فکر	استقالل	از	خانواده	بودند	و	نبود	شرایط	اجتماعی،	فرهنگی	و	بافت	سنتی	شهر	بوکان	را	تنها	
مانع	استقالل	خود	می	دانستند؛	اما	برخی	دیگر	از	پاسخگویان	باوجود	تجارب	مختلف	از	اینکه	تنها	
نبوده	و	همراه	خانواده	زندگی	می	کردند	رضایت	داشتند؛	زیرا	آن	ها	از	تنها	زندگی	کردن،	وحشت	
داشته	و	زندگی	در	جمع	خانواده	را	به	زندگی	مستقل	فردی	ترجیح	می	دادند	و	بزرگ	ترین	نگرانی		

خود	را	در	آینده،	زندگی	در	تنهایی	بعد	فوت	والدین	عنوان	می	کردند.
یکی	دیگر	از	یافته	های	این	پژوهش	در	میان	دختران	مجرد،	ناامنی	مالی	و		اقتصادی	بود.	بیشتر	
دختران	شاغل	به	این	امر	اذعان	داشتند	که	همواره	سایر	اعضای	خانواده	به	درآمد	مالی	آن	ها	چشم	
طمع	داشته	و	بخشی	از	درآمد	آنان	صرف	هزینه	ها	و	درخواست	های	مالی	اعضای	خانواده	می	شود.
	رسیدگی	به	ظاهر	و	حفظ	هویت	جوانی		و	تالش	برای	داشتن	ظاهری	زیبا	و	مقبول	ازجمله	
اقدامات	و	راهبردهای	است	که	دختران	مجرد	جهت	داشتن	زندگی	شادتر	و	سالم	تر	برای	خود	در	
پیش	می	گیرند.	درواقع	ترس	از	دست	دادن	جوانی	در	ظاهر	مقوله	ای	است	که	دختران	مجرد	را	
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به	سمت	راه	هایی	برای	مقابله	و	متوقف	کردن	این	روند	سوق	می	دهد	تا	از	منظر	خودشان	مقبول	
بودن	خود	در	ظاهر	را	از	دست	ندهند.	اقدامات	درمانی	و	عمل	های	جراحی	ازجمله	اقداماتی	است	
که	در	این	زمینه	به	خصوص	توسط	برخی	دختران	شاغل	انجام	می	شود.	برخی	دیگر	نیز	اقدامات	
پیشگیرانه	را	جهت	متوقف	یا	کندتر	شدن	روند	از	دست	دادن	زیبایی	جوانی،	مورداستفاده	قرار	
می	دادند.	تالش	جهت	توانمندسازی	خود،	با	یادگیری	مهارت	های	جدید	نیز	ازجمله	دیگر	راهکارها	
و	استراتژی	هایی	است	که	دختران	مجرد،	جهت	داشتن	احساس	بهتر	به	آن	روی	آورده	بودند.	
فریز	کردن	تخمک	ها	و	اقدام	به	فرزندخواندگی	از	جمله	تالش	هایی	است	که	مشارکت	کنندگان	
در	پژوهش	جهت	حفظ	فرصت		مادر	شدن	به	آن	اشاره	کرده	اند.	درنهایت	می	توان	گفت	نتایج	این	
پژوهش	بازگوی	آن	است	که	تجرد	دختران	ازجمله	پدیده	های	نوظهوری	است	که	خواسته	و	یا	
ناخواسته	با	روند	افزایشی	روبه	رو	بوده	و	پیامدهای	متفاوتی	را	برای	فرد	و	خانواده	و	جامعه	به	همراه	
دارد.	در	کشور	ما	این	معضل	به	ویژه	به	دلیل	آسیب	های	جمعیتی	به	صورتی	نگران	کننده	جریان	

دارد	و	بر	گستردگی	آن	افزوده	شده	است.
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