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 :چكيده

ها، نگرش ها،هدف اين تحقيق بررسي ديدگاه          
هاي افراد مجرد در    نيازمندي و هاواكنش احساسات،

ل فردي و اجتماعي است تا علل            ئرابطه با مسا   
شناختي و   احتمالي، عوارض و پيامدهاي روان         

كارهاي مواجهه با   راه پديده برجسته و  اجتماعي اين   
 .كنندگان در تحقيق بررسي شودآن از منظر شركت

42 تا   32سنين  ( دختر   20 پسر و    10بدين منظور   
. گيري هدفمند انتخاب شدند     با روش نمونه    )سال
آوري اطالعات با استفاده از پرسشنامه و              جمع

 .مصاحبه عميق فردي صورت گرفت
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Abstract 

The purpose of this study was to 
investigate attitudes, feelings, reactio-
ns and needs of girls and boys with 
unwished celibacy. The individual and 
social consequence of this phenome-
non was also investigated. 
20 girls and 10 boys (ages between 32
and 42) undergone a deep interview 
with a phonological approach. 
Qualitative analysis of data indicated 
that perfectionism and parents’ stric-
tness on girls were the most important 
obstacles for their marriage. 
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 مقدمه

 هازدن خواسته واپس).  1372بستاني،  (هاي مهم سالمت رواني، سالمت عاطفي است        يكي از مؤلفه  
تني و  تواند به اختالالت روان    تمايالت، انزوا و تشويش ناشي از نيازهاي عاطفي برآورده نشده، مي              و

از نيازهاي عاطفي زن و مرد اين است كه ديده شوند،            ).  1370داغي،  قراچه(پريشي منجر گردد    روان
عشق و  .  كنندمين  أشناخته گردند، مورد تقدير يكديگر واقع شوند و نيازهاي جنسي يكديگر را ت                

 ). 1368سيف، (دهد شناسد و بدان پاسخ ميازدواج اين نيازها را مي
ويژه مكاتب آسماني پيروان خود را به        مكاتب به  هازدواج خواست و نياز طبيعي انسان است كه هم        

در جوامع ابتدايي و سنتي، فرد به محض           ).  1371اميني،    (كنندميانجام آن تشويق و ترغيب        
تدريج با پيشرفت علم و صنعت، سن ازدواج         ولي به .  نموداقدام به تشكيل خانواده مي     احساس نياز،   

براساس گزارش  ).  1382احمدي،  (يش يافت و باعث بروز مشكالت فراواني در اين حيطه شد                اافز
، گرايش جوانان به تشكيل خانواده به نحو چشمگيري نسبت به قبل               )1383(شوراي عالي جوانان    

منجر به انجام ازدواج در     ...  تأخير در ازدواج به دليل گرفتن شغل، ادامه تحصيل و          .  كمتر شده است  
بار يكي از عوارض زيان   .  فراواني براي فرد و جامعه خواهد داشت        گردد كه خود آثار سوء    سنين باال مي  

ان ماندگي در نوزاد  هاي مادرزادي و عقب   افزايش سن ازدواج در دختران، افزايش نرخ وقوع ناهنجاري         
 .تواند منحني سالمت و هوش را در جامعه دچار چولگي منفي نمايداست كه مي

كه كلمه به كلمه ثبت      هاي كالمي، پس از آن     داده
تحليل نتايج  .  شدند، مورد تحليل محتوا قرار گرفتند     
ترين داليل مجرد   به روش كاليزي نشان داد كه مهم      

گيري بيش  گرايي، سخت ماندن گروه دختران، كمال   
از حد والدين و پيدا نكردن زوج مناسب، و در پسران 

گيري رديد در تصميم  عمدتاً مشكالت اقتصادي و ت     
در مجموع افراد مجرد از      .  براي انتخاب بوده است    

وضعيت خود راضي نبوده و احساس شكست رواني،         
شدگي و عدم پذيرش  ضعف جسماني و احساس طرد    

هاي جامعه  ها در واكنش به نگرش       آن.  اندداشته
دادند كه مورد   رفتارهاي مختلف و متناقضي بروز مي     

 .اندبحث قرار گرفته
اي ـامدهـاخواسته، پي  ـ تجردهاي ن     :هاليدواژهك

 ، روش كيفيشناختيروان

 
 
 

 
But economic restrictions and difficu-
lty in making decision (choosing right 
girl to get married) were the important 
causes for celibacy in boys. Female 
participants were absolutely unsatis-
fied with their condition and usually 
felt failure accompanied with physical 
weakness. They tended to show wide 
range of incommensurable reactions to 
deal with their society problems. 
 
KeyWords: Unwished Celibacy, atti-
tudes, feelings, reactions, needs. 
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،  شاخص  اين اساسبر.  اندازدواج نكرده   سالگي 50شود كه تا سن     طعي به افرادي گفته مي     ق جردم
 درصد نيز براي مردان گزارش شده       1 درصد براي زنان و      1/2)  1385(تجرد قطعي در سال گذشته      

  درصد 2 براي مردان      و  درصد 3/1 دهه گذشته     3 شاخص براي زنان نسبت به         تغييرات اين  كه
 سال براي زنان و   4/23،  1380ازدواج در سال      سن  افزيش در مورد ميانگين    .ددها نشان مي  رافزايش  
 يك سال   75و تغييرات اين شاخص در مورد زنان نسبت به سال             سال براي مردان برآورد شده     1/26

و اطالعات شوراي فرهنگي      مركز آمار   (سال افزايش داشته است    7/3گذشته  و نسبت به سه دهه       
 ).1385، اجتماعي زنان

شود با نگاهي كلي به متوسط نرخ رشد ساالنه جمعيت كشور طي چهار دهه اخير، مشاهده مي                  
هاي نرخ رشد جمعيت در سال    .  كه رشد جمعيت در ايران با تغييرات قابل توجهي همراه بوده است             

 1375 ـ   80هاي و در سال   96/1 تقريباً   1365ـ  1375 ،  7/1حدود  1345 ـ   55،  3/1 حدود   1335  -1345
شود كه تحوالت جمعيتي در ايران      مشاهده مي ).  مركز آمار ايران  ( گزارش شده است     61/1به ميزان   

 .طي دهه گذشته از الگوي يكنواختي تبعيت نكرده و داراي فراز و نشيب هاي قابل توجهي بوده است                 
بايد .   با نرخ رشد ساالنه بسيار بااليي افزايش يافته است           1355-1365هاي  جمعيت ايران طي سال   

نظر كنيم   صرف 1375 ساله در سال     20 تا   10توجه داشت كه اگر از مرگ و مير و مهاجرت افراد              
در  ساله سرشماري شده اند،    20 تا   10 در گروه سني     1375همان تعداد دختران و پسران كه در سال         

 1375جايي كه براساس اطالعات سرشماري سال       از آن .   سال هستند  30 تا   20حال حاضر در سنين     
 سال برآورد شده است، گروه       6/25 سال و براي مردان       4/22ميانگين سن ازدواج براي زنان برابر با         

تعداد اند، اما    وارد سن ازدواج شده    1375 ساله در سرشماري     20 تا   10كثيري از افراد طيف سني       
د در هر مقطع تعداد دختراني      ندهاطالعات موجود نشان مي   .  زيادي از دختران، مجرد باقي مانده اند      

اند بيش از تعداد پسراني است كه در سنين ازدواج قرار دارند و اين عدم                   كه به سن ازدواج رسيده     
. شودي ديده مي  هاي سن تعادل در تعداد دختران و پسران موجود در سنين ازدواج در تمامي گروه               

 .دهد رشد نسبت دختران به پسران را همگام با نزديك شدن به سنين ازدواج نشان مي1جدول شماره 
 

 

 17-20نسبت دختر و پسر در سنين : 1جدول 

 )1384برگرفته از آمار سازمان ملي جوانان (

 فراوني بر حسب جنسيت  تعداد مردان تعداد زنان

 

 سن

698227 717211 17 
660849 661959 18 
600369 563238 19 
596832 542816 20 
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رسند اقدام به ازدواج كنند باز هم تعدادي از          بنابراين اگر تمامي پسراني كه به سنين ازدواج مي         
 تا  3با وجود اين اختالف     ).  1384آمار سازمان ملي جوانان،     (مانند  صورت مازاد مجرد باقي مي    دختران به 

، 1379  -  1389هاي   در سال  1375 ساله نسل    20 تا   10 درصد دختران    19تا    14 سال در هر نسل،       4
به عبارتي هم اكنون شش ميليون و يكصد هزار          .  شانس ازدواج نخواهند داشت و مجرد خواهند ماند        

راد، صمدي(كنند  دختر ايراني در مقابل چهار ميليون و سيصد هزار پسر ايراني براي ازدواج رقابت مي              
1385.( 

ش سطح تحصيالت و آگاهي دختران، وجود موانع فرهنگي مرتبط با ازدواج، باال رفتن سطح                افزاي
انتظارات جوانان، گسترش بيكاري پسران، مشكالت اقتصادي، افزايش مرگ و مير پسران ناشي از                  

نظر كردن از ازدواج، مهاجرت      تصادفات رانندگي، افزايش بزهكاري و زنداني شدن، اعتياد و صرف             
 باشدجرد به خارج از كشور، از جمله عوامل عدم تناسب بين دختر و پسر در سنين ازدواج مي                   پسران م 

شناسي معناي  اين عدم تناسب در متون كالسيك جمعيت       ).  1385مركز آمار امور زنان و خانواده،        (
با مجموعه  )  نثؤمذكر يا م  ( نام گرفته است كه در آن يك جنس            1مشخصي دارد و مضيقه ازدواج     

 ).1988، 3 و كارمايكل1967، 2اكرز(شود رو ميري براي انتخاب شريك بالقوه ازدواج روبهكوچكت
صورت نسبتاً پايدار   و چه به  )  1953-1966نظير آمريكا،   (گذاري آن   مضيقه ازدواج، چه در شكل    

شناختي جامعه دارد،   اثرات شگرفي بر ساختارها و مناسبات اقتصادي، فرهنگي و روان          )  مثل ويتنام (
كه تغيير در جايگاه و قدرت نسبي هنجارهاي رفتار جنسي، نرخ ازدواج، ثبات خانواده، افزايش درصد                 

نامشروع، )  هاييا حاملگي (افراد مجرد، كاهش باروري نكاحي، افزايش نرخ طالق، افزايش كودكان              
يش جهيزيه  و افزا )  1986،  4تاكر(، افزايش فمينيسم    )1983گوتنتاگ و سكورد،    (افزايش اشتغال زنان    

هاي نامتناسب و   به اين فهرست بايد افزايش نرخ ازدواج      .  انداز آن جمله  )  1993،  5رائو(و هديه ازدواج    
 .هجوم دختران براي تحصيالت دانشگاهي را نيز افزود

ازدواج يكسان    هاي جنسيتي در  صورت سنتي نقش  هايي نظير فرهنگ ايراني كه به       در فرهنگ 
 مضيقه ازدواج در     كننده به پسران محول شده است، پديده         و انتخاب  نبوده و معموالً نقش فعال      

 نام  »تجردهاي ناخواسته « ازدواج در پسران تلقي شده و در دختران           دختران ايراني متفاوت با مضيقه    

دهد كه علل،    اين تلويحاً نشان مي     .)1385 و پوراعتماد و همكاران،       1383پوراعتماد،  (گرفته است   
براساس .  ا و راهبردهاي مواجه با اين پديده در دختران و پسران اساساً متفاوت است             عوارض و پيامده  
رسد، ازدواج نكردن و نداشتن همسر       نظر مي چه در ابتدا به    برخالف آن )  1382(راد  تحقيق صمدي 

دختران مجرد با اين موضوع كه      %  5/52مشكل بزرگ و اساسي اغلب دختران مجرد نيست، چرا كه            
ها نداشتن  از آن %  34هاست مخالف يا بسيار مخالف بودند و            بزرگترين مشكل آن    نداشتن همسر 

ترين مشكل  استقالل و وابسته بودن به خانواده پدري، نداشتن استقالل مالي يا درآمد شخصي را مهم              
خود ابراز كرده اند و در عين حال، حدود هشتاد درصد زنان مجرد گفته اند كه امكان زندگي بدون                     
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خاطر و نگراني براي دختران مجرد در جامعه ما وجود ندارد و از فقدان امنيت اجتماعي                      دغدغه  
پيامدهاي رواني ـ اجتماعي تجردهاي       )  1383(ها، پوراعتماد    مشابه همين يافته   .  شكايت كرده اند 

 اختالالت خلقي، نياز به تعلق، نياز مالي، نياز به           :   كرده است  بنديطبقهناخواسته را بدين ترتيب      
هاي اجتماعي، نياز جنسي، ترس از تنها ماندن در سنين             استقالل، نياز به داشتن فرزند، محدويت      

در مقابل، نظرسنجي    .  كهولت، مشكالت حقوقي، احساس عدم كفايت و  نياز به داشتن همسر                 
 سال مشكل اصلي خود را      55 تا   28حاكي از اين است كه اكثريت زنان مجرد بين          )  1385(سليماني  
او رفتار دور از اخالق برخي مردان در جامعه با دختران مجرد را باعث               .  ن شوهر عنوان كرده اند   نداشت

هاي همين يافته ).  1385راد،  صمدي(ها دانسته است    آزار روحي و سلب اعتماد و امنيت رواني آن          
 .تر پيرامون اين پديده استمتفاوت، نشانگر پيچيدگي و لزوم مطالعات گسترده

هاي افراد  ها و نيازمندي  ها، احساسات، واكنش  ها، نگرش پژوهش بررسي تجارب، ديدگاه   هدف اين   
ل فردي و اجتماعي بوده است تا علل وقوع، عوارض و پيامدهاي اين پديده                 ئمجرد در رابطه با مسا     
 . شودمشخصكارهاي مواجهه با آن از ديدگاه افراد مبتال برجسته شده و راه

 

 گيريونهجامعه، نمونه و روش نم

 گيري سال بودند كه با روش نمونه      42 تا   32 دختر بين سنين     20 پسر و  10كنندگان شامل   شركت
هاي مالك.  سواد تا كارشناسي ارشد بود      سطح تحصيالت اين گروه از بي       .  هدفمند انتخاب شدند   

 فقدان  ، فقدان سابقه ازدواج رسمي     ،)32-42طيف سني   (سن  :  شركت در تحقيق عبارت بودند از       
سابقه بيماري رواني يا جسماني شديد به نحوي كه عملكرد شغلي يا تحصيلي و فردي به نحو                         

 . آشكاري مختل شده باشد
 

 هاي پژوهشابزار

ساخته و مصاحبه عميق فردي با رويكرد پديدارشناسي        ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه محقق    
در .  شتندداه تجرد، به تفصيل بيان مي      گان تجربه زنده خود را از پديد       كنندبود كه طي آن شركت     

شان بوده  كنندگان در مورد مجرد بودن     واقع سؤال اصلي اين تحقيق بررسي نظر يا احساس شركت           
كه اطالعات جديد گزارش    جريان مصاحبه پيرامون اين تجربه تا مرحله اشباع، يعني تا جايي            .  است

 بعد  شد تا در مرحله    كلمه به كلمه مكتوب      كنندگان، مصاحبه با رضايت شركت  .  يافتمينشود ادامه   
كنندگان تنظيم  زمان و محل مصاحبه متغير بوده و با رعايت آسايش شركت           .  مورد تحليل قرار گيرد   

 .شده است
سپس به روش تحليل    .   گردآوري شد  15/5/85 لغايت   12/3/85هاي اين پژوهش از تاريخ       يافته

جهت .  ها استنباط گرديد  قوالت و الگوهاي خاصي از آن     ، م )1383گال، بورگ،   (كيفي با مدل كاليزي     
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اطالعات با دقت و تأمل      .  ها از روش سه سوسازي در تحليل استفاده شده است            تعيين پايايي داده  
كه   ها توسط دو نفر ديگر    سپس يافته .  هرگونه سوگيري اجتناب شود   از  آوري و سعي شده كه       جمع

 در نهايت نتايج  .يق بيگانه بودند بررسي و كدگذاري شد       تحق ئيكنندگان و اهداف جز   نسبت به شركت  
 .   يد افراد مورد مطالعه رسيديها به تأاستخراج شده از مصاحبه

 

 هايافته

ترين داليل مجرد ماندن گروه پسران از     در تحليل تفسيري نتايج اين مطالعه مشخص شد كه مهم         
گرايي از جمله باال    يري و در دختران كمال    گديدگاه خود آنان مشكالت اقتصادي و ترديد در تصميم         

) ترس از طالق  (رفتن توقع دختران به خاطر تحصيالت دانشگاهي، ترس از ناموفق بودن در ازدواج                 
از بين  .  گيري بيش از حد والدين و پيدا نكردن زوج مناسب با شرايط ايده آل بوده است                     سخت

هاي خياطي و آرايشگري و     دار بودند كه به حرفه     نفر خانه  7 نفر شاغل در مراكز دولتي و        13دختران  
 نفر بيكار بوده و يا شغل و درآمد         3 نفر شاغل و     7از بين پسران    .  ساير مشاغل خانگي اشتغال داشتند    

 نفر  4 نفر   30از بين   .  كنندگان متوسط گزارش شده است    وضعيت مالي بيشتر شركت   .  ثابتي نداشتند 
از وضعيت تجرد خود ناراضي     %)  66/86( نفر   26ود راضي و    از وضعيت خ  %)  33/13 پسر، 3 دختر و    1(

 .بودند
احساس :  صورت دسته اصلي به    9 كد و     125هاي حاصل از مصاحبه در        تحليل تفسيري يافته  

ها افراد در مورد تجرد، نگرش جامعه نسبت به مجردين، واكنش افراد مجرد به موقعيت خود، نگراني                 
 .شدبندي ه شده طبقهئكارهاي اراايا، معايب و راهنسبت به حال و آينده، نيازها، مز

:  عبارت بودند از    »احساس افراد نسبت به تجرد خويش      «كدهاي شناسايي شده در دسته اول،         

 ، احساس تنهايي و خستگي،      احساس پيري و شكستگي، احساس خشم و انتقام نسبت به خانواده             
در مجموع افراد   .  ني و نارضايتي جنسي   احساس شكست، احساس درماندگي و ناتواني، احساس پشيما       

كنند و  مجرد مانده از وضعيت خود رضايت نداشته و احساس شكست رواني و افت جسماني مي                    
 . حاالت افسردگي و غمگيني را تجربه مي نمايند

مردم :   بدين شرح بودند   »نگرش جامعه نسبت به مجردين    «كدهاي شناسايي شده در دسته دوم،       

هاي آزاردهنده مي زنند، ديد خوبي      كنند، گوشه و كنايه و حرف      من نگاه مي  مثل يك فرد مسن به       
پذيرند، مرا به رسميت     ندارند، احساس مي كنم  مردم مرا به علت سن باال و مجرد بودن نمي                     

 كننددر مجموع افراد مجرد با سن باال استنباط مي        .  شوندنمي شناسند، عده اي با ترحم با من مواجه مي       
 شده، احساس طرد و عدم پذيرش         طمقوالت استنبا .  ايگاه يك فرد متأهل را ندارند       در جامعه ج  
 . مي باشند
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 »چگونگي واكنش افراد مجرد نسبت به موقعيت خود         «كدهاي شناسايي شده در دسته سوم،         
انزواطلبي و گوشه گيري، سرگرم كردن خود با ادامه تحصيل و مطالعه، نقش             :  شامل اين موارد بودند   

مقوالت استنباط شده، پذيرش     .  تراشيردن، افزايش رفت و آمد با دوستان، مسافرت، خرج           بازي ك 
 . منفعالنه، واكنش سازي و سازگاري هستند

 بدين  »هاي عمده افراد مجرد در شرايط كنوني       نگراني«كدهاي شناسايي شده در دسته چهارم،        
شار جامعه براي ازدواج به هر قيمتي،        نگاه هاي آلوده مردان در مواجه با فرد مجرد، ف          :  ترتيب بودند 

مقوالت استنباط شده عدم امنيت اجتماعي و عدم            .  عدم پذيرش مردم و عدم امنيت اجتماعي         
 .باشدپذيرش مسئله تجرد از طرف جامعه مي

 شامل  »ترين نگراني افراد مجرد نسبت به آينده        مهم«كدهاي شناسايي شده در دسته پنجم،         
گاه پس از فوت والدين، نداشتن استقالل مالي،           امنيت اجتماعي و تكيه     نداشتن:  موارد زير هستند  

مقوالت استنباط شده نگراني در مورد استقالل مالي و استقالل             .  نداشتن مراقب در هنگام كهولت     
 . فردي است

استقالل مالي،  :  ، عبارتند از  »بررسي نيازهاي افراد مجرد    «كدها شناسايي شده در دسته ششم،         
سكونت مطمئن، چگونگي كنار آمدن با نيازهاي جنسي، تغيير قوانين اجتماعي و امكان              تأمين محل   

 مقوالت استنباط شده نياز به استقالل و        .  زيستيسازي تجرد و امنيت تك     خروج از كشور، فرهنگ    

 .باشندامنيت اجتماعي مي
كمك :  تند از  عبار »كارهاي ارائه شده توسط مجردين    راه«كدهاي شناسايي شده در دسته هفتم،        

دولت جهت تهيه مسكن مستقل، ايجاد اشتغال، توسعه پارك ها و فضاهاي تفريحي ويژه دختران و                  
مقوالت استنباط شده لزوم كمك دولت وجامعه          سازي زندگي عادي مجردين در بين مردم،       فرهنگ

 .باشدبراي بهتر زيستن مي
داشتن فرصت بيشتر براي     :   از  عبارتند »مزاياي تجرد «كدهاي شناسايي شده در دسته هشتم،         

رشد شخصي و اجتماعي مثل ادامه تحصيل و مسافرت، راحت بودن براي ارتباط با دوستان، كم بودن                 
 . مقوله استنباط شده امكان رشد شخصي است. مشكالت اقتصادي،  آزادي در كنترل زندگي خود

تنهايي :   عبارتند از  »دگانكننمعايب تجرد از ديدگاه شركت    «كدهاي شناسايي شده در دسته نهم،       
ارزشي در سنين باال به خاطر تجرد،        و فقدان رابطه صميمي، احساس دوري اجتماعي و احساس كم          

 .باشدمقوله استنباط شده احساس نارضايتي مي. ناكامي جنسي و سبك زندگي نامناسب
 

 بحث 

ختران و پسران دچار     شناختي براي د  نتايج اين تحقيق بيانگر پيامدهاي تقريباً نامطلوب روان          
وجود افزايش جمعيت چرا      سؤال اصلي اين است كه با       .  استويژه دختران   تجردهاي ناخواسته به  
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افزايش .  دهندهاي مختلفي را ارائه مي     آمارها در اين باره پاسخ      درصد ازدواج كاهش يافته است؟     
ر و پسر در ازدواج در       اختالف سني دخت    بودن  مرسوم ،ازدواج نسبت به پسران    دختران در سن    تعداد

 ترس از   ،هاي شغلي و درآمد الزم براي استقالل جوانان         كشور ما، مسائل اقتصادي، كمبود فرصت       
تحصيالت دانشگاهي، وجود روابط خارج از چارچوب ازدواج         طالق و باال رفتن توقع دختران به خاطر       

شمار عوامل كاهش ازدواج به    جمله   توان از را مي رنگ شدن ميل به تشكيل خانواده        آن كم در پي   و  
 سال در سازمان ثبت احوال      28 سال در آمار رسمي كشور و        23 افزايش سن ازدواج دختران به       .آورد

كند كه عوامل اقتصادي،    آل حكايت مي  هاي يك زندگي ايده   هاي مجردي آنان از تغيير مؤلفه     و زندگي 
ويژه ان از باال رفتن سريع سن ازدواج به       آمارهاي موجود نش  .  دنزنفرهنگي و اجتماعي آن را دامن مي      

 هايكننده و منشأ آسيب   سن ازدواج بسيار نگران     ازدياد فاصله ميان سن بلوغ و      .  در ميان دختران دارد   
دهد كه تجرد از عوامل مؤثر بر اعتياد، روابط         شناختي نشان مي  تحقيقات روان .  اجتماعي فراواني است  

حتي رفتارهاي غيرمتعادل سياسي و       كالت روحي و رواني و     نامشروع جنسي، بزهكاري اخالقي، مش     
ويژه دختران قرباني اين     قابل مالحظه اين است كه گروه مورد بررسي به           نكته  ولي.  اجتماعي است 

توان از   اين عدم پذيرش و احساس اجبار را مي         .انداند و خود آن را انتخاب ننموده      سبك زندگي شده  
مثل احساس پيري، شكست رواني و جسماني، درماندگي و ناتواني و             هاي استخراج شده آنان      مقوله

عالوه بر  .  ناراحتي از نگرش جامعه نسبت به مجردين و عدم پذيرش پديده تك زيستي استنباط نمود              
موارد فوق حق طبيعي هر فرد داشتن احساس امنيت اجتماعي است، مزلو اين نياز را پس از نيازهاي                  

كنندگان در اين تحقيق از        شركت .)1380مزلو،(ز آدمي دانسته است       ترين نيا فيزيولوژيك مهم 
نداشتن امنيت اجتماعي به شدت دچار ناراحتي بودند و مشكالت مالي و اقتصادي نيز بر مشكالت                   

بنابراين هجوم دختران مجرد به سوي بازار كار و راضي شدن به انجام مشاغل                   .   است افزودهآنان  
 .  توان از عوارض تجردهاي ناخواسته دانستي را نيز ميسطح پايين و دستمزد ناكاف

خصوص ها و شواهد مبين تأثير اساسي مسئله تجرد ناخواسته بر دو جنس و به               در مجموع يافته  
ها هاي كالمي بيانگر اين است كه بسته به مقطع سني نوع جواب              تحليل يافته .  باشدبر دختران مي  

كه در حالي .  يابد گرايش به استقالل  مالي بيشتر مي شود      فزايش مي براي نمونه، هر چه سن ا     .  متفاوتند
 سال بيشتر متقاضي تغيير قوانين اجتماعي از جمله مجوز خروج از كشور و                 36رده هاي سني زير    

 . تغيير قوانين اجتماعي براي زنان مجرد هستند
هاي ه يا ناخواسته در سال    دهد كه خواست  هاي ديگر نشان مي   به هر حال نتايج اين مطالعه و يافته         
رو خواهد بود كه عالوه بر نيازهاي اقتصادي و            ، جامعه با تعداد زيادي از دختران مجرد روبه           آينده

چه بسا دختران   .  اجتماعي، ممكن است تبديل به عاملي براي تهديد ثبات و امنيت خانواده شوند                
تيجه به ازدواج با همسري نامناسب تن       شان دست يابند و در ن     جواني كه نمي توانند به همسر دلخواه     

 يا براي تأمين نيازهاي نخستين خود وارد         ،انديشنددهند و پس از مدت كوتاهي به طالق مي          درمي

�	�/ 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

131 

 
 

 

 

 

عالوه، اين پديده موجب    به.  اندازندزندگي خانوادگي ديگران شده و حيات خانواده را به مخاطره مي            
 به گريبان اين مشكالت      شود كه مستقيماً دست   يهايي م رواج بدگماني و سوءظن در ميان خانواده       

شود و به نوبه خود اثرات ناگواري بر بهداشت         در نتيجه، آرامش و آسايش خانواده مختل مي       .  نيستند
 . گذاردرواني فرد و عملكردهاي اجتماعي به جاي مي

بالً كاهش  يكي ديگر از آفات افزايش نرخ دختران مجرد، افزايش قدرت انتخاب مردان و متقا                  
له تعدد زوج و چندهمسري     ئ ادامه اين روند ممكن است منجر به مس        .قدرشناسي مردان از زنان است    

در جامعه شود كه البته مغاير با فرهنگ جامعه ما بوده و برخي از تحقيقات آثار نامطلوب رواني آن را                     
 ). 1378مجاهد، (اند برجسته نموده
هاي مواجه با آن،    ه خاستگاه پديده تجردهاي ناخواسته و راه      چه اشاره شد و با توجه ب      براساس آن 

) خارجي  (يشناختي و ديني ايران است و نسخه ديگر        هاي تاريخي، بوم  اين مسئله وابسته به مؤلفه     
شناختي، تر و از زواياي روان    بنابراين الزم است كه اين موضوع در ابعاد گسترده        .  براي آن وجود ندارد   

هايي هرچند كه اين تحقيق با محدوديت      .  قي و سياسي مورد بررسي قرار گيرد       شناختي، حقو جامعه
ها شاغل و تحصيل كرده بودند و عدم امكان ضبط صداي           نظير انتخاب نمونه در دسترس كه اكثر آن       

كنندگان به خاطر ايجاد فضاي غيررسمي و دوستانه، مواجه است، اما نتايج آن همخوان با                    شركت
پوراعتماد .  است)  1385(و پوراعتماد و همكاران     )  1383(و پوراعتماد   )  1384(د  راهاي صمدي يافته

خصوص در دختران داراي    هاي خود گزارش كرده است كه موضوع تجردهاي ناخواسته به          در بررسي 
يي هادر عين حال، مغايرت   .  هاستترين آن عوارض و پيامدهاي نامطلوبي است كه اختالالت خلقي شايع        

نشان داده شده است كه ) 1384(طور كه در تحقيق سليماني      همان.  دارد)  1384(ماني  با تحقيق سلي  
ولي در تحقيق   .  اند ساله مشكل اصلي خود را نداشتن شوهر عنوان كرده         55 تا   28اكثريت زنان مجرد    

. رفتار غيراخالقي برخي مردان با دختران مجرد مشكل اصلي عنوان شده است              )  1385(راد  صمدي
توان دريافت كه عوامل مختلف فرهنگي، اجتماعي، اخالقي، اقتصادي و جنسي نگرش                ميبنابراين  

هاي نتايج اين تحقيق با يافته     .  زنان مجرد را نسبت به پديده تجرد ناخواسته متفاوت كرده است              
هاي فوق  همخواني ندارد زيرا در پژوهش    )  1993(و رائو   )  1986(و تاكر   )  1983(گوتنتاگ وسكورد   

 ،شمار آمده است   مسائلي از قبيل فمينيسم، مشكالت ازدواج و اشتغال زنان عامل تجرد به             گرايش به 
ترين داليل مجرد ماندن پسران و دختران از ديدگاه آنان مشكالت اقتصادي،              در تحقيق حاضر مهم   

 .رواني، اجتماعي و فرهنگي عنوان شده است
 

 هايادداشت
1. Marriage squeeze  4. Tucker 
2. Akers    5. Rao 
3. Carmichal 
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