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  چكيده
يا تـأخير در آن يكـي از مسـائل اساسـي      نكردن مؤثر بر آن، گرايش به ازدواجبا تغيير سبك زندگي افراد و عوامل 

هدف پـژوهش  . شود اين امر در دانشجويان تحصيالت تكميلي با فراواني بيشتري مشاهده مي. جوامع امروزي است
پژوهش . دختر دانشگاه تبريز از ازدواج ديرهنگام است يليتكم التيتحصحاضر بررسي تجربيات زيستة دانشجويان 

نفر از دختراني كـه   22نگر با  گيري هدفمند و از طريق مصاحبة ژرف حاضر به روش كيفي و پديدارشناسي و نمونه
از . ها ضـبط و بـه روش اسـترابرت و كـارپتنر تجزيـه و تحليـل شـدند        مصاحبه. اند انجام گرفت هنوز ازدواج نكرده

، فرهنگ، فضاي مجازي و عواقب و پيامدها به دست آمد اقتصاد، تحصيالت: تجربيات اين افراد پنج مضمون اصلي
هاي غلط اجتماعي و گسترش فضاهاي  باورها و سنت ،توان به نقش مسائل اقتصادي ها مي كه از مضامين فرعي آن

مجازي در گسترش ازدواج ديرهنگام اشاره كرد كه براي اين افراد پيامدهايي نظير افسردگي، وانهادگي، اضـطراب  
توان با اتخاذ راهكارهايي مبتني بر سبك زندگي اسالمي بر اين  مي. خودتحقيري را به دنبال داشته استتنهايي و 
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  مقدمه
 يـك  اشـخاص،  از بيشـتري  تعـداد  يـا  دو در آن كه است اي شده پذيرفته اجتماعي الگوي ازدواج
كه رسيدن بـه آرامـش و خوشـبختي     ،ازدواج كنند تا به حقيقت مي ايجاد و ريزي پايه را خانواده
 نسـل  يبقـا  ضامن و ياجتماع يقرارداد ازدواج ،يسشنا جامعه دگاهيد از. ]5[ دست يابند ،است
 خـانواده  بخـش  آرامش طيمح و سالم ازدواج ةجينت جامعه يك در تيامن و رامشآ و است يانسان
ـ ي باالهاي  بكيتر از يكي ازدواج ،يشناس روان دگاهيد از. است  نظـر  از. رديـ گ مـي  دربـر  را يروان
 در ازدواج سـهم  و اسـت  مجـرد  افـراد  متوجـه  هـا  يماريب و يانسانهاي  عهيضا نيشتريب ،كيپزش
 و فسـاد  ةاشـاع  از توانـد  يمـ  ازدواج اخالق، يعلما نظر از. است تياهم حائز عاتيضا نيا اهشك

 .]12[ ندك يريجلوگ يجنس زيغرا يختگيگس عنان و ناپسند يرفتارها و فحشا
و  تـه يمدرن امـد يپ اغلـب  هكـ  نوظهـور، هـاي   دهيـ پد از يانبـوه  با دختران ر،ياخهاي  دهه در
 ها، تيو جنسها  نسل انيم روابط يدگرگون ،يعال التيتحص به يابيدست مانند است، شدن يجهان
 و ن ازدواجيقـوان  در راتييـ تغ ،يزنـدگ  يكشـر  انتخـاب  يبـرا  ديجد يآرزوها وها  فرصت ظهور
و  ورود تيـ درنها و طـالق  نـرخ  ةمالحظـ  درخـور  شيافـزا  زنـان،  بـه  ديـ جد حقوق دادن طالق،
 تغييـر  اخير،هاي  دهه والت درن تحاي  ةو در ساي ]14[ اند شده رو روبه ارك بازار در زنان تكمشار

 طـوركلي،  بـه  ،نكـردن  ازدواج يـا  بـاال  سـنين  در ازدواج و ازدواج به رغبتي بي ازدواج، الگوهاي در
  .است داشته چشمگيري افزايش
راني و ضرورت حاكميـت تفكـر و سـبك    اي ةحاكم بر جامع سنتي و ديني فرهنگ به توجه با

هـايي كـه    يكـي از پديـده   گيـرد،  مـي  ديني در نظر يزشار ةمنزل كه ازدواج را به ،زندگي اسالمي
  .ران با آن مواجه است تغيير در سن ازدواج دختران ايراني استاي ةجامع تازگي به

  :متفاوتي در باب ازدواج ديرهنگام ارائه شده استهاي  نظريه
 مـل عوا كمـك  بـه  را خـانواده  رفتار در يدگرگونپردازان  اين گروه از نظريه :نظرية اقتصادي

 اند داده رخ كار بازار در كه ندكن مي ديتأك يراتييتغ بر نخست ةوهل در و نييتب ينهاد و ياقتصاد
عوامـل و شـرايط    تـأثير كيد دارند كه رفتار افراد در اجتماع تحت أبر اين امر تها  اين نظريه. ]8[

 يِاقتصادهاي  هينظر از .]29[ فايده است ـ خصوص تحليل هزينه هاقتصادي و الگوهاي اقتصادي ب
 ةنـ يهز ةيـ نظر :نـد از ا تعبـار  اند، داده ارائه ازدواج سن شيافزا درخصوص ييها نييتب كه مهمي
  .]8[يي اروپا ةانگارو  مرياوپنها تيجذاب ةيفرضر، بك يگر سود يساز نهيشيب ةينظر، فرصت

ـ  به يسشنا جامعههاي  هينظر :شناختي نظرية جامعه  ليـ تحل در يهنجـار هـاي   هيـ نظر ةمنزل
 وهـا   خواسـته  هـا،  ارزش ةنـ يزم در خـانواده  در رات حاصـله ييـ تغ نيـي تب به ازدواج سن شيافزا

 سـن  تحـول  ةنـ يزم در خـود  ليدر تحلها  هينظر از دسته نيا پردازان هينظر. پردازند مي انتظارات
هـاي   يدئولوژيا و يخودمختار و استقالل رشد روبه تياهم ،ييفردگرا ون،يزاسيسكوالر بر ازدواج

 ،نگلهـارت يا يـي گرا يفرامادهاي  ارزش ةينظر. دارند ديتأك يتيجنسهاي  نقش با رابطه در ديدج
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 يانسـان  ةيسـرما  ةيـ نظرو  كسـون يد ازدواج تيـ مطلوب و يريپـذ  امكـان  ،يدسترس تيقابل ةينظر
از  يكـي  كـه  ،از منظـر نـادينگز  . ]8[ هسـتند هـا   ن نظريـه ايـ    جـزء  مرياوپنهـا  و فاركاس انگلند،

عـدالتي در   مردگرايانه اسـت و بـي   ، تعليم و تربيت عصر حاضر عمدتاًاستمعاصر ي ها فمنيست
لذا زنان براي دستيابي به عدالت آموزشي بايد بـه موانـع    .آموزشي رو به گسترش استهاي  نظام
هـاي   جامعـه و محـيط   ،در ديدگاه نـادينگز . ]32[ غلبه كنند ،زودهنگامهاي  از جمله ازدواج ،آن

  .]23[ دار كند استقالل فردي و هويت زنان را خدشهتربيتي نبايد 
 گـذار  ةيـ نظر ازدواج، بـا  مرتبط يشناس تيجمعهاي  هينظر انيم در :شناختي نظرية جمعيت

 ياقتصاد عوامل هماهنگ تأثير بر دوم يتيجمع گذار ةينظر. است هينظر نيتر مهم دوم يتيجمع
 يفرهنگـ  ،)زنـان  ياقتصـاد  سـتقالل ا شيافـزا  و يكنتـرل هنجـار   فيتضـع  ژهيو به( ياجتماع و
 نيا. دارد ديتأك ازدواج سن شيافزا بر) ياز حاملگ يريجلوگ( مدرن يفناور و) ونيزاسيسكوالر(

 رييـ تغ استقالل و يآزاد ،ييفردگرا به سمت را افراد قيسال و حاتيترج گر،يديك كنار در عوامل،
 دوم، يتـ يجمع گـذار  ةيـ نظر طبـق  ن،يبنـابرا . انـد  شده ازدواج سن كاهش باعث جهيدرنت و داده
 اسـاس  ،ياسـ يو س يمـذهب  ،ياخالقـ هـاي   نـه يزم در يفـرد  يخودمختـار  در يتصاعد شيافزا
  .]8[ است خانواده ليتشك در گرفته انجام راتييتغ

از منظر اين نظريه، جوامع سنتي نيز از پيامدهاي مدرنيته در امـان نبـوده و    :نظرية نوسازي
ـ  . شوند مي مدرنيته واقعهاي  ع نيز تحت مفروضات و آموزهن جواماي ه، با ورود مدرنيت   هبا توجـه ب

سنتي و دينـي  هاي  سنتي است، ورود مدرنيته بر خيلي از آموزه اي هجامع ران نيز اي  ةنكه جامعاي
  .منفي گذاشته است تأثير ،از جمله ازدواج زودهنگام و بهنگام ،آن

معه است و سازندگي، پيشرفت و تعالي جامعه جا ةنكه نسل جوان نيروي سازنداي  هبا توجه ب
 ذهني و مشكالتهاي  دغدغه بايد كوشش كرد ،بستگي دارد به تالش و همت اين قشر از جامعه

عنـوان   بـه  ،خصوص دانشجويان تحصيالت تكميلـي  هبها،  دانشجويان دانشگاه. دشوبرطرف ها  آن
. ازدواج ديرهنگـام اسـت   نسل جوان مشكالت متعـددي دارنـد كـه يكـي از مسـائل مهـم آنـان       

 ،يعنـي تحصـيل، اشـتغال و ازدواج    ،مهم ةجواني سه واقع ةشناسي در دور از نظر روان ،همچنين
  ]7[ دهد و جوانان براي غلبه بر مشكالت در هر زمينه به راهنمايي نياز مبرم دارند مي رخ

 نحو بـه  خـانواده  ليتشـك  بـه  جوانـان  شيگرا ،)1383(جوانان  عالي شوراي گزارش براساس
 فراواني سو آثار خانواده تشكيل و ازدواج در خيرتــــأ. است شده كمتر قبل به نسبت چشمگيري

 دگرگوني ايجاد شناختي جمعيت نظر از آن اثر مهمترين. داشت خواهددر پي  جامعه و فرد براي
 بيشتر ،ايران جمله از مختلف كشورهاي در باروري فراگير كاهش .است ولد و زاد الگوهاي در

ــالوه .]13[ است باالتر سنين در ازدواج ةنتيجــ ــر ع ــا ب  ميتواند باالتر سنين در افراد ازدواج ن،ي
دگرگوني طريق از را خانواده افراد رفتاري الگوهاي و يكديگر با آن اعضاي تعامل ،خانواده ساختار

  .]15[كند  ثرأمت خانوادگي زندگي ةچرخ در 

. 
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 ةپديد بر آن ثيرأت و عالي زشموآ مقطع در يلتحص به انخترد ونفزروزا يشاگر به توجه با
 در گيردر ادفرا يها   يدگاهد يوكاوا به علمي ةمطالعــ يك در تا ستا يورضر ازدواج، در خيرأتــ

 هميتا حائز نيز يدبرركا و ينظر ةدو جنبــــــ از مطالعه ينا منجاا لبتها. دشو ختهداپر عموضو
 هپديد ينا بهتر هرچه شناخت جهت در نداتومي، كيفي ةمطالع يك ةمنزلــ به ،ينظر بعد از: ستا

 از يابر را زمال يها گاهيآ آن، بر ثرؤمــ ملاعو شناخت با انتو مي يدبرركا جنبة از و باشد ثرؤمــ
 .دكر كسب خترد ننشجويادا ازدواج راه سر بر دموجو نعامو شتندابر نميا

  تحقيق ةپيشين
فتــه اســت و ايــن فقــدان از لحــاظ نگر انجــامتحقيقــات چنــداني  ،ازدواج ديرهنگــام ةدر زمينــ

شده در ايـن   تحقيقات كيفي انجام. بيش از پيش مشهود است شده مطالعه ةشناختي و نمون روش
نـث تحصـيالت تكميلـي    ؤكـه دانشـجويان م  ، هم شده مطالعه ةزمينه خيلي محدود است و نمون

  .اند تاكنون مورد پژوهش واقع نشده ،است
 بـا  دختـران  ازدواج سـن  افزايش علل بررسي«ا عنوان ب ]13[ در تحقيقي كه عباسي شوازي

 دختـران،  اشـتغال  يمتغيرهـا  نتيجه گرفت كـه بـين   ،انجام داد »زندگي سبك تغييرات بر تكيه
 و ياقتصـاد  پايگاه اطرافيان، بين ناموفقهاي  ازدياد ازدواج تحصيالت، فردگرايي، سطح باالرفتن

 سـبك هـاي   مؤلفه از كه اجتماعي ياعتماد بي و تانتظارا وها  خواسته سطح رفتن باال اجتماعي،
  .وجود دارد يمعنادار ةرابط دختران ازدواج سن افزايش و ندا زندگي

بررسي و نگـرش علـل كـاهش ازدواج در دانشـگاه در     « با عنوان ]17[در تحقيقي كه ميري 
شـجويي را  ترين علل كـاهش ازدواج در دوران دان  انجام داد، مهم »دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

مسائل اقتصادي، نداشتن امنيت در آينده، نداشـتن شـناخت كامـل از طـرف مقابـل و نداشـتن       
  .تطابق فرهنگي بين دو خانواده بيان كرده است

ها بر نقش سطح تحصيالت بر گرايش بـه ازدواج زودهنگـام    پژوهش ،نيز خليدا تمطالعا در
 فاهير ،]3[ تياچر يرسكند، ا]21[ اظميك و نيكمنش، ]1[ برفتآ تمطالعا :مانند .اشاره دارد

  ].16[ و همكارانميرسندسي  و ]11[ رانهمكا و
مطالعة . ان پرداخته استخترد ازدواج نعامو مينةز در كيفيـ  ميك ةمطالعبه ) 1382(ي موسو

 دفر دننكراپيد( مشابهي نعامو با تقريباً ازدواج مرا در نيايرا معةجا انخترد غلبا كهوي نشان داد 
 بــةتجر شتندا و خترد نظر ردمو دفر يا رانستگااخو با ادهخانو يگيــر ســخت و مخالفت؛ اسبمن

  ].21[ند ا جهامو )پسر ستدو يا دينامز ،عقد رتصو به چه قبليرابطة  در شكست
 ازدواج يبنـد  زمـان  بر عالي آموزش تأثير« عنوان با خود مطالعة در ]31[ ايكاماري و لورنس

  .دست يافتند كه تحصيالت عامل افزايش سن ازدواج است ن نتيجهاي ه ب »كنيا در
 ازدواج در ريتـأخ  ساز نهيزم يبسترها مطالعةدر پژوهشي با عنوان  ]14[ زاده و نيكدل عباس
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اجتمـاعي را از عوامـل   ــ   فردي و فرهنگـي هاي  ، زمينهيفيتوص يدارشناسيپد رديكرو دختران با
  .كند مي دخيل در سن ازدواج دختران عنوان

طح ــ س يشازـفا: نوـچ ملياوـع اـب ازدواج از افصرـنا كه معتقدند) 2006( 1چونك و وئنش
 در بيشتر يبرانابر ق،حقو يافتدر در كمتر جنسيتي يها  توتفا ن،ناز لشتغاا انميز و تتحصيال

  ].34[هاي نژادي مرتبط است  اقتصادي ميان گروه نابرابري دان ومر بين
ــك دو  از يكي» ازدواج سن يشافزا علل سيربر« انعنو با هشيوژپ در 1944 در لهيو نالدمـــــ

  ].22[ هددمي ننشا همبستگي ازدواج خيرأت با كه نددا مي نناز عالي تتحصيال را ثرؤمو  مهم ملاعو
 آن حـداقل  ،»ازدواج از انصراف«از  يعيوس كه بخش كنند بيان مي ]27[ سيويد و بسونيگ
 درهـا   آن .سـت ين يواقعـ  ازدواج از انصـراف  دهـد،  مي رخ ياقتصاد محرومان انيم در هك يبخش

 ،يمـال  مسـائل  عامـل  سـه  آوردنـد،  عمـل  بـه  فرزند يدارا يها زوج از يتعداد با هك اي همصاحب
  .برشمردند ازدواج موانع ةمنزل به را طالق از ترس و ارتباط دوام و تيفكي

 در اول تولد و ازدواج انزم بر آموزش اثر« عنوان با خود مطالعة در ]26[ و مايترا كانگاهارن
  .كردند تأكيد ازدواج سن و آموزش ميان ارتباط به »پاكستان
 نـد ك مي اشاره تناميو در زنان و مردان ازدواج نياول سن يالگوها ليتحل در ]28[ ندياكگود

هـاي   يو آشـفتگ  ياجتمـاع  ـ ياقتصاد راتييتغ اثر رب يسنت ازدواج يهنجارها 1945 سال از هك
 سـتم يس ةتوسـع  را ازدواج سـن  بـر  مؤثر مهم عوامل ي يكي ازو. نهاد ضعف به رو ياسيس عيوقا

  .پندارد مي آموزش
مي ازدواج ةنگيزا ن،ناز تتحصيال فتنرباال با كه ندداد ننشا )1976( 2گلين وتايلر و يابد  كاهش 

ــاران سپريچرا ــيا نيز) 1994( و همك يافته  ينا تبيين در انگر  هشوپژ ينا. ميكنند كرذ را مشابهي ةفت
ــي رظهاا  تتحصيال شگستر با ليو .نددبو دانمر مندزنيا شمعا ارمرا يابر نناز گذشته در نددار مــــ

 اپيد يكمتر يدقتصاا بستگيوا ها نآ ،جتماعيا ــــــــ يدقتصاا موقعيت از يرداربرخو و نناز بين عالي
كم ةنگيزا نداميتو مرا همين و نددكر

 
 و ايگل ].19[ دكن توجيه را ازدواج يابر دهتحصيلكر نناز

ــص ــوان   )2009( 3الحيـ ــا عن ــايران جوانان ازدواج تأخير علل بررسي«در پژوهشــي ب ــب »يـ ــاي هـ  نـ
 علل از يكي و است اثرگذار زنان ازدواج سن بر كار ةسابق و تحصيالت ميزان كه ه رسيدندــــــــنتيج
ــأ  عكس بر امر اين انزن براي كه حالي در. بود بيكاري و اقتصادي عوامل مردان براي ازدواج سن خيرتــ
ــك ةسابق يا باالتر تحصيالت ميزان ها زن كه ميزاني به و بوده ــباش داشته بيشتر ارـــ ــي ،ندـــ  در اـــ

ــاي .ودـــــش مي مشاهده ازدواجشان سن در بيشتري تأخير ،باشند تحصيل به مشغول حالحاضر  نـــ
ساختاري  بيشتر كهبل ،اقتصادي نه ،زنان از دسته اين در ازدواج سن خيرتـــأ كه دهد مي نشان هــــنكت

  .]10[ است بوده زندگي اهداف كردن دنبال و به منظور
                                                        

1. Robert Schoen & Yen-Hsin Alice Cheng 
2. Tyler & Galin 
3. Egle, & Salehi  
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حالـت كلـي عوامـل اقتصـادي، اجتمـاعي،       دهد كـه در  گرفته نشان مي هاي انجام بررسي پژوهش
هنگـام دختـران اسـت و پـژوهش      شناختي از عوامل اصـلي ازدواج ديـر   فرهنگي و آموزشي و جمعيت

هـاي كشـور انجـام نگرفتـه و      مستقلي در باب تجربيات زيستة دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه
  .فراد را به روش پديدارشناسي آشكار كندتواند ابعاد پنهان و تجربيات دروني زندگي اين ا اين امر مي

  شناسي پژوهش روش
 دنبـال  بـه  شناسـي  پديـدار . اسـت  شده استفاده پديدارشناسي كيفي روش از حاضر، در پژوهش

 تحقيـق  از هـدف  .]24[هاسـت   انسـان  زنـدگي  در موجـود  پنهـان  معناهـاي  و ها پديده مطالعة
. انـد  شـده  واقـع  زنـدگي  در كـه  اسـت  شـكلي  همان به زندگي تجربيات توصيف پديدارشناسانه

هـاي   پديـده  توصـيف  آن هـدف  كـه  دانند مي عملي را فنومنولوژي) 2003(كارپنتر  و استرابرت
 زنـدگي  تجربيـات  پديدارشناسي توجه كانون .]4[است  زندگي تجربيات و چيزها ظاهر يا خاص
 گويند مي فرد به و سازند مي فرد هر براي را پديده هر معناي كه هستند تجربيات اين زيرا است،

 روش به اطالعات و تحليل تجزيه .]2[است  واقعي و حقيقي وي نزد و او زندگي در چيز چه كه
 از سـوي  مـورد نظـر   پديـدة  توصـيف  شامل مزبور روش. شد انجام) 2003(كارپنتر  و استرابرت

هـاي   توصـيف  قرائـت  كننـدگان،  شـركت  بـا  مصـاحبه  محقق،هاي  فرض پيش محقق، كنارگذاري
 متـون  مـرور  آنـان،  تأييـد  كسب و اساسي روابط پيداكردنها،  جوهره استخراج كنندگان، شركت
 تبريـز  دختر دانشـگاه  دانشجويان شامل حاضر پژوهش جامعة .]2[ست ها يافته انتشار و مربوطه

دانشجويان  با مصاحبه از پس. دانشجويان دختر است نفر از 22 تحقيق اين هدفمند نمونة .است
 بـراي . نشـد  حاصـل  جديدي اطالعات هيچ يعني رسيدند؛ اشباع بهها  دختر دانشگاه تبريز، داده

 1 جـدول  در .است آمده عمل به مصاحبه 1 جدول شرح به متفاوتهاي  دانشكده از گيري نمونه
  .شده است پژوهش اشاره كنندگان شركت به مشخصات

 شـد  استفاده ساختاريافته نيمه و عميق مصاحبة ازها  داده آوري جمع براي حاضر، پژوهش در
 عميـق هـاي   اليـه  بـه  نفوذ محقق قصد ساختاريافته نيمه و عميق در مصاحبة اينكه به  توجه با و

هـاي   پاسـخ  بطـن  از هـم  ديگـري  سـؤاالت  است، حقيقي اطالعات كسب و شونده مصاحبه ذهن
مـدت زمـان   . شـد  اسـتفاده  مصاحبه راهنماي از مطالعه، در اين. شدند تدوين شوندگان مصاحبه
 كه پذيرفت انجام نفري تك صورت بهها  مصاحبه. دقيقه به طول انجاميد 45تا  15ها از  مصاحبه

 .شـنود  نمـي  ديگري را فرد او اطالعات كند احساس شونده مصاحبه شد موجب موضوع اين خود
، مطالعـه  ايـن  در. كـرد  مـي  بيـان   شـده  مطـرح  مباحـث  پيرامـون  را خود نظر راحتي به بنابراين،
هنـوز   كـه  افرادي دموگرافيك اطالعات گر مصاحبه جلسه، هر در ابتداي. شدند ضبطها  مصاحبه
 چگـونگي  مـورد  در سـپس  و پرسيد مي را) تحصيالت سن، خانوادگي، نام و نام(اند  نكرده ازدواج

 داده اطمينـان  كننـدگان  شـركت  بـه  همچنـين . داد مي توضيح حاضر پژوهش اهداف و مصاحبه
 از نـامي  نهـايي  تحليـل  و توصـيف  در و مانـد  خواهـد  محرمانـه  كـامالً  مصاحبه متن كه شد مي

  .شد نخواهد برده كنندگان شركت
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  گان پژوهشكنند شركتمشخصات  .1 جدول
  ميزان تحصيالت سن شماره

  دكتري 42 1
  ارشد كارشناسي 32 2
  دكتري 33 3
  ارشد كارشناسي 25 4
  كارشناسي ارشد 29 5
  ارشد كارشناسي 30 6
  كارشناسي ارشد 27 7
  دكتري 32 8
  دكتري 35 9
  دكتري 30 10
  دكتري 44 11
  كارشناسي ارشد 35 12
  كارشناسي ارشد 29 13
  كارشناسي ارشد 30 14
  ارشد كارشناسي 32 15
  دكتري 28 16
  كارشناسي ارشد 26 17
  دكتري 29 18
  دكتري 38 19
  ارشد كارشناسي 34 20
  ارشد كارشناسي 25 21
  دكتري 38 22

  
 از مصـاحبه،  در شـركت  يبـرا  شـوندگان  مصـاحبه  رضـايت  دنكر قانوني و رسمي منظور به

 االتؤسـ  و عميـق  پـژوهش  هكـ  حـال  عـين  در. دش اخذ شفاهي ةنام موافقت يك آنان از كيهر
 اصـلي  سـؤال . شـدند  تـدوين  اصـلي  الؤسـ  بـه  رسيدن جهت در االتؤس ،بود ساختاريافته نيمه

 دايـ  هنكـرد  ازدواج هنوز كه فردي عنوان به شما: اينكه از بود عبارت شوندگان مصاحبه از پژوهش
 توان مي ،شد راحيط هدف ناي ه ب رسيدن براي كه تياز سؤاال ؟دداري پديده اين از تجربياتي چه
 ازدواج منفيهاي  پيامد د؟اي هنكرد ازدواج شما كه هشد باعث عاملي چه: كرد اشاره ذيل موارد به

 مصـاحبه  جريـان  در هـا  پرسـش  ساير شد سعي است؟ بوده چه تان شخصي زندگي در ديرهنگام
 مصـاحبه  زا كننـد  اراده كـه  زمان هر بودند آزاد شوندگان مصاحبه است ذكر شايان. گيردب شكل

 طريـق  از اطالعـات  يآور جمـع  براسـاس  پـژوهش  يبـرا هـا   داده تحليل و تجزيه .دهند انصراف
 مصـاحبه،  از رعايـت مراحـل پـژوهش پـس     بـراي . شـد  ممكن شده انتخاب يمحورها و تسؤاال

شد تا مراحـل كدگـذاري    تبديل ينوشتار دقت به متن به گر مصاحبهاز سوي  شده ضبط سخنان
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ـ  درك بـه  كـه  هـايي  قـول  نقـل  و عبارات و تجمال و انجام گيرد  داللـت  پديـده  از افـراد  ةتجرب
 از گـر  آزمـون ، بعد ةمرحل در. ي شديكد شناسا 1025 ،در اين مرحله. دندش مشخص كردند، مي

 منجـر  )هـا  زيرخوشـه ( هـا  زيرمضـمون  بـه  دسـتيابي  به كه ،معاني يبند دسته يبرا مهم عبارات
 در اند كرده تجربه گانكنند شركت آنچه نوشتن يبرا نيز ها نزيرمضمو اين. دكر استفاده شد، مي

 به يتر وسيع ةمحدود پوشش در ها مضمون ،درنهايت. شد استفاده) ها خوشه( ها مضمون پوشش
 روش آمـده  دسـت  بـه  اطالعـات  تحليـل  و تجزيـه  و تفسـير  منظور به. شدند داده قرار حيطه نام

 آن هدف كه دانند مي عملي را فنومنولوژي رنكارپت و استرابرت .شد استفاده كارپتنر و استرابرت
 توصـيف  شامل مزبور روش. است افراد زندگي تجربيات و چيزها ظاهر خاص،هاي  پديده توصيف

 گان،كننـد  شركت با مصاحبه محقق،هاي  فرض پيش كنارگذاري محقق، از سوي نظر مورد ةپديد
 نوشـتن  اساسـي،  روابـط  پيـداكردن  هـا،  جـوهره  اسـتخراج  گان،كننـد  شركتهاي  توصيف قرائت

جهـت صـحت و اسـتحكام     .]2[ ستها يافته انتشار و مربوطه متون بر مرور ها، پديده از توصيفي
پـذيري   پـذيري و انتقـال  تأييددر پژوهش حاضر از چهار معيار مقبوليت، قابليت اعتمـاد،  ها  داده

سـاختاريافته   فـردي نيمـه   ةصـاحب م ةاز شيوها  افزايش مقبوليت و اعتبار داده براي .استفاده شد
كدبنـدي  هـاي   مصـاحبه . كننـدگان لحـاظ شـد    استفاده شد و حداكثر تنوع در انتخاب مشاركت

كـدهاي انتخـابي را مطـابق تجربيـات     هـا   آن كنندگان به خودشـان بازگردانـده شـد و    مشاركت
كـدهاي  درصـد از   85تـراز نيـز اسـتفاده شـد و      همچنين از روش بازبيني هـم  .خودشان يافتند

 .شده و مضامين پيشنهادي مورد توافق افراد بود استخراج

  هاي پژوهش يافته
ها  آن حاصل شد كه در ادامه به ذيلمضمون اصلي  پنج ،گانكنند هاي شركت از تحليل مصاحبه

  :شود مي اشاره

  اقتصاد .1
 در عفضـ  و طيمحـ  طيشـرا  بـا  ازهـا ين يناسازگار جوانان ازدواج در ريخأت ياساس عوامل از يكي
 اثـر  ازدواج، سـن  ةمسـئل  تبيـين  در موضـوع  برانگيزترين چالش است و جامعه ياقتصاد تيريمد

  اصـلي  يكي از مضـامين  .است درآمد متغير ماهيت رابطه، اين در اهميت حائز ةنكت .است درآمد
. نقش اقتصاد و مسائل ناشي از آن در ازدواج زودهنگام بود ،دست آمد هبها  كه از تحليل مصاحبه

مقـدمات   ةتهيـ  گان عواملي همچون فقدان درآمد كافي، افـزايش بيكـاري، سـختي   كنند شركت
  .ازدواج را از مشكالت اقتصادي خود بيان كردند مراسم يبرگزار و جهيزيه زندگي نظير
باشـد   دخيـل  دختـران  ديرهنگام ازدواج در تواند مي كه عواملي از يكي :كافي درآمد فقدان

  :گانكنند شركتنقل قول يكي از  .است انفقدان درآمد كافي پسر
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 ةاينه كـه فـردي كـه از نظـر مـالي وابسـت       من بر ةعقيد .اي من مستقل نيستنهخواستگار
ن شـخص  ايـ    ه،شوهرم قطع بشـ  ةاگر به هر دليلي حمايت از جانب خانواد ،پدرش باشه ةخانواد

  ).21 ةشمار ةكنند شركت( تونه يه خانواده رو بچرخونه مي چه جوري
  :كند مي گان بيانكنند شركتكي ديگر از ي

دو مـاه   مـثالً  .خير انداختهأو به تر ام مشكليه كه ازدواج منهنبودن درآمد كافي خواستگار
كـه آخـر مـاه     اي هاجار ةيه مغاز اون هم تو .كرد مي كار نت كافي يپيش يه خواستگار داشتم تو

ازدواج بـا كسـي كـه     ،قضـاوت كنيـد  شـما   نه واقعاً .ندوم درآمدش مي از هزار تومن 300 فقط
  ).13 ةشمار ةكنند شركت( !درسته؟ ههمچين شرايطي دار

گـذار  تأثير اي هلئخير در ازدواج دختـران مسـ  أيـا تـ   نكردن بيكاري پسران در ازدواج :بيكاري
  :ويدگ مي در اين زمينه گانكنند شركتيكي از . است

ولي چـون   ،نآ ست كه خواستگاري مياي بااخالق و باايماني ههفاميلمون پسر يبا اينكه تو
جوري با يك شخص بيكار  من چه .حق با پدرمه ،درضمن .ده ازدواج كنم بابام اجازه نمي ،بيكارن

  ).16 ةشمار ةكنند شركت( و دربياره ازدواج كنمر تونه خرج خودش كه حتي نمي
  :ديگر معتقد است ةكنند شركت

 ،ن خواسـتگاري آ هاشون كه مي خانواده. ارنبيك كرده و كه دارم تحصيل يايهاكثر خواستگار
گن راستش پسرمون تحصـيالتش   مي ،درآمدش از كجاست ،پرسه پسرتون شغلش چيه مي بابام

و ر پسـرم ، خواسـتن  سفانه يك نفر مـي أمت .هفالن آزمون شركت كرد يتموم شده دنبال كاره تو
  ).7 ةشمار ةكنند ركتش( ديم و ما مير ش خرجي ،پيدا كنه زماني كه كار تا .نكردن قبول

مقـدمات   ةتواني والـدين در تهيـ  نا ،گان در پژوهشكنند شركت :زندگي ةمقدمات اولي ةتهي
بـه ازدواج   نداشتن ازدواج را يكي از داليل تمايل ةاز جمله جهيزيه و برگزاري مراسم اولي ،زندگي

  :گان بدين شرح استكنند شركت قول يكي از نقل :كنند مي در اين سنين بيان
ـ     .اومد وضعيت مالي پدرم خوب نبود مي من خواستگار ةموقعي كه واس  ةپـدرم بـا يـك بهان

و تهيـه  ر مـن  ةتونست جهيزي ش اين بود نمي ولي دليل اصلي .كرد و رد مير امهديگه خواستگار
  ).22 ةشمار ةكنند شركت( كنه
  :ديگر نيز معتقد است ةكنند شركت

 25 مـن و نـامزده   .سالشـه  28تـرم   بزرگ خواهر .نهوپدرم كارگر ساختم .ما سه تا خواهريم
ـ   مـي . كـنن  م قبول نمـي  هخانواد ،دآ من كه خواستگار مي يبرا .مجردم و سالمه ار جهـاز  ذگـن ب

تونيم  گن ما نمي مي .بعدش تو ازدواج كن ،خودش ةاون رو بفرستيم خون ،و جور كنيمر خواهرت
اما نظر من اينه كـه   .وضع اقتصادي جامعه م با اينه  اون .زمان جهاز بخريم دوتا دختر هم يبرا

  ).4 ةشمار ةكنند شركت( شن ا منتظر نميهخواستگار

  التيتحص .2
 يمعنـا  يـك  و نـدارد  اي هحرفـ  و آموزشـي  يمعنا فقط دختران يبرا عالي تحصيالت كه آنجا از
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ـ  رابطـه  در را خـود  اجتمـاعي  موقعيـت  آن به توسل با كوشند مي دختران دارد، اجتماعي مهم  اب
 گسـترش  يبـرا  يابـزار  بـه  را دختران آمـوزش  برخي. بخشند ارتقا جامعه و اطرافيان و خانواده

 ايـن  ،درواقع. كنند مي تبديل خود »جديد فرديت« و» يخودمختار« تثبيت و يفرد يها يآزاد
 مثابـة  بـه  ازدواج در تـأخير « هـا،  آن منظـر  از. كننـد  مـي  ارزيـابي  مثبت را ازدواج در خيرأت گروه

 از يبسـيار  تحقق و دهد مي كاهش راها  آن اجتماعي يارتقا امكان ازدواج و است »يساز فرصت
 يِبرابـر  رويكـرد  محصـول  عمـدتاً  نگـرش  نـوع  ايـن . نـد ك مـي  مواجه مشكل با را آنان يآرزوها

 را ازدواج از منفـي  يكاركردها فقط كه ،ازدواج به نگرشي چنين البته. است فمنيسم و جنسيتي
  .نيست پذيرفتني اسالمي و ديني پارادايم منظر از شود، متصور

كنندگان  شركتباال، كه يكي از علل ازدواج ديرهنگام است،  تحصيالت به در رابطه با گرايش
 خوب جايگاه اجتماعي به دو مضمون فرعي نقش بازدارندگي ازدواج براي ادامة تحصيل و داشتن

  .دشو مي اشارهها  قول و نقلها  به ذكر مضمون كه در ادامه شناسايي شدند 
 بـا  ديـ با ازدواج از شيپـ  هكـ  يازيـ ن نيتر مهم :براي ادامة تحصيل ازدواج نقش بازدارندگي

 .اسـت  مـوثر  اريبس ازدواج سن در شغل نيبنابرا. اوست اشتغال تيوضع شود سازگار فرد طيمح
 از باشـند  داشـته  نيقـ ي هك نندك مي ازدواج يزمان معموالً افراد ،ديگو مي مرياوپنها هك طور همان
سي  تا ستيب مثالً ينيمع نيسن تا توانند ينم افراد چون و نديآ ميبر خانواده معاش نيمأت ةعهد
در اين گان كنند شركتيكي از  .ندك مي دايپ تياهم شغل نوع ،باشند داشته يافك درآمد يسالگ

   :ويدگ زمينه مي
 تونم نمي يگهد ،كنم ازدواج گها ردمكـ  مـي  فكر. قرار داده بـودم  من درس و تحصيل را تنها هدفم

ــي ترجيح همين يابر. باشم شتهدا ور همالخود شغل و ركا اون يا مبد تحصيل مهادا  ازدواج كه دادم مـ
 ادامـه تحصـيل بـدم    تـونم  بـاز هـم مـي   ، ازدواج كـنم  ن فكـر نكـردم اگـه   ايـ  ه ب اصالً. ازمبند عقب ور
  ).8 ةشمار ةكنند شركت(

گان اميد به دسـتيابي بـه منزلـت و جايگـاه اجتمـاعي      كنند تشركبرخي  :جايگاه اجتماعي
نقـل   .داننـد  مـي  باالتر از طريق مدارج باالي تحصيلي را در ازدواج ديرهنگام خود عامل اساسـي 

  :گان بدين شرح استكنند شركتقول يكي از 
آموز مدرسـه   كه دانش يمن از زمان .پرورش مشغول كارم و االن در آموزش .سالمه 32من 

خواستن من ادامه تحصيل بدم و جايگـاه   مي م به دليل اينكه هاما خانواد .م، خواستگار داشتمبود
گفت دخترم بايـد   مامانم مي .دادن مي ام پاسخ منفيهبه خواستگار ،اجتماعي خوبي داشته باشم

شـم كـه بهتـرين     متوجـه مـي  ، كـنم  مي االن كه نگاه .درس بخونه خانم دكتر يا خانم معلم بشه
ــخواســتگ ــودن كــه دور نوارها هم ــم مت  .كارشناســي داشــتم ةهــايي ب ــا ه ــن روزه ــفانه أاي س

دم مجـرد   تـرن و تـرجيح مـي    شن كه بيش از يك دهه از من مسن مي خواستگارهايي برام پيدا
  ).8 ةشمار ةكنند شركت( نم تا اينكه از سر اجبار و بدون عالقه ازدواج كنموبم
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  فرهنگ .3
 و جنسـيتي  يها نقش يايفا يبرا فرزندان يساز آماده شامل دان،فرزن ازدواج درها  خانواده نقش

 نيـاز  موقـع  بـه  تشـخيص  ازدواج، يبرا امكان حد تا شرايط تمهيد زندگي،هاي  مسئوليت پذيرش
 رشـد  درهـا   آن محـدودنكردن  و فرزنـدان  رشـد  ابعاد ةهم به دادن اهميت ازدواج، يبرا فرزندان
 .اسـت  يبعـد هـاي   يگـر  حمايـت  و خانواده از يجديد عضو عنوان به جديد فرد پذيرش و علمي
 ازهـا   خـانواده  يگيـر  فاصله كه است آن از حاكي گروهي بحث در كنندگان مشاركتهاي  روايت
 بهها  آن يتوجه بي و فرزندان ازدواج مورد در والدين موقع به تصميم فقدان و يگر حمايت نقش
  .دهد مي افزايش را اجازدو به جوانان رغبتي بي ةزمين جامعه، معمول عرف

ن و يوالـد  حد از شيب رىيگ مضمون فرعي سختدو گان كنند هاي شركت از تحليل مصاحبه
تر  بزرگ دختر از بعد تر كوچك دختر ازدواج و باورهاي نادرست اجتماعي نظيرها  به سنت اعتقاد

  .دشو مي اشارهها  قول نقل وها  مضمون ذكر دست آمد كه در ادامه به هب
گان فرهنگ حاكم بر خانواده و نقـش  كنند شركتبرخي از  :والدين حد از بيش ىگير سخت

 .كننـد  مي فرزندان را از عوامل ازدواج ديرهنگام عنوانهاي  گيري حاكميتي پدر و مادر بر تصميم
  :بدين شرح استها  هكنند شركتنقل قول يكي از 

ادرم هم به خاطر چشـم و  با شغل آزاد مشكل داره و م .كنه گيري مي باباي من خيلي سخت
حـاال تـو    ،د ازدواج كـرده  .گه دخترعمـوت بـا دكتـر ف    مامانم مي مثالً .چشمي با فاميلمون هم
ت از  تـو چـي   .دار ازدواج كنـي  فاميـل سـرافكنده كنـي و بـا يـك مغـازه       يو تور خواي من مي

  ).1 ةشمار ةكنند شركت( دخترعموت كمتره
  :ويدگ مي زمينهديگر در اين  ةكنند شركت

كشـور   ةافتاد و هركدوم از يك نقط مي دانشگاه اتفاق يام توهي من با خواستگاريآشنا اكثراً
 ،گفـتن راهـش خيلـي دوره    مـي  ش به يكي مثالً .كردن م مخالفت مي ههمين خانواد يبرا .بودن

و ر ش هم با ايـن بهانـه كـه خـانواد    ه هم يكي بود اون اخيراً .كنه فرهنگش با فرهنگ ما فرق مي
دركـل   .رد كـردن  ،شناسيم بريم جاي غريب چطور تحقيق كنيم چـه جـور آدمـي هسـتن     نمي

  ).10 ةشمار ةكنند شركت( دن با جاي دور ازدواج كنم من اجازه نمي ةخانواد
نادرسـت مرسـوم   هاي  گان پژوهش برخي از سنتكنند شركت :هاي نادرست اجتماعي سنت
را يكي از عوامل دخيـل   ،تر بزرگ دختر از بعد تر كوچك دختر ازدواج به نظير اعتقاد ،در اجتماع

  :گانكنند شركتنقل قول يكي از  .كنند مي در ازدواج ديرهنگام قلمداد
ولـي   ،با وجود اينكه خواستگارهايي بـا شـرايط بهتـر دارم    .من دختر كوچك خانواده هستم

بـه   ،تـر  تر ازدواج كنـه بعـد خـواهر كوچـك     قديمي كه اول بايد خواهر بزرگهاي  براساس سنت
تـرم ازدواج   نم تا خـواهر بـزرگ  وقديمي منتظر بمهاي  همين خاطر من مجبورم به احترام سنت

ن شـ  ايي كه شـرايط بهتـر دارن از ازدواج بـا مـن منصـرف مـي      هخواستگاركه در صورتي  .كنه
  ).12 ةشمار ةكنند شركت(
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  :گويد مي گان نيزكنند شركتيكي ديگر از 
 .كنه ازدواج تتر  گربز هراخو اول بايدگفتن كه مي مداو مي امبر رستگااخو يه تا رمپد و درما
 م هادخانو كه هم حاال .فتر باال سنم همين يابر و شد تلف چيزها ينا سر من عمر از لسا چند

 كني ازدواج كه ركا هچ ياوخ مي مستقلي دتخو گن مي ،ارنند ور جمازدوا غدغةد خيلي
  ).19 ةشمار ةكنند شركت(

  :ويدگ ميديگر  اي كننده شركتو 
ش  يكـي  .ترسـم ب اطرافيانم باعث شـده از ازدواج كـردن   بين در ناموفقهاي  راستش ازدواج

االن دخترعمـوم يـه بچـه     .دخترعموم با يه پسر كه تاحدودي مورد اعتماد همه بود ازدواج كرد
ـ  گه خـوش  مي ،بينه مي ور هروقت من .ش خيلي داغونه زندگي. شوهرش معتاده ،داره حالـت  ه ب

ولـي مـن اعتقـادم اينـه كـه اون       .كار كـنم  دونم چي من با يه بچه نمي .ه تنها مسئول خودتيك
هاي  همدم روز ،ولو شوهر معتاد ،ش و شوهرش بچه داره و در آينده وش يكي ر حداقل تو زندگي

  ).2 ةشمار ةكنند شركت( د بودنش خواه تنهايي

  فضاي مجازي. 4
. اسـت  ،جوان قشر ميان در ويژه به جوامع، روزمرة دگيزن سيماي كردن دگرگون حال در اينترنت

 سـمت  بـه  رودرروهـاي   دوسـتي  و تعامالت جاي به جوانان از بسياري شده باعث نترنتاي ةجاذب
  .شوند كشيده اينترنتي روابط و ها دوستي

 بـه  ايـران  امروز ةجامع در اجتماعي روابط شدن اينترنتي :بدلي هاي ها و كامجويي طلبي لذت
 دنيـاي  در دوسـتانه  مـراودات  وهـا   وگفـت  گـپ  كه است واقعيت ناي  ةكنند بيان اي هاباورانن طرز

 بـه . اسـت  شده پذيرفته فرهنگي به شدن تبديل حال در يساختار و ياجتماع تغييرات با مجازي
 گذشـته  در كـه  يفرهنگهاي  محدوديت يبرخ ،ما ةجامع در ارتباطات از جديد شكل اين واسطة

 امكـان  و فرصـت  از افـراد  و اسـت  رفتـه  بـين  از داشته وجود مخالف جنس با ارتباط درخصوص
 بـا  و اينترنـت  طريـق  از ويـژه  بـه  مسـئله  ايـن . اند شده برخوردار يكديگر با ارتباط يبرا يبيشتر
 يهـا  وبگـاه  يـا  بـوك  فـيس  ماننـد  ياجتمـاع هاي  شبكه ياهومسنجر، ايميل، طريق از كردن چت

در ايـن   كنندگان شركت از يكي .است گرفته بيشتري عمق... و متلگرا و يهمسرياب و يياب دوست
  :ديگو ميزمينه 

كـردم قصـدش    از طرز رفتـارش فكـر مـي    .مم آشنا شده بودها اي دانشكده با يكي از هم من
 اچرگفـت   مـي . متوجه شدم قصد اون فقط دوستيه ،مطرح كردم ووقتي حرف ازدواج ر. ازدواجه

 به ور نمودخو و بريم ،شتاند مسئوليت و دبر تلذ و دبو ستود نفر چند با حترا شه مي قتيو
  ).9 ةشمار ةكنند شركت( شه وليتمون زياد ميئمس ،ازدواج كنيم ،كنيم دودمح يكي

  :گويد مي نيز كنندگان شركتيكي ديگر از 
. مجـازي هسـتن  هاي  يكي از عوامل اصلي عدم تمايل به ازدواج گسترش شبكه ،به نظر من

ده اطمينان چنداني براي پيداكردن شريك زنـدگي خـوب و قابـل     مي نونششخصي من  ةتجرب
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اجتماعي درخواست دوستي و ارتبـاط بـا   هاي  خيلي از افرادي كه در شبكه. هاعتماد وجود ندار
چـه  . هكنـ  مـي  نگـران  براي ازدواج واقعاً واين امر من ر. هل بودنأافراد مت عمدتاً ،داشتن ومن ر

  ).9ة شمار ةكنند شركت(ه نكنها  اخالقي من نيز از اين بي ةر آيندكه شوه هتضميني وجود دار
 بـا  كـه  آزاد هـاي  معاشـرت  گسـترش  :دختران و پسران باري و بند بي و آزاد هاي معاشرت
 ،دو جـنس  هـر  بـراي  ازدواج كيفيـت  در بيشـتري  منفـي  اتتـأثير  موجـب  ،يستن هدف ازدواج

  :دگوي اي مي كننده شركت .شود مي ،دختران خصوص به
بـه مـن    .من در كالس زبان با پسري آشنا شدم و در حال حاضر باهاش در تمـاس هسـتم  

زيادي  هايازدواج داده و من با اينكه خواستگار قولاظهار عالقه كرده و تا دو سال آينده به من 
كنـي،   رد مـي  روخوب  ا با اين شرايطهگن چرا اين خواستگار با شرايط خوب دارم و والدينم مي

خوام در آينده باهـاش ازدواج   مندم مي هبهش عالق م بگم من با يك شخصي آشنا شدم وتون نمي
ا جواب مثبت بدم يا منتظر باشم اون همن االن موندم سر دوراهي كه به يكي از خواستگار. كنم

  ).5 ةشمار ةكنند شركت( مندم شرايطش بهتر بشه هپسري كه بهش عالق
  :ويدگ نيز مي يديگر ةكنند شركت

 ماا. بشناسيم رو همديگر تا باشيم باهم ماهي چند گفته شتمدا مه رستگااخو ردمو ندچ من
 همين يابر .باشه ادهخانو طريق از و سنتي ازدواج بايد و داره سومير و آداب يرهركا گم مي من

  ).17 ةشمار ةكنند شركت( نيستم نپشيمو هيچ لبتها .دادم ستد از ور امهرستگااخو از خيلي
  :ديگر نيز بر اين اعتقاد است اي كننده شركت

 با ينكها ونبد ارنذ  مي ازدواج ارقر و لقو باهم پسر و خترد كه هايي شرو ينا مــــــــــن از 
ــ  نهاشو ادهخانو ــون بـ  و كنن مي مخالفت ها ادهخانو قعامو بيشتر نچو د؛آ نمي خوشمارن ذدر ميـ

 ةكننـــد شـــركت( بينن يم سيبآ بيشتر نيروا نظر از و پســـر خترد و شه مي منتفي ازدواج صلا
  ).14 ةشمار

  عواقب و پيامدهاي ازدواج ديرهنگام. 5
ي، زنـدگ  اضـطراب  مضـمون فرعـي   شـش  ،گانكننـد  شركتديرهنگام  ازدواج در رابطه با عواقب

فرزنـدآوري   مشـكالت  زيبـايي و  و طراوت رفتن دست از بالتكليفي، حالت وانهادگي، افسردگي،
  :دشو مي اشارهها  و نقل قولها  ونشناسايي شد كه در ادامه به ذكر مضم

 در زنـدگي  اضـطراب  وجود نوعي به شان يزندگ در شوندگان مصاحبه اكثر :تنهايي اضطراب
 كنندگان شركتاز  يكي .توان به اضطراب تنهايي اشاره كرد مي آن از كهاند  كرده اشاره خودشان

  :يان داشتهب
 از وجـو  پرس با مداو يم خواستگار برام يوقت يول ،مداو مي خواستگار برام يسالگ 21 سن از

 ليـ دل بـه  ور امهخواسـتگار  من .شدن مي منصرف من با ازدواج ازو  شدن يم مطلع پدرم ادياعت
 از داًيشـد  و دآ ينم م يخواستگار به كس چيه گهيد كه سالهسه  االن .دادم دست از پدرم ادياعت
 .)20 ةشمار ةنندك شركت( باشم تنها ندهيآ در نكنه كه دارم ترس امر نيا
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  :ديگر چنين است ةكنند شركت قول نقل
 ديـ با خود يزندگ يبرا اي هبرنام چه .بكنم ديبا چه ندهيآ در نمود ينم م ندهوم فيبالتكل االن
 .هدار يانيـ پا هـم ها  ناو اتيح .كرد يزندگ مادر و پدر ةنوخ در شه ينم كه شهيهم. باشم داشته
  ).15 ةشمار ةكنند شركت( باشن داريپا شهيهم دارم دوست هرچند

 ييتنهـا  و يوانهـادگ  احساس عمدتاً افراد ناي  كننده شركت انيدانشجو دگاهيد از :يوانهادگ
 از يكــي .شــود مــي شــان ناشــي گيــري وانهــادگي ايــن افــراد از اختيــار در تصــميم .كننــد مــي

  :دارد مي انيب گانكنند شركت
 رد خـودم  اريـ اخت بـه  ور شون همه و دادم بهشون يمنف جواب ور امهخواستگار خودم چون

. هستم خودم ماتيتصم مسئول خودم و نمود ينم م خانواده متوجه ور يتيمسئول چيه االن ،كردم
  .)18 ةشمار ةكنند شركت( دمب نجات ور خودم خودم ديبا و م شده وانهاده كنم مي احساس
سـردگي اشـاره   حالـت اف  شوندگان در پژوهش به وجود افسردگي و اكثر مصاحبه :افسردگي

تحصـيل   ةازدواج بـراي ادامـ   كـردن  خير در ازدواج و فـدا أآن را در تـ  ةتوان ريش مي داشتند كه
  :كنندگان اعتقاد دارد يكي از شركت .دانست

 هموني واقعاً تو گم مي خودم به .كم شده نفسم به اعتماد .م عرضه بي خيلي كنم مي احساس
 ور م زنـدگي  تـونم  حتي نمي االن! كردن؟ مي تعريف تاز همه و بودي با حوصله قدر اين قبالً كه
سـن   رقـد  گه فالني ايـن  وقتي كسي پيش من مي .رميگ و به دل مير زود حرف مردم .دارم نگه

احسـاس افسـردگي    شـديداً . نـدازه ا كنم به من تيكـه مـي   احساس مي ،داره هنوز ازدواج نكرده
  .)18 ةشمار ةكنند شركت( كنم مي

  :ديگر بدين شرح است ةكنند شركتنقل قول 
م  دچـار افسـردگي شـده    .م ن نبـوده اودچار  م كه قبالً پيدا كرده وكه حاالت خاصي ر همدتي

ما ازدواج با . م اشتهايي شده خوابي و بي حالي و بي ها كاهش پيدا كرده و دچار بي ها و لذت رغبت
 ةكنند شركت( اشتن ندوجز بيكاري چيزي برامه فداي درسي كرديم كه ب وهاي بهتر ر موقعيت

 .)21 ةشمار

  :ديگر كه معتقد است ةكنند شركتو نقل قول 
 هويـت  بـراش . هشـ  نمـي  گرفته يجد مملكت اين در مجرد من ديگه قبول كردم كه دختر

 كـرده  تحصيل و دانا چقدر هر هم خانوادگيهاي  مستقل نداره و در جمع شخصيت. نيستن قائل
روحيـه بـودن مـن در     گيرن و اين يكي از عوامل بـي  هم جدي نمي باز ،م باشيه موفق و باشي

  .)6 ةشمار ةكنند شركت(ه خوابگاه
مـداوم شـرايط بـدني خـود بـا       ةدليـل مقايسـ  ه ديرهنگام ب هاي ازدواج باافراد  :بيني خودكم

بينـي را در حـد بـااليي از خـود      جسماني نوجواني و اوايل جواني، احسـاس خـودكم  هاي  ويژگي
  :گان چنين استكنند شركتل يكي از نقل قو .دهند مي گزارش

وت اديگـه اون زيبـايي و طـر    واقعـاً  ،كـنم  سال پيش نگاه مـي  6ـ5اي ه من وقتي به عكس
صـورتم   دركـل اون جـذابيت دخترونـه از    .چين و چروك صورتم زياده شده .صورت من نمونده
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ـ  .ازدواج كنه د با يك فرد پژمردهآ ديگه كسي نمي .رفته عرفـي كـرده   و بـه يكـي م  ر م مـن  هخال
تـا  . ازدواج با مـن عجلـه داشـت    يو ببينه خيلي برار قبل اينكه حضوري من .سن خودم بود هم

  ).3 ةشمار ةكنند شركت( رفت ديگه برنگشت اصالً ،ديد ور اومد من
 انسـان  در هكـ اسـت   زنده موجودات در يعيطب يروند يبارور ةديپد :مشكالت فرزندآوري

 اهـداف  از يكـي  هكـ  ينحـو   بـه  دارد؛ زين يروان و ياجتماع ابعاد يك،ولوژيزيفهاي  جنبه بر عالوه
را  خـانواده  انيبن تواند مي نوزاد تولد. است مثل ديو تول يبارور خانواده، لكيتش و ازدواج از افراد
يكي  .دشو نسل تداوم و ديتجد موجب تيدرنها و كند مرتفع را افراد يعاطف ازين بخشد، مكيتح
  :كند مي گان عنوانكنند شركتاز 

 متوجه زمان يه ،كردم رد ور و خواستگارم كردم تحصيل و درس غرق ور خودم قدر اين من
دار  بچـه  ،زدواج كـنم اكـنم   ن فكر مياي ه م به االن .شده كم ازدواج فرصت .شده سالم 30 شدم

 ا روهـ  بـازي كـردن و سـر و صـداي اون     ةمونده باشه يا حوصـل  من امكان داره عقب ةنشم يا بچ
  ).3 ةشمار ةكنند شركت(ته باشم نداش

  
  مضامين اصلي و فرعي ازدواج ديرهنگام. 2جدول 

مضمون فرعي  مضمون اصلي
 اقتصاد  يزندگ ةياول مقدماتةيته،بيكاري،كافيدرآمدفقدان

التيتحص جايگاه اجتماعيادامه تحصيل، ازدواج براييبازدارندگنقش
 فرهنگ درستهاي نا سنت،والدينحدازبيشىگيرسخت

فضاي مجازي دختران و پسران باري و بند و بي آزاديهامعاشرت،بدليهايكامجوييوهاطلبيلذت
پيامدها فرزندآوري مشكالت، ينيب خودكم،افسردگي،ييتنهااضطراب،يوانهادگ

  گيري بحث و نتيجه
 در تر يقو يشيگرا اجتماع به شيگرا و ييگرا جمع انسان، در انهيفردگرا يها شيگرا وجود رغم به

 به ازدواج و اجتماعات ليتشك مشترك، نيقوان نيتدو رينظ ييها تيفعال با ها انسان و است انسان
 نيطرف قيعال بر يمبتن ياراد يعمل ازدواج نكهيا وجود با .]25[ دنكن مي اقدام شيگرا نيا تيتقو

 تيرضا و آن دوام ازدواج، ةنحو دواج،از تيفيك دارد، يآسمان انياد ةهم در يخيتار ييمبنا و است
 .]33[ دارد تنگاتنگ يارتباط آن بر حاكم يفلسف يها نگرش و جوامع رييتغ با آن از

هاي اخير اين مسئله  كس پوشيده نيست، اما متأسفانه در سال اهميت ازدواج بر هيچ ،امروزه
در گذشـته بسـياري از دختـران بالفاصـله     . يكي از معضالت اجتماعي مطرح شده است ةمنزل به

شدند، اما امروزه به داليل بسياري سـن   بخت مي ةكردند و راهي خان پس از سن بلوغ ازدواج مي
شـرايط اقتصـادي جامعـه از    ]. 18[تران، افزايش پيدا كرده اسـت  خخصوص د ازدواج جوانان، به

بـاال، داشـتن مسـكن     ةظير مهريـ نها  هاي خانواده گيري هاي سنگين زندگي، سخت جمله هزينه
چنين تغيير نگرش اجتماعي به ارتباط دختر و پسـر و نيـز   ازدواج و هم ةمستقل، مراسم پرهزين
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شدن بيشتر امكان حضـور   مندي دختران به تحصيالت و داشتن مدرك دانشگاهي و فراهم عالقه
. رفتن توقع آنان شده و سن ازدواجشان را بـه تـأخير انداختـه اسـت     آنان در بازار كار موجب باال
كـرده بـا    اج موجب شده بسياري از دختـران تحصـيل  گزيني در ازدو طرز تفكر و تلقي از همسان

و بـا   بماننـد  وجود تحصيالت عالي و موقعيت اجتماعي مناسب، از يافتن شريك زندگي خود باز
شـدن نسـبت دختـران در تركيـب جنسـيتي       هـا و بيشـتر   ه افزايش ورودي دختـران بـه دانشـگا   

دختران . شود ا مشكل مواجه ميكرده ب كرده با پسران تحصيل ها، ازدواج دختران تحصيل دانشگاه
رودي دختـران در  ه ازدواج كنند، اما از آنجا كه وكرد كرده تمايل دارند با پسران تحصيل تحصيل
كـرده   ي نسبت بـه پسـران تحصـيل   بيشتر ةكرد ها بيش از پسران است، دختران تحصيل دانشگاه

ـ وجود دار  ةتر شـدن دايـر  ودشـوند كـه موجـب محـد     رو مـي  ازدواج روبـه  ةد و آنـان بـا مضـيق   ن
  .شود ها مي همسرگزيني آن

فرهنگـي و تكنولـوژيكي از    ي،دهد كه مسائل اقتصادي، آموزشـ  مي پژوهش نشانهاي  يافته
بررسـي  . خير در سن ازدواج دختران و دانشجويان تحصيالت تكميلي دختـر اسـت  أت عوامل مهم

 اين پـژوهش نشـان  هاي  يافته. است همسوها  با اين يافته گام هم تقريباًازدواج ديرهنهاي  نظريه
تـوان   شـناختي و نوسـازي مـي    ختي و جمعيـت شـنا  جامعهاقتصادي، هاي  دهد در كنار نظريه مي
اجتمـاعي مبنـايي   هـاي   فضاهاي مجازي و شـبكه  ةكه براي توسع را، فضاهاي ريزوماتيك ةنظري

 و محـدود نا يفضـا  نيمأتـ  بـا  توانـد  مي يمجاز يفضاها .ه كرداضاف ،]6[دارد پساساختارگرايانه 
 .نـدازد يب ريخأتـ  بـه  را جوانـان  ازدواج انـه يجو لـذت  يفضا جاديا و ينترنتياهاي  معاشرت جذاب

آزاد هاي  اجتماعي با تغيير در الگوهاي ارتباطي بين افراد، معاشرتهاي  فضاهاي مجازي و شبكه
مجازي ضرورتي بـراي ازدواج   ةجويان و افراد به دليل روابط لذت ندا بار را موجب شدهو  بند  و بي

  .كنند در موعد مقرر و قانوني احساس نمي
ي و اريكـ ب شيافـزا . گـذار بـر ازدواج ديرهنگـام اسـت    تأثيرمسائل اقتصـادي نيـز از عوامـل    

. زندگي از ديگـر عوامـل ازدواج ديرهنگـام دختـران اسـت      ةمقدمات اولي ةمشكالت ناشي از تهي
اقتصادي ازدواج ديرهنگام، اين امر از دو جهت سلبي و ايجابي بـر ازدواج ديرهنگـام    ةق نظريطب

دستيابي به مـدرك   برايدانشجويان دختر تحصيالت تكميلي  ،در حالت ايجابي. گذار استتأثير
در حالـت  . اندازنـد  مـي  خيرأتحصيلي باالتر و به تبع آن كسب درآمد مالي باالتر ازدواج را بـه تـ  

مقدمات زندگي، بيكاري ايـن افـراد و فقـدان درآمـد      ةموانع اقتصادي نظير مشكالت تهي ،يسلب
 نـد ياكگود هـاي  پـژوهش هـاي   يافتـه . مالي براي شروع زندگي از علـل ازدواج ديرهنگـام اسـت   

از  نيــز مســائل اقتصــادي را )2005( سيويــد و بســونيگو  )2009( الحيـــص و ايگل، )1997(
تـرين   ، اصـلي )2001( ترايمـا  و كانگاهارنهاي  مطابق يافته. شمارد برميازدواج ديرهنگام  داليل
  .هاي اقتصادي است خير در سن ازدواج دانشجويان پاكستاني، مسائل اقتصادي و بحرانأعامل ت

 اسـت  ييهـا  سـال  ازدواج، سن در ريخأت ليدال از ديگر يكياين پژوهش، هاي  براساس يافته
ز دختران به دليل رسيدن به جايگاه اجتماعي باالتر و برخـي  ا اي هعد .شود مي ليتحص صرف هك
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. زننـد  مـي  نيز با نگرش محدودكننده بودن ازدواج براي تحصيل و ارتقاي علمي از ازدواج سر باز
 وتايلر فرگوسن، )2005( يكامـار يا و لـورنس  ،)1994( لهيو نالددو مكهاي  پژوهشهاي  يافته
و ديگــران نيــز بــر  )1390( همكــاران و ميرسندسي ،)1389( رانهمكا و فاهير ،)1976( گلين

هـاي   يافتـه . كيـد دارنـد  أخير در ازدواج دختـران ت أيا ت كردنن ازدواجبر نقش تحصيالت تكميلي 
خير در سن ازدواج أدهد كه بين سطح آموزش و ت مي نشان )2001( ترايما و كانگاهارنپژوهش 
 اند عمـدتاً  زودهنگام داشتههاي  و ازدواجاند  دهدختراني كه زودتر ازدواج كر. ي وجود دارديهمسو

نيز بـر همبسـتگي   ) 1997( ندياكگود. اند شتهداتري  پايينكه سطح تحصيالت اند  دختراني بوده
 و التيتحصـ  شيافـزا  تناسـب  بـه  .دكن تأكيد ميخير در ازدواج أسطح تحصيالت و ت مثبت بين
 با گر،يد يسو از. ابدي مي شيافزا امعهج در شغل احراز و حضور جهت زنان يمند عالقه تخصص،

 در زن بـه  نسـبت  شـوهر  گـاه يجا بودن باالتر لزوم بر يمبن زنان، ژهيو هب و عموم نگرش به توجه
 خـانواده  لكيتش يبرا انتظار در وركمذ هدف به دنيرس يبرا يشتريب زمان شاغل زنان خانواده،

بـا   كـه  داشـت  توجـه  بايـد  اما .ودش مي ازدواجشان سن در ريتأخ موجب هك ردك خواهند يسپر
  .يابد مي كاهش ازدواج شانس نيز نسبت همان به افزايش سن افراد،

اجتماعي هاي  اجتماعي و سنت ةطبق رسوم، و دهد كه آداب مي اين پژوهش نشانهاي  يافته
شـكاف نسـلي بـين والـدين و      .انع ازدواج و عامل ازدواج ديرهنگام اسـت وديگر ماز و خانوادگي 

خيلـي از  . اجتماعي كماكان وجود داردهاي  اجتماعي و شبكههاي  رغم گسترش رسانه بهان فرزند
. جـو كـرد  و توان در مسائل فرهنگي جامعه جست مي موانع ازدواج يا اقدام به ازدواج زودهنگام را

هاي اجتماعي غلـط موجـود در جامعـه     گيري والدين براي ازدواج فرزندان و رسوم و سنت سخت
ـ    ترتيب فرزندان، تصـميم   هب اجومثل ازد  صـرفاً هـاي   جـاي فرزنـدان و ازدواج  ه گيـري والـدين ب

 و فاهيرو  )1382( يموسوهاي  پژوهش .توان از اين موانع برشمرد را مي اي هفاميلي و قبيل درون
 .كيـد دارد أديرهنگام تهاي  نادرست اجتماعي بر ازدواجهاي  نيز بر نقش سنت )1389( رانهمكا
 هنجارها چارچوبو  خوب همسر نندةك فيتعر جيراهاي  شهيلكنيز  )1395( كدلين و زاده عباس

  .شمارند برميخير در ازدواج دختران أرا از عوامل ت
 نكـردن  كـه ازدواج  بيانگر آن اسـت دانشجويان تحصيالت تكميلي دختر  ةشد تجربيات روايت

 چون ايـن افـراد عمـدتاً   . استتر براي اين دانشجويان پيامدهاي نامطلوبي داشته  در سنين پايين
 والدين عمـدتاً  و از طرف خانوادهاند و  با اراده و اختيار خود به خواستگارانشان پاسخ مثبت نداده

ايـن امـر در   . نـد ا ند و به عبارتي وانهاده شـده ا به تعيين سرنوشت خود از طرف خودشان محكوم
هـايي كـه    افـراد در مقابـل انتخـاب   ايـن  . گذار اسـت تأثيربروز اضطراب و افسردگي در اين افراد 

د و نتواننـد زوج  نـ مانبينده تنها آاضطراب اينكه شايد در . گو باشند بايد مسئول و پاسخاند  داشته
ـ  سالمهاي  بچهيا  مناسبي را در فقدان پدر و مادر اختيار كنند دنيـا بياورنـد هميشـه در    ه تري ب

نيـز بـه برخـي از     )2005( يويسد و گيبسونو  )1382( يموسوهاي  پژوهش. شان هستوجود
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سطح اضـطراب افـرادي كـه    از منظر گيبسون و ديويس . ها در اين افراد اشاره دارد اين اضطراب
ايــن افـراد عمــدتاً در   اي ديرهنگـام دارنــد نسـبت بــه ديگـر افــراد بـاالتر اســت، زيـرا     هـ  ازدواج
  .اند هايشان انفرادي عمل كرده گيري تصميم

هـايي نظيـر ازدواج ديرهنگـام دور از     دگي جوامـع وجـود پديـده   اگرچه با تغيير در سبك زن
با اتخاذ تدابيري نظير تغيير در نگـرش جوامـع نسـبت بـه ازدواج، ارتقـاي سـطح        ،انتظار نيست

صـحيح   ةو شناخت صحيح و استفادها  بهبود وضع اقتصادي خانواده ها، فكري و فرهنگي خانواده
هـاي   توان اين پديده را به حداقل رساند و از آسـيب  مي ها شناسي آن از فضاهاي مجازي و آسيب

 .اجتماعي ناشي از آن در امان ماند
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