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فراترکیب مطالعات تجرد در ایران
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چکیده
در دهه های اخیر به دلیل تحوالتی مانند صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی و ...تغییرات بسیاری در
حوزههای فرهنگی -اجتماعی زندگی انسان رخ داده است .ساختار خانواده و الگوی ازدواج تحت تاثیر این
تغییرات قرار گرفته و دچار تحوالت زیادی شده است .جوامع امروزی دگرگونی زیادی را در سن ازدواج
شاهد بودند .در کشور ما نیز تاخیر در ازدواج و تشدید تجرد در سالهای اخیر روندی فزاینده داشته است.
هدف از پژوهش حاضر شناسایی مؤلفههای تجرد براساس پژوهشهای انجام شده در این زمینه و با استفاده
از روش فراترکیب است .بدین منظور مطالعات کیفی صورت گرفته در حوزه تجرد مورد بررسی و تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .نتایج حاصل از فراترکیب مطالعات تجرد ،در  6مقوله اصلی طبقه بندی شد .یافتههای
پژوهش نشان می دهد که در مسئله تجرد مقوالت اقتصادی ،ساختاری ،اجتماعی -فرهنگی و فردی از ابعاد
اساسی هستند .در این پژوهش ،بر ابعاد فرهنگی -اجتماعی تاکید میشود .همچنین پیامدهای منفی تجرد
نیز مورد توجه بوده است.
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مقدمه
ازدواج پیمان مقدسی است که در میان تمام اقوام و ملل در تمامی زمانها و مکانها وجود داشته
است .ازدواج سرآغاز تشکیل خانواده است و خانواده یکی از قدیمی ترین نهادهای اجتماعی است
که تاریخی به قدمت حیات انسان دارد (گیدنز .)11،1،71،ازدواج امری اجتماعی ،زیستی و
فرهنگی است که نقش اساسی در برآوردن نیازهای اصلی انسان دارد (ناستی زائی.)11 :1،71 ،
گرچه ازدواج یک عمل ارادی و تابع خواسته و تمایالت فردی است ،با این حال تحتتاثیر
متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی ،جمعیتی و حتی سیاسی قرار دارد (کاظمی پور.)10، :1،7، ،
در دهه های اخیر ،در پی تغییر و تحوالت ناشی از نوسازی ،صنعتی شدن و جهانی شدن،
تغییرات عمدهای در ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی رخ داده است .این دگرگونیها،
تاثیرات قابل توجهی در عرصههای فردی و اجتماعی داشته است.
از دیدگاه نظریه پردازان نوسازی ،تغییرات در خانواده به تغییرات در زندگی اجتماعی
وابسته است که متاثر از سه جریان صنعتی شدن ،شهرنشینی و آموزش همگانی است .بدین ترتیب،
تغییرات ساختار خانواده و ازدواج در انطباق با تغییرات شرایط اقتصادی -اجتماعی صورت گرفته
است (عباسی شوازی و صادقی .)87 :1،71 ،فرآیند نوسازی با ترجیح خودمحوری ،خانواده
هستهای و بهبود موقعیت زنان ،گسترش تحصیالت عمومی ،شهرنشینی ،ازدواجهای با انتخاب آزاد
تشکیل خانواده را در سنین باالتر تشویق میکند (آقایی و بنچناری .)78 :1،11 ،بر این اساس،
میتوان گفت در چند دهه اخیر ساختار خانواده تحت تاثیر اجرای سیاستهای مبتنی بر نوسازی،
همانند صنعتی شدن و افزایش سطح تحصیالت ،دستخوش تغییراتی شدهاست .جوانان برای
دستیابی به موقعیت اقتصادی و پایگاه اجتماعی ،ازدواج را به تعویق انداخته و در نتیجه الگوهای
سنتی ازدواج دچار چالشهایی شده است.
در گذشته و در جوامع سنتی ،فرد به محض احساس نیاز اقدام به تشکیل خانواده میکرد،
اما به تدریج با افزایش آزادی و استقالل فردی ،سن ازدواج افزایش یافت و ازدواج به منزله یـک
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نهاد دچار تغییر و تحول شد .در این جوامع ازدواج راهی برای رسیدن به بلوغ و بزرگسالی و
استقالل از خانواده بود .در دنیای امروز راههای جایگزینی مانند تحصیالت و اشتغال برای استقالل
انسان به ویژه زنان فراهم آورده است .گرچه ازدواج همچنان اهمیت زیادی دارد اما این امر برای
برخی افراد محقق نمیشود و تعدادی از مردان و زنان در سن ازدواج برای همیشه مجرد باقی
میمانند (آبرکرامبی.)1،77 ،
براین اساس ،جوامع انسانی طی دو دهه اخیر ،تغییرات اساسی در سن ازدواج را تجربه
کردهاند و روند شکلگیری خانواده در تمام جهان دچار تاخیر شده است .تجرد یا افزایش سن
ازدواج مختص جامعه و کشور ما نیست بلکه در اکثر کشورها تاخیر در سن ازدواج روی
دادهاست .در واقع پدیده مجردهای شهری اولین بار در امریکا مطرح شد .براساس مطالعات انجام
شده ،سن ازدواج در دهه  1190به شدت در امریکا افزایش یافت (لوگران و زیسیموپولوس:8001،
 .)8بدین ترتیب ،تغییرات در الگوی ازدواج جوانان ابتدا در جوامع توسعه یافته و در دهههای اخیر
در جوامع در حال توسعه رخ داد که نشان دهنده تغییر الگوی ازدواج از سنتی به مدرن است
(کوششی و قربانی.)110 :1،11 ،
در ایران نیز ،ورود مدرنیزاسیون و تغییرات ناشی از آن مانند آموزش و تحصیالت و اشتغال
زنان  ،امکان ز ندگی مستقل اقتصادی برای جوانان ،و همچنیـن تغییرات اجتماعی و فرهنگی و
تغییر نگرشها و ارزشها ،باعث افزایش سن ازدواج و تمایل به تجرد شدهاست .براساس آمارها،
در چند دهه گذشته ،سن ازدواج در بین جوانان ،به طور قابل مالحظهای افزایش یافتهاست.
افزایش دوران تجرد می تواند در ابعاد فردی ،اجتماعی ،اقتصادی تاثیرات بسیار مهمی داشته
باشد و تغییرات زیادی را در حوزه های فردی و اجتماعی بهوجود آورد .این تغییرات میتواند در
جنبه های مثبت ومنفی باشد .با توجه به میزان جمعیت باالی جوانان کشور ما و همچنین افزایش
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سن ازدواج در سال های اخیر ،لزوم بررسی مسئله تجرد و تاخیر در ازدواج به خوبی
آشکار میشود .پدیده تجرد و ازدواج دیرهنگام تاثیرات مختلفی در جامعه دارد.گرچه تاخیر در
ازدواج می تواند مجالی برای افزایش تحصیالت ،اشتغال و ایجاد درآمد و ارتقای هویت اجتماعی
فراهم کند ،اما پیامدهای منفی نیز با خود به همراه دارد .تاخیر در ازدواج میتواند باعث شروع
فعالیت جنسی خارج از ازدواج و رفتارهای پرخطر شود که تبعات زیادی برای فرد و جامعه دارد.
همچنین با توجه به ساختار فرهنگی جامعه و اهمیت ازدواج از نظر دینی و فرهنگی نزد جامعه و
خانوادهها ،تاخیر یا عدم ازدواج میتواند پیامدهای فردی و اجتماعی زیادی از جمله :مشکالت
جسمی و روحی ،هراس از آینده ،تعارض بین هویت سنتی و مدرن ،طرد اجتماعی ،داغ خوردگی
ناشی از تجرد داشته باشد (قانع عزآبادی و دیگران  ،1،1،فرضی زاده  ،1،1،علیرضانژاد و دیگران
 ،1،18سفیری و شهانواز  .)1،11با بررسی آمار و اطالعات ،می توان به تغییرات بسیار ملموس در
متوسط سن ازدواج در کشور پی برد .همانگونه که در شکل ( )1می توان دید میانگین سن ازدواج
در مردان و زنان در دهههای اخیر باالتر رفته و همواره روند صعودی داشته است.

شکل ( :)1میانگین سن افراد در اولین ازدواج برحسب جنس 1،11-1،11
منبع :مرکز آمار ج.ا.ایران
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همانطور که ذکر شد ،ازدواج و تشکیل خانواده دارای کارکردهای زیستی و اجتماعی و فرهنگی
است و در تمامی فرهنگها اهمیت دارد و در جامعه ما با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی و
جمعیتی این اهمیت دو چندان است .با ادامه روند کاهش نرخ ازدواج و تاخیر در سن ازدواج این
کارکردها دچار اختالل شده و آسیب های فردی و اجتماعی فراوانی برای جوامع به همراه خواهد
داشت .بدین ترتیب ،به دلیل اهمیت مسئله تجرد در جامعه ما ،پژوهش حاضر با هدف ترکیب
تحلیلها و یافتههای مطالعات کیفی انجام شده است و تالشی در جهت گردآوری و طبقهبندی و
تحلیل مطالعات داخلی صورت گرفته در حوزه تجرد با استفاده از روش فراترکیب است .براین
اساس ،این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است :مطالعات کیفی انجام شده در حوزه تجرد
چه جنبههایی از این مسئله را مورد بررسی و تحلیل قرار دادهاند و مطالعات انجام شده چه
اشتراکاتی در تحلیل دارند؟

پیشینه پژوهش
در سالهای اخیر ،با بروز تغییرات درساختارهای اجتماعی و همچنین نهاد خانواده و ازدواج توجه
محققان به مسئله سن ازدواج و تاخیر در سن ازدواج جلب شده است .در جوامع مختلف با توجه
به زمینه فرهنگی موجود در آن جامعه به پدیده تجرد نگاه شده و در این زمینه مطالعات زیادی
انجام شده است .بررسی پدیده تاخیر در ازدواج و افزایش تجرد در سال های اخیر در کشور ما نیز
مورد توجه قرار گرفته است.
حسنی با بررسی آمار و اسناد ،علل موثر و پیامدهای باالرفتن سن ازدواج را در دهه  10به
این سو بررسی کرده است .براساس این پژوهش ،مواردی مانند گرایش به استقالل اقتصادی ،فشار
برای ورود به دانشگاه و بازار کار ،گسترش روابط نامتعارف ،گرایش به جرم و سوء مصرف مواد،
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بی هویتی و بروز اختالالت روانی از پیامدهای تجرد دختران ذکر شده است
(حسنی .) 1،18،تحقیق دیگری که بر روی زنان و مردان مجرد و متاهل انجام شده است ،نشان
میدهد که افزایش سرمایه اقتصادی به ویژه در میان زنان باعث کاهش احتمال ازدواج و افزایش
احتمال تجرد میشود (موسائی و فندرسی .)1،11،نگرش فرامادی به ازدواج ،امکان تحصیالت
باالتر برای دختران و بیشتر بودن فرصتهای از دست رفته در صورت ازدواج در مقابل
فرصت های کسب شده از طریق آن ،ازجمله عوامل موثر بر تجرد و افزایش سن ازدواج است که
براساس پژوهش حبیب پور و غفاری بدست آمده است (حبیب پور و غفاری.)1،10 ،
علیرضا نژاد و همکاران( )1،18در پژوهشی درباره دختران تحصیل کرده شاغل باالتر از ،1
سال ،تاثیرات عوامل ساختاری از جمله تحصیالت عالی ،اشتغال و ازدواج (تاخیر سن ازدواج
دختران) بر هویت اجتماعی زنان را مورد مطالعه قرار داده است .نتیجه مقاله نشان میدهد که زن
مجرد هم دارای نگرشی مثبت به زندگی مستقل است و هم تمایل جدی به تداوم زندگی سنتی زن
ایرانی (ازدواج و زندگی زناشویی) دارد .در نگاه به هویت چندگانه این افراد ،نوعی آشفتگی هویتی
دیده میشود .زیرا آنها تمایل به حفظ هویت جنسیتی در کنار هویت حرفهای دارند .به این ترتیب،
چالش هویت حرفهای و سنتی بین دختران شاغل حل نشده باقی مانده است .رمضانی و قلتاش
( )1،19در مطالعهای به بررسی تجربه دختران و پسران مجرد دانشجو ،از تجرد پرداختند و عوامل
و پیامدهای تجرد را بیان کردند.
الهاد ( )801،در مقاله خود تجرد گزینی زنان را یک معضل اجتماعی میداند .هدف اصلی
مطالعه بررسی و تجزیه و تحلیل برچسب گزینش شونده است که جامعه بر زنان مجرد دارد و تاثیر
گزینش شوندگی بر امکانها و محدودیتهایی که در خودشکوفایی زنان ایجاد میکند .در واقع
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تحلیل متن نشان میدهد که در انتقال از هنجار تا تجرد ،زنان مجرد حق خود را برای حفظ موضع
انتخاب کننده شان از دست داده اند.
بایرن ( )800،در مطالعهای با عنوان «توسعه مدل جامعه شناختی برای پژوهش درباره خود
و هویتهای اجتماعی زنان» به بحث تجرد پرداخت .این پژوهش نشان داد که دختران مجرد هرگز
ازدواج نکرده برخوردهای تبعیض آمیزتری را در حوزههای غیررسمی نسبت به مردان مجرد تجربه
کردهاند .همچنین دختران مجرد تجربه تعرض و توهین بیشتری در عرصه عمومی و سطوح پایین
احترام اجتماعی را نسبت به زنان متاهل داشته اند.
سلیمان و همکاران ( )8011از نتایج پژوهش خود دریافتند که عواملی مانند عدم توجه
و الدین ،نگرش منفی والدین در مورد آموزش دختران و بی سوادی پدر و مادر باعث می شود تا
دختران برای ازدواج آموزش نبینند و تاخیر در ازدواج به وجود بیاید.

چارچوب نظری
نظریه پردازان نوسازی درباره تغییرات ساختاری خانواده بر مجموعه ساختارهای اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی جامعه تاکید میکنند .این تغییرات اغلب از طریق نشانگرهای رشد صنعت،
شهرنشینی ،آموزش ،درآمد و مصرف ،حمل و نقل و ارتباطات و اشکال متعدد تکنولوژیهای
جدیدتر تبیین میشوند (جایا کودی .)1 :8001 ،در فرآیند نوسازی دغدغههای شخصی بر مصالح
جمعی برتری یافته و خانواده محوری به فردمحوری تبدیل میشود .در راستای این تحوالت،
انطباق پذیری در الگوهای ازدواج و خانواده با شرایط جدید صورت میگیرد .وستوف 1در این باره
میگوید که تحوالت نهادهای ازدواج و خانواده ،نشانه و نمادی از تغییرات اجتماعی است (ویکز،

Westoff
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 .)119 :8008صنعتی شدن از جمله عواملی بود که ساختارهای جوامع را دچار تغییرات زیادی
کرد .از نهادهای متاثر از این جریان ،نهاد خانواده است .خانواده از لحاظ ساختاری ،کارکردی،
روابط درونی و همچنین چگونگی شکلگیری دچار تغییرات فراوانی شد .نوالن و لنسکی تحوالت
خانواده ناشی از صنعتی شدن را شامل کوچکتر شدن ابعاد خانوار ،کاهش نقش خانواده در
فعالیتهای اجتماعی ،افزایش میزان طالق و دگرگونی نقش زنان و جوانان می دانند (نوالن و
لنسکی.)118 :1،70 ،
ویلیام گود 1به گستره تاثیرات نوسازی بر خانواده و الگوهای ازدواج اشاره دارد .تغییرات
بهوجود آمده در خانواده و توسعه خانوادههای جدید از نوع اروپایی را نتیجه اجتنابناپذیر
دگرگونیهای ساختاری در جامعه و دگرگونیهای ایدئولوژیکی میداند .به عقیده وی زمانی که
دگرگونیهای ایدئولوژیکی و ساختاری در سطح کالن (از جمله :صنعتی شدن و شهر نشینی) رخ
دهند ،سازمانهای سطوح خرد همانند خانواده نیز با این دگرگونیهای سطحکالن انطباق مییابند
(اعزازی .)11:1،70،در این فرآیند نقش شبکه خویشاوندی در روابط خانوادگی تغییر یافته و
الزامات دوجانبه بین زوجها و شبکه خویشاوندی وجود ندارد .نومکانی ،انتخاب آزادانه همسر،
توافق بین زن و شوهر و ضرورت عالقه دوجانبه بین آنها در نتیجه انطباق خانواده با شرایط زندگی
مدرن بهوجود میآید .وقتی که چنین سیستمی از خانواده شکل میگیرد و زنان نقش بیشتری در
فعالیتهای خارج از خانه مییابند ،تغییر الگوی عمومی سن ازدواج قابل انتظار است (کنعانی،
 .)1،71پارسونز نیز معتقد است در جوامع مدرن درآمدهای باالتر و بازارهای گسترده ،آزادی
انتخاب در مصرف را افزایش میدهند و براین اساس ،دامنه وسیعی از دسترسی به خدمات مختلف

William J Goode

1
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مانند آموزش و خوابگاههای عمومی و همچنین آزادی زیاد در همسرگزینی ،انتخاب شغل،
آزادی بیان و اظهار نظر بهوجود میآید (سیدمن.)109-101 :1،18 ،
جنکینز منزلت یک فرد را مجموع همه منزلتهایی میداند که فرد دارد و به این ترتیب،
هویت فردی همانند تصویری چهل تکه از هویتهای جمعی است .منزلت غالب ،منزلتی است که
سایر هویتهای فرد را تابع خود کند(جنکینز .)890 :1،71،در جوامع سنتی ،منزلت جوانان اعم
از زنان براساس هویت زن خانه دار و همسر و مادر تعریف میشد و مردان نیز منزلت خود را پس
از ازدواج و تشکیل زندگی مجزا مییافتند ،اما در جوامع مدرن ،به ویژه در شهرها ،با توجه به
تحوالت اقتصادی و اجتماعی ،این امر دچار تغییر شده است .جوانان می توانند بدون ازدواج و با
استفاده از امکانات تحصیل و اشتغال ،استقالل هویتی خود را بدست آورند.
پدیده جهانی شدن نیز تاثیرات فراوانی در ساختارهای اجتماعی مختلف از جمله خانواده
داشته است .تغییر نقشهای سنتی و ثابت و از پیش تعیین شده اعضای خانواده ازآن جمله اند.
نقش های محول در ازدواج سنتی ،مردان را نان آور خانواده و فعال در فضای خارج از خانه
میدانست و زنان را مسئول کارهای خانه معرفی میکرد .این تقسیم بندی امروزه تغییر یافته است.
حضور گسترده زنان شاغل در زندگی اجتماعی ،تغییر و تنوع شکلهای ازدواج در جوامع غربی،
تنزل جایگاه ازدواج سنتی ،جابجایی نقشهای اکتسابی با نقشهای محول برای زنان در فضای
فرهنگی و همچنین کاهش اثر ازدواج در فرآیند هویت یابی فرد از پیامدهای تغییر نقش در عصر
جهانی شدن است (گیدنز.)19-11 :1،78 ،
بوردیو خانواده را مهمترین مکان انباشت و انتقال سرمایه میداند .براساس نظر بوردیو،
تغییر و تفاوت بین نسلی خانوادهها در ایران ناشی از رقابت بر سر دستیابی به انواع سرمایه در
میدانها و عرصههای مختلف اجتماعی است .جوانان برای رسیدن به تحصیالت و مدارج علمی
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تالش میکنند .به خصوص زنان که راه دستیابی به سرمایه فرهنگی و تغییر سلسله مراتب
قدرت در خانواده را افزایش آگاهی و کسب مدارک دانشگاهی میدانند .این افزایش آگاهی و
تحصیالت باال و به تبع آن فرصتهای شغلی موجود  ،تغییرات ارزشی در خانوادهها ایجاد
کردهاست .از پیامدهای این دگرگونی ارزشی تغییر و باال رفتن سن ازدواج است (سرایی و اجاقلو،
.)89 :1،18
نظریه داغ ننگ گافمن می تواند یکی از پیامدهای تجرد را به خوبی توضیح دهد .داغ ننگ
یک برچسب اجتماعی است که نگرش فرد به خود را تغییر میدهد و پذیرش اجتماعی فرد را نزد
دیگران دچار خدشه میکند و این شرایط گاهی چنان بر فرد غلبه مییابد که حتی خود فرد نیز بر
خود انگ داغ خوردگی می زند( قانع عزآبادی و همکاران .)،09 :1،1، ،براساس تعریف اصطالح
داغ ننگ ،ما تصور میکنیم که فرد داغ خورده انسان کاملی نیست و براساس همین تصور ،انواع
تبعیضهای مختلف علیه او اعمال شده و فرصتهای زیستیاش کاهش می یابد .در واقع ما به
نوعی یک نظریه داغ ننگ می سازیم ،یک ایدئولوژی که پست بودن آن فرد را تبیین کند (گافمن،
 .)،1-،1 :1،19براین اساس ،متاهلها یا خود مجردها در جامعه افراد ازدواج نکرده را انسان
ناقص میبینند .تصور میشود که هویت این افراد دچار نقصان است و با ازدواج این نقصان
برطرف میشود .به این ترتیب ،تجرد عاملی برای داغ خوردگی افراد و جداسازی آنها از افراد
ازدواج کرده می شود.
طرد ،ابزار اولیهای است که با آن گروه مسلط ،افراد تحت سلطه را از قدرت محروم
میکنند .طرد اجتماعی میتواند برای هر فردی اتفاق بیفتد ،اما برخی افراد در مقایسه با دیگران
احتمال بیشتری برای مواجهه با آن را دارند .عوامل مخاطره آمیز اصلی از جمله :درآمد کم ،تضاد
خانوادگی ،مشکالتی در مدرسه ،زندانی شدن ،تعلق به اقلیت قومی خاص ،زندگی درمحلههای
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محروم و یا روستایی  ،سن و معلولیت افراد را در معرض طرد اجتماعی قرار میدهد ( فرضی
زاده .)189 :1،1،،طرد اجتماعی میتواند به فقر ،ضعف دانش و مهارت ،عدم مشارکت در اجتماع
و زندگی اقتصادی -اجتماعی و سیاسی بینجامد (شبان .)111 :8011،افراد مجرد با سن باال از جمله
گروههایی هستند که در معرض طرد قرار میگیرند .این افراد در مقایسه با افراد ازدواج کرده حس
کنار گذاشته شدن از محیط خانوادگی و اجتماعی را تجربه میکنند.

روش پژوهش
با رشد پژوهشها در حوزههای مختلف علوم ،دانشمندان در عمل به این نتیجه رسیدند که اطالع
و تسلط بر تمامی ابعاد یک رشته و به روز بودن در این زمینه تا حدود زیادی امکان پذیر نیست ،از
این رو ،انجام پژوهشهای ترکیبی گسترش یافت .این پژوهشها عصاره پژوهشهای انجام شده در
یک موضوع خاص را به شیوه نظاممند و علمی در اختیار پژوهشگران قرار میدهند (ازکیا و
توکلی .)1،71،یکی از روشهایی که در سالهای اخیر ،برای بررسی و ترکیب پژوهشهای موجود
در یک حوزه ،مورد استفاده قرار گرفته فرامطالعه 1است .با به کارگیری روش فرامطالعه میتوان
نتایج پژوهشها را با یکدیگر ترکیب کرد و روابط تازهای میان پدیدههای اجتماعی کشف نمود
(گالس .)1119،فرامطالعه روشی برای تحلیل تحلیلها است (دی کاستر .)800،،فرامطالعه چهار
بخش مختلف دارد ،فراتحلیل 8که تحلیل کمی محتوای مطالعات اولیه است .فراروش ،که تحلیل
روششناسی مطالعات اولیه است .فرانظریه 1که تحلیل نظریههای مطالعات اولیه است و فراترکیب،1
تحلیل کیفی محتوای مطالعات اولیه است (بنچ و دی .)8010،فراترکیب نوعی روش تحقیقی است
1

Meta Study
Meta-Analysis
3
Meta-research
4
meta-theory
5
Meta Synthesis
2
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که برای ترجمههای تفسیری و با ایجاد تئوری با بهره گیری از یکپارچگی و مقایسه یافتههای
مختلف استفاده میشود .هدف این روش ایجاد تفسیری خالقانه و یکپارچه از یافتههای کیفی است
(بک.) 11: 8008،
در تعریفی دیگر می توان گفت ،فراترکیب نوعی مطالعه کیفی است که اطالعات و
یافته های استخراج شده از مطالعات کیفی موجود و مرتبط با موضوع را بررسی و تحلیل میکند .بر
این اساس ،نمونه مورد نظر برای فراترکیب ،از مطالعات کیفی منتخب و براساس ارتباط آنها با
پرسش پژوهش تشکیل میشود .فراترکیب به جای ارائه خالصه جامعی از یافتهها ،به نوعی ،ترکیب
تفسیری از یافتهها ارائه می دهد .می توان گفت فراترکیب از طریق ترکیب پژوهشهای کیفی
مختلف ،نگرشی نظاممند فراهم کرده و به کشف موضوعها و استعارههای جدید و اساسی
میپردازد .با این روش دانش جاری ارتقا یافته و دید جامع و گستردهای نسبت به مسائل به وجود
میآورد .اجرای فراترکیب نیازمند بازنگری دقیق و عمیق پژوهشگر برای مرتبط کردن یافتههای
پژوهشهای کیفی مرتبط است (زیمر.)8009،
در واقع میتوان گفت فراترکیب ،مرور یکپارچه ادبیات کیفی موضوع مورد نظر و یا تجزیه
و تحلیل داده ثانویه و داده اصلی از مطالعات منتخب نیست ،بلکه در واقع تحلیل یافتههای این
مطالعات است (سهرابی و دیگران .)1،10 ،نوبلت و هیر 1سه مرحله اصلی برای روش فراترکیب
تعیین کردهاند که شامل انتخاب مطالعات ،ترکیب ترجمهها و ارائه تلفیق است .روش دیگر مورد
استفاده در فراترکیب ،روش هفت مرحلهای سندلوسکی و باروسو )8001(8است که مراحل آن در
شکل ()8آمده است.

Noblit and Hare
Sandelowski and Barroso

1
2
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شکل( :)8گام های روش فراترکیب براساس روش Sandelowski and Barroso

در پژوهش حاضر برای شناسایی مفاهیم تجرد از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و
باروسو بهره میبریم .براساس روش فراترکیب ،متن پژوهشهای انجام شده مرتبط با موضوع
تجرد ،داده به حساب میآیند و همانند متن مصاحبه در پژوهش کیفی در نظر گرفته میشوند.
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یافتهها
گام نخست ،طرح سوال اساسی پژوهش :برای تنظیم و دستیابی به سوال اساسی پژوهش
معیارهای مختلفی مانند چه چیزی ،چه زمانی و چگونگی روش مورد استفاده قرار میگیرد .براین
اساس ،در این پژوهش ،سوال اساسی این است که «مؤلفهها و مقوالت تجرد در ایران کدام اند؟»
گام دوم ،مرور ادبیات به شکل نظاممند :جامعه آماری در این پژوهش ،شامل مطالعاتی
است که از جوانب و دیدگاههای مختلف به بررسی مسئله تجرد پرداختهاند .براین اساس برای
دستیابی به دادههای پژوهش ،تمامی پایگاههای داده و نشریات داخلی کشور مورد بررسی قرار
گرفتند.1
واژههای کلیدی مانند ،تجرد ،تاخیر در ازدواج ،سن ازدواج ،تجرد در ایران ،دختران ازدواج
نکرده ،پسران ازدواج نکرده و همچنین کلمات و عبارات ترکیبی از این کلمات برای جست و
جوی مقاالت و پژوهشها استفاده شد.
گام سوم ،جستجو و انتخاب متون مناسب :پس از جستجو در پایگاههای مختلف تعداد
 998مقاله مرتبط شناسایی شد .برای انتخاب پژوهشهای مناسب و قابل استفاده در روش
فراترکیب مقاالت براساس پارامترهای مختلفی مانند عنوان ،چکیده ،دسترسی  ،محتوا و کیفیت
روشهای پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت دوازده مقاله برای انجام روش فراترکیب
انتخاب شد .شکل( )،نشان دهنده فرآیند جست و جو و انتخاب مقاالت است.

SID,Magiran, Noormag,Ensani.Ir,Irandoc,Isc.Civilica,

1
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تعداد منابع یافت شده
منابع رد شده با عنوان

662

572
تعداد مقاالت برای بررسی چکیده
منابع رد شده با چکیده (هدف،

90

پرسش)
24

تعداد مقاالت برای بررسی کامل محتوا
66

مقاالت رد شده با محتوا (روش و
کیفیت محتوا) 54
کل مقاالت نهایی12

شکل ( :)9نتایج جست و جو و انتخاب نهایی پژوهشها

گام چهارم ،استخراج اطالعات متون:در پژوهش حاضر ،اطالعات پژوهشهای منتخب در
مرحله قبل ،براساس نام پژوهشگران ،سال انتشار و عنوان پژوهش ،دستهبندی شدند .در جدول()1
پژوهشهای مورد استفاده در فراترکیب ارائه شده است .در این مرحله ،پژوهشهای انتخاب شده
برای فراترکیب بررسی محتوایی شده و مضمونها و مفاهیم مرتبط با تجرد ،به عنوان کدهای اصلی
استخراج شدند .مفاهیم حاصل از انجام پژوهشها در جدول قابل مشاهده هستند.

سال  ،61شمارة  | ،4زمستان 6931

47

جدول( :)1طبقه بندی یافته های پژوهش براساس نام پژوهشگران
کد

نام محقق

مؤلفهها (یافتههای پژوهشهای کیفی)

6

قادرزاده ،

جنسیتی شدن فضای عمومی ،تقدیرگرایی ،احساس ضعف پذیرفته شده ،قبول وضعیت

غالمی و غالمی

فرودست و عدم تغییر آن ،ترومایجنگ ،تحصیالت دختران ،عقاید سنتی محدود کننده،

()1،19

بازتولید نظام مردساالرانه توسط رسانهها ،پنهان کردن خود از جمع ،مناسک و اماکن مذهبی
به مثابة پناهگاه،کسب استقالل فردی ،حضور در جامعه ،روی آوردن به مشاغل خانگی،
بازاندیشی ،مجازی شدن روابط ،احساس تنهایی ،احساس حقارت و شرم ،نبود درآمد ،ترس
از آینده ،امنیت مالی متزلزل ،تحمل کنایهها و بددهنی اطرفیان ،احساس انزوای اجتماعی و
طرد ،عدم اعتماد به نفس

5

عباس زاده،

تقابل دیدگاههای مذهبی با طرف مخالف ،تغییر دیدگاههای سنتی نسبت به نقش همسری،

نیکدل ()1،19

تالش برای کسب هویت مستقل ،تقدیرگرایی ،خصوصیات جسمی و سنی مانعی برای
ازدواج ،اضطراب نسبت به از دست رف تن فرصت ازدواج ،بی تفاوتی و بی اهمیتی ازدواج،
ترس از وقوع طالق ،تجارب احساسی مثبت و تعلق خاطر به آن ،تجارب احساسی منفی و
ترس از تکرار ،کاالیی شدن انتخاب همسر ،چارچوب های خاص معرف همسر خوب ،عدم
ادغام در خرده فرهنگهای خانوادگی ،بی اعتمادی به طرف مقابل ،ترس از خیانت طرف
مقابل

9

ام البنین چابکی

الزامی تلقی نکردن امر ازدواج ،پیدا نکردن همسر هم کفو ،ترس از تشکیل خانواده ،اولویت

()1،19

خانوادهها برای پیشرفت اجتماعی دختران ،نیاز عاطفی -مالی خانواده به فرزند ،کاهش
حساسیت خانوادهها نسبت به تجرد دختران ،تغییر مالکهای موفقیت و شایستگی در جامعه
(اهمیت یافتن تحصیالت و اشتغال) ،پذیرش اجتماعی تجرد دختران ،شرایط اجتماعی
کاهش دهنده ثبات و جاذبه زندگی زناشویی ،بیاعتمادی به جنس مخالف

4

رمضانی و

برطرف کردن نیازهای جنسی از طریق ارتباط مجازی ،گزینه های جایگزین ازدواج برای

قلتاش ()1،19

پسران ،مهاجرت مردان ،عدم فعالیت رسانه ها در زمینه ازدواج ،ترس مردان از تعهدات
ازدواج ،ازدواج مردان با دختران با فاصله سنی زیاد ،تغییر ارزش های جامعه ،ترس از
ازدواج به دلیل تجریه های ناموفق ،دوگانگی بین سنتی و مدرن در رفتار جوانان ،چشم و هم
چشمی  ،عدم حق تصمیم گیری زنان در ازدواج ،موقعیت جغرافیایی زندگی ،جنگ تحمیلی،
عدم تناسب خانوادهها ،شرایط بد اقتصادی خانوادهها ،بیکاری و عدم امنیت شغلی ،رعایت

فراترکیب مطالعات تجرد در ایران
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اولویت ازدواج ،دخالتهای خانواده در تصمیمگیری ،دیدگاه منفی خانواده به ارتباط با جنس
مخالف ،عدم تشویق خانوادهها به ازدواج فرزندان ،عدم حمایت اقتصادی خانواده از فرزند،
غرق شدن در کار ،محیط کار تک جنسیتی ،عدم اعتماد به نفس ،تنوع طلبی ،تعصبات
مذهبی ،سختگیری در انتخاب ،مشکالت ظاهری و فیزیکی ،اهمیت تحصیالت ،تجربههای
عاطفی ناموفق ،عدم وجود نهاد متولی امر ازدواج ،عدم تسهیالت دولت برای ازدواج جوانان،
اختالالت روحی ،روانی و جنسی ،چالش در ارتباطات ،تخریب فرهنگ اسالمی ،عدم امنیت
در جامعه ،عدم آرامش در خانواده ،عدم انگیزه برای کار و پس انداز ،بدبینی به دولت،
فرصت خودشناسی ،احساس آزادی و استقالل ،کسب موفقیت شغلی
4

محبی ،سیاح،

ایجاد فرصتهای اجتماعی ،بازسازی هویتی ،رهایی از محدودیتهای جنسیتی ،امکان

حسینی ()1،11

تحصیل و استقالل مالی ،آزادی اجتماعی ،عدم وجود مسئولیت ،کاهش امید به زندگی ،عدم
استقالل از خانواده ،انزوای اجتماعی ،فرسایش روحی ،کاهش روابط با خانواده ،عدم
دسترسی به فرد ایدهآل و مطلوب ،کمبود پسران دارای تحصیالت عالی ،گرایش به معیارهای
مادی و ظاهرگرایانه نظیر زیبایی ،ثروت ،دارایی ،طبقه اقتصادی -اجتماعی باال ،تجمل گرایی و
مصرف گرایی ،حداکثر نمودن پاداشها و دریافتی های ازدواج نسبت به مسئولیت آن ،کم
رنگ شدن مالک های اخالقی و معنوی در ازدواج ،ضعف حمایتگری های مختلف خانواده
از ازدواج ،فقدان تصمیم به موقع والدین در مورد ازدواج فرزندان ،عدم آماده سازی فرزندان
جهت ازدواج ،مخالفت خانواده با انتخاب فرزندان در ازدواج ،فقدان موقعیت و شرایط
مناسب اجتماعی جهت همسرگزینی ،مسدود بودن راه های صحیح شناخت دو جنس در
ساختارهای مدرن امروزی ،دیده نشدن افراد پایبند به سنت ها در شرایط ازدواج مدرن ،بیشتر
شدن هزینه ازدواج نسبت به پاداشهای آن ،نداشتن آمادگی ذهنی و فکری برای تقبل
نقشهای همسری و والدینی ،نداشتن وقت کافی برای نقشهای غیر از تحصیل ،همهگیر
شدن تجرّد یا ازدواج در سن باال ،در اولویت ندانستن ازدواج و زندگی مشترک در مقابل سایر
امور ،ابهام و سردرگمی در مالکهای انتخاب همسر ،انتظارات متناقض از زندگی و معیارهای
همسرگزینی ،تأکید بر بعد عاطفی و جنسی ازدواج و غفلت از سایر ابعاد ،ارتباط دو جنس
مخالف در شرایط کنونی ،تنوع طلبی جنسی و عدم انحصار و تعهد به یک فرد ،تشکیک در
نقشهای متفاوت زن و مرد و چالش جوانان با نقشهای همسری ،اعتقاد به عدم الزام به
ازدواج برای همه ،جستجوی هویت زنانه در خارج از دایره ازدواج ،کاهش مطلوبیت الگوی
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زن سنتی.
1
1

صادقی ،شکفته

کسب هویت براساس شغل ،رواج مادی گرایی و تجمل گرایی ،عقالنیت در تاخیر ازدواج،

گوهری ()1،11

رهاشدگی ،ناامنی شغلی

معمار و

تغییر نگرش به زندگی ،ترجیح عشق به ازدواج ،تجدید نظر در روابط با جنس مخالف،

یزدخواستی

رهایی از نظارت شدید خانواده ،توانایی زندگی به تنهایی ،تصمیمگیری فردی ،احساس

()1،11

تنهایی ،محدودیت در پرداختن به عالئق شخصی ،درگیری با مشکالت خانواده ،نداشتن
استقالل مکانی ،مزاحمتها و کنایههای مردان ،احساس نابرابری جنسیتی ،تقدیرگرایی ،ترس
از حرف دیگران ،ناهماهنگی خواستگاران با نظام ارزشی نوگرای دختران ،نظام ارزشی سنتی
خانواده ،سرپوش گذاشتن خانواده بر تمایل دختران به ازدواج ،جنگ و مهاجرت پسران،
تغییرات ارزشی شدید و عدم هماهنگی با آنها

7

حسینی و ایزدی

عدم وجود استقالل ،عدم استطاعت مالی ،عدم استقالل و آزادی فرد در تصمیمات و عالیق،

()1،11

هویت تکامل نیافته در اثر تجرد و فقدان سرمایه جنسی و شریک جنسی دائم ،افسردگی،
ترس از تنهایی ،بی انگیزگی ،نگرانی از آینده ،احساس محرومیت ،احساس رضایت،
احساس آرامش ،آزادی و استقالل ،تالش برای خداشناسی

3

سفیری ،شهانواز

اهمیت ازدواج از نظر دین و فرهنگ ،ازدواج منبع آرامش و امنیت ،نبـود تکیـه گـاه عـاطفی،

()1،11

عدم تامین نیاز جنسی ،هراس از تجرد به دلیل تنهایی و بی پناهی ،تـرس از سـربار بـودن و
برچسب خوردن ،تحمل نگاهها و قضاوتها و فشار دیگـران ،پـذیرش افـزایش سـن ازدواج
توسط جامعه ،بی رغبتی به ازدواج ،تـرس از مسـائل زناشـویی ،تـرس از فریـب خـوردن و
انتخاب اشتباه و شکست ،ترس از پذیرش مسئولیت ،تجربه ناموفق اطرافیـان ،وضـعیت مـالی
نامناسب مردان ،اشتغال دختران ،بار مالی باالی ازدواج ،تحصیالت دختران ،اشـتغال دختـران،
بی اعتمادی به جنس مخالف ،جنگ و شهادت مردان ،نبود حق انتخاب برای دختران ،رعایت
ترتیب سنی در ازدواج ،تغییر سن مناسب ازدواج از نظر جامعه ،سـن و تحصـیالت پـایینتـر
پسران نسبت به دختران ،عدم ارتباط با جنس مخالف ،تجربه عشق ،ایده آل گرایی ،عالقه بـه
تنهایی ،احساس قربانی بودن ،مشکل جسمی و خلقـی و رفتـاری ،ایجـاد بـدیلهـایی بـرای
ازدواج ،تال ش برای ادامه تحصـیل و هویـت یـابی مـالی و اجتمـاعی ،تقویـت خـود از نظـر
جسمی و ذهنی ،تقویت اعتقادات مذهبی ،تالش برای تغییر وضعیت ،خویشـتنداری و حفـظ
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ارزش ها و هنجارهای خانواده و جامعه ،پذیرش تقدیر و وضعیت حال و قانع بودن ،برچسب
زدن به جامعه و مردان و دختران سن پایین ،اتکا بـه خـانواده ،انتظـار بـرای تغییـر وضـعیت،
کسب استقالل و آزادی ،دستیابی به پیشرفت اجتماعی ،احساس تنهایی ،مشکالت جسـمی و
روانی ،احساس فشار اجتماعی
65

قانع ،کیانپور،

احساس هویت ناقص و پست ،افسردگی ،قربانی بودن ،عدم اعتماد به نفس ،رفتار اهانت

قاسمی ()1،1،

آمیز و کنایههای اطرافیان ،رفتار ترحم آمیز دیگران ،ادامه تحصیل ،چشم و هم چشمی،
توقعات باالی خانواده ها ،رد خواستگاران به دالیل غیر منطقی ،آداب و رسوم غلط ،افزایش
تجمل گرایی ،بی اعتمادی و نگرش منفی به جنس مخالف ،تالش در تغییر ظاهر ،تغییر
نگرشها ،اقدام برای مهاجرت ،زندگی مستقل از خانواده ،کسب مهارتهای هنری

66

علیرضانژاد،

فشار اجتماعی ،عدم امکان زندگی مستقل ،نداشتن استقالل فردی ،احساس عدم امنیت،

سوادیان ،لطیفی

توهین و کنایه از طرف مردان ،فرصت طلبی مادی مردان در ازدواج ،نپذیرفتن مردان قبال

()1،18

ازدواج کرده ،کسب هویت اجتماعی ،قدرت تصمیم گیری ،اشتغال ،تحصیالت ،استقالل و
آزادی ،کسب هویت حرفه ای ،انتظار جامعه برای ازدواج ،ترس از قضاوت دیگران ،فشار
اجتماعی

65

کجباف ،لطیفی،

احساس شکستگی و خستگی ،احساس تنهایی ،احساس درماندگی ،نارضایتی و عدم تامین

پوراعتماد،

جنسی ،کنایههای اطرافیان ،احساس طرد اجتماعی ،موقعیت اجتماعی فرودست ،انزواطلبی و

توکلی ()1،71

گوشه گیری ،ادامه تحصیل ،افزایش رفتارهای مصرفی ،فشار جامعه برای ازدواج ،عدم امنیت
اجتماعی ،نداشتن استقالل مالی ،فرصت برای رشد هویتی ،استقالل و آزادی

گام پنجم ،تجزیه تحلیل و تلفیق یافتههای کیفی :هدف از فراترکیب دستیابی به تفسیر
یکپارچه و جدید از یافته است .برای رسیدن به تفسیر یکپارچه نیاز به تجزیه و تحلیل و ترکیب
مفاهیم پژوهشهای مورد بررسی است .در این مرحله ابتدا کدگذاری باز انجام میشود و تمامی
مفاهیم و مقوالت مستخرج از پژوهشهای منتخب فراترکیب کدگذاری میشوند سپس کدهای
مشاب ه دسته بندی شده و مفاهیم حاصل شدند و در نهایت مقوالت اصلی از ترکیب مفاهیم به
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دست آمد .کدگذاری و استخراج مفاهیم و مقوالت بر روی یافتههای مقاالت مورد بررسی انجام
گرفت به این معنا که تمامی مفاهیم در پژوهشهای مختلف دوباره کدگذاری و مقوله بندی شدند.
گام ششم ،کنترل کیفیت :برای حفظ کیفیت مطالعه ،منابع مورد استفاده به صورت دقیق
مورد بررسی قرار گرفتند سپس مسیر تحقیق از ابتدا تا کدگذاری بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین یک کارشناس خبره مفاهیم و مقوالت استخراج شده را مورد بازنگری و بررسی
قرار داد.
گام هفتم ،ارائه یافتهها :در نهایت یافتههای حاصل از فراترکیب تحقیقات ارائه میشود.
براساس تجزیه و تحلیل و ترکیب مطالعات 11 ،مفهوم شناسایی شدند که در شش مقوله کلی طبقه
بندی شدند .در جدول ( )8مقوالت و مفاهیم حاصل از فراترکیب مطالعات حوزه تجرد آمده است.

جدول( :)8مقوالت و مفاهیم مربوط به درک از تجرد
مفاهیم

مقوله

کد مفاهیم

فراوانی مفاهیم
سازنده

مهاجرت

ساختاری

1-1

8

جنگ و شهادت مردان

1-1-1

،

موقعیت جغرافیایی و

18-1

8

اجتماعی زندگی
نابرابری جنسیتی
نبود بستر مناسب برای

1-1

8

1-1-1

،

ارتباط دو جنس
سـاختـارهای نــاکـارآمد
سیاستگذار در مقوله ازدواج

1

،
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19

اقتصادی

فقدان درآمد کافی و شغل

1-7-9-1-1

9

با ثبات
اشتغال دختران

11-1

8

بار مالی ازدواج

1-1

8

1-،-8

1

هم کفو نبودن فرهنگی و
مذهبی
کلیشه های رایج در انتخاب

10-1-1-1-1-8

10

همسر
فردمحوری
بازانــدیشی در ارزشهای

1

1

1-1-،-1

1

اجتماعی پذیرفته شده
اجتماعی-فرهنگی

پذیرش اجتماعی افزایش

1-،-9-1

9

سن ازدواج و تجرد
بدیل های هویتی برای
ازدواج

-11-10-1-1-1

11

9-،-18-1

بدیل های عاطفی و جنسی

،-1-1-1-1-1

1

برای ازدواج
11-8

8

کاالیی شدن ازدواج
تجمل گرایی و مادی گرایی

10-1-9-1

9

تاثیر رسانه و فضای مجازی

1-1

،

18-11-1

،

1-1

،

احساس فشار اجتماعی
سـرگـشتـگی بین سنت و
مدرنیته
تعریف الگوهای جدید از

1-8

1
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همسر مناسب
بی اعتمادی و نگرش منفی

10-1-،-8

9

به طرف مقابل
اهمیت خصوصیات فیزیکی

1-1-8

،

و ظاهری
تجارب احساسی گذشته

1-1-8

1

(مثبت یا منفی)
تجربـه منـفی از زنـدگـی

1-1

8

فردی-خانوادگی

اطرافیان
ایده آل گرایی

10-1-1-1

1

عالقه به تنهایی

1-1

8

تنوع طلبی

1-1

8

10-1-1-1

9

1-7-1-،-8-1

1

1-1-8-1

1

احساس قربانی بودن

10-1

8

عدم حمایت مالی و عاطفی

1-1

1

عدم اعتماد به نفس
هراس از آینده ازدواج
تقدیرگرایی

خانواده
دخالت خانواده در انتخاب

7-1-1

،

همسر
وابستگی مالی و عاطفی
خانواده به فرزندان

1-1-،

،

17
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جدول ( :)،مقوالت و مفاهیم مربوط به پیامدهای تجرد
مقوله

مفاهیم

کد مفاهیم

انزوا ،تنهایی و حس

-7-9-1-1-1

رهاشدگی

1-18

پیدایش مشکالت جسمی

1-1-1-7-1

فراوانی مفاهیم سازنده
11
1

پیامدهای منفی

و روانی
عدم امنیت اقتصادی

18-1-7-1

1

ترس از آینده

7-1

8

محدودیت در ارضای

1-7

8

نیازهای جنسی
فشارهای اجتماعی

1-11-1-1

1

کاهش استقالل

11-1-7-1

1

بی انگیزگی

1-7-1-1

1

تخریب فرهنگ اجتماعی
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،
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فردی و جایگاه اجتماعی
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همانطور که در جدول  8نیز آمده است ،براساس تجزیه و تحلیل و فراترکیب مطالعات،
مؤلفههای اصلی حوزه تجرد در  9مقوله اصلی شناسایی شد .این مقوالت شامل موارد زیر است:
مقوله ساختاری که مفاهیم جنگ و مهاجرت و بستر نامناسب و ساختارهای ناکارآمد در حوزه
ازدواج ،در این طبقه قرار میگیرند .مقوله اقتصادی که به مفاهیم اشتغال و درآمد و بار مالی در
ازدواج اختصاص دارد .در این بعد فقدان شغل و درآمد کافی بیشترین تکرار را در مطالعات
مختلف به خود اختصاص داده است .درمقوله اجتماعی -فرهنگی مفاهیم مربوط به ارزشها و
هنجارهای اجتماعی و فرهنگی حوزه ازدواج و تغییرات آنها قرار دارد .این بعد در حوزه تجرد
بیشترین مفاهیم را در بر می گیرد که نشان دهنده تاثیرات عمیق عوامل فرهنگی و اجتماعی در
مسئله ازدواج و تجرد است .در این میان «بدیلهای هویتی و عاطفی و جنسی ازدواج» و همچنین
«کلیشههای رایج انتخاب همسر» در مطالعات پیشین کدهای زیادی را به خود اختصاص دادهاند .در
بعد فردی -خانوادگی ،مفاهیم موثر بر تجرد که از افراد و خانواده ها منشأ میگیرد طبقهبندی
شدهاند .هراس از آینده ،عدم حمایت مالی و عاطفی خانوادهها ،بی اعتمادی و عدم اعتماد به نفس
مفاهیم مورد تاکید در ذیل مقوله فردی -خانوادگی هستند .همچنین دو بعد پیامد منفی و مثبت
تجرد با تجزیه و تحلیل مطالعات شناسایی شد (جدول  .)،در مقوله پیامدهای مثبت تجرد برای
افراد ،تاکید بر مفاهیم فرصت رشد هویت فردی و اجتماعی و کسب آزادی و استقالل است.
براساس این دسته مفاهیم آثار و نتایج ناشی از تاخیر و یا عدم ازدواج برای فرد خوشایند و مثبت
بوده است .در بعد پیامدهای منفی ناشی از تجرد تاکید بر مسائل و مشکالت روانی  ،احساسی ،
جسمی و همچنین فشارهای اجتماعی است .در شکل  ،مدل مفهومی تجرد ،با استفاده از فراترکیب
مطالعات تجرد آمده است.
شکل ( :)،مدل مفهومی تجرد حاصل از یافتههای پژوهش
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ن ابرابری جنسیتی ،نبود بستر مناسب برای ارتباط دو جنس ،ساختارهای ناکارآمد
سیاستگذار در مقوله ازدواج

فقدان درآمد کافی و شغل با ثبات ،اشتغال دختران ،بار مالی ازدواج

اقتصادی

هم کفو نبودن فرهنگی و مذهبی ،کلیشههای رایج در انتخاب همسر،
فردمحوری ،بازاندیشی در ارزشهای اجتماعی پذیرفته شده ،پذیرش
اجتماعی افزایش سن ازدواج و تجرد ،بدیلهای هویتی برای ازدواج،
بدیلهای عاطفی و جنسی برای ازدواج ،کاالیی شدن ازدواج ،تجمل گرایی
و مادی گرایی ،تاثیر رسانه و فضای مجازی ،احساس فشار اجتماعی،
سرگشتگی بین سنت و مدرنیته ،تعریف الگوهای جدید از همسر مناسب

بی اعتمادی و نگرش منفی به طرف مقابل ،اهمیت خصوصیات فیزیکی و

فردی و خانوادگی

تجرد

اجتماعی -فرهنگی

درک

ساختاری

مهاجرت ،جنگ و شهادت مردان ،موقعیت جغرافیایی و اجتماعی زندگی،

ظاهری ،تجارب احساسی گذشته ،تجربه منفی از زندگی اطرافیان ،ایده آل
گرایی ،عالقه به تنهایی ،تنوع طلبی ،عدم اعتماد به نفس ،هراس از آینده
ازدواج ،تقدیرگرایی ،احساس قربانی بودن ،عدم حمایت مالی و عاطفی
خانواده ،دخالت خانواده در انتخاب همسر ،وابستگی مالی و عاطفی خانواده به

منفی

پیامد

مثبت

فرزندان

فرصتی برای رشد هویت فردی و جایگاه اجتماعی،احساس آرامش و
رضایت خاطر ،کسب آزادی و استقالل

انزوا ،تنهایی و حس رهاشدگی ،پیدایش مشکالت جسمی و روانی،
عدم امنیت اقتصادی ،ترس از آینده ،محدودیت در ارضای نیازهای
جنسی ،فشارهای اجتماعی ،کاهش استقالل ،بی انگیزگی ،تخریب
فرهنگ اجتماعی رایج ،کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی
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بحث و نتیجهگیری
نهاد خانواده در طول تاریخ از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است و بدین ترتیب مبحث ازدواج و
تشکیل خانواده نیز دارای اهمیت بسیاری است .در دهههای اخیر به دلیل تغییرات در ساختارهای
اقتصادی و اجتماعی ،حوزه هنجارها و ارزش های اجتماعی دچار تحوالت فراوانی شده است.
ازدواج و تشکیل خانواده نیز از این دست مباحث است که تغییرات زیادی را به خود دیده است.
در دهه های اخیر دنیا شاهد تعویق و تاخیر در ازدواج و افزایش سن ازدواج بوده است .این امر در
تمامی کشورهای دنیا به صورت بیش و کم قابل مشاهده است .در کشور ما نیز در سالهای اخیر
پدیده تاخیر در ازدواج و تجرد به صورت روزافزونی قابل مشاهده است .با توجه به اهمیت ازدواج
از منظر فرهنگی و دینی ،و همچنین با در نظرگرفتن میزان جمعیت جوان کشور اهمیت این مسئله
دوچندان میشود .در چند سال اخیر پژوهشهایی در حوزه تجرد و تاخیر در ازدواج انجام شده
است که با روشهای مختلفی به بررسی پدیده تجرد و تاخیر در ازدواج پرداختهاند .تالش این
پژوهش براین بوده است که با مطالعه و تجزیه و تحلیل و ترکیب محتوای این پژوهشها با استفاده
از روش فراترکیب که در زمینه دادههای کیفی مورد استفاده است به بررسی مفاهیم و مؤلفههای
اصلی مرتبط به مسئله تجرد بپردازد .به این منظور تعداد دوازده مقاله کیفی با موضوع تجرد و تاخیر
ازدواج از میان تمامی مقاالت موجود و مرتبط در این حوزه انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .سعی بر این بود که با تجزیه و تحلیل و ترکیب مطالعات تجرد مدل منسجمی از مفاهیم
مسئله تجرد ارائه شود و مفاهیم دارای اهمیت و تاکید بیشتر مدنظر قرار گیرند.
نتایج حاصل از فراترکیب مطالعات مسئله تجرد در دو بعد «درک» و «پیامد» قابل شناسایی است و
شش مقوله اصلی را شامل می شود« :ساختاری ،اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی ،فردی-خانوادگی،
پیامدهای مثبت و منفی» .در این میان مقوله فرهنگی -اجتماعی بیشترین فراوانی و تاکید را در بین
مفاهیم به خود اختصاص داده است .این فراوانی ،نشان از اهمیت ابعاد فرهنگی و اجتماعی در امر
تجرد دارد .مفاهیم پرتکرار و دارای فراوانی باال مانند بدیلهای هویتی ،عاطفی و جنسی برای
ازدواج نشان از تغییرات ارزشی و هنجاری حوزه خانواده و ازدواج دارد .با نگاهی به نظریات
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مطرح شده در زمینه ازدواج و افزایش تجرد می توان همسویی نظریات را با مطالعات پیشین و
یافتههای پژوهش دریافت .همانگونه که در نظریات نوسازی مطرح شد ورود جریان مدرنیته و
تغییرات همراه آن ،باعث تغییر در ساختار خانواده و نقش و کارکرد آن شد .با رواج فردمحوری و
اهمیت یافتن فرد و تمایالت او در تصمیمات مهم زندگی الگوهای سنتی برای ازدواج دچار تغییر
شد .براین اساس الزامات پیشین در ازدواج و انتخاب همسر تغییر یافت و افراد حق انتخاب برای
ازدواج و همسریابی یافتند .همچنین با ظهور مدرنیسم و صنعتی شدن ،زنان توانستند نقشهای
بیشتری در اجتماع و خارج از منزل به دست آورند و از این طریق در پی کسب هویت های فردی
و اجتماعی جدید باشند .دستیابی به جنبههای جدید هویتی نیازمند صرف وقت و هزینه بیشتری
است و به این ترتیب باالرفتن سن ازدواج قابل انتظار خواهد بود .پدیده جهانی شدن در ادامه این
مسیر به افراد الگوهای جدید زندگی و انتخاب همسر را معرفی کرده است .الگوهای سنتی ازدواج
و نقشهای پذیرفته شده در ازدواج سنتی که برای افراد هویت بخش بودند ،در دنیای مدرن که
تحت تاثیر پدیده جهانی شدن قرار دارد دچار تزلزل شده است و افراد در پی دستیابی به نقشهای
اجتماعی جدید هستند که این امر باعث تغییر در الگوهای ازدواج و زمان مناسب آن شدهاست.
همانگونه که نظریه پردازانی مانند جنکینز و بوردیو بیان میکنند ،افراد در دنیای امروز به دنبال
دستیابی به هویتهای مستقل فردی و اجتماعی هستند و برای دستیابی به هویت و منزلت اجتماعی
از هویتهای تقسیم بندی شده دنیای قدیم مانند نقش همسری فاصله میگیرند و هویت فردی و
اجتماعی خود را با حوزههای جدیدی مانند تحصیالت و اشتغال جستجو میکنند .جوانان از این
طریق در پی دستیابی به هویت و منزلت اجتماعی هستند و پیامد این تغییرات نیز تعویق در ازدواج
خواهد بود .یافتههای پژوهش و تاکید بر مفاهیم اجتماعی مانند بدیلهای مختلف برای ازدواج در
راستای این نظریات هستند .پیامدهای تجرد نیز در بخش منفی دارای فراوانی مفاهیم و تعداد است
که با نظریاتی مانند داغ ننگ و طرد همراستا است .به دلیل اهمیت ازدواج از منظر فرهنگی و
دینی و اجتماعی در جامعه ما ،افرادی که در تجرد باقی میمانند انواع فشارهای اجتماعی مانند
رهاشدگی و طرد و تحقیر را تجریه میکنند .اهمیت نهاد خانواده و پیش نیاز آن یعنی ازدواج امری
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روشن و بدیهی است .با توجه به افزایش سن ازدواج و مسئله تجرد در سالهای اخیر ،شناسایی
مفاهیم و ابعاد مسئله تجرد امری با اهمیت است .با شناسایی ابعاد و مؤلفههای این مسئله میتوان
در راستای بهبود وضعیت ازدواج و بسترسازی مناسب ،اقدام به برنامه ریزی و سیاستگذاری کرد.
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