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 چکیده

 سااب  سنتي ياد مي شود، الگوهای نيز خانواده تشكيل و خانواده در گذار به عنوان آن از که جمعيتي گذار دومين ظهور با     

ازدواج،  اولاين در سن ميانگين افزايش: از عبارتند اند کهيافته نمود ازدواج از جديدی الگوهای و شده اساسي تغييرات دچار

حاضر بررسي  پژوهش هدف .... و همسر درانتخاب آزادی يافته، افزايش ترتيب هایمجردها، کاهش ازدواج تعداد افزايش

جامعاه  کاه بوداين مطالعه، يک تحقي  کيفي  .هان بودسال و بالاتر در شهر اصف 33در زمينه ازدواج( دختران ) مطلوبدنيای 

ساتفاده از باا ا هاا،داده وریآاصفهان تشكيل مي دادند. جها  گارد سال و بالاتر در شهر 33دختران مجرد  مورد پژوهش را

. سااختارمند باه عمال آماد مهيو با آنان مصاحبه نو بالاتر انتخاب  سال 33دختر  11، ل اشباعهدفمند و اص روش نمونه گيری

ساه مضامون  :هانتيجه تحليل داده .قرار گرف  ليو تحل هيورد تجزتحليل مضمون م و با روش سينوها ضبط، دس مصاحبه

عش  و تعل   ،يستيفمن یباورها ،يط به رابطه زوجمربو ی: باورهاميشامل مفاه) حاکم بر فرد یباورها اصلي و دوازده مفهوم:

 –شخصايتي، ويژگيهاای ظااهری  -شامل مفاهيم: ويژگي های اخلااقي) مطلوبفرد ( به ازدواج دگاهياعتقادات و د ،یورز

م: امني  شاغلي شامل مفاهي) و امكانات و منقولات ، الگوهای مطلوب، اهمي  تحصيلات(، هم کفو بودن خانواده هاجسماني

کمتارين  های پژوهش نشان داد بيشترين فراواني مربوط به مضمون باورهای حاکم بر فارد ويافته باشد.تفريح مشترک( ميو 

باشد و همچنين در بين مفاهيم استخراج شاده بيشاترين فراواناي مرباوط باه مضمون امكانات و منقولات مي فراواني مربوط به

 باشد.واني مربوط به اهمي  تحصيلات ميباورهای مربوط به رابطه زوجي و کمترين فرا

 .سال و بالاتر 33، دختران دنيای مطلوب، ازدواج کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

 با ام  و بقای نسل مي باشد،ازدواج وسيله ای برای رشد وکمال، تأمين سل اگر چه که     

وجود در دهه اخير تغييرات مهمي در الگوهای ازدواج از جمله افزايش سن ازدواج،  اين

کاهش ثبات آن و ترجيح های نو در همسرگزيني رخ داده اس ؛ در اين ميان به خصوص 

را افزايش سن ازدواج به دليل تبعات منفي گسترده آن موجبات نگراني مسئولان و محققان 

 (.1313فراهم کرده اس  )جبرائيلي و طاهری، 

بالارفتن سن ازدواج و تشكيل خانواده، آثار سوء فراواني برای فرد و جامعه خواهد      

داش . به تعوي  افتادن سن ازدواج برای افراد مي تواند باعث سرکوب شدن نيازهای 

ان به ايجاد موانع و جنسي، اقتصادی، عاطفي و فرهنگي شود. از ديگر پيامدها مي تو

رواني، ظهور اختلالات و بيماری های  -سدهای مهار کننده در راستای رشد و تعالي روحي

رواني و اجتماعي مانند افسردگي، اضطراب، اعتياد و بزهكاری اجتماعي، به هدر رفتن 

ه انرژی عظيم افراد، افزايش فاصله سني والدين و فرزندان و ايجاد اختلاف سلاي  و ديدگا

 (.1333های دو نسل درون خانواده اشاره کرد )آستين افشان، 

مهمترين اثر آن از نظر جمعي  شناختي، ايجاد دگرگوني در الگوهای توليد مثل اس       

(. يكي از اثرات منفي ديگر آن، افزايش ميزان وقوع ناهنجاری 1311)رضا دوس  و ممبني، 

  که مي تواند منحني سلام  و هوش را در های مادرزادی و عقب ماندگي در نوزادان اس

(. پديده افزايش سن ازدواج و در ادامه بروز تجرد 1337جامعه دچار اختلال نمايد )کجباف، 

قطعي باعث اختلال در کارکرد طبيعي نهاد خانواده شده و به دنبال اين امر به طور طبيعي 

ي هايي چون شيوع انواع فسادهای شاهد وجود نابساماني هايي در سطح جامعه هستيم. نابسامان

 (.1311اجتماعي، بحران ميل جنسي، فرار دختران و ... )حبيب پور و غفاری، 

عوامل موثر بر افزايش سن  ( در مطالعه کيفي در زمينه ی1317سدرپوشان و ناطقي )     

واج مهمترين دليل بالا رفتن سن ازد ازدواج جوانان شهر اصفهان، به اين نتيجه رسيدند که

در دختران، آرمانگرايي و يا سندرم سيندرلا اس  و در پسران مشكلات اقتصادی، گراني و 
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 یتجربه ( با عنوان 1311های تحقي  فعله گری، پروين و يحيي زاده )يافته باشد.تورم مي

که نشان داد شهر کرج  درمواجهه با آن  یدر ازدواج و راهكارها ريدختران از تاخ ی ستهيز

همچاون  ياجتماع یهاجنبش یو ارزش ها غااتيسو در معرض تبل کيجرد از دختران م

را نزد آنان از دس  داده و  اشيقبل گاهي، ازدواج جاجاهيقارار دارناد درنت هاس ينيفم

 گريد طرف. از سا يشده موردقبول ن رفتهيپذ يمنزله تنهاا سابک زنادگهمانند سااب  به

. کنديم كتهيها دخانواده را به آن لير ازدواج و تشكب يو مبن ريمغا ييهاسن ، ارزش

( با عنوان معنای تجرد برای زنان چيني 2113همچنين نتايج پژوهش وانگ و داگلاس )

ی سنتي چيني به هاخانوادهی اجتماعي هاارزشبالای سي سال نشان داد که  کردهليتحص

ماندل، آن، دبورا و در پژوهش و  آورنديمايان زناان بارای ازدواج و داشاتن فرزند فشار 

به ازدواج تمايل  هاآننفر  1زن،  11اينكه از هر  رغمبهنتايج نشان داد  (2113باردلي )

با آنچه در واقعي  وجود دارد متفاوت اس . يافتن  هاآن موردنظردارند، اما نوع ازدواج 

زدواج اثرگذار در ا هاآنی ريگميتصمعنصری اس  که روی  نيترمهمشغل و حفظ آن 

 کنندهنييتعی هدفي اس  که احرفهحفظ استقلال و پيشرف  و ارتقای  گريدعبارتبهاس . 

 ازدواج يا تجرد برای زنان اس .

و  يي. در انتخاب، چرادهديانتخاب ما را شكل م ق يما در حق یازهاين از طرفي     

رفتار  زنديانسان سر م کي. هر آنچه از شوديصدور رفتار از انسان مطرح م يچگونگ

 یازهاياز ن يكي یو هدف از هر رفتار، ارضا باشندياس  و رفتارها معطوف به هدف م

 یکه ما برا ييهاوهيبه مجموعه شو اس   يو جهان يمسئله عموم کي ازينانسان اس . 

ترجمه صاحبي  2113، 2)گلاسر نديگويم 1مطلوب یايدن م،يبريبه کار م مانيازهايارضاء ن

1311). 

لذا  کننديخود انتخاب م ازيارضاء ن یرا برا يمتفاوت یهاها راهانسان نكهيتوجه به ا با     

 ييهاخودش ملاک یايدر دن یها بسنجند. هر فردملاک نيرا بر اساس ا ايدارند دن يسع
                                                           
1 - Quality World 
2 - Glasser 
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ها باشند. ملاک نيبر اساس ا شيهاکه انتخاب گذارديمبنا م نيدارد و تلاش خود را بر ا

دارد و   يو رضا يبرود احساس شادکام شيموردنظر پ یهاملاک رحسبب اشيگر زندگا

تا  دهديانجام م یدهد و رفتار رييرا تغ ايدارد دن يبرود سع شيها پچنانچه برخلاف ملاک

به  دنيرس یما برا یهاميتصم ق يکند. در حق دايموردنظرش دس  پ یهابتواند به ملاک

 هاس .خواسته نيا

بر اساس تئوری انتخاب دليل ادراکات متفاوت ما از واقعي ، به دنيای مهم ديگری مربوط      

. اين دنيای کوچک و ميناميماز ماس  و آن را دنيای مطلوب  هرکداماس  که خاص 

و تمام  کنديم اشحافظهي به فاصله کمي از تولدش شروع به خل  آن در هرکسکه  شخصي

، از گروه کوچكي از تصاوير خاص تشكيل شده دهديمامه طول عمر بازآفريني آن را اد

 (.1311 يترجمه صاحب 2113)گلاسر،  ميشناسيماس  که بيش از هر چيز ديگری 

و سه مقوله مشخص  دهنديماين تصاوير بهترين راه ارضای نيازهای انساني را به ما نشان      

( چيزهايي که بسيار دوس  2باشيم؛  هاآن( افرادی که دوس  داريم با 1: رنديگيبرمرا در 

يا نظام باورهايي که بر بخش بزرگي از رفتار ما  هادهيا( 3داريم داشته باشيم و تجربه کنيم؛ 

ی دس  به انتخاب بزنيم تا اگونهبهکه  ميکنيمحاکمند. وقتي احساس بسيار خوب پيدا 

با تصوير آن شخص، چيز يا شخص، چيز يا باوری که در دنيای واقعي با آن سر و کار داريم 

جور باشند.  باهمباوری که در دنيای مطلوب داريم، مطابق  کنند و تقريبًا و تا جای ممكن 

در تمام طول زندگي بيش از هر چيز ديگری با دنيا مطلوب خود در تماسيم. بسياری از ما 

اينكه چه چگونگي احساس ماس ،  ميدانيم، آنچه ميدانينمدرباره نيازهای اساسي خود 

بنابراين دليل اصلي ؛ احساس بهتری داشته باشيم ميخواهيماحساسي داريم و اينكه هميشه 

انتخاب ما در قرار دادن اين تصاوير خاص در دنيای مطلوب خود اين اس  که وقتي با اين 

يا  مياکردهرا تجربه  هاآناستفاده نموده يا  هاآنو از  مياداشتهاشخاص بوده يا اين چيزها را 

در مقايسه با افراد، چيزها و باورهای ديگر که متفاوت  مياکردهوقتي به اين فكر و باور عمل 

 (.1311 يترجمه صاحب 2113)گلاسر،  مياداشته، احساس بهتری اندبودهاز اين تصاوير 
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اما حتي احساس خوب نيز امری پيچيده اس ، زيرا همواره دو نوع متفاوت از تصاوير      

و به اين معناس   ميناميموجود دارد. يک لذت که آن را خشنودی يا شادماني  خشبلذت

تا يكي از تصاويری که در بردارنده نزديكي  ديکنيمکه اگر ناشاد يا ناخشنود باشيد، تلاش 

ی از افرادی را اعدهو صميم  شما با کسي ديگر اس  را ارضا نماييد. افراد خشنود حداقل 

يک دوس ، در دنيای مطلوب خود  کمدس اعضای خانواده يا  که دوستشان دارند،

اما بسياری از افراد، شخصي را که بتوانند به او اعتماد کنند و از بودن با او لذت ببرند ؛ دارند

قرار گرفته  سوءاستفادهيا مورد  طردشده. اين افراد ممكن اس  در گذشته اندنكردهپيدا 

شده باشند.  وسيمأی و رضايتمندی از روابط انساني از احساس خشنود جه نيبدباشند و 

ی ديگری برای لذت بردن بدون هاراه شونديمافراد در بسياری از موارد متوجه  گونهنيا

برای احساس خشنودی و شادی، تصاوير لذت  هاآنداشتن رابطه با ديگران وجود دارد. 

جنسي بدون عش  را بدون حضور افراد، مثل تصوير خشون ، مواد مخدر و رابطه 

. با انجام اين کار کننديمجايگزين تصاوير لذت با حضور در دنيای مطلوب خود 

شود. هر چه تنهاتر مي ترميوخو مشكلشان  رنديگيماز افراد و خشنودی فاصله  شيازپشيب

و بيشتر خودشان را  اندکردهبپذيرند که خودشان مردم را طرد  تواننديم، کمتر شونديم

 (.1311 يترجمه صاحب 2113)گلاسر،  اندکردهرا طرد  هاآنکه ديگران  کننديمعد متقا

در حال افزايش اس  صدق  هاآناين مسئله در مورد دختران مجردی که سن ازدواج      

ممكن اس  در دنيای مطلوب خود شخصي را که بتوانند به او اعتماد کنند و  هاآن، کنديم

که در  اندنكردهو يا ممكن اس  هنوز فردی را پيدا  اندنكردهپيدا  از بودن با او لذت ببرند

 اشتراک داشته باشد. از آنجا که بر اساس هاآنها با دنيای مطلوب، نيازها و خواسته

سال به بالا و  33دختران مجرد  دنيای مطلوب بررسي پژوهشي با عنوان ی محق ،هايبررس

 خلأاين دختران انجام نگرفته اس  و در اين زمينه  اين دنيای مطلوب بر سن ازدواج ريتأث

سال  33 وجود دارد، پژوهش حاضر در صدد بررسي محتوی دنيای مطلوب دختران مجرد

 .باشديماين دختران  اين دنيای مطلوب بر سن ازدواج ريتأثبه بالا و 
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پديدارشناسي کيفي با تفكر زير بنايي  ر اين مطالعه روش تحقي  مورداستفاده از نوعد     

آوری اطلاعات عمي  و جامع در مورد محتوای دنيای منظور جمعاس . در اين راستا به

مطلوب اين دختران، از مصاحبه نيمه ساختاريافته استفاده شده اس . مصاحبه با يک پرسش 

گيرد ادامه ياف . هايي که اهداف فرعي پژوهش را در برمياصلي آغاز و در ادامه با پرسش

سوسازی ها از روش سهن تحقي  برای بدس  آوردن اطمينان از ميزان مقبولي  دادهدر اي

سال و بالاتر در شهر اصفهان  33استفاده گرديد. جامعه آماری پژوهش حاضر را دختران 

گيری هدفمند بود. حجم نمونه اين گيری، نمونهپژوهش روش نمونه تشكيل دادند. در اين

سال و بالاتر شهر اصفهان و معيار محق  برای حجم نمونه،  33نفر از دختران  11پژوهش 

گيری تا جايي ادامه ياف  که با ادامه دادن مصاحبه رسيدن به اشباع نظری بوده اس . نمونه

های جديد بدس  نيامد. در انتخاب نمونه سعي محق  بر آن بوده اس  که مفاهيم و مقوله

 وضعي  اقتصادی تا حد امكان متكثر باشد. ای از جمله سن، تحصيلات ومتغيرهای زمينه

 

 ابزار پژوهش:

صورت گفتگو و مصاحبه نيمه ساختاريافته ها بهآوری دادهدر اين پژوهش جمع     

 1دقيقه تا  53زمان هر مصاحبه بين صورت حضوری و يا تلفني انجام پذيرف  و مدتبه

ده اس . مصاحبه با يک سؤال ساع  و در بعضي موارد تا يک ساع  و نيم به طول انجامي

کلي و جامع، دارای ساختار آغاز و به دنبال آن در حين مصاحبه استفاده از سؤالات بيشتر 

تر و در راستای اهداف فرعي تحقي  ادامه ياف . اين سؤالات پس از منظور کاوش عمي به

زی محق ، استاد سوساانجام دو مصاحبه با نظر استاد راهنما و محق  اضافه شد و با روش سه

 راهنما و اساتيد متخصص در اين زمينه اعتبار سنجي شد.
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 اعتمادپذيری/قابلي  انتقال

ها، سازی مصاحبهطراحي سؤالات، انجام مصاحبه، پياده)در سرتاسر تحقي  جاری      

کدگذاری و تفسير( برای به دس  آوردن اعتمادپذيری و قابلي  انتقال  ها،آوری دادهجمع

سوسازی در تيم اعتباربخشي )محق ، استاد راهنما و ساير اساتيد( و ايي و پايايي( سه)رو

ها انجام پذيرف . بر همين اساس، سؤالات مصاحبه با راهنمايي استاد راهنما آوری دادهجمع

سال و بالاتر  33و بر اساس نظريه انتخاب و با هدف تبيين محتوای دنيای مطلوب دختران 

اضافه  تدوين گرديد و توسط اساتيد خبره موردبررسي قرار گرف  و با در شهر اصفهان

ها صورت آوری دادهکردن چند سؤال مورد تائيد واقع شد. سه سوسازی دوم در جمع

 گرف  بدين گونه که:

برای حصول اطمينان از توانايي محق  در انجام مصاحبه، دو مصاحبه آزمايشي انجام و  .1

 سازی شدپياده

 ها توسط استاد راهنما مورد بررسي قرار گرف  و اصلاحات لازمه گوشزد گرديدبهمصاح .2

سازی و ها پيادهها ضبط شد. سپس مصاحبه. با رضاي  افراد مصاحبه شونده مصاحبه3

گذاری شد. سپس جملات بازخواني شد و تمام جملات با تمرکز بر موضوع پژوهش نشانه

جملاتي که مفاهيم شبيه به هم داشتند کدگذاری  گذاری شد وگذاری شده شمارهنشانه

ها برای اطمينان از ميزان مقبولي  )عيني  پذيری( به استاد شد. درنهاي  خروجي داده

راهنما و اساتيد متخصص و افراد متخصص خارج از پژوهش و چند نفر از مصاحبه 

 شوندگان ارائه گرديد

استفاده شد. ( از روش تحليل مضمون )تماتيکهای اوليه وتحليل کيفي مصاحبهدر تجزيه     

های کيفي ترين روش تحليل دادهترين و کاربردیمتعارف( روش تحليل مضمون )تماتيک

ها هم محصول اهدافي اس  که اس  و درواقع، بر مبنای تحليل استقرايي استوار اس  يعني يافته

های وتحليل يافته. برای تجزيههاس وتحليل شنيدهمحق  تعيين کرده اس  و هم محصول تجزيه

ها پرداخته شد و جه  درک سازی محتوای ضبط شده مصاحبهاين پژوهش ابتدا به پياده
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های کنندگان چندين بار مرور شد. سپس در مرحله بعدی گويهاحساس و تجارب شرک 

 سازی شده استخراج گرديد.های پيادهمرتبط با اهداف پژوهش از متن مصاحبه

 

 اهیافته

در زمينه ازدواج( )با توجه به هدف اصلي تحقي  مبني بر بررسي محتوای دنيای مطلوب      

سال در اصفهان و با توجه به داده های موجود در مصاحبه ها،  33دختران مجرد بالای 

 273ساع  ضبط شدند و پس از پياده سازی  11مصاحبه را که در مدت زمان  11تمامي 

گويه با توجه  153شده به رشته تحرير درآمد که جمعاً تعداد به صورت تايپ  A4صفحه 

مفهوم و  12 زير مفهوم و 53 ها درکه گويه به مفاهيم اصلي دنيای مطلوب به دس  آمد

مضمون کلي دنيای مطلوب )فرد مطلوب، باورهای حاکم بر فرد، امكانات و  3درنهاي  

در مرحله اول محق  برای درک  صورت کهبدين بندی و کدگذاری شدند.منقولات( طبقه

کنندگان، کليه اظهارات و توضيحات ارائه شده توسط آنان را برای چندين بيشتر شرک 

سپس در مرحله  بار با دق  و تأمل مطالعه کرد تا مطالب و عبارات مهم استخراج شوند.

س ها پرداخ  و بر اساهای مهم از متن مصاحبهدوم محق  به استخراج جملات و گويه

آوری مطالب مهم يا حذف مفاهيم اطلاعات موردنياز در جه  هدف پژوهش به جمع

گويه به دس  آمد و در مرحله سوم پس از  153اضافي پرداخته شد و درنهاي  تعداد 

زير مفهوم به ثب  رسيد سپس مفاهيم  53های به دس  آمده، تعداد مطالعه دقي  گويه

مفهوم را تشكيل  12و تعداد  شابه قرار گرفتندهای ممشترک در کنار يكديگر در گروه

مضمون کلي  3مفاهيم در  های مشابه در گروهای مشابه،دادند. درنهاي  با قرار دادن مفهوم

)فرد مطلوب، باورهای حاکم بر فرد، امكانات و منقولات( که بر اساس نظريه انتخاب دنيای 

تند و سرانجام در مرحله چهارم در دادند، قرار گرفمطلوب دختران را موردسنجش قرار مي

ای همراه با فراواني مربوط به زير مفاهيم اين مرحله مفاهيم بدس  آمده در جدول جداگانه

ها که بيشترين فراواني زير مفهوم بدس  آمده و فراواني مفاهيم نمايش داده شده اس 
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باورهای مربوط به  مربوط به زير مفهوم آزادی و بيشترين فرواني مفاهيم مربوط به مفهوم

تر مربوط به باورهای حاکم بر فكر فرد بيشترين فراواني در مضمون کلي رابطه زوجي و

های رازداری، احترام به ها مربوط به زير مفهومکه کمترين فراواني زير مفهوم باشد؛مي

کمترين  خود، صبور بودن کمترين فرواني مفاهيم مربوط به مفهوم اهمي  تحصيلات و

 1 ها در جدولباشد يافتهتر مربوط به امكانات و منقولات مياني در مضمون کليفراو

 نمايش داده شده اس .
 مضامین

 امكانات و مقولات فرد مطلوب باورهای حاکم بر فرد

تكرار مفهوم

 مفهوم

تكرار  زير مفهوم

 زيرمفهوم

تكرار  مفهوم

 مفهوم

تكرار  زير مفهوم

 زيرمفهوم

تكرار  مفهوم

 مفهوم

تكرار  مفهوم زير

زير 

 مفهوم

باورهای 

مربوط 

به رابطه 

 زوجي

237 

 

ويژگيهای  13 آزادی

اخلاقي 

 شخصيتي

امني    صداق  113

 شغلي

 31 هادارايي 31

 13 پرستيژ شغلي  مهرباني 53 قدرت

 11 ثبات شغلي  فردي  31 درک متقابل

تفريح   پر انرژی بودن 32 اعتماد

 مشترک

53  53 

  کنترل هيجاني 31 احترام متقابل

  اجتماعي

  متان 

مسئولي  

 پذيری

 

عهدشكن 

 نباش

  وجدان 11

  آداب معاشرت

منطقي بودن در 

 گيریتصميم

 

  دس  و دلبازی

  احترام به خود

  ور بودنصب

     31 قد و قيافه 33ويژگيهای  3 رازداری
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ظاهری 

 جسماني

 23 پوشش ظاهری

 13 بهداش  فردی

گذش  

 متقابل

کفو هم 5

بودن 

 خانواده

37  37     

باورهای 

 فمينيستي

تبعيض  35

جنسيتي در 

 قوانين جامعه

الگوهای  51

 مطلوب

رويای همسر  33

 پدرگونه

     

رويای همسر 

 برادرگونه

 

رويای زندگي 

 ديگران

 

  رويای هنرپيشه

برابری زن و 

 مرد

23   

  

اعتراض به 

شيوه 

 خواستگاری

13 

عش  و 

تعل  

 ورزی

فانتزی رابطه  32

 جنسي

22         

باور زندگي 

 با عش 

12 

نثار عش  

 کلامي

12 

نثار عش  

 عملي

11 

نثار عش  

 هديه دادن

11 

نثار عش  

اختصاص 

1 
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 وق 

 نثار عش 

 لمسي

7 

         53 معنوی بودن 11 اعتقادات

 15 خط قرمزها

 3 مذهبي بودن
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 بحث 

اساس تئوری انتخاب دليل ادراکات متفاوت ما از واقعي ، به دنيای مهم ديگری  بر     

مربوط اس  که خاص هر کدام از ماس  و اين دنيای کوچک و شخصي را دنيای مطلوب 

و سه مقوله  دهنديم. اين تصاوير بهترين راه ارضای نيازهای انساني را به ما نشان ميناميم

( چيزهايي که 2باشيم؛  هاآنافرادی که دوس  داريم با ( 1: رنديگيبرممشخص را در 

يا نظام باورهايي که بر بخش  هادهيا( 3بسيار دوس  داريم داشته باشيم و تجربه کنيم؛ 

دس  به  یاگونهبهکه  ميکنيمبزرگي از رفتار ما حاکمند. وقتي احساس بسيار خوب پيدا 

داريم با تصوير آن  سروکارانتخاب بزنيم تا شخص، چيز يا باوری که در دنيای واقعي با آن 

شخص، چيز يا باوری که در دنيای مطلوب داريم، مطابق  کنند و تقريباً و تا جای ممكن 

 (.1311ترجمه صاحبي  2113جور باشند )گلاسر،  باهم

ی انجام شده هامصاحبهحاضر که مبتني بر  بر اساس نتايج به دس  آمده در پژوهش     

اس ، بيشترين ميزان فراواني گويه استخراج شده را، مضمون کلي باورهای حاکم بر فكر 

 هاانتخابی حاکم بر فكر فرد، در باورهانقش بيشتر  دهندهنشانفرد تشكيل دادند. اين يافته 

 توانيم آمدهدس بهی هاادهدمفاهيم استخراج شده از  ازجملهی اوس . هایريگميتصمو 

متشكل از زير مفاهيم: آزادی، قدرت، درک متقابل، )ی زوجي رابطهی مربوط به باورهابه 

ي ستينيفمی باورها اعتماد، احترام متقابل، عهدشكن نباش، رازداری و گذش  متقابل.(،

اعتراض به و  و مردمتشكل از زير مفاهيم: تبعيض جنسيتي در قوانين جامعه، برابری زن )

متشكل از: فانتزی رابطه جنسي، باور زندگي با )ی خواستگاری(، عش  و تعل  ورزی وهيش

عش ، نثار عش  کلامي، نثار عش  عملي، نثار عش  هديه دادن، نثار عش  اختصاص وق  و 

و مذهبي بودن( و ديدگاه  قرمزهامتشكل از معنوی بودن، خط )نثار عش  لمسي(، اعتقادات 

 متشكل از: آرامش، دوستي يا همراهي و رشد و تكامل() به ازدواج

ی حاکم بر فكر فرد بخشي از دنيای مطلوب فرد را تشكيل باورها کهنيابا توجه به      

يک دنيای کوچک و شخصي اس  که از گروه کوچكي  و دنيای مطلوب هر فرد دهنديم
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ي به هرکسو  ميناسشيماز تصاوير خاص تشكيل شده اس  که بيش از هر چيز ديگری 

و در تمام طول عمر در  کنديم اشحافظهفاصله کمي از زمان تولدش شروع به خل  آن در 

ی هادادهپي اين اس  که دنيای واقعي خود را با دنيا مطلوب درونش مطاب  کند. با توجه به 

در دنيای مطلوب دختران مجرد  گرفتهشكلی باورهابه دس  آمده در اين پژوهش، نظام 

ي نسب  به دنيای واقعي رواقعيغو  انهيگراآرمانزيادی  تا حد توانيمسال را  33بالای 

يي را برای خود فرد امدهايپ توانديمي رواقعيغو  انهيگراآرمانتحليل کرد که اين محتوای 

به بالا رفتن سن ازدواج اشاره کرد  توانيم امدهايپاين  ازجملهو جامعه در پي داشته باشد 

ي دنيای رواقعيغو  انهيگراآرمانبا محتوای  توانديمکه کمتر فردی  باشديمي از اين که ناش

 مطلوب اين دختران مطابق  پيدا کند.

ی رابطهی مربوط به باورهامربوط به  مفهوم نيپرتكرارتراز بين اين مفاهيم  کهييازآنجا     

 دهندهنشانبود و اين  زير مفاهيم مربوط به آزادی و قدرت نيپرتكرارترزوجي بود و 

اس . اين دختران بر اين باور هستند  شانيزوجاين دختران نسب  به روابط  حساسي  بيشتر

 کهيهنگامرا محدود کند و در پي يافتن زوجي هستند که  شانيهایآزادکه ازدواج نبايد 

 کهنياهای قبلي خود را حفظ کنند و يا ، همچنان آزادیرنديگيمدر کنار او قرار 

تحميل شود. همچنين اين دختران بر اين  هاآنمحدودي  کمي در اين رايطه ی زوجي به 

باور هستند که در زندگي زوجي قدرت بايد به ميزان مساوی در بين زن مرد تقسيم شود و 

 قدرت خانواده باشد. رأسمواف  با اين موضوع بودند که مرد در  هاآنتعداد کمي از 

ی رابطهی اين دختران نسب  به شرايط حاکم در گونهي و اغراق رواقعيغی باورها     

بايد در يک رابطه زوجي موف  تمام زير مفاهيم درک متقابل،  کهنيازوجي منوط به 

نبودن در کنار هم حضور  عهدشكناعتماد، احترام متقابل، رازداری، گذش  متقابل و 

ای مطلوب اين دختران قرا بگيرد که بتواند در چهارچوب دني موردنظرداشته باشند که فرد 

 ي نسب  به دنيای واقعي اس .رواقعيغو  انهيگراآرمانزيادی  تا حد
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ي داشتند. اين ستينيفمی باورهای زوجي، بالاترين تكرار را رابطهی مربوط به باورها بعد از     

ی هاشجنبی هاارزشنظام فكری اين دختران که ناشي از تبليغاات و  ی حاکم برباورها

 را نزد آنان از دس  داده اشيقبلازدواج، جايگاه  ،باشديم هاس ينيفماجتماعي همچاون 

. باشدينم موردقبولشان شدهرفتهيپذتنهاا سابک زنادگي  منزلهبهاس  و همانند سااب  

ی مدرن دختران خواهان حقوق برابری مانند داشتن ح  هاارزشی پذيرش اين جهيدرنت

رزند، دستمزد برابر، ح  پاسپورت برای زنان بعد از ازدواج، ح  طلاق، حضان  ف

تح  زير مفاهيم اعتراض  هاخواستهخواستگاری کردن و ح  ارث مشابه با مردان شدند. اين 

 .اس به شيوه خواستگاری، برابری زن و مرد و تبعيض جنسيتي در قوانين جامعه بيان شد 

داشتن با ديگر افراد، نيازی اس  که در همه انسان ها نياز به احساس تعل  و پيوند عاطفي     

گلاسر در مفهوم سلام  رواني فرد به اهمي  روابط متقابل بين افراد تأکيد د. وجود دار

دارد. به اعتقاد گلاسر، نياز به تعامل با ديگران و داشتن رابطه صميمانه يكي از نيازهايي 

عتقاد گلاسر نداشتن رابطه و پيوند عاطفي يا اس  که باعث صدور رفتار در ما مي شود. به ا

وجود روابط ناخشنود يا رابطه ای که در آن رضايتي وجود ندارد، ريشه اصلي تمام 

مشكلات پايدار روان شناختي در افراد اس . در پژوهش حاضر بعد از بررسي مطالب بيان 

ورزی جمع  شده از سوی دختران مورد مصاحبه، مطالب مرتبط با مفهوم عش  و تعل 

آوری شدند و در زير مفهوم های فانتزی رابطه جنسي، باور زندگي با عش ، نثار عش  

کلامي، نثار عش  عملي، نثار عش  هديه دادن، نثار عش  اختصاص وق  و نثار عش  لمسي 

قرار گرفتند. تعدد اين زير مفاهيم نشان دهنده ريزبيني اين دختران نسب  به مسائل مربوط 

تعل  ورزی اس  که نشانه ی خواسته های آرمان گرايانه و غير واقعي نسب  به به عش  و 

زيرا در دنيای واقعي کمتر اين اتفاق رخ مي دهد که در رابطه ای بدون ؛ دنيای واقعي اس 

يادگيری مهارت های ارتباطي از ابتدا تمام زيرمفاهيم بالا حضور داشته باشند و فرد ممكن 

گي مشترک با کسب تجربه و مهارت تاحدی زير مفاهيم ذکر شده اس  بتواند در طول زند
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در بالا را در خود و رابطه ی زوجي اش ايجاد کند و اين امر نشانه ی دس  نيافتني بودن 

 تصاوير دنيای مطلوب اين دختران در زمينه عش  و تعل  ورزی مي باشد.

زير  3وم اعتقادات با کمترين مفهوم تكرار شده در داده های جمع آوری شده، مفه    

مفهوم معنوی بودن، خط قرمز ها و مذهبي بودن و کمترين زير مفهوم تكرار شده در کل 

محتوای دنيای مطلوب دختران مربوط به زير مفهوم مذهبي بودن مذهبي بودن به اين معنا 

که فرد مقيد به رعاي  ظواهر دين مثل نماز خواندن، روزه گرفتن و غير باشد. بر اساس 

يافته ها مي توان به اين تحليل رسيد که برای اين دختران معنوی بودن فرد مطلوبشان به اين 

معناس  که فرد به خداوند معتقد باشد و اخلاقيات دين را رعاي  کند مثلا از دروغ، غيب ، 

 تهم  پرهيز نمايد و اهل رعاي  حلال و حرام، کمک به ديگران، انساني  و انصاف باشد.

ين بر اساس نتايج به دس  آمده در پژوهش حاضر دومين مضمون کلي که ميزان همچن     

تكرار بيشتری را به خود اختصاص داده اس ، مضمون کلي فرد مطلوب مي باشد. اين 

سال  33مضمون بيان کننده ويژگي های خاص فرد مطلوب مورد نظر دختران مجرد بالای 

مي تواند با  يژگي ها در فردی اس  کهمي باشد که نشان دهنده ی اهمي  حضور اين و

تصاوير دنيای مطلوب دختران مطابق  کند. از جمله مفاهيم استخراج شده از داده های به 

شخصيتي، ويژگي های ظاهری جسماني، الگو -دس  آمده ميتوان به ويژگي های اخلاقي

 های مطلوب، هم کفو بودن خانواده ها و اهمي  تحصيلات اشاره کرد.

ساس خوب نيز امری پيچيده اس ، زيرا همواره دو نوع متفاوت از تصاوير لذت بخش اح     

وجود دارد. يک لذت که ان را خشنودی يا شادماني مي ناميم و به اين معناس  که اگر ناشاد يا 

ناخشنود باشيم، تلاش مي کنيم تا يكي از تصاويری که در بردارنده نزديكي و صميم  شما با 

ا ارضا نماييم. افراد خشنود حداقل عده ای از افرادی را که دوستشان دارند، کسي ديگر اس  ر

ترجمه  2113گلاسر، دارند )اعضای خانواده يا دس  کم يک دوس ، در دنيای مطلوب خود 

(. بر اساس داده های به دس  آمده در پژوهش حاضر يكي از مفاهيمي که مي 1311صاحبي 
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برای اين دختران به ارمغان آورد، مطابق  ويژگي های فرد تواند رضاي  و خشنودی بيشتری را 

 سال اس . 33مورد نظر با تصوير فرد مطلوب دختران مجرد بالای 

پر تكرار ترين ويژگي مورد طلب قرار گرفته از سوی اين دختران در فرد مطلوب      

شخصيتي اس  که نشان دهنده ی اهمي  خصايص اخلاق و -ويژگي های اخلاقي

ي در مقايسه با ويژگي های ظاهری برای اين دختران اس . بر اساس داده های شخصيت

جمع آوری شده مفهوم ويژگي های اخلاقي و شخصيتي شامل زير مفاهيم صداق ، 

مهرباني، فردي ، پرانرژی بودن، کنترل هيجان، اجتماعي بودن، متان ، مسئولي  پذيری، 

گيری، دس  و دلبازی، احترام به خود و وجدان، آداب معاشرت، منطقي بودن در تصميم 

صبور بودن بود و زير مفهوم های مربوط به ويژگي های ظاهری شامل، قد و قيافه، پوشش 

ظاهری و بهداش  فردی اس . در بين زير مفاهيم مربوط به فرد مطلوب، پرتكرار ترين زير 

ظاهر و تناسب قد در مفهوم، زير مفهوم قد و قيافه مي باشد که نشان دهنده اهمي  معيار 

سال اس  که تاکيد زيادی بر دل نشين بودن طرف  33دنيای مطلوب دختران مجرد بالای 

مقابل مخصوصا در نگاه اول داشتند. به نظر مي رسد که اين تصوير ايجاد شده در دنيای 

 مطلوب اين دختران تا حد زيادی با دنيای واقعي فاصله دارد و ميتوان گف  اين خواسته غير

منطقي مي باشد زيرا ممكن اس  فردی در نگاه اول دلنشين به نظر نرسد اما با تعاملات 

بيشتر، آن را فردی دلنشين ببينيم و اين ناشي از تضاد بين تصاوير آلبوم عكس اين دختران 

 از مرد روياهاشان با واقعي  مي باشد.

يای مطلوب افراد مي شود، يكي از عواملي که منجر به شكل گيری آلبوم تصاوير در دن     

الگوهای مطلوب افراد مي باشد. بر اساس داده های جمع آوری شده از دنيای مطلوب 

سال به بالا، بيشترين الگو های مطلوب شكل گرفته در دنيای مطلوب اين  33دختران مجرد 

پيدا دختران را پدران و برادرانشان تشكيل مي دهند به طوری که معمولا اين دختران در پي 

کردن فردی هستند که شبيه به پدر يا برادرانشان باشد. همچنين تعدادی از اين دختران 

الگوی ذهني، رويای زندگي ديگران و يا رويای هنرپيشه را دارند. به نظر مي رسد که يافتن 
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فردی که در تمام جهات مشابه يا مطاب  با الگوی مطلوب ذهني ما باشد تا حد زيادی غير 

 اممكن اس .واقعي و ن

هم کفو بودن خانواده ها  سال، 33از ديگر مفاهيم مورد تاکيد برای دختران مجرد بالای      

و اهمي  تحصيلات مي باشد که به نظر مي رسد اين زير مفاهيم نسب  به ساير زير مفاهيم 

دوم به نسب  از اهمي  ويژه ای برخوردارند و بعد از زير مفهوم قد و قيافه در اولوي  های 

اما در کل اهمي  تحصيلات در بين کل مفاهيم دنيای مطلوب از ؛ و ششم قرار مي گيرند

کمترين تكرار برخوردار مي باشد که شايد ناشي از نگاه تعديل شده اين دختران نسب  به 

بالا بودن تحصيلات فرد مطلوبشان اس  و همچنين نشان از اهمي  ديگر موارد نسب  به 

 ان مي باشد.تحصيلات فرد مقابلش

همچنين بر اساس نتايج به دس  آمده در پژوهش حاضر سومين مضمون کلي که ميزان      

تكرار کمتری را به خود اختصاص داده اس ، مضمون کلي امكانات و منقولات مي باشد. 

اين مضمون بيان کننده چيز هايي اس  که اين افراد دوس  دارند داشته باشند و يا تجربه 

ان دهنده اهمي  دارا بودن اين امكانات توسط فردی اس  که مطلوب آن کنند که نش

هاس . از جمله مفاهيم استخراج شده از داده های به دس  آمده ميتوان به امني  شغلي و 

زير مفهوم، دارايي ها، پرستيژ  3امني  شغلي که شامل  مفهوم تفريح مشترک اشاره کرد.

فاهيمي اس  که از درجه اهمي  نسبتا بالايي برای شغلي و ثبات شغلي مي باشد، يكي از م

 سال برخوردار اس . 33دختران مجرد بالای 

اکثر پژوهش های انجام گرفته که مرتبط يا هم راستا با پژوهش فعلي هستند، هم در       

داخل کشور و هم در خارج از کشور، با نتايج پژوهش حاضر به صورت مستقيم و غير 

(، به اين نتيجه رسيدند که تعداد زيادی 1317سدرپوشان و ناطقي )ند. مستقيم همسويي دار

از دختران نسب  به واقعي  جامعه و موقعي  پسران از نظر شغل و درآمد و تحصيلات و 

موقعي  خانوادگي جنس مخالف دچار نوعي آرمانگرايي يا به قول خودشان سندرم 

( نتايج حاکي 1311وين و يحيي زاده )همچنين در پژوهش فعله گری، پر سيندرلا شده اند.
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از اين اس  که دختران مجرد از يک سو در معرض ارزش های فمنيساتي قارار دارناد از 

طرف ديگر سن  ها، ارزش هايي مغاير و مبني بر ازدواج و تشكيل خانواده را به آن ها 

ن  و ديكته مي کند، به عبارتي مي توان گف  دختران در عرصه ی کشمكش و جدال س

 مدرنيته قرار گرفته اند و با پذيرش ارزش های مدرن، سن ازدواج شان افزايش يافته اس .

نشان دادندکه بي علاقگي و عدم احساس نياز به  (1315غفاريان، اکبری و ميرزايي )     

ازدواج ناشي از بالابودن سطح انتظارات و تجربيات تلخ خود و اطرافيان در ازدواج مي 

نه ساز عدم تمايل به ازدواج در سن مناسب آن شده و از طرف ديگر حماي  باشد که زمي

 ی تحصيل و اشتغال، شرايط برای مجرد ماندن را تشديد کرده اس .برای ادامه

 

 نتیجه گیری

در سالهای اخير با ورود زنان به جامعه در عرصه های مختلف تعاملات اجتماعي و      

و نوع کشش های جنسي نوعي تغيير نگرش پيرامون فرهنگي و البته دخال  رسانه ها 

ازدواج صورت پذيرفته اس ، دختران امروز ديگر حاضر به ازدواج با پسری با شرايط 

سال و بالاتر در زمينه ازدواج طب  پژوهش حاضر  33معمولي نيستند. دنيای مطلوب دختران 

ب همسر مطلوب اس ؟ آيا در بسيار گسترده مي باشد اما آيا آرمانگرايي در ازدواج و انتخا

انتخاب همسر بايد سخ  گير بود؟ دق  در ازدواج و انتخاب همسر امری مطلوب اس  اما 

بايد مراقب بود که دق  به وسواس و ارمانگرايي تبديل نشود. کمال گرايي و رويا پردازی 

زدواج و يال و بالاتر از ا 33در ازدواج مطلوب نيس  به نظر مي رسد خواسته های دختران 

اما واقعا چه چيز واقع گرايانه  از فرد مطلوبشان تا حدی غير منطقي و غيرواقع گرايانه اس ؛

 اس  و چه چيز واقع گرايانه نيس . اين نكته شايد بتواند موضوع را روشن تر کند.

ايلينويز در پيشگفتار کتاب  استاد پژوهشگر روانشناسي دانشگاه 1دکتر هوبارت ماور     

رفتار و کنش را فقط زماني مي توان واقع گرا يا غير واقع  درماني گلاسر مي گويد: واقعي 
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گرا ناميد که پيامد های دور و نزديک آن در نظر گرفته و نتايج آن بررسي شود. اگر درد و 

رنج بعدی عملي بيش از لذت آني آن باشد، آن عمل را مي توان غير واقع گرا ناميد و حال 

عدی عملي بيش از تلاش آني و يا رنج ناشي از آن باشد، مي توان آن را آن که اگر لذت ب

 کاری واقع گرايانه نام نهاد.

سال که مورد پژوهش هستند، همچنين  33بنابراين به نظر مي رسد اگر دختران بالای      

همه افراد جامعه فاصله و شكاف بين دنيای مطلوبشان و واقعي  را با تصميم گيری های 

تر و واقعي تر جايگزين کنند، پيامد های بهتری درياف  خواهند کرد و در مورد  منطقي

 سال پيامد ازدواجي متناسب و تعديل شده با واقعي  خواهد بود. 33دختران مجرد بالای 

 انتخاب نمونه اين مواردی اشاره کرد که توان بهمي حاضر پژوهش های محدودي  از     

 پژوهش همچنين نوع .ديگر شهرهای نه و اصفهان بوده رشه در دختران جمعي  از شده

ديگر  آماری جامعه به نتايج تعميم امكان خاطر همين به و بوده کيقي نوع از شده انجام

 گيرد. انجام احتياط با بايستي

 33 تا 23 سنين در در پسران و دختران مطلوب دنيای انجام مطالعات در جه  بررسي     

 عمي  بررسي و همچنين جوانان ازدواج آسان سازی جه  در کلان یريز برنامه منظور به

 در کيفي و های پژوهش تكرار با جامعه و افراد در ازدواج بحث بر حاکم های باور تر

 و وتغيير مطلوب دنيای زمينه در کيفي و کمي تحقيقات از امكان بهره گيری صورت

 اطلاعات پژوهشها نوع اين ميداني رایاج ماهي  دليل که به ازدواج زمينه در اصلاح باورها

کرد و  استفاده کلان سطح در تحقيقات نتايج از ميتوان بهتر و شد حاصل خواهد بهتری

 غير های خواسته تغيير برای انتخاب نظريه اموزش اثربخشي عنوان با پژوهشي همچنين

 گردد.پيشنهاد مي تر بالا و سال 35 دختران واقعي غير منطقي و
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