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 روش:ازدواج در دختران انجام شد.  تأخیری ، شناسایی پدیدهباهدفپژوهش حاضر  هدف:

ای بود. جامعه پژوهش را دختران مجرد باالی روش انجام پژوهش، کیفی و از نوع نظریه زمینه

 نفر 23 کنندگانشرکتنظری انجام شد. تعداد  صورتبهگیری نمونهتشکیل دادند.  سال 30

ها بر اساس روش داده وتحلیلیهتجزابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. روند  بود و

انتهای مراحل کدگذاری، مدل نهایی پژوهش ارائه  در (، انجام شد.2006چارمز )ساختارگرای 

در ازدواج عبارت بودند از: داشتن خانواده ضد  تأخیرنتایج، نشان داد که علل  :هایافتهشد. 

این  گیریتجرد. چگونگی شکلمشوق ی و زندگی در جامعه طلب یتفردازدواج، شخصیت 

رد و تج یلگرتسههای های غلط مرتبط به ازدواج، ویژگیبرداشتعوامل حاوی سه فرآیند بود؛ 

در ازدواج منجر به ایجاد آثاری شده است  تأخیرزوجیت طلبی.  یکنندهیفتضعمواجهه با افراد 

موفقیت در ابعاد مختلف و نارضایتی از وضعیت  کسب از تجارب هیجانی منفی، اندعبارتکه 

ه کنار آمد تأخیردرونی و بیرونی با این های انطباقیدختران مجرد به شیوه یتدرنهاموجود. 

در  تأخیری توان چنین استنباط کرد که پدیدهها مییافته با توجه به :گیرییجهنتبودند. 

ای را به دنبال دهد و با خود تبعات آزاردهندهتحت علل و فرآیندهای خاصی رخ می ازدواج

بنابراین تغییراتی در سازماندهی الگوهای اجتماعی و خانوادگی و شخصیتی افراد را ؛ دارد

احی مشاوران و روانشناسان جهت تدوین و طر مورداستفادهتواند میاین مطالعه طلبد. می

 حوزه قرار بگیرد. یندر اجامعه و مشکالت  یهاارزش بامحتوای متناسب 

  دختران مجرد ازدواج، در ریتأخازدواج،  :هادواژهیلک
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 مقدمه

از دیرباز پدیدۀ ازدواج و تشکیل خانواده توجه اندیشمندان گوناگون را به خود جلب کرده است و آن را 

ازدواج عامل تشکیل خانواده و تکثیر و بقای  (.2015کودو، ) اندنظر گرفتهعنوان نوعی واحد تولیدی در به

باشد. این های مهم و سرنوشت سازر هر فرد مییکی از انتخاب و ؛(1394نقیبی و حمیدی، ) انساننسل 

 ستاگردد که در تکامل ابعاد درونی و شخصیتی انسان مهم انتخاب یکی از فرایندهای رشدی محسوب می

است. های چشمگیری در سن ازدواج رخ دادهاما از سوی دیگر در دو سدۀ اخیر، دگرگونی ؛(2017آدامزایاک،)

برد و ی گذار از سنت به مدرنیته به سر میدر مرحله توسعهدرحالایران همچون دیگر کشورهای 

مسرگزینی را از سر های اجتماعی، همچون ازدواج و های را در همۀ پدیدههای اجتماعی گستردهدگرگونی

ته خجس) باشندکه زنان و مردان نگرش نوینی به ازدواج داشته  است شدهو این تغییرات موجب گذراند می

 یبسیار عوامل و نیست علتی تک امری دیگر این است که ازدواج توجهقابل(. نکته 1396، همکارانمهر و 

 از اریبسی نوسازی، و تجدد عناصر ورود و ایران در مدرنیته تجربه به توجه با. تأثیرگذارند تصمیم این بر

 فرهنگ یک به ازدواج در تأخیر و تجرد امروزه و است قرارگرفته تأثیر تحت ازدواج ازجمله زندگی وجوه

 اوضاع لیلد به. است گردیده بعدی هاینسل در پدیده این بازتولید سبب مسئله این خود و است شدهتبدیل

 امر این آوری، فرزند و ازدواج برای آنان محدودیت و دختران ویژهبه بودن آسیب معرض در و ایران فرهنگی

دختران  (.1397،مهربان گری، ستار، فعله) باشد داشته پی در آنان برای بسیاری مشکالت و هاآسیب تواندمی

ها بخشی همچون فمینیستهای اجتماعی رهاییهای جنبشمجرد همچنین، در معرض تبلیغات و ارزش

بک تنها س یمنزلهبهو همانند سابق  است دادهازدستاش را نزد آنان ، ازدواج جایگاه قبلیدرنتیجهقرار دارند. 

دانند، اما از یا اشتغال مییر تحصیالت نیست و آن را مانع پیشرفت فردی نظ موردقبول شدهپذیرفتهزندگی 

وانگ و ) دارندقرار  موقعبهی سنتی برای ازدواج و جامعه خانوادههای و ارزش فشارهاتحتطرف دیگر هم 

 (.1398؛ باقری، مداحی خواجکی،2013ابات، 

ای روبرو میانگین سن ازدواج با تحول عمده دهد کهدر ازدواج است و نشان می تأخیرگر تأیید آمارها بیان

هزار جوان در سن ازدواج و مجرد در  800میلیون و  9شده است. آخرین آمارهای جمعیتی نشان دادند 

و مجرد قطعی محسوب  اندنکردهازدواجسالگی  50هزار نفر از جمعیت کشور تا  220و  وجود داردکشور 

 پیدایش عامل ازدواج که داشت دور ازنظر در این میان نباید(. 1399شور، ک احوالثبتسازمان ) شوندمی

 را آوری فرزند ازجمله دیگری هایتأخیر و مختلف هایپیام خود دنبال به ازدواج در تأخیر و است خانواده

 مادرزادی نارسایی والدین و فرزندان بین در نسلی شکاف بروز موجب خود این که ؛داشت خواهد دنبال به

 متریک فرصت زنان فیزیولوژیک، نیز هایمؤلفه لحاظ به .شد خواهد آن نظایر و مادر سن بودن باال دلیل به

اجتماعی، این وضعیت  عرف لحاظ . همچنین بهشودمی شروع زودتر هاآن یائسگی دوره و دارند باروری برای

 داشتن نظر در با و شودمی زنان بین در ازدواج در تأخیر گونه مسئله هایسویه ترسریع بروز به منجر

 در و شودمی داده نسبت بازمانده ازدواج از دختران به هابرچسب انواع غالبا  ما،  جامعه فرهنگی مختصات

(. از سویی دیگر مجرد ماندن ممکن 1396،کیانی گری،پروین، فعله) گیرندقرار می منفی هایقضاوت معرض

ی پذیری جنسعصبی و شیوع افسردگی، اختالالت رفتاری و آسیبها و فشارهای است به افزایش اضطراب

ی تشکیل خانواده کم و دخترانی که به سنین باال بیانجامد و با سپری شدن دوران شاد زندگی انگیزه
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نکته ؛ (2020همکاران،و لی ؛ 1397)زارعان، اند را از دسترسی به تشکیل خانواده مأیوس کندرسیده

 نگرانی و ترس با را جوانان ازدواج نیز اجتماعی و اقتصادی خانوادگی، مسائلدیگر این است که  توجهقابل

 و احتمالی طالق به کنند فکر ازدواج درون محبت و عشق به اینکهاز  افراد بیشتر از است. خیلی کرده همراه

 را ازدواج جوانان از ایعده ترسند،می همیشگی تعهد از هاخیلی کنند.می فکر آن از ناشی عذاب و رنج

 را هاآن عملی الگوهای و هانقش شدن مادر و پدر یا و شوهر و زن کنندمی فکر و پندارندمی محدودیت

  (.1395و همکاران، )حسینیشوندمی ازدواج از وحشت دچار و دهدمی تغییر

است.  قرارگرفتهپژوهشی  موردتوجهو مطالب فوق این متغیر از ابعاد گوناگون  با توجه به اهمیت ازدواج

گیری صمیمبا عنوان بررسی فرآیند ت در پژوهشی (،2019) سپتیانینگسو  هیدا، نورینگتیاسسای فدیله،

زدواج، که به تعویق انداختن ا اندیافتدستازدواج در زنان در مرحله اولیه بزرگسالی، به این نتایج  تأخیربرای 

 وتحلیلتجزیهو  گیری است که شامل شناسایی مسئله، جستجوی اطالعاتمربوط به شکلی از مراحل تصمیم

و ارزیابی نتایج  گزینه جایگزین، اجرای تصمیمات، نظارتگذاری جایگزین، انتخاب ها، اعمال سیاستداده

و عوامل  گیری همچنین تحت تأثیر عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، عوامل شخصیو تصمیم اجرا است

، به لتحلی فرانیز در یک  (2017)تائو گردد.گیری آنان به ازدواج منجر نمیروانی است اما نهایت تصمیم

نشان  2013تا  1995های مقاالت ازدواج دختران چینی پرداخت. بررسیدر  تأخیربررسی متغیرهای علل 

و فرار از  والدین وابستگی به های مالی، تحصیالت باال،داد که متغیرهایی مانند اشتغال، دغدغه

نشان  (،2015)و الگریا پژوهش دارگوت، بلودی ازدواج است.در  تأخیرترین دالیل پذیری از مهممسئولیت

نفس، و محیط خانواده بر عزت گیرندو عاطفی خود را از محیط خانواده می داد، افراد الگوهای شناختی رفتاری

 هالکوالتحقیقات  عالوهبهگذارد. می تأثیرختلف افراد به مسائل م فردی بینو رفتارهای  هاانتظارات، نگرش

های فرزندان در سن ازدواج های روانی خانواده باعث کاهش پریشانیاست که حمایت این از، حاکی (2019)

های گردد. در مقابل پژوهشمشترک فرزندان می وزندگی امر موجب تسهیل فرایند ازدواج این و شودمی

شود؛ والدین موجب بدبینی فرزندان به موضوع ازدواج می نشان دادند، ناسازگاری( 2019) همکاران و بیهان

نیز ( 2018زنند. هیماوان، بامبلینگ و ادیریپولیژ )در دوران بزرگسالی از ازدواج سرباز می هاآن کهطوریبه

کنند تا با هنجارهای اجتماعی مطابقت پیدا کنند، بنابراین در مطالعات خویش بیان کردند افراد ازدواج می

 باشد.افزایش افرادی که تمایلی به ازدواج ندارند نتیجه تغییر هنجارهای جامعه می

را  تواند جایگاه آنکس نمیآید و هیچمی حساببهای حیاتی و اساسی ازدواج و تشکیل خانواده اساسا  پدیده

نسان انکار کند. افزون بر این جایگاه، ازدواج و تشکیل خانواده در فرهنگ ایران در حیات فردی و اجتماعی ا

ای مقدس اسالمی، ازدواج پدیدهای دارد. در ایران های گوناگون اهمیت و جایگاه ویژهاسالمی هم از جنبه

 سادگیبهد، نه راحتی از کنار آن گذشت و آن را نادیده انگاشت و به تجرد ادامه داتوان بهاست که نه می

نی بنابراین، هرگونه دگرگو ؛شده را با طالق به نابودی کشاندگرفته و خانوادۀ تشکیلتوان ازدواج شکلمی

ای های این پدیدۀ مهم و اثرگذار ممکن است به مسئلهها و جنبهاساسی و بنیادی در هریک از زمینه

گران پردازان و پژوهشد و باید اندیشمندان و نظریهشناختی در جامعۀ انسانی تبدیل شوشناختی یا جامعهروان

بیابند. یکی از موضوعات مهمی  هاآنرا بررسی کنند و راهکارهایی برای حل  هاآندقت های گوناگون بهرشته

خصوص جوانان به ازدواج و گذارد، نوع نگرش افراد، بهکه تأثیر چشمگیری در اصل وقوع یا چگونگی آن می
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 ایران درهای اخیر هایی که در سالآنان در سن ازدواج است. در ادامه به برخی از پژوهشچگونگی عملکرد 

 شود. میاند اشاره موضوع پرداخته این به

های (، در پژوهش خود نشان دادند عواملی مانند، تحصیالت و بازاندیشی فرصت1398) همکارانباقری و 

منفی(، ترس از طالق، اعتماد خاطرات ) دیگرانوی شکست رابطه با دیگری مهم، واکا تجربهفردگرایانه، 

ناپذیری و متعهد نبودن مردان، محدودیت شغلی و جبر تحصیلی، سرزنش، تحقیر و اعمال فشار بر دختران 

، جهیزیه ناپذیری،های دوران تجرد، دوران رهایی و مسئولیتنظر دختر، انگیزه انگاری نادیدهمجرد، تحکم و 

یان ازدواج در م تأخیرو  بار و درآمد و تمکن مالی، عاملی مهم برای تشکیل خانوادهفرهنگی مشقتبازتولید 

. از اندقرارگرفتهدختران است. در پژوهشی دیگر نتایج نشان داد دختران، در عرصه جدال سنت و مدرنیته 

معه سنتی ایران، این یافته و از طرف دیگر، جاهای مدرن، سن ازدواجشان افزایشطرفی با پذیرش ارزش

تابد و همین امر سبب بروز مشکالتی برای دختران و تجربه فشارهای تحوالت فرهنگی و ارزشی را برنمی

، زاده امامعلی (. شکوری، نقدی،1396پروین و همکاران، ) است شدهازدواجشان  تأخیراجتماعی به سبب 

د که نگرانی افراد از داشتن ازدواج ناموفق، (، نیز در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتن1397) رحیمی

فرصت باالی ازدواج، لذت از مجردی، معاشرت با جنس مخالف، داشتن انتظارات -اعتقاد به وجود هزینه

 گرایانه از ازدواج و نوع نگرش به ازدواج از عوامل مرتبط با تجرد جوانان شده است.آرمان

های مهم در ازدواج دختران جوان یکی از شیوه تأخیرمؤثر در رسد کشف علل و عوامل به نظر می روازاین

بنابراین جهت تعدیل و پیشگیری از عود  ؛پیش از ازدواج است هایآموزشمسیر تدوین الگوی مشاوره و 

مسئله  این کهازآنجاییباشد. عالوه بر این ای الزم میمسائل، نیاز به بازنگری کلی مباحث فرهنگی و رسانه

کیفی بوده است و از  هایپژوهشدر قالب  شدهانجام هایپژوهشسته به فرهنگ است و اکثر بسیار واب

و  ، پژوهش کیفی حاضر بر آن است تا به کشف عللروازاینپایینی برخوردار است، بنابراین  پذیریتعمیم

 این بهازدواج در دختران  تأخیرل علل ارائه مدازدواج دختران در شهر اصفهان بپردازد و با در تاخیرعوامل 

 تأخیرعوامل منجر به  این چگونه شود؟ازدواج دختران میدر  تأخیرپاسخ بدهد که چه عواملی باعث  سؤاالت

داشته و شیوه انطباقی  هاآنازدواج دختران چه آثاری در زندگی  در تأخیر؟ و است شدهازدواج دختران در 

 بوده است؟ آنچهدختران با 

 

 روش پژوهش 

 ای، دارایی زمینهای استفاده شد. نظریهی زمینهاز نظریه آن اجرایپژوهش حاضر از نوع کیفی بود و جهت 

ها، تمام ها جهت انجام تحقیق کیفی است. در پژوهش حاضر، بعد از ثبت مصاحبهای از تکنیکمجموعه

گذاری شد. سپس شناسایی و نام هاآن، بارها مرور و بررسی شدند و الگوهای مشترک در بین هامصاحبه

( تحلیل شدند. 2006) چارمزروش ساختارگرای  اساس بردر ازدواج دختران  تأخیرتبیین بررسی علل  باهدف

 کنندگانشرکتسال در شهر اصفهان تشکیل دادند.  30جامعه پژوهش حاضر را دختران مجرد باالتر از سن 

شمول انتخاب شدند.  هایو بر اساس مالک گیری نظریداوطلبانه و از طریق نمونه صورتبهدر این پژوهش 

سال که شرایط ورود به پژوهش را داشتند دعوت به عمل آمد که در مصاحبه  30از بین دختران مجرد باالی 

تجربه  نداشتن .2 سالباالی سی  دختران .1ژوهش شامل: های ورود به پباشند. مالک حضورداشتهتحقیق 
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 .1های خروج نمونه شامل: و بیان تجارب خود، بود. مالک به شرکت داوطلبانه در پژوهش تمایل .3 طالق

 مواد مخدر بود.  سوءمصرف .4. سابقه ازدواج 3 جسمانی معلولیت .2 شدیدجسمانی  یا و روانی بیماری

د است گیری هدفمنگیری نظری شبیه نمونهگیری متوقف شد. نمونهی اشباع نمونهرسیدن به نقطه پس از

پژوهش انتخاب  ژهیمربوط به سؤال و شدهمشخصاز قبل  یارهایبر اساس مع کنندهشرکت هایگروهکه 

 یمولد را برا اریبس یهافعال نمونه صورتبهروش  نیپژوهشگر در ا(. 2007،نزیکالی واونوگبوز) شوندمی

آوری اطالعات از افراد جمع ازجملههمزمان با مراحل پژوهش  و ؛کندمیپاسخ به سؤال پژوهش انتخاب 

 ماتیصمت گیرینمونهدر این نوع . گیردمیانجام  هاتم نییو تع یمفهوم بندیدستهاولیه، تحلیل این اطالعات 

(. 2012باسل و کنون،) هستندشود، کدام  آوریجمع یستیکه با هایدادهمقدار و نوع  کندمیمشخص ی، بعد

 بعدازآنو  یافتادامه  هاتمو  هادستهاطالعات تا زمان اشباع همه  آوریجمعو  گیرینمونهدر این پژوهش 

و  هادادهاز ادغام  یریتفس هاینظریهساختن  ازمندین ینظر گیرینمونهشد.  اضافهی گریتم د ایدسته و 

 ،یابدمیتکامل  یتئور کهزمآنهم. پژوهشگر باشدمی هینظر نیو ساختن ا شیآزما یبرا دیانتخاب نمونه جد

 یبرا یاصل ی. استراتژباشدمیاساس انتخاب موارد  ندهیعالقه فزا درواقع. کندمیرا انتخاب  هانمونه

 ارددکاربرد  زین باشدمی ریتفس ازمندیکه ن یفیک گرید یها درروش ی، ولباشدمیگراندد  هایپژوهش

 ساختاریافته نیمهسال مصاحبه  30دختران مجرد باالی  از نفر 23 پژوهش با  این دربنابراین  ؛(2004تاکت،)

 انجام شد. 

 های پیگیرانههمراه با سؤال پاسخ بازهای ، شامل پرسشساختاریافته نیمهدر این پژوهش از فرم مصاحبه 

زمان ازدواج دختران مجرد استفاده شد. مدتدر  تأخیر کنندگان برای بررسی عللبرای تشویق شرکت

مصاحبه، ادبیات پژوهش مرور شد و با  سؤاالتدقیقه بود. برای تدوین  60-45میانگین  طوربهها مصاحبه

کلی و با موضوع داستان تجرد  سؤاالتدر قالبی منسجم طراحی شد. مصاحبه با  سؤاالتمشورت اساتید 

 رتجزئی هایسؤالم سر قصه تجرد شما و اینکه چطور شد تا حاال ازدواج نکردید؟( در ادامه بری) شدشروع 

ویژگی دوران کودکی شما چی بوده؟  ترینمهمدر کودکی چه شخصیتی داشتید و ) شدپرسیده  تریعمیقو 

 انندمشگرانه کاو سؤاالتگرفته بود؟( در طول پژوهش از  تأثیرنظرت راجع به جنس مخالف چی بود؟ از کجا 

نگذاشته بود؟ به نظرت تو این دوران اگر شرایط چطور  تأثیریتوی دیدگاه شما نسبت به ازدواج  مسئلهاین )

یابی به اطالعات مفیدتر استفاده شد. ؟( جهت دستبود شدهانجامبود و چه چیزی متفاوت بود ازدواجت 

-دگان بستگی داشت و برای همه شرکتکننبه فرایند مصاحبه و پاسخ هر یک از شرکت سؤاالتترتیب 

و بالفاصله پس از ضبط کلمه به کلمه  صورت دیجیتالی ضبطها بهکنندگان یکسان نبود.  همه مصاحبه

جهت رفع هرگونه ابهام  هاکنندهشرکتها توسط نوشتهها با مرور دستمقبولیت داده نوشته شدند. از روش

ها نیز برای باال بردن اعتبار استفاده شد. قابلیت تعیین تأیید نیز با شد. از اشباع دادهها استفاده در کدگذاری

بندی ها، کدها، دستهطرفی محقق، توافق اعضاء روی مصاحبهو با رعایت بی هاآوری سیستماتیک دادهجمع

 بوده کنندگانشرکتمحقق برداشت نموده با آنچه که منظور  آنچهات برای مقایسه بین و طبق کدهای مشابه

و اساتید  علمیهیئتها توسط دو نفر از اعضای یافته ، استفاده شد. همچنین عالوه بر پژوهشگر اصلی،است

 مطالعهو  تفاده از نظرات همکاراننویسی، اسبا نسخه هایافته ثبات. قرارگرفته تائیدو  موردبررسیمتخصص 

 تقیمهای مسقولکنندگان متفاوت، ارائه نقلو قابلیت انتقال از طریق مصاحبه با مشارکت هاکل داده مجدد
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تحلیل  اساس بر( و سپس نظریه 1390و نوشادی،  )ایمانپذیر گردیدها امکانو تبیین غنی داده هاو مثال

 ها استخراج شد. داده

 (، در سه مرحله2006) چارمزها بر اساس روش ساختارگرای داده وتحلیلتجزیهاین پژوهش با روش 

 یدنیباز، فرا یکدگذارمرحله نخست شامل کدگذاری باز بود؛ . شد انجام یو انتخاب یباز، محور کدگذاری

 هاآناد و ابع هاویژگیو  شدهشناسایی میمفاه ،یدیهر نکته کل یآن، پس از احصا قیاست که از طر یلیتحل

اختصاص داده  هادادهمختلف  هایبخشمناسب به  یکار، ابتدا رمزها نی. در اشوندمیکشف  هادرداده

است که مشتمل بر روند  یندیو آن فرا شودمی بندیدسته هامقولهرمزها در قالب  نیا درنهایتو  شودمی

، بلکه شودمیختم  هامقولهبه کشف  تنهانهبوده و  هاداده پردازیمفهومکردن و  سهیخرد کردن، مقا

 شودمی دهیباز نام روازاین یمرحله از کدگذار نیا(. 2001 ،یل) کندمیروشن  زیرا ن هاآنو ابعاد  اتیخصوص

دف از . هستیکدها قائل ن نییدر تع یتیپرداخته و محدود میمفاه گذاریاسمباز به  یبا ذهن هشگرکه پژو

با توجه به  میکوچک است. مفاه یمفهوم یبه اجزا شدهآوریجمع هایدادهمجموعه  هیباز تجز یکدگذار

ن کرد عیاستخراج شوند. تقط پاراگراف کیاز  ایجمله و  کیپژوهشگر، ممکن است از  یرو شیپ هایمتن

 رودمیبه شمار  هاداده زیگام در امر آنال نینخست م،یدر قالب اختصاص دادن مفاه اهدادهو برچسب زدن به 

 میاز مفاه یو مهارت است تا بتوان با خلق و اختصاص انواع ییتوانا یاز نوع یکار مستلزم برخوردار نیاما ا

 نیا شد. الزمه قیرفتن تحق راههیو به ب یکرد و مانع از سردرگم یریوگجل هاآنو کثرت نامطلوب  یاز فراوان

 کی کار در قالب نیمتن است. ا بافاصلهو  چندباره ینیمشترک و بازب هایداده انیکار ارتباط برقرار کردن م

 دیفم و ییایگو ان،یم نی. در اگرددمی بندیمقولهشده و  پردازیمفهوم ،ایمقایسهبه شکل  یدائم ندیفرا

 هاولهمق. کندمیرا فراهم  بندیمقولهارتقا و ورود به مرحله  نهیبودن هر مفهوم و ارتباط مناسب آن با متن، زم

ردن که از خرد ک میمفاه عالوهبهاست.  شتریب هاآن تیبودن و جامع یانتزاع یژگیهستند که و یمیمفاه زین

من ض بایستمیکه  شوندمیبرخوردار  یوالنط رستفه کیاز  ،آیدمیمتن به دست  هیاول پردازیمفهومو 

اصل  مقوله که در کیو ابعاد  اتیساخته شوند تا کشف خصوص یشتریبا اشراف ب هاآنمشابه،  میادغام مفاه

در این  .(2005 ،کرسول) بیفتددارد اتفاق  انیمحقق بن هاییادداشت ای عی، مشاهدات و وقاهامصاحبهبر 

 و نیباز، به ظهور مضام یمداوم در کدگذار سهیبا استفاده از روش مقا هایافته لیتحل روندپژوهش نیز 

 هامقوله نیو با شناخت ابعاد متفاوت ا شد نییتب هاآن نیارتباط ب تیفیشد، ک یمنته واصلی یمقوالت محور

زم مستل« هامصاحبه» ای هامشاهده زی. آنالگردیدفراهم  یمحور رمزگذاری، امکان هاآن انیارتباط م تیفیو ک

 یروش ،یحداکثر وتحلیلتجزیهتوجه و  ازنظر روش نیو گاه کلمات متن است. ا هاعبارتهمه  قیدق یبررس

ر را د اییافتهنظام یلیو روش تحل است نو بوده هایایده دیاجرا و اهتمام فراوان در تول باقابلیتو  دیمف

را  نهیو زم دهدمیکند، ارائه  جادیا هاآن نیتطابق را ب نیکه بهتر یعوامل و انتخاب استراتژ نیا ییاشناس

 سازندمیمطالعات انسان فراهم  یدر قلمرو ویژهبهو بهتر در عرصه پژوهش  شتریدرک و مداخله ب یبرا

 (.2013 ،اینگوارد)

و  شدهانجامباز  یبه دنبال کدگذار یمرحله از کدگذار نیا ی بود.محور یکدگذارمرحله بعدی پژوهش 

، گنیگولد) است یاصل هایمقوله، تحت عنوان هادادهخالصه کردن  ایو  هامقولهبه  میمفاه لیتبد ندیفرا

 با یطبقات فرع انیم دنیطبقات و ارتباط بخش انیرابطه م صیتشخ یمرحله، محقق در پ نیدر ا(. 2002
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از آن است که  یآن ناش یبرا یهر طبقه است و اطالق و اختصاص عنوان محور هایمشخصهو کشف  یاصل

 یمرحله محقق برا نیدر ا(. 2001 ،یل) کندمی دایمقوله تحقق پ کیحول محور  ،یمرحله از کدگذار نیا

 یوابا محت ی، کدهاهاداده متن چندباره یو بازخوان ینیکار کند، ضمن بازب یکمتر یبتواند با کدها کهآن

 هیاول هایمفهومکه از  یمفهوم مشترک ایرمز، کد  یر در لوابا نیرا ا هاآنو  کندمیمشترک را در هم ادغام 

از حالت باز  پردازیمفهوم ،یمرحله از کدگذار نیا در(. 2015 ،بریکز و مایلز) کندمیاست ادغام  ترانتزاعی

 شودمیمشخص  هادادهدر مجموعه  یاصل یو محورها گیردمیبه خود  تراختصاصی یفاصله گرفته و حالت

 ریهر مقوله با ز انیارتباط م واقعبه. شودمی یمحورها سامانده نیهم حول هم یکدگذار یو گام بعد

 هستند که بر یمفهوم هاییبرچسب میمفاه یعنی ؛گیردمیصورت  یمحور یاردر مرحله کدگذ هایشمقوله

  (.1990 ن،یکورب و استراوس؛ 2005)کرسول،  کنندمی دایمجزا اختصاص پ هایپدیده گریو د عیحوادث، وقا

ا، همرحله بعدی پژوهش تحت عنوان کدگذاری انتخابی انجام گردید. این مرحله شامل فرایند پاالیش مقوله

(. در 2001؛ لی،1998استراوس و کوربین،) استو نیز پیوند دادن مقوالت به یکدیگر  هاآن سازییکپارچه

 دنیرس دنی، فراهامقوله نیارتباط ب نییو تب عیضمن تجم بایستمی ،یگذاراین مرحله از فرایند کدگذاری 

 کی ،یمقوله مرکز کیحول  هامقولهکرده، با در کنار هم قرار دادن  ییمدلل آن را نها انیو ب یتئور کیبه 

 هاستمقولهو بهبود  سازییکپارچهاز  یمهم اریبخش بس ،یطرح شود. مقوله محور مندنظامو  کیتئور تیروا

خود از روش نوشتن  هایتحلیلو خالص کردن  سازییکپارچه منظوربه یانتخاب یدر کدگذار(. 2001 ،یل)

 ی. محقق در کدگذارشودمیاستفاده  یبه طبقه مرکز دررسیدننمودارها  میگاه از ترس ،یداستان اصل

ن آ مندنظام یکرده، به حالت انتخابرا  یمقوله محور ،یقبل یمراحل کدگذار هاییافتهضمن اخذ  ،یانتخاب

دارند  ازین شتریرا که به توسعه ب هاییمقولهو  کندمیو آن روابط را اثبات  دهدمیارتباط  هامقوله گریرا به د

 (.2001 ،یل؛ 1990 ن،ی)استراوس و کورپ کندمی لیهم تکم

 

 هایافته

و انحراف  69/36 باها برابر کنندهزن بود. میانگین سن شرکت کنندگانشرکتدر این پژوهش جنسیت همه 

نفر دارای مدرک دکتری  2و  لیسانسفوقنفر دارای مدرک  8نفر دارای مدرک لیسانس،  13بود.  33/4معیار 

 نفر بیکار بودند. 1نفر شاغل و  22بودند. 

تحلیل  بوده است؟ازدواج دختران چه عواملی درتاخیرعلل  بااینکهاول پژوهش مبنی  سؤالدر پاسخ به 

تحلیل وطبقه اصلی بود. با توجه به تجزیه 3و  محوری کد 14، کدباز 64شناسایی  هاکنندهمشارکتتجارب 

سه علت اصلی داشتن خانواده ضد ازدواج، شخصیت فردیت طلب و جامعه مشوق  ،شدهانجامهای مصاحبه

 نشان داده شد. 1جدول  ازدواج دختران شناسایی شدند که در تأخیرتجرد در 
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 ازدواج دختران مجرددرتاخیردالیل و کدهای اولیه  : طبقات اصلی، کدهای باز1جدول 
طبقه 

 اصلی

 کدبندی باز کدبندی محوری

ف
دی

ر
 

داشتن 

ضد  خانواده

 ازدواج

مناسب  یعدم ارائه الگو

ارتباط با همسر توسط 

 نیوالد

در زیر سستم والدینی/نشت مشکالت ارتباط جنسی والدین وجود اختالف 

های ارتباطی پدر و مادر با بستگان همسرم/ به فرزندان/ضعف مهارت

 باهملجبازی پدر و مادر 

1 

مانع  یخانوادگ یباورها

 ازدواج

باور به ادامه تحصیل مقدم بر ازدواج/ باور به فرزندان متعلق به پدر و مادر 

 در انتخاب داماد یریگسختفی مادر به ازدواج/هستند/ باورهای من

2 

با  نمیناا یدلبستگ سبک

 پدر

/ نداشتن پدر/ کنندهناتوانپدر نماد ایجاد ترس و دلهره/ پدر بیمار روانی 

 ناتوانی پدر در مدیریت اقتصادی خانواده

3 

با  نمیناا یدلبستگ سبک

 مادر

 عالقهیببه سایر فرزندان و  مندعالقهناتوانی مادر در مدیریت روزمره/ مادر 

 به این دختر/ مادر ایرادگیر افراطی/ ازدواج مجدد مادر

4 

ازدواج  یموانع ماد وجود

 در خانواده

 5 نداشتن مسکن مناسب/ نداشتن تمکن مالی

به ازدواج/ طالق و جدایی خواهر/ طالق و  میلیب تربزرگوجود خواهر  ازدواج یانسان موانع

جدایی برادر / حضور مردان سببی خشن در فامیل/ ازدواج پردردسر 

 مندی خانواده برای ازدواج فرزندانهمشیرها/ عدم دغدغه

6 

 شخصیت

 طلب یتفرد

باورهای منفی ضد زوج 

 طلبی
 و رآورنجبه  باور/ مردها بدند نکهیبه ا باور/زن و مرد برابرند نکهیباور به ا

 است تیازدواج محدود نکهیبه ا باورازدواج/  بودن سخت
7 

انتظارات سردرگم از 

 ازدواج

 یروشن برا اریمع نداشتن/ کم امکانات یخواستگارها رفتنینپذ

/ ارتباط مردان شنهاداتیدر برخورد با پ یهدفمند عدم/ ینیهمسرگز

 یگر سهیمقا هیروح داشتن

8 

عدم آشنایی با مدیریت 

 مسیر ازدواج

 یهامهارتارتباطی با مردان/ نداشتن  یهامهارتترس از ازدواج/ نداشتن 

 شناخت هایمهارت عاطفی/ نداشتن کلمات از استفاده در زنانگی/ ناتوانی

 مردان

9 

حضور عوامل منفی برای 

 انگیزش ازدواج

بخش برای ازدواج/ اختالفات زناشویی همشیرها / داشتن نبود شخص انگیزه

 / نداشتنپسردوست کنندهمنع/ داشتن دوستان پسردوستدوستانی با 

 والدین کاهنده اضطراب ازدواج

10 

های شخصیتی ویژگی

 مخل ازدواج

 یرکااهمال/ بدبینی به مردها/ یطلبتوجهگرایی/ نداشتن جراتمندی/ کمال

حقارت در مقابل خواستگار/ ترس از نه شنیدن/ عدم در زندگی/ احساس 

 به ازدواج/ ترس از ازدواج میلییبمندی نسبت به ازدواج/ دغدغه
 

11 

 در زندگی

 جامعه

 تجرد مشوق

 یاجتماع هاییتاولو

 مانع ازدواج
پذیرش روابط قبل ازدواج در جامعه/افزایش اهمیت ادامه تحصیل به ازدواج/ 

 ازدواج بیش از همسرگزینیافزایش اهمیت تشریفات 
12 

ضد  یاجتماع یباورها

 دختران نیازدواج در ب

باور به اینکه زن دارای شغل نیازی به همسر ندارد/ باور به اینکه اکثر مردان 

کنند/ باور به اینکه تنها راه رسیدن به رضایت ازدواج نیست/ باور خیانت می

 مخالف نیستبه اینکه ازدواج تنها راه ارتباط با جنس 

13 

ضعف راوی گری 

 اجتماعی

مواجهه با خواستگار /متأهلمواجهه با خواستگار /مواجهه با خواستگار معتاد

 اندک یخواستگارهاشدن به  یمعرف/ماریبا خواستگار ب مواجهه/داریناپا

14 
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 طبقه اول: خانواده ضد ازدواج

 ضدهای بود. منظور از خانواده هاآن ازدواج ضدداشتن خانواده ازدواج دختران، درتاخیریکی از عوامل اصلی 

رغم نزدیک شدن سن و علی کنندهایی هستند که شرایط را برای ازدواج فرزندان فراهم نمی، خانوادهازدواج

-های الزم را رعایت نمیو قاعده سازندرشدی فرزندان به سن ازدواج موقعیت ازدواج فرزندان را فراهم نمی

و  خودآگاه صورتبهگیرانه، و معیارهای سخت فرزندان به خود کردن وابسته ،کم دوراندیشیو با  کنند

بیان (12)شوندهنمونه مصاحبه عنوانبهکنند. ناخودآگاه شرایط ازدواج را برای فرزندانشان سخت می

این طبقه به کدهای محوری: ."پاس نشه نکن  بابام بودیم که  هایچکما همیشه تو اون دوران نگران "ند:کمی

عدم ارائه الگوی مناسب ارتباط با همسر توسط والدین، باورهای خانوادگی مانع ازدواج، سبک دلبستگی 

واج در خانواده و موانع انسانی ازدواج موانع  مادی ازد وجود دلبستگی ناایمن با مادر، سبک ناایمن با پدر،

 تأثیردعواهایی که بین مامان و بابا بود. ”شرح داد: گونهاین(10) شوندهنمونه مصاحبه عنوانبهاشاره دارد. 

و ترس جدا شدن پدر و مادرم را داشتم و ذهنم خیلی درگیر این  شدممیمنفی داشت و خیلی ناراحت 

ز کنند نیمیدیگران از تجربه ازدواجشان بیان  یا والدینکه  هاییروایتباورهای خانوادگی و  "موضوع بود.

در خصوص  (18) شوندهمصاحبه تصویر ایده آل از ازدواج داشته باشد. گیریشکلدر تواند نقش مهمی می

. این "ث شد از ازدواج بترسممامانم باع هایالعملعکس”باورهای منفی مادر نسبت به ازدواج بیان کرد:

مادی و انسانی نیز  موانع .در ازدواج باشد تأخیردر  مؤثریتواند عامل میبا ایجاد ترس  شدهبیانتجارب 

خواستگاری هم  "( بیان کرد:9شونده )مصاحبه .است ازدواج بود. تأخیردر  مؤثرعوامل خانوادگی  ازجمله

تیم اونا مخالفت کردن. مامانش گفت باید بری تو صف کمیته اومدن اما چون شرایط اقتصادی خوبی نداش

اما خواهر دومم مخالفت کرد و گفت  ":گویدمی( 11شونده )همچنین مصاحبه "امداد وایسی تا شوهر کنی

 ."فهیمه نباید زودتر از من ازدواج کنه

 طبقه دوم: شخصیت فردیت طلب

 ،طلب فردیتبود. منظور از شخصیت  هاآن طلب فردیتدر ازدواج دختران شخصیت  تأخیردومین علت 

و فردیت را  دهد موضوع ازدواجو گاهٌا مشکالت شخصیتی است که به فرد اجازه نمی های شخصیتیویژگی

و استقالل شخصی تلقی  مانع رشد، اهداف فردی نوعیبهشوند افراد ازدواج را ها باعث میویژگی اینبپذیرد.

، ترس از محدودیت، ترس بیفتد تأخیربه  شود ازدواجنوع شخصیت که باعث می این هاینشانه معموال کند. 

و  کند تأکیدبر محور خویشتن  دائما  شود فرد میباعث  ذکرشدهوابستگی است. موارد  و ترس از از تعهد

بداند که فردیت خویش را با دیگری به اشتراک بگذارد. کدهای  این ازتر فردیت شخصی را ارجح و استقالل

آشنایی با  عدم سردرگم از ازدواج، انتظارات طلبی، زوج ضداز: باورهای منفی  اندعبارتمحوری این طبقه 

. ازدواج مخلشخصیتی  هایویژگیمدیریت مسیر ازدواج، حضور عوامل منفی برای انگیزش ازدواج و 

خودم از رسمی شدم ترسیدم چون رسمی شدن ”:در خصوص باورهای منفی بیان کرد که(18)شوندهمصاحبه

هم یکی دیگر از کدهای م” .استقاللم از بین بره ترسممیمستقلی هستم  آدممحدودیت ایجاد می کنه و من 

 سردرگم از ازدواج انتظارات دواج دختران داشته باشد،از تأخیردر  توجهیقابلتواند نقش میاین طبقه که 

دونم که چه معیاری برای ازدواج برایم مهم هنوز خیلی خوب نمی”گوید:می(17) شوندهبوده است. مصاحبه

شناختی نگرش به ازدواج های فردی و روانمؤلفه انددادهنشان  هاپژوهشکه  است حالیاین در .” است
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اینکه فرد بداند چه معیاری برای (.1390صفری،) کنندبینی را پیش ازدواجدرصد از تمایل به  39 توانندمی

 ازدواج درست و بهنگام دارد. در مهمیازدواج در نظر دارد و چه انتظاری از ازدواج خواهد داشت نیز نقش 

 طبقه سوم: جامعه مشوق تجرد

ازدواج دختران، زندگی در جامعه مشوق تجرد بود، منظور از جامعه مشوق درتاخیردر  مؤثرسومین عامل 

کند میایجاد  هایی راو ارزش و باورها گیر است وپادستو باورهای  ورسومآدابتجرد، جامعه است که دارای 

اما "بیان کرد:(9)شوندهکنند. در این خصوص مصاحبهترسناک نگاه می اتفاق یک عنوانبهکه افراد به ازدواج 

همچنین ”فرهنگی و مالی که مامانش به خاطر این برخورد بدی کرد.  ازنظرزیادی داشتیم هم  هایتفاوت

 کردن تسهیلاین جامعه با ”تا اینکه شب قبل از عقد بهم خورد سر مهریه.”:کندمیبیان (4)شوندهمصاحبه

ایی هشود رفع نیازهای اساسی که باید در بستر ازدواج صورت بگیرد و افراد پاداشمیشرایط ناهنجار باعث 

زننده مثل ازدواج و آسیب تر چارچوب بیو  ترباید به دست آورند را در روابط ناپایدار متأهلیکه در زندگی 

و استقالل زنان در  باعث افزایش قدرت فمینیستیهای و پروش جنبش همچنین ظهور سفید تجربه کنند.

این طبقه به کدهای محوری:  دهد.امر تمایل به ازدواج را در بین دختران کاهش می این کهشود جامعه می

دختران و ضعف راوی گری اجتماعی  در بین ازدواج ضداجتماعی  باورهای اجتماعی مانع ازدواج، هایاولویت

 اشاره نموده است.

مل عوا چگونگیاین پژوهش بر آن شد تا ازدواج در دختران، تأخیراول مبنی بر علل  سؤالپس از پاسخ به 

طبقه اصلی بود که در جدول  3محوری و کد 5، کدباز 12ها شناسایی تحلیل گزاره و تبیین کند. را کشف

 نشان داده شد. 2
 

 مجرد دختران ازدواجدرتاخیرچگونگی رخ دادن کدهای اولیه و  باز یکدها ،یاصل طبقات: 2جدول 

 ردیف کدبندی باز کدبندی محوری طبقه اصلی

های غلط برداشت

 مرتبط به ازدواج

دیدن  الوصولسهل

 ازدواج

قابل اتفاق  آسان در نظر گرفتن ازدواج/ ازدواج با هر پسری

 است

1 

بزرگ  میتصم / برایباور به خارج از کنترل بودن ازدواج بعید دیدن ازدواج

 فکر کرد دیبا ادیازدواج ز

2 

های ویژگی

 تسهیل گر تجرد

های جنس مخالف ویژگی

 گریز

ز ا ترس/ به جنس مخالف ینیبدب/ به جنس مخالف میلییب

 تیدادن به فرد تیاولو/ دنینه شن

3 

مواجهه با افراد 

 کنندهیفتضع

 زوجیت طلبی

مواجهه نیابتی با ازدواج 

 نافرجام

 4 از همسران یناراض یبا افراد مواجهه/ کانیطالق نزد

/ دقت در ازدواج توسط خانواده یبرا ازاندازهیشب یهشدارها یتگرحمانداشتن خانواده 

تجربه مشکالت  شرطبهخانواده از دختر  یتحماعدم ابراز

 یخانوادگ

5 

 

 یهممنقش  تأخیرعلل  یریگشکلدر های غلط مرتبط به ازدواج برداشتتحلیل نشان داد؛ ونتایج تجزیه

 تأخیرآثار مخرب در  توانندیماندازه  کیدوبهدیدن ازدواج و بعید دیدن آن، هر  الوصولسهل. داشته است
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هر  کردمیمفکر  "الوصول دیدن ازدواج بیان کرد:( در خصوص سهل7شونده )مصاحبه ازدواج داشته باشند.

 کنترلرقابلیغ( در خصوص بعید دیدن و 1شونده )و مصاحبه "پسری را بخوام میتونم باهاش ازدواج کنم.

حس کنم از  شدیمباعث  هانیااست و  دربسته هندوانهازدواج  گفتنیم"که: کردیمبودن ازدواج بیان 

 "کنترلم خارج است.

مخالف تجرد و جنس  لگریتسه یهایژگیوازدواج، درتاخیرگیری علل سازهای منجر به شکلاز دیگر زمینه 

بود. دیدگاه منفی نسبت به جنس مخالف باعث شده بود که ارتباط با جنس مخالف سخت شده و  زیگر

من بعضی مواقع  "در این خصوص بیان کرد:(3)شوندهمصاحبه اجتناب یا برخوردهای نامناسب شکل بگیرد.

مواجهه  "را دارم. اینکه مرد حق نداره نظرش را به زن تحمیل کنه و منم نظر خودم مثال روحیه ضد مرد دارم 

ری از باشد. بسیامی تأخیرعلل  جادیدر امهم  یسازهانهیزم ازجمله نیز یطلب تیزوج کنندهفیتضعبا افراد 

اینکه برای دیگران ازدواج چه انتقال تجارب بین نسلی است. واسطهبههای افراد از ازدواج و روایت باورها

 یریگشکلرا انتقال داده باشد، منجر به  ریتأث نیچگونه او  گذاشته هاآندر دیدگاه  ریتأثو چه  ای بودهتجربه

مواجه نیابتی با ازدواج  در خصوص(4)شوندهمصاحبهشود. میها در مورد ازدواج و نگرانی هاترس

نبود  "باعث شد نگران بشم و ترسم بیشتر شده. اندیناراض هاخانماینکه اکثر  و"اینگونه بیان کرد: نافرجام

راهنمایی و حمایت کافی  ارائهکدهای محوری این طبقه بود که منجر به عدم  ازجملهخانواده حمایتگر نیز 

تا وقتی  گفتنیمبابام  "( بیان کرد:1شونده )مواجه کرده. مصاحبه تأخیرشده بود و ازدواج دختران با ترس و 

  "بود نباید به کسی بگی. پرخونرا انتخاب کردی اگر دهنت هم  یهرکسهستی قدمت رو چشم اما هر وقت 

ازدواج دختران چه آثاری در زندگی آنان درتاخیرپردازد که میموضوع  ینبه اسوم، پژوهش حاضر  سؤالدر 

 شان داد شد.ن 3در جدول  سؤالخواهد داشت. نتایج پاسخ به این 

 

 مجرد دختران کدهای اولیه آثار تجرد درو  باز یکدها ،یاصل طبقات: 3جدول 

 ردیف کدبندی باز کدبندی محوری طبقه اصلی

 

 تجارب هیجانی منفی

 1 در روابط با مردان تنوع/به مردها ینیبدب منناایسبک دلبستگی 

 2 از ازدواج ترسیی/ ترس از تنها تجربه ترس از آینده

 ابعاد سایرکسب موفقیت در 

 زندگی
 

 3 خانه دیخری/ اشتغال دائم رشد مالی

 4 لیادامه تحص/ مستقل شدن از خانواده رشد فردی

افزایش ناخواسته  نارضایتی از وضعیت موجود

 مسئولیت

 اعضای سایر یبرا یمنددغدغه/ مراقبت از مادر

 خانواده

5 

 6 ی/ عدم رغبت به ازدواجعدم سودمنداحساس  نارضایتی از خود

 
ست. ا ایجاد تجارب هیجانی منفی در دختران،تأخیریکی از آثار ها نشان داد تحلیل مصاحبهونتایج تجزیه

رد زیادی بر عملک تأثیرتواند میتصویری که دختران از خود بعد از گذار از دوره ازدواج بهنگام، خواهند داشت 

ر این طبقه بود که د تأثیراتیداشته باشد. سبک دلبستگی ناایمن و تجربه ترس از آینده  هاآنرفتاری -روانی
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اومدم  دائمسال اخیر از فکر ازدواج  یکایناما تو  "در این خصوص بیان کرد:(3)شوندهقرار گرفتند. مصاحبه

 "اشته باشم.بیرون و تصمیم گرفتم حداقل ازدواج موقت د

خونه جدا  "در این خصوص گفت:(18)شونده. مصاحبهموفقیت در ابعاد مختلف بود کسب ،تأخیردومین آثار 

  "بشم. تفاوتبیبود چون مستقل شدم و این کمک کرد که به ازدواج  مؤثرخریدن هم 

 و نارضایتی از خود کدهای مسئولیت. افزایش ناخواسته بود تأخیرنارضایتی از وضعیت موجود، سومین اثر 

 تربزرگ عنوانبهدیگه خودم  "مراقبت از مادر بیان کرد: خصوص در(1)شوندهمحوری این طبقه بود. مصاحبه

چهارمین  آثار تاخیرکه احساس ( در خصوص 21شونده )و مصاحبه "خانواده و حامی مامانم می دونستم.

  "ش به زن بودن خودم حس بدی پیدا کردم.بعد"بود، گفت:  عدم سودمندی و نارضایتی از خود

ی ، در طاندآمدهچهارم این پژوهش مبنی بر اینکه دختران مجرد چگونه با تجرد خود کنار  سؤالدر پاسخ به 

 شد.  یافتهدست و درونی بیرونی انطباقاصلی  دوطبقهبه  هامصاحبهبررسی 

 

 .دهدمیطبقات اصلی، کدهای باز و کدهای اولیه چگونگی کنار آمدن با تجرد را نشان  4جدول 

 ردیف کدبندی باز کدبندی محوری طبقه اصلی

 

انطباق 

 بیرونی

 1 انجام ازدواج موقت ازدواج موقت

 2 شروع رابطه جدید با اتمام رابطه قبلی تغییر روابط

 3 ارتقاء شغلیادامه تحصیل /  توسعه مسیر شغلی

 4 خرید خانه و اتومبیل توسعه امکانات مالی

 

 

 انطباق درونی

استفاده از 

 های دفاعیمکانیسم

مادر  یمعرف/ مهم عدم ازدواج لیدل عنوانبهجامعه  طیشرا یمعرف

 ستیازدواج چندان مهم ن نکهیبه ا باور/ مقصر عنوانبه

5 

 6 ازدواجباور به بودن فرصت برای  امید به ازدواج

 7 ازدواج یبرا یجراتمند شیافزا/ ازدواج یبرا ییآل گرا دهیکاهش ا پختگی

 

 انطباق بیرونی

 تغییر روابط و انتخاب گزینه ازدواج موقت در دختران بود. بیرونی انطباقی هایشیوهیکی از 

اومدم بیرون و تصمیم  دائمسال اخیر از فکر ازدواج  یکایناما تو "در این خصوص گفت: (3)شوندهمصاحبه

 عنوانبههمچنین دختران مجرد توسعه مسیر شغلی و مالی را نیز  "گرفتم حداقل ازدواج موقت داشته باشم.

دیگه تمام فکرم شد کار و  "( بیان کرد:5)شونده. مصاحبهاندکردهسازوکار انطباقی با شرایط تجرد استفاده 

  "مستقل شدن.

 انطباق درونی

دفاعی جهت کنار آمدن با شرایط راهکار  هایمکانیسمشیوه انطباقی دیگر دختران درونی بود. استفاده از 

دیگر دختران مجرد بوده است. مقصر دانستن جامعه و یا مادر و همچنین باور به اینکه ازدواج چندان مهم 

نستن جامعه بیان کرد که: در خصوص مقصر دا(7)شوندهنیست از کدهای محوری این طبقه بود. مصاحبه

دیدگاه مردها روی زیبایی یا سن یا قومیت طلبی و شهر  و مالی بودن زن، شرایط جامعه، تأمینشغل زن و "

 "ازدواج بیان کرد: نبودن مهمدر خصوص (3)شوندهمصاحبه "گزار باشن. تأثیرو فرهنگ میتونند تو ازدواج 
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د درونی دیگر با تجرد امیانطباقی هایشیوهاز  "ل برام مهم بود.من خیلی فکر ازدواج و آیندم نبودم و استقال

به ازدواج بود. باور به اینکه هنوز فرصت برای ازدواج هست در برخی دختران نقش مهمی در سازگاری با 

نشدم و منتظرم  تفاوتبیهنوز نسبت به ازدواج  "در این خصوص گفت:(10)شوندهشرایط داشته. مصاحبه

جالبه که علیرغم اینکه افرادی بهم ضربه زدن اما هیچ کدوم ذهن من را نسبت به ازدواج بد  بیفتدکه اتفاق 

د. ش گذارینامدرونی دختران روش رشد یافته تری بود و رسیدن به پختگی روش سوم انطباقی "نکردن.

دختران در این شرایط بود.  هایروشمندی از در ازدواج و افزایش جرات گرایی آل ایدهکاهش 

   "شدم. ترراحتو  ترنرمسالگی نسبت به ازدواج کمی  30بعد از "بیان کرد:(12)شوندهمصاحبه

 

 
 دهددر ازدواج را نشان می تأخیر نظریه: شمای کلی 1 نمودار

 

 گیرینتیجهو  بحث

ازدواج دختران مجرد چه عواملی هستند. درتاخیرکه علل  بود سؤال اینبه پژوهش حاضر در پی کشف پاسخ 

در  تأخیراستفاده شد نتایج نشان داد چرا ( 2014) ای چارمزاز روش نظریه زمینه سؤالبررسی این  منظوربه

واده ( داشتن خان1از علل آشکار شد که عبارت بودند از  طبقهسهکه در این بخش از نتایج  دهدمیازدواج رخ 

نامساعد برای تاهل فرزندان با کدهای محوری: عدم ارائه الگوی مناسب ارتباط با همسر توسط والدین، 

باورهای خانوادگی مانع ازدواج، سبک دلبستگی ناایمن با پدر، سبک دلبستگی ناایمن با مادر، موانع مادی 

رای ازدواج با کدهای محوری: باور ( مختصات فردی غیر سودمند ب2تاهل فرزندان، موانع انسانی ازدواج(؛ 

منفی ضد ازدواج، انتظارات سردرگم از ازدواج،  عدم آشنایی با مدیریت مسیر ازدواج، حضور عوامل منفی 

( جامعه مشوق تجرد با کدهای محوری 3های شخصیتی مخل ازدواج؛ و برای انگیزش ازدواج، ویژگی
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ازدواج در  گری راویعی ضد ازدواج در بین دختران، شعف اجتماعی مانع ازدواج، باورهای اجتما هایاولویت

 جامعه(.

اند در این قسمت قرارگرفتهعلل ضد ازدواج  تأثیرهمچنین نتایج نشان داد که چگونه این دختران تحت 

ها غلط مرتبط با ازدواج با کدهای محوری ( برداشت1از نتایج آشکار شد که عبارت بودند از:  طبقهسه

های جنس محوری ویژگیتجرد با کد تسهیلگرهای ویژگی (2دیدن ازدواج و بعید دیدن ازدواج، الوصول سهل

با کدهای محوری  طلبی زوجیت کنندهتضعیفمواجهه با افراد  (3و طبقه آخر عبارت بود از  گریز مخالف

ا هگر نتایج تحلیل دادهبرای ازدواج. از سوی دی حمایتگرمواجهه نیابتی با ازدواج نافرجام، نداشتن خانواده 

هیجانات منفی با کدهای  تجارب( 1از آثار را مشخص کرد:  طبقهسهنشان داد آثار تجرد چه هستند که 

موفقیت در ابعاد دیگر زندگی با کدهای  کسب( 2محوری سبک دلبستگی ناایمن و تجربه ترس از آینده، 

از وضع موجود با کدهای محوری افزایش مسئولیت و  نارضایتی( 3محوری رشد مالی و رشد فردی و 

نند کنتایج نشان داد که این دختران چگونه با مشکالت تجرد نابهنگام مقابله می درنهایتنارضایتی از خود. 

بیرونی با کدهای محوری ازدواج موقت، تغییر روابط، توسعه مسیر شغلی و انطباق( 1که عبارت بودند از: 

های دفاعی، امید به ازدواج و درونی با کدهای محوری استفاده از مکانیسملی و انطباقتوسعه امکانات ما

 پختگی.

در ازدواج نپرداخته است که بتوان همسویی  تأخیرای به پدیده پژوهش کیفی به روش نظریه زمینه تاکنون

ه در ازدواج پرداخت تأخیربه  هانتایج برخی پژوهش هرحالبهها بررسی کرد اما ها را با سایر یافتهاین یافته

ای نسبت به تجرد ها احساسات دوگانه( نشان دادند بیشتر نمونه1395است برای مثال حسینی و ایزدی )

سو از استقالل و آزادی ناشی از تجرد راضی و خشنود هستند و از سوی دیگر احساس از یک هاآندارند، 

های ستقالل نیز به دو شکل ذهنی و عینی از گفته. اکنندتنهایی کرده و دیگران را به ازدواج توصیه می

 نیافتهقو هویت جنسیتی تحق نیافته تکاملهویت ناقص با زیر مقوالت هویت . شوندگان استنباط شدمصاحبه

( 1395قمشی ) الهی فضلبخشی و جهان .های صورت گرفته استخراج شدمقوله دیگری بود که از مصاحبه

مسکن و خودرو پیش  برداشتنها، تأکید نشان دادند که بیکاری، نداشتن درآمد کافی، خوف از افزایش هزینه

ترش مقابل، گس طرفبهاز ازدواج، استقالل مالی، گسترش روابط ناسالم بین دختران و پسران، کاهش اعتماد 

پذیر نبودن افراد برای اداره انشگاهی، مسئولیتشغل مناسب با مدرک د برداشتنگرایی، تأکید فرهنگ تجمل

و نگرانی از ضعف و ناتوانی جنسی، تأکید والدین بر انتخاب  دارترینترین و الویتزندگی، به ترتیب از مهم

عوامل در افزایش سن ازدواج دانشجویی  اثرترین کمهمسر از بین آشنایان و خدمت سربازی پسران از 

 شدنجهانی هایمؤلفه( طی پژوهشی به این نتیجه رسیدند که 1395حسینی )ونوریشناخته شدند. خواجه

های ازدواج ترین تأثیر را بر ارزشای بیشهای نوین ارتباطی و دادهبازاندیشی و فناوری هایمؤلفهفرهنگی، 

 داشته است. 

در ازدواج، علت داشتن خانواده نامساعد برای تاهل  تأخیردر خصوص علل  آمدهدستبهدر تبیین نتایج 

بستر تربیتی فرد است که برای ابعاد مختلف زندگی الگوهای  ترینمهمخانواده  ازآنجاکهتوان گفت فرزندان می

ی خانوادگی قرار هاکودکی در معرض آموزه هایسال ازدهد و کودک شفافی را در اختیار فرزندان قرار می

اد که در ها نشان دبه سزایی دارد. این یافته تأثیرو یا تجرد فرزندان نیز  تأهلگیرد بنابراین نقش آن در می
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 ؤالسکنندگان والدین اختالفاتی دارند که روابط زوجی را برای این دختران زیر عالمت خانواده این شرکت

لوای روابط والدین منفی گردد همچنین این والدین در ایجاد  قرار داده است و باعث شده تا نگرش آنان تحت

ها برخی از دختران، پدران را نماد ایجاد در این خانواده ازجملهاند نیز ناتوان بوده فرزندانشانرابطه ایمن با 

اده را وپدر در مدیریت اقتصادی خان ناتوانی و، نداشتن پدر کنندهناتوانبیماری روانی  مبتالبهترس و دلهره، 

کردند. همچنین مادران این دختران نیز در برقراری رابطه مناسب و مشخصات پدری معرفی می عنوانبه

 کردند آنان نیز یا خودشان مشکالتمشکالتی را ایجاد می فرزندانشانسبک دلبستگی ایمن با  دهیشکل

 بودند یا به ایرادگیر شدتبها شدیدی را در زندگی تجربه کرده بودند برای مثال طالق و ازدواج مجدد، ی

شکل مواجه بودند. از سوی دیگر این مدادند و یا در مدیریت امور روزمره با ای نشان نمیدخترشان عالقه

موانع مادی و انسانی برای مثال نداشتن  ازجمله بودند روروبهبا موانع گوناگونی  هایشانخانوادهدختران در 

های ارزیابی اولیه داماد و خانواده داماد از عروس مسکن مناسب و نداشتن تمکن مالی باعث شده تا دغدغه

عروس و خانواده عروس را مخدوش کند و مانع آن شده است تا پسران و خانواده  عنوانبهو ارزیابی آنان 

 از این مانع سدی در مسیر ازدواج آنان باشد. درنتیجهزدواج مناسب ندانند و آنان، دختران مذکور را برای ا

: داشتن باورها منفی درباره ازدواج ازجملهای بودند سوی دیگر این دختران خودشان نیز دارای مختصات ویژه

 اندیکساندی ارزشمن ازنظرزنان و مردان  کهدرحالیکردند که زنان و مردان برابرند برای مثال آنان فکر می

باعث شده بود تا بسیاری از انتظارات طرف مقابل را  این و اندمتفاوتروانی  شرایطقوای بدنی و  ازلحاظاما 

در حین جلسات خواستگاری را نپذیرند و حتی دچار دلخوری و ناراحتی گردند، از سوی دیگر آنان با توجه 

این باور  طورکلیبه ازجملهی نسبت به مردان داشتند به بافتی که در آن رشد یافته بوده بودند دیدگاه منف

دیدند و دشوار. انتظارات را تعمیم داده بودند که مردان بد هستند؛ همچنین آنان ازدواج را محدودیت می

سردرگم از ازدواج از دیگر حاالت این افراد بود آنان درک درستی از ازدواج نداشتند برای مثال انتظارات آنان 

امکانات مالی برخوردار  همگونهمنتظر مردانی باشند که از  ابتدا ازشد تا مکانات مادی باعث میدر خصوص ا

است؛ همچنین آنان به هنگام مواجهه با خواستگارها معیارهای مشخصی نداشتند از سوی دیگر در برخورد 

درنهایت در این به نتیجه نداشتند؛ و  رسیدن تابا پیشنهادات مردان روش صحیحی برای ادامه رابطه 

 ینبواقعداد تا بتوانند نسبت به شرایط خودشان گری داشتند که اجازه نمیمحوری آنان ذهن مقایسهکد

 محوری در طبقه مختصاتعدم آشنایی با مدیریت مسیر ازدواج دیگر کد ها را از دست بدهند.باشند و فرصت

دواج های مربوط به ازدختران آنان نتوانسته بودند ترسداد طبق گفته خود این این دختران بود که نشان می

های ارتباطی با مردان را  ها مقابله نمایند. همچنین آنان مهارترا مدیریت کنند و با این جنس از ترس

های در مهارت درنهایتشدند و یا ناتوان در حفظ آنان بودند و آموزش ندیده بودند. یا خیلی وابسته می

 بودند. زندگی دچار ضعف

 ازجملهمحوری دیگر در این طبقه حضور عوامل منفی انگیزش برای ازدواج در بین این دختران بود کد

بخشیدند، همشیرهای آنان دادند بلکه آن را فزونی میهای ازدواج را کاهش نمیاضطراب تنهانهوالدین آنان 

ن برای ازدواج داشت، همچنین آنان در آنا برانگیزشکشیدند که اثر معکوس از اختالفات زناشویی رنج می

رابطه با دوستان پسر را انتخاب کرده بودند که همه این عوامل در  تأهل جایبهجوانی دوستانی داشتند که 

محوری های شخصیت مخل ازدواج دیگر کدویژگی ؛شدکنار هم موجب انگیزش منفی برای ازدواج آنان می
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 گرایی، توجه طلبی،پایین، کمال نفساعتمادبهعدم جراتمندی،  لهازجمدر مختصات فردی این دختران بود 

کاری در زندگی، احساس حقارت در مقابل خواستگار، ترس از نه شنیدن، عدم بدبینی به مردها، اهمال

 تواند سد بزرگیمی تنهاییبه هرکداممیلی به ازدواج و ترس از ازدواج که مندی نسبت به ازدواج، بیدغدغه

 تجرد باشد.  جایبهانتخاب ازدواج  در مسیر

اجتماعی مانع ازدواج پذیرش  هایاولویتطبقه نهایی در چرایی تجرد نابهنگام جامعه مشوق تجرد بود که 

روابط قبل ازدواج در جامعه، افزایش اهمیت ادامه تحصیل به ازدواج، افزایش اهمیت تشریفات ازدواج بیش 

آیند در همین طبقه باورهای می حساببهو ازدواج  تأهلکه همگی ضد  گرفتبرمیاز همسرگزینی را در 

محوری مخل در ازدواج بود،  باور به اینکه زن دارای شغل نیازی به همسر دیگر کد ازدواج ضداجتماعی 

ور اکنند، باور به اینکه تنها راه رسیدن به رضایت ازدواج نیست و بندارد، باور به اینکه اکثر مردان خیانت می

محوری مذکور ضعف به اینکه ازدواج تنها راه ارتباط با جنس مخالف نیست. از سوی دیگر در کنار کدهای

اجتماعی برای معرفی دختران و پسران با رعایت قوانین تناسب از دیگر کدهای محوری در طبقه  گری راوی

ران با خواستگاران معتاد، داد به علت ضعف در این حیطه این دختجامعه مشوق تجرد بود  که نشان می

 زدهدلشوند که آنان را نسبت به ازدواج بدبین و و خواستگاران اندک مواجهه می متأهلناپایدار، بیمار، 

ای نشان داد که تجرد نابهنگام اثراتی بر این دختران از سوی دیگر نتایج این تحلیل نظریه زمینه کند.می

ب هیجانی منفی، کسب موفقیت در ابعاد دیگر زندگی و نارضایتی گیرد: تجارجای می طبقهسهدارد که در 

حوری ماز وضع موجود. در طبقه تجارب هیجانی منفی، سبک دلبستگی ناایمن و تجربه ترس از آینده دوکد

حوری مبودند که در سبک دلبستگی ناایمن ارتباط با مردان مختلف و تنوع در ارتباطات با مردان و در کد

؛ ترس از تنهایی و ترس از ازدواج باعث مشکالتی برای این دختران شده بود. طبقه بعدی در ترس از آینده

شد تجرد نابهنگام نارضایتی از وضعیت موجود بود که با افزایش مسئولیت و نارضایتی از خود مشخص می آثار

ایر اعضای خانواده این دختران با مراقبت از والدین و دغدغه مند شدن برای س مسئولیتافزایش  درزمینه

گیری گیری و سرزنش خود و احساس عدم سودمندی باعث شکلسخت حالدرعینمواجه شده بودند 

ای بخش دیگری از پدیده تجرد نابهنگام را این نظریه زمینه محوری احساس عدم سودمندی شده بود.کد

از  هطبقسه. در این بخش نیز اندقرارگرفتهروشن کرد و آن اینکه چطور این دختران تحت تاثیراین علل 

دند اند که عبارت بوقرارگرفتهاین علل  تأثیرداد چطور این دختران تحت سازوکارها مشخص شد که نشان می

و دشوار  سویکدیدن ازدواج از  الوصولسهلمحوری غلط مرتبط با ازدواج که حاصل دو کد هایبرداشتاز 

ند بین بوداین دختران یا زیاد نسبت به وقوع ازدواج خوش درواقع گرفتبرمیدیدن ازدواج را از سو دیگر در 

محوری ها کدگرفتند. در این بخش از یافتهکنترل در نظر میقابلدیدند و یا آن را غیرو آن را آسان و ساده می

شود  یشپازبیششد تا فاصله آنان از ازدواج تجرد در این دختران بود که باعث می تسهیلگرهای دیگر ویژگی

به جنس مخالف، بدبینی به جنس  میلیبی ازجملهبود  گریز مخالفهای جنس که شامل کد محور ی ویژگی

ها طبقه دیگر حضور افراد مخالف، ترس از نه شنیدن و اولویت دادن به تجرد. همچنین در این بخش از یافته

محوری بود: مواجهه نیابتی با ازدواج در زندگی این افراد بود که شامل دو کد طلبی زوجیت کنندهتضعیف

کان با طالق نزدی روییروبهمحوری مواجهه نیابتی با ازدواج نافرجام . در کدحمایتگرنافرجام و نداشتن خانواده 

 مسیر خوشبخت عنوانبهکردند باعث شده بود تا آنان نسبت به ازدواج و افرادی که احساس بدبختی می
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-انوادهداد این خبود که نشان می شدهتشکیلاز کدهای بازی  حمایتگردلسرد شوند همچنین نداشتن خانواده 

کنند که در صورت هستند و مرتب به دختران خود گوشزد می هشداردهنده ازاندازهبیشها درباره ازدواج 

 با مشکالت از آنان حمایت نخواهند کرد. شدنمواجه

ای چگونگی کنار آمدن این دختران با تجرد بود که های حاصل از تحلیل نظریه زمینهش از یافتهآخرین بخ

 یرونیب انطباقبا ازدواج. در  درونی انطباقو  بیرونی انطباقها بود که عبارت بودند از از یافته دوطبقهحاوی 

 ونیدر انطباقو در  گیردبرمیدر موقت، تغییر روابط، توسعه مسیر شغلی و توسعه امکانات مالی را ازدواج

تراشی، فرافکنی و جبران مشاهده شد، امید به ازدواج و پختگی های دفاعی همچون دلیلاستفاده از مکانیسم

تجرد  الهرحبهآمد.  دست بهانطباقی  هایشیوهو افزایش جراتمندی بود از دیگر  بینیواقعبیشتر که حاصل 

کانیسم دفاعی جبران و تصعید بیشترین بهره را ببرند و در ابعاد شغلی و باعث شده بود که این دختران از م

ود ب مشاهدهقابلمحوری را کسب کنند. در این طبقه دو کد هاییموفقیتتحصیلی و حتی امکانات مادی 

و دیگری رشد فردی بود که  گرفتبرمییکی رشد مالی که کدهای باز اشتغال دائمی و خرید مسکن را در 

 رسد، مسئله تجرد دخترانمیبه نظر  طورکلیبه .گرفتبرمیادامه تحصیل را در  ودن از خانواده مستقل ش

 مشکل این کردن برطرفباشد، بنابراین برای میو سیستمی های فردیوابسته به علت و افزایش سن ازدواج

و خانوادگی افراد انجام شود. همچنین به  اجتماعی الزم است تغییراتی در سازمادهی الگوهای اجتماعی

 تمامیتر جوانان توجه شود. در پایان همانند ازدواج از سنین پایینازپیشو گروهی  های فردیآموزش

محدود به دختران  موردپژوهشنمونه  اینکه ازجملهی بود های، پژوهش حاضر نیز دارای محدودیتهاپژوهش

و با توجه به ماهیت کیفی بودن  است بودهمجرد شهر اصفهان  بود، همچنین تعداد نمونه پژوهش محدود 

نتایج پژوهش  دهی تعمیم، لذا است داشتهنتایج پژوهش  در مستقیمو نظر پژوهشگر اثر  پژوهش، سلیقه

وابسته فرهنگ است در خصوص پیشینه  موضوع تحقیق حاضر بسیار کهازآنجایی؛ پذیرد صورت یاطبااحتباید 

های بعدی در جهت تکمیل شود که پژوهشپژوهشی خارجی پژوهشگر با محدودیت مواجه بود. پیشنهاد می

متغیرهای مربوط  تأثیرو  و اثربخشی انجام شود ایهای رابطهپژوهش صورتبهپژوهش حاضر، تحقیقاتی 

 روان سنجیده شود. سالمتبه

 

 موازین اخالقی

این پژوهش شامل: رضایت آگاهانه داوطلبانه برای شرکت در پژوهش مالحظات اخالقی در نظر گرفته در 

 چنینفشار، اعالم کردند. هم گونههیچدرک و موافقت خود را برای مشارکت بدون  کنندگانشرکتبود و 

کنندگان ارائه داد. بر در خصوص هدف و شیوه انجام پژوهش به شرکت درکقابلپژوهشگر اطالعات کافی و 

برای خروج از پژوهش را به هر یا هیچ دلیلی و در هر  کنندهشرکتطبق اصل انصراف، پژوهشگر حق هر 

کنندگان در هر مرحله از کنندگان را از این حق مطلع کرد و شرکترا به رسمیت شمرد و شرکت زمان

یک حق  عنوانبهرا  کنندگانشرکتخصوصی  حریم پژوهش حق انصراف از شرکت در پژوهش را داشتند.

از حقوق خود در مورد محرمانه بودن و گمنام بودنشان آگاه شدند، اصل  هاآنبه رسمیت شناخته شد و 

تیار کنندگان در اخاطالعاتی که شرکتکه  صورتبدیننیز رعایت شد.  هاکنندهشرکتآسیب نرسیدن به 

 را به مخاطره هاآنپژوهشگر قرار داده بودند و ممکن بود حریم خصوصی، زندگی خانوادگی و روابط اجتماعی 
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کنندگان رابطه عاطفی یا دوستانه برقرار نکرد، همچنین از بیندازد. محرمانه باقی ماند. پژوهشگر با شرکت

یا خانوادگی داشت در پژوهش استفاده نکرد. پژوهشگر مسئولیت  دوستانه طفی،افرادی که با آنان رابطه عا

به نحوی کامل و بدون حذف، اطالعات مرتبط را  کامل پذیرفت و طوربهپژوهش خود را  هایانتشاریافته

 منتشر کرد. 

 

 سپاسگزاری

 شود.می و قدردانی تشکر داشتند؛ همکاری پژوهش این اجرای در که مصاحبه در کنندگانشرکت همه از

 

 نویسندگان مشارکت

 توسط معاونت پژوهشی 23/8/1397  تاریخ در که بود اول نویسنده دکتری رساله از برگرفته حاضر مقاله

شماره کد  و بابه تصویب رسیده است  19688/1397نامه    شماره به خوراسگان واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 یکسانی نقش مقاله این نویسندگان ثبت گردیده است. همه IR.IAU.KHUISF.REC.1399.266اخالق 

 سازی نهایی و ویراستاری ،نویسپیش آن، تحلیل و مصاحبه ، گردآوریشناسیروش ،سازیمفهوم طراحی، در

 .داشتند یکسانی نقش

 

 منافع تعارض

 .ندارد منافع تعارض و مالی حامی مقاله این نویسندگان، اظهار بر بنا
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Identification of the Marriage Delay Phenomenon in 

Girls: A Grounded Theory 
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Abstract  

Aim: The present study aimed to identify the marriage delay phenomenon in 

girls. Method: The research was qualitative and had a grounded theory and its 

statistical population consisted of single women over 30 years and its sampling 

was theoretical. 23 participants were female and the research tool was a semi-

structured interview. The data analysis was based on Charms constructivist 

method (2006) and the final research model was presented at the end of the 

encoding process. Results: The results indicated that the causes of marriage 

delay were as follows: having an anti-marriage family, an individualistic 

personality, and living in a society that encourages celibacy. These factors were 

created due to three processes: Misconceptions about marriage, the facilitating 

characteristics of celibacy, and communicating with people who undermine 

matrimonialism. The marriage delay has led to effects, including negative 

emotional experiences, success in various dimensions, and dissatisfaction with 

the status quo. Eventually, single girls coped with the delay, both internally and 

externally. Conclusion: According to the findings, the marriage delay 

phenomenon occurred under certain causes and processes and had annoying 

consequences; hence, it required changes in the organization of social and 

family patterns and personality. The present study can be used by counselors 

and psychologists to develop and design content according to the values of 

society and its problems in this field. 
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