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ميدهد .سوال اينجاست دختر ايراني شاغل و تحصيل كرده هويت خود را
چگونه تعريف ميكند؟ در اين پژوهش سعي شده است تاثيرات عوامل
ساختاري از جمله سه عامل تحصيالت عالي ،اشتغال و ازدواد ( عدم ازدواد يا
به تاخير افتادن سن ازدواد دختران ) بر هويت اجتماعي زنان مورد مطالعه قرار
گيرد .چارچو

نظري اين تحقيق برگرفته از آراي ريچاردجنكينز و آنتوني

گيدنز ،و تا حدودي نظريه نمايشي گافمن ،است .براي پاسخ به پرسش آغازين
از روش تركيبي استفاده شد .با توجه به يافتههاي اين پژوهش دختر تحصيل
كرده باالتر از  35سال در عرصه عمل ميان زندگي خصوصي و زندگي عمومي
شكافي از تنش و تناقض ميبيند .كسب استقالل و حفظ آن ،انگيزه و هدفي
بسيار مهم در كنشهاي اجتماعي آنان در داخل و خارد از خانه است .اما بيشتر
آنان نتوانستهاند بين هويت حرفهاي و هويت جنسيتي خود يكي را برگزينند
بلكه با وجود تضادهاي موجود بين اين دو هويت ،آنان كماكان در تالشند تا هر
دو را در زندگي خود به طور هم زمان به دست آورند.
واژههاي كليدي :دختران مجرد ،هويت حرفهاي ،هويت جنسيتي

مقدمه
هم اكنون پديده زن مجرد پديدهاي جهاني است .ليندا برگ 1و همكارانش در
پژوهشي ،پديده جهاني دختران مجرد را در كشورهاي گوناگون بررسي كردند .اين
پژوهش به جهاني بودن زن مجرد شاغل به مثابه نخستين پديده جامعه شناختي جهاني
در قرن بيست و يكم پرداخته و ريشههاي اقتصادي اين پديده را بررسي ميكند .وينتا
شارما بايمر 2نيز پديده زن تحصيلكرده را در هند بررسي و به شرايط هويتي زنان
دانشگاه ديده و پيچيدگيها و ويژگيهاي زندگي آنان ميپردازد .پژوهش ديگري با
عنوان "هويت زن تحصيل كرده در هند" نشان داد كه عواملي مانند تمايل زن مجرد به
1
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2
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دارا بودن نگرشي مثبت به زندگي تو م با تمايلي هوشمندانه نسبت به مفهوم زندگي
مستقل و شيوههاي اين نوع از زندگي ،بر زندگي زن مجرد هندي اثر ميگذارد.
احتماالً با توجه به گذشت چند دهه از شروع فرآيند مدرنيزاسيون در ايران ،پديده
زنان مجرد در ايران نيز قابل مشاهده است .شغل و دارا بودن تحصيالت دانشگاهي دو
عنصر مدرن قابل دسترس براي زن ايراني است كه او را با مجموعهاي نو از فرصتها،
انتظارات و معاني روبرو كرده است .از اين رو مجموعهاي از مناسبات دگرگون شده به
او اين امكان را ميدهد تا هويت جديد خود را بيابد و استقالل را در زندگي خود
تجربه كند.
فعاليت حرفهاي فراهم كننده موقعيتي مناسب براي كسب اختيار و استقالل است.
اما دسترسي به تحصيالت دانشگاهي و شغل زماني را به خود اختصا

ميدهد ،و

نگراني باال رفتن سن ازدواد را براي آنان به ارمغان ميآورد .تئوري مدرنيزاسيون ويليام
گود درباره سن ازدواد ،حاكي از آن است كه يكي از مهمترين عوامل مؤثر در افزايش
سن ازدواد ،افزايش ميزان تحصيالت (به ويژه براي زنان) است (آستين فشان:1381 ،
 .)228ازدواد نكردن زماني به يك هراس تبديل ميشود كه دختر با اين واقعيت روبرو
ميشود كه باورهاي جنسيتي جامعه ،مادر و همسر بودن را مهمترين نقش زنان
ميشمرد .مطالعات نشان داده است كه دسترسي زنان ايراني به دو عنصر نوين
تحصيالت دانشگاهي و اشتغال در خارد از خانه نتوانسته است از وزن عناصرسنتي
خويشاوندي به طور جدي بكاهد (عليرضا نژاد و سرايي.)247 :1386 ،
در دنياي مدرن هويتهاي اجتماعي در گذر زمان دگرگون ميشوند .در فرايند
رشد و نمو هويت مدرن ،نه تمام آدا
شرايط خا

و سنن در يك زمان ،بلكه آنهايي كه متناسب با

تاريخي -اجتماعي بودند ،ارتقا يافتند .شرايط جديد به روابط اجتماعي

كه در جامعه شكل ميگيرد ،ابعاد جديدي بخشيد .افزايش تحصيالت و ميزان اشتغال
در زندگي زنان سبب دشواري ،در هماهنگ كردن نقشهاي سنتي با نقشهاي نو شد.
آيا ممكن است اين دشواري ايجاد تعادل بين نقشهاي جنسيتي و حرفهاي زنان مجرد
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را به چالش بكشد؟ به عبارت ديگر ،پرسش اين است كه دختر ايراني شاغل و تحصيل
كرده هويت خود را چگونه تعريف ميكند؟

هويت در امينه جهاني شدن
براي شناخت پديده زن مجرد ،الزم است كه آن را ذيل پديده جهاني شدن ببينيم.
با توجه به نظرات رابرتسون ،گوناگوني خود ،وجهي از جهاني شدن است (رابرتسون،
 .)32:1382از نگاه گيدنز مدرنيته نوعي نظم پس از جامعه سنتي است ،ولي نه آن چنان
نظمي كه در آن احساس امني ت و قطعيت ناشي از عادات و سنن جاي خود را به يقين
حاصل از دانش عقاليي سپرده باشد .گيدنز معتقد است ما وارد دورهاي شدهايم كه در
آن پيامدهاي مدرنيزاسيون ريشهايتر و جهانيتر از پيش شدهاند .به زعم او در شرايط
مدرن ،موقعيتهاي محلي كامالً زير نفوذ و رخنه عوامل اجتماعي دور از خودشان در
ميآيند و به وسيله آن شكل ميگيرند (گيدنز .)23:1377 ،حتي انسانهايي كه از هم
دورند ميتوانند در شكلگيري يك پديده اجتماعي در كنار هم قرار گيرند (همان.)35 :
هويت مدرن ،همچون هر هويت ديگري ،براي رسيدن به انسجام ،نياز به يك
ساحت نمادين دارد تا در سايه آن تنشها و تضادهاي موجودش ،را پنهان كند و حسي
از وحدت و يگانگي را به بيرون منتقل كند .هويتهاي اجتماعي ،متغير و سيالاند و در
گذر زمان دگرگون ميشوند .هم اكنون در جوامع گوناگون از جملهايران ،عناصر بسيار
پيچيده مدرن در كنار عناصر عميقاً سنتي ديده ميشوند .دست يابي به دانش و
تحصيالت ،آگاهي افراد از جمله زنان را در پي داشت كه منجر به پديد آمدن
هويتهاي چندگانه ،دگرگوني ارزشها و شيوههاي گوناگون زندگي شد .هويت شر
الزم زندگي اجتماعي است و سرچشمه معنا و تجربه براي مردم است ،همان طور كه
كالهن 1مينويسد ما هيچ مردم بينامي نميشناسيم .هويت فرايند معنا سازي بر اساس
1. Calhaun
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يك ويژگي فرهنگي يا مجموعه به هم پيوستهاي از ويژگيهاي فرهنگي كه بر منابع
ديگر اولويت داده شده است ،ميباشد .نقشها معناي خويش را از نهادها ميگيرند ولي
هويت از فرآيند فرديت خود فرد است (كاستلز.)22 :1380 ،
هويت فردي به ويژگيهايي اشاره دارد كه فرد به عنوان يك شخص منحصر به
فرد و متفاوت از ديگران ،آنها را به خود منتسب ميكند .در هويت فردي ،من در
مقابل ديگران قرار ميگيرد و تفاوتهايي كه فرد با ديگران دارد ،آشكار شده و باعث
ايجاد احساسات و عاليق خاصي در فرد ميگردد .به عبارت ديگر هويت مقولهاي است
كه هم در سط فرد ميتواند مطرح باشد و هم در سط اجتماع .هويت كم و بيش در
نگرشها و احساسات افراد نمود مييابد ،ولي بستر شكلگيري آن زندگي جمعي است
(گل محمدي.)26 :1380 ،
جنكينز عقيده دارد كه هويت دو بُ عد دروني و بيروني دارد .در بعد دروني فرد
ميكوشد تا با بسيج مهارتهاي دروني به ايفاي هرچه بهتر نقش بپردازد؛ يعني تصوير
مطلوبي از خود ارائه كند .از سوي ديگر اين تصوير بايد از سوي مخاطبان يعني عموم
مردم به رسميت شناخته شود" .عامل بيروني آن تصوير عمومياز سوي ديگران است.
آنان ممكن است آن را بپذيرند يا نپذيرند .هويت فردي در رابطه ميان خود انگاره و
تصوير عمومي آفريده ميشود( " .جنكينز )120 :1381 ،آن چه كه از سوي جامعه براي
افراد در نظر گرفته ميشود ،الزاماً با آنچه كه ايشان ،خود را با آن تعريف ميكنند
همساني ندارد (جنكينز.)59:1381 ،
صاحبنظران كنش متقابل نمادين و جامعه شناساني چون گيدنز معتقدند كه هويت
ساخته و پرداخته ظر

زمان و مكان است .بيشتر جامعهشناسان به نوعي گذر از هويت

محلي به هويت گستردهتر اشاره كردهاند (توسلي و قاسمي.)12:1383 ،
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هويت اجتماعي
گسترش تحوالت ،مشخصه دنياي معاصر است .اين تحوالت ناگزير تيثيراتي را بر
ساختار هويت اجتماعي افراد گذاشته و سبب تغييرات هويتي در دنياي مدرن شدهاند.
گافمن معتقد است هويت در جريان كنشهاي اجتماعي زاده شده و به وجود ميآيد .او
هويت اجتماعي را هويتي ساخته شده و آماده نميداند ،اين هويتي است كه در جريان
كنشهاي اجتماعي به وجود آمده ،پذيرفته و يا رد ميشود .جامعه از خالل نقشهايي
كه افراد اجرا ميكنند ،هويت ايشان را رقم ميزند و شكل ميدهد .افراد براي اجراي
هر چه بهتر نقش خود تالش ميكنند ،تا هويت مورد نظر خود را تثبيت كرده و ديگران
را وادار به پذيرش كنند .جامعه براي افراد نقشهايي را تعريف ميكند كه افراد بايد در
اين نقشها حاضر شده و به ايفاي آن بپردازند .به رسميت نشناختن بازيگر از سوي
مخاطبان در نقش مورد نظر ،ميتواند هويتي كه فرد براي شناخته شدن به آن ،تالش
ميكند را زير سوال ببرد .از اينرو افراد ميكوشند تا با تالش براي ايفاي بهتر نقش خود
از هويت خود -هويتي كه مايلند به آن شناخته شوند يا با آن شناخته نشوند -دفاع كنند
(جنكينز .) 132 :1381 ،موقعيت زنان در يك جامعه پدر ساالر از اين دست است .در
اين جامعه تجربيات فردي زنان از خود و توانايي ايشان با تصوري كه جامعه براي
ايشان به عنوان زن رقم ميزند ،هماهنگ نيست .من فردي ايشان بزرگتر و تواناتر از
مني است كه بايد در جامعه به نمايش بگذارد .در اينجاست كه فرد دچار فاصله نقشي
و بحران هويت ميشود ،زيرا نميتواند خود را در تعامالت روزمره بازشناسي كند.
گافمن درباره هويتهاي خدشهدار شده به داغ ننگ 1اشاره دارد كه افراد در آن از دو
نوع داغ رنج ميبرند؛ يكي داغ بياعتباري و ديگري داغ احتمال بياعتباري ( Gafman,

 .)1963: 52شايد بتوان لفظ پير دختر را دراين مقوله جاي داد زيرا كه به گفته گافمن

1
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276

فصلنامه علوم اجتماعي شماره 60

داغ ننگ زماني است كه افراد به نوعي از قواعد و قوانين مرسوم رفتار در جامعه تخطي
كردهاند و رفتارشان مطابق با كنشهاي مرسوم نبوده است.

هويت جنسيتي
اريكسون براين باور است كه كسب هويت روند بسيار پيچيدهاي است كه شامل دو
رابطه مثبت و منفي (رابطه مثبت يا جذبي و رابطه منفي يا دفعي) است .آدمي بر پايه
شباهتهايي كه با برخي دارد ،خود را در زمره آنان ميداند و بر پايه تفاوتهايي كه با
بعضي ديگر دارد و خود را متمايز از آنها ميشمارد ،خود را مشخص ميسازد و
احساس هويت جنسيتي نيز تابع همين دو روند است (دانتري" .)54 :1377 ،فرويد"
تعينهاي مكرر را كليد احساس هويت ميدانست ،اما اريكسون تشخيص تفاوت را نيز
بر آن افزود (همان .)55 :جنسيت به تجربه فرد سامان مي دهد و آن را در خويشتن
ادغام مي كند .جنسيت آشكارترين وجه هويت فردي است كه در تعامل با ديگران
ساخته ميشود و قطعاً هويتي جمعي نيز هست زيرا ميتوان بر اساس آن ردهبندي كرد.
«خود» تجربه خصوصي فرد از خودش است و شخص به چيزي كه از فرد در جهان
خارد به جلوه در ميآيد ،اطالق ميشود .از اين جمله ميتوان عناصري مثل نژاد،
ويژگيهاي ظاهري و جنسيت را برشمرد (جنكينز.)107:1381 ،
هويت جنسيتي تقريباً هميشه با جنس بيولوژيكي در يك جهت قرار دارد ،به
گونهاي كه در مردان بيولوژيكي ،هويت جنسيتي مردانه و در زنان بيولوژيك ،هويت
جنسيتي زنانه به وجود ميآيد (گولومبوك و في وش .)20-13 :1387 ،جنسيت عبارت
است از آن دسته نقشهاي اجتماعي كه زير پوشش تفاوتهاي زيست شناختي زن و
مرد قرار گرفته و با اتكاي به آن پذيرفته شده است .مثال معرو

آن رابطه مادينگي-

مادري است .فقط زنان ميتوانند بارآوري كنند اما زنان و مردان هر دو ميتوانند
نگهداري از فرزندان رابر عهده گيرند؛ در حالي كه عموماً با اتكاي به انحصار توانايي
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زايمان و تغذيه در جنس مادينه ،پرورش كودكان هم نقشي مادرانه تعريف ميشود كه
كار ويژه زن است (مرديها ،پاك نيا .)16:1388 ،تعابير رايج "پدرنان آور ،مادر دلسوز،
مرد كوچه ،زن خانه" تفسيري جنسيتي ازواقعيتي جنسي است كه مبناي تعريف
نقشهاي متفاوت براي زنان و مردان شده است (مرديها و پاك نيا .)42:1383 ،جنس
امري بيولوژيك است اما جنسيت امري فرهنگي است .بنابراين تمايز ميان جنس و
جنسيت به چالش كشيده شده و جنسيت تفسير متكثري از جنس قلمداد ميشود
(شجاعي.)12:1386 ،
عناصر فرهنگي در يك جامعه سنتي ،ازدواد را سرنوشت و سرچشمه رضايت
خاطر زنان تلقي ميكنند .ازدواد در اين جوامع جنبه آرماني دارد .در حالي كه ازدواد
براي مرد اعتبار ،احترام و اطمينان به بار ميآورد و اقتدار مردانه او را تثبيت ميكند ،زن
با اتكاي به اعتقاد و فرهنگ ،برخورداري از مواهب زندگي زناشويي را قبول ميكند
ولي در كنار آن از استقاللي كه در دوره دوشيزگي خود از آن برخوردار بوده ،دست
ميشويد (نرسيسيانس.)136:1383 ،
بررسي عوامل جامعه شناختي مؤثر در باز تعريف هويت اجتماعي زنان توسط
باقر ساروخاني و مريم رفعتجاه نشان ميدهد كه زنان داراي سط تحصيالت باال در
ارائه تعريف از زن سنتي ،بر روي خانهدار بودن ،فداكاري و از خود گذشتگي ،فكر
نكردن به خود ،نشستن در كنج خانه ،در خدمت ديگران بودن ،نداشتن فكري از خود،
تابع شوهر بودن ،زير سلطه و وابسته بودن ،محدود شدن نقشها به مادري و همسري،
روزمرگي و نداشتن هويت اجتماعي مستقل ،تيكيد ميكنند .ايشان در مقابل اين دسته از
زنان ،زن مدرن را داراي ويژگيهايي از قبيل استقالل ،نگاه غيرجنسيتي ،تحصيالت،
تيمل در مسائل زندگي ،همكاري و مشاركت با همسر به جاي اطاعت ،اهميت دادن به
ظاهر خود و اهل مطالعه و ورزش بودن ،ميدانند (ساروخاني و رفعتجاه.)14 :1383 ،
پژوهشها نشان مي دهد زنان داراي تحصيالت دانشگاهي ،اغلب زن ايده آل خود را
همان زن مدرن دانسته و در معرفي خود از هويتهاي تحصيلي و شغلي استفاده
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ميكنند (باستاني .)45:1387 ،بدين ترتيب به نظر ميرسد كه زنان با توجه به هويتي
انتخابي مواضع متفاوتي درباره ازدواد و روابط بين زن و شوهر دارند.
ريچارد جنكينز و آنتوني گيدنز ،با نظريه پردازي در مورد هويت شخصيتي و
اجتماعي ،تالش كردهاند تا در تحليل هويت ،برشكا

ميان فرد و جامعه و كنش و

ساختار پل بزنند .بر طبق اين رويكرد نظري «خود» يك هويت اجتماعي اوليه ،بنيادي و
الگويي براي فهم همه هويتهاي بعدي است .جنسيت در نحوه تشكل «خود» نقشي
تعيين كننده دارد؛ زيرا به تجربه فرد سامان ميبخشد و آن را در خويشتن ادغام ميكند
(جنكينز .)103 :1381 ،زمينههاي ساختاري و فرهنگي نيز در شكلگيري و باز تعريف
هويتهاي فردي و اجتماعي مؤثرند .از نظر گافمن هويت اجتماعي ،هويتي است كه
در جريان كنشهاي اجتماعي زاده شده و به وجود ميآيد و جامعه از خالل نقشهايي
كه افراد اجرا ميكنند به آن شكل ميدهد .افراد در تالشهاي خود براي اجراي هر چه
بهتر نقش خود ميكوشند تا هويت مورد نظر خود را تثبيت كرده و ديگران را وادار به
پذيرش آن كنند.
نقش ،مجموعهاي از بازي هايي است كه كنشگران به صورت منظم و پيوسته به
آن دست ميزنند .شباهت ،پيوستگي و استمرار بازيها يا اجراهاي تئاتري به آنها
خصلت نقش ميدهد .نقش دختر خانه يا دختر شاغل تحصيل كرده ،چيزي جز
اجراهاي منظم و پيوستهاي نيست كه به عنوان "نقش" باز شناسي ميشوند .يك اجراي
بد تنها به يك اجراي بد منتهي نميشود بلكه ميتواند به يك بحران هويتي منجر شود.
به رسميت نشناختن بازيگر از سوي مخاطبان در نقش مورد نظر ،ميتواند هويتي كه
فرد براي شناخته شدن به آن ،تالش ميكند را زير سؤال ببرد؛ از اينرو افراد ميكوشند
تا با تالش براي ايفاي بهتر نقش خود از هويت خود  -هويتي كه مايلند به آن شناخته
شوند يا مايلند با آن شناخته نشوند  -دفاع كنند.
نهادها و سازمانهاي مدرن و ردهبنديهاي پنهان در آنها نقش مؤثري در تحميل
هويتهاي بيروني ايفا ميكنند .اما افراد نيز در تعديل اين تاثيرات و مقاومت در برابر
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عوامل ساختاري و فرهنگي و در بازسازي هويتهاي فردي و اجتماعي نقش فعاالنهاي
ايفا ميكنند .اما همه مردم توان مقاومت در برابر ردهبنديهاي تحميلي را ندارند و
ميزان مقاومت آنها و نيز قابليت بازانديشي 1آنان درباره «خود»شان به سرمايه و منابع
مادي و فرهنگيشان وابسته است (جنكينز .)289 :1381 ،به عالوه ،زمينههاي ساختاري
و فرهنگي در شكلگيري و باز تعريف هويتهاي فردي و اجتماعي مؤثرند.
ساختار اجتماعي و فرهنگي همه جوامع انساني به شدت متيثر از تفاوتهاي
جنسيتي است كه غالباً علمي يا طبيعي نمايانده ميشوند؛ اما در واقع برساخته اجتماعاند
و به ويژه متيثر از تصورات قالبي و ايدئولوژيهاي جنسيتي هستند (جنكينز:1381 ،
 .) 274در نتيجه ،در ساختار نهادهاي اجتماعي به ويژه خانواده و نهادهاي شغلي و
آموزشي ،توزيع نقشها و منزلتها مبتني بر ردهبنديها و تقسيم كار جنسيتي است .در
جوامع سنتي ،نقش هاي زنان عمدتاً محدود به خانواده است و محور اصلي هويت آنها
را تشكيل مي دهد .در جوامع مدرن به ويژه شهرهاي بزرگ ،در پي تحوالت ساختاري
و ضرورتهاي اقتصادي ،زنان فرصت بيشتري براي مشاركت در عرصه عمومي دارند.
در نتيجه روابط اجتماعي آنان وسيعتر و منابع هويت سازي آنها متعدد و متكثر ميشود؛
و به منابع فرهنگي (ارزشها و نگرشها) و منابع مادي (درآمد ،دارايي و استقالل
مادي) بيشتري دسترسي مييابند .از اين پس آنان هم در مورد «خود» و هويت
شخصي خود و هم در مورد هويت هاي اجتماعي سنتي و مدرن تيمل و چون و چرا
ميكنند  .با توجه به نظريات مطرح شده مي توان انتظار داشت كه دختران مجرد و
تحصيل كرده حرفهاي با وجود دسترسي به عناصر مدرن به دليل محقق نكردن
انتظارات سنتي از نقش از قبيل همسري و مادري ،دچار داغ ننگ و بحران هويت
خواهند بود.

1.rethink
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تعريف مفاهيم
هويت1در فرهنگ فارسي عميد "حقيقت شي يا شخص كه مشتمل بر صفات جوهري
او باشد" ،معني شده است .از اين رو هويت هر پديدهاي ،بيانگر ماهيت وجودي آن
است .اين مفهوم به ويژگي يكتايي ،فرديت و تفاوتهاي اساسياي كه يك شخص را
از همه افراد ديگر متمايز ميكند ،توجه ميدهد .كراجر 2هويت را عبارت از برقراري
«توازن ميان خود و ديگران» ميداند (يوسفي .)80 :1383 ،برخي آن را معادل شخصيت
و اصليت آوردهاند (شرفي.)81 :1380 ،
هويت شخصي به تعريف بازانديشانه فرد از «خود» اطالق ميشود .هويتي كه
براي بازنمايي «خود» مورد استفاده قرار ميگيرد با تجربيات ،ارزشها ،نگرشها،
انتظارات ،اهدا  ،نيازهاي جاري و دانش پس زمينهاي فرد ارتبا دارد« .خود»ي كه در
موقعيتهاي واقعي نمود مييابد ،سيال و تغييرپذير است )گيدنز.)102 :1389 ،
هويت اجتماعي 3عبارت است از تعريفي كه فرد از خود براساس عضويت در
ردهها و گروههاي گوناگون اجتماعي ميكند .هويت اجتماعي مسلط همان است كه
ارزش واهميت بيشتري براي فرد دارد و غالب اوقات فرد خود را با آن تعريف ميكند
(جنكينز.)260 :1381 ،
تعارض هويت4نشان ازسردرگميو آشفتگي نقشها دارد .اريكسون اين وضعيت
را «آشفتگي هويت» مينامد .فرد در مرحله شكلگيري هويت بيش از هر زماني ممكن
است از آشفتگي هويتي رنج ببرد .او همچنين ممكن است احساس كند كه بايد
تصميمهاي مهمي بگيرد ،اما قادر به انجام دادن اين كار نيست .احساس ميكند كه
جامعه به او فشار ميآورد تا تصميمي بگيرد ،اما او مقاومت ميكند (يوسفي:1383 ،
.)81
1
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در جهان امروز هويت حرفهاي يا شغلي بخش مهمي از مجموعه هويت غالب
افراد ،اعم از پير و جوان را شكل ميدهد .داشتن شغلي كه ارزش اجتماعي داشته باشد
 و به خوبي از عهده آن برآمدن  -عزت نفس را زياد ميكند و به ايجاد احساس ايمنيو هويت با ثبات كمك ميكند .برعكس ،اگر به افرادنيازي نبوده و اشتغال امكانپذير
نباشد ،در افراد احساس ترديد و سرخوردگي ايجاد ميشود (اريكسون.)1960 ،
"وداك" هويت جنسي را تعريفي ميداند كه هر نسل از زنان و مردان از جنسيت
خود ارائه ميدهند .مطابق اين ديدگاه ،جنسيت نظاميزيستي نيست كه توسط جبر رقم
خورده است؛ بلكه جنسيت نظامي از ايدئولوژيها  ،رفتارها و هويتهاي متعاملي است
كه به جسم معنايي اجتماعي -سياسي ميبخشد.
زن سنتي و زن مدرن مفاهيم ديگري هستند كه بايد تكليف خود را با آن روشن
كنيم .با توجه به آن كه حرفهاي بودن پديدهاي نوين است ،حكايت از شرايط مدرن در
زندگي زن دارد .مفهوم زن سنتي در مقابل مفهوم زن مدرن ،حكايت از هويت زن ،پيش
از حرفهاي شدن دارد .زن سنتي داراي مجموعه ويژگيهايي از قبيل آمادگي براي
ازدواد يا متيهل بودن ،خانه دار بودن ،مستقر بودن در خانه ،در خدمت خانواده بودن،
نقشها ي مادري و همسري و نداشتن هويت اجتماعي مستقل ،است .از نظر علي
شريعتي ،زن سنتي ايراني در انجام وظايف خانگي و مادري ،مبناي ارزش انساني خود
را باز مييابد (شريعتي .)80:1360 ،زن مدرن مفهومي است كه در غر

و با اتكا به

پيشينه اجتماعي ،اقتصادي و سياسي اين جامعه متولد شده است (عليرضانژاد،
 .)92:1383زن مدرن داراي ويژگيهايي از قبيل استقالل ،تحصيالت ،اعتقاد به
همفكري و مشاركت در امور به جاي اطاعت است (زنجاني زاده.)13 : 1381 ،
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روش شناسي
تغييرات سريع اجتماعي و تنوع زيست جهانها به شكل روز افزوني محققان اجتماعي
را با زمينههاي اجتماعي و ديدگاههاي جديدي مواجه ميكند و همپاي آن پژوهش
اجتماعي به شكل فزايندهاي وادار به استفاده از استراتژيهاي نوين شده است (فليك،
 .)13:1378انتخا

روش ،همواره با ماهيت موضوع پژوهش و چارچو

نظري مسلط

در آن مربو است .زن ايراني همواره گوشه پنهان جامعه بوده ،از اينرو دسترسي به
اطالعات درست به ويژه درباره چالش هاي موجود در زندگي زنان مجرد ،آسان نيست.
با توجه بهاين ويژگي روش تركيبي 1به مثابه يك استراتژي طراحي و با استفاده از
رويكرد دو مرحلهاي ،يك مرحله كيفي از پژوهش و سپس مرحله جداگانه كمي
(عليرضانژاد )67 :1383 ،اجرا شد .با توجه به ماهيت و پيچيدگي موضوع ،در اين
پژوهش روش تركيبي (تركيبي از روش كيفي و پيمايش) برگزيده شد.
ابزار گردآوري اطالعات در بخش كيفي ،مصاحبه نيمه ساخت يافته بود.
يادداشتهاي مصاحبهكننده در هنگام گفتگو و نيز مشاهده واكنشهاي افراد در هنگام
مصاحبه ،به مجموعه دادهها افزوده شد .مصاحبهها با توجه به خاطرات و سير زندگي
فرد انجام و تالش شد به مصاحبه شوندگان اين امكان داده شود تا باورها ،رفتارها،
خاطرات و طرز تلقيهاي خود را بيان كنند .پرسشنامه ابزار گردآوري اطالعات در
بخش پيمايش بود.
براي افزايش صحت اطالعات ،انتخا

افراد براي مصاحبه در بخش كيفي بر

اساس نمونهگيري گلوله برفي و تئوريك انجام شد .سعي شد با افرادي مصاحبه شود
كه در موقعيتهاي گوناگون خانوادگي و تجربه زيسته باشند .در نهايت  16مصاحبه
انجام شد.

1
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جامعه آماري در اين پژوهش شامل دختران  135سال و باالتر شاغل و داراي
تحصيالت دانشگاهي ساكن تهران بود .جمعيت نمونه  -شامل  121زن داراي
تحصيالت دانشگاهي و شاغل هرگز ازدواد نكرده  -داراي سطوح متفاوتي از
تحصيالت دانشگاهي بود .رشته تحصيلي آنان طيف گستردهاي از رشتههاي تحصيلي را
در بر ميگرفت .آنان همچنين در ردهها و رستههاي شغلي متفاوت كار ميكردند.

هويت حرفهاي يا هويت جنسيتي
گيدنز معتقد است كه "خود" انسان در كنش متقابل با ديگران ،هويتش را ايجاد و در
جريان زندگي آن را پيوسته تغيير ميدهد .خود مفهومي منفعل نيست بلكه به وسيله فرد
ايجاد ميشود .سرنوشتي كه جامعه سنتي به زن عرضه ميكند ،همسري و مادري است.
به رسميت شناخته نشدن دختران شاغل و تحصيلكرده از سوي مخاطبان در نقش مورد
نظر ،ميتواند هويتي كه ايشان براي شناخته شدن به آن تالش ميكنند را زير سوال
ببرد .در اين مورد فرد هويتي كه خود را با آن تعريف ميكند ،هويتي نيست كه جامعه
وي را با آن تعريف ميكند (لطف آبادي)129 :1381 ،؛ زيرا خود را در زندگي روزمره
نميتواند بازشناسي كند .گافمن ميگويد :همه ايشان به نوعي از قواعد و قوانين مرسوم
رفتار در جامعه تخطي كرده و رفتارشان مطابق با كنشهاي مرسوم اجتماع نيست
( .)Gafman, 1963: 47در اين پژوهش ،مواردي ديده شد كه برخي از دختران
ميگويند"جز در شرايطي كه مجبورند ،تجرد خود را آشكار نميكنند " .احتماالً پنهان
كردن تجرد ميتواند اين معني را داشته باشد كه فرد داغ ننگ تجرد را كه از فشارهاي
اجتماعي منشا گرفته ،احساس كرده است.

1

 .در مطالعات اكتشافي (مصاحبههاي اكتشافي) در دختران زير  35سال احساس بدون خواستگار و مورد توجه

نبودن ديده نشد .آنان با راحتي بيشتري سن خود را اعالم مي كردند.
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دختر خانه ،خانم خانه ،استقالل و تحقق خود
براي بازشناسي هر چه بهتر چالش هويتي در نزد زنان تحصيل كرده مجرد و شاغل،
الزم است با برخي مفاهيم كه از مصاحبهها به دست آمده و در پرسشنامهها نيز تاييد
شده ،بي شتر آشنا شويم .يكي از مهمترين اين مفاهيم ،مفهوم دخترخانه است كه معادل
انگليسي آن ميتواند واژه  maidenhoodباشد .دختر خانه نقشها و وظايفي دارد كه
الزم است آنها را به اجرا در آورد .نكته مهم آن است كه او حقوقي دارد و خدماتي در
خانواده به او عرضه ميشود .اين خدمات از اين باور ريشه ميگيرد كه او آسيب پذير
است و از اين رو نياز به حمايت دارد .او در حريم خانه و تحت حمايت خانواده تا
زمان ازدواد محفوظ است و خانواده بر اين باور است كه اين حريم ميتواند موجب
جلب خواستگ اران خو

شود .دختر خانه ،در خانه پدري و همراه با پدر و مادر و يا

يكي از آنها زندگي ميكند .دختر خانه ميتواند  18ساله يا باالي  50سال باشد .او
ماداميكه در خانه پدري بسر ميبرد ،تابع قوانين خانه پدري است .اين قوانين معموالً
توسط پدر يا برادران تعريف ميشود.
خانم خانه مفهوم ديگري است كه معادل انگليسي آن  house wifeاست .خانم
خانه زني همسردار است .او ميتواند در فضاي خانه خود و همسرش درباره امور
جاري تصميم بگيرد .بدين ترتيب بخشي از تواناييها و خواستههاي او در اين عرصه
به ظهور ميرسد و در او احساس رضايت ايجاد ميكند (يا دست كم اين تصور وجود
دارد كه موجب رضايت او ميشود) .انتظار نقش از دختران خانه آن است كه در مدت
زماني مناسب به خانم خانه تبديل شوند .در اين شرايط دختران جوان موفق تلقي
ميشوند.
بخشي از هويت زن خانه به عملكرد زنان در خانه از قبيل سفره آرايي ،آراستگي
خانه و غيره مربو است .مصاحبهها نشانگر آن است كه بيشتر دختران مايلند ،خانه
خود را داشته باشند تا بتوانند آن را مطابق سليقه خود اداره كنند ،اما به داليل متعدد از
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مردم و ترس از دست دادن

ميكنند .داشتن حرفه اين امكان را فراهم

خود را در اختيار داشته باشند ،اما موقعيت سنتي اجازه

نميدهد كه دختر خانه بودن را ترك كنند .دختر  41سالهاي كه با پدر و مادرش زندگي
ميكند و خانه خود را هم اجاره داده است ،در اين باره ميگويد" :راستش را بخواهيد
هم دلم ميخواهد كه تنها زندگي كنم هم دلم نميخواهد .دلم ميخواهد خانه خودم را
داشته باشم تا بتوانم سليقه خودم را تو خانهام ببينم  ...االن  ...سليقه مامانم است ...اما
وقتي فكر ميكنم ،حتي به فرض محال مادرم هم اجازه بدهد ،من تنها زندگي كنم،
نميتوانم اين كار را انجام دهم!  ...ترس از تنهايي دارم .فكر ميكنم ...اين طوري احترام
و امنيتم بيشتر حفظ ميشود " .نداشتن احترام و امنيت ميتواند داغ ننگ را در زندگي
او وارد نمايد.

استقالل براي دختر خانه
دختر خانه در حريم خانه پدري و زير حمايت خانواده تا زمان ازدواد محفوظ است.
به عنوان مثال با وجود باال رفتن سن و مسئوليتهاي اجتماعي ،هنوز برادرش او را
وقتي هوا تاريك است به مقصد مي رساند .يا مادر مراقب آمد و شد او است و ساعات
خرود و ورود او را كنترل ميكند .در عين حال اووقتي به خانه ميرسد غذايش آماده و
از مسئوليتهاي خانه داري معا

است .او ازحقوق و حمايتهايي برخوردار است اما

در مقابل بايد وظايف و نقشهاي دختر خانه را نيز رعايت كند .دير به خانه نيايد و
برنامههاي زندگي خود را با قوانين خانواده همسو كند .در واقع پدر ،مادر ،خواهر و
برادر ميتوانند براي بسياري از مسائل مربو به دختر خانه از قبيل سفر ،ساعت رفت و
آمد ،حضور در مهمانيها و غيره؛ تصميمگيري كنند .نكته مهم آن است كه اين دختران
در خارد از خانه تصميمگير هستند .آنها موقعيتهايي مثل مدير ،كارشناس ،پزشك،
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و مسئول دارند ،اما در خانواده هويت حرفهاي آنها چندان مطرح نيست .هريك از
آنها از نظر خانواده ،دخترخانه هستند .ليسانس حقوق است  51سال دارد و با والدين
خود زندگي ميكند .او ميگويد" :مادر و برادرانم خيلي كمك من هستند .من حتي
غذايي كه ميآورم اداره را مادرم آماده ميكند" .دختري كه  41سال دارد ،ميگويد" من
هنوز مامانم ميگويد شبها ديرتر از  9شب به خانه نيا .اگر همسايهها صداي پايت را
بشنوند چه ميگويند؟ يا وقتي خسته به خانه ميآيم نميتوانم تنها در اتاق خودم باشم،
بايد با مادرم تلويزيون تماشا كنم ...اگر يك آخرهفته بخواهم سفر بروم ،اگر قرار باشد
برادرم بيايد ديدن ما ،بايد سفرم را كنسل كنم ،چون برادرم ميگويد دختر تنها كجا رفته
است؟ " ...دختري كه  42ساله و معاون اداره است ميگويد" به مادرم گفتم در فاميل ما
اگر كسي ازدواد نكند اصال آدم نيست ،براي اين كه نميتواند براي خودش تصميم
بگيرد .من حتي يك ...جمعه را نميتوانم براي خودم برنامه ريزي كنم".
بيش از  30درصد دختران مورد مطالعه در اين پژوهش در خالل تكميل
پرسشنامهها گفته اند كه بيشترين احساس رضايت را از طريق گذراندن وقت با دوستان
خود به دست ميآورند .بيست و پنج درصد نيز با بودن در محل كار احساس رضايت
ميكردند .اما  44درصد از پاسخگويان عمالً اوقات فراغت را با خانواده ميگذراندند.
بيش از  35درصد علت آن را اعتماد به آنها و نيز اين كه چارهاي ندارند ،ذكر كردهاند.
اين داده نشانگر آن است كه دختران بخش بزرگي از وقت خارد از محيط كار را نه به
نحوي مطلو

مي گذرانند .پرستار است  46سال دارد و ميگويد "چون دختر خانه

هستم به عنوان يك آدم مستقل مطرح نيستم .خواهرم معتقد است چون او بچه دارد و
من مجردم بايدتمام وقت در اختيار خانواده باشم " .دختر ديگري كه  41سال دارد
ميگويد "برخي از دوستانم خيلي با مادرشون ...درگير ميشوند ...من قبول كردم كه
بايد تابع قوانين خانه پدر و مادرم باشم" .دختران مورد پرسش در اين پژوهش بر اين
باورند كه توانايي حل مشكالت و اداره زندگي خود را دارند ،اما در خانه پدري او
نيست كه درباره امور روزمره زندگي مثل انتخا

لوازم منزل ،ناهار و غيره تصميم
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ميگيرد ،چون خانم خانه زن ديگري است .پس او اگر بخواهد كه طبق قوانين خود
زندگي كند ،خانه اي ميخواهد كه فضاي تصميمگيري او باشد .اما براي خانواده،
جدايي از خانه با ازدواد متراد

است .نگاهي به آمار توصيفي پاسخگويان در بخش

كمينيز درباره زندگي مستقل و جدا از خانواده نشان ميدهد كه  44درصد تمايل به
زندگي مستقل داشتند .حدود  58درصد معتقد بودند كه براي مستقل بودن با موانعي
روبرو هستند.
جدول  -1توايع نسبي پاسخگويان 1برحسب مشكال

و موانع اندگي مستقل

موانع اندگي مستقل

فراواني

درصد

خانواده

27

9 .42

فاميل

3

1 .4

جامعه

22

9 .34

مسائل اقتصادي

6

10

ترس از تنهايي

5

8

جمع

63

100

جدول  1نشان مي دهد كه خانواده و جامعه مهمترين عناصر تاثيرگذار بر باقي
ماندن آنها با خانواده هستند .در هماهنگي با اين داده ،يافتههاي حاصل از مصاحبهها
نشان ميدهد كه ميتوان موقعيت دختران خانه را درباره مستقل شدن به سه دسته
تقسيم كرد  .اين دسته بندي نشان از اهميت نقش خانواده و جامعه درباره استقالل يا
عدم استقالل اين دختران دارد.

 -1دو تن از پاسخگويان بيش از يك گزينه را انتخا

كردند.

288

فصلنامه علوم اجتماعي شماره 60

 -1دختران شهرستاني :اين دختران پس ازپايان تحصيالت و شروع اشتغال ،در
تهران اقامت ميكنند .آنان نقشها و وظايف دختر خانه بودن را به دليل هويت حرفهاي
و فاصله مكاني با خانواده پدري ،آسان تر كنار ميگذارند .نزديك به  40درصد دختراني
كه براي زندگي جداي از خانواده دچار مشكل نبودند ،پس از قبولي در دانشگاه به
تهران آمده و در تهران زندگي ميكردند .دختر  36سالهاي ميگويد" :من در يك
خانواده سنتي در شهرستان بزرگ شدم .از  18سالگي بعد از قبولي در دانشگاه جدا از
خانواده زندگي كردم ...وقتي در تهران كار گرفتم ...توانستم اين استقالل را بدست
آورم ".دختر ديگري كه  41سال دارد ميگويد" :بعد از قبولي در دانشگاه از خانواده
جدا شدم ...بعد از اين كه كار گرفتم خودم مستقل زندگي ميكنم" .
 -2دختراني كه خانواده مانع جدا شدن آنها ميشوند و يا خودترس از جدايي
دارند :جدا شدن ازخانواده و تنها زندگي كردن دختر ،براي برخي از خانوادهها به منزله
ازدست دادن فرصت ازدواد است .اين دسته از دختران با وجود افزايش سن ،و
اشتغال ،بايد طبق اصول و قواعد حاكم بر دختر خانه عمل كنند 42 .سال دارد و
ميگويد" خيلي دلم ميخواهد تنها زندگي كنم اما به خاطر ...خانواده ام سخت است.
جدا شدن از خانواده ما زماني معنا دارد كه ازدواد كنم .مامانم هميشه ميگويد اگر تو
تنها زندگي كني ...ديگر كسي به خواستگاريت نميآيد".
 -3دختري كه از خانواده جدا ميشود :اينان افرادي هستند كه با توجه به هويت
حرفهاي ،امكان زندگي به مثابه يك زن خانه را براي خود فراهم ميكنند .در موقعيت
سنتي ،هميشه شوهر است كه امكان استقالل و جدايي از خانه پدري را فراهم ميكند،
اما اشتغال و هويت حرفهاي هم اين امكان را براي دختران فراهم كرده است .پزشك
است 45 .سال دارد و ميگويد ..." :در حد انجام وظايفم و اخالقيات به والدينم سر
ميزنم  ...من مستقل زندگي كردم .از زماني كه مجبور شدم طرحم را در شهرستان
بگذرانم ،اين استقالل را بدست آوردم " .يافتههاي پيمايش نيز نشان ميدهد كه بيش از
 72درصد دختران مورد مطالعه معتقدند كه شاغل بودن ،امكان زندگي مطابق سليقه
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خود را براي آنان فراهم كرده است .اما نكته مهم آن است كه اغلب آنان ،چالش بين
خواستههاي خود و خانواده را در مدت زماني طوالني با خود حمل ميكنند.
جدول  -2كاركرد هويت حرفهاي براي دختران خانه
شغلم باعث شده دستم در

بعد از اين كه مشغول به كار

شغلم باعث شد به شيوه اي

جيبم باشد

شدم احساس استقالل بيشتري

كه دوست دارم زندگي كنم

كردم
بدون اين كه ازدواد كنم

از اين كه ميتوانم با در آمدم

وقتي كار ميكنم نسبت به

هم ميتوانم زندگي راحتي

خانوادهام را سفر ببرم و براي

خودم احساس خوبي دارم

داشته باشم

آنها خرد كنم لذت ميبرم

شغلم باعث شد بتوانم

ميدانم در محيط كارم مفيد

شغلم بهاندازه كافي به من

آموختههايم را افزايش

هستم

احساس رضايت ميدهد

بدهم

اادواج و چالش هويت جنسيتي و حرفهاي
براي بسياري از دختران ،در بايستگي ازدواد شكي نيست ،از اين رو با وجود موقعيت
اجتماعي و سن ،بسياري از آنان تصميمهاي مهمي مانند :خريد خانه و يا مستقل شدن
را با توجه به امكان دسترسي به فرصت ازدواد ،به تاخير مياندازند و يا از آن اجتنا
ميكنند .اما آيا اين زنان اصالً فرصتي براي ازدواد دارند؟ يا موقعيت و سن آنان مانع
فرصت ازدواد است؟ با توجه به مصاحبههاي انجام شده ،مرداني كه با پيشنهاد ازدواد
و يا ارتبا به اين دختران مراجعه ميكنند ،در پنج گروه قابل دسته بندي هستند:
دسته اول -مردان مجرد با موقعيت سني ،تحصيال

و شغل قابل قبول

(متناسب با اراشهاي سنتي اادواج)
به باور مصاحبه شوندگان مردان مجردي كه از موقعيت سني ،تحصيالت و يا
شغلي مشابه و يا باالتر از اين دختران برخوردارند ،معموالً با هد

ازدواد به آنان
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نزديك نميشوند .دختران گله ميكنند كه اين مردان در مواجهه با آنان ،خود را ملزم به
اجراي آدا

الزمه نميدانند .عدم اجراي اين آدا

منجر به آن ميشود كه دختران

هويت زنانه خود را در مخاطره ببينند .با افزايش سن اين مشكل بيش از پيش
خودنمايي ميكند .دختري ليسانسيه و  41ساله ،ميگويد ":وقتي سنت باال ميرود
مردها به خودشان اجازه ميدهند كه هر درخواستي را مطرح كنند" ...ديگري كه وكيل
و  51ساله است ،ميگويد " :رفتار مردها با دختراني كه سن باال دارند توهين آميز
است 44 "...ساله ،ليسانس مديريت بازرگاني و كارمند است و ميگويد ":مردها
نگاهشان روي دختر سن باال و مجرد متفاوت است و اين كالً من را اذيت ميكند"...
دختر ديگري كه  44ساله و مددكار اجتماعي است ،ميگويد ..." :من تا مجبور نباشم
نميگويم مجردم  41" .ساله و كارمند است .او ميگويد" :تو محيط كارم عبوس هستم
هميشه خودم را محدود ميكنم  ...اونا (مردان) فكر ميكنند چون سنم باال است
ميتوانند پاشون رو از گليمشون درازتر كنند " .دختر  40ساله ميگويد" :ارتبا
مردان برايم سخت است  ...مردها هر روز از آدا

با

معاشرت دورتر ميشوند" . ...داغ

ناشي از ناكارآمدي در هويت جنسيتي در اين مورد بسيار خود را به نمايش ميگذارد.
دسته دوم -مردان همسردار
ارتبا با مردان همسر دار ،بدان دليل كه معموالً پيشنهاد عقد دايم را به همراه
ندارد؛ احساس به دست آوردن يك رابطه پايدار را در پي ندارد .اما مصاحبهها نشان
ميدهد كه اين مردان به هويت زنانه دختران بيشتر توجه ميكنند.
دسته سوم  -مردان تنها
در اين شرايط مردان مجردي جاي ميگيرند كه احتماال از نظر جسمي بيمارند و
يا مادر خود را ازدست دادهاند .به زعم پاسخگويان اين مردان به دنبال محبت و توجه
هستند و نميتوانند يا نميخواهند آدا

الزمه را اجرا كنند .دختران احساس ميكنند كه

به عنوان يك پرستار بدانان نگريسته ميشود .در اين حالت هويت حرفهاي زنان به آنان
اين قدرت را ميدهد كه در مقابل اين گونه ازدوادها مقاومت كنند .دختري كه 41
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ساله و معاون شعبه بانك است ،ميگويد" :مردهاي دور ور ما يا  ...يا اين كه ديگر از
پس كارهاي خود برنميآيند و دنبال كسي هستند كه از آنها پرستاري كند ،خو

آنها

بروند پرستار بگيرند".
دسته چهارم -مردان جوانتر
اينان مردان جواني هستند كه فاقد حرفه مناسب هستند و پول و خانه ندارند .اين
مردان معموالً ميخواهند با ازدواد با زنهايي كه ثبات حرفهاي دارند ،به ثبات برسند.
در اينجا بيشتر هويت حرفهاي زن است كه مورد توجه مرد قرار ميگيرد .عجيب آن
است كه زنها اين مردان را دوست ندارند زيرا به دليل پول و موفقيت به سمت آنها
آمده اند .نقطه عجيب تر آن است كه در اين جا تا حدي جاي زن و مرد عوض ميشود؛
اما اين دختران معموالً حاضر به قبول اين شرايط نيستند .يا دست كم با احساس
رضايت آن را نميپذيرند.
دختري  46ساله كه خانه ،اتومبيل و كار دولتي دارد ،ميگويد ":چند وقت پيش
موردي پيدا شد كه به توصيه و فشار دوستانم كميجدي بهش فكر كردم .از من
كوچكتر بود و در يك شركت خصوصي كار ميكرد ،اما از خودش چيزي نداشت.
خيلي زود تصميم نهايي رو گرفتم سري كه درد نميكنه دستمال نميبندم " .دختري
 36ساله ميگويد ":من دلم ميخواهد آدمي در زندگيم وارد شود كه الزم نباشد من اورا
حمايت كنم .من ميخواهم بهترين باشد" . ...
دسته پنجم -مردان همسر اا دست داده (طالق  -فو

ان)

مرداني كه همسر خود را از دست دادهاند ،نسبت به همسر طالق دادهها از
مقبوليت بيشتري برخوردارند .اما دختران معموالً به اين تيپ نيز عالقه ندارند چون بر
اين باورند كهاين مردها نيز زن را براي پرستاري ميخواهند و با توجه به هويت
حرفهاي و استقالل مالي ،دختران تن به اين گونه ازدوادها هم نميدهند .يافتههاي
حاصل از پرسشنامه نيز نشان ميدهد كه بيش از  70درصد دختران مورد مطالعه حاضر
نيستند با مردي كه قبال ازدواد كرده ،ازدواد كنند.
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اما شايان توجه است كه ازدواد كماكان به عنوان امري بايسته براي دختران مطرح
است .تنها  10درصد از دختران مورد مطالعه گفتهاند ،تصميم به ازدواد ندارند .بيش از
 10درصد آنان زمان ازدواد را از دست رفته ميدانند و  11/7درصد نيز معتقدند كه
ايده آل خود را نمييابند.
جدول  -3جدول تقاطعي درصد ميزان احساس نياا به همدم با سن
گروه
سني
ميخو
اهم
اادوا
جكنم

34-30

39-35

44-40

49-45

+50
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اين پاسخها نشانگر آن است كه اين دخترها ازدواد را ميخواهند زيرا ازدواد
رابطه اي پايدار است .دوستي با مردان شايد بخشي از نيازهاي دختران را تامين كند،
امادر دوستي با مردان ثبات در رابطه نيست و ترس از دست دادن هميشه همراه آنان
است .دختري  41ساله ميگويد" وقتي با دوستم هستم خيلي احساس خوبي دارم ...اما
ترس از دست دادن هميشه با من است .از اين كه به مامانم دائم بايد دروغ بگويم
ناراحتم"...
ازدواد از نظر اين دختران بايد بتواند پاسخگوي فشار هويتي كه در خانواده و
اجتماع تحمل كردهاند ،باشد .حضور همسر بايد بتواند به تمام كساني كه هويت زنانه
اورا زير سوال بردهاند ،پاسخ دهد .در واقع اين مرد بايد كاركرد اجتماعي داشته باشد.
اين مرد كامل ،بايد با فشارهايي كه دختر از  18سالگي تحمل كرده ،برابري كند و
مسلماً پيدا كردن مردي با اين شرايط بسيار سخت و حتي ناممكن است.

دختر خانه و مواهب هويت حرفهاي
هويت حرفهاي در اثر اشتغال ،كسب درآمد ،قدرت تصميمگيري و حس مفيد بودن
شكل ميگيرد .يافتهها نشانگر آن است كه با افزايش فعاليتهاي اجتماعي دختران
ايراني در بيرون از خانه ،كه در مفهوم اشتغال بررسي شد؛ آنها نه تنها در آمد كسب
مي كنند ،بلكه با گسترش روابط اجتماعي و آشنايي بادنياي بيرون از خانه ،صاحب
هويت جديدي ميشوند" .رويارويي با چالشهاي هويتي و در نتيجه تامل درباره
هويت ،تنها براي كساني امكان پذير است كه منابع فرهنگي و مادي بيشتري در اختيار
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داشته باشند" (جنكينز .) 120 :1381 ،اين مهم را دختران مورد مطالعه در اين تحقيق
درك كرده و از اين بابت احساس رضايت ميكنند .بيشتر آنها معتقدند ،بودن در محل
كار منجر به ايجاد ارتباطات اجتماعي خو

براي آنان شده و اين ارتباطات در

زمينههاي گوناگون زندگي ،بدانان ياري رسانده است .دختر  46سالهاي ميگويد" :بعد
از اين كه در بانك استخدام شدم ،متوجه شدم چگونه ميتوانم در بازار سهام سرمايه
گذاري كنم .االن اگر كسي در فاميل بخواهد ...سرمايهگذاري كند ،حتماً از من نظر
ميخواهد " .دختر ديگري ميگويد" :درمحل كارم اين فرصت را داشتم كه ...در كنار
كار اداري ،با برادرانم در ساخت خانه فعاليت كنم .در اين مورد ارتبا

با افراد

گوناگون ،خيلي كمكم كرد" .دختر ديگري ميگويد ":من در يك خانواده سنتي بزرگ
شدم فكر ميكنم  ...ارتبا با آدمهاي ديگر خيلي در زندگيم تغيير ايجاد كرد" .دختر
 45سالهاي ميگويد ..." :من بيشتر وقتم را با اينترنت ميگذرانم و با دنياي بيرون
ارتبا دارم".
يافته هاي استخراد شده از پرسشنامه نيز همانند مصاحبهها نمايانگر آن است كه
اشتغال باعث گسترش روابط اجتماعي و همچنين گسترش ارتبا با دنياي بيرون از
خانه شده است .بيشتر دختران از اين كه اضافه كاري كنند ،رضايت دارند .مدت زمان
كار روزانه 52/2 ،درصد پاسخگويان بيش از  8ساعت در روز است 74/5 .درصد اعالم
نمودهاند كه مايل به اضافه كاري هستند و  100درصد پاسخگويان گفتهاند كه
احساسشان در محل كار اين است كه مفيد هستند .حدود  44درصد گفتهاند دوست
دارند بيشتر وقتشان را با كار پر كنند .اين مجموعه اطالعات ،نشانگر آن است كه شغل
دختران بخش زيادي از زندگي آنان را پر كرده و به آنها احساس رضايت از خود
مي دهد .به عبارت ديگر شغل در ساختن هويت نوين آنان بسيار تاثيرگذار است .حدود
 72درصد از پاسخگويان گفته اند كه در موقعيت انتخا
خود را انتخا

ميان شغل و ازدواد ،شغل

ميكنند .حدود  74درصد از پاسخگويان گفتهاند كه شغلشان باعث

شده به شيوه اي كه خودشان دوست دارند ،زندگي كنند و بيش از  97درصد معتقدند
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بعد از اين كه مشغول به كار شدند ،احساس استقالل كردهاند .حدود  28در صد تجرد
را مانعي در پيشرفت سازماني و كاري خود ندانستهاند .اما بيش از  14درصد تجرد را
عاملي دانستهاند كه باعث شده نتوانند پستي كه خود را اليق آن ميدانستند ،بدست
آورند.

اشتغال و استقالل
تحصيالت عالي و اشتغال زنان مجرد  ،موجب كسب استقالل مالي در دختران شده
است .استقالل ،رضايت از هويت حرفه اي دختران را به ارمغان آورده است .دختري 44
ساله كه با خانواده زندگي ميكند ،ميگويد" :از اين كه شاغلم خيلي راضي هستم.
استقالل مالي دارم و همين باعث شده تو خانواده و جامعه قدرت و نفوذ را احساس
كنم " .دختر  48سالهاي كه با مادرش زندگي ميكند ميگويد " :استقالل مالي دارم و از
اين كه ميتوانم پولم رو هر طور كه ميخواهم خرد ميكنم خوشحالم" .دختري 39
ساله و هنرمند ،ميگويد " ...خيلي پيش آمده ،خواستگارها گفتند با كارت مشكل داريم
من قطعا جوابم رد بود .كارم برام درجه اول اهميت را دارد" .دختري  36ساله
ميگويد" من به خاطر كار و تحصيل توانستم به همه ثابت كنم كه بايد به من احترام
بگذارند .خواهرهاي من كه در خانه بودند ،چون كار نداشتند مجبور بودند كارهاي
خانه را انجام بدهند ".او بالشك موقعيت خود را برتر از خواهرانش ميداند .دختري
 48ساله كه خود را پژوهشگر و مترجم معرفي ميكند ،ميگويد" :تحصيالت به من
احساس استقالل و مفيد بودن داده است .احساس ميكنم عمرم را تلف نكردهام"...
دختر ديگري درباره شغلش معتقد است استقالل مالي توانست به وي كمك كند كه به
سمت عاليق خود كه تحصيالت و پژوهش است ،برود .دختري  45ساله و پزشك
ميگويد" :حرفهام به من استقالل اقتصادي داده است ...وقتي از نظر مالي به كسي
وابسته نباشي ،از نظر اجتماعي هم مستقل ميشوي" .
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اادواج يا حفن هويت حرفهاي
دادهها بيانگر آن است كه دختران در اثر كسب درآمد و دارايي ،قدرت تصميمگيري و
حس مفيد بودن در خود ،هويت جديدي ميبينند كه در اين پژوهش از آن به عنوان
هويت حرفهاي ياد ميشود .هويت حرفهاي مشخصات جديدي ازقبيل توانايي خرد
كردن ،مالك بودن و غيره به زنان مجرد داده است .اينها نقشهايي بود كه پيش از اين
مردان در زندگي زنها ايفا ميكردند .اما اكنون آنان خود ميتوانند در اين باره تصميم
بگيرند .دختر  41ساله اي در پاسخ به اين پرسش كه اگر حق انتخا
حرفهاي خود و شوهر و بچه كدام را انتخا

داشتي بين هويت

ميكردي؟ ميگويد" :بدون شك هويت

حرفهاي را .با اين كه بچه داشتن را خيلي دوست دارم اما  " . ...دختر ديگري ميگويد
"مادرم هميشه به من ميگفت ،چه كنم چه نكنم؛ اما بعداز اين كه به اين باور رسيد كه
دخترش دارد يك شركت را اداره ميكند  ...باالخره فهميدند كه ميتوانم خودم
تصميم بگيرم" .دختري  45ساله ميگويد" :من آدمينيستم كه اجازه بدم كه حتي
نزديك ترين كسانم در زندگيم دخالت كنند ...البته آنها (پدر ومادر) هم به من اعتماد
دارند " .دختر  48ساله و دانشجوي دكترا ميگويد" :من مخالف ازدواد نيستم اما
االن هم وضعم خو

است .تعهد محدوديت مي آورد .اگر ازدواد كرده بودم شايد

نميتوانستم تا اين اندازه درس بخوانم .جاه طلبي من در درس خواندن است" .دختر
ديگري ميگويد " من توانستم اين باور را در خانواده ام ايجاد كنم كه يك دختر هم
مثل مرد ميتواند كار كند و پول در بياور د و ديگران نبايد براي اوتصميم بگيرند" ...
دختري  44ساله ميگويد" كار من بخش مهمي از زندگي من است .دوست ندارم
خانه نشين باشم" ...
ممكن است هويتي كه دختران شاغل و تحصيل كرده ،در درون خود احساس
مي كنند با هويتي كه خانواده به عنوان دختر خانه براي آنها قائل است تفاوت داشته
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باشد ،اما قدرت و استقالل مالي دختران را به سمتي ميبرد كه پدر و مادر نيز بخصو
با توجه به كهولت سن ،قدرت دختر را بيشتر باور كرده و به باورهاي دروني دختر
نزديك ميشوند .كم كم هويت بيروني دختر نيز در معرض ديد خانواده قرار ميگيرد.
بدين ترتيب هويت حرفهاي اين دختران عرصه تصميمگيري در زندگي آنان را گسترش
داده است .جايگاه و موقعيت بدست آمده براي دختران ،الزاما با شرايط تعريف شده
سنتي ،همسان نيست .آشفتگي هويتي زماني به وجود ميآيد كه فرد هويتي كه خود را
با آن تعريف ميكند ،هويتي نيست كه جامعه تعريف ميكند .اگر چه به نظر ميرسد با
پيرتر شدن پدر و مادر پذيرش در درون خانواده افزايش مييابد ،اما انتظار جامعه از
آنان داشتن همسر و فرزند است و آنها هر روز با اين انتظار مواجه ميشوند.

جدول  -4جدول تقاطعي ميان اادواج به مثابه سرنوشت سنتي ان واحساس رضايرت اا
شغل
اادواج سرنوشت
ان سنتياست
شغلم
باعث شده به شيوهاي

كامالً
موافق

موافق

مخالف

كامالً
مخالف

جمع

كه دوست دارم اندگي كنم

كامالً موافق

19

10

2

1

32

موافق

22

28

1

0

51

مخالف

11

10

5

2

28

كامالً مخالف

2

0

1

1

4

جمع

54

48

9

4

115
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مقدار خي دو

Df

معنا داري

شدت رابطه









مقدار معناداري بدست آمده نشان ميدهد كه دختران شاغل معموالً براين باور
نيستند كه ازدواد امري حتميدر زندگي زن است .اما دادهها همچنين نشان ميدهد كه
با وجود رضايت از هويت حرفهاي ،هويت سنتي دختران نيز آنان را به چالش ميكشد.
در اين پژوهش شاخص هويت حرفهاي با جمع چهار گويه شغل ،درآمد ،تحصيالت ،و
تمايل به استقالل طلبي ساخته شده است .وزن چهار شاخص برابر تلقي شده است.
بدين ترتيب بيشينه 1امتياز هويت حرفهاي براي هر فرد  16و كمينه 2آن  4است .با
توجه به تقسيم بندي امتيازها ،پاسخگويان به سه گروه تقسيم شدند .گروه اول هويت
حرفهاي قوي ،گروه دوم هويت حرفهاي متوسط و گروه سوم هويت حرفهاي ضعيف
دارند .شاخص هويت با تمام گويههايي كه درباره رفتار جنسيتي زنان به پرسش گرفته
شده بود ،آزمون شد .نكته جالب آن است كه ميان هيچ يك از متغيرها و شاخص
هويت حرفهاي همبستگي ديده نميشود .به عبارت ديگر تفاوت چنداني ميان عقيده
دختراني كه داراي هويت حرفهاي ضعيف يا قوي بودند ،ديده نميشد.
جدول  -5توايع فراواني برحسب هويت حرفهاي
گروه

متغير

فراواني

درصد فراواني

1

هويت حرفهاي قوي

30

25/42

2

هويت حرفهاي متوسط

43

36/44

3

هويت حرفهاي ضعيف

45

38/14

 -1حداكثر
 -2حداقل
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دادهها نشانگر آن است كه بين هويت حرفهاي و نياز به تكيه بر مردان رابطه
معنيداري ديده نميشود .يعني با افزايش شدت هويت حرفهاي تغيري در احساس نياز
به تكيه بر مردان ايجاد نشده است .حتي يك پاسخگو نيز با گزينه "ازدواد باعث
ميشود كه مردي را به عنوان تكيه گاه داشته باشي" كامالً مخالف نبود .دادههاي
پرسشنامهها حاكي از آن بود كه با وجود هويت حرفهاي كسب شده و رضايت دختران
مورد مطالعه از مواهب آن ،باز هم هويت جنسيتي سنتي با قدرت براي دختران مطرح
است .آنان كماكان به دنبال تكيه گاه مردانه هستند .مصاحبهها نيز اين امر را تاييد
ميكند .دختري ميگويد "وقتي مادرم فوت كرد ،ميديدم كه شوهرخواهرم چگونه
ازخواهرم مراقبت ميكند ،در آنجا بود كه حس كردم چقدر نياز به تكيه گاه دارم" ...اين
بدان معني است كه در هويتهاي حرفهاي ضعيف يا قوي كماكان دختران مايل به
حفظ و توجه به هويت جنسيتي خود هستند.
جدول  -6جدول تقاطي ميان هويت حرفهاي و احساس امنيت ناشي اا اادواج
شد

هويت حرفهاي

هويت

هويت

هويت

حرفهاي

حرفهاي

حرفهاي

قوي

ضعيف

متوسط

كامالً موافق

8

2

2

12

موافق

16

29

34

79

مخالف

8

10

7

25

كامالً مخالف

1

1

1
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دادههاي جدول  6نيز رابطه معنيداري بين دو مفهوم هويت حرفهاي و حس
امنيت ناشي از ازدواد در بين پاسخگويان را نشان نميدهد .اين امر بدان معني است كه
هر سه تيپ هويت حرفهاي رفتار يكساني در اين باره دارند .دادهها نشان ميدهد كه در
هر سه گروه دختران ،تعدادي كه احساس ميكردند كه ازدواد به آنها امنيت ميدهد،
تقريباً مشابه است و تفاوت معنيداري را به نمايش نميگذارد .اين دادهها حاكي از آن
است كه در شرايط متفاوت با دنياي غر  ،دختر ايراني هنوز در درون خود نميتواند
فقط به هويت حرفهاي راضي باشد .بدان معني كه با وجود اهميت محوري هويت
حرفهاي در زندگي آن ها ،كماكان به ازدواد و زندگي در كنار همسر به عنوان امري
حياتي مي نگرند .كسب ارد و احترام بيشتر در نزد فاميل نيز در بيشتر مصاحبهها مطرح
ميشد .در مصاحبهها بارها گفته شد"ازدواد و داشتن شوهر و بچه باعث ميشود در
فاميل ارد بيشتري داشته باشي .ميتواني براي والدينت وقت نگذاري چون گرفتار
شوهرداري و بچه داري هستي .ميتواني در مسايل خانوادگي اظهارنظر كني چون
تجربه داري و ميتواني با هر كسي دوست شوي چون شوهرت باالي سرت است" .
در دادههاي كمي نيز تفاوت معنيداري بين زنان با سطوح قوي يا ضعيف هويت
حرفهاي و اين احساس كه ازدواد موجب ارد بيشتر آنها در فاميل ميشود ،ديده نشده
است .اين همه نشانگر نقش تعيين كننده جامعه بر فرآيند شكل گيري هويت در نزد
دختران تحصيلكرده و شاغل است .از ديگر مواردي كه مورد پرسش قرار گرفت "بودن
با مرد دلخواه بدون ازدواد" بود .بيش از نيمي از پاسخگويان مايل به داشتن اين چنين
رابطه اي نبودند .در اين باره اثر انتظارات اجتماعي از نقش ،بسيار است .دادهها همچنين
نشان ميدهد كه با افزايش سن نيز شرايط براي دختران تغيير نميكند و بازهم تمايل
آنان به ازدواد به مثابه يك عنصر كليدي در هويت جنسيتي آنان ،پا بر جا ميماند .با
همبستگي گرفتن ميان گويهاي كه درباره احساسات زنانه و سن بود نيز به نتايج مشابه
رسيديم .يافتههاي حاصل از پرسشنامه نشان ميدهد دختراني كه در سن  45تا  49سال
هستند نيز مشابه دختران گروه سني  30تا 34سال ميانديشند و تفاوت چنداني در
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احساس اين كه ازدواد از فشارهاي اجتماعي ميكاهد ،ندارند .فراوانيها به هم بسيار
نزديك است .دادههاي كيفي نيز درباره فشار اجتماعي ناشي از تجرد نتايج مشابهي را
نشان ميدهد .خانم  49سالهاي ميگويد" :با باالتر رفتن سنم بيشتر سعي در پنهان كردن
تجردم ميكنم ،چون مردم وقتي زني در سن مرا ميبينند فكر ميكنند اگر تا حاال
ازدواد نكردم حتما عيب و ايرادي در كارم بوده است" .

نتيجهگيري
اين پژوهش با استفاده از روش تركيبي و روي زنان حرفهاي مجرد باالتر از  35سال
انجام شد .نتايج حاصل از آن نشان داد كه زن مجرد نگرشي مثبت به زندگي مستقل
دارد .در واقع آنان مفهوم زندگي مستقل را از خالل زندگي حرفهاي خود آموختهاند .اما
در عين حال تمايلي جدي براي تداوم زندگي سنتي زن ايراني كه برپايه ازدواد و
زندگي با مرد (شوهر) است ،در آنان ديده ميشود .همچنين ،نتايج پژوهش حاكي از آن
بود كه بر هويت دختر مجرد ،عواملي مانند هد

او در پيگيري عالئقش و نياز به ايجاد

تعادل ميان منافع ناشي از هويت حرفهاي و هويت جنسيتي تاثير دارند .در نگاه به
هويت چندگانه دختران تحصيل كرده ،شاغل ،مجرد و باالتر از  35سال نوعي آشفتگي
هويتي ديده ميشود .زيرا آنان به طور هم زمان مايلند كه هويت جنسيتي را در كنار
هويت حرفهاي حفظ كنند .گاه اين دو عنصر غيرقابل جمع هستند زيرا آنان مايل به
ازدواد با مردي با ويژگيهاي برتر هستند .ازدواد با مرد جوانتري كه از نظر مالي و
شغلي در موقعيت فرودستي قرار دارد ،برايشان رضايت بخش نيست .پاسخگويي به
انتظارات اجتماعي از داليل اصلي براي اين تمايل است .بدين ترتيب با وجود آن كه
هويت حرفه اي امكان استقالل و يا در دست گرفتن موقعيت فرادست را در داخل
خانواده براي آنان فراهم ميكند ،اما فشار اجتماعي موجب ميشود تا اين دختران
كماكان به مثابه دختر خانه ،در خانواده پدري باقي بمانند .از سوي ديگر آنها براي
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كسب اعتبار اجتماعي و تامين امنيت اجتماعي از طريق ازدواد و به عبارت ديگر براي
كسب عناصر هويت جنسيتي ،حاضر به فدا كردن هويت حرفهاي خود نيستند .از اين
رو ميتوان گفت كه چالش هويت حرفهاي و هويت سنتي در بين زنان شاغل تحصيل
كرده مجرد ،حل نشده باقي مانده است .اين در حالي است كه مطالعات انجام شده در
كشورهاي در حال توسعه معموالً نشانگر ظهور اين چالش و نيز بروز تغييراتي در اين
زمينه است .الزم به ذكر است كه بخش كيفي اين پژوهش ظهور گرايشهاي جديدي را
در نزد اين زنان در ايران نيز نشان داده است؛ اما دادههاي بخش كمي حكايت از آن
دارد كه هنوز اين گرايشات موجب ايجاد روندهاي معنيدار اجتماعي در اين باره
نشدهاند.
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