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  ساله 16تا  13ها و پیامدهاي ازدواج زودهنگام دختران  زمینه

 )زدی(شهرستان اردکان، 

  

  4محدثه عابدي ،3، محمد ترکاشوند مرادآبادي2، الهام شمالی احمدآبادي1سیدرضا جوادیان

  

  )13/04/99تاریخ پذیرش  ،15/07/98 (تاریخ دریافت

  

  چکیده

نظر  از الزم آمادگی داشتن و ردبر عهده دا انسان زندگی در حساسی نقش ازدواج

 بیشتر کشورها، حداقل قوانین است؛ لذا در آن ضروري براي اجتماعی و جسمی، روانی

 در بیشتر سالگی که دختران18ازدواج قبل از  .شود می گرفته در نظر آن سنی براي

 کند. هدف پژوهش حاضر، را براي فرد ایجاد می عوارضی وها  آسیب هستند، آن معرض

است. براي این  اردکان شهرستان نوجوان در دختران ازدواجهاي   پیامد وها  زمینه ۀلعمطا

براي انجام این  اي بهره گرفته شده است. منظور از روش کیفی و راهبرد تئوري زمینه

مصاحبه شد.  ،اند کرده ازدواج سال 16 تا 13 بین سنین در که زن پژوهش، با پانزده

ها با استفاده از روش  ع نظري ادامه یافت. سپس دادهآوري اطالعات تا اشبا جمع

اصلی به  ۀمقول 4فرعی و  ۀمقول 15مفهوم،  54کدگذاري نظري تحلیل شد؛ درنتیجه، 

اول،  ۀاصلی حاصل شد. مقول ۀمقول 3هاي ازدواج زودهنگام  زمینه دست آمد. درمورد

فرار از  ،اي زندگیه ضعف مهارت ازها،ین به ییگو پاسخکه  است فرد به مربوط عوامل

دوم، عوامل  ۀمقول شود. گرهاي ازدواج را شامل می واده و تسهیلخانسخت  طیشرا

و  ی والدینمذهب-فرهنگیاعتقادات  هاي والدین، نگرانی ،است که اقتدار والدین والدینی

ی سنت يها  اعتقادات و باور سوم نیز عامل ۀگیرد. مقول را در بر می مشکالت خانوادگی

فرعی، شامل  ۀمقول 6اصلی و  ۀنیز در یک مقول زودهنگام ازدواج يامدهایپ. است

خشونت ، مشترك یزندگ يها ضعف مهارت ،سخت مانیو زا يباردار به مربوط مشکالت

بازماندن از رشد  و یاز زندگ یتیاحساس نارضامنزل،  در ی، کمبود قدرتو عاطف یجسم

سال، بیشتر یک ازدواج  18ران زیر رسد ازدواج دخت  مشخص شدند. به نظر می یاجتماع
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هاي جمعیتیِ  کنشی، احساسی، جبرانی، پاسخگرانه و نابالغ است. بنابراین، در سیاست

  ها افزایش پیدا نکند. گونه ازدواج مشوق ازدواج باید مراقب بود که این

  نوجوان، شهرستان اردکان، یزد. زودهنگام، دختران ازدواج واژگان کلیدي:

 

  مسئله مقدمه و بیان

ابعاد  تمامی بسیار مهمی بر تأثیر که است اجتماعی مهم هاي پدیده از یکی ازدواج

 آن براي اجتماعی نظر جسمی، روانی و از الزم آمادگی داشتن و گذارد می انسان زندگی

 سنی حداقل جهان از کشورهاي بسیاري حقوقی قوانین در دلیل، همین ضروري است. به

 ازدواج زودهنگام). در تعریف سازمان ملل، 1389است (لطفی،  دهش گرفته در نظر آن براي

زیر  ازآنجاکه ممکن است فرد بگیرد.سالگی صورت 18 قبل ازست از هر ازدواجی که ا عبارت

راحتی به دست  سازي مانند ازدواج به سال نتواند اطالعات الزم را براي انتخاب سرنوشت 18

شود (صندوق جمعیت ملل  دواج اجباري هم سخن گفته میعنوان از از این نوع ازدواج به آورد،

رات یثتأدختران،  براي خصوص ازدواج زودهنگام یا ازدواج کودکان، به). 67: 2006متحد، 

دارد به همراه ها و جامعه  خانواده ايو پیامدهاي منفی فراوانی برگذاشته  فردبر خود  يناگوار

انس طالیی شها  گونه ازدواج ن). ای13: 1383، پور ردد (کاظمیگ گاه رفع نمی که بعضاً هیچ

ازدواج  .دشون می او د و مانع تداوم تحصیلنگیر می ز فردرا ا و نوجوانی فراغت دوران کودکی

از رشد  شود که فرد ویژه اگر با باروري در سنین پایین همراه باشد، باعث می به زودهنگام،

که بعضاً تا  گرددوحی، روانی و جسمی عوارض ر گرفتارو  اندهم جسمی، روحی و فکري باز

هاي ازدواج دختران  زمینه ه همین دلیل، مطالعۀ پیش. بماند می او گیر پایان عمر همچنان دامن

 تواند گامی در جهت جلوگیري از ازدواج زودهنگام باشد در سنین پایین و پیامدهاي آن می

  .)1389لطفی، (

 بسیاري از در هنوز یافته، کاهش هگذشت سال 30 طی زودرس در ازدواج اینکه با

است. ازدواج زودرس هنوز در این جوامع  معمول در مناطق روستایی، خصوص به کشورها،

زا، دختران  اي جهانی و عملی آسیب عنوان مسئله عنوان یک مشکل باقی مانده است و به به

ي از کشورهاي . در بسیار)2013و همکاران،  1دهد (چاندرا تأثیر قرار می نوجوان را تحت

سوم دختران قبل از  هاي سنتی و قدیمی رایج است؛ یک  درآمد و با درآمد متوسط، ازدواج کم

 2یونیسف،(کند  سالگی ازدواج می15نفر قبل از  1دختر  9کنند و از هر  سالگی ازدواج می18

از این . میزان ازدواج زودهنگام در میان کشورهاي مختلف متفاوت است. ایران نیز )28: 2005
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درصد از دختران  7/7بیش از  1390دهد که در سال  قاعده مستثنی نیست. تحقیقات نشان می

اند. میزان ازدواج  سالگی ازدواج کرده18درصد در سیستان و بلوچستان، قبل از 40در تهران و 

درصد گزارش  7/13درصد و  6/19ترتیب  سال در مناطق روستایی و شهري به 18دختران زیر 

، میزان دختران 1395. براساس نتایج سرشماري سال )2013مطلبی و همکاران، (ست شده ا

درصد 32درصد بوده که براي مناطق روستایی 21داراي همسر در کشور برابر با  ۀسال 19تا  15

ازدواج  دقیق باوجوداین، میزان ).1395است (مرکز آمار ایران، درصد  18و براي مناطق شهري 

عنوان زمان  . در ایران بلوغ و قاعدگی به)1389لطفی، (است  نشده اختهایران شن در زودرس

بلوغ بیولوژیکی شرایط  ۀشود. دختران با رسیدن به آستان رسیدن به بزرگسالی در نظر گرفته می

صندوق جمعیت ملل متحد، (آورند  نظر از سن خود، به دست می الزم براي ازدواج را صرف

سال در  15سال و براي پسران  13ان، سن ازدواج براي دختران بر طبق قانون مدنی ایر )2006

  . )2013مطلبی و همکاران، (نظر گرفته شده است 

 و مذهبی اجتماعی، فرهنگی، هاي تفاوت به توجه با ازدواج اولین طور معمول، سن به

 ). بر این اساس،2010بشیري،  و ؛ ترابی2002 1شود (لیورسیج، تعیین می هر جامعه قومیتی

هاي   عوامل مختلفی با ازدواج زودهنگام دختران در ارتباط است؛ ازجمله فقر، ناهنجاري

، )2014و دیگران،  2کالگمن(اجتماعی، تبعیض علیه دختران، تسلط مردان و جهل پدر و مادر 

اجتماعی پایین زنان و -تمایل به دریافت مهریه، روابط سیاسی و اجتماعی، وضعیت اقتصادي

. به )2016منتظري و همکاران، (کند  ی که روابط خارج از ازدواج را منع میباورهاي مذهب

 و تعیین سن ازدواج در را اصلی نقش والدین ازدواج، الگوي سنتی در 3اعتقاد ون زنتولیت،

). در 2014دارند (ون زنتولیت و همکاران،  عهده بر همسر براي فرزندان انتخاب همچنین

ترین عوامل ترغیب  عنوان مهم ) نیز سه عامل به2016ان (نتایج پژوهش منتظري و همکار

اند که عبارت است از ساختار خانواده، استقالل کم  دختران به ازدواج زودهنگام مشخص شده

گویی به نیازها. ساختار خانواده شامل عوامل  گیري و انگیزه براي پاسخ دختران در تصمیم

ه و اعتقادات مذهبی، استقالل کم در هاي فرهنگی خانواد  اجتماعی، ارزش-اقتصادي

گیري، حل مسئله، مذاکره و  هاي زندگی مثل مهارت تصمیم  بودن مهارت گیري و ناکافی تصمیم

گویی به نیازها شامل پاسخ به نیاز عاطفی، نیاز اجتماعی  ها و نیز انگیزه براي پاسخ دیگر مهارت

  و نیاز جنسی است. 
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ي ازدواج زودهنگام تأکید دارند، در مطالعات دیگر به ها در کنار مطالعاتی که بر زمینه

عوارض این پدیده پرداخته شده است. آنچه در چند سال اخیر باعث شده به موضوع ازدواج در 

ویژه در ارتباط با بهداشت باروري و  هاي بهداشت و سالمت، به سنین پایین توجه شود، بحث

. سایر )23: 2014و دیگران،  1منچ(ران است عوارض خطرناك باروري در سنین پایین براي دخت

شروع  ۀها در نتیج عوارض ازدواج زودهنگام نیز شامل ترك تحصیل دختران، تهدید سالمتی آن

میر مادران  و هاي مقاربتی به دختران، مرگ زودرس فعالیت جنسی و حاملگی و انتقال بیماري

میر نوزادان و  و کودکان، مرگ ۀیشدن، سوءتغذ دار نوجوان به علت زایمان، و در صورت بچه

  .)2007 2جین و کورز،(هاي شغلی و اقتصادي دختران است   گیري از فرصت جلوگیري از بهره

ها را در معرض  کند و آن شان محروم می ازدواج زودرس همچنین دختران را از حقوق اساسی

ها  دهد. پژوهش ر میبرداري قرا خطر رفتارهاي خطرناك مثل خشونت همسر، سوءاستفاده و بهره

درصد از دختران نوجوان متأهل، خشونت را از سوي همسرانشان تجربه  29دهد که  نشان می

خوبی ثبت شده است.  بار خشونت خانگی بر سالمت و رفاه زنان و کودکان به اند. تأثیرات زیان کرده

میر جنینی  و ان و مرگهاي ناخواسته، سقط، زایمان زودرس، وزن کم نوزاد  باالترین میزان حاملگی

سانتیا و (شود که همبستگی شدیدي با ازدواج زودرس دارد  در میان دختران نوجوان دیده می

تر عوامل و  هاي بیشتري براي درك عمیق  درهرحال، هنوز نیاز به پژوهش ).24: 2015 3ججیبوي،

 ۀد به طراحی و توسعتوان هاي ازدواج زودهنگام از دیدگاه خود دختران وجود دارد که می  پیامد

مداخالت فرهنگی و اجتماعی براي بهبود آگاهی جامعه و دختران کمک کند. با توجه به اهمیت 

عنوان یکی از عوامل اصلی در  ازدواج زودهنگام و تأثیرات آن بر سالمت نوجوانان و نقش فرهنگ به

دواج نوجوانان و پیامدهاي این منظور ارزیابی عوامل مرتبط با از سن ازدواج دختران ایرانی، و نیز به

ها از یک طرف و  کیفی حاضر انجام گرفته است. هدف کلی تحقیق، تبیین زمینه ۀازدواج، مطالع

 تحقیق این ساله از طرف دیگر است. اهمیت 16تا  13بررسی پیامدهاي ازدواج زودهنگام دختران 

 روش تحقیق از استفاده با کند یکمی، تالش م هاي داده و آمارها بر تکیه جاي به که روست از آن

و فهم همدالنه، اطالعات  افراد اینۀ تجرب شناخت دنیاي براي عمیق هاي انجام مصاحبه و کیفی

  آوري و تحلیل کند. را جمع اي کیفی و زمینه

در سن  هاي کشور با میزان زیاد ازدواج دختران  گفتنی است که استان یزد یکی از استان

درصد و 24ساله در این استان  19تا  15 ةکرد درصد دختران ازدواج ،1395کم است. در سال 

اي  هاي این استان، شهرستان اردکان وضعیت ویژه باالتر از سطح کشوري بود. در بین شهرستان

_______________________________________________________ 
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جالب  ۀکرده هستند. نکت درصد دختران در این سن ازدواج33دارد و در این شهرستان 

ن با مناطق روستایی تفاوتی وجود ندارد و درصد اینجاست که بین مناطق شهري این شهرستا

ساله، باالست. بنابراین، در تحقیق حاضر، از شهرستان اردکان  19تا  15 ةکرد دختران ازدواج

محقق در این  ۀزیست ۀتحقیق استفاده شده است. البته سکونت و تجرب ۀعنوان جامع به

 تأثیر نبوده است. شهرستان نیز بی

  

  شچارچوب مفهومی پژوه

هرچند چارچوب نظري در رویکردهاي تفسیري همانند رویکردهاي پوزیتویستی وجود 

ندارد، به هر صورت رویکردهاي تفسیري، آزاد از نظریه و مفاهیم حساس نظري نیستند. 

هاي گیدنز،  شود چارچوب مفهومی پژوهش که حول محور نظریه درنتیجه، در اینجا سعی می

  صورتی کامالً موجز ارائه شود. گان طراحی شده است، بههکتر، دیکسون، مکدونالد و مور

و  اجتماعی روابط در دورویی و اعتمادي بی گیدنز در تئوري نوگرایی معتقد است گسترش

 در هاي ازدواج ویژگی از برخی شده است باعث جامعه، در اخالقی انحرافات انواع گسترش

 قابلیت چندزنی، فامیلی، هاي ازدواج در آن، دخالت و همسر انتخاب نوع مانند سنتی،ۀ جامع

  .)1379گیدنز، (تغییر کنند  ...و مجدد ازدواجة پدید مرد، و زن سنیۀ فاصل فرزندآوري،

این  نگرد. براساس می گرایانه فایده دیدگاه از ازدواج به هکتر بیشترۀ معقوالن تئوري گزینش

 ازدواج طریق از بتوانند اشد؛ یعنیب نهفته آن در سودي که کنند می ازدواج زمانی افراد تئوري،

 پیش موقعیتی چنین که زمانی دهند. ترقی یا کرده حفظ را خود اجتماعی منزلت و جایگاه

  ).1395عسکري، ( شود می پدیدار جامعه در ازدواج سن در تأخیر نام بهاي    پدیده نیاید،

 ازدواج الگوي بر تمایل، و امکان دسترسی، متغیر اصلی سه ) عقیده دارد1971( 1دیکسون

مخالف  جنس به دستیابی در جنسی و سنی لحاظ به تأثیرگذار است. دسترسی، توانایی افراد

و معاش. درنهایت،  درآمد کسب و زندگی ةادار در ها توانایی است. امکان مشتمل است بر اولین

 جریبی وکند (هزار می عمل تنبیه و پاداش و فشار اجتماعی سیستم طریق از هم تمایل متغیر

  ).1388فشان،  آستین

 افراد که زمانی است که بر این باور3 نوسازي بازاندیشانه تئوري ) نیز در2006( 2مکدونالد

 ازدواج بگیرند، بر عهده نتوانند مسئولیت زندگی را اي نداشته باشند و شده تثبیت شغل

  کنند.  نمی

_______________________________________________________ 
1. Dixon 
2. McDonald 
3. Reflexive Modernization 
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مدل  به 2نهادي دلم از تغییر قالب در را ازدوج ماهیت ) تغییر1992( 1مورگان

هایی  ویژگی نهاد، یک عنوان به داده است. در مدل ازدواج، قرار مطالعه مورد 3اي/معاشرتی رابطه

 خویشاوندي، و شدید اجتماعی الزامات از ازدواج تأثیرپذیري همسر، انتخاب در کمتر مثل آزادي

هاي  شبکه و روابط از اي مجموعه عنوان به ازدواج ازدواج، اقتصادي و عمومی ابعاد بر تأکید

 جنسی ۀرابط اهمیت جنسی و تمایالت بر کمتر تأکید پدرساالري، و نسبی نابرابري اجتماعی،

  ). 1999 4حاملگی مطرح است (رینولدز، و تولیدمثل براي

ازدواج، ة دربار متفاوتی نظریات و توان چنین استنتاج کرد که تعاریف ها می از مرور نظریه

 فرهنگ هر که است این ازدواج  برانگیز دربارة تأمل  اما نکتۀ دارد؛ وجود نآ مناسب سن و ماهیت

 حتی و کشورها میان در ازدواج الگوي دارد و زمینه این در را خود به مختص دید کشوري و

  متفاوت است. قومی،هاي  گروه میان در کشور، یک درون

تحقیق بودند بررسی  در این پژوهش سعی شد مطالعات پیشین که در ارتباط با موضوع

ها کمک  هاي تحقیق از آن سازي و تحلیل یافته شوند و در روش انجام تحقیق و همچنین مفهوم

، )1381)، ساروخانی (1392هاي محققانی همچون ابراهیمی و فخرایی ( گرفته شوند. پژوهش

را که درمورد عوامل مرتبط با سن ازدواج مطالبی  )1383و محمدي ( )1384آقامحمدیان (

 از ازدواج، اند که سن ) نتیجه گرفته1392اند. براي مثال، ابراهیمی و فخرایی ( منتشر کرده

کند. همچنین منتظري و همکاران   می تبعیت فرهنگی و اقتصادي اجتماعی، عوامل از بسیاري

زودهنگام را  ازدواج ترین عوامل ) در مطالعات خود مهم2013همکاران ( و ) و مطلبی2016(

نیازها، مسائل سنتی، فقر فرهنگی و  به پاسخ گیري، تصمیم در کم استقالل خانواده، ساختار

اند. از سوي دیگر، صفوي و  آگاهی کم دختران و والدین از خطرهاي این نوع ازدواج ذکر کرده

 و اجتماعی روابط نظر اند، از ) نتیجه گرفتند دختران نوجوانی که ازدواج کرده1394مینایی (

 و فرزندان همسر، با مناسب ارتباط برقراري نظیر شخصی، همچنین روابط و جامعه در فرهنگی

 ) نیز ازدواج1383این، احمدي ( بر عالوه .اند مواجه شده فراوانی مشکالت اطرافیانشان با

  کرده است. معرفی نوجوانة کرد ازدواج زنان تحصیل ترك در عامل ترین مهم را زودهنگام

 ) که2014همکاران ( و 6) و ایکام2019( 5ون ماست و زباتحقیقات پژوهشگرانی همچ

 بنگالدش در زودهنگام ازدواج وضعیت و روش دانش، ارزیابی براي را مقطعی اي توصیفی مطالعه

_______________________________________________________ 
1. Morgan 
2. Institutional Model 
3. Relational/Companionate Model 
4. Reynolds 
5. Most & Zeba 
6. A.K.M 
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با ازدواج زودرس  مرتبط خطر که با هدف ارزیابی عوامل همکاران و 1دادند و هاچکیس انجام

این،  بر اي انجام دادند نیز مرور شد. عالوه عهمطال 2016دختران کولی در صربستان در سال 

 و کودکان ازدواج«تحت عنوان  2007تا  2006 سال پژوهش ام.نصراهللا و همکارانش که در

 پاکستان در »نوجوان و جوان زنان برابر در همسر خشونت گر و کنترل رفتارهاي با آن ارتباط

  شد.مطالعات خارجی بررسی  ةانجام داده بودند نیز در حوز

ها با روش کیفی انجام شده است.  دهد که تعداد کمی از آنمرور مطالعات قبلی نشان می

هاي قبلی در بررسی علل ازدواج زودهنگام بیشتر بر فرهنگ و جامعه تأکید  ضمن اینکه پژوهش

اند. بر این  پیامدها نیز بیشتر به پیامدهاي جسمی توجه کرده ۀطور، در مطالع اند. همین کرده

س، در این تحقیق تالش شده است علل فردي و پیامدهاي خانوادگی و اجتماعی این نوع اسا

   ازدواج نیز مطالعه شود.

  

  روش پژوهش

پژوهش حاضر به دنبال کشف علل و پیامدهاي ازدواج زودهنگام دختران است. روش 

شناسی،  روش این اي است. اهمیت زمینه ۀپژوهش حاضر، روش کیفی با اتکا به استراتژي نظری

 تحلیل براي ظرفی دلیل ایجاد به دیگر سوي از و سازي نظریه در آن خاطر قابلیت به سویی از

  . است کیفی هاي داده

 از استفاده با. است 2گیري نظري و هدفمند گیري پژوهش حاضر، براساس نمونه نمونه

از  هایی جنبه یا همطالع تحت موضوعۀ درزمین که شد گو و گفت افرادي با گیري هدفمند، نمونه  

 زنان ما پژوهش موردة داشتند. بنابراین، حوز کافی نسبتاً و مناسب شناخت و اطالعات آن،

و متولد و ساکن شهرستان  اند کرده ازدواج سالگی 16 تا 13 سنین در که هستند متأهلی

ده زن است. پانز شده آورده مطالعه مورد افراد به مربوط اطالعات 1جدول  در اردکان هستند.

سال بعد از ازدواج قرار  8تا  2 ۀاند و در فاصل سالگی ازدواج کرده 16تا  13که در سنین 

سال بوده و اکثراً تحصیالت دیپلم  20ها حدوداً  داشتند، مورد مطالعه قرار گرفتند. سن اکثر آن

  و زیر دیپلم داشتند.

  

  . مشخصات افراد مورد مصاحبه در مطالعه1جدول 

  تعداد فرزندان  زمان ازدواج مدت  سن ازدواج  صیالتتح  سن  نام  ردیف
  فرزند 1  سال 6  ساله15  لیسانس  21  الهام  1

_______________________________________________________ 
1. Hotchkiss 
2. Purposive Sampling  
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  تعداد فرزندان  زمان ازدواج مدت  سن ازدواج  صیالتتح  سن  نام  ردیف

  فرزند 1  سال 7  ساله15  اول دبیرستان  22  عالیه  2
  فرزند 1  سال 5  ساله14  سوم راهنمایی  19  اکرم  3
  ندارد  سال 2  ساله14  دوم دبیرستان  16  فائزه  4
  ندفرز 1  سال 5  ساله14  دیپلم  19  مریم  5
  فرزند 2  سال 6  ساله15  پنجم  21  مریم  6
  فرزند1  سال 7  ساله13  اول راهنمایی  20  فهیمه  7
  فرزند 1  سال 3  ساله13  پنجم  16  معصومه  8
  فرزند 1  سال 6  ساله15  پنجم  21  زهرا  9
  ندارد  سال 3  ساله13  اول راهنمایی  16  زهرا  10
  فرزند 1  سال 4  ساله14  دوم راهنمایی  18  طاهره  11
  فرزند 1  سال2  ساله15  اول دبیرستان  17  فاطمه  12
  فرزند 1  سال 5  ساله14  سوم راهنمایی  19  زهره  13
  فرزند 2  سال 5  ساله16  پنجم  21  سمیرا  14
  فرزند 1  سال 8  ساله14  دوم دبیرستان  22  افسانه  15

  

یم و افزایش اطالعات، مفاه که یابد ادامه زمانی تا باید اطالعات گردآوري کیفی، پژوهش در

برسد. در تحقیق حاضر، تا رسیدن به  نظري اشباع اصل به و حاصل نشود جدیدي هاي مقوله

هایی از نوع عمیق صورت گرفت.  کنندگان، مصاحبه اشباع نظري، با پانزده نفر از مشارکت

 طریق آن، از که تحلیل و تجزیه منظور شده به متن تبدیل شد. به  هاي ضبط سپس، مصاحبه

محوري و  کدگذاري باز، کدگذارية شیو از شوند می یکپارچه و سازي ک، مفهومتفکی ها داده

  استفاده شد. گزینشی کدگذاري

محوري براي ایجاد  خط براي کدگذاري باز بهره گرفته شد و از کدگذاري به از تحلیل خط

 ، اطالعاتمقوالت میان پیوند برقراري با باز کدگذاري پس از ها آن ۀوسیل یی که بهها  رویه سلسله

دادند استفاده گردید. در انتها نیز مدل پارادایمی ارائه شده  می ربط یکدیگر به جدید ةشیو به را

  است. 

مداوم در میدان   و مشاهدة 2هاي مشارکت طوالنی ها از روش یافته 1منظور قابلیت اعتماد به

نتایج  5اي اتکاپذیرياستفاده شد. بر 4کنندگان تأیید مشارکت ةو شیو 3تحقیق، بررسی همکاران

سازي دقیق  نیز مراحل تحقیق با رعایت اصول و نکات مصاحبه، ثبت رخدادهاي کامل و پیاده

ها را با غناي فراوان و  انجام گرفت. درنهایت، محقق تالش کرد همۀ اطالعات، مفاهیم و مقوله

_______________________________________________________ 
1. Credibility or Trustworthiness  
2. Prolonged Engagement  
3. Peer Review  
4. Member Checking  
5. Dependability 
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دین طریق بر کنندگان بررسی، تحلیل و تفسیر کند و ب شواهد گسترده از متن سخنان مشارکت

  غناي نتایج بیفزاید.

  

  هاي پژوهش یافته

ها، در فرایندي  مقوله و مفاهیم و هاي اصلی ها، گزاره بررسی دقیق متن مصاحبهپس از 

 اصلی از  مقولۀ 4، این فرایند نتیجۀ در .دش و استخراج پردازي مفهومی، جزئ و دقیقو طوالنی 

اعتقادات و  والدینی، فردي، عوامل عوامل راساسب ،5تا  2که در جداول  مفهوم برساخته شد 54

  است.  شده مرتب زودهنگام ازدواجهاي   پیامد و باورهاي سنتی مردم

  

  زودهنگام ازدواج فردي عوامل با اصلی مرتبط هاي مقوله و . مفاهیم2جدول 

  مقوله  مفهوم

  توجهی به نیاز مالی دختر بی

  گویی به نیازها پاسخ

  احساس تنهایی

  به محبت و توجهنیاز 

  نیاز به تفریح

  نیاز جنسی

  ناآگاهی از فرایند ازدواج

  گیري مهارت تصمیم نداشتن   هاي زندگی ضعف مهارت

  گیري نداشتن قدرت تصمیم

  ها محدودیت از فرار

  دیکتاتوري والدین  سخت خانواده طیشرااز  فرار

  منزل در کار به اجبار

  مذهبی اعتقادات وجود 

  گرهاي ازدواج لتسهی
  درشت هیکل و قد

  ازدواج از قبل ۀرابط و عشق

  اصرار خواستگاران

 

عوامل فردي آمده است. عوامل فردي  ۀازدواج زودهنگام، در قالب مقول   یکی از عوامل مهم

هاي زندگی،  ها، ضعف مهارت  گویی به نیاز پاسخ ۀمقول 4مفهوم و  15ازدواج زودهنگام شامل 

  ). 2گرهاي ازدواج است (جدول  رایط سخت خانواده و تسهیلفرار از ش

 گویی به نیازها پاسخ  
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هایی   هایشان مایل به ازدواج بودند؛ نیاز  گویی به نیاز بسیاري از دختران براي تأمین و پاسخ

ها از طرف خانواده  نشدن این نیاز شان برایشان به وجود آمده و تأمین که به اقتضاي شرایط سنی

ها را پاسخ بدهد. این نیازها  ها این نیاز کرد تا ازدواج کنند، شاید همسر آن را ترغیب میها  آن

شامل نیاز مالی، نیاز عاطفی، نیاز به تفریح و نیاز جنسی است. اکثر دختران به شرایط مالی بد 

 تفریح تنها نداشته است. نداش اند و اینکه خانواده توجهی به نیاز مالی آن در خانواده اشاره کرده

  .شد می ازدواج به ها آن تمایل باعث هم سرگرمی و

  :گوید می گذرد می ازدواجش از سال 5 که ساله)19( مریم

 من. داشتیم زور  به را هم خانه خرجی و کرد می کارگري .نداشت خوبی مالی وضع خیلی پدرم«

  » بخواهم. چیزي ها از آن کشیدم می خجالت ها وقت خیلی

  گوید:  یساله) م16فائزه (

 بکنم که شوهر گفتم می خودم گردش. پیش و تفریح رفتند می و داشتند شوهر دوستانم بیشتر«

  ».خرید و پارك رویم می ها شب

 هاي زندگی ضعف مهارت  

مورد ازدواج و مسائل مربوط به آن  گیري و ناآگاهی دختران در نبود مهارت کافی براي تصمیم

 حاضر افراد را به سمت ازدواج زودهنگام سوق دهد. بیشترکرد که دختران  شرایطی را ایجاد می

در  که کردند  می اظهار و نداشتند گیري تصمیم فرایند و ازدواج درمورد کافی آگاهی پژوهش در

 خانواده تصمیمات به متکی بیشتر و شود اعمال هم ها آن نظر باید که دانستند نمی سن آن

  نداشتند.  را گیري متصمی و انتخاب براي الزم آگاهی و بودند

  :گوید گیري می ناتوانی در تصمیم ةسالگی ازدواج کرده، دربار14که در  ساله18ۀ فاطم

 خودم توانستم نمی کردم، می سؤال مادرم از باید کوچکی چیز هر براي بود، کم سنم هنوز من«

 »بگیرم. تصمیم

 شرایط سخت خانواده از فرار  

 بیان خود ازدواج  مهم علل از یکی سخت خانواده راشرایط ۀ مقول شوندگان اکثریت مصاحبه

ها  هاي زیادي داشتند. بیشتر آن رفتن محدودیت هایشان براي بیرون دختران در خانواده .اند کرده

دادند و  ها نمی تنهایی به آن اقوام را هم به ۀرفتن به خان  ةکردند که پدرانشان حتی اجاز بیان می

کردند. این محدودیت براي دختران دشوار بوده و براي فرار از  میها را بسیار محدود  روابط آن

ها بوده  هاي دختران، نوع پوشش و حجاب آن  کردند. یکی دیگر از محدودیت آن، ازدواج می

دانند و این باعث شده به ازدواج زودهنگام  ها را بیش از حد می است. دختران این محدودیت

  ب شوند.ها ترغی براي فرار از این محدودیت
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  گوید: طور می ساله) این22افسانه (

ها هم  رفتن و خرید و این د آمد. بیرون مان می نه دوستی داشتم و نه کسی از دوستانم به خانه«

  »که اصالً نبود.

 گرهاي ازدواج تسهیل  

گر دارند. از  برخی عوامل نیز وجود دارند که در ازدواج زودهنگام دختران، نقش تسهیل

قبل از ازدواج و اصرار  ۀرها، اعتقادات مذهبی، بلوغ زودرس و هیکل درشت، رابطاین متغی ۀجمل

 دختران این شود که می باعث گر دختران در نقش تسهیل یمذهب اعتقاداتخواستگاران است. 

 که دانند می واجب خود بر و بدانند خداوند دستورات از سرپیچی نوعی را خود نکردن ازدواج

  .ندکن ازدواج زودتر هرچه

   .بیاید خواستگار دختران براي و دارند را ازدواج شرایط دختران این که کنند مردم، فکر

ۀ رابط از دختران براي حفاظت اي را وسیله زودرس ازدواج سنتی طور از طرف دیگر، والدین به

ترسند که اگر دخترانشان در سن کم ازدواج  ها می گیرند. آن می نظر در ازدواج از قبل جنسی

داشتن بخورند و به دنبال آن،  بودن یا مشکل نند، در میان مردم بدنام شوند و برچسب معیوبنک

کردند عمر دوران نشاط دختر تا  قدم نشود. والدین فکر می ها پیش کسی براي ازدواج با آن

دهد و دیگر کسی براي  اش را از دست می سالگی است و بعد از آن دختر نشاط و جوانی20

  شود. قدم نمی پیش ازدواج با او

گذاري  اصلی در ارتباط با ازدواج زودهنگام تحت عنوان عوامل والدینی نام ۀدومین مقول

مذهبی خانواده و -هاي والدین، اعتقادات فرهنگی ها و نگرانی شده است و اقتدار والدین، دغدغه

  شود.   مشکالت خانوادگی را شامل می

  

 
 

  زودهنگام والدینی ازدواج عوامل با مرتبطۀ مصاحب از مستخرج هاي مقوله و . مفاهیم3جدول 

  مقوله  مفهوم

  ترس از پدر

  اقتدار والدین  اقتدار والدین

  رضایت والدین از خواستگار

  ترس والدین از انحراف اخالقی دختران

  ترس والدین از حرف مردم  هاي والدین نگرانی

  خواستگار  ترس والدین از نداشتن

  مذهبی والدین- اعتقادات فرهنگی  براي ازدواج زودهنگامرسم خانوادگی 
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  اعتقادات مذهبی والدین براي ازدواج زودهنگام

  وضعیت نامناسب مالی خانواده
  مشکالت خانوادگی

  اعتیاد و جدایی والدین
  

  

 اقتدار والدین  

هاي   واستهدر مقابل نظرها و خ دختران است که شده والدین و ازجمله ترس از پدر، باعث اقتدار

والدینِ خود مخالفتی نکنند یا اگر هم مخالفتی داشته باشند، به خاطر ترس از عواقب این 

  مخالفت، سکوت اختیار کنند و به تصمیمات پدر و مادر احترام بگذارند.

  :گوید  می ساله)18( طاهره

 یعنی ب است،خو پسر این گفت می بابام وقتی. دادم می منفی جواب اگر ترسیدم،  می بابام از«

  ».کردند  می قبول باید همه

 نگرانی والدین  

 که است دالیلی دیگر از خواستگار، نداشتن و مردم حرف و دختر دیدن آسیب از والدین ترس

  .کنند ازدواج در سن پایین دختران بخواهند ها خانواده شده باعث

  :گوید می کرده، ازدواج است سال 3 که ساله16 زهراي

 کنم پیدا پسر دوست ترسیدند  می همیشه. مشکل است زمانه دوره و در این ر،نگهداري از دخت«

  »بشود. راحت خیالشان تا کردند عروسم آمد که خواستگار اولین .بپیچد حرفم یا

 فرهنگی والدین-اعتقادات مذهبی  

 ترغیب را دختران اینهاي   خانواده که است دیگري علت همها  خانواده مذهبی اعتقادات و رسوم

 کردن دنبال و خانواده سنتی تفکرات .کنند مجبور به ازدواج پایین سنین را در ها آن کند می

 دختران زودهنگام ازدواج ها خانواده که شده باعث ها مادربزرگ و ها پدربزرگ اعتقادات و تفکرات

  بدانند. دشوار را آن از سرپیچی و بدانند وظیفه و قانون یک را

  :گوید می طور این کرده، ازدواج است سال 8 که ساله22ۀ افسان

 بودم ها آن مثل من هم. شدند عروس زود فامیل دخترهايۀ هم و داریم سنتی اي خانواده ما«

  ».برسد سال 15 باالي سنش که نداریم دختري ما اصالً. دیگر

 مشکالت خانوادگی  

 که کردند می نعنوا شوندگان مصاحبه از خانواده، تعدادي اجتماعی-اقتصادي شرایطۀ در مقول

 به و همچنین اعتیاد والدین، راضی اقتصادي نامناسب وضعیت و فقر خاطر به یشانها  خانواده

  شدند. می ها آن ازدواج
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  :گوید  می چنین این کرده، ازدواج است سال 5 که ساله19ة زهر

 کرد لقبو بابام .ندارد خانه هم ما پسر ندارد، اشکالی گفت مادرشوهرم نداشتم، خوبۀ جهیزی«

  ».کنم می زندگی اتاق تا دو توي مادرشوهرم،ۀ در خان هنوز من و

  :گوید می ساله)16( فائزه

 کسی را معتاد آدم دختر گفت می مادرم. دیدم  نمی رو بابام اصالً من و بود معتاد پدرم«

  ».بشو زنش خوب است، آمد هرکسی خواهد،  نمی

اج زودهنگام تحت عنوان اعتقادات و اصلی مربوط به عوامل مؤثر در ازدو ۀآخرین مقول

اي زیاد    گذاري شده است. نفوذ باورها و رسوم سنتی در بین مردم به اندازه باورهاي سنتی نام

کنند. اعتقاد به  است که بسیاري از افراد براساس همین رسوم سنتی و فرهنگی، ازدواج می

یش تعیین شده بدانند و ازدواج در هاي خود را از پ  ها انتخاب تقدیر و قسمت باعث شده که آن

نوجوانی و مشکالت بعدي آن را نوعی تقدیر الهی در نظر بگیرند. اعتقاد به استخاره هم مالکی 

که بسیاري از موارد براي ازدواج فقط به یک خیر و شر و  طوري ها بود، به براي انتخاب آن

دانند.  مورد می شرایط آن را بی کنند و تحقیقات درمورد خواستگار و قرآنی بسنده می ةاستخار

بودن  نکردن دختران نوجوان و ارزشمند یکی دیگر از مسائل فرهنگی، نگاه بد مردم به ازدواج

  هنگام در بین آنان است.  ازدواج زود
  

  اعتقادات و باورهاي سنتی با مرتبط ۀمصاحب از مستخرج ۀمقول و . مفاهیم4جدول 

  مقوله  مفهوم

  ستخارهاعتقاد به تقدیر و ا

  اعتقادات و باورهاي

  سنتی

  نکردن دختران نگاه بد مردم به ازدواج

  نشینی دختران اعتقاد مردم به گوشه

  ارزشمندبودن ازدواج زودهنگام

  قدرت اعمال براي مردان تمایل

 

  گوید: ساله) می17فاطمه (

که جلویش را  شود طوري بوده، نمی شود، قسمت ما هم این قسمت آدم هرچه باشد همان می«

  »بگیري.

کردند که مردم دخترانی را که براي تحصیل  شوندگان بیان می در بسیاري از موارد مصاحبه

رو  حرف و کم نشین و کم کنند و اعتقاد دارند که دختران گوشه روند سرزنش می به دانشگاه می

رود به دانشگاه ازدواج هاي بهتري براي ازدواج هستند. به دنبال این باور، دختران قبل از و گزینه

  کنند. می
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  گوید: ساله) می16فائزه (

جا برود و  عاقل هستند. دختري را که خودش همه ةمردم دنبال دختر آفتاب و مهتاب ندید«

  »خواهد. بیاید کسی نمی

گویان نیز  درنهایت، در کنار عوامل ازدواج زودهنگام، به پیامدهاي این ازدواج براي پاسخ

آمده است. پیامدهاي ازدواج  5اصلی در جدول  ۀت عنوان شش مقولپرداخته شده و تح

 خشونت مشترك، یزندگ يها مهارت ضعف سخت، مانیزا و يباردارمقوالت  يدارازودهنگام 

 رشد از بازماندنو  یاز زندگ یتیکمبود قدرت در منزل، احساس نارضا ،یعاطف و یجسم

  .است یاجتماع

  

  زودهنگام ازدواج پیامدهاي با مرتبط يها مقوله و مفاهیمۀ . خالص5جدول 

  مفاهیم  مقوله

  زایمان سخت بارداري و
 هنگام بارداري، مشکالت دوران جسمی پایین، مشکالت سنین در حاملگی

  بارداري از پیشگیري هاي روشة دربار زایمان، ناآگاهی

زندگی  هاي ضعف مهارت

  مشترك

 تربیت و مراقبت در توانیمسائل، نا حل در گیري، ناتوانی تصمیم در ناتوانی

ها،  خانواده به مشترك، وابستگی زندگی براي الزم مهارت فرزند، نداشتن

  ها دخالت خانواده

  خشونت جسمی و عاطفی
وجود بحث و درگیري لفظی، اعمال خشونت همسر،کاهش توجه و محبت 

  همسر، اعمال محدودیت از جانب همسر

  کمبود قدرت در منزل
ها، تسلط  گیري در تصمیم او ندادن مشارکت زن و نظریات توجهی به بی

  شوهر بر افکار و رفتار زن

  احساس نارضایتی از زندگی
نارضایتی و احساس پشیمانی از ازدواج، احساس پیري زودرس، احساس 

  ناامیدي، وجود اختالالت روانی و خلقی

  بازماندن از رشد اجتماعی
یل، جدایی از دوستان، کاهش توجهی به نیازهاي خود، بازماندن از تحص بی

  هاي شغلی فرصت

 

  بارداري و زایمان سخت  

ها، مشکالت متعددي را برایشان  بارداري نوجوانان، به علت شرایط نامناسب جسمی و روحی آن 

آورد. دختران نوجوانی که هنوز نه از نظر روحی و نه از نظر جسمی به بلوغ   به وجود می

ها انتظار  هایشان از آن  ها و خانواده دار شوند؛ چون همسران آناند، مجبور هستند بار نرسیده

 برند، آمادگی دارند که هرچه زودتر مادر شوند. دختران در دوران کودکی و نوجوانی به سر می

 تعلق احساس رحم خود در گرفته شکل جنین به و ندارند را فرزندپروري و مادري براي روحی
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کنند.   می کفایتی بی و ناتوانی احساس شدت به بچه از مراقبت در گاهی آنان .کنند نمی چندانی

  گوید: باره می این ساله دارد در 7ساله که یک دختر 22 ۀافسان

خواست، من هم  سالم بود عروس شدم و همان روزهاي اول حامله شدم؛ شوهرم بچه می 14« 

  »دانستم حاملگی چیست! فقط دوس داشتم بچه داشته باشم. نمی

 رت زندگی مشتركضعف مها  

آمدن  وجود هاي الزم براي برقراري ارتباط مؤثر بین زن و شوهر، باعث به نداشتن مهارت

شود. ناآگاهی  رفتن حرمت و احترام بین زن و شوهر می بین بحث و کشمکش و همچنین از

به  همسر نیز ممکن است ةبرقراري ارتباط و نوع رفتار با همسر و خانواد ةدختران نوجوان از نحو

  گوید: ساله) می22گیري روابط نامناسب منجر شود. افسانه ( شکل

تواند شوهرش را براي خودش نگه دارد.  آدم که بزرگ بشود، یک ذره سیاست دارد، می«

احترام مادرشوهر و فامیل شوهر را داشته باشد. ما که هرچه رسیدیم گفتیم، االن هم دیگر دیر 

  »شده است که بخواهی درستش کنی.

بودن آموزش  اند و همین ناکافی ها فرصت آموزش را نداشته سن در بسیاري از زمینه تران کمدخ

 به توجه با افراد شود. این ها می آمدن مشکالت زیادي براي آن وجود هاي الزم باعث به و مهارت

اله) س16گیري را دارند و نه قدرتش را. فائزه ( خود نه مهارت الزم براي تصمیم  زودهنگام ازدواج

  گوید: گونه می این

کنم. آخر من بلد نیستم درست حرف  گیرد، من هم دخالت نمی ها را می  شوهرم بیشتر تصمیم«

  »بزنم و نظر بدهم.

 خشونت جسمی و عاطفی  

 .دارند بیشتري هاي بچه تعداد و کمتر تحصیالت اند ازدواج کرده سالگی18 از قبل که دخترانی

 .کنند می تحمل را بیشتري دختران خشونت و ر هستندت مسن معموالً آنان نیز همسران

 همسر از دریافت حمایت. کنند  خود دریافت می همسر کمتري از همچنین حمایت و محبت

 .افتد می اتفاق کمتر پایین سنین در که مقابل است طرف عاطفی و فکري رشد معموالً نیازمند

  گوید: باره می نسال است ازدواج کرده، درای 3سال دارد و  16زهرا که 

دهد؛ به خودم و مادر و پدرم.  گویم که باب میلش نیست، فحش می شوهرم تا یک چیزي می«

  »ها هستی و باید کتک بخوري تا آدم بشوي. گوید مثل بچه می

 کمبود قدرت در منزل  
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 رفتار و افکار بر شوهر و تسلطها  گیري در تصمیم او ندادن مشارکت زن و نظریات به توجهی بی

ن از دیگر پیامدهاي ازدواج زودهنگام است. به همین دلیل، بیشتر زنان نوجوان احساس ز

  گوید: ساله) می22کنند که در منزل قدرت کافی ندارند. افسانه (  می

پرسید. تا حاال هرکاري خودش  کرد. هیچ چیز از من نمی از اول شوهرم بچه حسابم می«

  »خواسته کرده. انگار من در خانه نیستم.

 احساس نارضایتی از زندگی  

 ازدواج، وجود از پشیمانی احساس و زندگی شامل مفاهیم نارضایتی از نارضایتی احساس ۀمقول

  روانی و خلقی است. اختالالت ناامیدي و وجود احساس وجود زودرس، پیري احساس

 تاحساس رضای زناشویی زندگی از یک هیچ رسد می نظر به شده، مصاحبههاي  نمونه میان در

 خورد. احساس شان به چشم می هاي زندگی و این احساس نارضایتی در تمام حیطه نداشتند

 ها آن در شده، تحمیل ها آن به که هاي زیادي مسئولیت و مشترك زندگی از خستگی و ناامیدي

  گوید: ساله) می22خورد. افسانه (  می چشم به وفور به

هاي پیر. از بس به خودم نرسیدم  عین آدم هاي من صورتشان عین بچه است، من سال و سن هم«

  »سالم بیشتر نیست. 22داند هنوز   طوري شدم. کسی هم نمی و سختی کشیدم این

هاي شبانه در   قراري مشکالت روانی و اختالالت خلقی مثل افسردگی، وسواس، اضطراب و بی

اي اعصاب و روان را ه  ها حداقل یک دوره قرص شود. بسیاري از آن بین این زنان نیز دیده می

ساله) 21پزشک هستند. زهرا ( طور مداوم تحت نظر روان اند و تعدادي هم به مصرف کرده

  گوید: می

ترسم. یک دوره هم که  اش اضطراب دارم و می خورم، همه چند سال است قرص اعصاب می«

  »زایمان کردم وسواس شدید گرفتم.

 بازماندن از رشد اجتماعی  

هاي آن باعث شده دختران از خود و  رود به زندگی زناشویی و مسئولیتازدواج زودهنگام و و

ها بیشتر براي  پوشی کنند تا بتوانند نیازهاي خانواده را تأمین کنند. وقت آن نیازهاي خود چشم

  هاي خودشان در اولویت بعدي است.  همسر و فرزندانشان صرف شده و خواسته

  گوید: ساله) می21مریم (

صبح تا شبم باید بشورم و بپزم.  ۀتوانم. هم م درس بخوانم ولی با دو تا بچه نمیخواستم برو می«

  »ها را پیشش بگذارم.  حالم نیست که بچه بخواهم یه جایی بروم، کسی کمک

ها و  هاي این دختران در زندگی باعث شده از بسیاري از خواسته  ها و فداکاري گذشت

ها مشغول  ر و فرزندانشان کنند. بسیاري از آنهاي خود بگذرند و خود را وقف همس  نیاز
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گونه توقعی از  ها هیچ گیرد. آن قرار می شوهر در اختیار نیز آن بافی هستند و تمام پول قالی

ها  خودشان شاید سالی یک بار هم براي خود خرید نکنند. وقت آن ۀهمسر خود ندارند و به گفت

ها دوست دارند  که بسیاري از آن حالیشود، در بیشتر در منزل و با فرزندان سپري می

هاي جدیدي مثل آرایشگري و خیاطی را یاد بگیرند، ولی به دلیل وجود فرزندان و   مهارت

  ادامۀ به زنان این کنند. بیشتر پوشی می خود چشم ۀها از خواست هاي این کالس  همچنین هزینه

ازدواج . بمانند باز تحصیل  ۀادام از که است شده باعث ازدواج اما داشتند، عالقه تحصیل

ها محروم کرده است. در کنار بازماندن از تحصیل، جدایی از  زودهنگام، دختران را از این آموزش

دوستان و همساالن هم مشکل دیگري است که براي نوجوان متأهل وجود دارد. این جدایی 

شد شخصیت و تعامالت گیرد و مانع ر فرصت تعامل و یادگیري از همساالن را نیز از آنان می

  گوید:  ساله) می19شود. اکرم ( اجتماعی نوجوان می

خواستم فرار کنم ولی باز هم همین است.  بافتن بود، می بابام که صبح تا شب قالی ۀخون«

  »خواستم بروم آرایشگري، شوهرم نگذاشت.  بافتن و پولش را دادن به شوهر. می قالی

  

  
  مدهاي ازدواج زودهنگام دختران. مدل پارادایمی علل و پیا1شکل 
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  گیري نتیجهبحث و 

هاي ازدواج زودهنگام،   ها و پیامد هاي تحقیق، زمینه آمده از مصاحبه دست براساس مقوالت به

دهندة  پارادایمی تحقیق نشاننمایش داده شده است. مدل  1در قالب مدل پارادایمی، در شکل 

 پنجستر مطالعه اتفاق افتاده است. این مدل، از ب هایی است که در جریان فرایندها و فعالیت

 ها و پیامدها تشکیل شده ياستراتژ ،گر تسهیلعلی، شرایط اي، شرایط  زمینهقسمت شرایط 

   گرفته است.رار ) قزودهنگام ازدواجمحوري ( هاست. در مرکز مدل نیز پدید

ازدواج  یمختلف طیشراعوامل و به علت وجود نوجوان دختران ی، مایبا توجه به مدل پاراد

 به دختران تمایل افزایش باعث هاست که آن مذهبی اعتقادات ،لیدال نیاز ا یکی. کنند یم

 این که شود می باعث والدین اقتدار و خانواده در کنار ساختار مذهبی اعتقادات .شود می ازدواج

 نداشتن دلیل به معموالً دختران .باشند داشته بیشتري اجبار ازدواج، احساس براي دختران

 کنند و نمی اعتراضی ها آن نظر و انتخاب به والدین، از ترس همچنین و مناسب عاطفیۀ رابط

 .کنند می خودداري اظهارنظر از آن، عواقب از ترس دلیل به نیز داشته باشند مخالفتی اگر حتی

 استخو خاطر به دختران، این که شود می باعث نیزها  خانواده قدیمی تفکر و سنتی رسوم

طور  همان. کنند ازدواج) زودهنگام ازدواج( ها  ازدواج نوع این بودن مرسوم وها  تر بزرگ و والدین

ها و  نقش و قدرت پدربزرگ يدر مواردکنند،   ) نیز اشاره می2016که منتظري و همکاران (

تمام  ،ازدواج کند دیدختر با ندویگبها  قدر پررنگ و قدرتمند است که اگر آن ها آن مادربزرگ

 و مذهبی اعتقادات رسوم، وجود این کنار از نظر محققان مذکور، در. ندنک یخانواده قبول م

 که شود می خانواده در شرایطی ایجاد باعث ها، آن از الگوبرداري و روایات و احادیث از پیروي

 وضعیت و فقر مشکالت خانوادگی مثل اوقات گاهی .کند  می تشویق ازدواج به را دختران

 کاهش براي که کند  می مجبور را والدین و یا اعتیاد و جدایی، ها  خانواده اقتصادي امناسبن

 از خواستگار به دلیل اینکه بدهند و گاهی شوهرها  خواستگار اولین به را دخترانها  هزینه

در برخی  .شود  می جلب تر سریع خانواده رضایت خواهد،  نمی سنگینیۀ جهیزی دختر،ة خانواد

 و مرد یک جلب حمایت دنبال به دختران شود  می باعث نیز والدین جدایی و د، اعتیادموار

 هاست، آن مادران با دختران این معموالً سرپرستی ازآنجاکه و باشند او سمت از شدن تأمین

 هم تا پذیرفته شود خانواده در زودتر دختران این کردن ازدواج که آید می وجود به شرایطی

  . شوند تأمین عاطفی و مالی نظر از دختران هم و شود راحت دخترشان جانب زا مادران خیال

 به که است غالب خاصی رسوم و فرهنگ اردکان شهر در خانوادگی، و فردي مسائل کنار در

 استخاره، و تقدیر به اعتقاد مثل خاص اعتقادات وجود .شود منجر می زودهنگام دختران ازدواج

 توجه مورد کمتر را آنهاي   افراد عمدتاً آسیب و شود می پایین نسنی در ازدواج سهولت باعث



  ساله (شهرستان اردکان، یزد) 16تا  13ن ها و پیامدهاي ازدواج زودهنگام دخترا زمینه

49  

 .است نوجوان دختران این نوشت پیشانی و که ازدواج، تقدیر معتقدند مردم دهند؛ زیرا می قرار

 مهمیۀ مسئل در و دهند می قرار خودهاي   انتخاب براي مالکی را کردن استخاره همچنین،

از  .کنند می اکتفا استخاره بودن شر یا خیر به شناخت، و اتتحقیق بدون گاهی ازدواج، همچون

 باعث مسئله همین و کرده نکوهش را باال سنین در نیز ازدواج جامعه طرف دیگر، فرهنگ

 ازدواج مردم، در سنین کم حرف و مسائل این از رهایی براي دختران خود وها  شود خانواده می

 کنند مورد  می دیر ازدواج که را دخترانی مردم گفرهن و جامعه موضوع، این کنار در. کنند

 شاغل و بدهند تحصیل ادامه خواهند می که دخترانی ها، آن نگاه از و دهند می قرار سرزنش

 دنبال به شهر مردم شوندگان، مصاحبه بیشترۀ گفت خورند. به نمی مشترك زندگی درد به باشند،

 چنین فرهنگی برخی مردان براي ازدواج بههمچنین، در  .هستند ندیده مهتاب و آفتاب دختر

 زندگی براي را دخترانی دارند دوست و هستند پایین تحصیالت و کم سن با دخترانی دنبال

خود مردان  و ندارند را خود حقوق از دفاع و اظهارنظر توانایی هنوز که کنند انتخاب مشترك

  .کنند تربیت را ها آن خواهند که می طور هر توانند  می

دختران ة زیانگکند، مثل   ایط دیگري نیز زمینه را براي ازدواج دختران نوجوان فراهم میشر

 و همکاران يمنتظردر همین زمینه . خود یو جنس یمال ،یعاطف يازهایبه ن ییگو پاسخ يبرا

دختران به ازدواج  بیعوامل ترغ نیتر عنوان مهم را به املسه ع خودپژوهش  نیز در) 2016(

و  يریگ میکه شامل ساختار خانواده، استقالل کم دختران در تصم اند خص کردهزودهنگام مش

 براي الزمهاي   دختران مهارت . در چنین شرایطی،ستازهایبه ن ییگو پاسخ يبرا زهیانگ

 مسئله همین و بودند متکی خودهاي   خانواده به گیري تصمیم براي ها آن. ندارند را گیري تصمیم

(ازدواج)  ساز سرنوشت انتخاب این براي و باشند خود والدین انتخاب تابع که شود می باعث

 و ازدواج روند از دختران ناآگاهی موضوعات، این کنار در .باشند نداشته نظري گونه هیچ

 کنند انتخاب کافی آگاهی و شناخت بدون که شود می نیز باعث زندگی مشتركهاي   مسئولیت

البته در چنین . کنند سطحی ازدواج نگاهی طبق بر و فیاناطراهاي   حرف و محیط تأثیر تحت و

نیز در تصمیم به ازدواج دختران  پدريۀ خان سخت شرایط هایی، مسائلی همچون موقعیت

رضایت  ازدواج به آن از فرار براي کند می مجبور را دختران که شرایطی. نوجوان تأثیرگذار است

 آمد و نوع و رفت براي محدودیت ازجمله ،دختران براي مختلفهاي   محدودیت وجود .دهند

هاي   مسئولیت و منزل در کار به اجبار همچنین. کند می تنگ آنان بر را حجاب، عرصه و پوشش

نیز شرایطی را به  کند می منع نوجوانی دوران تفریحات و تحصیل از را دختران که حد از بیش

  .شوند  ازدواج به راضی هم باز پسندند، ینم را خواستگار اگر حتی دختران این که آورد  وجود می



 1398زمستان ، 4ة شمار ،دهمسیز دورة ایران،ی اجتماع مطالعات مجلۀ

50  

. دختران نوجوان شده است والدین در ییها  ترس ایجاد باعث موضوعات بعضی این، بر عالوه

 انحراف اخالقی و رفتاري دچار نکنند، ازدواج دخترانشان که اگر ترسند می بسیاري از والدین

ها  خانواده و دختران شرافت و آبرو ،چنین مسائلی ۀدر نتیج. ببینند آسیب جنسی نظر از و شده

 که ترسند می بزنند. همچنین برخی دیگر از والدین حرف سرشان پشت مردم و شده دار خدشه

   .شود یا اینکه براي همیشه مجرد بمانند کمترها  خواستگار تعداد دخترانشان، سن افزایش با

 دختران نوجوان هستند و واجازدة کنند تسهیل نیز اي، عواملی علی و زمینه در کنار شرایط

 این از مثالً بعضی. شود  برایشان فراهم می زودهنگام ازدواج شرایط عوامل، این وجود با دختران

 شود می باعث ها آن درشت هیکل و قد و داشته باشند زودرس ظاهري بلوغ ممکن است دختران

 ها آن ازدواج مخالف تمواردي ممکن اس درها  خانواده اگرچه بیاید. خواستگار برایشان که

 هستند، ازدواجة آماد و دارند درشتی هیکل دختران این معتقدند که خواستگاران اصرار باشند،

 نوجوان روابطی دختران این خود نیز موارد بعضی در. کند می ازدواج به راضی راها  خانواده

  .شود منجر ازدواج به طرفه دو و طرفه یکهاي   داشتن دوست این و دارند مخالف جنس با عاشقانه

دهد، مشکالت و مسائلی را براي آنان ایجاد  می رخ پایین سنین زنان در ازدواج که زمانی

ازدواج و زندگی مشترك  آمادگی و توانایی ذهنی، روانی و رفتاري هنوز ها آن از کند. بسیاري  می

 به نوجوانی و کودکی ايدنی سرعت از به دختران ندارند، اما اطرافیان انتظار دارند که این را

 براي به همین دلیل این افراد در برخی موارد شوند. وارد بزرگسالی و زندگی مشترك دنیاي

 پشیمانی احساسها  بعد گیرند که  یا تصمیماتی می کنند می کارهایی خود دادن نشان بزرگ

 اطرافیان و همسر اصرار دلیل به که تصمیمات است این از یکی حاملگی به مثالً اقدام .کنند می

 را فراوانی مشکالت و افتاده اتفاق بارداري از پیشگیريهاي   روشة دربار آگاهی نداشتن گاهی و

طور که لطفی  همان. است آورده وجود به آن از بعد چه و بارداري دوران در چه دختران، براي

زودرس،  مانیزاسقط،  شیبارداري در نوجوانان ممکن است با افزا) نتیجه گرفته است، 1389(

سخت و  يها  مانیو زا مانیقبل و پس از زا ریوم مرگ شیوزن، افزا تولد نوزادان کم شیافزا

 از نوجوانان دختر بسیاري که شده باعث این مشکالت). 1389لطفی، همراه باشد ( یطوالن

   .باشند داشته بارداري از دردناکیۀ تجرب

زندگی مشترك  براي الزمهاي   مهارت ترانشود که دخ  همچنین ازدواج زودهنگام باعث می

 مواجه شوند. مواردي مثل ناتوانی خود زندگی در فراوانی مشکالت با نداشته و به همین دلیل

 براي الزم مهارت نداشتن فرزندان، تربیت در مسائل، ناتوانی حل در گیري، ناتوانی تصمیم در

ة خانواد خصوص به ،ها خانواده و دخالتها  خانواده به وابستگی همسر،ة خانواد و همسر با ارتباط

خود به  ۀیی نیز در مطالعنایو م يصفوطور که  زندگی، از این مسائل است (همان در همسر
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از زندگی  دختران نارضایتی اند). درنهایت این مشکالت موجب برخی از این نتایج دست یافته

  شود. می

مدهاي ازدواج زودهنگام نوجوانان دختر از دیگر پیا نیز روانی و جسمیهاي   خشونت ۀتجرب

 و توجه همسر، کاهش جانب از جسمی خشونت لفظی، اعمال درگیري و بحث است. وجود

علیه    اعمال خشونت از یهای  نمونه همسر، طرف از مختلفهاي   محدودیت ایجاد و همسر محبت

 مورد کمشان سن دلیل به افراد معموالً این اند. زنانی است که در سنین نوجوانی ازدواج کرده

ي ها گیري تصمیم در و هستند توجه بی ها آن نظرهاي به همسرانشان و گرفته قرار توجهی بی

 و افکار بر کامالً کنند که شوهرشان  حتی گاهی احساس می. ندارند نقشی هیچ مربوط به زندگی

 هاي یافتهبا  جیانت نیاکنند.   قدرتی می شدت در زندگی احساس بی است و به مسلط رفتارشان

ازدواج  یسالگ18که قبل از  یدختراناز نظر آنان، . مطابقت دارد) 1394( یینایو م يصفو

 يمشکالت فراوانی ازجمله آزارهابا . این افراد کنند یرا تحمل م شتريیاند خشونت ب کرده

خوردن از همسر،  نکردن مرد در کارهاي خانه، کتک همسر، مشارکت  کالمی خانوادة

هاي مشاغل خانگی همچون  فعالیت بهپدري و الزام   آمد با خانوادة و نداشتن براي رفت هاجاز

 ازدواج کم سن در اینکه از زنان از بسیاري). 1394صفوي و مینایی، بافی مواجه هستند ( قالی

کنند و حتی ظاهرشان پیرتر از   می بزرگسالی و پیري هستند، احساس پشیماناند  کرده

  رسد.   می شان به نظر سن

این افراد با مسائل و مشکالت متنوعی که در این مطالعه به آن اشاره شد به صورتی  ۀمواجه

کنند.  نمی اوضاع تغییر براي تالشی گونه هیچ و کرده ناامیدي و یأس احساس است که عمدتاً

 برايها در مواجهه با این شرایط زندگی، سازش و نداشتن تالش  درواقع، استراتژي اکثریت آن

تعداد  جز به کنند. ازدواج و زندگی طور این که بوده این تقدیرشان که معتقدند ها تغییر است. آن

بسیار محدود شده است.  جامعه و دوستان روابطشان با واند  بازمانده تحصیل از همگی اندکی

ازدواج  (به دلیل موعد از زودتر زندگی کههاي   مسئولیت ي ناشی ازها استرس دلیل به همچنین،

شده، از زندگی خود ناراضی بوده و به نوعی از رشد اجتماعی  محول ها آن زودهنگام) به

  اند. بازمانده

طور دختران  ها و همین شود که خانواده  هاي این تحقیق، پیشنهاد می با توجه به یافته

ن باور برسند که که به ای اي گونه هاي ازدواج زودهنگام آگاه شوند؛ به نوجوان از پیامدها و آسیب

ویژه حتی اگر با شناخت متقابل  هاي این نوع ازدواج خیلی بیشتر از فواید آن است. به آسیب

سازي مناسب است که از ظرفیت  ها از هم و یا فرار از مشکالت انجام شود. براي این آگاه خانواده

  انجمن اولیا و مربیان مدارس استفاده شود.
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