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ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زن وﺧﺎﻧﻮاده ،از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺒﺪاء )ﻓﻮت واﻟﺪﯾﻦ ،ﮔﺴﺴﺖ ﺧﺎﻧﻮاده( و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺒﺪاء )ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺳﻦ
ازدواج دﺧﺘﺮان و ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻓﺮار از ازدواج اﺟﺒﺎری ،رﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺴﺘﺮده ،ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن،
ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﺗﻘﻠﯿﻞ در ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده( را از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﮏزﯾﺴﺘﯽ دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد.
در ﻧﺸﺴﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﮐﺮﻣﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ و ﭘﺎﭘﯽﻧﮋاد ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن؛ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮد را درﺑﺎره
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ _اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﮏزﯾﺴﺘﯽ دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و دﮐﺘﺮﺳﯿﺪﻣﻬﺪی اﻋﺘﻤﺎدیﻓﺮ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﭘﺎﭘﯽﻧﮋاد در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﻔﺖ :ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼﻟﯽ در اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ،ﺑﻪ اﺧﺘﻼل در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﯾﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ در رواﺑﻂ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﮕﺮاﻧﯽ درﺧﺼﻮص ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺪه زﯾﺮا از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻘﺘﺪر ﻣﺒﻨﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻘﺘﺪر اﺳﺖ ،ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮد.
او در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰود :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﮏزﯾﺴﺘﯽ اﺟﺒﺎری دﺧﺘﺮان ﺟﻮان اﺳﺖ.
او در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﺗﺠﺮد ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﻓﺮار از ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ازدواج ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺗﮏ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺘﺎﺛﺮ
ازﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺎﻻن و زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺷﺘﻐﺎل ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﺗﮏ زﯾﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺪی ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﮔﺮدد.
ﭘﺎﭘﯽﻧﮋاد درﺑﺎره آﺛﺎر ﻣﺨﺮب ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﮏ زﯾﺴﺘﯽ دﺧﺘﺮان ﻣﺠﺮد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮات اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ،ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،ﻧﺎاﻣﯿﺪی ،اﺿﻄﺮاب،
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﺧﻼ ﻣﺤﺒﺖ واﻗﻌﯽ و آراﻣﺶ درﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ،ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ از ﺳﻮی اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ازﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﺣﺴﺎس ﭘﻮﭼﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن در زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﮐﺮﻣﯽ در ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﻓﺰود :دﺧﺘﺮ ﺗﮏ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﺖ دوری از ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﺶ،
اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﭼﻮن ازدواج ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﻘﯽ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم از آﯾﻨﺪه رو ﺑﻪ ﺗﮏ زﯾﺴﺘﯽ آورده ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ رو در
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮت دﺧﺘﺮان ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ،زﻧﺎن ﻣﻄﻠﻘﻪ و ﺑﯿﻮه ﺟﺰو ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﻗﺮار ﻧﺪارد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ دﮐﺘﺮ اﻋﺘﻤﺎدی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻧﺴﺠﺎم از ﻟﺤﺎظ روش و ﺗﺌﻮری ،ﺑﺪاﻋﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﻣﺜﺒﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ داﻧﺴﺖ و ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ را در اﯾﻦ ﻣﻮرد اراﺋﻪ ﮐﺮد.
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