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واکاوی دالیل گرایش جوانان به زندگی مجردی و رویگردانی از ازدواج 
غالمرضا تاج بخش1 و حانیه محمدی2

چکیده:

هــدف: علیرغــم اینکــه ازدواج یکــى از مهمتریــن و حســاس ترین مراحــل زندگــى انســان بــه شــمار مــى رود، امــا بنــا بــه 
دالئــل گوناگــون امــروزه برخــى جوانــان از تشــکیل خانــواده اجتنــاب نمــوده و زندگــى مجــردی را در پیــش مى گیرنــد. 
بــر ایــن اســاس، هــدف پژوهــش حاضــر بررســى عوامــل موثــر بــر گرایــش بــه زندگــى مجــردی جوانــان 35-27 ســاله 

ــاد مى باشــد.  شهرســتان خرم آب
روش تحقیــق: روش پژوهــش پیمایشــى اســت. جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش شــامل کلیــه جوانــان مجــرد شهرســتان 
ــى  ــه صــورت تصادف ــاد در محــدوده  ســنى 27-35 ســاله در نیمــه  دوم ســال 1399 اســت. روش نمونه گیــری ب خرم آب
ــه دســت آمــد. جهــت  ــه ایــن پژوهــش 380 نفــر مى باشــند کــه از طریــق فرمــول کوکــران ب ــود. حجــم نمون ســاده ب

تجزیــه و تحلیــل داده هــا از آمــار توصیفــى و آمــار اســتنباطى اســتفاده شــد. 
یافته هــا: یافته هــای پژوهــش، نشــان داد مولفه هــای میــزان اعتقــادات دینــى، ســطح انتظــارات، لــذت بــردن از تجــرد، 

وضعیــت تحصیلــى، وضعیــت شــغلى و شــکاف نســلى درگرایــش بــه زندگــى مجــردی جوانــان تاثیــر دارنــد.
نتیجه گیــری: گرایــش بــه زندگــى مجــردی بــه صــورت یــک معضــل و آســیب اجتماعــى رونــد فزاینــده در جامعــه دارد 

کــه ضــرورت دارد برنامه ریــزان و مســئوالن بــه ایــن مهــم توجــه نماینــد.

واژگان کلیدی: زندگى مجردی، جوانان، ازدواج، خرم آباد و شکاف نسلى.

tajbakhsh_gr@yahoo.com  1- دانشیار و عضو هیات علمى گروه علوم اجتماعى دانشگاه حضرت آیت اهلل العظمى بروجردی
2- کارشناسى ارشد جامعه شناسى، دانشگاه آیت اهلل بروجردی 
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مقدمه و بیان مسئله
ــای اقتصــادی و ارتباطــات فرهنگــى و  ــزی انســان، نیازه ــواده جوابگــوی احتیاجــات غری تشــکیل خان
اجتماعــى وی را نیــز تامیــن مى کنــد و بــه عنــوان یــک معیــار و قاعــده پذیرفتــه شــده در همــه جوامــع 
ــاب  ــه حس ــه ب ــارکتى جامع ــن ارگان مش ــواده اولی ــور، 76:1388(. خان ــود )کاظمى پ ــوب مى ش محس
مى آیــد و کشــور )جامعــه( محصــول تعــداد زیــادی از ایــن خانواده هــا )ارگان هــا( بــه حســاب مى آیــد 
کــه محیــط نگرشــى و اقتصــادی کشــور مــوارد طــرز تفکــر آن محســوب مى شــود. خانــواده بــا ازدواج 
ــه وجــود مى آیــد، بدین ســبب ازدواج عرصــه ای مهــم از زندگــى اســت، کــه در میــان ســایر مراحــل  ب
ــک  ــژه برخــوردار اســت )احمــدی موحــد،3:1386(. جامعه شناســان ازدواج را ی ــى وی زندگــى از اهمیت
ــع مى دانســتند  ــت در جوام ــش و امنی ــای نســل انســان و ســبب آرام ــن بق ــى و ضام ــرارداد اجتماع ق
)آقاســى و فــالح میــن باشــى، 21:139۴-1(. بعضى    هــا بــر ایــن باورنــد کــه ازدواج وتأهــل باعــث ایجــاد 
محدودیــت و  موانــع بســیار در راه رســیدن بــه تمایــالت افــراد مى گــردد. بنابرایــن، تمایــل دارنــد بــه 
صــورت تنهــا و آزادانــه زندگــى نماینــد. ایــن تمایــل فقــط در بیــن پســران وجــود نــدارد، بلکــه برخــي 
ــه خواســته    های خــود و همچنیــن  ــر ســرراه رســیدن ب ــع ب از دختــران هــم ازدواج را محدودیــت و مان
آن را موجــب ســلب آزادی    هــای فــردی مى    داننــد. شــاید افــرادی کــه ازدواج را ســلب کننده  اســتقالل 
شــخصى بــه حســاب مى آورنــد، اصــل ازدواج را بــه درســتى متوجــه نشــده اند و طرفــدار آزادی حاصــل 
از آن بــه معنــای غربــى آن هســتند، و همچنیــن درمیــان آنــان افــرادی هســتند کــه بــا وجــود گرایــش 
مذهبــى قــوی، متمایــل بــه ادامــه نوعــى خــاص از زندگــى هســتند کــه درآن قیــد و بندهــای زندگــى 
مشــترک وجــود نــدارد و آســایش، آرامــش، خودســازی و سیروســلوک معنــوی خــود را در داشــتن ایــن 
شــیوه از زندگــى مى    داننــد. برخــى نیــز داشــتن فرزنــد را مانــع رشــد اجتماعــى، کار و تحصیــل و زندگــى 
مطلــوب خویــش مى    داننــد و زیــر بــار ازدواج نمى رونــد. عــدم توجــه خانواده    هــا، درک نشــدن نیازهــا و 
خواســته    های جوانــان در خانــه و نداشــتن حریــم خصوصــى مختــص جوانــان، باعــث ســرخوردگى جــوان 
شــده و او را مشــتاق بــه تــرک خانــه و شــروع زندگــى مجــردی مى    کنــد )قرایــى مقــدم، 1393: ۴۴(.

ــش  ــران کاه ــن ازدواج، بح ــن س ــت، باالرفت ــد جمعی ــرخ رش ــول ن ــون اف ــده    ای همچ ــای خزن بحران    ه
نیــروی انســانى، ســالمندی و....در حــال گســترش اســت کــه توجــه متخصصــان امــر را بــه خــود جلــب 
نمــوده، تــا بــا اصــالح الگــوی جمعیــت از بحــران و رکــود جمعیتــى کــه  کشــورهای غربــى دچــار آن 
ــم  ــام معظ ــى، مق ــم جمعیت ــاخص    های مه ــای ش ــزوم ارتق ــه ل ــت ب ــا عنای ــیم. ب ــذر باش ــتند، برح هس
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ــت سیاســت    های  ــه    ای جهــت هدای ــه، اصــول 1۴ گان ــع و آینده نگران ــا دیدگاهــى کالن، جام ــری ب رهب
ــى و  ــازمان    های متول ــا و س ــه نهاده ــرای کلی ــش گســترده    ای ب ــد و نق ــت مشــخص نمودن ــى جمعی کل
ــع ازدواج،  ــع موان ــت رف ــى جمعی ــت    های کلّ ــد 2 سیاس ــر بن ــق ب ــد. مطاب ــخص نمودن ــذار مش تاثیرگ
تســهیل و ترویــج تشــکیل خانــواده و افزایــش فرزنــد، کاهــش ســن ازدواج و حمایــت از زوج     هــای جــوان 
ــان در تأمیــن هزینه     هــای زندگــى و تربیــت نســل کارآمــد، یکــى از وظایــف مهــم  و توانمند ســازی آن

دســتگاهها و ارگانهــای اجرایــى کشــور اســت. )تــاج بخــش، 1399، ۴5(.
ــى  ــاهد تغییرات ــدرن، ش ــام م ــه نظ ــنتى ب ــام س ــران، از نظ ــذار ای ــال گ ــه در ح ــر جامع ــه اخی در ده
ــرات فرهنگــى و  ــن تغیی ــون شــد. ای ــان اقشــار گوناگ ــى و خــرد در می ــف کالن، میان درســطوح مختل
اجتماعــى بــه نوبــه خــود موجــب ایجــاد دگرگونــى در هنجارهــا و ارزشــها، انتظــارات و مطالبــات مــردم 
بویــژه جوانــان گردیــد. در ســالهای اخیــر دغدغــه تغییــر در ســبک زندگــى ایرانــى، بــه ویــژه در میــان 
نســل جــوان بــه ســبک زندگــى غیــر اســالمى و غربــى مــورد توجــه اندیشــمندان و پژوهشــگران واقــع 
ــه  ــش ب ــى گرای ــه ایران ــى در جامع ــى و اساس ــای اصل ــرات و چالش    ه ــن تغیی ــى از ای ــت. یک ــده اس ش
زندگــى مجــردی و رویگردانــى از امــر ازدواج اســت. در حــال حاضــر بــا توجــه بــه تغییــرات اقتصــادی، 
ــر  ــان از ازدواج تغیی ــات جوان ــه، ســطح انتظــارات و توقع اجتماعــى و فرهنگــى حــادث شــده در جامع
یافتــه و همیــن امــر منجــر بــه رویگردانــى آنهــا از ازدواج و گرایــش بــه زندگــى مجــردی شــده اســت. 
دربــاره اهمیــت ایــن پژوهــش مى    تــوان گفــت، کــه گرایــش جوانــان بــه تجــرد بــه یــک مســئله مهــم 
در جامعــه تبدیــل شــده کــه بــه نوبــه خــود غفلــت از آن ســبب انحرافــات بســیار و بى بند و باری هــای 
اخالقــى در جامعــه بــه خصــوص در بیــن جوانــان خواهــد شــد. ازدواج مناســب    ترین راه بــرای تامیــن 
ــن و اخــالق  ــر موجــب ســالمت در دی ــن ام ــى و جنســى جــوان اســت و همی ــى، عاطف ــای روان نیازه

جوانــان خواهــد شــد.
ایــن آمــار در شــهر خرم آبــاد، روز بــه روز در حــال افزایــش اســت و مســائل و مشــکالت زیــادی را بــرای 
خانواده هــا و جامعــه ایجــاد نمــوده و بــه یــک مســئله اجتماعــى مبــدل شــده اســت. از ایــن رو، ایــن 
ــه  ــان ب ــرای بررســى و شناســایى زمینه    هــا و بســترهای تشــکیل دهنــده تمایــل جوان ــه تالشــى ب مقال
زندگــى مجــردی در شــهر خرم آبــاد اســت. ســوال اصلــى پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه چــه عوامــل 
ــاد  ــهر خرم    آب ــود؟ در ش ــى مجــردی مى    ش ــه زندگ ــش ب ــث گرای ــى باع ــى، اقتصــادی و فرهنگ اجتماع

ســهم کــدام یــک از عوامــل از بقیــه بیشــتر مى باشــد؟
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پیشینه پژوهش 
در جــدول زیــر خالصــه    ای از پژوهش    هــای صــورت گرفتــه در خصــوص گرایــش بــه تجــرد و افزایــش 

ســن ازدواج ارائــه شــده اســت: 

جدول 1: پیشینه داخلی و خارجی
یافته هاعنوانپژوهشگرسال

1398
باقری و 
همکاران 
برساخت

 برساخت معنایى تاخیر سن
ازدواج بر اساس نظریه زمینه ای

»تجربة تجرد، تأخیری معنادار« به عنوان مقولة نهایى انتخاب شد و در 
پایان مدل پارادایمى مستخرج از داده ها طرح شد

 زارعى1398
سمگنان

 علل تاخیر در ازدواج جوانان و
راهکارهای مقابله با آن

به منظور کمک به کاهش سن ازدواج پس از بررسى عوامل تاخیر در 
ازدواج، راهبردهای عملى در جهت کاهش سن ازدواج مطرح شده است.

 انتظاری و1397
همکاران

 عوامل موثر افزایش سن ازدواج
جوانان در شهر تهران

وجود رابطه معکوس بین پایگاه اجتماعى اقتصادی با سن ازدواج، بیانگر 
تغییر در سبک زندگى خانواده و نظام ارزش    های اجتماعى است.

 جهانبخشى و1395
همکاران

 ریشه یابى و رتبه بندی علل
 افزایش سن ازدواج در بین

دانشجویان

بیکاری، نداشتن درآمد کافى، خوف از افزایش هزینه ها، تأکید بر 
داشتن مسکن و خودرو پیش از ازدواج، استقالل مالى، گسترش روابط 
ناسالم بین دختران و پسران، کاهش اعتماد به طرف مقابل، گسترش 

فرهنگ تجمل گرایى، تأکید بر داشتن شغل مناسب با مدرک دانشگاهى، 
مسئولیت پذیر نبودن افراد برای اداره زندگى، از مؤثرترین عوامل برای 

افزایش سن ازدواج دانشجویى هستند.

 میزان تمایل جوانان به ازدواج وطیبى نیا1393
اکثریت جوانان تمایل به ازدواج دارند.شناسایى موانع و مشکالت آن

1392
 خلج آبادی
 فراهانى و
همکاران

 تاثیر معاشرت با جنس مخالف
قبل از ازدواج بر سن ازدواج

در ارتباط با معاشرت های دوستى در دختران، با تمایل بیشتر به ازدواج 
رابطه معنادار وجود دارد، در حالیکه در پسران معاشرت، با تمایل کمتر به 

ازدواج رابطه معنادار داشته است.

 سرایى و1392
اجاقلو

 مطالعه نسلى تغییر ارزش
ازدواج در بین نسل های مختلف معنای متفاوتى دارد.ازدواج در ایران

 مرادی و1391
صفاریان

 شناخت عوامل اقتصادی و
 اجتماعى در ارتباط با باال رفتن

سن ازدواج جوانان
میان مولفه هایى مثل دیدگاه اشخاص به تساوی جنسیتى، تحصیالت، 

میزان توقعات، و مقدار خشنودی از تجرد، ارتباط مشخصى مى باشد

 ساروخانى و1390
مقربیان

 شناسایى گرایش به تجرد و
 نگرش به مراسم ازدواج وآثار

 آن در واسطه گزینش همسر و
گرایش به مهریه

بین تجدد گرایى و همسرگزینى، رابطه معناداری گزارش شده است.

بحیرانى1390
  نگرش خانواده نسبت به ازدواج

 و بى اعتمادی اجتماعى با
افزایش سن ازدواج

رابطه معناداری میان متغیر های ادامه تحصیل، اشتغال دختران و شرایط 
اقتصادی است.

 حبیب پور و1390
دخترانى که دیر ازدواج مى کنند از تحصیالت باالتری برخوردارند و نگرش افزایش سن ازدواج دخترانغفاری

فرامادی به ازدواج دارند.

 رضادوست و1390
مبینى

 بررسى متغیرهای مرتبط با
تاخیر سن ازدواج در زنان شاغل

بین تاخیر سن ازدواج زنان و متغیرهای مانند تحصیالت، میزان درآمد، 
میزان وابستگى اقتصادی رابطه معنادار وجود دارد.
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یافته هاعنوانپژوهشگرسال

کاظمى پور1388
سنجش نگرش جوانان نسبت 

به ازدواج و شناخت آثار و 
پیامدهای آن با تاکید بر ازدواج 

های دانشجویى
ازدواج ها در بین دانشجویان به سمت غیر رسمى شدن پیش مى    رود.

فرهمند بیگى1387
 بررسى رفتارهای فرد گرایانه و
 جمع گرایانه به تفکیک جنس

در تاخیر ازدواج
تأخیر در ازدواج با گرایش به رفتارهای فردگرایانه و جنسیت رابطه معنى 

داری دارد.

 میزان درآمد خانواده با تأخیرحسین زاده1387
در سن ازدواج جوانان

رابطه معنى داری میان وضعیت شغلى، میزان تحصیالت، وضعیت مسکن 
جوانان و میزان درآمد خانواده با تأخیر در سن ازدواج جوانان مى باشد.

1386
 مقدس

 جعفری و
یعقوبى چوبری

 پیوند سنت و نوسازی در
افزایش

عامل نوسازی در افزایش سن ازدواج تأثیر فراوانى داشته است که این عامل 
خود را در قالب سطح تحصیالت به طور عمیق نشان داده است.

 بررسي دیدگاه دانشجویان مجردشیرزاد1385
پیرامون عوامل مؤثر در ازدواج

بین سه مؤلفه موفقیت یا شکست یکى از اعضای خانواده در ازدواج، میزان 
پایبندی به اعتقادات مذهبى خانواده، جنسیت و نگرش به ازدواج، رابطه 

معناداری وجود دارد.

 سن ازدواج در حال افزایش:محمودیان1388
بررسى عوامل پشتیبان

ازدواج های جدیدتر در سنین باالتری اتفاق افتاده اند. میزان تحصیالت 
به ویژه در مقاطع باالی تحصیلى با افزایش سن ازدواج همبستگى داشته 

است.

 اسکندری1387
چراتى

 بررسى عوامل مؤثر بر تأخیر
 سن ازدواج در ایران با تأکید بر

استان گلستان

بین متغیرهای ادامه  تحصیل و باال بودن انتظارات و سخت گیری در 
انتخاب همسر و نداشتن شغل مناسب و فقر خانواده و موقعیت اجتماعى 
خانواده و وضع ظاهری، با تأخیر سن ازدواج جوانان رابطه معنى داری 

وجود دارد.

 رابطه بین جنس و نگرش بهسرویتى و وبر2010
ازدواج

نگرش دختران به ازدواج مثبت تر از پسران به دست آمده است. همچنین، 
دختران اعتقاد بیشتری به این موضوع دارند که عشق اساس ازدواج است.

 همیلتون و2007
سیون

طبقه، جنسیت و ازدواج، نقش 
عوامل اجتماعى در افزایش 

تقاضا براي ازدواج بین مردان 
و زنان

تقاضاي ازدواج براي افراد بستگى به وضعیت اقتصادي اجتماعى افراد دارد. 
به این معنا که افرادي که در سطح وضعیت اقتصادي-اجتماعى باالتري قرار 

دارند، تقاضاي ازدواج براي آنها بیشتر است.

 سوزان2000
عدم تمایل زنان به ازدواجفرگوسن

چگونگى زناشویى والدین، موقعیت این زنان به عنوان دختر بزرگ خانواده 
و یا تنها دختر، اهداف تحصیلى و فقدان خواستگار مناسب از جمله عواملى 

است که بر عدم تمایل زنان به ازدواج تاثیر گذاشته است.

 مک دونالد و199۴
تحصیالت عالى زنان، اشتغال زنان، دشواری دسترسى به زوج مناسبعلل افزایش سن ازدواجهمکاران

 لیشتر و1992
همکاران

گرایش به سمت اهمیت ازدواج 
و خانواده و نقش های زنان در 

خانواده

زنان جوانى که به ارزش های سنتى کمتر معتقدند، بیشتر احتمال دارد 
که ازدواج را به خاطر تحصیالت باالتر یا وارد شدن به بازار کار به تاخیر 

بیندازد.

 مک دونالد1388
میان میزان تحصیالت عالى زنان، اشتغال زنان و میزان آزادی در انتخاب بررسى علل افزایش سن ازدواجهیوول

همسر، با تأخیر در سن ازدواج رابطه معنى داری وجود دارد.

وجه نوآوری مقاله حاضر نسبت به مطالعات پیشین:
ــان در  اگــر چــه وجــه اشــتراک پژوهش هــای فوق الذکــر، بررســى موضــوع افزایــش ســن ازدواج جوان
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ــوان عــدم بررســى خــاص و  ــه وضــوح مى    ت ــه مطالعــات مذکــور، ب ــا توجــه ب ــى ب جامعــه مى باشــد، ول
ویــژه دالئــل گرایــش بــه زندگــى مجــردی و رویگردانــى از امــر ازدواج را دیــد    ؛ در نتیجــه، اهمیــت ایــن 
ــه ایــن موضــوع مهــم در میــدان وســیع تحقیــق مى    پــردازد.  پژوهــش در آن اســت کــه بطــور ویــژه ب
ــه  ــده در مقال ــر ش ــى ذک ــى و خارج ــینه    های داخل ــری از پیش ــدی و نتیجه    گی ــى جمع    بن ــور کل بط
ــن  ــاختار ای ــداف، روش و س ــا اه ــط ب ــتقیم مرتب ــى مســتقل و مس ــدان پژوهش ــت از فق ــر، حکای حاض

ــق دارد. تحقی

مبانی نظری پژوهش

بــه دلیــل خصلــت چنــد وجهــى بــودن موضــوع پژوهــش و تکثــر نظریه    هــاي متعــدد، در ایــن مقالــه از 
میــان نظــرات مختلــف، صرفــا برخــى از نظریه    هــا مــورد بررســى قرارگرفتــه اســت.

رویکــرد نوســازی، بــرای تحلیــل مجموعــه پیچیــده    ای از تحوالتــى کــه در همــه زمینه    هــا بــرای انتقــال 
ــرده مى    شــود. نوســازی شــامل تحــوالت  ــه کار ب ــد، ب ــدرن رخ مى    ده ــه م ــه جامع ــه ســنتى ب از جامع
در زمینه    هــای اقتصــادی، سیاســى، فرهنگــى، روانــى و اجتماعــى اســت. پیــروان ایــن دیــدگاه فکــری، 
عناصــری همچــون خــردورزی، تعقــل گرایــى، نظــم داشــتن، تقدیرگــرا نبــودن، محاســبه گــر بــودن و 

..... را بعنــوان خمیــر مایه    هــای اولیــه جریــان نوســازی بــر مى    شــمارند. 
ــذار  ــوي تأثیرگ ــى ریشــه    هاي ثان ــل تمام ــه و علت    العل ــوان ریشــه اولی ــرد، مى    ت ــن رویک ــه موجــب ای ب
بــر رویگردانــى از ازدواج و گرایــش بــه زندگــى مجــردی را، گــذار جامعــه ایــران از نظــم ســنتى بــه نظــم 
مــدرن دانســت کــه باعــث تغییــر و تحوالتــى در ســطوح مختلــف خــرد، میانــى و کالن در بیــن تمامــى 
گروه    هــا و اقشــار جامعــه، بویــژه جوانــان شــده کــه ایــن تغییــرات بــه نوبــه خــود، موجــب دگرگونــى 
در نگرش    هــا،  ارزش    هــا، انتظــارات و مطالبــات جوانــان مى    شــود. بنابرایــن موضــوع تجربــه مدرنیتــه و 
نوســازي جامعــه ایرانــى در بــاال رفتــن ســن ازدواج جوانــان اثرگــذار مى    باشــد. بنابــر تئــوری نوســازی 
ــه  ــا درجــات مدرنیزاســیون جامع ــى مجــردی، ب ــه زندگ ــش ب ــى از ازدواج و گرای ــود، رویگردان ویلیام گ

ارتبــاط دارد. 
رویکــرد بى    ســازمانى اجتماعــى، بــه فقــدان ســازگاری یــا ســازگاری ضعیــف بیــن اجــزای یــک نظــام 
ــرات تکنولوژیــک، جمعیــت  ــى و تغیی ــت اصل ــوان عل ــه عن ــرات اجتماعــى، معمــوال ب اشــاره دارد. تغیی
ــى  ــده    اند. ب ــى ش ــازمانى تلق ــى س ــده ب ــریع کنن ــرایط تس ــوان ش ــه عن ــز ب ــى نی ــناختى و فرهنگ ش
ــى محســوب  ــازمانى اجتماع ــای بى س ــى از پیامده ــام اجتماع ــادل نظ ــدم تع ــازمانى شــخصیتى و ع س
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ــر  ــت. ب ــادل اس ــت تع ــه حال ــى ب ــام اجتماع ــزای نظ ــردان اج ــازمانى، برگ ــل بى    س ــوند. راه ح مى ش
اســاس ایــن رویکــرد ازدواج و تشــکیل خانــواده، زمانــى رخ مى    دهــد کــه جامعــه بتوانــد، اهــداف معیــن 
و راههــای وصــول بــه آنهــا را مشــخص نمایــد، تــا جامعــه درحالتــى متعــادل و منســجم حفــظ شــود 
و تــداوم یابــد و در صورتیکــه اهــداف و وســایل بــا ســاختار جامعــه مغایــرت و عــدم هماهنگــى داشــته 

باشــد، جامعــه دچــار مشــکل خواهــد شــد.
دیکســون،  در نظریــه خــود  بــر ســه مولفــه دسترســى، امــکان و تمایــل تاکیــد کــرده و معتقــد اســت که 
ایــن ســه متغیــر در ازدواج نکــردن افــراد موثــر هســتند. وی چنیــن مى    پنــدارد کــه متغیرهــای مذکــور، 
ــون،  ــدگاه دیکس ــاس دی ــد. براس ــش مى دهن ــای ازدواج را کاه ــر مولفه ه ــى ب ــاختار اجتماع ــر س تاثی
ــای  ــق تســاوی نســبت ســنى- جنســى اشــخاص در ســن ازدواج و متده ــه  »دسترســى« از طری مولف
ــود تســاوی مناســب در نســبت  ــان مــى دارد، وقتى کــه نب گزینــش همســر مشــخص مى گــردد. وی بی
سنى-جنســى جمعیــت در ســن ازدواج وجــود دارد، بعضــى از ازدواج هــا بــا دیرکــرد صــورت مى گیرنــد 
و زمانى کــه اشــخاص بــرای گزینــش همســر اســتقالل دارنــد، ازدواج هــا نســبت بــه وقتى کــه همســران 
از طــرف والدیــن گزینــش مى گردنــد، دیرتــر صــورت مى گیــرد. متغیــر »تمایــل«، مربــوط بــه تعییــن 
ــى  ــواده، الزام ــای جــوان ســبب تشــکیل خان ــه زوج    ه ــردد ک ــای مشــارکتى و اقتصــادی مى گ کننده    ه
بــه حســاب مى آورنــد. همچنیــن در قســمتهای شــهری بــه ســبب تاکیــد بــر وظایــف شــخصى، احتیــاج 
بــه گســترش و بــه دســت آوردن خصوصیــات و بــه دســت آوردن تجربــه بــرای مدیریــت یــک خانــواده 
جداگانــه، قبــل از ازدواج، ازدواج اشــخاص نســبت بــه نواحــى روســتایى دیرتــر اتفــاق مى    افتــاد. متغیــر 
ــه تعیین کننده    هــای اجتماعــى و اقتصــادی مى    شــود کــه زوج    هــای جــوان جهــت  ــوط ب »امــکان«، مرب
تشــکیل خانــواده ضــروری مى    داننــد. همچنیــن در نواحــى شــهری، بــه دلیــل تاکیــد بــر مســئولیت    های 
ــواده  ــک خان ــرای اداره ی ــه ب ــت آوردن تجرب ــه دس ــا و ب ــب مهارت    ه ــعه و کس ــه توس ــاز ب ــردی، نی ف

مســتقل، ازدواج افــراد نســبت بــه نواحــى روســتایى بــه تاخیــر مى    افتــد.
براســاس ایــن دیــدگاه کــه توســط نگویــن )نظریــه تحــول ســن ازدواج( در ســال 1997 طــرح شــده، 
ــش  ــه کاه ــى رو ب ــفتگى    های سیاس ــى و آش ــرات اجتماع ــاس تغیی ــنتى ازدواج، براس ــای س هنجاره
گــذارده اســت. وی یکــى از مهم تریــن عوامــل موثــر در افزایــش ســن ازدواج )بــه ویــژه زنــان( را توســعه 
ــا  ــدن ایده    ه ــود آم ــه وج ــبب ب ــالت س ــدارد. تحصی ــتغال مى    پن ــالت و اش ــى وتحصی ــتم آموزش سیس
ــت،  ــق اس ــاس عش ــه براس ــای ک ــر ازدواج    ه ــز ب ــژه تمرک ــه وی ــاره ازدواج، ب ــد درب ــای جدی و نگرش    ه
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مى    شــود. عامــل دیگــر تحــول ســن ازدواج، مجموعــه    ای از اصالحــات قانونــى مربــوط بــه ســن ازدواج 
ــه شــده اســت کــه  ــرای ازدواج رســمى در نظــر گرفت ــل ســن، ب ــف، حداق اســت. در کشــورهای مختل
باالتــر از ســن ازدواج در دوره هــای پیــش اســت و لــذا بــه صــورت طبیعــى میانگیــن ســن ازدواج بــاال 

خواهــد رفــت.
ــود  ــمت خ ــه س ــاتش را ب ــرد احساس ــر ف ــری، ه ــر براب ــل در عص ــى توکوی ــوری فردگرای ــر تئ از منظ
ــه  ــزه کورکوران ــک غری ــرا خودخواهــى از ی ــام خودخواهــى داد. زی ــه آن ن ــوان ب ــد کــه نمى    ت مى    چرخان
ــى  ــرد گرای ــى اســت. ف ــوان داد، فردگرای ــت مى    ت ــن حال ــه ای ــه ب ــام خاصــى ک ــرد. ن سرچشــمه مى    گی
ــوده  ــه وســیله آن خــود را از ت ــار دارد و ب ــرد در اختی ــر ف ــه ه ــى اســت ک احســاس اندیشــیده و آرام
همنوعــش جــدا تصــور مى    کنــد و بــا خانــواده و دوســتانش خــود را بــه کنــاری مى    کشــد، بــه نحــوی 
کــه پــس از بــه وجــود آمــدن یــک جامعــه کوچــک بــرای خــود، جامعــه بــزرگ را بــه حــال خــود وا 
ــه  ــد ک ــت مى    ده ــه را بدس ــن رابط ــى، ای ــوری فرد گرای ــن تئ ــلى، 107:1386( بنابرای ــذارد )توس مى    گ
هــر چقدراحســاس فردگرایــى در افــراد بیشــتر باشــد، بــه همــان انــدازه افــراد از ازدواج گریــزان بــوده و 

ــه عنــوان یــک مســاله اجتماعــى، نمــود پیــدا مى    کنــد. ــان ب تاخیــر در ســن ازدواج جوان

مدل پژوهش

)محقق ساخته؛ با اقتباس از ناكس و كارولني، 2005(
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روش تحقیق:
ــن  ــن ای ــد. همچنی ــاب مى آی ــه حس ــردی ب ــات کارب ــوع تحقیق ــدف، از ن ــاس ه ــر اس ــش ب ــن پژوه ای
ــه شــمار آورد. جامعــه آمــاری ایــن  ــوان از نظــر ماهیــت جــزء تحقیقــات پیمایشــى ب پژوهــش را مى ت
پژوهــش شــامل کلیــه جوانــان مجــرد شهرســتان خرم آبــاد، در محــدوده  ســنى 35-27 ســاله در نیمــه  
دوم ســال 1399 اســت. روش نمونه گیــری پژوهــش حاضــر بــه صــورت تصادفــى بــود. انتخــاب حجــم 
نمونــه در ایــن پژوهــش از طریــق فرمــول کوکــران بــه دســت آمــد. حجــم نمونــه ایــن پژوهــش 380 
نفــر مى باشــد. جهــت تجزیــه و تحلیــل داده هــا از آمــار توصیفــى و آمــار اســتنباطى اســتفاده مى شــود. 
شــاخص های آمــاری توصیفــى مــورد اســتفاده عبارتنــد از: جــداول فراوانــى، درصــد، میانگیــن، 
ــا  ــات ی ــه منظــور اثب ــى ب ــده. از طرف ــه دســت آم ــج ب ــر شــدن نتای  انحــراف اســتاندارد جهــت عینى    ت
ــای  ــه و تحلیل ه ــه تجزی ــای پژوهــش از روش همبســتگى پیرســون اســتفاده شــد. در کلی رد فرضیه ه

ــزار SPSS اســتفاده شــده اســت. ــن پژوهــش از نرم اف ــاری ای آم

یافته های توصیفی پژوهش 
بــر حســب متغیــر ســن، داده    هــا نشــانگر ایــن اســت کــه آزمودنى هــا 32%  بیــن ســن )29-27(؛ %3۴ 
بیــن ســن )32-29( و 3۴%  بیــن ســن )35-32( بــود. بــر حســب متغیــر تحصیــالت، داده    هــا نشــانگر 
ــر(  ــم؛ 26% )100 نف ــر( دیپل ــم؛ 25%  )95 نف ــر دیپل ــر( زی ــا 18% )70 نف ــه آزمودنى ه ــت ک ــن اس ای
مــدرک فوق دیپلــم؛ 23%  )88 نفــر( لیســانس و 8%  )27 نفــر( دارای مــدرک ارشــد و باالتــر بودنــد. بــر 
حســب متغیــر جنســیت، داده    هــا نشــانگر ایــن اســت کــه آزمودنى هــا 55% )210 نفــر( دارای جنســیت 
مذکــر و ۴5% )170 نفــر( دارای جنســیت مونــث بودنــد. بــر حســب متغیــر شــغل، داده    هــا نشــانگر ایــن 
اســت کــه آزمودنى هــا 13% )50 نفــر( دارای شــغل کارمنــد؛ 26% )100 نفــر( دارای شــغل آزاد؛ %1۴  
ــر(  ــر( دارای ســایر شــغل ها و 37% )135 نف ــه تحصیــل )دانشــجو(؛ 10% )۴0 نف ــر( مشــغول ب )55 نف

ــند. ــغلى نمى باش دارای ش
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یافته های استنباطی پژوهش 
آزمون فرضیه اول 

جدول 2- محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین میزان اعتقادات دینی و گرایش به زندگی مجردی جوانان

سطح معناداریضریب همبستگیانحراف استانداردمیانگینمتغیر

29/166/3۴0/۴30/000میزان اعتقادات دینى

ــى  ــه زندگ ــش ب ــى و گرای ــادات دین ــن اعتق ــود، بی ــه مى ش ــوق مالحظ ــدول ف ــه در ج ــور ک همانط
ــب همبســتگى  ــده )0/000( و ضری ــه دســت آم ــاداری ب ــه ســطح معن ــا اهمیــت ب ــان ب مجــردی جوان
ــان  ــه زندگــى مجــردی جوان ــوان اســتدالل کــرد کــه بیــن اعتقــادات دینــى و گرایــش ب )0/۴3( مى ت
رابطــه ی معنــاداری وجــود دارد. مطابــق بــا نتایــج بــه دســت آمــده، مى تــوان چنیــن عنــوان کــرد کــه 
اعتقــادات دینــى جوانــان و بــاال و پائیــن آمــدن شــدت آن در افزایــش یــا کاهــش گرایــش بــه زندگــى 
مجــردی آنهــا تاثیــر دارد، لــذا فرضیــه  مذکــور تاییــد مى گــردد. بــر ایــن اســاس، رابطــه  بیــن دو متغیــر 
ــه  ــش ب ــى و گرای ــادات دین ــن اعتق ــن بی ــت. بنابرای ــادار اس ــد معن ــل 95 درص ــطح حداق ــوق در س ف

ــاداری وجــود دارد. ــاط معن ــاد ارتب ــتان خرم آب ــان در شهرس ــى مجــردی جوان زندگ

آزمون فرضیه دوم
جدول 3- محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین سطح انتظارات و گرایش به زندگی مجردی جوانان

سطح معناداریضریب همبستگیانحراف استانداردمیانگینمتغییر

10/393/610/۴1۴0/000سطح انتظارات

ــى  ــه زندگ ــش ب ــارات و گرای ــطح انتظ ــن س ــود، بی ــه مى ش ــوق مالحظ ــدول ف ــه در ج ــور ک همانط
ــتگى  ــب همبس ــده )0/000( و ضری ــل ش ــى داری حاص ــزان معن ــه می ــت ب ــا اهمی ــان ب ــردی جوان مج
)0/۴1۴( مى تــوان اســتدالل کــرد کــه بیــن ســطح انتظــارات و گرایــش بــه زندگــى مجــردی جوانــان 
ــان  ــردی جوان ــى مج ــه زندگ ــش ب ــارات، گرای ــش ســطح انتظ ــا افزای ــود دارد. ب ــاداری وج ــه معن رابط
ــان  ــن جوان ــى مجــردی در بی ــه زندگ ــش ب ــن ســطح انتظــارات و گرای ــن، بی ــد. بنابرای ــش مى یاب افزای

ــود دارد. ــاداری وج ــاط معن ــاد ارتب ــتان خرم آب شهرس
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آزمون فرضیه سوم 

 جدول 4- محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین میزان لذت بردن از تجرد و گرایش به زندگی
مجردی جوانان

سطح معناداریضریب همبستگیانحراف استانداردمیانگینمتغییر

15/117/020/3880/000میزان لذت بردن از تجرد

ــه زندگــى  ــردن از تجــرد و گرایــش ب ــذت ب ــاال مالحظــه مى شــود، بیــن ل همانطــور کــه در جــدول ب
ــتگى  ــب همبس ــده )0/000( و ضری ــت آم ــه دس ــاداری ب ــطح معن ــه س ــه ب ــا توج ــان ب ــردی جوان مج
ــردی  ــى مج ــه زندگ ــش ب ــرد و گرای ــردن از تج ــذت ب ــن ل ــه بی ــرد ک ــتدالل ک ــوان اس )0/388( مى ت
جوانــان رابطــه  معنــاداری وجــود دارد. بــا افزایــش میــزان لــذت بــردن از تجــرد، گرایــش بــه زندگــى 
مجــردی جوانــان افزایــش مى یابــد. بنابرایــن، بیــن لــذت بــردن از تجــرد و گرایــش بــه زندگــى مجــردی 

ــود دارد.  ــاداری وج ــاط معن ــاد ارتب ــتان خرم آب ــان شهرس ــن جوان در بی

آزمون فرضیه چهارم
جدول 5- محاسبه ضریب همبستگی پیرسون وضعیت تحصیلی و گرایش به زندگی مجردی جوانان

سطح معناداریضریب همبستگیانحراف استانداردمیانگینمتغییر

30/157/300/880/000وضعیت تحصیلى

ــه  ــش ب ــى و گرای ــت تحصیل ــزان وضعی ــن می ــود، بی ــه مى ش ــوق مالحظ ــدول ف ــه در ج ــور ک همانط
زندگــى مجــردی جوانــان بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری بــه دســت آمــده )0/000( و ضریب همبســتگى 
)0/88( مى تــوان اســتدالل کــرد کــه بیــن وضعیــت تحصیلــى و گرایــش بــه زندگــى مجــردی جوانــان، 
ــه دســت آمــده، مى تــوان چنیــن عنــوان کــرد کــه  ــا نتایــج ب رابطــه  معنــاداری وجــود دارد. مطابــق ب
میــزان وضعیــت تحصیلــى جوانــان و بــاال و پائیــن آمــدن شــدت آن در افزایــش یــا کاهــش گرایــش بــه 
زندگــى مجــردی آنهــا تاثیــر دارد، لــذا فرضیــه  مذکــور تاییــد مى گــردد. بــر ایــن اســاس رابطــه  مذکــور 
بیــن دو متغیــر فــوق در ســطح حداقــل 95 درصــد معنــادار اســت. بنابرایــن بیــن وضعیــت تحصیلــى و 

گرایــش بــه زندگــى مجــردی جوانــان در شهرســتان خرم آبــاد ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد.
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آزمون فرضیه پنجم
جدول 6- محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین وضعیت شغلی و گرایش به زندگی مجردی جوانان

سطح معناداریضریب همبستگیانحراف استانداردمیانگینمتغییر

29/796/150/800/000وضعیت شغلى

همانطورکــه در جــدول فــوق مالحظــه مى شــود، بیــن وضعیــت شــغلى و گرایــش بــه زندگــى مجــردی 
ــتگى )0/80(  ــب همبس ــده )0/000( و ضری ــت آم ــه دس ــاداری ب ــطح معن ــه س ــه ب ــا توج ــان ب جوان
ــان رابطــه   ــى مجــردی جوان ــه زندگ ــش ب ــت شــغلى و گرای ــن وضعی ــه بی ــرد ک ــوان اســتدالل ک مى ت
معنــاداری وجــود دارد. مطابــق بــا نتایــج بــه دســت آمــده، مى تــوان چنیــن عنــوان کــرد کــه وضعیــت 
شــغلى جوانــان، بــاال و پائیــن آمــدن شــدت آن، در افزایــش یــا کاهــش گرایــش بــه زندگــى مجــردی 
آنهــا تاثیــر دارد، لــذا فرضیــه  مذکــور تاییــد مى گــردد. بــر ایــن اســاس، رابطــه  مذکــور بیــن دو متغیــر 
فــوق در ســطح حداقــل 95 درصــد معنــادار اســت. بنابرایــن بیــن وضعیــت شــغلى و گرایــش بــه زندگــى 

ــاداری وجــود دارد.  ــاد ارتبــاط معن ــان در شهرســتان خرم آب مجــردی جوان

آزمون فرضیه ششم
جدول 7- محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین شکاف نسلی و گرایش به زندگی مجردی جوانان

سطح معناداریضریب همبستگیانحراف استانداردمیانگینمتغییر

30/097/100/910/000شکاف نسلى

همانطــور کــه در جــدول فــوق مالحظــه مى شــود، بیــن شــکاف نســلى و گرایــش بــه زندگــى مجــردی 
ــتگى )0/91(  ــب همبس ــده )0/000( و ضری ــت آم ــه دس ــاداری ب ــطح معن ــه س ــه ب ــا توج ــان ب جوان
ــان رابطــه ی  ــه زندگــى مجــردی جوان ــش ب ــن شــکاف نســلى و گرای ــه بی ــرد ک ــوان اســتدالل ک مى ت
معنــاداری وجــود دارد. مطابــق بــا نتایــج بــه دســت آمــده، مى تــوان چنیــن عنــوان کــرد کــه شــکاف 
نســلى جوانــان، بــاال و پائیــن آمــدن شــدت آن، در افزایــش یــا کاهــش گرایــش بــه زندگــى مجــردی 
آنهــا تاثیــر دارد، لــذا فرضیــه  مذکــور تاییــد مى گــردد. بــر ایــن اســاس، رابطــه  مذکــور بیــن دو متغیــر 
فــوق در ســطح حداقــل 95 درصــد معنــادار اســت. بنابرایــن بیــن شــکاف نســلى و گرایــش بــه زندگــى 

ــاداری وجــود دارد.  ــاط معن ــاد ارتب ــان در شهرســتان خرم آب مجــردی جوان
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بحث و نتیجه گیری 
خانــواده گســترده    ترین و مهم    تریــن نهــاد اجتماعــى اســت، بــه طــوری کــه مى    تــوان گفــت در تجربــه 
ــئله    مند  ــواده را مس ــوع خان ــه موض ــى دارد. آنچ ــى اساس ــان    ها، نقش ــره انس ــى روزم ــته و زندگ زیس
مى    نمایــد، تغییراتــى اســت کــه در حیطــه تــداوم ازدواج صــورت گرفتــه اســت. بــا شــتاب گرفتــن رونــد 
تحــوالت اقتصــادی و اجتماعــى در کشــور، الگــوی ســنتى خانــواده بــه تدریــج دچــار تغییــر شــده اســت، 
بــه نحــوی کــه امــروزه بــا چالــش بســیار مهمــى ماننــد گرایــش بــه زندگــى مجــردی روبــرو هســتیم. 
در ایــن پژوهــش کــه بــه بررســى عوامــل موثــر بــر گرایــش بــه زندگــى مجــردی و رویگردانــى از ازدواج 
در بیــن جوانــان مجــرد شــهر خــرم آبــاد صــورت گرفــت، 6 فرضیــه از طریــق آزمــون همبســتگى مــورد 

بررســى قــرار گرفــت.
ــه زندگــى مجــردی در  ــش ب ــادات دینــى و گرای ــزان اعتق ــن می ــه بررســى رابطــه بی ــه اول ب در فرضی
بیــن جوانــان پرداختیــم. بــا توجــه بــه نتایــج جــدول شــماره 2، از آنجایــى کــه ســطح معنــاداری بــه 
دســت آمــده )0/000( و همچنیــن میــزان ضریــب همبســتگى بــه دســت آمــده )0/۴3( بــود، بنابرایــن 
ــش  ــى و گرای ــادات دین ــن اعتق ــى بی ــردد، یعن ــد مى گ ــق تایی ــه محق ــد فرضی ــان 95 درص ــا اطمین ب
ــن  ــج ای ــاد رابطــه  معنــى دار وجــود دارد. نتای ــان شهرســتان خرم آب ــه زندگــى مجــردی در بیــن جوان ب
ــاری، 1390؛  ــور و غف ــکاران، 1392؛ حبیب پ ــرایى و هم ــا، 1393؛ س ــات )طیبى نی ــا مطالع ــمت ب قس
ــکاران،  ــکاران، 2007؛ لیشــتر و هم ــون و هم ــان، 1383، همیلت ــوی، 1390؛ محمودی ــى و مصطف ضراب
1992؛ گریــن گالس، 1989(؛ هم راســتا بــود و نشــان دادنــد کــه میــزان اعتقــادات مذهبــى بــا گرایــش 
ــانى و آگاه  ــالع رس ــند. اط ــته باش ــم داش ــا ه ــگ ب ــى تنگاتن ــد ارتباط ــردی، مى توانن ــى مج ــه زندگ ب
ــه وســیله ی  ــن )ع( ب ــدگاه معصومی ــای ازدواج درســت از دی ــان در خصــوص ویژگى ه ــه جوان ســازی ب
ــگاه و  ــه جای ــا اهمیــت ب ــر ازدواج اســت. ب ــات در  پیشــرفت ام نهــاد هــای تربیتــى و دینــى از ضروری
ــواده  ــه ائمــه اطهــار )ع(، بیــان الگوهــای خان ــاد مــردم ب ــه زی ــى و اعتقــادات دینــى و عالق تاثیــر معان
ــاال رفتــن آگاهــى  ــا بیــان زندگى نامــه آن بزرگــواران جایــگاه بخصوصــى در ب ســالم و ازدواج درســت ب
ــح را در  ــه ازدواج صحی ــش ب ــده و گرای ــح گردی ــای صحی ــان و صــورت دادن و پیشــرفت نگرش ه جوان

ــد.  ــت مى بخش ــان تقوی ــن جوان بی
در فرضیــه دوم، بــه بررســى رابطــه میــان میــزان ســطح انتظــارات و گرایــش بــه زندگــى مجــردی در 
بیــن جوانــان پرداختیــم. بــا توجــه بــه نتایــج جــدول 3، از آنجایــى کــه ســطح معنــاداری به دســت آمده 
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)0/000( و همچنیــن میــزان ضریــب همبســتگى بــه دســت آمــده )0/۴1۴( بــود، بنابرایــن بــا اطمینــان 
ــى  ــه زندگ ــش ب ــارات و گرای ــطح انتظ ــن س ــى بی ــردد، یعن ــد مى گ ــق تایی ــه محق ــد، فرضی 95 درص
ــا  ــن قســمت ب ــج ای ــاد رابطــه  معنــى دار وجــود دارد. نتای ــان شهرســتان خرم آب مجــردی در بیــن جوان
مطالعــات )ســرایى و همــکاران، 1392؛ ســاروخانى و همــکاران، 1390؛ رضادوســت و همــکاران، 1390؛ 
کاظمى پــور، 1388؛ حســین زاده، 1387؛ لیزاســرویتى و همــکاران، 2010؛ لیشــتر و همــکاران، 1992( 
هم راســتا بــود. بــه شــکلى کــه نشــان دادنــد بــا توجــه بــه شــرایط کنونــى جامعــه، ســطح توقعــات و 

انتظــارات جوانــان، نقــش تاثیرگــذاری بــر روی گرایــش بــه زندگــى مجــردی آنهــا دارد. 
در تبییــن ایــن قســمت مى تــوان گفــت کــه امــروزه افزایــش ســطح انتظــارات، نبــود فضــای مناســب 
بــرای انتخــاب و معرفــى افــراد بــه یکدیگــر از عوامــل اصلــى افزایــش ســن ازدواج جوانــان در جامعــه 
اســت، کــه دولــت بایــد نــگاه خــود را بــه آنهــا معطــوف کنــد و بــا ارائــه طرح هــای مناســب در جهــت 
کاهــش ســطح انتظــارات جوانــان جامعــه و تجدیدنظــر در شــیوه های تربیتــى و ســبک زندگــى در کنــار 
فراهــم آوردن شــرایط اقتصــادی، زمینــه را بــرای ازدواج به موقــع جوانــان فراهــم نمایــد. طبــق دیــدگاه 
دلبســتگى کــه بــه وســیله  جــان بالبــى، بیــان گردیــد، تجــارب نخســتینى کــه شــخص در ارتبــاط بــا 
پــدر و مــادر خویــش بــه دســت مــى آورد، ســبب بــه وجــود آمــدن مولفه هــای فعــال درونــى مى گــردد 
ــس  ــدگاه تدری ــق دی ــى طب ــر دارد. از طرف ــدی، تاثی ــاط بع ــات از ارتب ــا و توقع ــر نظریه ه ــود ب ــه خ ک
مشــارکتى آلبــرت بانــدورا، مشــاهده یــا تجربــه رفتــار، ســبب آمــوزش مى گــردد. برایــن اســاس شــخص 
بــا مشــاهده ارتبــاط و اختالفــات میــان پــدر و مــادر، راجــع بــه ارتبــاط دوســتانه یادگرفتــه و توقعــات 
ازدواج در او شــکل مى گیــرد. بــاال رفتــن ســطح انتظــارات در جوانــان باعــث بــه تعویــق افتــادن ازدواج 
ــه ازدواج در دوران  ــان ب ــب جوان ــای دانشــجویى و ترغی ــان مى شــود. ازدواج ه ــن ســن جوان ــاال رفت و ب
ــاذ  ــترک و اتخ ــى مش ــواده از زندگ ــرد و خان ــات ف ــته ها و توقع ــل خواس ــر تعدی ــد ب ــا تأکی ــل ب تحصی

تدابیــر خــاص، مى  توانــد بــه حــل عمــده  ایــن مشــکل بینجامــد.
فرضیــه ســوم، بــه بررســى رابطــه بیــن میــزان لــذت بــردن از تجــرد و گرایــش بــه زندگــى مجــردی 
ــده  ــه دســت آم ــاداری ب ــه ســطح معن ــى ک ــج جــدول ۴، از آنجای ــه نتای ــا توجــه ب ــه اســت. ب پرداخت
)0/000( و همچنیــن میــزان ضریــب همبســتگى بــه دســت آمــده )0/388( بــود، بنابرایــن بــا اطمینــان 
ــش  ــرد و گرای ــردن از تج ــذت ب ــزان ل ــن می ــى بی ــردد. یعن ــد مى گ ــق، تایی ــه محق ــد فرضی 95 درص
ــج ایــن  ــاد رابطــه  معنــى دار وجــود دارد. نتای ــان شهرســتان خرم آب ــه زندگــى مجــردی در بیــن جوان ب
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قســمت بــا مطالعــات )خلج آبــادی و همــکاران، 1392؛ ضرابــى و همــکاران، 1390؛ حســین زاده، 1387؛ 
ــود.  ــن گالس، 1989؛ لیشــتر و همــکاران، 1992( هم راســتا ب ــى، 1385؛ اســکندری، 1378؛ گری کنعان
بــه شــکلى کــه مشــخص اســت، در حــال حاضــر بــا وجــود شــرایطى از جملــه رســانه ها و شــبکه های 
اجتماعــى و... کــه ســبب مى گــردد، جوانــان از زندگــى مجــردی لــذت ببرنــد، همیــن امــر موجــب بــاال 

رفتــن میــزان گرایــش بــه زندگــى مجــردی در جوانــان گشــته اســت. 
در تبییــن ایــن قســمت مى تــوان گفــت، کــه فرهنــگ مصــرف گرایــى و میــزان لــذت بــردن از تجــرد، 
ــرد  ــن ازدواج و تج ــن س ــث باالرفت ــه و باع ــش یافت ــان افزای ــن جوان ــم گیری در بی ــرز چش ــه ط ــز ب نی
شــده اســت. تضعیــف روابــط خانوادگــى در کنــار ســریال    های دنبالــه دار ماهــواره ای نیــز ایــن روش از 
زندگــى را بــه جامعــه در حــال گــذار مــا تزریــق مى    کنــد. آن چــه باعــث مى    شــود، جوانــان بــه زندگــى 
مجــردی روی بیاورنــد، نداشــتن آرامــش اســت. جــوان امــروزی بــه آرامــش خیــال و احتــرام در خانــواده 
نیــاز دارد. هــم چنیــن اختــالف فرهنگــى میــان خانواده    هــا و میــان فرزنــدان، پــدران و مــادران عامــل 
ــران افزایــش داده  ــژه در داخــل ای ــه وی ــا و ب مهــم دیگــری اســت کــه زندگــى مجــردی را در کل دنی
ــه ویــژه عــدم تأمیــن اجتماعــى، عامــل دیگــری  اســت. درآمــد پاییــن و نداشــتن اســتقالل کافــى و ب
در افزایــش زندگــى مجــردی اســت. برخــى از جوانــان دوســت ندارنــد کــه در مقابــل برخــى رفتارهــای 
شــان، والدیــن، آنهــا را مــورد مؤاخــذه قــرار دهنــد. بنابرایــن، وقتــى کــه جــوان گمــان مى   کنــد، آزادی 
او مــورد تهدیــد واقــع شــده، از کانــون گــرم خانــواده جــدا مى    شــود و بــه زندگــى انفــرادی روی مــى    آورد.

ــد عوامــل ارزشــى و فرهنگــى همچــون ســکوالریزم،  ــده    ای، معتقدن ــه رویکــرد ای ــل ب اندیشــمنداِن قائ
ــه، گســترش آزادی    هــای فــردی و اجتماعــى، ســبب تحــوالت  اندیشــه های دموکراتــى و برابــری گرایان
ــه و  ــوان یــک نظــام، مجموعــه    ای از ارزش    هــای فردگرایان ــه عن ــه ب ــواده شــده    اند. مدرنیت ــر در خان اخی
ســبک زندگى هــای متنــوع و متفــاوت را پیــش روی افــراد قــرار داده اســت. در اندیشــه مــدرن، میــزان 
ــب مى    شــود.  ــر تمــام تصمیمــات انســانى غال ــک اصــل ب ــوان ی ــان، بعن ــردن از تجــرد در جوان ــذت ب ل
ازدواج نیــز بعنــوان یــک قــرارداد دو طرفــه بــر مبنــای نفــع و لــذت و ترجیحــات فــردی تلقــى مى    شــود. 
بالتبــع آن عــدم تمایــل بــه فرزنــدآوری، ســقط جنیــن، ازدواج ســفید، تولــد فرزنــدان نامشــروع و اولویت 
ــنت    ها و  ــى از س ــا رهای ــب ب ــن ترتی ــد. بدی ــاق مى    افت ــر ازدواج، اتف ــادی در ام ــای م ــن مالکه یافت
ــى و کــم رنــگ  ــع آموزشــى و مال ــه مناب ــه ازدواج ســنتى، دسترســى بیشــتر ب ــوط ب مســئولیتهای مرب

شــدن مرزهــای جنســیتى، تمایــل افــراد بــرای ازدواج و تشــکیل خانــواده کاهــش پیــدا مى    کنــد.
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فرضیــه چهــارم، بــه بررســى رابطــه بیــن وضعیــت تحصیلــى و گرایــش بــه زندگــى مجــردی مى    پــردازد. 
بــا توجــه بــه نتایــج جــدول 5، از آنجایــى کــه ســطح معنــاداری بــه دســت آمــده )0/000( و همچنیــن 
میــزان ضریــب همبســتگى بــه دســت آمــده )0/888( بــود، بنابرایــن بــا اطمینــان 95 درصــد، فرضیــه 
محقــق تاییــد مى گــردد، یعنــى بیــن وضعیــت تحصیلــى و گرایــش بــه زندگــى مجــردی در بیــن جوانان 
ــور،  ــات )کاظمى پ ــا مطالع ــمت ب ــن قس ــج ای ــود دارد. نتای ــى دار وج ــه  معن ــاد رابط ــتان خرم آب شهرس
1388؛ فرهمندبیگــى، 1387؛ یعقوبــى و همــکاران، 1386؛ محمودیــان، 1383؛ شــهروزی، 1386؛ 
ــه  ــود. ب ــتا ب ــن گالس، 1989( هم راس ــکاران، 199۴؛ گری ــد و هم ــکارن، 2007؛ مک دونال ــیون و هم س
ــه  ــا گرایــش ب ــاالی تحصیلــى ب ــژه در مقاطــع ب ــه وی شــکلى کــه مشــخص شــد، میــزان تحصیــالت ب

ــان، بســیار پراهمیــت و در ارتبــاط مى باشــد.  افزایــش ســن ازدواج در بیــن جوان
ــراد شــامل تحصیــل در مدرســه  ــع مهــم اف ــوان گفــت در گذشــته وقای ــن قســمت، مى ت در تبییــن ای
و ســپس آمادگــى بــرای ازدواج بــود. خصوصــاً پســران بــرای گذرانــدن دوران ســربازی و پیــدا کــردن 
ــدرن در  ــه م ــق و نیم ــور مصادی ــا حض ــج ب ــه تدری ــا ب ــتند، ام ــدم مى گذاش ــیر ازدواج ق ــغل در مس ش
ــد  ــى بع ــد و حت ــود را بگذرانن ــى خ ــالت عال ــدا تحصی ــد، ابت ــح مى دهن ــان ترجی ــان، آن ــى جوان زندگ
ــد. مهاجرت    هــای تحصیلــى  ــواده برون ــه دنبــال تشــکیل خان ــى باثبــات، ب از یافتــن شــغل و ســطح مال
ــى کــه شــهر محــل  ــه زندگــى مجــردی اســت. بیشــتر جوانان ــان ب ــل جوان ــرای تمای عامــل دیگــری ب
زندگــى خــود را بــرای تحصیــل تــرک مى    کننــد، بــه شــهر خــود بــاز نمى    گردنــد و بــه زندگــى مجــردی 

ادامــه مى    دهنــد. 
ــا  ــد. ب ــى مى    نمای ــردی را بررس ــى مج ــه زندگ ــش ب ــغلى و گرای ــت ش ــزان وضعی ــم، می ــه پنج فرضی
ــه دســت آمــده )0/000( و همچنیــن  ــه نتایــج جــدول 6، از آنجایــى کــه ســطح معنــاداری ب توجــه ب
ــا اطمینــان 95 درصــد، فرضیــه  میــزان ضریــب همبســتگى بــه دســت آمــده )0/80( بــود، بنابرایــن ب
محقــق تاییــد مى گــردد، یعنــى بیــن وضعیــت شــغلى و گرایــش بــه زندگــى مجــردی در بیــن جوانــان 
ــکندری،  ــات )اس ــا مطالع ــمت ب ــن قس ــج ای ــود دارد. نتای ــى دار وج ــه  معن ــاد، رابط ــتان خرم آب شهرس
ــکاران،  ــى و هم ــى، 1387؛ ضراب ــکاران، 1386؛ فرهمندبیگ ــى و هم ــهروزی، 1386؛ یعقوب 1378؛ ش
1390؛ مــرادی و همــکاران، 1391؛ ســوزان، 2000؛ لیشــتر و همــکاران، 1992؛ همیلتــون و همــکاران، 
ــتقیم و  ــاط مس ــان ارتب ــغلى جوان ــت ش ــه  وضعی ــه مولف ــد ک ــان دادن ــا نش ــود. آنه ــتا ب 2007( هم راس
ــن  ــش دارد. در تبیی ــیار نق ــد، بس ــررس رو مى آورن ــه ازدواج دی ــان ب ــه جوان ــر روی اینک ــى داری ب معن
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ــخ  ــول تاری ــت و در ط ــا نیس ــان م ــص زم ــردي مخت ــي مج ــه زندگ ــت، ک ــوان گف ــمت، مى ت ــن قس ای
بــراي زنــان و مــردان بــه نســبت خــود وجــود داشــته اســت؛ امــا آنچــه آمــار و ارقــام نشــان مي دهــد 
ایــن اســت کــه زندگــي مجــردي در دوران صنعتــي و پــس از آن افزایــش بیشــتري پیــدا کــرده اســت 
ــوارد،  ــن م ــي از ای ــه یک ــردد؛ ک ــاز مي    گ ــه ب ــاختارهاي کل جامع ــه س ــش ب ــن افزای ــي از ای ــه بخش ک
منزلت    هــاي شــغلي و درآمــدي بــراي افــراد در دوران مــدرن اســت. در جامعــه مــا بــا توجــه بــه اینکــه 
ــردان گذاشــته شــده  ــده م ــر عه ــادي ب ــه لحــاظ م ــي زناشــویي ب ــور زندگ انتخــاب همســر و اداره ام
ــراي مــردان در  ــات مناســب شــغلي و درآمــدي ب اســت، بنابرایــن در چنیــن شــرایطي، چنانچــه امکان
ســن شــغل و ازدواج ایجــاد نشــده باشــد، طبیعــي اســت کــه 2 وضعیــت پیــش مي آیــد. )1( بــاال رفتــن 
ــم نشــده باشــد، ممکــن  ــد فراه ــکان شــغل و درآم ــردان و )2( چنانچــه ام ــن م ــراي ای ســن ازدواج ب
ــان و مــردان مجــرد در جامعــه  ــه زندگــي مجــردي قطعــي آنهــا منتهــي شــود. بخشــي از زن اســت ب
ایرانــي، زندگــي مجردانــه تحمیــل شــده انتخــاب کرده    انــد. در واقــع ایــن گــروه از دختــران و پســران 
از خانواده    هایــي هســتند کــه بــه دلیــل از کار افتادگــي، فــوت والدیــن و... علــي رغــم داشــتن شــغل و 
امکانــات بــه دلیــل سرپرســتي از والدیــن و خواهــران و برادرانشــان، خــود از تشــکیل زندگــي زناشــویي 
بازمانده    انــد. طبیعــي اســت کــه بــراي زنــان در ســن 35 و مــردان در ســن ۴0 ســالگي بــه بــاال امــکان 
ازدواج کمتــر فراهــم خواهــد بــود؛ امــا بــه میــزان کمتــري از ایــن افــراد، مــا بــا مجردهایــي اعــم از زن 
و مــرد مواجــه هســتیم کــه امکانــات مالــي مناســب دارنــد و از امکانــات شــغلي هــم برخــوردار هســتند، 
امــا از ازدواج ســرباز زده انــد. دلیــل ســرباز زدگــي ایــن گونــه مجردهــا از ازدواج 1- اهمیــت دادن بیشــتر 
آنهــا بــه شــغل و منصــب شــغلي و منزلــت شــغلي شــان اســت و گمــان کــرده و مي    کننــد کــه ازدواج و 
تشــکیل خانــواده مانــع پیشــرفت اجتماعــي آنهــا خواهــد شــد. گــروه دیگــر کســاني هســتند کــه زندگي 
مجردانــه را بــراي آن انتخــاب کرده    انــد کــه در وضعیــت تجــرد مي    تواننــد، روابــط متعــددي در ارتبــاط 

بــا زنــان و مــردان دیگــر و دوستانشــان داشــته باشــند. 
ــه  ــت. ب ــور اس ــهروندان آن کش ــه ش ــدون دغدغ ــي ب ــن زندگ ــا    ، تامی ــى دولت    ه ــف ذات ــى از وظای یک
میزانــي کــه قانون گــذاران و مجریــان قانــون در یــک جامعــه ســاز و کارهایــي فراهــم کــرده باشــند کــه 
افــراد در ســن اشــتغال اعــم از زن و مــرد توانســته باشــند، دسترســي بــه شــغل و درآمــد پیــدا کــرده 
ــواده، رویکــرد  ــه تشــکیل خان ــان نســبت ب ــود کــه جوان ــه همــان میــزان مي    تــوان امیــدوار ب باشــند، ب

مثبتــي داشــته باشــند. 
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ــردی  ــى مج ــه زندگ ــش ب ــلى و گرای ــکاف نس ــزان ش ــن می ــه بی ــى رابط ــه بررس ــم، ب ــه شش فرضی
مى    پــردازد. بــا توجــه بــه نتایــج جــدول 7، از آنجایــى کــه ســطح معنــاداری بــه دســت آمــده )0/000( 
ــان 95  ــا اطمین ــن ب ــود، بنابرای ــده )0/91( ب ــت آم ــه دس ــتگى ب ــب همبس ــزان ضری ــن می و همچنی
ــه زندگــى مجــردی  درصــد، فرضیــه محقــق تاییــد مى گــردد، یعنــى بیــن شــکاف نســلى و گرایــش ب
در بیــن جوانــان شهرســتان خرم آبــاد، رابطــه  معنــى دار وجــود دارد. نتایــج ایــن قســمت بــا مطالعــات 
)طیبى نیــا، 1393؛ صفاریــان، 1391؛ مقربیــان، 1390؛ غفــاری و همــکاران، 1390؛ مصطفــوی، 1390؛ 
کاظمى پــور، 1388؛ بیگــى، 1387؛ مقــدس جعفــری، 1386؛ اســکندری، 1378؛ گریــن گالس، 1989؛ 
هیــوول، 1388؛ لیشــتر و همــکاران، 1992( هم راســتا بــود. بــه شــکلى کــه بیــان نمودنــد، فاصلــه  بیــن 
نســل ها و شــکافى کــه میــان آن یعنــى جوانــان بــا نســل ســنتى بــه وجــود آمــده، ســبب گشــته تــا 
طــرز افــکار جوانــان بســیار متفــاوت باشــد و بــه همیــن دلیــل موجــب بــاال رفتــن ســن ازدواج در آنهــا 
ــان،  ــن و ســخت گیری آن ــوان گفــت، کــه دوری از نظــارت والدی ــن قســمت، مى ت ــن ای گــردد. در تبیی
شــکاف بیــن نســلى، دســت یابــى جوانــان بــه ســطحى از درآمــد و تحصیــالت کــه زندگــى مجــردی را 
ــه  ــان ب ــل آن ــل تمای ــرای ازدواج، از دالی ــرار از اصــرار خویشــاوندان ب ــر مى کنــد و ف برایشــان امکان پذی
تنهــا زیســتى اســت. ایــن روزهــا شــکاف نســلى بیــن والدیــن و جوانــان و دیــدگاه متفــاوت این دو نســل 
)گذشــته و حــال( باعــث شــده اســت، قشــر جــوان خلــق و خــوی مجــردی خــود را از دوران نوجوانــى 
حفــظ کــرده و بیشــتر بــه زندگــى مجــردی ســوق پیــدا کننــد. متاســفانه و یــا خوشــبختانه پیشــرفت 
تکنولــوژی )علــم روز( ضمــن عملکــرد موفــق در حــوزه علــم و دانــش، خواســته    ها، دیدگاه    هــا، رفتارهــا، 
ــه  ــواده ک ــک خان ــره ی ــال روز م ــه اعم ــر و هم ــرز تفک ــا، ط ــت و آمده ــا، رف ــى، اخالق    ه ــوع زندگ ن
متشــکل از دو دوره گذشــته )پــدر و مــادر( و حــال )فرزنــدان( اســت، را بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت؛ 
بطــوری کــه هیــچ یــک از اعمــال روزمــره بیــن والدیــن و فرزنــدان در یــک مســیر حرکــت نمى کنــد 
ــه  ــان ب ــه جوان ــود ک ــبب مى ش ــاله س ــن مس ــود و همی ــاد مى ش ــز ایج ــلى نی ــکاف نس ــه ش و در نتیج

زندگــى مجــردی رو بیاورنــد. 
ــن شــکاف  ــان ایجــاد مى شــود. ای ــن و جوان ــای والدی ــرات و دیدگاه ه ــن تفک ــى شــکاف نســلى بی وقت
ــى  ــد زندگ ــا مى خواه ــر آنه ــه خاط ــوان دارد و ب ــک ج ــه ی ــى ک ــا و نیازهای ــود، دیدگاه ه ــث مى ش باع
تشــکیل دهــد، بــا نیازهایــى کــه پــدر و مــادر احســاس مى کننــد، متفــاوت باشــد. بنابرایــن در اینجــا 
تعارضــى ایجــاد مى شــود کــه موجــب حرکــت نکــردن جوانــان بــه ســمت تشــکیل خانــواده مى شــود 
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و یکــى از دالیلــى اســت کــه انتخــاب ســبک زندگــى مجــردی را بــه دنبــال دارد. 
ــى،  ــت اجتماع ــه وضعی ــادي ب ــى انتق ــا نگاه ــه ب ــت ک ــن اس ــر، ای ــق حاض ــى تحقی ــری کل نتیجه گی
ــى و خارجــى حــادث  ــه نابســامانى    های داخل ــد شــد ک ــه، مشــخص خواه اقتصــادي و فرهنگــى جامع
ــه نیازهــا و مطالبــات نســل جــوان و در کنــار آن افزایــش مســائل و  شــده در جامعــه و عــدم توجــه ب
مشــکالت اقتصــادي و مؤلفه    هــاي مهمــى همچــون بیــکاري، مصرف گرایــى، افزایــش ســطح انتظــارات 
و...... آثــار منفــى بــر  جوانــان گذاشــته اســت و از ایــن رو آنهــا گرایــش بــه زندگــى مجــردی را انتخــاب 

نموده    انــد.

محدودیت  پژوهش 
بــا توجــه بــه اینکــه پژوهــش حاضــر در مقطــع زمانــى صــورت گرفــت کــه سراســر دنیــا درگیــر مقابلــه 
ــان(  ــش )جوان ــن پژوه ــای ای ــه آزمودنى ه ــتیابى ب ــبب، دس ــن س ــه همی ــد، ب ــا بودن ــاری کرون ــا بیم ب

بســیار مشــکل بــود. 
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