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هاي زندگی هر فرد است که دیر یـا زود اتفـاق افتـادن یـا حتـی اتفـاق نیفتـادن آن         ترین دوره ازدواج از مهم

داشتن شغل و ن کهشود  می استنباطدر این بین، از تحقیقات پیشین . پیامدهاي گسترده فردي و اجتماعی دارد

این سوال را برانگیخـت کـه    کارکنان مجردمشاهده آمار چشمگیر اما  ،واج استدترین موانع از درآمد از مهم

عوامل موثر بـر  براین اساس، هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی . چرا در گروه شاغالن نیز تجرد وجود دارد

نظریه  بنیان نظري تحقیق مبتنی بر .است ادارات شهرستان همدان کارکنان مجرد یندر ب تمایل به ازدواجعدم 

تورم رکـودي،   نظریه ت شناختی، دیدگاه نوسازي، نظریه برابري جنسیتی،گزینش عقالنی، نظریه گذار جمعی

پس از مرور مبانی نظـري و تجربـی    .قرار دارد و نظریه آنومی مرتون در دیدگاه نوگرایی و اعتمادیابی گیدنز

رسید تعیین کننـده وضـعیت    که به نظر می اي زمینه هايمتغیر برخیمتغیر و  9د مطالعه، موضوع مور پیرامون

روش تحقیق، پیمایش و ابزار مورد . تحقیق تدوین شدندهاي  قالب فرضیهتجرد کارکنان باشند، انتخاب و در 

بدین صورت که ابتدا هر کدام  ؛اي و تصادفی ساده بود گیري ترکیبی از خوشه شیوه نمونه واستفاده پرسشنامه 

هـاي   ر گرفته شدند و در گـام بعـد از طریـق قرعـه کشـی، اداره     از ادارات همدان به عنوان یک خوشه در نظ
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ي حاصـل از آزمـون   هـا  یافتـه . ندگردیدمنتخب و در نهایت افراد پاسخگو متناسب با سهم آن اداره مشخص 

از بین عوامل مـورد بررسـی، متغیرهـاي تمکـن مـالی       دادنشان  همبستگی پیرسون بین متغیرهاي هر فرضیه

ناکافی علیرغم داشتن شغل و درآمد، دشوارسازي ازدواج و منوط کـردن اقـدام بـه ازدواج بـه شـروطی کـه       

ها در شرایط امروز جامعه دشوار است، نگرانی زوجین از داشتن ازدواج ناموفق، اعتقـاد بـه    برآورده کردن آن

ازدواج، لـذت از مجـردي، معاشـرت بـا جـنس مخـالف، داشـتن انتظـارات          فرصـت بـاالي   - وجود هزینـه 

  .باشند گرایانه از ازدواج و نوع نگرش به ازدواج از عوامل معنادارِ مرتبط با تجرد کارکنان می آرمان

  

  غلش خانواده و، تمایل به ازدواج، مجرد تأخیر در ازدواج، :گان کلیديواژ
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   مقدمه

و سـنگ بنـاي هـر نظـام      استنهاد اجتماعی ترین  اما مهم ،ترین خانواده کوچک، علماي اجتماعی تصدیقبه 

امـري  ، فقـه اسـالمی   در ،باشـد  می مبناي تشکیل خانواده که ازدواجدر این بین،  .شود می اجتماعی محسوب

نـوري  (شـود   می مطلوب و پسندیده است و از اعمال مستحب موکد و در برخی موارد واجب شرعی شمرده

هـاي متعـددي    در جوامع گوناگون، در امر ازدواج و تشکیل خانواده اهـداف و انگیـزه   ).456: 1382،همدانی

توان به میل به داشتن فرزند، عوامل اجتماعی، نیـاز اقتصـادي و عشـق     مطرح بوده است که به طور عمده می

و  جوامـع برخـی  در ان کـه  است؛ چنهاي مختلف متغیر بوده  این عوامل در دوره البته کم و کیف .اشاره کرد

برخی  هزاد و ولد و امروز، هاي قدیم عوامل تلقی شده و در تمدنترین  علل اقتصادي و اجتماعی مهم ها دوره

، بـا ایـن حـال    .اهمیت یافتـه اسـت   ، تحرك مادي و اجتماعی و نظایر آن نیزعشق :هاي دیگر همچون مولفه

، 1مـارش (دهد که تغییر جوامـع، ماهیـت خـانواده را تغییـر داده اسـت       هاي جامعه شناختی نشان می پژوهش

هـاي ازدواج و تشـکیل خـانواده     اهـداف و انگیـزه   البتـه  ).2: 1392به نقل از سرایی و اوجـاقلو،  530: 2000

و در واقع تـأخیر در سـن   ، عدم اقدام و تمایل به ازدواج محوري لۀئبلکه مس ،موضوع پژوهش حاضر نیست

شـوند   سن ازدواج، سنی اسـت کـه در آن سـن افـراد بـه زنـدگی زناشـویی وارد مـی         .است جوانان ازدواج

و  60در نتیجه تحوالت اقتصادي و اجتماعی در کنار پیامـدهاي انفجـار جمعیتـی دهـه     « ).33: 1378میشل،(

رسیدن جمعیت دختر و پسر متولد آن دهه به سن ازدواج و مقارن شدن این شرایط با وضعیت رکود تـورمی  

ایی و التجـ (سیلی از جوانان ازدواج نکرده، افزایش سن ازدواج را تبدیل به یک مسـئله کـرده اسـت    » اقتصاد

  ).1395عزیززاده، 

نسل پدران و مادران با سـن ازدواج  اگر سن ازدواج  .اي جدید است تأخیر در سن ازدواج پدیدهدر کشور ما، 

خواهـد  نمایـان   این امر به وضوح، شودمقایسه و همچنین افزایش هرساله میانگین سن ازدواج  ها فرزندان آن

واج در سنی است که از نظـر عـرف جامعـه از سـن قـانونی و      منظور از تأخیر در سن ازدواج، وقوع ازد .شد

دهـد؛ میـزان عقـب افتـادن سـن مطلـوب ازدواج جوانـان در جامعـه          عرفی ازدواج در جامعه دیرتر رخ مـی 

ازدواج مربـوط بـه    عمومـاً  در مـورد سـن ازدواج،  هـا   نگرانـی تا پیش از این ). 12: 1387اسکندري چراتی،(
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در امـا   ،سن براي ازدواج بایـد چقـدر باشـد   حداقل که  چرخید محور میین ا ها بر سر  صحبت. زودرس بود

گیـري یافتـه و    میانگین سن ازدواج افزایش چشـم بدین معنا که این نگرانی وارونه شده است؛   هاي اخیر سال

هاي افزایش میانگین سـن ازدواج و کـاهش جمعیـت حـداقل      شاخص. منجر به تأخیر در ازدواج شده است

هـاي اخیـر بـوده و     تغییرات وسیعی در وضعیت ازدواج و زناشویی در سـال   اج کرده، نشان دهندهیکبار ازدو

تمایـل بـه جـنس     اگرچـه . )14: 1390رضادوسـت و ممبینـی،  (تأخیر در سن ازدواج را تأیید می کند   فرضیه

زمان ایجاد این تمایـل  و  مخالف که مبناي ازدواج را تشکیل می دهد، تابع شرایط زیست شناختی رشد است

 زیرا ،ها در سنین بلوغ انجام نمی گیرند همه ازدواجاما  ،معرفی می شود 1»سن بلوغ«عنوان  بادر هر دو جنس 

و همچنـین شـرایط    ارتباط نکاحی بین دو نفر در قالب ازدواج مسبوق به وجـود توافـق جمعـی دربـاره آن    

انـد و   ي اصـلی زمـان ازدواج   م بر ازدواج، تعیین کننـده قواعد اجتماعی حاک .استهاي کافی  مناسب و انگیزه

هـاي مختلـف، اشـکال متفـاوتی پیـدا کنـد        فاصله گرفتن زمان ازدواج از سن بلـوغ ممکـن اسـت در زمـان    

   ).234: 1383محمودیان،(

سـاختار سـنی   . اسـت  شـناختی گون تأخیر در ازدواج، تأثیرات آن بر متغیرهاي جمعیتـی   یکی از ابعاد مسئله

 4/23به  70در سال  3/44به صورتی که نسبت جمعیت جوان از  ؛رود می ت کشور ما به سمت پیرشدنجمعی

کاهش فراگیـر   وایجاد دگرگونی در الگوهاي زاد و ولد عالوه بر ، تأخیر در ازدواج .رسیده است 90در سال 

مادرزادي و عقب ماندگی در هاي  افزایش میزان وقوع ناهنجاري موجب )11: 2000، عباسی شوازي(باروري 

کجبــاف و (نــوزادان اســت کــه مــی توانــد منحنــی ســالمت و هــوش را در جامعــه دچــار اخــتالل نمایــد  

از طرفی، نباید از نظر دور داشت که پدیده افزایش سن ازدواج و در ادامـه بـروز تجـرد     ).2: 1387،همکاران

به دنبال این امر به طور طبیعی شـاهد وجـود    و می شودقطعی باعث اختالل در کارکرد طبیعی نهاد خانواده 

شیوع انـواع فسـادهاي اجتمـاعی، بحـران میـل       :هایی چون نابسامانی ؛هایی در سطح جامعه هستیم نابسامانی

  ).2: 1390حبیب پور و غفاري،(جنسی، فرار دختران و غیره 

از  سـن ازدواج افـزایش  تحقیقات انجام گرفتـه در حـوزه   در بسیاري از  که اینتوجه قابل  نکته ،میاندر این 

شـغل   هاي اقتصادي به ویژهبه متغیر» اولویت بندي موانع ازدواج«جمله تحقیق سازمان ملی جوانان با عنوان 

همچنین ؛  5-8: 1390طیبی نیا، به نقل از 1380سازمان ملی جوانان، (به عنوان یکی از علل اشاره شده است 
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 ؛)1،1989اینجلیس و گرین گـالس ؛  1387،اسکندري چراتی ؛ 1386صادقی و همکاران، ؛ 1383کاظمی پور،

به صورتی که پسران دلیل عدم ازدواج خود و دختران یا خانواده شان، علت رد خواستگاران را بیکاري بیـان  

اسـتان   اداراتکـه در   حـاکی از آن اسـت   ن سازمان ملی جوانان اسـتان همـدان  اظهارات مسئوالاما  ،اند کرده

استخدام رسـمی بـوده و    اغلبی که کارکنان. وجود دارد )اعم از زن و مرد( کارمند مجرد هزارهمدان حدود 

ادارات ایـن کارکنـان، در    .انـد  ها پیش استخدام شـده  و حتی بسیاري از آنها سال در واقع شغل مناسبی دارند

درآمـدهاي نسـبتاً بـاال، از اطمینـان شـغلی کـافی       هاي شغلی مختلف، در کنار  ردهدولتی و یا عمومی استان، 

ج ا، اقـدام بـه ازدو  شـغل هاي اصلی هـر جـوان یعنـی     اما با وجود برطرف شدن یکی از دغدغه ،برخوردارند

که به لحـاظ شـغلی    چرا این دسته از افرادکه شود  این پرسش مطرح می با مشاهده چنین وضعیتی، .کنند نمی

  هنوز مجرد هستند؟ تمایلی به ازدواج ندارند و تأمین هستند، 

  پژوهش تجربی پیشینه

دهد کـه در حـوزه    می حوزه خانواده نشانهاي  هاي نمایه کننده مقاالت و نشریه جو در پایگاهنتیجه جست و

  .آن تحقیقات متعددي انجام شده استهاي  ازدواج و تبیین کننده

  نتیجهها و  یافته  محقق

هاي  ویژه در مقاطع باالي تحصیلی، شهرنشینی، مشارکت زنان در نیروي کار، ازدواج به میزان تحصیالت  )1383(محمودیان 

  .اند اثر مستقیمی بر سن ازدواج داشته تی و نسبت خویشاوندي دورتر زوجینآزادتر، برابري بیشتر جنسی

  )1383(کاظمی پور

. اجتماعی افراد ارتباط وجود دارد -اقتصاديطور کلی پایگاه ه و ب بین سن ازدواج، سواد، تحصیالت

از عوامل تاثیر گذار بر تغییرات ) عدم تناسب بین زنان و مردان ازدواج نکرده(ساختمان سنی جمعیت 

  .تسنداشته ا زمینهاما وضعیت اشتغال تأثیري در این  ،بودهسن ازدواج در ایران 

، روش انتخاب همسر و افزایش سن ازدواج  فشار اجتماعی  بین سطح تحصیالت عالی، استقالل طلبی،  )1386(شهروزي 

  .دختران رابطه معناداري وجود دارد

  .سن ازدواج دختران روستایی است افزایشعامل ترین  مهمپسران، مهاجرت   )1386(مجدالدین

اسکندري چراتی 

)1387(  

همسر، نداشتن شغل مناسب، گیري در انتخاب  بین متغیرهاي ادامه تحصیل، باال بودن انتظارات و سخت

فقر خانواده، موقعیت اجتماعی خانواده و وضع ظاهري با تاخیر در سن ازدواج جوانان رابطه معنی داري 

  .وجود دارد

هزارجریبی و آستین 
، میزان بیکاري، نرخ مشارکت اقتصادي زنان، میزان سن ازدواجمهم ترین عوامل موثر بر افزایش 

  .بوده استی و میزان باسوادي تحصیالت عال
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  )1388(فشان 

 پور و غفاري حبیب

)1390(  

و مادي به ازدواج دارند اکنند، از تحصیالت باالتري برخوردارند، نگرش فر دخترانی که دیرتر ازدواج می

  .است ازدواج فرصت از بیش رفته ازدستهاي  فرصت هزینهازدواج  معتقدند با

 رضادوست و ممبینی

)1390(  

ازدواج زنان و متغیرهایی مانند تحصیالت، میزان درآمد، میزان وابستگی اقتصادي خانواده بین تأخیر سن 

پدري به درآمد زن، میزان اهمیت شرایط اقتصادي همسر، میزان توجه خـانواده زن بـه شـرایط اقتصـادي     

  .داماد و میزان توقعات غیرِمادي از همسر آینده رابطه وجود دارد

مرادي و صفاریان 

)1391(  

، سطح انتظـارات  )r=-0/32(، تحصیالت )r=-0/48(بین متغیرهایی چون نگرش افراد به برابري جنسیتی

)r=0/3(  میزان سخت گیري والـدین ،)r=0/41( میـزان لـذت بـردن از مجـردي      و)r=0/269 (  ارتبـاط

  .معناداري وجود دارد

سرایی و اجاقلو 

)1392(  

و ) 25(، کم ترین نمـره ارزش ازدواج  1374تا  1367ولد هاي تحقیق نشان می دهد که نسل زنان مت یافته

دینداري رابطه مثبـت  . می باشند را دارا) 28(، بیش ترین نمره ارزش ازدواج 1342زنان نسل قبل از سال 

  .اند بر ارزش ازدواج داشتهو تجربه جهانی شدن رابطه منفی 

خلج آبادي فراهانی 

  )1392(و همکاران 

قبل از ازدواج، یکی از عوامل تعیین کننده افزایش سن ازدواج در بین دانشجویان تجربه معاشرت پیشرفته 

هاي پیشرفته قبل از ازدواج، با تمایـل بـه    تفاوت جنسیتی واضحی در ارتباط با معاشرت ،چنینهم. است

دوستی پیشرفته در دختران با تمایل بیشتر بـه ازدواج رابطـه    و ازدواج وجود دارد؛ به طوري که معاشرت

  .ه استمعنادار داشته، در حالی که در پسران معاشرت پیشرفته با تمایل کمتر به ازدواج رابطه معنادار داشت

  )1393(طیبی نیا 

میتی و موانع مهم ترین موانع ازدواج به ترتیب موانع فرهنگی، موانع اجتماعی، موانع اقتصادي، موانع حاک

زنان  بوده و تمایل آنان باالتر از میانگین مقیاس ،در زمینه تمایل جوانان به ازدواج. به شمار می آیندفردي 

  .اند بیشتر از مردان تمایل به ازدواج داشته

مهدوي و همکاران 

)1395(  

از ازدواج، میزان فرد به روابط پیش و دوستان نگرش مادي فرد، نگرش برابري جنسیتی، نگرش خانواده  

فردگرایی، میزان تجددگرایی، میزان بی اعتمادي اجتمـاعی، میـزان پایبنـدي بـه اعتقـادات و ارزش هـاي       

مذهبی، میزان حضور در فضاهاي مجازي، میزان ارتباط با جنس مخالف در فضاي مجازي، میزان کـاربرد  

  .رسانه هاي جمعی و بی رغبتی جوانان به ازدواج رابطه وجود دارد

التجایی و عزیززاده 

)1395(  

نشـان مـی دهـد کـه افـزایش       1393تـا   1383استان ایـران طـی دوره    28هاي پانل  نتایج حاصل از داده

در مدلی که به جاي تـورم  . شوند متغیرهاي تورم و بیکاري موجب افزایش سن ازدواج مردان و زنان می

بـر سـن    تـر  رفتاري شبیه تورم، ولی کمی ضـعیف از رشد مخارج خانوار استفاده می شود نیز این متغیر 

 .متغیرهاي تحصیالت و سطح درآمد استان، آثار معناداري از خود نشان ندادند. ازدواج دارد

نیکخواه و همکاران 

)1396(  

نتایج نشان می دهند بین متغیرهاي هزینه فرصت، کلیشه هاي نقش جنسیتی و دینداري با نوع نگرش بـه  

بیشترین میزان اثرگذاري در نگرش سنتی به ازدواج مربوط به متغیر دینداري و . د داردازدواج، رابطه وجو

  .براي نگرش مدرن به ازدواج، مربوط به هزینه فرصت است
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هـاي   بـه دلیـل تفـاوت    بـه آن محورانه  -افزایش سن ازدواج در کشورهاي اروپایی و آمریکایی و نگاه مسئله

نجلـیس و  ا محققانی همچون با این حال، .، کمتر موضوعیت داردخاص خودتماعی جفرهنگی و مختصات ا

نـد کـه موانـع ازدواج جوانـان     اددر بررسی انگیزه ازدواج در میان زنان و مردان نشان د) 1989(گرین گالس 

تعارض بین شغل و ازدواج و نگـرش  ، کم شدن آزادي بعد از ازدواج، نداشتن شغل و مسکن :عبارت بود از

، »تمایل جوانان بـه ازدواج «در مطالعه خود با عنوان  )1992( 1گارینو. نوان یک قمار پرمخاطرهبه ازدواج به ع

کنـد   می عواملی نظیر میزان رواج طالق در جامعه و تحصیالت را از موجب دیرتر ازدواج کردن افراد معرفی

تـرین   مهـم ، »سـن ازدواج بررسی علل افـزایش  «عنوان  باپژوهشی  درهیوول  ).8: 1393، به نقل از طیبی نیا(

دشواري دسترسـی بـه زوج مناسـب در اثـر     ، اشتغال زنان، تحصیالت عالی زنانرا علل افزایش سن ازدواج 

هاي ترتیب داده شـده نسـبت بـه     ازدواج(میزان آزادي در انتخاب همسر و  به نام عدم تعادل جنسیاي  پدیده

در پژوهشـی  ) 2012( 3جونز ).78:1388، 2هیول(رشمرد ب) افتد می اتفاقتري  آزاد در سنین پایینهاي  ازدواج

به تعویق انـداختن ازدواج را مـورد بررسـی     ، »تاخیر در ازدواج و میزان پایین باروري در سنگاپور«عنوان  با

نتایج تحقیق وي نشان داده است که از مهمتـرین عوامـل تعلـل در ازدواج، فعالیـت جنسـی      . قرار داده است

بـه زعـم وي، رشـد    . باشـد  مـی  خارج از زناشویی و داشتن شریک جنسی به عنوان شکلی جدیـد از روابـط  

یی از دیگر فاکتورهاي اثرگـذار بـر بـاالرفتن سـن ازدواج و     روزافزون مصرف گرایی، سکوالریسم و فردگرا

  .دالیل بازدارنده جوانان از ازدواج استترین  افزایش آمار طالق از مهم

 »ارتباط بـین سـن زنـان در هنگـام ازدواج و پیشـرفت اقتصـادي      «عنوان  بادر پژوهشی دیگر  4مائوبریگادس

نتایج پژوهش وي حـاکی  . ریکاي التین پرداخته استبه بررسی الگوهاي ازدواج در هشت کشور ام) 2015(

افزایش تحصیالت و در نهایت ورود به بازار کار بـه ویـژه بـراي زنـان عـاملی       ،باشد که از یک سو می از آن

اثرگذار در افزایش چشمگیر سن ازدواج است و از سوي دیگر، گسترش روزافزون فرآیند شهرنشینی، رشـد  

 . دید موجب باال رفتن سن ازدواج در زنان شده استجهاي  اقتصادي و ایجاد فرصت

                                         
1  Garino  

2  Heol  

3 Jones 

4 Maubrigades 
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 »جنسـیتی هـاي   چرا انتظار؟ یک قرن تحصیالت، زمان ازدواج و نقـش «عنوان  بادر پژوهشی ) 2016(1الیجن

پژوهشـگران ادعـا کردنـد کـه در     . دهـد  می الگوي زمان ازدواج و شکاف تحصیلی را در ایاالت متحده نشان

در حالی کـه شـکاف    ،باشد می شکل Uسراسر قرن بیستم در ایاالت متحده آمریکا الگوي سن اولین ازدواج 

ازدواج به یـک هزینـه   ) 1: ند ازا دو فرض کلیدي مدل وي عبارت. وارونه است Uتحصیلی جنسی به شکل 

که با نتایج تجربی بدست آمـده   با هم و همزمان درس بخوانند انندتو نمی متأهلهاي  زوج) 2 ؛ثابت نیاز دارد

 تحصیلی بین زوجـین هاي  بدین معنی که تأخیر بیرونی سن ازدواج ناشی از کاهش تفاوت ؛نیز سازگار است

  . تحصیلی آنها در حال افزایش استهاي  اما پیشرفت ،باشد می

واج و روابـط بلندمـدت در میـان بزرگسـاالن     نگـرش بـه ازد  «در کار تحقیقی خود با عنـوان  ) 2016( 2هیپن

صورت گرفته پیشین، تاخیر در ازدواج را پیامد عواملی چون رشد اقتصادي هاي  با اشاره به تحقیق » نوظهور

دارد که امروزه ازدواج تا زمـانی کـه افـراد تحصـیالت      می وي اذعان. داند می فرهنگیهاي  و تغییر در ارزش

. افتد می برسانند، در شغلی استخدام شوند و به استقالل مالی دست یابند، به تأخیردانشگاهی خود را به پایان 

وي همچنین با اشاره به باال رفتن سن ازدواج . نامد می وي این مرحله جدید را در زندگی بزرگسالی نوظهور

دانـد و بـه    مـی  ست،آغاز شده ا 1960زنان و مردان در امریکا، این امر را نتیجۀ گذار جمعیتی دوم که از دهه 

عواملی چون شریک جنسی، جنسیت، اشتغال زنان، ساختار خانواده، دسترسی به امکانات آموزشی و نژاد بـه  

  . کند می عنوان عناصر تاثیرگذار بر نگرش جوانان به ازدواج و به تاخیر افتادن آن اشاره

 »أخیر افتادن سن اولین ازدواج در اردنگذار از مدرسه به کار و به ت«پژوهش خود با عنوان در ) 2016( 3گیبل

یافتـه هـا حـاکی از    . کند می در اردن را بررسی 1989تا  1950هاي  ن سالاتغییرات سن ازدواج در بین متولد

. باشـد  مـی  جنسی آشکار در الگوي ازدواج و یک گرایش عمومی جهت بـه تـأخیر انـداختن آن   هاي  تفاوت

. انـدازد  مـی  هم براي مردان و هم براي زنان ازدواج را به تأخیرهمچنین تحصیالت یکی از عواملی است که 

 در حالی که رکود و بیکاري از جمله عواملی است که موجب به تأخیر افتادن سن اولین ازدواج براي مـردان 

مردان و زنان شاغل در کارهاي . گردد می اما عدم فعالیت براي زنان موجب کاهش سن ازدواجشان ،گردد می

خصوصی گذار سریع تري را براي ازدواج دارند که ایـن تغییـرات   هاي  بت به افراد شاغل در محیطدولتی نس

                                         
1 Lyigun 

2 Hippen 

3 Gebel 
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ـ   . گردد می ها مالحظه ها و دوره تمامی نسل در ت کـار در بـین   با این حال، تغییرات در میـزان اشـتغال و کیفی

هاي  مشهوري که افزایش هزینهلذا استدالل . تواند افزایش سن ازدواج را توجیه کند می ها تمامی دوره متولدان

  .شود می رد ،داند می ازدواج را عامل تأخیر ازدواج

به دنبال توصیف موانع ازدواج و گروهی دیگـر   آنهانشان دهنده این نکته است که گروهی از  فوقتحقیقات 

از . شود حیطه فوق میتحقیق حاضر، به نوعی شامل هر دو . اند در پی تبیین علل کاهش تمایل به ازدواج بوده

رود دالیـل کـاهش تمایـل بـه ازدواج اسـتخراج       طریق شناسایی متغیرهایی که مانع ازدواج هستند، انتظار می

عمـوم  در بـین   تمایـل بـه ازدواج  دهنـد تجـرد و عـدم     مرور تحقیقات انجام شده نشان میهمچنین، . شوند

 کارکنانر با انتخاب جامعه آماري متفاوت یعنی اما تحقیق حاض. اند شهروندان یا فقط یک جنس انجام گرفته

شود بیکاري و نداشتن شغل از موانـع عمـده    گفته می اغلبکه  با آن. قصد دارد به سوال متفاوتی پاسخ دهد

که داراي شغل و درآمد ثابتی هسـتند، تمـایلی بـه ازدواج ندارنـد؟ بنـابراین       کارکنانازدواج است، پس چرا 

  .نماید جامعه آماري متفاوت ضرورت انجام پژوهش حاضر را توجیه میسوال متفاوت و وجود 

  پژوهشچارچوب نظري 

 چارچوب نظري تحقیق حاضر رااما  ،متنوعی در تبیین تأخیر در ازدواج مطرح شده است رویکردهاي نظري

نظریه برابري ، نظریه تحول سن ازدواج، نظریه نوسازي، نظریه گذار جمعیت شناختی، نظریه انتخاب عقالنی

  2سـازمانی اجتمـاعی مرتـون    نظریـه بـی   و 1نظریه نوگرایی و اعتمادیابی گیدنز، نظریه تورم رکودي، جنسیتی

  . دهد می شکل

به تبیین دالیل تعویق و تأخیر ازدواج در ، هاي اقتصادي خُرد نظریه گزینش عقالنی سعی دارد با تکیه بر مدل

و مدام در حال برآورد است انسان موجود عقالنی ، براساس این نظریه. بین مردان و به خصوص زنان بپردازد

ه و هدفمند در هـر شـرایطی بـه دنبـال     هاناین تئوري معتقد است این افراد آگا. می باشدکردن هزینه و سود 

بـه انجـام آن   ، چه سود عملی بیشتر از هزینه آن باشد چنان). 69:1373، 3لیتل(بیشینه کردن سود خود هستند 

در   .اندازد و به تعویق می می دهدفرد آن را انجام ن، تر از سود آن باشد چه هزینه بیش شود و چنان مایل میمت

                                         
1 Giddens 

2 Merton 
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توان گفت اگر افراد احساس کنند که با ازدواج منافعی  می زمینه ازدواج با بهره گیري از نظریه گزینش عقالنی

امـا   ،توان نام برد هاي گوناگونی را می ظریه، نحلهذیل این ن .تمایلی بدان نخواهند داشت، دهند می را از دست

هاي  ترین نظریه مهم .ها مشترك است، مفاهیم هزینه، فایده، دستاورد و نظایر آن است آن چه در بین این گروه

فرصـت   -نظریـه هزینـه   :نـد از  افزایش سن ازدواج ارائـه داده انـد، عبـارت   مورد هایی در  اقتصادي که تبیین

رفتار در جهـت بـه دسـت    (، نظریه بیشینه سازي سود )دهد آورد و چه از دست می دست میمحاسبه چه به (

و انگـاره اروپـایی ازدواج   ) اجتماعی ازدواج -میزان جذابیت اقتصادي(فرضیه جذابیت  ،)آوردن حداکثر سود

  ).به تأخیر انداختن ازدواج تا زمان به دست آوردن امکانات مادي مطلوب(

کاهش میـزان  . دهد می ناختی ناظر بر تغییراتی است که در سطح ازدواج و باروري رخنظریه گذار جمعیت ش

افزایش طالق و کاهش ازدواج مجدد از تغییراتی  ها، انگیایش همخافز، افزایش در سن اولین ازدواج، ازدواج

 حرکـت بـه سـمت   ، افـزایش اسـتقالل فـردي    :تغییراتی همچـون ، در سطح جامعه نیز. دهد می است که رخ

از بـین  ، جنسیتی برابري طلـب هاي  نقشو  انقالب جنسی، هاي بیانگرانه و ضعف یکپارچگی اجتماعی جلوه

: 1393رهبـر، ( باشـد  مـی  در حال وقـوع ها  رها سازي زنان و افزایش استقالل اقتصادي آن، رفتن اقتدار مردان

توسـعه شخصـی و   نظیـر   -هـاي فرامـادي   گسـترش ارزش ، هـاي رهـایی بخـش    جنـبش ، سکوالریسم. )33

 -خالت افراد بیرونی در زندگی شخصیتردید نسبت به نهادها و افزایش بی تابی نسبت به د -خودشکوفایی

تا فرد اند  ها هستند که به نوبه خود باعث شده زشرهاي مختلف تحول در ا جنبه وجز -از هر نوع منبع اقتدار

  ).8: 1392یی و اوجاقلو،سرا(ش تصمیم بگیرد بر طبق اراده آزاد خود براي زندگی ا

 در تغییـرات ، تحصـیلی  هـاي  فرصت گسترش مدرنیزاسیون یعنی فاکتورهاي ترین مهم در دیدگاه نوسازي به

 ازدواج سـن  افـزایش  یـا  کـاهش  درها  شهرنشینی و نقش آن و زنان اشتغال، شغلی هاي فعالیت و کار نیروي

 بهبـود ، محـوري  -خـانواده  مقابـل  در محوري -فرد اي و هسته خانواده ترجیح با، نوسازي فرایند. شد اشاره

 سنین در خانواده تشکیل، آزاد انتخاب با هاي ازدواج و شهرنشینی، عمومی تحصیالت گسترش، زنان موقعیت

 ماننـد  خـانواده  اعضاي زندگی به مربوط تصمیمات از اي عمده بخش که معنی بدین ؛کند می تشویق را باالتر

 انتخـاب  بـا  هـا  ازدواج این. گردد می اتخاذ افراد خود ازدواج، توسط و خانواده تشکیل مورد در گیري تصمیم

بنابراین، براساس دیـدگاه همگرایـی   ). 34: 1381دیوید و میر،( اند همبسته باالتر ازدواج سنین با آزاد، معموالً

هـا و   ارزش هـاي بـه وجـود آمـده در     گود، تغییرات به وجود آمده در سن ازدواج را بایـد نتیجـه دگرگـونی   

  ).129: 1348بهنام،(هاي جوانان که خود معلول مدرنیسم است، در نظر گرفت  نگرش
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، اشـتغال ، آموزش لحاظ از برابري ؛است جنس دو بین فرصت برابري، جنسیتی دیدگاه برابري مفهوم کلیدي

 سـعی  غیـره  و آموزشـی ، شغلی هاي فرصت زمینه در زنان، دیدگاه این به توجه با .وغیره اجتماعی مشارکت

 بـه  زنـان  ازدواج سـن ، )جنسیتی رقابت( جنسیتی برابري این نتیجه در. روند پیش مردان گام به گام کنند می

 مجبورنـد  فرصـت  برابري به دستیابی براي زنان که است اي هزینه ازدواج سن افتادن تأخیر به. افتد می تأخیر

  ).9: 1388کاظمی پور، (نمایند  پرداخت

هـاي رواج و   در دوره .کند تأخیر در سن ازدواج را با اوضاع نابسامان اقتصادي تبیین می، تورم رکودي نظریه

افتند  به تاخیر میها  هاي بحران و رکود اقتصادي ازدواج در دوره کنند و رونق اقتصادي مردم بیشتر ازدواج می

هـاي   قیمت اجاره و خرید مسکن و هزینه، تورم، کاري که افزایش بی بدین صورت  ؛شوند یا اصال منفی می و

این امـر را    رساند که هنوز براي تشکیل خانواده آمادگی کافی ندارد و این نتیجه می فرد را به، هنگفت ازدواج

اقتصـادي و  هـاي سیاسـی و    بروز انواع بحـران  ).1390گتابی و غفاري،( باید به چندین سال آتی موکول کند

جم نقدینگی، تورم، رکود، کاهش حجم تولید، بیکاري، مصـرف گرایـی و   تورم رکودي نظیر حهاي  شاخص

افزایش سطح انتظارات اثرات منفی بر سن ازدواج جوانان گذاشته و موانع و مشکالتی را در عرصه اقتصادي 

  ).4:1386مجدالدین، (در سر راه ازدواج جوانان قرار داده است

اعتمادي و دورویی در روابط اجتماعی و  گسترش بی وفقدان اعتماد ، در دیدگاه نوگرایی و اعتمادیابی گیدنز

 گسترش انواع انحرافات اخالقی در سطح جامعه به نهاد خانواده و مناسبات انسانی نیز تسري یافته و اساسـاً 

فریبکـاري و  ، افـزایش اعتیـاد   ).144:1388گیدنز، (کیفیت ارتباط با دیگران را دچار شک و تزلزل کرده است

در کنـار توسـعه   د شـو  ها منتشر می تجربیات تلخ دیگران در این موارد که هر روزه درصفحه حوادث روزنامه

اعتمـادي و حـداقل    موجـب بـی  ، ها را با هم بیگانـه کـرده اسـت    کمی شهرنشینی و افزایش جمعیت که آدم

وصلت با دیگري خود  در ازدواج و مسئلهشود که نقطه عطف و حساس این  دیراعتمادي افراد به یکدیگر می

از این رو، شاید بتوان گفت هر قدر اعتماد میان افـراد جامعـه کمتـر باشـد، ریسـک ازدواج      . دهد را نشان می

به نقـل از کریمـی آکنـدي،     3: 1387صانعی،(کنند  تر از پیش اقدام به این کار می رود و افراد محتاط باالتر می

مهریه پایین بود، اما در حال حاضر، نـامطمئن بـودن از آینـده     در گذشته طالق بسیار کم ومیزان). 18: 1390

شـوند   هاي مربوط به مهریه و ازدواج از عواملی هستند که باعث تـأخیر در ازدواج مـی   خود و سنگینی هزینه

  ).20: 1348بهنام،(



١٢ 

 

وصـول  ي ها بتواند اهداف مشخص فرهنگی و راه باید جامعه مرتون نیز سازمانی اجتماعی نظریه بیبراساس 

 تـوان گفـت   مـی  ،براسـاس ایـن رهیافـت   . به آنها را مشخص نماید تا در حالتی متعادل و منسجم حفظ شود

، در سـاختار جامعـه  تر  طور کلیه دهد که وسایل و اهداف در یک گروه اجتماعی و یا ب می ازدواج زمانی رخ

در دسـترس  ) اینجـا ازدواج در (وسایل دست یابی بـه اهـداف ارزشـی جامعـه     ولی چنانچه ، هماهنگ باشند

جنس  از جمله روابط دوستی با -دیگري هاي باید انتظار داشت راه، دشوار باشدها  نباشند یا دست یابی به آن

  ).14: 1386مجدالدین، (مخالف ابداع و انتخاب شوند 

  پژوهشهاي  فرضیه

الزم به ذکر اسـت،   .طرح شد هاي زیر مرتبط با تأخیر در ازدواج، فرضیهمرور ادبیات نظري و تجربی پس از 

اگرچه منشأ برخی از فرضیه ها در  ،تحقیق استهاي  نظري فوق، مبناي یکی از فرضیههاي  هر یک از دیدگاه

  .دو یا سه نظریه طرح شده است

  در بین کارکنان رابطه وجود دارد تمایل به ازدواجبین پذیرش برابري جنسیتی و.  

  در بین کارکنان رابطه معنادار وجود دارد واجتمایل به ازدبین رضایت از مجردي و.  

 در بین کارکنان رابطه وجود دارد تمایل به ازدواجفرصت ازدواج و  - بین اعتقاد به هزینه.  

  وجود داردمعنادار در بین کارکنان رابطه  تمایل به ازدواجبین تمکن اقتصادي و.  

  در بین کارکنان رابطه معنادار وجود دارد تمایل به ازدواجبین دشوارسازي ازدواج و.  

 در بین کارکنان رابطه وجود دارد تمایل به ازدواجگرایانه از ازدواج و  بین انتظار آرمان.  

  در بین کارکنان رابطه معنادار وجود دارد تمایل به ازدواجبین نگرانی از داشتن ازدواج ناموفق و.  

  در بین کارکنان رابطه وجود دارد واجتمایل به ازدبین معاشرت با جنس مخالف و.  

  در بین کارکنان رابطه معنادار وجود دارد تمایل به ازدواجبین نگرش به ازدواج و. 

   سـن، جـنس، تحصـیالت، وضـعیت      :شـناختی از جملـه   اي و جمعیـت  بین برخی متغیرهـاي زمینـه

  .معنادار وجود داردرابطه  تمایل به ازدواجها و  استخدامی کارکنان و میزان حقوق و درآمد آن
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  پژوهش شناسی  روش

که تعداد متغیرها در پژوهش حاضر زیاد است  از آنجا. باشدمی 1پیمایش ،روش مورد استفاده در این پژوهش

از . ن روش پیمـایش خواهـد بـود   بهتـری و قصد جمع آوري اطالعات زیاد از یک جمعیت گسترده را داریم، 

ترین تکنیک، مصاحبه بـا اسـتفاده از ابـزار    گیرد، مناسبصورت می آنجا که این پژوهش به صورت پیمایشی

ـ را اي از اطالعات قابل تعمیم به جامعه آمـاري  پرسشنامه خواهد بود تا بتوان مجموعه ابـزار   .دسـت آورد ه ب

ه ها نیز از تحقیقات پیشین اخذ شـد  الزم به ذکر است که برخی از گویه. تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود

پرسشنامه تهیه شـده در اختیـار متخصصـانی از    . استفاده شده است» روش صوري«براى تعیین اعتبار از . اند

پایایی ابزار سنجش نیـز بـه   . جامعه شناسی و روان شناسی قرار گرفت تا ایرادات آن برطرف شودهاي  رشته

و یا  7/0از  تر بزرگبا توجه به اینکه همه این ضرایب در آزمون نهایی . کرونباخ تأیید شد يکمک آزمون آلفا

د ها براي سنجش مفاهیم مـور  بسیار نزدیک به آن بودند، این موضوع نشان دهنده همبستگی درونی بین گویه

  ).366: 1388شالی،پور و صفريحبیب(نظر است 

 نمسئوال بنا به اظهاراتشهرستان همدان هستند که  ادارات مجرد کارکنانجامعه آماري تحقیق حاضر، تمامی 

، )383؛1387پـور،  رفیـع (با استفاده از فرمول کوکران  حجم نمونه. باشد می 1100 حدود سازمان ملی جوانان

در  .باشـد تصـادفی سـاده مـی   اي و  ترکیبی از نمونـه گیـري خوشـه    ،گیريشیوه نمونه .محاسبه شدنفر  210

هـاي مسـئوالن    بـا توجـه بـه حساسـیت    همدان مورد بررسی قرار گرفتند که  اداره شهرِ 19 کارکنانمجموع، 

شیوه تجزیـه و   .شود می خودداريشده  بررسی ، از اعالم نام اداراتتحقیقبه منظور رعایت اخالق مربوطه و 

ها، موارد ناقص و غیردقیق، حذف  پرسشنامهآوري و بازبینی  ها، بدین صورت بود که پس از جمع تحلیل داده

پاسخ با میانگین آن گویه جایگزین  سازي، ابتدا موارد بی به منظور شاخص. شدند spssافزار و مابقی وارد نرم

براي امکان مقایسه نمرات متغیرهاي پژوهش و سهولت در گـزارش  . هاي هر متغیر جمع شدند و سپس گویه

بـر   .ها به دامنه صفر تا صـد تغییـر داده شـد    مقیاس نمره ،)وصیفی و آماريهاي ت شاخص(و فهم این نمرات 

دهـد صـفر و    خود اختصـاص مـی   صورت بالقوه به اي که هر متغیر به ین نمرهتر کماساس این تغییر مقیاس، 

 5هـاي ترتیبـی    در نهایت، آن شاخص بـه مقولـه  ). 147: 1386چلبی و جنادله، (باشد می 100بیشترین مقدار 

  .اي تبدیل شده است دسته

                                         
1. Survey 
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    پژوهش هاي یافته

  سیماي آماري پاسخگویان

 مورد در .اند مرد تشکیل داده کارکناندرصد را  43زن و  کارکناندرصد پاسخگویان را  57، در تحقیق حاضر

 22سـال و   35تـا   31گویان درصد پاسخ 36حدود  سال و 30 تا 23بین درصد  43 ،نمونه مورد بررسی سن

و  23 کمتـرین سـن   ،سال 32میانگین سنی پاسخگویان اندکی بیش از . اند سال سن داشته 36درصد باالتر از 

درصـد آنهـا داراي    8تنهـا   دادپرسش از وضعیت تحصیلی کارکنان مورد بررسی نشان . بود 48باالترین سن 

مدرك تحصـیلی  ) درصد 48حدود(پاسخگویان درحالی که نزدیک به نیمی از  بودندمدرك دیپلم یا کاردانی 

  . اند مدارك تحصیلی ارشد و دکتري داشتهدرصد نیز  43حدود  و کارشناسی

سـت،  هنـده وضـعیت مـالی خـانواده پاسخگو    نوع منزل مسکونی خانواده از آن جهت که تا حدودي نشان د

درصد از پاسخگویان نوع منزل مسکونی خانواده خود را مشخص نکردنـد، امـا    9اگرچه . تواند مهم باشد می

 و مالـک منـزل مسـکونی هسـتند    شـان   والدین کارکنان مورد بررسی اعالم کردند که )درصد 80(ها  آن بیشتر

هـا   درصـد آن  18. درصد استیجاري بـوده اسـت   10تنها  کنند و می زندگیشان  خودشان نیز همراه با والدین

  . ل شخصی سکونت دارندو در منز جداي از والدینکه اند  گفته

هاي تحقیق نشـان از پراکنـدگی    یافته. تواند متغیري تعیین کننده باشد براي موضوع حاضر، مدت استخدام می

سـال سـابقه را شـامل     23تا  1 از به صورتی که ؛باال در متغیر مدت زمان استخدام کارکنان مورد بررسی دارد

درصـد   31اما از زمان استخدام  ،اند درصد از پاسخگویان کمتر از دو سال است که استخدام شده 24. شود می

 8و حتی حـدود  اند  سال سابقه شغلی داشته 20درصد نیز ده تا  37همچنین . آنها سه تا ده سال گذشته است

سـال   5/6میانگین زمان استخدامی کارکنان مجرد مورد بررسـی   !سال سابقه شغلی داشتند 20درصد باالتر از 

درصـد در قالـب    35درصد پیمانی و  29. سی رسمی بودرمورد بر کارکناندرصد از  22نوع استخدامی . بود

درصـد نیـز    9، درصدي که به این سوال پاسخ نداده بودند 3جداي از . باشند می وضعیت استخدام قراردادي

  .نده بودکرد بیان ا به صورت پاره وقتشکل استخدام خود ر
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  و زنان سن ازدواج براي مردانترین  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مناسب :2جدول 

  

 تـا  15سنین بـین   ،از دیدگاه کارکنان مورد بررسی دهد که می ترین سن ازدواج نشان مناسب مورددر ها  یافته

مـردان  زنـان و  بـراي  سن ترین  مناسب در مورداگرچه توزیع نظرات  رند،مطلوبیت را داسالگی بیشترین  35

سـن ازدواج بـراي زنـان در    تـرین   مناسـب  پیرامـون هـا   پاسخ ن که بیشترین فراوانیچنا ؛کمی متفاوت است

بـارزترین ایـن تفـاوت در گـروه سـنی           . باشد می سال 35تا  21و براي مردان سال  30 تا 15سنی هاي  گروه

 درصد پاسخگویان 49به صورتی که  ؛باشد می سال براي مردان 30تا26سال براي زنان و گروه سنی  25 تا21

در حالی که این بازه سنی فقط از  ،اند کرده سال بیان25-21براي زنان را سن یا بازه سنی ازدواج ترین  مناسب

 پاسخگویاندرصد  52 همچنین، .سن ازدواج براي مردان اعالم شدترین  درصد پاسخگویان مناسب 10سوي 

 از سـوي  تنهـا  اما این بازه سنی ،اند گزارش کرده 26-30مردان را  برايسن یا بازه سنی ازدواج ترین  مناسب

ایـن میـزان تفـاوت    اگرچـه   .شـده اسـت  کارکنان مورد بررسی براي ازدواج زنان مناسـب اعـالم    درصد 23

و هـا   بـه ارزش  ارجـاع تـوان بـا    را مـی  بـراي زنـان و مـردان    ترین سـن ازدواج  مناسب بدر انتخاها  دیدگاه

  .نظر داشت درباید  همرا زیستی هاي  تبیین اما ،تبیین نمودفرهنگی جامعه هاي  نگرش

  

  

  

  ترین سن مناسب
  هاي آماري سن ازدواج زنان شاخص  هاي آماري  سن ازدواج مردان شاخص  درصد معتبر

 5/2 براي مردان سال 20تا  15

  30= و میانه مد

  29,6= میانگین

  61/4= انحراف معیار

  15= کمترین سن

 50= بیشترین سن

  25= و میانه مد

  13/21= میانگین

  61/4= انحراف معیار

  15= کمترین سن

  45= بیشترین سن

 2/13 براي زنان

 9/11 براي مردان سال 25تا  21

 2/57 براي زنان

 4/60 براي مردان سال 30تا  26

 4/26 براي زنان

یا  سال 35تا  31

 باالتر

 2/25 براي مردان

 2/3 براي زنان
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  پژوهشتوصیفی  هاي یافته

متغیـر   در ادامـه، . آنهـا محاسـبه شـد   شاخص ، هر متغیرسواالت  يها ترکیب پاسخ پس از تجمیع و، در ادامه

  :شود می مجرد مورد بررسی گزارش کارکناندر بین  تمایل به ازدواج

  متغیرها

  وضعیت در بین نمونه مورد بررسی

ن
گی

یان
م

ار  
عی

 م
ف

را
ح

ان
  

  بسیار باال  باال  متوسط  پایین  بسیار پایین

  20  64  19  40  5/25  12  5/3  تمایل به ازدواج

  15  77  0  47  40  12  1  پذیرش برابري جنسیتی

  20  54  11  27  35  23  4  رضایت از مجردي

  12  28  0  0,5  11  60  28  فرصت ازدواج-هزینه

  5/15  39  0  8  33  46  14  وضعیت تمکن اقتصادي

  20  33  5/0  9  28  37  5/25  دشوارسازي ازدواج

  10  67  0  31  67  2  0  گرایانه انتظارات آرمان

  21  5/54  10  24  37  24,5  4  نگرانی از ازدواج ناموفق

  15  44  1  13  48  32  6  با جنس مخالف گرایش به دوستی

  18  5/65  19  40  5/31  9  5/0  نگرش به ازدواج

تمایـل   پاسخگویاندرصد  15 که دهد می مجرد نشان کارکنان تمایل به ازدواجسنجش میزان  پیرامونها  یافته

البته همان طور که در جـدول آمـده   . این میزان ترکیبی از گرایش کم و بسیار کم است. کمی به ازدواج دارند

درصد پاسخگویان داراي گرایش زیادي به ازدواج و تشکیل خانواده هستند و این امر در  60نزدیک به ، است

این یافته نشان دهنـده آن اسـت کـه هـم الزم اسـت دربـاره        .باشد می در حد متوسط کارکناندرصد  25بین 

 باالیی به ازدواج دارندکسانی که گرایش راجع به و هم  کردپایینی دارند، اندیشه  تمایل به ازدواجکسانی که 

   .گیري ازدواج را شناخت شکل، پژوهش نمود تا موانع ولی هنوز مجرد هستند

 خـانوادگی نشـان   هـاي  نقـش  نسبت به برابري جنسیتی در حوزه خانواده و کارکناندر زمینه سنجش نگرش 

پذیرنـد   می و آن را تا حد زیادياند  داشتهنگرش مثبتی به برابري جنسیتی ، درصد پاسخگویان 47دهد که  می
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درصد در مقابل مقوله بینابین و حد متوسط نشان دهنده حرکت این بخش  40مشاهده فراوانی . و قبول دارند

در ، توان گفت این گروه می ،به بیان دیگر. باشد می از پاسخگویان در مرز بین پذیرش برابري جنستی و رد آن

حـدود  ، در این بـین . آن را قبول ندارند ي هماما در موارد ،ین زن و مرد را پذیرفتهمواردي برابري جنسیتی ب

  .درصد از پاسخگویان نگرشی کامالً منفی به برابري جنسیتی دارند و چندان آن را برنمی تابند 13

 کمی ایترضکه از مجرد بودن خود اند  مورد بررسی گفته کارکناندرصد از  27دهد که تنها  می نشانها  یافته

درصد نیز در پاسـخ بـه    35، در این بین .اند را گزارش کردهدرصدشان رضایت باالیی  38در حالی که  ،دارند

در برخـی مـوارد از مجـرد    هـا   بدین معنا که آن ؛حد وسط را انتخاب کرده اند، رضایت از مجردي هاي گویه

  .برند نمی و لذتی هستندبودن خود خوشحال و در برخی موارد ناراحت 

فرصت محـور بـودن    -مورد بررسی اعتقاد کمی به هزینه کارکنانرسد  می به نظر، تحقیق هاي باتوجه با یافته

 28 بـه صـورتی کـه    ؛خود رسید هاي توان به اهداف و خواسته می دواج نیززپس از ا معتقدند ازدواج دارند و

 فرد پس از ازدواج نیـز  که به زعم آنهااند  درصد گزینه کم را انتخاب کرده 60درصد گزینه هزینه بسیار کم و 

که اند  درصد از پاسخگویان گفته 11البته . برسد، و اموري که مدنظر خویش داردها  برنامه، تواند به اهداف می

  . از این نظر ازدواج تاحدودي هزینه دارد

اعـالم  ها  که بیشتر آن دهد می مجرد نشان کارکنانسنجش توان مالی و تمکن اقتصادي مورد نتایج تحقیق در 

هـا   درصد آن 60، ارائه شدهاي  به صورتی که براساس طیف پنج مقوله ؛که تمکن مالی مناسبی ندارنداند  کرده

این افراد نه تنهـا خودشـان وضـعیت     .اند نموده گزارشوضعیت تمکن اقتصادي خود را بسیار پایین و پایین 

در ایـن  . کننـد  نمی بلکه حمایتی نیز از سوي خانواده خود کسب ،اند مالی خوبی براي اقدام به ازدواج نداشته

وع و با توجه بـه  مکه در مجاند  درصد گفته 8و تنها اند  درصد وضعیت خود را متوسط ارزیابی کرده 33، بین

 ،بـر ایـن اسـاس   . شرایط مالی و اقتصادي مناسـبی بـراي ازدواج دارنـد   ، دیگر هاي حقوق دریافتی و حمایت

  .به وضوح مشخص است کارکنانکه ضعف بنیه مالی در بین  توان گفت می

دشوارسـازي ازدواج از طریـق بـاالبردن    ، رسد گاهی دلیل عدم ازدواج می به نظر، گفته شدتر  چندان که پیش

. بـر خواهـد بـود    برآمدن فرایندي سخت و زمـان ها  باشد که از عهده آنمی انتظارات و اعمال شروط خاصی 

 هاي یافته .باشد رسیدن به موقعیتی میوابسته نمودن وقوع ازدواج به تحقق شروطی یا منظور از دشوارسازي، 

 .اند گرایش چندانی به دشوار کردن ازدواج و شرایط آن نداشته، مورد بررسی کارکناندهد که  می تحقیق نشان

این افراد شـامل   .م یا کم دسته بندي نمودتوان در طیف خیلی ک می راها  درصد آن 63نزدیک به ، در این معنا
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داشتن خانه و ماشـین پـیش از ازدواج و یـا    ، باال هاي شوند که به دالیل و انتظاراتی از جمله مهریه می کسانی

درصـد پاسـخگویان در    9امـا   ،نماینـد  نمی شرایط ازدواج را براي خود دشوار، انتظار مراسم ازدواجی مجلل

و با اعمال انتظارات و شروطی به دشوارسـازي ازدواج خـود دسـت    اند  گرفته جهت مخالف گروه پیش قرار

  . توان در حد میانی این دو دیدگاه جاي داد می را نیز کارکناندرصد  28 .اند زده

آرمـان  انتظـارات  ترکیبـی از  عمومـاً  هـا   دهد آن می از ازدواج نشان کارکنانارزیابی انتظارات  پیرامون ها یافته

اما  .گیرند درصد پاسخگویان در این بازه قرار می 67به صورتی که  ؛اند دواج داشتهزاز ا واقع گرایانهگرایانه و 

دارنـد کـه   ازدواج خـود  از  اي گرایانـه  آرمـان درصـد پاسـخگویان انتظـارات     31توان گفـت   می در این رابطه

  .ازدواج شودیابی به آنها به سختی مقدور است و لذا ممکن است موجب تأخیر در  دست

مـورد بررسـی    کارکناندهد که بیشتر  می در بررسی میزان نگرانی از داشتن یک ازدواج ناموفق نشان هاي داده

درصـد   37میـزان نگرانـی زیـاد و    هـا   درصد آن 34به صورتی که  ؛اند نگرانی زیادي در این زمینه ابراز کرده

پـس از ازدواج  شان  در مورد موفقیت آینده زندگی، عده این، به بیان دیگر .اند نگرانی متوسطی را اعالم نموده

  .دهند میشان  احتمال کمی نسبت به ناموفق بودن ازدواج کارکناندرصد  29اما  ،ی دارندهای نگرانی

دهد  می مورد بررسی نشان کارکناندوستانه با جنس مخالف در بین  هاي مشاهده وضعیت گرایش به معاشرت

امـا   ،انـد  دوستانه با جـنس مخـالف اعـالم کـرده     هاي مخالفت خود را با معاشرتدرصد پاسخگویان  38که 

به نوعی موافقت محدود و مشروط خود را با برقراري تعـامالت   )درصد 48(نزدیک به نیمی از پاسخگویان 

تـوان   می در مواردي و برحسب مصداق و موقعیت، در نظر این عده .اند دوستانه با جنس مخالف ابراز نموده

مورد بررسی در زمینه معاشرت با جنس مخـالف در قالـب روابـط     کارکناندرصد  14. برقرار نمودتعامالتی 

  .اند دوستانه و شاید جایگزین ازدواج موافق بوده

درصد از کارکنان مورد بررسی داراي نگرش منفی و بدبینانه  10دهد که تنها حدود  هاي تحقیق نشان می یافته

اي  اند که نگرش مثبت و خوش بینانه اعالم کرده )درصد 59(بیش از نیمی از پاسخگویان  و به ازدواج هستند

 31. تر است در نظر این عده، ازدواج امري جذاب و شیرین و زندگی متأهلی مطلوب. نسبت به ازدواج دارند

. دارند حالت ین دواند نسبت به ازدواج نگرشی نه خوش بینانه و نه بدبینانه بلکه چیزي بین ا درصد هم گفته

هاي منحصـر   توان این گونه تشریح کرد که در مواردي ازدواج داراي کشش و جذابیت دیدگاه این افراد را می

   !اما در برخی موارد، ازدواج به معناي محدودیت و گرفتاري است ،به فرد است
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  هاي تحلیلی و استنباطی یافته

و بـا رعایـت    -شناسـی توضـیح داده شـد    در بخـش روش که  -اي متغیرها با عنایت به سطح سنجش فاصله

  .استفاده شد 1ها از آزمون پیرسون ها، براي ارزیابی فرضیه بودن توزیع داده هاي دیگر از جمله نرمال شرط پیش

  کارکناندر بین  تمایل به ازدواجو  با متغیرهاي مستقل رابطهدر  هاي پژوهش نتیجه آزمون فرضیه :4جدول

  شاخص آماري

  فرضیه

  ضریب همبستگی

(r) 

  نتیجه  سطح معناداري

  عدم تأیید فرضیه  17/0  -06/0  تمایل به ازدواج*  پذیرش برابري جنسیتی

  تأیید فرضیه  001/0  -55/0  تمایل به ازدواج*  رضایت از مجردي

  تأیید فرضیه  001/0  -43/0  تمایل به ازدواج*  فرصت ازدواج- اعتقاد به هزینه

  تأیید فرضیه  001/0  21/0  تمایل به ازدواج* تمکن مالی داشتن 

  عدم تأیید فرضیه  64/0  034/0  تمایل به ازدواج*  دشوارسازي ازدواج

  تأیید فرضیه  001/0  -37/0  تمایل به ازدواج*  گرایانه از ازدواج انتظار آرمان

  تأیید فرضیه  001/0  -21/0  تمایل به ازدواج*  نگرانی از داشتن ازدواج ناموفق

  تأیید فرضیه  001/0  -3/0  تمایل به ازدواج*  با جنس مخالف معاشرت

  تأیید فرضیه  001/0  75/0  تمایل به ازدواج* نگرش به ازدواج 

  

هـاي حاصـل از آزمـون     ، یافتـه بـه ازدواج در بـین کارکنـان    تمایل عوامل موثر بر درادامه، با هدف شناسایی

 22متغیرهـاي وارد شـده در مـدل،     که براساس آن می تـوان گفـت   آمده است 2گامبهرگرسیون به روش گام

رضایت متغیرهاي  توان گفت با مرور جدول زیر می. دکن را تبیین میتمایل به ازدواج درصد از تغییرات متغیر 

بـا  معاشرت با جنس مخالف  و فرصت ازدواج، نگرانی از داشتن ازدواج ناموفق - از مجردي، اعتقاد به هزینه

اثـر  تمایل بـه ازدواج  بر با تأثیر مثبت از عوامل مؤثر  و نگرش به ازدواجمنفی و متغیرهاي تمکن مالی، تأثیر 

                                         
1  Pearson  

1. Step Wise 
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) (ضـریب بتـا   . را می توان در مقادیر بتاي استانداردشده مشـاهده کـرد  تاثیر کاهنده یا فزاینده  میزان .دارند

واحـد افـزایش در انحـراف اسـتاندارد     براي هر یک از متغیرهاي مورد بررسی بدان معناست که به ازاي هـر  

  .یابد چقدر کاهش میتمایل به ازدواج متغیرهاي مدل،  میزان انحراف استاندارد 

  تمایل به ازدواجنتایج رگرسیون تأثیر متغیرهاي مورد بررسی بر  5جدول

  2R  (R)ضریب همبستگی   شاخص
2R شده تعدیل  F سطح معناداري  

 001/0 6/41 22/0 221/0 47/0  مقدار

  

  تمایل به ازدواج هاي آماري، میزان و جهت تأثیر متغیرهاي مورد بررسی بر کننده مشخص :6جدول

  داري سطح معنی  t  بتاي استاندارد  خطاي استاندارد  ضریب غیراستاندارد  متغیر

 001/0 -37/13 - 84/3 -3/7  عدد ثابت

 001/0  -1/6  -25/0  082/0  -54/0  رضایت از مجردي

 03/0  -24/7  -3/0  04/0  -88/0  فرصت- اعتقاد به هزینه

 001/0  27/3  16/0  019/0  941/0  تمکن مالیداشتن 

 001/0  -13/6  -26/0  068/0  -137/0  نگرانی از ازدواج ناموفق

 001/0  -5/4  -21/0  05/0  -21/1  معاشرت با جنس مخالف

 001/0  469/11  34/0  082/0  29/2  نگرش به ازدواج

تـاثیر را بـر    میـزان کمترین  داشتن تمکن مالیبیشترین و  نگرش به ازدواجباتوجه به داده هاي جدول فوق، 

  .سایر اطالعات در جدول آمده است. نشان داده اندتمایل به ازدواج 

  هاي جمعیت شناختی یهفرضآزمون 

  تمایل به ازدواجبررسی روابط بین متغیرهاي جمعیتی و :  7جدول

  (Sig ) داري سطح معنی  مقدار آزمون  نوع آزمون  متغیرهاي جمعیتی

  21/0  16/0  اتا  تمایل به ازدواج* جنسیت 

 274/0  -08/0  پیرسون  تمایل به ازدواج* سن 

  103/0  09/0  تا او سی  تمایل به ازدواج* تحصیالت 

  12/0  15/0  اتا  تمایل به ازدواج* وضع استخدامی 

  45/0  04/0  پیرسون  تمایل به ازدواج* مدت استخدام 

  36/0  07/0  پیرسون  تمایل به ازدواج* حقوق دریافتی
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  77/0  023/0  پیرسون  تمایل به ازدواج* درآمد کلی 

  215/0  16/0  اتا  تمایل به ازدواج* محل سکونت فعلی

  

از آنجـا کـه   . باشـد  ینممعنادار  تمایل به ازدواجهمبستگی بین جنسیت و مربوطه، هاي  براساس نتایج آزمون

ایـن  . در بین دو جـنس پرداخـت   تمایل به ازدواجتوان به مقایسه میانگین  ینم ،رابطه معناداري مشاهده نشد

 ارگرایش یا عدم گرایش تقریباً یکسانی برخورد ازیافته نشان دهنده این است که زنان و مردان مورد بررسی 

وجـود  اي  دهد بین این دو رابطه می نیز نشان تمایل به ازدواجبررسی همبستگی پیرسون بین سن و  .باشند می

همچنـین،  . سنی گرایش بیشـتر یـا کمتـري بـه ازدواج دارنـد      هاي توان گفت کدام سنین یا گروه نمی ندارد و

بـه   .وجـود نـدارد   تمایـل بـه ازدواج  و کارکنان ت ارتباطی میان تحصیال تحقیق بیانگر آن است که هاي یافته

مجـرد ارتبـاطی بـا     کارکنـان  تمایل به ازدواج، گرایش یا عدم حاضر تحقیق هاي صورت کلی، براساس یافته

تحصیالت، وضعیت استخدام و مدت استخدامی، میزان حقـوق و درآمـد    ها، سن، محل سکونت آنجنسیت، 

براي تبیین گرایش یا عدم گـرایش  تحت تأثیر عوامل فوق نبوده و  تمایل به ازدواجبه بیان دیگر،  .نداردها  آن

  .به ازدواج، باید در پی دالیل و متغیرهاي دیگر بود کارکنان

  بحث و نتیجه گیري

  ارزیابی فرضیه اول

نشـان داد همبسـتگی    تمایل بـه ازدواج و  پذیرش برابري جنسیتیآزمون رابطه بین  پیرامونهاي تحقیق  یافته 

 برابـري جنسـیتی  قائـل بـه   ی کـه  کارکنـان تـوان گفـت    نمـی  معناداري بین این دو متغیر وجود نـدارد و لـذا  

تصور بر این است که در پی تغییرات فرهنگـی جامعـه   . بیشتري به ازدواج دارند/گرایش کمتر، نیستند/هستند

دیرینـه   هـاي  امـا مـردان براسـاس ارزش    ،ن دارندزنان گرایش به داشتن فرصت و حقوق برابر با مردا، ایرانی

توانند بـا   می رود زنانی یا مردانی که می انتظار، لذا. چندان حاضر به پذیرش این تغییرات نیستند مردساالرانه،

 هـاي  امـا یافتـه   ؛گرایش بیشتري به ازدواج داشـته باشـند  ، پذیرند می این تغییرات کنار بیایند و در واقع آن را

نسبت به برابري جنسیتی بوده و بایـد بـه    کارکنانمستقل از دیدگاه  تمایل به ازدواجدهد که  می تحقیق نشان

) 1391(و مـرادي و صـفاریان    )1383(محمودیـان   البته این یافته با نتیجه تحقیـق . عوامل دیگر توجه داشت

شاید دلیل آن به جامعه آمـاري  ، و تحقیق حاضرها  در صورت پذیرش صحت نتیجه تحقیق آن. مغایرت دارد

، افرادي تحصـیل کـرده هسـتند و براسـاس تحقیقـات مختلـف       کارکنان. متفاوت تحقیق حاضر مربوط باشد
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مختلف از جمله پذیرش برابري جنسیتی و کنـار   هاي تحصیالت به صورت مستقیم بر نگرش افراد در حوزه

البته گفتنـی   .چندان تحت تأثیر این متغیر قرار ندارد نکارکنادر  تمایل به ازدواج، آمدن با آن نقش دارد و لذا

آنهـا نشـان   . در یک راستاست) 1390(است یافته تحقیق حاضر به نوعی با نتایج تحقیق حبیب پور و غفاري

  .تفاوت معناداري ندارند پذیرش برابري جنسیتی دادند که متأهالن و مجردان در متغیر

  ارزیابی فرضیه دوم

تمایـل بـه   هایی که در تحقیق حاضر بدان پرداخته شد، ارتبـاط بـین رضـایت از مجـردي و      از دیگر فرضیه 

توان  براین اساس، می. اي منفی و نسبتاً قوي بین این دو متغیر بود ها حاکی از وجود رابطه بود که یافته ازدواج

یش بسیار کمتري به ازدواج ابـراز کـرده   برند، گرا گفت کارکنانی که گفته بودند از مجرد بودن خود لذت می

هاي فـردي   هایی ارجاع داد که قائل به اولویت فرد و خواسته توان به آن دسته از نظریه این یافته را می. بودند

منـافع و عالیـق فـرد    هاي فردگرایی، در پی تغییرات دنیـاي معاصـر،    براساس نظریه. در دنیاي معاصر هستند

  .ها یا اجبارهاي اجتماعی نیست شده و دیگر تحت تأثیر سنت تعیین کننده رفتارهاي او

  ارزیابی فرضیه سوم

فرصـت بـاالي ازدواج و    -نتایج تحقیق نشان داد یک رابطه معکوس و متوسط بین دو متغیر اعتقاد به هزینه 

کمتري نیـز بـه   فرصت باالي ازدواج بودند، گرایش  - کارکنانی که قائل به هزینه. وجود دارد تمایل به ازدواج

تمایـل بـه   فرصـت بـاالي ازدواج بیشـتر باشـد،      - بر این اساس، هرچه اعتقاد به هزینه. اند ازدواج ابراز کرده

این یافته مؤید نظریه انتخـاب عقالنـی اسـت کـه براسـاس آن چنانچـه       . عکسکمتر خواهد بود و بر ازدواج

ست و یا ممکـن اسـت از انجـام فعـالیتی ضـرر      ها تصور کنند که هزینه یک فعالیت از سود آن بیشتر ا انسان

توان عدم گرایش کارکنان به ازدواج را از ایـن   رسد می از این رو، به نظر می. کنند ببیند، از انجام آن پرهیز می

  . باشد همراستا می )1390(پور و غفاري حبیباین یافته با نتایج تحقیق . زاویه تببین نمود

  چهارمارزیابی فرضیه 

نشان داد که بین ایـن دو متغیـر    تمایل به ازدواجمون فرضیه رابطه معنادار بین داشتن تمکن مالی و نتیجه آز 

 مـورد بررسـی افـزایش    کارکنانبه صورتی که هرچه تمکن مالی  ؛اي معنادار و البته ضعیف وجود دارد رابطه

در ارجاع بـه  . شدند می عالقمندترشد و در واقع به ازدواج  می ها به ازدواج اندکی بیشتر گرایش آن، یافت می

امـا آنچـه    ،درست بودهها  توان گفت بخشی از این نظریه می اقتصادي از جمله نظریه تورم رکودي هاي نظریه

چه بسا افرادي کـه وضـعیت اقتصـادي    ، تحقیق هاي براساس یافته. مهم است اینکه کامالً تعیین کننده نیستند
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) 1393(این یافته به نوعی بـا نتـایج پـژوهش طیبـی نیـا      . ج نداشته باشندولی تمایلی به ازدوا ،مناسبی داشته

موانع اقتصادي در رتبه سوم قرار گرفته است که بیانگر تعیین کننـدگی کمتـر   ، در تحقیق وي. همخوانی دارد

  .آن است

  پنجمارزیابی فرضیه 

تمایـل بـه   دشوارسـازي ازدواج و  هاي تحقیق نشان داد به لحاظ آماري رابطه معناداري بـین دو متغیـر    یافته 

 کارکنانتوان گفت گرایش یا عدم گرایش  می ،براین اساس. مورد مطالعه وجود ندارد کارکناندر بین  ازدواج

مسـتقل از  ، به ازدواج ربطی به میزان به دشوار سازي امر ازدواج از سـوي آنهـا نـدارد و تغییـرات دو متغیـر     

ی که ازدواج خود را منوط به شرایط خاصی کـرده  کارکنانتوان گفت  نمی ،به بیان دیگر. کند می یکدیگر عمل

دهـد   مـی  این یافته از آن جهت حائز اهمیـت اسـت کـه نشـان    . گرایش کمتر یا بیشتري به ازدواج دارند، اند

موضـوعیت   کارکنـان در بـین  ، اخالقی و پندگونه مبنی بر اینکه جوانان ازدواج را سخت نگیرنـد  هاي توصیه

  .موثر باشد کارکنان تمایل به ازدواجتواند در افزایش  نمی وندارد 

  ارزیابی فرضیه ششم

دهد که بین این دو  نشان می تمایل به ازدواجهاي تحقیق در باب ارزیابی ارتباط میان انتظار از ازدواج و  یافته 

بدان معنا که کارکنـانی کـه در زنـدگی زناشـویی مشـترك خـود        ؛اي با شدت متوسط وجود دارد متغیر رابطه

از آنجـا کـه در   . ها دست یابند، گرایش بیشتري به ازدواج دارنـد  و مایلند به آناند انتظاراتی را تعریف کرده 

عاد تحقیق حاضر انتظار از ازدواج داراي دو بعد انتظارات آرمان گرایانه و واقع گرایانه بود، ارتباط میان این اب

نیز مورد آزمون قرار گرفت که نتایج نشـان داد رابطـه اولیـه مشـاهده شـده بـه اصـطالح         تمایل به ازدواجبا 

اما بین  ،رابطه معناداري مشاهده نشد تمایل به ازدواجبین بعد انتظارات آرمان گرایانه و  .تخصیص یافته است

. بـه دسـت آمـد    هتر از رابطه اولیه مشاهده شد ويرابطه به مراتب ق تمایل به ازدواجانتظارات واقع گرایانه و 

تـري   این تفاوت نتیجه دو بعد را شاید بتوان این گونه تبیین نمود که کارکنانی کـه انتظـارات آرمـان گرایانـه    

اما کسانی  ،اي ندارد ها دست نخواهند یافت و لذا ازدواج فایده کنند که به آن اهداف و آرمان دارند، تصور می

داننـد دسـت یـابی بـه آن      تري دارند، در واقع به واسطه انتظارات معقول خـود، مـی   واقع گرایانه که انتظارات

این یافته، به نوعی همخـوان بـا   . انتظارات امري دور از دسترس نیست و لذا گرایش بیشتري به ازدواج دارند

باشـد   می) 1391(نو مرادي و صفاریا )1390(رضادوست و ممبینی، )1390(پور و غفاري حبیبهاي  پژوهش

  .آل گرایانه و فرامادي باعث افزایش سن ازدواج شده است که معتقدند انتظارات ایده
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  هفتمارزیابی فرضیه 

 تمایل به ازدواجتحقیق در رابطه با سنجش ارتباط بین دو متغیر نگرانی از داشتن ازدواج ناموفق و  هاي یافته 

ایـن بـدان معناسـت کـه     . نشان داد بین این دو متغیر یک رابطه معکوس قابل مشاهده اسـت  کارکناندر بین 

، دادند کـه ازدواج نـاموفقی داشـته باشـند     می ی که از آینده ازدواج ابراز نگرانی کرده بودند و احتمالکارکنان

در ، باشد که براساس آن می زاین یافته به نوعی تأیید کننده نظریه گیدن .اند گرایش کمتري نیز به ازدواج داشته

تلـخ   هـاي  نمایـد و تجربـه   مـی  مختلفی که زندگی فرد را تهدیـد  هاي شرایط جامعه مدرن و به دلیل مخاطره

. یابنـد  مـی  غیرمطمئن و خطرزا گرایش هاي افراد اعتماد خود را از دست داده و به پرهیز از موقعیت، دیگران

توانـد   می باشد که می )1992، گارینو(، )1989(ینجلیس و گرین گالسانتایج مطالعات با با  این یافته همراستا

  .نشان دهنده قدرت نظریه گیدنز و تعمیم پذیري یافته حاضر باشد

  ارزیابی فرضیه نهم

نتایج تحقیق نشان داد رابطه منفی و معناداري بین گرایش به معاشرت و تعامل با جـنس مخـالف در قالـب     

به صورتی که با  ؛وجود دارد تمایل به ازدواجو ) خارج از چارچوب خانواده و نظارت والدین(روابط دوستانه

ی کـه  کارکنـان . یابد و برعکس می با شدت متوسطی کاهش تمایل به ازدواجمیزان ، افزایش این قبیل تعامالت

در مقایسه با کسانی کـه  ، و بدان گرایش داشته انداند  ارزیابی کردهتر  روابط دوستانه با جنس مخالف را مثبت

این یافته که با نتایج . میل کمتري به ازدواج داشتند، ابراز کرده بودندها  به این قبیل معاشرتتري  دیدگاه منفی

تـوان بـا    مـی  نیـز همخـوانی دارد را  ) 1392(خلـج آبـادي فراهـانی و همکـاران     از جملـه  ها  برخی پژوهش

. تبیـین نمـود   سازمانی مرتـون  و نظریه بی دیدگاه گذارساختاري ،نوسازي، گذار جمعیت شناختی هاي دیدگاه

اي فرهنگی و تاثیرپذیري از الگوي رفتاري کشـوره  -اجتماعی هاي دگرگونی الگوهاي جنسی و تغییر ارزش

به جـاي روابـط خـانوادگی شـده      با جنس مخالف توسعه یافته تاحدودي منجر به جایگزینی روابط دوستانه

ـ اجتمـاعی و ا ، صـنعتی  هـاي  جدید که متأثر از انقالب هاي قرار گرفتن در معرض موقعیت. است دئولوژیک ی

سنتی  هاي جدید و مردود دانستن ارزش هاي تغییر نگرش افراد و پیروي از ارزش بسب، اخیر است هاي دهه

اولویـت در انگیـزه دوسـتی بـا جـنس       پیرامون براساس برخی تحقیقات. )18: 1388، دلخموش( شده است

شـناخت  ، لـذت جـویی  ، نیاز به ارتباط دوسـتانه داشـتن  ، متغیرهایی نظیر نیاز به دوست داشته شدن، مخالف

باال قرار گرفته و پایه ریزي ازدواج هاي  ت فراغت در ردهو پرکردن اوقا، کسب تجربه، تنهایی، جنس مخالف

فـوق از  هـاي   در مقایسه با شاخص، که به نظر می رسید عامل اصلی در برقراري رابطه بین دانشجویان باشد
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توان گفت رابطه دوستانه بـا   می بنابراین). 15: 1389، میرزایی و برغمدي(ارزش باالیی برخوردار نبوده است 

ردن نیازهاي روحی روانی و حتی جنسـی اسـت و بـه عنـوان جـایگزین      وعمدتاً به عنوان برآ الفخجنس م

تواننـد جـایگزینی بـراي     مـی  معمولی و پیشرفته با جنس مخالف هاي معاشرت ،در واقع. ازدواج مطرح است

ي ازدواج دارا بـودن برخـی کارکردهـا   . 1: توان به سه شکل توضیح داد می ازدواج عمل کنند که فرایند آن را

بار مسئولیت و تعهد کمتر نسبت بـه  (ازدواج  هاي فقدان برخی چالش. 2) ارضاي نیازهاي عاطفی و غریزي(

خلج آبـادي فراهـانی و   (دایی جطالق و  هاي قدرت اعمال تنوع و گسست روابط بدون چالش. 3و ) ازدواج

 ).16: 1392، همکاران

  دهمارزیابی فرضیه 

نگرش و گرایش در تعریـف و دوري یـا نزدیکـی بـه بـروز عمـل متفـاوت از         دو متغیر، که گفته شد چنان 

سـنجش رابطـه دو متغیـر    . افرادند هاي اموري انتزاعی ترند که تعیین کننده گرایش ،ها نگرش. یکدیگر هستند

هر چـه کـه نگـرش بـه ازدواج      ؛داردها  نشان از همبستگی قوي بین آن تمایل به ازدواجنگرش به ازدواج و 

نکته جالب آن که رابطه بین متغیرهاي مذکور صد . نیز بیشتر خواهد بود تمایل به ازدواج، بوده باشدتر  مثبت

که نگرشـی کـامالً مثبـت بـه     اند  افرادي بوده، کارکنان هاي در صد به یکدیگر وابسته نیست و برحسب پاسخ

که نگرشی منفی بـه ازدواج  اند  ود داشتهافرادي وج .عکسو یا براند  اما گرایشی بدان نداشته ،اند ازدواج داشته

  .دارند تمایل به ازدواجاند  گفته، اما با این حال ،اند داشته

سال بود کـه در مقایسـه بـا میـانگین سـن       32تر آمد، میانگین سنی پاسخگویان اندکی بیش از  ان که پیشچن

توان گفت در سن ازدواج کارکنـان   ، می)سال براي آقایان 27سال براي خانم و  24حدود (ازدواج کل کشور 

پاسـخگویان و میـانگین سـنی     دیگر اینکه، با مراجعه به جدول سنتوجه نکته قابل . تأخیر اتفاق افتاده است

 ، به نوعی فرضیه تأخیر در سن ازدواج مشـهود بـه نظـر   سن مطلوب ازدواجها و تطبیق نتایج آن با جدول  آن

سال  31درصد پاسخگویان بیشتر از  57زیرا  ،امري که ظاهراً خود پاسخگویان نیز آن را قبول دارند. رسد می

درصد  24تنها حدود  -هاي سنی سخگویان قرار گرفته در آن گروهبا فرض یکسان بودن پا -اما ؛اند سن داشته

  .اند سال بیان کرده 31سن ازدواج را بیشتر از ترین  پاسخگویان مناسب

از عـدم موفقیـت زنـدگی زناشـویی     ها  نگرانی و ترس آن، کارکنانرسد وضعیت مالی  می در مجموع به نظر

کـم و کیـف   ، معاشرت بـا جـنس مخـالف   ، رضایت از مجردي، فرصت باالي ازدواج - اعتقاد به هزینه، شان

 هـاي  و تعیـین کننـده   تمایـل بـه ازدواج  عدم  هاي همبسته ،به ازدواجها  و در نهایت نگرش آنها  انتظارات آن
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هر گونه اقدام عملی و مداخله در جهت کاهش آمار مجـردان و  ، از این رو. مجرد باشد کارکنانتجرد در بین 

  . باید معطوف به این متغیرها باشد کارکناندر بین  زدواجتمایل به اافرایش 

 هـاي  بـه برگـزاري نشسـت   ، شود به منظور اسـتخراج راهکارهـایی در حـوزه متغیرهـاي مـذکور      می پیشنهاد

ن مـرتبط و  میزگردهایی با حضور افراد خبـره، مسـئوال  اندیشی با حضور افراد صاحب نظر و متخصص و  هم

  . مجرد اقدام گردد کارکنانتعدادي از  حتی

 در افزایش حقوق بـه ویـژه  ، مختلف از جمله اعطاي اعتبارات مالی هاي به شیوه کارکنانمالی از  هاي حمایت

ازدواج گروهـی  هـاي   برپایی جشنو نظایر آن،  مادي در صورت ازدواج هاي اعطاي مشوق، پایین هاي حقوق

و  زنـدگی هاي  آموزش مهارت و اولیه ازدواج هاي هزینهبه منظور کاهش ها  و مؤسسه، بنیادها، ادارات توسط

نقش  -موفق بیشتر شود امید به ازدواجِ بد وتا دوام و پایداري زندگی مشترك افزایش یا  -به جوانان ارتباطی

، را اداره نماینـد هـا   اگر افراد یاد بگیرند که چگونه با مشکالت خـود رو بـرو شـوند و آن    زیرا بسزایی دارد،

  .از شروع زندگی مشترك کمتر شده و افراد با امیدواري بیشتري تصمیم به ازدواج می گیرندنگرانی 

 ،توانستند به دست آورند می کنند یا منافعی که می کنند با ازدواج ضرر می خشی از این دیدگاه که افراد تصورت

سـعی در  ! بـود  مـی  ید موفـق کمتر فرد متأهلی با، اگر چنین بود. غیرواقعی است، توانند کسب کنند نمی دیگر

 هـاي  مهـارت  هاي مختلف همچون کارگاه هاي فرهنگ سازي و تغییر نگرش افراد نسبت به این دیدگاه از راه

  .د راهگشا باشدتوان می الگوسازي از افراد متأهل و غیره، زندگی

تري  دقیق هاي به یافته تواند می در بین مجردان و متأهالناي  انجام این مطالعه به صورت مقایسهبا این حال،  

  . منجر شود
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Marriage is one of the most important periods of life for each person, which 
occurs sooner or later, or even if it does not occur, has wide implications on 
personal and social consequences. In the meantime, what has been learned from 
previous research is that having jobs and income is one of the most important 
necessities to marriage, but seeing large numbers of single employees who have 
jobs has raised the question of why there is also lack of marriage in the 
workforce. Therefore, the study is to investigate the factors affecting marital 
neglect between the employees of Hamedan city offices. The theoretical 
foundations of research based on rational choice theory, demographic transition 
theory, modernization perspective, gender equality theory, the theory of 
stagnation inflation, in the view of Giddens modernization and trust, also 
Durkheim's structural transition perspective and Merton's anomy theory. The 
research method was survey and data collection tool was questionnaire. After 
reviewing the theoretical and empirical foundations in relation to the subject 
matter, ١٣ factors that seemed to determine the status of employees' civility were 
selected and formulated in the form of research hypotheses. The findings showed 
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that insufficient financial accountability variables, in spite of having a job and 
income, difficulty in getting married, and being subjected to marriage, are 
difficult to meet in today's society, the couple's concern about having a marriage 
failed, believing in being. The cost of high marriage opportunities, single 
pleasure, interaction with the opposite sex, having the idealist expectations of 
marriage, and the type of attitude to marriage are the significant factors 
associated with employees' civility. 

 

Key Words: Delay in Marriage, Tendency to Marriage, Single, Family and 
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