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  چكيده
 عنوانبهو مشكل شخصي بلكه  مسئلهك ي عنواني تجرد پسران، نه بههپديدامروزه      

ساز سال زمينه 35. مجرد ماندن پسران باالتر از است كرده دايپاجتماعي نمود ي مسئلهيك 
شناسي آسيببنابراين هدف از اين پژوهش  هاي فراواني براي خود فرد و جامعه شده است؛آسيب

باشد. روش تحقيق كمي و مبتني بر تكنيك پيمايشي سال شهر يزد مي 35تجرد پسران باالتر از 
دهند. سال شهر يزد تشكيل مي 45 ـ35است. جامعه آماري اين پژوهش را پسران گروه سني 

زار افهاي موجود در نرمهاي گردآوري شده به كمك آمارهباشد. دادهنفر مي 150حجم نمونه 
SPSS ي ي تأييد رابطهدهندههاي اين پژوهش نشانمورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. يافته

وضعيت تجرد با متغيرهاي كاهش تعامالت اجتماعي، افزايش انزواي اجتماعي، كاهش منزلت 
  باشد.خانوادگي و خويشاوندي، افزايش انحرافات اخالقي، كاهش انگيزه مي

 
 .ناخواسته تجرد و خودخواسته تجرد سال، 35 از باالتر پسران تجرد، يزد، :يديكل واژگان

 

  مقدمه

ها و اشاعه آن و نيز متأثر از جايگاه جوامع در گذر از سنت امروزه الگوهاي ازدواج تحت تأثير تغييرات ساختي، تغيير ايده
مدرنيزاسيون و تجــدد  سال اخير تنها به 150 دردر كشور ما نيز بسط مدرنيته  تغييرات چشمگيري شده است.به مدرنيته دچار 

و بــا  هرخنــه كــرد ايرانيــان نظــام اجتمــاعي تــاروپود در زيست غربي نيزي شيوهمحتواي فرهنگي و تدريج بهو  ه استختم نشد
كه دســتخوش تغييــر شــد  هاسنتاين  ترينمهم از جملهشد. حول تفرهنگ جامعه نيز پوست انداخت و م گسترش شهرنشيني،

ابعــاد  مرور زمــانبــه ه است، اما ايــن مســائلثير مسائل مختلف بودأ. تغيير سبك زندگي در اين فرآيند البته تحت تاستازدواج 
 دربــارةو امروزه به تغيير  ه استعوض شد فارغ از مسائل مالي و تحصيلي، آن، تلقي و نگرش راجع به اساساًو  هپيدا كرد تريتازه

و پايــان  رسيدن دختر به سن بلــوغ ازدواج كه مثالً با ايكليشه. به اين معني كه شكل خطي و ه استرسيد ماهيت و كاركرد آن
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 3آرمندمحمدعلي،2 هادي ميرزائيان مفرد، 1فرهمند مهناز
  .يزد دانشگاه اجتماعي علوم دانشكده استاديار 1
  .يزد دانشگاه شناسي جامعه ارشد كارشناس 2
  .يزد دانشگاه شناسي جمعيت ارشد كارشناس  3
  

  هادي ميرزائيان مفرد
hadimirzaei.m@gmail.com    

 سال شهر يزد 35آسيب شناسي تجرد پسران باالتر از 

 آبادخرم شهر ساله 15ـ  25 شهروندان :مطالعه (مورد 
 يزد) و
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مدرنيته بود در ايــن حيطــه نيــز اتفــاق  كه جزو ذات ساختارشكنيو نوعي  ه استتغيير كرد ،شدميسربازي براي پسران ترسيم 
ها و تفريحات بيرون از خانه و باب شدن روابط آزاد دو جنس كه در مناطق شهري يسرگرمهمچنين رواج روزافزون ه است. افتاد
متأسفانه با سرايت  ).157-129:1348 (بهنام،گذارند ها از عواملي هستند كه بر افزايش سن ازدواج تأثير ميينافزوني است، روبه

هاي ناشي از آن از جمله، ابتال به وسواس زياد در فراواني همچون، افزايش سن تجرد و آسيبهاي مدرنيته در كشور شاهد آسيب
دست رفــتن طــراوت و زيبــايي،  آفريني فرزندان بزرگ ازدواج نكرده در خانه، افزايش اضطراب و نگراني، ازانتخاب همسر، مشكل

ها و انحرافات اجتماعي و هزاران آسيب مال افزايش بزهكارينوميدي و تصميم به عدم ازدواج به خاطر كاهش ميل به ازدواج، احت
ازدواج عالوه بر پاسخگويي بــه نيازهــاي ). 113 ـ 112:1386ايم كه جوانان ما را به چالش كشانده است (رجبي،از اين قبيل بوده

  .)99:1386ارمكي، (آزادكند مينيز تنظيم  را غيره و فرهنگي ارتباطات اجتماعي و نيازهاي اقتصادي، عاطفي فرد، و جنسي
خواسته (به انتخــاب خــود تواند به دو دستة خودهمسري را تجرد گويند كه برحسب علل و عوامل آن مياصوالً حالت بي

شــود شخص) و ناخواسته (خارج از ارادة شخص و برحسب علل و عوامل محيطي، فرهنگي و جسماني و رواني فــرد) تقســيم مــي
گذارنــد و مي هاي سني خاصــي را پشــت ســرشود كه پسر يا دختر ردهبه وضعيتي تجرد قطعي گفته مي .)6:1393(حسين زاده،

ازدواج نكــرده و  گيــرد كــه هرگــزافــرادي را در بــر مي ،تجرد قطعي ،شناسيدر مفاهيم جامعه. دهندامكان ازدواج را از دست مي
جوانــان در جامعــه  همچنين ميزان عقب افتادن ســن مطلــوب ازدواج). 29:1375ساروخاني،(اميدي هم به ازدواج نداشته باشند 

 اســتبررسي و محاســبه  كم، متوسط، زياد) قابل(ها و يا متغيرهاي كيفي ميزان تأخير سن ازدواج برحسب متغيرهاي كمي سال
ازدواج دختران وابســته كنيم اين است كه ي خود مشاهده ميدر جامعهي بسيار مهمي كه بنابراين، نكته ).12:1387(اسكندري،

يعني در درجة اول بايد ازدواج توسط پسران محقق شود و تجرد طوالني دختران در حالــت عــادي،  به خواستگاري پسران است؛
  ).56:1372معلول شرايط پسران است (صديق اورعي،

ايــن امــر  ضــرورتبهاينكــه  جايبــهغالبــاً  شــودميو در ميان جوانان مطــرح  هاخانوادهازدواج در ي مسئلهامروزه وقتي 
 ؛)11:1387،چراتــي (اسكندريگردد ميمجسم  انمقابل ديدگانش كوهي از مشكالت و موانع در در واقعتصوري مبهم  بينديشند،
سطح  و حتي زيستي در اجتماعي -رفتن سن ازدواج، جداي از اين كه اثرات منفي جبران ناپذيري را از لحاظ رواني  بنابراين باال

يعنــي  هاي فراواني خواهد داشت؛ارتباط با كار ويژة مذكور نيز آثار و آسيب سطح جامعه و در گذارد، درخود برجاي مي فردي از
هــا سازي و نهادينه نمودن آن ها و الگوهاي فرهنگي، ديگر توان حفظ الگوها و هنجارهاي خانواده سست گردد؛ انگيزههرگاه پايه

  ).10:1386گردد (مجدالدين،بحران روبرو مي ي مذكور، باو انسجام و بقاي جامعه د داشترا در جريان جامعه پذيري نخواهن
 دايــپاجتمــاعي نمــود ي مســئلهيك  عنوانبهو مشكل شخصي بلكه  مسئلهك ي عنواني تجرد پسران، نه بههپديدامروزه 

بمانند  جواناني كه دوست دارند مجرد و شونديم ينينشخانهغلط اجتماعي مجبور به  يهاسنت خاطراست. جواناني كه به  كرده
مشــكل  يــك صــورتبهرا جوانــان تجــرد ي پديــده همــه وهمه  ،كننديمجواناني كه تا سنين باال با پدر و مادر خويش زندگي و 

دارد مــردان بــراي اســتقالل ارزش ) بيــان مــي1982گيليگان (). همچنان كه 10:1387(اسكندري چراتي، ورده استآعمومي در
ها در مقايســه بــا زنــان بنابراين، ممكن است آن اند و اعتقاد دارند كه نياز به ديگري براي كاهش انزوا يك صفت زنانه است؛ائلق

) اعتقــاد 1991ليبــرمن ( ). همچنــين75 ـ 70 : ص1973به نقل از ويس،  2003اسپيرا، (تري باشند مجرد، مردان مجرد ساكت
عنوان يــك مشــكل فــردي توان بهبنابراين، انزواي اجتماعي را نمي شود؛باعث درد و رنج مي ي جنسيدارد كه انزوا و عدم رابطه

شود و تمام جامعه را دربــر اي اجتماعي است. نخست اينكه تأثيرات آن محدود به زندگي شخصي افراد نميدانست و قطعاً مسئله
لكه داليل فرافــردي و اجتمــاعي در آن نقــش دارد (پــپالو و گيرد. دوم، انزواي اجتماعي فقط ريشه در عوامل فردي نداشته بمي

عنوان انزواي دروني تجربه رود اما وقتي بههاي تشخيصي فراتر ميچلبي معتقد است كه انزوا از دسته بندي ).107:1982پرلمان،
تواننــد بيهــودگي و رنــد ميهايي كه ظاهراً روابــط نزديكــي داشود عميقاً دردناك است، هم افرادي كه مجرد هستند و هم آنمي

نگــاه بــه خــانواده و بــا ايــن  ).22:1383گــذارد (چلبــي، ها را به طــرز دردنــاكي تنهــا بــاقي مياي را تجربه نمايند كه آنپوچي
 ايهســتهدر بعــد  هــم آننهاد خــانواده  در نوع ساختار و كاركرد توانمي... را  ، تجرد پسران واز قبيل شناسي تحوالت آنآسيب
(كــاظمي  روبــرو شــده اســت ايعمــدهتحــوالت  كه ميانگين سن ازدواج در ايران با دهدميآمارهاي موجود نشان و  ح نمودتشري
  .)106:1384پور،
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عنوان مردماني داراي صفات قناعــت از طرفي در برداشت ذهني متداول در فرهنگ جامعة ايران، ساكنان يزد از ديرباز به
اما برخي، اين خصوصيات را نوعي تالش گروهي و در عين حال فــردي بــراي  شوند؛قلمداد ميانداز جو و اهل پسپيشگي، صرفه

: گلشــن يــزدي 1376: مســرت 1371انــد (افشــار انطباق با محيط خاص طبيعي و شرايط دشوار زندگي در كوير منسوب كــرده
شمگير قومي، زباني و مذهبي اســت و از ). از طرفي ديگر، يزد شهري است كه جمعيت آن نسبتاً همگون و فاقد تنوعات چ1384

: 1387شوازي و عسگري ندوشن شود (عباسينظر بسياري از عناصر فرهنگي، در زمرة شهرهاي سنتي و مذهبي ايران قلمداد مي
اما مجرد ماندن در نظر مردم متمدن و پيشــرفته، نــوعي ننــگ  ).2006 1: ترمين1388شوازي و صادقي عسگري ندوشن، عباسي

) در نظــام زيســت غربــيي گردد كه تــأثيرات مدرنيتــه (شــيوهبلكه گاه ماية آزادي و ترقي و پيشرفت بيشتر فرد تلقي مينبوده 
 بنابراين امروزه مجرد ماندن براي پسران شهر يزد، تنها تا مــدت معينــي خانواده، بخصوص در اين شهر هم نمود پيدا كرده است.

باشد و از طرفي، پيامدهاي اين عدم پذيرش اجتماعي باالتر از ايــن ســن معــين د ميي يزسال) قابل پذيرش مردم و جامعه 35(
براي پسران، كاهش تعامالت اجتماعي، افزايش انزواي اجتمــاعي، كــاهش منزلــت خــانوادگي و خويشــاوندي، افــزايش انحرافــات 

ر، يك فرد، با مجرد ماندن در معرض خطر و از طرف ديگ سال را به دنبال خواهد داشت؛ 35اخالقي، كاهش انگيزه، پسران باالي 
هاي فردي و اجتماعي قرار خواهد گرفت: و نبايد از نظر دور داشت كه پديدة تجــرد پســران و در ادامــه بــروز ابتال به انواع آسيب

هــايي در انيطور طبيعي شاهد وجود نابســامتجرد قطعي باعث اختالل در كاركرد طبيعي نهاد خانواده شده و به دنبال اين امر به
هايي چون شيوع انواع فسادهاي اجتماعي، خيانت، بحران ميل جنسي، فرار دختــران و پســران از سطح جامعه هستيم، نابساماني

، تبعــات پژوهش حاضرگيري بهتر در آنيم براي نتيجهبر و بروز پديدة تجرد قطعي، لذا با توجه به مسائلي كه ذكر گرديد خانه و...
  يزد مقايسه كنيم. سال را با پسران متأهل شهر 35پسران باالتر از  جردت شناسيو آسيب 

  
  ي پژوهشپيشينه

شود و يا به عواملي سنجي پيرامون معيارهاي ازدواج مربوط ميگرفته، يا بيشتر به نگرشمطالعاتي كه قبالً انجام
تبعات تأخير در سن ازدواج (تجرد) متمركز شده  نوعي بهشوند. ولي تحقيقي كه بهپردازد كه سبب تأخير در سن ازدواج ميمي

  پردازيم.اند ميطور پراكنده به اين مسئله نظر داشتهبنابراين ما در اينجا به تحقيقاتي كه به باشد وجود ندارد؛
 سن ازدواج با گرايش به رفتارهاي فردگرايانه، خير درأكه تخود به اين نتيجه رسيد  پژوهشدر ) 1387فرهمند بيگي ( 
 .داردداري وجود معني ةاقتصادي و سياسي رابط اجتماعي، خانوادگي، هايموقعيتاجتماعي در  دوراهيو  انتخاب، جنسيت
ايده آل براي انتخاب  بلوغ فكري و عاطفي و استقالل اقتصادي را شرط كهخود به اين نتيجه رسيد  پژوهش) در 1373شهابي (

اقتصادي، گرايش به آموزش سطح باال، تغيير  كند كه آموزش جديد، بيكاري، توسعةگيرند. شهابي استدالل ميهمسر در نظر مي
اي، محدوديت كاركردهاي خانواده و خويشاوندي ازجمله داليل باال رفتن سن ازدواج ي گسترده به خانوادة هستههدر خانواد

 باشند.مي

 اســاس بــرميانگين سن ازدواج مردان كشور  كهخود به اين نتيجه رسيدند  پژوهشدر  )1385( كاظمي پور و توده فالح
مــورد  هاياســتان ســال بــوده و 7/21سال و ميانگين سن ازدواج زنان كشور برابر بــا  1/26برابر با 1385سال  ثبتي در هايداده

ميزان اشــتغال  اد كه ميزان شهرنشيني،اين پژوهش نشان د از الگوي سني ازدواج متمايزي نسبت به يكديگر برخوردارند. مطالعه
ـــراي مـــردان اســـت كننـــدهتعيينو نســـبت اشـــتغال در بخـــش صـــنعت از عوامـــل  ـــانگين ســـن ازدواج ب ـــزايش مي    .اف

وضــعيت  تحصــيالت و ميزانبين وضعيت شغلي،  داريمعنيارتباط در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه ) 1387زاده (حسين
  .خير در سن ازدواج جوانان وجود داردأخانواده با تمسكن جوانان و ميزان درآمد 

بــاال بــودن انتظــارات و  بين متغيرهاي ادامه تحصيل،) در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه 1387( اسكندري چراتي
خير در ســن أنداشتن شغل مناسب، فقر خانواده، موقعيت اجتماعي خانواده و وضع ظــاهري بــا تــ گيري در انتخاب همسر،سخت

درصــد  85در بــيش از در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كــه ) 1383محموديان ( .وجود دارد دارية معنيازدواج جوانان رابط
 ،ســن ن بــا. ميانگين تفاوت سني زوجــيباشدميبه نفع مردان (سن باالتر شوهران نسبت به زنان)  زوجينتفاوت سني  ،هاازدواج

                                                            
١- Tremayne. 
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ميزان تحصيالت مردان، باسوادي زنان و تفاوت تحصيلي زوجين (به نفع مردان) ارتباط مستقيم دارد. درصد مــردان  شهرنشيني،
ســاله،  54-50 مــرد هيچ كهدر حالي درصد بوده است.  16ساله در حدود  24-20از خود در گروه سني  تربزرگداراي همسران 

  دهد.ميمعكوسي با تفاوت سن زوجين نشان  ةاز خانه رابط بيروندر  فعاليت زنان و ؛از خود نداشته است تربزرگ همسري
سكونت در  محل قوميت، تحصيالت، سواد، بين سن ازدواج،در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه ) 1384كاظمي پور (

يت (عدم تناسب بــين وجود دارد. همچنين ساختمان سني جمعه پايگاه اقتصادي اجتماعي افراد رابط طور كليبهشهر و روستا و 
) در پــژوهش 1383چلبــي و اميــر كــافي ( .بر تغييرات سن ازدواج در ايران است تأثيرگذار) از عوامل نكردهازدواج زنان و مردان 

ســطح ســاختي و اعتمــاد،  اجتماعي منطقه و ثبات ســاكنان در -خود به اين نتيجه رسيدند كه متغيرهاي سطح توسعة اقتصادي
داري بــر روابــط اجتمــاعي دارنــد. همچنــين ســطح روابــط سطح فردي اثرات مؤثر و معنــي ها درها و هويتگروهامنيت و تعدد 

  دهد.احساس تنهايي و احساس عجز نشان مي اي برنوبة خود تأثير مؤثر و كاهندهاجتماعي به
الت جنسي و اقتصاد در زنــدگي اي بين ازدواج، تماي) در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه روابط پيچيده2012فرام (

) در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كــه مــردان مجــرد اغلــب 2000(جوانان و نوجوانان آن منطقه، وجود دارد. دبراواندروورت 
مــردان، نيازهــاي عــاطفي خــود را اغلــب در ارتبــاط بــا  شوند چرا كهنسبت به زنان مجرد، به انزواي اجتماعي بيشتري دچار مي

صورت مجرد ماندن، احساس كمبود و انزواي بيشتري  شان، درو به دليل كم بودن استعداد كالمي و ارتباطي شانيشركاي جنس
  كنند.ولي زنان اين نياز را در ارتباط با شبكة اجتماعي دوستان و آشنايان خود تأمين مي را تجربه خواهند كرد؛

 تــرينمهم يكــي از ثر هستند،ؤل متعددي بر زمان ازدواج معوامدر پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه  )1944( هيوول
 عوامــل ديگــر، . ازباشدمي. دومين عامل اشتغال دهدميازدواج همبستگي نشان  در خيرأكه با ت بودتحصيالت عالي  ثر،ؤعوامل م

. عامل ديگــر شودمي شيبه نام عدم تعادل جنسي در هنگام ازدواج نا ايپديدهدشواري دسترسي به زوج مناسب است كه در اثر 
  باشد.ميميزان آزادي در انتخاب همسر 

	چارچوب نظري پژوهش

 دهــديمــساماني اجتماعي به تحليل مسائل اجتماعي پرداخته است، از نظر مرتون ازدواج زمــاني رخ مرتون در تئوري بي
را مشخص نمايد تا جامعه در حالتي متعادل و منسجم حفــظ  هاآن ي وصول بههاراهكه جامعه بتواند اهداف مشخص فرهنگي و 

ســاختار جامعــه،  در تــريكلــ طوربــهشود و تداوم يابد. بر اساس اين رهيافت، هرگاه وسايل و اهداف در يك گروه اجتماعي و يــا 
باشــند آن جامعــه دچــار  هر دو عقالني ـ حقــوقي هر دو، كنش وسايل و اهداف سنتي را دنبال نمايند و يا مثالًهماهنگ باشند، 

عقالني باشــد ديگــر بــا يــك جامعــه  هاآنمشكل نخواهد بود ولي چنانچه اهداف ارزشي و يا عاطفي باشند ولي وسيله وصول به 
 توانــديمــجمله تجرد نيز  ) و همين امر درباره بسياري از موضوعات من76:1382هماهنگ روبرو نخواهيم بود (تنهايي، متعادل و

، شوديميك هدف ارزشي، عاطفي و يا حتي سنتي مطرح  عنوانبهي ما ازدواج كنوني جامعه در شرايط كه يحالدر  .افتديباتفاق 
ي در جامعه كنوني ايــران و بخصــوص سامانيبعقالني است، اين امر منجر به آشفتگي و  كامالًو امكانات رسيدن به آن  هاراهولي 

ي تجرد پسران نيز مسئلهكه  يطوربهد گشته كه خود آثار بسيار زيانباري را به دنبال دارد. سال شهر يز 35تجرد پسران باالتر از 
  حاصل اين عدم هماهنگي است.
و  هاراه ي و ناهنجاري در ساخت اجتماعي خواهيم بود كه هماهنگي ميانسامانيبما زماني شاهد  مرتون معتقد است كه

اذعان  توانيمبنابراين بر اساس ديدگاه مرتون ؛ اهداف از بين برود و چنانچه اين هماهنگي حاصل نشود جامعه ناسالم خواهد بود
و وسايل مورد نياز در جهت نيل به آن هماهنگ  هاراهاهداف تعيين شده جامعه با  يكي از عنوانبهكرد كه پديدة اجتماعي تجرد 

حاصل آن  كه كنديمي سامانيبي نيل به آن بر اساس ديدگاه مرتون، جامعه را دچار هاراهن اهداف و نيست. چنين گسستي ميا
  .باشديمانحرافات اجتماعي و اخالقي  و هابيآسو بروز بسياري از  روكجآمدن افراد  به وجود

 ر، اخــتالل و نابســاماني ديهنجاريبصورت بروز ي، آثار آن را بهصنعتبه  سنتياز  ضمن اشاره به انتقال انسجام ،دوركيم
، شوديوجدان جمعي ضعيف م ي صنعتيهبا گذر به جامع دوركيم يدهي. به عقكندياجتماعي بررسي م يهاروابط، قواعد و ارزش
-به موازاتي كه قواعد و مقررات ضعيف مــي ؛ وگردديها شايع مقواعد و ارزش و اختالل و نابساماني در ابدييفرديت افراد رشد م

هايي از جمله، مســائل روحــي و روانــي، كــاهش دهند فرد دچار آسيبهاي رفتاري، قدرت خود را از دست ميشوند و مهاركننده
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 تعامالت اجتماعي، افزايش انزواي اجتماعي، كاهش منزلت خانوادگي و خويشاوندي، افزايش انحرافات اخالقــي و كــاهش انگيــزه
از ديدگاه دوركيم چنان سن ازدواج باال رفته كه عمالً ازدواج در سن بــاال  بنابراين گيرد؛اي به نام تجرد شكل ميشود و پديدهمي

 را پشــت ســر يادوركــيم خــانواده تحــوالت عمــدهدر جامعه در حال تبديل شدن به يك امر عادي و بهنجار شده است. از نظر 

اجتماعي كه عوامل اجتماعي آن  باشد، بلكه نهادي است والدين بنا شده لهيوسيعي نيست كه بهخانواده گروه طبو  گذاشته است
 كندمي يك عامل اجتماعي ديگر تبيين لهيوساين است كه هر عمل اجتماعي را به ردوركيم بة قاعد بنابراين ؛اندرا به وجود آورده

  ).120:1386(آزاد ارمكي،
پذيرد. توسعه و نوسازي در دنياي جديد با تغيير ســريع خانواده از عوامل مختلفي تأثير ميسن ازدواج و تشكيل بنابراين 

هــاي شرايط اقتصادي و اجتماعي افراد، تغييــر در زمــان ازدواج و تــأخير آن را موجــب شــده اســت. فروپاشــي نظام و قابل توجه
ترشــدن تقســيم كــار اجتمــاعي، ورزي ســنتي، پيچيدهاقتصاد كشا جايبهخانوادگي گسترده، جايگزيني اقتصاد تجاري و صنعتي 

هاي اقتصادي و اجتماعي خارج از خانــه، عــواملي هســتند كــه در تر زنان در فعاليتگسترش تحصيالت همگاني و مشاركت بيش
خدمت  ،باالتر تحصيالت كارشناسان اجتماعي، عواملي چون تمايل دختران به). 48: 1383 ،تأخير ازدواج نقش دارند (محموديان

اينكــه نگــرش بــه توجــه بــه  دانند. باسربازي براي پسران و تغيير الگوي زندگي مشترك را از داليل تأخير در ازدواج و تجرد مي
توجه به عوامل  با اين رو شود. از كامالً بومي بررسي صورتبههاي گوناگون متفاوت است، بايد موضوع ازدواج در جوامع و فرهنگ

هاي جمعيتــي از جملــه جنگ و سياست انقالب، ،مانندهعواملي  كه شناختي نبايد از نظر دور شودجمعيت فرهنگي، اجتماعي و
  .است بوده ايرانعوامل تأثيرگذار بر روند ازدواج در 

امكان  اگرچه افراد، كنديمتمركز م ساختارها، ةليوسيري رفتارهاي فردي بهگكلتوجه ما را به چگونگي شة پارسونز نظري
 خــرده نظــام فرهنگــي، نز چهــارو. در مــدل پارســشــونديها از طريق ساختارها شكل داده مانتخاب اما براي عمل دارند، خابانت

تــداوم  حفــظ و دار كــاركردهستند و به ترتيب عهده كه در ارتباط با يكديگر وجود دارداقتصادي و اجتماعي نظام يافته  سياسي،
 انتزاعــي بــوده و در . البته اين مــدلباشنديمحيطي، ايجاد يگانگي و انسجام اجتماعي م شرايطانطباق با  نيل به اهداف، الگوها،

چهــار كــاركرد را  ايــن تــوانيمــ كوچك قابليت تعميم دارد و در هر خرده نظــام نيــز يهاهمه سطوح كالن و ميانه و حتي گروه
ي اجــزاء و عناصــر از انجــام همــه كهگفت  توانيمونز . بدين ترتيب بر اساس نظرية پارس)39:1378 ،اورعيجستجو كرد (صديق

اي كــاركرد گونــهكاركردي برخوردار نيستند و در نتيجه عناصر و فرهنگ ازدواج، كارايي خود را از دست داده و ساختارها نيــز به
فرضــي كــه در مــورد  كلي، بحث اصلي پارسونز در تبيين انحرافات اجتماعي بر مبنــاي پــيش طور. بهدهديمدارند كه تجرد رخ 

كاركردهاي مناسب هر يك از اين  چهارگانه: فرهنگ، اجتماع، شخصيت و اقتصاد مطرح كرده، شكل گرفته است. هاينظامخرده 
كننده جامعه و همچنين عامل بقاء و پايداري نظام اجتماعي اســت. عامل كنترل هاآنو ارتباط و كنش متقابل بين  هانظامخرده 

، حيات جامعه را تهديد كرده و زمينه را براي رفتار انحرافي فــراهم هانظامدر هر يك از خرده  سازمانيبيعادل و در مقابل، عدم ت
پذيري، الگوهاي رفتاري اجتماعي، عوامل اجرايي و ابزارهاي جامعه هايسازمان. از نگاه جامعه شناسي پارسونز، نهادها و سازدمي

خانواده، مدرسه و وســايل نظير پذيري كارگزار جامعه هايسازمان در افراد هستند. در صورتي كه نهادها و هاآنو دروني ساختن 
مد آن، شيوع رفتــار انحرافــي در جامعــه ااجتماعي شده و پي سازمانيبيالزم را نداشته باشند، جامعه دچار  كاراييارتباط جمعي 

ار انحرافي را در ساخت نظام اجتماعي جست و جو كرده و بر نقــش نهادهــاي پارسونز علل رفت ت:گف توانمياست. در يك جمله 
  .)55-54: 1387اجتماعي تأكيد كرده است (احمدي، 

 ريناپــذي اجتنــاب آمده در خــانواده، نتيجــه به وجودي هايدگرگون، تئوري همگرايي مدرنيزاسيون ويليام گود بر اساس 
ي ســاختاري در هايدگرگونزماني كه  ويليام گودعقيدة  باشند. بهيمي ايدئولوژيكي هايدگرگوني ساختاري جامعه و هايدگرگون

 ،دهــديمــي ايدئولوژيكي نيز در سطح كــالن رخ هايدگرگوننشيني و ...) و  شهر شدن، يي مانند صنعتيهايدگرگونسطح كالن (
 .)17:1376كــالن انطبــاق دهنــد (اعــزازي،  ي سطحاهيدگرگونبايد خود را با اين  اجباراًي سطوح خرد (خانواده) نيز هاسازمان

تــرين گيرد. از بين مهمبا تأثيرگذاري بر زمان ازدواج صورت مي، مدرنيزاسيون در سطح فردي و اجتماعي، طبق تئوري همگرايي
اشــتغال هاي شــغلي، و فعاليت هاي تحصيلي، تغييرات وسيع در نيروي كارتوان به گسترش فرصتهاي مدرنيزاسيون ميشاخص

هاي زنــدگي متفــاوت و نيــز ، به دليل شــيوهكنندميافرادي كه در مناطق شهري زندگي بنابراين،  ؛زنان و شهرنشيني اشاره كرد
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بنــابراين  )؛43:1383محموديــان، (گيــرد صــورت مــي تــأخير تر نسبت به مناطق روستايي ازدواجشان باكنترل اجتماعي ضعيف
وجود داشته و اين تئوري و تجرد بين فرآيند مدرنيته  در تئوري ويليام گود قرابت و در واقع همگرايي شدگونه كه مالحظه همان

جوانان كــه خــود معلــول  يهاها و نگرشبه وجود آمده در ارزش يهايدگرگون يبه وجود آمده در سن ازدواج را نتيجه تغييرات
  .دانديمدرنيسم است م

 ةبه عقيد .)107:1380(توسلي، سازد جامعه فرد را از ماهيت خود تهي شوديوجب مفرديت ممعتقد است كه توكويل دو
تــا از ديگــران جــدا شــود.  كوشــدياش مخانواده همراهبه فردگراست كه در آن هركس  يادموكراتيك، جامعه ةتوكويل، جامعدو

استبداد  رايدارد، زرا جوامع استبدادي خصوصيات مشترك با انزوا و گوشه گيري مختص  جالب است كه اين جامعه فردگرا برخي
دموكراتيك محكوم به استبداد است زيرا در  مايل است افراد را از يكديگر جدا كند؛ اما نبايد نتيجه گرفت كه جامعه فردگرا و نيز

؛ بنــابراين )27:1363 (آرون، كننــديغلتيدن آن به سمت نظام فاسد استبداد جلوگيري م اين جامعه نهادهايي وجود دارند كه از
افراد بيشتر باشد به همان اندازه افراد از ازدواج  كه هرچقدر احساس فردگرايي در دهديتئوري فردگرايي اين رابطه را به دست م

 ).117:1380(توسلي،  كندياجتماعي نمود پيدا م ةعنوان يك مسئلبهتجرد پسران گريزان بوده و 

اي را بــا مشــكل جــدي مواجــه هاي اجتماعي كه هــر جامعــهترين آفتي از مهميك، گيدنز آنتوني تئوري نوگرايياز نظر 
و  اعتمادي و دورويي در روابــط اجتمــاعيگسترش بي ت.اعتمادي اسبي اصطالحبهسازد، فقدان اعتماد ميان اعضاي جامعه يا مي

ز تســري يافتــه و اساســاً كيفيــت ارتبــاط بــا مناسبات انساني ني وافزايش انواع انحرافات اخالقي در سطح جامعه به نهاد خانواده 
عطــف و حســاس ايــن مســئله در ازدواج و وصــلت بــا  يكه نقطه). 144: 1388گيدنز،(ديگران را دچار شك و تزلزل كرده است 

 رود و افــراد،بديهي است هر قدر اعتماد ميان افراد جامعه بيشتر باشــد، ريســك ازدواج بــاالتر مــي. دهدديگري خود را نشان مي
به بيان ديگر، تغييري كه در جامعه مدرن اتفاق افتاده، باعــث شــده اســت برخــي از  .كنندمي تر از پيش اقدام به اين كارمحتاط
 فرزنــدهاي فــاميلي، چندهمســري، قابليــت هاي ازدواج در جامعه سنتي، مانند نوع انتخاب همسر و دخالت در آن، ازدواجويژگي
كــاهش  در واقع به عقيده گيــدنز، .اصله سني زن و مرد، پديده تجرد قطعي و ... نيز تغيير كنند، پايين بودن سن ازدواج، فآوري

هــاي تر همسر، بــه رســميت شــناخته شــدن حقــوق زنــان و خــانواده، كــاهش ازدواجهاي خويشاوندي، انتخاب آزادانهنفوذ گروه
 .اتفاق افتاده است هاكه در خانواده است ايعمدهخانوادگي، آزادي جنسي و توجه به حقوق كودكان، از جمله تغييرات 

گيري روابط بين جنسي مانند ازدواج و ســاير روابــط اين است كه احتمال شكل 2ي جمعيتي ـ فرصتگزاره اصلي نظريه
 عاشقانه عمدتاً تحت تعيين تعداد اعضاي جنس مخالف قرار دارد. اگر رفتار جنسي مردان در نظر گرفته شود، ادعاي اصــلي ايــن

موازات افزايش تعداد زنــان در نظريه آن است كه احتمال ورود به روابط جنسي زود و زياد با شركاي جنسي مختلف و متعدد، به
سال، متغيرهاي  35). براي بررسي آسيب شناسي تجرد پسران باالتر از 377: 2010، 3يابد (ساتدسترس براي مردان افزايش مي

  ده و مورد استفاده قرار گرفته است.هاي مطروحه اخذ شاساسي از نظريه
  فرضيات پژوهش

  گروه تجرد خودخواسته و ناخواسته تفاوت وجود دارد. نزد دو ـ بين كاهش تعامالت اجتماعي
بين ابعاد كاهش تعامالت اجتماعي (تعامل با اعضاي خانواده، تعامل با دوستان، تعامل با آشنايان و خويشاوندان وتعامل با  - 

 گروه تجرد خودخواسته و ناخواسته تفاوت وجود دارد. دونزد  ديگران)

  گروه تجرد خودخواسته و ناخواسته تفاوت وجود دارد. ـ بين افزايش انزواي اجتماعي نزد دو
  گروه تجرد خودخواسته و ناخواسته تفاوت وجود دارد. ـ بين كاهش منزلت خانوادگي و خويشاوندي نزد دو

گروه تجرد خودخواسته و  گي و خويشاوندي (احترام و نفوذ، ارزش و اهميت تجرد فرد) نزد دوبين ابعاد كاهش منزلت خانواد - 
  ناخواسته تفاوت وجود دارد.

  گروه تجرد خودخواسته و ناخواسته تفاوت وجود دارد. ـ بين افزايش انحرافات اخالقي نزد دو
  وجود دارد.گروه تجرد خودخواسته و ناخواسته تفاوت  ـ بين كاهش انگيزه نزد دو

                                                            
٢  -  Demographic – opportunity theory. 
٣- South. 
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  روش تحقيق

در شهر يزد و با استفاده از پرسشــنامه  1393، اين تحقيق در سال ي بر تكنيك پيمايشي استنروش تحقيق كمي و مبت
از افراد مجرد شهر يزد تشكيل دادند. حجم نمونــه بــا  سال 45 ـ 35اجرا گرديد. جامعه آماري اين پژوهش را گروه سني پسران 

ـــاد، شـــهداي كنســـوليه، باشـــد كـــه در ميـــداننفـــر مـــي 150ران اســـتفاده از فرمـــول كـــوك   هـــاي، شـــهداي محمودآب
الزمان، خاتمي، طائيه، ماركار، نيايش، توحيد، نماز، شهدار محراب، پناه، شهدا، شهيد مصطفي خميني، اميرچقماق، صاحبسلطان

نعــل ( آموز، سيدحســن نصــراهللا، فرهنــگآهن، دانشاهباغ ملي)، باهنر، ر( اطلسي)، كاج، رياضي يزدي، آزادي( مادر، ابوذر، جانباز
ع)، امام حسين، ابوالفضل، امام موسي صــدر، حــر، واليــت و ... بــه ( اسبي)، عالم، يزد بافق، انقالب، آرمان، باهنر، همافر، امام علي

صــول تنظــيم پرسشــنامه، ها در شهر يزد پر شدند. در مورد اعتبار ابزار تحقيق، ضــمن رعايــت امدت بيست و سه روز پرسشنامه
ها از نظر داوران متخصص مورد تأييد قرار گرفت. پايايي پرسشنامه بر اساس مطالعــه مقــدماتي و از طريــق آلفــاي اعتبار شاخص

هاي موجــود هاي گردآوري شده به كمك آمارهصورت سازه تهيه شده بودند، محاسبه گرديد. دادهكرونباخ براي متغيرهايي كه به
  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. SPSSر افزادر نرم

  تعريف مفاهيم و متغيرهاي پژوهش
تجرد خود خواسته كد  كه به باشددر پژوهش حاضر متغير وابسته: وضعيت تجرد است كه سطح سنجش آن اسمي مي

خواسته و با توجه سنجش شرايط ) داده شده است. منظور از وضعيت تجرد اين است كه آيا فرد 1) و به تجرد ناخواسته كد (0(
موجود از روي اختيار و ميل خود تجرد را برگزيده يا اينكه قصد ازدواج داشته ولي به داليل متعدد امكان ازدواج فراهم نشده 

  است.
هاي مستقل: كاهش تعامالت اجتماعي، ابعاد كاهش تعامالت اجتماعي، افزايش انــزواي اجتمــاعي، كــاهش منزلــت متغير

عنــوان  ي و خويشاوندي، ابعاد كاهش منزلت خانوادگي و خويشاوندي، افزايش انحرافات اخالقــي و كــاهش انگيــزه را بــهخانوادگ
  اند.هاي مستقل مدنظر قرار گرفتهمتغير

خواسته (به انتخاب خود تواند به دو دستة خودهمسري را تجرد گويند كه برحسب علل و عوامل آن مياصوالً حالت بي
شود خواسته (خارج از ارادة شخص و برحسب علل و عوامل محيطي، فرهنگي و جسماني و رواني فرد) تقسيم ميشخص) و نا

گذارند و مي هاي سني خاصي را پشت سرشود كه پسر يا دختر ردهبه وضعيتي تجرد قطعي گفته مي ).6:1393زاده،(حسين
گيرد كه هرگز ازدواج نكرده و افرادي را در بر مي ،تجرد قطعي ،شناسيدر مفاهيم جامعه. دهندامكان ازدواج را از دست مي

   ).29: 1375ساروخاني،( اميدي هم به ازدواج نداشته باشند
باشــد كــه از چهــار بعــد گويه در طيف ليكرت (از كامالً موافق تا كامالً مخالف) مــي 16كاهش تعامالت اجتماعي، داراي 

-دست آمده است، رابطه به 8/69گويه و مقدار آلفاي كرونباخ آن  6اعضاء خانواده داراي ي تعامل با تشكيل شده است. بعد رابطه

گويــه و مقــدار آلفــاي  3ي تعامل با آشنايان و خويشــاوندان ، رابطه4/73گويه و مقدار آلفاي كرونباخ آن  3ي تعامل با دوستان 
  دست آمده است. به 2/67اي كرونباخ آن گويه كه مقدار آلف 4ي تعامل با ديگران و رابطه 6/72كرونباخ آن 

باشد. مقدار آلفاي كرونبــاخ گويه در طيف ليكرت (از كامالً موافق تا كامالً مخالف) مي 10افزايش انزواي اجتماعي، داراي 
  باشد.مي 1/73دست آمده  به

باشــد كــه امالً مخــالف) مــيگويه در طيف ليكرت (از كامالً موافق تا ك 11كاهش منزلت خانوادگي و خويشاوندي، داراي 
دســت آمــده اســت و بعــد ارزش و  بــه 7/72گويه كه مقدار آلفاي كرونباخ آن  7شامل دو بعد است كه بعد احترام و نفوذ داراي 

  دست آمده است. به 5/83گويه تشكيل شده است كه مقدار آلفاي كرونباخ آن  4اهميت تجرد از 
باشــد كــه مقــدار آلفــاي طيف ليكرت (از كامالً موافق تا كــامالً مخــالف) مــي گويه در 9افزايش انحرافات اخالقي، داراي 

  دست آمده است. به 1/84كرونباخ آن 
كــه مقــدار آلفــاي كرونبــاخ آن  باشــدگويه در طيف ليكرت (از كامالً موافق تا كامالً مخالف) مي 10 كاهش انگيزه، داراي

  دست آمده است. به 1/64
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  هايافته

  هاتوصيف داده
دهنــدگان تجــرد درصــد از پاســخ 3/47ي آن اســت كــه وضــعيت تجــرد دهنــدههاي توصيفي اين پــژوهش نشــانيافته

 36و 35باشند. بيشترين فراواني مجردان خودخواسته در سنين دهندگان تجرد ناخواسته ميدرصد از پاسخ 7/52خودخواسته و 
باشد و كمترين مي 37تا  35راواني مجردان ناخواسته در سنين باشد. همچنين بيشترين فسال مي 45تا  40سال و كمترين آن 

درصــد نيــز غيرشــاغل  8/2درصد شــاغل و  2/97 باشد. در بين مجردان خود خواستهسال مي 43و  41فراواني مربوط به سنين 
تحصيالت زيــرديپلم  در بين كساني كه باشند.درصد غيرشاغل مي 6/7درصد شاغل و  4/92باشند. در بين تجردان ناخواسته، مي

 1/21درصد مجرد ناخواسته هستند. در بين كساني كه تحصــيالت ديــپلم دارنــد  21/15درصد تجرد خودخواسته و  9/16دارند 
درصــد مجــرد  4/32درصد مجرد ناخواسته هستند. كســاني كــه تحصــيالت فــوق ديــپلم دارنــد  38درصد مجرد خودخواسته و 

درصد مجرد خودخواســته  5/22باشند. در بين كساني كه تحصيالت ليسانس دارند ه ميدرصد مجرد ناخواست 9/8خودخواسته و 
مجــرد  هاآندرصد از  7درصد مجرد ناخواسته هستند همچنين در بين كساني كه تحصيالت فوق ليسانس و باالتر دارند  8/27و 

درصد از كســاني كــه  7درصد رهني و  13درصد شخصي،  51باشند. نوع مسكن درصد مجرد ناخواسته مي 1/10خودخواسته و 
درصــد  16درصــد شخصــي،  60كنند. همچنين نــوع مســكن تجرد خودخواسته دارند در كنار خانواده و بستگان خود زندگي مي

در بــين  كنند. بر اساس درآمد نيزدرصد از كساني كه تجرد ناخواسته دارند در كنار خانواده و بستگان خود زندگي مي 3رهني و 
درصد نيز تجــرد خودخواســته  7/62درصد داراي تجرد ناخواسته و  3/37هزار تومان دارند  صدهفته درآمدي كمتر از كساني ك

درصــد مجــرد  1/37هزار تا يك ميليــون و چهارصــد هــزار تومــان دارنــد،  صدهفتباشند. همچنين كساني كه درآمدي بين مي
كساني كه درآمدي بين يك ميليون و چهارصد تا دو ميليــون و صــد  باشند. در بيندرصد مجرد خودخواسته مي 9/62ناخواسته 

ي بــاالتر درآمدباشند. درنهايت كساني كه درصد مجردان خود خواسته مي 8/63درصد مجرد ناخواسته و  2/36هزار تومان دارند 
  باشند.سته ميدرصد مجردان خود خوا 8/59درصد مجرد ناخواسته و  2/40از دو ميليون و صد هزار تومان دارند، 

  هادادهتجزيه و تحليل 
ـ يكي از فرضيات پژوهش اين است كه بين كاهش تعامالت اجتماعي نزد دو گروه تجرد خودخواسته و تجرد ناخواسته تفاوت 

و براي  043/2استفاده شد. ميانگين به دست آمده براي مجردان خودخواسته  Tوجود دارد. براي آزمون اين فرضيه از آزمون 
  ) 000/0و سطح معناداري به دست آمده ( Tدست آمده، با توجه به مقدار  به 018/2دان ناخواسته مجر
  توان گفت كه تفاوت معناداري بين كاهش تعامالت اجتماعي و تجرد افراد وجود دارد.مي

  بين كاهش تعامالت اجتماعي و تجرد T: آزمون 1جدول 
  t f  Sig  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  متغير

  - 427/0  5961/0  0432/2  71  خودخواسته
 - 431/0  7195/0  0186/2  79  ناخواسته  000/0  551/5

يكي از فرضيات اين پژوهش اين است كه بين ابعاد كاهش تعامالت اجتماعي (تعامل با اعضاي خانواده، تعامل با دوستان،  - 
  تجرد خودخواسته و ناخواسته تفاوت وجود دارد.تعامل با آشنايان و خويشاوندان وتعامل با ديگران) نزد دو گروه 

  ابعاد كاهش تعامالت اجتماعي و تجرد T: آزمون 2جدول
  t  f Sig  انحراف معيار  ميانگين  تعداد تجرد  متغير

تعامل با اعضاي 
  خانواده

  046/0  060/4  - 445/0  6209/0  014/2  71  خود خواسته
  - 449/0  7322/0  063/2  79  ناخواسته

  دوستانتعامل با 
  014/0  211/6  - 662/0  5961/0  042/2  71 خود خواسته
  - 669/0  7158/0  113/2  79  ناخواسته

  032/0  685/4  - 057/0  5161/0  070/2  71 خود خواستهتعامل با آشنايان 
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  - 058/0  6557/0  075/2  79  ناخواسته  و خويشاوندان

  تعامل با ديگران
  003/0  824/8  - 742/0  4704/0  084/2  71 خود خواسته
  - 753/0  6220/0  152/2  79  ناخواسته

  
و تجرد ناخواسته  014/2استفاده شد. ميانگين به دست آمده براي تجرد خودخواسته  Tبراي آزمون اين فرضيه از آزمون 

معناداري در تعامل توان گفت كه تفاوت ) مي046/0و سطح معناداري به دست آمده (t به دست آمده، با توجه به مقدار  063/2
و  042/2با اعضاي خانواده نزد مجردان خودخواسته و ناخواسته وجود دارد؛  ميانگين به دست آمده براي تجرد خودخواسته 

توان گفت كه تفاوت ) مي014/0و سطح معناداري به دست آمده (t به دست آمده، با توجه به مقدار  113/2تجرد ناخواسته 
دوستان نزد مجردان خودخواسته و ناخواسته وجود دارد، ميانگين به دست آمده براي تجرد خودخواسته معناداري در تعامل با 

توان گفت كه ) مي032/0و سطح معناداري به دست آمده (t به دست آمده، با توجه به مقدار  075/2و تجرد ناخواسته  070/2
ان خودخواسته و ناخواسته وجود دارد همچنين با توجه به ميانگين تفاوت معناداري در تعامل با آشنايان و خويشاوندان نزد مجرد

و سطح معناداري به t به دست آمده، با توجه به مقدار  152/2و تجرد ناخواسته  084/2به دست آمده براي تجرد خودخواسته 
 و ناخواسته وجود دارد.  توان گفت كه تفاوت معناداري در تعامل با ديگران نزد مجردان خودخواسته) مي003/0دست آمده (

ـ يكي ديگر از فرضيات پژوهش اين است كه بين افزايش انزواي اجتماعي نزد دو گروه تجرد خودخواسته و ناخواسته تفاوت 
و تجرد  056/2استفاده شد. ميانگين به دست آمده براي تجرد خودخواسته  Tوجود دارد. براي آزمون اين فرضيه از آزمون 

توان گفت كه تفاوت معناداري ) مي000/0و سطح معناداري به دست آمده (t ه دست آمده، با توجه به مقدار ب 101/2ناخواسته 
  در افزايش انزواي اجتماعي نزد مجردان خودخواسته و ناخواسته وجود دارد.

 
  افزايش انزواي اجتماعي و تجرد Tآزمون : 3جدول 

  t f  Sig  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  متغير

  - 451/0  5577/0  056/2  71  خودخواسته
 - 455/0  6523/0  101/2  79  ناخواسته 000/0  402/3

  
ـ يكي ديگر از فرضيات پژوهش اين است كه بين كاهش منزلت خانوادگي و خويشاوندي فرد نزد دو گروه تجرد خودخواسته و 

استفاده شد. ميانگين به دست آمده براي تجرد خودخواسته  Tناخواسته تفاوت وجود دارد. براي آزمون اين فرضيه از آزمون 
توان گفت كه ) مي042/0و سطح معناداري به دست آمده (t به دست آمده، با توجه به مقدار  101/2و تجرد ناخواسته  042/2

 رد.تفاوت معناداري در كاهش منزلت خانوادگي و خويشاوندي فرد نزد مجردان خودخواسته و ناخواسته وجود دا

  منزلت خانوادگي و خويشاوندي فرد و تجرد كاهش Tآزمون : 4جدول 
  t f  Sig  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  متغير

  - 576/0  5716/0  042/2  71  خودخواسته
 - 581/0  6716/0  101/2  79  ناخواسته 042/0  207/4

  
بين ابعاد كاهش منزلت خانوادگي و خويشاوندي (احترام و نفوذ، ارزش و اهميت تجرد فرد) نزد دو گروه تجرد خودخواسته و  - 

استفاده شد. ميانگين به دست آمده براي تجرد خودخواسته  Tناخواسته تفاوت وجود دارد. براي آزمون اين فرضيه از آزمون 
توان گفت كه ) مي015/0و سطح معناداري به دست آمده (t آمده، با توجه به مقدار  به دست 139/2و تجرد ناخواسته  985/1

تفاوت معناداري در احترام و نفوذ نزد مجردان خودخواسته و ناخواسته وجود دارد. همچنين ميانگين به دست آمده براي تجرد 
-) مي208/0و سطح معناداري به دست آمده (t به دست آمده، با توجه به مقدار  152/2و تجرد ناخواسته  141/2خودخواسته 



  175-187، ص 1395، فروردين 5جلد ،  10علوم انساني اسالمي، شماره 
ISSN: ٢١٤٨-٤٧١٩ 
http://www.joih.ir  
 

توان گفت كه تفاوت معناداري در ارزش و اهميت تجرد فرد نزد مجردان خودخواسته و ناخواسته وجود ندارد و فرضيه مورد نظر 
  رد شده است.

 
  منزلت خانوادگي و خويشاوندي فرد و تجرد بين ابعاد كاهش Tآزمون : 5جدول 

  t  f Sig  انحراف معيار  ميانگين  تعداد تجرد  متغير
  015/0  049/6  - 575/1  5475/0  9859/1  71  خود خواسته  احترام و نفوذ

  - 587/1  6352/0  1392/2  79  ناخواسته
ارزش و اهميت 

  تجرد فرد
  208/0  600/1  - 111/0  5681/0  1408/2  71 خود خواسته
  - 112/0  6422/0  1519/2  79  ناخواسته

  
ـ يكي ديگر از فرضيات پژوهش اين است كه بين افزايش انحرافات اخالقي نزد دو گروه تجرد خودخواسته و ناخواسته تفاوت 

و تجرد  986/1استفاده شد. ميانگين به دست آمده براي تجرد خودخواسته  Tوجود دارد. براي آزمون اين فرضيه از آزمون 
توان گفت كه تفاوت معناداري ) مي027/0و سطح معناداري به دست آمده (t مقدار به دست آمده، با توجه به  076/2ناخواسته 

  در افزايش انحرافات اخالقي نزد مجردان خودخواسته و ناخواسته وجود دارد.
   

  افزايش انحرافات اخالقي و تجرد Tآزمون : 6جدول 
  t f  Sig  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  متغير

  - 809/0  6209/0  9859/1  71  خودخواسته
 - 816/0  7298/0  0759/2  79  ناخواسته  027/0  014/5

  
يكي ديگر از فرضيات پژوهش اين است كه بين كاهش انگيزه نزد دو گروه تجرد خودخواسته و ناخواسته تفاوت وجود دارد.  - 

و تجرد ناخواسته  084/2استفاده شد. ميانگين به دست آمده براي تجرد خود خواسته  Tبراي آزمون اين فرضيه از آزمون 
توان گفت كه تفاوت معناداري در كاهش ) مي003/0و سطح معناداري به دست آمده (t به دست آمده، با توجه به مقدار  152/2

  انگيزه نزد مجردان خودخواسته و ناخواسته وجود دارد.
  

  كاهش انگيزه نزد دو گروه مجرد و متأهل T: آزمون 7جدول شماره 
  t f  Sig  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  متغير

  - 742/0  0558/0  0845/2  71  خودخواسته
 - 753/0  0699/0  1519/2  79  ناخواسته 003/0  824/8

  
  بحث ونتيجه گيري:

تجرد پسران است. وجود روابط خارج از چارچوب ازدواج، ازدياد فاصله ميان سن نتايج اين تحقيق بيانگر پيامدهاي نامطلوب آسيب شناسي 
منزلت  كاهش هاي فراواني از جمله، كاهش تعامالت اجتماعي، افزايش انزواي اجتماعي،كننده و منشأ آسيببلوغ و سن ازدواج بسيار نگران

ي هپديدتوان گفت كه امروزه با توجه به نتايج اين پژوهش مي ه است.خانوادگي و خويشاوندي، افزايش انحرافات اخالقي و كاهش انگيزه شد
. مجرد ماندن پسران باالتر است كرده دايپاجتماعي نمود ي مسئلهيك  عنوانبهو مشكل شخصي بلكه  مسئلهك ي عنوانتجرد پسران، نه به

منزلت خانوادگي و خويشاوندي، افزايش انحرافات اخالقي و تواند كاهش تعامالت اجتماعي، افزايش انزواي اجتماعي، كاهش سال، مي 35از 
  سال شهر يزد بوده است. 35شناسي تجرد پسران باالتر از كاهش انگيزه را به دنبال داشته باشد؛ بنابراين هدف از اين پژوهش آسيب

ي گي و خويشاوندي و همچنين تأييد رابطهي وضعيت تجرد با متغير كاهش منزلت خانوادي تأييد رابطهدهندههاي اين پژوهش نشانيافته
ها احساس رود گاه آني والدين باال ميباشد. وقتي سن پسران و دختران مجرد در خانهوضعيت تجرد با متغير كاهش تعامالت اجتماعي مي
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برند. البته در ين احساسي رنج مياند و از داشتن چناند و سربار زندگي والدين خود شدهكنند كه اسباب دردسر والدين و اطرافيان شدهمي
هايي نيز به عمل آيد كه موجبات رنجش ها ممكن است از سوي خواهران و برادران و يا والدين و گاه خويشاوندان سرزنشبعضي از خانواده

  .وجود آورد ي كاهش تعامالت اجتماعي و منزوي شدن را در فرد مجرد بهبيشتري را براي آنان فراهم آورد و زمينه
) در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه مردان مجرد اغلب نسبت به زنان مجرد، به انزواي اجتماعي بيشتري دچار 2000(دبراواندروورت 

 شان، درو به دليل كم بودن استعداد كالمي و ارتباطي شانمردان، نيازهاي عاطفي خود را اغلب در ارتباط با شركاي جنسي شوند چرا كهمي
ولي زنان اين نياز را در ارتباط با شبكة اجتماعي دوستان و  د ماندن، احساس كمبود و انزواي بيشتري را تجربه خواهند كرد؛صورت مجر

  كنند. در اين پژوهش نيز رابطه وضعيت تجرد با متغير افزايش انزواي اجتماعي تأييد شده است.آشنايان خود تأمين مي
گيري روابط بين جنسي مانند ازدواج و ساير روابط عاشقانه عمدتاً تحت ين است كه احتمال شكلا 4ي جمعيتي ـ فرصتگزاره اصلي نظريه

تعيين تعداد اعضاي جنس مخالف قرار دارد، اگر رفتار جنسي مردان در نظر گرفته شود. ادعاي اصلي اين نظريه آن است كه احتمال ورود به 
، 5يابد (ساتموازات افزايش تعداد زنان در دسترس براي مردان افزايش ميعدد، بهروابط جنسي زود و زياد با شركاي جنسي مختلف و مت

گرايي در ميان زنان، ارتباطات نامشروع مردان خارج از خانواده و نيز جنس). ارتباطات غيرمتعارف شامل سه نوع است: هم377: 2010
ي وضعيت تجرد با متغير افزايش انحرافات اخالقي، تأييد نيز رابطهبينيد در اين پژوهش طور كه مي). همان123: 1392روسپيگري (حسني،

شود. از آنجا كه حفظ سالمت ها بيشتر ميشده است. وقتي سن فرزندان مجرد خانواده، باالتر برود، احتمال بروز انحرافات اخالقي توسط آن
كه با ايجاد تمهيدات الزم، جوانان در سنين مناسب با  اجتماع، از جمله وظايف افراد مسئول و دلسوز است، بايد ترتيبي اتخاذ شود

  برخورداري از تسهيالت فراهم شده، اشتياق بيشتري را براي تشكيل زندگي مشترك داشته باشند.
 هاي ازدواج، نياز جنسي انسان و عالقه به جنس مخالف است. با توجه به اين واقعيت، اگر ترين انگيزهاز مهم

گردد، بتوانند با يكديگر روابط جنسي هايي كه در ازدواج متوجه آنان ميود اجازه دهد بدون ازدواج و پذيرش مسئوليتاي به اعضاي خجامعه
-تواند انگيزه ازدواج باشد و در نتيجه، شمار زيادي از جوانان ترجيح مييابي به شريك جنسي نميبرقرار كنند، طبيعي است كه ديگر دست

ازدواج در كشورهاي غربي، با  هاي كمتر برآورده سازند. از اين رو باال رفتن سنزند و نياز جنسي خويش را با هزينهدهند از ازدواج امتناع ور
  ).149: 1386خانگي يا زندگي مشترك زنان و مردان ازدواج نكرده، همراه بوده است (رجبي،رشد هم

باشد. گاه افرادي كه تا سنين باال د با متغير كاهش انگيزه معنادار ميي وضعيت تجركنيد در اين پژوهش نيز رابطهطور كه مالحظه ميهمان
يعني  گذرانيم؛طور ميي عمر هم همينايم بقيهگويند ما كه تا به حال ازدواج نكردهمانند. مثالً مياند در حالت تجرد باقي ميازدواج نكرده

و اين امر نيز در كاهش  يابد؛رسد كه ميل جنسي كاهش ميسن، سالياني فرا ميدهند. البته با افزايش ي ازدواج كردن را از دست ميانگيزه
دانند به همين دليل، حد و حصر از شهوات ميدر فرهنگ غربي، ازدواج را مانعي بر سر راه آزادي و لذت بردن بي باشد.انگيزه ازدواج مؤثر مي

هنگ در بين برخي از جوانان ما (بخصوص پسران شهر يزد) نفوذ كرده و آنان را شدت متزلزل است. متأسفانه اين فربنيان خانواده در غرب به
با برخورداري كم و بيش آزاد از تمتعات  دانند ومي» كاركرد جنسي«از ازدواج دور كرده است. برخي از جوانان امروزي تنها كاركرد ازدواج را 

سنين باال برسند و ديگر توان گذشته را از دست بدهند كه در اين صورت، همسر بينند، مگر آنكه به جنسي، نيازي در خود به ازدواج نمي
توان در شناسي تحوالت آن از قبيل، تجرد پسران و ... را ميبا اين نگاه به خانواده و آسيببنابراين  براي آنان حكم پرستار را خواهد داشت؛
دهد كه ميانگين سن ازدواج در ايران با تشريح نمود و آمارهاي موجود نشان مي ايهم در بعد هسته نوع ساختار و كاركرد نهاد خانواده آن

 ).106:1384روبرو شده است (كاظمي پور، ايتحوالت عمده

كنيم اين است كه ازدواج دختران وابسته به خواستگاري ي خود مشاهده ميامروزه ما در جامعه ي بسيار مهمي كه چه در گذشته و چهنكته
؛ بنابراين در درجة اول بايد ازدواج توسط پسران محقق شود و تجرد طوالني دختران در حالت عادي، معلول شرايط پسران است پسران است

ها چالش مضيقه ) معتقد است: رعايت اختالف سني چهار تا پنج ساله در اغلب ازدواج1389پور (كاظمي ).60ـ  56:1372(صديق اورعي،
در ميان جوانان، آمار پسران و دختران در آستانه ازدواج به تعادل » گزينيسنهم«است كه با ترويج  ن در حاليكند؛ ايازدواج را تشديد مي

ي سني دو يا سه سال نيز در نظر گرفته شود، تعداد رسد؛ چرا كه اگر تعداد پسران در سن ازدواج را با دختران در آستانه ازدواج با فاصلهمي
گزيني و يا حداقل كاهش اختالف سني در ازدواج در سنرساني و آگاهي دادن در مورد همشود. اطالعد كمتر ميمانندختراني كه مجرد مي
تواند راهكاري براي حفظ تعادل جمعيت جوانان در سن ازدواج باشد؛ چرا كه اگر تعداد ها، مياين الگو در ميان خانوادهميان جوانان و معرفي 

ي سني دو يا سه سال نيز در نظر بگيريم، تعداد دخترهايي كه مجرد باقي دختران در آستانه ازدواج با فاصلهپسران در سن ازدواج را با 
 شود.مانند كمتر ميمي

                                                            
٤  -  Demographic – opportunity theory. 
٥- South. 
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هاي جمعيتي با دقت و تأمل بيشتري صورت گذاريي ازدياد جمعيت در كشور ما مطرح است، بايد سياستپيشنهاد: هم اينك كه مسئله
سال آينده چه  30تا  20شود كه تأكيد بر افزايش جمعيت بر مبناي چه واقعيتي استوار است و آثار و نتايج آن در  پذيرد و كامالً مشخص

-اينك شاهد اينگرفت، همگذاري جمعيتي با احتياط، تأمل و مالحظه بيشتري صورت مي، سياست60خواهد بود، چرا كه اگر در اوايل دهه 

با توجه به آثار جسماني، رواني، اجتماعي و فرهنگي  پسران و دختران تا اين سن را شاهد نبوديم. ي اجتماعي، يعني تجردگونه پديده
شمار آن برخوردار شوند و در يك زندگي بالنده و با نشاط و به دور از دغدغه رو را برطرف نمود تا جوانان از فوايد بي ازدواج، بايد موانع پيشه

عنوان يك مشكل فوريتي اندركاران مسائل اجتماعي الزم است كه به اين مسئله بهبر همه مسئوالن و دست رو،و انحراف، قرار گيرند. از اين
  .نگاه كنند و تمام همت و تالش خود را براي رفع آن مصروف نمايند.
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