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Abstract 
The present study was designed and implemented to sociologically 
identify the celibacy in male athletes of national teams. 
Modernization perspective by William Good, Parsons' structural 
functionalism, Durkheim's functionalism, hackers' rational choice 
theory, Anthony Giddens's modernization, and Two-Tocqueville 
individualism were all used in the theoretical model of the 
research. The statistical population of this study included the 
national single-member sports teams in 2017. Using the availability 
sampling method, 156 individuals were identified and selected as 
samples. Pearson test results showed that there was a significant 
relationship between variables of celibacy, traditional lifestyle, 
modern lifestyle, religious beliefs, social distrust, fear of failure in 
marriage, unsuccessful marriage experiences among relatives, and 
financial-economic costs with materiality. No significant 
relationship was found with respect to the mass media. In general, 
the research variables were able to explain celibacy among the 
athletes. 
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Extended Abstract  
Objective    
Development and modernization in the 
new world and the rapid and significant 
changes in the economic and social 
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status of individuals have changed the 
time of marriage and delayed it until 
later (Rubio, 2014). The collapse of 
widespread family systems, the 
replacement of commercial and 
industrial economics rather than the 
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traditional agricultural economy, the 
complexity of the division of social 
labor, the spread of universal 
education, and the greater 
participation of women in economic 
and social activities outside the home 
play a role in delaying marriage 
(Mahmoudian, 2004). The study of the 
causes of reluctance  
to marriage for the sports community is 
important in several ways; because 
various factors are affecting this group's 
thinking about the time of marriage and 
the formation of the family. The 
tendency towards the symbols of 
modernization and machine life, the 
economic and social status of 
individuals, the collapse of widespread 
family systems and family relationships, 
the more complex division of social 
labor, the greater participation of 
women in economic and social 
activities outside the home, the 
expansion of cyberspace, the 
prevalence of western values in 
marriage structure and relationships 
have posed marital challenges to 
developing societies. According to this 
study, considering the importance of 
this issue in the sports the community 
of athletes, this study aims to 
investigate the sociological causes of 
delay in marriage age among athletes. 
Material and Methods       
The study has a survey research 
method. The statistical population of 
this research is the bachelor players of 
national sports teams in various sports 
fields in 2017, without comprehensive 
information about them. By using an 
available selection method, 156 of 

these individuals were identified as a 
sample of research. 

Instruments and Data Collection 
The theoretical model of the research 
uses the modernization views of 
William Goode, the structural-
functionalism of Parsons, the 
functionalism of Durkheim, the rational 
choice of hacker theory, the 
modernization of Anthony Giddens, 
and the individualism of De Tocqueville. 
These theories emphasize some 
individual, mental, psychological, and 
personal aspects. The emergence of 
these theories has some awareness of 
the celibacy notion.  

Data Analysis  
Smart SPSS software was used to 
analyze the data. Validity, reliability, 
and factor load of the research have 
been verified. The validity of the 
questionnaire has been investigated 
with validating instruments. This 
validity is made through a second-order 
confirmatory factor analysis using 
smart SPSS software. In order to 
examine the convergent validity of the 
model, the average variance extracted 
index is used; also, the Fornell & Larcker 
matrices have been used for estimating 
the discriminant validity of the model. 
In the present study, based on the 
results of the Fornell and Larker 
matrices, the average extracted mean-
variance values for all hidden variables 
(dimensions) that are found in domains 
of the matrix's main diameter are 
greater than the correlation between 
variables located in the lower and the 
right domains of the main diameter; 
therefore, it can be said that the 
variables in the present model have 
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more interaction with their observables 
than other structures; in other words, 
the discriminant validity of the model is 
appropriate and verifiable. CV-
Communality has been used to test the 
value and quality of the reflective 
measurement model of the present 
study. 

Results 
There was a significant relationship 
between individualism and tendency 
toward celibacy among athletes. The 
existence of individualism refers to the 
preference of personal interests, 
including the continuation of the level 
of education, the achievement of 
career goals, the failure to accept social 
responsibility, and the escape from 
socio-economic costs, which increases 
the scope of celibacy. There was a 
significant relationship between the 
variable of traditional lifestyle and the 
tendency towards celibacy among 
athletes. Lifestyle establishes and 
promotes a space of collectivism, 
adherence to tradition, and moral 
norms. Groups that adhere to the 
traditional lifestyle prevent celibacy 
because of the emotional support and 
social capital derived from the 
marriage. There is a significant 
relationship between the variables of 
modern lifestyle and tendency toward 
celibacy among athletes. Modern life 
and the lifestyles associated with it 
provide a rational choice based on cost-
benefit and social responsibility that 
enhances the benefit of individuals. 
There was a significant relationship 
between religious beliefs and the 
tendency toward celibacy among 
athletes. Religious beliefs play an 

important role in the tendency toward 
marriage. Individuals who have strong 
religious beliefs would have fewer 
tendencies to celibacy. There was a 
significant relationship between the 
variables of social distrust and the 
tendency towards celibacy among 
athletes. The more social distrust will 
result in the greater possibility of 
avoiding marriage. Distrust among the 
athletes is the cause of marital 
disinclination because it prevails 
throughout the community. The 
wrongful relationships also increase 
this issue, therefore, the trust would be 
lost, and distrust would be effective on 
the marital disinclination. There was a 
significant relationship between the 
fear of feeling of failure in marriage and 
the tendency toward celibacy among 
athletes. People who are more afraid of 
the future of starting a family and think 
of negative events of choosing their 
spouses tend to have more tendency 
toward celibacy. This idea is aimed at 
avoiding the wrong choices and bad 
marriages. There was a significant 
relationship between the variables of 
unsuccessful marriage experiences 
among relatives and the tendency 
toward celibacy among athletes. When 
unhealthy marriages occur in the social 
setting and among the relatives, the 
unsuccessful experiences will cause a 
person's fears and distrust of starting a 
family. There was a significant 
relationship between economic-
financial cost and the tendency toward 
celibacy among athletes. Increasing 
financial and economic costs of 
marriage reduces the tendency toward 
marriage. As much as the cost of the 



Shojaei: Sport Psychology Studies, Volume 9, No 31, 2020                                      114 

 

ceremony, the starting of a family and 
social livelihoods of athletes' decrease, 
the desire for marriage increases. There 
is no significant relationship between 
the performance of mass media and the 
tendency toward celibacy among 
athletes. 
The results also showed that the 
variables of religious beliefs-> celibacy  
(-0.187), social distrust-> celibacy  
(0.106), relatives' unsuccessful 
experience-> celibacy  (0.185), 
traditional lifestyle-> celibacy  (-0.642), 
modern life style-> celibacy  (0.418), 
individualism -> celibacy  (0.153) and 
financial-economic cost -> celibacy  
(0.201) had total coefficients effect on 
the model and these variables account 
for a total of 48 percent of the 
variations in athlete's tendency toward 
celibacy . 

Conclusion  
The results of this study showed that 
the theoretical model of the research 
predicts about 48% of the changes in 
the athlete's tendency toward celibacy. 
However, about 52% of these changes 
remained unclear in the current study. 
It seems that the complexity of the 
process of marriage in Iran, especially 
among athletes, has caused different 
conditions and factors interfere with 
this process. Therefore, in the present 
research, a significant percentage of 
these changes can be attributed to 
these interfering factors. Celibacy is 
shaped by structures. Unlike the past 
societies where the family was 
widespread, families have become 

nuclear in the new societies, and the 
occupation of people has become 
important based on their model 
variables, which is the result of the 
nature of the social division of the labor 
system in the new industrial societies. 
According to Seydman (2011), the 
complexity of this system is that the job 
is one of the main pillars of the 
individuals' social base. In the analysis 
of the celibacy situation of the sports 
community, the view of economic 
theories can also be used as a 
supplement to previous discussions 
(Sadeghi, 2007). According to this view, 
now that there are other available 
alternatives, marriage has faced 
problems and delayed and may lead to 
definite celibacy in general. According 
to this view, unemployment, housing 
problems, and high living costs, 
spending many years in the educational 
system by adolescents in the hope of 
acquiring skills or occupation are all 
factors of delaying the time of marriage 
and reducing the likelihood of its 
occurring. 
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 پژوهشیمقالة 

 های ملیمرد عضو تیمورزشکاران در  ییتجردگرای شناختجامعه
 

 3حسین صمدیو ، 2، فاطمه نجفیان1وحید شجاعی

 

 (مسئول ۀگروه تربیت بدنی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، ایران )نویسند. 1
 تربیت بدنی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران ۀکارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشکد .2

 استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه یزد، یزد، ایران. 3

 

 چکیده 

در ورزشکاران مرد  ییتجردگرا یشناختجامعهپژوهش حاضر با هدف شناسایی 

 یهادگاهیددر مدل نظری پژوهش از  ی طراحی و اجرا شد.مل هایتیمعضو 

 ،میدورک ییکارکردگرا ،پارسنز یساختار ییکارکردگرا ،گود امیلیو ونیزاسیمدرن

 لیتوکو دو ییفردگرا و دنزیگ یآنتون یینوگرا ،ترهک ةمعقوالن نشیگز یتئور

 هایتیممجرد عضو  جامعة ورزشی ،پژوهش نیا یآمار ةجامع استفاده شده است.

 نینفر از ا 15۶دسترس،  انتخاب در با استفاده از روش .است 139۶در سال  یمل

 دهدیمنتایج آزمون پیرسون نشان  .انتخاب شدندعنوان نمونه  و به ییافراد شناسا

 ی،مذهبی باورها ،مدرنزندگی  سبک زندگی سنتی، سبک ،ییفردگرامتغیرهای  نیب

 ناموفق ازدواج از احساس شکست در ازدواج، تجربة هراس ی،اجتماعی اعتمادیب

 داریمعنایی رابطة تجردگرابا مالی -اقتصادیی هانهیهز و شاوندانیخو میان در

، مجموع دراست.  دارمعنارسانة جمعی فاقد ارتباط  عملکردوجود دارد و متغیر 

 را داشتند. ورزشکارانمتغیرهای پژوهش توانایی تبیین تجردگرایی در بین 
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 اجتماعی، کار میتقس شدن ترپیچیده سنتی، کشاورزی
 در زنان بیشتر مشارکت و همگانی تحصیالت گسترش

 ریتأخ در خانه از خارج یو اجتماع اقتصادی هایفعالیت
  (.2004دارند )محمودیان،  نقش ازدواج

 کنندیم ازدواج دیرتر که یدخترانمطابق نتایج علمی، 
 ی جدا از مسائل مادینگرش دارند، یباالتر التیتحص

 یفرصت ازدواجچه  اگردارند  اعتقاد و رنددا ازدواج به
اما پس  ،(2009 ی،غفار و یگتاب)است  یزندگ در خوب
 دیبا و دهدمی دست از را اهفرصت برخی فرد از آن

 دهآم دست به فرصت از شتریب که بدهد ییهانهیهز
 دچار که یموارد از یکی (.201۵، 1شلی و روبرتاست )
 در کهست ا ازدواج سن ،است شده یفراوان یدگرگون

 امروزه چهآن. ی دارداریبس تیاهم زین خانواده لیتشک
تبدیل  یرانیا ۀجامع یاصل چالش به جوانان وردم در

 ،یارمک آزاد) است آنان ازدواج سن شیافزا ،شده
 تفاوت دهدیم نشان هاپژوهش جینتا(. 2007
 و ییروستا زنان ازدواج سن نیانگیم نیب یتوجهقابل
 مشارکت نرخ ،یکاریب رینظ یعوامل. ندارد وجود یشهر

 زانیم و یعال التیتحص زانیم زنان، یاقتصاد
اثرگذار است  ازدواج سن شیازاف در یباسواد

 باعث دیجد یایدن(. 2006 ،فشاننیآست و یبیهزارجر)
 و یعموم سواد ،یاجتماع یهایآگاه سطح افزایش

 و توقعات سطح آنموازات  به و شده التیتحص
 شده گذشته از شتریبمراتب  به مردان و زنان انتظارات

 (. 2008زاده، حسین) است

 جامعۀ اصلی یهاچالش از یکی ازدواج، سن افزایش
 از مختلف دالیل به جوانان. آیدمی شمار به ایرانی
 نه ازدواج سن در ریتأخ پدیدۀ و کنندمی دوری ازدواج

 به بلکه خانوادگی، مشکلی وعنوان مسئله  تنها به
 این. است کرده دایپ نمود اجتماعی ایعنوان مسئله

)ایمان و  دارد بیشتری عمومیت جوانان میان در پدیده
 سن در ریتأخ یمنف اثرات از گرید یکی(. 2013سروش، 

                                                                        

1. Shelly and Robert 

 ازدواج سن چه هر .است یبارور نرخ کاهش ازدواج،
 ای کندیم دایپ کاهش یبارور احتمال ،افزایش یابد

 کی توانندمی فقط افراد ،حالت نیبهتر درکم دست
 مادر یسالمت زن سن شیافزا زیرا .باشند داشته فرزند

بعد از محدودۀ سنی  و را به خطر خواهد انداخت نوزاد و
 پور،یکاظم) کنندینم هیتوص را یبارور پزشکان ،خاص
 و پدر با باال سن تا که یجوانان(. افزایش تعداد 2006

 توقعات یزندگ آغاز یو برا کنندیم یزندگ شیخو مادر
 یجد مشکالت دچار را ازدواج مقولۀ عمالً ،دارند زیادی
 ۀاز اشاع تواندیم ازدواج(. 2008 ،یاسکندر) است کرده

 امدیپتواند که می یناپسند یو رفتارها فساد فحشا،
 یریجلوگ باشد یجنس زیغرا یختگیگس عنان میمستق
 است جامعه سالمت حفظ یهاهیپا از یکی و کند

 نسل امروز، پسران و دختران (.2007، نیمجدالد)
 دهیند را خود همسر گذشتههای نسل انندم توانندینم
 یزندگ در باشند دواریام و دکنن انتخاب نشناخته و

ی هنجار و یارزش ،یفکر یهمسان شانندهیآ مشترک
 ،یفکر یهمسان به جوانان توجه از این رو، .باشند داشته
 مشکالت از یکی به ینیهمسرگز در یهنجار و یاخالق

 ازدواج برای یمانع موارد یاریبس در و تبدیل شده نهاآ
 نیا به توجهیبی که اندافتهیدر یخوب به آنها. است شده
 به تینها در شده، ازدواج یشکنندگ موجب تواندیم امر

 (.200۵ پور،یکاظم) شود منجر طالق

های بررسی ابعاد مختلف ازدواج و مطالعه آن در حیطه
های علمی و نظری مناسب مختلف نیازمند بررسی

های مختلفی در این حوزه شکل گرفته تئوری .است
ی مختلفی از جمله هایتئوراست. در پژوهش حاضر از 

 2میدورک لیام استفاده شد. میدورک ییکارکردگرا یتئور
 انتقال به اشاره ضمن یاجتماع کار میتقس کتاب در

صورت  به را آن اثرات ،یکیارگان به یکیمکان از انسجام
 و قواعد روابط، در ینابسامان و اختالل ،یهنجارنا بروز

 با یو ۀدیعق به. کندیم یبررس یاجتماع یهاارزش

2. Émile Durkheim 
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 شود،یم فیضع یجمع وجدان یکیارگان ۀجامع به گذر
 قواعد در ینابسامان و اختالل و ابدییم رشد افراد تیفرد

کسی، کوپن، کیمبرلی، د )شویم عیشا هاارزش و
 خانواده میدورک ۀدیعق به (.2012، 1جوناسان و ولیام

 خانواده .است گذاشته سر پشت را یاعمده تحوالت
 باشد،شده  بنا نیوالد ۀلیوس به که ستین یعیطبی گروه
 را آن یاجتماع عوامل که یاجتماع است ینهاد بلکه

 (.201۵، 2الگوتاند )آورده وجود به
ازدواج مسائل خانوادگی  ۀیکی از مسائل مهم در حوز

های مختلفی در این حوزه وجود دارد که . تئوریاست
پردازد. در به مسئال خانوادگی در خصوص ازدواج می

 تالکوت یساختار-ییکارکردگرااین تحقیق از تئوری 
 یاتینظر نیتریاصل از یکی استفاده شده است. 3پارسنز

 آن به یخانوادگ مسائل لیتحل در شناسانجامعه که
 نیا. است یساختار ییکارکردگرا یۀنظر اند،داشته توجه
 یرفتارها یریگشکل یچگونگ به را ما توجه هینظر
 افراد چه اگر. کندیم متمرکزساختارها  ۀلیوس به یفرد

 از هاانتخاب دارند، انتخاب امکان برای اعمال خود
 پارسنز مدل در. شودیم داده شکلساختارها  قیطر

 یاجتماع و یاقتصاد ،یاسیس ،یفرهنگ نظام خرده چهار
 به و ندارتباط در گریکدی که با وجود دارد افتهینظام

 اهداف، به لین ،و تداوم الگوها حفظ کارکرد بیترت
 انسجام و یگانگی جادیا ،یطیمح طیشرا با انطباق
 است یانتزاع مدل نیا البته. عهده دارند را بر یاجتماع

 کوچک یهاگروه یحت و انهیم و کالن سطوح ۀهم در و
 نیا توانیم زین نظام خرده هر در و دارد میتعم تیقابل

 (. 2008ی، اورع قیصد) کرد جستجو را کارکرد چهار
-گذاری خانواده بر افراد و اهمیت آن سبب شکلتأثیر

ها در این حوزه شده است. از جمله گیری برخی تئوری
 .است 4گود امیلیو ونیزاسیمدرن یتئورها این تئوری

                                                                        

1. Casey, Copen, Kimberly, Jonathan & 

Wiliam 

2. Elgot 
3. Talcott Parsons 

 را خانواده در آمده وجود به یهایدگرگون گود امیلیو
 و( جامعه) یساختار یهایدگرگون ریناپذاجتناب ۀجینت

 یزمان یو ۀدیعق به. داندیم یکیدئولوژیا یهایدگرگون
 یهایدگرگون و یساختار یهایدگرگون که

 یهاسازمان د،ندهیم رخ کالن سطح در یکیدئولوژیا
 نیا با را خود دیبااجبار  به زین( خانواده) خرد سطوح
 ،یاعزاز) دهند انطباق کالن سطح یهایدگرگون
 سطح در ونیزاسیمدرن ،ییهمگرا یتئور طبق(. 2001

روی  ازدواج زمان بر یگذارتأثیر با یاجتماع و یفرد
 ونیزاسیمدرن یهاشاخص نیمهمتر نیب از. دهدمی

 راتییتغ ،یلیتحص یهافرصت گسترش به توانیم
 زنان اشتغال ،یشغل یهاتیفعال و کار یروین در عیوس

 یشهر مناطق در که یافراد. کرد اشاره ینیشهرنش و
 لیدل به یی،روستا مناطقدر مقایسه با  کنند،یم یزندگ

 ترفیضع یاجتماع کنترل و یزندگ متفاوت یهاوهیش
 (. 2004 ان،یمحمود) کنندازدواج می ریتأخ با

نگر یک فعالیت فایدهاز طرفی اهمیت ازدواج به عنوان 
در برخی تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته است. 

را مورد پوشش قرار  مسألههای مختلف این تئوری
 ۀمعقوالن نشیگز یتئوراند. در پژوهش حاضر از داده

 نیا انیم یاساس زیتما نیز استفاده شده است. ۵ترهک

 ازدواج خصوص در مطرح یهایتئور ریسا با یتئور
 عنوان به شتریب ازدواج به اتینظر اغلب که است نیا

 دگاهید از شتریب یتئور نیا اما نگرند،یم یاخالق یعمل

 (.2007، 6رولندنگرد )یم ازدواج به انهیگرادهیفا

 به معقوالنه نشیگز یتئور اساس بر که یمتفکران
 به مردم که باورند نیا بر پردازندیم یجمع عمل نییتب

. کند نیتأم را آنها نفعبیشتر  که دارند لیتما ییرفتارها
 هر در هدفمند و آگاه افراد است معتقد یتئور نیا

 هستند خود سود کردن نهیشیب دنبال به موقعیتی

4. William Goode 
5. Hector 
6. Rowland 
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 ازدواج ۀنیزم در (.2013صادقی فسایی و عرفان منش، )
 گفت توانیم معقوالنه نشیگز یتئور از یریگبهره با

 در یسود که کرد خواهند ازدواج به اقدام یزمان افراد
 و گاهیپا ازدواج قیطر از بتوانند یعنی ؛باشد نهفته آن

 و دهند یترق ای کنند حفظ را خود یاجتماع منزلت
 نام به یادهیپد دیاین شیپ یتیموقع نیچن که یزمان
 ،امروزه. شودیم داریپد جامعه در ازدواج سن در ریتأخ

 یهارده در لیتحص ۀادام به یشتریب لیتما جوانان
باالتر  یلیتحص یهادوره در است ممکن. دارند باالتر
 شتریب جوانان یبرارفته دست از یهافرصت ارزش
 ۀادام ش،یخو تیموقع تیتثب یبرا جوانان نیبنابرا .شود
 دهند.می حیترج ازدواج بر را لیتحص

همچنین دیگر تئوری مورد استفاده در پژوهش حاضر، 

 نیمهمتر از یکی است. 1دنزیگ یآنتون یینوگرا یتئور

 یجد مشکل با را یاجامعه هر که یاجتماع یهاآفت
. است جامعه یاعضا انیم اعتمادیبی دکنیم مواجه

 و یاجتماع روابط در ییدورو و یاعتمادیب گسترش
 نهاد به جامعه سطح در یاخالق انحرافات انواع گسترش
اساساً  و افتهی یتسر زین یانسان مناسبات و خانواده

 کرده تزلزل و شک دچار را گرانید با ارتباط تیفیک
 گر،ید انیب به (.2011، ضرابی و مصطفوی) است

 است شده باعث افتاده اتفاق مدرن ۀجامع در که یرییتغ
 نوع مانند ،یسنت ۀجامع در ازدواج یهایژگیو از یبرخ

 چند ،یلیفام یهاازدواج آن، در دخالت و همسر انتخاب
 ازدواج، سن بودن نییپا ،یفرزندآور تیقابل ،همسری

 نظایر آن و مجدد ازدواج دهیپد مرد، و زن یسن ۀفاصل
 نفوذ کاهش دنز،یگ ۀدیعق به ،واقع . درکنند رییتغ

 به همسر،تر آزادانه انتخاب ،یشاوندیخو یهاگروه
 کاهش خانواده، و زنان حقوق شدن شناخته تیرسم

 حقوق به توجه و یجنس یآزاد ،یخانوادگ یهاازدواج

                                                                        

1. Anthony Giddens 
2. Tocqueville 

3. Grossbard 

 خانواده در که است یاعمده راتییتغجمله  از کودکان،
 .(2013دلخموش، است ) افتاده اتفاق

تئوری دیگری که در این پژوهش از آن استفاده شده، 
است. این تئوری  2لیتوکو دو یآلکس ییفردگرا یتئور

ابعاد مختلف فردی  ۀبه عنوان یک تئوری مهم در حیط
 فرد هر ،یعصر برابر در لیتوکودو نظر  از. است

 که دکنتمایل میم خود سمت به را احساساتش
از  یخودخواه رایز؛ داد یخودخواه نام آن به توانینم
 به که یخاص نام. ردیگیم سرچشمه کورکورانه ۀزیغر

، 3گروسبرداست ) ییفردگرا داد توانیم حالت نیا
 در فرد هر که است فردی احساس ییفردگرا (.2007

 همنوعش ۀتود از جدا را خود آن ۀلیوس به و دارد اریاخت
گروه  خود دوستانش و خانواده با و کندیم تصور

 ینحو بهکند، اجتماعی مستقل و کوچکی را ایجاد می
 خود، یبرا کوچک ایجامعه آمدن وجود به از پس که

 در یدموکراس. گذاردیوام خود حال به را بزرگ ۀجامع
 هم از را یخانوادگ یارهیزنج یهاحلقه حاضر عصر

آورده  در مجزا ایحلقهصورت  به را کس هر وگسسته 
 شودیم تیفرد ۀتوسع موجب گونهنیا یدموکراس. است

 درون به که دهدیم قرار دیتهد نیا معرض در را فردو 
 نظر به. کند فرار شیخو قلب مطلق ییتنها در و خود

 تیماه از را فرد جامعه شودیم ،موجب تیفرد 4لیتوکو

 ،واقع در (.2012طالبی و ویسی، سازد ) یته خود
 و منافع که است یاخالق یاصول ای نییآ ییفردگرا

 ییفردگرا. شماردیم جمع ازبرتر  را فرد قیعال
 دوستان و خانواده از جامعه عضو هر که است یاحساس

 لیتشک را جامعه از ینیمع نوع و کشدیم کنار شیخو
 ذاشتهگ هاسنت به یاندک احترام آن در که دهدیم
 یعاطف لحاظ به انیفردگرا (.2006، ۵گومزشود )یم

 خود، به یاتکا رب و هستند خود یهاگروهدرون از جدا
 کنندیم دیتأک یخوشبخت بیتعق و لذت استقالل،

4. Tocqueville 
5. Gomes 
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 نیا ییفردگرا یتئور نیبنابرا .(2007صادقی فر، )
 ییفردگرا احساس هچ هر که دهدیمدست  به را رابطه

 زانیگر ازدواج از اندازه همانبه  ،باشد شتریب افراد در
 عنوان به جوانان ازدواج سن در ریتأخ و شوندمی

 .کندیم دایپ نمود یاجتماع ایمسئله
 بر .استازدواج یکی از مهمترین مسائل روز جوامع 

 یهادینی و عرفی، ازدواج از ضرورت یهااساس آموزه
 شودیسبب م این و است یفردی، مذهبی و اجتماع

به فکر  کنندمیمرد و زنی که این ضرورت را احساس 
رغبتی به ازدواج برای بررسی علل کم د.نفتاازدواج بی

زیرا  .است تیاز چند جهت حائز اهم جامعۀ ورزشی
این گروه در مورد زمان ازدواج  تفکرعوامل مختلفی بر 
گرایش به نمادهای  .گذاردیم تأثیرو تشکیل خانواده 

اقتصادی و اجتماعی  موقعیتماشینی،  یزندگ نوسازی و
گسترده و ارتباطات خانوادگی،  ۀخانواد زوالافراد، 

 شتریاجتماعی، مشارکت ب کار میشدن تقس تردهیچیپ

اجتماعی خارج از خانه،  اقتصادی و هاییتزنان در فعال
های غربی در گسترش فضای مجازی، رواج ارزش

را با  توسعه ساختار و روابط زناشویی جوامعِ درحال
ای در قلمرو ازدواج مواجه کرده های پُردامنهچالش

 پایبندی مذهبی، ارتباطات اجتماعی، ،عکسالاست. ب
بهداشتی و حتی  هاییپدری، آگاه ۀاستحکام خانواد

سیاسی، درک الگوهای تهاجم فرهنگی، درک متقابل 
اجتماعی و فردی، سبک زندگی آسان و قناعت 

تمایل به  .کندیکه ازدواج را تسریع م است ییرهایمتغ
 جمله ی ازدمتعد یرهایمتغ تأثیرازدواج تحت 

خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،  یرهایمتغ
دارد. بر این اساس پژوهش حاضر با توجه فردی قرار 
جامعۀ ورزشی ورزشکاران،  در سطح مسئلهاهمیت این 

در سن ازدواج  ریتأخی علل شناختجامعهقصد بررسی 
، مدل نظری 1در بین ورزشکاران را دارد. شکل شماره 

دهد.پژوهش را نشان می

 
مدل ساختاری روابط بین متغیرهای پژوهش -1شکل 
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 پژوهششناسی روش
 فنروش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است و از 

 هشد استفادهی اطالعات آورجمعبرای  نامهپرسش
 است.

 کنندگانشرکت
جامعۀ ورزشی مجرد عضو پژوهش  نیا یمارآ ۀجامع

ال ی ورزشی مختلف در سهارشتهی ملی در هامیت
است که اطالعات کامل و جامعی از آنان در  1396

ز نفر ا 1۵6وسیلۀ انتخاب در دسترس،  دست نبود. به
ص عنوان نمونۀ پژوهش مشخ این افراد شناسایی و به

 گردیدند.

 های گردآوریابزار و شیوه
 امیلیو ونیزاسیمدرن یهادگاهیدمدل نظری پژوهش از 

 ییکارکردگرا ،پارسنز یساختار ییکارکردگرا ،گود
 یینوگرا ،ترهک معقوالنه نشیگز یتئور ،میدورک
وده ، استفاده نملیتوکو دو ییفردگرا و دنزیگ یآنتون

ی، های فردی، ذهناست. این تئوری ها بر برخی جنبه
 هاکید دارد که برآمد این تئوریأو شخصی ت روانی

. استبرخی آگاهی و شناخت در خصوص تجردگرایی 
های انتخاب شده در مدل مفهومی از طرفی تئوری

-ندر حوزه رواهای مهم تحقیق حاضر از جمله دیدگاه
ا میهات ابعاد این دیدگاهتأثیرکه بررسی است شناسی 

 تواند به بهبود مفاهیم در خصوص تجرد گرایی کمک
 نماید.

 هادادهروش پردازش 
ها از نرم افزار اسمارت پی ال برای تجزیه و تحلیل داده

شده است. روایی، پایایی و بارهای عاملی  استفاده 3اس
 انتخاب نامۀاعتبار پرسششده است.  دییتأپژوهش 

                                                                        

1. Second Order Confirmatory Factor 

Analysis 

2. Convergent Validity 

3. Average Variance Extracted 

4. Discriminant Validity 

است. اعتبار  شده یبررسی اسازه اعتبار باتجردگرایی 
 1ی مرتبۀ دومدییتأتحلیل عاملی  فنمذکور، از طریق 

 .شودیماسمارت پی ال اس انجام  افزارنرمبا استفاده از 
( مدل، از شاخص 2ی )همگرااعتبار درونبرای بررسی 

است. این  شده استفاده 3شدهاستخراج انسیوارمتوسط 
 4/0شاخص برای تمامی متغیرهای پژوهش بیش از 

به این معنی که متغیرهای  .قبولی استبود و در حد قابل
درصد واریانس  40بیش از  اندتوانسته نظر موردپنهان 

، روایی جهینت دری خود را تبیین کنند و رهایپذمشاهده
شود. همچنین، برای همگرای مدل حاضر تأیید می

( مدل، از روش ماتریس 4واگرا) یصیتشخبرآورد اعتبار 
هش حاضر، استفاده شده است. در پژو ۵فورنل و الرکر

نتایج ماتریس فورنل و الرکر، مقادیر جذر  اساس بر
برای تمامی متغیرهای  شده استخراج انسیوارمتوسط 

ی موجود در قطر اصلی هاخانهپنهان )ابعاد( که در 
 ماتریس قرار دارند از مقدار همبستگی میان متغیرهایی

 قراری زیرین و راست قطر اصلی هاخانهکه در 
گفت متغیرهای  توانیمبنابراین  .است، بیشتر اندگرفته

-مکنون در مدل حاضر تعامل بیشتری با مشاهده

عبارت دیگر به .ی دیگرهاسازهتا با  دارند خودپذیرهای 
شود. اعتبار واگرای مدل در حد مناسبی است و تأیید می

گیری انعکاسی برای آزمون برازش و کیفیت مدل اندازه
 6متقاطعاشتراک با روایی پژوهش حاضر از شاخص 

، هاافتهاستفاده شده است. در این پژوهش نیز، مطابق ی
برای شاخص اشتراک با روایی  آمده دست بهمقادیر 
همگی مثبت بود و از این رو، کیفیت مدل  متقاطع

 7ی برآورد پایاییبرا شود.گیری تأیید میاندازه
انعکاسی گیری ی متغیرهای پنهان مدل اندازههاهیگو

و پایایی  8پژوهش حاضر از تکنیک آلفای کرونباخ

5. Fornell & Larcker 

6. CV-Communality 

7. Reliability 

8. Cronbachs Alpha 
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گلدشتاین( استفاده شده است.  -نیدل وپی ) 1مرکب
 بهدهد ضرایب نتایج آزمون آلفای کرونباخ نشان می

برای تمامی متغیرهای پنهان در مدل  آمده دست
. استقبولی و در حد قابل بود 6/0گیری، بیشتر از اندازه

پایایی مرکب نسبت به آلفای کرونباخ، دلیل برتری به 
گیری از این بررسی همسانی درونی مدل اندازه یبرا

 آمده دست بهشاخص نیز استفاده شده است. نتایج 
شاخص پایایی مرکب برای تمامی متغیرهای پنهان 

 استقبولی و در حد قابل 7/0حاضر در مدل، بیشتر از 
گیری دارد. پایایی و نشان از پایایی مناسب مدل اندازه

.است 8/0برای سازه نیز بیش از  آمده دست بهترکیبی 

 

 روایی و پایایی کل متغیرهای پژوهش -2جدول 

 پژوهش یرهایمتغ
 انسیوار متوسط

  شدهاستخراج
 یبیترک ییایپا ییایپا

 78۵/0 839/0 817/0 تجرد به شیگرا
 748/0 836/0 842/0 ییفردگرا
 7۵9/0 789/0 741/0 یسنت یزندگ سبک
 803/0 817/0 801/0 مدرن یزندگ سبک
 793/0 8۵2/0 832/0 یمذهب یباورها

 708/0 782/0 798/0 یاجتماع یاعتمادیب
 821/0 82۵/0 803/0 ازدواج در شکست احساس از هراس

 786/0 741/0 869/0 شاوندانیخو نیب در ناموفق ازدواج ۀتجرب 
 741/0 841/0 874/0 یمال-یاقتصاد یهانهیهز

 802/0 801/0 901/0 یجمع ۀرسان عملکرد

 هاافتهی
میانگین سنی شرکت  دهدیمنتایج پژوهش نشان 

  . از بعدستا 47/3و انحراف معیار  4۵/28کنندگان 

 
( 3/40نفر ) 63 ( زیاد،6/۵2نفر ) 82 درآمد درآمدی،

( نفر کم است.1/7نفر ) 11متوسط و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 1. Composite Reliability 
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 توزیع پراکندگی شاخص اصلی متغیر مستقل و وابسته -3جدول 
 طبقات

 ةدامن
 راتییتغ

 انحراف
 اریمع

 ادیز متوسط کم ریمتغ نیانگیم
 درصد درصد درصد

 تجرد به شیگرا 4۵/۵6 ۵4/11 ۵8 8/17 4/67 8/14
 ییفردگرا ۵8/43 11/10 46 8/1۵ 3/41 9/42

 یسنت یزندگ سبک 11/1۵ 4۵/4 17 0/18 1/31 9/۵0

 مدرن یزندگ سبک 12/9 84/3 12 8/32 2/48 0/19

 یمذهب یباورها 2۵/48 3۵/8 ۵4 ۵/10 ۵/61 0/28

 یاجتماع یاعتمادیب 36/72 78/11 ۵۵ 7/26 4/۵6 8/16
 شکست از هراس 47/8 8۵/4 1۵ ۵/۵۵ ۵/34 0/10
 ناموفق ازدواج تجربه  ۵1/18 3۵/8 36 1/61 7/32 2/6

0/10 8/40 1/49 29 22/7 4۵/26 
 - یاقتصاد یهانهیهز
 یمال

 یجمع ۀرسان عملکرد 24/60 44/9 44 2/72 0/2۵ 8/2

 ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش -۴جدول 

 هیفرض ةجینت
 سطح

 داریمعنا

 بیضر

 یهمبستگ
 مستقل یرهایمتغ وابسته

 384/0 0 هیفرض دییتأ

یگرا
 به ش

رد
تج

 
 در

ان
کار

زش
ور

 

 ییفردگرا

 یسنت یزندگ سبک -62۵/0 0 هیفرض دییتأ

 مدرن یزندگ سبک ۵17/0 0 هیفرض دییتأ

 یمذهب یباورها -471/0 0 هیفرض دییتأ

 یاجتماع یاعتمادیب ۵19/0 0 هیفرض دییتأ

 شکست احساس از هراس ۵۵9/0 0 هیفرض دییتأ

 ناموفق ازدواج تجربه  412/0 0 هیفرض دییتأ
 یمال -یاقتصاد یهانهیهز 43۵/0 0 هیفرض دییتأ

 یجمع رسانه عملکرد -089/0 ۵21/0 هیفرض رد

 :دهدیمنشان  نتایج پژوهش
بین متغیر فردگرایی و گرایش به تجرد در بین  -

دارد و مقدار رابطه در  وجود دارمعناای ورزشکاران رابطه
است. فردگرایی به  384/0برابر با  صفر داریمعناسطح 

ادامۀ سطح  جمله ازمفهوم ترجیح منافع شخصی 
 ی به اهداف شغلی، عدم قبولابیدستتحصیالت، 

-ی اقتصادیهانهیهزمسئولیت اجتماعی و فرار از 
. دهدیماجتماعی است که زمینۀ تجردگرایی را افزایش 

چه فردگرایی در بین جامعۀ ورزشی بیشتر، به همان  هر
 .ابدییممیزان سطح تجردگرایی افزایش 

بین متغیر سبک زندگی سنتی و گرایش به تجرد در  -
دارد و مقدار  وجود دارمعناای بین ورزشکاران رابطه

است.  -62۵/0برابر با  صفر داریمعنارابطه در سطح 
محوری، پایبندی به عرف سبک زندگی، فضایی از جمع

کند و ترویج و سنت و هنجارهای اخالقی را نهادینه می
 ،ندبندیپایی که به سبک زندگی سنتی هاگروه. دهدیم
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 دلیل حمایت عاطفی و سرمایۀ اجتماعی حاصل ازبه
. بر این اساس، کنندیمازدواج از تجردگرایی ممانعت 

چه پایبندی افراد به سبک زندگی سنتی بیشتر باشد،  هر
 .ابدییمکاهش  آنهابه همان میزان تجردگرایی در 

ین متغیر سبک زندگی مدرن و گرایش به تجرد در ب -
و مقدار  دارد وجود دارمعناای بین ورزشکاران، رابطه

است.  ۵17/0برابر با  صفر داریمعنارابطه در سطح 
ی ی زندگی مرتبط با آن نوعهاسبکزندگی مدرن و 

ایده و مسئولیت ف-نهیهزعقالنی مبتنی بر  نشیگز
. افرادی که کندیم تیتقواجتماعی را در سالیق افراد 
د، گرایش هستن مندعالقهبه زندگی سبک مدرن 

 بیشتری به تجرد دارند.
و گرایش به تجرد در بین  مذهبیبین متغیر باورهای  -

قدار رابطه دارد و م وجود دارمعناای ورزشکاران، رابطه
ست. باروهای ا -471/0برابر با  صفر داریمعنادر سطح 
ی دارد. افراد واجدازی مهم در گرایش به نقشمذهبی 

که دارای باروهای مذهبی محکمی دارند، کمتر به 
 تجرد گرایش خواهند داشت.

اعتمادی اجتماعی و گرایش به تجرد در یر بیبین متغ -
دارد و مقدار  وجود دارمعناای بین ورزشکاران، رابطه

 است. هر ۵19/0برابر با  صفر داریمعنارابطه در سطح 
ی اجتماعی بیشتر، به همان اندازه امکان اعتمادیبچه 

در  یاعتمادیب خودداری از ازدواج بیشتر خواهد شد.
زیرا  .استدر ازدواج  یرغبتیب سازنهیزم بین ورزشکاران

 یهادر سراسر جامعه این امر حاکم است. ارتباط
بنابراین اعتماد از  .زندیاین امر دامن م هنادرست نیز ب

در  یرغبتینیز در رواج ب یاعتمادیو ب رودیمیان م
 .ازدواج مؤثر است

ین متغیر هراس از احساس شکست در ازدواج و ب -
 داریمعناای د در بین ورزشکاران، رابطهگرایش به تجر

برابر صفر  داریمعنادارد و مقدار رابطه در سطح  وجود
ترس  . افرادی که از آیندۀ تشکیل زندگیاست ۵۵9/0با 

 شنیگزبیشتری دارند و رخدادهای منفی را در زمینۀ 
، بیشتر به سمت تجرد گرایش کنندیمهمسر تصور 

تباه و دوری از انتخاب اش هدف با. این تصور ابندییم
 نامناسب زناشویی است.

خویشاوندان  بین در وفقنام ازدواج بین متغیر تجربۀ -
 دارامعنای و گرایش به تجرد در بین ورزشکاران رابطه

برابر  صفر داریمعنادارد و مقدار رابطه در سطح  وجود
ی هاشبکهاست. وقتی در محیط اجتماعی و  412/0با 

ارب تج نیا ی ناموفقی رخ دهد،هادواجازخویشاوندی 
ی فرد نسبت به اعتمادیبناموفق باعث هراس و 

 .شودیمتشکیل زندگی 
ه تجرد بو گرایش مالی -اقتصادیبین متغیر هزینۀ  -

دارد و مقدار  وجود دارمعناای در بین ورزشکاران رابطه
 است. 43۵/0برابر با صفر  داریمعنارابطه در سطح 

اج باعث کاهش اقتصادی ازدو-افزایش هزینۀ مالی
، چه از هزینۀ مراسم . هرشودیم ازدواجتمایل به 

تشکیل زندگی و معیشت اجتماعی ورزشکاران کاسته 
 .شودیمغبت به ازدواج بیشتر رشود، به همان میزان 

ی جمعی و گرایش به هارسانهبین متغیر عملکرد  -
ندارد. وجود داریمعناتجرد در بین ورزشکاران رابطۀ 
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 دار در مدلاضرایب مسیر معن -5جدول 

 سطح

 داریمعنا
 یت مقدار

 بیضر

 ریمس
 ریمتغ سطح

0 ۵۵2/۵  4۵2/0-  یاجتماع یاعتمادیب <- یمذهب یباورها 

001/0  024/3  228/0-  ییتجردگرا <- یمذهب یباورها 

002/0  32۵/4  084/0-  ییفردگرا <- یمذهب یباورها 

001/0  247/۵  127/0  ییتجردگرا <- یاجتماع یاعتمادیب 

0 007/4  12۵/0  ازدواج در شکست از هراس <- یاجتماع یاعتمادیب 

101/0  3۵7/0  18۵/0  ییتجردگرا <- شاوندانیخو ناموفق ۀتجرب 

0 301/۵  ۵41/0  ازدواج در شکست از هراس <- شاوندانیخو ناموفق ۀتجرب 

0 048/4  387/0  یمذهب یباورها <- یسنت یزندگ سبک 

0 174/4  714/0-  ییتجردگرا <- یسنت یزندگ سبک 

004/0  3۵1/4  398/0  ییتجردگرا <- مدرن یزندگ سبک 

002/0  ۵21/4  147/0  ییفردگرا <- مدرن یزندگ سبک 

001/0  ۵41/4  116/0  ییتجردگرا <- ازدواج در شکست از ترس 

۵84/0  24۵/1  332/0  ییتجردگرا <- یجمع ۀرسان عملکرد 

042/0  08۵/2  32۵/0  یسنت یزندگ سبک <- یجمع ۀرسان عملکرد 

3۵6/0  214/0  110/0-  ازدواج در شکست از ترس <- یجمع ۀرسان عملکرد 

002/0  32۵/4  201/0  ییتجردگرا <- یاقتصاد - یمال ۀنیهز 

 

 دار در مدل ساختاری پژوهشامتغیرهای معنضریب اثر کل  -۶جدول 

پژوهش یرهایمتغ  میمستق  میرمستقیغ اثر   

کل اثر  

 مقدار

 اثر

 مقدار

 یت

 سطح

 داریمعنا

-228/0 ییتجردگرا <-یمذهب یباورها  041/0  187/0-  ۵21/3  001/0  

127/0 ییتجردگرا <-یاجتماع یاعتمادیب  021/0-  106/0  8۵7/3  0 

18۵/0 ییتجردگرا <-ناموفق ۀتجرب  - 18۵/0  301/۵  001/0  

-714/0 ییتجردگرا <-یسنت یزندگ سبک  072/0  642/0-  13۵/4  001/0  
398/0 ییتجردگرا <-مدرن یزندگ سبک  020/0  418/0  847/4  003/0  

1۵2/0 ییتجردگرا <-ییفردگرا  001/0  1۵3/0  871/3  003/0  

201/0 ییتجردگرا <-یمال ۀنیهز  - 201/0  32۵/4  0 

482/0= شدهلیتعد نییتب بیضر  

 
باورهای  متغیر دهدیمنشان  6نتایج جدول شمارۀ 

اعتمادی (، بی-187/0) تجردگرایی <-مذهبی
(، تجربۀ ناموفق 106/0) تجردگرایی <-اجتماعی

(، سبک زندگی 18۵/0) تجردگرایی <-خویشاوندان
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-سبک زندگی مدرن(، -642/0) تجردگرایی <-سنتی
 تجردگرایی <- (، فردگرایی418/0) تجردگرایی <
 تجردگرایی <-اقتصادی -( و هزینۀ مالی 1۵3/0)
کل در مدل بودند و این  تأثیر( دارای ضریب 201/0)

درصد از تغییرات تجردگرایی  48متغیرها در مجموع 
 .کندیمورزشکاران را تبیین 

 

 گیریبحث و نتیجه
مدل نظری پژوهش  کردنتایج تحقیق حاضر مشخص 

ا ردرصد از تغییرات تجردگرایی ورزشکاران  48حدود 
 ۵2نماید. این درحالی است که حدود بینی میپیش

ماند.  درصد این تغییرات در تحقیق حاضر ناشناخته باقی
شور رسد پیچیده بودن فرایند ازدواج در کبه نظر می

ورزشکاران سبب گردیده ایران به خصوص در میان 
ایند گر مختلفی این فراست تا شرایط و عوامل مداخله

رصد را تحت شعاع قرار دهد. این رو در تحقیق حاضر د
این  توان ناشی ازقابل مشهودی از این تغییرات را می

ادی های اقتصگر نامید. از طرفی تالطمعوامل مداخله
 که استگری در کشور ایران از جمله عوامل مداخله

ه داد امروزه شرایط ازدواج در کشور را تحت شعاع قرار
وان اج به عندو. این شرایط سبب گردیده است تا ازاست
ته چه ذکر این نک پیچیده مشخص گردد. اگر مسألهیک 

ریزی و تمرکز بر عوامل که برنامه استضروری 
واج را تواند فرایند ازدشده در تحقیق حاضر میشناخته

 ای تسهیل نمود.مشخص شده الًبه شکل کام
خالف  بر. ردیگیم شکلساختارها  ۀلیوس به تجرد

در جوامع  بود، گسترده آن در خانواده که گذشته جوامع
 افراد یشغل گاهیجا اند وای شدهها هستهجدید خانواده

ی اریبس تیاهم شیخو ییالگو یرهایمتغاساس  بر
 یاجتماع کار میتقس نظام تیماه نتیجۀ که یافته است

مطابق با نظر سیدمن . است دیجد یصنعت جوامع در
 که است نیا نظاماین  یدگیچیپ اثراتجمله  از( 2011)

                                                                        

 

. است افراد یاجتماع گاهیپا یاصل نارکاز ا شغل
( 2006) مقدس جعفری و یعقوبی چوبریهمچنین 

 ندیفرآ نتیجۀ عموماً فرد یشغل گاهیپامشخص نمودند 
 در بلندمدت و مستمر حضور و یگذارهیسرما یطوالن
 توسلیمطابق با نظر  گر،ید یسو ازست. ا آموزش نظام

 در یزندگ از حاصل تحوالت از یکی( 2011) سعیدی و
، تغییرات نقش خانواده در افراد می باشد یصنعت جوامع

که سبب گردیده است تا از منظر شغلی کمکی برای 
 که کند ازدواج تواندیم یزمان فرد ن،یبنابرا افراد نباشد.

 یزندگ معاش و مخارج نیتأمنظر  از و اشدب شاغل
 است نیا مفروض رایز .باشد نداشته یادغدغه شیخو
 یمجوز نیوالد به یاقتصادنظر  از فرد یوابستگ که
 هنجار گر،ید عبارت به .بود نخواهد ازدواج یبرا
 شاغل فرد که است نیاجامعه  نیا در شده رفتهیپذ
 معاش نیتأمنظر  از که یفرد نه و کند ازدواج تواندیم

 سن در فرد شغل ب،یترت نیبد. است وابسته گرانید به
 کنندیم ازدواج یزمان غالباً جوانان. استمؤثر  ازدواج

ی اجتماع ۀطبقرسوم  و آداب باشند طبق داشته نیقی که
 ندیآیم بر خانواده معاش نیتأمۀ عهد از خود

 در دیجد مشاغل ،ما یکنونۀ جامع در .(1،1994بودن)

 عموماً  که اندشدهی طراح یاگونه به یسنت مشاغل برابر
 یفرد گر،ید عبارت به .گذرندیم یآموزش نظام کانال از
 باشد یعال التیتحص یدارا که باشد شاغل تواندیم
( در تحقیق 2007ی )ارمک آزاد. (2013سرایی و اجاقلو، )

 خود ،یعال التیتحص داشتنخود مشخص نمودند که 
 ینهادها در یطوالن یهاسال در فعال حضور ازمندین

 سنافزایش  موجب نفسه،یف امر نیا که است مربوط
 ینید ۀشدرفتهیپذ هنجار گر،ید یسو از. شودیم ازدواج

 ازدواج یبرا دیبا پسران که است نیا یاسالم ۀجامع در
 التیتحص دوران پایان از پسآنها  .قدم باشندشیپ

 چهاربا احتساب  و ددارن سن سال 18کم دست متوسطه
 زین و سانسیل مقطع یبرا یآموزش نظام حضور در سال

1. Boden 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=102779
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=102779
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=132454
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 شغل افتنی یبرا زین سال کی و یسرباز سال دو
داشته  سن سال وپنجستیب دیباکم دست مناسب،

 افراد شغل اینجاست که. کند ازدواج بتواند تا! باشند
 یفرارو یاساس یمانع عنوان به و کندیم دایپ تیاهم

 یۀنظر اساس بر ن،یبنابرا .ردیگیم قرار جوانان ازدواج
 یاجتماع نهاد دو خانواده نهاد و اقتصاد نهاد پارسنز،
 و زن ۀرابط و اندیاجتماع نظام در وستهیپ و مرتبط
 تیموقع به وابستگی بسیار زیادی ازدواج در شوهر
 که یفرد ما یاجتماع نظام در رایز .دارد آنان یاقتصاد

 در درآمد، صاحب و شاغل فرد با سهیمقا در است، کاریب
 نیااساس  . بردارد قرار ازدواج برای متفاوت تیموقع
 یتمام تعامل حاصل خانواده لیتشک و ازدواج ،یتئور

 ازدواج رایز است؛ گریکدی با جامعه یهانظامخرده
 شغل، مناسب، التیتحص از فرد یبرخوردار مستلزم

و  فیلد، 2009، 1پورنو) است مناسب مسکن و درآمد
 نیا یعیطب ۀجینت. (2004 پور،کاظمی، 2001، 2کسپر

اساس  . براست ازدواج سن ریچشمگ شیافزا ند،آیفر
 در مدرنیته فرآیندهای گسترش نظریه نوگرایی، با

زندگی  یهاجنبه از بسیاری اخیر، یهادهه جامعه در
. است شده اساسی یهایدگرگون و دچار تغییرات افراد

و مستکیک  (2013) با نظر بحرانیمیان مطابق  این در

ی هاارزش و خانوادگی ( الگوهای2008) 3و امران

. کرده است تغییر ساختاری و نهاد هر از بیش خانواده
از  یاجتماعنظام  رییتغ دلیل به سوکیاز  رییتغ نیا

دنبال آن  و به یاقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعت
ی اهسته ۀخانواد یریگگسترده و شکل ۀخانواد فیتضع

 علت بهاساس این دیدگاه،  اتفاق افتاده است. بر
 منابع ارائه یو فراوان یجمع ارتباط لیوسا گسترش

 در میان دیجد ییهاها و نگرشارزش، اطالعات ۀدهند
خانواده ۀ در عرصنتیجه،  وجود آمده است و در بهزنان 

از سوی  ییهامقاومتی مختلف اجتماع یهارصهعو 
آمده که به  دیپد یصورت مبارزات اجتماع به آنها

                                                                        

1. Popenoe 

2. Fields &Casper 

فردی و  تیمتفاوت در باب هو یهاارزش دیبازتول
زنان  اشتغال نیز رانیا در. منجر شده است یتیجنس
را  دارخانهو زن  آورنانسنتی مرد  ثابت یهانقش

 سلسله جدید زنان نه تنها دگرگون کرده است و هویت
 باعث بلکه زده، برهم را خانواده در قدرت مراتب
 و شده نیز جدید و متفاوت یهاارزش یریگشکل

ی حوزه خانواده شده هاارزشتغییر کلی در  موجب
یی که در آنها آزادی انتخاب افراد در هاارزشاست؛ 

ازدواج بسیار مهم است و عشق در تشکیل خانواده 
 انجاماساس مطالعات  . برکندیمنقشی اساسی ایفا 

 امکان مدرنیزاسیون رشد فرآیند با نیز ما کشور ، درشده
 امکان رویارویی و نتیجه در و اجتماع به جوانان ورود

 بیشتر متفاوت الگوهای با افراد بین ازدواج و آشنایی
 انتخاب برای افراد فردگرایی، با گسترش و است شده

. شوندیم متوسل رمانتیک عشق معیارهای به همسر
 آنتبع  به و عالی سطوح در آموزش به زنان گرایش
 و ارزشی تغییر باعث شغلی، یهافرصت تصاحب
 شده فرزند همچون ییهاموضوع به نسبت آنان نگرشی
 عوامل برخی با همراه زنان ازدواج سن افزایش است و

 ۀمسئل به جنسیتی تعادل خوردن هم برجمله  از دیگر
دیدگاه  نظر ازاست.  شده منجر ازدواج دشواری

 تررنگکماهمیت تشکیل خانواده  سوکنوگرایی، از ی
یی زندگی تنهابهشده و این امکان وجود دارد که فرد 
ی خویش انهیزمخود را به سر برد یا همیشه با خانوادۀ 

بماند. از سوی دیگر، طالق قباحت و زشتی گذشته را 
به ارزشی  شدنلیتبددر حال  بساچهداده و  دست از

نوین نیز باشد. حال بر اساس این مفروضات، ازدواج 
نیست و امکان ادامۀ زندگی فرد  دیگر یک ضرورت

. عالوه بر (2013فروتن، بدون ازدواج نیز وجود دارد )
ۀ روابط کنندمنعی هاارزشاساس این دیدگاه،  آن، بر

و فرد است از گذشته شده  ترسستخارج از ازدواج نیز 
این امکان را دارد که نیازهای خود به جنس مقابل را 

3. Matouschek & Imran 
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خانواده مرتفع نماید. در خارج از چارچوب ازدواج و 
ی هاهینظرجامعۀ مجرد ورزشی، دیدگاه  تحلیل وضعیت

ی پیشین هابحثعنوان مکمل  به تواندیماقتصادی نیز 
اساس این دیدگاه  . بر(2007صادقی، کار گرفته شود )به
ی دیگری در هانیگزیجا که اکنون گفت توانیم

 مواجه شده ریتأخدسترس قرار دارند، ازدواج با مشکل و 

کلی به تجرد قطعی منجر شود.  صورت بهو شاید است 
شکل مسکن و ماساس این دیدگاه بیکاری،  بر

ی زیاد در نظام هاسالی زیاد معیشت، گذران هانهیهز
آموزشی توسط جوانان به امید کسب مهارت یا شغل 

افتادن زمان ازدواج و کمتر  ریتأخهمگی از عوامل به 
 .ندشویمن محسوب شدن احتمال وقوع آ
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