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  چکیده

بیکاري بطور قابل توجهی فرایندهاي جمعیتی نظیر ازدواج، طالق، باروري، و 
 از این مقاله بررسی تجربه بیکاري هدف. دهدمهاجرت را تحت تأثیر قرار می

و پیامدهاي آن بر تأخیر در ازدواج مردان جوان شهر تهران با بکارگیري 
در این راستا، مقاله ابتدا . است)  هاي کمی و کیفیداده( روش تحقیق ترکیبی

 شهر تهران به 1390ي خرد سرشماري ها دادهبا استفاده از تحلیل ثانویه 
تغال و بیکاري بر تأخیر ازدواج پرداخته، سپس با آزمون تأثیر وضعیت اش

 جوان مجرد بیکار به 27استفاده از روش تحقیق کیفی و مصاحبه عمیق با 
کندوکاو تجربه زیسته بیکاري جوانان و پیامدهاي آن درحوزه تأخیر در 
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نتایج بخش کمی مطالعه نشان داد احتمال تجردماندگی . ازدواج پرداخته است
با کنترل اثر سایر . دود هشت برابر بیشتر از افراد شاغل استافراد بیکار ح

متغیرهاي مستقل اثرگذار، بیکاري همچنان تأثیري قوي بر افزایش احتمال 
نتایج بخش کیفی مطالعه بیانگر پنج مقوله محوري نظیر . تجردماندگی دارد

مادیگرایی، رهاشدگی، ناامنی شغلی، و /هویت بخشی شغلی، تجمل گرایی
توان گیري از مقاله می در نتیجه. گیري تأخیر ازدواج استنیت در تصمیمعقال

گفت بیکاري و ناامنی شغلی، عدم اطمینان زیادي را نسبت به آینده براي 
اي نامعلوم به تأخیر جوانان رقم زده و تصمیم به ازدواج آنان را تا آینده

  . اندازد می
 رهاشدگی، اقتصادي، اامنین بیکاري، جمعیت، جوانی تورم :کلیدي مفاهیم

 .ازدواج تأخیر

  
   پژوهشمسأله

در طول نیم قرن اخیر جمعیت جوانان کشور روندي رو به رشد داشته است و امروزه 
. شودایران یکی از کشورهاي با حجم و نسبت قابل توجه جمعیت جوان محسوب می

تقریباً )  ساله15-29جمعیت ( جمعیت جوانان کشور 1390بر اساس نتایج سرشماري 
 درصد کل جمعیت کشور را شامل 32باشد که حدود   هزار نفر می694 میلیون و 23
توجه به . جمعیت در ایران دارد ي تورم جوانی این میزان نشان از پدیده. شود می

مسائل جوانان و فراهم آوري بستري جهت انتقال این حجم بزرگ از جمعیت جوان به 
در این راستا .  از مسائل مهم کشور تبدیل شده استي بزرگسالی خود به یکیمرحله

. ها اهمیت شایانی دارد هاي شغلی آن توجه به اشتغال جوانان و ساماندهی فعالیت
شود که جوانان  دهد و مانع از این می بیکاري، سالمت روحی را تحت شعاع قرار می

 توجهی قابل طورب بیکاري. هایی نظیر ازدواج و فرزندآوري را پذیرا باشند مسئولیت

                                                
1. Youth bulge 
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. دهدمی قرار تأثیر تحت را مهاجرت و باروري، طالق، ازدواج، نظیر جمعیتی فرایندهاي
 پیش مردان اشتغال که ایران جامعه در بویژه ازدواج تأخیر بر بیکاري تأثیر میان این در

  .است ترمحسوس و بیشتر شود،می محسوب ازدواج کلیدي شرط
شوازي، ؛ صادقی و عباسی1391عسکري ندوشن، و نظیر ترابی (مطالعات مختلف

 از ازدواج مردان سن میانگین 1345-90 هاي سال ي فاصله در که دهند می نشان) 1394
همچنین با تأملی در نتایج مرتبط با تغییرات . است یافته تغییر سال 26,7 به سال 24,9

ییرات قابل توجهی  شاهد تغ1390 تا 1365ي سالهاي نسبت تجردماندگی مردان در بازه
 سالگی 30در سالهاي مذکور نسبت تجردماندگی مردان شهري تا . در این زمینه هستیم

 درصد افزایش داشته و این نسبت براي مردان جوان روستایی 43 درصد به 22تقریباً از 
، نسبت تجردماندگی 1390در سال ).  1نمودار (  درصد افزایش یافته است33 به 12از 

  .  درصد بوده است57 سالگی 30تان تهران تا مردان شهرس
  

 
  1390 تا 1365، (%) سالگی در ایران 30 تغییرات نسبت تجردماندگی مردان تا -1 نمودار

                        . 1385-90 هاي جمعیتی پردازش بر اساس نتایج سرشماري:  منبع
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. شودمحسوب می ازدواج شرط پیش ترین مهم عنوان به اشتغال ما، جامعه در
شود که تأخیر در ازدواج مردان ناشی از هاي بیشتر وقتی فراهم می شرایط براي ازدواج

ثبات اقتصادي و درآمدي در میان مردان مجرد جوان . فشارهاي مالی و اقتصادي نباشد
 برخی نتایج). 1383کوششی، ( عامل بسیار مهمی در افزایش فراوانی ازدواج خواهد بود

 دختر جوانان درصد 90 که دهد می نشان) 1386 (همکاران و صادقی نظیر مطالعات از
 مناسب مالی امکانات و نداشته دائم شغل پسران که زمانی تا معتقدند مجرد پسر و

 پیش اشتغال ایرانی  جامعه در که دهد می نشان موضوع  این.کنند ازدواج نباید ندارند
اصفهانی  حالی است همانطور که صالحیاین در . است ازدواج براي مهم بسیار شرطی
نشان دادند جوانان ایرانی براي ورود به بازار کار با مشکالت متعددي )  )2007و ایگل

 3ی از دانشگاه حدود لیالتحص فارغروبرو هستند و به طور متوسط هر جوان پس از 
ر در همچنین نتایج طرح آمارگیري نیروي کا.  تا شغلی بدست آوردکشد یمسال طول 

در این . دهدنرخ باالي بیکاري در میان جوانان را نشان می) 1389-93(هاي اخیر  سال
 درصد و حتی گاهی 20 ساله تقریباً باالي 15-29ها نرخ بیکاري در میان جوانان  سال
  . درصد بوده است25

ایگل . نرخ باالي بیکاري در میان جوانان نیز به تأخیر در ازدواج منجر خواهد شد
 ساله در هنگام 15-29 درصد از مردان 85نشان دادند که ) 2010( الحی اصفهانیو ص

 ر درصد از مردان هستند که در زمان ازدواج د15 و تنها اند بودهازدواج داراي شغل 
از اینرو، شغل عامل بسیار . اند  شدن شاغل شدهمتأهلحال تحصیل بوده و یا پس از 

بر این اساس،  در این مطالعه با . کند میراهم مهمی است که زمینه ازدواج جوانان ف
به دنبال  پاسخ به این سوال هستیم که مکانیزم  کارگیري روش تحقیق ترکیبی به

تأثیرگذاري بیکاري بر تأخیر ازدواج چگونه است؟ و همچنین فهم و تجارب مردان 
  ؟جوان تهرانی از شرایط بیکاري و پیامدهاي آن بر تأخیر ازدواج چگونه است

                                                
1. Egel 
2. Mixed Methods Research  
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 پژوهش پیشینه
 کلی  توان در چند دستههاي انجام گرفته در حوزه اشتغال و بیکاري را می پژوهش

به بررسی ارتباط ) 1384، امیرخسروي 1371کوششی (ها  برخی از پژوهش. تقسیم نمود
آنان تغییرات جمعیتی را عامل . اند میان تغییرات جمعیتی و وضیعت اشتغال پرداخته

ابراهیمی (گروهی دیگر از محققین . دانند ه و تقاضاي نیروي کار میعدم توازن در عرض
هاي مختلف  به زیرگروه)  2010، میتراکوس1386، شفیعی 1384، سوري 1383مقدم 

اند و بیکاران را بر اساس سطح تحصیالت، رشته تحصیلی، جنسیت  بیکاران توجه کرده
 در این میان برخی از پژوهشگران .اند هاي عمده فعالیت مورد بررسی قرار داده و گروه

به بررسی نتایج و پیامدهاي اشتغال و بیکاري ) 1386، مشفق و احمدي 1375مؤمنی (
ها اشتغال را در ارتباط با مفاهیمی مثبت نظیر توسعه منابع انسانی،  آن. اند کرده توجه

 جرم، آسیب همچنین بیکاري را برابر با. اند توسعه اقتصادي، توسعه پایدار پیوند داده
اند و ارتباط میان بیکاري و این معضالت را مثبت و  پذیري روانی و اجتماعی دانسته

  .اند مستقیم ارزیابی کرده
صورت خاص به موضوع شرایط بازار  ها در خارج از ایران بهتعدادي از پژوهش

  و کوندوبراي نمونه هاشیموتو(اند  هاي طولی پرداختهکار و ازدواج با استفاده از داده
در ) 2012(هاشیموتو و کوندو ).  2015، گونزالس و مارسن 2013، اسچالر2012

 ي تشکیل خانوادهمدت شرایط بازار کار بر نحوه پژوهشی به بررسی تأثیرات طوالنی
این مطالعه به دنبال آن است تا شرایط بلند مدت اقتصادي را . اند جوانان ژاپنی پرداخته
نتایج نشان داد زنانی . هاي مختلف جوانان بررسی کند کوهورتدر وضعیت خانوادگی

که در کوهورت جمعیتی قرار دارند که در آن نرخ بیکاري ) اغلب با تحصیالت باال(

                                                
1. Mitrakos 
2. Hashimoto 
3. Kondo 
4. Schaller 
5. González & Marcén 
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همچنین اسکالر . تري دارنداندازند و باروري پایینباالست ازدواج خود را به تعویق می
-2009هاي ي سالاشت آمریکا در دورههاي حیاتی مرکز بهد با استفاده از داده) 2013(

نتایج این مطالعه . ي بازار کار بر ازدواج و طالق پرداخت به بررسی اثرات چرخه1978
 درصد نرخ ازدواج کاهش 1,5نشان داد به ازاي یک درصد افزایش در نرخ بیکاري، 

 نیز اثرات بیکاري بر ازدواج و طالق در) 2015( گونزالس و مارسن. خواهد یافت
دهد نتایج نشان می.  در اسپانیا را مورد بررسی قرار دادند1998-2013هاي زمانی دوره

به عبارت دیگر بیکاري، . نرخ بیکاري به طور معکوس با نرخ ازدواج در ارتباط است
افزایش یک درصدي در نرخ بیکاري در اسپانیا . اندازدازدواج افراد را به تعویق می

ها محققین در تمامی این پژوهش. دهدرا کاهش می درصد نرخ ازدواج 3حدود 
هاي اقتصادي در کشورهاي مختلف منجر به معتقدند که مشکالت بازار کار و بحران

  .شودتأخیر در ازدواج می
، صالحی اصفهانی )2010( هاي خارجی، ایگل و صالحی اصفهانیدر کنار پژوهش

تأثیر شرایط بازار کار بر به بررسی ) 2011( و صالحی اصفهانی) 2007( و ایگل
چرا جوانان ازدواج خود را "در پژوهشی با عنوان . اند وضعیت ازدواج در ایران پرداخته

) 2010(  ایگل و صالحی اصفهانی"اندازند؟ بازده بازار کار و زمان ازدواج به تأخیر می
سالی  گنشان دادند که در ایران اشتغال و ازدواج عوامل موثري بر گذار افراد به بزر

 درصد از مردان در زمان 15اکثریت مردان در زمان ازدواج شاغل هستند و تنها . است
ها در  آن. شوند باشند و یا پس از متأهل شدن شاغل می ازدواج در حال تحصیل می

نشان دادند جوانان ایرانی در انتقال به ) 2007صالحی اصفهانی و ایگل، (پژوهشی دیگر 
نرخ . فتن شغل و تشکیل خانواده با مشکل روبرو هستندي یابزرگسالی در حوزه

شود تا مدت زمان بیشتري را با  درصد در میان جوانان موجب می20بیکاري باالتر از 
 باعث افزایش سن ازدواج جوانان مسألهاین . والدین خود گذرانده و مجرد باقی بمانند

 در پژوهشی دیگر به )2011( صالحی اصفهانی. شودو به تبع آن کاهش باروري می
 در 1388هاي اقتصادي پس از سال بررسی وضعیت جوانان ایرانی در شرایط بحران
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هاي باالي بیکاري جوانان و تأخیر در  ایران توجه دارد و در این خصوص به میزان
دهد که بیکاري باالي جوانان در بدین ترتیب مطالعات نشان می. کندازدواج اشاره می

صادي، ازدواج و تشکیل خانواده را براي جوانان در ایران با چالش زمان بحران اقت
 در تأخیر و جوانان بیکاري يحوزه در هاپژوهش اغلب. جدي روبرو کرده است

 روش بکارگیري با  پژوهشی که.است شده انجام با استفاده از رویکرد کمی ازدواج
 ازدواج تأخیر بر بیکاري تأثیرگذاري نحوه چرایی و چگونگی به پاسخ صدد در ترکیبی

 را روي پیش پژوهش توان می منظر این از. است نشده انجام باشد مردان جوان تهرانی
   .دانست ازدواج در تأخیر و بیکاري ي مسأله ارتباط شناخت جهت در جدید قدمی

  
 مالحظات نظري 

ویکردي کنند عمدتاً رنظریاتی که تأخیر در ازدواج را با تاکید بر بیکاري تبیین می
در ).  و نظریه نوسازيشیپ، مایر و وینهاي دیکسونمانند نظریه( ساختاري دارند

این رویکرد در طول زمان خانواده از یک ساختار اقتصاد سنتی وابسته به کشاورزي به 
 گسترده بوده و افراد در سنین در اقتصاد سنتی، خانواده. اقتصاد صنعتی انتقال یافته است

 زمین  پدري خود به کشتکردند و پس از ازدواج نیز همراه با خانوادهپایین ازدواج می
. اي ندارد در اقتصاد سنتی مهارت و تخصص جایگاه ویژه. پرداختندو معیشت می

فرزندان اختیار کمتري براي . هاي گسترده بودپدرساالري وجه بارز این نوع از خانواده
با صنعتی شدن جوامع و . ي پدري بودازدواج داشتند و ازدواج منوط به تصمیم خانواده

  ها افراد از خانوادهوکارها و تخصصی شدن شغل ر انواع کسبگسترش اشتغال و تنوع د
خانواده از . گیري رسیدند  و به نوعی به استقالل مالی و تصمیمپدري خود فاصله گرفته

هاي  فرد محوري یکی از ویژگی. اي تبدیل شد  هستهشکل گسترده خارج و به خانواده
ک ساختار مدرن افراد ترجیح در ی. شودها محسوب میبارز این شکل از خانواده

                                                
1. Dixon 
2. Mare & Winship 
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دهند تا براي چند سال وقت خود را صرف کسب دانش و مهارت نمایند و ازدواج  می
تر براي ازدواج داشته باشند ها براي اینکه انتخابی آزادانه آن. خود را به تعویق بیندازند

 در باید استقالل بیشتري از والدین داشته باشند و به نوعی از نظر شغلی و درآمدي
با توجه به نظریات با رویکرد ساختاري، بیکاري باالي . شرایط با ثباتی قرار گیرند

ها، تأخیر در ازدواج را به همراه جوانان در ایران و مشکالت بازار کار در جذب آن
؛ صادقی و همکاران، 1384شوازي و صادقی، ؛ عباسی1383محمودیان، ( داشته است

1386 .(  
له افرادي است که در مورد الگوهاي ازدواج بر ساختار از جم) 1971( دیکسون

یکی از مهمترین متغیرهاي تأثیرگذار بر تصمیم  وي. اجتماعی و تغییرات آن تأکید دارد
امکان پذیري به معناي فراهمی شرایط . داندجوانان براي ازدواج را امکان پذیري می

که فشار اجتماعی جوانان  مانیز. براي ازدواج است) نظیر اشتغال( اجتماعی و اقتصادي
گیرند  کند تا براي ازدواج درآمد و مسکن داشته باشند جوانان تصمیم می را مجبور می

شیپ همچنین بر اساس دیدگاه مایر و وین. که ازدواج خود را به تعویق بیاندازند
نی مردا. شرایط اقتصادي و اجتماعی تأثیر بارزي بر تأخیر ازدواج جوانان دارد) 1991(

که شغل مناسبی ندارند و از نظر درآمدي با مشکل روبرو هستند کمتر از سایرین 
ها مهیا نبودن شرایط اجتماعی و اقتصادي را مهمترین عامل براي  آن. کنندازدواج می

  . دانندتأخیر ازدواج مردان می
 به تواندر کنار نظریات مرتبط با تأخیر در ازدواج نظریات مرتبط با بیکاري را می

 کننددو دسته کلی تقسیم کرد؛ نظریاتی که بیکاري را از یک منظر ساختاري تحلیل می
ها و برخی از نظریات نیز به پیامد و ؛)، نظریه گلوگاهپل شکسته میان آموزش و کار(

). و محدودیت عمل نظریه محرومیت پنهان(نتایج فردي ناشی از بیکاري توجه دارند 

                                                
1. Broken link between education & work 
2. Bottleneck 
3. Latent Deprivation 
4. Agency Restriction 



   
  
  
  

 149  ...     مطالعه پیامدهاي بیکاري بر تأخیر در ازدواج

سته میان آموزش و کار ، عدم هماهنگی در پذیرش دانشجو در بر اساس نظریه پل شک
ترین مسائل و مشکالت در  هاي تحصیلی با نیازهاي بازار کار یکی از مهم رشته

هاي آموخته با  ي بیکاري عدم انطباق مهارت پژوهشگران در حوزه. باشد کشورمان می
التحصیلی و ورود فرد به بازار  دانند تا شکاف میان زمان فارغ را عاملی مینیاز بازار کار

 "پل شکسته بین آموزش و بازارکار"محققین به این موقعیت اصطالحاً . کار بیشتر شود
 به 60ي  و دهه50ي ورود متولدین دهه). 2005 3؛ بریین،2004 2رابرت،(گویند  می

ي چندشغلی بودن و  بازار کار با افزایش نیروي کار، افزایش نرخ مشارکت، پدیده
باصري و جهانگرد، (شکالت نهادي و قوانین مقررات بازار کار همراه شده است م

ي ظرفیت بسیار پایین بازار کار در جذب نیروي انسانی و استمرار چند ساله). 1386
این نابسامانی موجب شده است تا حجم بسیار باالیی از نیروي کار جوان موقعیت 

مایت و (شود  گفته می"گلوگاه"طالحاً به این موقعیت اص. بیکاري را تجربه کنند
عدم ظرفیت بازار کار در جذب نیروي انسانی و ادامه ). 1995 5؛ آمادوت،1990 4مورل،

. این روند براي چند سال نهایتاً منجر به تجمع تقاضا براي ورود به بازار کار شده است
  .هستیمدر این شرایط گلوگاهی از بیکاران در جستجوي کار در جامعه را شاهد 

کند که شغل دو مزیت براي افراد دارد؛ یکی نیازهاي  استدالل می)  )1982جاهودا
کند و دیگري منافع پنهانی دارد و نیازهاي روانی افراد را تأمین  مالی فرد را تأمین می

است که به ) منافع آشکار(در ابتداي امر افراد براي پاسخگویی به نیاز مادي . کند می
در کنار این منافع، منافع پنهانی همچون تعامل اجتماعی، هدف . ندروسراغ شغل می

منافع پنهان به افراد کمک . مشترك، منزلت، هویت و فعال بودن بسیار با اهمیت هستند
کند که در گروه احساس مفید بودن داشته باشند، در جامعه به رسمیت شناخته  می

                                                
1. Mismatch of skills 
2. Roberts 
3 Breen 
4. Myatt & Murrell 
5. Aamodt 
6. Jahoda 
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هاي خود براي گسترش   دیدگاهکند تا از زمان و همچنین به افراد کمک می. شوند
بر این اساس، موقعیت هر فرد از طریق شغل وي . هاي اجتماعی استفاده کنند افق

بیکاري . شودبیکاري موجب محرومیت فرد از منافع آشکار و نهان می. شودتعریف می
: 1984جاهودا، (گذارد  فراتر از مسائل مالی حس محرومیتی را در افراد جامعه باقی می

وي پیامد اصلی . کند دیدگاهی متفاوت با جاهودا را مطرح می) 1995( فرایر). 298
کند که از دست  فرایر مطرح می. داندبیکار شدن را از دست دادن منبع اصلی درآمد می

ریزي براي زندگی شود که فرد در انتخاب سبک زندگی و برنامهدادن درآمد موجب می
بیکاري غیر ارادي منجر به . ندگی کاهش یابدخود دچار مشکل شود و رضایتش از ز

ي فقر است که افراد را از آینده معنادار زندگی  شود و تجربهي فقر تباه کننده می تجربه
  . دهدسازد و سالمت روان آنان را کاهش میخود دور می

هاي بیکاري و تأخیر ازدواج در نظریه اجتناب از بطورخالصه، ترکیب نظریه
هاي فردي رفتار افراد را در چارچوب  این نظریه انگیزه. ده استمتبلور ش خطر

 در شرایط ناامنی اقتصادي قرار کند و مدعی است که افراد زمانیاقتصادي تبیین می
شان اجتناب هاي غیرضروري در زندگی دارند و عدم قطعیت باالیی دارند از ریسک

ی تالش فراوانی توسط محققان براي ورود این نظریه به مباحث جمعیت شناس. کنندمی
، 2002، 1996 4؛ مکدونالد، ،2001هالک و آیزنهایر( این حوزه انجام شده است

از جمله جمعیت شناسانی است که در جهت بسط این ) 2006 (مکدونالد). 2006
وي معتقد است که جوانان نسبت به . نظریه در مباحث خانواده اقدام کرده است

جهانی شدن و افزایش سطح . ز حساسیت بیشتري دارندهاي مخاطره آمیموقعیت
این افزایش . تحصیالت منجر به افزایش سطح انتظارات اقتصادي جوانان شده است

انتظارات با موقعیت نامناسب جوانان در بازار کار رقابتی و احساس ناامنی نسبت به 

                                                
1. Fryer 
2. The Risk Aversion Theory 
3. Halek & Eisenhauer 
4. McDonald 
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اند و آنان را هاي شغلی کوتاه مدت و قراردادي شدهموقعیت. آینده همراه شده است
اگرچه ممکن است ازدواج براي جوانان منافعی را . نسبت به آینده نامطمئن کرده است

. دهدهمراه داشته باشد اما در شرایط بیکاري و ناامنی اقتصادي ریسک را افزایش می به
دهند که زمان بیشتري را به تحصیل پرداخته و امنیت  در این شرایط جوانان ترجیح می

از منظر این ). 2006؛ مکدونالد ،2002مکدونالد و اوانس(را افزایش دهند شغلی خود 
دهد که افرادي در شرایط ناامنی در پژوهش خود نشان می) ) 2008نظریه، درویانکا

که تحمل و ) ازدواج در شرایط بیکاري و ناامنی اقتصادي( پذیرنداقتصادي خطر را می
) ، مهارت شغلی مناسب، پس انداز مناسباز طریق حمایت خانوادگی(مهارت بیشتري 

   .در مقابل خطر دارند
بدین ترتیب، همانطور که در نظریه دیکسون از امکان پذیري ازدواج بیان شد 

باتوجه به اهمیت اشتغال و طبق . اشتغال یکی از پیش شرط هاي مهم ازدواج است
 ورزیده و در نتیجه نظریه اجتناب از خطر، در شرایط بیکاري افراد از ازدواج اجتناب

  . شاهد افزایش سن ازدواج و تأخیر در ازدواج هستیم
 

 روش پژوهش 
این روش به ما این امکان را . استفاده شده است در این مقاله از روش تحقیق ترکیبی

از میان  .دهد تا به سواالت پژوهش از طریق دو رویکرد کمی و کیفی پاسخ دهیم می
در .  مورد استفاده قرار گرفت"  تبیینی-طرح متوالی"، هاي تحقیق ترکیبی انواع روش

هاي کیفی  شوند، سپس در مرحله دوم داده این طرح ابتدا دادهاي کمی تحلیل می
در نهایت نتایج هر دو تحلیل کمی و کیفی در بخش نتیجه . شود گردآوري و تحلیل می

  .گیرند گیري مورد بحث و تفسیر قرار می

                                                
1. Evans 
2. Drewianka 
3. Sequential-Explanatory Mixed Methods Design 
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 هاي خرد دو درصدي سرشماري دادهحلیل ثانویهدر بخش کمی پژوهش از ت
 ساله شهر 15-29 شامل جوانان پژوهشجمعیت آماري .  استفاده شده است1390

 جزء 1390 نفر جوان که در سرشماري 13360تهران است و حجم نمونه مورد بررسی 
 . شودشدند را شامل می محسوب می) شاغل یا بیکار در جستجوي کار( جمعیت فعال

ها وضعیت اشتغال در دو مقوله بیکار و شاغل به عنوان متغیر استفاده از این دادهبا 
متغیر وابسته نیز وضعیت زناشویی در دو مقوله . مستقل مبناي پژوهش قرار دادیم

متغیرهاي مستقل سن، سطح . ازدواج کرده و ازدواج نکرده در نظر گرفته شده است
ها به دو صورت توصیفی و تحلیلی  فتهیا. است مهاجر-تحصیالت، و وضعیت بومی

هاي نمونه  در بخش توصیفی به تحلیل تک متغیره هر یک از ویژگی. ارائه شدند
داري روابط اسکوئر معنیهاي دو متغیره نیز با استفاده از آزمون کايدر تحلیل. پرداختیم

آزمون قرار هر یک از متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته به طور جداگانه مورد بررسی و 
از رگرسیون لوجستیک  از آنجایی که متغیر وابسته پژوهش دوشقی بوده است. گرفت

  .براي آزمون تأثیر وضعیت بیکاري در برآورد احتمال تجردماندگی استفاده کردیم
توجه اصلی این . در بخش کیفی پژوهش از روش پدیدارشناسی استفاده شد

 روش).  ،1383 :351 و مورگانبوریل(روش شناخت تجربه ذهنی افراد است 
 اي پدیده جوانان که ببینیم تا دهد می را امکان این ما به پژوهش این در پدیدارشناسی

 به افراد انتقال بر چگونه بیکاري ي پدیده کنند و می تجربه چگونه را بیکاري مانند
 با یقعم ي مصاحبه به این کار براي. است و تأخیر در ازدواج تأثیرگذار سالی بزرگ

 داراي یعنی اند، کرده تجربه را بیکاري ي پدیده مستقیم طور به که بپردازیم افرادي
گیري هدفمند استفاده  براي یافتن مشارکت کنندگان از نمونه.باشند "زیسته ي تجربه"

 نیمی تهران مرکز و غرب شرق، جنوب، شمال، منطقه در پنج نمایندگی به .شده است
 روژان سینا، ابن اشراق، (کاریابی مرکز پنج به که بیکارانی میان از هانمونه تعداد از

                                                
1. Secondary analysis 
2. Burrell & Morgan 
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 از اینرو، با. شد انتخاب بودند، کرده رجوع) کاران ملک آپادانا، تجارت و کار پریدار،
 بودند مجرد و کرده مراجعه مراکز این به کار جستجوي براي که جوانی مرد 14

 مجرد جوان مرد نفر 13 با پنج گانهمناطق  این در این، بر عالوه. آمد بعمل مصاحبه
ها به مصاحبه. آمد بعمل مصاحبه شدند معرفی محقق به برفی گلوله يشیوه به که بیکار

 27انجام مصاحبه با   از اینرو، با.پذیرفت انجام 1394 آذر و آبان در مدت دو ماه
 تحلیل در .مشارکت کننده به اشباع نظري دست یافتیم و به همین تعداد اکتفاء کردیم

  .  بکار گرفته شد )تحلیل موضوعی(شیوه تمتیک  کیفی هاي داده
 

  هاي پژوهش یافته
 نتایج بخش کمی پژوهش) الف

هاي دو درصدي سرشماري در بخش کمی پژوهش با استفاده از تحلیل ثانویه داده
گی ازه احتمال تجردمانداند ه به دنبال پاسخ به  این پرسش هستیم که بیکاري تا چ1390

  مردان جوان تهرانی را افزایش می دهد؟ 
در )  درصد33(نتایج پژوهش در بخش کمی نشان داد بیشترین میزان بیکاري 

همچنین، .  ساله وجود دارد20-24میان مردان جوان شهر تهران در گروه سنی 
شود میزان بیکاري مردان جوان در شهر تهران با   مشاهده می1طور که در جدول  همان

به بیان دیگر، اقتصاد کشورمان توانایی جذب . رود  سطح تحصیالت باالتر میافزایش
افرادي با تحصیالت باالتر را نداشته و از سوي دیگر جوانان با تحصیالت باالتر به دلیل 

ترین  سواد پایین افراد بی. کنند باال رفتن سطح انتظاراتشان به هر شغلی ورود پیدا نمی
هاي نرخ پایین بیکاري در یکی از علت.  جمعیت جوان دارندمیزان بیکاري را در میان

ي شغلی این افراد و ورود توان سابقه تر را میمیان مردان جوان با تحصیالت پایین
تر مردان جوان غیربومی در بعالوه، میزان بیکاري پایین. ها به بازار کار دانست زودتر آن

  . است) تهرانی(مقایسه با افراد بومی 
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هاي   وضعیت ازدواج و بیکاري مردان جوان شهر تهران به تفکیک ویژگی-1 جدول
  1390اجتماعی و جمعیتی،

  (%)جمعیت فعال   (%)وضعیت ازدواجی 
هرگز ازدواج  ـ جمعیتی هاي اجتماعی مشخصه

  نکرده 
حداقل یکبار 
 ازدواج کرده 

 میزان بیکاري  میزان اشتغال 

   9,1 90,9 بیکار

   44,1 55,9 اغلش
وضعیت 
  اشتغال

   1322,3) 0,001 (  آزمون خی دو

 30,8 69,2 4,0 96  ساله19-15

 32,8 67,2 19,1 80,9  ساله24-20

 19,5  80,5 47,5 52,5  ساله29-25
 گروه سنی

 293,5) 0,001 ( 1387,2) 0,001 ( آزمون خی دو

 6,2  93,8 34,3 65,7 سواد بی

 13,0 83 49,7 50,3 نهضت و ابتدایی

 21,5 18,5 38,5 61,5 راهنمایی

 25,8 74,2 33,5 66,5 متوسطه و دیپلم

 27,8 72,2 34,6 65,4 دانشگاهی

سطح 
 تحصیالت

  146,6) 0,001 (   77,06) 0,001 ( آزمون خی دو
 28,8 71,2 30,8 69,2 بومی

 12,7 87,3 48,3 51,7 مهاجر
وضعیت 

  مهاجر-بومی
 359,9) 0,001 ( 343,8) 0,001 ( آزمون خی دو

 N( 4744 8610 9906 3211(حجم نمونه 
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 درصد از جمعیت فعال 91دهد تقریباً   نشان می1عالوه بر اینها، نتایج جدول 
اند هرگز  اند که بیکار بودهمردان جوان در شهر تهران که در زمان سرشماري اعالم کرده

 شرایط بیکاري ازدواج خود را به دهند که در این افراد ترجیح می. اندازدواج نکرده
از اینرو، نسبت تجردماندگی در افراد بیکار به مراتب بیشتر از افراد . تعویق بیاندازند

  .شاغل است
همچنین، با افزایش سن در میان مردان جوان نسبت افراد هرگز ازدواج نکرده 

 که در گروه سنی  درصد از مردان جوان شهر تهران52با این حال تقریباً . یابد کاهش می
بر اساس سطوح تحصیلی بیشترین میزان . اند ساله هستند هرگز ازدواج نکرده29-25

این افراد . و دانشگاهی است تجرد ماندگی مربوط به مردان جوانی با تحصیالت دیپلم
بعالوه، بر اساس نتایج، تقریباً نسبت . کنندزمان باالترین نرخ بیکاري را تجربه می هم

.  درصد بیشتر از افراد غیربومی است17گز ازدواج نکرده بومی شهر تهران افراد هر
بنابراین بیکاري یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر تأخیر در ازدواج مردان جوان تهرانی 

  . محسوب شود
 نتایج رگرسیون لوجستیک از تأثیر بیکاري بر احتمال تجرد ماندگی مردان جوان -2جدول 

  در شهر تهران
 )2(مدل  )1(مدل 

 هامقوله هامتغیر
B 

نسبت 
 هابخت

Sig B 
نسبت 

 هابخت
Sig 

شاغل
وضعیت  . 1,000 . . 1,000 . 

 0,001 6,598 1,887 0,001 7,6 2,06 بیکار اشتغال

  گروه سنی
 

29-25  
24-20 

19-15 

  
  
 

.  
1,36  
3,342 

1,000  
3,728  
28,27 

.  
0,001  
0,001 

                                                
R= Reference Group 
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وضعیت 
 -بومی

 مهاجر

  مهاجر
 میبو

0  
0,609 

1,000  
1,8 

.  
0,001 

سطح 
 تحصیالت

  سوادبی
  ابتدایی

  راهنمایی
متوسطه و 

  دیپلم
 دانشگاهی

0  
0,515  
0,224-  
0,050-  
0,130 

1,000  
0598  
0,800  
0,951  
1,139 

.  
0,002  
0,128  
0,726  
0,374 

  
 

  64,5 :درصد محقق شده
  %15: ضریب تعیین

B constant: 0.239 

  70,4 :درصد محقق شده
  %29: یب تعیینضر

B constant: 0.607-  
  

دهد که در مدل  نشان می2نتایج مربوط به آزمون رگرسیون لوجستیک در جدول 
 درصد از احتمال داشتن وضعیت 15، وضعیت بیکاري به تنهایی )1مدل (تک متغیره 

 7,6همچنین احتمال تجرد مردان جوان در شرایط بیکاري . کندماندگی را تبیین میتجرد
 به بررسی تأثیر وضعیت بیکاري 2در مدل . رابر بیشتر از افرادي است که شاغل هستندب

مهاجر و سطح  -بر احتمال تجردماندگی با کنترل متغیرهایی مانند سن، وضعیت بومی
چهار متغیر مستقل در  دهد که ایننتایج این مدل نشان می. تحصیالت پرداخته شد

با کنترل سایر متغیرها، با . بسته را  تبیین می کنند درصد  تغییرات متغیر  وا30مجموع 
. یابد برابر افزایش می6,5تغییر وضعیت جوانان از شاغل به بیکاري، احتمال تجرد افراد 

در نتیجه بیکاري به عنوان عامل مهمی در تأخیر در ازدواج مردان جوان شهر تهران 
هاي زندگی خود نظیر  برنامهبدین ترتیب، جوانانی که بیکار هستند . شودمحسوب می

ها با اینحال مهم است بدانیم که آن. اندازندازدواج و تشکیل خانواده را به تأخیر می
براي این کار . کنندشان از بیکاري و مجرد بودن را چگونه معنا و تفسیر میتجربه زیسته
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ي این بخش از هااز روش تحقیق کیفی استفاده کردیم که در ادامه مقاله به ارائه یافته
  . پردازیمپژوهش می

  
 نتایج بخش کیفی پژوهش) ب

 در که مجرد جوان 27 با عمیق مصاحبه طریق از پژوهش کیفی هاي یافته
 با انجام روش تحقیق کیفی به دنبال پاسخ به سواالت .آمد بدست بودند، کار جستجوي
  :ذیل بودیم
   به چه صورت است؟ ي بیکاري بر روي تآخیر در ازدواجرگذاریتأثمکانیسم  

   ؟کنند یمي خود از بیکاري را چگونه تعریف  تجربهافراد بیکار  
   یی براي کنار آمدن با بیکاري دارند؟ها ياستراتژجوانان چه  

 مقوله از کدگذاري 5ها و کدگذاري باز درنهایت  با تحلیل خط به خط مصاحبه
ري متمرکز این امکان مقوالت کلی بدست آمده از کدگذا. متمرکز به دست آمده است

ترین و معنادارترین کدهاي اولیه را غربال و تقلیل دهیم و پس دهد تا فراوانرا به ما می
از تعیین و مرتب کردن کدها یا مفاهیم، کدهاي مشابه و مشترك در قالب مقوالت کلی 

  . دهد پنج مقوله حاصل از کدگذاري متمرکز را نشان می2نمودار . گیرد قرار 
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 متمرکز مصاحبه هاي کیفی کدگذاري از آمده کلی بدست  مقوالت-2ودار نم

 
 یابی شغلیهویت  

دهد تا بدانند چه کسی هستند و چگونه با آن  هویت به افراد این امکان را می
هاي که افراد در آن قرار  هویت افراد با موقعیت. هویت خود را به دیگران معرفی کنند

ویت پدر، فرزند، دانشجو، کارمند، تاجر افراد خود را به با ه. شود گیرند تعریف می می
توانند خود را  گیرند می هایی که در آن قرار میافراد با موقعیت. کنند دیگران مربوط می

تواند هویت خود را قوام  با موقعیتی که فرد در جامعه دارد می. از دیگران متمایز کنند
. شودبع هویتی تمایزبخش محسوب میوضعیت اشتغال افراد نیز یکی از منا. بخشد

ي موقعیت محصل، دانشجو، دکتر، مهندس، بازرگان، کارگر، بیکار هر یک بازگو کننده
هاي اجتماعی است که در آن بیکاري ازجمله نقش. اشتغال افراد در جامعه است

از آنجایی که براي وضعیت بیکار فرد موقعیتی تعریف . رسد عاملیت به حالت انفعال می
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 ساله 29سینا . نشده است در این مورد جامعه و خانواده هویتی براي او قائل نیست
  : گوید می

وقتی توي خونه یه کاري میخان انجام بدن زیاد روي من "
مثل یه بچه با آدم رفتار .  نیستماصالًانگار که من . حساب باز نمیکنن

 زیاد یجوري رفتار میکنن که هستی ما هم. حاال باش دیگه. می کنن
  . "کاري به کارت نداریم

شغل نه فقط به این خاطر که منبع اقتصادي و مالی است بلکه شغل از این جهت 
 زمانی. گردد شود مهم تلقی می ها میها، تمایالت و انگیزهکه ابزاري براي معرفی مهارت

 چیست کنید انتظار خانواده همسر آیندتان از شما  ساله پرسیدم که فکر می28که از نیما 
  : در پاسخ گفت
یک کی . اول که سالم بیاد دهنت ازت دو تا سالم مهم میپرسن"

اي که توش  هستی؟ دو کارت چیه؟ اینکه کی هستی رو باید از خانواده
وقتی میپرسن . بزرگ شدي حرف بزنی و با خانوادت خودتو بشناسونی

کارت چیه یعنی خودت کی هستی؟ یعنی توي زندگیت چیکارا کردي؟ 
 یاد گرفتی و چی خوندي؟ چطور فکر میکنی؟ داشته هات چیه؟ چی

  ."؟ میتونی زندگی نگه داري
جامعه براي فرد بیکار هویتی مستقل قائل نیست و او را فردي وابسته و 

در . سروسامانی است غیرتی، و بی بیکاري مترادف با عالفی، بی. پندارد کننده می مصرف
ها نقشی تعریف نشده است بسیار ناراحت و  ي آنموقعیت بیکاري افراد از اینکه برا

در این شرایط افراد به دنبال این هستند تا با یافتن شغل براي خود هویتی . نگران هستند
  . متمایز نسبت به دیگران تعریف کنند

اگرچه افراد طبقات پایین اقتصادي در شرایط بسیار سخت و بحرانی براي رفع 
تن به هر کاري دهند تا از مصائب و مشکالت مالی شوند نیازهاي اولیه حاضر می

نهادهاي اجتماعی که فرد در آن . طور نیست مدت خود فارغ شوند اما همیشه این کوتاه
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ها مانع از این این چارچوب. کند هایی را تعیین میگیرد براي او چارچوب قرار می
شغلی را در شأن فرد مثالً نهاد خانواده هر . شوند که فرد دست به هر کاري بزند می

اي فرهنگی است  طور مثال، یکی از مشارکت کنندگان که از خانواده به. داندنمی
  : گوید می

بدنی رو از دانشگاه تهران گرفته  یتتربیسانس ل فوقبرادر خودم "
خانواده دائم اصرار دارند که برو . سربازي هم رفته اما براش کار نیست

دیده اینطوریه . اما کار براش پیدا نشدههمه جا هم بخاي رفته . سر کار
 اتفاقاًپول درمیاره . االن رفته توي کار خرید و فروش لوازم خانگی

اما خانومش میگه که این کار نیست تو باید کار منظم . پولش هم خوبه
این همه خرج . آینده داشته باشه. درآمدت مشخص باشه. داشته باشی

  . "! ی؟درس و تحصیلت کردي که فروشنده باش
یابی خود از طریق شغل در یک ساختمندي خودجوش  گاه افراد براي هویت

اي با منزلت اجتماعی براي مثال تصمیم به ازدواج با خانواده. گیرند عقالنی تصمیم می
موقعیت ازدواج، . باال نیازمند شغلی آبرومند و در شأن اجتماعی آن خانواده است

 . آورد  وجود میتعاریف جدیدي از کار براي فرد به

افرادي که از نظر مالی در طبقات پایین اقتصادي جامعه قرار دارند عالوه بر اینکه 
یابی کنند محدود  از نظر مالی در مضیقه قرار دارند اصوالً منابعی که بتوانند با آن هویت

هاي اجتماعی متنوعی براي افراد طبقات باالي اقتصادي وجود دارد که فرد هویت. است
کرده، ساکن باالشهر، نوازنده ساز و  نقاش، تحصیل. تواند خود را با آن معرفی کند می

یابی اجتماعی  دهد تا با آن هویت هایی هستند که این امکان را به افراد میغیره نقش
  .داشته باشند

بیکاري از این منظر که در جامعه ایرانی منفور بوده و هویت فرد را دچار خدشه 
 يدر این شرایط، اگر فرد پشتوانه. اجتماعی فرد را نشانه رفته استکند سرمایه  می

مذهبی، فرهنگی و سنت تاریخی ضعیفی داشته باشند در شرایط بیکاري به انواع 
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 ساله که بیکار است 20در این زمینه حسن . شود انحرافات اجتماعی کشیده می
  : گوید می

) الن دوستم نیستنالبته ا(م من دوستاي زیادي توي دبیرستان داشت"
من . مواد فروشن. دعواگیرن. معتاد شدن. که از سر بیکاري خالف شدن

ان بیکاري کشیدم کارگري کردم اما خودم چون خونواده ام مذهبی
  ."خونواده سالمی هستیم اصالً دنبال خالف نرفتم

  
 مادیگرایی/گراییتجمل  

 مادي نیازهاي تغییر تیمهس آن شاهد مدرن دنیاي در که تغییراتی ترین مهم از یکی
 بیشتر آنان در مصرف به تمایل که هستند قشري ترین مهم از جوانان و زنان. است افراد

 جامعه شدن مصرفی روند در را نقش بیشترین جوانان و زنان. دارد قوت سایرین از
 و بوده پایین بسیار زندگی تجمالت و رفاه گذشته در). 1383سعیدي،  (گذارند می

 تبلیغات جهت به. است نبوده همراه زیادي هاي هزینه با متأهالنه زندگی یک شروع
 شده بازتعریف جوانان میان در نیازها متنوع، و جدید نیازهاي گیريشکل و گسترده

 تضاد در...) و متأهلی زندگی باالي هايهزینه بیکاري، (عینی با شرایط نیازها این. است
   .است

ازدواج . دارد ها را به کار وا می  عاملی است که آنترین نیازهاي مادي افراد مهم
داشتن درآمد مطمئن و . عنوان یک محرك افراد را به یافتن شغل ترغیب کند تواند به می

 ساله ازجمله 23میالد . هاي زندگی پیش شرطی براي ازدواج استمتناسب با هزینه
رایط اقتصادي مناسب داند که الزمه ازدواج قرار گرفتن در یک شکسانی است که می

مند بود و به دلیل اینکه وضعیت درآمدي  او به فردي عالقه. ي اشتغال است به واسطه
  : گوید میالد می. ي عاطفی او خاتمه یافته استمناسبی نداشته رابطه

من زمانی که ترم شش کارشناسی میرفتم سر کار به ازدواج فکر "
با شوق سر کار . زدواج کنماصالً سر کار میرفتم که بتونم ا. کردم می
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یقاً بخاطر دق. اون موقع نتونستم پول و زندگی جمع و جور کنم. میرفتم
  ."مشکل مالی من نتونستم برم خواستگاري

ي برآوردن نیاز فراتر رفته و حالت تظاهري یا نمایشی پیدا گاه مصرف از جنبه
 را به خود جلب در این نوع مصرف افراد در پی آن هستند تا توجه عموم. کند می

افراد با سبک مصرفی . امروزه سبک زندگی جایگزین مفهوم طبقه شده است. نمایند
کننده  افراد مصرف. خواهند خود را به طبقات اقتصادي و اجتماعی باال منتسب کنند می

بر اساس پایگاه اجتماعی، جنسیت، انتظارات دیگران و تبلیغات از جریان مصرف متأثر 
هاي دختر و پسر در آشنایی اولیه بسر ي ازدواج عموماً خانوادهألهمسدر . شوند می
ها به گمان خودشان با مصرف متظاهرانه و افزایش تقاضاي مادي در خانواده. برند می

بخصوص ( ي خود توانند منزلت بیشتري براي خانواده بران میمراسم خواستگاري و بله
ن در وضعیت بیکاري از استقالل مالی مردان جوا. کسب کنند) فرزند در شرف ازدواج
بران، شیربها،  هاي مراحل مختلف ازدواج ازجمله بله هزینه. باشند مناسبی برخوردار نمی

مهریه، تهیه برخی از وسایل، مراسم عقد، برگزاري مراسم عروسی، تهیه مسکن همگی 
 باالي اضايتق از ساله 25 امیررضا. عنوان موانعی پیش روي مردان جوان قرار دارد به

 اش خانواده و دختر تا داند می عاملی را مهریه او. است شاکی مهریه مسأله در هاخانواده
  : گوید می او. کنند اعتبار کسب آن با دیگران میان در

 چهارصدتا سیصد از کمتر مهریه بخان اگه که میکنن فکر دخترا"
 هک بپرسن ازش دخترخالش و عموش دختر فردا. رفته آبروشن بگن

 زن و عمش پیش مادرش یا. بگه نشه روش نکنه بوده مهرت چقدر
   ."رفت دادن بوده، مفت به دخترشون که بگن یا. رفته آبروش اینا داییش

مردان . شودها و زنان نمی افزایش انتظارات و توقعات صرفاً مربوط به خانواده
مردان . متأهالنه هستندجوان خود نیز به دنبال رفاه بیشتر و تفریحاتی متناسب با زندگی 

ها معتقدند بیکاري و به  آن. داند جوان پول را عامل مهمی در ثبات زندگی متأهالنه می
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رضا . کند تبع آن بی پولی ناشی از بیکاري بنیان یک زندگی متأهالنه را دچار خدشه می
  :گوید در این مورد می
. هکسی که پول نداره نمیتونه سینما بره تفریح کنه بیرون بر"

ي  حوصلهکسی که پول نداره . مجبورن خونه بمونن به هم لیچار بار کنن
. ي زن و بچه رو هم نداره حوصله. افسرده است. هیچ چیز رو نداره

هرچقدر هم آدم باحوصله باشه نمیتونه با بی پولی سازگار باشه با 
هرکی هم بگه میشه با بی پولی و بیکاري سازکار . بیکاري سازگار باشه

  ." دروغ گفتهباشه
  
  رهاشدگی  

 از آن افراد طی آید کهزمانی بوجود می اجتماعی رها شدگی از نظر گیدنز
عوامل منجر  و طیف وسیعی از شوندمی محروم تر جامعۀ بزرگ در کامل مشارکت

است  جمعیت اکثریت روي پیش که هایی داشتن فرصت از را ها گروه و افراد شود تا می
زمانی که مردان جوان تهرانی در شرایط بیکاري از ). 1386بردسال، گیدنز و ( باز بمانند

قلمرو مهم بازار کار بازمی مانند از منافع مهم اقتصادي بازار کار محروم خواهند شد و 
رهاشدگی را دقیقاً ) 1381(پتریک . دهند پیوندهاي اجتماعی خود را از دست می

هاي اجتماعی  اجتماعات و سازمانمعناي فرایند جدایی و گسست از بازار کار،  به
 مسألهیکی از عوامل مهم در احساس رهاشدگی جوانان ). 183: 1381پتریک، (داند  می

عالوه بر اینکه امنیت شغلی بسیار حائز اهمیت است امنیت در یافتن . بیکاري است
 . شغل نیز باید مورد توجه قرار گیرد

. براي کارفرما اهمیت داردي شغلی فرد یابی به یک شغل، سابقه براي دست
کارفرما از شما تجارب . شود قابیلت استخدام نیروي کار از طریق سابقه کارش تعیین می

                                                
1. Giddens 
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افرادي که رزومه شغلی مرتبط و قوي . کند تان را مطالبه میي شغلی کاري و رزومه
ي برا. توانند به مشاغلی بهتر و با درآمد مناسب بدست آورند تر میداشته باشند راحت

جوانان که سابقه کاري کمتري در بازار اشتغال دارند پیدا کردن شغل بسیار مشکل 
عموماً جوانان تازه از تحصیل فارغ شده و اینک براي یافتن شغل با مشکل . است
  :گوید کنندگان میدر این زمینه یکی از مشارکت. ي شغلی مواجه هستندسابقه

. افزاري که بلدم  نرم.کارایی که بلدم. چند جا رزومه فرستادم"
فایده . هاي که باعث میشه توي کارخونه راندمان افزایش پیدا کنه روش
برا ماها که . اون یارو کسی رو میخاد که چند سال کار کرده باشه. نداره

  ."تازه شروع کردیم خیلی سخته که یه کار خوب پیدا کنیم
آموزش با بازار کار یکی از مسائلی که جوانان با آن روبرو هستند عدم تناسب 

کنند که با نیازهاي هایی را کسب میها مهارتافراد در مراکز آموزشی و دانشگاه. است
هاي آموخته با نیاز بازار کار عاملی است تا  عدم انطباق مهارت. بازار کار متفاوت است

  . التحصیلی و ورود فرد به بازار کار شکاف ایجاد شود میان زمان فارغ
شود مدرك گرایی و به  ت مهمی که منجر به رهاشدگی جوانان مییکی از مشکال

ي بخش آموزش عالی کشور تعلیم و  وظیفه. تبع آن بیکاري افراد تحصیلکرده است
در حال حاضر در . تربیت نیروي متخصص و ماهر بر اساس نیازهاي هر کشور است

براي جذب به کشورمان با حجم عظیمی از نیروي کار تحصیلکرده مواجه هستیم که 
هاي پیام نور، علمی کاربردي، تعداد شعب دانشگاه. بازار کار با مشکل مواجه هستند

در اکثر این مراکز افراد . دانشگاه آزاد، غیرانتفاعی بشدت در کشور افزایش یافته است
  . شوند شان وارد دانشگاه میهاي ورودي و احراز صالحیت بدون شرکت در آزمون

هاي زندگی را فراهم کند و رفاه افراد  اي باشد تا حداقل گونه بهشغل هر فرد باید 
دهند و یکی از  در تمام مشاغل افراد به دستمزد خود اهمیت می. دار نکند را خدشه

برخی از مشاغل بسیار سخت بوده و . هاي هر شغل درآمد آن است ترین انگیزه مهم
علت افراد یا آن شغل را انتخاب به این . تناسبی میان آن شغل با درآمدش وجود ندارد
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ها  غالب کسانیکه با آن. اند کنند و یا از روي اجبار و ناچاري آن شغل را برگزیده نمی
طور مطلق بیکار  هاي گذشته به مصاحبه بعمل آمده است مدعی بودند که در ماه

ان ي مردان جو مسألهترین  مهم. اند وقت کار کرده صورت روزمزد، پاره به. اند نبوده
ها براي رفع نیازهاي خود ناگزیرند  آن. تهرانی نداشتن درآمد ثابت و مشخص است

  . هاي نامنظم کارفرما تا حدي کنار آیند کارهاي مختلف را انجام دهند و با پرداختی
  
  ناامنی شغلی 

امنیت شغلی، احساس فراغت نسبی از خطر یا حالتی است که در آن نیازها و 
امنیت شغلی این امکان را ). 33: 1376شاکري نیا، ( یابد میهاي مشخصی تحقق خواسته

امنیت شغلی . کند تا با رفاه بیشتري به زندگی خود ادامه دهد براي نیروي کار فراهم می
تصمیم . هاي افراد براي زندگی تأثیرگذار است گیري ازجمله مواردي است که در تصمیم

 ساله 19امید . منیت شغلی در ارتباط استي امسألهآوري، مهاجرت با به ازدواج، فرزند
  : گوید در این ارتباط می

هر .  توي این یه سال ده بار بیکار شدم و کارمو عوض کردم"
چند ماه یجا کار میکنی یا تعطیل میشه، یا پول ندارن، . کاري شده کردم

  ."یا با بهونه نمیخانت
. کند د ایجاد میپایداري شغل یکی از عواملی است که امنیت شغلی براي فر

صورت دائمی داشته  تمایل دارند که شغل خود را به...)  کارگر، کارمند،(نیروي انسانی 
تغییر شغل اگر به دلیل ارتقا و بهبود موقعیت نباشد . باشند و آن را از دست ندهند

که کارفرما بتواند بدون  زمانی. زند پیامدهاي مالی و روانی زیادي براي افراد رقم می
ل مشخصی کار فرد را از او بگیرد و یا اخراجش کند امنیت شغلی فرد را مخدوش دلی

قراردادهاي شغلی جدید امنیت شغلی را کمتر مورد توجه دارند و موجب  .کرده است
ناامنی شغلی و قراردادي بودن اکثر . ي شغلی شده استعدم اطمینان فرد به آینده

  .ها به همراه دارد خانوادهمشاغل، نوعی نااطمینانی را براي افراد و
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 گیري تأخیر ازدواجعقالنیت در تصمیم  
زمان با تغییرات اقتصادي ساختار خانواده و بازار کار براي فعالیت افراد در  هم

اینک جوانان با . هاي جدیدي را فراگیرند اقتصاد جدید افراد نیازمند هستند تا مهارت
وکار ادامه  توانند به کسب  خود میدهکنند مستقل از خانوا هایی که کسب می مهارت

توانند ها دیگر نمیشدن مشاغل در بسیاري از موارد خانوادهبا توجه به تخصصی. دهند
زمان استقالل مالی افراد از  فردانیت شغل و هم. در یافتن شغل به فرزندانشان کمک کنند

ي ذشته و در خانوادهتر نسبت به گدهد تا متفاوتاین امکان را به جوانان می خانواده
شود تا استقالل مالی باعث می. زندگی کنند) زن و شوهر و فرزندان مجرد( ايهسته

هاي خود را دخیل نمایند اي مانند انتخاب همسر جوانان معیارها و مالكمسألهحتی در 
ازدواج از حالت . ي خود را انتخاب نمایند و تقریباً مستقل از خانواده، همسر آینده

باید  مرد جوان. ها به قراردادي میان طرفین تبدیل شده است ق میان خانوادهتواف
  . آل را در فرد مورد نظر خود پیدا کند هایی یک همسر ایده ویژگی

ي سنتی افراد بر اساس هنجارهاي اجتماعی موجود و الزاماتی که  در یک جامعه
اما . دواج در زمان مقرر بودندکردند گاه مجبور به از در ارتباط با ازدواج باید رعایت می

در مقابل، نفع جمعی بر خواست فرد غلبه داشته و عموماً افراد در مقابل تصمیم جمع 
طرز تفکر سودگرایانه ناشی از عقالنیت این امکان را . کردند تصمیمی متضاد اتخاذ نمی

جه براي جوانان فراهم کرده است که در یک ساختار اجتماعی به منافع فردي خود تو
دهد که در موقعیت بیکاري به نفع  عقالنیت ابزاري به جوانان این امکان را می. کنند

 ساله که با تحصیالت فوق لیسانس 25رسول . فکر کنند) تأخیر در ازدواج(فردي خود 
  :گویدبیکار است، می
خودم . برم خواستگاري که اون چیزایی که ندارم رو ازم بخوان"

وقتی . ري چه چیزایی رو از آدم میخوانمیدونم وقتی بري خواستگا
اومدیم به وجنات و تحصیالت ما . نداري براي چی بري خواستگاري

خودم هم . کار نباشه که عمرن برا ازدواج رضایت نمیدن. رضایت دادن
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درآمد داراش توي . تا شرایط کاریم مشخص نشده نمیرم خواستگاري
  ."؟ من کجا برم. زندگی موندم

ها جوانان در شرایط بیکاري تأخیر در ازدواج را امري عقالنی در اغلب مصاحبه
  ها معتقدند که انتظارات از سمت خانواده  ازدواج آنبا ورود به مرحله. اندقلمداد کرده

شان امکان پاسخگویی به آن را  خود و خانوادة همسر باال رفته و در شرایط بیکاري
ي دختر از سوي دیگر خانواده. شود یکار نمیاین عقالنیت تنها مربوط به فرد ب. ندارند

ها به فردي جواب مثبت  آن. به فردي که شغل و پشتوانه مالی ندارد اعتماد ندارند
اي که شاهد در جامعه. دهند که بتواند مسئولیت زندگی متأهالنه را بر دوش بکشد می

وقعیت خود را توانند م هاي شغلی هستیم افراد در صورتی میتنوعی از مشاغل و حرفه
مردان جوان ترجیح . از نظر شغلی تثبیت کنند که داراي مهارت و توانمندي باشد

دهند با به تأخیر انداختن ازدواج بخشی از جوانی خود را با سپري کردن در دانشگاه  می
  . ي کاري به کسب مهارت بپردازندو مراکز آموزشی و بدست آوردن تجربه

اند که در صورتی که در زمان ازدواج از نظر مالی  جوانان به این آگاهی رسیده
ها در  آن. رودشان زیر سؤال می پدري خود وابسته باشند استقاللهکامالً به خانواد

ها، تصمیم براي  شان، نحوه برگزاري مراسم، پرداخت هزینهانتخاب فرد مورد عالقه
مردان جوان . ظر بگیرندي خود را در ن مهریه و غیره باید تا حد زیادي نظرات خانواده

شان را تا بدست آوردن شرایط اقتصادي دهند که در این شرایط ازدواج ترجیح می
ها این امکان وجود ندارد از سوي دیگر براي تمامی خانواده. باثبات به تأخیر بیندازند

 28 سپهر در این زمینه،. که از فرزندان پسرشان براي ازدواج حمایت کامل مالی کنند
  : گوید  میساله

بابام چندین بار بهم گفته که پسرم، من که نه پول درست و "
ي  دغدغه. شناسم که دستتو جایی بند کنم یمحسابی دارم نه کسی رو 

اگه تو هم سر و سامون . بیکاري و زندگی نداري. زندگی من تویی
  . "بگیري من خیالم راحت میشه و راحت سر میذارم میمیرم
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. شود بحث عمومیت بیکاري است ها و جوانان می خانوادهآنچه که موجب نگرانی
شناسند که در  با باال رفتن نرخ بیکاري، جوانان در میان اطرافیان خود افراد زیادي را می

هاي زیادي روبرو شده و یا پس از مدتی فعالیت در یک شغل،  یافتن شغل با مشقت
  . شوند بیکار می

شبکه دوستان، خانواده . را بهمراه خود داردهاي بسیاري  بیکاري پیامدها و چالش
افراد متأهل با . کنند و اطرافیان مرد جوان در شرایط بیکاري فرد را از ازدواج برحذر می

وقوع پیوسته است افراد مجرد را  ي بیکاري و مسائل و مشکالتی که برایشان به تجربه
  . کنند به تأخیر در ازدواج ترغیب می

  
 گیري بحث و نتیجه

ا توجه به میزان باالي بیکاري مردان جوان و اهمیت موضوع اشتغال در تشکیل ب
خانواده و گذار به بزرگسالی در این پژوهش درصدد برآمدیم تا با استفاده از روش 

ي در جامعه. تحقیق ترکیبی به واکاوي پیامدهاي بیکاري بر تأخیر در ازدواج بپردازیم
مرد به . شودار مهم براي ازدواج محسوب میایرانی اشتغال مردان پیش شرطی بسی
در این . هاي یک زندگی متأهالنه را تأمین نمایدعنوان نان آور خانواده باید بتواند هزینه

 1390مطالعه تالش شد تا در بخش کمی بر اساس نمونه دو درصدي سرشماري 
نیز به در بخش کیفی پژوهش . اثرگذاري وضعیت بیکاري بر تجردماندگی آزمون گردد

ي زیسته مردان جوان بیکار و تصمیماتشان براي تأخیر در ازدواج دنبال فهم تجربه
  . بودیم

 ؛1386، صادقی و همکاران(هاي پیشین نتایج تحقیق به نوعی تأیید نتایج پژوهش
بود و نشان داد که ) 2010، ایگل و صالحی اصفهانی؛ 2007، صالحی اصفهانی و ایگل

تصمیم به تأخیر . دارد) بویژه مردان( ی در میزان ازدواج جواناناشتغال نقش بسیار مهم
در ازدواج در میان جوانان ایرانی در شرایط بازار کار نابسامان به تجارب جوانان 
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و ) 2015گونزالس و مارسن، ( ، اسپانیا)2012هاشیموتو و کوندو، ( کشورهاي ژاپن
در ایران نسلی که در دوران . ردهایی داشباهت) 2013اسکالر، (ایالت متحده امریکا 

. شونداند حجم باالیی از جمعیت را شامل می به دنیا آمده) دهه اول انقالب(باروري باال 
اما در حال حاضر اقتصاد کشورمان توان جذب این حجم از نیروي جوان را ندارد و 

میم رسد تصدر این شرایط بنظر می.. بیکاري قابل توجهی را در کشور رقم زده است
هاي پژوهش یافته. به تأخیر مردان جوان براي ازدواج تصمیمی معقول و منطقی باشد

بر اساس این تئوري . قابل تبیین است) 1984(در چارچوب نظریه منافع پنهان جاهودا 
ي پدري و در شرایط بیکاري مردان جوان منافعی نظیر منزلت، هویت مستقل از خانواده

اگر چه با افزایش سن نسبت . دهندفعال را از دست میمعرفی خود به عنوان فردي 
یابد با این حال در افراد هرگز ازدواج نکرده در میان مردان جوان تهرانی کاهش می

نتایج تحلیل . اند درصد افراد هرگز ازدواج نکرده53 ساله حدود 25-29گروه سنی 
کننده بینیت بیکاري پیشچندمتغیره نشان داد که با کنترل سایر متغیرهاي مستقل، وضعی

قوي در تأخیر ازدواج است و احتمال تجردماندگی مردان جوان تهرانی در شرایط 
  . بیکاري حدود هفت برابر بیشتر از افرادي است که شاغل هستند

دهد که نان آور بودن مردان و تأثیر باالي  نتایج بخش کیفی پژوهش نیز نشان می
. زمان شده است ها در زمان ازدواج هم باالي خانوادهبیکاري بر تجردماندگی با توقعات

ازدواج و برگزاري مراسم و رسومات با مصارف متظاهرانه و تقاضاهاي مادي از سمت 
یابی به شغل یکی از  این در حالی است که دست. اطرافیان و خانواده دختر همراه است

تمام مشکالت را یابی به شغل  اما همیشه دست. شودمسائل مهم کشور محسوب می
هاي  کیفی نشان داد که جوانان به علت نامناسب بودن شغلنتایج مطالعه. کندمرتفع نمی

مشاغل کنونی غالباً . اندقبلی کار خود را ترك گفته و در زمان مصاحبه بیکار بوده
العمر نسبت به گذشته بسیار کم شده است و هر قراردادي هستند و تعداد مشاغل مادام

در . کنده کارفرما احساس کند که نیازي به فرد ندارد او را از کار برکنار میزمان ک
نیروي کار نسبت به تقاضا در شرایط فزونی قرار دارد کارفرما  شرایطی که عرضه
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هاي دستمزد پایین و هزینه. تواند با دستمزد و مزایاي پایین افراد را به کار گمارد می
  . افراد براي ازدواج استباالي زندگی مانعی براي تصمیم

بیکاري عدم ) 2006مکدونالد، ( عالوه بر اینها، بر اساس نظریه اجتناب از خطر 
در این شرایط عقالنیت . کند قطعیت باالیی را نسبت به آینده براي جوانان ایجاد می

فکر ) تأخیر در ازدواج(دهد که به نفع فردي خود ابزاري به جوانان این امکان را می
یابی به مشاغلی با درآمد مناسب نیازمند کسب مهارت و  در شرایطی که دست. کنند

آموزي در شرایط اقتصادي دهند که با تحصیل و فنمردان ترجیح می. دانش است
چنانچه نتایج در بخش کمی هم نشان داد . ي تأهل شوندتري وارد مرحلهمناسب

 درصد بیشتر از 13 دانشگاهی احتمال تجرد ماندگی مردان جوان تهرانی با تحصیالت
خواهند از یابی به شغل مناسب می ها با کسب مهارت و دست آن. سواد استافراد بی
-مردان جوان در شرایط استقالل مالی می. ي پدري خود استقالل داشته باشندخانواده

 این عقالنیت. توانند با اختیار عمل بیشتر فردي که مورد نظرشان است را انتخاب کنند
ي دختر نیز به شرایط خواستگاري که موقعیت تنها مربوط به فرد نشده و خانواده

از اینرو، بیکاري موقعیتی است که . دهنداقتصادي مناسب ندارد روي خوش نشان نمی
رسد و براي فرد بیکار هویتی قائل نیستند و او را در آن عاملیت به حالت انفعال می

  . ناسندشکننده میفردي وابسته و مصرف
 زیرساختی هاي گذاري توان گفت که سرمایهدر پایان با توجه به نتایج پژوهش می

 تا سازد قادر را کشور تواند می جوانان اشتغال بویژه و بهداشت آموزش، هاي حوزه در
 جوانان هاي ظرفیت افزایش و توانمندسازي. بسازد پایدار و قوي اقتصادي بنیان یک
 در. سازد حاصل را بزرگتري هاي بازده آنها اقتصادي فعال زندگی طول در تواند می

 همراه به متعددي منفی پیامدهاي ناسالم زندگی سبک با و بیکار جوانان داشتن مقابل،
 و تولید افزایش عامل تواند می مولّد و شاغل فعال، جوان  جمعیت.داشت خواهد
 اجتماعی، مشارکت افزایش به نشاط با و سالم جوان جمعیت. باشد کشور سرمایه

 و اجتماعی امنیت وضعیت، این همچنین. شود می منجر آنان سیاسی و اقتصادي
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 در جوانان همکاري زمینه آن، از مهمتر. سازد می فراهم را جمعیت رفاه و اقتصادي
 هاي زندگی آینده بر مستقیمی تأثیر اي توسعه هاي فعالیت ارزیابی و اجرا ریزي، برنامه

 اي توسعه هاي نیازمندي تامین عدم .شد خواهد منجر پایدار توسعه به و داشته آنها
 و عواقب بلکه شود، می بالقوه سرمایه این رفتن دست از موجب تنها نه جوانان

 .داشت خواهد دنبال به امنیتی و اجتماعی اقتصادي، نامناسب و منفی پیامدهاي
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