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 مقاله پژوهشی

همسرگزینی  های  ای بر سبک گرایی توسعه باورهای آرمان   تأثیر 
 سال شهر یاسوج   18- 35جوانان: مورد مطالعه، جوانان  

 

 4، ماهرخ رجبی 3، اصغر میرفردی2* یار احمدی، علی1رامین تقوی 
 15/05/1401پذیرش:   ؛ 05/02/1401دریافت: 

چکیده
  ایرا    در   اجتمرعی   ریجرررری   و   رر ارزش   از   بسیرری   سراسر جرر ،   در   گسترده   ت؛ییرات   موازات   ب    اخیر،   رری در در  

بر ریف بررسی    . است   شیه   دگرگونی   و   ت؛ییر   دستخوش  آرمر    تثییر مقرل  حرضر  توس   بروررری  بر  گرایی  ای 
انجرم    رری سب   جوانر   است رمسرگیییی  روش شیه  جمع صورت  ب  تحقیق    .  ابیار  و  داده پیمریشی  رر  آوری 

ب  روش نمون    جوانر  شرر یرسو    608بین   در  پیمریش  طریق  از  تحقیق  رری . داده است پرسشیرم    گیری  ک  
مت؛یررری   بین  است ک     آ  بیرنگر  رری تحقیق گردآوری شیه است. یرفت    انی، ای چیی مرحل  ای انتخرب شیه خوش  

رری رمسرگیییی رابط  م یرداری  رری جیسیتی و نگرش ب  ازدوا  بر سب  ای، نگرش گرایی توس   دیییاری، آرمر  
  رری گرایی، استفرده از فضری مجرزی و اییترنت و فردگرایی، رابط  م یرداری بر سب  وجود دارد، و مت؛یررری مردی 

 رری رمسرگیییی سب   بر  را  ارتبرط  بیشترین  تحقیق، پیج مت؛یر ک   می  نرریی  اسرس  رمسرگیییی نیاشتیی. بر 
آرمر   ترتیب  ب   داشتیی  دیییاری،  توس   ارمیت  والیین  گرایی  و تحصیالت  سن  رری  سب   مت؛یر  ک  بود  ای، 

ب  صورت مستقیم و مت؛یررری دیییاری،  مت؛یر سن   مسیر،  تحلیل  نرریی  رمسرگیییی را تبیین کردنی. بر اسرس می  
رری  ای بر سب  گرایی توس   صورت مستقیم و رم از طریق آرمر  رری جیسیتی رم  ب  تحصیالت والیین و نگرش 

انی. مت؛یررری فردگرایی، مرد بود ، استفرده از فضری مجرزی و نگرش نسبت ب  ازدوا ،  گذار بوده تثییر رمسرگیییی  
توا   می   انی. در مجموع رمسرگیییی مویر بوده رری  ای بر سب  گرایی توس   مستقیم و از طریق آرمر  ب  صورت غیر 

گرایی  از بروررری آرمر    متثیر رری مختلف رمسرگیییی و روابط جوانر  در جرم   مورد مطرل  ،  گفت ک  سب  
ب  توس    پیییه  این  است  و الزم  است  دگرگونی  حر   در  واق یت  ای  ی   برنرم  عیوا   در  رری  رییی اجتمرعی 

اجتمرعی لحرظ شود. 
 ای، رمسرگیییی، فردگرایی، نگرش نسبت ب  ازدوا ، جوانر  گرایی توس   آرمر    ها: کلیدواژه 
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 . مقدمه 1
  سربق  ای ک  رونی بی گون  ب    ؛ دستخوش دگرگونی است طور دائم  ب  کییم ک   در جررنی زنیگی می 

،  1اتفرقرت دنیری اکیو  دانست )لیسدی و لیسدی ترین  انگیی توا  شگفت ت؛ییرات اجتمرعی را می 
(. در قر  بیستم، نررد خرنواده ت؛ییرات زیردی را در اب رد مختلف تجرب  کرده است. از  3،  1369

ای، کررش زنرشویی و ازدوا   توا  ب  کوچدتر شی  ب ی خرنواده، گسترش خرنواده رست  جمل  می 
خوابگی، کررش برروری، ب     دو جیس، مرنیی رم مجید، افیایش طالق، اشدر  جییی پیونی میر 

 افترد  ازدوا  و زمر  اولین تولی اشرره کرد.    تثخیر 
نفره در نتیج  افیایش استقال ، تحصیالت، اشت؛ر  زنر ، افیایش  افیایش خرنواررری ت  

خرنواررری تحت سرپرستی زنر ، کررش ارمیت نقش سن و جیس در روابط قیرت درو   
امدر روش خرنواده،  از  استفرده  روابط     در  بررداری،  از  پیشگیری  در  راحت  و  جییی  رری 

زوجین نیی از دیگر ت؛ییرات چشمگیری است ک  در نررد خرنواده ظررر شیه است. از طرفی،  
ب  سمت برابری،    ت؛ییر در محتوای عرطفی روابط بین اعضری خرنواده، ت؛ییر از نقش مدمل 

فرمرنبرداری ب   درری فردی، دگرگونی از فرمرنیری انتخرب ت؛ییر از کیش بر اسرس ریجرر ب   
 سوی مذاکره و غیره، از دیگر ت؛ییرات و تحوالت در الگوی روابط دو جیس بوده است.   

در روابط والیین و فرزنیا  نیی شرری ت؛ییرات زیردی از قبیل ت؛ییر در جربجریی قیرت ب   
سمت   ب   اطرعت  از  ت؛ییر  والیین،  ب  اقتیار  فرمرنبرداری  از  ت؛ییر  سوی  کیجدروی، 

رر و اطالعرت، ب  انتقر  دوطرف  ر  داده است  طرف  ارزش خودپرورشی، ت؛ییر از انتقر  ی  
ب  1،  2003،  2)کلیدوت  ب  (.  رمسرگیییی  و  ازدوا   خرنواده،  ارمیت  پری  تبع  گذار عیوا  

ست ک  از ی  سو ب  نیرزرری  ای اتشدیل خرنواده، ارمیت فراوانی دارد. رمسرگیییی پیییه
رر و وابست  ب  ریجرررری جرم  ، نگرش   متثیرطبی ی و زیستی وابست  است، امر از سوی دیگر  

آ   و ارزش  در  است رری جرری در  از      3نوسرزی   فراییی.  ک  موجب تجییی سرخترر جوامع 
گردد،  می    رری گروری، افیایش آموزش و ...شی ، گسترش رسرن  طریق شررنشییی، صی تی 

ب   مردی افراد  می سمت  پیش  فردگرایی  و  رم گرایی  نوعی  رونی.  تحوالت،  این  بر  زمر  
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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می تطبیق اتفرق  جییی  شرایط  بر  خرنواده  و  رمسرگیییی  بر  مسلط  الگورری  در  افتی پذیری 
از   (.2002،  1)ویدس  مختلفی  اشدر   اجتمرعی  علوم  و    فرایییانییشمییا   ازدوا  

داده  قرار  بررسی  مورد  دنیر  در  را  ب  رمسرگیییی  پژورشگرا   الگوی  انی.  و  نوع  دو  طورکلی 
شیه )ترتیب داده شیه( را مطرح  مطرح، ی یی رمسرگیییی آزاد و رمسرگیییی سیتی یر تیظیم

ه، سبدی از انتخرب رمسر است ک  پیر و مردر و یر بستگر   شیانی. رمسرگیییی تیظیمکرده 
کییی، امر درخصوص سب  رمسرگیییی  گیییش دختر و پسر دخرلت می   فراییی و افراد آشیر در  

 کیی. آزاد و میر ، شرایط فرق می 
ب  در ایرا ، در در   نررد خرنواده  برنرم  دلیل اتخرذ سیرست رری اخیر،  بر  رری  رری مبتیی 

رری مرمی شیه ک  این ت؛ییرات،  از آ ، دستخوش دگرگونی   متثیرتحوالت فرریگی    نوسرزی و 
است چرلش  داده  قرار  ایرانی  خرنواده  سیتی  سرخترر  مقربل  در  را  رمدررا ،    رریی  و  )زاریی 
ای از آداب، صورت مجموع  (. شدل غرلب و مسلط الگوی رمسرگیییی در ایرا  ب  3،  1392

سیت روی   و  ب رر  مبتیی  دارای  رری  نفوذ  صرحب  و  بیرگسر   افراد  مربین  رضریت،  و  توافق  ر 
(. از جرتی دیگر،  346،  1396شود. )چراغی و رمدررا ،  قیمومیت قرنونی و عرفی ت ریف می 

رری رری دیگری برای گیییش رمسر وجود دارد ک  دختر و پسر نیی ب  نسبت الگورر و شدل 
شر  در  در مجموع، عرملیت و سطح استقال  دری ب  آ  مشررکت دارنی و  متفروت، در جرت 

از الگورری سیتی رایج و متیاو  است تصمیم  بیشتر  بر انتخرب رمسر  )صردقی    رری مرتبط 
کیییه این واق یت  تثییی نیی    2رری گود و اییگلرررت (. دییگره 85،  1390فسریی و شریفی سرعی،  

حق آزادی در گیییش رمسر،  شی  خرنواده و  ای رریی مرنیی رست  است ک  درنرریت، ارزش 
ارزش  شدل جریگیین  سیتی  شیوه   خرنواده گیری  رری  در  ت؛ییر  موجب  الگورری  و  و  رر 

رمسرگیییی، ت؛ییرات در الگوی روابط دو جیس در قبل و ب ی از ازدوا ، و رمچیین روابط  
   رری بین دوجیس خواری شی. خرنگی( و دوستی دیگری مثل ازدوا  سفیی )رم 

مختلف  بیو     مطرل رت  ازدوا   از  قبل  روابط  بود   دسترس  در  ک   است  آ   بیرنگر 
احتمرلی  ریچ دالیل  از  یدی  سیگین،  مرلی  برر  و  ت ری  از    تثخیرگون   فرار  یر  و  ازدوا   در 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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ب   پسرا   رمسرگیییی،  بین  در  بود  است ویژه  آسر   ررچیی  جیس   .  بر  رابط   و  م رشرت 
م لو  برال رفتن سن ازدوا  برشی، در رر صورت این  توانی  مخرلف قبل از ازدوا ، خود می 

توانیی در ت رمل دوسوی  رمییگر را تقویت کییی. تفروت نوع نگرش نسبت ب  رابط   دو می 
جوامع مختلف    ی و مذرب  ی ، اجتمرعی ، نرشی از تفروت موجود در مختصرت فرریگی جیس 

فر  یمردم جرم   ا ی در زنیگ ی من نقش مری ، ک  دی و سیت ی فرریگ ی ر  قویرا ، بر بییدارد. در ا
بر اسرس اییئولوژی    ی،و چ  ب  شدل پیررن  ی صورت علین دختر و پسر، چ  ب  یکیی، رابط  بی م 

ب ارتبرط  تیرر  اسالم  و  است  گردییه  ممیوع  و  یاسالمی  زوجیت  طریق  از  را  جیس  دو  ن 
 (. 1393راد،  ررتفی   دانی )فررمیی، جواررچیر  ورمسرگیییی مجرز می 

رر کیییه چررچوب رفترر آ  درییه اسرس و پری  نظرم رفترری کیشگرا  و یر ت یینل آنچ  شد 
رر در ت؛ییر الگوی ارتبرط  مسّلم، دگرگونی ارزش  طور ب  ررست.  است، رمر  ارزش و ریجرر 

جیس   دو  رم   تثییربین  از  و  مختلف  عوامل  م لو   خود  فرریگی،  تحو   این  و  بوده  گذار 
ت؛ییر  تدیولوژی تر،  مشخص  طرفی،  از  است.  بوده  اطالعرت  و  ارتبرطرت  جییی  رری 

نبوده است. ت؛ییر این الگوی    تثییررری جیسیتی موجود در فرریگ سیتی و بومی، نیی بی کلیش  
آ   از  سب    ارتبرطی،  رم   در  را  آ   مصردیق  ک   دارد  ارمیت  بیشتر  در  رو  ارتبرطی  رری 

و  جرم   فرریگ سیتی  دارای  ک   روابط  ای  نوع  این  ب   ک   فرریگی  و  )جرم    است  مذربی 
ای است ک  در  گون  توا  مشرریه کرد. ارمیت این مسول  ب  کیی(، می نگره می   1عیوا  تربو ب  

ب   میرطق  و  و سیتی شرررر  کوچدتر  چیینمراتب  نیی  می تر  مشرریه  نرمت ررفی    شود. روابط 
بویراحمی، یدی از استر   رری کشور است ک  برالترین مییا  تقّیی را در  استر  کرگیلوی  و 

شرری نوپر و مرکی سیرسی این استر ،   عیوا  ب  زمیی  فرریگ سیتی و بومی دارد. شرر یرسو ،  
ب  تبع استقرار مراکی مرم خیمرتی، تولییی استر  در آ ، از ی  طرف برعث مررجرت جوانر   

ش  این  ب   روسترئی  و  شرری  نقرط  سریر  از  استر   ف رلّیت  بومی  یر  و  تحصیل  ریف  بر  رر، 
یی میرسب و مطبوع، در کیرر سریر  ورواآب از طرف دیگر، وجود شرایط    ؛شودمی   اقتصردی

دسترسی زیرسرخت  رمچیین  و  جرت  رر  میرسب  بستری  مجرزی،  و  واق ی  ارتبرطی  رری 
 شود.  می  ترآشیریی آنرر بر فرریگ بیرگ 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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رری توس   در سراسر دنیر وجود  رر و اییهی  رری بسیرری برای گسترش نظررر و اییار روش 
یر رد این می  دارد   توانی بر بسیرری از نتریج فردی، خرنوادگی و  می   رری توس   ک  پذیرش 

برشی.  تثییردولتی   اییه  عیوا  ب  گذار  دییگره مثر ،  و  می رر  توس    و  رری  رشی  بر  توانیی 
مررجرت،   سالمت،  آموزشی،  تصمیمرت  اقتصردی،  دموکراسی،  تصمیمرت  از  حمریت 

  بگذارنی  تثییروض یت زنر ، مراقبت از سرلمییا ، و تصمیم در مورد ازدوا  و فرزنیآوری  
وسو داد  ب  آ  در جرت  رییی برای ریایت و سمت دخرلت در ی  مسول  اجتمرعی و برنرم  

  بییی آ  از طریق شیرخت جرنب  و توا  پیش مطلوب و صحیح، بریی مبتیی بر شیرخت رم  
مسول   برشی.  آ   دگرگونی  بررسی    رونی  مقرل ،  این  در  آرمر    تثییراصلی  گرایی بروررری 

برشی.رری مختلف رمسرگیییی در میر  جوانر  شرر یرسو  می ای بر سب  توس   
 

 مبانی نظری .2
می   اخیر،  قر   را  در چیی  مرکیی  تفسیری  پیشرفت ی  چررچوب  و  میرنیت   توس  ،  رری 

دست  کرده فرارم   برای  غربی  اجتمرعی  علوم  دانشمییا   توسط  ک   جم یت انی  و  بییی  رر 
بین  نررمگونی  تفسیر  برای  برچسب جوامع،  برای  و  ت؛ییرات  فرریگی،  توضیح  و  گذاری 

رر از چررچوب  گذارا  جرر ، برای قر  ، رربرا  و سیرست عالوهب    شوداجتمرعی استفرده می 
انی. پیشرفت، میرنیت  و توس   برای میرفع جم ی بشر استفرده کرده توس   برای ارتقری نیرز ب   

شود  عیصر اصلی فرریگ جررنی توصیف می   عیوا  ب  پس از فراگیر شی  این اییه، توس    
شیرسر  در مورد میربع تیوع در رفترر خرنواده،  رر، جرم   (. برای در  1997،    1)مریر و رمدررا  

رری اّولی  در مورد  نظری  انی.  پردازی کرده رخترر خرنواده، نظری  از جمل  ازدوا ، برروری، و س
اجتمرعی  عوامل  ارمّیت  بر  )ترنتو    عیوا  ب  اقتصردی  دخرنواده  داشتیی  کیی  تث تیوع    ،2میربع 

 (.  2010 ،؛ آدامی2005
برای درک و    آ اییهفرریگی است ک  میلی    واره طرح ای ی  می  یر  گرایی توس   آرمر  

می  ارائ   جرر   بر  طبق  برخورد  و  کیی.  عیرصر  آ   ذریی  ارزیربی  آ ،  عیرصر  و  جرر   بییی 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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آنچ   روش  ب   دستیربی  برای  می   عیوا  ب  رریی  ت ریف  می خوب  ارائ   و  شود،  )ترنتو   کیی 
(. رمچیین میلی از ت؛ییرات اجتمرعی است ک  از زمر  روشیگری  1056  ، 2012رمدررا ،  

دری ک  رم  جوامع از طریق  گذار بوده است. پررادایم توس   نشر  می تثییرغربی  در تفدر  
می  پیشرفت  توس    ضروری  و  جررنی  طبی ی،  مراحل  )رریس رمر     ، 1968،  1کییی 

نیسبت 1971،  2مرنیلبوم  سرنیرسو  1975،  3؛  سرعت  1990  ،4؛  ک   بود  این  بر  اعتقرد   .)
توا  جوام ی را در سطوح مختلف توس    زمر  می ک  در رر  طوری پیشرفت متفروت است ب  

ترین ترین یر میر  پیشرفت   عیوا  ب  مشرریه کرد. محققر  غربی، جوامع شمر  غربی اروپر را  
بییی  تری در این پیوسترر طبق  رری پریینبییی کردنی و سریر جوامع را در موق یت جوامع طبق  

برور بودنی ک  می  بر این  توانیی از این اطالعرت مقط ی برای توصیف  کردنی. این محققر  
پیشرفت  تر  کمترین  از  جوامع،  توس    )گوردو ،  مسیررری  کییی  استفرده  آنرر  حرلت  ترین 

رریس،  1994 سرنیرسو ،1968؛  ترنتو ،  1990؛  اییه 2005،  2001؛  اگرچ   رری (. 
  ر  قرار گرفت  رری اخیر مورد انتقرد جیی محققمراتب توس   و ترریخ جررنی در در  سلسل  

رر در میر  سیرست عمومی بسیرری از جوامع و رمچیین عموم مردم، عیرصری  است، این اییه
می  برقی  ویژگی متقرعیکیییه  ک   کردنی  مشرریه  و  مرنیی. محققر   اقتصردی  اجتمرعی،  رری 

غربی توزیع شیه است. این صفرت در  طور متفروتی بین کشوررری غربی و غیر خرنوادگی ب  
درحرلی غرب   شینی،  رمراه  میرنیت   یر  توس    ویژگی بر  یر  ک   سّیت  بر  دیگر  جررری  در  رر 

(. این تصّور در کیرر این اییه مطرح شی ک   134  ، 2005توس   رمراه شینی )ترنتو ،  عیم
موق یت  در  ک   رمر   جوام ی  در  را  توس    ادام   پترنسیل  داشتیی،  قرار  پیشرفت   کمتر  رری 

تر طی کرده بودنی. این محققر  م تقی بودنی از طریق ی   یرفت  ع توس   مسیری دارنی ک  جوام 
ب    عیوا  ب  ای ک  »روش مقریس   کییم«،  می   صورت جرنبی )از پرلو( ت ریفخوانی  ترریخ 

توانیی از این تیوع مقط ی برای استیبرط مررّیت مسیررری توس   در طو  زمر  استفرده  می 
یرفت   ترین کشوررر مرنیی کشوررری کمتر توس   یرفت  گذشت ، توس   کییی، بر این فرض ک  در  
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تر خود  یرفت  در آیییه، شبی  رمسریگر  میر  انی. و ایید  کشوررری کمتر توس   امروزی بوده 
رر و رویدردرریی  اییه  صورت از پرلو، صرفر  خواریی شی. پررادایم توس   و خوانی  ترریخ ب  

بلد  این پررادایم    ؛شیاز محققر  برای تفسیر جرر  استفرده می نبود ک  توسط چییین نسل  
شیرختی، بر نتریجی ک  دانشمییا  علوم اجتمرعی از آنرر ب  دست آوردنی،  مفرومی و روش 

ای برای ریایت و ایجرد  گرایی توس   ترکیب شی تر میلی قوی را تشدیل دری ک  مر آ  را آرمر  
 (. 3 ،2006،  1نرمیم )جولی و رمدررا  می انگییه در ت؛ییرات اجتمرعی ب یی 

ای توسط ترنتو  در چررر گیاره خالص  شی. گیاره  گرایی توس   رری اصلی آرمر  مری  درو  
را   میر   جرم    دست   عیوا  ب  اّو ،  و  خوب  خوشبختی جرم    و  رفره  یروت،  دارای  یرفتیی، 

یرفتیی است. سّومین دست کیی. گیاره دّوم این است ک  خرنواده میر ، خوب و  مشخص می 
ای این است ک  خرنواده میر  رم عّلت و رم م لو  جرم   میر   گرایی توس   گیاره از آرمر  

است. گیاره چرررم این است ک  افراد حق دارنی آزاد و برابر برشیی و روابط بریی بر اسرس رضریت  
کیی. ب  این چررر  می   اشرره   رری اسرسی فردگرایی، آزادی و برابری برشی. گیاره چرررم ب  ارزش 

کییم و آ  این است ک  جوامع پویر  را اضرف  می گیاره پیجمی  ای،  گرایی توس   گیاره از آرمر  
رریی ک   شونی، ب  سمت ویژگی رریی ک  بر عیوا  سّیتی ت ریف می رستیی و از داشتن ویژگی 

 (. 284  ، 2015  ، 2کییی )ترنتو  و دوریوس شونی حرکت می میر  ت ریف می   عیوا  ب  
گذارا  ت ریف  رریی از محققر  و سیرست عیوا  نسل در این چررچوب، جرم   میر  ب 

در او  توس   قرار    و شود  رری اجتمرعی و اقتصردی جوامع غربی می شود ک  شرمل ویژگی می 
رریی از خرنواده است ک  بر عیوا  میر   دارنی. ب  رمین ترتیب، خرنواده میر  شرمل جیب  

رمسری،  نسلی، ت  ای، مستقل و مستقل بینرست    مثر : خرنواده   عیوا  ب  انی ) شیرخت  شیه 
وا ، ارزش  شود، خواستگرری قبل از ازد رری برلغ ترتیب داده می رریی ک  توسط زو  ازدوا  

آرمر   چررچوب  این  خرنوادگی(.  روابط  در  برابری  و  آزادی  بر  کیی  تث و  زنر ،  گرایی برالی 
رر را دربرره جرم   میر ، خرنواده میر ، حقوق بشر و برابری  ای از اییهای، مجموع  توس   

 (.2006شود )جولی و رمدررا ، کیی ک  برای جوامع، مثبت تلقی می ارائ  می 
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ب    برزتولیی کرده و ت؛ییر  واره طرح ای فرریگ، مردم  می  شبد  بر توج   رر را در طو  زمر  
کییی، برخی پذیرفت   رر تمرس پییا می واره طرح طورخرص، زمرنی ک  افراد بر  دریی )رمر (. ب  می 
رری گروری و فردی مجیدا   فراییی شونی و برخی دیگر از طریق  شونی، برخی کیرر گذاشت  می می 

می بیی چررچوب  آرمر  ی  بر  عردی  مردم  ک   ریگرمی  بودنی،  توس   گرایی  شونی.  تمرس  در  ای 
را در شبد  ارزش  آ   بروررری  و  قبال  سریر    ، رری محلی رر  بر  واره طرح ک   مرتبط  و  بومی  رری 

می  شرمل  را  این  خرنواده  در  کردنی.  وارد  از  فراییی شی،  بسیرری  آرمر  واره طرح رر،  گرایی  رری 
رری بومی، اصالح شینی، و برخی دیگر  واره طرح توس   پذیرفت  شینی، برخی برای تیرسب بر  

از    طور ب   برخی  شینی.  رد  آرمر  واره طرح کرمل  توس   رری  کیرر  گرایی  در  شیه،  اتخرذ  ای 
ل  شونی. برای مثر ، فلسطیییر  در اسرائی رر در تضرد است، نگریاری می رریی ک  بر آ  واره طرح 

ارزش ی  خرنواده کوچ  را پذیرفتیی، اّمر این ارزش در کیرر این طرح وجود دارد ک  ی  خرنواده  
گرایی  (. بر اسرس آرمر  2002،  1بیرگ برای برزتولیی ملت فلسطین بسیرر ارزشمیی است )کّیرن  

ازدوا  توس    در  انتخرب  ای،  را  خود  رمسر  محّبت،  اسرس  بر  م موال   افراد  »میر «،  رری 
ای، افراد بر اسرس طبق  برابر و بیو  جریگره متفروت  گرایی توس   ، در آرمر  عالوه ب  کییی.  می 

توس   و  گرایی  خود، بر آرمر    برای انتخرب رمسر، فراتر رفتن از طبق    ، شونی. بیربراین دییه می 
برابری ک  زیربیری  رری فردگرایی، آزادی و  ازدوا  »میر « سرزگرر است. چیین رفترری بر ارزش 

رری ترتیب داده شیه بر اولویت  ای است، رمخوانی دارد. برعدس، ازدوا  گرایی توس   آرمر  
بر عشق   و ارمّیت داد  طبق  و مالحظرت دیگر  بر فرد،  مبیری    عیوا  ب  داد  خرنواده و جمع 

 (. 2015،  2تو  توس   در تضرد رستیی )آلییورف و ترن گرایی  رری کلییی آرمر  ازدوا ، بر جیب  
در عوض،    ؛ای نیست گرایی توس   رری آرمر  یر رد اصو  و ارزش   تثیییدر این مقرل  ریف  

ریف  گذارد یر خیرمی  تثییرای بر رفترر افراد رر و بروررری توس   د  آیر پذیرفتن این ارزش ایی
است  مقرل   مفروم نگررنیگر   آرمر  .  بین  ارتبرط  توس   سرزی  و  گرایی  مختلف  ای  عوامل 

می داجتمرعی  انتظرر  ک   نیی  اقتصردی،  ازدوا   رفترر  بر  ارمیت  بگذارد،    تثییررود  حرئی  نیی 
ای و بر استفرده از اطالعرتی ک  از جوانر   گرایی توس  است. در این مقرل  بر اسرس می  آرمر  
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ارتبرط بر اب رد    ای، ب  ویژه در گرایی توس   آوری شیه، اشرع  و پذیرش آرمر  شرر یرسو  جمع 
شود. بر مبیری مفروضرت زیربیریی این  می   رری رمسرگیییی بررسی مختلف نگرشی و سب  

بنظری  و  مردم  عموم  دسترسی  نظرگرفتن  در  بر  و  رسرن    ،  ب   جوانر   مختلف  رری  ویژه 
صورت  گرایی توس   در جرم   گسترش یرفت  برشی، و ب  اجتمرعی، مر انتظرر داریم ک  آرمر  

 رر رفترررری مختلف اجتمرعی خود را تیظیم کیییاین اییه تثییر، جوانر  تحت خرص
 

 پیشینه تحقیق  .3
در توس   و  گرایی  ( در مقرل  خود بر عیوا  »آرمر  1378عبرسی شوازی و عسدری نیوشن )

آگرری  رری توس   و رر و آرمر  را « ب  مطرل  ، اشرع  اییه ی مرتبط بر خرنواده در ا یررنگرش 
کیی بر اب رد مرتبط بر نگرش  رر و رفترررری خرنواده،  و اعتقرد عمومی نسبت ب  آ  در ایرا ، بر تث

نترپرداخت  اتثیییج،  یانی.  ا  است ک  می  ین فرض یکیییه  و  توس   در سطحی    یررآ یهیرر 
رری مطرل   نشر   رفت  یگذار بوده است.  تثییری و طرز فدر مردم  یرفت  و بر عقریوسیع گسترش  

و اطالع نسبت ب     ی از آگرر  یی ر ، سطح برالیت پرسخگوی ن اکثریدرییه این است ک  در ب
می یهیا و  ارز رر  در  مردم  عالوه،  ب   دارد.  وجود  توس    نگرش ی رری  رفترررری  ربی  و  رر 

 کییی.  ستفرده می رر را ارر و می  یهین ایای اگسترده طورب  تی،  یخرنوادگس و جم 
ای بر شدرف  گرایی توس   آرمر    تثییرای بر عیوا  »بررسی  ( در مطرل   1389کرظمی )

نگرش  نگرش  بین  شیرخت  ضمن  خرنواده«  و  ازدوا   ب   نسبت  آنرر  مردرا   و  دخترا   رری 
ای را  گرایی توس   آرمر    تثییردخترا  و مردرا  نسبت ب  ازدوا ، خرنواده و شدرف بین آنرر،  

رری این مطرل  ، بین نگرش مردرا ، و دخترا   کیی. بر اسرس یرفت  می بر این شدرف بررسی  
شدرفآ   قر  رر  فرصل   مطلوب  بل و  سن  ب   نسبت  مردرا   نگرش  دارد.  وجود  توجری 

رمسرگیییی، نحوه گیییش رمسر، طالق، مقبولیت ازدوا ، ارتبرطرت خرنوادگی و مطلوبّیت 
گیری درو  خرنواده از نوع سیتی است و دخترا  نسبت ب  این نوع  فرزنیآوری، قیرت تصمیم 

 تری دارنی. رر نگرش میر  شرخص 
ای  مت؛یررری فرریگی و زمیی    تثییر پژورشی بر عیوا  »بررسی    ( در 1389کرظمی و نیرزی ) 

ای در جرر  انتشرر  طور گسترده ای ب  رری توس   رر و آرمر  بر الگوی ازدوا « م تقینی سب  
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رر و رفترررر رستیی. سب  رمسرگیییی در  انی و عوامل مرمی در جرت ت؛ییر داد  نگرش یرفت  
تحت  طرف  ی   از  برالی    تثییر ایرا   سطح  و  میرنییاسیو ،  شررنشییی،  مرنیی  درونی  عوامل 

ای قرار گرفت  و ب   گرایی توس   از عوامل بیرونی، مرنیی آرمر    متثیر تحصیالت و از طرف دیگر  
 دری. رری ازدوا  میر  در جوامع صی تی نشر  می آرامی گرایش ب  مشربرت بر سب  

( رمدررا   و  مطرل   1399افشرری  بر  (  »ای  توس   آرمر    تثییرعیوا   جوانر   گرایی  ای 
یرفت   ب  مررجرت« انجرم دادنی.  درییه آ  است ک   رری تحقیق نشر  تررانی بر گرایش آنرر 

ت ریف توس   گرایی  آرمر   مت؛یررری  میر   از  ب   قوی  عیوا  ب  شیه  ای  تمریل  بر  مت؛یر  ترین 
ریالت مذربی افراد است ک  خود  داشت. در مرتب  ب یی تم  تثییرمررجرت در بین جوانر   

قربل   متثیر ایر  ب  شدل مستقیم،  بوده، ولی خودش  دیگر  مت؛یررری  ب   از  توجری بر گرایش 
مررجرت جوانر  داشت  است؛ ب  این م یر ک  بر برال رفتن مییا  گرایش مذربی افراد، مییا  

 پریین آمیه است. ب  گرایش آنرر ب  مررجرت رو 
ب  این نتیج     ای در چین«رری توس   ای بر عیوا  »آرمر  ( در مطرل   6201)  1ترنتو  و ژی 

ظرور  و یر مجرد مرنی  در چین پس از اصالحرت درحر    تثخیررسیینی ک  گرایش ب  ازدوا  بر  
ای استیال   گرایی توس   است. این مطرل   بر استفرده از ی  می  فرریگی م روف ب  آرمر  

کیی در غرب رایج شیه است  را مشخص می   آ اییهبییی جیییی ک  نوع بی   کیی ک  جرر  می 
جرر   این  آرمر  و  بست   از  جییی  بخش  این  است.  شیه  صردر  چین  ب   جییی  گرایی بییی 

تری بر زنر  نسبت  قوی   تثییربییی شیه است،  ای ک  احتمرال  بر اسرس جیسیت طبق  توس   
  .دارد و احتمرال  در میرطق شرری بیش از میرطق روستریی نفوذ کرده است ب  مردا  

عیوا  2016)  2ژو  بر  پژورشی  در  توس   »آرمر    (  ورود  رری  و  بی ،  شدل  و  وز   ای، 
ای میبع مرمی برای تیوع و  گرایی توس   دری ک  آرمر  گذار« نشر  می ازدوا  در چین درحر  

در رفترر خرنواده است  آزمریش نشیه  امّ   ؛ت؛ییر  فردی  زیردی در سطح  تر حی  پیشیررد  این  ر 
توس   بر ورود افراد ب   گرایی  رری آرمر  بروررر و ارزش   تثییراست. این پژورش ب  بررسی  

 پردازد. ازدوا  می 
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»بروررر در مورد ت؛ییر و توس   خرنواده    ای بر عیوا  ( در مطرل   2020)  1کرواز و ترنتو  
ای در  گرایی توس  بررسی این موضوع پرداختیی ک  تر چ  حی بروررری آرمر  در ترکی « ب   

رری مورد ارتبرط توس   اقتصردی بر ازدوا  و فرزنیآوری در ترکی  گسترش یرفت  است. تحلیل 
گسترده در   طورب  ای گرایی توس   رری آرمر  دری ک  اییهتوجری را نشر  می آنرر شواری قربل 

دری ک  مردم ترکی  تمریی  نشر  می نتریج    ،رکی  پخش شیه است. رمچیینمیر  مردم عردی ت
ای گرایی توس   شود و آرمر  ای ک  ب  کشور خودشر  مربوط می گرایی توس   کمی بین آرمر  

شونی.  تر قرئل می تر یر انتیاعی عیوا  مالحظرت کلی ب  
رری ارتبرط بین دو  رمسرگیییی و شیوه رری  رری انجرم شیه در خصوص سب  از پژورش 

ای فرریگ در رر جرم     تثییرشیت تحت  توا  چیین استیبرط کرد ک  این پیییه ب  جیس می 
رر در مورد ی  جیس و گروه جم یتی خرص بوده  است. از طرفی، تمرکی غرلب این پژورش 

پژورش  از  ی   رر  و  پرداخت است.  پیییه  این  از  ُب یی  بررسی  ب   پیییه    انی.رر  مسلمر  
پیییه سریر  رمرنیی  تحت رمسرگیییی  فرریگی،  اجتمرعی،    تثییررری  محیطی،  ت؛ییرات 

ویژه در جوام ی ک  دارای برفت فرریگی سّیتی  کیی، ب  سیرسی، اقتصردی و فرریگی ت؛ییر می 
فیروری  بر  مواجر   دیگر،  از طرف  است.  اییئولوژی   است  و  ممدن  ارتبرطی،  جییی  رری 

 دوکسی برای جوانر  ایجرد کرده برشی نگرشی پررا 
 

 روش تحقیق   .4
  1400جوانر  شرر یرسو  در سر   پیمریشازمقرل  نگررش اینبرایاستفردهمورد رریداده 

گردآوریسرخت پرسشیرم طریقاز این  است یرفت اقتبرسشیهیرفت   جرم  پیمریشدر 
مبتیی شیهانجرمبرشی. پیمریششررستر  می سر  این    35تر    18تمرم جوانر   شرملآمرری

مقیرس ایمرحل چییایخوش گیری نمون  روش بر پرسشیرم   در  ت ییل است.  یرفت   رری 
  ، 1965(، و مقیرس دیییاری )گالک و استررک،  86  ، 1998نگرش ب  ازدوا  )براتین و روز ،  

مقیرس175-173 بقی   قرار گرفت.  استفرده  مورد  پرسشیرم  محقق  (  انی.  رری  بوده  سرخت  
ک کرونبر آلفریضریب و صوریاعتبررطریقازب  ترتیب نییپرسشیرم و پریریی روایی 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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آلفریاست. ضریب شیهتثیییاست گیری  انیازه ابیاردرونی رمرریگی برای محرسب روشی 
سرزه تمرمی  )تحقیقایمت؛یررری  از  رمچیین0/ 7برالتر  و  وابست   مت؛یرآلفریضریب ( 
))سب   رمسرگیییی(  سرشمرری  0/ 91رری  اسرس  بر  آمرری  جرم    افراد  است.  بوده   )

برشی، بر این اسرس بر توج  ب  فورمو   می   نفر   65325،  95نفوس و مسدن سر   عمومی  
ت یاد نمون   درصی،95اطمییر  سطح و یدرص   4کوکرا ، و در نظر گرفتن ضریب خطری  

 نفر مورد بررسی قرار گرفت.  608
جم یتی مت؛یررری رری رمسرگیییی و مت؛یررری مستقل شرمل تحقیق، سب  وابست  مت؛یر 

اجتمرعی )سطح د اقتصردی خرنوار، وضع تثرل(، مت؛یررری ب ی تولی، محل سن، )جیسیت، 
دیگر تبیییی مت؛یررری خرنواده، کیفیت میطق  محل زنیگی( و درآمی فرد و والیین،   تحصیالت 

نگرش مردی شرمل  اییترنت،  و  مجرزی  فضری  از  استفرده  فردگرایی،  دیییاری،  رری گرایی، 
 برشیی.ای و نگرش ب  ازدوا  می گرایی توس   جیسیتی، آرمر  

وابست  و مستقلمت؛یررری  سیجشبرایشیهاستفردهرری  گوی  ،(1شمرره )   جیو در
 است.بودهلیدرت طیفاسرسبرررسؤا  اینب پرسخگویی طیف  است شیهتحقیق ارائ 

 
یف .1جدول  متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق عملیاتیتعر

یف متغیر  عملیاتی  تعر

 )وابست (  رمسرگیییی  رریسب 
 

 91/0 =  کرونبر  آلفر  ضریب
 10 =  گوی   ت یاد

  ازدوا    برشددی.  نرریی  گیرنیهتصددمیم  فرزنیا   رمسددر   انتخرب در بریی  فرد  رر  خرنواده
 آیی.می وجود ب   ازدوا  از  ب ی م موال   عالق   و عشق  درم.می ترجیح  بیشتر  را  فرمیلی
  عشق   وجود  کیی.نمی  ایجرد  پسر  و  دختر   برای را  مشددالتی  ازدوا   از قبل  رریدوسدتی

 شدیرخت  برای  ازدوا   از قبل  پسدر  و  دختر   روابط و دوسدتی  اسدت. الزم  ازدوا   از قبل
 آشدیریی  برشدی. داشدت  رسدمی  حرلت و شددل  نبریی  لیومر    ازدوا   دارد.  ضدرورت  بیشدتر 
  اسدتفرده   برشدی. خرنواده  نظررت بر و  خواسدتگرری  مراسدم  از  ب ی بریی  صدرفر    پسدر  و  دختر 

  رمسدر  انتخرب در هخرنواد  رضدریت  اسدت.  مفیی  رمسدر   انتخرب در  خرنواده  تجررب  از
 است.  داشتن عالق   از  تر مرم

   گراییمردی
 81/0  =  کرونبر  آلفر  ضریب

 گوی  6  =  گوی   ت یاد

 قیرآ   دارم دوسدت  برشدم.  داشدت  دلپذیر  و  خوب  واق ر    چییرری  ک   اسدت مرم  برایم
  بیشدتری  چییرری  خریی توا  اگر   بخرم.  خوارممی  ک   چییی  رر   بتوانم تر شدوم  دارپو 

 آ  رم   خریی توا   ایید   از رر،وقت  ب ضدی  بود.  خوارم  تر خوشدحر   برشدم،  داشدت   را 
  ارمّیت  من  زنیگی در  مردی  امور  شددوم.می  نرراحت  نیارم،  خوارممی  ک   را   چییرریی

 آورد.می  خوشبختی پو   ک   است درست  واق ر    نیارد.  چییانی
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یف متغیر  عملیاتی  تعر

   اییترنت و مجرزی فضری  از  استفرده
 68/0 =  ونبر کر  آلفر  ضریب

 7 =  گوی   ت یاد

  امور   برای  اییترنت  از  اسدتفرده  جرر . و  ایرا   اخبرر  از اطالع  برای  اییترنت  از  اسدتفرده
  پ، ا واتس  اجتمرعی)تلگرام، مختلف  رریشبد  از استفرده  مقرالت.  دریرفت و  علمی

 دوسددتر .  سددریر  بر چت جرت اجتمرعی  رریشددبد   از اسددتفرده  ...(. و  اییسددترگرام
 و اعتمرد  علمی. و مفیی مطرلب  از  اسددتفرده جرت اجتمرعی  رریشددبد   از  اسددتفرده
  گدذراندی    میدر   در  اجتمدرعی.  ردریشددبدد   در  ردرآ   شددخصددیدت  و  افراد  بد   اطمییدر 

 اجتمرعی.  رریشبد  در  دیگرا  بر خود  احسرسرت

 جیسیتی  ررینگرش
 83/0 =  کرونبر  آلفر  ضریب

 گوی  8 =  گوی   ت یاد

 زنر ،  اصدلی  وظیف   برشدی.  مسدروی بریی اجتمرعی  رریفرصدت  از مردا  و زنر   سدرم
 مییریتی  مشدرغل در  اشدت؛ر   توانریی زنر   اسدت.  خرن  در  فرزنیا  و  رمسدر   از مراقبت

  بدرشددیدی.   برخوردار  برابری   شدد؛لی  ردریفرصدددت  از  بدریدی  زندر   و  مردا   دارندی.  را   بدرال
  ب   توانیمی  خرنواده  پسدر   فرزنی  گیرد.  انجرم  مردا  توسدط  بریی  مرم  رریگیری تصدمیم

 بریی  ز   اسدت.  داریخرن  زنر   برای  شد؛ل  برترین  بیری.  دسدتور مواردی در  خواررش
 کیی. اطرعت خود  شورر   از

 ای  توس    گراییآرمر 
 76/0 =  کرونبر  آلفر  ضریب

 گوی  14 =  گوی   ت یاد

  18زیر   ازدوا  بود  قبو   غیرقربل دین، جری  ب  علم  اسددرس  بر   جوامع  گیری تصددمیم
  ازدوا .   از قبل جیسددی  رابط  داشددتن عشددق.  بر  مبتیی فرد  رمسددر   انتخرب  سددرلگی.
  بدر   کرده  ازدوا   ردریزو   زندیگی  ندرموفق.  ازدوا   در  مدرندی   جدریبد   طالق  انتخدرب
  زوجین.   روابط در عشق  وجود  ازدوا .  از خرر   مردرا  از  فرزنی  تولی  پذیرش  والیین.

  انتخدرب   حق  رم.  بدر  ازدوا   بدیو   مردا   و  زندر   زندیگی  مرد.  و  ز   بین  برابری   وجود
  بر جرم    اداره  افراد.  عقریی و  افدرر  ب   احترام  پیشدرفت.  برای  فرصدت وجود  پوشدش.

 دموکراسی. اصو   اسرس

 ازدوا   ب   نگرش
 74/0 =  کرونبر  آلفر  ضریب

 گوی  8 =  گوی   ت یاد

 آخر  تر  افراد نیسددت  قرار  کیی.می ودمحی خود  اریاف  ب   رسددیی  در  را   افراد  ازدوا ،
  سددریر در  ک   اسددت  رفرقتی و  دوسددتی  ازدوا ،  بمرنیی.  زنرشددویی  رابط  ی   در عمر 

  اسدت.  شدرد  ازدوا   ی   داشدتن  من  رمیشدگی  رؤیررری  از یدی  نیارد. وجود  رررابط 
  ازدوا    از  اسدددت.  قدرنونی  قرارداد  ید   فقط  ازدوا   اسدددت.  مقدیس  عمدل  ید   ازدوا 

 نیست.  کرمل ندیی  ازدوا  ردیف تر  ترسم.می

 
تحلیل مورد     افیارنرمازاستفردهبرتبییییواستیبرطی توصیفی،رری  بخش دررر  داده 

وابست   مت؛یرمیرنگینونسبی ومطلقفراوانی جیاو توصیفی،بخشدر  گرفت قرار بررسی و
بر  استیبرطی،بخشدر  است شیهارائ اجتمرعی داقتصردی و جم یتی مت؛یررریحسب بر

واریرنس  (، تحلیل)آزمو   رر  میرنگینتفروت رری  آزمو  از مت؛یرررسیجشسطححسب 
چییگرن رگرسیو  می ازتبیییی بخش در   است شیهاستفردهرمبستگی ( و آزمو  )آزمو   

 است شیهاستفردهمسیرتحلیلمی وگرمب  روش گرمب 
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 ها یافته .5
بررسی،  مورد نمون پرسخگویر  میر  ازک دریمی   نشر  گرفت صورت آمرریرری  بررسی 

ای در  گرایی توس   ( درصی پسر رستیی. میرنگین مقیرس آرمر  2/41( درصی دختر و )7/58)
گرایی  دری ک  سطح  آرمر  ( بوده است ک  این نشر  می 9/8( و در بین پسرا  ) 9بین دخترا  ) 

پسرا  بیشتر است. البت  میرنگین مقیرس سب  رمسرگیییی آنرر تقریبر برابر  دخترا  نسبت ب  
درصی( از پرسخگویر  مجرد رستیی و ب  رمین نسبت دارای نمره    70بوده است. حیود )

( درصی افراد نمون  متولی  4/58گرایی توس   و سب  رمسرگیییی رستیی. )برالتری از آرمر  
توا  گفت کسرنی ک  متولی  رستیی. در رمین ارتبرط می   ( درصی، متولی روستر6/41شرر و ) 

گراتر، و ب  رمر  نسبت، گرایش ب  سب  رمسرگیییی  شرر رستیی، نسبت ب  روسترئیر  آرمر  
 میر  دارنی.  

 
یع .2جدول  گرایی توسعه و سبک همسرگزینی آرمانمقیاسمیانگینوایزمینهمتغیرهایحسببر جوانان توز

 درصد  فراوانی   متغیرها 
  میانگین مقیاس

  گرایی توسعهآرمان
 ( 1-14دامنه )

سبک  میانگین مقیاس
دامنه   همسرگزینی

(46-14) 

 جیسیت
 09/30 9 3577/58 دختر
 47/30 9/8 3/41 251 پسر

وض یت  
 تثرل 

 37/29 77/8 7/30 187 متثرل 
 63/30 06/9 3/69 422 مجرد 

 محل تولی 
 73/30 13/9 4/58 355 شرر

 56/29 75/8 6/41 253 روستر 

 
 سن 

18-20 142 4/23 03/9 84/29 
20-25 279 9/45 9/8 1/30 
25-30 112 4/18 83/8 88/29 

+30   75 3/12 33/9 32 

 
 تحصیالت 

 82/29 74/8 7/19 122 تردیپلم و پریین
 25/30 01/9 6/12 76 کرردانی 

 12/30 98/8 3/63 385 کررشیرسی 
 24/34 78/9 2/4 26 ارشی و برالتر  
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 درصد  فراوانی   متغیرها 
  میانگین مقیاس

  گرایی توسعهآرمان
 ( 1-14دامنه )

سبک  میانگین مقیاس
دامنه   همسرگزینی

(46-14) 

 
 ُب ی خرنوار 

 78/30 11/9 7/39 241 نفر 4 -3
5- 6  264 4/43 99/8 25/30 
7- 8 56 3/9 16/8 74/28 
9- 13 6 9/0 85/9 00/31 

 کیفیت میطق   
 محل زنیگی 

 44/31 63/9 3/16 99 برال
 20/30 02/9 9/64 395 متوسط 

 37/29 24/8 8/18 115 پریین 
 

گرایی  آرمر 
 توس   

 08/29 - 3/5 32 کم 
 81/28 - 67 407 متوسط 

 93/33 - 7/27 169 زیرد 

سب   
 رمسرگیییی 

 - 99/7 2/23 141 کم 
 - 96/8 3/58 355 متوسط 

 - 22/10 5/18 112 زیرد 

 
بیین بررسی  مورد  افراد  سیی  ک   توزیع  است  آنرر  4/23گون   سر ،    20تر    18درصی 

درصی افراد نمون  برالی  3/12و   30تر   25درصی بین 4/18سر ،   25تر  20درصی بین 9/45
رری  گرایی توس   و سب  رمسرگیییی گروه انی. در توصیف نمره مقیرس آرمر  سر  بوده  30

( سر  و  30سیی، بر ی  تفروت حیاقلی، رم  آنرر مشرب  رستیی ولی کسرنی ک  در سیین ) 
 گراتر و رم م تقی ب  سب  میر  رمسرگیییی رستیی.برال رستیی، رم آرمر  

می  نشر   آمرری  )بررسی  بررسی  مورد  نمون   افراد  اکثر  ک   دارای    3/63دری  درصی( 
درصی در  6/12درصی دارای میرک کررشیرسی ارشی و برالتر،  2/4تحصیالت کررشیرسی،  

انی. در رمین ارتبرط  تر بوده درصی نیی دارای تحصیالت دیپلم و پریین7/19سطح کرردانی و  
گراتر و م تقی ب  سب   توا  گفت ک  کسرنی ک  تحصیالت برالتری دارنی، ب  نسبت آرمر  می 

تر    3درصی افراد موردمطرل   در خرنواررری  80میر  رمسرگیییی رستیی. رمچیین حیود  
می 8 زنیگی  آرمر  نفره  مقیرس  نمره  میرنگین  وکییی.  توس    در    گرایی  رمسرگیییی  سب  

برال  رری کم خرنواده  پرجم یت  و  ب است جم یت  افراد    .  مورد زنیگی  میطق   کیفیت  لحرظ 
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( پرسخگویر   غرلب  می   64/ 9نمون ،  زنیگی  متوسطی  میطق   در  رمچیین  درصی(  کییی. 
نسبت  می  رمر   ب   رستیی  برالتری  و  متوسط  کیفی  سطح  دارای  ک   کسرنی  ک   گفت  توا  

ب  سب  آرمر   تمریل  و  افراد  گراتر رستیی  نرریت، غرلب  در  دارنی.  میر  رمسرگیییی  رری 
 ( بررسی  آرمر    67مورد  سطح  دارای  بوده درصی(  متوسطی  توس    توصیف  گرایی  در  انی. 

می  نیی  رمسرگیییی  )بییربین(  سب   متوسط  سب   ب   اعتقرد  نمون   افراد  اکثر  گفت  توا  
در اقلیت رستیی. البت  کسرنی ک     رمسرگیییی دارنی و آنرریی ک  نمره برال و یر پریییی دارنی،

 گرایی توس   برالیی برخوردار رستیی. نمره برالی سب  رمسرگیییی را آوردنی، از سطح آرمر  
  شمرره   جیاو  در وابست  مت؛یرو مستقل مت؛یررریمیر  در موجود رری رابط  بررسی نتریج 

رمسرگیییی رری  سب  مقیرس برای رر میرنگین تفروت آزمو  نتریج   است شیه گیارش   3و    2
بر ک  دری می نشر  مت؛یررری مستقل برای  م یرداری رابط رری رمسرگیییی سب  جیسیت 

م یرداری سطح و   =    - / 782مقردیر ) ب  توج  بر دخترا  و پسرا  بین ب  عبررت دیگر،   نیارد 
مت؛یر رمچیین  نیارد درخصوص سب  رمسرگیییی وجود م یرداری ( تفروت 0/ 435بر برابر 

( و محل تولی    0/ 014بر  برابر م یرداری سطح و   =    - 2/ 47وض یت تثرل ) برحسب وابست  
دری. ب  ابن ترنیب ک   ( تفروت م یردار نشر  می 0/ 015بر  برابر م یرداری سطح و   =   - 2/ 44) 

 دری.  تری را در ارتبرط بر سب  رمسرگیییی نشر  می مجرد و متولی شرر بود  تمریالت میر  

 های همسرگزینی متغیر سبک( برای ها )آزمون میانگینتفاوتنتایج .3جدول
 معناداری  سطح مقدار مستقل متغیرهای

 0/ 435 - /782 جیسیت
 014/0 - 47/2 تثرل  وض یت

 015/0 - 44/2 تولی  محل
 

رمسرگیییی رری سب  ومستقلمت؛یررریبینرمبستگی ورابط (4شمرره )   جیو در
گرایی، استفرده از فضری  مردیبینشود،می مشرریهک طوراست. رمر  داده شیهنشر  نیی

  نیارد وجودم یرداریرری رمسرگیییی رابط مجرزی و اییترنت و رمچیین فردگرایی بر سب  
)بیناّمر دیییاری  نگرش =  -424/0مت؛یررری  جیسیتی)(،  آرمر  =262/0رری  گرایی  (، 

 دارد وجودم یرداری( رابط = - 275/0( و نگرش ب  ازدوا  )=370/0ای)توس   
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یانستحلیلهایآزموننتایج .4جدول  های همسرگزینی سبکوتبیینیمتغیرهایبینهمبستگیووار

 معناداری  سطح آزمون متغیر 
 05/0 33/4 پرسخگو  تحصیالت مییا 
 01/0 56/3 پیر  تحصیالت مییا 
 00/0 81/5 مردر  تحصیالت مییا 

 95/0 0/ 045 درآمی
 105/0 0/ 066 گرایی  مردی

 0/ 305 42/0 اییترنت  و مجرزی فضری از  استفرده
 00/0 -0/ 424 دیییاری

 0/ 072 0/ 073 فردگرایی 
 00/0 0/ 262 جیسیتی  ررینگرش
 00/0 0/ 370 ای توس   گراییآرمر 

 00/0 -0/ 275 ازدوا   ب   نگرش

رمسرگیییی تفروت  و  مت؛یررریحسب برسب   پرسخگو  تحصیالت  مییا   درآمی، 
دری ک  رابط  م یرداری بین مت؛یررری مییا  تحصیالت پرسخگو  رمچیین والیین نشر  می 

م یرداری:  =33/4) پیر )05/0، سطح  مییا  تحصیالت  و  م یرداری:  =56/3(  ، سطح 
رری رمسرگیییی  ( و سب  0/ 00م یرداری:  ، سطح  =81/5( و مییا  تحصیالت مردر ) 01/0

 ( خرنوار  درآمی  مییا   و  رمسرگیییی  سب   بین  دارد.  م یرداری:  =045/0وجود  سطح   ،
 ( رابط  م یردار وجود نیارد.95/0

 
 های همسرگزینی بر سبکتحقیقمستقلمتغیرهایگذاریتأثیر ضرایب. 5جدول

یب گذار تأثیر   متغرهای   معناداری  ارزش )بتا(   تأثیر ضر
 182/0 0/ 472 00/0 -8/ 859 -0/ 342 دیییاری

 0/ 230 0/ 479 00/0 113/4 168/0 ای توس   گراییآرمر 
 0/ 249 0/ 499 00/0 112/4 145/0 سن 

 261/0 511/0 03/0 2/ 938 111/0 جیسیتی  ررینگرش
 0/ 269 518/0 015/0 2/ 446 0/ 089 والیین  تحصیالت

00/0   875 /54  

پیش بییی  برای گرم ب  گرم ب  شیوة چییگرن  رگرسیو  می  ب  شیه وارد : مت؛یررری 5جیو  
(، و  =   54/ 875مقیار ) ب  توج  بر نتریج، دری. بر اسرس رری رمسرگیییی را نشر  می سب  

 ( م یرداری:  از 0/ 00سطح  است.  م یردار  کلی  می   ترتیب ب  مستقل، مت؛یررریمیر  (، 
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م یرداری    تثییر رری جیسیتی و تحصیالت والیین  ای، سن، نگرش گرایی توس   دیییاری، آرمر  
داشت  بر سب   بتری  رری رمسرگیییی  بر ضریب  دیییاری  بر    تثییر   - 0/ 342انی.  را  م دوسی 

دری ب  این م یی ک  ررچ  دیییاری برالتر تمریل ب  سب  میر   سب  رمسرگیییی نشر  می 
آرمر  پریین   رمسرگیییی  مت؛یررری  است.  توس   تر  نگرش گرایی  سن،  و  ای،  جیسیتی،  رری 

دریی. ضریب ت یین  تحصیالت والیین أیر مثبتی بر تمریل ب  سب  رمسرگیییی میر  نشر  می 
 گردد. درصی از واریرنس مت؛یر وابست  توسط می  تبیین می   27دری ک   می  نشر  می 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ای و سبک همسرگزینی توسعهگرایی  گذاری متغیرهای مستقل بر آرمانتأثیرتحلیل مسیر  .1کل ش

رری نگرش 
 جیسیتی

نگرش 
نسبت ب  

 ازدوا 

تحصیالت 
 والیین

 مرد بود 

استفرده از فضری 
 مجرزی

 فردگرایی

 
 گراییآرمان

 ایتوسعه

 دیییاری

سبک 
گزینی همسر

 مدرن

 سن
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اسرس می  بمسیر،تحلیلنرریی بر  دیییاری    مت؛یر سن  مت؛یررری  و  مستقیم  صورت 
گرایی آرمر  صورت مستقیم و رم از طریق   رری جیسیتی رم  بتحصیالت والیین و نگرش 

انی. مت؛یررری فردگرایی، مردبود ، استفرده  گذار بوده تثییررری رمسرگیییی  ای بر سب  توس   
ب  ب  ازدوا ،  گرایی صورت غیرمستقیم و از طریق آرمر    از فضری مجرزی و نگرش نسبت 

بر سب  توس    بوده ای  مؤیر  و  ( 7)انی. جیو  شمرره  رری رمسرگیییی  أیرگذاری مستقیم   ،
بر مت؛یر وابست  نشر  می غی بر این اسرس، مت؛یررری  رمستقیم رر کیام از مت؛یررر را  دری. 

رری جیسیتی، تحصیالت والیین، استفرده از  ای، سن، نگرش گرایی توس   دیییاری، آرمر  
را    تثییرفضری مجرزی و اییترنت، فردگرایی، مردبود  و نگرش ب  ازدوا ، ب  ترتیب بیشترین  

 گیییی داشت  انی.مسر رری ربر سب  
 

 مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته )سبک همسرگزینی مدرن(  تأثیرمیزان   .7جدول 

 متغیرها 
 تأثیر انواع  

 کل غیرمستقیم  مستقیم 
 -0/ 383 - 041/0 -0/ 342 دیییاری

 168/0 - 168/0 ای گرایی توس  آرمر 
 145/0 - 145/0 سن 

 163/0 312/0 111/0 جیسیتی رری نگرش
 112/0 135/0 0/ 089 تحصیالت والیین 

 158/0 158/0 - استفرده از فضری مجرزی و اییترنت 
 131/0 131/0 - فردگرایی 
 105/0 105/0 - مردبود 

 -0/ 094 -0/ 094 - نگرش ب  ازدوا  
 

 گیری بحث و نتیجه .6
توس   آرمر   و  ای، مجموع  گرایی  بروررر  از  پییی  ارزش ای  توس    تووری  از  ک   است  رریی 
دریی )ترنتو ،  انی و ب  جوامع و افراد الگویی برای درک جرر  و زنیگی در جرر  ارائ  می آمیه

رری رمسرگیییی  (. این می  از توس  ، چررچوبی بود تر در این مطرل  ، سب  2005،  2001
اخیر دچرر ت؛ییر و تحوالت زیردی    رریمورد بررسی قرار گیرد. گیییش رمسر در ایرا  در در  
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توجری از نظرم خویشرونیی طرفین، تر حیی  در عمل، کل خرنواده و بخش قربل   است.شیه
ویژه در بین جوانر   این میاخل  امروزه و ب    ؛(346،  1396دخرلت دارنی )چراغی و رمدررا ،  

خرنواده  می و  دییه  کمتر  دانشگرری  تحصیالت  دارای  رمسرگیییی  رری  سب    شود.رری 
نتریج    گرفت قراربررسی مورد وابست مت؛یرعیوا  ب  آزاد( در این تحقیق،  )سیتی، ترکیبی و  

رری جیسیتی و ای، نگرش گرایی توس   مت؛یررری دیییاری، آرمر  بینک دادتحقیق نشر  
ازدوا  ب   رابط سب  بر    نگرش  رمسرگیییی  مت؛یررری  وجودم یرداری رری  و  دارد، 

بر سب  مردی م یرداری  رابط   و فردگرایی  اییترنت  و  از فضری مجرزی  استفرده  رری  گرایی، 
 رمسرگیییی نیاشتیی.  

رری رمسرگیییی سب  برراارتبرط بیشترینتحقیق، پیج مت؛یر ک می  نرریی اسرسبر
ضرایب  ترتیب ب  مت؛یررراین  شینیانتخرب،داشتیی  اسرس  )بر  رگرسیونی(  ارمّیت 

مت؛یرک  ای، سن و تحصیالت والیین رستییگرایی توس   صورت میفی(، آرمر    دیییاری)ب
ک سب   مت؛یر  رفت  می ،  رمین  اسرس  بر  رمچیین  کردنی.  تبیین  را  رمسرگیییی  رری 

ارمّیت  ترتیب ب  مت؛یررراین  شینی  انتخربای داشتییگرایی توس   بر آرمر  راارتبرط بیشترین
استفرده از    رری جیسیتی،نگرش   صورت میفی(،  )بر اسرس ضرایب رگرسیونی( دیییاری)ب

ب    نگرش  و  )جیسیت(  مردبود   فردگرایی،  والیین،  اییترنت، تحصیالت  و  مجرزی  فضری 
 ای را تبیین کردنی. گرایی توس   آرمر  مت؛یرک ازدوا  رستیی

یرفت  رمر   در  ک   یدی طور  دیییاری  آمی،  مؤلف    رر  و  از  برال  در سطحی  ک   است  رریی 
سب  ب   بر  را  ارتبرط  بیشترین  م دوس  آرمر  صورت  رمچیین  و  رمسرگیییی  گرایی  رری 

  ک  در جرت مقربل دیییاری است، را   ،گرایی عبررتی مفروم عرفی ای داشت  است. ب  توس   
ای قرار  گرایی توس   آرمر  رری رمسرگیییی و رمچیین  توا  در ارتبرطی م یردار بر سب می 

نید دین درپریگرهونقشاجتمرع، حوزه درک است یفرایییعرمصورت ب شی  داد. عرفی 
شود  می دییی رریارزش جریگرین دنیویبییی جرر  وشودمی متیلی  افرادوکیشگرا  

در  دینافو  شرملراپیییهاینرری  مؤلف  ترینمرم (. انییشمییا  301  ،1377)رمیلتو ،  
قیی  ازجرم  ررریی دنیوی،رری ارزش برافرادشی  رمراهشخصی، حتی واجتمرعی حیطۀ

از  زدایی تقیس بشری،نرردرریو بروررردر جریی جرب آ ،میرسدی ودییی رریگیاره ودین
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  سدوالر، رریارزش ب جوامعورودومقیساصو  ازجرم  ارزشی روگردانی وعرلم،
رری (. این ب  این م یی است ک  شرخص 1  ، 1399پور و کرایی،  خرم  ،پررسرمرردانیی )می 

دیییاری در بین افراد مورد مطرل   در سطحی پریین قرار داشت  و رمین برعث شیه تر نگرش  
مثبت  رومرنتی   و  آزاد  رمسرگیییی  سمت  ب   مییا   آنرر  شود  برعث  رمچیین  و  برشی  تر 

توس   آرمر   عیم  گرایی  رومرنتی ،  و  آزاد  رمسرگیییی  سب   در  برشیی.  داشت   برالیی  ای 
پشتیبرنی  ب  دریرفت  است،  محتمل  پیرمیرری  از  یدی  خرنوادگی  در  رری  خصوص 

رری ب   بییی کمتری نسبت ب  پرییاری ازدوا  رریی بر رویدردرری مذربی ک  خوش خرنواده 
یرفت   این  دارنی.  آزاد  نتریسب   بر  )رر  سرعی  شریفی  و  فسریی  صردقی  تحقیق  (  1390ج 

خوانی داشت  است. رم
آرمر   بروررری  ک   داد  نشر   تحقیق  سب   نتریج  ت یین  چگونگی  بر  توس    گرایی 

ب  سب  رمسرگیییی ترکیبی و  جوانرنی ک   گذاشت  است.    تثییررمسرگیییی جوانر    م تقی 
آرمر   بودنی، سطح  ب  آزاد  توس    برالگرایی  ب   مراتب  قرئل  ک   داشتیی  ب  کسرنی  تری نسبت 

ای نیی ب   ( در مطرل رت جیاگرن  2020( و کرواز و ترنتو  ) 2016نگرش سیتی بودنی. ژو )
یییه تصور و ارزیربی زنر  و  کرری جیسیتی در واقع بیر  چیین نتریجی رسییه بودنی. نگرش 

افدرر و قرلبی در   تثییرتحت بیوتل م تقی است نگرش ب  زنر   .مردا  از خود و دیگرا  است 
برشی. و بر اسرس این نگرش،  پذیری فرد می کلی تجرب  جرم     طورب  برب نقش جیسیتی و  

بیییی ک  حوزه عمل آنر  را  رری قضروتی را در زنر  و مردا  می رر و قربلیت افراد توانمییی 
 تثییرمشررکت و ف رلیت فرد »ز  و مرد« در حوزه اجتمرعی تحت  بیربراین،    ؛کییمشخص می 

)ستوده،   آنررست  جیسیتی  نگرش 1395نگرش  مطرل    این  در  رابط   (.  جیسیتی  رری 
ای داشتیی. درک برالی افراد مورد  گرایی توس  رری رمسرگیییی و آرمر  م یرداری بر سب  

گذار تثییرب  انتخرب می  رمسرگیییی    رری جیسیتی، بر نوع نگره آنرر نسبت مطرل   از نقش 
گذار بر روی  تثییرو رم  ای بوده گرایی توس   از بروررری آرمر   متثیراست و این خود رم  بوده

یدی از عوامل مرم پیشرفت بشر در جرر  امروزی  نیی  آ . سواد و سطح تحصیالت والیین  
می ب    ؛است  ک   والیینگفت  توا   طوری  جریر  تحصیالت  پیشرفت  زیربیری  و  سرآغرز 

برتحصیالت والیین  سطحک داد نشر  پژورشاینزنیگی خرنواده و جرم   است. نتریج

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-o-Title-ot-desc/
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رر   داری دارد م یی ای فرزنیا  رابط  گرایی توس   سب  رمسرگیییی و رمچیین مییا  آرمر  
مثبتی بر نگرش فرزنیا  خود درخصوص ت یین    تثییرچ  قیر سطح سواد والیین برالتر برشی،  

 ای دارد.  س   گرایی توسب  رمسرگیییی آنرر و رمچیین پذیرش بروررری آرمر  
نرریی  و  در می   از فضری مجرزی  استفرده  بین  بر اسرس ضرایب رگرسیونی،  و  تحقیق 

جررنی شبد یرای رابط  م یرداری وجود داشت  است. اییترنت گرایی توس   اییترنت و آرمر  
ارتبرطرت  واطالعرترری  فیروری دیگراززیردیشمررودیجیتر تلویییو  رمراه،تلفنوب،

مرارتبرطرتوآموختنکرر،زنیگی،رسموراهتحو  برایجیییم بری روزررنوین،
حرصلو آیررررفیروری اینافیو  رو رشیواسط ب  ک یطورب    ؛ (1384گشرییی )داتن،  می 

بر  است   شیهتبییلاجتمرعی در حیرتاندررنرپذیرواق یتی ب دائمی تحّو  وت؛ییر آ ،از
چیر  آ  است،شیهجیافیییدی مدر  ومحلازاجتمرعی ت رملارتبرطی،رری  رسرن  تحو  

یدییگربرتوانییمی نیستیی،سریممدرنی دزمرنی مشترك محیطی درآند بر وجودافرادک 
رری مجرزی،  (. بیربراین، اییترنت و شبد  1378زاده و ابراریمی،  برشیی )مریی داشت ت رمل

ای رستیی، ک  در جرم   مورد مطرل    گرایی توس   بستر میرسبی برای ترویج بروررری آرمر  
ای رابط   گرایی توس   نیی ایبرت گردیی. رمچیین در این مطرل   دیییم ک  فردگرایی بر آرمر  

ی کیم یرداری دارد. یدی از ابیاررری اصلی میرنیت  ک  تحواّلت گسترده در خرنواده را تبیین می 
کیی دارد.  فردگرایی است. فردگرایی اولوّیت را ب  فرد می  دری و بر عالئق و مطرلبرت فردی تث

کیی ک  در آ  افراد خودمخترر  در جوامع میر ، فردگرایی شدل خرصی از فرریگ را ایجرد می 
ست بر وجود ابیاررری ارتبرطی جییی،  است ک     (. بییری 2016رستیی )ارو  و دوزترش،  

توانی بخشی از رویت افراد  برشی، می ای می گرایی توس     از جمل  بروررری آرمر  فردگرایی ک 
در رم  جوامع گردد. نگرش ب  ازدوا  یدی دیگر از مت؛یررریی بود ک  در می  نرریی تحقیق،  

افترده،  اتفرق جرم   میر  در ک ای داشت  است. ت؛ییری گرایی توس   ارتبرط م یرداری بر آرمر  
و رمسرانتخربنوع مرنییجرم   سّیتی،درازدوا رریویژگی ازبرخی است شیهبرعث 

پریینقربلّیت ، رمسری چییفرمیلی،رریازدوا  آ ،در دخرلت  سنبود  فرزنیآوری، 
برشی، مینکییی )آقرسی و فالح ت؛ییرو مجیدازدوا  پیییهمرد،و ز  سّیی ازدوا ، فرصل  

1394   .) 
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ک  بایرا ،نظیرجوام ی در  وجودی  نسبی  خرنوادگی ریجرررریر  یبرت  ی   از  ریوز 
رشیامروزه ک ب  اینتوج  برحر عیندر ورود می شمرر ب مرمخرنواده، نررد و برخوردارنی

کردمیك جوانر  تحصیالتفیایییه درت؛ییرآ ،پی درو رمچیین برسواد بود  والیین، وآ
رمینب وفردگرایرن سبك زنیگی ازدوا ،دربرره جوانر  فرریگی فدری وبرفت ونگرش 
وسّیتی روابطجریب آزاد و رومرنتی روابطی داشتنازآنررتوقعسطحافیایشترتیب،
کیییهت یین موارد از توانیمی موارد اینرم ،  بیربراین،شرری رستیمرمسرگیییی را در عقالنی 

است گفتیی ،مجموع در  برشیازدوا وخرنوادهتشدیلب نگرش جوانر  درگذارتثییرو
در رسرن  تّحو  وت؛ییرحر رمسرگیییی  مید  ب   ت؛ییرات  این  و  است.  اجتمرعی  رری 

ای،  گرایی توس   ارتبرطی بر سرعت بیشتری در حر  انجرم است. می  آرمر  رری  تدیولوژی 
ت؛ییررمریجرررری اجتمرعی وررارزش اجتمرعی،ت؛ییراتاینجریر  ب  مر نشر  داد ک  در

وشوررو ز  رمچیین انتظرراتخرنواده،تشدیلرمسرگیییی،رریشیوه ،بیربراینکیی؛می 
پیشگیری است الزمبیربراین،شی؛خواریدگرگو  رمشر  میرسبرت ررایجردازبرای 

تصمیم مسول  درخصوص گیری ای،  کال   دررییی برنرم  وگذاریسیرست ررگون  رری 
درمجّیدبرزنگری ودقت   صورت پذیرد ت؛ییراتایننظر گرفتندربریست برجرم  ، می 

در نظر گرفتن م یرررر و سب  زنیگی آنرر در  و جوانر  متوّلی در امرنرردرریعملدردرری 
گذاری، عبررتی نرردرری متولی قرنو   نرپذیر است. بجرم  ، اجتیربدرتیظیم قوانین حقوقی 

در خیمت ازدوا       نسبت ب  حذف قوانین دست و پرگیر، نسبت ب  وضع قوانییی کبریستی  
نمرییی. رمچیین اقیام  بر    ،آسر  است  آنرر  برابری حقوق  و  ب  زنر   ب  قوانین مربوط  نسبت 

ر شرایط مطلوب  مردا ، برزنگری اسرسی صورت پذیرد. وض یت موجود اقتصردی در جرم   ب
اقتصردی در جرم   عالوه بر ایید  شرخص رفره و  رری  فرصل  زیردی دارد. ایجرد زیرسرخت 

برزنگری  کیی.برد، نگرش میفی ب  ازدوا  را نیی ت ییل می روحی  نشرط را در جرم   برال می 
شرایط جرم  ، و  رر بر  روز کرد  این روش و ب  دییی رریآموزه انتقر وآموزشرریشیوه در

فرصت  توا  تریییرری متوج  امور دییی را ب  میر  در این مسیر، می رریاستفرده از رسرن  
 تبییل کرد.  
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  . معاصر دوراندركاركرد خانوادهوبر نقش، ساختارتأكیدباشناسی خانوادهجامعه(.  1376شرال ) اعیازی،
زنر مطرل رتوتررا : روشیگرا 

بر گرایش جوانر  1399)  حمیی  ،انصرری  ،سییرضر  ،م ییی  ،علی  ،افشرری اجتمرعی  تثییر سرمری   بررسی   .)
 ،(47)19  ،فصلنامه مركز مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان.  تررانی ب  مررجرت خرر  از کشور

30-9 . 

تشدیلورمسرانتخرب ازدوا ،ب ایرانیجوانر (. نگرش 1394برشی، فرطم  )و فالح مین ؛  آقرسی، محمی
  .1-21(، 1) 6 زنان،پژوهشنامه خرنواده.

شی  دین  رری میرنیت  بر اب رد عرفی (. تثییر مؤلف 1400حسرم )  ،کرایی؛ ویرسین  ،پورخرم   ؛مرربر   ،پررسرمرر
-79(،  3)14،  مجله مطالعات اجتماعی ایران(.  )مورد مطرل  : دانشجویر  تحصیالت تدمیلی دانشگره یید 

54. 

 مت.تررا : س .شناسیهای جامعهنظریه(. 1380توّسلی، غالم برس )

 . 33-64، 3 ،راهبرد فرهنگ .شیرسرن  انتخرب عقالنی(. رویدرد جرم  1387یگرن ، محمیرضر )جوادی

مونر محمیعلی  ؛چراغی،  فرشت   ؛مظررری،  لیلی  ؛موتربی،  میصوره  ؛پیرغی،  سلمرنی،   ؛السرداتصردقی،  و 
رری اصلی  مثلثی خرنواده؛ ابیاری برای سیجش روابط رمسرا  و خرنوادهد(. مقیرس سیستمی 1396خییج  )

. 343-360(،  51)13 ،پژوهیفصلنامه خانوادهر. آنر

 ،زن در توسعه و سیاست  .(. علل افیایش سن ازدوا  دخترا 1390و غفرری، غالمرضر )  ؛گتربی، کرم پورحبیب
9(32 ،)34-7 .

دررمسرگییییالگویب نسبتزنر نگرش ورفترردرشدرف(. تبیین1395و گراونی، مریم ) ؛حسییی، حرتم
.113-128(، 61) 27 ،كاربردی شناسیجامعه .کوریشتشرر

(. نگرش دانشجویر  ب  ازدوا : ی  مطرل    1395الّل  )پور، ذبیحو عبرس   ؛محّمیی، علی  ؛مرر، رضرخجست 
.19-28(، 2)4 ،نشریه روان پرستاری .کیفی

دگرگونی1384ویلیرم)داتن، ابراریم  و؛  کویری محمیتوکلمترجم:  ) اطالعرتیجرم  در اجتمرعی(. 
 یونسدو ملیکمیسیو ورسرنیاطالع عرلیشورایدبیرخرن انتشرراتتررا : پور(.کرظمی 

 : نشر نی.، ایرا تررا   (.نریبی)مترجم: روشیگ پیمایش در تحقیقات اجتماعی(. 1378دواس. دی. ای )

(. رمسرگیییی )سیتی، آزاد و ترکیبی( 1394و شم ونی اروازی، شرال )  ؛الّل عبرسی، قیرت   ؛رجبی، غالمرضر
.77-86(، 1)1 ،سازی خانوادهشناسی، مشاوره و غنی ب دوفصلنامه آسیو رضریت زنرشویی در پرستررا . 

http://www.lib.ir/book/79931984/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1/
http://www.lib.ir/book/79931984/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1/
http://faslname.msy.gov.ir/article_357.html?lang=fa
http://faslname.msy.gov.ir/article_357.html?lang=fa
http://faslname.msy.gov.ir/article_357.html?lang=fa
http://faslname.msy.gov.ir/article_357.html?lang=fa
http://faslname.msy.gov.ir/article_357.html?lang=fa
https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_1694_0.html?lang=fa
https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_1694_0.html?lang=fa
https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_1694_0.html?lang=fa
http://www.jss-isa.ir/article_244228.html
http://www.jss-isa.ir/article_244228.html
http://www.jss-isa.ir/article_244228.html
http://www.jss-isa.ir/article_244228.html
http://www.jss-isa.ir/article_244228.html
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2894504&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_author&sortKeyValue2=sortkey_author
https://www.noormags.ir/view/en/articlepage/25780/35
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=310698
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=310698
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=310698
https://jwdp.ut.ac.ir/article_22491.html?lang=fa
https://jwdp.ut.ac.ir/article_22491.html?lang=fa
https://jas.ui.ac.ir/article_20484.html
https://jas.ui.ac.ir/article_20484.html
https://jas.ui.ac.ir/article_20484.html
https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/608397
https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/608397
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=757887&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=757887&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=757887&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=539715&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/70604/84/text
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/70604/84/text
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محّمیجواد روشیگ  ؛زاریی،  پروان   ؛نریبی،  نرزک   ؛دانش،  )و  پروان   تثییر  تبیین جرم    .(1392تبرر،  شیرختی 
)مقریس    خرنواده  سرخترر  در  نوسرزی  مرزنیرا (فراییی  استر   روستریی  و  شرری  شورایفصلنامه.  نقرط 

.97-148(، 61)16 ،خانوادهوزناناجتماعیفرهنگی

 ر. ا نشر دیی(. تررا : جلی سوم ) رری تحقیق در علوم اجتمرعی(. روش 1395سرروخرنی، برقر )

کیونی در جرم  (. تحلیل گفتمر  الگورری خرنواده1395و صفر، داود )  ؛احمیی، امییعلی   ؛سرروخرنی، برقر
. گذار، اسالمیتجّیدگرا، سیتی، درحر  میر ،برزنمریی الگورری پست رمسرگیییی بر میرسبرتبر تثکیی
. 9-42(، 7) 4 ،نرم  اسالمی زنر  و خرنوادهپژورش 

سریالصردقی )  ؛فسریی،  محّمیحسین  سرعی،  شریفی  سریر 1390و  در  ازدوا   برزنمریی  تلویییونی (.  رری 
،  فرهنگی و ارتباطاتمطالعات  (.1380و    1370شیرختی پیج سریر  ایرانی پربییییه در دو در   )تحلیل نشرن  

7 (22 ،)93-67 .

بررسی موردی زنر     قومیت و مذرب:  ،(. الگورری ازدوا 1388و خرنی، س یی )   ؛شوازی، محمیجال عبرسی 
 .66-35 ،(7)4 ،شناسی ایراننامه انجمن جمعیتکرده در شررستر  قروه. ازدوا 

رری  (. مردرا ، دخترا  و ازدوا  )تفروت 1388و صردقی، رسو  )   ؛ شوازی، محّمیجال  عبرسی   ؛ عسگری نیوشن، عبرس 
 . 7- 36(،  44)   11  ، زن( مطالعات راهبردی )كتاب   . رری ازدوا  در شرر یید( رر و نگرش نسلی در اییه 

آرمر 1378محّمیجال  )شوازی،  عبرسی   ؛نیوشن، عبرسعسگری  نگرش (.  و  توس    در  بر  گرایی  مرتبط  رری 
 . 72-49(، 34) 16 ،نامه علوم اجتماعی ای موردی در شرر یید(.خرنواده در ایرا  )مطرل  

رر  رر، نگرش (. ارزش 1394و رضرمیش، فرطم  ) ؛گیره، م صوم بی  ؛کرری، فرئیهاعظم  ؛ررشمی، مژگر عظیمی 
ازدوا  از  پیش  روابط  و  رمسرگیییی  درخصوص  جوانر   کیش  الگورری  دانشجویر     :و  مطرل  :  مورد 

  .212-179(، 29) 8 ،راهبرد فرهنگرری استر  خراسر  رضوی. دانشگره 

شی  و برزانییشی ت رمالت جیسی )مورد (. جررنی 1393راد، نیا )و ررتفی  ؛جواررچیر ، نیا   ؛فررمیی، مریرز
 . 204- 175، 14 ،عمومیگذاریسیرست راربردییید(. فصلیرم شررجوانر مطرل  

رر نسبت  رری دخترا  و مردرا  آ ای بر شدرف بین نگرش گرایی توس  (. بررسی تثییر آرمر 1389کرظمی، زررا )
 . 299-312(، 23)6 ،پژوهیخانوادهب  ازدوا  و خرنواده. 

(. بررسی تثییر عوامل فرریگی بر الگوی ازدوا  )مطرل   موردی: شرر 1389و نیرزی، ص؛ری )  ؛کرظمی، زررا 
 . 3-32(، 2) 11 ،شناسی ایرانمجله جامعهشیراز(. 

وعللکیفیایرا ؛ بررسیدرخرنگیرم رابط .(1394بختیرر )ملدرری،و؛  سمرن سرالری،؛نردرکریمیر ،
. 200- 170(، 21) 6. شناسی بالینیروانمطالعاتفصلنامهآ . ب گرایشرریانگییه 
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انتشررات    : نرصر موفقیر (. تررا : سرزمر مترجم(. سیر جوامع بشری )1369و لیسدی، جین )  ؛لیسدی، گررررد 
 آموزش انقالب اسالمی. 

: عبیالدریم سروش(.  مترجملسف  علم االجتمرع )(. تبیین در علوم اجتمرعی، درآمیی بر ف1373لیتل، دانیل)
 تررا : انتشررات صراط. 

رری جییی در روابط اجتمرعی دانشجویر  بر  (. نقش رسرن  1393و ابراریمی، س یی )  ؛زاده، سّییمحّمیمریی 
تررا (.   دانشگره  و  طبرطبریی  عالم   دانشگره  دانشجویر   موردی  )مطرل    اییترنت  بر  مطالعات  تثکیی 

 . 137-150(، 24)9 ،ایرسانه 

عوامل اجتمرعی و فرریگی    (. بررسی رابط 1385شوازی، محمیتقی )و عبرسی   ؛عیریت، حلیم   ؛موحی، مجیی
مجله علوم اجتماعی و انسانی  بر نگرش دانشجویر  نسبت ب  م رشرت و دوستی دختر و پسر پیش از ازدوا .  

 .147-165(، 47)2 ،دانشگاه شیراز

(. سیجش دانشجویر  نسبت ب  ازدوا  و 1396و اص؛رپورمرسول ، احمیرضر )  ؛ مریم  ، فرنی  الل ؛ ت نیدخواه، ریای 
 .99- 122(، 67)3  ، شناسی كاربردی جامعه یر در آ . ؤ عوامل م 

انتشرراتی تبیر فرریگی  یالیی(. تررا : مؤسسۀمحسن:مترجمشیرسی دین )(. جرم  1378)رمیلتو ، ملدلم

فرریگی مویر بر نگرش والیین نسبت ب  روابط میر     د(. عوامل اجتمرعی  1384و دایمی، اکرم )  ؛ویوقی، میصور
  .161-188(، 7)4 ،شناسینامه انسان نوجوانر  دختر و پسر در شرر تررا . 
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