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 چکیده

 نوبة  به مدرنیته به سنت از گذار روند در فرهنگی هایارزش های اخیر، تغییرطی دهه

و نگةرش  اسةت آورده فةراه  را جوانان فردی هاینگرش و هاارزش تغییر ود موجباتخ

ای کةرده اسةتب بةر ه ةی  های اخیر نسبت به امر ازدواج تغییرات گستردهجوانان در سال

بةر آن مؤثر تحقیق حاضر با هدف بررسی نگرش جوانان نسبت به ازدواج و عوامل  ،اساس

ب روش تحقیةق از نةوپ می ای ةی شدذربایجان غربی( نگاشته جوانان استان آ ،)مورد مطالعه

نفةر  238ارومیه، خوی، میاندوآب و میران هر است کةه  جوانانآماری شامل جامع  بوده و 

هةا بةا اسةتفاده از اندب دادهانتخاب شده ،ایای چندمرحلهگیری خوشهها به شیوۀ ن ونهاز آن

انةدب نتةای  مورد تجزیه و تحلیةل رةرار گرفته SPSSآوری و با استفاده از نامه ج عمرسش

تر از سةط  مةایی گویان تحقیق حاکی از آن است که میزان نگرش به ازدواج در میان ماسخ

ب براساس نتای  روابط دو متغیره نیز، متغیرهای فردگرایی )به صةورت منفةی(، متوسط است

اسةتبدادی فرزنةدمروری ۀ شیوداری )به صورت مثبت(، گرایی )به صورت منفی(، دی مادی

آزادگذاری مطلق فرزندمروری )به صورت منفی( و ارتدار منطقةی شیوۀ )به صورت منفی(، 

ان میرابط  اما ، معناداری بر نگرش به ازدواج دارند ثیرأه صورت مثبت( تدر فرزندمروری )ب

                                                           
ان استان آذربایجان جوان ،نگرش جوانان نسبت به ازدواج و عوامل موثر بر آن )مورد مطالعه»ای  مقاله برگرفته از طرح ب 1

 باشدبمی غربیزش و جوانان استان آذربایجانورادارۀ « غربی(
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متغیرهای  میان ب ازن دو جنس با نگرش به ازدواج معنادار ، س  اجت اعی -مایگاه ارتصادی

(، -33/0فرزنةةدمروری آزادانةةه )شةةیوۀ را بةةه ترتیةةغ متغیرهةةای  تةةأثیرمةةذکور، بی ةةتری  

(، فرزنةةدمروری 88/0(، فرزنةةدمروری منطقةةی )-31/0(، فردگرایةةی )-33/0گرایی )مةةادی

متغیرهةای  ،در مج ةوپ( بر نگرش به ازدواج دارنةدب 80/0داری )( و دی -81/0مستبدانه )

تغییةرات نگةرش بةه ازدواج را تبیةی  درصةد از  38اند ون توانسةتهمذکور در مدل رگرسی

 ن ایندب 

، های فرزنةدمروریشةیوهدینةداری، ، ارزشی رجیحاتت نگرش به ازدواج، ها:کلیدواژه

 بغربیآذربایجان

 مقدمه. 1

 و فرهنگةی م ةخ  هةایویژگی حفة  وسیل  تری مؤثر و مایدارتری  ه واره ،خانواده

بعةدی  هاینسةل رفتاری بةه الگوی تری ع ده و فرهنگی هایارزش ۀهنددانتقال تری اصلی

ارتباطةات، بسةتر  و افةزایش شةدنفرایند جهانی تأثیرتحت نیز های اخیر در دهه بوده استب

شةدن خةانواده، افةزایش طلةاف، افةزایش ه خةانگی، ایه چون هستهبروز تغییر و تحولاتی 

 1)تومةاس، شده اسةتب فراه  شدن خانوادهو فردیفرزندآوری، بالا رفت  س  ازدواج کاهش 

 4گیلیةز، ؛21؛ صب 1323صب 3؛ جورجةاس،161، صب 8003 8؛ کةالوگراکی،138، صب 8013

 (ب134، صب 1338 6؛ گیدنز،107، صب 8001 7گرن های ،-؛ بک و بک37، صب 8003

 هةارزشا از بسةیاری اجت ةاعی، تغییةرات موازات به و مدرنیته دوران به جوامع ورود با 

به طةوری کةه  باست گردیده هاآن جایگزی  جدیدی هایارزش شده و دگرگونی دستخوش

 هةایگیریجهةت تغییةر در ج عةی ارتبةا  وسةایل نقةش و ارتباطات تکنولوژیکی تحولات

                                                           
1. Tomas 

2. Kalogeraki 

3. Georgas 

4. Gillies 

5. Beck & Beck-Gernsheim 

6. Giddens 
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 هایسةنت و تاریخ مکان، از میش از ت ایلات جوانان، موجغ گردیده جوانان بیش و ارزشی

، نژادنصةرآباد و فلةاح )رازرةی« شةوندسةیال  مکانی و زمانی رۀگستشده و در  جدا خودشان

 (ب62، صب 1336

 الگوهةةای و ازدواج زمینةة  در خةةانواده، نظةةا  داده دررخ تغییةةرات تری ع ةةده از یکةةی

توان بةه کةاهش ت ایةل جوانةان بةه می ،تری  ای  تغییر و تحولاتمه از استب  گزینیه سر

های نوی  ازدواج ه چون رواج شیوهه سر، ان در انتخاب گری جوانفزایش گزینشازدواج، ا

؛ آزاد ارمکةی، شةریفی 13، صب 1332مور، )عةدلین ةود اینترنتی اشاره  ه خانگی و ازدواج

های جدیةدی کةه امةروزه در بةی  در وارع، ارزش(ب 47، صب 1331ساعی، ایثاری، و طالبی، 

موضوعات مختلف اجت ةاعی تغییةر دربارۀ ها را مارادای  آن یاجوانان به وجود آمده رویکرد 

عنوان یک وارعیت اجت اعی، تغییةر را به ازدواج به ها، نگرش جوانای  دگرگونی داده استب

گیری بةرای ازدواج دچةار داده و باعث شده است که فرد در نوپ نگرش و چگونگی تص ی 

 ب(62، صب 1336نژاد، )رازری نصرآباد و فلاح «تغییر و تردید شود

باشدب تا ربةل از ایة  نگاه به دی  مینوپ های مدرنیته، تری  ویژگییکی از مه  ، چنی ه

اما مدرنیته موجبات شناخت و تفسةیر عل ةی  گفت،ب ر را دی  ماسخ میسؤالات بسیاری از 

کردنةد کةه مدرنیتةه موجبةات بینی میمیشنظران را مدید آورده استب به ه ی  دلیل صاحغ

با عبةور از دوران  ،ه چنی ب (134، صب 1323)آزاد ارمکی و زارپ،  دآور افول دی  را فراه 

طوری ه ی شده است، بفرزندمروری ه  دچار تغییرات زیادهای سنتی به عصر مدرنیته، شیوه

 در عصر نوی اما ، گرفتصورت می خانوادهوالدی  و  توسط تنها که در گذشته فرزندمروری

ها جایگاه خود را در فرزندمروری از دست خانوادهو  شده تغییر های فرزندمروری دچارشیوه

لحاظ ساختاری دچةار اسةتحاله  نهاد خانواده را از توانستهبر اینکه  علاوهای  فرآیند  اندبداده

 داده استب کارکردهای آن را نیز  تغییر ررار  ،ن اید

  نةد هةر تجربةها و متعارغ آن تغییر نگرش جوانان نسةبت بةه ازدواج مانتغییرات ارزش

اجت ةاعی، ارتصةادی، بسةیاری از عوامةل  تةأثیرتواند از ابعاد مختلف تحت ب ری دیگر، می
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های صةورت گرفتةه بیةانگر آن اسةت کةه تغییةر های مژوهشیافته باشدب سیاسی و فرهنگی

مصةرف شةدن، مدرنیزاسةیون، جهانی ثر از عواملی چةونأمت به ازدواج ایرانی نگرش جوانان

ترس از آینةده، فرسةایش  ارتصادی، تحصیلات، -رف فرهنگی، مایگاه اجت اعیای، مصرسانه

؛ 33، صب 1336کةاوه فیةروز و صةار ،  ؛83، صب مور، و غیره است )عةدلیاعت اد اجت اعی 

بةدی  جهةت، (ب 70ب ، ص1334؛ نیازی، شاطریان، و شةفایی مقةد ، 2، صب 1337یادگاری، 

ی  تحولات ازدواج و خةانواده، مطالعةات مختلةةف علیرغ  اه یت تغییرات ساختاری در تبی

که مدرنیزاسةیون و تغییةرات سةاختاری مةرتبط بةا آن بةرای دری و تبیةةی   است ن ان داده

ها ها و نگرشو در مقابل، نقش عوامل فرهنگی، ارزش ازدواج کافی نیست فراینةد تغییةرات

هةا و ارزش تر شده است ورجستهروز ببهروزهای فرزندمروری نظیر تغییرات ارزشی و شیوه

)صةادری و  ای دارنةدهای فةردی و اجت ةاعی اه یةت فزاینةدهگیری کنشها در شکلنگرش

 ب (8، صب 1332، رضایی

شةده در ای  مسئله تا آنجایی است که نتای  بسیاری از تحقیقةات انجةا   ضرورت مطالع

بخصةوص جوانةان اسةت، تةا  هةای ایرانیةانهةا و نگرشایران، حاکی از تغییر ارزش  جامع

های نهاد خةانواده، ازدواج های ایرانیان در حوزهها و نگرشآنجایی که برخی معتقدند ارزش

ایةران،   گیری مجدد استب از آنجایی که در جامعةو ه چنی  مایداری خانواده در حال شکل

جةایز، روا، گسست و نامایداری در خانواده را جز به ضرورت و از روی ناگزیری و ناگزیر، 

  توان نامایةداری خةانواده در جامعةش ارند، میدانند و آن را روا ن یمقبول و مذیرفتنی ن ی

 (ب837، صب 1333اجت اعی رل داد کرد )اف ارکه  و رضاییان،   ایرانی را به عنوان یک مسئل

ست کةه غربی نیز حاکی از آن ادرت در آمارهای مربو  به ازدواج استان آذربایجان ،ه چنی 

نگرش به ازدواج و به تبع آن میزان گرایش بةه ازدواج کةاهش یافتةه اسةتب طبةق آمارهةای 

تةا  1323زمانی کوتاه مدت سةال  ۀدر باز غربی استان آذربایجانآمار ازدواج بررسی  رس ی،

غربی ه چةون کةل حاکی از کاهش رویداد ازدواج در بی  سةاکنان اسةتان آذربایجةان 1337

بررسی توزیع سنی ازدواج غربی از آمار ارایه شده در  استان آذربایجان ، ک ور استب ه چنی
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دهد که بی تری  تعداد ازدواج مردان زنان و مردان، ن ان میسال   7های سنی بر حسغ گروه

-84سال و بی تری  فراوانی ازدواج ثبت شده برای زنان با گروه سنی  87-83در گروه سنی 

بیانگر ای  است که به تبع نامناسغ بودن نگةرش بةه ازدواج، سة  باشدب ای  امر سال می 80

غربی بالا رفته و جوانان رغبت ک تری به ازدواج دارندب  ازدواج نیز در سط  استان آذربایجان

و  شدنجهانی معرض در شدن وارع  نتیج غربی دراستان آذربایجان جوان ج عیت ،ه چنی 

 و هةةاارزش در 1بازاندی ةةی و در مةةی تجدیةةدهای بةةرون مةةرزی و فمةةای مجةةازی، رسةةانه

، بر ه ی  اساس ضرورت تحقیق و مژوهش جامعه، برآمده مرسو  و خود می ی  هاینگرش

 شةناخت مةی در حاضةر  مطالعة ،بنةابرای ب گةردددر ای  حوزه بةیش از مةیش احسةاس می

های داری، شةیوهگذار )دی تأثیر عوامل و غربی به ازدواججوانان استان آذربایجان هاینگرش

 ،بةر ایة  اسةاسب اسةت ازدواج بةه نسبت هاآن نگرش بر فرزندمروری و ترجیحات ارزشی(

مرسش مژوهش حاضر ای  است که آیةا نگةرش جوانةان بةه ازدواج بةا تغییةرات ارزشةی و 

 های فرزندمروری والدی  ارتبا  دارد؟شیوه

 . مبانی نظری تحقیق2

 تحقیق ة. پیشین1. 2

کةه ارتبةا   رسةیده بودنةدنتةای   در تحقیق خود به ایة  ،(1333سغ )نگروسی و یاری

نحةوۀ داری، میزان استفاده از وسایل ارتبةاطی، معناداری بی  س ، تحصیلات، فردگرایی، دی 

 گذران اورات فراغت، نگرش جنسیتی و اعت اد اجت اعی با ارزش ازدواج وجود داشتب 

تجردگزینی و  ن ان داده ،(1333) هاش  زهیی، باصری، راد، و خطیبب یری نتای  تحقیق 

نهایةت  گرای آن، الگوی مارادای ی ای  تحقیق بوده اسةتب درای و مداخلهشرایط علی، زمینه

شةده، شده، مسایلی از ربیل کاهش رشةد شخصةی ادرایم خ  شد براساس الگوی ک ف

آینده(، تةأخیر در سة   اعتنایی به ازدواج، دوسوگرایی در ازدواج )مانند ترس و نگرانی ازبی

                                                           
1. reflectivity 
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 مؤثردر تجردگزینی جوانان ازدواج، وسواس در انتخاب، احساس ناتوانی احساسی و عاطفی 

  اندببوده

های ن ان دادند که تفاوتخود  در مژوهش ،(1336)صباغچی، عسکری ندوش ، و ترابی 

ای ی زمینهمختلف ازدواج و ت کیل خانواده، برحسغ متغیرهاابعاد نگرشی زنان شهر یزد به 

عوامل و متغیرهةای فرهنگةی و ارزشةی چنةدان  تأثیرهل( مستقل از أ)نظیر س  و وضعیت ت

فرهنگةی   بخ ی و سةرمایتحقق نظیر فردگرایی، خود یچ  گیر نیستب در مقابل، متغیرهای

 کنندبهای نگرشی ایفا میاه یت نسبی بی تری در تبیی  ای  تفاوت

 یا موفقیت مؤلف  سه بی  که بود( بیانگر آن 1336ار  )های مژوهش کاوه فیروز و صیافته

 خةانواده، مةذهبی اعتقةادات بةه نةدییبمةا میزان ازدواج، در خانواده اعمای از یکی شکست

 تبعیةت میةزان مؤلفة  سةه بةی  امةا دارد، وجود معناداری رابط  ازدواج به نگرش و جنسیت

 رابطة  ازدواج بةه نگةرش و سةکونت حةلم اجت اعی، -ارتصادی مایگاه والدی ، از فرزندان

 بندارد وجود معناداری

تحصیلات فزایندۀ که رشد حاکی از آن بود ( 1334باشی )آراسی و فلاح می نتای  تحقیق 

ازدواج، ف ارهای ارتصادی، سبک زندگی فردگرایانه و دربارۀ ، تغییر نگرش جوانان آکادمیک

گةذار تأثیرکننةده و تری  موارد تعیی از مه  افزایش سط  تورع مسران و دختران ،طلبانهلذت

 باشدبو ازدواج می خانوادهدر نگرش جوانان به ت کیل 

 خود به ای  یافته رسةیده بودنةد کةه ( در مژوهش1334) نیازی، شاطریان، و شفایی مقد 

 ازدواج، مخارج سنگینی بیکاری، تورعات، افزایش ارتصادی، وضعیت خانواده، متغیرهای بی 

 باورهةای تمةعیف و آینده از ترس ها،رسانه نامناسغ کارکرد اخلاری، و اجت اعی افاتانحر

 بدارد وجود معناداری رابط  ازدواج به منفی نگرش متغیر با دینی

 بیسةت  رةرن اواخةر از کةه تةایوانبیةانگر آن بةود  ،(8013) 1وانگ و یانةگ نتای  تحقیق

 بةه زنةدگی، بةه افزایش امیةد باروری، انکاهش میز ج له از توجهی، رابل ج عیتی تغییرات

                                                           
1. Wang and & Yang 
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طلةاف را تجربةه کةرده  افزایش و ازدواج میزان کاهش فرزندآوری، و ازدواج انداخت  تعویق

 استب

زنان نگرش مطلوبی به ازدواج و روند که  نتیجه رسیده بودند به ای  ،(8017باهنا و روما )

 رونةد و ی نةامطلوبی بةه ازدواجو حتة تغییرات آن داشتندب در حالی که مردان نگةرش میانةه

تفاوت معناداری بی  نگةرش زنةان و مةردان در مةورد روابةط  ،ه چنی داشتندب  آن تغییرات

خةاص بةرای هةای جنسی، الگوی )نوپ( ازدواج، معیارهای انتخاب شریک زنةدگی و انگیزه

 (ب1336ازدواج موفق وجود داشت )نیکخواه و ه کاران، 

ارتصادی زنةان بةه خةودی  استقلال( بیانگر آن است که 0148) 1های مژوهش ماکیکویافته

دهد، اما تعارض بی  کةار و زنةدگی خةانوادگی، آرمةان خود جذابیت ازدواج را کاهش ن ی

 دهدبازدواج زنان را کاهش می

 ازدواج شدن نهادینه ایدۀ مطابق ه بود کهداد ن ان  ،(1080) 8سکایاا برناگنتای  مژوهش  

 هنجارهةای از شةدن دور حال در ک ورها ای  در ع ومی افکار دو ، یتیج ع گذار نظری  و

 مجرد زنان ک ورها، ه   درب هستند نسلی بی  ع ده طوربه تغییرات ای ب است ازدواج سنتی

 فرزنةد و ازدواج به تری نسبتمدرن دیدگاه سکولار، افراد و شاغل بالاتر، تحصیلات دارای و

 بداشتند

هةای ازدواج در هةا و نگرشای بةه بررسةی رونةد ارزشمطالعةه در ،(8002) 3لو چو و 

های آنان ن ةان داد سة ، جةنس، مکةان جغرافیةایی و مورعیةت کنگ مرداختند که یافتههنگ

 های مدرن در ازدواج هستندبدر نگرش مؤثراجت اعی از عوامل  -ارتصادی

 

 

 

                                                           
1. Makiko 

2. Gubernskaya 

3. Chow & Lum 



 هفدهملۀ علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                     سال مجّ                          963

 

 . چارچوب نظری تحقیق2. 2

 فرهنگی تحولات و تغییرات واکاوی به «ارزشی ایهدگرگونی» نظری  طرح با 1اینگلهارت

 اخیةر هایدهةه در کةه دارد عقیده اینگلهارتب است مرداخته جوامع هاینگرش و هاارزش و

 کةاهش در آن میامةدهای و اسةت یافتةه کةاهش فرهنگةی سنتی هنجارهای از ح ایت میزان

 میةان فاصةل  بةر دال دیشواه ،صنعتی می رفت   جامع سرتاسر درب است یافته تظاهر ازدواج

(ب 31، صب 1336 نةژاد،فلاح و رازری) دارد وجود سنتی مذهبی و فرهنگی هنجارهای و مرد 

 در فرامادی به مادی هایارزش از تحول با سنتی مذهبی و اجت اعی هنجارهای ظاهری زوال

 و ننةدکمی ازدواج ک تةر فرامادیون ،وی دید از ب(834، صب 1333، اینگلهارت) است ارتبا 

 (ب33: ه ان)دارند  علاره فرزند داشت  به ک تر

آورد کةه دگرگةونی کننةده مةیبینیمردازی خةویش دو فرضةیه میشدر نظریه اینگلهارت

 سازد:ها را روش  میارزش

بازتاب محیط اجت اعی و ارتصادی او است  ،های بنیادی  فرد: ارزش8ک یابی  الف( فرضی

 آن برایش ک  استبعرض  دهد که زی میو فرد بالاتری  ارزش را به چی

شةرایط و فراینةد گسةتردۀ بازتةاب  ،هةای بنیةادی  فةرد: ارزش3مذیریجامعهفرضی  ب( 

های میش از بلوغ تجربه کرده است و دگرگونی در شرایط مذیری وی است که در سالجامعه

در ایة   ،رای بنةاب های ارزشةی افةراد بةا آن نیسةتبمیرامون نیازمند سازگاری سریع اولویت

جامعه مذیری به آثةار بلندمةدت فرضی  مدت و های کوتاهک یابی به دگرگونیفرضی  دیدگاه 

شناسی اولویت ارزشی ارایةه اینگلهارت نوعی سنخ ،ای  دو فرضمای  کندب بر نسلی اشاره می

دهةدب میگرایانةه رةرار گرایانةه و فرامادیهةای مادیای از اولویتکند و افراد را در مةارهمی

توسةع  ست و سط  نوعی احساس امنیت ذهنی فرد ادهندۀ ن ان ،گرایانههای فرامادیارزش

فرهنگی و رفاه اجت اعی نهادهایی است کةه زمین   تأثیرو احساس امنیت فرد تحت  ارتصادی

                                                           
1. Inglehart  

2. Scarcity Hypothesis 

3. Socilalization Hypothesis 
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مذیری م تیبانی جامعه  او در آن رشد کرده استب بنابرای ، فرضیه ک یابی باید از سوی فرضی

کند و میش از آن بسیار زیةاد ساختار بنیادی شخصیت افراد میش از بلوغ شکل میدا می بشود

توانةد ی مانةدگار دارد و بهتةر میتةأثیردر ای  فرایند آنچه بیش  ،سانشودب بدی دگرگون می

 مذیری استبهای افراد بوده باشد، فرض جامعهها و نگرشارزشن ایندۀ 

ربةل از شةان )داند که در دوران سةاخت شخصیافرادی میگرایان را مادیاینگلهارت فرا

هةای اجت ةاعی و ارزشةی اند و گرایش( داشةته1امنیةت سةازندهبلوغ( امنیت مالی و جةانی )

یةک رشةته از  ،دانندب بنةابرای چراکه امنیت مادی و جانی را مسل  می، گرایانه دارندفرامادی

اشت  را که نیازهای سةط  بالةا هسةتند، نیازهای دیگر ه چون شکوفایی و ع ق و دوست د

دهند و گونه افراد به گزینش و استقلال فردی اه یت زیادی میکنندب ای برای خود مطرح می

در برابةر کسةانی ، های دینی ک تر استبه احت ال روی تأکیدشان بر دی  و هنجارها و ارزش

امنیت مةالی و جةانی ، دارند گراهای مادیکه به دلیل نداشت  احساس امنیت سازنده اولویت

با توجةه  ،های دینی دارندب بنابرای تر است و تأکید بی تری بر هنجارها و ارزشبرای ان مه 

گرایةان گرایةان بسةیار بی ةتر از فرامادیتوان گفت کةه مادیبه دیدگاه نظری اینگلهارت می

 (ب888ب ، ص1333، های دینی هستند )اینگلهارتهوادار هنجارهای سنتی و ارزش

 به طوری که امیةل دورکةی  ،نامذیرند تفکیک از ه  هاارزش و البته گفتنی است که دی 

 اجت اپ یک های اخلاریارزش بیان جز نیست چیزی باشد که هر صورتی به دی  است معتقد

 ک ک اجت اعی هایارزش تحکی  و اجت اعی به انسجا  آن که ج عی دسته هایباورداشت و

های ارزش تحکی  بخ ی،اعتباربخ ی، انسجا  نظیر کارکردهایی دی ، دورکی  کندب از نظرمی

، ، اح ةدی، و جعفةریدارد )اده ةی اجت ةاعی نظةارت تقویةت و ک  کش کاهش م تری،

 (ب133، صب 1336

                                                           
1. Formative Security 
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اجت ةاعی  -های روانةیبی  فرهنگ و مدیده  ( برای دری رابط1322) 1تریاندیسبه باور 

فردگرایةی و ، رد تجزیه و تحلیل ررار بگیردب یکی از ایة  ابعةادباید ابعاد مختلف فرهنگ مو

گرایةی و مفةاهی  ج ةع وی(ب 383، صب 1322گرایةی اسةت )تریانةدیس و ه کةاران، ج ع

هةا و ها، ارزشها، هنجارها، نقشز باورها، نگرشای م خ  اعنوان مج وعهفردگرایی را به

(ب بةه 1033، صب 1336، 8، اول  ، و لةی)ری کندهای مختلف تعریف میرفتارها در فرهنگ

صورت یک هستی های فردگرایانه تعریف از خود، غیر وابسته و بهدر گرایش ،نظر تریاندیس

شةودب در ایة  حالةت افةراد اختلافةات کید میأجداگانه ظاهر شده و در روابط بر عقلانیت ت

کننةدب در ت فردی تکیه مةیشناختی زیادی را تجربه کرده و در تعیی  رفتار، بی تر بر گرای ا

کند: تعریف خود میوسته با دیگران است، گرایی از اصول زیر میروی میمقابل به نظر او ج ع

میروی از هنجارهای درون گروه برای فرد اه یت دارد، افراد اختلاف شناختی ک ی را تجربه 

گیةرد رةرار مةی لویةتوشناسی، ه اهنگی بةا گةروه در اها اطاعت، وظیفهکنند و برای آنمی

 (ب106، صب 1326، توکلیزاده و )اعظ 

گرایی م ارکت در بی  اعمای گروه نسةبت بةه فردگرایةی، در ج ع ،به اعتقاد تریاندیس

گرا وابستگی والدی  و کودی بةر حسةغ م ةاوره و بی تر است و ه چنی  در فرهنگ ج ع

نةافع ج عةی بةرای افةراد ها بی تر است و ای  باعث شده است کةه مهای مکرر آنراهن ایی

های فردگرا، گسست عاطفی، حری  خصوصةی و ولی در فرهنگ ،تر از منافع فردی ب ودمه 

ب در فردگرایةی (ب384، صب 3221 ،3و ویاریال ،قلال فردی وجود دارد )تریاندیس، بونت پواست

خةودش  داند، فرداجت اعی می زمین گرایی که فرد خودش را وابسته به مت  و برخلاف ج ع

داند و از اعمای گروه مستقل است و فرد به اهداف فةردی کند/ میرا از مت  جامعه جدا می

دهد و منافع فردی و آنةی را مقةد  بةر منةافع در مقایسه با اهداف ج عی اه یت بی تری می

 (ب860، صب 1332، داند )تریاندیسج عی می

                                                           
1. Triandis 

2. Ree, Uleman, Lee 

3. Triandis, Bontempo, Villareal 
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راهةی اجت ةاعی، در زنةدگی بر اساس جهتگیری ارزشةی فردگرایةی و دو ،به ه ی  دلیل

هةا را آنموفقیت شخصی افراد و منافع آنی و فردی  و امروزی هر ع لی که میزان خوشبختی

کننةد شودب ای  گروه ازدواج را برای خودشان مانعی تلقی مییک تهدید محسوب می ،بکاهد

ها بةه جوانامروزه  ،های خودشان برسندب بر ای  اساستوانند به خواستهکه بر اساس آن ن ی

های اجت اعی و خةانوادگی خةود بخةاطر های والدی  خود و مسئولیتطور مرتغ، از ارزش

امةا افةرادی کةه دارای جهتگیةری ارزشةی ، گیرنةدارضای نیازهای فردی خودشان فاصله می

های اجت اعی نظیر ازدواج، نگرش مثبتی را از خود ن ان فعالیتزمین  گرایی هستند در ج ع

  (ب88، صب 1،8010ارمردهند )همی

 عةةاطفی جةةو و فمةةا عنةةوانبةةه را فرزنةةدمروری سةةبک (1333) 8اسةةتیبر  و دارلینةةگ

 هاینیةز سةبک( 1331) 3بامرینةد بن اینةدمی تعریةف والدی  رفتارهای اتتأثیر کنندۀتعدیل

 شةوند،می تعیةی  شةانفرزندان بةرای والةدی  توسةط که مطالباتی و معیارها را فرزندمروری

، مونةگ) اسةت شةانفرزندان بةا ارتبا  برای هاآن هایواکنش دربرگیرندۀ که کندمی تعریف

 (ب330، صب  8007ه کاران،  ،4هاو، و گاردنر

 فرزنةدان، اجت ةاعی هایمی ةرفت و روانةی رشد در مه ی نقش فرزندمروری هایسبک

 نگرش و عت ادا اعت اد بنفس، گیری،تص ی  توانایی تحصیلی، هایموفقیت خانوادگی، روابط

، صب 800)چة ،  دارنةد اجت ةاعی صةلاحیت تعاونی و م ارکتی رفتارهای دیگران، به مثبت

 در مه ةی تأثیر کودی مرورش هایباورند که شیوهبر ای  ه ن ای  حوزحتی اندی  ندا (ب404

 خانواده تأثیر تحت دیگران و خود به نسبت نگرش در وارع، بدارد ازدواج در فردی هاینقش

 و گیرندمی خانواده محیط از را خود عاطفی و رفتاری ،شناختی الگوهای افراد یعنی ؛داشبمی

                                                           
1. Harper 

2. Darling & Steiberg 

3. Baumrind 

4. Pong, Hao & Gardner 
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 بةه نسةبت افةراد فةردی بةی  رفتارهةای و هانگرش انتظارات، نفس، عزت بر خانواده محیط

 (ب100، صب 1333، ، ، فانی، و اصغرمور ماسولهنیکخواه) گذاردمی تأثیر مختلف مسایل

مرورش کودی در اوان کودکی را بةه  ،خانواده هاینگرش نظری در  1330 ده  بامریند در

هةا روش به ای  روشبعداً  آزادانهبگیرانه یا سهلکند: مقتدرانه، مستبدانه و سه نوپ تقسی  می

ولیت ئچهار سبک با مذیرش و مسة تب ای اس چهارمی به نا  روش غیردرگیر نیز اضافه شده

کننةدۀ منعکسب و هةر کةدا  ی دیگةر سةر و کةار دارداز یک سةو و تقاضةا و کنتةرل از سةو

 ایة ب ها، اع ال و رفتارهةای فرزنةدمروری اسةتهای متفاوت والدی  در مورد ارزشدیدگاه

 تعریف والدی ( گیریسخت)کنترل  و استدلال ارتبا ، مذیرش، متفاوت سطوح با چهارسبک

نةوان انتظةارات بالةا و ثابةت عگیری والدی  اغلغ بةه(ب سخت11: 1331، 1شوند )بامریندمی

گیری را گیری و سةهلسةخت( 8007) 8گرددب رنکی شان تعریف میوالدی  از رفتار فرزندان

میزان خیلةی ک ةی از کنتةرل را  ،گیریگیرد که سهلدو سره از کنترل در نظر میزنجیرۀ یک 

تةرل(، مقابةل سةختگیری و کننقطة  ) ببی ةتری  میةزان کنتةرل ،گیریشود و سختشامل می

های علاره و مهربانی یک شخ  به ملای ت و گرمی والدی  ررار دارد که احساسات و جلوه

 ب(18، صب 1331 )بامریند،فرزندانش است 

 های زیر را طرح ن ود:توان فرضیهمبانی نظری مژوهش، می می ینه و با توجه به

 نگرش جوانان به ازدواج بر حسغ جنس متفاوت استب -

 ش به ازدواج رابطه وجود داردببی  س  و نگر -

 اجت اعی جوانان و نگرش به ازدواج رابطه وجود داردب -بی  مایگاه ارتصادی -

نگرش به ازدواج رابطةه وجةود  وگرایی، فردگرایی( بی  ترجیحات ارزشی افراد )مادی -

 داردب

 نگرش به ازدواج رابطه وجود داردب وداری بی  دی  -

                                                           
1. Baumrind 

2. Rankin 
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نگةرش بةه  وآزادانةه(  یا گیرانهسهل و مستبدانه ی )مقتدرانه،های فرزندمروربی  شیوه -

 ازدواج رابطه وجود داردب

 روش پژوهش. 3

اجةرا، می ای ةی و از نظةر زمةانی، شةیوۀ مژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظةر 

، و درصدد تبیةی  نقةش ترجیحةات ارزشةی اجرا شده استب 1332که در سال  مقطعی است

نگةةرش جوانةةان بةه ازدواج اسةةتب جوانةةان اسةةتان  بةاهای فرزنةةدمروری هو شةةیو داریدیة 

حاضةر مطالع  آماری جامع  غربی )شهرهای ارومیه، خوی، میاندوآب و میران هر( آذربایجان

غربی انتخةاب  عنوان مرکز استان آذربایجاناز ای  چهار شهر، ارومیه به برا ت کیل داده است

استان بةر بودج  اطلاعات استانداری و سازمان برنامه و  شده است و سه شهر دیگر بر اساس

برخةوردار بةه صةورت برخةوردار و کة بندی بودجه و معیار برخةوردار، نی ةهحسغ تقسی 

آورده شةده  1اندب اطلاعات مربو  به هرکدا  از ای  شهرها در جةدول تصادفی انتخاب شده

 استب 
 

 آماری پژوهشجامعة اطلاعات مربوط به  .1جدول 

11-22تعداد جمعیت  مرد زن  اسامی شهرها 

 ارومیه 126647 38060 34727

 خوی 77360 83344 82016

 میاندوآب 37006 13731 13437

 میران هر 87366 1847 13181

 

کوکران محاسةبه شةده ن ون  آماری با استفاده از فرمول تعیی  حج  ن ون  انتخاب حج  

و با توجةه بةه اینکةه انحةراف  1337س و مسک  سال استب با استناد به آمار سرش اری نفو

مقةدماتی )در شةهر ارومیةه( انجةا  مطالع  معیار مربو  به متغیر نگرش نسبت به ازدواج در 

معادلة  برآورد شده اسةت، بةا رةرار دادن مقةادیر در  74/0و برای سه شهر دیگر  78/0یافته 
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نفةر  448فر و برای سه شهر دیگةر ن 410رابل بررسی برای شهر ارومیه ن ون  مربوطه، حج  

نفةر از میران ةهر( محاسةبه شةده  32نفر ار شهر میانةدوآب، و  138نفر از شهر خوی،  818)

گیری از کل مناطق چهارگانه انجا  شده اسةت، مةس از حةذف استب با توجه به اینکه ن ونه

گیری  ونةهن ونه مورد بررسی نهایی ررار گرفتةه اسةتب روش ن 361های نار ، نامهمرسش

  جامعة، گیریدر ایة  نةوپ ن ونةه ای اسةتبای چندمرحلهگیری خوشهتحقیق حاضر، ن ونه

را در تةر هةای کوچةکهای بزرگتر لایه، به طوری که لایهشدمورد نظر به چندی  لایه تقسی  

  بشدهای بزرگتر چند لایه به صورت تصادفی انتخاب از میان لایهسپس  ،برگرفت

هةا نامةه بةرای گةردآوری دادهوضوپ مژوهش و روش انجا  آن، از مرسشبنا بر ماهیت م

اسةتاندارد   نامةمربو  به سنجش متغیر وابسته بر اساس مرسشسؤالات استفاده شده است و 

آن   گیری نگرش به ازدواج در ابعاد چهارگانةنگرش به ازدواج تنظی  شده استب برای اندازه

متغیةر نگةرش بةه  استفاده شده اسةتب (1332)و روزن  1براتی  «مقیاس نگرش به ازدواج»از 

گرفته  ررار سنجش مورد گویه 18 ( با1337زاده ارد  )گیری از مژوهش رسولبهره ازدواج با

  لفةؤ( در رالةغ سةه م8004) 8چنةزری  نامةمرسةشگرایی از برای سنجش متغیر مادی استب

گیةری فردگرایةی از مقیةاس موفقیت، شادی و محوریت اسةتفاده شةده اسةتب بةرای انةدازه

؛ هنةةرور، 334، صب 8003)شةةولراف،  ( اسةةتفاده شةةده اسةةت8003) 3اسةةتاندارد شةةولراف

گویه در رالغ طیف لیکرت با ارتباس از  17 ،دینداری سط  سنجش برای (ب43، صب 1337

برای سنجش سبک فرزندمروری از مقیاس اسةتاندارد  طراحی شده استبهای می ی  مژوهش

آن  سةؤال 10 است که سؤال 30 نامه شاملکه ای  مرسشاستفاده شده استب ( 1331بامریند )

و  رةاطعۀ شةیودیگةر بةه  سةؤال 10و  انهمسةتبد ۀشةیوبةه  آن سؤال 10، انهگیرسهل ۀشیوبه 

نامه نیز از آلفای برای تعیی  مایایی مرسش بدوشامر مرورش فرزند مربو  می بهبخش اط ینان

                                                           
1. Brateen & Rosen  

2. Richins 

3. Sholraf 
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های مةورد شةاخ نتای  مربةو  بةه ارزیةابی مایةایی  8تب جدول کرونباخ استفاده شده اس

های مربو  بةه گویةهضرایغ آلفای کرونباخ استفاده در تحقیق حاضر را ارایه کرده است که 

 باشدب ها میشاخ ه   ها حاکی از مایایی رابل ربول هر یک از شاخ 
 

 پایایی متغیرهای پژوهش .2جدول 
 آلفای کرونباخ هاتعداد گویه ابعاد متغیر

 فرزندمروریشیوۀ 

 37/0 10 استبدادی فرزندمروریشیوۀ 

 31/0 10 وریآزادگذاری مطلق در فرزندمر

 34/0 10 ارتدار منطقی در فرزندمروری

 ترجیحات ارزشی
 31/0 11 فردگرایی

 36/0 14 گراییمادی

 23/0 17 داریدی 

 31/0 18 نگرش به ازدواج

 

 تحقیقهای یافته. 4

 30تا  17بی   ،سنی افراد مورد مطالعه  های توصیفی مژوهش بیانگر آن است که دامنیافته

های سنی، گةروه سةنی بندی گروه)لاز  به توضی  است که براساس آخری  تقسی است  سال

سال استب  47/88ها و میانگی  سنی آنگروه سنی جوان محسوب شده(  ءسال جز 30تا  17

 2/77نیةز زن )معةادل نفر  413درصد( و  8/44)معادل  مرد گویاناسخمنفر از  338 ،ه چنی 

 63/6و  1بةی   ۀاجت اعی در باز -گویان براساس متغیر مایگاه ارتصادیماسخ درصد( هستندب

گویةان ماسةخ باشةد کةهمی( درصةد 7/43) 21/3برابر بةا ای  شاخ  ررار دارند و میانگی  

 حد متوسط ررار دارندب در اجت اعی-براساس مایگاه ارتصادی

، اندکی بالاتر از حد وسط طیف اسةتب گذاری مطلق فرزندانآزادن رۀ  ،3 براساس جدول

اسةتبدادی، ن رۀ شةیوۀ گویان تا حدی مایل به آزاد بودن فرزندان هستندب بدی  معنا که ماسخ



 هفدهملۀ علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                     سال مجّ                          933

 

حةد وسةط ارتدار منطقی در فرزندمروری، بالاتر از ن رۀ ک ی بالاتر از حد وسط طیف استب 

گویان اعتقاد دارند که باید فرزندان را براساس ارةدار منطقةی طیف است، بدی  معنا که ماسخ

 تربیت ن ودب

گویةان بدی  معنا که ماسخ ،گویان، بالاتر از حد وسط طیف استماسخن رۀ در فردگرایی، 

ف رةرار ، اندکی ک تر از حد وسط طیةییگرامادین رۀ تا حدودی رایل به فردگرایی هستندب 

 گویانماسخن رۀ داری، باشندب در دی گرا ن یگویان تا حدودی مادیداردب بدی  معنا که ماسخ

در  دار هسةتندبگویةان تةا حةدودی دیة بدی  معنا که ماسةخ ،بالاتر از حد وسط طیف است

 بدی  معنا کةه؛ از حد وسط طیف است ترمایی گویان، ماسخن رۀ شاخ  نگرش به ازدواج، 

  ، منفی یا بدبینانه استبگویان به ازدواجماسخ نگرش
 

 های توصیفی متغیرهای مستقل و وابستهآماره .3جدول 

 کمینه شاخص

 میانگین

هینبیش  
انحراف 

داستاندار  

 کشیدگی چولگی

 آماره
خطای 

داستاندار  
 آماره

خطای 

داستاندار  
 آماره

خطای 

داستاندار  

44/1 آزادگذاری مطلق  38/3  083/0  6 620/0  163/0-  023/0  163/0  133/0  

استبدادیشیوۀ   1 24/3  03/0  2/7  248/0  338/0-  023/0  433/0  133/0  

7/1 ارتدار منطقی  32/4  086/0  6 343/0  017/0  023/0  884/0-  133/0  

12/1 فردگرایی  13/4  083/0  6 348/0  808/0-  023/0  773/0  132/0  

گراییمادی  33/1  3/3  013/0  64/7  78/0  006/0-  023/0  32/1  133/0  

06/4 1 دینداری  083/0  6 202/0  483/0-  023/0  237/0  133/0  

7/1 به ازدواجنگرش   37/4  083/0  18 364/0  043/0  023/0  831/0  133/0  

 

گویان مرد و زن در نگةرش بةه حاکی از آن است که میانگی  ن رات ماسخ 4جدول  نتای 

-تر از میانگی  ماسخ( ک ی بیش63/3ان مرد )گویازدواج با ه  متفاوت است و میانگی  ماسخ

گویةان زن بةه تری نسبت به ماسخگویان مرد نگرش مثبتباشد و ماسخ( می63/3گویان زن )
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(، ایة  تفةاوت میةانگی  167/0دست آمده )به tاما با توجه به سط  معناداری ، ازدواج دارند

 باشدببی  دو گروه جنسی به لحاظ آماری معنادار ن ی
 

 گویاننگرش به ازدواج بر حسب جنس پاسخ tنتایج آزمون . 4ول جد

گویانجنس پاسخ آزادیدرجة  t انحراف معیار میانگین تعداد   سطح معناداری 

63/3 331 مرد  423/0  
33/1  342 167/0  

63/3 413 زن  477/0  

 

ه سةط  گویان و نگرش به ازدواج با توجه ببی  س  ماسخ  ، رابط7 نتای  جدولبراساس 

 ،ه چنةی باشةدب دار ن یبه لحاظ آماری معنا ،( است277/0که ) داری ضریغ ه بستگیمعنا

اجت اعی و نگرش بةه ازدواج بةا توجةه بةه  طبق نتای  ای  جدول رابط  بی  مایگاه ارتصادی

اسةت، بةه لحةاظ آمةاری  07/0تةر از ه بستگی مربوطةه بزر  داری ضریغاینکه سط  معنا

 شدببادار ن یمعنا
 

 اجتماعی -و پایگاه اقتصادی سن بانتایج آزمون همبستگی نگرش به ازدواج  .1جدول 
 سطح معناداری ضریب همبستگی  دو متغیررابطة 

 277/0 -003/0 س  و نگرش به ازدواج

 121/0 071/0 اجت اعی و نگرش به ازدواج -مایگاه ارتصادی

 

ارزشةی و ابعةاد آن )فردگرایةی و بیانگر آن است که بةی  ترجیحةات  6اطلاعات جدول 

که با افزایش طوریمادگرایی( با نگرش به ازدواج ه بستگی معنادار معکوسی وجود دارد؛ به

 شودبمیزان ترجیحات ارزشی و ابعاد آن، نگرش جوانان به ازدواج، منفی یا بدبینانه می
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 بعادا و نتایج آزمون همبستگی نگرش به ازدواج با ترجیحات ارزشی .6جدول 
 سطح معناداری ضریب همبستگی  دو متغیررابطة 

 001/0 -82/0 فردگرایی و نگرش به ازدواج

 008/0 -33/0 گرایی و نگرش به ازدواجمادی

 000/0 -40/0 ترجیحات ارزشی و نگرش به ازدواج

 

کةه سةط  داری و نگرش به ازدواج  با توجةه بةه ای بی  دی رابط  ، 3طبق نتای  جدول 

باشةد، بةه لحةاظ آمةاری می 07/0تر از ( کوچک000/0اری ضریغ ه بستگی مربوطه )دامعن

باشدب بةدی  معنةی صورت مستقی  میه باشدب جهت ه بستگی بی  ای  دو متغیر بدار میامعن

  شودبمثبت می، میزان نگرش به ازدواج نیز یابدافزایش میداری که هر چقدر میزان دی 
 

 نگرش به ازدواج دینداری با بستگی نتایج آزمون هم .7جدول 
 سطح معناداری ضریب همبستگی  دو متغیررابطة 

 000/0 80/0 دینداری و نگرش به ازدواج

 

اسةتبدادی بةا نگةرش شیوۀ آزادمرورانه و شیوۀ بیانگر آن است که بی   2 اطلاعات جدول

شةیوۀ قةدر هةر چمعنادار معکوسةی وجةود دارد، ایة  بةدی  معناسةت کةه رابط  به ازدواج 

، شودها آزادمرورانه و استبدادی باشد، نگرش به ازدواج نیز منفی میفرزندمروری در خانواده

فرزندمروری ارتدار منطقی و نگرش به ازدواج ه بستگی مستقی ی وجةود دارد؛ شیوۀ اما بی  

ها به صورت ارتدار منطقةی باشةد، نگةرش بةه فرزندمروری در خانوادهشیوۀ یعنی هر چقدر 

 شودبدواج نیز مثبت میاز
 

 فرزندپروری با نگرش به ازدواج شیوة نتایج آزمون همبستگی  .8جدول 
 سطح معناداری ضریب همبستگی  دو متغیررابطة 

 000/0 -32/0 آزادمرورانه و نگرش به ازدواجشیوۀ 

 000/0 -80/0 استبدادی و نگرش به ازدواجشیوۀ 
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 سطح معناداری ضریب همبستگی  دو متغیررابطة 

 000/0 83/0 ارتدار منطقی و نگرش به ازدواجشیوۀ 

 

گویةان از آزمةون متغیرهای مستقل بر نگرش بةه ازدواج ماسةخ تأثیربرای م خ  شدن 

های رگرسیونی بیانگر آن است که سةط  معنةاداری فرضرگرسیون استفاده شده استب میش

اسةت کةه  863/0اس یرونف برای متغیةر نگةرش بةه ازدواج برابةر بةا  -آزمون کول وگروف

های متغیر وابسته نرمال استب ت امی مقةادیر آزمةون دوربةی  ع دادهن انگر آن است که توزی

ها مسةتقل از هة  دهةد خطاهةا یةا باری انةدهررار دارند که ن ان می 7/8تا  7/1واتسون بی  

 1و نزدیةک بةه  30/0هستندب مقادیر به دست آمده از آزمون تةولرانس کةه ه گةی بالةاتر از 

خطةی وجةود نةداردب ه بستگی بالةا یةا ه  ،ای مستقلهستند، بیانگر آن است که بی  متغیره

است و ضریغ  73/0ضریغ ه بستگی چندگانه  بیانگر آن است که 3ش ارۀ اطلاعات جدول 

از واریانس یةا  38/0اند استب ای  بدی  معناست که متغیرهای مستقل توانسته 38/0تبیی  نیز 

متغیرهةای  ،ه چنةی  را تبیی  کننةدبغربی تغییرات نگرش به ازدواج جوانان استان آذربایجان

اند اند، توانسةتهوارد مدل رگرسیون مژوهش شده «1وارد کردن»مستقل که با استفاده از روش 

بةه ترتیةغ را  تةأثیربی ةتری   گویان داشةته باشةندبماسخنگرش به ازدواج معناداری بر  تأثیر

(، -31/0(، فردگرایةی )-33/0گرایی )(، مةادی-33/0آزادانةه )فرزنةدمروری  ۀشیو هایمتغیر

 ( دارندب80/0داری )( و دی -81/0(، فرزندمروری مستبدانه )88/0فرزندمروری منطقی )
 

 ش به ازدواجنگرآزمون رگرسیون چندگانه جهت تببین  .2جدول 
 B Beta t Sig R 2R F Sig متغیر مستقل

 000/0 -83/4 -31/0 -48/0 فردگرایی

73/0 38/0 30/13 000/0 
 000/0 -62/7 -33/0 -44/0 گراییمادی

 007/0 31/8 80/0 43/0 دینداری

 000/0 -27/7 -33/0 -46/0 فرزندمروری آزادانه

                                                           
1. Enter 
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 B Beta t Sig R 2R F Sig متغیر مستقل

فرزندمروری 

 استبدادی
34/0- 81/0- 38/8- 004/0 

 008/0 26/8 88/0 43/0 فرزندمروری منطقی

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه. 1

وهش در خصةوص متغیةر نگةرش بةه ازدواج بیةانگر آن اسةت کةه های توصیفی مژیافته

تر از سةط  متوسةط غربی مةایی میانگی  نگرش به ازدواج در بی  جوانان اسةتان آذربایجةان

د و استب ای  بدی  معناست که بسیاری از جوانان ای  اسةتان نگةاه مثبتةی بةه ازدواج ندارنة

 بشان به ازدواج منفی استنگرش

 هنجارهةای از ح ایةت میةزان اخیر هایدهه اینگلهارت، در اساس نظربردر ه ی  راستا 

 سةقط طلاف میزان افزایش ازدواج کاهش در آن میامدهای و است یافته کاهش فرهنگی سنتی

 میةان فاصةل  بر دال شواهدی صنعتی می رفته جامع  سرتاسر درب است یافته تظاهرببب و جنی 

 و اجت ةاعی هنجارهای ظاهری داردب زوال وجود سنتی مذهبی و فرهنگی هنجارهای و مرد 

 فرامةادیون وی دید استب از ارتبا  در فرامادی به مادی هایارزش از تحول با سنتی مذهبی

های فرامادی، به ایة  تئوری ارزش دارندب علاره فرزند داشت  به ک تر کنند ومی ازدواج ک تر

افتد و طی آن بةاروری بةه  رفته اتفاف میمردزاد که انتقال ج عیتی ثانویه در ک ورهای میمی

تغییةرات ارزشةی ایة  نتیجة  یابدب ای  تغییرات بةاروری در ک تر از حد جان ینی کاهش می

هةای هایی چون فردگرایةی، سکولاریسة  و عةد  مةذیرش رةدرتبه س ت ارزشرا جوامع 

 استب داده اخلاری و مذهبی سوف 

های ترجیحی و ابعةاد آن ارزشبی  ر کرد که های تحقیق آشکاروابط فرضیهآزمون نتای  

داری و نگةرش بةه بی  دیة رابط  معنادر منفی وجود داردب رابط  گرایی و فردگرایی( )مادی

های فرزنةدمروری و نگةرش بةه میةان سةبکرابط   ،ازدواج نیز مثبت و معنادار شدب ه چنی 

گویةان مةرد بی ةتر از ات ماسةخاما نتای  تحقیق ن ان داد که میانگی  ن ةر ،یید شدأازدواج ت
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اما ای  تفاوت میانگی  بی  دو گروه جنسی بةه  ،باشدگویان زن در نگرش به ازدواج میماسخ

اجت اعی -روابط میان س  و مایگاه ارتصادی ننتای  آزمو ،لحاظ آماری معنادار ن دب ه چنی 

 از نظر آماری معنادار ن دب ،با نگرش به ازدواج

داری یکی از عوامل افةزایش دی  ها تحقیق،از تجزیه و تحلیل دادهبراساس نتای  حاصل 

داری بالاتر برود میزان بدی  صورت که هر چقدر میزان دی  باشدبمیزان نگرش به ازدواج می

نسةغ گروسةی و یاری یابدب ای  نتیجه ه سو با نتای  تحقیقنگرش به ازدواج نیز افزایش می

، (، نیةةازی1337) ةةزه، صةةوفی، معصةةومی، و رحی ةةی (، ح1336کةةاوه و صةةار  )(، 1333)

 و (1338(، سةرایی و اوجةارلو )1333نژاد )، رازری و فلةاح(1334)شاطریان، و شفایی مقد  

باشد که ج لگی در تحقیقات خود به ( می1338)مورافکاری، عنبری روزبهانی، و حکی ی نیا 

دار ازدواج دارد و افةرادی کةه دیة مثبتی بر نگرش بةه  تأثیرداری ای  نتیجه رسیدند که دی 

به ازدواج دارنةد و مع ولةا در  مثبتی نسبتهستند و اعتقادات مذهبی محک ی دارند، نگرش 

داری و میةان دیة رابطة  برای تببی   ،ه چنی ن ایندب سنی  مایی  اردا  به انتخاب ه سر می

ی در نگةرش بةه باید اذعان داشت که دیة  نقةش محةوری و مثبتة ،نگرش نسبت به ازدواج

ها باشد و بسیاری از زوج توانةد بخ ةی بنیةادی از روابةط زناشةوییدیة  مةیب داردازدواج 

و  ثیر رةةرار دهةةدأزنةةدگی را تحةةت تةة ۀدورطةةول  م ک  اسةت ثبةةات زناشةةویی در

دیة  و معنویةت از ب ددارنةموفقیةت ازدواج و ثبةات رابطةه  نقش مه ی درهای دینی ارزش

ۀ کننةدبینةیمیش اعتقادات معنوی به عنةوانب باشندازدواج سال  می برجسته در تحقةق عوامل

دینةداری  ،ب بةرای  اسةاسشودرضایت از زندگی زناشویی و صة ی یت زوجی  محسوب می

دار نگةرش باشد و جوانان دیة عنوان عاملی در جهت تقویت نگرش جوانان به ازدواج میبه

 ر ازدواج دارندب مناسغ و مثبتی نسبت به ام

رابطة  ترجیحةات ارزشةی و نگةرش بةه ازدواج بةی   که ن ان داد هانتای  آزمون فرضیه

و ترجیحةات ارزشةی گرایی مةادیبعةد فرضةی   ننتای  آزمو ،معناداری وجود داردب ه چنی 

نگةرش  ،ای داشةته باشةندگرایانةهافراد نگاه مادی اگرنگرش به ازدواج حاکی از آن است که 
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نیز در تحقیقاتی که  ،(1334(، بالاخانه )1337ادگاری )به ازدواج نیز منفی خواهد بودب یها آن

گرایی و نگةرش بةه ازدواج منفةی بی  مادیرابط  اند به ای  یافته رسیده بودند که انجا  داده

د و کننمع ولا در سنی  بالا ازدواج می ،یانه دارنداگرباشدب بدی  معنا، افرادی که نگاه مادیمی

گرا هسةتند، بةه دلایةل افةرادی کةه مةادی ،نگرش مثبتی نسبت به ازدواج ندارنةدب ه چنةی 

نگرنةدب ای در ازدواج ندارند و به امر ازدواج بةا عینةک ارتصةادی میارتصادی و مادی عجله

بةه ازدواج را  نگرایی میةزان رغبةت جوانةاما مادیجامع  اذعان داشت که در  باید ،ه چنی 

موجغ شده تةا جوانةان نگةرش منفةی نسةبت بةه امةر ازدواج داشةته باشةندب کاهش داده و 

معکوسةی بةر نگةرش بةه  تةأثیرفردگرایةی ها بیانگر آن بود که آزمون فرضیهنتیج   ،ه چنی 

حدودی فردگرا هستند، به امر ازدواج نگةرش منفةی نزد جوانان دارد و افرادی که تا  ازدواج

 منجةر فةرد خةود مختةاری که بةه رفتاری و ذهنی شگرای ،از است عبارت فردگراییدارندب 

)امةامی، مه تةر هسةتند  برایش دیگران هایخواسته و اهداف از فردی هایو خواسته شودمی

های فةردی بةر ( ترجی  خواسةته1323) 1ب جورجا(836، صب 1333 ،فر، و حقیقتیانهاش یان

 کةه اسةت ( نیز معتقةد8001ن )داندب تورنتوخانواده را فردگرایی میگرایان  ج عهای ارزش

 ،قةا  جهةان اسةت )اح ةدیو دیگةر ن در ک ورهای صنعتی خانواده تغییر اساس فردگرایی

هایی گسترش فردگرایی به عقاید و نگرش ،ه چنی  (ب28، صب 1331 مور،راس ی، و کاظ ی

ره خانگی، طلاف، بالا رفت  س  ازدواج، نگةرش منفةی بةه ازدواج و غیةبرای تنها زیست ، ه 

بةه نظةر گیةدنز، بةا ظهةور  (ب163، صب 1334 منجر شده است )رسةتگار خالةد و مح ةدی،

ادگی شود و بسیاری از الگوهای خانوعنوان دنیای خصوصی تعریف میفردگرایی، خانواده به

( 8010در ای  زمینه، هةارمر )( 88، صب 1333 کوهی، و عبدی، ،یابند )سفیریسنتی تغییر می

 شةودبداد که فردگرایی منجر به کةاهش نگةرش سةنتی بةه ازدواج میدر مژوهش خود ن ان 

شان ن ان دادند که بةا ( نیز در مژوهش1334)زاده، سعیدی عطایی، و اف اری عباسه چنی  

 یابدبافزایش میزان فردگرایی ت ایل افراد به طلاف افزایش می

                                                           
1. Georga 
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دواج ن ةان داد کةه مروری با نگرش بةه ازهای فرزندبی  سبک  رابطفرضی   آزموننتیج  

های فرزنةدمروری در سةبک ،ب در تحقیق حاضرمعناداری وجود داردرابط  بی  ای  دو متغیر 

بعد آزادگذاری مطلق فرزنةدان  نتای  تحقیق حاکی از آن بود که سه بعد سنجیده شده بود که

بةر  یمثبةت و معنةادار تةأثیرد ارتدار منطقةی منفی و بع تأثیراستبدادی فرزندمروری شیوۀ و 

( تةا 1334باشةی )آراسی و فلةاح می یافت  که ای  یافته با  نگرش به ازدواج نزد جوانان دارد

( ن ان داده بةود بةی  1336اما نتای  تحقیق کاوه فیروز و صار  )، باشدحدودی ه خوان می

 باشةدبمعناداری وجود ندارد که با نتای  تحقیق حاضر نةاه خوان میرابط  متغیرهای مذکور 

افکار و رفتار یک فرد و به تبةع  درفرزندمروری نحوۀ که  معتقد هستنداندی  ندان  ،نی ه چ

 روانةی رشد در مه ی نقش فرزندمروری هایزیادی داردب چنانچه، سبک تأثیردر نگرش فرد 

 توانةةایی تحصةةیلی، هةةایموفقیت خةةانوادگی، روابةةط فرزنةةدان، اجت ةةاعی هایمی ةةرفت و

 مةرورش هایب حتی اندی  ندان بر ای  باورنةد کةه شةیوهفس داردنه ب اعت اد گیری وتص ی 

ن ان داد کةه  رب نتای  تحقیق حاضدارد افراد در ازدواج فردی هاینقش در مه ی تأثیر کودی

منفی بر نگرش به ازدواج داردب در ه ی  راستا باید عنةوان  تأثیرفرزندمروری استبدادی شیوۀ 

کنند، فرزندان را محدود کةرده، بةه رزند خود را تربیت میمستبدانه فشبوۀ کرد که والدی  به 

بةانی شان را دیدهها بر ای  باورند باید رفتار فرزنداندهندب آنها آزادی و اختیار ک تری میآن

انةد، ای  امر آن است که معیارهای رفتاری که از ربل برای فرندان تعریف کردهنتیج  کنند که 

شةیوۀ هةا را بةه شان آنجوانانی که والدی  ،ب بر ای  اساسشودینامذیر و یک طرفه مانعطاف

براسةاس نتةای  تحقیةق،  ،مستبدانه تربیت ن وده، نگرش منفی به امر ازدواج دارندب ه چنةی 

منفی بر نگرش به ازدواج داردب در ایة  نةوپ  تأثیرآزادگذاری مطلق نیز شیوۀ فرزندمروری به 

هی چنان مدارای زیادی با شان ندارند و حتی گافرزندان فرزندمروری، والدی  هیچ کنترلی بر

فرزنةدان تبةدیل بةه  ،شودب تحةت ایة  شةرایطکنند که منجر به اه ال و مسامحه میآنان می

 شوند و اعمای دیگر خانواده بةدون ریةد و شةرطی از آنةانافرادی با ارتدار/ ردرت زیاد می

کننةد و آنچنان کةه دوسةت دارنةد رفتةار میهایی فرزندان کنندب در چنی  خانوادهاطاعت می
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 جوانانی که بةه سةبگ کاملةاًو  نسبت به امور مربو  به خود و جامعه نگرش مناسبی ندارند

اند، نسبت به زندگی م تری و ازدواج نگةرش مثبتةی نخواهنةد داشةتب در آزاد تربیت شده

مثبتی بر نگةرش بةه  تأثیرنتای  ای  تحقیق ن ان داد که ارتدار منطقی در فرزندمروری  ،نهایت

کننةد، انةرژی و هایی مقتدر )ارتدار منطقةی( رشةد مةیازدواج داردب فرزندانی که در خانواده

دست آورده و میزان اعت اد به نفةس آنةان در سةط  بالةایی اسةتب ه ردرت خلاریت مثبتی ب

گةر یةاری ،والدی  ارتدارگرا رویکرد ثابتی نسبت به فرزندان خود دارند که ایة  رفتةار ثابةت

فرزنةدان از رفتارهةای  ،هةاجوانان در ایجاد و مرورش اعت اد به نفس استب در ای  خةانواده

و ررار گرفتةه گیری مستقل مورد ت ویق تلاش آنان برای تص ی  ،انددرست و نادرست مطلع

شود و والدی  اغلغ عقاید و نقطه نظرات فرزندان را در تصة ی ات مربةو  محتر  ش ره می

هةایی جوانةان رشةد یافتةه در چنةی  خانواده ،ور خانواده جویا هستندب بر ه ی  اسةاسبه ام

 طور اخ  به ازدواج خواهند داشتبه نگرش مثبتی به زندگی و ب

 نامهکتاب

(ب بررسةةی نقةةش گةةذار ج عیتةةی در تغییةةرات 1331مور، شب )اح ةةدی، وب، راسةة ی، وب، کةةاظ ی ب1

 بب21-108(، 1)10، شناختی زناننی روامطالعات اجت اعشناختی خانواده، جامعه

(ب بررسةی ترجیحةات ارزشةی بةی  نسةلی و عوامةل 1336اده ی، جب، اح دی، یب، جعفةری، اب ) ب8

 ب113-176(، 32)86، نام  علو  اجت اعیفصلاجت اعی مؤثر بر آن در شهر سنندجب 

های ؛ میدایش شةکل(ب ه خانگی1331ساعی،  ب ح، ایثاری، ، طالبی، سب )آزاد ارمکی، تب، شریفی ب3

 ب43-33(، 1)3، مژوهی فرهنگیجامعهجدید خانواده در تهرانب 

نامة  علةو  انسةانی و مةژوهشداریب (ب دان ةگاه، مدرنیتةه و دیة 1323آزادارمکی، تب، زارپ،  ب ) ب4
 ب133-160(، 1) 2، اجت اعی

  انج ة  ایرانةی نامةفصةلداریب گرایةی و دیة (ب فردگرایی، ج ةع1326زاده، آب، توکلی، پب )اعظ  ب7
 ب101-186(، 3، )مطالعات فرهنگی و ارتباطات
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نسلی رابط  نظا  ارزشی افراد و نگرش به مایداری (ب مقایس  بی 1333اف ارکه ، جب، رضاییان،  ب ) ب6

 ب833-386(، 18)7، شناسی نهادهای اجت اعیجامعهخانوادهب 

به ازدواج، انتخاب ه سةر و ت ةکیل  (ب نگرش جوانان ایرانی1334باشی، فب )آراسی،  ب، فلاح می  ب3

 ب1-81(، 1)6، نام  زنانمژوهشخانوادهب 

گرایی در شةهر (ب تبیی  رابط  مدرنیته و خانواده1333فر، سب پ، حقیقتیان،  ب )امامی، پب، هاش یان ب2

 ب883-871(، 11)7، شناسی نهادهای اجت اعیجامعهاصفهانب 

 بکویر: تهران وترب مری  ترج   بصنعتی معجوا در فرهنگی تحول(ب 1333) رب اینگلهارت، ب3

نامة  شهرکاشةانب مایان دختةران ازدواج سة  افةزایش در مؤثر عوامل بررسی (ب1334فب ) بالاخانه، ب10

 کاشان، ایرانب دان گاه کارشناسی ارشد منت رشدۀ علو  اجت اعیب

ناختی شةة(ب مطالعةة  جامعه1333ب ةةیری خطیبةةی، بب، باصةةری، پب،راد، فب؛ هاشةة  زهةةی، نب ) ب11

مجلة  تجردگزینی جوانان )مورد مطالعه: دان جویان دان گاه آزاد اسلامی واحد علو  و تحقیقات(ب 
 ب233-306(، 4)3ب مطالعات و تحقیقات اجت اعی در ایران

 هةایویژگی بةی  رابطة  (ب بررسةی1338نیةا، بب ) ب، حکی ی روزبهةانی، عنبةری افکاری، نب، مور ب18

 اصةفهان(ب دان ةگاه سةال  12-87 دختةر دان جویان موردی الع )مط ازدواج به نگرش و شخصیتی

 ب33-32(، 81)3، اجت اعی علو 

ب ترج   رضةوان شناسی اجت اعیرفتارهای اجت اعی مطلوب از دیدگاه روان(ب 1332تریاندیس، هب ) ب13

 آذی بنژادب تهران: گلصدری

 شةهر مطالعةه مورد) ازدواج شارز نسلی های(ب تفاوت1336) لب نژاد، نصرآباد، حببب، فلاح رازری ب14

     ب63-24 (،37)13، مطالعات راهبردی زنانب (ه تگرد

(ب تغییرات فرهنگی و افت بةاوری در ایةران )بةر مایة  تحلیةل 1334رستگارخالد، اب، مح دی،  ب ) ب17

-120(، 27)86، شناسةی کةاربردیجامعههای ایرانیةان(ب ها و نگرشهای می ایش ارزشثانوی داده

 ب173

تحلیةل ت اتیةک موانةع و م ةکلات (ب 1337ب )مح دی،  ب، عدلی مور، صصب، ل زاده ارد ، رسو ب16

 بتهران، 1337آذر  دومی  ه ایش ملی سبک زندگی و خانواده مایدار، میش روی ازدواج جوانان،
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 شهر زنان: موردی ایران: مطالع  در ازدواج ارزش تغییر نسلی مطالع  ب(1338)سرایی، حب، سجاد، اب  ب13

 ب13-41(، 4)7، ایران اجت اعی توسع  مطالعاتنب زنجا

(ب تأثیر مصرف کالاهای فرهنگی بةر تغییةر ارزش ازدواج 1333سفیری، خب؛ کوهی، یب؛ عبدی، رب ) ب12

 ب3-82(، 1) 2، فرهنگ در دان گاه اسلامیدر بی  دان جویان دان گاه تبریز، 

فرهنگةی بةر نةوپ نگةرش بةه -های ارزشةیگیری(ب بررسی تأثیر جهت1332صادریب، رضایی،  ب ) ب13
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