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  چکیده
شناسی گرایش به ا روا  بید رختران اسهت  ایهد  هژونش بها اسهتاارت ا        ند  اید تحلیق سن 

کارگیری تکنی  مصهاحبه    ررا ی رارت محور )ن ریه مبنایی( و به ویکرر ن ریهروش کیای، با ر
مهورر مجالعهه رر ایهد  هژونش رانشهجویان       ةیا ته و تعاملی انجاز گر ته اسهت  یامعه    ساخت نیمه

ناهر ا    33گیهری ند منهد و ن هری، بها      رختر رانشگات شیرا  بورت کهه بها اسهتاارت ا  روش نمونهه    
 ةج ایهد تحلیهق نشهان رار کهه رر یامعه     بورند، مصهاحبه شهدت اسهت  نتهای     رانشجویانی که مجرر

شهدت، گهرایش    مجالعه، نات سن  گرایش به ا روا  ویور رارر که شامل: گرایش محها  مورر
سلسله مراتبی، گهرایش خهور یروی علشنهی، گهرایش خهور یروی عهاطای، گهرایش برابرنگهر،         

شهدت و   گهرایش محها     اسهاس، رو سهن    ا  و گهرایش ضهد ا روا  نسهتند  بهر ایهد     گرایش سی 
نهایی چهون  ههیرش ایتهدار مررسهافر،       ثر ا  گاتمان  یشامدرن و رارای ویژگیأمراتبی مت سلسله

تابعیههت  نههان و  هههیرش الههواز مهههنبی و  رننگههی بههه ا روا  نسههتند  نمچنههید سههن  گههرایشِ   
گرایهی( و   ه محهوری و له   محهوری، عشهق    نایی چون رابجهه  خور یروی عاطای )رارای ویژگی

ثر أبرابرنگر )برابری رر حلو ، آ اری رر تعامش ، حق گوینش  رری و برابری ینسهی( نیهو مته   
ثر أا  و ضد ا روا  نیو مته نای خور یروی علشنی، سی  ا  گاتمان مدرن است  رر نهایت گرایش

اری، ا ، شهکنندگی، آ  نایی چون  ررگرایی، علشنیهت  سهی    ا  گاتمان  سامدرن، رارای ویژگی
 عدز تعهد و تکثرگرایی نستند  

  ا ، رخترانا ، با اندیشی، علشنیت  سی گرایش به ا روا ، مدرنیته سی : واژگان کلیدی
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 دورة نهم
 1شمارة 

 1315بهار 

 مقدمه و بیان مسئله

نای ساختی و  نی،  یونهد گسهتررت بها یامعهه یههانی و نمچنهید        رر عصر حاضر رگرگونی
نهای   یوامهع مختلهف را بها رگرگهونی    یههانی،    ةنای نهوید رر گسهتر   آشنائی با ن از ار ش
نهای   رو کررت است  اید امر نیو مویب تغییر خصلت ایتمهاعی سها مان    رننگی مهمی روبه

د  ندگی ایتماعی مدرن شدت است  بهر ایهد اسهاس تحهو      سنتی و عدز تشخ  و عدز تعی 
به   روا ةو حتهی ا  بهید برنهد   « ایتمهات »نای یدی   شکنندت صور  عنوان ررن  مدرنیت را به

عنهوان مثها  امهرو ت بها      (  بهه 111:1311گیرند )گیهدنو،   شخصی رر یوامع مدرن رر ن ر می
نای انتواعی و ا  یمله با ارنای کافیی، سرشت رواب  رگرگون شدت و  ن از ةبس  گسترر
شدن  ندگی شخصی، تحلیل ر تد روابه  شخصهی، رگرگهونی مانیهت آن و       مایه شاند ک 

(  111-111بیسهت  نسهتی  )نمهان:     ةتعهامش   نهدگی رر سهد   طور کلی تغییهر رر شهکل    به
عشق مدرن و  سامدرن برو  کررت کهه ا  عشهق     ةتوان گات امرو ت  دید عبار  ریگر می به

ای متاهههاو ، مانیهههت  را هههرری و متههها یویکی،  بهههه معنهههای ا شطهههونی آنکهههه رارای ابهههژت
 ( 316-311: 1312متااو  است ) یمل،  طر ه است کامشً  یرسکستالیته و ی 

طور کلی یوامع انسانی طی رو یرن اخیر، شهاند تغییهرا  اساسهی نیهو رر نههار       رو به ا  اید
(، 2002و ریگهران،   3؛ نیگینهو 2001، 2و کپدیا 1ا روا ، اع  ا  تنوت مسیرنای ا روا  )شوکش

، (2001، 3و رومنهه  1نای  ناشهویی و تغییهر ایهدئولودی ینسهی )گهوتیر        رایی ا  نلش ستلد 
(،  یههدایش الگونههای یدیههد روابهه   نههدگی 2001، 6نههای  ناشههویی )ویلیههامو تغییههر رر ار ش

،    (، 1یهههنس ، ا روا  نههه 1،  نهههدگی مشهههتر   یررسهههمی 1مشهههتر  )یهههرار عاشهههلی 
 شهههدت  سههها ی نهههای  هههرری  رایهههی ا  ا روا  و حرکهههت بهههه سهههمت ا روا  سههها ی نهارینهههه
یهد تغییهرا  کهه نخسهت رر کشهورنای      انهد  ا  ( یهرار گر تهه  2001، 11؛ چهرلید 2001، 10)آمتو

                                                                                                                                        
1. Shukla 

2. Kapadia 

3. Higgins 

4. Gutiérrez 

5. Dumaine 

6. Williams 

7. dating 

8. cohabitation 

9. same-sex marriage 

10. Amato 

11. Cherlin 
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سنخ بندی گرایش به 
 ازدواج در ...

( 2012و نمکهاران،   1؛ ویش بهی 2011، 3؛  هید 2001، 2و وسلو 1و صنعتی اتاا  ا تار ) ارکرارو ایی 
 (،121:1311و سپس رر یرن بیست  به کشورنای رر حا  توسهعه نیهو منتلهل شهد )لوکهاس و میهر،       

سهبت بهه خهانوارت و    بها خورر ن   ةسهنتی رر حهو   نهای  رننگهی  یر   گیهری ار ش  ید شکلمت
 ای بههر  نههدگی خههانوارگی وارر آورر   سههابله توانههد  شههارنای بههی  ا روا  اسههت کههه مههی 

 (   231:1316)تا لر، 
 هههیری سههاختارنای تأثیرایههران نیههو نماننههد سههایر کشههورنای رر حهها  توسههعه، رر  ههی  
نهوری و   شهدن )خوایهه   ایتصاری،  رننگی و ایتمهاعی یامعهه ا   رآینهد مدرنیتهه و یههانی     

ای،  نسهته   ةشهرنشهینی، گسهترش خهانوار    ةرنبا  تغییرا  رر حهو   ( و به10:1313نمکاران، 
حلهو    ءورور  نهان بهه بها ار کهار و ارتلها      نای گرونی، رسترسی بیشتر به آمو ش و رسانه

نهای ا روا ، ا هوایش میهوان طهش ،      مراتهب ار ش  تغییر رر یوانید، الگونا و سلسله نان، با 
د و ا ههوایش سههد ا روا  و ماننههد آن موایههه شههدت اسههت )رلخمههوش، کههانش میههوان موالیهه

13:1312  ) 
سنتی، بسیاری ا  عناصر مه  و سنتیِ  ةد استلرار مدرنیته و گهر ا  یامعرر  رآین بنابراید

شههدن نسههتند )ارمکههی و ملکههی،  سههاختارِ  رننگههیِ یامعههه مهها نیههو رر حهها  رر نهه  شکسههته
ا  تغییهر گسهتررت رر نههار ا روا  رر ایهران توسه        (  رر اید راستا شهواند مهمهی  11:1316

؛ عسگری ندوشد 1316؛ آ ار ارمکی، 2006، 3 ژونشگران مستندسا ی شدت است )تریمید
؛  انهدی و  1311؛ مهایرانی، 1311؛ سیار و نمکاران،1312؛ رلخموش، 2002، 6و تورنتون
؛ صهاریی و  1313 ؛ محمد ور و نمکهاران، 1311؛ شکوری و آ ار ارمکی، 1312خارنژار، 
سها  رر   1/26سا  بهه   21توان به ا وایش سد ا روا  ا   عنوان مثا  می (  به1316نمکاران، 
ا روا    ةنها تجربه   (،  س ا  یهرن 33:1311سا  رر  نان )مجلق،  1/23سا  به  20مرران و ا  

سهنی  ویهید، سهیر نوولهی ا روا   وررس،       ة(، کانش  اصهل 11:1163، 1 وررس )ناینا 
  نا با تویه به رشد یمعیت یهوانِ رر آسهتانه   ایش نرخ تجرر یجعی، کانش شمار ا روا ا و

ا روا   ةامر ا روا ، کانش ثبا  ا روا  و رر نهایت تغییرنای ار شی و ر تهاری رر حهو   
                                                                                                                                        
1. Parker 
2. Vassallo 
3. Payne 
4. Willoughby 
5. Tremayne 
6. Thornton 
7. Hajnal 
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؛ 1312؛ رلخمهوش،  1312 ارت محمدی و حیهدری،   نای نو رر نمسرگوینی )یبرائیلی مانند: ترییح
کننهد،   شاند یوانهانی نسهتی  کهه ا روا  نمهی     امرو ت بنابرایدشارت کرر  ا (1311مهایرانی، 

شهمارند و   یابند، یا ا روا  را امری  اید انمیت و اولویت رر  ندگی می  رصت ا روا  نمی
نای  یاری ا  عمر خور را مجهرر باشهند )مهراری و     که روست رارند مد  رر نهایت کسانی

ایهد تغییهر گهرایش بهه ا روا  ممکهد اسهت باعهث        (  بدیهی است کهه  21:1311صااریان، 
نهای یسهمی و روحهی،      هیری ینسی، ا هوایش بیمهاری   ا وایش اختشف  ر تاری و آسیب

(، کهانش امنیهت خهانوارت و    102:1316کانش یمعیت، ا وایش تجرر یجعی )آ ار ارمکی، 
 ؛ 2003، 2و لمههایر 1یامعههه، ا ههوایش طههش ، گسههترش روابهه  آ ار ینسههی )سههاررچوز      

باشهی )ا روا  سهاید( و رر نهایهت تولهو  یامعهه       خانگی و نه   (، گسترش ن 1163، 3گور
 ( گررر  133:1316)گیدنو، 

مسهائل رینهی،  رننگهی و      ةکهه رر کشهور مها ا روا  رر  مهر     ا  طر  ریگر ا  آنجهایی 
نویتی یرار رارر، مسائل مرتب  بها آن رارای انمیتهی رو چنهدان اسهت  نمچنهید ا روا  رر      

تمامی مراس  و حوارث اساسی حیا  انسانی، ن  ا  ن رگات  رر، ن  ریهدگات  یسهتی و   بید 
عبهار  ریگهر ا روا     (  بهه 131:1331، 1سوا برخهوررار اسهت )میشهل    ایتماعی ا  انمیتی به

نیا نهای مهاری و    تأمیدانسانی است که مویب رشد و کما ،  ةترید رابج ترید و بنیاری مه 
ل و حاه  ا هرار ا  ر تارنهای ینسهی نامشهروت و  یهر اخشیهی        معنوی، سشمت و بلهای نسه  

 گررر  می
نهای متاهاوتی رر معهرض     آمهدگی  نای یامعه با  یش البته ف ز به هکر است که گروت

عنهوان   (  بهه 21:1312گیرند )حسینی و گراوند، تحوف   رننگی ناشی ا  مدرنیته یرار می
( و 1311ررصهد رر سها     21نوارت )مثا  امهرو ت ررصهد یابهل تهویهی ا  یوانهان بهه مها       

( کهه ایهد   131:1311آباری و مهریهار،    ررصد( رسترسی رارند ) رنانی خلج 31اینترنت )
شهدن را بهر آنهان )نسهبت بهه سهایر ا هرار یامعهه( روچنهدان           ا  مدرنیته و یهانیتأثیرامر 
ر میهان  (  ر3:1311نوری و نمکهاران،   خوایه؛ 23:1313 ور و نمکاران،  )عدلی نماید می

تحصیش  رانشگانی )مرکو آمار  ةرلیل ا وایش تمایل به ارام گروت یوانان نیو، رختران به
                                                                                                                                        
1. Saardchom 

2. Lemaire 

3. Goode 

4. Michelle  
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ای رر یامعههه بههرای آنههان  نههای حر ههه (،  ههران  شههدن  رصههت ایاههای نلههش1316ایههران، 
نها   کنندت آنان رر ینبش (، سه  بریسته و تعیید62:1112؛ گیدنو، 213:1311)رلخموش، 

یهها تد مصههر  و روا    (، انمیههت1113و نمکههاران،  1وربههرکو تغییههرا  ایتمههاعی )ا 
( و نمچنهید بها   131:1312نای متنوت  نهدگی رر بهید آنهان )گیهدنو،      نا و سب   رنن  خررت

نا برای تغییر رارن با خوررنای سنتی )رلخموش و احمدی مبارکه،  تویه به آمارگی بیشتر آن
 ةشهی و ر تهاری ا  یملهه رر حهو     رسد بیشتر رر معهرض تغییهرا  نگر   به ن ر می (،1311

تغییهرا  احتمهالی رر گهرایش بهه ا روا  رختهران       ةا روا  یرار گیرند  ا  اید رو مجالعه 
با تویه به اید مه  و با تویه به اینکه گرایش ا رار یکهی ا    بنابرایدبسیار ضروری است  

ا  بهتهرید   بینهی ر تهار وایعهی )رر اینجها ا روا ( و یکهی      نای کلیدی برای  هیش  مکانیس 
اسهت )محموریهان،    نای عملکرر رر رواب  عاشلانه و کیایهت  نهدگی  ناشهویی    شاخ 
ای  اسهه  رنهد کهه انههوات    حاضهر رر ن هر رارر بههه ایهد  رسهش نسهته      ة(، مجالعه 33:1313

بهه ا روا  رر بهید رانشهجویان رختهر کدامنهد؟ و نهر یه  رارای چهه           نای گرایش  سن 
   نایی نستند؟ ویژگی
 

 تحقیق ی و تجربیادبیات نظر

نای مویهور نهر یه  بهر عهاملی خها         به من ور تبیید تغییرا  مربو  به نهار ا روا ، ن ریه
 (1113) 2( بر صنعتی شهدن، بکهر  1163عنوان مثا  گور ) عنوان عامل محوری تأکید رارند  به به

  ( به ا هوایش سهجح تحصهیش   1111) 3بر ا وایش نلش  نان رر ایتصار خانوارت، وان ری کا
نهای   نها و ار ش  ( بهه گسهترش ایهدت   1112) 1 نان نمرات با استلش  ایتصاری آنان، کالهدو  

(، 1312)اینگلهههار ،   نههای  رامههاری   ربههی رر یوامههع، اینگلهههار  بههه گسههترش ار ش   
( به تغییر رر 1113) 6 هیری و مجلوبیت ا روا ، لستایی به یابلیت رسترسی، امکان 3ریکسون

 (2003و نمکهاران )  1ن و ا وایش  ررگرایی سکوفر، باربارا مهنچ نای یوانا نگرش و ار ش
                                                                                                                                        
1. Urberg 

2. Becker 

3. Van de Kaa 

4. Caldwell 

5. Dixon 

6. Lesthaeghe 

7. Barbara Mensch 
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( بر نهوآوری ر تهاری،   2001) 1دنای ار شی یوامع آسیایی، کاسترلی بر تغییرا  سریع رر ن از
بههر  (2001و  2001و نمکههاران ) 2نهها و رینامیهه  ایتمههاعی و رر نهایههت تورنتههون تغییههر ایههدت

 گرایی توسعه تأکید رارند   آرمان
ورکلی تا اواس  یهرن بیسهت  تغییهرا  الگهوی خهانوارت و ا روا  رر یالهب  هارارای         ط به

نهای صهنعتی شهدن و     مسهل  یریهان   تهأثیر گر ت که رر آن بر  توسعه مورر بررسی یرار می
 گرریهد   گرایهی ایهد الگونها تأکیهد مهی      مدرنیواسیون بهر الگونهای خهانوارت و ا روا  و نه     

طهور خها  بها      ربهی بهه   ةطور عهاز و خهانوار    ربی به  ةامع(  رر اید  ارارای  ی1163)گور، 
نهای خهانوارگی، روا  بیشهتر     رنه  سها مان   نایی ماننهد:  ررگرایهی، حاهور که      مشخصه
 شههوا ی و تههر ا روا  )عباسههی  ای، سههد ا روا  بههافتر، عمومیههت  ههایید    نسههته ةخههانوار
عنهوان    ایگهات  نهان، بهه    (، استلش  بیشتر یوانان رر نمسرگوینی و ارتلای121:1313ترابی، 

عنهوان مثها     شهور  بهه   یها تگی سهایر یوامهع رر ن هر گر تهه مهی       معیاری برای سنجش توسعه
ای چههار گهوارت مهدن ر     گرایی توسهعه  تورنتون معتلد است رر یریان مدرنیواسیون و آرمان

و مهدرن خهوب     ةخهانوار   2یا تنی اسهت    مدرن خوب و رست  ةیامع  1گیرر:  ا رار یرار می
ا هرار    1ای مدرن و معلهو  آن اسهت     مدرن علتی برای یامعه  ةخانوار  3یا تنی است   رست

(  130:2001گیرر )تورنتهون،   آ ار و برابر نستند و رواب  ایتماعی براساس توا ق شکل می
توانهد بهه    آورر کهه مهی   ویور می های را ب نای یار شدت سیست  نگرشی ویژت ا  ن ر وی گوارت

 ای رر الگونای خانوارت و ا روا  منتهی گررر  ستررتتغییرا  گ
نهای نگرشهی و ر تهاری،     بیشتری بر رگرگونی ن از تأثیرنای نوسا ی آنچه  متلاها  بید 

نای یمعی است  به تعبیر  گهارر، گسترش رسانه خوات رر خانوارت و خوات رر یامعه بایی می
  رواب  انسانی را شکل رند و معیار تواند سب ای است که می  یاز نمان رسانه»م  لونان 

(  رر ارتبها  بها   1:1311، 3)م  لونهان « عملکررنای مویور رر اید رواب  را مشخ  کند
توان به ن ریهه کاشهت نیهو     نا بر رگرگونی ن از ار شی و ر تاری، می رسانه تأثیرتبیید ن ری 

شدن و با  ایتمهاعی   عنوان عامل ایتماعی نای یمعی به اشارت کرر  رویکرر کاشت به رسانه
نای خانوارگی، نلش ینسیتی، ار ش  ناشویی و  ای اع  ا  ا روا ، نلش شدن رر نر حو ت

و  ا  نوسهها ی متههأثرکنههد کههه رر آن بیننههدگان  نگههرر و  رآینههدی را بررسههی مههی  یههرت مههی
                                                                                                                                        
1. Casterline 

2. Thornton 

3. Mc Luhan 
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کننهد ) انهدی و    ای، وایعیهت را بهه شهکلی متاهاو  بهاور مهی       نهای مجها ی و رسهانه    نسخه
 ( 11:1312خارنژار، 

، «نا رگرگونی ار ش» ةرر نمید راستا اینگلهار  نیو ا  من ری  ست مدرنیستی و رر ن ری
نای مهاری شهامل    کند  او معتلد است گرایش نای ماری به  راماری اشارت می به گهر ا  ار ش
کهه   نای مهنبیِ سنتی و ننجارنای ایتماعی و ینسی متعار  است  رر حهالی   یروی ا  ار ش

نا رر نگرش و گرایش خور ا  سل  ینید، طهش ، روابه  ینسهی نامشهروت،  حشها،       ی رامار
عنهوان   بهه  ( 11:1312، 1نمایند )اینگلهار  تجرر، ا روا  آ ار،  ررگرایی و  یرت طر داری می

نای  راماری، با  نهانی موایهه نسهتی  کهه      نای اخیر رر راستای گسترش ار ش مثا  رر سا 
رار شهدن بهه من هور اختصها  ویهت خهور بهه         انداختهه و یها ا  بچهه   راشتد بچه را به تعویق 

کنند  یا اینکه یوانان کمتر بر اید باورند که  ن نیا  به  ن ر می کارنای خار  ا  خانه صر 
بیننهد  ا    ا روا  کهررن، نمهی   بچه رارر و حتی رر صور  تمایل  ن به بچه، لوومی به حتماً

نهای   بینهی  نهای تهدریجی رر یههان     تهاب رگرگهونی  ن ر اینگلهار  اید الگهوی ر تهاری با  
 ( 221نای مختلف است )نمان: نسل

نهای مهاری بهه  رامهاری بها  وا  ننجارنهای ایتمهاعی و         بر اید اسهاس تحهو  ا  ار ش  
نهای رگرگهونی    رسد نهر رو  راگهرر ا  متلاهه    مهنبیِ سنتی نیو رر ارتبا  است و به ن ر می

عنهوان    راصنعتی است  به ةصنعتی به یامع ة  ا  یامع رننگی وسیعی باشند که ویژگی انتلا
ر   تأکید منابع و متون رینی بهر ا روا  یوانهان  هس ا  سهد      گهشته علی ةمثا  رر چند رن

خهاطر منها ع مهاری و شهغلی، گسهترش الگونهای        بلوغ، شاند به تعویق انهداختد ا روا  بهه  
دن وظهایف نمسهری و   یایگوید ا روا ، ا هوایش تجهرر یجعهی و که  انمیهت شهمررت شه       

مارری نستی   اید امر بها عینه  ن هری منتههی شهدت ا  آرای اینگلههار  بیهانگر گسهترش         
نهای یهوان اسهت کهه      رلیل  راگرر رگرگونی ار شهی رر میهان نسهل    نای  راماری به ار ش

ر تارنههایی کههه ا  ننجارنههای ایتمههاعی سههنتی منحههر       براسههاس آن  رامههاریون رربههارت 
 نستند   اند، شکیبا  گرریدت

معتلهد اسهت کهه  رآینهد     « انلشب یهانی رر الگونای خانوارت» ةویلیاز گور نیو رر ن ری
محهوری، بهبهور مویعیهت     ای،  ررمحوری رر ملابل خهانوارت  نسته ةنوسا ی با ترییح خانوار

نهایی را   نایی با انتخاب آ ار، امکان  نان، گسترش تحصیش  عمومی، شهرنشینی و ا روا 
                                                                                                                                        
1. Inglehart 
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بها تویهه    بنابراید(  63:1163الگوی ا روا  و خانوارت  ران  آوررت است )گور، برای تغییر 
یا تهه گهرایش بهه     تر توسعه اید تحوف  ساختاری، رر یوامع ک  تأثیرگور و تحت  ةبه ن ری
ای بههورن،  نههایی چههون نسههته نههایی بهها سههب  و سههیا  مههدرن و  ربههی و بهها ویژگههی  ا روا 

ا روا  رر سههنید بههاف، بههاروری  ههایید و برابههری    ررمحههوری، آ اری رر انتخههاب نمسههر، 
 ینسیتی رر حا  ا وایش است  

کند و معتلد است رر یوامع سهنتی روابه     متغیرنای الگویی را مجرح می ةنیو اید  ارسونو
چههرت اسهت  امها رر یوامهع مهدرن       بهه  ایتماعی رارای بخش ناسانی ه  رری، احساسی و چهرت 

ه  یر رری، بیگانه، علشنی و  یرمستلی  رارر  نمچنهید رر    رواب  ایتماعی حالت  یر شخصی
گرایهی( امها    خورشان معاشر  کننهد )خها    ةیوامع سنتی ا رار تمایل رارند با اعاای خانوار

گرایی با مررز ر تار کنند  رر یوامع سهنتی   رر یوامع مدرن ا رار مایلند با استاارت ا  یواعد عاز
گرایی( و  رر با منولت انتسابی خور سهنجیدت   یمع است )یمعنا بیشتر با  ری و ارارییگ یهت
شور  اما رر یوامع مدرن،  ررگرایی و منولهت اکتسهابی مهه  اسهت  رر نهایهت رر یوامهع        می

(  31-31:1316 ،نها اختصاصهی اسهت )سهو     نا آمیخته، ولی رر یوامع مهدرن نلهش   سنتی نلش
ش علشنی ه ند مند کهه بها رعایهت     کند، کن نیو رو نوت کنش علشنی را مشخ  می نابرماس

جارنهای و هایی ا   بهان مشهتر      شهور و کهنش ارتبهاطی کهه رر آن نن     یواعد  نی تحمیل می
شوند  اولی کنشی علشنی است که نیرونای ایتصاری و  ناوری را نهدایت   هننی ناشی می میان
ت کنهد  گیهری نهدای   کند و رومی نوعی علشنیت است کهه بایهد شههروندان را رر تصهمی      می

تهوان  ههیر ت کهه بهه تبهع       مهی  ارسهونو و نابرمهاس    ة(  به اعتبار ن ریه 110:1311، 1)کیویستو
نای ارتبهاطی و ا  یملهه گهرایش بهه      شدن علشنیت رر یوامع مدرن و  سامدرن، کنش راگیر

گرایی یهرار گر تهه و نمچنهید     عملکرر علشنیت ارتباطی،  ررگرایی و عاز تأثیرا روا  تحت 
نهای یدیهدی    گیری نا، یهت گیری نیو بر مبنای اید علشنیت حاک  بر ن از تصمی نای  ار ش
توان گاهت کهه    انتخاب علشنی نیو می ةسو با اید ن ریا ، رر چارچوب ن ری کنند  ن   یدا می

کنهد و  هرر ا     نای ا رار را با محاسبه سور و  یان نر ی  مشهخ  مهی   با ت و شرای ، گوینه
و  2 نهد )کلمهد   ا روا ( مهی  ةرر حهو   بندی و گوینش )مثشً ت به اولویتنا رس بید اید گوینه

   (1111، 1؛ ویلکنو1112، 3 رارو
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ا روا  بهه سهه    مسهائل  ررا انی است کهه رر بحهث ا  الگونها و     ا  ریگر ن ریه ریکسون
گهار بر ا روا  یعنی رسترسی )یابلیت رسترسی به نمسر آیندت با تویه به تأثیرمتغیر کلیدی 

 ههیری   ا ن نسبت ینسهی رر سهنید ا روا  و الگونهای انتخهاب نمسهر(، امکهان )امکهان       تو
ا روا  با تویه بهه شهرای  ایتصهاری و ایتمهاعی( و تمایهل )مجلوبیهت ا روا  بها تویهه بهه          

گهههار   ةکنههد  رر ن ریهه نههای  ههرری( اشههارت مههی  ننجارنهها،  شههارنای ایتمههاعی و انگیههوت 
نماننه  عوامهل: ایتصهاری و     تهأثیر یهور رارر کهه   شناختی روز نیهو ایهد اعتلهار و    یمعیت

ویههژت تاههعیف کنتههر  ننجههاری و ا ههوایش اسههتلش  ایتصههاری(،  رننگههی     ایتمههاعی )بههه
)سکوفریواسیون( و  ناوری مدرن، مویب تغییرا  نگرشهی و ر تهاری رر ا روا  یوانهان    

ررگرایهی،  گررر  اید عوامل رر کنار نمدیگر، ترییحا  و گرایش ا رار را بهه سهمت     می
آ اری، خورمختاری و استلش  تغییر رارت و رر نتیجه باعث تغییراتهی اساسهی رر ایسهتارنا و    

 (  13:1311گررند )عباسی شوا ی و خانی،  نا به ا روا  می گرایش
نمسو با مبانی ن هری مویهور، نتهایج مجالعها  راخلهی و خهاریی نیهو متیهد تغییهر و تحهو            

( مانند تغییر نوت و علت ا روا  )سهیار و  1121، 2کی و  نانیه 1ماسالگونای ا روا  و خانوارت )تو
( 1311نای  ناشویی، تغییر الگوی سهنی ا روا  )مههایرانی،    (، تغییر ار ش211:1311نمکاران، 
؛ شهکوری و آ ار  1312ا روا  ) انهدی و خاهرنژار،    ةنای مدرن رر حو  گیری ار ش و شکل
( شهدت اسهت  رر میهان    1316؛ صهاریی و نمکهاران،   1313؛ محمد ور و نمکاران، 1311ارمکی 

عنوان مثها  تعهداری    اند  به تحلیلا  مویور، برخی به بررسی رفیل مختلف اید تغییرا   رراخته
نهای آن ماننهد تحهو  انت هارا  نلهش ینسهیتی و        نا به بررسی نلش مدرنیواسهیون و متلاهه   ا  آن

سجح تحصیش  و اشتغا   نهان رر تغییهر الگهوی    (، ا وایش 1113، 1و لیوینگر 3 ررگرایی )نیتلس
علهل  هرری ه محیجهی بهر        تهأثیر (، 1111، 1و لهید  6؛ تومتهون 21 3؛ گهوید 1313ا روا  )کنعانی، 
نهای  رننگهی    (، نلهش ار ش 1313نای ا روا  سهنتی )محمهد ور و نمکهاران،      ایبندی به شیوت

( رر ترییح سد ا روا ، نلش 2001، 1نای ا روا  )میترا ( و یایگوید1313)یبرائیلی و طانری، 
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(، عوامل مهرتب   1313عوامل  رننگی و یومی بر الگونای نمسرگوینی )عباسی شوا ی و ترابی، 
معاشر  با یهنس مخهالف بهر     تأثیر(، 1312نای خانوارگی ) اندی و خارنژار،  با تحو  ار ش

( و رر 211:1311ان، ؛ سهیار و نمکهار  1312آبهاری  رانهانی و نمکهاران،     تمایل به ا روا  )خلج
 ، هور  ؛ حبیهب 2001، 2و سهیون  1؛ نمیلتهون 1313 هور،   نهایت علل ا وایش سهد ا روا  )کهاظمی  

 اند  (  رراخته1310گتابی و  ااری، 
مراتهب   تعدار یابل تویهی ا  تحلیلا  نیو به توصیف معیارنای ا روا  و یا سلسهله 

سهت کهه   ا  د مجالعها  بیهانگر آن  ای ا  ایه  اند که نتایج  هارت  نای ا روا   رراخته ار ش
نای ا روا  رارای رویکرری مدرن )مثشً خور یرو و برابرنگر( نستند   یوانان رر ار ش

( 2006؛ سالمه و نمکاران، 1311؛ رلخموش، 1313؛ یبرائیلی و طانری، 1312)رلخموش، 
صهیل  نهای ا   یهروی یوانهان ا  ار ش   ةرننهد  که برخی ریگر ا  اید مجالعها  نشهان   رر حالی

 ؛1313؛ عباسهی شهوا ی و ترابهی    1311 رننگی رر امر ا روا  است )حیدری و نمکاران، 
 ( 1310؛ آ ار ارمکی، 1311آ ار ارمکی و نمکاران، 

تهوان   بورت که ا  یمله مهی « نگرش سنجی»ا وون بر آن تعداری ا  مجالعا  مویور ا  نوت 
 ؛1311ری ندوشهد و نمکهاران   ؛ عسهگ 1116، 1و تسهو  3به سنجش نگرش به ا روا  )مالهوترا

مناسب ا روا  )رخشانی و « سد»(، نگرش به 1311؛ عباسی شوا ی و خانی، 1311حسینی، 
(، اعتبارسهنجی ملیهاس نگهرش    2006؛ سالمه و نمکهاران،  1111؛ مالهوترا، 1311نمکاران، 

اعتلهارا  مههنبی بها نگهرش بهه        ة(، سهنجش رابجه  1312به ا روا  )نیلاروشان و نمکاران، 
(، سنجش میوان شکا  رر ر تار و نگرش به سد مناسب 1111 روا  )تشکری و تامسون، ا

نهای ا روا    ( و سنجش نگرش نسبت به  ایبندی بهه شهیوت  1312ا روا  )حسینی و گراوند، 
 ( اشارت کرر  1313سنتی )محمد ور و نمکاران، 

نگهرش بهه    ة مینرنند، رر  طور که نتایج مرور تحلیلا  راخلی و خاریی نشان می نمان
نها و الگونهای خهانوارت و ا روا  تحلیلها       ا روا ، ا وایش سد ا روا  و تغییهر رر ار ش 

نای معتبهر   گر ته است  با اید ویور تا آنجا که نتایج یستجو رر  ایگات یابل تویهی صور 
بهه  « گهرایش »رنهد، تحلیهق رر رابجهه بها سهنجش       و علمی راخل و خار  ا  کشور نشان می

 با روش تحلیق کیای تاکنون مغاو  ماندت است  ا روا  
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شهور، بیشهتر تحلیلها  مویهور بها اسهتاارت ا         طور که مشهاندت مهی   ا  طر  ریگر نمان
اند  نمچنید تعدار معدوری ا   ا روا   رراخته ةحو  نای کمی به سنجش تغییرا  رر روش

نمسهر و یها سهنجش     توصیای رارند، به سنجش معیارنای انتخاب ةاید تحلیلا  نیو که ینب
  تیپولهودی  ةو ارائ  شناسانه سن  ةتاکنون مجالع بنابرایداند   نگرش ا رار به سد ا روا   رراخته

ا  گرایش یوانان به ا روا  صور  نگر ته اسهت  رر نهایهت اینکهه رر اکثریهت یریهب بهه       
 ایهد ررحهالی  مورر مجالعه یوانان )اع  ا  رختر و  سهر( بهورت و     ةنا، نمون اتاا  اید  ژونش

آن بها یهنس    ةنهای رختهران و ملایسه    نگهرش  ةتر گاته شد، مجالعه  است که بنا بر آنچه  یش
 مخالف ا  انمیت اساسی برخوررار است   

 
 روش پژوهش

گهرایش بهه ا روا     1شناسهی  رنبها  سهن    اید تحلیق ی   ژونش با رویکرر کیای اسهت کهه بهه   
گوی  دیدارنا، رسالت  ژونش کیاهی اسهت   رانی  رر  عمیق و یامع ال طور که می است  نمان

رنبها  مهنلح کهررن صهور  مسهئله و  هه  معنهای آن         و اید روش بیش ا  آنکه تعمیمی باشد، به
 مشخ  و  رضیا  کهامشً  ةاست  رر حلیلت برخش  تحلیق کمی که محلق بیشتر با ی  ن ری

ق رر  هی آنسهت   ناست، رر تحلیق کیای محله  تعریف شدت سروکار رارر و ررصدر آ مورن آن
 رآینههدنای ایتمههاعی، بهه رر  ن ههری عمیههق ا  وایعیههت رسههیدت و یهه     کهه ا  خههش  مجالعههه 

(  رر نتیجه ا  آنجا کهه ایهد تحلیهق    123:1311، 2چارچوب ماهومی یدید را تدوید کند ) لی 
 اریاعی رارر     ةشور، ن ریه رر آن ینب استلرائی رارر و با  رضیا  خاصی شروت نمی  ینبه

تیپولهودی و    ةرنبها  ارائه   تحلیق مهکور و چون به  شناسانه نید با تویه به مانیت سن نمچ
توصیای عمیق ا  رواب  مویور بید رو یهنس اسهت، ملهه  ا  مهد   هاررایمی اشهتراوس و       

طور کلی امکهان   رر اید تحلیق به بنابرایدکوربید بورت، اما خور را بدان متعهد نکررت است  
ای، رانبهرری و  یامهدی    گهر،  مینهه   نهای عل هی، مداخلهه    ری رر رستهاستخرا  ملوف  محو

یهای   ویور نهدارر  ا  سهوی ریگهر رر ایهد تحلیهق بهرخش   رآینهد  هژونش خجهی و بهه          
 نا و میدان مورر مجالعه رر اولویت یرار گر ت   نای ن ری، رارت  رض  یش

رر سههه ملجههع مههورر مجالعههه ایههد تحلیههق، رانشههجویان رختههر رانشههگات شههیرا      ةیامعهه
 گیری مورر استاارت رر اید تحلیق،  یهر  ارشد و رکتری نستند  نمونه کارشناسی، کارشناسی

                                                                                                                                        
1. typology 
2. Flick 
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کهه   است  نمچنید ا  آنجهایی  2گیری ن ری و نمونه 1گیری ند مند احتمالی و با روش نمونه
حجه    بنهابراید ارتبها  رارر،   3نها  رارت  شد  با سجح اشبات حج  نمونه رر تحلیلا  کیای به

شدت نیست  رر نتیجهه رر ایهد تحلیهق نیهو تکهرار       تعیید مشخ  و ا   یش تحلیق کامشً  ونهنم
نهای ف ز بهرای تحلیهق بهورت و      تعدار نمونهه   ةکنند  یشید مشخ   شدت آوری نای یمع رارت

، معیار «گیری کیای منجق نمونه»نار ا  اید رختران مصاحبه گررید  با تویه به  33با  بنابراید
تجرر، رانشجوی رانشگات شیرا  بورن و تمایل به بیان گرایش خور نسبت به « ةنمون»ورور به 

 ا روا  رر یالب مصاحبه بور  
استاارت گررید   3و تعاملی 1ساختاریا ته نا ا  تکنی  مصاحبه نیمه ری رارتآو یهت یمع

ا  ایهد  نهای کیاهی    بورن آن برای  هژونش  و عمیق«  هیری انعجا »رلیل  اید نوت مصاحبه به
رنهی مجهدر بهه     رنهی یها سهاخت    رست مناسب است  به عهشوت ا  ایهد رو روش بهرای ن ه     

 شور    نای هننی استاارت می ن ریه
 ها توصیف داده

  یهان، رر  اصهله  گو  اس شور، بیشترید تعدار  ( مشاندت می1) ةطور که رر یدو  شمار نمان
سها  یهرار    33تها   30ر سهنید بهید   ررصد( نیهو ر  1ترید تعدار ) سا  و ک  23تا  23سنی بید 

ررصههد( و سههپس بههه ترتیههب  31یههان رانشههجوی ملجههع کارشناسههی )گو  اسهه رارنهد  بیشههتر  
 ررصد( نستند  13ررصد( و رکتری ) 21کارشناسی ارشد )

 یانگو پاسخهای جمعیتی  توصیف مؤلفه .1جدول 

 درصد فراوانی مقطع درصد فراوانی سن

 31 30 کارشناسی 32 11 23-11

 21 13 کارشناسی ارشد 31 20 23-23

 13 1 رکتری 26 11 30-26

 هه هه هههههههه 1 2 33-30

 100 33 کل 100 33 کل
 

                                                                                                                                        
1. purposive sampling 

2. theoretical sampling 
3. data saturation 

4. semi-structure interview 

5. interactive 
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 شناسی گرایش به ازدواج سنخ

ک  رر ی  ویژگهی مهورر مجالعهه بها یکهدیگر       ای ا  اشخا  است که رست سن  مجموعه
ییهق وضهعیت آن اسهت و    ر« توصهیف »ایتمهاعی،    ةنیا  تبیید نهر  دیهد   مشتر  باشند   یش

ای مناسب برای توصیف رییق و عمیق وضع مویور را  ران   شناسی یا تیپولودی،  مینه سن 
 (  26:1313آورر )رورکی ،  می

کدگههاری بها ، طهی  رآینهد خررکهررن و        شناسی مهکور و رر مرحلهه  رر  رآیند سن 
حهوری، علشنیهت سهیا ،    م نا، ماهانی  مهه  یها  یرملهوفتی ماننهد عشهق        ررا ی رارت ماهوز
گرایی، تابعیت  نان، ایتدار مررسهافر،   گرایی ینسی،  ررگرایی، الواز  رننگی، له  برابری

رابجه محوری، تکثرگرایی، عدز تعهد، شکنندگی، حهق گهوینش  هرری، سهیالیت، ملجعهی      
بورن و مانند آن به رست آمد  رر کدگهاری محوری نیو اید  یرملوف  به یکدیگر  یونهد  

بندی شوند و بدید ترتیب ملوف  محوری مانند  ارت شدت تا اطشعا  رر ن می بافتر رستهر
گرایش محا  شدت، سلسله مراتبی، خور یرو علشنی، خهور یرو عهاطای، سهیا ، برابرنگهر و     

مرکهوی    ةلوف  محوری به رست آمدت رر ملولضد ا روا  به رست آمدند که رر نهایت م
 و  سامدرن گرر ن  آمدند و رر رابجه با آن معنا  یدا کررند  با عنوان گاتمان مدرن 

نههای تحلیههق حاضههر گههرایش رختههران بههه ا روا  رر اشههکا    بههر اسههاس یا تههه بنههابراید
الههاز گر تهه ا      نها  گهاری برخی ا  سهن   گیرر  ف ز به هکر است که ناز گوناگونی یرار می

نا و معیارنای ا روا   ار ش ةن رر حو و تحلیلا  رلخموش رر ایرا نا ستد، شوارتون ریه 
 ( 1311؛ رلخموش، 1110، 3؛ نا ستد1113، 2؛ شوارتو و راس1111، 1است )شوارتو

نههای گههرایش بههه ا روا ، گههرایش ناشههی ا    یکههی ا  سههن  :4شررده گرررایش محررا 
ناشههی ا  ماهههوز « اضههجرار و  شههار ایتمههاعی»شههدگی اسههت  رر ایههد نههوت گههرایش،  محهها 

سو و الواز بهه تبعیهت ا  آراب، رسهوز و سهنت محهل  نهدگی ا  سهوی         ا  ی « ترشیدگی»
عبهار    ر   میل باطنی به ا روا   کر کنهد  بهه   نماید که علی رختر را وارار می  ةریگر، سود

بیند و معتلهد اسهت کهه     ریگر رر اید سن ، سودت خور را ملوز به تبعیت ا  یواعد ا روا  می
 روا  را بهه بههای  ههیرش ایتمهاعی رر میهان خهانوارت،       رند و ا باید به ریسکی ند مند تد 

 روستان، نمکاران و سایر ا رار یامعه بپهیرر  
                                                                                                                                        
1. Schwartz 
2. Ros 
3. Hofstede 
4. embeddedness 
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افن بهه ایهد نتیجهه رسهیدز کهه      »گوید:  شناسی می ارشد روان منیرت رانشجوی کارشناسی
کس برایت ار ش و احتهراز یائهل    ، نیچما اگر ا روا  نکنی  ةرر یامع مجبورز ا روا  کن  

کنند که انگار گنهات بورگهی مرتکهب شهدی و ننهو  مجهرر        ررز یوری نگانت مینیست  م
رر نهایهت انه     حتی با ویور اید نمه ررسی که خوندی، اگر ا روا  نکررت باشی ماندی 

خهاطر تجهررز، بعهد ا      بهه  توی محی  کار ن  صهر اً عرضگی رویت میوارن   ترشیدگی و بی
 « نی رارز کاری ننو   ست شغلی  ایی  چند سا  سابله

 از معتلدند که ننو   ندگی مهد سهر    خانوارت»گوید:  کوثر رانشجوی کارشناسی حلو  می
کهه روسهتان     میکنهه  ءنای اطرا یان  به مد اللها  نا و صحبت نگاتخیلی ا  موایع  و سامانی ندارت 

 «  تر ا  مد که ررس خوندز، نستد  نایی مو ق رار شدن، آرز که ا روا  کررن و بچه
نهای سهنتی    نای  یشامدرن مبنی بر ضرور  ا روا  و ناهوه ار ش  ویور ار ش ایدبنابر

رانهد، ایهد    برای ا رار را منو  به ا روا  آنان می« سا ی نویت»که کسب اعتبار ایتماعی و 
 رند  گروت ا  رختران را به سمت ا روا  سو  می

طهور   رارنهد، بهه   مراتبهی بهه ا روا    رخترانی که گرایش سلسهله : 1مراتبی گرایش سلسله
ضمنی یا صریح مشروعیت ن از ار شی  یشامدرن ا  یمله ن هاز  درسهافر و تو یهع نهابرابر     

اند  رر نتیجه ند  ا  ا روا  رر بید اید گروت ا   یدر  و امکانا  بید رو ینس را  هیر ته
عنهوان یه   ن و تکیهه بهه یهنس مخهالف        نای خهور بهه   رختران، یبران کمبورنا و نلصان

 گات و منبع یدر  است    وان ی  تکیهعن به
شونر بهافی    ةچون سای ویتی مجرری»گوید:  مائدت رانشجوی کارشناسی حسابداری می

نای خیرت و اهیت مررنا رو مجبوری تحمهل   مداز نگاتسر  نیست و چون صاحب نداری، 
  ندارت حتی چه   أخاطر حاور ی  مرر توی  ندگیت کسی یر بهی تأنلکنی  اما ویتی م

ویهت بهدون    خاطر خیلی ا  مسائل بدنی، ینسی و ضعیف بهورنش نهیچ   نگانت کنه  رختر به
  «  ای که  ر ا  گرگه  ندگی کنه کم  ی  مرر نمیتونه توی یامعه

مهد روسهت رارز ا روا    »گویهد:   بو رانشجوی کارشناسی  بان و اربیا  عرب مهی  شب
  ایهد  خورشو ا  آب بیرون بکشه ی  رختر نرگو نمیتونه به تنهایی گلی کن ، چون میدون  
نیها  بهه کسهی ا  یهنس       ههیر نسهتی    خاطر رختر بورن و اینکه آسهیب  ما بهی  وایعیتیه که 
  «  بهش تکیه کنی  و مواظبمون باشه مخالف راری  که

                                                                                                                                        
1. hierarchy 
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رر  رآینهد مدرنیتهه و نمهرات بها انتلها  وظهایف       : گرایش خودپیرو عاطفی/ گرایش ناب
عمومی، گرایش خهور یرو عهاطای )گهرایش     ةانوارت به حو ایتصاری، آمو شی و تربیتی خ

تر شدت و نهد  ا  ا روا ،   به ا روا   دیدار گررید که رر آن وظایف روانی خانوارت مه ناب( 
  ؛2003، 2و بههاس 1برخههورراری ا  مصههاحبت، روابهه  ینسههی، گرمههی و محبههت اسههت )اسههمیت 

ناب به ا روا ، گهرایش عاشهلانه    عبار  ریگر گرایش (  به2003، 1و اسپرچر 3تورو ه مورن 
)کهه رر  «  هیش سهاخته  »نهای بیرونهی و    نای نوید  ندگی شخصی است کهه الهواز   رر عرصه

خهور   شدت ویور رارند(، رر آن تحلیهل ر تهه اسهت و صهر اً     مراتبی و محا  نای سلسله سن 
رختههر انمیههت رارر  یعنههی محههر  اصههلی ا روا  رر ایههد سههن ،      ةبههرای سههود « رابجههه»

و  3بهورن  ریهایی متلابهل(، صهمیمیت، خورمهانی     راری ا  اعتمار )نهوعی خلهو  و بهی   برخور
(  اید بدان معناست که رر اید سهن  سهودت   22:1312نای روانیِ متلابل است )گیدنو، کشش

نهای مثبهت یها مناهی عهاطای خهور بهه ا روا          نای ررونهی خها  و تجربهه    بر اساس تمایل
مهان بها   أطهور تو  و عشق )به 6ا روا  مبتنی بر شهو  طورکلی اید نوت گرایش به به نگرر  می

  شور یکدیگر( منتهی می
مد روسهت رارز ا روا  کهن  تها یه      »گوید:  سورابه رانشجوی کارشناسی معماری می

را نهای رله  رو بههش بگه  و     توی  ندگی کنهارز باشهه کهه بتهون  حر ها و      نمدز و نمد  
عجیبهی کهه    تهأثیر یشنگه چون به عشق و  ا روا  خیلیبه ن رز  کنارش عشق رو تجربه کن  

 « توی  ندگی میوارت اعتلار رارز 
مون رو صر   نمه یونی»گوید:   نرا رانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر می

 ندگی که نمش کار و ررس و کسب ررآمهد نیسهت   هس    ررس و کار و کنکور کرری   
رز بایهد ا روا  کنهه تها بتونهه ا      نای  ندگی و عشق و روست راشتد برسهی ؟ آ  کی به له 

 « ندگی له  ببرت و به احساسش ن  انمیت بدت 
نهای  رامهاری و گاتمهان     سودت رر اید سن  متأثر ا  ار ش: 7گرایش خودپیرو عقالنی

رنبا  رضایت خهور،   ( و به11:1312رند )گیدنو،  خور را محور یرار می«  رریت» سامدرن، 
                                                                                                                                        
1. Schmitt 
2. Buss 
3. Toro-Morn 
4. Sprecher 
5. intimacy 
6. desire 
7. autonomy 



  
 

 

 

98 
 ـ پژوهشی فصلنامه علمی 

 دورة نهم
 1شمارة 

 1315بهار 

ییهب    ةرابجه »تواند منجر بهه ایجهار    اید سن  گرایش میگرایی است   حا  منا ع یا مصر 
نهای ماننهد کهانش تعلهق      ( رر ا روا  گهررر کهه رارای ویژگهی   13:1311، 2)بهاومد  1«بلو 

عاطای، علشنیت مار  و حسابگری ماری است   یرا سهودت رر آن بهر اسهاس رننمورنهای     
نیهل بهه منها ع  هرری      نگرند و ا روا  را ابواری رر یهت عللی خا  خویش به ا روا  می

عبار  ریگر ا  آنجایی که سودت رر ایستارنا و ر تارنای خور نسهبت بهه ا روا     راند  به می
رسهت ایهداز متمرکهو اسهت، بهرخش  سهن  خهور یرو         نای  هرری و رر  بر اندا  و برنامه

  ( 106کند )نمان:  عاطای، کشش روانی و احساسی رر وی سرریو نمی
با ا روا  شرایج  ا  خونه بابهاز بهتهر   »گوید:  ارشد شیمی میندی رانشجوی کارشناسی 

نای  در و مارر، خوانر، براررنها و عهروس و رامارنها راحهت      نا و ن ار  ا  رخالتمیشه و 
نا، کهشس ور ش، موسهیلی و    چسب  به خوشی ش   ریگه ن  مجبور نیست  کار کن ، می می

 «خیلی چیوای ریگه که روست رارز 
رضهایت   ةآید، سهود  نای مصر  به میان می ژتویتی  ای احساس نیا  و ابرر اید شرای  

ا  ریگهران رر  « ابواری»   رند و به رنبا  استاارت خاطر مورر انت ار خور را رر اولویت یرار می
نای مصهر  رر خهدمت نیا نها،     رر اید رابجه ابژت»  شخصی خور است  یعنی یهت ر ع نیا

  ةعنوان ابواری برای توسهع  به( و ا روا  11:1311)باومد، « ندنای  رری نست امیا  یا خواسته
نه  محصهو  رشهد روابه  ایتمهاعی      « خور»شور، ا  آن یهت که  رر ن ر گر ته می« خور»

 ( 32:1112)گیدنو،  صمیمی )ا روا ( است
ا  ن هر مهالی   ا روا  باعث میشه »گوید:  ای کشاور ی می  ائوت رانشجوی رکترای حر ه

آخهر  ا  اون طهر    تا ت توی خونه و  ندگی خهورتی و اسهتلش   یهدا میکنهی     بی نیا  شی  
نایی نستد که ویتی ضعیای و توانی نهداری رسهتت رو بگیهرن و ا   نگههداری       یری بچه

  «  کند
شهدن و گسهترش    رمهوکراتیوت   رانهی  رر نتیجهه   طهور کهه مهی    نمان :8گرایش برابرنگر

ان، ایستارنای نگرشی و ر تهاری مهدرن رر   نای ایتماعی چون  منیس  و حلو   ن یریان
گیهری   نهای ینسهیتی رر حها  شهکل     نا ا  یمله ا روا ، انتخاب نمسر و نلش حو ت  ةنم

                                                                                                                                        
1. top pocket relationship« :ها را شککوفا سکازند، ولکی     توانند در هنگام نیاز آن یعنی آن نوع روابطی که می

 «.ها را کامالً در جیب خود پنهان کنند پس از رفع نیاز آن
2. Bauman 
3. egalitarianism 
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نهای سهاختاری رر آمهو ش و کهار،      است  بهه بیهان ریگهر مدرنیتهه با تهابی بها رگرگهونی       
نههای  منیسههتی،  نههای خههانوارگی و ایتمههاعی و گسههترش اندیشههه ا ههوایش تههوان رر  مینههه

سهها ی آن  رختههران و  نههان را بههه بهها نگری رر نویههت و روابهه  سههنتی خههور و رگرگههون
نهای  نهدگی و یههان      مینهه   ةواراشته است  رر نتیجه آنان خواستار حلهو  برابهر رر نمه   

ایتماعی، ا  یملهه  ا شهاری بهر گهوینش  هرری، آ اری رر تعهامش  ایتمهاعی، حلهو          
؛ 2000، 2؛ اسهما  2003، 1آن نسهتند )تهیچمد  برابر، برابری رر وظایف ینسیتی و ماننهد  

 (  1116، 3؛ نا 1111، 1و فندن 3کان
رنبا  تعلیب مناعت  رری و  برخش  گرایش خور یرو علشنی که رر آن سودت صر اً به

برراری ی  طر ه است، رر سن  برابرنگر، سودت به نیا مندی نر رو طهر  بهه رابجهه و     بهرت
برابهر اهعهان رارر  رر وایهع سهودت معتلهد اسهت کهه ا روا         خهدما    ةالواز طهر ید بهه ارائه   

طهور یکسهان و برابهر بهه یکهدیگر       ای است که تنها رر صهورتی کهه نهر رو طهر  بهه      مبارله
کهه یکهی ا     وستد است و ننگامیا روا  نوعی رار بنابرایدخدما  ارائه رنند، ماید است  

محلق نخواند شد، اید سهتا  را   طر ید احساس کند با ا روا  نیا نا و اندا ش رر  ندگی
ای کن  کهه بیشهتر رننهدت نسهت  تها گیرنهدت؟        کند که چرا باید خور را اسیر رابجه مجرح می

آ ریدِ  یشهامدرن   نای رمانتی  و تخیل (  رر اید سن ، گرایش213:1311)سیار و نمکاران،
ر حا  روابه    شانی و رناکررن آر ونای  رری به من و مانند ا  خورگهشتگی، ایثار، یان

  ناشویی و  یشر ت ریگر اعاای خانوارت معنایی ندارر 
مد خوانان ا روا  متعار  یامعه کهه  »گوید:  سکینه رانشجوی رکتری تربیت بدنی می

راری، شونرراری، بچه راری، شسهت و شهو، آشهپوی و     میهرت      توش  ل  ا   ن تویع خانه
 ةبهه انهدا    تها  ن نه  رییلهاً    یهد تلسهی  بشهه   اید وظایف بید  ن و مرر بانیست   چون معتلدز 

با ا روا  به  یشر ت ایتماعی، کاری، تحصیلی و ررآمدی برسه  به ن هرز ا روا    نمسرش
نای یامعه مثل به بررگی و اسار  ر تنه  اما مد رو ی کهه بخهواز ا روا     برای خیلی ا   ن

 «  ری و بورگی برس  مثل نمسرز و  ا به  ای اون به سرو رنبا  این  که رییلاًکن  
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راستش مد خیلی روسهت  »گوید:  یا رانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانی  میؤر
نیا  بهه   اینجا رییلاًکن   رارز ا روا  کن ، بعای یانا توی بعو مسائل  ندگی  احساس می

نهها و  ا روا  اسههتاارت ا   تانسههیلبههرای نمهید بههه ن ههرز   کمه  و نمرانههی یهه  مههرر رارز  
اگرچه میدون  با ا روا  طر  ملابل ن  یکسهری وظهایف کهه تها      ی نر رو طر ه نا توانایی

چهون   رر مجمهوت چیهوی رو ا  رسهت نمیهدز    بحا  نداشت  رو به کارناز اضا ه میکنهه، امها   
 شارنایی ) شهار تحصهیل، کهار، مسهائل مختلهف خهانوارگی و    ( کهه افن تهوی  نهدگی          

 «  بهتر و  ورتر حل میشه  مجبورز تنها تحملش کن  با کم  طر  ملابل 
ت  ندگی  سامدرن بهر  الی توان گات که سی  ا  میرر خصو  سن  سی : 1الگرایش سیّ

ا ِ  سهت مهدرن، رر تعههدا   ایهدار و     عللِ سهی  که  گهار بورت تا یاییتأثیررواب  انسانی نیو 
بینهد    کند و رر تعهد بارواز، وابستگی عایوکنندت را می ا روا  نوعی ظل  و ست  کشف می

کند و نیچ نیها ی بهه    اید علل، حق  یوندنا و تعهدنا، خوات  مانی و خوات مکانی را نای می
نیهو رر آن،  « عشهق »(  ا  سهوی ریگهر   10-13: 1311)باومد، یوندنا و تعهدنا متصور نیست 

 (  23شامل رویدارنایی سجحی، کوتات و سرشار ا  آگانی  یشید ا  شکنندگی است )نمان:
ا روا   مانی بهرای مهد ار ش رارت کهه    »گوید:  وی رکتری علوز تربیتی میشیما رانشج

ای رو شهب رر کنهار    خاطر نیئهت علمهی بهورن   له  ناتهه      مد به رست و  ای مد رو نبندت 
  به ن رز ضرورتی ندارت  ن و شونر نمیشه کنار ن  و با ن  نمانن  تون  باش  ز می خانوار
رر کهار یکدیگهه رخالهت نداشهته باشهد و مهانع       و مرر  رر وایع ا روایی خوبه که  ن باشد 

تعهد رارن و  هیرش مسئولیت توی ا روا  ویتی که باعهث میشهه  ن    آ اری نمدیگه نشد 
  «  ا  کار،  یشر ت، عشیه، تاریح، استلش ، ییا ه و  ندگیش بیا ته علشنی نیست

ت و بهه میهل و   ا  بهه ا روا ،  یونهدنا بهه محهو ررخواسهت بریهرار شهد       رر گرایش سهی  
تهرید صهور     نا، کامل گونه گرایش رر اید باومدشوند  به تعبیر  تشخی  سودت گسسته می

طور کامل برآوررت نساخته، آن را  اگر اید کاف رضایت شما را به»آ اری، یعنی   تجس  یا ته
تعههد بهه بسهیاری ا  مسهائل )راشهتد        ةشهور و وعهد   ( ریدت مهی 16:1311)باومد، «  س رنید

 معنی است  خانگی و  یرت(  وچ و بی ند، تربیت آن، تمکید خا  و عاز، ن  ر 
ا  ن ر چون  ا  ا روا  میترس نمیشه »گوید:  بهنا  رانشجوی کارشناسی ارشد تاری  می

احساسی و منجلی حاضر نیست  بیشتر اویا  و سهاعا  رو انه  رو صهر  نمسهر و یها بچهه       
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مهد رو ی کهه ا روا    ن ریگهه معنهایی نهدارت     راشتد عمیق ن  کهه اف  بکن   عشق و روست
 هیرز، چون یبل ا  نر چیو رنبا  ا روایهی نسهت  کهه تمهامی      بکن  خیلی ا  شرای  رو نمی

رر مهورر بچهه نه     کارنای افن  رو بتون  ارامه بدز و نمید انهدا ت آ اری رو راشهته باشه      
، ضهمد  یتهون  راشهته باشه    بینانه بیشتر ا  یه  بچهه نم   تعهدی نخوان  رار و رر حالت خوش

 «اینکه کارنای خانه راری رو ن  انجاز نمیدز 
ا  نهایی متناسهب بها مویعیهت  نهدگی سهی        طور کلی ایهد گهروت ا هرار رارای گهرایش     به

کنند و بر اسهاس   ی ی  کاف تللی می نا رواب  عاشلانه خور را به مثابه  سامدرن نستند، آن
 نگرند   یان به آن میسور و    نمان منجق ایتصاری و محاسبه

برخهی الگونهای     اید نوت گرایش به ا روا ، ارامهه  :نوازی گرایش ضد ازدواج/ تک
که اید  نوا ی( رر  رب است، اما ا  آنجایی خانگی یا  ندگی مجرری )ت  رواب  مانند ن 
شهوند، بهه شهکلی     ما تهابو تللهی مهی     نا رر با ت  رننگی و رینی رایج رر یامعه نوت گرایش

نا، ویهور   شوند  البته ف ز به هکر است که علت رشد اید گرایش انی رر یامعه انجاز می نه
، 1اطمینانی نسبت به روابه   ایهدار رر  نهدگی  ناشهویی بهورت اسهت )اسهتانلی        با تاری ا  بی

به ا روا  مویهب    رسد اید سن  گرایش (  رر نهایت به ن ر می2006، 3، مار  مد2رورس
نای  یر سنتی و  یر رسمی  ندگی مشتر  نمانند کشهورنای   ایشگیری و روا  آر شکل

 (  2001، 1و یوررانو 6، لون  مور3؛ مننین 1111، 1 ربی رر یامعه خواند شد )بامپس
ا روا  کهررن یه    بهه ن هرز   » گویهد:  نگار رانشهجوی کارشناسهی  بهان انگلیسهی مهی     

چهرا  ت  نهدگی کهرر،   ویتی توی  ندگی مجرری میشه راحه برای رختر   حمایته، مخصوصاً
نهایی بکنهی کهه آخهرش ولهت       الکی ویت، عمر، ثرو  و آ اری کهه راری رو خهر  بچهه   

نهای   خوشبختی یعنی رنیا رو بگرری،  ولدار باشی، توی بهترید رانشهگات  به ن ر مد میکند؟
نها و   نهای مهد رو ، تاهریح    نای یور وایور، لباس یهان ارامه تحصیل بدی، آر وی کشس

  «ی و  یرت به رلت نموندت باشه، چیوی که با ا روا  به رست نمیارسارنای آنچنان
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معنها   ا روا  توی شرای  امرو ت خیلی بهی »گوید:  شناسی می مریان رانشجوی رکتری  یست
کهس حاضهر نیسهت خهورش رو  یهر بهار تعههد و مسهئولیت و          نیچشدت  توی اید رورت و  مونه 

  سهوای اینکهه اگهر من هور ا  ا روا  راشهتد       شارنای مختلف ناشی ا   ندگی مشهتر  بنهدا ت  
  نهای مختلاهی بهرای تهأمید عهاطای ویهور رارت       افن روشرابجه عاطای و احساسهی نسهت کهه    

 «تونی روست رختر و  سرنای  یاری راشته باشی که نمیوارن احساس تنهایی کنی  می
 

 ها چارچوب مفهومی منتج از یافته

ری رایج برای توصهیف شهرای  امهرو ی یوامهع     ا  یکی ا  اصجشحا  کاربرمدرنیته سی 
  شهور  رر  اصهله   است که برخش  مدرنیته یامد که سابق بر آن بورت اسهت، تعریهف مهی   

نای مربهو  بهه  نهدگی     ای ا  تغییر رر  عالیت  سابله بی  بید مدرنیته یامد و مایع، مجموعه
شهوند کهه نرگهو     رو مهی  بهه  نهایی رو   رری ایجار شدت که به مویهب آن ا هرار بها چهالش    

رنای ایتمهاعی ریگهر تهوان ثابهت     عنهوان مثها  سهاختا    انهد  بهه   تر با آن موایهه نبهورت    یش
مد   ندگی را ندارند و ا رار مجبهور  نای بلند ای  عالیت انسانی و طرحن راشتد یالب نگه
شهان نسهتند  یعنهی ا هرار مجبورنهد       رارن  نهدگی  یا تد مسیرنای ریگری برای سها مان به 

نای کوتات مد  و ناتماز را بهه نمهدیگر تابیهدت و روی نه  یهرار رننهد        رودتی  سری  
 ( 1-11: 1311)باومد،

عصهر حاضهر، نیا منهد ا هراری        شهدت  نهای مناه    نای  نهدگی و  عالیهت   اید سب 
تغییر تاکتی  با نمان اطشعها    ة هیر است که خورشان را تجبیق رنند و آمار انعجا 
مههداوز رر تمههامی 1، رر عصههر حاضههر با اندیشههیگیههدنور باشههند  بههه تعبیهه مههد   کوتههات
عملکررنهای ایتمهاعی رر  رتهو اطشعها  یدیهد      »ا تهد و   نای  ندگی اتاا  می عرصه

شهوند و بهدید ترتیهب     نمان عملکررنها،  یوسهته آ مهون و اصهشح مهی       ةرریا تی رربار
عبار  ریگر  به(  31:1112)گیدنو، « یابد شان تغییر می شدن نا رر حید ساخته مانیت آن
رر یه  یلمهروی یههانی بها یکهدیگر      « یامعه»و « خور»که رر عصر حاضر،  ا  آنجایی
و ریالکتیکی گستررت بید سجوح خرر و کشن اتاا  ( 31:1311)گیدنو،  اند ارتبا  یا ته
، ریالکتی  بید 2شدن یهانی بنابرایدنر چیوی رر معرض با اندیشی است   ا تارت است،
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گهری   با تهابش »رنهد و   برتر شهکل مهی    یهانی را تحت شرای  مدرنیتهامر محلی و امر 
ایهد بهدان معناسهت کهه رر روران     (  33)نمهان:  «یابهد  نیو بس  می« خور»مدرنیته تا مغو 

مکهان  »ا  ، ا رار 1نای نوید اطشعاتی و ارتباطی تکنولودیمدرنیته متأخر، متأثر ا  رشد 
اید نای نوید به تعامل بپررا ند   به شیوتانند تو و می« کَندت شدت« »نای محلی و مویعیت

راحتی  ارت  شور،  یوندنای شخصی به مویب می« یدایی  مان و مکان»و  ا  یاکندگی
 نهای  یهر شخصهی روبهارت با گررانهد      شوند و بتوان رواب  صمیمیت را به یلمرو تماس

 (  111:1312)گیدنو، 
شهدت موایهه نسهتی   ایهد     «  رایی مینهرانش  » ةرر یهان مدرن ما با  دیدا  طر  ریگر 

نهای  یربنهایی را ا     گیری  مانی ههه مکهانی، ا هرار ار ش    بدان معناست که رر یریان  اصله
شهدن،   و یههانی  2متأخر  ةرر مدرنیت بنابراید ( 11:1311)گیدنو،  گیرند یوامع ریگر الهاز می

یربههومی یههرار نهها و ننجارنههایی   شههدت و مههررز نمههوارت رر معههرض ار ش  سههنت تاههعیف
 یابههد  گهرایش بهه ا روا  نیهو تغییههر کیاهی مهی     رسهد رر ایههد روران   گیرنهد  بهه ن ههر مهی    مهی 

سهو بها ایهد امهر نتهایج تحلیهق حاضهر نیهو متیهد آن بهور کهه             (  نه  213-211:1310)تا لر، 
که ا  ی  سو گرونی ا  رختهران متهأثر ا  گاتمهان  یشهامدرن و باورنهای سهنتی و        ررحالی

نهای ریگهری      بورند، گروتشدت به ا روا نای سلسله مراتبی و محا  ایشمهنبی رارای گر
مدرن )خور یروی عاطای، برابرنگهری( و  سهامدرن     موررمجالعه نیو رارای گرایش  ةا  نمون

 ا ( به ا روا  بورند  )خور یروی علشنی، ضد گرایش و گرایش سی 
عصر سیا ِ مدرنیته و رر توان گات رر  رست آمدت می هنای  سامدرن ب رر خصو  سن 

عبار  ریگر ا هرار بهه    امان ما، رواب  ن  خوب و ن  بد نستند  به بی 3«بخشیِ  رریت»یهان 
ویهژت مهرتب     و بهه « مرتب  بهورن »ولی رر عید حا  بیمنا  ا  « ایجار رابجه»شد  محتا  به 

سهاس نمهان   بهر ا   رر گهرایش سهیا ، روابه  عاشهلانه    عنوان مثا   بهنستند  « نمیشگی»بورن 
شهکل    liquid loveا  یا به تعبیر باومد، عشق سی   ةو  دید  مکان« ا  یا ه کندگیِ »مکانیس ِ 

شهدن   یدایی و کندت  ةرواز بورت و ا رار نموارت آمار یعنی اساساً رواب  عاشلانه ک گیرر   می
عشهلی  نهای   اند، رر عید حا  آنان رویی گشارت به امکان ا  عشلی نستند که ررگیرش شدت

  ( 11:1311)باومد،  رر آیندت نیو رارند
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2. late modernity 

3. individualization 
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ترسهد ا روا  بهار    سهودت مهی   ا  سوی ریگر رر سن  ضهد ا روا  نیهو ا  آنجهایی کهه    
رنهد    نای او را ا  بید ببرر، تد به ا روا  نمهی  سنگینی بر روش او تحمیل نماید و آ اری

و   ان خانوارت را تر  گاتهانتلالی  ندگی )رورانی که یوان  ةمرحل تا لرا  اید رو به تعبیر 
کنند(، به صور  یکی ا  مراحل اصهلی   کنند و رر نتیجه ریرتر ا روا  می تنها  ندگی می

(  نمچنید رر سهن  خهور یروی علشنهی    213-211: 1310آید )تا لر،   ندگی ا رار رر می
سهن ،   شهور  امها رر ایهد    رر ن هر گر تهه مهی   « خهور »  ةعنوان ابواری برای توسع رابجه بهنیو 

گهررر کهه انهدا   هرری ماننهد رشهد        عنهوان نهد  رنبها  مهی     ا روا   ل  تا ننگامی به
 رریت، استلش ، آ اری، ر ات  رری و  یرت برای مد   مانی بلندمهد  تحلهق یابهد، رر    

 یونهدنای    العهارت  خهار   1بنهابراید نا ایهداری    گررر  یر اید صور  ا روا  نیو منحل می
حاصل ا  اید نا ایداری و امیا  متاار ناشی ا  اید احسهاسِ مبنهی   انسانی، احساس ناامنی 

نهای یدیهد روابه      نها ا  ویژگهی   راشهتد آن  بر تحکی   یوندنا و رر عید حا  سست نگه
 (  13:1311)باومد،  عصر حاضر است

نههای علشنههی و   تههوان رشههد  نههدگی مههدرن بهها ویژگههی     عوامههل ایههد تغییههر را مههی   
گرایههی رانسههت   نههای ارتبههاطی و رشههد مصههر  تکنولههودی اش، شهرنشههینی و حسههابگرایانه

نها و   نا نیست  بلکه به معنای استاارت ا  آن گرایی عصر مدرن به معنای انباشت کاف مصر »
« نا بها  شهور   نا  س ا  استاارت است، تا یا برای ریگر کافنا و استاارت ا  آن رور ریختد آن

ی مهدرن طر هدار سهبکی و سهرعت و نیهو      اید بدان معناست که  نهدگی مصهر   (  11)نمان:
تا گی و تنوت است  ا  اید رو میوان گررش و یایگوینی کافنها، شهاخ  میهوان مو لیهت     

گرا اسهت و روابه  انسهانی  هارغ ا  نرگونهه امهر ریگهری،         رر  ندگی انسانِ مدرنِ مصر 
 تغییر هیر، مویت و یابل وادگونی است 

 
 

                                                                                                                                        
1. frailty 
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 ـ پژوهشی فصلنامه علمی 

سنخ بندی گرایش به 
 ازدواج در ...

 بین دانشجویان دختر ازدواج در های گرایش به های سنخ شاخص .2جدول 
 

 اصل حاکم بر رابطه گفتمان محور سنخ

  یشامدرن محور یامعه گرایش محا  شدت
احساس مخاطرت ناشی ا  طرر ایتماعی، احتراز و 

 تبعیت ا  سنت و مهنب

  هیرش و تبعیت ا  ن از  درسافری، احتراز به سنت  یشامدرن مررمحور مراتبی گرایش سلسله

 مدرن محور رابجه ور یروی عاطایگرایش خ
نای بیرونی،  تویهی به الواز تغییر شکل صمیمیت، بی

 گرایی محوریت عشق و عشیه، تبعیت ا  اصل له 

گرایش خور یروی 

 علشنی
  سامدرن خور محور

علشنیت عملی و کنش علشنی ناظر بر وسیله ه ند ، 

  ررگرایی

  سامدرن خورمحور ا گرایش سی 
سامدرن، علشنیت هاتی و کنش علشنی عشق سیا   

 ناظر بر وسیله ه ند 

  سامدرن خورمحور گرایش ضد ا روا 
سیالیت، شکنندگی، عدز تعهد، تکثرگرایی، علشنیت 

 ا  مدرنسی 

 مدرن خورمحور گرایش برابرنگر
با اندیشی رر نگرش نلش ینسیتی، علشنیت عملی و 

 کنش علشنی ناظر بر وسیله ه ند 

 

 گیری نتیجه بحث و

گر تد روند تحهوف    الگوی سنتی خانوارت و ا روا  رر ایران رر ابتدای یرن بیست  با شتاب
ایتصاری و ایتمهاعی رر کشهور، بهه تهدریج رو بهه تغییهر نههارت اسهت )حسهینی و گراونهد،           

نای حاصل ا  تحلیق حاضر نیو نشان رار که گهرایش رختهران بهه ا روا      (  یا ته102:1312
گیرر که اید امر نشان رنندت آن است که امهرو ت رختهران رر      گوناگونی یرار میرر اشکا

نها و انهدا  متاهاوتی نسهتند و رر نهر یه  ا  ایهد         نها، انگیهوت   امر ا روا  رارای خاستگات
رختر رارای گاتمان و باور خاصی بهورت و ا روا  را بها نهد ی خها  رنبها         ةنا، سود   سن 
گرایش به ا روا  نیهو تغییهر کیاهی    ن نتیجه گر ت که رر اید روران توا می بنابراید کند  می

و انتلها    1رور کهه برخهی صهحبت ا  انتلها  خهانوارت      یا ته است  اید امر تا یهایی  هیش مهی   
ترید ویژگی ا روا  رر عصهر حاضهر ایهد اسهت      به میان آوررت و معتلدند مشخ  2ا روا 

                                                                                                                                        
1. family transition 

2. marriage transition 
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 ـ پژوهشی فصلنامه علمی 

 دورة نهم
 1شمارة 

 1315بهار 

نهای مختلاهی    انت هارا  متاهاوتی رارنهد، رات   شهان بها یکهدیگر     برای ا راری که ا  رابجه»که 
 (  213-211: 1310)تا لر، « ویور رارر

که ا  ی  سو گرونی ا  رختران متأثر باورنهای سهنتی و    نای مهکور، ررحالی بر اساس یا ته
نهای ریگهری ا     شدت بهه ا روا  نسهتند، گهروت    مراتبی و محا  نای سلسله مهنبی رارای گرایش

مههدرن )خههور یروی عههاطای، برابرنگههری( و  سههامدرن   نیههو رارای گههرایشمههورر مجالعههه   ةنمونهه
تهوان   ا ( به ا روا  نستند  رر اید خصهو  مهی  )خور یروی علشنی، ضد گرایش و گرایش سی 

تغییر  رننگی نموارت ی   رآیند رارای حرکت است که گات حرکت آن تنهد  گات ا  آنجا که 
(  21:1316ی ریگهر نسهبی و نامتسهاوی اسهت )تها لر،      ( و ا  سهو 233:1311 ور،  و گات کند )ر یع

مورر مجالعه نیو رریا  مختلای ا  شرای   یشامدرن، مدرن و حتهی  سهامدرن رر     ةرر یامع س 
مراتبهی،   شهدت و سلسهله   نهای محها    رر سهن  عنوان مثها    گرایش به ا روا  بویور آمدت است  به

ی ا  ن از سهنتی،  هرر را بهه  ههیرش ا روا      نای ایتماعی ناش نای  یشامدرن و الواز ویور ار ش
نمورن ایتدار ن هاز  درسهافر رر آنهان،  ههیرش      کند و یا با اللای وابستگی  نان و ررونی ملوز می

 رنند  نا هیر معر ی نمورت و  نان را به  هیرش آن سو  می ا روا  را امری ایتناب
ارنای نگرشی و ر تاری مهدرن،  ایستاید رر حالیست که گرونی ریگر ا  رختران، متأثر ا  

رارای گرایش و رویکرر برابرگرایانه به ا روا  بورت و خوانان منا عی برابر بها یهنس مخهالف    
رر آن نستند  با  ن  متأثر ا  اید گاتمان، گرونی ریگر به رنبا  انتاهات عهاطای )برخهورراری    

ابِ مهدرن نسهتند  رر   روابه  عاشهلانه نه     ا  مصاحبت، رواب  ینسی، گرمی و محبت( و تجربه
رر خهدمت منها ع  هرری و    « ابهواری »نای  سامدرن نیو برخهی رختهران، ا روا  را صهر اً     سن 
نا و امیا   هرری   رر صور  تحلق خواسترانند )خور یروعلشنی( و  خور می«  رریت»  ةتوسع

د حها   ولهی رر عهی  « ایجهار رابجهه  »بدان  ایبند خوانند ماند  رر ملابل گرونی ریگر محتا  بهه  
ا  نمهید  نسهتند   « نمیشهگی »ارتبها    ةنای ناشی ا  آن و به ویژ بیمنا  ا  تعهدنا و مسئولیت

گرایش به ا روایی با رواب  عاشلانه ک  رواز و سجحی راشته که رر آن نهر   رو رر اید گروت
انهد  رر نهایهت    شدن ا  عشلی نستند که ررگیرش شدت یدایی و کندت  ةرو طر  نموارت آمار

ترسد ا روا  بار سهنگینی بهر روش او تحمیهل     سودت می   ضد ا روا  نیو ا  آنجایی کهرر سن
   رند  نای او را ا  بید ببرر، تد به ا روا  نمی نماید و آ اری
توان گات، اگر چه ننو  ا لب رختران مورر مجالعه )شش سهن    کلی می طور بنابراید به
واز  رننگی، وابستگی بهه یهنس مخهالف،    رست آمدت(، به رفیل مختلف )ال ها  نات سن  ب
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 ـ پژوهشی فصلنامه علمی 

سنخ بندی گرایش به 
 ازدواج در ...

نها یه      ررگرایی، انتاات عاطای و   ( تصمی  رارند رو ی ا روا  کننهد و ا روا  نهور آن  
  ةشهور کهه ریگهر ا روا  رر حصهار ناله      نهار منسوخ نیست، اما ا  سوی ریگهر مشهاندت مهی   

حلیلها  متعهدر   ا ، خور یرو علشنی و ضد ا روا (  رر نمید راستا تیدسی نیست )سن  سی 
 رایهی ا  نههار ا روا ، یریهانی رو بهه گسهترش رر بهید        ریگری نیو نشان رارند کهه تلهدس  

؛  هوروری و  1116؛ مالهوترا و تسهیو،  1113، 3و بو  2آماتو ؛1113، 1)ناتایلدیوانان است 
 1؛ بهاس 1:1312؛ رلخموش، 2002و ریگران،  1؛ نیگینو1116، 6و شید 3؛ چو1111، 1تراولتر
 (  2001و ریون،  10؛ ریون1110؛ نا ستد، 1111، 1؛ تین  ه تومی1110ران، و نمکا
طور کلی نتایج تحلیلا  مختلف رر ایران نیو گویهای آن اسهت کهه گرچهه برخهی ا        به
نای نهار ا روا  رر روران مدرنیواسیون متحو  گرریدت؛ اما برخی ریگهر ا  ابعهار و    ویژگی
اید ریابل انکار برخوررار است  رر اید خصهو  شه  نای ا روا  ننو  ا  تداومی  ی مشخصه

نها نمچهون    ایتصاری بها تغییهر برخهی ا  ویژگهی      ةچه توسعبتوان گات که رر کشور ما اگر
شدن مشا ل، ا وایش سجوح تحصیلی، کهانش بهاروری، تغییهر نگهرش نسهبت بهه        تخصصی

ی و ایتماعیِ بهه  نای  رننگ نلش  نان و  یرت نمرات بورت است، اما تداوز بسیاری ا  ویژگی
( و 1313)ماننههد تههداوز ا روا  خویشههاوندی )عباسههی شههوا ی و ترابههی، « سههنتی»اصههجشح 

؛ یبرائیلهی  1311نای انتخاب نمسر چون و اراری )حیهدری و نمکهاران،    محوریت مش 
( متید آن است که  رآیند مدرنیواسیون و تحو   رننگی، احتمهالی  1312 ارت و نمکاران، 

ایتمهاعی    ةبینی باید براساس  مین مختلف نامتساوی است  ا  اید رو نر  یشنای  و رر حو ت
؛ عباسهی  11:2000، 11و  رننگی یامعه و گروت مورر بررسی انجاز گیرر )اینگلهار  و بیکر

 ( 1310؛ آ ار ارمکی، 1311؛ آ ار ارمکی و نمکاران، 2001، 12شوا ی و م  رونالد
                                                                                                                                        
1. Hatfield 

2. Amato 

3. Boot 

4. Travelter 

5. Choe 

6. Shin 

7. Higgins 

8. Buss 

9. Ting-Toomey 

10. Dion 

11. Baker 

12. McDonald 
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 ـ پژوهشی فصلنامه علمی 

 دورة نهم
 1شمارة 

 1315بهار 

 منابع
بررسی تحوف  ایتماعی و  رننگی رر طو  (  1311) خوایی، طانرتنا  و آ ار ارمکی، محمدتلی،  ند، مه
، علهوز ایتمهاعی   ةنام  کید بر ملایسه مراس ، آراب و کارکررنای حمایتیأسه نسل خانوارت تهرانی: با ت

16 ،21-3   

   33-10، 1، شناسی ایران انجمد یامعه ةنام  (  شکا  بید نسلی رر ایران1310آ ار ارمکی، محمدتلی )

 ةنام  نای سنتی و مدرن رر سجوح خرر و کشن تحلیل ار ش(  1316امیر )، آ ار ارمکی، محمدتلی و ملکی

  11-122، 30، علوز ایتماعی

، یلهد  (مهری  وتهر   :تری )م ، یلد روز تحو   رننگی رر یامعه  یشر ته صنعتی(  1312اینگلهار ، رونالد )

 روز، تهران: کویر 

تههران:   ( عر هان ثهابتی   : ی   )متهر عشق سیا : رر باب نا ایداری  یونهدنای انسهانی  (  1311باومد،  یگموند )

 انتشارا  یلنوس 

 تهران: نشر سیمرغ  ( اهلل کامرانی حشمت)متری :  ( چا  سوز) شو  آیندت(  1316تا لر، آلوید )

 : نشر عل   تهران ( شهیندخت خوار می(  )متری : چا  چهاررن ) مو  سوز(  1310تا لر، آلوید )

نهای سهد ا روا  و تاهاو      نای  رننگی رر ترییح نلش ار ش(  1313) ، مهدییبرائیلی، ناش  و طانری

  121-121، 10، شناسان ایرانی شناسی تحولی: روان روان  سنی  ویید

نههای  رننگههی ا روا  و  (  نلههش ار ش1312) حیههدری، محمههورمحمههدی و  یبرائیلههی، ناشهه ، علههی،  ارت

  311-311، 36، شناسان ایرانی شناسی تحولی: روان روان  نسلی رر انتخاب نمسرنای  تااو 

 ن رر توسهعه و    علهل ا هوایش سهد ا روا  رختهران    (  1310) ،  شمرضها  ور گتهابی، کهرز و  اهاری    حبیب

   1-31(، 1) 1، سیاست

ه ا روا  رختهران رر  نا نسبت به  نای یومی رر ر تار ا روا   نان و نگرش آن (  تااو 1311حسینی، حات  )

   1-21 ،1، شناسی ایران انجمد یمعیت ةنام  شهرستان ارومیه

(  سنجش عوامل متثر بر شکا  ر تار و نگرش  نهان بهه سهد مناسهب     1312) ، مری حسینی، حات  و گراوند

  101-111، (1) 11،  ن رر توسعه و سیاست  ا روا  رر شهر کوندشت

 ، محمهدعلی؛ محمهد ور تهمهتد، رضهاعلی و محمهوری، یهرمهان      ؛ یعاهری، نهدایت؛ ا اهلی   حیدری، یبار

 ههژونش   (  معیارنههای ا روا  ا  ریههدگات رانشههجویان مجههرر رانشههگات علههوز  وشههکی ما نههدران1311)

  33-60(، 11و  10) 3،  رستاری
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سنخ بندی گرایش به 
 ازدواج در ...

؛ سهب   نهدگی و نویهت ایتمهاعی     ةرابجه  ة(  مجالع1313) ، صغرینوری، بیژن،  رنیان، لیش و نمت خوایه
   61-11، (1) 1، تحلیلا   رننگی ایران  لعه مورری یوانان شهر بندرعباسمجا

یههانی شهدن  رننگهی و نویهت       (  بررسی رابجه1311سعار )خجسته، کریمی، ماندانا و  ؛نوری، بیژن خوایه
   نای یومی لُر شهر نورآبار ممسنی و عرب شهر کنگهان و توابهع(   مهنبی رر ایران )مجالعه مورری گروت

  1-12(، 1) 1، لا   رننگی ایرانتحلی

(، 2) 3،  ژونهی  خهانوارت   نای ا روا  رر یوانهان ایرانهی    (  سلسله مراتب ار ش1311رلخموش، محمدتلی )
230-201   

شناسهی   روان  نای ی   یمهایش ملهی   (  با خورر یوانان ایرانی به ا روا : یا ته1312رلخموش، محمدتلی )
  331-330، 36، شناسان ایرانی تحولی: روان

عوامهل    ةنا و گستر (  شناسایی محتوا و ساختار ار ش1311) ، مهرنا رلخموش، محمدتلی و احمدی مبارکه
 نا رر ن از اراری کشور )طرح ملی(  سا مان امور اراری و استخدامی کشور   بسته با ار ش ن 

تههران:   ( حمهد کهارران  علهی م  )چها  ششه (  )متهری :    شناسهی  (  یواعد روش یامعه1313رورکی ، امیل )
  رانشگات تهران

(  ریدگات ایشار مختلهف شههر  انهدان رربهارت     1311) ، مال رخشانی ر ایی، عبدالواحد و ؛رخشانی،  اطمه
 ا روا  و تن ی  خانوارت، رانشگات علوز  وشکی و خدما  بهداشتی ه ررمانی یووید  

 ن: شرکت سهامی انتشار  تهرا ( چا  سوز) (  توسعه و تاار1311 ور،  رامر  ) ر یع

 تهران: انتشارا  ما یار  ( چا  سوز) (  توسعه و نابرابری1316دیوار )م اندی، مح

نا رر حو ت خهانوارت: بررسهی    (  نوسا ی و  رآیند تحو  ار ش1312) ، عمردیوار و خارنژارم اندی، مح
   61-11 (،1) 11، شناسی ایران یامعه  نای خانوارگی رر شهر بوکان ای رگرگونی ار ش نمونه

چها   )(  تغییرا  ایتماعی و توسعه امرو  رر ن ریا  نوسا ی، وابستگی و ن هاز یههانی   1316سو، آلوید )
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Abstract  

The purpose of this research is the typology of tendency to marry 
among girls. The research, using qualitative methods, data-driven 
approach to theorizing (grounded theory) and semi-structured 
interview technique was interactive. The study population was female 
students of Shiraz University. Using purposeful and theoretical 
sampling, with 53 single students were interviewed. The results 
showed that in the study population, there are seven types of 
tendencies to marriage, including embedded tendency, hierarchical 
tendency, intellectual autonomy tendency, emotional autonomy 
tendency, egalitarian tendency, liquid tendency and anti-marriage 
tendency. Accordingly, two types of embedded tendency and 
hierarchical tendency surrounded by pre-modern discourse, and have 
features such as accepting the authority of patriarchal subordination of 
women and the acceptance of cultural and religious obligation to 
marriage. Also, emotional autonomy tendency and egalitarian 
tendency are influenced by modern discourse, with features such as 
central relationship, axial love and hedonism. Eventually, intellectual 
autonomy tendency, liquid tendency and anti-marriage tendency are 
influenced by postmodern discourse, with features such as 
individualism, liquid rationality, fragile, freedom and pluralism are 
non-alignment. 

Keywords: Attitude to Marriage, Liquid Modernity, Reflection, 

Liquid Rationality, Girls. 
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