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مراکـز   تأسـیس اصفهان، تبریز، مشهد، اهـواز و شـیراز بـه     شهر کالنبه بررسی نگرش جوانان پنج وهش پژاین 

نفر از  1837که است توصیفی  ،روش پژوهش. پردازد یم1391در سال  مؤسساتهمسرگزینی و نحوه اداره این 

یک میلیـون   یک جامعه از ،شده و تجرد می باشد یادکه ویژگی مشترك آنها زندگی در کالن شهر هاي جوانان 

نفري بر اساس جدول نمونه گیري مورگـان و کرجسـی   هشتصد و بیست و هفت هزار و پانصد و سی و شش 

انتخـاب و بـه پرسشـنامه     شـهرها  کـالن از مرکز و چهار جهت جغرافیایی این  اي چندمرحلهاي خوشه صورت به

ی آن از طریـق آلفـاي   صصان رسیده و پایـای ید متخیتاو صوري آن به  یی محتوارواکه  یسؤال 55محقق ساخته 

درصد جوانان نگرش مثبتـی   بیش از پنجاه  نتایج پژوهش نشان داد. اسخ دادندبود، پ شده محاسبه% 93نباخ وکر

جوانان پسر نگرش مثبت .باشد تر از سایر شهرها مینگرش جوانان شهر تبریز مثبت .این مراکز دارند تأسیسبه 

معتقدنـد دولـت موظـف اسـت مراکـز       جوانـان  نیمـی از بـیش از  . سـرگزینی داشـتند  مراکز هم تأسیستري به 

تواننـد در   همسریابی مـی  مؤسساتجوانان معتقدند  بیشتر. کند تأسیسهمسرگزینی را جهت تسهیل امر ازدواج 

مشـکل افـرادي کـه سـن      همچنـین، بـر ایـن باورنـد    . یافتن همسر مناسب کمک کنند و راهنماي خوبی باشند

جوانـان نگـرش مثبتـی بـه      هرچند. شود میهمسرگزینی برطرف  مؤسساتان باال رفته از طریق ایجاد ازدواجش

حاضـرند جهـت انتخـاب همسـر از طریـق       آنهـا  نیمی ازاما در عمل کمتر از  ،مراکز همسرگزینی دارند تأسیس

 معتقدند بهتر تأسیسدر مورد نحوه اداره این مراکز در صورت بیشتر جوانان . همسرگزینی اقدام کنند مؤسسات
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همچنین بیشتر پاسخگویان معتقدند بهتـر اسـت ایـن مؤسسـات توسـط      . است اداره این مؤسسات دولتی باشد

   .شناسان اداره شوند روان

بـه شـرط   با توجه به مثبت بودن نگرش بیشتر جوانان به نظر می رسـد تاسـیس چنـین مراکـزي      ،به طور کلی 

پیشنهاد می گردد با توجه بـه مثبـت بـودن     .ل عمومی جوانان رو به رو شودنظارت کامل دولت می تواند با اقبا

سـان و مشـاوران تاییـد    ادولت با استفاده از روان شن ،به دولتی بودن مراکز همسر گزینی نگرش جوانان و تمایل

   .اقدام به تاسیس این مراکز نمایدصالحیت شده 

  

 وانانجو مراکز همسرگزینی، نگرش، ازدواج :گان کلیديواژ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



3 

 

 مقدمه

افراد متاهل از ). 3:2003،و دماریس 2و لی 1لمب( ازدواج نقش مهمی در سالمت عمومی زوجین ایفا می کند 

و  2002، 4ایلمونن- و پائونونن 3الکسو(فوائد حمایت هاي اجتماعی و اقتصادي حاصل از ازدواج لذت می برند 

و با کنترل عوامل متعدد، بسیار  )1991، 6کومبز(تر است  آنها پایین ، میزان مرگ و میر در)2000، 5وایت

و  11، گرین2005، 10و اوسوالد 9، به نقل از ویلسون2001، 8و لی 7چان( .تر از افراد مجرد هستند شادمان

ویلسون و اوسوالد، (بیشتر و طول عمرشان زیادتر است  متاهالنسالمت جسمی و روانی ) 2001، 12راجرز

2005.(  

اي براي پیشگیري از نارضایتی و شکست در زندگی زناشویی است و  ماده شدن براي ازدواج رویکرد نسبتا تازهآ

مبتنی بر این دیدگاه است که زوج ها می توانند یاد بگیرند که چگونه ازدواج هاي موفق و پایداري داشته باشند 

تر شدن پیوندهاي زناشویی است  قويو هدف زیربنایی بسیاري از رویکردهاي آماده سازي نیز کمک به 

 ).2012، 15و اولسون 14، دفرین13اولسون(

مورد توجه  دیربازنهادهاي زندگی بشر است که از  ترین ازدواج و تشکیل خانواده از قدیمی ،از لحاظ تاریخی

اخیر به  يها دههدر . قرار گرفته است   علماي مذهبی و سایر دانشمندان ن علوم اجتماعی، علوم اخالقی،امتفکر

 :امور مربوط به ازدواج، دامنۀ مسائل مربوط به آن به قلمروهاي علوم دیگري همچون هاي پیچیدگیعلت 
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شان  از این علوم به فراخور حیطۀ تخصصی یکهر .و علم سیاست نیز کشیده شده است شناسی جمعیتاقتصاد، 

زدودن  براي هایی حل راهآن و نیز ارائۀ  ازدواج پرداخته و در تبیین مسائل مربوط به از مسئلۀ هایی جنبهبه 

در جوامع مختلف وجود  عارض بر آن با توجه به فرهنگ، مذهب و شرایط اقلیمی گوناگونی که هاي نابهنجاري

  ).1390پور گتابی و غفاري،  حبیب(اند دارد، کوشیده

به   ن هنجارها نسبتاجتماعی دیگري داراي هنجارهایی است که ای بدیهی است که ازدواج همچون هر پدیدة

 در کشور ما نیز در دوران کنونی، مسائل ازدواج داراي. باشند میمقطع زمانی متفاوت  و نیز هر اي جامعههر 

ارتباط بین تغییرات جامعه، تغییرات ). 1388نصیرزاده، رسول زاده طباطبایی، ( باشد میخاص خود  هاي ویژگی

زیرا ازدواج بنیان  ،باشد یق اصلی دانشمندان علوم اجتماعی میخانواده و فرآیند تشکیل خانواده یکی از عال

کند و امروزه دانشمندان بسیاري درصدد پژوهش در مورد تغییرات  تشکیل خانواده و جامعه را پایه گذاري می

  ).2013، 1تورنتون(اند  مختلف در اشکال و فرآیندهاي ازدواج برآمده

بنا به تأیید بسیاري از صاحب نظران براي داشتن یک ازدواج موفق، نقطه شروع تشکیل خانواده، ازدواج است و 

شود و افراد می کوشند تا با انتخابی درست به خانواده اي مطلوب و  انتخاب همسر، امري مهم واساسی تلقی می

در گذشته و حتی در جوامع سنتی امروزي، وقتی دختر و پسر به سن بلوغ می رسیدند به . پایدار دست یابند

ولی امروزه همگام با تغییرات در همه عرصه هاي اجتماعی،  ؛نتخاب والدین و خویشاوندان ازدواج می کردندا

  ). 1393فرهمند و احمدنیا، (در ازدواج و همسرگزینی نیز تغییراتی ایجاد شده است 

اگونی همسرگزینی فرآیندي است شامل بررسی و سنجش ویژگی ها و جایگاه همسر آینده از جنبه هاي گون

اجتماعی، سطح تحصیالت، جایگاه شغلی، جایگاه  –مانند ویژگی هاي ظاهري، درآمد، جایگاه اقتصادي 

؛ به 2005، 2چن(خانوادگی و مانند آن و مجموعه این ویژگی هاست که رفتار انتخاب همسر را شکل می دهد 

  ).1390نقل از رجبی، ابراهیمی نوبندگانی و خجسته مهر، 

هاي ازدواج و همسرگزینی در کشور ما از بین رفته و یا رواج خود را  ها و شیوه انواع خانواده هرچند بسیاري از

آنچه . ها را پیدا نمود ترین انواع آن توان آثاري از قدیمی کشور پهناور می داده است، اما در جاي جاي این ازدست
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2 Chen  
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نیز  دیده است، ازدواج و همسرگزینی همچنان که نهاد خانواده در ایران تغییرات اساسی به خود مسلم است،

  ).1386دلخموش، (تحول بنیادي پیدا نموده است 

فرآیند انتخاب همسر براي هر . ترین اختالل در مسیر ازدواج در مرحله انتخاب همسر است مهم ،در حال حاضر

گري ممکن است شاید کمتر انتخاب دی. شود بسیار مهم و اغلب دشوار محسوب می اي مرحلهفرد بالغ و مجرد، 

در  خاصی ها و عقاید نگرش .ها مرکز توجه و بسیار با اهمیت تلقی گردد تا این اندازه در طول زندگی زوج

ربیعی و (شده است  و نارضایتی در فرآیند انتخاب همسر نا امیديما رواج یافته است که موجب   جامعه

 ،هاي اجتماعی سازمان یافته خارج از خانه امروزه با افزایش مشارکت فرزندان در فعالیت). 1388رحیمی، 

والدین نقش پررنگی در انتخاب  ،در گذشته. هاي انتخاب همسر رخ داده است اي در شیوه تغییرات بالقوه

بنابراین،  .دهند ولی امروزه فرزندان تمایل بیشتري از خود براي انتخاب همسر نشان می ،فرزندان خود داشتند

ها، شرکت  مدارس، محل کار غیر خانوادگی، زندگی جدا از خانواده، تعامل با رسانه توان گفت که آموزش در می

قیمیر، (احتمال انتخاب همسر توسط خود فرزندان را افزایش داده است  ... هاي اجتماعی و  جوانان در گروه

 ).  2006،  1آکسین، یابیکو و تامتون

افته هاي تجربی حاکی از تغییر در ارزش هاي در بخش گسترده اي از پژوهش هاي مربوط به ازدواج، ی

در گستره ارزش هاي همسرگزینی، نتایج مبین آن است که نظام سنتی انتخاب همسر، نه تنها . زناشویی هستند

بلکه در جوامع غیرغربی ) 2001، 2پاتریک و الرسن کیباس، شاکلفورد، کر(در کشورهاي توسعه یافته صنعتی 

اپن و در حال توسعه مانند پاکستان، مالزي و غیره نیز دستخوش دگرگونی هاي توسعه یافته مانند چین، ژ

گذار از مرحله سنتی به مدرن است و ویژگی چنین   جامعه ما در حال). 1386دلخموش، (اساسی شده است 

ن و گسترده شد فنّاوريرغم پیشرفت سریع  به. و ایدئولوژي است فنّاوريهماهنگی میان پیشرفت  جوامعی عدم 

هاي مذهبی و  نظیر خانواده، محیط ارتباطات در جامعه، روابط خانوادگی کمتر شده است و نهادهایی

 در حالی که - در حال ضعیف شدن هستند ،که در گذشته در بحث همسرگزینی فعال بودند خویشاوندان

مشکالت ها،  ازدواجبه دلیل تنوع فرهنگی در جامعه ما و کاهش . به وجود نیامده است ها آنجایگزینی براي 

وضعیت  سوي به ها خانوادهبراي پیشگیري از معضالت خانوادگی و هدایت  جوانان در مرحله همسرگزینی و

                                           
1 Ghimire, Axinn & Yabiku 
2 Buss, Shackelford, Kirkpatrick & Larsen 
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و  بشتابند ها خانوادهبه کمک ... و  ها سایتمؤسسات، مراکز،  الزم است کهبهینه و سالم در سطح جامعه 

  ).1393فرهمند و احمدنیا، ( وضعیت کنونی را ساماندهی نمایند

علت اکثر مسائل و مشکالت خانواده ها در صورت ریشه یابی، به انتخاب نامناسب در یک یا چند عامل 

سرمایه گذاري براي حصول یک  ،صرف وقت و دقت در انتخاب همسر خوب. اثرگذار در ازدواج برمی گردد

در پژوهش قریشی، ). 1390؛ به نقل از یوسفی و باقریان، 2008مارکمن، (زندگی سعادتمند و لذت بخش است 

نیز بسیاري از زوجین معتقد بودند که عدم شناخت کافی از طرف مقابل قبل از ) 1393(شیرمحمدي و برجوند 

بنابراین توجه به انتخاب همسر و انتخاب  .ها بوده است علت اصلی شکست در زندگی زناشویی آن ،ازدواج

  . هاي بعدي آن جلوگیري نماید درست می تواند از مشکالت زناشویی و طالق و آسیب

پس از ظهور  خصوص بهدر غرب . اندبراي امر ازدواج بوده راوي گريدار نقش از دیرباز برخی مردم عهده

     مؤسسات گونه این. دو جنس یکی از منابع درآمد بوده است براي معارفه راوي گرينقش  ،اینترنت شبکه

 مختلف تطابق دهند و به این ترتیب بر کار خود رونق بخشندکوشند تا خدمات مختلف را با سالیق می

  ). 1386دلخموش، (

به نظر او . جنسی و آزار زنان را بررسی کرده است  سوءاستفادههاي همسریابی در اثر سازمان) 2004( 1هوگاس

اي از هفقر، بیکاري و تصویرهاي رسان. ها هستندبراي این آسیب پذیر آسیبیک گروه  ،زنان شوروي سابق

وي . ها را به امید زندگی بهتر در غرب بپذیرندازدواج گونه اینخطر  ها آنگردد سبک زندگی غربی باعث می

گوید تبلیغات مربوط به این زنان او می /زن در اختیار داشتند 119649همسریابی  موسسه 219کند گزارش می

  :گویددو نکته در مورد آنان می

 مردان  اراده بر خدمت گذاري به .1

 .تر براي زناننقش پایینقبول  .2

و یا ارسال با پست الکترونیکی خود نوعی از  مؤسساتهاي این به نظر او استفاده از تصویر زنان روي پایگاه 

   .استثمار جنسی است

                                           
1 Hughes  
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 در غرب و روسیه بیشتر جنبه مؤسسات گونه ایندهد تلویحاً نشان می مؤسساتاین  پیرامونادبیات موجود 

بلکه به برخی از ابعاد فرهنگی این  ،هاي موجود نه تنها غنی نیستندالبته یافته - فرهنگی نه جنبه ،دندار تجاري

  ).2004هوگاس، (در بین مردم  مؤسساته پایگاه این از جمل ،اندمراکز نیز توجهی نداشته

 اه دانشجویانز همسرگزینی از دیدگمراک تأسیس سنجی امکاندر پژوهشی به ) 1388(نوري و همکاران 

آزاد و  هاي دانشگاهنفر از دانشجویان  509نتایج حاصل از پاسخ  .اصفهان و شهرکرد پرداختند هاي دانشگاه

نوع  و این مراکز از نظر دانشجویان منفی است تأسیسنگرش به  طورکلی به که دولتی این دو شهر نشان داد

همچنین از نظر این . ندارد ها آنبا نگرش  داري معنیرابطه  ،دانشگاه، وضعیت تأهل، محل سکونت و جنسیت

، مشاور شناس روان :ند ازا این مراکز عبارت تأسیسدر صورت  موردنیاز هاي تخصص ترین مهم ،دانشجویان

  .خانواده و آموزشگر مسائل جنسی

ز این مراک تأسیس که در کل دانشجویان نگرش مثبتی بهنشان داد ) 1388(و رحیمی  بیعینتایج پژوهش ر

 کننده کمکد در یافتن همسر مناسب نتوان میهمسریابی  مؤسساتدانشجویان موافق بودند که  درصد 32. ندارند

 نام ثبتسسه همسریابی د براي یافتن همسر مناسب در یک مؤدانشجویان حاضر بودن درصد 25تنها . باشند

  .جستجوي همسر مناسبی بپردازندحاضر بودند از طریق سایت همسریابی به  دهندگان پاسخ درصد 64. نمایند

 تأخیرکی از دالیل یجامعه حاضر می توان گفت تغییرات سریع اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی به با توجه 

جایگزینی . )1393فرهمند و احمدنیا،(باشد میجایگزین  هاي شیوهقدیم و فقدان  هاي شیوه ناکارآمديازدواج 

ی شدن نیازمند اطالع از نگرش یقبل از اجرا ،همسر مناسب ییشناسامراکزي جهت  تأسیسجدید و  هاي شیوه

ها و  اي به عنوان خوب یا بد است که شامل باورها، گرایش تمایل به ارزشیابی پدیده  ،نگرش .افراد جامعه است

گیري نگرش و تغییر آن یکی از مفاهیم  بررسی شکل. رفتارهاي خاصی در ارتباط با موضوع نگرش است

هاي رفتار اجتماعی  پژوهش در مورد نگرش، منجر به آگاهی از پیچیدگی. شناسی اجتماعی است ناساسی در روا

). 2015، 1کرانو و گاردي کیوتیس(دهد  دیگر نشان میقابل باورها و رفتارها  را بر یکشود و اثر مت انسان می

نگرش . کنند رض میدانند و نگرش را متفاوت از قضاوت ف شناخت اجتماعی می وپژوهشگران نگرش را جز

شود، در حالی که قضاوت برگرفته از اطالعات در دسترس و  اشخاص به صورت پایدار در حافظه ثبت می

                                           
1 Crano & Gardikiotis 
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از طریق بررسی نگرش مردم می توان تا حدودي رفتار و واکنش آنها را ). 2011، 1بوهنر و دیکل(موقتی است 

می توان با  ،ی بتوان این نگرش ها را شناختچنانچه قبل از تاسیس مراکز همسر یاب .دزبه پدیده ها حدس 

، تعیین نگرش هدف اصلی پژوهش حاضر .رویکرد عالمانه تري به تاسیس مراکز همسر یابی همت گمارد

به دنبال پاسخ به  ،مچنینه .ستو نحوه اداره آنهامراکز همسرگزینی  تأسیسي ایران به جوانان کالن شهرها

  : زیر است هاي پرسش

 تأسیس مراکز همسرگزینی چگونه است؟ هسبت بنگرش جوانان ن  

 وضعیت اقتصادي بر نگرش تحصیالت و شهر، سن، یا ویژگی هاي جمعیت شناختی نظیر جنسیت،آ

  موثر هستند؟

 از نظر جوانان اداره مراکز همسر گزینی باید چگونه باشد؟  

  پژوهششناسی روش 

هاي افراد جامعه، به توصیف ت دیدگاهکه از طریق شناخ استتوصیفی و از نوع پیمایشی  ،پژوهش حاضر

    شیراز  هاي اصفهان، تبریز، اهواز، مشهد وشهر کالن جوانان ،جامعه پژوهش حاضر. پردازدمی ها آننظرات 

  .آمده است 1در جدول  آنکه حجم باشد می

  حجم جامعه مورد مطالعه در پنج کالن شهر :1جدول 

 جمعیت جوان مجرد استان

 303365 تبریز

صفهانا  348393 

 530376 مشهد

 265390 اهواز

 380012 شیراز

نتایج جدول نشان می دهد بیشترین جمعیت جوان در کالن شهر مشهد و کمترین جمعیت جوان در کالن شهر 

سال، عدم حاشیه  32تا 18داشتن سن  شرایط ورود به مطالعه تجرد بدون تجربه ازدواج قبلی، .اهواز می باشند

  .به شرکت در تحقیق و داشتن تحصیالت سیکل و باالتر بوده است تمایلنشینی، 

                                           
1 Bohner & Dickel  
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بر اساس جدول . نفر براي هر شهر در نظر گرفته شد 396حجم نمونه با توجه به جدول مورگان و کرجسی 

روش  .نفر می تواند معرف باشد 396حجم  ،چنانچه حجم جامعه از صد هزار نفر بیشتر شود ،نمونه گیري

از تقسیم بندي افکار  ،براي رسیدن به خوشه نهایی .بوداي رت خوشه اي چند مرحله نمونه گیري به صو

هر کالن شهر، از  به این شکل که بر اساس تقسیمات شهري .سنجی پرسشگران صدا وسیما استفاده گردید

یک خیابان  ،غرب و مرکز هر شهر به صورت تصادفی یک منطقه انتخاب و از هر منطقه شرق، ب،وجن ،شمال

از همه منازل در صورت داشتن جوان  ،یک کوچه و در هر  کوچه ،به صورت تصادفی انتخاب و از هر خیابان

در  .عمل می آمد و در صورت تمایل به همکاري پرسشنامه تحویل داده می شده ب پرسشداراي شرایط تحقیق 

           بعدي مراجعه  به منزل ،صورت عدم وجود جوان در محدوده سنی تحقیق یا عدم تمایل به همکاري

در ادامه مختصات . مورد بررسی قرار گرفتندنمونه پژوهش به عنوان نفر  1837 ،در مجموع .می گردید

  :جغرافیاي نمونه انتخاب شده در هر شهر به تفکیک آمده است

 جنوب مشتاق، 4جنوب شرق منطقه  کاوه، 12شمال غرب منطقه  خورسگان، 15شمال شرق منطقه  :اصفهان

  .عباس آباد 1مرکز منطقه  و امیر حمزه 13غرب منطقه 

جنوب غرب  فتح آباد، 9جنوب شرق منطقه  قراملک، 6شمال غرب منطقه  ،رانجما5شمال شرق منطقه : تبریز

  .  ارگ جدید 4آخماقیه ومرکز منطقه  7منطقه 

جنوب غرب  امیر آیاد، 6جنوب شرق منطقه  الهیه، 1شمال غرب منطقه  بالل، 3شمال شرق منطقه : مشهد  

  .     سجاد1مرکز منطقه  رضا شهر و 9منطقه 

 سهراب سپهري، 7جنوب شرق منطقه  نسترن، 6شمال غرب منطقه  ،کار اندیش 6 شمال شرق منطقه: شیراز

  .      مشیر 1مرکز منطقه  بیست متري امام خمینی و 4جنوب غرب منطقه

 پرسشپنج  براي ساخت پرسشنامه ابتدا  .اده گردیده استمحقق ساخته استف نامه پرسشدر پژوهش حاضر از 

از گروهی از  نهاآمدیریت  مراکز همسریابی و همچنین نحوه تأسیسدر مورد نگرش به  کلی باز پاسخ 

  :بودند از ها عبارت پرسشنمونه اي از  این . دانشجویان پرسیده شد

 ؟ازدواج چیست ظر شما در مورد تاسیس موسساتی براي معرفی جوانان آمادهن .1

 3چرا؟ ؟شما چه احساسی به این مراکز خواهید داشت .2
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 ؟چه معایب و محاسنی می توانند داشته باشنداین موسسات در صورت تاسیس به نظر شما  .3

 5چرا؟ ؟آیا شما حاضرید از طریق این موسسات همسر مورد نظر خود را بیابید  .4

 ه شوند؟موسسات توسط چه کسانی اداراز نظر شما بهتر است این  .5

نامه نگرش سنج بر روي طیف لیکرت تنظیم سپس با توجه به پاسخ دانشجویان، ساختار اولیه یک پرسش

که بودند  )پسر 50دختر و  50(صد دانشجوي دانشگاه اصفهان ،تعداد نمونه در مرحله ساخت پرسشنامه .گردید

در دانشگاه اصفهان و تمایل به  تجرد و تحصیل ،مالك ورود .صورت تصادفی در دسترس انتخاب گردیدنده ب

شناخت نظرات کلی براي طراحی  ،هدف از این مرحله .بیان نظر خود در مورد تاسیس مراکز همسر گزینی بود

  .اولیه پرسشنامه نگرش سنج بود پرسش ها

شناسی، مشاوره و متخصص مذهبی داده شد و از شناسی، جامعهدر حوزه روان نامه اولیه به متخصصانیپرسش

از نظرات  عضیب .آن با توجه به عنوان پژوهش نظر بدهند محتواییصوري و  رواییخواسته شد در مورد  ها آن

اضافه مشابه و  پرسش هايو ادغام  پرسش هاتغییر جمله بندي ها،  پرسش شمار کاهششامل ن امتخصص

معتقدم کنترل "اتیدر پرسشنامه مقدم پرسشدر مورد این  ،براي مثال .کردن برخی پرسش هاي جدید بود

اظهار نظر  "اطالعات در مراکز همسر یابی به دقت صورت می گیرد و آبروي خانواده ها نیز حفظ  می شود 

: پیشنهاد شد پرسش هایا این جمله در مورد اصالح یکی از . باید یک موضوع را بسنجد پرسشهر  :اینگونه بود

که مولفه از لحاظ ابعاد نظري از آنجا  .اط سالم جنسیمشاوره در زمینه ارتب ،به جاي آموزشگر مسائل جنسی

پرسشنامه این سه حیطه لحاظ سعی گردید در طراحی  ،شناختو  رفتار احساس، :ند ازا هاي نگرش عبارت

 "احساس خوبی در مورد تأسیس مراکز همسر یابی دارم" که پرسشدر حیطه احساسی این  ،براي مثال .گردند

و در  "حاضرم براي یافتن همسر مناسب در یک موسسه همسر یابی ثبت نام کنم" پرسشیا در حیطه رفتاري 

طرح  "در مراکز همسر یابی می توان با صرف وقت کم همسر مناسبی پیدا کرد"که  پرسشطه شناختی این حی

مجدد جهت اظهار نظر نهایی به آنان نامه اعمال گردید و پرسش نامتخصص مدنظرصالحات در کل ا .گردیدند

این  .دانشجوي دانشگاه آزاد شهرکرد به شکل مقدماتی اجرا گردید 250نامه روي سپس پرسش. رسال گردیدا

 .شدندصورت خوشه اي تصادفی چند مرحله اي از بین دانشجویان رشته هاي مختلف انتخاب ه دانشجویان ب

  .محاسبه گردید/. 93از طریق آلفاي کرونباخ نگرش سنج  یپایای



11 

 

شهر محل سکونت، درآمد،  مت اول، ویژگی جمعیت شناختی شاملقس: باشدي سه قسمت میدارا نامهپرسش

قسمت سوم، . نگرش سنج سؤاالت قسمت دوم، شامل. دموگرافیک هاي ویژگیجنسیت، شغل، سن و سایر 

در مجموع . جهت اداره این مراکز موردنیازهاي مدیریت و همچنین تخصص در مورد نحوهسواالتی  شامل

  .باشندبسته پاسخ می سؤال 55داراي  نامه پرسش

  ي پژوهشها یافته

برخی ویژگی هاي جمعیت شناختی نمونه طرح و سپس یافته هاي پژوهش با توجه به در این بخش ابتدا 

  .خواهد آمد پرسش ها

 فراوانی و درصد افراد نمونه بر حسب جنسیت، سن و تحصیالت :2جدول

  درصد  فراوانی   متغیرها

  جنس
  7/52  971  دختر

  1/47  867  پسر

  

  سن

  5/17  322  سال 20زیر 

  8/42  790  سال 24تا  20

  5/26  489  سال 30تا  25

  8/4  88  سال 30باالي 

  تحصیالت

  6/7  141  سیکل

  1/34  629  دیپلم

  5/12  231  فوق دیپلم

  33  608  لیسانس

  3/5  98  فوق لیسانس

  2  3  دکتري

  

بیشترین حجم نمونه  ،همچنین .نمونه را دختران جوان تشکیل می دهندجدول نشان می دهد بیشتر حجم 

بیشترین  ،از نظر تحصیالت .سال با می باشد 30سال و کمترین رده سنی باالتر از  24تا  20مربوط به رده سنی 

  .یالت دکتري می باشدتحصبه فراوانی و درصد مربوط به تحصیالت دیپلم و کمترین فراوانی مربوط 

  ؟مراکز همسرگزینی چگونه است تأسیس نگرش جوانان نسبت به :1سؤال 
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  نمرات نه بخشی برحسبدرصد و فراوانی پاسخگویان :  3جدول 

 نگرش فراوانی درصد

 منفی ازحد بیش 55 3/3

 خیلی منفی 74 5/4

 منفی 136 3/8

 منفی نسبتاً 200 3/12

 بدون نظر 292 8/17

 مثبت 350 3/21

 خیلی مثبت 303 4/18

 مثبت ازحد بیش 160 7/9

 عالی 75 6/4

 جمع 1645 100

بیشترین فراوانی و درصد مربوط به نگرش مثبت و خیلی مثبت و کمترین فراوانی و  دهد مینتایج جدول نشان 

درصد  54حدود  دهد میجدول نشان  بندي جمع طورکلی به .باشد میمنفی  ازحد بیشدرصد مربوط به نگرش 

براي . مراکز همسرگزینی وجود دارد تأسیس است و نگرش موافق بهروي طیف مثبت  پاسخگویان نگرششان

گزینی جمع بسته شد و سپس نمرات بط با نگرش به مراکز همسرمرت يپرسش هامحاسبه نمرات نه بخشی ابتدا 

 .گردید 2عیار و انحراف م 5تبدیل به نمراتی با میانگین z بعد از آن نمرات .گردید  zتبدیل به نمرات استاندارد 

  .در طیفی از نگرش بیش از حد منفی تا نگرش مثبت قرارگرفتند ،با توجه به انحراف معیار و میانگین در نهایت

  

  ؟مراکز همسرگزینی متفاوت است تأسیسنگرش جوانان دختر و پسر نسبت به  آیا: 2 پرسش

  قلمست هاي گروهبراي  tتوصیفی و خالصه نتایج آزمون  هاي یافته :4جدول 

 جنسیت تعداد میانگین T درجه آزادي داري معنیسطح 

00/0 1638 
 دختر 860 34/100 860

 پسر 780 68/104 780

مراکز  تأسیستفاوت معناداري بین نگرش دختران و پسران جوان نسبت به  دهد مینتایج جدول نشان 

  .داین مراکز دارن تأسیسبه  تري مثبتهمسرگزینی وجود دارد و پسران نگرش 
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  ؟مراکز همسرگزینی متفاوت است تأسیسهاي مختلف نسبت به شهر کالننگرش جوانان ِ آیا: 3 پرسش

  شهرها نتایج تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی مربوط به تفاوت میانگین نگرش جوانان کالن :5جدول

 شهر تعداد میانگین  F سطح معنی داري خالصه نتایج آزمون تعقیبی

 اهواز >سایر شهرها 
  

00/0  

  

58/16  

 اصفهان 330 4/104

 اهواز 314 9/85

 تبریز 370 9/108

 تبریز <سایر شهرها 

 شیراز 361  3/100

 مشهد 270 2/101

 کل 1645 4/102

نسبت به تري جوانان شهر تبریز به طور معناداري نگرش مثبت  دهد مینشان  طرفه  یکنتایج تحلیل واریانس 

نشان همسر گزینی مراکز  تأسیسبه  تري منفینگرش  معناداريد و جوانان شهر اهواز به طور دارن هاسایر شهر

   .می دهند

  

  ؟استرده سنی متفاوت  برحسبنگرش جوانان آیا : 4 پرسش

سال  30سال و باالي  29تا  24سال،  24تا  20سال،  20جوانان به سه رده سنی زیر  ،این فرضیه ازمون براي

  .که نتایج در جداول بعدي آمده استشدند  بندي تقسیم

نتایج تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی مربوط به تفاوت میانگین نگرش جوانان برحسب سن :6جدول  

 خالصه نتایج آزمون تعقیبی سطح معنی داري F میانگین تعداد  رده سنی

 102 214  سال 20زیر 

13/6 

 

00/0  

  

سال  30باالي  <سال  20زیر 

 سال 30سال تا  25

 100 711 سال 24تا  20

 104 433 سال 29تا  25

 109 80 سال 30باالتر از 

 102 1508 کل
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نسبت به  تري مثبتنگرش  معناداريسال به باال به طور  30رده سنی  دهد مینتایج تحلیل واریانس نشان 

  .گردد می ائیدتبدین ترتیب فرض پژوهش . سال دارند 29تا  25سال و  20سنی زیر  هاي رده

  

  میزان تحصیالت متفاوت است؟ برحسبنگرش جوانان  آیا:5پرسش

نتایج تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی مربوط به تفاوت میانگین نگرش جوانان بر حسب تحصیالت. 7جدول  

 تحصیالت تعداد میانگین F  سطح معنی داري  خالصه نتایج آزمون تعقیبی

فوق >دیپلم>تحصیالت سیکل

 یسانسل>دیپلم

  

00/0  

  

  28/4127:بین گروهی

 سیکل 125  108

 دیپلم 573 104

  فوق دیپلم 207 105

 7/497:درون گروهی

 لیسانس 540 98

 فوق لیسانس و باالتر 90 100

 کل 1529 102

تعقیبی نشان نتایج آزمون . وجود دارد معنادارحداقل بین دو میانگین تفاوت  دهد مینتایج تحلیل واریانس نشان 

 رنددا لیسانس فوقداد جوانان با تحصیالت سیکل به شکل معناداري نگرش مثبتی نسبت به تحصیالت دیپلم و 

جوانان داراي تحصیالت لیسانس به  ،همچنین. باشد معنادار نمی دیپلم فوقبا تحصیالت دیپلم و  ها آنو تفاوت 

  . داشتند دیپلم فوقحصیالت سیکل و دیپلم و تري نسبت به جوانان داراي ت شکل معناداري نگرش منفی

  

  ؟میزان درآمد متفاوت است برحسبنگرش جوانان آیا : 6پرسش

نتایج تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی مربوط به تفاوت میانگین نگرش جوانان بر حسب میزان درآمد :8جدول  

  خالصه نتایج آزمون تعقیبی سطح معنی داري F میانگین تعداد درآمد

 5/97 285 هزار 300ر از کمت

6/1 00/0  
هزار سایر  200درآمد کمتر از 

 >درآمدها 
 106 260  هزار 400تا  200بین 

 108 143 هزار 400بیش از 

متفاوت  معناداريهزار تومان به طور  200داراي درآمد کمتر از  افرادنگرش  دهد مینتایج تحلیل واریانس نشان 

 .استدرآمدي  هاي گروهاز سایر 
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  ؟فوت یا در قید حیات بودن پدر متفاوت است برحسبنگرش جوانان آیا : 7پرسش

  بر حسب در قید حیات بودن پدر tتوصیفی و خالصه نتایج آزمون  هاي یافته  :9جدول

 داري معنیسطح  درجه آزادي T میانگین تعداد وضعیت پدر

 101 1421 در قید حیات
33/2 1602 02/0 

 105 183 شده فوت

بین جوانان که پدرشان فوت کرده و کسانی که پدرشان در قید  داري معنیدهد تفاوت  نشان می t نتایج آزمون

  .دارندمراکز همسرگزینی  تأسیسبه  تري مثبتنگرش  ،شده فوتوجود دارد و جوانان داراي پدر  ،حیات است

  

  ؟ت استفوت یا در قید حیات بودن مادر متفاو برحسب نگرش جوانانآیا :8پرسش

  بر حسب در قید حیات بودن مادر tتوصیفی و خالصه نتایج آزمون  هاي یافته :10جدول

 داري معنیسطح  درجه آزادي T میانگین تعداد وضعیت مادر

 102 1553 در قید حیات
57/0 1602 56/0 

 103 51 شده فوت

  .وجود ندارد شده فوتد حیات یا مادر در قی برحسبتفاوت معناداري بین نگرش جوانان  ،با توجه به جدول

  

  ؟تحصیالت پدر متفاوت است برحسبنگرش جوانان  آیا :9پرسش

 نتایج تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی مربوط به تفاوت میانگین نگرش بر حسب تحصیالت پدر :11جدول

 تحصیالت پدر تعداد میانگین F سطح معنی داري خالصه نتایج آزمون تعقیبی

 يدکتر <سواد  بی

سواد  بی >سیکل، دیپلم 

 لیسانس، دکتري

5/0  01/2 

 سواد بی 203 105

 ابتدایی 313 102

 سیکل 337 101

 دیپلم 405 101

 دیپلم فوق 137 104

 لیسانس 143 98

 لیسانس فوق 34 104

 دکتري 15 93
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 کل 1587 102

آزمون تعقیبی نشان داد جوانان  .ن تفاوت معنادار وجود داردحداقل بین دو میانگی دهد مینتایج تحلیل نشان 

  .اند داشته سواد بینسبت به جوانان داراي پدر  معناداريداراي پدر با تحصیالت دکتري نگرش منفی و 

  

  ؟تحصیالت مادر متفاوت است برحسبنگرش جوانان  آیا :10پرسش

 تفاوت میانگین نگرش بر حسب تحصیالت مادرنتایج تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی مربوط به  :12جدول

 تحصیالت مادر تعداد میانگین F سطح معنی داري خالصه نتایج آزمون معنی داري 

  

  

  

9/0  

7/1  

 

 سواد بی 255 104

 ابتدایی 402 103

 سیکل 326 101

 دیپلم 417 100

 دیپلم فوق 108 98

 لیسانس 87 103

 سلیسان فوق 100 111

 کل 1591 102

مشاهده نشده  معناداريتحصیالت مادر تفاوت  برحسببین میانگین نگرش جوانان  داري معنیبا توجه به سطح 

  .است

  ؟میزان درآمد خانواده متفاوت است برحسبنگرش جوانان آیا :11پرسش

 آمد خانوادهنتایج تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی مربوط به تفاوت میانگین بر حسب در  :13جدول

  خالصه نتایج آزمون تعقیبی سطح معنی داري F میانگین تعداد درآمد

 106 213  هزار تومان 300زیر 

  

  

12/3  

  

  

008/0  

درآمد >300درآمد خانواده کمتر از 

  میلیون2تا 1و 700تا500

 104 408  هزار تومان 500تا  300

 99 385 هزار تومان 700تا  500

 103 305 ونمیلی 1هزار تا  700

 100 152 میلیون 2میلیون تا  1

 104 65 میلیون 2بیش از 
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نتایج آزمون تعقیبی نشان داد . حداقل بین دو میانگین تفاوت معنادار وجود دارد دهد مینتایج جدول نشان 

نگرش مثبتی در ي ادار معناداريبه شکل  ،باشد میهزار تومان  300کمتر از آنها جوانانی که درآمد خانواده 

 .بوده اندمیلیون  2تا  1هزار تومان و  700تا  500مقایسه با درآمد 

  

  چیست؟ همسرگزینی در مورد نحوه اداره موسسات  جواناننظر  :12سوال 

  نحوه اداره موسسات همسریابی فراونی و درصد پاسخ ها در مورد: 14جدول

  درصد فراوانی  فراوانی  نحوه اداره

  5/55  1024  دولتی

  7/21  400  خصوصی

  17  313  خیریه

معتقدند بهتر است این موسسات  ،جدول نشان می دهد اکثر جوانان که بیش از نیمی از پاسخگویان هستند

  .و توسط دولت راه اندازي و مدیریت شوند اشنددولتی ب

  

  در مورد تامین هزینه هاي اداره این موسسات چیست؟ جواناننظر  :13سوال 

  تامین هزینه هاي اداره موسسات همسر یابینحوه  و درصد پاسخ ها در موردفراونی : 15جدول

  درصد فراوانی  فراوانی  نحوه تامین هزینه

  7/8  161  گرفتن پول از متقاضی

  7/16  308  گرفتن پول در صورت معرفی همسر مناسب

گرفتن پول در صورت آشنایی منجر به ازدواج از 

  طریق موسسه
1215  9/65  

گرفتن  ،بیشتر جوانان معتقدند بهتر است نحوه تامین اعتبار این موسسات در جدول نشان می دهد نتایج مندرج

  .پول در صورت آشنایی منجر به ازدواج باشد

  

  ؟نظر جوانان در مورد افراد اداره کننده این موسسات چیست :14سوال 

  



18 

 

  مسر یابیفراونی و درصد پاسخ ها در مورد افراد اداره کننده موسسات ه :16جدول

  درصد فراوانی  فراوانی  

  67  1236  روان شناسان و مشاوران

  2/5  95  روحانیون

  3/1  24  اعضاي شوراي شهر

  1  18  معتمدین هر محله

  2/2  41  بزرگان خانواده

  5/7  138  جوانان وزارت ورزش و

 .شاوران صورت گیرداداره این موسسات توسط روان شناسان و م نتایج جدول نشان بیشتر جوانان تمایل دارند

 گیري نتیجهبحث و 

جوانان شهر  .نتیجه کلی تحقیق نشان داد نگرش بیشتر جوانان به تاسیس مراکز همسرگزینی مثبت می باشد

گروه سنی باالي  .دختران بود ازنگرش پسران مثبت تر  .ت تري نسبت به سایر شهرها داشتندتبریز نگرش مثب

با افزایش در آمد نگرش . جوانان با تحصیل کمتر نگرش مثبت تري داشتند .سال دیدگاه مساعد تري داشتند 30

اما در قید حیات نبودن  ،نگرش مثبت تري داشتند ،جوانانی که پدرشان در قید حیات نبود .هم مثبت تر گردید

ن به تاسیس مراکز همسر گزینی موثر بود و جوانا تحصیالت پدر بر روي نگرش .مادر تاثیري بر نگرش نداشت

 .پدر کمترین نگرش مثبت را داشتنددکتري داراي پدر بی سواد مثبت ترین نگرش و جوانان با تحصیالت 

در مورد نحوه  .میزان در آمد بر نگرش مثبت گزارش شد ،همچنین .تحصیالت مادر تاثیري بر نگرش نداشت

در صورت آشنایی  ولتی اداره شوند،مراکز دبیشتر جوانان اعتقاد داشتند بهتر است این  ،مراکز همسر گزینیاداره 

  .منجر به ازدواج هزینه دریافت شود و اداره آنها به روانشناسان و مشاوران سپرده شود

تبیین  .استنگرش کلی جوانان به تاسیس مراکز همسر گزینی مثبت  آن بود کهمهمترین یافته پژوهش حاضر 

ینی دشواري یکی از چالش هاي مهم فرایند همسر گزهاي احتمالی این یافته می تواند به این دلیل باشد که 

و چنانچه جوانان در آستانه ازدواج احساس کنند تشکیل مراکز همسر گزینی این امر یافتن همسر مناسب است 

  شواهد پژوهشی مناسبی همسو با این فرض  .دیدگاه مساعدي داشته باشند که طبیعی است ،را آسان می کند

 64که  در بررسی علت افزایش سن ازدواج گزارش کردند )1391(رادي و صفاریان م ،براي مثال .می باشد

نداشتن درآمد  .نیافتن همسر دلخواه خود را دلیل افزایش سن ازدواج دانسته اند ،صد جوانان مورد مطالعهدر
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 ن مهریه،باال بود باال بودن هزینه ازدواج، ادامه تحصیل، ،نداشتن مسکن مناسب نداشتن شغل مناسب، ،کافی

دالیل بعدي باال رفتن سن ازدواج گزارش  ،انتظاراتسطح سخت گیري والدین و باال بودن  مشکل تهیه جهزیه،

میزان تمایل جوانان به ازدواج و شناسایی موانع و مشکالت "با عنوان  )1393(همچنین پژوهش طیبی نیا  .شدند

مهمترین دالیل و موانع ازدواج  ،نکردن فرد  مناسب براي دختران بیکاري خواستگاران و پیدانشان داد که  "آن

نداشتن توان مالی و نیافتن فرد مناسب براي ازدواج از  ،نداشتن ثبات شغلی ،براي پسران بیکاري .بودند

نیز در بررسی دیدگاه ) 1380(حسینی مطلق و صدریان ،پژوهش حرازي .مهمترین دالیل و موانع ازدواج بودند

درصد  86درصد پسران و  7عوامل موثر بر ازدواج نشان داد که علوم پزشکی یزد پیرامون دانشجویان دانشگاه 

 همان .ها را مانع اصلی انتخاب همسر دانسته اندسب منطبق بر معیارپیدا نکردن فرد منا مورد مطالعه، دختران

الش انتخاب همسر یکی از دالیل مهم و در برخی تحقیقات مهمترین چ ،شده آمده یادگونه که در تحقیقات 

وجود این نگرش مثبت . یافتن فرد مناسب است که احتماال این مسئله زمینه نگرش مثبت را فراهم کرده است

نگرش بر رفتار  آنجا کهاز . مراکز همسرگزینی وجود دارد تأسیسمساعدي براي  نسبتاًکه زمینه  نشان می دهد

درصد  18حدود . گردد رو روبهد با استقبال جوانان توان میاین مراکز  تأسیس احتماالً ،گذارد می تأثیرافراد 

منفی یا مثبت  تبدیل به نگرشظرفیت که این نگرش خنثی، از  این مراکز ندارند تأسیسجوانان نظر خاصی به 

ند به طیف توان میاین افراد  ،این مراکز تأسیسو بیان صحیح اهداف  رسانی اطالعدر صورت  برخوردار است؛

  .شوندملحق نگرش مثبت 

این یافته را . باشد می تر مثبتبررسی تفاوت نگرش دختران و پسران نشان داد به شکل معناداري، نگرش پسران 

منسوب در جوامع سنتی  به خصوصتوان به تفاوت جنسیتی و همچنین نقش منفعل دختران در امر ازدواج  می

و  ها فرهنگ خردهتمایل به ازدواج در برخی  نداشت نگهسکوت دختران و توصیه به مخفی  آنجا کهاز . دانست

در امر  تري فعالپسران نقش  از سوي دیگر، و شود میحیا و بزرگواري دختران محسوب  دهنده نشانجوامع 

ممکن است اعالم  ،همچنین. نیز خود را نشان داده استحاضر این مسائل در پژوهش  ،همسرگزینی دارند

ازدواج از دیدگاه خودشان نوعی درماندگی و ضعف محسوب شود و  هبآمادگی دختران براي ابراز تمایل 

این یافته تا حدودي می تواند با  .به شمار خواهد آمدنوعی نقطه ضعف در آینده، این مسئله که احساس نمایند 

این محققان در واکاوي مسئله ازدواج و اعتبار سنجی . همسو باشد )1386(قدسی و افشارکهن پژوهش صادقی،
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نداشتن شغل دائم و پیدا نکردن همسر مناسب از سوي پسران و دخالت  راه حل گزارش کردند که بیکاري،یک 

پیدا نکردن فرد مناسب و عدم اجازه انتخاب به دختر به عنوان  بیکاري خواستگاران، ،ت گیري والدینو سخ

  . هستندنمادي از تبعیض جنسیتی مهمترین مشکالت جوانان در امر ازدواج 

عدم وجود . جوانان تبریز نگرش بسیار مثبت و جوانان اهواز نگرش مثبت کمتري داشتند ،لحاظ میانگیناز  

) آذري( يشتریبشاید بتوان گفت مردم تبریز از انسجام قومی  .کند یممطالعات قبلی، توجیه این یافته را مشکل 

 هاي نگرشو حاکم بودن  استتیاري بخ معه شهر اهواز داراي تنوع اقوام عرب واما جا ،باشند میبرخوردار 

  .استنگرش منفی شده بروز و سنتی باعث  اي قبیلهقومی، 

گفت با افزایش  توان می. باشد میسال  30بیشترین میانگین نگرش مربوط به جوانان مجرد باالي  ،از لحاظ سنی

با  از سوي دیگر،. شود میو نقش احساسات کمتر  می رودبیشتر به سمت عقالنی شدن پیش  ها ازدواجسن 

مراکز  احتماالً .گردد میافزایش سن احتمال پیدا کردن فرد مناسب و همچنین وسواس در انتخاب بیشتر 

را  تر مثبتو از این لحاظ ایجاد نگرش  می دهدرا افزایش  مطالعه مورد هاي گزینههمسرگزینی امکان افزایش 

مکان ازدواج را کاهش داده و این مسئله نیز زمینه ا ،در دختران به خصوصهمچنین افزایش سن . است زده رقم

که  باشد میساله  24تا  20کمترین نگرش مثبت مربوط به سن . افزایش نگرش مثبت را فراهم کرده است

دلیل آن را وارد شدن در پروسه ازدواج و همچنین داشتن فرصت براي یافتن همسر مناسب بدون  توان می

این یافته با مطالعات متنوعی که به بررسی علل باال رفتن سن ازدواج  .نستمراجعه به مراکز همسرگزینی دا

ی و قدس ، صادقی،)1380(حسینی مطلق و صدریان ،، حرازي)1393(طیبی نیا  :همچون ،پرداخته اند

یکی از دالیل افزایش سن ازدواج اشکال در یافتن ، در مطالعات مذکور. همسو می باشد) 1386(افشارکهن

  .بوده است همسر مناسب

باالترین نگرش متعلق به مدرك سیکل و کمترین نگرش متعلق به افراد با تحصیالت  ،با توجه به تحصیالت

و دانشجویان دختر  می گرددتحصیالت عالی یک امتیاز براي ازدواج محسوب  آنجا کهاز . باشد لیسانس می

د تحصیالت پایین یافتن همسر دلخواه را ، امکان داري برخوردارندنسبت به دانشجویان پسر از جمعیت بیشتر

و از این لحاظ نگرش به مراکز  ده باشدتر کربه ویژه پسران مجرد مشکل سازبراي افراد با تحصیالت پایین 

به دلیل تجربه محیط دانشگاهی و امکان آشنایی  احتماالًافراد با تحصیالت لیسانس . همسریابی را مثبت نماید
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این نتیجه با نتایج بعدي که نقش تحصیالت  .یافته اندن، زمینه نگرش کمتر مثبت را بیشتر بین دختران و پسرا

بیشترین نگرش  ،جوانانی که پدر داراي تحصیالت سیکل بود؛ در پدر را بررسی کرده نیز هماهنگ می باشد

باال بودن  علته احتماال ب .مشاهده شدجوانان داراي پدر با تحصیالت دکتري کمترین نگرش مثبت در مثبت و 

موقعیت اجتماعی جوانان با تحصیالت دکتري پدر چالش کمتري در یافتن همسر مناسب وجود دارد و نیازي 

نتایج حاصل از تفاوت نگرش بر اساس در قید حیات بودن یا نبودن پدر  .به نگرش مثبت مشاهده نمی شود

این مسئله  .این مراکز دارند تأسیسبه  يتر مثبتنگرش  ،باشد مینشان داد جوانانی که پدرشان در قید حیات ن

در فرهنگ بیشتر شهرهاي کشور در . د به اهمیت نقش پدر در فرایند همسرگزینی اشاره داشته باشدتوان می

پدر به عنوان  ها خانوادهدر مورد تعهدات به خصوص نقش محوري دارد و  معموالًرسمی، پدر  هاي خواستگاري

خصوص والدین معتقدند اداره این مراکز ه مورد نحوه اداره این سایت ها ب در .گردد مییک پشتوانه محسوب 

در مورد . این مسئله می تواند نشانگر عدم اعتماد جوانان به بخش خصوصی در این زمینه باشد. باید دولتی باشد

ازدواج  و چنانچه کمکی به هزینه ها، جوانان معتقدند در صورت معرفی منجر به ازدواج هزینه دریافت شود

 .یی این مراکز اشاره داشته باشدی و نتیجه گرایاین مسئله می تواند به عمل گرا. هزینه اي دریافت نشود ،نشود

که  روانشناسان و مشاوران سپرده شود اکثر قریب به اتفاق پاسخگویان معتقدند بهتر است مدیریت این مراکز به

دلیل چنین نظري ردم از خدمات روان شناسی و مشاوره رسد تبلیغات گسترده و احتماال رضایت م به نظر می

  .باشد
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This was a descriptive study that examined the attitudes of youth about 
establishment of marriage agencies in five Iranian metropolises: Isfahan, Tabriz, 
Mashhad, Ahvaz and Shiraz in 1391. The Samples were 1837 young people whose 
common characteristics were living in these metropolises and being bachelor. They 
were selected from a society about eight millions people by Morgan and Krejcie’s 
multi-stage cluster sampling. They were also selected from centers and four 
geographic points of these cities. Then Participants completed a researcher made 
55- item questionnaire .Its Content and formal validity has been confirmed by 
experts and its reliability was calculated 93% by Cronbach's alpha. The results 
indicated more than 50% of young people had positive attitude to establishment of 
these centers. Tabriz youth’s attitudes were more positive than other cities. Also, 
males had more positive attitudes to establish these centers. More than half of 
young people believed that the government is responsible to establish marriage 
agencies to facilitate their marriage. Most youth believed that marriage agencies 
can help them to find a suitable spouse and could be a good guide as well as could 
solve the problem of people who got old and did not married yet. However, there 
were positive attitudes to the establishment of these centers, practically less than 
half of them accepted to choose their partner by them. Most of them believed if the 
agencies were established, it was better to manage by government and were 
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governed by psychologists .Generally- according the youth positive attitudes- it 
seems if they were managed completely by government can be very attractive for 
them. 
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