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   به روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواججوانان عوامل موثر بر نگرش 

  

  1حسین محمودیان

 2راهکیاحمد د  

: تاریخ دریافت مقالھ  

:تاریخ پذیرش مقالھ  

یا در حال نهاد خانواده و ازدواج تحوالت مهمی را از سر گذرانده  ،همزمان با ورود جامعه ایرانی به نظم مدرن

جامعه ایرانی همواره . افزایش روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج است ،جمله این تحوالت از. گذراندن است

توانند بر این نهاد آثار عواملی که میافراد را از براي دوام و استحکام نهاد خانواده و ازدواج کوشیده است و 

در که هستند  ت عالی از جمله اقشار جامعهداراي تحصیال افراددانشجویان و . داردمیبرحذر  باشدزیانباري داشته

بر روي دانشجویان  1391هاي پیمایشی که در سال در این راستا با استفاده از داده. دارند معرض این تحوالت قرار

تا به این سواالت اساسی پاسخ داده شود که  ه استتحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران انجام گرفته سعی شد

دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران نسبت به روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج چه نگرشی دارند 

روش نمونه گیري در این ست؟ یچ نسبت به روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج و عوامل موثر بر نگرش آنها

نه پژوهشی یهاي موجود و پیشبا توجه به تئوري. باشدنفر می 393و حجم نمونه  اي د مرحلهاي چنخوشه ،پژوهش

انتخاب و  محوري -خانواده و ، هزینه فرصت ازدواجفرامادي گراییمتغیرهاي جنسیت، سن افراد، وضعیت تاهل، 

نتایج تحقیق  .طالعه قرار گرفتتاثیر آنها بر متغیر تابع نگرش به روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج مورد م

درصد از دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران نگرش مثبت به رابطه  74حدود که نشان دهنده آن هستند 

ی گرایی بیشترین تاثیر را بر نگرش به روابط دوست متغیر فرامادي ،همچنین. دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج دارند

به  سیتنج وضعیت تاهل و، ازدواج ، هزینه فرصتمحوري -خانوادهمتغیرهاي  دارد و دختر و پسر قبل از ازدواج

درصد از تغییرات  39اند حدود متغیرهاي مستقل تحقیق توانسته ،در مجموع .ندربعدي قرار دا هايترتیب در مرتبه

 . نگرش به روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج را تبیین نمایند

  ادهخانو و ، جوانانی دختر و پسردوستازدواج،  :واژگان کلیدي
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   مقدمه

دانند و تدابیري نسبت به خانواده نگرشی مثبت وجود دارد و آن را بهترین مکان براي زندگی افراد می ،در ایران

ی است، اما اطالعات ما در مورد واقعیات این نگرش مثبت امري طبیع. اندیشنددر جهت پایداري و تداوم آن می

زمانی که سعی در ارائه الگویی در جهت حفظ و پایداري پیوند  ،این کمبود. زندگی خانوادگی بسیار ناچیز است

  )1379اعزازي، .(خوردکنیم، بیشتر به چشم میزناشویی و سپس استحکام هر چه بیشتر خانواده می

که همواره  کرده اج کوشیده و سعی خانواده و ازدو نهادجامعه ایرانی همواره براي حفظ و دوام  ،در این راستا 

 مکتب اسالم،در . حذر داردبر  ،این نهاد را به خطر می اندازداز عواملی که  و افراد را به این امر تشویق کند

تر و ارزشمندتر از ازدواج و  به طوري که در دین اسالم هیچ بنیانی محبوب ؛بر ازدواج شده است یتاکید فراوان

) ص(اکرم  پیامبر .کنده پیروان خود را به این امر تشویق میراوتشکیل خانواده وجود ندارد و این دین هم

فرماید اگر  متعال می ایزدزیرا  ،برده است گمان بد به خدا ،هر کس ازدواج را از ترس فقر ترك کند":فرماید می

 ،از سوي دیگر )466، ص 14تفسیر نمونه، ج (  ".سازد خداوند آنها را از فضل خود بی نیاز می ،آنها فقیر باشند

هموار افراد را از وجود روابط خارج از  ،ا مشخص کردن حوزه محرم و نامحرمفرهنگ ایرانی و اسالمی ب

  .  داندرا مانند تیري زهرآلود از جانب شیطان میازدواج منع کرده است و حتی نگاه به نامحرم 

 :همزمان با تحوالت ساختی و اجتماعی در جامعه ایران همچون ،هاي اخیر در سالبا وجود این تاکیدات  

، هاي اجتماعیگسترش شهرنشینی، افزایش میزان تحصیالت عالی به ویژه براي زنان، حضور زنان در عرصه

نهاد خانواده تحوالت مهمی را از سر گذرانده و در حال  ،مانند اینترنت و ماهوارههاي جمعی سترش رسانهگ

افزایش سن ازدواج و گسترش روابط دوستی دختر و پسر قبل از  ،والت مهماز جمله این تح. گذراندن است

و داراي رابطه  ها نوظهور در جامعه ایرانی است که با هم مرتبطپدیده ،این دو پدیده اجتماعی. باشدازدواج می

توان به افزایش سن ازدواج در میان جوانان و افزایش افراد مجرد با نگاهی به آمار و ارقام می. باشنددو سویه می

درصد افراد هرگز ازدواج  1375بر طبق سرشماري . بردهاي سنی که در سن ازدواج قرار دارند پی در گروه

درصد بوده  7,7و  27,1، 72,2براي مردان به ترتیب   30 - 34و  25- 29، 20- 24هاي سنی  هونکرده در گر

براي زنان این ارقام در سرشماري . انددرصد افزایش یافته 12,2و  36,5، 78,3به  1385است که در سرشماري 

افزایش  درصد11,5و  23,8، 49,2به  1385درصد بوده است که در سال  6,4و  14,8، 39,3به ترتیب  1375

  )1385و  1375 کز آمار ایرانمر(  .یافته است
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دیگر به روابط دوستی دختر و پسر قبل از  ،ایرانیتحقیقات متعدد نشان دهنده آن هستند که جوانان  ،همچنین 

 ؛1383 ،جوکار ؛ 1383 ،ن عبدالهیا ؛ 1379،ن دیگرا و ارمکی آزاد ( کنندعنوان یک امر منفی نگاه نمی ازدواج به

تواند نشان دهنده تغییر نگرش جوانان خود میاین که  )1385 ،موحد و همکاران و 1383 ،مهریار و نیا احمد 

عواملی مانند افزایش سن ازدواج،  ؛ناشی از علل گوناگون است این پدیده .به این گونه روابط در جامعه باشد

کنند و شهرنشینی، افزایش تحصیالت به خصوص تحصیالت عالی که زمینه روابط دختر و پسر را فراهم می

در تحقیق خود درباره نقش ) 1389(مهریار و خلج آبادي فراهانی . و دسترسی آسان به دنیاي مجازي هارسانه

به کنترل سختگیرانه والدین  ی،تهرانقبل از ازدواج در دختران دانشجوي  خانواده در ارتباطات با جنس مخالف

در ایران به علت حساسیت  .انددگاه والدین اشاره کردهدر دوران بلوغ و نگرش آزادانه والدین و احترام کم به دی

. قبل از ازدواج انجام شده استدر موضوع، مطالعات اندك و اغلب غیر جامعی بر روي روابط با جنس مخالف 

قبل از ازدواج  ها روابط دوستیدرصد از دانشجویان دانشگاه 58تا  54اند که بین این مطالعات اندك، نشان داده

درصد در تغییر  12درصد تا  8در حالی که روابط جنسی قبل از ازدواج در بین دانشجویان از  کنند،ه میرا تجرب

 و دختران شخصی بین روابط در تحول و پدیده این بروز و ظهور ).1389خلج آبادي فراهانی و مهریار ( است

   و فرهنگی ریزان برنامه و مسئوالن دینی، جامعه و علما ها،خانواده نگرانی جامعه، قبل از ازدواج پسران

  . است داشته پی در را جوانان مرتبط با هاي سازمان

 فرهنگی هنجارهاي و ها ارزشایرانی با توجه به  جامعه در ازدواج پیش از معاشرت نوع توان گفتمی ،بنابراین

نباري را اتواند آثار زیمیچنین روابطی  رواج این )1385موحد و همکاران (  .است اجتماعی مسئله یک دینی، و

افزایش سن  ،از جمله این آثار. هاي فرهنگی و اجتماعی آن داشته باشدبر خانواده ایرانی با توجه به ارزش

هاي زناشویی و خانوادگی و در نتیجه ازدواج، کاهش نرخ ازدواج و افزایش نرخ تجرد، افزایش ناسازگاري

  . باشدمیافزایش طالق در جامعه 

 .گیرنددر معرض تحوالت نوظهور واقع شده و از آن تاثیر می زودتراي تحصیالت عالی معموال قشر دار

  - هاي خاص آنهادلیل ویژگیه ب -تحوالت جامعه معموال ابتدا در قشر تحصیل کرده ،براساس تئوري اشاعه

تکمیلی دانشگاه تهران  دانشجویان تحصیالت. کندافتد و سپس به سایر اقشار جامعه انتقال پیدا میاتفاق می

    مطرحاین سواالت اساسی حال . کنندهستند که این تحوالت را تجربه میتحصیل کرده بخشی از این قشر 

  :شودمی
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نگرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران نسبت به معاشرت و دوستی دختر و پسر قبل از  .1

 ازدواج چگونه است؟ 

  ؟آنها بر معاشرت و دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج تاثیرگذار است چه عواملی بر نگرش .2

 آیا بین دانشجویان دختر و پسر در این زمینه تفاوت معناداري وجود دارد؟ .3

 آیا بین دانشجویان متاهل و مجرد در این زمینه تفاوت معناداري وجود دارد؟    .4

در بین افراد  محوري -خانوادهگرایی، هزینه فرصت ازدواج و کاهش  تحوالتی مانند افزایش فرامادي .5

 رد؟مورد مطالعه چه تاثیري در این زمینه دا

تحوالت و در و زمینه شناخت بهتر از این  باشد تواند موثرپاسخ به این سواالت در درك تحوالت خانواده می

ابتدا به بررسی مبانی نظري و کارهاي این مقاله در  ،بنابراین. سازدتر را فراهم میحیحنتیجه برنامه ریزي ص

  ارائه  آنها  و سپس چارچوب نظري، فرضیات تحقیق و تعریف مفاهیم و عملیاتی کردن می پردازیمپیشین 

 .گیري خواهد شدنتیجه ،د و در پایانگردهاي تحقیق اشاره میبه یافته ادامه،در . شودمی

  پژوهشمبانی نظري 

به تبیین این پدیده  کدام از منظر خود هر کهوجود دارند تحوالت خانواده در خصوص هاي متعددي تئوري

توان براي تبیین گسترش روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج نیز استفاده می هااز این تئوري .اند پرداخته

 و سویه با تحوالت خانواده د اي رابطه وافتد اتفاق نمیو ازدواج خارج از حوزه خانواده تحول زیرا این  ،نمود

از یک سو گسترش این روابط در نتیجه تغییرات در نهاد خانواده و ازدواج است و  به بیان دیگر، .داردو ازدواج 

. باشدها، تئوري نوسازي میاز جمله این تئوري .در تحول نهاد خانواده و ازدواج تاثیرگذار است ،از سوي دیگر

، بهبود محوري - خانوادهتئوري نوسازي معتقد است که فرایند نوسازي با ترجیح ، فرد محوري در مقابل 

هایی با انتخاب آزاد، تشکیل خانواده را در سنین باال  موقعیت زنان، گسترش تحصیالت، شهرنشینی و ازدواج

به عقیده طرفداران این نظریه فرایند . آوردو زمینه تغییر نهاد خانواده و ازدواج را فراهم می کند تشویق می

گرایی را تضعیف و آورد که سرنوشت گرایی و خانواده نوسازي، یک نوع شیوه زندگی و فکري را به وجود می

در مطالعات متعددي . زندگی مرفه تر را در انسان تقویت می کند برخورداري ازآینده نگري و آمال و آرزوي 
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(  .بر این مفاهیم نوسازي تاکید شده است ،خانواده و ازدواج صورت گرفته است تحوالت نهادکه در زمینه 

کوبیسومینگ  ؛2003 ،همکارانو  7دارش ؛2003 ،6جنسن و تورنتون ؛1980 ،5اسمیت ؛2006 4،پنگ ؛2005 3،منش

نظریه  )1370،سگالن و1390 ،حبیب پور و غفاري ؛1383 ،پور یکاظم ؛1380 ،محمودیان ؛2003، 8و هالمن

فرض  .باشدنظریه مبادله می ،گرددتغییرات خانواده به ویژه تغییرات ازدواج استفاده میدیگري که براي تبیین 

اند و درصدد به حداکثر رساندن سود خود از هاي خود منطقیاساسی این نظریه آن است که مردم در انتخاب

دو دسته عوامل تعیین  ،با کاربرد این نظریه درمورد ازدواج) 1970( 9بارتز و ناي. اندانتخاب و برقراري رابطه

شوند ازدواج براي فرد رضایت بیشتري را دسته اول آنهایی هستند که موجب می :اندکننده ازدواج را تعیین کرده

 شوند ازدواج در میان بسیاري ازدسته دوم آنهایی هستند که موجب می .نسبت به مجرد بودن تامین کند

نیز با مطرح کردن  10اقتصادانانی مثل استرلین و بکر .هاي نامطلوب براي فرد کمتر نامطلوب باشدجایگزین

افتد در تغییر زمان ده اتفاق میتحوالتی که در نهاد خانوا. اندمفاهیم هزینه و سود از این نظریه پشتیبانی نموده

از جمله این تحوالت  .باشندموثر میاز ازدواج  و در نتیجه گسترش روابط قبلازدواج و افزایش سن ازدواج 

هاي مادي پیرامون امنیت سمت دلبستگی از هاي ارزشیتغییر اولویت فرامادي گرایی ؛است فرامادي گرایی

-ارزش فرامادي گرایی،. باشدز عقیده و کیفیت زندگی میاقتصادي و جانی به سوي تاکید بیشتر به آزادي، ابرا

شود که افراد به خانواده و ازدواج دیگر نه  دهد و منجر به این میده و ازدواج را تغییر میهاي مربوط به خانوا

د افتتی، ابراز عقیده اتفاق مییسمدرن و جایی که در آن برابري جن بلکه به عنوان یک نهاد ،به عنوان نهادي سنتی

ترین موقعیت ازدواج نشان می دهد نیمی از پاسخگویان مناسب) 1389(مطالعات صادقی و همکاران  .نگاه کنند

ها به سمت اند که مؤید تغییر ایدهدختران را بعد از اتمام تحصیالت دانشگاهی و کسب استقالل اقتصادي دانسته

- نشان می) 1389(و همکاران ن عسکري ندوشهاي یافته. بر اساس نظریه اینگلهارت می باشد فرامادي گرایی

هاي چنین تفاوت. تري نسبت به مادران خود برخوردارندهاي مدرنها و نگرشدهد دختران مورد مطالعه از ایده

هاي نسلی در اي و هم ناشی از تفاوتتواند هم ناشی از تغییر ایدههاي ازدواج میبین نسلی در نگرش
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در  11نظریه اینگلهارت. استگاه شهري باشدآموزش، اشتغال و ختماعی از جمله هاي اقتصادي و اجمشخصه

کند که جایگزینی جمعیت نسل جدید به تدریج به جا به جایی بلند خصوص دگرگونی ارزشی پیش بینی می

هایی که در نهاد خانواده دگرگونی )2003اینگلهارت ( .هاي فرامادي منجر شوددي به ارزشهاي ما مدت ارزش

درك  ،دهدتوان جدا از تغییرات بزرگتري که در عصر مدرن رخ میمی پیوندد را نمی       وقوعو ازدواج به 

گیرند که مسلما بر زندگی خانوادگی و در عصر مدرن مفاهیم و روابطی شکل می )259 :1374 ،12گیدنز(  .کرد

به و  کنند ل عشق ازدواج میالیزابت بک و اولریش بک معتقدند در جامعه کنونی مردم به دنبا.  ثرندوازدواج م

استدالل . اندپایانی از امید بستن و پشیمان شدن و تالش دوبارهآنها به دنبال چرخه بی .شونددلیل عشق جدا می

آنها این است درست به همین صورت که جهان ما چنین مقهور کننده، غیر شخصی، انتزاعی و به سرعت در 

تقالیی براي ؛ جستجویی است در پی خویشتن ،عشق. دا کرده استتغییر است، عشق اهمیت روز افزونی پی

رو شدن با یکدیگر بدون هیچ ه ب رو ؛اندیشه وشریک شدن در جسم  ؛و ارتباط واقعی با خود و دیگري تماس

اشتیاقی به خانه و  ؛درك کردن، تایید و حمایت از آنچه بود و هست ؛اعتراف کردن و بخشیده شدن ؛مانعی

اگر هیچ چیز  .کندهایی که زندگی مدرن، ایجاد میکاشانه و پشت و پناهی براي مقابله با تردیدها و اضطراب

اگر حتی نفس کشیدن هم در این دنیاي آلوده خالی از خطر نیست، پس مردم  ،رسدقطعی و ایمن به نظر نمی

: 1374گیدنز .(وید تا همه آنها به ناگاه به کابوس بدل شودهمچنان به دنبال رویاهاي فریبنده عشق خواهند د

ازدواج  ،پیدایش چنین روابط و مفاهیمی در زندگی انسان مدرن بر روابط شخصی و اجتماعی و در نتیجه )259

پیدایش مفاهیم و روابط جدید در جامعه مدرن و کاهش اقتدار سنتی . باشدزندگی خانوادگی او موثر می و

ها نسبت به ها و نگرشاهش نظارت آنها بر روابط دختر و پسر در افزایش سن ازدواج و تغییر ایدهخانواده و ک

خانواده و ازدواج را به تشکیل ، محوري - فرد ایجاد این مفاهیم جدید مانند عشق و  .آن اهمیت به سزایی دارد

د و ارش (.زدواج تاثیرگذار استپسر قبل از ادر گسترش روابط دوستی دختر و اندازد و در نتیجه تاخیر می

از جمله عوامل موثر ) 1997( 13سیلوا ) 1389، و مهریار فرهانی عنایت، خلج آبادي و موحد ؛2003، همکاران

در کنار همه  .داندبراي دختران می بخصوصبر گسترش روابط بین دو جنس را فراهم ساختن زمینه تحصیل 

توجه ویژه  ،شودهایی که بر آن واقع میی و فرهنگی جامعه و بحراناین موارد باید به شرایط اقتصادي، اجتماع
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داند که در چنین شدت تاثیر شرایط بد اقتصادي بر زمانبندي ازدواج را زمانی می) 2003( 14هامپلوا. کرد

 .شرایطی هنجارهاي فرهنگی در رابطه با هزینه ازدواج و استاندارهاي زندگی تغییر نکند و با آن هماهنگ نشود

هزینه و مخارج زندگی باال رفته  ولی انتظارات و نگرش هاي زوجین  ،وقتی در شرایط بد اقتصادي مانند تورم

شوند ازدواج خود را تا ایجاد ازدواج مخارج سنگینی را بر آنها تحمیل کند، افراد مجبور می  و تغییر نکرده

باشد و بیکاري بر ازدواج جوانان تاثیر گذار میشرایط رکود و  ،از سوي دیگر. شرایط مناسب به تاخیر بیندازند

به تاخیر انداختن زمان ازدواج از جمله عوامل موثر بر روابط قبل از  .ازدواج آنها را به تاخیر خواهد انداخت

هایی براي آن بر جایگزینیافتن در صدد  ،نندبیهاي ازدواج خود را فراهم نمیوقتی افراد زمینه .ازدواج است

زمان مناسب براي ازدواج  ،درصد پاسخگویان 90دهد نشان می) 1389(مطالعه صادقی و همکاران  .آیندمی

سن ازدواج  ،حال وقتی که زمینه اشتغال جوانان در جامعه فراهم نباشد. دانندپسران را بعد از داشتن شغل می

  . شودواج در جامعه فراهم میو زمینه گسترش روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازد یابدآنها نیز افزایش می

  پژوهشچارچوب نظري 

 هسعی بر آن شد  ،روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج هاي اجتماعی از جملهبه دلیل پیچیدگی پدیده

وثر بر نگرش به روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج معوامل هاي متفاوت براي تبیین است که از نظریه

 .ارائه گردداز این پدیده  يتبیین بهتر ،موضوع باهاي مرتبط و مناسب گزینش بهینه نظریهاستفاده شود و با 

. باشدهاي مطرح شده و مبانی تجربی تحقیق میچارچوب نظري مطرح شده در اینجا ترکیبی از تئوري ،بنابراین

ی دختر و پسر قبل از بر نگرش به روابط دوستشان  متغیرهاي مطرح شده و نحوه ارتباط آنها و تاثیرگذاري

  .در چارچوب نظري زیر نشان داده شده استازدواج 

  

  

  

  

  چارچوب نظري تحقیق و نحوه ارتباط بین متغیرها :1شکل 
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نگرش به  ،توان گفت که هر چه نگرش فرامادي در بین افراد افزایش یابدبراساس مبانی نظري و پیشینه تحقیق می

توان گفت با افزایش هزینه فرصت می ،همچنین. یابدروابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج نیز افزایش می

نگرش  محوري، - خانوادهبا کاهش . یابدنگرش به روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج نیز افزایش می ،ازدواج

توان گفت در رابطه با متغیرهاي جمعیت شناختی نیز می. دیابافزایش میبه دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج 

 .تر به روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج دارندنگرش منفی ،نسبت به پسراندختران  است کهفرض بر آن 

. شودافراد نسبت به روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج کمتر می مثبت نگرش ،با افزایش سن ،همچنین

  . باشندبه روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج می يترنیز داراري نگرش منفیمتاهلین 

  شناسی پژوهشروش 

کارشناسی ( باشد که در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلیروش پیمایشی می ،روش بررسی در این تحقیق

دانشجویان تحصیالت  ،جامعه آماري. هاي دانشگاه تهران انجام شده استساکن در خوابگاه) ياارشد و دکتر

گیري نفر به صورت نمونه 393 ،از این میان. باشندنفر می 10500باشند که شامل تکمیلی دانشگاه تهران می

اي به این گیري خوشهنمونه .اندو به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب شده اي اي چند مرحلهخوشه

چند بلوك به صورت تصادفی انتخاب  و سپس از درون هاي خوابگاهی صورت بوده است که ابتدا از بین بلوك

حجم نمونه با استفاده از . اندها و در نهایت افراد به صورت تصادقی سیستماتیک  انتخاب شدهاتاق ،هاآن بلوك

که آنها  بوده دلیلن اانتخاب دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران بد. فرمول کوکران تعیین گرده است

کسانی  یااند کسانی که ازدواج کرده و تشکیل خانواده دادههستند  آنها  میاندر اند و واج واقع شدهدر سن ازد

به درك بهتر  متأهلینمجردین و میان انتخاب از  ،بنابراین .انداند و آن را به تاخیر انداختهکه هنوز ازدواج نکرده
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دوره سال را آغاز  23توان سن میدر مجموع، . نمایدنگرش به روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج  کمک 

 20-24درصد افراد مجرد در سنین  ،تحصیالت تکمیلی براي افراد دانست و همانگونه که در مقدمه اشاره شد

درصد  77درصد و براي دختران  91، براي پسران 1385که در مقاطع باالي تحصیلی قرار دارند در سرشماري 

ها، ابزار جمع آوري داده. در این بررسی از دانشجویان کارشناسی صرف نظرشده است ،بنابراین .بوده است

شامل افراد کارشناسی ارشد و باالتر ساکن در خوابگاه هاي دانشگاه  کهباشد فرد می ،پرسشنامه و واحد تحلیل

  .گرددتهران می

  تعریف مفاهیم و متغیرها 

هاي موجود براي است که گویه ضروري پژوهشی ذکر این نکتهدرمورد تعریف و عملیاتی کردن متغیرهاي 

به این  ؛گیري متغیرهاي پژوهشی با توجه به مطالعات پیشین و تحلیل عامل تائیدي صورت پذیرفته استاندازه

مشخص و سپس با تحلیل  محوري -خانوادهگیري یک متغیر مانند هاي الزم براي اندازهصورت که ابتدا گویه

اند که داراي بار عاملی مناسبی بر هم هایی باقی ماندهعامل تائیدي مورد آزمون قرار گرفته است و فقط گویه

هاي نامناسب حذف شده متغیر مورد نظر را داشته باشند و گویه براي گیري مناسبباشند و قدرت اندازهمی

  .است

  قبل از ازدواج پسرنگرش به روابط دوستی بین دختر و 

گویه  5باشد که در قالب معاشرت و دوستی دختر و پسر پیش از ازدواج می ،منظور از دوستی بین دختر و پسر

دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج در شناخت طرف  - 1 :با موارد زیر اندازه گیري شده استدر طیف لیکرت 

جوانانی که قبل از  - 3 .با وجود روابط آزاد بین دختر و پسر نیازي به ازدواج نیست - 2 .مقابل موثر است

دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج  - 4. کنندشوند از نظر من کار خوبی نمیازدواج با جنس مخالف دوست می

س مخالف روابط دوستی توانند با جنجوانان قبل از ازدواج می -5. رساندبه نهاد خانواده و ازدواج آسیب می

   .داشته باشند

  نگرش فرامادي به ازدواج و خانواده

هاي تغییر اولویتباشد و به رونالد اینگلهارت می فرامادي گراییگرایی و  مفاهیم مادي این مفهوم برگرفته از 

هاي مادي پیرامون امنیت اقتصادي و جانی به سوي تاکید بیشتر به آزادي، ابراز عقیده ارزشی از سمت دلبستگی
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گیري این متغیر به طور هاي مطرح شده براي اندازهالزم به ذکر است که گویه. شودو کیفیت زندگی اطالق می

- تائیدي قرار گرفته نامه اینگلهارت گرفته شده است و براي تحقیق حاضر مورد تحلیل عاملیمستقیم از پرسش

گویه  5در اینجا این متغیر از طریق . اندگیري باقی ماندههاي داراي بار عاملی مناسب براي اندازهاند و فقط گویه

دار با تواند به اندازه مادر خانهمادر شاغل می -1 :گیري شده استاندازهموارد زیر  در طیف لیکرت شامل

دار بودن درست به اندازه شاغل بودن براي زنان اقناع کننده خانه - 2. ار کندفرزندانش رابطه گرم و صمیمی برقر

مردان نسبت به زنان رهبران  ،در کل -4. زن و شوهر هر دو باید در درآمد خانواده سهیم باشند -3 .است

   .تحصیالت دانشگاهی براي پسران مهمتر است تا براي دختران - 5 .شوندسیاسی بهتري می

  هزینه فرصت

فرد با  ،یعنی ؛شود اي است که در نتیجه صرف نظر کردن از انجام کاري متوجه فرد میهزینه ،هزینه فرصت

این مفهوم ابتدا در اقتصاد مطرح  .دهد تا از کار یا مزیت کار دیگر صرف نظر نمایدانجام یک کار ترجیح می

ارتز و ناي در علوم اجتماعی مورد شناسانی مانند استرلین، بشناسان و جمعیتگردید و سپس توسط جامعه

گیري شده اندازهموارد زیر  گویه در طیف لیکرت شامل 4در اینجا این متغیر با استفاده از . استفاده قرار گرفت

یابی به ازدواج انسان را از دست - 2. دارد ازدواج انسان را از کارهاي مهمتر مانند تحصیالت باز می - 1 :است

مجرد ماندن بهتر از  -4. برند مجردان بیشتر از متاهالن از زندگی خود لذت می - 3. داردشغل مناسب باز می

گیري متغیر مورد نظر بسیار هاي مطرح شده با توجه به تحلیل عامل تائیدي براي اندازهگویه. ازدواج کردن است

  . اندشده مناسب شناخته

  محوري - خانواده

باشد که در اینجا از طریق سه هاي خانوادگی خود میه خانواده و ارزشبیانگر اهمیت فرد ب ،محوري - خانواده

شما به چه میزان به نظر پدر و مادرتان در امر  - 1 :گیري شده استاندازهموارد زیر  گویه در طیف لیکرت شامل

شما به چه میزان به آشنایی خانوادگی و شناخت قبلی خانوادگی در انتخاب همسر  - 2 ؟دهیدازدواج اهمیت می

الزم به ذکر است که ابتدا با  .دهیدشما به چه میزان به ایمان در انتخاب همسر اهمیت می - 3 ؟دهیداهمیت می

ند که بعد از تحلیل گیري این متغیر انتخاب شدگویه براي اندازه 6توجه به چارچوب نظري و تحقیقات پیشین 

   . ها حذف گردیدندگویه بقیهعامل تائیدي تنها سه متغیر مطرح شده مناسب شناخته شدند و 



11 
 

  وضعیت تاهل

- وضعیت تاهل در اینجا در قالب یک مقیاس اسمی دو وجهی به صورت ازدواج کرده و ازدواج نکرده اندازه

  . گیري شده است

  سن

هاي کامل خورشیدي فرد است که وي تا زمان بررسی پشت سر گذاشته که در تعداد سال ،منظور از سن

ها نیز همان سن گیري سن در سرشماريمبناي اندازه. گویندمیاصطالح جمعیت شناسی به آن سن درست 

  .در پژوهش حاضر از افراد خواسته شد سن را به سال بیان کنند. درست است

   جنسیت

  . گیري شده استیک مقیاس اسمی دو وجهی به صورت مرد و زن اندازهجنسیت در این تحقیق در قالب 

  گیريوایی و پایایی ابزار اندازهر

مورد پیش آزمون ) دختر 25پسر و  25( پرسشنامه   50گیري ابتدا  در این تحقیق براي بررسی روایی ابزار اندازه

در مرحله . داشته است) 70/0آلفاي باالتر از ( ها قرار گرفت که بررسی آنها نشان از روایی خیلی خوب گویه

هاي اصلی جمع آوري شده است که در این مرحله نیز با تحلیل عاملی تاییدي به بررسی روایی بعد پرسشنامه

ها و متغیرهاي مورد مطالعه پرداخته شده که نتایج تحلیل عاملی تاییدي نیز نشان از همسازي درونی بسیار گویه 

  . تغیرهاي تحقیق داشته استها و مخوب گویه

  پژوهشهاي یافته

. ندزن بوده اآنها درصد  45,8پاسخگویان مرد و  درصد 54,2گردد، مشاهده می 1همانگونه که در جدول شماره 

  . درصد بوده است 47,8درصد و متاهل  52,2درصد پاسخگویان مجرد 

  جنسوضع تاهل و  توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب متغیرهاي :1جدول 

 وضعیت تاهل

 درصد فراوانی پاسخگو

 52,2 205 مجرد
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 47,8 188 متاهل

 100 393 کل

 جنسیت

 درصد فراوانی پاسخگو

 54,2 213 مرد

 45,8 180 زن

 100 393 کل

  

 بوده 25,44و میانگین سنی زنان  27,59گردد، میانگین سنی مردان مشاهده می 2همانگونه که در جدول شماره 

سال بوده  25و براي زنان در گروه سنی زیر  25- 30است که بیشترین درصد فراوانی مردان در گروه سنی 

  .سال بوده است 23 - 44ر اینجا از الزم به ذکر است دامنه سنی د .است

  توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب متغیر سن : 2جدول 

 کل زن مرد پاسخگو

 25زیر 
 185 116 69 فراوانی

 %48,80 %67,10 %33,50 درصد

25-30 
 151 50 101 فراوانی

 %39,80 %28,90 %49,00 درصد

 به باال 30
 43 7 36 فراوانی

 %11,30 %4,00 %17,50 درصد

 کل
 379 173 206 فراوانی

 %100,00 %100,00 %100,00 درصد

 26,60 25,44 27,59 میانگین سنی

  

نشان دهنده وضعیت پاسخگویان بر حسب متغیرهاي تابع و مستقل اجتماعی و فرهنگی   3 جدول شماره

گردد، در متغیر نگرش به روابط دوستی دختر و مشاهده می  3همانگونه که در جدول شماره .باشدتحقیق می

   نمره متوسط را کسب) درصد 51,10(و زن ) درصد 52,10(بیشتر پاسخگویان مرد  ،پسر قبل از ازدواج

این نشان دهنده آن است که دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران به روابط دوستی دختر و . اندنموده
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همچنین قابل مشاهده است که درصد قابل توجهی چه  .کنندپسر قبل از ازدواج به عنوان یک امر منفی نگاه نمی

گرش کامال مثبتی به روابط دوستی دختر و ن) درصد 22,20(و چه در بین زنان ) درصد 23,50(در بین مردان 

توان گفت بیشتر دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران در نگرش بنابراین می. پسر قبل از ازدواج دارند

فرامادي در متغیر . کنندبه روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج نمره متوسط و متوسط به باال را کسب می

 54,50در گروه زنان نیز نمره متوسط با  اند ورا دریافت کرده) درصد 75,80(مره متوسط بیشتر مردان ن گرایی

و ) درصد 55,5(در متغیر هزینه فرصت ازدواج بیشتر مردان . درصد بیشترین فراوانی را دریافت نموده است

پاسخگو اعتقاد زیادي به این بدین معناست که مردان و زنان  .اندنمره زیاد را دریافت نموده) درصد 62,8(زنان 

آنها معتقدند ازدواج آنها را از امور مهمی مانند درس خواندن باز  ،دیگر به عبارت. ینه فرصت ازدواج دارندهز

 -خانوادهدر متغیر . هایی غیر ازدواج دست یابنددهند با مجرد ماندن به خواستهبنابراین ترجیح می .داردمی

اند، درحالی که بیشتر دختران در این متغیر را دریافت نموده) درصد 48,3(بیشتر مردان نمره متوسط  ،محوري

این نشان دهنده این است که دختران پاسخگو نسبت به پسران به  .اندرا دریافت کرده) درصد 64,4(نمره زیاد 

  . دهند هاي آن در زمینه ازدواج بیشتر اهمیت میخانواده و ارزش

  و مستقل اجتماعی و فرهنگی تحقیق  تابعتوزیع نسبی پاسخگویان بر حسب متغیرهاي : 3جدول 

دوستی 

دختر و 

 پسر

 زیاد متوسط کم پاسخ جنسیت

 مرد
 50 111 52 فراوانی

 %23,50 %52,10 %24,40 درصد

 زن
 40 92 48 فراوانی

 %22,20 %51,10 %26,70 درصد

 کل
 90 203 100 فراوانی

 %22,90 %51,70 %25,40 درصد

فرامادي 

 گرایی

 مرد
 22 160 29 فراوانی

 %10,40 %75,80 %13,70 درصد

 زن
 75 97 6 فراوانی

 %42,10 %54,50 %3,40 درصد

 کل
 97 257 35 فراوانی

 %24,90 %66,10 %9,00 درصد
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هزینه 

 فرصت

 مرد
 117 77 17 فراوانی

 %55,50 %36,50 %8,10 درصد

 زن
 113 57 10 فراوانی

 %62,80 %31,70 %5,60 درصد

 کل
 230 134 27 فراوانی

 %58,80 %34,30 %6,90 درصد

 - خانواده

 محوري

 مرد
 96 102 13 فراوانی

 %45,50 %48,30 %6,20 درصد

 زن
 116 61 3 فراوانی

 %64,40 %33,90 %1,70 درصد

 کل
 212 163 16 فراوانی

 %54,20 %41,70 %4,10 درصد

  

  تحلیل دو متغیره یا آزمون فرضیات

در  ،گرددمشاهده می  4همانگونه که در جدول . شوددر این قسمت به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته می

این  .ابتدا رابطه متغیر وضعیت تاهل با نگرش به روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج سنجیده شده است

در  بین دانشجویان متاهل و مجرد دانشگاه تهران ،به عبارتی دیگر ؛دو متغیر رابطه معناداري با هم دیگر دارند

، همانگونه که در همچنین  .سر تفاوت معناداري وجود داردمیانگین نمره نگرش به روابط دوستی دختر و پ

جنسیت رابطه معناداري با متغیر تابع نگرش به دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج  ،شودمشاهده می 4جدول 

  .ندارد

  براي متغیرهاي جنسیت و وضعیت تاهلمستقل  Tآزمون  :4جدول

 متغیر نمره معناداري

 وضعیت تاهل 3,765 0,000

 جنسیت 0,601 0,548
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بین متغیر سن و نگرش به روابط دوستی دختر و پسر قبل از  ،گرددمشاهده می 5همانگونه که در جدول شماره 

و نگرش به روابط دوستی دختر و پسر قبل از  فرامادي گراییبین متغیر . ازدواج رابطه معناداري وجود ندارد

به این معنی که هر چه میزان  ؛جهت این همبستگی مثبت استزدواج همبستگی متوسطی وجود دارد و ا

. شودبه روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج بیشتر می مثبت نگرش ،در فرد بیشتر شود فرامادي گرایی

بین دو متغیر اعتقاد به هزینه فرصت و نگرش به دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج همبستگی  ،همچنین

چه میزان اعتقاد  جهت رابطه بین این دو متغیر مثبت است که نشان دهنده آن است که هر. معناداري وجود دارد

به روابط دوستی دختر و پسر قبل از  مثبت نگرش ،یابددر بین دانشجویان افزایش میازدواج به هزینه فرصت 

و نگرش به دوستی دختر و پسر قبل از  محوري -خانوادهبین دو متغیر . یابدازدواج نیز در بین آنها افزایش می

باشد که بیانگر آن است که هر ابطه بین این دو متغیر منفی میجهت ر. ازدواج همبستگی معناداري وجود دارد 

به روابط دوستی دختر و پسر قبل از مثبت نگرش  ،یابددر بین افراد کاهش می محوري - خانوادهچه میزان 

  .ازدواج در بین آنها افزایش داشته است

  آزمون پیرسون براي سایر متغیرهاي مستقل تحقیق :5جدول 

 متغیر پیرسونضریب  معناداري

 سن 0,011 0,835

 فرامادي گرایی 0,409 0,000

 ازدواج هزینه فرصت 0,310 0,000

0,000 0,469-  محوري - خانواده 

  یرهتحلیل چند متغ

از رگرسیون خطی  ،عوامل موثر بر نگرش به روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواجو تبیین براي درك بهتر 

در مدل اول متغیر جنسیت وارد  ،گرددمشاهده می 6 جدولهمانگونه که در . استفاده شده است هچند متغیر

بین دختران و  ،یعنی ؛داراي تاثیر معناداري بر روي متغیر تابع تحقیق نبوده است کهمعادله رگرسیونی شده 

پسران تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران از نظر نگرش به روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج رابطه 

  مشاهده  6 جدولهمانگونه که در  .در مدل دوم متغیر سن وارد معادله گردیده است. معناداري وجود ندارد

در مدل  .باشدنمیدوستی دختر و پسر قبل از ازدواج  گردد این متغیر نیز رابطه معناداري با نگرش به روابطمی
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این متغیر داراي رابطه معناداري با نگرش با روابط  .متغیر وضعیت تاهل وارد معادله رگرسیونی شده است ،سوم

این بدین  ؛منفی استمقدار بتاي به دست آمده براي این متغیر . باشددوستی دختر و پسر قبل از ازدواج می

  تري به روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج نسبت به مجردینمتاهلین داراي نگرش منفیمعناست که 

رسیده است که نشان دهنده تاثیر  0,034با ورود این متغیر به مدل با کمی افزایش به  R2مقدار  .باشندمی

 .وارد معادله رگرسیونی شده است فرامادي گراییمتغیر  ،چهارمدر مدل . باشدضعیف این متغیر در مدل می

ري با نگرش به روابط دوستی دختر و ار داري رابطه معناداین متغی ،گرددمشاهده می) 6( جدولهمانگونه که در 

این بدین  ؛باشدمی 0,489 فرامادي گراییست آمده براي متغیر مقدار بتاي به د. باشدپسر قبل از ازدواج می

افزایش  اعتقاد به روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج نیز ،شوندنگرتر می فراماديکه هر چه افراد معناست 

این افزایش قابل توجه نشان دهنده  .یافته است افزایش 0,239به   R2با ورود این متغیر به معادله مقدار . یابدمی

ها در نگرش به روابط دوستی اي از تفاوتبه صورتی که مقدار قابل مالحظه ؛اهمیت این متغیر در مدل است

درصد از نگرش به  23حدود  ،دیگر به عبارت .دختر و پسر قبل از ازدواج توسط این متغیر قابل تبیین است

نکته قابل توجه در این . شودتبیین می فرامادي گراییروابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج توسط متغیر 

جنسیت نیز معنادار شده که این نشان دهنده آن است که بخشی  گراییفرامادي مدل آن است که با ورود متغیر 

از طریق متغیر  بر نگرش به روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج  فرامادي گراییاز تاثیرگذاري متغیر 

مقدار بتاي به دست آمده براي جنسیت در مدل  ،گرددمشاهده می 6 جدولهمانگونه که در . باشدجنیست می

تري به روابط دوستی دختر و پسر قبل از این بدین معناست که دختران داراي نگرش منفی ؛چهارم منفی است

 .متغیر هزینه فرصت ازدواج وارد معادله رگرسیونی شده است ،در مدل پنجم. باشندازدواج نسبت به پسران می

ي رابطه معناداري با نگرش به روابط دوستی دختر و ااین متغیر دار ،گرددمشاهده می 6 جدولهمانگونه که در 

باشد که نشان دهنده آن است که می 0,22مقدار بتاي به دست آمده براي این متغیر . باشدپسر قبل از ازدواج می

قبل از ازدواج نیز نگرش به روابط دوستی دختر و پسر  ،هرچه هزینه فرصت ازدواج در افراد افزایش یابد

 0,286   درصدي به 5نیز با ورود متغیر هزینه فرصت ازدواج با افزایش حدود   R2مقدار . یابدافزایش می

دوستی دختر و پسر قبل   درصد از تغییرات نگرش به روابط 5رسیده است که نشان دهنده آن است که حدود 

موارد  محوري - خانوادهمتغیر  ،در مدل ششم. است اج قابل تبیینودازدواج توسط متغیر هزینه فرصت ازاز 

این متغیر داراي رابطه معناداري با  ،گرددهده میمشا 6 جدولهمانگونه که در . معادله رگرسیونی شده است
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مقدار بتاي به دست آمده براي این متغیر . باشدمتغیر تابع نگرش به روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج می

با نگرش به روابط دوستی دختر و پسر قبل از  محوري - خانوادهباشد که نشان دهنده آن است که می - 0,373

نگرش به روابط  ،یابدکاهش می محوري -خانوادهبه این صورت که هرچه  ؛باشدازدواج داراي رابطه منفی می

درصدي  11ن متغیر با افزایش نیز با ورود ای  R2مقدار . یابددوستی دختر و پسر قبل از ازدواج نیز افزایش می

درصد از تغییرات نگرش به روابط دوستی دختر و پسر در  11توان گفت حدود رسیده است که می 0,392به 

اند که از میان هاي تحقیق وارد معادله شدهتمام متغیر ،ششم در مدل. باشدمی محوري - خانوادهنتیجه کاهش 

و متغیر  هزینه فرصت ازدواج ، فرامادي گراییتحقیق، متغیرهاي جنسیت، وضعیت تاهل،  متغیرهاي مستقل

 39اند حدود متغیرهاي وارد شده به معادله رگرسیونی توانسته ،در کل. اندمعنادار باقی مانده محوري - خانواده

متغیرهاي  ،دیگر به عبارت .باشداي میابل مالحظهدرصد از واریانس متغیر تابع را تبیین نمایند که مقدار ق

درصد از تغییرات نگرش به روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج را تبیین  39اند حدود مستقل توانسته

  . نمایند

  اثر متغیرهاي مستقل تحقیق بر نگرش به روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج : 6جدول 

 مدل 1 2 3 4 5 6

Sig Beta Sig Beta Sig Beta Sig Beta Sig Beta Sig Beta   

 جنسیت -0,033 0,524 -0,031 0,580 -0,039 0,474 -0,218 0,000 -0,188 0,000 -0,101 0,035

 سن فرد   0,008 0,886 0,064 0,254 0,050 0,314 0,030 0,530 -0,002 0,959

 وضعیت تاهل   -0,210 0,000 -0,174 0,000 -0,116 0,015 -0,140 0,001

 فرامادي گرایی   0,489 0,000 0,462 0,0000 0,345 0,000

 هزینه فرصت ازدواج   0,229 0,000 0,114 0,011

 محوري -خانواده   -0,373 0,000

0,634 0,544 0,498 0,205 0,034 0,033 R 

0,402 0,296 0,248 0,042 0,001 0,001 R Square 

0,392 0,286 0,239 0,034 0,004 0,002 Adjusted R Square 
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  گیريو نتیجه بحث

هاي پی در پی در قوام و خانواده از مهمترین نهادهاي اجتماعی است که دوام و پایداري جامعه و نسل ،بی شک

نهاد خانواده و ازدواج  ،در جامعه ایرانتوسط نوسازي همزمان با تحوالت ایجاد شده . پایدار ماندن آن است

افزایش سن ازدواج و  ،از جمله این تغییرات. در حال گذاراندن است یااز سر گذرانده تغییرات مهمی را 

  هاي خاص خود ي ارزشااي دینی و دارجامعه ،جامعه ایرانی. گسترش روابط خارج از حوزه ازدواج است

در  ،ولی با این وجود ،کندپسر خارج از حوزه ازدواج را منع می دختر و يهاباشد که روابط جنسی و دوستیمی

اینگونه روابط در حوزه دانشگاه و قشر . باشیم هاي اخیر شاهد گسترش این گونه روابط در جامعه می سال

دیگر که هاي تحقیقات نشان دهنده آن است طوري که یافتهه ب ؛خوردداراي تحصیالت عالی نیز به چشم می

شود که چه عواملی حال این سوال اساسی مطرح می .کنندگونه روابط به دید منفی نگاه نمیان به ایندانشجوی

  در نگرش آنها به روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج موثر است؟ 

بر روي دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه  1391هاي پیمایشی که در سال از داده ،براي پاسخ به این سوال

شجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران بخشی از این قشر دان. یداستفاده گرد ،انجام گرفته شده بودران ته

 ،با توجه به چارچوب نظري و پژوهشی. کنندي تحصیالت عالی هستند که این تغییرات را تجربه میادار

انتخاب شدند  محوري - خانوادهو ، هزینه فرصت ازدواجفرامادي گراییتاهل،  تیمتغیرهاي جنسیت، سن، وضع

  . و تاثیر آنها بر متغیر تابع نگرش به روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج مورد آزمون قرار گرفت

نگرش ) درصد  74بیش از (  هاي این پژوهش نشان دهنده آن است که اکثریت دانشجویان مورد مطالعهیافته

 فرامادي گراییاز میان متغیرهاي انتخاب شده متغیر . مثبتی به روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج دارند

به این صورت که هر چه نگرش  .بیشترین تاثیر را بر نگرش به روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج دارد

 .یابدنگرش به روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج نیز افزایش می ،دیابفرامادي در بین افراد افزایش می

هایی که نشان از برابري دختر و پسر در ارزش ؛هاي جدید و مدرن در فرد داردنشان از ارزش ،فرامادي گرایی

-زن خانهدهد که زن شاغل به همان اندازه در زندگی موفق است که می و نشاناموري مانند خانه و شغل دارد 

 -خانواده. باشدمی محوري - خانوادهمتغیر تاثیرگذار بعدي  .هاي زن موفق استدار و شغل یکی از مولفه
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که نشان دهنده آن است که  باشدبل از ازدواج رابطه منفی میبا نگرش به روابط دوستی دختر و پسر ق محوري

سومین . یابداز ازدواج نیز افزایش می نگرش به روابط دوستی دختر و پسر قبل محوري - خانوادهبا کاهش 

ي رابطه مثبت با نگرش به روابط دوستی دختر و ااین متغیر دار. باشدمتغیر تاثیرگذار هزینه فرصت ازدواج می

آنها را از  ازدواجکنند که پیدا می بیشتري به این صورت که هرچه افراد اعتقاد ؛باشدپسر قبل از ازدواج می

    تري به مجرد بودن به جاي متاهل بودن پیدا دارد یا نگرش مثبتت یا اشتغال باز میالاموري مانند تحصی

دیگر به ترتیب  متغیرهاي تاثیرگذار. دارندتري به دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج نگرش مثبت ،کنندمی

تري به دیدگاه منفیتوان گفت متاهالن تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران می. باشندجنسیت می و وضعیت تاهل

  . کنندتري نگاه میبه این پدیده به دید منفی نیز روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج دارند و دختران

شناختی مانند وضعیت تاهل و توان گفت هم متغیرهاي جمعیتبا توجه به چارچوب نظري تحقیق می ،بنابراین

 - خانواده، هزینه فرصت ازدواج و کاهش فرامادي گراییجنسیت و هم متغیرهاي اجتماعی و فرهنگی مانند 

تري به اینگونه متاهالن دید منفی. در نگرش به روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج موثر هستند محوري

 از ازدواج دیدگاه منفی تري دارند،ه روابط دوستی دختر و پسر قبل روابط دارند و دختران نیز نسبت به پسران ب

اما بخش قابل توجهی از عوامل موثر بر نگرش به دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج توسط عوامل اجتماعی و 

 .شودهاي مدرن در جامعه ایجاد میدر یک جامعه در نتیجه رواج اندیشه فرامادي گرایی. شودفرهنگی تبیین می

هاي و فضاي مجازي در این رسانهافزایش تحصیالت و آسان شدن ارتباطات در دنیاي جدید توسط  بی تردید،

گونه روابط در تحقیقات قبلی از جمله  در رواج این فرامادي گراییتاثیرات ایجاد شده توسط . زمینه تاثیرگذارند

و نقش خانواده در  محوري - خانوادهکاهش . مورد تائید قرار گرفته است) 1385(تحقیق موحد و همکاران 

اج نیز در تحقیقات قبلی از جمله تحقیق مهریار و خلج آبادي فراهانی دوروابط دوستی دختر و پسر قبل از از

به ویژه خانواده به عنوان یک گروه تاثیرگذار در تمامی مراحل زندگی فرد . ستا مورد تائید قرار گرفته) 1389(

رواج هزینه فرصت ازدواج در جوانان نیز در این . باشدهاي فرد تاثیرگذار میشزها و ارگیري نگرشدر شکل

د در جامعه و زیرا جوان وقتی شرایط موجو ،در این زمینه عوامل ساختاري نیز اهمیت دارد .زمینه اهمیت دارد

هاي براي حلدد جایگزین کردن راه، درصبیندخود میرا در پیش روي عدم وجود شرایط الزم براي ازدواج 

کاري  کند که آیندهواملی که به جوان این پیام را منتقل میعمشاهده  .آیدمی تامین نیازهاي مشروع خود بر
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باعث افزایش در انتظار آنهاست هاي لجام گسیخته و رکودهاي غیر معقول تورم ،در نتیجه بیکاريو  نامعین

مجرد  ،با توجه به شرایط کنونی سوق می دهد کهبه این نتیجه  او راگردد و می هزینه فرصت ازدواج در فرد 

  .ماندن بهتر از متاهل ماندن است

تغییرات ساختی  ، ایجاددر جوانان وداجنگرش به روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازبراي تغییر  بدین ترتیب،

در . از سوي دیگر ضروري است ،از یک سو و فرهنگ سازي ،و ثابت اقتصادي در جامعهمانند ایجاد اشتغال 

نتایج پژوهشی دیگر توسط  .الزم استتوجه به تغییرات ساختاري جامعه  ،فرهنگی و اجتماعیکنار تحوالت 

ین تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران را لدین و متاهبین مجر مهمترین تفاوتکه نگارنده نشان دهنده آن است 

شدت تاثیر شرایط بد اقتصادي بر ) 2003(هامپلووا . هاي اقتصادي و اجتماعی جستجو کردیدر نابسامانباید 

ط با داند که در چنین شرایطی هنجارهاي اجتماعی و فرهنگی در ارتبابندي ازدواج را زمانی بیشتر میزمان

هاي بهنجار فرهنگی و اجتماعی وقتی زمینه. هاي ازدواج و استانداردهاي زندگی با آن هماهنگ نشوندهزینه

هاي ناهنجار شوند به سمت زمینهافراد مجبور می ،براي تامین نیازهاي جنسی و عاطفی افراد فراهم نیست

هاي مختلف اقتصادي و اجتماعی در حال هتغییرات ساختاري جامعه ایرانی در عرص .اجتماعی و فرهنگی بروند

حاضر امکان ارضاي این نیازها را  تنها از راهکارهاي سنتی و عرفی جامعه یعنی ازدواج دائم با مشکل روبرو 

در خواست از جوانان براي ازدواج  " :دارداستاد مطهري در کتاب نظام حقوقی زن در اسالم بیان می. کرده است

    ایشان چند سوال را مطرح ،بنابراین ".زودهنگام با توجه به شرایط کنونی درخواستی غیر واقع بینانه است

در این وضعیت با طبیعت و غریزه انسانی چه باید کرد؟ آیا طبیعت و غریزه انسانی حاضر است به  ": نمایندمی

دوره دوران بلوغ را به تاخیر اندازد؟ آیا جوانان حاضرند یک دوره رهبانیت را طی خاطر وضعیت اجتماعی این 

  ) 42: 1359مطهري؛( "کنند و خود را سخت تحت فشار و ریاضت قرار دهند تا زمان ازدواج آنها فراهم شود؟

معه براي جاهاي فرهنگی فرهنگ سازي و تقویت بنیان عوامل ساختاري و  توان گفت توجه بهمیبنابراین، 

شود تا از تاثیرات زیانبار هاي فرهنگی باعث میتقویت بنیان است؛ زیراکاهش چنین روابطی الزم و ضروري 

باید به مسئله ازدواج  ،در کنار این موارد. گرددو زمینه استفاده بهینه از این تحوالت فراهم  نوسازي کاسته شود

هاي اقتصادي و اجتماعی فراهم جوانان با توجه به نابسامانیوقتی زمینه ازدواج . کرد اي ویژهجوانان توجه 

فراهم کردن . شوندهاي بهنجار خود به سوي راهکارهاي نابهنجار کشیده میجوانان براي تامین خواسته نباشد،



21 
 

 بلکه ،در کاهش روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج تاثیرگذار است تنهاه نواج آسان جوانان دهاي اززمینه

  .کندفراهم مینیز را  و فرهنگی هاي اجتماعیريهاي استحکام جامعه و کاهش نابهنجازمینه
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Simultaneously modern Iranian society the family and marriage have changed and 

will change. One of these changes is to increase in boy and girl friendship before 

marriage. Iranian Society has worked constantly for durability and strength of 

family and marriage and Banned Individual from factors that can have damaging 

effects on this Institution. Students and highly educated class one of class society 

are disposing to these changes. In this regard using survey data take on post 

graduate students of Tehran University in 2012 attempt to answer the basic 

questions that what is an attitude of post Graduate students of Tehran University 

about boy and girl friendship relations before marriage? And what Factors Impact 

on their attitudes about boy and girl friendship relations before marriage?  Method 

of sampling in this study multiple cluster sampling and sample size is 393. 

According to available theory and research background, gender, age, marital status, 

meta-materialism, the opportunity cost of marriage and family-centered selected 

and their impact on the dependent variable attitude to friendship boy and girl 

before marriage was studied. The results of this research indicated that about 74 

percent of the post graduate students of Tehran University have positive attitude 

about boy and girl friendship relations before marriage. As well as the results 

indicate that the meta-materialism variable the Most impact on attitude about boy 

and girl friendship relations before marriage. Family-centered, the opportunity cost 

of marriage, marital status and gender were next in order of rank. In total the 

independent variables have explained about 39 percent of variation of boy and girl 

friendship relations before marriage. 

Keywords: marriage, postgraduate students, Iran, boy and girl friendship, Family 


