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بررسی عوام اجتماعی مؤثر بر بیرغبتی جوانان شهري به ازدوا
ممورد مطالعه :شهر تهران)
محمدصادق مهدوي  ،8عليرضا كلدي  ،5بهاره جمند
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چکيده:
هدف اي تحقيق شناسايي مها تري عوامل اجتماعي مؤثر رر روارط پريش از ازدواج اسرت كره
منجر ره كاهش رغبت جوانان ره ازدواج است پژوهش حاضر مبتني رر رهيافرت كميرتگررا و
روش پيمايش است جامعه آمار اي تحقيق  ،شامل تمامي افراد در محدوده سني  20تا 24
سال  49- 45ساله ساك شهر تهرران هسرتند و حجرا نمونره ررمبنرا فرمرول كروكران 384
مشخص گرديد رنارراي تعداد  384پرسشنامه ره شيوه نمونهگ ير تصادفي خوشها توزيرع
شده است مدل نظر اي تحقيق تلفيقي از رويکرد نظرر اينگلهرارت ،عرادت واره و ميردان
رورديو ،فضاها ارتباطي هاررماس ،كاشت راور گررنر و رويکرد نوگرايانه گيردنز و اولرريش
ر

است فرضيهها اي تحقيق عبارتند از اينکه ري متغيرها مستقل پژوهش :نگررش مراد

فرد ،نگرش ررارر جنسيتي ،نگرش خانواده فرد ره روارط پيش از ازدواج ،نگرش دوستان فرد
ره روارط پيش از ازدواج ،ميزان فردگرايي ،ميزان تجددگرايي ،ميزان ري اعتماد اجتماعي ،م يزان
پايبند ره اعتقادات و ارزشها مرهبي ،م يزان حضور در فضاها مجاز  ،ميرزان ارتبراط ررا
جنس مخالف در فضا مجاز  ،ميزان كارررد رسانهها جمعي و ريرغبتي جوانان رره ازدواج
متغير وارسته پژوهش رارطه وجود دارد ره اي ترتيب پژوهش حاضر ده فرضيه دارد كره ررر
 - 0استاد جامعهشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران ،نويسنده مسئولmsmahdavi@sbu.ac.ir
drkaldi@yahoo.com

 - 2استاد جامعهشناسي دانشگا ه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران
 - 3دانشجو دكتر

جامعهشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران

تاريخ وصول94 /00 /00 :

bjamand@yahoo.com
تاريخ پذيرش95 /2 /05 :
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مبنا يافتهها توصيفي و استنباط ي متغيرها فوق قادر ره تبيي  54درصرد از واريرانس متغيرر
ريرغبتي ره ازدواج ميراشند
واژه هاي كليدي :نگرش ماد  ،نگرش رراررر جنسريتي ،دينردار  ،رري اعتمراد اجتمراعي،
فردگرايي ،تجددگرايي ،ريرغبتي ره ازدواج

مقدمه
در دهه ها اخير ،تحول در ساختارها فرهنگي _ اجتماعي آهنگي شرتاران داشرته اسرت
آثار اي تغييرات را مي توان در تمام عرصه ها حيات اجتمراعي و فررد و رريش از همره
در حيات خانوادگي افراد مشاهده كرد مهاجرت ها فزاينده رره شرهرها ،افرزايش حضرور
زنان در عرصه ها گوناگون اجتماعي ،تقاررل ارزشهرا سرنتي ررا خواسرتههرا نوپرا
مدرنيترره و صرررف نظررر از اينکرره پيامررد انتقررال جمعيترري هسررتند يررا نتيجرره انقررالب
تکنولوژي  ،ماحصل گسترش وسايل ارتباطي دوران معاصرر هسرتند يرا رهآورد تحروالت
اقتصاد و سياسي ،ريش از همه سب

زندگي جوانان را تحت تأثير قرار داده و رره ظهرور

پديده ها يي نرو در سراختار كرالن اجتمراعي منجرر شرده انرد شرهرها رره عنروان مهمترري
عرصه ها تعامالت اجتماعي و رستر شکل گير كنشها اجتمراعي مسرتعد پديدارسراز
روارطي نو هستند الگوهايي از روارط اجتمراعي كره در رطر سرنتها كهر اجتمراعي يرا
ارزشها ديرپا مرهبي پريرفته نميشوند و تقارل و تضادها متنروع اجتمراعي را نيرز در
پي خواهند داشت در ميان روارط اجتماعي نامبرده شده رواررط رري دو جرنس در سراسرر
دنيا و از جنبه ها گوناگون همواره موضوعي در خور توجه و رررسي روده اسرت؛ ررويژه
زماني كه اي ارتباط پيش از ازدواج ررقرارميشود ،ره دليل پيچيدگيهرا رارطره ،اهرداف،
شرايط و انگيزه ها طرفي و نوع شخصيت و جنسيت افراد نترايج و نيازهرا متفراوتي را
تعقيب مي نمايد را توجه ره تجرريات غرب و روندها اجتماعي كه در قبرال رواررط پريش
از ازدواج در آن جوامع پديد آمده ،ره نظر ميرسد پيدايش و رواج روارطي از اير دسرت
تأث يرات ساختار رر رسيار از نهادها اجتماعي داشته و مي تواند ره مرور نهراد خرانواده
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و ازدواج را را چالش هايي عميق و ريشه ا مواجه كنرد (كرانگر وكرافرورد )004 :2004 ،0
كه از آن جمله مي توان ره راال رفت س ازدواج و ري ميلي رره ازدواج (چرو و شري :0996 2
009و اعرزاز  )02 :0386 ،كرراهش نرررخ ازدواج (آمرراتو  :2004 ،3ررره نقررل از ترراجبخش و
دانشفر )569 :0392 ،تغيير نقش زنان در روارط ري دو جرنس (گروتيرز  4-دومنره:2008 ،
 89و ويليامز  09 :2007 ،5ره نقل از عظيمي هاشرمي  )084 : 0394،و رواج رواررط پريش از
ازدواج (شرروكال و كوپررديا  )39 :2007 ،6اشررار ه نمررود از سررو ديگررر گسررترش روارررط
آزادانه دختر و پسر ،ررا جامعه ما پديده ا جديد و نوپديد اسرت رره طرور كره در
هيچ دوره ا ردي گستردگي (چه در سطح رفتار و چه در شيوه نگررش) ديرده نشرده و
الگوها اي روارط در فرهنگ ،راورها ديني و مرهبي و ارزش هرا اصريل ايرانري هريچ
جايگاهي ندارد و اي در حاليست كه هااكنون رريش از  04ميليرون دخترر و پسرر ايرانري
در س ازدواج قرار دارند و فاصله ده سراله رري «رلرو جنسري» و «رلرو اقتصراد » را
تجرره مي كننرد (آزاد ارمکري 44 :0390 ،و شراه آرراد و سرليماني )340 :0390 ،همچنري
حدود  30تا  70درصد از نوجوانان و جوانان ايراني ره نوعي را مسأله ارتبراط ررا جرنس
مخالف درگير هستند و چالش ها متعدد را پشت سرر مري گرراننرد (غفرار )44 :0390 ،
از آنجا كه اي مسأله در سطح خرد ( ررا خود فرد) و در سطح ميراني (رررا خرانوادههرا
و روارط ميان فرد آن ها را يکديگر) و در سطح كالن (ررا ساير نهادهرا و كرل كشرور) و
نيز در فضاها شهر (كه افراد مبنا مناسبات و تعامالت خود را رر گمنرامي و ناآشرنايي
استوار ميسازند و فرصت كسب تجرره ها متنوعي را دارند ردون تررس از طررد شردن از
نظام اجتماعي مطلوب) ارتباط ميان دو جنس آسريب هرا گسرترده ترر را درپري خواهرد
داشت همچني در غياب حضور دائمي خانواده ها و عدم كنترل ونظرارت آنهرا پيامردها
مهمتر كيان خانواده ها را تهديد خواهد كرد عالوه ررر آن ررا توجره رره حساسريتهرا
1-Cungerand Crawford
2- Choe and Shin
3- Amato
4- Gutierrez and Domeneeh
5- willims
6- Shukla and Kopadia
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جامعه

ايراني  -اسالمي ما و نيز كمبود پژوهش ها علمي در اير زمينره نيراز رره انجرام

چني پژوهش هرايي ررر كسري پوشريده نيسرت زيررا ررا شرناخت و دريافرت نگررشهرا و
ارزش ها جوانان نسربت رره مسرئله رواررط پنهران پريش از ازدواج مري تروان ،مقولره
ريميلي آن ها ره تشکيل خانواده و ازدواج را تبيي نمرود رنرارراي پرسرش اصرلي كره در
اينجا مطرح مي شود عبارت اسرت از اينکره امرروزه مهمترري عوامرل اجتمراعي مرؤثر در
روارط پيش از ازدواج كه منجر ره كاهش تمايل جوانان ره ازدواج است كدامندا و نگررش
جوانان ره اينگونه روارط چگونه است رنارراي را توجه ره پراكندگي وگسرترش فضراها
شهر و پراكندگي ريشتر آسيب ها اجتماعي در كرالنشرهرها ،شرهر تهرران و منراطق 22
گانه آن ره عنوان رستر مطالعاتي اي پژوهش ررگزيده شده است
پيشينه تحقيق
شواز و همکاران( )0386پژوهش رررسي رارطره جامعرهپررير و نگررش دخترران رره
ارزش ها سنتي و مدرن در زمينه روارط رري شخصري دو جرنس پريش از ازدواج را در
سال  0385صورت دادهانرد يافتره هرا اير پرژوهش نشران داد كره نگررش و سروگير
دختران ره روارط پيش از ازدواج را متغيرها اولويت ها ارزشي ،راورها ديني ،پايبنرد
ره ارزش ها ديني ،نگرش دوستان نگرش خرانواده ،تحصريالت پردر و مرادر ،دانشرگاه و
محل تحصيل و ررخري ارزارهرا رسرانه ا  ،همبسرتگي معنرادار داشرته ،در اير ميران
مؤثرتري متغير پايبند ره ارزش ها ديني روده است آزاد ارمکي و شرريفي ثراني()0390
پژوهشي را عنوان تبيي جامعهشناختي و روارط جنسي آنومي

در ايرران را در سرال 0390

انجرام داده انررد پررژوهش مررركور ررره دنبررال كشررف عوامررل اجتمرراعي مررؤثر ،در رررروز و
شکلگير روارط است اي تحقيق ،ي

پژوهش را رويکرد كيفري اسرت يافترههرا نشران

مي دادند كره مروارد چرون احسراس نيراز ،كسرب تجررره ،شربکه رواررط اجتمراعي و
گروه ها دوستي سوژه ،ريکار و شرايط اقتصاد  ،فشار فرهنگري ،افرزايش سر ازدواج،
افزايش تکنولوژ ها ارتباطي نوي و پيدايش ارزش هرا جديرد فرهنگري در جامعره ،از
جمله مهمتري عوامل پيدايش و گسترش اي روارط هستند جميلي كهنره شرهر و نصرر
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اصفهاني مقاله ا را عنوان رررسي انتقاد مطالعه تفاوتها جنسريتي جوانران در زمينره
روارط صميمانه را در سال  0392رره رشرته تحريرر در آوردنرد اير پرژوهش ررر مبنرا
نظريه جامعهپرير جنسيتي و را روش پيمايشي صرورت گرفتره اسرت يافترههرا نشران
مي دهند زنان و مردان مورد مطالعه در رعضي از متغير ها از جملره نحروه آشرنايي ،ميرزان
صميميت را جنس مخالف و داليرل قطرع رواررط دوسرتانه دارا تفراوت هرا معنرا دار
ميراشند شاه آراد و سليماني پژوهش رررسي عوامل مررتبط ررا گررايش دانشرجويان رره
روارط پيش از ازدواج را در سال  0390انجام دادهاند آنها از ديدگاه هرا جررج لروينگر  0و
همکارانش و نظريه شکل گير ارتباطات چند مرحلرها اسرتفاده نمرودهانرد و ررا روش
پيمايشي و انتخاب نمونها  240نفر از دا نشجويان دانشگاه يرزد صرورت گرفتره اسرت
ره گمان يافته ها تحقيق ،از نگاه دانشجويان ارتباطات را جرنس مخرالف پريش از ازدواج،
رخشي از فرآيند عاد زندگي تلقي شده و مي توان اي روارط را ررا درک نيازهرا متقاررل
طرفي ره ي

رارطه نظام مند تبديل نمود كه در جهت تخليره عراطفي هرر دو طررف و

كسب مهارت هرا متعرالي ترر ارتبراطي صرورت مري گيرنرد مقرريران ،هاشرميان و غالمري
پژوهشي را را عنوان تجددگرايي و رواررط پريش از ازدواج ،پژوهشري مقايسرها در رري
زنان مناطق  0و  00شهر تهران در سال  0390ره انجام رسانيده اند اي پرژوهش ررا اسرتفاده
از تئور ها جهاني شدن گيدنز ،دگرگوني فرهنگري و ارزشري اينگلهرارت انجرام گرفتره
است يافته ها نشان مي دهند رري ميرزان گررايش افرراد رره تجرددگرايي و رري هنجرار و
تساهل در روارط متقارل ري دوجنس و متغيرهايي چون اسرتفاده از مراهواره و حضرور در
شبکه ها اجتماعي رارطه ا معنادار ديده ميشود
وود 2و ديگران در سال ( )2002در تحقيقي ره مطالعه ترأثير والردي  ،رسرانههرا ،آمروزش و
همساالن در آگاهي نوجوانان در مورد دوستي ها عاشقانه پرداختره انرد از رري متغيرهرا
فوق دوستان و آموزشها جنسي نقش ريشتر را در اطرالع دادن رره نوجوانران از رواررط
عاشقانه داشرته انرد والردي اطالعرات درسرت و صرحيحي ارائره كررده رودنرد و دوسرتان
1- Levinger
2-Wood

 / 41فصلنامهي مطالعات جامعه شناختی شهري ،سال ششم ،شماره نوزدهم ،تابستان 8412

ريشتري نفوذ را رر انتخاب قرار عاشقانه داشتند دختران ريشرتري اطالعرات را از والردي
و رسانه ها گرفته رودند اما پسران در كسب اطالعات ريشتري اهميت را رره شرريکان قررار
خود (دوست دخترهايشان) ره عنوان منارع اطالعاتي مريدادنرد (شرواز وموحرد:0386 ،
 )38هنردري  0و هنرردري

در سرال  0995نگرررش افرراد نسرربت رره تمررايالت جنسرري و

ررقرار رواررط عاشرقانه را در سره مقطرع زمراني ( 0988و  0992و  )0993در ميران 0090
پاسخگو رررسي نمودند تحليرل داده هرا آنهرا وجرود تفراوت هرا جنسريتي در عشرق و
تمايالت جنسي را نشان مي داد همچني زنان ريشرتر رره عشرق مبتنري ررر دوسرتي تمايرل
داشرتند و مرردان رره عشرق مبتنرري ررر رراز  -نقرش نگرررش جنسريتي زنران نيرز آنهررا را
مسؤوليتپريرتر ،عرفي تر و آرمان گراتر و البته محافظهكارتر مينمود در حراليكره مرردان
آسان گيرتر ،ارزار تر و دارا جهتگير ها قدرت  -كنترل مريراشرند (گوتيرز ودامنره،
 )93: 2008فيلينگ و كوه

2

درسال  2002پژوهشري ررا عنروان رررسري رارطره ميران هرا

خانگي ( 3پيش از ازدواج) و انحالل ازدواج را انجام داده اند پرسش اصرلي اير دو محقرق
اي است كه چرا هميشه ي

همبستگي مثبت و قرو رري هراخرانگي پريش از ازدواج و

انحالل ازدواج وجود دارد ،در حالي كه يکي از داليل ارتدايي همخانه ها رررا تر دادن رره
رارطه

صميمانه و جنسي پيش از ازدواج ارزياري سازگار زوجي و مانردگار و ترداوم

رارطه آن هاستا آنها رر مبنا داده هايي كه در سرالهرا ( )2008- 2006از طريرق طررح
رررسي ري المللي رشد خانواده ها ره دست آورده رودند دريافتند كه شراخص هراخروارگي
و ارتباطات جنسي مردان و زنان را ريثباتي زناشرويي آن هرا در ارتبراط اسرت در حراليكره
پيش از ررقرار رارطه آنها ره ي

زناشرويي پايردار و متعهدانره اميردوار رودنرد و حتري

طرح ها منظمري رررا ازدواجشران در نظرر مريپروريدنرد (علي تبرار وهمکراران:0393 ،
)260
يافته ها تجرري در اي مقاله نشان ميدهد در مطالعرات صرورت گرفتره رعضراً متغيرهرا
1- Handrick and Handrick
2- Filling and Cohen
3- Cohabitation
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محدود مورد تحليل قرار مي گيرند كه نمي توانند ره درسرتي مسرأله را پوشرش دهنرد در
اي پژوهش سعي خواهد شد متغيرها ريشتر در نظرگرفتره شروند همچنري ررخري از
مطالعات نشان ميدهند كه در ميان تحقيقات صورت گرفتره شرکاف هرا متعردد از نظرر
كاررست تئوريها و اتکا رر چارچورها نظر و ارتبراط آنهرا ررا متغيرهرا و فرضريههرا نيرز
وجود دارد كه محققان اي تحقيق را توجه ره امکانات پژوهش رره دنبرال ررطررف سراخت
آنها مي راشند و را استفاده از چارچوب نظر انتخاب شده ،تلفيقري مناسرب از رويکردهرا
نظر مطلوب ررا سنجش نگرش پاسخگويان دررراره رواررط پريش از ازدواج پرداختره
ره تبيي چرايي وچگونگي آن ها پرداخته شود همچني در يافته ها پيشري خرال تبيينري
مسأله و يافته ها آمار ره دست آمده نيز احساس ميشد از سرو ديگرر نروع نگررش و
تحليل محققان در مطالعات خارج از ايرران رردون در نظرر گررفت حساسريتها ارزشري و
نگرش مرهبي داخل كشور صورت گرفتهاند وعمده مطالعات رر هراخرانگي رره عنروان
سب

و شيوه جديرد از زنردگي مشرترک متمركرز شرده انرد رنرارراي از نظرر تحليلري

مقوله روارط پيش از ازدواج را نترايج پسريني آن و پيامردها احتمرالي چرون راروريهرا
ناخواسته و زوال ازدواج مورد تبيي قرار مي گيرند رنارراي در اير تحقيرق فرار از شرکل
رارطه ره چگونگي شکل گير و معناياري روارط ري دو جنس پرداختره مريشرود و اثرر آن
رر ريرغبتي جوانان تبيي مي گردد
مبانی نظري پژوهش
در زمينه روارطي پيش از ازدواج ميان دو جنس ديدگاه هرا متفراوت و رعضراً متعارضري
ديده ميشود ررخي از صاحب نظران معتقدند معاشرت و ارتباطرات دخترر و پسرر پريش از
ازدواج ،ارزشي مدرن ،عقالنري و سرکوالر اسرت و صررفاً رايرد از منظرر دير و راورهرا
مرهبي و ايستارها اخالقي ره آن نگريسته شود هرويولوژه  0تأكيد ميكند گسترش حرد
و مرزها روارط ري دو جنس ،لزوماً رر پايان دي و دينردار داللرت نمريكنرد رلکره رره
رازساز وسريع و رراز تعريرف گسرترده در زمينره نهادهرا اعتقراد اشراره مرينمايرد
1- Hervieu- Leger
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(هرويولوژه  )003: 2000،از ديدگاه شررلي  0 ،تغييررات و تحروالت اجتمراعي و فرهنگري،
ارزش ها و هنجارهرا پريرفتره شرده اجتمراعي را تغييرر دادهانرد ،رره طرور كره افرراد
نمرري تواننررد ررره درک مطلرروري از ازدواج ،چگررونگي رويررارويي رررا آن و پايرردار روارررط
زناشويي ررسند رنارراي ازدواج ررا دختران و پسران از حالت عررف مطلروب اجتمراعي
ره ي

دوستي و همدمي و مجالست نسبتاً رادوام تبديل شده است ره تعبير اسرترانگ  2نيرز

حقيقت نهفته در پس روارط رو رره گسرترش زنران و مرردان ،غيررسرمي شردن ازدواج ،در
چارچوب پوشش هايي همچون هاخرانگي و رو اررط جنسري خرارج از تعهردات حقيقري و
حقوقي تشکيل خانواده و دوستي ها را دوام مي راشد (را كمي دخل و تصررف ،اسرترانگ
 )328- 327: 2008،را لحاظ كردن ررداشت ها گوناگون الگوها پنهران معاشررتي در اير
پژوهش عبارت است از تبادل هر نوع پيامي اعا از اشراره ا  ،زرراني و رردني و
جنس مخالف كه صبغه

ميران دو

جنسي داشته و قبرل از ازدواج رخ دهرد (قاسرمي 96 :0383 ،و

سازمان ملي جوانان)04 :0386 ،
در ديدگاه ها نظر گوناگون ره دليل ماهيت پيچيده و چند رعد پديده هرا اجتمراعي -
انساني و نيز تکثر رويکردها نظر كه رره تبيري و رررسري آنهرا مريپردازنرد رويکررد
نوساز ره عنوان يکي از مهمتري حوزههرا جامعرهشناسري مري توانرد تبيري مناسربي از
گرار جوامع سنتي ره مدرن ارائه نمايد ره گونه ا كه ضم تبيي آثار نوسراز و مدرنيتره
در سطوح خرد و كرالن و ميراني ،تغييررات و دگرگروني ارزشهرا و نگررشهرا و الگرو
رفتارها اجتماعي را نيز تبيي نمايد (راوم  )09- 08 :0384 ،3ره تعبيرر گيردنز در عصرر
مدرن رازانديشي  4مداوم در همه عرصه ها زندگي اتفراق مريافترد در جريران نوسراز
در سطح كالن تغييراتي همچون افزايش شهرنشيني ،كاهش نفروذ خويشراوند  ،گسرترش
تکنولوژ ها نروي اطالعراتي و ارتبراطي  ،5افرزايش دانرش عمرومي افرراد و گسرترده
1 - Sherlin
2- Strong
3- Bouman
4- reflexivity
)5- The new communication and information Technologicies (ICT
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اشتغال زنان رسيار از كاركردها قديمي خانواده ره سازمان هرا و نهادهرا ديگرر واگررار
مي شود و اي تغييرر كاركردهرا ،شربکه هرا اجتمراعي را جرايگزي رواررط خويشراوند
تضعيف شده مينمايد (قانعي راد و عزلتري مقردم )067- 68 :0389 ،رنرارراي نگررشهرا
فردگرايانه جايگزي نگرشها جمع گرايانه شده قواعرد نوپديرد و متغراير ررا سرنتهرا
خانوادگي ره ري سرازماني خرانوادگي منتهري خواهرد شرد رنرارراي فردمحرور جرايگزي
خانوادهمحور مي شود انسان عصر مدرن در ي
عي حال ره تعبير اولريش ر

0

ري اعتماد گسترده ره سر ميرررد و در

محدوديت ها و جبرها پيرامونش را مريشرکند ولري در

دام مخاطراتي پيچيده تر گرفتار ميشود انسان فردگرا امروز رره مردد تکنولروژ هرا
نوي از مکان و موقعيت ها محلي ،از زمان و مکان ره سادگي كنرده مريشرود ،مري توانرد
پيوندها شخصي گسسرته خرود را از حصرار مکران و زمران ررهانرد رنرارراي در جريران
نوساز و گرار از نظا سنتي ره مدرن ،در مدرنيته متأخر سنتهرا و ارزش هرا ديرپرا
گرشته تضعيف شده و افراد همواره در معرض ارزش هرا و هنجارهرايي نوظهرور و رعضراً
غير ررومي قررار مري گيرنرد فرآينرد نروگرايي در جوامرع رشرر مصرداقهرايي همچرون
رسانه ها همگاني ،اعتمراد ،دوسرتي ،تغييرر پررير مرزم  ،نظرام هرا تخصصري فنري و
پزشکي ،خطر كردن دائمي ،ازدواج و طالق ،خويشرت يراري ،خودمراني گرر در رفاقرت و
هويتطلبي و رارطه ها ناب دارند كه همگي در جامعره جديرد تغييرر كرردهانرد (رر ،
 )27 :0388مقوله

نوگرايي و تجددگرايي مفاهيا متعدد چرون ررياعتمراد اجتمراعي،

فردگرايي و مخاطرهپرير را دررردارنرد يکري از مهمترري آفرت هرا اجتمراعي كره هرر
جامعه ا را را مشکل جد مواجه مريسرازد فقردان اعتمراد ميران اعضرا جامعره يرا رره
اصطالح ري اعتماد است گسترش ري اعتماد و دورويي در روارط اجتماعي و گسرترش
انواع انحرافات اخالقي در سطح جامعه رره نهراد خرانواده و مناسربات انسراني نيرز تسرر
يافته و اساساً كيفيت ارتباط را ديگران را دچار ش

و تزلرزل كررده اسرت (گيردنز:0388 2 ،

1-Ulrich,Beck
2-Giddens
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 )44ره عقيده هاررماس  ،0گسترش فضاها عمومي ،امکان تعامل ررا قردرت رراررر را رره
كنشگران عقالني مري دهرد گسرتردگي فضراها مجراز و گمنرامي در آن فضراها امکران
ررقرار كنش ها ارتباطي را فراها ميآورد نفوذ مدرنيته را گسرترش آزاديهرا فررد و
اجتماعي ،افزايش فضاها ارتباطي ،و دنيايي شدن  ،2تغييرر در ارزشرها اجتمراعي ،تفروق
ارزشها فردگرايانه ،تنوع روزافزون سب

زندگي و تأثيرات ناهمگون رر عادتهرا ،ارزشرها

و تصورات ،شيوه ها انديشه و فاصله گير فزاينده از كدها رفتار مبتني ررر مررهب و
تعهد و سنت انجاميده است فرد شردن رواررط افرراد ،ذره ا شردن خرانواده و از دسرت
رفت جايگاه مسؤوليتپرير و تعهد اجتماعي ،شکل گيرر الگوهرا جديرد از رواررط
ري دو جنس را در پي خواهد داشت روند رو ره رشرد نروگرايي در جامعره ايرانري ،رره
صورت دسترسي ريشتر رره شربکه هرا اجتمراعي ،افرزايش حضرور زنران در حروزههرا
عمومي ،كمرنگ شردن هنجارهرا و راورمنرديها مررهبي ،تغييرر در نگرشرها جنسريتي،
افزايش استفاده از رسرانه هرا و تغييرر در ارتباطرات دخترران و پسرران و رره وجرود آمردن
شکلها جديد از خانواده ها ادامه مي يارد كه نظريهپرداز و پرژوهش در اير زمينره را
ضرورت ميرخشد گمان نگارندگان اي پرژوهش فاصرله رري «رلرو جنسري» و «رلرو
اقتصاد » در ايران ره رريش از ده سرال رسريده و روز رر ه روز افرزايش مري ياررد و اير در
حالي است كه هنوز تنها راه مشروع ررقرار رارطه جنسي در ايران ازدواج است؛ راهري
كه امروزه را اضطرار و دشوار همراه اسرت و اير وضرعيت دشروار دسرتياري رره اير
هدف مطلوب اجتماعي را ره همراه دارد رنارراي الگوهرا جديرد از رواررط جنسري در
ري جوانان شرايع شرده اسرت اگرچره اير رواررط ررا انگيرزه هرا گونراگون و در قالرب
الگوها متعدد  ،از افراطي تري شکل آن هاخانگي و ازدواج سفيد تا دوسرتيهرا سراده
را در رر مي گيرد تبيي سازوكار شکل گير روارط ري دو جرنس ماحصرل تعامرل متقاررل
مجموعه ا از عوامل كالن مانند تجرره نوگرايي و جهراني شردن ،عوامرل ميراني چرون
نگرش خانواده و گروه همساالن و تغيير ساختارها اجتماعي و ارزشي و عوامرل خررد
1-Habermas
2-Secularism
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چون افزايش ري اعتماد اجتماعي ،تمايالت فردگرايانه و نوگرايانه و تجددخواهي اسرت
روند اي تعامل پيچيده ،چند مرحله ا و درها تنيرده و م ترأثر ررر يکرديگر اسرت كره در
مدل تحليلي زير شرح چارچوب نظر در قالرب مفراهيا صرورت رنرد شرده آن ارائره
مي گردد
مدل تحليلي كالن پژوهش:
مدل تحليلی كالن پژوهش
تغييرات ارزشی -
نگرشی
فرهنگ بورژوازي

اليه هاي پنهان
معاشرتی

بی رغبتی به ازدواج

مادي گرايی
عامل

(روابط جديد
پيش از
ازدواج)

تغييرساختارهاي
هنجاري

كالن :تجربهي

مدرنيته ونوگرايی

گسترش رسانه ها

دگرگونی
ساختارهاي
اقتصادي وشغلی

در رررسي رويکردها نظر متغيرها كالن و مياني مورد تحليرل و رررسري قرارگرفتنرد
مدرنيته را مجموعه ا از عناصر و مؤلفرههرا نظرر خرود رره عنروان يکري از مهمترري
نظريه ها جامعه شناسي گرار جوامرع از نظرا سرنتي رره نظرا مردرن را در سرطوح كرالن،
ميراني و خررد تبيري مري نمايرد و تغييرررات آن را در رري تمرامي گرروههرا در چررارچوب
دگرگوني ارزش ها و انتظارات و خواسرتههرا ريران مريكنرد (ازكيرا )26 :0384 ،در نتيجره
خانواده محور ره فرد محور تبديل ميشود اگرچه مهمتري مشخصه جوامرع مردرن
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امکان انتخاب آنهاست ،اي امکان در رارطره ررا سرب

و شريوه زنردگي افرراد مري توانرد

موجب رهايي آنها ازمحدوديت ها و جبرها پيرامونشان راشد در حيطره نهراد ازدواج و
تشکيل خانواده ،فرآيند نوساز را تغيير نگرشها و ايرده هرا افرراد همرراه مريشرود رره
طوريکه در دنيا مدرن دايره ها انتخاب همسر وحتي شرري

جنسري هرر شرخص ،رره

تناسب نگرشها و ارزش هايي كره دارد تعيري مريشرود رردي ترتيرب ررمبنرا رويکررد
نوساز را گسترش فردمحور و و اگرار كاركردها خانواده ره سرازمان هرا و نهادهرا
ديگر ،گسترش فرصت ها شغلي و تحصيلي (رويژه ررا زنان) ،تغييرر سراختارها سرني
و جنسي جمعيت ،ايردههرا و ارزش هرا جديرد در رارطره ررا تشرکيل خرانواده مطررح
خواهند شد مؤلفه ها و متغيرها سطح خرد در اير پرژوهش در كنرار نگررش خرانواده و
گروه دوستان مورد ارزياري و رررسي قرار گرفتهاند
مدل نظري متغيرهاي مورد آزمون پژوهش

نگرش مادي

نگرش به برابري جنسيتی
نگرش خانواده
نگرش دوستان

بیرغبتی به ازدواج

فردگرايی
تجددگرايی

فضاهاي مجازي و ارتباطی
بیاعتمادي اجتماعی
عقايد و باورهاي مذهبی

رسانه هاي جمعی
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فرضيههاي تحقيق:
در اي تحقيق فرض شده ري متغيرها مستقل پژوهش( ،نگررش مراد  ،نگررش رراررر
جنسيتي ،نگرش خانواده فرد ره روارط پيش از ازدواج ،نگرش دوستان فرد ره روارط پيش
از ازدواج ،ميزان فردگرايي ،ميزان تجددگرايي ،ميزان ري اعتماد اجتماعي ،ميزان پايبند ره
اعتقادات وارزش ها مرهبي ،ميزان حضور در فضاها مجاز  ،ميرزان ارتبراط ررا جرنس
مخالف در فضاها مجاز  ،ميزان كارررد رسانهها جمعي) و ريرغبتي جوانان رره ازدواج
رارطه وجود دارد ره اي ترتيب پژوهش حاضر ده فرضيه دارد
روششناسی :پژوهش حاضر مبتني رر رهيافت كميّت گرا و روش پيمايش است جامعره
آمار اي تحقيق  ،شامل تمامي افراد واقرع در محردوده سرني  24 - 20و  49- 45سراله
ساك

شهر تهران هستند كه تعداد آنها  0 4324338روده كه از ري آنها 384نفرر رره شريوه

نمونه گير تصادفي خوشها انتخاب شدند تکني

جمعآور اطالعات پرسشنامه خود

تکميلي روده است در اي پژوهش سؤاالت  0تا  00پرسشنامه در قالرب طيرف پنجگانره
ليکرت  ،2مورد رررسي قرارگرفته است متغيرها مستقل در اي پژوهش عبارتند از :نگرش
ماد فرد ،نگرش ررارر جنسيتي ،نگرش خانواده ره روارط پيش از ازدواج ،نگرش دوستان
ره اي روارط  ،فردگرايي ،تجددگرايي ،ري اعتماد اجتماعي ،ارزشها و راورمنديها مررهبي
فرد ،ميزان حضور در شبکه ها مجاز و ميزان ارتباط را جنس مخالف در فضاها مجاز
و ميزان استفاده از رسانه ها ارتباطي ررخي از تعاريف متغيرها مستقل عبارتند از :نگرش
ماد  :اي مفهوم ررمبنا نگره دگرگوني ارزشي اينگلهارت ره كار رفته است و شامل طيفي
از اولويت ها ارزشي فرد رر مبنا جهتگير ها ماد تا فراماد در زندگي تلقي ميشود
و نقشي رسيار مؤثر در ساخت ارزشها و نگرش ها فرد و هاسوگير هرا اجتمراعي او
درراره رسيار از مسائل اجتماعي (مانند نگرش ره روارط پيش از ازدواج) را ررعهده دارد
(را كمي دخل و تصرف ،اينگلهارت )69: 0383 ،در اي پژوهش ،رديف ( )07- 00پرسشنامه
 - 0داده ها آمار پژوهش حاضر ازسالنامه امار شهردار تهران ،جمعيت شرهر تهرران ررا تفکير
شهر

منطقره هرا

در سال  93- 92گرفته شده است
2-likert scale
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رر مبنا نگرش ماد كدگرار شده است كه ره نوعي طيرف نگررش مراد ترا فرامراد
پاسخگو را نشان ميدهد ميزان فردگرايي فرد :ره طور كلري فردگرايري  0رره معنرا تمايرل
ره دنبال كردن اهداف و عاليق شخصي در ررارر اهداف جمعي روده ،ره نحو كه اهداف و
عاليق ،منافع و تمايالت فرد ره مراترب مهمترر از انتظرارات جمعري و تعهردات جمعري
مي راشد در اي وضعيت فرد احساس تعهد ضعيفي نسبت ره جامعه و افراد آن دارد سنجش
فردگرايي از مؤلفه هايي همچون ارزش ها خودخواهانه ،شامل لرت طلبي ،كاهش پايبند
ره سنت ها ،حسارگر  ،خاح گرايي است همچني در قالب كراهش احسراس مسرؤوليت
اج تماعي نسبت ره ديگران ،كاهش احساس تعلق ره مرهب و مليت ،كاهش ميل ره مشاركت
اجتمرراعي سررنجيده مرريشررود (شررلروف و همکرراران  2007 ،2ررره نقررل از علرري تبررار و
همکاران )262 :0393،در اي پژوهش مقوله فردگرايي در قالب رديف ( )33- 28رر مبنا
ميزان فردگرايي كدگرار شده است نگرش خانواده ره روارط پيش از ازدواج :جهت گير
و نظر مثبت يا منفي خانواده فرد نسبت ره معاشرت ،دوستي و هرگونه رارطها پريش از
ازدواج اطالق ميشود اي مقوله در قالب گويهها ( 48ترا  )56پرسشرنامه سرنجيده شرده
است ارزش ها ،عقايد و راورها ديني :ارزش ها احساسات ريشهدار هستند كه اعضا ي
جامعه در آنها سهيا هستند؛ همي احساسات غالباً اعمال و رفتار اعضرا جامعره را تعيري
ميكند (كوئ  )39:0370،3متغير ارزش ها ،عقايرد و راورهرا مررهبي در اير پرژوهش ررا
گويهها رديف ( )56- 48در دامنه پنج گزينه ا ليکرت (از كامالً موافق تا كامالً مخالف)
سنجيده ميشود ميزان ري اعتماد اجتماعي فرد :يکي از مها تري آفت ها اجتماعي در هر
جامعه فقدان اعتماد ميان اعضا جامعه يا ره اصطالح ري اعتماد است گسترش رياعتماد
و دورويي در روارط اجتماعي و گسترش انواع انحرافات اخالقي در سطح جامعه رره نهراد
خانواده و مناسبات انساني نيز تسر يافته و اساساً كيفيت ارتباط را ديگران را دچار ش

و

تزلزل كرده است ري اعتماد اجتماعي و تمايل ره فردگرايي رهآورد جريان عظيا نروگرايي
است كه سازوكار ازدواج و كيان خانواده را متحرول مريسرازد (گيردنز )44 :0388 ،ميرزان
1- Individualism
2-SHelrouff
3-Cohen
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رياعتماد اجتماعي در اي پژوهش در قالب گويهها ( 65تا  )76سنجيده ميشود ميزان
ارتباط را جنس مخالف در فضاها مجاز  :ره عقيده هاررماس در جريان ررقرار كرنش
ارتباطي و فراها رودن ميدان ها تعامل اجتماعي نيازها اصيل معيني كه تمامي افراد كامالً
آزاد آنها را دارند ،توسط هركس كه صميمانه وارد ي

گفتگو عملي شود ضرورتاً كشف

خواهد شد را گسترش فضاها تعاملي و محيط ها راز اجتماعي مانند اتاقهرا چرت در
اينترنت و شبکه ها گسترده اجتماعي مجال ررقررار اشرکال گونراگوني از كرنشهرا
ارتباطي فراها ميآيد و شرايط آرماني سخ هويدا مريشر ود (اسرلوي  )7 :0380 ،0ميرزان
ارتباط را جنس مخالف در فضاها مجاز  :در پژوهش حاضر در قالب گويهها ()80- 77
سنجيده ميشود ميزان استفاده از رسانه ها ارتباطي :رسرانه هرا جمعري ررر نگررشهرا و
اداراكات مردم از حقيقت اثر مي گرارند گررنر معتقد است ،رسانهها ي

تصوير معي و گاه

كاذب از حقيقت ارائه مي دهند تا آنجا كه كاررران رسانه ،از تفسير محتوا درست و حقيقي
دست ررمي دارند و پيش از آنکه حقيقت عيني پيرامونشان را دريارند تمايل مي يارند حقيقي و
عيني رودن تصاوير رسانه ها (ره ويژه تلويزيون و ماهواره) را راور كنند (گررنر  0384 ،2ره نقل
از تاجبخش و دانشفر )002 :0392 ،در حيطه روارط رري دو جرنس پريش از ازدواج نيرز
رسانه ها جمعي را امکان دسترسي آسان مي تواند راورهرا ،نگررش هرا و در نهايرت الگرو
كنش ها متقارل ري دو جنس را شکل داده و حتي جوانان را ره ي

فها مشرترک و رراور

يکسان نسبت ره رواررط پريش از ازدواج ررسراند فهمري متناسرب ررا ارزشهرا سرنتي و
راورمند ها اصيل اجتماعي يا فهمي نو مغاير را ارزش ها سنتي فرد رنرارراي رسرانههرا
مي توانند امکان انتخاب ها متعدد و متنوع ارتباط را جنس مخالف را ره نمايش رگرارند و ره
فرد گزينه ها جديد ارائه ردهند ميزان ارتباط را جنس مخالف در فضراها مجراز در
پژوهش حاضر در قالب گويهها ( )86- 82سنجيده ميشود ضريب آلفا كرونباخ رررا
متغيرها ريرغبتي ره ازدواج( ،)0/78نگرش ماد ( ،)0/78نگرش ررارر جنسيتي (،)0/76
نگررش خرانواده ررره رواررط پرريش از ازدواج( ،)0/79نگررش دوسرتان ررره رواررط پرريش از
1-Slevin
2-Gerbner
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ازدواج( ،)0/76فردگرايي ( ،)0/80تجددگرايي ( ،)0/80رياعتماد اجتماعي( ،)0/83ميرزان
عقايد وراورها مرهبي فرد( ،)0/83ميزان حضور در فضاها مجاز ( ،)0/75ميزان ارتباط
را جنس مخالف در فضاها مجاز ( ،)0/79ميزان استفاده از رسانهها جمعي( )0/78رود
يافتهها :
در اي قسمت ره رررسي يافته ها توصيفي و س،س استنباطي پژوهش حاضر مريپرردازيا
نمونه آمار پژوهش حاضر  384نفر از جوانان مجرد شهر تهران است كه ررا توجره رره
يافته ها ره دست آمده از گروه سني ،تعداد  059نفر از ررارر را  40/4درصد در گروه سني
كمتر از  25سال روده كه ريشتري گروه سني مرتبط ره اي گروه روده است و همچني تعداد
 30نفرررارر را  7/8درصد در گروه سني  36تا  40سال قرار داشرته و كمترري گرروه سرني
مرتبط ره اي گروه روده است نما در اي متغير ررارر را " گروه سني كمتر از  25سال" روده
و مقدار ميانه نيز ره گروه سني  26تا  30سال اختصاح مي يارد كه نشان ميدهد  50درصد
از پاسخگويان زير گروه سني  26تا  30سال و  50درصد ديگر راالتر از گروه سني  26تا 30
سال رودهاند جنسيت نيز ره عنوان يکي از متغير ها زمينه اي پژوهش مطرح گرديرد ررر
اساس يافتهها پژوهش تعداد  092نفر از ررارر را  50درصد زن و  50درصد نيز مرد روده
كه تعداد فراواني اي دوگروه را ها ررارر روده است رراساس يافته ها متغير تحصيالت تعداد
 078نفر از ررارر را  46/4درصد را در اي پژوهش پاسخگوياني تشرکيل دادهانرد كره سرطح
تحصيالت آنها ليسانس روده و ره نسبت ساير گروه ها تحصيلي از فراواني و درصد ريشتر
ررخوردار روده اند همچني تعداد  9نفر ررارر را  2/3درصد را پاسخگوياني تشکيل دادهاند كه
سطح تحصيالت آنها دكتر روده و فراواني و درصدشان ره نسبت ساير گروه ها تحصيلي
كمتر روده است نما و ميانه در متغي ر تحصيالت ررارر را ليسانس روده كه نشان ميدهد ريشتر
پاسخگويان دادا مدرک تحصيلي ليسانس روده اند همچني ميانه نشان ميدهد  50درصرد
پاسخگويان دارا مدرک تحصيلي پايي ترر از ليسرانس و  50درصرد از پاسرخگويان دارا
مدرک تحصيلي راالتر از ليسانس رودهاند
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جدول  :8بررسی رابطه بين متغيرهاي مستقل ومتغير وابسته :بی رغبتی فرد به ازدواج
متغير مستقل

متغير وابسته

تعداد

ميزان

P_value

رابطه r

نگرش ماد فرد نسبت ره روارط
پيش از ازدواج

ري رغبتي فرد ره ازدواج

384

- 0/35

0/000

نگرش ره ررارر جنسيتي ره روارط
پيش از ازدواج

ري رغبتي فرد ره ازدواج

384

- 0/64

0/000

نگرش خانواده ره روارط پيش از
ازدواج

ري رغبتي فرد ره ازدواج

384

- 0/47

0/000

نگرش دوستان ره روارط پيش از
ازدواج

ري رغبتي فرد ره ازدواج

384

0/64

0/000

فردگرايي

ري رغبتي فرد ره ازدواج

384

0/55

0/000

تجددگرايي

ري رغبتي فرد ره ازدواج

384

0/59

0/000

ري اعتماد اجتماعي

ري رغبتي فرد ره ازدواج

384

0/57

0/000

پايبند ره ارزشها وعقايدمرهبي

ري رغبتي فرد ره ازدواج

384

- 0/70

0/07

ارتباط را جنس مخالف در فضاها

ري رغبتي فرد ره ازدواج

384

0/29

0/000

مجاز
ميزان حضور در فضاها مجا ز

ري رغبتي فرد ره ازدواج

384

- 0/06

0/20

استفاده از رسانهها جمعي

ري رغبتي فرد ره ازدواج

384

0/40

0/000

مطارق را جدول راال ريشتري معنادار ري متغيرها وارسته و مسرتقل پرژوهش رره متغيرر
نگرش دوستان ،ره روارط پيش از ازدواج و نگرش رراررگرايانه جنسيتي مرروط ميشود كه ره
ترتيب نگرش دوستان ،ارتباطي معنادار و مستقيا را ريرغبتي ره ازدواج ره نمايش مي گرارد و
نگرش ررارر جنسيتي نيز رارطه ا

معنادار و معکوس را متغير وارسرته پرژوهش ،يعنري

ريرغبتي ره ازدواج را نشان ميدهند كمتري رارطه معنادار ره متغيرارتباط را جنس مخالف
در فضاها مجاز تعلق دارد رارطه ميان دو متغير عقايد و ارزش ها مرهبي شخص و
ميزان حضور در فضاها مجاز تصادفي روده و معنادار نيست
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جدول  :5رگرسيون چند متغيره از عوامل مؤرر بر بیرغبتی افراد به ازدواج
متغير

متغير وابسته :بیرغبتی افراد به ازدواج
R
Muliple
square
R

نگرش مادي به روابط

F

sig

Standardized
Coefficients Beta

- 3/81

T

sig

3/333 -2/238

جنسی پيش از ازدواج
- 3/44

نگرش به برابري

3/333 -2/831

جنسيتی
- 3/32

نگرش خانواده به

3/31 -8/411

روابط پيش از ازدواج
نگرش دوستان به روابط

3/23

3/83 3/333 42/238 3/23

3/335 4/822

پيش از ازدواج
فردگرايی فرد

3/81

3/338 4/544

تجددگرايی

3/34

3/85 8/245

بی اعتمادي اجتماعی

3/84

3/334 5/113

ارتباط با جنس مخالف

- 3/331

3/12 -3/813

در فضاهاي مجازي
استفاده از رسانههاي

3/333

3/31

3/14

جمعی

مطارق را جدول راال ،ضريب همبستگي رگرسيوني از رارطه همزمان متغيرهرا مسرتقل ررر
ريرغبتي فرد ره ازدواج رراررر ررا  0/74رروده اسرت كره نشران مريدهرد رارطره قرو رري
متغيرها مستقل و ريرغبتي افراد ره ازدواج وجرود دارد مقردار ضرريب تبيري رراررر ررا
 0/54روده كه نشان مي دهد 54درصد از واريانس هرا متغيرر رريرغبتري افرراد رره ازدواج
توسط متغيرها نگرش ماد فرد نسبت ره روارط جنسي پيش از ازدواج ،نگرش ره ررارر
جنسيتي نسبت ره روارط پيش از ازدواج ،نگرش خانواده ره روارط پيش از ازدواج و نگرش
د وستان ،فردگرايي فرد ،تجددگرايي ،ري اعتماد اجتماعي فرد ،عقايد و راورها مرهبي فرد،
ميزان حضور در فضاها مجاز و ارتباطي ،ارتباط را جنس مخالف در فضاها مجاز و
استفاده از رسانه ها جمعي تبيي ميشود مقدار Fآنوا رگرسيوني ررارر را 65/740روده و
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سطح معنادار آن ررارر را  0/000روده كه نشان مي دهد پيش ريني حداقل يکي از متغيرها
موجود در مدل رگرسيوني از لحاظ آمار مناسب است

نگرش مادي

مدل تحليل مسير و مقدار ضريب مسير:

-3/53
-3/58

نگرش به برابري
جنسيتی
-3/43

-3/41

3/82

فردگرايی فرد
3/52
تجددگرايی

-0 /32

بیرغبتی فرد به
ازدواج

3/84

3/88
بی اعتمادي اجتماعی
3/82

-0 /84

-3/31
3/38

نگرش دوستان

3/55
نگرش خانواده
-3/31

-3/38

ارتباط باجنس مخالف
درفضاهاي مجازي
3/38
ميزان استفاده از رسانه
هاي جمعی
-3/38
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جدول  : 4نوع و مقدار اررگذاري متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته بر مبناي تحليل مسير متغيرها
متغيرهاي مستقل
نگرش ماد فرد نسبت ره روارط پيش از ازدواج
نگرش ره ررارر جنسيتي نسبت ره روارط پيش از ازدواج
فردگرايي فرد
تجدد گرايي
ري اعتماد اجتماعي
نگرش دوستان ره روارط پيش از ازدواج
نگرش خانواده ره روارط پيش از ازدواج
ارتباط را جنس مخالف در فضاها مجاز
ميزان استفاده از رسانهها جمعي

نوع ارر علی مقدار ارر علی
مستقيا

- 0/20

غير مستقيا

- 0/24

مستقيا

- 0/38

غير مستقيا

- 0/43

مستقيا

0/05

غير مستقيا

0/20

مستقيا

0/07

غير مستقيا

0/00

مستقيا

0/03

غير مستقيا

0/07

مستقيا

0/09

غير مستقيا

0/22

مستقيا

- 0/08

غير مستقيا

- 0/08

مستقيا

0/00

غير مستقيا

0/00

مستقيا

- 0/00

غير مستقيا

- 0/00

جدول راال نشان ميدهد ،ريشتري اثر متغيرها رر ريرغبتي فرد ره ازدواج ره ترتيب مررروط
ره متغير نگررش رره رراررر جنسريتي رره رواررط پريش از ازدواج ررا مقردار  - 0/38و اثرر
غيرمستقيا  – 0/43از اولويت اول ررخوردار روده است همي طور متغير نگرش مراد فررد
نسبت ره رواررط پريش از ازدواج ررا مقردار  – 0/20و اثرر غيرمسرتقيا  – 0/24از درجره
اولويت دوم ررخوردار روده است همچني متغير نگرش دوستان ره روارط پريش از ازدواج
را اثر مستقيا  0/09و اثر غيرمستقيا  0/22از درجه اولويت سوم ررخروردار رروده اسرت
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همچني متغير فردگرايي را اثر مستقيا  0/05و اثرر غيرمسرتقيا  0/20در درجره اولويرت
چهارم ررخوردار روده است ره همي ترتيب متغيرر رري اعتمراد اجتمراعي ررا اثرر مسرتقيا
 0/03و اثر غير مستقيا  0/07در درجه اولويت پنجا و متغير نگرش خرانواده نسربت رره
روارط پيش از ازدواج را اثر مستقيا  - 0/08و اثرر غيرمسرتقيا  – 0/08در درجره اولويرت
ششرا ررخرروردار رروده اسررت همچنري متغيررر تجرددگرايي رررا اثرر مسررتقيا  0/07و اثررر
غيرمستقيا  0/00از درجره

اولويرت هفرتا ررخروردار رروده اسرت همچنري متغيرهرا

ارتباط را جرنس مخرالف در فضراها مجراز و ميرزان اسرتفاده از رسرانه هرا جمعري از
درجه اولويت آخر نسبت ره درجه تأثيرگرار ررر رريرغبتري فررد نسربت رره ازدواج
ررخوردار رودهاند
بحث و نتيجهگيري:
دنيا معاصر دنيا پيچيده تحوالت وتغييرات است ترا آنجرا كره رسريار از ارزشهرا و
راورمند ها سنتي كه پيش از اي نزد مردم از پريرش و مطلوريت رااليي ررخوردار ررود،
جايگاه خود را از دست داده و ضرورت وجود اش را ترديد مواجه شرده اسرت يکري از
اي تغييرات الگو معاشرت وتعامل ميان دوجنس است پديرده ا كره هرا سراختار نهراد
ازدواج وها رافتار نظام خانوادگي و كاركردها ها سو ررا آن را مترأثر مريسرازد اگرچره
گسترش اي روارط را انگيزه ها متفاوتي همچون ررطرف كردن نيراز جنسري ترا تجررره
دلبستگي و تعهد اخالقي نسربت رره جرنس مخرالف ،از دوسرتي هرا صرميمانه ترا تبرادل
احساسات عاطفي نگرانري هرا گسرتردها را چره در سرطح نظرام اجتمراعي و مسرؤوالن
ذ ررط و چره در سرطح خرانوادههرا دلنگرانري هرا متعردد را رره وجرود آورده اسرت
رنارراي مطالعه علمي و رررسي ارعاد همه جانبره آن ضررورت مري ياررد نترايج حراكي از
ارتباط قو و معکوس ميان نگرش ماد پاسخگويان و ميزان رريرغبتري آن هرا رره ازدواج
ه ست اي اصل مها در قالب فرضيه اول ارزياريشده اسرت گمران اينگلهرارت نگررش
ماد ره معنا پايبند ريشرتر افرراد رره ارزش هرا سرنتي و رره تبرع آن الگوهرا سرنتي
همسرگزيني و ازدواج است در واقع سويه نگرش مراد رره معنرا پيگيرر و ترأمي
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نيازها ماد و سويه نگرش غيرما د ره معنا تأمي شدن نيازها ماد و رسيدن رره
نيازها فراماد و آزاد ها شخصري اسرت نگررش رراررنگرانره جنسري كره زنران و
مردان را در مناسبات ميان دو جنس در مروقعيتي رراررر و هرا ترا قررار مريدهرد در قالرب
فرضيه دوم پژوهش ارزياري شرده اسرت رارطره ميران رريرغبتري رره ازدواج و ميرزان
فردگرايي تجددگرايي و نيز ري اعتماد اجتماعي فرد پاسخگو در قالب فرضريههرا سروم
و چهارم و پنجا پژوهش مورد آزمون قرارگرفته است كه هرسره در اير جامعره آمرار
معنادار روده و اي ردان معناست كه هرچه توجره رره خواسرتههرا ،آزاد هرا وحررياهرا
شخصي و نيز ارزش ها مدرن افزايش مي يارد ،ميزان پريرش مسرؤوليت زنردگي مشرترک
و درگير در الگوها عملي و عملکرد اجتمراعي نيرز كراهش مريياررد صررفنظرر از
جنسيت پاسخگويان آن ها همسو را يافته ها نظرر رر  ،گيردنز و رره نروعي هاررمراس؛
رارطه را جنس مخالف را امر فرد  ،متعلق ره حريا شخصي و مسألها توافقي ميران دو
فرد مي دانند كه اي مسأله از مها تري سويه ها تجددگرايي است ره ريان ديگرر تفکير
حريا رواررط شخصري از فضراها عمرومي و رازشناسري فضراها شخصري كره فررد ررا
ارزش ها ،هنجارها و خواسته ها خود ظاهر ميشود مها تري دستاورد ظهرور مدرنيسرا و
تبيي جايگاه جديد مناسبات ري دو جنس است نگرش گروه دوسرتان و خرانواده نسربت
ره روارط پيش از ازدواج و ريرغبتي ره ازدواج نشران مريدهرد هرچره نگررش خرانواده و
دوستان ره روارط پيش از ازدواج مثبت تر روده ،رارطه معنادارتر را را ريرغبتي رره ازدواج
نشان مي دهند ره نظر ميرسد خانواده ها نيز را اغماض ريشتر ره مناسبات رري دو جرنس
مي نگرند ولي هنوز تفکي

محدوديتها جنسريتي (اعمرال محردوديت ريشرتر و احسراس

خطر راالتر ررا دختران) وجرود دارد گرروه دوسرتان نگررش هرا گراترر را نسربت رره
پاسخگويان ره مقوله ريرغبتي ره از دواج نشان ميدادند آن ها مناسربات رري دو جرنس را
در چارچوب تعامالت دو سويه و توافقي ميان دو فرد ميپريرفتند؛ هرچنرد آنهرا نيرز زنران
و دختران را آسيب پريرتر ميدانستند نکتره رسريار مهرا در اير پرژوهش و در اير دو
فرضيه حساسيت خانواده ها و حتي گروه دوستان ره مقوله ارتباط جنسري اسرت صررف
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نظر از محل سکونت پاسخگويان (از نظر راورمنرد هرا مررهبي و موقعيرت اقتصراد و
اجتماعي) هنوز ررا خرانواده هرا ايرانري مقولره ررقررار رارطره جنسري خرارج از
عرف ها پريرفته شده اجتماعي ي

تارو محسوب مريشرود كره شکسرت آن از سرو

دختران رعضاً نارخشودني است و رر ا پسران نيز تا حدود را احتيراط پريرفتره مريشرود
ررا گروه دوستان نيز مرز روارط جنسي حريمي است كه رايرد ررا دقرت و احتيراط رره آن
وارد شد و منوط ره توافق طرفي رارطه اسرت اگرچره در جامعره آمرار حاضرر ميرزان
حضرور در فضراها مجراز و عضررويت در شربکه هرا اجتمرراعي رارطرها معنرادار رررا
ري رغبتي ره ازدواج را نشان ندادند ،امکان ارتباط را جرنس مخرالف ررا گسرترش فضراها
مجاز و حفظ گمنامي افراد در كنار هويت سراز هرا گسرترده در شربکههرا مجراز
ميدان تعاملي نويني را ررا پيدايش الگوها ارتباطي نزدي

و صرميمانه ميران دو جرنس

پيش از ازدواج فراها ميآورد ردي ترتيب را گسترش فضاها شخصري و امکران فرراها
آور فضا الزم ررا كرنش ارتبراطي هاررمراس الگرو كرنش ارتبراطي جديرد شرکل
مي گيرد آنچه مسلا است الگوهرا نوظهرور رواررط پريش از ازدواج در ايرران ررا وجرود
مغايرت را دستورها دي اسالم و قواني كشور رره ير

مسرأله جرد تبرديل شرده

اسرت رنررارراي پررژوهش حاضررر رررا در نظرر گرررفت جنسرريت پاسررخگويان و پراكنرردگي
جغرافيايي آنان الگو غالب ريرغبتري دخترران و پسرران رره ازدواج را مطررح مرينمايرد
رسانه ها جمعي ره عنروان آژانسرها اجتمراعي شردن ،شربکه هرا اجتمراعي رره عنروان
فضاها تعاملي و كنش ارتباطي جديد ،نگرش مثبرت دوسرتان و تغييرر نگرشري خرانواده،
احترام ره حريا شخصي و فرديت افراد ،ري اعتماد ره جنس مخالف و داعيره نروگرايي
تبيي ريرغبتي ره ازدواج را ممک ميسازند تا جايي كه ضريب همبسرتگي رگرسريوني از
رارطه همزمان نگرش ماد فرد نسربت رره رواررط جنسري پريش از ازدواج ،نگررش رره
ررارر جنسيتي نسبت ره رواررط پريش از ازدواج ،فردگرايري فررد ،تجرددگرايي ،نگررش
دوستان ره روارط پريش از ازدواج ،نگررش خرانواده رره رواررط پريش از ازدواج ،عقايرد و
اورها مرهبي ،ري اعتماد اجتماعي فرد ،ميزان حضور در فضراها مجراز و ارتبراطي،
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ارتباط را جنس مخالف در فضاها مجاز و استفاده از رسانه هرا جمعري ررر رريرغبتري
فرد ره ازدواج ررارر را  0/74روده كه نشان ميدهد رارطه قو ا رري متغيرهرا مسرتقل
و ري رغبتي افراد ره ازدواج وجود دارد مقدار ضريب تبيي ررارر ررا  0/54رروده كره نشران
مي دهد  54درصد از واريانسهرا متغيرر رريرغبتري افرراد رره ازدواج توسرط متغيرهرا
مركور تبيي ميشود را توجه ره يافته ها راال و متغيرها مطرح شده و نيرز ررا توجره رره
پيامدها رواررط افسارگسريخته دخترر و پسرر و انديشره هرا نوگرايانرها كره از سرو
رسانه ها غرري ترويج مريشرود ،لرزوم ررنامرهريرز و هميرار و همکرار ارگرانهرا
گوناگون ضرور مي نمايد همچني رازآفريني فضرا گفتمران در ميران اعضرا خرانواده
مي تواند همگرايي رهتر و نتيجه رخرش ترر پيرامرون مناسربات رري دو جرنس را در جامعره
ممک سازد
پيشنهادها:
- 0از آنجاكه تغيير ارزشي – نگرشي و ناديده گرفت الگوها ه نجار و سرنتي در مسرير
نوگرايي جامعه جوان ايراني اجتناب ناپررير اسرت و در الگوهرا همسررگزيني آنهرا رره
وضوح ديده ميشود رنارراي مطالعه حاضر ره رررسي روارط ميران دو جرنس رره عنروان
يکي از عوامل ري رغبتي ره ازدواج پرداخته واز ورا عوامل موجد آن رره تحليرل مسرأله
پرد اخته است ولي انجام مطالعات طرولي ررر رو ير

نسرل از جوانران مجررد مري توانرد

مسيرآتي آن ها اعا از انتخاب همسر يا تجرد قطعري را پرس از ررقررار رارطره ررا جرنس
مخررالف ترسرريا نمايررد و ررره محققرران و ررنامررهريررزان جامعرره يررار رسرراند تررا رتواننررد
هدف گرار مناسبي ررا آنها داشته راشند
 - 2مقوله رارطه جنسي كه در حرريا رواررط رري دو جرنس رعضر ًا هرا مرورد تغافرل
عمد خانواده ها مي راشد و ها مسؤوالن ذيرررط در فضرا سرکوت واهمرالكرار از آن
چشا مي پوشند اير حرريا سرشرار از ناگفترههرا مري راشرد رنرارراي انجرام پژوهشري ررا
محوريت فراواني وگسترش روارط جنسي ،نگرش دختران وپسران ره اي مسأله مري توانرد
رسيار از مسائل روارط ري دوجنس را مطرح و رررسي نمايد
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- 3ره نظر ميرسد راتوجه ره نقرش كليرد رسرانههرا و شربکه هرا جديرد ارتبراطي رايرد
فرهنگساز در امر همسرگزيني و رغبت ره تشرکيل خرانواده را سررلوحه ررنامرههرا
اجتماعي – فرهنگي رويژه ررنامره هرا وسياسرت گرزار هرا رسرانه ملري قررار داد زيررا
فرهنگساز صحيح مي تواند ره نهادينه شدن الگوها مطلوب روارط ري دوجرنس منتهري
گردد
- 4يافتره هررا پررژوهش حاضررر نشرران مرريدهررد ريشررترجوانان پاسررخگو نگرشرري منفرري،
محدودكننده و اررزار رره ازدواج دارنرد رنرارراي رايرد در قالرب ررنامره هرا آموزشري و
هدفمند رر تغيير الگوها نگرشي آنها متمركز شرد اير ررنامرههرا مري توانرد متناسرب ررا
رشته ها تحصيلي ،مکان زندگي وفرهنگ منطقه رومي ،ارائه شده ره نيازهرا آنران پاسرخ
داده شود
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منابع
-

آزادارمکي ،تقي و شريفي ثاني ،محمدحسي
آنومي

-

( )0390تبيي جامعهشناختي روارط جنسي

در ايران ،فصلنامه خانوادهپژوهي سال هفتا ،شماره  ، 28صص 462- 435

آزادارمکي ،تقي و همکاران ( )0390ها خانگي ،پيدايش شرکلهرا جديرد خرانواده در
تهران ،جامعهپژوهي فرهنگي ،شماره  ، 0صص77- 43:

-

ازكيا ،مصطفي ( )0384جامعه شناسي توسعه ،تهران :انتشارات كيهان

-

اعزاز  ،شهال ( )0386جامعه شناسي خانواده ،تهران :انتشرارات روشرنگران و مطالعرات
زنان

-

اسلوي  ،جيمز ( )0380اينترنت و جامعه ،ترجمه عباس گليگرور  ،تهرران :انتشرارات
كتاردار

-

اينگلهارت ،رونالد ( )0383تحول فرهنگي در جوامع پيشرفته صنعتي ،ترجمه مريا وتر،
تهران :انتشارات كوير

-

راوم  ،زيگموند ( )0384عشق سيال در راب ناپايدار پيوندها انساني ،ترجمه عرفان
ثارتي ،تهران :انتشارات ققنوس

-

ر  ،اولريش ( )0388جامعه در مخاطره جهاني ،ترجمه محمدرضا مهرديزاده ،تهرران:
انتشارات كوير

-

تاج رخش ،غالمرضاودانش فر ،محمد ( )0392تلويزيونها ماهواره ا و نگرش دختران
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