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مسئله اصلی نوشتار حاضر شناسایی ارزش ها، نگرش ها و کنش های نسل جوان دانشجو در شیوه های 
همسرگزینی و روابط پیش از ازدواج و واکاوی میزان همسویی ارزش ها، نگرش ها و کنش های مذکور 
با نســل پیشین است. روش تحقیق کمی و پیمایشی اســت که باتوجه به عمق و حساسیت موضوع 
مطالعه، مطالعات اکتشــافی و مصاحبه های کیفی عمیق، پیش زمینه طرح ریزی و اجرای پیمایش قرار 
گرفته است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه های استان خراسان رضوی اند که بااستفاده از 
شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 1400 نفر به عنوان حجم نمونه درنظر گرفته شده اند. 
یافته های مطالعه حاضر مؤید تفاوت های بین نســلی و درون نسلی درمورد ارزش های همسرگزینی و 
رابطه با جنس مخالف است. دانشجویان به طور مشهودی تمایل دارند، همسرشان را خودشان انتخاب 
کنند. نزدیک به یک ســوم نســل جوان دوستی دو جنس مخالف را نمی پذیرند که این نسبت در نسل 
قبل حدوداً دو برابر )57/3 درصد خانواده های آنان( اســت. نیمی از جوانان با شــرایط خاص و بقیه 
به راحتی این روابط را می پذیرند که بررسی های عمیق  تر نشان داد این نسبت ها هم مؤید تفاوت های 
بین نسلی و هم درون نسلی در مورد این موضوع است. نتایج در خصوص نوع رابطه با جنس مخالف 
حاکی از شکاف و قطبی شدن ارزشی در نسل جوان دانشجو است. همچنین تفاوت معنی دار بین نسلی 
نیز در این مورد وجود دارد. 40 درصد از جوانان دانشجو، عالوه بر نگرش مثبت به دوستی با جنس 

مخالف، این دوستی را در عمل تجربه کرده اند.
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بیان مسئله
خانواده همواره پایدارترین و مؤثرترین وسیله حفظ ویژگی های مشخص فرهنگی و وسیله 
انتقال این ویژگی ها به نسل های بعد بوده است. در طول دو سده اخیر خانواده ایرانی در 
جریان نوسازی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی کشور، تغییرات اساسی یافته است. هر نوع 
تغییری در جامعه و نظام اجتماعی ایرانی یا به واســطه خانواده محقق می شود و یا اینکه 
جهت گیری آن معطوف به خانواده بوده اســت. )آزاد ارمکی، 1386( به تبع اهمیت نهاد 
خانواده، ازدواج به عنوان پایه گذار تشــکیل این نهاد، اهمیتی مشابه دارد. سالمت خانواده 
در وهله اول در گرو ســالمت ازدواج، نگرش ها و الگوهای حاکم بر نحوه تصمیم گیری در 
مورد آن و عوامل دیگری از این دســت می باشــد. ازدواج پدیده ای است که از یک سو به 
نیازهای طبیعی وابسته است اما از سویی دیگر دست خوش هنجارهای جامعه، نگرش ها 

و ارزش های حاکم بر آن می باشد.
در فرایند مدرنیزاســیون، که موجب تجدید ســاختار جوامع از طریق صنعتی شدن، 
شهرنشــینی، افزایش آموزش، گسترش رســانه های گروهی و... می گردد، افراد به سمت 
مادی گرایــی و انزواطلبی پیش می روند. هم زمان با این تحوالت، نوعی انطباق پذیری در 
الگو های حاکم بر ازدواج و خانواده با شــرایط جدید صورت می گیرد. )ویکس1، 2002( 
نظریات گود و اینگلهارت2 نیز مؤید این واقعیت اســت کــه در نهایت ارزش  هایی مانند 
هســته ای شدن خانواده و آزادی در انتخاب همســر جایگزین ارزش  های سنتی تشکیل 
خانواده و موجب تغییر در شــیوه های همســرگزینی، تغییرات روابط دو جنس در قبل و 
بعد از ازدواج و... خواهد شــد. یکی از پیامدهای مهم احتمالی که این تغییرات به دنبال 
داشته است، افزایش میزان طالق در کشور است. آمارها حکایت از افزایش نرخ طالق در 
اســتان های مختلف کشور دارد. به طور اخص استان خراسان رضوی، از این امر مستثنی 
نبوده به طوری که با 6 هزار و 685 طالق بعد از استان تهران بیشترین میزان طالق را بین 

استان های کل کشور داراست. )پایگاه اطالعاتی ثبت احوال کشور، 1390(
مســلماً آنچه شــکل دهنده پایه های نظام رفتاری افراد و یــا به تعبیری تعیین کننده 
حدود رفتار و افعال فرد است، همان ارزش هاست. ارزش ها و نیز نگرش ها در شکل گیری 
کنش های فردی و اجتماعی اهمیت فزاینده ای داشته و در نتیجه تغییرات ایجادشده در 

1. Vix
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زمینه نرخ طالق، افزایش ارتباطات خارج از چارچوب خانواده و... را می توان با بررســی 
ارزش ها و نگرش های نســل جدید به مســئله ازدواج و خانواده تبیین کرد. تا آنجا که از 
این طریق می توان تفاوت های احتمالی میان ارزش، نگرش و رفتار را که می تواند ناشــی 
از فشــار هنجارهای حاکم بر اکثریت افراد جامعه، انتظارات نقش ســنتی یا علل دیگر 
باشــد، نشــان داد. باتوجه به اینکه دانشجویان بهترین نماد نســل جوان امروز هستند، 
بررسی ارزش ها، نگرش ها و کنش های آنان در قبال ازدواج، خانواده و مقایسه آن با نسل 
قبل نشــان دهنده وضعیت و ســیر تغییرات احتمالی ارزشی و نگرشی نسبت به ازدواج و 
خانواده می باشد. مداخله در یک مسئله اجتماعی و برنامه ریزی برای هدایت آن در جهت 
مطلوب و صحیح، باید مبتنی بر شناخت همه جانبه آن در جامعه و قدرت پیش بینی آن 
از طریق شناخت روند تغییرات آن به خصوص در سطح ارزش ها و نگرش ها که نظام های 

با دوام تری به شمار می آیند، باشد. 
مسئله اصلی نوشتار حاضر شناسایی ارزش ها، نگرش ها و کنش های نسل جوان دانشجو 
در رابطه با شــیوه های همســر گزینی و روابط پیش از ازدواج است. همچنین نگارندگان 
مترصد واکاوی میزان همســویی ارزش ها، نگرش ها و کنش های مذکور با نسل پیشین و 
تعیین تأثیر متغیرهای زمینه ای )ویژگی های جمعیت شــناختی و تجارب خانوادگی( بر 

آن می باشند. 
پرسش اصلی که در این نوشتار به آن پاسخ داده خواهد شد به قرار زیر است:

آیا تفاوت معناداری بین نگرش های درون نســلی و بین نسلی در خصوص شیوه های 
همسرگزینی و روابط پیش از ازدواج وجود دارد؟

پرسش های فرعی:
1. شیوه همسرگزینی مطلوب از نظر دانشجویان چه شیوه ای است؟

1.1. آیا دانشــجویان رابطه با جنس مخالف را به قصد ازدواج یا بدون قصد ازدواج 
می پذیرند؟

1.2. شدت رابطه مورد پذیرش بین دو جنس از نظر دانشجویان چقدر است؟
2. شیوه همسرگزینی مطلوب از نظر خانواده دانشجویان چه شیوه ای است؟

2.1. آیا خانواده دانشجویان رابطه با جنس مخالف را به قصد ازدواج یا بدون قصد 
ازدواج می پذیرند؟

2.2. شدت رابطه مورد پذیرش بین دو جنس از نظر آنان چقدر است؟

ارزش ها، نگرش ها و الگوهای کنش جوانان ...



182

راهبرد فرهنگ/ شماره بيست و نهم/ بهار 1394

3. شیوه همسرگزینی مطلوب از نظر دوستان دانشجویان چه شیوه ای است؟
3.1. آیا دوستان دانشجویان رابطه با جنس مخالف را به قصد ازدواج یا بدون قصد 

ازدواج می پذیرند؟
3.2. شدت رابطه مورد پذیرش بین دو جنس از نظر آنان چقدر است؟

به دلیل محدودیت در گردآوری داده ها و پرسش مستقیم از والدین، نظرات نسل قبل 
و میزان و نحوه پذیرش پدر و مادرها نسبت به انواع شیوه های همسرگزینی و روابط پیش 
از ازدواج بر مبنای اظهارات خود دانشــجویان، مورد بررســی قرار گرفته است. همچنین 
نحوه پذیرش دوســتان و هم سن وساالن نسبت به انواع شیوه های همسرگزینی و روابط 
پیش از ازدواج نیز به همین طریق مورد پرسش قرار گرفته و میزان همسویی نگرش های 

دانشجویان و خانواده و یا دوستان توسط آزمون های همبستگی وارسی شده است.

مرور ادبیات پژوهش
پژوهش های پیشین 

ایران، جامعه ای در  حال تحول اســت و طی ســال های اخیر دست خوش دگرگونی ها و 
تغییرات شایان توجهی در حوزه های مختلف در سطوح خرد و کالن شده است. از مهم ترین 
حوزه های دگرگونی در سطح خرد، تغییرات عمده در ارزش ها و نگرش های جوانان ایرانی 
در زمینه تشکیل خانواده، ایده آل های همسرگزینی و روابط پیش از ازدواج است که مورد 
توجه پژوهش ها نیز بوده اســت از جمله می توان بــه تحقیقاتی که در زمینه ارزش ها و 
نگرش های مرتبط با ازدواج و عوامل مؤثر بر آن انجام شــده، اشــاره کرد که گزیده ای از 

آنها به شرح زیر مطرح شده است:
یافته های تحقیقات پیشــین که در سه محور توصیف نگرش ها و ارزش های مرتبط با 
ازدواج، بررسی تغییرات نسلی نگرش ها و ارزش های مرتبط با ازدواج و بررسی عوامل مؤثر 
بر تغییر نگرش ها و ارزش های مرتبط با ازدواج انجام شــده اســت، نشان دهنده تغییرات 
عمده در مواردی چون سن ازدواج، معیارهای ازدواج و انتخاب همسر، ارزش های ازدواج، 
نــوع ازدواج، روابط دو جنس پیش از ازدواج و... اســت. برخی از یافته های مذکور مؤید 

آن است که:
بین نگرش در مورد سن ازدواج در بین دو نسل تفاوت معناداری وجود دارد به طوری که 
مادران نگرش منفی در مورد تجرد دارند که این امر بیانگر تعهد آنان نسبت به ازدواج است. 
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)مقدس جعفری و دیگران، 1385؛ کنعانی، 1385؛ کاظمی پور، 1383؛ مهاجرانی، 1389؛ 
هزارجریبی و آستین فشان، 1387؛ ضرابی و مصطفوی، 1390؛ امانی، 1380؛ توده فالح 
و کاظمی، 1389؛ حبیب پور گتابی و غفاری، 1390؛ قاســمی اردهایی، 1386؛ کوششی، 
1385؛ مجدالدین، 1386؛ الفتی و پیشه ور، 1384 و کاظمی و جعفری هرندی، 1388(

در زمینه معیارهای ازدواج و انتخاب همسر بین دختران و پسران در ارتباط با بعضی 
از نگرش هــا و ارزش های اجتماعی ازدواج نظیر زیبایی، پول دار بودن، اصالت خانوادگی، 
مسئولیت و درست و نادرست و... تفاوت وجود دارد. پسران بیشتر از دختران به معیار های 
ظاهری در انتخاب همسر توجه دارند و دختران در مقایسه با پسران بیشتر بر معیار مذهبی 
در انتخاب همســر تأکید می کنند. هر چند معیارهایی چون وفاداری، مسئولیت پذیری، 
رضایت والدین، شناخت قبل از ازدواج و... نیز از  نظر دو گروه مهم قلمداد می شود. )الفتی و 
پیشه ور، 1384؛ حسینی و دیگران، 1385؛ حیدری و دیگران، 1387؛ نیک پرور و دیگران، 

1390؛ کاظمی، 1389 و محسنی، 1379(
تحقیقات نشان می دهد که روند افزایش روابط پیش از ازدواج، با تغییر آرام ارزش ها، 
ابتدا تغییر در ساختار خانواده و کارکرد های آن را در پی دارد و سپس حتی می تواند به 
تغییرات اجتماعی گسترده تر منجر شود. شواهد حاکی از آن است که تغییر در ارزش ها 
و نگرش ها در ایران، به ســوی مثبت قلمدادکردن رابطه ها و معاشــرت  های دختر و پسر، 
پیش از ازدواج اســت؛ به طور ی که ازدواج  های برخاســته از این گونه معاشرت ها افزایش 
یافته است. همچنین پژوهش ها نشان داده اند که صمیمت و دوستی میان زنان و مردان، 
از حیث نوع، سبک، هدف و میزان شیوع متفاوت هستند؛ پسران تمایل بیشتری به این 
روابط نشــان داده و میانگین موافقت آنها با دوستی دختر و پسر بیشتر از دختران است، 
این در حالی اســت که گرایش بیش از نیمی از دختران دانشــجو به دوستی های قبل از 
ازدواج میانه بوده اســت و نگرش والدین، منفی  تر از خودشان است. در مجموع، زنان در 
مقایسه با مردان، نگرش منفی تری به این گونه معاشرت ها دارند. )موحد و عباسی شوازی، 

1385؛ قاسمی اردهایی، 1386 و ریگیو1، 2008(
بررســی و مقایســه الگوهای رفتاری و نگرشی دو نســل فرزندان و والدین در مورد 
ازدواج نشــان می دهد که الگوهای متمایزی در میان گروه های قومی ایران وجود دارد و 
همچنین تفاوت های بین نســلی در مــورد ویژگی های فردی، به کاهش مطلوبیت و رواج 

1. Riggio
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ازدواج خویشــاوندی در میان نسل دوم منجر نشده اســت و میزان ازدواج خویشاوندِی 
فرزندانی که والدین آنها ازدواج خویشاوندی داشتند افزایش داشته است و همچنین بین 
الگوی رفتاری و نگرشی فرزندان با الگوی ازدواج والدین هم رابطه وجود دارد و احتمال 
وقوع ازدواج در میان فرزندان والدین خویشاوند بیش از فرزندان والدینی است که ازدواج 
خویشاوندی نداشتند. )عباسی شوازی و ترابی، 1385؛ عسگری ندوشن و دیگران، 1388 

و سعادت، 1382(
همچنین نتایج حاصل نشانگر این است که تمایل به ازدواج فامیلی با میزان تحصیالت 

زوجین و شغل ایشان نسبت عکس دارد. )پورجعفری و انواری، 1379(
تفاوت های بین نسلی معناداری در ایده ها و نگرش های دختران با مادران در مورد تولد 
اولین فرزند و مطلوبیت فرزندآوری دیده می شود و دختران از نگرش های مدرن تری نسبت 
به مادران برخوردارند. )حسین زاده و دیگران، 1389؛ طاهریان فرد، 1383؛ احمدنیا،1383 

و صادقی و دیگران، 1386(
همچنین تحقیقات، بیانگر نتایج زیر است:

دختران متعلق به پایــگاه اجتماعی ـ اقتصادی باالتر پایبندی کمتری به ارزش های 
زنانه دارنــد. )قاراخانی، 1386( بین دوگروه مردان و زنان در زمینه نگرش به نقش های 
جنســیتی تفاوت دیده می شود، به طوری که مردان در مقایسه با زنان نقش های سنتی را 
بیشــتر می پذیرند. )شــاو و لوم1، 2008؛ قاراخانی، 1386 و ضرابی و مصطفوی، 1390( 
بین افزایش موفقیت تحصیلی و بهبود نگرش جوانان نسبت به خانواده همبستگی مثبتی 
وجود دارد. )پورشهســواری و علوی، 1386( عالوه بر این تحقیقات عواملی چون افزایش 
اختیار در برابر اجبار، ورود عناصر نوسازی )آموزش مدرن، رسانه های جمعی، رفت و آمد 
به شــهر(، رفاه، الگوبرداری از فرهنگ های غیرمحلی، افرایش تحصیالت، افزایش آگاهی، 
پایبندی مذهبی و تغییر در شکل خانواده را از جمله عوامل تأثیر گذار بر تغییر نگرش ها 
و ارزش های مرتبط با ازدواج دانســته اند. )نیک پرور، 1390 و کنعانی، 1385( در نهایت 
پژوهش ها اشــاره به این واقعیــت دارد که عدم توازن در برقــراری این پیوند اجتماعی 
)ازدواج( می تواند آســیب هایی به سرمایه انسانی و اقتصادی جامعه وارد سازد. )نیک پرور 

و دیگران، 1390(
از سوی دیگر، با نگاهی کوتاه به ادبیات پیشین در این حوزه، مشخص شد که تحقیقات 

1. Show & Lum
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صورت گرفته در سال های اخیر )1390-1376( در ایران صرفاً به میزان فراوانی و شیوع این 
روابط و گاهی علل شــکل گیری آنها پرداخته اند. اما در این میان، تحقیقی که از یک سو 
ارزش ها، نگرش ها و کنش ها در خصوص ازدواج و روابط پیش از ازدواج و از ســوی دیگر 
همســویی اجزای نگرش ها )شــناختی، عاطفی و تمایل رفتار( به ازدواج و روابط پیش از 
ازدواج در نسل جوان را مدنظر داشته باشد، مشاهده نشد؛ در این نوشتار ارزش ها، نگرش ها 

و کنش های نسل جوان و مقایسه آن با نسل پیش مطمح نظر خواهد بود. 

مبانی مفهومی و نظری
ارزش ها1: تعاریف و دیدگاه ها

ارزش در علوم اجتماعی در کلی ترین کاربرد، هر چیزی اســت که موضوع نیاز، نگرش یا 
آرزویی باشد. )گولد و کولب، 1376: 47( در واقع ارزش ها، تصاویر ذهنی هدایت گر کنش 
اجتماعی است. بعضی از این تصاویر ذهنی، از نظر اجتماعی، مطلوب یا به اصالح »خوب« 
و بعضی دیگر به عنوان »بد« مشــخص می شــود. بنابراین، ارزش ها دربردارنده عنصری از 
مطلوبیت و یک جزء اخالقی اســت که اشــکال متفاوت رفتار بشری و اهدافی را متمایز 
می سازد که انسان ها برای آن ـ اهداف و رفتارهای بهتر یا بدتر و پذیرفتنی و نپذیرفتنی 

ـ تالش می کنند. )محسنی، 1379: 27(
اهمیت و جایگاه ویژه ارزش ها در مطالعات کنونی علوم اجتماعی مرهون مجموعه ای 

از  نظریه های نوینی از ارزش هاست که پژوهشگران این علوم پرورانده اند.
روکیچ2 )1968( یکی از پیشروان بررسی ارزش ها، معتقد است که در تعریف ارزش ها 
می توان به ســه عامل ذاتی اشــاره کرد: نخستین عامل، یک اعتقاد بادوام است که روش 
ویــژه ایـ  فردی یا اجتماعیـ  به روش های جایگزین رفتار ارجحیت دارد. دومین عامل، 
ارزش ها را به عنوان معیاری برای نگرش ها و کنش مالحظه می کند. سومین عامل، ارزش ها 

را به عنوان استاندارد مالحظه می کند. )فیرستون3، 2003: 2(
در حقیقــت به این دلیل که افراد، ارزش های اجتماعی را به درجات متفاوتی درونی 
می کننــد و ارزش ها محصولــی از قومیت، مذهب و دیگر خرده گروه های متفاوت در یک 
جامعه هســتند، تغییرات فردی در نظام های ارزشــی وجود دارد. روکیچ )1973( مدعی 
1. Value
2. Rokeach
3. Fireston
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است که تغییر در تجربه فردی، باعث تفاوت های فردی در نظام های ارزشی و تفاوت های 
فردی در ثبات نظام های ارزشی می شود.

اولســون )1991( ارزش ها را در کنار باورها، هنجارها و تکنولوژی ها، به عنوان چهار 
جزء اصلی فرهنگ درنظر می گیرد. او در یک تعریف نســبتاً کلی، ارزش ها را مجموعه ای 
از پنداشت های اساسی نسبت به آنچه پسندیده است تعریف می کند که تجلی عمیق ترین 
احساســات مشترک نســبت به جهان در جامعه اند. به نظر او ارزش ها به سؤال »چه باید 

باشد« پاسخ می دهند. )چلبی، 1375: 57(
همچنین اســپیگال و شوارتز1 و بیلسکی نیز تعاریفی از ارزش ارائه داده اند که مشابه 

با تعاریف پیش است. )فیرستون، 2003: 2(
اینلگهارت2 در سنخ شناسی ارزش ها از ارزش های مادی و فرامادی یاد می کند و مدعی 
است که در زمینه ارزش  های مادی و فرامادی دو فرضیه اساسی وجود دارد: فرضیه اول: 
فقط کسانی که از لحاظ اقتصادی و جانی احساس رضایت و امنیت می کنند ممکن است 
به ارزش  های فرامادی بیشــترین اولویت را بدهند. در مقابل؛ کسانی که در اوضاع امنیت 
اقتصادی و جانی احساس عدم رضایت و امنیت می کنند ممکن است به ارزش  های مادی 
بیشــترین اهمیت را بدهند. فرضیه دوم: نسل های جوان  تر به طور قابل مالحظه ای دارای 
ارزش های فرامادی گراتر نســبت به نســل های پیرتر هستند که این امر ناشی از شرایط 
اقتصادی و اجتماعی سخت  تر نسل های پیرتر و افزایش امنیت عمومی نسل های جوان  تر 

در سال های قبل از بزرگسالی شان است. )گونل، 2007(
مانهایم )1960( نیز در نظریه اش درباره تغییرات نسلی اظهار می دارد که هرچه سرعت 
تغییرات اجتماعی بیشتر باشد، بیشتر احتمال دارد که گروه های جوانانی که دارای فرهنگ 
مشترک و مدل های تعاملی مشترک ـ که به طور واضح از مدل های ترویج شده به وسیله 

نسل پیرتر متفاوت است ـ هستند، ظاهر شوند. )سیمینسکا3، 2002(
به طور تلویحی، خصوصیات اصلی مفهوم ارزش ها در آثار بســیاری از  نظریه پردازان و 

محققان را می توان به صورت زیر خالصه نمود:
ـ ارزش ها، باورها هســتند. باورهایی که در احساس تنیده شده اند، نه ایده های سرد 

و عینی
1. Spiegal & Schowartz 

2. Inglehart
3. Siemienska
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ـ ارزش ها، یک ســازه انگیزه ای هســتند. آنها به اهداف مورد تمایلی اشاره دارند که 
مردم برای به دست آوردن آن تالش می کنند. 

ـ ارزش ها، موقعیت ها و کنش های ویژه را برتر می کنند. آنها اهداف انتزاعی هستند. 
ماهیــت انتزاعی ارزش ها آنهــا را از مفاهیمی چون نگرش هــا و هنجارها که معموالً به 

موقعیت ها، کنش ها یا عینیت های ویژه اشاره دارد، متمایز می کند.
ـ ارزش ها، به وسیله اهمیت نسبی یکدیگر منظم می شوند. ارزش های مردم، یک نظام 

منظم از اولویت های ارزشی را شکل می دهد. )شوارتز1، 2006: 1(

نگرش2: تعاریف و دیدگاه ها
نگرش هــا، از یک ویژگی دور یا نزدیک برخوردارند کــه در طبقه بندی جریان نگرش ها 
تحت عنوان نگرش »موافق« و »مخالف« آشکار می شود. )روش بالو و نیون، 1374: 122( 
نگرش هــا، عقاید و باورها ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. می توان نگرش ها را زیربنای 
عقلی و منطقی عقاید و باورها دانســت. اگر نگرش تمایلی است به انجام کار های مناسب 
یا نامناســب نســبت به موضوعی خارجی، عقیده نمود بیرونی آن است. اگر بگوییم این 
موضوع »بد اســت« عقیده خود را نسبت به آن موضوع بیان کرد ه ایم. عقیده و نگرش دو 
جنبه مکمل یک فرایند هستند که اولی از پویایی و زمینه  های عاطفی بیشتری برخوردار 
است و دومی، بیشتر جنبه عقالنی و ارتباط شفاهی دارد. در واقع این دو امر نمود عینی 
یا بیرونی یک زمینه ذهنی هستند. این امر نشانگر آن است که نگرش و عقیده آنچنان در 
هم آمیخته اند که سنجش افکار عمومی اغلب از طریق »سنجش نگرش« انجام می گیرد. 

)گولد و کولب، 1375: 864(
روان شناسان اجتماعی، تعاریف گوناگونی از نگرش ارائه نموده اند. نگرش مجموعه ای 
از شــناخت ها، باورها، عقاید و واقعیت ها اســت که حاوی ارزشــیابی های مثبت و منفی 
)احساسات( است و همگی به یک موضوع مرکزی مربوط است و این احساسات و دانسته ها 

باعث ایجاد رفتارهای معینی می شود. )کریمی، 1373: 300(
بنابرایــن روان شناســان اجتماعی، نگرش ها را به عنوان نظام ســه جزئی زیر مطالعه 

می کنند:

1. Schwartz
2. Attitude
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ـ عنصر شناختی: شامل اعتقادات و باورهای مشخصی درباره یک شیء یا اندیشه. 
ـ عنصر احساسی یا عاطفی: نوع پیوند بین نگرش با احساس عاطفی.

ـ عنصر رفتاری: تمایل به عمل و آمادگی برای پاسخگویی به شیوه های خاص رفتار.
جداکردن این ســه جزء نگرش از یکدیگر به علت وجود مرز بســیار باریک بین آنها 
غالباً صورت نمی گیرد و نگرش به صورت عصاره ای از ترکیب این ســه جزء در میان افراد 

سنجیده می شود.

کنش1: تعاریف و دیدگاه ها
کنــش اجتماعی در اصطالح در برگیرنده گزینش های ارادی افراد و گروه ها برای محقق 
ساختن اهداف موردنظرشان است. در این معنا کنش اجتماعی باید برای آنهایی که درگیر 

آن هستند معنادار باشد. )استونز، 1383: 154(
نظریه کنش ریشه در کار ماکس وبر در زمینه کنش اجتماعی دارد. از دیدگاه ماکس 
وبر عمل )انسانی( در صورتی اجتماعی است که فرد یا افرادی که رفتار می کنند برای آن 
معنای ذهنی قائل شوند و رفتار دیگران را مدنظر قرار دهند و در جریان خود از آن متأثر 
شوند. )روشه، 1388: 27( وبر کنش ها را به چهار نوع متمایز تقسیم می کند: کنش عقالنی 
معطوف به هدف، کنش عقالنی معطوف به ارزش، کنش انفعالی یا عاطفی، کنش سنتی. 
در سنخ شناســی وبر، این کنش ارزشــی )کنش عقالنی معطوف به ارزش( است که 
مســئولیت عمده تولید اندیشه ها و عالئم را درچارچوب ارزشی کلی برعهده دارد. کنش 
ارزشــی، کنشی است که در آن تنها وسایل رسیدن به هدف مورد بررسی و ارزیابی قرار 

می گیرد و نه هدف. )چلبی، 1375: 64(
در واقع الگو های کنش، هم شــکلی در عمل و تفکر و احساس در میان تعداد کثیری 
اشــخاص است که در جامعه پذیرفته و رعایت می شود. الگوی کنش با تکرار مداوم یک 
ژست توسط اشخاص بسیاری ساخته می شود و شیوه ها و شرایط انجام کنش یا عملیات 
آن را مشــخص می سازند. از آنجا که افراد جامعه تا حدی مثل هم می اندیشند، مثل هم 
عمل می کنند و احساس شبیه به هم دارند، امکان مطالعه علمی جامعه فراهم می گردد. 

در واقع، جامعه بافتی از کنش  های متقابل و الگودار است.

1. Action
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رابطه ارزش، نگرش و کنش
محققان استدالل کرده اند که ارزش ها در تعیین اهمیت نگرش ها برای افراد، نقش اساسی 
ایفا می کند. تحقیقات بونینگر و همکاران )1995 به نقل از باستانی، 1388( قرائن مهمی 

در این زمینه فراهم کرده است.
در بیــان وجــه تمایز و تفاوت دو مفهوم ارزش و نگرش گفته می شــود که ارزش ها، 
هدف هایی گســترده  تر و انتزاعی تر است و غالباً فاقد شــیء یا موضوع مشخص یا نقطه 
ارجاع خواهد بود و به عنوان معیاری برای قضاوت یا استانداردهای انتزاعی عمل می کند 
که شــخص از آن برای تصمیم گیری بهره می برد و از آن راه، نگرش ها و باورهای خاصی 

را در خود ایجاد می کند. )کریمی، 1379(

بررسی ثبات و تغییر همواره مورد توجه دانشمندان اجتماعی بوده است. مک کنی و 
همکاران )1980( معتقدند که درجه ثبات در نگرش ها، ترجیحات، ارزش ها و ویژگی های 
شخصیتی متفاوت است. به عقیده آنها ارزش ها، به عنوان یکی از جنبه های مرکزی شخصیت، 

از نگرش ها و ترجیحات ثابت  تر هستند. )جانسون1، 1999: 8(
همچنین براساس نظریه ناسازگاری شناختی هنگامی که یک فرد همزمان شناخت های 
ناســازگاری دارد با وضعیت تضاد درونی روبرو می شود. این تضاد درونی افراد را به تغییر 
شــناخت ها، نگرش ها یا ارزش ها برای کاهش ســطح تنش درونی تحریک می کند. این 
مســئله باعث می شود انسان به طور خود آگاه ارزش جنبه های مطلوب را افزایش داده و 

ارزش جنبه های نامطلوب را کاهش دهد. )فیرستون، 2003: 10( 
مک کوی )2000( ادعا کرده اســت که جهانی شــدن باعث مبادله ایده ها و ارزش ها 
در سرتاســر مرزهای بین المللی شده اســت به عقیده او جهانی شدن باعث تغییر شکل 
استانداردهای رفتاری، هنجارهای اجتماعی و رفتار انسانی است. )گونل، 2007( آیزن و 
فیش باین نیز برای بررسی رابطه نگرش با رفتار، الگویی خاص را عرضه کرده اند. نظر آنها 
این اســت که رفتار در حالتی بیشــتر قابل پیش بینی خواهد بود که ما به قصد شخص به 
رفتار در شرایط خاصی توجه کنیم و فقط نگرش های او را نسبت به آن رفتار مورد توجه 

1. Johnson

نگرشارزش

ارزش ها، نگرش ها و الگوهای کنش جوانان ...
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قرار ندهیم. الگوی آنان نشــان می دهد که »قصدها« به »نگرش ها« و »هنجارها«ی مرتبط 
با رفتار متکی است. هنجارها در حکم قواعد رفتار یا شیوه  خاص عمل است؛ هنجارهایی 
که به عنوان هنجارهای »مناســب« از سوی اعضای یک گروه یا جامعه مورد پذیرش قرار 
گرفته اســت. بنابراین، هنجارها به وجود آورنده گونه هایی از فشارهای اجتماعی هستند 

که می توانند سبب یا مانع بروز رفتار خاصی باشند.

ارزش هــا را می توان در زمره مهم ترین عوامل تعیین کننده جهت های رفتاری اعضای 
جامعه و نیز زیربنای نظم اجتماعی دانســت. چرا که تا زمانی که ارزش های یک جامعه 
تغییر نکند، در آن جامعه تغییری مشــاهده نخواهد شــد. تحوالت ارزشی به گونه ای رخ 
می دهند که تا مدت ها تغییر و تحوالت در الیه های زیرین اجتماعی و به طور پنهانی صورت 
می گیرنــد و یک اتفاق یا حادثه اجتماعی یا سیاســی، به ناگهان آنچه را که در الیه های 
زیرین درحال وقوع است، به الیه های رویی جامعه کشانده و در معرض دید همگان قرار 
می دهد. این دگرگونی ها در مقیاس وسیع وقتی پدید می آید که نسل جوان تر، جایگزین 

نسل مسن و بزرگسال جامعه شوند. )اوجاقلور، 1389(
در نهایت به نظر می رســد که خانــواده یکی از کانون های تغییرات ارزشــی جامعه 
محسوب می شود که در آن دو نسل »قدیم« و »جدید« با ارزش های مشترک و یا متفاوت 

هم زیستی دارند. 
با عنایت به آنچه پیش تر ذکر شــد رابطه میان ارزش ها، نگرش ها و کنش ها در مورد 
ازدواج و همسرگزینی را می توان این گونه بیان کرد که ارزش ها به عنوان حقیقت، مفاهیمی 

عقاید درباره هنجارهای 
گروه و جامعه

تصویر ذهنی از 
هنجارها

رفتارقصدها

عقاید درباره 
رفتار و نتایج آن

گرایش نسبت 
به رفتار

درک از شرایط یا محدودیت های موجود

نمودار1: مدل آیزن و فیش باین درمورد گرایش و رفتار
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جمعی تعیین می کنند که چه چیزی برای مردم یک جامعه مهم و از  نظر اخالقی درست 
است که این ارزش ها ممکن است جنبه مشخص و عینی و یا حالت کلی تری داشته باشند. 
این ارزش ها بر نگرش افراد تأثیر دارد و ضابطه ای برای ارزیابی اعمال خود و دیگران تلقی 
می شــود. در بررســی حاضر نگرش به ازدواج، روابط پیش از ازدواج و شیوه های شناخت 
همســر و در نهایت کنش )رفتار هدفمند( که منظور عملکرد قابل مشــاهده و بررســی 
اســت، مورد مطالعه قرار گرفته اســت. ترکیبی از ارزش ها و نگرش ها با سایر عوامل و به 
نسبت های متفاوت بر این رفتار مؤثر است و از آنجا  که کنش دارای ماهیت پیچیده است 

ممکن است در جهت مخالف با ارزش ها و نگرش ها نیز صورت گیرد.
خالصه مطالب فوق را می توان در نمودار زیر مشاهده کرد

گــزارش یافته ها بر مبنای مبانی نظری و مدل مفهومی ارائه شــده در نظر دارد ابتدا 
دیدگاه دو نسل میانسال و جوان درخصوص این متغیرها را در قالب ارزش های دو گروه 
مرجع خانواده و دوستان که دارای تأثیرگذاری بر نگرش های دانشجویان هستند از دیدگاه 
خود آنان بررسی نماید، سپس نگرش های خود دانشجویان را در زمینه متغیرهای حاضر 
مورد ســنجش قرار دهد تا از این طریق هم یافته های هر بخش توصیف شــود و هم با 

خود شخص دوستان خانواده

نگرشارزش

عوامل زمینه ای

کنش

شیوه همسرگزینی و
روابط پیش از ازدواج

نمودار 2: مدل مفهومی ارزش، نگرش و کنش دانشجویان
در همسرگزینی و روابط پیش از ازدواج

ارزش ها، نگرش ها و الگوهای کنش جوانان ...
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ارائه میزان همبستگی نگرش های دانشجویان با ارزش های این دو گروه، میزان همسویی 
نگرش ها را با ارزش های خانواده ها و دوستان تبیین نماید.

روش تحقیق
روش تحقیق به کار گرفته شده از دسته روش های تحقیق کمی و پیمایشی می باشد. البته 
با توجه به عمق و حساســیت موضوع مطالعه، مطالعات اکتشــافی و مصاحبه های کیفی 

عمیق، پیش زمینه طرح ریزی و اجرای پیمایش قرار گرفته است.
این مصاحبه ها با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و به صورت نیمه باز انجام شد. 
ابتدا اقدام به شناسایی سازمان های مرتبط با امر ازدواج و طالق، مراکز مشاوره ازدواج و 
طالق شــد و سپس10 نفر از صاحب نظران و کارشناسان این حوزه اعم از روان شناسان، 
مشــاوران ازدواج و طالق و... انتخاب شــدند که با سه نفر مشاور روان شناسی مرد و سه 
نفر مشــاور روان شناســی زن و چهار کارشناس مســائل دینی و خانواده مصاحبه عمیق 
توســط مصاحبه گران حرفه ای صورت گرفت. عالوه بر این با 48 نفر از دانشــجویان نیز 
مطابق با فرایند باال مصاحبه انجام شد. تخصیص نمونه مذکور براساس طرح نمونه گیری 
کمی در طبقات دانشــجویان دولتی و غیردولتی شهرستان های مورد مطالعه و براساس 
تشــخیص محقق در زمینه انتساب ارزشــی )پایبندی های دینی و اخالقی، نوع پوشش، 
طبقه اجتماعی و...( به صورت هدفمند صورت گرفت. همچنین از بحث گروهی1 با حضور 
15 نفر از دانشــجویان انتخاب شــده به شیوه قبل نیز در تکمیل مصاحبه های فردی بهره 

گرفته شد و در نهایت متغیرهای اصلی شناسایی گردید.
در مقوله ارزش ها، نظرات دو گروه خانواده و دوستان از دیدگاه پاسخگویان پرسیده 
شــد که دیدگاه های این دو گروه یه عنوان گروه مرجع، می تواند به عنوان ارزش تلقی 
گردد. در حیطه نگرشــی نیز از آنجا که در مطالعات کیفی و اکتشــافی محرز شــد که 
بین ابعاد سه گانه نگرشی افراد )شناختی، عاطفی و تمایل رفتاری( غالباً تفاوتی وجود 
ندارد، این ســه بعد در پیمایش ادغام شــدند و صرفاً نگرش افراد در زمینه متغیرهای 
مورد تحقیق به طور کلی سؤال شد. همچنین در هر مقوله عالوه بر ارزش ها و نگرش ها، 
کنش هــای افــراد نیز )در صورتی که افراد کنش مورد نظــر را انجام داده بودند( مورد 

سنجش قرار گرفت.

1. Focus Group
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جدول 1: تعریف عملیاتی متغیرها

تعریف عملیاتیتعریف نظریعنوان متغیر

شیوه 
همسرگزینی

نحوه انتخاب همسر 
توسط جوانان در سن 

ازدواج 

معرفی از طرف آشنایان، آشنایی در محیط کار یا دانشگاه، 
دوستی در دانشگاه، دوستی اینترنتی، دوستی در خیابان، 

پارک و میهمانی

روابط پیش از 
ازدواج

عمق و شدت ارتباط بین 
دو جنس مخالف قبل از 

انجام پیون زناشویی

ارزش ها، نگرش ها و کنش پاســخگویان نسبت به دوستی 
)روابط احساســی و عاطفی( بین دو جنس به لحاظ قصد 

برقراری رابطه، شدت رابطه و مدت رابطه

متغیرهای 
سن، جنس، مقطع تحصیلی، محل سکونت و... زمینه ای

جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه های استان خراسان رضوی می باشند که با 
استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 1400 نفر به عنوان حجم نمونه 
درنظر گرفته شــده اند1. در مرحله اول شهرهای استان برحسب تشابه فرهنگی، قومیتی، 
تعداد و وســعت دانشــگاه به 5 خوشه تقسیم شد که در هر خوشه به نسبت درصد حجم 
تخصیص دانشــجو در هر خوشه یک شهرســتان به عنوان نماینده انتخاب شد. همچنین 
میزان پراکنش دانشجویان در نمونه به تناسب میزان پراکنش آنها در جامعه آماری برحسب 

متغیرهای مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، نوع دانشگاه و جنسیت ساختاربندی شد.
در طبقه اول مشهد به دلیل وجود انواع دانشگاه های دولتی و غیردولتی و حجم کثیری 
از دانشجویان استان، به عنوان یک طبقه در نظر گرفته شد که 55/8 درصد نمونه را شامل 
می شــد. بر همین اساس، نماینده طبقه دوم شهر نیشــابور با 14 درصد، نماینده طبقه 
ســوم، قوچان با 8/1 درصد، نماینده طبقه چهارم گناباد با 11/4 و نماینده طبقه پنجم 
نیز ســبزوار با 10/7 درصد از کل جامعه آماری برگزیده شــد. این حجم نمونه براساس 
تعداد دانشــجویان هر دانشگاه به تفکیک دولتی و غیردولتی میان دانشگاه ها تقسیم شد 
تا امکان تحلیل براساس نوع دانشگاه نیز فراهم آید. همچنین امکان تحلیل و مقایسه در 

طبقات جنسیتی، مقاطع و گروه های تحصیلی و... نیز امکان پذیر شود. 
جهــت گردآوری داده ها، با اســتناد به مباحث نظری موجــود و با تکیه بر داده های 
گردآوری شده در مطالعات اکتشافی و مصاحبه های کیفی به طراحی شاخصه های موردنظر 
1. مقاله حاضر از طرح پژوهشــی اســتخراج شده است، به دلیل محدودیت های تحقیق حجم نمونه 

به صورت توافق با کارفرما 1400 نفر انتخاب شد.

ارزش ها، نگرش ها و الگوهای کنش جوانان ...
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پرداخته شده است و در قالب 103 پرسش، شامل پرسش های بسته و برخی پرسش های 
باز، نظرات افراد مورد سؤال قرار گرفت. 

در این پژوهش باتوجه به اهمیت حصول اطمینان از اعتبار پرسشنامه، با استفاده از 
اقداماتی چون پرسش های آزمون شده قبلی، نظرخواهی از متخصصان و اساتید حوزه نظری 
و روش شناسی، انجام مصاحبه های آزمایشی و عمیق با نمونه های در دسترس و...از رویه 
اعتبار محتوایی1 استفاده شد. همچنین جهت سنجش پایایی پرسشنامه، روش آزمون ـ 
آزمون مجدد مورد اســتفاده قرار گرفت. تعلیم و استفاده از پرسشگران حرفه ای و دقیق 
از جمله تکنیک های دیگری است که در جهت افزایش پایایی موردنظر قرار گرفته است. 

یافته ها
باتوجه به نسبت جنسیتی برابر دانشجویان استان خراسان رضوی، نسبت جنسیتی رعایت 
شــده در نمونه گیری نیز به همین صورت بوده اســت. همچنین نسبت مقاطع تحصیلی، 
رشته های تحصیلی و دانشگاه ها نیز براساس نسبت موجود در جامعه آماری به شرح جدول 

شماره 2 در نمونه لحاظ شده است. 

جدول 2: ویژگی های زمینه ای نمونه پژوهش 

تأهلنوع دانشگاهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی )درصد(

85/4مجرد28سراسری34فنی و مهندسی10فوق دیپلم

14/6متأهل27آزاد36علوم انسانی78/5لیسانس

22/5پیام نور16/5علوم پایه8فوق لیسانس

11/5علمی کاربردی11پزشکی3/5دکتری 

11غیر انتفاعی2/5هنر

تعداد کل                    1381

گزارش یافته ها برمبنای مبانی نظری و طرح مفهومی و سؤاالت اصلی و فرعی تحقیق 
ارائه شده در  نظر دارد ابتدا دیدگاه دو نسل میانسال و جوان در خصوص این متغیرها در 
قالب ارزش های دو گروه مرجع خانواده و دوستان را که دارای تأثیر گذاری بر نگرش های 

1. Content Validity
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دانشجویان هستند، از دیدگاه خود آنان بررسی نماید، سپس نگرش های خود دانشجویان 
را در زمینه متغیرهای حاضر مورد سنجش قراردهد تا با ارائه میزان همبستگی نگرش های 
دانشجویان با ارزش های این دو گروه، میزان تأثیرپذیری نگرش ها را از ارزش های خانواده ها 

و دوستان تبیین نماید. 

الف. تفاوت های درون و بین نسلی در زمینه شیوه همسرگزینی

جدول 3: نگرش دانشجویان و ارزش های خانواده و دوستان آنها
در زمینه مناسب ترین شیوه همسرگزینی1

خانواده
)درصد(

دوستان
)درصد(

پاسخگو
)درصد(

شیوه 
همسر گزینی

149/011/723/2انتخاب توسط والدین

29/716/817/3معرفی از طرف آشنایان

14/245/145/8آشنایی اولیه در محیط کار یا دانشگاه

0/58/65/1دوستی در دانشگاه

0/20/70/1دوستی اینترنتی

0/10/70/9دوستی در خیابان پارک مهمانی

0/10/20/1مراکز همسر یابی

5/916/06/6نظری ندارم

1386تعداد کل )بدون احتساب داده از دست رفته(

0/331***0/281***ضریب همبستگی نگرش با ارزش های دو گروه مرجع

تأیید وجود تفاوت بین نسلی )آزمون تفاوت بین 
ارزش های خانواده و نگرش پاسخگویان(

کی دو: 1024/14             سطح 
معناداری: 0/00 

جدول 3 نشــان می دهد چهار روش انتخاب توسط والدین، معرفی از طرف آشنایان، 
آشنایی اولیه در محیط کار یا دانشگاه و دوستی در دانشگاه روش هایی هستند که بیشتر 
مورد اقبال پاســخگویان اعم از والدین، دوستان و خود دانشجویان بوده اند. از  نظر نیمی 

1. اعداد درون جدول درصد فراوانی موجود پاسخ های پاسخگویان را نمایش می دهد.

ارزش ها، نگرش ها و الگوهای کنش جوانان ...



196

راهبرد فرهنگ/ شماره بيست و نهم/ بهار 1394

از پاســخگویان، والدین آنها ترجیح می دهند که همســر آینده فرزندشان را آنها انتخاب 
کنند درصورتی که تنها 23 درصد از دانشــجویان پاســخگو موافق انتخاب همسر توسط 
والدین شان هستند و 12 درصد از دوستان شان نیز چنین شیوه ای را می پسندند. یک سوم 
دیگر از خانواده ها معرفی شدن فردی از سوی آشنایان را بهترین شیوه انتخاب همسر برای 
فرزندانشــان می دانند و این در حالی ست که این روش از  نظر 17 درصد از دانشجویان و 
دوستانشان روش مناسبی است. در مقابل حدود نیمی از پاسخگویان و گروه دوستان شان 
ترجیح می دهند که همســر آینده خود را از طریق آشنا شدن اولیه در محیط دانشگاه یا 
محل کار برگزینند و این در حالی ست که تنها 14 درصد از خانواده ها این امر را می پسندند. 
برخی از پاسخگویان نیز به انتخاب همسر از طریق دوستی در دانشگاه اشاره کرده اند که 
تنها کمتر از یک درصد از خانواده های آنان این شیوه را می پذیرند. پاسخ ها نشان می دهد 
در مورد شــیوه انتخاب همسر نگرش پاسخگویان بیشــتر به ارزش های گروه دوستان و 
همساالن خود نزدیک است تا ارزش های خانواده، چنانکه شدت ضریب همبستگی میان 
نگرش ها و ارزش های این دو گروه نیز مؤید همین مطلب اســت. آزمون تفاوت نیز وجود 

تفاوت بین نسلی را در نگرش به شیوه همسرگزینی مناسب نشان می دهد. 

تفاوت نگرش گروه های مختلف دانشجویان به شیوه همسرگزینی بر حسب جنسیت، 
مقطع و رشته تحصیلی

آزمون سنجش تفاوت، وجود تفاوت معنادار در زمینه نگرش به شیوه همسرگزینی میان 
دو جنس را تأیید می کند به گونه ای که پســرها بیشــتر از دختران به شــیوه های مدرن 
انتخاب همســر گرایش دارند گرچه بیشتر پاسخگویان هر دو گروه جنسی آشنایی اولیه 
در محیط کار یا دانشــگاه را شیوه مناسب انتخاب همسر می دانند )آماره یومان ویتنی = 

 .)Sig= 0/000 220112/5 و
بررسی تفاوت نگرش نسبت به شــیوه ازدواج در میان دانشجویان رشته های مختلف 
تحصیلی توســط آزمون کراسکال والیس نشان می دهد که تفاوت بین نگرش رشته های 
مختلف معنادار می باشد )کای اسکوئر 15/36؛ درجه آزادی 4؛ سطح معناداری 0/000(. 
مقایسه میانگین ها نشان داد که میان دانشجویان پزشکی و هنر با سایر رشته های تحصیلی 
تفاوت بیشتری وجود دارد به این صورت که دانشجویان رشته های پزشکی و هنر شیوه های 
مدرن تر ازدواج را نسبت به دانشجویان سایر رشته ها می پسندند. همچنین میان دانشجویان 
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علوم پایه و انسانی نیز تفاوت بیشتری نسبت به دانشجویان مهندسی مشاهده می گردد. 
همچنین نتایج آزمون بررســی تفاوت نگرش دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف به 
شیوه های همسرگزینی نشــان داد که بین دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی مختلف 
تفاوت معنادار وجود دارد )کای اسکوئر 20/22؛ درجه آزادی 3؛ سطح معناداری 0/000( 
بدین ترتیب که مقاطع تحصیلی پایین تر تمایل بیشتری به انتخاب همسر از طریق روش های 
سنتی تر ازدواج دارند و در مقابل با باال رفتن مقطع تحصیلی تمایل دانشجویان به انتخاب 

همسر توسط خود آنها با دخالت کمتر خانواده هایشان مورد پسند است.

ب. تفاوت های درون و بین نسلی در زمینه رابطه با جنس مخالف
در پژوهش حاضر نگرش ها و ارزش ها نسبت به دوستی دو جنس مخالف در دو حالت با 
قصد و بدون قصد ازدواج بررسی شده و با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. جدول 

زیر نگرش ها و ارزش های دانشجویان مورد مطالعه را در این زمینه نشان می دهد.

جدول 4: نگرش دانشجویان و ارزش های خانواده و دوستان آنها
در زمینه دوستی دختر و پسر با  قصد و بدون قصد ازدواج

خانوادهدوستی به قصد ازدواج
)درصد(

دوستان
)درصد(

پاسخگو
)درصد(

دوستی بدون قصد 
ازدواج

خانواده
)درصد(

دوستان
)درصد(

پاسخگو
)درصد(

دوستی 
دختر 
و پسر 
به قصد 
ازدواج

 این روابط پذیرفته
57/317/530/9شده نیست

دوستی دختر و پسر 
بدون قصد ازدواج

79/531/052/8

 تحت شرایط خاصی
35/847/852/113/535/331/9پذیرفته می شود

پذیرفته  به راحتی 
3/728/614/63/625/112/0شده است

تعداد کل )بدون احتساب 
1346تعداد کل 1359داده از دست رفته(

ضریب همبستگی نگرش 
با ارزش های دو گروه 

مرجع
**0/362**0/436

ضریب همبستگی 
نگرش با ارزش های 

دو گروه مرجع
**0/443**0/348

تأیید وجود تفاوت 
بین نسلی )آزمون تفاوت 
بین ارزش های خانواده و 

نگرش پاسخگویان( 

کی دو: 556/14 سطح 
معناداری: 0/0

تأیید وجود تفاوت 
بین نسلی )آزمون تفاوت 
بین ارزش های خانواده و 

نگرش پاسخگویان(

کی دو: 654/26 سطح 
معناداری: 0/0

تأیید وجود تفاوت معنادار بین نگرش به دوستی با قصد ازدواج و بدون قصد ازدواج )آزمون ویلکاکسون بین دو گروه(
آماره z=11/65، سطح معناداری: 0/0

ارزش ها، نگرش ها و الگوهای کنش جوانان ...
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فراوانی پاســخ ها به این سؤال که آیا دوســتی دختر و پسر به قصد ازدواج پذیرفته 
شــده اســت یا خیر از دید خانواده، دوستان و خود پاســخگویان در جدول 4 نمایش 
داده شده است. همان گونه که نتایج جدول نشان می دهد از  نظر دانشجویان حدود 60 
درصد از خانواده های آنان این گونه روابط را نمی پذیرند، این درحالی ســت که نیمی از 
پاســخگویان و دوستان شــان، این گونه روابط را تحت شرایط خاصی قبول دارند. برای 
حدود یک ســوم از دوستان شان رابطه دختر و پســر به قصد ازدواج به راحتی پذیرفته 
شده است و از نظر 14 درصد از خود پاسخگویان نیز این گونه است. از نظر دانشجویان 
تنها 35 درصد از خانواده ها رابطه دختر و پســر به قصد ازدواج را تحت شرایط خاصی 

قبول دارند. 
در مقابل فراوانی پاســخ ها به این ســؤال که آیا دوســتی دختر و پسر بدون قصد 
ازدواج پذیرفته شده است یاخیر؟ از نظر حدود 80 درصد از دانشجویان، خانواده های 
آنــان این گونه روابط را به هیچ وجه نمی پذیرند، تنها 14 درصد از آنان عنوان کرده اند 
که خانواده شــان تحت شــرایط خاصی این گونه رابطه را قبول می کند. این در حالی 
اســت که نیمی از پاسخگویان و یک ســوم از دوستان شان از نظر آنها، نیز این روابط 
را تحــت هیچ گونه شــرایطی قبــول نمی کنند. اما از نظر 35 درصد از پاســخگویان، 
دوستان شــان تحت شرایط خاصی حاضر هســتند با جنس مخالف بدون قصد ازدواج 
رابطــه برقرار کننــد و 25 درصد نیز به راحتی این روابــط را برقرار خواهند کرد. اما 
نگرش خود پاســخگویان به این مسئله بیشتر همســو با دیدگاه خانواده است، بیش 
از نیمی از آنها این نوع رابطه بین دختر و پســر را به هیچ وجه نپذیرفته، یک ســوم از 
آنها حاضرند تحت شــرایط خاصی این رابطه را برقــرار کنند و تنها 12 درصد کاماًل 

این نوع رابطه را می پذیرند. 
همچنین آزمون های تفاوت نشــان دهنده تفاوت معنادار بین نگرش پاســخگویان و 
ارزش های خانواده های شــان می باشــد که این نتیجه وجود شکاف بین نسلی را در زمینه 
روابط دوســتی پیش از ازدواج تأیید می کند. همچنین تفاوت بین نگرش دانشجویان به 

دوستی به قصد ازدواج و دوستی بدون ازدواج نیز معنادار شناخته شده است.
از میان تعدادی که این روابط را با شرایط خاص یا به راحتی پذیرفته اند شدت رابطه 

قابل قبول از نظر آنها سؤال شد که پاسخ ها به شرح زیر است.



199

جدول 5: نگرش دانشجویان و ارزش های خانواده و دوستان آنها
در زمینه شدت رابطه دوستی قابل قبول با قصد و بدون قصد ازدواج

پاسخگودوستانخانوادهپاسخگودوستانخانواده

شدت رابطه 
دوستی قابل 
قبول به قصد 

ازدواج

16/014/49/6تلفنی یا پیامکی

شدت رابطه 
دوستی قابل 
قبول بدون 
قصد ازدواج

10/012/57/2

صحبت کردن بدون 
63/948/845/245/153/248/5هیچ گونه تماس بدنی

صمیمی در حد 
9/916/124/420/118/120/9تماس بدنی محدود

صمیمی در حد 
6/613/713/613/912/212/1تماس بدنی عاطفی

صمیمی همراه با 
2/97/07/210/9511/3روابط جنسی

1341تعداد کل1348تعداد کل

ضریب همبستگی نگرش با 
ارزش های دو گروه مرجع

**0/516**0/556
ضریب همبستگی 

نگرش با 
ارزش های دو 

گروه مرجع

**0/512**0/614

عدم وجود تفاوت بین نسلی 
)آزمون تفاوت بین ارزش های 
خانواده و نگرش پاسخگویان( 

کی دو: 483/96 سطح 
معناداری: 0/063 

عدم وجود 
تفاوت بین نسلی 
)آزمون تفاوت 
بین ارزش های 

خانواده و نگرش 
پاسخگویان( 

کی دو: 541/02 سطح 
معناداری: 0/32 

پاسخ ها نسبت به شدت رابطه قابل قبول از نظر خانواده و دوستان پاسخگویان و خود آنها 
نشان می دهد که اکثر آنها موافق صحبت کردن دختر و پسر در رابطه دوستی با قصد ازدواج 
بدون هیچ گونه تماس بدنی هستند. ارزش های خانواده از نظر اکثر پاسخگویان رابطه بدون 
هیچ نوع تماس بدنی را می پذیرند تنها 10 درصد از پاسخگویان عنوان کرده اند که خانواده شان 
موافق با تماس های بدنی محدود )در حد گرفتن دست( است. از نظر پاسخگویان 14 درصد 
از دوستان شان رابطه تلفنی یا پیامکی برای دوستی هایی که به قصد ازدواج شکل می گیرد 
را می پذیرند، تقریباً نیمی از آنها صحبت کردن بدون هیچ گونه تماس بدنی را قبول دارند، 
16 درصد تماس های بدنی محدود نظیر گرفتن دســت را بدون مانع می دانند، 14 درصد 
تماس های بدنی عاطفی را نیز قبول دارند و 7 درصد داشتن روابط جنسی را قابل پذیرش 
می دانند. نگرش خود پاســخگویان در زمینه شدت روابط دوستی به قصد ازدواج حاکی از 

ارزش ها، نگرش ها و الگوهای کنش جوانان ...
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آن اســت که نســبت به دو گروه مرجع خواهان روابط آزادنه تری هستند، تنها 10 درصد 
رابطه تلفنی یا پیامکی را می پسندند، کمتر از نیمی از آنها موافق صحبت بدون هیچ گونه 
تماس بدنی هســتند اما یک چهارم پاسخگویان داشتن روابط بدنی محدود را بالمانع ذکر 
کرده اند که نسبت به ارزش های گروه همساالن تعداد بیشتری را شامل می شود، همچنین 
13 درصد تماس های عاطفی و 7 درصد نیز روابط جنســی را قبول دارند. همان گونه که 
شــدت رابطه همبســتگی میان نگرش و ارزش های دو گروه مرجع نشان می دهد، نگرش 

پاسخگویان به ارزش های دوستان نزدیک  تر است تا ارزش های خانواده های شان.
همچنین نتایج همین جدول در مورد شــدت رابطه دوستی بدون قصد ازدواج نشان 
می دهد که نیمی از خانواده ها، دوســتان و پاسخگویان همسو با یکدیگر، صحبت کردن 
دختر و پسر در رابطه دوستی بدون قصد ازدواج بدون هیچ گونه تماس بدنی را می پذیرند. 
البته یک پنجم از ارزش های خانواده و دوســتان و نگرش ها تماس بدنی محدود را نیز در 
این نوع رابطه می پذیرد. 13 درصد از هر ســه گروه نیز تماس های بدنی عاطفی را بدون 
اشــکال دانســته و در نهایت 10 درصد موافق رابطه  جنســی دو طرف در رابطه دوستی 

بدون قصد ازدواج هستند. 
مشــاهده می شــود که نسبت افرادی که رابطه جنســی را در این دوستی بالاشکال 
می دانند بیشــتر از افرادی است که رابطه جنســی را در دوستی هایی که به قصد ازدواج 
شکل می گیرد، بالمانع دانسته اند. این نشان دهنده این واقعیت است که افراد ماهیتاً این 
نوع رابطه را درست نمی دانند و عالقه ای ندارند با فردی که شریک جنسی قبل از ازدواج 
آنهاســت زندگی مشــترک تشکیل دهند و یا اینکه درســت نمی دانند با فردی که قصد 

ازدواج با وی را دارند قبل از ازدواج روابط جنسی برقرار نمایند. 
نیز نتایج آزمون تفاوت بین نســلی نشان دهنده عدم وجود تفاوت بین دو نسل پدر و 
مادر ها و فرزندان در زمینه شدت رابطه دوستی قابل قبول چه به قصد ازدواج و چه بدون 

قصد ازدواج است.

تفاوت نگرش گروه های مختلف دانشجویان به دوستی به قصد ازدواج برحسب جنسیت، 
مقطع و رشته تحصیلی

بین پذیرش رابطه دوستی به قصد ازدواج بین دختر و پسر و جنسیت پاسخگویان تفاوت 
معناداری دیده نمی شــود اما بین شــدت رابطه قابل قبول برای این دوستی و جنسیت 
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پاسخگویان تفاوت معناداری مشاهده می گردد به گونه ای که پسران بیش از دختران روابط 
آزادانه را می پذیرند )یومان ویتنی 99816/5؛ سطح معناداری0/000(. 

نتایج مقایسه میزان پذیرش روابط دوستی به قصد ازدواج در بین مقاطع تحصیلی مختلف 
نشان داد که هرچه به سمت مقاطع باالتر تحصیلی باالتر می رویم سطح پذیرش روابط دوستی 
بیشــتر می شود اما بین شــدت رابطه قابل قبول از نظر دانشجویان و مقطع تحصیلی آنان 
تفاوت معناداری دیده نشد )کای اسکوئر 10/096؛ درجه آزادی 3؛ سطح معناداری 0/018(. 
بررسی پذیرش روابط دوستی دختر و پسر به قصد ازدواج در میان دانشجویان رشته های 
مختلف نشان می دهد که دانشجویان پزشکی و مهندسی بیش از سایر رشته های تحصیلی 
این گونه رابطه را می پذیرند. رتبه های میانگین و مقدار کای اسکوئر آزمون کراسکال والیس 
در زمینه تفاوت بین گروهی نیز وجود تفاوت معنادار میان نگرش پاســخگویان به رابطه 
دوستی به قصد ازدواج را خصوصاً میان دانشجویان پزشکی با تفاوت میانگین زیاد با سایر 
رشته ها را تأیید می کند )کای اسکوئر 14/69؛ درجه آزادی 4؛ سطح معناداری 0/000(. 

تفاوت نگرش گروه های مختلف دانشــجویان به دوســتی بدون قصد ازدواج برحسب 
جنسیت، مقطع و رشته تحصیلی

تفاوت معناداری در میان دختران و پسران دانشجو در نگرش نسبت به دوستی بدون قصد 
ازدواج دیده نشد. برای سنجش تفاوت نگرش های دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی در 
مورد پذیرش برقراری رابطه دوستی بدون قصد ازدواج با جنس مخالف، آن را در جدول 
متقاطع در برابر هم قرار دادیم، نتایج نشــان می دهد که هرچه به سمت مقاطع تحصیلی 
باالتــر می رویم میزان پذیرش رابطه دوســتی بدون قصــد ازدواج افزایش پیدا می کند. 
رتبه های میانگین نگرش ها در مقاطع تحصیلی مختلف نیز کاماًل گویای این مسئله است 
)کای اســکوئر 15/8؛ درجه آزادی 4؛ سطح معناداری 0/000( که تفاوت معناداری بین 
نگرش های مقاطع تحصیلی مختلف در این زمینه وجود دارد. البته بین شدت رابطه قابل 

قبول از سوی دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف تفاوت معناداری دیده نشد. 
رشته های تحصیلی مختلف نیز دیدگاه های متفاوتی در مورد پذیرش رابطه دوستی بدون 
قصد ازدواج دارند. دانشجویان پزشکی و مهندسی رغبت بیشتری نسبت به سایر رشته ها برای 
برقراری چنین رابطه هایی دارند درحالی که کمتر از 10 درصد دانشجویان سایر رشته ها این 
رابطه را کاماًل قبول دارند، این تعداد در میان دانشجویان مهندسی به 15 درصد و پزشکی 
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به 17 درصد رســیده است. دانشجویان رشته های هنر نیز بیش از سایرین برقراری چنین 
رابطه هایی را نفی کرده اند )کای اسکوئر 8/31؛ درجه آزادی 3؛ سطح معناداری 0/040(. 

ج. کنش دوستی بین دو جنس در میان دانشجویان

جدول 6: وجود و شدت رابطه دوستی بین دانشجویان دارای دوست جنس مخالف

درصد فراوانی فراوانی
مطلق

درصد فراوانی 
موجود

فراوانی 
تجمعی

شدت 
رابطه تان 
چقدر بود؟

503/68/68/6تلفنی یا پیامکی

21815/537/446/0صحبت کردن بدون هیچ گونه تماس بدنی

15210/826/172/0صمیمی در حد تماس بدنی محدود

1047/417/889/9صمیمی در حد تماس بدنی عاطفی

594/210/1100/0صمیمی همراه با روابط جنسی

58341/5100/0جمع

82358/5بدون دوست جنس مخالف

1406جمع کل

از میان پاســخگویان کمتر از نیمی از آنها دوســت جنس مخالف داشــته یا قبل از 
ازدواج شان داشته اند که از این تعداد 8 درصد تلفنی یا پیامکی ارتباط داشتند، 37 درصد 
بدون هیچ گونه تماس بدنی و در حد صحبت کردن رابطه داشــته اند، یک چهارم تماس 
بدنی محدود را تجربه کرده اند، کمتر از یک پنجم آنها تماس های بدنی عاطفی داشته اند 

و 10 درصد از آنها روابط شان همراه با تماس های جنسی بوده است. 

بحث و نتیجه گیری
ارزش ها به عنوان یکی از بنیادی ترین الیه های نظام فرهنگی در مطالعه فرهنگ و تغییرات 
فرهنگی حائز اهمیت است. در فرایند جامعه پذیری ارزش های اجتماعی در نظام نگرشی 
افراد رســوخ یافته و در کنش های آنان عینیت می یابد لذا کنش های جوانان درخصوص 
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همسرگزینی و رابطه با جنس مخالف بازنمای ارزش ها و نگرش های آنان است. 
یافته های نوشــتار حاضر بازنمایی از ارزش ها و نگرش های جوانان در خصوص ارتباط 
با جنس مخالف و شــیوه های انتخاب همســر در بین دانشجویان خراسان رضوی و نحوه 
بروز آن در کنش های آنان اســت. با فرض پذیرش صحت ادعای پاسخگویان در پاسخ به 
پرسش های پرسشــنامه، شکاف درون نسلی جوانان دانشجو در خصوص ارتباط با جنس 
مخالفـ  قبل از ازدواجـ  مشــهود می باشــد. به طوری که 58/5 درصد از کل پاسخگویان 
ابراز داشــته اند با جنس مخالف ارتباط نداشته و 41/5 درصد ارتباط با جنس مخالف را 
ابراز داشته اند. این نسبت در بین متأهلین کمی بیشتر بوده است به طوری که 44 درصد 
گفته اند قبل از ازدواج ارتباط داشته و 56 درصد ارتباط نداشته اند. در مقابل مجردین که 

41 درصد آنها اظهار کرده اند که با جنس مخالف رابطه دارند.
نتایج در خصوص نوع رابطه با جنس مخالف، حاکی از شکاف درون نسلی و قطبی شدن 
ارزشی در نسل جوان دانشجو است به طوری که حدود 54 درصد تعامالت معمولی )تعامل 
تلفنی یا حضوری با رعایت حدود شرعی( و 46 درصد تعامل فراتر )ورای حدود شرعی( را 
می پذیرند. این نسبت ها به روشنی مؤید قطبی شدن این ارزش فرهنگی درون نسل جوان 
دانشــگاهی است. مصادیق دیگر شکاف های درون نسلی در دو جنس، سطح تحصیالت و 
رشته ها و زمینه های تحصیلی جوانان مشهود می باشد. پسران بیشتر از دختران به شیوه های 
مدرن انتخاب همســر گرایش دارند گرچه بیشتر پاسخگویان هر دو جنس آشنایی اولیه 
در محیط کار یا دانشــگاه را شــیوه مناسب انتخاب همسر می دانند اما میزان پسرانی که 
به این روش و همچنین دوستی ها گرایش دارند بیش از دختران است. این یافته با نتایج 
پژوهش های خلج آبادی فراهانی و دیگران، 1389؛ موحد، 1385؛ قاسمی، 1383؛ موحد، 

1385 و ریگیو، 2008 همسو می باشد.
نتایج مؤید آن اســت کــه افزایش تحصیالت در پذیرش رابطه دوســتی بدون قصد 
ازدواج اثر فزاینده دارد. همچنین بررسی های نشان داد با افزایش سطح تحصیالت تمایل 
دانشجویان به انتخاب همسر توســط خود آنها با دخالت کمتر خانواده های شان افزایش 
می یابد. دانشــجویان پزشــکی و مهندسی رغبت بیشتری نســبت به سایر رشته ها برای 
برقراری چنین رابطه هایی دارند. با اینکه حدود نیمی از همه رشته ها این رابطه را کاماًل 
رد کرده اند اما حدود یک سوم نیز گفته اند که تحت شرایط خاصی رابطه را قبول می کنند. 
به دلیل محدودیت در دسترسی همزمان به نظرات والدین و جوانان، تفاوت های بین نسلی 
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از دیدگاه جوانان مورد پرسش قرارگرفت. نتایج پژوهش حاضر تفاوت های بین نسلی بین 
ارزش ها و نگرش های دانشــجویان و خانواده های شان را در زمینه روابط دوستی پیش از 
ازدواج تأیید می کند. تمایل دانشــجویان به طور مشــهودی انتخاب همسر به شیوه مدرن 
و آشــنایی و انتخاب توسط خودشــان است در حالی که خانواده ها این شیوه ها را چندان 

مقبول نمی دانند و موافق ازدواج آنها به شیوه های سنتی هستند. 
این نســبت در مورد نگرش به روابط دوســتی بین دو جنس نیز دیده می شود. 57 
درصد جوانان ابراز داشته اند که والدین آنان رابطه دو جنس با قصد ازدواج را تحت هیچ 
شــرایطی نمی پذیرند که این نســبت در بین پاسخگویان 30 و در بین دوستان شان 17 
درصد است. این نسبت مخالفت زمانی که قصد ازدواج نباشد در بین والدین به 79 درصد 
افزایش می یابد اما در این شــرایط نیز حدود نیمی )52 درصد( جوانان دانشــجو و 31 
درصد از دوستان شــان روابط بدون قصد ازدواج را رد می کنند. به نظر می رسد که نسبت 
ابراز شده برای دوستان که نوعی پاسخ غیرمستقیم تلقی می شود پاسخ واقعی  تر از سوی 
جوانان پاســخگو محســوب می شــود، با فرض پذیرش این ادعا 43 درصد والدین و 70 
درصــد جوانان روابط با قصد ازدواج و 21 درصد والدین و 48 درصد جوانان روابط بدون 
قصد ازدواج را با شــرایط یا بدون شــرایط می پذیرند )مقایسه شود با جدول 6(. براساس 
نظریه یادگیری اجتماعی ارزش های دیگراِن مهم، به عنوان یک عامل تغییر ارزشی قلمداد 
می شود و به نظر می رسد که نظر دوستان نسبت به والدین اهمیت بیشتری برای جوانان 
دارد و تغییر نقش های اجتماعی همچنین ممکن است باعث تغییر ارزشی شود. هنگامی 
که افراد نقش های جدید می گیرند یا هنگامی که اهمیت نســبی نقش ها تغییر می کند 

اهمیت ارزش های مرتبط با این نقش ها نیز تغییر می نماید.
با این حال با مطالعه الگوهای کنش مشاهده می شود که تعداد قابل توجهی از پاسخگویان 
متأهل با اینکه دوســت جنس مخالف داشته اند اما برای ازدواج به شیوه های سنتی تر روی 
آورده اند. این نتیجه نشــان می دهد ناسازگاری موجود در نظام اعتقادی جوانان دانشجوی 
خراسان رضوی، اگر به تغییرات نگرشی انجامیده اما هنوز نتوانسته است در سطح کنش 
تغییرات را به همان عمق ایجاد کند. بنابراین ارزش های خانواده تأثیر بیشتری بر الگوهای 

کنشی و ارزش های دوستان و همساالن تأثیر بیشتری بر نگرش های جوانان دارد. 
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پیوست مقاله
آزمون های ســنجش معناداری تفاوت بین گروهی نگرش به شــیوه همسرگزینی در بین پاسخگویان 

براساس متغیرهای زمینه ای مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و جنسیت

جدول 1: نگرش به شیوه همسرگزینی در میان دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی

مقطع تحصیلی
جمع

دکتریفوق لیسانسلیسانسفوق دیپلم

شیوه ای  چه  شما 
انتخــاب  بــرای 
مناسب  همســر 

می دانید؟

23/2 8/3 17/3 24/0 25/4 انتخاب توسط والدین

17/3 16/7 15/5 17/0 23/0 معرفی از طرف آشنایان

45/8 56/3 42/7 46/7 37/3 آشنایی اولیه در محیط کار یا دانشگاه

5/1 16/7 8/2 4/5 4/0 دوستی در دانشگاه

0/00/20/00/00/1دوستی اینترنتی

0/80/82/70/00/9دوستی در خیابان پارک مهمانی

0/00/01/80/00/1مراکز همسر یابی

6/6 10/90/0 6/1 8/7 نظری ندارم

100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 جمع

جدول 2: آزمون تفاوت بین گروهی براساس مقطع تحصیلی

رتبه میانگینNمقطع تحصیلی

شما چه شیوه ای برای انتخاب 
همسر مناسب می دانید؟

126621/37فوق دیپلم

1091683/18لیسانس

110722/49فوق لیسانس

48897/51دکتری

1375جمع

کای اسکوئر 20/22 درجه آزادی 3 سطح معناداری 0 
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جدول 3: نگرش به شیوه همسرگزینی در میان دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی

جمعهنرپزشکیمهندسیپایهانسانی

شما چه 
شیوه ای برای 
انتخاب همسر 

مناسب 
می دانید؟

23/1 13/8 16/3 24/2 24/2 24/1 انتخاب توسط والدین

17/5 37/9 13/3 16/7 17/2 18/3 معرفی از طرف آشنایان

45/7 37/9 52/6 44/8 42/3 46/7 آشنایی اولیه در محیط کار یا دانشگاه

5/2 10/3 11/1 5/2 5/7 3/0 دوستی در دانشگاه

000/4000/1دوستی اینترنتی

1/30/700/9 1/3 0/6دوستی در خیابان پارک مهمانی

00/40/2000/1مراکز همسر یابی

100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 جمع

جدول 4: آزمون تفاوت بین گروهی براساس رشته تحصیلی

رتبه میانگینNرشته تحصیلی

شما چه شیوه ای برای انتخاب همسر مناسب 
می دانید؟

503656/92انسانی

227696/36پایه

480682/07مهندسی

135795/49پزشکی

29735/69هنر

1374جمع

کای اسکوئر 15/36 درجه آزادی 4 سطح معناداری 0 

جدول 5: شیوه انتخاب همسر براساس جنسیت

جمعدخترپسر

شما چه شیوه ای برای 
انتخاب همسر مناسب 

می دانید؟

23/2 26/5 19/9 انتخاب توسط والدین

17/3 17/9 16/8 معرفی از طرف آشنایان

45/8 43/1 48/4 آشنایی اولیه در محیط کار یا دانشگاه

5/1 4/6 5/7 دوستی در دانشگاه

0/300/1دوستی اینترنتی

1/00/90/9 دوستی در خیابان پارک مهمانی

0/300/1مراکز همسر یابی

100/0 100/0 100/0 جمع

ارزش ها، نگرش ها و الگوهای کنش جوانان ...
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جدول 6: آزمون تفاوت بین گروهی براساس جنسیت

رتبه میانگینNجنسیت

شما چه شیوه ای برای انتخاب همسر 
مناسب می دانید؟

704737/84پسر

698664/85دختر
1402جمع

یومان ویتنی 220112/5 سطح معناداری 0 

آزمون های سنجش معناداری تفاوت بین گروهی نگرش به پذیرش رابطه دوستی با قصد ازدواج 
بین دو جنس در بین پاسخگویان براساس متغیرهای زمینه ای مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی 

    
جدول 7: پذیرش رابطه دوستی دختر و پسر به قصد ازدواج براساس مقطع تحصیلی

مقطع تحصیلی
جمع فوق 

فوق لیسانسدیپلم
دکتریلیسانس

شما دوستی دختر 
به قصد  را  پســر  و 
ازدواج می پسندید؟

35/731/329/617/030/9تحت هیچ شرایطی این روابط را نمی پذیرم

48/452/450/055/352/1این روابط را تحت شرایط خاصی می پذیرم

13/514/216/727/714/6کاماًل قبول دارم

100/0100/0100/0100/0100/0جمع

جدول 8: آزمون تفاوت بین گروهی براساس مقطع تحصیلی

رتبه میانگینNمقطع تحصیلی

شما دوســتی دختر و پسر را به قصد 
ازدواج می پسندید؟

126653/59فوق دیپلم

1093684/20لیسانس

108692/29فوق لیسانس

47844/21دکتری

1374جمع

کای اسکوئر 10/096 درجه آزادی 318 سطح معناداری 0/018
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جدول 9: پذیرش دوستی دختر و پسر به قصد ازدواج براساس رشته تحصیلی

رشته تحصیلی
جمع

هنرپزشکیمهندسیپایهانسانی

دوستی  شما 
دختر و پسر را 
ازدواج  به قصد 

می پسندید؟

32/631/630/726/134/531/2تحت هیچ شرایطی این روابط را نمی پذیرم

53/453/850/945/555/251/9این روابط را تحت شرایط خاصی می پذیرم

11/312/016/527/610/314/8کاماًل قبول دارم

100/0100/0100/0100/0100/0100/0جمع

جدول 10: آزمون تفاوت بین گروهی براساس مقطع تحصیلی

رتبه میانگینNرشته تحصیلی

شما دوســتی دختر و پسر را به قصد ازدواج 
می پسندید؟

506658/06انسانی

225668/23پایه

479700/01مهندسی

134785/98پزشکی

29665/28هنر

1373جمع

کای اسکوئر 14/69 درجه آزادی 4 سطح معناداری 0 

آزمون های ســنجش معناداری تفاوت بین گروهی نگرش به پذیرش رابطه دوســتی بدون قصد 
ازدواج بین دو جنس در بین پاسخگویان براساس متغیرهای زمینه ای مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی 

و جنسیت 
جدول 11: پذیرش دوستی دختر و پسر بدون قصد ازدواج براساس مقطع تحصیلی

مقطع تحصیلی
جمع فوق 

فوق لیسانسدیپلم
دکتریلیسانس

شما دوستی دختر 
و پسر را بدون قصد 
ازدواج می پسندید؟

52/8 41/7 49/1 53/1 56/3 این روابط پذیرفته شده نیست

31/9 37/5 32/7 31/6 31/0 تحت شرایط خاصی پذیرفته می شود

12/0 20/8 16/4 11/6 10/3 به راحتی پذیرفته شده است

100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 جمع

ارزش ها، نگرش ها و الگوهای کنش جوانان ...
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جدول 12: پذیرش رابطه پذیرش دوستی دختر و پسر بدون قصد ازدواج براساس رشته تحصیلی

رشته تحصیلی
جمع

هنرپزشکیمهندسیپایهانسانی

شما دوستی دختر 
و پسر را بدون قصد 
ازدواج می پسندید؟

52/6 62/1 47/0 49/6 56/0 55/0 این روابط پذیرفته شده نیست

31/9 31/0 34/3 32/4 32/4 30/7 تحت شرایط خاصی پذیرفته می شود

12/2 6/9 17/9 15/3 8/0 10/0 به راحتی پذیرفته شده است

100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 جمع

جدول 13: آزمون تفاوت بین گروهی براساس رشته تحصیلی

رتبه میانگینNرشته تحصیلی

شما دوستی دختر و پسر را بدون قصد ازدواج 
می پسندید؟

502652/93انسانی

225649/05پایه

478716/17مهندسی

134757/94پزشکی

29644/76هنر

1368حمع

کای اسکوئر 15/8 درجه آزادی 4 سطح معناداری 0 


