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 جوانان و همبالینی                 

 (دانشگاه گیالن درمورد همبالینی  بررسی نگرش دانشجویان    )                   

                                           

 فرشته زمانی )کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه گیالن(                                                 

 ن و نوسینده مسئول( حالج زاده ) عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه گیال  هدا                                                               

                                                                         

 

 

 

 

 چکیده 

  پیمایشی،  تحقیق این در. است گرفته انجام همبالینی  به جوانان نگرش  بررسی هدف با حاضر مطالعه

  تصادفی   صورت  به  گیالن  دانشگاه   انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده   پسر  و  دختر  دانشجویان  از  نفر  108

.  شد   استفاده   ساخته،   محقق  پرسشنامه  از   ها  داده   آوری   جمع  برای.  گرفتند  قرار  بررسی  مورد   و  انتخاب

.  دارد وجود معناداری تفاوت همبالینی به نگرش و تحصیلی رشته بین کهبود  آن از حاکی ها یافته

 با  خانواده  موافقت" ، "آشنایان و فامیل جامعه؛دوستان،   سوی از همبالینی پذیرش"متغیرهای همچنین

  مسئولیت   از  دوری  "  و  "رسمی   طالق  از  ترس"  ، "طرفین  بیشتر  شناخت  فرصت  تصور"  ، "فرد  همبالینی

 شتند. دا معناداری تاثیر همبالینی به نسبت دانشجویان نگرش بر ترتیب به "رسمی ازدواج اقتصادی

 

 همبالینی، نگرش  جوانان، :کلید واژه ها

 مقدمه و بیان مسئله
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  و  مطلوب ارزشمند،  مهم، چیزی  چه  کنند  می مشخص که  هستند  هایی  اندیشه  و  تصورات  هنجارها و  ها ارزش 

  طور به .شوند  می  تحوالتی و  تغییرات در طول زمان دستخوش  تصورات این (.1388،35گیدنز،)است  پسندیده

  دهه   چند   حتی   که   دارد   دانیم، امکان  می  بدیهی  خود   شخصی  زندگی   در   اکنون  ما   که   هنجارهایی   از   بسیاری   مثال،

  زمان  طول  در  که  تغییراتی  به  توجه  . با (36داشته باشد )همان، تناقض همگان اعتقاد  مورد  های  ارزش  با قبل،  ی

طی   مردم دهد، همچنین طی تغییرات عمده ساختاری جامعه، نگرش  می  روی  جوامع هنجارهای و ها ارزش  در

  در   دیگر، عبارتی به .دانند، متحول می شود  می مطلوب و  ارزشمند  را چیزهایی چه این موضوع که  و این تحوالت

  نگرش  مردم،  مذهبی  ،اعتقادات سیاسیو  اجتماعی، تکنولوژیکی، اقتصادی تغییرات دنبال  گذشته، به دهه  چند 

  می  خانواده تشکیل و فرزند  داشتن به که اهمیتی همچنین و گرایی همجنس جنین، سقط  طالق، درباره آنان

  « است کرده  تغییر  زندگی از  مردم  خواست صنعتی  کشورهای تمام  در  واقع  در است؛ شده  دگرگون  همه_دهند 

 (.1،1990اینگلهارت،)

  در  تغییراتی   داد، رخ  صنعتی جوامع  فرهنگی و  اقتصادی  اجتماعی، های  حوزه  در   مدرنیزاسیون از  بعد   که تحوالتی 

  تنوع»   دیگر   عبارتی   به   .گرفت  صورت   صمیمی  روابط   ی  عرصه   و  خانواده   به  مربوط   موضوعات  به   نسبت   افراد   نگرش 

  گرایش  مثال  طور  به. است شده مدرن  انسان ی  روزمره  های  خصیصه از  یکی خانوار و   خانواده های شکل گسترده 

  گیرند  می تصمیم که کسانی شمار است، یافته افزایش طالق  نرخ است، گذشته از تر  کم  کردن  ازدواج به مردم 

  عبارتی  به . شود می  تر  بیش روز  به روز_باشند  همبالین_کنند  زندگی  هم ازدواج، با  جای  به  ازدواج، یا  از پیش

  ها  آن های  ویژگیاما  دارند، اهمیت  انسان زندگی  در  و موجودند  هنوز  ازدواج  و  خانواده  نهادهای که  این  با ،  دیگر

  و  کنند  می  زندگی هم با که  زوجی یعنی_همبالینی (.250،1388گیدنز،) «است کرده رتغیی فاحشی صورت به

  گسترش   ایفزاینده   نحو  به  صنعتی   پیشرفته   جوامع  اکثر  در_باشند   کرده  ازدواج  که  آن  بدون  دارند   جنسی   ی  رابطه

  قرون   شرافتمندانه  کامال  « آزمایشی  عروسیهای»  به   تاحدودی   همزیستی   نوع   این  ی   سابقه  (. 277همان،)  است  یافته 

  کلیسا محکومیت با شانزدهم قرن از پس اما پذیرفتند، می  والدین و جامعه که روشی همان_گردد می  باز وسطی

  هم  خویش روابط  از مردم  های انتظار  و توقعات در ،تحوالت این بر عالوه (.175 ،1370، سگالن) گردید  مواجه

  کار  آن  روی  باید  یعنی  است، فعال چیزی  رابطه  مدرن، عصر  در  دیگر، تعبیری  به  .است آمده  وجود  به تغییراتی 

  روابط   اکثر   امروزه،   که   کرد   ادعا   میتوان   ای   گونه   به   رود،   می   پیش   دوسویه   توافق   یک   برمبنای همچنین روابط    . کرد

 (.251همان،) همینطور هم  ازدواج اند، درآمده   شکل این به  جنسی

  سال  در خانوار  عمومی  پیمایش . دانستند  می  رسوایی  نوعی عموما  را  همبالینی  ،70ی  دهه  از  قبل  تا بریتانیا در 

  تغییر  ی  دهنده  نشان  پژوهش این  ینتیجه  .کرد خود  هایپرسش  وارد  را  همبالینی مقوله  بار اولین برای1979

  بین  در پدیده این ظهور (.278همان،) بود همبالین مردان و زنان افزایش مانند  همبالینی به مربوط ایستارهای
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  است  وقوع  حال در یناهمتراز صورت به جهان سراسر جوامع  در  بلکه نیست، غربی جوامع  به  مختص صرفا مردم

 (.251همان،)

 کارشناسان  می شود، به طوری که برخی  قضاوت های مختلفی مطرح  همبالینی در رابطه با در جامعه ایران 

  ازدواج   مانند   همبالینی   ها،  آن   اعتقاد   به   . کنند   می   نگرانی  ابراز   همبالینی  پیامدهای  عاطفی  ابعاد  به   نسبت  اجتماعی

  شکست  باعث تواند  می  همبالینی دوران از بعد  افراد  جدایی جهت، بدین و  نیست برخوردار  دائم تعهد  از رسمی

  ی  دهنده نشان زمینه، این در  آمریکایی  و  اروپایی کشورهای ی تجربه  (.نیوز  خبری سایت وب)  شود روحی های

  شبه  ی رابطه ازدواج،  بدون مشترک  زندگی  به  آلمان  در  مثال،  طور  به  . است همبالینی از عرف  و  قانون پذیرش 

  جنبش  از بعد  اما نبود، پذیرفته عرف  و قانون سوی از هفتاد  ی دهه  از قبل تا همبالینی .شود می  گفته  ازدواج 

این    .کند   نمی   موضوع  این  با  مخالفتی   قانون   و   کرد   تغییر  همبالینی   به   نسبت   جامعه  دیدگاه  ( جنسی  انقالب)1968

  سال 5  از  بیش   آن زوج  آید، اگر  دنیا   به  رابطه  این   از  کودکی  اگر   و  دارد  قرار   قانون  حمایت  چتر   زیر  فنالند   در موضوع  

 (.پدیا ویکی ) بگیرند  شناسنامه کودک   برای توانند  باشند، می  همبالین باهم

  آن  پیامدهای  و آثار و  آن  بر موثر  اجتماعی عوامل  و همبالینی درمورد  متعددی  های اخیر، پژوهش  سال چند  در

  صورت   آن   بر   موثر  اجتماعی  عوامل   و  همبالینی   به  افراد  نگرش   با  رابطه  کمتری در   های  پژوهش  اما  است،  شده  انجام

  توان می  که  ای گونه  به .دارند  یکدیگر با تنگاتنگی ارتباط باورها و ها، عقاید  در صورتی که نگرش . است گرفته

  یا  مناسب  اعمال  انجام  سمت  به  تمایلی  نگرش   واقع  در .  دانست   باورها   و  عقاید   منطقی  و   عقلی   زیربنای   را  ها  نگرش 

  بودن   عاملی   چند   جهت  همچنین به  (.1390احمدی و سیداسماعیلی،  )  است  خارجی  موضوعی   به  نسبت  نامناسب

  آنها  اعتقادی دیدگاه شناخت برای همبالینی به  افراد نگرش  ی مطالعه ،همبالینی جمله از اجتماعی، های پدیده

 . دارد  ضرورت ،  همبالینی به نسبت افراد فرهنگی  و اجتماعی دالیل شناسایی و  مورد  این در

  های  ریزی  برنامه خواستار آنان  و  است اجتماعی مسئله  یک  اجتماعی و  حکومتی  مسئوالن  نزد ایران  در همبالینی

: ازدواج های  رهبر انقالب)  هستند. خانواده  ساختار بر آن  آثار منفی  و  پدیده  این  از جلوگیری  برای  السیر  سریع

) وب سایت خبر    (.  سفید، سیاه ترین ازدواج است. باید برای حفظ و تقویت ارکان نظام خانواده همت گماشته شود

  طرفی  از .رسد  می  نظر  به مهم  آن، بر  موثر مختلف  ابعاد کشف برای ، همبالینی پدیده بررسی آنالین(. بنابراین، 

  به  اجتماعی زندگی  از  جدیدی معنای  تا  کنیم  تالش  دقت با  مردم  زیست  ونحوه  اجتماعی نظام درمورد  باید  دیگر،

  خصوص   به  جامعه   مختلف   اقشار  نگرش   به   باتوجه   همبالینی  درباب   پژوهش   بنابراین   (.124ارمکی،  آزاد)آوریم    دست

 . دارد تصمیم گیری برای تشکیل خانواده هستند، ضرورت در سن  که  جوانان

هدف کلی ما در این تحقیق، بررسی نگرش جوانان به طور مشخص دانشجویان نسبت به همبالینی با توجه به ابعاد  

 اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و فردی مورد نظر خواهد بود. 
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مقطع کارشناسی دانشکده ادبیات و علوم   ان یدانشجو)یرانی ا جوانان نگرش  ی بررس  به  میکنیم  یسعتحقیق  نیدرا

بر   موثر  یفرد   وی، خانوادگی  اقتصاد ،یاجتماعهمچنین تاثیر ابعاد . بپردازیم همبالینیبه  (انسانی دانشگاه گیالن

 را مورد کاوش قرار دهیم:  همبالینی نگرش آنان به 

 

 

 

چگونه    همبالینیرش دانشجویان )دختر و پسر( به  نگ    در این بررسی به دنبال پاسخ به این پرسش کلی هستیم که:

 است ؟

 سواالت جزئی این پژوهش شامل موارد زیر است:  

 تفاوت معناداری وجود دارد ؟    همبالینی آیا بین جنسیت دانشجویان و نگرش آنان به -1

 تفاوت معنا داری وجود دارد؟                                همبالینیآیا بین رشته تحصیلی دانشجویان و نگرش آنان به -2

 رابطه معناداری وجود دارد ؟  همبالینیو نگرش آنان به دانشجویان   آیا بین سال تحصیلی -3

 رابطه معناداری وجود دارد؟  همبالینیبه  اقتصادی والدین دانشجویان و نگرش آنان - آیا بین پایگاه اجتماعی -4

 تفاوت معناداری وجود دارد ؟  همبالینی آیا بین بومی و غیر بومی بودن دانشجویان و نگرش آنان به -5

 تفاوت معناداری وجود دارد ؟  همبالینی آیا بین شهری یا روستایی بودن دانشجویان و نگرش آنان به -6

 تاثیر معناداری دارد؟  همبالینی بر نگرش دانشجویان به  رسمی مسئولیت اقتصادی ازدواج  بین اآی-7

 تاثیر معناداری دارد؟  همبالینی ترس از طالق بر نگرش دانشجویان به آیا -8

 همبالینی رابطه معناداری وجود دارد؟ و نگرش دانشجویان به   همبالینیبین نظر خانواده / والدین به آیا -9
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همبالینی رابطه معناداری وجود  و نگرش دانشجویان به  (دوستان ، فامیل و آشنایان)  بین پذیرش جامعه آیا -10

 دارد؟ 

 ؟ رابطه معناداری وجود دارد همبالینی و نگرش دانشجویان به   همبالینیبین تصور شناخت بیشتر در آیا -11

 

                                فرضیه های ما در این تحقیق شامل موارد زیر است :                                  

 تفاوت معنا داری وجود دارد.                             ش آنان به همبالینی بین جنسیت دانشجویان و نگر -1

 تفاوت معنا داری وجود دارد. یلی دانشجویان و نگرش آنان به همبالینیبین رشته تحص-2

 تفاوت معنا داری وجود دارد. همبالینیبین سال تحصیلی دانشجویان و نگرش آنان به -3

 رابطه ی معناداری وجود دارد.  همبالینی اقتصادی والدین دانشجویان و نگرش آنان به -بین پایگاه اجتماعی-4

 دارد. رابطه معنا داری وجود  همبالینی بین بومی و غیر بومی بودن دانشجویان و نگرش آنان به -5

 تفاوت معناداری وجود دارد.  همبالینی بین شهری یا روستایی بودن دانشجویان و نگرش آنان به -6

 رابطه معناداری وجود دارد.  همبالینی بین مسئولیت اقتصادی ازدواج رسمی و نگرش دانشجویان به -7

 رابطه معناداری وجود دارد. همبالینیبین ترس از طالق رسمی و نگرش دانشجویان به -8

 رابطه معناداری وجود دارد.   همبالینیو نگرش دانشجویان به  همبالینی بین نظر خانواده / والدین به -9

 رابطه معناداری وجود دارد.   همبالینی و نگرش دانشجویان به    ( دوستان ، فامیل و آشنایان)  بین پذیرش جامعه-10

 رابطه معناداری وجود دارد.  همبالینی و نگرش دانشجویان به   همبالینیبین تصور شناخت بیشتر در -11
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 تحقیق پیشینه 

گروه اول شامل آثاری   را می توان به دو گروه تقسیم کرد:   همبالینیبه طور کلی، مطالعات انجام شده درمورد 

به پیامدهای منفی  این مطالعات گروه دوم پرداخته اند. و   همبالینی رایش افراد به است که به عوامل موثر بر گ

 همبالینی بر جامعه اشاره کرده اند. از جمله این بررسی ها شامل موارد زیر است:

کشف عوامل اجتماعی مؤثر، در بروز  با هدف با رویکرد کیفی  ( در مقاله خود1390آزاد ارمکی و شریفی ساعی ) 

مواردی چون احساس نیاز، حس کنجکاوی   آنان  جنسی قبل از ازدواج در ایران پرداخته اند.گیری  روابط شکلو 

های دوستی سوژه، بیکاری و شرایط اقتصادی، فشار فرهنگی،  و کسب تجربه، شبکه روابط اجتماعی و گروه

از  را  جدید فرهنگی در جامعه  هایهای ارتباطی نوین و پیدایش ارزش افزایش سن ازدواج، افزایش تکنولوژی

 عنوان کرده اند.ترین عوامل پیدایش و گسترش این روابط جمله مهم

مطالعه شان  در دارا بودن تحصیالت  : درد یا درمان که افراد مورد همبالینیدر مقاله   (1393)قدسی و بیات 

وع پیوندهای اجتماعی را به  فقدان پذیرش اجتماعی این افراد و ضعیف بودن این ن   دانشگاهی مشترک بودند.

 نوع روابط معرفی کرده اند.  عنوان پاشنه ی آشیل این

 

 

تاثیرپذیری از امکانات ارتباطی نوین، پذیرش  ( با روش پژوهش کتابخانه ای، 1396رحمت آبادی و کاریزی )

را به  های فمینیسمی، اومانیسم، گسترش روابط دختر و پسر، مشکالت اقتصادی و عدم مسئولیت پذیری آموزه 

از دست دادن امنیت وآرامش  همچنین مطرح کرده اند.  همبالینی عنوان عوامل تاثیرگذار بر گرایش افراد به 

  از جملهرا دوری از معنویت و نیز محرومیت از فواید ازدواج پاک   ،ن شرافتاحساس از دست داد ،روانی

ول ازدواج، فروپاشی  که در سطح خانواده و جامعه خطراتی از قبیل اف عنوان می کنند  همبالینیهای فردی سیبآ
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ت را در  ل جایگاه زن و کاهش جمعیزهنجار شکنی دینی، سقط جنین و تن عدم تربیت نسلی پاک,  ، نهاد خانواده

 پی دارد. 

 

والت  و این پدیده را نتیجه ی تح خته اند  پردا همبالینی( از منظر انحراف اجتماعی به 1396گلچین و صفری )

و از طرفی   . ی خانواده به نهادهای دیگر مطرح کرده اند واگذاری بسیاری از نقش ها  : ساختاری نظام خانواده مانند 

در بین جوانان عنوان   همبالینیاز دیگر عوامل گسترش  باعث شکاف نسلی می شوددیگرتضاد ارزش ها را که 

که چون جوانان با توجه به نیازهای دوران جوانی و گمنامی کالنشهرها فرصت   همچنین معتقد هستند  د.نمی کن

 می یابند. تجربه ی جنس مخالف پیش از ازدواج را پیدا می کنند و از ان طریق به این نوع سبک زندگی گرایش 

، ساختار  شرایط اقتصادی در مطالعه ای که در تهران، مشهد و اصفهان انجام شده،  ( 1397کامیل احمدی )

نین  گرایش افراد به همبالینی می داند. همچ  چارچوب قانونی و رسمی را به عنوان عوامل محیطی اجتماعی،

  عوامل مداخله گر و تجربه ی زیسته ن کم رنگ شدن نظارت زیست در مهاجرت را به عنوا  ،شرایط خانوادگی

همچنین طبق این بررسی رنگ باختن   می داند. همبالینی وجهان بینی فردی را به عنوان عوامل زمینه ای 

نبود حمایت و ترس از پیگرد از    ،طرد اجتماعی ،بی میلی به ازدواج رسمی ،آزادی انتخاب ، کلیشه های جنسیتی

 ن شناخته شدند.در ایرا همبالینیمهم ترین پیامدهای 

  به جامعه  مختلف  اقشار نگرش  به  کمتری میزان  به  است، شده انجام  ایران  در  همبالینی درمورد که   مطالعاتی اکثر

  نمونه گذشته های پژوهش اغلب ،دیگر  عبارتی به . است شده پرداخته  روابط  نوع  این  به نسبت جوانان خصوص 

  به  اخیر  بررسی در  ما  بنابراین. بودند  برگزیده  اند، کرده همبالینی  که   کسانی میان از  را خود  مطالعه   مورد های

 . پردازیم می  همبالینی طور مشخص دانشجویان به  به  جوانان نگرش 
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 چارچوب نظری

  آنتونی  دیدگاه : از عبارتند شد،  خواهد استفاده  پژوهش مسئله تبیین برای بررسی  این در که نظریاتی

  نظرات  جامعه،  در افراد کردن برقرار ارتباط نحوه  بر آن تاثیرات و مدرنیته پیامدهای با رابطه  در گیدنز

  ارمکی   آزاد  تقی  دیدگاه   و  شده،   صنعتی  جامعه  در  افراد  نگرش  تغییر  ی  نحوه   درمورد  اینگلهارت  رونالد

 . ایران جامعه مدرن دوران در آن تشکیل نحوه  و  خانواده  تحوالت زمینه در

.  ، مجموعه انتخاب هایی است که فرد باید انجام دهد وزمره انسان در دوران ما بعد سنتهای فعالیت ر مولفه یکی از  

، زندگی را در محدوده ی کانال هایی تقریبا از پیش تعیین شده به جریان  سنت یا عادات و رسوم جاافتادههمچنین  

، انسان را در  از انتخاب های ممکن قرار می دهد  اما تجدد در عین حال که فرد را مقابل تنوع غامضی. می اندازد

یا شیوه های زندگی در  انتخاب  همچنین  (.  1995،  119گیدنز ،  ) گزینش هایی که باید انجام دهد، یاری نمی کند  

، همچنین زیر نفوذ اوضاع اجتماعی و اقتصادی  رهای گروه و مدل های رفتاری آنان، تحت تاثیر فشادوران مدرن

، تعدد انتخاب ممکن است که به شکل مستقیم درمورد روابط  از سویی دیگر(.  124_  123همان،  )صورت می گیرد  

به   .نامید « تغییر صمیمیت ها و آشنایی های خصوصی» موضوعی که می توان آن را_با دیگران نیز مطرح باشد 

، تفاوت  ارف ازدواج در اروپای ماقبل مدرنروزین به طرز محسوسی با آداب و رسوم متع، زناشویی ام عبارتی دیگر

یکی از  به طور کلی، به اعتقاد گیدنز . همچنین این موضوع با کلیات فرهنگ های سنتی فرق دارد. یافته است

دی برقرار می شود  های نظام های اجتماعی مدرن این  است که ارتباطات دوستانه و خصوصی در آن با افراویژگی 

 (.  128همان ، )که می توان آنان را از میان امکانات گوناگون، گزینش کرد  

وی معتقد است که  . یاد می کند کال بدیل ازدواج در دوران مدرن ، از همبالینی به عنوان یکی از اش آنتونی گیدنز

ای آزمایشی  مرحله  بیشترهمبالینی ع در واق . ای رواج یافته استهمبالینی در اکثر جوامع غربی به نحو فزاینده 

،  اقی شروع به زندگی مشترک می کنند ، جوانان اغلب به طرز اتفبه عبارتی دیگر.  پیش از ازدواج محسوب می شود

، به تدریج  با یکدیگر رابطه جنسی داشته اند  ، زوجی که در گذشته بنابراین. نه برحسب برنامه ریزی های منظم

این  . سپری می کنند و نهایتا یکی از آنان یا هردو خانه انفرادی خود را رها می کند اوقات بیشتری را کنار هم 

از  . ، نهلزوما با شریک فعلی خود جوانان همیشه روزی را پیش بینی می کنند که بالخره ازدواج خواهند کرد، اما

،  1393گیدنز ،) ، تنها شمار اندکی از این زوج ها در دخل و خرج یکدیگر نیز شریک می شوند سویی دیگر

277_279 .) 

، در ابعاد نهاد  انند شکل گیری اقتصاد کارخانه ایم ،تی که در ساختارهای جوامع رخ داداز قرن نوزدهم با تغییرا

خانواده  _1:  ا پیدایش سه نوع از خانواده می داند محصول این فرایند رآزاد ارمکی  .  خانواده هم تحوالتی صورت گرفت

یکی از انواع خانواده   همبالینیدر واقع . خانواده هسته ای ناقص_3خانواده هسته ای پیوسته _2هسته ای کامل 
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ای است از خانواده شبه هسته  ی همبالینی نوع دیگر (.35،1393آزاد ارمکی،)محسوب می شود هسته ای ناقص 

آزاد  )  ، قانونی و اجتماعی برای آن قائل شده اند انواده هسته ای را به لحاظ حقوقییژگی های خکه در غرب تمام و

 (.  1391آزاد ارمکی و شریفی،.1393، 44ارمکی،

، از تبعات  همبالینی، شکل گیری ارزش های جدید و نگرش های آنومیک مانند رواج طبق دیدگاه آزاد ارمکی 

ناشی از تغییرات نظام   این فرایند در واقع  .گسست فزاینده بین بلوغ جنسی و افزایش سن ازدواج در ایران است

ده است، اما این نهاد  با وجود تحوالتی که در ساختار خانواده رخ داهمچنین    . استارزشی و ساختار اقتصادی ایران  

به عبارتی دیگر، شکل گیری  (. 212،1393آزاد ارمکی،) همچنان ماندگار و آینده دار است و حیاتی مستمر دارد

، سهولت روابط جنسی پیش از ازدواج و کوچکتر شدن  کم اهمیت شدن روابط درون خانواده،  اشکال جدید خانواده

چون خانواده در سامان  به طور کلی (. 217همان ، )ده حکایت دارد بعد خانوار بر جدیت و تمایل به بقای خانوا

 (. 230همان، )، آینده بدون خانواده قابل تصور نیست کننده داردنقشی نخستین و تعیین  دهی زندگی اجتماعی

 

تغییر  ، خواست مردم از زندگی سیاسی_اجتماعی، جهانی دوم و طی  تغییرات اقتصادی، تکنولوژیکیبعد از جنگ 

اینگلهارت ظهور الگوهای متفاوت سیاسی و اقتصادی را علت دگرگونی فرهنگی از جمله؛ زوال گرایش    .کرده است

همچنین احساس امنیت اقتصادی  (.  4همان،  )  های مذهبی سنتی و هنجارهای اجتماعی و جنسی متعارف می داند 

، افرادی که  دیگربه عبارتی . کم رنگ می کند  را« بازدارنده های دینی»هنجارهای مطلق  ه و جانی احساس نیاز ب

، نسبت به کسانی که در این شرایط نیستند و زندگی  و اقتصادی تحت فشار روانی باشند  بنا به دالیل اجتماعی

ست که میان قشر مرفه جامعه  بنابراین به همین علت ا.  ، بیشتر به هنجارهای دینی رجوع می کنند ای دارند   آسوده 

همان  ) ز الگوهای خانوادگی و اجتناب از انجام دستورات دینی و سنتی بیشتر مشاهده می شود ، انحراف اصنعتی

 ،201_202 .) 

، شمار کسانی که به ارزش های فرامادی  فراد مرفه در جامعهبه طور کلی ، اینگلهارت معتقد است که با افزایش ا

غییر الویت مردم غرب از تاکید بر حیات طبیعی  های فرامادی تمنظور وی از ارزش . باور دارند هم افزایش می یابد 

می    ، این بعد از سویی دیگر.  است  ان و حق ابراز نظر و کیفیت زندگیو ایمنی به تاکید بسیار بر لزوم تعلق به دیگر

 (. 485همان ،  )، تغییرات نگرشی افراد را تبیین کند  تواند به عنوان یک متغیر مهم

 

 عنوان شده بدین صورت است: جمع بندی ما از دیدگاه های 
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  در مدرنیته که است  هایی گزینه  از  یکی همبالینی که گرفت  نتیجه توان  می گیدنز دیدگاه  براساس 

  فرصت  تصور مستقل متغیر که داریم انتظار مطالعه این  در بنابراین. است داده  قرار انسان اختیار

  تصور  ، گیدنز نظر بر بنا زیرا  نماید،  تبیین  را  همبالینی به نگرش وابسته متغیر طرفین،  بیشتر شناخت

  طرفی  از. باشد همبالینی به افراد  نگرش بر گذار تاثیر دالیل  از  یکی تواند می ، بیشتر شناخت فرصت

  بنابراین .  شود  می  انجام  خانواده   و  گروه   فشارهای  تاثیر  تحت  ها  انتخاب  این  که  است  معتقد  گیدنز  دیگر، 

  مستقل   متغیر   و  «برادر  و  خواهر  والدین، »   خانواده   موافقت  مستقل  متغیر  که  داریم   انتظار  مطالعه  این  در

  زیرا  نماید،  تبیین را  همبالینی به  نگرش وابسته متغیر ، «آشنایان و  فامیل دوستان، » جامعه  پذیرش

 مهم  تصمیمات با رابطه در افراد انتخاب و نگرش نحوه  بر توانند می مقوله دو این گیدنز،  نظر براساس

 . باشند گذار تاثیر همبالینی یا  ازدواج مانند زندگی، 

  و  اجتماعی شرایط حاصل  تواند  می خانواده  تشکیل  رایج  الگوهای  از انحراف  ارمکی،   آزاد نظر براساس 

  این  در . باشد گذار ی جامعه  ریختگی بهم و اقتصادی ساختار تغییرات مانند ایران جامعه اقتصادی

  اقتصادی   مسئولیت   از   دوری  مستقل  متغیر  و  رسمی  طالق   از  ترس   مستقل  متغیر  که   داریم  انتظار   مطالعه

 . نماید تبیین  را همبالینی به نگرش وابسته متغیر رسمی،  ازدواج

 

براساس دیدگاه اینگلهارت، در جامعه صنعتی افرادی که از امنیت اقتصادی و جانی برخوردار باشند، آنان به صورت  

آسان تر انحراف از الگوهای رایج تشکیل خانواده را می پذیرند. در این بررسی انتظار داریم که متغییر زمینه ای  

 . نماید تبیین را همبالینی به نگرش بستهوا متغیراجتماعی والدین پاسخگویان، -جایگاه اقتصادی

 

 

 روش تحقیق 

جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  

که به صورت تصادفی در سال   بودند  ت رشته ی مختلف این دانشکدهنفر از هف108حجم نمونه تعداد . بودگیالن 

رشته های علوم اجتماعی، روانشناسی عمومی، راهنمایی و مشاوره، علوم  دانشجویان . انتخاب شدند  97_98

 شتند.، مدیریت بازرگانی و حقوق در نمونه ما حضور داتربیتی، علوم و قرآن و حدیث 
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از مزیت  . ی خود اجرا استفاده شد   روش این پژوهش پیمایش است و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه 

م سوگیری  ، عد ر کار، سرعت دهزینه ارزان: های ابزار پرسشنامه نسبت به مصاحبه این موارد را می توان نام برد

، امکان گمنام بودن نمونه برای ارائه پاسخ های صادقانه به موضوعات حساس و  که در مصاحبه وجود دارد

، فرد  بررسیواحد تحلیل این (. 1381ارل ببی ، ) را فراهم می کند  ری شدهاستاندارد کردن داده های جمع آو

در واقع  هستند.  پاسخگو یعنی؛ دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن 

 .(89 ،1376دواس،) دانند  می  مطلوب  پاسخگویان که استمواردی  تعیین  پی  در  افراد  نگرش  از پرسش

گردآوری داده ها، با استناد به مباحث نظری موجود و با تکیه بر داده های گردآوری شده در مطالعات  جهت 

ابعاد   - 1؛ این شاخص ها شامل ذیل هستند . پیشین به طراحی شاخص های مورد نظر پرداخته شده است

یعنی؛ دوستان،فامیل و  پذیرش عرف  و )( ترس از طالق رسمی با توجه به افزایش طالق در جامعه) اجتماعی

پذیرش  »بعد خانوادگی - 3«. راهی برای اجتناب از مسئولیت اقتصادی ازدواج رسمی» بعد اقتصادی  -2.(آشنایان

فرصتی برای شناخت بیشتر طرفین نسبت به  تصور »بعد فردی  - 4«. خانواده یعنی ؛ والدین، خواهر و برادر

، نظرات افراد نمونه را مورد سوال قرار  طیف لیکرتاستفاده از  باپرسش  24در قالب عمده   مقوله  4 این«. یکدیگر

اساتید   ، با توجه به اهمیت حصول اطمینان از اعتبار پرسشنامه، با نظرخواهی از متخصصان و از سویی دیگر. داد

همچنین جهت سنجش پایایی پرسشنامه،  . ، از روش اعتبار محتوایی استفاده شد حوزه ی نظری و روش شناسی

 .مورد استفاده قرار گرفت( آلفا کرونباخ)آزمون مجدد _رویه آزمون 

 

 یافته ها

 دانشجویان  .فراوانی توزیع جنسی1جدول شماره 

 درصد تجمعی  درصد  فراوانی  جنس

 84.3 84.3 91 زن

 100.0 15.7 17 مرد 

 

 ان هستند.مرددرصد   15/ 7و  انزندرصد(  84)  شرکت کنندگان جدول فراوانی فوق نشان می دهد که بیشتر

 

 فراوانی توزیع سنی دانشجویان  .2جدول شماره 
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 درصد تجمعی  درصد  فراوانی  سن 

19 17 6.5 6.5 
20 44 40.7 47.2 
21 21 19.4 66.7 
22 22 20.4 87.0 
23 8 7.4 94.4 
24 2 19 96.3 
25 1 9 97.2 
26 1 9 98.1 

37   1 9 99.1 

44 1 9 100.0 

  100.0 108 کل

 

 

   سال سن دارند. 24-20بین بیشتر پاسخگویان با توجه به جدول فراوانی فوق، 

 

 . فراوانی توزیع وضع تاهل دانشجویان 3جدول شماره 

 درصد تجمعی  درصد  فراوانی  وضع تاهل 

 93.5 93.5 101 زن 

 100.0 6.5 7 مرد

  100.0 108 کل

 

 

 هستند.  متأهل درصد 6/ 5مجرد و  درصد  93/  5از بین شرکت کنندگان، با توجه به جدول فراوانی فوق، 

 

 . فراوانی توزیع رشته های تحصیلی دانشجویان4جدول شماره 

 

 درصد تجمعی  درصد  فراوانی  رشته تحصیلی 
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 14.8 14.8 16 علوم اجتماعی 

 29.6 14.8 16 روانشناسی عمومی 

 44.4 14.8 16 ادبیات انگلیسی زبان و 

 51.9 7.4 8 علوم و قرآن و حدیث 

 69.4 17.6 19 علوم تربیتی

 86.1 16.7 18 حقوق

 100.0 13.9 15 مدیریت بازرگانی 

   108 کل

 

 روانشناسیدرصد  8/14ته علوم اجتماعی، درصد در رش 8/14 از بین شرکت کنندگانبا توجه به جدول فوق، 

  7/16درصد علوم تربیتی،  17/ 6، حدیث و قرآن علومدرصد  7/ 4، انگلیسی ادبیات و زباندرصد  14/ 8، عمومی

  کنند.در رشته مدیریت بازرگانی تحصیل میدرصد   13/ 9درصد حقوق و 

 . فراوانی توزیع سال تحصیلی دانشجویان 5جدول شماره 

 درصد تجمعی  درصد  فراوانی  تحصیلیسال 

 8.9 8.3 9 اول 

 62.4 50 54 دوم

 83.2 19.4 21 سوم

 100.0 15.7 17 چهارم 

   ترتیب دانشجوی سال اول، دوم، سوم و چهارم هستند.به از پاسخگویان درصد 7/15و  4/19،  50، 8/ 3همچنین 

 هستند.درصد غیر بومی  34/ 3درصد بومی و  60/ 2از بین پاسخگویان   

 کنند.درصد در روستا زندگی می 2/10درصد در شهر و  78/ 7از بین پاسخگویان   
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درصد   9/ 3درصد دیپلم،  5/31درصد سیکل،  7/16درصد بیسواد،  1/ 9 شامل: شرکت کنندگانتحصیالت پدران 

درصد هم دکتری هستند و تحصیالت مادران   4/ 6درصد فوق لیسانس و  11/ 1درصد لیسانس،  12فوق دیپلم، 

درصد   20/ 4درصد فوق دیپلم،  5/ 6درصد دیپلم،  38درصد سیکل،  13درصد بیسواد،  9/1 شامل: پاسخگویان

 درصد هم دکتری هستند. 8/2صد فوق لیسانس و در 6/5لیسانس، 

 

- 1ترتیب با درآمدهای  زیر یک میلیون، بین  به  درصد  22/ 2و    29/ 6،  9/26،  7/3همچنین از بین شرکت کنندگان   

 میلیون هستند. 4میلیون و باالی   3- 2میلیون، بین   2

 :تحقیق فرضیات آزمون و نتایج  

 دانشجویان و نگرش آنان به از دواج سفید تفاوت معنا داری وجود دارد.بین جنسیت فرضیه اول: 

وجود دارد،   ی تفاوت معنادار  نگرش آنها به همبالینیو  دانشجویانبین جنسیت  نکه یبه ا  ی پژوهش، مبن اول ی  هیفرض

  ک ینا پارامتر مونآز  نکهیا لیمستقل است، به دل یآزمون معادل آزمون ت نیمورد آزمون قرار گرفت. ای«تنیمن و»با 

 . دینرمال بودند، از آن استفاده گرد ریها غ داده

 رتبه ها

 مجموع رتبه ها  میانگین رتبه تعداد جنس 

 5035.50 55.95 90 زن همبالینی

 742.50 43.68 17 مرد

   107 کل

 

یآزمون آمار  

 همبالینی 

 u 589.500  من ویتنی                     

ویلکسون      w     742.500 

                                  Z    -1.503 

 133. سطح معناداری 

 گروهبندی متغیر: جنس 

 

می    zاست. بنابراین بدون توجه به آزمون  05/0( که بزرگتر از .133این آزمون ) سطح معناداری  اما با توجه به 

 گوییم که تفاوت معناداری بین این دو متغیر وجود ندارد.  
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  رابطه معنا داری وجود دارد. همبالینیبین سن دانشجویان و نگرش آنان به  فرضیه دوم: 

همبالینی نیز فاصله ای است. و از آنجا  آنان به نگرش با توجه به متغیر سن که از نوع فاصله ای است و همچنین متغیر 

همبالینی نرمال نیست. بنابراین باید از آزمون  نگرش آنان به که طبق آزمون نرمال سنجی بر ما معلوم گردید که متغیر 

سطح   همبستگی اسپیرمن که معادل آزمون پیرسن است بهره بگیرم.  و با توجه به خروجی آزمون اسپیرمن با دیدن

)درصد اطمینان ما( است. بنابراین رابطه ای بین این    05/0متوجه می شویم که باالتر از    (.929)این آزمون   معناداری

 دو متغیر برقرار نیست. و بدین جهت اصال به میزان ضریب همبستگی اسپیرمن توجهی نمی کنیم.
 

 همبستگی ها 

 همبالینی سن   

 009. 1.000 ضریب همبستگی  سن رو اسپیرمن

 929. . سطح معناداری 

 107 108 تعداد

 1.000 009. ضریب همبستگی  همبالینی

 . 929. سطح معناداری 

 107 107 تعداد

 

مورد آزمون قرار  ی«تنیمن و»وجود دارد، با  ی تفاوت معنادار آنها  همبالینیافراد و  رشته تحصیلیبین فرضیه سوم: 

 گرفت. 
 

 

 

 
میانگین رتبه   تعداد رشته تحصیلی               

  62.91 16 علوم اجتماعی همبالینی

 39.56 16 روانشناسی عمومی

 43.66 16 زبان و ادبیات انگلیسی

 81.25 8 علوم و قران و حدیث

 58.72 18 علوم تربیتی

 51.78 18 حقوق 

بازرگانیمدیریت   15 53.40 

  107 کل
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چی  ، بنابراین از آزمون ناپارامتریک نگرش به همبالینی توزیع نرمال نداشتمتغیر با توجه به نتایج از آن جایی که 

آمده، متوجه می شویم    05/0از    کمترکه    (.037)  این آزمون   سطح معناداری  می گیریم.  اما با توجه به  بهرهاسکیور  

نگرش آنها  دانشجویان و  رشته تحصیلیمعناداری بین   تفاوت. یعنی داردمعناداری بین این دو متغیر وجود  تفاوت که  

 .داردوجود  به همبالینی

 

 رابطه معنا داری وجود دارد. همبالینیبین سال تحصیلی دانشجویان و نگرش آنان به فرضیه چهارم: 

 

 

  

 

 

می   بهره چی اسکیور نرمال نبود، بنابراین از آزمون ناپارامتریک نگرش به همبالینیمتغیر با توجه به نتایج از آنجا که 

  تفاوت آمده، متوجه می شویم که   0/ 05که بسیار باالتر از  (.238)این آزمون سطح معناداری گیریم.  اما با توجه به

نگرش آنها به  دانشجویان و  سال تحصیلیمعناداری بین  تفاوتعنی هیچ معناداری بین این دو متغیر وجود ندارد. ی

 وجود ندارد.  همبالینی

 

رابطه ی معناداری وجود    همبالینی اقتصادی والدین دانشجویان و نگرش آنان به  -بین پایگاه اجتماعیفرضیه پنجم:  

 دارد.

 

 همبالینی 

 13.379 چی اسکیور 

 6 درجه آزادی

 037. سطح معناداری 

 آزمون کروسکال والیس  

: رشته تحصیلیمتغیر گروهبندی   

 

 

 همبالینی 

 4.229 چی اسکیور 

 3 درجه آزادی          

 238.     سطح معنا داری  

 آزمون کراسکال والیس 

 متغییر گروهبندی: سال تحصیلی
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ها  همبستگی  

 همبالینی همبالینی   

 202.- 1.000 ضریب همبستگی  همبالینی رو اسپیرمن      

 064. . سطح معناداری 

 85 107 تعداد

اقتصادی-پایگاه اجتماعی  1.000 202.- ضریب همبستگی  

 . 064. سطح معناداری 

 86 85 تعداد

 

همچنین متغیر نگرش به همبالینی نیز فاصله ای  اجتماعی که از نوع فاصله ای است و    -با توجه به متغیر پایگاه اقتصادی

است. و از آنجا که طبق آزمون نرمال سنجی بر ما معلوم گردید که هر دو متغیر نرمال نیستند. بنابراین باید از آزمون  

سطح   همبستگی اسپیرمن که معادل آزمون پیرسن است بهره بگیرم.  و با توجه به خروجی آزمون اسپیرمن با دیدن

)درصد اطمینان( ما است . بنابراین بین این دو متغیر  05/0متوجه می شویم که بیشتر  از  (.064)این آزموناری معناد

- پایگاه اقتصادی  متغیر  است، نشان می دهد که هراندازه  رابطه ی معناداری قرار ندارد و با توجه به جهت آن که منفی

 کند.نیز خالف جهت آن تغییر میلینی ،  متغیر نگرش دانشجویان به همباتغییر کند اجتماعی

 

 رابطه معنا داری وجود دارد. همبالینیبین بومی و غیر بومی بودن دانشجویان و نگرش آنان به فرضیه ششم: 

وجود   یتفاوت معنادار همبالینیو نگرش آنان به  دانشجویان بومی بودن و نبودنبین  نکهیبه ا  یمبندر این فرضیه، 

نا   آزمون  نکهیا لیمستقل است، به دل یآزمون معادل آزمون ت نی مورد آزمون قرار گرفت. ای«تنیمن و»دارد، با 

 . دینرمال بودند، از آن استفاده گرد ریها غ  داده کیپارامتر

 

 رتبه ها

 
بومیرغی/  مجموع رتبه ها  میانگین رتبه تعداد بومی 

 3386.00 52.91 64 بومی ازدواج سفید

 1765.00 47.70 37 بومی غیر

   101 کل
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یآزمون آمار  

 همبالینی 

 u 1062.000   من ویتنی

 W 1765.000 ویلکسون

Z -.864 

 388. سطح معناداری 

 گروهبندی متغیر: بومی/غیربومی

 

   zاست. بنابراین بدون توجه به آزمون  05/0که بزرگتر از  (.388)این آزمون سطح معناداریاما با توجه به نتایج 

 می گوییم که تفاوت معناداری بین این دو متغیر وجود ندارد. 

   رابطه معناداری وجود دارد. همبالینیبین مسِیولیت اقتصادی ازدواج رسمی و نگرش دانشجویان به فرضیه هفتم: 

نیز  همبالینینگرش دانشجویان به فاصله ای است و همچنین متغیر با توجه به متغیر مسئولیت اقتصادی که از نوع 

مسِیولیت اقتصادی ازدواج  فاصله ای است. و از آنجا که طبق آزمون نرمال سنجی بر ما معلوم گردید که هر دو متغیر  

ادل آزمون  نرمال نیستند. بنابراین باید از آزمون همبستگی اسپیرمن که مع همبالینیرسمی و نگرش دانشجویان به 

متوجه می  .(009)این آزمون سطح معناداری پیرسن است بهره بگیرم.  و با توجه به خروجی آزمون اسپیرمن با دیدن

بدین  دو متغیر رابطه ی معناداری وجود دارد.  )درصد اطمینان( ما است. بنابراین بین این 05/0شویم که پایین تر  از 

 نیپائ لیبه دلجهت به میزان ضریب همبستگی اسپیرمن این دو متغیر نگاه می کنیم که این میزان نشان می دهد که 

البته با توجه به جهت   وجود دارد. دو متغیر نیب ی توان گفت که رابطه متوسط ی م یهمبستگ ب یمقدار ضر یبودن نسب

، متغیر وابسته  تغییر کند مستقل مسئولیت اقتصادی ازدواج رسمی متغیرست ، نشان می دهد که هراندازه آن که مثبت ا

 نیز همجهت آن تغییر می کند.نگرش دانشجویان به همبالینی 
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 همبستگی ها 

 اقتصادی همبالینی   

 **253. 1.000 ضریب همبستگی  همبالینی رو اسپیرمن     

 009. . سطح معناداری 

 107 107 تعداد

همبستگی ضریب  اقتصادی  .253** 1.000 

 . 009. سطح معناداری 

 108 107 تعداد

معنی دار است   0.01همبستگی در سطح  .**    

 

   

 رابطه معناداری وجود دارد. همبالینیبین ترس از طالق رسمی و نگرش دانشجویان به  :فرضیه هشتم

 

 

1اجتماعی  همبالینی     

 

 رو اسپیرمن       

    همبالینی

 000. . سطح معناداری 

   

   

 107 107 تعداد

1اجتماعی   1.000 **548. ضریب همبستگی  

 . 000. سطح معناداری 

 108 107 تعداد

معنی دار است   0.01همبستگی در سطح  .**    

 

  05/0از    متوجه می شویم که پایین تر  (.000)این آزمون   سطح معناداری  با توجه به خروجی آزمون اسپیرمن با دیدن

دارد. و با توجه به میزان ضریب همبستگی   ن دو متغیر رابطه ی معناداری وجود)درصد اطمینان( ما است. بنابراین بین ای 

است، نشان  جهت آن که مثبتوجود دارد.   دو متغیر نیب تقریبا خوبیکه رابطه اسپیرمن این دو متغیر نشان می دهد 

نیز  وابسته نگرش دانشجویان به همبالینی متغیر ،تغییر کند مستقل ترس از طالق رسمی متغیر ه هراندازهمی دهد ک 

 همجهت آن تغییر می کند.
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 رابطه معناداری وجود دارد.  همبالینیو نگرش دانشجویان به  همبالینیبین نظر خانواده / والدین به : فرضیه نهم

 همبستگی ها 

 خانوادگی همبالینی   

 **791. 1.000 ضریب همبستگی  همبالینی رو اسپیرمن      

 000. . سطح معناداری 

 107 107 تعداد

 1.000 **791. ضریب همبستگی  خانوادگی

طح معناداری س  .000 . 

 108 107 تعداد

معنی دار است   0.01همبستگی در سطح  .**    

 

 05/0متوجه می شویم که پایین تر  از    .(000)این آزمون   سطح معناداری  اسپیرمن با دیدنبا توجه به خروجی آزمون  

دارد. و با توجه به میزان ضریب همبستگی   ن دو متغیر رابطه ی معناداری وجود)درصد اطمینان( ما است. بنابراین بین ای 

است، نشان می دهد    جهت آن که مثبتارد.   وجود د   دو متغیر  نیب  خوبی که رابطه  اسپیرمن این دو متغیر نشان می دهد  

نیز همجهت آن تغییر می  وابسته نگرش دانشجویان به همبالینی  متغیر ،تغییر کند مستقل نظر خانواده متغیر که هراندازه

 کند.

رابطه معناداری   همبالینیو نگرش دانشجویان به  ( دوستان ، فامیل و آشنایان) بین پذیرش جامعه: فرضیه دهم

 وجود دارد.
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   2اجتماعی  همبالینی   

 **811. 1.000 ضریب همبستگی  همبالینی رو اسپیرمن       

 000. . سطح معناداری 

 104 107 تعداد

2اجتماعی   1.000 **811. ضریب همبستگی  

 . 000. سطح معناداری 

 j 104 105تعداد

معنی دار است   0.01همبستگی در سطح  .**    

 

)درصد    05/0که پایین تر  از    متوجه می شویم .(  000این آزمون)سطح معناداری    در خروجی آزمون اسپیرمن با دیدن

دارد. و با توجه به میزان ضریب همبستگی اسپیرمن    ن دو متغیر رابطه ی معناداری وجوداطمینان( ما است. بنابراین بین ای

شان می دهد که  جهت آن که مثبت است، نوجود دارد.   دو متغیر نی ب خوبیکه رابطه این دو متغیر نشان می دهد 

نیز همجهت آن تغییر می   به همبالینی دانشجویان  وابسته نگرش متغیر ،کندتغییر مستقل پذیرش جامعه هراندازه متغیر

 کند.

 

 رابطه معناداری وجود دارد.نگرش دانشجویان به همبالینی بین تصور شناخت بیشتر و : فرضیه یازدهم

 

 

 

 

 

 فردی همبالینی   

و اسپیرمن      ر  **764. 1.000 ضریب همبستگی  همبالینی 

 000. . سطح معناداری 

 107 107 تعداد

 1.000 **764. ضریب همبستگی  فردی

معناداری سطح   .000 . 

 108 107 تعداد

**. معنی دار است   0.01همبستگی در سطح      
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( و ضریب همبستگی اسپیرمن  05/0پایین تر  از  .(000این آزمون) )سطح معناداری با توجه به نتایج آزمون اسپیرمن

ه هراندازه متغییر  نشان می دهد ک (، بین این دو متغیر رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. و 764/0این دو متغیر )

 جهت آن تغییر می کند. هم  نیز تغییر کند، متغییر وابسته نگرش دانشجویان به همبالینیتصور شناخت بیشتر مستقل 

 

 

 بحث و نتیجه گیری

.  در ایران است همبالینی ، تغییرات ساختار اقتصادی و ناامنی شغلی، یکی از دالیل رواج بر اساس نظر آزاد ارمکی 

، می تواند بر نگرش افراد نسبت به  های زندگی می شوده افزایش هزینه ، تورم و رکود اقتصادی که منجر ببنابراین

، هزینه های تشکیل خانواده و استمرار آن  دیگر، با تغییرات اقتصادی مذکور به عبارتی. موثر واقع شود همبالینی

، می توان ادعا کرد که دوری از مسئولیت اقتصادی ازدواج رسمی، یکی از دالیل نگرش  اینبنابر. افزایش می یابد 

، تعهد مالی ایجاد نمی  مانند ازدواج رسمی برای طرفین همبالینیزیرا . است همبالینیمثبت جوانان نسبت به 

زدواج رسمی و  یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که بین مقوله اجتناب از مسئولیت اقتصادی ا. کند 

، دانشجویان مورد مطالعه فکر می  به عبارتی دیگر. رابطه معنا داری وجود دارد همبالینینگرش جوانان نسبت به 

 . راهی برای دوری از مسئولیت اقتصادی است که ازدواج رسمی به همراه دارد همبالینیکنند که 

 

ه  ، نسبت به رفتارهایی ک را امری بدیهی می پندارند  طبیعی ، افراد مرفه جامعه که نیازهای براساس نظر اینگلهارت

، در جامعه همواره افرادی که از امنیت جانی و اقتصادی  بنابراین.  ، شکیبا هستند از هنجارهای سنتی انحراف دارند 

از  . موافق هستند  همبالینیبرخوردارند، با رفتارهای نامتعارفی که خالف هنجارهای جنسی سنتی است، مانند 

، اغلب از هنجارهای  های پایین جامعه قرار می گیرند ه ، کسانی که به لحاظ اقتصادی و جانی در رتبگرسویی دی

و میان این بخش از جامعه، انحراف از الگوهای خانوادگی کمتر  . سنتی مانند ازدواج رسمی حمایت می کنند 

تفاوت    همبالینیافراد و نگرش آنان به  اما یافته های ما حاکی از آن است که بین پایگاه اقتصادی  .  مشاهده می شود

نی که پایگاه اقتصادی آنان پایین، متوسط  ، کسابه عبارتی دیگر، میان افراد مورد مطالعه ما. معناداری وجود ندارد

مخالف  موافق یا  همبالینیدر واقع شمار کسانی که با . دیدگاه های مختلفی دارند  همبالینی،  نسبت به و باال بود

 .هر سه قشر حضور دارند ، در بودند 

به عبارتی دیگر، در جامعه  .  ، مدرنیته افراد را مقابل تنوع پیچیده ای از گزینش ها قرار می دهد براساس نظر گیدنز

از  . ، دارند د، گزینه های متعددی برای انتخاب، افراد برای تصمیم گیری در رابطه با زندگی خصوصی خومدرن
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، این گزینش ها تحت تاثیر الگوهای هنجاری گروه و زیر نفوذ شرایط اجتماعی و  سویی دیگر، به تعبیر گیدنز

ما در این پژوهش، مقوله فرصت شناخت بیشتر را مترادف با تعدد گزینه های متعدد  . اقتصادی  صورت می گیرد

ان، فامیل  دوست»،  مقوله پذیرش جامعههمچنین . ، در نظر گرفتیمخاب که گیدنز از آن سخن گفته استبرای انت

رفتاری که گیدنز    را ذیل فشارهای گروه و مدل های «  پذیرش والدین ، خواهر و برادر »و بعد خانوادگی«  و آشنایان

، مقوله ترس از طالق رسمی ذیل شرایط اجتماعی مورد نظر گیدنز  از سویی دیگر. ، قرار دادیمعنوان کرده است

رابطه   همبالینی تصور شناخت بیشتر و نگرش به /تغیر فرصتیافته های ما حاکی از آن است که بین م. عنوان شد 

یک گزینه برای شناخت بیشتر   همبالینی ، دانشجویان فکر می کنند که به عبارتی دیگر. معنا داری وجود دارد

 . و از این لحاظ با این پدیده موافق هستند . طرفین نسبت به یکدیگر است

، از  به عبارتی دیگر. رابطه معنا داری وجود دارد همبالینیبه  همچنین بین متغیر ترس از طالق رسمی و نگرش  

بنابراین راه مناسبی برای  . مانند ازدواج رسمی خطر طالق رسمی به همراه ندارد همبالینی دیدگاه دانشجویان 

  رابطه  همبالینی و نهایتا بین دو متغیر پذیرش جامعه و خانواده و نگرش به . اجتناب از ریسک طالق رسمی است

از سوی خانواده و دوستان ،   همبالینیدانشجویان مورد مطالعه فکر می کنند که اگر :  یعنی. معنا داری وجود دارد

گزینه ی مناسبی برای انتخاب   همبالینی ، و خانواده شان به آنان اجازه دهد فامیل و آشنایان امری پذیرفته باشد 

 . است و به گونه ای این راه را برمی گزینند 

، مسئولیت اقتصادی که ازدواج رسمی به دنبال دارد و همچنین خطر طالق  دیدگاه اکثر دانشجویان این بررسیاز 

مخالفتی نداشته  آنان    همبالینی، در صورتی که عرف با  از سویی دیگر .  شود  همبالینیآن می تواند منجر به انتخاب  

فرصتی   همبالینیهمچنین فکر می کنند که . دارند  همبالینی، نگرش مثبتی به انتخاب ردو خانواده بپذی د باش 

  این مطابق با بنابر .برای شناخت بیشتر طرفین از یکدیگر است و از این لحاظ دیدگاه مثبتی به این پدیده دارند 

که بعد از انقالب صنعتی در ساختار اقتصادی   دانست ول تغییراتیرا می توان محص همبالینی ، آزاد ارمکیدیدگاه 

نگران فروپاشی  و  یکی از اجزاء خانواده ی هسته ای ناقص دانست ه است، همچنین آن راو خانوادگی رخ داد 

  گر، از سویی دی.، خانواده هرچند در اشکال متنوع به حیات خود ادامه می دهد زیرا با تمام این اوصاف.  خانواده نبود

ه در اختیار انسان قرار  را می توان به عنوان یکی از فرصتهای انتخابی که مدرنیت همبالینی، رواج طبق نظر گیدنز

 . ، در نظر گرفتداده است

می    ، جهان بینی فردی و آزادی انتخابکسب تجربه ،  احساس کنجکاوی  ق مطالعات گذشته، شرایط اقتصادی،طب 

همچنین  (. 1397و احمدی، 1391)ارمکی و شریفی،  مل گرایش جوانان به همبالینی باشند توانند از جمله عوا

شود )رحمت آبادی و کاریزی،    و تشکیل خانواده  گسترش همبالینی در بین جوانان می تواند منجر به افول ازدواج
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ی را به جای ازدواج رسمی انتخاب می کنند،  (. از سویی دیگر، فقدان پذیرش اجتماعی افرادی که همبالین1396

با توجه به نتایج بررسی اخیر، مسئولیت  (. 1393)قدسی و بیات، یکی از پیامدهای منفی این نوع روابط است 

می تواند منجر به گرایش جوانان    - با نظر به اوضاع اقتصادی نامناسب چند سال اخیر ایران-اقتصادی ازدواج رسمی

نمی کند.   می افراد را به پذیرش مسئولیت مالی دائم، ملزم زیرا همبالینی مانند ازدواج رس به همبالینی شود. 

نمی توان   همچنین همبالینی از دیدگاه جوانان می تواند یک فرصت برای شناخت بیشتر طرفین باشد. بنابراین

الینی از دیدگاه جوانان  هنگامی که همب. در واقع این نوع رابطه را علت مهمی برای افول ازدواج رسمی دانست

فرصتی برای شناخت بیشتر طرفین باشد، نمی توان با اطمینان ادعا کرد که آنان تا پایان زندگی خود به همبالینی  

تضمینی برای عدم ازدواج  ادامه می دهند. زیرا هنگامی که طرفین متوجه شوند که برای یکدیگر مناسب هستند،  

در صورتی که انتخاب  از سویی دیگر، با توجه به نتایج مطالعه اخیر،  دارد. رسمی و تشکیل خانواده آنان وجود ن

همبالینی از دیدگاه دوستان، فامیل و آشنایان فرد مسئله ای نداشته باشد و خانواده با انتخاب آنان موافقت کند،  

ا بپذیرد، دیگر نمی توان  جوانان این نوع رابطه را بر می گزینند. بنابراین هنگامی که جامعه و خانواده این امر ر

   به عنوان پاشنه ی آشیل این نوع روابط در نظر گرفت. فقدان پذیرش اجتماعی آن را 

میان   زناشویی  پیوند  رسمی ازدواج در گذشته اگر  پیش بینی کرد که می توان  همانطوری که گیدنز معتقد است،

(.  35، 1388)گیدنز،  برای ازدواج در نظر گرفت را  ، اکنون دیگر نمی توان چنین نقشیرا تعریف می کرددو نفر 

، آن وقت فرد با ایجاد یک رابطه  ونی و ازدواج به یک چشم نگاه کند هنگامی که اجتماع به رابطه قاناز سویی دیگر،  

، آن وقت  ک را رد کند ، در صورتی که عرف و فرهنگ این تفکیهمچنین .ی نامشروع آبرویی از دست نمی دهد 

از    همبالینیبنابراین درصورتی که انتخاب  .  (94،1352گود،)رواج این نوع روابط از نظارت و کنترل خارج می شود  

تبدیل شود، جلوگیری از آن دشوار  سوی عرف یعنی خانواده، دوستان و در جمع فامیل و آشنایان به امری پذیرفته  

 خواهد بود. 

 



25 
  

 

 منابع

.1397 سمت،  انتشارات تهران،  ایرانی،  خانواده  شناسی جامعه(: 1397) تقی ارمکی،  آزاد_  

.1393:  نشر علم: ، خانواده ایرانی، تهران( 1393)آزاد ارمکی، تقی    - 

 خانگی؛ هم(: 1391) سحر طالبی،  مریم؛ ایثاری،  حسین؛ محمد ساعی،  شریفی  تقی؛ ارمکی،  آزاد_ 

(. 5)پیاپی ، 1 شماره  سوم،  سال فرهنگی،  پژوهی جامعه تهران،  در خانواده   جدید های  شکل پیدایش  

  ازدواج به مردم نگرش(: 1390) اهلل فتح  اسماعیلی،  سید مصطفی؛ براری،  خدابخش؛ احمدی، _  

. 43شماره  یازدهم،  سال اجتماعی،  رفاه  پژوهشی_علمی فصلنامه موقت،   

در ایران، فصلنامه مطالعات   همبالینی(: اتاقی با در باز: پژوهشی جامع در باب 1397احمدی، کامیل )-

176 -159، 1397، بهار 21حقوق، شماره   

:  انتشارات کویر: ، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، تهران(1373) اینگلهارت، رونالد -

1373. 

. 1381انتشارات سمت، :  ، ترجمه رضا فاضل، تهران2روش های تحقیق در علوم اجتماعی، (1381)ببی، ارل  -  

.1376( پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی، 1376دواس.دی.ای.دی، )  -   

ییز و  : پیامدها و خطرات، مجله میراث طاها، پاهمبالینی(: 1396رحمت آبادی، اعظم. کاریزی، الهام )-

102-77، 1، شماره 1396زمستان  

 .1370نشر مرکز ، :  ، جامعه شناسی تاریخی خانواده، ترجمه حمید الیاسی، تهران(1370) سگالن، مارتین -

،  5سال اول، شماره  ،: درد یا درمان؟، ماهنامه زنان امروز همبالینی(: 1393بیات، فرنگیس ) ;قدسی، سمیه -

 . 136، ص 1393مهر 

 . 1352بنگاه ترجمه و نشر کتاب،  :  ، تهران(بهنام)، خانواده و جامعه، ترجمه ویدا ناصحی (1352)گود، ویلیام  -



26 
  

 .1393نشر نی، : ، جامعه شناسی، ترجمه حسن چاووشیان، تهران( (1393گیدنز، آنتونی -

 . 1388، نشر مرکز: ، پیامدهای مدرنیته، ترجمه محسن ثالثی، تهران( 1388)گیدنز، آنتونی -

  روابط از ایتازه  الگو های نشانه ظهور و تهران شهر کالن(: 1396) سعید صفری،  مسعود؛ گلچین، _

  دوره  ایران،  فرهنگی تحقیقات فصلنامه خانگی،  هم پیامدهای و فرایند ها،  زمینه مطالعه مرد؛ و زن

.29_57 ، 1396 بهار ، 1 شماره  دهم،   

 Www.khabaronline.ir  وب سایت خبری آنالین به آدرس  – 

www.khabarnews.com  وب سایت خبری نیوز به آدرس - 

fa.Wikipedia.org  وب سایت ویکی پدیا - 

 

 

http://www.khabaronline.ir/
http://www.khabarnews.com/

