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 در بين   ازدواج   اولين سن گذشته،    چهار دهه  طي

قابل  طوره بخصوص دختران      هجوانان ايراني ب     
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بر افزايش معاشرت  با جنس مخالف قبل از ازدواج در 
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Abstract 
Over the past four decades, age at first 
marriage has been increased considerably 
in Iran, particularly among females. In 
addition, recent evidence indicates an 
increase in premarital heterosexual 
liaisons among young people. This paper 
is based on the finding of first phase of the 
survey of a cross-sectional mix-method 
study which aimed to assess the influence 
of experience of premarital heterosexual 
liaisons on marriage among university
students in Tehran in 2011. This paper  
specifically aims to examine the influence 
of premarital heterosexual liaisons on 
marriage age and desire. 
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هدف اين مقاله بررسي تأثير معاشرت با جنس              
مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج و تمايل به               

 دانشجوي  2031در فاز اول پيمايش،      .  استازدواج  
 دانشگاه دولتي و آزاد در تهران       7   ساله از  40 تا   18

به روش نمونه گيري خوشه اي سهميه اي دو               
جمع آوري داده ها  .   شدند مورد مطالعه واقع  مرحله اي  

 با استفاده از    1390ماه   تا خرداد  1389از بهمن ماه    
پرسشنامه بي نام كه روايي و پايايي آن سنجيده شد،         

5/22ميانگين سني دانشجويان     .  شده است انجام  
دانشجويان متأهل و با ميانگين       %  12   و سال بوده 

 ). =32/6SD( نداه سال بود27سني ازدواج 
تأثير معاشرت بر سن ازدواج در بين دانشجويان             

ها بر تمايل به ازدواج در بين       هل و تأثير معاشرت   أمت
نتايج نشان داد كه     .  شددانشجويان مجرد بررسي     

رهنگي پس از كنترل جنس، وضعيت اقتصادي و ف         
،خانواده، تجربه معاشرت پيشرفته قبل از ازدواج          

كننده افزايش سن ازدواج در      يكي از عوامل تعيين    
كه تجربه معاشرت    طوريهب.  بين دانشجويان است   

2دود  ـپيشرفته با جنس مخالف قبل از ازدواج، ح         
>p,05/0(  ازدـر همراه مي س  ـتأخيال ازدواج را با     ـس

7/1b-coefficient=.(  
با نين تفاوت جنسيتي واضحي در ارتباط             چهم

 با  ،هاي دوستي و پيشرفته قبل از ازدواج         معاشرت
كه معاشرت  طوريه ب ؛تمايل به ازدواج نشان داده شد     

دوستي و پيشرفته در دختران با تمايل بيشتر به             
كه در پسران   دار داشته، در حالي    اازدواج رابطه معن  

دواج رابطه  معاشرت پيشرفته با تمايل كمتر به از         
دار داشت و رابطه دوستي هيچ ارتباطي با تمايل      امعن

تغييرات در روند     .  به ازدواج در پسران نداشت        
معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در بين              

 بيش از    د باي ،گزينيجوانان و انواع جديد شريك      
تحوالت  سن ازدواج و        تغييراتپيش در بررسي      

ركردهاي متفاوت   و كا   دهخانواده در نظر گرفته ش      
 .شوندها در ازدواج بررسي اين معاشرت

 

سن ازدواج، معاشرت با جنس مخالف       :  هاكليدواژه
 قبل از ازدواج،  تهران

In the first phase of the survey, 2031
university students aged 18-40 from 
among 7 universities (both public and 
private) in Tehran were selected using two 
stage stratified cluster sampling method. 
Data collection was completed between 
January 2010 and May 2011 using an 
anonymous self-administer valid and 
reliable questionnaire. The mean age of 
respondents was 22.5, 12% were married 
with a mean age at marriage of 
27(SD=6.32). The influence of premarital 
heterosexual relationships on marriage age 
was assessed among married and on desire 
to marry among single students. The 
results show that after control of gender, 
economic and cultural situation of the 
family, the experience of progressive 
(sexual) relationship between opposite sex 
is one of the determinant factors of 
marriage age among university students. 
Reporting experience of progressive 
premarital heterosexual relationships and 
intimacy are associated with about two 
years delay in marriage (b-coefficient=1.7, 
P<0/05) Moreover, There is a gender 
difference in the relations between 
premarital heterosexual relationships and 
desire for marriage. So as, both 
heterosexual friendships and intimacy was 
significantly linked with greater desire for 
marriage among females, while among 
men, only progressive intimacy was 
inversely linked with desire for marriage. 
Men with greater experiences showed 
lower desire for marriage, while 
premarital heterosexual friendship was not 
associated with marital desire and 
propensity.  The changes in trends of 
premarital heterosexual relationships 
among young people and recent types of 
partnerships needs to be considered more 
than before in evolution of marriage and 
the family in Iran and also differing 
implications of such relationships between 
men and women needs greater 
consideration. 
 
Keywords: Marriage Age, Premarital 
Heterosexual Relationships, Tehran. 
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 مقدمه

 سال در   8/29، به   1355 سال در سال     4/22رغم افزايش ميانگين سن جمعيت در ايران از          علي
مركز آمار ايران، سرشماري    (   سال سن دارند   27، هنوز نيمي از جمعيت ايران كمتر از           1390سال  
 15-24پنجم جمعيت در گروه سني      يك.   سال قرار دارند   20-29و بيشترين گروه سني بين      )  1390

كه ساختار سني   رغم اين لذا علي .   سال قرار دارند   15-29سوم جمعيت در سنين      سال و حدود يك   
 جمعيت  از  مهمي  بخش  جوانانچنان  رود، اما هم  جمعيت در ايران، به سوي سالمندي جمعيت مي        

 . دهند مي تشكيل را ايران
توجهي   خصوص در بين دختران، افزايش قابل      ههاي اخير، ب  در دهه   ازدواج، سن   گريد  يسو  از

 به  ،1355  سال  در  %4/21  از  سال  24  تا  20  نيسن  نكرده  ازدواج  هرگز  زنان  نسبت.  داشته است 
 به  شهري  مناطق  در  نسبت  اين.  است  رسيده1385  سال  در  %49  به  و  1375  سال  در  %40حدود  
 درو پسران     دختران  ازدواج  سن  ميانگين).  1385مركز آمار ايران،    ( است  يافته  افزايش  %80  حدود
 7/26 و   سال  4/23   به   1390 در سال    كه  است  بوده سال   6/25و    سال  4/22به ترتيب     1375  سال
 حتي كمي   1390تهران در سال    ميانگين سن ازدواج در بين زنان و مردان در            .   است رسيدهسال  

 در  ازدواج  و  لوغب  نيباين امر موجب افزايش فاصله       ).   سال 28 سال و     24به ترتيب   (  بيشتر است 
عالوه، علي رغم عموميت باالي ازدواج به  علت جايگاه اجتماعي، فرهنگي، سنتي            ه ب .جوانان شده است  

در سال هاي اخير   تجرد قطعي   د افزايش   و مذهبي ازدواج و خانواده در جامعه ايراني، شواهد بر رون            
  به  1375  سال  در %1/2 و   %1/1 ازو زنان به ترتيب     در مردان    قطعي كه تجرد طوريه  ب.  داللت دارد 

افزايش )  1385مركز آمار ايران،    )  (در مردان %  4/2در زنان و    %  4/4  (1385  سال  رد%  6/3و  %  6/1
رسيده %  5و  %  8ترتيب در زنان و مردان، به         ، در مناطق شهري كل كشور به        1390يافته و در سال     

 . است
 يا خارج از چارچوب ازدواج در       ،كه معاشرت عاطفي و جنسي پيش از ازدواج        با وجود اين   ،عالوههب

 اما  ،است  شده  منع  نيز  قانوني  نظر  زحتي ا   بوده و   فرهنگي  و  مذهبي  سنتي،ايران، برخالف هنجارهاي    
خلج (گونه معاشرت ها در بين جوانان دارد       ت بر روند افزايشي اين     دالل هاي اخير  شواهد در سال  خي  بر

، b، خلج آبادي فراهاني   a   ، 2012خلج آبادي فراهاني و همكاران     ،  2011آبادي فراهاني و همكاران،      
 و  فراهاني  باديآ  خلج  ؛1384  ،ميرمواليي  ؛1384  ،جعفري  ؛2007  ،محمد  ؛2006  ،محمدي ،   2012
بيش از نيمي از دختران دانشجو در تهران         ).  1390فراهاني و همكاران،    آبادي   ؛ خلج  2008،  �كللند

، تجربه معاشرت دوستي با جنس مخالف پيش از ازدواج و حدود يك چهارم ارتباط               1384-5در سال   
بين در تهران   ).    2008 و كللند،    فراهانيباديآخلج(  دندكرتر شامل تماس جنسي را گزارش        نزديك

طور پنهاني و بدون     اغلب به  ، با يك يا چند جنس مخالف      ، سال 14-18ه سني   گروجوانان  %  60 تا   20
به علت عدم   .  )1383  گلزاري،(  كنند تر برقرار مي    ارتباط عاطفي و گاه ارتباط پيشرفته      ،رضايت خانواده 

 .../معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج وتأثير بررسي                                 /�
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ناپايدار و  كه اين نوع معاشرت هاي     هاي فوق در جامعه ايران، عالوه بر اين        پذيرش اجتماعي معاشرت  
آموزشي و اخالقي     هاي گوناگون رواني،   آسيبممكن است     ،ويژه دختران ه ني براي هر دو جنس ب     پنها

 مهمي  اتنيز تأثير )  سن ازدواج ، تمايل به ازدواج و حتي طالق           (ها  آورد، بر فرآيند ازدواج آن    به بار   
 . خواهد داشت

هاي رش انواع سبك  هاي شغلي و اقتصادي، با گست      در جوامع توسعه يافته غربي، توسعه فرصت       
ها و روابط   معاشرت).  2002  	�گاقان(  گزيني و معاشرت با جنس مخالف همراه بوده است            شريك

اران ـي و همك  ـاي توسط آزاد ارمك   جنسي قبل از ازدواج در ايران نيز از تنوع برخوردار بوده و مطالعه             
روابط :  ها شامل اين سنخ .  دكر، شش سنخ روابط جنسي قبل از ازدواج در ايران را معرفي                )1390(

 .دشوعاشقانه و روابط مبتني بر عشق سيال مي       خانگي، روابط ضد  اي، دوست دختر و پسر، هم     آزاد، صيغه 
نام الگوهاي  هرابطه ب  از الگوهايي،  )شامل دو سنخ اول روابط    (   غير از الگوهاي پيشامدرن    ،بر اين اساس  

 اقتصادي و اجتماعي  ساختار تحوالت مدد به )ششم(مدرن  و پسا   )سنخ سوم، چهارم و پنجم      (مدرن  

آزادارمكي و  (  نداشده مواجه زيادي گسترش با اخير، هايسال در آن، از ناشي ارزشي تغييرات  و
 .)1390همكاران، 

در غالب مطالعات فوق،    .  علل افزايش سن ازدواج، انبوهي از مطالعات انجام شده است            بررسي  در
شيني، تحصيالت، تغيير نقش هاي جنسيتي و استقالل اقتصادي زنان،          اثر عوامل نوسازي مانند شهرن    

تغييرات نگرشي نسبت به ماهيت ازدواج، مدرن شدن اقتصاد و ارتباطات با جنس مخالف قبل از                     
 1989 و همكاران،    
لستهاق(ازدواج، همباشي و عوامل تأثيرگذار بر انتخاب هاي فردي تبيين شده اند            

مطالعات ).  1987؛ كالدول و كالدول،       1998 و همكاران،     ؛ كالدول 1996،  � و تسوي   �؛ مالهوترا 

متعددي نيز در ايران، عواملي مانند مدرنيزاسيون، توسعه آموزش همگاني به خصوص براي زنان،                  
عباسي شوازي (  اند افزايش سن ازدواج نشان داده     عاملتحصيالت و اشتغال در بين دختران و زنان را           

). 1383؛ كاظمي پور،   1383؛ محموديان،   1384اسي شوازي و عسگري ندوشن،       ؛ عب 2009و همكاران،   
گيرند، هاي سنتي مادري و همسري در تقابل قرار مي        توسعه تحصيالت و اشتغال در زنان كه با نقش        

در يك مطالعه   ).  2002گاقان،    (شوندگذار بر سن ازدواج محسوب        عنوان عوامل تأثير  هتوانند ب مي
 ازدواجترين عوامل تأخير در     عنوان مهم و نگرشي به    فرهنگي  ن ملي جوانان، عوامل   جديد توسط سازما  

 اندشده  برشمرده  ازدواج   در خيرأتراي  بد از عوامل فرهنگي       بع  اقتصادي  املوع و    شناخته شده 
ه داده در رفتارهاي جنسي زنان و مردان، ب          تأثير تغييرات رخ   ،در واقع ).  1389سازمان ملي جوانان،    (

هاي تبيين كننده سن ازدواج بوده و در توضيح سن            قبل از ازدواج كمتر مورد توجه نظريه        خصوص
آشكار يا  طور  بهكنند كه   هاي ازدواج فرض مي     بيشتر تئوري  ،عنوان مثال هب.  اندازدواج لحاظ نشده  

ن اي.  اي است نهان، همه زنان مجرد در بازار ازدواج هستند و ازدواج هدف نهايي هر نوع رابطه                      
-هب.  گزيني مانند همباشي لحاظ شده است      هاي شريك فرضيات حتي در مطالعات جديد جايگزين      

��/ 
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شود، زيرا  خير در ازدواج مي    أاند كه همباشي باعث ت      عنوان نمونه مطالعات همباشي نشان داده        
 ).1991 و همكاران     �بومپاس(اند  نظر نگرفته   هاي ازدواج در  عنوان يكي از جايگزين    ههمباشي را ب  

گزيني و جنسي   طور اكثر مطالعات انجام شده پيرامون سن ازدواج، تغييرات رفتارهاي شريك             همين
كه هيچ  طوريه  مشابه اين امر در مورد ايران صادق است، ب        .  اندجوانان قبل از ازدواج را در نظر نگرفته       

زدواج با جنس   هاي قبل از ا     جامعي در ايران، به بررسي تأثير گسترش طيفي از معاشرت              مطالعه
 . مخالف بر سن ازدواج و تمايل به ازدواج در دو جنس نپرداخته است

 فراهاني،  آباديخلج(   انجام شد  تهران  در  دانشجو  دختران در بين    1385مطالعه اي كه در سال       در
 ازمعاشرت هاي قبل     راحت  بودن  دسترس  در  ،پسران  بين  در  ازدواج  در  خيرأت  داليل  از  يكي،  )2008
البته بايد در نظر داشت كه اگرچه تأخير در ازدواج نيز خود مي تواند عامل               .  معرفي شده است    جازدوا

 يا توسعه آن باشد، ولي توسعه معاشرت  با جنس           ،ها با جنس مخالف   زمينه ساز براي شروع معاشرت   
 و  يتماه، هرچند   نيستمخالف قبل از ازدواج بي تأثير بر تمايل به ازدواج جوانان و سن ازدواج                    

 .است نشده شناخته خوبي به ايرانيآن در زنان و مردان  جزئيات
 با جنس مخالف قبل از ازدواج         هاگونه معاشرت تجربه اين   نيب  ارتباطمقاله بررسي     نياهدف  

دانشجو   جوانانبين    درچنين تمايل به ازدواج     با سن اولين ازدواج و هم     )  معاشرت دوستي و پيشرفته   (
معاشرت .  1:  االت زير پاسخ خواهد داد    ؤلذا اين مطالعه به س    .   و دولتي تهران است    هاي آزاد در دانشگاه 

اي با سن ازدواج در دانشجويان زن و مرد         دوستي و پيشرفته با جنس مخالف قبل از ازدواج چه رابطه          
تجربيات .  3تأثير اين تجربيات بر سن ازدواج زنان و مردان چه تفاوتي دارد؟                   .  2هل دارد؟    أمت

ثيري بر تمايل به ازدواج در        أت دوستي و پيشرفته با جنس مخالف پيش از ازدواج چه ت                معاشر
  دانشجويان دختر و پسر مجرد دارد؟ 

 

 روش و داده هاي تحقيق 

 كه به روش     است  تحليلي   ـ توصيفي  و  مقطعي  تحقيق  يكمقاله براساس بخش پيمايش        اين
بخش پيمايش اين مطالعه را       آماري  جامعه  . در تهران انجام شده است     1389-1390تركيبي در سال    

هاي تهران تشكيل    دانشگاه  ساله  18-40  سنين)  هلأاعم از مجرد و مت      (دانشجويان زن و مرد       
 شامل  و  )1385مركز آمار ايران،       (دارد  نفر  ميليون  4/13  حدود  جمعيتي  تهران  استان.  مي دهند
 نيمي  از  بيش.  است  متفاوت  اجتماعي   ـ اقتصادي  وضعيت  با  مختلف  هاي قوميت  از  همگونينا  جمعيت

 نمونه  يكمي تواند    تهرانلذا  .  اند كرده  مهاجرت  استان  اين  به  تهران  از  خارج  از  تهران  ساكنين  از
 توسعه  يشهر  جوامع  در  رفتاري  و  نگرشي  تغييرات  چنينهم.  شودمحسوب    كشور  كل  از  نمايانگر

 معرض  در  بيشتر  تهران  در  جوانان  و  رسند يم  ظهور  به  تر سريع  و  بيشتر  تهران  مانند  مدرن  و  افتهي
 . هستند ازدواج از قبل هايمعاشرت و ازدواج به مربوط هاي نگرش خصوصه ب تغييرات گونه اين

 .../معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج وتأثير بررسي                                 /��
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 ت آوري اطالعا گيري و شيوه جمع روش نمونه

 از  تحصيلي  گروه  هر  سهم  ابتدا.  شد  انجام  ايخوشه  و  ايطبقه  ايمرحله  دو  روش  به  گيري مونهن
 مربوط  گروه  از  نظر  مورد  نمونه  تعداد  فوق،  سهم  با  متناسب  و  شده  مشخص  آزاد  و  دولتي  هاياهدانشگ

 نظر  در  دانشگاه  نوع  دوم  سطح  و  تحصيلي  گروهگيري  نمونه  اول  سطح.  شد  مشخص  مربوط  دانشگاه  و
  نتايج اين مطالعه قابل تعميم به       كهحاصل شد    تا حدود زيادي اطمينان       ،ترتيب  بدين.  شد  گرفته

هاي دولتي و آزاد در شهر تهران          ساله دانشگاه  40   تا 18  يا همان دانشجويان  جامعه مورد مطالعه     
 از%  6  و  ارشد  كارشناسي  مقاطع  از%  14،  كارداني  و  كارشناسي  مقاطعدانشجويان    از   نمونه %80  .است

 انتخاب  آزاد  انشگاهسه شعبه د    و  دولتي  منتخب  دانشگاهچهار    از پيمايش   نمونه  .بودند  دكتري  مقاطع
در مورد دانشجويان    .  )دشوبه جهت مالحظات اخالقي، از ذكر نام دانشگاه ها خودداري مي                 (شد

هاي باالتر به يك نسبت گرفته      هاي پائين و سال   كارشناسي، سعي شد سهم نمونه از دانشجويان سال       
هاي الزم،   هماهنگي ه و پس از   شدتعدادي كالس از دانشكده انتخابي از گروه مورد نظر، انتخاب           .  شود

و تشريح اهداف طرح و جلب رضايت دانشجويان هر كالس، پرسشنامه هاي بي نام توزيع شده و                      
 ،اندده و در محل در نظر گرفته شده، قرار داده         كردانشجويان به روش خودايفايي پرسشنامه ها را تكميل        

در زمان تكميل   نيز  فاهي  رضايت نامه ش .  نشودكه، هويت تكميل كننده پرسشنامه مشخص       طوريه  ب
در مجموع اكثريت قريب به اتفاق دانشجويان         .   اختياري بود  كامالًشركت در طرح     .  گرفته مي شد 

  .دندكرپرسشنامه ها را تكميل 
 در شهر تهران    )دولتي و آزاد    ( دانشگاه 7اين مطالعه روي دانشجويان زن و مرد         پيمايش  فاز اول   

 ، دانشجويان وارد شده در اين فاز از مطالعه     .گيردرد بررسي قرار مي   انجام شده بود كه در اين مقاله مو       
 خوشه يا   87 نمونه فوق در قالب       .ندبودهل و مجرد    أ دانشجوي دختر و پسر اعم از مت        2031عداد  ت

در هر  افراد  عداد  ت.  آوري شدند جمع  1390 تا خرداد ماه     1389از بهمن ماه    كالس در هفت دانشگاه     
كنندگان در مطالعه از        حدود نيمي از شركت      . متغير بود    نفر 52نفر تا      4 از     يا كالس   خوشه
قابل ذكر است   .  %)5/50  (هاي دولتي وارد مطالعه شدند     و بقيه از دانشگاه   %)  5/49(هاي آزاد    دانشگاه

  سال و تحصيل در مقاطع مختلف دانشگاهي       40 تا   18 دارا بودن سن بين      ،كه معيار ورود به مطالعه    
 .  بودهاي تهران  در دانشگاهني تا مقطع دكترياز مقطع كاردا

 قصد  بدون  يا  ،با  عاطفي  رابطه  مفهوم  به  مخالف  جنس  با  دوستياين مطالعه، تجربه معاشرت       در
 منظور از رابطه پيشرفته قبل از        .شود نمي  شامل  را  مخالف  جنس  با  اجتماعي  روابط  كه  است  ازدواج

  كه   است مخالف  جنس  از  فردي  يا  دوست  با  جنسيابطه  ر  يا  نزديك  فيزيكي  تماس  هرگونهازدواج نيز   
كنندگان  اين مفاهيم توسط پرسشگر براي شركت      .باشد  داده  رخ  ازدواج  و  نكاح  پيوند  هرگونه  از  قبل

 .قبل از تكميل پرسشنامه توضيح داده شد
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 را  شمش  تا  اول  بخش.  بود  بخش  7  حاوي ييفاياخود  و  نام بي  پرسشنامهآوري اطالعات،   ابزار جمع 
 ،شناختيجمعيت  الؤس  11 حاوي   اول  بخش  .دندكر تكميل   نيهلأمت  فقط  را  هفتم  بخش  و  افراد  همه
 و  ها رسانه  به  دسترسي  الؤس  8  شامل  سوم  بخش  خانوادگي،  شخصاتم  الؤس  19  شامل  دوم  بخش
 پنجم  بخش  و  همساالن  و  دوستان  به  مربوط  الؤس  15  شامل  چهارم  بخش  ، رفتاري عادات  برخي
 7  شامل  ششم  بخش  ازدواج،  بر  ثيرأت  و  مخالف  جنس  با  معاشرت  خصوص  در  نگرشي  الؤس  19  شامل

) هلينأمخصوص مت(  هفتم  بخش.   معاشرت با جنس مخالف بود     رفتار  و   ازدواج قصد  خصوص  در  الؤس
 پيشرفته  و  دوستي  ارتباطات  همسر،  با  آشنايي  نوع  و  همسرو    ازدواج  خصوص  در  الؤس  33  يحاو

 استاندارد  پرسشنامه  از  منتخب  الؤس  16  كه شامل  ازدواج  در  مندي رضايت  سر و قبل از ازدواج با هم    
 .بود �انريچ زناشويي رضايت

 بودن  نام بي  از  اطمينان  با  و  پرسشگر  به  اعتماد  ضمن  گوپاسخ  فرد  تا  شد  تالش  تحقيق  اين  در
 هر  در  گوپاسخ.  بدهد  صحيح  پاسخ  مربوطه  االتؤس  تمام  به  يشفاه  و  آگاهانه  تيرضا  و  پرسشنامه

 از  پرسشگر  االمكان حتي  ولي  ،ندهد  پاسخ  خاص  اليؤس  به  يا  و  شده  خارج  مطالعه  از  ستتوان مي  زماني
 ها پرسشنامه  كه  داد مي  اطمينان  او  به  و  بدهد  صحيح  هاي پاسخ  مرتبط  االتؤس  همه  به  خواستمي   او

 . ندشو مي منهدم ماه 6 از پس و بايگاني مطمئن محلي در كامپيوتر به ورود از پس
 ،يشناس تيجمع  نهيزم  در  نظرصاحب  چند  توسط  شده  تهيه  پرسشنامه:  پرسشنامه  اعتبار  و  روايي
طور كيفي  هب  پرسشنامه  محتواييصوري و     اعتبار  و  شده  مرور  يبهداشت  و  يشناسروان  ،يشناس جامعه
 آموزش  انرپرسشگ  از  استفاده  و  صحيح  بندي جمله  با    پرسشنامه  اعتبار.  گرفت  قرار  ارزيابي  مورد
 دو  ،مبهم  االتؤس.  ها را تكميل كردند    نفر از دانشجويان پرسشنامه    10چنين  هم.  يافت  افزايش  ديده
 از  قبل  كيفي  مطالعهبا استفاده از      چنينهم.  شده است اصالح    و  شناسايي  آنان  توسط  نامفهوم  يا  ،پهلو

 هاي و اصالح گويه    االتؤس  اعتبار  ءارتقا  بهبندي مناسب انتخاب شد كه        ها و جمله  ، گويه پيمايش
 .  كرد كمك پرسشنامه
  شاخص  يا  مقياس  از  مطالعه  اين  در  ،مختلف  هاي موقعيت  در  گوپاسخ  اتنظر  داشتن  براي
 نظر  تا  شده  هيارا  مختلف  هاي موقعيت  در  نگرشي  گويه  تعدادي  آن  براساس  كه  كرديم  استفاده
 استفاده از   .باشد  برخوردار  ترييشب  عتبارا  از   و شودمعرفي    بهتر  مقياس  در  هانآ  به  نسبت  پاسخگو
 بندي جمله  نحوه  علت  به  الؤس  يك  است  ممكن زيرا    ؛دشو موجب بهبود روايي نيز مي         ،مقياس
. رفت  خواهد  بين  از  خطا  اينگويه    چند  داشتن  با  ولي  ،نكند  دريافت  را  درست  پاسخ  نامناسب

با مالك    كرونباخ  آلفاي  ضريب  از  دهاستفا  با  نيزساخته شده     هاي مقياسهاي  گويه  دروني  همبستگي
و نتايج پايلوت     شد  لوتيپا  دانشجو  50  يرو  پرسشنامه  .گرفت  قرار  يدأيت  مورد،  8/0آلفاي باالي   

هاي گويه  .چنين سهولت آن مورد ارزشيابي قرار گرفت        تحليل شده و قدرت تشخيصي ابزار و هم          

�
 .../ از ازدواج بر سن ازدواج ومعاشرت با جنس مخالف قبلتأثير بررسي                                 /
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هايي گويه  و  شد  تحليل  ��هاي اصلي لفهؤ م  از نوع تحليل   �اكتشافي  عامليتحليل    از  استفاده  با  نگرشي

 . ندشد حذف ،ندداشت عامل يك در كمي كنندگي نيتبي قدرت كه
هل و تمايل به     أ در افراد مت    ازدواج  ندر اين بررسي عبارت است از س          وابسته  متغير  :هاتغيرم

 شرفته با همسر   تجربه رابطه دوستي و پي     :اصلي عبارتند از    مستقل  هايمتغيرازدواج در افراد مجرد و      
هل و تجربه معاشرت دوستي و        أ يا فردي غير از همسر كنوني قبل از ازدواج در افراد مت                 ،كنوني

چنين ساير متغيرهاي مستقل و مخدوش كننده شامل       پيشرفته با جنس مخالف در افراد مجرد و هم         
سيتي و  سن، وضعيت اقتصادي، تحصيالت، پايبندي به مذهب، مشخصات خانوادگي، نگرش هاي جن            

  .نگرش نسبت به تأثير معاشرت ها و ساير نگرش ها مي باشد
   
 ها  هاي تجزيه و تحليل داده روش

پس از توصيف   .  تگرف  قرار  بازبيني  مورد  SPSS-v16  افزارنرم  به  ورود  از  پس  پيمايش  هاي داده
 متغيره  دو  تحليل  و  تجزيه  اسكور   كاي  و  انسيوار  زيآنال ، t-testآماري  هاي تست  از  استفاده  بانتايج،  
 گانهچند  رگرسيون  ازكه كمي بود،    )  سن ازدواج (  وابسته  ريمتغ  نوعبا توجه به      سپس  و  شده  انجام
 ازدواج  سن  بر  مختلف  تجربيات قبل از ازدواج با كنترل اثر عوامل           كنندگي بيني پيش  ثيرأت  ،يخط

اج به تفكيك تجربه      درصد تجمعي سن ازدو      ،ءبقا  هاي مدل  از  استفاده  با  چنينهم.  شد  مشخص
  .شد تعيين زين با جنس مخالف ازدواج از قبلمعاشرت 
 
 نتايج

تعداد (پسر  %  30و    ) نفر 1602تعداد  (دختر  %  70دانشجويان شركت كننده در پيمايش، حدود       
 سال در   9/22 سال در زنان و       2/22ميانگين سني     (ندا سال بوده  5/22 با ميانگين سني      ) نفر 604
 .  آمده است1هل در جدول أمعيتي نمونه مورد بررسي به تفكيك وضعيت تمشخصات ج ).مردان
 زمان  در  ارتباطات  و  هلأت  وضعيت  بخش  به  كه  پيمايش  اين  در  كننده شركت  دانشجويان  بين  از
 نامزد  داراي%  4  حدود.  بودند  هلأمت  ) نفر 303(  %12  حدود  ،)نفر  1722  تعداد(  دادند  پاسخ  مطالعه
 كه اين گروه از تحليل كنار گذاشته          بودند    ازدواج  از  پس  و  عقد  دوران  در  جداشده%  4/0  و  بوده
 جنس  با  جدي  رابطهدانشجويان مجرد گزارش كردند كه در زمان مطالعه، داراي              %  8/11.  شدند
 از  بيش  و  بودند  ازدواج  قصد  بدون  مخالف  جنس  با  جدي  رابطهداراي  %  3/12  و  ازدواج  قصد  به  مخالف
 مطالعه  زمان  در  را  مخالف  جنس  با  دوستي  رابطه  گونههيچ  )%6/56(  مجرد  دانشجويان  از  نيمي

 .نكردند گزارش
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 كننده شناسي، اجتماعي و اقتصادي دانشجويان شركتهاي جمعيتمشخصه: 1جدول 

 در پيمايش به تفكيك جنس و وضعيت تأهل

 )1563= تعداد (هامجرد )304=تعداد (هاهلأمت

سطح 

 داريامعن

سطح  نز مرد كل

 داريامعن

 زن مرد كل

 مشخصه

001/0 < 0/27 
32/6SD= 

3/30 
11/6SD= 

0/26 
05/6SD= 

001/0 < 7/21 

03/3SD= 

6/22 

26/3SD= 

5/21 
90/2 SD= 

 )ميانگين (سن

NS*  
5/35 
5/64 

 
3/33 
7/66 

 
8/63 
2/36 

001/0 <  
9/45 
1/54 

 
6/37 
4/62 

 
6/59 
4/50 

 نوع دانشگاه

 آزاد

 دولتي

001/0 <  
6/63 
4/30 
9/5 

 
2/41 
6/42 
2/16 

 
6/70 
6/26 
8/2 

001/0 <  
9/82 
7/12 
4/4 

 
3/74 
5/21 
2/4 

 
8/86 
8/8 
4/4 

 مقطع تحصيلي

 كارشناسي

 كارشناسي ارشد

 دكتري

NS  
3/58 
7/41 

 
0/50 
0/50 

 
1/61 
9/38 

001/0 <  
6/63 
4/36 

 
0/48 
0/52 

 
5/70 
5/29 

 سكونت خانواده

 تهران

 شهرستان

001/0 <  
1/5 
8/32 
4/29 
8/32 

 
0/11 
6/46 
1/15 
4/27 

 
2/3 
2/28 
1/34 
5/34 

NS  
9/1 
5/14 
4/36 
2/47 

 
9/1 
9/15 
3/32 
9/49 

 
9/1 
8/13 
3/38 
0/46 

 تحصيالت پدر

 بي سواد

  راهنمايي-ابتدايي

  ديپلم-متوسطه 

 دانشگاهي

001/0 <  
4/8 
0/36 
0/35 
5/20 

 
6/17 
6/44 
6/21 
2/16 

 
4/5 
2/33 
5/39 
0/22 

NS  
7/3 
8/17 
1/48 
4/30 

 
6/4 
5/19 
1/44 
8/31 

 
3/3 
0/17 
9/49 
8/29 

 تحصيالت مادر

 بي سواد

  راهنمايي-ابتدايي

 متوسطه و ديپلم

 دانشگاهي

NS :عدم معناداري آماري 
 

 مخالف جنس با جدي  رابطهداري بيش از پسران،     اطور معن ه ب دختراننتايج پيمايش نشان داد كه      
كه حالي  در  ،)>001/0P،%  9/8  مقابل  در%  1/13( گزارش كرده اند    را در زمان مطالعه     ازدواج  قصد  با

/4( است دختران  از  بيشتر  داري امعن  طوره ب  در پسران،   مطالعه  زمان  در  ازدواج  قصد  بدون  جدي  رابطه
 از  ،اند نداشته  مطالعه  زمان  در  اي رابطه  هيچ  كه  پسراني  ،برعكس).  >001/0P،  %4/11  مقابل  در%  14

 در%  0/59  (تاس  بوده  بيشتر  ،اند نداشته  مطالعه  زمان  در  مخالف  جنس  با  يتباطار  هيچ  كه  دختراني
 ). >05/0P، %6/55 مقابل

 نپسرا  و  دختران  در  كه  است  %3/47   مجرد انشجوياند  در  مخالف  جنس  با  دوستي  رابطه  تجربه
 %35  حدود  ،اند كرده  تجربه  را  ازدواج  از  قبل  دوستي  رابطه  كه  كساني  بين  در  .اشتند  داري امعن  تفاوت
 تجربه  را  دوستي  رابطه  سه  از  بيش%  3/28  و  دوستي  رابطه  سه  تا  يك  بين%  5/36  و  رابطه  يك  فقط
 آماري  تفاوت  مخالف  جنس  با  دوستي  روابط  تجربيات  تعداد  نظر  از  پسران  و  دختران.  اند كرده
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 توجهي قابل  طوره ب  پسران  بين  در  دوستي  رابطه  سه  از  بيش  تجربه  كهطوريه  ب  ،داشتند  داري امعن
تجربه معاشرت  ).  >01/0P  ،%4/25  مقابل  در%  2/35(  بود  دختران  بين  در  فوق  تجربه  از  بيشتر

اگرچه تجربه معاشرت    .  داري بيشتر از زنان مجرد بود       اطور معن هپيشرفته در بين مردان مجرد ب       
دار اوق معن هل بود ولي از نظر آماري، تفاوت ف         أهل خيلي بيشتر از زنان مت      أپيشرفته در مردان مت    

 1/26 و   4/21هل زن و مرد به ترتيب عبارت بود از            أميانگين سن ازدواج در دانشجويان مت      .  نيست
 . سال

 رابطه  شروع  سن  ميانگيناند،  در بين افرادي كه تجربه رابطه دوستي با جنس مخالف داشته              
، ولي  است  دار امعن  آماري  نظر  ازاگرچه    كهبود    سال  3/18  پسران  در  و  7/17  دختران  در  دوستي

 از  زودتر  كمي  دختراندر بين افراد با چنين تجربياتي،        .  ها خيلي زياد و مهم نيست      تفاوت ميانگين 
ي كه  دختران%  40  كهطوريه  ب  ،كنند مي  آغاز  مخالف  جنس  با  را  خود  دوستي  رابطه  اولين  ،پسران

 تجربهرا    مخالف  سجن  با  خود  دوستي  رابطه  اولين  سالگي  16  سن  تا  چنين تجربياتي را دارند،    
 رابطه  اولين  سالگي  17  سن  تا%)  40  ( با چنين تجربيات   پسران  از  درصد  همين  كهحالي  در  ،كنند مي

  مجرد، پسر  و  دختر  دانشجويان  كل  در  چنينهم.  كنند مي  تجربه  را  مخالف  جنس  با  خود  دوستي
 كه  اند كرده  گزارش   را مخالف  جنس  با)  فيزيكي و جنسي  (  ازدواج  از  قبل  پيشرفته  رابطه%    16  حدود

 ).>001/0P،  %14در مقابل   %  21( داري بيشتر از دختران اين روابط را تجربه كرده اند          اپسران به طور معن  
 به  تمايل  نظر  اين  از  و%)  3/60  (اند داشته  ازدواج  به  تمايل  مجرد  دانشجويان  سوم  دو  از  كمتر  كمي
 )>P  001/0،%  3/54  مقابل  در%  1/63  (تاس  پسران  از  بيشتر  داري امعن  طوره ب  دختران  در  ازدواج

 ).2جدول (
 

 

  فراواني تجربيات قبل از ازدواج و تمايل به ازدواج در بين دانشجويان به تفكيك :2جدول 

 جنس و وضعيت تاهل

 )1563=تعداد ( هامجرد )304=تعداد (هاهلأمت

سطح 

 داريامعن

 سطح زن مرد كل

 داريامعن

 زن مرد كل

تجربه معاشرت با جنس 

 مخالف قبل از ازدواج

NS 7/47 6/44 7/48 NS 3/47 3/45 2/48  معاشرت دوستي(%) 

NS 7/13 3/20 6/11 01/0P< 4/16 4/21 2/14  معاشرت پيشرفته(%) 

 01/0P< 8/60 5/54 5/63  تمايل به ازدواج(%) 

001/0< 5/22 
)73/3SD=( 

1/26 
)73/3SD=( 

4/21 

)90/2SD=( 
 )ميانگين(سن ازدواج  

NS :عدم معناداري آماري 
 

رابطه بين تجربه معاشرت قبل از ازدواج با جنس مخالف و سن ازدواج به تفكيك در زنان و                        
 . دشهل بررسي أمردان مت
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 هل براساس تجربيات قبل از ازدواجأ ميانگين سن ازدواج در دانشجويان مت:3جدول 

 با جنس مخالف به تفكيك جنس

سطح 

 داريامعن

انحراف 

 معيار

انگين سن مي

 ازدواج

 جنس تجربيات قبل از ازدواج تعداد

NS  
60/3 
82/3 

 
8/22 
4/22 

 
117 

140 

 معاشرت دوستي با جنس مخالف

 بلي

 خير

 
01/0< 

 
33/4 
40/3 

 
3/24 
2/22 

 
29 
197 

 معاشرت پيشرفته با جنس مخالف

 بلي

 خير

 زن

NS  
04/4 
52/3 

 
7/25 
3/26 

 

27 
37 

 معاشرت دوستي با جنس مخالف

 يبل
 خير

NS  
45/5 
82/2 

 
2/27 
3/25 

 
10 
46 

 معاشرت پيشرفته با جنس مخالف

 بلي

 خير

 مرد

NS :عدم معناداري آماري 
 

دار ا با افزايش سن ازدواج رابطه معن       ،دهد كه در بين زنان، معاشرت دوستي        نشان مي  3جدول  
كه در مردان،   حالي  در.   دارد داراكه معاشرت پيشرفته با افزايش سن ازدواج رابطه معن         حالي  ندارد، در 

نه رابطه دوستي و نه رابطه پيشرفته با جنس مخالف قبل از ازدواج با افزايش سن ازدواج رابطه                         
كه سن ازدواج در مرداني كه معاشرت پيشرفته قبل از ازدواج            رغم اين البته علي .  داري نشان نداد  امعن

اي را نداشتند، ولي     از مرداني بود كه چنين رابطه      طور قابل توجهي باالتر   هاند، ب با جنس مخالف داشته   
 سال  2/27(علت حجم نمونه كم مردان در گروه فوق باشد           هتواند ب دار نبود كه مي   ااز نظر آماري معن   

دختراني كه معاشرت پيشرفته با جنس مخالف را گزارش كردند، در             ).  =P  120/0،  3/25در مقابل   
 ).1نمودار ( كنندخير تجربه ميأاند، ازدواج را با كمي تاتي نداشتهمقايسه با  دختراني كه چنين تجربي

 
 از قبل پيشرفته معاشرت تجربه حسب بر مختلف سنين در ازدواج تجمعي  درصد:1نمودار 

 تهران هايدانشگاه دختر دانشجويان بين در مخالف جنس با ازدواج
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 جنس با پيشرفته معاشرت جربهت حسب بر مختلف سنين در ازدواج تجمعي درصد: 2نمودار 

 تهران هايدانشگاه پسر دانشجويان بين در ازدواج از قبل مخالف

  
رسد اثر تاخيري تجربه معاشرت پيشرفته قبل از ازدواج بر           ، به نظر مي   2و    1اساس نمودارهاي   بر

شرفته تا  پسران با تجربه معاشرت پي    %  60فقط  .  سن ازدواج در پسران نيز همانند دختران وجود دارد         
كه اين درصد در پسراني كه تجربه فوق را نداشتند حدود             كنند در حالي   سالگي ازدواج مي   25سن  
البته بايستي در نظر داشت كه حجم نمونه پسران كمتر از دختران بوده و نمودار بايد با                   .  است%  75

اشرت قبل از ازدواج    دهند افرادي كه تجربه مع     نشان مي  4 و   3نمودارهاي  .  شوداحتياط بيشتر تفسير    
-اند، كمي زودتر ازدواج مي     اند، در مقايسه با افرادي كه تجربه دوستي قبل از ازدواج داشته              نداشته

هاي تجمعي ازدواج در سنين مختلف در افراد با تجربه دوستي و             ولي تفاوت زيادي بين ميزان    .  كنند
تفاوت بين سن ازدواج افرادي ديده      برعكس بيشترين     .شودافراد بدون هيچ تجربه معاشرت ديده نمي      

شود كه تجربه معاشرت دوستي و پيشرفته قبل از ازدواج داشته و سن ازدواج افرادي كه هيچ                      مي
 . اند يا فقط تجربه دوستي داشته،اي نداشتهتجربه
 

 ازدواج از قبل تجربيات برحسب مختلف سنين در ازدواج تجمعي  درصد:3نمودار 

 تهران هايدانشگاه دختر دانشجويان بين در مخالف جنس با
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  ازدواج از قبل تجربيات برحسب مختلف سنين در ازدواج تجمعي  درصد:4نمودار 

 تهران هايدانشگاه  پسر دانشجويان بين در مخالف جنس با

 
 

 كه ممكن است تفاوت ميانگين سن ازدواج در بين كساني كه تجربه معاشرت پيشرفته               ييجااز آن 
علت تفاوت اين افراد از     اند، به ازدواج دارند، در مقايسه با كساني كه اين نوع تجربيات را نداشته           قبل از   

ها علت تجربه معاشرت آن    به صرفاً نه    و نظر ساير عوامل فردي، اجتماعي، اقتصادي و خانوادگي باشد         
ر در تحليل    ثؤبا جنس مخالف، لذا در تحليل تأثير معاشرت بر سن ازدواج، اثر ساير عوامل م                       

 . چندمتغيره كنترل گرديد
 

 

 مدل رگرسيون خطي نقش تعيين كنندگي تجربه معاشرت دوستي و پيشرفته با : 4جدول 

 )207=تعداد  (هاجنس مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج  در بين متأهل
 *1 خطي رگرسيون مدل  **2 خطي رگرسيون مدل

P-value T ضريب  b  P-value T يبضر  b  

 متغير

001/0< 36/10  
00/1 
80/4 

001/0<  
40/8 

 
00/1 
11/4 

 جنس

 زن
 مرد

 )ميليون ريال (ماهانه هزينه 46/0 50/1 >05/0 59/0 00/2 046/0

 خانواده فرهنگ و سبك 12/0 95/0 343/0 17/0 44/1 151/00

 )722/0 كرونباخ آلفاي ،15 تا 3 طيف( 

   012/0 52/2  
00/1 
70/1 

  پيشرفته قبل از ازدواجمعاشرت تجربه

 خير

 بلي

594/0 534/0  
00/1 
23/0 

 ازدواج از قبل معاشرت دوستي تجربه   

 خير

 بلي

 ثابت 15/15 35/10 >001/0 75/13 97/10 >001/0

  , R Square= 0.301  ,  Adjusted R Square=  0.288 , 
** N=207,     R Square=0.571,   Adjusted R Square=0.366  , 
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اي بوده كه طيف از يك تا سه        هزينه ماهانه متغير رتبه    الزم به ذكر است كه       4در توضـيح جدول     
، در ) ميليون ريال6باالي . 3ال و ـ ميليون ري6 تا 4بين  . 2 ميليون ريال،    4زير  . 1(گيـرد   را در برمـي   

ـ      ازدواج به نقش وضعيت اقتصادي بر سن . صورت متغير كمي در نظر گرفته شده است   هايـن تحلـيل ب
با افزايش يك واحد به متغير فوق، ميزان افزايش در          . وسـيله متغيـر هـزينه ماهانـه كنترل شده است          

ميزان سنتي يا مدرن بودن، مذهبي با غيرمذهبي بودن و نگرش نسبت به        . دشوسن ازدواج برآورد مي   
سنجيده شده كه نمره معاشـرت هاي قبل از ازدواج در قالب يك متغير يا مقياس به نام سبك خانواده       

نمـره باالتـر نمايانگـر خانواده غيرمذهبي و مدرن و برعكس نمره پاين    .  متغيـر اسـت   15 تـا    3آن  از    
براساس مدل هاي باال حدود يك     . معرف خانواده مذهبي، سنتي و مخالف معاشرت قبل از ازدواج است          

 .توان پيش بيني كردسوم از تغييرات سن ازدواج را مي
و )  1مدل  (ب با استفاده از مدل رگرسيون خطي نقش تجربه معاشرت پيشرفته                 به اين ترتي  

 قبل از ازدواج پس از كنترل اثر متغيرهاي مؤثر بر سن ازدواج مانند جنس             )  2مدل  (معاشرت دوستي   

 از  پس  ،1  مدلدر    باال،  جدول  با  طابقم).  4جدول  (د  ش وضعيت اقتصادي و فرهنگي خانواده بررسي        و
، تجربه معاشرت    خانواده  اقتصادي  وضعيت  و  جنس  خانواده،  سبك  يا  خانواده  نگفره  اثر  كنترل

 1/4پسر بودن   .  باقي ماند   ازدواج  سن  كننده تعييندار و   اعنوان متغير معن  هپيشرفته با جنس مخالف ب    
چنين با ارتقاء وضعيت اقتصادي نيز سن       هم.  سال نسبت به دختر بودن به سن ازدواج افراد مي افزايد          

 وضعيتپس از كنترل اثر جنس،         ،2  مدل  در   اما برعكس  ؛ داري افزايش مي يابد  اواج به طور معن  ازد
دار در مدل باقي    اعنوان متغير معن  ه نوع خانواده، داشتن تجربه دوستي با جنس مخالف ب          و  اقتصادي

ثر هل پس از كنترل ا     أتوان نتيجه گرفت كه در بين دانشجويان مت         بر اساس جدول فوق مي     .  نماند
اجتماعي و جنس، افرادي كه معاشرت پيشرفته قبل از ازدواج داشته اند،            ـ   برخي فاكتورهاي اقتصادي  

 سال باالتر از افرادي است كه چنين معاشرت هايي را تجربه            7/1ها به طور متوسط    سن ازدواج در آن   
 و معاشرت     نتايج اين مطالعه نشان داد كه داشتن تجربه معاشرت دوستي                ،چنينهم  .اندنكرده

پيشرفته با جنس مخالف قبل از ازدواج در بين دختران مجرد در مقايسه با افرادي كه چنين                          
كه تمايل به ازدواج در     طوريه  ب.  اند با تمايل بيشتر به ازدواج همراه بود       هايي را تجربه نكرده   معاشرت

ا دختراني كه چنين    دختران مجردي كه رابطه دوستي با جنس مخالف را گزارش كردند در مقايسه ب              
چنين هم).  >01/0P،  %6/59در مقابل   %  5/67(  داري بيشتر بوده   اطور معن هاي را نداشتند ب    رابطه

طور هبوده كه ب  %  7/70،  اندتمايل به ازدواج در دختراني كه معاشرت پيشرفته قبل از ازدواج داشته              
 يافته جالب اين است كه      .)=05/0P%)(63(داري بيشتر از دختران بدون تجربه فوق بوده است           امعن

داري را با تمايل به ازدواج نشان نداد، ولي معاشرت          ادر بين پسران، معاشرت دوستي هيچ ارتباط معن       
كه پسراني كه معاشرت پيشرفته قبل از          طوريهدار معكوسي را نشان داد، ب       اپيشرفته ارتباط معن   

 پسراني كه   برخالف به ازدواج تمايل داشتند،       داري كمتر اطور معن هازدواج را گزارش كرده بودند، ب      
 .)>05/0P، % 4/57در مقابل % 6/54(چنين تجربياتي را گزارش نكردند 
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  مقايسه تمايل به ازدواج در بين دانشجويان مجرد به تفكيك جنس:5جدول 

 و تجربه معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج

تمايل به  دارياسطح معن

 (%)ازدواج 

 جنس ربيات قبل از ازدواجتج تعداد

01/0<  
5/67 
6/59 

 
337 

313 

 معاشرت دوستي با جنس مخالف

 بلي

 خير

05/0  
7/70 
9/62 

 
133 

793 

 معاشرت پيشرفته با جنس مخالف
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 با  1389-390هاي پيمايش از يك مطالعه تركيبي كه در تابستان سال             اين مقاله براساس داده   
هاي دوستي و پيشرفته با جنس مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج                  هدف تعيين تأثير معاشرت    

بخش .  ه است شدم شده، تهيه    هل و بر تمايل به ازدواج در بين دانشجويان مجرد انجا           أدانشجويان مت 
هل و مجرد انجام شده     أهاي تهران اعم از مت     روي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه       بر ي يا پيمايش  كم

 .   است

. ها و تأثير آن در دو جنس است       هاي جنسيتي در معاشرت   يكي از نتايج مهم اين مطالعه، تفاوت      
يات دوستي و پيشرفته با جنس مخالف در بين          كه در اين مطالعه نشان داده شد تعدد تجرب         طوريهب

ارتباطات پيشرفته با جنس مخالف را گزارش         پسران بيشتر از دختران بوده و پسران بيش از دختران،         
چنين در دختران هم     هم.  است تمايل به ازدواج در دختران بيشتر از پسران               ،برعكس.  اندكرده

كه در پسران   ر به ازدواج همراه بوده، در حالي        هاي دوستي و هم پيشرفته با تمايل بيشت         معاشرت
هاي جنسيتي در رفتارهاي فوق      اين تفاوت .  استمعاشرت پيشرفته با تمايل كمتر به ازدواج همراه           

گانه جنسيتي و تفاوت هنجارهاي جنسيتي در رفتارهاي جنسي            تواند منتج از استاندارهاي دو     مي
 و كاربردهاي مهمي در تحليل       استتي جامعه ايران    باشد كه برگرفته از ساختارهاي فرهنگي و سن        

ها با  اين يافته .  هاي ازدواج در دو جنس خواهد داشت      ها بر سن ازدواج و ساير جنبه      تأثير اين معاشرت  
 انجام  1384-5هاي  هاي تهران در سال   نتايج مطالعه ديگري كه بر روي دانشجويان دختر دانشگاه          

 ). 2011فراهاني، آبادي خلج؛2006 محمدي، ؛2008 فراهاني،آباديخلج(شده بود، سازگار است 

 .../معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج وتأثير بررسي                                 /��
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چنين تجربه ارتباطات دوستي با جنس مخالف قبل از ازدواج در بين دختران با افزايش سن                  هم
توان دو كاركرد   در واقع مي  .   دار نبود اازدواج دختران ارتباط دارد، ولي در مورد پسران اين رابطه معن           

ها در  اين نوع معاشرت  .  ها براي دو جنس در جامعه ايران توضيح داد         اشرتمتفاوت براي اين نوع مع    
كه در پسران،   گزيني داشته در حالي   دختران بيشتر با قصد ازدواج بوده و كاركرد جستجو براي شريك          

ها كمتر با نيت ازدواج بوده و        داليل فرهنگي و اهميت عفت و پاكدامني همسر، اين نوع معاشرت            هب
از ديدگاه اجتماعي، تأخير در ازدواج پسران مي تواند بر          .  گزيني موقتي براي ازدواج دارد     كاركرد جاي 

در بين پسران،   .  دشوتقاضاي ازدواج تأثير گذارد و به طور ثانويه موجب تأخير در ازدواج دختران نيز                
چه در تئوري    معاشرت هاي فوق ممكن است در رقابت موقتي با ازدواج عمل كنند، شبيه آن                    

 يارضا(دارا بودن برخي كاركردهاي مثبت ازدواج          .  1:  به دو دليل   .   بيان شده است    11ايگزينيج
قدرت .  2  ،)بار مسئوليت و تعهد ازدواج    (و فقدان برخي چالش هاي ازدواج      )  نيازهاي غريزي و عاطفي   

 . اعمال تنوع و گسست روابط بدون چالش هاي طالق و جدايي
با جنس مخالف قبل از ازدواج      )  جنسي(رونده  رت نزديك و پيش    براساس نتايج اين مطالعه، معاش    

 ياثرگذار  در  كه  يطيشرا  از  يكدر واقع ي  .  با تأخير در ازدواج و افزايش سن ازدواج رابطه مهمي دارد           
معاشرت پيشرفته كه يا    .  ستروندگي معاشرت ها ميزان پيش   ،است  مهم  ازدواج  سن  بر  ارتباطات  نيا

شود، بيشتر با   گويي نيازهاي عاطفي و جنسي افراد مي         يا موجب پاسخ    ،كمتر با قصد ازدواج است     
 2002اي كه توسط گاقان در سال        نتايج مطالعه حاضر با مطالعه     .  استافزايش سن ازدواج مرتبط      
 نشان داد كه عالوه بر عواملي         ،در تحليل تاريخچه وقايع    )  2002(گاقان  .  انجام شد همخواني دارد    
 ، فردي، اشتغال و تحصيالت، تجربيات معاشرت هاي فرد قبل از ازدواج با            ادگيمانند مشخصه هاي خانو  

هرچه زنان بيشتر درگير روابط عاطفي قبل از        .  نقش مهمي در زمان ازدواج افراد دارد        جنس مخالف، 
. كنند سالگي ازدواج    30 الي   27ازدواج و حتي تماس جنسي باشند، كمتر احتمال دارد تا سنين               

 . و پويايي تاريخچه معاشرت ها در تأثير فوق مستقل عمل مي كنند��سانيكسب سرمايه ان

خيري اين نوع روابط بر ازدواج در بخش كيفي اين مطالعه ارائه شده كه در اين                  أ ت هايداليل اثر 
ه ب  همسر  انتخاب  در  يريگ سخت  و  وسواس  هاي منفي، ي مانند توسعه نگرش   ليدال.  گنجدمقاله نمي 

 جنس  به  ينيبدب  حس  جاديا  و  ينيگز همسر  يارهايمع  در  توقع  رفتن  باال  و  اتيتجرب  تنوع  علت
متعدد قبل از ازدواج، اغلب همراه       ارتباطاتچنين  هم.  ي به جنس مخالف   اعتمادي بگسترش    و  مخالف

موجب توسعه ديدگاه   اين مسئله     و   است مرتبط دانسته شده    اتياخالق  به  كم  يبنديپا  و  عهداتبا ت 
جوانان تأثير منفي     ازدواج تمايل به    روي  يحت  كهيطوره  ب  ي گردد،مخالف  جنس م   به  نسبتمنفي  
  .)1389بادي فراهاني، آخلج( گذاردمي

هاي دوستي و پيشرفته با جنس مخالف و سن ازدواج را               اي رابطه بين معاشرت    كمتر مطالعه 
 خانگي يا هم  
�ياكثر مطالعات انجام شده در ساير جوامع، به بررسي نقش همباش          .  بررسي كرده است  
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ه ب.  اند يا كيفيت ازدواج پرداخته     ، زمان ازدواج  روي)  زندگي با جنس مخالف بدون ازدواج رسمي        (
 بررسي ميالدي   1996اي در سال    مطالعهعنوان نمونه، نقش مهم قصد ازدواج در رابطه همباشي در            

 ناچيزي  تفاوت  اند،تهداش  ازدواجقصد    كه  هاييهمباش  روابط  كيفيت  كه  داد  نشانمطالعه فوق   .  شد
روش   يكو قصد ازدواج    )  1996،  ��بران و بوث  (  است  داشته  مطالعه  همين  در  متأهل  افراد  روابط  با

 هاهمباش  غالب  اگرچه  ).2000،  ��كاسپر و ساير   (است    همباش  افراد  بين بخشيدن    تمايز  رايب

         آغاز  ازدواج  قصد  با  را  اشيهمب  رابطه  ها زوجاغلب    اما  ،كنند مي  ازدواج  خود  جنسي  شريك  با  درنهايت
 ،كنندمي  آغاز  ازدواج  قصد  با  را  همباشي  كه  هايي زوجدر واقع،   .  )2005،  �منينگ و اسموك  (  كنندنمي

 آن  ،شوند مي  همباش  ازدواجقصد    بدون  كه  هايي زوج  اما  بينند، مي  ازدواج  فرايند  از  بخشي  را  دوره  اين
 در  .كنندمي  برخورد  طالق  موضوع  با  سادگي  بهحتي     و رندگي مي  نظر  در  مجردي  مراحل  از  بخشي  را

علت عدم پذيرش    ه  اي مشابه با همباشي وجود دارد ولي ب           هاي پيشرفته برخي جوامع، معاشرت   
 مانند  ؛يكديگر شريك هستند  با   بلكه در بيشتر اوقات      ،خانه نبوده  افراد هم  فرهنگي و خانوادگي، لزوماً   

اگر در نظر بگيريم    .  شود دوست دختر و دوست پسر در ايران ديده مي         عنوان رابطه جدي  هچه كه ب  آن
 يا پيشرفته با جنس مخالف قبل از ازدواج در اين جوامع، ماهيتي                ،هاي دوستي كه برخي معاشرت  

توان ادعا كرد نتايج مطالعات مربوط به همباشي تا حدودي قابل             مشابه با همباشي داشته باشد، مي      
لذا  قصد ازدواج    .  هايي با جنس مخالف قبل از ازدواج باشد         به چنين معاشرت   تعميم به نتايج مربوط   

عنوان يكي از مراحل فرآيند همسريابي       هشود كه اين روابط، حتي ب      ها، موجب مي  در اين معاشرت  
طوركه در اين مطالعه نشان داده شد، تجربه           همان.  نشودخير در ازدواج     أتلقي شود و منجر به ت       

هاي پيشرفته  كه تجربه معاشرت  حالي  در  تي با افزايش سن ازدواج رابطه نداشته،       هاي دوس معاشرت
بيشتر با افزايش   )  كه با توجه به ساختار فرهنگي جامعه ايران، به نظر كمتر با قصد ازدواج بوده است               (

 .   سن ازدواج ارتباط دارد

مخالف در دوره نوجواني    يك از مطالعات طولي انجام شده روي معاشرت با جنس            در هيچ  ،در كل 
 و  17كارني(  هاي فوق بر نتايج ازدواج در بزرگسالي بررسي نشده است               و جواني، تأثير معاشرت     

 كان و   ؛2003،  20 گيردانو ؛2003،  19 فورمن شافر  ؛2006،  18 كولينز و ون دولمن     ؛2007همكاران،  
دوره نوجواني پرداخته     هاي قبل از ازدواج در      اغلب به پيامدهاي فوري معاشرت       ).2006،  21رزركي

ممكن )  1999 و همكاران،    ��مونرو(علت شكست در روابط قبل از ازدواج        هشده، مانند افسردگي كه ب    

گوتليب (  است باعث شتاب در ازدواج گردد و ريسك باالتر طالق را در اوايل بزرگسالي به همراه آورد                 
 فرآيند ارتباطات   و  كيفيت ارتباطات ها،   سن شروع معاشرت   ،در واقع ).  1998،  
�لوين سون و سي لي    

 ) . 2006كولينز و ون دولمن، ( در تحقيقات موجود كمتر مورد توجه قرار گرفته است

�
 .../ومعاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج تأثير بررسي                                 /
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دانشجوياني كه در زمان مطالعه، معاشرت با جنس مخالف را           %  24مطالعه حاضر نشان داد كه از       
بيني كرد كه شيوع     ن پيش توالذا مي .  است  بوده%)  3/12(  ازدواج  قصد  بدون  گزارش كردند، نيمي  

ه خير در ازدواج را براي جوانان ب        أتواند ت هاي بدون قصد ازدواج، تا حد زيادي مي          بيشتر معاشرت 
نشان داد كه هرچه زنان بيشتر در ارتباطات قبل از ازدواج با                )  2002(گاقان  .  همراه داشته باشد  

نتظار، هرچه اطالعات فرد راجع به       لذا برخالف ا  .  جنس مخالف باشند كمتر تمايل به ازدواج دارند         
بلكه هرچه اين    .   لزوماً به تصميم قطعي تر براي ازدواج نمي انجامد            ،جنس مخالف بيشتر باشد     

خصوص زناني كه تمايل به      هب.  معاشرت ها بيشتر باشد احتمال تأخير در ازدواج بيشتر خواهد بود            
 در.  ايگزيني براي ازدواج استفاده مي كنند     عنوان ج هتوسعه سرمايه انساني خود دارند از اين روابط ب          

هاي فوق و تمايل به      كه نتايج مطالعه حاضر در تهران، در خصوص رابطه بين تجربه معاشرت              حالي
در مطالعه حاضر نشان داده شد، رابطه دوستي در بين دختران با تمايل بيشتر              .   برعكس است  ،ازدواج

د كه دختران بيشتر با نيت و قصد        شوطور تفسير     اند اين توبه ازدواج همراه بوده است كه اين امر مي        
عنوان جايگزيني براي   هازدواج وارد معاشرت هاي دوستي قبل از ازدواج مي شوند و كمتر اين روابط را ب             

علت اهميت ارزشي ازدواج و عدم پذيرش فرهنگي ساير            هتواند ب اين امر مي  .  ازدواج در نظر دارند    
خصوص براي دختران   هد دوستي قبل از ازدواج و همباشي در جامعه ايران، ب          هاي ازدواج مانن  جايگزين

ال ديگر اين   ؤجا كه مطالعه حاضر در بين افراد با تحصيالت دانشگاهي انجام شده است، س             از آن .  باشد
دانشگاهي با جوانان دانشگاهي متفاوت است يا خير و            در بين جوانان غير     هاآيا اين تأثير  "است كه   
 .  كه جاي تحقيق و بررسي بيشتر دارد"چگونه؟

تأخير در ازدواج به نوبه خود نيز مي تواند عاملي براي شروع ارتباطات با جنس مخالف قبل از                      
 علي  رابطه  توان نمي  فوق  نتايج  از  است  مقطعي  مطالعه  يكبررسي    اين  كهاين  علته  بازدواج باشد و    

افرادي كه با همسر كنوني خود در قبل از             حتيه  براساس نتايج اين مطالع   .  كرد  استنتاج  معلولي  و
داري در مقايسه با افرادي كه چنين ارتباطي را نداشته            اطور معن هب  اند، داشته پيشرفته  رابطهازدواج  

 امكانات  آمدن  فراهم  تا  غريزي  نيازهاي  رفع  علته  ب  تواند مي  امر  اين  كهاند  اند ديرتر ازدواج كرده    
 همسر  غير  با  پيشرفته  رابطه  كه  كساني  بين  در  ازدواج  سن  ميانگين  حتي.  باشد  ازدواج  اقتصادي
 . است باالتر ،اند داشته

 در  .است  گذاشته  اثر  جازدوا  اولين  سن  برگزيني  جديد شريك   روندهاياند كه   مطالعات نشان داده  
 حتت  تغيير  اين  و  است  كرده  تغيير  ازدواج  سن  به  مربوط  فرهنگي  ادراكاتبسياري از جوامع مدرن،     

 از  پيش  جنسي  روابط  تجربه  براي  بيشتر  آزادي  و  زنان  براي  تحصيل  ارتقاء  هايفرصت  افزايش  ثيرأت
 براي  هاازدواج  شماركه  طوريهب.  بوده است )  شودمي  مالحظه  همباشي  در  چهآن  نظير  (ازدواج

ع در جوام ).  1991،  24كوني و اوهلنبرگ    (ه است يافت  كاهش  شدتهب  اخير  دهه  سه  طي  نوجوانان
 ،دهندمي  شكل  را  همباشي  مدتبلند  روابط  كه  هاييزوج  از  افزايشي  به  رو  شمار  توسعه يافته غربي،  
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 ،افراد  اين  براي.  دانندمي   مطلوبشان روابط  براي  مضر  و  كنندهمحدود  يعامل  عنوانبه  را  ازدواج
كشورهاي خصوص در   هب  ديگر  ايعده  براي  اما.  است  ازدواج  براي  آگاهانه  جايگزين  يك  همباشي
 چند  يا  يك  با  است  ممكن  اگرچه  افراد  اين.  ستدارا  را  خود  نمادين  معناي  هنوز  ازدواجآسيايي،  
 با  كه  شمارندمي  مدتي  بلند  تعهد  عنوانبه  را  ازدواج  اما  ،باشند  داشته  همباشي  رابطه  جنسي  شريك
 معناي  در  ويژههب  ـ  ازدواج  براي  جايگزيني  نه  همباشي  موارد  اين  در.  دهندمي  تن  آن  به  عموم  اطالع

  . است ازدواج سوي به ايمرحله گام يك بيشتر بلكهـ  آن ايدئولوژيك
ست كه افراد در تمايل به داشتن معاشرت قبل از ازدواج با جنس مخالف و                 ا نكته مهم ديگر اين   

ن ازدواج  ها بر ازدواج و س      اين امر بر تمايل آن      وتمايل به ازدواج و تشكيل خانواده با هم متفاوتند            
 در تحليل هاي بعدي و مطالعات آينده        اتاين تأثير .  ها تأثيرگذار است و بايد در نظر گرفته شود          آن
 را تجربه    اين امر چنين دختران و پسراني كه تمايل به ازدواج نداشته و                 هم.   كنترل شوند   دباي

 . نكرده اند، در اين تحليل در نظر گرفته نشده اند
شناسان و  شناسان، جمعيت  كه بسياري از جامعه      است اهميت    ئزانتايج فوق از اين جهت ح        

 يا اغلب ناديده    ، اين نوع ارتباطات را در افزايش سن ازدواج در نظر نگرفته           گسترشبرنامه ريزان، نقش   
لذا در توضيح روندهاي كنوني سن ازدواج و تحوالت خانواده در ايران، در نظر گرفتن                     .  مي گيرند

 .  هاي جنسيتي مربوط به آن ضروري استگزيني جوانان و تفاوتسي و شريكتغييرات رفتارهاي جن
 

 تشكر و قدرداني

هاي جمعيتي آسيا   سسه مطالعات و پژوهش   ؤهاي يك طرح مشترك بين م     مقاله براساس داده  اين  
نويسندگان اين مقاله، از      .  است  1389-1390 و اقيانوسيه و وزارت ورزش و جوانان در سال              

سسه مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه در          ؤارت ورزش و جوانان و م      حمايت هاي وز 
 .انجام اين طرح، تشكر و قدرداني مي نمايند
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