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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :در کشور ما ،هميشه نگرشي مثبت نسبت به خانواده وجود داشته و خانواده به عنوان واحد بنيادی جامعه
تلقي شده است ،اما درجامعه امروزی ،خانواده دچار دگرگشت مفهومي شده است .در این راستا ،پژوهش حاضر درصدد
شناسایي عوامل نفوذ فرهنگي در تمایل افراد به نوع جدید زندگي زوجين (همخانگي) از دید نظریه های فرهنگي ميباشد.
روش پژوهش :جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش ،مردان و زنان تهراني هستند که همخانگي را تجربه کردهاند و جامعه
نامحدودی را در ميان مردان و زنان شهر تهران تشکيل ميدادند .روش تحقيق توصيفي – پيمایشي است .از آن جایي که
همخانگي در ایران جرم محسوب ميشود ،شناسایي همخانهها به سختي انجام شده است ،به همين دليل ،با استفاده از نمونهگيری
هدفمند ،با  22نفر از پاسخگویان (حجم نمونه =  22نفر) ،که تجربه همخانگي داشتهاند ،مصاحبه شد.
يافتهها :به منظور شناسایي عوامل موثر بر همخانگي ،ابتدا با  7نفر از پاسخگویان مصاحبه عميق به عمل آمد و پس از شناسایي
عوامل موثر ،یک پرسشنامه طراحي شد .این پرسشنامه که متشکل از تعدادی سئوال بسته بود ،و روایي و پایایي آن به دست آمده
بود ،در ميان مردان و زناني که همخانگي را تجربه کرده بودند ،توزیع شد .با استفاده از نرمافزار  ،SPSSدادههای پرسشنامه مورد
تجزیه و تحليل قرار گرفت .با توجه به نرمال بودن توزیع دادهها از آزمونهای پارامتری  tاستفاده شده است.
نتيجهگيری :با توجه به شناسایي عوامل نفوذ فرهنگي در ميان مردان و زناني که تمایل به همخانگي دارند تغييرات اقتصادی،
رسانههای جهاني ،تغييرات فرهنگي ،تغييرات اجتماعي به ترتيب اولویتبندی از طریق آزمون فریدمن به عنوان عوامل نفوذ
فرهنگي شناخته شد.
واژگان کليدی :نفوذ فرهنگي ،تغييرات اقتصادی ،تغييرات اجتماعي ،تغييرات فرهنگي ،رسانههای جهاني.

مقدمه

ميليونها انسان از کشوری به کشور دیگر نقل مکان

زندگي در جهان امروز مانند زندگي در اتاقهایي

ميکنند .دولتها کوچک شدهاند و بنابراین پدیدههای

با چندین در و پنجره باز است .مرزها کمرنگ شدهاند،

سياسي ،اقتصادی ،اجتماعي و ...نيز اشکال و ابزارهای

صداها و تصاویر نيز مرز نميشناسند و روزانه

تازهای پيدا کردهاند.

مهري افراشته و تكتم فرمانفرمایی

مطالعة تحوالت اجتماعي و فرهنگي ایران از

ميان آنها ارتقا داد؛ الگویي از رابطه است که روز به

تغييراتي آرام ولي گسترده در سالهای اخير خبر

روز بر طرفداران آن افزوده ميشود (بامپاس و لو

ميدهد .با گسترش امکانات جدید ارتباطي ،جامعة

 1)2111افزایش روابط پيش از ازدواج باعث کم شدن

ایران به تدریج با امواج فزایندهای از تغييرات؛ ارزشي و

انگيزهی ازدواج ميشود .یکي از دالیل کم شدن انگيزه

هنجاری مواجه شده است (رفيعپور 1981 ،؛ آزاد

ازدواج برای پسراني که روابط پيش از ازدواج دارند را

ارمکي و دیگران1981 ،؛ ساروخاني و صداقتيفر،

باید در ویژگيهای روانشناختي مردان پيگيری کرد.

 .)1988از سوی دیگر تغييرات ارزشي در سالهای

براساس مطالعه صورت گرفته در مرکز مطالعات

اخير نيز بر مناسبات اجتماعي در ایران تأثيرگذار بوده

جمعيتي آسيا و اقيانوسيه ،اکثریت قریب به اتفاق

است؛ تغييراتي که تبعات متعددی برای جامعه به همراه

پسران معتقدند که حاضر نيستند با دختری که قبالً با

داشته است .ورود و گسترش رسانههای ارتباط جهاني،

جنس مخالف رابطه دوستي داشته است ،ازدواج کنند

مانند ماهواره و اینترنت ،در ایران سبکهای زندگي

(شکارچي.)1932 ،

متفاوتي را آفریده و ارزشهای گوناگوني را شکل داده

رابرت فرانکن 2در کتاب انگيزش و هيجان خود ،از

است .در این ميان ،با بغرنج شدن مسائل اقتصادی،

تمایل مردان به رابطهی جنسي بدون تعهد اشاره ميکند

افزایش سن ازدواج ،و همچنين ورود ارزشهای

و البته پدیدهی ازدواج سفيد که امروز در جامعهی

جهاني از طریق ابزارهای جدید ارتباطي ،به تدریج،

ایران در حال شيوع است از مصادیق چنين تمایلي در

رفتارهای جدیدی نيز در ميان جوانان ایراني شکل

مردان است؛ چنان که غالب زنان سالم جامعه متمایل

گرفته که از مهمترین آنها ،گسترش روابط جنسي پيش

به ازدواجي رسمي و دایمي با همسران خود که آنها را

از ازدواج است (گرمارودی و دیگران1988 ،؛

عاشقانه دوست دارند ميباشند (کشاورز .)1931 ،به

خلجآبادی فراهاني و مهریار .)1983 ،افراد مختلف با

نظر باومن« 9ساکنان جامعه سيال مدرن ما فاقد هرگونه

فشارهای ناشي از «بلوغ جنسي» ،از یک سو و «افزایش

پيوند ناگسستنى و هميشگى هستند و بنابراین باید

سن ازدواج» ،از سوی دیگر ،و شکاف رو به گسترش

هرگونه پيوندى را با کوشش خود و به کمک مهارتها

ميان این دو به گونههای متفاوتي برخورد ميکنند.

و صرف وقت و نيروى خود بيافرینند ،همان پيوندهایى

برخي افراد برای پر کردن این خأل به روابط مقعطي و

که مىخواهند آنها را به صورت حلقه رابط خود با بقيه

عاشقانه روی ميآورند ،اما روابط عاشقانه در الگوهای

جهان بشرى به کار برند .آنها باید رها از هر قيد و

پيشرفته خود ،به روابط «همخانگي» منجر مي شود .این

بندى با یکدیگر ارتباط برقرار کنند ،با وجود این هيچ

الگوی جدید همه ویژگيهای الگوی رابطه دوستي

ضمانتى وجود ندارد که روابطى که قرار است شکاف

عاطفي را دارد ،با این تفاوت که این افراد با یکدیگر

حاصل از پيوندهاى غایب یا از کار افتاده را پر کند

زندگي «زیر یک سقف» و رابطه جنسي بدون ازدواج

دوام بياورد» (باومن .)3 ،1931

را نيز تجربه ميکنند و زندگي اقتصادی مشترکي دارند
(آزاد ارمکي و دیگران.)1931 ،

به تعبير باومن در دوران پست مدرن نوعي
«سياليت» در عشق پدیدار شده است .این سياليت کم

پيدایش الگوهایي از رابطه با جنس مخالف که آن

کم در فرهنگ ایران نيز نفوذ کرده و شکل ازدواج را

را از سطح مناسبات جنسي پيش از ازدواج نه تنها به

تغيير داده که تا حدودی متاثر از فرآیندهای وسيع

سطح عاطفي ،بلکه به زندگي مشترک بدون ازدواج

جهاني و بازنمایيهای رسانهای ازخانواده غربي است

911
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شناسایی عوامل نفوذ فرهنگی در تمایل افراد به نوع جدید زندگی زوجین (همخانگی)

(هوشنگي .)1932 ،ازدواج پيمان مقدسي است که در

نهايت بتوان از نتايج حاصل از اين پژوهش به

ميان تمام اقوام و ملل در تمامي زمانها و مکانها

شناسايي عوامل نفوذ فرهنگي در تمايل افراد به اين

وجود داشته است .ازدواج سرآغاز تشکيل خانواده

پديده دست يافت.

است و خانواده یکي از قدیميترین نهادهای اجتماعي
است که تاریخي به قدمت حيات انسان دارد (گيدنز
.)17 ،1978

مفهوم شناسي همخانگي
منظور از همخانگي ،زندگي مشترکِ دو شریک

با توجه به اهميت خاص خانواده در ميان تمام

جنسي همراه با رابطهای صميمي و عاطفي با یکدیگر

نهادهای اجتماعي ،این نهاد تحت تاثير تغييرات

بدون قيد و بندهای قانوني ناشي از ازدواج رسمي

ساختاری و فرهنگي و به طور کلي متاثر از جایگاه

است .در همخانگي ،پایبندی به شریک زندگي جنبه

جوامع در حال گذار از نظم سنتي به نظم مدرن دچار

عاطفي دارد و نه قانوني (گيدنز .)1981،732

تغييرات چشمگير شده است .در کشور ما نيز که،

همخانگي در سایر کشورها ممکن است شامل

هميشه نگرشي مثبت نسبت به خانواده وجود داشته

هنجارها و ارزشهای مختلف باشد .به عنوان مثال،

است و عنصر خانواده رکن اصلي جامعه محسوب

همخانگي در سوئد هنجار قبل از ازدواج است و اغلب

ميشده است ،اما متأسفانه در جامعه امروز خانواده

معادل ازدواج تلقي ميگردد .در ایاالت متحده ،برخيها

دچار دگرگشت مفهومي شده است .دگرگونيهای

همخانگي را گامي در جهت معاشقه ،شيوهای بين

خانواده ،به عنوان کوچکترین واحد بنيادی جامعه،

دوستیابي و ازدواج ،ميدانند .دیگران ،همخانگي را

مورد توجه اندیشمندان قرار دارد و تغييرات این نهاد
اجتماعي در دیگر بخشهای نظام اجتماعي تأثير
ميگذارد .بنابراین ،شبکه پيچيدهای از روابط اجتماعي،
بستر و زمينهی بروز مناسبات افراد و نقشهای آنان در
چارچوب خانواده است .بر همين اساس ،خانواده که
نهادی اجتماعي است ،تحت تأثير فرآیند جهاني شدن،
تحوالتي را تجربه کرده که آن را در تعارض با

شق دوم ازدواج ميدانند که نيازمند سطح پایيني از
مسئوليت یا قطعا ،رابطه است .شاید سطح پایين
مسئوليت که به همخانگي ميانجامد ،متفاوت از ازدواج
قانوني قلمداد گردد (برننوم.)11 ،2111 1
توافق اجتماعي در زمينه همخانگي ،تعریفي است
که افراد از آن دارند .ما باید همخانگي را با توجه به
چگونگي رفتار کردن هم خانهها و چگونگي تعریف

خانوادهی سنتي قرار داده است (عنایت.)1989 ،

آنها از توافق اجتماعي ،تعریف کنيم .زوجهایي که به

در پژوهش حاضر هدف شامل عوامل تأثيرگذار نفوذ

ندرت هم خانه بودهاند ،توافق اجتماعي را زندگي با

فرهنگي در تمايل افراد به همخانگي و اولويتبندي

یک شخص یا با «هم خانه»(شریک) [جنسي] شان،

عوامل نفوذ فرهنگي ،در تمايل افراد به همخانگي

ميدانند .این اصطالح ـ زندگي با یک شخص ـ بر یک

ميباشد .در اين راستا ،به وجهي منفي و مؤثر از

رابطه جنسي داللت ميکند .در غير این صورت ،دو نفر

تأثيرگذاري فرآيند جهانيشدن ،بر فرهنگ و زير

که با یکدیگر زندگي ميکنند ،هم خانه هستند .جهات

مجموعههاي آن ،براي درک وابستگي بين پديده

مشترک و رابطه جنسي مشترک حداقل مقتضيات این

جهاني شدن ،امپرياليسم فرهنگي ،نفوذ فرهنگي و در

توافق اجتماعي ـ بدون مراسم ،بدون مجوز رسمي،

نهايت ظهور پديده همخانگي تأکيد ميشود ،تا در

بدون برنامههای بلندمدت و بدون الزامات مشترک یا
توافقي دیگر هستند
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(وایت2

.)1333 ،

919

مهري افراشته و تكتم فرمانفرمایی

روابط عاشقانه در الگوهای پيشرفته ،خود ،به روابط

مشترک با یکدیگر روی آوردهاند .بيشتر آنان برای

«همخانگي» منجر ميشود .این الگوی جدید همه

رابطه خود مشروعيت قایل هستند و نسبت به دیدگاه

ویژگيهای الگوی رابطه دوستي عاطفي را دارد ،با این

منفي اجتماع نسبت به خودشان معترضاند .تعداد

تفاوت که این افراد با یکدیگر زندگي «زیر یک سقف»

بسيار کمي از آنان همخانگي را مقدمه ازدواج

و رابطه جنسي بدون ازدواج را نيز تجربه ميکنند و

ميدانستند و بيشتر آنها درباره پيامدهای رابطه خود به

زندگي اقتصادی مشترکي دارند (آزاد ارمکي و دیگران،

گونه جدی فکر نکرده بودند".

.)1931
در چند دهه اخير ،نهاد «خانواده» در جهان

نفوذ

فرهنگي8

تحوالت گستردهای داشته است؛ تحوالتي که ریشههای

از آنجا که فرهنگ یک مقوله اجتماعي است و

آن را باید در انقالب جنسي اواخر دهه  1311در

ریشه در بنيانهای اعتقادی و یا آداب و رسوم یک

کشورهای اروپایي و آمریکایي جست و جو کرد (کار،1

جامعه دارد معموالً با تقابل صریح نميتوان با آن مقابله

 .)2111این انقالب با اسطوره زدایي از رابطه جنسي،

کرد بلکه باید به صورت خاموش و به شيوه زیرپوستي

آن را به امری عادی و معمولي تبدیل کرد که به راحتي

آن را تغيير داد و از طریق نفوذ و استحاله آن را عوض

در «قبل از ازدواج» دست یافتني است .در اوایل انقالب

نمود .در این روش به خاطر تعصبات اجتماعي در

جنسي ،هر چند به تدریج سن ازدواج در اروپا و

خصوص یک موضوع دشمن به پوسته و ظاهر دست

آمریکا افزایش یافته بود ،با این حال ،بسياری از افراد

نميزند و سعي ميکند با نفوذ از درون ،ماهيت را تغيير

همچنان ازدواج ميکردند ،منتها با اندکي تأخير ،اما این

بدهد (شمساللهي.)1931 ،

همه راه نبود و انقالب جنسي ،با گسترش الگوهای

نفوذ فرهنگي یعني این که جامعهای بخواهد تفکر

همخانگي ،ضربههای سختتری را این بار نه صرفاً به

و اندیشه و آداب و رسوم جامعه خود را در جامعه

اسطوره روابط جنسي ،بلکه به خود ازدواج وارد کرد

دیگری پياده کند .در تعریف نفوذ فرهنگي باید گفت،

(بامپاس و لو ،2112 ،فرنچ 7و همکاران.)2111 ،

نفوذ فرهنگي یعني فرهنگ را از اصالت انداختن و هر

با توجه به آن که چند سالي از رواج این پدیده در

کس تالش کند عناصر دیگری را مقدم به فرهنگ کند،

ایران نميگذرد ،تاکنون به جز یک مورد مطالعهای در

فرهنگ را از اصالت انداخته و از این طریق است که

این زمينه انجام نگرفته است .آزاد ارمکي و همکاران

راههای ورود به آن جامعه باز ميشود (عبادتي.)1931 ،

در مطالعه کيفي خود به بررسي دالیل شيوع همخانگي

«نفوذ» در یک جامعه از ابعاد گوناگوني قابل بررسي

در ميان جوانان تهراني پرداختهاند و از دیدگاه جامعه

است« .فرهنگ» به علت تأثيرگذاری بسيار و

شناختي به تبيين این قضيه پرداختهاند .این پژوهش

دیرپایياش یکي از محورهای مهم و مورد توجه و

ویژگيهای افرادی که تمایل به روابط همخانگي به

معبر نفوذ در ارکان یک نظام سياسي به حساب ميآید؛

جای ازدواج را دارند ،چنين بر ميشمرد" :دو شریک

چرا که کاميابي دشمنان یک ملت در آن موجب بحران

اغلب افرادی شاغل و با تحصيالت دانشگاهي و

هویت و دهها مشکل فکری و فرهنگي و ...ميشود.

تفکراتي روشنفکرانهاند که معموالً به بهانه تجربه

عملکرد مردم و نظامهای سياسي عمدتاً برآمده از

زندگي مجردی و مستقل ،از خانه پدری بيرون آمدهاند

فرهنگ یک جامعه است ،هر چند ساختارها و قوانين

و بدون آن که والدین را از ماجرا باخبر کنند ،به زندگي

نيز در آن نقشآفرین است؛ رفتار مردمان یک جامعه
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نيز برآمده از تجویزها و بنيانهای فکری جامعه است.

است .ماهواره و اینترنت سبکهای زندگي جدیدی از

فرهنگ جامعه است که مشارکت یا چگونگي مشارکت

جوامع و فرهنگهای متعدد را پيش روی مخاطبان

مردم در صحنههای سياسي را مشخص و مرز دوستيها

خود قرار ميدهند و به طور غير مستقيم ارزشهای

و دشمنيها را که بيانگر هویت و شناسنامه یک ملت

پيشين آنها را به چالش ميکشند و در عين حال،

است تعيين ميکند (نوروزی.)1931 ،

گزینههای جدیدی را برای زندگي پيش روی آنها
ميگذارند .نتيجة این تحوالت تغيير تدریجي ارزشها
در جامعه بوده است که ،با گسترش آشکار و پنهان

تغييرات اقتصادي
تغيير ساختار اقتصادی کشور ،تبعات فرهنگي و

وسایل ارتباط جهاني و همچنين فرایند مدرنيزاسيون،

اجتماعي متعددی بر رفتارهای جوانان دارد .اکنون

تسریع شده است .این امر خود را در شکافهای بين

فاصله بين «بلوغ جنسي» و «بلوغ اقتصادی» در ایران به

نسلي به خوبي نشان ميدهد؛ چرخشي در نسل و

بيش از  11سال رسيده است؛ فاصلهای که روز به روز

روندی که نشانة تغيير در جامعهای است که هنجارها و

در حال افزایش است .بلوغ اقتصادی با اشتغال پایدار

ارزشهای سنتي آن ،کمتر در جوانان تأثيرگذار است.

حاصل ميشود و در این ميان ،اشتغال جوانان به یکي

تغييرات ارزشي با شکاف بين نسلها و پشت کردن

از مسائل کليدی در جامعه ایراني بدل شده است.

نسلهای جوانتر به ارزشهای سنتي در جامعه شروع

اشتغال مقدمه ازدواج است و مشکالت اقتصادی بر

ميشود و ممکن است به تغييرات اجتماعي گستردهتر

سن ازدواج در شهرهای بزرگ ميافزاید( .آزاد ارمکي

بينجامد .از طرفي ،افزایش تحصيالت در سالهای اخير

و دیگران .)1931 ،یکي از مهمترین عوامل زمينهساز

و ورود دختران به عرصههای اجتماعي (دانشگاه و

شکلگيری روابط همخانگي را باید در تغييرات ساختار

کار) ،به تدریج ،ارتباط دختر و پسر را ساده کرده است

اقتصادی ایران در سالهای اخير جستجو کرد.

و فنّاوریهای ارتباطي جدید ،مانند تلفن همراه و چت،

«بيکاری» و گسترش «ناامني شغلي» در جامعه ،با باال

این ارتباط را پنهان کرده است .امروزه ارتباط دختر و

بردن سن ازدواج ،به یکي از عوامل کليدی شيوع

پسر نه صرفاً با دیدارهای حضوری ،که با چت رومها

روابط جنسي پيش از ازدواج و پيدایش الگوهایي چون

و تلفنهای همراه تداوم ميیابند و مدیریت ميشوند.

همخانگي تبدیل شده است( .آزاد ارمکي و دیگران،

فراگير شدن این امکانات ارتباطي تأثيرات مهمي در

.)1931

الیههای پنهان شهری داشته است .فناوریهای نوین به
«غيبت بدنها» در محافل عمومي کمک کرده و ،در پي
آن «فرصت گمنامي» سوژهها را در جامعه افزایش داده

تغييرات اجتماعي
گسترش جهاني شدن و ورود وسایل ارتباط

است .مجازی شدن این ارتباط کنترل خانوادهها را هم

جهاني ،مانند ماهواره و اینترنت ،و همچنين فرایند

به چالش کشيده است .به ظاهر ،دربهای خانه بسته

حرکت از سنت به تجدد و قرار گرفتن در موقعيت

است و والدین ،سرمست از فراهم کردن امنيت برای

بينابيني ،ایران را به جامعة در حال گذار تبدیل کرده

اعضای خانه ،به خواب شبانه ميروند؛ غافل از آن که

است؛ جامعهای که به تدریج ،در فرایند توسعه و با

عضو خانواده در اتاق خود مشغول ارتباطهای پنهان

پيدایش تنظيمات گوناگون در پي آن ،با امواج

مجازی با شریکش است .ارتباطهایي که با ورود رایانه

گستردهای از تغييرات ارزشي و هنجاری مواجه شده

و اینترنت پرسرعت به خانهها به شکل تصویری هم
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بين نظامهای فرهنگي امری

صورت ميپذیرد؛ به ظاهر غریبهای در خانه نيست ،اما

برخورد

در اتاق خواب جوان خانواده ،غریبهها ميآیند و

اجتنابناپذیر است (یوسفيان .)1918 ،تغييرات فرهنگي

ميروند و والدین همچنان در خوابگران به سر

ميتوانند نتایج متعددی در پي داشته باشند .از یک

ميبرند (آزاد ارمکي و دیگران.)1931 ،

طرف ميتوانند به توسعه فرهنگي با حفظ وحدت و
یکپارچگي بينجامند و از طرف دیگر ،ميتوانند به
تعارض و به هم ریختگي فرهنگي منجر شوند

تغييرات فرهنگي
نظامهای فرهنگي نيز مانند پدیدههای دیگر تابع

(عسگری خانقاه و آزاد ارمکي .)1981 ،تغيير هر یک

نظامي علّي و دستخوش تغيير هستند .به عبارت دیگر،

از جنبههای فرهنگي موجب تغيير جنبههای دیگر

هر نظام فرهنگي دارای ماهيتي پویاست به این معني که

فرهنگي ميشود .همان طور که پرتاب سنگ بر سطح

از وضعي ساده آغاز ميکند و به تدریج پيچيده ميشود

آب راکد ،رکود آب را بر هم ميزند و امواج حاصل از

و راه تکامل ميسپرد .در این خصوص نظریات

آن ،تا جایي که نيروی اوليه برخورد سنگ با آب پایان

گوناگوني به وسيله محققان علوم اجتماعي ابراز شده

نيافته ،پيش ميرود؛ هر عامل تازه وارد فرهنگي نيز

است .برای مثال :اصحاب فلسفه تاریخ که ابنخلدون و

اثری موج مانند بر پدیده فرهنگ ميگذارد .البته با این

سوروکين11

تفاوت که هر نوآوری فقط تا جایي پيش ميرود و

نمایندگان برجسته آن هستند ،معتقدند که هر فرهنگي

گسترش ميیابد که تغييرات یا نوآوریهای دیگر ،چه

تحت شرایط خاصي پدید ميآید و به بار مينشيند و

خود به خود و چه عامدانه و هدفمند در مقابل آن

سرانجام به انحطاط ميافتد و از ميانه برميخيزد.

قرار نگرفته باشد (فاستر.)122 ،1978 11

آزوالداشپنگلر 3و آرنولد توین

بي11

و

جامعهشناسان علمي کنوني نيز بر تکامل فرهنگ تاکيد
ميورزند با این تفاوت که سير فرهنگهای انساني را

رسانههاي جهاني

نه سيری مستقيم و نه یک روند چرخشي 12ميدانند،

آنچه فرهنگ جهاني ناميده ميشود ،نوعي فرهنگ

بلکه حرکت فرهنگ را مارپيچي به شمار ميآورند به

مصرفي است که به کمک ارتباطات گسترده و فنآوری

این معني که هر فرهنگي در سير خود الزاماً با موانع

الکترونيک یا همان رسانه فرهنگي ،جهانگير ميشود

طبيعي یا اجتماعي رو به رو ميشود و مدتي در جا

(گلمحمدی.)118 ،1981 ،

ميزند ،اما باالخره تحت تأثير عوامل پویای دروني 19و

جهاني شدن ،با کوچکسازی جهان و ایجاد دهکدة

نيز عوامل پویای بيروني 11راه خود را ميگشاید و سير

جهاني ،تحوالت مناطق گوناگون جهان را به سرعت

خود را دنبال ميکند .منظور از پویای دروني حرکت

به سایر نقاط منتقل کرده است .تحولي که زماني در

درنگ ناپذیری است که در درون یک نظام فرهنگي

دهه  1311از اروپا و آمریکای شمالي شروع شده بود

جریان ميیابد مانند افزایش جمعيت و گسترش

در فرآیند گسترش تاریخياش ،امروزه به آمریکای

نيازهای انساني و بسط مدنيت و توسعه نهادهای

جنوبي و حتي آسيا نيز رسيده است؛ تحوالتي که ایران

فرهنگي و بهبود کارکرد آنها به منظور دادن پاسخ

نيز از پيامدهای آن در امان نمانده است (آزاد ارمکي و

مناسب به نيازهای جدید .اما مراد از عوامل بيروني این

دیگران.)1931 ،

است که هيچ نظام فرهنگي نميتواند از نظامهای دیگر

بيشک یکي از واقعيتهای غيرقابل کتمان دوران

بر کنار بماند و راه انزوا پيش گيرد .به عبارت دیگر

کنوني ،امپریاليسم فرهنگي غرب است به نحوی که
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اشکال و انحاء مختلف محصوالت فرهنگي غرب در

آن را باید در انقالب جنسي اواخر دهه  1311در

اقصا نقاط جهان و با مرغوبترین کيفيت در دسترس

کشورهای اروپایي و آمریکایي جست و جو کرد (کار،

همگان قرار دارد.

 .)2111این انقالب با اسطورهزدایي از رابطه جنسي،

مبنای تحليل طرفداران فرهنگ جهاني ،بر این اصل

آن را به امری عادی و معمولي تبدیل کرد که به راحتي

مبتني است که رشد فزاینده فناوری وسایل ارتباط

در «قبل از ازدواج» دست یافتني است .در اوایل انقالب

جمعي ،اینترنت و ماهواره ،موجب فشردگي زمان مکان

جنسي ،هر چند به تدریج سن ازدواج در اروپا و

و نزدیکي فرهنگي کشورها شده و از این طریق یک

آمریکا افزایش یافته بود ،با این حال ،بسياری از افراد

فرهنگ مسلط در سطح جهاني تشکيل داده است

همچنان ازدواج ميکردند ،منتها با اندکي تأخير ،اما این

(صالحياميری و محمدی.)22 ،1983 ،

همه راه نبود و انقالب جنسي ،با گسترش الگوهای

فناوریهای ارتباطي جدید روابط دختر و پسر را

همخانگي ،ضربههای سختتری را این بار نه صرفاً به

ساده و این ارتباط را پنهان کرده است .امروزه ،جوانان

اسطوره روابط جنسي ،بلکه به خود ازدواج وارد کرد

ایراني از محدودیتهای فضاهای عمومي پرهيز

(بامپاس و لو ،2112 ،فرنچ و همکاران .)2111 ،در

ميکنند .فنّاوری در این ميان نقش عمدهای دارد؛ تلفن

چند دهه پيش ،این روندها حتي برای مردم کشورهای

همراه و چت رومهای اینترنتي ارتباط اجتماعي را در

توسعه یافته پدیدهای جدید بود و طرفداران کمي

همه جا ممکن کرده است .شکلگيری ارتباطهایي که

داشت ،اما به تدریج این تغييرات ارزشي صورتي

در بسياری از موارد به شکل تمایالت جنسي تغيير

فراگيرتر پيدا کرد (آزاد ارمکي و دیگران.)1931 ،

سطح داده است (آزاد ارمکي و دیگران.)1931 ،

هاردینگ و جنکس 21نشان دادهاند که در سال ،1313

ترويج فرهنگ بيگانه از طريق رسانههاي ماهوارهاي

از نظـر بـيش از 72درصد امریکایيان رابطة جنسي

و شبكههاي اجتماعي و در نتيجه کاهش بلوغ

پيش از ازدواج امری زشت و مذموم بود ،اما فقط چنـد

جنسي ،ورود اين ارزشهاي بيگانه به بافت فرهنگ

سال بعد ،دیدگاه غالب به اینگونه روابط در امریکا

بومي ،ملي و ديني و تغيير در ارزشهاي حاکم بر

تغييرات فاحشي پيدا کرد ،به طوری کـه در دهة 1381

نهاد خانواده ،زمينه برخي تغييرات از جمله افزايش
سن ازدواج و ظهور پديده همخانگي را فراهم کرده
است.

ازدواج را امـری ناپسـند ميدانستند و این در حالي
است که در جامعة امروز امریکا تقریباً همة جوانان
رابطة جنسي پيش از ازدواج را تجربه ميکنند
(رگنرس21

پيشينه تحقيق
تحوالت همخانگي در چند دهه اخير در «جهان»
گسترش رابطه جنسي پيش از ازدواج محصول
«انقالب جنسي »17در اواخر دهه 1311م در جوامع
غربي بوده است

م ،فقط  99درصد امریکایيان رابطة جنسي پـيش از

(لکاسکاس18

و استانکویسن،13

 .)2113در چند دهه اخير ،نهاد «خانواده» در جهان
تحوالت گستردهای داشته است؛ تحوالتي که ریشههای

و آکر .)2111 ،22این تغييرات به امریکا

محدود نشد و کشورهای اروپایي را هم فـرا گرفـت و
بعـد از آن ،به تدریج به سایر نقاط جهان در اشـکال
متفـاوت اشـاعه یافـت .در امریکـای شـمالي و اروپا،
شيوع «رابطة جنسي پيش از ازدواج» بـا «افـزایش سـن
ازدواج» رابطـة مسـتقيمي دارد (ولينگ .)2111 ،29در
چنـد دهـة اخيـر ،در ایـن کشـورها نـه تنهـا «سـن
ازدواج» ،21افـزایش یافتـه بلکـه «درصـد
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هـم نسـبت بـه دورههای قبل «کاهش» چشـمگيـری

روابط جنسي «خارج از

داشـته اسـت (لي ،2111 21بامپاس و لو  .)2111امروزه

(آزاد ارمکي و دیگران .)1931 ،جامعة امروز چين با

جوانان ،در این کشورها« ،کمتر» و «دیرتر» ازدواج

حجم انبوه جواناني مواجه است که به هيچ وجه حاضر

ميکنند .این تغييرات گویای آن است که ،در چند دهة

نيستند ازدواج رسـمي کننـد و در قالبهای دیگری،

اخيـر ،واقعـهای مهـم در ایـن جوامـع روی داده

چون همخانگي یا روابط آزاد و رابطه با روسپيان،

اسـت .تحـوالت اقتصادی و تغييرات اجتماعي در پي

رابطة جنسي دارند که نتيجة آن افزایش چشمگير

آن بسـياری از معـادالت را بـر هـم زده و الگوهـای

بيماریهای مقاربتي چون ایدز بـرای جامعـة چـين

ناپایدار روابط شخصي به تدریج به مثابة رقيبي جدی

بـوده اسـت

و لي .)1333 ،92این تغييرات

در مقابـل ازدواج ،بـه عنـوان الگـوی روابط پایدار،

اجتماعي به سایر نقاط آسيا نيز اشاعه یافته است.

مطرح شده است .در این کشورها ،رابطة جنسي پيش

گومن 99و همکارانش در مطالعة خود نشان دادهاند که،

از ازدواج و تـداوم آن به پيدایش گونههای جدیدی از

در چند دهة اخيـر ،رابطة جنسي پيش از ازدواج در

خانواده منجر شده است که «همخـانگي» یکي از

کشورهای در حال توسعهای چون ویتنام نيز نه تنها

مهمترین آنها در غرب است؛ خانوادهای جدید که بـه

افزایش یافته بلکه الگوی آن هم تغيير کرده است .این

سـرعت در حـال افـزایش است (آزاد ارمکي و

روابـط ،در گذشـته ،بـيشتـر بـه ارتبـاط با «کارگران

دیگران.)1931 ،

جنسي» 91خالصه ميشد ،اما جوانان امروزی در ویتنام

(ژانگ91

مبدل کرده است

امروزه  91درصد جوانان انگليسي همخـانگي را

بيشتر تمایـل دارند با کسي رابطة جنسي داشته باشند

بر ازدواج مقدم ميدانند (بارلو )2112 ،27و این در

که ميخواهند با او ازدواج کنند .نتایج تحقيق گومن

حالي است که ،در اسکاندیناوی و کشورهای شمال

نشان ميدهد که  12درصد مردان ویتنام شمالي و 22

اروپا ،هـمخـانگي کـامالً ازدواج را بـه حاشـيه رانـده

درصد مردان در ویتنام جنوبي ،قبل از ازدواج ،با همسر

اسـت .در ایـن کشورها ،بيشتر جوانان همخانگي را به

فعليشان رابطة جنسي داشتهاند ،الگوهای جدیدی از

ازدواج ترجيح ميدهند (ویک.)2113 ،28

رابطه که در گذشـتة نزدیک هم چندان خبری از آنها

در این بين ،فرایند تحوالت جهاني ،در چند دهة

نبود .بر اسـاس مطالعـات سـاکالي و گليـک ،92در

اخير ،به اروپا و امریکا محدود نشـد و به تدریج

ترکيه هم ،پس از تحوالت اقتصادی در چند دهة اخير،

قارههای دیگر را هم درنوردید .با افزایش فنّاوریهـای

روندهای تقریبـاً مشابهي از «تغييرات ارزشي» مشاهده

ارتبـاطي و کوچـک شـدن جهان ،روند تغيير الگوهای

شده است .به گفتة آنها ،در گذشته ،فرهنگ عمـومي

روابط جنسي به نقاط متعدد جهان هـم اشـاعه یافـت؛

ترکيه چنان بود که روابط جنسي پيش از ازدواج ،در

مـثالً در آسيا و در چند دهة اخير در چين بـه

صورت آشکار شدن ،به رسوایي بزرگي تبدیل ميشد.

خصـوص بعـد از سياسـت دربهـای بـاز در دهـة

اما ،در دو دهة اخير ،این دید منفـي درمـورد مـردان

 1371م در این کشور و اصالحات گستردة اقتصادی

کـم کـم از بـين رفـت؛ درحالي که برای دختران باکره

پس از آن در دهة  1381م ،به تـدریج نگرشهای

این روابط همچنان تابو بود .گرچه مطالعات اخير در

عمومي به روابط جنسي پيش از ازدواج تغيير کـرد و

ترکيه نشان داده است که با تغيير نگرشها بـه ارزش

چنـان گسـترش و تنـوع یافت که «مسئلة امروز»

بکـارت91

جامعة چين را از روابط جنسي «پيش از ازدواج» 23به

دختـرانِ تـرک هـم ،روز بـه روز ،گسـترش مـيیابـد
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(ارکمن 97و دیلبازان .)2111 ،98تحقيقات در کشورهای

نشان ميدهد همخانگي بدون ازدواج در این دو کشور،

دیگری چون هند ،ژاپن و انـدونزی گویـای آن است

جایگزین ازدواج به عنوان دائميترین نوع تشکيل

که در چند دهة اخير ،با تغييرات گستردة اقتصادی و

خانواده شده است .در حالي که در بعضي از کشورها

اجتماعي در این جوامع ،روابـط جنسي پيش از ازدواج

همخانگي معموال به عنوان یک مرحلهگذار بهنظر

در این جوامع سنتي و قدیمي هم روند رو بـه رشـدی

ميرسد که منحصر به جوانان بزرگسال است ،در سایر

را طـي کـرده است و الگوهای متفاوتي از انواع این

مناطق اروپا نيز افراد در سنين باالتر همخانگي را به

روابط را در خود نشان مـيدهـد
همکاران ،2117

رایمو11

(الکساندر93

و همکاران ،2113

و

آتومو11

عنوان شق دوم ازدواج انتخاب ميکنند.
آزاد ارمکي و دیگران ( )1931پژوهشي تحت
عنوان "همخانگي پيدایش شکلهای جدید خانواده در

)2112
و کوئن

تهران" انجام دادهاند .یافتههای پژوهش نشان ميدهد

در تحقيق ماریا کاور –

ماتيجس )2111( 19با عنوان "همبستگيهای (روابط)

که همخانگي محصول فرایند تجدد ایراني و گسترش

اقتصادی  -اجتماعي و فرهنگي همخانگي در برزیل"،

جهاني شدن و ورود آن به ایران است ،فرایندهایي که

نتایج تحقيق (در  21ایالت و منطقه فدرال برزیل) نشان

ابتدا با تغيير اوضاع اقتصادی و فرهنگي (نظام ارزشي)

داد که عوامل اقتصادی -اجتماعي با هم خانگي در

جامعه ،به تدریج ،تغييرات اجتماعي متفاوتي را در

برزیل ،رابطه دارند .این مطالعه روابط همخانگي را در

داخل کشور پدید ميآورند .نتيجه این تغييرات

برزیل ،مورد بررسي قرار داده و در این تحقيق نظریه

اجتماعي ،که خود برآمده از تحوالت اقتصادی و

اقتصادی ،که تاکيد ميکند افزایش همخانگي حاصل

فرهنگي سالهای اخير است ،پيدایش الگوهای

کاهش مزایا در ازدواج ،عمدتاً برای زنان است را با این

همخانگي در ميان برخي از جوانان کشور بوده است.

سوسائي12

استدالل جامعهشناختي که این تغييرات به تغييرات در

در پژوهش آزاد ارمکي و دیگران( )1931با عنوان؛

ارزشها و باورها مربوط ميشوند و بستگي به محيط

"سنخشناسي الگوهای روابط جنسي پيش از ازدواج در

فرهنگيای دارد که زوجها در آن زندگي ميکنند،

ایران" ،یافتههای پژوهش نشان ميدهد که الگوهای

مقایسه ميکند.

روابط جنسي پيش از ازدواج در ایران به حداقل «شش

نتایج تحقيق ليندا جي.

ویت11

( )1333با عنوان

دسته» تفکيک و تکثير شده است .این الگوها عبارتاند

"همخانگي :یک دیدگاه اجتماعي" نشان ميدهد که

از  .1روابط آزاد (الگوهای روسپيگری) .2 ،روابط

اکثر هم خانهها ،توافق قبل از ازدواج را دليل مهمي

صيغهای .9 ،روابط دوست دختر دوست پسر .1 ،روابط

برای زندگي کردن آنها با یکدیگر ميدانستند .از سوی

همخانگي .2 ،روابط ضد عاشقانه (الگوهای فریب) ،و

دیگر ،عده معدودی از هم خانهها ميگفتند که فرار از

 .1روابط مبتني بر عشق سيال .این الگوهای گوناگون

مسئوليت ،حفظ استقالل فردی ،آزادی جنسي ،رابطه

را ميتوان در زیر چتر سه گفتمان متفاوت از یک دیگر

جنسي ،کاهش اجارهبها دالیل مهمي برای آنهاست .این

مجزا کرد« :گفتمان پيشامدرن» (روابط دستههای اول و

[موضوع] همخانگي را همچون یک ازدواج آزمایشي

دوم)« ،گفتمان مدرن» (روابط دستههای سوم ،چهارم ،و

ميسازد.

پنجم) ،و «گفتمان پسامدرن» (روابط دسته ششم).

در تحقيق کاتجا کوپن )2111( 12با عنوان؛ "ازدواج

هریک از این گفتمانها سوژهها را در جهت خاصي فرا

و همخانگي در آلمان غربي و فرانسه" ،نتایج تحقيق

ميخوانند و افراد در این گفتمانها نه صرفاً رفتارها که
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دختران از طریق ازدواج تاکيد ميکند و زمينهساز ایجاد

ارزشهای متفاوتي نيز پيدا کردهاند.
در پژوهش مهشيد صفائي( )1931تحت عنوان؛

اضطراب ازدواج برای آنها ميشود .به همين خاطر ،آنها

"جوانان و عشق؛ تأثير زمينه اجتماعي در مفهومپردازی

به پذیرش خطر ورود به روابط پيش از ازدواج با هدف

رابطه عاشقانه" ،با استفاده از روش کدگذاری دادهها،

رسيدن به نتيجه ازدواج مجبور ميشوند و دست به

مقولههایي به دست آمده که با تحليل آنها از پدیده

خطری هدفمند ميزنند .در حاليکه در پسران این

حاکم بر نگرش دختران شناخت حاصل گردیده ،این

پدیده مشاهده نميشود.

پدیده «خطر هدفمند» نامگذاری شده است .بدین
ترتيب که به رغم تغييرات اجتماعي و به تبع آن،

مدل مفهومي تحقيق

افزایش سن ازدواج ،جامعه مدام بر اعتبار اجتماعي

پس از بررسيهای بعمل آمده در این مقاله مدل

استحالة فرهنگي ،نه تنها خواستههای اقتصادی بلکه

مفهومي تحقيق ترسيم شد .مصاحبههای عميق در این

خواستهها و مطالبات سياسي و اجتماعي مردم را نيز

تحقيق نشان ميدهند که در بروز و شکلگيری الگوی

تغيير ميدهد .با توجه به شناخت عوامل نفوذ فرهنگي

همخانگي موارد زمينهساز متعددی دخيل است.

در شکلگيری روابط همخانگي ،ميتوان آنها را شامل

امپریاليسم فرهنگي از طریق نفوذ فرهنگي و متعاقب آن

تغييرات اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي و رسانههای

911
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جهاني و تغييرات خانواده دانست .به نظر ميرسد،

مصاحبه شامل  22سوال در زمينه عوامل فرهنگي،

ناهمزماني وقوع بلوغ جنسي و عاطفي و بلوغ اجتماعي

اجتماعي ،اقتصادی همخانگي بود .سپس با توجه به

و اقتصادی ،که خود متأثر از تغييرات اقتصادی،

این که دسترسي به افراد در ادامه کار بسيار سخت بود،

اجتماعي و فرهنگي ميباشد ،باعث تغييرات ساختار و

بنابراین تصميم گرفته شد از طریق عوامل شناسایي

کارکرد خانواده و در نهایت ظهور پدیده همخانگي

شده در مصاحبه عميق ،سواالت بسته جهت پرسشنامه

ميباشد.

تهيه شود .در ادامه ،جمعآوری اطالعات از  22زن و
مرد که دارای رابطه همخانگي بودند از طریق
پرسشنامه بسته به عمل آمد .افراد شرکت کننده اکثراً در

روش تحقيق
تحقيق حاضر بر حسب هدف از نوع کاربردی

تهران سکونت داشتند .بنابراین این تحقيق از نظر نوع

است زیرا بررسي متغيرها و روابط بين آنها از طریق

دادهها کمي  -کيفي (آميخته یا ترکيبي) ميباشد و ابزار

پرسشنامه در بين افراد مورد بررسي قرار گرفت جامعه

گردآوری دادهها ،مصاحبه و پرسشنامه ميباشد .زمان

آماری ،در این پژوهش ،زنان و مردان تهراني هستند که

مصاحبه نيز نامحدود بوده و بستگي به وضعيت

همخانگي را تجربه کردهاند .از آنجا که جمعيت مورد

شرکتکنندگان داشته است .از آنجا که پژوهش حاضر

مطالعه ،پنهان ميباشند و شناسایي آنان به راحتي

از نوع توصيفي  -پيمایشي است ،بنابراین همچون

امکانپذیر نيست جهت یافتن افراد از تکنيک

بسياری از مطالعات توصيفي در این تحقيق به منظور

«نمونهگيری

جمعآوری نظرات نمونههای مورد نظر ،بعد از

زنجيرهای »17استفاده شده است .این روش نمونهگيری

شناسایي عوامل از طریق مصاحبه عميق ،از دو

غالباً در موقعيتهایي کاربرد دارد که محقق با

پرسشنامه استاندارد شامل تِرِزا مک کافِرتي "دالیل

جمعيتهای پنهان مواجه است و پاسخگویان قابل

همخانگي در ایالت اوهایو آمریکا" که توسط حسن

شناسایي نيستند .روند نمونهگيری در این تحقيق بدین

فتحي در ایران ترجمه شده و پرسشنامه استاندارد از

صورت بود که ابتدا چند نمونه اول از طریق شبکههای

دانشگاه کائن تایلند استفاده گردید ،این پرسشنامه به

گوناگون روابط اجتماعي انتخاب شدند ،سپس همان

صورت حضوری بين افراد نمونه توزیع گردید .در این

نمونهها ،پس از مصاحبه و فرآیند جلب اعتماد ،رابط و

بخش نحوه طراحي پرسشنامه و پایایي و روایي آن

واسطي برای دست یابي به نمونههای مراحل بعدی

بررسي شده است که روایي دراین مقاله با توجه به این

شدند .به این ترتيب ،زنجيرهای از نمونههای گوناگون

که از پرسشنامه استاندارد استفاده شده فقط با تایيد

با معرفي نمونههای مراحل قبلي به دست آمد .در

استاد راهنما انجام شد و پایایي از طریق آلفای کرونباخ

نهایت با استفاده از معيار اشباع نظری درباره تعداد

باالتر از  1/7ميباشد .استفاده از آمار توصيفي و

افراد نمونه تصميمگيری شد .بر این اساس وقتي

استنباطي و بررسي نرمال بودن پارامترها بوسيله آزمون

مصاحبهها اطالعات بيشتری در اختيار محقق قرار

کولموگروف  -اسميرنوف و به منظور تحليل سواالت

ندهد و صرفاً تکرار اطالعات قبلي باشد فرایند

و شناسایي زیر شاخصها در تحقيق از آزمون

گردآوری اطالعات متوقف ميشود .در ابتدا  7نفر

ميانگينها یا آزمون تيتست با نرمافزار  spssاستفاده

اجازه مالقات حضوری را دادند و مصاحبه عميق به

خواهد شد.

«نمونهگيری

گلوله

برفي»11

یا

منظور شناسایي عوامل اصلي صورت گرفت سواالت
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آمار استنباطي

يافتههاي تحقيق

در ابتدا نرمال بودن شاخصهای پرسشنامه با

آمار توصيفي
 11درصد پاسخگویان در این پژوهش بين  22تا

استفاده از آزمون کولموگروف ـ اسميرنوف بررسي

 92سال 28 ،درصد بين  91تا  12سال و 12درصد 11

ميگردد .همان گونه که نتایج نشان داده شده است

سال به باال سن دارند 11 .درصداز پاسخگویان در این

برای سایر شاخصها چون سطح معنيداری بزرگتر از

پژوهش مرد و  91درصد زن بودهاند 1 .درصد افراد

مقدار خطای  1/12است ،فرض صفر در سطح

نمونه دارای دیپلم و  28درصد از پاسخ دهندگان دارای

معنيداری  1/12رد نميشود و در نتيجه ميتوان بيان

فوق دیپلم و  28درصد دارای کارشناسي 1 ،درصد

نمود که این شاخصها دارای توزیع نرمال هستند .و از

افراد نمونه دارای کارشناسيارشد و باالتر بودهاند21 .

آزمونهای پارامتریک ميتوان استفاده نمود .با توجه به

درصد افرادپاسخ دهندهگان متأهل بودن هم زمان متأهل

این که متغيرهای شناسایي شده به عنوان عامل نفوذ

بودن قبل از همخانگي  91درصد افراد نمونه مجرد1 ،

فرهنگي دارای توزیع نرمال است از آزمون پارامتری t

درصد طالق گرفته بودند.

ـ استيودنت آزمون ميانگينها استفاده ميشود.
جدول  - 1نتايج آزمون تيتست تک نمونهاي
نتيجه آزمون

فرضيهها

آماره آزمون

درجه

سطح

t

آزادي

معنيداري

عوامل نفوذ فرهنگي بر تمایل افراد به همخانگي

1/111

21

1/118

تایيد فرضيه

تغييرات فرهنگي به عنوان عوامل نفوذ فرهنگي در تمایل افراد به همخانگي

2/917

21

1/111

تایيد فرضيه

تغييرات اقتصادی به عنوان عوامل نفوذ فرهنگي درتمایل افراد به همخانگي

1/312

21

1/113

تایيد فرضيه

تغييرات اجتماعي به عنوان عوامل نفوذ فرهنگي برتمایل افراد به همخانگي

7/112

21

1/111

تایيد فرضيه

رسانههای جهاني به عنوان عوامل نفوذ فرهنگي در تمایل افراد به همخانگي

2/38

21

1/111

تایيد فرضيه

طبــق نتــایج جــدول بــاال چــون ســطح معنــيداری

ميشود که نشان دهنده این مطلـب اسـت کـه متوسـط

کوچکتر از مقدار خطـای  1/12اسـت ،فـرض برابـری

توزیع نظرات بزرگتـر از حـد متوسـط طيـف ليکـرت

ميانگين نظرات با حد متوسط طيف ليکرت یعني عـدد

است .یعني به عبارتي تغييرات فرهنگي به عنوان عوامل

 9در سطح خطای  1/12رد ميشود که نشان دهنده این

نفوذ فرهنگي در تمایل افراد به همخانگي موثر بودهاند.

مطلب است که متوسط توزیع نظـرات بزرگتـر از حـد

طبــق نتــایج جــدول بــاال در شــاخص تغييــرات

متوسط طيف ليکرت است .به عبارتي عوامل شناسـایي

اقتصادی ،چـون سـطح معنـيداری کـوچکتر از مقـدار

شده نفوذ فرهنگي بر تمایل افراد بـه هـمخـانگي مـوثر

خطای  1/12است ،فرض برابری ميانگين نظرات با حد

بودهاند.

متوسط طيف ليکـرت یعنـي عـدد  9در سـطح خطـای

طبق نتایج جدول باال در شاخص تغييرات فرهنگي،

 1/12رد ميشود که نشان دهنده این مطلـب اسـت کـه

چون سطح معني داری کوچکتر از مقـدار خطـای 1/12

متوسط توزیـع نظـرات بزرگتـر ازحـد متوسـط طيـف

است ،فرض برابری ميـانگين نظـرات بـا حـد متوسـط

ليکرت است .به عبارتي تغييـرات اقتصـادی بـه عنـوان

طيف ليکرت یعني عـدد  9در سـطح خطـای  1/12رد

عوامل نفوذ فرهنگي درتمایل افراد به همخـانگي مـوثر
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همخانگي تفـاوت معنـاداری وجـود دارد .هـر یـک از

بودهاند.
طبــق نتــایج جــدول بــاال در شــاخص تغييــرات

عوامل نفوذ فرهنگي در تمایل افراد بـه هـمخـانگي بـا

اجتماعي ،چـون سـطح معنـيداری کـوچکتر از مقـدار

ميانگين رتبهای آنها داده شـدهانـد کـه مشـخص اسـت

خطای  1/12است ،فرض برابری ميانگين نظرات با حد

شــاخص "تغييــرات اقتصــادی" مهمتــرین شــاخص و

متوسط طيف ليکـرت یعنـي عـدد  9در سـطح خطـای

شاخص "تغييرات اجتماعي" کم اهميت ترین شـاخص

 1/12رد ميشود که نشان دهنده این مطلـب اسـت کـه

است.

متوسط توزیع نظـرات بزرگتـر از حـد متوسـط طيـف
ليکرت است .به عبارتي تغييـرات اجتمـاعي بـه عنـوان

جدول  – 2اولويتبندي عوامل از طريق آزمون فرديدمن
شاخص

ميانگين رتبهاي

رتبه

تغييرات اقتصادی

2/81

1

طبــق نتــایج جــدول بــاال در شــاخص رســانههــای

رسانههای جهاني

2/29

2

جهاني ،چون سطح معنيداری کوچکتر از مقدار خطای

تغييرات فرهنگي

2/12

9

تغييرات اجتماعي

2/22

1

عوامل نفوذ فرهنگي درتمایل افراد به همخـانگي مـوثر
بودهاند.

 1/12اسـت ،فــرض برابــری ميــانگين نظــرات بــا حــد
متوسط طيف ليکـرت یعنـي عـدد  9در سـطح خطـای
 1/12رد ميشود که نشان دهنده این مطلـب اسـت کـه
متوسط توزیع نظـرات بزرگتـر از حـد متوسـط طيـف
ليکرت است .به عبارتي رسانههـای جهـاني بـه عنـوان
عوامل نفوذ فرهنگي در تمایل افراد به همخانگي مـوثر
بودهاند.

بحث
با توجه به مصاحبه و نتایج پرسشنامه؛ تغييرات
اقتصادی به عنوان یکي از عوامل نفوذ فرهنگي
ميباشد .لذا با توجه به سوال اصلي تحقيق ،عوامل
تغييرات اقتصادی شناسایي و دستهبندی گردیده که
شامل :عدم امنيت شغلي ،عدم توانایي مالي برای

اولويت بنددي نفدوذ فرهنگدي در تمايدل افدراد بده
همخانگي
از آزمــون فریــدمن بــرای بررســي یکســان بــودن
اولویت بندی (رتبه بندی) تعدادی از متغيرهـای وابسـته
استفاده ميشود .فرض صفر بيان مـيکنـد کـه ميـانگين
رتبه ها یکسان هستند و فرض مقابل بيـان مـيکنـد کـه
حداقل دو عامل وجود دارند کـه دارای ميـانگين رتبـه
متفاوت هستند .نتایج این آزمون برای بررسـي یکسـان
بودن اولویتبندی عوامل نفوذ فرهنگي در تمایل افـراد
بــه هــمخــانگي بــا توجــه بــه آمــاره کــای دو و ســطح
معناداری محاسبه شـده نشـان مـيدهـد فـرض  H0در
سطح معنيداری  1/12رد ميگردد و در نتيجه ميتـوان
گفت بـين عوامـل نفـوذ فرهنگـي در تمایـل افـراد بـه

ازدواج ،صرفهجویي در مخارج طرفين ،تأمين نياز مالي
توسط شریک ،عدم توان مالي جهت اجاره واحد
مسکوني ميباشد .مقایسه نتایج این تحقيق با تحقيقات
شامل کایو سوزوکي ( ،)2111آزاد ارمکي و شریفي
ساعي( )1931همخواني دارد.
رسانههای جهاني نيز به عنوان یکي از عوامل نفوذ
فرهنگي ميباشد .لذا با توجه به سوال اصلي تحقيق،
عوامل تغييرات فرهنگي شناسایي و دستهبندی گردیده
که شامل :تبليغاتهای خوب و مثبت در رسانهها برای
نشان دادن همخانگي زن و مرد ،سریالهای ماهوارهای
درباره همخانگي ،ارتباط با دوستان فيس بوک و تلگرام
در خارج از کشور ،ارتباط آسان با افراد در سطح
جهان.
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همين طور تغييرات فرهنگي به عنوان یکي از

سوزوکي ( )2111همخواني دارد.

عوامل نفوذ فرهنگي ميباشد .لذا با توجه به سوال
اصلي تحقيق ،عوامل تغييرات فرهنگي شناسایي و

نتيجهگيري

دستهبندی گردیده که شامل :افزایش همخانگي در بين

جامعهی ایران در دو و نيم دههی اخير ،شاهد

جوانان ،تغييرات رویکرد خانوادهها با این نوع سبک

تغييرات گستردهای بوده است .این تغييرات ،در

زندگي در بين جوانان ،بازاندیشي؛ آرمانزدایي از

حوزههای گوناگون از سبک زندگي تا فرهنگ سياسي

زندگي سنتي در بين جوانان ،تردید نسبت به

و در سطوح مختلف باورها ،ارزشها ،هنجارها و

ارزشهای پيشين و پيدایش ارزشهای جدید ،پيدایش

نمادها قابل مشاهده است .این تغييرات ،طيف وسيعي

گرایشهای روشنفکرانه ،شکلگيری الگوهای جدید

از مسائل از جمله تغيير در نوع نگرش نسبت به دین و

همسریابي ،تردید در زمينه ارزش ازدواج و

رواج شيوههای جدید دینداری ،تغيير فرهنگ همياری

ارزشزدایي از ازدواج ،افزایش ارزش استقالل و آزادی

و همکاری مبتني بر جمعگرایي به سمت فرهنگ

فردی ،رهایي از ارزشها و نفوذ خانواده ،نظارت و

منفعتطلبي و لذتطلبي فردگرایانه ،تغيير فرهنگ

کنترل بعد از ازدواج بر اعمال و رفتار در زوجين ،عدم

اجتماعي به سمت منافع گروهي و طبقاتي ،تغيير در

احساس نياز یا برنامهریزی برای ازدواج ،گسست

سبک زندگي و ابعاد مختلف آن ،مانند پوشش و

نسلي ،رواج فردگرایي ميباشد .مقایسه نتایج این

حجاب ،ازدواج و روابط جنسي ،مصرفگرایي و مد

تحقيق با تحقيقات شامل :ماریا کاور ـ سوسائي و کوئن

زدگي ،بحرانهای هویتي و غير آن را شامل ميشود .آن

ماتيجس ( ،)2111کاتجا کوپن ( )2111همخواني دارد.

چه مشخص است ،اینکه تغييرات فرهنگي ،سياسي و

در ادامه تغييرات اجتماعي به عنوان یکي از عوامل

اقتصادی را نميتوان تک عاملي تحليل و بررسي نمود؛

نفوذ فرهنگي ميباشد .لذا با توجه به سوال اصلي

بلکه این تحوالت ناشي از عوامل متعدد و متفاوتي

تحقيق ،عوامل تغييرات فرهنگي شناسایي و دستهبندی

هستند که کنش و واکنش تو در توی آنها با یکدیگر،

گردیده که شامل :تجربه دوستي با جنس مخالف ،کالن

تغيير در سطوح گوناگون و در الیههای عميقتر مربوط

شهرنشيني و فرصت گمنامي ،نگراني از پيامدهای

به هر یک را رقم ميزند .از جملهی این عوامل ميتوان

طالق ،ترس از تنهایي و نداشتن حامي ،عدم

به نفوذ اقتصادی و به تبع آن نفوذ فرهنگي و سياسي

مسئوليتپذیری ،ارضای نيازهای جنسي ،وابستگي

اشاره کرد .در این زمينه ،باید گفت نفوذ در برنامههای

عاطفي ،کاهش کنترل والدین ،مهاجرت به شهرهای

کالن و سياستگذاریهای اقتصادی مبتني بر الگوهای

بزرگ ازدواج آزمایشي ،نقش گروههای دوستي،

توسعهی غير بومي یا برونزا ،ميتواند پيامدهای

افزایش سن ازدواج ،افزایش طالق ،شرایط خانوادگي،

فرهنگي و سياسي متناسب با خود را به همراه آورد

آزمودن سازگاری قبل از ازدواج ،تسهيل روابط دختر و

(خطيبي.)1932 ،

پسر در جامعه امروزی و نيز همخانگي به عنوان یکي

الگوی توسعه درونزا ،الگویي است که با اقتضائات

از راههای آماده شدن برای ازدواج ميباشد .مقایسه

فرهنگي یک جامعه تناسب دارد و الگوی برونزا،

نتایج این تحقيق با تحقيقات شامل ساندرا باچلر،

الگویي است که به عنوان الگوهای مسلط توسعه در

جانين باکستر ،ميشله هينز و مارک وسترن (،)2118

جهان ،برای دیگر کشورها ارائه و تجویز ميشود

ماریاکاور ـ سوسائي و کوئن ماتيجس ( ،)2111کایو

(هزاوهایي .)1982 ،هر الگوی توسعهی اقتصادی ،در
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برگيرندهی ارزشهای اقتصادی ،فرهنگي و سياسي

از سوی هویت توسعه اشاره کرد (عيوضي.)1983 ،

خاص خود است .هر گاه ارزشهای جدید در جامعه

سبک زندگي و رفتار فردی و اجتماعي تحت تاثير

وارد شود و به دنبال نهادینهکردن خود باشد ،تضادی

این تغييرات ارزشي سمت و سوی خاص خود را

ميان ارزشهای جدید و قدیم ایجاد خواهد شد .بدین

ميیابند .بحران هویت ،بحران اخالق ،بحران جنسيت و

ترتيب ،زماني که ارزشهای جدید بتواند به مقابله با

بحران خانواده ،قسمتي از پيامدهای ناشي از پياده شدن

ارزشهای قدیمي بپردازد ،ممکن است فرهنگ جامعه

الگوهای توسعهی ناهمخوان با فرهنگ جامعه ميباشد

را دستخوش تحوالتي کرده و در نهایت ،هویت

(خطيبي.)1932 ،

فرهنگي جامعه را با چالش مواجه سازد و در صورت

باید توجه داشت که وقتي ارزشهای یک جامعه

حل نشدن این چالش ،بستری برای تبدیل آن به بحران

تغيير کند و جامعة ایران دارای هویت فرهنگي آميخته

و تهدید فراهم خواهد شد .بدین ترتيب ،شکلگيری

با مذهب ،به طرف ارزشهای غيرمذهبي برود ،یعني

بحران هویت موجب ميشود تا افراد نتوانند به

ارزشهای مذهبي از نظر اجتماعي کمرنگ و یا

شناسایي خود و هویت فرهنگي خود به منظور حرکت

بيارزش شدهاند و طبعاً دارندگان سمبلهای آن نيز از

به سوی پيشرفت بپردازند (عيوضي.)1983 ،

افراد کمارزش ميشوند .پيامد این تغيير ،فراتر رفته و

در رابطه با جامعهی ایران ،در سالهای پس از

نهادهای وابسته به آن نظام ارزشي را نيز در بر ميگيرد

جنگ تحميلي با توجيه لزوم بازسازی کوتاه مدت

(عيوضي .)1983 ،به عنوان مثال در بحث سبکهای

اقتصادی برای جبران خسارات ناشي از جنگ،

جدید زندگي زوجين ،همخانگي به عنوان یک ارزش،

«برنامهی تعدیل اقتصادی» از سوی مدیران اجرایي به

قابل ستایش شده و فرهنگي شکل خواهد گرفت که

مرحلهی اجرا گذاشته شد و سياستگذاریهای

مبتني بر تمایل افراد به این سبک زندگي بوده و به

اقتصادی گوناگون کشور را تحت تأثير قرار داد .این

عنوان یک هنجار در جامعه نهادینه ميشود.

مجموعه برنامهها که بدون توجه به هشدارهای بسياری

یافتههای تحقيق نشان ميدهند که فرایند جهاني

از دغدغهمندان و صاحبنظران اقتصادی و اجتماعي،

شدن در ابعاد گوناگون اقتصادی ،فرهنگي و

در سالهای پس از جنگ در قالب برنامههای مختلف

تکنولوژیکي خود به تدریج و در طول ساليان اخير

توسعه باز توليد و به مرحلهی اجرا گذاشته شده،

زمينههای بروز انواع تغييرات اجتماعي را در حوزة

تحوالت عميقي را در عرصهی اقتصادی ،اجتماعي،

خانواده در جامعة ایراني ایجاد کرده است؛ تغييراتي

فرهنگي و سياسي در جامعه ایران بهدنبال داشته است

چون افزایش سن ازدواج ،افزایش طالق ،شکاف

(خطيبي.)1932 ،

نسلي و همچنين افزایش ورود دختران به عرصههای

در این زمينه ،تحقيق گستردهای در کتاب توسعه و

دانشگاهي و محيط کار و سپس تسهيل روابط دختر و

تضاد نوشته آقای «رفيعپور» صورت گرفته که بر اساس

پسر .نتيجة این تحوالت و فرایندهای جامعهپذیری

آن در اثر فرآیند توسعة برونزا ،شاهد برخي تغييرات

جهاني سبب شده است که روابط جنسي پيش از

ارزشي در جامعة ایران هستيم که از جمله آن ميتوان

ازدواج در ایران گسترش یابد .روابطي که به تدریج با

به تبدیلشدن ثروت به یک ارزش اجتماعي،

افزایش یافتن ،متکثر و متنوع نيزشدهاند؛ تنوعي از

تجملگرایي ،کمرنگشدن ارزشهای دیني و تالش

تغييرات که همخانگي نيز یکي از محصوالت آن بوده

افراد جامعه برای مطابقت خود با ارزشهای القا شده

است .به عبارتي ،همخانگي در ایران ظهور نکرد که
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وارد شد؛ الگویي از رابطه که ریشههای عميق غربي

سپرده است .دوگانة جذب و طرد همان دوگانة آشکار

دارد و محصول تغييرات الگوی خانواده در چند دهة

امر مدرن است که با همان دست که ميدهد با همان

گذشته در این کشورها بوده است .همخانگي ،امروزه،

دست نيز ميستاند .نباید از این نکته غافل ماند که

هر چند در بسياری از کشورها به الگویي رایج و ثابت

تکية بيچون و چرا بر عقالنيت مدرن و ارزشهای

در کنار الگوهای پيشين خانواده تبدیل شده است ،اما

آن و نفي سنت روزی روزگاری ضد خودش را هم

در ایران ،ویژگيهای مناطق دیگر جهان را دارا نيست

در دل خویش خواهد پروراند (آزاد ارمکي و دیگران،

و به همين سبب ،محصول تحوالت اجتماعي در حال

.)1931

گذار جامعة ایراني است .این الگو و تداوم آن در کنار

جامعة ایران ،امروزه ،به صورتي مصنوعي و

الگوهای دیگر ،زماني مطرح ميشود که همخانگي از

ناقص ،تحت فرایند مدرنيزه شدن قرار گرفته است و

طرف قشر کثيری از افراد جامعة ایراني پذیرفته شده

از طرفي فنّاوریهای جدید و مدرن وارداتي هم ،که با

باشد و از طرفي ،در بيشتر نقاط ایران نيز یافت شود؛

خود ارزشهای جدید و ناهماهنگ با نظام اجتماعي

در حالي که به نظر نميرسد روند تحوالت سالهای

موجود را به همراه آوردهاند ،موجب تحوالت سریع

اخير ایران هنوز به این مرحله از تغييرات رسيده باشد.

در برخي ابعاد جامعه شدهاند .تجربة کشورهای دیگر

در این ميان ،پيدایش الگوهای همخانگي در کالن

نشان داده است که درنظر نگرفتن تبعات اجتماعي و

شهرها و بهرهگيری سوژهها از استراتژی گمنامي و

فرهنگي مدرنيزاسيون و توسعة اقتصادی ،نتيجهاش را

پنهانکاری ،خود ،شاهدی بر مخالفت تودههای جامعه

با تغييرات ساختار اجتماعي در دهههای بعد نشان

با این الگوهای در حال رشد است؛ الگوهایي که هر

خواهد داد .اما مدیریت نظام اجتماعي حاکم در ایران،

چند شاید سالها بعد بتوان آنها را الگوهای رایج و

سرمست از اندک تحوالت اقتصادی و نتایج مادی آن

ثابتي در کنار خانوادة امروزی تصور کرد ،اما همچنان

و بدون درنظرگرفتن پيامدهای فرهنگي و اجتماعي

در ایران باید آنها را الگوهای انحرافي دانست (آزاد

این تحوالت ،همچنان پرقدرت بر طبل اجرای این

ارمکي و دیگران.)1931 ،

تغييرات ميکوبد و نتایج کوتاه مدت اقتصادی را ارج

سياستهای توسعة اقتصادی و اجتماعي و

مينهد و پيامدهای بلندمدت اجتماعي آن را در

تحوالت دیگری چون گسترشِ حضور و نفوذ ماهواره

نميیابد؛ پيامدهایي که ميتواند در آیندهای نه چندان

و اینترنت و امکانات ارتباطي جدید در جامعه سبب

دور ایران را با چالشهای مهمي از تنوع مسائل

شدهاند که منابع جامعهپذیری ،متکثر شوند و الگوهای

اجتماعي جدید روبه رو کند (آزاد ارمکي و دیگران،

هنجاری و ارزشهای سنتي ،کمتر از گذشته ،در

 .)1931همانگونه که از نتایج تحقيق پيداست،

جامعه تأثيرگذار شوند .از طرفي ،گسترش عقالنيت

همخانگي به شکلي آرام و خزنده در حال جا بازکردن

مدرن و نقد دائم سنت بر تسریع و تشدید این

در زندگي افراد ایراني است و این خود تهدیدی جدی

تحوالت مؤثر بوده است .در این بين ،تجدد و زادهاش

برای نهاد خانواده و ثبات ازدواج ميباشد .متاسفانه

امر مدرن با تنوع بيپایانش ،اگر چه در «نو بودن» نقطة

دوری از خانواده و کم شدن کنترل اجتماعي در کالن

پيوند یافته است اما وضعيت تناقض نمای آن در

شهرها به موازات نگرشهای آزاداندیشانه نسبت به

گسترة بيپایان این «نو به نو شدن» پيش از آشکار

ازدواج و روابط جنسي پيش از ازدواج و مد شدن و

شدن رنگ باخته و جای خود را به تناقضي جدید

رواج تنوعطلبي ،فضایي مناسب را برای تجربه این نوع
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روابط به وسيله جوانان فراهم کرده است .آمار باالی

پيشنهادهايي جهت جلوگيري ازآسيبهاي رسانههاي

طالق ،وفور خيانتهای عاطفي و جنسي افراد متاهل و

جهاني به شرح ذيل اعالم ميگردد:

شيوع شکلهای نوین روابط پيش از ازدواج همگي

 -آموزش سواد رسانهای در بين افراد جامعه.

بنيان خانواده سنتي ایراني را نشانه رفتهاند و حل این

 -ایجاد فرهنگ استفاده از رسانهها و تکتولوژیهای

معضالت نيازمند عزم جدی مسئوالن در سطح کالن و

روز دنيا.

بازنگری در سياستهای شغلي ،کارآفریني ،تحصيل در

 -توجه رسانههای داخلي به مسایل خانواده و

سطح آموزش عالي و حوزه فرهنگ ميباشد .بيتوجهي

معضالت اجتماعي موجود و اشاعه فرهنگ ایراني

رسانههای داخلي به مسایل خانواده و معضالت

و اسالمي به شکلي جذاب و امروزی.

اجتماعي موجود و ناتواني در اشاعه فرهنگ ایراني و

 -برنامهریزی مسئوالن صدا و سيمای جمهوری

اسالمي به شکلي جذاب و امروزی ،خود زمينهساز

اسالمي برای تهيه و توليد برنامههای جذاب ،عميق

گرایش افراد به تقليد از سبکهای زندگي تبليغ شده

و مورد نياز جوانان برای جانشينسازی آنها با

در رسانههای خارجي شده است و مسئوالن در این

برنامههای تلویزیوني شبکههای ماهوارهای.

زمينه باید جدیتر عمل کنند.
شناسايي تغييرات فرهنگي
پيشنهادهایي مبتني بر نتایج
با توجه به نتایج این تحقيق که با عنوان شناسایي
عوامل نفوذ فرهنگي ميباشد ،در این تحقيق  1عامل
نفوذ فرهنگي شناسایي شده است ،که به ترتيب اولویت
عوامل ،به شرح ذیل برای هر عامل پيشنهادهایي ارائه
ميگردد:
شناسايي تغييرات اقتصادي
پيشنهادهايي براي بهبود تغييرات اقتصادي به شرح

پيشنهادهايي براي بهبود تغييرات فرهنگي به شرح
ذيل اعالم ميگردد:
 آموزش صحيح روابط بين دختر و پسر در زماندبيرستان و دانشجویي.
 برنامههای آموزشي برای خانوادهها در برخورد باچنين مشکلي در خانواده.
 برنامهریزی برای پخش فيلمهای آموزشي در صدا وسيما.

ذيل ميباشد:

 -تحصيل در سطح آموزش عالي و حوزه فرهنگ.

 -ایجاد فضای اقتصادی به منظور جذب نيروها (تعادل

 -برنامهریزی برای واحد درسي در دبيرستان و

بين فارغالتحصيالن و بازار کار).
 فراهم نمودن زمينه اشتغال جوانان و رونق توليداتداخلي.

دانشگاه.
 اصالح باورهای غلط در بين جوانان و خانواده درخصوص تأثيرات مثبت همخانگي بر کيفيت

 ایجاد امنيت شغلي در بين کارمندان. برنامهریزی تسهيالت آسانتر برای ازدواج جوانان. -حمایت از کارآفریني.

ازدواج.
 تغيير در شرایط محيطي و از بين بردن عوامل محدودکننده و کاهنده در شناخت دو جنس از یکدیگر،
در کنار به تعادل رساندن جایگاه زنان و مردان.

شناسايي رسانههاي جهاني
مجله مدیریت فرهنگی سال یازدهم /شماره  /37پاییز 9316

991

مهري افراشته و تكتم فرمانفرمایی

آزاد ارمکي ،ساعي ،ایثاری ،سحر طالبي.)1931( ،

شناسايي تغييرات اجتماعي:
پيشنهادهايي براي بهبود تغييرات اجتماعي به شرح

همخانگي؛ پيدایش شکلهای جدید خانواده در تهران،

ذيل اعالم ميگردد:

جامعهپژوهي فرهنگي ،پژوهشگاه علوم انساني و

 -برنامهریزی برای ساماندهي جوانان به منظور

مطالعات فرهنگي ،سال سوم ،شماره .1
باومن ،زیگموند .)1931( ،عشق سيال ،تهران،

تغييرات اجتماعي.
 -ایجاد فضاهایي برای مشاوره جوانان در زمان

ققنوس.
خطيبي ،علي .)1932( ،سياستهای اقتصاد ليبرال

سردرگمي و تنهایي
 -سياستگذاری به منظور آگاهسازی و آشنایي در بين

زمينهساز نفوذ همهجانبه.
خلجآبادی فراهاني ،فریده و اميرهوشنگ مهریار( ،

جوانان به منظور ازدواج.
 -آموزش به مادران در زمان کودکي در مهد کودکها

 .)1983بررسي نقش خانواده در ارتباطات با جنس

به منظور ارتباط خوب بين فرزند و والد و کنترل

مخالف قبل از ازدواج در دختران دانشجو در تهران،

متعادل (نه سختگيرانه و نه سهلگيرانه) والدین

فصلنامة خانوادهپژوهي ،سال  ،1شماره .21
رفيعپور ،فرامرز .)1981( ،توسعه و تضاد؛ کوششي

بر فرزندان
 برنامهریزی و سياستگذاری جهت ایجاد شرایطتعادل در پایداری توافق ازدواج ،بعنوان مثال آمار

در جهت تحليل علل پيدایش انقالب اسالمي و مسائل
اجتماعي ایران ،تهران :شرکت سهامي انتشار.

باالی طالق در کشور نشان ميدهد که سند ازدواج

ساروخاني ،باقر و مجتبي صداقتيفرد.)1988( ،

کنوني شرایط الزم برای حفظ پایداری ازدواج را

شکاف نسلي در خانوادة ایراني ،دیدگاهها و بينشها،

ندارد .چه بسا یک پيشنهاد بعنوان راه حل ميتواند

پژوهشنامة علوم اجتماعي ،سال  ،9شماره .1

ارائه یک سند حقوقي جدید در کناب سند ازدواج
باشد ،که با توجه به شرایط اقتصادی – اجتماعي

شکارچي ،زیبا .)1932( ،خط قرمزهایي که حاال مد
شده.
شمساللهي ،عبدالصالح .)1931( ،رابطه نفوذ

کنوني در تعادل باشد.

فرهنگي و تغيير تعریفهای فرهنگي ،وب سایت
شخصي عبدالصالح شمساللهي.

منابع
آزاد ارمکي ،زند و طاهره خزاعي .)1981( ،روند
تغييرات فرهنگي و اجتماعي خانوادة تهراني طي سه
نسل ،فصلنامة علوم انساني دانشگاه الزهرا ،سال  12و

صالحياميری ،رضا و سعيد محمدی.)1983( ،
دیپلماسي فرهنگي ،تهران :ققنوس.
عبادتي ،حسين .)1931( ،ميزگرد بررسي دالیل
نفوذ فرهنگي.

.19
آزاد ارمکي ،ساعي ،ایثاری و سحر طالبي.)1931( ،

عسگریخانقاه ،اصغر و تقي آزاد ارمکي.)1981( ،

سنخشناسي الگوهای روابط جنسي پيش از ازدواج در

وضعيت پيوستاری تغييرات فرهنگي در ایران،

ایران ،دو فصلنامة جامعهپژوهي فرهنگي ،پژوهشگاه

جامعهشناسي هنر و ادبيات فصلنامهنامه علوم اجتماعي

علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،سال دوم ،شماره .2

سابق .3
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