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 Aim: The aim of this study was to compare attitudes and tendencies towards 

premarital relationships and irrational beliefs with self-restraint in male and 

female students. Methods: The research method was descriptive causal-

comparative. The statistical population consisted of all students of Shahid 

Beheshti University in 2015-2016, from which 365 people (170 boys and 195 

girls) were selected as a sample by stratified random sampling method. Tools for 

data collection included the following questionnaires: Irrational Beliefs (Jones, 

1980), Premarital Relationship (Cordlow, 2001), and the Self-Determent 

Questionnaire (Weinberger and Schwartz, 1990). Results: Data analysis by 

independent t-test showed that there is a significant difference between attitudes 

and tendencies towards premarital relationship, irrational beliefs and self-restraint 

in male and female students (P<0.01). Conclusion: The results showed that 

gender is a factor influencing attitudes and tendencies towards premarital 

relationships, irrational beliefs and self-restraint. As such, males had greater 

attitudes and tendencies toward premarital relationships, and lower irrational and 

slef-restrait, compared with female students. 
Keywords: Irrational beliefs, self-restraint, attitudes and tendencies towards 

premarital relationships. 
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پژوهش حاضر با هدف مقایسه نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدوا" و باورهای غیرمنطقای  هدف:
_  روش پااژوهش توصاایفی از نااو  علاای روش:بااا خااود بااازداری در دانشااجویان دختاار و پساار انجااا. گرفاات. 

تشاکیل  4313-4310ی آماری تماامی دانشاجویان دانشاگاه شاهید بهشاتی در ساال  ای بود. جامعه مقایسه
ای تصاادفی باه عناوان  گیری طبقاه دختر( به روش نمونه 411پسر و  424نفر ) 361دادند که از بین آنها  یم

(، پرسشانامه نگارش و گارایش 4104های باورهای غیر منطقای )جاونز،  نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه
( پاساخ دادناد. 4114وارتز، ( و پرسشانامه خودباازداری )وینبرگار و شا4304به ارتباط قبل از ازدوا" )کردلاو، 

مستقل نشان داد که بین نگرش و گرایش به ارتباط قبال  tها از طریا آزمون  تجزیه و تحلیل داده ها: یافته
از ازدوا"، باورهااای غیاار منطقاای و خودبااازداری در دانشااجویان دختاار و پساار تفاااوت معناااداری وجااود دارد 

(10/2>t  44/4و>p .)ها بیانگر این بود کاه جنسایت عااملی تاثیرگاذار بار نگارش و  نتای  یافته گیری: نتیجه
باشد به طاوری کاه پساران نگارش و  گرایش به ارتباط قبل از ازدوا"، باورهای غیرمنطقی و خودبازداری می

 گرایش به ارتباط قبل از ازدوا" بیشتر، باورهای غیرمنطقی و خودبازداری کمتری داشتند.
 طقی، خودبازداری، نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدوا"باورهای غیرمن های کلیدی: واژه
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 مقدمه
 افااراد ب رگسااال آن را تجربااه  ازدواو یکاای از مهمتاارین رواباا  بین

کااه تقریبااا ب فااردی اساات 
کننااد. ازدواو از طریااق تاارمین بسااتری جهاات ارضااای نیازهااای عاااطفی و رواناای نقااش  می

 مثبتای پیامادهای باا هماواره موفاق ازدواو(. 2632، 1مهمی در عملکرد خانواده دارد )کارل

 بارای مناساب محیطای شادن فلسفی، فراهم و فکری جسمی، رشد و روانی سالمت نظیر

هماراه اسات  جامعاه جانباه هماه کیفیات ساطح ارتقااح در نهایات و کودکاان پارورش
 آن باه بایاد کاه اسات مهمای موضاوع ازدواو پایاداری (. بناابراین2635، 2)میکالیسیسایان

کااهش زمینه عوامال شناساایی کاه طاوری باه شاود توجاه  رضاایت افازایش و طاالق سااز 

یااان، سااماوی و  می فااراهم را ازدواو در دوام و پایااداری ازدواو، زمینااه نمایااد )نجارپور
کاه در قالاب نگارش  (. پیش2632، 3زاده شفیع از ازدواو فرد نسبت به ازدواو تصاوراتی دارد، 

یلااوگبی، هااال و لااوزا شااود  نمایااان می 4بااه ازدواو  شااامل ازدواو بااه (. نگاارش2631، 5)و

  یار نگارش کاه جواناانی اسات. آلگرایاناه ایاده و شابینانه بینانه، بدبینانه، خاو نگرش واقع

 و نقضاها تماام باه بایاد همسر آیناده که دارند انتظار دارند خود همسر به نسبت بینانه واقع
کامیهااا (. در 3121گیااوی،  دمیرچاای و قمریبپوشاااند )رضااازاده، صاادری  عماال جامااه نا

کارامااااات یااااان، سااااماوی و شاااافیع2630) 6همااااین راسااااتا  ( و رجباااای، 2632زاده ) (، نجارپور
های خود نگرش و انتظاار ازدواو را باه عناوان  ( در پژوهش2630عباسی، سودانی و اصالنی )

گرفته -انااد. همهنااین تغییاارات سااریع اقتصااادی شاااخص مهاام در سااالمت ازدواو در نظاار 
کاه در سابع زنادگی افاراد دارد، زمیناه تغییار اج تماعی و رشد تکنولوژی به سبب تغییراتای 

یااا در نگاارش فاارد نساابت بااه ازدواو را فااراهم می (. از سااوی دیگاار 2637، 7نمایااد )آرمینیااا و ترو
                              
1. Kral, M. J 
2. Michalitsianos 
3. Najarpourian, S., Samavi, S. A., & Shaafizadeh 
4. attitude to marriage 
5. Willoughby, B. J., Hall, S. S., & Luczak 
6. Karamat, K 
7. Armenia, A., & Troia, B 
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گیااردن بلکااه  های جمعاای معمااول صااورت نمی هااا دیگاار تنهااا براساااس ساانت امااروزه ازدواو
ی  ر اماار انتخاااب همااراه بااا باااال رفااتن سااطح توقعااات وگسااترهگاارایش فااردی بااه اسااتقالل د

گساااترده کناااار طیاااف  گااااه  ای از مال  انتظاااارات از ازدواو و همسااار، در  هاااا و هنجارهاااای 
کناونی باا چاالش روباه متناقض، انگیزه کارده اسات. مندی افراد را برای ازدواو در شرای    رو 

گااااه افاااراد باااا تردیاااد، نگرانااای و دودلااای بااا باااه کاااه  یاااان،  ه آن نظااار میطوری  کنناااد )قنباااری برز
یااادی باار 3127ساالمانوندی و فاااطمی،  (. رواباا  پاایش از ازدواو در میااان جوانااان، تاار یرات ز

گرایش آن که این امار می تغییر  تواناد تغییراتای را در نهااد  ها در ازدواو و تشکیل خانواده دارد 
کندن مانند افزایش سن ازدواو، بادبینی و بای ا عتماادی باه جانس مخاالف، خانواده ایجاد 
گیری الگوهای جدید ارتبا  با جنس مخاالف و...ن در  اسات بادیهی راساتا هماین شکل 

 رساید نخواهاد روانای و روحای نگفته، به آراماش پاسخ خود نیازهای به که زمانی تا انسان

گراین اما  دنباال باه آرامشای نشاود، ناه تنهاا داده خاود مناسب و صحیح مجرای از پاسخ ا

کرمای،  خواهاد نیاز او های خواساته انحارا  باعا  بلکاهنادارد،  کرمای و  شاد )هاشامی، 
هاااا و هنجارهاااای ازدواو را  (. تحااوالت اجتمااااعی و فرهنگاای در عصااار جدیااد، ارزش3120

کااه ازدواو از حالاات عاار  مطلااوب اجتماااعی بااه یااع دوسااتی  کاارده بااه طااوری  دچااار تغییاار 
گارایش باه ازدواو نقاش  ه نظار میعاشقانه و همدمی نسبتا  پایدار تبدیل شده است. ب رساد 

گسااترش رواباا   یررساامی عاشااقانه، ازدواو در  کااه بااا  مهماای در ر باات بااه ازدواو دارد چاارا 
هایی همهااون همخااانگی و رواباا  جنساای خااارو از تعهاادات حقیقاای و  چااارچوب پوشااش

کوهن حقوقی تشکیل خانواده صورت می (. اماروزه روابا  پایش از 2631، 1گیرد )استرانگ و 
شاود  ازدواو به ویژه رابطه جنسی از دوره نوجوانی به عناوان یاع هنجاار جدیاد شاناخته می

کاه یاناگ و سایمون2626، 2)یورسا، پوروانتاو و آواالیاا ( اینترنات و فضاای 2626) 3(. باه طاوری 
گرایش رواب  جنسی قبل از ازدواو می که پیاماد اصالی آن  مجازی را عامل اصلی در  دانند 

                              
1. Strong, B., & Cohen, T. F 
2. Yusra, T., Purwanto, E., & Awalya, A 
3. Yong, H. T. S., & Simon, A 
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گرایش به ارتباا  پایش  او است. پژوهشبی میلی به ازدو که نگرش و  کی از آن است  ها حا
(. بیرلیناا، اوتاامی، 3127از ازدواو تا یر مثبتی بر ر بت به ازدواو دارد )ریاحی و خیاطاان، 

کونیااااتی کاااه تجرباااه معاشااارت پااایش از 2631) 1ایفنااادی و  ( در پاااژوهش خاااود نشاااان دادناااد 
ایش سن است. پژوهش زارع شااه آباادی و سالیمانی کننده افز ازدواو، یکی از عوامل تعیین

گاارایش بااه ارتبااا  بااا جاانس مخااالف بااا میاال بااه ازدواو رابطااه 3123) کااه بااین  ( نشااان دادنااد 
کوپربرگ ) کی از نتاایج مثبات روابا  قبال از 2632مثبت معنی دارد وجود دارد. پژوهش  ( حا

( باه ا ار 3121یای و باباایی )ازدواو در افزایش نرخ ازدواو است. ناز  تبار، حساینی درونکال
کیاد دارناد. ماجومادار کیفیات ازدواو در زناان تر  2منفی نگرش باه ارتباا  پایش از ازدواو بار 

های ناشای از روابا  پایش از  ( بر نقش روابا  پایش از ازدواو و آسایب2635) 3( و ایزی2631)
کیفیااات زناادگی و ازدواو اشااااره دارد. اولاااوا و آدیمودیااا کاااویراال و ( 2632) 4ازدواو باار  و بهاتاااا، 

که مردان تمایل مثبت نسابت باه درگیاری در رابطاه جنسای قبال 2631جاها ) ( نشان دادند 
گاقان کااهش تمایال 2662) 5از ازدواو دارند.  ( به اهمیت تعدد ارتباطات پیش از ازدواو در 

 به ازدواو در دختران اشاره دارد. 
ای از افکاااار و  ی بنیاااادین، رشاااتههمهناااین در وقاااایعی همانناااد ازدواو، افکاااار و باورهاااا

گاه هساتند و روابا  و تعاامالت مارتب  باا آن را تحات تاا یر قارار  که نیمه خودآ باورها را فعال 
گات می کال 2661، 6دهند )فرا کاه پایش از ازدواجاش  (. باورهای ارتباطی، باورهای هستند 
گونااه می کااه افااراد تااا حاادودی از آن گیرنااد، بااه  گاااه نیسااتند )سااهر ای  ابی، میکااائیلی، هااا آ

گوناه (. این باورها سبب می3127عطادخت و نریمانی،  ای خاا  و همساو  شود تا افراد به 
کااه ممکاان اساات منطبااق باار واقعیاات ازدواو باشااند یااا  بااا باورهااای خااود بااه ازدواو بنگردنااد 

                              
1. Berliana, S. M., Utami, E. D., Efendi, F., & Kurniati, A 
2. Majumdar, C 
3. Eze, I. R 
4. Olawa, B. D., & Idemudia, E. S 
5. Gaughan, M 
6. Froggatt, W 
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کالرامیتاا، تاوآه و ریساکین2636، 1نباشند )کوترال، دیار و اساتل ر کنار 2630، 2ن  (. الایس، علال ا
دادنااد )فاارح  می 3مشااکالت رفتاااری و تعارضااات زناشااویی را ناشاای از باورهااای  یرمنطقاای

 اسات رفتاری یا و فکر، هیجان هرگونه (. باورهای  یرمنطقی3111آبادی،  بخش و شفیع

 در اخاتالل آن مهام پیامادهای و شاوند می خاود رفاتن باین و از نفاس تخریاب باه منجر که

(. افکااار 3123شااتاقی، آتااش پااور، آقااایی و عالمااه، اساات )م شااادمانی و بقاااح، خوشااحالی
گمااان هسااتند و ایاان اماار موجااب   یرمنطقاای بااا واقعیاات همگااونی ندارنااد و براساااس  اان و 

شاااود  هاااای زنااادگی می آمیز فااارد باااا حاااوادث و الزام تعاااارل شاااده و ماااانع برخاااورد موفقیااات
گله،  )رنجبرسودجانی، شریفی، سیح و ملع که تو3121محمدی  س  باالور (. در پژوهشی 

پرسااتار  322( بااه منظااور بررساای دلزدگاای از رواباا  عاشااقانه بااا باورهااای  یرمنطقاای در 2633)
کااه هاام تفکاارات دلزدگاای و هاام رفتارهااای دلزدگاای بااه طاارز  گرفاات، نتااایج نشااان داد  انجااام 

منطقاای همبسااته بااود. حااال بااا توجااه بااه وجااود برخاای از  مثبتاای بااا تفکاارات و باورهااای  یاار
کااه درکنااار ویژگیباورهااای  یاار منطقاا تواننااد ا اارات  هااای شخصاایتی هریااع از افااراد می ی 

نااامطلوبی باار زناادگی آنهااا داشااته باشااند و منجاار بااه پریشااانی رواباا  آنهااا شااده و احساااس 
گااردد.  کاااهش داده و بااه ماارور منجاار بااه دلزدگاای از رواباا   رضااایت و خشاانودی از زناادگی را 

یان، سلمانوندی و فاطمی ) که باورهاای  یرمنطقای راجاع باه ( نشان 3127قنبری برز دادند 
گاارایش بااه ازدواو جوانااان دانشااجو و نگاارش  کاااهش  رابطااه جنساای پاایش از ازدواو، ساابب 

شاود.  منفی آنها نسبت به ازدواو و تشاکیل خاانواده و بای اعتماادی باه جانس مخاالف می
انتظااااار از ازدواو  بیناااای پیش( در پژوهشاااای تحاااات عنااااوان ج 3127نیا ) نعمتاااای و افشاااااری

برمبنااای سااطوح خودانتقااادگری و باورهااای  یاار منطقاای دانشااجویان دانشااگاه آزاداسااالمی 
کااه بااین باورهااای  یاار منطقاای بااا انتظااار از ازدواو  کرمانشاااهج بااه ایاان نتیجااه رساایدند  واحااد 

 داری وجود دارد.  دانشجویان رابطه مثبت معنی

                              
1. Kotrla, K., Dyer, P., Stelzer, K 
2. Claramita, M., Tuah R., & Riskione, P 
3. iIrrational beliefs 
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که با نگرش  1  و باورهاای ماا ارتباا  دارد خاود باازداریهاا، روابا یکی دیگر از متغیرهای 
باشااد و بااه عنااوان یااع مهااارت اجتماااعی  داری می اساات. خودبااازداری متااراد  خویشااتن

کاه در رواباا  ماا بااا دیگاران تااا یر زباادی دارد و دارای زیاار مقیاس محساوب می هاای فاارو  شااود 
کنتارل تکاناه، مراعااات دیگاران و مسائولیت خودبااازداری باشاد.  پذیری می نشااندن خشام، 

توانایی تنظیم افکاار و اعماال بارای متوقاف سااختن هار ناوع فشاار داخلای و بیرونای اسات و 
کنتاارل تکانااه یااا،  ها می بیااانگر توانااایی فاارد در  ن بااه نقاال از رحیماای و یوساافی، 2663باشااد )بور

های  کنناده بینی (. به عبارت دیگر در خودبازداری مهارت ارتبا  ماو ر، یکای از پیش3112
که یکی از ویژگی ار مهم سالمت در رواب  بینبسی ی این ارتباطاات  های عمده فردی است 

( در 2631) 2(. هااامبورگ و پاارو 2635هاساات )آرناادت و فیوجیااوارا،  قاباال یااادگیری بااودن آن
کااه بااه بررساای باورهااا و خودبااازداری باااال در جااایگ ینی عالیااق پرداختااه بودنااد  مطالعااه ای 

کاااهش عالئااق منفاای و های ایاان پااژوهش نشااا یافتااه ن داد خااود بااازداری در سااطح باااال در 
کااه خودبااازداری  روابا  درگیاار مااو ر بااود اساات. یافتااه های پژوهشای نشااان داده اساات افاارادی 

کااه تکانشاای و  هااا از جملااه رواباا ، موفااق بیشااتری دارنااد در همااه حااوزه کسااانی هسااتند  تاار از 
های پژوهشاای، نگاارش و  افتااه(. بنااابر ی3117کننااد )نااوری،  باادون خودمهااارگری عماال می

کااه نساابت بااه رواباا  پاایش از ازدواو در جوانااان وجااود دارد و یااا هاار نااوع رواباا   گاارایش هااایی 
هاااا و خودباااازداری باااه عناااوان یاااع عامااال درونااای  ، ارزش3عااااطفی دیگاااری متاااا ر از باورهاااا

 باشد.  می
های  ها و نظریااات دختااران و پسااران در زمینااه بااا توجااه بااه مطالااب بیااان شااده دیاادگاه

تواند موجبات ساالمت روان یاا اخاتالالت روانای  باشد و همین امر می مختلف متفاوت می
کند، لذا شناخت عقاید  یرمنطقی می گارایش و نگارش آنهاا باه  را برای آنان فراهم  تواناد در 

ساااامت ازدواو تا برگااااذار باشااااد، و از سااااوی دیگاااار بااااا توجااااه بااااه اینکااااه دانشااااگاه یکاااای از 

                              
1. Self-Restraint 
2. Hamburg, M. E., & Pronk, T. M 
3. blifes 
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که در محی  هایی برای برقراری رواب  پایش از ازدواو فاراهم اسات  آن، فرصت هایی است 
شاوند و  هاا یکای از مناابع مهام هنجاار در جامعاه محساوب می و فارغ التحصایالن دانشاگاه

کم باار رفتااار آن شااناخت ارزش هااا بااا  هااا، و همهنااین ارتبااا  ایاان ارزش هااا و هنجارهااای حااا
ان را در شناساا جامعهشناسااان و  روان توانااد محققااان، متغیرهااای همبسااته در ایاان باااره، می

های این مسااله در ساایر اقشاار جامعاه یااری نمایاد. بناابراین ایان  بینی برخی واقعیت پیش
گرایش به ارتباا  قبال از ازدواو و باورهاای  یار منطقای  پژوهش با هد  مقایسه ی نگرش و 

گرفت.  و خودبازداری در دانشجویان دختر و پسر انجام 

 روش پژوهش
ی دانشاجویان  ی آماری هماه ای بود. جامعه مقایسه-پژوهش توصیفی از نوع علیروش 

کااه تعااداد آنهااا در سااال  کارشناساای ارشااد و دکتااری( بااود  مقاااطع تحصاایلی )کارشناساای، 
که  31522، 3125-3121 نفر از آنان با اساتفاده از جادول مورگاان باه عناوان  171نفر بودند 

کااه در نها دختاار(  321پساار و  376نفاار ) 101یاات پرسشاانامه نمونااه تحقیااق انتخاااب شاادند. 
گیری تصااااادفی  گیری در تحقیااااق حاضاااار نیااااز روش نمونااااه قاباااال تحلیاااال بااااود. روش نمونااااه

که از باین دانشاکده خوشه دانشاکده  7های دانشاگاه شاهید بهشاتی  ای بود. بدین صورت 
و  )دانشااکده علااوم شاایمی و نفاات، دانشااکده ادبیااات و علااوم انسااانی، دانشااکده ماادیریت

حساااابداری، دانشاااکده معمااااری و شهرساااازی، دانشاااکده حقاااوق، دانشاااکده مهندسااای و 
یاضاای( بااه صااورت تصااادفی بااه عنااوان نمونااه انتخاااب شاادند و  کااام یوتر، دانشااکده ر علااوم 

یاع  پرسشنامه کارشناسی ارشاد و دکتاری( توز ها در بین دانشجویان سه مقطع )کارشناسی، 
گاهانااه باارای شاارکت در پااژوهش و مجاارد شااد. معیارهااای ورود بااه پااژوهش شااامل رضااا یت آ

بودن و معیارهای خروو از پژوهش شامل عدم رضات و همکاری از ساوی دانشاجو و وجاود 
 های مخدوش و ناقص بود.  پرسشنامه

هااا نوساا  اساااتید، بااه دانشااگاه شااهید بهشااتی  ها و تائیااد آن پااس از تاادوین پرسشاانامه
گرفات. سا س مطاابق  مراجعه شد و در رابطه با تحقیق و اجرای آن هماهنگی الزم صاورت 
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کااال  باااا حجااام نموناااه، پرسشااانامه یاااع شاااد. در   171ها باااین دانشاااجویان دختااار و پسااار توز
که در نهایت پرسشنامه  یع شد  دختار( قابال تحلیال  321پسر و  376نفر ) 101پرسشنامه توز

گرفتاه شادند عبارتناد از: داشات که در تحقیاق حاضار در نظار  ن اسام بود. مالحظات اخالقی 
کساااب  مساااتعار شااارکت کنندگان در تحقیاااق، انتظاااار پاااذیرش مسااائولیت توسااا  محقاااق، 

گاهانه شرکت کنندگان و عمال  کنندگان در تحقیق، تعهد به حف  اسارار شارکت رضایت آ
 به این تعهد.

 ابزارهای پژوهش
 3202پرسشنامه باورهای  یرمنطقی جاونز در ساال  پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز:

باشد. هار خارده  توس  جونز و بر اساس نظریه الیس طراحی شد. دارای ده خرده مقیاس می
کااه در مجمااوع پرسشاانامه دارای  36مقیاااس دارای  باشااد و درجااه  سااوال می 366سااوال اساات 

کاامال  مو بندی این مقیاس بر اساس مقیاس پنج درجه کاامال  مخاالف ای لیکارت از  افاق تاا 
کااه نمااره باااال در ایاان آزمااون نشااانگر باورهااای  یرمنطقاای باالساات و نمااره پااایین  می باشااد. 

( همساانی 2635ن به نقل از پاارکر و همکااران، 3202تری است. جونز ) نشانه باورهای منطقی
ون را باازآزم-، ضاریب آزماون72/6تا  51/6عامل آزمون باورهای  یر منطقی را بین  36درونی 

کاارده اساات در پااژوهش ماارادی ) 03/6و روایاای همزمااان آن را بااا  22/6معااادل  ( 3126گاازارش 
کرونباااخ  ( پایااایی ایاان آزمااون را باار 3177پااور ) گاازارش شااده اساات. تقاای 15/6میاازان آلفااای 

کرونبااخ  360روی یع نمونه  نفری از دانشجویان دانشگاه عالماه طباطباائی از طریاق آلفاای 
کرونباخ در پژوهش حاضر به دست آور 73/6  به دست آمد. 13/6د. ضریب آلفای 

گرایش به ارتباط قبل از ازدواج: کردلاو ) پرسشنامه نگرش و  ( 3116ایان پرسشانامه توسا  
به منظور نگرش و میزان موافقت افراد را بارای ارتباطاات خاارو از چاارچوب باا دوساتان  یار 

یااابی قاارار می کااه جمااالت  21دهااد. شااامل  همجاانس مااورد ارز میاازان  22تااا  3جملااه اساات 
گارایش فار 21تاا  21ای و جماالت  گ یناه 1نگرش فرد بار اسااس مقیااس لیکارت  د بار میازان 

نزدیکتر باشد بیاانگر  21شود. هر چه نمره فرد به  اساس پاسخگویی بله و خیر سنجیده می
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(. پایایی این پرسشنامه در ساه 3122زاده،  تنها، آیتی و شهابی نگرش مثبت است )دهقان
گرفتاه  شناسی و جامعه روش صوری، محتوایی و سازه مورد تایید اساتید روان شناسای قارار 

کردلااو ) 1روایاایاساات. روایاای و  ( بااا اسااتفاده از ضااریب آلفااای 3116پرسشاانامه در پااژوهش 
کرونباااخ در پااژوهش حاضاار  22/6کرونباااخ  بااه  17/6بدساات آمااده اساات. ضااریب آلفااای 

 دست آمد.
ینبرگاار و شااوارتز )SRSپرسشاانامه خودبااازداری )پرسشششنامه خودبششازداری:  ( 3226( توساا  و

کلاااای و تهیااااه شااااد. مقیاااااس خااااود بااااازداری دارای یااااع مقیاااا زیرمقیاااااس اساااات.  5اس 
که سازه زیرمقیاس های مشابه اما مجزایی هستند، عبارتند از: فارو نشااندن  های این آزمون 

کنتااارل تکاناااه، مراعااات دیگاااران و مسااائولیت هاااا در یاااع مقیااااس  پذیری. آزمااودنی خشاام، 
کاارده و  درجااه 1لیکاارت  ای میاازان موافقاات یااا مخالفاات خااود بااا هاار یااع از عبااارات را بیااان 

کااردن امتیاااز عبااارات مربااو  بااه هاار زیرمقیاااس محاساابه  امتیاااز آزمااودنی از طریااق جمااع 
ینبرگااار ) می آماااوزان  نفاااری از داناااش 110ای  ( پایاااایی ایااان مقیااااس را در نموناااه3222شاااود. و

کرده است. پایایی بازآزمایی نیز در یاع فاصاله 23/6شهری را   12/6ای  ی دو هفتاه گزارش 
کهرازئی در تحقیاق خاود بارای بررسای  70/6ماهه  7ی  و در یع فاصله گزارش شده است. 

کاه مقادار آلفاا بارای هماه کارد  کرونبااخ اساتفاده  هاا  ی زیرمقیاس پایایی پرسشنامه از آلفاای 
گااازارش شاااد. همهناااین باااه منظاااور بررسااای روایااای پرسشااانامه از ضاااریب  01/6بیشاااتر از 

که نتایج نشان15/6همبستگی پیرسون ) ی روایی سازه بود. ضاریب  دهنده ( استفاده شد 
کرونباخ در پژوهش حاضر   به دست آمد. 23/6آلفای 

 های پژوهش یافته

کاال شاارکت  5/11نفاار پساار ) 321درصااد( و  0/50نفاار دختاار ) 376کنندگان پااژوهش  از 
نفار  376نفر  یرشا ل و از  310نفر شا ل و  12کننده،  نفر مرد شرکت 321درصد( بودند. از 

نفار  یرشاا ل بودناد. همهناین از ایان  312نفار شاا ل و  31پژوهش کننده در  دختر شرکت

                              
1 .Validity 



 224 ................................................................................. ...  مقایسه نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدوا"، 

 

 سال بودند. 11-13نفر بین  77سال و  16-20نفر بین  21سال،  21نفر زیر  321تعداد 

 ها ها و همگنی واریانس های آماری آزمون تی مستقل شامل نرمال بودن توزیع داده آزمون پیش فرض .1جدول 

 متغیرها
 همگنی واریانس ها پسر جنسیت: جنسیت: دختر

 pمقدار  Fمقدار  کشیدگی کجی کشیدگی کجی

گرایش  052/6 261/6 -211/6 215/6 -031/6 167/6 نگرش و 

 331/6 52/2 277/6 312/6 -602/6 -126/6 باورهای غیرمنطقی

 111/6 212/6 606/6 611/6 617/6 -701/6 خودبازداری
 

یع متغیرهاا باا شااخص کشایدگی اساتفاده شاد و معیاار  های نرمال بودن توز ± 3کجای و 
(. نتاایج آزماون نرماال 11:3123برای آزمون نرمال بودن تعیین شد )پاشاشریفی و همکاران، 

کشایدگی تماامی متغیرهاا در دامناه  کجای و  کاه مقاادیر  تاا  -3بودن نشان داد با توجه به این 
ایج آزماون همگنای شاود. همهناین نتا + بدست آمده است مفروضه نرمال بودن تاییاد می3

یانس کاه ساطح معنای داری در تماامی ماوارد بیشاتر از  وار بدسات آماده و  61/6ها نشاان داد 
یانس گروهp>61/6ها نیز برقرار اسات ) مفروضه همگنی وار هاای مساتقل  (. نتاایج آزماون تای 

 آمده است. 2در جدول 

گرایش به ارتباط قبل از ازدواج در 2جدول   دانشجویان دختر و پسر. مقایسه میانگین نگرش و 

 درجه آزادی t انحراف معیار میانگین جنسیت متغیر
سطح 
 معناداری

گرایش  نگرش و 
 15/30 60/10 دختر

13/1 101 666/6> 
 31/35 73/03 پسر

باورهای 
  یرمنطقی

 52/22 52/160 دختر
35/1 101 666/6 

 01/21 11/221 پسر

 خودبازداری
 25/37 36/362 دختر

22/1 101 666/6> 
 60/31 72/366 پسر
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که در جدول  گرایش به ارتباا  قبال از  ، مشاهده می3همانطوری  شود میانگین نگرش و 
گروه پسار و دختار  باشاد باا توجاه باه معنای داری  می 60/10و  73/03ازدواو به ترتیب در دو 

گارایش باه ارتباا  قبالp<663/6و  =13/1tنتایج بدست آمده ) از ازدواو در  (، باین نگارش و 
منطقاای بااه  دانشااجویان پساار و دختاار تفاااوت معناااداری وجااود دارد. میااانگین باورهااای  یاار

گاااروه دختااار و پسااار  باشاااد باااا توجاااه باااه معنااای داری  می 11/221و  52/160ترتیاااب در دو 
( بااین باورهااای  یاار منطقاای در دانشااجویان دختاار و پساار p 662/6و  =35/1tبدساات آمااده )

گاروه دختار و تفاوت معناداری وجو د دارد. همهنین میانگین خود بازداری به ترتیاب در دو 
کاااه باااا توجاااه باااه معنااای داری بدسااات آدماااه ) می 72/366و  36/362پسااار  و  =22/1tباشاااد 

663/6>p.بین خودبازداری در دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد ) 

 گیری بحث و نتیجه
گاارایش بااه ارتبااا  قباال از ازدواو و باورهااای  پااژوهش حاضاار بااا هااد  مقایسااه نگاارش و

گرفت. براساس نتایج بدسات   یرمنطقی با خود بازداری در دانشجویان دختر و پسر انجام 
گرایش به ارتبا  قبل از ازدواو باین دختار و پسار تفااوت معنااداری وجاود  آمده بین نگرش و 

کاه پساران تمایال بیشاتری بااه ارتباا  قبال از ا زدواو دارناد. ایان یافتاه بااا دارد. بادین صاورت 
(، نااااز  تباااار، 2631(، ماجومااادار )2632(، اولاااوا و آدیمودیاااا )2626نتاااایج یاناااگ و سااایمون )

کااویراال و جاهااا )2635(، و ایاازی )3121حسااینی درونکالیاای و بابااایی ) (، 2631(، و بهاتااا، 
 باشد. (، همسو می2662گاقان )

گودرزی و میرزایی چه یافته ( نشان داد بین میاانگین 3123اراهی )های پژوهش رفاهی، 
گاارایش رواباا  قباال از ازدواو در دختااران و پسااران تفاااوت معناااداری وجااود دارد و  نگاارش و 

کاااا می ( نشااان داد تفااااوت 3122پور و رحیماای ) همهنااین نتااایج فراهاااانی خلااج آبااادی، 
ان داده های دوساتی قبال از ازدواو، باا تمایال باه ازدواو نشا واضحی در ارتباا  باا معاشارت

کاه معاشارت و دوساتی در دختاران باا تمایال بیشاتر باه ازدواو رابطاه معناادار  شد، به طاوری 
کمتار باه ازدواو رابطاه معناادار داشات ایان تفااوت  کاه در پساران باا تمایال  داشته، در حالی 
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گااااارایش و نگااااارش نسااااابت باااااه ارتباااااا  قبااااال از ازدواو می اتواناااااد مناااااتج از  جنسااااایتی در 
جنسیتی و تفاوت هنجارهاای جنسایتی در رفتارهاای جنسای باشاد  استانداردهای دوگانه

کاارکرد  که برگرفته از ساختارهای فرهنگی و سنتی جامعه ایاران اسات. در واقاع می تاوان دو 
متفاااوت باارای نگاارش باااه ایااان روابااا  بااارای دو جااانس در جامعااه ایااران توضاایح داد. نگاارش 

کاااااارکرد جساااااتجو بااااارای دختااااران بااااه ایاااان نااااوع روابااااا  بیشاااااتر باااااه قصاااااد از دواو باااااوده و 
کااااه در پساااران، بااااه دالیااال فرهنگاااای و اهمیااات عفااااات و  شاااریع گ ینی داشااااته در حاااالی 

کاارکرد جاایگ ینی موقات بارای  کمتر با نیت ازدواو بوده و  کادامنی همسار، ایان ناوع روابا   پا
کااه در جامعااه ازدواو دارد. همهنااین می کاارد  سااران بااه دلیاال ی امااروزی پ تااوان اینگونااه بیااان 

شرای  سخت زندگی قادر به تامین رواب  سالم )ازدواو( باا جانس مخاالف خاود نیساتند و 
گرایش پیدا می کنناد، از  لذا به رواب  قبل از ازدواو  کنناد تاا بتوانناد نیازهاای خاود را ارضااح 

کمتااری بااه رواباا  قباال از  گاارایش  طاار  دیگاار دختااران بااه دلیاال حیااا و عفاات خااود، نگاارش و 
 دهند.  از خود نشان می ازدواو

کااه بااین باورهااای  یرمنطقاای قباال از ازدواو در بااین  همهنااین نتااایج پااژوهش نشااان داد 
کاه همساو باا یافتاه (، 2633های باالور ) دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنااداری وجاود دارد. 

یان، سلمانوندی و فاطمی )  باشد. (، می3127نیا ) ( و نعمتی و افشاری3127قنبری برز
کاااه در آن ی حاضااار می ر تبیاااین یافتاااهد کاااه افااارادی  کااارد  هاااا بااااور  تاااوان اینگوناااه بیاااان 

 یرمنطقی نیاز به تائید دیگران باالست نیاز به حمایت و تایید بیشاتری از طار  اطرافیاان 
کناد. نگرانای  خود دارند. ایان بااور می تواناد باه دالیال متعادد مشاکالتی بارای انساان ایجااد 

اش تاا یر  ائیاد دیگاران بار روی تصامیم و عملکارد فارد در ماورد زنادگیکامل داشتن در ماورد ت
کساای باشاایم هاادفی  یرقاباال  می گااذارد. اینکااه خواسااتار یااا تقاضااامند تاییااد و تقویاات هاار 

کاه فارد انجاام می کااری  کاه هار  دهاد ممکان اسات بعضای آن را تاییاد  دساترس اسات، چارا 
گفات باا توجاه باه شارای   ن می(. همهنی2663کنند و بعضی دیگر تایید نکند )الیس،  تاوان 
هااای  هااای اجتماااعی قدرتمنااد از زنااان، وجااود ارزش فرهنگاای جامعااه و عاادم وجااود حمایت
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گاردد  های فی یکی و روانای ا لاب می فرهنگی در جامعه همراه با ویژگی تواناد منجار باه ایان 
ایان نکتاه که زنان نیاز بیشتری به حمایت از طار  دیگاران و اطرافیاان مهام داشاته باشاند. 

که ا لب یکای از معیارهاای بسایاری از زناان در ازدواو امکاان اتکاای روانای و اقتصاادی باه 
کودکاان  مردان است می کمتار از  کودکاان دختار بسایار  تواند تاییدی بر مدعا باشد. از طرفای 

کمتاار موقعیاات می یابنااد تااا زناادگی  پساار نساابت بااه اسااتقالل تشااویق شااده و در جااوانی نیااز 
کننااد. تمااام ایاان عواماال میمسااتقل و تنهاا توانااد دساات بااه دساات یکاادیگر داده و  ا را تجربااه 

گونه که دختران و زناان اساتعداد بیشاتری بارای داشاتن باورهاای  شرای  را به  ای پیش ببرند 
کنند.    یرمنطقی پیدا 

کااه بااین خودبااازداری در بااین دانشااجویان دختاار و پساار  یافتااه ی سااوم پااژوهش نشااان داد 
کااه همسااو بااا یافتااهتفاااوت وجااود دارد  (، هااامبورگ و پاارو 2635های آرناادت و فیوجیااوارا ) . 

 باشد. (، می3117( و نوری )2631)
گفتاااه شاااد  ی حاضااار می در تبیاااین یافتاااه کاااه  کاااه هماااانطور  کااارد  تاااوان اینگوناااه بیاااان 

کاود  باه او آموختاه می شاود. ایان بخاش تربیتای  خودبازداری در طی مراحل رشد و تربیات 
تری وجاااود داشاااته باشاااد. باااه دلیااال حفااا   کودکاااان دختااار باااه شاااکل پررناااگنواناااد در  می

کادامنی، عفاا ، شائونات فرهنگای و ماذهبی معماوال  خانواده ارزش هاا باه  هایی از قبیال پا
کنتاارل خااود اراده داده و از آن هااا بااه شاادت  دختااران آمااوزش بیشااتری در رابطااه بااا حفاا  و 

که بار رفتارهاا و هیجاناات خاو بیشتری می کنتارل داشاته باشاند. نموناهخواهند  ای از ایان  د 
کودکااان دختاار قاباال مشاااهده  کیااد بیشااتر باار نااوع پوشااش و میاازان پوشااش  نااوع تربیاات در تر

کاودکی متوجاه می ها از جملاه پوشایدگی  شاوند در خیلای از زمیناه است. اینکاه دختاران از 
کنند. این قوانین شامل بلند خندیادن در جماع، انجاام  بدن باید قوانین بیشتری را رعایت 

 کند. های پر سروصدا و صمیمانه با پسران و... نمود بیشتری پیدا می ندادن بازی
کاه باین جنسایت دختار و پسار  توان نتبجه های این پژوهش می براساس یافته کرد  گیری 

گاااارایش بااااه ازدواو، باورهااااای  یرمنطقاااای و  در عواماااال روان شااااناختی از جملااااه نگاااارش و 
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کاانشخودبااازداری تفاااوت وجااود دا آنهااا نساابت بااه   رد و همااین اماار ممکاان اساات در نااوع وا
گارایش بااه ارتبااا   مساائل ا رگااذار باشاد. بنااابراین باا توجااه باه اهمیاات شاکل گیری نگاارش و 

شاااااود،  قبااااال از ازدواو، باورهاااااای  یرمنطقااااای و خودباااااازداری در خاااااانواده پیشااااانهاد می
کارشن برناماااه اساااان در زمیناااه ریزی جاااامعی در راساااتای آماااوزش والااادین تحااات نظاااارت 

آموزی فرزناادپروری قباال از والااد شاادن در جهاات یااادگیری اصااول صااحیح تربیتاای و  مهااارت
کم گیری  ه یناه از شاکل تعامل مناسب با فرزناد صاورت پاذیرد تاا باا پیشاگیری باه هنگاام و 

کاارد. همهنااین پیشاانهاد می آسایب ی  شااود آمااوزش شاایوه های اجتماااعی بعاادی جلااوگیری 
کالسهاااا تفکااار منطقااای و مهارت هاااای آماااوزش پااایش از ازدواو بااارای  ی ارتبااااطی در قالاااب 

باااا توجاااه بااااه اینکااااه جامعاااه آمااااری و نموناااااه  دانشاجویان در ساطح دانشاگاه برگازار شااود.
مااورد بررساای دانشااجویان دانشاااگاه شااهید بهشااتی باااود لذا تعمایم نتاایج باه ساایر اساتانها 

کماای احتیااا  انجاا گیاارد. بنااابراین پیشاانهاد میبایااد بااا  هااای بعاادی ایاان  شااود در پژوهش ام 
گسترده تری انجام شود. کشور و جامعه   پژوهش در سطح 

کنندگان باارای شاارکت در پااژوهش رضااایت  تمااامی شاارکتمالحظششات اخالقششی پششژوهش: 
شاافاهی خااود را اعااالم نمودنااد و اطمینااان الزم در مااورد محرمااانگی اطالعااات بااه آنهااا داده 

 شد.
نویساااانده مساااائول تمااااامی مراحاااال فراینااااد پژوهشاااای را بااااا تمااااامی نویسششششندگان: سششششهم 

 باشد. نویسندگان مدیریت نموده و مسئول نگارش مقاله می
ای حمایات ماالی نشااده و  ایان مقالاه از طار  هیهگونااه نهااد یاا موسساهحمایشت مشالی: 

 تمامی منابع مالی آن از طر  نویسندگان تامین شده است.
گوناه تضاادی یاا مناافع شخصای یاا ساازمانی  های این مطالعاه هی  یافتهتعارض منافع: 

 ندارد.
کااه در انجااام ایاان پااژوهش محققااین را یاااری قششدردانی:  کسااانی  باادین وساایله از تمااامی 

یم. کمال تشکر و قدردانی را دار  نمودند، 
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 منابع
 (.  32) 1، انمجله بهداشت جههای روانی.  (. باورهای  یر منطقی و آشفتگی3177تقی پور، م. )

گیاری ماذهبین ارائاه الگاوی نگارش باه 3122دهقان تنها، ر.، آیتی، م.، و شهابی زاده،  . ) کارکرد خانواده و جهات   .)
ارتبااااا  پاااایش از ازدواو و پیاماااادهای آن در دانشااااجویان دارای ارتبااااا  و باااادون ارتبااااا  بااااا جاااانس مخااااالف. 

 .21-13(، 1) 0ی دین، شناس روان
مجلااه (. نقااش الگوهااای ارتباااطی خااانواده در هماادلی و خویشااتن داری فرزناادان. 3112 . )رحیماای، ع.، و یوساافی، 
 .557-511(، 25) 0خانواده پژوهی، 

گیااوی، ح. ) (. ا ربخشاای برنامااه آمااوزش پاایش از ازدواو باار نگاارش 3121رضااازاده، م.، صاادری دمیرچاای، ا.، و قمااری 
 .362-325(، 3) 2ه و روان درمانی خانواده، آوری و انتظار از ازدواو. مشاور ی ازدواو، تاب درباره

کیفیاات و رضااایت زناادگی  (. بررساای رابطااه دوسااتی3122رفاااهی، ژ.، فکااری،  .، و زمااانی، ا. ) های قباال از ازدواو بااا 
کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت، دانشکده علاوم تربیتای و  زناشویی مزدوجین. پایان نامه 

 شناسی. روان
گلااه، ز. ) ساودجانی، ین شاریفی،  ن سایاح، سن و ملعرنجبر کوتاااه  (. ا ربخشای روان3121محمادی  درماانی پویشای 

کاااهش اجتناااب شااناختی افااراد مبااتال بااه اخااتالل ISDTPماادت فشاارده ) ( باار اصااالح باورهااای  یرمنطقاای و 
 .302(، 02) 30های مشاوره،  پژوهشعملی. -وسواس فکری

یاحی، م و خیاطانه،  . ) . رابطه بین نگرش به والدین، اعتماد در رواب  بین فردی و نگرش باه ارتباا  قبال از (3127ر
 .21-10(، 3) 5مطالعات زن و خانواده، ازدواو با ر بت به ازدواو. 

گاارایش دانشااجویان بااه رواباا  پاایش از ازدواو در 3123زارع شاااه آبااادی، ا و ساالیمانی، ز. ) (. بررساای عواماال ماارتب  بااا 
 .523-123(، 51) 32فاه اجتماعی، ردانشگاه یزد. 

سنجی تا یر زوو درمانی مبتنای بار نظریاه انتخااب  (. هم3127سهرابی، زن میکائیلی، نن عطادخت، ان و نریمانی، م. )
 1دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خاانواده، هیجانی بر باورهای ارتباطی زوجین. -ی اجتماعی و درمان رابطه

(3 ،)57-05. 
کشاااف نگرش3127زاده، من و اعتماااادی، ع. ) هاااانی، لن فااااتحیشاااهرابی فرا هاااای انتخااااب همسااار در دختاااران در  (. 

کیفی.   .302-315(، 02) 32های مشاوره،  پژوهشآستانه ازدواو: تحقیق 
کااا می فراهاانی خلج (. بررسای تااا یر معاشارت باا جاانس مخالفات قباال از 3122پور، ش.، و رحیمای، ع. ) آباادی،  .، 

ی خاانواده پژوهای،  های تهاران. دوفصالنامه ه ن ازدواو و تمایل به ازدواو در بین دانشجویان دانشاگاازدواو بر س
2 (11.) 

گاروه زوو3111آبادی، ع. ) فرح بخش،  ن و شفیع هاای  (. ابعاد عشق ورزی براساس نظریه سه بعدی عشاق در چهاار 
 .26-3(، 3) 16شناسی،  روان دانش و پژوهش دردر مرحله نامزدی، عقد، ازدواو و دارای فرزند. 
یان، عن سلمانوندی، شن و فاطمی، ن. ا. ) گارایش باه 3127قنبری برز (. تاملی بار تاا یر روابا  جنسای پایش از ازدواو بار 
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(، 1) 7هااای راهبااردی مسااائل اجتماااعی ایااران،  پژوهشازدواو مااورد مطالعااه: دانشااجوبان دانشااگاه اصاافهان. 
11-15. 

یان، ع.،  گارایش باه 3127سلماوندی، ش.، و فاطمی، ن. )قنبریان برز (. ترملی بر تر یر رواب  جنسای پایش از ازدواو بار 
(، 1) 7هااای راهبااردی مسااائل اجتماااعی ایااران،  ازدواو مااورد مطالعااه: دانشااجویان دانشااگاه اصاافهان. پژوهش

15-11. 
های  الف باین داناش آماوزان دبیرساتان(. بررسی عوامل مو ر بر نگرش نوجوانان به ارتباا  باا جانس مخا3116کردلو، م. )

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی. 35منطقه   تهران، پایان نامه 
دهی تحصااایلی و خودباااازداری در میاااان  (. رابطاااه میااازان عملکااارد خاااانواده باااا میااازان خاااودنظم3120کهرازئااای،  . )

 .323-351(، 2) 0شناسی،  آموزان دبیرستانی، رویش روان دانش
های  های دفاااعی در دانشااجویان. اولاین همااایش یافتااه (. مقایسااه باورهاای  یاار منطقاای و سابع3126ح )مارادی، س، 

 علوم شناختی در تعلیم و تربیت، دانشگاه فردوسی مشهد.
گروهااای انساااان3123مشاااتاقی، من آتاااش پاااور، س. حن آقاااایی، ان و عالماااه، س.  . ) گرایی بااار باورهاااای  (. تاااا یر آماااوزش 
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