نگرش دانشجويان دانشگاههای تهران
نسبت به تأثير معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در رضایت زناشویی
فریده خلجآبادی فراهانی
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چكيده
ت با جنس مخالف قبل از ازدواج
برخي شواهد علمي اخير داللت بر افزايش معاشر 
در بين جوانان و باور رایج در خصوص تأثیر مثبت معاشرتها در کیفیت ازدواج دارد.
هدف این مقاله بررسي دیدگاه دانشجویان نسبت به تأثير اين نوع معاشرتها در رضايت
زناشويي با استفاده از نظریهی گذار دوم جمعیتی است .این مقاله بر اساس دادههای یک
پیمایش بر روی  2031دانشجوی  18تا  40ساله از  7دانشگاه دولتی و آزاد در تهران تهیه
شده است .دانشجویان به روش خوشهای سهمیهای در دو مرحله طی بهمن ماه  1389تا
خرداد ماه  1390نمونهگیری شدند .نتايج این تحقیق نشان داد که حدود  %43دانشجویان
معتقدند که معاشرت قبل از ازدواج با کاهش رضایت زناشویی در زوجین همراه خواهد
بود و  33درصد تردید داشتند  58درصد دانشجویان ،معاشرت پیشرفته قبل از ازدواج
با جنس مخالف را با کاهش رضایت زناشویی مرتبط میدانستند 28 ،درصد در این
خصوص مردد بودند و  14درصد مخالف این عقیده بودند .مدل رگرسیون خطی ،نشان
داد که جوانان با خانوادهی مدرن ،غیرمذهبی و موافق این روابط ،افرادی که دوستانشان
موافق این معاشرتها بوده ،افرادی با پایبندی کم مذهبی ،افراد با تجربهی مصرف
سیگار و الکل و درآمد باالتر ،نسبت به افراد دیگر ،بیشتر به تأثیرات مثبت این معاشرتها
در ازدواج و کیفیت روابط زناشویی معتقدند .این مطالعه نشان داد که سهم مهمی از
دانشجویان ،بهخصوص مجردها ،در خصوص تأثیر معاشرت در کیفیت رابطهی زناشویی
پس از ازدواج تردید داشته و درصد مهمی از دختران با قصد ازدواج این معاشرتها را
تجربه میکنند و بر این باورند که این معاشرتها منجر به انتخابی بهتر برای ازدواج و
کیفیت بهتر ازدواج میشود ،درحالی که مطالعات داخلی و خارجی در مورد معاشرتهای
متعدد و پیشرفته خالف این امر را نشان دادهاند .این نتایج میتواند در بررسی تحوالت
خانواده و ازدواج کاربردهای مهمی داشته باشد.
واژگان كليدي
رضايت زناشويي ،دانشجویان ،معاشرت قبل از ازدواج ،جنس مخالف.

* -استادیار مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور )(f.farahani@psri.ir

** -دانشجوی دکترای جامعهشناسی دانشگاه اصفهان
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 -1مقدمه و بیان مسئله

جوانان بخش مهمي از جمعيت ايران را تشكيل ميدهند .براساس آخرين
سرشماري در سال  ،1385بيش از نيمي 57درصد از جمعيت  70ميليوني
يدهند و  44درصد جمعيت بين
ايران را افراد كمتر از  29سال تشكيل م 
 10تا  24سال سن دارند (مركز آمار ايران ،سرشماري سال  .)1385از سوی
دیگر به داليل مختلفی منجمله سير صعودي تحصيالت زنان در مقطع
آموزش عالي مشکالت اقتصادی مرتبط با ازدواج ،نرخ بیکاری در بين
جوانان و تغييرات ارزشي ،سن ازدواج در سالهای اخیر افزایش چشمگیری
یافته است (اعظمزاده97 :1387 ،؛ هاشمي و جوادی یگانه ،)6 :)1387 ،بهطوری که
ج نکرده در سنین  20تا  24سال از  21/4درصد در
نسبت زنان هرگز ازدوا 
سال  1355به  39/5درصد در سال  1375و 49درصد در سال  1385رسيده
است .ميانگين سن ازدواج دختران در سال  21/4 ،1375سال بود که در سال
 1385به  23/3سال رسيد .براساس گزارش ثبت احوال ميانگين سن ازدواج
در  9ماه اول سال  1389كل كشور براي زنان  22/5و براي مردان  26/1سال
ميباشد و اين رقم در تهران براي زنان  24/3سال و براي مردان  28/3سال
ميباشد (سازمان ثبت احوال كشور .)1391 ،بنابراين فاصلهی بین سن بلوغ و سن
ازدواج بهخصوص در مناطق شهري در سالهای اخیر افزایش چشمگیری
یافت ه است.
در بررسي علل و عوامل دخيل در افزايش سن ازدواج ،عوامل متعددي
از جمله تمايل به تحصيالت دانشگاهي در بين دختران و مشكالت اقتصادي
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سازمان ملي جوانان نشان داده است كه عوامل فرهنگي بيشترين تأثير را
در به تأخير انداختن سن ازدواج داشته است .اين عوامل شامل كم بودن
سن براي پذيرفتن مسئوليت ازدواج و قصد ادامهی تحصيل ميباشند .عامل
اقتصادي به عنوان عامل سوم توسط جوانان براي به تأخير انداختن ازدواج
شمرده شده است (سازمان ملي جوانان .)1389 ،در مطالعات مختلف ،بهخصوص
مطالعات كيفي ،برخي شواهد داللت دارد که در دسترس بودن روابط قبل
از ازدواج بدون هيچگونه تعهد و بار مالي سنگين يكي از داليل احتمالي
ـ بهخصوص در بين پسران ـ براي تأخیر در ازدواج و یا فرار از ازدواج
ميباشد .هر چند كه در دسترس بودن معاشرت با جنس مخالف قبل از
ازدواج نيز ميتواند خود زاييدهی باال رفتن سن ازدواج باشد و این دو
ميتوانند در يك تعامل دوسويه همديگر را تقويت كنند.
عليرغم اينكه معاشرتهای پيشرفتهی قبل از ازدواج با جنس مخالف
برخالف هنجارهاي سنتي ،مذهبي و فرهنگي جامعهی ایران بوده و از
نظرقانوني نيز منع شده است ،در سالهاي اخير عدهی زيادي از نوجوانان (بين
 20تا  60درصد گروه سني  14-18ساله) با يك يا چند نفر از جنس مخالف
اغلب به طور پنهاني و بدون رضايت خانواده معاشرت عاطفي و گاه پیشرفته
برقرار ميكنند كه اين نوع معاشرتهاي ناپايدار و پنهاني براي هر دو جنس
بهويژه دختران آسيبهاي اجتماعی به بار ميآورد (گلزاري .)1383 ،پارهاي از
ن گونه روابط در بين
شواهد و مطالعات اخير نیز داللت بر شيوع و افزايش اي 
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جوانان و نوجوانان دارد  (Mohammad, 2007Mohammadi,2006جعفري1384 ،؛

ميرمواليي1384 ،؛ .)Khalajabadi Farahani, 2008
ه م زمان با روند افزایشی تجرد قطعی ،سن ازدواج و معاشرتهای قبل از
ازدواج با جنس مخالف ،ميزان طالق نیز سير صعودي يافت ه است ،بهطوري
كه در پایتخت ،از هر پنج ازدواج يكي به طالق منجرميشود (سازمان ثبت

احوال )1391 ،كه اين امر نگراني سیاستگذاران فرهنگي و جامعهشناسان را
برانگيخته و آنها را بر آن داشته تا به بررسي ريشههاي اين معضل بپردازند.
براس��اس مطالع��ات انجام ش��ده باوره��ای متناقضی در بی��ن جوانان
درخص��وص تأثير معاشرت قبل از ازدواج در كيفيت و تداوم ازدواج وجود
دارد و گاه��ی ابهامهايي در اين باره در بی��ن جوانان دیده میشود .بسياري
از جوان��ان معتقدند اينگونه رواب��ط در شناخت جنس مخالف و معيارهاي
همسرگزینی و تقويت مهارتهاي ارتباطي براي يك زندگي زناشويي موفق
كم��ك ميكند؛ درحالي كه برخي جوانان ،بهخصوص دختران دانش��جو در
تهران معتقدند اين روابط آسیبهای روانی و اجتماعی برای فرد و خانوادهی
او به همراه دارند ).(khalajabadi Farahani, 2008
قابل ذکر است که سبکهای مختلفی از روابط جنسی قبل از ازدواج در
ایران شناسایی شده است (آزاد ارمکی و دیگران ،)1390 ،ولی به علت غیررسمی
بودن این الگوها اطالعات زیادی دربارهی شیوع و گستردگی آنها وجود
ندارد؛ لذا در این مطالعه فقط به یکی از این الگوهای روابط پیش از ازدواج
یعنی روابط دوست دختر و دوست پسر پرداخته خواهد شد .در واقع دوستی
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يا بدون قصد ازدواج ميباشد كه روابط اجتماعي با جنس مخالف را شامل
نميشود .معاشرت يا رابطهی پيشرفته با جنس مخالف قبل از ازدواج به
معنی هرگونه تماس فيزيكي نزديك يا جنسي با دوست از جنس مخالف كه
قبل از هرگونه پيوند نكاحي و ازدواج رخ داده باشد.
این مقاله با هدف بررسی نگرشهای دانشجویان درخصوص تأثیر
معاشرتهای قبل از ازدواج در رضایت زناشویی تهیه شده است .همچنین
برخی عوامل مرتبط با نگرشهای فوق در سطوح فردی و اجتماعی شناسايي
میشوند .اعتقاد محقق بر این است که بين باورها و نگرشهای جوانان در
خصوص تأثیر معاشرت قبل از ازدواج در رضایت زناشویی و کیفیت ازدواج
و شیوع چنین معاشرتهایی و کاهش رضایت زناشویی و طالق در جامعهی
كنوني ایران ارتباط مهمی وجود دارد که محققین و برنامهریزان باید به آن
توجه کنند .سایر اهداف فرعی این مقاله عبارتاند از بررسی عوامل فردی
و اجتماعی مرتبط با نگرش دانشجویان ،بررسی تفاوتهای نگرشها بر
حسب جنسیت و همچنین بررسی تفاوتهای نگرشی بر حسب وضعیت
تأهل .این مقاله در بین متأهلین نیز به بررسی تفاوتهای نگرشی بر حسب
سبک همسرگزینی میپردازد.
 -2پيشينهی تجربی

بررسی مطالعات انجام شده نشان ميدهد که تاکنون در کشور ما
مطالعهای که بهطور اختصاصي ،تأثیر معاشرتهاي قبل از ازدواج را در
153

سال شانزدهم  /شماره  / 61پاییز 1392

با جنس مخالف قبل از ازدواج در این مطالعه به معنی رابطهی عاطفي با قصد

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال شانزدهم  /شماره  / 61پاییز 1392

ت زناشویی بررسی كرده باشد ،انجام نشده است .همچنين معاشرت
رضای 
قبل از ازدواج در بين جوانان ،بیشتر به عنوان متغیر وابسته بررسی و تحلیل
شده است و کمتر از دید متغیر مستقل به آن پرداخته شده است.
معاشرتهای پیش از ازدواج تغييرات نگرشي و ارزشي نسبت به
جنس مخالف ،همسر آينده ،ماهيت ازدواج ،تعهد و جایگزینهای ازدواج
در خارج از چارچوب ازدواج را ايجاد میكند كه اين تغييرات ،احتمال
نارضایتی زناشویی بيشتر در افراد پس از ازدواج را موجب میشود .كمپ
داش1و همكاران در سال  2003مطالعهاي بر روي  11425زوج در دو نسل
ازدواج (نسل ازدواج  1964و  1980میالدی و نسل ازدواج بين  1981و
1997میالدی) نشان دادند كه زوجهايي كه قبل از ازدواج ارتباط همخانگي
يا همباشي 2داشتند ،كيفيت ازدواج ضعيفتر و ازدواج سستتري داشتهاند
و طالق بيشتري را تجربه كردهاند .در واقع رخداد طالق در زوجين فوق
در مقايسه با زوجهايي كه قبل از ازدواج همباش نبودهاند ،باالتر بوده است.
اين يافتهها پيشنهاد كردند كه عالوه بر نظریهی انتخاب ـ كه ديدگاه غالبي
براي توضيح تأثير همباشي و معاشرت قبل از ازدواج بر طالق است ـ
خود تجربهی همخانگي يا همباشي بر دیدگاه افراد تأثيراتي ميگذارد كه
احتمال طالق را بیشتر ميکند ) .(KampDush, 2003بهخصوص در جامعهی
ایران که هنجارهای اجتماعی و فرهنگی مخالف این نوع روابط قبل از

1- Kamp Dush C.M.
2-Cohabitation
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ازدواج نبوده ،موجب تأثیرات منفی بیشتری در کیفیت ازدواج برای هر دو
جنس بهخصوص زنان میشود .در مطالعهی حاضر ،معاشرت پيشرفته قبل
از ازدواج ميتواند جانشين همباشي در ساير جوامع محسوب شود با این
تفاوت كه ممکن است كمتر همخانگي اتفاق افتد در حالی که افراد ساعات
زيادي را با هم در طول روز سپري ميكنند.
مطالعات اندکی تأثیر تجربهی معاشرتهای دوستی با جنس مخالف
قبل از ازدواج در رضایت زناشویی را بررسی کردهاند .موسوي در پژوهشي
تأثير روابط قبل از ازدواج را در تعارضات زناشويي در بين  80دانشجوي
متأهل دانشگاههاي دولتي شهر تهران بررسي کرده است .اين تحقيق نشان
داد كه تعارضات زناشويي در دانشجوياني كه قبل از ازدواج رابطه داشتهاند
نسبت به دانشجوياني كه رابطه نداشتهاند كمتر است و تفاوت آن معنيدار
ميباشد (موسوی)1384 ،؛ البته موسوی در مطالعهی خود به جزئیات بیشتر
در خصوص رابطهی قبل از ازدواج ،نیات آن و روابط غیر از آن نپرداخته
است .رزمجويي مطالعهاي روي  80زوج كه  3سال از زندگي آنها گذشته
بود ،انجام داد .براساس نتايج بهدست آمده از اين پژوهش ،زوجيني كه قبل
از ازدواج ،طي جلسات بحث و گفتوگو ،شناختي نسبت ًا كامل نسبت به
باورها ،عقايد مذهبي ،هدف زندگي ،ديدگاه ازدواج ،اخالقيات طرف مقابل
و ...ب ه دست آورده بودند ،نسبت به زوجيني كه قبل از ازدواج رابطهاي با
هم نداشتهو بدون شناخت از يكديگر زندگي را شروع كرده بودند ،رضايت
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بيشتري از ازدواج خود داشته و مشكالت زناشويي در بين آنها كمتر بوده
است (رزمجویی.)1389 ،

صادقي و همكاران مطالعهاي با هدف بررسي رابطهی سبكهاي
همسرگزيني با سازگاري زناشويي روی  334زن تهرانی انجام دادند .براساس
نتايج اين تحقيق ،در افرادی که سبك همسرگزيني آنها «شيفتگي و ازدواج
عليرغم مخالفت خانوادهها» بوده است ،نمرهی سازگاری زناشویی به مرور
زمان نهتنها كاهش داشته ،بلكه با گذشت زمان روند نزولی خود را حفظ كرده
و اين روند نزولي پس از گذشت چند سال از ازدواج هم چنان ادامه مییابد
(صادقی و همکاران .)1389 ،در مطالعهی ديگر  310زوج از شهرهاي تهران ،مشهد،
اسفراين و سبزوار انتخاب شدند .مقايسهی دادهها نشان داد كه سبكهاي
مختلف همسرگزيني بهطور معنیداري در گروههاي مختلف زوجين «راضي»،
«ناراضي و در جستوجوي درمان» و «متقاضي طالق» متفاوت است؛ برای
نمونه ،در حالي كه بيش از  89درصد زوجهاي راضي به دو سبك «خواستگاري
و ازدواج با رضايت خود و خانواده» و «آشنايي و ازدواج با موافقت خانوادهها»
ازدواج کردهاند ،اما بيش از  48درصد زوجهاي متقاضي طالق نيز يكي از دو
سبك «خواستگاري و ازدواج اجباري» و «شيفتگي و ازدواج عليرغم مخالفت
خانوادهها» را به عنوان سبك همسرگزيني خود گزارش دادهاند.
 -3فرضیههای تحقیق

رکن اساسی این تحقیق بر نگرش افراد نسبت به عواقب معاشرت با
جنس مخالف و تأثیرات آن در کیفیت ازدواج استوار است .در واقع فرض بر
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قبل از ازدواج ،شناخت بهتری از جنس مخالف به دست آورده و این رفتار
موجب بهبود مهارت ارتباطی با جنس مخالف میشود ،به عبارتی نوع تغییر
ارزشی و نگرشی در این خصوص ایجاد شود ،بیشتر احتمال دارد که افراد
به سمت تجربه این معاشرتها بروند .در واقع فرض اصلی این است که
افرادی تجربهی معاشرتهای قبل از ازدواج را دارند که نگرش مثبت یا حتی
خنثی نسبت به تأثیر این نوع روابط در ازدواج دارند.
در این تحقیق فرض میشود که برخی عوامل شناخته شدهی فردی،
خانوادگی و اجتماعی در پیشینهی تجربی تأثیرگذار در رفتار معاشرت با جنس
مخالف قبل از ازدواج ،با نگرش افراد نیز رابطه داشته باشند .در واقع در
این مطالعه فرض میشود ،نگرش فردی در خصوص «تأثير معاشرت قبل
از ازدواج با جنس مخالف بر رضايت زناشويي» ،تحت تأثیر عوامل فردی
و جمعیتشناختی مانند سن ،جنس ،خاستگاه ،پایبندی به مذهب ،عوامل
خانوادگی مانند فضا و جو خانوادگی ،نوع خانواده از نظر مذهبی ،سنتی و
نگرشی ،نگرش دوستان نسبت به این معاشرتها و تأثیرات آن ،عادات رفتاری
مانند دسترسی به ماهواره ،مصرف سیگار و الکل و موارد مخدر ،تجربیات
فردی مانند تجربهی دوستی قبل از ازدواج و رابطهی پیشرفتهی قبل از ازدواج،
وضعیت کنونی فرد از نظر معاشرت با جنس مخالف و سبک همسرگزینی
در بین متأهلین میباشد .در این مطالعه رابطهی عوامل مختلف فوق به عنوان
متغیرهای مستقل با نگرش افراد به عنوان متغیر وابسته آزمون میشود.
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 -4روششناسی تحقیق
 -1-4روش تحقيق

روش این تحقیق پیمایش است .ابزار جمع آوری دادهها پرسشنامه بدون
نام و خود ایفایی 1بود .تعدادی از صاحبنظران در حوزهی جمعیتشناسی،
ی تهيه شده را مرور کرده و اعتبار
جامعهشناسی و روانشناسی پرسشنام ه 
محتوايي آن را سنجیدهاند .اعتبار پرسشنامه با جملهبندي صحيح و استفاده
از پرسشگر آموزش ديده افزايش يافته و سؤاالت مبهم يا دو پهلو و يا
نامفهوم شناسايي و اصالح شدند .همبستگي دروني سؤاالت و مقياسها
با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ تأیيد شد .پرسشنامه روی  61دانشجو
پایلوت گردیده و مقیاسهاي نگرشي با استفاده از تحلیل عاملي اکتشافی
ساخته شد و گویههایی كه قدرت تبيين كنندگي كمي در تبیین يك عامل
داشتند ،حذف شدند.
 -2-4جامعهی آماری و حجم نمونه

جامعهی آماری شامل دانشجويان مجرد و متأهل سنين 18-40سالهی7
دانشگاه (دولتي و آزاد) تهران میباشد .حجم نمونه با استفاده از نرمافزار
آماري محاسبه حجم نمونه  EPI-Info2با سطح اطمينان  %95و قدرت %80
محاسبه گرديد .براساس تحقيقات گذشته ،براي پيدا كردن تفاوت يافت شده
بين دو نسبت مربوط به متغير وابسته در دو گروه مقايسه (دانشجويان زن و
1- Self-administered
2- Epi-Info-StatCal
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دو گروه در نمونهی بررسي شده ،حجم نمونه محاسبه شد .در اين نرمافزار
با توجه به نوع مطالعه ،ارقام مربوط به Pو خطاي نوع اول و دوم انتخاب
ميشود و نرمافزار متناسب با فرمول مربوط به هر نوع مطالعه محاسبه حجم
نمونه را انجام میدهد؛ برای مثال براساس نتيجهی مطالعهی قبلي روي
نگرش و رفتارهاي جنسي جوانان قبل از ازدواج مشخص شد كه %40
دانشجويان دولتي و  %47دانشجويان دانشگاههاي آزاد ،تجربهی معاشرت
دوستي قبل از ازدواج را گزارش دادهاند ) .(Khalajabadi Farahani, 2008اين
مطالعه با فرض اين كه نگرش دانشجويان دانشگاههای دولتی نسبت به تأثير
اين روابط در ازدواج نيز به همين ميزان ممكن است از نگرش دانشجويان
دانشگاههاي آزاد متفاوت باشد ،براي تشخيص تفاوت فوق با نسبتهاي
 %40و  %47به ترتيب در دانشگاههاي دولتي و آزاد و سطح اطمينان  %95و
قدرت  ،%80حجم نمونه محاسبه گرديد .با فرض نسبت مساوي نمونه در
دو گروه (آزاد و دولتي) حجم نمونهی محاسبه شده براي هر گروه  500نفر
محاسبه شد .با توجه به اينكه روش نمونهگيري خوشهاي بوده و هر كالس
به عنوان يك خوشه در نظر گرفته شده است ،براي جلوگيري از خطاي
همبستگي درون خوشهاي 1اين تعداد در عدد  2ضرب ميشود و تعداد
 2000نمونهی برآورد شده حجم نمونه است که با توجه به خوشهای بودن
نمونهگیری ،نمونه کمی بیشتر از تعداد تخمینی ()2031به دست آمد.
1-Intra_cluster correlation
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 -3-4روش نمونهگیری

نمونهگيري به روش دو مرحلهاي خوشهای طبقهبندی 1انجام شد .ابتدا
جمعیت هر گروه تحصيلي از دانشگاههاي دولتي و آزاد مشخص شده و
متناسب با جمعیت فوق ،تعداد نمونهی مورد نظر از گروه تحصیلی مشخص
گردید .سپس بر اساس توزیع درصدی در هر یک از دانشگاههای دولتی و
آزاد ،حجم نمونهی هر گروه تحصیلی در هر دانشگاه مشخص شد .سطح
اول نمونهگیری ،گروه تحصيلي و سطح دوم ،نوع دانشگاه لحاظ شد .حجم
نمونه  2031دانشجوي دختر و پسر بوده است .نمونهی فوق در قالب 87
خوشه يا كالس از بهمن ماه  1389تا خرداد ماه  1390جمع آوري شدند.
 -4-4ابزارها و متغیرها

جمعآوری دادهها با استفاده از پرسشنامهی خودایفایی و بینام که شامل
 8بخش بود ،انجام شد .بخش اول شامل  11سؤال جمعیتی ،بخش دوم
شامل  19سؤال مشخصات خانوادگي ،بخش سوم شامل  8سؤال دسترسي
به رسانهها و برخي عادات رفتاري ،بخش چهارم شامل  15سؤال مربوط
به رفتارهای دوستان و همساالن درخصوص معاشرت با جنس مخالف و
هنجارهای آنها بوده و بخش پنجم شامل  19سؤال نگرشي درخصوص
معاشرت با جنس مخالف و تأثير در سن ازدواج ،رضايت زناشويي و طالق
میباشد که بخش مربوط به رضایت زناشویی مورد نظر این مقاله است .بخش
ششم شامل  7سؤال درخصوص قصد و رفتار افراد در زمان مطالعه است.
1- Stratified Cluster sampling
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و خصوصيات همسر بوده که در خود گویههای منتخب از پرسشنامهی
رضایت زناشویی انریچ را شامل میشد .بخش اول تا ششم را همهی افراد
و بخش هفتم را فقط متأهلین تکمیل کردند .برای تحلیل ،تعدادی مقیاس با
استفاده از تحلیل عاملی ساخته شد.
مقیاس نگرشی در مورد تأثير روابط دوستي و پيشرفتهی قبل از ازدواج
در ميزان رضايت زناشویی در ازدواج از میانگین نمرات گویههای «رابطهی
دوستي با جنس مخالف قبل از ازدواج موجب كاهش رضايت زناشويي در
زندگي آينده ميشود» و «رابطهی پيشرفته با جنس مخالف قبل از ازدواج
موجب كاهش رضايت زناشويي در زندگي آينده ميشود» ساخته شد (آلفای
کرونباخ =  .)0/787گویههای فوق با استفاده از مقياس ليكرت  5نمرهاي (از
خيلي موافقم تا خيلي مخالفم) نمرهدهی شدند .نمرهی مقیاس فوق بین  2تا
 10متغیر است .نمرهی کم نشانهی تأثیر منفی معاشرتها با جنس مخالف در
رضایت زناشویی و نمرهی باال نشانهی تأثیر مثبت معاشرت با جنس مخالف
در رضایت زناشویی است.
مقیاس نوع خانواده ،بر اساس میانگین نمرات  5قسمتی لیکرت به
گویههایی که منعکس کنندهی «سنتي بودن خانواده»« ،مذهبي بودن خانواده»
و «نگرش خانواده نسبت به معاشرتهاي قبل از ازدواج» میباشند ،ساخته
شدند (آلفای کرونباخ= .)0/722مقیاس هنجار دوستان نیز از میانگین نمرات
به دو گویه با نمرات  5قسمتی لیکرتی ساخته شد که طیف  2تا  10داشتند.
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هرچه نمرهی این مقیاس باالتر باشد ،نشانهی نگرش مثبت دوستان به تأثیر
این روابط بر رضایت زناشویی بوده و برعکس هرچه نمره کمتر باشد،
نشانهی نگرش منفی دوستان به تأثیر این روابط در رضایت زناشویی است
(آلفای کرونباخ= .)0/764سواد پدر از طیف  1تا  4متغیر است ،هرچه نمره
کمتر باشد ،نشاندهندهی سطح سواد کمتر و نمرهی باال معرف سطح سواد
بیشتر پدر است.
 -5یافتههای تحقیق
 -1-5توصیف نمونه

ميانگين سنی دانشجویان  22/5سال (حداقل  17ساله و حداكثر  40ساله)
و خاستگاه حدود دو سوم آنها ( )%62/4تهران بود .حدود  %58در تهران با
والدین و سایر اعضای خانواده زندگی کرده و فقط  %18/5در خوابگاه اقامت
داشتند .اقامت با دوستان در منزل خصوصی در پسران تقریب ًا دو برابر دختران
بود ( %7/4در مقابل  )%3/1و پسران بهطور معنیداری بیش از دختران تنها
زندگی میکردند ( %4/6در مقابل .)%1/7
 %48دانشجویان وضعیت اقتصادی خود را متوسط و  %43/2متوسط
رو به باال و باال گزارش کردند .حدود  %64دانشجویان هزینههای ماهانهی
خانوار خود را بیش از  6میلیون ریال گزارش کردهاند .از نظر پاسخگويان،
اهمیت مذهب در  %55/4موارد زیاد و خیلی زیاد بوده و حدود یک سوم
اهمیت مذهب در زندگی را متوسط ارزیابی کردهاند.
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( )%49از دانشگاههای آزاد بودند .حدود  %41دانشجویان در رشتههای
علوم انسانی و حدود  %38در رشتههای مهندسی ،حدود  %10در رشتههای
علوم پایه ،حدود  % 8در رشتههای علوم پزشکی و تقریب ًا  %4در رشتهی هنر
تحصیل میکردند .درصدهاي فوق معرف اين است كه نسبت دانشجويان
رشتههاي مختلف درنمونهی مطالع ه شده ،تقريب ًا مشابه نسبتهاي فوق
در جامعهی آماري تحقيق ميباشد .بیشتر دانشجویان در مقاطع کاردانی و
کارشناسی بوده ( ) %80و حدود  %15در مقطع کارشناسی ارشد و حدود %4
در مقطع دکتری تحصیل میکردند.
حدود  %46دانشجویان پدری با تحصيالت دانشگاهی و حدود %35
با تحصیالت متوسطه یا دیپلم داشتهاند .فقط  %2/4دانشجویان پدرشان
بیسواد بوده است .درخصوص تحصیالت مادر ،بیشترین درصد مربوط به
دانشجویانی است که مادرشان سواد متوسطه یا دیپلم داشتهاند (حدود )%46
حدود  %30دانشجویان مادری باسواد دانشگاهی داشتهاند.
دو سوم دانشجویان گزارش دادهاند که به ماهواره دسترسی دارند.
دسترسی به اینترنت خیلی بیشتر از دسترسی به ماهواره گزارش شده است
بهطوری که حدود  %97دانشجویان گزارش دادهاند که به اینترنت دسترسی
دارند .در کل حدود دو سوم ( )%67دانشجویان گزارش دادهاند که از سیستم
چت استفاده کردهاند .همچنین %4دانشجویان برای همسریابی از اینترنت
استفاده کردهاند.
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در کل %12دانشجویان تجربهی يك بار مصرف سیگار و حدود %18
تجربهی چندین بار مصرف سیگار را گزارش دادهاند .حدود  27درصد
پسران چندین بار تجربهی مصرف سیگار را داشتهاند ،در حالی که فقط
 %14دختران (نصف پسران) این تجربه را گزارش دادهاند (.)0.001<P
درخصوص مصرف الکل حدود  %6دانشجویان تجربهی یک بار مصرف
و  %14/5تجربهی چندین بار مصرف الكل را گزارش دادهاند .درصد بسیار
کمی از پاسخگويان تجربهی مصرف مواد مخدر را داشتهاند که در بین آنها
پسران بهطور معنیداری نسبت به دختران تجربهی مصرف بیشتری داشتهاند.
فقط یک درصد از دانشجویان داروهای روانگردان مصرف میکردهاند.
 -2-5نگرش دانشجویان نسبت به تأثير معاشرتهاي قبل از ازدواج در
رضايت زناشويي بر حسب وضعیت تأهل

در جدول شمارهی 1که به توصیف و تحلیل نگرش بر حسب وضعیت
تاهل میپردازد %42/8 ،دانشجویان معتقدند که معاشرت قبل از ازدواج،
موجب کاهش رضایت زناشویی در زندگی آینده میشود .حدود یک سوم
تردید داشتند ( )%33و فقط  %24مخالف این نظر بودند .درصد بیشتری
( )%58/2از دانشجویان معاشرت پیشرفتهی قبل از ازدواج را موجب کاهش
رضایت زناشویی میدانند .حدود  %28تردید داشتند و فقط  %14مخالف این
عقیده بودند.
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در رضايتمندي زناشویی به تفکیک وضعیت تأهل (به درصد)
گویه

رابطهی دوستي با جنس
مخالف قبل از ازدواج
موجب كاهش رضايت
زناشويي در زندگي
آينده ميشود.

رابطهی پيشرفته با جنس
مخالف قبل از ازدواج
موجب كاهش رضايت
زناشويي در زندگي آينده
ميشود.

وضعيت تأهل

نظر

کل

خيلي موافق/
موافق

42/8

55/7

بينظر

33

25/3

34/1

خيلي مخالف/
مخالف

24/2

19/0

24/6

خيلي موافق/
موافق

58/2

71/5

56/4

بينظر

27/9

18/1

29/8

خيلي مخالف/
مخالف

14

10/4

13/7

)100( 300

)100(1540

تعداد (درصد)

متاهل

مجرد

41/3

P-Value

> 0.001

> 0.001

مقایسهی میزان موافقت و مخالفت با جمالت نگرشی بین دو گروه متأهل
و مجرد نشان داد که درصد متأهلینی که معتقد بودند رابطهی دوستی قبل از
ازدواج موجب کاهش رضایت زناشویی میگردد ،بهطور معنیداری بیشتر
از دانشجویان مجرد میباشد (بهترتیب  %55/7در مقابل P<0.001، %41/3

).

افراد مجرد بیش از متأهلین در این باور دچار تردید بودند ( %34/1درمقابل
 .)%25/3مشابه این نتایج ،اما با شدت بیشتر ،درخصوص تأثیر معاشرتهای
پیشرفتهی قبل از ازدواج در کاهش رضایت زناشویی نیز دیدهمیشود ،به
طوری که دوسوم افراد متأهل موافق بودند که معاشرت پیشرفته موجب
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کاهش رضایت زناشویی میشود در حالی که  %56/4مجردین با این عقیده
موافق بودند.
در نتیجه میتوان گفت که متأهلین و مجردین در باورهای فوق اختالف
معنیداری دارند ،به طوری که مجردها به ظاهر اثرات مثبتتری برای این
نوع ارتباطات قائلاند .افراد مجرد که تجربهی زندگی زناشویی ندارند ممکن
است نگرش آنها بیشتر منطبق بر مشاهدهی ظاهری تجربیات دیگران باشد
و منطبق بر واقعیات نباشد.
 -3-5عوامل مرتبط با نگرش

عواملی مانند سن ،محل تولد (تهران یا شهرستان) ،وضعیت اقتصادی و
پایبندی به مذهب از عوامل مرتبط با نگرش فوق شناخته شد ،ولی جنسیت
ارتباط معنیداری با هیچکدام از نگرشهای فوق نشان نداد.این مطالعه نشان
داد که نوع نگرش دانشجویان در خصوص تأثیر این نوع معاشرتها در
رضایت زناشویی بین دختران و پسران تفاوت معنیداری ندارد .دانشجویان
تهرانی به طورمعنیداری نسبت به دانشجویان شهرستانی کمتر معتقدند که
این معاشرتها موجب کاهش رضایت زناشویی میگردد .به عبارتی نگرش
مثبتتری نسبت به این ارتباطات دارند.
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با جنس مخالف قبل از ازدواج در رضایت زناشویی
ردیف

متغیرها

تعداد

زير  20سال

701

تأثير معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در
رضايت زناشویی
ميانگين

1

2

3

4

4/91

1/89

 20-23سال

772

5/21

2/07

باالي  23سال

483

4/97
P<0.05

2/03

زن

مرد

6

1370

جنس

5/01

5/13
595
P=0.223
محل تولد

1/96

2/07

تهران

1222

5/14

2/00

شهرستان

728

4/90
P<0.01

1/99

ی خانوار
هزینهی ماهان ه 

کمتراز  4میلیون ریال

135

4/43

بین  4میلیون تا  6میلیون ریال

545

4/72

بیش از  6میلیون ریال

5

سن

انحراف معيارSD

5/24
1218
P<0.001
پایبندی به مذهب

2/06
1/89
2/01

خیلی مذهبی /مذهبی

1089

2/42

1/82

متوسط

5/54

5/54

1/85

خیلی غیر مذهبی /غیرمذهبی

6/50

6/50
P<0.001

1/97

کل

1941
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جدول  .2رابطهی بين متغيرهاي فردي با نگرش دانشجويان نسبت به تأثیر معاشرت
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نمره نگرشی باالتر معرف این باور است که اینگونه معاشرتها تأثیر
منفی در رضایت زناشویی ندارد و نمرهی نگرشی پائینتر نمایانگر این است
که این نگرشها تأثیر منفی در رضایت زناشویی دارد.
در اين مطالعه برای ارزيابي وضعيت اقتصادي از برآورد هزينههاي
ماهانهی افراد به عنوان شاخص غير مستقيم درآمدشان استفاده شده است.
دانشجویان با درآمد بیشتر کمتر به اثرات منفی این معاشرتها در رضایت
زناشویی معتقدند .نمرهی نگرشی دانشجویانی که درآمد بیشتر دارند بیشتر از
دو گروه دیگراست (بهترتیب  2/83و  2/64و  .)P<0.001 ،2/60پایبندی به
مذهب ارتباط بسیار معنیداری با این دو نگرش در بین دانشجویان داشت،
به طوری که نمرهی نگرشی درخصوص تأثیر این معاشرتها در رضایت
زناشویی بین افراد غیرمذهبی به طورمعنیداری بیشتر از افراد با اعتقادات
متوسط و افراد مذهبی بود (بهترتیب  6/50در مقابل  5/54و .)P<0.001 2/42
جدول-3رابطهی بين برخی متغيرهاي خانوادگي با نگرش دانشجويان نسبت به تأثیر
معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در رضایت زناشویی

ردیف

متغیرها

تعداد

تأثيرمعاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در
رضايت زناشویی
ميانگين

انحرافمعيار

سوادپدر

1

بيسواد

43

4/56

1/75

ابتدايي /راهنمايي

329

4/50

1/92

دبيرستان و ديپلم

675

5/00

1/99

دانشگاهي

878

P<0.001

2/03

5/31
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ميانگين

انحرافمعيار

سواد مادر

2

بيسواد

85

4/64

1/79

ابتدايي /راهنمايي

396

4/63

1/91

دبيرستان وديپلم

881

5/09

1/93

دانشگاهي

577

P<0.001

2/11

5/32

فضا و جوخانوادگي
3

خيلي خوب /خوب

589

4/86

2/09

متوسط

492

5/07

1/91

خيلي نامناسب/
نامناسب

822

P<0.05

1/96

5/18

نوع خانواده
4

مذهبي /سنتي

645

4/24

1/83

متوسط

786

5/13

1/84

مدرن /غيرمذهبي

472

P<0.001

1/99

6/02

دانشجویانی که والدین تحصیلکردهتری دارند ،آنهایی که خانوادهی
غیرمذهبی و مدرن دارند ،آنهایی که فضای خانواده خود را از نظر تعامل،
نامناسب توصیف کردهاند ،به طور معنیداری نگرش مثبتی در خصوص تأثیر
روابط در رضایت زناشویی دارند (نمرهی نگرشی باالتر دارد).
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ردیف

متغیرها

تعداد

تأثيرمعاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در
رضايت زناشویی
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جدول–4تحلیل دو متغیره رابطه بين نگرش دوستان با نگرش دانشجويان درخصوص تأثیر
معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در رضایت زناشویی

ردیف

نگرش دوستان به اعتقاد بيشتر
دوستان من

تعداد

تاثيرمعاشرت با جنس مخالف قبل از
ازدواج بررضايت زناشویی
ميانگين

انحرافمعيار

داشتن دوست از جنس مخالف به شناخت بهتر از جنس مخالف برای ازدواج کمک می کند.
1

خیلی مخالف/مخالف

378

3/71

1/64

بينظر

315

4/55

1/66

خیلی موافق/موافق

1103

5/59
P<0.001

1/93

معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج موجب رضایت بیشتر زناشویی پس از ازدواج میشود.

2

خیلی مخالف/مخالف

753

4/15

1/79

بينظر

552

5/25

1/58

خیلی موافق/موافق

484

6/09
P<0.001

2/11

دانشجویانی که دوستانشان به تأثیر معاشرت قبل از ازدواج در رضایت
زناشویی نگرش مثبت و آزادانهتری دارند ،نسبت به دانشجویانی که دوستان
آنها نگرش منفی به اینگونه تأثیرات دارند بهطور معنیداری نمرهی نگرشی
بیشتری دارند )(P<0.001
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نسبت به تأثير معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در رضايت زناشویی

تعداد

ردیف

تأثير معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در
رضايت زناشویی
ميانگين

انحراف معيار

دسترسي به ماهواره
1

بلي

1296

5/40

1/99

خير

657

4/35
P<0.001

1/82

مصرف سيگار

2

بلي يك بار

239

5/19

1/82

بلي چندين بار

353

6/10

2/05

خير

1362

4/75
P<0.001

1/92

مصرف الكل
3

بلي يك بار

112

5/89

1/83

بلي چندين بار

280

6/37

2/09

خير

1563

4/75
p<0.001

1/87

مصرف مواد مخدر
4

بلي يك بار

29

5/34

2/58

بلي چندين بار

31

5/97

2/38

خير

1896

5/03
P<0.05

1/97
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جدول-5رابطهی بين برخي عادات رفتاري و دسترسي به رسانهها با نگرش دانشجويان
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تعداد

ردیف

تأثير معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در
رضايت زناشویی
ميانگين

انحراف معيار

تجربه رابطه دوستي قبل از ازدواج
5

بلي

905

5/63

1/98

خير

967

4/48
P<0.001

1/85

تجربه رابطه پيشرفته قبل از ازدواج
6

بلي

275

5/94

2/15

خير

1414

4/93
P<0.001

1/92

وضعيت روابط با جنس مخالف در بين مجردين در زمان مطالعه

7

داراي رابطه جدي با
قصد ازدواج

224

6/08

1/92

داراي رابطه جدي
بدون قصد ازدواج

231

5/69

1/98

بدون هيچ رابطه با
جنس مخالف

1072

4/76
P<0.001

1/89

جالب توجه است ،که دانشجویانی که دسترسی به ماهواره و اینترنت
داشته ،تجربهی مصرف چندین باره سیگار ،الکل و تجربهی مصرف مواد
مخدر و روانگردان داشته و افرادی که تجربهی رابطهی دوستی پیشترفته
داشتهاند ،بهطور معنیداری نسبت به تأثیر این معاشرتها در رضایت
زناشویی نگرش مثبتتری دارند .همچنین افرادی که در زمان مطالعه ،در
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که در زمان مطالعه هیچ رابطهای نداشتند ،بهطور معنیداری نگرش مثبتتری
به تأثیرات این روابط در رضایت زناشویی داشتند.
جدول-6رابطه بين سبك همسرگزيني با نگرش نسبت به تأثير معاشرت با جنس مخالف
قبل از ازدواج در بین دانشجویان متأهل

ردیف

1
2
3

نحوه انتخاب همسر

تعداد

تأثير معاشرت با جنس مخالف قبل از
ازدواج در رضايت زناشویی
ميانگين

انحرافمعيار

خواستگاري سنتي

138

3/97

1/64

آشنايي در محيط كار

36

4/69

1/92

دوستي قبل از ازدواج با
همسركنوني

54

5/46

P<0.001

1/94

جدول شمارهی  6نشان میدهد که سبک همسرگزینی دوستی قبل
از ازدواج با همسر نسبت به سبکهای همسرگزینی دیگرنمرهی نگرش
بیشتری دارد ( 5/46درمقابل  4/69و . )p<0.001، 3/97
 -4-5تعيين كنندههاي نگرش دانشجويان نسبت به تأثير معاشرت با جنس
مخالف قبل از ازدواج در رضایت زناشویی

به منظور تعيين عوامل تعيين كننده نوع نگرش دانشجويان نسبت به تأثير
معاشرت قبل از ازدواج با جنس مخالف ،با استفاده از تحليل چند متغيره ،یک
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یک رابطه با قصد ازدواج و یا بدون قصد ازدواج بودند در مقایسه با کسانی
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مدل رگرسيون خطي باروش گام به گام  1برازش گرديد .اين رگرسيون خطي،
پيشبيني كنندههاي نگرش دانشجويان نسبت به تأثير معاشرتهاي قبل از ازدواج
در رضايتمندي پس از ازدواج را مشخص کردند .متغيرهايي كه در تحليل دو
متغيره با نگرش دانشجويان نسبت به تأثير اين نوع معاشرتها در رضايت
زناشويي رابطهی معنيدار داشتند ،ولی با هم همبستگی باالیی نداشتند ،با استفاده
از روش  Backwardوارد مدل رگرسيوني خطی شدند .فاكتور تورم واريانس 2در
مدل كمتر از  2بوده كه نشانگر اين است كه مشكل همبستگي باال بين متغيرهاي
وارد شده در مدلها 3وجود ندارد و نتايج مقبول است .تحلیل چند متغیره نشان
داد که نوع خانواده از نظر ارزشی (پایبندی به مذهب ،سنتی بودن و نگرش به
روابط قبل از ازدواج) ،پایبندی فرد به مذهب ،نگرش دوستان ،مصرف سیگار
و الکل و وضعیت اقتصادی فرد (هزینهی ماهانه) به عنوان متغيرهای تعیین
کنندهی نگرش فرد رابطهی معنیدار دارند ،مدل فوق حدود  %30از تغییرات
نگرش فوق را میتواند تبيين كند يا توضيح دهد ( .).R-square= 0/298بر اساس
این نتایج جوانانی با خانوادهی مدرن ،غیرمذهبی و موافق این روابط ،جوانانی
که دوستانشان نگرش مثبت تأثیر این معاشرتها در ازدواج داشته ،افرادی که
پایبندی کمتر مذهبی داشته و تجربهی مصرف سیگار و الکل دارند و از درآمد
باالتری برخوردارند ،نمرهی نگرشی باالتری در خصوص تأثیر این معاشرتها
در رضایت زناشویی دارند یا به عبارتی کمتر به تأثیرات منفی این معاشرتها
1-Stepwise
)2-Variance Inflation Factor (VIF
3-Multicollinearity
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تحلیل دو متغیره نشان داده شد از طریق متغیرهای باقی مانده در مدل رگرسیونی
چندمتغیره اعمال میگردد.
Regression equation
Attitude score=1.79+0.10(father’s education) + 0.10(type of family) -0.41
(Religiosity) + 0.32 (peer norms)+ 0.22(ever smoking)+ 0.24(ever con)suming alcohol)+ 0.19(monthly expenses
جدول -7تعيين كنندهها يا پيشبينيكنندههاي نگرش دانشجويان درخصوص تأثير
معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در رضايت زناشويي
مدل رگرسيون خطي

ردیف

نگرش در خصوص تأثير معاشرت با جنس مخالف

متغير

1

سواد پدر
(طیف  1تا ) 4

2
3

4

قبل از ازدواج در رضايت زناشويي (طیف  2تا )10
ضريبb
)(coefficient b

t

p-value

0/10

1/84

0/065

0/10

4/15

>0/001

-0/41

-4/12

>0/001

0/32

14/87

>0/001

نوع خانواده (طيف  3تا ) 15

)(Mean=8.34 SD=2.07

پایبندی به مذهب
( =0ساير=1 ،مذهبي )
هنجار دوستان (طيف  2تا ) 10

1

)(Mean=5.65 , SD=2.25

 -1مقیاس هنجار دوستان طیف  2تا  10دارد .هر چه نمرهی این مقیاس باالتر باشد ،نشانهی نگرش
مثبت دوستان به تأثیر این روابط در رضایت زناشویی بوده و بر عکس هر چه نمره کمتر باشد ،نشانهی
نگرش منفی دوستان به تأثیر این روابط در رضایت زناشویی میباشد .سواد پدر از طیف  1تا  4متغیر
است ( 1بیسواد)( 2 ،ابتدایی و راهنمایی)( 3 ،متوسطه و دیپلم) و ( 4دانشگاهی).
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در رضایت زناشویی معتقد هستند .در واقع تأثیر سایر متغیرها در نگرش که در

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

ردیف

سال شانزدهم  /شماره  / 61پاییز 1392

مدل رگرسيون خطي

نگرش در خصوص تأثير معاشرت با جنس مخالف

متغير

قبل از ازدواج در رضايت زناشويي (طیف  2تا )10
ضريبb
)(coefficient b

5

6
7

8

t

p-value

تجربهی مصرف سيگار
(=0هرگز= 1 ،بلي )

0/22

2/18

>0/05

تجربهی مصرف الكل
(=0هرگز=1 ،بلي )

0/34

2/69

>0/001

هزينههاي ماهانه
=00كمتراز  6ميليون ريال در ماه
 =1باالي  6ميليون ريال در ماه

0/19

2/13

>0/05

ثابت )(constant

1/79

6/56

>0/001

N= 1635 R-square= 301, Adjusted R Square=0.298 , F value= 100.19

توجه :اثر سن به عنوان متغیر مخدوش کننده در مدل باال کنترل شد.
نوع خانواده از نظر ميزان سنتي بودن و مذهبي بودن و نگرش نسبت به
معاشرتهاي قبل از ازدواج ،هنجارهاي دوستان و سواد پدر در اين مدل به
عنوان مقياس و متغيرهاي كمي در نظر گرفته شده است و بقيه به صورت
متغير طبقهای دوگانه ) (categorical and dichotomous variablesميباشند.
 -6بحث و نتیجهگیری

این مطالعه نشان داد که اگرچه بیش از نیمی از ازدواجها در بین
دانشجویان ،به سبک ازدواج ترتیب داده شده یا سنتی است ،ولی درصد
زیادی ( )%21به روش دوستی قبل از ازدواج ،همسر آیندهی خود را انتخاب
میکنند .همچنین تجربهی این رفتارها با نگرش مثبت به تأثیرات این روابط
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افرادی که تجربهی معاشرتهای دوستی و حتی پیشرفتهی قبل از ازدواج
را دارند ،در مقایسه با افرادی که این تجربیات را ندارند ،بهطور معنیداری
نگرش مثبتتری نسبت به اثرات این معاشرتها در ازدواج دارند .درحالی
که همین مطالعه نشان داد که در عمل ،صرف داشتن معاشرت با جنس
مخالف اثرات نامطلوبی در رضایت زناشویی نداشته ،بلکه داشتن ارتباطات
متعدد و پیشرفته یا تماس جنسی ،اثرات نامطلوبی در رضایت زناشویی و
همچنین باال رفتن احتمال طالق داشته است (خلج آبادی فراهانی ،کاظمی پور و
رحیمی1390 ،؛ خلج آبادی فراهانی.)1391 ،

چنانچه از نتایج این مطالعه مشخص است ،شك و ترديد درخصوص تأثير
روابط قبل از ازدواج بر رضایت زناشویی در بین پاسخگویان قابل توجه است
(به ترتیب  %33/5و  .)%43/5این تردید میتواند نشانگر نشانهی نوعی گذار به
سوی نگرشهای لیبرالی و آزادتر در خصوص این معاشرتها و یا رهایی از
نگرشهای سنتیتر که معتقد به اثرات منفی این معاشرتهاست ،تفسیر گردد
و یا اینکه افراد نظری ندارند ،زیرا اثر این معاشرتها در رضایت زناشویی
ممکن است تحت تأثیر شرایط مختلف تغییر کند و چون این شرایط در سؤال
و گویهها معلوم نیست درصد قالب توجهی نظری شفاف ندارند.
در بخش دیگر همین مطالعه نشان داده شد که تأثير دوستي قبل از
ازدواج در رضايت زناشويي ،ميتواند متفاوت باشد به طوري كه اگر
معاشرت با انگیزهی ازدواج و در جهت شناخت برای ازدواج بوده ،متعدد
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در رضایت زناشویی ارتباط دارد .بهطوری که نتایج این بررسی نشان داد که
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و پیشرونده و طوالنی نباشد ،ممکن است با افزايش رضايت زناشويي
همراه باشدو برعكس آن با کاهش رضايت زناشويي همراه گردد (خلج آبادی

فراهانی ،کاظمیپور و رحیمی)1390؛ لذا به نظر میرسد جوانان نیازمند دریافت
پیامهایی در خصوص چگونگی تأثیرات معاشرت با جنس مخالف میباشند
تا بسیاری از باورهای نادرست در این خصوص اصالح شود.
براساس يافتهها به نظر میرسد ،افراد متأهل بيشتر از افراد مجرد به اثرات
منفي روابط دوستي و پيشرفتهی قبل از ازدواج در رضايت زناشويي اعتقاد
دارند .همچنین مجردها تردید زیادی در مورد اثرات فوق دارند؛ اين امر ممكن
است نشانهی اين باشد كه افراد متأهل ،نسبت به كساني كه هيچ تجربهاي
نداشته ،درك واقع بینانهتر و صحيحتري از اين تأثيرات ارائه ميدهند که بر
اساس تجربیات خود میباشد .همچنين در بين متأهلين سبك همسرگزيني
ارتباط مهمي با نوع نگرش افراد متأهل درخصوص تأثيرات اين روابط در
رضايت زناشويي نشان داد .افرادي كه ازدواج به روش خواستگاري سنتي
داشتند به طورمعني داري نسبت به افرادي كه در محيط كار /تحصيل همسر
خود را انتخاب كردند بيشتر به اثرات منفي اين روابط در رضايت زناشویی
معتقد بودند و افراد که همسر خود را در محیط کار/تحصیل انتخاب کردهاند
بيشتر از افرادي كه در يك رابطهی دوستي با همسر كنوني خود بودهاند بر
اثرات منفي اين روابط در رضايت زناشويي معتقدند .این نتایج میتوانند این
گونه تفسیر گردند که افرادی که سبک همسر گزینی به روش دوستی قبل از
ازدواج و رمانتیک داشتهاند ،طبع ًا اگر هم به تأثیر منفی این معاشرتها معتقد
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بر اساس تحلیل چندمتغیره ،افرادی بیشتر به اثرات منفی اين روابط در
رضايت زناشويي معتقد بودند که خانوادهی مذهبی ،سنتی و مخالف این
روابط و دوستانی با نگرش منفی نسبت به این معاشرتها داشتند .برعکس
افرادی بیشتر به اثرات مثبت این روابط در رضایت زناشویی معتقد بودند
که خانوادههاي کمتر مذهبی ،مدرن و با نگرش مثبت به این روابط و نیز
دوستانی با نگرش مثبت به روابط داشتند ،این افراد تجربهی مصرف سیگار
و الكل داشته و كمتر به اثرات منفي اين روابط در رضايت زناشويي معتقد
بودند .به نظر میرسد تغییرات ارزشی و نگرشی در راستای نظریهی گذار
دوم جمعیتی در گروه دوم به چشم میخورد .در واقع افرادی که تفکرات
مدرن و آزادتری داشته کمتر به نتایج منفی این معاشرتها در ازدواج تأکید
میکردند و به نظر میرسد بدون در نظر گرفتن تأثیرات طوالنی مدت فوق،
خود رابطه و بهرهبرداری از آن برای افراد مهم تلقی میگردد .مداخالت در
جهت اصالح باورها و نگرشهای جوانان با توجه به تعیین کنندههای فوق
و شناسایی گروههایی با باورهای فوق میتواند مفید باشد.
این یافتهها از این جهت حائز اهمیتاند که نشانگر یک نوع شکاف بین
«نگرش افراد نسبت به تأثیرمعاشرتها در کیفیت ازدواج» و «تأثیر واقعی
این نوع معاشرتها در کیفیت ازدواج» میباشند .مطالعات خارجی بیشتر
به تأثیر همباشی در کیفیت ازدواج و طالق پرداختهاند .با توجه به اینکه
همباشی در ایران شایع نیست ،در این مطالعه معاشرتهای دوستی قبل از
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ازدواج یا روابط عاطفی قبل از ازدواج ،معادل همباشی در سایر جوامع (که
لزوم ًا با هدف ازدواج نمیباشند) و تأثیر آن در ازدواج در نظر گرفته شده
است .مطالعات خارجی نشان دادهاند که حدود نيمي از افرادی که همخانه
و یا همباش هستند ،زندگي كردن با هم ،قبل از ازدواج را ،شیوهای براي
دستيابي به توافقهاي پيش از ازدواج ميبينند .در چنين فرضي همباشي بايد
از تطابقهاي ضعيف جلوگيري كند و ازدواجهاي مستحكمتري را ايجاد
كند ،اما شواهد علمی خالف اين امر را نشان ميدهد؛ در بين افراد متأهل،
همباشي پيش از ازدواج با رضايتكمتر از زندگي زناشويي ،اختصاص دادن
زمان كمتر از سوي زوجين براي انجام فعاليتهاي مشترك ،سطوح باالتري
از عدم توافقهاي زناشويي ،رفتارهاي كمتر حمايتي ،روشهاي حل مسئلهی
كمتر مثبت،گزارشگري بيشتر از وجود مشكالت زناشويي و در نهايت درك
عميقتري از احتمال واقعي گسست روابط زناشويي مربوط است .به عالوه
زوجهايي كه در ابتدا همباش بودهاند ،احتمال باالتري از گسست رابطهی
زناشويي را -در مقايسه با زوجهايي كه مستقيم وارد ازدواج ميشوند -در
سالهاي اوليهی ازدواج دارند ).(Kamp Dush & et al, 2003:539-549
علل متعددی برای ارتباط بین همباشی و کاهش کیفیت پائین ازدواج
بر شمرده شده است که تا حدودی میتوان همین دالیل را برای تأثیر
معاشرتهای قبل از ازدواج و تأثیر آن در کیفـیت ازدواج ذکر کرد .یکی
از علتها این است که افرادي كه پيش از ازدواج همـباش یا دوست
میشوند بهطرق معيني با سـايرين (غيرهمباشها یا کسانی که قبل از ازدواج
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فـردي آنـهاست كه احتمال روابط زناشويي ضعيف و حتي طـالق را ايـجاد
مـيكـند .اين افراد خصوصياتي دارند كه با يك رابطهی پـايدار سـازگار
نـیـسـت ) .(Budinski &F.Trovato ,2005:برای نمونه این افراد نگرشهاي
مدرن نسبت به ازدواج و خانواده داشته و یا بیشتر غيرمذهبي هستند ،بنابراين
با كنترل عاملهاي فوق ميتوان انتظار داشت كه شدت رابطهی همباشي پيش
از ازدواج و ناپايداري ازدواج تقريب ًا امحاء شود ).(Kamp Dush, 2003: 539-549
از سوی دیگر ،صرف تجربهی معاشرت با جنس مخالف و یا همباشي
موجب کیفیت پایین ازدواج میگردد و افراد و روابط آنها را طوری تغيير
ميدهد كه كيفيت زندگي زناشويي و تعهدات بعدي را كم ارزش و بياهميت
ميپندارند .آكسين و تورتون در بررسي طولي خود دريافتند كه مردم پس از
همباش شدن ،پذيرش بيشتري براي طالق دارند تا پيش از دورهی همباشي.
اين تغيير ديدگاهها ممكن است پيامدهايي براي كيفيت زندگي زناشويي و
ثبات زندگي آنها در دورهی زناشويي پس از همباشي داشته باشد .در واقع
خود تجربهی معاشرت قبل از ازدواج و همباشي ،عامل ايجاد تغيير در
نگرشها نسبت به ازدواج و روابط زناشويي است ). (Axim & Barber, 1997
زمان صرف شده در همباشي یا معاشرتها نيز به توسعه ديدگاههاي منفي
نسبت به ازدواج و ديدگاههاي مثبت به طالق كمك ميكند .همباشها تعهد

كمتر به ازدواج و تحمل بيشتر براي طالق دارند و معموالً كمتر ديدگاههاي
مثبتي را دربارهی رابطهشان مطرح ميكنند تا افراد ازدواج كرده .همباشها

181

سال شانزدهم  /شماره  / 61پاییز 1392

معـاشرت دوستی نداشتـند) متـفاوتاند و همين تفاوتها يا خصوصـيات

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال شانزدهم  /شماره  / 61پاییز 1392

تمايل دارند تا سطوح پايينتري از شادي و تعامل با شريكان جنسي خود را

مطرح كنند و معموالً سطوح باالتري از عدم توافق و تعارض را آشكارسازند
) .(Booth & Johnsonهمباشهايي كه ازدواج ميكنند ،در مقايسه با كساني كه

به طور مستقيم وارد ازدواج شدهاند ،كيفيت پايينتر ازدواجها و احتمال باالتر
وقوع را طالق گزارش ميدهند ).(Thomson&Colella, 2005
در بیشتر تحقيقات انجام شده در زمينهی همباشي ،محققان زوجهايي را
ك��ه پس از همباشي با ه��م ازدواج كردهاند بر حسب بودن يا نبودن رابطهی
نام��زدي تفكيك نكردهاند .به بيان ديگر افرادي كه اول نامزد ميشوند بعد با
هم همخانه ميشوند و افرادي كه از ابتدا با هم همخانه ميشوند و بعد نامزد،
همه در يك گروه مالحظه شدهاند ،اما در واقع اين دو گروه بهطور اساسي با
ه��م متفاوتاند؛ برای مثال ،مطالعهی براون و بوث كه همباشي را بر حسب
تصميم داشتن /نداشتن آنها براي ازدواج بررس��ي كرده بودند نش��ان داد كه
كيفيت روابط همباشهايي كه تصميم به ازدواج داشتهاند ،تفاوت ناچيزي با
روابط افراد متأهل در همين مطالعه داشته است .اما افرادی که بدون برنامهی
ازدواج همب��اش ميشوند آن را بخش��ي از مراحل مجردي در نظر ميگيرند
(و بنابراي��ن به س��ادگي با موضوع طالق برخ��ورد ميكنند) .همباشهاي با
قصد ازدواج و متأهلهـا طرح مشابهي از كـيـفيت روابط را تجربه ميكنند
) .(Manning & Jones, 2006مش��ابه همین استدالل دربارهی تأثیر معاشرت
قب��ل از ازدواج با قصد ازدواج در کیفیت ازدواج اس��ت ،به طوری که قصد
ازدواج در معاشرت قبل از ازدواج موجب میشود که این معاشرتها بخشی
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قصد ازدواج تأثیری منفی در کیفیت رابطهی زناشویی و ازدواج نگذارد ،البته
مش��روط بر محدود بودن تعداد و میزان پیشروندگی این معاشرتها (خلج
آبادی فراهانی و همکاران.)1390 ،

 -7پیشنهادات

يكي از انگيزههاي معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در بين
جوانان ،این باور است که معاشرتها زمینهی شناخت بيشتر و انتخاب
صحيحتر براي ازدواج را فراهم میکند ،لذا انتظار دارند این معاشرتها
قبل از ازدواج موجب شناخت بهتر از جنس مخالف و تطابق بهتري بين
زوجين شود و ازدواج موفقتر و رضایت زناشویی بیشتر باشد ،درحالی که
نتایج مطالعات داخلی و خارجی نشان داده است که معاشرتهای متعدد و
پیشرفته با جنس مخالف نه تنها موجب کیفیت بهتر ازدواج نمیشود بلکه با
باالرفتن احتمال طالق و کاهش کیفیت ازدواج همراه است .با توجه به اینکه
سهم مهمی از دانشجویان ـ بهخصوص جوانان مجرد ـ بر این باور بوده و یا
در این خصوص تردید و شک دارند ،همین امر موجب میشود جوانان این
روابط را با هدف داشتن انتخابی بهتر برای ازدواج و یا کسب مهارتهای
ارتباطی با جنس مخالف تجربه کنند .براین اساس اصالح باورهای جوانان
در این خصوص میتواند تا حد زیادی به جوانان کمک کند تا به این
شناخت برسند که معاشرتهای متعدد و پیشرفته با جنس مخالف قبل از
ازدواج به انتخاب بهتر و کیفیت بهتر ازدواج آنها نه تنها کمکی نمیکند بلکه
موجب تأثیرات منفی در آن میشود.
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همچنین بر اساس این مطالعه پیشنهاد میشود ارتباط بین این معاشرتها
با تحوالت خانواده و ازدواج بیش از پیش مورد توجه ،تحقيق و كارشناسي
قرارگیرد .به اين معني كه غير از نقش عوامل نوسازي و مدرنيزاسيون ،نقش
گسترش اين نوع تعامالت و معاشرتها بين دو جنس قبل از ازدواج در
تحوالت ازدواج و طالق بيشتر توجه شود .پژوهشهاي جامع بيشتر در
خصوص اين موضوع و همچنين مناسبترين مداخالت آموزشي و فرهنگي
جهت كاهش آسيب ناشي از معاشرتهاي متعدد با جنس مخالف قبل از
ازدواج و معاشرتهاي بدون قصد ازدواج انجام گيرد .مشاورین جوانان و
خانوادهها در مشاورههای خود از نتایج این تحقیق بومی میتوانند در جهت
اصالح باورهای نادرست جوانان مدد بگیرند.
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