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چكیده
طالق يكی از آسيب هاي اجتماعی است كه تأثير نامطلوب بر انسجام وكليت خانواده 
و ناامنی اجتماع دارد. شواهد علمی موجود مؤيد افزايش دو پديده ي اجتماعی طالق و 
معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در بين جوانان است. اين مقاله بر اساس نتايج 
يک مطالعه ی تركيبي با هدف بررسي رابطه بين تجربه ي معاشرت با جنس مخالف قبل 
از ازدواج و طالق در سال 1390 تهيه شده است. در فاز اول، 2031 دانشجوي دختر و 
پسر 40-18 ساله كه به روش نمونه گيري سهميه اي خوشه اي از بين دانشجويان متأهل 
7 دانشگاه شهر تهران انتخاب شده بودند، مطالعه شدند. فاز دوم شامل 92 نفر از افراد 
40-18 ساله با تحصيالت دانشگاهی در شرف طالق در تهران بودكه به روش نمونه گيري 
در دسترس انتخاب شدند. داده هاي متأهلين فاز اول با داده هاي فاز دوم مربوط به افراد 
در شرف طالق در مرحله ي تجزيه و تحليل با هم ادغام شدند. باتوجه به سؤاالت مشترک 
بين دو فاز، ادغام داده ها در سؤاالت مشترک انجام شد و با توجه به اهداف تحليل شدند. 
براساس نتايج به دست آمده تجربه ي معاشرت قبل از ازدواج در بين افراد تحصيل كرده ي 
در شرف طالق به طور معني داري بيشتر از افراد تحصيل كرده ي همسردار است. تحليل 
رگرسيون لجستيک نشان داد كه احتمال خام طالق در كساني كه قبل از ازدواج روابط 
را  فوق  تجربه ي  كه  است  افرادی  از  بيشتر  برابر  داشته اند، 3/18  همسرشان  با  پيشرفته 
نداشته اند و احتمال خام طالق در كساني كه روابط پيشرفته با غير همسر داشته اند 3/63 
برابر بيشتر از افرادی است كه چنين تجربه ای نداشته اند. پس از كنترل ساير  عوامل مرتبط 
با طالق )مانند تحصيالت، سازگاري با همسر، شناخت قبل از ازدواج، تأييد همسر توسط 
خانواده و وجود  طالق در خانواده درجه ي يک همسر(، همچنان احتمال رخداد طالق با 
 OR=4.27,( و با غير همسر )OR=5.03, p<0.01( تجربه رابطه ي پيشرفته با همسر

p<0.01( رابطه ي معنی دار داشت.
واژگان کلیدی

خانواده، معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج، روابط قبل از ازدواج، طالق.

∗- نويسنده ي اين مقاله از همکاري آقاي علي رحيمي )کارشناس گروه جمعيت، بهداشت و 
اقيانوسيه  تنظيم خانواده( و ساير همکاران مؤسسه ي مطالعات و پژوهش های جميعتی آسيا و 
و حمايت هاي وزارت ورزش و جوانان و مؤسسه ي مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و 
اقيانوسيه در انجام اين تحقيق تشکر و قدرداني مي  نمايد. قابل ذکر است که نسخه ي اوليه اين 

مقاله در همايش ملی خانواده و امنيت در دانشگاه يزد ارائه گرديد.
Faridehfarahani@yahoo.comاستاديار مؤسسه ي مطالعات و پژوهش های جمعيتی آسيا و اقيانوسيه -∗∗



50

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
91

ن 
ستا

زم
 / 

58
ره 

شما
 / 

هم
زد

پان
ل 

سا

1- مقدمه و طرح مسئله

علي رغم اينکه ارتباط هاي دوستي و پيشرفته قبل از ازدواج با جنس 

مخالف برخالف هنجارهاي سنتي، مذهبي و فرهنگي جامعه ي ايران است 

و از نظر قانوني نيز منع شده، اما بر اساس شواهد موجود، در سال هاي اخير 

عده ي زيادي از نوجوانان )بين 20 تا 60 درصد گروه سني 18-14 ساله( با 

يک يا چند نفر از اعضا جنس مخالف اغلب به طور پنهاني و بدون رضايت 

خانواده ارتباط عاطفي و گاه ارتباط پيشرفته تر برقرار مي کنند )جعفري 1384؛ 

 Mohammadi 2007&2006؛Khalajabadi ميرمواليي 1384؛ خلج آبادي فراهاني 1389؛

 .)Farahani 2011&2008

ــان دادکه  ــاله ي تهراني، نش ــی بر روي 1385 نوجوان 18-15 س پژوهش

ــي با جنس مخالف را گزارش  ــران نوعي از ارتباطات جنس 27/7 درصد پس

کردند ( Mohammadi 2006). همچنين رفتارهای پرخطر جنسی در ميان 382 

ــي  ــي نيز در مطالعه اي بررس ــران نوجوان با تجربه ي تماس جنس نفر از پس

ــد. بيش از نيمی از افراد با تجربه ي جنسی )55 درصد( گفته اند که اولين  ش

ــت (Ibid 2007). مطالعه ي فوق  ــان در 15 سالگی بوده اس تجربه ي جنسی ش

ــل از ازدواج با جنس مخالف بين اقليت  ــرت هاي قب عالئمي از رواج معاش

ــمگيري از جوانان تهراني و همچنين رفتارهای پرخطر جنسی را نشان  چش

داد. اين مطالعات بيشتر به خطرات بهداشتي رفتارهاي جنسي قبل از ازدواج 

ــيوع و تعيين کننده هاي  ــابه ديگري نيز درباره ي ش پرداخته اند. مطالعات مش
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ــني جوانان در تهران انجام  ــي بر روي گروه هاي مختلف س رفتارهاي جنس

ــت؛ براي مثال، ميرمواليي و همکارانش  نيز در تحقيقی درباره ي  ــده اس ش

ــي و عوامل مرتبط با آن در 1192 نفر از دانش آموزان دختر  رفتارهاي جنس

ــان داد حدود 13% از دختران نزديکي  ــتان های دولتی شهر تهران نش دبيرس

جنسي را تجربه کرده اند )ميرمواليي و همکاران 1384( برخي مطالعات بر روي 

ــجويان انجام شده است. جعفري و همکارانش در پژوهشي به بررسي  دانش

مشکالت جنسي 177 نفر از دانشجويان پسر رشته هاي پزشکي و غيرپزشکي 

)37 درصد پزشکي و 73 درصد غيرپزشکي( پرداختند.  اين مطالعه نشان داد 

که 58 درصد افراد بررسی شده، دوست دختر داشته و از بين اينها 68 درصد 

ــي داشته اند. مطالعه فوق گرچه بر روي  ــت دختر خود رابطه ي جنس با دوس

نمونه ي کوچک و با قدرت نمايانگري کمتر انجام شده، ولي تا حدود زيادي 

ــتي و جنسي در بين دانشجويان دارد )جعفري  نشان از شيوع ارتباطات دوس

ــيدان و عباس لو به بررسي کيفي علل، نگرش و انگيزش  و همکاران 1384(. س

ــتفاده از مصاحبه ي نيمه  ــی و با اس دختران جوان در برقراري رابطه ي جنس

ــاخت يافته ي عميق بر روي 20 دختر بي مباالت از نظر جنسي با ميانگين  س

ــيدان و عباس لو 1384(. مطالعات اشاره شده، ميزان  ــني 23 سال پرداختند )س س

ــيوع، داليل و انگيزه هاي معاشرت ها را جست وجو کرده و کمتر به اثرات  ش

اجتماعي و خانوادگي آنها پرداخته  اند.
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 از سوی ديگر، هم زمان با روند افزايشی معاشرت های قبل از ازدواج 

نيز سير صعودي  ازدواج ها  ناکامي و شکست در  با جنس مخالف، ميزان 

يافته است، به طوري که در سال 1390 نسبت ازدواج به طالق در کشور 6 

به 1 و در  تهران 3 به 1 بوده است )سازمان ثبت احوال 1391(. اين امر نگراني 

سياست گذاران فرهنگي و جامعه شناسان را برانگيخته و آنها را بر آن داشته 

تا به بررسي ريشه هاي اين معضل بپردازند. در مقايسه با معاشرت هاي قبل 

از ازدواج، مطالعات بيشتری بر روی طالق و عوامل مرتبط با آن انجام شده 

است، ولی به ندرت به عامل »معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج« به 

عنوان يک عامل تأثيرگذار بر طالق پرداخته شده است. 

ــر در مورد طالق، تجربيات قبل از ازدواج افراد را در وقوع  مطالعات زي

طالق بررسی نکرده اند. زرگر با مطالعه اي بر روی پرونده های 424 نفر )212 

ــا 1384( در يکی  ــال های 1382 ت ــن متقاضی طالق )طی س زوج( از زوجي

ــتی استان اصفهان نشان  ــگيری و کاهش طالق سازمان بهزيس از مراکز پيش

ــکالت ارتباطی، اعتياد،  ــه مهم ترين علل تقاضای طالق به ترتيب، مش داد ک

دخالت خانواده ها و بيماری روانی يکی از زوجين است )زرگر 1386(. کلدي 

ــال هاي 80-1379 به  ــرو مطالعه اي بين زوجين متقاضي طالق که طي س پي

ــاري مراجعه کرده بودند، نشان داد که بين  ــهر س ــاوره ي طالق ش مرکز مش

ــونت خانگي با تقاضاي طالق رابطه ي  ــم و خش متغيرهاي اعتياد – الکليس

ــان داد که  ــدي 1383(. قطبي طي مطالعه اي نش ــود دارد )کل ــي داري وج معن
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ــد(، اعتياد )42 درصد( و دخالت خانواده ها  فقدان تفاهم اخالقي )83 درص

ــکالت مالي )30  ــايع ترين عوامل منجر به طالق بوده اند. مش )33 درصد( ش

ــر عوامل طالق ذکر  ــاي رواني )24 درصد( نيز از ديگ ــد( و بيماري ه درص

ــده اند )قطبي 1383(. جليليان در مطالعه ای نشان داد ميزان تفاوت سني کم  ش

ــان، تفاوت  و زياد ميان زوجين، برتري تحصيالت در ميان زنان از همسرانش

ــر قبل از ازدواج، پايين بودن  ــناخت کم نسبت به همس عقايد باال، ميزان ش

ــکالت پس از طالق، نظر مثبت خانواده ي فرد نسبت به  ميزان تصور از مش

ــتگان، نبود تفاوت قوميت ميان خانواده هاي  طالق، وجود طالق در ميان بس

زوجين و همچنين برآورده نشدن انتظارات از نقش همسري، در برهم زدن 

ــادل و عدم برابري هزينه و پاداش مبادله از نظر فرد تأثير دارد و تمايل به  تع

درخواست طالق و برهم زدن مبادله را در فرد تقويت مي نمايد و هرگاه فرد 

ــويي خويش قرار گيرد و خود را در مبادله  در مرحله ي ارزيابي زندگي زناش

ــار خويش را دريافت نکند و  ــاس کند و پاداش هاي مورد انتظ متضرر احس

هزينه هاي وي در ادامه ي زندگي باال برود، در نهايت به تقاضاي طالق روي 

مي آورد )جليليان 1375(. بهرامي با مطالعه اي بر روی 364 نفر زن و مرد نشان 

داد برآورده نشدن انتظارات همسر و تصور مثبت از پيامدهاي طالق با طالق 

ارتباط مستقيمي دارند )بهرامي 1386(. 

طالق  بر  را  ازدواج  از  قبل  تجربيات  نقش  که  ايرانی  مطالعه ي  تنها 

از  قبل  روابط  تأثير  که  بوده   )1384( موسوی  مطالعه ي  کرده،  جست وجو 
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ازدواج را بر تعارضات زناشويي در دانشجويان متأهل دانشگاه هاي دولتي 

شهر تهران بررسي کرد. موسوي اين مطالعه را روي 80  نفر از دانشجويان 

در  زوجين  همکاری  کاهش  و  زناشويي  تعارضات  که  داد  نشان  و  انجام 

دانشجوياني که قبل از ازدواج رابطه داشته اند نسبت به دانشجوياني که رابطه 

در  که  داشت  توجه  بايستي  است.  معني دار  آن  تفاوت  و  کمتر  نداشته اند 

مطالعه ي موسوي در واقع تأثير ارتباطات قبل از ازدواج با همسر کنونی فرد 

در نظر گرفته شده است و نمونه ي بررسي شده کوچک است.

همچنين يک باور غالب در بين دختران دانشجو در تهران که تجربيات 

روابط قبل از ازدواج داشتند، اين بود که اين گونه معاشرت ها، ممکن است 

موجب انتخاب بهتر براي ازدواج، موفقيت و رضايت مندی بيشتر در ازدواج 

بشود و يا حتي برخي روابط جنسي قبل از ازدواج را موجب رضايت جنسي 

بيشتر بعد از ازدواج بر شمردند. اگرچه برخی باورها مبنی بر تأثير منفی اين 

روابط بر ازدواج نيز ديده شد (Khalajabadi farahani 2008)؛ لذا سؤال متبادر 

به ذهن محقق اين بود که در جامعه ي ايران تأثير معاشرت هاي قبل از ازدواج 

در ازدواج چيست؟ تأثير اين معاشرت ها در موفقيت ازدواج و رخداد طالق 

چيست؟ 

برای يافتن ارتباط بين تجربه ي معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج 

و احتمال رخداد طالق، مطالعه ای ترکيبی )کمي و کيفي( در جامعه ي جوانان 

مقاله  اين  شد.  انجام   1390 سال  در  تهران  در  دانشگاهی  تحصيل کرده ي 
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بر اساس نتايج کمی، مطالعه ي اصلی است. در مقاله ي حاضر، فقط تأثير 

معاشرت های قبل از ازدواج با جنس مخالف در احتمال طالق بررسي شده 

است. فرضيه ي آزمون اين است که بين تجربه ي معاشرت با جنس مخالف 

قبل از ازدواج و افزايش احتمال طالق، رابطه ي معنی داری وجود دارد. 

تاکنون هيچ مطالعه ي جامعی، ارتباط بين رفتارهاي قبل از ازدواج با جنس 

مخالف )همسر و غير همسر( را با احتمال رخداد طالق در ايران بررسي 

نکرده است. از ابعاد روان شناسي و اجتماعي چنين رفتارهايي در وقوع طالق 

بی تأثير نيستند، در حالي که در ايران ماهيت و جزئيات اين تأثيرها با يک 

رويکرد علمی شناخته نشده است. همچنين اين مقاله در نظر دارد نشان دهد 

که داشتن معاشرت با غير همسر و همسر کنونی قبل از ازدواج چه ارتباطي 

با  احتمال جدايي يا طالق دارد؟ سن شروع معاشرت قبل از ازدوج چگونه با 

طالق ارتباط دارد؟ تعداد معاشرت های قبل از ازدواج چگونه با طالق ارتباط 

دارد؟ و در نهايت تأثير دوستي ها و معاشرت هاي پيشرفته تر با همسر و يا 

فردي غير از همسر بر احتمال طالق چيست؟

2- مالحظات نظری 

در مدل نظری تحقيق از نظريه ي خاصی استفاده نشده است، ولی براي 

توضيح و تبيين تأثير معاشرت قبل از ازدواج با جنس مخالف در احتمال طالق 

ـ بر اساس ادبيات داخلی و خارجی ـ مجموعه عوامل ديگر غير از تجربه ي 

معاشرت و رفتارهای جنسی که در طالق مؤثرند، در نظر گرفته شده اند تا 
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اثرات آنها در تحليل ها کنترل شود. برخي از اين عوامل، با عوامل زمينه اي و 

تجربيات پيش از ازدواج افراد مرتبط است که شامل طالق والدين، پيشينه ي 

اقتصادي- اجتماعي خانواده، پاي بندي به مذهب، خصوصيات فردي شامل 

سن ازدواج، تحصيالت، نگرش هاي فردي و جنسيتي، برخي عادات رفتاري 

)مصرف الکل و سيگار( و در نهايت دسترسي به رسانه هاست. از ميان اين 

عوامل، برخي عوامل محيطي )مانند هنجارهاي دوستان و خانواده، جامعه و 

شيوع طالق در خانواده و جامعه( و برخي عوامل مربوط به ماهيت ازدواج 

اقتصادي، فرهنگي و مذهبي  تطابق خصوصيات  )مدت زندگي زناشويي، 

خود با همسر، تطابق نقش ها و تعامل با همسر( مي باشد.

3- روش تحقیق 

اين تحقيق يک مطالعه ي مقطعی ترکيبی بوده که در بخش کمی داده ها 

در دو فاز جمع آوری شدند. در فاز اول، دانشجويان سنين 18 تا 40 ساله 

اعم از متأهل و مجرد انتخاب شدند که در مقاله ي حاضر تمرکز بر روی 

دانشجويان متأهل است. به علت ناکافي بودن دانشجوياني که از همسر خود 

جدا شده اند، نمونه گيري در دو فاز جداگانه انجام شد. نمونه گيري فاز اول 

از بين  دانشجويان زن و مرد همه ي مقاطع تحصيلي از 7 دانشگاه منتخب 

در  افراد  از  نمونه گيري  دوم،  فاز  در  بود.  آزاد  و  دولتي  از  اعم  تهران  در 

شرف طالق يا مراجعين به دادگاه هاي خانواده در تهران به منظور درخواست 

طالق انجام شد. در اين مقاله، وضعيت معاشرت های قبل از ازدواج با جنس 
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مخالف در دانشجويان متأهل با طيف سنی 18 تا 40 سال در فاز اول، با افراد 

تحصيل کرده ي دانشگاهی با همان طيف سنی مراجعه کننده به دادگاه های 

خانواده در تهران جهت درخواست طالق مقايسه شدند. نمونه های تحقيق 

در هر دو فاز از نظر طيف سنی و تحصيالت مشابه بوده و با توجه به اينکه 

پرسش نامه دو فاز سؤاالت مشابه و يکسان داشته و فقط پرسش نامه ي فاز 

دوم تعدادی سؤاالت اضافی مربوط به طالق و علل طالق داشته است؛ لذا 

در زمان ادغام داده ها، متغير جديدی جهت مشخص شدن وضعيت زناشويی 

فرد )همسردار و در شرف طالق( ساخته شد که با کدهای مجزا مشخص 

شد. اين متغير در مورد دانشجويان همسردار، کد »همسردار يا متأهل« و در 

فاز دوم  کد »در شرف طالق« را گرفت  و داده های سؤاالت مشابه فاز دوم 

به داده های فاز اول در SPSS به روش کپی افزوده شد. به اين طريق امکان 

مقايسه ي دو گروه فراهم شد.

نمونه گيري فاز اول از دانشجويان به روش دو مرحله اي طبقه اي سهميه اي 

و خوشه اي1 انجام شد. ابتدا سهم هر گروه تحصيلي از دانشگاه هاي دولتي و 

آزاد تعيين و متناسب با اين سهم، تعداد نمونه ي مورد نظر از گروه و دانشگاه 

مربوطه مشخص شد. نمونه گيري در دو سطح گروه تحصيلي و نوع دانشگاه 

از  که  پيمايش  نمونه ي  نظرگرفته شد.  به صورت طبقه اي خوشه اي در  و 

هفت دانشگاه دولتي و آزاد در شهر تهران جمع آوري شده اند، شامل  2031 

1- two stage stratified cluster sampling
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دانشجوي دختر و پسر اعم از متأهل و مجرد مي باشد. نمونه ي پيمايش در 

دانشگاه هاي منتخب در قالب 87 خوشه يا کالس )طيف تعداد نفرات در 

هر خوشه يا کالس از 4 نفر تا 52 نفر متغير بود( جمع آوري شدند. حدود 

نيمی از شرکت کنندگان، از دانشگاه های آزاد )49/5%( و بقيه از دانشگاه های 

دولتی وارد مطالعه شده اند. با توجه به روش نمونه گيري سهميه اي خوشه اي 

تا حدود زيادي می توان اطمينان داشت که نمونه ي فاز اول پيمايش معرف 

جامعه ي دانشجويان 18 تا 40 ساله ي دانشگاه هاي دولتي و آزاد در شهر 

تهران هستند. معيار ورود به مطالعه، داشتن سن بين 18 تا 40 سال و تحصيل 

در مقاطع مختلف دانشگاهی در دانشگاه های تهران است. نمونه ي مورد نظر 

از بين چهار دانشگاه منتخب دولتي و سه دانشکده دانشگاه آزاد انتخاب شد. 

دانشگاه هاي دولتي در مرحله ي دوم به صورت تصادفي انتخاب شدند.

در فاز دوم پيمايش،  با توجه به اينکه افراد جدا شده يا طالق گرفته به 

تعداد کافی جهت انجام تحليل در نمونه ي دانشجويان وارد مطالعه نشدند، به 

ناچار  تعداد 92 نفر از افراد در شرف طالق که مشخصه های سنی و تحصيلی 

مشابه با دانشجويان متأهل داشتند و به دو دادگاه خانواده در تهران مراجعه 

کرده بودند به روش نمونه گيري در دسترس و آسان وارد اين مطالعه شدند. 

براي قابل مقايسه بودن نمونه ي فاز دوم، زنان و مردانی که بين 18 تا 40 

سال سن داشته و تحصيالت دانشگاهی داشتند دعوت به شرکت در مطالعه 

شدند و در صورت رضايت آگاهانه، پرسش نامه اي بي نام که کاماًل مشابه 
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پرسشنامه ي افراد متأهل بود و فقط تعدادی سؤال اضافی درباره ي طالق و 

جزئيات آن را نيز دربرداشت ـ به ايشان تحويل و توضيحات الزم داده شد 

و پرسش نامه توسط آنها تکميل شد. در موارد اندکی به علت اينکه افراد در 

شرايط روحی نامساعدي  بودند، پرسش گر هم جنس، سؤاالت پرسشنامه 

تعداد 2031  اول،  فاز  آنها پرسيده و وارد پرسشنامه کرده است. در  از  را 

پرسشنامه تکميل شدکه 265 نفر )12%( از آنها متأهل بوده و در اين بررسی 

انتخاب شدند. در فاز دوم، افراد در شرف طالق 92 پرسشنامه را تکميل 

کردند. با توجه به اينکه مشخصه های اجتماعی، جمعيتی و اقتصادی افراد در 

پرسشنامه ها پرسيده شده بود، در تحليل ها سعی شد با در دست داشتن اين 

اطالعات در مورد هر فرد و کنترل نقش کليه ي عوامل دخيل در طالق، غير 

از معاشرت با جنس مخالف، تأثير اين معاشرت ها در احتمال طالق سنجيده 

شود.  

از ازدواج در اين مطالعه به  با جنس مخالف قبل  معاشرت و دوستی 

معنی رابطه ي عاطفي با قصد يا بدون قصد ازدواج است که روابط اجتماعي 

با جنس مخالف را شامل نمي شود. معاشرت يا رابطه ي پيشرفته با جنس 

مخالف قبل از ازدواج به معنی هر گونه تماس فيزيکي نزديک يا جنسي با 

دوست يا فردي از جنس مخالف که  قبل از هر گونه پيوند نکاحي و ازدواج 

رخ داده باشد. در اين مطالعه افراد در شرف طالق به افرادی اطالق می شود 

که به جهت درخواست طالق به دادگاه های خانواده مراجعه کرده اند.
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ابزار جمع آوری داده ها در پيمايش پرسشنامه ي بدون نام و خود ايفايی1 

افراد و بخش هفتم را  حاوي 7 بخش بود. بخش اول تا ششم را همه ي 

فقط متأهلين تکميل کردند. پرسشنامه ديگری مشابه با پرسشنامه ي اوليه ي 

پيمايش، برای افراد در شرف طالق مراجعه کننده به دادگاه های خانواده تهيه 

شد. بخش اول شامل 11 سؤال دموگرافيک، بخش دوم شامل 19 سؤال در 

خصوص مشخصات خانوادگي، بخش سوم شامل 8 سؤال درباره ي دسترسي 

به رسانه ها و برخي عادات رفتاري، بخش چهارم شامل 15 سؤال مربوط 

به رفتارهای دوستان و همساالن در خصوص معاشرت با جنس مخالف و 

هنجارهای آنها بوده و بخش پنجم شامل 19 سؤال نگرشي در خصوص 

معاشرت با جنس مخالف و تأثير آن در سن ازدواج، رضايت زناشويي و 

طالق و بخش ششم شامل 7 سؤال درخصوص قصد و رفتار افراد در زمان 

مطالعه است. بخش رفتار پرسشنامه حاوي سؤاالتي درباره ي تجربه داشتن 

آنها  با  از جنس مخالف که  افرادي  ازدواج، تعداد  از  قبل  رابطه ي دوستي 

رابطه ي دوستي داشته اند و تجربه ي روابط پيشرفته ي قبل از ازدواج است. 

بخش هفتم مخصوص متأهلين بود که حاوی 33 سؤال درباره ي ازدواج و 

خصوصيات همسر بوده که در خود گويه های منتخب از پرسشنامه ي رضايت 

زناشويی انريچ2 را شامل می شد. پرسشنامه ي افراد در شرف طالق دقيقاً شبيه 

1- Self-administered 
2- Enrich
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به  مربوط  بخش  جاي  به  که  بود  متأهل  دانشجويان  پيمايش  پرسشنامه ي 

متأهلين، سؤاالت مشابهي با سؤاالت بخش متأهلين را شامل مي شد. اين 

بخش حاوي اطالعات دموگرافيک همسر قبلي، سبک همسر گزيني، سن 

در زمان ازدواج، مدت زندگي زناشويي، تحصيالت خود و همسر در زمان 

ازدواج و همخواني اقتصادي، فرهنگي و مذهبي با همسر، تأييد همسر توسط 

خانواده و شناخت خصوصيات يکديگر در بدو ازدواج، وجود طالق در 

افراد درجه ي يک خانواده ي همسر و  تجربه ي رابطه ي دوستي و جنسي قبل 

از ازدواج با افرادي غير از همسر و با همسر قبلي يا جدا شده و دليل طالق 

بر اساس گفته ي فرد به صورت يک سؤال باز بود. 

صاحب نظراني در حوزه ي جمعيت شناسی، جامعه شناسی و روان شناسی 

پرسشنامه ي تهيه شده را مرور کرده و اعتبار محتوايي پرسشنامه را ارزيابي 

کردند. اعتبار پرسشنامه با جمله بندي صحيح و استفاده از پرسشگر آموزش 

و  شده  تکميل  نفر   10 توسط  پرسشنامه   10 تعداد  و  يافته  افزايش  ديده 

سؤاالت مبهم، دو پهلو و يا نامفهوم توسط آنان شناسايي و اصالح شدند. 

همچنين مطالعه ي  کيفي قبل از پيمايش به ارتقاء اعتبار سؤاالت پرسشنامه 

کمک کرد. در اين مطالعه، برای اطمينان از روايي پرسشنامه براي داشتن 

نظرات پاسخ گو در موقعيت هاي مختلف از مقياس يا شاخص استفاده شد که 

بر اساس آن تعدادي جمله ي نگرشي در موقعيت هاي مختلف در پرسشنامه 

با ليکرت پنج قسمتی مطرح شد و نظر پاسخ گو نسبت به گويه ها در شرايط 



62

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
91

ن 
ستا

زم
 / 

58
ره 

شما
 / 

هم
زد

پان
ل 

سا

مختلف سنجيده شد که اين کار اعتبار پاسخ ها را افزايش داد. اين امر حتي 

روايي پرسشنامه را ارتقا بخشيد، زيرا ممکن است يک سؤال به علت نحوه ي 

جمله بندي نامناسب پاسخ درست را دريافت نکند ولي با داشتن چند جمله 

اين خطا از بين می رود. همبستگي دروني سؤاالت مقياس هاي درست شده 

نيز با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ بررسي و تأييد شد. پرسشنامه روی 

61 دانشجو پايلوت گرديد و مقياس هاي نگرشي با استفاده از تحليل عاملي 

اکتشافی ساخته شد و سؤاالتي که قدرت تبيين کنندگي کمي در يک عامل 

داشتند حذف شدند. 

در اين تحقيق تالش شد تا فرد پاسخ گو ضمن اعتماد به پرسشگر و 

با اطمينان از بي نام بودن پرسشنامه و رضايت آگاهانه و شفاهی، به تمام 

سؤاالت مربوطه پاسخ صحيح بدهد. شرکت در طرح کاماًل اختياري بوده و 

پاسخ گو در هر زماني مي توانست از مطالعه خارج شده و يا به سؤالي خاص 

پاسخ ندهد، ولي  پرسشگر از او مي خواست حتي االمکان به همه ي سؤاالت 

مرتبط پاسخ هاي صحيح بدهد و به او اطمينان مي داد که پرسشنامه ها پس از 

ورود به کامپيوتر در محلي مطمئن بايگاني و پس از 6 ماه منهدم مي شوند. 

کسب رضايت آگاهانه ولی شفاهی، بی نام بودن پرسشنامه و مشخص نبودن 

هويت افراد از مالحظات اخالقي اين مطالعه محسوب مي شود.

داده هاي پيمايش پس از ورود به نرم افزار SPSS بازبيني و ويرايش 
و سپس توزيع فراواني برخي متغيرهاي مهم توصيف شد. داده هاي 
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متأهلين و افراد در شرف طالق با ساختن يک متغير جديد که وضعيت 
تأهل فرد را نشان دهد، به هم ملحق و تحليل شدند. در تحليل دو 
متغيره، مقايسه بين درصدها با استفاده از تست آماري کاي اسکور و 
مقايسه بين ميانگين ها با استفاده از تست هاي تي و آناليز واريانس انجام 
شد. سپس با استفاده از تحليل رگرسيون چند متغيره ي لجستيک، تأثير 
پيش بيني کنندگي عوامل مختلف در درخواست طالق مشخص  شد. 

4- یافته هاي تحقیق

در فاز اول پيمايش، 12%  )265 نفر( دانشجويان  متاهل و همسردار بودند 

که مشخصه هاي ازدواج آنها با افراد در شرف طالق در جدول  شماره ي 

افراد در شرف طالق کمی  1 مقايسه شده است. ميانگين سن ازدواج در 

 .)P<0.01، بيشتر از افراد دانشجوی همسردار بود )23/8 در مقابل 22/4 سال

همچنين دانشجويان متأهلي که کمتر يا مساوي 5 سال از زندگي زناشوييشان 

گذشته است، به طور معني داري بيشتر از افراد در شرف طالق بودند )%64/2 

در مقابل P<0.01، %43/8 (. در عوض درصد افرادي که بين 6 تا 10 سال از 

زندگي مشترکشان گذشته بود، در بين افراد در شرف طالق تقريباً دو برابر 

افراد متأهل بود )29/2% در مقابل P<0.01، %15/7(. اين امر حاکي است که 

ميانگين مدت ازدواج  افراد در شرف طالق بيشتر از دانشجويان متأهل است. 

سبک همسرگزيني در بين افراد متأهل همسردار تفاوت معني داري با افراد 
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در شرف طالق دارد، به طوري که ازدواج بر اساس رابطه ي دوستي قبل از 

ازدواج به طور معني داري در بين افراد در شرف طالق بيشتر از افراد متأهل 

بود )حدود 30% در مقابل P<0.01، %21(. در حالي که ازدواج سنتي بين هر 

دو گروه تقريباً فرقي نداشت )52/1% در مقابل 51/6%(. همچنين آشنايي در 

محيط کار و تحصيل نيز  در افراد در شرف طالق بيشتر از افراد متأهل بود 

 .) P<0.01،%13/8 18/7% در مقابل(

با  مقايسه  در  ازدواج  زمان  در  ديپلم  فوق  و  ديپلم  تحصيالت  نسبت 

تحصيالت ليسانس و باالتر در بين افراد در شرف طالق بيشتر از اين نسبت 

در بين افراد متأهل بود. مشابه همين نتايج نيز در مورد تحصيالت همسر در 

بدو ازدواج ديده شد. نمره ي متغير همخواني يا سازگاري اقتصادي، فرهنگي 

و مذهبي با همسر در بين متأهلين همسردار به طور معني داري بيشتر از افراد 

در شرف طالق بود )به ترتيب 3/78 در مقابل 2/92، 3/80 در مقابل 3/22 و 

3/92 در مقابل P<0.001،2/94 (. وجود موارد طالق در خانواده ي همسر نيز 

به طور معني داري در بين افراد در شرف طالق بيشتر از افراد متأهل همسردار 

بود )41/3% در مقابل P<0.001،%19/8 (. تأييد همسر توسط خانواده در بدو 

ازدواج نيز در افراد متأهل به طور معني داري بيشتر از افراد در شرف طالق 

حالي که  در   .) P<0.001،2/59 مقابل  در   4/06 )نمره  ميانگين  شد  گزارش 

متأهل و در شرف طالق  افراد  بين  در  ازدواج  بدو  در  از همسر  شناخت 

اختالف معني داري نداشت. 
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سا جـدول 1. مقایسـه ي مشـخصه هاي جمعیتـی ازدواج در پاسـخ گویان متأهـل و افـراد 

مراجعه کننده به دادگاه هاي خانواده در شهر تهران به منظور درخواست طالق

مشخصه
تست آماري وضعیت تأهل

کاي دو و آزمون 

(p-value)تی
متأهل 

)همسردار(
در شرف 

طالق

0/01>22/4223/82میانگین سن اولین ازدواج
مدت زندگي زناشویي

کمتر یا مساوي 5 سال
بین شش تا ده سال

بیش از ده سال

64/2
15/7
20/1

43/8
29/2
27/0

<0/01

روش انتخاب همسر
سنتي )خواستگاري(

آشنایي در محل کار یا تحصیل
رابطه ي دوستي قبل از ازدواج با همسر

سایر )غیر از سبک هاي ذکر شده (

52/1
%13/8
21/1

13/00

51/6
18/7
29/7
0/00

< 0/01

تحصیالت در زمان ازدواج
دیپلم و فوق دیپلم

لیسانس، فوق لیسانس و دکتري
50/4
49/6

63/4
36/6<0/05

تحصیالت همسر در زمان ازدواج
دیپلم و فوق دیپلم

لیسانس و فوق لیسانس و دکتري
43/0
57/0

74/7
25/3<0/001

میزان همخواني اقتصادي با 
خانواده ي همسر
)طیف نمره  1-5( *

3/782/92<0/001

میزان همخواني فرهنگي با 
خانواده ي همسر 

)طیف نمره  1-5(*
3/803/22<0/001

میزان همخواني مذهبي با 
خانواده همسر 
)طیف نمره  1-5(*

3/922/94<0/001
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مشخصه
تست آماري وضعیت تأهل

کاي دو و آزمون 

(p-value)تی
متأهل 

)همسردار(
در شرف 

طالق

وجود موارد طالق در خانواده 
همسر

بلي
خیر

نمي دانم

19/8
76/0
4/1

41/3
43/5
15/2

<0/001

تائید همسر  توسط خانواده فرد 
در اوایل ازدواج 

)طیف 1-5(
4/062/59<0/001

شناخت از همسر در بدو ازدواج 
3/523/390/377)طیف 1-5(

24292تعداد

*عدد 1 معرف کمترین سازگاري و عدد 5 معرف بیشترین سازگاري با خانواده همسر است.

4-1- مقايس�ه ي تجربيات معاش�رت ب�ا جنس مخالف قب�ل از ازدواج در افراد 

متأهل همسردار و افراد در شرف طالق 

همسر  با  دوستی  رابطه ي  تجربه ي  متأهل،  دانشجويان   %38 حدود 

کنوني شان در قبل از ازدواج گزارش کرده اند که اين درصد در زنان کمی 

بيشتر از مردان است، ولی اختالف معنی داری ندارند )38/1% در مقابل %36/1 

P=0.927(. تنها حدود 10% گزارش کرده اند که با همسرشان قبل از ازدواج 

رابطه ي پيشرفته داشته اند که اين درصد در زنان بسيار بيشتر از مردان است 

ولی اختالف معنی داری ندارند )11/2% در مقابل 6/6%(. تجربه ي دوستی با 

غير همسر در کل دانشجويان متأهل حدود 29/5 % گزارش شده است که اين 
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رقم تقريباً بين مردان و زنان متأهل يکسان بوده و اختالف معنی داری نشان 

نداده است. ارتباط پيشرفته با غير همسر فقط حدود 8% گزارش شده است 

که اين رقم در بين مردان بسيار بيشتر از زنان متأهل است، ولی از نظر آماری 

.)P=0.211 ،%6/3 معنی دار نيست )11/7% در مقابل

بين درخواست کنندگان طالق، تجربه ي دوستی با همسر قبل از ازدواج 

38% بود و اين درصد در بين زنان و مردان در شرف طالق اختالف معنی 

داری نداشت. حدود 23% افراد تجربه ي رابطه ي پيشرفته با همسر قبل از 

مردان  به  نسبت  را  رابطه  اين  معنی داری  به طور  زنان  که  داشته اند  ازدواج 

بيشتر گزارش کرده اند )26/3 % در مقابل 16/1%(، اما اين اختالف معنی دار 

نيست. افراد در خواست کننده ي طالق در 34% موارد دوستی با غير همسر را 

گزارش کرده اند که اين درصد در مردان بيشتر از زنان است، اما اين اختالف 

از نظر آماری معنی دار  نيست )29/8% در مقابل 41/2%( و همچنين مردان 

رابطه ي پيشرفته با غير همسر را بيشتر از زنان متناظر خود گزارش کرده اند 

)33/3% در مقابل 19/3%(؛ ولي اين اختالف نيز از نظر آماری معنی دار نيست.



68

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
91

ن 
ستا

زم
 / 

58
ره 

شما
 / 

هم
زد

پان
ل 

با جنس مخالف قبل از ازدواج در افراد متأهل همسردار سا جدول 2. تجربیات معاشرت  

دانشجو و افراد در شرف طالق با تحصیالت دانشگاهي به تفكیك جنس

وضعیت تجربه قبل 
از ازدواج

وضعیت تأهل

متأهل

p-value

در شرف طالق

p-value زن
%

مرد
%

کل
%

زن
%

مرد
%

کل
%

دوستي  رابطه ي  تجربه ي 
ازدواج از  قبل  همسر  38/136/137/60/92738/637/138/00/534با 

پیشرفته  رابطه ي  تجربه ي 
ازدواج از  قبل  همسر  11/26/610/00/39726/316/122/70/207با 

تجربه ي رابطه ي دوستي با 
29/429/529/50/29129/841/234/10/190غیر همسر قبل از ازدواج

پیشرفته  رابطه ي  تجربه ي 
6/311/77/70/21119/333/324/40/109با غیر همسر قبل از ازدواج

20065265504292کل

توجه: درصدهاي ستوني باال در بين کساني است که تمايل به گزارش 

کردن رفتارهاي قبل از ازدواج خود را داشته اند. در مورد سؤاالت مختلف 

فوق، گزينه اي وجود داشت با عنوان  »تمايلي به گزارش کردن ندارم«. بين 

1/3% تا 3/3% افراد متأهل گزينه ي فوق را انتخاب کرده بودند و تمايلي به 

پاسخ دادن به سؤاالت باال را نداشتند که از تحليل کنار گذاشته شدند.  

4-2- تأثير معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر طالق و جدايي 

بر اساس تحليل دو متغيره، رابطه ي دوستي با همسر در بين افراد متأهل و 

افراد در شرف طالق اختالف معني داري ندارند، درحالي که رابطه ي پيشرفته 
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با همسر در بين افراد در شرف طالق بسيار بيشتر از افراد متأهل دانشجو بود 

)23/3% در مقابل P<0.01، %9/9 (. همچنين درصد تجربه ي رابطه ي دوستي 

با غير همسر در بين متأهلين و افراد در شرف طالق تفاوت معني داري با 

هم نداشتند در حالي که رابطه ي پيشرفته با غير همسر در بين افراد در شرف 

طالق به طور معني داري بيشتر از افراد دانشجوي متأهل بود )25% در مقابل 

 .) P<0.001، % 7/5
جدول 3. مقایسه ي درصد معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در بین پاسخ گویان

متأهل همسردار و افراد درخواست کننده ي طالق

وضعیت تجربیات قبل از 
ازدواج با جنس مخالف

متأهل
%

در شرف طالق
%

P-value

38/637/80/499رابطه ي دوستي با همسر 

0/01 >9/923/3رابطه ي پیشرفته با همسر 

30/434/80/265رابطه ي دوستي با غیر همسر 
0/001 >7/525/0رابطه ي پیشرفته با غیر همسر 

90)100(241)100(تعداد )%(

از آنجا که نمونه ي افراد در شرف طالق يا درخواست کننده ي طالق از 

افراد تحصيل کرده ي جامعه ي عمومي گرفته شده اند و ممکن است با افراد 

متأهل دانشجو تفاوت هايي داشته باشند )علي رغم اينکه سعي شده در يک 

دو  اين  داده هاي  ادغام  امکان  ايجاد  براي  باشند(،  تحصيلي  و  سني  طيف 

گروه و انجام رگرسيون لجستيک براي تشخيص تعيين کننده هاي درخواست 

طالق، متغير متمايز کننده ي اين دو گروه )يعني مدرک تحصيلي يا مقطع 

تحصيلي( نيز در مدل وارد شد تا بتوان اثر آن را کنترل کرد. به اين ترتيب 
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با اطمينان بيشتري مي توان اين دو گروه را با هم مقايسه کرد. با استفاده از 

رگرسيون لجستيک،  فاکتورهاي پيش بيني کننده ي درخواست طالق باقي 

مانده در مدل شناسايي شدند. هر چند بايستي متذکر شد از آنجا که افراد 

درخواست کننده ي طالق ممکن است به علت نارضايتي از زندگي خود، 

ميزان هاي ناسازگاري اقتصادي، فرهنگي و مذهبي را کمي بيش از واقعيت 

گزارش کرده باشند، اين امر جزء محدوديت هاي اين مطالعه بوده و بايستي 

در تفسير نتايج به آن دقت شود. همچنين ممکن است ميزان شناخت از 

يکديگر و تأييد همسر توسط خانواده را کمتر از حد واقعي خود گزارش 

کرده باشند.  

در مورد متغيرهاي کمي نمره ای مانند ميزان سازگاري اقتصادي، فرهنگي 

و مذهبي که نمره ي آنها بين عدد 1 تا 5 متغير است، عدد 1 معرف سازگاري 

خيلي کم  و عدد 5 معرف سازگاري خيلي زياد است. در خصوص ميزان 

تأييد همسر توسط خانواده و ميزان شناخت از يکديگر در بدو ازدواج نيز 

عدد 1 به ترتيب معرف تأييد خيلي کم همسر توسط خانواده و شناخت 

کم در بدو ازدواج است و عدد 5 معرف تأييد زياد همسر توسط خانواده و 

شناخت زياد در بدو ازدواج است. در واقع با افزايش نمره ميزان سازگاري 

افزايش يافته و شناخت از يکديگر و تأييد همسر توسط خانواده نيز افزايش 

مي يابد. متغيرهاي تعيين کننده و مهم در مدل رگرسيون لجستيک، بسياري از 

ارتباطات معني داري که در تحليل دو متغيره بين متغيرهاي مختلف و وقوع 
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طالق ديده شد را تعديل مي کنند و در درخواست طالق تأثير مي گذارند. 

احتمال رفتن ازدواج به سمت طالق با داشتن معاشرت پيشرفته ي قبل از 

داشتن  با  فوق  احتمال  و   (P<0.001) برابر مي شود  با همسر 3/18  ازدواج 

   .)0.001<P( تجربه ي معاشرت با غير همسر قبل از ازدواج 3/63 برابر مي شود

جدول 4. نقش تعیین کنندگي یا پیش بیني کنندگي خالص معاشرت هاي پیشرفته با همسر 

و غیر همسر قبل از ازدواج بر طالق 

نسبت شانس خالص متغیر مستقل
)Crude Odds Ratio(

P-valueفاصله اطمینان

تجربه ي رابطه ي پیشرفته 
با همسر 

خیر 
بلي 

1/00
3/181/73-5/85<0/001

تجربه ي رابطه ي پیشرفته با 
غیر همسر

خیر 
بلي 

1/00
3/631/92-6/86<0/001

در تحليل لجستيک تعيين کننده هاي طالق، متغيرهاي معني دار اين مدل 

  (R-square=0.318).حدود يک سوم تغييرات وقوع طالق را تبيين مي کنند

در اين مدل به خوبي مشخص است که هر چه نمره ي سازگاري اقتصادي 

با همسر و نمره ي ميزان شناخت از همسر در بدو ازدواج باالتر رود، خطر 

طالق به طور معني داري کاهش مي يابد. همچنين کساني که در خانواده ي 

درجه ي يک همسرشان موارد طالق داشته اند حدود 3 برابر خطر طالق در 

آنها افزايش مي يابد. با کنترل اثر مدرک تحصيلي و ساير متغيرهاي مهم در 



72

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
91

ن 
ستا

زم
 / 

58
ره 

شما
 / 

هم
زد

پان
ل 

سا

مدل، افرادي که قبل از ازدواج رابطه ي پيشرفته با غير همسر داشته اند خطر 

   (OR=4.27, P<0.01).طالق در آنها حدوداً چهار برابر بيشتر است

تجربه  نقش  بر  تأکید  با  طالق  کننده ي  پیش بیني  عوامل  متغیره  چند  تحلیل   .5 جدول 

معاشرت پیشرفته با غیر همسر قبل از ازدواج 

فاصله ي Adjusted OddsRatioمتغيرهاي مستقل
اطمينان

P-value

1/200/07-1/090/99سن ازدواج

سازگاري اقتصادي با همسر 
0/05>0/98-0/670/47)طيف 1-5(

سازگاري مذهبي با همسر 
1/110/175-0/780/55)طيف 1-5(

تأييد همسر توسط خانواده 
1/120/224-0/830/61)طيف 1-5(

شناخت از يکديگر در بدو 
0/001>0/70-0/510/37ازدواج )طيف 1-5(

وجود طالق در خانواده درجه ي 
يک همسر

خير
بلي

1/00
3/131/52-6/47

<0/01

مدرک تحصيلي در زمان مطالعه
فوق ليسانس/دکتري
ليسانس و پايين تر

1/00
4/091/60-10/75<0/01

تجربه ي رابطه ي پيشرفته با 
غير همسر

خير
بلي

1/00
4/121/58-10/75<0/01

1/070/96ثابت

Cox and Snell R-square=0.318, Negelkerke R-Square=0.467
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در مدل لجستيک زير، متغيرهاي معني دار حدود يک سوم تغييرات وقوع 

طالق را تبيين مي کنند (R-square=0.317) به خوبي مشخص است که هر 

چه ميزان شناخت از همسر در بدو ازدواج باالتر باشد خطر طالق به طور 

در  که  کساني  همچنين   .(OR=0.48, p<0.001) مي يابد  کاهش  معني داري 

خانواده ي درجه يک همسرشان طالق داشته اند حدود 3/5 برابر خطر طالق 

در آنها افزايش مي يابد. با کنترل اثر مدرک تحصيلي و ساير متغيرهاي مهم 

در مدل، خطر يا احتمال رخداد طالق در افرادي که قبل از ازدواج با همسر 

کنونی شان رابطه ي پيشرفته را گزارش کرده اند، حدوداً 5 برابر بيشتر ازکساني 

.(OR=5.140, P<0.01) است که اين تجربيات را گزارش نکرده اند
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جـدول 6. تحلیـل چند متغیره ي عوامل پیش بیني کننده ي طالق با تأکید بر نقش تجربه ي سا

معاشرت پیشرفته با همسر قبل از ازدواج 

P-valueفاصله اطمينانAdjusted Odds Ratioمتغيرهاي مستقل

1/190/09-1/080/98سن ازدواج 
سازگاري اقتصادي با همسر 

1/050/08-0/710/48)طيف 1-5(

سازگاري مذهبي با همسر 
1/180/283-0/820/57)طيف 1-5(

تأييد همسر توسط خانواده 
1/190/421-0/880/65)طيف 1-5( 

شناخت از يکديگر در بدو 
0/670/001-0/480/34ازدواج )طيف 1-5(

وجود طالق در خانواده درجه 
يک همسر 

خير 
بلي 

1/00
3/511/70-7/240/01

مدرک تحصيلي در زمان 
مطالعه 

فوق ليسانس /دکتري 
ليسانس و پايين تر 

1/00
3/85 10/50-9/830/01

تجربه ي رابطه ي پيشرفته با  
همسر 
خير 
بلي 

1/00
5/141/97-13/390/01

) constant( 0/7980/876ثابت

Cox and Snell R-square=0.317, Negelkerke R-Square=0.467

توجه: در مدل لجستيک اثر ميزان تحصيالت در زمان مطالعه و در زمان ازدواج کنترل 
شده است تا قدرت مقايسه بين دو گروه ايجاد شود. به علت همبستگي باال بين سازگاري 
  Multiculinearlity فرهنگي و مذهبي، فقط سازگاري مذهبي وارد مدل شد تا از خطاي

جلوگيري شود. 
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يکي ديگر از اهداف فرعي اين مطالعه، مقايسه ي تعداد معاشرت با جنس 

مخالف قبل از ازدواج و سن شروع معاشرت هاي قبل از ازدواج در بين افراد 

همسردار و افراد در شرف طالق است. در تحليل دو متغيره نشان داده شد که 

بين افرادي که اين گونه معاشرت ها را داشته اند، ميانگين تعداد معاشرت هاي 

به طور  در شرف طالق  افراد  در  ازدواج  از  قبل  مخالف  با جنس  دوستي 

متوسط  به طور   ،(P<0.05) است  همسردار  دانشجويان  از  بيشتر  معني داري 

افراد در شرف طالق، پنج مورد معاشرت قبل از ازدواج را گزارش کرده اند 

در حالي که افراد همسردار، به طور متوسط 3/14 مورد معاشرت دوستي قبل 

از ازدواج را گزارش کرده اند. 

انتظار،  در خصوص سن شروع معاشرت با جنس مخالف، بر خالف 

افراد در شرف طالق، به طور ميانگين در سن باالتري اولين معاشرت با جنس 

مخالف را آغاز کرده اند. به طوري که سن شروع معاشرت در افراد در شرف 

طالق 19/25 و در افراد همسردار 17/82 بوده است. بنابراين مي توان گفت 

از آنجاکه انگيزه ي معاشرت نيز فاکتور مهمي است در تأثير معاشرت در 

وقوع طالق، در اين تحليل، انگيزه ي معاشرت ها و اثر آن لحاظ نشده است. 

شايد بتوان اين طور تعبير کرد که افراد همسردار، علي رغم اينکه معاشرت با 

جنس مخالف را کمي زودتر آغاز کرده اند ولي ممکن است بيشتر با انگيزه ي 

شريک گزيني براي ازدواج و يا انتخاب همسر بالقوه براي ازدواج بوده است.
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در سا ازدواج  از  قبل  مخالف  جنس  با  معاشرت  تعداد  و  شروع  سن  مقایسه ي   .7 جدول 

دانشجویان متأهل و افراد در شرف طالق با تحصیالت دانشگاهي   

*P-valueدر شرف طالقمتأهلمتغیر

تعداد معاشرت با 
جنس مخالف قبل از 

ازدواج )میانگین (
3/14

SD=3.52
5/00

SD=6.37
<0/05

39)100(133)100(کل
سن شروع اولین 
معاشرت با جنس 
مخالف )میانگین(

17/82
SD=3.05

19/25
SD=3.94<0/05

)100(139)100(48

*تي تست براي مقایسه ي میانگین ها استفاده شده است.

5- جمع بندی و نتیجه گیری

از آنجا که ممکن است يکي از انگيزه هاي جوانان براي معاشرت با جنس 

مخالف قبل از ازدواج شناخت بيشتر و انتخاب صحيح تر در ازدواج باشد؛ 

لذا انتظار مي رود زوج هايي که معاشرت قبل از ازدواج با همسر داشته اند، 

شناخت و تطابق بهتري بين زوجين اتفاق افتاده و ازدواج موفق تري داشته 

باشند و ميزان طالق در آنها کمتر باشد. اين يکي از فرضيه هايي است که 

در اين مطالعه آزموده شده است. مقايسه ي افراد همسردار و افراد در شرف 

طالق در خصوص معاشرت دوستي با همسر قبل از ازدواج، نشان داد که 

در دو گروه، شيوع اين نوع معاشرت ها تفاوت معني داري ندارد و بالطبع 

دوستي  حد  در  معاشرت  که  کرد  نتيجه گيري  اين خصوص  در  نمي توان 
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موجب افزايش احتمال طالق مي شود، اما در خصوص معاشرت پيشرفته 

با همسر قبل از ازدواج، نتايج عکس است. اين مطالعه نشان داد، تجربه ي 

رابطه ي پيشرفته ي قبل از ازدواج با همسر در کل بين افراد تحصيل کرده ي 

در شرف طالق به طور معني داري بيشتر از افراد تحصيل کرده همسردار است. 

احتمال خالص طالق در بين کساني که روابط پيشرفته ي قبل از ازدواج با 

همسرشان داشته  اند نسبت به کساني که اين نوع روابط را نداشته اند 3/18 

برابراست (Crude OR=3.18،p<0.001)، حتي پس از کنترل اثر ساير عواملی 

که مرتبط با طالق هستند مانند سطح تحصيالت، ميزان سازگاري اقتصادي 

و مذهبي با همسر، ميزان شناخت قبل از ازدواج، ميزان تأييد همسر توسط 

خانواده  و وجود موارد طالق در خانواده ي درجه يک همسر، همچنان داشتن 

تجربه ي معاشرت پيشرفته با همسر قبل از ازدواج  (OR=5.03, p<0.01)از 

برابر  تعيين کننده هاي مهم طالق محسوب مي   شود و احتمال طالق را 5 

می کند و يا به عبارتی به  طور محسوسي باال مي برد. 

اين امر مي تواند به علت شرايط اقتصادي ـ اجتماعي و خانوادگي و يا 

خصوصيات فردي خاص باشد که هم با طالق و هم با تجربه ي معاشرت 

قبل از ازدواج مرتبط اند. مشابه نتايج فوق براي همباشي1 و طالق نيز پيشنهاد 

داشته  تجــربه ي طالق در خــانواده  کــه  افرادي  مثال  براي  است؛  شده 

بــروند  تعهد  بدون  معاشــرت هاي  سوي  به  است  ممکن  بـيشتر  باشند 

1- Cohabiation
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(Kamp Dush 2003 539-549)؛ لذا احتمال تجربه ي معاشرت با جنس مخالف 

مطالعه ي  در  چنانچه  است.  باالتر  افراد  اين  در  احتمال طالق  همچنين  و 

حاضر نيز نشان داده شد که رخداد طالق در خانواده ي درجه ي يک همسر 

در بين افراد در شرف طالق به طور معني داري بيشتر از افراد متأهل است. 

همچنين اين افراد ممکن است پاي بندي ضعيف تري به ازدواج، خانواده و 

مذهب داشته و يا تفکرات مدرن تري را داشته باشند. ممکن است برخي 

طالق  و  ناسازگاري  با  همزمان  که  زمينه اي  مشخصه هاي  و  خصوصيات 

علل  آنها  واقع  در  باشند.  مرتبط  نيز  ازدواج  از  قبل  ارتباطات  با  مرتبط اند 

زمينه اي هستند که بيشتر ازدواج را به سوي نارضايتي و طالق سوق مي دهند 

جنسيتي  تساوي  به  بيشتر  که  زناني  مثال  براي  جنسيتي؛  نگرش هاي  مثل 

با  بيشتر  و  ازدواج شده  از  قبل  روابط  درگير  بيشتر  است  ممکن  معتقدند 

نگرش هاي جنسيتي  نگاه و  مواجه شوند که  زناشويي و طالق  نارضايتي 

خاص آنها در واقع علت زمينه اي براي سازگاري کمتر زناشويي است. خود 

اين نگرش ها، مي تواند زمينه ساز جدايي و طالق باشد. 

ــال 2006 در خصوص تأثير همباشی در افزايش  استانلی و همکاران در س

ــی تأثير خود را در طالق از دو  ــرت و همباش رخداد طالق ادعا کردند که معاش

سو اعمال می کند؛ يکي انتخاب نامناسب که بيشتر يک نوع  »سرخوردن به سوی 

ــرت و همباشی که به  ــت نه انتخاب رابطه  و ديگري تجربه ي معاش رابطه« اس

 .(Stanly & et al 2006: 499-504) خودی خود تأثير منفی بر ازدواج خواهد داشت
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فرض اول، موضوع انتخاب و شريک گزيني در معاشرت هاي قبل از ازدواج 

ــه افرادي که وارد  ــت، به طوري ک ــا جنس مخالف و تأثير آن در ازدواج اس ب

ــتي هاي قبل از ازدواج مي شوند، شرکاي پرخطرتر برمي گزينند  رابطه ي دوس

 (Clarkberg 1999:245-968; Clarkberg & Stolzenberg 1995: 609-634;

 Landale & Forste 1991: 587-608; Schoen & Weinick 1993: 408-414).

ــرايط مطلوب شريک ازدواج، با  ــت بدون در نظر گرفتن ش افراد ممکن اس

ــاب آنــها بهترين گزينه  ــه ي عاطفي  برقرار کنند، در واقع انتخ فردي رابط

ــت و اغلب ممکن است به علــت دلبستگي عاطفي  ــان نيس براي ازدواجش

ــي، اقتصـادي و  ــازگاري فرهنـگ ــدون در نظر گرفتن ميزان تطابق و س و ب

مذهبي، تحصيالت و غيره،  دست به انتخاب براي ازدواج بزنــند. در واقع 

ــوی رابطه است نه تصميم عقالنـی  ــر خوردن به س انتخــاب آنها نوعی س

راجع به رابــطه (Stanly & et al 2006: 499-504). اين فرض در مورد رابطه ي 

ــتر طالق در مطالعات ساير جوامع نيز  صحت دارد؛  ــي و رخداد بيش همباش

ــرفته ي قبل از ازدواج و رخداد  ــرت پيش ــوء معاش لذا با اين فرض، تأثير س

بيشتر طالق مي تواند از طريق تأثيري باشد که به علت انتخاب غلط شريک 

ــرفته ي قبل از ازدواج اتفاق بيافتد. چنانچه در  زندگي در معاشرت هاي پيش

ــيون نشان داده شد که با ورود متغير تجربه ي  مطالعه حاضر، در مدل رگرس

معاشرت پيشرفته با همسر متغيرهاي سازگاري فرهنگي، اقتصادي و مذهبي 

اهميت معني داري خود را که در تحليل دو متغيره داشتند، از دست مي دهند؛ 
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لذا مي توان پيشنهاد داد که بسياري از تأثيراتي که معاشرت هاي قبل از ازدواج 

ــب شريک ازدواج ـ که عدم تطابق  در طالق دارند، از طريق انتخاب نامناس

فرهنگي و اقتصادي و مذهبي را به همراه دارد ـ اعمال مي شود.

باشد  متعدد  معاشرت ها  اگر  به خصوص  ـ  معاشرت ها  اين  تجربه ي 

ـ  ازدواج  سن  و  ازدواج  به  تمايل  بر  می تواند  تنها  نه  ـ  باشد  پيشرفته  و 

کمتر  تمايل  موجب  يعنی  باشد،  داشته  تأثير  ـ  پسران  بين  در  به خصوص 

به ازدواج و افزايش سن ازدواج شود )خلج آبادی فراهانی 1392، همان1390(، 

بلکه مي تواند اثر منفي در کيفيت ازدواج و احتمال بيشتر طالق و تصميم 

به جدايي داشته باشد. به طوري که اين تجربيات تغييرات نگرشي و ارزشي 

نسبت به جنس مخالف، همسر آينده، ماهيت ازدواج، تعهد و جايگزين های 

ازدواج در خارج از چارچوب ازدواج ايجاد مي کند و اين تغييرات موجب 

افزايش احتمال طالق در افراد پس از ازدواج مي شود. کمپ داش و همکاران 

طي مطالعه اي بر روي 11425 زوج در دو نسل ازدواج )نسل ازدواج 1964 

ميالدی و 1980 ميالدی و نسل ازدواج بين 1981 و 1997ميالدی( نشان دادند 

يا همباشي داشتند، کيفيت  ارتباط همخانگي  از ازدواج  زوج هايي که قبل 

تجربه  را  بيشتري  طالق  و  داشته  ازدواج سست تري  و  ازدواج ضعيف تر 

کرده اند. در واقع رخداد طالق در زوجين فوق در مقايسه با زوج هايي که 

قبل از ازدواج همباش نبوده اند، باالتر بوده است. اين يافته ها پيشنهاد کردند 

که عالوه بر نظريه ي انتخاب ـ که ديدگاه غالبي براي توضيح تأثير همباشي 
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يا  همخانگي  تجربه ي  ـ خود  است  در طالق  ازدواج  از  قبل  معاشرت  و 

همباشي در ديدگاه افراد تأثيراتي مي گذارد که موجب احتمال بيشتر طالق 

مي شود (Kamp Dush 2003: 539-549) . در اين مطالعه، معاشرت پيشرفته قبل 

از ازدواج مي تواند جانشين همباشي در ساير جوامع محسوب شود با اين 

تفاوت که ممکن است کمتر همخانگي اتفاق افتد، در حالی که افراد ساعات 

زيادي را با هم در طول روز سپري مي کنند. 

بر اساس نتايج اين مطالعه، شيوع سبک همسرگزيني از طريق دوستي و 

رابطه ي عاطفي قبل از ازدواج در بين افراد تحصيل کرده ي در شرف طالق 

به طور معني داري بيشتر از افراد تحصيل کرده متأهل است )29/7% در مقابل 

P<0.01 ، %21/1(. همچنين ميزان همخواني اقتصادي، فرهنگي و مذهبي در 

افراد در شرف طالق نسبت به افراد متأهل کمتر است. البته بايد در نظر داشت 

به علت مقطعی بودن مطالعه ي حاضر، ممکن است افراد بعد از تصميم به 

طالق، برآورد کمتري از سازگاري با همسر در اين زمينه داشته باشند که در 

تفسير نتايج بايد مدنظر قرار گيرد. همچنين موارد رخداد طالق در خانواده ي 

درجه ي يک همسر در بين افراد در شرف طالق به طور معني داري بيشتر از 

افراد متأهل است و تأييد همسر توسط خانواده ي فرد در اوايل ازدواج در 

بين افراد متأهل بيشتر از افراد در شرف طالق است.  شناخت از همسر در 

هر دو گروه تفاوتي ندارد.
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نتايج  مطالعه ي حاضر در خصوص تأثير روابط قبل از ازدواج با همسر 

کنوني در طالق، با نتايج مطالعه ي موسوي که بر روي 80 نفر دانشجوي 

متأهل در دانشگاه هاي دولتي تهران انجام داد، ناسازگار است. موسوي در 

مطالعه ي خود نتيجه گيري کرد، دانشجوياني که روابط قبل از ازدواج داشته اند 

در مقايسه با دانشجوياني که قبل از ازدواج رابطه نداشته اند )موسوي 1384(، 

تعارضات زناشويي کمتر و همکاري بيشتري را گزارش کرده اند. مطالعه ي 

موسوي فقط بر روي دانشجويان دولتي و روي حجم نمونه کمي انجام شده 

و به جزئيات ميزان پيشرفت رابطه ي قبل از ازدواج و تأثير آن در کيفيت 

ازدواج نپرداخته است. 

بايد متذکر شد که مکانيسم تأثير معاشرت پيشرفته با غير همسر کنوني 

قبل از ازدواج در طالق، مي تواند متفاوت از تأثير معاشرت پيشرفته ي قبل از 

ازدواج با همسر باشد. در واقع اين مطالعه نشان داد که معاشرت دوستي با غير 

همسر قبل از ازدواج در بين دانشجويان متأهل و افراد در شرف طالق تفاوت 

معني داري ندارد، ولي احتمال خالص طالق در افرادي که معاشرت پيشرفته 

با غير همسر دارند 3/6 برابر افرادي است که چنين معاشرتي را نداشته اند. در 

مدل هاي رگرسيون لجستيک، مهم ترين تعيين کننده هاي طالق، پس از کنترل 

ساير عوامل تأثيرگذار عبارت بودند از »ميزان تطابق و سازگاري اقتصادي با 

همسر، وجود طالق در خانواده ي درجه ي يک همسر، ميزان شناخت زوجين 

از يکديگر در بدو ازدواج، تحصيالت و در نهايت معاشرت پيشرفته قبل از 
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ازدواج با فردي غير از همسر کنوني فرد«.

به نظر مي رسد نقش فاکتورهاي زمينه اي مشترک طالق و داشتن تجربه ي 

معاشرت پيشرفته با افرادي از جنس مخالف غير از همسر کنونی، قبل از 

ازدواج در اين مورد نبايد کم اهميت ديده شود. همچنين در اين نوع تأثير 

فاکتور انتخاب نقش نداشته و بلکه ديدگاه ديگر يعني تأثير معاشرت هاي 

قبل از ازدواج در نگرش ها و ارزش هاي فرد مي تواند بيشتر باشد به طوري که 

پاي بندي به ازدواج را کمتر کرده و موجب افزايش وقوع طالق مي  شود. بر 

اساس اين مطالعه، تعدد معاشرت هاي قبل از ازدواج نيز در افراد در شرف 

هرگاه  که  گرفت  نتيجه  مي توان  است،  متأهل  دانشجويان  از  بيشتر  طالق 

معاشرت هاي قبل از ازدواج در بستر هنجارها و شرايط اجتماعيـ   فرهنگي 

جامعه ي تهران با انگيزه ي ازدواج باشد و معيارهاي شريک گزيني در ابتداي 

انتخاب فرد براي داشتن معاشرت لحاظ شود و باالخره در جهت شناخت 

بيشتر براي ازدواج باشد، اثرات منفي کمتري در ازدواج خواهد گذاشت ولي 

هر چه انگيزه ي اين ارتباطات غير از ازدواج باشد، متعدد بوده و رابطه هاي 

پيشرفته و جنسي را در بر بگيرد، تأثير منفي در ازدواج داشته و احتمال طالق 

در آن بيشتر است. نتايج مربوط به سن شروع معاشرت ها بر خالف انتظار 

بوده و به نظر مي رسد پائين تر بودن سن شروع معاشرت ها بايستي با انگيزه ي 

افراد از اولين معاشرت ها با هم تحليل شوند چرا که ممکن است به تنهايي 

نتوانند به درستی تفسير شوند.    
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 بسياری از ارتباطات بين عوامل زمينه ساز طالق ممکن است با رخداد 

طالق ارتباط دو سويه داشته باشد و استنتاج علی و معلولی بايد با احتياط 

انجام شود. از آنجا که اين مقاله يک مطالعه ي مقطعي است، نتيجه گيري يک 

رابطه ي علت و معلولي مشکل است؛ براي مثال ممکن است افرادي که در 

شرف طالق اند ميزان سازگاري خود با همسر را کمتر گزارش کنند. 

نتايج مطالعات پيشين در ساير جوامع تا حدود زيادي با نتايج اين مطالعه 

همخواني دارد. البته در ساير جوامع رابطه ي بين همباشي و کيفيت ازدواج و 

طالق بررسي شده است. براساس اين مطالعات در بين افراد متأهل، همباشي 

پيش از ازدواج با مواردي همچون رضايت مندي کمتر از زندگي زناشويي، 

اختصاص دادن زمان کمتر از سوي زوجين براي انجام فعاليت هاي مشترک، 

سطوح باالتري از نبود توافق هاي زناشويي، رفتار حمايتي کمتر، روش هاي 

حل مسئله ي مثبت کمتر، گزارش بيشتر از وجود مشکالت زناشويي  و در 

نهايت درک عميق تري از  احتمال واقعي گسست روابط زناشويي مربوط 

است (Cohan & Kleinbaum 2002: 180-192) . به عالوه زوج هايي که در ابتدا 

همباش بوده اند در مقايسه با زوج هايي که مستقيم وارد ازدواج مي شوند،  

احتمال باالتري از گسست رابطه ي زناشويي را به ويژه در سال هاي اوليه 

. (Heaton 2002: 392-409) ازدواج دارند

براي  مناسب  آزموني  همبـاشي  که  عــمومي  باور  اين  از  نظر  صرف  

سنجش درجه ي تطابق زوجين است، مطالعات در جــوامــع غربي نشان 
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مي دهد که همباشي پيش از ازدواج با پيامدهـاي منــفي پـس از ازدواج 

همبســته است. در کشورهاي غربي همباشي پيـش از ازدواج با نــرخ هاي 

زناشويي  زنــدگي  از  کمتر  (Keiran 2002: 3-92). رضايت  باالتر طــالق 

(Brown & Booth 1996: 668-678)، تعهد بين فردي کمتر در بين مردان، ارتباطات 

ضعيف تر مشاهده شده و درک شده در ازدواج )Cohan & Kleinbaum(، نرخ هاي 

تعارض زناشويي باالتر (Thomson & Colella 1992: 259-267)، نرخ هاي باالتر 

خيانت همسران زن (Forste & Tanfer 1996: 33-47) و نرخ باالتري از احتمال 

درک شده ي طالق همراه است (Kline & et al 2004: 311-318). اگر همباشی 

و  دوستی  شکل  به  مخالف  جنس  با  معاشرت  معادل  را  جوامع  ساير  در 

پيشرفته ـ ولی نه لزوماً هم خانگی ـ در نظر بگيريم، می توان ادعا کرد که 

نتايج مطالعه ي حاضر با مطالعات انجام شده در خصوص تأثير همباشی در 

طالق همخوانی دارد. 

علي رغم اينکه در اين مطالعه تمام تالش به کار گرفته شد تا نمونه ي افراد 

متأهل و در شرف طالق، قابل مقايسه باشند، ولي يکي از محدوديت هاي 

اينکه  با فرض  اين بود که دانشجويان متأهل در زمان مطالعه  اين مطالعه 

در مقطع تحصيلي دانشگاهي فارغ التحصيل مي شوند با افراد تحصيل کرده ي 

دانشگاهي در شرف ازدواج مقايسه شدند. يکي ديگر از محدوديت هاي اين 

مطالعه اين بود که دانشجويان متأهل ممکن است شرايط زندگي دانشجويي 

داشته و از افراد تحصيلکرده در شرف طالق متفاوت باشند. الزم به ذکر است 
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ميانگين سن ازدواج در دو گروه متأهلين و افراد در شرف ازدواج تفاوت 

زيادي نداشت، ولي طول مدت ازدواج در افراد در شرف طالق کمي بيشتر 

از افراد دانشجو بود. با استفاده از روش های آماری چند متغيره و وارد کردن 

اين فاکتور در مدل هاي لجستيک، تا حد زيادي تأثير اين عامل کنترل و از 

خطاهاي احتمالي پيشگيري شد؛  لذا پيشنهاد مي شود در مورد اين تأثيرات 

مطالعات طولي که به وسيله ي آنها بتوان فاکتورهاي بيشتري را در طول زمان 

افراد تحصيل کرده ي دانشگاهي  به  نتايج فقط  اين  انجام شود.  کنترل کرد، 

در تهران تعميم پذير است و ممکن است به گروه هاي ديگر افراد در ساير 

استان ها تعميم پذير نباشد.  

6- پیشنهادات

نتايج اين بررسي در سطوح مختلف خرد و کالن سياست گذاري استفاده 

ــود. با توجه به تأکيد بر مسئله ي خانواده در جامعه ي ايران و استحکام  مي ش

ــه هاي  ــی از مهم ترين نهادهای جامعه، توجه به ريش ــواده به عنوان يک خان

اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي طالق و آسيب شناسي وضع موجود اهميت 

وافري دارد. لذا مي بايست به نقش اين نوع معاشرت ها در تحوالت خانواده 

ــده، درباره آنها تحقيق و کارشناسي ببيشتر  و ازدواج، بيش از پيش توجه ش

انجام شود. به اين معني که غير از نقش عوامل مختلف اقتصادي و اجتماعي 

ــاي ازدواج به  ــاير جايگزين ه ــترش س مرتبط با ازدواج و طالق، نقش گس

شکل معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در تحوالت خانواده و طالق 
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ــاس نتايج اين تحقيق پيشنهاد مي شود، مداخالت  ــتر لحاظ شود. بر اس بيش

ــي جامعي در خانواده ها و جوانان طراحي شود تا آسيب  اجتماعي و آموزش

ــرفته و متعدد با جنس مخالف قبل از ازدواج  ــرت هاي پيش ــي از معاش ناش

ــش يابد. در آموزش هاي مربوط به  ــرت هاي بدون قصد ازدواج کاه و معاش

حفظ کيان خانواده و تشويق ازدواج به موضوع معاشرت هاي قبل از ازدواج 

ــت گذاري ها  ــود تا سياس و ارزش هاي مربوط به آن بيش از پيش پرداخته ش

ــان و خانواده ها در  ــياری از باورهای غلط در بين جوان ــند. بس موفق تر باش

خصوص اين نوع معاشرت ها و تأثيرات آن بر همسريابي، کيفيت ازدواج و 

طالق با اطالع رساني نتايج اين طرح به جوانان و خانواده ها مي توانند اصالح 

شوند. اقدامات فرهنگي )آموزش هاي مستقيم و غيرمستقيم( مناسب با هدف 

قرار دادن جوانان و خانواده ها انجام شود تا اثرات نامطلوب ارتباطات عاطفي 

ــرفته ي قبل از ازدواج و بدون قصد ازدواج را بر احتمال طالق  متعدد و پيش

ــاورين جوانان و خانواده ها مي توانند در مشاوره های خود  ــان دهند. مش نش

ــت جوانان مدد  ــج اين تحقيق بومی در جهت اصالح باورهای نادرس از نتاي

بگيرند. آموزش هايي در خصوص نحوه ي تأثيرات اين نوع ارتباطات با نيات 

ــاوران خانواده ها، روان شناسان  مختلف و ماهيت متفاوت بر طالق براي مش

مشاوره، مراکز آموزشي و جوانان تدارک ديده شود. محققين علوم اجتماعي 

ــرت ها را در مسائل و آسيب های خانواده  بيش از پيش نقش اين گونه معاش

مانند فرار دختران، طالق، خيانت و غيره جدی گرفته و به آن بپردازند. 
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