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رابطه میان سطوح متفاوت روابِط
پیش از ازدواج و نگرش والدین به آن

با میزان سازگاری زناشویی زوجین

تحوالت جامعه ایران منجر به تغییرات مهمی در شکل روابط پیش از ازدواج 
در بین جوانان شده است. مطالعات پیشین نشان داده اند، این روابط اگر با افراد 
متعدد یا به طور پیشرفته باشد، تأثیر نامطلوبی بر کیفیت رابطه بعدی فرد خواهد 
داشت. اما اگر به عنوان مسیری برای رسیدن به ازدواج انتخاب  شود و با نظارت 
خانواده و جامعه باشد باعث ارتقاء کیفیت انتخاب فرد می شود. بر این اساس 
در این پژوهش قصد بررسی رابطه میان سطوح روابط پیش از ازدواج با میزان 
ســازگاری زوجین را داریم. باتوجه به نقــش تعیین کننده خانواده در گفتمان 
جامعه ایرانی در این بررسی، نگرش والدین به رابطه پیش از ازدواج و ازدواج 
فرزندشان نیز مورد مطالعه قرار گرفت. برای جمع آوری گروه نمونه از روش 
در دســترس و گلوله برفی اســتفاده شد و از افراد خواسته شد عالوه بر سطح 
ارتباط خود، آزمون سازگاری زناشویی را تکمیل کنند. نتایج این بررسی نشان 
داد، سازگاری زناشویی افرادی که پیش از ازدواج رابطه ای نداشتند و یا روابط 
محدودی داشته اند بیش از افراد با روابط پیشرفته و متعدد است. توافق والدین 

با ازدواج نیز باعث افزایش میزان سازگاری زناشویی است. 
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مقدمه 
ازدواج شیوه اجتماعی، مشروع و متعالی رابطه صمیمانه میان زن و مرد در بیشتر جوامع 
اســت. در بســیاری از موارد، ازدواج اولین تجربه صمیمی فرد با جنس مخالف نیســت. 
تجربیات قبلی افراد که در پیوستاری از رابطه عاطفی محدود تا هم خانگی1 قرار می گیرند، 
تأثیرات به سزایی بر میزان رضایت افراد از زندگی شان دارد. سطوح تعامالت قبل از ازدواج 
به صورت بارز، زوجینی را که در آینده عملکرد خوبی دارند از دیگران متمایز می ســازد. 
زوج هایی که دارای الگو های تعاملی قبل از ازواج درســتی نیســتند، به ویژه آنهایی که با 
ناتوانی، عقب نشــینی و عواطف منفی وارد رابطه می شــوند، با شکست  های متعدد روبرو 
می شوند و بیشتر در خطر اختالفات زناشویی هستند. )فورز2 و دیگران، 1996: 103-119(

رابطه با جنس مخالف و قرار های عاشقانه که یکی از این روابط بین فردی است می تواند 
یکــی از تجربه  های پیچیده دوران نوجوانی و جوانی باشــد. )مظاهری و دیگران، 1388: 
72-55( هدف از ارتباط با جنس مخالف برآوردن تمام نیاز های ممکن در آن رابطه، اعم 
از نیاز های جنسی، عاطفی، دوست داشتن و دوست داشته شدن، نیاز به احترام و نظایر آن 
است. نیاز های اساسی منشأ زیستی دارند و در همه انسان ها در همه دوران ها و فرهنگ ها 
دیده می شوند. نیازها، انگیزه تولید می کنند و انگیزه هم رفتار و رابطه اجتماعی را بازتولید 
می کند. اما پدیده دیگری که در روابط اجتماعی مهم است و به آن جهت می دهد فرهنگ 
است. فرهنگ یعنی شیوه و سبک زندگی در یک جامعه خاص. )گیدنز، 1377، به نقل از 
آزادارمکی، 1390: 463-435( رابطه صمیمی با جنس مخالف یک نیاز است و ازدواج و 
فرهنگ مشخص کننده و تعیین کننده چگونگی رفع این نیاز است )مرتون، 1957، به نقل 
از آزادارمکی، 1390: 463-435( و به فراخور الزامات هر فرهنگ، این نیاز به شیوه و در 
چهارچوبی خاص ارضاء می شود. بررسی ها در فرهنگ  های مغرب زمین نشان داده اند که 
اگر این روابط در سنین جوانی، به طور هدفمند و محدود به همسر باشد، آسیب زا نیستند 
و بخشی از فرآیند ازدواج به حساب می آیند. تنها در صورتی که متعدد و با افراد مختلف 
باشــند و منجر به بارداری و ازدواج اجباری شوند با کاهش رضایت زناشویی و باال رفتن 
میــزان جدایی ارتباط دارند. )تچمــن3، 2003: 455-444 و هویت4 و دیگران، 2009: 

1. Cohabitation
2. Fowers 
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4. Hewitt
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361-335( در عیــن حال در برخی مطالعات، به مشــکالتی چون اختالالت هیجانی و 
عاطفــی به ویژه در افرادی که روابط کوتاه مدت و گذرایی برقرار کرده اند، تحریف هویت، 
بروز حســادت، گرایش به مصرف الکل و مواد مخدر، افت تحصیلی، بارداری ناخواســته، 
تجاوز های جنسی و وادار شدن به ازدواج  های زودهنگام، ارتکاب بزهکاری و اختالل  های 
رفتاری و نیز درگیری  های خانوادگی، در این نوع روابط اشاره شده است. )جیمز1، 2002؛ 

وونک2، 2003؛ واتا3، 2004، همه به نقل از صادقی و مظاهری، 1392: 71-93(
در مطالعاتــی که به بررســی تأثیر روابط پیش از ازدواج بر میزان رضایت زناشــویی 
افراد پرداخته اند به دو فرایند توجه شــده اســت؛ ابتدا تأثیر علّی روابط قبل از ازدواج و 
دیگری تأثیر انتخابی. تأثیر علّی، خصوصیات افرادی را که وارد این روابط می شوند مورد 
توجه قرار می دهد. برخی صفات شــخصیتی می تواند سهم به سزایی در الگوی رفتار های 
پرخطر جنســی داشته باشد. سطوح پایین پذیرا بودن و مسئولیت پذیری، نمرات باال در 
روان رنجورخویی، نمرات کم در بعد دلپذیر و با وجدان بودن، میزان انعطاف پذیری پایین 

با رفتار پرخطر جنسی ارتباط دارد. )بیرامی و اسمعلی، 1389: 215-220(
از ســویی دیگر، روابط جنســی قبل از ازدواج باعث تغییر نگرش ها و پیش فرض  های 
افراد در مورد ازدواج، طالق و روابط خارج از ازدواج می شــود. این تغییر نگرش به شکلی 
اســت که میزان مشکالت زناشــویی و احتمال طالق را در آنها باال می برد. در عین حال 
افرادی که وارد این روابط می شوند فارغ از پیامدهایی که این روابط بر آنها خواهد داشت 
در مجموع افرادی هســتند با استانداردها، نگرش ها و ارزش هایی متفاوت با جامعه و گاه 
خانواده، مهارت  های ارتباطی ضعیف تر، احســاس عدم اطمینان به آینده و دارای روابط 
سرد و نامناسب با خانواده. )برون4 و دیگران، 2006: 470-454 و تاچ و هالپرن5، 2012: 

)571-585
تفاوت  های فرهنگیـ  اجتماعی جوامع و ارزش  های درونی شده آنها عامل تعیین کننده 
دیگری است که بر پذیرش و یا رد این گونه روابط و چگونگی پیامد های آن تأثیر به سزایی 

دارد. )صادقی و مظاهری، 1392: 71-93( 

1. Jeyms  
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در مطالعه هویت و واس1 )2009( که به بررسی رابطه میان روابط قبل از ازدواج )به 
شــکل هم خانگی( با جدایی در استرالیا در میان نتایج به دست آمده از مطالعات در طی 
ســال  های 1945 تا 2000 پرداخته اند، مشخص شد که با گذشت زمان این رابطه تغییر 
یافته اســت. نتایج این فراتحلیل مشــخص ســاخت که در زمانی که این روابط از لحاظ 
اجتماعی ناسازگار و مخرب تلقی می شدند، رابطه قوی با میزان جدایی و مشکالت زناشویی 
داشتند. در مطالعات بعدی که با باالرفتن میزان بروز این پدیده، عادی شدن و سازگاری 
با آن همزمان بود این رابطه کم رنگ شده است. )نازیو و بالسفلد2، 2003: 82-47( این 
پژوهشگران دلیل این تغییرات را تا حدی در عادی شدن این روابط می دانند. آنها معتقدند 
به موازات گسترش بروز روابط پیش از ازدواج، دیگر تنها افراد خاص با خصوصیات خاص 
وارد این روابط نمی شوند. جامعه از این روابط مطلع است و فشار اجتماعی کاهش می یابد. 
در واقع می توان گفت تأثیر خصوصیات افراد تاحدی در جوامع توسعه یافته کم رنگ شده 
است اما همچنان دلیل علّی که برای روابط پیش از ازدواج مطرح است به قوت خود باقی 
اســت. در مطالعه ای مشابه در سال 2006 ونگر و برند3 به بررسی رابطه میان هم خانگی 
و جدایــی، در میان فرهنگ  های مختلف پرداختند. در این بررســی نیز، قوی ترین رابطه 
در کشــورهایی دیده می شــد که در آن هم خانگی رفتاری منحرف تلقی می شد و تعداد 
محدودی از افراد به آن مبادرت می ورزیدند. با بیشــتر شــدن تعداد بروز و تغییر نگرش 

جامعه این رابطه کمتر می شد. )ونگر و ویب4، 2006: 483-500( 
ازسویی دیگر نتایج تعدادی از مطالعات بازگوکننده این یافته است که با وجود پذیرفته 
شــدن روابط پیش از ازدواج در جوامع غربی، همچنان روابط پیش از ازدواج با ســطوح 
پایین تر رضایت زناشویی و خطر باالی طالق رابطه نزدیکی دارد. )منینگ و کوهن5، 2012: 
387-377؛ جوز6 و دیگران، 2010: 116-105 و نازیو، 2008( در مطالعات دو دهه اخیر 
در کشور های مختلف گزارش شده که احتمال انحالل زندگی زناشویی زوجینی که قبل از 
ازدواج رسمی با یکدیگر رابطه جنسی داشته اند، بیشتر از دیگران است. )استرالیا: براچر7، 
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1993: 425-403 و بریتانیا: برینگتون و دایمون1، 1997: 127-138(
استانلی2 )2006( در مطالعه خود در زمینه تأثیر روابط پیش از ازدواج به بعد سومی 
اشــاره کرد که آن را نظریه انتخاب می نامد. این محقق معتقد است انتخاب نامناسب در 
روابط پیش از ازدواج بیشــتر یک نوع ُســر خوردن به سوی رابطه است تا انتخاب رابطه. 
به طوری که افرادی که وارد رابطه دوستی  های قبل از ازدواج می شوند، شرکای پرخطرتری 
را برمی گزینند. این افراد ممکن است بدون درنظر گرفتن شرایط مطلوب شریک ازدواج، 
با فردی رابطه عاطفی برقرار کنند. در واقع انتخاب آنها بهترین گزینه برای ازدواجشــان 
نیســت و اغلب ممکن است به علت دلبســتگی عاطفی، وابستگی، فشار موقعیت و بدون 
در نظر گرفتن میزان تطابق و سازگاری فرهنگی، اقتصادی و مذهبی، تحصیالت و غیره 
دست به انتخاب برای ازدواج بزنند. در واقع انتخاب آنها نوعی سر خوردن به سوی رابطه 

است نه تصمیم عقالنی راجع به رابطه. )استانلی و دیگران، 2006: 499-504(
در بریتانیا گزارش هاسکی نشان داد افرادی که قبل از ازدواج با یکدیگر رابطه جنسی 
داشته اند 60% بیشتر از سایر افراد، پس از 8 سال زندگی مشترک از یکدیگر طالق گرفته اند. 
البته در اکثر تحقیقات ذکر شده است زوجینی که رابطه جنسی پیش از ازدواج داشته اند 
از لحاظ ســنتی کمتر به شکل گیری خانواده اعتقاد داشته و نیز تعهد ضعیف تری نسبت 
به پیمان زناشــویی خود دارند. )تامپسون و کولال3، 1992: 267-259 و دی مارسیس و 
مک دونالد4، 1993: 407-399( نتایج مطالعات در ایاالت متحده نیز نشــان می دهد در 
حالی که افراد قبل از ازدواج با یکدیگر زندگی کرده  باشــند، ســطح انتظارات باالتری از 
یکدیگر دارند، رضایت زناشــویی، توافق و میزان تعامالت آنها نیز پایین تر است. )وبستر5 

و دیگران، 1995: 404-432(
در کنار آنچه گفته شد متغیر های متعددی، رابطه میان تجربه  های پیش از ازدواج افراد 
با میزان سازگاری زناشویی فعلی آنان را تحت شعاع قرار می دهد. همان طور که گفته شد، 
یکی از مهم ترین متغیرها، ارزش ها و استاندارد های اجتماع است و میزانی که افراد به این 
ارزش ها پایبند هستند. متغیر تأثیرگذار دیگر جنسیت افراد می باشد. ردپای تأثیر جنسیت 
در هر سه مسیر، تأثیر علّی، تأثیر انتخاب و نظریه انتخاب دیده می شود. مطالعات نشان 
1. Brington & Diamond 
2. Stanley
3. Tampson & Colella 
4. Dimarsis & MacDonald 
5. Webster
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داده اند خصوصیاتی چون کنتــرل تکانه پایین، هیجان پذیری باال، توان پایین در تحمل 
فشار همساالن و پذیرش پایین نسبت به سنت  های جامعه، در زنان دارای رابطه جنسی 
پیش از ازدواج بیش از مردان این گروه دیده می شــود. )وســتون و یاس1، 2003( روابط 
پیش از ازدواج به خصوص روابط جنسی، زنان و مردان را به طور متفاوتی تحت تأثیر قرار 
می دهد )کارپنتر2، 2001: 139-127( مطالعه در آمریکا نشان داد زنان و مردان نگرش، 
رفتار و هیجان متفاوتی نســبت به این موضوع دارند. این محقق ریشه  های این تفاوت را 
در اســتاندارد های اجتماع نســبت به رفتار دو جنس در این موقعیت می داند. در نهایت 
استانداردها و فشار های اجتماعی زنان را بیش از مردان به سمت ازدواج با فردی که با او 

ارتباط داشته اند سوق می دهد. )ایسنمن و دانزکر3، 2006: 153-162(
مطالعاتی که در ایران به بررســی روابط پیش از ازدواج و تأثیر آن بر رضایت افراد از 
روابط شــان، میزان جدایی و مشــکالت زناشویی پرداخته اند، حکایت از آن دارند که این 
پدیده نیز همچون دیگر مســائل، جلوه ای از چالش ســنت و مدرنیته است. )آزاد ارمکی، 
1386: 68-41( جوانــان بیــش از پیش وارد روابط پیش از ادواج می شــوند، اما جامعه 
همچنان این روابط را منفی تلقی می کند. این تضاد گاه به مخفی کاری و انکار در طرفین 
می انجامد. ارتباط با دنیای غرب، تغییرات ارزشــی در ســال های اخیر ایجاد کرده است 
که بر مناســبات اجتماعی و خانوادگی در ایران تأثیرگذار بوده است؛ تغییراتی که تبعات 
متعددی برای جامعه به همراه داشــته است. ورود و گسترش رسانه  های ارتباط جهانی، 
ماننــد ماهواره و اینترنت در ایران ســبک  های زندگی متفاوتــی را آفریده و ارزش  های 
گوناگونی را شــکل داده اســت. با افزایش امکانات ارتباطات شخصی و پنهان مانند تلفن 
همراه، پیامک و گفت وگوی شــبکه ای؛ افزایش شهرنشــینی و پیدایش فرصت گمنامی، 
به تدریج رفتار های جدیدی نیز در میان جوانان ایرانی شــکل گرفته که از مهم ترین آنها، 
گسترش روابط پیش از ازدواج است. )گرمارودی و دیگران، 1388: 19-13 و خلج آبادی 

فراهانی و مهریار، 1389: 449-468( 
از سویی دیگر جامعه ایرانی همچنان جامعه ای با بنیان  های قوی اسالمی و بومی است 
که دین نقش مؤثری در زندگی افراد ایفا می کند. در مطالعه انجام شده در این زمینه در 
حدود 61% افراد مورد مطالعه اظهار داشته اند که بیش از هر چیز من یک مسلمان هستم. 
1. Weston & Vaus
2. Carpenter
3. Eisenman & Dantzker
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)آزادارمکی و اعتمادی فرد، 1389: 23-1( در عین حال مي توان مدعي شد که در جامعه 
ایران، خانواده کنار دین، به علت تعلق و پیوستگي عاطفي، اجتماعي و اقتصادی اعضا، عامل 
تأثیرگذاری در پیدایش و پایان یافتن چالش ها است. )آزادارمکی، 1381: 24-1( خانواده 
با وجود نهاد های آموزشــی هنوز هم به عنــوان پایه ای ترین نهاد آموزش و جامعه پذیری 
شــناخته می شــود. )معدنی پور و دیگران، 1389: 431-411( افراد در جامعه ایرانی، در 
درون خانواده خود به یک »من خانوادگی« دســت پیدا می کنند و برای حفظ آن تالش 
می کنند تا رفتار های خود را براساس استاندارد های آن شکل می دهند و به آن وفادارند. 
بسیاری از رفتار های افراد در جامعه ایرانی تحت تأثیر این من خانوادگی شکل می گیرد.

در مجموع جامعه ایران، جامعه ای با ساختار سنتی و خانواده گرا است که در تبلیغات 
خود را مخالف روابط پیش از ازدواج می داند، اما در سطح توده ها شاهد رشد روزافزون آن 
در میان جوانانش است. این تعارض بین واقعیت ها و ارزش ها، فشار روزافزونی بر اعضای 
جامعه وارد می کند. این تفاوت و گسســت ارزشی بین نسل ها به وضوح در خانواده ایرانی 
قابل مشاهده اســت. )آزادارمکی و اعتمادی فرد، 1389: 23-1( در این میان بسیاری از 
جوانان بر اســاس ارزش  های خود و به طور پنهانی از والدین شــان به مدیریت روابط خود 
می پردازند. خانواده ای که هنوز نقش تعیین کننده ای در میزان رضایت افراد از روابط شان 
ایفا می کند. )صادقی و مظاهری، 1392: 93-71( همان طور که گفته شــد داشتن رابطه 
بدون اطالع خانواده، در کنار فشار روانی که برای فرد به ارمغان می آورد، او را از دسترسی 
به حمایت ها و اطالعات الزم برای مدیریت یک رابطه عاطفی محروم می سازد و احتمال 

آسیب دیدن فرد را باال می برد.
مطالعــات اندک و اغلب غیرجامعی که بر روی روابط با جنس مخالف قبل از ازدواج 
انجام شــده است حکایت از آن دارد که بین 8/12% تا 28% نوجوانان رابطه جنسی قبل 
از ازدواج داشــته اند. )محمدی و دیگران، 2007: 47-14( 54 تا 58 درصد دانشــجویان 
دانشگاه ها روابط دوستی قبل از ازدواج را تجربه می کنند. در حالی که روابط جنسی قبل 
از ازدواج در بین دانشــجویان از 8% )صبورپارسا و طباطبایی، 1384( تا 12% )سیمبر و 
دیگران، 1382: 13-5( در تغییر اســت. در واقع مطالعات اخیر بیانگر میزان قابل تأمل 

شیوع روابط با جنس مخالف در بین جوانان می باشد. )جوانمرد، 1389(
به علت حساســیت  های فرهنگی و مذهبی، جوانانی که درگیر روابط جنسی می شوند 
معموال از دریافت اطالعات و خدمات مناســب برای حفاظت از خود در برابر بیماری  های 

رابطه میان سطوح متفاوت روابط پیش از ...
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مقاربتی، حاملگی ناخواسته و سقط در جامعه محروم اند. در نتیجه بیشتر در معرض عواقب 
جسمانی و روانی ناشی از روابط محافظت نشده قبل از ازدواج و خشونت  های جنسی قرار 

می گیرند. )خلج  آبادی فراهانی و مهریار، 1389: 449-468(
از آنجا که برخی شواهد در سال  های اخیر داللت بر روند افزایشی این گونه معاشرت ها 
در بین جوانان دارد )خلج آبــادی فراهانی و دیگران، 2011: 30-9؛ خلج آبادی فراهانی، 
1391: 27-8 و محمــدی و دیگران، 2007: 47-14( و مطالعات از آســیب زا بودن این 
روابط خبر می دهند )کالین1 و دیگران، 2004: 318-311؛ کمپ دوش و دیگران، 2003: 
549-539(، می توان چنین اســتنباط کرد، که باال رفتن میزان روابط پیش از ازدواج در 
بین جوانان ایرانی، حجم وسیعی از مشکالت را در بین این افراد به دنبال خواهد داشت. 
به نظر می رسد در جامعه ایرانی همچون دیگر جوامع، افرادی که وارد رابطه پیش از ازدواج 
می شــوند به دالیلی چون، خصوصیات روانی که آنها را مســتعد ورود به این معاشرت ها 
ساخته است، تأثیر و پیامدی که این روابط بر تغییر نگرش و پیش فرض  های آنها در مورد 
ازدواج دارد و همین طور احتمال باالی اشتباه در انتخاب شریک خود، در معرض آسیب 
هستند. با توجه به ساختار مذهبی جامعه ایرانی که این روابط را خارج از چهارچوب تلقی 
می کند، افراد با ویژگی  های خاص تری وارد این روابط می شــوند و همین طور فشــار های 

بیشتر محیط، این آسیب ها را تشدید خواهد کرد.
بر این اساس فرض ما در این مطالعه این است که میزان سازگاری زناشویی در افراد 
با ســابقه روابط پیش از ازدواج پایین تر از دیگر افراد اســت و با توجه به نقش محوری 
فرهنــگ و اجتماع در این موضوع، تأثیر دیدگاه خانواده ایرانی، که براســاس یافته  های 
پیشــین عنصری مهم در روابط افراد جامعه است، و همین طور نقش جنسیت و موقعیت 
تحصیلی افراد، قابل توجه بوده و لذا در کنار بررســی شــکل روابط پیش از ازدواج افراد، 
رضایت یا عدم رضایت والدین از این روابط، موافقت یا مخالفت با ازدواج و همچنین رابطه 

آن با سازگاری زناشویی نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.2
1. Kline 
2. پژوهش در حوزه روابط پیش از ازدواج به آن شــکلی که برای جامعه و خانواده ایرانی اســالمی 
حائز اهمیت است، در دیگر جوامع مورد توجه نیست. لذا دسترسی به ادبیات پژوهش خارجی که 
با دیدی مشابه به این موضوع نگاه کرده باشند، میسر نبود. در میان پژوهشهای داخلی نیز مطالعات 
محدودی به این حوزه پرداخته اند. بر این اساس پایه نظری مناسب و قوی در این حوزه یافت نشد. 
لیکن با توجه به شیوع باال و تأثیرات مخرب روابط جنسی پیش از ازدواج، لزوم پیگیری این موضوع 
با وجود نبودن پیشینه نظری، محققین را بر آن داشت تا قدمی هرچند کوچک در جهت دستیابی 
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روش 
جامعه،نمونهوروشنمونهگیری

جامعه آماری پژوهش حاضر دو جامعه متفاوت می باشــد. جامعه اول افراد متأهل ساکن 
تهران می باشند. از جامعه آماری فوق 129 زن و مرد متأهل با استفاده از روش نمونه گیری 
در دسترس و گلوله برفی در سطح شهر تهران انتخاب شدند. جامعه دوم افراد متأهلی بودند 
که دسترسی به فضای مجازی داشتند. از این جامعه با روش دردسترس گلوله برفی 81 نفر 
پرسشنامه ها را تکمیل نمودند. روش بدین گونه بود که پرسشنامه بر روی وبالگ شخصی 
محقق قرار گرفت. با مراجعه به سایت  های تخصصی و ارائه شرح مختصری از مطالعه، از 
افراد دعوت شــد که به آدرس وبالگ مراجعه کنند و پرسشنامه مربوط را تکمیل کنند. 
برای اجتناب از دریافت ناقص اطالعات ناشی از این روش، به موازات نمونه گیری اینترنتی، 
با اســتفاده از روش گلوله برفی افراد دیگری نیز وارد مطالعه شــدند. در مجموع 81 نفر 
در فضای مجازی به تکمیل اطالعات پرداختند و 129 نفر به طور حضوری پرسشنامه را 
دریافت کردند. مالک  های ورود اعضای گروه نمونه؛ تأهل، ســکونت در تهران و داشــتن 

سواد در حد تکمیل پرسشنامه در نظر گرفته شد.1

ابزار های سنجش
الف(آزمونسازگاریزناشویی )MAT(2 )الک و واالس3، 1959( این آزمون یک پرسشنامه 

خود گزارش دهی کوتاه اســت که به منظور اندازه گیری کیفیت کنش وری ازدواج طراحی 
شــده اســت. این آزمون حاوی 15 ماده است که نشان می دهد تا چه حد پاسخ دهنده با 

بــه یــک کلیت نظری بردارند. در واقع، در این پژوهش و دیگر پژوهشهایی که در این زمنیه انجام 
شدهاند، مسیر حرکت بیشتر از جزء به کل است. در عین حال تمام سعی نویسندگان در پیوند زدن 
میان این پژوهش و کارهای گذشــته بوده اســت، تا بتوان با کنار هم قراردادن این قطعات، به کلیت 
مورد نظر رسید. عالوه بر مسئله روابط پیش از ازدواج که در این مطالعه بر آن تمرکز شد، مطالعات 
نشان دادهاند که خانواده نیز در میزان سازگاری زناشویی افراد در جامعه ایرانی مؤثر است. لذا بر آن 

شدیم تا تأثیر نگرش والدین به این موضوع را نیز مورد بررسی قرار دهیم.
1. با توجه به ساختار مذهبی جامعه ایرانی و بر اساس ارزشهای خانواده، روابط پیش از ازدواج تنها 
به شــکل خاصی مورد پذیرش است. در بیشتر موارد اگر افراد شکل دیگری از این رابطه را انتخاب 
کنند، ترجیح میدهند آن را به طور مخفی انجام دهند. با توجه به این تابو فرهنگی، در این پژوهش 
برای دستیابی به اطالعات دقیق با چالش جدی روبرو بودیم. لذا برای رهایی از این تنگنا، از روشهای 
نمونهگیری غیرتصادفی استفاده شد. به همین دلیل، امکان تعمیم یافته ها با محدودیت مواجه است.
2. MAT: Marital Adjustment Test
3. Locke & Wallace

رابطه میان سطوح متفاوت روابط پیش از ...
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همســر خود درخصوص تعدادی از فعالیت هایی که در ســازگای زناشویی نقش بنیادین 
دارند، موافق است. گستره نمرات این آزمون می تواند از 2 تا 158 باشد که نمرات پایین 
نارضایتی و نمرات باال رضایت را نشــان می دهد و نمرات پایین تر از 100 نشــان دهنده 
تنیدگی در روابط زناشــویی اســت. میانگین نمرات برای مردان 110 و برای زنان 108 
است. آزمون سازگاری زناشویی در ادبیات روان شناختی به عنوان ابزار معتبر اندازه گیری 
رضایت از ازدواج شناخته می شود. این آزمون با ایجاد تمایز واضح و آشکار بین همسرانی 
که به خوبی ســازش یافته اند و آنهایی که در ازدواج خود دچار تنیدگی هســتند، روایی1 
بسیار باالیی نشان داده است. همچنین این آزمون با کاربرد روش دو نیمه کردن، اعتبار2 
0/90 را نشان داده است. )الک و واالس، 1959: 255-251( این آزمون توسط مظاهری 
)1997( با روش ترجمه مجدد ترجمه شــده و تاکنون در پژوهش  های متعددی بر روی 
نمونه  های ایرانی اجرا شــده است. )صادقی و دیگران، 1387: 96-83( اعتبار این آزمون 
در پژوهش حاضر از طریق محاسبه آلفای کرونباخ در دامنه 0/81 تا 0/83 در تغییر بوده 
است. اعتبار این مقیاس در مطالعه صادقی و همکاران )1389( 0/89 به دست آمده است.

همچنین این آزمون با روش رگرسیون لوجستیک با ایجاد تمایز واضح و آشکار بین 
همســرانی که به خوبی ســازش یافته اند و از زندگی خود راضی هستند و زوجینی که در 
ازدواج خود دچار تنیدگی بوده و متقاضی طالق اند، روایی بسیار باالیی را نشان داده است. 
)صادقی و مظاهری، 1392: 93-71( نتایج این مطالعه نشان می دهد که مدل پیشرفته 
بــا p<53/3 تــا c2)1(=68/58 به طور معناداری پایا بوده و این بین 53/3% تا 74/1% از 
واریانــس را در زوجین متقاضی تبیین می کند و در کل 66/6% از پیش بینی ها برای قرار 
گرفتن زوجین در گروه طالق با توجه به نمره MAT آنها درســت می باشند. )صادقی و 

مظاهری، 1392: 93-71(
ب(پرسشنامهبررسیاطالعاتجمعیتشناختی: این پرسشنامه، یک ابزار محقق ساخته 

است. این فرم شامل سؤاالت مربوط به جنسیت، شغل، سطح تحصیالت و سن ازدواج است.
پ(پرسشــنامهمربوطبهبررسیسطوحروابطپیشازازدواج: این پرسشنامه نیز یک ابزار 

محقق ســاخته است و شامل دو پرسش اصلی در زمینه سطوح روابط پیش از ازدواج فرد 
با افراد جنس مخالف می باشــد. ســؤال اول به بررسی سطح روابط پیش از ازدواج فرد با 

1. Validity
2. Reliability
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همسرش می پرد ازد. از آزمودنی خواسته می شود شکل رابطه پیش از ازدواج خود با همسر 
فعلی اش را با انتخاب یکی از گزینه ها به شرح ذیل مشخص سازد؛ »پیش از اینکه ازدواج 
کنم، هیچ رابطه دوســتانه ای با همسرم نداشتم«، »پیش از اینکه ازدواج کنم، با همسرم 
آشــنایی و روابط دوستانه ای داشتم، اگرچه این روابط صمیمی و عاطفی بود اما هیچ گاه 
منجر به روابط جنســی نشــد«، »پیش از اینکه ازدواج کنم، با همسرم روابط صمیمی و 
دوســتانه ای داشتم که منجر به روابط جنسی محدود شد« و »پیش از اینکه ازدواج کنم، 

با همسرم روابط صمیمی همراه با روابط جنسی پیشرفته داشتم«.
عالوه بر این توافق یا عدم توافق والدین فرد با ازدواج او، به وسیله انتخاب یکی از دو 
گزینه »والدین من با این ازدواج مخالف بودند« و »والدین من با این ازدواج موافق بودند« 

بررسی می شود.
سؤال دوم به بررسی سطح روابط پیش از ازدواج فرد با افراد جنس مخالف می پردازد. 
از آزمودنی خواســته می شــود شــکل روابطه پیش از ازدواج خود با جنس مخالف را با 
انتخاب یکی از گزینه ها به شرح ذیل مشخص سازد »پیش از اینکه ازدواج کنم، هیچ رابطه 
دوســتانه ای با جنس مخالف نداشــتم«، »پیش از اینکه ازدواج کنم، دوستان صمیمی از 
جنس مخالف داشــتم و با آنها روابط صمیمی و عاطفی داشتم، اما هیچ یک از این روابط 
منجر به روابط جنسی نشد«، »پیش از اینکه ازدواج کنم، دوستان صمیمی از جنس مخالف 
داشتم، که بعضی از این روابط همراه با روابط جنسی به شکل محدود بود«، »پیش از اینکه 
ازدواج کنم، دوســتان صمیمی از جنس مخالف داشــتم، که بعضی از این روابط همراه با 
روابط جنسی به شکل پیشرفته بود«، »پیش از اینکه ازدواج کنم، روابط عاطفی همراه با 

روابط جنسی را با افراد مختلف تجربه کردم«.
در این مورد نیز، توافق یا عدم توافق والدین با این روابط به وسیله سه گزینه »والدین 
مــن با این روابط مخالف بودند«، »والدین من با ایــن روابط موافق بودند« و »والدین من 

کاری به کار من نداشتند« بررسی می شود.

روش تجزیه و تحلیل داده ها
داده  های به دســت آمده با اســتفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 
برای بررسی داده ها از روش  های آماری؛ تحلیل واریانس یک راهه، تحلیل واریانس دوراهه 

و مجذور خی استفاده شد.

رابطه میان سطوح متفاوت روابط پیش از ...
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نتایج
حجم گروه نمونه در مطالعه حاضر 210 نفر متشکل از 109 زن و 101 مرد است. میانگین 
ســنی زنان شرکت کننده در پژوهش 29 سال با گستره سنی 24 تا 48 سال و میانگین 
ســنی مردان شرکت کننده 32 سال با گستره سنی 24 تا 48 سال است. میانگین طول 
مدت ازدواج پنج سال و نه ماه می باشد که در دو گروه زنان و مردان به ترتیب پنج سال 
و شــش ماه و شش سال و یک ماه است. داده ها در مورد سطح تحصیالت نشان می دهد 
بیشترین فراوانی متعلق به تحصیالت لیسانس است که در دو گروه زنان و مردان به ترتیب 

34% و 37% را به خود اختصاص می دهد. 
جدول 1 توزیع فراوانی آزمودنی ها در سطوح مختلف ارتباط پیش از ازدواج با همسر 
را در دو جنس را نشان می دهد. همان گونه که در جدول مشاهده می شود توزیع فراوانی 
آزمودنی ها در سطوح مختلف تعامالت به نحوی است که در سبک »پیش از اینکه ازدواج 
کنم، هیچ رابطه دوستانه ای با همسرم نداشتم« بیشترین تعداد آزمودنی و در سطح »پیش 
از اینکه ازدواج کنم، با همســرم روابط صمیمی همراه با روابط جنسی پیشرفته داشتم« 

کمترین تعداد آزمودنی را به خود اختصاص می دهد.

جدول1:توزیعفراوانیسطوحمختلفتعاملباهمسرقبلازازدواج

نوعرابطهباهمسرقبلازازدواج
کل

رابطهجنسیرابطهدوستانههیچرابطه
محدود

جنسی
پیشرفته

101 )100%(14 )13%(23 )22%(25 )24%(39 )38%(مرد

109 )100%(21 )19%(27 )24%(34 )31%(27 )24%(زن

35210 )16%(50 )23%(59 )28%(66 )31%(کل

جدول 2 توزیع فراوانی آزمودنی ها در سطوح مختلف ارتباط پیش از ازدواج با جنس 
مخالف را در دو جنس را نشان می دهد. همان گونه که در جدول مشاهده می شود توزیع 
فراوانی آزمودنی ها در سطوح مختلف تعامالت به نحوی است که در سبک »پیش از اینکه 
ازدواج کنم، هیچ رابطه دوســتانه ای با جنس مخالف نداشــتم« بیشترین تعداد آزمودنی 
و در ســطح »پیش از اینکه ازدواج کنم، با افراد مختلفی رابطه داشــتم« کمترین تعداد 

آزمودنی وجود دارد.
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جدول2:توزیعفراوانیسطوحمختلفتعاملباجنسمخالفقبلازازدواج

رابطهباجنسمخالف

کل
رابطههیچرابطه

دوستانه
جنسی
محدود

جنسی
پیشرفته

رابطه
باافراد
مختلف

101 )100%(13 )12%(16 )15%(15 )14%(23 )22%(34 )33%(مرد

109 )100%(9 )8%(8 )7%(20 )18%(31 )28%(41 )37%(زن

22210 )10%(24 )11%(35 )17%(54 )26%(75 )36%(کل

جــدول 3 و 4 به ترتیــب به توزیع فروانی توافق یا عدم توافــق والدین آزمودنی ها با 
ازدواجشان و روابط شان با جنس مخالف می پردازد. همان طور که مشاهده می شود ازدواج ها 

بیشتر با توافق والدین روبرو بوده اند در حالی که بیشتر والدین با روابط مخالف بوده اند.

جدول3:توزیعفراوانیسطوحتوافقوالدینباازدواج

نظروالدیندرموردازدواج
کل

موافقمخالف

101 )100%(79 )78%(22 )21%(مرد

109 )100%(84 )77%(25 )22%(زن

163210 )77%(47 )22%(کل

جدول4:توزیعفراوانیسطوحتوافقوالدینباروابطپیشازازدواج

نظروالدیندرموردازدواج
کل

بیتفاوتموافقمخالف

101 )100%(36 )35%(16 )15%(43 )42%(مرد

109 )100%(18 )16%(21 )19%(70 )64%(زن

60210 )28%(37 )17%(113 )53%(کل

برای بررسی تفاوت میزان سازگاری زناشویی در میان گروه ها از آزمون تحلیل واریانس 
یک راهه اســتفاده شد. نتایج، تفاوت معناداری در میان سازگاری زناشویی افراد با سطوح 
مختلف رابطه پیش از ازدواج با همسرشان نشان داد. میانگین و انحراف استاندارد نمرات 
سازگاری زناشویی به همراه نتایج آزمون در جدول شماره 5 و نمودار شماره 1 ارائه شده است.

رابطه میان سطوح متفاوت روابط پیش از ...
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جدول5:میانگینوانحرافاستانداردنمراتکلیسازگاریزناشوییبهتفکیکچهارگروهدر
روابطپیشازازدواجباهمسرونتایجآزمونتحلیلواریانسیکراهه

انحرافمیانگینتعدادگروهها
استاندارد

درجه
آزادی

Fسطح
آزمونتعقیبیمعناداری

66100/032/5هیچرابطه

3-2095/8050/001
رابطه عاطفی با رابطه 

جنسی پیشرفته
P<0/05

59111/529/6رابطهعاطفی

5099/329/3رابطهجنسیمحدود

3582/740/2رابطهجنسیپیشرفته

آزمون  های تعقیبی نشان داد که این تفاوت میان افرادی که رابطه عاطفی با همسرشان 
داشته اند که هیچگاه منجر به رابطه جنسی نشده است و افرادی که رابطه جنسی پیشرفته 

با همسرشان را تجربه کرده اند وجود دارد. 

نمودار1:بررسیمیزانسازگاریزناشوییدرافرادباسطوحمتفاوترابطهپیشازادواجیا
همسر

برای بررسی فرضیه دوم پژوهش، یعنی بررسی تفاوت میان میزان سازگاری زناشویی 
در پنــج گــروه مورد مطالعه در حوزه روابط پیش از ازدواج با جنس مخالف نیز از آزمون 
تحلیل واریانس یک راهه اســتفاده شد. در جدول شماره 6 میانگین، انحراف استاندارد و 
خطای استاندارد نمرات سازگاری زناشویی افراد در پنج گروه بدون رابطه، رابطه عاطفی، 
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رابطه جنسی محدود و پیشرفته و رابطه با افراد مختلف نمایش داده شده است. نتایج این 
بررسی تفاوت معنادار میان افراد با سطوح مختلف رابطه پیش از ازدواج را نشان می دهد. 
براســاس نتایج آزمون  های تعقیبی این تفاوت میان افراد که هیچ رابطه ای نداشــته اند و 
افراد با رابطه محدود با افرادی که روابط متعددی داشــته اند معنادار است. این تفاوت ها 
به گونه ای اســت که افرادی که هیچ رابطه ای با جنس مخالف نداشــته اند باالترین میزان 
ســازگاری و افرادی که رابطه با جنس مخالف داشــته  اند پایین ترین میزان سازگاری را 

گزارش نموده اند. این نتایج در نمودار 2 نیز ارائه شده است.

جدول6:میانگینوانحرافاستانداردنمراتکلیسازگاریزناشوییبهتفکیکپنجگروهدر
روابطپیشازازدواجباجنسمخالفونتایجآزمونتحلیلواریانسیکراهه

سازگاری
زناشویی

انحرافمیانگینتعداد
استاندارد

درجه
آزادی

Fسطح
آزمونتعقیبیمعناداری

75107/629/8هیچرابطه

3-2095/020/001

هیچ رابطه با 
رابطه جنسی 
پیشرفته و با 
رابطه با افراد 

متعدد
P<0/05

54105/628/3رابطهعاطفی

3597/633/1رابطهجنسیمحدود

2490/439/2رابطهجنسیپیشرفته

2276/1339/65رابطهباافرادمتعدد

 

نمودار2:بررسیمیزانسازگاریزناشوییدرافرادباسطوحمتفاوترابطهپیشازادواجباجنس
مخالف
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رابطه میان سطوح متفاوت روابط پیش از ...
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برای پاســخ به سؤال بعدی پژوهش مبنی بر اینکه آیا میزان سازگاری زناشویی افراد 
در گروه هایی که با توافق یا عدم توافق والدین با ازدواج روبرو بوده اند متفاوت اســت؟ از 
آزمون تی مســتقل استفاده شــد. میانگین، انحراف استاندارد و خطای استاندارد نمرات 
سازگاری زناشویی افراد به تفکیک توافق یا عدم توافق والدین به همراه نتایج آزمون تحلیل 

واریانس یک راهه در جدول شماره 7 ارائه شده است.

جدول7:میانگینوانحرافاستانداردنمراتکلیسازگاریزناشوییبهتفکیکتوافقیاعدم
توافقوالدینباازدواجونتایجآزمونتیمستقل

سازگاری
زناشویی

انحرافمیانگینتعداد
استاندارد

درجه
آزادی

Tسطح
معناداری

4781/537/5مخالف
2084/5160/000

163105/530/3موافق

در ادامه بررسی نقش والدین در میزان سازگاری زناشویی به بررسی این نمرات میان 
افرادی که والدین شان با روابط پیش از ازدواج موافق، مخالف یا بی تفاوت بوده اند پرداخته 
F)2,126(=1/54.P<0/05 .شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس تفاوت معناداری نشان نداد

برای بررسی رابطه تعاملی میان تأثیر سطوح تعامل پیش از ازدواج با همسر و رضایت 
والدین با ازدواج از تحلیل واریانس دو راهه اســتفاده شــد. نتایج این بررســی ها، تفاوت 

F)2,126(=1/54.P<0/05 .معناداری را نشان نداد
با توجه به کم بودن حجم نمونه، امکان مطالعه مجزای افراد با سبک  های تعامل متفاوت 

در گروه  های جنسیتی و تحصیلی وجود نداشت و لذا یافته ای گزارش نشد.

بحث و نتیجه گیری
در مجموع نتایج به دســت آمده نشــان دهنده میزان سازگاری بیشتر در افرادی است که 
پیش از ازدواج رابطه ای با جنس مخالف نداشته اند و یا رابطه عاطفی محدودی با نظارت 
والدین را تجربه کرده اند. کمترین میزان ســازگاری زناشــویی متعلق به افرادی است که 
پیش از ازدواج روابط جنســی پیشرفته با همسر داشــته اند و یا روابط متعدد جنسی را 

تجربه کرده اند.
تأثیر مثبت روابط محدود با نظارت والدین، بر میزان سازگاری افراد در ازدواج شان در 
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مطالعات دیگر نیز مشاهده شده است. این رابطه در چهارچوب مناسب می تواند، فرصت 
شــناخت، آشنایی و بررسی معیار های همسرگزینی را برای زوجین فراهم آورد. موسوی 
و همکاران )1386: 40-27( در پژوهشــی با هدف بررسی تأثیر روابط پیش از ازدواج بر 
تعارضات زناشــویی در دانشجویان متأهل دانشگاه  های دولتی تهران نتیجه گیری کردند 
که تعارضات زناشویی در دانشجویانی که قبل از ازدواج با یکدیگر رابطه محدود داشته اند 
نسبت به افرادی که رابطه و  شناختی نداشته اند کمتر بوده است. همچنین کاهش همکاری 
زوجین در دانشجویانی که رابطه داشته اند نسبت به افرادی که رابطه نداشتند کمتر بوده 
است. میزان افزایش هیجانی نیز در این افراد کمتر بوده است. مطالعه خلج آبادی فراهانی 
)1389( نیز نتایجی همسو با یافته این مطالعه مبنی بر اینکه روابط محدود پیش از ازدواج 
با هدف همســرگزینی تأثیر مخربی بر میزان رضایت افراد و کاهش تمایل آنها به ازدواج 
ندارد، نشان داد. این محقق معتقد است تنها روابط پیشرفته )جنسی( که معموالً به عنوان 

جایگزینی برای ازدواج برگزیده می شوند باعث کاهش تمایل افراد به ازدواج می شوند.
مظاهری و همکاران )1388: 72-55( نیز در مطالعه ای نشــان دادند که ســازگاری 
زناشویی زنانی که همســرگزینی آنها به صورت آشنایی قبلی و ازدواج با رضایت خانواده 
بوده و یا به صورت ســنتی با خواســتگاری و رضایت فرد و خانــواده ازدواج کرده اند، در 
مقایســه با سبک خواســتگاری همراه با ازدواج اجباری یا آشنایی قبلی همراه با ازدواج 

اجباری بیشتر است.
در زمینه تأثیر والدین بر سازگاری زناشویی، باس1 )2001: 503-491( معتقد است که 
در همه جای دنیا انتخاب همسر بسته به ماهیت فردی یا جمعی فرهنگ اهمیت و شکل 
متفاوتی پیدا می کند. در حالی که در فرهنگ  های فردگرا تنها روابط نزدیک است که فرد 
را حمایت می کند، در فرهنگ  های جمع گرا شبکه  های حمایت فرد تنها روابط نزدیک را 
شامل نمی شود و شبکه حمایتی وسیع صمیمیت در گروه توزیع می شود. در این شرایط 
طبق گزارش تریاندس )1387( ازدواج  های با توافق والدین در فرهنگ  های جمع گرا بروز 
وســیع تری دارد. این محقق معتقد است درصد طالق در بین افرادی که نظارت خانواده 
را در ازدواج و تصمیم خود دخیل می دانند باال گزارش شده است. در ایران به دلیل نقش 
بااهمیتی که خانواده در سالمت و ثبات ازدواج فرد ایفا می کند، عدم رضایت خانواده یکی 
از پیش بینی کننده  های مهم طالق زوجین است. )مظاهری و دیگران، 1387: 137-145( 

1. Buss
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ایــن محقق در مطالعه خود به مفهومی تحت عنوان »من خانوادگی« اشــاره می کند که 
فرد با خانواده اصلی خود شکل می دهد. در شرایطی که ازدواج با مخالفت خانواده اتفاق 
افتد، فرد از این »من خانوادگی« دور می شود. با توجه به اینکه، به طور کلی هر فرد سعی 
می کند در رابطه ای وارد شود که برای وی بیشترین سود و کمترین هزینه را داشته باشد 
)فرهمند و احمدنیا، 1393: 103-91(، دور شــدن از »من خانوادگی« هزینه ای است که 
در کنار دیگر مشــکالت فرد در رابطه اش، باعث سنگین شدن هزینه  های ارتباط می شود 

و با باال رفتن هزینه  های یک ارتباط میزان رضایت از رابطه کاهش می یابد.
نتایج مطالعه حاضر همسو با آنچه گفته شد به تفاوت معنادار میان افرادی که با توافق 
والدین ازدواج کرده اند، اشاره دارد. نکته جالبی که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد 
این است که تحوالت اجتماعی و فرهنگی خانواده ایرانی در طول سه نسل اخیر به گونه ای 
بوده است که بیش از نیمی از خانواده ها با روابط با قید و شرط جوانان در پیش از ازدواج 
موافق اند و ارزش هایی چون حرف نزدن مرد و زن تغییر کرده است. )آزادارمکی، 1383( 
نتیجه این تغییر نگرش را همسو با آنچه که در پژوهش حاضر مشاهده می شود می توان 
رفع آســیب  های روابط بدون نظرات خانواده و بــروز منفعت  های این نوع روابط، البته با 

تأکید بر موافقت و نظارت والدین دانست. 
یافته دیگری که در این مطالعه روشن شد کاهش میزان رضایت و سازگاری زناشویی 
در میان افراد با رابطه جنســی پیشــرفته و روابط جنســی با افراد متعدد است. در حال 
حاضر در مطالعات انجام شده در جوامع صنعتی و مدرن به مسئله هم  خانگی و تأثیر آن بر 
ازدواج پرداخته می شود. در برخی جوامع همچون ایران معاشرت  های دوستی یا پیشرفته 
مشــابه با هم خانگی وجود دارد که به علت عدم پذیرش فرهنگی و خانوادگی لزوماً افراد 
هم خانه نبوده بلکه در بیشتر اوقات با یکدیگر شریک اند. اگر در نظر گرفته شود که برخی 
معاشــرت  های دوستی یا پیشرفته با جنس مخالف قبل از ازدواج در این جوامع ماهیتی 
مشــابه با هم خانگی داشته باشــد، می توان ادعا کرد نتایج مطالعات مربوط به هم خانگی 
تاحــدودی قابل تعمیم به نتایج مربوط به چنین معاشــرت هایی با جنس مخالف قبل از 
ازدواج باشد. همان طور که در بررسی ادبیات پژوهش گفته شد، دو مسئله تأثیر علّی و تأثیر 
انتخابی به تأثیر منفی روابط جنسی پیش از ازدواج بر رضایت زناشویی منجر می شوند. 
مطالعات متعددی به خصوصیات افرادی که وارد روابط جنسی پیش از ازدواج می شوند 
اشاره کرده اند. دانشجویانی که وجود رابطه با جنس مخالف را ضروری می دانند، در رابطه با 
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کیفیت روابط خود با خانواده شان این نوع روابط را از نوع سرد و محدود و یا بدون حمایت 
عاطفی و هیجانی ارزیابی کرده اند. همچنین اغلب این دانشــجویان توضیح می دهند که 
اعتقادات دینی جایی در زندگی آنها ندارد. )صادقی و مظاهری، 1392: 93-71( همان طور 
که در مقدمه ذکر شد، برخی صفات شخصیتی می تواند سهم به سزایی در الگوی رفتار های 
پرخطر جنسی داشته باشد، صفاتی چون سطوح پایین پذیرا بودن و مسئولیت پذیری نمرات 
باال در روان رنجورخویی، نمرات کم در بعد دلپذیر و با وجدان بودن، میزان انعطاف پذیری 

پایین با رفتار پرخطر جنسی. )بیرامی و اسمعلی، 1389، 215-220( 
در کنار خصوصیاتی که فرد را مســتعد ورود به رابطه جنسی پرخطر می کند، تجربه 
این روابط می تواند تأثیر مخربی بر روابط بعدی فرد داشــته باشــد. خلج آبادی فراهانی 
)1389( معتقد است به دلیل توسعه نگرش  های منفی، وسواس و سخت گیری در انتخاب 
همسر به علت تجربیات و باال رفتن توقع در معیار های همسرگزینی و ایجاد حس بدبینی 
به جنس مخالف و گســترش بی اعتمادی به جنــس مخالف، تمایل به ازدواج در افرادی 
که روابط جنســی قبل از ازدواج را تجربــه می کنند کاهش می یابد. )خلج آبادی فراهانی 
و مهریــار، 1389: 468-449( همچنین ارتباطات متعــدد قبل از ازدواج اغلب همراه با 
تعهدات و پایبندی کم به اخالقیات مرتبط دانسته شده است و این مسئله موجب توسعه 
دیدگاه منفی نســبت به جنس مخالف می گردد، به طوری که روی تمایل ازدواج جوانان 

تأثیر منفی می گذارد. )خلج آبادی فراهانی، 1391: 50-54(
تأثیر علیتی روابط جنسی قبل از ازدواج نیز تاحد زیادی تحت تأثیر تفاوت  های فرهنگی 
قرار می گیرد. همان طور که گفته شد مطالعه هویت )2009( نشان داد تأثیر مخرب روابط 
پیش از ازدواج نسل به نسل و فرهنگ به فرهنگ متفاوت است. این روابط در شرایطی که 
با مخالفت جامعه و خانواده روبرو باشند رابطه قوی با کاهش رضایت زناشویی افراد دارند. 
در جامعه ایران تنها راه مشــروع رابطه پیشرفته دو جنس ازدواج است. نتایج مطالعه 
خلج آبادی فراهانی )خلج آبادی فراهانی و دیگران، 1392: 28-7( همسو با نتایج به دست 
آمده از این مطالعه نشــان می دهد بیشــتر والدین، مخالف رابطه پیشرفته فرزندان خود 
با جنس مخالف می باشــند. در این شــرایط افراد دارای چنین روابطی اغلب از استراتژی 
گمنامی و پنهان کاری در کالن شــهرها اســتفاده می کنند. )وکیلی و آزادارمکی، 1389: 
50-34( این تنهایی و انزوا، دسترسی کم به حمایت  های گروه  های جمعی؛ که در جوامع 
جمع گرا و خانواده گرا برای افراد مهم تلقی می شــود و عدم دسترسی به آموزش مناسب، 
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احســاس عدم تأیید اجتماعی، ترس و نگرانی دائمی از افشــا شــدن راز روابط پنهانی و 
پیامد های آن همه و همه باعث آســیب  های کوتاه و بلند مدت جســمی و روانی در پی 

رابطه جنسی پیش از ازدواج می شود. 
یافته مهم دیگری که در این بررســی مشــاهده شــد، نقش پررنگ خانواده است. از 
یک ســو افرادی که خانواده شــان با روابط پیش از ازدواج مخالف بوده اند، کمترین سطح 
روابط پیش از ازدواج را گزارش کرده اند. از سوی دیگر افرادی که با موافقت والدین خود 
ازدواج کرده اند، به طورمعناداری بیش از دیگران احســاس رضایت از زندگی مشترک را 
تجربه می کنند. همســو با یافته آزادارمکی )1391( که معتقد است خانواده ایرانی هنوز 
دچار گسســت نســلی نشده است و همچنان با ســازگار کردن خود نقش خود را حفظ 
کرده اســت )آزادارمکی و دیگران، 1391: 34-1( و یافته مظاهری و همکاران )1388( 
که رضایت خانواده را یکی از عوامل پیش بینی کننده ازدواج می دانند، برای ما نیز روشن 
شد که خانواده همچنان نقش پررنگی در گفتمان جامعه ایرانی دارد. )مظاهری و دیگران، 

)55-72 :1388
در مجموع می توان چنین نتیجه گیری کرد که در شرایط فعلِی جامعه و خانواده ایرانی، 
یعنــی نظــام باورها و ارزش هایی که روابط را صرفاً با نظارت والدین و با هدف شــناخت 
افراد می پذیرد، افراد با روابط محدود عاطفی با همســر و یا به طور کل با جنس مخالف 
بیشــترین سطح سازگاری و رضایت زناشویی را دارند. این روابط که در حال حاضر مورد 
توافق نســبی والدین است فرصتی را برای شناخت بیشتر خود و دیگری فراهم می سازد 

که از آسیب  های بعدی ازدواج های سریع و بدون شناخت می کاهد. 
هــدف از ارتباط با جنس مخالف بــرآوردن تمام نیاز های ممکن در آن رابطه، اعم از 
نیاز های جنسی، عاطفی، دوست داشتن و دوست داشته شدن، نیاز به احترام و نظایر آن 
است. نیاز های اساسی منشأ زیستی دارند و در همه انسان ها در همه دوران ها و فرهنگ ها 
دیده می شوند. نیازها انگیزه تولید می کنند و انگیزه هم رفتار و رابطه اجتماعی را بازتولید 
می کند. اما پدیده دیگری که در روابط اجتماعی مهم است و به آن جهت می دهد فرهنگ 
است. فرهنگ یعنی شیوه و سبک زندگی در یک جامعه خاص. )گیدنز، 1377؛ به نقل از 
آزادارمکی، 1390: 463-435( رابطه صمیمی با جنس مخالف یک نیاز اســت و ازدواج، 
راه فرهنگی رفع آن نیاز. فرهنگ مشــخص کننده و تعیین کننده چگونگی رفع نیاز است. 
اگر فرهنگ به شــکلی در نزاع با نیاز قرار گیرد و مانع ارضاء آن شود معموالً این فرهنگ 
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اســت که شکســت می خورد. )مرتون، 1957؛ به نقل از آزادارمکی، 1390: 435-463( 
عــدم توافق بین ابزار و هدف زمانی ظاهر می شــود که جامعه تأکید ناموزونی بر یکی از 
آنها داشــته باشد. رابطه جنسی پیش از ازدواج زمانی ظاهر می شود که جامعه بر ازدواج 
و تشــکیل خانواده که هدف فرهنگ و در واقع شــیوه پذیرفته ارضاء نیاز است، بیشتر از 
اشــتغال و سایر مقدمات شــکل دهی ازدواج تأکید می کند. این شرایط باعث محرومیت 
گروهی از اعضائ جامعه می شــود. احساس محرومیت اختالفی است منفی میان واقعیت 
و انتظارات مشــروع. احســاس محرومیت موجب بروز نارضایتی در افراد می گردد و این 
نارضایتی خود به محرکی برای اقدام علیه منبع آن محرومیت حتی به »شیوه  های جدید« 
می شــود. )آزادارمکی، 1391: 34-1( همان طور که گفتیم افراد با خصوصیات خاص در 
شــرایط عدم تعادل جامعه میان اهداف و روش  های فرهنگ یعنی ازدواج و مقدمات آن، 
رابطه جنســی پیش از ازدواج را به عنوان جایگزین برمی گزینند. این افراد به عنوان خط 
مقدم تغییر خصوصیاتی دارند که آنان را مســتعد آســیب می کند و این تغییر نیز خود 

بالذات آسیب زا است. اما این انتهای داستان نیست.
در ابتدا گروه خاصی به شیوه جدید رفتار خواهند کرد. اما به مرور زمان شیوه جدید 
به علت توانایی در رفع نیازی که فرهنگ پاسخگوی آن نبود، گسترش می یابد و به گفتمان 
غالب جامعه تبدیل می شود. اگر گفتمان روابط پیش از ازدواج، به گفتمان رایج در جامعه 
تبدیل شــود روزی از همین گفتمان برای نفی خود ازدواج هم استفاده خواهد شد. کما 
اینکه همین طور هم شــده اســت؛ امروزه جوانان در غرب، کمتر و دیرتر ازدواج می کنند 
و به سمت گونه  های متعدد و جدید روابط جنسی سوق پیدا کرده اند. )باومان1، 2003( 

در این شــرایط، باید با تأکید بر حل موانع رسیدن به ازدواج که برای فرد خواستنی 
و برای جامعه پذیرفتنی اســت؛ فرهنگ را غنا بخشــید. بهتر آن اســت که راه حل  های 
مناسبی برای کنترل و کاهش فاصله میان بلوغ و ازدواج ارائه داد )آزادارمکی، 1390( تا 
فرهنگ بتواند راه  های دســتیابی به اهداف خود را میسر سازد و از نیاز هر روزه به تجدد 

و سنت زدایی کاسته  شود.

محدودیت ها و پیشنهادهای پژوهشی
در تعمیم نتایج به دســت آمده از این پژوهش باید مســائلی مورد توجه قرار گیرند. ابتدا 

1. Bauman
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اینکه این مطالعه یک مطالعه مقطعی و با روش همبســتگی اســت که نتیجه گیری علّی 
را تا حدی محدود می کند. روش نمونه گیری این پژوهش روش دردسترس و گلوله برفی 
بــود و این احتمال وجود دارد که تمام جمعیت  های جامعه مورد نظر به طور کامل مورد 
مطالعه قرار نگرفته باشند. محدودیت دیگری که در بررسی نتایج این مطالعه وجود داشت 
حجم محدود گروه نمونه در زیرگروه ها بود. که این کاســتی مانع بررســی اثر تعاملی دو 
متغیِر ســطوح ارتباط و رضایت خانواده شد. در این مطالعه تنها سطوح رابطه و توافق یا 
عدم توافق والدین از دیدگاه فرزندان مورد بررســی قرار گرفت. متغیر های دیگری چون 
ســاختار خانواده، ارزش  های قومی و مذهبی افــراد، میزان پایبندی مذهبی، میزان نفوذ 
خانواده بر فرزند، گروه  های دوســتی فرد و... که براساس یافته  های پژوهش  های پیشین 
در مسئله روابط پیش از ازدواج مؤثر تلقی شده اند، مورد توجه قرار نگرفته است. در عین 
حال، رضایت و موافقت والدین صرفاً از طریق ســؤال از فرزندان بررســی شده است که 
ممکن اســت با نظر واقعی والدین متفاوت باشد، ضمن آنکه اطالعات حاصل از سؤال در 
این خصوص بســیار مختصر )بله/ خیر( و فاقد هرگونه توضیح یا جزئیات بیشتر است. بر 
این اساس پیشنهاد می شود مطالعات بعدی به بررسی تأثیر متغیر های مؤثر در گروه  های 

نمونه  بزرگ تر بپردازند.
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