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 چکیده 
. این با همسرگزینی سنتی و غیر سنتی بودزنان  با رضایت زناشویی در ف پژوهش حاضر بررسی رابطه سازگاریهد

سال از زندگی  10تا  1 بینکه است  یشامل زنان متأهل حاضر جامعه آماری پژوهش. همبستگی بود پژوهش از نوع

نمونه آماری این پژوهش با  .هستند 1396در سال  ساکن مناطق شمالی شهر تهرانو ها گذشته مشترک آن

نفر  106شامل )بانوی متأهل  200تعداد  مجموع درری تصادفی در دسترس انتخاب شد. گیاستفاده از روش نمونه

ها، فرهنگسراها، مدارس و مراکز ها، پارکنفر با همسرگزینی غیر سنتی( در دانشگاه 94با همسرگزینی سنتی و 

برای  کامل کردند. های پژوهش راهای دولتی و خصوصی پرسشنامهآموزشی، مراکز ورزشی، مراکز تفریحی، سازمان

 -سازگاری زناشویی الکپرسشنامه  ( و1993) انریچ سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه رضایت زناشویی

ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده وتحلیل دادهبرای تجزیه شد.استفاده ( 1959) واالس

ویی در هر دو گروه ازدواج سنتی و غیر سنتی رابطه مثبت و ی با رضایت زناشنتایج نشان داد که بین سازگارشد. 

-می بر سطح رضایت زناشویی افزوده سازگاری توان نتیجه گرفت که با افزایشمیبنابراین ؛ داری وجود داردمعنی

 شود.

 ، رضایت زناشویی، همسرگزینی سنتی، همسرگزینی غیر سنتیسازگاری واژگان کلیدی:
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  مقدمه

وری های متعددی است.  کـه دارای کـنش باشدمی ترگستردهاجتماعی  هایسازمان واحد اجتماعی و هـسته مرکـزی تریندیرینهه خانواد

شناختی است که مایه آرامش روانسالمت  خانواده، برقراری روابط عاطفی بین زن و مرد و گـسترش یكی از کـنش وری هـای مهـم

مند و نظامی از باورهای روابط زناشویی سالم و ماندگار، حاکی از نظامی جهت(. Rabino-Massa et al, 2005شود )ها میهردوی آن

زوجین به یكدیگر و نگرش مثبت به  یمندرضایت زناشویی، میزان عالقه (.Kang & Jaswal, 2009است ) شدهگذاشتهبه اشتراک 

رابطه جنسی،  اوقات فراغت، یهاتیحل تعارض، مدیریت مالی، فعال متأهل بودن است که به عواملی ازجمله مسائل شخصیتی، ارتباط،

 توانیرضایت زناشویی را م(. 1393)پورمیدانی، نوری و شفتی،  مذهبی وابسته است یریگو جهت یطلبمساوات یهافرزند پروری، نقش

، دانست. رندیگیازدواجشان را در نظر م احساس عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن و شوهر زمانی که تمام جوانب

و در واقع نگرش  شودیرضایت زناشویی از انطباق بین وضعیتی که مورد انتظار است و وضعیت موجود فرد در روابط زناشویی حاصل م

ی یک ارزیابی رضایت زناشوی(. Winch, 2000) مختلف روابط زناشویی خود دارند یهامثبت و لذت بخشی است که زن و شوهر از جنبه

ممكن است در  زناشویی یا عاشقانه است. در حقیقت رضایت، متغیری نگرشی است که ذهنی و کلی از وضعیت کنونی رابطه

(. 1396)جهانیان و سپهری شاملو،  میزان شادی زوجین از رابطه زناشویی است ی ازبازتاب و یک زن و شوهر به یک اندازه نباشد

و  معین) عهده دارد، سازگاری زن و شوهر با یكدیگر است و یگانگی زن و شوهر نقشی بیشتر برآنچه در خانواده  رونیازا

در یک (. Manyam & Junior, 2014) حال تغییر است سازگاری در زندگی زناشویی یک فرآیند مستمر و در(. 1390، همكاران

 استحالت لذت بردن از رابطه زناشویی  اق و در عینتوانایی سازگاری دوطرفه و توانایی انطب، جامع سازگاری زناشویی فیتعر

اما این ؛ رندیگیمی ناراضی ظاهراً مشكل را نادیده هازوج (.Askari et al, 2012) شودیکه منجر به کیفیت باالی رابطه زناشویی م

تا بعدها در یک مشاجره بزرگ  ندکنیمحفظ  مهرشدهرا همچون سندی الک و  هاآن، در عوض برندینم، مشكالت خود را از یاد هازوج

به وجود  تنهانه هازوجی دارای کارکرد خوب، هاخانوادهاین در حالی است که در  (.1382آن را به جریان بیندازند )ساپینگتون،  مجدداً

  (.2000)گریف،  شوندیمتعارض زناشویی اذعان دارند بلكه این تعارض و مشكالت به شیوه موثّری حل 

. شودیماز شرایط پیشامدرن و حتی پسامدرن یافت  درجات مختلفی هاآنکه در  کنندیمگوناگونی زندگی  یهاگروهمروز ایران ا جامعهدر 

 یهاخانوادهدر  .شكل خانواده و همسرگزینی متناسب با موقعیت گروه و شكل خانواده متفاوت است مختلـف اجتمـاعی، یهاگروهدر این 

اجتماعی کـه  یهاگروه. بنابراین، در دادندیمفامیل ترتیب ی ترهابزرگازدواج بین دختر و پسر را معموالً پیشامدرن،  جامعه هگسترد

 ترهابزرگتصمیم  ، هنوز هم انتخاب زن برای پسر یا انتخاب شوهر بـرای دختـر بـااندکردهحفظ  نخوردهدست طوربهاوضاع مدرن را حتـی 

 اندکردهکه سعی  ییهاخانوادهمتوسط جدید یا  طبقه یهاخانوادهدر  .ردیگیمختر و پسر صورت و در صورت لزوم، با تأیید ضمنی د

 سلطه، ذکرشدهمالحظات  بـا توجـه بـه هاخانوادهاین طبقه را اتخاذ کنند، وضع همسرگزینی متفاوت است. در این  الگوهـای رفتـاری

دختر یا پسر ممكن است پیش از گرفتن تأیید  هاخانوادهبنابراین در این  .اسـت ترعیوساختیار او  رهیداجامعه و خانواده بر فرد، کمتر و 

دختر یا پسر  عهدبه نهایی  را فراهم کننـد؛ ولـی در هـر حالـت، انتخـاب هاآنرا پیدا کنند یا والدین مقدمات آشنایی  خانواده، همـدیگر

 (.1391، و اقیما سیار) است
و هنجارهای حاکم بر نهاد خانواده نیز تغییر کرده  هاارزش ات و پیشرفت جوامـع و صنعتی شدن شهرها، بسیاری ازامروزه با توجه به تغییر

است  ییهاازدواجمدرن، ی هاازدواجاست.  افتهیرییتغاز نوع سنّتی به مدرن  هاازدواجاست.  هاازدواجشكل و نوع  است؛ از جمله این تغییرات

و علت  گذرانندیمپیش از ازدواج مدتی را به دوستی و مصاحبت با یكدیگر  دارنـد و یریگمیتصماصـلی را در  که در آن دختر و پسر نقش

 اختیار افراد در انتخاب طهیحسنّتی ی هاازدواجاسـت. ولـی در  جادشدهیااست که در دوران دوستی  یاعالقهاغلب عشق و  هاآنازدواج 

از طرفی دیگر، پیدایش  .ردیگیمپیش از ازدواج صورت  عالقهطبیعی و نه عشق و  نیاز اساس برهمسر محدود است و تـشكیل زنـدگی 

بر کیفیت روابط زناشویی مانند سازگاری و رضایت زناشویی تأثیر  خطرات و امتیازاتی در پی دارد که طبیعتاً های جدید همسرگزینیروش

سنتی و غیر سنتی. در نوع سنتی در انتخاب اولیه، بین دختر و پسر هیچ نوع خواهد گذاشت. در کل دو نوع سبک همسرگزینی وجود دارد. 

ها وجود نداشته است و آشنایی از طریق خواستگاری رسمی قبل از ازدواج عشقی بین آن جهیدرنتنداشته است و  رابطه یا دوستی وجود
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های های مختلف مثل محل تحصیل، محل کار، محیطكانصورت گرفته است. در نوع غیر سنتی قبل از خواستگاری زوجین با یكدیگر در م

با توجه به  اند.اند و بعد تصمیم به ازدواج گرفتهعمومی و حتی فضای مجازی آشنا شده و باهم رابطه داشته و یا با یكدیگر دوست بوده

هایی شد، نشان داده شد که ازدواجو پایداری ازدواج انجام  تیفیباک( که بر روی سبک همسرگزینی 1388پژوهش مظاهری و همكاران )

تر هستند که هم رضایت جوانان و هم رضایت خانواده را به همراه داشته باشد و انواع دیگر همسرگزینی مانند اینترنتی و دوستی در موفق

ه پرداختن به این موضوع شود. لذا برای حفظ بقای خانوادابتدا بسیار خوب و شیرین است اما بعد از چند سال با شكست و طالق مواجه می

های مدرن در فرآیند آشنایی زوجین و تغییرات ساختاری به وجود آمده در جامعه ما در موضوع همسرگزینی و روش مهم است. بسیار

های انتخاب همسر سنتی موجود بوده و همچنین خأل خصوص ایجاد قدرت بیشتر انتخاب برای زنان در مقایسه با آنچه در سبکبه

در این زمینه موجب شده تا محقق رابطه سازگاری و رضایت زناشویی در زنان با همسرگزینی سنتی و غیر سنتی را بررسی نماید  پژوهشی

کدام  جهیدرنتهمسرگزینی بر سازگاری و رضایت زناشویی در زنان تأثیرگذار است؟ و  تا به این سؤال پاسخ دهد که تا چه میزان سبک

 فتن کیفیت رابطه زناشویی خواهد شد؟سبک همسرگزینی باعث باال ر

 

 روش تحقیق 
سال از زندگی  10تا  1 بینکه بود  یشامل زنان متأهلحاضر  جامعه آماری پژوهشاست.  همبستگیاز نوع  توصیفی روش پژوهش حاضر

گیری تفاده از روش نمونهنمونه آماری این پژوهش با اس .باشندیم 1396در سال  ساکن مناطق شمالی شهر تهرانو ها گذشته مشترک آن

درصد و بیشترین واریانس  95تصادفی در دسترس انتخاب شدند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول اصلی تعیین نمونه با سطح اطمینان 

 استفاده شد:  07/0و درجه دقت  شدهبینیپیش

 

بانوی متأهل  200تعداد  مجموع درمه توزیع گردید و پرسشنا 220ها، تعداد احتمال کاهش نمونه و اختالل در پرسشنامهبا توجه به 

ها، فرهنگسراها، مدارس و مراکز آموزشی، ها، پارکنفر با همسرگزینی غیر سنتی( در دانشگاه 94نفر با همسرگزینی سنتی و  106شامل )

 های پژوهش را کامل کردند.های دولتی و خصوصی پرسشنامهمراکز ورزشی، مراکز تفریحی، سازمان

 

 ابزارهای پژوهش

متعددی برای سنجش رضایت زناشویی  یهاپژوهش یک ابزار معتبر در عنوانبهاز این پرسشنامه پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ:  -

مقیاس به  که از این پرسشنامه برای بررسی رضایت زناشویی استفاده نموده اند، معتقدند این( 1997) است. اولسون و اولسون شدهاستفاده

 دیآیماین خصوص به تغییراتی که در خانواده به وجود  و همچنین در شودیممربوط  دهدیمحیات آدمی رخ  دورهتغییراتی که در طول 

 32/0های رضایت زندگی از مقیاس و با 60/0تا  41/0های رضایت خانوادگی از حساس است. ضریب همبستگی پرسشنامه انریچ با مقیاس

کنند و این های راضی و ناراضی را متمایز مینامه انریچ، زوجشهای پرسمقیاس ه خردهماست که نشانه روایی سازه آن است. ه 41/0تا 

 ضریب آلفای کرونباخ( 1396) آزادیانو فتحی در پژوهش (. 22: 1387)ثنایی،  این پرسشنامه روایی مالک خوبی دارد دهد کهنشان می

 آمد.به دست  91/0این پرسشنامه 

شده است.  ( تهیه1959) Locke & Wallaceاین پرسشنامه توسط  :(LWMAT)واالس  –پرسشنامه سازگاری زناشویی الک  -

همسران را در  تیموفقمیزان  سؤال 15استوار است. این آزمون با  آزمون سازگاری زناشویی بر پایه ادراک بین فردی از روابط زناشویی

از  ترنییپاو باالتر نشانه سازگاری زناشویی و نمره  100. در این آزمون نمره سنجدیمزناشویی  زگاریدخیل در سا یهاتیفعالخصوص 

است.  شدهشناخته معتبر سازگاری زناشویی یریگاندازهابزار  عنوانبهتنیدگی در روابط زناشویی است. آزمون سازگاری  دهندهنشان 100

سازگاری  آزمون(. 1384، ، مظاهری و حیدریزاده مؤمندست آمد ) به r=90کردن برابر با  مهیدونپایایی این آزمون با استفاده از روش 
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 -الک بینی زناشوییبا آزمون پیش های سازگار و ناسازگار از روایی باالیی برخوردار است. نمرات این آزمونواالس برای زوج -زناشویی الک

بینی سازگاری آینده باالی آن است. آزمون مذکور مقیاسی برای پیش زمانهمه روایی دهندواالس همبستگی باالیی دارد. این نتیجه نشان

 (.1387است )ثنایی، 

 

 هاداده لیوتحلهیتجز

 بیها با استفاده از آزمون ضرداده لیوتحلهیاستفاده شد. تجز 22نسخه  SPSS یآمار لیافزار تحلاطالعات از نرم لیوتحلهیتجز یبرا

 .انجام شد ونیرگرس لیتحل و رسونیپ یهمبستگ

 

  یافته ها

 ( ارائه شده است:1متغیرهای مورد مطالعه در جدول شماره ) های توصیفی مربوط بهآماره

 
 ی توصیفی متغیرهای پژوهشهاشاخص: 1جدول 

 استاندارد انحراف میانگین تعداد گروه 

 21.70991 165.7358 106 همسرگزینی سنتی رضایت زناشویی

 23.43051 164.9787 94 یسنت یرغ همسرگزینی

 32.11445 95.5000 106 همسرگزینی سنتی سازگاری زناشویی

 36.75073 90.0851 94 یسنت یرغهمسرگزینی 

 
 شده است. برای بررسی رابطه بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده

 
 و رضایت زناشویی سازگاری: ماتریس همبستگی بین 2جدول 

نوع 

 سرگزینیهم

موضوعات  

 شخصیتی

ارتباط 

 زناشویی

حل 

 تعارض

مدیریت 

 مالی

های یتفعال

اوقات 

 فراغت

روابط 

 جنسی

ازدواج 

و 

 فرزندان

اقوام و 

 دوستان

رضایت  مذهب

 زناشویی

 **0.789 **0.481 0.074 0.131 **0.328 **0.418 **0.687 **0.678 **0.773 **0.767 سازگاری سنتی

600.7 سازگاری غیر سنتی ** 0.764** 0.704** 0.587** 0.433** 0.278** 0.054 0.115 0.512** 0.772** 

 

دهد. نتایج همسرگزینی سنتی و غیر سنتی نشان میدر سبک را  آن یهامؤلفه( رابطه سازگاری با رضایت زناشویی و 2جدول شماره )

جنسی دارد. همچنین  مؤلفه روابطزناشویی و کمترین رابطه را با  طمؤلفه ارتبابا  معنادار رانشان داد سازگاری بیشترین رابطه مستقیم و 

 ی ازدواج و فرزندان، اقوام و دوستان رابطه معناداری ندارد.هامؤلفهسازگاری با 

ی توسط متغیر سازگاری با استفاده از آزمون رگرسیون موردبررسی قرار سنت یرغبینی رضایت زناشویی در سبک همسرگزینی سنتی و یشپ

 رفت. گ

 

 : خالصه مدل رگرسیون3جدول 

 خطای معیار برآورد یافتهیلتعدضریب تعیین  مجذور ضریب همبستگی ضریب همبستگی 

 0.789a 0.623 0.620 13.39078 همسرگزینی سنتی

 0.772a 0.596 0.591 14.97637 یسنت یرغهمسرگزینی 
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 یسنتهمسرگزینی بینی رضایت زناشویی در گروه یشپزگاری و سادهد میزان همبستگی متغیر یم( نشان 3نتایج جدول شماره )

.7890R=  7720.غیر سنتی همسرگزینی و بیشتر از گروهR= 2=6230. یسنتهمسرگزینی . همچنین ضریب تعیین حاصل در ستا R 

AD =6200. یسنتهمسرگزینی یافته در گروه یلتعداست. ضریب تعیین  R 2=5960. یسنت یرغهمسرگزینی و در 
2 R  و در گروه

 AD=5910. یسنت یرغهمسرگزینی 
2 Rی سنت ریغ ینیهمسرگزدرصد و در  62است یعنی در همسرگزینی سنتی حدود  شدهگزارش

 درصد از واریانس متغیر رضایت زناشویی از طریق متغیر سازگاری تبیین شده است. 60حدود 

 

 : تحلیل واریانس رگرسیون4جدول 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات ه آزادیدرج مجموع مجذورات مدل مدل 

همسرگزینی 

 سنتی

 0.000b 171.990 30840.047 1 30840.047 رگرسیون 1

   179.313 104 18648.557 باقیمانده

    105 49488.604 کل

 یرغهمسرگزینی 

 یسنت

 0.000b 135.632 30421.120 1 30421.120 رگرسیون 1

   224.292 92 20634.838 باقیمانده

    93 51055.957 کل

 

و  171.990بـا   برابـر  بیـ ترت بـه  یسـنت  یـر غی نیو همسـرگز همسـرگزینی سـنتی   در دو گـروه   Fدهد مقدار یم( نشان 4جدول شماره )

 دهد.یمرگرسیون بوده و رابطه خطی بین متغیرها را نشان  دار شده است که حاکی از معنادار بودنیمعن 135.632

 

 ی رضایت زناشویینیبشیپصه جدول ضرای  رگرسیون برای خال: 5جدول 

سطح  T ضرایب استاندارد یراستانداردغضرایب  مدل مدل گروه

 Beta انحراف استاندارد B معناداری

همسرگزینی 

 سنتی

 0.000 28.007  4.098 114.772 ثابت 1

 0.000 13.114 0.789 0.041 0.534 سازگاری

 همسرگزینی

 یسنت یرغ

 0.000 29.367  4.108 120.645 ثابت 1

 0.000 11.646 0.772 0.042 0.492 سازگاری

 

و ضایت زناشویی ی کننده مثبت و معنادار رنیبشیپ( =0.789β)سازگاری ، همسرگزینی سنتیدر گروه دهد ( نشان می5جدول شماره )

یعنی با افزایش یک واحد ؛ بودندضایت زناشویی مثبت و معنادار ری کننده نیبشیپ (=0.772β)سازگاری ، یسنت یرغهمسرگزینی در گروه 

انحراف استاندارد رضایت زناشویی در همسرگزینی سنتی هستیم و با افزایش یک واحد  0.789افزایش  شاهد انحراف استاندارد سازگاری،

 یابد.یماستاندارد افزایش  فانحرا 0.772 اندازهبه، یسنت یرغانحراف استاندارد میزان رضایت زناشویی همسرگزینی 

 

  گیریبحث و نتیجه
رابطه وجود دارد. یافته این پژوهش  زنان با همسرگزینی سنتی و غیر سنتی بین سازگاری و رضایت زناشویی درنتایج پژوهش نشان داد که 

رگزینی غیر سنتی هم مانند زنان با توان گفت که در زنان با همس( همسو است. در تبیین این یافته می1394ربیعی ) با یافته پژوهش

توان گفت که هر همسرگزینی سنتی سازگاری، بیشترین ارتباط را با ارتباط زناشویی و کمترین را با روابط جنسی دارد که در توجیه می

هند کرد و این مؤلفه به و طبعاً ارتباط زناشویی بهتری را تجربه خوا باالتر چه مهارت سازگاری در زوجین بیشتر باشد توانایی حل مسئله

 همچنین سازگاری به شود.روابط جنسی ارتباطی ندارد زیرا ارتباط جنسی مهارتی اکتسابی است که از طریق آموزش در افراد ایجاد می

ولیت پذیری و ارتقای حس مسئکند مانند حل تعارض، مدیریت مالی که با نقشهای رضایت زناشویی کمک میبهبود و ارتقای دیگر مؤلفه

 .افتیدستتوان به رضایت زناشویی باالتری ها میدر زوج
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سه شهر تهران بودند  این پژوهش فقط روی زنان متأهلی که ساکن مناطق یک، دو و ازجمله: هستهایی این مطالعه دارای محدودیت

ی که حداقل ده سال از متأهلود تعداد زنان در این پژوهش با کمبانجام گرفت لذا برای تعمیم نتایج به جوامع دیگر باید احتیاط نمود و 

شود در مورد متغیرهای پژوهشگران آتی توصیه می زندگی مشترکشان گذشته باشد در مناطق یک، دو و سه شهر تهران وجود داشت. به

 .انجام گیرد های دیگرها و گروهدیگری مانند عملكرد خانواده و صمیمیت زناشویی پژوهش انجام دهند و این مطالعه در جامعه

 
  منابع

(، 39)10، انواده پژوهـی فصـلنامه خـ  . رابطه سبک زندگی با رضایت زناشـویی (. 1393پور میدانی، سمیه؛ نوری، ابوالقاسم و شفتی، عباس )

344-331. 

، (3) 5 ،ن پرستاریروا. گری هوش هیجانیتأثیر ذهن آگاهی بر رضایت زناشویی: با میانجی (.1396) زهره. ،شاملوسپهری و مجید ،جهانیان

6-1 . 

نامه کارشناسی ارشد، پایان ارتباط سازگاری و تصویر بدن با رضایت زناشویی بین کارمندان دانشگاه کاشان. (.1394ربیعی فرادننیه، الهام. )

 دانشگاه کاشان.

 وان.تهران: انتشارات ر حسین شاهی برواتی. درضایحمترجمه  بهداشت روانی.(. 1382ساپینگتون، اندرو )

، بخشیفصلنامه علوم پیراپزشكی و توان. مقایسه کارکرد خانواده در مردان متأهل معتاد و غیر معتاد(. 1392سیار، ثریا و اقلیما، مصطفی )

2(2 ،)41-35. 

 زنان، یناسشفصلنامه جامعهزناشویی.  با سازگاری یشناختسخت رویی روان(. رابطه 1390اضیه )و مسموعی، رروین غیاثی، پ دن؛معین، ال

2(4 ،)189-163. 

غیرمنطقی و الگوهای دلبستگی با سازگاری  تفكراترابطه بین (. بررسی 1384)و حیدری، محمود  یمظاهری، محمدعل ؛مؤمن زاده، فریده

 .370-387(، 4)1، خانواده پژوهشی لهمج. زناشویی
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