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هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر میزان رضایت از انواع ازدواج بر تداوم و کیفیت زندگی  هدف:

پژوهش حاضر از نوع کاربردی است  روش پژوهش:. زناشویی در میان زنان متأهل شهر تهران بود

که با ابزار پرسشنامه و به روش پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان متأهل شهر 

عنوان نفر به 380بود که از طریق فرمول کوکران  1399در سال  10، 8، 6، 0، 1تهران در مناطق 

ام بی ها با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی زناشویی گراهجمعیت نمونه محاسبه گردید. داده

رضایت زناشویی انریچ اولسون  ( و پرسشنامه0222( برادبوری، فینچام و بیچ )RDASاسپنیر )

ها در دو بخش انجام شد، در بخش اول و طراحی وتحلیل دادهتجزیه آمده است.دست( به1998)

  SPSS-22افزار آزمون رگرسیون با نرمها از در بخش دوم و آزمون فرضیه PLSافزار مدل از نرم

 نتایج نشان داد انواع ازدواج باکیفیت زندگی و تداوم آن رابطه دارند ها:یافته. انجام گرفت.

(P≤0/05)؛ ( اما در نوع ازدواج تحمیلی این رابطه معکوس استP>0/05). در  گیری:نتیجه

توان نتیجه گرفت که ازدواج به چه شکلی صورت پذیرد بر سرنوشت ازدواج یک زوج اثرگذار می

هایی که مرور از ازدواجنماید تا بهسازی در اینجا بسیار ضروری جلوه میبنابراین فرهنگ؛ واهد بودخ

گیرد جلوگیری شود و همچنین هنجارها و صورت تحمیلی و در سنین خیلی پایین انجام میبه
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 مقدمه

افتد و بته سالی اتفاق مىشود که در بزرگعنوان یک رویداد بهنجار در زندگى شخصى تعریف مىازدواج به

استتحکام  .(0219جتوزف، معنى زندگى مشترك دو نفر با خصوصیات و نیازهتا  متفتاوت استت )وارا  و 

  زناشویى پایتدار و بنیتادین بستتدى دارد، یعنتى هرگونته تزلتزل و سستتى در خانواده به ازدواج و رابطه

کند، بنا و دوام خانواده را نیز در معرض ها را مختل میکه آرامش روانى زوج، افزون بر آن1رضایت زناشویى

برا  تأمین ستالمت ختانواده و رضتایت از زنتدگى  درواقع (.0216 و پوپل، یتر تس،یدهد )بخطر قرار می

صتورت روزافتزون،   انتخاب همسر امر  بسیار مهم استت و پترداختن بته ایتن موضتوع بهزناشویى، نحوه

(. بستیار  از مشتکالت 1398استالم زاده، حستینی نیتک و باشتد )ی اهمیت این مطلت  متىدهندهنشان

توان گفت صترف کتردن وقتت و انترر  در ایتن مرحلته ارد که مىخانوادگى ریشه در نوع انتخاب همسر د

بخش باشد. درواقع موفنیت در انتخاب همسر اولتین ها  برا  دستیابى به زندگى سالم و فرحتواند قدممى

دهتد شدت تحت تأثیر قرار مى  زندگى خانوادگى است که موفنیت در مراحل بعد  را بهمرحله در چرخه

 (.0228هاریس، )نیتزل و
سطوح تعامالت قبل از ازدواج قویاً رضایت زناشویى و تداوم و کیفیت زندگی زناشویی را بعد از ازدواج تحت 

هایى که دارا  الدوها  تعاملى مناس  قبل از ازدواج نیستند، بعد از ازدواج رضتایت دهد. زوجتأثیر قرار می

اکتورها  انتخاب همسر است را تا حد زیاد  در ها فکنند. بسیار  از پژوهشزناشویى کمتر  را تجربه می

هتا  گونتاگونى زنتدگى (. در جامعه امروز ایتران گتروه0212 دانند )فیلیپس،ایجاد این ناپایدار  مؤثر می

شتود. در ایتن ها درجات مختلفتى از شترایپ پیشتامدرن و حتتى پستامدرن یافتت متىکنند که در آنمی

ده و همسرگزینى متناس  با موقعیت گروه اجتماعى و نوع ختانواده ها  مختلف اجتماعى، شکل خانواگروه

هتا  بسیار  از مسائل و مشکالتى که برا  زوج(. 1396 ،یاله سعادتمند، بساك نژاد و امان)متفاوت است 

ها در ایران است که بخشى از آن سنتى و بخشى متدرن استت. آید ناشى از دوگاندى ازدواججوان پیش می

کنند ولى تنوع ها  غیر سنتی هستند. زیرا خود همسرشان را انتخاب مىانان متناضى ازدواجبسیار  از جو

ها  ظاهر  و تکیه کتردن بته برختى معیارهتا  کمتى فرهندى، ضعف شناخت از یکدیدر و صرفاً شناخت

 (.0216، عسدریپذیر باشند )ها  غیر سنتی در جامعه ما آسی باعث شده است که ازدواج

هتا استت. شتود وجتود تفتاهم بتین زوجترین عواملى که منجر به رشد و ثبات نظام خانواده میمیکى از مه

رضایت زناشویى یکى از ارکان اصلى در نظام خانواده و زناشویى است و بخش مهمى از زندگى فرد را تحت 

هتایش توستپ دهد. رضایتمند  زناشویى، میزان احساس خشنود  زوج از برآورده شدن نیازتأثیر قرار مى

ها  اخیر مفهوم رضایت زناشتویى (. در سال0219برون و مکنونل،  ندتون،یشود )ورزهمسر و  تعریف مى

در مطالعه ازدواج و روابپ خانوادگى جایداه خاصى یافته است. رضایت زناشتویى در دوام یتک ازدواج تتأثیر 

کننتد و بتا یکتدیدر را بررسى متى ا  است که اشخاص متأهل، تضادهاعمده دارد و آن معطوف به محدوده

در کشتور متا طتی دو دهته  شدهمطال  گفتهبا توجه به (. 0212 ،یلندرود یو علو ینیحس)آیند کنار می

های زناشویی با ناسازگاری در باشد و پیوندگذشته ساخت خانواده و رضایت زناشویی رو به سست شدن می

                                                           
1. Marital satisfaction 
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درگذشتته . ختود را نشتان داده استت ،انوادگی در کشتورصورت افزایش طالق و اختالفات خها بهبین زوج

صتول رو بودنتد و همتان شتیوه ستنتی کته بتا اهای معدودی از شتیوه همسترگزینی روبتهجوانان با گزینه

که آیتا مطتابق  سنجیدند تا ببینندها همدیدر را میشد و خانوادهخواستداری رسمی و خانوادگی شروع می

هتا پررنتگ بتود و از که حضور خانوادهها به دلیل اینند یا نه در این ازدواجاصول و هنجارهای یکدیدر هست

شکل دیدر از ازدواج به نتام ازدواج گرفت میزان طالق کم بود؛ اما امروزه جوانان با یکروی عنل صورت می

 .دگیر، شکل میها دختر و پسر دور از چشم خانواده باهم رابطه دارندمدرن که در این نوع ازدواج

هتای بنابراین با توجه به اهمیت و ننش رضایت و کیفیت از زندگی بین زوجین و با توجه به نتایج پتژوهش

مختلف در این زمینه لزوم توجه و بررسی این متغیر در جهت کتاهش تعارضتات و اختالفتات ختانوادگی و 

ای بته ختانوادها رهتای اجتمتاعی شتود؛ زیترا علتل آستی افزایش رضایت زناشویی و کیفیت احساس متی

هتای آن یتا یکتی از مؤلفته( )کیفیت زناشویی ٔ  پژوهش درزمینه هند.دگسیخته )ناسازگار( نسبت میازهم

شتده استت، امتا صورت منفرد و یا در ارتباط با ستایر متغیرهتا، انجامطالق، سازگاری، رضایت و ...، به رینظ

ژوهش باشد، در جامعه ما، مشاهده نشد و بنابراین، تاکنون پژوهشی که مستنیماً در ارتباط با موضوع این پ

های مشتابه و نیتز اهمیتت شده در این زمینه و ناهمدنی نتایج پژوهشهای انجامبا توجه به کمبود پژوهش

هتا و تداوم آن در جامعه ایرانی و وجود انواع ازدواج در سطح جامعه، هم برای زوج -کیفیت روابپ زناشویی

بینی کننده آن، ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر، نمایتان و متغیرهای پیش –ای اجتماع ها و هم برخانواده

خواهیم بدانیم نوع ازدواج )سنتی، عاشتنانه، عاقالنته، تحمیلتی( در پژوهش حاضر میبدین ترتی   شود.می

 چه تأثیری در کیفیت زندگی زناشویی و تداوم ازدواج در جامعه ایرانی دارد؟
 

 پژوهش روش
باشد. جامعه آماری شامل ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی و از نوع پیمایشی میوهش حاضر پژروش 

منطنه بر اساس سایت نفوس و  2باشد. حجم نمونه در این یم 10، 8، 6، 0، 1زنان متأهل شهر تهران مناطق 

نوان نمونه انتخاب و بررسی شدند. عنفر به 380نفر برآورد شد که بر اساس فرمول کوکران تعداد  262602مسکن 

 یهاواحد ایاز افراد  کیروش به هر  نیدر اصورت که گیری تصادفی ساده بود. بدینصورت نمونهگیری بهروش نمونه

در به شرکت  لیهای ورود عبارت بودند از: تمامالك .شودیجهت انتخاب شدن داده م یجامعه، شانس برابر و مساو

عدم  پژوهش، سکونت در مناطق موردنظر در ؛سیکلحداقل  التیداشتن سطح تحص ؛هانامهپژوهش و تکمیل پرسش

به  لیخروج عبارت از: عدم تما هایمالك .یو روان یجدا از هم؛ نداشتن مشکالت جسم یزندگ ایو  متارکه طالق،

موردنظر  یر مناطقسکونت در ساو  پزشکیروان دیابتال به اختالالت شد ،پرسشنامه لیتکم ای شرکت در پژوهش

 بود.پژوهش 

 ابزار پژوهش

( 0222) چیو بت ینچتامف ی،( برادبورRDAS) یراسپن یگراهام ب یي.زناشو يزندگ یفیتک . پرسشنامه1

لیکرتی است، نمره گزاری آن  .گویه است 10شده است و ساخته یستنسنکران، الرسن و کر ی،توسپ باسب

به ندرت یم، به ندرت اختالف داریم، دار اختالف معموالًیم، دار اختالف یشههمهای: و به ترتی  برای گزینه

ابتزار از  نیتا در نظر گرفته می شود. 1و  0، 3، 0، 2، 6یم توافق دائم داریم، معموالً توافق داریم، توافق دار
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و  دهتدیمتنشتان  را ییزناشتو تیتفیک نمره مجموع انسجام است که در ت،یتوافق، رضا سایسه خرده من

کرونبتا  در  یآلفتا یوهیپرسشتنامه بته شت ییایتبتاالتر استت. پا ییزناشتو تیفیدهنده کباال نشاننمرات 

 از  یتانستجام بته ترت ت،یتوافتق، رضتا سایتسه خرده من یبرا( 0222ی هولیست، کودی و میلر )مطالعه

 است. شده گزارش 92/2، 82/2، 29/2

خترده  11ستؤال و  02ناشویی انریچ شتامل نامه رضایت زپرسش . پرسشنامه رضایت زناشویي انریچ.2

آزمون شامل رضایت، مستائل شخصتیتی، ارتبتاط، حتل تعتارض،  ی اینها -. خرده منیاسباشدمیمنیاس 

اوقتات فراغتت، رابطته جنستی، فرزنتدان و فرزنتدپروری، ختانواده و دوستتان، ی هتاتی، فعالمدیریت مالی

نامه نیتز از طیتف پتنج باشد. در این پرسشمی یهبگیری مذزن و مرد و جهت های مربوط به برابریننش

نمتره دارنتد. ایتن  2تتا کتامالً متوافنم =  1ها از کامالً مخالفم = شده است و پاسخای لیکرت استفادهگزینه

 کننتد.ها ارزش عددی معکوس دریافتت می باشد که این گویهگویه معکوس می نامه دارای تعدادیپرسش
کوتتاه  و بترای فترم 93/2( همبستدی درونی آزمون را برای فرم بلنتد 1323انیان )در ایران اولین بار سلیم

های پرسشنامه ازنظتر استاتید و نیتز روایتی جهت بررسی روایی مؤلفه محاسبه و گزارش کرده است. 92/2

ه از ها و بتا استتفادها با توجه به استاندارد بتودن پرسشتنامهمحتوایی استفاده شد و برای بررسی پایایی آن

 82/2و بترای پرسشتنامه رضتایت زناشتویی  82/2آلفای کرانبا  برای پرسشنامه کیفیت زندگی زناشتویی 

 محاسبه شد.

در باشتد. متی (PLS1روش آماری مورداستفاده در این پژوهش مدل حداقل مربعتات جزئتی ) روش اجرا.

برازش در سته بختش متدل  های نیکوییاین پژوهش کفایت برازش الدوی پیشنهادی با استفاده از شاخص

 Smart افزارها با استفاده از نرمسپس تمامی تحلیل .گیری، مدل ساختاری و مدل کلی انجام گرفتاندازه

PLS پایتایی مرکتصاز پایایی شاخ گیریهای اندازهانجام شد. در مرحله بعد برای بررسی برازش مدل ،  ،

  معیتار ضتری ،tهای ساختاری معناداری سی برازش مدلروایی همدرا و روایی واگرا استفاده شد. برای برر

های متدل بینتی متدل گتزارش شتد. درواقتع شتاخصبرای بررسی قتدرت پیش Q2 و معیار (R2) تعیین

بینی سازه زیربنایی خود رادارند های پرسشنامه تا چه حد توانایی پیش دهند که گویهگیری نشان میاندازه

توانند متغیرهای وابستته تا چه حد می لدهند که متغیرهای مستنمیهای مدل ساختاری، نشان و شاخص

 شده است.استفاده SPPSS22افزار ها نیز از آزمون رگرسیون و نرمبرای آزمون فرضیه .بینی کنندرا پیش

 

 هایافته

 06 نیبت یدرصد گروه سن2/22سال با  02کمتر از  یازنظر گروه سنهای توصیفی پژوهش با توجه به یافته

 1/01ستال بتا  2تا  0مدت ازدواج  ازنظر؛ و بودند درصد 1/16سال با  02تا  36درصد،  9/33سال با  32تا 

و همچنتین  درصتد 2/12سال با  12 یدرصد و باال 2/19سال با  1 ریدرصد، ز 0/09سال با  9تا  6 ،درصد

 ریتدرصتد، ز 0/03بتا  پلمیتددرصد و بعتدازآن  3/21با  سانسیدیپلم و لمنطع فوقازنظر میزان تحصیالت 

 بودند.درصد  0/12لیسانس و باالتر با درصد و فوق 8/10 با پلمید

                                                           
1. Partial Least Squares 
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ها هستند بنتابراین مبتنی بر مدل ساختاری مبتنی برفرض نرمال بودن داده هایبه دلیل اینکه در پژوهش

ت ستاختاری معتادال یابیتنرمال بودن صورت گرفته است. در تحلیل عاملی تائیدی و متدل  نخست آزمون

 (.0212، )کالین ( نرمال باشندهاها )سازهها نیست بلکه باید عاملنیازی به نرمال بودن تمامی داده

 

 شاخص توصیفي متغیرهای پژوهش .1جدول 

 وضعیت اسمیرنف -کولموگروف انحراف استاندارد میانگین متغیر

 نرمال 301/2 28/8 86/60 کیفیت زندگي زناشویي

 نرمال 312/2 63/3 30/08 از ارتباط تیرضا

 نرمال 086/2 10/3 10/00 وضعیت اقتصادی

 نرمال 010/2 01/3 28/03 روابط جنسي

 نرمال 063/2 28/0 80/10 فرزندپروری

 نرمال 032/2 63/0 28/12 ی مذهبيریگجهت

 نرمال 122/2 28/0 00/16 ارتباط اجتماعي

 نرمال 162/2 66/0 29/16 ویژگي شخصیتي همسر

 نرمال 129/2 22/0 10/10 ات فراغتاوق

 نرمال 120/2 88/1 90/13 حل تعارض

 نرمال 108/2 20/0 82/10 نوع ازدواج

 

جدول فوق میاندین و انحراف استاندارد کیفیت زندگی زناشویی و خرده منیتاس هتای آن  بر اساس نتایج 

میرنوف در تمامی موارد منتدار اسآزمون کولموگروفهمراه با رضایت زناشویی گزارش شده است؛ همچنین 

لتذا از  استت.هتا نرمتال آمده استت؛ بنتابراین توزیتع دادهدستتبه (22/2تر از سطح خطا )بزرگ یمعنادار

 .شودیاستفاده م PLCمعادالت ساختاری 

 

 پژوهش یرهایهای روایي و پایایي متغمربوط به تحلیل جینتا. 2جدول 

 پایایي مرکب ی کرونباخآلفا Rho واریانس میانگین مؤلفه فرعي

 861/2 800/2 692/2 611/2 کیفیت زندگی

 200/2 620/2 629/2 238/2 رضایت از ارتباط

 220/2 688/2 261/2 209/2 وضعیت اقتصادی

 221/2 622/2 231/2 280/2 رابطه جنسی

 619/2 683/2 211/2 220/2 فرزندپروری

 200/2 220/2 629/2 600/2 ی مذهبیریگجهت

 829/2 820/2 802/2 628/2 اط اجتماعیارتب

 222/2 610/2 622/2 620/2 ویژگی شخصیتی همسر

 268/2 602/2 202/2 282/2 اوقات فراغت



 خانواده درمانی کاربردی |    شفاعت و همکاران     |    ... ییزناشو یزندگ تیفیاز انواع ازدواج بر تداوم و ک تیرضا زانیم ریتأث یبررس  |032

 

 202/2 202/2 620/2 231/2 حل تعارض

 802/2 669/2 601/2 202/2 نوع ازدواج

 

 نیاندیتو م 6/2تتر از بزرگ رهایجدول پایایی مرک  برای همه متغ یهادادهدر  ی نشان دادسازمدلنتایج 

اعتبتار همدرایتی بتاالیی را نشتان  ر،یمنتاد نیکه ا باشدیم 2/2تر از بزرگ رهایتمام متغ یبرانیز  انسیوار

 ییمتدل نهتا لیتدر تحل هیتگوتمامی پرسشنامه،  یهاهیگو تمامیدهند. با توجه به مناس  بودن اعتبار می

 .اندواردشده قیتحن

 

 های برازش برای متغیرهای مدل تحقیقص. مقادیر شاخ3جدول 

 

 .باشتدمتی( قتوی) 32/2 از بیشتتر Q2 شتاخص بترای آمدهدستتبه ، منادیر3با توجه به اطالعات جدول 

دهنده باشد که نشانمی 1/2نیز کمتر از  SRMRدر محدوده قوی قرار دارد و مندار  R2همچنین منادیر 

کیفیت مناس  مدل آزمون شده است. در ادامه تصویر مدل آزمون شده تحنیق بته همتراه ضتری  مستیر 

 ، مشخص گردیده است.0و  1آمده برای تمامی مسیرهای مدل در قال  شکل دستبه

 های پژوهشآزمون فرضیه

ستاختار  کیتبر اساس  قیتحن یهااز فرضیه کیدر هر  یرسموردبر یرهایرابطه متغدر پژوهش حاضر نیز 

 1کته در شتکل  ینتیتحن یدر متدل کلت .آزمتون شتده استت PLSی حداقل مربعات جزئ کیبا تکن علی

و متدل  (پنهتان یرهتایمشاهده بته متغقابل یرهایاز متغ کیرابطه هر )گیری است مدل اندازه شدهمیترس

  .شده است محاسبه (دریکدیپنهان با  یرهایروابپ متغ) ریمس

 

 2Q 2R SRMR متغیر

 220/2 283/2 210/2 کیفیت زندگي
 629/2 012/2 از ارتباط تیرضا 

 680/2 030/2 وضعیت اقتصادی

 608/2 032/2 روابط جنسي

 201/2 021/2 فرزندپروری

 210/2 202/2 ی مذهبيریگجهت

 612/2 201/2 ارتباط اجتماعي

 602/2 000/2 ي شخصیتي همسرویژگ

 611/2 200/2 اوقات فراغت

 201/2 260/2 حل تعارض

 662/2 212/2 نوع ازدواج
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 عاملي بارهای و مسیر ضریب حالت . مدل نهایي پژوهش در1شکل 

 

 
 (T. Valueمقادیر معناداری ) حالت در پژوهش نهایي . مدل2شکل 
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 يرانیو تداوم ازدواج در جامعه ا یيزناشو يزندگ تیفیک ،نوع ازدواج. متغیر 4جدول 

 نتیجه ضریب مسیر tآماره  متغیر

کیفیت زندگي " دواجنوع از

 "زناشویي

 شد دیتائ 88/2 91/02

 شد دیتائ 20/2 31/2 "تداوم ازدواج" نوع ازدواج

 

 ییزناشتو یزندگ تیفیک ،نوع ازدواجی رهایمتغبا توجه به آماره تی و ضری  مسیر، فرض وجود رابطه بین 

آمده ایتن رابطته مستتنیم دستد بهو با توجه به عالمت اعدا گرددیم دیتائ یرانیو تداوم ازدواج در جامعه ا

و ابعتاد آن  ر ایتن متدل نتوع ازدواجد. دبرای بررسی فرضیه تحنیق از آزمون رگرسیون استتفاده شت است.

 آن بر کیفیت و تداوم ازدواج بررسی شد. تأثیرعنوان متغیر مستنل در نظر گرفته شد و به

 

 دواجو تداوم از تیفینوع ازدواج بر ک. ضرایب رگرسیون 5جدول 
 .t Sig ضری  استاندارد ضرای  غیراستاندارد بعد

B Std. Error Beta 

 221/2 32/2  203/2 00/3 تداوم ازدواج( و کیفیت) مندار ثابت

 221/2 081/112 982/2 220/2 082/2 سنتی

 221/2 031/90 928/2 219/2 821/1 عاقالنه

 221/2 301/82 920/2 202/2 012/3 عاشنانه

 221/2 993/123 990/2 210/2 293/1 تحمیلی

 

نتوع ازدواج بتا تتداوم ازدواج و  ری، متغsigکه با توجه به مندار و عالمت مثبت  دهدمی شانن 2در  جدول 

توانتد در می یطورکلمعنتا کته نحتوه ازدواج بته نیدارد. بد میرابطه مثبت و مستن ییزناشو یزندگ تیفیک

 ار باشداثرگذ ییزناشو یزندگ ندهیاتفاقات آ

 

 گیریبحث و نتیجه

در  ییزناشتو یزنتدگ تیتفیاز انتواع ازدواج بتر تتداوم و ک تیرضا زانیتأثیر م یهدف پژوهش حاضر بررس

و تتداوم آن رابطته دارنتد امتا در نتوع  یانواع ازدواج باکیفیت زنتدگ ها نشان داد کهبود. یافته یرانیجامعه ا

 ینیحسپیشین  آمده از مطالعاتدستبه جهیهمسو با نت تهافی نیا رابطه معکوس است نیا یلیازدواج تحم

بترون و مکنونتل  ندتتون،یورز (،0219) وارا  و جتوزف ،(1392هنرپتروران ) ،(1398و استالم زاده ) کین

 وعشر ادهانوتتخاز  دتتبای حصالهرگونه اکه  نمود نییتب نیچن توانیم را آمدهدستبه افته. ی( است0219)

 ادهخانو تثبا. تتتسا زتاتپیش ادهخانو جامعه یپابرجا تمناسبانظام و به نبخشید ملتکادرروند  ایرز د،شو

 ءسو ق اعورا از  ننساا که ستا ینا ادهخانو حاکمیت لعماو ا سنت دکررکاو  تتتتسا یتتتطبیع صتتورتبه

 به هاسنتدر  تغییر هرگونه دهد ومی تنجا نهاسردخو هایگیریتصمیمو  ازحدبیش نفس به ءتکااز ا ناشی

 دبمان پابرجتتتا باید دنها ظتتتتحف ا بر سنتی هتتتایندرش متماو   زعمبتتتهو  شتتتودمی منجر تثبا کاهش
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 (.1399حیدریان و همکاران،)

اند و بر مبنای عشتق و عالقته ها نشان داده است که کسانی که ازدواج عاشنانه داشتهاز سوی دیدر پژوهش

کیفیت باال برخوردار بوده است. بدین معنا که افرادی که همسر شان تداوم داشته و از اند زندگیکردهازدواج

در ابتتدای زنتدگی آغتاز  باعالقتهی ختود را وزنتدگکننتد خودشان را بر مبنای معیارهای خود انتختاب می

باالیی برخوردار بوده است. البته همیشته متوارد ننت   نسبتاًها ادامه یافته و از کیفیت کنند زندگی آنمی

اما ازنظر پاسخدویان این تحنیق ازدواجی که با عشتق و محبتت بتین طترفین آغتاز گتردد، بتا وجود دارد 

ازآنجاکته  که گرفت نظردر (. همچنتین بایتد 1382، و نیمتروزی انیبود )آقا محمتدموفنیت همراه خواهد 

زن  نمیااج از ازدو ناشی( داشپا) رعتباا زتتنی رگزینیتهمسدر  ،تتسا درتمزن و  ا رتب رعتباا نوعیازدواج 

 ،خانه وت،ثردارا   که کنندازدواج   شوهر اتتتب که ستا رعتباا نناز ا بر. شتتودمی لهدمبا یکدیدر با دمرو 

 بخو در ماو  همسر ،یبازن ز دنبودارا  طریق ازتا  تتسا هتلدمباازدواج  دمر ا بر؛ و باشدو...  باال تحصیل

را  جتماعیا رعتباا نناز که ،حاضردر حتال  شتودیم همشاهد هتکهرچند  ،کند رعتباا کس  نشاندزفر ا بر

 بهازدواج را  ر،عتباا ینا کس ( و شغل یا تحصیل مانند) کننتتدمی کس ازدواج  غیرازبتته یدرهتتای داز راه

 (. 0218کوردك، )اندازد می تأخیر

ورت ی مختلفتی صتهتاعلتدر پژوهش حاضر ازدواج تحمیلتی بته  شدهحاصلی با توجه به نتیجه طورکلبه

محنق مسائل فرهندی حاکم بر جوامع هست که موجت  فشتار بتر  زعمبهها آن نیترمهمکه شاید  ردیگیم

. هنجارهای مربوط به سن دختران، حفظ آبرو، مشتکالت ختانوادگی و مستائل شودیمو زوجین  هاخانواده

زندان فشار وارد کنند و هتم که هم والدین به فر گرددیممربوط به والدین مانند فنر، اعتیاد و غیره موج  

موارد ازدواج درگذشتته  گونهنیاخود فرزندان به دلیل شرایپ نامساعد مجبور شوند که به ازدواج تن دهند. 

اما هنوز از بتین نرفتته استت و در متواردی نیتز شتاهد حتواد   داکردهیپبسیار زیاد بوده و امروزه کاهش 

 (.0211هورول،) خوردیمچشم به  هاازدواج گونهنیاناگواری از سرانجام 

 کیتنمونه پژوهش محدود بته جامعته و نمونته  کهنیا مواجه بود ازجمله ییهاتیپژوهش حاضر با محدود

 اطیاحت جوان  دیبا جینتا یریپذمیدر تعم نیمحدود اجرا شد، بنابرا یبود و در بازه زمان و چند منطنه شهر

چتون  یبتا مشتکالت ی پرسشتنامهآورجمتعبترای  روس،یو از کرونا آمدهشیپ پیشرا لیشود. به دل تیرعا

مشتابه پتژوهش حاضتر در  ییهتاپژوهش شتودیمت شتنهادیپ مواجه شتد یآورجمع زمانشدن  تریطوالن

 ی و تفکیک جنستیتیفرهند یهاتفاوت گرفتن با در نظر -مختلف یو در شهرها شتریبا حجم ب ییهانمونه

 نیچنتهم گتردد. سّریم جینتا میتعم نیو همچن یکل جهینت کیبه  یابیو دست سهیانجام شود؛ تا امکان منا

تتا بتا دادن  رندیامر کمک بد نیتوانند از مشاوران و روانشناسان متخصص امی نیزوجکه  شودیمپیشنهاد 

 .رسانند یاریها مشترك به آن یدر رابطه بازندگ حیصح نشیب
 

 سپاسگزاری 

و  تشتکر داشتتند همکتاری پتژوهش اجترای در بردبتاری و صبر اب که کنندگانشرکت تمامی از لهیوسنیبد

 .میینمایم قدردانی
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 منافع تعارض

 .ندارد منافع تعارض و مالی حامی مناله این نویسندگان، اظهار بر بنا
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يیوشانز يگدنز تیفیک همانشسرپ  
 دادن به رابطۀ خود افتاده اید و یا دربارۀ آن بحث کرده اید؟. چند وقت یک بار به فکر طالق ، جدایی ، ویا پایان 1

 . چند وقت یک بار شما وهمسرتان بعد از دعوا خانه را ترك کرده اید؟0

 . کالً ، چند وقت یک بار فکر کرده اید که همه چیز بین شما و همسرتان به خوبی می گذرد؟3

 ماد و اطمینان دارید؟. آیا به همسر خود اعت0

 . آیا اتفاق افتاده که از ازدواج خود متأسف باشید؟2

 . چند وقت یک بار شما وهمسرتان دعوا می کنید؟6

 . چند وقت یک بار شما و همسرتان اعصاب یکدیدر را خرد می کنید؟2

 . همسر خود را می بوسید؟8

 هرگز  ندرتاً   اهی اوقاتگ  تنریباً هر روز  هر روز

   0   3                  0   1  2 

 ج از خانه دارید؟ر. آیا شما وهمسرتان عالیق مشترك خا9

 درهیچ مورد درچند مورد دربعضی موارد  دراکثر موارد درتمام موارد

      0       3        0  1  2 

 دهد؟ موارد زیر هر چند وقت یکبار بین شما و همسرتان ر  می 12

 = هرگز 1

 بار درماه 1= کمتر از  0

 بار 0یا  1= ماهی  3

 بار 1= روزی  0

 بار 1= بیش از روزی  2

 یک تبادل نظر دلچس  و جذاب...  .11

 با هم خندیدن .1

 به آرامی در بارۀ چیزی گفتدو کردن .0

 در یک پروره یا برنامه همکاری کردن .3

http://www.heartnhome.com/
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برخی از مواردی که گاه باعث توافق یا اختالف زن و شوهرها می شود به قرار زیر است. آیا اینها در چند هفتۀ گذشته باعث  .10

 را دایره بکشید.« خیر»یا « بله»اختالف نظر یا مشکالتی برای شما بوده است؟ لطفاً دور پاسخ 

 . حال و حوصلۀ رابطۀ جنسی نداشتن09 خیر بله

 از عشق و محبت نکردن. ابر32 خیر بله

 

نشان دهندۀ میزان « شادکام». موارد زیر نشان دهندۀ میزان شادکامی در رابطۀ شما است . ننطۀ وسپ ، یعنی خشنود یا 13

شادکامی در اکثر روابپ زناشویی است. لطفاً با در نظر گرفتن تمام جوان  ، دور شمارۀ ای را دایره بکشید که بیش از همه نشان 

 طۀ شما و همسرتان است.دهندۀ راب

 خشنود یا شادکام نسبتاً ناخشنودکمی ناخشنود بسیار ناخشنود

     2                                 1                                      0                                 3                          

 خیلی شادکامفوق العاده شادکام عالی

        0   21 

. کدامیک از عبارات زیر بهترین توصیف احساس شما دربارۀ آینده رابطۀ شماست؟ لطفاً عبارات انتخابی خود را با کشیدن 10

 دایره دور شمارۀ آن مشخص کنید.

 م.مصرانه خواهان موفنیت رابطۀ خود هستم و برای این موفنیت از هر مندار تالش خسته و نا امید نمی شو.2

 دلم می خواهد رابطۀ ما موفق باشد و برای این موفنیت تمام تالش خود را می کنم.. خیلی 0

 . خیلی دلم می خواهد رابطۀ ما موفق باشد و برای این موفنیت به سهم خود تالش می کنم.3

 .  خوب است که رابطۀ ما موفق باشد اما نمی توانم برای تداوم آن بیش از این تالش کنم.0

 بطۀ ما موفق باشد اما حاضر نیستم برای تداوم آن بیش از این تالش کنم.. خوب است که را1

 . امکان موفنیت رابطۀ ما هرگز وجود ندارد و برای ادامۀ آن هیچ کار دیدری از من ساخته نیست.2

***  

يیوشانز تیاضر همانشسرپ  
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 1 0 3 0 2 درك می کنیم. کامالًهمسرم یک دیدر را  من و 1

 1 0 3 0 2 با آن سازگاری دارد. و کندمیخوی مرا درك  همسرم خلق و 0

 1 0 3 0 2 هرگز حتی برای یک لحظه از رابطه با همسرم تأسف نخورده ام. 3

 1 0 3 0 2 نیستم.از ویژگی های شخصیتی وعادات شخصی همسرم راضی  0

 1 0 3 0 2 از این که در زندگی مشترکمان مسؤلیت های خود را خوب ایفا می کنیم، خوشحالیم. 2

 1 0 3 0 2 .کندمیاحساس می کنم وی مرا درك ن روابطم با همسرم رضایت بخش نیست و 6

 1 0 3 0 2 فصل اختالفات بسیار خشنود هستم. از نحوه تصمیم گیری ها در مورد چدوندی حل و 2

 1 0 3 0 2 از وضعیت اقتصادی خانواده و نیز شیوه تصمیم گیری های مربوط به آن راضی نیستم. 8

 1 0 3 0 2 نحوه برنامه ریزی برای اوقات فراعت و نیز صرف اوقات فراغت در کنار همسرم بسیار خشنود هستم. از 9

 1 0 3 0 2 از نحوه ابراز عشق واحساسات ونیز رابطه جنسی با همسرم بسیار خشنود هستم. 12

 1 0 3 0 2 راضی نیستم.« والدین»از نحوه ایفای ننش و مسؤلیت خود و همسرم به عنوان  11

 1 0 3 0 2 .کندمیگاهی اوقات همسرم قابل اعتماد نیست و همیشه خپ مشی خود را دنبال  10
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 1 0 3 0 2 .شودمیهمسرم گاهی اوقات حرف هایی می زند که باعث تحنیر  13

 1 0 3 0 2 .کندمیبا همسرم معموال فکر می کنم که او مرا درك نهندام درمیان گذاشتن مشکالت  10

 1 0 3 0 2 در تصمیم گیری های مالی مشکل داریم. 12

 1 0 3 0 2 .شودمیم بدون اجازه همسرم پول خرج کنم باعث آزارم توانمیاز اینکه ن 16

 1 0 3 0 2 تا زمانی که همسرم در کنارم نباشد به من خوش نمی گذرد. 12

 1 0 3 0 2 نزدیکی را به صورت غیر منصفانه قبول یا رد کند ناراحت می شوم.از اینکه همسرم  18

 1 0 3 0 2 اختالف نظر راجع به اینکه تاچه اندازه باید به فرزندانمان برسیم برای ما به صورت مشکلی در آمده است. 19

 1 0 3 0 2 من احساس می کنم والدینمان مشکالتی را در زندگی زناشویی ما بوجود می آورند. 02

 1 0 3 0 2 من وهمسرم در اینکه پدونه به اعتنادات مذهبی مان عمل کنیم اختالف نظر داریم. 01

 1 0 3 0 2 گاهی اوقات همسرم خیلی کله شق است. 00

 1 0 3 0 2 گاهی اوقات می ترسم نیاز خود را از همسرم درخواست کنم. 03

 1 0 3 0 2 جزئی، جروبحث های جدی داریم. مسائلگاهی اوقات در باره ی  00

 1 0 3 0 2 نحوه تصمیم گیری راجع به میزان پس اندازمان بسیار راضی هستم.از  02

 1 0 3 0 2 اجتماعی یکسانی عالقمند هستیم. هایفعالیتبه نظر می رسد من و همسرم به مهمانی ها و  06

 1 0 3 0 2 از میزان ابراز عشق و محبت )پیش از نزدیکی( از سوی همسرم راضی هستم. 02

 1 0 3 0 2 کنترل رفتار فرزندانمان توافق داریم.من و همسرم در چدوندی  08

 1 0 3 0 2 ما به قدر کافی با اقوام و دوستانمان وقت صرف می کنیم. 09

 1 0 3 0 2 من معتندم که در زندگی زناشویی مان دچار اختالف عنیدتی هستیم. 32

 1 0 3 0 2 .دهدمیدیرآمدن همسرم به منزل مرا آزار  31

 1 0 3 0 2 شریک احساساتش کند. ای کاش همسرم بیش تر مایل بود مرا 30

 1 0 3 0 2 برای اجتناب از درگیری همسرم دست به هر کاری می زنم. 33

من و همسرم هر دو از بدی های اصلی اطالع داریم و در نتیجه آن ها برای ما مشکل جدی به شمار نمی  30

 آیند.

2 0 3 0 1 

من فرصت یا توان کافی داشته  تصور نمی کنم همسرم برای تفریح و گذراندن اوقات بیکاری اش همراه 32

 باشد.

2 0 3 0 1 

ما به دنبال یافتن راه هایی هستیم تا از طریق آن بتوانیم روابپ جنسی مان را جال  تر ولذت بخش تر  36

 سازیم.

2 0 3 0 1 

 1 0 3 0 2 به نظر می رسد که بچه ها علت اصلی ایجاد مشکالت در روابپ ما هستند. 32

 1 0 3 0 2 بستدان همسرم صرف کنم لذت نمی برم.از این که وقتم را با بعضی از  38

 1 0 3 0 2 من و همسرم در باره بعضی از آموخته های مذهبی مان توافق نداریم. 39

 1 0 3 0 2 گاهی اوقات همسرم خیلی مستبد است. 02

 1 0 3 0 2 گاهی اوقات باور کرده تمام حرف های همسرم برایم مشکل است. 01

 1 0 3 0 2 من و همسرم هم چنان ادامه دارد و پایان نخواهد یافت. گاهی اوقات فکر می کنم کشمکش های بین 00

 1 0 3 0 2 از این که همسرم عالیق وسرگرمی های شخصی کافی ندارد ندران هستم. 03

 1 0 3 0 2 احساس راحتی می کنم. کامالًجنسی با همسرم  مسائلهندام صحبت راجع به  00

 1 0 3 0 2 برای با هم بودن بندرت فرصت کافی داریم.از زمانی که صاح  فرزند شده ایم به عنوان یک زوج  02

 1 0 3 0 2 همسرم زیادی وقتش را با دوستان و اقوامش می گذراند. 06

 1 0 3 0 2 من و همسرم به خاطر اعتنادات مذهبی مان احساس محدودیت می کنیم. 02
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Abstract 

  
Aim: The purpose of the present study was to investigate the effect of the level of 

satisfaction with different types of marriage on the continuity and quality of married 

life among married women in Tehran. Methods: The current research is of an 

applied type, which was done with a questionnaire and a survey method. The 

statistical population of this study was all married women in Tehran in districts 1, 2, 

6, 8, 12, which was calculated as a sample population of 384 people through 

Cochran's formula. Bradbury, Fincham and Beach (2000) and Enrich Olson's Marital 

Satisfaction Questionnaire (1998) have been obtained. The data analysis was done in 

two parts, in the first part and model design from PLS software in the second part 

and hypothesis testing from the regression test was performed with SPSS 22 

software. Results: The results showed that the types of marriage have a relationship 

with the quality of life and its continuity (sig≤0.05), but in the case of forced 

marriage, this relationship is inverse (sig>0.05). Conclusion: It can be concluded 

that the way the marriage takes place will affect the fate of a couple's marriage. 

Therefore, culture building here is very necessary to prevent forced marriages at very 

young ages and also to eliminate the norms and subcultures that hinder marriage and 

family formation. 

 

Keywords: quality of married life, forced marriage, traditional marriage, romantic 

marriage, wise marriage. 
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