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---------------------------------------------------------------------- 

 چکیده

 دانشجویان بین مدرن و سنتی های ازدواج زناشویی در رضایت ی مقایسه هدف با حاضر پژوهش: هدف

 شد.  انجام تهران شهر متاهل

و به شیوه پس رویدادی و جامعه آماری در این پژوهش کلیه  تحلیلی – توصیفی نوع روش: پژوهش حاضر از

 200باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی تعداد دانشجویان زن متأهل شهر تهران می

 سؤاالتی و دموگرافیک اطالعات)ی محقق ساخته  نفرانتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل  پرسشنامه

 پژوهش های ( بود. داده1989و پرسشنامه رضایت زناشویی )اینریچ،( ازدواج نوع و آشنایی نحوه با ارتباط در

 گرفت. قرار تحلیل و تجزیه مورد مستقل هایگروه برای t آزمون از استفاده با

ت زناشویی زنانی که به سبک مدرن ازدواج کرده اند در یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین رضای 

 مقایسه با زنانی که به شیوه سنتی ازدواج کرده اند، تفاوت معناداری وجود دارد. 

 صحیح انتخاب با افراد و دارد ارتباط زناشویی زندگی از رضایت با همسرگزینی ی نحوه: گیری بحث ونتیجه

بردارند. بنابراین  زناشویی رضایت افزایش در موثری های گام نندتوا می شیوه ازدواج و انتخاب همسر در

ازدواج به سبک مدرن و آشنایی زوجین قبل از ازدواج در افزایش میزان رضایت زناشویی و پایداری زندگی 

 خانواده تاثیرگذار است.

 

 رضایت زناشویی، ازدواج سنتی، ازدواج مدرن واژگان کلیدی:
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 مقدمه

هادی اجتماعی است که پایه و اساس ارتباط انسانی را تشکیل می دهد و در آن زن و مرد با نیروی نهفته ناشی از غرایز و ازدواج، ن

را ایجاد کنند )آلوییس و فری،  "خانواده"آیین و عشق به هم جذب و آزادانه و کامل تسلیم یکدیگر می شوند تا واحد پویایی با نام 

رد با ازدواج و تشکیل خانواده شروع می شود. ازدواج به عنوان مهمترین و عالی ترین رسم اجتماعی (. زندگی زناشویی زن وم2009

برای دستیابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد بزرگسال  و به منظور حفظ بقای نسل بشر همواره و از دیرباز مورد تاکید بوده 

به این شرح خالصه کرد: همبستگی، آزادگی، عشق و محبت، تشکیل است. شاید عمومی ترین اهداف زوج های جوان را بتوان 

 زندگی در بهنجار رویداد یک عنوان به ازدواج (.1999خانواده، ارضای میل جنسی، حفظ نسل و داشتن فرزند )شهیدی و یوسفی، 

 ت )اس متفاوت نیازهای و خصوصیات با نفر دو مشترك زندگی معنی به و افتد می اتفاق سالی بزرگ در که شود می تعریف شخصی

 و تزلزل هرگونه یعنی دارد، بستگی بنیادین و پایدار زناشویی رابطه ی و ازدواج به خانواده استحکام  (.2010 سوینک و گاریپ، 

می  قرار خطر معرض در نیز را خانواده دوام و بقا میکند، مختل را زوج  ها روانی آرامش که برآن افزون زناشویی، رضایت در سستی

 (.2010د )نجاتی، ده

 به پرداختن و است مهم بسیار امری همسر انتخاب ینحوه زناشویی، زندگی از رضایت و خانواده سالمت تأمین برای که است واضح

 که کندمی تصریح (1993) مارکمن(. 1386 دلخموش،) باشدمی مطلب این اهمیت یدهندهنشان روزافزون، به صورت موضوع این

 تواندمی مرحله این در انرژی و وقت کردن صرف گفت توانمی که دارد همسر انتخاب نوع در ریشه خانوادگی مشکالت از بسیاری

 زندگی یچرخه در مرحله اولین همسر انتخاب در موفقیت درواقع. باشد بخشفرح و سالم زندگی به دستیابی برای هایقدم

 در که است این واقعیت(. 2008 ، هاریس و نیتزل) دهدمی قرار تأثیر تحت تشد به را بعدی مراحل در موفقیت که است خانوادگی

 را فردی خانواده راهنمایی و کمک با دیگر برخی کهدرحالی زنندمی انتخاب به دست فردی کامالً صورت به افراد از برخی جامعه،

 و کوشه کالنتر محمدی، جواهری)کند می پیدا معنا ازدواج از پیش تعامالت و هادوستی بین این در. گزینندبرمی همسر عنوانبه

 (.1394 بخش، فرح

 یک به رسیدن برای خشک و رسمی اتحاد یک گذشته در هاازدواج. است نوظهور بسیار تاریخی لحاظ از عشق مبنای بر ازدواج

 خواهندمی آنها دارند، واالتر و درترگرانق هدفی ازدواج از پسر و دختر امروزه کهدرحالی بود شده حساب قبل از و منطقی ینتیجه

 باشند داشته خود همسر جسم و روح با بخشلذت و مداوم تماسی زندگی در و کنند پیدا خود همسر با قوی روحی همبستگی

 به زناشویی رضایت که است آن حاکی از آمارها اما است، خوشایند بسیار ازدواج مشاهدات  نشان می دهد که(. 1389 علمدار،)

 (.2004)راسن و مایرز،   تاس مسأله این مؤید طالق باالی میزان  و به دست نمی آید حتیرا

 طی ثبت شده طالق و ازدواج روند کهطوریبه  هستیم خانواده نظام شدن ترسست و طالق نرخ افزایش شاهد اخیر دهه های طی

 1 گرفته صورت ازدواج 8/9 هر ازای به 1383 الس در که دهدمی نشان ثبت احوال سازمان سایت در 1394 تا 1383 سالهای

 نسبت 1394 سال در طوریکهبه داشته چشمگیری کاهش 1394سال به شدن نزدیک با نسبت این است، داده رخ طالق یواقعه

 نرخ در افزایشی چنین. است رسیده ثبت به طالق 1 شدهثبت ازدواج 6/4 هر مقابل در عبارتی به. باشدمی 6/4طالق به ازدواج

 کالنتر محمدی، جواهری)شود  انجام اخیر هایسال در آن احتمالی علل درباره متعددی هایپژوهش تا است شده باعث طالق

 (.1394 بخش، فرح و کوشه

تعاملی  الگوهای دارای که هاییزوج. دهدمی قرار تأثیر تحت ازدواج از بعد را زناشویی رضایت قویاً ازدواج از قبل تعامالت سطوح

 انتخاب بسیاری از پژوهش ها فاکتورهای. کنندمی تجربه را کمتری زناشویی رضایت ازدواج از بعد نیستند، ازدواج از قبل مناسب

 (. 2005، فیلیپس) ناپایداری موثر می دانند در ایجاد این زیادی حد تا را است همسر

درجات مختلفی از شرایط پیشامدرن و حتی پسامدرن یافت  کنند که در آنهادر جامعه امروز ایران گروههای گوناگونی زندگی می

می شود. در این گروههای مختلف اجتماعی، شکل خانواده و همسرگزینی متناسب با موقعیت گروه اجتماعی و نوع خانواده متفاوت 
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 با پسر خانواده هک صورت بدین گرفت می انجام سنتی بصورت ازدواج اخیر های دهه (. در1391است )سیار، راهب و اقلیما، 

 آوردند می در خود فرزند ازدواج و عقد به را او خواستگاری، از پس دانستند می خود پسر و خانواده مناسب را او که دختری انتخاب

 نظرشان مورد فرد شخصی و درونی رفتارها و ویژگی های خصوصیات، از و نداشته هم از شناختی پسر و دختر ازدواج نوع این در. 

 سنتی غیر ازدواج به عنوان آن از که ازدواج از دیگری گونه اروپایی، کشورهای فرهنگ ورود و زمان گذشت با بودند، خبر بی

 یا...(  و بودن همکار بودن، همکالسی) یکدیگر با آشنایی از پس پسر و دختر ازدواج نوع این در. یافت رواج شود، می یاد( مدرن)

 احمدی، و زاده فاتحی) کنند می ازدواج به اقدام طرفین رضایت و تفاهم صورت در مدتی از پس عاطفی ی رابطه برقراری و دوستی

2005.) 

بسیاری از مسایل و مشکالتی که برای زوج های جوان پیش می آید ناشی از دوگانگی ازدواج ها در ایران است که بخشی از آن 

غیرسنتی هستند. زیرا خود همسرشان را انتخاب می کنند ولی  سنتی و بخشی مدرن است. بسیاری از جوانان متقاضی ازدواج های

تنوع فرهنگی، ضعف شناخت از یکدیگر و صرفا شناخت های ظاهری و تکیه کردن به برخی معیارهای کمی باعث شده است که 

 (. 2006ازدواج های غیرسنتی در جامعه ما آسیب پذیر باشند )کاظم پور، 

هاست. رضایت زناشویی به عنوان میزان ادراك زوج از اینکه  زوج از رضایت پایداری سطح وجود مستلزم زناشویی زندگی و ازدواج

 زناشویی، رضایت که است وینچ معتقد (.2008کند، تعریف می شود ) پلگ شریک شان تمایالت و نیازهای آنها را برآورده می

موجود  وضعیت که دارد وجود وقتی زناشویی رضایت ریف،این  تع براساس. است انتظار مورد وضعیت و موجود وضعیت بین انطباق

 مواقع در بیشتر شوهر و زن آن در که است وضعیتی زناشویی باشد. رضایت منطبق انتظار مورد وضعیت با زناشویی روابط در

ثبات نظام  و رشد به منجر که عواملی ترین مهم از یکی(. 2007دارند )میرگاین و کوردوا،  همدیگر از رضایت و خوشبختی احساس

 بخش و است زناشویی در نظام خانواده و اصلی از ارکان یکی زناشویی رضایت ها است.  زوج بین تفاهم شود وجود می خانواده

 نیازهایش شدن برآورده از زوج خشنودی احساس میزان ، زناشویی رضایتمندی را تحت تاثیر قرار می دهد.  فرد زندگی از مهمی

در سالهای اخیر مفهوم رضایت زناشویی در مطالعه ازدواج و روابط خانوادگی  (.2008گ، لشود )پ می فتعری همسر وی توسط

جایگاه خاصی یافته است. رضایت زناشویی در دوام یک ازدواج تاثیر عمده دارد و آن معطوف به محدوده ای است که اشخاص 

 آیند.متاهل، تضادها را بررسی می کنند و با یکدیگر کنار می

 و مشاوران به زوجین مراجعه علل ترین مهم از یکی زناشویی رضایت فقدان یا و کاهش که است آن گویای شده انجام تحقیقات

 زارعی و فاریانی) میشود مجر طالق به مورد دویست از بیش ازدواج هزار هر از ایران در رسمی آمار طبق.  است خانواده درمانگران

 راهکارهای یافتن برای محققان انگیزه زوجین، روابط آشفتگی و تعارضات وجود و طالق آمار صعودی سیر (.1392 محمودآبادی،

 را زناشویی رضایت بتواند که عواملی بررسی مساله، این به توجه با.  است داده افزایش را اجتماعی پدیده این با مقابله جهت مناسب

 زندگی از زوجین نارضایتی یا و رضایت مورد در ما کشور در که هایی پژوهش بیشتر.  رسد می نظر به ضروری و الزم بخشد، بهبود

 وضعیت جنسی، ارتباط زوجین، سنی فاصله ازدواج، مدت متقابل، احترام تحصیالت، سن، مانند متغیرهایی بر شده انجام زناشویی

 رابطه به کمتر و( 1385 مودیان،مح) اند نموده تأکید اجتماعی-فرهنگی های چالش و مذهب تحصیالت، سطح بیکاری، اقتصادی،

 است درحالی این و اند پرداخته زناشویی رضایت بر همسرگزینی شیوه تاثیر مانند ازدواج مقدماتی عوامل یا و ازدواج از پیش عوامل

 که یزن اندکی های پژوهش دیگر طرف از بیاید؛ دست به مناسب و شایسته انتخاب یک سایه در تواندمی زناشویی مندیرضایت که

 در که هایی پژوهش از برخی اند؛ یافته دست نقیضی و ضد نتایجی به اند پرداخته زناشویی رضایت بر همسرگزینی شیوه تاثیر به

 مدرن صورت به و اند داشته رابطه یکدیگر با خود ازدواج از قبل که دانشجویانی که اند کرده بیان اند گرفته صورت زمینه این

 دیگر های پژوهش که حالی در( 1384 همکاران، و موسوی) دارند کمتری زناشویی تعارضات افراد دیگر به نسبت اند، کرده ازدواج

 همکاران، و سلیمانی) باشدمی مدرن از بیشتر سنتی های ازدواج در تعهد و صمیمیت زناشویی، رضایت که اند نموده عنوان

1390). 
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 همسرگزینی مختلف های سبک بین موجود های تفاوت بررسی به که تاس گرفته صورت زمینه این در نیز های دیگری پژوهش 

 محمودآبادی، زارعی و فاریابی) غیرسنتی و سنتی های ازدواج در طالق به میل و شادکامی زناشویی، سازگاری مقایسه همچون

 نشان را داری معنی تفاوت اند داشته سنتی غیر ازدواج که مردانی و زنان در زناشویی سازگاری که بود آن از حاکی نتایج (1392

 اقلیما و راهب همچنین در پژوهشی توسط سیار، و . است بیشتر سنتی غیر ازدواج با مردان در سازگاری میزان بطوریکه  دهد می

 ینبشد، یافته ها نشان داد که  پرداخته متاهل زنان در مدرن و سنتی های ازدواج در خانواده کارکرد مقایسه به بررسی  ( 1391)

 و عاطفی آمیختگی عاطفی، پاسخدهی نقش، ایفای، ارتباط برقراری توانایی لحاظ به مدرن ازدواج با زنان و سنّتی ازدواج با زنان

 بیشتری گرفته اند. امتیاز خانواده کارکرد از ابعاد این در دارند، مدرن ازدواج که وجود دارد. زنانی معناداری تفاوت رفتار کنترل

 های ازدواج تاثیر زمینه در شده انجام نتایج تحقیقات که شود می مشاهده پژوهش پیشینه و صورت گرفته لعاتمطا به توجه با

 رو این از. اند رسیده دیگر های پژوهش به نسبت متفاوتی نتیجه به یک هر و بوده متناقض زناشویی، رضایت بر مدرن و سنتی

مدرن در دانشجویان زن متاهل شهر تهران  و سنتی های ازدواج در ییزناشو رضایت که به مقایسه دارد نظر در پژوهش حاضر

  .بپردازد

 روش پژوهش

از  و کرده اند  ازدواج که گیرد صورت می افرادی روی بر این پژوهش   که آنجا از می باشد. تحلیلی - توصیفی نوع از پژوهش حاضر 

جامعه مورد تحقیق در این  . گردید استفاده رویدادی پس  از روش ذال می گیرد قرار مقایسه و بررسی مورد آنها ازدواج سبک طرفی

 نمونه روش به که نفر بود 200 شامل نمونه گروه پژوهش شامل کلیه دانشجویان زن متاهل دانشگاه های شهر تهران می باشد و

 با پژوهش های داده .شدند بانتخا( افراد انتخاب جهت) ساده تصادفی گیری نمونه و( دانشگاه انتخاب جهت) ای خوشه گیری

 گرفتند. قرار تحلیل و تجزیه مورد مستقل هایبرای گروه  tآزمون  از استفاده

 ابزار پژوهش

 نوع با نحوه آشنایی و ارتباط در سؤاالتی و دموگرافیک اطالعات) شامل ساخته محقق های پرسشنامه از اطالعات آوری جمع برای

  .شد استفاده( 1989) اینریچ،   زناشویی رضایت پرسشنامه و( ازدواج

 :  اینریچ زناشویی رضایت ی پرسشنامه

جهت بررسی میزان رضایت زناشویی، فرم کوتاه پرسشنامه اینریچ مورد استفاده قرار گرفت. اولسون و فاورز از این پرسشنامه برای 

اتی که در خانواده به وجود می آید حساس بررسی رضایت زناشویی استفاده کرده اند و معتقدند که این مقیاس نسبت به تغییر

سوالی از این پرسشنامه تهیه کرده است که هر یک از مقیاس های  47( یک فرم 1373(. سلیمانیان )1993است )فاورز و اولسون، 

 خرده مقیاس آن به شرح زیر می باشد: 12این پرسشنامه درباره یکی از مسایل مهم زندگی زناشویی است، 

، رضایت زناشویی، موضوعات شخصیتی، ارتباط زناشویی، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت های اوقات فراغت، تحریف آرمانی

روابط جنسی، ازدواج و فرزندان، اقوام و دوستان، نقش های مربوط به برابری زن و مرد )در فرم پرسشنامه این خرده مقیاس حذف 

 شده است( و جهت گیری مذهبی.

 از ای نمره آنها به ترتیب به باشد که یا همان مقیاس لیکرت می  "مخالفم کامال"تا  "موافقم کامال" از گزینه پنج دارای سئوال هر

 47 فرم آلفای ضریب. اند کرده گزارش 92/0 آلفای ضریب با را پرسشنامه این اعتبار همکاران و اولسون .گیرد می تعلق 5 تا 1

 (.1379 ثنایی،) است آمده دست به 95/0 سلیمانیان پؤوهش سؤالی  47 فرم در و 92/0 میرخشتی پژوهش در پرسشنامه سؤالی

 .آمد دست به 91/0 حاضر تحقیق در پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ این
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 یافته ها

 های داده .اند شده توصیف معیار انحراف و میانگین نظیر توصیفی آمار مناسب های روش از استفاده با آمده دست به های داده

 های پردازش که است ذکر به الزم. گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد مستقل هایگروه برای t آزمون از استفاده با پژوهش حاصل از

 .گردید انجام SPSS افزاری نرم برنامه از استفاده با آماری

 میانگین و انحراف استاندارد سن آزمودنی ها به تفکیک گروه -1جدول 

 استانداردانحراف  میانگین گروه

 19/6 75/32 ازدواج سنتی

 46/5 24/32 ازدواج مدرن

و میانگین و  19/6و  75/32مشاهده می شود میانگین و انحراف استاندارد سنی گروه ازدواج سنتی  1همانگونه که در جدول 

 می باشد. 46/5و  24/32انحراف استاندارد گروه ازدواج مدرن 

 حسب گروه ها شاخص توصیفی سطح تحصیالت بر-2جدول

 متغییر  سنتی گروه ازدواج   گروه ازدواج مدرن 

 سطح تحصیالت  فراوانی درصد  فراوانی درصد

 لیسانس  58 58  50 50

36 

14 

36 

14 

 32 

10 

32 

10 

 فوق لیسانس 

 دکترا

 

سانس و دکترا  مشاهده میزان فراوانی و درصد سطح تحصیالت گروه های نمونه پژوهش در سه مقطع لیسانس، فوق لی 2در جدول 

 شود.می

 نمره های آزمودنی ها در رضایت زناشویی به تفکیک سبک ازدواج tی نتایج آزمودن خالصه -3جدول 

 متغییر
سبک 

 ازدواج
 میانگین

انحراف 

 معیار

درجه 

 آزادی
 
t 

سطح 

 معناداری

رضایت 

 زناشویی

 مدرن

 سنتی

164 

141 

68/21 

35/18 
236 57/6- 001/0 

 

، می توان نتیجه گرفت که بین میزان رضایت زناشویی زوجینی که به سبک مدرن ازدواج کرده اند در 3نتایج جدول  با توجه به

مقایسه با زوجینی که به سبک سنتی ازدواج کرده اند، تفاوت معناداری وجود دارد. نمره ی رضایت زناشویی افرادی که به سبک 

 که به سبک سنتی ازدواج کرده اند.مدرن ازدواج کرده اند بیشتر از افرادی است 
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 ازدواج سبک تفکیک به زناشویی رضایت مقایسه خرده مقیاس های -4جدول

انحراف  t درجه آزادی سطح معناداری

 استاندارد

 متغییر گروه میانگین

 

006/0 

 

236 

 

41/2- 

654/0 

547/0 

047/3 

312/3 

 سنتی

 مدرن

 موضوعات شخصیتی

 

016/0 

 

000/0 

 

004/0 

 

000/0 

 

056/0 

 

007/0 

 

000/0 

 

000/0 

 

236 

 

236 

 

236 

 

236 

 

236 

 

236 

 

236 

 

236 

 

38/2- 

 

43/5- 

 

85/2- 

 

83/5- 

 

89/1- 

 

58/2- 

 

49/6- 

 

24/6- 

683/0 

749/0 

882/0 

718/0 

916/0 

759/0 

753/0 

697/0 

762/0 

639/0 

967/0 

935/0 

763/0 

661/0 

748/0 

613/0 

143/3 

483/3 

783/2 

439/3 

137/3 

458/3 

427/2 

253/3 

128/3 

562/3 

321/3 

467/3 

765/2 

621/3 

864/2 

511/3 

 سنتی

 مدرن

 سنتی

 مدرن

 سنتی

 مدرن

 سنتی

 مدرن

 سنتی

 مدرن

 سنتی

 مدرن

 سنتی

 مدرن

 سنتی

 مدرن

 ارتباط زناشویی

 

 حل تعارض

 

 مدیریت مالی

 

 اوقات فراغت

 

 روابط جنسی

 

 ازدواج و فرزندان

 

 خانواده و دوستان

 

 جهت گیری مذهبی

       

 

رده مقیاس روابط جنسی در خرده مقیاس های موضوع های شخصیتی، مشاهده می شود غیر از خ  4همانگونه که در جدول شماره 

ارتباط زناشویی، حل تعارض، مدیریت مالی، اوقات فراغت، ازدواج و فرزندان و جهت گیری مذهبی بین دوگروه با سبک های ازدواج 

 سنتی و مدرن، تفاوت معناداری وجود دارد.

 بحث و نتیجه گیری

ش حاضر با هدف مقایسه رضایت زناشویی در ازدواج های سنتی و مدرن در دانشجویان زن متاهل شهر تهران انجام شد. نتایج پژوه

حاصل از پژوهش نشان داد که که بین رضایت زناشویی زوجینی که به سبک سنتی ازدواج کرده اند و زوجینی که به سبک مدرن 

ارد. بنابراین وقتی افراد از طریق شیوه آشنایی مدرن و با حق انتخاب شخصی به گزینش ازدواج کرده اند، تفاوت معناداری وجود د

مندی آنها از همسر و زندگی زناشویی خویش افزایش می یابد. می کنند، احساس رضایتهمسر و تشکیل زندگی زناشویی اقدام می

عامل مهمی در رضایت زناشویی و تداوم آن در زندگی توان نتیجه گرفت که نوع ازدواج افراد و شیوه آشنایی آنها با یکدیگر 

 باشد.خانوادگی می
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تواند ادعای سالمت کند که از خانواده ای سالم برخوردار باشد. سالمت، استواری و استحکام خانواده به ازدواج و رابطه ای میجامعه

ت زناشویی و یا وجود یک ازدواج ناموفق افزون بر آن زناشویی پایدار و بنیادین بستگی دارد؛ یعنی هرگونه تزلزل و سستی در رضای

کند، بقا و دوام خانواده را نیز در معرض تهدید قرار می دهد و لذا سالمت جامعه را مختل که آرامش روانی زوج ها را مختل می

و پیش رویدادهای گوناگونی کند. پس رضایت زناشویی یکی از مولفه های مهم پایداری و استحکام خانواده است که از رویدادها می

( ؛ که یکی از مهمترین آنها سبک ازدواج می باشد که مبتنی بر جهان بینی و خاستگاه اجتماعی 2001تاثیر می پذیرد )ساروخانی، 

متفاوت افراد است. در ازدواج مدرن، شکل سنتی خواستگاری رفتن و پسندیدن و پسندیده شدن اگر هم وجود داشته باشد فقط 

تشریفات است. دختر و پسر قبل از آن همدیگر را دیده اند، حرف هایشان را زده اند، عاشق شده اند و حاال فقط می  یک نوع

خواهند به این آشنایی شکل رسمی بدهند. ازدواج مدرن که بدون دخالت مستقیم خانواده ها و فقط با انتخاب خود جوانان صورت 

 در بسیاری موارد می تواند ضامن رضایت زناشویی زوجین گردد. (1390 موجودی و طاهری، ،فراهتی ،سلیمانیگیرد )

 اوقات مالی، مدیریت تعارض، حل زناشویی، ارتباط شخصیتی، های موضوع های مقیاس خرده نتایج پژوهش نشان داد که در 

دارد، این  وجود معناداری تتفاو مدرن، و سنتی ازدواج های سبک با دوگروه بین مذهبی گیری جهت و فرزندان و ازدواج فراغت،

توانند پیرامون مسایل تعارض نتایج مبین آن است که زوجین با سبک ازدواج مدرن در مرحله آشنایی و ارتباط پیش از ازدواج می

 یخانواده؛ قواعد مورد نظر خود را تدوین و مشخص کنند و لذا در مقوله اقتصادی مدیریت نحوه برانگیز و شیوه های حل تعارض و

رسد که در ازدواج به شیوه مدرن، دختر و پسر با فراغ بال و به دور از فشارهای ارتباط زناشویی موفق تر باشند. همچنین به نظر می

توانند اوقات فراغت بیشتری را باهم بوده و در این اوقات پیرامون فرزندپروری، ویژگی های شخصیتی، باورها و جهت والدین می

شناخت عمیق پیداکرده و به توافق نظر برسند. جهت گیری مذهبی مشترك در بین زوجین در حل و فصل گیری مذهبی یکدیگر، 

کردن چالش های زندگی زناشویی بسیار موثر است و به عنوان اصلی برای احساس معنا در زندگی و رکنی وحدت بخش در میان 

( با عنوان ارتباط نگرش 1395وهش مشیریان و همکاران )گیرد؛ پژکند، مورد تاکید قرار میزوجین که به حل تعارض کمک می

مذهبی با میزان رضایت زناشویی، سالمت روان و تاب آوری در کارمندان موید این مطلب می باشد. همچنین عریضی، عابدی و 

د که نتایج زناشویی را بررسی کردن سازگاری و رضایتمندی در زوجین شخصیتی ویژگی های( در فراتحلیلی نقش 1395امینی )

 رابطه معناداری وجود دارد یعنی زوجین زناشویی رضایتمندی با زوجین در شخصیتی برونگرایی پژوهش نشان داد میان ویژگی

 .دارند زناشویی بیشتری رضایت متوسط، میزان به برونگرا

در بحث پیرامون عدم  د ندارد،جنسی بین دو گروه تفاوت معناداری وجو روابط مقیاس خرده نتایج پژوهش گویای آن بود که در 

تفاوت معنادار در خرده مقیاس روابط جنسی علیرغم تفاوت معنادار بین سایر خرده مقیاس های رضایت زناشویی در دوگروه 

شود که از ابعاد که از زنان خواسته میاسالمی جامعه پژوهش، وقتی-توان اظهار داشت با توجه به فرهنگ ایرانیپژوهش حاضر می

 حاضر پژوهش نتایج کنند.زندگی زناشویی خود گزارش دهند اغلب به جهت شرم و حفظ آبرو از خودافشایی پرهیز می جنسی

  بر(  مدرن - سنتی) ازدواج نوع تأثیر که است ( 1390طاهری ) و موجودی فراهتی، توسط سلیمانی، آمده دست به نتایج با ناهمسو

 جواهری)ر دادند. همچنین در پژوهش های مشابه انجام شده از جمله مطالعات زوجین را مورد مطالعه قرا زناشویی رضایت

 همسرگزینی در شیوه های زناشویی رضایت یمقایسه که با هدف ( 1383و ایرانی،  1394 بخش، فرح و کوشه کالنتر محمدی،

 ناهمسویی این تبیین نگردید. در غیرسنتی انجام شد، تفاوت معناداری بین شیوه همسرگزینی سنتی و غیر سنتی گزارش و سنتی

 پختگی و بینش دانشجویان قشر در و بودند تهران شهر دانشجویان حاضر پژوهش آماری جامعه اینکه به توجه با که رسدمی نظر به

 سبک با آنان زناشویی رضایت میزان لذا است شده حاصل جامعه اقشار سایر از بیش مدرن زندگی های مولفه کاربست جهت الزم

تواند بیانگر این احتمال باشد که زوجین با سبک همچنین نتایج حاصل از این پژوهش می .است سنتی سبک از بیشتر مدرن ازدواج

دهند به جهت آنکه ازدواج شان ازدواج مدرن میزان تاب آوری باالتری در مواجهه با مشکالت و چالش های زندگی از خود نشان می

است لذا در حل تعارضات زناشویی موفق تر  بوده آنها خود انتخاب والدین و خانواده ها بلکه نتیجهنه مبتنی بر تصمیم و انتخاب 

http://www.tajournals.com/
http://dx.doi.org/10.21859/psychol-01029


 84-94، ص 1396 پاییز، 2، شماره 1دوره ،  روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتیفصلنامه علمی تخصصی 
ISSN: 2588-3976 

http://www.Tajournals.com 

 

91 

 10.21859/psychol-01029 

 با در پژوهشی (1395) همکاران و کنند. همسو با این نتیجه گیری، مشیریانعمل کرده و رضایت زناشویی بیشتری را تجربه می

کارمندان نشان دادند که بین رضایت زناشویی  در آوری تاب و روان سالمت زناشویی، رضایت میزان با مذهبی نگرش ارتباط عنوان

 زمان مدت که بین داد نشان ( 2007الفونز) و جوز پژوهش نتایجو حل تعارض زناشویی با تاب آوری ارتباط معناداری وجود دارد. 

ارتباط  جنسی سازگاری با نیز سن و فرزندان تعداد ، همچنین میان دارد وجود مثبت همبستگی زناشویی رضایت میزان و ازدواج

 و ازدواج زمان مدت بین ارتباط شد انجام (2014مقتدری) و الهیجی توسط که دیگر ای مطالعه در مشاهده گردید. معناداری

 معنا تحصیالت رابطه  و بودن فرزند فاقد یا دارا جنسیت، قبیل از شناختی جمعیت های ویژگی دیگر بین در زناشویی رضایت

 .شاهده شدداری م

توان اذعان داشت که در جامعه ایران که جامعه ای در حال گذار از سنت به مدرنیته است در تبیین یافته های پژوهش حاضر می

ومولفه های هستی اجتماعی افراد با سرعت روزافزونی در حال تحول است، سبک مدرن ازدواج به معنی آشنایی بیشتر و عمیقتر 

رسمی نمودن رابطه و گفتگو و تبادل نظر بین آنها در ارتباط با ویژگی ها، جهان بینی، اصول و عقاید خود زوجین پیش از ازدواج و 

درباره زندگی زناشویی و تشکیل خانواده می تواند در افزایش میزان رضایت زناشویی در خانواده ها تاثیر چشمگیر و معنادار داشته 

 اهم و به تبع  موجب سالمت جامعه گردد.و موجبات استحکام  و انسجام خانواده را فر

پژوهش حاضر دارای محدودیت هایی نیز بود از جمله اینکه اطالعات مورد نیاز به وسیله پرسشنامه خودگزارش دهی جمع آوری 

جا که تواند موجب کاهش دقت درارایه اطالعات توسط گروه نمونه شده و زمینه سوگیری را فراهم کند. همچنین از آنگردید که می

جامعه پژوهش حاضر را دانشجویان زن تشکیل دادند شایسته است در تعمیم یافته ها به سایر اقشار جامعه جوانب الزم مدنظر قرار 

شود با توجه به ورود روزافزون سبک زندگی مدرن به جامعه ایران از طریق رسانه ها و سایر منابع اطالعاتی، گیرد. پیشنهاد می

ی ایرانی به آموزش زوجین در حیطه بهبود رضایت زناشویی توجه و همت بیشتری منطبق با فرهنگ جامعهپیرامون شیوه های  

شود در پژوهش های آتی ویژگی های شخصیتی افراد با ازدواج سنتی و مدرن با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می  گمارده شود.

ایران وضرورت تقویت آگاهی جوانان پیرامون مولفه های زندگی مدرن، ی جامعه با توجه به گذار از سنت به مدرنیه بررسی شود.

شود آگاهی بخشی و آموزش درباره اهمیت مشاوره پیش از ازدواج برای جوانان و خانواده ها پیشنهاد میگردد. همچنین پیشنهاد می

  ی افراد در نظر گرفته شود.در پژوهش های آتی نقش متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در انتخاب سبک همسرگزین

آموزش و آگاهی بخشی به والدین جهت انعطاف پذیری و ارایه آزادی مشروع به جوانان در آشنایی و شناخت کافی قبل از ازدواج و 

 باشد.همینطور نظارت والدین بر دوران آشنایی جوانان در پیش از ازدواج، از دیگر پیشنهادات این پژوهش می
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Abstract 

This study aimed to compare marital satisfaction of married students in traditional and modern marriages 

in Tehran. This was descriptive-analytical post-event study. The population consisted of all married 

female students in Tehran. Using random cluster sampling method, 200 students were selected as sample. 

A researcher-made questionnaire (demographic information and questions about acquaintance and type of 

marriage) and Marital Satisfaction Questionnaire (Inrich, 1989) were used for collecting the data. The 

collected data were analyzed using independent groups t-test. The findings showed that there was 

significant difference between women who married in modern way and women who married in traditional 

way in terms of marital satisfaction. It was concluded that the way of getting married is associated with 

satisfaction of marital life; the people may make proper decisions in marriage and choice of spouse to 

increase their marital satisfaction. However, the marriage in modern way and acquaintance of couples 

before marriage will increase marital satisfaction and sustainability of family life. 
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