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Aim: The purpose of the present study was to qualitatively study the factors 
on marital satisfaction from the viewpoint of divorced women before and after 
marriage. Methods: A qualitative study design based on grounded theory was 
used. Among the women who referred to the family court of Meybod city and 
were separated from their husbands, 12 women were selected to participate in the 
study. The sample size was selected based on theoretical saturation and data was 
obtained using a semi-structured deep interview. Findings: Results show 
divorced women before their marriage, either had specific and postmodern 
viewpoint toward marital satisfaction, or had idealistic and superficial viewpoint 
about marital life considering a minimal number of problems. After divorce, they 
believed in concrete and specific criteria for achieving marital satisfaction. The 
factors affecting marital satisfaction from the viewpoints of the participants 
before their marriage were classified in concepts such as idealism, superficial,
attitudinal understanding, non-specific attitude; after divorce these factors were 
classified in concepts such as behavior and emotion control, personal and family 
fitness, rational-intellectualism, management of relationships, and accountability. 
However, before marriage, divorced women believed in logical criteria, which 
were retained after divorce. Conclusion: Based on the results, it can be 
concluded that change in postmodern, unrealistic, and idealistic ideas about 
marital satisfaction and the tendency to accept the realities of marital relationship 
can play an effective role in preventing divorce. 
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زناشویی از نظرر زنران مطلقره، قبرل و بر رضایتعوامل مؤثر این پژوهش با هدف مقایسه کیفی  هد :
ای بررای  قرر  پرژوهش کیفری برود و از نظریره زمینره روش:هرا انجرام شرد.  بعرد از فرآینرد ازدواو و قرالن آن

ه خرانواده شهرسرتان میبرد در سرا  ها استفاده شرد. از برین زنران مراجعره کننرده بره دادگرا بررسی زمینه داده
نفرر بررای شررکت درپرژوهش  13گیری هدفمنرد  که از همسرر خرود جردا شرده بودنرد، بره شریوه نمونره 1275

سراختار یافتره هرای مسرتخرا از مصراحبه عمیرق نیمره انتخاب شد. حجرم نمونره براسراش اشربار نظرری داده
از ازدواو، یرا تعراریف خرا  و غیرواقعری نسربت نتایج نشان داد زنان مطلقه، قبرل  ها:یافتهانتخاب شد. 

نگرر بره زنردگی زناشرویی برا کمتررین حرد گرایانره و سرطحی آ به رضایت زناشویی داشتند و یا یک دید ایده
هرای عینری و مشخصری بررای دسرت یرابی بره  وجود مشکالت داشتند، درصورتی که بعد از قرالن بره مال 

کننرده در پرژوهش بر رضایت زناشویی از نظر زنان شررکتمؤثر عوامل رضایت زناشویی معتقد شده بودند. 
نگرشری، عردم نگررش خرا  نگری، تفاهمگرایی، سطحیقبل از ازدواجشان در قالب مفاهیمی مانند آرمان

بنرردی شررد و ایررن عوامررل پررر از قررالن در قالررب مفرراهیمی چررون کنتررر  رفتررار و هیجانررات، تناسررب قبقرره
عقل مداری، مدیریت روابط و مسئولیت پرذیری ققره بنردی شرد. برا ایرن -شخصی وخانوادگی، تفکرگرایی

 هرا همچنران بعرد از هرای منطقری هرم معتقرد بودنرد و کره مال  وجود، زنان مطلقه قبل از ازدواو به مال 
های سرطحی، غیرواقعری  توان گفت تغییر نگرشبر اساش نتایج می گیری:نتیجهقالن نیز حفظ شده بود. 

هررای رابطرره زناشررویی  زناشررویی و گرررایش برره سررمت پررذیرش واقعیتگرایانرره نسرربت برره رضررایت آ و ایررده
 .تواند نقش موثری در پیشگیری از قالن داشته باشد می

 ، ازدواو، قالنرضایت زناشوییهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه
که نه تنها برر روی سرطوا اجتمراعی و ای ایجاد میبا وقوع طالق وضعیت پیچیده شود 

برره شرردت اارگررذار اسررت. طررالق حترری برررای  هررا زوجاقتصررادی، بلکرره بررر فراینرردهای ذهنرری 
کارآمدترین ترین افرراد نیرز یره چرالش سرخت اسرت، زیررا در ایرن جردایی، نره تنهرا شرریه 
زنردگی بلکره هویررت خرود را برره عنروان یرره فررد متاهررل، همچنرین خانرره و خرانواده خررود را از 

کردسررت داده کلوبررا فشررار روانرری و (. طررالق برره ویررژه برررای زنرران 2637، 1انررد )سررایمونیه و 
اجتمررراعی بسررریاری بررره همرررراه دارد، ترررنش و فشرررار ناشررری از طرررالق برررا پایررران دادن زنررردگی 

(. بره طرور 3127مانرد )واعظری، آن به جرا مری ها آااررسد وگاه تا مدتزناشویی به اتمام نمی
داننررد )عطارضررایی و مثررال افسررردگی را رایجترررین بحررران زنرران بعررد از متارکرره و طررالق مرری

کره مردت طروالنی3121گرجی،  یافتند زنرانی  گذشرت ترری از ازدواج آنران مری(. محققان در
خانمررانی، مشررکالت مررالی و حترری مسررائل بهداشررتی و روانرری دسررت و هنگررام طررالق بررا برری

یا و کردنررد، زیرررا جرردایی مرریپنجرره نرررم مرری توانسررت برررای آنرران شرربیه مرررد همسررر باشررد)تراو
کارنل2631، 2وب  (.  2632، 3؛ 

کرل  هاییافته کره نسربت طرالق بره ازدواج در  کشور مرا نشران داده  بررسی روند طالق در 
که طی یه روند افزایشی در سرال  23. 36، 3111در سال  رسرید و برر  11. 22بره  3121بوده 

سراله  56ترا  21ساله و مردان  11تا  26، زنان 3121اساس الگوهای سنی و جنسی در سال 
ند )ملتفت، شرهرری، محبری میمنردی و هاشرمی، در معرض خطر بیشتری برای طالق بود

یرادی در افرزایش آمرار طرالق (. طالق پدیده3122 گسترده و همره جانبره اسرت؛ عوامرل ز ای 
کررافی در رابطرره ازدواج، نبررود شررناخت ویژگرری گرراهی  عرردم  ،هررای زن و مررردی)ماننررد نبررود آ

کی و تناسب و انتخاب درست همسر و سایر عوامل دیگر( دخیل هسرتند )فررحبخش،  خرا
کره نقشری اساسری در 3120معتمدی،  (، اما رضایت زناشویی نیز عامل بسیار مهمی است 

                                
1.  Simonič, B., & Klobučar, N. R. 
2.  Travia, B., & Webb, E. 
3.  Cornell, M. K. 
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 کند. موفقیت یا عدم موفقیت زندگی مشترک ایفا می
یرابی  کلی و نگرش فرد نسبت به ازدواج خرود اسرت و بررای ارز یابی  رضایت زناشویی ارز

-آفونسررو، رامرروس،کی روش-گیرررد )آبرئرروسررعادت و ابررات زناشررویی مررورد اسررتفاده قرررار مرری
(. رضررایت زناشررویی بررا چنردین عامررل مثررل مرردت زمرران ازدواج، 2623و همکرراران،  1گارسریا

(. محققرران بیرران 2630، 2ارتباطررات، دلبسررتگی، درگیررری و فرزنرردان مرررتبگ اسررت )کینررگ
ی دارای رضررایت زناشررویی بیشررتر الگوهررای ارتبرراطی سررازنده و رفتارهررای هررا زوجداشررتند 

کننرد، در حرالی دهند و میی نشان میمثبت ارتباط خواهند از رفتارهرای منفری جلروگیری 
کره ابلرب منجرر های تخریبی ارتباطی را اتخراذ مریی ناراضی بیشتر سبهها زوجکه  کننرد 

(. دو دسرته از عوامرل، 2636، 3شرود )برترونی و برودمنبه ایجاد اختالف و مسرائل الینحرل مری
شرررامل عوامرررل قبرررل از ازدواج شرررامل ازدواج برررا انگیرررزه زننرررد نارضرررایتی زناشررروئی را رقرررم مررری

نامناسب و ازدواج اجباری و عوامل بعد از ازدواج شامل تعارض برا خرانواده همسرر، ح رور 
هررای نقررش هررای مجررردی، تعررارض بررر سررر نگرررشانرردک شرروهر در منررزل و تررداوم معاشرررت

زاده،  جنسرریتی، خشررونت زناشرروئی، خیانررت، برردگمانی و مشررکالت مررالی اسررت )محسررن
 (.3126نظری و عارفی، 

ای شخصی در ازدواج است و به انتظارات و باورهای افرراد نیرز رضایت زناشویی تجربه 
تواند همزمان مثبرت و منفری (. نگرش به ازدواج می2662، 4وابسته است )کاپالن و مدوکس

کره  بینانه افراد دربرارهبینانه یا بیر واقعو یا شامل انتظارات واقع ازدواج باشرد. بره ایرن معنرا، 
هررای ازدواج خررود را برره عنرروان مطلرروب و برخرری دیگررر را افررراد ممکررن اسررت برخرری از جنبرره

(. تحقیقررات در 2635، 5بعنرروان نررامطلوب در نظررر بگیرنررد )اسررتافورد، دیویررد و مرره فرسررون
یلروبی مورد باورهای زناشویی شرامل انرواع مختلفری از سراختارها و ابعراد اسرت ( و 2636، 6)و

                                
1.  Abreu-Afonso, J., Ramos, M. M., Queiroz-Garcia, I., & Leal, I. 
2.  King, M. E. 
3.  Bertoni, A., & Bodenmann, G. 
4. Kaplan, M., & Maddux, J. E. 
5. Stafford, L., David, P., & McPherson, S. 
6. Willoughby, B. 
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کررره افرررراد   هرررا و باور هرررا، ارزش هرررای انجرررام شرررده برررر روی درک نگرش برخررری پژوهش هرررایی 
)مخصوصا جوانران، افرراد متاهرل( در مرورد تاییررات زناشرویی و روابرگ و اینکره چگونره ایرن 

یلرروبی و دورکررینباورهررا ممکررن اسررت رفتارهررای فررردی و رابطرره ( 2662، 1ای را تاییررر دهنررد )و
گیری شخصیشران را در مرورد ازدواج  نگررش مثبرت یرا منفری افرراد، جهرت انرد.متمرکز شده
گیری بررره شررررایگ خاصشررران در طرررول زنررردگی، بسرررتگی دارد  دهرررد و ایرررن جهرررت نشررران می

یلرروبی، هررال و لوچرراک کرردام از جوانرران مرری(. محققرران بیرران مرری2631، 2)و تواننررد کننررد هررر 
کره شرامل مجموعرههایی دربراره ازدواج داشرته باشرنها و افقیکسری نگرش ای از باورهرا د، 
بنرردی و زمینرره ازدواج آنهاسرررت. انتظررارات در مررورد زمینرره زناشررویی شرررامل در مررورد زمرران

تعرردادی از عوامررل، از قبیررل معیارهررای آموزشرری، مررالی، فرهنگرری یررا تجربرری اسررت )کررارول، 
یرادی بره آینرده خرود د2662و همکاران، 3بادجر، ویلوبی ارنرد امرا (. جوانان ابلب امیدهای ز

(. 2630، 4احتمااًل از همان اوایل نیز انتظار ندارندکه زنردگی آنهرا بری نقرش باشرد )اندرسرون
که شاهد بی اباتی یا طالق در خانواده خود بوده اند، در مورد امکان وقوع طالق فکرر کسانی 

کرره از نزدیرره شرراهد طررالق یررا انحررالل نبرروده کننرردمرری کسررانی  انررد ایررن امکرران را و حترری 
کرررره برنامرررهدمررری هررررای آنهررررا ممکرررن اسررررت طبررررق انتظاراتشررران پرررریش نرررررود )آرچررررو و هنررررد 
شناسرری نقررش مهمرری درروابررگ از لحرراه هسررتی هررا زوج(. نگرررش و باورهررای 5،2631پورتررل

هرا، رفتارهرا، تعرامالت و ارتباطرات شناسری، نگررشزناشویی آنها دارد و بسته به نوع هستی
 (.3120ور، بالمزاده جفرره و فررا بخرش، گیرد )دالدر هر فردی به سمت خاصی شکل می

کامرر  دوشی ازدواج، رفتررار آنرران را پرریش بینرری مررینگرررش جوانرران دربرراره ، 6کنررد )آرچررو و 
کره حتری جوانران مجررد نیرز ممکرن 2635؛ ویلوبی، 2637 (. بنابراین شاید تعجب آور نباشد 

دواج آینرده هرای اشرتباه، سربب سراز نارضرایتی شرده و ازاست به خراطر تصرورات و نگررش

                                
1. Willoughby, B., & Dworkin, J. D. 
2. Willoughby, B., Hall, S. S., & Luczak, H. P. 
3.  Carroll, J. S., Badger, S., Willoughby, B., Nelson, L. J., Madsen, S., & Barry, C. M.  
4.  Anderson, L. R. 
5.  Arocho, R., & Purtell, K. 
6.  Arocho, R., & Kamp Dush, C. M. 
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 (.2631خود را در معرض خطر طالق قرار دهند )آرچو و پورتل، 
مطالعررات اهمیررت نگرررش جوانرران را در انتخرراب همسررر و تعیررین رفتررار زناشررویی نشرران 

یلررروبی، هرررال و لوچررراک، 2632داده اسرررت )آرچرررو،  (. انتظرررارات بیرواقرررع بینانررره برررا 2631؛ و
پاشریدگی زنردگی زناشرویی و طرالق  کاهش رضایت زناشرویی ممکرن اسرت منجرر بره از هرم

(. بره طرور مثرال برخری 2637، 1؛ چرکرز3127و بیردقی، شهرام فرر ،شود )آقامحمدی، خانزاده
کامرل باشرد.  افراد انتظار دارند تعامالت زناشویی همیشه مثبرت باشرد و ازدواج یره رابطره 

ترثایر منفری برر این انتظارات بیر واقعی در مورد روند زناشویی ممکرن اسرت بره شرکل برالقوه 
روی افرررراد داشرررته باشرررد و احتمررراال منجرررر بررره ناامیررردی و نارضرررایتی پرررس از ازدواج شرررود 

گلین، هاتس کا    .(2663و همکاران، 2)هوستون، 
هررای جنسرریتی توانررد بررا توجرره برره نقررشهررای افررراد دربرراره ازدواج مرریانتظررارات و نگرررش

گر چه شواهد نشان می ازدواج در میان زنان با توجه بره دهد نگرش پیرامون  متفاوت باشد. ا
 (. امرا نترایپ پرژوهش2631، 3وضعیت اجتماعی و اقتصادی آنان متفراوت اسرت )لمیردی

که ( نیز نشان3122و عابدی ) نیلفروشان، نویدیان و  دخترران در ازدواج بره نگررش بین داد 
د. داشرتن پسرران بره نسربت تررینگررش منفری دخترران و دارد وجرود معنرادار تفراوت پسران

فرره های رضررایت زناشررویی، بررین انتظررارات افررراد از  پررژوهش دیگررری نشرران داد در تمررام م ل 
زناشرررویی و واقعیرررت درحرررال تجربررره زنررردگی زناشرررویی برررا میرررزان رضرررایت زناشرررویی  هرابطررر

کرره در زنرران فاصررله همبسررتگی منفرری و معنررا ی ی بررین انتظررارات از رابطررهداری داشررت، 
فررررررررهزناشررررررررویی و واقعیررررررررت درحررررررررال تجربرررررررره  های خررررررررود  زنرررررررردگی زناشررررررررویی در م ل 

رت،   ابرازگری،  داری بیشرتر از مرردان برود  طورمعنرا  حرل تعرارض بره  ارتبرا،،   ایمرن،  هرابطر  محب 
 (.3125)موسوی و دهشیری، 

که درجهت تثمین سالمت خانواده و رضایت از زندگی زناشویی، نحروه ی  واضح است 

                                
1.  Çerkez, Y. 
2. Huston, T. L., Caughlin, J. P., Houts, R. M., Smith, S. E., & George, L. J. 
3. Lamidi, E. 
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ت و موفقیت در انتخاب همسر اولین مرحلره انتخاب همسر در ازدواج امری بسیار مهم اس
کره موفقیررت و رضرایت در مراحرل بعرردی را بره شرردت در چرخره ی زنردگی خررانوادگی اسرت 

کتورهرا و انتظرارات  دهرد. تعردادی از تحقیقرات برر ایرن عقیده تحت ترثایر قررار می کره فا انرد 
یرادی ناپایرداری ی مشرترک را های زنردگ هرا و نارضرایتیهنگام انتخاب همسر است تا حد ز

(. 2637؛ چرکرز، 3127؛ آقامحمدی و همکاران، 3125کند )موسوی و دهشیری،  توجیه می
از ازدواج، رضررایت زناشررویی را تحررت  هررا زوجی بینانرره  بنررابراین انتظررارات آرمررانی و بیرواقع

دهرد و در ادامره نارضرایتی و ناامیردی از زنردگی زناشرویی پیامردهایی همچرون تثایر قرار می
گذشته، پژوهش شکافو طالق را به دنبال خواهد داشت. جدایی  کمبود یرا فقردان های 

گرر .از انتظرارات و باورهرا جهرت انتخراب همسرر اسرت الگروی مناسرب یره  پژوهشرگران ا

خصرو  و در عرین حرال انتظرارات درسرت را، بره بتوانند انتظارات آرمانی و بیرواقع بینانه
کرره تجربرره کننررد، بررا  شناسررایی انررد بررا مطالعرره عمیررقداشررتهی زنرردگی نرراموفقی در افرررادی 

 توانررد در آینررده نرررخ جامعرره می، هررای صررحیح و اصررالا باورهررای نادرسررتمعرفرری مررالک

کند. بررسری نگررش افرراد بره  تجربه را زناشویی رضایت و ابات افزایش طالق، از تریپایین
نادرسرت و بیرواقرع  هرای تواند منجر به شناسایی نگرش بر رضایت زناشویی میعوامل م ار 

کارآمررد و  بینانرره در ایررن زمینرره شررود و برره درک عمیررق درمررانگران برررای مقایسرره نگرش هررای 
کند. کمه  کارآمد   نا

نظر به آنکه پدیده طالق در جامعه ایرانری نرامطلوب تلقری شرده و همرراه برا مشرکالت و  
گرویی بره ایرن های بسیاری برای افراد به ویژه زنان است، مطالعه حاضر برای پاسسختی خ 

کره برر طبرق نگررش زنران مطلقره چره عرواملی در پریش از ازدواج و بعرد از  گرفرت  سوال انجام 
 م اراست؟ ازدواج بر رضایت زناشویی

 روش
کرره جهررت اجرررای آن از شرریوه نظریرره  کیفرری بررود  طرررا پررژوهش حاضررر از نرروع مطالعررات 

کلیره زنران مطلقره زمینه شهرسرتان میبرد در  ای استفاده شد. جامعه پرژوهش حاضرر شرامل 
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که با مراجعه دادگاه خانواده این شهرستان از همسر خود جدا 3121سال  شرده بودنرد.  بود 
کیفری برا اسرتفاده از شریوه نمونره نمونه کمرر مطالعرات  گیری  گیری در پرژوهش حاضرر ماننرد ا

نفررر برررای انجررام مصرراحبه انتخرراب شرردند و سررن  32هدفمنررد انجررام شررد. در ایررن فراینررد 
  سررال بررود. معیارهررای ورود برره پررژوهش عبررارت 23-16شرروندگان در محرردوده ی مصرراحبه 

بودنررد از: حررداقل توانررایی شررناختی و تحصرریلی برررای انجررام مصرراحبه، سررطح تحصرریالت 
گذشررت حررداقل  سررال از مرردت طررالق آنرران و مررالک خررروج نیررز داشررتن  3برراالتر از دیررولم و 

بق و ازدواج مجدد بود. حجرم نمونره ی خا  در فرد یا همسر ساشناخت روانسابقه بیماری 
کیفی انتخاب شد.   براساس رسیدن به حد اشباع نظری در تحقیقات 

کرز مشراوره و دادگراه خرانواده بررای اجررای  برای انجرام مصراحبه  ها ابتردا برا مسرئولین مرا
کرره برررای شرررکت در پررژوهش  کننرردگانی  پررژوهش همرراهنگی برره عمررل آمررد. سرررس مراجعرره 

کردنررد و همچنررین دارای شررررایگ شرررکت در پررژوهش بودنررد )ماننررد سرررطح  اعررالم آمررادگی 
گشرودگی الزم بررای بررون ریرزی  گرویی بره سر االت و  تحصیالت و درک مناسب برای پاسخ 
نگرش زندگی( شناسایی شردند برا تعیرین وقرت قبلری مصراحبه، از آنهرا مصراحبه بره عمرل 

ش و اهررداف آن برره آمررد. پررس از تشررکیل جلسرره مصرراحبه، ابترردا توضرریحاتی دربرراره پررژوه
مراجعان ارائه شد و بررای جلرب همکراری بیشرتر آنهرا، از لحراه محرمانره مانردن اطالعراتی 

کررار رفترره از نرروع گذاشررتند برره آن کرره در اختیررار مررا می هررا اطمینرران داده شررد. مصرراحبه برره 
کررره  مصررراحبه درصرررد پاسرررخ  21های نیمررره سررراختار یافتررره بررروده و ترررا آنجرررا ادامررره یافرررت 
گفتگوهررا توسررگ ضرربگ صرروت ضرربگ هررا،  آزمودنی تکررراری بررود. در زمرران انجررام مصرراحبه، 

کابررذ پیرراده شرردند. برررای تحلیررل داده هررا بعررد از ابررت شرردند و سرررس برررای تحلیررل روی 
کرره تمررام مصرراحبه ها، از روش تحلیررل زمینرره مصرراحبه ها  ای اسررتفاده شررد. برره ایررن صررورت 

یی و ابررت شررد. در سرره مرحلرره بارهررا مرررور شرردند و الگوهررای مشررترک در بررین آنهررا شناسررا
کردگزاری ها انجرام شرد و در نهایرت الگروی پرارادایمی بره  کدگذاری باز، انتخرابی و محروری 

 تفکیه نگرش قبل از ازدواج و نگرش پس از فرآیند ازدواج و طالق، ترسیم شد. 
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، بر رضایت زناشویی قبل و بعد از طالق از نظرر زنران مطلقرهعوامل م ار برای تعیین  ابزار:
یافته به عمل آمد. برای انجرام مصراحبه نیمره سراختار  از آنها مصاحبه عمیق نیمه ساختار

کررره در برگیرنرررده رضرررایت  کررره ابتررردا سررر االتی را  از  هرررا زوجیافتررره بررردین صرررورت عمرررل شرررد 
مسرررئله و های مختلرررف رضرررایت از زنررردگی زناشرررویی برررود )موقعیرررت تعرررارض، حرررل جنبررره
ازدواج رضرررایتمندانه طراحررری شرررد. محرررور  هرررای هرررای عمرررومی( همچنرررین مالک موقعیت

قبررل از ازدواج چرره معیارهررایی را برررای داشررتن یرره ازدواج  -3اصررلی سررواالت برره ترتیررب: )
کررده در زنردگی  به نظر شما و با توجره بره تجربره -2دانستید؟  موفق ضروری می کسرب  های 

چرره  -1 توانررد در موفقیررت یرره رابطرره نقررش داشررته باشررد؟ ناموفقترران چرره چیزهررایی می
کره باعرش شرد نگررش شرما نسربت بره  تجربه هایی در این زندگی ناموفق به دست آورده اید 

یررره زنررردگی زناشرررویی موفرررق عررروض شرررود؟( برررود. سرررواالت فرعررری مصررراحبه زیرمجموعررره 
 سواالت نامبرده بودند. 

ع ررو هیئررت  1منررد توسررگ روایری محترروایی سرر االت طراحرری شررده برره شرکل بیررر نظررام
گرفت. سرس به صرورت مقردماتی برا  علمی متخصش در زمینه  2مشاوره مورد بررسی قرار 

هرا در مرورد جرامع و مرانع بودنرد سر االت  نفر مصاحبه به عمل آمد و با توجره بره نظرر آزمودنی
گونه کمر نگرش افرراد بره  تاییراتی در آنها داده شد. س االت به  که بتواند حدا ای طراحی شد 

گیررد. مصراحبهبر رضرایت زناشرویی را عوامل م ار  هرا بره دو صرورت انجرام شرد. در شریوه فرا
کنند در زمان قبل از ازدواج قرار دارنرد و نگرشری اول، از شرکت کنندگان خواسته شد تصور 

که به  کننرد؛ سررس در بخرش عوامل م ار را  برر رضرایت زناشرویی در آن زمران داشرتند، بیران 
ازدواج و طالق)موقعیرررت فعلررری( هرررا خواسرررته شرررد نگررررش خرررود را بعرررد از تجربررره دوم از آن

کنند. در ادامه برا توجره بره پاسرخ شررکت کننردگان، سرواالت نسبت این موضوع، مشخش 
 پیگیری جهت عمق بخشیدن به مصاحبه مطرا شد. 

 ها  یافته
کننده در پژوهش برین  هرا فرزنردی  سرال برود. هفرت نفرر از آن 12ترا  21سن زنان شرکت 
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سرال  3کننردگان بریش از زنرد بودنرد. از طرالق تمرامی شررکتفر 3نداشتند اما پنپ نفرر دارای 
کارشناسری ارشرد  3نفر لیسانس و  1ها دیولم،  نفر از آن 0گذشته بود. سطح تحصیالت  نفر 

 بود. 
کدگرذاری 2و  3های تحقیق در جدول یافته ها آورده شرده اسرت.  به تفکیه مفراهیم و 

 در مجمروع در کننردگان،رکتمشرا برا گرفتره صرورت هرایمصراحبه تحلیرل و تجزیره در

ی ازدواج بیرمنطقی و ازدواج منطقری ی هستهمقوله 2 و مقوله 36 مفهوم، 25 باز کدگذاری
 های به دست آمده بدین ترتیب بود:که مقوله.شد استخراج

گرایری یکری از معیارهرای مهرم پریش از ازدواج در زنران مطلقره برود.  گرایری: آرمران  آرمان 
انی وقتررری برررا زنررردگی مشرررترک واقعررری و مشرررکالت آن مواجررره شررردند افرررراد برررا تصرررورات آرمررر

کنار بیایند. در مصراحبهنمی گرایری پریش از ازدواج توانستند به خوبی با واقعیت  هرا آرمران 
 زنان به سه بعد فرعی تقسیم شد: 

کره معیارهرای ازدواج و  الف( وضرعیت مرالی مناسرب: توسرگ بع ری از زنران بیران شرد 
آل قرررار داده بودنررد و وضررعیت مررالی و اقتصررادی وضررع مررالی ایررده انتخرراب همسررر را صرررفا

 ها اولویت نخست را برایشان داشت. آن

 بر رضایت زناشویى در زنان مطلقه در قبل از ازدواجعوامل مؤثر . کدگذاری باز 1جدول 
 هاگزاره مفاهیم مقوله

 گرایی آرمان
 

کید  فقگ تث
بر وضعیت 
مالی یا 
 تحصیلی

کسرری فکرر می کرره پررول داشررته باشررد همره چیررز دارد )بررا پررول برره همرره چیررز  کررردم 
 وهمه جامی توان رسید(.

هرا  تواند معرفرت وشرعور را در فررد رشرد دهرد خیلی کردم تحصیالت میفکر می
کنارشان به هرزار ترا مردرک دکتررا داشرتن  که دیولم دارند ولی آرامش در  هستند 

 ارزد. می
داشتن 
های  آزادی
 فردی

که میاینکه می خواهم آزادانه انجرام دهرم بردون اینکره  خواستم بتوانم هرکاری 
هررای مجررردی بررا  او بخواهررد سررنگی پرریش پررایم بینرردازد مثررل آزادانرره برره مهمانی

 دوستانم رفتن.

 نگری سطحی
فقگ عاشق 
 بودن

کرره دوسررتش دارم را بدسررت بیرراورم وبررا او محرررم شرروم برررایم  اینکرره بترروانم فررردی 
 کافی بود.
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 هاگزاره مفاهیم مقوله
زیبایی 
 مطلق

خواسررتم بررا زیبررایی  خواسررتم او کمترر ازمررن باشررد و می چرون خررودم زیبررا بررودم نمی
ا بهترررر از صرررورت برررظررراهریش جلررروی همررره پرررز بررردهم بافرررل از اینکررره سررریرت زی

 .زیباست

 گرایی ارزش 

با ایمان 
 بودن

کردن در حق همسرش می که ایمان واقعی دارد از نامردی   ترسد. کسی 

خانواده 
 دوست بودن

شناسد و برای پردر ومرادرش ارزش قائرل اسرت حتمرًا بررای  که حرمت میکسی 
 زنش هم حریمی قائل است و او را خواهد ستود.

گذشت 
 وصبر

چشم پوشی از خطاهای هم و داشتن صبر در درسرت شردن مشرکالت زنردگی 
کرد  کمه شایانی به موفقیت در زندگی خواهد 

تفاهم 
 نگرشی

تشابه مالی 
 خانوادگی

کفرو هرم باشرند یکری نمری دو خانواده توانرد بره علرت دارا  که از لحاه مرالی هرم 
کند.  بودن دیگری را زیر سلطه خود برده واصطالحًا تو سری خورش 

شناخت و 
محبت 
 متقابل

کرره او را  قبررل از هرچیررزی خررود شررخش مهررم اسررت و رفتررار ومررنش فرررد اسررت 
 زند. تخمین می

گورسرتانی سررد بینی بوستان  کنی ولی محبت نمی وقتی محبت می زندگی به 
که ماندن در آن طاقت فرساست. تبدیل می  شود 

ازدواج  نگرش عدم
 تحمیلی

های  کنایرهتمام هدف من در زندگی درس خواندن بود ولی از بربرهای مادرم و
کردم  فامیل وآشنایان خسته شده بودم وبرای فرار از این مهلکه ازدواج 

 *مقوله هسته: ازدواج بیرمنطقی
 

تشابه تحصیلی یا داشتن تحصریالت عرالی: برخری دیگرر صررفا تشرابه تحصریلی را ب( 
 مدنظر داشتند، به نوعی تحصیالت عالی تنها معیار انتخاب بود.

کره بتوانرد هرکراری را  ج( داشتن آزادی های فردی: بررای برخری دیگرر داشرتن ایرن انتظرار 
گرردش یرا مهمانی مجرردی برا دوسرتان رفرتن مرالک هرای  آزادانه انجام دهند، مثل آزادانه به 

 بود.
کره مررینگررری: شررکتسرطحی تروان ایررن کننرردگان در مصراحبه معیارهررایی را نرام بردنررد 

کرد. همچون زیبایی مطلق، یا صرفا عشق، در مرورد  معیارها را به عنوان سطحی نگری ذکر 
گرفتن فقگ یه مالک مثل رفیق باز نبودن، بی ر هرم هرای دیگرتوجهی به مالکدیگر در نظر 
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 نگری تلقی شد.نوعی سطحی
نگررری عرردم نگرررش خررا  در مررورد ازدواج بررود: در ایررن نرروع هررای دیگررر سررطحیاز مقولرره

ازدواج فرد بدون در نظرگرفتن هیچ معیاری ازدواج و وارد زنردگی زناشرویی شرده برود. ماننرد 
که در آن یره طررف یرا هرر دو طررف بردون خواسرت و رضرایت خرود ازدواج  ازدواج تحمیلی 

 کردند.

کننردگان شرامل انتظرارات  برخی از معیارهای قبل از ازدواج بیان شده توسگ مصاحبه 
 منطقی و مناسب بود:

گرایررری: برررا وجرررود اینکررره ارزش هرررا، باورهرررا و معیارهرررای ازدواج بررررای هرررر شرررخش ارزش 
که به صورت عمومی و در میران همره فرهنرگمتفاوت بود، اما ارزش هرا هایی وجود داشت 

شده برود و برا رشرد و تاییرر افکرار و رفترار نیرز تروجیهی بره تاییرر آنهرا وجرود نداشرت. پذیرفته 
گرایری شرامل توجه به این ارزش ها برای ازدواج معقول بود. از نظر مصاحبه شروندگان ارزش 
 سه مقوله بود:

الررف( بررا ایمرران بررودن: منظررور داشررتن ایمرران و اعتقررادات مررذهبی بررود. برخرری مصرراحبه 
کررردن در حررق زن و زنرردگیش کننرردگان بیرران  کرره خرردا را قبررول دارد از نررامردی  کسرری  کردنررد 

 ترسد.  می
ب( خرررانواده دوسرررت برررودن: داشرررتن محبرررت نسررربت بررره خرررانواده و همسرررر و فرزنرررد، 

شرروندگان همچنررین رعایررت احترررام و شرردن خررانواده خررود و همسررر برررای بع رری از مصرراحبه
 اهمیت داشت.

گذشررت وصرربر: برخرری دیگررر از مصرراحبه هررای مثبررت فرررد برررای شرروندگان از ویژگرریج( 
گذشرت و بخشرش در زنردگی را ذکرر  زندگی مشترک صبور بودن در برابر مشکالت و داشرتن 

 کردند.

تفررراهم نگرشررری: تفررراهم عامرررل مهمررری در پایرررداری ازدواج و رضرررایت زناشرررویی برررود. از 
کرد: های تفاهم میمالک  توان به این موارد اشاره 
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لحراه اقتصرراد چره میررزان درآمرد و توانررایی مرالی خودشرران و چرره الرف( تشررابه مرالی: برره 
کره شان تقریبا یکسان باشند؛ مصاحبهخانواده شوندگان بیان داشتند چنانچه دو خانواده 

کفو هم باشند یکی نمی تواند به علت دارا بودن دیگری را زیر سلطه خرود از لحاه مالی هم 
کند.  برده واصطالحًا تو سری خورش 

کردند بهتر برود بررای  ب( شناخت و محبت متقابل: بع ی از مصاحبه شوندگان بیان 
شرررناختند و برررا خصوصررریات اخالقررری و رفتررراری هرررم آشرررنا ازدواج طررررفین همررردیگر را مررری

شرردند. آنهررا بیرران داشررتند قبررل از هرچیررزی شررناخت خررود شررخش مهررم اسررت. برخرری مرری
بینری بوسرتان محبرت نمریکنری ولری شوندگان عنوان داشرتند: وقتری محبرت مریمصاحبه

گورستانی سرد تبدیل می که ماندن در آن طاقت فرساست.زندگی به   شود 
کدگرذاری  ها می با توجره بره ایرن مقولره گفرت مقولره هسرته در جردول براال و فرآینرد  تروان 

 انتخابی، "ازدواج بیرمنطقی" است.

رضرررایت  بررررعوامرررل مررر ار هرررا خواسرررته شرررد نگررررش خرررود را در مرررورد  در بخرررش دوم از آن
کننرد. در جردول کزناشویی بعد از این گرفتره بودنرد، مشرخش  کرده و سرس طالق  ه ازدواج 

کررررده در زنررردگی کدگرررذاری بررراز مصررراحبه برررا زنررران مطلقررره پرررس از تجربررره 2 کسرررب  هرررای 
 ناموفقشان آورده شده است. 

هرم توضریح داده  3گرایی )که درجدول کنندگان در مصاحبه بیان داشتند ارزششرکت
شررد( برررای داشررتن یرره زنرردگی همررراه بررا رضررایتمندی الزم بررود. معیررار بیرران شررده ی دیگررر 

 کنترل رفتار وهیجانات بود. 
کنتررل رفترار و هیجانرات در  کنندگان توانایی  کنترل رفتار و هیجانات: از نظر مصاحبه 

 زندگی مشترک شامل موارد زیر بود:
ی چشرم فررد مقابرل ودرک متقابل: به معنای اینکه هر موضوع را از دریچهالف( همدلی 

 ببیند و توانایی درک همسر و داشتن همدلی در برابر او.
کررات و  کنترل خشم و دست بزن نداشتن: به معنای عدم خشونت به شدت یا به  ب( 
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که مناسب باشد. کنترل ابراز خشم فرد به نحوی   اینکه نحوه 
ت برری جررا، عرردم ق رراوت و پرریش داوری: تعصرربات برری جررا برره ج( نداشررتن تعصرربا

کلرری از همسرشرران  معنررای سررلطه جررویی عنرروان شررده بررود. ایررن افررراد حررق انتخرراب را برره 
های زیرر  گرفتند و این حق انتخاب را فقرگ بررای خرود بره رسرمیت شرناخته و همره تصرمیم

کره در توسرگ برخری مصراحبه شروند.هرا برودها و به فرمران مسرتبدانه آننظر آن گان بیران شرد 
 گرفتند.مسایل زندگی سریع مورد تهاجم و ق اوت قرار می

کررره همسرانشررران فقرررگ  د( عررردم خودشررریفتگی: توسرررگ مصررراحبه شررروندگان بیررران شرررد 
دانستند. فرد خودشیفته بیرر قابرل کارهای خودشان راقبول داشتند و خود را منبع عقل می
گاهی و احساس او معطوف  به خودش بود و این الگرو در تمرام ابعراد انعطاف بوده و توجه، آ

 .زندگی و رفتاری فرد جریان داشت

های  بر رضایت زناشویى در زنان مطلقه پس از ازدواج )تشخیص نگرشعوامل مؤثر . کدگذاری باز 2جدول 
 اشتباه به رابطه زناشویى در نتیجه ورود به زندگی زناشویى(

 گزاره مفاهیم مقوله

ارزش 
 گرایی

صداقت و 
 رازداری

کرد. از دروغ متنفرم؛ پایه  های زندگی مرا دروغ متزلزل 
گررر حرررف یررا اختالفرری بررین زن وشرروهر رد وبرردل مرری شررود، شررخش سررومی مطلررع ا

 نشود.

گاه بودن  تکیه 
کمره  پنراه هرم برودن بررای پیشربرد اهرداف زنردگی  درهمه مراحرل زنردگی پشرت و

 کند.می
داشتن حسن 

 خلق
 انسان صبوری را روزی از پا درمی آوردنق زدن و بدزبانی هر 

کنترل رفتار 
 و هیجانات

همدلی و درک 
 متقابل

کررردم وچیررزی نگفرتم، در خلرروت خودمرران اشررتباهات اقرررار  گرر مررن حرمررت داری  ا
کند. کند واز من او را می  فهمم، تشکر 

دست بزن 
 نداشتن

 ترسم. از هرچی مرده به خاطر بزرگی وسنگینی دستانشان می

نداشتن تعصب، 
 وپیش داوری

 هیچ وقت اجازه نداشتم شال بیندازم یا مانتوی رنگی بووشم.

 گرفتم. همیشه چون ع و اصلی خانواده همسرم نبودم، من مورد تهاجم قرار می
عدم  کارهای من ایراد می کارهای خودش راقبول داشت. همسرم از   گرفت فقگ 
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 گزاره مفاهیم مقوله
 خودشیفتگی

تناسب 
شخصی و 
 خانوادگی

تناسب 
فرهنگی، 
 اجتماعی

کننرررد.  دو ترررا آدم برررا دو ترررا فرهنرررگ متفررراوت هررریچ وقرررت نمی تواننرررد هرررم را درک 
کمتر دارد تو سری خور خواهد بود وبایرد مطیرع و فرمرانبردار  همیشه خانواده که  ای 

 باشد.
تناسب 
شخصیتی، 
 اعتقادی

که رذائل اخالقی دارند، انسان را به مرز جنون   کشاند. میزندگی با آدمهایی 
کررال بررا حجررابم مشررکل  کرره همسرررم  مررن فررردی محجبرره بررودم و ایررن در حررالی بررود 

 داشت.
-تفکرگرایی
عقل 
 مداری

 

شناخت از 
 یکدیگر

کررردم حقیقررت را برره تعریررف کررردم )سرراده لرروا بررودم(. فکررر  هررای مررادرش بسررنده 
 میگوید.

نداشتن توقعات 
 بی جا

کرار را برایرت ات گفتند چون ته دختر هستی وظیفه خانوادهمی که فرالن  هست 
 انجام دهند.

مدیریت 
روابگ و 
مسئولیت 
 پذیری

 مدیرو مدبر بودن
کنرد  کنرد و رضرایت دوطررف را جلرب   –بتوانرد برین خرانواده وهمسررش مردیریت 

کار وزندگی اش تعادل برقرار سازد.  همچنین بین 

 مسئولیت پذیری
گیرررد،  کرره زمررام یرره زنرردگی را در دسررت  همرره جانبرره، مردانرره وقترری متعهررد شررد 

 بایستد.
استقالل داشتن 

 عاطفی(-)مالی
کره زنردگیش جداسرت خررج ودخلرش هرم جردا  به خودش متکی باشرد همرانطور 

 باشد وبرای هر خرجی احتیاج به پس دادن جواب به دیگران نباشد.
 *مقوله هسته: ازدواج منطقی

 
ازدواج بسرررریار شرررثن بررررودن زن و مررررد در  تناسرررب شخصررری وخررررانوادگی: تناسرررب و هم

هرررای فرررردی و اجتمررراعی، رفترررار و حتررری آداب لبررراس  تناسرررب در ارزش .اهمیرررت داشرررت
پدیرد  هرا زوجهای همردلی بیشرتر را برین  توانسرت زمینره پوشیدن و بذا خوردن زن و مررد می

 تناسب شخصی و خانوادگی از نظر مصاحبه شوندگان شامل موارد زیر بود: .آورد
کرره  الررف( تناسررب فرهنگرری، اقتصررادی و اجتمرراعی: تررثایر فرهنررگ بررر فرررد برره حرردی بررود 
کرررد. فرهنررگ وآداب و رسرروم شررهر و روسررتا و آداب و حترری سررالیق و ذائقرره را هررم متررثار مرری

شروندگان برخری از مصراحبه .رسوم اصناف و طبقات مختلف اجتماع با یکدیگر فرق دارد
که دو نفر با فرهنگ مختلف واخالقیات متفراوت هریچ  تواننرد هرم وقرت نمریبیان داشتند 
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کننرد و دیگرری را چرون  کره خرود را اابرات  کنند چون هرکردام بره دنبرال ایرن هسرتند  را درک 
خررود سررازند. عرردم تناسررب اقتصررادی و اجتمرراعی بسرریاری از مسررائل و مشررکالت را برررای 

که از نظر طبقه و پایگراه  فراهم می ها زوج کنند  کسی ازدواج  که افراد با  کرد. پس منطقی بود 
 .تماعی اقتصادی در یه سطح قرار داشتنداج

کننرردگان عنرروان ب( تناسررب شخصرریتی، تناسررب اعتقررادی: برخرری دیگررر از مصرراحبه
کینره، بردخلقی و... کردند زندگی با خانواده که دچرار رذائرل اخالقری مثرل حسرادت،  هایی 

که تناسرب شخصریتی بیشرتریهستند انسان را به مرز جنون می  کشاند. زن و شوهر زمانی 
کمتررر برره درک بیشررتری از هررم مرریداشرتند و تفرراوت تناسررب اعتقررادی عامررل  .رسرریدندهررای 

کردنررد: مررن یرره فرررد محجبرره بررودم واز مهمری بررود، چنانچرره برخرری مصرراحبه شرروندگان عنروان 
کره  اینکه در اجتماع خود را در معرض توجه عموم قررار دهرم متنفرر برودم وایرن در حرالی برود 

کال با این مقوله مش  کل داشت. همسرم 
هررای تفکررر و عقررل مررداری عقررل مررداری: از نظررر مصرراحبه شرروندگان مررالک-تفکرگرایرری

کامررل دو طرررف از یکرردیگر بررا اسررتفاده از ابررزار تحقیررق، نداشررتن توقعررات  شررامل: شررناخت 
 های بی جا در تمام امور مشترک زندگی بود.وخواسته

تر  انجرام بهترر و صرحیحپذیر بودن باعرش  مسئولیت مدیریت روابگ و مسئولیت پذیری:
هرای کارها و مسائل بود.از موارد ذکر شده در مورد مدیریت روابگ و مسرئولیت پرذیری مقولره

 زیر بودند:
کننردگان از مردیریت ایرن برود الف( مدیرو مدبر بودن، مسئولیت پذیری: منظور شررکت

کند و رضرایت دوطررف را ج کنرد، که فرد بتواند روابگ بین خانواده وهمسرش مدیریت  لرب 
کررار و زنرردگی اش تعررادل برقرررار سررازد. در نظررر داشررتن و توجرره برره نقررش هررا و همچنررین بررین 

های هریه از اع رای خرانواده و جایگراه آنهرا درایرن نهراد و همچنرین، توجره بره مسئولیت
چگررونگی روابررگ آنهررا بررا یکرردیگر از نکررات بسرریار مهررم مرردیریت خررانواده برررای مصرراحبه 

  .دآمشوندگان به شمار می
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کررد. عاطفی(: استقالل در اشکال مختلف نمود پیدا مری-ب( استقالل داشتن )مالی
ی مسرئولیت پرذیری توانسرت نشرانه داشتن شال مناسب و استقالل در آمد از خرانواده می

کننرردگان عرردم وابسررتگی شرردید عرراطفی برره خررانواده و داشررتن  فرررد باشررد. برررای مصرراحبه 
 استقالل عاطفی اهمیت داشت.

 
 بر رضایت زناشویى از نظر زنان مطلقه قبل و بعد از ازدواجعوامل مؤثر . الگوی 1شکل 

 
برر رضرایت عوامرل مر ار شروندگان الگروی بر اساس معیارهای بیان شده توسگ مصراحبه

گفررت، سررطحی  ، می3کننرردگان قبررل و بعررد از ازدواج شررکل زناشررویی از نظررر شرررکت ترروان 
کره علرت اصرلی آن نداشرتن نگررش خرا  بره ازدواج نگری عامل هسته ازدواج ناموفق بو د 

گرایی و انتظرارات بیرواقرع بینانره پریش از ازدواج در آن نقرش داشرت. بود و همچنین آرمان
نگری ناسازگاری زناشویی و در نهایرت وقروع طرالق برود. همچنرین برر اسراس پیامد سطحی

کنتررل رفترار وهیجانرا ت مقولره هسرته ذکرر معیارهای بیان شده توسرگ مصراحبه شروندگان 
کررره علرررت اصرررلی آن تفکرگرایررری عقرررل مرررداری، تناسرررب  شرررده بررررای ازدواج موفرررق بررروده 
شخصیتی و خانوادگی در مورد ازدواج بود و این شرایگ در بستر مدیریت روابگ ومسرئولیت 

کنتررل رفترار و هیجانرات مری تطابق خانوادگی به وجود می-پذیری توانسرت آمد. در نهایت 
ناشویی و ازدواج پایردار و موفرق را بره دنبرال داشرته باشرد. همچنرین ارزش افزایش رضایت ز
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که در رضایت زناشویی نقش داشت.گرایی مقوله  ای مشترک در هر دو نگرش بود 

 گیریبحث و نتیجه
کیفی با رویکرد تئوری زمینه کیفری  پژوهش حاضر، به روش  عوامرل مر ار ای برای بررسری 

هررای آنرران قبررل و بعررد ازدواج  نرران مطلقرره و مقایسرره نگرشبررر رضررایت زناشررویی از دیرردگاه ز
برر رضرایت زناشرویی در عوامرل مر ار های پژوهش نشران داد نگررش زنران بره انجام شد. یافته

کرره ایررن یافترره بررا تحقیقررات مرروس و  برخرری مرروارد در قبررل و بعررد از ازدواج متفرراوت اسررت 
یلرروبی کیمیررایی، صررالحی و بفرروری نسررب )2631)1و ( همسررو 3121( و بهشررتیان )3125(، 
 بود. 

بررر رضررایت زناشررویی در پرریش از ازدواج برره چنررد عوامررل مرر ار کننرردگان در مررورد شرررکت
گرایرری، پررژوهش نشرران داد سرره مقولرره اصررلی آرمررانهررای مقولرره اصررلی اشرراره داشررتند. یافترره

کارآمد بررای ازدواج در  به عنوان نگرش تواننگری و عدم نگرش خا  را میسطحی های نا
گرفت. مقوله گیرری رضرایت زناشرویی نظر  های نامبرده شده نه تنهرا نقرش مرواری در شرکل 
توانسررت بررا تحررت تررثایر قرررار دادن انتخرراب همسررر، مخرررب نیررز باشررد. در نداشررته بلکرره مرری

اندیشرند هرای خرود مریآلگرا مرتب به ایدهتوان بیان داشت افرادآرمانتبیین این نتیجه می
گردند. در آرمانگرایی وقتی دیردگاه متفراوتی ترین شخش برای ازدواج میآلو به دنبال ایده
توانرد رضرایت آیرد، ترنش و عردم توافرق روی داده و مریهرا و واقعیرت بوجرود مریدرباره آرمران

که این یافته با پژوهش کاهش دهد،  کراظمی )زناشویی را به شدت  شرهولی و (، 3112های 
که شامل3126رضایی فر ) ازدواج اجبراری  ( نیز همسو بود. درباره مقوله عدم نگرش خا  

که عالوه بر نیروی فیزیکی، فشارهای عراطفی در ازدواج اجبراری  بود، محققان نشان دادند 
(. پرس از ازدواج تحمیلری زن مجبرور اسرت از شروهر تبعیررت 2،2637نقرش دارد )گیرل و آنیترا
کنررد و از فعالیررتدوسررتی کنررد، ممکررن اسررت هررای بیرررون از منررزل دسررت هررایش را محرردود 

                                
1.  Moss, E., & Willoughby, B. J. 
2. Gill, A., & Anitha, S. 
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گرفتره مری شرود و برا عرواقبی بکشد. با چنین ازدواجی معموال جلوی تحصیل و پیشرفت او 
گرایری و رو خواهد شرد. ایرن دو مقولره آرمرانروانی روبه-های روحیمثل جدایی و یا بیماری
نگرری فررد نگری نیرز باشرد.در سرطحیحیتوانستند به نوعی سطنداشتن نگرش خا  می

صررفًا بره خرراطر توجره برره یره مرالک همچررون زیبرایی مطلررق یرا ارروت، شرریفته طررف مقابررل 
گیرررری اش در یررره ف رررای احساسررری و عررراطفی و خرررارج از منطرررق انجرررام شرررده و تصرررمیم 

 گیرد.می
 توانسررت قابررل توجرره باشرررد.گرایرری و تفرراهم انگیزشررری مرریی ارزشدر مقابررل دو مقولرره

که هم در قبل از ازدواج و هم بعرد از ازدواج وحرود داشرت. گرایی مقولهارزش ای مشترک بود 
کرره توسررگ مصرراحبه شرروندگان در رضررایت زناشررویی نقررش داشررت، بررا ایمرران ارزش هررایی 

کرره  کرره بررا مطالعرره انجررام شررده  گذشررت و صرربر بررود.  برودن، خررانواده دوسررت بررودن و داشررتن 
کرررد باورهررای اعتقررادی و جهررا کننرردهمشررخش  ی ن بینرری الهرری از طرررق مختلررف، ایجرراد 

برررررره خرررررردا موجررررررب پایبنرررررردی همسررررررران برررررره رعایررررررت اخررررررالق  آرامررررررش برررررروده و ایمرررررران
( همسررو بررود. 3125زناشررویی و ایجرراد آرامررش بررود )روشررنی، نررائینی و باسررتانی،  زنرردگی در

گذشت و بخشش نیز مدنظر شرکت کیفیرت براالی زنردگی مقوله  کنندگان برود. بخشرش برا 
ی همررراه و عرردم بخشررش بررا اجتنرراب از شررریه زنرردگی و انتقررام همررراه برروده اسررت زناشرروی

(. از طرررف دیگررر تفرراهم عامررل مهمرری در پایررداری 2635)اسررتافورد، دیویررد و مرره پرسررون، 
ازدواج و رضایت زناشویی بوده و میزان رضایت از زندگی زناشویی با میزان تفراهم در عشرق 

اجتمراعی،  -، پایگاه اقتصادیها زوجختالف سنی و عالقه، طول مدت زندگی زناشویی، ا
کررریم و 3125ی معنرررادار دارد )زارع و صرررفیاری، رابطررره هرررا زوجمیرررزان تحصررریالت  ؛ وانرررگ، 

گررررو وجرررود تفررراهم در انگیرررزه12631بررروئرنر هرررا و ( . رضرررایتمندی از یررره رابطررره زناشرررویی در 
کره شرامل میرزان نزدیره برودن، سرط ح دسترسری و محبت متقابل اسرت، تفراهم و محبتری 

کردهای پاسخگویی به یکدیگر است. بنرابر آنچره بیران شرد ارزش گرایری و تفراهم انگیزشری 
کمرره می کرره برره ابررات یرره زنرردگی زناشررویی موفررق  کردنررد و ایررن نتیجرره بررا  مررواری بودنررد 

                                
1. Wang, S., Kim, K., & Boerner, K. 
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کرروالیی، 2631وهمکرراران ) 1تحقیقررات دالگلرریش، جانسررون، بررورگس ماسررر (، خدابخشرری 
( و هاشرررمی، امررران الهررری، فرهرررادی و همکررراران 3122ری )فلسرررفی نرررژاد و عمررروقلی میرآخرررو

 ( همسو بود. 3122)
برر رضرایت زناشرویی عوامل مر ار شوندگان نگرش خود را در مورد در بخش دوم مصاحبه

گردیرد افرراد  گرفته بودند، بیان داشرتند و مشرخش  کرده و سرس طالق  بعد از اینکه ازدواج 
د از فراینرد ازدواج و طرالق، تاییرر نگررش داشرتند. بر رضایت زناشویی بعرعوامل م ار درباره 

کنتررل رفترار و هیجانرات برر رضرایت زناشرویی برود،  عامل مهم به دست آمده نقش توانرایی 
در تحقیقررات  هررا زوجاارررات مخرررب رفتارهررای هیجررانی در خررانواده و برره خصررو  رابطرره 

ک یررادی بررسرری شررده اسررت و مقولرره برره دسررت آمررده بررا ایررن تحقیقررات دامررن  شرران وشرریخ ز
( 2623)2( و سرررایمونیه3122ای فررررد و بهبرررودی ) (، صرررابونچی، دوکانررره3121االسرررالمی )

گفت سرزنش و پرخاشرگری، تحقیرر، تروهین، مطابقت داشت. در تبیین این یافته می توان 
کراهش  تهدید زندگی مشترک را در معررض خطرر قررار داده و رضرایت زناشرویی را بره شردت 

که نشان داد بین عردم تفراهم دهد. این مقوله با پژمی برا خشرونت علیره زنران  هرا زوجوهشی 
( همسرررو برررود. برررر اسررراس تحقیقرررات 3112رابطررره مسرررتقیم معنرررادار وجرررود دارد )لیاقرررت، 

خشونت و تعارض شدید با همسر و خانواده همسرر )مشخصرا درگیرری فیزیکری( از عرواملی 
که سبب اقدام عملری متقاضریان طرالق بررای پایران دادن بره رابطره زناشروئی برود )زارع و  بود 

(. همچنین تعصب و نگرش بریش از حرد بدبینانره برر روابرگ عراطفی ترثایر 3125صفیاری، 
(. از طررف دیگرر برا آمروزش و بهبرود 2631و همکراران،  3منفی داشرت )گررین، دیرویس، الچرز

(. 3122حاصرل شرد)جاویدی،  هرا زوجکنترل رفتار در خانواده، بهبود رضایت زناشرویی در 
کنترررل رفتررار و هیجانررات در زنرردگی مشررترک از ب در رضررایت زناشررویی عوامررل مرر ار نررابراین 

 است.
                                
1. Dalgleish, T. L., Johnson, S. M., Burgess Moser, M., Lafontaine, M. F., Wiebe, S. A., & 

Tasca, G. A. 
2.  Simonič, B. 
3. Green, J. D., Davis, J. L., Luchies, L. B., Coy, A. E., Van Tongeren, D. R., Reid, C. A., & 

Finkel, E. J. 
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هررای ذکررر شررده پررس از تجربرره طررالق در مررورد رضررایت زناشررویی، یکرری دیگررر از مقولرره 
های میرحسینی، نصریریان، بسرتامی تناسب شخصی وخانوادگی بود. این یافته با پژوهش

کیرانی، نروابی نرژاد، احمردی نروده و 2631) 1بویسون و وترز(، بوتا، 3122و زمانی علویجه ) ( و 
که نتایپ پرژوهش نیکخرواه، فرانی و اصرارپور )3566تقوایی ) ( 3127( همسو بود. همان طور 

اجتمرررراعی، دینررررداری، هزینرررره فرصرررررت و  -نشرررران داد بررررین تناسررررب پایگرررراه اقتصررررادی
دارد. بیشررترین میررزان های نقررش جنسرریتی بررا نرروع نگرررش برره ازدواج، رابطرره وجررود  کلیشرره

اارگررذاری در نگرررش سررنتی برره ازدواج مربررو، برره متایررر دینررداری و برررای نگرررش مرردرن برره 
ازدواج، مربو، به هزینه فرصت بوده است. عدم تناسب فرهنگی و عدم تناسب اعتقرادی 

کرره منبررع انررواع اختالفررات و سررو تفاهمدر بررین خررانواده ها  هررای همسررران موضرروعی اسررت 
(. عالوه برر 2626و همکاران،3؛ ویلوبی، یورگاسون، جیمز2،2631ورف و تورنتونشود )آلندمی

گیررد. برر اسراس  آن تناسب در ازدواج باید در مسائل خانوادگی و اقتصرادی مرورد توجره قررار 
کننرردگان، عوامررل اقتصررادی اجتمرراعی بررر رضررایت نتیجرره برره دسررت آمررده و نگرررش شرررکت

گررذار بررود، همچنررین شررباه ت شخصرریتی و تناسررب زن و شرروهر در زنرردگی زناشررویی تررثایر 
ک و اسرتارنز که با نتیجه تحقیقات لندبرد، پوال ( و 2630) 4مشترک حائز اهمیت فراوان بود 

کیم و بوئرنر ) ( همسو بود. مقوله دیگرر مردیریت روابرگ و مسرئولیت پرذیری برود. 2631وانگ، 
ا تعهررد زناشرررویی ی مثبررت معنررراداری بررپررذیری رابطررههررای سررازگاری و مسرررئولیتویژگرری

داشررت و بررین مهررارت مرردیریت، حررل مسررئله و رضررایت زناشررویی رابطرره معنرراداری وجررود 
 (.  2632، 5بالبکی-داشت )بالنگر، سابورین و ال

گفرت عامرل اصرلی در  هرا میبندی پایانی با توجه به تجزیره و تحلیرل دادهدر جمع تروان 
کنترررل رفتررار و مرر اردر رضررا نگررری و از عوامررل اصررلیازدواج نرراموفق سررطحی یت زناشررویی 

شروندگان در پریش از ازدواج و پرس از آن بره رضرایت هیجانات بود. تفاوت نگرش مصاحبه
                                
1.  Botha, F., Booysen, F., & Wouters, E. 
2. Allendorf, K., & Thornton, A. 
3.  Willoughby, B. J., Yorgason, J., James, S., & Kramer Holmes, E. 
4. Lundberg, S., Pollak, R. A., & Stearns, J. 
5. Belanger, C., Sabourin, S., & El-Baalbaki, G. 
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که بر خالف عوامل تقریبا اابت اجتمراعی کی از آن بود  اقتصرادی، فرهنگری؛  -زناشویی حا
کسب تجربره، انتظر انتظارات و نگرش گرفتن شرایگ زندگی و  ارات ها متایر بوده و با در نظر 

دهررد انتخرراب همسررر بررر اسرراس کنررد. ایررن تاییررر نگرررش نشرران مرریهررا تاییررر مرریو خواسررته
گرایی و تفکرر آرمرانی و سرطحی نگرری پریش از ازدواج، در رضرایت زناشرویی نره تنهرا آلایده

 تواند مخرب نیز باشد.نقش چندانی نخواهد داشت، بلکه می
های استخراج شرده  بر اساس مقوله های آتی شود در پژوهشدر این راستا، پیشنهاد می
یرررابی نگرش در ایرررن پرررژوهش، پرسشرررنامه کررره بررره ارز یرررابی شرررود  هرررای  ای طراحررری و هنجار

های پریش  توانرد در مشراوره بیرمنطقی و منطقی افراد به ازدواج بورردازد؛ ایرن پرسشرنامه می
گیرررد. در ایرررن پررژوهش، علررت طررالق افررراد، ویژگرر هرررای یاز ازدواج نیررز مررورد اسررتفاده قرررار 

کرره ایررن عوامررل ممکررن  کنترررل قرررار نگرفترره بررود  خررانوادگی و وضررعیت اقتصررادی افررراد مررورد 
گذار باشرد. پیشرنهاد می هرای آتری  شرود پژوهش است بر نگرش افراد به رابطه زناشویی تثایر 

این موارد را در نظر بگیرند و همچنین بره بررسری نگررش مرردان بره رابطره زناشرویی بوردازنرد، 
گذار باشد.  زیرا جنسیت  ممکن است در نگرش افراد تثایر 

کررره در انجرررام پرررژوهش  تشککککر و قکککدردانی: کسرررانی  کلیررره  بررردین وسررریله پژوهشرررگران از 
 نمایند.مشارکت و همکاری داشتند، تقدیر و تشکر می

 منابع
های دلبسرتگی نراایمن و انتظرارات  (. ارتبا، برین سربه3127آقامحمدی، س؛ خانزاده، م؛ شهرام فر، ا؛ بیدقی، ف .)

گرایانه از ازدواج.   .7-3، 1. شناسی های روان تازهواقع 
هرای ازدواج )اجتمراعی، فرهنگری، اقتصرادی، ظراهری و دموگرافیره( ای مالک(. بررسی مقایسه3121بهشتیان، م. )
 .37-3(، 2)7.پژوهی فرهنگی جامعه های آنها در ازدواج اول.های در شرف ازدواج دوم با مالکزوج

 شناسی و علوم تربیتی)جلد اول( چاپ دوم، تهران: نشر دوران. های تحقیق در روان (. روش3110بیابانگرد، ا .)
یرردی، ن .) کنترررل رفتررار خررانواده.  هررا زوجمرردار بربهبررود رضررایت زناشررویی  درمررانی هیجان (. ااربخشرری زوج3122جاو و 

کاربردی  .71-01(، 2)1 .مشاوره 
کوالیی، ا؛ فلسفی نژاد، م؛ عمروقلی میرآخروری، ز. ) کرم بینرا و 3122خدابخشی  (. ازدواج و انتخراب همسرر در دخترران 

 .11-16(، 1) 0. نشریه پژوهش توانبخشی در پرستارینابینا: یه مطالعه پدیدارشناسی. 
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کشررررران،ا؛ شررررریخ ای نشرررررخوار (. تنظررررریم هیجررررران و رضرررررایت زناشرررررویی: نقرررررش واسرررررطه3121االسرررررالمی،ر. ) دامرررررن 
 .31-3(، 11)36.پژوهشی زن و جامعه -فصلنامه علمی خشم.

(. بررسی اهداف ازدواج افراد متاهل راضی و ناراضری )یره مطالعره 3120دالور،ع؛ بالمزاده جفره، م؛ فرا بخش،ک. )
کیفی( .   .315-332(،03) 30. مشاورههای  فصلنامه علمی پژوهشی 

ای  احسراس آرامرش زنران در زنردگی زناشرویی: مطالعره ی ه(. تجرب3125روشنی، ش؛ بروی نائینی، ن؛ باستانی، س .)
 .12-03(، 2)1. مطالعات زن و خانواده مبنایی. ی هکیفی با رویکرد نظری

بر میرزان رضرایت از زنردگی زناشرویی در میران عوامل م ار  ی هرابط ی ه. مطالع(4931). رزارع، ب؛ صفیاری جعفرآباد، ه
 .356-333(،3)31 .مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان زنان و مردان متثهل شهر تهران.

پژوهی  جامعرره هررای شهرسررتان ایررذه. (. بررسرری علررل ناسررازگاری و طررالق در خانواده3126فر، س .) شرهولی،ک؛ رضررایی
 .311-331(،3)2. فرهنگی

بینرری رضررایت زناشررویی بررر اسرراس  (. الگرروی سرراختاری پیش3122ای فرررد، ف؛ بهبررودی، م. ) نچی، ف؛ دوکانررهصررابو
گیررری زنرردگی در زنرران متاهررل: بررا نقررش واسررطه سرربه خررانواده ای هیجرران خررواهی.  های دلبسررتگی و جهررت 

کاربردی  .326-362(،1)3.درمانی 
گرجی، ی.) ه شراهین شرهر برا اسرتفاده از الگروی نگرارش بیرانگر. (. درمان افسردگی زنران مطلقر3121عطارضایی، ف؛ 

 .تهران.شناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روان
(. ااربخشرری مرردل برروم شررناختی درکرراهش میررل برره طررالق و تعررارض 3120فرررحبخش،ک؛ خرراکی، ا؛ معتمرردی، ع. )

 .312-320(، 02) 30. رههای مشاو فصلنامه علمی پژوهشزناشویی. 
گرایری توسرعه3112کاظمی،ز .) هرا نسربت بره  هرای دخترران و مرادران آن ای برر شرکاف برین نگرش (. بررسی تثایر آرمان 

 ..0(1 ،)222-132خانوادهپژوهیازدواج و خانواده.
و خطرسراز ازدواج در (. فراترکیرب عوامرل اسرتحکام بخرش 3566کیانی، ا؛ نوابی نژاد، ش؛ احمدی نوده، خ؛ تقوایی، د.)
 .17-5(، 77) 26های مشاوره.  دهه اخیر در ایران. فصلنامه علمی پژوهش

هرررای پررریش از ازدواج و  (. ااربخشررری آمررروزش مهارت3125کیمیرررایی،ع؛ صرررالحی فررردردی، ج،. بفررروری نسرررب،ج. )
هررررررای همسرررررررگزینی و هرررررروش هیجررررررانی دانشررررررجویان دانشررررررگاه فردوسرررررری  هررررررای زنرررررردگی بررررررر مالک مهارت
 .13-53(،3)1.های روان شناسی بالینی و مشاوره ژوهشپ .مشهد
 .2(4،) 301-372. علوم اجتماعیتحقیقی در تهران.   (. خشونت علیه زنان در خانواده3112لیاقت، غ .)

کیفری عوامرل نارضرایتی زناشروئی و اقردام بره طالق،)مطالعره 3126محسن زاده، ف؛ نظری، ع.م؛ عارفی، م.) (. مطالعه 
کرما  .52-7(، 52)7مطالعات راهبردی زنان)کتاب زنان(. نشاه(.موردی شهر 

کیرد برر دوره 3122ملتفت، ا؛ شهرری، د؛ محبی میمندی، م؛ و هاشمی، ف. ) -3121(. پویایی طالق در ایرران برا تث
 . 101-157(، 05)30. خانواده پژوهی. 3111

رررت   ی ه. نقرررش فاصرررل(4931)موسررروی، س. ف؛ دهشررریری، غ . زناشرررویی در رضرررایت  ی هرابطررر برررین انتظرررارات و واقعی 
.336-21(، 2)31 .مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان زناشویی زنان و مردان شهر تهران.
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کننرده3122میرحسینی، ف؛ نصیریان، م؛ بستامی، ف؛ زمانی علویجه، ف.) های رضرایت زناشرویی در  (. پیش بینی 
 .250-212(، 5) 7. مجله آموزش و سالمت جامعهمردان و زنان متاهل. 

در آن. عوامرررل مررر ار (. سرررنجش نگررررش دانشرررجویان نسررربت بررره ازدواج و 3127نیکخرررواه، ه.ا؛ فرررانی، م؛ اصرررارپور، م .)
کاربردی  .322-22(،1) 21.جامعه شناسی 

روان سرررنجی مقیررراس نگررررش بررره ازدواج.  هرررای روان (. بررسررری ویژگی3122نیلفروشررران، پ؛ نویررردیان، ع؛ عابررردی، ا .)
.57-11(، 3)3 .پرستاری

گل مهر، م؛ امان الهی،ع؛ فرهادی،ا؛ اصرالنی،خ؛رجبی، غ.) (. ارایره الگروی ازدواج موفرق: یره پرژوهش 3122هاشمی 
 373-353(، 70) 32های مشاوره.  کیفی. فصلنامه علمی پژوهش

 37. هررای مشرراوره فصررلنامه علمرری پژوهشای زنرران بررا شرررایگ پررس از طررالق.  (. راهبردهررای مقابلرره3127واعظرری، ک.)
(01 ،)372-323. 
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