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چكيده
 يكي از مسائل اساسي جامعه در حال گذار ،دهنده مؤثر بر آني سوقهاهمسئله ازدواج و انتخاب همسر و علل و انگيز

.توان نظري كامل وكافي داشتميچگونگي كميت و كيفيت آن ندرباره جانبه امروزي ايران است كه بدون آگاهي همه

 پرداخته هاآني مؤثر بر ازدواج افراد و رابطه آن با ميزان رضايت از زندگي زناشويي هاهدر اين مقاله به بررسي علل و انگيز

ـات و   هاهدرتبيين علل و انگيز   .شده است  ي ازدواج و رضايتمندي از زندگي زناشويي ازچارچوب نظريي مشتمل بـر نظري

ـادتواره        ،مبادله،نيازهاي مكمل ،همسريهمسان،ي لوين ميدان،محروميت نسبي ،هاي نياز تئوري ـادين و ع كنش متقابـل نم

 و از طريق ايهگيري خوشصورت نمونههب، نفري300نتايج اين تحقيق پيمايشي كه از يك نمونه .گيدنز استفاده شده است

ـاب شـ  25-45 نفري از زوجين557/41فرمول كوكران از جامعه آماري     دهـد كـه   مـي نـشان  ، انـد هد سال شهر بيرجند انتخ

ميزان ،هاهمخواني عادت، كنندگي شخصيتعامل تكميل،فشار محيط در انتخاب همسر ،هاي نياز به انتخاب همسر متغير

ـت    ،مسر در هنگام ازدواج و سن همسر      ه ه پايگاادراك از   اهميت   . انـد ه تأثير معني داري بر رضايت از زندگي زناشويي داش

،درهنگام ازدواجادراك از پايگاه همسر، فشارمحيط، هادهد كه متغيرهاي همخواني عادتمي نشان تحليل چند متغيره نيز

ـا    هب (هاآنيعني با افزايش    گذارند،ميدر جهت مثبت بر رضايتمندي اثر       ،تحصيالت همسر وتعداد فرزند  صورت مرتبط ب

ـاي سـن همـسر و مـدت     اما با توجه به عالمت     .يابدميميزان رضايتمندي نيز افزايش     )هم منفي ضريب بتا در مورد متغيره

ـتمندي از )درنظرگرفتن اثر همه متغيرهابا(در صورتي كه ميزان اين متغيرها افزايش يابد،زمان زندگي مشترك ميزان رضاي

49/0 كـه    انـد هتوانـست  متغيـر  هفـت  ايـن    ،دركل.كند و عكس اين رابطه نيزصادق است      ميزندگي زناشويي كاهش پيدا     

.درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين كنند

.علل مؤثر بر ازدواج، انگيزه، رضايت از زندگي زناشويي، همسر،ازدواج:هاكليدواژه
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مقدمه

لـذا مـسائلي كـه بـه آن مربـوط      ،خانواده در بين تمامي نهادهاي اجتماعي از اهميت خاصي برخوردار است          

ـاس   اسـت كـه   ازدواج ، يكي از ايـن مـسائل  . اعتبار زيادي دارند  بودن آن شود نيز با توجه به جهاني     مي پايـه و اس

ـا      هم.باشد مي تشكيل خانواده  ـاال ،  ع آن بـودن نـرخ وقـو     ينياكنون ازدواج با مسائلي چون پ ـتن سـن ازدواج    ب ،رف

ال  وآمـ  ها، تغييرات در نگرش   )ازدواجپديده  نقطه مقابل   ( طالق  پديده تفاهم زوجين و به دنبال آن گسترش      عدم

از مسائل قابل توجـه در ايـن زمينـه كـه بايـستي از      .مواجه شده است.. .گزيني وو آرزوهاي افراد در نحوه همسر    

.استنحوه انتخاب همسر ،طرف زوجين با دقت مورد بررسي قرار گيرد

ـام       مسائل و باتوجه به شرايط جامعة امروز ايران و       وجـود  ه بـ  ي  ازدواج و زناشـوي   مشكالتي كه درسر راه انج

ايـن  كـه اگـر  چرا، عواقب آن براي افراد از اهميت خاصي برخوردار است       توجه به اين مسئله و پيامدها و       ،آمده

ي هاهانگيزلذا پرداختن به علل و.ديوار خانواده سرانجام فرو خواهد ريختكج نهاده شود،ابتداهمانخشت از

توجه واقعـي بـه    اي كه اگر  گونههبود؛ ب خواهدايي برخوردار سزهاهميت ب  به سوي انجام اين پيوند از      هدهندسوق

ـالطبع   زنـدگي زناشـويي مطلـوب نخواهـد بـود         ازدواج و ميزان رضايت طـرفين از    مسلماً،  اين عوامل نگردد   و ب

. توان متصور شدمينهاهنيز براي اين خانوادعواقب خوشايندي را

توان گفت كه اگـر     مي در حقيقت    .زوجيت آفريده است  بر پاية   ي هستي را  هاهبخش همة پديد  خالق هستي 

آمـد مـي وجـود ن هفرهنگ و تمدن ب   ،نبودجامعه  اگرو نبود جامعه،خانواده نبود اگروخانواده نبود ازدواج نبود، 

.)15:1381بيابانگرد،(

ـيك دموگرافيـك    هاهميان پديد در اهي ازدواج جايگـ ) مـرگ طـالق و ازدواج،تولـد، (ي چهارگانه كالس

گيري انسان است و از طـرف        خارج از اختيار و تصميم     ايهمرگ پديد  زيرا از طرفي نه مثل تولد و       ؛خاص دارد 

ـاد     . است كه فراواني وقوع كمتـري دارد       ايهديگر نه مثل طالق پديد     ـاوت آن    جامعـه همـة آح ـنين متف را  در س

كننده هرچندكه عوامل تعيين. باشدمياپذير ن است كه همانند تولد و مرگ اجتناب   ايهكنند و هم مسئل   ميتجربه  

).53:1382محسني،( ندارد هاآنگيري آن سهيمند كه در موارد زيادي  فرد كنترلي بر روي شكلزيادي در
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بيان مسئله

ـام ازدواج  دهنده و مؤثر بر افرادي  سوقهاهدر تحقيق حاضر قصد بر آن است كه علل و انگيز ـا آندر انج ه

به بيان ديگر بـرآنيم  . را با ميزان رضايت از زندگي زناشويي مورد سنجش قرار دهيم       رابطه آن   و ، كنيم را بررسي 

چـه عـواملي قـرار    فـشار تا مشخص سازيم افراد در انتخاب فرد مورد نظر خود براي ازدواج ، تحت هدايت و يا

ن ايفا كرده است يا خير؟  از زندگي زناشوييشاهاآنكه آيا اين عوامل نقشي در رضايت  و ايناندهداشت

ـاهي          ـاهي كـم        ي مـسائل  بـه انتخاب شريك در زندگي مـستلزم آگ ـا آنبـه  تـوجهي   اسـت كـه گ عواقـب ه

. را براي زوجين و خانواده به همراه داشته استخوشايندينا

 مؤثرند كـه فـشار     هاآننهند و عواملي بر     ميآن جمله شاهديم كه افرادي مطابق ميل خود به اين راه گام ن            از  

ـاطر  هيا بـ  ،سنشانشود كه افرادي به صرف باال رفتن        مي ديده   . به اين جهت است    هاآندهندةآن عوامل سوق   خ

ـادر خـود     راضيشود يا براي ميزده اوندان و خويش درجمع اقوام هاآنهايي كه پشت سر  حرف كردن پـدر و م

 از .انـد ه مجبور بـه ازدواج شـد  ،نگاهي توأم با گناه است،، يا چون نگاه جامعه به مجرد     اندهدست به اين  اقدام زد     

ـارز اسـت     دست آوردن مزايايي كه اكثراً جنبه مادي      هخاطر ب ه گاهي شخص ب   ، ديگر طرف بـه  تـشويق   ،در آن ب

، چشم به فاكتورهاي ديگر از جمله دارايي و ها و عوامل اصليجاي مالكهج شده است و در راه ازدواج ب   ازدوا

 چـشم و   اين جنبه از مسئله با توجـه بـه پديـدة   . داشته استهاآنيا پايگاه اجتماعي    او  مال و منال همسر يا والدين       

دهندة ايـن امـر    عرف و هنجارها سوق   اقعي فشار در مو . رسدميچشمي رايج در جامعة ما مقولة مهمي به نظر          هم

ـاهي اهـدافي   .انـد هدر برخي موارد رهايي از صفات ناپسند فردي و تكميل شخصيت مؤثر واقـع شـد          . اندهشد  گ

ـتان         ـين دوس ـاالتر در ب ـاعي ب ـاران  اقـوام و  ،چون كسب پايگاه اجتماعي برتر و به دست آوردن مرتبه اجتم ، همك

اهميت  در نوع خود حائز    ،اندهيي كه سبب انجام ازدواج گشت     هاه بررسي علل و انگيز    رحاله به .اندهمحرك  بود  

ـين عوامـل             ها و درگيري   كه بسياري از كشمكش    ايهبسياري است؛ به گون    ـين امـروزي ناشـي از هم ـاي زوج ه

ـا   نـ ني ندار اند و يا به تنهايي ارزش چنـدا       اهميتاهميت و يا بي    گاهي بسيار كم   ،دهندهسوقاين عوامل   .است د ام

ـاي     مثالً اگر ازدواج بـه     ،دهدمي تأكيد زيادي دارد و در نتيجه انتخاب صحيحي انجام ن          هاآنفرد بر    صـرف ارض

مدت خواهد بود كه هيچ ضمانتي براي تداوم ، هدفي كوتاهي آن مدنظر نباشدهاهغرايز جنسي  باشد و ديگر جنب

تنهايي مد نظر قرار داشته باشند و از توجـه بـه عوامـل معنـوي و     به يا اگر عوامل مادي .آوردميازدواج به همراه ن  

 راهـي  ازدواجتـصور شـود كـه     همچنين اگر   .مسئله به همين منوال خواهد بود     ،ساز در ازدواج غفلت شود    انسان
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ال ؤپـذيري و تكامـل روحـي زيـر سـ          از قبيـل مـسئوليت     آن، پيامدها و فوايد     تاست كه پيمودن آن اجباري اس     

ـاطفي صـحيح،        اما برخي عوامل سوق    .فتخواهد ر  دهنده از اهميت  بسياري برخوردارندكه برقـراري روابـط ع

ـين   هبـ . انـد هتكميـل و تكامـل از آن جملـ    و ،كفايي، تولد فرزندان و بقاي نسلرسيدن به استقالل و خود   طـور يق

درهـم   ديگـران   براي  كه  دست آيد هازدواج ب انتخاب در براي  شود معياري صحيح      ميبررسي اين عوامل سبب     

ـامي در جهـت       شناسايي عوامل حقيقي و واقعي از عوامل كاذب و درو         .خواهد بود  راهنما   هاآنانتخاب   ـين گ غ

زندگي زناشويي به ميزان زيادي بـستگي بـه دقـت           رضايت از .استحيات انساني   بخش در ازدواج كامل و ثمر   

ـايندي بـسياري از . اردبينانه به ازدواج دنظر در انتخاب همسر و نگاه واقع ـا در ناخوش ـين حاصـل    ه زنـدگي زوج

ـين فهـم      .ازدواج است  به اين مقوله مهم در     توجهيبي ازدواج صحيح حاصل روندي است كه هر يـك از زوج

.عميقي از ذهن همديگر داشته باشند

نه عواملي كه ،اندهمؤثر بر فرد مالك  نظر بود    دهنده و  عوامل سوق  الزم به ذكر است درتحقيق حاضرصرفاً     

.آيندميحساب هدارنده ازدواج بباز

اهداف تحقيق

:اندهدر تحقيق حاضراهداف اصلي زير مد نظر بود

؛ي مؤثر بر انتخاب همسر و ازدواجهاه  شناسايي علل و انگيز.1

؛ي مؤثر بر انتخاب همسر و ازدواجهاه شناسايي قوت و ضعف علل و انگيز.2

؛توسط شريك زندگينحوه ارزيابي همسرزندگي زناشويي وازافراد سنجش ميزان رضايتمندي .3

. در رضايت از زندگي زناشوييهاآن و نقش هاه بررسي رابطه ميان اين علل و انگيز.4

مفاهيم تحقيق مد نظر ازتعاريف نظري

ي و نوعي قرار هاي تخالف جنسدر تحقيق حاضر ما تعريفي از ازدواج را مد نظر داريم كه از ويژگي:ازدواج

بنابراين ازدواج را نوعي پيوند شرعي و قانوني  بين زن و .مورد تأييد شرع و قانون  برخوردار باشدداد اجتماعي

هدف از آن تكامل رواني و رسيدن به كمال شخصيت در ابعاد مادي و  كه مورد پذيرش جامعه و استمرد

.باشدميمعنوي 
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آگاهي به يك وضعيت راحت است كه  خوشايندي برآمده از)satisfaction(رضايت:رضايتمندي زناشويي

المعارف فلسفه و ةاز دائرمهدوي به نقل ( با ارضاي بعضي تمايالت خاص پيوند خورده استمعموالً

.)16:1375،روانشناسي

ـايت زناشـويي   درباره كه را ترين تعاريفي مهمبه نقل از فرطوسي يكي از     )1989(آليس ـاك  رض زينتوسـط ه

ـا  لذت تجربهرضايت واحساسات عيني از خوشنودي،«:كندگونه بيان مي  اين،استارائه شده    شده توسـط زن ي

).62:1383مرادي،(»گيرندمينظردري ازدواجشان راهاهموقعي كه همه جنب، شوهر

ر ارتباط  زندگي بوده است كه ديهاهرضايت از آن جنبدر اين تحقيق مراد از رضايت از زندگي زناشويي،    

ـته اسـت               با فعاليت  بـه  .هاي زوجين در زندگي زناشويي و نحوه انتخاب همـسرشان مـورد توجـه افـراد قـرار داش

ـاهي از     ايـ ه در جستجوي فهم رضايت از آن وجه از زندگي بود،عبارت ديگر  ـايندي و آگ م كـه مـؤثر در خوش

ـان     از نحوه انتخاب همسر      ايهعنوان ثمر هاحساس آرامش ب   ـاري بـوده اسـت        افـراد در مي ـايت از   . جامعـه آم رض

ـا آن              ـايج ازدواج خـود ب زندگي زناشويي واكنش عاطفي فرد نسبت به ازدواج خود است كه ناشي از مقايـسه نت

م كـه درجـه احـساس    ايـ هدنبال ايـن بـود  ه ب يعني مشخصاً ،  مواردي است كه قبل از ازدواج مد نظرش بوده است         

 در ارتباط با سطح برآورده شدن عواملي كه در انتخابشان تأثير داشته        اً صرف ،خوشايندي از زندگي زناشويي افراد    

. سنجش شود،است

ـا هانديشند كه سرچشممي درباره انگيزه به طور كلي چنين   انگيزه ـال آدمـي بـوده    ه  كـه در  انـد ي ذهنـي اعم

). 162: 1380گرث و ميلز ، (اندهساختار رواني يا ارگانيسم فرد جاي گرفت

 اصطالحي است كه به نظر فاعل و يا ناظر         »انگيزه«،شناسي از لحاظ جامعه   ،گويدمياكس وبر   آن طور كه م   

). 163:همو( براي رفتارش باشدايهكنندفعل او دليل قانع

ـا هبراي آنان انگيـز .انده انگيزش را اراده و ميل به انجام دادن كار تعريف كرد    ،هرسي و بالنچارد   ـاي  ه  چراه

نقـش  نيـز  بلكه در تعيين جهات كلي رفتار   كنند،ميا به آغاز و استمرار فعاليت در آدمي كمك          تنهرفتارند كه نه  

).18:1373هرسي و بالنچارد،(دارند 
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پيشينة تحقيق

 اين مطلب به وضوح قابل درك ،زمينة علل ازدواج و رضايتمندي از آننگاهي به تحقيقات انجام شده دربا

ـاي همـسرگزيني       هب.اندهنگريستبعدي محدود ه ازدواج از  اين تحقيقات ب  است كه بسياري از    ـال معياره عنوان مث

ـاتي كـه   .به ديگر جهات توجهي نشده است     و اندمذهبي بررسي گرديده   شناختي يا  فقط از جنبة   لذا انجام تحقيق

تحقيقات توان اذعان داشت كه اكثر مياز طرف ديگر .ديرسميضروري به نظر    ،  پوشش دهند تري را بعد وسيع 

 اما پژوهشي  .اندهميان مجردين انتخاب كرد   را از جامعة آماري خود  ي مختلف موضوع ازدواج،   هاهزمينه جنب در

.انجام گرفته است كمتر، صورت گرفته باشدانده كساني كه زوج خود را انتخاب كردكه درباره متأهلين و

،نشگاه شهيد بهشتي تهران بوده اسـت      صادق مهدوي كه طرح پژوهشي براي دا      در پژوهش و تحقيق محمد    

رضايت .مورد مطالعه قرار داده استدر شهر تهران را »امل مؤثر بر رضايت زن وشوهر عو «1374محقق در سال    

ـنجيده شـده اسـت            ـاد        . در دو بعد اقتصادي و اجتماعي س ـايتي زن وشـوهر از همـديگر بيـشترمربوط بـه ابع نارض

ـايت زن وشـوهر        مسكن بوده است،  از و  در موارد پس اند    مخصوصاًاقتصادي  و   ـالي كـه رض همـديگر  ازدرح

در.بـوده اسـت   قـدرداني از همـديگر    مشورت و ، و خانواده همسر متقابل با رفت وآمد مربوط به احترام و   بيشتر

ـايت در    .اندهخيلي ناراضي بود  درصد7/1همسرخويش خيلي راضي و   از درصد 7/41مجموع   متوسط كل رض

ـان بـوده اسـت      متوسط كل رضايت در   ازبين مردان بيشتر     ـين زن ـايي كـه وارد    از.ب ـين كليـه متغيره ـيون  ب رگرس

ـا،  همسر،خصوصيات موجود ،اندهمتغيره شد چند تعدادفرزنـد، درآمدپاسـخگو، همـسر، درآمـد تحقق آرزوه

.اندهرضايت زناشويي داشتداري باتوافق ارزشي رابطه معنيوتحصيالت همسر

ـار    »نآ سال شهرستان مـشهد بـه ازدواج و عوامـل مـؤثر بـر              20-29 مجرد   سنجش نگرش پسران  « عنـوان ك

ـايج    محقق .است مشهد فردوسي دانشگاه ارشدي كارشناساردبيلي درمقطعتحقيقي مسعود ايمانيان  با توجـه بـه نت

ـانواد             دهد كـه  مينشان  متغيره  رگرسيون چند  ـالي خ ـاتواني م ـايت    و ة پاسـخگو،   نگـرش پاسـخگو بـه زن، ن  رض

. اندبسته را تبيين كرده وا متغيراريانسو% 37اند و ، بيشترين تأثير را بر نگرش به ازدواج داشتهاسخگو از زندگيپ

 مطالعه ،همسريهل نسبت به همسانأبررسي عوامل مؤثر بر نگرش افراد مت      «عنوان  مطالعه مريم اسكافي با   در

ـان  اسـي در شنرشته جامعهشناسي ارشدع كاردرمقط» موردي شهر شيراز ـاي مـدت ازدواج   نفـر 400مي ،، متغيره

ـاري مـرد   ،قديرگرايي، منابع اطالعاتي زوجينت،ميزان رضايت كلي از زناشويي فاصله سني زوجين، ميزان همك

 بـر روي نگـرش   ،، ميزان آگاهي زوجين به حقوق همديگر      درآمد ماهيانه خانوار    فرزندان، ، نحوه تربيت  در خانه 
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 تجزيه و تحليل چندمتغيره، در.اندههمسري مورد مطالعه قرارگرفته وموثر شناخته شدبه همسانمتأهل نسبت افراد

ـانوار و  زندگي زناشويي،ميزان رضايت كلي ازمدت ازدواج،هاي ميزان دخالت والدين، متغير درآمدماهيانـه خ

.اندهتغييرات را توضيح داد% 23 و اندهوارد معادله شدشغل پدر شوهر

نسبت بـه   نگرش دانشجويان دانشكده علوم پزشكي كشور     «عنوان  همكاران با دوست و اكبرحقعلياردرك

همسرگزيني برتوجه به تغييرات فرهنگي به بررسي معيارهاي فرهنگي مؤثر        با» 74سالازدواج در برعوامل مؤثر 

ـا    ازدواج بين زنان و    زمينه سن پيشنهادي  در:نتايج تحقيق بدين قرار بوده است     . تپرداخته شده اس   وت مـردان تف

ترين انگيـزه ازدواج  مهم،اندهجنس وجود دوره نامزدي را الزم دانستدوهر. آماري معناداري وجود داشته است 

ـتن همـراز          چه دختر جوانان چه پسر و   در مـردان، درانگيـزه مهـم ديگـر     .اسـت احساس شـديد روانـي بـه داش

ـان  اما دومين انگيزه در،  الهي بوده استهاياجراي دستورجتماعي وآلوده شدن به مفاسد اپيشگيري از  زنان هم

. تنهايي استازگريز

ـام ازدواج  و واقعيـت و              بررسي تمايز بين آرمان   «عنوان  آبادي با تحقيق ليال فيض  در ـاي زناشـويي بـه هنگ ه

هاي رخ داده ناشويي با واقعيتهاي زآلمحقق به بررسي تحقق ايده  » پيرامون علل و عوامل و تبعات آن       كنكاش

ـيده        اين تحقيق در مقطع كارشناسي ارشد جامعه      .ازدواج پرداخته است  در امر  شناسي دانشگاه تهران  به انجام رس

ـاعي را       آلايدهنتايج حاكي است كه افراد مورد مطالعه در       .است نظـر مـد هاي خود همساني خـصوصيات اجتم

ـاي  آلايـده كنندگي صفات خـود را در به لحاظ خصوصيات شخصيتي تكميل    مطالعه  افراد مورد نيز.اندهداشت ه

.هاي او را تحت تأثير قرار داده استآلشرايطي در انتخاب همسر پديدار شده كه تحقق ايده واندهداشتخود

ـارج      رغم فزوني طالق در جامعه ايران در چندين سال گذشته،         علي ـات در خ از فزونـي ميـزان    ايـران   تحقيق

ـازگاري زناشـوي    م.دهدميوع ناسازگاري زوجين گزارش     شي درگزارشـي از  .ي رو بـه گـسترش اسـت      يزان ناس

ـاهش يافتـه   %  68به % 88ي داراي دو والد از هاه نسبت كودكان خانواد  ،وضعيت  زندگي زناشويي در آمريكا      ك

).13:1992،آرتور و ميلر((است

رسـدكه توجـه اصـولي و    مـي  به نظر ،ذشته در جامعه ايرانبا توجه به باال رفتن آمار طالق در چندين سال گ        

.تواند مطرح باشدميعنوان  راه حلي در كاهش اين آمار هبنيادين به امر ازدواج ب



 سومسال  مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد150

نيوتندوم ن وبه قانو رضايتمندي حاصل از آن هنگامبه ازدواج تشبيه

ـا          ،بر اساس قانون دوم نيوتن     ضـرب جـرم آن جـسم در    حاصـل  نيرويي كه به جسمي وارد شود برابر است ب

a                m = F  ×:به تعبير رياضي. شتاب آن

.شودمي متناسب با نيرويي است كه به  آن وارد ،بنابراين شتابي كه يك جسم دارد

ـارغ از سـن او     (هاي ازدواج نزديك شـده    آلحال اگر جواني را كه به ايده       ـيم بـه آن جـسم تـشبيه        ،)ف و ،كن

ـين  بـه  نيـروي وارده بـر او بـدانيم،   ،ازدواج نمايـد او با هاي عقالنيتوجه به مالكار است باهمسري را كه قر يق

.شتاب زندگي جوان افزايش خواهد يافت

،) حركت كنـد  مشخصچه درحال سكون باشد و چه با سرعتي     (ايهاگر به گلول  بر اساس قانون دوم نيوتن      

ـاب    ايه گلولمثالً وارد شود،  در جهت حركت آن    نيرويي ـتاب بيـشتري بـه     شـود  ديگر بـه سـمت آن پرت ـا ش ، ب

ـا  نـه و به تعبير ديگر شتاب آن صفر باشد،در حال سكون باشداول له ر گلوگاه اگ.دهدميحركت خود ادامه     تنه

ـابراين ازدواج    .بلكه آن گلوله به سمت جلو پرتاب خواهد شد        ،شاهد حركت آن خواهيم بود     ـتين بن ـا   نـه  راس تنه

ـاد خواهـد      ،سازدميتأثيرات سوء رواني دور   جوان را از     ـيم در زنـدگي او ايج لـذا اگـر   .كـرد  بلكه جهـشي عظ

بلكـه  ،تنها فرد احساس خوشايندي خواهد داشت   نه،انتخاب همسر با ديدي باز و با شناخت كافي صورت گيرد          

ـاطفي صـحيح، ر        .شاهد دگرگوني شگرفي در زندگي و اهداف خود خواهد بود          ـيدن بـه    برقـراري روابـط ع س

ـار و زنـدگي، تكميـل و          ، كسب مسئوليت   خودكفايي، تولد فرزندان و بقاي نسل      استقالل و  پـذيري بيـشتر در ك

ـتج  ،، دوستي و باالخره عـشق ي و شخصيتي، سالمت و امنيت رواني و اجتماعي     تكامل روحي و روان    از  ايـن    من

.جهش است

پس از مـدتي  ثر شرايط بد جوي مرطوب شده است،      اكنون اگر اين گلوله را در زميني تصور نماييم كه بر ا           

ـيم، ايهدر چنين حالتي اگر گلول .گلوله بر اثر وزن خود در آن فرو خواهد رفت           ديگر را به سمت آن پرتاب كن

مـصداق  . زياد اسـت ،رودگلوله  به درون خاك فرو       كه  احتمال اين بلكه  دهد،ميتنها حالت پرتاب قبلي رخ ن     نه

ـاني بـراي ازدواج قـرار دارنـد    ميجامعه در   عيني اين مثال را    ـا  ،توانيم جواناني قلمداد نماييم كه در شرايط آرم  ام

.توانند اقدام به ازدواج نمايندمين

ـاعي زنـدگي جوانـ       حاصل شـده در      كنوني كشور ما و با توجه به تغييرات          وضعيتدر   كـه  ان  فـضاي اجتم

ـاجم  ديسيتفاده صحيح از آن؛دليل ظهور شرايط جديدي چون  اينترنت و عدم اس    هب هاي مستهجن  و مقوله ته
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ـاگوني  ي شيطاني هاهروزه در معرض وسوس   جوان هر   ؛ سالم نيست  فضايي تماماً فرهنگي   از ايـن  . قـرار دارد   گون

 ديگـر  ،پس از گذشت زماني   كننده غريزه جنسي باشد،   اگر ازدواج نكند و مدام تحت فشار عوامل تحريك        رو

ـيده كـه اگـر آن   ايه درسـت هماننـد ميـو   ،ت خواهـد داد    خود را از دس    آن نشاط ناب جواني    را از درخـت   رس

به نحوي كـه ديگـر چـسباندن ميـوه بـه درخـت              ،خواهد پوسيد و پس از مدتي هم    به زمين خواهد افتاد   نچينيم،

م دست  كه اين جوان در صورت ازدواج به آن جهش عظي         بنابراين احتمال اين  .كاري عبث و بيهوده خواهد بود     

ـا              چوني  توجود معضال .يابد،كمتر خواهد بود   ـانگير جامعـه اسـالمي م  طالق و انواع انحرافات جنسي كـه گريب

 تمام حاالت فـوق در صـورتي    تأكيد بر اين نكته ضروري است كه . خود گواهي بر اين مدعي است      ،شده است 

 انتخابي را كـه  و ثانياًدواج دست يافته باشد منطقي ازـ فرد به شرايط روانياوالًبه واقعيت نزديك خواهند بود كه  

 راستين در   يهاهاين ميسر نخواهد بود مگر با توجه كافي به علل و انگيز           و مطلوب باشد  ايه گزين ،دهدميانجام  

.امر ازدواج

ي ازدواج و رضايتمنديهاه علل و انگيزرهنظران درباهاي صاحبديدگاه

ـا هدرتبيين علل و انگيز    ـايتمندي از زنـدگي زناشـويي        ي ازدواج   ه ـارچوب نظريـي مـشتمل بـر         ، و رض  از چ

كنش متقابـل   ،مبادله،نيازهاي مكمل ،همسريهمسان،ميداني لوين ،محروميت نسبي ،هاي نياز نظريات و تئوري  

.نمادين و عادتواره گيدنز استفاده شده است

 و روان شناسي اجتماعينظريات روانشناختي

ـاد        با احس: تئوري نياز  -الف ـبب ايج ـاز و پـس از برطـرف شـدن آن س اس كمبود، فعاليت براي رفع نياز آغ

).25: 1375مهدوي،( عامل ايجاد رضايت است ،پس ارضاء نياز.شودمينوعي حالت خوشايندي در فرد 

شالوده نظريه انگيزش مازلو اين است   «.در زمينه نياز نظريات آبراهام مازلو از اهميت بيشتري برخوردار است          

ـا را بـه             مـي مازلو تـصور    ....ها در سطح ارگانيزمي از نيازهايي بر خوردارند       ه انسان ك كـرد كـه ترتيـب ايـن نيازه

). 295: 1381ريو، (»توان فهميدميمراتب بهتر صورت يك سلسله

نياز به . 3؛ نياز به ايمني.2؛ نيازهاي جسمي.1:باشندميها داراي پنج دسته  نيازهاي فطري   انسان،بر اين اساس «

). 41: الف1378پور،رفيع(يابي   نياز به خويشتن.5؛احترامييد وأ نياز به ت.4روابط اجتماعي ومحبت؛
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ـاي انـسان در نظـر بگيـريم                  ـاي نيازه  بـديهي اسـت كـه در        ،اگر عامل اصلي تشكيل وتداوم خانواده را ارض

 دچــار تزلــزل خواهــد ، صــورتدر غيــر ايــنومانــد مــي خــانواده پــا برجــا ،صــورت ارضــاء مطلــوب نيازهــا

).11:1375مهدوي،(شد

ـار فـرد اوالً     نخستين مفهومي كه از نظرية ميداني برمـي   : نظريه ميداني لوين   -ب  بـه  آيـد، آن اسـت كـه رفت

ـاير آن      ،ها، شخـصيت  نظرات، توانايي ( هاي شخصي ويژگي ـتي و نظ ـاعي كـه          و  )  تندرس ـاً بـه موقعيـت اجتم ثاني

ـيدن بـه هـدف و       ز مانند حـضور ديگـران، ميـ       ،رفته است شخص در آن لحظه در آن قرار گ        ...ان ممانعـت از رس

انـسان  . پـذيرد  تأثير مـي   ،هاي ما توسط ميداني كه در آن قرار داريم        وي معتقد است كه همة كنش     . بستگي دارد 

ـايي كـه درداخـل ايـن فـضاي      مانند نقطه است كه در داخل فضاي زندگي خود در حال حركت است و         نيروه

ـادل  .دارندبازميرگاز حركت به طرف دي    كشند يا يك طرف مي  به  دارد، او را  ودزندگي وج  لوين حالتي از تع

ـنش «هـم بخـورد، در او       هاين باور بودكه اگر اين تعادل در ارگانيسم ب        بردانست و محيط را الزم مي   وبين فرد  » ت

).137: 1379ستوده،(آيدوجود ميهب

ـا را فـشار      ، به طوري كه قصدها آن     كنندميرواني حركت   ، افراد در يك فضاي      از نظر لوين   دهنـد و   مـي ه

هاي متحركي در نظر داشت كـه    ها را به صورت بدن     لوين انسان  .كشندميها را به طرف خود      جاذبه محيطي آن  

: 1381ريـو، (كننـد مـي هاي خاصي حركت     در جهت  ،به خاطر فشار نيروهاي دروني و كشش نيروهاي محيطي        

160 .(

انسان، دانسته يا ندانسته در پـي گـزينش همـسري اسـت كـه               :گويدميباورمن  «:همسريظريه همسان  ن -ج

ـتاي ازدواجـي    به گمان الك وبرگس در هر لحظه،.صفاتي همگون با او داشته باشد      بخت هر فرد بيـشتر در راس

).40 :1370ساروخاني،(» گزينكند تا ناهمسانميگزينانه عمل همسان

ـاد    هايي تعيين عنوان عامل هب عوامل زيرين را   ،اي اجتماعي هاز نظر ويژگي   ـيش نه خـصوصيات  :انـد هكننده پ

درجه شـركت  نوع تلقي در باب ازدواج،معاشرت در طي دوره جواني، شيوه رفتار و  پيشينه خانوادگي، مذهبي،

).43 :همو(مناسبات با خانواده خويش در زندگي اجتماعي،

شـود  مـي  اگر مردم مشخصاتي دارند كـه باعـث   .توسعه روابط اجتماعي است  قرابت عامل بسيار مؤثري در      

 بيـشتر  ،كننـد مـي كـه نزديـك هـم زنـدگي     مـي مرد.كندمي، قرابت اين امكان را زيادتر     يكديگر را جلب كنند   
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ـا يـك اتوبـوس طـي طريـق نماينـد       از يك مغازه خريد كنند،    احتمال دارد كه در يك مدرسه درس بخوانند،        ب

). 104: 1352، گود(»...و

، ويـــنچ و كتـــسان ان پرشـــور ايـــن نظريـــه در امـــور ذهنـــيطرفـــدار: تئـــوري نيازهـــاي مكمـــل-د

).42 :1370ساروخاني،(»هستند

ـا              ،گزينيعتقدند كه درهمسر  وينچ و دستيارانش م   « ـان افـراد واجـد شـرايط در جـستجوي زن ي  هر فرد درمي

ـال   ،شـوند ميبه اين ترتيب كساني كه عاشق هم        .ست كه بتواند بيش از ديگران او را ارضاء كند         امردي  بـه احتم

:  فرضيه اصلي از اين قـرار اسـت  .قوي داراي مشخصات اجتماعي يكسان و احتياجات رواني مكمل خواهند بود       

ـات        در مورد همسر  «  همـسر ديگـر اسـت و نـه     گزيني الگوي احتياجات هر همسر متمم و مكمل الگـوي احتياج

).113-116: 1352گود،(»مشابه آن

شناختينظريات جامعه

ـا    هترين داليل بـ عدالتي را يكي از مهم هوندريش احساس بي:عدالتي احساس بي  -الف وجـود آمـدن نيازه

و از سوي ديگرتوزيع است متنوع محدود  نيازهاي متعدد ويجايي كه امكانات جامعه براي ارضااز آن. داندمي

.)27:1375مهدوي(آيدميوجود هي نارضايتي و درگيري بدرنتيجه زمينه براباشد،ميامكانات يكسان ن

شود و  ميرالف دارندورف نيز معتقد است كه شرايط ساختاري جامعه، ابتدا سبب آگاهي افراد از منافعشان                

ـا ديگـران بپردازنـد           مياين امر سبب     در اثـر ايـن مقايـسه نـوعي احـساس      .شود كه به مقايسه موقعيت خودشان ب

ـار       ،انـد ههايي را كـه احـساس كـرد       اگر افراد نتوانند محروميت   .آيدميجود  وهعدالتي ب بي  برطـرف نماينـد، دچ

). 27:همو(نارضايتي خواهند شد

ـا  (relative deprivation)وجـود آمـدن احـساس محروميـت نـسبي     هدر بعلت اصلي نارضايتي راگور،«  ي

سبي بستگي دارد به ادراك ذهني مـردم از          شدت و عمق احساس محروميت ن      .داندميعدالتي نسبي   احساس بي 

).44: ب1377،پوررفيع(» نيازيفاصلة بين  انتظارات و امكانات ارضا

يي از رفتار كه مبتني بر تنبيه و هاهتوان براي شناسايي و فهم جنبمي نظريه مبادله اجتماعي را : نظريه مبادله -ب

ـاً  ، شـود مـي  ملموس مربوط ني تنها به اشيا   جادر اين نظرمبادله مورد . كار برد ه ب ،پاداش است  ـاره  بلكـه عموم درب
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جـز  ، شرمـساري و ينـه همچنين پرهيز از رنـج وهز ييد وأ، همكاري  و تچيزهاي غيرملموسي مانند تكريم، عالقه    

).79: 1372مور،(شودميها هم اين

ـت  جا فرض شده است كه هدف     ايندر ـا هها وخواس ـا هيـز انگاشـخاص  منحـصر بـه فـرد     ي شخـصي و   ه ي ه

بـر ايـن   دانـد و مياين نظريه رفتار روزمره را پاسخي به خواسته و محاسبه فردي . دهدمي به آنان ايهخواهانخود

). 86–83: 1372مور،(ي خود از آزادي زيادي برخوردارندهاكنندگان در انتخاباعتقاد است كه كنش

ــة-ج ــل نمـــــاديننظريـــ ــولي «:كنش متقابـــ ــون كـــ )C.H.Cooley) (1964(چـــــارلز هورتـــ

را براي نشان دادن اين معني كه ما خود را در آيينة رفتار ديگران با )Looking Glass self(»ايخودآيينه«اصطالح

كـه  بازخوردهاييآيد،وجود مي ههاي متقابل ما با ديگران ب     ازكنشمفهوم خود .برد به كار مي   ،بينيمخودمان مي 

كريمـي بـه نقـل از    (»فهماند كه چه كسي و چگونه آدمـي هـستيم        ما مي گيريم، به   ما از مردم دربارة خودمان مي     

.)61: 1379ستوده، 

ـارات ديگـران    توانايي پيش،پذيرييكي از نتايج جامعه) G.H. Mead(» جورج هربرت ميد«نظربه بيني انتظ

به » پذيرينقش« از طريق كند كه اين توانايياو استدالل مي. باشد ميهاآنبر طبق از ما و شكل دادن به رفتارمان 

.)62: 1379روشه،به نقل از ستوده، (آيد دست مي

،عادتوارهمنظور او از . داردعادتوارهانساني يك معتقد است كه هرگيدنزآنتوني:عادتواره آنتوني گيدنز-د

 ماننـد  هاي مختلفييي است كه يك انسان در طول زندگي خود بر اساس برخورد با محيطهاهوارمجموعه طرح 

ـيدن،     ، مثل چگونگي غذا خـوردن     ،كندمي و گروه همساالن كسب      هاهرسان،خانواده،آموزش  خوابيـدن و پوش

 موجبات اعمال و رفتار فرد      هاهطبق نظر او اين عوامل و انگيز      .هانحوه ارتباطات اجتماعي و ذوقيات و دلمشغولي      

.نمايندميرا فراهم 

ـادتواره هايي كه به    ازدواج:كندميدسته تقسيم   ها را به دو     بر اين اساس او ازدواج     ـا ع دهنـد و   مـي  اهميـت    ه

ـايي كـه نحـوه    طريقه آشنايي زوجين با همديگر از طريق مناسبات خانوادگي و خويـشاوندي اسـت و ازدواج            ه

 در  .دهنـد مـي  كمتر بها    هاعادتوارهخويشاوندي است و به      غير خانوادگي و شنايي زوجين از طريق مناسبات غير     آ

ـار افـراد را    مي خود را در عمل نشان  هاعادتوارهكم  پس از گذشت زماني از ازدواج،كم     ،كل دوم ش دهنـد و رفت

ـالتي     . شـوند مـي تر روند و يا كمرنگميي فرهنگي به كناري هاهو سرمايكنندميهدايت   ـين ح لـذا اگـر در چن

كننـد  ميها خودنمايي ها وكشمكشارضتع- هم وجود دارد   كه غالباً -باشدوجود داشته   هاعادتوارهتضادي در   
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ي فرهنگي با هـم هماهنـگ   هاهاين در حالي است كه همچنان سرماي    . شوندميهايي بين طرفين ايجاد     و اختالف 

. هستند

ولي ايـن  ي فرهنگي زوجين در ابتدا از كمي تا خيلي متفاوت باشند،هاهاما در حالت اول ممكن است سرماي   

و طرفين  با كسب اطالعات الزم و توجه به كليه جوانـب امـور     اندهاي زندگي نشان داد   ها خود را در ابتد    تفاوت

 قابـل  ها تا اندازه بيـشتري نـسبت بـه مـشكل حالـت ديگـر      لذا اين تفاوتاند و كردهايهاقدام به اتخاذ چنين رابط    

ن امـر نيـز الزم اسـت كـه      توجـه بـه ايـ     ضـمناً .  با همديگر نيز كمتر خواهد بود      هاآن در نتيجه تعارض     اغماضند،

ـا هو به سرماي   را كسب كنند   هاآنتوانند تالش كنند و     مياند و بعدها زن و مرد       ي فرهنگي اكتسابي  هاهسرماي ي ه

). 12:1384منادي،(تر است سختاما عكس آن معموالً، فرهنگي مشابهي دست يابند

چارچوب نظري

نياز به گـسترش روابـط   شدن در جمع بزرگان، به پذيرفتهنيازشدن نياز جنسي،  برآورده،بر اساس تئوري نياز   

وهمـه  همـه ...نياز به وجود مونس و همراهي دايمـي و نياز به داشتن احترام،نياز به كسب امنيت شغلي،  اجتماعي،

پـس از ازدواج  چه كسي است كه منكر شود كه يـك جـوان           .گرددميپذير  سادگي و با انجام ازدواج امكان     به

ـته  را هـم  كارهايي را انجام دهد كه در هنگام مجرد بودن حتي گاهي جـرأت فكـر كـردن بـه آن    تواند  مي نداش

.دهد كه قبل از ازدواج فاقد آن بوده استميهايي يازدواج به جوان تواناياست؟

توان به نوعي مـسئله جبـر       ميي اصلي آن است،   هاهكه فضاي زندگي از مشخص    لويننظرية ميداني   برمبناي  

كه هيچ يك از ما بدون در نظر گرفتن         توضيح اين .ي مؤثر بر موضوع تحقيق را هم بررسي نمود        هاهو انگيز علل  

هاي بشر نيازمند توجه دقيق به شـرايط         توجيه بسياري از رفتار    .دهيمميرفتاري را انجام ن   شرايط فردي و محيطي،   

در  و گيردميكردن امور و شرايط تصميم     سنگين  در اين ميان اين فرد است كه با سبك        .استفردي و محيطي      

ـا از هـر گونـه               هر حال فرايند اين تصميم     ـين شـرايط فـردي و محيطـي  اسـت ت گيري تحت تأثير ايجاد تعادلي ب

.اختالل و ناخشنودي در زندگي جلوگيري به عمل آيد

ـاي  گيرد كـه بـه كمـك او ن   ميازدواجي است كه در آن جستجو براي شريكي صورت         ازدواج آزاد،  يازه

ـتن در ايـن حالـت         . شـود مـي متقابل برآورده    عنـوان سـهيم بـودن در رشـد يكـديگر      هتوانـد بـ  مـي دوسـت داش

).50:1972انيل،(باشد
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شـرايط و  ميـزان تحـصيالت،   شغل،دهد كه متغيرهايي چون سن،    ميهمچنين اين تئوري اين امكان را به ما         

ـاعي را بـ    حقوق  افزايش  تغييرات محيط كاري و محيط اجتماعي چون         عنـوان علـل و   هو گـسترش روابـط اجتم

.  ي ازدواج مورد تحليل قرار دهيمهاهانگيز

تـوان تكامـل   مـي ازدواج را به يـك معنـي   .هاي شخصيتي ما معموالً به دنبال مكمل خود هستيمدر ويژگي 

ـا هـم      در تعال .هاي ازدواج است  ترين و بهترين رهاورد   دواج از مهم  كنندگي از خصلت تكميل . دانست يم ديني م

ـا وجـود     .تواند نيمي از ايمان خود را از گزند شيطان مصون بداردمياشاره شده كه با ازدواج انسان     ـا ب رفـع نيازه

ول جين خود را در حل مسائل زندگي مـسؤ اگر هر يك از زو.ميسرتر خواهد گشت،همراهشريكي غمخوار و   

.رضايتمندي از زندگي نيز بيشتر خواهد شدبداند،

، مشابه دارنـد ايهزمينهايي كه پيش اگر زوج ،شودميتر  قيقات نشان داده كه سازگاري در ازدواج آسان       تح

ـا مـشابه   اگر عادت.چرا كه ازدواج كردن يعني ايجاد و بناي يك روش زندگي مشترك   با هم ازدواج نمايند؛    ه

).91:1969كريچ،(توافقات هم بيشترندباشند،

ـان   راد به يكديگر نزديك   ي گذشته اف  هاههر چه تجرب   ـا هتواننـد انديـش   مـي تـر   تـر باشند،آس ـا و   احـساس ،ه ه

بيننـد و  مـي در يـك فـضا آمـوزش    آيند،ميدنيا هكساني كه در يك دوره زماني ب.بيني يكديگر را دريابند  جهان

).1976گوپتا،(ترند موفق،كنندميرويدادهاي اجتماعي همانندي را تجربه 

ـا گـروه مرجـع           از ارزش بيشتري برخوردار باشد و يا اين        هرچه يك پديده در جامعه     كه گروه همساالن و ي

ـا ازدواج بعنـوان       .دستيابي به آن پديده براي فرد ارزشمندتر خواهد بود        را مهم قلمداد كنند،   بيشتر آن  در جامعه م

ـام آن اقـدام        و تقريباً است  يك امر مقدس مطرح      ـابر ايـن فـ   كننـد، مـي  تمامي افراد بـه انج رد نيـز در صـورت   بن

.داردميپس در رفع آن احساس گام بركند،ميازدواج احساس محروميت عدم

يك جوان مجرد پس از مشاهده امكاناتي كـه ازدواج بـراي همـساالن او               ،بيمحروميت نس بر مبناي تئوري    

دسـت  ه را بـ اهـ آنتوانـد  مـي و پس از آگاهي به انواع نيازهاي ذكر شده كـه توسـط ازدواج   ايجاد نموده است،  

اين مطلب در مورد .گرددميپردازد و متوجه ميزان محروميت خود ميبه مقايسه موقعيت خود با ديگران     ،آورد

ـاهي بـه ايـن وضـعيت بيـشتر باشـد،               ،  شرايط زوجين پس از ازدواج نيز صادق است        احـساس  هرچـه ميـزان آگ

ـاي موجـود  شروع و واقعيـت  احساس يك اختالف منفي بين انتظارات م      .محروميت نيز بيشتر است    ـات   ،ه موجب
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توانـد بـه بعـضي از    مـي يابد كـه ن ميدر اين ميان فرد در. سازدمينارضايتي از زندگي فردي و زناشويي را فراهم     

.ي خود برسدهاهخواست

پـس  كند وميفرد مورد نظر خود توجه ... ها و شخصيت و خانواده و هر كس به صحبت   ،در هنگام ازدواج  

هر چه .گيردمي تصميم ، در مورد ميزان داده و ستانده خود در صورت انجام اين ازدواجهاآن تحليل   از تجزيه و  

احتمال پذيرش همسر و انجام ازدواج و رضايتمندي حاصل هاي ارزشمند براي شخص بيشتر باشد،ميزان پاداش

ـا  ظاهراًدارد، اگر دختري را در نظر بگيريم كه چندين خواستگار  مثالً .از آن باالتر است     از ميان خواستگارانش ب

ـته باشـد   و  كسي كه مهريه باالتر بپردازد،     در صـورت ارزشـمند بـودن    (شغل و تحصيالت و دارايي بيشتري داش

ـا توجـه بـه آن          . ازدواج خواهـد كـرد    ) بـراي شـخص    هاآن ـاز دارد    هـر فـرد ب ـاملي را در خـشنودي و        چـه ني ، ع

.باشدميهاآندست آوردن هدنبال انجام مبادله جهت به ببنابراين.داندميرضايتمندي خود مؤثر

ها داراي نقاط قـوت و همه انسان. حتي چنين تصوري سراسر اشتباه است.داردنعيب ونقص وجود   انسان بي 

بـه ايـن معنـي كـه        ،  انجامـد مـي توان پذيرفت كه هر ازدواجي به انجام نوعي مبادلـه           مي،   بدينسان .ضعف هستند 

.كشاندمياو را به سمت گزينش همسر هاي ذهني فرد است، كه مطابق با آرمانسري خصايليك

ـاعي      مي،با استفاده از تئوري كنش متقابل نمادين  شـدن و  توان چنين تبيين نمـود كـه افـراد طـي فراينـد اجتم

ـان  .يابندميكنش متقابل با ديگران به شناختي تازه از خود دست   ـان نيـز   چنين دريافتي از خود حتي در مي كودك

ـاالتر خواهـد           هر چه اين قضاوت در نزد ديگران با اقبال بيشتري روبرو شود،           .وجود دارد  اعتماد بـه نفـس فـرد ب

ـنعكس     نظـر دراو را انجام ازدواج و ورود فرد به مرحله جديدي در زندگي وجهه ديگـري از             .رفت  ديگـران م

ـان       العمـل د  توجه به نحوه عكـس    با، بدينسان افراد  خواهد ساخت  احـساس   دركـي از   ،يگـران نـسبت بـه خودش

.تجربه خواهند نمودنارضايتي رارضايت يا

بلكـه بايـستي بـه      ،الك اسـت  ي اصلي شرط و مـ     هاهانگيزتنها توجه به علل و    ازدواج نه امردر،  به نظرگيدنز 

.استتر نيز حائز اهميت بر اين اساس توجه به امور جزئي.دقت بيشتري نگريستبانيزجوانب امر

.از ابراز عواطف و احـساسات اسـت       سرشارهاي اوليه كساني كه قصد ازدواج با همديگر را دارند،         برخورد

در نهايت به بروز هاي پشت پرده شود، اما اگر مانع از درك واقعيت،اين مطلب به هيچ وجه كاري ناپسند نيست  

. خواهد انجاميدهاآننارضايتي در بين 

:توان چنين ترسيم نمودميمدل تبييني پيشنهادي براي تحقيق حاضر را ،با توجه به موارد فوق
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فرضيات تحقيق
:كلي زير را مطرح كردتوان فرضيات ميشده در رابطه با موضوع تحقيق با توجه به مباحث مطرح

. مثبت داردايه با ميزان رضايت از زندگي زناشويي او رابط، ميزان نياز به انتخاب همسر.1

. مثبت داردايهرابطميزان رضايت از زندگي زناشويي او با،در ازدواجدرجه محروميت نسبي فرد. 2

. منفي داردايهاشويي رابط با ميزان رضايت از زندگي زن،فشارهاي محيطي در انتخاب همسر. 3

. مثبت وجود داردايهميزان رضايت از زندگي زناشويي رابط با،انتخاب همسر درجه همساني در.4

. مثبت داردايهزندگي زناشويي رابطميزان رضايت از با،ازدواجكنندگي شخصيت در تكميل.5

. مثبت داردايهزندگي زناشويي رابطميزان رضايت از با، ميزان تبادل و پاداش در انتخاب همسر.6

. مثبت  داردايهزندگي زناشويي رابط با ميزان رضايت از، تأثير نقش ديگران در انتخاب همسر.7

. مثبت  داردايهزندگي زناشويي رابطميزان رضايت از با،انتخاب همسرها درهمخواني عادت تأثير.8

. مثبت داردايه با ميزان رضايت از زندگي زناشويي رابط،ازدواج ادراك از پايگاه طبقاتي خود در هنگام .9
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. مثبت داردايه با ميزان رضايت از زندگي زناشويي رابط، در هنگام ازدواج،ادراك از پايگاه طبقاتي همسر.10

روش تحقيق

ـاربر           . است» روش پيمايش «،  پژوهششده در اين    روش تحقيق اعمال   دي نوع تحقيق نيـز از نـوع كمـي و ك

 اجـراي تحقيـق توسـط      ،سـواد بودنـد   بااكثراًجا كه افراد پاسخگو     از آن .  است پرسشنامه مورد استفاده    ابزار.است

ـال    25-45متـأهلين   جامعه آماري تحقيق كليه     . صورت گرفت  »خوداجرا« و به روش     پرسشنامه شـهر بيرجنـد     س

، جامعة آماري ان اذعان داشت كه اكثر تحقيقات  تومي،شده در زمينة ازدواج   با نگاهي به تحقيقات انجام    .اندهبود

ـا جامعـة  .اندهخود را از ميان مجردين انتخاب كرد  ـاب      پس بر آن شديم ت ـان متـأهلين انتخ ـاري خـود را از مي  آم

 و انـد هكه متأهلين معيارها و عوامـل مـؤثر بـر خـود را در عمـل يافتـ      است  مزيت اين بعد از تحقيق در اين   .يمبنما

چه را كه واقعاً در مـورد  توانند آنميدانند و بهتر ميآل خود عواملي را مؤثر ن     دان تنها در ذهن و ايده     مانند مجر هب

ـاس علـل و                . بيان نمايند  ، رخ داده  هاآن همچنين در پژوهش حاضر، سنجش رضايت از زندگي زناشويي بـر اس

ـاب   ايهسعي گرديد تا فاصله سني به گونـ        از اين رو     ،ي اوليه در هنگام ازدواج افراد مد نظر ما بوده         هاهانگيز  انتخ

، سال 25-45 انتخاب فاصله سني     . با ميزان خطاي كمتري صورت پذيرد      هاهگردد كه يادآوري اين علل و انگيز      

. فرض صورت گرفتبا اين پيش

ـار            274تعداد حجم نمونه بر اساس فرمول كـوكران        ـالي،      ايه نفـر شـد كـه بـراي رفـع پ  از مـشكالت احتم

ـاري توزيـع گرديـد       300تعداد ـيوه نمونـه   .  پرسشنامه تهيه و در بين جامعه آم ،گيـري كلـي در تحقيـق حاضـر    ش

:د پژوهش حاضر مراحل زير انجام شدبدين منظور در مور. استايهمرحل چندايهگيري به روش خوشنمونه

انتخاب ، هر يك از مناطقهاي اصلي در تهيه ليستي از كليه خيابان، شهر بيرجندمناطقتهيه فهرست از تمامي     

ـان  تهيه فهرست تمام بلوك   ،طور تصادفي هها ب تعدادي از اين خيابان    ـابي  هاي هر يك از خياب ـاي انتخ ـاب  ،ه  انتخ

.  مصاحبه با خانوارهاي انتخابي، از هر بلوك انتخابيايه انتخاب كوچ،خيابان انتخابيهاي هرتعدادي از بلوك

ـتفاده شـد    تجزيه و تحل  براي  در اين پژوهش     ـار در. يل اطالعات از دو روش آمار توصيفي و استنباطي اس آم

ـتنباطي از  درصد آن و وهاهدادفراوانيتوصيفي از ـار اس ـانس   روشدرآم ـاي تحليـل واري ـيون  آزمون ،ه رگرس

ـتفاده شـد  ي مخصوص روايي و هاهمتغيره و آمار  دومتغيره و رگرسيون چند    .انجام تحليل عامل و تحليل مسير اس

. انجام گرديده استSPSS14يه عمليات آماري با نرم افزاركل
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اعتبار و قابليت اعتماد

. از روش اعتبار محتوايي و اعتبار مالك استفاده كرديم،براي سنجش اعتبار پژوهش حاضر

 موارد زير مـورد توجـه قـرار      ،گيري در بحث اعتبار محتوايي    با توجه به اهميت حصول از اعتبار وسيله اندازه        

:رفتگ

.در اين مرحله مالك ما عموميت معرف بوده استها، انتخاب نمونه بهينه از معرف.1

. استفاده از كتب و مجالت معتبر.2

شده در رابطه با موضوعات مشابه      كارهاي تحقيقي انجام  محترم و استادان  ها و مشاوره     استفاده از راهنمايي   .3

.تحقيق

انجام شد و اصـالحات الزم در زمينـه بهبـود و    ) pre test(آزمون ا پيش ابتد،شدن پرسشنامه پس از آماده.4

عمل آمد و سرانجام پرسشنامه نهايي تهيه و در بين هترتيب منطقي سؤاالت و بهتر شدن ساختار پرسشنامه ب      

.پاسخگويان توزيع گرديد

از زندگي خـود    «ن  يك سؤال با عنوا   ، است براي سنجش اعتبار مالك متغير مستقل تحقيق كه رضايتمندي        

ـا نمـره       .قسمتي مورد سنجش قرار گرفت    پنج   با استفاده از طيف      ،»طور كلي راضي هستم   هب سپس نمره حاصل ب

. را نـشان داد 01/0داري  در سـطح معنـي  845/0رضايتمندي در ارتباط قـرار داده شـد كـه ضـريب همبـستگي              

ـايتمندي را     طور غير هت ديگر كه ب   رضايت كلي از زندگي با نتايج حاصل از سؤاال        ،عبارت ديگر هب مـستقيم رض

ضـريب همبـستگي   .مشخص شد كه تا چه ميزان بين اين دو همبستگي وجود دارد    مقايسه گرديد و  ،اندهسنجيد

. نشان از اعتبار زياد پرسشنامه دارد7/0باالي 

ـيله آل     ،)استفاده از طيف ليكرت   (با توجه به ماهيت تحقيق       ـام      محاسبه پايايي محتوايي بوس ـاخ انج ـاي كرونب ف

ـيط   ،76/0متغير احساس محروميت نسبي ،71/0 به انتخاب همسر  نيازاين ضريب براي متغير   .شد  متغير فـشار مح

ـادل در   ،77/0 به تكامل شخصيتي با ازدواج   متغير رسيدن  ،73/0همسري در ازدواج     متغير همسان  ،71/0  متغيـر تب

 و 80/0 متغير ادراك از پايگاه طبقاتي همسر در ازدواج،81/0اج ها در ازدو متغير همخواني عادت   ،82/0ازدواج  

ـا دو سـؤال       از آن . بوده است 87/0براي متغير رضايت از زندگي زناشويي        جا كه متغير نقش ديگران در ازدواج ب

،بطه ضريب اسپيرمن برون   دست آمد كه در اين را     هكردن ب به روش دو نيمه    قابليت اعتماد اين متغير    ،سنجيده شد 

.   بوده است7/0باالي 



161...  سال شهر بيرجند و 25-45هاي مؤثر بر ازدواج افراد بررسي علل و انگيزهاولشمارة 

ـاه خـود              ـام ازدواج  الزم به ذكر است كه براي قابليت اعتمادگويه ادراك از پايگ ـاز بـه آزمـون      ،درهنگ - ني

.ر بودن انجام نشدبدليل هزينههآزمون مجدد بودكه ب

هاي تحقيقمتغير

: شرح ذيل بودندمتغيرهاي اين تحقيق در دو دسته به،شناختي مطرح شدهباتوجه به نظريات جامعه

حظـه  را بـر روي متغيـر ديگـري مال        خـواهيم تـأثيرآن   مـي متغيري است كه    ، متغير مستقل  :هاي مستقل متغير

ـيط بـر ازدواج،                    در اين پژوهش متغير   . نماييم ـاب همـسر، احـساس محروميـت نـسبي، فـشار مح هاي نياز به انتخ

ديگران مهم در انتخاب همـسر، تخاب همسر،تبادل در ان  ،زدواجهمساني در انتخاب همسر، تكامل شخصيتي با ا       

ـا در       بقاتي خود و همسر به عنوان متغير      ها در انتخاب همسر و ادراك از پايگاه ط        همخواني عادت  ـاي مـستقل م ه

ـايت از زنـدگي زناشـويي همـسران از همـديگر را          هاآننظر گرفته شدند كه توسط       ـين ميـزان رض  سـعي در تبي

. مايهداشت

هاي مستقل را بر خواهيم اثر متغيرميشود كه در يك تحقيق ميمتغير تابع به متغيري گفته   :)تابع(متغير وابسته 

.در اين تحقيق متغير وابسته ما،ميزان رضايت از زندگي زناشويي بوده است.روي آن مالحظه نماييم

نتايج تحقيق

ـا  ي مؤثر بر اهاهعلل و انگيزشناختي ازدر اين تحقيق سعي شد تحليلي جامعه       زدواج افراد متأهل و رابطه آن ب

:دست آمده استهدر رابطه با آمار توصيفي نتايج زير ب.ميزان رضايت از زندگي زناشويي آنان صورت گيرد

ـنين    . انده نفر آنان مرد بود    151 نفر از پاسخگويان زن و تعداد        149تعداد   -30بيشتر افراد جمعيت نمونه در س

ـنين           بي.انده درصد بود  7/39 با   25 ـا    26-30شترين فراواني سن همسر مربـوط بـه س بيـشترين  . درصـد اسـت    25 ب

ـا       ،  فراواني سطح تحصيالت  فرد و همسر او        ـپلم ب  درصـد  3/37 و 38مربوط به دارنـدگان مـدرك تحـصيلي دي

ـا    درميان مردان بيشترين درصد   اما  ،  داري بوده است  از زنان خانه   درصد 5/68شغل  . باشدمي  بـوده  9/19معلمي ب

1/20 بيـشترين درصـد    ،ميان شغل همسر زنان   در.داري بوده است   درصد از مردان خانه    9/68شغل همسر   .است

ـا درآمـد         1/69درآمد.رتبه بوده است  بوده كه همسرشان  كارمند عالي       درصـد از  4/34 درصد از زنان صفر و ام

 هـزار   151-250آمد همسرانـشان را      اكثر زنان در   ،5/31 با درصد مشابه     . هزار تومان بوده است    151-250مردان  
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.انده درصد دانست5/67اما اكثر مردان درآمد همسرانشان را صفر با . انده هزار تومان اظهار كرد251-350تومان و 

ـا  6-10 درصد و پس از آن 3/28 سال با1-5اكثر متأهلين مدت زمان زندگي مشترك با همسرشان          3/21 سال ب

ـت           مياز اين رو    .درصد بوده است   بيـشتر  .انـد هتوان گفت بيشتر پاسخگويان در ابتداي زندگي زناشويي قـرار داش

 فرزنـد و  4،تنها تعـداد كمـي از افـراد   .باشندمي درصد   24درصد و 7/23با،فرزند2تا  1 داراي ،افراد نمونه تحقيق  

.)درصد2/17مجموعاً(اندهباالتر از آن را داشت

7/45(جمعيـت نمونـه   نيمي از افراد تقريباً،مسر از نظركل پاسخگوياندرمورد ميزان اهميت نياز به انتخاب ه     

كمترين درصدمربوط به .اندههنگام ازدواج نيازمند شريك زندگي براي خود بود        كه در  اندهداشتاظهار) درصد

ـانگ  . بوده اسـت   52/3،ميانگين ميزان اهميت از نظر كل پاسخگويان      . درصدبوده است  7/1 با    مخالف كامالً ين  مي

.باشدمي62/3 و براي مردان 41/3ميزان اهميت براي زنان

 درصد از افراد جمعيت نمونه 7/45،ميزان اهميت احساس محروميت نسبي از نظركل پاسخگويان         مورددر

ـا .اندهلذا با اين متغير موافق بود واندهكردميكه محروميت از ازدواج را احساس     اندهمعتقد بود   درصـد از  3/0تنه

 و براي 56/3و براي زنان5/3،ميانگين ميزان اهميت از نظركل پاسخگويان.انده مخالف بودراد با اين متغيركامالً  اف

. بوده است66/3مردان 

ـار        درصد 40در مورد ميزان اهميت فشار محيط بر ازدواج از نظر كل پاسخگويان            از افراد بـه ايـن متغيـر اظه

هايي از جانب ديگران و  كه در ازدواج خود با فشارها و تحميل    اندهقد بود درصد نيز معت  38اما  .اندهنظري كرد بي

ـامالً  و3كمترين درصد .انده و لذا با اين متغير مخالفت كرد       اندهمحيط پيرامون خود مواجه نبود     متعلق به گزينه ك

ـانگين ميـزان ا         30/3،ميانگين ميزان اهميـت از نظـر كـل پاسـخگويان          .موافق است  هميـت بـراي     بـوده اسـت مي

.باشدمي27/3 و براي مردان 31/3زنان

نظري  بياز افراد به اين طيف اظهاردرصد39همسري از نظركل پاسخگويان ميزان اهميت همسانمورددر

ـاي   كـه از نظـر مـالك   انـد هدنبال همسري بوده كه در ازدواج خود بانده درصد نيز بيان داشت 7/34اما  .اندهكرد ه

 و  3/1،كمتـرين درصـد   .انـد هلذا با اين متغيـر موافقـت كـرد        ،   همساني و مشابهت داشته است     هاآنمورد سؤال با    

ـانگين  .  بـوده اسـت    30/3،ميانگين ميزان اهميت از نظر كل پاسـخگويان       . است مربوط به گزينه كامالً مخالف     مي

.باشدمي30/3 و براي مردان 34/3ميزان اهميت  براي زنان
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انـد ه درصد از افراد جمعيت نمونه بيان داشت       52،يدن به تكامل شخصيتي با ازدواج     در مورد ميزان اهميت رس    

ـا ايـن   ، اندهسازي شخصيت خود را در نظر داشتكه در ازدواج خود توجه به مسائل معنوي و نيز كامل     از اين رو ب

زان اهميت براي اين متغير از نظـر  ميانگين مي.اندهبود مخالف درصد با اين امر كامالً   3/0تنها  .اندهمتغير موافق بود  

.باشدمي89/3 و براي مردان 66/3ميانگين ميزان اهميت براي زنان.  بوده است78/3،كل پاسخگويان

ـاداش در  انده كه در ازدواج خود توجه به مسائل مالي و پولي نداشت     انده درصد داشت  7/36 و با متغير تبادل و پ

ـا   .انـد هنظـر بـود   بـي )درصد7/35(درصدي مشابه همچنين با   .اندهازدواج مخالف بود   ـا ايـن         1تنه  درصـد افـراد ب

ميانگين ميـزان اهميـت   . بوده است 37/2،ميانگين ميزان اهميت از نظر كل پاسخگويان      .انده موافق بود  متغيركامالً

.باشدمي54/2 و براي مردان 19/2براي زنان

در . درصـد  موافـق بـوده اسـت         7/41پاسـخگويان   ميزان اهميت تأثير نقش ديگران در ازدواج از نظر كـل            

.انده درصد با اين مورد مخالفت كامل داشت7تنها .ازدواج آنان تشويق پدر و مادر و دوستانشان نفش داشته است   

ـانگين ميـزان اهميـت بـراي        .بـوده اسـت   26/3،ميانگين ميزان اهميت براي اين متغير از نظر كـل پاسـخگويان            مي

.باشدمي30/3دان و براي مر22/3زنان

 درصـد از  43،از نظركل پاسخگويان)   در ازدواجهاهمخواني عادت(عادتوارهميزان اهميت طيف   مورددر

ها و يكنواختي آداب و رسوم رايـج در         همخواني عادت ، در انتخاب همسر   كهاندهافراد جمعيت نمونه معتقد بود    

ـادت   درصد كامال9ً تنها .انده را در نظر داشت    هاهخانواد ـا و آداب و رسـوم     مخالف و يا مخالف با يكنـواختي ع ه

ـانگين ميـزان اهميـت      . بوده اسـت   65/3،ميانگين ميزان اهميت براي اين متغير از نظر كل پاسخگويان         .اندهبود مي

.باشدمي74/3 و براي مردان 56/3براي زنان

 درصد مخالفـت  3/40ظركل پاسخگويان ميزان اهميت ادراك از پايگاه طبقاتي خود در هنگام ازدواج از  ن          

كمتـرين درصـدها    . انـد هدانـست ميخود را در شرايط مناسبي ن     ،لذا در هنگام ازدواج و انتخاب همسر      . بوده است 

و 2/ 93،ميانگين ميـزان  اهميـت از نظركـل پاسـخگويان          . درصد بوده است   7/8 با    مخالف متعلق به گزينه كامالً   

. بوده است01/3 و براي مردان86/2براي زنان

ـا  .انـد هنظـري كـرد    درصداز افراد به متغير ادراك از پايگاه طبقاتي همسردر هنگام ازدواج اظهار بي             7/56 ام

ـاتي همـسرخود     اندهدرصد نيز معتقد بود   3/33 ـاه طبق ـادي از پايگ  كه در ازدواج خود درك مناسب و قابل اعتم

ـا   .انـد هلذا با اين متغير موافقت كرد     . اندهدست آورد هب ـتي از درآمـد      10تنه شـغل  و ، درصـد افـراد ادراك درس
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22/3،ميانگين ميزان اهميت از نظـر كـل پاسـخگويان    .اندهدست نياورد هتحصيالت همسر خود و يا خانواده او ب       

.باشدمي20/3 و براي مردان 25/3ميانگين ميزان اهميت ا براي زنان. بوده است

ـت           ك انده درصداز افراد معتقد بود    3/51 ـايت داش 71در مجمـوع   .انـد هه از زندگي با همسرشان احـساس رض

ـامالً  11تنها  .انده موافق بود  درصد با اين طيف موافق وكامالً       درصد افراد از زندگي با همسر خود ناراضي و يا ك

ـانگين ميـزان اهميـت  بـ    .  بـوده اسـت  79/3،ميانگين ميزان اهميت از نظر كل پاسخگويان.اندهناراضي بود  راي مي

.باشدمي83/3 و براي مردان 74/3زنان

متغيرهتحليل دو

ها و متغيرهاي تحقيقگي بين معرفبررسي ضرايب همبست

:گردندميذكر ،اندهدار شددر اين قسمت تنها ضرايب همبستگي كه معني

ـاب همـسر             ـاز بـه انتخ ـايتمندي     وضريب همبستگي بين متغير مستقل ني  ضـريب ،)204/0(متغيـر وابـسته رض

ـايتمندي             ـين متغيـر         ،)-251/0(همبستگي بين متغير مستقل فشار محيط و متغيـر وابـسته رض  ضـريب همبـستگي ب

ـايتمندي          ـين متغيـر مـستقل         ،)224/0(مستقل رسيدن به تكامل شخصيتي و متغير وابسته رض  ضـريب همبـستگي ب

ـين متغيـر مـس        ،)435/0(ها و متغير وابسته رضايتمندي    همخواني عادت  ـاه      ضريب همبستگي ب تقل ادراك از پايگ

ـاز      . بوده است  ،)337/0(همسر در هنگام ازدواج و متغير وابسته رضايتمندي        بـه  اين بدين معني است كه هرچـه ني

ها و ادراك از پايگاه همسر در هنگام ازدواج بيشتر           همخواني عادت  ، رسيدن به تكامل شخصيتي    ،انتخاب همسر 

نيز با توجه به منفي بودن ضريب همبستگي فشار محيط          .اهد بود  رضايتمندي از زندگي زناشويي بيشتر خو      ،باشد

ـايتمندي از زنـدگي زناشـويي        ،با رضايتمندي از زندگي زناشويي هر چه فشار محيط بر ازدواج بيشتر باشـد               رض

ايهبين ادراك از پايگاه خود در هنگام ازدواج و رضايتمندي از زنـدگي زناشـويي هـم رابطـ      .كمتر خواهد بود  

ـام ازدواج بيـشتر باشـد                ،ر برقـرار بـوده اسـت      دامعني ـاه خـود در هنگ ، بـدين معنـي كـه هـر چـه ادراك از پايگ

.رضايتمندي از زندگي زناشويي بيشتر خواهد بود

ـاز بـه       توان گفت ميهاي تحقيق با متغير وابسته      دار شده بين معرف   هاي معني در رابطه با همبستگي    هر چـه ني

ـان بـودن      ، ايمان فرد  ، افزايش اميد به زندگي با ازدواج      ، نياز به عشق   ،اقوامسعه شبكه خويشاوندي خود با      تو  با ايم

،گاه اقتصادي خود با انجام ازدواجارتقاء پاي،ي با ازدواجپذيروليتؤ مس ، دارا بودن صفات اخالقي همسر     ،همسر
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ـا آن ميزان روابط اجتماعي    ،هاهها و آرزوها و آداب و رسوم خانواد       دلخوشي ـيوه  ،ه ـار دو فـرد   ش ادراك از ،رفت

ـايتمندي از  ،بيـشتر باشـد  ،درآمد وتحصيالت همسر و نيز ادراك از شغل و تحصيالت والدين همسر    ،شغل  رض

پدر و  جبر ،تأثير بيشتري از قضاوت بد اقوام     توان گفت كه هرچه فرد    مينيز.زندگي زناشويي  بيشتر خواهد بود     

كمتررضايتمندي از زندگي زناشويي او    ،اوپذيرفته باشد ازدواج با راي   ب  قرارگرفتن با فرد   بايستيدر رودر مادر و 

ـايتمندي از زنـدگي زناشـويي                تمامي معـرف  .خواهد بود  ـا رض ـايتمندي از زنـدگي زناشـويي ب ـاي متغيـر رض ه

رضايت از  ،توان گفت كه هر چه رضايت از يافتن صفات مورد نظر          ميلذا  .اندهداري قوي داشت  همبستگي معني 

 نقـش   ، داشتن تصور مثبـت از ازدواج      ، رضايت از موفق دانستن ازدواج خود      ،رضايت از جنبه اقتصادي   ،بانتخا

،رسيدن به اهداف و رضايت كلي از زندگي بيشتر باشد        ،تصور طالق نداشتن  ،نداشتن امور احساسي در ازدواج    

جا آزمون در اين،هاهمبستگيپس از بررسي ماتريس روابط .رضايتمندي از زندگي زناشويي  بيشتر خواهد بود       

:شوندميدار شده پژوهش ذكر فرضيات معني

آزمون فرضيات تحقيق

كنندگي  تأثير عامل تكميل، انتخاب همسر بين متغيرهاي مستقل ميزان نياز به،متغيريبا انجام رگرسيون دو

گاه طبقاتي همسر در ادراك از پاي،ها در انتخاب همسرتأثير همخواني عادت،شخصيت در انتخاب همسر

ار بر د مثبت و معنيايهمتغير وابسته ميزان رضايت از زندگي زناشويي رابطهنگام ازدواج و شغل پاسخگويان با

شوهر بر  فاصله سني زن و، سن همسر پاسخگويان،تأثير فشارهاي محيطي در انتخاب همسر. قرار بوده است

معادله رگرسيوني حاصل براي هر يك از موارد .ار بوده استدميزان رضايت از زندگي زناشويي منفي و معني

:فوق بدين قرار است

Y=763/26 +489/0)نياز به انتخاب همسر ( 

Y=022/40-391/0)فشار محيط در انتخاب همسر                  (

Y =219/24+418/0) ميلعامل تك                  (

Y =627/18+839/0) هاهمخواني عادت                             (

Y =655/18+763/0) ميزان اهميت ادراك از پايگاه همسر در هنگام ازدواج            (

Y =491/37-105/0) سن همسر                                                (
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متغيره چندنتايج تحليل رگرسيون

:كنيم به دوسؤال ذيل پاسخ داده شودميمتغيره تحقيق سعي در تحليل رگرسيون چند

يابد؟ميبيني رضايت از زندگي زناشويي بهبود صحت پيش، آيا با افزايش متغيرهاي مستقل.1

بيني رضايت از زندگي زناشويي مفيدتر هستند؟پيشيك در كدام، در بين متغيرهاي مستقل.2

متغيره بـه روش  ، از تحليل رگرسيون چند  ين قسمت براي تشخيص تاثير متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته         در ا 

)stepwise( ـيون   دار وضريب همبستگي بين متغيرهاي مستقل معني.مايهاستفاده كرد  وارد شده در معادلـه رگرس

ضـريب  . دهـد ميبين متغيرها را نشان     داري  باشد كه سطح باالي معني    مي702/0متغيره و متغير وابسته معادل    چند

ـايتمندي از زنـدگي     (تغييـرات متغيـر وابـسته        درصـد از   2/49بـه ايـن معنـي كـه        است؛ 492/0تعيين نيز برابر   رض

شـوند كـه    مي تبيين شده و بقيه تغييرات توسط متغيرهايي تبيين          ،دار شده توسط متغيرهاي مستقل معني   )زناشويي

ـا بـوده كـه    همخواني عادت،اولين متغير. انده متغير وارد تحليل شد    هفت. اندهدر اين بررسي در نظر گرفته نشد       ه

تأثير فشار محيط بوده است كه اين ميزان را بـه           منغيردوم،. درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين كند        28توانسته  

ـا بيـشتر        هانآFهاي ديگر كه مقدار     و به همين ترتيب متغير    .  داده است   درصد افزايش  1/37مقدار  از بقيـه متغيره

ـين            تا اين انده وارد تحليل گشت   ،بوده است  ـين بـه       ،كه سرانجام با وارد شدن متغيـر مـدت تأهـل زوج  ضـريب تعي

. افزايش يافته است492/0

متغيره در رگرسيون چند )Beta(و ضرايب رگرسيوني استاندارد شده  ) B(جدول ضرايب رگرسيوني

Unstandardized Coefficients
Standardized 
Coefficients

t Sig.

Model
B Std. Error Beta

(Constant) 18,857 2,896 6,511 .000

هاهمخواني عادت .719 .081 .417 8,852 .000

محيطفشار -.364 .063 -.267 -5,755 .000

همسرپايگاه .471 .093 .242 5,049 .000

همسرسن -.133 .070 -.166 -1,901 .058

فرزندتعداد 1,470 .328 .349 4,482 .000

مسر هتحصيالت .572 .216 .133 2,647 .009
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تأهلمدت  -.177 .084 -.226 -2,104 .036

.  آورده شـده اسـت  هاآنداري هر يك از      و سطح معني   tهاي  آزمون و BETA و   Bدر جدول فوق ضرايب     

دهنده  نشانBETAعالمت .دهدمياز متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته را نشان      اثر خالص هر يك      BETAضريب  

ـين   هفتبه اين ترتيب از بين      .باشدميجهت تأثير    ـتمندي از زنـدگي زناشـويي       متغير تبي كـه رابطـه   كننـده رضايـ

ايگاه همسر در   ادراك از پ  ،فشارمحيط،هاهمخواني عادت ،باشدميدار   با توجه به اين جدول معني      هاآنآماري  

ـا افـزايش   ، گذارندميدر جهت مثبت بر رضايتمندي اثر     ،تعداد فرزند و تحصيالت همسر    ،هنگام ازدواج  يعني ب

ـا  .يابدميميزان رضايتمندي نيز افزايش )با در نظر گرفتن تأثير دو متغير ديگرصورت مرتبط با هم و   هب (هاآن اما ب

در صورتي كـه  ،متغيرهاي سن همسر و مدت زمان زندگي مشتركتوجه به عالمت منفي اين ضريب در مورد        

ـاهش      ،  )با در نظر گرفتن اثر همه متغيرها      (ميزان اين متغيرها افزايش يابد     ـتمندي از زندگي زناشويي ك ميزان رضاي

417/0ها با ضريب رگرسيوني استاندارد شـده        همخواني عادت .كند و عكس اين رابطه نيز صادق است       ميپيدا  

ـادت                   ين ضريب را در اين بين داشته است،         بيشتر ـا به اين معنـي كـه بـه ازاي هـر واحـد تغييـر در همخـواني ع ،ه

ـتمندي از زندگي زناشويي به اندازه        توان گفت كه به ازاي هـر واحـد تغييـر    مي نيز ،يابدمي افزايش 417/0رضاي

ـتمندي از زندگي زناشويي به اندازه ،در مدت زمان زندگي مشترك .يابدمي  كاهش 226/0رضاي

تحليل عاملي

ـاي فرضـي    تركيبهاي خطـي از متغير     ،هاي مشاهده شده  ل بر اين فرض مبتني است كه متغير       تحليل عام  ـا  (ه ب

ـاي زير يعني وجود يك مجموعه از عامـل     .تر هستند زيربنايي) هايعامل ـاي    بنـ ه ايي و يـك مجموعـه از متغيره

دارد و روش تحليل عامـل ايـن        و مجموعه رابطه خاصي وجود    بين اين د  .شودميمفروض گرفته   ،مشاهده شده 

ـام تحليـل       ).254:1385،منصورفر(ها برسد گيرد تا به استنباطي درباره آن عامل      ميكار  هرابطه را ب   ـا از انج هدف م

ي مؤثر بر رضايتمندي از زندگي زناشويي       هاهجا اين بوده است كه مشخص سازيم آيا علل و انگيز          عامل در اين  

ـاملي مقـدار    بناييسري عوامل زيرتوان در يكيمرا  ـايج تحليـل ع  و 784/0را  kmoتر خالصه نمود يا خير؟ نت

ـيوه  هاهدهد كه به معناي تناسب بسيار زياد داد مينشان   ) =000/0sig(دار  آزمون بارتلت را معنا     براي كاربرد ش

:نتايج حاصل به قرار زير است.تحليل عاملي است
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 تحليل عامليKMOجدول آماره 
KMO and Bartlett's Test

Kaiser�Meyer�Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. .784

Approx. Chi�Square 698.634
df 45

Bartlett's Test of 
Sphericity

Sig. .000

مقادير بارهاي عاملي پس از چرخشجدول 

Component

1 2 3
,-./ .810 .134

0.12341 .803 .132 �.107
3-56 �.171 �.764 .219
7/-819 .165 .584 .179
:1-;< .797 .180 .153
:=->< .559 .395 .104

?@3A.= BC/ .723
-D<=-E 7/@2F19 .520 .488

G-A.-H=2F �.191 .263 .750
G-A.-H3819 .294 �.144 .714

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a  Rotation converged in 7 iterations.

ـاملي  . دهدميجدول فوق بارهاي عاملي متغيرها را بعد از چرخش نشان    وضـوح  هبـ در اين جدول بارهاي ع

ـاز بـه      ، بر اساس اين جدول.باشدمي كدام متغير    دهند كه هر عامل شامل    مينشان   ـاي ني ـامل متغيره عامـل اول ش

ـام ازدواج           ، احساس محروميت  ،انتخاب همسر  ـا انج ـيدن بـه تكامـل ب ـادل در ازدواج و همخـواني          ، رس  نقـش تب

نقـش ديگـران در     ،همسري در ازدواج  همسان،عامل دوم شامل متغيرهاي تأثير فشار محيط بر ازدواج        ،هاعادت

ـاه همـسر          ازدواج و باالخره عامل سوم شامل متغيرهاي ادراك از پايگاه خود در هنگام ازدواج و ادراك از پايگ
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ـارت ديگـر در تحقيـق حاضـر       هبـ .اندهها بر اين سه عامل بار شد      ، يعني متغير  در هنگام ازدواج است    تـوان  مـي عب

ـا نماينـد   كننده موضـوع را ا    توانند نقش تبيين  ميمدعي شد كه اين سه عامل      ـا هيعنـي كليـه علـل و انگيـز        ،  يف ي ه

. بنايي خالصه نمودتوان در اين سه عامل زيرميشده در تحقيق را مطرح

وامل توان به اين نتيجه رسيد كه عمي،با دقت در وجوه اشتراكي كه متغيرهاي عوامل فوق به آن اشاره دارند           

ـته دوم    .باتي و تكاملي ازدواج اشاره دارند     ي اث هاهبيشتر به جنب  ،در زمينه انتخاب همسر   ،دسته اول  آن ،عوامـل دس

عوامل دسته سوم نيز بـه  .كنند كه وجه سلبي و جبري را دارندميي ازدواج را مطرح  هاهيي ازعلل و انگيز   هاهجنب

همـسري در   وجود متغيـر همـسان    ،نكته قابل تأمل در اين بين     . باشندميجايگاه پايگاه اجتماعي شخص معطوف      

عبارت ديگر تأكيد فراوان شـخص      هب.گذاردميبه عنوان متغيري كه نقش تحميلي بر فرد باقي          ،وم است عامل د 

 به عنـوان  ، مذهبي و محل سكونت با او همانند باشد، سني،ه نوعي بايد از نظر تشابه تحصيلي      كه همسرش ب  بر اين 

 تأكيــد بــر ايــن مــوارد را جهــت افــرادي كــه. باشــدمــيدارنــده در رضــايتمندي و نحــوه انتخــاب او عــاملي باز

كه اين تحميل در اندهدر واقع در هنگام ازدواج با نوعي احساس فشار و جبر روبرو بود،اندههمسري داشتهمسان

.   از زندگي زناشوييشان در مراحل بعدي مؤثر بوده استهاآنعدم رضايتمندي 

:را در موارد زير بيان داشتي مؤثر بر ازدواج افراد هاهتوان علل و انگيزميدر مجموع 

ي اثباتي و تكامليهاه علل و انگيز.1

ي سلبي و جبريهاه علل و انگيز.2

. ي مربوط به پايگاه اجتماعيهاه علل و انگيز.3

تحليل مسير

مـستقيم   متغير وابسته بطور مـستقيم و غير  كند كه هر متغير مستقل تا چه حد بر روي         ميتحليل مسير مشخص    

ـارچوب               ،هدف آزمون ،دركاربرد تحليل مسير  .اثر دارد  مدل تحليلي تحقيق اسـت كـه مـدل تحليـل برآينـد چ

).196:1385،منصور فر(نظري پژوهش است

ـام      درتحليـل ) Beta(ضرايب استانداردشده و)B(با مالحظه مقادير ضرايب رگرسيوني     ـيوني انج ـاي رگرس ه

:هستندنتايج زير قابل ذكر ،شده
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ـتمندي از زنـدگي زناشـويي       متغير وابسته اصلي    . 1 ـادت           مـي رضاي ـاي همخـواني ع ـا متغيره ـا باشـد كـه ب ،ه

 سـن همـسر و     ،تعداد فرزنـد و تحـصيالت همـسر       ،ادراك از پايگاه همسر در هنگام ازدواج      ،فشارمحيط

.داري داردمدت زمان زندگي مشترك همبستگي معني

ـام ازدواج   داري با سن همسر و      همبستگي معني  ،هامتغير همخواني عادت  . 2 ادراك از پايگاه همـسر در هنگ

.دارد

الزم بـه ذكـر   .توان دياگرام مسير را به صورت زير رسم نمودمي،ياد شدهدست آمده هبنابراين با اطالعات ب 

مقـدار  .مايـ ه را در دياگرام وارد نمـود هاآنلذا همه .باشدمي ن05/0است كه هيچ يك از ضرايب مسير كمتر از  

ـارايي نـسبتاً         ان است تعداد فرزند باشد كه نشانگر    مي491/0د شده توسط مدل نيز    واريانس برآور   كـه مـدل از ك

. خوبي برخوردار است

نمودار تحليل مسير تحقيق

فشار محيط

تعداد فرزندان

مدت تأهل

تحصيالت همسر

سن همسر

هاهمخواني عادت

رپايگاه همس

رضايتمندي از 
زندگي زناشويي

275/0-

166/0-

276/0-149/0

226/0-

133/0

345/0

417/0

242/0
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هاپيشنهاد

ـانواده  امـروزي                 ههاي گذشته موضوع ازدواج ب    سالدر ـيعي كـه در جامعـه و خ واسطه تغيير وتحـوالت وس

ـام             ،صورت گرفته است    از اهميت خاصي برخوردار شده است و تحقيقات و مطالعاتي فراواني در اين زمينـه انج

ـا آنهود است كه در زير بـه تعـدادي از     مطالبي مش  ،ها و تحقيق حاضر   اما با مطالعه اين پژوهش    ،  گرديده است  ه

:گرددمياشاره 

ـا از             جامع ،گرفتهرسد كه در انجام مطالعات صورت     مي به نظر    .1 نگري و تماميت مـد نظـر قـرار نگرفتـه و ي

ـا جامعيـت مـد نظـر      ،اهميت زيادي برخوردار نبوده است  لذا پرداختن به مطالعاتي كه عوامل بيـشتري را ب

.رسدمينظر ه ضروري ب كامالً،داشته باشند

كه با گذشت زمان و با تغييراتـي كـه         توضيح اين . انجام چنين تحقيقاتي مستلزم توجه به عامل زماني است         .2

شده توجه به شرايط رسد كه ميان تحقيقات انجاممينظر هضروري ب ،گيردميدر جوامع امروزي صورت     

.فعلي جامعه لحاظ شود

.هم صورت گرفته باشندتداوم باتوانند مثمرثمر باشندكه درميورتي صدرنظر تحقيقات مورد.3

ـا واقعيـت     ؤ نهادها و افراد مس    .4 ـاي  ول در زمينه ازدواج بايد كه در تشويق افراد جامعه بـه ازدواجـي تـوأم ب ه

.ريزي مؤثر نقشي فعال داشته باشندزندگي زناشويي با برنامه

هاآن به ،تمامي تجربيات زندگي خود را با درك متقابل نسبت به فرزندان    بايد  ويژه والدين   ه و ب  هاه خانواد .5

. پا به عرصه زندگي و ازدواج بگذارندبينانهواقع با ديدي هاآنتا كنند منتقل 

ـايتمندي از زنـدگي زناشـويي را بـ          دور ،توان بر مبناي نتايج به دست آمده      مي.6 .دسـت آورد هنمايي از رض

ـاب همـسر    هاهتوان اذعان داشت كه علل و انگيز  ميبا نتايج تحقيق    عبارت ديگر مطابق    هب ـاز بـه انتخ ،ي  ني

 نحوه ادراك از پايگاه  همـسر  ،نحوه ادراك از پايگاه خود در هنگام ازدواج،رسيدن به تكامل شخصيتي   

ـايتمندي از زنـدگي زناشـويي را     ميها  خود در هنگام ازدواج و سن همسر و همخواني عادت          تواننـد رض

ن امر و بر والدين و نيز بر خود افرادي كه قصد ازدواج دارند توجه  والؤپس بر مس  . دستخوش تغيير سازند  

توجه به رفع نيازهاي احترام نزد همساالن و توسعه شبكه خويشاوندي           . شودميتر قلمداد   به اين موارد مهم   

ـان بـودن همـسر و      ،و رفع غرايز جنسي در روش صـحيح آن        نقـش عوامـل معنـوي و    نيـز دقـت در باايم
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چه كه بسيار مهم به نظر در اين بين آن. پذيري با ازدواج بايد كه مد نظر باشند     وليتؤفاكتورهايي چون مس  

ـا همـديگر اسـت       ،رسيده ـين ب عامـل  . مسئله همخواني آداب و رسوم و آرزوها و شيوه رفتار يكسان زوج

ـته اسـت      نيزهاي شغل و درآمد و تحصيالت       آماده بودن فرد از نظر مالك      ـااليي داش ـين  .اهميت ب همچن

اگر فرد در همان شروع زنـدگي       . باشندميهاي فوق در نزد همسرش نيز مهم        نحوه ادراك فرد از مالك    

 در مراحـل بعـدي زنـدگي خـود     مـسلماً ،بيابـد تحصيالت همسرش دركـي مناسـب      از شغل و درآمد و    

 همسر نيز نبايستي كه از حـد عـرف آن           سن.چناني را از شريك زندگي خود نخواهد داشت       توقعات آن 

.بدور باشد

 بـودن بـه عنـوان       ايهمحلـ  بنظر رسيده كه توجه زياد به همساني از نظر تحصيالت و سن و مـذهب و هـم                  .7

ـاز  مسر با توجه به عوامـل فـوق از دير     همساني انتخاب ه  .نمايدميعاملي سلبي و جبري در ازدواج عمل         ب

 ايـن   هاما در اين تحقيق مالحظه گرديد كه توجه بيش از حد ب           . داشته است  مورد توجه خانواده و فرد قرار     

ـايندي را بـراي فــرد     ـايج خوش ـان نخواهـد آورد   مـوارد نت بـه ايــن مـسئله بايـد از منظـر تغييــرات     . بـه ارمغ

افـزايش قبـولي    از جملـه ايـن تغييـرات        .گرفته در جامعه امروزي ايران با دقت بيشتري نگريـست         صورت

ـان نـسبت       اسـت كـه    و توقعات اين قشر از جامعه        هاآگاهيو افزايش سطح    هاانشگاهدختران در د    بـه هم

ـاب همـسر   .دهندمي را نشانهمسانه خود اجازه ازدواج با افراد غير      ديگر ب  ـاي   اگـر مـالك  ،لـذا در انتخ ه

همسري نهمسا. با مشكالتي روبرو خواهند بودمسلماً،همسري مورد نظر در تحقيق را داشته باشندهمسان

ي جبري قـرار گرفـت كـه شـخص را در     هاهدر تحقيق حاضر پس از تحليل عوامل در زمره علل و انگيز          

البته اين .و رابطه اين  جبر با رضايتمندي منفي بوده استكندميهنگام ازدواج با نوعي فشار و جبر روبرو        

 ازدواج ،ل او مدرك دكتري داردخواهد با فرد ديگري كه مثميمعني نيست كه اگر فردي كه مثالً    بدان  

ـاهراً   ، در آينده با مشكالتي از نظر رضايتمندي با همسرش روبرو خواهد شد            ،كند ـاد بـه        بلكه ظ  توجـه زي

بر فرد نوعي فشار )از جمله گذشتن سن ازدواج(فعليت حتمي اين امر با توجه به محدوديت عوامل ديگر     

.را تحميل خواهد ساخت كه عاقبت آن ناخوش است

ـادين   توان به عنوان يـك اصـل        مي زير را    ه  رسد كه قاعد  ميايان به نظر    پدر  . 8 ـاري اساسـي بـراي       بني و معي

ـبيه       مانتخاب كني كسي را به عنوان همسر خود     «:آل پيشنهاد كرد  ايدهگزينش همسر مناسب و    ـا ش  كه به م
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كسي را انتخاب نمايد  اين است كه شخص     ،ه كه مهم است   چانتخاب همسر آن  در«عبارت ديگر هب.»باشد

.» تناسب داشته باشد،گذردميچه در سر او كه با آن
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