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Aims In different societies, the continuation of marriage and its satisfaction are increasingly 
decreasing. Since the patterns of spouse-selecting have changed from traditional to modern, 
and some scholars have shown the relationship between these two variables, this study 
aimed to investigate marital satisfaction in different patterns of marriage, and analysis of the 
results was done by using some Quran verses.
Instruments & Methods In this cross-sectional study in 2014, 880 married women in 
reproductive age (15-49 years) in Babol City, Iran, were selected through multi-stage cluster 
sampling. The spouse-selecting style questionnaire was used to examine marital satisfaction 
patterns and the Walter and Hudson marital satisfaction questionnaire was used to assess 
the marital satisfaction. Data analysis was performed in SPSS 21 software, using Chi-square, 
independent T-test and logistic regression tests. The overall results were analyzed by looking 
at Quranic verses.
Findings Autonomy in choosing a spouse, level of education, economic status and the pattern 
of marriage were effective in marital satisfaction. Marital satisfaction was 1.98 times higher 
among women who had a high degree of autonomy in choosing a spouse than women who 
did not have autonomy. Marital satisfaction in women with primary and secondary education 
was 40% lower than that of women with university education. Marital satisfaction in women 
with low economic status was 65% lower than women with high economic status. Marital 
satisfaction was 2.23 times higher among women who had a combined marriage pattern 
(p<0.05). This result was confirm to verses 5 of Sura Maedeh, 25 of Sura Nisa and 235 of Sura 
Baqar, which prohibited secret friendships before marriage.
Conclusion Mixed marriage pattern in women leads to more marital satisfaction compared 
to modern marriage.
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  چکيده
 طور به آن از رضایت و زناشویی زندگی تداوم مختلف جوامع در :فاهدا

از آنجایی که الگوهای همسرگزینی از سنتی به . است کاهش حال در ای فزآینده
اند،  مدرن تغییر یافته است و برخی محققان ارتباط این دو متغیر را نشان داده

مطالعه حاضر با هدف بررسی رضایت زناشویی در الگوهای مختلف همسرگزینی 
  شد. انجام قرآن آیات برخی از استفاده با حاصل نتایج تحلیل و

زن متاهل در سنین  ۸۸۰، ۱۳۹۳در این مطالعه مقطعی در سال  ها: ابزار و روش
ای  گیری خوشه روش نمونه ساله) در شهرستان بابل به۱۵- ۴۹باروری (
های همسرگزینی برای بررسی  نامه سبک ای انتخاب شدند. پرسش چندمرحله

، برای هودسونو  والترزناشویی نامه رضایت  الگوهای همسرگزینی و پرسش
 مستقل و رگرسیون لجستیک انجام شد. Tهای مجذور کای،  و توسط آزمون SPSS 21 افزار نرم باها  ارزیابی رضایت زناشویی مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل داده

  .گرفت قرار تحلیل مورد قرآن آیات به نگاهی با کلی نتایج
استقالل در انتخاب همسر، سطح تحصیالت، وضعیت اقتصادی و  ها: یافته

الگوی همسرگزینی در رضایت زناشویی موثر بودند. رضایت زناشویی در زنانی که 
برابر بیشتر از زنانی بود که  ۹۸/۱استقالل زیادی در انتخاب همسر داشتند، 

اهنمایی، استقالل نداشتند. رضایت زناشویی در زنان با تحصیالت ابتدایی و ر
تر از زنان با تحصيالت دانشگاهی بود. رضایت زناشویی در زنان دارای  % پایین۴۰

% کمتر از زنان دارای وضعیت اقتصادی باال بود. ۶۵وضعیت اقتصادی پایین، 
برابر  ۲۳/۲رضایت زناشویی در زنانی که الگوی همسرگزینی ترکیبی داشتند، 

 نتیجه این ) کهp>۰۵/۰مدرن داشتند ( بیشتر از زنانی بود که الگوی همسرگزينی
 از که بود بقره سوره ۲۳۵ و نساء سوره ۲۵ مائده، سوره ۵ شماره آیات بر منطبق
  .است شده منع ازدواج از قبل مخفیانه های دوستی
 همسرگزینی الگوی با مقایسه الگوی همسرگزینی ترکیبی در زنان در گیری: نتیجه

  شود.  مدرن، موجب رضایت زناشویی بیشتر می
  ازدواج، الگوهای ازدواج، انتخاب همسر ها: کلیدواژه

  
  ۰۵/۰۵/۱۳۹۶ تاريخ دريافت:
  ۲۹/۰۸/۱۳۹۶ تاريخ پذيرش:

  f24farzan45@gmail.comنويسنده مسئول: *

  
  مقدمه

از لحاظ تاریخی، ازدواج تعهدی ماندگار بین زوج است. همه 
توان گفت،  ازدواج را باور دارند. بنابراین میمذاهب دنیا تقدس 

به  خانواده ناجی و اخالقی حفاظت اجتماعی، ضرورت ازدواج یک
 در سعی جوامع اساسی جامعه ایرانی است. همه واحد عنوان
 دادن جلوه اهمیت سبب بی که عناصری دارند کنترل و کردن محکوم
 و مجرد مادر و پدر طالق، همین دلیل به. شود می مقدس نهاد این

شمار  تابو به جوامع، از بسیاری ازدواج، در بدون مشترک زندگی
 رو تحرک و اجتماعی پذیرش برای کانال ترین امن ازدواج، رود و می
  .[1]باال است به

 موجودات تمام در زوجیت و است انسان طبیعت اقتضای ازدواج،
 جمله از عالم، موجودات تمام که خدایی است "منزه ،[2]دارد وجود

آفرید" (یس،  زوج صورت به دانند نمی را آنچه وها  انسان گیاهان،
 آمده است در زمینه ازدواج ییها توصیه ). در آیات و روایات،۳۶آیه 

 قبل همسر یها ویژگی شناخت الف) از: عبارتند خالصه به طور که
 همانا اند که "زن فرموده در این مورد (ع)صادق که امام [3]ازدواج از

 آویزان گردنت به را گردنبندی چه که بنگر نیک است، گردنبندی
اند  فرموده(ص) خدا که پیامبر [4]همسران همتابودن کنی"؛ ب) می

 به آمدند، شما دختران خواستگاری به شان هم اشخاص که "وقتی
 رابطه عدم نباشید"؛ ج) حوادث منتظر آنها کار در و دهید دختر آنها

سوره  ۵سوره بقره، آیه  ۲۳۵ازدواج، آیه  از قبل پنهانی و نامشروع
 در این باره کسی ،[5]سوره نساء؛ د) رضایت از ازدواج ۲۵مائده و آیه 

 ولی کنم، ازدواج زنی با خواهم می کرد: "من سئوال (ع)صادق امام از
 که زنی با فرمودند ایشان. کنم ازدواج دیگری با مایلند مادرم و پدر

 (بدون مادرت و پدر که را زنی کن و ازدواج هستی مایل خودت
که  [6]کن"؛ و) شیوه خواستگاری رها اند، کرده انتخاب تو) رضایت
 برگزار آشکار را ازدواج "مراسم اند فرموده )ع(امیرالمومنین حضرت
  پنهان". را خواستگاری و کنید

شود بلکه سبب کاهش  ازدواج مناسب نه تنها سبب آرامش زوج می
شود. همچنین سبب  افزایش طول عمر نیز میمیزان بیماری و 

افزایش طول مدت ازدواج و تاثیرات مثبت روی رفتارهای شخصی 
. اما پیامدهای ازدواج نامناسب، نه تنها [7]شود و ارتباطی افراد می

شود، بلکه فرزندان و جامعه را  موجب مشکالتی برای زوجین می
دگی، اختالل در کند. اختالل در ازدواج سبب افسر نیز درگیر می

شود. موسسه ملی  سالمت جسمی و اختالل عملکرد شغلی می
سالمت روان ایاالت متحده طی گزارشی اختالل در ازدواج را عامل 
بسیاری از مشکالت بیماران روانی بستری در بخش روانی 

  .[8]ها برشمرده است بیمارستان
 و رضایت خوشبختی، از ذهنی عنوان احساس به  زناشویی رضایت
 ازدواج، فعلی یها جنبه تمام به توجه با همسر، با شده تجربه لذت

 میزان از انعکاسی تواند می زناشویی رضایت .[7]تعریف شده است
 خشنودبودن به واسطه از ترکیبی یا زناشویی روابط از افراد شادی
. در جوامع [9]باشد زناشویی رابطه مختص عوامل از بسیاری

ای در  زناشویی و رضایت از آن به طور فزآیندهمختلف، تداوم زندگی 
های اخیر، عوامل موثر بر رضایت  حال کاهش است. طی دهه
شناسان، محققان خانواده و  زناشویی، مورد توجه روان

شناسان بوده است. منابع موجود، عوامل متعددی را به  جامعه
مله از ج اند. عنوان عوامل تاثیرگذار بر رضایت زناشویی مطرح کرده

سطح تحصیالت زوجین، وجود فرزند، تقسیم وظایف خانگی، 
مسایل اجتماعی و اقتصادی،  ،[1]گذراندن باهم، روابط جنسی وقت
های شخصیتی زوج، کیفیت روابط با خانواده اصلی و  ویژگی

  .[8]چگونگی تجارب کودکی
دهند که تعامالت قبل از ازدواج،  پژوهشگران دیگری نشان می

دهد. اما در  بعد از ازدواج را تحت تاثیر قرار میرضایت زناشویی 
های مختلف نتایج متناقضی ذکر شده است. به عنوان  پژوهش

اند که رضایت  و همکاران به این نتیجه دست یافته مظاهریمثال، 
های همسرگزینی ارتباط دارد و  داری با سبک از زندگی به طور معنی

با گذر زمان، رضایت از زندگی زنانی که همسرگزینی مدرن داشتند 
یا به عبارتی شیفتگی و ارتباط قبل از ازدواج با همسر خود داشتند، 

های همسرگزینی رضایت از زندگی  ککمتر شده و نسبت به دیگر سب
  .[10]تری را گزارش کردند پایین

 تغییراتی دچار خانواده تشکیل و ازدواج گیری شکل امروزه، فرآیند
 همسر انتخاب نوع به مربوط تغییرات، این از یکی. است شده
 از یکی یا والدین توسط بیشتر همسر انتخاب گذشته، در. [11]است
گرفته است  می صورت خانوادگی مصلحت بر اساس و فامیل اعضای
 الگوی و یافته افزایش همسر، انتخاب در جوانان نقش امروزه اما
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 انتخاب با و شده داده ترتیب یعنی سنتی، شکل از همسرگزینی
  .[14-12]است کرده تغییر زوج، انتخاب با و مدرن شکل به والدین،

 به بستگی و است شخصی مساله یک همسر انتخاب چند هر
 خانواده، تاثیر تحت واقع در اما دارد فرد یها عالقه وها  انتخاب
 همسرگزینی الگوهای اساس، این . بر[15]دارد قرار فرهنگ و جامعه
 عنوان با که سنتی داشت. همسرگزینی خواهد وجود متفاوتی
 گیرد می صورت زمانی شود، می شناخته نیز شده داده ترتیب ازدواج
 انتخاب فرد رضایت بدون یا با مادر، و پدر توسط زندگی شریک که
 است قرار که فردی دو بین تعامل کمترین یا هیچ بدون شود؛ می

 نقش عدم یا ناچیز نقش با مدرن همسرگزینی. کنند ازدواج با هم
 وها آن خود توسط زوج انتخاب همسر و انتخاب در مادر و پدر

 و کو مطالعه . نتایج[17 ,16]شود می شناخته ازدواج از قبل تعامل
 به تمایل بیشتر جوانان امروزه که دهد می نشان نپال در همکاران
 نوع این میزان که به طوری سنتی ازدواج تا دارند عاشقانه ازدواج
 که افرادی در و %۱۰ سال، ۱۵ زیر افراد در شهری، مناطق در ازدواج
  .[18]بود %۳۶ بودند، کرده ازدواج سال ۱۸-۲۲ بین

مدرن یا ازدواج بر مبنای عشق، از لحاظ تاریخی در واقع ازدواج 
بسیار نوظهور است. بر این اساس، اضطراب انتخاب همسر و 

های خانواده و  تشکیل خانواده و در مواردی درنظرنگرفتن اولویت
تواند بر متغیرهای پس از ازدواج از  تصمیمات کامال احساسی، می

م به ذکر است که در . الز[19]جمله رضایت زناشویی تاثیرگذار باشد
پژوهش قبلی پژوهشگر که در شهرستان بابل انجام شده، سه 
الگوی همسرگزینی سنتی، مدرن و ترکیبی شناسایی شده است. بر 
اساس نتایج این پژوهش، الگوی همسرگزینی شامل طیفی از 
سنتی تا مدرن است. الگوی ازدواج سنتی که در یک سر طیف قرار 

در انتخاب همسر و عدم وجود تعامل قبل دارد، شامل عدم رضایت 
از ازدواج است. الگوی ازدواج مدرن در سر دیگر طیف، شامل وجود 
دوستی و تعامل قبل از ازدواج و رضایت یا عدم رضایت در زمان 
ازدواج و الگوی همسرگزینی ترکیبی شامل مواردی بین این دو الگو 

راه با رضایت است. یعنی عدم تعامل و دوستی قبل از ازدواج هم
های اخیر، نرخ طالق روند افزایشی داشته  . طی دهه[20]حین ازدواج

ازدواج، یک طالق  ۸/۹، به ازای هر ۱۳۸۳است. این نرخ در سال 
ازدواج یک مورد  ۴/۵به ازای هر  ۱۳۹۲بود، در صورتی که در سال 

  .[19]طالق ثبت شده است
در زمینه عوامل  با توجه به آنچه ذکر شد، نیاز به انجام پژوهشی
دلیل عدم انجام  موثر بر رضایت زناشویی وجود دارد و از طرفی به

ای در شهرستان بابل، مطالعه حاضر با هدف بررسی  چنین مطالعه
رضایت زناشویی در الگوهای مختلف همسرگزینی (ازدواج سنتی و 
ازدواج مدرن و الگوی ترکیبی)، متغیرهای دموگرافیک، آشنایی 

اج، رضایت زمان ازدواج، استقالل در انتخاب همسر، قبل از ازدو
وضعیت اقتصادی، میزان تحصیالت زنان متاهل سنین باروری با 

  توجه به آیات قرآن صورت گرفت.
  

  ها ابزار و روش
مطالعه مقطعی حاضر، بخشی از یک مطالعه ترکیبی (کمی و 

ساله) ۱۵-۴۹کیفی) است که بین زنان متاهل در سنین باروری (
گیری  اجرا شد. با روش نمونه ۱۳۹۳ستان بابل، در سال شهر
زن متاهل روستایی و شهری از  ۸۸۰ای، تعداد  ای چندمرحله خوشه

گانه بابل انتخاب شدند.  چهار منطقه جغرافیایی از مناطق شش
پژوهش با مجوز کتبی از کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 به ورود گرفت. معیارهایو دانشگاه علوم پزشکی بابل صورت 

 وجود عدم سال، ۱۵-۴۹ سن داشتن بودن، مطالعه شامل متاهل
 اختالالت و ذهنی شدید مانند معلولیت شده شناخته یها بیماری
 و نباشند نامه پرسش سئواالت به پاسخگویی به قادر که روانی

 کل %۲۰ حداکثر به پاسخ عدم مطالعه، از خروج معیارهای
  .بود نامه پرسش سئواالت

 والترنامه رضایت زناشویی  برای ارزیابی رضایت زناشویی، از پرسش
سئوال است که  ۲۵نامه شامل  استفاده شد. این پرسش هودسونو 

گاه" تا  ای از "هیچ گزینه پاسخ آنها بر اساس طیف لیکرت هفت
و همکاران،  ثناییکه بنا به اظهار  گذاری شده است "همیشه" نمره

گیری مشکالت رابطه زناشویی  با هدف اندازه هودسن و لترواتوسط 
گیری میزان، شدت یا دامنه  طراحی شده است و برای اندازه

اعتبار این . [21]گیرد مشکالت زن و شوهر مورد استفاده قرار می
و با استفاده از روش بازآزمایی  ٩٧/٠ ،آزمون به روش آلفای کرونباخ

  .[22]ه استدست آمد به ٩٣/٠
 برگزاری با همسرگزینی، الگوهای به مربوط یها گویه تعیین برای
 سنجی روان بررسی و طراحی نهایی، نامه پرسش متخصصان، پانل
 صوری روایی تعیین مراحل شامل ابزار، سنجی روان. شد انجام ابزار

منظور  به  بود. کیفی و  کمی محتوای روایی تعیین و کیفی کمی و
 بررسی برای. شد استفاده  (CVI) محتوی روایی ایندکس و (CVR) محتوی روایی نسبت شاخص دو از کمی، محتوای روایی بررسی
 نفر ۲۰ توسط هفته دو فاصله به مرحله، دو طی نامه پرسش پایایی،

 در شده کسب نمرات سپس و تکمیل باروری، سنین متاهل زنان از
 مورد هم با همبستگی ضریب آزمون از استفاده با مرحله دو این

ها  نامه توسط نمونه پس از این مراحل پرسش. گرفتند قرار مقایسه
تکمیل شدند و در نهایت نتایج با استفاده از آیات قرآن مورد تحلیل 

  قرار گرفتند.
، از طریق آزمون کای دو جهت SPSS 21 افزار نرم باها  تحلیل داده

نی مقایسه رضایت زناشویی در مدت ازدواج، الگوهای همسرگزی
مختلف، رضایت زمان ازدواج، استقالل در انتخاب همسر، وضعیت 

برای ارتباط رضایت  مستقل Tاقتصادی و تحصیالت و از آزمون 
زناشویی با سن زن، سن همسر، تفاوت سنی زوجین، سن ازدواج، 

و از آزمون رگرسیون  فاصله عقد تا ازدواج و ازدواج تا حاملگی اول
متغیرهای استقالل در انتخاب همسر، لجستیک جهت بررسی اثر 

آشنایی قبل از ازدواج، سطح تحصیالت و وضعیت اقتصادی در 
  رضایت زناشویی الگوهای مختلف همسرگزینی صورت گرفت.

  
  ها  یافته
سال در پژوهش شرکت کردند.  ۱۵-۴۹زن در دامنه سنی  ۸۸۰تعداد 

ند و سال قرار داشت ۲۶- ۳۵%) در گروه سنی ۲/۴۲ها ( اکثر نمونه
%) دبیرستان و دیپلم بود ۷/۳۶سطح تحصیالت بیشتر آنها (

  ).۱(جدول 
و  ۲۰-۳۰، ۱۰- ۱۹سال، ۱۰ارتباط رضایت زناشویی با مدت ازدواج (<

سال) و رفتارهای باروری (تعداد فرزند، بارداری ناخواسته و  ۳۰>
داری در  ). همچنین تفاوت معنی<۰۵/۰pدار نبود ( سقط) معنی

زناشویی و سن زن، سن همسر، تفاوت سنی  ارتباط با رضایت
فاصله عقد تا ازدواج و ازدواج تا حاملگی اول زوجین، سن ازدواج، 

  . )<٠٥/٠pمشاهده نشد (
رضایت زناشویی در الگوهای همسرگزینی سنتی، مدرن و ترکیبی 

میزان رضایت زناشویی در الگوی ازدواج  .)p>۰۰۱/۰دار بود ( معنی
مدرن و ترکیبی نسبت به الگوی ازدواج سنتی، بیشتر بود 

)۰۰۱/۰<pداری در رضایت زناشویی  ). همچنین تفاوت معنی



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران فرشته بهمنش  ۱۶

   ۱۳۹۶ زمستان، ۱، شماره ۲دوره                                                           نامه سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت صلف

زوجینی که آشنایی قبل از ازدواج داشتند و آنها که نداشتند، وجود 
  قبلی هایی که آشنایی  ). در تعداد بیشتری از نمونهp>۰۵/۰داشت (
 زنان اجتماعی -جمعیتی توزیع فراوانی مطلق و نسبی مشخصات )۱ جدول

  نفر) ۸۸۰بابل ( شهرستان ساله)۱۵-۴۹باروری ( سنین متاهل
  (درصد)تعداد   متغیر

  (سال) سن
۲۵-۱۵  )۶/۱۲ (۱۱۱  
۳۵-۲۶  )۲/۴۲ (۳۷۱  
۴۵-۳۶  )۳/۳۳ (۲۹۳  
۴۹-۴۶  )۹/۱۱ (۱۰۵  

  وضعیت اقتصادی
  ۲۰) ۳/۲(  خیلی ضعیف

  ۱۶۴) ۶/۱۸(  ضعیف
  ۵۳۴) ۷/۶۰(  متوسط
  ۱۶۰) ۲/۱۸(  خوب

  ۲) ۲/۰(  خیلی خوب
  سطح تحصیالت

  ۳۸) ۳/۴(  سواد بی
  ۱۴۹) ۹/۱۶(  ابتدایی
  ۱۵۲) ۳/۱۷(  راهنمایی

  ۳۲۳) ۷/۳۶(  دبیرستان/دیپلم
  ۱۸۶) ۱/۲۱(  فوق دیپلم/لیسانس
  ۲۷) ۱/۳(  فوق لیسانس و باالتر

  ۵) ۶/۰(  حوزوی
  فعلی وضعیت اشتغال

  ۶۲۵) ۰/۷۱(  بیکار
  ۱۳) ۵/۱(  کشاورز
  ۲۴) ۸/۲(  کارگر
  ۹۳) ۶/۱۰(  کارمند
  ۹۱) ۳/۱۰(  آزاد

  ۹) ۰/۱(   (مهندسی، پزشکی و قضات) متخصص
  ۱) ۱/۰(  مدیران
  ۲۴) ۷/۲(  دانشجو
  محل تولد

  ۳۴۹) ۷/۳۹(  شهر
  ۵۳۱) ۳/۶۰(  روستا

  محل سکونت فعلی
  ۴۸۵) ۱/۵۵(  شهر
  ۳۹۵) ۹/۴۴(  روستا

  (سال) سن ازدواج
  ۱۱۴) ۰/۱۳(  ۱۵کمتر از 

۱۹ -۱۵  )۲/۴۸ (۴۲۴  
۲۵-۲۰  )۳/۳۱ (۲۷۵  
۳۰-۲۶  )۲/۶ (۵۵  
۳۵-۳۱  )۰/۱ (۹  

  ۳) ۳/۰(  ۳۵باالتر از 
  تعداد ازدواج

  ۸۶۲) ۰/۹۸(  بار یک
  ۱۸) ۰/۲(  دوبار

  سال اول ازدواج)۲زندگی با فامیل (
  ۲۶) ۹/۲(  با حداقل یکی از اعضای خانواده خودم
  ۴۰۹) ۵/۴۶(  با حداقل یکی از اعضای خانواده شوهرم

  ۴۴۵) ۶/۵۰(  کدام هیچ
  نسبت همسر
  ۱۵۳) ۴/۱۷(  خویشاوند

  ۲۲۵) ۶/۲۵(  غیرخویشاوند (با آشنایی قبلی)
  ۵۰۲) ۰/۵۷(  غیرخویشاوند (بدون آشنایی قبلی)

  وضعیت اشتغال قبل از اولین بارداری
  ۶۷۷) ۹/۷۶(  بیکار
  ۱۶) ۸/۱(  کشاورز
  ۱۳) ۵/۱(  کارگر
  ۷۹) ۰/۹(  کارمند
  ۵۶) ۴/۶(  آزاد

  ۵) ۵/۰(  متخصص (مهندسی، پزشکی و قضات)
  ۱) ۱/۰(  مدیران
  ۳۳) ۸/۳(  دانشجو

  

داشتند، رضایت زناشویی وجود داشت. زنانی که در زمان ازدواج، 
) و استقالل بیشتری در p>۰۰۱/۰رضایت بیشتری از ازدواج خود (

)، میزان رضایت زناشویی بیشتر p>۰۰۱/۰(انتخاب همسر داشتند 
بود. در وضعیت اقتصادی باالتر میزان رضایت زناشویی بیشتر از 

). زنانی که تحصیالت p>۰۰۱/۰تر بود ( وضعیت اقتصادی پایین
  ).p>۰۰۱/۰باالتر داشتند نیز رضایت زناشویی بیشتر داشتند (

متغیر استقالل در انتخاب همسر، سطح تحصیالت، وضعیت 
قتصادی و الگوی همسرگزینی در رضایت زناشویی موثر بودند. ا

هایی که استقالل زیادی در انتخاب همسر  بدین صورت که در خانم
داشتند، نسبت به آنها که استقالل نداشتند، میزان رضایت 

برابر بیشتر بود. در افراد با تحصیالت ابتدایی و  ۹۸/۱زناشویی، 
% ۴۰ان رضایت زناشویی، راهنمایی نسبت به دانشگاهی، میز

تر بود. در وضعیت اقتصادی پایین نسبت به وضعیت  پایین
% کمتر بود و کسانی که الگوی ۶۵اقتصادی باال، رضایت زناشویی، 

برابر رضایت  ۲۳/۲همسرگزینی ترکیبی داشتند نسبت به مدرن، 
  ).۲زناشویی بیشتری داشتند (جدول 

  
کننده رضایت زناشویی  بینی چندمتغیره پیش لجستیک نتایج رگرسیون )۲جدول 

  نفر) ۸۸۰( سال۱۵- ۴۹زنان سنین 
داری سطح معنی OR CI 95%  متغیر

        استقالل در انتخاب همسر
    -   -   اصال

  -۰۰۷/۰ ۲۰/۱ -۲۶/۳  ۹۸/۱  خیلی زیاد
  ۵۷۷/۰  ۷۱/۰- ۸۲/۱  ۱۴/۱  تاحدودی

        رضایت حین ازدواج
    -   -   اصال

  ۸۶/۰  ۵۲/۰- ۱۲/۲  ۰۶/۱  خیلی زیاد
  ۳۷/۰ ۳۷/۰- ۴۴/۱  ۷۳/۰  تا حدودی

        آشنایی قبل از ازدواج
    -   -   خیر
    ۹۹/۰-۰۵/۲  ۴۳/۱  بلی

        تحصیالت
      -   دانشگاهی

  ۰۳/۰ ۳۷/۰-۹۵/۰  ۶۰/۰  ابتدایی و راهنمایی
  ۱۱/۰  ۴۴/۰-۰۸/۱  ۶۹/۰  دبیرستان و دیپلم
        سطح اقتصادی

    -   -   باال
  ۰۰۰۱/۰  ۲۰/۰ - ۶۰/۰  ۳۵/۰  پایین
  ۴۳/۰  ۵۲/۰- ۳۲/۱  ۸۳/۰  متوسط

        الگوی همسرگزینی
    -   -   مدرن
  ۹۲/۰ ۴۴/۰- ۰۷/۲  ۹۶/۰  سنتی
  ۰۰۶/۰ ۲۶/۱- ۹۳/۳  ۲۲/۲  ترکیبی

  
  بحث

مطالعه حاضر با هدف بررسی رضایت زناشویی در الگوهای مختلف 
همسرگزینی (ازدواج سنتی و ازدواج مدرن و الگوی ترکیبی)، 

آشنایی قبل از ازدواج، رضایت زمان ازدواج، متغیرهای دموگرافیک، 
استقالل در انتخاب همسر، وضعیت اقتصادی، میزان تحصیالت 

  زنان متاهل سنین باروری با توجه به آیات قرآن صورت گرفت.
های نوآوری این پژوهش وجود الگویی از همسرگزینی  یکی از جنبه

ر آن بود که به نام الگوی ترکیبی و بررسی میزان رضایت زناشویی د
این الگو تاکنون در هیچ پژوهشی بررسی نشده است. از دیگر 

 - های نوآوری این پژوهش، تحلیل نتایج یک پژوهش علمی جنبه
پژوهشی بزرگ با تعداد نمونه زیاد با استفاده از آیات قرآن بود. 
پس از ورود متغیرهای مرتبط با رضایت زناشویی مانند استقالل در 



 ۱۷  بر قرآن یرويکرد مبتن ؛ینیمختلف همسرگز یدر الگوها ییزناشو تیرضاــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ایت زمان ازدواج، آشنایی قبل از ازدواج، سطح انتخاب همسر، رض
تحصیالت و وضعیت اقتصادی نتایج نشان داد که در الگوی 
همسرگزینی ترکیبی، میزان رضایت زناشویی بیش از دو برابر الگوی 

داری در الگوهای  ازدواج مدرن بود و در واقع، تفاوت معنی
 ژوهشپ یها تفاوت همسرگزینی مدرن و سنتی مشاهده نشد. از

 بود ترکیبی الگوی نام به الگویی وجود دیگر، های پزوهش با حاضر
 در. بود مدرن الگوی از متفاوت زناشویی، رضایت الگو همین در که

 چنین آن در که پژوهشی هیچ پژوهشگر اینترنتی وجوی جست
 یک در فقط. نشد یافت باشد، شده مقایسه الگوها دیگر با الگویی
 ای مقایسه اما شده است اشاره الگویی چنین چین به در پژوهش
از نظر رضایت  مدرن و سنتی همسرگزینی یها گروه و گروه این بین

 افرادی که باورند این بر محققان. [17]نشده است زناشویی انجام
 مرور به اما دارند گرم ای رابطه ازدواج از قبل دارند عاشقانه ازدواج
 کامال سنتی ازدواج در اما. شود می سرد رابطه این ازدواج از بعد

 در که است این امر این علت. است صادق مساله این عکس
 رمانتیک، روابط وجود دلیل به ازدواج، از قبل عاشقانه ارتباطات
 که شود می گرفته آینده نادیده زندگی شریک مورد در ییها واقعیت
 بار خانه، کارهای قبیل از مسایلی زمان، مرور به ازدواج از بعد

 شریک یک با دنیوی زندگی و مالی اضطراب کودکان، از مراقبت
 احساسات کمترشدن به منجر آل، ایده از حد کمتر واقعی زندگی
و همکاران نیز به  مظاهری. [17]شود می زناشویی رضایت و عاشقانه

اند که تعامالت قبل از ازدواج، رضایت  این نتیجه دست یافته
  دهد. تاثیر قرار میزناشویی بعد از ازدواج را تحت 

به این صورت که رضایت زناشویی زنانی که همسرگزینی مدرن 
(شیفتگی قبلی از ازدواج) داشتند، با مرور زمان کمتر شده و نسبت 

های همسرگزینی، رضایت زناشویی پایین تری را  به دیگر سبک
  . [10]اند گزارش کرده

و همکاران مشابه پژوهش حاضر، تفاوتی را در  جواهریپژوهش 
های همسرگزینی سنتی و مدرن نشان  میزان رضایت زناشویی سبک

، حاکی از آن است که در فرهمنداما نتایج پژوهش  .[19]نداده است
الگوی همسرگزینی مدرن، رضایت زناشویی بیشتر از الگوی 

دار بود  یهمسرگزینی سنتی است اما این اختالف برای مردان معن
که  [23]ولی برای زنان تفاوتی در میزان رضایت زناشویی نیافتند

همسو با پژوهش حاضر است. قابل ذکر است که در پژوهش 
، جنسیت که به عنوان یکی از فاکتورهای تاثیرگذار بر فرهمند

. [25 ,24]رضایت زناشویی شناخته شده، مورد بررسی قرار گرفته است
داری بین  ورود عوامل دیگر، تفاوت معنیدر پژوهش حاضر نیز با 

دو الگوی سنتی و مدرن در رضایت زناشویی مشاهده نشد و شاید 
دلیل آن وجود عوامل تاثیرگذار دیگر بر این متغیر است. در الگوی 

گرایی بیشتر از الگوی  ازدواج مدرن، گشودگی احساسی و برون
دارد و در ازدواج سنتی است که سهم بسزایی در رضایت زناشویی 

الگوی ازدواج سنتی، به دلیل داشتن وضعیت بهتر در دلبستگی 
  .[19]ایمن، از رضایت زناشویی باالتری برخوردار هستند

در پژوهش حاضر، الگوی همسرگزینی ترکیبی، الگویی بود که نه 
اجبار الگوی سنتی را برای ازدواج داشتند و نه همانند الگوی مدرن، 

حساسی قبل از ازدواج، چشمشان را روی به دلیل داشتن روابط ا
ها در مورد شریک زندگی آینده بسته بودند. در این  برخی واقعیت

تر از الگوی مدرن است و معموال  الگو نقش خانواده بسیار پررنگ
زوج با/ یا بدون آشنایی قبلی، فقط پس از مراسم خواستگاری، 

اینکه همدیگر کنند و پس از   باهم در مورد زندگی آینده صحبت می
ها  را شریک مناسبی برای زندگی دیدند، با رضایت خود و خانواده

شاید علت باالبودن رضایت زناشویی در این . [20]کنند ازدواج می
الگو، داشتن استقالل در انتخاب همسر، درنظرگرفتن رضایت آنان 

ها، درنظرگرفتن تجارب آنها در  برای انتخاب، وجود رضایت خانواده
دواج و عدم دوستی و شیفتگی قبل از ازدواج که در واقع امر از

  شود، باشد. تر می سبب انتخاب آگاهانه
امروزه گرایش جوانان بیشتر به سمت الگوی ازدواج مدرن است و 
متاسفانه این سبک همسرگزینی رو به افزایش است. غافل از اینکه 

بعد از این ارتباطات قبل از ازدواج، کاهش میزان رضایت زناشویی 
ازدواج و افزایش میزان طالق را در پی دارد. هر چند استقالل در 
انتخاب همسر از عوامل افزایش رضایت زناشویی است، اما این 

گرفتن نقش و اهمیت خانواده نیست.  مساله به معنای نادیده
هایی طراحی شود تا جوانان قبل از ازدواج  بنابراین باید برنامه

بت به عواقب سبک همسرگزینی مدرن کسب های الزم را نس آگاهی
  کنند.
از جمله  پسر و دختر برای مشکالتی ازدواج، از قبل یها دوستی
 ایجاد ارتباط، این از خداوند ناخشنودی سبب به گناه احساس
معنوی، کاهش ازدواج و محرومیت از  روحی، عاطفی، های آسیب

که سبب  منافع آن، باالرفتن آستانه تحریک جنسی پس از ازدواج
شود،  کاهش لذت جنسی و تخریب رابطه زناشویی می

های مربوط به سالمت در اثر  رساندن به زنان عفیف، آسیب آسیب
های مقاربتی، گسترش سوء  رواج اخالق مدرن جنسی و بیماری

 سرپرست ایجاد استفاده جنسی و افزایش تعداد کودکان بی
  . [26]کند می

 کرده است نهی پنهانی یها قاتمال از را پسران و دختران خداوند
 سوره از ۲۵ و مبارکه سوره از ۵ و بقره سوره از ۲۳۵ آیات در که

 طور (به که نیست شما بر گناهی ؛ "و[27]است کرده نساء اشاره
 هستند، غیررجعی طالقِ  ّعه در یا و وفات عده در که زنانی از کنایه)

 خداوند. دارید نهان دل در) را خود تصمیم( یا کنید، خواستگاری
 پنهانی وعده آنها با ولی کرد، خواهید یاد را آنها شما که داند می

 سخن) کنایه به( آنکه مگر باشید، نداشته) مخفیانه ازدواج برای(
 تا ننمایید ازدواج عقد به اقدام) حال هر در( ولی بگویید، پسندیده
 دارید دل در که را آنچه خداوند که بدانید و سرآید به مقرر مدت
 آمرزنده خداوند بدانید و بپرهیزید او) با مخالفت( از پس داند، می
  ).۲۳۵است" (بقره، آیه  بردبار و

 اهل که کسانی طعام و شده حالل شما برای پاکیزه چیزهای "امروز
 (بر و است حالل آنان برای شما طعام و حالل شما برای کتابند
 زنان و مسلمان از پاکدامن زنان با) ازدواج است حالل شما

 داده آنان به (آسمانی) کتاب شما از پیش که کسانی از پاکدامن
 خود که حالی در بدهید ایشان به را مهرهایشان آنکه شرط به شده

 کند شک خود ایمان در کس هر و - و  زناکار نه باشید پاکدامن
(مائده، آیه  است" زیانکاران از آخرت در و شده تباه عملش قطعاً 
۵([2].  
 در جاهلى رسوم از بسیارى که امروز دنیاى در که نماند "ناگفته 

 که آمده است وجود به تفکر این نیز است شده زنده مختلف اشکال
 به تنها نه است. مانع بی مجرد افراد براى مرد یا زن دوست انتخاب
 وجود اسالم از قبل جاهلیت زمان در که آنگونه پنهانى، شکل
 در امروز دنیاى حقیقت در هم نیز آشکار شکل به بلکه داشت،
نهاده  فراتر را پا جاهلیت زمان از جنسى بارى و بند بی و آلودگى
 مجاز را پنهانى دوست انتخاب تنها زمان آن در اگر زیرا است،
 نهایت با حتى و دانند مى مانع بی نیز را آشکارش اینها ،دانستند می

 فحشاى یک که ننگین رسم این کنند، می افتخار آن به وقاحت
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   ۱۳۹۶ زمستان، ۱، شماره ۲دوره                                                           نامه سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت صلف

 از که است شومى هاى سوغات از شود محسوب می رسوا و آشکار
 و ها بدبختی از بسیارى سرچشمه و یافته انتقال شرق به غرب

  .[28]است" شده جنایات
 دوستی روابط که دخترانی با گوید می مردان به نسا سوره ۲۵ آیه

 شما، از کس هر نکنید، "و ازدواج اند داشته دیگران با ای مخفیانه
 از پس کند، ازدواج با ایمان آزاد زنان با تا ندارد مالى توانایى که

 به خداوند و) بگیرد زنى به(آنید  مالک شما که ایمانى با کنیزان
 من که نگویید( پس یکدیگرید، از همه. است داناتر شما ایمان
 همسرى به را کنیزان آن صاحبانشان اذن با و. کنیز تو و آزادم

 شرط به بدهید، آنان به شایسته طوربه  و نیکو مهریه و درآورید
 هاى گرفتن دوست اهل نه و فحشا اهل نه باشند، پاکدامن آنکه
 زنا مرتکب اگر شدند، همسر صاحب کنیزان، که آنگاه پس. پنهانى
) ازدواج از نوع( این. است آزاد زنان کیفر نصف کیفرشان شوند،
) و همسرى بی و فشار رنج( از که رواست شما از کسانى براى
و ( صبرکردن همه، این با بترسد، خود بر زنا و گناه به افتادن
 و بخشنده خداوند و است بهتر برایتان) کنیزان با نکردن ازدواج
  .[2])۲۵است" (نساء، آیه  مهربان

در آیه اول از ترک دوستی دختران با پسران و در آیه دوم  
 بودن دوستی پسران با دختران مطرح شده است. کلمه ممنوع
 در معموالً  اما است، و رفیق دوست معنی به "ِخدن" جمع "َاخدان"،
 و براى پنهانى به صورت آنها با ارتباط که رود مى کار به کسانى مورد
رفته  کار به "مسافحات" مقابلِ  در کلمه این. است نامشروع امور
  .[29]دارند علنى و آشکار زناى که است کسانى معناى به که است
 تعبیر با زنا از نهی با که آید پیش سئوال این است ممکن اینجا در
) اخدان( پنهانی دوست گرفتن از نهی به نیازی) غیرمسافحات(

 داشتند عقیده جاهلیت در جمعی اینکه به توجه با ولی. است نبوده
 مانعی پنهانی دوست انتخاب اما است، ناپسند آشکار زنای تنها که

 تصریح قسمت دو هر به مجید قرآن چرا که شود می ندارد، روشن
  .[30]است کرده
گونه که از ظاهر این آیات مشخص است اسالم اجازه دوستی  همان

قبل از ازدواج را به دختران و پسران نداده است. پس داشتن قصد 
گونه ارتباطات پیش از ازدواج نیست. لذا  ازدواج، مجوز این

های قبل از ازدواج که اگر منجر به ازدواج شود، در تعریف  دوستی
شود. براساس نتایج  گناه محسوب می گیرد، ازدواج مدرن قرار می

ها رضایت  های مشابه، در اینگ ونه ازدواج این پژوهش و مپژوهش
زناشویی کمتر است. در نتیجه احتمال طالق و جدایی بیشتر از 
انواع دیگر همسرگزینی است. علت این امر نیز بیشتر به این مساله 

ی طرفین به های قبل از ازدواج، رفتارها گردد که در دوستی برمی
صورت تصنعی و برای جلب رضایت هم است و رفتار و منش 

کند که منجر به سردشدن  واقعی آنها پس از ازدواج نمود پیدا می
شود. در واقع، پسر و دختر با دوستی قبل از  روابط عاطفی می

رسند که پس از ازدواج با  ازدواج به شناخت کاذبی از هم می
  دهند.  صمیمانه قبلی را از دست میشناخت حقیقی یکدیگر، روابط 

با توجه به اهمیت ازدواج و نقش آن در سرنوشت انسان، اسالم 
را به بصیرت و شناخت دقیق فرا خوانده است. البته این   زوج

شناخت دقیق باید با اجازه والدین و نه به صورت پنهانی صورت 
 و رانیای جامعه نتیجه، در است. زندگی راهنمای کتاب گیرد. قرآن،
جامعه، خصوصًا در سنین قبل از ازدواج و در  فرهنگی مسئوالن
 قرآن نورانی معارف به پیش از بیش را جوانان ها، باید دانشگاه
 بگیرند درس الهی، کتاب این از زندگی مراحل کلیه در تا کنند آشنا
  .برسند ابدی سعادت به تا بگیرند نظر در را قرآنی راهکارهای و

 زناشویی رضایت مقیاس از های این پژوهش استفاده محدودیتاز 
 و پایا ای نامه پرسش که حال عین در که بود هودسون و والتر

 دو به و بررسی کیفی صورت به فقط را زناشویی رضایت رواست،
 که است ذکر به الزم. است کرده بندی تقسیم ناراضی و راضی دسته
 و کمی( ترکیبی بزرگ مطالعه یک از بخشی مقطعی، مطالعه این
 وجود دلیل به و بود زنان باروری رفتارهای به مربوط) کیفی

 این از ناگزیر پژوهشگر باروری، های حیطه در زیاد سئواالت
 نامههای پرسش دیگر به نسبت کمتر سئواالت دارای که نامه پرسش
 تا کرد استفاده زناشویی رضایت بررسی برای بود، زناشویی رضایت
  .نیابد کاهش نامه پرسش تکمیل در دهندگان پاسخ دقت

 تر دقیق های نامه پرسش از آینده های پژوهش شود در پیشنهاد می
  .  شود استفاده انریچ زناشویی رضایت نامه پرسش مانند

  
  گیری نتیجه

داشتن الگوی همسرگزینی ترکیبی، آشنایی قبل از ازدواج، رضایت 
انتخاب همسر، سطح تحصیالت باال، استقالل باال در زمان ازدواج، 

وضعیت اقتصادی باال با رضایت زناشویی بیشتر در زنان ارتباط 
تفاوت سنی ولی متغیرهای دموگرافیک (سن و سن همسر،  دارد.

) زوجین، سن ازدواج، فاصله عقد تا ازدواج و ازدواج تا حاملگی اول
  ارتباطی با رضایت زناشویی ندارد.

  
 حمایت برای تهران پزشکی علوم دانشگاه از ن وسیلهبدیتشکر و قدردانی: 

 طرح این انجام از حمایت برای بابل پزشکی علوم دانشگاه از و مالی
  .نماییم می قدردانی و تشکر

 پزشکی علوم دانشگاه اخالق کمیته توسط پژوهش اینتاییدیه اخالقی: 
  .است رسیده تایید به ۱۲۹۷–۱۳۰–۹۲ شماره با تهران

 اعالم را منافعی تعارض گونه هیچ مقاله این نویسندگان تعارض منافع:
  .اند نکرده

پژوهشگر اصلی/نگارنده  بهمنش (نویسنده اول)، فرشتهسهم نویسندگان: 
گودرزی (نویسنده دوم)،  پور قلی %)؛ فرزان۴۰مقاله/نگارنده بحث (

باکویی (نویسنده سوم)،  %)؛ فاطمه۳۰پژوهشگر کمکی/نگارنده مقدمه (
  %).۳۰شناس/تحلیلگر آماری ( کمکی/روش پژوهشگر

 علوم دانشگاه پژوهشی معاونت طرف از پژوهش، این منابع مالی: 
 .است شده مالی حمایت تهران پزشکی
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