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 ازدواج سفید و    یزنان متاهل در ازدواج سنت  ییزناشو  یتحل تعارض و رضا  یها  سبک و    یتابعاد شخص  یسه مقا

 4علی قنبری و   3، مرجان جعفری روشن 2، افسانه امیدی1*آرزو زارع محمدی

 دهیچک

  و   یسنت  ازدواج  در  متأهل  زنان  ییزناشو  تیرضا  و   تعارض  حل  یهاسبک  و  تیشخص  ابعاد  سهیمقا  پژوهش   نیا  هدفمقدمه:  

 . است دیسف ازدواج

زنان  .  است  یداد ی رو  پس  نوع  از  و  یاسهیمقا  -ی عل  پژوهش  ن یاروش پژوهش:   پژوهش حاضر شامل تمام    در  متأهلجامعه 

  که   زوج  نفر  15    و  دیسف  ازدواج  یدارا  که  زوج  نفر  15  شامل  حاضر  پژوهش  ینمونه تهران و البرز بود.    دیسف  ازدواج  و  یسنت  ازدواج

  ییزناشو  تعارض  ی هاپرسشنامه   از  هاداده  یآورجمعبرای    . انتخاب شدند  یبرف  گلوله  یریگنمونه   صورتبه  که  یسنت  ازدواج  یدارا

آزمون تی مستقل مورد تحلیل  ها با استفاده از ضریب  داده.  است  شده استفاده  یتیشخص  ی ژگ یو  و  چیانر  یی زناشو  تیرضا  ،اشتراوس

 قرار گرفتند.  

وجود    یداریمعن  تفاوت   یریپذانعطاف  مؤلفه  در  تنها   ،یتیشخص   ابعاد  ی هایژگ یو  با  رابطه  در  که  داد  نشان  جینتا:  هاافتهی

زناشویی در دو    و  (>01/0P)وجود دارد  یداریمعنتفاوت  نیز    تعارض  حل  یهاسبک    بین  ،(>01/0P)دارد همچنین بین رضایت 

 (. >01/0P)وجود دارد یداریمعنگروه تفاوت 

از نتایج    :یریگجهینتبحث و   حل تعارض و رضایت زناشویی جزء   یهاسبک،  یریپذانعطافگفت    توانیم   هاافتهیبا استفاده 

 . باشدیممتغیرهای تمایزدهنده نوع ازدواج 

 ،  تیشخص یهایژگیو  ،ییزناشو ت یرضا تعارض، سنتی ازدواج سفید، ازدواج: یدیکل  واژگان

 30/5/1398تاریخ پذیرش:                  1397/ 5/11  تاریخ دریافت:
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 ازدواج سفیدو  یدر ازدواج سنت متأهلزنان  ییزناشو یتحل تعارض و رضا یهاسبک و  یتابعاد شخص  یسهمقا

 : مقدمه

 و اعتبار ازنظر ولی ترکوچک   اندازه ازنظر نهادها، سایر با مقایسه  در که است اجتماعی نهادهای نیترمهم از یکی خانواده

 ضامن هم خانواده(.  1)  گرددیم محسوب جامعه،  بقای یالزمه  و است بوده اجتماعی نهاد پایدارترین و نیترمیعظ اثربخشی،

بار   جامعه الگوهای با سازگار و  منطبق را آنان و ساخته فرزندانشخصیت   خانواده در  گردد؛ تلقی می جامعه هم بقای و سالمت

 در دچار گسست اوقات از برخی و نیست هدف یک سمت به اعضاء هدایت انسجام و نگه داشت به همیشه قادر خانواده اما ؛  دیآمی

 زوجین تمامی (.2شود ) مهم بسیار نهاد این به فروپاشی منجر تواندگسست می  و فاصله این تیدرنها که گرددخود می اعضای بین

 تعهد و صمیمت اشتیاق، و شور حضور بلکه نیست زناشویی مشکالت فقدان ازدواج، ثبات ؛باشندیم خود ازدواج در ثباتی خواهان

 از گذار مرحله در نیز  ایران کشور   رون یازاازدواج در حال تغییر است    یهاسبک  .کندیم حفظ بیع یب و سالم را که ازدواج است

 (. 3را فراهم نموده است )  ییها چالشکه زمینه ایجاد  است سنتی  غیر ازدواج به سنتی ازدواج

 است تغییراتی،  نموده دچار مشکل اجتماعی روابط عرصه در را  خانواده نهاد جدی، بسیار طوربه  که مهمی یهاچالش  از یکی

تغییرات  رون یازا  .(4)است   دادهی رو همسرگزینی و ازدواج به مربوط  ورسومآداب  هنجارها،  باورها، ،ها نگرش  در که این  ازدواج    با 

جدید و نوپدید    یهایکی از چالشو    (5است )  داکردهیپ سبک زندگی در برخی از کشورهای غربی رواج  ازدواج و  یک    عنوانبه  سفید

است ایران  زدن   ینترمهم  .( 6)  جامعه  جوانان، محک  مالی  مشکالت  ایران،  جامعه  فرهنگی  تغییرات  رابطه  این  به  گرایش  عوامل 

تنها   مردان  افزایش  مذهبی،  اعتقادات  شدن  سست  ازدواج،  به  اعتقاد  عدم  بیشتر،  آشنایی  طالق،    وزنانرابطه،  از  ناشی  بیوه 

ازدواج رسمی    مشکالتدر این رابطه و رهایی از    .برندیبیگانه که قبح این نوع رابطه را از بین م  یهااز ماهواره و رسانه  یالگوبردار

آس(4)  است ازدواج  این  م  هاییب .  ایجاد  آنان  خانواده  و  طرفین  جامعه،  برای  زیادی  روانی  و  مهمکند یاجتماعی    ها یبآس  ینتر. 

جامع  شامل؛  بر  اضافی  هزینه  تحمیل  مسئولیت،  به  کم شدن حس  زوجین  اعتماد  ارتباط، کم شدن  این  فرزندان  پرورش  برای  ه 

، کاهش شانس مادر شدن  یفرزند آور زنان، کاهش    خصوصبهاحتمال طالق، کم شدن شادی و نشاط زوجین،    ادشدنی زیکدیگر،  

 است.مرتبط با ازدواج از ضروریات پژوهشی  یشناختروانشناخت عوامل  هاب یآس(. با توجه به این 7است )دختران 

 مثبت نگرش زناشویی رضایتاست.  گذارد، رضایتمندی زناشویی عواملی که بر بقاء، دوام و رشد خانواده اثر می ن یترمهمیکی از 

 روابط مسائل مالی، تعارض، حل شخصیتی، مسائل ارتباط، مثل زناشویی روابط مختلف یهاجنبه از   شوهر و زن که است بخشی لذت و

نشان   زناشویی زندگی در را فرد توقعات سطح و ازدواج طبیعی ماهیت که است شاخصی  زناشویی رضایت  (. 8دارند ) فرزندان و جنسی

در    و  دهدیم نشان را ازدواج شادکامی و ثبات که  است  یامؤلفه  و دارد ازدواج ثبات در مهمی نقش زناشویی (. رضایت9)  دهدیم

بر کیفیت عملکرد والدینی، طول عمر، میزان سالمت، رضایت از   و   رضایت زناشویی   (. 10مختلف ازدواج متفاوت است )  ی هاسبک 

با افزایش    (. 11زندگی، میزان احساس تنهایی، رشد و تربیت فرزندان، روابط اجتماعی و گرایش به انحرافات اجتماعی تأثیر دارد )

  یهاوهیش(. 12) ابد ییم امعه کاهش ها و در کل جبسیاری از مشکالت روانی، عاطفی و اجتماعی خانوادهسطح رضایتمندی زناشویی 

( دارند  دنبال  به  را  متفاوتی  زناشویی  رضایت  همچنین  13ازدواج  زناشویی   هاپژوهش(.  رضایت  بر  ازدواج  الگوهای  دادند  نشان 

)  رگذاریتأث همچنین14است  ر15)  یوسفی  و   سلیمانی   ، آشتیانی  فتحی،  میرزایی  (.  دریافتند  پژوهشی  در  ازدواج  (  از  قبل  وابط 

تواند رضایت زناشویی بیشتری به همراه داشته باشد. در مقابل، روابط پیشرفته قبل از ازدواج با  با همسر می  شرفتهیپ   ریغ   صورتبه

 .تواند با کمترین رضایت زناشویی همراه باشدمی ررهمسیغ همسر و 
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زناشویی،   اهمیت رضایت  بر  تفاوتعالوه  با موقعیتزندگی مشترک مستلزم درک  و سازگاری مناسب  های روزمره  های فردی 

باشد، ظاهر گردد    حل مسائل  مؤثرهای  شکلی از تنش که نیازمند استفاده از سبک  عنوانبه، زندگی زناشویی خود ممکن است  است

دل الگوی ارتباطی خانواده  حل اختالفات خانوادگی را بررسی نمود م  ی هاسبک  بر اساس آن  توانیمکه    ییهامدلیکی از    (.16)

  شودیمدر خانواده تکرار    وفوربهارتباطی است که    ی هاکانالارتباطی و آن دسته از    یهاوارهطرحمدل ارتباطی خانواده شامل    .است

ارتباط سازنده   .(17) ارتباطی زوجین شامل  ارتباط سازنده متقابل    7یریگکنارهو توقع    6، اجتنابی متقابل 5متقابل الگوی  است. در 

 کار مشکل حل سمت به و کرده وگوگفت ،گذاردیم تأثیر هاآنبر   که مسائلی درباره همسران متقابل سازنده ارتباط در  همسران

 سرپوش خود مسائل و روی کرده دوری  مشکل کردن  مشخص برای  بحث  از متقابل اجتنابی ارتباط در مقابل ر. د(18)  کنندیم

 دیگر  همسر کهیدرحال ،کندیم بحث  به  شروع  کردن  انتقاد و شکایت  با همسر  یک  یریگکناره/ توقع در ارتباط (.19)  گذارند یم

  دهد یمبررسی مطالعات نشان    .(20دهد ) پایان شدن  دور یا ماندن ساکت موضوع، از اجتناب طریق  از  بحث  به تا کندیم تالش

اجتماعی    ها خانواده روابط مطلوب درون   و  روانی  عاطفی،  رشد  به  ناسازگار    شودیممنجر  رفتارهای  از  پیشگیری  مهمی در  و گام 

نحوه (.  21)  گرددیمتوقع باعث کاهش رضایت زناشویی و زمینه طالق    /ریگکنارهالگوهای ارتباطی اجتنابی و    کهیدرحال   گرددیم

مشکالت زناشویی و شادمانی زوجین است و با پایداری ازدواج، سالمت    ینیبشیپ ارتباط زوجین با یکدیگر یکی از عوامل مهم در  

، بلکه عواطفی چون یأس،  کندتهدید نمی  خود، پیوند راخودی اختالفات زناشویی به  (. 17روانی، جسمانی و رفتاری در ارتباط است )

نشان داد که زوجین دارای تعارض زناشویی    ت(. نتایج تحقیقا22)   یدنمایبیزاری باعث نارضایتی شده و رابطه را مختل م  رنجش و

م  ازنظرباال،   ضعیفی  سطح  در  سالمتی  و  روانی  همچن(23) باشند یبهداشت  قابل  ین،  منبع  یک  زناشویی  از تعارض  توجهی 

 (. 22) کندیمرا ایجاد  های محیطی استرس 

پژوهش    متغیرهای  از  دیگر   که است پایداری خصوصیات و هاشیگرا شخصیتاست.    یشخصیت  یهایژگ یو  حاضریکی 

زمان  طول در رفتارها گونهنیا و است افراد  )اعمال و عواطف افکار، )  یشناختروان در رفتارهای هاتفاوت و تشابهات  کنندهنییتع

  یهاهینظر میان (. از24گرفت ) در نظر یالحظه  زیستی و اجتماعی فشارهای پیامد تنها را هاآن توانی نم یراحتبه و دارند تداوم

بر  است بزرگ شخصیت عامل پنج مدل شخصیت، یهایژگیو در حوزه نظریه م یتر  افتهیرشد   شخصیتی، یهایژگیو به مربوط

 بودن وجدانی و تجربه، توافق جویی به گشودگی برونگرایی، ،ییرنجور خوروان   شامل شخصیت بزرگ عامل نظریه، پنج این اساس

روان   یا ناسازگاری برابر  در هیجانی ثبات یا سازگاری بر دیتأک روان رنجوری  بعد ( در26) مک کرا و کاستا نظر  طبق بر  (.25)  است

کنند.  سازگار استرس با را خود توانندیم و کنندی م کنترل را خود یهاتکانه کمتری   احتمالبه روان رنجور افراد  است. رنجوری

 و فعالیت شدت و کیفیت طریق از برونگرایی  است. استرس با مثبت  ارتباط زندگی و از رضایت با منفی ارتباط روان رنجوری دارای

) و کاستا .است مثبت عواطف شبیهو    شودیم ارزیابی   فردی بین تعامالت کرا   حساسیت فعال، تصویرسازی (26مک 

 کسانی و معتقدند دانندیم تجربه پذیری  یهامؤلفه  را قضاوت و استقالل تنوع، به دادن اهمیت فکری، ، کنجکاوییشناختییبایز

 افرادی مقابل در هستند؛ جدید و  اصیل یهادهیا و  هاارزش و بیرون و درون دنیای  به مندعالقه رندیگیم باال  نمره بعد  این در که

هستند. توافق   خاموش هیجانی ازنظر و دهند یم نشان را متداول و کارانهمحافظه رفتارهای  رندیگیم بعد  این در پایین نمره که

 به کمک خودشان برای وقف به گرایش هستند توافق پذیری بعد  در باال نمره دارای که افرادی است؛ دیگر شخصیت بعد پذیری

 
5- Mutual constructive communication-  
6-  Mutual avoidance 
7-  demand / retiring 



 ازدواج سفیدو  یدر ازدواج سنت متأهلزنان  ییزناشو یتحل تعارض و رضا یهاسبک و  یتابعاد شخص  یسهمقا

 وظایف دادن انجام و یدهسازمان ،یزیربرنامه افراد در تفاوت به وجدان بعد اساس  .دارندخانواده اعضای و همکاران همانند دیگران

کسانیگرددیبرم   یهایژگیو  .(27)  کنندیم گزارش را یترنییپازندگی   از  رضایت  رندیگی مقرار   بعد این پایین دامنة  در که . 

( است  مرتبط  زناشویی  پیوند  و  ازدواج  به  نگرش  با  همسر  مالک  کننده  بینیپیش  و  (28شخصیتی  انتخاب  )های  (. 29هستند 

( اسکاترو  و  خیانت  30تورلیوک  که  دریافت  پژوهشی  در  سمت    نفساعتمادبهبرونگرایی،    باوجود (  به  مناسب  گرایش  و  جنسی 

پیدا   افزایش  آزردگهمچنین بین ویژگی شخصیتی،  .  کندیمتمایالت جنسی  به روابط    ی روان  زناشوبا نگرش  رابطه مثبت    یی فرا 

روان   مؤلفه(. در پژوهشی دیگر نشان داده شد  31)  رابطه منفی وجود دارد   یی فرا زناشوبین بخشودگی با نگرش به روابط    و   معنادار

 . (32) های خیانت زناشویی داشتندبینی مؤلفهرنجوری و باوجدان بودن بیشترین نقش را در پیش

حجم وسیعی از تحقیقات را به   و  است  شدهواقع  رشیموردپذی غربی رواج یافته و  کشورهابرخی از  در  ازدواج سفید  ،  وجودنیا  با

اما شرایط خاص فرهنگی، اجتماعی و مذهبی در ایران مانع از انجام مطالعات کافی و جامع در این زمینه ؛  خود اختصاص داده است

تر و این مسئله کم  اند پرداخته سنتی و مدرن  به بررسی کمی متغیرهای مرتبط با    در ایران  شده است. از سویی دیگر اکثر مطالعات 

دو    یاسهیمقا  صورتبه سفید  یهاازدواج از    گروه در  و  نر  رون یازااست.    گرفتهانجام  سنتی  افزایش  به  توجه  سفید  خبا  در    ازدواج 

این رویداد در بافت فرهنگی و مذهبی ایران شناسایی و تبیین گردد تا بتوان راهکارهای    .ایران ضروری است  ازجملهجوامع مختلف  

نمود   فراهم  را  حوزه  این  در  نظری  توسعه  و  پیشگیری  جهت  متناسب  و  مقایسه    رونیازابومی  پژوهش  این  از    ی هایژگیوهدف 

زناشوییحل تعارض و    یهاسبک شخصیتی،   ازدواج سنت  متأهلزنان  در بین    رضایت  پژوهش    رون یازااست.    ازدواج سفیدو    یدر 

رضایت زناشویی در بین  و    حل تعارض  هایهای شخصیتی، سبک ویژگیآیا بین  ال است که  ؤحاضر درصدد پاسخگویی به این س

 داری وجود دارد؟تفاوت معنی ازدواج سفیدو  یدر ازدواج سنت متأهل زنان 

 

 پژوهش:   روش

زنانی که دارای ازدواج سنتی و   ای است. جامعه آماری این پژوهش را تمامییسهمقا_نوع پژوهش علیطرح پژوهش حاضر از  

نفر از زنان دارای   15و    نفر از زنان دارای ازدواج سنتی  15در دسترس تعداد    یریگنمونهروش    که با   دهدیمسفید بودند را تشکیل  

  موردپژوهشابزارهای    نمونه انتخاب شدند.   عنوانبهگلوله برفی    ی ریگنمونه در دسترس و از طریق    یریگنمونه ازدواج سفید با روش  

 از: اندعبارتدر این مطالعه  

  12(، تهیه شد شامل  1998اولسون )سؤالی آن توسط    47رضایت زناشویی که فرم    نامهپرسشپرسشنامه رضایت زناشویی انریچ:  

ی  هاتیفعالشخصیتی، ارتباط زناشویی، حل تعارض، نظارت مالی،    مسائلمقیاس است که شامل؛ پاسخ قراردادی، رضایت زناشویی،  

ازدواج   روابط جنسی،  فراغت،  اوقات  به  فرزندانمربوط  بستگان  و  است.   یطلبمساواتی  هانقش،  دوستان،  عقیدتی  گیری  وجهت 

. ضریب  شودیممخالف پاسخ داده    کامالًنه مخالف، مخالف،    موافق، موافق، نه موافق و  کامالًی از  انه یگزبر اساس طیف پنج    سؤاالت

خرده   برای  کرونباخ  آرمانی،هااسیمقآلفای  تحریف  زناشویی،    ی  ارتباط،  مسائلرضایت  مالی،    شخصیتی،  مدیریت  تعارض،  حل 

/.،  81/. ،91ترتیب    به  یطلبمساواتی  هانقشدوستان،    ، خانواده و یفرزند پرور  فرزندان و   ،رابطه جنسی  ی اوقات فراغت،هاتیفعال
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برای    /. و93فرم بلند    یرا برا(، همبستگی درونی آزمون  33)  /. گزارش داند71/.،  72/. ،  77/. ،  48/. ،  76/. ،  74/. ،  75/. ،  68/. ،  73

 /. به دست آمد. 75در پژوهش حاضر پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ .  (34کرده است ) و گزارش/. محاسبه 95فرم کوتاه 

این پرسشنامه توسط  (:  CTS2( )35)  پناغی و همکارانش  شده اصالحهای حل تعارض استراوس و همکاران  یکپرسشنامه تاکت

است.   قرارگرفتهتوسط استراوس و همکاران مورد بازبینی    1996و    1990ی  هاسالو در    شدهساخته (  1979و همکاران )  8استراوس 

مذاکره  بعد  پنج  بر  پرسشنامه مبنی  پرخاشگری  9این  اجبار جنسی11حمله جسمانی  ،10یشناختروان،  توسط    12،  بود که  و صدمه 

پنج عامل استراوس سه عامل    یجابه  عبارت( حذف گردیده نمودند و  13)و تعدادی از عبارات آن    شدهترجمه پناغی و همکارانش  

 .انددانستهی ایرانی مناسب جامعهو آن را برای اند کردهمذاکره، خشونت روانی و حمله جسمانی را معرفی 

با    پرسشنامه  این آزمون  از  هامادهشامل دو  نیمی  است.  تکرار شده  )فرم    هامادهی  است  پرخاشگر  اعمال  توصیف  بردارنده  در 

قربانی(  )فرم  پرخاشگر  شخص  رفتار  قبال  در  همسر  اقدامات  دیگر  نیمی  و  و    سنجدیم را    پرخاشگر(  جسمانی  خشونت  و 

  6)مذاکره  ماده )سه    52پرسشنامه دارای  این    .دهد یمقرار    نجشموردسماه گذشته را    12زوجین علیه یکدیگر را در    یشناختروان 

روانی   خشونت  )  ماده(  8)ماده(،  جسمانی  حمله  خودیآزمودن  است.   (ماده  12و  توافق  میزان  طیف    ها  یک  در  را  ماده  هر   7در 

توسط استراوس و همکاران    هااسیمقپایایی زیر    کنند.یممشخص    «سال گذشته  بار در  20بیش از    =7تا    هرگز  =  0»ی از  ادرجه 

دامنه  1996) در  )  95/0تا    79/0(  مقیاس  36گزارش شد  خرده  پنج  کرونباخ  آلفای  مذاکره،    ،یشناختروان پرخاشگری  (. ضریب 

همچنین ضریب آلفای    (.37)است    شدهگزارش  95/0و    87/0،  86/0،  86/0،  79/0حمله جسمانی، اجبار جنسی و صدمه به ترتیب  

ضریب    (. در پژوهش حاضر نیز38)به دست آمد    91/0و    79/0و مذاکره به ترتیب    یشناختروانکرونباخ خرده مقیاس پرخاشگری  

و برای  پایایی مذاکره،    81/0و    74/0،  77/0فرم پرخاشگر به ترتیبمذاکره، خشونت روانی و حمله جسمانی در  آلفای کرونباخ برای  

 به دست آمد.  86/0، 0/ 66، 77/0فرم قربانی به ترتیب خشونت روانی و حمله جسمانی در 

روان آزردگی خویی،  بعد   ارای پنج است. د   شده ساخته (  1992این آزمون توسط کاستا و مک کری ) پرسشنامه پنج عاملی شخصیتی:  

ای لیکرت از کاماًل مخالف  درجه   5اساس طیف   است که بر  سؤال   60است. این آزمون دارای    یباوجدان، باز بودن، ساز گاری و  ییگرابرون

شود تا اعتبار اجرایی آن مشخص گردد.  سه سؤال نیز در انتهای آزمون اضافه می   . شود ی م )نمره یک( تا کاماًل موافق )نمره پنج( پاسخ داده  

آزمون  ها پژوهش  این  اعتبار  پایایی و  روان  ضرااست    گرفته انجام ی مختلف که در مورد  اصلی  عوامل  از  یک  هر  در  کرونباخ  آلفای  یب 

باز بودن، ساز گاری و  ییگرابرونآزردگی خویی،   در  (.  39) به دست آمد.    87/0و    68/0،  56/0،  73/0  .86/0به ترتیب    ی باوجدان، 

 به ترتیب  یباوجدان، باز بودن، ساز گاری و  ییگرابرونپژوهش حاضر نیز با روش آلفای کرونباخ ضریب پایایی روان آزردگی خویی،  

 به دست آمد.  71/0و  73/0، 76/0، 69/0، 65/0

 

 

 
8- STRAUS 
9 - Negotiation 
10 - Psychological aggression 
11 - Physical Assault 
12 - Sexual coercion 



 ازدواج سفیدو  یدر ازدواج سنت متأهلزنان  ییزناشو یتحل تعارض و رضا یهاسبک و  یتابعاد شخص  یسهمقا

 : پژوهش  یهاافتهی

 ابعاد شخصیت  میانگین و انحراف استاندارد 1جدول 

Table 1: Average and standard deviation of personality dimensions 

ها مؤلفهمتغیر و   انحراف استاندارد میانگین  گروه  

ینژندروان  / 20 ازدواج سنتی  

25 

88/6  

/ 13 ازدواج سفید 

23 

65/6  

ییگرابرون / 53 ازدواج سنتی  

27 

78/8  

/ 33 ازدواج سفید 

27 

21/7  

یریپذانعطاف / 93 ازدواج سنتی  

27 

77/4  

/ 73 ازدواج سفید 

31 

03/5  

86/25 ازدواج سنتی  دلپذیر بودن  219/7  

46/28 ازدواج سفید   85/4  

یریپذت یمسئول / 40 ازدواج سنتی  

31 

95/7  

/ 40 ازدواج سفید 

31 

75/7  

 

، دلپذیر بودن نمرات در گروه دارای ازدواج سفید یریپذانعطافی فوق حاکی از آن است که در نمرات بعد شخصیتی  هاافتهی

 بیشتر است. نسبت به ازدواج سنتی
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 ی آنهامؤلفهفرم پرخاشگر تعارض زناشویی و  میانگین و انحراف استاندارد 2جدول 

Table 2. Mean and standard deviation of marital conflict aggressive form and its components 
ها مؤلفهمتغیر و  میان  گروه  

 گین

انحراف 

 استاندارد

/ 40 ازدواج سنتی  نمره کل 

39 

20/11  

/26 ازدواج سفید 

58 

25/23  

03/1 26 ازدواج سنتی  صدمه  

06/1 ازدواج سفید   94/1  

66/5 ازدواج سنتی  اجبار جنسی  28/3  

/ 80 ازدواج سفید 

8 

06/6  

06/2 ازدواج سنتی  حمله فیزیکی   62/4  

20/6 ازدواج سفید   10/10  

پرخاشگری 

ی شناختروان  

/ 33 ازدواج سنتی 

7 

35/6  

/ 33 ازدواج سفید 

14 

67/12  

/06 ازدواج سنتی  مذاکره 

24 

05/8 

/86 ازدواج سفید 

27 

47/9 

 

سفید نسبت به ازدواج در گروه دارای ازدواج    از آن است که در نمرات کل فرم پرخاشگر تعارض زناشوییی فوق حاکی  هاافتهی

 بیشتر است.  سنتی

 

 

 

 



 ازدواج سفیدو  یدر ازدواج سنت متأهلزنان  ییزناشو یتحل تعارض و رضا یهاسبک و  یتابعاد شخص  یسهمقا

 ی آن هامؤلفهفرم قربانی تعارض زناشویی و  نمرات میانگین و انحراف استاندارد 3جدول 

Table 3. Average and standard deviation of victim marital conflict and its components 
میانگی گروه  ها مؤلفهمتغیر و 

 ن

 انحراف

 استاندارد

 63/25 50 ازدواج سنتی  نمره کل 

 38/38 86/65 ازدواج سفید 

 24/4 46/2 ازدواج سنتی  صدمه

 17/5 73/2 ازدواج سفید 

 62/5 66/6 ازدواج سنتی  اجبار جنسی

 30/10 40/11 ازدواج سفید 

 32/13 66/7 ازدواج سنتی  حمله فیزیکی 

 22/20 93/11 ازدواج سفید 

پرخاشگری 

 ی شناختروان

 73/12 93/12 ازدواج سنتی 

 12 53/15 ازدواج سفید 

 47/9 26/20 ازدواج سنتی  مذاکره 

 42/10 26/24 ازدواج سفید 

 

نسبت به ازدواج    حاکی از آن است که در نمرات کل فرم قربانی تعارض زناشویی، در گروه دارای ازدواج سنتیی فوق  هاافتهی

 سفید کمتر است.

 رضایت زناشویی میانگین و انحراف استاندارد 4جدول 

Table 4: Average and standard deviations of marital satisfaction 

ها مؤلفهمتغیر و  میان  گروه  

 گین

انحراف 

 استاندارد

رضایت   کل  نمره 

 زناشویی

ازدواج 

 سنتی

50 63/25  

ازدواج 

 سفید

86/

65 

38/38  

ازدواج  موضوعات شخصیتی 

 سنتی

80 /

18 

66/3  

33/4/ 73ازدواج   
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 17 سفید

ازدواج  ارتباط همسری 

 سنتی

66/

18 

39/5  

ازدواج 

 سفید

53 /

18 

34/6  

ازدواج  حل تعارض

 سنتی

20 /

16 

56/3  

ازدواج 

 سفید

26/

15 

89/3  

ازدواج  مدیریت مالی 

 سنتی

73 /

15 

18/5  

ازدواج 

 سفید

06/

17 

30/4  

اوقات  فعالیت های 

 فراغت

ازدواج 

 سنتی

86/

15 

92/2  

ازدواج 

 سفید

33 /

15 

94/3  

ازدواج  روابط زناشویی

 سنتی

06/

18 

23/4  

ازدواج 

 سفید

80 /

17 

09/4  

ازدواج  ازدواج و فرزندان

 سنتی

86/

14 

68/1  

ازدواج 

 سفید

33 /

14 

52/2  

ازدواج  خانواده و دوستان 

 سنتی

66/

15 

52/2  

ازدواج 

 سفید

80 /

16 

56/2  

ازدواج  اختالفات اعتقادی

 سنتی

86/

15 

56/4  



 ازدواج سفیدو  یدر ازدواج سنت متأهلزنان  ییزناشو یتحل تعارض و رضا یهاسبک و  یتابعاد شخص  یسهمقا

ازدواج 

 سفید

86/

18 

62/3  

زناشویی، در گروه دارای  هاافتهی از آن است که در نمرات کل رضایتمندی  به    ازدواج سنتیی فوق حاکی  دارای نسبت  گروه 

 کمتر است. ازدواج سفید 

 نتایج آزمون مقایسه میانگین نمرات ابعاد شخصیت بین دو گروه  5جدول 

Table 5 Test results Comparison of mean scores of personality dimensions between two 

groups 
 مقادیر آزمون متغیر

آزادیدرجه   مقدار آماره   سطح معناداری  

ت
صی

شخ
 

ینژندروان   836/0  25 410/0  

ییگرابرون  068/0  28 946/0  

یریپذانعطاف  121/2-  28 043/0  

-158/1 دلپذیر بودن  28 257/0  

یریپذت یمسئول  000/0  28 000/1  

 

بین دو گروه زنان دارای ازدواج سنتی و ازدواج سفید   یریپذانعطاف مؤلفهشود تنها در یمفوق مالحظه  جدولکه در  گونههمان

 است. شده مشاهدهتفاوت معناداری 

 

 نتایج آزمون مقایسه میانگین نمرات حل تعارض زناشویی بین دوگروه   6جدول 

Table 6 Results of the comparison of the mean scores of marital conflict resolution between 

the two groups 
 مقادیر آزمون متغیر 

 مقدار

 آماره 

درجه  

 آزادی 

 سطح

 معناداری 

گر
اش

رخ
م پ

فر
 

 009/0 28 -830/2 نمره کل 

 080/0 --- -751/1 صدمه

 * 089/0 28 -760/1 اجبار جنسی 

 351/0 --- -933/0 حمله فیزیکی

پرخاشگری 

 یشناختروان 

912/1- 28 066/0* 
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 247/0 28 -183/1 مذاکره 

ی 
ربان

م ق
فر

 

 194/0 28 -331/1 نمره کل 

 829/0 --- -216/0 صدمه

 130/0 28 -561/1 اجبار جنسی 

 371/0 --- -894/0 حمله فیزیکی

 570/0 28 -575/0 یشناختروانقربانی 

 281/0 28 -100/1 مذاکره 

 

در نمرات کل فرم پرخاشگر بین دو گروه زنان دارای ازدواج سنتی و ازدواج سفید   شودیمکه در جدول فوق مالحظه    گونههمان

 .اندکردهکه گروه دارای ازدواج سفید، نمرات بیشتری کسب  یاگونهبه شده مشاهدهتفاوت معناداری 

 دو گروه نتایج آزمون مقایسه میانگین نمرات رضایتمندی زناشویی بین  7جدول 

Table 7 Test results Comparison of mean marital satisfaction scores between two groups 
 مقادیر آزمون متغیر

مقدار 

 آماره 

درجه  

 آزادی 

سطح  

 معناداری 

 835/0 28 -210/0 نمره کل رضایت زناشویی 

 473/0 28 728/0 موضوعات شخصیتی 

 951/0 28 062/0 ارتباط همسری 

 500/0 28 684/0 حل تعارض

 450/0 28 -766/0 مدیریت مالی

 677/0 28 421/0 های اوقات فراغت فعالیت

 862/0 28 175/0 روابط زناشویی 

 502/0 28 680/0 ازدواج و فرزندان 

 233/0 28 -216/1 خانواده و دوستان

 *056/0 28 -994/1 اختالفات اعتقادی 

اختالفات   مؤلفهبیان داشت که تنها در    توانیمبا توجه به سطح معناداری آزمون    شودیمکه در جدول فوق مالحظه    گونههمان

که گروه زنان دارای ازدواج   یاگونهبه  شده مشاهدهاعتقادی بین دو گروه زنان دارای ازدواج سنتی و ازدواج سفید تفاوت معناداری  

سنتی،  ازدواج  دارای  زنان  به  نسبت  این    سفید  کسب    مؤلفهدر  بیشتری  باقی  اندکردهنمرات  و  زناشویی  رضایت  کل  نمرات  در   .

 گروه تفاوت معناداری مشاهده نشده است.  ، بین دو هامؤلفه 
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 : یر یگجهینتبحث و  

ازدواج و    یدر ازدواج سنت  متأهلزنان    ییزناشو  یتحل تعارض و رضا  ی هاراهو    یتابعاد شخص  یسهمقاهدف از پژوهش حاضر،   

داد نشان  نتایج  بود.  بین    سفید  تنها  یهامؤلفه از  ازدواج    یریپذانعطاف  مؤلفه  شخصیت  و  ازدواج سنتی  دارای  زنان  گروه  بین دو 

و اخوان  ( و  27)و همکاران    ضاییر  یهاپژوهشاین یافته با    .باشدیمدارد و در گروه ازدواج سفید بیشتر    دارییمعنسفید تفاوت  

 مقوالت  از یکیگفت    توانیمدر راستای این یافته    است.  راستاهم( مبنی بر ارتباط ابعاد شخصیت با نگرش به ازدواج  28همکاران )

سفید  ای اصلی ازدواج  از  نوع   سنتی الگوهای از  بیرون   را اجتماعی  فرایند جدید یهانسل.  باشد یم یطلبتنوع و    یزیگرسنتن 

.  شوندیم روبرو ،یسالبزرگ متفاوت هاییتوضع با انطباق   لزوم با آغازین سنین همان از و گذرانندیم و سنتی  پدرساالری  خانواده

 که  است خانواده الگوی  از نارضایتی  شاخص اولین جدایی، یا طالق  یواسطه به کردهازدواج  یهازوج از  متشکل  خانوارهای گسستن

 یریگشکل  به یختهگسازهم یهاخانواده افزایش به رو فراوانی.  است  مبتنی یکدیگر قبال در خانواده  اعضای بلندمدت تعهد بر

 یریپذ انعطافافرادی که دارای ویژگی    روینازا  (. 4)  انجامد یم سفید   یهاازدواج  و والدی  تک خانوارهای  یا  و ینفرتک خانوارهای

ب گرایش  را میشتری  یباالتر  و میتجارب جدید  لمس کنند   ها آنخواهند  پسندد  ارزش   ها آن.  را  و  عقاید جدید  پذیرش  به  مایل 

اندیشه  یرمتعارفغ  و  عقاید جدید  بررسی  و  برای شنیدن و گوش کردن  و  نشان میبوده  رغبت  نو  به    دهندهای  بیشتر گرایش  و 

 . باشندیمرا بیشتر از دیگران دارا این افراد گرایش به ازدواج سفید  روینازادارند  یشکنسنت 

نتایج نشان داد رضایت زناشویی در دو گروه دارای ازدواج سفید و سنتی تفاوت معنادار دارد و در گروه ازدواج سفید   همچنین

بوده است.میانگین نمرات   زناشویی بیشتر  با    رضایت  یافته  همکاران یوسفی و  (،  12)  ییکاکبرامنکرسی و    یهاپژوهشنتایج  این 

گفت    توانیمدر این راستا    است.  راستاهم  میزان رضایت زناشوییبا  انواع ازدواج  مبنی بر ارتباط  (  15)  میرزایی و همکاران  ( و13)

اینکه  از  زوج  ادراک میزان عنوانبه زناشویی رضایت  .هاستزوج رضایت از پایداری سطح وجود مستلزم زناشویی یوزندگ ازدواج

 انتخاب حق با و آشنایی شیوه طریق از افراد وقتی بنابراین؛  شودیم تعریف ، کندیم برآورده را هاآن نیازهای و تمایالت کشانیشر

 خویش زناشویی یوزندگ همسر از هاآن  رضایتمندی احساس ، کنندیم اقدام زناشویی زندگی  تشکیل و همسر  نشیگزبه شخصی

 تداوم و زناشویی رضایت در مهمی عامل یکدیگر با هاآن آشنایی شیوه و افراد ازدواج نوع که گرفت نتیجه توانیم.  ابد ی یم افزایش

 و استواری المت، . سباشد برخوردار سالم  یاخانواده از که کند سالمت ادعای تواندیم یاجامعه  .باشدیم خانوادگی   زندگی  در آن

 یا و زناشویی رضایت در سستی و  تزلزل هرگونه یعنی دارد؛ بستگی بنیادین و پایدار زناشویی  رابطه و  ازدواج به خانواده استحکام

 قرار تهدید معرض در نیز را خانواده دوام و  بقا ،کندیم مختل را هازوج روانی آرامش کهآن  بر افزون ناموفق ازدواج یک وجود

 از که است خانواده استحکام و پایداری مهم یهامؤلفه از یکی زناشویی  رضایت پس .  کندیم  مختل را جامعه سالمت لذا و  دهدیم

 و  بینی برجهان مبتنی که باشدیم ازدواج سبک هاآن نیترمهم از یکی  ؛ کهرد یپذیم ریتأث  گوناگونی رویدادهای پیش و رویدادها 

 عاشق ،اندزده  را شانیهاحرف ،انددهید را همدیگر آن از قبل پسر و دخترسفید   ازدواج در.  است افراد متفاوت  اجتماعی خاستگاه

 با فقط و هاخانواده مستقیم دخالت  بدون که  سفید ازدواج  .بدهند رسمی شکل آشنایی این به خواهندیم  فقط حاال و اندشده

 (.40)  گیرد صورت جوانان خود انتخاب

گروه زنان دارای ازواج   کهیطور به  حل تعارض استبین نمرات کل فرم پرخاشگر    داریمعنتفاوت   حاضر تحقیق نتایج  از دیگر

  حل مناسب  را که استفاده از سبک  ( همسو است. چرا  3)  هنرپروران  و(  41)  نظری  یهاپژوهش. این یافته با نتایج  بیشتر بود  سفید

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D9%87&queryWr=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%86%DB%8C%D9%86&queryWr=%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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افزایش رضایت زناشویی هدایت    تعارض زوجین، کیفیت    زناشویی بین  یها تعارضبا کاهش    درواقعو    کندیمزوجین را به سمت 

یز همسران متعارض را  ( ن42. ویکز و تریت )شودیمبه زندگی زناشویی بیشتر    ها آنو پایبندی    افتهیارتقاءروابط و سالمت زوجین  

که این   گوناگون هستند  یهاحوزهناراضی بوده و دارای مشکالت ارتباطی در    سر خودکه از عادات و شخصیت هم  دانندیم کسانی  

قرار   مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانوار را تحت تأثیر  یهاجنبه زناشویی در طول زندگی مشترک و    مشکالت سازگاری

از  ی  .شودیمنسبت به هم    ها آنصمیمیت زوجین و نگرش منفی  ، کیفیت زندگی،  و سبب کاهش دلگرمی  دهدیم   ن یترمهمکی 

مؤثر و    عوامل  تعارض  را  پدیده  این  رخداد  عنوان    یهااختالف در  زوجین  که    کنندیممیان  دادند  نشان  قاعده  و  از  خارج  ازدواج 

 مورداستفادهمفید    صورتبه  اگر تعارض  ولی  دیآینم  حساببهپیامد کیفیت زناشویی پایین    عنوانبهعلت و هم    عنوانبههم    مرسوم

به   ازدواجبنابراین سالم یا ناسالم بودن یک  ؛  ثمربخش باشد   روابط متقابل و  ترقیعمعاملی پربار در جهت درک    تواندیمقرار بگیرد  

حل    یهاسبک  رونیازا(.  43)  بلکه به چگونگی توزیع و نحوه حل تعارض بستگی دارد  مقدار تعارض بین افراد درگیر وابسته نیست،

 . کندیماز دیگران زمینه انتخاب نوع ازدواج را فراهم  شدهآموخته تعارض 

 است و  مدرنیته به سنت  از گذار حال در یاجامعه  که ایران جامعه در که داشت اذعان توانیم حاضر پژوهش یهاافته ی تبیین در

 و بیشتر  آشنایی معنی به سفید(ازدواج ) مدرن  سبک است، تحول  حال  در روزافزونی سرعت با افراد اجتماعی هستی یهامؤلفه 

 و اصول  ،ینیبجهان ،ها یژگیو  با ارتباط در هاآن  بین نظرتبادل و گفتگو و رابطه نمودن  رسمی و  ازدواج از  پیش زوجین   ترقیعم

درباره عقاید  و  چشمگیر ریتأث هاخانواده  در زناشویی رضایت میزان افزایش در تواندیم خانواده  تشکیل  و زناشویی زندگی خود 

 داشته است. معنادار

مشاوران و  همکاری  ی بعدی از  هاپژوهش( در  یخود گزارشپرسشنامه ) در جهت رفع محدودیت استفاده از    شودیمپیشنهاد   

مهارت    باتجربهروانشناسان   و  دانش  نظرسنجی،  و  مصاحبه  پژوهش،  امر  در  کنند  رادارند  الزمکه  به  استفاده  جهت   تا  پژوهشگر 

پژوهش حاضر استفاده از نمونه در   یهاتیمحدود از    .دقت تکمیل گردند  تیدرنهاها  تا پرسشنامهکمک کرده  ها  تکمیل پرسشنامه 

 . جانب احتیاط رعایت گردد ها افتهیمیتعمدسترس و گلوله برفی است، لذا در 

 

 قدردانیتشکر و  

 از تمامی زنان دارای ازدواج سفید و سنتی که در این پژوهش همکاری داشتند تشکر نماییم.  دانند یمپژوهشگران بر خود الزم 
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