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 چکيده

سازگاری زناشویی نقش مهمی در تداوم و ثبات زندگی زوجین دارد که نیازمند شناخت عوامل مرتبط  

بررسی رابطه انتظار از ازدواج با سازگاری زناشویی در دانشجویان    با آن می باشد. پژوهش حاضر با هدف

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش انجام  متأهل دانشگاه آزاد واحد یاسوج انجام گردید.  
دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد واحد یاسوج  پژوهش از نوع همبستگی بود و نمونه مورد نظر شامل  

که  آنها با روش نمونه گیری تصادفی ساده  نف  150بودند  انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری    ر از 

(، و سازگاری زناشویی )الک و  1996اطالعات شامل پرسشنامه های انتظار از ازدواج )جونز و نلسون،  

داده ها با استفاده از آزمون های  آماری ماتریس همبستگی پیرسون و تحلیل  1959واالس،  ( بودند. 
نتایج این تحقیق نشان داد بین انتظار واقع بینانه، انتظار ایده آل گرایانه با   ون بررسی شدند.رگرسی

  معنادار  سازگاری زناشویی رابطه مثبت معنادار و بین انتظار بدبینانه با سازگاری زناشویی رابطه منفی

  سازگاری   توان  می ازدواج  از بینانه واقع  و منطقی انتظارات  به  دادن اهمیت  با بنابراین.  دارد  وجود

 .داد  بهبود  زوجین  در  را  زناشویی

 .انتظار از ازدواج، رضایت جنسی، سازگاری زناشویی  واژگان کليدی:
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 2مریم حسينيان ،1عليرضا مارد پور

 . یاسوج واحد  ،اسالمی آزاد دانشگاه روانشناسی  استادیار 1

 .  ایران ،یاسوج  دانشگاه آزاد اسالمی،  ارشد،کارشناسی   2

 
   نام نویسنده مسئول:

 مریم حسينيان

 بررسی رابطه انتظار از ازدواج با سازگاری زناشویی 
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 مقدمه
به جامعه سالم آشکارا در گرو سالمت خانواده است و تحقق  یابیرود. دست  یجامعه به شمار م یاز ارکان اصل  یکیخانواده  

برخوردار به  ها  یخانواده سالم مشروط  داشتن رابطه  آن از  با    یافراد  چن  گریکدیمطلوب  با عال  ینظام  نیاست. در  و   قیافراد 

 ی از شدت وحدت شان در ط  دیها اگر چه شا  یدلبستگ  نیاند. ا  وستهیپ  گریدکیبه   تقابلو م  رپاید رومندین  یعاطف  یها  یدلبستگ
 (.1393،یبهاره و بهار ت،یخواهند بود )خوش ن  ندهیپا یخانوادگ  یزمان کاسته شود اما در سراسر زندگ

 لیشده که به تبع آن خانواده تشک  یدر قالب ازدواج قالب بند  یارتباطات انسان  نیو مقدستر  نیمعتبرتر  ن،یباتریز  انیم  نیا در

باشد. ازدواج یك سنت الهی   یآمده است آرامش، سکون، مودت و رحمت محصول ازدواج م  ینیگردد. همچنان که در معارف د یم
نوعی    کردهیباشد. بشر از بدو خلقت جهت تشکیل خانواده و بقای نسل ازدواج میو یك نیاز فطـری در وجـود بـشر م است. ازدواج 

به تعهد است  و  دیگر شریك م یاگونهقرارداد  زندگی فردی  به  شودیکـه فرد در  شریك زندگی خود  و  طور متقابل، دیگری را 

 (.1394همکاران،و  ینـوعی فرآینـد است )خادم ،یریگمی. ازدواج عالوه بر تصمکندیم

به عنوان مهمتر  نیهمچن عال  نیازدواج  ن یابیدست  یبرا  یرسم اجتماع نیتریو  بزرگسال    یتیو امن  یعاطف یازهایبه  افراد 
برخوردار است. توجه  یخاص  یها یژگیباشد که از و  یم  ایو پو فیظر  دهیچیپ  یبوده است. ازدواج رابطه انسان دییهمواره مورد تأ

 شرفت یتوانند موجب رشد و پ یکه م یا مانهیو صم یفرد  انیو روابط گرم و تعامالت م  زندهسالم و سا طیمح  به کانون خانواده با

ن  ن یمطلوب زوج یو سازگار ییزناشو  یتواند به بهبود زندگ  یشوند و م  یازدواج محسوب م یازهایافراد گردند از جمله اهداف و 
 (.1395،یعذرا و فتح  ان،یمنجر گردد )آزاد

ب یتیوضع ییزناشو  یسازگار در  ناش شتریاست که در آن زن و شوهر  احساس    گریاز همد تیو رضا  یاز خوشبخت یمواقع 

ها و رفتار همسر    قهیسل  رشیپذ  نیشود. بنابرا یم نیزوج  نیقواعد مراودات در ب یریموجب شکل گ یفرد یدارند. معموال رفتارها

برا  نهیرا شکل دهد و زم ییتواند روابط دوتا یهمسر م یسو  ازمقبول  یبروز رفتارها گر،ید  یبه عبارت  ایو  تفاهم در   یبرقرار یرا 
و   یدهد )داوود یارتباط ارائه م یاز وضع فعل یکل یابیارز  كی  ییزناشو یتوان گفت سازگار یکند و در واقع م جادیا نیزوج  نیب

 (.1393همکارن،

ناسازگار یهیبد نتا  یم ییوزناش  یها یاست  که مازلو در سلسله    یبار انیز  جیتوانند  باشند و همانطور  به همراه داشته  را 
ن ها و  یبا وجود ناسازگار زین نیتر است. زوج  نییپا  یازهایباالتر مستلزم ارضاء نمودن ن  یازهاین  یکند ارضا یم  انیب  ازهایمراتب 

و عالوه بر آن فرزندان   ابندیدست   ییبه عشق و محبت و احترام ممکن است نتوانند به خودشکوفا آنها  ازیبرآورده نشدن ن  لیبه دل

ن پا یازهاین یشود که حت یکنند و باعث م  یم میبار سه انیاثرات ز نیدر ا زیرا   ت یبه محبت و امن  ازیآنها از جمله ن  نییسطح 

 ی شود که بررس یو تکامل م  ییبه خودشکوفا  دنیسطح باالتر و رس یازهایکودکان به ن  یابیامر موجب عدم دست نینشود و ا نیتأم
با آن م بهبود زندگ  یعلل مرتبط  (. در 1394)زارع و همکاران، باشد گریبا همد  نیزوج  ییزناشو  یو سازگار ییزناشو یتواند در 

 ی با سازگار  یشانیو تحمل پر  نانهیب  قعانتظار از ازدواج وا نیها نشان داد ب  افتهی( در 1394،یرازیش ی،محو  یرابطه طاهر نیهم

  یباالتر باشد، سازگار   یشانیو تحمل پر  نانهیمعنا که هرچقدر انتظار از ازدواج واقع ب  نیرابطه مثبت معنادار وجود دارد ، بد  ییزناشو
با ساز  انهنیو انتظار بدب  انهیگرا  دآلیانتظار از ازدواج ا نیاست؛ اما ب شتریب زین  ییزناشو  ی معن  یرابطه منف  ییزناشو  یگاراز ازدواج 

 دار وجود دارد. 

بر   یشان، نقش های آنها را مشخص می کند به طور  ییزناشو  یو زندگ  گریواقع انتظارات همسران از همد در که زن و شوهر 
بر عهده  ییدارند نقش ها شیاطراف خو طیو مح  یزندگ طیبرخورد با شرا  یکه از چگونگ ییاساس نوع انتظارات و خواسته ها را 

را    شیاز انتظارات خود را برآورده نموده و اعتماد به نفس خو  یتوانند بخش یها، م شنق  نیو درست ا حیو با انجام صح  رندیگ یم

دهند. همچنین الگوهای اصلی تعامالت زناشویی مانند میزان صمیمیت، فاصله، تقسیم کار و نیز ماهیت رابطه با خانواده  شیافزا  زین

با ثبات و سازگار نتظاراصلی را معین می نماید. تحقیقات مختلف نیز نشان داده اند که ا زناشویی   یازدواج در مرحله پیش از ازدواج، 
به نقل از خاکپور  2005  ،یاست )کار  شتریب  یاز سازگار  زانیم  نیتر باشند ا  نانهیتظارات مثبت تر و واقع بان  نیرابطه دارد و هر چه ا

 (.1398و همکاران،
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) ییگتا پور بیحب  قیتحق  جینتا دارند،  یباالتر التیتحص کنند،  یازدواج م  رتریکه د  ی( نشان داد دختران1390و همکاران 
دارند و اع  ینگرش فراماد هز یشتریتقاد ببه ازدواج  است.   شیاز دست رفته ب یها فرصت  نهیدارند که با ازدواج،  از فرصت ازدواج 

 ، (ناخواسته  و  خودخواسته  تجرد)  تجرد  علل  در تفاوت  رغم  آن است که به  دی( مؤ1395)یزدیاو   ینیپژوهش حس  یها  افتهی  نیهمچن

به د هیو توص ییاز تجرد و احساس تنها  یناش  یاز استقالل و آزاد ی)خشنود  یا  دوگانه  احساسات ها سوژه  تر  شیب  گران یازدواج 

 بود.  افتهیتحقق ن یتیجنس تیو هو  فتهایتکامل ن تیهو تمقوال  ریناقص با ز تیتجرد، هو یها  داللت گریبه تجرد داشتند. از د
است که از آن   یفرد درون  یها ندیعوامل فرا نیاز ا یکیگذار است که -ریازدواج تأث ندیفرا  یریگ  در شکل یمختلف عوامل

عق  یجمله م عبارت است از  اشاره کرد. نگرش به ازدواج  به نگرش ازدواج  باورها دهیتوان  نسبت به ازدواج یذهن  یو  )براتن   فرد 

صحبت م  ی(. وقت1998وروزن،    ل یمورد انتظار از همسر و انتظارات و اهداف از تشک یمثل نقش ها یموضوعات  شود، یاز ازدواج 
به ذهن م مهم به نظر م یاز موضوعات  یکی  نی. بنابرارسد  یخانواده و ازدواج    یده  و در شکل رسد یکه در بحث خانواده و ازدواج، 

(. جونز  1397ری،ینظر  دیس  ن،یآوارس  ی)ملک نقش دارد، انتظارات فرد از ازدواج است  یجانیو ه  یبا سالمت جسمان  مانهیبط صمروا

انتظارات است نیکردند که مهمتر  انیو بوردت ب   زانی(. منظور از انتظار از ازدواج، م2006)وست   قسمت هر رابطه از جمله ازدواج، 

 نچم یو ف  الیداو  نبرگ،یت)اس  کنند  یم  ینیب  شیخود پ  یو احتمال طالق است که افراد برا  یتیانارض  /تیرضا ،یناخشنود /یخشنود
مؤثر   یفرد  از عوامل درون  یکی  انیم  نی. در اردیگ ینشأت م  یمتعدد یفرد  نیو ب یفرد  (. انتظار از ازدواج از عوامل درون2006، 

به  نیب  یدارینسبتاً پا  یجانیه  یعاطف  وندیپ  ،یاست. دلبستگ یبر انتظار از ازدواج، دلبستگ  ن یاز طرف یکیکه   یطور  دو فرد است، 

(.  2002ا،یعمل کند که مطمئن شود که ارتباط ادامه دارد)پاپال یا  گونه  را حفظ کرده و به یکوشد مجاورت به انگاره دلبستگ یم
نقش   توانند¬یم ها¬تأهل، و تجارب درباره رابطه  تیبودن، وضع یمذهب ت،یجنس  ،ییراگ تیسن، قوم  نیهمچن در انتظار از ازدواج 

خانواده بر   طیو مح  رندیگ یخانواده م طیخود را از مح  یو عاطف یرفتار یشناخت  یها  (. افراد الگو2013کنند)پارک و روسن،  فایا

نگرش نسبت به مسائل مختلف تأث  یفرد نیب  یرفتارها و  ها  عزت نفس، انتظارات،    ی(. م 2008 نگ،یو ک زی)واگذارد یم  ریافراد 
 واقع  ای  نانه،یبدب  ،یستیآل  دهیا  یکه انتظارات یدختران و پسران دنش یاجتماع جهیدر نت ییتوان انتظار داشت که انتظارات زناشو

  یکه کودکان برا  یقرار خواهند گرفت. درست همان زمان ریتأث تحت  اند، را کسب کرده  ندهیدر روابط آ  شانیها  نقشدرباره    انهیگرا

را از تجارب مختلف که در  ندهیآ  ییانتظارات زناشو  شوند، یم ریپذ   جامعه  یدر طول مراحل زندگ یتیجنس  یها نقش  یریفراگ

اتخاذ   یباشند، به همان نسبت انتظارات یمنف  ایمشاهدات، مثبت    ای. اگر تجارب  رندیگ  یفرا م  کنند،  یخود مشاهده م یها  خانواده
از آن جهت واجد اهم2005 لون،یخواهد کرد)د  تیکه رفتار را هدا  شود یم از    تیاو رض امدهایاست که پ  تی(. انتظار از ازدواج 

شکل م ندهیدر آ  ییرابطه زناشو به بدهد  یرا  هم گرید  انی.  نقش  درانتظارات،  ب  سران  م  یفرد  نیتعامالت   کند -یرا مشخص 

 (.2001)هولمن، 

ن  ،یدوران کنون  در در کشور ما   یکشورها  ریهمچون سا  رانیخاص خود است. کشور ا  یها¬یژگیو  یدارا زیمسائل ازدواج 

از جمله ازدواج   یاجتماع یها  دهیدر همه پد  یعیوس یاجتماع راتییاست که با تغ  تهیجهان سوم در مرحله گذار از سنت به مدرن

و ازدواج داشته باشند و آن را    ییزناشو  وندیاز پ  ینیتا مردان و زنان نگرش نو شدهکه موجب   یراتییتغ.  روست  روبه ینیو همسرگز

  یو همدم  یهمدل و  عشق  با توأم  گرا،  کمال  یزندگ  كیبه وجود آوردن   یفرزند، بلکه برا  دیو تول  یرابطه جنس  كینه فقط به عنوان  
ع ،یاجتماع  یها یباعث باال رفتن سطح آگاه  دیجد یایبدانند. دن به موازات آن سطح توقّعات و  التیو تحص یمومسواد  شده و 

  ریجوامع، تحت تأث  گریهمچون د  ،یرانی(. جامعه ا1396،   سیاز گذشته شده است)خوشنو تر  شیانتظارات مردان و زنان به مراتب ب

ذهن ینیع  یبروزها ا قیتنوع و تکثر در عال تهیمدرن  یو   یی از دست رفتن خودکفا  ،یمختلف زندگ  یسبك ها جادیو انتظارها، 
 ه یو روح  نیادیشك بن شیمتنوع، افزا یها  تیهو  ،یفرد یها  یو رسانه ها، رشد آگاه  یارتباط جمع  لیخانواده، رشد وسا یاقتصاد

به تغدر حال حا  رسد یم  نظر  (. به1396،   پوریحسابگرانه قرار دارد)  عل در   یو اقتصاد  یفرهنگ  – یاجتماع  راتییضر با توجه 

انتظ  تغ  اراتجامعه، سطح  از ازدواج  به افزا  نیو هم افتهی رییو توقعات افراد  در دختران و پسران شده   شیامر منجر  سن ازدواج 

بررس  نیرو ا نیاست. از ا به منظور  با سازگار  یپژوهش  متأهل دانشگاه آزاد واحد    انیجودر دانش  ییزناشو یرابطه انتظار از ازدواج 
 انجام گرفته است. اسوجی
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 کار  روش
متأهل   انیدانشجو  هیپژوهش را کل نیا یاست  جامعه آمار  یهمبستگ ت،یو از نظر ماه یحاضر از نظر هدف، کاربرد قیتحق

دانشگاه مشغول به تحصل بودند.    نیدر ا  1395-96  یلیدوم سال تحص  مهیدادند که در ن لیتشک  اسوجیواحد  یدانشگاه آزاد اسالم

دقیق، هیچ تعداد معین یا درصد ثابتی از افراد جامعه وجود ندارد )شریفی و شریفی،    نمونهبا توجه به اینکه برای برآورد حجم یك  
به نوع مطالعه و تعدا1386 د متغیرهای پیش ( جهت تعیین حجم نمونه پژوهش حاضر چند شاخص مد نظر قرار گرفت. با توجه 

بنا به توصیه تاباچینك  و فیدل )  ن یب شیپ یرهایبرابر تعداد متغ  10حداقل   دیبا  نه( حجم نمو2007بین در تحلیل رگرسیون، 

نفر در نظر گرفته شد که به صورت   150باشد.  در نهایت، با در نظر گرفتن مسایل اجرایی، هزینه و آزمودنی ها، حجم نمونه نهایی  
 .دندیف انتخاب گردبر هد یمبتن

 

 پژوهش  ابزار
: سازگاری زناشویی را می توان به شکل فرآیندی تعریف کرد که با پیامدهایی مانند دشواری در ییزناشو یسازگار  پرسشنامه

جنسی، اضطراب فرد رضایتمندی زناشوئی و ... همایند است. سازگاری زناشویی ضعیف، اثر منفی    ،یو بین فرد  یدرک تفاوتهای 

بیشتری بر عهده دارد، سازگاری زناشویی می   نچهیت زندگی و کارکرد جنسی دارد. آبر کیف در خانواده و یگانگی زن و مرد نقش 
(  1959. الک و کارل ام. واالس )یج یکه توسط هارو  ییزناشو  ی(. پرسشنامه سازگار1394 ،یمحمودآباد یو زارع  یابیباشد )فار

نمره گذار یبه کار م نیزوج  ییزناشو  یسازگار  یابیشده و به منظور ارز لیتشک هیگو  15ساخته شده است از   پرسشنامه  یرود. 

عددی سؤاالت ا کنیباشد ل  یم کرتیل  فیبه صورت ط به طور  نیارزش  برا  یآزمون متفاوت است   شه ی»هم  یها نهیگز  یکه 

دا  شهیهم باًی»تقر  م«،یاختالف دار ی»گاه  م«،ی»اغلب اختالف دار  م«،یاختالف دار  شهیهم باًی»تقر  ،م«یاختالف دار  م«، یرتوافق 
نظر گرفته م  5و  4،  3، 2، 1، 0 ازاتیامت بیبه ترت  م«یتوافق دار شهی»هم اگر پاسخ هر    12نمره سؤال شماره  ای ازیشود. امت یدر 

نفر زن و شوهر »ماندن در خانه« باشد معادل  نفر زن و شوهر »ب حیاست و اگر ترج  10دو   ن یا  ازیرفتن« باشد، امت  رونیهر دو 

محسوب کمتر از آن نمره برش    ای  100نمره    نیاست. بنابرا  2سؤال   نیا  ازیزن و شوهر متفاوت باشد، امت حیرجاست؛ و اگر ت  3سؤال  
باشد   یآزمون برابر با حاصل جمع امتیازات هر سؤال م نیدارد. نمره هر فرد در ا  ییدر روابط زناشو  یشود و داللت بر ناسازگار یم

به طوری که   158تا  2 نیو دامنه آن ب متوسط و  ییزناشو  یسازگار  85-99 ن،ییپا  ییزناشو یسازگار  انگریب  2-84  امتیازاست 

 (.1387 ،ییاسکو  انیو قائم یگرگر ینسب، بدر ینیباشد )حس یباال م  ییزناشو  یازگارنشان دهنده س  158-100

برا نیا ناسازگار از روای  یزوج ها  یشناخته شده و با نمرات متمایزکننده برا  یگروه ها  یآزمون    یو اعتبار باالی   یسازگار و 
با آزمون پ نمرات این آزمون،  نت یباالی  یواالس همبستگ  -الک  یزناشوی ینیب  شیبرخوردار است.  نشان دهنده  جه،یدارد. این 

با استفاده از   یدرون یآینده است   برآورد همسان یسازگار  ینیب  شیپ یبرا یاسییاد شده مق ونآن است. آزم  یهمزمان باال یروای

بس  -  رمنیفرمول اسپ ضریب همبستگ اریبراون  ن نیب  یخوب و  برابر با   نیا مهیدو  )ثنا 90/0آزمون  (. در 1387 ،ییبوده است 
برای کل پرسشنامه  باخمطالعه دیگر اعتبار بدست آمده با استفاده از دو روش آلفای کرون بوده   90/0و   71/0و تصنیف به ترتیب 

پرسشنامه از شاخص رضایت زناشو  نیاست. همچن یی امان اللهی استفاده شد که ضریب روایی بدست آمده برای محاسبه روایی 

 ار یبس  زیمطالعه ن  نیدر ا  ونبرا - رمنیبا استفاده از فرمول اسپ  یدرون یبدست آمد. برآورد همسان  66/0بین این دو پرسشنامه برابر 

نسب   ینی(. در پژوهش حس1394 ،یمحمودآباد  یو زارع  یابیبوده است )فار  90/0آن برابر    مهیدو ن  نیب یهمبستگ  بیخوب و ضر
) ینیبدست آمد. حس 64/0همسانی درونی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ   زی( ن1397و همکاران ) (  1393نسب و همکاران 

و  78/0کل پرسشنامه   یبرا  بیاستفاده کردند که به ترت فیکرونباخ و تنص  یپرسشنامه از دو روش آلفا نیا  یپایای نییتع  یبرا

 شده است.  ادیقابل قبول پرسشنامه    بیضرا  انگریرا بدست آوردند که ب  93/0
مق   پرسشنامه ازدواج:  به عنوان پرسشنامه ا  اسیانتظار از  از زندگ  یانتظار از ازدواج  را مورد  ییزناشو  یکه انتظارات افراد 

  یدرجه ا  5 اسیباشد. پاسخ دهندگان از مق یه مماد  40 ی( ساخته شده و دارا1996دهد توسط جونز و نلسون  ) یقرار م یبررس

برا5: کامال مخالفم تا  1از   کرتیل و حداکثر آن   40حداقل نمره    نیکنند. بنابرا یبه سؤاالت استفاده م  ییپاسخگو ی: کامال موافقم 

: کامال 5: کامال موافقم تا 1از  یعنیشوند   یم  یبه طور معکوس نمره گذار  38و   35، 30،  28،  23، 18، 4 یاست. گزاره ها  200
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گرا  اسیسه خرده مق  یپرسشنامه دارا نیشود. ا یم  یمخالفم نمره گذار و انتظارات    انهیآل گرا دهیانتظارات ا  انه،یانتظارات واقع 
نمرات باالتر نشان دهنده انتظار   نانهیتر نشان دهنده انتظارات بدب  نییات پانمر یباشد  به طور کل یاز ازدواج م  نانهیبدب از ازدواج، 

و همکاران،    لفروشانیباشند )ن  یم  ییزناشو  یاز زندگ  انهیگرا عاز ازدواج و نمرات حد وسط، نشان دهنده انتظارات واق  انهیآل گرا  دهیا

1390.) 

 یرا برا  80/0کرونباخ  یآلفا  بیضر  زی( ن2005)  لونیو د  79/0کرونباخ  یکل پرسشنامه، آلفا  ی( برا1996و نلسون ) جونز
)  لفروشانیپرسشنامه به دست آورده اند. ن نیکل ا پرسشنامه در  نیا ییو اعتبار و روا یساختار عامل  ی( با بررس1390و همکاران 

از آلفا  اسیمق نیا  یدرون یمساندانشگاه اصفهان، ه  انیدانشجو نیب با استفاده  به   ییباز آزما  یآلفا بیو ضر 88/0کرونباخ،   یرا 

به دست آمد.   43/0با پرسشنامه نگرش نسبت به ازدواج،   اسیمق  نیا یبه دست آورده اند. ضمنا همبستگ  91/0فاصله سه هفته را 
تجز آمار لیو تحل هیبه منظور  نرم افزار  آمار توص نی. بددیاستفاده گرد SPSS 21  یداده ها از   ی به بررس  یفیمنظور در سطح 

فراوان  ن،یانگیم استنباط  یانحراف استاندارد، درصد و  سطح آمار  ضر  قیتحق  یها  هیفرض  یبررس  یبرا  یو در    یهمبستگ بیاز 

 ی ( جهت بررسStepwise( و گام به گام )Enterهمزمان )  ونیرگرس یبر اساس روش ها  ونی( و رگرسیهمبستگ  سی)ماتر  رسونیپ

 .دیاستفاده گرد ینیب  شیو پ  قیتحق یرهایمتغ  نیروابط ب

 

 یافته ها
 دانشگاه متأهل  دانشجویان  در را  ازدواج از  انتظار  زناشویی،  سازگاری متغیرهای(  معیار انحراف  میانگین،)  توصیفی  های  یافته

 است  شده ارائه  1  شماره  جدول در  نتایج  و.دهد می نشان تفکیك  به  یاسوج  واحد آزاد

 زناشویی  سازگاری ازدواج، از انتظار متغيرهای توصيفی  شاخصهای -1 جدول

 انحراف معيار ميانگين متغير

 9/32 70/62 سازگاری زناشویی

 78/9 97/119 انتظار از ازدواج

 21/8 48/56 انتظار واقع گرایانه

 20/9 62/45 انتظار ایده آل گرایانه

 70/2 68/17 انتظار بدبینانه

 
و مؤلفه های آن )واقع گرایانـه ،ایـده آل گرایانـه، بدبینانه( با سازگاری زناشویی به   بین انتظار از ازدواج  برای تعیین رابطه 

نفر از آزمودنی ها اجرا شد ضرایب همبستگی    150منظور به دست آوردن ضریب همبستگی بین دو مقیـاس، پرسشنامه ها بر روی 

  ارائه شده است 2پیرسـون بـین دو مقیاس در جدول شماره

 ضرایب ماتریس همبستگی بين انتظار از ازدواج، ابعاد آن و سازگاری زناشویی  -2جدول 

 متغير (1) (2) (3) (4) (5)

 ( انتظار از ازدواج1) 1    

بینانه2) 96/0** 1      ( انتظار واقع 

 ( انتظار ایده آل گرایانه3) 97/0* 91/0** 1  
 ابعاد

 ( انتظار بدبینانه4) -  55/0** -  65/0** -  60/0** 1 

 ( سازگاری زناشویی5) 23/0** 22/0** 20/0* -  19/0* 1
 معنادار می باشند. 01/0این ضرایب در سطح  **
 معنادار می باشند. 05/0این ضرایب در سطح * 
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انتظار از ازدواج و سازگاری  با توجه به اینکه همبستگی پیرسون محاسبه شده بین دو متغیر فوق و های جدول  بر اساس داده
نتیجه گرفت بین این دو متغیر در باشد میمعنادار می   01/0در سطح   (  r=    23/0)زناشویی   دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد  توان 

رابطه وجود دارد. به بیان دیگر، هر چه انتظار از ازدواج در این دانشجویان بیشتر باشد میزان سازگاری زناشویی  اسالمی واحد یاسوج  

بر عکس.  بنابراین فرضیه مورد نظر تأیید می گردد.  نیز در آنها بیشتر خواهد بود و 

 

 نتيجه گيری 
پیرسون محاسبه شده بین دو متغیر 1های جدول بر اساس داده با توجه به اینکه همبستگی  و سازگاری  و  انتظار از ازدواج 

دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسالمی  معنادار گردید نتیجه گرفتیم بین این دو متغیر در   01/0در سطح   ( r=   23/0)زناشویی  

یاسوج  در این دانشجویان بیشتر باشد میزان سازگاری زناشویی نیز واحد  رابطه وجود دارد. به بیان دیگر، هر چه انتظار از ازدواج 

بر عکس. بنابراین بود و  نظر تأیید گردید. در آنها بیشتر خواهد  این یافته با نتایج تحقیقات صاحبی حق و قلیانی   فرضیه مورد 

)1391(، سلیمانی )1385) بهاری  ( و ریوس 2008(، لی )1395کاظم نژاد، غالمی فشارکی و گیالنی ) (،1393(، خوش نیت و 
یافته باید گفت زندگی زناشویی بر مبنای انتظارات زوجین از همدیگر در تبیین این   ( هاهنگ و همسو می باشد.2010سیسیل )

به آن، زوجین انتظارات   ورود  شروع زندگی زناشویی یا پس از  قبل از  بدیهی است اگر  شکل می گیرد.  بعد از ازدواج  و شرایط 

انی نداشته باشد زمینه بروز ناسازگاری نامعقول و غیرمنطقی از همدیگر داشته باشند که با واقعیت های فردی و اجتماعی آنها همخو
بینانه پیش ببرند یا بر  بین آنها فراهم می کند. زوجینی که نتوانند انتظارات خود را منطقی و واقع  و عدم رضایت از زندگی را در 

ات، فعالیت نموده و خود  انتظارات کمال گرایانه و منفی خویش بیش از حد تأکید نمایند یا باید بتوانند برای دستیابی به این انتظار

برخی اوقات  نمایند. این امر  زندگی شان منطبق  با واقعیت های  نموده و  تر  خود را منطقی  بزنند یا انتظارات  به آب و آتش  را 

خود که قبل از شروع زندگی مشترک داشتند دست  عقاید خودمحورانه و غیر منطقی  مستلزم آن است که زوجین از رفتارها و 
نمایند. بدون شك این همدلی و همکاری می تواند در بهبود روابط  بردارند و با کمك همدیگر برای رسیدن به یك هدف تالش 

 زناشویی آنها و سازگاری بهتر با مشکالت مختلف در زمدگی به آنها کمك نموده و انتظارات غیرمنطقی و منفی آنها را تعدیل نماید. 

نظر می رسد انتظاراتی که زنـان از ازدواج دارنـد مستقیما با سازگاری زناشویی  این فرضیه می توان گفت به  دیگر   در تبیین 
واقعگرایانه تر باشد بهتر می توانند خود را با شرایط متفـاوت بعـد از   آنها ارتبـاط دارد ، هـر چقـدر زنـان انتظاراتشـان از ازدواج 

یعنی هر چقدر خواسته ها و انتظارات است وفـق دهنـد،  باشـد سـازگاری در زنـدگی زناشــویی نیــز ازدواج  اندارد و اصولی تـر 

تفاوت داشته باشد دچار ناامیدی و در نهایت عدم   بیشــتر مــی شــود ، ولــی هــر چقــدر بــا واقعیــت ازدواج  انتظاراتشــان 

یکی از پدیدههای شناختی در نظر گرفته میشود که  .سازگاری می شود بر تفکر، احسـاس و باورِ شخص در روابط   انتظار از ازدواج 
عاشقانه    تصویری های  برنامه  معرضِ  در  قرارگیری  تاثیرگذار است. این شناختها متاثر از عواملِ مختلفی مانند روابط والدین، فرهنگ

 . هستند  غیره  کنـد و  مـی  تجربـه روابطـش  در شخص  که  ازدواج واقعیتی  و  زناشـویی روابـط  غنـی سـازی  سـمینارهای در  شـرکت

اغلب مربیان، محققان و مشاوران ازدواج تصور میکننـد کـه داشـتن انتظـارات بـاال از ازدواج در روابط زناشویی مخرب است. آنها 
با ایدهآلشان مطابقت نداشته باشد ناامید میشو کـه انتظـارات باال دارند اگر واقعیت ازدواجشان   ند اسـتدالل مـیکننـد در افـرادی 

 نمونه،     جامعه  بودن محدود  دلیل  به  دیگر  جمعیتهای  به  نتایج  تعمیم امکان  در  محدودیت  -1:از  بودند  عبارت  پژوهش  محدودیتهای

   پریشانی  تحمل متغیر بویژه  حاضر  پژوهش زمینه  در  کافی  های  پژوهش پیشینه  نبود --2جنس؛ یك  روی بر  پژوهش  اجرای  و
 بود؛  حاضر  پژوهش  محدودیتهای
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 و مراجع منابع

ـروش فتحی، و  عذرا آزادیان، [1] ـان  بررســی(.  1395. )سـ ـری همسـ  بر  آن  تأثیر و تهرانی زوجین بین در همسـ

 .85-104  ،7 دوره ،جامعه و زن  پژوهشی  -علمی  فصلنامه.  زناشویی زندگی از  مندیرضایت
 .بعثت انتشارات: تهران.  ازدواج و خانواده سنجش  های  مقیاس(.  1387. )ب ثنایی، [2]

ـابی، ک. و غفـاری، ر.ر. )حبـیب [3] دختران«،1390پور گت ــن ازدواج  ه و  (. »علل افزایش سـ ـــع مجـل  زن در توسـ
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