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Abstract 
Marriage as a way to attain peace and human needs has always been front of 

him and people always try to make the best choice for their partner to have a 

life full of satisfaction. Therefore, the present study seeks to investigate the 

lived experience in women who married without parental consent. The 

research was carried out with a qualitative approach and phenomenological 

model. The statistical population of the study included 15 women who 

married without family consent and therefore have no relationship with their 

original family, were selected by purposive sampling method and sampling 

continued until data saturation and lack of access to new data. The 

qualitative research method used was semi-structured interview. All 

interviews were recorded and transcripted verbatim and analyzed by using 

the Coliseum method. In this study, 4 main subjects and several minor 

subjects were extracted. The main subjects included: marital satisfaction, 

feeling lonely, distress tolerance and mutual support. According to Iranian 

culture and the deep influence of the family, the issue of family and parental 

satisfaction is a case that couples should pay special attention to when 

choosing and deciding to get married. The results of the present study 

showed low marital satisfaction, high loneliness, and low mutual support in 
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the women. Also, relatively high distress tolerance has been obtained from 

the results. 

Keywords: Lived Experience, Women, Marriage Without Family 

Permission, Phenomenological Study. 
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: نیوالد تیازدواج بدون رضا یزنان متأهل دارا ستهیتجربه ز
 یدارشناسیمطالعه پد کی

 

 .رانیا ل،یاردب ،یلیمشاوره دانشگاه محقق اردب یدکتر یدانشجو  یزهرا مراد
  

 

 .رانیا ل،یاردب ،یلیگروه مشاوره دانشگاه محقق اردب اریدانش  یرچیدم یصدر لیاسماع
  

 

 .رانیگروه مشاوره دانشگاه تهران، تهران، ا اریاستاد کشاورز افشار  نیحس
  

 .رانیا ل،یاردب ،یلیرشته مشاوره دانشگاه محقق اردب یدکتر یدانشجو  یدرگاه اریشهر
  

  چکیده
روی او بوده است و افراد عنوان مسیری جهت کسب آرامش و تأمین نیازهای انسان همواره پیش  ازدواج به

کنند بهترین انتخاب را برای شریک زندگی خود داشته باشند تا زندگی سرشار از رضایت همیشه سعی می

ون رضایت والدین ازدواج داشته باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی تجربه زیسته در زنانی است که بد

نفر از زنانی که  51ام شد. جامعه موردمطالعه پژوهش با رویکرد کیفی و الگوی پدیدارشناسی انج. اندکرده

و به همین دلیل با خانواده مبدأ خود ارتباط ندارند، با روش  کرده بدون رضایت خانواده خود ازدواج

های جدید ادامه ها و عدم دستیابی به دادهگیری تا زمان اشباع دادهگیری هدفمند انتخاب شدند و نمونه نمونه

ها ضبط و کلمه به کلمه فی مورداستفاده مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. تمام مصاحبهیافت. روش تحقیق کی

مایه اصلی و درون 4وتحلیل قرار گرفت. در این مطالعه  پیاده شد و با استفاده از روش کولیزی مورد تجزیه

احساس  های اصلی که شامل: رضایت زناشویی، مایه مایه فرعی بررسی و استخراج شد. درون درون 51

تنهایی، تحمل پریشانی و حمایت متقابل بود. با توجه به فرهنگ ایرانی و تأثیر عمیق خانواده، مسئله رضایت 

خانواده و والدین موردی هست که زوجین در حین انتخاب و تصمیم خود برای ازدواج، باید موردتوجه 
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احساس تنهایی باال و حمایت متقابل  ویژه قرار دهند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از رضایت زناشویی پایین،

 آمده است. دست پایین در زنان موردپژوهش بود. همچنین تحمل پریشانی به نسبت باال از نتایج به

   .یدارشناسیمطالعه پد ن،یوالد تیزنان، ازدواج، بدون رضا سته،یتجربه ز :ها واژهکلید



 222 |   و همکاران  یمراد؛ ... نیوالد تیازدواج بدون رضا یزنان متأهل دارا ستهیتجربه ز

 مقدمه 
-مرحله در سیکل زندگی خانوادگی میترین  مرحله تشکیل خانواده و ازدواج اولین و مهم

باشد و موفقیت در دیگر مراحل زندگی به موفقیت در این مرحله بستگی دارد. ازدواج 

عنوان یک عامل  که به طوری ساالن دارد، به نقش بسیار مهمی در زندگی اکثر بزرگ

ز، چن، بخشد )اترو، ولکننده در برابر استرس عمل کرده و به زندگی فرد معنا می محافظت

که روابط سالم در جامعه بر اساس  (. ازآنجایی0202، 5براون، کنلی، لینسون، فردیکسون

تر باشد، گیرد و هراندازه روابط درون خانواده مناسبروابط سالم در خانواده شکل می

تبع آن جامعه از ثبات و استحکام بیشتری برخوردار است؛ بنابراین یافتن مسائل  خانواده و به

تواند به ثبات خانواده و تربیت صحیح فرزندان ها، می ها و تحلیل و تعلیل آنخانوادهدر 

(. ازدواج نوعی تعهد عاطفی و حقوقی است که افراد 5931پور، کمک کند )عباسی و قلی

نظیری و های بی پذیرند. ازدواج ارتباطی است که دارای ویژگیسالی می در بزرگ

که دارای ابعاد زیستی، عاطفی، روانی، اقتصادی و اجتماعی  باشد، ارتباطیای میگسترده

زیستی زن و شوهر در درون خانواده موجب ارتباط عمیق و همه دیگر، هم عبارت است؛ به

باشد، مقایسه با دیگر ارتباطات انسانی نمی ای قابلهیچ شک و شبهشود که بیای میجانبه

پور عی تقدس شده است )ابراهیمی، کرایی، عباسکه قرار داد ناشی از آن دارای نو نحوی به

یک جنبه بسیار مهم هر رابطه زناشویی محسوب  0(. رضایت زناشویی5933و شهبازی، 

شود که متأثر نیازها و ظرفیت همسر و همچنین بافتی است که زوجین در آن زندگی می

سالمت روانی، (. رضایت از زندگی زناشویی بر میزان 0251، 9کنند )کیج و یالدراممی

جسمانی، رضایت از زندگی و موفقیت در ارتباطات اجتماعی مؤثر است )شکری، 

(. رضایت زناشویی همچون نمودی از شادی، برآمده از 5422ای فرد، آبادی، دوکانه شفیع

وضعیت پیوند زناشویی و عملکرد زناشویی دلخواه، تعریف شده است که از تعامالت 
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شود )حاجیحسنی و رضایت از زندگی مشترک ناشی می کارآمد، تجارب خوشایند و

شود و (. رضایت زناشویی یک بعد اصلی و پیچیده ازدواج محسوب می0253، 5سیم

ی است که هر یک از زوجین، ادهنده خوشبختی کلی فرد، رضایت از رابطه و درجه نشان

و امیال فرد در ازدواج کنند و میزانی است که نیازها، انتظارات ازدواج خود را ارزیابی می

(. در پژوهشی که در ترکیه 0252نظری، کشاورزی، رآی، گردد )جانجانی، حقارضاء می

( انجام شد، نشان داده شد که بین انتخاب همسر که 0253، 0توسط )مامگلو، آدس، ویسفلد

دی کنند، با رضایت زناشویی رابطه وجود دارد. به این معنی افراافراد خودشان انتخاب می

که خود همسر خود را انتخاب کرده بودند نسبت به کسانی همسرشان انتخاب خودشان 

 نبود، رضایت زناشویی بیشتری وجود داشت.

رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به این  9بین رضایت زناشویی و احساس تنهایی

ری صورت افرادی که احساس تنهایی بیشتری داشته باشند، از رضایت زناشویی کمت

شود (. احساس تنهایی به حالتی گفته می0253، 4شوند )برونس، هانسن، هایربرخوردار می

، 1کند )هسیه و هاوکلیکه در آن فرد، فقدان روابط با دیگران را ادراک یا تجربه می

(. احساس تنهایی منشأ بسیاری از حاالت نامتعادل روانی چون افسردگی، یاس و 0252

عنوان وضعیت دیرپای  (. احساس تنهایی به0253، 1سیهوسناامیدی است )مولر و 

کند و یا دهد که فرد احساس بیگانگی و طردشدگی میدرماندگی عاطفی، زمانی روی می

های که ارتباط ویژه فعالیت های مطلوب است، بهفاقد الگوی اجتماعی مناسب برای فعالیت

(. این تعریف کمک 0251، 2ا و جایاسازد )گلویتزر، ویلکازنسکو تعلق عاطفی را فراهم می

کند تا اصطالح احساس تنهایی به درماندگی ناشی از نوعی احساس همیشگی جدایی از می

دیگران و نه انزوایی اجتماعی محدود شود. تنهایی و انزوای هیجانی بر فقدان دلبستگی 
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های اجتماعی کهکنند، ولی انزوای اجتماعی به نبود روابط با مردم و شبدوستانه داللت می

شود که افرادی که در دسترس و شمار کوچکی از روابط اشاره دارد. همچنین یادآوری می

کنند، یا فردی که یک سبک زندگی منزوی را ترجیح تماس خود را با دیگران محدود می

(. 0251، 5کند )اسپین، کامگ، کلین، ترهورس، میتچلدهد، لزوماً احساس تنهایی نمیمی

توان با دیگران و در کنار ن با احساس تنهایی کردن یکسان نیست و حتی نمیتنها بود

منزله جلوگیری از احساسات تنهایی فرض نمود )برگمان، دیگران بودن را به

 (.0251، 0کارپس سگال

ای است که تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد رضایت زناشویی فرایند پیچیده

تواند درگرو (. این رضایت می0252، 9، فرانس، استولفر)اسچونفلد، لوینگ، پوپ، هوستن

های مدیریت  و به کار گرفتن مهارت 4توانمندی افراد در مقابله با مشکالت، تحمل پریشانی

هیجانی باشد. تحمل پریشانی را توانایی فرد در تجربه و تحمل حاالت هیجانی منفی 

های فردی است که به فاوتاند. در حقیقت تحمل پریشانی یک متغیر تتعریف کرده

کند )محمودپور، فرحبش، ظرفیت تجربه و مقاومت در برابر ناراحتی هیجانی اشاره می

(. تحمل پریشانی ماهیتی چندبعدی داشته و شامل ابعاد متعددی 5932حسینی و بلوچزاده، 

جان . شیوه تنظیم هی9. ارزیابی و ظرفیت پذیرش حالت عاطفی، 0. توانایی تحمل، 5ازجمله 

های منفی و مقدار سهم آن در به وجود وسیله هیجان. مقدار جذب توجه به4وسیله فرد،  به

ها (. نتایج پژوهش0252، 1شود )لویرو، زولنسکی و برنستینآمدن اختالل در عملکرد، می

های حاکی از آن است که تحمل پریشانی بر ارزیابی و پیامدهای ناشی از تجربه هیجان

ای که افرادی که در مقایسه با دیگران تحمل پریشانی کمتری  گونه ر است، بهمنفی تأثیرگذا

ای های مقابلهدهند. افزون بر این افراد تواناییدارند، واکنشی شدیدتر به استرس نشان می

کارگیری کنند تا با بهتری در برابر پریشانی از خود نشان داده و در نتیجه تالش میضعیف
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ها اجتناب گونه هیجان های منفی است، ازاینها کاهش حالتهدف آنهایی که استراتژی

 (.5933کنند )محمودپور، شیری، فرحبخش و ذولفقاری، 

رسد که زوجینی که از زندگی زناشویی خود ناراضی هستند، در چنین به نظر می

ز حس اعتماد و برخوردار ا ای صمیمی، قابلتوانند رابطهارتباط با شریک و همسر خود نمی

(. نبود 5933و پذیرش داشته باشد )محمودپور و همکاران،  5همدلی، حمایت متقابل

بخش در زوجین است. هرچقدر انسان ی فقدان روابط رضایتشده در نتیجهحمایت درک

کند و احساس حمایت کمتری از جانب خانواده دریافت کند، احساس تنهایی بیشتری می

شده یک عامل سازنده هم  شود. حمایت ادراکی میتنهایی باعث کاهش رضایت زناشوی

آورد )لی و برای مشکالت گوناگون روانی و هم برای مسائل اجتماعی به وجود می

(. تأثیر حمایت متقابل و روابط عاطفی در افراد متفاوت است. زوجینی 0251، 0گولدستین

های  ارتجای تقویت حمایتگری، مه های زناشویی زیادی دارند بهکه از تعارض

کنند دیدگاه خود را اثبات کنند و دیگری وشنود، همدلی و درک متقابل، تالش می گفت

(. در جامعه مدرن عواملی مثل احساس رضایت 5422را محکوم کنند )خدادادی سنگده، 

گیری شده، اهمیت نفس رابطه، بازبودن و تداوم آن، باعث شکل عاطفی، حمایت ادراک

شوند. رضایت عاطفی، حمایت درنتیجه رضایت زناشویی می ی ناب در زندگی ورابطه

ی سالم را متقابل، تعهد، عشق و صمیمیت و اعتماد متقابل ازجمله عناصری هستند که رابطه

دهند و نقش بسزایی در تحکیم خانواده و رضایتمندی زناشویی دارد تشکیل می

دواج، کسب حمایت ). یکی از دالیل از5933اللهی و میرزایی،  خصال، سیف )پاک

شود که باشد. حمایت خانوادگی زمانی آشکار میخصوص حمایت از جانب همسر می به

فرد بداند برای دیگری، محترم و با ارزش است و از سوی دیگر او احساس کند که عضو 

تواند یک شبکه از خانواده است که نسبت به هم تعهد متقابل دارند. در زندگی حمایت می

های اجتماعی به دست آید واده، بستگان، دوستان، همسایگان و سازماناز طریق خان
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زا، به . حمایت از جانب همسر به هنگام مواجهه با اتفاقات استرس(0250، 5)استرزیر

های که حامی بودن را از سوی همسر کند. زوجکارآیی و سالمت رابطه زوجی کمک می

ارند، رضایت زناشویی باالتری را نشان نوعی حمایت متقابل د کنند و بهخود تجربه می

کنند. ها در ازدواج تجربه میدهند و پیامدهای طولی بهتری را در مقایسه با سایر زوج می

این مهم بیانگر این واقعیت است، زمانی که حمایت همسر وجود داشته باشد، حمایت سایر 

، 0بروک، الورنستری دارند )رنگبینی سالمتی و درماندگی نقش کمافراد در پیش

( انجام دادند، نشان دادن 5934. در پژوهشی که )خدادادی سنگده، نظری، احمدی، (0221

بینی از ازدواج موفق دارد و که حمایت متقابل زوجین از همدیگر بیشترین سهم را در پیش

 کند.بینی درصد از ازدواج موفق را پیش 42قادر است حدود 

ویژه  ازدواج کنند، اگرچه انتظارات واقعی از ازدواج، بهاکثر افراد آرزو دارند روزی 

مواردی که فرد تمایل به ازدواج دارد، ممکن است با گذشت زمان تغییر کند ولی همچنان 

گذارد )آروکو ای بر افراد جامعه میالعادهعنوان یک عامل قدرتمند است که اثرات فوق به

تخاب همسر با دقت انجام نگیرد، ممکن چه ان(. در این میان چنان0251، 9داشو کمپ

است اولین قدم به اشتباه برداشته شود و منجر به عدم رضایت زناشویی در مراحل بعدی 

(. عالوه بر این، انتخاب همسر در انعقاد پیوند 0221، 4زندگی گردد )نتزل و هاریس

ش شود. بدیهی است افراد تالزناشویی هم نقطه عطفی در زندگی شخصی تلقی می

کنند تا با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند این مسیر را به بهترین نحو پشت سر  می

گذارند و بهترین انتخاب را برای شریک زندگی خود داشته باشند تا به دنبال آن زندگی 

(. 0252، 1شناختی به دست آورند )آدامسزیک مشترکی سرشار از رضایت و سالمت روان

عنوان یک رویداد، به  نیست که فقط مربوط به دو فرد باشد، بلکه بهازدواج موضوعی 

(. ارتباط بین فردی 5931شود )درخش، اصالنی، کرایی، خانواده و جامعه هم مربوط می
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یکی از عوامل اثرگذار بر رضایت زناشویی است که در این میان خانواده از جایگاه مهمی 

هایی در خانواده در نیم (. دگرگونی0205، 5برخوردار است )تونگ، جی، هی، الن، فانگ

اخیر آرام و مستمر در حال وقوع است، ازجمله این تغییرات میزان اثری است که خانواده و 

(. واقعیت این است که در 5931پور، والدین در انتخاب همسر فرزند خود دارند )ابراهیم

که برخی  زنند درحالیب میصورت کامالً فردی دست به انتخا جامعه، برخی از افراد به

گزینند )جواهری عنوان همسر برمی دیگر با کمک و راهنمایی خانواده، فردی را به

های قبل، در جامعه سنتی ایران و در (. در دهه5934محمدی، کالنتر کوشه، فرحبخش، 

خانواده گسترده، حوزه همسرگزینی جوانان تحت اقتدار والدین بود. امروزه شرایط انتخاب 

ها و اقوام مختلف دچار تغییراتی شده ازجمله نقش و تأثیر والدین در همسر در گروه

ها توان آنخوش تغییراتی شده که در کل میگیری در مورد ازدواج است که دستتصمیم

کنند و به نظر . زوجینی که به همان شیوه سنتی ازدواج می5بندی کرد: طبقه تقسیم را در سه

. زوجینی که به روش 0دارند و خانواده با این ازدواج موافق است، والدین توجه خاصی 

گیرند و بعد خانواده را در جریان قرار شوند و تصمیم به ازدواج میغیر سنتی با هم آشنا می

دهند، هایی رضایت میکنند یا در نهایت بعد از مخالفتدهند و والدین یا مخالفت نمیمی

شوند و زمانی که با خانواده مطرح ی با هم آشنا می. زوجینی که به شکل غیر سنت9

گیرند بدون دهند و درنهایت این زوج تصمیم میوجه رضایت نمی هیچ کنند، والدین به می

که بعد از ازدواج ارتباط با خانواده را از دست  طوری رضایت خانواده ازدواج کنند، به

( در پژوهشی به 5931محمدی )مهر و (. خجسته5934دهند )محمودیان و همکاران،  می

های پایدار پرداختند و یکی از معیارهای که از نظر مطالعه تجربه خوشبختی در ازدواج

های کنندگان برای احساس خوشبختی در ازدواج مهم بود ارتباط با خانواده مصاحبه

ار های همدیگر از اهمیتی خاصی برخوردهمدیگر بود. برای این افراد احترام به خانواده

 شد.ها دارای یک نقش دوجانبه بود که از هر دو طرف تقویت میبود. این اهمیت خانواده
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توان گفت نقش خانواده اصلی و نحوه تعامل گرفته می مرور پیشینه تجربی انجام با توجه به

ها با زوجین در روابط زوجین اثرگذار است و خانواده و والدین از جایگاه مهم و آن

دارند. در فرهنگ شرقی و ایرانی این مهم از اهمیت بسزایی برخوردار است، ای برخور ویژه

ها نگاه سنتی به ازدواج دارند و تمایل دارند که آباد، خانوادههمچنین در شهر خرم

های این شهر دخترانی که بدون فرزندانشان به این روش ازدواج کنند. در خیلی از خانواده

شود و متأسفانه ممکن است درگیرهای از خانواده طرد می کند،رضایت خانواده ازدواج می

که در مواردی ممکن است خانواده به  طوری شدید خانوادگی را در پی داشته باشد، به

چنین. لذا با توجه به شرایط موجود پژوهشی  تر باشد تا ازدواج اینمرگ دختر خود راضی

کنند، از اهمیتی خاصی ه ازدواج میدخترانی که بدون رضایت خانواد در رابطه با ازدواج

برخوردار است. با وجود تحقیقات گسترده در حوزه اهمیت نقش والدین و خانواده اصلی 

های که بدون در ازدواج موفق، هیچ تحقیقی کمی و کیفی در مورد زندگی زناشویی زوج

مسئله،  اند در ایران صورت نگرفته است. با توجه به اینرضایت خانواده ازدواج کرده

ی زنانی است که بدون رضایت والدین خود پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربه زیسته

 اند.ازدواج کرده

 روش پژوهش

نفر از  51این مطالعه کیفی با رویکرد پدیدارشناسی تفسیری انجام شد. در این مطالعه با 

صاحبه با صورت گرفت. م مصاحبه 5933آباد در سال زنان در استان لرستان، شهر خرم

کنندگان در توصیف تجربیات زندگی خود  ساز به مشارکتاستفاده از سؤاالت باز و روشن

کنندگان در معیار ورود به مطالعه شامل:  کرد. شرکتکمک و فرایند مصاحبه را تسهیل می

کرده بودند، با خانواده خود  زنانی متأهلی بودند که بدون رضایت والدین و خانواده ازدواج

یل مخالفت با ازدواج رابطه نداشتند و همچنین حاضر به مصاحبه با پژوهشگر بودند. به دل

های خیلی مختصر دادن، تمایل نداشتن به ادامه مصاحبه بود. معیار خروج جواب

گیری تا زمان اشباع گیری هدفمند انتخاب شدند و نمونهکنندگان با روش نمونه شرکت

کنندگان اطمینان داده شد  ی جدید ادامه یافت. به شرکتهاها و عدم دستیابی به دادهداده
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ها محرمانه خواهد ماند. برای محرمانه ماندن هویت افراد، از کد استفاده شد. که هویت آن

کنندگان  شوندگان اختصاص داده شد. همچنین از شرکت به مصاحبه 551تا  525کدها از 

دقیقه طول کشید و  42-12به بین صوت گرفته شد. هر مصاح اجازه جهت استفاده از ضبط

دقت شنیده و بر روی کاغذ پیاده شد تا  ها بر روی فایل صوتی ضبط و سپس بهتمام مصاحبه

ها زمان با تحقیق و یا بعد مصاحبه مورداستفاده قرار گیرد. مصاحبه های همدر تحلیل

به مطالب تحت انفرادی و از نوع نیمه ساختاریافته و باز عمیق بود. سؤاالت با تمرکز 

کننده مشابه  ها برای هر شرکتپوشش در یک راهنمای مصاحبه آورده شدند. توالی آن

 های هر فرد دارد.نبود، زیرا فرآیند سؤاالت بستگی به فرآیند مصاحبه و پاسخ

اش را توصیف کند، بدون کرد تا تجربیات زندهکننده کمک می محقق به مصاحبه

کرد تا پدیده را به قق از طریق گفتگوهای عمیق تالش میاینکه بحث را هدایت کند. مح

نگر تجربه کند. این نوع مصاحبه همان صورت از طریق مشاهده، مشارکت و تفکر درون

شوندگان این  در عین تمرکز بر موضع، از انعطاف کافی برخوردار است و به مصاحبه

دگاه آنان دارای اهمیت های از موضوع بپردازند که از دیدهد که به بخشفرصت را می

صوت است  ها، استفاده از ضبطگران معتقدند که بهترین روش ثبت مصاحبهاست. پژوهش

شده و همچنین سؤاالت  شوندگان، عیناً حاوی الفاظ بیان زیرا ضبط صدای مصاحبه

شده در  شوند و مباحث مهم مطرحباشد. همچنین پژوهشگر دچار خطا نمیشده می مطرح

کننده با این روش قادر است با طرف صحبت خود،  کند. مصاحبهاموش نمیگفتگو را فر

دقت توجه کند. در این مطالعه سعی شد  گوید بهتماس چشمی داشته باشد و به آنچه او می

االمکان از  صورت یک گفتمان حفظ شود و در عین همدلی، حتی ها بهتا لحن مصاحبه

شد که آیا سؤالی هست که ن سؤال ختم میارائه نظر خودداری شود. هر مصاحبه با ای

ها از همان خواهید بدهید؟ در این مطالعه تحلیل دادهپرسیده نشده یا توضیح دیگر می

صورت که ابتدا تمام  مصاحبه اول شروع شد و با استفاده از روش کولینزی انجام شد. بدین

افراد به دست آید؛ دقت خوانده شد تا احساس و درک از عقاید و تجربیات  اطالعات به

صورت جدا کردن  فهم برای محقق باشد. تحلیل مضمونی نیز به ای که قابل گونه به
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های فرعی انجام شد و از رویکرد انتخابی استفاده شد، های اصلی از مضمون مضمون

صورت که چند بار متن خوانده یا شنیده شد و جمالت و واحدهای معنادار از نظر  بدین

کننده پدیده موردنظر بود، جدا شدند. در دومین گام تمام کلمات و  پژوهشگر توصیف

ها جمالتی که در ارتباط با پدیده موردنظر بود استخراج و مجموع مضامینی که از مصاحبه

مضمون فرعی بود. سپس با خواندن مجدد  51مضمون اصلی و  4استخراج شد شامل 

آمده، موردبررسی قرار گرفت. در  دست ا( بهه مایه ها )درونها، تم بندی آناطالعات و دسته

ها را و همچنین ها و جمالت مربوط به آنکرد روابط بین تماین مرحله پژوهشگر سعی می

ها را بیابد و توصیف جامعی از پدیده به دست آورد. برای اطمینان از صحت ارتباط بین تم

گرفته  اده از نظرات همکاران بهرهها و استفها و خواندن دادهها، از شنیدن مجدد صوتیافته

شناسی بود که هدف مطالعه پدیده شناسی، تشریح و شد. این مطالعه به روش پدیدار 

توضیح ساختار یا ماهیت تجارب زنده در مورد یک پدیده است و در جستجو و ارائه یک 

ب زنده معنا و مفهوم واحد است که نماد ماهیت و ذات آن پدیده و توصیفی دقیق از تجار

(. در مطالعه پدیدارشناسی منبع اصلی 0221 5روزمره آن پدیده باشد )پولیت و برک

 عنوان همکاران است. کنندگان به ها، گفتگوهای عمیق محقق و شرکت داده

 هایافته
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 والدین کرده بدون رضایت شده از محتوای مصاحبه با زنان ازدواج . مضامین استخراج1جدول 
کنندگان در  های شرکت گفتههای از نمونه

 ها مصاحبه
 مضامین اصلی مضامین فرعی

کنیم درنهایت  هایی که ما با هم صحبت می بیشتر وقت

 ختم به دعوا میشه

کنم از پیشمانی فقط شاخ  وقتی به انتخاب خود فکر می

 درنمیارم.

خودمم نمی دونم از این زندگی چی میخوام و به کجا 

 قراره برسم.

برای همسرم اهمیت نداره نیازها و تنها چیزی که 

 احساسات منه.

کشم تو  اون اصالً منو درک نمی کنه که من چی می

 زندگی.

 

 مشکالت ارتباطی با همسر.

 اظهار پشیمانی از انتخاب همسر.

نرسیدن به آرزوها و امیال قبل 

 ازدواج.

احساس سردرگمی در زندگی 

 زناشویی

توجه نکردن به احساست و 

 همدیگر.نیازهای 

عدم درک درست از جانب 

 همسر.

 رضایت زناشویی

ام. اگر با  ام ارتباط ندارم کالفه از این که با خانواده

 خانواده خودم ارتباط داشتم، اینقدر تنها نبودم.

نمیدونم اگر دوستام نبودن باید چطور با بی کسی خودم  

 کنار میومدم.

 بیشتر اوقات فراقت خودمو با گشت زنی در فضای

 کنم. مجازی پر می

مشکالت تنهایی به خاطر عدم 

 ارتباط با خانواده مبدأ

روابط با دوستان برای کاهش 

 حس تنهایی.

ازحد از فضای  استفاده بیش

 ها. مجازی برای پر کردن خلع

احساس تنهایی و 

 یاوری بی

از بس تو این مدت مشکل داشتم که دیگه آب دیده 

 شدم.

همینه، خودمو باهاش سازگار وقتی میدونم زندگی من 

 کنم. می

ها اصالً باورم نمیشه که این منم این همه  بعضی وقت

 کنم، قبل ازدواج اینجوری نبودم. سختی رو تحمل می

افزایش آستانه تحمل به دلیل 

 روبرو شدن با مشکالت متعدد

آوری در راهکارهای جهت تاب

 مقابل مشکالت زندگی

افزایش تحمل سختی بیشتر 

 به قبل ازدواجنسبت 

 تحمل پریشانی

 

 هر وقت که می خوام همسرم در کنارم باشه، نیست.

پذیر نیست و وظیفه خودشو نمی  شوهرم اصالً مسئولیت

 شناسه

ها حمایت می کنه ولی رفتارش اصالً قابل  بعضی وقت

 بینی نیست. پیش

 

موردحمایت کافی واقع نشدن از 

 طرف همسر

شانه خالی کردن همسر از 

 وظایف خود

گاه و قابل های گاه و بیحمایت

حمایت متقابل در 

 زندگی زناشویی
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کنندگان در  های شرکت گفتههای از نمونه

 ها مصاحبه
 مضامین اصلی مضامین فرعی

همسرم فکر می کنه زنها نمی تونن یه حمایتگر خوب 

 باشن.

رو فقط با خانواده خودش در میون  همسرم مشکالتش

 میزاره و چیزی به من نمیگه

 بینی نبودن همسرپیش

اعتمادی مردان به حمایتگری  بی

 همسرانشان

 زناشویی . رضایت1

نتایج پژوهش نشان داد که متغیر رضایت زناشویی در زنانی که بدون رضایت والدین خود 

اند و با خانواده خود در ارتباط نیستند، نسبت به دیگر زوجین پایین است. ازدواج کرده

کنندگان در این پژوهش به  دالیل زیادی در عدم رضایت زناشویی دخالت دارند. شرکت

اند. از موارد مورداشاره که تأثیر زیادی در این نارضایتی ها اشاره کردهمواردی از آن

باشد. خانواده این افراد به خاطر رضایت داشت، ارتباط نداشتن با خانواده مبدأ خود می

اند. در بعضی از زنان پژوهش ها قطع کردهنداشتن با ازدواج فرزندان خود، رابطه را با آن

صورت تلفنی ارتباط داشتند ولی با  د خانواده مانند مادر و خواهر بهحاضر با تعدادی از افرا

ها، رابطه قطع بود. در برخی نیز  پدر، برادر و دیگر افراد و همچنین رفتن به منزل آن

شده، تصور رؤیایی از همسر  گونه ارتباطی با خانواده خود نداشتند. از دیگر موارد گفته هیچ

بیان کردند که قبل از ازدواج همسرشان خیلی خوب بوده و کنندگان  و ازدواج بود. شرکت

چیز حتی خانواده را از  کنند، هر چند همهکردند با اون احساس خوشبختی میفکر می

ها بیان کردند که همسرشان متفاوت با آنچه قبل ازدواج بوده است، رفتار دست بدهند. آن

جبور به ادامه زندگی با همسر خود کنند. خیلی از این افراد اشاره کردند که فقط ممی

کردند. درک نشدن توسط همسر یکی هستند و اگر شرایط داشتند به طالق حتماً فکر می

ها اشاره کردند که از مواردی بود که باعث نارضایتی زنان در این پژوهش شده بود و آن

ر ای از گفتاکشم. نمونههمسر اصالً متوجه نیست که من در این زندگی چه می

ام هیچ وقت به من : از انتخاب خودم واقعاً پشیمونم، کاش خانواده524کد  کننده شرکت
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سال  1: از این ناراحتم 523دادند که این زندگی رو شروع کنم. کد این اجازه رو نمی

 جنگیدم که خودم رو تو آتیش بندازم، این زندگی من دقیقاً مثل جهنم، فقط سوختنه.

 . احساس تنهایی2

آمده از پژوهش حاضر، احساس تنهایی زنان بود. نتایج نشان داد  دست های بهیگر مقولهاز د

کنندگان برای احساس تنهایی  که احساس تنهایی در این زنان زیاد است. دالیلی که شرکت

خود بیان کردند عبارت بودند از: ارتباط نداشتن با خانواده خود که قطع این ارتباط باعث 

شوند، فردی از خانواده وجود ندارد که ندگی با مشکلی مواجهه میشده هر وقت در ز

ها صحبت کنند. مشکل عدم مهارت ارتباط درست ها بتوانند از مشکالت خود برای آن آن

و نداشتن گفتگوی سازنده نیز باعث شده بود این زنان با همسران خود کمتر صحبت کنند 

کنم هیچ حرفی : احساس می555مورداشاره کد و بیشتر احساس تنهایی کنند. از موادی 

تونیم برای همدیگه حرف داشته باشیم. برای گفتن با همسرم ندارم. اصالً مگه ما چقدر می

کنندگان بیان کردند که وقتی  قرار نیست همه حرفامو به همسرم بگم. همچنین مصاحبه

زندان روبرو هستند و خواهند کاری در بیرون خانه انجام دهند با مشکل نگهداری فر می

ها احساس شد که آنها مراقبت کنند. این مسئله باعث میکسی را ندارند که از فرزند آن

یاوری در زندگی کنند. همچنین اشاره کردند برای پر کردن این احساس کسی و بیبی

شدند. افرادی که دوستان های مجازی و دوستان خود متوسل میتنهایی و خلع، به شبکه

کردند و کمتر در فضای مجازی به دنبال می بیشتری داشتند، کمتر احساس تنهایی میصمی

 ارضاء نیاز همدم و هم صحبت بودند.

 . تحمل پریشانی3

آمده در پژوهش حاضر تحمل پریشانی باال در زنان بود. افراد  دست یکی دیگر مضامین به

ها در مقایسه با قبل ازدواج نکننده در این مطالعه معتقد بودن که تحمل پریشانی آ شرکت

بیشتر شده است. حتی باور داشتند که نسبت به زنان دیگری که شرایط ازدواج متفاوتی با 

اند، تحمل پریشانی بیشتری دارند. ازجمله دالیل ذکرشده برای این آستانه ها داشتهآن
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چون در  ها بیان کردندتحمل بیشتر؛ روبرو شدن با مشکالت زیاد در زندگی بود. آن

اند و اند به کنار آمدن با مشکالت عادت کردهزندگی با مسائل زیادی مواجه شده

های شوند. چون سختیاند و دیگر با مسائل جزئی برآشفته نمیدیده شدهاصطالح آب به

ها در برابر مشکالت زیاد شده و به تعبیر آوری آناند، تابمتفاوتی را تجربه کرده

اند. یکی از دالیلی که باعث افزایش تحمل پریشانی در این زنان شده خودشان، مقاوم شده

های خود گذشت بیشتری داشته بود، حضور فرزندان بود که باعث شده بود به خاطر بچه

: 554کد  کننده باشند و با مشکالت، بیشتر کنار بیایند. مواردی مورداشاره توسط مصاحبه

هام از خود گذشتی کنم و هر چیزی رو به عشقم من یک مادر هستم و باید به خاطر بچه

ام تحمل کنم. آدم وقتی مشکالت زیادی تو زندگیش پیدا میشه دیگه با هر مسئله بچه

ریزند،  بینم که سر یه مورد خیلی جزئی بهم میجزئی برآشفته نمیشه. گاهی دوستانم رو می

من از بس تو زندگیم دونم شاید کنم که چرا اینقدر کم حوصله هستند. نمیتعجب می

 مشکل داشتم دیگه به این چیزها مشکل نمیگم.

 . حمایت متقابل زوجین0

آمده از پژوهش حاضر، حمایت متقابل پایین زوجین از همدیگر بود.  دست از دیگر نتایج به

شوندگان در این پژوهش بیان کردند که حمایت زیادی از طرف همسر خود  مصاحبه

مند بودن و اشاره کردند حمایت کافی از جانب همسر گله از عدمها کنند. آندریافت نمی

که همسرشان برعکس آنچه در اوایل ادعا کردند و نشان دادند، حمایتگری کافی ندارند. 

کنند و حتی گاهی از ها تکیه نمیهمچنین بیان کردند که همسرانشان در مشکالت به آن

ن گفتن که همسرشان مشکالت خود را به گویند. بعضی از زناها نمیمشکالت خود به آن

 521کد  شونده کند. مصاحبهگویند و درباره آن با همسر خود صحبتی نمیخانواده خود می

گاه واقعی برای من هست و زمانی کنم همسرم یه تکیهاشاره کرد: اصالً احساس نمی

بودونبودش  کنم اصالًمشکلی برام پیش بیاد بخوام روش حساب باز کنم. گاهی فکر می

خیلی فرق نداره. وقتی در زمان فشار کنار من نیست، یا وقتی از مشکالتش به من نمیگه چه 

ها به آن اشاره شد نظر اکثریت افراد کنه باشه یا نباشه. آنچه در این قسمت یافتهفرقی می
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ی ها مواردی نیز بود که رضایت نسببود که بر حسب فراوانی ذکر گردید. در میان مصاحبه

 ها لحاظ گردید.از زندگی خود داشتن ولی در این پژوهش بیشتر فراوانی

 گیریبحث و نتیجه

تجربه زیسته زنان متأهلی بود که بدون رضایت والدین ازدواج  هدف از پژوهش حاضر

کرده بودند و با خانواده مبدأ خود ارتباط نداشتند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 

زنان پایین است. هیچ پژوهشی به بررسی رضایت زناشویی در  رضایت زناشویی در این

اند، نپرداخته است. لذا نتایج پژوهش با نتایج زنانی که بدون رضایت خانواده ازدواج کرده

( نشان داد 0253حسنی و سیمب،  شود. نتایج پژوهش )حاجیهای مشابه مقایسه میپژوهش

کوس وجود دارد و در بین زنانی که کمتر که بین رضایت زناشویی و سن ازدواج رابطه مع

اند، رضایت زناشویی پایین است. همچنین پژوهشی در ژاپن سالگی ازدواج کرده 51از 

نشان داد زنانی که نگاه سنتی به نقش جنسیتی خود دارند، رضایت زناشویی بیشتری نسبت 

رابری طلب دارند، انتظار به زنانی دارند که نگاه برابری به زن و مرد دارند. زنانی که نگاه ب

شوند )تانگوچی بیشتری از همسرانشان دارند و این دیدگاه باعث نارضایتی در این زنان می

( نشان داد 0253(. همچنین تحقیقی در ترکیه )مامگلو، آدس و ویسفلد، 0254، 5و کوفمن

رد که انتخاب همسر در رضایت زناشویی تأثیر دارد. عدم رضایت زناشویی ممکن است ف

 (.0253، 0را به سمت ارتباط فرازناشویی سوق دهد )پاناناخنساب

توان گفت رضایت زناشویی به ارتباط فرد با همسر خود در تبیین نتایج فوق می

های زیادی بر آن اثرگذار است که حتی ممکن  گردد. در رضایت زناشویی مؤلفه برمی

(. 5422نژاد، احمدی و تقوایی، ابیاست مربوط به خارج از رابطه زناشویی باشد )کیانی، نو

کنندگان به آن اشاره کردند، ارتباط با خانواده  طور که خود شرکت یکی از این موارد همان

کند و چون نوعی احساس خلع می مبدأ است. وقتی فردی با خانواده خود ارتباط ندارد، به

وانی متحمل کند از ریشه خود جدا شده است، فشار زیادی را ازلحاظ راحساس می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Taniguchi, H, & Kaufman, G. 

2. Pananakhonsab, W. 
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های ها و مشاجرهکند که ممکن است به بحثشود. این فشار در زندگی نمود پیدا می می

زناشویی دامن بزند و منجر به عدم رضایت زناشویی شود. یکی دیگر از مواردی که ممکن 

است دلیل این عدم رضایت باشد، مقایسه وضعیت فعلی زندگی فرد است با آنچه در قبل 

ازدواج ساخته بود. همچنین فاصله بین آنچه در روزهای اول، همسر از  در ذهن خود از

خود نشان داده، با آنچه همسر در حال حاضر است. این مقایسه برای هر فردی در زندگی 

اند با خانواده خود ممکن است اتفاق بیافتد، ولی این افراد چون به خاطر ازدواج حاضر شده

اند و با برای ازدواجشان بهایی بیشتری پرداخت کرده کنندقطع ارتباط کنند، احساس می

-توجه به آن بهاء چیز زیادی در زندگی عایدشان نشده و به شکلی دچار سرخوردگی می

شود. همچنین وقتی فردی احساس شوند که درنهایت به عدم رضایت زناشویی منجر می

باشد، هم از خود می اش، همسر او و انتخابکند که دلیل قطع ارتباط خود با خانواده

کند. این شود و هم احساس دلخوری نسبت به همسر پیدا میانتخاب خود پشیمان می

شود که دهد و باعث میصورت تنش بین زوجین خود را نشان می مشکالت در طی زمان به

زوجین روز به روز از همدیگر بیشتر فاصله بگیرند و در نتیجه از زندگی زناشویی خود 

 لی نداشته باشندرضایت کام

از دیگر نتایج پژوهش حاضر بررسی احساس تنهایی بود که نشان داد احساس تنهایی 

کننده زیاد بود و این افراد از احساس تنهایی خود شکایت داشتند.  در زنان شرکت

طور که بیان گردید هیچ پژوهش به بررسی ابعاد زندگی زناشویی در زوجینی که  همان

های که اند، پرداخته نشده است. لذا نتایج با پژوهش کرده ازدواج بدون رضایت خانواده

های این پژوهش با نتایج )هاالت شوند. یافتههای با پژوهش حاضر دارند مقایسه میمشابهت

(، )برونس، 0255، 0ولفسدرف و باوکام(، با نتایج )دیتزن، هالوگ، فهم0252، 5و هواردگلو

ابطه بین عدم رضایت زناشویی و احساس تنهایی همسو ( مبنی بر ر0253، 9هانسن و هیر

 باشد.می
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گیرد، اگر در توان گفت که روابط فرد در اجتماع شکل میدر تبیین این نتایج می

عنوان یک متغیر  شود. تنهایی بهروابط فرد اختالل ایجاد شود فرد گرفتار احساس تنهایی می

کنند که رابطه زوجین دیگر احساس نمیدهد که دخیل در ارتباط زناشویی زمانی رخ می

ها ارزشمند است. بیشترین روابط را فرد با خانواده خود دارد زمانی که این رابطه قطع آن

رسد که فرد احساس تنهایی را به شکل فراگیر احساس کند. شود، طبیعی به نظر می

-ود به راهکنندگان در این پژوهش اشاره کردند که برای کاهش احساس تنهایی خ شرکت

های ازحد از شبکه شوند؛ مانند ارتباط بیشتر با دوستان، استفاده بیشهای زیادی متوسل می

ها شوندگان اشاره کردند که همسر آن مجازی و وابستگی به فرزندان. چند مورد از مصاحبه

گویند وقتی حاضر شدی خانواده خودتو به خاطر یه غریبه به زنانشان اعتماد ندارند و می

راحتی من رو هم زیر پا بذاری. همین مسئله اعتماد نداشتن  تونی بهزیر پا بزاری، پس می

شود که زن و شوهر مسائل خودشان را برای همسر بازگو نکنند و درنتیجه فرد باعث می

احساس تنهایی بیشتری را درک کند. احساس تنهایی تجربه عاطفی ناخوشایندی است که 

شود ین فردی و کاستی در روابط اجتماعی شخص ناشی میهای ارتباطی باز تعارض

 (.0251، 5)گلویتزر، ویلکازنسکا و جایا

کننده در  یکی دیگر از نتایج پژوهش حاضر بررسی تحمل پریشانی در افراد شرکت

پژوهش بود. نتایج این پژوهش نشان داد که تحمل پریشانی در این زنان به نسبت باال بود. 

( مبنی بر رابطه بین تحمل پریشانی و 0251، 0وهش با نتایج )جنسوننتایج این قسمت پژ

 باشد.سازگاری زناشویی همسو می

توان گفت که یکی مواردی که باعث افزایش تحمل های فوق میدر تبیین نتایج یافته

ها ازخودگذشتگی پریشانی در زنان گردیده، داشتن فرزند است که باعث شده به خاطر بچه

ذکر، مربوط به تصمیم این افراد است که  داشته باشند. همچنین یکی از دالیل قابلبیشتری 

کنند باید به اند و فکر میگیری کردههای شدید خانواده تصمیمخودشان باوجود مخالفت

خاطر تصمیم خود ایستادگی بیشتری بکنند. یکی دیگر از موارد مربوط تحمل پریشانی، 
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که از جانب دیگران  کنندگان اشاره کردند به خاطر این حرف اطرافیان است که شرکت

اند و شرایط موجود را با توجه به مشکالت فراوان سرزنش نشوند، در این زندگی مانده

توانند سازگاری کنند. زمانی که زوجین تحمل پریشانی باالتری دارند، میتحمل می

یت باالتر نیست. زنان بیشتری داشته باشند، هرچند سازگاری باالتر به معنای رضا

کننده در پژوهش حاضر بیان کردند چون در زندگی زناشویی خود با مشکالت  شرکت

اند، آستانه تحملشان افزایش پیداکرده و با راحتی بیشتری وپنجه نرم کرده فراوانی دست

های متفاوتی توانند با مشکالت زندگی کنار بیایند. گاهی افراد وقتی در زندگی سختیمی

کنند، دیگر به مسائل جزئی ممکن است واکنش شدید نشان ندهند و فکر کنند تجربه می را

کننده باشد  این موردی نیست که ارزش ناراحتی داشته باشد و این ممکن است که کمک

 برای افزایش آستانه تحمل و همچنین تحمل پریشانی در زندگی.

وهش حاضر حمایت متقابل آمده در پژ دست همچنین یکی دیگر از مضامین اصلی به

زوجین بود که نتایج پژوهش نشان داد که حمایت متقابل زوجین از همدیگر در این زنان و 

همسرانشان کم بود. طبق تحقیقات حمایت زوجین از یکدیگر یکی از عوامل اصلی 

(. نتایج 5933مهر، امان الهی، فرهادی، اصالنی، رجبی، رضایت زناشویی است )هاشمی گل

( و با نتایج 0255، 0( و با نتایج )نیمتز0254، 5ژوهش با نتایج )بلوچ، هاسی و لونسوناین پ

( مبنی بر ارتباط حمایت 0251(، با نتایج )کیج و یالدرام، 0254، 9)ربلو، جونیور و بریتو

 باشد.متقابل زوجین با رضایت زناشویی آنان، همسو می

در پژوهش به دلیل ارتباط  ندهکن توان گفت زنان شرکتدر تبیین نتایج فوق می

کردند بیشتر نیازمند حمایت از طرف نوعی احساس می نداشتن با خانواده اصلی خود به

همسر خود هستند. ولی آنچه بیان کردند این بود همسرشان در حد همان شرایط عادی نیز 

ن بین وآمد دوطرفه است که نیازمند بده بستا حمایتگری ندارند. حمایت متقابل یک رفت

(. البته نه الزاماً، یکی در مقابل یکی، ولی زوجین 5933زاده، زوجین است )فرخی و اسالم

خصوص شرایط سخت از همدیگر حمایت کنند. ازدواج یک باید بتوانند در زندگی به
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های نظرها، به خواستهسیستم حمایتی برای فرد است و زوجین باید بتوانند علیرغم اختالف

ه نشان دهند. زمانی که زوجین این حمایت متقابل را از همدیگر دریافت طرف مقابل توج

کنند. یکی از دالیلی مربوط به حمایت که این کنند، ازدواج خود را ناموفق ارزیابی مینمی

اند که مثل کوه پشت ها قول دادهقبل ازدواج به آن زنان بیان کردند، اینکه همسرانشان

کنند. ولی آنچه در عمل در ها پر میخانواده را برای آن مانند و جای خالیها می آن

های قبل ازدواج. اینکه چرا همسران اند، مغایرت دارد با وعدهزندگی زناشویی نشان داده

-آورند خود نیازمند تحقیقات جداگانهجا نمی حتی وظایف خود را در مورد حامی بودن به

ی این قصور، به نداشتن ارتباط با خانواده کنندگان از دالیل خود برا ای است، اما شرکت

گفتن او باعث شده که دانند و میخود اشاره کردند که همسر را مقصر این اتفاق می

بندی مباحث مربوط به پژوهش حاضر خانواده من حاضر به دیدن من نیستند. در جمع

مشکالتی  کنند باتوان گفت زوجینی که بدون رضایت والدین و خانواده ازدواج می می

دهند. ها را از دست میهای عاطفی، روانی و مالی خانوادهروبرو هستند ازجمله حمایت

حمایتی که زوج جوان در مواقع بحرانی به آن احتیاج دارد. گسستن از خانواده باعث 

شود، انتظار زن و شوهر از همسر خود برای جبران کمبودهای عاطفی زیاد شود. مسئله  می

پوشی باشد و همراهی نکردن خانواده  چشم راحتی قابل نیست که به خانواده موردی

کس  هیچ»فرماید آورد. حضرت علی )ع( میها به وجود میمشکالت فراوانی را برای زوج

ها شمار، بدون خانواده و بدون حمایت عملی و زبانی آن تواند، حتی با وجود ثروت بینمی

توانند در اطراف وی است از وی هستند که میترین افراد در حر ها مهمموفق شود. آن

گردآمده و به هنگام بروز فاجعه وی را دلداری دهند. رابطه خونی خویشاوندی را به هیچ 

کشد اش دست میقیمتی از دست مدهید و از این کار خود خجل مباشید. کسی که از قبیله

)ص، « دور کرده استهای بسیاری را از خود تنها یکدست را از آنجا گرفته ولی دست

شده بیشتر است؛ یعنی اثر  (. اثر خانواده بر اشخاص از تمام نیروهایی که تا حال شناخته92

هاست )ثنائی،  خانواده فراتر از اثر فرهنگ، جامعه، دنیای کار، دوستان، نزدیکان و امثال آن

ین علت ترترین و اصلی(. یک مطلب مهم مورداشاره در این و شاید یکی از مهم5921

اند، بحث مشکالت در زندگی زناشویی زوجینی که بدون رضایت والدین ازدواج کرده
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گذار است و به شکلی ارتباط نداشتن با خانواده خود است که در همه ابعاد زندگی اثر

کند. در همه دنیا بخصوص فرهنگ شرقی از جمله زندگی این افراد را دچار اختالل می

اه مهمی برخوردار است، زمانی یک نفر تحت تأثیر احساسات ایران، خانواده از جایگ

توجهی کرده و بعدها با  شود، به پیامدهای آن در زندگی بیحاضر به قطع این ارتباط می

شود. مسئله رضایت خانواده و والدین امری مهم در فرهنگ مشکالت فراوانی روبرو می

خاب و تصمیم خود برای ازدواج، این که بایستی زوجین در حین انت طوری ایرانی بوده، به

مهم را موردتوجه ویژه قرار دهند که آثار منفی آن در زندگی نمود پیدا نکند. نتایج 

پژوهش حاضر حاکی از رضایت زناشویی پایین، احساس تنهایی باال و حمایت متقابل باال 

شود؛ ج استنباط میبود؛ و نیز تحمل پریشانی در این افراد افزایش یافته بود. آنچه از نتای

های که با مخالفت خانواده روبرو است، باید تأمل بیشتری کنند. دختران برای ازدواج

گیری نسنجیده و کنار گذاشتن خانواده برای زوجین ممکن است عواقب تصمیم

توان به های پژوهش حاضر میناپذیری به همراه داشته باشد. از محدودیت جبران

خبر رد که حاضر به مصاحبه نشدن و ما از نظر این افراد بیکنندگانی اشاره ک شرکت

های به لحاظ سنی، تحصیالتی، طبقه کننده تنوع ماندیم. هرچند در بین افراد شرکت

های  طوری بود که این مسئله را کمرنگ کرد. ازجمله محدودیت اقتصادی به -اجتماعی

شود در  پیشنهاد می این پژوهش عدم کنترل داشتن فرزند و مدت ازدواج بود که

های آتی این نکته موردتوجه پژوهش گران قرار گیرد. با توجه به نتایج  پژوهش

های بدون های اجرایی برای ازدواجشود دستگاهآمده از پژوهش حاضر پیشنهاد می دست به

رضایت خانواده تدابیر بیاندیشد؛ مانند جلسات مشاوره پیش از ازدواج در چندین جلسه با 

 خصوص با خانواده دختر. ین متخصص، جلسه مشاوره با خانواده زوجین بهمشاور

 مالحظات اخالقی
در این پژوهش مسائل اخالقی همچون محرمانه ماندن اطالعات شخصی، رضایت آگاهانه 

 جهت شرکت در پژوهش مدنظر محققان بوده است.
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