
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي نامة زنان، پژوهش
  97 -  73 ،1398نامة علمي ـ پژوهشي، سال دهم، شمارة اول، بهار  فصل

  تدوين الگوي ازدواج موفق: يك پژوهش كيفي
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  چكيده
ايـن اسـاس    ازدواج سالم و موفق، نقش بنيادين در تشكيل خانواده سالم ايفا مي كند. بـر 

اين مطالعه به روش كيفـي و بـا   است.  ، تدوين الگوي ازدواج موفقرهدف پژوهش حاض
جامعه آماري پژوهش عبارت بود از كليه زوج هـاي  استفاده از نظريه داده بنياد انجام شد. 

اسـتفاده از روش   بـا باشـند.  سـال زنـدگي مشـترك مـي     5كه حـداقل داراي  ر ياسوجشه
نهايـت   تا رسـيدن بـه اشـباع نظـري، در     ها انتخاب شدند و  گيري هدفمند آزمودني نمونه

بـا   زوج) داراي ازدواج موفق مورد مصاحبه نيمه سـاختار يافتـه قـرار گرفتـه و    13ر(فن26
يافتـه هـا   اوس وكوربين مورد تحليل قرار گرفتنـد.  اي مداوم استراستفاده از روش مقايسه

 تــداوم زنــدگي بــه عنــوان مقولــه مركــزي و و در جهــت نگهــداريحركتــي نشــان داد 
شرايط ميانجي در پنج سطح فردي، زوجـي،   همسرگزيني آگاهانه به عنوان شرايط علي و

حل تعارض ارائه شد. راهبردهاي  اجتماعي و والديني طبقه بندي و - خانوادگي، فرهنگي
نهايـت پيامـد    حل تعارض زوجي وخانوادگي تقسيم شـد. در سطح راهبردهاي نيز در دو

ارائـه مـدل ازدواج موفـق     مقوله مركزي كه رضايتمندي از زندگي است توضيح داده شد.
 ازدواج و مشاوران روانشناسان براي تواند به عنوان الگو ومسيري براي زوج ها باشد و مي
  .كند كمك جامعه سالمت به و سرانجام شود واقع ثمر مثمر
  پژوهش كيفي. ازدواج موفق، رضايتمندي از زندگي،الگو،  :ها واژهديكل
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  . مقدمه1
سـيكل زنـدگي    مهمتـرين مرحلـه در   اولـين و ) marriage(تشكيل خانواده وازدواج  مرحله 

 ديگـر مراحـل   موفقيـت در  و آن انتخاب همسر صورت مي گيرد در خانوادگي مي باشد و
  ).carr, Freedman, Cortman& Schwarz,2003( دارد. اين مرحله بستگي زندگي به موفقيت در

هاي روابط بين فردي است كه اكثر افراد بزرگسـال آن را  ازدواج يكي از مهمترين نمونه
سالم، مزايايي را هم بـراي جامعـه و هـم افـراد و       كنند. ازدواج و روابط زناشوييتجربه مي
  ). Killawi, Daneshpour, Elmi, Dadras & Hamid,2014كند( ايجاد ميها  خانواده

 بـه  رويداد، يك عنوان به بلكه باشد، فرد دو به مربوط فقط كه نيست موضوعي ازدواج،
 عشـق،  موفـق،  ازدواج يـك  ي دهنـده  عناصرتشكيل. شود مي مربوط هم جامعه و خانواده
 مـؤثر،  ارتبـاط . اسـت  بودن هم با و يكديگر از مراقبت نگراني، تفاهم، تعهد، خوب، ارتباط
 ارتبـاط  برقـراري . اسـت  زناشويي ثبات و شادي عاطفي، و رواني سالمت براي الزم شرط

.  است زناشويي روابط در مشكالت حل راه نيازها، بيان و افكار و احساسات انتقال صميمي،
 يكديگر با شان ارتباط در كافي ي اندازه به كه رسند مي رضايتمندي به زماني شوهر، و زن

 كنند همكاري يكديگر با آيد، مي وجود به شان زندگي در كه مشكالتي حل در و صميمي
)Esere, Yeyeodu, &Oladun,2014 (ــوعي ــه موضـ ــد كـ ــردي رشـــد نيازمنـ  اســـت فـ
)Nazare, Fonseca, Gameiro& Canavarro, 2011( .تشــكيل مبنــاي را ازدواج كــه آنجــا از 

 موفـق  را آن تـوان  مـي  كـه  اسـت  ازدواج يـك  نتيجـه  هرفـردي  پـس  دانـيم،  مي خانواده
 بـا  معمـوالً  )successful marriage(موفـق  ازدواج). Segrin,C. &Flora,2005( .ناميـد   ناموفق  يا

 در كه ناميد موفق توان مي را ازدواجي. روند  مي كار به باهم زناشويي رضايت و سازگاري
 وات برادبـاري (برخوردارباشـند  تفاهم و سازگاري از و بوده باال زوج زناشويي رضايت آن
اگرچه مطالعات بسياري در ارتباط با ازدواج انجام شده، كمتر پژوهشي دربـارة  ). 2000 ال،

و بيشتر پژوهشگران بر عوامل ازهـم پاشـيدن    هاي موفق و پايدار تمركز كرده است ازدواج
مندي يتمي دهد كـه افـراد بـا رضـا    پژوهشها نشان  .)Nimtz,2011(اند  ها متمركز شده ازدواج

ــه ز       ــاني ك ــا كس ــنجش ب ــميمانه در س ــط ص ــاال و رواب ــويي ب ــويي  زناش ــدگي زناش ن
از سـالمت   ).1395به نقل از كرايي، ،2015دارند، بيشتر عمر مي كنند(كپلر،   هاي ناسازگاران

) و بــراي 1395بــه نقــل از كرايــي، ،2017شــوبي،  و  بــدني بــاالتري برخوردارند(اســالچر
   .)1395به نقل از كرايي ،1990(گريچ و فينچام، مادر بهتري هستند و شان پدر فرزندان
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سال از ازدواج  15روي زوجهاي موفق آمريكايي كه حداقل  )Ingram,201(مطالعه كيفي
آنها مي گذشت، نشان داد اين زوجها در فرايند زندگي انعطاف پذيرند، به هويت فـردي و  

وت و شباهتهاي يكديگر توجه دارنـد، روابـط جنسـي    زوجي خود اهميت مي دهند، به تفا
هاي  رضايت بخشي دارند، به مديريت مسائل مالي و حل تعارض اهميت مي دهند و ارزش

سـال از  10زوج راضي از ازدواج كـه حـداقل   15همخواني دارند. در پژوهشي مشابه روي 
تعهدنـد، از باورهـاي   ازدواج آنها گذشته بود، نتايج نشان داد كه اين زوجها نسبت به هـم م 

مذهبي مشتركي برخوردارند، به صميميت توجـه دارنـد و از مهارتهـاي ارتبـاطي همچـون      
ــد     ــات برخوردارن ــرات و احساس ــان نظ ــوش دادن و بي ــايي، گ ــت و  خودافش (رويزبل

 ). در پژوهش باچاند و كـارون 1393همكاران، به نقل از خدادادي سنگده و1999همكاران،
)Bachand& Caron,2001 ( زوج با ازدواج پايدار، عوامل زير شناسايي شده است 15در مورد

كه به نظر زوجين، عوامل كمك كننده به ديرپايي و رضايتمندي در ازدواج بـود: دوسـتي و   
 ، اعتمـاد و وفـاداري  )feeling apprecited( و احسـاس قـدرداني   )Respect( عشـق، احتـرام  

)Trust and Fidelity(، ــاط خــوب ــاط جنســي خــوب  ،)Good Communication( ارتب  ارتب
)Good Sexual relations(، ارزشهاي مشترك )Shared Values(،   همكاري و حمايـت متقابـل 

)Copperation and Mutual Support(،    لذت بـردن از زمـان مشـترك )Enjoyment of Shared 

time(  ،بـاور بـه نهـاد    ، توانايي انعطاف پذيري هنگام رويارويي با تغيير و حسي از معنويـت
 كـه  داد نشـان  نيـز  )2004داناوان( ازدواج و فرض بقا ازدواجهاي پايدار را توصيف مي كند.

 آمـادگي  حمايـت،  ارتباط، مقابل، طرف شناخت فرهنگ طبعي، شوخ مانند رفتارهايي وجود

 و ازدواج مانـدگاري  باعث مشابه هاي مذهبي نگرش و مشترك اهداف روي بر كار شخصي،
  .است شده زمان طول در ها آن رضايتمندي

 موفـق  ازدواجهـاي  پايـداري   بـر  تأثيرگـذار  مؤلفـه  ده نشـان داد  نيـز  ،)Fenell,1993(فنل
 ارزشـهاي  همسـر،  بـه  ماندن وفادار طول زندگي، در زناشويي روابط به تعهد: از اند عبارت
 داشـتن  بـودن،  والـد خـوب   جنسـي،  تعهـد  و وفـاداري  همسـر،  به احترام محكم، اخالقي

 و توانـايي عفـو   باهمسـر،  همـدمي  و هماهنگي دوطرفه، لذت و حمايت مذهبي، ارزشهاي
  شدن. واقع گذشت مورد و گذشت

رضـايتمندي   پژوهشهاي داخل نيـز بـه بررسـي عوامـل مـؤثر بـر ازدواج رضـايتمند و       
) در پژوهشـي كمـي عـواملي نظيـر شـيوه      1395همكـاران(  زناشويي پرداخته اند. كرايي و

احتـرام، قـدرداني از يكـديگر، ويژگيهـاي      تعارض مناسـب، حمايـت، توجـه،   ارتباط، حل 
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پذيري، صميميت و كيفيت رابطه جنسـي، كيفيـت زنـدگي مشـترك،      شخصيتي، مسئوليت
پذير بودن، تعهد و وفاداري، داشتن  گذراندن وقت و تفريحات، همخواني زوجين، انعطاف

ايـدار  و شغلي را در ازدواجهـاي پ ارزشها، فرهنگ و تجارب معنوي مشترك و مسائل مالي 
  رضايتمند مؤثر دانسته اند.

طبقه  5دواج موفق شامل عوامل از  )121:1391در پژوهش كيفي كريمي ثاني و همكارن(
  اصلي بود:

بعـد عـاطفي و    عوامل ارتباطي(شامل زير طبقات بعد اخالقي ارتباط، تعامل منطقـي، . 1
  بعد اعتمادي)

زير طبقات اجتماعي بودن، مهربان بـودن، صـبور و    عوامل فردي و شخصيتي(شامل .2
  به نفس) پذيري، وجداني بودن و متعهد بودن و اعتمادباگذشت بودن، انعطاف

عوامل خانوادگي(شامل زير طبقات فرهنگ خانواده، شناخت كافي از خانواده همسر،  .3
  ت به خانوادهتعهد فرد  نسب

داقت، ايمان و تشـابه مـذهبي، احتـرام    عوامل اخالقي و معنوي(شامل زير طبقات ص .4
  و مسئوليت پذيريمتقابل، اخالق نيكو 

شـامل(زير طبقـات وضـعيت اقتصـادي، آداب، رسـوم و      اجتماعي –عوامل فرهنگي .5
مذهب و ارزشها و تحصيالت). در ازدواجهاي امروزي در غرب، افراد براي عشق، شادي و 

در جسـتجوي چيـزي بـيش از محـيط     ها كامروايي شخصي با همديگر ازدواج مي كنند. آن
ده هـاي  هستند و تعريف خانواده، خانواده قـانوني معمـول، همجـنس گراهـا، خـانوا       مولد
   ).Dung Le,2008(والدي و خانواده هاي تركيبي را شامل مي شود  تك

فرهنگـي بـه بافـت فرهنگـي ديگـر      كه تعميم نتايج يك پژوهش از يك بافـت   آنجا از
 ازدواج موفق و خوشبخت نيز در فرهنگهاي مختلف متفـاوت اسـت  است و عوامل   مشكل

)Fatima & Ajmal,2012(، كرسول،  همچنين با توجه به بافت نگري تحقيقات كيفي)2013 ،
) توجـه پژوهشـگران بـه مالحظـات فرهنگـي در      1395به نقل از خجسته مهر و محمدي،

روش تحقيـق كيفـي گرانـدد    ساختار ازدواج ضرورت دارد. لذا اين پژوهش بـا اسـتفاده از   
تئوري با هدف شناسايي عوامل مـؤثر در ازدواج هـاي موفـق بـه منظـور ارائـه الگـويي از        

  هاي موفق در فرهنگ ايراني مي باشد. اجازدو
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  تحقيقروش . 2
هـا از نظريـه داده بنيـاد     بـه منظـور جمـع آوري داده    پژوهش حاضر از نوع كيفي بـوده و 

يا چهـار چـوب    ش محقق عالقه مند به توليد نظريه، مدل وشده است. دراين پژوه  استفاده
مفهومي است، به خصوص زماني كه درزمينه پديده مورد مطالعه اطالع كافي وجود نـدارد.  

 گـردآوري داده هـا و    شناسي عمومي براي توسـعه نظريـه براسـاس   اين رويكرد يك روش
ــه و ــاخته و   تجزي ــق س ــد تحقي ــول فراين ــوده ودر ط ــا ب ــل آنه ــيپر تحلي ــه م ــودداخت  ش

)Struss &Corbin,1990(.  
ماري پژوهش عبارت بود از كليه زوج هاي شـهر ياسـوج كـه رضـايت بـااليي از      آجامعه 

ـ    معيارهاي  ورود به پژوهش را دارا بودند. ازدواج خود داشتند و وهش ژايـن معيارهـا در پ
شـان   حداكثر بيسـت سـال از مـدت زمـان ازدواج     سال و 5حاضر عبارت بودند از حداقل

رضـايت بـااليي از زنـدگي شـان      تنهـا يـك بـار ازدواج كـرده باشـند و      سپري شده باشد.
داوطلب شـركت در تحقيـق بودنـد. بـراي     داراي حداقل يك فرزند باشندو  باشند و  داشته

آوري داده هـا درايـن   ابـزار جمـع   انتخاب نمونه از روش نمونه گيري هدفمند استفاده شد.
رعايـت اصـول اخالقـي، از     بـه منظـور   نيمه ساختار يافته بود.پژوهش استفاده از مصاحبه 

راجع به اهداف پـژوهش   ها براي شركت در مطالعه وضبط صدا رضايت گرفته شد و زوج
 حاضر، علت ضبط جلسه مصاحبه، محرمانه ماندن اطالعـات مطـرح شـده در جلسـات و    

آزادي نسبي براي آنچه  هويت آنها توضيحات الزم ارائه شد. بدين ترتيب مصاحبه شونده از
وهشگر سعي مي كرد موارد مهم را ژداشت برخوردار بود پ همسرش وجود زندگي او و در

با دقت بيشتري دنبال نمايد. پس از انجام هر مصاحبه فايل ضـبط شـده آن مصـاحبه روي    
تحليـل سـطر بـه     ،با استفاده از فنون ذكر شده توسط استراس وكوربين شد وكاغذ پياده مي

دسـته بنـدي    انجام شده وكدهاي به دست آمده ثبت مي شد. پس از تحليل مجـدد و سطر 
در ادامه مصاحبه ها،  كدهاي بدست آمده مقوله هاي كلي در ذهن پژوهشگر شكل گرفته و

ها تـا جـايي كـه در جريـان     مصاحبه اشباع آن مقوله ها بود. وهشگر كامل كردن وژهدف پ
 زوج )13نفر(26نيامد ادامه پيدا كرد كه در نهايت مصاحبه هيچ اطالعات جديدي به دست 

 كه داراي ازدواج موفق بودند مورد بررسي قرار گرفتنـد. جهـت تعيـين قابليـت اطمينـان و     
  روش استفاده شد. سه كفايت دادها از 
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كنترل و اعتبار يابي توسط گروه نمونه: در اين روش مصاحبه هاي ضبط و ثبت شده . 1
ه مـي شـد تـا از صـحت اطالعـات      ه مصاحبه شونده ها بازگشت دادبراي اطمينان بيشتر ب

  .شده، پژوهشگر را مطلع سازند  ارائه
نفر از متخصصان به عنـوان   استفاده از نظارت همكاران متخصص: در اين روش، دو .2

داور، بخشي از مصاحبه ها را  مورد تحليل قرار داده و تحليل هـاي آنهـا بـا تحليـل هـاي      
  .شده و در نهايت توافق كلي حاصل گرديد پژوهشگر، مقايسه

 يبنـد  سـاخت  تـا  شـد  رجـوع  خام يها داده به روش نيا در: يليتحل يها سهيمقا .3
  .شود يابيارز و سهيمقا خام هاي داده با هينظر

  
  ها افتهي .3

زوج مورد مصاحبه اكتشافي نيمه ساختارمند قـرار گرفتنـد كـه ويژگـي     13نفر، 26 مجموعاً
. الزم است يادآوري شـود كـه   نشان داده شده است )1(شوندگان در جدولفردي مصاحبه 

د نـام ونـام خـانودگي آنهـا     براي اينكه هويـت شـركت كننـدگان در پـژوهش فـاش نشـو      
  است و با نام مستعار ذكر شده اند.  نيامده

  شناختي شركت كنندگان درپژوهش تياطالعات جمع .1جدول

  شغل  التيتحص  تعداد فرزند  مدت ازدواج  سن  نام مستعار

  42  1شماره  يآقا
20  4  

  كارمند  پلميد ريز
  خانه دار  پلميد ريز  40  1خانم شماره 

  42  2شماره  يآقا
12  3  

  كارمند  سانسيفوق ل
  كارمند  سانسيفوق ل  38  2خانم شماره 

  42  3شماره  يآقا
17  3  

  كارمند  پلميد
  خانه دار  پلميد  40  3خانم شماره 

  41  4شماره  يآقا
17  2  

  مدرس دانشگاه  يدكتر
  خانه دار  پلميد  39  4خانم شماره 

  41  5شماره  يآقا
17  3  

  پاسدار  سانسيل
  خانه دار  پلميد  38  5خانم شماره 

  راننده  پلميد  1  8  31  6شماره  يآقا
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  خانه دار  سانسيل  26  6خانم شماره 
  40  7شماره  يآقا

7  1  
  كارمند  سانسيل

  خانه دار  پلميد ريز  27  7خانم شماره 
  40  8شماره  يآقا

15  2  
  كارمند  سانسيل

  خانه دار  پلميد ريز  38  8خانم شماره 
  36  9شماره  يآقا

13  2  
  كارمند  سانسيل

  خانه دار  پلميد ريز  35  9خانم شماره 
  34  10شماره  يآقا

5  1  
  كارمند  سانسيل

  خانه دار  سانسيل  33  10خانم شماره 
  44  11شماره  يآقا

18  4  
  كارمند  سانسيل

  خانه دار  پلميد ريز  38  11خانم شماره 
  32  12شماره  يآقا

6  2  
  كارمند  سانسيل

  خانه دار  سانسيل  28  12خانم شماره 
  41  13شماره  يآقا

17  2  
  كارمند  يدكتر

  كارمند  سانسيفوق ل  40  13خانم شماره 

 

نفر داراي  5زوج  شركت كننده، 13مشاهده مي شود، از ميان )1(همانطور كه در جدول
نفـر داراي تحصـيالت   10نفـر داراي تحصـيالت ديـپلم،    6تحصيالت در مقطع زير ديـپلم، 

ــانس، ــانس،  3ليس ــوق ليس ــيالت ف ــر داراي تحص ــع   2نف ــيالت در مقط ــر داراي تحص نف
 شـغل مـردان   كارمنـد و نفـر  2 نفر از خانمها خانه دار بودند11زمينه شغل بودند. در  دكتري

زوج داراي  دو و نفر مدرس دانشـگاه  بودنـد.   2نفر راننده، 1نفر داراي شغل كارمندي،   10
ــنج زوج داراي د     4 ــد، پ ــك فرزن ــه زوج داراي ي ــد، س ــه زوج داراي  فرزن ــد، س و فرزن

سال 5بودند. همان طور كه جدول نشان مي دهد طول مدت ازدواج  زوجين از   فرزند،  سه
سال مي باشد. ميانگين سـني  13زوجين  ميانگين مدت ازدواجكه  نوسان بود. سال در20تا 

  .سال مي باشد36افراد شركت كننده در مصاحبه
  
  گيري ازدواج چگونگي شكل شرايط علي 1.3

در رويكر نظريه داده بنياد استراوس وكوربين به منظور ارائه مدل پارادايمي به ارائه شـرايط  
. شـرايط علـي در ايـن تحقيـق     شـود   پرداخته مـي پيامد  بردها وعلي، شرايط زمينه اي، راه
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عالقه اوليه، آشنايي پيش  و عشقچگونگي شكل گيري ازدواج بوده است. اين مقوله شامل 
  با ميل، انتخاب آگاهانه، استقالل نسبي در زمان ازدواج بود. هاز ازدواج، انتخاب همرا

  اوليه ةعالقعشق و 1.1.3
زوج هاي حاضر در تحقيق بيان نمودند كه در اولين آشنايي شان بـراي همـديگر جـذابيت    

: اولين بار 3. خانم شماره باعث عالقه مند شدن آنها به همديگر شده استداشتند كه خوبي 
  بود.جالب عالقه عجيبي بهش پيدا كردم كه برايم خيلي ، كه ديدمش دوستش داشتم

  استقالل نسبي 2.1.3
رسـيده باشـند تـا بتواننـد در      رشد وفق بايد از لحاظ روانشناختي به مرحله اي اززوجين م

كارمنـد بـودم    سـاله بـودم كـه ازدواج كـردم،     24: من 13خانم شماره  زندگي موفق باشند.
  .كار كرده بوديمشوهرم هم كارمند بود و و

  از ازدواج پيش آشنايي3.1.3
اين  شناختند وقبل از ازدواج همديگر را ميزوجين شركت كننده در تحقيق بيان داشتند كه 

از طرق مختلفي به دست آمده بود. از راه خويشاوندي، هم محله اي بودن،  شناخت معموالً
ي شـناختيم، آخـه شـوهرم پسـر     : ما از كـودكي همـديگر را مـ   1همكار بودن. خانم شماره

وهمين شناختي   مشتكامالٌ شناخت دا  همسايه بوديم. با خودش وخانواده اش است و  ام عمه
را شكر االن باعث شده كه زندگي خوبي داشته باشيم ومثل خيلـي از   كه از قبل داشتم خدا

همـديگر بـه راحتـي ازهـم      ازدواج هاي امروزي نيست كه بـه دليـل نداشـتن شـناخت از    
  شوند.  مي  جدا

  انتخاب آگاهانه 4.1.3
 شناخت بوده و روي آگاهي و كننده بيان مي نمودند كه ازدواج شان اززوجين موفق شركت

: مــن خــودم همســرم را 5ماره اجبــاري در كــار نبــوده اســت. خــانم شــ هــيچ تحميــل و
كردم وقتي كه خانواده اش كه باهم فاميل هم هستيم، ازمن خواسـتگاري كـرد مـن      انتخاب

بـاز هـم   من چون ايشـان را مـي شـناختم و    دبيرستان مي خوندم خانواده ام راضي بودند و
  ازهمه لحاظ خوب بودند، آگاهانه پذيرفتم. م تحقيق كرد



 81   يفيپژوهش ك كيازدواج موفق:  يالگو نيتدو

  انتخاب همرا با ميل 5.1.3
زوجين موفق بيان نمودند كه ازدواج شان از روي ميل ورغبت بوده است واز آزادي واراده 

: وقتـي كـه همسـرم از مـن      4كامل در انتخـاب همسـر برخـوردار بودنـد. خـانم شـماره       
ا پسنديدم. تازه ديپلم گرفته بودم و خدارا شكر رغبت ايشان ر خواستگاري كرد من با ميل و

بـه نظـر فرزنـدان     خانواده ام هم به نظر ما بهاء مي داد و مثل بعضي از خانواده ها كه اصالً
  نمي دهند خانواده ما به اين مسائل اهميت مي دهند.   بهاء

  

  يانجيم طيشرا 2.3
عوامـل تعـاملي    زوجـين، سطح(ويژگي هـاي شخصـي   5شرايط ميانجي در اين تحقيق در 

عوامـل والـديني)    اجتمـاعي و  –زوجين، عوامل مربوط به خانواده اصلي، عوامل فرهنگـي 
  بندي شده اند.  طبقه

  هاي شخصي زوجين ويژگي 1.2.3
هاي شخصي خود را كـه در نگهـداري وحفـظ      شركت كننده در اين تحقيق برخي ويژگي

(آگـاهي از نيازهـاي    رتنـد از خودآگـاهي  رابطه شان مؤثر مي دانستند بيان نمودنـد كـه عبا  
نسـبت بـه اهـداف    داشـتن   هاي خـود، آگـاهي    شخصي، آگاهي از توانمنديها ومحدوديت
 بـودن بـا همـديگر، چشـم پوشـي از      (مهربـان  وخواسته هاي خود) دلسوز بودن ومهرباني

 (انجـام درسـت وظـايف خـود و     از خود گذشتگي) مسئوليت پـذيري  هاي همديگر،خطا
حساس مسئوليت در برابر همسر، احساس مسئوليت در برابر خانواده، به وظـايف  خانواده، ا

 مسئوليتهاي خود در زندگي) انعطـاف پـذيري   خود عمل كردن، آگاهي داشتن از وظايف و
(ايجاد تغيير در خود متناسب با مراحل زندگي، آمادگي براي تغيير در مواقع ضروري، تغيير 

(دروغ نگفتن بـه يكـديگر،    صداقت  زندگي زناشويي) تعديل ديدگاههاي شخصي به نفع و
مشكالت روزمره، صداقت در مسائل مالي، عـدم   روراست بودن در امور مختلف زندگي و

(داشتن نگرش مثبت نسبت به زندگي داشتن انگيـزه   تالش براي فريب همسر) خوش بيني
 پختگي هيجاني شوند)و اميد نسبت به زندگي، اميدواري، اعتقاد به اينكه مشكالت حل مي 

(آگاهي از عواطف وتوانايي كنترل احساسات، ثبات هيجاني، توانايي ابراز عواطـف، تسـلط   
  كافي برهيجانات).
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مي گويد: من آدم مسـئوليت پـذيري هسـتم. چـون مـن       13شماره  در اين زمينه، خانم
يت دارم. هم درقبال همسرم وهم در قبال فرزندانم مسـئول  شاغل هستم هم در قبال شغلم و

را بـه   هـاي خـود    گذرد تونسـتم مسـئوليت    سال از ازدواج مان مي17خدارا شكر االن كه 
  احسن ايفا كنم.  نحو

  عوامل تعاملي زوجين 2.2.3
دومين عامل ميانجي در اين تحقيق، سيستم زوجي كار آمد بوده است كه در ازدواج موفـق  

  ثير داشته است.أت
غيركالمـي، عاليـق    ، ابراز عشـق كالمـي و  عشق وتعلق خاطر(دوست داشتن همسر .1

مشترك، گذراندن اوقات فراغت با يكديگر، اختصاص دادن زمان بيشتر براي بـاهم بـودن،   
  دوستي باهم، صميميت)

 شك نداشتن به همـديگر، بيـزاري و  ، اطمينان بخشي(وفادار بودن نسبت به همديگر .2
  ناشويي)تعهد واحترام به رابطه ز دوري از افكار خيانت آميز،

تصميم گيري مشترك، احترام به نقطه نظرات  درك متقابل(تفاهم در تربيت فرزندان،. 3
: همسـرم بـه خـانواده ام خيلـي     4يكديگر، تفـاهم در مـورد مسـائل مـالي). آقـاي شـماره      

هـايش  كرده در بين خانواده من احتـرام خاصـي دارد. مـن هـم بـه خـاطر محبـت         محبت
ـ   كنم هميشه بهش احترام  مي  سعي ه خـانواده اش  بگذارم و رضايت ايشان را جلـب كـنم ب

  احترام مي گذارم. 
رضايت جنسي(تالش براي جلب رضايت جنسي همسر، احترام بـه خواسـته هـاي    . 4

جنسي همديگر، اهميت دادن به مسائل جنسي، صحبت كردن درمورد اين رابطـه، اشـتراك   
توانـد تضـميني بـراي    نسـي مـي  ي جرابطهموفق  هادر ازدواجنظر درزمينه روابط جنسي). 

منـد،  مدت رضـايت هاي طوالنيها با ازدواجها باشد. زوجافزايش عشق و دوستي بين زوج
ي جنسي هم خود و هم همسرشـان  دانند و در رابطه  ي جنسي را عامل صميميت ميرابطه

ر سراسر ي جنسي، نه تنها در ابتداي ازدواج، بلكه دبرند. ابراز عشق از طريق رابطهلذت مي
  زندگي مشترك اهميت دارد.

 همكاري(كمك كردن به همديگر دركارهاي منزل، كمـك بـه همسـر در    مشاركت و .5
  زمينه شغلي، كمك به همسر در انجام وظايف زندگي، كمك به همسر در مسائل اقتصادي)
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 و تحقير كردن همديگر،از كنترل پرهيز ارتباط مؤثر(توجه به حرف هاي طرف مقابل، .6
 و رزنش نكردن همديگر، توي حرف همديگر نپريدن، گفتگوي منطقي، گفتگوي باز، ركس

: 12خانم شماره بودن در ابراز خواسته ها، مقايسه نكردن، احترام در حضور جمع)  صريح
م بگـويم گفـت و گوهايمـان خيلـي     به حرف هاي هم ديگر گوش مي دهيم، مـي تـوان  

بخش است، موقع صحبت كردن با هم ديگر كامالً حواسـمان بـه همـديگر اسـت،      لذت
  راحت مي توانيم با هم حرف بزنيم.خالصه 

تصميم گيري درست(مشورت گرفتن از هم ديگر، توجه به توصيه هاي يكديگر)  .7
: شوهرم بدون اجازة من و مشورت من كاري را انجام نمي دهد. من هـم  6خانم شماره
افق بـود آن  ز اينكه كاري انجام دهم نظر شوهرم را مي پرسم. اگر ايشان موهميشه قبل ا

  كار را انجام مي دهم.
خـانم  (انعطاف پذيري در نقش ها، وظيفه محور نبـودن نقشـها).   موثرايفاي نقش  .8

چون همسرم اكثر اوقات سر كار هست و مشغله كاري زيـادي دارد كارهـاي   : 3شماره 
م. قسط وام را خودم پرداخت مي كنم خريد خانـه و وسـايل   ايشان را من انجام مي ده

  مورد نياز بچه ها را خودم انجام مي دهم. 
وحدت مالي، داشـتن برنامـه    مين نيازهاي مالي خانواده،أمديريت مالي(تالش براي ت. 9

هـاي  هاي ازدواجنداشتن مشكالت مالي و اقتصادي جدي يكي از ويژگي مالي مناسب).
و يـك زوج موفـق در برهـه اي از زمـان درگيـر مشـكالت مـالي         موفق اسـت. شـايد  

شـوند و بـا هـم     شوند، ولي در طول زمان موفق بـه حـل ايـن مشـكالت مـي      اقتصادي
ــ  رشــد ق در زمينــه مســائل شــغلي و خواهنــد كــرد. مســأله مهــم ديگــر، داشــتن تواف

زمينــه بـا همــديگر اخـتالف نظــر    هـاي موفــق نيـز در ايـن    اسـت كــه زوج  اقتصـادي 
: من راننده هستم، حقوق و مزاياي من كم است اما خـدا را  3ندارند. آقاي شماره  جدي

شكر همسرم كم توقع است؛ نسبت به خواهراي ديگـرش خيلـي كـم خـرج اسـت؛ بـا       
  .اخته و خوب برنامه ريزي كرده استنداري من خوب س

 بـه رشـد و   همسر(تشويق همسر به برنامه ريـزي، تشـويق همسـر    رشد خود و. 10
شـغل، تقويـت نقـاط     زمينه تحصيالت و ت، تالش براي موفقيت ورشد خود درپيشرف

بهش كمك كردم؛ از بچه هـا   :13). آقاي شماره قوت همديگر، قدرداني وسپاس گزاري
مراقبت كردم و سختي هاي زيادي كشيدم تا خانمم ادامه تحصيل بدهـد. االن هـم دارد   

  مي كند.  درس مي خواند و خود را براي آزمون دكتري آماده
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  عوامل مربوط به خانواده اصلي 3.2.3
در اين تحقيق شاخصهاي مربوط به خانواده اصلي زوجين  بوده است  ميانجيسومين عامل 

  ثير داشته است.أكه در ازدواج موفق ت
مرز سازي زوجي(اجـازه نـدادن بـه دخالتهـاي بـي مـورد ديگـران،         حريم سازي و .1

استقالل در تصميمات دوتايي، حفظ اسرار زوجـي از ديگـران،   استحكام مرز هاي خانواده، 
هـا، ايجـاد    مـورد خـانواده    ابراز نكردن مشكالت به بيرون، بي توجهي به دخالت هاي بـي 

: مـا اصـال مسـائل    3سيستم مستقل زوجي، عدم انتقال مسـائل بـه فرزنـدان).خانم شـماره     
ها  گذاريم چون ما مي توانيم آن نمي در ميانخانواده هامون شخصي و خانوادگي خود را با 

  گذارد.  ثير منفي ميأدر ميان بگذاريم روي آن ها ت آنهارا حل كنيم ولي اگر اين مسائل را با 
مالي، عـاطفي، حمايـت    درزمينه هاي مختلف ازجمله حمايت خانواده ها از زوجين. 2

در  ،واده شوهرم: خان6فرزندان) خانم شماره  وتربيت دركارهاي منزل، حمايت در نگهداري
سـال هـاي اول ازدواج مـان از     كردند.نگهداري و مراقبت از پسرم خيلي به من كمك مي 

  .ما را حمايت مي كردند خانواده هامون و لحاظ مالي در مظيقه بوديم
ها(حمايت مالي، حمايت عاطفي، روابط صميمي وحمايتي   حمايت زوجين ازخانواده .3

ترام به جايگاه والدين، احترام به ديدگاههاي خـانواده هـاي   اعضاي فاميل، اح با خانوادها و
مين امرار معاش خـود و  أپدرم بازنشسته است. توانايي ت :5خانم شماره  همسر). خود و

نمـان مقـداري حمايـت مـالي بـه      خانواده اش را ندارد. من و همسرم ماهانه درحـد توا 
ما به آن ها كمك بكنيم و اين مي كنيم. البته همسرم خودش خواهان اين است كه  ها آن

  ثر مي باشد.  ؤدر رضايت مندي از زندگي ما م

  اجتماعي – عوامل فرهنگي 4.2.3
معنـوي   و  در اين تحقيق شاخصـهاي مربـوط بـه فضـائل اخالقـي      ميانجيچهارمين عامل 

(همساني  معنوي و فضائل اخالقي. ثير داشته استأزوجين بوده است كه در ازدواج موفق ت
پرهيـز   تقيدات ديني، پايبندي به اخالقيات، پرهيز از حسـادت بـه ديگـران،    ديني، باورهاي
انتقام جويي، توكل به خدا، نوع دوستي، عدم مدگرايي، همساني فرهنگـي، كمـك    ازكينه و

احتـرام خاصـي بـراي بزرگترهـا      :8زندگي). خـانم شـماره    به ديگران، نقش مثبت خدا در
كنم، لباس آنان را مي شويم، روي حرف ا خيلي احترام ميشوهرم ر هستم، پدر و مادر  قايل

مادر من خيلي ارزش قايل اسـت انگـار كـه     شوهرم نيز براي پدر و آنان حرف نمي زنم، و
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پايبندي به هنجارها(احترام به هنجارهـا وارزش هـاي فرهنگـي،    . مادر خودش است پدر و
آقـاي  از احكـام ديني). حجـاب، مقـدس دانسـتن ازدواج، پيـروي      رعايت فرهنگ عفاف و

ــماره ــال روز 13  ش ــا هرس ــي   : م ــن م ــود را جش ــود را   ازدواج خ ــريم و ازدواج خ گي
  .شماريم مي  محترم

  عوامل والديني 5.2.3
در اين تحقيق شاخصهاي مربوط به عوامل والديني بوده است كه در  ميانجيعامل  پنجمين

يرند كه بچه دار شوند، بايـد  ثير داشته است. زماني كه زوج ها تصميم مي گأازدواج موفق ت
فضاي روانشناختي رابطه را براي پرورش فرزند آماده كنند. اين فضا بايـد بـه گونـه اي در    
زوج آمادگي ايجاد كند كه بتواند ضـمن پـرورش فرزنـد از ايجـاد لطمـه بـه رابطـه خـود         
ج جلوگيري كنند. در اين شرايط انعطاف پذيري نقش زوج ها ضروري است زيرا رابطه زو

گويد: مي11خانم شماره .گيرد  با به دنيا آمدن فرزند تغيير كرده و شكل جديدي به خود مي
زنـدانمان  داشتن بچه، زندگي مـا را هدفمنـد كـرده اسـت. مـن و شـوهرم بـا تولـد فر        

نيز مثمر ثمر باشند، آنها ثمره زندگي  كرديم تا آنها را به خوبي تربيت كنيم تا آنها تالش
  ما هستند.

  
  راهبردهاي حل تعارض 3.3

  نيزوج انيثر حل تعارض مؤم يراهبردها 1.3.3
زيربراي حفظ شدند از روشهايي مواقعي كه دچار تعارض مي زوجين موفق بيان داشتند در

  رابطه استفاده مي كردند كه مهمترين آنها عبارتند از: 
: وقتي در رابطه زن و شوهري 10جبران(بي اعتنايي نكردن، قهر نكردن): آقاي شماره  .1

منتظـر نمـي مـانم تـا او بـا مـن       ما مشكل ايجاد مي شود ما با همـديگر قهـر نمـي كنـيم،     
كند من پيش قدم مي شوم و با ايشان صـحبت مـي كـنم. در ايـن مواقـع همسـرم         صحبت

  ي واقع مي شود. احساس مي كند كه كمتر مورد بي اعتناي
: يكبارماشين مان دست 2برنامه ريزي براي مبارزه با مشكالت احتمالي: خانم شماره  .2

حين آمدن به خانه تصادف كرد وخودش هم مقصربود، شـوهرم   برادرشوهرم بود ايشان در
ايشان دعوا كنـد، امـا مـن بـا شـوهرم صـحبت كـردم كـه          خيلي ناراحت شد وخواست با
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مقداري از طالهايم رو فروختم  رو شكر كه خودش آسيب نديد و آيد، خداپيش مي   اتفاق
  ماشين را درست كرديم. و

همسرم به كسي اجازه دخالت  : من و10: خانم شماره زئيبي اعتنايي به اختالفات ج .3
درمسايل خصوصي زندگي مان را نمي دهيم، وقتي برسرموضوعاتي باهم بحث مـي كنـيم   

  آييم.خودمان باهم كنار مي 
: دراوايل ازدواج مان وقتـي كـه   3مشكالت: خانم شماره  خونسردي در موقع حفظ  .4

لحاظ مالي وضع خوبي نداشتيم، وقتي كه بيمار مي شـد مـن و    فرزند اولمان به دنيا آمد از
هـيچ وقـت برسـر     كـرديم وبرخـدا توكـل داشـتيم و      همسرم خونسردي خود را حفظ مي

  همديگر داد نمي كشيديم.
: من هميشه مسايل 11تن خواسته هاي خود به همسر به طورمستقيم: خانم شماره گف. 5

ميان مي گذاشتم، هيچ وقت نشد  اتفاقاتي كه در زندگي روزمره مان مي افتد با شوهرم در و
همسرم هم با  واسطه شخص ديگري به شوهرم انتقال دهم و كه من خواسته هاي خود را با

  .من خيلي صادق است
ر ايــن تحقيــق شــركت داشــتند مردن مشــكالت: زوجــين موفــق كــه دكوچــك شــ. 6
گاه در رابطه زوجي ما خللي ايجاد نكردواعتقاد داريم كـه   كردند كه مشكالت هيچ مي  بيان

  مشكالت حل مي شوند.
(پذيرفتن كاستي ها و تفاوت ها، مسـائل را بـيش از حـد     كنار آمدن و سازگار شدن. 7

گيرند. در   ر ها وقتي با هم قهر هستند حالت دفاعي ميبزرگ نكردن): بعضي از زن و شوه
كننـد و همچنـين     اين مواقع هر دو نفر مسوليت خود را ناديده گرفته و خود را تبرئـه مـي  

هايي مثل شكايت دو طرفه استفاده كنند. در اين حالـت زوج روزگـار   ممكن است از روش
حساس هستند كه اول بايد بريم : خيلي از خانم ها 12خانم شماره  سختي را مي گذراند.

 اينطور نيستم، روي چنين مسائلي اصـالً  من اصالً ،خانه پدر من بعد بريم خانه پدر شما
بــه رابطــه زوجــي مــا خيلــي  حســاس نيســتم و رعايــت كــردن چنــين مــواردي هــم 

  .است كرده كمك
همسـر خـوب اسـت، شـوخي كـردن،      اطمينان دادن(اعتقاد به اين كه قصد و نيـت   .8
وقتـا رفتارهـاي مخـالف خواسـت      : گـاهي 7اشتباهات همسر): خانم شـماره  گرفتن  هناديد

گذاشتم و هرگز حس نمي كردم كه همسرم دشمن من يكديگر داشتيم، به ايشان احترام مي
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و خانواده ام است و اطمينان داشتم كه ايشان قصد آزار دادن من را ندارد. زوجـين اگـر بـه    
  ه داشته باشند، رفتارهاي او آزار دهنده نخواهد بود.نيت انجام عمل از طرف همسر توج

: اوايل 8): خانم شمارهكردن، مطالعه كمك گرفتن از بزرگترهاحمايت هاي اجتماعي( .9
گرفتم و  كه فرزند بزرگترم به دنيا آمد دچار استرس بچه داري شده بودم از مادرم كمك مي

توانستم بر اين مشكل غلبه پيدا كنم.  كردم. خدا را شكر  كتاب هاي فرزند پروري مطالعه مي
  االن هم با همسرم در تربيت فرزند دومم مشكلي نداريم.

  اصليهاي  مد حل تعارض ميان زوجين وخانوادهراهبردهاي كارآ 2.3.3
دچار تعارض مي شـدند از برخـي    مواقعي كه با خانواده خود زوجين موفق بيان داشتند در

خانواده هـا اسـتفاده مـي نمودنـد كـه عبارتنـد از:        خود وراهبردها براي حل تعارض ميان 
پذيرش نواقص خانواده همسر، قهر نكردن با خانواده هاي خود، حمايت از همسر در مقابل 

  .اشتباهات خانواده همسر خانواده خود، چشم پوشي از خطاها و

  حمايت از همسر در مقابل خانواده 1.2.3.3
آنهـا رفتـار    بـا يكـي از   شـون كه زماني كه خانواده هازوجين حاضر در تحقيق بيان داشتند 

: اوايل ازدواجمان مادر شـوهرم  1داشته اند از همديگر حمايت مي كردند.خانم شماره   بدي
خيلي بامن دعوي مي كرد به خاطر مشكالت مالي كه داشـتيم كـالس خيـاطي مـي رفـتم.      

بشه امـا شـوهرم از    خواد خياطمادرشوهرم مي گفت خونه خودشون خياط نشد، اينجا مي
   .من حمايت مي كرد

  ها موقعيترعايت كردن فاصله باتوجه به  2.2.3.3
ها فضاي بين خود وخانواده ها زوجين شركت كننده در تحقيق بيان نمودند كه گاهي وقت

:خانواده همسرم رابطه خيلي 5آقاي شماره  د.كردند تا منظومه زوجي آسيب نبين  تنظيم مي را
مـا   ند اصال با ما مشكلي ندارند، حتي هفته اي يكبار به خانه ما مـي آينـد و  خوبي با ما دار

 زنـدگي مـي كنـيم و بعضـي از     رويم، اما چون ما در يك جامعـه سـنتي  نيزبه خانه آنها مي
ها اعتقاد دارند كه كمك كردن به خانم وانجام كارهاي زنانه مثل ظـرف شسـتن يـا     خانواده

بـه زن در انجـام چنـين كارهـايي     مـرد نبايـد    است و عوض كردن لباس بچه كار خانم ها
كند سعي مي كنم كه خانمم با آنها بحث نكند وخودم با خانواده ام صحبت مي كـنم    كمك

  كنم.  مشكل را حل مي و
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  همسر ةخانواد هاي وكاستي پذيرش نواقص 3.2.3.3
هايي از طـرف  شركت كنندگان بيان داشتند كه از زمان ازدواج شان تاكنون، نقائص وكمبود 

آنهـا كنـار آمـده بودنـد.خانم     بـا   خانواده هاي خود داشته اند كه آنهـا را پذيرفتـه بودنـد و   
پايگاه  : خانواده همسرم شيوه برخورد مناسبي با من نداشتند، از لحاظ سطح سواد و5  شماره

بـه   اجتماعي پايين بودنـد. ولـي خـدا را شـكر همسـرم فهميـده و بـا شخصـيت اسـت و         
  كه چه برخوردي با آنها داشته باشم.گفت  مي  من

  همسر ةپوشي از خطاها واشتباهات خانواد چشم 4.2.3.3
گفت  خوري پيش مي آمد، همسرم به من ميوقتي با خانواده همسرم يه كم دل 6خانم شماره

به حرفهاش آيد. خودتو ناراحت نكن ومن هم   كه اين بحث ها در همه خانواده ها پيش مي
  د حساسيت نشان نمي دادم. زياگوش مي دادم و 

  هاي خود قهر نكردن با خانواده 5.2.3.3
زوجين شركت كننده در تحقيق بيان داشتند كه مواردي كه با خانواده همسر خود اختالفـي  

  ارتباط خود را قطع نمي كرديم.  پيش مي آمد با آنها قهر نمي كرديم و

  آن تحليل مراحل و ها مصاحبه از حاصل كدهاي. 2جدول
  باز يكدها يانتخاب يكدها يكدمحور

رابطه ي نگهدار
 يزندگ وتداوم

همسرگزيني آگاهانه 
 ومبتي برشناخت

 ازدواج، از شيپ ييآشنا ازدواج، يبرا داشتن يآمادگ ،عشق و عالقه اوليه
 ي، انتخاب آگاهانه، استقالل نسبليم با همرا انتخاب

 يشخص يها يژگيو 
 ،انعطاف پذيري، مسئوليت پذيري ،مهرباني دلسوز بودن و ،خودآگاهي

 پختگي هيجاني، خوش بيني، صداقت

 يعوامل زوج 
 مشاركت و ،رضايت جنسيل، درك متقاب، اطمينان بخشي، عشق وتعلق خاطر

مديريت تعارض، تصميم گيري كارآمد، ايفاي نقش  ،ارتباط مؤثر، همكاري
 موثر، رشد خود وهمسر

 
عوامل مربوط به 

 يخانواده اصل

 گران،يد مورد يب يدخالتها به ندادن اجازه ي،زوج يساز ومرز يساز ميحر
 يزوج اسرار حفظ ،ييدوتا ماتيتصم در استقالل خانواده، يها مرز استحكام

 مورد يب يها دخالت به يتوجه يب رون،يب به مشكالت نكردن ابراز گران،يد از
 تيحما ،فرزندان به مسائل انتقال ،عدميزوج مستقل ستميس جاديا ها، خانواده

  نيزوج از ها خانواده تيحما، نيزوج از ها خانواده

 
 يعوامل فرهنگ

 ياجتماع

 زيپره ات،ياخالق به يبنديپا ،ينيد يباورها يهمساني، ومعنو يفضائل اخالق
 ،يدوست نوع خدا، به توكل ،ييجو وانتقام نهيازك زيپره گران،يد به حسادت از

 ي،زندگ در خدا مثبت نقش گران،يد به كمك ،يفرهنگ يهمسان ،ييمدگرا عدم
 ينيد احكام از يرويپ ازدواج، دانستن مقدس وحجاب، عفاف فرهنگ تيرعا

  فرزندان به نيوالد كمك ،نيوالد به فرزندان كمك، نقش مثبت فرزند ينيعوامل والد 
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مؤثر حل  يراهبردها
  نيزوج انيتعارض م

 احتمالي، مشكالت با مبارزه براي ريزي برنامه نكردن، قهر عذرخواهي كردن،
 مشكالت، بروز درمواقع عاطفي تعادل حفظ جزئي، اختالفات به اعتنايي بي

 مشكالت، شمردن كوچك طورمستقيم، به همسر به خود هاي خواسته گفتن
   اجتماعي هاي دادن، حمايت اطمينان شدن، سازگار و آمدن كنار

 
مؤثر حل  يراهبردها

 با نيتعارض زوج
  ياصل خانواده

 خود، يها خانواده با نكردن قهر همسر، خانواده وكاستي هاي نواقص رشيپذ
 خانواده اشتباهاتناديده گرفتن  خود، خانواده مقابل در همسر از تيحما

  حفظ حريم ها ورعايت كردن مرزها همسر،
  انفرزند از تيرضا ازخود، تيرضا همسر،از  تيرضا  يزندگ از منديتيرضا 

  
  زندگي مندي از رضايت 4.3

ابطــه زوجــي، رضــايت داشــتن از نتيجــه وپيامــد حركــت وتــالش درجهــت نگهــداري ر
 ازداشتن رضايت واز همسرداشتن  از خود، رضايت داشتن شامل رضايتاست. كه   زندگي

 سـختي  ازدواج اوايـل  در بـود.  سالم 20 كردم ازدواج هنگاميكه :1. خانم شماره فرزند است

 همسـرم  بـا  دوبـاره  بيـام  دنيـا  بـه  ديگـه  بـار  هزار اگر بودم. اميدوار هميشه اما كشيدم زيادي

 خوشـبختي  احسـاس  موجب كه عواملي از يكي مي كنم، از زندگي ام راضي هستم.  ازدواج

  است. ازدواج نتيجه ديدن مي شود ازدواج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الگوي ازدواج موفق .1شكل

راهبردهاي حل 
 تعارض

 
راهبردهــاي حــل  -

ــارض ــان  تعــ ميــ
 زوجين

راهبردهــاي حــل  -
تعارض زوجـين بـا   

 خانواده اصلي

ــي ــرايط علــ  شــ
گيري  چگونگي شكل

 ازدواج
 
 عالقه اوليه عشق و -
داشتن براي آمادگي -

 ازدواج
 آشنايي پيش از -

 ازدواج
 انتخاب همراه با -

 ميل

 پيامد
 

 همسر رضايت از -
 رضايت ازخود  -

ــايت از  - رضــــ
 فرزندان

 شرايط ميانجي
 

 عوامل فردي -
ــه  - ــل رابطـ عوامـ

 زوجي
عوامل مربوط بـه   -

 خانواده اصلي
- عوامل فرهنگـي  -

 اجتماعي
 عوامل والديني -

 تداوم زندگي طبقه مركزي: نگهداري رابطه و
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  گيري . نتيجه4
هدف كلي پژوهش حاضر كمك به فهم بيشتر پديده ازدواج موفق است. اهداف فرعي اين 

ساكن شهر ياسوج به زوجين موفق هاي موفق از ديدگاه شناسايي عوامل ازدواجپژوهش نيز 
در اين تحقيق حركت درجهت نگهداري رابطه باشد.   منظور ارائه مدلي از ازدواج موفق مي

ها نشان داد كه الزمه ازدواج موفـق،    تداوم زندگي مقوله مركزي پژوهش بود. تحليل داده و
له شرايط علي، كه در اين پژوهش همسـرگزيني مبتنـي بـر    داشتن شرايطي مي باشد از جم

 يبـرا  ينسـب  يآمـادگ  ،شناخت وآگاهانه بود كه شامل عواملي همچون عشق وعالقه اوليـه 
اســتقالل  و ، انتخــاب آگاهانــهليــم بــا ههمــرا انتخــاب ازدواج، از شيپــ ييآشــنا ازدواج،

شد كـه شـامل عوامـل    باشد. شرايط ميانجي دراين پزوهش در پنج سطح بررسي  مي  ينسب
مـل خـانواده اصـلي و عوامـل     عوا اجتمـاعي و  - ، عوامـل زوجـي، عوامـل فرهنگـي    فردي

راهبردهاي حل تعـارض در دو دسـته راهبردهـاي حـل تعـارض ميـان        مي باشد.  والديني
زوجين وراهبردهاي حل تعارض ميان زوجين وخانواده اصلي آنها بررسي شد. پيامد نهايي 

رضايت از فرزند ورضايت ازخود بود كه درنهايت رضايتمندي پژوهش رضايت از همسر، 
  از زندگي را به دنبال داشت.

د. يافته هـاي ايـن پـژوهش بـا     ادامه به تبيين يافته هاي اين پژوهش پرداخته مي شو  در
هاي اكثر پژوهشهاي ديگر مخصوصاً پژوهشـهاي داخـل كـه در زمينـه ازدواج موفـق       يافته

است. همانگونـه كـه يافتـه اي ايـن پـژوهش نشـان داد،        صورت گرفته همسو و همخوان
ط علـي تـاثير گـذار در ازدواج    همسرگزيني مبتنـي برشـناخت وانتخـاب آگاهانـه ازشـراي     

 يبـرا  ينسـب  يآمـادگ  ه،يـ كشش وعالقـه اول بود. اين شرايط در پژوهش فعلي شامل   موفق
 ي درآگاهانـه، اسـتقالل نسـب   ، انتخاب ليم با ههمرا انتخاب ازدواج، از شيپ ييآشنا ازدواج،

ازدواج بودند. نتايج اين بخش از پژوهش با يافته هاي پژوهشهاي ديگر از جمله يافته هاي 
)، صـاحبدل  1390)، منصوري نيا و همكاران(1395)، فتحي وهمكاران(1395حاتمي ورزنه(

)، همسـو و  1996)، كاسـلو و رابينسـون(  1393)، خـدادادي وهمكـاران (  1394وهمكاران(
  خوان است.هم

وهش نشـان داد، زوجـين موفـق،    درسطح فردي همان گونـه كـه يافتـه هـاي ايـن پـژ      
رامطرح كردند كه در رضايت از ازدواج شان موثر بـود. ازجملـه ايـن    هاي شخصي  ويژگي

ي، ريپذ انعطاف ي،ريپذ تيمسئولي، مهربان و بودن دلسوز ي،خودآگاهويژگي ها مي توان به 
ه كرد. نتايج اين بخش از پژوهش با يافته هاي پژوهش هـاي  ي اشارجانيه يپختگ ،صداقت
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 پـذيري  مسـئوليت  : در ويژگـي از جملـه انجام شده در داخل وخارج همسو همخوان است 
 انعطـاف پـذيري   ،1395وهمكاران، (فتحي خودآگاهي )1993،،فنل1395وهمكاران، (كرايي

ــرام، ــاران، 2010(اينگ ــي وهمك ــدوكارون،1395،كراي ــداقت، )2001، باچن ــي ص  و (كراي
 (خـدادادي سـنگده و   هيجـاني  پختگي ،)1993،فنل،1395وهمكاران، ،فتحي1395همكاران،
 ) همسـو و 1395(حـاتمي ورزنـه وهمكـاران ،    مهربان بـودن  ، دلسوزي و)1395همكاران،

 همخوان است.

سطح زوجي، زوجين موفق بيان داشتند كه از ويژگي هاي خاصي برخوردار بودنـد  در 
از ازدواج شان تأثير زيادي داشته است. ازجمله اين ويژگـي هـا مـي تـوان،     كه در رضايت 

، همكـاري  مشـاركت و  ،رضايت جنسـي ل، درك متقاب، اطمينان بخشي، عشق وتعلق خاطر
را ارتباط مؤثرمديريت تعارض، تصميم گيري كارآمد، ايفاي نقش موثر، رشد خود وهمسرو 

ا يافته هاي اكثـر پژوهشـهاي داخـل و خـارج     هاي اين بخش از پژوهش نيز بيافته نام برد. 
همسو و همخوان است از جمله، عشق و تعلق خاطر نسبت بـه همـديگر(با چنـد وكـارن،     

)، 2014) اطمينان داشتن نسبت به همديگر(شريسـا،  2006، بروكز، 2013، ديكسون، 2001
) 2001، بـا چنـد و كـارون،    1395، كرايي و همكـاران،  1999(گاتمن وسيلور  درك متقابل

) 1395فتحي و همكاران،  1395، و همكاران، 2006بروكز،  2010رضايت جنسي،(اينگرام، 
، 1395، كرايي و همكاران، 2002مشاركت و همكاري، مديريت تعارض(گاتمن ولونسون، 

، 2001با چنـد و كـارون،    1393)، ارتباط مؤثر(خدادادي سنگده و همكاران، 2010اينگرام، 
) تصميم گيـري كارآمـد، ايفـاي نقـش     1395، فتحي و همكاران، 1395كرايي و همكاران، 

) 1395، فتحـي و همكـاران،   1395، كرايـي و همكـاران،   2010كارآمد، مديريتمالي(اينگرام،
  ).1395و همسر(فتحي و همكاران،  رشد خود

وخانواده هـا، زوجـين موفـق بـا حفـظ       ينسطح خانوادگي يعني تعامالت بين زوج در
ردن مشكالت به خانواده ها تجربه رابطه موفقي داشتند. همچنين حمايـت  ابراز نك حريم و

هاي مالي، عـاطفي، فرزنـد پـروري، امـور منـزل، از عوامـل       زمينه خانواده ها از زوجين در
موفقيت آنها در ازدواج بود. همچنين زوجين موفق بيان كردند كه آن ها نيز گاهي مواقع بـه  

عاطفي كمك مي نمودنـد. برخـورداري زوجـين از ايـن      وخانواده هاي خود در ابعاد مالي 
ا در حـل مسـائل مختلـف سـودمند     شبكه حمايتي مي تواند در مواقع لزوم در كمك به آنه

بهره بردن از مزايـاي روابـط اجتمـاعي     ديگران و فرصت حضور بيشتر دركنار شود و  واقع
براين اساس هرچه زوج روابط گرم وصميمانه اي باخانواده اصلي خـود  . ايجاد كند سالم را
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 همسرشان داشته باشد با اقوام خود رفت وآمد كننـد وشـبكه هـاي حمـايتي دوسـتان و      و
يا ادراك حمايتي بيشتري از سوي همسر، خانواده، آشنايان  همكاران بيشتري داشته باشند و

ي از ازدواج را تجربـه مـي كننـد. نتـايج ايـن      همكاران خود داشته باشند، رضايت بـاالتر  و
 )2002گـاتمن ولونسـون(   )،2012قسمت از پژوهش با يافته هاي پژوهش فاطيما واجمـل( 

)، خدادادي سـنگده  1395همكاران( ) فتحي و1395همكاران( )، حاتمي ورزنه و2006(بوير
 بقـت و ) مطا2010با پژوهش دانگ وشـيائو(  همخوان است. و همسو و) 1393و همكاران(

نقش مثبتي در  اصلي هاي خانواده  موفق ازدواجهاي در حاضر پژوهش . درهمخواني ندارد
 در زندگي زوجين داشتند در مسائل خانوادگي وشخصي زوجـين دخالـت نمـي كردنـد و    

 مواقعي كه مشكالتي داشتند واز آنها تقاضاي كمك مي كردند آنها را راهنمايي مي كردند و
 هـاي  خـانواده  مشـكالت  ازآوردن درسـت  الگوگيري با زوجين . وبه آنها كمك مي كردند

 اصـلي  خـانواده  به احترام و كمك با همچنين و كردند مي جلوگيري خود خانواده به اصلي
 رابطـه  دوام و رضـايت  بـه  كـه  كردنـد  مـي  فراهم زوجي واحد براي را بخشي انرژي منبع
   .شود مي  منجر
هـا، فرهنـگ و مـذهب از    فرهنگـي، ارزش  –سطح چهارم يعنـي عوامـل اجتمـاعي    در

هايي كه زن و شوهر با ها است. اين مفاهيم با فعاليتخصوصيات عمده درون بافت ازدواج
گذارند زماني كه زن و شوهر در اين زمينـه  ارتباط داشته و بر آن تأثير ميدهند هم انجام مي

ايش و رضايت و ثبات زناشويي به طور معناداري با هم تفاوت داشته باشند، ميزان طالق افز
) شناخت فرهنگ طرف مقابل و داشتن اهداف 2004). داناوان (2006يابد(لهرر، كاهش مي

هـا در طـول   مندي زوجمشترك و نگرش هاي مذهبي مشابه باعث تداوم ازدواج و رضايت
  شود.زمان مي

آنهـا   يرابطـه  شـود كـه نقـاط اشـتراك    داشتن اعتقادات و باورهاي مشترك باعث مـي 
يافته و حمايت معنوي بيشتري از يكديگر در طول زمان داشته باشند. حتـي گـاهي     افزايش

اوقات، توافق در اين زمينه ها بر افزايش صميميت نيز اثرگذار خواهد بود. طي مصاحبه بـا  
  .شود  ها يا باعث تقويت پيوند ازدواج ميزوجين، باور مشترك باعث نزديكي آن

 هاي مشترك، واجتماعي، مذهب مشترك، ارزش ي فرهنگي، طبقهقومي،  هاي همانندي

 اسـتواري بـراي ايجـاد زنـدگي     يعاليـق مشـترك بنيـان و پايـه     و مشابه تحصيالتي سطح

 عالقه يك هم همراه به نفر دو كه ي مشترك منظور اين نيستاست. در مورد عالقه  مشترك

 حـوزه  آن بـه  نفـر  دو هـر  امـا  دازنـد بپر بـه آن  فردي طور به است ممكن بلكه كنند، دنبال را
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 بـا  ها حوزه در برخي اگر كه نيست معني اين به شد، گفته آنچه كه همه باشند. البته مند عالقه

علـي   كـه  هسـتند  بود. بلكه افرادي نخواهد موفق و پايدار آنها روابط الزاماً داشتند؛ تفاوت هم
 مشـتركات  چه هر طور عام به اند. اما داشته موفقي ازدواج ها، زمينه از برخي در تفاوت رغم

در تبيين اين يافته بايد گفت كه . بود خواهد تر آسان و تر راحت ارتباط و زندگي باشد بيشتر
زوجـين   عامل بسيار بـا اهميتـي اسـت.    ها، فرهنگ و تجارب معنوي مشتركداشتن ارزش

مند، بر مواردي مانند، همساني مدت رضايتهاي طوالني  در بيان عوامل تداوم ازدواجموفق 
 ديني، پايبندي به اخالقيات، پرهيز از حسادت به ديگران، پرهيز ازاعتقادات باورهاي ديني، 

توكل به خدا، نوع دوستي، عدم مدگرايي، همساني فرهنگي، كمك بـه   انتقام جويي، كينه و
نگـي، رعايـت   ارزش هـاي فره  زندگي، احترام به هنجارهـا و  ديگران، نقش مثبت خدا در

 اشـاره كردنـد.  حجاب، مقدس دانسـتن ازدواج، پيـروي از احكـام دينـي،      فرهنگ عفاف و
)، 2000)، هاسـتون( 2000آمـاتو(  هاي اين بخش از پـژوهش بـا يافتـه هـاي پـژوهش      يافته

)، 1996رابينسـون(   )كاسـلوو 2010)،اينگرام(2002ونوتاريس(  )گاتمن2001وملهرب(  گريف
)، 2012اجمـل(  فاطيمـا و  )،2006(لهـرر، )،2001دوكارون()باچنـ 1993)،فنـل( 2006بروكز(

)، 1391، كريمـي ثـاني وهمكـاران(   )1393همكاران(   )،خداداديو1393وهمكاران(  صاحبدل
 )1395)،كرايـي وهمكـاران(  1395)،خجسته مهرومحمـدي( 1395وهمكاران(  ورزنه  حاتمي

آنچه در ايـن قسـمت از پـژوهش تـازگي دارد ايـن اسـت كـه         همخواني دارد. مطابقت و
مقبوليت اجتماعي با كيفيت ارتباط فرد با اقوام، همسايگان و آشنايان ارتبـاط نزديكـي دارد.   
 برخورداري فرد از اين شبكه هاي حمايتي مي تواند در مواقـع لـزوم در كمـك بـه فـرد و     

شته باشد و فرصت حضـور بيشـتر در   خانواده براي حل بهتر مسائل پيش رو نقش فعالي دا
  كنار ديگران و بهره بردن از مزاياي روابط اجتماعي سالم را ايجاد كند. 

عوامل زمينه ساز ازدواج موفق براساس نمونه مـورد مطالعـه در پـژوهش     يكي ديگر از
هـاي موفـق، فرزنـد داراي نقـش     حاضر عوامل والديني بودند. در اين پـژوهش در ازدواج 

و ازسوي ديگر والدين متناسب با سن به فرزندان خود آموزشهايي مي دادند كه به بود  مثبتي
. زوجين موفق بيان داشـتند كـه در تربيـت    شكل گيري مهارتهايي در فرزندان منجر مي شد

ـ   ا والـدين دارنـد. زوجـين موفـق     فرزندان هماهنگ بودند و فرزندانشان هم رابطه خـوبي ب
اختالفي  با فرزندانشان داشتند با مشورت همديگر آن را  داشتند كه دربعضي موارد كه  بيان

 حل مي كردند. همچنين زوجين موفق بيان داشتند كه از عملكرد فرزندانشان مخصوصـا در 
امور تحصيلي راضي هستند. همان طور كه از مصاحبه با زوجين موفق آمده است زوجينـي  



  1398، شمارة اول، بهار دهمسال  ،زنان ةنام پژوهش   94

ن در رشــته هــاي خــوب ندانشــاكــه ســالهاي بيشــتري از ازدواج شــان گذشــته اســت فرز
مـي تـوان گفـت كـه زيـر      شده اند ودرمدارس هم عملكرد خوبي دارند. بنـابراين    پذيرفته

در ايـن زمينـه    5ثـال خـانم شـماره   به عنوان ممنظومه والديني در اين ازدواجها كارآمد بود. 
 تولـد فرزنـدانمان   بـا  شـوهرم  و است. مـن  كرده هدفمند را ما زندگي گويد: داشتن بچه، مي

ر ثمـر باشـند، آنهـا ثمـره زنـدگي      آنها نيز مثم تا كنيم تربيت به خوبي را آنها تا كرديم  شتال
در رابطه با نقش عوامل والديني ووجـود فرزنـد در    تايج اين قسمت از پژوهشهستند. ن  ما

)، 2012واجمل( )، فاطيما2011)، نيمتز(2001با نتايج پژوهش باچند وكارون( ازدواج موفق،
ــاران(  ــي وهمك ــ)، 1395فتح ــهح ــاران(  و  اتمي ورزن ــنگده و )1394همك ــدادادي س  ،خ

 مطابقت و )2011)، لي وفانگ (2013)، ديكسون (1996كاسلو ورابينسون( )1393همكاران(
  همخواني دارد. 

همچنين زوج هاي موفق شركت كننده دراين تحقيق بيان داشتند كـه گـاهي مواقـع در    
خود تعارضاتي پيش مي آمد كه در مواجهه با اين تعارضات وحفظ رابطه زندگي زناشويي 

راهبر دهاي حل تعارض در دوسطح راهبردهاي  از روشهايي استفاده مي كردند. شيوه ها و
اهبردهاي حل تعارض زوجين با خانواده اصلي بررسي شـد.  ر حل تعارض ميان زوجين و

 بـا  مبـارزه  بـراي  ريـزي  برنامـه  نكردن، قهر راهبردهاي عذرخواهي كردن،زوجين موفق از 
 بـروز  درمواقـع  عـاطفي  تعـادل  حفـظ  جزئـي،  اختالفات به اعتنايي بي احتمالي، مشكالت
 مشـكالت،  شـمردن  كوچـك  طورمستقيم، به همسر به خود هاي خواسته گفتن مشكالت،

نتـايج  . كردنـد استفاده مي  اجتماعي هاي دادن، حمايت اطمينان شدن، سازگار و آمدن كنار
)، كريمـي ثـاني و   2004اين قسمت از پژوهش بـا يافتـه هـاي پـژوهش درايـور وگـاتمن(      

بـراي حـل   همخـوان اسـت. زوجـين موفـق       و  ) همسو2005)، دهل ولندرز(1390احيايي(
تعارضات با خانواده اصلي از راهبردهاي پذيرش نواقص خانواده همسـر، قهـر نكـردن بـا     

 مقابل خـانواده خـود، چشـم پوشـي از خطاهـا و     خانواده هاي خود، حمايت از همسر در 
نتـايج   اشتباهات خانواده همسر، رعايت كردن فاصله با توجه به شرايط استفاده مي كردنـد. 

) و فتحـي و  1395(  هاي پژوهش حاتمي ورزنـه وهمكـاران    اين قسمت از پژوهش با يافته
 گذشـته  يفـي ك تحقيقـات  بـا  مقايسـه  در ) همسو وهمخوان است. درنهايت1395همكاران(

 عوامل زمينه در را گذشته نتايج تحقيقات حاضر پژوهش گفت توان  درزمينه ازدواج موفق مي

 و گذشته است تحقيقات مكمل حاضر تحقيق اما است؛ كرده موثر در ازدواج موفق را تكرار
 عوامـل  به حاضر اشاره كرده است. پژوهش گذشته تحقيقات با مقايسه در بيشتري عوامل به
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 عوامـل اخالقـي،   شـامل  موفق ازدواج در عوامل است. اين نيز پرداخته اجتماعي و فرهنگي

 بـه  كـه  شـد  استفاده زنان هم مردان و از هم حاضر پژوهش بوده است. در مذهبي، و معنوي

  است.  شده ازدواج موفق اشاره در نيز جنسيتي تفاوتهاي
هاي  روش با كه بوده بعدي چند اي پديده موفق ازدواج در پايان مي توان نتيجه گرفت كه

 ،ايجـاد ازدواج موفـق وپايـدار    كـرد.  قضـاوت  آن مـورد  در خوبي به توان نمي محدود كمي
آساني حاصل نمي شود ومستلزم داشتن شرايط و عوامل متعددي مـي باشـد كـه درايـن      به

خـود بـا محـدوديتهايي نيـز     ايـن پـژوهش بـه نوبـه     پژوهش به برخي از آنها اشـاره شـد.   
اقتصادي شهر ياسوج بودنـد،   - ود. نمونه مورد مطالعه از طبقات مختلف اجتماعيب  رو روبه

لــذا تعمــيم ايــن نتــايج بــه همــه خــانواده هــاي ايرانــي مســتلزم رعايــت احتيــاط اســت. 
 ديگر نمونه هاي با و كشورمان ديگر وفرهنگهاي ديگر بافتهاي در پژوهش اين شود مي  پيشنهاد
 و وخـانواده  ازدواج حـوزه  متخصصـان  بـراي  مهمـي  مضـامين  شـود. ايـن پـژوهش     تكـرار 
با  موارد و راهنما صورت به حاضر پژوهش نتايج شده، شناسايي عوامل به توجه دارد. با  زوجين
   .شود داده ترويج ازدواج از پيش مراكز يا زوجها آموزش دركارگاههاي اهميت
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