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 وهش کیفی، مطالعه نظریه داده بنیادژیک پ: شناسایی عوامل ازدواج موفق

  2 ,1علی درخش

 * 3خالد اصالنی

   4امین کرایی 

   1/8/1397:تاریخ دریافت مقاله

     12/9/1397:تاریخ پذیرش مقاله 

   چکیده

حاضر، شناسایی هدف پژوهش  .ازدواج سالم و موفق، نقش بنیادین در تشکیل خانواده سالم ایفا می کند

جامعه . این پژوهش با شیوه کیفی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شد. عوامل ازدواج موفق است

سال سابقه زندگی 5آماري این پژوهش شامل کلیه زوج هاي ساکن شهر یاسوج بوده که داراي حداقل 

هدفمند، آزمودنیها انتخاب شدند و تا مشترك می باشند و به منظور تعیین نمونه، از روش نمونه گیري 

داراي ازدواج موفق مورد مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته ) زوج13(نفر26رسیدن به اشباع نظري، درنهایت 

یافته هاي  .قرار گرفته و با استفاده از روش مقایسه اي مداوم استراوس وکوربین مورد تحلیل قرار گرفتند

عوامل شناسایی شده عبارت بودند . فق طیف گسترده اي را در برمی گیردپژوهش نشان دادعوامل ازدواج مو

 –از عوامل فردي، عوامل مربوط به رابطه زوجی، عوامل مربوط به خانواده اصلی زوجین، عوامل فرهنگی

درك و . هریک از عوامل به دست آمده مقوله هاي مختلفی را در برمی گیرد. اجتماعی و عوامل والدینی

امل مؤثر بر ازدواج هاي موفق در زوج هاي موفق، می تواند به عنوان الگو و مسیري براي زوج شناسایی عو

ها قلمدادشده و براي روانشناسان و مشاوران ازدواج مثمر ثمر واقع شود وسرانجام به سالمت جامعه کمک 

   .کند
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 –ازدواج موفق، عوامل فردي، عوامل زوجی، عوامل خانواده اصلی، عوامل فرهنگی : واژه هاي کلیدي

   .اجتماعی، عوامل والدینی

  مقدمه

زن از طریق تعهدي قانونی، مذهبی و اخالقی  یک نهاد اجتماعی است که در آن، یک مرد و 1ازدواج

مهمی درعملکرد جامعه از طریق ازدواج نقش  .گیرند به عنوان زن و شوهر باهم زندگی کنند تصمیم می

  ).2،76:2013دیکسون(فراهم آوردن بستري براي ارضاي نیازهاي عاطفی، اقتصادي و روانی اعضاي آن دارد

 در سیکل زندگی خانوادگی می باشد و مهمترین مرحله در مرحله تشکیل خانواده وازدواج اولین و 

این مرحله بستگی  ل زندگی به موفقیت دردیگر مراح موفقیت در آن انتخاب همسر صورت می گیرد و

 ). 76 :2003، 3اسکوارز کورتمن، فریدمن، کارو،(دارد

این پیوند، سرآغاز شکل گیري یک . ازدواج مهم ترین پیوندي است که بین دوفرد رخ می دهد

ارتباط  کانون حمایتی و عاطفی در زندگی انسان ها بوده که با تربیت نسل هاي بعدي و بقاي زندگی بشر در

علیرغم اینکه اکثر ازدواج ها . ازدواج، یک نهاد چالش بر انگیز است ).2005:183،  4مایرز وتینگل(است

به نظر می رسد که شادي، ثبات و . شروع خوبی دارند اما، در نهایت زوج ها از رابطه ي خود راضی نیستند

  ).112:2013، 5هسنی، ایدریس وغزالی،چی کاسیم،  ماناپ(دارد ینرضایت از ازدواج بستگی به خود زوج

یا دینی که  درکشور ما ازدواج به عنوان بنیان خانواده، عبارت است از یک رابطه قانونی، عرفی و

این پیوند هرچقدر استحکام بیشتري داشته باشد . یک مرد را با یک زن به طور دایم یا موقت پیوند می دهد

هیچ فردي دراین دنیا وجود ندارد مگر اینکه اورا  ).1386ساروخانی، .(کندسالمت جامعه رابیشتر تامین می 

ازآنجا که ازدواج را مبناي تشکیل خانواده می دانیم پس هر فردي نتیجه یک  .متعلق به یک خانواده بدانیم

وج ها، کیفیت رابطه ي ز). 6،123:2005سگرین وفلوریا .(ازدواج است که می توان آنرا موفق یا ناموفق نامید

ها، زیر بنایی راشکل می دهد که کارکرد آتی کل خانواده وسالمت جسمانی وروانی اعضاء روي آن بنا می 

، 7هرب لگریف وم(شود بنابر این مهمترین مالك تعیین کننده خانواده سالم رضایت زوج از ازدواج است

یر سالمت روانی، روابط زن وشوهري پایدار ورضایتبخش، ویژگی هاي مثبت بسیاري نظ). 248:2001

این روابط زن وشوهري محیطی مساعد را . سالمت جسمانی ورشد را براي اعضاي خانواده فراهم می آورد
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 -marrige 

٢- Dixon 
3- carr, Freedman, Cortman& Schwarz 
4 - Myers & Tingle 
5 Manap, Che Kassim, Hoesni, Nen, Idris,& Ghazali  
٦-Segrin,C. &Flora                                                                                                                                            
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میخالیت .براي کودکان فراهم می آورد وهمچنین رشد وسالمت اعضاي خانواده را ارتقاء می بخشد

  ). 1395به نقل از حاتمی ورزنه وهمکاران ،، 2014(1سیانوف

 را ازدواجی. روند می کار به باهم زناشویی رضایت و سازگاري با معموالً ،2موفق ازدواجمفهوم 

 تفاهم و سازگاري از و بوده باال زوجین زناشویی رضایت آن در که نامید موفق توان	می

رضایتمندي زن و شوهري، مفهومی است که اغلب براي اشاره به ).2000 ،3ال وات برادباري(برخوردارباشند

ورده آین واقعیت به کار می رود که نیازهاي اساسی بین زوجین در ازدواجشان برکیفیت، شادکامی و یا ابه 

اگرچه مطالعات بسیاري در ارتباط با ازدواج انجام شده، کمتر پژوهشی دربارة ازدواجهاي موفق و  .می شود

 ).2011نیمتز ،(ا متمرکز شده اندپایدار تمرکز کرده است و بیشتر پژوهشگران برعوامل ازهم پاشیدن ازدواجه

نشان می دهد که افراد با رضامندي زناشویی باال و روابط صمیمانه در سنجش با ومطالعات پژوهشهانتایج 

به نقل از  ،2015، 4کپلر(اي دارند، بیشتر عمر می کننده کسانی که زندگی زناشویی ناسازگاران

به نقل از  ،2017، 5اسالچر و شوبی(برخوردارنداز سالمت بدنی باالتري ).130:1395کرایی،

به نقل از کرایی 6،1990گریچ و فینچام(مادر بهتري هستند و و براي فرزندانشان پدر) 130:1395کرایی،

، عامل مورد بررسی قرارداده بودندسال زندگی زوجها را  20که ) 2002(7و لونسون گاتمن).131:1395،

 یژگیو متعدد مطالعات. دنوانایی، یا عدم توانایی حل تعارضات می داناصلی موفقیت یا شکست ازدواج را ت

 یفیک مطالعه. اند کرده مطرح ییزناشو يتمندیرضا با مرتبط يها مولفه عنوان به را یمتفاوت يها

 نیا داد نشان گذشت، یم آنها ازدواج از سال 15 حداقل که ییکایآمر موفق زوجهاي روي)2010(8نگرامیا

 و تفاوت به دهند، یم تیاهم خود یزوج و فردي تیهو به رند،یپذ انعطاف یزندگ ندیفرا در زوجها

 تعارض حل و یمال مسائل تیریمد به دارند، یبخش تیرضا یجنس روابط دارند، توجه گریکدی شباهتهاي

 يها ارزش به يبندیپا است، معتقد )2006(9لهرر نیهمچن .دارند یهمخوان ارزشهاي و دهند یم تیاهم

 و داده شیافزا را ییزناشو تیرضا تواند یم یانسان يها لتیفض کسب و یخالقا  اصول تیرعا ،یمذهب

  .دهد کاهش ر،یگ چشم طور به را طالق احتمال

 ییشناسا ریز عوامل دار،یپا ازدواج با زوج15 مورد در) 23:2001(10کارون و باچاند پژوهش در   

 عشق، و یدوست: بود ازدواج در يتمندیرضا و ییرپاید به کننده کمک عوامل ن،یزوج نظر به که است شده

 مشترك، يارزشها خوب، یجنس ارتباط خوب، ارتباط ،يوفادار و اعتماد ،یقدردان احساس و احترام

                                                           
١  - Michalitsianos   
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٣ - Bradbary & et al 
٤ -Kepler 
٥ -Slatcher & Shoebi 
٦ -Grych & Fincham 
٧ - Gottman& Levenson 
٨ -Ingram 
٩ - Lehrer 
١٠  -Bachand& Caron 



 
 

٤ 
 

 و  رییتغ با ییارویرو هنگام يریپذ انعطاف ییتوانا مشترك، زمان از بردن لذت متقابل، تیحما و يهمکار

 در )2006(1بروکز . .کند یم فیتوص را داریپا يازدواجها بقا فرض و ازدواج نهاد به باور ت،یمعنو از یحس

 ییقایآفر داریپا يها ازدواج در يآور وتاب تیرضا به کننده کمک عوامل یبررس به خود پژوهش در

 اعتماد، تعهد،: داشتند نقش موفق يها ازدواج در ریز عوامل که داد نشان پژوهش جینتا .پرداخت ییکایآمر

. یجنس لذت گر،یهمد درك خاطر، وتعلق عشق گر،یکدیبا زمان گذراندن ارتباطات، مذهب، تشابه

 روابط به تعهد: از اند عبارت موفق ازدواجهاي داريیپا بر رگذاریتأث مؤلفه ده داد نشان زین) 446:1993(2فنل

 و وفاداري همسر، به احترام محکم، یاخالق ارزشهاي همسر، به ماندن وفادار ،یزندگ طول در ییزناشو

 با یهمدم و یهماهنگ دوطرفه، لذت و تیحما ،یمذهب ارزشهاي داشتن بودن، خوب والد ،یجنس تعهد

 یکم یپژوهش در) 1395(همکاران و ییکرا .شدن واقع گذشت مورد و گذشت و عفو ییتوانا همسر،

 يهایژگیو گر،یکدی از یقدردان احترام، توجه، ت،یحما مناسب، تعارض حل ارتباط، وهیش رینظ یعوامل

 و وقت گذراندن مشترك، یزندگ تیفیک ،یجنس رابطه تیفیک و تیمیصم ،يریپذ تیمسئول ،یتیشخص

 يمعنو تجارب و فرهنگ ارزشها، داشتن ،يوفادار و تعهد بودن، ریپذ انعطاف ن،یزوج یهمخوان حات،یتفر

  . اند دانسته مؤثر تمندیرضا داریپا يازدواجها در را یشغل و یمال مسائل و مشترك

همچنین  و آینده نسل پویایی و سالمت در آن نقش و ازدواج پدیده روزافزون اهمیت به توجه با 

زیادي  پژوهشی کمبودهاي حوزه دراین رسد، می نظر به همسر، انتخاب معیارهاي در تنوع و گستردگی

انجام  هاي پژوهش بیشتر .است الزم پیش از بیش اطمینان، قابل و دار نظام تحقیقات انجام و داشته وجود

و  نارضایتی گیري شکل هاي زمینه و ناکامی شکست، دالیل بررسی به ازدواج، و خانواده حوزه در شده

 در موفقیت هاي شاخصه و معیارها تعیین که، حالی در ).2042:2010محسن زاده،(شده اند محدود طالق

 در اغلب سالم، ازدواج حوزه در گرفته صورت هاي پژوهشطرفی،  از .است بوده توجه مورد کمتر ازدواج

به نقل از 2000اولسون،(است گرفته صورت فرهنگ ایران از متفاوت اجتماعی و فرهنگی ساختار

رضایت  و زناشویی سازگاري قبیل، از مسائلی بررسی به اغلب، نیز داخل هاي پژوهش). 34:1394صاحبدل،

است،  زناشویی رضایت و سازگاري از فراتر مفهومی موفق، ازدواج درحالیکه اند، پرداخته زناشویی

 کمی، محدود هاي روش متغیره،وکاربرد تک هاي بررسی به شناسی، روش نظر از ها، پژوهش این همچنین،

 شرایط بررسی به بیشتر نیز، کیفی هاي روش با گرفته صورت هاي پژوهش ).2002عبداله زاده،(شده اند

 ضعیف تعمیم و کنندگی تبیین توان از ویا)124:2010کریمی ثانی،(موفق پرداخته ازدواج کننده بینی پیش

   ).2042:2010آسوده وهمکاران،(برخوردارند

که تعمیم نتایج یک پژوهش از یک بافت فرهنگی به بافت فرهنگی دیگر مشکل است و عوامل  آنجا از

؛ همچنین با ) 37:2012فاطیما واجمل، (ازدواج موفق و خوشبخت نیز در فرهنگهاي مختلف متفاوت است

                                                           
١ -Brooks 
٢  - Fenell 
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توجه ) 1395، به نقل از خجسته مهر و محمدي،2013، 1کرسول(توجه به بافت نگري تحقیقات کیفی

 آنچه در پژوهش حاضر اهمیت داردلذا . شگران به مالحظات فرهنگی در ساختار ازدواج ضرورت داردپژوه

 موفق کدامند؟ هاي پاسخ دادن به این سوال می باشدکه عوامل موثر در ازدواج

   پژوهش روش

. استبه منظور جمع آوري داده ها از نظریه داده بنیاد استفاده شده  پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و

چوب مفهومی است، به خصوص زمانی که  چاریا  دراین پژوهش محقق عالقه مند به تولید نظریه، مدل و

 این روش این انتخاب علت ).1990استراس وکوربین،( دزمینه پدیده مورد مطالعه اطالع کافی وجود ندار در

 این در ابزار نبود به توجه با و دسترس است در اندکی هاي داده حاضر، پژوهش هدف با رابطه در که است

 .است نیازمند نیست شده که شناخته اطالعاتی آوري جمع جهت جامع رویکرد یک به زمینه، پژوهشگر

 دسترس در آنها درباره دانش اندکی که است حوزه هایی در پژوهش براي ایده آل روشی داده بنیاد روش

  ).2010محسن زاده،( است

ها، تدوین پرسشنامه هاي پژوهش، گرد آوري داده :داده بنیاد عبارتند از به طور کلی مراحل انجام نظریه

ماري آجامعه  .انتخابیکد گذاري داده ها در سه مرحله شامل کدگذاري باز، کد گذاري محوري وکد گذاري 

معیارهاي   پژوهش عبارت بود از کلیه زوج هاي شهر یاسوج که رضایت باالیی از ازدواج خود داشتند و

حداکثر  سال و 5وهش حاضر عبارت بودند از حداقلژاین معیارها در پ .به پژوهش را دارا بودند ورود

 رضایت باالیی از زندگی شان داشته باشند و و .بیست سال از مدت زمان ازدواج شان سپري شده باشد

 ابزار جمع. براي انتخاب نمونه از روش نمونه گیري هدفمند استفاده شد. داوطلب شرکت در تحقیق بودند

رعایت اصول اخالقی، از  به منظور. آوري داده ها دراین پژوهش استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته بود

راجع به اهداف پژوهش حاضر، علت  زوج ها براي شرکت در مطالعه وضبط صدا رضایت گرفته شد و

آنها توضیحات الزم ارائه هویت  ضبط جلسه مصاحبه، محرمانه ماندن اطالعات مطرح شده در جلسات و

داشت برخوردار  همسرش وجود زندگی او و آزادي نسبی براي آنچه در بدین ترتیب مصاحبه شونده از. شد

پس از انجام هر مصاحبه فایل ضبط . وهشگر سعی می کرد موارد مهم را با دقت بیشتري دنبال نمایدژپ .بود

تحلیل سطر  ،ه از فنون ذکر شده توسط استراس وکوربینبا استفاد شد وشده آن مصاحبه روي کاغذ پیاده می

دسته بندي کدهاي بدست  پس از تحلیل مجدد و. به سطر انجام شده وکدهاي به دست آمده ثبت می شد

 وهشگر کامل کردن وژدر ادامه مصاحبه ها، هدف پ آمده مقوله هاي کلی در ذهن پژوهشگر شکل گرفته و

وهشگر با سواالت تازه اي که در ذهن ژتحلیل مصاحبه اول تمام شده، پ در واقع. اشباع آن مقوله ها بود

مصاحبه را با آن سواالت شروع می کرد، سپس به زوج اجازه داده  داشت به سراغ زوج هاي بعدي رفته و

                                                           
1 - Creswell 
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همچنین مصاحبه شونده عالوه . پاسخ هاي مناسبی ارائه دهند االت فکر کرده وؤدر مورد س می شد تا عمیقاً

بدین ترتیب پژوهشگر را وادار به وارسی بیشتر  پاسخ گویی به سواالت اطالعات جدیدي نیز ارائه داده و بر

یدا کرد که ها تا جایی که در جریان مصاحبه هیچ اطالعات جدیدي به دست نیامد ادامه پمصاحبه. می کردند

جهت تعیین قابلیت . فتندکه داراي ازدواج موفق بودند مورد بررسی قرار گر)زوج13(نفر26در نهایت 

  . روش استفاده شدسه اطمینان وکفایت دادها از 

در این روش مصاحبه هاي ضبط و ثبت شده براي اطمینان : کنترل و اعتبار یابی توسط گروه نمونه-1

بیشتر به مصاحبه شونده ها بازگشت داده می شد تا از صحت اطالعات ارائه شده، پژوهشگر را مطلع 

  .سازند

نفر از متخصصان به عنوان داور، بخشی از  در این روش، دو: فاده از نظارت همکاران متخصصاست -2

مصاحبه ها را  مورد تحلیل قرار داده و تحلیل هاي آنها با تحلیل هاي پژوهشگر، مقایسه شده و در نهایت 

  .توافق کلی حاصل گردید

 هاي داده با هینظر يبند ساخت تا شد رجوع خام يها داده به روش نیا در: یلیتحل يها سهیمقا -3

  .شود یابیارز و سهیمقا خام

  ها  افتهی

زوج مورد مصاحبه اکتشافی نیمه ساختارمند قرار گرفتند که ویژگی فردي 13نفر، 26 مجموعاً

  .نشان داده شده است 1مصاحبه شوندگان در جدول 

  قیتحق در کنندگان شرکت یشناخت تیاطالعات جمع -1جدول 

  شغل  التیتحص  تعداد فرزند  مدت ازدواج  سن  نام مستعار

  42  1شماره  يآقا
20  4  

  کارمند  پلمید ریز

  خانه دار  پلمید ریز  40  1خانم شماره 

  42  2شماره  يآقا
12  3  

  کارمند  سانسیفوق ل

  کارمند  سانسیفوق ل  38  2خانم شماره 

  42  3شماره  يآقا
17  3  

  کارمند  پلمید

  دار خانه  پلمید  40  3خانم شماره 

  مدرس دانشگاه  يدکتر  2  17  41  4شماره  يآقا
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  خانه دار  پلمید  39  4خانم شماره 

  41  5شماره  يآقا
17  3  

  پاسدار  سانسیل

  خانه دار  پلمید  38  5خانم شماره 

  31  6شماره  يآقا
8  1  

  راننده  پلمید

  خانه دار  سانسیل  26  6خانم شماره 

  40  7شماره  يآقا
7  1  

  کارمند  سانسیل

  خانه دار  پلمید ریز  27  7خانم شماره 

  40  8شماره  يآقا
15  2  

  کارمند  سانسیل

  خانه دار  پلمید ریز  38  8خانم شماره 

  36  9شماره  يآقا
13  2  

  کارمند  سانسیل

  خانه دار  پلمید ریز  35  9خانم شماره 

  34  10شماره  يآقا
5  1  

  کارمند  سانسیل

  خانه دار  سانسیل  33  10خانم شماره 

  44  11شماره  يآقا
18  4  

  کارمند  سانسیل

  خانه دار  پلمید ریز  38  11خانم شماره 

  32  12شماره  يآقا
6  2  

  کارمند  سانسیل

  خانه دار  سانسیل  28  12خانم شماره 

  41  13شماره  يآقا

17  2  

  کارمند  يدکتر

  کارمند  سانسیفوق ل  40  13خانم شماره 

 

نفر داراي تحصیالت  5زوج  شرکت کننده، 13شود، از میانمشاهده می  -1همانطور که در جدول

نفر داراي تحصیالت  3نفر داراي تحصیالت لیسانس،10نفر داراي تحصیالت دیپلم، 6در مقطع زیر دیپلم،

 نفر از خانمها خانه دار بودند11زمینه شغل در. نفر داراي تحصیالت در مقطع دکتري بودند 2فوق لیسانس،

زوج  دو و .نفر مدرس دانشگاه  بودند 2نفر راننده، 1نفر داراي شغل کارمندي،  10مردانشغل  نفر کارمند و2

همان . فرزند، سه زوج داراي یک فرزند، پنج زوج داراي دو فرزند، سه زوج داراي سه فرزند، بودند4داراي 
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یانگین مدت که م.سال در نوسان بود20سال تا 5طور که جدول نشان می دهد طول مدت ازدواج  زوجین از 

 انتخاب .سال می باشد36میانگین سنی افراد شرکت کننده در مصاحبه. سال می باشد13ازدواج زوجین 

یعنی تا جایی که اطالعات جدیدي به  نظري زمان اشباع تا اطالعات تحلیل و اطالعات جمع آوري نمونه،

    .قرار گرفتندمورد مصاحبه )زوج 13(نفر 26در نهایت  که. دست نیامد، ادامه پیدا کرد

همان گونه که در روش شناسی تحقیق بیان شد در رویکر نظریه داده بنیاد استراوس وکوربین به 

پیامد  و ي حل تعارض میان زوجین، راهبردهامیانجیرایط تبیین بهتر یافته هاي پژوهش، به ارائه شمنظور

  . تحقیق می پردازیم

  تاثیر گذار در ازدواج موفق یانجیم طیشرا

عوامل تعاملی زوجین،  ویژگی هاي شخصی زوجین،(سطح5شرایط میانجی در این تحقیق در 

  . طبقه بندي شده اند) عوامل والدینی اجتماعی و –عوامل مربوط به خانواده اصلی، عوامل فرهنگی

زوجین شرکت کننده در این تحقیق برخی ویژگی هاي شخصی  :ویژگی هاي شخصی زوجین- 1

آگاهی از (ري وحفظ رابطه شان مؤثر می دانستند بیان نمودند که عبارتند از خودآگاهیخود را که در نگهدا

دلسوز بودن ) نیازهاي شخصی، آگاهی از اهداف زندگی، آگاهی از توانمندیها ومحدودیت هاي خود،

مسئولیت ) از خود گذشتگی مهربان بودن با همدیگر، چشم پوشی ازخطا هاي همدیگر،(ومهربانی

خانواده، احساس مسئولیت در برابر همسر، احساس مسئولیت در برابر  انجام درست وظایف خود و(پذیري

انعطاف ) مسئولیتهاي خود در زندگی خانواده، به وظایف خود عمل کردن، آگاهی داشتن از وظایف و

، تالش براي ایجاد تغییرات رفتاري در خود متناسب با مراحل زندگی، دوري از تعصبات بی مورد(پذیري

دروغ نگفتن به یکدیگر، روراست بودن در (صداقت) تغییر، آمادگی براي تغییر در مواقع ضروري رشد و

داشتن نگرش مثبت نسبت (خوش بینی) مشکالت روزمره، صداقت در مسائل مالی امور مختلف زندگی و

پختگی )ه مشکالت حل می شوندداشتن انگیزه و امید نسبت به زندگی، امیدواري، اعتقاد به اینک ،به زندگی

آگاهی از عواطف وتوانایی کنترل احساسات، ثبات هیجانی، توانایی ابراز عواطف، تسلط کافی (هیجانی

  ).برهیجانات

چون من شاغل هستم . من آدم مسئولیت پذیري هستم ":می گوید 13در این زمینه، خانم  شماره 

سال از 17خدارا شکر االن که . ل فرزندانم مسئولیت دارمهم درقبال همسرم وهم در قبا هم در قبال شغلم و

وشوهرم که استاد دانشگاه هم  ازدواج مان می گذرد تونستم مسئولیت هاي خودرا به نحو احسن ایفا کنم

ما توي زندگی سختی هاي زیادي کشیدیم اما  ":13آقاي شماره ".هست بیشتر مواقع بهم کمک می کنه

هم در زمینه شغلی ام وهم . شوهرم بیشتر مواقع در کارهام بهم کمک می کنه": 2خانم شماره."تحمل کردیم

 در .در امورات خانه داري، آخه ما سه تا دختر داریم که پشت سرهم هستند و رسیدن به اونها سخته
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 مسئول زندگیشان شریک که ندارند انتظار و می پذیرند را رفتار خود مسئولیت زوجها موفق، ازدواجهاي

 " .باشد ها آن داشتن نگه خرسند و شادي

  سیستم زوجی کارآمد - 2

قراردادي است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده  رابطه زوجی،

آنچه که از خود این پایه گذاري مهمتر است، چگونه عمل کردن و . و نهاد خانواده راپایه گذاري می کنند

ت، وضعیتی که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس رضایت از باهم شکل دهی یک ازدواج موفق اس

در رابطه زوجی، هریک از دوعضو زوج می توانند عمیق ترین احساس صمیمیت را تجربه . بودن دارند

این رابطه در عین حال که می تواند صمیمانه ترین وراحت ترین رابطه ممکن باشد، می تواند  .کنند

درصورتی که ازدواج ناموفق باشد می تواند به توقف رشد . مکن رابه اعضاء وارد کندشدیدترین صدمات م

ثیر أدر ازدواج موفق ت ودر این تحقیق، سیستم زوجی کار آمد بوده است  .شخصی وسر گردانی منجر گردد

 دوست داشتن همسر، ابراز عشق کالمی و(عشق وتعلق خاطر -1.و شامل موارد زیر می باشد داشته است

اختصاص دادن  غیرکالمی، عالیق مشترك، گذراندن اوقات فراغت با یکدیگر، استفاده از جمالت عاشقانه،

وفادار بودن نسبت به همدیگر، (اطمینان بخشی -2)زمان بیشتر براي باهم بودن، دوستی باهم، صمیمیت

عهد واحترام به رابطه به یکدیگر، شک نداشتن به همدیگر، بیزاري ودوري از افکار خیانت آمیز، ت اعتماد

من شغلم رانندگی است ماشین سنگین دارم تا حاال نشده که به همسرم خیانت  ": 6آقاي شماره.)زناشویی

تا حاال نشده که به همسرم شک ": 5خانم شماره  ".بکنم، حتی فکر داشتن چنین رابطه اي راهم نمی کنم

واقع تا یک ماه هم میره ماموریت وخونه نیست، ، گاهی ماستداشته باشم که بهم خیانت کنه، شغلش پاسدار

احساس درك شدن، تالش براي درك همسر، تفاهم در (درك متقابل- 3".مطمئنم که بهم خیانت نمی کنه

تربیت فرزندان، گذراندن اوقات فراغت با مشورت یکدیگر، تفاهم در مورد محل زندگی، تصمیم گیري 

کثر زوج ها بیان کردند که در مقابل خوبی یکدیگر سعی بر خوبی ا). در مورد مسائل مالیاتفاق نظر ،مشترك

همسرم به خانواده ام خیلی محبت کرده در بین خانواده من احترام  ":4آقاي شماره. و جبران محبت دارند

هایش سعی می کنم همیشه بهش احترام بگذارم و رضایت ایشان را من هم به خاطر محبت. خاصی دارد

پایان هفته به پدر و مادرش سر می زنیم و االن هم مثل  معموالً ،ه اش احترام می گذارمجلب کنم به خانواد

اکثر مصاحبه شوندگان در مصاحبه شان بیان نمودند که  ."همان سال اول زندگیمان از هم راضی هستیم

االن هم  همان طوري که انتخابشان انتخابی درست بوده وسالهاي اول ازدواج شان از همدیگر راضی بودند،

خدارا  ": 8به عنوان مثال خانم شماره .که مدت زیادي از ازدواج شان گذشته، رضایت زناشویی خوبی دارند

سال زندگی مشترك، همیشه باهم خوب بودیم االن دوتا بچه داریم، از زندگی مون راضی 15شکر توي این 

جنسی همسر، احترام به  روابط جنسی رضایت بخش، تالش براي جلب رضایت(رضایت جنسی- 4."هستیم

خواسته هاي جنسی همدیگر، اهمیت دادن به مسائل جنسی، صحبت کردن درمورد این رابطه، اشتراك نظر 
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رضایت داشتن طرفین از رابطه جنسی شاخصی مناسب براي ثبات ازدواج و ). درزمینه روابط جنسی

ر نتیجه آن افزایش ثبات رضایت جنسی، افزایش کیفیت زندگی و د. خرسندي از آن محسوب می شود

کمک کردن به همدیگر درکارهاي منزل، کمک به همسر (همکاري مشارکت و -  5. زندگی را به دنبال دارد

ارتباط  -6)زمینه شغلی، کمک به همسر در انجام وظایف زندگی، کمک به همسر در مسائل اقتصاديدر

تحقیر  کردن همدیگر،از کنترل پرهیز گفتگوي لذت بخش، همدلی، توجه به حرف هاي طرف مقابل،(مؤثر

وسرزنش نکردن همدیگر، توي حرف همدیگر نپریدن، گفتگوي منطقی، گفتگوي باز، توان ابراز عواطف 

  .)وخواسته ها، رك بودن در ابراز خواسته ها، مقایسه نکردن، احترام در حضور جمع

بگویم گفت و گو هایمان به حرف هاي هم دیگر گوش می دهیم، می توانم ": 11خانم شماره 

خیلی لذت بخش است، موقع صحبت کردن با هم دیگر کامالً حواسمان به همدگیر است، تماس چشمی 

مشورت گرفتن از (تصمیم گیري درست -7."خالصه راحت می توانیم با هم حرف بزنیم. برقرار می کنیم

ازة من و مشورت من کاري را شوهرم بدون اج ":6خانم شماره )هم دیگر، توجه به توصیه هاي یکدیگر

اگر ایشان موافق بود . من هم همیشه قبل از اینکه کاري انجام دهم نظر شوهرم را می پرسم. انجام نمی دهد

، مشارکت در نقش، وظیفه انجام کارهاانعطاف پذیري در (مدآایفاي نقش کار -8. "آن کار را انجام می دهم

را با هم انجام می دهیم، هرکس هر کاري که از دستش بر بیاید  کارها":5خانم شماره  ).محور نبودن نقشها

انجام می دهد مثال من رانندگی بلد هستم و بچه ها را خودم می برم مدرسه، سرویس آنها می باشم،کارهاي 

کارهاي ایشان را چون همسرم اکثر اوقات سر کار هست و مشغله کاري زیادي دارد . خانه را انجام می دهم

قسط وام را خودم پرداخت می کنم خرید خانه و وسایل مورد نیاز بچه ها را خودم انجام . دهممیمن انجام 

  ."وقتی ایشان خانه است در کارهاي خانه هم به من کمک می کند. می دهم

توانایی با وقعات مالی متناسب  ،تخسیس نبودن، توافق در مورد خرج کردن(مدیریت مالی -9

من راننده هستم، حقوق و ": 3آقاي شماره ). همسر، قناعت مالی، وحدت مالی، داشتن برنامه مالی مناسب

نسبت به خواهراي دیگرش خیلی کم خرج  ،مزایاي من کم است اما خدا را شکر همسرم کم توقع است

تشویق همسر (همسر رشد خود و-10.". با نداري من خوب ساخته و خوب برنامه ریزي کرده است ،است

موفقیت همسر، تالش براي موفقیت  به رشد وپیشرفت، استقبال از رشد و به برنامه ریزي، تشویق همسر

آقاي شماره  ).شغل، تقویت نقاط قوت همدیگر، قدردانی وسپاس گزاري زمینه تحصیالت و ورشد خود در

دوست داشتم که خودم . لم داشتاون موقع که ما ازدواج کردیم من فوق دیپلم بودم و همسرم دیپ ":2

بهش کمک . تحصیالتم را ادامه دهم، االن فوق لیسانس دارم و خانمم هم در حال حاضر فوق لیسانس دارد

  ".کردم؛ از بچه ها مراقبت کردم و سختی هاي زیادي کشیدم تا خانمم ادامه تحصیل بدهد

زوج هایی که حول : داردسیستم زوج مرزهاي خودش را  :عوامل مربوط به خانوده اصلی - 3 

این مسئله گاهی در . رابطه خود مرز ایجاد نمی کنند، درون خانواده اصلی و یا روابط دوستی گیر می افتند
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خانواده زمانی سالم تلقی می شود که همه اعضاي آن فرصتی .رابطه آن ها با همسرشان مشکل ایجاد می کند

گاهی اوقات خانواده ها این موضوع را نادیده . ته باشندبراي پرداختن به مسائل خاص خود در اختیار داش

می گیرند و فراموش می کنند که زوج ها نیاز دارند فرصتی داشته باشند تا مدیریت خود را بیابند به همین 

نادیده گرفتن مرز ها اینگونه اتفاق می افتد که . دلیل به میزان  زیادي مرزهاي آنان را نادیده می گیرند

الش می کند به گونه اي در فرزند خود نفوذ کند تا به جاي عمل کردن طبق خواسته هاي همسر، خانواده ت

در این تحقیق زوجین موفق با اجازه ندادن به دیگران در دخالت کردن . طبق خواسته هاي خانواده عمل کند

لی و عدم انتقال در زندگی آن ها و عدم انتقال مسائل و مشکالت درون خانواده خود به خانواده هاي اص

مسائل به فرزندان و حساب ویژه اي از قدرت مرد در تصمیم گیري هاي درون خانواده، خود را در این 

ما اصال مسائل شخصی و ": 3خانم شماره  :مرز سازي زوجی حریم سازي و -1.زمینه موفق می دانستند

توانیم آن ها را حل کنیم ولی اگر این خانوادگی خود را با پدر و مادرمان در میان نمی گذاریم چون ما می 

حمایت خانواده ها از  -2."مسائل را با پدر و مادرمان در میان بگذاریم روي آن ها تاثیر منفی می گذارد

خانواده شوهرم و همچنین خواهر شوهرم در نگهداري و مراقبت از پسرم خیلی به ": 6خانم شماره : زوجین

ما را حمایت  خانواده هامونواج مان از لحاظ مالی در مظیقه بودیم اما سال هاي اول ازد. من کمک می کنند

  .رفتم پسرم پیش خانواده شوهرم بودوقتی سرکار می. مجبور شدم یه کار نیمه وقت داشته باشم. می کردند

استفاده از حمایت خانواده ها زوجین را . کردپدرم هم مقداري از حقوق خود را ماهانه به ما کمک می

: حمایت زوجین ازخانواده ها - 3."ارتباط با فشارهاي مالی، عاطفی و امور مربوط به فرزند کمک می کنددر

من و همسرم . مین امرار معاش خود و خانواده اش را نداردأتوانایی ت. پدرم بازنشسته است" :5خانم شماره 

م خودش خواهان این است که ما البته همسر. ماهانه درحد توانمان مقداري حمایت مالی به آن ها می کنیم

  .".ثر می باشدؤبه آن ها کمک بکنیم و این در رضایت مندي از زندگی ما م

 عوامل اجتماعی وفرهنگی- 4

ثیر گذار در ازدواج موفق که از مصاحبه با زوجین موفق در این پژوهش به أیکی دیگر از عوامل ت

هنجارهاي حاکم بر یک بافت  رسوم و رها،باو رزشها،ا .اجتماعی بود –دست آمد نقش عوامل فرهنگی

در این مطالعه، فضائل اخالقی ومعنوي . دیدگاههاي فردي بر سبک روابط زوجی نیز اثر گذار است عالوه بر

حسادت به دیگران، پرهیز از کینه وانتقام  ازهاي دینی، پایبندي به اخالقیات، پرهیزشامل، همسانی باور

جویی، توکل به خدا، نوع دوستی، عدم مد گرایی، همسانی فرهنگی، کمک به دیگران، نقش مثبت خدا در 

 - زندگی، رعایت فرهنگ عفاف وحجاب، مقدس دانستن ازدواج، پیروي از احکام دینی دالیل فرهنگی

 احترام خاصی براي بزرگترها قایل هستم، پدر و مادر ": 8ره خانم شما .اجتماعی موثر بر ازدواج موفق است

شوهرم نیز براي  کنم، لباس آنان را می شویم، روي حرف آنان حرف نمی زنم، وشوهرم را خیلی احترام می
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اقوام  ایام عید ما به بزرگان و در. مادر خودش است مادر من خیلی ارزش قایل است انگار که پدر و پدر و

  ."بریمکادو می همسرم معموالً براي نزدیکان خود و نیم وخود سرمی ز

ازدواج خود را جشن می گیریم و ازدواج خود را محترم می  ما هرسال روز ":13آقاي شماره 

 ."ازدواج بکنند به بچه هایمان سفارش می کنیم که به محض اینکه شرایط ازدواج رو پیدا کردند، شماریم و

عامل زمینه اي در این تحقیق شاخصهاي مربوط به عوامل والدینی   پنجمین: عوامل والدینی- 5

زمانی که زوج ها تصمیم می گیرند که بچه دار شوند، باید  .ثیر داشته استأبوده است که در ازدواج موفق ت

این فضا باید به گونه اي در زوج آمادگی ایجاد . فضاي روانشناختی رابطه را براي پرورش فرزند آماده کنند

در این شرایط انعطاف . ند که بتواند ضمن پرورش فرزند از ایجاد لطمه به رابطه خود جلوگیري کنندک

پذیري نقش زوج ها ضروري است زیرا رابطه زوج با به دنیا آمدن فرزند تغییر کرده و شکل جدیدي به 

ایش مسئولیت، شیرینی در این سیستم فرزند عامل مثبتی در بهبود رابطه است که منجر به افز. خود می گیرد

زندگی، بهبود رابطه با خانواده همسر، کاهش وابستگی زوجین به خانواده ها، کاهش دعوا و هدف مند شدن 

  .از طرفی والدین هم در مقابل تربیت فرزندان احساس مسئولیت می کنند. زندگی می شود

و همسرم با بازي کردن و وقت زیادي را من . با تولد دخترم زندگی ما بهتر شد ":12خانم شماره 

روزهاي جمعه . رابطه خانواده همسرم هم با ما بهتر شده است. لذت بردن از زندگی با ایشان سپري می کنیم

   ".تنگ شده است  شوندلم برا. و تعطیالت مادرشوهرم زنگ میزند که بچه ها را بردارید بیایید خانه ما

من و شوهرم با تولد . را هدفمند کرده است داشتن بچه، زندگی ما ":گویدمی11خانم شماره   

نیز مثمر ثمر باشند، آنها ثمره زندگی ما  فرزندانمان تالش کردیم تا آنها را به خوبی تربیت کنیم تا آنها

  ".هستند

مواقعی که دچار تعارض  زوجین موفق بیان داشتند در :نیزوج انیثر حل تعارض مؤم يراهبردها   

کمک (قبیل گفتگوي باز، مدیریت خشم، حل مساله، استفاده از منابع حمایتی ازشدند از روشهایی مانند می

عذر خواهی، چشم  ، کاهش حساسیتها،)و ائمه مطالعه کتب روانشناسی، کمک خواستن از خدا اطرافیان،

ات، سعی در خنده، آسان گیري وکوتاه آمدن، کم کردن توقع شوخ طبعی و پوشی از خطاهاي همدیگر،

 فامیل اصالح وتغییر خود، تحمل سختی ها، پاسداري از حریم زوجی، عدم انتقال مسائل به خانواده مبداء و

به عنوان نمونه به چند مورد از تعارضات زوجین و راهکارهاي مواجهه با آنها اشاره می  .استفاده کرده اند

  : شود

وقتی در رابطه زن و شوهري ما مشکل ایجاد  ":10آقاي شماره  :بی اعتنایی نکردن، قهر نکردن -1

می شود ما با همدیگر قهر نمی کنیم، منتظر نمی مانم تا او با من صحبت کند من پیش قدم می شوم و با 
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قهر . در این مواقع همسرم احساس می کند که کمتر مورد بی اعتنایی واقع می شود. ایشان صحبت می کنم

  ."ومی ندارد یعنی در واقع نمی توانیم با همدیگر قهر داشته باشیمدر زندگی ما مفه

یکبارماشین مان دست  ":2خانم شماره  :برنامه ریزي براي مبارزه با مشکالت احتمالی - 2

حین آمدن به خانه تصادف کرد وخودش هم مقصربود، شوهرم خیلی ناراحت  برادرشوهرم بود ایشان در

، حتی برسرمن دادکشیدکه تقصیر شما بود که گفتی ماشین را به محمد ایشان دعوا کند شد وخواست با

، اگرنگران رو شکر که خودش آسیب ندید ، اما من با شوهرم صحبت کردم که اتفاق پیش می آید، خدابدهم

  ".خسارت ماشین هستی مقداري از طالهام می فروشم درستش کنید

همسرم به کسی اجازه دخالت  من و": 10خانم شماره  :زئیبی اعتنایی به اختالفات ج - 3

درمسایل خصوصی زندگی مان را نمی دهیم، وقتی برسرموضوعاتی باهم بحث می کنیم خودمان باهم کنار 

   ".می آییم

بیشتر وقتش را با . انگار اصال ازدواج نکرده بود. ایشان خیلی سر به هوا بود": 10خانم شماره 

رفتار غیرعقالنی انجام ندادم، صبر کردم، با ایشان ساختم و حمایتش کردم، خوب من . رفیقاش بیرون بود

با شوهرم بعضی اوقات روي ": 3خانم شماره ".شد و االن رابطه خوبی داریم و قید رفیقانش را زده است

ابطه برخی از مسائل اختالف داشتیم، ولی آن را بزرگ نمی کردیم که روي رابطه مون تاثیر منفی بگذارد ور

     ".وقتی بحثی پیش بیاد بیشتر مواقع من کوتاه میام واصالً برایم سخت نیست": 7آقاي شماره  ".مون بد بشه

دراوایل ازدواج مان وقتی که  ":3خانم شماره : حفظ تعادل عاطفی درمواقع بروز مشکالت - 4

می شد من و همسرم خونسردي فرزند اولمان به دنیا آمد ازلحاظ مالی وضع خوبی نداشتیم، وقتی که بیمار 

  ".خود را حفظ می کردیم وبرخدا توکل داشتیم وهیچ وقت برسر همدیگر داد نمی کشیدیم

 من همیشه مسایل و": 11خانم شماره : گفتن خواسته هاي خود به همسر به طورمستقیم- 5

شد که من خواسته میان می گذاشتم، هیچ وقت ن اتفاقاتی که در زندگی روزمره مان می افتد با شوهرم در

  ".همسرم هم با من خیلی صادق است واسطه شخص دیگري به شوهرم انتقال دهم و هاي خود را با

زوجین موفق که در این تحقیق شرکت داشتند بیان می کردند که  :کوچک شمردن مشکالت- 6   

آقاي شماره .مشکالت هیچگاه در رابطه زوجی ما خللی ایجاد نکردواعتقاد داریم که مشکالت حل می شوند

   ". اکثر خانواده ها مشکالت زیادي دارند، مهم این است که چطور با مشکالت مقابله کنیم": 10

پذیرفتن کاستی ها و تفاوت ها، مسائل را بیش از حد بزرگ (شدن کنار آمدن و سازگار- 7

بعضی از زن و شوهر ها وقتی با هم قهر هستند حالت دفاعی ): نکردن، کوتاه آمدن از برخی خواست ها
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کنند و همچنین ممکن ولیت خود را نادیده گرفته و خود را تبرئه میئدر این مواقع هر دو نفر مس. می گیرند

 .در این حالت زوج روزگار سختی را می گذراند. هایی مثل شکایت دو طرفه استفاده کننداست از روش

خیلی از خانم ها حساس هستند که اول باید بریم خانه پدر من بعد بریم خانه  ":12خانم شماره 

م حساس نیستم و رعایت کردن چنین  مواردي ه پدر شما من اصال اینطور نیستم، روي چنین مسائلی اصالً

  ".به رابطه زوجی ما خیلی کمک کرده است

اعتقاد به این که قصد و نیت همسر خوب است، شوخی کردن، نادیده گرفتن (اطمینان دادن - 8

گاهی وقتا رفتارهاي مخالف خواست یکدیگر داشتیم، به ایشان احترام  ":7خانم شماره): اشتباهات همسر

ن و خانواده ام است و اطمینان داشتم که ایشان گذاشتم و هرگز حس نمی کردم که همسرم دشمن ممی

زوجین اگر به نیت انجام عمل از طرف همسر توجه داشته باشند، رفتارهاي او  ".قصد آزار دادن من را ندارد

  .آزار دهنده نخواهد بود

اوایل که فرزند بزرگترم به دنیا آمد دچار استرس بچه  ": 8خانم شماره: حمایت هاي اجتماعی - 9

خدا را شکر توانستم . گرفتم و کتاب هاي فرزند پروري مطالعه می کردم داري شده بودم از مادرم کمک می

  ".االن هم با همسرم در تربیت فرزند دومم مشکلی نداریم. بر این مشکل غلبه پیدا کنم

  :وجین وخانواده هاي اصلیراهبردهاي کارآمد حل تعارض میان ز

دچار تعارض می شدند از برخی راهبردها  مواقعی که با خانواده خود زوجین موفق بیان داشتند در

پذیرش نواقص خانواده همسر، : خانواده ها استفاده می نمودند که عبارتند از براي حل تعارض میان خود و

 بل خانواده خود، چشم پوشی از خطاها وقهر نکردن با خانواده هاي خود، حمایت از همسر در مقا

 .اشتباهات خانواده همسر

  :حمایت از همسر در مقابل خانواده - 1

آنها رفتار بدي داشته اند از  زوجین حاضر در تحقیق بیان داشتند که زمانی که خانواده ها با یکی از

اوایل ازدواجمان مادر شوهرم خیلی بامن دعوي می کرد به  ":1خانم شماره .همدیگر حمایت می کردند

مادرشوهرم می گفت خونه خودشون خیاط نشد، . خاطر مشکالت مالی که داشتیم کالس خیاطی می رفتم

خواد خیاط بشه اما شوهرم از من حمایت می کرد و می گفت من دوست دارم که همسرم خیاطی اینجا می

ماهمیشه اعتقاد داریم که مشکالت ": 7آقاي شماره  ".مغازه برایش اجاره کنمتازه باید یک  بگیرد و را یاد

عدم توافق در  هنگامی که حالتهاي مانند خشم و .براي حل کردن آنها تالش می کنیم قابل حل هستند، و

رابطه ما ایجاد می شود انتظار نداریم که رابطه خوب که با همسرمان داریم مشکالت را حل خواهد کرد 

   ".کنیمکه براي حفظ این رابطه و حل مشکالت تالش میبل
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ها زوجین شرکت کننده در تحقیق بیان نمودند که گاهی وقت: حریم ومرزهارعایت کردن - 2

خانواده  ":5آقاي شماره . تنظیم می کردند تا منظومه زوجی آسیب نبیند فضاي بین خود وخانواده ها را

ما  اصال با ما مشکلی ندارند، حتی هفته اي یکبار به خانه ما می آیند وهمسرم رابطه خیلی خوبی با ما دارند 

رویم، اما چون ما در یک جامعه سنتی زندگی می کنیم و بعضی ازخانواده ها اعتقاد دارند نیزبه خانه آنها می

 که کمک کردن به خانم وانجام کارهاي زنانه مثل ظرف شستن یا عوض کردن لباس بچه کار خانم ها است

مرد نباید به زن در انجام چنین کارهایی کمک کند سعی می کنم که خانمم با آنها بحث نکند وخودم با  و

    ".خانواده ام صحبت می کنم ومشکل را حل می کنم

شرکت کنندگان بیان داشتند که از زمان ازدواج شان تاکنون، : پذیرش نواقص خانواده همسر - 3

 .با آنها کنار آمده بودند خانواده هاي خود داشته اند که آنها را پذیرفته بودند ونقائص وکمبود هایی از طرف 

پایگاه  خانواده همسرم شیوه برخورد مناسبی با من نداشتند، از لحاظ سطح سواد و ":5خانم شماره 

به من می گفت که چه  ولی خدا را شکر همسرم فهمیده و با شخصیت است و. اجتماعی پایین بودند

   ".ردي با آنها داشته باشمبرخو

  چشم پوشی از خطاها واشتباهات خانواده همسر - 4   

قتی با خانواده همسرم یه کم دلخوري پیش می آمد، همسرم به من می گفت که و": 6خانم شماره

 خودتو ناراحت نکن ومن هم زیاد حساسیت نشان نمی دادم. این بحث ها در همه خانواده ها پیش می آید

گاهی مواقع ": 8آقاي شماره  ".زرگ نمی کردم وخودم را درگیر چنین مسائلی نمی کردمومساله راب

باخانواده همسرم، بیشتر پدر خانمم، مسائل ومشکالتی داشتم، خودم سعی می کردم که ادامه ندم وکوتاه می 

   ".آمدم، آخه بعضی مواقع ادامه دادن چنین بحث هایی عاقبت خوبی نداره وبه ضرر خانواده است

زوجین شرکت کننده در تحقیق بیان داشتند که مواردي که با  :قهر نکردن با خانواده هاي خود - 5

  . ارتباط خود را قطع نمی کردیم خانواده همسر خود اختالفی پیش می آمد با آنها قهر نمی کردیم و

درروستا در اوایل ازدواج مان با خانواده همسر خود اختالفات زیادي داشتم،  ":3خانم شماره

با آنها  زندگی می کردیم، به بهانه هاي مختلف از من بهانه می گرفتند ولی من مثل آنها رفتار نمی کردم و

همسرم در کنارم بود . وخیم تر می شود کردم، اعتقاد داشتم اگر با آنها قهر کنم مشکالت جدي تر وقهر نمی

    ".هم بهتر شدند داشتم، آنها باالخره با رفتارهاي خوبی که من با آنها و

رضایت  رضایت از خود، رضایت از همسر،این مولفه شامل احساس :رضایتمندي وتداوم زندگی

سال ازازدواج مان گذشته است از زندگی ام راضی هستم 20خدارا شکر االن":1خانم شماره  .فرزند است از

ه روز داره بیشتر میشه ومطمئنم عالقه مون روز ب ":12آقاي شماره  ".ز همسرم واز فرزندانم راضی هستما
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نتیجه نهایی انتخاب همسر  ".که مسیر خوبی را در پیش روداریم وتا االن ازندگی مون رضایت داریم

 -اجتماعی کارکرد مناسب در سطح فردي، زوجی، خانوادگی، والدینی، و وبامبتنی برشناخت، و متناسب

. فرزند رابراي زوجین به ارمغان آورد از خود، همسر واستفاده از راهبردهاي مؤثر، پیامد رضایت  فرهنگی و

انتخابی تعیین شدند  کدهاي باز، محوري و ،ادامه یافته هاي پژوهش، براساس تحلیل هاي صورت گرفته در

تداوم زندگی به عنوان مقوله مرکزي  همچنین حرکت درجهت نگهداري رابطه و. آمده است 2که در جدول

 .انتخاب شد

  آن تحلیل مراحل و ها مصاحبه از حاصل کدهاي : 2 جدول

 باز يکدها یانتخاب يکدها يکدمحور

حرکت در جهت نگهداري 

 رابطه وتداوم زندگی

 يها یژگیو

 یشخص

آگاهی از نیازهاي شخصی، آگاهی از توانمندیها ومحدودیت هاي خود، (خودآگاهی

مهربان بودن با (ومهربانیدلسوز بودن ) آگاهی نسبت به اهداف وخواسته هاي خود

انجام (مسئولیت پذیري) از خود گذشتگی همدیگر، چشم پوشی ازخطا هاي همدیگر،

خانواده، احساس مسئولیت در برابر همسر، احساس مسئولیت در  درست وظایف خود و

مسئولیتهاي خود  برابر خانواده، به وظایف خود عمل کردن، آگاهی داشتن از وظایف و

ایجاد تغییر در خود متناسب با مراحل زندگی، آمادگی براي (انعطاف پذیري) در زندگی

) تعدیل دیدگاههاي شخصی به نفع زندگی زناشویی تغییر در مواقع ضروري، تغییر و

مشکالت  دروغ نگفتن به یکدیگر، روراست بودن در امور مختلف زندگی و(صداقت

داشتن (خوش بینی) همسر روزمره، صداقت در مسائل مالی، عدم تالش براي فریب

نگرش مثبت نسبت به زندگی داشتن انگیزه و امید نسبت به زندگی، امیدواري، اعتقاد به 

آگاهی از عواطف وتوانایی کنترل (پختگی هیجانی)اینکه مشکالت حل می شوند

 ).احساسات، ثبات هیجانی، توانایی ابراز عواطف، تسلط کافی برهیجانات

- 

  

 

 یعوامل زوج

غیرکالمی، عالیق  دوست داشتن همسر، ابراز عشق کالمی و(وتعلق خاطرعشق  -1

مشترك، گذراندن اوقات فراغت با یکدیگر، اختصاص دادن زمان بیشتر براي باهم بودن، 

شک نداشتن ، وفادار بودن نسبت به همدیگر(اطمینان بخشی - 2)دوستی باهم، صمیمیت

-3) تعهد واحترام به رابطه زناشویی به همدیگر، بیزاري ودوري از افکار خیانت آمیز،

تصمیم گیري مشترك،  تالش براي درك همسر، تفاهم در تربیت فرزندان،(درك متقابل

تالش (رضایت جنسی- 4)یاحترام به نقطه نظرات یکدیگر، تفاهم در مورد مسائل مال

براي جلب رضایت جنسی همسر، احترام به خواسته هاي جنسی همدیگر، اهمیت دادن 

). به مسائل جنسی، صحبت کردن درمورد این رابطه، اشتراك نظر درزمینه روابط جنسی

-کمک کردن به همدیگر درکارهاي منزل، کمک به همسر در(همکاري مشارکت و -5

ر انجام وظایف زندگی، کمک به همسر در مسائل زمینه شغلی، کمک به همسر د

 گفتگوي لذت بخش، همدلی، توجه به حرف هاي طرف مقابل،(ارتباط مؤثر -6)اقتصادي

تحقیر وسرزنش نکردن همدیگر، توي حرف همدیگر  کردن همدیگر،از کنترل پرهیز

در ابراز  نپریدن، گفتگوي منطقی، گفتگوي باز، توان ابراز عواطف وخواسته ها، رك بودن

مشورت (تصمیم گیري درست -7) خواسته ها، مقایسه نکردن، احترام در حضور جمع

انعطاف پذیري (مدآایفاي نقش کار -8 )گرفتن از هم دیگر، توجه به توصیه هاي یکدیگر

خسیس (مدیریت مالی-9 )نبودن نقشها، مشارکت در نقش، وظیفه محور انجام کارهادر 

توانایی همسر، قناعت مالی، با وقعات مالی متناسب  ،تکردننبودن، توافق در مورد خرج 

تشویق همسر به برنامه (همسر رشد خود و-10 )مالی، داشتن برنامه مالی مناسب وحدت
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موفقیت همسر، تالش براي  به رشد وپیشرفت، استقبال از رشد و ریزي، تشویق همسر

همدیگر، قدردانی  شغل، تقویت نقاط قوت زمینه تحصیالت و موفقیت ورشد خود در

 ).وسپاس گزاري

- 
عوامل مربوط به 

 یخانواده اصل

 مرز استحکام گران،ید مورد یب يدخالتها به ندادن اجازه یزوج يساز ومرز يساز میحر

 نکردن ابراز گران،ید از یزوج اسرار حفظ ،ییدوتا ماتیتصم در استقالل خانواده، يها

 مستقل ستمیس جادیا ها، خانواده مورد یب يها دخالت به یتوجه یب رون،یب به مشکالت

 ،یمال تیحما(نیزوج از ها خانواده تیحما) فرزندان به مسائل انتقال ،عدمیزوج

 تیحما) فرزندان از ينگهدار در تیحما منزل، يدرکارها تیحما ،یعاطف تیحما

 با یتیوحما یمیصم روابط ،یعاطف تیحما ،یمال تیحما( نیزوج از ها خانواده

 يها خانواده يدگاههاید به احترام ن،یوالد گاهیجا به احترام ل،یفام يواعضا خانوادها

 )وهمسر خود

- 
  یعوامل فرهنگ

 یاجتماع

 ات،یاخالق به يبندیپای، نید داتیتق ،ینید يباورها یهمسان(يومعنو یفضائل اخالق

 عدم ،یدوست نوع خدا، به توکل ،ییجو وانتقام نهیازک زیپره گران،ید به حسادت از زیپره

 )یدرزندگ خدا مثبت نقش گران،ید به کمک ،یفرهنگ یهمسان ،ییمدگرا

 عفاف فرهنگ تیرعا ،یفرهنگ يها وارزش هنجارها بهاحترام (هنجارها به يبندیپا

 )ینید احکام از يرویپ ازدواج، دانستن مقدس وحجاب،

- 

  

  ینیعوامل والد

  

  

  

 

 ،یزندگ ینیریش ن،یزوج تیمسئول احساسبه هم نزدیک شدن زوجین،(نقش مثبت فرزند

 دعوا، کاهش ها، خانواده به نیزوج یوابستگ کاهش همسر، خانواده با رابطه بهبود

 به کمک منزل، يکارها در نیوالد بهکمک (نیوالد به فرزندان کمک) یزندگ يهدفمند

 تالش ،ییمدگرا عدم خود، يازهایون خواسته لیتعد ،ياقتصاد مسائل نهیدرزم نیوالد

 ومدرسه، یلیتحص نهیدرزم فرزندان بهکمک (فرزندان به نیوالد کمک) یلیتحص نهیدرزم

 خانواده، امور در فرزندان نظرات از استفاده فرزندان، يها وخواسته ها ازین به  دادن پاسخ

  )فرزندان به آموزش فرزندان، به دادن تیمسئول

- 

مؤثر  يراهبردها

 انیحل تعارض م

  نیزوج

  

 بی احتمالی، مشکالت با مبارزه براي ریزي برنامه ،)نکردن قهر عذرخواهی کردن،(جبران

 خواسته گفتن مشکالت، بروز درمواقع عاطفی تعادل حفظ جزئی، اختالفات به اعتنایی

 سازگار و آمدن کنار مشکالت، شمردن کوچک طورمستقیم، به همسر به خود هاي

 از آمدن کوتاه نکردن، بزرگ حد از بیش را مسائل ها، تفاوت و ها کاستی پذیرفتن(شدن

 است، خوب همسر نیت و قصد که این به اعتقاد(دادن اطمینان ،)ها خواست برخی
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 از خواهی کمک(اجتماعی هاي حمایت ،)همسر اشتباهات گرفتن نادیده کردن، شوخی

  )  خدواند، عمل کردن به راهنمایی بزرگترها  از جستن یاري منابع، مطالعه مشاور،

- 

مؤثر  يراهبردها

حل تعارض 

 خانواده با نیزوج

  یاصل

 از تیحما خود، يها خانواده با نکردن قهر همسر، خانواده وکاستی هاي نواقص رشیپذ

 تیرعا همسر، خانواده واشتباهات خطاها از یپوش چشم خود، خانواده مقابل در همسر

  طیشرا به توجه با فاصله کردن

- 
 یتمندي ازرضا

  یزندگ
  فرزند از تیرضا ازخود، تیرضا همسر، از تیرضا

 

  گیري نتیجه حث وب

تحلیل داده ها ..پرداخت موفق ازدواج شکل گیري بر موثر عوامل شناسایی به حاضر کیفیپژوهش

، عوامل فردي: نشان دادکه براي رسیدن به ازدواج موفق و رضایتمند، عوامل گوناگونی دخالت دارند ازجمله

راهبردهاي حل تعارض، .عوامل خانواده اصلی و عوامل والدینی اجتماعی و -عوامل زوجی، عوامل فرهنگی

زوجین و راهبردهاي حل تعارض میان زوجین وخانواده اصلی در دو دسته راهبردهاي حل تعارض میان 

یامد نهایی پژوهش رضایت از همسر، رضایت از فرزند و رضایت ازخود بود که درنهایت پ. بررسی شد

 .  رضایتمندي از زندگی را به دنبال داشت

فته هاي اکثر یافته هاي این پژوهش با یا. درادامه به تبیین یافته هاي این پژوهش پرداخته می شود

پژوهشهاي دیگر، مخصوصاً پژوهشهاي داخل که در زمینه ازدواج موفق صورت گرفته همسو و همخوان 

همان گونه که یافته هاي این پژوهش نشان داد، شرایط میانجی تاثیرگذار در ازدواج موفق، دراین . است

عوامل خانواده اصلی و  ی واجتماع - عوامل فردي، عوامل زوجی، عوامل فرهنگیپژوهش عبارت بودند از

. واضح است که عوامل متعددي می توانند در شکل گیري یک ازدواج موفق مؤثر باشند. عوامل والدینی

نقش ها به خوبی ایفا می شوند، طرفین می توانند با  سالم باشد، عملکردها و وقتی ازدواج رضایتمند و

 بهزیستی فردي و جهت ارتقاي سالمت و کنند، درمشکالت احتمالی به شیوه ي صحیح برخورد  مسائل و

 ).1395به نقل از حاتمی ورزنه همکاران،2006کار،(از انواع آسیب ها دور باشند اجتماعی حرکت کنند و

رامطرح درسطح فردي همان گونه که یافته هاي این پژوهش نشان داد، زوجین موفق، ویژگی هاي شخصی 

 بودن دلسوز ی،خودآگاهازجمله این ویژگی ها می توان به . وثر بودکردند که در رضایت از ازدواج شان م

نتایج این بخش از پژوهش  .ی اشاره کردجانیه یپختگ ،صداقتي، ریپذ انعطاف ي،ریپذ تیمسئولی، ومهربان

مسئولیت در ویژگی : از جملهبا یافته هاي پژوهش هاي انجام شده در داخل وخارج همسو همخوان است 

انعطاف پذیري  ،)1395وهمکاران، فتحی(خودآگاهی)1993، ،فنل1395همکاران،کرایی و(پذیري

، فتحی 1395کرایی وهمکاران،(، صداقت)2001، باچندوکارون،1395،کرایی وهمکاران،2010اینگرام،(
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مهربان بودن  ، دلسوزي و)1395خدادادي سنگده وهمکاران،(، پختگی هیجانی)1993،فنل،1395وهمکاران،

  . همسو وهمخوان است) 1395حاتمی ورزنه وهمکاران ،(

سطح زوجی، زوجین موفق بیان داشتند که از ویژگی هاي خاصی برخوردار بودند که در  در

باچند (تعلق خاطر نسبت به همدیگر جمله، عشق و رضایت از ازدواج شان تاثیر زیادي داشته است از

، درك )2014شریسا،(نان داشتن نسبت به همدیگراطمی )2006، بروکز،2013، دیکسون،2001وکارون 

رضایت  )2001، باچند وکارون،1395،کرایی وهمکاران،1999گاتمن وسیلور(متقابل

همکاري،  مشارکت و )1395فتحی وهمکاران،1395کرایی وهمکاران،2006بروکز،2010اینگرام،(جنسی،

باچند (، ارتباط مؤثر)2010،اینگرام،1395،کرایی وهمکاران،2002گاتمن ولونسون،(مدیریت تعارض

تصمیم گیري کارآمد، ایفاي نقش کارآمد،  )1395،فتحی وهمکاران،،1395کرایی وهمکاران ، ،2001وکارون،

فتحی (همسر رشد خود و)1395فتحی وهمکاران، ،1395کرایی وهمکاران،،2010اینگرام،(مدیریت مالی

 )2002(گاتمن ولونسون )2006(بروکز تلفی مانندمخ این یافته ها نیز با نتایج مطالعات. )1395وهمکاران ،

 صاحبدل و) 1393(وهمکاران خدادادي سنگده) 2001(وکارونبا چند) 1395(همکاران فتحی و

  .همخوان است همسو و، )1392(همکاران اعتمادي و ،)1394(همکاران

ابراز  حریم وسطح خانوادگی یعنی تعامالت بین زوج ها وخانواده ها، زوجین موفق با حفظ  در

همچنین حمایت خانواده ها از زوجین . مشکالت به خانواده ها تجربه رابطه موفقی داشتندمسائل و نکردن 

همچنین زوجین . هاي مالی، عاطفی، فرزند پروري، امور منزل، از عوامل موفقیت آنها در ازدواج بودزمینه در

. عاطفی کمک می نمودند هاي خود در ابعاد مالی و موفق بیان کردند که آن ها نیز گاهی مواقع به خانواده

برخورداري زوجین از این شبکه حمایتی می تواند در مواقع لزوم در کمک به آنها در حل مسائل مختلف 

 دیگران وبهره بردن از مزایاي روابط اجتماعی سالم را فرصت حضور بیشتر درکنار سودمند واقع شود و

 اي باخانواده اصلی خود و اساس هرچه زوج روابط گرم وصمیمانه براین). 2006(بویر، ایجاد کند

همسرشان داشته باشد با اقوام خود رفت وآمد کنند وشبکه هاي حمایتی دوستان وهمکاران بیشتري داشته 

یا ادراك حمایتی بیشتري از سوي همسر، خانواده، آشنایان وهمکاران خود داشته باشند، رضایت  باشند و

نتایج این قسمت از پژوهش با یافته هاي پژوهش فاطیما . دواج را تجربه می کنندباالتري از از

 فتحی و) 1395(همکاران ، حاتمی ورزنه و)2006(بویر )2002(گاتمن ولونسون  ،)2012(واجمل

آنچه . مطابقت وهمخوانی ندارد) 2010(با پژوهش دانگ وشیائو و. همخوان است همسو و )1395(همکاران

 قابل توجه است نقش معنی دار کیفیت ارتباط زوج با خانواده هاي اصلی و تازگی دارد و دراین مطالعه

از مصاحبه با شرکت کنندگان مشخص شدکه هرچه . اهمیت داشتن رضایت مندي آنها در  ازدواج است

همان  ارتباط گرمی بین آنها وجود داشته باشد، به و فرزند خود راضی تر باشد و قدرخانواده اصلی از همسر
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است  ماناین یافته نیز به روشنی بیانگر فرهنگ خانواده محور کشور. میزان رضایت از ازدواج نیز باالتر است

 .دهدکه اهمیت خانواده اصلی را درسراسر فرایند ازدواج نشان می

توجه به اینکه کشور ما داراي خصوصیاتی از  فرهنگی، با –سطح چهارم یعنی عوامل اجتماعی در

فرهنگی کشور ما، بیش از پیش، فضائل اخالقی،  فرهنگ جمع گرایی بوده وساختار اجتماعی وجمله 

ارزشها . از فرد گرایی وصفات خودخواهانه دوري می جوید قناعت را مورد تاکید قرار داده و معنویت و

ز اثر گذار عالوه بردیدگاههاي فردي برسبک روابط زوجی نی ،یک بافت هنجارهاي حاکم بر باورها، رسوم و

ي اجتماعی جدید ها و باورها موجب تشکیل یک شبکهرسد توافق در زمینه فرهنگ، ارشبه نظر می. است

هایی براي گردد که باعث می شود آنها مدت زمان بیشتري را با هم سپري کرده و حمایتمی هازوجبین 

داشتن اعتقادات و باورهاي  .گرددمندي زناشویی یکدیگر فراهم آفرند که در نهایت باعث افزایش رضایت

ي آنها افزایش یافته و حمایت معنوي بیشتري از یکدیگر در شود که نقاط اشتراك رابطهمشترك باعث می

حتی گاهی اوقات، توافق در این زمینه ها بر افزایش صمیمیت نیز اثرگذار خواهد . طول زمان داشته باشند

  .شودها یا باعث تقویت پیوند ازدواج میاعث نزدیکی آنطی مصاحبه با زوجین، باور مشترك ب. بود

  

آنچه در این پژوهش تازگی دارد احترام به هنجار وارزش هاي فرهنگی از اهمیت ویژه اي  .

زوجین موفق بیان داشتند که احترام خاصی براي بزرگترها داشتندواحترام به همسایه را از . برخوردار بود

وجین موفق بیان داشتند که در مراسمات شادي وغم فامیل وهمسایه شرکت همچنین ز.واجبات می دانستند

یافته هاي این بخش از پژوهش با یافته هاي . می کردند که اینها نشان دهنده فرهنگ خاص کشورمان است

، )1393(همکاران ، صاحبدل و)2012(اجمل فاطیما و ،)2006لهرر،(، )1996(رابینسونکاسلو و  پژوهش

 .همخوانی دارد مطابقت و) 1393(همکاران خدادادي و

عوامل زمینه ساز ازدواج موفق براساس نمونه مورد مطالعه در پژوهش حاضر عوامل  یکی دیگر از

در این پژوهش در ازدواجهاي موفق، فرزند داراي نقش مثبتی بود و ازسوي دیگر والدین .والدینی بودند

شد متناسب با سن به فرزندان خود آموزشهایی می دادند که به شکل گیري مهارتهایی در فرزندان منجر می 

زوجین موفق بیان کردند که داشتن فرزند . والدینی در این ازدواجها کارآمد بودسیستم و می توان گفت که 

 . فرزندان احترام خاصی براي والدین داشتند .به رضایت مندي بیشتر در رابطه زناشویی آنها منجر شده است

 فاطیما ،)1993(فنل ،)2011(یمتز، ن)2001(نتایج این قسمت از پژوهش با نتایج پژوهش باچند وکارون

. مطابقت وهمخوانی دارد) 1395(همکاران ، حاتمی ورزنه و) 1395(، فتحی وهمکاران )2012(واجمل

همچنین زوج هاي موفق شرکت کننده دراین تحقیق بیان داشتند که گاهی مواقع در زندگی زناشویی خود 

شیوه ها . فظ رابطه از روشهایی استفاده می کردندتعارضاتی پیش می آمد که در مواجهه با این تعارضات وح
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راهبردهاي حل تعارض  راهبر دهاي حل تعارض در دوسطح راهبردهاي حل تعارض میان زوجین و و

 تحقیقات دیگر اغلب روي حل تعارض میان زوجین تاکید می کردند و. زوجین با خانواده اصلی بررسی شد

این موضوع بیانگر تفاوت فرهنگی میان جامعه ایرانی وبه طور . تعارضات مربوط به خانوده اصلی یافت نشد

کلی، جوامع جمع گرا با جوامع فردگرا است که به علت ارتباط با خانواده هاي مبداء می تواند منبع حمایتی 

یافته هاي این قسمت از  .تنش باشد در رابطه زوجین تلقی شود وهم اینکه به عنوان عامل تعارض و

) 1991(، استفورد وکانري)1395(، حاتمی ورزنه وهمکاران)1395(ته هاي فتحی وهمکاران پژوهش با یاف

 .  همسو وهمخوان است

 

 

 

 

  

 هاي کمی روش با که بوده بعدي چند اي پدیده موفق ازدواج در پایان می توان نتیجه گرفت که

موفق، اتفاقی ناگهانی نیست ازدواج همچنین رسیدن به  .کرد قضاوت آن مورد در خوبی به توان نمی محدود

و افرادي که از  .بلکه فرایندي است که با گذر از فراز و نشیب هاي زندگی، زوجین می توانند به آن برسند

خانواده کارآمد، سیستم والدینی  –مد، ویژگی هاي زوجی کار آمد، سیستم زوجآویژگیهاي شخصیتی کار

نشیب به  و کارآمد برخوردارند، می توانند در این سفر پرفرازکارآمد، راهبردهاي مقابله با سختی و اختالف 

نمونه مورد . به خود با محدودیتهایی نیز رو به رو بود این پژوهش به نو .رضایتمند برسند مقصد پایداري

اقتصادي شهر یاسوج بودند، لذا تعمیم این نتایج به همه خانواده هاي  - مطالعه از طبقات مختلف اجتماعی

از سوي دیگر، ازدواج موفق می تواند از عوامل و متغیرهاي بی شمار . ستلزم رعایت احتیاط استایرانی م

 این می شود پیشنهاد .ثر باشد که در این پژوهش به دلیل عدم شناسایی به آنها پرداخته نشده استأدیگري مت

 این پژوهش  .ودش تکرار دیگر نمونه هاي با و کشورمان دیگر وفرهنگهاي دیگر بافتهاي در پژوهش

 شده، شناسایی عوامل به توجه با. دارد زوجین و وخانواده ازدواج حوزه متخصصان براي مهمی مضامین

 از پیش مراکز یا زوجها آموزش درکارگاههاي بااهمیت موارد و راهنما صورت به حاضر پژوهش نتایج

  .شود داده ترویج ازدواج

  منابع
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جامعه  مطالعات .میاندوآب شهر در آن با مرتبط فرهنگی اجتماعی عوامل و و مدرن سنتی سبکهاي داراي
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Abstract 

 Healthy marriage has a essential role in forming healthy family.The purpose of this 
study was to identify of successful marriage. This study was done by qualititivie 
research and griunded Theory method. statisticd community of this study were the 
whole couple of yasuj city that thay had at least 5 years to gether. purposeful sampling 

was used to collect data. Sampling continued antil theoretical saturation was obtained 
totally 26 participants (13couples ) which high marital satisfaction were interviewed in 

semi structured and in depth method and analyzed using the constant comparative 
method of struss and corbin. 

the results of this study showed that successful marriage factors were make a wide 
range. identified factors were indidual factors , factors related to couples relation, 
factors related to couplesmain family, social – cultural factors, parental factors. any of 
obtained factors contain different categories.  Understanding  and identification of the 
influencing  factors in the successful  and stable marriage in successful couples can be 
considered as a model and a direction for couples. and will benefit for pdychologist 
and counsolors of marriage and will eventually assist to the society health. 

Keywords: successful Marriage, individual factors, factors related to couples relation, 
main family’s factors, social – cultural factors, parental factors. 
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