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وناسازگاری در بین زوجین در ده سال اخیر وکاهش رفاه خانوادگی بیانگر افزایش آمار طالق 

ضعف جوانان درشناسایی معیارهای ازدواج پایدار می باشد. این موضوع عالوه بر اینکه تحکیم 
فرهنگی در  های اجتماعی وبنیان خانواده را به خطر می اندازد موجب افزایش انحرافات وآسیب

ای سالیان اخیر نیز بیشتر معطوف بر شناسایی عوامل نارضایتی زوجین و هگردد. پژوهشکشور می
بررسی علل طالق بوده و کمتر به عوامل استحکام بخش ازدواج و روابط زوجین پرداخته شده 

 است. 
در نظر گرفتن فرهنگ  بخش ازدواج باعوامل استحکامبر این اساس هدف پژوهش حاضر، شناسایی

مرور منابع  محتوا وبود. در بخش کیفی از رویکرد تحلیل آمیخته طالعه از نوعباشد. این مایرانی می
های جمع آوری شده در بخش کیفی با داده سال اخیر و در بخش کمیهای دهو ادبیات پژوهش
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رم افزار ـفاده از نـیدی با استـلی تایـتحلیل عام استفاده از روش توصیفی و همبستگی پیرسون و
AMOS24  تحلیل شدند.  افراد گروه نمونه با درنظرگرفتن معیارهای ورودی و به تجزیه و

 .صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند
های فرهنگی، ای همچون: خانواده مبداء و مؤلفههای پژوهش نشان داد که عوامل زمینهیافته

مسرگزینی های شخصیتی و اخالقی وعوامل هاجتماعی و اقتصادی وعوامل فردی همچون ویژگی
زوجی شامل مسایل جنسی/زناشویی،  عقالنی و عواملشامل همسانی وتوافق نظر و کفایت

بخش خانواده های ارتباطی و مسایل فرزندآوری و تربیت فرزند به عنوان عوامل استحکاممهارت
شناسایی شدند. براساس نتایج تحقیق مشخص شد که هریک از عوامل استحکام بخش شناسایی 

 بخش کیفی از توان قابل قبولی برای سنجش پایداری ازدواج برخوردار بودند.شده در 
این نتایج به مشاوران و روان شناسان ازدواج و خانواده و سایر متخصصان حوزه خانواده و ازدواج 

کند تا بتوانند درعرصه کمک به جوانان در آستانه ازدواج و افزایش رفاه زوجین و کاهش کمک می
 تر عمل کنند. ایسودمندتر و حرفهتماعیآسیب های اج

 
 بخش  و فرهنگ ایران.پایداری ازدواج، عوامل استحکام واژگان کلیدی:
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 مقدمه
همچنین جنبه  واده و نقطه عطفی در  چرخه زندگی است.ازدواج مهمترین پایه در تشکیل خان

کند و به طور است که دو نفر را به عنوان همسر به همدیگر متعهد میاساسی از زندگی هر فردی 
قابل مالحظه ای بر عملکرد زندگی او، ازجمله رفاه اجتماعی، عاطفی، فرهنگی و اقتصادی تأثیر 

به عنوان هسته ( شواهد نشان داده است که ازدواج موفق 2212همکاران،  و1گذارد. )گرگیسمی
 . (177: 2222 ، 2)یولکر مرکزی کیفیت زندگی با رضایت از زندگی رابطه مثبت و قوی دارد

کند. خانواده سالم از طرفی ازدواج سالم و موفق، نقش بنیادین در تشکیل خانواده سالم ایفا می
عه و جام ترین نهادخانواده مهم (.2221، 3ملهرب )گریف و زیر بنای سالمت جامعه است

دهنده شخصیت آدمی است. مطلوبیت، رضایت، خشنودی و کیفیت و کارکرد بهینه خانواده شکل
شود. خانواده به عنوان یک پیشرفت خانواده محسوب می عامل بسیارموثری درشکوفایی، رشد و

تواند با زیرمجموعه همسران می فرزندان است و های همسران، والدین وسیستم شامل زیرمجموعه
 عمل نماید و چنانچه این خرده نظام، کارآمد وفراهم ساختن الگویی موثر درتعامل زناشویی

که در آن همسران صمیمیت، حمایت و رشد متقابل را  گرددباکفایت باشد، شرایطی فراهم می
دوام زیرمجموعه  تجربه کنند. به عبارت دیگر کیفیت زناشویی همسران بر کارآمدی،  استحکام و

 ( 34: 2222، 4تاثیر می گذارد. )گلدنبرگهمسران 
 برای بسیار مثبت هایویژگی آوردن فراهم رضایتبخش، در و ازدواج پایدار دیگراز سویی 

باشد.  کودک، کارآمد می رشد و جسمانی مثبت، سالمت روانی ازجمله سالمت خانواده اعضای
 سالمتی و رشد همچنین و آوردمی فراهم کودکان برای را مساعد محیطی زن وشوهری، روابط این

 (.2214 ،1)میخالیتسیانوف دهدمی ارتقاء را خانواده اعضای
دهد که افراد با رضایتمندی زناشویی باال و روابط صمیمانه در نتایج سایر تحقیقات نیزنشان می

سنجش با کسانی که زندگی زناشویی ناسازگارانه دارند بیشتر عمر می کنند از سالمت بدنی 
(. بدیهی است 2211) 6شان پدر و مادر بهتری هستند کپلرباالتری برخوردارند و برای فرزندان

تواند به نحوه توافق همسران و نحوه تطابق آن ها با نیازهای یکدیگر و تکوین نقشهای مکمل می
ز ا ری با شرایط تغییر پیش بینی کند.خوبی ثبات خانواده و انعطاف پذیری آنها را برای سازگا

سازد که از آن تعامل زناشویی طرفی زیر منظومه همسران، الگویی را برای فرزندان فراهم می
گیرد.  اگر این منظومه از کفایت کافی برخوردار باشد شرایطی صمیمیت و تعهد زناشویی را فرا می

 سازد که درآن همسران،  صمیمیت،  رشد متقابل و رشد شخصی را تجربه می کنندرا فراهم می
توانند نیز براین باور است که زوجین پایدار و رضایتمند می (2213) 7(. دیکسون2222)گلدنبرگ، 

مورد متغیرهای موثردر رشد و ارتقاء بهزیستی خود سرنخهایی را فراهم سازند و در طول زمان  در
 که چه کاری را انجام دهند.  کشف کنند
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شود و تصمیم گیری نان نیزمحسوب میامروزه ازدواج به عنوان یک دغدغه جدی برای جوا
برای این موضوع حیاتی، مستلزم توجه همه جانبه به آن وافزایش توان آنان در انتخاب آگاهانه 

 باشد. می
واقعیت این است که آمار باال و نگران کننده طالق یک بحران جهانی است اما نرخ طالق در 

ایران نبوده و هشداری جدی برای دست ایران به هیچ عنوان زیبنده نظام جمهوری اسالمی 
تر متخصصان و مشاوران را ایجاب شود و اهتمام بیشمتولیان فرهنگی تلقی می اندرکاران و

قانون حمایت از  داده وقرار توجه مورد  این دغدغه رامسئوالن عالی کشور  نماید. اگرچهمی
گردید ابالغ  1371سال  نیزدرهای کلی خانواده سیاست کردند وتصویب  1371در سال  را خانواده

توان گفت که روند کاهشی ازدواج و های مورد بررسی میطبق آمارهای ارائه شده در طی سال اما
دهد که درصد آمار های ارائه شده نشان میبوده و ها نکته قابل توجهافزایشی طالق در اکثر سال

منفی داشته است؛ این در  رونددرصد  6/37حدود  1327سال نسبت به  1377ازدواج در سال  آمار
 اند در حالی که در همین زمانحالی است که جمعیت افراد در سن ازدواج در کشور بیشتر شده

مثبت داشته است که نشان از روند کاهشی ازدواج و افزایشی  روند درصد 32/12 با طالق آمار
دهد که نسبت های آماری نشان میهمچنین یافته .استکننده طالق در کشور هست که بسیار نگران

افزایش یافته است که نشانه  1377در سال  31/77به 1/12از  1327سال  طالق به ازدواج در
 هستند که در عالوه بر این گروه زیادی از زوجین نیزشدن این شاخص در کشور است. بدتر

و  بخش را نادیده می گیرنداستحکام ساز وها وعوامل خطرهنگام تصمیم گیری برای ازدواج مولفه
ترجیح می دهند به زندگی ناشاد خود ادامه  زنند وبه دالیل فرهنگی، اجتماعی قید طالق را می

اگر چه آمار رسمی برای این گروه از  زندگی آنان حاکم است و اصطالحا طالق عاطفی بر دهند. و
آمار رسمی طالق در جامعه حکایت  برابر دو زوجین نداریم ولی آمار غیر رسمی گاهی تا بیش از

 . دارد
بخش ازدواج پایدار با تأکید ها وعوامل استحکامبه همین دلیل ضروری است تا با معرفی مولفه

 برمعیارهای بومی و فرهنگی  به جوانان، شرایط را برای انتخاب مناسب تر آنان فراهم آوریم. و
پر واضح است که نادیده گرفتن این ری کاهش دهیم در هنگام تصمیم گی نگرانی های آنان را

رخه زندگی خانوادگی افراد را شود و چضرورت منجر به ازدواج شتاب زده و پرچالش می
تأثیر قرار داده و دگرگونی اقتصادی اجتماعی و جمعیتی مهمی رابه همراه خواهد داشت که تحت

البته ش فقر اشاره نمود. رست خانوار، افزایاز آن جمله می توان به افزایش میزان طالق، زنان سرپ
گسترش انواع انحرافات اجتماعی و اخالقی و شکل گیری الگوهای جدید روابط جنسی در جامعه 

های ازدواج وخانواده همچنین افزایش پدیده هم خانگی نیز از تبعات نادیده گرفتن ارزش و
 باشد. می

 
 پیشینه پژوهش

پایداری ازدواج مطالعات وپژوهش های بسیاری انجام شده، اما تعیین  اگرچه در ارتباط با
ها است و بیشتر این پژوهشمعیارها و شاخص های موفقیت در ازدواج کمتر مورد توجه بوده 

 اند که مایه ازکرده ند بلکه روی متغیرهایی تمرکزاروی رابطه رضایتمند و درازمدت تمرکز نکرده
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ها صرفا به بررسی (.  به بیان دیگر بیشتر پژوهش2211، 1)نیمتز تندهم پاشیدن ازدواج ها هس
ازجمله   دالیل شکست و ناکامی و زمینه های شکل گیری نارضایتی و طالق محدود شده اند.

بخش های استحکامازدواج و شاخص ها و مؤلفه هایی که در دهه اخیر به عوامل پایداریپژوهش
 های زیر اشاره نمود. وان به پژوهشتازدواج موفق پرداخته اند می

به « شناسایی شاخص های ارتباط زناشویی کارآمد»( در پژوهشی با عنوان 1376) پیرساقی
در این الگو، سازگاری زناشویی به عنوان تبیین الگوی ارتباط زناشویی کارآمد همت گماشت 

شرایط علی عبارت بودند از سبک دلبستگی ایمن، تمایزیافتگی،  شدند. ی مرکزی انتخابمقوله
داری به عنوان شرایط و دین ءی مبداهای خانوادهآموزه بلوغ عاطفی و بلوغ فکری و شناختی.

ی راهبردهای مورد استفاده وان عامل مداخله گر انتخاب شدند.ای و حمایت اجتماعی به عنزمینه
در  رت بودند از تشویق و تعامل مثبت.کارآمد با همسرشان عبازوج ها برای برقراری ارتباط 

 نهایت، والدگری کارآمد و کیفیت زندگی زناشویی به عنوان پیامدهای این الگو معرفی شدند.  
شناسایی شاخص های خانواده سالم و ناسالم از »( با عنوان 1376)صفایی در پژوهشی دیگر

شخصیتی، ارتباطات کالمی و )شاخص اصلی  1زیر مقوله و  22 ،«نظر زنان و مردان متاهل ایران
( نیز در 1371مورد توجه قرار داد. کرایی ) (غیر کالمی، خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی و مذهبی

 و ساخت های پایدار رضایتمند و آماده کردنشناسایی عوامل ماندگاری ازدواج "عنوانبا  یژوهشپ
 64متأهل نشان داد که  "های رضایتمند از دیدگاه زنانازدواج سنجه ای بر پایه عوامل ماندگاری

عامل دربرگیرنده شیوه ارتباط و حل تعارض مناسب، حمایت، توجه، احترام و قدردانی  7ماده در 
کیفیت ، صمیمیت و کیفیت رابطه جنسی، پذیریهای شخصیتی و مسئولیتویژگی، به یکدیگر

تعهد و ، پذیر بودنت؛ همخوانی زوجین و انعطافزندگی مشترک و گذراندن وقت و تفریحا
های و مسائل مالی و شغلی در ازدواج، ها، فرهنگ و تجارب معنوی مشترکداشتن ارزش، ریداوفا

درصد از واریانس موفقیت در ازدواج را  62رفته  هم اند که رویپایدار رضایتمند زنان مؤثر بوده
 تبیین کردند. 
« قگیری شاخص های ازدواج موفاندازهو شناسایی»پژوهشی با عنوان ( نیزدر 1374) صاحبدل

.  قراردادزیرمقوله شناسایی و مورد تایید  12در چهار مقوله اصلی و را شاخص های ازدواج موفق 
های ارتباطی، خصوصیات شخصیتی، بسترهای فرهنگی و مقوله های اصلی عبارت بود از: ویژگی

 .هایی را به خود اختصاص داده اندلفهؤین چهار مقوله مهر یک از ا که وابستگی عاطفی
نشان داد. « ارائه الگوی ازدواج موفق»( نیز در پژوهشی دیگر با عنوان 1371حاتمی ورزنه ) 

بودن  قبیح و خانواده ها، نبودن سطح فرهنگ و بودن ای )همسوپایداری ازدواج متاثراز عوامل زمینه
ازدواج،   برای نسبی اولیه، آمادگی عالقه و )کشش عوامل علی (... اصلی و های خانواده در طالق

 قبول) )نگرش ها( عوامل مداخله ای نسبی( آگاهانه، استقالل ازدواج، انتخاب از پیش آشنایی
عنوان نمود. همچنین خدادادی  ها( خانواده و فرزند به نسبت همسر بودن اولویت همسر، در داشتن

دیگر هفت عامل حمایتگری متقابل، صمیمیت، قدردانی، تعهد، تالش پژوهشی  ( در1374سنگده )
 بینرا بعنوان متغیر پیشعات  اساسی برسر موضوتوافق  خشنودی یکدیگر، رضایت جنسی و برای

                                                           

1. Nimtz 
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 موفق تعیین کرد.   ازدواج
شاخص های سالمت خانواده در الگوی اسالمی و »( نیز در پژوهشی با عنوان 1371) احمدی

بخش ازدواج را براساس مبانی قرآنی برشمرد که این عوامل عبارت بودند عوامل استحکام« ایرانی
( تعهد و 32قیامت ) ( مسؤولیت پذیری36( مهرورزی به همسر)واقعه 221)بقره  از: دینداری

( پرهیز از تجمل گرایی و تفاخر به 14( اهمیت دادن به رابطه جنسی )آل عمران24)مائده  وفاداری
( صبر و 11)حجرات  احترامی( اجتناب از تحقیر و بی22و حدید 22)احزاب  داشته های مادی

 (.  22( بخشش و گذشت )نور 46بردباری )انفال 
فردی در پیش بینی  و نقش عوامل محیطی»با عنوان  ( پژوهشی را2216)1همچنین لشری

 یک در (2212)2اجمل و یماانجام داد.  فاط« سازگاری زناشویی با جستجو درفرهنگ پاکستانی
: از بودند عبارت که یافتند دست و خوشبخت پایدار ازدواج عوامل برای طبقه 16 کیفی به  پژوهش

 و درک، ارتباط، تفاوت توجه، اعتماد و مصالحه، عشق و فرقه مذهبی، رضایت، سازش در تشابه
خاطر  به همسر، ماندن گذاشتن، گذشت، خلق وخوی در میان و احترام، مشارکت و سنی، صداقت

( نیز 2212)3اینگرامهمسر.  با خانواده مثبت روابط و طبقه و خانواده، تحصیالت فرزندان، ساختار
های یکدیگر وجه به شباهت و تفاوتدر بررسی روی زوج های موفق آمریکایی، انعطاف پذیری، ت

بخش، حل تعارض و مدیریت مالی را عوامل مؤثر در تداوم زندگی موفق روابط جنسی رضایت
آنان می شمرد و صداقت، وفاداری، مسؤولیت پذیری، تفاهم، پاک بودن، گذشت و توجه به مسایل 

 معنوی را پیش بینی کننده ازدواج موفق می داند.  
یت است که عوامل نیز حائز اهم تحقیقات داخلی و خارجی این نکته ها ودر بررسی پژوهش

های مختلف متفاوت است. واقعیت این است که شکل گیری اثرگذار بر ازدواج موفق در فرهنگ
تواند از اثرات فرهنگی و قومی به دور باشد و فرهنگ از مهمترین عواملی یک ازدواج موفق نمی

ه اینکه مطالعات گذارد. نکته قابل توجاست که بر فرآیندها و پیامدهای روابط زناشویی تأثیر می
توان (. بنابراین نمی2221 ،4موشر اند )براملت وفرهنگی گاهی نتایج متفاوتی را گزارش دادهبین

های گوناگون را به یکدیگر تعمیم داد )خدادادی نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده روی فرهنگ
 .(1373سنگده، 

 
 مبانی وچارچوب نظری پژوهش

، پذیرد، نظریاتمی صورت هاییویژگی چه به توجه همسر براساسانتخاب  اینکه مورد در
 مدل اشاره می شود. یکی به چند نظریه و  اینجا در .است ارائه شده های متعددیمدل فرضیات و

همسری  همسان .است همسان همسری همسر، نظریه انتخاب خصوص در دیدگاهها اصلی ترین از
، 1همکاران و )بیرکالند دارد اشاره یکسان اجتماعی گروه یک از همسران بین ازدواج به معموالً
 همسری برای را کسی برمی آیند، معموالً  ازدواج درصدد که اصل، افرادی این براساس. (2223
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 لحاظ از مشابه باشد افراد برخوردار آنان با مشابهت و همسانی سطح بیشترین که از برمی گزینند
دیگر،  بی شمار هوش، سالمت، منزلت، نگرش، وویژگیهایسن، نژاد، مذهب، ملیت، تحصیالت، 

 و دارند.)هاگس بایکدیگر ازدواج به شود، تمایل یافت تصادفی به صورت آنکه از بیش مقداری به
 و نتیجه بیشترین زمانی نوعاً  ما که است اندیشه این از عبارت همانندی ( فرضیه2222، 1همکاران
حد  در بدنی جذابیت از میزانی دارای همسرانی جستجوی در که میکنیم تجربه را هزینه کمترین
 در که شوندمی وارد روابطی در اوقات گاهی افراد اما (.2222) همکاران و هاگس. باشیم خودمان

 یک با را جذابیت فقدان تواندمی فرد یک .کنندمی پیشکش را مطلوب هایازویژگی بسیاری آن
 یگاه افراد تصور، که این .کند جبران آن مانند و پولفریبنده، مهربانی، موقعیت،  شخصیت

 نامیده "پیچیده همانندی" کنند جبران مطلوب هایخصلت ارائه سایر با را جذابیت فقدان توانندمی
 که است آن شدن جور سنتی کنند، نوعمی خاطرنشان اجتماعی شناسان روان که آنچنان .است شده
 (.2227، 2هتفیلد و )اسپرچر کند ازدواج جوان جذاب زن یک مسن تر، با موفق ثروتمند مرد یک

 آنان نیازهای که داریم تمایل همسرانی انتخاب به ما که داردمی بیان مکمل نیازهای نظریه
 بر مبتنی همسر انتخاب کند کهمی تأکید مبادله ماست. نظریه نیازهای کننده تکمیل و مخالف
همکاران،  و 3هاگس) کندمی ارائه هزینه ترینکم قبال در را پاداش بیشترین که است فردی ارزیابی
های روان پویایی در ازدواج و طالق به عنوان یکی از با ارزشترین و مؤثرترین (. دیدگاه2222
ترین اصول مدل روان پویایی و مهم ها در تاریخ روان شناسی قلمداد می شود. یکی ازسنت

انتخاب همسر است. مطابق این اصل، افراد آگاهانه یا به طور سازگاری زناشویی، اصل مربوط به 
)الری و  کنند که نیازهای خود شیفتگی خود را ارج نهندهایی را انتخاب میناخودآگاه زوج

(. سرکوبی پویایی این نیازهای خود شیفتگی و درون فکنی و فرافکنی آنها به 1771اسمیت، 
ارد که همسرانی را ترجیح دهند که نیازهای آنها را تکمیل دهمسران آینده افراد را به این وا می

 .کنند
انسان محصول انتخاب خودش  رفتارهای که همه می دهد گالسر نیز در نظریه انتخاب توضیح

 ،بقا شامل نیازها این .است ژنتیکی و اساسی نیاز پنج انسان رفتارهای تمام محرک است و نیروی
 طور گالسربه دیدگاه از انسانها اساسی است. مشکالت قدرت و تفریح، آزادی، خاطر تعلق و عشق

صمیمی،  و نزدیک رابطه ژنتیکی، فقدان شده ریزی برنامه نیازهای ارضای در شکست شامل خالصه
 مردم ناخرسند روابط اصلی منشأ بیرونی کنترل روانشناسی .است بیرونی کنترل روانشناسی و

 .(1772)گالسر،  است جهان سراسر

توجه به مطالب گفته شده این پرسش مطرح است که آیامی توان با معرفی شاخص هایی  با
های پایداری آیا می توان با شناسایی عوامل ومولفه و دوام و ثبات روابط زوجین را بهبود بخشید؟

نهاد خانواده کمک کرد؟  تحکیم بیشتر ازدواج ضمن کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه طالق به
هدف مقاله حاضر این است که ضمن پاسخگویی به این پرسش ها عالوه بر شناسایی عوامل 
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های لفهؤم انی ومبتنی بر تحقیقات دهه اخیر،فرهنگ ایر پایداری ازدواج در چارچوب هنجارها و
های ت انجام پژوهشخانواده ها بشناساند. بدیهی اس پیش بینی کننده ازدواج موفق را به جوانان و

ای از این دست عالوه براینکه طراز مناسبی از یک مدل زندگی بادوام و رضایت بخش پیشگیرانه
آورد و همچنین ابزار دهد، زمینه را برای شناسایی ریشه های مشکالت فراهم میارائه می

ازدواج فراهم  سودمندی را در اختیار مشاوران و روان شناسان و سایر متخصصان حوزه خانواده و
 های اجتماعی  ونماید تا بتوانند در عرصه کمک به افزایش رفاه زوجین و کاهش آسیبمی

 تر عمل کنند. ایحرفه
 

 روش شناسی پژوهش
باشد. در این کمی( می -آمیخته ) کیفی و روش پژوهش پژوهش حاضراز نظر هدف توسعه ای

مرور منابع وادبیات تحقیق پرداخته و  به بررسی وراستا پژوهشگر ابتدا با استفاده از روش کیفی 
 عوامل استحکام بخش ازدواج را استخراج نمود و سپس برای سنجش نقش هر یک از عوامل و

میزان سهم آنان در پایداری ازدواج از روش کمی و روش همبستگی وتحلیل عاملی تاییدی 
ه سال اخیر که به نحوی به های دپژوهش استفاده گردید. در بخش کیفی پژوهش تحقیقات و

بخش ازدواج پایدار و روابط زوجین پرداخته بودند مورد بررسی  قرارگرفته و عوامل استحکام
 ازدواج، استخراج گردید.  بخشهای استحکاممولفه

در  در بخش دوم )بخش کمی( از آمار توصیفی و وضریب همبستگی پیرسون  استفاده شد و
های دادهAMOS24 و نرم افزار  تحلیل عاملی تاییدی و الت ساختاریادامه با استفاده از معاد

مردان  بودند از زنان و عبارتگروه هدف در بخش کمی جامعه آماری تحلیل شد.  آماری تجزیه و
نفر بودند.   312نیز  افراد نمونه تعداد داشتندسابقه زندگی مشترک  سال 1بیش از تهرانی که  متاهل

در دسترس  ازروش نمونه گیری با استفاده شهر تهران ومردان متاهل  زنان و بین از افراد این
  .یدگردانتخاب 

گردآوری اطالعات در این پژوهش از سه ابزار تشکیل شده بود. اولین ابزار  همچنین ابزار
آمده است. همچنین از پرسشنامه  1که مشخصات آن در جدول  لسیت محقق ساخته بودچک

همتا استفاده  زناشویی بعنوان ابزارهای موازی وو پرسشنامه تعارضات  1انریچ زناشویی رضایت
 پرسشنامه این گویه ای 47فرم  از انریچ بود در این پژوهش زناشویی شد. پرسشنامه رضایت

 7 دارای که شده است که در زمینه بررسی ابعاد مختلف رضایتمندی زناشویی کاربرد دارد استفاده
 با آن پایایی ضریب و همچنین 71/2 درونی همسانی شیوه به این مقیاس روایی .است مقیاس خرده

 47( نیز اعتبار فرم 1373مانیان، )سلی است شده گزارش 71/2کرونباخ  آلفای روش از استفاده
گزارش کرده اند. در ایران )مهدویان،   72/2سوالی پرسشنامه فوق را با استفاده از روش ضریب آلفا 

( در کار روی اعتبار آزمون با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و با روش بازآزمایی، به 1376
دست  ( به74/2و برای مردان و زنان  744/2و برای زنان  737/2فاصله یک هفته )برای مردان 

 ابزار کی پرسشنامه اینبود که  (MCQ) زن وشوهری تعارضات پرسشنامهآورد. پرسشنامه سوم 
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 ثنایی توسط بالینی تجربیات مبنای بر و شوهری زن و هایتعارض سنجش برای که است سؤالی 42
 سنجدمی را زن وشوهری تعارضات از بعد هفت پرسشنامه این است. ساخته شده (1377) براتی و

 جلب هیجانی، افزایش هایواکنش جنسی، افزایش رابطه همکاری، کاهش کاهش از: عبارت اند که
 خویشاوندان با خانوادگی رابطه خود، کاهش خویشاوندان با فردی رابطه فرزندان، افزایش حمایت
این پرسشنامه نیز براساس  سؤاالت نمره گذاری کدیگر.ی از مالی کردن امور دوستان، جدا و همسر

 این است. در 42 آن حداقل و 212 پرسشنامه کل نمره است. حداکثر لیکرت درجه ای 1مقیاس 
 در از بیش نمره کسب است. بهتر رابطه معنی به کمتر نمره و بیشتر تعارض معنی به بیشتر نمره ابزار

 برابر (1371) براتی توسط ابزار این نابهنجاراست. پایایی تعارض داشتن به منزله پرسشنامه این11 1
 آمد.  دست به 67/2(1324فرحبخش ) توسط و 12/2 با
 

 یافته های پژوهش
نتایج نیز در دو  کمی استفاده گردید توجه به اینکه در این پژوهش از دو روش کیفی و با

 بخش  ارائه می گردد:
 بخش کیفی

نحوی به ( که به 1372-1322های ده سال اخیر )پژوهش در بخش کیفی پژوهش تحقیقات و
گرفتند.  بخش ازدواج پایدار و روابط زوجین پرداخته بودند مورد جستجو قرارعوامل استحکام

های لفهؤمقاله و پژوهش و منبع مرتبط با تحقیق بررسی شد و م 212براین اساس بیش از 
 های مرتبط بالفهؤگویه ها، م بخش ازدواج استخراج گردید. در ادامه با تشکیل استخراستحکام

متخصصان مورد ارزیابی قرار  های استخراج شده با نظرموضوع پژوهش جمع آوری شد و داده
 بخش آماده گردید.ها در قالب عوامل استحکامگرفت. سپس کلیه مولفه

لسیت گویه ها استخراج شده در مرحله بعد  با هدف بدست آوردن روایی محتوایی، چک
سؤال  ای حاوی چهارگویه ها به همراه پرسشنامه لسیتی ازمحصول مطالعه کیفی در قالب چک

نفر از  11برای  ای( آماده ودموگرافیک )سن، جنس، رشته تحصیلی، سابقه فعالیت حرفه
روان شناسان حائز شرایط ارسال گردید. در بخش نظرسنجی از متخصصان خانواده و  متخصصان و

 است که در زمینه روان شناسی وازدواج، جامعه آماری شامل متخصصان و افراد صاحب نظری 
سال 12دارا بودن حداقل -1مشاوره خانواده فعالیت داشتند. انتخاب افراد نمونه بر مبنای دو مالک: 

رک دکتری مشاوره یا داشتن مد -2 تجربه زوج درمانی و خانواده درمانی و مشاوره ازدواج
ها بررسی و  محتوایی گویه روایی شاخص منظور صورت هدفمند بود. در ادامه بهروانشناسی به 
از روایی قابل  بود حذف شدند ومابقی عوامل که 72/2تر از آنها کم CVIهایی که تعدادی ازگویه

برخوردار بودند که در فهرست عوامل باقی ماندند همچنین همسانی درونی هر یک از قبولی 
هدف  در مرحله سوم بابود.  72/2ر اخ محاسبه شدکه برابها با استفاده از ضریب آلفای کرونبلفهؤم
ن، شباهت تعدادی از گویه ها، به دلیل تکراری بود بخش،لسیت عوامل استحکامدوین چکت

 4در قالب لسیت نهایی قه بندی شده حذف و چکلسیت طبچک ها ازمعنایی، همپوشانی گویه
عوامل  1 آماده شد. جدول لفه دسته بندی وؤم 71عامل اصلی و با  7مقوله محوری، 

 دهد:بخش را نشان میاستحکام
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 بخش ازدواج: عوامل استحکام8جدول 
 بخشهای استحکامگویه عامل مقوله

 ایزمینه

 خانواده مبداء
، نبود سابقه پدریخانواده  موافقت خانواده در ازدواج، نبود اعتیاد در رضایت و

 والدین جایگاه به احترامخیانت در خانواده، 

 عوامل فرهنگی
 اجتماعی و و

 اقتصادی
 اجتماعی، نداشتن باورهای خرافی فرهنگی و هنجار های احترام به ارزش ها و

 فردی

شخصیتی و 
 اخالقی

، داشتن قناعت ،تواضع، گذشت، راستگویی، منصف بودن، صبوری صداقت و
اعتماد کردن  ،نظم داشتن، اهل معاشرت بودن ، صمیمیت و مهربانیپاکدامنی، 

  انعطاف پذیری، احساس کفایت و شایستگی، ، نوعدوستی، به اندازه به دیگران
کینه توز نبودن، ، توانایی مدیریت  استرس، کنترل خشم توانایی در

شوخ ، مثبت اندیشی امیدواری، ، تاب آوری در برابرمشکالت، یپذیرتمسئولی
 خسیس نبودن، سازگاری ،طبعی

 اعتقادی و
 معنوی

داشتن باورهای معنوی، داشتن معنا در زندگی، دینداری و اعتقادات مذهبی، 
 عفاف، مقدس دانستن ازدواج، رعایت حجاب و

 همسرگزینی

 همسانی و
 نظرتوافق

های ویژگین توقعات منطقی از دیگری، شناخت شناخت صحیح نیازها، داشت
تشابه سطح   سالیق مشترک، داشتن اهداف مشترک، مرد، داشتن عالیق و زن و

روابط  تحصیلی، تشابه در معیارهای ارزشی و اعتقادی خانواده، تشابه سلیقه در
های دینی، تشابه در طبقه اقتصادی ارزش با دوستان، تشابه در باورها و

 خانواده، تشابه در طبقه اجتماعی خانواده، توافق نظر در برگزاری مراسمات و
 ها، توافق نظر در مسایل مالیجشن

کفایت عقالنی 
 در انتخاب

 داشتن مهارت  تصمیم گیری،  پرهیز از کمال زدگی در انتخاب

 زوجی

 مسایل جنسی و
 زناشویی

مهارت در برقراری رابطه جنسی، رضایت جنسی،  توانایی عشق  دانش و
ورزی و ابرازگری توجه به بهداشت فردی، ابراز عالقه کالمی، توجه به 

پوشش، نداشتن بیماری مزمن روانی، نداشتن بیماری مزمن  آراستگی ظاهری و
 داشتن رابطه جنسی  با همسر قبل از ازدواج جسمانی،

مهارت های 
 ارتباطی

یکدیگر، پرهیز از تحقیر یکدیگر، پرهیز  وفاداری، وقت گذاشتن برای گفتگو با
از تفاخر به داشته های مادی در مقابل همسر، داشتن روحیه همکاری و 

میم یکدیگر، اهمیت دادن به تص احترام به حریم خصوصی رکت، مشا
 زوجی گزاری از یکدیگر، حفظ اسرار سپاس و مشترک،  قدردانیهای گیری

های دیگران، داشتن برنامه برای گذران  دیگران، عدم تاثیرپذیری از دخالت از
مشکل،   اوقات فراغت، داشتن مهارت  همدلی توانائی حل تعارض و

 ری از مهارت های خانه داری)زن(برخوردا
 فرزندآوری و
 تربیت فرزند

مشارکت در شیوه  دیگران، توافق و رعایت احترام همسر در برابرفرزندان و
 تعداد(–)زمان  تربیت فرزند، توافق در فرزندآوری
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 بخش کمی
ادامه این پژوهش بـه منظـور تعیـین میـزان سـهم واثـر هـر یـک عوامـل اسـتحکام بخـش  در

ــرار  در ــه ق ــارگروه نمون ــی در اختی ــش کیف ــده در بخ ــه ش ــت تهی ــک لیس ــداری ازدواج چ پای
مــرد( بــا میــانگین و انحــراف  71زن و  227شــرکت کننــده ) 312گرفــت در ایــن بخــش 

ــب  ــه ترتی ــنی ب ــتاندارد س ــتاندرد  13/11و  14/42اس ــراف اس ــانگین و انح ــتند. می ــور داش حض
 16میــزان تحصــیالت بــود.  72/12 و 12/42ســن همســر شــرکت کننــدگان بــه ترتیــب برابــر بــا 

 7/1نفــر ) 12درصــد( دیــپلم،  6/12نفــر ) 42درصــد( از شــرکت کننــدگان زیــر دیــپلم،  1نفــر )
درصـد( فـوق لیســانس  3/22نفـر ) 71درصــد( لیسـانس،  7/41نفـر ) 146درصـد( فـوق دیـپلم، 

ــزان تحصــیالت  1/2نفــر ) 27و  ــین می ــود.  همچن ــری ب ( از درصــد 1/12نفــر ) 32درصــد( دکت
ــپلم،  ــر دی ــدگان زی ــرکت کنن ــر ش ــر ) 66همس ــپلم،  2/22نف ــد( دی ــر ) 21درص ــد(  7/7نف درص

نفــر  26درصــد( فــوق لیســانس و  1/22نفــر ) 64درصــد( لیســانس،  33نفــر ) 121فــوق دیــپلم، 
ــدگی  2/2) ــدت زن ــتاندارد م ــانگین و انحــراف اس ــه می ــی اســت ک ــود. گفتن ــری ب درصــد( دکت

نفــر  71 نهایــتدربــود.  77/12و  23/16یــب برابــر بــا رتمشــترک در بــین شــرکت کننــدگان بــه ت
ــرکتدرصــ 3/22) ــد، د( از ش ــد فرزن ــدگان فاق ــر ) 22کنن ــد(  2/21نف ــد،  1درص ــر  117فرزن نف
 فرزند داشتند.   3درصد( بیشتر از  1/14نفر ) 46فرزند و  2درصد(  4/37)

 71شــامل بخش روابــط زوجــین همچنــان کــه پیشــتر اشــاره شــد مقیــاس عوامــل اســتحکام
ــه ــل زمین ــار عام ــود چه ــده ب ــرض ش ــه ف ــود ک ــه ب ــردی، همگوی ــی را ای، ف ــرگزینی و زوج س

گویــه( و مؤلفــه فرهنگــی،  4ای خــود از مؤلفــه هــای خــانواده مبــداء )عامــل زمینــهســنجند. مــی
گویــه( و  24گویــه(، عامــل فــردی از مؤلفــه هــای شخصــیتی ) 2اقتصــادی و اجتمــاعی )

گویــه( و کفایــت  13هــای همســانی توافــق )زینی از مؤلفــهگویــه(، عامــل همســرگ 6اعتقــادی )
ــی ) ــه 2اخالق ــی از مؤلف ــل زوج ــه(، عام ــی )گوی ــائل جنس ــای مس ــای  2ه ــارت ه ــه(، مه گوی
ــاطی ) ــدآور 14ارتب ــه( و فرزن ــود. 3ی/تربیت )گوی ــده ب ــکیل ش ــه( تش ــه  گوی ــین در ادام همچن

هــر یــک از گویــه هــا آمــاری، میــانگین، انحــراف اســتاندارد، چــولگی و کشــیدگی  هــایبررســی
نتـایج نشـان دادکـه شـاخص هـای چـولگی و کشـیدگی همـه گویـه هـا در محـدوده  محاسبه و

 های مربوط به آن گویه ها نرمال بود.  بوده و بنابراین توزیع داده 2±
بخش روابـط در این پـژوهش ابتـدا سـاختار عـاملی هـر یـک از عوامـل چهارگانـه اسـتحکام

 AMOS24اده از روش تحلیـل عـاملی تاییـدی و نـرم افـزار زوجین بـه صـورت مجـزا بـا اسـتف

ــال ــینه احتم ــراورد بیش ــدول ML) 1و ب ــت.  ج ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــای  2( م ــاخص ه ش
 برازش مدل هر یک از عوامل چهارگانه استحکام بخش روابط زوجین را نشان می دهد.   

  

                                                           

1. Maximum Likelihood 
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 چهارگانه: شاخص های برازش مدل اندازه گیری مربوط به عوامل 5جدول

 
همچنان که جدول فوق نشان می دهد، مدل های اولیه هیچ یک از عامل های چهارگانه با 

ای با ایجاد بنابراین مدل عامل زمینه ه برازش قابل قبول نشان ندادند.های گردآوری شدداده
مدل عامل از سوی دیگر،  1و  4از یک سو و  4و  1کوواریانس بین خطاهای گویه های 

از سوی دیگر و  46و  41از یک سو و  44و  42همسرگزینی با ایجاد کواریانس بین گویه های 
ای برازندگی اصالح و شاخص ه 12و  11مدل عامل زوجی با ایجاد کوواریانس بین گویه های 

گفتنی است که شاخص های برازندگی مدل عامل فردی با ایجاد  قابل قبول حاصل شد.
بین خطاها بهبود نیافت و به همین دلیل برای به دست آوردن شاخص های برازندگی کوواریانس 

شد. پس از  7 ( اقدام به استفاده از تکنیک تلفیق گویه ها2221) بهتر به توصیه مید و کروستالیس
عمل تلفیق گویه ها، بار دیگر ساختار عامل فردی مقیاس با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی 

ای برای نشانگرهای عامل زمینهها برازش یافت. بل قبول با دادهی و عامل فردی به صورت قاارزیاب
، 72/2تا  41/2، برای عامل فردی در محدوده 22/2و  16/2بارهای عاملی گویه ها در محدوده 
 73/2تا  36/2محدوده و برای عامل زوجی در  77/2تا  47/2برای عامل همسرگزینی در محدوده 

( با توجه به این که بار عاملی همه گویه 2227براساس یدگاه تاباچینک و فیدل )اشت. قرار د
بود، بنابراین می توان گفت که هر یک از گویه ها از توان قابل قبول برای  32/2تر از بزرگ

 سنجش عامل های مکنون خود برخوردار بودند.  
مطالب فوق بیانگر آن است هر یک از گویه ها از توان قابل قبول برای سنجش عامل های 

                                                           

1. Chi-Squre 

2. Normed chi-square 

3. Goodness Fit Index 

4. Adjusted Goodness Fit Index 

5. Comparative Fit Index 

6. Root Mean Square Error of Approximation 

7. Item parceling  

شاخص های 
 برازندگی

 مدل عامل فردی ایمدل عامل زمینه
مدل عامل 
 همسرگزینی

 مدل عامل زوجی

 اولیه
اصالح 
 شده

 اولیه
اصالح 
 شده

 اولیه
اصالح 
 شده

 اولیه
اصالح 
 شده

 21/11 34/37 1مجذور کای
34/

1374 
23/127 

64/
372 

47/217 
32/

676 
13/112 

 271 272 27 27 37 376 6 2 درجه آزادی مدل
2df/2 x 67/4 64/2 66/3 26/3 17/4 76/2 16/2 23/2 

3GFI 762/2 723/2 736/2 733/2 264/2 721/2 273/2 712/2 
4AGFI 723/2 742/2 671/2 226/2 216/2 267/2 212/2 214/2 

1CFI 762/2 721/2 746/2 763/2 247/2 727/2 224/2 723/2 
6RMSEA 122/2 272/2 272/2 224/2 121/2 277/2 272/2 216/2 
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بخش روابط زوجین برخوردارند. در ادامه چگونگی برازش مدل یکپارچه استحکام چهارگانه
های گردآوری شده به کمک تحلیل عاملی بخش روابط زوجین با دادهمقیاس عوامل  استحکام

 RMSEAنتایج نشان داد که به استثنای شاخص های برازندگی قرار گرفت.  تاییدی مورد ارزیابی
از برازش قابل قبول مدل و شاخص کای اسکوئر نرم شده دیگر شاخص های برازندگی 

، 21/4=df/2 x(، 2 x(df=23=)14/73)) های گردآوری شده حمایت می کنندگیری با دادهاندازه
716/2 =CFI ،277/2 =GFI  ،732/2 =AGFI  272/2و =RMSEAهای (.  به همین دلیل شاخص

اصالح ارزیابی و با ایجاد کوواریانس بین خطاهای نشانگرهای خانواده مبداء و نشانگر 
نظر از سوی دیگر  اعتقادی و همسانی معنوی/اعتقادی از یک سو و خطاهای نشانگرهای معنوی/

نشان می دهد مدل یکپارچه عوامل  نهایت شاخص های برازندگی حاصل شد که مدل اصالح و در
 های گردآوری شده برازش قابل قبول داردبخش روابط زوجین با دادهاستحکام

((71/62(=21=df)2 x ،)77/2=df/2 x ،774/2 =CFI ،712/2 =GFI، 712/2 =AGFI  277/2و =
RMSEA .) روابط بخش برآورد بارهای عاملی هر یک از نشانگرهای عوامل  استحکام 3جدول

 زوجین را نشان می دهد:
 

 بخش روابط زوجینعوامل  استحکام: پارامترهای  مدل اندازه گیری مدل یکپارچه 8جدول
 B SE β p گرنشان -متغیرهای مکنون سطح

مرتبه اول
 

  667/2  1 خانواده مبداء –ای زمینه
 74/12** 211/2 217/2 621/2 فرهنگ، اجتماع واقتصادی –ای زمینه

  762/2  1 شخصیتی –فردی 
 62/7** 161/2 227/2 217/2 معنوی –فردی 
  721/2  1 همسانی نظر –همسرگزینی 
 31/12** 614/2 213/2 117/2 کفایت عقالنی –همسرگزینی 

  712/2  1 جنسی/زناشویی -زوجی

 12/11** 731/2 122/2 126/1 مهارت های ارتباطی -زوجی
 41/13** 726/2 222/2 377/2 فرزند پروری -زوجی

مرتبه دوم
  212/2  1 ایزمینه -استحکام بخش 

 13/12** 271/2 112/2 171/1 فردی -استحکام بخش
 72/7** 734/2 223/2 212/2 همسرگزینی -استحکام بخش

 74/2** 232/2 177/2 723/1 زوجی -استحکام بخش
ای /زناشویی در تحلیل مرتبه اول و نشانگر زمینهنظر و جنسی بداء، شخصیتی، همسانینکته: نشانگرهای خانواده م

تثبیت شده و بنابراین خطای استاندارد و سطح معناداری برای آنها محاسبه نشده  1در تحلیل مرتبه دوم با عدد 
 است.

 

ترین بارعاملی در تحلیل مرتبه اول متعلق به نشانگر شخصیتی نشان می دهد که بزرگ 3جدول 
(762/2=βو کوچک )ترین بارعاملی متعلق به نشانگر معنوی (161/2=β .است ) در مرتبه دوم

بودند که نشان می دهد هم نشانگرها و عامل های  2/2تر از تحلیل بار عاملی همه عامل ها بزرگ
 1بخش روابط زوجین برخوردارند. شکل مکنون از توان قابل قبول برای سنجش عوامل  استحکام
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های استاندارد را نشان بخش روابط زوجین با استفاده از دادهری مقیاس  استحکاممدل اندازه گی
 دهد.می

 
 های استانداردبخش روابط زوجین با استفاده از داده: مدل اندازه گیری عوامل  استحکام8شکل

 

بخش روابط زوجین، ضریب همبستگی به منظور ارزیابی روایی همگرای مقیاس عوامل  استحکام
یک از مؤلفه های آن با نمرات پرسشنامه رضایت زناشویی و تعارضات زناشویی مورد بررسی هر 

 نتایج آن را نشان می دهد: 4قرار گرفت که جدول 
 

 پژوهش یرهایمتغ نیهمبستگی ب بی: ضرا4جدول 

 88 83 3 3 7 5 2 4 8 5 8 متغیرهای تحقیق

-ای. زمینه1
 خانواده مبدا

-           

 -ایزمینه.  2
فرهنگی، 
 اجتماعی

**17/2 -          

-. فردی3
 شخصیتی

**12/2 **62/2 -         

        - 11/2** 42/2** 47/2** معنوی-. فردی4

-. همسرگزینی1
 توافق نظر

**47/2 **13/2 **67/2 **14/2 -       

-.  همسرگزینی6
 کفایت عقالنی

**33/2 **42/2 **14/2 **32/2 **11/2 -      

-. زوجی7
 جنسی/زناشویی

**32/2 **32/2 **47/2 **26/2 **13/2 **44/2 -     

-.  زوجی2
مهارت های 

 ارتباطی

**42/2 **16/2 **63/2 **32/2 **72/2 **62/2 **67/2 -    
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21/2 <**P 

 

بخش روابط زوجین با متغیر رضایت نشان می دهد که عوامل  استحکام 4نتایج جدول 
متغیر تعارضات زناشویی به صورت منفی و در سطح معناداری زناشویی به صورت مثبت و با 

بخش روابط همبسته است.  براین اساس می توان گفت هر یک از عامل های  استحکام 21/2
زوجین از روایی همگرا برخوردارند.  همچنین نتایج جدول فوق نشان می دهد که  ضرایب آلفای 

است.  بدین ترتیب می توان گفت هر  7/2تر از کرونباخ هر یک از عامل ها نزدیک به یا بزرگ
 بخش روابط زوجین از همسانی درونی مطلوبی برخوردارند.  یک از عوامل  استحکام

 

 نتیجه گیری بحث و
ازدواج از مهمترین و اساسی ترین روابط انسانی بوده و اولین واحد برای روابط خانوادگی و 

سران و نحوه تطابق آن ها با نیازهای یکدیگر و پرورش نسل بعدی می باشد. نحوه توافق هم
تواندبه خوبی ثبات خانواده و انعطاف پذیری آنها را برای سازگاری با تکوین نقشهای مکمل می

سازد شرایط تغییر پیش بینی کند. از طرفی زیر منظومه همسران الگویی را برای فرزندان فراهم می
اگر این منظومه از کفایت کافی  گیرد.زناشویی را فرا میکه از آن تعامل زناشویی صمیمیت و تعهد 

سازد که درآن همسران،  صمیمیت، رشد متقابل و رشد برخوردار باشد شرایطی را فراهم می
بخش رابطه زوجین (.  در این پژوهش عوامل استحکام2222گلدنبرگ ) شخصی را تجربه می کنند

نتایج نشان داد  و همسرگزینی دسته بندی شدند و ای،  فردی، زوجیدر چهار مقوله مقوله زمینه
همه گویه ها از توان قابل قبول برای سنجش عوامل برخوردار بودند وشاخص های برازندگی نیز 

بخش ازدواج ها حمایت کردند که در ادامه عوامل  استحکاماز برازش قابل قبول همه عوامل و داده
 شوندبحث و بررسی می

ای است. این مقوله خود از دو عامل خانواده ر استحکام ازدواج مقوله زمینهاولین مقوله موثر د
همواره یکی از  شکیل شده بود مسایل خانواده مبدامبداء و عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ت

های پیش از شود که توجه به آن در مشاورهبینی کننده موفقیت ازدواج محسوب میعوامل پیش
باشد. عواملی همچون تمایزیافتگی، سبک دلبستگی، جوعاطفی خانواده و ده میازدواج تعیین کنن

رضایت والدین از خرده مؤلفه های ذیل خانواده مبداء می باشد. بر اساس رویکرد فرامو، منبع 
ای در خانواده اصلی دارند که مشکالت زوجین در این است که هر دو عضو نیازهای ارضاء نشده

-.  زوجی7
 فرزندآوری

**44/2 **47/2 **17/2 **33/2 **62/2 **16/2 **17/2 **73/2 -   

. رضایت 12
 زناشوی

**12/2 **23/2 **27/2 **24/2 **27/2 **23/2 **16/2 **22/2 **31/2 -  

. تعارضات 11
 زناشویی

**16/2- **17/2- **24/2- **21/2- **22/2- **11/2- **22/2- **26/2- **21/2- **17/2- - 

 23/77 37/163 22/13 41/16 14/34 76/7 11/12 21/12 47/77 66/7 17/11 میانگین

 16/17 27/32 73/1 13/6 12/1 46/1 63/7 71/4 21/12 72/1 47/3 استانداردانحراف 

ضریب آلفای 
 26/2 71/2 71/2 27/2 23/2 62/2 27/2 27/2 71/2 62/2 21/2 کرونباخ
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( نیز که پیشگام نظریه های سیستم ها و خانواده 1772کنند.  بوئن)فکنی میآن را به دیگری فرا
او معتقد است افراد  .می داند ،است موضوع تمایز یافتگی افراد را در موفقیت ازدواج تعیین کننده

ی (. مؤلفه دیگر2226)کار،  شوندبه کسانی که سطح تمایز یافتگی شان شبیه آنهاست، جذب می
کارنی و  اد است.گی افرموفقیت ازدواج می باشد، سبک دلبست در یت خانواده مبداکه ناظر بر اهم

( نیز معتقد است طبق نظریه دلبستگی، موفقیت و یا عدم موفقیت زندگی 1771)برادبوری 
 قرار دارد. هر کدام از طرفین و خانواده مبدا زناشویی تحت تأثیر جنبه های پایدار سابقه رابطه ای 

اساس آن  می نیز خانواده محبوب ترین نهاد بشری در نزد خداوند است که پایه ودر فرهنگ اسال
(.  اهمیت این موضوع با پژوهش بسیاری از محققان همسو 21روم، آیه) محبت و مودّت است

( که نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری 2212) باشد از جمله تحقیق افتخاری و احمدیمی
 اصلی و تمایز یافتگی با رضایت و سازگاری زناشویی وجود دارد بین استحکام خانواده 

های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی حاکم بر خانواده نیز یکی دیگراز عوامل توجه به مؤلفه
توان ای  مؤثر در پایداری ازدواج است. واقعیت این است که بدون حساسیت فرهنگی نمیزمینه

واجتماعی بر پایداری روابط زوجین در بسیاری از  فرهنگی  به پایداری ازدواج رسید. اثر عامل
( از آن 2216( ساالما )1376) ( صفایی1376) ها مشاهده شد. که تحقیقات اخوی ثمرینپژوهش

 باشند. جمله می
از طرفی جامعه ایران جامعه ای است با بنیان های قومی فرهنگی و سنتی است و سبک زندگی 

ارزش های اجتماعی الگوهای رفتاری، عادات و نگرش هاست که در پی مردم بازتابی است از 
ت که عوامل فرآیند جامعه پذیری افراد بوجود می آید. البته توجه به این نکته بسیار ضروری اس

و اجتماعی مقوله ای بین فرهنگی است و نکته قابل توجه اینکه مطالعات بین فرهنگی ای زمینه
های این در تعمیم نتایج پژوهشبنابر (2221ارش کرده اند. )براملت، گاهی نتایج متفاوتی را گز

المللی باید با احتیاط عمل کرد و حتماً با توجه به شواهد و قرائن تحقیقات داخلی انجام شود.  بین
تواند از اثرات فرهنگی و قومی به دور باشد و خالصه اینکه که شکل گیری یک ازدواج موفق نمی

گذارد. به ن عواملی است که بر فرآیندها و پیامدهای روابط زناشویی تأثیر میفرهنگ از بهتری
 ای توجه جدی می شود. همین دلیل در مشاوره های پیش از ازدواج به عوامل زمینه

انجامد و نادیده گرفتن آن ای که توجه به آنها به استحکام و موفقیت ازدواج میدومین مقوله
های مثل ویژگیکند مقوله فردی است. عواملی ه میا مخاطره مواجازدواج ورابطه زوجین را ب

شخصیتی واخالقی و عوامل اعتقادی و معنوی ذیل این مقوله دسته بندی شده اند. سالمت اخالقی 
بینی موفقیت ازدواج است. آراسته بودن افراد به زیور و شخصیتی یکی از عوامل مؤثر در پیش

ایت و شایستگی، میمیت، نوعدوستی، نظم، احساس کفصداقت، انصاف، صبوری، گذشت، ص
ولیت پذیری، تاب آوری، امیدواری، شوخ طبعی، سازگاری، خسیس نبودن پذیری، مسئانعطاف

تواند رابطه زوجین را مملوء از عطر آرامش و خوشبختی نماید. البته فقدان این ویژگی ها در می
 ا مرز فروپاشی بکشاند.   تواند رابطه زوجین را مختل نموده و تافراد می

های تحقیقات بسیاری همسو تأثیر عوامل شخصیتی و اخالقی بر پایداری روابط زوجین با یافته
 ( خدادادی سنگده1374) ( صاحبدل1371) توان به تحقیقات زارعانکه از آن جمله می باشدمی

 (، اشاره نمود. 2216( لشری )2217) 1( ام بیوایر1373)

                                                           

1. Mbwirere  
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بخش ازدواج است  جامعه ومعنوبت یکی دیگر از عوامل فردی  استحکام عامل اعتقادات
ی در سبک زندگی های قوی که در آن مذهب و معنویت نقش مهمایرانی جامعه ای است با بنیان

بخش در روابط همسران بنابراین داشتن باورهای معنوی و مذهبی عاملی استحکام کن.مردم ایفا می
کند تا تعارضاتشان را از منظر ایمان و به شمار می رود. باورهای معنوی به زوجین کمک می

اعتقادات مشترکشان بهتر مدیریت کنند. تاثیر عوامل معنوی ومذهبی درروابط زوجین با تحقیقات 
 (1377) همکاران و مهر خجستهتوان به پژوهش که از جمله آن می باشدبسیاری همسو می

البته اهمیت مسایل  اشاره نمود. (1376) ( مصلحی1376) همکاران و محمدی( 1374) صاحبدل
بلکه بسیاری از ملل نقش  ،اعتقادی و معنوی صرفًا در کشورهای اسالمی خالصه نمی شود

دانند. به طور مثال در تحقیقی که مؤسسه پررنگ می معنویت و خدامحوری را سبک زندگی خود
درصد آمریکایی ها به خدا به  23در مورد مذهب و زندگی عمومی بیان کرده است  (2222) پیو

درصد آنها گفته اند که مذهب برای آنها مهم یا خیلی مهم  62عنوان یک قدرت و اعتقاد دارند. و 
در این میان برخی از کشورها و فرهنگ ها، باورهای  است که باید وارد زندگی روزانه شان شود.

نشان دادند که  (2222) و همکاران 1دینی و همسانی آن دیگر اولویت ندارد به طور مثال فریمل
 همسانی در دین و نژاد در استرالیا کاهش یافته است. 

و  توافقسومین مقوله موثر در موفقیت ازدواج، همسرگزینی است که از دو عامل همسانی و 
ای، مقوله همسر گزینی در هیچ پژوهشی در کنار مقوله های زمینهکفایت عقالنی تشکیل شده بود. 

فردی و زوجی مورد بررسی قرار نگرفته است و این مقوله با این استدالل در دسته بندی مؤلفه ها 
ده شود. یکی جای گرفت که جایگاه معیارهای انتخاب همسر را در پایداری ازدواج پر رنگ تر دی

تواند در موفقیت ازدواج نقش انکار ناپذیری داشته باشد.  ترین عواملی که توجه به آن میاز مهم
داشتن عالیق و سالیق مشترک، اهداف مشترک و همچنین تشابه در طبقه اجتماعی و فرهنگی و 

مور مالی ها و ااقتصادی، باورهای دینی و تحصیلی و همچنین توافق نظر در مراسمات و جشن
تواند پازل انتخاب هوشمندانه را تکمیل کند و پایداری ازدواج را به دنبال داشته باشد. پرواضح می

گیرد. بنابراین است نیازها، اهداف، سالیق و باورهای افراد در بستر خانواده و فرهنگ شکل می
بود تا به درجه ای از  چنانچه افراد از تجانس فرهنگی و خانوادگی برخوردار نباشند قادر نخواهند

همسانی و توافق که الزمه شکل گیری ازدواج مؤثر باشد، دست یابند. این موضوع  بوسیله نظریه 
عشق و محبت، ) بقا،  هاانتخاب حمایت می شود آنجا که گالسر به پنج نیاز اساسی و فطری انسان

ل بعنوان یکی از تجارب (. همچنین این عام1777اشاره دارد )گالسر،  (قدرت، آزادی و تفریح
( نیز تأکید شده است 1374) مردان و زنان طالق گرفته در تحقیق قلی زاده آذر و همکاران

( که همسانی را 1372) همکاران ( محسن زاده و1374) همکاران همچنین در تحقیق صادقی و
از طرفی این یکی از دالیل رضایت از زندگی از دیدگاه زنان راضی از ازدواج بررسی کرده اند. 

 شودعامل به وسیله مدل همسان همسری حمایت می
 در مواردی نیز برخی محققان موارد متفاوتی را گزارش داده اند از جمله بیرکالند و همکارانش

تر تحصیلی برخوردارند اشاره ( به تمایل مردان برای ازدواج با زنانی که از سطح پایین2223)
( نشان دادند که همسانی در مسایل دینی و نژادی در 2222) داشت و یا فریمل و همکارانش

در تحقیق خود در فنالند تأییدی بر  (1777) 2جامعه استرالیا روبه کاهش است. و یا فینکس
 همسانی سن و تحصیالت مشاهده نکرد.  

                                                           

1. Frimmel  
2. Finnks  
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یکی دیگر از مفاهیمی که در مقوله همسرگزینی به آن پرداخته شده عامل کفایت عقالنی است. 
هایی که در این تحقیق به عنوان نشانه های بلوغ عقالنی و کفایت منطقی انتخاب شده اند مولفه

شامل داشتن مهارت تصمیم گیری، پرهیز از کمال زدگی و داشتن هدف و انگیزه مناسب بود.  
( خدادادی 1374) اهمیت این این موضوع با نتایج بسیاری از تحقیقات از جمله پژوهش صاحبدل

در آموزه های دینی نیز توجه به خردمندی باشد. همسو می (1377) ( مقدم زاده1373) سنگده
طرف مقابل موضوعی ارزشی در نظر گرفته شده و ازدواج افراد عاقل را نوید بخش شکل گیری 

های طرفین از راه وراثت و تربیت به فرزند می داند و از خانواده سالم و به تبع آن انتقال ویژگی
ر زندگی کردن با همسر کم خرد و نابخرد را آزار دهنده، کسالت آور و خسارت بار سوی دیگ

 .(1371 )پسندیده، کندارزیابی می
ش شناخت مقوله زوجی نیز یکی از مباحث مهم در حوزه ازدواج و خانواده است در این پژوه

یت فرزند به ترب داشتن مهارت های ارتباط وموضوع فرزندآوری و توجه به نیاز های جنسی، و
عنوان عوامل پیش بینی کننده در موفقیت ازدواج معرفی شده اند. در این میان نیاز جنسی همواره 

اج به طور تواند در چارچوب ازدویکی از نیازهای اساسی و فیزیولوژیک هر فردی است که می
 شود.  مشروع و معناداری ارضا

نایی عشق ورزی و ابرازگری، توجه به براین مبنا در این پژوهش مؤلفه هایی از قبیل توا
بهداشت فردی، ابراز عالقه کالمی، توجه به آراستگی ظاهری و پوشش، پایین بودن کشش جنسی 
وبرقراری رابطه جنسی با همسر وغیر همسر قبل از ازدواج درکنار داشتن رضایت جنسی و داشتن 

 قرار یداری ازدواج را تحت تاثیردانش و مهارت کافی در برقراری رابطه جنسی قرارداده شده وپا
 .می دهند

بینی کننده های کیفیت زناشویی و همچنین ارتباط زناشویی کارآمد یکی از قوی ترین پیش
موفقیت ازدواج است. ارتباط، هدف اصلی ازدواج است. ارتباط به زن و شوهر این امکان را 

یل اینکه یکدیگر آگاهی یابند. دلدهد که با یکدیگر بحث و تبادل نظر کنند و از نیازهای می
تواند های ارتباط در ذیل مقوله زوجی قرار گرفته این است که هنر ارتباط میمهارت

 ثانیازدواج باشد. این موضوع با نتایج تحقیقات کریمی بخش رابطه زوجین و ضامن بقایحکاماست
 همسو می باشد.  (2211( فرگوسن و کاین )1371) فتحی و همکاران (1376) ( کریمی1372)

بخش موضوع فرزندآوری و تربیت فرزند است. در سیستم آخرین عامل زوجی  استحکام
 1خانواده پس از مسئولیت زوجی، مسئولیت والدینی مهمترین رکن خانواده است. آماتو و کیت

ی در خانواده اصلی و کیفیت زندگی در مطالعه طولی خود به بررسی تأثیر کیفیت زندگ (2211)
داختند. آنها در این مطالعه بیست رزندان در دو دهه بعدکه به تشکیل خانواده اقدام کرده اند، پرف

بعد  ساله دریافتند که کیفیت زندگی در خانواده اصلی به طور قابل توجهی کیفیت زندگی نسل
شان داد که وجود فرزند، زوجین را ن (1371کند. نتایج پژوهش مهربانی )بینی میفرزندان را پیش

کند و برحس ایثار آنها می افزاید. همچنین وجود تعداد بیشتری از فرزندان، به هم وابسته تر می
خانواده را در موقعیت بهتری از لحاظ بهینگی قرار می دهد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که 

انبه نگری در انتخاب همسر و موفقیت ازدواج موضوعی چند بعدی است که مستلزم همه ج
 های پیش بین در این پژوهش است. ورسیدن به طراز یک جامعه سالم ولفهؤرعایت عوامل وم

های پیش از ازدواج جوانان توسط مراکز ازدواج های موفق مستلزم توسعه آگاهی ها و آموزش
 با صالحیت می باشد. مشاوره مجاز و

 
                                                           

1. Amato, P. R., & Keith, B.  



 8438 تابستان 25: شماره              وانان                 جورزش و  یمطالعات راهبرد  صلنامه ف 

 

331 

 منابع 
 ص های سالمت خانواده در الگوی اسالمی و ایرانی شاخ(. 1371. )احمدی، خدابخش

 ، تهران: انتشارات الگوی پیشرفتچاپ اول .پیشرفت
 (. 1376. )خدابخش  ، احمدی و فرشاد ،محسن زاده ؛کیانوش ،زهراکار ؛خوی ثمرین، زهراا

 پژوهشی کیفی .«بررسی عوامل زمینه ساز طالق در بافت اجتماعی فرهنگی شهر تهران»
 .126-121 صص ،42شماره  ،12سال .خانواده تربیتی زنان و فصلنامه فرهنگی و

 ( .1371پسندیده، عباس  .)دارالحدیث نشر و چاپ سازمان . . قمرضایت زناشویی 

 دکتری  رساله .«شناسایی شاخص های ارتباط زناشویی کارآمد» (.1376. )پیرساقی، فهیمه
 .روانشناسیعلوم تربیتی و دانشگاه خوارزمی. دانشکده

 بعثت تهران. انتشارات . ازدواج و خانواده سنجش های مقیاس (.1327ذاکر، باقر. ) ثنایی 
 (. 1371. )حاتمی ورزنه، ابوالفضل، اسماعیلی معصومه، فرحبخش کیومرث، برجعلی احمد

 ،1، 6 .درمانی خانوادهروان مجله مشاوره و. «رضایتمند ارائه الگوی ازدواج پایدار و»
 .122- 147صص  ،21پیاپی

 شاخص های سالمت خانواده و ارائه مدل خانواده سالم »(. 1373. )خدادادی سنگده، جواد
دانشکده . دانشگاه تربیت معلم. دکتری رساله. «اجتماعی -مبتنی بر بافت فرهنگی

 .شناسیروان
 بینی ازدواج پیش»(. 1374. )خدابخش ،احمدی و علی محمد ،نظری ؛خدادادی سنگده، جواد

. فصلنامه علمی پژوهشی «اجتماعی نقش عوامل زناشویی موثر بر بافت فرهنگی و موفق:
  .27جوانان.  شماره  مطالعات راهبردی ورزش و

 تجربه »(. 1377اله. ) پور، ذبیح عباس سودانی، منصور و  ؛ محمدی، رزگار؛ رضا، خجسته مهر
 .6شماره  ،17جلد  .های مشاورهپژوهش  .«زیسته فداکاری در ازدواج های پایدار

 رابطه»(. 1376کیانی مقدم، امیرسام. ) یوی، وحید؛ راه نجات، امیرمحسن.کریمی، مهسا؛ دن 
 رزم در پزشک و پرستار . فصلنامه«زوجین ارتباطی الگوی و ورزی عشق با گرایی معنویت

  .1 سال ،11 شماره
 ( .1371زارعان، منصوره .)« مؤثر بر طالق. مروری بر مطالعات ثبت شده فراتحلیل عوامل

 .147-131صص ،61شماره ،16دوره  .. فصلنامه پزوهشکده زنان«دهه اخیر در
 شناختی رویکرد اساس ب منطقی غیر تفکرات تاثیر بررسی»(. 1373اکبر.) سلیمانیان، علی 

 . خوارزمی تهران دانشگاه. مشاوره ارشد کارشناسی نامه پایان . «نارضایتی زناشویی بر
 رساله. «گیری شاخص های ازدواج موفقشناسایی و اندازه »(. 1374. )صاحبدل، حسین 

 .دانشگاه خوارزمی دانشکده روانشناسی ،دکتری
 ( .1374صادقی، منصور السادات؛ موسوی، جمال؛ موتابی، فرشته و دهقانی، محسن .)« رابطه

 .(2)12 .روانشناسی معاصر.  مجله «رضایت زناشویی ویژگی شخصیتی زوجین و
 شناسایی شاخص های خانواده سالم و ناسالم از نظر زنان و » (.1376. )صفایی، مریم

پایان نامه ارشد دانشگاه عالمه طباطبائی، پردیس تحصیالت تکمیلی  .«مردان متاهل ایران
 .خودگردان

 ی مبتنی بر مقایسهسازی ازدواج و اعتبار یابی الگوی آماده تدوین»(. 1371ام. )فتحی، اله



 رانیبخش ازدواج در فرهنگ ااستحکام  عوامل ییشناسا 

 

 

332 

دکتری. دانشگاه عالمه  رساله. «های رضایتمند و نارضایتمندازدواج در موثرعوامل 
 .طباطباطبایی دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی

 ( .1374قلی زاده، آذر؛  بانکی پور فرد، امیر حسین و  مسعودی نیا، زهرا .)« مطالعه کیفی
. فصلنامه جامعه «عوامل فرهنگی زمینه ساز طالقتجارب مردان و زنان طالق گرفته از 

 . 64-37 صص ،1شماره  ،26شناسی کاربردی.  دوره 
 شناسایی » (.1371. )اصالنی، خالد و سودانی، منصور ؛خجسته مهر، رضا  ؛کرایی، امین

درمانی مجله مشاوره و روان «.زنانعوامل مؤثر در ازدواج های پایدار رضایتمند در 
 .  127-164 صص ،2شماره ،6دوره  .خانواده

 ( .1372کریمی ثانی، پرویز و احیایی، کبری .)« ارائه مدل پیشنهادی برای کیفیت زندگی
فصلنامه  «.بین زوجین تبریزی بینی کننده قبل از ازدواج درزناشویی براساس عوامل پیش

 .13شماره  ،4مطالعات خانواده. سال  زن و
 عوامل کیفی مطالعه»(. 1372مختار. ) عارفی، و محمد نظری، علی زاده، فرشاد؛ محسن 

 مطالعات «.کرمانشاه( شهر موردی طالق )مطالعه به اقدام و شوهری زن و نارضایتی
 .13شماره ،14 زنان. سال راهبردی

  ،ارائه یک مدل»(. 1376رضایی نیا، زهرا. ) علی؛ سحاقی، حکیم؛  نیسی، مریم ومحمدی 
ره شما ،6مجله رویش روان شناسی. سال «. مقدماتی ازدواج خوشبخت: یک مطالعه کیفی

 .22شماره پیاپی  ،3
 ( .1372مصلحی، جواد و احمدی، محمدرضا .)«زناشویی رضامندی در مذهبی زندگی نقش 

  .2 شماره ،6 روان شناسی دین. سال«.  زوجین
 دعلی؛ حجازی مقاری، الهه؛ صالحی، مقدم زاده، علی؛ سادات علوی، طاهره؛ مظاهری، محم

بازنمایی عوامل فردی مؤثر در احتمال آسیب طالق: »(. 1377کیوان و  افروز، غالمعلی.)
 .146-111 صص ،2شماره  ،2دوره «. یک بررسی پدیدارشناسی

 ( .1371مهربانی، وحید .)«سازی اقتصادی.  سال لفصلنامه مد «.نظریه اقتصادی ازدواج بهینه
 .66-47صص ،1 شماره ،12

 Amato, P. R., & Keith, B. (2011). “Parental divorce and Adult 
well-being: A Meta- Analysis”. Journal of Marriage and Family, 
53(1):43-58 

 Bowen, M. (1978).  Family therapy in clinical practice.  New 
York: Aronson 

 Bramlett, M. D.  & Mosher, W. D. (2001).  First marriage 
dissolution, divorce and remarriage: United States.  Hyattsville, 
M. D: National center for health statistics 

 Birkelund, & et al. (2003). “Who Marries Whom? Educational 
Homogamy in Norway”. DEMOGRAPHIC RESEARCH. 
VOLUME 8.  ARTICLE 1.  P. 1-30.  Retrieved from http:// www.  
oekonomi.  uio.  no/ memo/ memopdf/ memo 2800.  P 

 Carr, Alan. (2006). Family therapy: concept, process and practice.  
London: Wiley  



 8438 تابستان 25: شماره              وانان                 جورزش و  یمطالعات راهبرد  صلنامه ف 

 

333 

 Dixon, D.  C. (2013).  “Christian Spirituality and Marital Health: 
A Phenomenological Study of Long-Term Marriages”.  A 
Doctoral Dissertation in Counseling.  Liberty University. 

 Eftekhari, N.  & Ahmadi, K. (2018).  Determining the role of 
factors of main family strength, differentiation, commitment and 
responsibility in marital satisfaction and marital. 

 Fatima, M., & Ajmal, M.  A. (2012).  “Happy Marriage: A 
qualitative study”.  Pakistan Journal of Social and Clinical 
Psychology, 9, 37-49 

 Finnks, Fjalar,(1997), “Social Integration, Heterogeneity, and 
Divorce: The Case of theSwedish” , speaking Population in 
Finland, Finland ActaSociologica,v 40, N 3, p.  277  263 

 Ferguson-Cain, D. (2015).  A qualitative study of marriage and 
marital satisfaction of African American couples: past and 
present.  PhD dissertation, Texas A&M University-Commerce.  

 Frimmel, & et al, (2008), Assortative Mating and Divorce in 
Austria, JohannesKeplerUniversit at Linz,  www. oeaw. ac. 
at/vid/download/col091020rw. pdf. 

 Girgis, S. , George, R. , & Anderson, R.  T. (2010).  “What is 
Marriage?”.  Harvard Journal of Law and Public Policy, 34(1), 245-
287. 

 Greeff, A.  P. , & Malherbe, L. (2001)“Intimacy and marital 
satisfaction in spouses”.  Journal of Sex & Marital Therapy.  27( 3), 
247-257 

 Goldberg, P. , Peterson, B. , Rosen, K. , & Sara, M. (2008).  
“Cybersex: The impact of a contemporary problem on the 
practices of marriage and family therapists”.  Journal of Marital 
and Family Therapy, 34 

 Glasser, W. (1999).  Choice theory: A new psychology of personal 
freedom.  New York: HarperCollins.  

 Goldberg, P. , Peterson, B. , Rosen, K. , & Sara, M. (2008).  
“Cybersex: The impact of acontemporary problem on the 
practices of marriage and family therapists”.  Journal of Marital 
and Family Therapy, 34.  

 Ingram, J. R( 2010) Money stories of successful long-term married 
couples.  ProQuest Dissertations and Theses.  Texas woman’s 
university 

 Karney, B.  R.  & Bradbury, T.  N. (1995).  “The longitudinal 
course of marital quality and stability”.  Psychological Bulletin, 
118(1), 3-34.  

 Kepler, A.(2015). Marital Satisfaction:  The Impact of Premarital 
and Couples Counseling. A Master of Arts thesis in social work, St. 
Catherine University and the University of St. Thomas, Minnesota. 

 Lashari ,S,(2016). “Environmental and Personal Factors as 
Predictors of Material Adjustment – an Investigation in Pakistani 
Context”. International Seminar on Generating Knowledge Through  
Research, UUM-UMSIDA, 25-27 October 2016, University Utara 
Malaysia, Malaysia.  Article DOI: http://dx. doi. org/10. 
21070/picecrs. v1i1. 642 

http://www.oeaw.ac.at/vid/download/col091020rw.pdf
http://www.oeaw.ac.at/vid/download/col091020rw.pdf
http://dx.doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.642
http://dx.doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.642


 رانیبخش ازدواج در فرهنگ ااستحکام  عوامل ییشناسا 

 

 

334 

 Mbwirere, J. (2017).  “CAUSES OF MARITAL CONFLICTS IN 
CHRISTIAN MARRIAGES IN DOMBOSHAVA    AREA, 
MASHONALAND EAST PROVINCE, ZIMBABWE, Faculty of 
Applied Social Science, Zimbabwe Open University, Harare, 
Harare, Zimbabwe, International”, Journal of Humonities, Art and 
social studies (UHAS), Vol.  1, No.  2. 59-  

 Michalitsianos, N. (2014).  Resiliency: a resorce for promoting 
marriage satisfaction.  M. A.  Dissertation in Marriage & Family 
Therapy.  Kean University.  

 Meade,A. W, & Kroustalis,C. M. (2005).  “Problems of item 
parceling with CFA tests of measurement invariance”, Paper 
presented at the 20th Annual Conference of the Society for Industrial 
and Organizational Psychology, Los Angeles, CA.  1-14.  

 Nimtz, Mark A.(2011). satisfaction and contributing factors in 
satisfying long-term marriage:a phenomenological study. 
Unpublished doctoral dissertation, ProQuest Dissertations and 
Theses, Liberty University. 

 O’leary, K. D., & Smith, D. A.(1991). “Marital interactions”. 
Annu. Rev. Psychol, 42:  191-212. 

 Salama, Ch. (2016).  Family-of-Origin predictors of marital 
outcomes among Coptic orthodox Christian Egyptian couples, 
PhD dissertation.California School of Professional Psychology, 
Alliant International University, Irvine. 

 Sprecher,S.& Hatfield, E,(in press/2009), Matching hypothesis. In 
H. Reis & S.Sprecher(Eds.)Encyclopedia of human relationships, 
New York:  SAGE. 

 Tabachnick, B.  G., & Fidell, L.  S. (2007).  Using multivariate 
statistics (5 th ed. ). Boston: Allyn and Bacon 

 Ulker, A. (2008).  “Mental health and life satisfaction of young 
Australians: The role of family background”,  Australian 
Economic Papers, 2, 199-218.  

 
 
 
 
 


