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  واکتشافی کیفی اي مطالعه: ازدواج موفق هايشاخصشناسایی 
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٢٥/٥/١٣٩٣: تاریخ دریافت مقالھ  

٢٩/٧/١٣٩٣:تاریخ پذیرش مقالھ  

  

بر این اساس، پژوهش حاضر با  .کندایفا میسالم  خانواده تشکیلدر  بنیادیننقش  ،سالم و موفق ازدواج

. انجام شداستفاده از رویکرد پدیدارشناسی  به روش کیفی و باهاي ازدواج موفق شناسایی شاخصهدف 

گیري هدفمند و با استفاده از مصاحبه عمیق و واجد شرایط به روش نمونه هايزوجنفر از  13بدین منظور 

 ،آوري، ثبت و کدگذاريجمعپس از ها داده. قرار گرفتندماهه مورد مطالعه  12اکتشافی در طول یک دوره 

 25کد اولیه،  386کنندگان به شناسایی تحلیل تجارب شرکت .بندي شدندهدستهاي اصلی، در قالب مقوله

اجتماعی و  -فرهنگیفردي، بسترهاي زوجی، بسترهاي  بسترهايمضمون اصلی شامل  4زیر مضمون و 

، اجتماعی - متاثر از بافت فرهنگیعوامل  ،ایجاد ازدواج موفقدر ، مجموع در. گردیدمنجر دینی بسترهاي 

توجه بیشتر  به مبانی فرهنگی و  ،بنابراین. کنندایفا می ازدواج و خانوادهدر سالمت  رانقش  بیشترین

  .  اهمیت بنیادي دارد ازدواجاجتماعی  در 
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  مقدمه

گریف (است 1ازدواج موفقکننده خانواده سالم، مالك تعیین و  است سالمت جامعهزیربناي خانواده سالم، 

سالمت بر ابعاد مختلف  وبناي عملکرد خانواده است ر، زیين و شوهررابطه ز). 248: 2001، 2و ملهرب

-را نشان می سالمت عمومی  ح باالتري ازسط ،موفقی دارندازدواج  افرادي که. گذاردافراد تاثیر می

هاي مزمن مانند وکمتر به بیماري از احساس بهزیستی باالتري برخوردارند، )48: 2006، 3کار(دهند

در صورت این افراد ).  135: 2006، 4ویدسون و همکارانرا(شوندمی      عروقی مبتال  –مشکالت قلبی 

، رفتارهاي خود مراقبتی و پیشگیرانه )2: 1992، 5قواس و استروس(دهندبیمار شدن به درمان بهتر پاسخ می

هتري نشان ، مسئولیت پذیري و تعامالت اجتماعی بدارند مثبتنگرش ها بهتري دارند، نسبت به بیماري

توانایی بهتري براي ، )155: 2005، 6اندرسون و فانل(کننددرمانی کمتري را پرداخت می هايهزینه، دهندمی

آماتو و (کنندو بیشتر عمر می ترنداز زندگی خود راضیدر نهایت ها را دارند و بیماريمقابله با مشکالت و 

  ). 899: 2005، 7لومیس و بوس

یین، ضعیف بودن پا  با سالمت عمومی طه زوجیو نارضایتی از راب شکست خورده ازدواج، در طرف مقابل 

این قبیل   . )44: 2011، 8آماتو و کیس(همراه است عروقی - قلبی هايبرانگیختگیو  بدن سیستم ایمنی

، )2004، 9کوئین(کنندبیشتري را تجربه می پریشانی روانی و هاي معنادار افسردگی، اضطرابنشانه ها زوج

خشونت فیزیکی،  مستعد، دهندبیشتري را نشان می مصرف سیگار، الکل و موادمخدرزاي رفتارهاي آسیب

النگ و (کنندپزشکی را تجربه می متعدد مشکالت پزشکی و روان و بروزهستند  ی و طالقیزناشو خیانت

   پیامدهاي منفی و ها تهدید کننده است، بلکه این وضعیت نه تنها براي خود زوج). 2007، 10یانگ

سالمت و امنیت اجتماعی را به شدت و  اي را براي فرزندان به دنبال داردهاي درازمدت و نهفتهآشفتگی

باالترین میزان بهزیستی را فرزندانی دارا هستند که  .)794: 2007، 11، وینسلو و فالنگمنشاو(کندتهدید می

کنند و از کنند که والدین آنها اختالف کمتري با هم دارند، با یکدیگر زندگی میاي زندگی میدر خانواده
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، متعارضهاي فرزندان متعلق به زوج ،در عین حال .زندگی زناشویی خود احساس خرسندي دارند

: 2008، 1دالیآماتو و ک(دهندشناختی، تحصیلی و اجتماعی نشان میمشکالت بیشتري در حوزه روان

1142.(  

توانند فقدان حمایت هاي دریافت شده از سایر منابع نمی حمایت اي است کهبه گونهاهمیت سالمت ازدواج 

شود، حمایت سایر افراد و  آورده میزمانی که حمایت همسر به حساب . از رابطۀ زوجی را جبران کنند

با توجه به این مهم و تاثیر . کند بینی بهزیستی و درماندگی فرد ایفا نمی منابع حمایتی نقش معناداري در پیش

 میرز و(و در اولویت است هدفی مهم ،براي همه  موفق داشتن ازدواجهمه جانبۀ کیفیت رابطۀ زوجی، 

 مطالعهبراي مثال، . پژوهشی نیز حمایت کننده این مطلب است پیشینه .)186: 2005، 2 ماداتهیل و تینگل

 نشان داد گذشت، واج آنها میدسال از از 15آمریکایی که حداقل  موفق هايروي زوج )2010(3اینگرام کیفی

دهند، به تفاوت پذیرند، به هویت فردي و زوجی خود اهمیت میها در فرایند زندگی انعطافاین زوج داد 

حل  و هاي یکدیگر توجه دارند، روابط جنسی رضایت بخشی دارند، به مدیریت مسائل مالیو شباهت

زوج راضی از ازدواج که  15روي  پژوهشی مشابهدر . همخوانی دارند يهادهند و ارزشتعارض اهمیت می

، از باورهاي نسبت به هم متعهدند هااین زوجنشان داد که نتایج سال از ازدواج آنها گذشته بود،  10حداقل 

خودافشایی، ی همچون ارتباط هاياز مهارتمذهبی مشترکی برخوردارند، به صمیمیت توجه دارند  و 

  ).126: 1999، 4رویزبلت و همکاران(برخوردارند و احساسات دادن و بیان نظراتگوش

هاي در فرهنگ موفق و رضایت از آن ازدواجبا این حال، نکته قابل توجه این است که عوامل اثرگذار بر 

بر بسترهایی تمرکز داشته است که زمینه  ازدواجبیشتر مطالعات انجام شده در حوزه  .مختلف متفاوت است

کواالسکی و موت و (است گرفتهدر بر می را آن گیري ناخرسندي، بدکارکردي، آسیب و فروپاشی شکل

سهم نه چندان زیادي از  ،موفق ازدواجبسترساز دالیل که پرداختن به  در حالی -)106: 2002، 5یگهانمن

اجتماعی عمیقاً بر  –ها و قواعد فرهنگیاز آنجا که ارزش .ها را به خود اختصاص داده استپژوهش

در بافتی که در آن  دبایچگونگی فرایند ازدواج خانواده اثرگذار هستند، بررسی موضوعات مرتبط با ازدواج 

را  اجتماعی -فرهنگی  انجام شده در یک بافت لعاتمطا و چون )2006، 6اسکات(صورت گیردقرار دارد، 
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  العادهفوق ،انجام پژوهش مبتنی بر بافت، )308: 2000، 1هاستون(دیگر تعمیم دادی توان به بافتنمی

  به شکل و  کمی روشبه  ،ازدواجاغلب مطالعات گذشته در حوزه دیگر،  از طرف. داردضرورت 

دالیل موفقیت یا براي کسب دانش الزم درباره علی رغم اهمیتش، این روش . بوده استاي پرسشنامه

به   عمیق و با استفاده از مصاحبه روش کیفی بهاز این رو، پژوهش حاضر  .، ناقص استشکست در ازدواج

   .کشورمان پرداخته است بافت فرهنگیدر موفق  دالیل ازدواج شناسایی

  شناسی پژوهشروش

حاضر به روش کیفی است که با توجه به هدف دستیابی به تجارب زیسته افراد داراي اکتشافی پژوهش  

هاي هدف این روش، توصیف و تشریح پدیده. کرده استازدواج موفق، از رویکرد پدیدارشناسی استفاده 

رکز کنند، تمدر فرایند کار بر توصیف آنچه که افراد بیان می و استافراد مورد نظر  خاص بر اساس تجارب

مساله اساسی براي کاربرد ). 2007، 2اسپیزال و کارپنتر(هاي تازه منجر شودشود تا به کشف پدیدهمی

. سازي دارد یا خیرنظر نیاز به روشن پاسخ به این سوال است که آیا پدیده مورد،پدیدارشناسی یکردرو

 جامعیادبیات علمی دقیق و و  نشده است تبیین رغم تمامی اهمیت آن، هنوز در کشور ماازدواج موفق علی

  . اندپژوهشگران در این مطالعه روش فوق را انتخاب کرده ، از این رو .در این زمینه وجود ندارد

 و تهران که رضایت باالیی از ازدواج خود داشتند هاي شهرزوججامعه آماري پژوهش عبارت بود از کلیه 

سال از  15گذشت حداقل )1: عبارت بود ازبه مطالعه معیارهاي ورود . بودندشرایط ورود به پژوهش واجد 

هاي اعتیاد، آسیبسابقه عدم ) 4 ین،زوجفقدان سوء پیشینه ) 3فرزند،  حداقل دو داشتن)2، مدت ازدواج

هاي مقیاس رو به بااليدر سطح متوسط  ینزوجقرار داشتن  )5 ین،زوجدر  و طالقخیانت زناشویی 

به مشارکت در پژوهش و توانایی تمایل ) 6  4و سالمت عمومی 3انریچرضایت زناشوییاستاندارد شده 

  . انتقال اطالعات

برفی جهت دسترسی به طور همزمان روش گلوله وگیري هدفمند از روش نمونه ،براي انتخاب نمونه

ارب خاص آنها در این راهبرد افراد را بر حسب دانش و تج .هاي مورد نظر استفاده شدتر به نمونهراحت
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ها تا حصول اشباع نظري آوري دادهجمع. کندمورد پدیده مورد مطالعه براي مشارکت در تحقیق انتخاب می

  . کننده رسیدشرکت 13ها ادامه یافت که در پایان تعداد نمونه در پژوهش به داده

طلبید می  تازه و مبهمپذیري باالي پژوهشگر را جهت کاوش موضوعات ماهیت اکتشافی پژوهش، انعطاف

ها با یک سوال کلی در مورد مصاحبه. از روش مصاحبه عمیق و بدون ساختار استفاده شد ،بر این اساس و

در  توانیدمی"گرانه مانند شروع شده و در طول آن در مواقع الزم از سواالت کاوشزوجی تجارب زندگی 

جهت دستیابی به جزئیات و "تر بیان کنید؟واضح شود منظورتان رااین باره بیشتر توضیح دهید؟ یا می

ها در طول یک داده. دقیقه به طول انجامید 57تا  30معموال بین هامصاحبه. تر استفاده شداطالعات غنی

قبل از انجام . ندبندي شد، دستهضامین اصلیآوري، ثبت، کدگذاري و در قالب مماهه جمع 12دوره 

رعایت اصول اخالقی پژوهش توضیحات الزم داده شد و پس از  وردمدر به شرکت کنندگان  ،مصاحبه

حق انصراف و محرمانه بودن همه مشخصات در کل فرایند پژوهش  پیرامون آنهابه  رضایتشان،کسب 

ها با تعیین زمان مشخص شده و درمکانی خلوت و بدون حضور فرد دیگري کلیه مصاحبه. داده شداطمینان 

  . انجام شد

ها ها از نظارت همکاران متخصص استفاده شد و متن مصاحبه قابلیت اطمینان و کفایت دادهجهت تضمین 

جهت . شد ارائهبه همکاران پژوهش و یک متخصص پژوهش کیفی تر کدگذاري ها بررسی دقیق براي

 هاي متعلق به سطوح مختلفکه تا حد امکان از زوج سعی شد ،هاي دیگرافزایش قابلیت تعمیم به موقعیت

، دیکلمنها از روش تحلیل داده براي .اقتصادي شهر تهران براي شرکت در پژوهش استفاده شود - اجتماعی

اما روش مذکور  هاي تحلیل مختلفی وجود دارد،روشدر پدیدارشناسی  .استفاده شد )1989(1آلن و تاننر

بر اساس این روش، متن  ).2007اسپیزال و کارپنتر، (در مطالعه موضوعات اکتشافی و مبهم ارجحیت دارد

سپس براي . ها پس از پیاده شدن روي برگه، چندین بار مرور شد تا شناخت کلی از آن حاصل شودمصاحبه

. خالصه تفسیري نوشته و نسبت به درك و استخراج معانی نهفته در آن اقدام شد ،هریک از متون مصاحبه

ها، با تداوم مصاحبه. و تبادل نظر پرداختنداستخراج مضامین به مشارکت  برايپژوهشگران  ،در ادامه

  سازي، جهت روشن. گرفتیافت و گاه مضمون جدید شکل میتر و تکامل میمضمون  قبلی روشن

در هر محله . هاي موجود در تفسیر، فرایند بازگشت مکرر به متون صورت گرفتبندي و رفع تناقضمقوله

                                                           
1
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ها مایهها و درونتا در نهایت  ارتباط بین زیر مقوله انجام شد يترهاي تفسیري، تحلیل کلیبا ادغام خالصه

  . برقرار شدممکن جهت رسیدن به طرح نهایی  شکلبه بهترین 

  وهشي پژهایافته

.  سال بود 64تا  38کنندگان از دامنه سنی شرکت و) مرد 6زن و  7(کننده شرکت 13نمونه مورد مطالعه شامل

نفر دیگر  4نفر از آنها سنتی و  9نوع ازدواج . متغیر بود 7/25سال با میانگین  42تا  15مدت ازدواج از 

کنندگان از گستره تحصیلی شرکت.ها سن مرد بزرگتر از سن همسر بوده استدر همه ازدواج. غیرسنتی بود

. گرفتکش را در بر میعیت شغلی آنها نیز از هیئت علمی تا  مسافردکتري تا پنجم ابتدایی متغیر بود و وض

  . آمده است 1شناختی در جدول سایر اطالعات جمعیت

  اطالعات جمعیت شناختی افراد شرکت کننده در پژوهش :1جدول 

  سن ازدواج  شرکت کننده
مدت 

  ازدواج
  خانواده درآمد  شغل  تحصیالت

تعداد 

  فرزند

        مرد  زن    مرد  زن  سن  جنسیت  

  3  میلیون 5/1  دارخانه  راهنمایی  پنجم  28  23  21  49  زن  1

  4  میلیون 1  بازنشسته  دیپلم  بیسواد  42  22  18  64  مرد  2

  3  میلیون 5/1  راننده  دیپلم  سیکل  22  24  19  46  مرد  3

  2  میلیون 6/1  کارمند  راهنمایی  دیپلم  15  28  23  38  زن  4

  3  میلیون 3/2  معلم  ارشد  لیسانس  23  26  21  49  مرد  5

  3  میلیون 2  معلم  لیسانس  کاردانی  22  25  19  41  زن  6

  2  میلیون 2  معلم  لیسانس  لیسانس  26  24  20  46  زن  7

  کتريد  لیسانس  26  26  19  52  مرد  8
هیئت 

  علمی
  3  میلیون 3

  3  میلیون 5/1  خانه دار  راهنمایی  دیپلم  27  24  21  48  زن  9

  3  میلیون 2  کارمند  لیسانس  دیپلم  23  24  18  47  مرد  10

  4  میلیون 1  خانه دار  دیپلم  دیپلم  30  29  23  53  زن  11

  لیسانس  23  26  21  44  زن  12
فوق 

  دیپلم
  3  میلیون 2/1  کارمند

  5  میلیون 2  فروشنده  پنجم  سیکل  29  21  19  50  مرد  13
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مضمون اصلی  4زیر مضمون و 25کد اولیه،  386بندي توصیفات شرکت کنندگان به شناسایی  تحلیل و مقوله

  . نشان داده شده است 2منجر شد که در جدول 

 هاي مربوط به دالیل ازدواج موفقمحوري و زیر مضمون مضامین :2جدول

  مضامین فرعی  مضامین اصلی

  پذیري، گذشت، صبر داشتن، توکل به خدواند، قناعت، پختگیمسئولیت  فردي دالیل

  زوجی دالیل
توافق بر سر قدردانی، تعهد متقابل، صمیمیت، تالش براي خشنودي یکدیگر، رضایت جنسی، 

  همکاري مشارکت وشوخی، حمایت متقابل، مدیریت مالی، مسائل اساسی، 

  اجتماعی -دالیل فرهنگی
، اوقات ، همسانی فرهنگیاشتغالمقبولیت اجتماعی،  آشنایان، عدم مدگرایی،اقوام وارتباط با 

  فراغت

  دینیهمسانی باورهاي دینی، تقیدات جهانبینی توحیدي،   دینی دالیل

  

  فردي دالیل .1

یکی از بسترهاي زمینه ساز ازدواج موفق در نمونه مورد مطالعه که در پژوهش حاضر شناسایی شد و در 

خصایص مثبتی . هاي فردي استادبیات علمی مربوط به مشاوره خانواده و ازدواج مورد تأکید بوده، ویژگی

اهل صبر و بردباري بودن، قناعت داشتن در  توکل داشتن، ،پذیري، گذشت و بخششقبیل مسئولیتاز 

هاي خود به آنها زندگی و پختگی  از جمله دالیلی فردي بوده است که افراد مورد مطالعه در طی مصاحبه

  .انداشاره شده اشته

توکلشون یر بشن، تو کم و زیاد زندگی بایس گذشت داشته باشن، زن و شوهر اگه میخوان عاقبت بخ

تا اونجا که از دستمون میومده وظیفمونو انجام دادیم،  تو این سی سال زندگی باهم. دا باشهبه خ

بیخودي خودمونو زیر  .و به حق خودمون قانع بودیمتو مسائل صبر و تحمل داشتیم تالش کردیم، 

 نبا همی... و زندگی خودمونو کردیم مردم نداشتیمرفتاري نبردیم و کاري به حرف بار قرض و گ

  ).سال 33ساله، مدت ازدواج  52خانم (خوشیمکه  سچیزا

اهل  ،هاي افراد نمونه به نقش موثر آنها اشاره شده بودهاي قابل توجهی که در بیشتر مصاحبهاز جمله یافته

، علی رغم اینکه در هاوج از این ویژگیبرخورداري ز. بودن  استقناعت بودن، صبر داشتن و اهل گذشت 
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بخش نقش پر رنگی دارند و در  بافت فرهنگی و دینی ما با ارزش دهی یک ازدواج سالم و رضایتشکل

  .استبه آنها توجهی نشده شود، در متون علمی تلقی می

 زندگیمونو خیلی ساده شروع کردیم، حتیما . دم توي زندگیش قانع باشه به همه چیز میرسهآ اگه

ما ...قرض و بشیم بدهکار مردم  بارِ تلوزیونم نداشتیم که بعدش گرفتیم ولی نرفتیم زیر اولشم  بگم

ولی این نبوده که یه چی من بگم یه  ختی و مشکالت داشتیم، لنگ موندیم،ها سهم مثه همه زندگی

و گذشت ، از زیر بار مشکالت فرار نکردیم صبر کردیمعوضش پشت هم بودیم ،  .چی اون بگه

  ).سال 23ساله، مدت ازدواج 47 آقا(کمکمون کردههمیشه  خدا هم  داشیم و

  زوجی دالیل .2

رابطه زوجی، . و قوانین بوده است هایعتروابط زوجی در چهارچوب ازدواج از دیرباز مورد ترغیب شر

 قراردادي است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده و نهاد خانواده را 

دهی یک گذاري مهمتر است، چگونه عمل کردن و شکلآنچه که از خود این پایه. کنندگذاري میپایه

در . بیشتر مواقع احساس رضایت  از باهم بودن دارند ازدواج موفق است، وضعیتی که در آن زن و شوهر در

بر . استهاي موفق اصلی ازدواجیکی دیگر از بسترهاي ن و شوهر رابطه زدالیل ناشی از این پژوهش، 

، تیتوافق بر سر مسائل اساسی، صمیم ،متقابلتعهد و  قدردانی ها وجود اطالعات حاصل از مصاحبهاساس 

از  با هم،هم، شوخی و تفریح  از رضایت جنسی، حمایت و مراقبتاي خشنودي همسر، تالش بر

  . بخش بوده استرضایتدهی رابطه سازوکارهاي زوج براي شکل

کمک حال هم . داشته باشیم ییجنگ و دعوای کنیم یا از اول زندگیمون تا حاال نشده بهم خیانتمیدونه  خدا

. مثال االن زانوهام درد میکنن تا شبا نیاره بهش پماد بماله نمیخوابه .هواي همو داشتیمسعی کردیم بودیم و 

خیلی زن با گذشت و با محبتیه، یه . ...دوس نداره ازش ناراحت شم و منم تا اونجا که میشه هواشو دارم

قسمت کرده یه سفر  هم  خدامیریم و  یبا هم مسافرت و زیارت، سر به سر هم میزاریمشوخی و  وقتایی

ساله، مدت ازدواج  52آقا (ایناس که زندگیمونو خوش و گرم کردهقدر همو میدونیم و ... با هم رفتیم مامکه

  . )سال 26
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ازدواج به  بندرت در حوزهکه افراد مورد مطالعه در رابطه خود دارند و  جالب  از اثرگذارترین شیوه تعاملی

دیده ها در تمامی مصاحبه عمدتاً، تالش براي خشنودي یکدیگر است که این ویژگی آن پرداخته شده است

  . شده است

میدونه من . برام میخره مثال عطري، کیفی یا خوردنی ،شاید باورتون نشه اگه بیرون چیزي ببینه خوشش بیاد 

نه میاد کمکم بدون اینکه دوس دارم توخونه یه وقتایی اون غذا بپزه، این کارو انجام میده، یا توکاراي خو

منم هیچ وقت نذاشتم . مالحظه همه چی رو میکنه و فقط به فکر خودش نیست. خواسته باشمازش من 

 49زن (ردم گ می مش از ته دل خیلی کارا کردمو و میکنم و دورشراضی بودن حرفش رو زمین بمونه و برا

  ).28ساله، مدت ازدواج، 

گري متقابل و توافق زوج در مورد مسائل مهم زندگی ازدواج موفق، حمایتکننده یکی دیگر از دالیل تعیین

نقش بسیار مهمی  ،این توافق. و آداب زندگی بوده است هاي مالی، شغلی و تحصیلیگیرياز جمله تصمیم

  .در انسجام رابطه زوجی و خانوادگی داشته است

ی بود و اون جاهایی هم که با هم  فرق داشتیم ها حرفمون یکماچون با هم فامیل بودیم و تو خیلی از زمینه

از نون شب واجبتره تو زندگی و باعث شده دچار ) توافق(سعی کردیم با صحبت کردن یکی باشیم، این 

تو دخل و خرج خونه   .شنتربیت ب چطوري ها بایستجا بریم، کجا نریم، بچهاینکه ک مثالً...مشکل نشیم

ه واجبتره کی و اون اگه بخوایم چیزي بخریم راجبش حرف میزنیم. یهیکس و جیبمون پوالمون یه کاسههم 

  ).سال 23ساله، مدت ازدواج،  49آقا (میزاریم برا بعداگه هم نداشتیم خب میخریم، 

  رضایت داشتن طرفین از رابطه جنسی شاخصی مناسب براي ثبات ازدواج و خرسندي از آن محسوب 

در . زندگی و در نتیجه آن افزایش ثبات زندگی را به دنبال داردافزایش کیفیت  ،رضایت جنسی. شودمی

  . شان بیانگر مطالب فوق استتوصیفات افراد مورد مطالعه رضایت طرفین از روابط جنسی

خودمون با هم . ها وارد حریممون نشناهمیت میدیم و دقت کردیم بچه) رابطه جنسی(به اینجور مسائل

سعی .... پیش هم میخوابیم هاجع بهش حرف میزنیم، خب شبا بیشتر موقعرا. راحتیم و رودربایستی نداریم

 44خانم، (حرف میزنیم و لذت داره برامونپرسیم و میراجبش میکنیم جفتمون راضی باشیم و به این خاطر 

  ).سال 23ساله، مدت ازدواج، 
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هاي موفق بر اساس نمونه مورد دواجاین است که در ازقابل توجه تازه و یافته در ارتباط با این مقوله، 

تمایلی به برقراري رابطه  فرد گاه بدون اینکه خودو دهنداي میاهمیت ویژه يیگرد ، زن و شوهر بهمطالعه

  :براي نمونه. دهندانجام میبا رضایت جنسی داشته باشند، اما به خاطر همسر این کار را 

احساس کردم خانمم  لیخسته بودم ونداشنتم یا  میلبوده وقتایی که من . و لذت بخشه شخو ما رابطمون

با اینکه میتونستم . بگیرم بخوابمیا  بهش داشته باشیم، من نیومدم پشتمو کنم )جنسی(رابطهاالن دوس داره 

ترجیح  این کارو کرده و به خاطر مندیدم م خیلی وقتا اون .رابطه داشتماون به خاطر  کنم ولی  رواکار این

وقتی  .لذت دارهکارا  جورینداشته باشن، ا و گذشت رد با هم خوب باشن، بهم محبتاگه زن و م...داده

  .)سال 22ساله، مدت ازدواج  46آقا (دارم ازاینکه بخاطر زنم این کارو کردم خوشیاینکارو میکنم احساس 

کیفیت مشارکت و همکاري زوج در پرداختن به امور زندگی نیز یکی از دالیل موفقیت در ایجاد رابطه با 

شرکت مرد در امور منزل به ویژه در زوج هاي هر دو شاغل موجب نزدیکی بیشتر و ادراك . زناشویی است

  .شود و همین امر رضایت متقابل را به دنبال داردحمایت از سوي همسر می

ح ما هر جفتمون شاغلیم و صب. هر که هر جور میتونه بایس کمک کنهخونه زن و مرد نداره،  بنظر من کارِ

نه همه  ...هستاون اینطوري نیست که بگیم این کار وظیفه من نیست و یا . ریم و عصر میایم خونهمی

شوریم، هر چند خب اي باشه خودم جابه جاش میکنم، موکت یا فرشو با هم میکمک هم میدیم، وسیله

میکنم و خودش یه  درست خودمم بعضی غذاهارو... این کارارو  بیشتر انجام میدهخودش خانمم بنده خدا 

  ).سال 23ساله، مدت ازدواج  49آقا (تفریحه

 اجتماعی- فرهنگی دالیل .3

سازد،  را متأثر میو پیامدهاي این رابطه  ترین عواملی که فرآیندها از مهم، زوجیروابط در مباحث مرتبط با 

   عالوه بر  و هنجارهاي حاکم بر یک بافت ها، باورها، رسومارزش. اجتماعی است - بافت فرهنگی

تحلیل مصاحبه افراد مورد مطالعه حکایت از . هاي فردي بر سبک روابط زوجی نیز اثر گذار استدیدگاه

همسانی در این مطالعه، . است در ازدواج موفق اي اساسیلهئمس ،موضوعات فرهنگیاین مهم داشت که  

گرایی، مقبولیت مد عدم تمایل به  اقوام و آشنایان، اصلی، هاي روابط مناسب با خانوادهفرهنگی زوج، 

  . اجتماعی موثر بر ازدواج موفق است - دالیل فرهنگی ،اجتماعی و اشتغال
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 رسمامون مثه هم بوده و جفتمون تویه خانواده سنتی و .م، مثه همیهاو خانواده دینیو  یبه لحاظ فرهنگا م

 .شروع کردیم، رفت و آمد داشتیمده خب خودمونم زندگیمونو سا. یمشلوغ  و پر رفت وآمد بزرگ شد

ها بیشتر از ، بیخودي بریز و بپاش نکنیم، به تربیت بچهچطوري زندگی کنیمبهمون یاد داده بودن که 

 باعث میشه که این...شکمشون اهمیت بدیم، حرمت  بزرگترامونو داشته باشیم و به خانوادمون اهمیت بدیم

  ).سال 22ساله، مدت ازدواج  46 آقا،(بخواد یه چیزي بگهی کهر  نشه کهو  اشیمیکی بز مسائل اتو خیلی 

هاي اصلی، خویشاوندان،  برخورداري از  روابط اجتماعی مناسب با خانوادهعالوه بر همسانی فرهنگی، 

مندي از زندگی و  همکاران و دوستان و فقدان تعارض با آنها به عنوان یکی از دالیل مهم در رضایت

  .حمایتی آنها  قلمداد شده استداري از شبکه ربرخو

ت وآمد ها و همکارامونم رفبعضی  همسایه بلکه با ،ها و فامیالمون رفت و آمد داریمدهاما نه تنها با خانو

 24ولی همسایه  ،خونواده همیشه نزدیک آدم نیست. یه همسایه خوب مثه یه خانواده خوب میمونه .  داریم

ما با .. هم میرسن به داد هاتر از هر کسی همسایهدزو ،یا کاري پیش بیاداگه اتفاقی ... ساعته بیخ گوش آدمه

خانم (سپاریم و یه وقتایی که مسافرت میریم کلید خونه رو بهشون میچندتاشون رفت و آمد خونگی داریم 

  ).سال 20ساله، مدت ازدواج  43

فردي قناعت،   است که با ویژگیعدم تمایل به مد و سبک زندگی مدگرایانه، از جمله بسترهاي فرهنگی  

در مدیریت مالی و اقتصادي و خرسندي از ازدواج  ،همپوشی دارد و حاکم بودن آن بر سبک زندگی زوج

  .  گذار استتاثیر

مسافرکشی خرج زندگیمو درمیارم و خدارو صد هزار مرتبه شکر تا  ناالن هفت هشت ساله دارم با همی

ب وروز نه اینکه درآمدم خیلی باشه یا ش.... چرخه ات زندگیمون میحاالهم محتاج کسی نبودیم و امور

تو زندگی اهل پزدادن و مد روز گشتن و ریخت و پاش  من و بچه، زفقط کار کنم، مالِ اینه که خودمو

بیخودي نبودیم، کاري به اینکه فالن وسیله مد شده یا فالن لباس تازه اومده نیستیم و حرف مردم برامون  

  ).سال22ساله، مدت ازدواج  46آقا(، هرچی میخوان بگن، خب بگنستمهم نی

 است که در ی بوده دالیل دیگراز از سوي اطرافیان و آشنایان  همسر مقبولیت اجتماعی و مورد تایید بودن

  . یک ازدواج موفق اثر گذار استگیري خشنودي از همسر و شکل
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کنن، بهش اعتماد محل و فامیال همه قبولش دارن، رو حرفش حساب می خیر و با محبتیه، تو درِشوهرم آدم 

م ه کسیسر واقعاً هر کاري از دستش بیاد واسه رضاي خدا انجام میده و رو ... کننو ازش تعریف می دارن

  ).سال 21ساله، مدت ازدواج  42، خانم(کنم افتخار می ممنم به این شوهر...منّت نمیذاره

کار و تالش بر خانواده و ارزش قائل شدن براي کار کردن موجب استقالل مالی زوج از حاکم بودن فرهنگ 

دخالت اطرافیان شده  از جلوگیريوجی و زهاي اصلی و به دنبال آن استحکام مرز زیر منظومه خانواده

  .  است

یه جور  اري کردن خیلی اهمیت میدن و بیکبه کار  بلکه همه قوم و خویشامون  ام،تنها تو خانواده نه 

ما از بچگی کار .. س، آدمیزاد با کارِ که زندهزن و مرد نداره و جهاده در راه خداست کار. غیرتیهي بیانگار

ه و از دار کار براشون ارزش ،کار دارنپشت ، دل به کار میدن،نام همینطوري بار اومدهکردیم و االنم بچه

ولی  ،خودشه صاحب اختیارکنه، دستش پیش کسی دراز نیست و  یآدم وقتی کار م...بیکاري بدشون میاد

  ).سال 29ساله، مدت ازدواج  50، آقا(رسه تو زندگی به هیچ جا نمی ،اگه محتاج باشه

نیز یکی دیگر از دالیلی بوده که در ایجاد رضایت از  ، تفریح و مسافرتاوقات فراغتتوجه داشتن به 

ها و فشارهاي حاصل از این مهم زمینه فارغ شدن از تنش. است داشته نقشزندگی خانوادگی افراد نمونه 

  . کندمی فراهممسائل کاري و روزمره زندگی را 

عروس و دامادا میان . ياز شهریا بیرون کنار آبی، پارکی،  ما فرصتی که پیش میاد همگی جمع میشیم میریم 

 خندیم، آتیشی می گیم و می کنیم، می می بریم و یه آب و هوایی عوض و خودمون وسیله پخت و پز می

، خیلی توجه شده صبح رفتیم تا غروب. گذره شیم، حسابی خوش می چایی و غذا میزاریم و مشغول 

مهم . ی داشت میارهریم و هر که هرچ ساده می...کنیم که حتما بایس اینطوري باشه و فالن چیز باشهنمی

  .)سال 42ساله، مدت ازدواج  63آقا، (دور هم بودنه

  دینی دالیل .4

یکی دیگر از بسترهاي زمینه ساز ازدواج موفق بر اساس نمونه مورد مطالعه که در پژوهش حاضر شناسایی 

هاي فرهنگی، دین نقش بسیار پر رنگی در نحوه با توجه به بنیان در جامعه ما. دینی استبسترهاي شد، 

. ارزشی زن و شوهر عامل مهمی در کیفیت زندگی زناشویی است تردید نظامبیکند و زندگی مردم ایفا می
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موثر بر  دینیهمسانی باورهاي دینی و رفتارهاي دینی به عنوان دالیل  جهانبینی توحیدي، ،در این پژوهش

  .ازدواج موفق شناسایی شد

وم خدا رو باشه و حالل و حر خدااهل  )خواستگار(یادمه که خونوادم هیچی براشون مهمتر از اینکه طرف

دین و از خدا بترسن، رد این خیلی مهمه که زن و م. میازدواج کرد منبود و همینم بود که باه نهرعایت ک

خب . مکه هم بریم... و قرار گذاشتیم پول کنار بزاریم و ایشااریم  زیارت می باهم. ایمان براشون مهم باشه

ساله، مدت ازدواج  41خانم(و خیالمون از بابت خیلی چیزا راحته  هاین چیزا خیلی ما رو بهم نزدیک کرد

  .)سال 21

عالوه بر باورهاي مشترك مذهبی زوج که موجب نزدیکی و انسجام بیشتر رابطه زن و شوهر شده است، 

  .بخش و صمیمانه نقش داشته استتقیدات و رفتارهاي مذهبی نیز در ایجاد رابطه رضایت

االن . شه، خیلی کم دیدم که شبی یک صفحه قرآن نخونه زوتر از من واسه نماز بلند میها بیشتر موقع اون

نماز جمعه  .ریم فاتحه اهل قبور نجشنبه ها میریم مسجد، پ شبا باهم میبیشتر  شاید ده یازده سالی هست 

زندگیمون  ما تو... رم هر وقت خانمم میگه بریم شده بخاطرش میاما  ،رو خودم خیلی راغب نیستم برم

هامون بوده برامون رقم خورده و زندگیمون پر برکت و بچه به خدا بوده و هر چی خیرتوکلمون همیشه 

  ). سال 23ساله، مدت ازدواج،  47آقا (صحیح و سالمن

  گیريبحث و نتیجه

تحلیل . پرداخت ازدواج موفقگیري موثر بر شکل دالیلبه شناسایی  روش کیفیحاضر با  اکتشافیپژوهش 

 دالیل دینی و اجتماعی -دالیل فرهنگیفردي، دالیل زوجی،  دالیلمقولۀ اصلی  چهاربه پیدایش  هاداده

و اساسی است  و هدفی مهم ،براي همهبخش ازدواج موفق و رضایت است که داشتنواضح . منجر شد

که زوج  ازدواج موفق بیانگر وضعیتی است. گیري آن موثر باشندتوانند بر شکلعوامل مختلفی می

وقتی زوج ازدواج موفقی داشته . کننداحساسات ناشی از خوشبختی و رضایت بودن با یکدیگر را تجربه می

 شوند، زن و شوهرها به خوبی ایفا میباشند، نهاد خانواده از سالمت برخوردار است، عملکردها و نقش

در جهت ارتقاي سالمت و بهداشت توانند با مسائل و اتفاقات زندگی به شیوه صحیح برخورد کنند و می

  .نمایند حرکتخود روانی 
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موثري است  دالیل زن و شوهر یکی از هاي شخصیتیویژگی پژوهش نشان داداین هاي گونه که یافته همان

    هاي سالم به لحاظ شخصیتی زوجبر اساس نتایج، . کندنقش ایفا می موفقداشتن ازدواج که در 

در برخورد اهل قناعت هستند،  به خداوند توکل دارند، گذشت دارند، بخشش وپذیرند، توانایی مسئولیت

پخته و  به شکل در ابعاد مختلف زندگی و صبورترند ،بینی نشدهبینی شده و پیشاتفاقات پیشبا مسائل و 

 مطالعاتگذشت با نتایج  بخشش و پذیري، رفتار بالغانه و تواناییمسئولیت هايویژگی. کنندبالغانه رفتار می

ی همخوان )1999(2و پارکر) 2010(، اینگرام)2000(1، آماتو)2008(کیدالوآماتو  ،)2011(آماتو و کیس

که در  بود و قناعت داشتن ، توکل داشتنصبور بودن هايویژگی، ردآنچه در این پژوهش تازگی دا. داشت

گیري سبک ر عمیق آنها بر شکلهاي دینی و اثدار بودن آموزهاجتماعی به دلیل ریشه -این بافت فرهنگی

کنون به آنها توجه هاي مرتبط با سالمت ازدواج تاژوهشدر پ و شخصیت افراد، نقش قابل توجهی دارند

مسائل زندگی  در روبه رو شدن با کلیه ،و قناعت هستند ، توکلکه اهل صبر افرادي. کافی نشده است

عزت نفس و احساس  ،در روابط بین فردي برخورد صحیح و کارآمدتري دارند، ،زوجی و خانوادگی

  . کنند، نگرش مثبتی به پیشامدها و اتفاقات دارند و به زندگی امیدوارندکرامت بیشتري را تجربه می

قدردانی متقابل زن بر اساس نتایج، . شدزن و شوهر مربوط می و رابطه دیگر این پژوهش به تعامالت یافته

، تالش براي جلب خشنودي یکدیگر، صمیمیت شان هم و به رابطه  ، متعهد بودن بهیکدیگرو شوهر از 

داشتن، حمایت از هم، داشتن مدیریت مالی، رضایت جنسی، همکاري و وجود شوخی و تفریح  دالیل 

ها نیز با این یافته. کندگیري ازدواج موفق نقش ایفا میبرخاسته از بستر تعامالت زوجی است که در شکل

آماتو و ، )2002(4، گاتمن و لونسون)2008(3، یولکر)1999(زبلت و همکارانروی نتایج مطالعات

کند، ها را از مطالعات قبلی متمایز میآنچه که این یافته. همسوست  )2005(و میرز و همکاران) 2011(کیس

عالوه بر تایید اهمیت تعهد، صمیمت، حمایت، مدیریت مالی و رضایت جنسی، شناسایی عواملی است که 

به رضامندي و تقاضاي  تالش براي خشنودي یکدیگر، توجه. دهدخوبی اثرات بافت فرهنگی را نشان میبه 

فرهنگی  بافت دالیلی است که در هاي اصلییکدیگر و حفظ احترام خانوادهقدردانی از ، جنسی همسر

   و  اییگرو بیانگر حاکم بودن فرهنگ جمعاست  بسیار موثر بر رضایت طرفین از یکدیگرکشور ما 

محور بر خالف  - این قبیل رفتارها در این بافت خانواده. است از خود گذشتگیایثار و  :چون یهایارزش

                                                           
1
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2
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3
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یی متفاوتی در آن از  اهمیت بیشتري برخوردار است، بار ارزشی و معنا محوري -خودکه ی هایسایر بافت

کننده را ایجاد تعامالت مثبت و تقویتکند، چرخه زوج را به یکدیگر نزدیک میاین عوامل . به دنبال دارد

در سالمت روابط زن و ي دارد و اثرات انکارناپذیرهاي حمایتی آنها را فعال نگه می، مکانیسمنمایدمی

  . اندهاي کنونی ازدواج کمتر مورد بررسی قرار گرفتهها و دیدگاهکه در پژوهش باشدشوهري دارا می

اجتماعی را در  -دالیل فرهنگیاز تجارب زیسته افراد در این پژوهش،   استخراج شده مضمون اصلی سوم 

هاي اصلی یکدیگر، اقوام و هایی که ارتباط گرمی با خانوادهنشان داد زوجنتایج به دست آمده . گرفتبر می

جتماعی دهند، از پذیرش و مقبولیت اآشنایان دارند، تمایلی به مدگرایی ندارند، به کار و اشتغال اهمیت می

برخوردارند، به لحاظ پیشینه فرهنگی همسان هستند و به اوقات فراغت توجه الزم دارند، از خرسندي 

این نتایج از تایید و حمایت نتایج مطالعات . بیشتري در دراز مدت از ازدواج خود برخوردارند

آماتو  و )2010(گرامو این) 2002(1،گاتمن و نوتاریس)2001(گریف و ملهرب،)2000(، هاستون)2000(آماتو

دار کیفیت نقش معنی ،قابل توجه استآنچه در این مطالعه تازگی دارد و . برخوردار است) 2011(و کیس

آنچه از .هاي اصلی و اهمیت داشتن رضایتمندي آنها در رضایتمندي از ازدواج استارتباط زوج با خانواده

تر این است که هر چقدر خانواده اصلی از همسر فرزند خود راضی ،کنندگان مشخص شدتوصیفات شرکت

این مهم . باشند و ارتباط گرمی بین آنها وجود داشته باشد، به همان میزان رضایت از ازدواج  نیز باالتر است

محور کشور است که اهمیت خانواده اصلی را در سراسر  فرایند  -نیز به روشنی بیانگر فرهنگ خانواده

ارتباط فرد با اقوام، همسایگان و آشنایان  کیفیت مقبولیت اجتماعی با ،از سوي دیگر. دهدج نشان میازدوا

تواند در مواقع لزوم در کمک به فرد و خانواده هاي حمایتی، میبرخورداري فرد از این شبکه. مرتبط است

کنار دیگران و بهره بردن از  رو نقش فعالی داشته باشد و فرصت حضور بیشتر دربراي حل بهتر مسائل پیش

بودن  عدم تمایل به سبک زندگی مدگرایانه با خصوصیت قانع. ابط اجتماعی سالم را ایجاد کندمزایاي رو

و امکان مدیریت بهتر مالی و  دهدزوج قرابت دارد که اثرات فرهنگی بر سبک زندگی زوج را نشان می

  . کنداقتصادي را نیز فراهم می

هاي نقش باورها و رفتارهاي دینی در حوزهبررسی . ذهبی، آخرین یافته پژوهش حاضر بوددالیل دینی و م

ها عاملی مهم در سالمت جسمانی و روانی اعتقادات معنوي و ارزش نشان داد کهمختلف از جمله ازدواج 

هیچ بنایی در نزد خداوند نیکوتر از ازدواج نیست که بناي  نیز در جهانبینی اسالمی و شودزوج محسوب می

                                                           
1
 Gottman & Notaries 
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هایی که از باورها و تقیدات دینی برخوردارند، معتقدند که زوج. آن بر اساس مودت و رحمت استوار است

برد و هیجانات منفی از قبیل ناامیدي، بخشد، همدلی و درك یکدیگر را باال میاین اعمال به آنها آرامش می

و  حاضر پژوهش طبق نتایج). 2008یولکر، (دهدساس پوچی را به میزان قابل توجهی کاهش میخشم و اح

هاي موفق  زوج ،)2012(2و لی و شرمن، مارشال و هاریس) 1997(1مطالعات کال و هیتوننتایج همسو با 

راي موفقیت باورها، اعتقادات و رفتارهاي دینی مشترك را دالیلی بجهانبینی توحیدي، برخوردار بودن از 

از یک سو موجب نزدیکی  ،به زعم آنها این اعتقادات و تقیدات. اندخود در زندگی و ازدواج  قلمداد کرده

هاي متنوع شده در نقش بازدارندگی، موجب پیشگیري از آسیب ،بیشتر آنها بهم شده است و از سوي دیگر

  . است

و امور مشروع و نامشروع را براي زوج مشخص ها باورهاي دینی مرزها، باید و نبایدها، حالل و حرام

 ،کند و از سوي دیگربه شکل مستقیم رفتارهاي فرد را کنترل می ،تقیدات مذهبی نیز از یک سو. نموده است

  به طور غیر مستقیم از طریق افزایش بهبود روابط بین زوج و خانواده موجب کاهش رفتارهاي نابهنجار

تقیدات مذهبی به بهبود روابط زوجی و تقویت و رسد که باورها و ر میبنابراین منطقی به نظ. شودمی

کند تا در بخشد، به والدین کمک میکند، تکالیف و وظایف والدینی را تسریع میاستحکام آن کمک می

کند تقیدات مذهبی به افراد کمک می ،در مرتبه بعد. هاي تربیت فرزند با هم توافق داشته باشندزمینه روش

برنامه ریزي مناسب داشته  نآو براي  سپري شوداوقات فراغت آنها در پیش خانواده و به همراه خانواده تا 

   .روابط مناسبی با اقوام و دوستان داشته باشند و صله رحم را به جا آورند  باشند و در نهایت

از طبقات مختلف  نمونه مورد مطالعه. بود رو به رونیز ی یهاپژوهش به نوبه خود با محدودیت این 

هاي ایرانی مستلزم رعایت اقتصادي  شهر تهران بودند، لذا تعمیم این نتایج به همه خانواده - اجتماعی

که در  متاثر باشدشمار دیگري  از عوامل و متغیرهاي بی تواندمی ازدواج موفق ،از سوي دیگر. احتیاط است

  . ه دلیل  عدم شناسایی به آنها پرداخته نشده استب این پژوهش
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Healthy and successful marriage plays a fundamental role in creation a healthy 

family. Accordingly, present research was to study and investigate the 

experiences of couples who had successful marriage. The present research is a 

qualitative research, in which phenomenological approach was used. For this 

purpose, 13 participants were selected by purposive sampling method and were 

studied via discovering and deep interviews during a 12 month period. Data was 

collected, registered and encoded in main categories. Analyzing the participants 

experiences were resulted in identifying 386 primary codes, 25 subthemes, and 

4 main themes including personal context, family context, parenting context, 

and Entourage context. In developing a health and successful marriage, there are 

factors which are affected by socio-cultural context. Although these factors play 

fundamental role in marriage, they have been ignored. Therefore, in dealing 

with marriage and families, it is necessary to pay more attention to social and 

cultural context. 

Key words: Successful Marriage, Couple Experiences and Phenomenology 

 


