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نقـش   بینـی عوامل موثر بر سالمت ازدواج، در این مطالعه بـه پـیش   و ارزیابی با توجه به ضرورت شناسایی

توصـیفی از   ،حاضـر  پـژوهش . ه استپرداخته شدهاي جوان در زوج ازدواج موفقموثر بر  ناشوییعوامل ز

بـه شـیوه    فرزنـد داشـتند،   1کـه حـداقل    هـاي شـهر تهـران   زوجاز  نفـر  853نوع همبستگی بود که در آن 

-و پرسشنامه ویژگـی  خانواده سالم ایرانیاي انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه گیري چندمرحله نمونه

ها با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیـل رگرسـیون   داده. شناختی مورد ارزیابی قرار گرفتندهاي جمعیت

 ازدواج سالمنتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد  .تجزیه و تحلیل شد چند متغیري به شیوه گام به گام

 59بینـی  قـادر بـه پـیش    ناشـویی عوامل ز ،همچنین. است ناشوییداراي رابطه مثبت و معناداري با عوامل ز

ماننـد   ناشـویی عوامل ز و سالم، گیري ازدواج موفقبر این اساس، در شکل. ازدواج است درصد از موفقیت

تالش براي خشنودي یکـدیگر، رضـایت جنسـی و توافـق زوج     تعهد، قدردانی، متقابل، صمیمیت، حمایت 
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  مقدمه

 آنچـه . اندازدواج یک سنت الهی است که از دیرباز وجود داشته و تمامی شرایع و قوانین آن را ترغیب کرده

بـه   ازدواجرضایت از . است و سالمت ازدواج در این رابطه مقدس از خود ازدواج مهمتر است، موفقیت که

 چگـونگی ) 2008، 1یولکر(.رابطۀ مثبت و قوي دارد رضایت ار زندگی کیفیت زندگی باهسته مرکزي  عنوان

بـر روي آن بنـا    خانواده و سالمت اعضـا  سالمتدهد که کارکرد آتی رابطۀ زناشویی، زیربنایی را شکل می

النگ (.است ، خرسندي زوج از ازدواجسالمت خانوادهترین مالك تعیین کنندة  شود و بر این اساس، مهممی

سـنگ  کـه  متخصصان حوزه ازدواج و خانواده تاکید دارند  )248: 2001، 3ملهرب؛گریف و 2007، 2و یانگ

، 5؛ آمـاتو و لـومیس و بـوس   48: 2006، 4کـار (. رابطه زن و شـوهري اسـت   موفقیتبناي سالمت خانواده، 

سالمت افـراد در گـرو    ،به بیان دیگر)2012، 7و شارم و همکاران1142: 2008، 6؛آماتو و چیدال899: 2005

         ایفـا  تـري  کننـده نقـش اساسـی و تعیـین   وجـین  چگـونگی رابطـه ز   ،میـان سالمت خانواده است و در این 

   )1383جمال، نفیسی و یزدي، بنیو 1393خدادادي سنگده و همکاران، (. کندمی

توانند فقدان حمایت منابع نمیهاي دریافت شده از سایر  اي است که حمایتبه گونهرابطه زناشویی اهمیت 

شود، حمایت سایر افـراد و منـابع    زمانی که حمایت همسر به حساب آورده می. را جبران کنند رابطه این از

با توجه بـه ایـن مهـم و تـاثیر همـه جانبـۀ       . کند بینی بهزیستی فرد ایفا نمی نقش معناداري در پیش ،حمایتی

میرز و ماداتهیل و تینگـل  (. هدفی مهم و اساسی استافراد ي همه برا موفقکیفیت ازدواج، داشتن ازدواجی 

نشـان   ناشـویی هاي خانواده و ازدواج در ارتباط با سالمت و تداوم رابطـه ز بررسی  نظریه  )186: 2005، 8

-هند کـه جاذبـه  بر اساس رویکرد تبادل اجتماعی، زن و شوهر در صورتی به یک رابطه ادامه میدهد که می

بر اساس رویکرد رفتاري، ادامه یـا خـتم    )2006کار، (.هاي بیرونی آن باشندتر از جاذبهآن قوي هاي درونی

اي که رفتارهاي پاداش دهنده به تداوم و خرسـندي  به گونه ؛یک رابطه به تبادالت خاص رابطه بستگی دارد

بـر   )88: 1991، 9مارکمن(.شودشود و رفتارهاي تنبیهی به ناخرسندي و ختم رابطه منجر میرابطه منجر می
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اساس نظریه دلبستگی، رضایت از ازدواج تا حد زیادي به ارضاي نیازهاي اساسی رفاه، مراقبت، مهـرورزي  

   )71: 1994، 1هازن و شیور(.جنسی بستگی دارد رضایتو 

با  ، زن و شوهر زمان بیشتري را موفقهاي نشان داد که در ازدواج) 2: 2012( 2مطالعه الگار، کریج و تریتس

دهند، ابرازگري عاطفی و شناختی دارند، گذرانند، رفتارهاي مثبت و تشویقی بیشتري نشان میبا یکدیگر می

هاي اجتماعی از روابـط گرمـی بـا دیگـران برخـور      فرزندي کارآمدي را دارا هستند و در حوزه -رابطه ولی

ها این زوجهاي خوشبخت چینی دریافت که در روي زوجبر در پژوهش خود ) 2010(3دونگ و ژایو. دارند

جنسی،  حمایت اجتمـاعی،  ، قدرت خانوادگی مشترك، سازگاري، رضایتها روابط نزدیک و صمیمانهزوج

هـاي موفـق   روي زوج) 2010(4پـژوهش اینگـرام  . درك متقابل و مستقل بودن از خانواده اصلی وجود دارد

-هـا در فراینـد زنـدگی انعطـاف    گذشت، نشان داد  این زوجنها میسال از ازواج آ 15آمریکایی که حداقل 

هـاي یکـدیگر توجـه دارنـد،     دهند، به تفـاوت و شـباهت  پذیرند، به هویت فردي و زوجی خود اهمیت می

هـاي  دهنـد و ارزش روابط جنسی رضایت بخشی دارند، به مدیریت مسائل مالی و حل تعارض اهمیت مـی 

هاي تبریزي نشـان دادنـد   روي زوجبر در مطالعه خود ) 121: 1389(همکاران کریمی ثانی و. مشابهی دارند

ش معناداري قن ،مسائل معنويبه پذیري، تفاهم، پاك بودن، گذشت و توجه که صداقت، وفاداري، مسئولیت

هاي روي ازدواجبر خود  نیز در مطالعه) 9: 1383(و احمدي فتحی آشتیانی. بینی ازدواج موفق دارنددر پیش

داشـتن اعتمـاد بـه یکـدیگر، روابـط       :عبارت اند از موفق و ناموفق دریافتند که عوامل موثر بر ازدواج موفق

فراغت، بچـه دار شـدن و   هاي ایام غیر کالمی خوب، توافق بر سر مسائل اساسی زندگی، فعالیت کالمی و 

  .رضایت جنسی

پدیدایی سالمت و ند به ما درباره چگونگی تواگیري رابطه زناشویی موفق میشناسایی عوامل موثر بر شکل

در زمینـه   پـژوهش  و کمبـود  امـا فقـدان   ،زوج ها بینش و اطالعات جامع و دقیقـی دهـد   آسیب در روابط 

اولسـون، اولسـون و الرسـون،    .(این واقعیت را  در حال حاضر دشوار ساخته اسـت هاي موفق تبیین ازدواج

ثبـات  . تمـایز وجـود دارد   6و کیفیت زناشویی 5ثبات زناشوییبین  ،علمی مختص ازدواج درادبیات )2008

بـه معنـاي سـالمت و     در حالی که کیفیـت زناشـویی   ،و گسست رابطه اشاره دارد رخ ندادن طالقبه  رابطه
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از آنجـا کـه بیشـتر مطالعـات بـر ثبـات       . است و ثبات رابطه به معناي سالمت رابطه نیست خرسندي رابطه

مستلزم مطالعات  ،یند زوجی متمرکز بوده است، شناسایی نقش عوامل موثرخوشا زوجی و نه ضرورتاً رابطه

  )2010کوترال، دیر و استلزر، .(جدي و خاص است

به  ؛دهندبسیار پر رنگ نشان میاصلی و مطالعات نقش عامل زوجی را در فروپاشی خانواده  ،از سوي دیگر 

گسسـت ازدواج و   ،کننده قويبینیپیش از این رابطهدریافت حمایت الزم اي که عدم رضایت و فقدان گونه

هاي پژوهش )136: 2009، 2و گنزالس 132: 2009، 1اولسون، الرسون و اولسون(.شودخانواده محسوب می

دهنـد کـه دوره حسـاس بـراي فروپاشـی ازدواج در چرخـه زنـدگی        نشـان مـی  ) 2003(3گاتمن و لونسون

هاي جدیـد در آمریکـا، در   همین چهارچوب،  یک سوم ازدواجدر . هفت سال اول زندگی است خانوادگی

   )2007النگ و یانگ، .(شودپنج سال اول منجر به طالق و جدایی می

هـاي  نکته قابل توجه این است که عوامل اثرگذار بر ازدواج موفق و رضـایت از آن در فرهنـگ   ،با این حال

شده در حوزه ازدواج بر بسترهایی تمرکز داشته  بیشتر مطالعات انجامدر عین حال  و مختلف متفاوت است

گاتمن و (.گرفته استگیري ناخرسندي، بدکارکردي، آسیب و فروپاشی  آن را در بر میاست که زمینه شکل

 است که این در حالی )2010؛ اینگرام، 106: 2002، 5موت و کواالسکی و منیگهان؛ 166:  2002، 4نوتاریس

هاي مرتبط با شکسـت در  هاي پیشگیرانه از آسیب اساسی و موثر جهت اتخاذ برنامه اقدام الزمه هر گونه که

سهم نه چنـدان زیـادي از    ،و این قبیل مطالعات هاي موفق استازدواج عوامل موثر در به پرداختن ،ازدواج

با استفاده از ابزار بومی و وابسـته   بر همین اساس، مطالعه حاضر. ها را به خود اختصاص داده استپژوهش

بینی زناشویی چقدر در پیشعوامل  به این سوال است کهگویی ه دنبال پاسخ ب اجتماعی  -هنگیبه بافت فر

 ازدواج موفق نقش دارند؟ 

 پژوهششناسی روش 

موفـق  ازدواج ی در زوجـ توصیفی از نوع همبستگی است که جهت بررسی نقـش عوامـل    ،پژوهش حاضر 

 -1393سال هاي شهر تهران در بازه زمانیزوج تمامی عبارت بود ازجامعه آماري پژوهش . انجام شده است

، سال از عمر ازدواج زوج 3حداقل  فرزند، گذشتن 1داشتن حداقل  .فرزند بودند 1داراي حداقل که  1394
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تعـداد   ها،بین این زوجاز . هاي ورود به مطالعه بودمالك سال و ساکن تهران بودن از جمله 38سن کمتر از 

 .کردنـد و در مطالعه شـرکت   انتخاب اياي چند مرحلهبه روش خوشه) مرد 372زن و  481شامل (نفر 853

آزمودنی  15بینی و رگرسیون، انتخاب حداقل مبناي تعیین حجم نمونه در مطالعات همبستگی با هدف پیش

 هـاي پِـرت  و دادهریـزش  نکه با در نظـر گـرفت   )1392گال، بورگ و گال، (تدر ازاي هر متغیر پژوهش اس

عرصـه   ،به اطالعات کامل و  غنـی  دستیابیجهت دسترسی به نمونه  معرف و . حجم بزرگتري انتخاب شد

شمال،  بخشبه پنج شهر تهران در مرحله اول براي انتخاب نمونه . پژوهش در محدوده وسیعی انتخاب شد

ز بین در مرحله بعد ا. منطقه انتخاب شد 1از هر بخش سپس  و جنوب، شرق، غرب و بخش مرکزي تقسیم

-فرهنگسراها، خانه(انتخاب شد و در نهایت با مراجعه به اماکن عمومی ناحیه دونواحی منطقه انتخاب شده 

بـه  براي پاسـخ  ي واجد شرایط هانمونه ،نواحی انتخاب شده )هاها و پاركهاي سالمت شهرداري، کتابخانه

و عدم نیاز  پژوهش و اهمیت بعد از توضیح هدف ،براي گردآوري اطالعات .گردیدندانتخاب ابزار پژوهش 

، به آنها  فرصت کافی داده شـد کـه بـا دقـت بـه سـواالت       از سوي پژوهشگر نمونه ها نام و نشانیارائه به 

اطالعات . انجامیددقیقه به طول می 20تا  15حدود ی معموالً مدت زمان پاسخگوی .ها پاسخ دهندپرسشنامه

سراها در نواحی انتخاب شده هاي سالمت و فرهنگبا هماهنگی و تعیین وقت قبلی با مراجعه به خانه بیشتر

یکسـان  تـا حـد امکـان    ها براي تمامی آزمودنیآوري اطالعات شرایط جمع تالش گردید که. گردآوري شد

 اطالعـات آوري و جمـع  توزیع پرسشـنامه به شخصاً ها پژوهشگر بدین صورت که براي تمامی نمونه ؛باشد

تحویـل   و در زمـان  شـد پاسـخ داده مـی   از سوي افراد ، در زمان پاسخگویی به هر گونه ابهاماست پرداخته

آوري اطالعـات الزم از  بـراي جمـع   .همه سواالت پاسخ داده باشدبه آزمودنی  شد کهمیپرسشنامه بررسی 

  . استفاده شد شناختیو پرسشنامه جمعیت ایرانی سالم خانوادهپرسشنامه 

سوالی که ارتباط عوامل  88 این پرسشنامه خودگزارشی :)1IFHQ(ایرانی سالم خانواده پرسشنامه 

عوامل فردي، زوجی، خانوادگی، مقیاس خرده  6شامل سنجد، را می سالمت خانوادهبا  مرتبط مختلف

خانواده ایرانی ساخته و  اجتماعی -یفرهنگبافت والدگري، اجتماعی و دینی است که متناسب با 

اي لیکرت مقیاس پنج درجه بر اساسپاسخ سواالت  )1393خدادادي سنگده، (.اعتبارسنجی شده است

رده مقیاس خُ ،حاضر پژوهش در. استمتغیر ) کامال موافق(5تا نمره ) کامال مخالف(1از نمره  وتنظیم شده 

تنظیم شده است و به  عد فرعیب  7 در سوالی 28 خرده مقیاساین  .مورد نظر بوده است ازدواجسالمت 
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گري ، رضایت جنسی، تالش براي خشنودي یکدیگر، حمایتزناشویی ترتیب قدردانی، تعهد، صمیمیت

جی نهاي روانسمالحظات شاخص. سنجدمی زناشوییرا در رابطه  بر سر مسائل اساسی زوج متقابل و توافق

ایی سازه و و محتوایی از سوي متخصصان، رو ضمن تایید روایی صوري ،ابزار مورد استفاده در پژوهش

 ،هاتمامی گویه. مطلوب و باالیی را با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدي نشان داده استی ترکیبی یپایا

نتایج حاصل از بررسی پایایی مرکب دهند و داري بر روي عامل مربوط به خود نشان میمعنابار عاملی 

مقادیر شاخص   .قرار دارد که نشان دهنده پایایی مطلوب براي این ابزار  است 85/0تا  75/0در دامنه عوامل 

وبی قرار در دامنه مطلدهد که این ضریب نشان میمیانگین مقادیر اشتراکی براي بررسی روایی 

  با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخدر این پژوهش میزان اعتبار مقیاس  )1393خدادادي سنگده، (.دارد

 ابزارکه بیانگر اعتبار مطلوب آن به دست آمده  هايزیر مقیاسبراي  87/0تا  75/0و دامنه ضریب  96/0

  . است

تعداد  مانند سن، تحصیالت، مدت ازدواج وشناختی افراد اطالعات جمعیت :شناختیپرسشنامه جمعیت

گذاري بر آوري اطالعات و نمرهپس از جمع. شناختی بررسی شده جمعیتمانفرزندان با استفاده از پرسش

در بررسی . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت SPSS- 19ها توسط برنامه اساس دستورالعمل مقیاس، داده

استفاده لیل رگرسیون به شیوه گام به گام آماري عالوه بر آمار توصیفی، از ضریب همبستگی پیرسون و تح

  .شده است

  ي پژوهشهایافته

    از ) درصد 6/44(مرد 372و ) درصد 4/56(زن  481نفر شامل  853  ،مورد مطالعه هاي نمونهشمار 

 .بود 38/8و  11/33ها به ترتیب میانگین و انحراف استاندارد سنی آزمودنی .ن شهر تهران بودجواهاي زوج

درصد دیپلم و  43درصد لیسانس،  1/34ها داراي تحصیالت فوق لیسانس و باالتر، زمودنیآ از 9/8

همبستگی  بین براي بررسی همبستگی پیرسون یب از ضر .تر بوددرصد راهنمایی و پایین 4/9تحصیالت 

قدردانی، تعهد و صمیمیت، از رگرسیون گام به گام براي بررسی ضریب همبستگی چندگانه بین ، متغیرها

و حمایت متقابل و سالمت  بر سر موضوعات اساسی رضایت جنسی، تالش براي خشنودي یکدیگر، توافق

) مهمترین عوامل تاثیرگذار(ها کنندهبینی عیین بهترین پیشجهت ت متغیرهابین  ضرایب تأثیرو از  ازدواج

  .دهدرا نشان میمتغیرهاي پژوهش ، همبستگی بین 1جدول . استفاده شد
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   موفق ازدواج بین متغیرها وهمبستگی  :1جدول 

  همبستگی دومتغیره

  1  2  3  4  5  6  7  8  

               1  قدردانی.1

             1 **0/679  تعهد.2

           1 **0/714 **0/717  صمیمیت.3

         1 **0/683 **0/578 **0/590  رضایت جنسی.4

       1 **0/614 **0/705 **0/671 **0/687  تالش براي خشنودي.5

     1 **0/595 **0/537 **0/664 **0/624 **0/675  سر موضوعات توافق.6

   1 **0/705 **0/668 **0/607 **0/756 **0/767 **0/758  حمایت متقابل.7

 1 **0/876 **0/825 **0/830 **0/790 **0/857 **0/812 **0/834  سالمت ازدواج.8

)05/0*P<  01/0و**P<( 

با تمامی عوامل زوجی مورد مطالعه در این پژوهش داراي  ازدواج موفقنشان می دهد که  1نتایج جدول 

با استفاده  گام 7در خالل  ازدواج موثر بر سالمت ناشوییمهمترین عوامل ز، در ادامه. ارتباط معناداري است

تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام استخراج شدند و بیشینه ضریب همبستگی چندگانه  از

   )2جدول (.محاسبه شد

  ازدواج موفقخالصه مدل براي پیش بینی  :2جدول 

  

  گام

  

  پیش بین

ضریب 

همبستگی 

 )R( هچندگان

ضریب 

تعیین 

)R2( 

خطاي 

  براورد

F  

  

  

  

 معناداري

000/0 2795/757 0/686848 0/34 0/584  قدردانی  1  

000/0 2006/392 0/621315 0/39 0/625  قدردانی و تعهد  2  

000/0 1588/259 0/589135 0/46 0/684  قدردانی، تعهد و صمیمیت زناشویی  3  

000/0 1254/227 0/579441 0/49 0/703  قدردانی، تعهد و صمیمیت و رضایت جنسی  4  

5  
صمیمیت، رضایت جنسی و تالش قدردانی، تعهد و 

  براي خشنودي یکدیگر
0/748 0/55 0/575482 1024/825 000/0  

6  
قدردانی، تعهد و صمیمیت، رضایت جنسی، تالش 

  براي خشنودي یکدیگر وتوافق
0/761 0/57 0/574131 860/314 000/0  

7  
قدردانی، تعهد و صمیمیت، رضایت جنسی، تالش 

  حمایت متقابلبراي خشنودي یکدیگر، توافق و 
0/768 0/59 0/573245 741/018 000/0  
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ضریب همبستگی چندگانه معنادار است و نشان از  Fدهد که با توجه به معناداري نشان می 2نتایج جدول 

در این  Fمعناداري آماره براین، عالوه . دارد سالمت ازدواجبا   ناشوییز عامل 7ارتباط معنادار و قدرتمند 

، مدل مناسبی براي برازش دادن زوجی عامل 7توسط سالمت ازدواج  بینیدهد که مدل پیشمدل، نشان می

) تغییرات(درصد از واریانس  59) بینیپیش(قادر به تبیین  عامل 7و در کل، این  ها در این زمینه استداده

تا و معناداري ، ضرایب برسیونرگضرایب  ،3جدول در نهایت، . باشدمی هازوج در  سالمت ازدواج میزان

بین استخراج شده در تحلیل رگرسیون گام به بینی کننده هفت متغیر پیشنقش پیش به عنواناین ضرایب را 

  )گام آخر.(دهدگام نشان می

  موفقموثر بر ازدواج  ناشوییعوامل زضرایب رگرسیون  :3جدول 

  سطح معناداري β(  t(تأثیر ضریب   خطاي معیار  )B( ضریب رگرسیون  متغییر

 0/0001 14/832  0/085 1/260 ثابت

 0/0001 18/464 0/384 0/005 0/091  حمایت متقابل

 0/0001 7/318 0/126 0/018 0/135  صمیمیت زناشویی

 0/0001 9/957 0/168 0/012 0/121  قدردانی

 0/0001 5/921 0/100 0/014 0/083  تعهد

 0/0001 4/393 0/081 0/005 0/020  تالش براي خشنودي هم

 0/0001 4/667 0/078 0/021 0/096  رضایت جنسی

سر موضوعات  توافق

  اساسی
0/040 0/013 0/051 3/102 0/0001 

 تأثیر آماري معناداري در تبیین  ،بینمتغیر پیش 7همه دهنده این است که نشان 3در جدول  tمعناداري آماره 

دهد نیز نشان می) ضریب بتا(یا ضریب تأثیر چنین، میزان ضریب رگرسیون معیارشده هم .دارد موفقازدواج 

گـري متقابـل،   حمایـت  :بـه ترتیـب   گـام بهبین استخراج شده از روش رگرسیون گاممتغیر پیش 7از بین که 

بـر سـر موضـوعات     صمیمیت، قدردانی، تعهد، تالش براي خشنودي یکـدیگر، رضـایت جنسـی و توافـق    

  . هستند موفق مهمترین عوامل موثر بر  ازدواج  ،اساسی

  گیريبحث و نتیجه

بـراي  . صورت گرفتازدواج موفق بر  موثر ناشوییعوامل ز بینپیش پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش

گري متقابل، صمیمیت، قـدردانی، تعهـد، تـالش بـراي     شامل حمایت ناشوییعامل ز 7رسیدن به این هدف 

بـین وارد معادلـه   به عنـوان متغیـر پـیش    سر موضوعات اساسی خشنودي یکدیگر، رضایت جنسی و توافق
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درصـد از   59) بینـی پـیش (مذکور قـادر بـه تبیـین     ها نشان داد که عواملدر گام نخست تحلیل داده. شدند

گري متقابل، صمیمیت، قدردانی، حمایتتر مشخص شد که در تحلیلی جزئی. است موفق واریانس  ازدواج

نسی و توافق بر سر موضوعات اساسی  به ترتیب مهمترین تعهد، تالش براي خشنودي یکدیگر، رضایت ج

 احتمـال به این صورت که با افزایش این عوامل، بـه همـان میـزان     ؛عوامل زناشویی در ازدواج موفق هستند

وروف، یانـگ و  ها با نتـایج مطالعـات   این یافته. عکسرو ب فزونی می یابد موفق ازدواجیک به شکل دادن 

ــن ــاتمن و )2000(1کُ ــون، گ ــل )2002(2لونس ــل و تینگ ــرز، ماداتهی ــدال )2005(، می ــاتو وچی ، )2008(، آم

آمــاتو و  ،)820: 2010(3کــوترال، دایــر و اســتلزر، )2010(دونــگ و ژایــو ،) 2010(، اینگــرام)2008(یــولکر

  . ستهمسو) 1383(و فتحی آشتیانی  و احمدي) 1392(ثانی و همکاران، کریمی)44: 2011(4کیس

دهی خانواده بستر بسیار مهمی براي شکل ،ناشوییبیانگر این واقعیت علمی است که تعامالت زها این یافته

-و سـنگ  کنـد می ایفا اي کنندهو تعیین ، نقش منحصر به فرداثرگذارسالم است و در مقایسه با سایر عوامل 

، ایـن مطالعـه   بـر اسـاس نتـایج    )2007، 6و اولسون و الرسـون  2000، 5گریف(.بناي سالمت خانواده است

گـري متقابـل، تـالش بـراي     قدردانی، تعهد متقابل، صمیمیت، توافق بر سـر موضـوعات اساسـی، حمایـت    

بر این اساس هـر  . شوندمیهاي رابطه زوجی موفق شناخته کنندهرضایت جنسی تعیین و خشنودي یکدیگر

شان تعهـد داشـته   و رابطه باشند، نسبت به یکدیگریکدیگر چقدر زن و شوهر در روابط خود بیشتر قدردان 

، بـراي خشـنودي یکـدیگر تـالش     بیشتري نشان دهنـد ق فباشند، برسر مسائل اساسی زندگی با یکدیگر توا

، کیف روابط جنسی خود اهمیت دهند و به کم و در پیش گیرندیمانه بیشتري کنند، رفتارهاي حمایتی و صم

  . بیشتري برخوردار استموفقیت آنها از  ازدواج

حمایـت متقابـل زوج از    ،هاي رابطه زوجیمتغیردر بین  بود که آن مطالعه هاي قابل توجه اینیافته دیگراز 

    اي کـه ایـن متغیـر بـه تنهـایی قـادر بـه        به گونـه  ؛است برخوردارباالترین سهم در ازدواج سالم از یکدیگر 

وروف، یانـگ و  ضمن همخوانی با نتـایج مطالعـات   این یافته . درصد از سالمت ازدواج است 34بینی پیش

کـه در آن عامـل   ) 2008(با مطالعه اولسون، اولسون و الرسون) 1389(و کریمی ثانی و همکاران )2000(کُن

 و آنهـا بـه ترتیـب اهمیـت ارتبـاط     . همخـوانی نـدارد  کنـد،  ازدواج سالم ایفا میدر ارتباط باالترین سهم را 

                                                           
1 Veroff, Young & Con 
2 Gottman & Levenson 
3 Kotrla, Dyer & Stelzer,  
4 Amato & Keith  
5 Greef 
6 Olson & Larson 
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ایـن تفـاوت   . کننـد هاي آمریکایی مطرح میهاي موفق در زوجازدواج اول ايهمالك صمیمیت را به عنوان 

آنچـه  ایرانـی  در بافـت فرهنگـی   . و اجتماعی را منعکس کند خوبی نقش اثرگذار بافت فرهنگیه تواند بیم

در حـالی  حمایت متقابل زن و شوهر از یکدیگر اسـت،  رسد، به نظر میبراي استحکام رابطه زوجی مهمتر 

   در تبیـین ایـن یافتـه   . اولویـت اول را دارد  نقش اصـلی و   ارتباط ،هاي امریکاییبافت فرهنگی زوجدر که 

رابطـه   و سالمت به کارآیی ،زابا اتفاقات استرسایت از جانب همسر به هنگام مواجهه حمکه  گفتتوان می

ایت تجربه می کنند، رض خود هایی که سطح باالیی از حمایت را از سوي همسرزوج. زوجی کمک می کند

تجربـه   در ازدواج هاو پیامدهاي طولی بهتري را در مقایسه با سایر زوج نشان می دهندزناشویی باالتري را 

حمایت سـایر   ،شودزمانی که حمایت همسر به حساب آورده می این مهم بیانگر این واقعیت است .دنکنمی

   )13: 2008،  1بروك و الورنس(.کندد ایفا نمیافراد  نقشی در پیش بینی سالمتی و درماندگی فر

توانـد  ماننـد همسـر و والـدین  نمـی    هچرا که هیچ کـس   ،هاي یکدیگر استارج نهادن به تالش ،قدردانی

نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت کـه قـدردانی زن و شـوهر از         . برآورده سازد را افرادنیازهاي عاطفی و مادي 

این یافته با نظریـه تبـادل   . مثبت، افزایش صمیمیت آنها را به دنبال داردیکدیگر، عالوه بر تشویق رفتارهاي 

. همخـوانی دارنـد   ،کند تبادالت اجتماعی مثبت با کیفیت کلی رابطـه مـرتبط اسـت   اجتماعی که پیشنهاد می

 )1385نیـا،  احمدي، آشتیانی و عرب(.موثر استقدردانی در افزایش نزدیکی و میزان صمیمیت زن و شوهر 

   هـاي مختلـف خـود هسـتند، توجـه کمتـري بـر        می که زوج درگیر مسائل و مشکالت مرتبط با نقـش هنگا

   هـاي منفـی بـه    مهمترین روش بـراي بازگردانـدن توجـه زوج از جنبـه    . هاي مثبت ازدواج خود دارندجنبه

تکـالیف روزمـره   هاي خوشایند و مثبت رابطه زوجی، تشکر و قدردانی از یکدیگر در قبال پرداختن به جنبه

  )2012، 2فاطیما و اجمل(.زندگی است

توافق زوجین در مورد مسائل مهم زندگی مانند اهدف زنـدگی، شـیوه زنـدگی، چگـونگی تربیـت فرزنـد،       

ایـن توافـق   . کننده ازدواج موفـق بـود  هاي مالی، شغلی و تحصیلی از دیگر دالیل زوجی تعیینگیريتصمیم

شود زن و شوهر مانند یک ، چرا که موجب می زوجی و خانوادگی دارد انسجام رابطهنقش بسیار مهمی در 

این مهم موجب نزدیکی بیشتر آنهـا   .تیم عمل کنند و  از مشارکت و تعامل مشترك بیشتري برخوردار باشند

   هـا، صـمیمیت فیزیکـی و    هـا و نگرانـی  براي با هم بودن، بیـان دغدغـه  را بیشتري  هايآنها زمانشود و می

                                                           
1 Brock & Lawrence 
2 Fatima & Ajmal 
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؛ کریمـی  1393خدادادي سنگده و همکـاران،  (.دنکنمی پیداهاي حمایتی شناختی و فعال شدن مکانیسمروان

فرزنـدي گـرم و مثبـت     -، رابطه والـدي آنها توافق حاکم استهایی که در ازدواج  )1392ثانی و همکاران، 

متقابل داشته باشند، هاي مشابه، شراکت و همکاري است و احتمال بیشتري وجود دارد که پدر و مادر نقش

احمـدي،  (.زیرا براي یک زوج بعید است که زن و شوهر خوبی نباشند و بخواهند والدین با کفـایتی باشـند  

   )142: 1384مرزابادي و مالزمانی، آزاد 

سالمت رابطـه   و سالم نقش معناداري در ازدواج ،این مطالعه تعهد متقابل و رضایت جنسی زوج نتایج طبق

بـه بیـان دیگـر،    . شـود میزان تمایل فرد براي ادامه  رابطه زوجی خود تعریف مـی  1تعهد. کندزوجی ایفا می

فی کـه بـراي زنـدگی در    نشان دهنده این است که فرد چگونه و به چه میزان به رابطه زناشویی خود و اهدا

براي رسیدن به ثبات  با اینکه تعهد یکی از عوامل اساسی )2005، 2هاروي(.دهد، اهمیت میاستنظر گرفته 

  دیگـر   ازاز آنجـایی کـه کیفیـت رابطـه جنسـی       امـا  شود،زناشویی و موفق شدن در این رابطه محسوب می

توانـد  نیـز مـی  گذارد، بنابراین کیفیت این رابطه پذیرد و در عین حال اثر میهاي رابطه زوجی تاثیر میجنبه

 ،رضـایت داشـتن زوج از رابطـه جنسـی    . ودشـ مقیاس مناسبی براي سنجش سالمت ازدواج محسـوب مـی  

هـایی کـه ارتبـاط عـاطفی     شـود و زوج شاخصی مناسب براي ثبات ازدواج و خرسندي از آن محسوب می

 بیشـتر     ).  2007النـگ و یانـگ،   (دهنـد خوبی با هم دارند، رابطه فیزیکی و عاشـقانه بیشـتري را نشـان مـی    

باالتري از رضـایت کلـی از رابطـه زناشـویی و سـالمت       میزان ،هایی که رضایت جنسی بیشتري دارندزوج

رسد که این دو بنابراین منطقی به نظر می )2010کوترال، دایر و استلزر، (.دهندخود نشان میرا از خانوادگی 

  .نقش معنادار ایفا کنند ،رابطه زوجیموفقیت عامل در 

ي است که به خوبی اثـرات  موثر شناسایی عوامل کند،ها را از مطالعات قبلی متمایز میآنچه که این یافتهاما 

توافـق و   تالش براي خشـنودي یکـدیگر و  . دهدمیفرهنگ و بافت اجتماعی را بر زندگی خانوادگی نشان 

بـر رضـایت طـرفین از یکـدیگر      است که در بافت فرهنگی کشورمارفتارهایی   ، در زمرهقدردانی از همسر

و  گرایـی هاي ارزشمندي است و بیانگر حاکم بودن فرهنـگ جمـع  این عوامل حاوي معنا. استبسیار موثر 

این قبیل رفتارها در ایـن  . و دور بودن از فرهنگ فردگرایی است هایی چون ایثار و از خود گذشتگی ارزش

هاي اجتماعی که رضایت و لذت فردي در آن از  اهمیت بیشـتري  بافت خانواده محور بر خالف سایر بافت

                                                           
1 Commitment 
2 Harway 
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را بـه یکـدیگر    ن و شوهرز ،این قبیل تعامالت. ر ارزشی و معنایی متفاوتی به دنبال داردبرخوردار است، با

هاي حمایتی آنهـا را فعـال   ، مکانیسمنمایدکننده را ایجاد میکند، چرخه تعامالت مثبت و تقویتنزدیک می

ظام خـانواده دارا  کل ن ،دارد و اثرات انکارناپذیر و چشمگیري در سالمت روابط زوجی و در نهایتنگه می

  .اندهاي کنونی خانواده و ازدواج کمتر مورد بررسی قرار گرفتهها و دیدگاهکه در پژوهش باشدمی

هاي مالی، شـغلی و  گیريتوافق زوج در مورد مسائل مهم زندگی مانند اهدف زندگی، شیوه زندگی، تصمیم

و شوهر ماننـد   شود زنچرا که موجب می در انسجام رابطه زوجی داشته است، تحصیلی نقش بسیار مهمی

موجب نزدیکی بیشتر  ،این مهم -امل مشترك بیشتري برخوردار باشنداز مشارکت و تع یک تیم عمل کنند و

شود کـه زن و شـوهر  ادراك بیشـتري از    این رفتارها در چهارچوب ازدواج باعث می ،بنابراین. شودآنها می

شـدن را تجربـه کننـد و ایـن وضـعیت در      حبت و دوسـت داشـته  نزدیک بودن، اهمیت داشتن و احساس م

فاطیمـا  (.کندتر میتر و جذابافزایش احساس ارزشمندي بسیار موثر است و قالب رابطه زوجی را صمیمانه

نکته قابل توجه این است که قدردانی زوج از یکدیگر  )1385نیا، احمدي، آشتیانی و عرب؛ 2012و اجمل، 

این . متقابل، عالوه بر تشویق رفتارهاي مثبت، افزایش صمیمیت آنها را به دنبال دارد و تالش براي خشنودي

بـا افـزایش رضـایت از     ،در افزایش میزان صمیمیت زوجی کارآمد اسـت و صـمیمت در خـانواده    دو رفتار

اعضـاي خـانواده ارتبـاط    زن و شـوهر و سـایر   زندگی، سالمت عمومی و سازگاري در شرایط فشـارزا در  

   )139: 2009، 1و اولیو، جیمنز و پارا 2007اولسون و الرسون، (.ددار

که هر قدر زن و شوهر در روابط خود رفتارهـاي حمـایتی و صـمیمانه     مطالعه نشان داداین که خالصه آن 

شان تعهد داشـته باشـند، بـراي    باشند، نسبت به یکدیگر و رابطههمدیگر بیشتري نشان دهند، بیشتر قدردان 

سـر مسـائل    اهمیت دهند و بر یکدیگر تالش کنند، به کم و کیف خرسندي از روابط جنسی خودخشنودي 

سیستم خانوادگی آنهـا   ،به همان میزان ازدواج آنها و در نهایتاساسی زندگی با یکدیگر تواق داشته باشند، 

  . بیشتري برخوردار استموفقیت از کارایی و

حـوزه سـالمت ازدواج بـه جـاي     در  پـژوهش بـه انجـام   وجه بیشـتر  راهکارهایی از قبیل ت ،نتایج بنا بر این

 در نظر گرفتنها در زمینه عوامل شناسایی شده، آموزش جوانان و زوجها، ها و ناکارآمديپرداختن به آسیب

و توجـه بـه    زناشویی رابطه یاستحکام بخش در مشاوره زناشویی و خانواده جهتعوامل  و پرداختن به این

                                                           
1 Oliva , Jimenez & Parra  
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 ،همچنـین . پیشنهاد می گرددگیري در بحث ازدواج هاي بومی براي هرگونه مداخله و تصمیمابزارها و مدل

به ایـن   مسائل کم اثربه  توجهبه جاي  ،پیش از ازدواجحتی و  ها از همان ابتداي ازدواجزوجکه الزم است 

مستلزم شناساندن  ،کنند، بپردازند که این مهمیمعناداري در موفقیت ازدواج ایفا مپر رنگ و عوامل که نقش 

  .ها از سوي نهادهاي رسمی و غیر رسمی استو مهارت آموزي به زوج

ز طبقـات مختلـف   نمونـه مـورد مطالعـه ا   . بـود  رو بـه رو نیز  یهایاین پژوهش به نوبه خود با محدودیت 

هاي ایرانی مستلزم رعایت احتیـاط  تعمیم این نتایج به همه خانواده و شهر تهران بودنداقتصادي  -اجتماعی

 ،از سـوي دیگـر  . هاي قابل توجـه اسـت  وري اطالعات از محدودیتآ خودگزارشی بودن ابزار جمع .است

که در این پژوهش به آنها پرداختـه   شمار دیگري متاثر باشد تواند از عوامل و متغیرهاي بیازدواج موفق می

هاي دیگر در این زمینـه  تواند دستمایه پژوهشاطالعات حاصل از این پژوهش می ،با این حال .نشده است

  . گشوده شود ازدواج موفق پیرامون روشن دیگريهاي قرار گیرد تا افق
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Considering the importance of assessing and identifying effective couple 
Factors on healthy marriage, this study aimed to determine the predictive 
role of factors marital in the successful marriage among youth couples. This 
is a descriptive- correlational research in which 853 couples in Tehran with 
at least one child were selected through random cluster sampling method and 
then assessed by Iranian Family Health Questionnaire (IFHQ) and 
Demographic Characteristic Questionnaires. Data analyzed using Pearson 
correlation and stepwise multiple regression analysis. The results of 

Pearson’s correlation coefficient showed that there was a significant and 
positive relation between marriage health and couple factors. In addition, the 
results indicated that marital factors could predict 59 percent of successful 
marriage. Hence, a number of different factors can contribute to building a 
successful marriage including reciprocal caring, intimacy, acknowledgment, 
commitment, attempt to satisfying one another, sexual satisfaction, and 
agreement. These factors are of fundamental role in successful marriage. 
Therefore, with regard to marriage, it is necessary to pay more attention to 
social and cultural contexts. 
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