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 چکیده
مناسـ  بـرای   سـاز میییـی    کند و زمینـه  ای سالم و رشدیافته را ایجاد می بنای خانواده پایداری ازدواج سنگ

هدف این پـووه  شناسـایی برـترهای سـاز اری زناشـویی در      . رشد فرزندان و سایر اعضای خانواده است
مراحل اولیۀ ازدواج در پایدارسازی آن بود. در راسـتای ایـن هـدفط ااتعـار موردنیـاز بـرای پـووه  از        

مند و در هـر مرحهـه باجو ـه بـه     برداری هدف آورد کیفی و روش پدیدارشناسی با استفاده از نمونه اریق روی
سـا  از   7و حـداکرر   3در زمان مصـاحهه حـدا ل   زن و شوهر( که  11نفر ) 22های پیشین از بین  جیهیل داده

های شدیدط فزاینـده و مـرجهب بـا متارکـه و اـت        و به اذعان خودشان ججربۀ جعارضازدوا شان  ذشته بود 
هـاط بـه روش هفـت     ساختاریافته و ججزیه و جیهیل یافتـه  ۀ نیمهابزار پووه  مصاحه  ردآوری شد. اندط نداشته
مضـمون الـهی    11بندی مضامین فرعـیط   ها و دسته ای کتیزی انجام شد. پس از کد ذاری مصاحهه مرحهه

فضــایل فــردیط فضــایل زو ــیط مــدیریت ســازندر جعــارضط باورهــای مــذههیط حفــ  حــریم زناشــوییط    »
هاط جأثیر  ذر زمان بر روابب زو ینط ساختار ارجهاای سالمط  یت خانوادهپذیریط انتخاب سازندهط حما انعیاف

بـه  « دهندر چرخۀ مرهت ارجقابخ  رابیـۀ زناشـویی   فضایل شکل»ایط  و مضمون هرته« رشد و ارجقای زو ی
ای اسـت کـه مرـتهزم داشـتن شـرایب و عوامـل        جوان نتیجه  رفت کـه ازدواج پایـدار پدیـده    دست آمد. می
هـای   ویوه در مراحل و سا های مرجهب با آنط در پایداری ازدواج به و نق  ساز اری و مؤلفهمتعددی است 

 ابتدایی آنط بریار حائز اهمیت بوده است.
 ساز اری زناشوییط ازدواجط پایدارسازی ازدواجط پووه  کیفی. های کلیدی: واژه
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Abstract 

Sustainability of marriage is the cornerstone of a healthy and developed family and 

provides a good environment for the growth of children and other family members. 

The aim of this study was to identify the contexts of marital adjustment in the early 

stages of marriage in its stabilization. In line with this goal, the information required 

was gathered through qualitative approach and phenomenological method using 

purposive sampling. At each stage, the analysis of the previous data was done from 

24 people (12 couples) , passing at least 3 and at most 7 years of their marital life at 

the time of interview – based on their statements, they had not experienced any 

intense, growing, divorce-related conflicts. The research tool was a semi-structured 

interview and the findings were analyzed by a seven-step Colaizzi method. Having 

coded the interviews and categorized the sub-topics, 11 main themes were obtained 

as follows: "Individual virtues, couple virtues, constructive conflict management, 

religious beliefs, marital privacy, flexibility, constructive choice, family support, the 

effect of time passing on marital relationships, healthy communication structure, 

growth and couple promotion," and 1 core theme called "virtues forming the positive 

cycle of promoting the marital relationship". It can be concluded that the lasting 

marriage is a phenomenon requires several conditions and factors and the role of 

adaptation. Also, the related components are so much important in the stability of 

marriage, especially in its early stages and years. 

Keywords: Marital Adjustment, marriage, marriage stabilization, 

qualitative research 
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 مقدمه
آیـدط زیـرا    حراب می فردی به و یکی از پایدارجرین روابب بینجرین رابیۀ بشری  ازدواج مهم

ای برای بنا نهـادن رابیـۀ خـانواد ی و جربیـت نرـل آینـده اسـت )کریمـی و اسـمعیهیط           پایه
های زند ی زناشویی مناس ط پایداری ازدواج است کـه بـه معنـای     (. یکی از شاخص1399

و همکـارانط   1است )مننینگاو  زمان  با ی ماندن  انونی رابیۀ ازدواج در یک خانواده در
هـای مـؤثر و شـناختی در کنـار ا ـداماجی       به حالت 2به سخن دیگرط پایداری ازدواج(. 2016

(. 2018و همکـارانط   3شود که پی  از و وع  یع رابیۀ زناشویی انجام شود )هـی  اات  می
جـأثیر مرهـت    روط کیفیت و ثهار روابـب زناشـویی بـر سـتمت روانـی و  رـمانی زوج       ازاین
ساز ایجاد میییی مناس  برای رشد فرزندان و سایر اعضای خانواده است   ذارد و زمینه می

(. پایداری ازدواج فقدان مشکتر زناشـویی نیرـتط بهکـه حضـور     2014ط 4)میخالیتریانوف
کنــد  عیــ  حفــ  مــی شــور و اشــتیا ط لــمیمیت و جعهــد اســت کــه ازدواج را ســالم و بــی

دلیل جغییر نق  زو ین در خـانواده و افـزای     های او  زند ی به . سا (1395)هنرپرورانط 
شـود )الـفهانی و همکـارانط     های آنـان چـال   دیـد در زنـد ی میرـوب مـی       مرئولیت
های او  زند ی مشترکط سنگ بنـای کـانون خـانواده میکـم      (. دروا ع ا ر در سا 1397

شـتری را ججربـه خواهنـد کـرد.     های بعدی نیـز راـایت و موفقیـت بی    باشدط زو ین در سا 
ــن ــی   ازای ــۀ آن را م ــه پای ــدایی ازدواج اســت ک ــد ی  روط مراحــل ابت ــۀ زن ــازد و مقدم ای  س
(. اهـق آمارهـای سـازمان مهـلط آمـار اـت        1389پـووهط   کند )به مدر را فراهم می اوالنی

یـا   یافتـهط  درکشور ما در مقایره با کشورهای منیقه بیشتر است و نرهت به کشورهای جوسـعه 
(. براسـا  آمـار سـازمان ثهـت     1399فر و همکارانط  جر است )شیدان در همان اندازه یا پایین

بـرای پـنس سـا  نخرـت زنـد ی       1385ها در سـا    ات درلد  50ط بی  از 5احوا  کشور
درلــد اــت  در پــنس ســا  او  زنــد ی  50/18نیــز  1390مشــترک بــوده اســت. در ســا  

جـر   بودیمط اما مقداری کم 1394اهد این روند در سا   زارش شده است. به همین جرجی  ش
ها مربوط به پنس سا  او  زند ی  درلد ات  47/27از دو سا  یاد شده است. در این سا  

 67/4جـر از پـنس سـا  و     ها کـم  درلد آن 44/6در  ط او  مدر ازدواج1395است. در سا  

                                                                                                                                        
1.  Manning 

2.  sustainability of marriage 
3.  He 

4.  Michalitsianis 
5.  The Civil Registration 
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متوسـب   1398(. در سا  1398 جر از ده سا  بوده است )حرینی و جیموری ارشدط کم درلد
سـا   ـزارش شـده اسـت )سـازمان ثهـت        9انـدط   هایی که به ات  منجـر شـده   عمر ازدواج

با  1399 ات  در سا  715هزار و  11اهق آمار سازمان ثهت احوا  کشورط  (.1398احوا ط 
جر از یک سا  به ثهت رسیدهط ایـن در حـالی اسـت کـه اـو  مـدر        او  مدر ازدواج کم

شده در سا   ذشـته جنهـا بـین یـک جـا پـنس سـا  بـوده اسـت           های ثهت ج بیشتر ات ازدوا
(. جعدادی از میالعار نشان داده است زو ینی کـه از هـم  ـدا    1399)سازمان ثهت احوا ط 

و  1اندط در خیر بیشتری برای مشکتر روحی و  رـمی هرـتند )ونـگ     رفتهشده و ات  
جواند جأثیر منفی بر ستمت روانط عمهکـرد جیصـیهی    (. ات  والدین نیز می2015همکارانط 

ثهـاجی ازدواج بـرای    (. از آنجا که بی2018ا تماعی فرزندان داشته باشد )هی و همکارانط و 
خانواده و  امعه مضر استط اهمیت شناسـایی عـوامهی کـه باعـج ایجـاد ثهـار در زنـد ی        

 شودط کامتً مشهود است. زناشویی می
هـای   اند جا عوامل و متغیرهایی را که در ایجـاد ازدواج  ش کردهایفی از میالعار جت

پایدار نق  دارندط بررسی کنند و نشان دهنـد بـه چـه لـورر زو ـین در  هـت پایـداری        
شـناختی ثهـار و دوام    کنند. در پووهشی با هدف بررسـی عوامـل روان   ازدوا شان عمل می
ا دو فردی که جازه ازدواج کرده بودنـدط  دست آمد: در مرئهۀ ازدواج جنه ازدواج این نتایس به

شـوند. درکـلط لـهر و جیمـل      دخیل نهودندط بهکه درعوض دو خانواده در یر این مرئهه می
 3(. در میالعـۀ نیمتـز  2019و همکارانط  2ها کهید ثهار و دوام ازدواج بودند )موکاشما سختی

حتـرام و اخـت (   هـای مشـترک )جعهـدط ا    ( دو مضمون الهی ازدواج پایدارط نگـرش 2011)
درمورد روابب زناشویی و کن  اشتراکی )جتش برای جوسعۀ روابب زناشـویی( بـود. مـرور    

های ازدواج پایدار همانند روابـب لـمیمی    های باثهار به شاخص ها درمورد ازدواج پووه 
(ط حـل  2014ط 5(ط متعهد شدن به همرر و ازدواج )شریرا2014و همکارانط  4و عاافی )بتچ

 ( و دیگر عوامل منتهی شده است.2014ط 6)درایور و  اجمنجعارض 

هــای داخهــی نیــز بــه بررســی عوامــل مــؤثر در پایــداری ازدواج   بعضــی از پــووه 
( به بررسی اثربخشی آموزش  نرـی بـر   1396اند. در جیقیق آذرکی  و همکاران ) پرداخته

                                                                                                                                        
1.  Wang 
2.  Mukashema 
3.  Nimtz 

4.  Bloch 
5.  Shirisia 
6.  Driver & Gottman 
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حـاکی از ایـن بـود     هـا  بخش  خاص زناشویی و پایداری ازدواج زنان پرداخته شد که یافته
که آموزش  نری در افـزای  بخشـ  رنجـ  خـاص زناشـویی و پایـداری ازدواج مـؤثر        

( با هدف بررسی رابیـۀ بـین سـاز اری    1398است. در پووه  فیاض لابری و همکاران )
با پایداری ازدواج مشخص شد که پایداری ازدواج براسـا    1زناشویی و خودابرازی  نری
( 1395بینـی اسـت. کرایـی و همکـاران )     ابرازی  نری  ابل پی ساز اری زناشویی و خود

انـد از:   های پایدار راایتمند را بررسـی کردنـد. ایـن عوامـل عهـارر      عوامل مؤثر در ازدواج
ــرام و  ــدردانی از یکــدیگر     ــاط و حــل جعــارض مناســ ط حمایــتط جو ــهط احت شــیور ارجه

ابیۀ  نری  کیفیت زنـد ی  پذیری  لمیمیت و کیفیت ر های شخصیتی و مرئولیت ویو ی
پـذیر بـودن  جعهـد و     مشترک و  ذراندن و ت و جفرییـار  همخـوانی زو ـین و انعیـاف    

هاط فرهنگ و ججارب معنوی مشترک  و مرائل مالی و شغهی. نتیجـۀ   وفاداری  داشتن ارزش
هـای   ( نشـان دادنـد مقولـۀ مرکـزی ازدواج    1395پووه  کیفی حاجمی ورزنه و همکـاران ) 

 یـری   سـمت بالنـد ی ازدواج و متغیـر عهآـی آن مقولـۀ شـکل       راایتمند حرکت بهپایدار و 
 درست ازدواج است.

با شروع ازدواج و ایجاد رابیۀ زناشویی سازش بین زو ین به عامل مهم در رابیه بـا  
جـرین عوامـل    ( و یکـی از مهـم  1399نـواد و عهیـزادهط    شـود )عیرـی   کیفیت ازدواج بد  مـی 

 هاط ساز اری زناشویی است ) ـاجمنط  ا ثهار ازدواجط در همۀ فرهنگاثر ذار بر پایداری ی

زو ـین کـه بـا یکـدیگر رابیـۀ       2(. دروا ع زند ی مشترک برپایۀ ساز اری زناشویی2017
(. سـاز اری زناشـویی   1397اندط شکل  رفته است )آ ایی و همکـارانط   زو ی بر رار کرده

و داشتن زند ی متأههیط عشق متقابل بـین   وابرته به انتخاب همرر مناس ط جمایل به ازدواج
های زناشویی و جوانایی حل مشـکتر زناشـویی    همررانط راایت  نریط جصدی مرئولیت

( استدال  کردند 2015) 4االستمی بشارپور و شیخ (.2020ط 3و ثهار زناشویی است )الزائوند
( جصـری   2015) 5که ساز اری زناشویی شامل خوشهختی زناشویی اسـت. یوکرـل و دا   

کردند که ساز اری زناشویی نیز موردی است کـه شـامل رفـع نیازهـای روحـی و عـاافی       
واپرــیط احرــا   زو ــین اســت کــه مو ــ  ثهــار عــاافی و عت ــه متقابــلط احرــا  د  

                                                                                                                                        
1.  sexual self-expression 

2.  marital compatibility 

3.  ALZyoud 
4.  Basharpoor & Sheykholeslami 
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دسـت آوردن حقـو  اسـت. سـاز اری      مرئولیتط عزر نفس از اریق انجام وظـای  و بـه  
سـنج  میـزان موفقیـت یـک ازدواج کـاربرد      هایی است که برای  زناشویی از مهه ویو ی

( کـه سـاز اری زناشـویی را    2016) 1(. کندریک و درنتـی 1394دارد )فاریابی و همکارانط 
 کننـدط عوامـل مختهفـی هم ـون راـایت زناشـوییط       انیها  زو ین با یکدیگر جعری  مـی 

 انـد.  ه یری سیوح مخته  آن اثر ذار دانرت پیوستگیط جوافقط عاافه و جعارض را بر شکل

دروا ع ساز اری در روابب زناشویی یـک جوافـق و  صـد بـرای حفـ  رابیـه در بهندمـدر        
داردط اشـاره دارد )دور ـور و    است و بر شرایب پایداری که زو ین را در کنار هم نگه می

های او  ازدواج از نظر ساز اری بریار ناپایدار بوده و بیشترین  (. معموالً سا  2018ط 2کیرا
(. بنابراین موفقیت در زند ی 1397ناساز اری و ات  دارد )احمدی و مرادیط خیر برای 

ها در ساز اری با هم بوده و ناساز اری زو ین بـه جعـارض و    زو ین وابرته به موفقیت آن
شـدهط   و وهـای انجـام   (. باجو ـه بـه  رـت   1399شود )رحمتـی و همکـارانط    جن  منجر می

انـد و در رابیـه بـا     ازدواج و احتما  ات  جمرکز داشتهجیقیقار  ذشته بیشتر بر ناپایداری 
پایداری مراحل اولیۀ ازدواج پووهشی یافت نشدط لذا باجو ه به خأل پووهشی در این زمینه و 
با عنایت به اهمیت ازدواج و حف  پایداری آن پووه  حااـر بـا اسـتفاده از روش جیقیـق     

ــا    ــه دنه ــی ب ــوی   کیف ــاز اری زناش ــترهای س ــایی بر ــۀ ازدواج در  شناس ــل اولی ی در مراح
 پایدارسازی آن است.

 

 روش
انجــام شــد. روش   3پــووه  حااــر بــه روش کیفــی بــا اســتفاده روش پدیدارشناســی      

پدیدارشناسی کش  پدیدر موردنظر پووهشگر را از اریق میالعۀ ججربۀ زیرتۀ افراد میقـق  
از  بود. 1400جا 1399سازد.  امعۀ موردپووه  شامل زو ین شهر  زوین در بازر زمانی  می

کننـد ان بـا روش    آنجایی کـه در پـووه  کیفـی  امعـه برابـر بـا نمونـه اسـتط مشـارکت         
های مورد بررسی در انتخاب نمونـه    یری هدفمند و در دستر  انتخاب شدند. متک نمونه

ها باشدط همرـران بایـد    دربر یرندر موارد زیر بود: ازدواج کنونی زو ینط اولین ازدواج آن
ســا  از ازدوا شــان  ذشــته باشــد و بــه اذعــان   7و حــداکرر  3مــان مصــاحهه حــدا ل در ز

باشـند.    هـای شـدیدط فزاینـده و مـرجهب بـا متارکـه و اـت  نداشـته         خودشان ججربۀ جعـارض 

                                                                                                                                        
1.  Kendrick & Drentea 

2.  Durgut & Kısa 

3.  phenomenological method 
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زن  11نفـر )  22 یری در این پووه  جا حد اشهاع نظری ادامه پیدا کرد که درنهایـت   نمونه
 .و شوهر( موردبررسی  رار  رفتند

سـاختاریافته   بررسـی ادبیـار پـووه ط سـؤاالر مصـاحهۀ نیمـه       در ابتدا بـا میالعـه و  
بندی نظرار کارشناسان آ اه به مواوعط برای اامینان از روایـی   اراحی شد. سپس با  مع

لورجی که با لیت میتوا و کفایـت   میتواییط سؤاالجی برای انجام مصاحهه انتخاب شدط به
های سـاز اری زناشـویی در مراحـل اولیـۀ ازدواج را از نظـر       رترشده بتوان ب سؤاالر جدوین
شـده بـرای پیشـگیری     های اعما  دلیل شیوع بیماری کرونا و میدودیت . بهزو ین  ویا شد

 هرــار مصــاحهه در فضــای مجــازی بــا زو ــین جوســب   19کوویــد ـ   از انتشــار ویــرو  
اهـداف پـووه  حااـرط کرـ      پووهشگر انجام شد. الهته پی  از آغاز هر مصاحهه دربارر 

هـا جواـییار الزم ارائـه شـد. در مصـاحهۀ       ا ازهط میرمانـه مانـدن ااتعـار و هویـت آن    
جر شدن مواوعط سؤاالر کهـی درمـورد چگـونگی ججربـۀ زو ـین از       مقدماجی برای روشن

نیور ساز اری و کنار آمدن خود با استر  و مشـکتر زنـد ی در مراحـل اولیـۀ ازدواج     
مواـوعار ااـراف ایـن میـور از مهـه )رفتارهـای سـاز ارانۀ زو ـین در          میرح شد و به

ها( پرداخته شد که ای فرایند مصاحهه و  مراحل اولیۀ ازدواجط عوامل مؤثر در ساز اری آن
جـر شـکل  رفـت کـه  الـ  کهـی مواـوع را شـکل          های ابتداییط سؤاالر مشـخص  جیهیل
کشید.  د یقه او  می 90جا  60ور متوسب ا داد. مدر مصاحهه در هر مورد متغیر بود و به می

ط اسـتفاده شـده اسـت.    1 انۀ کتیـزی  ها از مراحل هفت در پووه  حاار  هت جیهیل داده
اور کامل روی کاغذ نوشته شده بودط چندین بار به د ـت میالعـه    ها که به ابتدا متن مصاحهه

ولیه براسا  جشابه شدط سپس عهارار مهم استخراج شدط کدهای حالل از ججزیه و جیهیل ا
هـایی سـازماندهی شـد و سـپس      لـورر دسـته   لورر  دا انه یادداشت و بـه  مواوعی به

جـر در هـم ادغـام شـدندط بـه ایـن معنـی کـه          هـایی کهـی   کدهای مخته  برای جشکیل دسـته 
پـذیری   منظور اعتهـار  کدهایی که مواوع واحد داشتندط  زو مضامین الهی  رار  رفتند. به

( اسـتفاده شـده اسـت. بـرای جضـمین      1989) 2معیار  دا انۀ  وبـا و لیـنکهن   ها از چهار داده
شـد جـا    کننـده باز شـت داده مـی    ها پس از جیهیل هر مصاحهه به مشارکت  ابهیت اعتهار داده

هـاط   لیت و سقم نتایس جأیید و جغییرار الزم اعما  شود.  هت جضمین  ابهیت جصدیق داده
هــای پیشــین خـود را جاحــد امکــان در فراینــد   رضفـ  سـعی بــر آن بــود کـه پووهشــگر پــی   

آوری ااتعار دخالت ندهـد. بـرای جضـمین  ابهیـت اامینـان و کفایـت از نظـارر و          مع

                                                                                                                                        
1.  Clause 

2.  Guba & Lincoln 
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راهنمایی افراد متخصص در حوزر پووه  و روش پووه  استفاده شد و بررسـی کـدها و   
هـا سـعی    نتقـا  داده ها بود و برای  ابهیـت ا  و مشورر آندید  ها نیز با لتح بندی مقوله دسته

 شناسی انتخاب شوند. های  معیت  ان با حداکرر جنوع در ویو ی کنند شد مشارکت
 

 ها یافته
 39جـا   26دامنۀ سنی  زن و شوهر( با 11نفر ) 22شودط  مشاهده می 1که در  دو   اور همان

کرر و حـدا  3سا ط نمونۀ پووه  را جشکیل دادند. حدا ل مـدر ازدواج   33سا  با میانگین 
 سا  بود. دامنۀ جیصیتر از کاردانی جا دکتری متغیر بود. 7آن 

 

 کنند ان شناختی مشارکتهای  معیت ویو ی   1جدول 
 تعداد فرزند سن مدت ازدواج تحصیالت شغل شونده مصاحبه ردیف
 آ ا 1

 خانم

 کارمند
 دار خانه

 کارشناسی ارشد
 کارشناسی

 سا  32 سا  4
 سا  29

1 

 آ ا 2
 خانم

 عهمی هیئت
 کارمند

 دکتری
 کارشناسی ارشد

 سا  36 سا  3
 سا  30

1 

 آ ا 3
 خانم

 پرستار
 دار خانه

 کارشناسی
 کاردانی

 سا  29 سا  3
 سا  28

 ـ

 آ ا 4
 خانم

 کارمند
 کارمند

 کارشناسی ارشد
 کارشناسی ارشد

 سا  37 سا  5
 سا  32

1 

 آ ا 5
 خانم

 دار مغازه
 دار خانه

 کارشناسی
 کارشناسی

 سا  34 سا  5
 سا  32

1 

 آ ا 6
 خانم

 مربی ورزش
 کارمند

 کارشناسی
 کارشناسی

 سا  38 سا  7
 سا  35

2 

 آ ا 7
 خانم

 آزاد
 دار خانه

 کاردانی
 کارشناسی

 سا  28 سا  3
 سا  26

 ـ

 آ ا 8
 خانم

 مهند 
 مهند 

 کارشناسی ارشد
 کارشناسی ارشد

 سا  32 سا  6
 سا  32

1 

 آ ا 9
 خانم

 کارمند
 دار خانه

 یکارشناس
 کاردانی

 سا  38 سا  4
 سا  35

 ـ

 آ ا 10
 خانم

 کارمند
 دار خانه

 کارشناسی
 کاردانی

 سا  38 سا  4
 سا  35

 ـ

 آ ا 11
 خانم

 نظامی
 معهم

 کارشناسی
 کارشناسی

 سا  39 سا  6
 سا  35

2 
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فرایند مصاحهه جا حصو  اشهاع ادامه یافت که در مصاحهۀ بیرـت و دوم ااتعـار و   
خـاار بیشـتر دو    شد و جکرار میال   هل بود.  هـت حصـو  اامینـان   یافتۀ  دیدی حالل ن

مصـاحهه کد ـذاری شـد. در     22مصاحهۀ جأییدی درادامه لورر  رفـت. لـذاط درمجمـوع    
ها  ای شناسایی شد. یافته مضمون الهی و مضمون هرته 11مضمون فرعیط  67ها  جیهیل داده
 نشان داده شده است. 2در  دو  

 

 کنند ان تخرا ی از ججارب مشارکتمضامین اس   2جدول 
 ای مضمون هسته مضامین اصلی مضامین فرعی

هــاط بیــان مناســ     خــوری جیصــیترط بیــان د  
احراسارط  دردانی از همررط درنظر  رفتن جتش 
همرــر بــرای زنــد ی مشــترکط الگــو یری از     

هـا و اارافیـانط پرهیـز از عصـهانیتط حفـ        خانواده
سـردی در   فـ  خـون  احترام در زمان بروز جن ط ح

 زمان بروز جن 

 فضایل فردی
دهنـــدر چرخـــۀ مرهـــت  فضـــایل شـــکل

 ارجقابخ  رابیۀ زناشویی

کاریط مقایره نکردنط روابب  لدا تط عدم پنهان
بخ ط دلهرتگی به همرـرط ارسـا      نری راایت

خـاار بـه خـانوادر مهـد ط      های عاشـقانهط جعهـق   پیام
ق بـر  و ود فرزندانط عشق و عت ه به همررط جواف

ســـر مرـــائل اساســـیط مشـــورر بـــا یکـــدیگرط  
 یـری مشـترکط درک متقابـلط بـرآورده      جصمیم

های همرـرط حمایـت و    کردن انتظارار و خواسته
 همراهی متقابل

 فضایل زو ی

 

ــه    معــذرر ــزدنط  ــرای  ب خــواهی کــردنط غــر ن
و و با همرر در یک  سکور در زمان جن ط  فت

بــه  فضــای آرامط شــوخی کــردن بــرای پایــان دادن
 اهمیت جفاور بودن نرهت به مرائل بی جن ط بی

مدیریت سازندر 
 جعارض

 اعتقاد به خداط پذیرش خواسـت و حکمـت خـدا   
ط میالعۀ احادیج بزر ـان دیـن دربـارر    در ازدواج

 روابب همرری

 باورهای مذههی

حف  اسرار زند ی مشترکط عدم ا ازر دخالـت   
زنـد ی  هاط عدم انتقا  مرـائل   اارافیان و خانواده

 ها به خانواده

حف  حریم 
 زناشویی
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  2جدول ادامة 
 ای مضمون هسته مضامین اصلی مضامین فرعی

هاط کنار آمـدن بـا     ناعتط کوجاه آمدن از خواسته
هـای زنـد ی زو ـی و     مشکترط درک جفـاور 
هـای فـردیط پرهیـز از     مجـردیط پـذیرش جفـاور   

اهیعـی  ط  ضاورط باور به مکمل بودن زن و شوهر
تن مقداری ناسـاز اری در زنـد یط اهیعـی    دانر

 دانرتن اختتفار در اوایل زند ی

 پذیری انعیاف

 

انتخاب آ اهانهط شناخت پی  از ازدواجط داشـتن  
 آ اهی دربارر زند ی مشترک

 انتخاب سازنده

هـا بـر رسـم و رسـومارط      عدم پافشـاری خـانواده  
منزلـۀ عضـو  دیـد     پذیرفتن عـرو  یـا دامـاد بـه    

ها با بیـان ججـارب خـودط     مک خانوادهخانوادهط ک
ــۀ خــانواده هــا در مرــائل خصولــی  عــدم مداخه

هـا بـه اختتفـار زوجط     زوجط دامن نزدن خـانواده 
 مورد از فرزندشان عدم  انهداری بی

حمایت 
 ها خانواده

 

کر  ججربه با  ـذر   طشناخت بیشتر با  ذر زمان
جر با  ذر زمـانط دسـتیابی بـه     زمانط حراسیت کم

نظر مشترک با  ذر زمانط نزدیک شـدن   جفکر و
 به یکدیگر از لیاظ شخصیتی با  ذر زمان

جأثیر  ذر زمان 
 بر روابب زو ین

 

پذیرفتن خانوادر همررط احترام به خانوادر همررط 
ساز اری با خانوادر همررط پرهیـز از دخالـت در   

اشط مـدیریت مناسـ  در    مرائل همرر با خانواده
 ها جعامل با خانواده

ختار ارجهاای سا
 سالم

 

جتش برای پیشرفت یکدیگرط دستیابی به موفقیت 
در زند ی مشترکط جشویق برای رشد و ارجقـای  

 یکدیگر

رشد و ارجقای 
 زو ی

 

 

های کارآمد فردی و نقاط  ور شخصیتی زو ـین مـرجهب    مضمون الهی او  به ویو ی
 شود: دیقی از آن اشاره می ذاری شد. درادامه به مصا ط نام1شد و با عنوان فضایل فردی

                                                                                                                                        
1.  individual virtues 
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های او  ازدوا مـون وا عـاً چیـزی نمیدونرـتمط بیشـتر سـکور        جو سا : »11خانم شمارر  ـ
میکردم یا خودخوریط حتی از بیان کردن  با همررم هـم شـک داشـتم  امـا االن راحـت      

معمـوالً  : »7آ ـای شـمارر   «. احراساجم رو به  میگمط این  فتن باعج میشه دلم آروم بشه
و اکرر مرـائل زنـد ی بـاهم بـه یـه جـوافقی رسـیدیم و بهتـرین جصـمیم اونیـه کـه بـاهم             جو

یکی از عوامهی کـه باعـج سـاز اری بـین مـا شـده اون روابـب        : »4خانم شمارر «. میگیریم
هـا در   خوب و سالمیه که ما از پدر و مـادرامون دیـدیم. اون همکـاری و همراهـی کـه اون     

ها فقب خودشون رو درنظر بگیرن و فقب بفکـر   یم اونزند یشون داشتن. ما هی و ت ندید
خودشون باشن همیشه بفکر خانواده و همررشون بودن. ما هم یاد  رفتیم و دوست داریـم  

مرـل  هـل زود عصـهی    : »12آ ـای شـمارر   «. که اینیور رفتار کنـیم در زنـد ی مشـترکمون   
خ  این خودش کمـک  نمیشم و به عوا   کاری که میخوام انجام بدم  هه  فکر میکنم. 

 «.میکنه به ساز اری بیشتر ما

هـای کارآمـد زو ـیط زو ـین      دسـت آمـده بـه ویو ـی     دومـین مضـمون الـهی بـه    
ای از  ط شناسایی شد. درادامه نمونـه 1شد که با عنوان فضایل زو ی کننده مرجهب می مشارکت

 کنند ان بیان شده است: اظهارار مشارکت
جـرین چیـز جـو هـر      با هم لـاد  بـودیمط لـدا ت مهـم     ما از او  زند ی: »4خانم شمارر  ـ

اعتمـادیط شـک و حرـا  شـدن رو کـارای همدیگـه        زند یه که نهودن  باعج ایجاد بی
اهل غر زدنم نیرتمط چون با غر غر کردنم یا رو اعصاب  رفتن هیچ : »6خانم شمارر «. میشه

: 1میشه. آ ای شـمارر   ای نداره  ضیه بدجر و ت نمیتونم حرفمو به کرسی بنشونم پس فایده
 -«. کنـیم  در زند ی ما همه چیز شفاف و مشخص هرـت و چیـزی رو از هـم پنهـان نمـی     »

اوایــل ازدوا ــم چــون ســنم کــم بــود نمیدونرــتم مشــکهی پــی  میــاد  : »11خــانم شــمارر 
چیکارکنم ولی از سا  سوم زند یمون خوب شد چون همدیگه رو خیهـی درک کـردیم.   

رت که درکت میکنه و همه  وره بـاورر داره و بـا شـرایب    همین که فکر میکنی کری ه
های درست نق  داره. جـو ایـن زند یـه مـا       یری مخته  باهار ساز اره خیهی در جصمیم

هـر اجفـا ی کـه میفتـه نظـر یـه نفرمـون در        : »8خانم شـمارر  «. این درک متقابل همیشه بوده
ون مهمه. همررم همیشـه میگـه   ها نظر هردوم ها و انتخاب  یری اولویت نیرت و در جصمیم

 «.چیزی  شنگه که هر دومون بپرندیم
ط شناسـایی شـد کـه بـه     2هـا  سومین مضمون الهی با عنوان مدیریت سـازندر جعـارض  

هـای   ای از لـیهت  شـد. نمونـه   های پیشگیری و حل جعـارض در زو ـین مربـوط مـی     روش
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 کنند ان به  رار زیر است: مشارکت
در زند یمون پی  بیاد میمئناً یه ناراحتی و فضای سـنگینی  ا ر مشکهی : »2آ ای شمارر ـ 

او  جو خونه حاکم میشه  اما یکی از ما دو نفر پی   دم میشیم کـه مشـکل رو حـل کنـیم     
ا ـر اشـتهاه از   : »9خـانم شـمارر   « باهم. لزوماً همیشه اون یه نفر من نیرتم یا همرـرم نیرـت  

ز ارف همررم باشه ایشون عذرخواهی ارف من باشه عذرخواهی میکنم و همینیور ا ر ا
آ ـای  «. آمیز فضارو  رم کنیم میکنن. ختله سعی میکنیم با یه عذرخواهی یا رفتار میهت

دلخوری از بین رفت میشینیم دربارش لیهت میکنیم. اینیوری با دیـد بـازجری   » :4شمارر 
کل نگـاه  به مشکل نگاه میکنیم. چون در اون فضای سنگین فقب از ارف خودجون بـه مشـ  

هـایی   هایی حق با من بود و از  نهـه  میکردیم. و تی باهم لیهت میکنیم میهینیم که یه  نهه
 «.حق با همررم بوده

بود کـه   1دست آمده در این پووه  باورهای مذههی یکی دیگر از مضامین الهی به
ــه       ــاره دارد. نمون ــین اش ــی زو  ــذههی و دین ــای م ــادار و باوره ــه اعتق ــارار   ب ــای اظه ه

  رار زیر است: باره به کنند ان دراین کتمشار
العـاده   ا ر خدارو بهینی نگاهت به همررر متفاوجـه. ازش چیـزای خـار    : »1خانم شمارر ـ 

جره. لهرر باال میره ارجقا میدین همـو در نتیجـه سـاز اریم بـاال       یریت کم نمیخوای. بهانه
مـن  : »3آ ای شـمارر  «. داشتهمیره. برای من که اعتقادم به خدا خیهی جو ساز اریمون نق  

خواست خدا رو بریار در سرنوشتم مؤثر میـدونم و ایـن باعـج میشـه در روزهـای سـخت       
و سـعی کـنم    زند ی و در موا هه با مشکتر احرـا  بـدی بـه ازدوا ـم نداشـته باشـم      

 «.زند یمونو برازم
سـازی و پاسـداری از حـریم زو ـی جوسـب زو ـین        مضمون الهی پنجم بـه حـریم  

ط کد ــذاری شــد. 2کننــده مــرجهب شــد کــه جیــت عنـوان حفــ  حــریم زناشــویی  مشـارکت 
 کنند ان در زیر آمده است مصادیقی از ججارب مشارکت

هـارو دخالـت نـدادیم و هـر  ـر و       از او  زند یمونط هی و ت خانواده: »6آ ای شمارر  -
دیم کری بیری بوده فقب بین خودمون بوده حتی جو اوج ناراحتی و تی  ایی یا مهمونی بو

ــده   ــا نش ــاراحتی م ــه ن ــمارر  «. متو  ــانم ش ــای   : »3خ ــدوم از اعض ــیچ ک ــدوممون ه هی ک
کهیـد موفقیـت و سـاز اری     نظرم من شـاه  هامونو در  ریان مرائهمون نمیذاشتیمط به خانواده

 .«هامون نگفتیم زند ی ما این بود. همین که هیچ چیزی در زند یمون رو به خانواده

ط شناسایی شد که به جوانـایی سـازش   3پذیری ان انعیافششمین مضمون الهی با عنو
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ــا  ــه  و انیه ــذیری زو ــین اشــاره دارد. نمون ــه  ای از  مــتر مشــارکت پ ــد ان درادام  کنن
 آمده است:
 ناعتم بوده که باعج کم شدن فشار ا تصادی جو زند ی میشـهط بعضـی   : »10خانم شمارر ـ 

ار کـردن و سـرو کهـه زدن بـا     ها امع باعج میشـه اـرف بیشـتر زند یشـو لـرف کـ       مو ع
جـرین  ر ـه    مشکتج  میشه در نتیجه آستانۀ جیمه  میـاد پـایین و امکـان داره کوچیـک    

کوجاه اومدن سر : »2آ ای شمارر «. و ود اومدن یه دعوای بزر  بین دوارف بشه باعج به
چیزایی که شاید خودم خیهی دوست داشتم ولی همررم التً دوست نداشـته و مـن شـاید    

مـا اخـتتف سـهیقۀ    : »5خـانم شـمارر   «. جر شون کردم ازشون  ذشتم یا خیهی کمرنگ شده
زیادی باهم داریم ما  هو  کردیم که نهاید شهیه هم باشیم و نهاید انتظار داشته باشیم اـرف  
مقابهمون عین ما فکر کنهط ساز اری به معنای مرل هم فکر کـردن نیرـت سـاز اری یعنـی     

 «.احترام به عقاید و سهیقه
هـای سـاختن یـک      ـذاری شـد و بـه  ـام     ط نـام 1انتخاب سازنده مضمون الهی بعدط
 اشاره دارد. مصادیقی از آن در زیر آمده است: ازدواج پایدار جوسب زو ین

من همررم رو فقب براسا  احراساجم انتخاب نکردمط دروا ع سازشـی  : »12آ ای شمارر  -
نـوع  : »10آ ـای شـمارر   «. هانـه اسـت  که بین من و همررم هرت نتیجـۀ یـک انتخـاب آ ا   

ازدواج به ما خیهی کمک کرده یعنی ما شناخت نرهی از هم داشتیم و ازدوا مون با منیـق  
 «.بوده و نه فقب براسا  احراسار

ط شناسـایی شـد   2هـا  هشتمین مضمون الهی در این پووه  با عنوان حمایت خـانواده 
هـا مـرجهب شـد. در ادامـه      و ـین از آن الـهی ز  هـای  هـای خـانواده   حمایتکه به پشتیهانی و 

 کنند ان بیان شده است: ای از اظهارار مشارکت نمونه
هـامون از همـون او  خیهـی پافشـاری روی رسـم و رسـومار        خـانواده : »5آ ای شـمارر   -

یـک مـوردم   : »9آ ای شـمارر  «. نداشتن و سعی میکردن کنار بیان و در مواردی کوجاه بیان
مادر هر دو ارف هم در ساز اری موثره. پدر و مـادر بیشـتر از   فکر میکنم نصییت پدر و 

هر کری ب ه هاشونو میشناسن در موا عی که احرا  کنن حـق بـا همرـر ب شـونه و ایـن      
مواوع رو با ب ه خودشون در میان بذارن و یا ججربیار خودشونو در اختیار فرزندان  رار 

انمم این نق  رو به خوبی و بیشـتر  بدن خ  در ساز اری مؤثره. من مادر خودم و مادر خ
 «.بازی میکنن

دست آمـده در ایـن پـووه ط جـأثیر  ـذر زمـان بـر روابـب          نهمین مضمون الهی به
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زو ین و جأثیر ـذاری اـو  مـدر      ذشت زمان بر رواببط بود که به اثرار مرهت 1زو ین
 است:کنند ان اشاره شده  های مشارکت ازدواج اشاره دارد. به چند نمونه از لیهت

جـر شـناخت از    جر بود اوایل ازدواج چون خیهی کـم  ساز اری از او  کم: »3آ ای شمارر  ـ
هامون داشتیمط ولی بعد از ازدواج که یه مدر  ذشت باعـج شـد کـه     خودمون یا خانواده

ها  خیهی از مشکتر و سوءجفاهم: »7خانم شمارر «. بیشتر با همدیگه با اخت  هم آشنا بشیم
با  ذشت زمان حـل شـده. در سـا  هـای او  ازدواج چـون ججربـۀ زنـد ی        در زند ی ما 

مشترک رو نداشتیم هردومون مرائل و مشکتر رو بزر  میدیدیم و جمـام جتشـمون رو   
میکردیم که باهاش کنار بیـایم و حهـ  کنـیم و متو ـه بـودیم کـه داریـم ججربـه کرـ           

 «.میکنیم

ط 2با عنوان ساختار ارجهاای سالمدست آمده در این پووه   دهمین مضمون الهی به
ای از  الـهی اشـاره دارد. نمونـه    هـای  روابب زو ین بـا خـانواده  به مدیریت شناسایی شد که 

  رار زیر است: کنند ان به های مشارکت  فته
هـا   از او  ازدوا مون به مدیگه  و  دادیم نه به خودمون نه به خـانواده : » 6آ ای شمارر  -

ا حرمت سر اش بمونه همین باعج شـد ا ـه هـم مشـکهی بـود بـین       احترامی نشه ج هیچ بی
خودمون حل کنیمط بااحترام به خانوادش باعج احترام خیهی بیشترهمررم نرهت به خانوادم 

با خانوادر همررم اوالً خیهی  ـور نهـودم و یـه سـری مشـکتر بـا       : »8خانم شمارر «. میشه
به هر حا  ا ر نخـوام بگـذرم ممکنـه    خواهرشوهرم داشتمط اما سعی کردم ساز اری کنم. 

 «.زند یم خراب بشه

ط 3این پووه  بـا عنـوان رشـد و ارجقـای زو ـی      مضمون الهی دردرنهایت آخرین 
در  هـت پیشـرفت مشـترک و فـردی      هـای زو ـین   ا ـدامار و جـتش  دست آمد که بـه   به

 ای از اظهارار آمده است: شد. درادامه نمونه یکدیگر مربوط می
به هم کمک کردیم ایشون جو در  به من کمک کردن مـا بـاهم کهـی    : »4 خانم شمارر -

: 12آ ـای شـمارر   «. پیشرفت داشتیم با هم اختراع ثهـت کـردیم کهـی کارهـا انجـام دادیـم      
جتش کردن برای درخش  و رشد همدیگه هرت  و افتخار میکنیم و تـی همرـرمون بـه    »

هریم و جشویق میکنیم همدیگـه رو  خواسته و هدف  میرسه. اینکه از رشد همدیگه لذر می
 «.به رشد و پیشرفت کردن
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 گیری بحث و نتیجه

مخته  زند ی مشـترک زو ـینط در    ازدواج جا ای مراحلعوامل مخته  از دوران  هل از 
هـای ابتـدایی ازدواج از    کنند. مراحل و سا  موفقیتط جداوم و پایداری ازدواج نق  ایفا می

ازدواج کـرده اسـت. رویـارویی بـا مرـائل       و زو ین جازه مقااع مهم چرخۀ زند ی خانواده
هـای فــردی و خـانواد ی از همــان ابتـدای زنــد ی     هـا و جفــاور  زنـد ی متـأههیط جعــارض  

جرین عوامل اثر ذار بـر پایـداری یـا     شود. ساز اری زناشویی یکی از مهم مشترک آغاز می
شناسـایی برـترهای    شود. پووه  حااـرط بـا هـدف    ثهار ازدواج در  امعۀ ما میروب می

لــورر کیفــی و بــا  ســاز اری زناشــویی در مراحــل اولیــۀ ازدواج در پایدارســازی آنط بــه
هـا و برـترهای سـاز اری     و ـوی مؤلفـه   استفاده از ججـارب زیرـتۀ زو ـینط درپـی  رـت     

 بر پایداری و جداوم ازدواج است. زناشویی
مراحـل   ی زناشویی درهاط فضایل فردی و زو ی از برترهای ساز ار باجو ه به یافته

اولیۀ ازدواج است  و زو ین از فضایهی هم ون جیصیترط  دردانی و جوانایی بیان مناسـ   
هـا و روابـب انرـان     هـا در  نهـه   هـا برخوردارنـد. مرـهماً ایـن فضـیهت      احراسار و دلخوری

جـأثیر  ـرار    شود و حییۀ مهمی هم ون ازدواج و زند ی مشـترک را نیـز جیـت     ر می  هوه
کـاریط مقایرـه نکـردنط روابـب  نرـی       از مهه لدا تط عدم پنهان هد. فضایل زو ید می

هـای عاشـقانهط    برـتگی بـه همرـرط ارسـا  پیـام      بخ ط عشق و عت ـه بـه همرـرط د     راایت
الگو »خاار به خانوادر مهد ط و ود فرزندان وجوافق بر سر مرائل اساسی است. در زمینۀ  جعهق

برترساز ساز اری مراحل اولیـۀ   منزلۀ عامل لهی و اارافیان بههای ا از خانواده«  یری مرهت
(ط 1398جوان  فت نتایس این پووه  با پووه  خدادادی سـنگده و همکـاران )   ازدواج می

( همروست. دروا ـع الگوهـایی کـه زو ـین از والـدین خـود       2008) 1پوجاوی و ویگ نولز
پرهیز از عصـهانیتط حفـ  احتـرام    ها نق  دارد.  اند در زند ی زو ی و ساز اری آن  رفته

در زمان بروز جن ط حف  خونرردی در زمان بروز جن ط همگـی از فضـایل فـردی در ایـن     
هـا کمـک شـود     رود. برای جقویت ساز اری زناشویی الزم است بـه زوج  شمار می میالعه به

 هــا بایــد بیاموزنــد کــه چگونــه جــا مــدیریت جعــارضط هیجانــار را در رابیــه بیاموزنــد. زوج
هـا بایـد ایـن آ ـاهی را داشـته       هیجانار منفی خود را کنتر  و آرام  خود را بازیابنـد. آن 

جـوان هیجانـار شـدید و متفـاور را جنظـیم و جعـدیل کـرد ) ـاجمن و          باشند که چگونه مـی 
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(ط خـدادادی سـنگده و همکـاران    1398های لـائمی و همکـاران )   (. پووه 2017 اجمنط 
( با نتایس ایـن پـووه  در   2017و همکاران ) 2(ط ریک2016و همکاران ) 1(ط کریس1393)

سوست. نتایس این پووه  در این موارد: جوافق )خدادادی سـنگده و همکـاران    این زمینه هم
( 2013ط 4( عشق و عت هط جعهق خـاار )دیکرـون  2011ط 3( و ود فرزند )لی و فانگ2006ط 

ــاط  ــاد )شریر ــنگده و همکــا 2014اعتم ــدردانی )خــدادادی س ــان مناســ  1397رانط (   ( بی
و  6  نیهفروشـــان2016و همکـــارانط  5  ســـا ینو1394احراســـار )لـــاد ی و همکـــارانط 

(ط حمایت 1396کاری و مقایره نکردن )پیرسا ی و همکارانط  (ط عدم پنهان2013همکارانط 
  بـتچ  2019و همکارانط  7  کریمی1396و همراهی متقابل )خدادادی سنگده و همکاران ط 

   ـاجمنط  1396 یری مشارکتی )نـاموران  رمـی و همکـارانط      ( جصمیم2014انط و همکار
( همرـو  2020  الزائونـدط  1396بخ  )آذرکی  و همکارانط  (ط روابب  نری راایت2017

( ناهمروستط نتایس این پـووه  نشـان داده اسـت    1391و با پووه   اویدی و همکاران )
ی ندارندط اما از ساز اری باالیی برخوردارنـد.  که برخی افراد با اینکه راایت  نری میهوب

دهنـدط امـا سـاز اری زناشـویی بـاالیی       هم نین برخی نیز راایت  نری میهوبی نشان مـی 
 ندارند.

ناپذیربودن جعارض در زند ی زناشـوییط مـدیریت    رسد با جو ه به ا تناب نظر می به
و پیشـگیری از جشـدید آن    ها با استفاده از راههردهای مناسـ ط بـرای کنتـر     لیی  جعارض

های سازندر زو ین در  هـت حـل جعـارض مرـل عـذرخواهی       حائز اهمیت باشد  و واکن 
و ـو در یـک    کردنط شوخی کردن برای پایان دادن به جن ط سکور در زمان جن  و  فت

کنـد.   دست آمدهط به ساز اری بیشتر زو ین کمک می فضای آرامط و جمام مضامین دیگر به
(ط 1396ووه  در ایـن زمینـه بـا نتـایس پـووه  نـاموران  رمـی و همکـاران )        نتایس ایـن پـ  

ــاران )  ــا ی و همک ــاران ) 1396پیرس ــه و همک ــاجمی ورزن ــاران  1395(ط ح ــی و همک (ط کرای
(ط 2017(ط  اجمن و  اجمن )2014(ط درایور و  اجمن )1399(ط نوروزی و همکاران )1395)
 ( همروست.2019کریمی و همکاران ) و (ط2018و همکاران ) 8لی
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چهـارمین  « باورهـای مـذههی  »برآمدهای پووه  نشان داد کـه از دیـد اه زو ـینط    
هاسـت. مـذه  از خصولـیار عمـدر      مؤلفۀ اثر ذار بـر سـاز اری و پایـداری ازدواج آن   

کنند ان مشخص شده که اعتقـاد بـه    هاست. از جیهیل ججارب مشارکت درون بافت ازدواج
و مو ـ  سـاز اری و دوام بیشـتر زنـد ی زناشـویی      خداوندط پذیرش خواست و حکمت ا

کند این فرایند اثر ـذاری از اریـق بـاور بـه اعتقـادار       ( اشاره می2013شود. دیکرون ) می
کننـدر   های مذه  درمورد اهمیـت روابـب زناشـویی و نقـ  جعـدیل      دینیط عمل به سفارش

و  1  ا   ـافهی عقاید معنوی برای آرام  زو ین است. نتایس حالل از پـووه  بـا پـووه   
مهـر و   (ط خجرـته 1395(ط کرایی و همکـاران ) 1398(ط سهیمی و همکاران )2014همکاران )
( همروست. نتایس پووه  نشـان داد کـه   1395(ط فاامی نیک و همکاران )1395میمدی )

از دید اه زو ینط پنجمین عامل اثر ذار بـر سـاز اری و پایـداری    « حف  حریم زناشویی»
های الهی و  سازی و حف  مرزها با خانواده هایی به حریم معدود پووه هاست.  ازدواج آن
انـد. نتـایس ایـن     منزلۀ عوامل اثر ـذار بـر سـاز اری و پایـداری ازدواج پرداختـه      اارافیان به

و  2(ط کـیتوی 1396پووه  در این زمینه با پووه  بخشـی زنجیرانـی و عهـی مانـد اری )    
( ناهمروست. ششـمین  1392  جقوی و همکاران )( همروستط اما با پووه2014همکاران )

است. به این لورر که نگـرش  « پذیری انعیاف»ها  دست آمده از مصاحهه مضمون الهی به
هـا عیـوب یکـدیگر      رایی بوده است. آن ها به همرر و زند ی مشترک به دور از ایدئا  آن

یـد کـامتً شـهیه بـه هـم      را پذیرفتند و معتقدند که هیچ انرانی کامل نیرت و زن و شـوهر نها 
ها  کند. نگرش آن هاست که زو ین را مکمل یکدیگر می های فردی آن باشندط بهکه جفاور

ها و ود ناساز اری و اختتفـار در    رایانه نیرتط آن به زند ی مشترک هم نگرشی کما 
ه  بـا  کننـد. نتـایس پـوو    ها مقابهه می دانند و با مشکتر و چال  اوایل ازدواج را اهیعی می

(ط درخـ  و  1391(ط شهرستانی و همکاران )1395نتایس پووه  حاجمی ورزنه و همکاران )
ــاران ) ــاران ) 1398همک ــا ی و همک ــاران ) 1396(ط پیرس ــی و همک ــاوان1395(ط فتی  3(ط دان

 ( همروست.2010) 4(ط اینگرام2004)
کـه شـامل   « انتخـاب سـازنده  »برآمدهای پووه  نشان داد کـه از دیـد اه زو ـینط    

انتخاب آ اهانهط آشنایی و شناخت پی  از ازدواجط داشتن آ اهی دربارر زند ی مشـترک  
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شود. نتایس این پـووه  در   ها و پایداری ازدواج می از عوامهی است که سه  ساز اری آن
(ط حاجمی ورزنـه و همکـاران   1393این زمینه با نتایس پووه  خدادادی سنگده و همکاران )

( همروسـت. مؤلفـۀ داشـتن    1398(ط درخ  و همکاران )1395ن )(ط فتیی و همکارا1395)
منزلۀ عوامهی میرح شد که زو ین نقـ    آ اهی دربارر زند ی مشترک در این پووه  به

آن را در ساز اری و پایـداری ازدوا شـان مهـم جهقـی کردنـد. هم نـین در ایـن پـووه          
جو هی  ها نق   ابل دواج آناز نظر زو ینط در ساز اری و پایداری از« ها حمایت خانواده»

هـا از همـان مراحـل اولیـۀ ازدواج بـا عـدم پافشـاری بـر ا ـرای جمـام            داشته است. خـانواده 
و ود آمدن جـن    شانط از به منزلۀ عضو  دید خانواده رسومار و پذیرفتن عرو  و داماد به

رب زنـد ی  کنند. درادامه نیز با درمیان  ذاشتن ججا و ناساز اری بین زو ین  هو یری می
کننـد.   هـا کمـک مـی    خودط عدم مداخهه در مرائل خصولی زن و شوهر بـه سـاز اری آن  

(ط  تلـی و  1398نتایس این پووه  در این مواوع با نتایس پووه ط درخ  و همکـاران ) 
( 2008)1( همروست و با پووه  دانـگ  1398(ط سهیمی و همکاران )1394عادلیان راسی )
  خوانی ندارد. میابقت و هم

حـاکی از ایـن اسـت    « جأثیر  ذر زمان بر روابب زو ین»های پووه ط  در ادامۀ یافته
هـای زنـد ی زناشـویی     ها در اـو  سـا    که براسا  ججارب زیرتۀ همررانط ساز اری آن

به اوایل ازدواج افزای  یافته و  ذر زمان جـأثیراجی از هیـلط شـناخت بیشـتر یکـدیگرط       نرهت
عتماد بیشتر به یکدیگرط دستیابی به هدف و جفکر مشـترکط  جرط کر  ججربهط ا حراسیت کم

نزدیکی به لیاظ شخصیتی و حل مشکتر داشته است. در این زمینه با پـووه  احمـدی و   
( همرـو و بـا   1394(ط  تلی و عادلیان راسـی ) 2005) 2(ط لیتزینگر و  وردن1395داداشی )

 ( ناهمروست. 2015و همکاران ) 3پووه  غرو ی
جواند سه  ساز اری و پایـداری زنـد ی زناشـویی در     از عوامهی که مییکی دیگر 

هـای  ـوان    است. بـه هـر میـزان کـه زوج     «ساختار ارجهاای سالم»مراحل اولیه ازدواج شودط 
های خود و همررشـانط داشـته باشـندط احرـا       روابب  رم و لمیمانۀ بیشتری را با خانواده
در این زمینـه   .دهند جری نشان می ارز میهوب ا بهکارآمدیط  ابهیت و جوانمندی حل مرئهه ر

 ( همروست.1394با پووه  چراغی و همکاران )
ها و مراحل ابتدایی ازدواج ایـن مضـمون    نهایت از جیهیل ججارب زو ین در سا در
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هـا نقـ  مهمـی     دست آمد که رشد و ارجقای زو ی نیز در ایجاد یا بههـود سـاز اری آن   به
هاط به رشد و ارجقای یکدیگر جو ه و با عمل به وظای  خود  که آنداشته است. بدین معنی 

و حتی ا دام در راستای فراجـر از وظـای  خـود مو هـار شـکوفایی همرـر خـود را فـراهم         
هـای مشـترک دسـت یابنـد و ایـن بـا        کننـد جـا بـه موفقیـت     کننـد. و همـواره جـتش مـی     می

(ط پیرسـا ی و همکـاران   1398(ط درخ  و همکاران )1395های فتیی و همکاران ) پووه 
ای اسـت کـه    جوان نتیجه  رفـت کـه ازدواج پایـدار پدیـده     ( همروست. در پایان می1396)

هـای مـرجهب بـا آنط     مرتهزم داشتن شرایب و عوامل متعددی است و نق  ساز اری و مؤلفه
 های ابتدایی آنط بریار حـائز اهمیـت بـوده    خصوص در مراحل و سا  در پایداری ازدواج به

رو بود. نمونۀ مورد میالعه از اهقـار مختهـ     هایی روبه است. این پووه  نیز با میدودیت
هـای ایرانـی    ا تماعی ـ ا تصادی شهر  زوین بودندط لذا جعمیمم این نتـایس بـه جمـام خـانواده     

های  های دیگر و فرهنگ شود این پووه  در بافت مرتهزم رعایت احتیاط است. پیشنهاد می
جکرار شود. این پووه  مضامین مهمی بـرای متخصصـان حـوزر ازدواج و     دیگر کشورمان

بخشـی   خانواده و زو ین فراهم کرده است. از آنجا که حفـ  حـریم زناشـویی و اسـتیکام    
های نخرت ازدواج جوسب زو ین میـرح شـدط    های اثر ذار بر پایداری سا  مرزها از مؤلفه
ــرای پیشــگیری از جعاراــار در   پیشــنهاد مــی ــداری آن  شــود ب ــۀ ازدواج و پای مراحــل اولی

هـا  هـت رعایـت و حفـ  مرزبنـدی       هـای آن  هـا و همینیـور خـانواده    هایی به زوج آموزش
لـیی  در مراحـل مختهـ  زنـد ی زناشـویی زوج داده شـود. شناسـایی عوامـل پایــداری         

هـا   هـا و خـانواده   بخ  خانواده راهنمای مناسهی برای کار کردن بـا زوج  ازدواج و استیکام
شود. کمک به متخصصان در این زمینهط به ستمتط استیکام سیرتم خانواده و  میروب می

 کند. های ابتدایی ازدواجط کمک می  امعه و پیشگیری از شیوع ات  در سا 
 

 منابع

(. اثربخشـی آمـوزش  نرـی بـر بخشـ       1396آذرکی ط م.ط نـادریط ف.ط عرـکریط ،.ط و حیـدریط ع. )   
 .121ـ102( ط3)4 طستمت  امعهاری ازدواج زنان متأهل شهر آبادان. رنج  خاص زناشویی و پاید

شـناختی   های روان (. پدیدارشناسی مؤلفه1397آ اییط ی.ط کتنتر کوشهط م.ط نعیمیط ا.ط و نالر مقدسیط ع. )
جیقیقار کیفی در عهـوم   مؤثر بر ساز اری زناشویی متأههین مهتت به بیماری مالتیپل اسکهروزیس. مجهۀ

 .156ـ144(ط2)7ط متست
شناختی و  های ستمت روان بینی ساز اری زناشویی براسا  مؤلفه (. پی  1397احمدیط ش.ط و مرادیط ا. )

 .55ـ41(ط 11) 3ط زن و میالعار خانواده ورزی در زو ین شهرستان بوکان. مجهۀ خودشفقت
ری زناشـوییط جعـداد فرزنـدان و    مندی زناشویی با ساز ا (. رابیۀ راایت1395و داداشیط  . ) احمدیط م.ط
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هـای   المههـی پـووه    دومین کنفـرانس بـین   او  مدر ازدواج در معهمان زن شهرستان ماهنشان. جهران:
 های ا تماعی. کاربردی در عهوم جربیتی و میالعار رفتاری و آسی 

میالعـۀ کیفـی    (. ثهار خانواد ی و جداوم زند ی زناشویی:1396مند اریط م .) بخشی زنجیرانیط ن.ط و عهی
 .244-207 ط24ط شناسی ایران نامۀ انجمن  معیتشیراز.  در

 . جهران: انجمن اولیا ء و مربیان.ازدواج موفق و خانوادر سالم چگونه(. 1389پووهط ا . ) به
(. ارائـۀ الگـوی ارجهـاط    1397زادهط ف. ) و میرـن  پیرسا یط ف.طکیـامن ط ع.ط حرـنیط ج.ط زهراکـارط ک.ط   

ط 45ط فصـهنامۀ فرهنگـی ـ جربیتـی زنـان و خـانواده      بنیـاد.   بر نظریـۀ داده  با رویکرد مهتنی زناشویی کارآمد
 .35ـ7

(. جعیـین عوامـل فـردی ـ ا تمـاعی مـرجهب بـا میـزان         1392زادهط م.ط و رفیعـی الـلط  . )   جقویط ن.ط عهـا  
 .39ـ22ط 36 میالعار عهوم ا تماعیطهای شهر مرند(.  ساز اری زناشویی )میالعۀ موردی خانواده

بینـی راـایت    (. پـی  1394موجابیط ف.ط پناغیط  .ط لـاد یط م.ط و سـهمانیط  . )   چراغیط م.ط مظاهریط م.ط
 .125ـ99(ط 31)8ط مجهۀ راههرد فرهنگ زناشویی براسا  کیفیت ارجهاط همرران با دو خانوادر الهی.

آمـوزش راههردهـای مـدیریت    (. اثربخشـی  1391 اویدیط ن.ط سهیمانیط ع.ط احمدیط  .ط و لـمدزادط م. ) 
شناسـی   روانمـدار بـر افـزای  راـایت  نرـی زو ـین.        بر رویکـرد زوج درمـانی هیجـان    هیجان مهتنی

 .18ـ5ط 3ط ستمت
(. حمایت ا تماعی و سـاز اری زناشـویی در زنـان متقااـی اـت .      1394 تلیط ه.ط و عادلیان راسیط ح. )
 .16ـ5(ط 3) 4 طفصهنامۀ مددکاری ا تماعی

(. ارائۀ الگوی ازدواج پایدار راـایتمند  1395ورزنهط ا.ط اسمعیهیط م.ط فرحهخ ط ک.ط و بر عهیط ا. ) حاجمی
 .149ـ120(ط 21) 6ط درمانی خانواده مجهۀ مشاوره و روان)یک پووه   راند جئوری(. 

ــدط ر. )  ــوری ارش ــینیط ح.ط و جیم ــران.   1398حر ــت  در ای ــه ا ــر ب ــین دوام ازدواج منج ــ (. جهی ــۀ انجم ن نام
 .153ـ115(ط 27)14ط شناسی ایران  معیت

مجهـۀ  های پایدار: یک میالعـۀ کیفـی.    (. ججربۀ خوشهختی در ازدواج1395خجرته مهرط ر.ط و میمدیط ر. )
 .70ـ59ط 2ط شناسی خانواده روان

(. جدوین الگـوی مفهـومی راـایت از ازدواج در    1399پورط م. ) و  وهری خدادادی سنگدهط ج.طکتئیط ا.ط
درمـانی دانشـگاه عتمـه     ن    فصـهنامۀ فرهنـگ مشـاوره و روا   بـر بافـت فرهنگـی.     خانوادر سالم مهتنـی برتر 

 .60ـ27ط 41اهااهائیط
های ازدواج موفـق:   (. شناسایی شاخص1393خدادادی سنگدهط ج.ط نظریط ع .ط احمدیط  .ط و حرنیط ج. )

 .24ـ9ط 25ط میالعار راههردی ورزش و  وانانای کیفی و اکتشافی.  میالعه
های ستمت خانواده و ارائۀ مد  مفهومی  (. شاخص1396خدادادی سنگدهط ج.ط نظریط م.ط و احمدیط  . )

 .40ـ25ط 3ط شناسی و دین روان خانوادر سالم استمی ـ ایرانی. مجهۀ
ــیط ا. )  ــی.    1398درخــ ط ع.ط الــتنیط  .ط و کرای ــووه  کیف ــک پ ــق: ی ــوی ازدواج موف ــدوین الگ (. ج

 .97ـ73ط 1ط زناننامۀ  پووه 
بـر و ـت    سازی روابب زو ـین مهتنـی   (. جأثیر برنامۀ غنی1399رحمتیط م.ط احمد برآبادیط ح.ط و حیدرنیاط ا. )

فرهنـگ   فصـهنامۀ . زند ی بهتر برای زن و شوهرها بـر سـاز اری زناشـویی زنـان بـا ازدواج زودهنگـام      
 .258ـ235ط 41ط درمانی مشاوره و روان
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. جهران: انتشارار سـازمان ثهـت احـوا     1398نامۀ آمارهای  معیتی  سا (. 1399) سازمان ثهت احوا  کشور
 کشور.

(. سـتمت رابیـۀ زناشـویی در پرجـو عوامـل      1398سهیمیط ه.ط  ـاودانط م.ط زارعـیط ا.ط و نجارپوریـانط  . )   
(ط 3)6ط آمـوزش و سـتمت  امعـه    مجهـۀ  جأثیر ذار بر ثهار و راایت از رابیه  یـک میالعـۀ مـروری.   

 .192ـ183
بینی راایتمندی زناشویی از روی  (. پی 1391شهرستانیط م. ط دوستکانط م.ط رههاردارط ح.ط و مشهدیط ع. )

مجهـۀ زن و  متغیرهای باورهای ارجهاای و لـمیمیت زناشـویی در زنـان متقااـی و عـادی شـهر مشـهد.        
 .42ـ19ط 24ط فرهنگ

مـدار و ایمـا وجراپی    درمانی هیجان مقایرۀ اثربخشی زوج (.1399نوادط ش.ط و فرزادط و. ) فرط ن.ط نوابی شیدان
 .606ـ593(ط 89) 12ط شناختی مجهۀ عهوم روان های اولیۀ ازدواج(. بر ساز اری فردی زو ین )در سا 

بینـی سـاز اری زناشـویی براسـا  لـمیمیت       (. پـی  1398لائمیط ح.ط بشاررط م.ط و الغرنواد فریـدط ع. ) 
 .646ـ635(ط 78)18 طشناختی مجهۀ عهوم روانجان. زناشویی و دشواری جنظیم هی

هـای شخصـیتی زو ـین و     (. رابیۀ جشـابه ویو ـی  1394لاد یط م.ط موسویط ج.ط موجابیط و.ط و دهقانیط م. )
 . 82ـ67ط 10ط شناسی معالر روانراایت زناشویی. 

ز اری زناشـویی و  (. اثربخشـی آمـوزش جقویـت مقابهـۀ زو ـی بـر سـا       1399نـوادط ا.ط و عهیـزادهط ز. )   عیری
 .85ـ67(ط 1) 11شناختیط  های کاربردی روان پووه  ای زو ی. فصهنامۀ راههردهای مقابهه

(. بررسی و مقایرۀ ساز اری زناشوییط شادکامی و میـل بـه   1394فاریابیط ظ.ط و زارعی میمودآبادیط ح. )
ط 3 کدر بهداشـت یـزدط  . ماهنامـۀ عهمـی پووهشـی دانشـ    های سنتی و غیرسنتی شهر یـزد  ات  در ازدواج

 . 83ـ94
های دینی  (. اثربخشی آموزش  روهی آموزه1395زاده هنرمندط م. ) فاامی نیکط ط.ط سودانیط م.ط و مهرابی

 . 88ـ73ط 6ط مشاورر کاربردیها.  های آن در زوج بر کیفیت زند ی و مؤلفه

  ازدواج راـایتمند در فرهنـگ   (. ارائـۀ مـد  1395پورط م. ) اسمعیهیط م.ط فرحهخ ط ک.ط و دان  فتییط ا.ط
 .10ـ27(ط 2)10طشناختی فصهنامۀ پووه  در ستمت روانبنیاد.  ایرانی: میالعۀ نظریۀ داده

ــده  ــانیط ح.ط ثمــریط ع.ط و نجــارط ح. )  ــی 1398لــابریط م.ط جوزن ــداری ازدواج براســا    (. پ ــی پای بین
شناسی بـالینی   های روان پووه  ری هوش هیجانی.  ساز اری زناشویی و خودابزاری  نری با میانجی

 .70ـ56(ط 2) 9ط و مشاوره

هـای پایـدار    (. شناسایی عوامل مؤثر در ازدواج1395مهرط ر.ط سودانیط م.ط و التنیط  . ) کراییط ا.ط خجرته
 .164ـ129(ط 6)22ط درمانی خانواده مجهۀ مشاوره و روان راایتمند در زنان.

آوری بـا سـاز اری    سـی رابیـۀ راههردهـای جنظـیم هیجـان و جـاب      (. برر1399کریمیط  .ط و اسمعیهیط م. )
 .298ـ291(ط 87)12 شناختیط مجهۀ عهوم روان زناشویی معهمان زن.

(. شناســایی برــترهای فرهنگــی ـ ا تمــاعی   1397پــورط م. ) و  ــوهری کتئــیط ا.ط خــدادادی ســنگدهط ج.ط
 .99ـ79ط 1ط شناسی فرهنگی دوفصهنامۀ رواندهندر راایت از ازدواج.  شکل

(. کـاوش در چگـونگی حـل مرـئهه در بـین       1397زادهط ع. ) نا ی الفهانیط ز.ط  هـانگیریط ج.ط و لهرـایی  
ط 81ط فصــهنامۀ شــورای فرهنگــی ا تمــاعی زنــان و خــانوادهکــردر شــهر الــفهان.  ازدواج همرــران جــازه

 .109ـ83
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هـای   یـین ابعـاد سـاز اری در زوج   (. جع1396ناموران  رمیط ک.ط مرادیط ع.ط فرزادط و.ط و زهراکـارط ک. ) 
 .194ـ182(ط 3)19ط مجهۀ ستمت و مرا هتایرانی: یک میالعۀ کیفی. 

ــوروزیط  .ط راــاخانیط  .ط و وکیهــیط ،. ) ــین ســهک1399ن هــای حــل جعــارضط بهزیرــتی   (. رابیــۀ ب
 .104ـ81ط 2ط فصهنامۀ پووهشی زن و  امعهازدواج: ارائۀ یک مد  عهی.  شناختی و ثهار روان

های عشق در دانشـجویان بـا ازدواج سـنتی و غیرسـنتی      (. مقایرۀ ثهار ازدواج و مؤلفه1395رپرورانط ن. )هن
 .27ـ17ط 7نامۀ زن و  امعهط ویوههای آزاد استمی استان  زوینط  دانشگاه
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