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 چکیده
بدود.  هدا زوجهدا از انجا. پژوهش حاضر ارایه مدلی جهت تبیین تحدول مدایی در هدف: 
رویکددرد ، خدداس سددازه مدداییهددای  بدده منظددور نیددک بدده ایددن هدددا بددا توجدده بدده ویژگی روآ:

کلیده ای  پژوهش کیفی و روش نظریده زمینده بکدار گرفتده شدد. جمعیدت مدورد مطالعده شدامک 
ساکن شهر تهران بود که بنا بده اههدار خودشدان زنددگی زناشدویی مدوفقی داشدتند.  های زوج

روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری هدفمند بود و تعداد شرکت کنندگان در این پدژوهش 
د که بدا اسدتفاده از  مصداحبه موف  بو ها زوجنفر از  8، بعد از رسیدن به نقطه اشبا  نظری

نیمه ساختاریافته مورد مصاحبه قرار گرفتند. تجزیده و تحلیدک اطالعدات بدر اسداس سده روش 
کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشدی انجدا. شدد. یافتده هدا: نتدایج حاصدک از ، کدگذاری باز
ملی تعداهدای  نشدان داد کده سدازه مدایی شدامک دو دسدته راهبرد هدای موفد  زوجمصداحبه بدا 

درون زوجددی و بددرون زوجددی اسددت. عوامددک سددو  دهنددده مددایی نیددز شددامک سدده دسددته سددو  
حمددایتی و انگیزشددی هسددتند.  پیامددد مددایی نیددز در قالدد  دو مولفدده ، شددناختیهای  دهنددده

افتددد.  مددی محدوری حفددر فردیددت در هویدت زوجددی و منیددت زدایدی در هویددت زوجددی اتفدا 
را بده  هدا زوجزشدی و حمدایتی وجدود دارندد کده انگی، : سده دسدته عوامدک شدناختیگیری نتیجه

در فرایند ما شدن از دو دسته راهبردهدای  ها زوجدهند. همننین  می سمت ما شدن حرکت
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کننددد. در صددورت ترکیدد  و تعامددک مناسدد  ایددن   درون زوجددی و بددرون زوجددی اسددتفاده مددی
کدده بدده موجدد  آن منیددت زدایددی در  هددا زوجفراینددد مددا شدددن در ، عوامددک محقدد  خواهددد شددد 

هویددت زوجددی و حقددر فردیددت در هویددت زوجددی را بدده عنددوان پیامدددهای مددا شدددن شدداهد 
 خواهیم بود.

 ای نظریه زمینه، های موف  زوج، تحول مایی های کلیدی: واژه

 مقدمه 
کره مسرتلزم برقررا، رابطه روجری یرک رابطره منحصرر بره فررد ری داوطلبانره و عمیرق اسرت 

گذشرته و دو آینرده اسرت  تعادل بین ثبات و رشد می باشد. همسرری بره معنرای ترکیرب دو 
و جهان بینی را شامل شده و به خلق یک رابطره دو جانبره وارزشرمند ها  که تفاوت در ارزق

ایرن اتحراد مقردس یرک پدیرده مقطعری  (.3121، نظرری، 2660، 1انجامد )النگ و یانگ می
گیرری  رفتراری ، شرناختی، و رشرد حر  یگرانگی در فارای هیجرانینبوده و مستلزم شکل 

گونه، واجتماعی همسران است کردام ارروج، کره نیازهراای  به  بره هرا  تمرایالت و رضرایت هرر 
گسترق هویت روجی مؤلفه رضایتمندی بره های  هد  دیگری تبدیل شده و به تدریج وبا 

 .(2637، 2اسکرت و وین سینگر، هم شبیه شوند)گیلدراسلیو
گیررری یررک رابطرره روجرری برره نظررردر  کرردام از روجهررا تصررور  مرری ابترردای شررکل  کرره هررر  رسررد 

کشران از رابطره بره تصرور مشرترک مرا تبردیل  گذر زمان و برر پایره ادرا که در  فردی از خود دارند 
یردبودنمن، ودس، رانردل، اورز-میشود)توپکو (. وابسرتگی متقابرل روجهرا برر مبنرای 2626، 3ر

مشترک و بر پایه یرک ترالق هماهنرگ بره سروی یرک هرد   حرکت آنها به سوی یک موضع
(.خلرررق مرررا مسرررتلزم آمیختگررری دو مرررن و الحررراق 2632، 4گیرد)کنسرررتام مررری مشرررترک شرررکل

برای همسرران بسریار ارزشرمند ای  پدید آمدن این هویت رابطه، دیگری به مفهوم خود است
کیردس، اتالفرر، پراری ، نمایرد)منزی مری بوده و آنان را در چالشهای زندگی یراری ، سردی 
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کرره احسرراس فرررد از خررودق شررامل رابطرره او بررا 2631، 1ویگنررولز (."مررایی" زمررانی وجررود دارد 
از احسراس خررود نره تنهررا بیرانگر اشررتراک و ارتبران  درونرری ای  چنرین جنبرره، همسررق باشررد

شررده اسررت بلکرره مبررین حاررور همزمرران احسرراس خررود مخترراری و تفکیررک نیررز هسررت. در 
کنشحارررور حررر  مرررایی افرررراد قررراد کنشهرررا  ر خواهنرررد برررود بسرررتر پدیرررد آورنرررده  هرررای  و وا

همسرانشرران را تشررخیص دهنررد واثررر عملکرررد خررود براحساسررات و افکررار شریکشرران را درک 
کرره ایررن  کی از آن اسررت  کرررده و پررذیرا باشررند. نتررایج پژوهشررها در حرروزه روج و خررانواده حررا

گررری متفرراوت یت زناشررویی اسررت هسررته بنیررادین سررازگاری و رضررا، سرراختاردهی و تجربرره 
 .(2660، 2نگوین، دویل، الدروت، دالتون، )رید

کننررده دارد حرر  مررا شرردن برره چگررونگی تطبیررق ، مررایی سرراختاری پیچیررده و تعیررین 
کارآمرد و سرازگاری آنران بره عنروان یرک واحرد در برابرر تمرامی عناصرر  همسران در یرک رابطره 

گذار بر رضایت و عملکرد زناشویی د. توانمنردی در خلرق یرک هویرت گرد می باز، بیرونی اثر 
گیرری مرزهررای ارتبرراطی شررده و برا افررزایش حساسرریت همسررران در ای  رابطره منجررر برره شررکل 

گرذاری بهینرره تررر برر حفررا انسرجام رابطرره یرراری  برابرچالشرهای بیرونرری روج را جهرت سرررمایه 
یررد مرری (. همچنررین روجهررا در حاررور حرر  مررایی از 2661، 3احمررد، دالتررون، دویررل، دهد)ر

گونرره دیگررری تعبیرررایررده  یرران را برره  گرفترره و سررود و ر کننررد و  مرری فعالیررت برره نفررع خررود فاصررله 
کره در آن دیگرری بریش از فررد از آن سرود میبررد را شکسرت تلقری ایرن ، کننرد نمری شرایطی را 

کره بره صرورت یرک واحرد مشرترک قروی عمرل میکننرد برا نروعی از خرود  ویژگی در روجهرایی 
 (.2632، انجامد)کنستام می گزاری بر رابطه گذشتگی همراه شده و  به سرمایه

( برا 3222واژه "مایی"در ادبیات روج درمانی برای اولین برار توسرو بروهلمن و همکراران )
گیری از نظریه یادگیری اجتمراعی بنردورا ) ( و برا 3205(و تقرویم خرانوادگی سرتیر)3227بهره 

گویی  که نوعی باز  یتواند موفقیرت رابطره را پریش از نحوه آشناییشان م ها روجاین استدالل 
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کند کار برده شد)توپکو، بینی  یدبودنمن، ودس، راندل، اورز-به  کره برر 2626، ر (. سازه مایی 
اساس غنای اطالعات در مطالعات پدیدار شناسری خلرق شرده و اعتبرار آن از طریرق خرود 
گشررته  کیفرری مسررتند  کمرری و  گررزارق دهرری روجهررا در اشررتراک زناشررویی و سررایر تحقیقررات 

در ادامررره بیشرررتر نمایرررانگر حررر  یکپرررارچگی و هویرررت یرررابی بررره عنررروان یرررک روج ، سرررتا
که واژه3222، 1است)گاتمن و لونسن افکرار و احساسرات هرای  فرآوردههرا  (. پر واضح است 

ی شرناخت روانآنها مؤیرد تصرویر نهنری و نقشره های  و استعارهها  ما هستند و مکالمات روج
کشرف الگوهرای برجسرته معرا نی و هیجانرات در جهران شخصری آنهاسرت. برر ایرن آنهرا در 

گفتگوهای همسران از خرود اساس مفهوم"مایی" با توجه دهنرد  مری رابطره وآنچره انجرام، به 
یرد و همکراران، یا قصرد انجرام آن را دارنرد ، ؛ احمرد2660، قابرل اسرتخراج و بررسری اسرت )ر

ید  ( .2630، ر
کررره  2635، سررینگر در ادامرره مسرریر تحقیقررری در حرروزه "مرررایی " اسررکرت و  کردنررد  بیررران 

که بیان خود بیران قصره هرایی از ، جهت تجربه فرد از فردیت خرویش الزم اسرت، همانگونه 
کره ایرن  روج نیز جهت هویت دهی به رابطه و "ما" حیراتی اسرت. ایرن دو محقرق براور دارنرد 

گیری هویت، روایت ها ارزشها و رسوم روجی و منبعی بررای سراخت معنرا و ، موجب شکل 
راهنمررایی برررای تعررامالت ، مقصررود برررای روجهررا اسررت. "مررایی" پدیررد آمررده در سرراختار روج

برای رشد و تعالی آینرده ارتبران بروده و تسرهیلگر اعتبرار دهری بره عشرق و ای  جاری و وسیله
و قرالبی بررای انتقرال میرراث روج اسرت.در ایرن راسرتا وهمسرو برا ، تعهد در زمانهای تعارض

، هفرت مؤلفره اصرلی امنیرت، 2637این دو پژوهشگر در سرال، الینینتایج سایر مطالعات ب
دیردگاه و منظرر مشرترک را بره عنروان عناصرر ، شوخ طبعری، لذت، پذیرق، احترام، همدلی

گیلدراسلیو و همکاران کردند)   (.2637، اصلی "مایی" عنوان 
که در حاور ح  مرایی پرذیرق بخشرش ، صربوری، بعالوه پژوهشها مبین از آن است 

توانررایی ادراک منظررر ، زنرردگی بررین همسررران تقویررت شرردههای  مراهرری در فررراز و نشرریبو ه
                          
1. Gottman, J. M., & Levenson, R. W. 
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دیگرررررری در روج بسرررررو یافتررررره و همسرررررران نسررررربت بررررره بسرررررتر پدیرررررد آورنرررررده رفتررررراردیگری 
ید و همکاران ید و همکاران2660، پذیراترخواهند بود.)ر  (.2661، ؛ر

ین تررین عناصررر رابطرره رسررد ادراک مفهروم مررایی یکری از بنیرراد مرری برر ایررن اسراس برره نظرر
روجرری اسررت  و الحرراق رابطرره برره سرراختار خررود و پدیررد آیرری حرر  مررایی تهدیررد پیونرردهای 

کرراهشهای  دلبسررتگی و پریشررانی کرره  مرری زناشررویی را  کی از آن اسررت  دهررد. تحقیقررات حررا
برین فرردی و اجتمراعی ، درون فرردیهرای  همسران از ایرن" نهنیرت" سراخته شرده در حوزه

گیررری مرراشرروند و افرر مرری منتفررع رضررایت زناشررویی بیشررتر و رفرراه و سررالمت ، رادی بررا جهررت 
کارآمرد ترری هسرتند )گرودوین کرده و همسرران  یر ، سروانک، باالتری را تجربه  ، 1اسرتوالد، و

ید و همکاران2632، 2مل، جنسن، اسکوین، شوهام، ؛ روربا 2631  .(2660، ؛ر
که ساخت و حفا ح  و ادراک کی از آن است  "مرایی" یکری از  پژوهشها همچنین حا

، 2633، پرریش برررین ثبررات زناشرررویی و انعطررا  ارتبررراطی اسرررت)گاتمنهای  قررویترین مؤلفررره
 (. ، گیلدراسلیو و همکاران ؛2631، 3اسکرت و فرگوس

رسد مایی یکی از عوامل بنیرادین حیرات خرانواده  می با توجه به آنچه عنوان شد به نظر
ل مرؤثر برر آن از دیرر براز حروزه پرژوهش روج و شالوده ثبات و سازگاری زناشرویی اسرت و عوامر

درمانگران و محققان عالقمنرد بروده اسرت. برا نگراهی عمیرق ترر بره پژوهشرهای انجرام شرده 
بررین فررردی و محیطرری ، ترروان عوامررل مررؤثر برمررایی را برره عوامررل درون فررردی مرری درایررن حرروزه

یررد کرد)ر هررا  هررم آمیررزی روج(. عوامررل درون فررردی مررؤثر بررر فراینررد 2660، و همکرراران  تقسرریم 
گراهی، شخصیتیهای  تواند  مؤلفه می های  سربک، هیجرانی و شرناختی افرراد چرون خرود آ

، شروخ طبعری و م برت اندیشری ناتری، میزان برونگرایری و تروان تنظریم هیجرانی، دلبستگی
گشررودگی روانرری ، یشررناخت روانهررای  سرراختار اسرنادها و طرحواره، میرزان تمررایزخود وسرطح 

، نی ومفروضررررات جدیررررد باشررررد. همچنررررین مهارتهررررای ارتبرررران مررررؤثرفرررررد در پررررذیرق معررررا
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تروان  مری، پذیرق و شرفقت ابرراز شرده در رابطره را، راهبردهای حل تعارض و میزان همدلی
کنررار ایررن عوامررل مؤلفرره هررایی  در دسررته بنرردی عوامررل بررین فررردی مررؤثر بررر مررایی قرررار داد. در 

های  میررررزان حررررمایت، لی(مررراهرررای  افسررررردگی وبحران، چرررون مشرررکالت خرررا  )اعتیررراد
گر، اجترماعی گذار برر ، ساخترار خانواده مبدت)مداخله  کلیه عوامل محیطی اثر  حمایتگر( و 

 هویت فرد از جمله ساختارسیاسی و اجتماعی  فرهنگی شرکل دهنرده هویرت همسرران  را
یرد2660، همکاران، توان در زمره عوامل محیطی مؤثر بر "مایی" دانست)رید می ون و دالتر، ؛ ر

یتررون، ؛ اسررتنلی2661، احمرد کنرردی2635، ؛ اسرکرت و سررینگر2636، 1رودس و و ، مررارتین، ؛ 
یرررررد، ؛ احمرررررد2631، ؛ منرررررزی و همکررررراران2631، 2وبرررررر، البلررررره ؛ 2637، 3؛ چیرکررررروب2630، ر

 (.2637، گیلدراسلیو و همکاران
گذار بر مایی همسران خرانواده در تمرکز برتعرامالت  ، بر این اساس و با توجه به عوامل اثر 

چهار چوب هویت جمعی قابل بررسی است.  ساختارهای فرهنگری و باورهرای اجتمراعی 
کلی ازدواج مفهروم دهری که به سازه  گونه  خررد ترری های  سرازه، کننرد مری یک جامعه همان 

شررادکامی یررا سررازگاری زناشررویی را تحررت تررأثیر قرررار داده وبرره پیررروی از آن بررر ، چررون رضررایت
که در خلرق هویرت فرایند "ما شدن "  گونه  گذاراند .بنابر این بی شک "فرهنگ "همان  نیزاثر 

در شرکل دهری هویرت  هرا روجفردی افراد نقش بنیادین دارد در موفقیت و یرا عردم موفقیرت 
برا وجرود افرزایش روز افرزون ، (. عرالوه برراین2631، نیزمؤثر است.)کندی و همکرارانای  رابطه

 برررا نگررراهی عمیرررق تررر بررره ایرررن پژوهشرررها در، خررانوادهدانررش نظرررری و عملررری در حررروزه روج و 
گرفتره از  می که  بدنه دانش ارائه شده در این حیطره برر مبنرای مفراهیم و مفروضرات برر  یابیم 

 هرای  و مرداخالت برر مبنرای پارادایمها  فرهنگ غرب بوده و در نتیجه مفاهیم بنیادی نظریه
گرفترره اسررت. مفرراهیمی چررون ا گرررای غرررب شررکل  رابطرره ، صررمیمیت، زدواجفرهنررگ فرررد 

آیند و ایرن  روجی و مایی در چنین ساختاری با هد  ارضار نیازها و تمایالت فرد پدید می
                          
1. Stanley, S.M, Rhoades, G., Whitton, S. 
2. Kenedy, C.A., Martin, M. M., Labelle, S., Weber, K. 
3. Circhop,Y.R. 
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کرره تمرررامی ایررن سرررازه گرررای شررررق مبررین تعهرررداتها  در حررالی اسرررت  ، در فرهنررگ جمرررع 
قیرررودات و تقررردم ترجیحرررات جمعررری اسرررت. همچنرررین اهمیرررت پرررذیرق و همررراهنگی دو 

ساختار زناشویی را در جوامع شرقی از اتحراد دو فررد ، در جوامع شرقیخانواده در امر ازدواج 
کرررده اسررت. از ایررن رو برره نظررر ، رسررد مفرراهیم مرری برره ادغررام و در هررم آمیررزی دو خررانواده برردل 

کررره برگرفتررره از پژوهشرررهای غربررری در شررررق اعمرررالها  نظریررره چرررون ، شرررود مررری و مرررداخالتی 
گرچررره قابرررل فهرررم اسرررت امرررا ، الکرررنای  ترجمررره اجتمرررا  هرررد  بررروده و هرررای  فاقرررد ظرافتا

یررد نمرری ارزشررها و ترجیحررات جوامررع شرررقی را در بررر، مفروضررات فرهنگرری ، گیرد)احمررد و ر
2630  .) 

با توجره بره اهمیرت عناصرر فرهنگری در فهرم و تبیرین ایرن سرازه روجری ونقرش ، از این رو
سشها روبررو شرد پژوهشگر با این پر، بنیادین مفهوم "مایی" در سازگاری و رضایت زناشویی

که روند تکامل مرایی و ابعراد آن در روجهرای ایرانری چگونره اسرت؟ و الگروی مشراوره روجری 
برای تسهیل فرایند"ما شردن" در همسرران چره سراختاری دارد؟ علری رغرم ضررورت مشرهود 

کرره های  بررسرری، در اهتمررام برره پژوهشرری عمیررق در ایررن حرروزه کی از آن بررود  اولیرره محقررق حررا
ک ررر تحقیقررات هریچ پژوهشرری ابعر اد مررا شرردن روجهرای ایرانرری را مررد نظرر قرررار نررداده اسرت وا

کیفیرت رابطره متمرکرز های  انجام شده بر سبک و عناصر ارتبراطی ازدواج و ترأثیر آن برمؤلفره
 است.

که یافته گرچره بره ، تحقیقرات و مرداخالت جوامرع دیگرر، ها بر این اساس واضح است  ا
های  امررا قابلیررت تعمرریم برره خاسررتگاه، تنرران اسررتعنرروان ادبیررات پررژوهش قابررل توجرره و ام

برخاسته از آنها بره دلیرل عردم ای  فرهنگی متفاوت را نداشته و استفاده از الگوهای مشاوره
کارایی مناسبی برخرور دار نیسرت ، هماهنگی با بافت فکری باورها و ارزشهای ملل دیگر از 

گیررری و تکامررل مررایی د و ، ر حفررا و ثبررات  زناشررویی.از ایررن رو بررا توجرره برره اهمیررت شررکل 
نقررش رضررایت و سررازگاری همسررران در بقررار خررانواده و عرردم وجررود پژوهشرری مشررابه درایررن 

کره برا انجرام پژوهشری برومی در حروزه   مرایی بره درک بهترر ایرن ، حوزه تالق محقق بر آن برود 
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ایرانرررری دسررررت یابررررد. توفیررررق در پررررژوهش موجررررود و هررررای  سررررازه و نحرررروه تکامررررل آن در روج
ضمن فراهم ساختن ریر سراختی معتبرجهرت تحقیقرات ، ات مشابه در حوزه ماییتحقیق

کسررب دانشرری بررومی برره منظررور حفررا ارزشررها و مفرراهیم غنرری ازدواج در ، بنیررادی آترری برره 
کرده و مسیر مشراوران حروزه روج و خرانواده را بره سروی اسرتفاده  کهن ایرانی اهتمام  فرهنگ 

 نماید.  می زباای  از الگوهای بومی در فاای مشاوره

 روش
برا پرارادایمی  در این پژوهش به منظرور بررسری تجرارب عمیرق همسرران  ازفراینرد" مرایی" 

کره  کیفی یک تحقیق علمی منظم اسرت  گردید. تحقیق  کیفی استفاده  تفسیری از رویکرد 
سررازی درک پژوهشررگر از یررک  برره دنبررال ایجرراد توصرریفی جررامع و عمرردتاو روایترری  برررای غنی

در ایرن روق محقرق عالقره  (.2631، 0ی یا فرهنگی است)پرشنت و استالینپدیده اجتماع
کره در زمینره ، مند به تولید نظریه الگرو و یرا چهرارچوب مفهرومی اسرت؛ بره خصرو  زمرانی 

کرررافی وجرررود ندارد)کرسرررول ، دانرررایی فررررد و صرررالحی، 2667، 9پدیرررده مرررورد مطالعررره اطرررال  
که درزمینه تکامرل (. با توجه به اینکه جستجوهای اولیه 3123 پژوهشگر نشاندهنده آن بود 
الگوی تدوین شده مبتنی بر دانرش برومی و برافتی وجرود نردارد و همچنرین برا در نظرر ، مایی

گفتگوی روج، داشتن اینکه وغنای اطالعرات پدیردار شناسری تمیرز ها  سازه مایی در خالل 
گفتگوهررررای همسرررر گررررذاری  کررررد  گیررررری آن  ران در مررررورد داده شررررده و بهترررررین روق انرررردازه 

کیفررری از نسرررخه ، رابطررره و اهررردا  ارتباطیشررران اسرررت، خودشررران از برررین تمرررام روشرررهای 
سیستماتیک نظریه داده بنیاد اسرتفاده شرد. ایرن رویکررد یرک روق شناسری عمرومی بررای 

گردآوری داده وتجزیره وتحلیرل آنهرا بروده و در طرول فراینرد تحقیرق هرا  توسعه نظریه بر اساس 
(. درایرن پرژوهش و برا 3123، دانایی فرد و صالحی، 2667، ود)کرسولساخته وپرداخته میش

                          
1.Prashant, D. R., & Astalin, K. 
2. Creswell, John W 
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محقرررق مررردل پرررارادایمی را جهرررت دسرررتیابی بررره یرررک ، اسرررتفاده ارروق تحقیرررق داده بنیررراد
کار بست. های  از داده، چهارچوب نظری و استخراج یک الگوی متناسب  پژوهش به 

کلیره  ک هرای روججمعیت  مورد مطالعه یا جمعیرت هرد  شرامل  ن شرهر تهرران برود سرا
گیری این پژوهش با توجره بره   که بنا به اظهار خودشان زندگی زناشویی موفقی دارند. نمونه 

گرزینش  کن تهرران انجرام شرد.  اهدا  آن به صورت هدفمند و از میان روجهای متأهرل سرا
کننرردگان از میررزان موفقیتشرران در ازدواج و ، در همسررران موفررق یررابی شرررکت  بررر اسرراس ارر

گرفت. شاخص، رابطه روجی شکل دهی کننردگان در تحقیرق های  صورت  حاور شرکت 
زندگی در یرک خانره مشرترک ، تأهل )مدت ازدواج حداقل یکسال(، یشناخت روانسالمت 

هررای  ابترردا بررا مراجعرره برره مکانها  و رسرریدن برره سررن قررانونی بررود.  برررای دسررتیابی برره نمونرره
خواسرته  هرا روجسرالمت شرهرداری از های  و خانرههرا  پارک، ها عمومی شهر اعرم از دانشرگاه

که فکر کنند زندگی زناشویی موفقی دارند و نیرز تمایرل دارنرد ترا در ایرن  می شد تا در صورتی 
فرررم اطالعررات شخصرری را تکمیررل نماینررد. سررپ  بررر اسرراس فرررم ، پررژوهش شرررکت نماینررد

که افراد  مالک ، هش را داشرتندالزم بررای ورود بره پرژوهرای  اطالعات دموگرافیک در صورتی 
کیفری بررر خررال   گرفتنررد. مرری در روز و سراعت هماهنررگ شرده مررورد مصرراحبه قررار در روق 

کمی حجم نمونه از ابتدای تحقیق قابل تشرخیص نیسرت و برر ایرن اسراس پژوهشرگر  روق 
که تصویر جامعی از مقوله مورد بررسی به دست نیاورد به نمونه گیری و مصاحبه برا  تا زمانی 

کنندگان  و عردم دسرتیابی بره اطالعرات هرا  ادامه داد. این روند تا اشربا  نظرری دادهشرکت 
 نفر بود.   7جدید استمرار داشت. حجم نمونه بعد از رسیدن به نقطه اشبا  نظری جمعا 

نیمرررره سرررراختار یافترررره بررررود. های  انجررررام مصرررراحبه در ایررررن پررررژوهش از نررررو  مصرررراحبه
کسرب مجوزهرای الزم ، ایند انجام آنبا توضیح هد  انجام این پژوهش و فرها  مصاحبه با 

آغرراز شررده وبررر اسرراس طراحرری انجررام شررده و بررا حفررا اصررول راز داری ادامرره یافررت. برررای 
کننردگان بره ، رعایت مالحظات اخالقی گاهانره از شررکت  پژوهشرگر پر  از اخرذ رضرایت آ
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کررامال محرمانرره کرره اطالعررات داده شررده از جانررب آنهررا و هویررت شرران   آنهررا اطمینرران داد 
گوی ضبو شرده پر  از اتمرام  گفت و  که  خواهد ماند. همچنین به آنها اطمینان داده شد 

کره مایرل ، ها تحلیل پاک خواهد شد و نیز برر آزادی افرراد بررای خرروج از پرژوهش در هرر زمران 
کیررد شررد. مصرراحبه روجهررا برره صررورت انفرررادی انجررام شررد. مرردت زمرران هررر  باشررند نیررز تا

کردام از مصراحبه 16ا یرک سراعت و دقیقه تر 51مصاحبه بین حدود  برا ها  دقیقره برود.   هرر 
گردیررد. محتویررات مصرراحبه هررا محقررق را برره سرروی ، رضررایت مصرراحبه شرروندگان ضرربو 

کتشرافی بعرردی هردایت کرررد. برخری از پرسشرهای مصرراحبه عبرارت بودنررد از:  مری سرواالت ا
معنرایی دارد؟ کنید؟  ما شدن برای شما چره  می رابطه زناشویی خودتان را چگونه توصیف

کنید چره صرفاتی در  می چه فرایندی شما را به چنین درکی از ما شدن رسانیده است؟ فکر
 شما یا همسرتان موجب پدید آمدن شرایو موجود در مایی شماست؟

پیاده سازی  و مطابق رویکررد نظرام دار ها  پ  از انجام هر مصاحبه بالفاصله مصاحبه 
کررروربین  مررررورد تجزیررره و تحلیرررل قرررررارهرررا  مرررنظم و مرررداوم دادهطررری فراینرررردی ، اشرررتروس و 

 گرفتنررد. سررپ  مصرراحبه  بعرردی  بررر اسرراس اطالعررات بدسررت آمررده برره نحرروی هرردایت مرری
که اطالعات غنی تری بدست آید. به منظرور تجزیره و تحلیرل داده می کرد  هرا  شد  از فراینرد 

کرد، گذاری باز کدگرذاری براز شرامل  اسرت ای  اولیرهی ها محوری و انتخابی استفاده شرد.  
کننده واحد های  که در واقع همان برچسب کیفریهای  معنا دار  تلفیق   معنا دار با ساختار 

کره در حقیقرت نروعی  می کدگرذاری محروری  کدگرذاری براز بره منظرور  باشند. پ  از انجام 
دهقررران نیرررری و ، 2632، کررروربین، مقولررره بنررردی برررا درجررره انترررزا  بررراالتر اسرررت )اشرررتراوس

کررد جدیررد یررا قرارگیررری ، (3123، همکرراران مقولرره بنرردی را برره دو صررورت یعنرری ایجرراد یررک 
کررد دیگررر انجررام دادیررمها  کررد یررابی و بررسرری .در نیررل یررک  مقرروالت اسررتخراج شررده بررا ارر

متخصصین و با بررسی ادبیات پژوهشی بر اساس ارتبان محتواییشان در مفراهیم انتزاعری 
کمری  که معادل با مفهروم درتحقیقرات  گرذاری محروری شردند.در مرحلره ، اسرتباالتر  کرد 
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کروربین قررار  کدهای محوری به دست آمده در قالرب الگروی پارادایمیرک اشرتراس و  نهایی 
کرره الگرروی تحررول مررایی بررر  گردیررد. الزم برره نکررر اسررت  گزینشرری حاصررل  گررذاری  کررد  گرفترره و 

کد  مبنای مقوله محوری مایی طراحی و ارائه شده است.  گرذاری از به منظور انجام فرایند 
 استفاده شد. 2631نسخه   MAXQDA نرم افزار 

های  و برررای رسرریدن برره معیررار قابلیررت اعتمرراد در یافتررهها  جهررت اعتبررار سررنجی یافترره
کنترررل اعارا، پرژوهش مقایسرره تحلیلرری و همرره جانبره نگررری و فررن مرررور یررا ، از فنررون مرسرروم 

کنترررل اعارا پژوهشررگر از برازخورد همتایران و ممیررزی اسرتفاده شررد. برر ایررن اسراس در روق 
و تفاسررریر ها  کنندگان بررررای برقررررار سررراختن اطمینررران پرررذیری یافتررره های مشرررارکت دیررردگاه
دانند. ایرن رویکررد  می کند. این فن را مهم ترین فن برای ایجاد اطمینان پذیری می استفاده

کیفی برجسته و مشهود است لیرل تح، مستلزم ارائه مجدد داده هرا، که در بیشتر مطالعات 
که آنران بتواننرد در مرورد ها  گیری نتیجهو ، تفاسیر، ها کنندگان است به طوری  به مشارکت 

کنند) دانررایی فرررد و ، 2667، کرسررولصررحت و اطمینرران پررذیری شررری ارائرره شررده اظهررار نظررر 
کررانونی از مشررارکت  از ایررن رو(. 3123، صررالحی گرررد آورده شررده و از آنهررا  گروهرری  کنندگان 

کننرد. نوشرتهخواسته شد در مو خرام بره های  رد صحت شری پژوهشگر اظهرار نظرر و تعامرل 
کننررردگان داده نشرررد امرررا تحلیل در ها  اولیررره شرررامل توصررریفات یرررا مارررمونهرررای  مشرررارکت 

گرفت. هد  احصار و دیدگاه مکتروب هرای  آنان در مرورد ایرن تحلیلهای  اختیار آنها قرار 
کشف موارد مغفول مانده آن بود    .و 

خررام مقایسرره و هررای  سرراخت بنرردی نظریرره بررا داده، مقایسرره تحلیلرری سررپ  برره منظررور
یابی شده و جهت همه جانبه نگری از چندگانره های  نظریره، محققران، روق هرا، ماخذ ارر

کننرده اسرتفاده شرد. نوعرا ایرن فراینرد مسرتلزم  کرردن شرواهد تقویرت  و متفاوت بررای فرراهم 
کننررده از منررابع متفرراوت برررای رو شررن سرراختن یررک ماررمون یررا نگرراه کسررب شررواهد تقویررت 

 .(3123، دانایی فرد و صالحی، 2667، )کرسولاست
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کره بسریار شربیه  کنترل بیرونی بر فرایند پژوهش است  فن مرور یا بازخورد همتایان نوعی 
گوبرا ) کیفی است. لینکلن و  یابان در پژوهش  ( نقرش همترای ارز یراب 3211پایایی بین ارر

کره برا پژوهشرگر صرادق اسرت، داننرد یمر را همانند نقش "منتقد مدافع" های  سروال، فرردی 
گروق سرپردن همدالنره بره  تفاسیر می و، معانی، ها چالش برانگیزی در مورد روق پرسد و با 

یرراب و هررم  احساسررات پژوهشررگر فرصررت تخیلرری هیجررانی او را فررراهم مرری آورد. هررم فرررد ارر
که جلسات بازخورد  برر ، شود همتا نامیده میپژوهشگر یادداشتهای مکتوبی از جلساتشان 

در نهایرت جهرت اسرتفاده از فرن  .(3123، دانرایی فررد و صرالحی، 2667، )کرسولگیرند می
کررد  ممیررزی سرره متخصررص حرروزه نظریرره داده بنیرراد و مشرراوره روجرری بررر مراحررل مختلررف 

کردند.، گذاری  مفهوم سازی و استخراج مقوالت نظارت 

 یافته ها
کره مشرارکت و رسیدن ها  بعد از پایان مصاحبه گردیرد  به نقطره اشربا  نظرری مشرخص 

یرررع جنسرریتی  16تررا  15کننرردگان در پررژوهش در رده سرررنی  نفرررر از  5سرررال بودنررد. از نظررر تور
، نفرر لیسران  1، نفر دیرپلم 3، نفر مرد بوده اند. از نظر تحصیالت 1مصاحبه شوندگان زن و

کننردگان  درصرد 35022، نفر فوق لیسان  داشت. از نظرر مردت زمران ازدواج 3 از مشرارکت 
گذشته بود سال از مردت ازدواج  36تا  1بین ، درصد 21017، کمتر از یکسال از ازدواجشان 

کننرردگان نیررز برریش از  17035شرران سررپری شررده بررود و  سررال از ازدواج  36درصررد از مشررارکت 
کننردگان  گذشته بود. از نظر مدت زمان آشنایی قبل از ازدواج هریچ یرک از مشرارکت  شان 

گرزارق نکردنرد. مدت  کمترر از یکسرال را  کننردگان برین  7301آشرنایی  درصرد از مشرارکت 
درصد نیرز مردت آشرنایی بریش  21017یک تا پنج سال آشنایی قبل از ازدواج داشته اند و 

کررررده انرررد.  جررردول  1از  گرررزارق  مصررراحبه شررروندگان هرررای  بررره توصررریف ویژگی 3-3سرررال را 
 پرداخته است. 
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 مصاحبه شوندگانهای  یجدول توصیف ویژگ 1-1جدول
مهههههدت آشهههههنایى 

 قبل از ازدواج
مهههههههههدت ازدواج 

 )سال(
شهههههههههههههههههههههههماره  سن جنسیت تحصیالت شغل 

مشهههههههههههههههارکت 
 کننده

بیشررتر از پررنج 
 سال

 3 12 زن لیسان   36

یرررک تررررا پررررنج 
 سال

 2 16 زن لیسان   32 

یرررک تررررا پررررنج 
 سال

 1 15 زن فوق لیسان   1

یرررک تررررا پررررنج 
 سال

 5 11 زن لیسان    1

پررررنج یرررک تررررا 
 سال

 1 10 مرد لیسان   1

یرررک تررررا پررررنج 
 سال

 0 16 مرد لیسان   37

بیشررتر از پررنج 
 سال

 7 52 مرد دیپلم  32

 
گررذاری ابترردایی مصرراحبه کررد  کررد اولیرره دسررت  301پژوهشررگران برره ها  همچنررین در 

که پ  از بررسی کردهای تکرراری و های  یافتند  مکرر و با اعمال نظرر متخصصران و حرذ  
کد کرد 357در نهایت ها  تعدیل برخی  کرردن  های  کد اولیه باقی ماند . پ  از دسرته بنردی 

کرد محروری  31، که با یکدیگر ارتبان معنایی داشتند در قالب مفاهیم انتزاعری تررای  اولیه
کرردهای محرروری گردیررد و در نهایررت   کدگررذاری  ، شناسررایی  و اسررتخراج  در یررک فراینررد 

گردیدنررد. ایرر 1نهررایی برره  گزینشرری  عبارتنررد از راهبردهررای کدگزینشرری منررتج  کررد  ن پررنج 
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های  سروق دهنرده، حمرایتیهای  سروق دهنرده، انگیزشریهای  سوق دهنده، تعاملی مایی
 شناختی  و پیامدها . 

گزینشی و محوری استخراج شده از تجربه زیسته زوج 1-2جدول  موفقهای  . کدهای 
گزینشی  کد محوری  کد 

 راهبردهای تعاملی 
 درون رابطه روجی

 توان صلح آفرینی در رابطه

 حفا پویایی در رابطه

گذاری در رابطه  سهم 

 ماییهای  شراکت جویی

 عاملیت در رابطه

 متوازن سازی تعامالت

 راهبردهای تعاملی
 برون رابطه روجی 

 ارتبان سازی روج با خانواده مبدا طرفین

 و سنت هاها  هماهنگ سازی روج با آیین

 رابطه در برابر مخاطرات استحکام بخشی

 شکل دهنده رابطه ماییهای  ارزق انگیزشی ماییهای  سوق دهنده

 بین شخصیهای  اطمینان بخش

 درون شخصیهای  اطمینان بخش

 برون روجی حمایتی ماییهای  سوق دهنده

 درون روجی

 شناخت اولیه ) شناخت پیشا ازدواج( شناختی ماییهای  سوق دهنده

 ثانویه) شناخت پسا ازدواج(شناخت 

 منیت زدایی در هویت روجی پیامدها

 حفا فردیت در هویت روجی
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 انگیزشی ماییهای  سوق دهنده
کنندگان در این تحقیق به  ویژگی کره انگیرزه  آنهرا را ها  شرکت  و عواملی اشراره داشرتند 

بودنرد از عبرارت هرا  کررده اسرت. ایرن ویژگی مری جهت شرکل دهری و تحکریم مرایی تقویرت
هرای  برین شخصری و اطمینران بخشهرای  اطمینران بخش، شکل دهنده ماییهای  ارزق

کرره حاررور آنهررا مرری درون شخصرری. بسرریاری از افررراد برره ارزق هررایی اشرراره توانررد  مرری کردنررد 
گررردد. ایررن  منجررر برره افررزایش انگیررزه آنهررا برررای سرراخت یررک واحررد مشررترک و تررداوم مررایی 

گرررذاریعبرررارت بودنرررد از: احتررررهرررا  ارزق گشرررودگی صرررادقانه، اصرررالت وجرررودی، ام  ، خرررود 
گذاری بر عشق شفافیت و خلرو  ارتبراطی و مسرولیت پرذیری. ، روحیه قدردانی، اولویت 
کننردگان چنرین بیرانای  سراله 12به عنوان نمونه خانم   کره:  مری از مشرارکت  بره نظرر  “کنرد 

ینکه افراد به هرم احتررام من توی یک رابطه برای ما شدن چند تا چیز مهم وجود دارد. یکی ا
کرره مرر ال مررن در  بگذارنررد. یکرری دیگرره اینکرره صررداقت داشررته باشررند. یکرری از ویژگرری هررایی 
کره از همران ابتردا خیلری صرادقانه همره چیرز را بره  همسرم خیلی دوست داشتم این هست 

گفررت کره داشررت و شراید خیلی، مرن  کننررد از همران ابترردا هررا  مسرایل و مشررکالتی را  پنهران 
کرد و این صداقت خیلی به دل من نشستخیلی صاد  . ”قانه با من مطری 

کننرده دیگرری در خرالل صرحبت کره  مری اشرارهای  خرود بره نکترههای  یا مشرارکت  کنرد 
چیرزی  “نشان از اهمیت اصالت وجودی به عنروان یرک عامرل انگیزشری در مرا شردن دارد: 

کره برا ایرن آدم یرک زنردگی رو  که باع  شد خیلی به ایشون عالقه مند بشروم و دلرم بخواهرد 
که حر  و عملش خیلی بهم نزدیک بود که دختری بود  هرا  بر خرال  خیلی، بسازم این بود 

که فقو شعار میدهند و انگار قالبی هستند این دختر خیلی خودق برود. حرر  و عملرش 
کسرری رو در نمیرراره و معیارهررا خررودق را  مرری یکرری بررود و آدم احسرراس کرره ایررن آدم ادای  کرررد 

 .  “من خیلی این موضو  برام مهم بود  داره و
کره در هرای  یکی دیگرر از عوامرل انگیزشری عبرارت برود از اطمینران بخش برین شخصری 

کره در رابطره برین  منجرر بره ایجراد حر  اطمینران بررای مرا  هرا روجواقع به مواردی اشراره دارد 
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کره اطمینران  می شدن کننردگان بره ایرن اشراره داشرتند  از اینکره شود. بسیاری از مشرارکت 
ارتبرران آنهررا ارتبرراطی هدفمنررد اسررت منجررر برره افررزایش تمایررل و تقویررت حرر  مررایی در آنهررا 
کننرردگان برره عوامررل دیگررری نظیررر اطمینرران برره مراقبررت  شررده اسررت. همچنررین  مشررارکت 

، اعتمررراد متقابرررل بررره یکررردیگر، اطمینررران بررره توانمنررردهای یکررردیگر، شررردن از سررروی همسرررر
ذیرق مشرکالت دیگرری و اطمینران بره اولویرت داشرتن پر، اهمیت دادن به عالیرق یکردیگر

که سبب اطمینان بخشی به ماشدن در آنهرا شرده اسرت  در دنیای همسر به عنوان عواملی 
کردند. خرانم  کره  سراله چنرین عنروان می 15اشاره  کره مرن “کنرد  دیردم ایرن پسرری  مری ایرن 

که فقو بخواد یک دم رو داشته باشه م حراال یره جرا تمروم اینکه برا ایرن دخترر دوسرت، نیست 
کرره ایرن آدم انقردر بررای مررن  بره مررن ایرن حسرو مری، حراال یره جرور برره هرم میخروره، میشره  داد 

گر داره دوستی میکنه به آینرده فکرر میکنره که ا و ایرن بره مرن خیلری حر  ، ارزق قائل بوده  
کره چطرور احسراس  .”خوبی میداد کنندگان آقا به این اشراره دارد   یا یکی دیگر از مشارکت 

کره از طرر  همسررق مراقبرت می شرود و ایرن موضرو  باعر  ایجراد اطمینران در او  مری کنرد 
که خیلری  ”برای ما شدن و یکی شدن شده است: من با همسرم این اطمینان خاطر را دارم 

که ندارم اون هیچ وقت به من سرکوفت زنره و همیشره مراقرب  نمی راحت میتونم بهش بگم 
 .  ”د هستمن و شخصیت من به عنوان یک مر

کره در درون هرای  اطمینان بخش درون شخصری در عروض بره ویژگری هرایی اشراره دارد 
که یک ارتبان دوطرفه را سراخته و  می فرد وجود دارد و منجر به احساس اطمینان در او شود 

کنررد. ایررن ویژگی کنررد تررا مررا شرردن را تجربرره  یسررته مشررارکت هررا  تررالق  بررا توجرره برره تجررارب ر
برراور برره دوسررت داشررتنی ، میررل برره صررلح آفرینرری، ترروان اشررتراک یررابی :کننرردگان عبارتنررد از

 سرراله چنررین عنرروان 11احسرراس امنیررت درونرری و میررل برره تشررکیل خررانواده.  خررانم ، بررودن
کره داشرتم ”کند: می کمی  دونسرتم از پر   مری من همیشه به خودم ایمان داشتم با اون سن 

گرر از که وای ا کرنم چری میشره و چطرور میشره رابطه بر میام. هیچ موقع احساس نکردم  دواج 
. این جمالت به وضوی حکایت از یک احساس امنیت درونی و توانمندی در ایجراد یرک “
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کننده به ایرن  ارتبان موثر و ساخت یک واحد مشترک روجی دارد. در م الی دیگر مشارکت 
که او در درون خود این  میل به داشتن یک خانواده و تمایل بره سراخت اشاره می ن یرک کند 

زنردگی مشررترک را داشرته و همررین امرر سرربب انگیرزه او برررای ازدواج و مرا شرردن شرده اسررت. 
کرال قبرل از اینکره ازدواج بکرنم خیلری “ کره مرن  که االن اومد تروی نهرن مرن اینره  یک چیزی 

کرره شروهرم هررم دقیقرا همررین  دوسرت داشررتم ازدواج بکرنم و خررانواده تشرکیل برردهم. جالبره 
کردن برود و بره قرول ح  را داشت و اونم از او ل آدم تشکیل دادن زندگی بود اونم آدم ازدواج 

که یک خانواده داشته باشه  خیلریها  آخه بر عک  بعای، خودق همیشه دوست داشته 
کره باهراق زنردگی  می کرنم  کره یکری رو پیردا  ترسرن. بررای همرین مرن واقعرا دنبرال ایرن برودم 

 .”مشترک خوبی داشته باشم

 اییشناختی مهای  سوق دهنده
که برخری از عوامرل شرناختی کی از آن بود  تواننرد زمینره شرکل  مری نتایج این پژوهش حا

گیررری و تسررهیل مررایی را فررراهم آورنررد. ایررن عوامررل شررناختی برره دو دسررته عوامررل شررناختی 
 پرریش از ازدواج ) شررناخت اولیرره( و عوامررل شررناختی پسررا ازدواج) شررناخت ثانویرره( تقسرریم

که شوند. از جمله عوامل شنا می به آنها اشاره داشرتند عبارتنرد  ها روجختی پیش از ازدواج 
تجربره آمروزی ، الگویرابی فعاالنره، پیش تصویر سازی همسر، از: پیش تصویرسازی ارتباطی

کننرردگان ایررن پررژوهش اشرراره  و داشررتن پرریش الگرروی نهنرری اشررتراک. برخرری از مشررارکت 
کرره قبررل از ازدواج تصویرسررازی هررایی از یررک رابطرره  کررهداشررتند   روجرری موفررق و همسررری 

کررد داشرته انرد و برا ایرن پریش تصراویر  می توان برا او زنردگی  مشرترک و حر  مرایی را تجربره 
زندگی روجی را ساخته اند. برخی دیگری نیز به داشتن یک  پیش الگوی نهنری از اشرتراک 
کرره برره نظرشرران زمینرره سرراز ماشرردن در زنرردگی  گررری در ازدواج اشرراره داشررتند  و مشررارکت 

کررار “ی آنهررا برروده اسررت. روجرر کرره مررا دوتررایی  مررن همیشرره دقیقررا ترروی نهررنم فکررر میکررردم 
کسررری میررراد ، میکنررریم کررره مرررن میشرررینم تررروی خونررره و یرررک  یعنررری هررریچ وقرررت فکرررر نکرررردم 

کره برریم سرفر نره اصرال ، خواستگاری من و بعد همه خرج منو میرده و بعرد خررج مرن میکنره 
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کره هم کرارامون رواین جوری توی نهن من نبرود تروی نهرنم برود  کنریم و همره  مری یشره براهم 
. همچنررین آنهررا قبررل از ازدواج برره شررکلی فعاالنرره درگیررر الگویررابی و ”چیررز مشررارکتی هسررت

کرالو ایرن بروده “تجربه اندوزی از روابو روجی موفق بوده اند.  که همیشه تو نهنم بروده  چیزی 
کرارو بکنری گر میخواهی زندگی خروبی داشرته باشری بایرد ایرن  گرر، که ا خواهیرد زنردگی  مری ا

کارو بکنی کرارو ، درستی داشته باشی باید این  میخوای شوهرخوبی داشته باشری بایرد ایرن 
کرررارو بکنررری یعنررری چیزهرررای ، بکنررری میخررروای شررروهرت پایبنرررد زنررردگیت باشررره بایرررد ایرررن 

کره از رابطره اونهرا  اینطوری هم در مغز من نهادینه شده در خالل زندگی پدر و مادرم. چیزی 
کره از نوجروانی  .یک سری مالک شد برای زندگی مشترکدیدم برام  کل دختری بودم  من در 

کرره ببیررنم روجهای  حواسررم برره رابطرره خوشرربخت هررای  زن و شرروهرها بررود و دنبررال ایررن بررودم 
 . ”کنند می چکار

کننردگان در تحقیرق بره آن کره مشرارکت  اشراره هرا  از جمله عوامل شرناختی پسرا ازدواج 
، یکررردیگرهای  توجررره و درک حساسررریت، سرررازند از تفررراوت هررراتررروان برررازتعریف  مررری کردنرررد

گفتگوهررا و مرررور نهنرری ، شررناخت ریررر سرراخت فکررری و عملکررردی یکرردیگر فهررم متقابررل 
 م بت ارتباطی را نام برد.  های  سویه

آورنررد و  پرر  از ازدواج برره ترردریج شررناخت بیشررتری از یکرردیگر بدسررت میهررا  ایررن روج
کره همسرشران برر اسراس  مییکدیگر را بهتر درک های  حساسیت کنند. آنها قادرنرد بسرتری 

گفتگوهررای روجرری  آن فکررر یررا عمررل می کرررده و نیررز برره ترردریج  برره فهررم بهتررری از  کننررد درک 
کره از همسرر و رابطره روجری شران  ها روجیابند. همچنین این  می دست در مرورهرای نهنری 

کرده و همگری اینهای  دارند بیشتر به نبه کره پیونرد  مری سربب هرام بت ارتباطی تمرکز  شرود 
کنند.  کردم ایرن آدمره چقردر راحرت ترر از مرن “بیشتر و نزدیک تری را تجربه  ته دلم احساس 

که اهرل تجمرالت برودم خیلری  می زندگی کنه چقدر زندگی را راحت میگیره و بر خال  من 
کردم چقدر برا ایرن فررد میترونم تجربره کره برا خرانواده خرو ساده بود و احساس  دم هایی بکرنم 

کرره تررو نهررن طررر  مقابررل چرری  نکررردم. هررر چرری بیشررتر هررم رو شررناختیم  بیشررتر فهمیرردیم 
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کمتر انیت شدیم و بیشتر بهم نزدیک شدیم  می  . ”گذره و 

 حمایتی ماییهای  سوق دهنده
کره از خرالل مصراحبه برا روج گردیرد عرواملی هرای  یکی دیگر از مواردی  موفرق اسرتخراج 

که از ما شدن حمایت  حمرایتی های  کردند. این عوامل به دو دسته سروق دهنرده میبودند 
حمرایتی بررون روجری های  شود. منظور از سوق دهنده می برون روجی و درون روجی تقسیم

که از بیررون رابطره روجری از مرا شردن آنهرا حمایرت می کنرد. یکری از  آن دسته عواملی است 
و بره رسرمیت شرناختن آن از سروی به رابطره روجری ها  اعتبار بخشیدن خانواده، این عوامل

گیرری از  کره چگونره بهرره  کنندگان به این اشاره داشتند  خانواده است. همچنین مشارکت 
گیری از منرابع  می خانواده مبداهای  حمایت کند. بهره  کمک شایانی  تواند به ما شدن آنها 

کتاب هرا  اظهرار روج تواند بنا به می فردی و روجی نیزهای  فیلم و یا مشاوره، تخصصی نظیر 
 منجر به حمایت رابطه روجی و تقویت مایی شود. 

کره منجرر ، از سوی دیگرر، حمایتی درون روجیهای  سوق دهنده بره عرواملی اشراره دارد 
، اتکرا متقابرل، یکردیگرهای  شرود. اولویرت دادن بره خواسرته مری به تقویت و حمایرت مرایی
تسرررکین بخشررری ، قابرررل دیگررررانپشرررتیبانی در م، یکررردیگرهای  پشرررتیبانی از دلمشرررغولیت

کرره ، متقابررل گررری و فرصررت دهرری برره یررادگیری ارتبرراطی از جملرره مررواردی اسررت  مراقبررت 
کرده اند. آقرای  کنندگان به آنها اشاره  کنرد  مری سراله چنرین عنروان 10بسیاری از مشارکت 

کرره مررن در تمررامی لحظررات زنرردگیم “کرره  تررونم روی ایررن آدم  مرری رابطرره مررا اینطرروری هسررت 
کنم.حساب با . خرانمی  ”دونم هرر جرا الزم باشره پشرت مرن هسرت و هروای مرن را داره می ز 

گراهی در مرن برراال میراد و بعررد های  یررک سرری احسراس “گویرد:  مری سراله نیرز چنررین 15 بررد 
کمک می که اون موقع به من  کراری بره راه حرل نردارم صررفا اینکره از نظرر ، کنه ایشرونه کسی 

کمک می روحی آرومم کر مری کنه و  کره میگره نگرران کنره  ه از اون حرال بترونم بگرذرم. همرین 
کلری بره هرا  همین حر ، بهش فکر نکن، بگذار زمان بگذره، نباق همه چی درست میشه

گرمری در تصرمیم ، .  مشکل همسر را مشکل خرود دیردن”من آرامش میده همراهری و پشرت 
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بسترسرازی ایمرن مشکل همسرر را مشرکل خرود دیردن و  ، قوت قلب دیگری بودن ، ها گیری
کننردگان در ایرن ، جهت خود افشایی کره برخری از مشرارکت  از جملره دیگرر مرواردی اسرت 

کردند.  خرانم  کره  10تحقیق به آن اشاره  کررد  وقتری از مشرکالت “سراله مر ال چنرین عنروان 
گفرت کره ، خودق و خانواده اق بهرم  گفرتم هسرتم و مرنم یرک زمانهرایی داشرتم  مرن بهرش 

کنارم برود برام خیلی سخت بوده و بردون نمیردونم ، بردون سررزنش بردون سررکوب، حسین 
سراله  16درون روجری خرانم هرای  . یا به عنروان مروردی دیگرر از حمایت ”هر جور حر  بدی

کره اون یره  می همیشه سعی“گوید:  می چنین کنریم. جاهرایی  کنیم نقان ضرعف هرم رو پرر 
گر بتونم سعی کنم . اونرم  کنم می مشکلی داره یه نقطه ضعفی داره من ا یه جوری حمایتش 

کررنم و حسررین  مرری همررین طررور. مررن زن قرروی هسررتم امررا یرره جاهررایی واقعررا احسرراس ضررعف
گراهی می اونجاها من رو حمایت کرار خاصری باشره  تونره برا یره بغرل سراده  مری کنه. نه اینکه 

کنه .  ”من رو قوی 

  راهبردهای تعاملی درون رابطه زوجی

ز برخرری از راهبردهررای تعرراملی بررین روجرری اسررتفاده برره منظررور مررا شرردن ا هررای موفررق روج
کنرد ترا حر  مرا شردن را تجربره نماینرد. آنچره از  می کمک ها روجکنند. این راهبردها به  می

کنندگان این پژوهش بدست آمده اسرت نشران از تروان صرلح ، خالل مصاحبه با مشارکت 
گذاری در رابطه، حفا پویایی ارتباطی، آفرینی در رابطه ، مراییهای  اکت جوییشر، سهم 

 متوازن سازی تعاملی و عاملیت در رابطه به عنوان راهبردهای تعامل مایی دارد.
برره توانررایی ایجرراد ها  موفررق در خررالل مصراحبههررای  روج :تروان صررلح آفرینرری در رابطره-3

مختلف اشاره داشتند. حفرا صرمیمیت ارتبراطی در های  صلح و آشتی در رابطه به شیوه
کسررب آرامررش مشررترک، عررین مشرراجره سرربقت در ، میررل برره توافررق، کوترراه آمرردن برره منظررور 

کره نشران از تروان صرلح  مهرورزی و توان عذرخواهی برخی از مهمتررین ویژگری هرایی اسرت 
یرم برا هرم “آفرینی این افرراد در بسرتر ارتبراطی دارد.  وقتری برا هرم اخرتال  نظرر یرا مشرکلی دار

کررردن مرری حررر  کرردام منتظرررتررونیم حررل  مرری زنرریم و بررا صررحبت  کنرریم. مررا هرریچ   و فصررلش 
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کردورتی پریش بیراد دو ترامون بررای  نمی گرر  کنره. ا که اون یکی بیاد و م ال عرذرخواهی  مانیم 
گرر هرر بحر  و دلخروری  می آشتی پیش قدم کره ا یرم  شویم. یک قرانون هرم برین خودمران دار

کنه.  ”هم پیش آمد هیچک  نباید جاق رو جدا 

گذاری در رابطه -2 که در تعامالت مصاحبه  :سهم  شوندگان همچنین انعان داشتند 
کید و توجه دارند. آنها از روحیه سرهم  گذاری در رابطه تا خود با همسرانشان چگونه بر سهم 

و تکالیف خرود در رابطره یرا برر حسرب ضررورت در ها  گذارانه برخوردار بوده و بر حسب نقش
گذاری وضروعات مختلرف از جملره فرزنرد پردازند. آنهرا برا یکردیگر برسرر م می رابطه به سهم 

کمک میهای  پروری همکاری مسوالنه داشته و به ایفای نقش ما خیلی برا “کنند.  یکدگیر 
کرار رو بگیرره ترا زنردگی  گوشره  که هرک  باید تو زندگی یه  یم. من باورم اینه  هم همکاری دار

کنرار مری جلو بره . مرا برا هرم همکراری کر  خرودق رو  گراه نمری کنریم و هریچ  ی مر ال کشره. 
کرده کار  گذاشرته و هروای هرم رو داشرتیم ، یکیمون مری  بوده اون یکی بیشتر  بیشتر وقت 

کارهای خونه چه بیرون چه بچه ها. کارها رو زمین نمونده. چه    ”و 
کره ایرن روج :حفا پویایی ارتباطی -1 کررده هرا  یکی دیگر از راهبردهای تعراملی  اتخران 

کره آنهرا بررای زنرده نگهداشرتن رابطره و رشرد بودند حفا پویایی ارتباطی است. بدی ن معنا 
کرررده و از ارتبرران خررود مراقبررت کردنررد. آنهررا برره دنبررال خلررق تفریحررات  مرری آن تررالق هررایی 

گشررودگی برخروردهای  دونفرره و لررذت کردنررد. آنهررا برره  مرری مشررترک بودنررد و برا تجررارب تررازه بررا 
ی ارتبراطی و رابطره جنسری دنبال زنرده نگره داشرتن عشرق و عالقره و نشران آفرینری در فارا

دهیم. حسین هنروز بررای  می ما هنوز بعد از سالها به هم عشق و عالقه مون را نشان“بودند. 
کرادو گرل و  کرنم. مرا  مری کرنم و آرایرش مری خررد. مرن هنروز بررای اون خرودم را درسرت مری من 

یم و هرر  می سعی یم ولی برای هم وقرت بگرذار فرصرتی کنیم با اینکه هر دو خیلی مشغله دار
یم می سفر، کنیم می پیش بیاد با هم تفریح  . ”بینیم می فیلم، ر

که ما  -5 عاملیت در رابطه: بسیاری از مصاحبه شنوندگان نیز به چیزی اشاره داشتند 
که آنهرا در رابطره حارور فعاالنره دارنرد و چره در  آن را عاملیت در رابطه نامیدیم. بدین معنا 
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ر زنردگی مشرترک بررای خرود نقشری فعرال قایرل بودنررد.  مرحلره انتخراب همسرر و چره در مسری
کره نقشری در مسریر  آنها به اثرگذار بودن خود در رابطره براور داشرتند و خرود را افررادی منفعرل 

دیدنرررد. آنهرررا در حرررل مشرررکالت و تررررمیم رابطررره پررریش قررردم بررروده و برررر  نمررری زنررردگی ندارنرررد
نیررد مررن آرق رو خررودم مرری دو“تصررمیمات درسررت و سررازنده اصرررار و پافشرراری داشررتند. 

کرامال خواسرته خرودم برود. تروی تمرام  کسی من رو مجبرور بره ازدواج نکررد و  کردم و  انتخاب 
کرنم بلکره دسرتم رو  زندگی هم با هم زندگی رو جلو بردیم . هر جا مشکلی بوده نشستم نگاه 

کره   کراری  کرردم درسرته رو انجرام دادم. ممکنره یرک جرایی;زدم به زانوم و بلند شردم و   ر 
که مطمین بودم به نفرع مرون هسرت و  من سفت یا حق به جانب حر  زدم ولی جایی بوده 
که پشت ایشون قرایم بشرم. اومردم وجلرو و خواسرته  پای عواقبش هم وایستادم . آدمی نبودم 

کردم.  کار هم از دستم بر اومده برای زندگیم  گفتم و هر     “هام رو 

اهرل ، کننرده در ایرن پرژوهش همچنرینشرکت های  مایی: روجهای  شراکت جویی -1
گررذاری  گررذاری برخرروردار بودنررد. اشررترک  مشررارکت جررویی بودنررد. آنهررا از  روحیرره اشررتراک 

گرذاری مشرترک، دخرل و خررج مشرترک، مالی گیرری مشرترک و تفریحرات ، هرد   تصرمیم 
که از خالل مصاحبه با این افراد بدسرت آمرد. خرانمی  مشترک از جمله ویژگی هایی است 

سراعت ، ما هممره چیرز مرون برا هرم هسرت “کند:  می به عنوان نمونه چنین عنوان ساله 10
ک ررر اوقررات بررا ، غررذا خوردنمررون بررا همرره، خوابیرردن و بیرردار شرردن مررون بررا همرره تفریحرراتمون ا

هر تصمیمی بخوایم بگیریم با هم و با مشورت هم میگیریم. مرا رویاهرای مشرترک هرم ، همه
یم و این خیلی مارو به هم نزد گرذاریدار کرده. برا هرم هرد   کنرار هرم بررای  مری یک  کنریم و 

.  برخی از مصراحبه شروندگان ”کنیم و من این رو خیلی دوست دارم می اون اهدا   تالق
کنرار یکردیگر جسرارت ایرن را دارنرد  که عالوه بر ایرن مروارد آننهرا حتری  به این اشاره داشتند 

دورنری خرود و افکرار و های  ق تررین الیرهکه دنیای درونی خود را به اشتراک بگذارند و از عمیر
کنند. این روج عرالوه برر اینهرا از ربانمنردی ها  احساست و تجارب خود با یکدیگر صحبت 

گفتمرران مبتنرری بررر شررراکت بررود.  گفتمرران آنهررا  کرره  کی نیررز برخرروردار بودنررد برردین معنررا  اشررترا
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که خرودم متوجره ن  ”گوید: می مصاحبه شونده خانمی چنین برودم ولری هرر من خوب یادمه 
که حر  گفرتم  نمری بچه مون و.... هیچ وقرت، ماشین مون، گفتم خونه مون می زدم می جا 

کره ترو همیشره  مری ماشین مرن و دیگرران بره مرن، گم خونه من نمی و کره خیلری جالبره  گفرتم 
 .  ”کنی و نمیگی من میگی ما می گی از فعل جمع استفاده می هرچی
موفررق بررود. در  هررا روجر از راهبردهررای تعرراملی در مترروازن سررازی تعررامالت: یکرری دیگرر -0
کره  ها روجاین  تعرامالت و ارتباطرات پایاپرای بروده و از تعرادل برخروردار اسرت بره ایرن معنری 

کررردن یکرردیگر  را برره  هررا مرری ایرن روج تواننررد برر یکرردیگر ترراثیر متقابررل بگذارنررد و تروان متقاعررد 
همراه شوند و به اصرطالی تروان هرم پرا شردن برا توانند با یکدیگر  می شکل برابری دارند . آنها

کننرد. در ایرن ارتباطرات موازنره قردرت  مری یکدیگر را داشته و در مسیر زندگی با هم حرکرت
گری وجود ندارد.  کنترل  کنریم  مری ما همیشه سرعی“بوضوی مشهود است و قدرت طلبی و 

کنیم با حر  زدن کسری چری فهیمیم  می مشکالت و اختالفات را با حر  زدن حل  که هرر 
گفتگو را ببندیم از موضوعات با خبر گر فاای  فهمریم ترو  نمی شیم و نمی تو فکرق بوده اما ا

کره نشرده بگریم را  مری نهن طر  مقابلمون چیه. ما آخر هر هفتره یرم  شرینیم و هرر حرفری دار
گراهی اون مرن را متقاعرد مری کنیم و راجع بهش مفصل حر  مطری می گفتگوهرا   زنریم. ترو 

گاهی هم من ایشون را متقاعدکنه  می کسی رور نمی می و  کسی به     .“گه  کنم. تو رابطه ما 

 راهبردهای تعاملی برون رابطه زوجی
بررره منظرررور مرررا شررردن از برخررری از راهبردهرررای تعررراملی بررررون روجررری نیرررز   هرررای موفرررق روج

بره کنرد ترا حر  مرا شردن را  بیشرتر تجر مری کمرک هرا روجبرخوردار هستند. این راهبردها بره 
کنندگان این پژوهش بدست آمرده  که  از خالل مصاحبه با مشارکت  نمایند. این راهبردها 

ارتبرران سررازی روج بررا خررانواده ، و سررنت هرراهررا  سررازی روج بررا آییت شررامل هماهنگ، اسررت
 مبدا طرفین و استحکام بخشی رابطه در برابر مخاطرات است.

از مصراحبه شروندگان بره ایرن و سرنت هرا: بسریاری هرا  سازی روج با آییت هماهنگ -3
که چگونه به رقم وجود آیین و سنن متفاوت با احترام به این سنن متفراوت ، اشاره داشتند 
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کرده و به توافرق رسریده انرد. بره عنروان م رال  گفتگو  و پذیرق آن درباره این سنن و مناسک 
م و اوایرررل ازدواج خیلررری بررررام عجیرررب برررود رسررر ”کنرررد: مررری ای چنرررین بیررران سررراله 52آقرررای 

کم کرردم.م ال اونهرا  رسومات خانواده اونها. انگار همه چیزشون فرق داشت ولی  کم عادت 
هر سال عیرد سرال تحویرل بایرد برنرد خونره مرادربزرگش و همره اونجرا دور هرم جمرع بشروند و 
کره سرفره هفرت سرین هرم  یم  دور سفره هفت سرین بشرینن. در حالیکره مرا حتری رسرم نردار

که م ال سراعت  بچینیم و خب این خیلی برای شرب بایرد لبراس عیرد  2من غیر عادی بود 
کرره چررون ایشررون عالقرره داره  بپوشرریمو بررریم مهمررونی. در نهایررت مررا برره ایررن نتیجرره رسرریدیدم 
گر زمانش مناسرب برود برریم خونره مرادربزر   سفره هفت سین بچینیم و دورق بشینیم اما ا

گه نه خونه خودمون بمونیم.  ”و ا

همچنرین نشران از آن داشرت ها  مصاحبه :خانواده مبدا طرفینارتبان سازی روج با  -2
هرای  خانوادههرا  مبردا شران دارنرد.این روجهرای  ارتبران مروثری برا خانواده های موفرق روجکه 

با آنها داشتند. عالوه بر این آنها ارتبراطی تروام ای  مبدا یکدیگر را پذیرفته و برخورد محترمانه
یکرردیگر داشررته و بررا رعایرررت مرزهررای ارتبرراطی خررود برررا هرررای  بررا درک و همرردلی بررا خانواده

 خرررانوادگی مشرررارکتهرررای  بررره عنررروان عارررو جدیررردی از خرررانواده در فعالیت، هرررا خانواده
یم نه من وقتی اونجا میرم قر میزنم نه علری. هرر ها  ما با خانواده“کردند.  می مون مشکلی ندار

گررر هررم رو هررم هررای  دو تررامون برره خرراطر هررم دیگرره خانواده کرره همیشرره مرریگم ا پررذیرفتیم. مررن 
علی رو دوست دارم باید خانواده علی رو هم دوست داشته باشم نه اینکره روری باشره ولری 
به خاطر اون خانواده اق را به عنوان بخشی از زنردگیم پرذیرفتم و مشرکلی باهاشرون نردارم.  

کلری بره پردر که وارد خانواده ما شرد هرر سرال محررم میراد  کمرکعلی هم از وقتی  کارهرا   م ترو 
کار می کرده. یه جوری  که دیگه همه بهش مریگن علری آقرا بیرا  می کنه و بابا رو همراهی  کنه 

کن و خب من خیلی این رفتارق رو دوست دارم.  ”یکم استراحت 

بره ها  موفق در خرالل مصراحبههای  روج :استحکام بخشی رابطه در برابر مخاطرات -1
کرره چگونرره از را کننررد.  مراقبررت می، بطرره روجرری خررود در برابررر مخرراطراتایرن اشرراره داشررتند 
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کره برا مردیریت فارای مجرازی  خرود را در برابرر آسریبها  برخی روج آن های  اظهار داشرتند 
کررده و زمران بیشرتری را صرر  رابطره روجری کننرد.  برخری دیگرر بره مردیریت  مری محافظت 

سرراله  11خررانمی تعررامالت خودشرران بررا جررن  مخررالف اشرراره داشررتند. برره عنرروان نمونرره 
گه حواست رو جمرع نکنری ترو ایرن فاراها یرک دفعره چشرم  ”چنین اظهار داشت: به نظرم ا

کرره وارد روابررو نامناسررب شرردی. آخرره تررو اینترنررت و از راه دور آدم مرری کنرری برراز می هررا  بینرری 
که بره نظررم. می خیلی راحت تر حر  کره  زنند و این خطرنا مرا هرر دو ترامون ترو هرر مروقعیتی 

کنریم ترو روابرو مرون برا دیگرران  مری اسمون به زندگی مشترک هسرت. خیلری دقرتباشیم حو
یم که زندگی مون خراب بشه یا خدای نکرده قدم اشتباهی برردار .  در بعاری ”کاری نکنیم 

گذر از بحرانها  موارد نیز روج شغلی و اقتصادی و مدیریت رابطره در طری های  به چگونگی 
یررک دفعرره همرره چیررز بهررم ریخررت. مررن ای  دوره خررب یررک“کردنررد.  مرری ایررن دوران اشرراره

کرال بهرم ریخرت. خیلری تحرت فشرار برودم و  مرریم هرم  ورشکسته شدم و شاریو مالی مرون 
گرر  کره ا کرردیم ولری بعرد دیردیم  کره اوایلرش چنرد برار دعروای جردی  خیلی نگران برود. یادمره 

که شده دیگه و با اینطور پیش بره زندگی از هم می یه  کار گفت  ید هر جرور شرده پاشه . مریم 
که واقعا دست بره دسرت  کنیم و جنگ و دعوا دیگه فایده نداره. این بود  این مشکل را حل 

کم مشکالت حل شد کم  گذروندیم اما باالخره   .”هم دادیم و خیلی دوران سختی را 

 پیامدها
منیت زدایی در هویت روجی و در عین حرال حفرا فردیرت در هویرت روجری بره عنروان 

گردید.  منیت زدایی در هویت روجی شرامل دو پیامد حرکت  به سمت پدیده مایی عنوان 
شخصری و پرذیرق هویرت روجری های  گذشرت از خواسرته، تغییر جهت خود به نفرع رابطره

تواننررد از  مرری یابنررد و مرری برره عنرروان پیامررد ماشرردن برره چنررین رشرردی دسررت هررا روجاسررت. 
گیری نمای کوتاه آمده و به نفع رابطه تصمیم  در رابطره ها  ند . بنابراین این روجموضع منیت 

آدم نباید خیلری “در تالق برای اثبات خود و پافشاری لجوجانه بر منا  شخصی نیستند.  
کسرری بخرواد حررر   گررر هرر  کوتراه بیراد ا کنره یرره جاهرایی بایررد  روی مواضرع خرودق پافشرراری 
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گراهی مرن کوتراه  خودق را بزنره زنردگی مشرترک جلرو نمیرره. مرا ترو زنردگی اینجروری هسرتیم 
کنریم یرا  کره حرر  هرامون رو بره هرم تحمیرل  گاهی ایشون. ما هیچ وقت سعی نکردیم  میام 

کدوم کنیم. هیچ  گراهی  نمی هی بخواهیم خودمون را اثبات  خوایم بگیم حرق برا منره چرون 
گاهی حق با منه  . ”حق با اون هست و 

احساس تفررد همچنران بره قروت خرود براقی اسرت و فردیرت  ها روجاز سوی دیگر در این 
گذارنرد  مری به احساس تفرد یکدیگر احترامها  روجای  رود. نمی در رابطه روجی از بین ها روج

یسررت شخصرری کرره  دهنررد. آنهررا همچنررین عنرروان می مرری و برره دیگررری فاررایی برررای ر کننررد 
شخصری شران موازنره برقررار ی هرا  چگونه در زندگی مشرترک توانسرته انرد در پررداختن بره نیاز

گشررودگی و پررذیرق هررای  کننررد. آنهررا نسرربت برره تفاوت فررردی و جنسرریتی برخرروردی ترروام بررا 
کرردن عالیرق های  دهند تا به رشرد توانمنردی می داشته و به یکدیگر فرصت فرردی و دنبرال 

یرم. ولری واقعرا هیچکردوم “خود بپردازند.  یک جاهایی من و بابک خیلی برا هرم تفراوت دار
گیرراه هسررتم و اون  نمرری قتررال گررل و  کنرریم هررم دیگرره رو تغییررر دهرریم. مررن مرر ال خیلرری اهررل 

گیراه میردی. یرا اون هرم  نمی نداره اما هیچ وقت غرای  عالقه گرل و  کره مر ال چقردر پرول  زنره 
کره چرون مرن اهرل موسریقی  نمری م ال خیلی به موسیقی عالقه داره و من هم هیچ وقرت گرم 

کره بهرش نیستم تو هرم نررو دنبرالش. هرر  کره برریم دنبرال چیزایری  یرم  کردوم از مرا یره وقتری دار
یررم و ایررن خیلرری خوبرره موفررق ایررن هررای  .  همچنررین در مصرراحبه بررا برخرری از روج”عالقرره دار

که آنها  چگونه در عرین مرا شردن قرادر هسرتند اسرتقالل خرود را حفرا  نکته قالب توجه بود 
گذاشرررته و در عرررین حرررال قرررادر بودنرررد  نماینرررد. آنهرررا بررره خرررو قرمزهرررای یکررردیگر احتررررام 

خود را  به شکل شفا  و بدون تررس بیران نماینرد. همچنرین آنهرا در راسرتای های  خواسته
مررا خیلرری “احترررام برره فردیررت یکرردیگر برره دنبررال مراقبررت از عررزت نفرر  یکرردیگر نیررز بودنررد. 

ترونیم حرر  هرامون را بهرم برزنیم. مرن هرر چری بخروام  مری راحت و بدون ترس یا رودربایستی
کرنم . ایشرونم هرر چری میخواهرد یرا برراق مهرم هسرت خیلری راحرت  مری یلی راحت بیرانخ

کرره برررای طررر  مقابررل مررون چرری خررو قرمررز هسررت و حواسررمون  مرری کنرره. مررا مرری بیرران دونرریم 
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که این خو قرمزها رو رد نکنیم ولی از اون طر  هم هرکسی تونه راحرت خرودق  می هست 
کنه   .”را زندگی 

 

 موفقهای  تحول مایى در زوج. الگوی نهایى 1شکل 

 گیری نتیجهبحث و 
کررره پدیرررد آیررری آن  مفهررروم مرررایی یکررری از بنیرررادی تررررین عناصرررر رابطررره روجررری اسرررت 

کرراهشهای  پریشررانی دهررد. در همررین راسررتا برره منظررور درک الگرروی تحررول  مرری زناشررویی را 
یسرته روج ایرن موفرق رفتریم. نترایج حاصرل از هرای  مایی در ایرن پرژوهش بره سرراغ تجرارب ر
کرره سرره دسررته عوامررل شررناختی کرره ، پررژوهش نشرران داد  انگیزشرری و حمررایتی وجررود دارنررد 
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کرره ها  دهنررد. همچنررین یافترره مرری را برره سررمت مررا شرردن حرکررت هررا روج در  هررا روجنشرران داد 
کننررررد.  فراینررررد مررررایی از دو دسررررته راهبردهررررای درون روجرررری و برررررون روجرررری اسررررتفاده می

کرم شردن منیرت در فارای ، ایرن مطالعرههرای  پیامدهای مرایی نیرز مطرابق برا یافتره شرامل 
 ارتباطی و نیز حفا فردیت در هویت روجی بود. 

کره در قالرب  هایی روج که در این پژوهش شرکت داشتند به موضروعاتی اشراره داشرتند 
قبرل و های  عوامل سوق دهنرده شرناختی قررار داده شردند و بره معنری آن دسرته از شرناخت

که موج گیری مایی در بعد از ازدواج است  شرود. نترایج حاصرل از ایرن  هرا مری روجب شکل 
، (3120محمررردی و عبرراس پرررور)، حاصرررل از مطالعرره خجسرررته مهرررهای  پررژوهش برررا یافترره

کننرردگان یکرری از عوامررل اصررلی  موفقیررت در ، همخرروانی دارد. در پررژوهش مررذکور مشررارکت 
کررررافی قبررررل از ازدواج ، عرررره فتحرررریدانسررررتند. همچنررررین در مطال مرررری ازدواج را شررررناخت 

نیرررز در ارایررره یرررک مررردل ازدواج رضرررایتمند بررره ، (3121فررررحبخش ودانشرررپور) ، اسرررمعیلی
کافی پیش از ازدواج به عنوان یک عامرل مروثر اشراره شرده اسرت. یکری از مرواردی  شناخت 

گردیرردهای  کرره در حرروزه سرروق دهنررده وجررود ، شررناختی قبررل از ازدواج در پررژوهش مشرراهده 
کره در صرورت تحقرق تمایرل فررد را  پیش تصویرها و پیش الگوهرای مربرون بره ازدواج اسرت 

بره مفهرومی تحرت عنروان ، (3222)1دهرد. بالردوین مری برای داشتن یک رابطه مایی افزایش
گاهی بین فرردی برر های  طرحواره که نوعی آ ارتباطی اشاره داشت. این پژوهشگر مدعی بود 

گیرد و افراد آن را بره عنروان  می لاساس تجارب تکرار شونده در تعامالت با افراد نزدیک شک
کننرد. الگویرابی فعاالنره و تجربره انردوزی  شناختی ارتباطی مفهوم سرازی میهای  طرحواره

کنار پیش تصویرهای ارتباطی به نظر رسرد همگری بره مفهروم  می از روابو روجی نزدیکان در 
کررههررای  طرحواره بالرردوین  شررناختی ارتبرراطی بالرردوین  نزدیررک هسررتند. شررایان نکررر اسررت 

که این طرحواره شناختی بر رضایت زناشرویی مروثر اسرت و ایرن ترا حردودی های  معتقد بود 
کره ایرن دسرته عوامرل را بره عنروان سروق دهنردههای  با یافته مرایی تبیرین های  ایرن پرژوهش 

                          
1. Baldwin, M. W 
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فکرررری و عملکرررردی یکررردیگر و های  همخررروانی دارد.  شرررناخت ریرسررراخت، کررررده اسرررت
شرناختی پرر  از های  سروق دهنرردههررای  جملره ویژگی دیگررری ازهای  شرناخت حساسریت

یررد و همکرراران) برره ارتبرران بررین درک همسررران از فاررای ، (2661ازدواج اسررت. در  مطالعرره ر
کره بره نظرر برا نترایج حاصرل از شناخت روان ی یکدیگر و حاور ح  مایی اشاره شده اسرت 

یررد و همکرراران) یافتنررد ، (2660ایررن پررژوهش همخرروانی دارد. همچنررین ر کرره در حاررور در
کنش همسرشران هرای  ح  مرایی همسرران نسربت بره دیردن بسرتر پدیرد آورنرده رفتارهرا و وا

کانسررتام گرراهتر و پررذیرا تررر هسررتند.  کرره شررناخت و فهررم متقابررل  ، (2632)، آ نیررز معتقررد بررود 
کره ایرن برا یافتره های  روجها از یکدیگر در قراینرد ارتبراطی از عناصرر مهرم خلرق مرایی اسرت 

 ژوهش همسویی دارد.حاصل از این پ
ایررن پررژوهش های  حمررایتی درون روجرری و برررون روجرری از دیگررر یافتررههای  سرروق دهنررده

کره موجرب تقویرت و حمایرت مرایی که به مجموعه عرواملی اشراره دارنرد  شرود.  مری هستند 
ترا حردودی همخروانی دارد. نترایج تحقیرق ها  این بخش با نتایج برخی از پژوهشهای  یافته

که حمایت، (2637کاران)گیلدراسلیو و هم اولویت دهری بره همسرر و مراقبرت از ، نشان داد 
 مشرراهده هررا روجمررایی هررای  در روایت، یکرردیگر برره عنرروان عوامررل پدیررد آیرری حرر  مررا شرردن

گررری و اولویررت دهرری برره خواسررته مرری یکرردیگر در های  شررود. در پررژوهش حاضررر نیررز مراقبررت 
گررررری برررره عنرررروان عوامررررل سرررروق دهنررررده مررررایی  گردیدنررررد. قالررررب حمایررررت  شناسررررایی 

گیرری هویرت ، (2637چیرکوب) گرزارق دسرتاوردهای پژوهشری خرود بره رابطره شرکل  نیز در 
کررد. در پرژوهش حاضرر نیرز اتکرا متقابرل و قروت قلرب  ارتباطی و توان تکیه بر یکردگیر اشراره 

کننررده از مررا شرردن در روج هررا عنرروان شررده اسررت. ، هررم شرردن از جملرره عوامررل حمایررت 
، در تبیررین مرردل ازدواج خوشرربخت، (3120و رضررایی نیررا ) ینیسرر، سررحاقی، محمرردی

کردنرد.  شریک غم و شادی یکدیگر بودن را از جملره عوامرل مبرین ازدواج خوشربخت بیران 
در پرژوهش حاضرر شریک غرم و شررادی یکردیگر برودن بره عنرروان یکری از ارکران سروق دهنررده 

کررره گردیرررده اسرررت  کنرررد مررری حمرررایتی مطرررری  . همچنرررین توانرررد رابطررره مرررایی را مسرررتحکم 
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کمکهای  یافتررره کررره برخررری از عوامرررل بیرونررری از جملررره  کی از ایرررن برررود  هرررای  پژوهشررری حرررا
تواننرد منجرر بره تقویرت ارتبران روجری و حمایرت از  مری خانوادگیهای  تخصصی و حمایت

گیلدراسرلیو و همکراران) ( در پرژوهش خرود بره اهمیرت جایگراه خرانواده 2637مایی بشروند. 
کرده اند. چراغیها  مبدا و شبکه اجتماعی روج ، موترابی، در پدیدآیی ح  ما شدن اشاره 

ایرانری هرای  نیز به نقش خانواده مبدا در رضایت زناشرویی روج ، (3121)، پناغی، مظاهری
کرررده انررد.  فتحرری و همکرراران) ) حمایررت هررا روجاز هررا  نیررز حمایررت خانواده، (3121اشرراره 

کارهای منزل و نگهداری فرزند( را به عنروان شررایو میرانجی در ، عاطفی، مالی حمایت در 
کرده اند. همچنین استفاده از منابع حمرایتی  شکل گیری رضایت از زندگی مشترک مطری 

کردند.   نظیر متخصصین و یا مطالعه منابع مفید را به عنوان راهبردهای موثر روجی عنوان 
کره انگیرزه افرراد را بررای شرکل مجموعره ، عوامل سوق دهنده انگیزشی عرواملی هسرتند 

شررکل دهنررده هررای  دهنررد. ایررن عوامررل شررامل ارزق مرری دهرری و ترردام بخشرری مررایی افررزایش
گررذاری ، اصررالت وجررودی، مررایی و عوامررل اطمینرران بخررش درونرری و بیرونرری اسررت. احترررام 

ه مسولیت پرذیری و الویرت دهری بره عشرق از جملر، روحیه قدردانی، خودگشودگی صادقانه
صررداقت و مسررولیت پررذیری را در قالررب ، (3121ایررن ارزق هاسررت. فتحرری و همکرراران)

شخصی موثر بر رضرایت زناشرویی و اولویرت دهری برر عشرق را در قالرب سیسرتم های  ویژگی
کردند. سینگر و اسکرت) کارآمد موثر بر رضایت زناشویی مطری  نیز احتررام را ، (2635روجی 

کردند. زمرانی فرربه عنوان مولفه ریر بنایی مایی  نیرز دارا ، (3121موترابی و صرادقی)، معرفی 
برررودن فارررایل اخالقررری و مسرررولیت پرررذیری را در اتحررراد همسرررران عررراملی مررروثر دانسرررتند. 

کاستی، (2637گیلدراسلیو و همکاران) و مشکالت دیگری در رابطه را بره عنروان ها  پذیرق 
که در پژوهش حاضرر ریر بنایی مایی مطری نمودند . این دهای  یکی از مولفه ر حالی است 

کرره برره  ، دهررد مرری در سرراخت مررایی اطمینرران هررا روجایررن موضررو  برره عنرروان یکرری از عررواملی 
گردیده است. یکی از عوامل اطمینان بخش درونی در این پژوهش احسراس امنیرت  مطری 

ریربنررایی های  امنیررت را برره عنرروان یکرری از مولفرره، (2635درونرری اسررت. سررینگر و اسررکرت)
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که در یک رابطه صمیمانه مایی کردند و معتقد بودند  ایمرن های  توسرعه دلبسرتگی، مطری 
گیرد. همچنین میل به تشکیل خرانواده بره عنروان یرک عامرل اطمینران  در ارتبان شکل می

که انگیزه ما شدن را تقویت می ، (3121کند در پژوهش زمرانی فرر و همکراران) بخش درونی 
گردیرده اسرت و از معیاردر قالب ارزشمند دانستن زندگی  خلرق هویرت هرای   تراهلی مطرری 

برره نقررش عوامررل ، (3121روجرری عنرروان شررده اسررت. همچنررین حرراتمی روزنرره و همکرراران)
کره یافتره  کردنرد  درون فردی نظیر خودباوری در تسهیل و تداوم یک رابطره رضرایتمند اشراره 

ای سرراخت مررایی آنرران بررا آنچرره در ایررن پررژوهش برره عنرروان عوامررل اطمینرران بخررش درونرری بررر
 مطری شده است همخوانی دارد. 

ایررن پررژوهش شررامل راهبردهررای تعرراملی در روابررو مبتنرری بررر مررایی های  بخشرری از یافترره
است. این راهبردها به دو دسته راهبردهای درون رابطره روجری و بررون رابطره روجری تقسریم 

نواده مبردا طررفین ارتبان سازی با خا، و سنت هاها  شده اند. هماهنگ سازی روج با آیین
راهبردهررای تعرراملی برررون های  و اسررتحکام بخشرری رابطرره در برابررر مخرراطرات از مشخصرره

ید و احمرد )  کره ازدواج بره عنروان یرک سیسرتم ، (2667رابطه روجی هستند. ر براور داشرتند 
که افرراد باورهراشناخت روان ، ی دیالکتیک به سیستم روانی روجها متصل است و از آنجایی 

 برگرفتررره از خرررانواده بررره رابطرررههرررای  ارزشرررهای نهنررری خرررود را برررر اسررراس طرحوارهعرررادات و 
گذاری آن برمولفره، آورند می کیفیرت زناشرویی و مرایی های  تاثیر فرهنگ بر رابطه و نحوه اثر 

انکررار ناپررذیر اسررت.  ایررن پررژوهش برره شررکل ضررمنی برره اهمیررت توجرره برره عوامررل فرهنگرری و 
، (3121گیررری مرایی اشرراره دارد. فتحری و همکرراران) در شرکلهررا  خرانوادگی و سرنن و آیین

و حفرا فاصرله متناسرب برا خرانواده بره عنروان راهبردهرای ها  نیز به پذیرق متقابل خانواده
کره برا آنچره ارتبران سرازی روج برا خرانواده مبردا  ها روجموثر  در ارتبان با خانواده اشاره دارنرد 

یرد و همکرارا، در این تحقیق است نیرز در بررسری عوامرل مروثر برر ، (2660ن)همسرویی دارد. ر
کردندکه عدم مدیریت و نداشرتن راهبررد بررای آنهرا توانرد  مری مایی به عوامل محیطی اشاره 

شغلی و مالی و ساختار خانواده مبدا از جملره های  مایی را تحت الشعا  قرار دهد. بحران
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 این عوامل محیطی موثر بر مایی بودند.
گذاری، یاییحفا پو، توان صلح آفرینی مرایی و هرای  شرراکت جویی، عاملیت، سهم 

کره از خرالل  متوازن سازی تعامالت از راهبردهای تعاملی مایی درون رابطه روجری هسرتند 
گردیدنررد. نتررایج حاصررل از مطالعرره فتحرری و همکرراران)ها  مصرراحبه در ، (3121اسررتخراج 

اهبردهررا همسررویی دارد. ارایرره مرردل ازدواج رضررایتمند در بسرریاری از مرروارد بررا ایررن دسررته ر
و جبررران محبررت همسررر از جملرره ویژگرری هررا  وظیفرره محررور نبررودن نقش، مشررارکت در نقررش

کرره بررا سررهم  گررذاری از  هررایی اسررت  کرره سررهم  گررذاری ارتبرراطی همسررویی دارد .هررر چنررد 
گررذاریهررای  ویژگی تررالق در جهررت برداشررتن بررار ، بیشررتری از جملرره داشررتن روحیرره سررهم 

النه برخوردار است. صلح آفرینری از جملره راهبردهرای تعراملی مسوهای  زندگی و همکاری
که در  گردیرده انرد هرایی روجاست  شرود و بره مجموعره  مری مشراهده، کره موفرق بره مرا شردن 

کررردورتهای  اقررردامات و توانمنررردی کرررردن  و ها  روج در حرررل و فصرررل تعارضرررات و برطرررر  
نیرز در ارایره ، (3121کراران )ایجاد فاای مبتنی بر مصالحه اشاره دارد. حاتمی ورزنره و هم

، احسراس دلسروزی و شرفقت و محبرت داشرتن بره هرم، الگوی ازدواج پایردار رضرایتمندانه
کوتاه آمدن گیری و  و پروزق خواسرتن را ها  حرل تعرارض و مردیریت درسرت تنیردگی، سهل 

کره در مجمرو  همگری بره نروعی حکایرت از  کررده انرد  به عنروان مجموعره عوامرل مروثر اشراره 
یرررد و همکررراران)تررروان صرررل ، نیرررز مهارتهرررای ارتبررران مرررؤثر، (2660ح آفرینررری در رابطررره دارنرررد. ر

در دسرته ، پذیرق و شفقت ابراز شرده در رابطره را، راهبردهای حل تعارض و میزان همدلی
بندی عوامل بین فردی مؤثر بر مایی قررار دادنرد.حفا پویرایی ارتبراطی از دیگرر راهبردهرایی 

که منجر به تازه نگه  ، شود و الزمه آن تغییر پرذیری می داشتن و سرزندگی رابطه روجیاست 
گیلدراسررلیو و های  نشرران آفرینرری و خلررق لررذت، گشررودگی مشررترک در رابطرره روجرری اسررت. 

مررایی مررد نظررر قرررار دادنررد و های  لررذت و شرروخی را برره عنرروان شاخصرره، (2637همکرراران)
که تالق برای افزایش و استمرار رفتارهای م  کردند  برت و لرذت بخرش و نیرز داشرتن عنوان 

شرود. حراتمی  می شوخ طبعی در رابطه منجر به احساس شعف و افزایش رضایت زناشویی
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گفررت و شررنود مرروثر، (3121ورزنرره و همکرراران) رابطرره جنسرری خرروب و سررعی در تغییررر و ، نیررز 
کره برا یافتره کردنرد  پرژوهش های  اصالی را بره عنروان عامرل مبرین رابطره رضرایتبخش مطرری 

همسررویی دارد. همچنررین تحقیقررات بسرریاری برره رابطرره شررراکت جررویی و اقرردامات حاضررر 
گررراتمن و همکررراران  گولررردن  کررررده انرررد. پرررژوهش  مشرررارکتی برررا رضرررایتمندی و مرررایی اشررراره 

 1سرررینگر و البنکرررو، آلیرررا، (2635سرررینگر و اسرررکرت)، (2635اسرررترنگ و همکررراران)، (3222)
از جملررره ایرررن ، (3121همکررراران) ( و فتحررری و3121حررراتمی ورزنررره و همکررراران)، (2631)

گیری از یکدیگر، گیری مشارکتی مطالعات است. مواردی چون تصمیم همراهری ، مشورت 
تفررریح ، صررر  اوقرراتی برررای بررا هررم بررودن، اولویررت دهرری برره معاشرررت روجرری، و مشررارکت

کرره در ایررن ، مشررترک کی از جملرره مررواردی اسررت  معنررا و منظررر مشررترک و ربانمنرردی اشررترا
گردیرده انرد. عاملیرت در رابطره بره فعرال برودن روج در رابطره و شنها  پژوهش اسایی و مطری 

کررررره بررررررای خودشررررران قایرررررل هسرررررتند اشررررراره دارد.  حررررراتمی ورزنررررره و  نقرررررش اثرگرررررذاری 
کررره بررره نررروعی برررا مفهررروم عاملیرررت در رابطررره ، (3121همکررراران) کردنرررد  بررره عرررواملی اشررراره 

گررذاری خررود در رابطرره بررا ایررن همسررویی دارنررد. ایررن عوامررل عبررارت بودنررد از برراور برره ترر اثر 
کررد کره تغییرر را بایرد از خرود آغراز  گاهانره و فعاالنره بررای ازدواج و ، مامون  انتخراب ورزی آ

کوشرری و روحیرره جنگنررده داشررتن.  یکرری دیگررر از راهبردهررای تعرراملی در  هررای  روجسررخت 
کرره در ایررن  موفررق کرره  برره ایررن معناسررت  ت و تعررامال هررا روجمترروازن سررازی تعررامالت بررود 

داوودی و ، ارتباطررررررات پایاپررررررای برررررروده و از تعررررررادل برخرررررروردار اسررررررت .در همررررررین راسررررررتا
یرع قردرت اشراره داشرتند و یافتره هایشران ، (3121همکاران) در پژوهش خود بره موضرو  تور

یررع شررده باشررد هررر یررک از  کرره قرردرت متعررادل تور کرره هنگررامی  کی از آن بررود  قررادر  هررا روجحررا
کره بررا همسرر خرود دربرر کره برررای آنهرا مهرم اسررت درگیرر شرود و هررر دو خواهنرد برود  اره مسرایلی 

که به صورت یکسان حق بیان ایده ها می احساس نیازها و احساسات خود را دارنرد ، کنند 
، شررود. شررهرابی مرری و ایررن منجررر برره افررزایش رضررایت زناشررویی و احسرراس امنیررت خررانواده

                          
1. Alea, N., Singer, J. A., & Labunko, B 
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کشررف نای  نیررز در مطالعرره، (3121فرراتحی و اعتمررادی) انتخرراب هررای  گرقتحررت عنرروان 
کره یکری از نگرق، همسر در دختران در آسرتانه ازدواج یافتنرد  کرار آمرد در انتخراب هرای  در

کره رابطره روجری زمرانی  که در حقیقت به ایرن اشراره دارد  همسرباور به تعادل سنجی است 
کرره طرررفین در ابعرراد مختلررف بررا یکرردیگر تعررادل و همسررویی داشررته  موفقیررت آمیررز اسررت 

 ر در حقیقرررت بررره نررروعی برررا آنچررره در ایرررن پژوهشرررمتوازن سرررازی تعرررامالتباشرررند. ایرررن بررراو
کره متروازن سرازی تعرامالت بره تعرادل و پایاپرای برودن ارتبران و  می نامیم همسویی دارد چرا 

کرره تعررادل و همسررویی مررد نظررر در پررژوهش شررهرابی و  هررا روجتعررامالت  اشرراره دارد. هررر چنررد 
شررود و برره  اپررای بررودن تعررامالت خررال  نمیفقررو برره موازنرره قرردرت و پای، (3112همکرراران)

 شود. می و انتظارات را هم شامملها  ارزق، نوعی همسویی نگرق ها
کره شرامل منیرت  کرد  کلی طبقه بندی  نتایج این پژوهش پیامدهای مایی را در دوسته 
کرره  کی از آن بررود  زدایرری از رابطرره روجرری و حفررا فردیررت در رابطرره روجرری اسررت. نتررایج حررا

گذشرت از خواسرته، یابند که به مایی دست می هایی روج شخصری و عبرور از های  توانایی 
 را دارند و آنها  به یرک تغییرر جهرت از خرود بره سرمت رابطره و بره نفرع رابطره دسرتها  منیت

و حرکرت بره سرمت مرایی همچنران هرا  یابند. با این وجرود فررد علری رغرم عبرور از منیت می
کرده و هویت ف بینرد بلکره  برا حفرا  نمری ردی خرود را از دسرت رفترهفردیت خود را احساس 

شخصی خرود بپرردازد. های   تواند همچنان به رشد فردی و  رسیدگی به نیاز می، عزت نف 
گراهی، (2637گیلدراسلیو و همکاران ) گراهی فرردی بره ، مایی را  مسرتلزم تغییرر موضرع آ از آ

گرراهی رابطرره یررد و همکرراران) مرری ای آ گرراهی ورای معتقدنررد ، (2661داننررد. ر ایررن موضررع از آ
کانسرتام) ، (2632فهم وجود رابطه بوده و بیانگر ح  رابطه به عنروان بخشری از خرود اسرت. 

که هسته مرکزی یک رابطره نزدیرک ترنش موجرود در نیراز بره خودمختراری ، نیز معتقد است 
که روجهرا در یرک رابطره بره ، در عین وابستگی است در واقع آنچه مشخص است آن است 

آنها در این راستا حرکتی متقابرل ، دستیابی به یک "من" و یک "ما" مشخص هستنددنبال 
کررد.  و هد  محور را از موضع مجزا و مستقل من به سوی موضرع مشرترک مرا طری خواهنرد 
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که بره صرورت پارادوکسریکال در حارور حر  مرایی  فررد، آنچه شایان توجه است آن است 
کنرررد. در واقرررع افررررزایش توانرررد اسرررتقالل خرررود را در نتیجررره وابسرررت مررری گی متقابرررل تجربررره 

کره هسرته حر  مرایی اسرت باعر  شرود ترا همسرران در تعامرل برا   مری صمیمیت و نزدیکی 
ایرن فراینرد الهرام بخرش ، برای ابراز خود  تشرویق نماینرد، شریکشان را به نفع رابطه، یکدیگر

کره در نهایرت آن را  "پرارادوک  در  ”خود بودن“همسران برای  ، روابرو نزدیرکاسرت. چیرزی 
کره پرذیرق وابسرتگی اسرتقالل را  ارتقرار گرفتنرد)فنی مری جایی  (.  در 2667، 0دهرد" در نظرر 

در یرک مطالعره پدیردار شناسری ، (3127یک پژوهش داخلی نیز خجسرته مهرر و همکراران)
کاری در ازدواج کرره هررای  برره بررسرری فرردا کی از آن بررود  کرره نتررایج حررا پایرردار پرداخترره بودنررد 

کاری به ع کتور مهرم در ازدواج پایردار در بسریاری از فدا بره معنرای عردم  هرا روجنروان یرک فرا
گذشت از خواسته کوتراه آمردن از های  خودخواهی و  شخصی است. در پژوهش حاضرر نیرز 
گذشت از خواسته تحت عنوان منیت زدایی در هویت روجری ، شخصیهای  موضع من و 

گردیده است.  و به عنوان پیامد ما شدن مطری 
گیرری هویرت  می یاندر پا که حرکت بره سرمت مرایی و شرکل  گرفت  توان چنین نتیجه 

کره بره تردریج همسرران، روجی گهانی نیست بلکه فرایندی است  تواننرد بره آن  مری اتفاقی نا
دست یابند و در این مسیر وجود عوامل انگیزشی و شناختی و نیز وجود عناصرر حمرایتی از 

کمررک نمایررد.  مرری درون و بیرررون رابطرره روجرری بررا  هررا روجتوانررد برره پدیررد آیرری و رشررد مررایی 
از راهبردهررای تعرراملی در ارتبرران روجرری و در ارتبرران بررا مسررایل ای  دسررتیابی برره مجموعرره

کره در نهایرت منجرر بره برر قرراری تعرادل میران  بیرون از روج در این فرایند نقشی فعرال دارنرد 
 گردد.  روجیت و فردیت می

 پژوهش و پیشنهاداتها  محدودیت

کررره در بافرررت   کننررردگان هدفمنررردی  ایرررن مطالعررره بوسررریله توصررریف تجربررره مشرررارکت 

                          
1. Feeney, B. C. 
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فرهنگی و اجتماعی استان تهرران قررار داشرتند محردود شرده اسرت و همچنرین بره واسرطه 
کیفرری حجررم نمونرره انرردک و براسرراس رسرریدن برره نقطرره ، ویژگرری روق شررناختی مطالعررات 

کنررد.  مرری لیررت تعمرریم نتررایج را محرردودکرره ایررن مرروارد قاب، اشرربا  نظررری تعیررین شررده اسررت
اوال ایررن مطالعرره در  ، شررود برره منظررور افررزایش قابلیررت تعمرریم نتررایج مرری بنررابراین پیشررنهاد

گررردد و ثانیررا  بررا انجررام پژوهشهررای  بافت کمرری و مطالعرره ایررن هررای  فرهنگرری دیگررر انجررام 
گرررددهای  مفهرروم بررر روی نمونرره . مطالعررات بزرگتررر اعتبررار یررابی مرردل بدسررت آمررده بررسرری 

کیفی می کنار مطالعات  توانند منجرر بره درک عمیرق ترر و دقیرق ترری از موضروعات  کمی در 
توانررد برره عنرروان یررک الگررو در  مرری علمرری شرروند.  مرردل نهررایی حاصررل شررده از ایررن پررژوهش

مشاوره پریش از ازدواج و نیرز بره عنروان یرک مردل درمرانی در روج درمرانی مرورد اسرتفاده قررار 
بالینی مبتنی بر مدل نظرری های  گردد محققین آتی به ارایه الگو پیشنهاد می گیرد. بنابراین

کمررری و آمررراری بررسررری نماینرررد.  الگررروی های  فررروق پرداختررره و اثرررر بخشررری آن را بررره شررریوه
کز مشاوره به منظور مشراوره پریش از ازدواج  می بر خواسته از این مدلای  مشاوره تواند در مرا

گیررد. همچنرین پیشرنهادشناسر رواناسرتفاده و نیز در روج درمرانی مرورد   ان و مشراوران قررار 
بومی بر اساس این الگرو طراحری و اعتبرار سرنجی شرود ترا بتوانرد در ای  گردد تا پرسشنامه می

گیرد.  های روجسنجش مایی   ایرانی مورد استفاده قرار 

 منابع

کیفری:، (2632ج.م.)، کروربین، آ.، اشرتراوس یرهها و  شریوه اصرول تحقیرق  گرانردد تئروری رو ترجمره تابنرده  .های توسرعه 
 انتشرارات اندیشره رفیرع. تهرران: مرریم اسرماعیلی.، زهرا طیبی، علی فخر موحدی، ناهید دهقان نیری، صادقی

 چاپ اول. 
کیفیرت ارتبران 3121ل.)، پنراغی ، م.، مظراهری،  .، موتابی، م.، چراغی (.پریش بینری رضرایت زناشرویی برر اسراس 

 پائیز.، شماره سی و یکم، راهبرد فرهنگخانواده اصلی. همسران با دو 
(. ارایرره الگرروی ازدواج پایرردار رضررایتمند: یررک 3121). ا، برجعلرری، ک.، فرررحبخش، م.، اسررمعیلی، ا.، حرراتمی ورزنرره

گراند تیوری.   .  326-352(: 23) 0، 3. مجله مشاوره و روان درمانی خانوادهپژوهش 
گیررری نگرررق برره ازدواج: یررک  ای فراینررد شررکل (. نظریرره زمینرره3120ن. )  ، عبرراس پررور ،  .، محمرردی، ر.، خجسررته مهررر

کیفی.  کیفی در علوم سالمتمطالعه     ..115-151(: 1) 0. مجله تحقیقات 
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کاری در ازدواج3127عباسرپور ن.)، م.، سرودانی، ر.، محمردی، ر.، خجسته مهرر یسرتا فردا یرک (هرای پایردار (. تجربرا ر
 310-316:(01) 37.. های مشاوره فصلنامه علمی پژوهش  انه.شناس روانتوصیفی  مطالعا پدیدارشناسی

(. امنیررت خررانواده در سررایه تعرردیل قرردرتطلبی بیمارگونرره در 3112جزایررری ر.)، احمرردی ا.، فرراتحی زاده م.، داودی ز.
 .306-316:(76) 31.های مشاوره فصلنامه علمی پژوهشها.  روج

کارشناسری ارشرد  پایران، بررسری عوامرل مروثر برر هویرت روجری(. 3121م. )، صرادقی، ،  .، موتابی، ل.، زمانی فر ، نامره 
  دانشگاه شهید بهشتی. 

کشرررف نگرق3121 .)، اعتمرررادی، م.، فررراتحی زاده ، ل.، شرررهرابی فراهرررانی هرررای انتخررراب همسرررر در دخترررران در  (. 
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