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این پژوهش با هدپ بررسی اهداپ ازدواح در افراد وتاهدل راضدی و ناراضدی انجدام  هرف 
جاوعده پدژوهش در ایدن  بدود.ایدن پدژوهش از ندوع کیفدی بدا روش پدیدارشناسدی  رو   شد.

اهدواز کده  وطالعه را کلیه افراد وتاهل وراجعه کننده به ورکز وشاوره آووزش و پرورش شدهر
بدوده و در زودان پدژوهش در شدهر  دارای یدک فرزندد، گذشدتهآنهدا  حدا ل سه سا  از زنددگی

نفدر  11گیری هدفهند تعدداد دادند. با استفاده از نهونهوی تشکیل، کردنداهواز زندگی وی
از وشدکالت زنددگی زناشدوی  کده در پرسشدناوه رضدایت  با و بدون شکایت از بین وراجعان

انتخدداب ، را کسددج نهددوده بودنددد 56و پددایین تددر از  16ای بدداالتر از ینددرین نهددرهزناشددوی  ا
از روش آنهدا  تحلیدل کیفدی تجزیه وو برای از وصاحبه عهیق ها داده آوریجه برای  شدند.

سه وضهون اصدلی ها نتایج حاصل از تحلیل وصاحبه ها یاهته. استفاده شد تحلیل وضهون
اهدداپ ازدواح برخواسدته از ارتبدا  بدا خددا و ، ارتبدا  بدا خدوداهداپ ازدواح برخواسدته از 

کددددهای بدسدددت آودددده از . اهدددداپ ازدواح برخواسدددته از ارتبدددا  بدددا دییدددران بددده دسدددت آودددد
، تحقدق خدود، حهایدت عداطفی، کسدج لدذت، وضاوین فرعی شاول آراوش و اونیت رواندی

جهددت سدداختن وعنددای ههکدداری در ، الددزام بدده تعهددد اخال ددی و بدد  هدددفی، رشددد و بالندددگی
رضددای ، پددذیری حهایددت و ورا بددت در روابددط بددین فددردی و وسدد ولیت، وشددتر  بددرای زندددگی

نتدددایج حاصدددل از ایدددن . د ودددذهبی و با یدددات و صدددالحات بودنددددالدددزام در وقابدددل تعهددد، خددددا
گدروه افدراد وتاهدل راضدی و ناراضدی پژوهش نشان داد که  شباهت اهدپ ازدواح در هدر دو 
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هددل أدر افددراد وت دو هدددپ الددزام بدده تعهددد اخال ددیبددود. ولیدده ازدواح وربددو  بدده هدددفهای ا
گدددروه تفددداوت داشدددت. افدددراد وتاهدددل راضدددی  درهددددپ  انددد  و عاطفددده  ناراضدددی و در دو 
کدده ودددی هددابددا توجدده بدده ایددن یافتدده   گیری نتیجییه آشددنای  جوانددان بدددا تددوان نتیجدده گرفددت 
وههدی  نقدش دتواندزناشدوی  ودیاین اهداپ بر رضدایت تأثیر  ازدواح و چیونییهای  هدپ

 داشته باشد.در ووفقیت  ازدواح جوانان 
 هدپ از ازدواحنارضایتی زناشوی ،  ،رضایت زناشوی   های کلیری واژه

 مقدمه 
ن همد  خماک فمرد توانسمتهخنکه وا هن حه عنوان خا، ػندگی در هوخ  ظود هدفهند اس 

کممه حا ینممدخفرآ، نخازظممود را هدفهنممد سمم ین و ػنممدگیرا حممه روشممنی حشناسمم یػنممدگ د خمماسمم  
کنممیظممود ترسمم یبممرا ین و راهبممرد وشصصممیظودوممان در آن حضممور فعممال داشممته حاشمم ن. ین 

که حاعث آراومش و نظمن ػنمدگخیاػ آن ضه  ضرورت و یهدفهندساػ  یدهمو سماوان یاحد 
ن اسم  یمها در افراد در اثمر ایها و افسردگیاػ سردرگه یاری. حسشود ویافکار و رفتار انسان 
ه یممتواننممد توضیظممود را نهمم یر ػنممدگیشناسممند و ظممط سممینهمم یػنممدگ یبممرا یکممه هممد  روشممن
ف شممدن خممده و وممبهن تعریممشیپ یعنممخن ووضمموا؛ یسممن در اثممر ههممیلیو نه یممیگراکننممد. پمموخ
ات ظمود یمح یا بمراخبرسد و  یکه انسان حه پوط یحه وضود آوده اس . هنگاو یهد  ػندگ

د شمود و دسم  حمه یماووهکمن اسم  نما یحتم، نداشته حاشمد ی  حصشخه رضایر و توضیتفس
ظممود و  یهدفهنممد سمماظتن ػنممدگ یبممرا ین شممناظ  هممد  ػنممدگیبزنممد. حنممابرا یظودکشمم

حمه اعتقماد آرضیم  نهمرات  .اسم  یکاوال لػم وضمرور یستخدن حه شادزیکسب آراوش و رس
گمم، 1آرگایمم ) هممد  ػنممدگی حممه طممور قمموی حمما نهممرات شممادی ههبسممتگی دارد وهری ترضهممه 

گرفتممه پرسممتش ظممدا حممه، (. در اسممالم3111، انممارکی . عممالوه بممر شممود ویعنمموان هممد  درنظممر 
خممنوبممانی حمما توضممه حممه ، ایممن خکممی در ایممن دنیمما و دخگممری در آظممرت ، اسممالم ومما دو ػنممدگی دار

کنحه، اس . ػندگی وا در ضهان حاضر تر اػ ػندگی احدی وا در دنیای پم  اػ اههی وراتب 
ػنمدگی ، گر درگیری ویمان ظوشمبصتی در ایمن ضهمان و آن ضهمان وضمود داردحاشد. اور  وی

                                           
1. Argyle, M. 
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کمرخنظمدا در (. 2633، 1وتمیال) پ  اػ ور  حاخد توسط خک وسملهان انتصماب شمود ومی قمرآن 
همممد  بمممرای سمممرگروی و ػومممین و آنشمممه را در ویمممان ایمممن دو اسممم  بمممی ها وممما آسمممهان :فرواخمممد
کلممی وممی 1آخممه ، روم) نیافرخممدم کممه نظممام هسممتی هدفهنممد اسمم  و هممر  تمموان(. حممه طممور  گفمم  

کمه اشمر   ووضودی براساس برناوه و نظن ظاب قمدم در ایمن ضهمان هسمتی نهماده و انسمان 
کلمی 3111، ضموادی آولمی) وصلوقات اس  اػ این قاعمده وسمتثنی نیسم  (. پم  حمه طمور 

گف  نظمام هسمتی پموخ و بمیوی همد  نیسم  و همر ووضمودی براسماس همد  ظماب توان 
کف اقیانوس آفرخده شده هما همن اس  حتی ووضودات ریز و ویکروسکوپی در روی ػوین و 

و انسمان بمرای رسمیدن حمه همد  وال آفرخمده شمده  کننمد ویبرناوه و همد  ظاصمی را دنبمال 
 (.  3123، وصباح یزدی) اس 

کرد و خا حه ػنمدگی تعیین هد  در عات و طبیع  واس  حدون هد  نهی توان ػندگی 
ػندگی ظموخش ، های هدفهند ههواره حا اوید و اطهینان نسب  حه آخندهاویدوار شد. انسان

گاه در سص  کنند ویرا سپری  ها ههانند اخام ػنمدان و خما اسمارت حما ها و وکانترین ػوانو 
راسم  قاوم  و ، های ظود دس  برنداشتهای اػ آروانلحظه، روحی سرشار اػ اوید و عش 

. حممه اعتقمماد آرضیمم  نهممرات کننممد ویرو حرکمم  پممیشهممای اسممتوار حمما وضممود تهمماوی سممنگالد
هد  ػندگی حه طمور قموی حما نهمرات شمادی ههبسمتگی دارد. هدفهنمدی ػنمدگی حمه وسمیله 

وناحعی وضود دارد. وغهب خمک ونبمع آنها  گردد و برایبینانه اخساد ویتعهد حه اهدا  واقع
کممار و هدفهنممدی اسمم . اومما وممغهب تنهمما ونبممع هدفهنممدی در ػنممدگی نیسمم . بممرا ی وثممال 

همای کمار داوطلبانمه و فعالیم ، های سیاسمیگروه، وراقب  اػ ظانواده، پول درآوردن، شغ 
گوهری انارکی، آرگای ) تفرخحی اػ وناحع دخگر هدفهندی ػندگی اس .  (.  3111، ترضهه 

، وحافظمم ، اونیمم  اقتصممادی، . عشمم کننممد ویهمما حممه دلیمم  وتفمماوتی اػدواح انسممان 
فممرار اػ تنهممایی و تهمماخالت ضنسممی تعممدادی اػ عممواولی ، احسمماس آراوممش، اونیمم  عمماطفی

گممراخش حممه اػدواح وممی کممه حاعممث  (. عممالوه بممر ایممن اػدواح هممن 2665، 2ضممانیتوػ) شمموندهسممتند 
                                           
1. Mattila, J. 
2. Janetius, T. 
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اػ ضهلمممه ، آوردسمممالوتی را در احعممماد وصتلمممف آن حمممه اروغمممان ومممی، بمممرای ومممرد و همممن بمممرای ػن
ک) تمموان حممه سممالو  هیسممانی وممی شممناظتی احسمماس بهزخسممتی روان، هتممر(خعنممی افسممردگی 
عهمر طمولنی و احسماس ظوشمبصتی ، سمالو  ضسمهی، خعنی داشمتن عمزت نفم () بیشتر

کرد  (.3122، ترضهه تاضیک اسهعیلی و رسولی، 2633، 1گالدخنگ) اشاره 
حسمیاری اػ زوضمین حما ، رغمن خمک آغماػ ظموباػدواح خک نهاد طالش برانگیز اس . علمی

(. در 2633، و ههکممماران 2پممموردانمممش) دهنمممدوشمممترک ظمممود پاخمممان ومممینارضممماختی حمممه ػنمممدگی 
کممه دانممش وطالعممه کممه 2633) پممور و ههکممارانای  گممزارش شممد  % اػ 31( در ایممران انسممام دادنممد 
سمال اول  1% اػ وموارد طمالق در 11کمه افتمد. درحمالیها در سال اول ػندگی اتفاق ویطالق

رغممن آوممار حممالی طممالق اػ زوضممین علممیگیممرد. اوممروػه حسممیاری ػنممدگی زوضممین صممورت وممی
که در راحطهتصهین حه اػدواح وی خادی وضود دارند  شمان ی زوضمیگیرند. ههشنین زوضین ز

کمه ووفقیم  در اػدواح اػ ورحلمه آغمازین . حنظر ویکنند ویاحساس شادی و رضاخ   رسد 
که افراد هد  اػ اػدواح ظود را وشمصص شود ویاػدواح شروا  و  کننمد وی خعنی ههان ػوان 

کممه تصممهین وممی کممرده و وقتممی  کممه شصصممی را حممه عنمموان ههسممر قممانونی ظممود انتصمماب  گیرنممد 
کنند  (.  2631، و ههکاران 3واناپ) راحطه قانونی ظود را حا آن شصص شروا 

ی (. در اواسمط دهمه2636، کهپبم  و راخم ) هد  اػدواح در طول ػوان تغییر خافته اس 
هممد  ، سیاسممی و اضتهمماعی بممود. حعممد اػ انقممالب صممنعتیهممد  اػدواح حممه دلیمم  ، 3166

ی گرطممه انگیممزه، اػدواح حممه سممه  عشمم  و تمماوین نیاػهممای شصصممی تغییممر ضهمم  خافمم 
گردخمد. زیمرا وقتمی عشم  عش  حسیار حساس و شکننده بود و حاعث اخساد رواحط بی ثبمات 

 خاحد.وی اػدواح حه سه  ظیان  خا طالق سوق، شود ویناپدخد 
حاشممد. خممک تحقیمم  ( حفمم  نسمم  خکممی اػ اهممدا  اػدواح وممی2633) 4واردل وطمماب  نظممر

که سیاسم  کسفورد   کنمد ویریمزی هما و قموانین ظمانواده را برناومهانسام شده حه وسیله ورکز ا

                                           
1. Gladding, S. 
2. Daneshpour, M. 
3. Manap, J. 
4. Wardle, L. D.  
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کمماهش ویممزان اولممین اػدواح در وال و انگلممی  اػ  درصممد درسممال  12حممه ویممزان قابمم  توضممه بممر 
گزارشممی اػ ایممن سمماػوان اهممدا  اػدواح حممه حعممد  2663تمما سممال   25/5تمما  3273 تهرکممز دارد. در 

طهممارطوب بممین زوح و ی هاراجمم، قممرارد فرهنگممی خمما اضتهمماعی، ونطبمم  بممر حاورهممای وممغهبی
 حاشد.وی اهدا  عهلی
هممد  اػ اػدواح را در ، ای حمما عنمموان هممد  اػ اػدواح( در وقالممه2631) ههکمماران وانمماپ و

کردند. آنهما  در نهاخ  سه ػوینمه اصملی بمرای همد  اػ اػدواح ویان ضوانان والزخایی بررسی 
کمممه عبارتنمممد اػ: انگیمممزه خسممم انگیمممزه، هممممای ومممغهبیوشمممصص شمممد  شممممناظتی و  همممای ز

هممای هممای وممغهبی حممه عنمموان انگیممزهروانممی. در ایممن پممژوهش انگیممزه-هممای اضتهمماعی انگیممزه
کمه اػدواح خمک ارتبمای  کمه طبم  اصلی اػدواح شناظته شمد. ایمن همد  حمه ػومانی  قمانونی را 

تممماوین ، اشممماره دارد. دوومممین دسمممته اػ اهمممدا  اػدواح کنمممد وی دسمممتورات ومممغهبی عهممم 
حسما ) نیاػانسانی بمرای ضفم  بمودن و داشمتن خمک ظمانواده و داشمتن فرػنمد بمرای اداومه نسم 

همای فیزیولموژخکی اػدواح شمناظته شمد و در نهاخم  عشم  دو گغاشتن ویمرا ( ضمزء انگیمزه
 حاشند. وی اضتهاعی اػدواح-های روانیدوستانه و شادکاوی انگیزهی راحطه، طرفه

کالر  حه ححث در وورد دلیم  ، کنند ویی حا عنوان طرا وردم اػدواح (. در وقاله2667 ) 1ا
اػدواح پرداظمم  و اخنکممه ایممن خممک دلیمم  ظمماب نیسمم  و بممرای وممردم وصتلممف حسممته حممه 

توانممد در وممی هممد  اػ اػدواح طگونممهی تممارخصی  وتفمماوت اسمم  و اخنکممه فرهنممگ و ػوینممه
 شک  اػدواح وثثر حاشد وآن را اػ ههصانگی صر  حه اػدواح قانونی تغییر دهد. 

 کممه کنمد ویبیمان ، همد  و تعرخممف اػدواح، حما عنمموان تاحعیم ای ( در وقالمه2633) واردل
حممه آخنممده  تواننممدهمما حمما تعیممین قمموانین ناوناسممب  ظممانواده و اػدواح وممیطگونممه قممانون و دادگمماه
 اػدواح  آسیب برسانند.

کلی هد  اػ اػدواح تح  فرهنمگ ػنمدگی و انتظمار اػ ، عقاخمد شصصمی افمرادتأثیر  حطور 
 گیرد.وی ػندگی فرد قرار

                                           
1. Eekelaar, J. 
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رنمد یگین ومیز تصهیگر نخد یاریانداػند و حسیر ویاػ افراد اػدواح را حه تأظ یاریگرطه حس
  نهماد ظمانواده یکاػدواح و تشم یثمر افمراد بمراکه اکم  آن اس  یاوا واقع، نندکهرگز اػدواح ن

افممراد بزرگسممال  یه بممر روکمم یپژوهشمم یسرشممهار کخممقاجمم  هسممتند. در  یارػش قابمم  تمموضه
گرف   یتهندخههمراه حما رضما کوشمتر یػنمدگ کخاػ  ی% اػ تهام افراد برظوردار 21، صورت 
لموو و ،  خم؛ و2661، 1لهمرر  و خموا) نمام بردنمد ین اهدا  در ػندگیتراػ وهن یکخرا حه عنوان 

ه وممورد وصمماحبه قممرار کممان سممال اول دانشممگاه خ% اػ دانشممسو 25ن ی(. ههشنمم2662، 2نیلمموو
نسممب  حممه طمممالق  یونفمم یدخممننممد و البتممه دکدوارنممد اػدواح یه اوکممگفتنممد ، گرفتممه بودنممد
 داشتند.

،   و لهممررخمموا) د اسمم یممز وفیممن یث شممغ  و درآوممد وممالیمموممردان اػ ح یوتاهمم  بممودن بممرا
ه اػدواح و کمممم کننممممد وین پژوهشممممگران اسممممتدلل یمممم(. ا2662، نیلمممموو و لمممموو،  خمممم؛ وا2661

 ینمیبشیدر پم یالت دانشمگاهیاػ تحصم یحمه انمداػه برظموردار ییاػ راحطه ػناشو یبرظوردار
   اس .ی  وردان حا اههیزان ووفقیو

 یهممما خمممپممم  اػ آن وز ییرسمممد اػدواح و راحطمممه ػناشمممویحمممه نظمممر وممم، حمممه طمممور ظالصمممه
تمر و شمادتر سمالن، انمدردهکمگر اػدواح خدکمخه حما کم یهر دو طمر  دارد. افمراد یبرا یا طندگانه

شمتر و حما یب ین اػ راحطه ضنسمیههشنآنها  دارند. یاحساس بهتر یهستند و اػ لحاو عاطف
ز در شمغ  ظمود ووفم یمانمد نردهکگر اػدواح خدکخه حا ک ی  بهتر برظوردار هستند. افرادیفیک

ه کم یقمرار دارنمد. ػنمان ی  بهتمریدارنمد و اػ نظمر سمالو  در وضمع یشمتریدرآومد ب، تر هستند
ه کمم یانکممودکرنممد. یگیط ونممزل قممرار وممیدر وحمم یهتممرکاسممتفاده وممورد سمموء، انممدردهکمماػدواح 

 یحمممه طمممور وعهمممول اػ لحممماو عممماطف، احنمممدخیرده پمممرورش ومممکمممِن رسمممها  اػدواح یتوسمممط والمممد
  وتفمماوت یممحممه دل، نیتممر هسممتند. حنممابراووفمم  یلیحصممدارتر دارنممد و اػ نظممر تخمم  پایوضممع
سمه حما افمراد خرا در وقا یشمتریوثبم  ب یاومدهایانمد قطعما پردهکمگر اػدواح خدکخه حا ک یافراد

کمه  اػدواح یحمه دسم  وم، دارنمد یگر ههصمانگخدکمخه حما کم ییهاوسرد و زوح آورنمد. اػ آنسما 
                                           
1. Lehrer, E. L. & Lehrer,L. 
2. Lewin. A. 
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کمم  ػنممدگی ػناشمموییی ػنممدگی ظممانوادگی اسمم   و ی آغممازین طرظممهنقطممه  هممد  اػدواح بممر 
کممه اػ وممی گممغارتأثیر کممه اهممدا  اػدواح را در افممراد وتاهمم   حاشممد. ایممن پممژوهش در نظممر دارد 

کممه اػ ػنممدگی ػناشممویی ظممود ناراضممی  ػنممدگی ػناشممویی ظممود راضممی هسممتند و افممراد وتمماهلی 
کنممد اهممدا  ه در ایممن پممژوهش ایممن بممود  کننممدشممرک سمموال اصمملی اػ افممراد . هسممتند بررسممی 

 اػدواح اػ  نظر شها طیس ؟ 

 روش پژوهش
 روش پدخدارشناسمی اػ، آن یاضمرا یبمرا و اسم  یفمیک وطالعمات نموا اػ، پمژوهش نیما

 یهماهیفرضم آػومون ضهم  هماداده اػ اسمتفاده یضما حه، روش نیا در .اس  شده استفاده
 یالومک یهماگمزارش اػ، ردیمگیو انسام یّه ک قاتیتحق ه درک، پژوهش اتیادب اػ برظاسته
 اػ یاوسهوعمه ردنکم فمراهنیی، نهما همد  .شمود وی شمان اسمتفادهتسمارب ومورد در افمراد

 (.3122، رضاپور) نندک فیتوص را ها  دادهکش نیبهتر حه هک اس  ینظر نیوفاه
 ومورد ووضموا  یمعه  یمتحل آن هد  هکی، فیک یهاپژوهش در یریگنهونه و ضاوعه

( 3216) 1(. حماس3115، هموون) نمدارد.  یماهه یهمک قماتیتحق انمداػه حمه، اسم  یبررسم
 یرو بمر وطالعمه حما، حاوعنما ینظمر یهماسماػه سادخا یبرا وناسب وهیش کخ کند ویعنوان 
 نیما حاشمند. همد  الگمو اخم سمرآود وموردنظر یرهمایوتغ در هکم شمود ویحاصم   یافمراد

 تما، حاشمند الگو ییػناشو   و عدم رضاخ  خرضا در هکبود  افراد وتاهلی بر زکتهر، پژوهش

افمراد وتماهلی بودنمد ی هپمژوهش ههمی هن. ضاوعمخمآور دسم  حمه یتریغن یهاداده نیحتوان
وه نهونمهیشم اػ اسمتفاده حما که حه ورکز وشماوره آوموػش و پمرورش شمهر اهمواػ وراضعمه داشمتند.

 براسمماس اظهممارات) حممال و پممایین ییػناشممو  خافممراد وتاهمم  دارای رضمما، هدفهنممد یریممگ
  کشر یبرا ( 16تر اػ و پایین 76حالتر اػ نهره ۀ نهر، رخانر آػوون درآنها  نهره زین و ظودشان

در شمهر اهمواػ انسمام  25گیمری اػ وهمر تما دی وماه سمال نهونمه انتصماب شمدند پژوهش نیا در

                                           
1. Boss, P.  
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شد. نحوه دستیابی حه افراد وورد وطالعه دعوت حضموری اػ وراضعمان ورکمز وشماوره آوموػش 
گممروه افممراد ناراضممی اػ بممین وراضعممان حمما شممکاخ  وشممکالت ػنممدگی و پممرورش شممهر اهمم واػ بممود 

کمممه حمممه دلیلمممی حمممه غیمممر اػ شمممکاخ  در ومممورد  گمممروه راضمممی اػ بمممین افمممراد وتممماهلی  ػناشمممویی و 
کممودک خمما وشمماوره تحصممیلی و بممرای وثممال ضهمم  وشمماوره ) وشممکالت ػنممدگی ػناشممویی ی 

گغشمته بمود و ، ریزی درسی برای فرػندانشان( وراضعه داشتندبرناوه سه سال اػ اػدواضشمان 
 انتصاب شدند.، دارای فرػند بودند

 هکم افم خ اداومه ییضما تما هماوصماحبه نبمود. وشمصص ارکم یاحتمدا اػ نهونمه تعمداد
 هکم شمود وی گفتمه یتیوضمع حمه، اشمباا حال  برسند. ینظر اشباا حه حال  هاوصاحبه
 ههممان وشماحه، دهنمدیومم وصماحبه سمثالت حممه دخمننمدگان ضدک کشممر هکم یپاسمص

 حما، پژوهش نیا اند.داده وصاحبه حه سثالت یقبل نندگانک کشر هک حاشد ییها پاسز

گمروه راضمی و شمرک  25حما  افتهخهمه سماظتارین  یمعه وصماحبه اػ اسمتفاده کننمده در دو 
 .شد وتوقف و دیرس ینظر اشباا حه ناراضی

 ابزار پژوهش
 مصاحجه -الف

 شروا شد. اهدا  شها اػ اػدواح طیس ؟وصاحبه حا خک سثال اصلی 
اػ ، وصمماحبه  حمما افممراد وتاهمم  حمما رضمماخ  ػناشممویی حسممیار حممال و حسممیار پمماییناػ طریمم  

کلی در وورد اهمدا  اػدواح  ووردی حه وورد دخگر پیش رف . وصاحبه حا خک سوال وسیع و 
کتشمافی بمرای تشموی  شمرک شروا و سپ  سوال طالعمات کننمدگان و دسمتیابی حمه اهای ا

شمد. ومدت ػومان همر کار حا سوالت بیشتری دنبال ومی، تر پرسیده شد. برحسب نیاػعهی 
گردآوری دادهدقیقه حه طول وی 26تا  56وصاحبه اػ  ها حه طری  ظمط انساوید. در حقیق  
گمردآوری دادهزخگزاک( صورت پمغیرف . حمه ایمن) شکسته کمه وحقم  احتمدا حمه  هما اػ ترتیمب 

کمرده تما اولمین وقولمهاولیمه پرداظتمه و سمپ  ایمن داده طری  طند وصاحبه هما هما را تحلیم  
گردآوری و تحلی  داده گردد. این فرآخند برای  ها حه صورت رف  و برگشم  اداومه شناسایی 
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نفمر اطالعمات ضدخمد ههمان تکمرار اطالعمات  25خاف  در نهاخم  پم  اػ انسمام وصماحبه حما 
گرف .  قبلی بوده و اشباا نظری صورت 

 پرسشنامه رضایت زناشویی -ب

کوتاه پرسشناوه رضاخ  ػناشویی ( تهیمه و 3171) برای اولمین حمار توسمط سملهانیان فرم 
کمه دارای  حاشمد. آػومودنی پاسمز ظمود را روی سمثال ومی 57حه فارسی برگردانمده شمده اسم  

گزخنممه اػ کنممد وینمموا لیکممرت( وشممصص ) ای اػدرضممه 1وقیمماس  اوتیمماػ داده  1تمما  3. حممه هممر 
 12/6همای رضماخ  ظمانوادگی اػ . ضرخب ههبستگی پرسشناوه اخنرخر حما وقیماسشود وی
که نشان 53/6تا  فالحتمی و ، عالقمه حنمد، ثنمایی) دهنده روایی ساػه آن اسم .وحاسبه شد 

 (.  3115، هوون
سممثالی رضمماخ  ػناشممویی را حمما فممرم  57( روایممی ههزوممان پرسشممناوه 3171) سمملهانیان
کرونبممماد و پاخممما 21/6اصممملی آن  کمممرد. وعتهمممدین 01/6یی آن را اػ طریممم  الفمممای   وحاسمممبه 

بمممرای بررسمممی روایمممی سممماػه پرسشمممناوه اخنمممرخر اػ پرسشمممناوه سممماػگاری ػناشمممویی ، (3111)
کمرد و ضمرخب ههبسمتگی  حمه دسمم   17/6و ضمرخب ههسمانی درونمی آن را   01/6اسمتفاده 

 آورد.
کیفممی اػ روش تحلیمم  وهمما روشاػ ویممان   آوریضهممعضممهون  و بممرای ی تسزخممه و تحلیمم  

 اػ وصاحبه عهی   استفاده شده اس .ها داده

 پژوهشهای یافته
گمروه نهونمه ومورد بررسمی را نشمان ومینتاخذ ضدول خک اطالعات ضهعیم  شمناظتی در 

ده نفممر دارای وممدارک ، انممدنفممر وممرد بمموده 2شمموندگان ػن و نفممر اػ وصمماحبه 31دهممد. تعممداد 
کارشناسممی  2، نفممر دارای وممدرک تحصممیلی لیسممان  1تحصممیلی دیممپلن و فمموق دیممپلن  نفممر 

تما  10نفمر بمین  7، 11تما  21نفمر در داونمه سمنی  36نفر دکتری تصصصی بوده انمد.  1ارشد و 
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فرػنمد بموده و وماحقی دارای دو انمد. ده نفمر تمک و حالتر بوده 50نفر نیز دارای سن  7سال و  51
 اند.تا سه فرػند بوده

گممروه افممراد  اهممدا  اػدواح یدگممغارکاحتممدا وال پممژوهش بممرای پاسممصگویی حممه سمم در دو 
 کخممذ آن در ضممدول شممهاره خه نتمماکممانسممام شممد  ییتهند ػناشمموختهند و نارضمماخوتاهمم  رضمما

گمممروه یدهاکممش داده شممده اسمم  و سمممپ  خنهمما در  یوممورد بررسممم یهممااهممدا  اػدواح  در 
 ش داده شده اس .خنها 1ضدول شهاره 

اهمدا  اػدواح در دو ، ه ارتبای حا ظودوثلفدهد در نشان وینتاخذ حاص  اػ ضدول سه 
کسب آراوش و اونی  روانی تحق  ظود و رشد و حالنمدگی شمباه  داشمته ، لغت، گروه در 

کمه همد  اول  و تفاوت در انتظار حهاخ  عاطفی و پیشمگیری اػ وشمکالت اظالقمی اسم  
گممروه ناراضممی گممزارش شممده درافممراد وتاهمم  راضممی و دووممی در  اسمم . ههشنممین درافممراد همما 

گزارش شده اس . اهدا  اػدواحهدفی در وتاه  ناراضی دو وورد بی  نیز 
پمغیری در ه ارتبای حا دخگران حهاخ  و وراقب  در رواحط بین فمردی و وسمجولی وثلفدر 

گروه راضی و ناراضی وشابه  داشته اس  درحالی گروه راضی بیشترین دو   اهمدا که در 
کرن وعنای وشترک برای ػندگی عکر شده اس .ه ههکاروثلفدر این   ی در ضه  پیدا 
کارکردهمای اػدواح وثلفدر  گمروه نهونمه ومورد بررسمی هدفهنمدی  ه ارتبای حا ظدا در هر دو 

المممزام حممه تعهمممد ومممغهبی و انسمممام دسممتورات دخنمممی و سمممعی در بمممر ضممما ، کسممب رضمممای ظمممدا
 رت عکر شده اس .گغاشتن حاقیات و صالحات در دنیا حه ونظور دستگیری در آظ

 خصوصیات جهعیت شناختی وصاحبه شوندگان .1جدول 

 گروه

 تعراد هردنراد سن تحصیال  جخسی 

 مرد زد

وق 
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گروه ناراضی نهونه وورد بررسیهای وضهون .2جدول   هرعی وهن در اهداف ازدواح 
 اصلیهای مضمود هرعیهای مضمود محتوا و ع ارا  متم گروه

 ناراضی
 هد  اصلی ون رسیدن حه آراوش بود

خه ػندگی ظوب وسالن که ندارم و  کسب آراوشی 
 ظوشبصتی خعنی اونی  روانی و آراوش

آراوش و اونی  
 روانی

اػدواح اهدا  
برظواسته اػ ارتبای 

 حا ظود

کنممین حممه لممغت بممردن بممرای ووفقیمم   ناراضی هممر طنممد هممایی شممروا 
 کوطک

 کسب لغت

 ناراضی

کنن  استقالل داشته حاشن، در ػندگی هوخ  پیدا 
کسممی وممرا وسبممور حممه  وممی ظواسممتن آػادانممه تصممهین حگیممرم 

 شان اضتهاعی و، استقالل و اقتدار، کاری نکنه
داشمممته حاشمممن. همممدفن بمممرای ههمممه طیمممز  ظمممانواده وسمممتق 

گمر ایممن تمماوین شممود  داشمتن احسمماس ظوشممبصتی اسمم  و ا
 رسنوی حه ظیلی طیزهای دخگه

 تحق  ظود

 ناراضی
 بیننوی ػندگی را خک تالش برای اصالح ظودم

کنن  حقیه راه تنها نیاشن حا کسی پیشرف  
 حالندگی رشد و

 ناراضی

ظیلمممی اػ ، دارهومممی احنکمممه آدم را اػ وشمممکالت اظالقمممی حممماػ
کلممممی تممممو ایممممن ػوینممممه  دوسممممتای وممممن اػدواح نکممممردن و الن 

 وشک  دارن.
 

 الزام حه تعهد اظالقی
 

 ناراضی

که حا برای ػنمدگی حسنگمین.در  نظرم این بود دظتری حگیرم 
کمم  ووضممودات ههینطمموره تممو آفتمماب و ، طبیعمم  هممن بممرای 

سمماػن حتممی تممو حممدترین وممی کممنن خممه لونممهوممی سممروا تممالش
شراخط خمه ضوضمه ویمارن و...وماهن وثم  ههمین قمانون. طیمز 

 حه عهنن نهی رسه.ای ظاب دخگه
کمه همدفی حمه دنبمالش  کمارکردی نداشمته  واقعا اػدواح بمراخن 

 حاشه.

کارکرد یهدف یب هدفهندی 
اػدواح های 

برظواسته اػ ارتبای 
 حادخگران

 ناراضی
کمه اونیم  روانمی  وضود خه ههدم نزدخک تر اػ پمدرو ومادرت 
برات بیاورد و اخنکمه حاعمث ویشمه دخگمران حمه ومن وعتمر  

 نشوند.

حهاخ  و وراقب  
 در رواحط بین فردی
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 اصلیهای مضمود هرعیهای مضمود محتوا و ع ارا  متم گروه

 ناراضی

، نسممممب  حممممه سممممتاخش دظتممممرم احسمممماس وسممممجولی  دارم
کمنن اخنطموری راضمیند. ومی نسب  حه والدخنن هن احساس

کلممی وممی اخنکممه احسمماس کممنن پممدر و وممادرم اػ وممن راضممیند 
 گیرم.وی انرؼی وثب 
کممنن وظیفممه ام تربیمم  خممه نسمم  بممرای اضتهمماا وممی احسمماس

کممه وفیممد حاشممند تسربیمماتن را حممه کممننآنهمما  اسمم   ، ونتقمم  
گه تنها حاشن طمی که ا  والدخنن هن نگران آخنده ون نیستند 

 شهوی
حمممه آنهممما  و رسممماندنهممما تممماوین خمممه آخنمممده ظممموب بمممرای حشمممه

 آرزوهاشون
کمممنن همممای حشمممه کمممه ضاوعمممه نیممماػ داره تربیممم   و صمممالحی 

 را ببینن.آنها  ظوشبصتی

 پغیری وسجولی 
اهدا  اػدواح 
برظواسته اػ ارتبای 

 حادخگران

 ناراضی

گر ظودم هن نهی تونن اػ ػنمدگی لمغت ببمرم وقتمی ههسمرم  ا
کمه اون وقمدر  را حه لغت برسونن اون رضای ظداس  آنشه 
کهممک  کممرده وههممه. ایممن اعتقممادات وممغهبی ظیلممی حممه ومما 

 کنه وی
گمر همن  ون اػ این ظوشحالن که اومروػ و فمردام خکمی نباشمه ا

کردم اول عکمر نمام ظداسم   کردم و وقاوو   تا الن تحه  
گممر هممن شمماکی بممودم حممه ظممدا وممی وقتممی صممبح بیممدار شمموم. ا

گله نکردم  گفتن حه کسی 

 رضای ظدا

اهدا  اػدواح 
برظواسته اػ ارتبای 

 حاظدا

 ناراضی
کممه ومغهب اػ ومن ظواسمته. اػ  نظممر اػدواح خمه وظیفمه اسم  

کاو  ویشه.، وغهبی  نین دین ون 
 قاعده رسول ظداس 

الزام در وقاب  تعهد 
 وغهبی

که ونبع ظیر حاشهای حشه ناراضی کنن   تربی  
حاقیات و صالحات 

 در ػندگی
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گروه راضی نهونه وورد بررسیهای وضهون .3جدول   هرعی وهن در اهداف ازدواح 
 اصلیهای مضمود هرعیهای مضمود محتوا و ع ارا  متم گروه

 راضی

آراومممش را پمممیش ایمممن ظمممانن پیمممدا ، احسممماس آراومممش و شمممادی
 کردم

کنممه لممغت بممردن اػ اونیمم  وآراوممش ، طممر  وقابمم  آدم را آروم 
 روانی

 ، هد  ون آراوش بود
که حه آراوش برسهوی آدم اػدواح  کنه 

 خک ػندگی آروم دارم و ظوشحالن
آدم ، ظوشمحالیوقتی ظودت آروم شدی اػ ػندگی  راضمی و 

ظواد ضز ظوشحالی اػ ظوشمبصتی وی وگه آدم اػ ػندگی طی
 حشه ها

آراوش و اونی  
 روانی

اهدا  اػدواح 
برظواسته اػ 
 ارتبای حا ظود

 راضی
 لغت پیش نیاػ ػندگی اس ، لغت براخن وهن بود

واشممین و فممرش را ، کممنن بممرای سممفرهای ظممارضی ریممزیبرناوممه
کنن ک  لغت ببرم.کالس ووسیقی ها حشه، عو    برن در 

 کسب لغت

 راضی

کنه اػ لحاو روانی و ضسهی که تو رو حهاخ    -کسی  
که حهاخ  ، ونتظمرت اسم ، حه فکرته، کنهوی کسی را داری 

کممرد 7 سممال حشممه دار نشممدم و ههسممرم ظیلممی اػ وممن حهاخمم  
 وصصوصا ضلوی فاویلش

 حهاخ  عاطفی

 راضی

گمو سمبک تربیتمی ، اػ  تنهایی ظوشن نهمی اوومد ظمانواده ام حمه 
کممرد و حمه نیاػهمای وممن ای نمه کمه وحممیط ظانمه را اومن نهمی  بمود 

 توضهی نهی شد
کممه تممو عهممنن دارم را انسممام هممایی اخممده، اسممتقالل داشممته حاشممن

 حدم.
داشتن احساس والکی  و داشمتن اسمتقالل ظمانوادگی بمراخن 

 ظیلی وهن بود

 تحق  ظود

 
 راضی

 حالندگی رشد و را دوس  دارم آدم حلند پرواػی نیستن ولی پیشرف 
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 اصلیهای مضمود هرعیهای مضمود محتوا و ع ارا  متم گروه

 راضی

تونید حا ههدخگه هد  حشینیمد. وی وقتی حا ههسرت هستی
تممونی تهرکممز در اهممدا  وهممن ػنممدگی وممی دخگممه تنهمما نیسممتی و

 داشته حاشی.
 حف  سالو  روانی و رضاخ  هر دو نفر تا آظر ػندگی

کننممده اسمم  در رسممیدن حممه اهممدا   کهممک  ههکمماری ظیلممی 
 وشترک

کهآدم خه ههرا تونه حاهاش تبادل افکار داشمته وی ه ثاح  داره 
 حاشه

کممه بهممش اعتهممادکنن و حمما هممن ههفکممری  داشممتن خممه وحممرم راػ 
 داشته حاشین برای ػندگی

ههکاری در ضه  
ساظتن وعنای 
 وشترک

 

کارکرد هدفهندی 
اػدواح های 

برظواسته اػ 
 ارتبای حادخگران

 راضی
ومی و راح  تر شی در اضتهاا پسندخده تریوی وقتی وتاه 
 تونی ضلو بری

کردن خه ههراه وحاوی و شرخک واقعی برای ػندگی  پیدا 

حهاخ  و وراقب  
 در رواحط بین فردی

 راضی

 دوس  دارم حشه دار شوم احسماس وسمجولی  داشمته حاشمن و
کممنن و آدآنهمما  نروممالی تحویمم  ضاوعممه هممای  مرا درسمم  تربیمم  
 دهن

کاوم  شمده.  وسمجولی  دارم ظواسمتهوسجولیتن حا وادر شمدن 
کننهای   ههسرم را تاوین 

 که برای ضاوعه سودوند حاشند.هایی تربی  حشه

  پغیری وسجولی 

 راضی

کممممنن رضممممای وممممی حممممه نظممممرم هممممد  اػ اخنکممممه دو نفممممر اػدواح
کاوممم  کاوممم  شمممدن. حممما اػدواح نیهمممی اػ دیمممن وممما   ظداسممم  و 

کمه ، خه وػنه غریمزه اسم ، شه وی اوما عمالوه بمر طیزهمای ومادی 
در ، تمممموان نگمممماهی ومممماورایی داشمممم وممممی آوردوممممی حممممه دسمممم 

تواند بزرگتر اػ دو حاشد ایمن رػق و وی ودیرخ  خک حعالوه خک
کردخن.  روػی ظداس  ظدا رػق داد و وا پیشرف  

 اػدواح خه وظیفه وغهبیه.
گرحمه، طب  دستورات ضلو بری ظدا راضمیه ومونن ومی ومن وثم  

کنید در خه ضه  پمایین خمام همد  اصملی ومی هر ضوری پرتن 
 اػ اػدواح رضای ظداس .

هد  نهمایی و کلمی ههمه وما حمه ایمن سمرانسام ، ضدا نشدن اػ ظدا

 رضای ظدا
اهدا  اػدواح 
برظواسته اػ 
 ارتبای حاظدا
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 اصلیهای مضمود هرعیهای مضمود محتوا و ع ارا  متم گروه
کمممه ههمممه طیمممز رضمممای ظداسممم . نقطمممه نهمممایی عاقبممم   برسمممین 

 .حصیری نه آنشه که حه ظاطر پاداش خا ترس اػ عغاب حاشه

 راضی
 قمممموانین در وغهبهونمممممه وقتممممی پیهمممممان اػدواحاػدواح خکممممی اػ 

گناهانتو وی  حصشهوی حندی ظدا 
الزام در وقاب  تعهد 

 وغهبی

 راضی
کمممه آظرتهونمممو همممایی حشمممه کمممنن  کهکهمممون  کمممه  داشمممته حاشمممن 

خن و در آظممرت دسممتهونو حگیممرن. تربیمم  نسمم  خممه صممدقه  حسمماز
خه حعد اػ ور  برات ظیرات  فرستند.وی ضار

حاقیات و صالحات 
 ػندگیدر 

 

گروه نهونه وورد بررسیهای وضهون .4جدول   هرعی وهن در اهداف ازدواح  دو 
 اهراف اددواج هراد متاهل ناراضی اهراف اددواج اهراد متاهل راضی مؤ فه

 ظود
، کسممممب لممممغت، آراوممممش و اونیمممم  روانممممی

رشممممد و ، تحقمممم  ظممممود، حهاخمممم  عمممماطفی
 حالندگی

تحقم  ، کسمب لمغت، آراوش و اونی  روانمی
المزام حمه تعهمد اظالقمی ، رشد و حالندگی، ظود

 و بی هدفی

 دخگران
ههکمممممماری در ضهمممممم  سمممممماظتن وعنممممممای 

حهاخ  و وراقبم  در ، وشترک برای ػندگی
 رواحط بین فردی و وسجولی  پغیری

حهاخمممم  و وراقبمممم  در رواحممممط بممممین فممممردی و 
 وسجولی  پغیری

 ظدا
الزام در وقاب  تعهد ومغهبی و ، رضای ظدا

 حاقیات و صالحات
الممزام در وقابمم  تعهممد وممغهبی و ، رضممای ظممدا

 حاقیات و صالحات

 گحری نتحجهبحث و 
که پم  اػ وصماحبه حما وتماهلین راضمی و ناراضمی  گفته شد اهدا  اػدواح  که  ههانطور 

 اهممدا  اػدواح، عبممارت بودنممد اػ: اهممدا  اػدواح برظواسممته اػ ارتبممای حمما ظممود، حدسمم  آوممد
 اهدا  اػدواح برظواسته اػ ارتبای حا ظدا.برظواسته اػ ارتبای حا دخگران و 

گممروه درکسممب آراوممش و اونیمم  روانممی، ه ارتبممای حمماظودوثلفممدر  ، اهممدا  اػدواح هممر دو 
تحق  ظود و رشد و حالندگی شباه  داشمته و تفماوت در انتظمار حهاخم  عماطفی و ، لغت

کمه همد  اول در افمراد وتاهم  راضمی و دوومی  درگمروه پیشگیری اػوشمکالت اظالقمی اسم  
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گممزارش شممده اسمم ناراضممی  ظممالقی دهنمموی و یزدظواسممتیایممن خافتممه حمما نتمماخذ پممژوهش  .همما 
( وبنی بر راحطه تعهد اظالقی حا رضماخ  ػناشمویی و ویمزان تقاضمای طمالق ههصموان 3122)

 1کرخسمممتیان، (3126) نظمممری و عمممارفی، وحسمممن ػادهههشنمممین حممما نتممماخذ پمممژوهش  اسممم .
وبنمی بمر راحطمه  (1389) دیوحنمد، (3126) انی و ههکمارانشرحه، (2631) 2کولووسی، (2635)

تعهمد اظالقمی و رشمد و اسمتقالل حما ، حهاخ  عماطفی، لغت، وثب  آراوش و اونی  روانی
 ههسو و ههصوان اس .، رضاخ  ػناشویی

پمغیری در فمردی و وسمجولی ه ارتبای حا دخگران حهاخم  و وراقبم  دررواحمط بمینوثلفدر 
گمممروه راضمممی و نارا کمممه درگمممروه راضمممی بیشمممترین درحمممالی، ضمممی وشمممابه  داشمممته اسممم دو 
کردن وعنای وشترک برای ػندگی عکر شمده وثلفهدفهندی دراین  ه ههکاری درضه  پیدا

، (2635) کرخسممتیان، (3123) آشممتیانی عراقممی و آظونممد ایممن خافتممه حمما نتمماخذ پممژوهش .اسمم 
( و دانممش2636) 3تمموبرو و هماس، پماول، کممال، (2631) وانمماپ و ههکماران، (2631) کولووسمی

فمممردی و ( وبنمممی بمممر راحطمممه وثبممم  حهاخممم  ووراقبممم  در رواحمممط بمممین2636) پمممور و ههکممماران
 ههسو و ههصوان اس .، گیری حا رضاخ  ػناشوییپغیری و وشورت در تصهینوسجولی 

گروه نهونمه ومورد بررسمیوثلفدر  کسمب رضمای، ه ارتبای حا ظدا در هر دو   اهمدا  اػدواح 
گغاشمتن حاقیمات و ، ظدا المزام حمه تعهمد ومغهبی و انسمام دسمتورات دخنمی و سمعی در بمر ضما 

ایممن خافتممه حمما نتمماخذ  صممالحات در دنیمما حممه ونظممور دسممتگیری در آظممرت عکممر شممده اسمم .
( وبنمممی بمممر اخنکمممه اػ دخمممدگاه اسمممالم اخسممماد حممم  3123) آشمممتیانی عراقمممی وآظونمممد پمممژوهش

، حیممدی وههتممرین هممد  اػدواح اسمم تممداوم نسمم  و تربیمم  نسمم  تو، سممکون  و آراوممش
وانممماپ و ، (3126) ههشنمممین حممما نتممماخذ پمممژوهش صمممفورایی حاشمممد.ههسمممو و ههصممموان ومممی

 ( ههصوان اس .2661) 5کیزاک، (2636) 4والش، (2631) ههکاران
اقتصمادی درضواومع حشمری ونمافع ، نهاد اػدواح حه عنوان خک قرارداد سودوند اضتهماعی

                                           

1.Christan, D. 
2. Colamussi, A. L. 
3. Coll, K. M., Powell, S., Thobro, P. & Haas, R. 
4. Walsh, F.  
5. Ksiazak,T, M. 
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گرطه بررسی که برظی اػدواحنشان دادهها فراوان دارد  های ناسمالن و نارضماختبصش ومیاند 
تواننممد ونممافع حصممش وممیهممای سممالن و رضمماخ اػدواح، تواننممد وصممرب و پراسممترس حاشممند

کممه اػدواح خممک سیسممتن  کردنممد  خممادی راحممه ههممراه داشممته حاشممند پینتمما و ههکمماران ادعمما  ز
کشمهکشی سمصتیحهاختی در پروسه نمافع ضسمهی و عماطفی در دهمد. وهما اراجمه ومیهما و 

کهافراد وتاه  نشان وی تمر و اػ نظمر ومالی سمالن، نسمب  حمه افمراد غیروتاهم  شمادترآنهما  دهد 
( ارتبممای اػدواضممی سممالو  روان را در ػنممان و 2662، 1لیممور و لیممور (تممر هسممتند خافتممهتمماوین 

ارتبممای  دهممد. سممالو  روانممی حمما ارتبممای ضنسممی و رضمماخ  ضنسممی بیشممتروممردان افممزاخش وممی
ی ارتبای عاطفی زوضین قاب  توضیمه ومیػوینهدارند. البته این ههبستگی حا توضه حه پیش

همما را حممه تممر اسممترس حممه وممدیرخ  بهتممر ححممران ونسرشممده و نیمماػ انسممانسممطوح پممایین .حاشممد
 شمود ویکه انزوا ونسر حه اػ بین رفتن احساسات انسمانی درحالی کند ویصهیهی  برآورده 

 (.  2633، 2نیهز)
عشم  ، عش  پرشور، عش  وشفقانه، ی عش  شهوانیاػدواح نیاػ اساسی را برای تسرحه

بمممرای « پناهگممماه اومممن»و در واقمممع خمممک  کنمممد ویوهرپمممروری در ػنمممدگی وممما بزرگسمممالن بمممرآورده 
. داشممتن خممک ههسممر وتعهممد و کنممد وی مشمموظی و تفممرخح فممراه، شممکوفایی ارتبممای ضنسممی

که 2660-2661) 3سنسر .کند ویرا قاب  ح  وشکالت ػندگی ، کنندهحهاخ  ( حه احتراوی 
 (کممارکرد(ضاوعممه حممه دلیمم  وضممعی  تاهمم  بممرای افممراد قاجمم  اسمم  حممه عنمموان خممک ونفعمم  

کمه درظمانواده ومی کنمد ویونحصمر حمه فمرد اشماره  کمارکردی  تواننمد حمه بهتمرین شمک  اراجممه دو 
دفمممرین و ، (. السمممون2633، نیهمممز) حاشمممندآوری و ابمممراػ وحبممم  و ههراهمممی ومممیحشمممه، شممموند

هممایی واننمد بیممان قاطعانممه ( وممالک خمک اػدواح ووفمم  را در داشممتن ویژگمی2636) 4اسمکوگراند
حفم  اسمتقالل ، صهیهی  و صداق  و ههراهی در رواحمط زوضمین، احساسات و عواطف

 داند.فردی و تهرکز بر نیاػهای ظود و فرد وقاب  وی

                                           
1. Lauer, R. H. & Lauer, J. C. 
2. Nimtz, M. A. 
3. Sanger, C. 
4. Olson, D., DeFrain, J., & Skogrand, L. 
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گمروه زوضمین راضمی و ناراضمی وربموی در پژوهش حاضر شمباه  اهمدا  اػدواح در  همر دو 
کارکردهای اولیه اػدواح وانند حف  نس  لمغت و همداخ  ، حفاظ  اػ آن و انتقمال تسرحمه، حه 

کردن و ضاوعه، نیاػ ضنسی همای دخنمی  پغیری حصصوب عه  حمه هنسارهما و آوموػهاضتهاعی 
اضمی اػ اهمدا   اػدواح و اخساد آراوش و اونی  روانی بمود. تفماوت دخمدگاه زوضمین راضمی و نار

کممه افممراد وتاهمم   در دو هممد  وهممارت اضتهمماعی و انمم  و عاطفممه وشمماهده شممد حممه ایممن وعنمما 
کممه حممه طممور وسممتقین و غیروسممتقین حمما رضمماخ  ضنسممی و  ناراضممی بممر هممد  وهممارت اضتهمماعی 

کید داشتند و افراد وتاه  راضمی بمر حهاخ  و وراقب  و ضاوعه، عاطفی پغیری ارتبای دارد تا
تشممصیص و حممه رسممهی  ، گمموش دادن حممه افکممار و احساسممات ههسممر، انمم  و عاطفممههممد  

، حهاخممم  و اخسممماد اطهینمممان، تشممموی  و قمممدردان بمممودن، شمممناظتن احساسمممات طمممر  وقابممم 
کید داشتند.وسجولی   پغیری و نهاختا تعهد و تکاو  اضتهاعی تا

که زوضین ناراضی تنها حه ( 3121) پسندگیتی اهمدا  فمردی در پژوهش ظود نشان داد 
انمد اوما زوضمین رضماختهند اندخشند و ههکاری ضه  تحق  رفتار خکمدخگر نداشمتهظود وی
گغاشمته و خما تعمدی  در ػوان کنمار  های لػم و وطاب  حا شراخط ػندگی اهمدا  فمردی ظمود را 
گفتگممو و انممد و حمما انعطمما نهمموده پممغیری اهممدا  ضدخممدی را بممرای ظممود و ظممانواده اػ طریمم  

 گغاری نهوده بودند.ی و عهلی پاخهوشارک  فکر
آنهما  شناسمی نفمش وههمی در رواحمط ػناشمویینگرش و حاورهای زوضین اػ لحاو هسمتی

گفتگوهمما در هممر فممرد حممه ، رفتارهمما، همماشناسممی نگممرشدارد و حسممته حممه نمموا هسممتی تعمماوالت و 
وشممی را در وممورد  ضممای ظممانواده ظممطحممه اع شناسممیگیممرد. هسممتیوممیشممک  سممه  ظاصممی 

وعنممایی حممه فممرد هممای  منظا شناسممیدهممد. هسممتیوممیهممای وطلمموب ػنممدگی اراجممه  شمماظص
کنمد. فمرد حم  ی ونحصمر حمه  های ػناشویی را حه شیوه تواند تعار  که وی کند ویپیشنهاد 
کات افراد را هن در اهدا  و هن در شمیوهشناسی هستی کمردنادرا در ػنمدگی نهما آ ی دنبمال 
 (.3122، رضاپور) دهدقرار وی تأثیر تح 

کمه هدفهندساػی اػ آن ضه  ضرورت ومی، ػندگی در هوخ  ظود هدفهند اس  خاحمد 
کممه هممدفی شممود ویحاعممث آراوممش و نظممن ػنممدگی و سمماواندهی افکممار و رفتممار انسممان  کسممی   .

http://میگیرد.هستی/
http://دهد.هستی/
http://کند.هستی/
http://کند.هستی/
http://کند.هستی/
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ریممزی بممراخش وهکممن نیسمم  و دطممار افسممردگی و نااویممدی و سممردرگن اسمم  و برناوممه، نممدارد
همای فمراوان دخگمری ظواهمد شمد. حنمابراین روشمن بمودن همد  ػنمدگی خکمی اػ عواوم  آسیب

که در هستیوهن آراوش و شادزخستی و سالوتی روانی انسان اس  اولین نکته شناسمی ای 
   اس .هدفهند بودن ضهان ظلق، اسالوی وطرح اس 

نظممام هسممتی هدفهنممد اسمم  و هممر ووضممودی براسمماس برناوممه و نظممن ظمماب قممدم درایممن 
کممه اشممر  وصلوقممات اسمم  اػ ایممن قاعممده وسممتثنی نیسمم   ضهممان هسممتی نهمماده و انسممان 

کمه در درون فطمرت(. انسان3111، ضوادی آولی( آنهما  ها برای شکوفایی هوخ  حی وتاله 
کننممد حممه  خعنممی ، سممالن و هشممیار تبممدی  شمموند، انسممان ػنممدهنهادخنممه شممده اسمم  حاخممد تممالش 

کنند و حه پرورش و رشد آن بپرداػند. که روح الهی اس  ادراک   حقیق  وضودی ظود را 
کممرد و خمما حممه تعیممین هممد  درعات و طبیعمم  واسمم . حممدون هممد  نهممی تمموان ػنممدگی 

ػنمدگی ، آخنمدههای هدفهند ههواره حا اوید و اطهینان نسب  حمه انسان .ػندگی اویدوار شد
گاه در سص  کنند ویظوخش را سپری  ها حا روحمی سرشمار اػ اویمد و ها و وکانػوانترین  و 

. کننممد ویروحرکمم  هممای پممیشراسمم  قاومم  و اسممتوار حمما وضممود تهمماوی سممنگالد، عشمم 
ونماحعی آنهما  گمردد و بمرایبینانمه اخسماد ومیهدفهندی ػندگی حه وسیله تعهد حه اهدا  واقع

اومما وممغهب تنهمما ونبممع هدفهنممدی در . وممغهب خممک ونبممع هدفهنممدی اسمم  وضممود دارد.
کمممار و شمممغ  .ػنمممدگی نیسممم  همممای گمممروه، وراقبممم  اػ ظمممانواده، پمممول درآوردن، بمممرای وثمممال 

 هممای تفرخحممی اػ ونمماحع دخگممر هدفهنممدی ػنممدگی اسمم کممار داوطلبانممه و فعالیمم ، سیاسممی
 (.3271 ،1فرخدون)

کمه حا توضه حه اخنکه وی گف   ی شمروا ػنمدگی وشمترک تعیمین همد  اولمین ورحلمهتوان 
 حاشد حا وطالعه و آشنایی ضوانان حما داشمتن همد  بمرای اػدواح و طگمونگیبرای اػدواح وی

گممام وههممی در ووفقیمم   اػدواح ضوانممان ایممن اهممدا  بممر رضمماخ  ػناشممویی وممیتممأثیر  تمموان 
 برداش .

                                           
1. Freedman, J. 
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و ایممن اهممدا  حمما اهممدا  کممه اهممدا  اػدواح در افممراد وطلقممه بررسممی  شممود وی پیشممنهاد
 وتاه  وقاخسه شوند. اػدواح افراد

خممابی کلممی نیمماػ بممرای انسممام پژوهشممهای بیشممتری بممرای ارز هممد  اػدواح بممر تممأثیر  حطممور  
 .شود وی بهزخستی اػدواح و نهاد ظانواده احساس

 منابع
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