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ABSTRACT The article is taken from a doctoral dissertation. 
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 Aim: Nowadays marriage is considered the most important pillar of a stable 
family and as such is quite a big concern for the average youth. Therefore reaching 
a successful marriage requires paying attention to different variables of this crucial 
subject. Therefore, the purpose of this research is to reveal a template for a 
successful marriage and all of its strengthening and endangering variables, 
considering the Iranian culture. 

Methods: The research method for this study was super compositional, and the 
statistical population included all local research in this field between the years of 
2009 to 2019 that were acquired following a  systematic selection criteria, that 
yielded 21 articles. 

Results: The result of this research showed that the most important factors of a 
successful marriage can be divided into 4 themes and 16 main factors with 146 
strengthening and endangering factors, which include individual factors, 
environmental factors, couple factors, and criteria for mate selection. The main 
factors include moral, personal, or identity characteristics, religious and spiritual 
beliefs, including problem solving skills, parenting, effective relations with 
spouse, family ties with spouse, financial issues, sexual issues, cultural factors, 
societal factors and family, knowing the expectations, needs and wants, same 
mindedness, general maturity and general, physical, and mental health. All of the 
above mentioned main factors all have their own sub factors within themselves. 

Conclusion: It is expected that this project will be of use to researchers and 
family and marriage specialists. 

Keywords: Successful marriage, super composition, strengthening factors, 
endangering factors 
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جوانان  برای جردی ای امرروزه ازدوا  بره عنروان مهمتررین رکرن در تشرکیل خرانواده سرالم، دغدغه هدف:
شود و رسیدن به ازدوا  موفق مستلزم توجه کافی بره ابعراد گونراگون ایرن امرر حیراتی اسرت.  محسوب می

اسرتحکام  های بر این اسراس هردپ پرژوهش حاضرر ارایره مردل ازدوا  موفرق و همره جانبره مبتنری برر م لفره
 بخش و خطرساز و با در نظر گرفتن فرهنگ ایرانی است. 

روش پررژوهش درایررن مطالعرره فراترکیررج بررود و جامعرره آمرراری شررامل تمررامی پژوهشررهای داخلرری  روش:
کشرور بره صرورت نظامنرد  بود که از پایگاههرای اطالعراتی نشرریات3932تا 3922مرتبط با موضوع از سال 

   مقاله انتخاب شدند.63گرفتند و  قرار مطالعه خرو ، مورد و ورود معیارهای یت رعا جستجو و با
نتایج مطالعه نشان داد که مهمترین عوامل م ثر در ازدوا  مر ثر را میتروان در قالرج مردلی برا ها:  یافته

ها شرامل عوامرل  م لفه استحکام بخش و خطر سراز تردوین نمرود کره مقولره 342عامل اصلی و 32مقوله و4
هرای  باشندو عوامرل اصرلی  شرامل ویژگی ای، عوامل زوجی و معیارهای همسرگزینی می زمینه فردی، عوامل

اخالقی، شخصیتی، هویتی و باورهای مرذهبی و معنروی مهارتهرای حرل تعرارل، والردگری، ارتبراب مر ثر برا 
همسررر، رابطرره بررا خررانواده مبررداه و خررانواده همسررر، مسررایل مررالی و معیشررتی، مسررایل جنسرری فرهنگرری، 

ها، همسانی و توافق نظر، بلوغ همره  تماعی، اقتصادی و خانوادگی شناخت انتظارات، نیازها و خواستهاج
جانبه، و سالمت جسم و روان را شرامل شرده برود. کره هرر یرو از عوامرل خرود تعردادی عوامرل فرعری رادر 

 برداشت.
تخصصرران خررانواده های ایررن پررژوش جهررت اسررتفاده پژوهشررگران وم رود یافترره انتظررار مرری گیری: نتیجدده

 وازدوا  کاربرد داشته باشد. 
 بخش  ازدوا  موفق، فراترکیج، عوامل استحکامهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه 
کفویت بنتا نهتاده  کفویت و زوجیت استوار است و ازدواج نیز براساس  فلسفه خلقت بر 

ختتانواده نقتتش بنیتتادین در تشتتکیل ، ( ازدواج ستتالو و موفتتق7ستتوره شتتعراه آیتته ) شتتده استتت
کننتتده  یینختتانواده ستتالو زیربنتتای ستتالمت جامعتته استتت و متتالک تع کنتتد و ستتالو ایفتتا متتی
همچنتتین ازدواج مهمتتترین  (.2663 ، 1گریتتف و ملهتترب) ازدواج موفتتق استتت، ختتانواده ستتالو

جنبته اساستی از زنتدگی هتر پایه در تشکیل خانواده و نقطه عطفی در چرخه زندگی استت و 
کتتته دو نفتتتر فتتتردی  کنتتتد و بتتته طتتتور قابتتتل  را بتتته عنتتتوان همستتتر بتتته همتتتدیگر متعهتتتد می استتتت 

فرهنگتتی و اقتصتتادی ، عتتاطفی، از جملتته رفتتاه اجتمتتاعی، ای بتتر عملکتترد زنتتدگی او مالحظتته
کتتته ازدواج یتتت  تعهتتتد از و  (2636، 2گئتتتور  و اندرستتتون، گتتترگی ) گتتتذارد تتتتر یر می آنجتتتایی 

کتته هتتر دو طتتر، طتتوالنی  بتتین زن و متترد استتت ف از زنتتدگی زناشتتویی راضتتی و ضتتروری  استتت 
کتته ازدواج موفتق بتته عنتتوان 2631، 3اندرستون) خوشتحاا باشتتند (. شتتواهد نشتتان داده استت 

کیفیت زندگی با رضایت از زندگی رابطه مثبت و قوی دارد  (.2661، 4یولکر) هسته مرکزی 

کتتته عوامتتتل ا رگتتتذار بتتتر ازدواج موفتتتق در  نکتتتته توجتتته بتتته ایتتتن نیتتتز حتتتائز اهمیتتتت استتتت 
که شتکل فرهنگ گیری یت  ازدواج موفتق  های مختلف متفاوت است. واقعیت این است 

کته بتر  تواند از ا رات فرهنگی و قومی نمی بته دور باشتد و فرهنتگ از مهمتترین عتواملی استت 
گذارد. نکته قابل توجته اینکته مطالعتات بتین  فرآیندها و پیامدهای روابط زناشویی تر یر می

گتتتاهی نتتتتتایج متفتتتاوتی ر گتتتتزارش دادهفرهنگتتتی  بنتتتتابراین ، (2663، 5براملتتتتت و موشتتترانتتتد ) ا 
گون را بته یکتدیگر  تتوان نتتایج حاصتل از تحقیقتات انجتام شتده روی فرهنگ نمی گونتا هتای 

 تعمیو داد.
                          
1. Greeff, A. & Malherbe, L. 
2. G Girgis, S., George, R. & Anderson, R. T. 
3. Anderson, R.  
4. Ulker, A 
5. Bramlett, M.D. & Mosher, W.D. 



 7 ....................................................... خطرساز ازدوا  در دهه اخیر در ایران استحکام بخش وفراترکیج عوامل 

 

 شتتتتوهری و زن واحتتتتدهای بتتتترای جتتتتدی تهدیدهایی طتتتتالق و شتتتتوهری و زن تعارضتتتتات
، روانتی منفتی پیامتدهای بروز باعث و کشیده چالش به را ازدواج کیفیت و  بات که هستند

 و افستتردگی، جستتمانی ستتالمت بتتر منفتتی تتتر یر شتتوند  می اقتصتتادی و اجتمتتاعی، جستتمانی
 آن بتر عتالوه رود.متی شتمار بته بزرگستاالن بترای پیامتدها ایتن جملته از ارکت در پتایین وری بهره
، متنش اختتالالت بتروز بتاالی احتمتاا، داردی پت در شتدیدی منفتی عواقتب نیز فرزندان برای

 انتقتاا و نتاموفق ازدواج، مدرسته در مشکالت بروز، نوجوانی بزهکاری و افسردگی، اضطراب
 پیامتتدها ایتتن از مثالهتتای، جدیتتد های نستتل بتته والتتدین زنتتدگی نافرجتتام تبتتادلی الگوهتتای
 (.3126، عارفی و نظری، زاده محسن) هستند

از ستتتویی دیگتتتر امتتتروزه ازدواج بتتته عنتتتوان یتتت  دغدغتتته جتتتدی بتتترای جوانتتتان محستتتوب 
جانبه به ابعاد چندگانته  حیاتی مستلزم توجه همهگیری برای این موضوع  شود و تصمیو می

گیرد تا آن است. لذا ضروری است ابزارها و مدا ضتمن  های جدیدی در دسترس آنان قرار 
بخش ی  رابطته پایتدار بتا  وامل خطرساز و استحکامع، گیری جوانان ارتقای قدرت تصمیو

کیتتد بتتر معیارهتتای بتتومی  کتته نادیتتده  تر و فرهنگتتی در دستتترس آنتتان باشتتد. پتتر واضتتح استتت 
شتتود و  زده بتتدون مطالعتته و نتتاموفق می گتترفتن ایتتن نیتتاز و ضتترورت منجتتر بتته ازدواج شتتتاب

اقتصتتادی اجتمتتاعی و چرختته زنتتدگی ختتانوادگی افتتراد را تحتتت تتتر یر قتترار داده و دگرگتتونی 
که از آن جمله می جمعیتی مهمی  ، تتوان بته افتزایش میتزان طتالق را به همراه خواهد داشت 

گستتترش انتتواع انحرافتتات ، زنتتان سرپرستتت ختتانوار افتتزایش فقتتر اشتتاره نمتتود. از ستتویی دیگتتر 
گیری الگوهتتای جدیتتد روابتتط جنستتی در جامعتته و همچنتتین  اجتمتتاعی و اخالقتتی و شتتکل

توانتتد بتته عنتتوان یتت  تهدیتتد جتتدی بتترای  می، ختتانگی در دنیتتا و ایتتران نیتتز ه هوافتتزایش پدیتتد
گردد.  جوانان و خانواده محسوب 

کشور نشان  می های رس گزارش کته در ستاا  میسازمان  بت احواا  بته ازای  3117دهد 
ازدواج  3/1 هتر ازای این عدد به 3127که در ساا ی  طالق  بت شده است ازدواج  1هر 

ک کننتدهی  طالق  که این آمتار نگتران  ک اهش یافته است  شتود.  میمحستوب  شتورای بترای 
هتتزار نفتتر  366در ازای هتتر  3/1بتته  3117در ستتاا  1/3طتتالق هتتو از  می همچنتتین میتتزان عمتتو
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گتتروه  .کننتتده استتت هتو نگران کتته بتتاز  رستتیده استتت 3127ستتاا  جمعیتت در عتتالوه بتتر ایتتن 
یتتادی از زوجتتین نیتتز کتته در ز هتتا وعوامتتل  همؤلفتتگیتتری بتترای ازدواج  تصتتمیوهنگتتام  هستتتند 
اجتمتاعی قیتد طتالق را ، گیرند و به دالیل فرهنگی میبخش را نادیده  خطرساز و استحکام

 دهند بته زنتدگی ناشتاد ختود ادامته دهنتد. اصتطالحاا طتالق عتاطفی بتر میزنند و ترجیح  می
گرچه آمار رس کو است و ا گر می زندگی آنان حا یووه از زوجیبرای این   .ن ندار

گذشتته  بررسی پهوهشگر نشان داد بته رغتو اینکته بته خصتود در ده ستاا اخیتر بتیش از
 نتتتایج و انتتد و  بتتاتی رابطتته زوجتتین پرداختتته بتتی عوامتتل  بتتات و بتته موضتتوع ازدواج و پهوهشتتها

کشتور و  میدستاوردهای قابل توجهی هو برای مجامع عل در پتی داشتته استت امتا  فرهنگی 
کنتون جوانتان و به دالیل زیر نتوانسته است نیاز  میهای عل تالشو  این اقدامات زوجتین را  ا
کتابخانه این تحقیقات صرفاا  بیشتر -3 مرتفع نماید. کز عل ها و در   شتود و متیبایگانی  می مرا

کز تصمیو اغلتب تحقیقتات  -2 .شتود میسازی مطرح ن تصمیو گیری و نتایج آن هرگز در مرا
ه یتا عامتل در موفقیتت یتا عتدم مؤلفتیتا ا ربخشتی یت   به بررستی رابطته و مشاهده شده صرفاا 

بتته طتتور مثتتاا ، باشتتد متتینگتتری الزم  موفقیتتت یتت  رابطتته پرداختتته شتتده و فاقتتد همتته جانبتته
کاری3127و همکتتاران )ستتته مهتتر جخ یستتته فتتدا بررستتی  پایتتدارهتتای  در ازدواج را (تجربتته ز

 درفراغتتتت  اتقتتتاو  الگوهتتتای  نقتتتش (3121) همکتتتاران و  متتتومنی  همچنتتتین استتتت.نمتتتوده 
بته مقایسته ارتبتاع تعهتد  نیتز (3127) همکتاران و رادمهتر استت.  کرده  بررسی را  ازدواج   بات

 بته (3125) همکتاران ستنگده و  ختدادادی ازدواج پرداختته استت.  پایداری مذهبی با میزان
موفق  ازدواج بینی درپیش اجتمتاعی -فرهنگتی مبتنتی بتر بافتتمتؤ ر  زناشتویی عوامتل نقتش

 بتاتی ازدواج  دلبستگی ومیتزان بیهای  سب نیز (3112و همکاران )نظری است.  پرداخته
( نیتز باورهتای مترتبط بتا ستالمت جنستی در 3121و همکتاران )رابررسی نموده استت. براتتی 

کتترده استتت همچنتتین رضتتایی   (3122و همکتتاران )بتتین زوجتتین در آستتتانه ازدواج بررستتی 
 ریحتانی باتی ازدواج را مورد بررستی قترار داده استت و صمیمیت در پیش بینی بی اعتماد و

کترده  های هتویتی در بی (نیز مهارتهای تنظیو هیجتانی وستب 3121)  بتاتی ازدواج بررستی 
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 است. 
کتتته بتتته بررستتتی مجموعتتتهپهوهشتتتهاالبتتتته  بخش و  ای از عوامتتتل استتتتحکام یی نیتتتز بودنتتتد 

متدا و قالتب ، بندی موضتوعات و عوامتل و دستتهبندی  و با طبقه خطرساز ازدواج پرداخته
گتتزارش نمتتوده بودنتتد. بتته طتتور مثتتاا می قابتتل قبتتولی تتتوان بتته پتتهوهش ختتدادادی ستتنگده و  را 

کتشتافی شتاخ 3121) همکاران کیفتی بته روش ا کته در یت  مطالعته  های  ( اشتاره نمتوده 
کرده استت. ختدادادی ستنگده ( در پهوهشتی دیگتر هفتت 3125) ازدواج موفق را شناسایی 

، خشتتنودی یکتتدیگر  تتتالش بتترای، تعهتتد، قتتدردانی، صتتمیمیت، عامتتل حمتتایتگری متقابتتل
موفتق   ازدواج بینتی  را بعنتوان متییتر پیش  بتر ستر موضتوعات اساستی رضایت جنسی و توافق 

کتترد. همچنتتین قزلستتفلو  بتتاتی ازدواج  های بی کننتتده ( بتته بررستتی پتتیش بینی3120) تعیتتین 
ستتاز طتتالق را بررستتی نمتتوده استتت.  ( عوامتتل زمینه3120) تتته استتت. یتتا اختتوی  متترینپرداخ

مند را ارائته نمتوده و  ( نیز در پهوهش خود الگوی ازدواج پایدار و رضتایت3121) ورزنه حاتمی
ختتانواده ، نگتترش مربتتوع بتته همستتر، نگتترش مربتتوع بتته ختتود) فتتردی بتته دو دستتته عوامتتل درون

هتتتتای  زنتتتتدگی زناشتتتتویی و ویژگی، نستتتتبت بتتتته ختتتتدا، نگتتتترش نستتتتبت بتتتته دیگتتتتران، مبتتتتداه
 صتتتاحبدا اشتتتاره نمتتتوده استتتت. (مستتتائل متتتالی و شتتتیلی) شخصتتتیتی( و عوامتتتل فرافتتتردی

، های ازدواج موفتق گیری شتاخ  ( نیز در پهوهشی تحت عنتوان شناستایی و انتدازه3125)
اییتتد زیرمقولتته شناستتایی و متتورد ت 31های ازدواج موفتتق رادر چهتتار مقولتته اصتتلی و  شتتاخ 

، خصوصتتیات شخصتتیتی، هتتای ارتبتتاطی های اصتتلی عبتتارت بتتود از: ویژگی قتترارداد. مقولتته
که هر ی  از ایتن چهتار مقولته  هایی را بته ختود  همؤلفتبسترهای فرهنگی و وابستگی عاطفی 

 اختصاد داده اند. 
هتای رضتایتمند و نارضتایتمند  در ازدواجمؤ ر  ( نیز در پهوهش خود عوامل3121) فتحی

، شتکوفایی، شتادی، عشتق) غایتت 1سازی ازدواج مبتنی بتر  رسی نموده و الگوی آمادهرا بر
گتتزارش داده و ازدواج و  های  همؤلفتتپیونتتد مطلتتوب بتتا ختتانواده و بستتتگان و والتتدگری موفتتق( 
کتترده استتت. خالتتدی یتتابی  ( نیتتز 3121) متترتبط بتتا آن تحتتت تتتر یر بافتتت فرهنگتتی جامعتته ارز

افتتراد متاهتتل دارای عوامتتل خطتتررا بررستتی نمتتوده استتت. کننتتده ازدواج در  عوامتتل حفا ت
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کیفتتتی تحتتتت عنتتتوان بازنمتتتایی عوامتتتل فتتتردی متتتؤ ر در 3127) زاده مقتتتدم ( نیتتتز در پهوهشتتتی 
، فتردی مهارتهتای، روانتی و بلتو  فکتری، مقولت  خلتق وختو هفتت، احتمتاا آستیب طتالق

کته و شخصیتی مسائل، زندگی شیوه، فردی باورهای کترد  ایتن  البتته ویژگی  اهری مطرح 
کته در ادامته ایتن ها نیز با محدودیت پهوهشها یتابی و پهوهشتهایی همتراه بودنتد  نقتد  متورد ارز

گرفت  .قرار خواهند 
بندی  بتتتا توجتتته بتتته متتتوارد فتتتوق پهوهشتتتگر در ایتتتن پتتتهوهش در صتتتدد شناستتتایی و دستتتته

کتته رعایتتت آنهتتا می بینتتی نمایتتد و همچنتتین  ازدواج را پیش توانتتد موفقیتتت عتتواملی استتت 
گتترفتن آنهتتا تحقتتق ازدواج پایتتدار و رضتتایتمند را بتته  کتته نادیتتده  شناستتایی عتتواملی استتت 

 اندازد. مخاطره می
یی را پهوهشتهامقتاالت و ، 1گیتری از روش تحقیتق فراترکیتب بدین منظتور محقتق بتا بهره

کیفی انجتام شتده و قالتب و متدا مشخصتی را بترای بیتان نتتایج پهوهشتی ختود  که به روش 
عوامتل استتحکام ، را انتخاب و پ  بررستی و تجزیته تحلیتل بتا نگتاهی نقادانتهد ان ارائه داده

 بخش و خطر ساز ازدواج را در قالب مدلی جدید ارائه نماید.

 پژوهش روش

 مطالعته نتوعی، فراترکیب .است شده استفاده فراترکیب کیفی روش از پهوهش این در

 استفاده مشابه و مرتبط موضوع با دیگر مطالعات یها یافته و اطالعات از که است کیفی

 منتختب مطالعتات اصتلی یهتا داده تفستیرهای ترکیتب، فراترکیتب ای گفتته بته .کنتد متی

یمتر) استت ، هتا داده گتردآوری نظتر از و کتاربردی، هتدف نظتر از پتهوهش حاضتر .(2630، 2ز
 صتورت فراترکیتب و  انویته مطالعتات نتوع از ای کتابخانته پتهوهش روش بتا کته است کیفی

 بتا اوا مرحلته در استت. شده انجام مرحله سه در اطالعات تحلیل و تجزیه .است گرفته

 کته مقتاالتی حتتی و حتوزه این با مرتبط مقاالت از فهرستی، پهوهش ادبیات کامل بررسی

                          
1. Meta-Synthesis. 
2. Zimmer, L. 
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 مقتاالت ایتن چکیتده، دوم مرحلته در .شد تهیه، اند پرداخته موضوع این به فرعی به طور

 ترکیتب، کلیتدی عناصتر استتخراج بتا ستوم مرحلته در و، بنتدی دستته مقتاالت و استخراج

 هفتت کلتی روش و مراحتل .گرفتت صتورت بنتدی جمتع و تحلیتل و شتد انجتام نهتایی

 :است شده آورده ذیل شکل در فراترکیبای  مرحله

 
 (7002 باروسو و یکساندلوس  فراترکیب کلی روش و مراحل. 1لکش

محهدوده ، جامعهه و منهابم مهورد مطالعهه، مطالعهسواالت مورد ) ( تنظیم سواالت پژوهش:1
 زمانی و روش مورد مطالعه( 

بررستتتی  استتتتفاده از روش سیستتتتماتی  ضتتتمن نقتتتد و ایتتتن پتتتهوهش بتتترآن استتتت تتتتا بتتتا
ه الگتتوی جدیتتدی از عوامتتل استتتحکام بختتش وخطتتر ستتاز ازدواج ئتتی پیشتتین بتته اراپهوهشتتها

 در نهایت به سواالت زیر پاسخ دهد.پرداخته و 
پایتتتتدار  عوامتتتتل استتتتتحکام بختتتتش ازدواج موفتتتتق و و ها همؤلفتتتت، ی پیشتتتتینهشتتتتهاپهودر 
 اند؟ کدام

کداماند؟ عوامل خطرساز ازدواج موفق و و ها همؤلف، ی پیشینپهوهشهادر   پایدار 
جهتاد  اطالعتات مرکتز متی عل هتای پایگتاه امعه و مآختد متورد مطالعته در ایتن پتهوهشج

 نشتریات بانت  اطالعتات، انستانی علتوم جتامع پرتاا، نور تخصصی مجالت، دانشگاهی

 استکوالر بتتود و گوگتتل و ایتتران فنتاوری اطالعتات و علتوم پهوهشتگاه، ویراستاین ، کشتور
جتو  جستت و 3121لیایتت  3111اطالعات مورد بررستی در محتدوده زمتانی بتین ستالهای 

 تحلیتتل، "استتنادی تحلیتتل"روش، پتتهوهش روش جمتتع آوری اطالعتتات ایتتن در .شتتد

 .است گرفته قرار استفاده مورد، باشند می انویه  صورت به که ییها داده
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 مند ادبیات تحقیق ( مرور نظام7
در این بخش از پهوهش با مراجعه به اینترنت و موتورهای جست وجو و پایگتاهی معتبتر 

انی متتورد نظتتر در پتتهوهش جستتتجو پهوهشتتی مقتتاالت و منتتابع متتورد نظتتردر بتتازه زمتت و متتی عل
، ازدواجپایتداری ، زناشتویی رضتایت از: د نظر در این پهوهش عبارتنتدی مورها کلیدواژهشد.

، زناشتویی موفقیتت، علتل طتالق، بتی  بتاتی رابطته زوجتین، رابطته زوجتین، موفقیت ازدواج
 پایتداری، زناشتویی  بتات، زناشتویی کیفیتت، زناشتویی ستازگاری، زناشتویی شتادمانی

 اطالعتات مرکتز متی عل های پایگاه در و شد استفاده پایدار ازدواج و بادوام ازدواج، زناشویی
 بانت  اطالعتات، انستانی علتوم جتامع پرتتاا، نتور تخصصتی مجتالت، جهتاد دانشتگاهی

استکوالر در  گوگتل و ایتران فنتاوری اطالعتات و علوم پهوهشگاه، ویراساین ، کشور نشریات
 .گرفت جست وجو انجام 3121لیایت  3111محدوده زمانی بین سالهای 

 معیارهای ورود و خروجتعیین  (3
کنتتون زمتتان ، وهشهبتتا مشتتخ  شتتدن پرسشتتهای متتورد نظتتر درایتتن پتت در  گیری تصتتمیوا

کتتتدام مطالعتتته و مقالتتته بایتتتد وارد پتتتهوهش شتتتود وکتتتدام  کتتته  خصتتتود ایتتتن موضتتتوع استتتت 
که. گردد دامنه پهوهش خارج از باید پهوهش در ایتن  ما، گردیدنیز بدان اشاره  قبالا  همانگونه 

یتابی وا پهوهش درصتدد کته عوامتل وپهوهشتهابررستی  رز های موفقیتت  شتاخ  یی هستتیو 
که ازدواج موفق و ازدواج   مورد بررسی قترارداده و اندازند را میمخاطره  را به  همچنین عواملی 

این بنتتتابر .ه داده انتتتدئتتتچتتتارچوب مشخصتتتی را ارا الگتتتو یتتتا، در ایتتتن خصتتتود یتتت  متتتدا
که صرفاا پهوهشها انتد از  پرداختته  موفتق یتا نتاموفق  ازدواج بترمؤ ر  یها همؤلفبه بررسی ت   یی 

کنتتار ، محتتدوده پتتهوهش ختتارج شتتدند همچنتتین مقتتاالت بتتا ماتتامین مشتتابه و تکتتراری  نیتتز 
کتته از روش پهوهشتتها "فراترکیتتب"همچنتتین بتتا توجتته بتته روش پهوهش وگذاشتتته شتتدند  یی 

ک گذاشته ش می تحقیق  کنار  کرده بودند نیز از دامنه پهوهش    .دنداستفاده 
هتتای ورودی و خروجتتی متتذکور از مجمتتوع  مقتتاالت یافتتته شتتده در   لتتذا بتتا توجتته بتته معیار

گام اوا  های علمی  پایگاه که از این میتان صترفا  311در  مقالته از   11مقاله انتخاب شدند 
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گذاشتتتتن  کنتتتار  کتتترده بودنتتتد و بتتتا  کیفتتتی استتتتفاده  بتتته دلیتتتل فقتتتدان انستتتجام الزم و  35روش 
گرفتند.  23نهایت تکراری بودن  در   مقاله مبنای بررسی قرار 

 
 پریزما دستورالعمل براساس مقاالت وغربالگری شناسایى روند

 ها ( استخراج اطالعات از مقاله4
، با توجه بته روش پتهوهش، ی پهوهشی مقاالت مورد مطالعهها به منظور شناسایی یافته

کدگذاری اطالعات استتخراجی  قرارگرفت  و بازبینی مقاالت منتخب مورد بررسی و پ  از 
گردیددر دو بخش استحکام بخش وخطر ساز نتایج در قالب جدوا ذیل   .  گردآوری 

 ی مورد مطالعهپژوهشها مقاالت و .1جدول 

 نویسندگان/سال
جامعه و 

 نمونه
 عوامل استحکام بخش

 و  ورزنه  حاتمی
 همکاران

(3121) 

زنتتدگی زناشتتویی  ، ختتدا، دیگتتران، پتتدریختتانواده ، همستتر، نگتترش بتته ختتود  زوج(26) 
ورزی و تعلتتق ختتاطر   هتتای شخصتتیتی  مستتایل متتالی و شتتیلی  عشتتقویژگتتی

هتتتتای مناستتتتب   همراهتتتتی بتتتتا دیگتتتتران  حفتتتتف حتتتتریو زنتتتتدگی  ایفتتتتای نقش
گتترفتن از یکتتتدیگر  مشتتتارکت و  تصتتمیو کارآمتتتد  مطلتتع ستتتازی و اجتتتازه  گیری 

 همسویی  احترام به همدیگر در حاور جمع
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 نویسندگان/سال
جامعه و 

 عوامل استحکام بخش نمونه

و  فتحی
 همکاران

(3121) 

، عالیتتتق، اهتتتداف، عقایتتتد داشتتتتن، تییشخصتتت  تتتاهری تیجتتتذاب داشتتتتن زوج 36
 از شیپتتت کتتتافی شتتتناخت، هتتتا خانواده تناستتتب، همستتتو ارزشتتتهای، تفریحتتتات

، ختتتود معرفتتتی در صتتتداقت، ازدواج از شیپتتت آشتتتنایی دوره گذرانتتتدن، ازدواج
، بتتتودن منطقتتتی، پتتتذیری تیمستتتئول، مهربتتتانی و بتتتودن دلستتتوز، انعطافپتتتذیری

، انیتتاطراف اشتتتباه کارهتتای نتتدادن انجتتام، عقایتتد تحمیتتل عتتدم، نبتتودن کامتتل
، شتتوخی، بتتاهو رفتتتن تفتتریح، آنهتتا نکتتردن تکتترار و ختتود اشتتتباهات از ریییتتادگ

، متتالی متتدیریت، ختتود رشتتد بتترای تتتالش، رشتتد بتته همستتر تشتتویق، بتتاهو بتتازی
، کارآمتتد گیری تصتتمیوهمسر توانتتایی بتتر مبتنتتی متتالی توقعتتات، متتالی قناعتتت

 بته مثبتت بتازخورد رابطته بهبود برای هدفمند تالش،  مشارکت و انعطافپذیری
 کتتتردن خوشتتحاا بتترای تتتالش، همستتر های خواستتته نیتتترم بتترای تتتالش، هتتو

، رکالمتتتییغ و  کالمتتتی عشتتتق ابتتتراز، همستتتر داشتتتتن دوستتتت، قتتتدردانی، همستتتر
، لتتذتبخش گفتگتتوی، رضتتایتبخش جنستتی رابطتته، بتتاهو دوستتتی، متیصتتم

، وفتاداری، هتو از ناراحتیها و انتظارات انیب، نکردن ریتحق و سرزنش، همدلی
، رازداری، همستتتر درک در ستتتعی، شتتتدن درک احستتتاس، یکتتتدیگر بتتته اعتمتتتاد
 از نیزوجتتتتت حمایتتتتت، نیزوجتتتت از هتتتتا خانواده حمایتتتتتت، والتتتتدین بتتتته احتتتتترام
 بتته نیزوجتت وابستتتگی کتتاهش، رابطتته بهبتتود بتته منجتتر فرزنتتدآوری، هتتا خانواده
 بتته نتترفتن، فاصتتله ویتنظتت زنتتدگی شتتدن هدفمنتتد، دعتتوا کتتاهش، هتتا خانواده

 کته افترادی بتا رابطه قطع، نشدن همسر گذشته زندگی ریدرگ، زا تنش مکانهای
، خطتا جبتران، عتذرخواهی، اشتتباه تایید، میاندازند خطر به را زوجی ستویس

، همستتتر مثبتتتت ویژگیهتتتای بتتته توجتتته، شتتتوخی از استتتتفاده، بخشتتتی نیتستتتک
 برختتتتی از آمتتتتدن کوتتتتتاه، مستتتتائل نکتتتتردن بتتتتزر ، تفاوتهتتتتا و نتتتتواق  پتتتتذیرش
، کتتاب) دیتمف منتابع مطالعته، متخصت  و ختدا از ختواهی کمت  ها خواسته

 پتذیرش، ختود ختانواده خطاهتای بتا رییسوگ بدون و منطقی برخورد اینترنت(
 فاصتتله حفتتف، ختتانواده مقابتتل در همستتر از حمایتتت، همستتر ختتانواده نتتواق 

 خود.، فرزند، همسر از رضایت شرایط با متناسب
 و مهر خجسته

 همکاران
(3121) 

ازدواج ، بتدون مشتکل نبتودن، نتتایج ازدواج، میزان رضتایت، احساس آرامش زوج35
توکتتتل و اعتمتتتاد بتتتر ، احستتتاس حاتتتور ختتتدا، احستتتاس امنیتتتت، خوشتتتبخت

تعهتتتتد ، هتتتتا خانواده، فرزنتتتتدان ، حاتتتتور دیگتتتتران، صتتتتبر، گذشتتتتت، خداونتتتتد
همکتاری و ، روابتط جنستی، متدیریت تعتار ، صمیمیت عاطفی، زناشویی
کفتو ، قتدردانی، مستئولیت پتذیری، شتادی، مشورت و همراهی، مشارکت هتو 

 بودن.
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و  صادقی
همکاران 

(3125) 

گذاشتتتن بتترا، داشتتتن اهتتداف نفر 31 حمایتتت اعاتتاه از همتتدیگر ، ختتانواده یوقتتت 
بته هیجانتات و  توجته و احتترام، متدیریت  استترس، روانتی، سالمت جستمانی

ایمتان و اعتقتاد بته خداونتد ، احساسات تالش در مسیرکماا و رشد شخصتی
کارهتا یهمکتار، استفاده از رویکرد حتل مستئله مشتاوره و ، و تعتاون در انجتام 

کتتردن در  کره، هاگیری تصتتمیومشتتورت  گفتگتتو و متتذا عقایتتد منطقتتی و ، توانتتایی 
احتترام بته ، ودن موقعیتتباور به حل مشکالت خانواده و تیییر پتذیر بت، مثبت
، نگتترش مثبتتت بتته ازدواج، عتتدم تفکتر منفتتی نستتبت بتته دیگتران، فتترد یباورهتا

، توافتتق، فرزنتتددار شتتدن یآمتتادگی زوجتتین بتترا، احتتترام بتته استتتقالا و فردیتتت
، صتتتتمیمیت جستتتتمانی، همکتتتتاری ومشتتتتارکت والتتتتدین در تربیتتتتت فرزنتتتتدان

، یفتتتتتترد یزوجتتتتتتین از تفاوتهتتتتتتا کشتتتتتتناخت و در، یشتتتتتتناخت روان، عتتتتتتاطفی
گتتاهی و رعایتتت ، احتتترام بتته استتتقالا و فردیتتت اعاتتا، پتتذیرش ، ستتازگاری آ

انتظتتار داشتتتن از ، شتتناخت درستتت انتظتتارات و نیازهتتا، کتتردن حقتتوق اعاتتاه
، یتوجتتته و تتتترمین نیازهتتتا، آنهتتتا همتتتدلی یهتتتا اعاتتتاه متناستتتب بتتتا توانایی

ارتبتتاطی  یمهارتهتتا، جنستتی و امنیتتت، اجتمتتاعی، عتتاطفی، روانتتی، جستتمی
 .یپذیر مسوولیت، اعتماد، یاعتداا درآزاد، و رم

 خالدی
(3121) 

کردن زوج33 صترف اوقتات بتاهو ، شادکردن فاای خانته، شوخی، احترام، صحبت 
 و  همتتتتتتتتتتتتتتدلی، هتتتتتتتتتتتتتتو قتتتتتتتتتتتتتتدردانی از، رعایتتتتتتتتتتتتتتت جایگتتتتتتتتتتتتتتاه زن ومتتتتتتتتتتتتتترد

، تحقیتر  عتدم، نتوازش() جستمانی  تمتاس، مطلتوب  جنستی  رابطه ، کردن  درک
  نگرانتتتتتی ابتتتتتراز ، شتتتتتوهری و  زن  مرزهتتتتتای  حفتتتتتف  کردن عتتتتتذرخواهی، غرنتتتتتزدن
 و تعهتتتتد، پتتتتذیرش، امیتتتتدواری، بخشتتتتش، صتتتتبر، یکتتتتدیگر  ستتتتالمتی  دربتتتتاره

اعتمتاد بته ، پتذیرش اشتتباه، میترور نبتودن، چشمی هو عدم چشو و، وفاداری
گترفتن ضتعف، های خود برای حل مشکالت توانایی دیتدن ، های هتو نادیتده 

گذشتتت  ه ضتتعفشتتناخت نقطتت نقتتاع قتتوت ومثبتتت هتتو های ختتود صتتداقت 
مشتورت بتاهو درحتل ، حتل مستئله، صتمیمیت، بدبین نبودن،اعتماد به هو

 بتتتا  آشتتتنایی، ها خواستتتته ابتتتراز، همکتتتاری و مشتتتارکت در امتتتور خانتتته، تعتتتار 
 ، هتتو  بته   فرصتت دادن، تیییترات بتا  آمتدن کنتار، ستازگاری، مترد و  زن  تفاوتهتای

  توانتتایی، پتتذیری انعطاف، مقابتتل  طرف نیازهتتای  بتته  توجتته، هتتو از  نظرختتواهی
 وضتتتعیت، شتتتیل، اطرافیتتتان  زنتتتدگی از  گتتترفتن  تجربتتته، قناعتتتت، کتتتردن تیییتتتر
متتدیریت اقتصتتادی عتتدم دخالتتت ، دیگتتران  حمایتتت، فرزنتتدان وجتتود، متتالی

باورهتتتا دربتتتاره ، ادای فتترایو و مناستتت  متتتذهبی، توکتتتل بتتته ختتتدا، هتتا خانواده
 نگرش مثبت نسبت به زندگی ، زندگی
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، آذرخش
 کرایی و   یاصالن
(3121) 

، ش از ازدواجیپتت ییآشتتنا، ازدواج یداشتتتن بتترا یآمتتادگ، هیتتعشتتق و عالقتته اول زوج31
گاهانتتته، لیتتتانتختتتاب همتتتراه بتتتا م گتتتاه، یاستتتتقالا نستتتب، انتختتتاب آ ، یخودآ

 یهتتتا یژگیو، یریانعطتتتاف پتتتذ، یریت پتتتذیمستتتئول، یدلستتتوز بتتتودن و مهربتتتان
، عشتتق وتعلتتق ختتاطر، یجتتانیه یپختگتت، ینتتیختتوش ب، صتتداقت یشخصتت

، یارکتتتت وهمکمشتتتار، یت جنستتتیرضتتتا، متقابتتتل کدر، ینتتتان بخشتتتیاطم
رشتد ، نقتش متو ر یفتایا، ارآمتدک گیری تصتمیو، ت تعتار یریمد، ارتباع مؤ ر

 یبت یاجتازه نتدادن بته دخالتهتا، یزوج یومرز ساز یو سازیحر، خود وهمسر
، ییمات دوتتتایاستتقالا در تصتم، ختانواده یهتتا  مرزام کاستتح، گترانیمتورد د

بته  یتتوجه یبت، رونیتالت بته بکردن مشتکابراز ن، گرانیاز د یحفف اسرار زوج
عتدم انتقتاا ، یستو مستتقل زوجتیجاد سیا، ها مورد خانواده یب یها دخالت

هتتتا از  ت خانوادهیتتتحما، نیهتتتا از زوجتتت ت خانوادهیتتتحما، مستتتائل بتتته فرزنتتتدان
بتتته  یبنتتتدیپا، ینتتتید یباورهتتتا یهمستتتان، یومعنتتتو یالقتتتفاتتتائل اخ، نیزوجتتت
ل بته کتتو، یینه وانتقام جتوکیز ازیپره، گرانیزاز حسادت به دیپره، اتیاخالق
، گتترانیبتته د  متتک، یفرهنگتت یهمستتان، ییعتتدم متتدگرا، ینتتوع دوستتت، ختتدا

مقتتتدس ، ت فرهنتتتگ عفتتتاف وحجتتتابیتتترعا، ینقتتتش مثبتتتت ختتتدا در زنتتتدگ
فرزنتدان بته   مک، نقش مثبت فرزند، ینیدام کاز اح یرویپ، دانستن ازدواج

 ن به فرزندان.یوالد  مک، نیوالد
، یالت احتمتالکمبارزه با مش یبرا یزیبرنامه ر، ردنکقهر ن، ردنک یعذرخواه

درمواقتتتتع بتتتتروز  یحفتتتتف تعتتتتادا عتتتتاطف، یبتتتته اختالفتتتتات جزئتتتت ییاعتنتتتتا یبتتتت
  وچتتتک، ویختتتود بتتته همستتتر بتتته طورمستتتتق یها گفتتتتن خواستتتته، التکمشتتت

 یهتا تیحما، نتان دادنیاطم، نار آمدن و سازگار شتدنک، التکشمردن مش
ردن بتتتا کتتتقهتتتر ن، ختتتانواده همستتتر یها یاستتتتکرش نتتتواق  ویپتتتذ، یاجتمتتتاع
گتترفتن یتتناد، ت از همستتر در مقابتتل ختتانواده ختتودیتتحما، ختتود یهتتا خانواده ده 

ت از یرضتتا، ردن مرزهتتاکتتت یتتهتتا ورعا ویحفتتف حر، اشتتتباهات ختتانواده همستتر
 ت از فرزندان.یرضا، ت از خودیرضا ،همسر



 37 ...................................................... خطرساز ازدوا  در دهه اخیر در ایران استحکام بخش وفراترکیج عوامل 

 

 نویسندگان/سال
جامعه و 

 نمونه
 عوامل استحکام بخش

 و  قزلسفلو
 همکاران

(3120) 

خودافشتایی وبتاز بتودن بیتان آزادانته احساستتات ، و اطمینتان بخشتی دلگرمتی  زوج36
گذشتت، هتا گفتگتو دربتتاره نگرانی، هتا  ونیاز گفتگتتو و ، صتبر، متدیریت تعتتار  

کره دربتتتاره مشتتتکالت کارهتتتا و تصتتتمیمات، شتتتوخ طبعتتتی، متتتذا ، مشتتتورت در 
داشتتتن شتتتبکه اجتمتتاعی و رفتتتت ، هتتتا پذیری و شتتفافیت در نقش مستتئولیت

تتتالش بتترای رفتتع نیازهتتا و ، توجتته و احتتترام بتته همستتر، وآمتتد بتتا اقتتوام و دوستتتان
آینتتتده نگتتتری و داشتتتتن اهتتتداف مشتتتخ  و ، صتتتداقت، های همستتتر خواستتتته

مهارتهتتتتای عشتتتتق ورزی و توجتتتته بتتتته ، مهتتتتارت ارتبتتتتاع متتتتو ر، معنتتتتای زنتتتتدگی
اعتمتاد ، الگوگیری مثبت از خانواده مبتداه، های فردی ایستگیش، مناسبتها

داشتتتتن ، پتتتذیرش اشتتتتباه وعتتتذرخواهی، بتتته یکتتتدیگر واحستتتاس ارزشتتتمندی
توکتل  ،اختالق، قناعتت،شتادبودن مترحو ونتامحرم، اعتقاد مذهبی ومعنتوی

، ازدواج متدت، فرزنتدان تعتداد، فرزند تولد ، نگرش مثبت به ازدواج،به خدا
 در عشتق تجربته اولتین، ازدواج از قبتل شتناخت ، اجتمتاعی همسترجایگتاه 

 ازدواج
و   انی کریمی

همکاران 
(3121) 

توجتتته بتتته مستتتایل ، رعایتتتت اصتتتوا اخالقتتتی در ارتبتتتاع، تعامتتتل منطقتتتی بتتتاهو زوج(16) 
مهربتتتان ، اجتمتتتاعی بتتتودن، انعطتتتاف پتتتذیری، آرام بتتتودن، عتتتاطفی در ارتبتتتاع

، متتذهب و ارزشتتها، آداب و رستتومتشتتابه در ، اعتمتتاد بتته نفتت  داشتتتن، بتتودن
شتناخت ، تعهتد فترد نستبت بته ختانواده، طبقه وفرهنگ خانواده، تحصیالت

نتوع رفتتار فترد بتا ، بلتو  فکتری و عتاطفی، متوقع نبتودن، کافی از خانواده همسر
عشتتتق و عالقتتته بتتته همستتتر  شتتتناخت ، وفتتتاداری، مهربتتتان بتتتودن، ختتتانواده اش

کتتتتدامنی، صتتتتداقت، همستتتتر ، پایتتتتان ختتتتدمت، ئولیت پتتتتذیری آزادیمستتتت، پا
 داشتن شیل.

 و  صاحبدا
 همکاران

(3125) 

، تعهتد و اعتمتاد، با همستر صداقت، ومراقبت حمایت، و صمیمیت عشق زوج32
تشتتویق رفتارهتتای ستتالو ، همکتتاری و مشتتارکت، جنستتی رضتتایت، تفتتاهو
حفتتف ، هتتای ارتبتتاطی مهارت، متتدیریت تعتتار ، برنامتته مشتتترک و هتتدف

گاهی، خانوادهاستقالا   اعتمتاد، پتذیری انعطاف، مسئولیت پذیری ، خودآ

، ایمتن دلبستتگی، هیجتانی پختگتی، بینتی ختوش، تفکتر ستالو، نفت  بته
 محترمانته حمتایتی و پایبندی به هنجارها روابتط، معنوی اخالقی و فاائل

 اصلی. با خانواده
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خدادادی
و  سنگده

 همکاران
(3121) 

 قناعتتتت، خدوانتتتد، بتتته توکتتتل داشتتتتن، صتتتبر گذشتتتت، پذیری، مستتتئولیت نفر31

 خشتتتنودی بتتترای تتتتالش صتتتمیمیت، متقابتتتل، تعهتتتد قتتتدردانی، پختگتتتی،

 حمایتت شتوخی، اساستی، مستائل ستر بر توافق جنسی، رضایت یکدیگر،
 وآشتنایان، اقتوام بتا ارتبتاع همکتاری، و مشتارکت مالی، مدیریت متقابل،

 اوقتات فرهنگتی، همستانی اشتتیاا، اجتمتاعی، مقبولیت مدگرایی، عدم

 دینی. تقیدات دینی، باورهای همسانی توحیدی، جهانبینی فراغت،
 و  زاده محسن

 همکاران
(3121) 

، مستتئولیت پتتذیری، متتذهبی و بتتا ایمتتان بتتودن، توانمنتتدی و تتتدبیر، وفتتاداری نفر 23
فاتتتائل ، زمینتتته ستتتازی بتتترای رشتتتد و پیشتتترفت همستتتر، مقبولیتتتت، صتتتداقت

مستتقالنه و  گیری تصتمیو، حل تعار ، جنسیرضایت ، همسانی، ای رابطه
 روابط با اقوام و آشنایان. ، مدیریت  مالی و اقتصادی ، والد شدن ، اشتراکی

 و  محمدی
 همکاران

(3120) 

کتتتتافی قبتتتتل از ازدواج، انتختتتتاب آزادانتتتته همستتتتر زوج36 اصتتتتل و نستتتتب ، شتتتتناخت 
گذشتتتگی، احستتاس آستتایش، احستتاس آرامتتش ، ختتانوادگی ختتوش ، از ختتود 

، ایمتان و تقتوا بته ختدا، گذشتت از اشتتباهات همتدیگر، صتبور بتودن، اخالقی
، فروتنتی و تواضتع ، صمیمیت و صتداقت اعتمتاد و وفتاداری، محبت، عشق

حاتور ، تفاهو و احتترام متقابتل، مدیریت تعار ، موفقیت در روابط جنسی
آشتنایان احتترام بته ختانواده و ، الگو بترداری از بزرگتان، حمایت خانواده، فرزند

 اشتراک فرهنگی.، خانواده همسان، همدیگر
گفتتتار) مهارتهتتای ارتبتتاع زوج22 (3127) رجبی گتتاهی از نیازهتتا، حمایتتت از همستتر، صتتداقت در  ، آ

، تعهدزناشتویی، باورهتای متذهبی، قتدردانی(، بیان احساستات، تایید همسر
، متدیریت متالی، انصاف، حل تعار ، گذشت و بخشش، اعتماد به همسر

الگتتوی اوقتتات  ، داشتتتن هتتدف مشتتترک ، دخالتتت ختتانواده واطرافیتتان عتتدم
 فراغت.

 زادهمقدم
(3127) 

انعطتتتتتاف ، صتتتتتداقت، تتتتتتاب آوری، گذشتتتتتت، هتتتتتای خلقتتتتتی مثبتتتتتت ویژگی زوج 11
کتتو،احساستتی گیری تصتتمیوعتتدم  ،مالی متتدیریت، پتتذیری.پختگی ،ستتن 

، شتتناخت طتترف مقابتتل، استتتقالا، تمتتایز یتتافتگی، تعهتتد، مستتوولیت پتتذیری
گتتاهی، حتتل مستتاله شتتیوه ، باورهتتای فتتردی،هتتوش عقلتتی و هیجتتانی، خودآ

 .پوشش فرد ،  اهر فرد، نداشتن اختالا شخصیتی ،زندگی
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 خطرسازعوامل  جامعه و نمونه نویسندگان/سال
کارامتدراهبردهتای ارتبتاطی وهیجتانی ، اعتیتاد، مشتکالت شخصتیتی، ازدواج بترای آمتادگی عتدم نفر22 (3120) اخوی  مرین ارتبتاع ، نا

طتتی نکتتردن ، عوامتتل جنستتی، عتتدم عشتتق و صتتمیمیت، مشتتکالت اقتصتتادی ، نامناستتب بتتا ختتانواده اصتتلی
کنونی، درست فرآیند ازدواج  ناسازگاری زناشویی.، ساخت نامناسب خانواده 

  هنریان و یونسی
(3126) 

هتتای  ویژگی، عتتدم درک همستتر، همستتر تحقیتتر، عتتدم توانتتایی در برقتتراری ارتبتتاع، عتتدم توانتتایی حتتل اختتتالف نفر 522
کتتافی بتترای تفتتریح بتتا یکتتدیگر، نتتاتوانی در ابتتراز عشتتق و صتتمیمیت، متفتتاوت شخصتتیتی قابتتل ، عتتدم فرصتتت  

گتتتویی اختتتتالف نظتتتتر در ، گیری تصتتتتمیونارضتتتتایتی از وضتتتعیت اقتصتتتتادی وشتتتیوه ، اطمینتتتان نبتتتتودن ودرو  
دخالتت ختانواده ، دشنام و پرخاش فیزیکتی، سینا رضایتی از روابط جن، های اجتماعی ها و فعالیت مهمانی
 دخالت والدین خود.، اعتیاد همسر، اختالف نظر در اعتقادات مذهبی، اختالف نظر در تربیت فرزند، همسر

 اریننچپطاهری 
(3121) 

، خساستت، بیکتاری، اعتیتاد، ازدواج به دلیل استیصتاا عتدم آمتادگی زوجتین بترای ازدواج، انتخاب اجباری نفر11
عتدم تعهتد اخالقتی ، عدم صداقت اختالالت روحی روانی همسترعدم رضتایت ازروابتط جنستی، ش ، نازایی

دخالتت ، عدم مسئولیت پذیری، دلبستگی، ذوقیات و سالئق، ناهمسویی در خلقیات ،به زندگی زناشویی
ت در میتتتزان تفتتتاو، وابستتتتگی شتتتوهر بتتته والتتتدین و انفعتتتاا در روابتتتط ختتتانگی نتتتوع ستتتاختار ختتتانواده، اطرافیتتتان

دخالتتت فاتتاهای ، فردگرایتتی و مدرنیستتو و ستتب  زنتتدگی شتتوهر غیتتر اجتمتتاعی و غیتتر معاشتترتی و بتتی تحتترک
گویی، استتقالا طلبتی، توانمند سازی خود جهت خروج از فرودستتی، سایبری در روابط زناشویی ، رواج ناستزا

گیری) طالق عاطفی، دعوا، کت ، تهدید، تهمت ه مراجعه بته مشتاوره جهتت  قهر( ترک خان، سکوت، فاصله 
بنیته اقتصتادی ، ای نفقه( و اقدام به طالق اتخاذ رفتار مقابلته، مهریه) مراجعه به دادگاه، حل مسائل خانوادگی

 هتتای زنتتدگی و ارتبتتاطی زوجتتین کیفیتتت نتتازا مهارت، های قبتتل از ازدواج پایتتداری دوستتتی، ضتتعیف ختتانواده
نداشتتتن پایگتتاه اقتصتتادی ، ق در ختتانواده و دوستتتانمهتتارت حتتل مستتئله مهتتارت حتتل تعتتار ( ستتابقه طتتال)

 اجتماعی.
 همکاران و  زاده قلی

(3125) 
، فرهنتتگ تحمیتتل در ازدواج ، تتتا یر منفتتی رستتانه ، اجتمتتاعی، هتتای متتذهبی و معنتتوی عتتدم پایبنتتدی بتته ارزش نفر30

، وکفویتتعتدم همستان همستری ، فقتدان حتل تعتار  ، فقتدان مهتارت جنستی در زوجتین، عدم رشدیافتگی
 وجود باورهای نادرست در فرد.

 همکاران و کیمیایی
(3121) 

هتتای فتتردی و  تفاوت، هتتا  بتترآورده نشتتدن نیاز، نارضتتایتی از روابتتط عتتاطفی وجنستتی، نبتتود مهارتهتتای ارتبتتاطی نفر26
، طتالق عتاطفی، کاهش سرمایه اجتمتاعی درون ختانواده، مسایل اقتصادی درگیری لفظی وفیزیکی، فرهنگی

، عتتدم انعطتتاف پتتذیری روان شتتناختی، دخالتتت اطرافیتتان، تتترس از آینتتده، نداشتتتن مهتتارت زناشتتویی و زنتتدگی
 عدم بلو  همه جانبه.  ، سن نامناسب

 و همکاران کریمی 

 (3125) 
 ، هتتای همستتری عتتدم ایفتتای نقش، انحرافتتات اخالقتتی، هتتای متتذهبی خیانتتت زناشتتویی کتتو رنتتگ شتتدن ارزش نفر 21

 ضعف در مهارتهای زناشویی.، بیکاری، مشکالت اقتصادی، پایین ازدواجسن ، اعتیاد
 و همکاران رستمی 

 (3121) 
کارآمتد یالگوهتا زوج31  نظتام، اجتمتاعی شتبکه متدیریت نتاتوانی در، هتا تعار  متدیریت در نتاتوانی، ارتبتاطی نا

 یباورهتا و عقایتد، رستوم و فرهنتگ بته نستبت نگترش، معنویتت و متذهب بته نسبت نگرش، زوجها ارزشی
کارآمد  اصلی. خانواده مخرب ا رات، یطرحوارها ذهنیت، نا

کیفی  تحلیل و ترکیب یافته (5  های حاصل از مطالعات 
شتده در ایتن مطالعته بیتانگر ایتن ی انجتام پهوهشتهای ها بررسی و بازبینی نتتایج و یافتته

که مقوله استت در ایتن راستتا برختی از  شدههای متعددی توسط پهوهشگران احصاه  است 
کرده نمتتوده و بندی  های متؤ ر در ازدواج موفتق را دستته عوامتل و مؤلفتهانتد  پهوهشتگران ستعی 

های خطرستتاز را در قالتتب عوامتتل متتؤ ر در بتتی  بتتاتی ازدواج و  برختتی دیگتتر نیتتز عوامتتل و مؤلفتته
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که همزمان واز ابعاد مختلف  عبندی  طالق طبقه وامل استتحکام کرده اند. اماخاله مدلی 
گردیتد بنتابراین در پتهوهش  .بخش وعوامل خطر ساز در ی  قاب والگو ارایته دهتد احستاس 

ها و عوامل و مفاهیو مرتبط با ازدواج موفتق  ابتدا مؤلفه ، حاضر با استفاده از روش فراترکیب
عوامتل اصتلی و عوامتل فرعتتی ، ی محتوریها مقولتته  مرتتب شتده و در ادامته در قتالبی جدیتد

که نتایج در قالب جدوا شماره بندی  دسته  .آمده است 1شد 

 خطر ساز ازدواج عوامل استحکام بخش و .7جدول 
های  مقوله

 محوری
 عوامل فرعی عوا مل اصلی

کتدامنی، گذشتت، صتبوری، صتداقت، منصف بتودن، تعهدووفاداری های اخالقی  ویژگی عوامل فردی قتانع ، پا
 عدم اسیب رسانی به خود ودیگران ، قااوت نکردن، مهربانی، بودن

اهتتتل  ، اهتتتل توافتتتق بتتتودن ، و یفتتته شتتتناس بتتتودن ، برونگتتترا بتتتودن، متتتنظو بتتتودن های شخصیتی  ویژگی
کتتردن، ستتاده و رو راستتت بتتودن ، معاشتترت بتتودن  ، نتتوع دوستتت بتتودن ، اعتمتتاد 

 ، اعتمتتتاد بتتته نفتتت  داشتتتتن ، کینتتته تتتتوز نبتتتودن ، احستتتاس شایستتتتگی داشتتتتن
کتتامی ، مستتتقل بتتودن ، مستتلولیت پتتذیر بتتودن تتتاب  ، را داشتتتن قتتدرت تحمتتل نا

شتوخ  ، مثبتت انتدیش بتودن ، انعطاف پتذیر بتودن ، امیدوار بودن ، آوری داشتن
نداشتتن  ، نداشتتن اختتالا شخصتیتی، سازگار بتودن، خالق بودن ، طبع بودن

 ن.خسی  نبود، داشتن هویت سالو، شاد بودن، مشکالت روان شناختی
و متذهبی و  اعتقتادیباورهای 
 معنوی 

داشتتتن معنتتا  ، مقتتدس داشتتن ازدواج ، داشتتن باورهتتای معنتوی ، دینتدار بتتودن
 رعایت حجاب و عفاف  ، در زندگی

هتتتتتای حتتتتتل مستتتتتئله و  مهارت عوامل زوجی
 تعار 

، توانتتایی در متتدیریت خشتتو و عصتتبانیت ، توانتتایی حتتل مستتئله و حتتل تعتتار 
کافی از روحیات و هیجانات  خود وهمسر ، استرستوانایی مدیریت   شناخت 

رابطتتتتته بتتتتتتا ختتتتتانواده مبتتتتتتداه و 
 خانواده همسر 

عتتدم تمتتایز  ، اجتتازه دخالتتت بتته ختتانواده، کیفیتتت رابطتته فتترد بتتا اقتتوام و بستتتگان
 ، عتتدم تنظتتیو رابطتته بتتا ختتانواده ختتود وهمستتر، یتتافتگی ووابستتتگی بتته ختتانواده

، مشتتکل داشتتتن بتتا ختتانواده همستتر، کیفیتتت رابطتته فتترد بتتا ختتانواده خودوهمستتر
 احترام به جایگاه والدین 

کتتافی ، از دستتت دادن شتتیل ، نداشتتتن شتتیل مسائل مالی  کتتاری بتتاال ، درآمتتد نا ، ستتاعات 
   ، مدیریت مالی واقتصادی

داشتتتتن دانتتتش و مهتتتارت در برقتتتراری رابطتتته  ، اهمیتتتت دادن بتتته رابطتتته جنستتتی مسائل جنسی 
 نداشتتتتن رابطتتته جنستتتی ختتتارج از ازدواج ، داشتتتتن رضتتتایت جنستتتی ، جنستتتی

 (خیانت)
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های  مقوله
 محوری

 عوامل فرعی عوا مل اصلی

فقتتتدان ، عتتتدم مشتتتارکت همستتتر در امتتتور فرزنتتتدان، توجتتته افراطتتتی بتتته فرزنتتتدان های والدگری  مهارت
توافتتتق در ، توافتتتق و مشتتتارکت در شتتتیوه فرزنتتتدپروری، مهارتهتتتای فرزنتتتد پتتتروری

 زندآوری فر
کردن با همسر، مهرورزی با همسر  مؤ ر  ارتباع گذراندن اوقتات فراغتت، همدلی  ، داشتن برنامه برای 

، توانتتایی عشتتق ورزی و ابرازگتتری، گذشتتتن از اشتتتباه همستتر، احتتترام بتته همستتر
کتتتتردن  ، قتتتتدردانی از یکتتتتدیگر، تحقیتتتتر نکتتتتردن همستتتتر تتتتتالش بتتتترای خوشتتتتحاا 

گتتوش ، تشتتویق بتته رفتارهتتای ستتالو، حمایتتت از همستتر در جمتتع، یکتتدیگر هنتتر 
، هدیتته دادن بتته یکتتدیگر، رازداری، احتتترام بتته حتتریو خصوصتتی یکتتدیگر ، دادن

گتترم و ختتوب، مهتتارت در ابتتراز احساستتات توجتته بتته آراستتتگی ، ارتبتتاع لمستتی 
کالمتی ،  اهری و پوشش گفتگتو و تبتادالت  ،  ابتراز عالقته  گذاشتتن بترای  وقتت 

بتر افکتار  پافشتاری عتدم، های  مشتترک گیری میوتصتاهمیت دادن بته  ،  کالمی
کافی از تفاوتهای فردی ، نادرست خود  درک 

عوامل 
 ای زمینه

اشتتتیاا و ، میتتزان اهمیتتت مستتائل اقتصتتادی در ختتانواده، میتتزان درآمتتد ختتانواده عوامل اقتصادی 
 وضعیت مالی و معیشتی خانواده ، نوع شیل والدین

عفتاف و ، شتیل) ارزشتهای ختانواده، و رستوم آداب ، فرهنگتی  باورها و ارزشتهای عوامل فرهنگی و اجتماعی 
، وجتود باورهتای نادرستت در فترد ، مذهب(، جایگاه اجتماعی، درآمد، پوشش

تتتر یر ، اعتیتتاد بتته موبایتتل، های اجتمتتاعی اعتیتتاد بتته شتتبکه، اعتیادبتته اینترنتتت
هتتتتای  و عک  هتتتتا اعتیادبتتتته دیتتتتدن فیلو، متتتتاهواره() های بتتتترون متتتترزی رستتتتانه

 مستهجن
گترم و عتاطفی بتین اعاتاه، رضایت یا عدم رضتایت ختانواده بته ازدواج عوامل خانوادگی  ، روابتط 

ستتتاختار ، ستتتابقه خودکشتتتی ، چندهمستتتری، خیانتتتت، ازدواج مجتتتدد ، اعتیتتتاد
مشتتتکالت شخصتتتیتی و روان  ، ناستتتازگاری زوجتتتین ، سلستتتله مراتبتتتی ختتتانواده

کتتودکیعتتدم تتترمین ، طتتالق، شتتناختی اعاتتاه ، نیازهتتای عتتاطفی فتترد در دوران 
 تنوع طلبی و هرزگی یکی از والدین   

عوامل 
 همسرگزینی

ها  وخواسته انتظارات شناخت
 خود و طرف مقابل  ونیازهای

بتتتترآورده شتتتتدن انتظتتتتارات و ، های واقتتتتع بینانتتتته داشتتتتتن انتظتتتتارات و خواستتتتته
 ، شتتتناخت نقتتتاع ضتتتعف و قتتتوت ختتتود و طتتترف مقابتتتل ، ها و نیازهتتتا خواستتتته

اطتتالع داشتتتن از خواستتته انتظتتارات و نیازهتتای  ، ها صتتراحت در بیتتان خواستتته
 طرف مقابل.
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های  مقوله
 محوری

 عوامل فرعی عوا مل اصلی

همستتانی و همستتویی و  داشتن
 توافق نظر 

توافتق در امتور متالی ، ها تفاهو در مراسو ازدواج و جشن ، تفاهو در آداب و رسوم
تشتابه نظتر در ارتبتاع ، تشابه خانواده در معیارهای ارزشتی و دینتی ، و اقتصادی
تشتتتابه در ، تشتتتابه در طبقتتته اقتصتتتادی، تشتتتابه در عقایتتتد سیاستتتی ، بتتتا دوستتتتان

داشتتتن ، داشتتتن ستتالیق مشتتترک، داشتتتن عالیتتق مشتتترک، ستتطح تحصتتیلی
توافتتتق نظتتتر در ، داشتتتتن توافتتتق در انتختتتاب محتتتل ستتتکونت، اهتتتداف مشتتتترک

 فرزندآوری  
داشتتتتتتتن بلتتتتتتو  و پختگتتتتتتی در 

، عتتتتتتتتتتاطفی) ابعتتتتتتتتتتادمختلف
، شتتناختی، اجتمتتاعی، روانتتی

 جنسی(

داشتتن  ، عتدم توجته صترف بته دلبتاختگی و شتیدایی ، عدم تعجیتل در ازدواج
داشتتن رابطته ، قبلی درگیر بودن در رابطه صمیمی ، انگیزه مناسب برای ازدواج

ک، جنستتتی بتتتا همستتتر و غیتتتر همستتتر قبتتتل از ازدواج کتتته دوستتتتش ازدواج بتتتا  ستتتی 
کمتاا زدگتی در انتختاب، نداشتتن جتذابیت  تاهری، نداشته باشتیو  ، پرهیتز از 

ای،  استتتفاده از ختتدمات مشتتاوره ، داشتتتن تعارضتتات جتتدی در دوران نتتامزدی
کتتتاب کمکتتی مثتتل  گیتتری از منتتابع  عشتتق ، هتتای آموزشتتی شتترکت دردوره ، بهتتره 

ج بعتتتد از ستتپری شتتتدن ازدوا، ازدواج در ستتتن نوجتتوانی، وعالقتته اولیتته در ازدواج
 تفاوت سنی زیاد.، سن جوانی

میتتزان شتتناخت طتترفین از ، رعایتتت بهداشتتت فتتردی، نداشتتتن ستتالمت جنستتی سالمت جسو و روان 
 ، ستتالو بتتودن و نداشتتتن بیمتتاری متتزمن جستتمانی و روانتتی، موضتتوعات جنستتی

 اهمیت دادن به ورزش و رسیدگی به بدن خود 

کیفیت و بررسی روایى و پایایى نتایج  -6  کنترل 
کنترا مدا تدوین شده حاصتل از فراترکیتب عوامتل اشتاره شتده  در این مرحله باهدف 

نفتر ازمتخصصتان  36های مرتتب شتده در اختیتار  مقولتهجتدوا ، در تحقیقات مورد مطالعته
گرفت تا نظرات خود را درموافقت یا مخالفت بتا مقولته هاوعوامتل اصتلی  وصاحبنظران قرار 

کتتتته دارای متتتتدرک دکتتتتتری  نماینتتتتد.گروه متخصصتتتتان از روان شناستتتتان ومشتتتتاورانی بودنتتتتد 
در حتوزه ازدواج وزوج درمتانی داشتته باشتند. ایتن ای  ستاا ستابقه فعالیتت حرفته36وحداقل 

کتز مشتاوره انتختاب شتدند و  در نهایتت   گروه به صتورت هدفمنتد واز مشتاوران شتاغل در مرا
کردنتتدها  افتتق ختتود رابتتا همتته مقولتتهمتخصصتتان نظتتر مو   .وعوامتتل پیشتتنهادی محقتتق اعتتالم 

 . نظرات متخصصان ارایه شده است. 1درجدوا
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 عوامل و مفاهیم با ارتباط در متخصصان نظر و محوریهای  مقوله .3 جدول

 وها  مقوله با ارتباط در متخصصان نظر
 عوامل اصلی

 عوامل اصلی
های  مقوله

 محوری
عههههههههههههدم 

 تأیید
درصهههد 
 تناسب

  موافق مخالف
 

 تایید
 تایید
 تایید

366 
366 
16 

6 
6 
2 

36 
36 
1 

 اخالقی های  ویژگی-3
 شخصیتی وهویتیهای  ویژگی -2
دی باورهای اعتقادی ومذهبی-1

ل فر
عوام

 

 تایید
 تایید
 تایید
 تایید

16 
26 
366 
16 

2 
3 
6 
2 

1 
2 
36 
1 

 فردوطترف هاونیازهای خواسته، شناخت انتظارات -5

 مقابل
 نظر وتوافق، همسانیداشتن   -1
 مختلف در ابعاد بلو  وپختگی  -0
نی وروان سالمت جسوبهداشت و -7

گزی
سر 

هم
مل 

عوا
 

 تایید
 تایید
 تایید
 تایید
 تایید
 تایید

26 
76 
366 
76 
16 
26 

3 
1 
6 
1 
2 
3 

2 
7 
36 
7 
1 
2 

 همسر وخانواده مبداه عوامل خانواده -1
 عوامل مرتبط با مسایل مالی وشیلی -2
 مسایل جنسی -36
 والدگری -33
 ارتباع مو رهای  مهارت -32
 مهارتهای حل تعار -31

جی
ل زو

عوام
 

 تایید
 تایید
 تایید

16 
16 
26 

2 
2 
3 

1 
1 
2 

 اقتصادی  -35
 فرهنگی واجتماعی-31
ینه خانوادگی -30

ل زم
عوام

 
 ای

 
کیفیتتت متتدا فراترکیبتتی تتتدوین شتتده توستتط محقتتق از  همچنتتین بتترای بررستتی اعتبتتار و 

که نتایج آن در جدوا شماره  کوهن استفاده شده   آمده است.5شاخ  
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 های( استخراج شده از تحقیقات کیفی و نظر متخصصان مقوله) . همخوانی مدل4جدول 
کاپا آماره کاپا مقدار  کاپا شاخص  کاپا خطای استاندارد   سطح معناداری 
 23/6 621/6 00/6 662/6 کاپا

 
کاپتا ، 1 با توجه بته نتتایج جتدوا شتماره کته دارای  001/6بتا ضتریب  662/6مقتدار  بتوده 

بتتوده و بتتا توجتته بتته مقتتدار ستتطح معنتتاداری تفتتاوت معنتتاداری بتتین 23/6ستتطح معنتتاداری 
کیفتی متورد  کته برگرفتته از تحقیقتات  دیدگاه متخصصان و مدا تدوین شده توسط محقق 

کاپتای ستطح توافتق  16/6تتا  03/6بتین  1مطالعه بتوده مالحظته نگردیتد و از آنجائیکته مقتدار 
کاپتتا نیتتز نشتتان دهنتتده توافتتق معتبتتر در متتورد ، دهتتد معتبتتر را نشتتان می پتت  ضتتریب شتتاخ  

 مدا تدوین شده است.

 ها  یافته
مقولتته  5متتدا نهتتایی عوامتتل استتتحکام بختتش و خطرستتاز ازدواج موفتتق شتتامل  و الگتتو

عامتل  30ی( و و معیارهتای همسترگزینای  عوامل زمینته، عوامل زوجی، عوامل فردی) اصلی
مهارتهتای ، باورهتای اعتقتادی و معنتوی، شخصیتی و هتویتی، ی اخالقیها ویژگی) اصلی

مهارتهتتتای ، مستتتایل جنستتتی، رابطتتته بتتتا ختتتانواده مبتتتداه و همستتتر، حتتتل مستتتئله و تعتتتار 
شتتتناخت ، فرهنگتتتی و ختتتانوادگی، عوامتتتل اقتصتتتادی، ارتبتتتاع متتتؤ ر بتتتا همستتتر، ، والتتتدگری
داشتتتن همستتانی و همستتویی و توافتتق ، و نیازهتتا ختتود و طتترف مقابتتل ها خواستتته ، انتظتتارات

مؤلفته استتحکام بختش 350و سالمت جستو و روان( و ، داشتن بلو  در ابعاد مختلف، نظر
 .و خطرساز ازدواج در قالب عوامل فرعی مشخ  شدند

 
 

                          
1. Kapa 
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 گیری نتیجهبحث و 
محستتوب  هتتا خانوادهجتتدی بتترای جوانتتان و ای  امتتروزه موضتتوع ازدواج بتته عنتتوان دغدغتته

باشد. اما  میگیری مهو مستلزم توجه همه جانبه به ابعاد چندگانه آن  شود. این تصمیو می
که در سالهای اخیر جامعه اسال ی ها افتزایش روبته رشتد آستیب، ما بتا آن روبروستت میآنچه 

کتتاهش رضتتایتمندی زوجتتین و بتته تبتتع آن آمتتار روبتته تزایتتد طتتالق در  اجتمتتاعی و بخصتتود 
گتزارش آمتاری  بتت احتواا در ستاا . استکشور  باشتد  متی 21شاهد بر این متدعی آخترین 

گذشته است 1در  ها درصدی جدایی 17که بیانگر رشد  سایت  بت احتواا(. ایتن ) ساا 
که متخصصان حوزه ختانواده کتاوی ایتن پهوهشتها، موضوع باعث شده است  یی را بترای وا

تحقیقتات بته جتای تمرکتز روی عوامتل پایتداری و موضوع انجام دهند. البته بسیاری از این 
بته بررستی دالیتل بتی  بتاتی و عوامتل فروپاشتی ، هتای موفقیتت در ازدواج معیارها و شاخ 

نکتتتته حتتتائز اهمیتتتت دیگتتتر اینکتتته در بستتتیاری از  .(2633، 1نیمتتتزانتتتد ) ی پرداختههتتتا ازدواج
انتد و  گتزارش شتده هتای مختلتف شناستایی و عوامتل ا رگتذار بتر ازدواج در فرهنتگ پهوهشها

توانتتد از ا تترات فرهنگتتی و  متتیطراحتتی و پیشتتنهاد یتت  متتدا موفتتق در حتتوزه ازدواج ن البتتته
                          
1. Nimtz, Mark A 
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و فرهنگتی از مهمتترین  می ی بتوها مؤلفتهکته واقعیتت ایتن استت  .به دور باشتد می و بو می قو
کتته بتتر فرآینتتدها و پیامتتدهای روابتتط زناشتتویی تتتر یر  تتتوان  متتیگتتذارد و لتتذا ن متتیعتتواملی استتت 

گون تعمیو داد نتایج حاصله از مطالعات بین فرهنگی را به فرهنگ گونا این موضتوع . های 
 و آذرختتش (3121) و فتحتتی( 3121) در تحقیقتتات مختلفتتی همچتتون ختتدادادی ستتنگده

کتته روی تحقیقتتات  باشتتد. لتتذا در مطالعتته اخیتتر ایتتن امتیتتاز را متتی( نیتتز همستتو 3121) دارد 
 .ایرانی متمرکز شده است

کتته بتته دالیتتل شکستتت و موفقیتتت ازدواج همچنتتین نق طتته مشتتترک اغلتتب پهوهشتتهایی 
پایداری رابطه زوجاند  پرداخته که موفقیت ازدواج و و صترفاا متتر ر ، زناشتویی هتای این است 

کته متاتمن  بتات و پایتداری  از ی  عامل تنها نیست بلکه ترکیبی از چندین عامل است 
بررستی شتده در ایتن مطالعته فراترکیتب نیتز ی پهوهشتهاباشتد. هتر یت  از  متی رابطه زناشتویی

در  .ابعاد و عواملی را در قالبی مشخ  معرفی نمتوده انتد، مبتنی بر تجربه ودانش محققان
کتابخانته، این پهوهش نیز کلینیکتی و مطالعتات  در قالتب یت  ای  محقق با اتکا بر تجارب 

کیفتتتی و فراترکیتتتب عوامتتتل و  تتتتالش نمتتتوده استتتت تتتتا ضتتتمن انستتتجام بخشتتتی بتتته، مطالعتتته 
و عوامل استتحکام بختش ها  ترکیبی از مؤلفه، مورد اشاره در پهوهشهای مورد نظرهای  مقوله

از امتیتتازات الگتتوی ارائتته  .و خطرستتاز ازدواج را در چتتارچوبی متفتتاوت و نوآورانتته ارائتته نمایتتد
کته  (زوجتی و زمینته ای، همسترگزینی، عوامل فردی) شده نگاه چند بعدی به ازدواج استت 

کیفتتی  دیگتتترانهای  تلفیتتق وترکیتتب عوامتتتل و مؤلفتته حاصتتل  بدستتت آمتتتده در تحقیقتتات 
کتته متتی توانتتد قتتدرت پتتیش بینتتی موفقیتتت ازدواج را بتتا دقتتت و همتته جانبتته نگتتری  متتی باشتتد 

همچنتتتتین بتتتته معیارهتتتتای انتختتتتاب همستتتتردرقالب مقولتتتته  .بیشتتتتتری امکتتتتان پتتتتذیر نمایتتتتد
کمت  بته جوانتان در انتختاب همسرگزینی بته عنتوان یت  مقولته اصتلی و عوامتل ذیتل بتر ای 

 بهتر موردتوجه قرارگرفته است.
توانتد در ارائته  می درست عوامل در هر الگوبندی  و طبقهبندی  محقق اعتقاد دارد دسته

کم  شایانی نماید. بتر ایتن استاس عوامتل فرعتی  خدمات یاورانه به متخصصان این حوزه 
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از شتتواهد پهوهشتتی و اتفتتاق نظتتر  و اصتتلی ذیتتل هتتر مقولتته در ایتتن متتدا بتتدلیل برختتورداری
کفایتت الزم بترای  متخصصان و مشاوران مجترب و پشتتوانه علمتی مبتنتی برمتدا نظتری از 

یتتابی صتتحیح و  توانتتد موفقیتتت  متتی مناستتب برخورداراستتت و گیری تصتتمیوشتتناخت وارز
  .ازدواج را تبیین نماید
ساستتی قتترار مقولتته ا 5عوامتتل استتتحکام بختتش و خطرستتاز ازدواج در  در پتتهوهش حاضتتر

کتتتته عبارتنتتتتد از عوامتتتتل زوجتتتتی و معیارهتتتتای ای،  عوامتتتتل زمینتتتته ، عوامتتتتل فتتتتردی: گرفتنتتتتد 
کدام از مقوله همسرگزینی باشتند.  متیی عوامتل اصتلی و فرعتی ای محتوری ختود دارها و هر 

کته عوامتل فتردی شتامل  یتی و هتو، شخصتیتی، ی اخالقتیهتا عامتل ویژگی 1به ایتن ترتیتب 
هتتای حتتل  عامتتل اصتتلی مهتتارت 0و عوامتتل زوجتتی شتتامل  بتتود باورهتتای متتذهبی و اعتقتتادی

ل ئمستا، رابطته بتا ختانواده مبتداه و ختانواده همستر، ارتباع متؤ ر بتا همستر، والدگری، تعار 
اقتصتادی ، اجتمتاعی، عامتل فرهنگتی 1نیتز ای  ل جنسی بودند و عوامل زمینهئمسا ، مالی

گردیتتد و در نهایتتت نیتتز مقولتته معی گزینتتی متشتتکل از و ختتانوادگی را شتتامل   5ارهتتای همستتر 
بلتتو  همتته ، همستتانی و توافتتق نظتتر، ها نیازهتتا و خواستتته ، عامتتل اصتتلی شتتناخت انتظتتارات

کته هتر یت  از عوامتل ختود تعتدادی عوامتل  و جانبه سالمت جسو و روان را شامل شده بتود. 
 30مقولتته محتتوری 5بتتدین ترتیتتب متتدا تتتدوینی ایتتن پتتهوهش شتتامل  در برداشتتت. فرعتتی را

ی استتحکام بختش و خطتر ستاز ها عامل فرعی متشکل از مؤلفه 350ل اصلی و بیش از عام
 بود.

کته در ایتن متدا بته آن پرداختته شتده مؤلفته های مترتبط بتا عوامتتل  اولتین مقولته محتوری 
هتتای اخالقتی و شخصتیتی و هتویتی و باورهتای متتذهبی و  فتردی متردان و زنتان استت ویژگی

کننتتتده افکتتتار رونتتتد وستتتب   متتتی رفتتتتار وهیجانتتتات افتتتراد بتتته شتتتمار، معنتتتوی افتتتراد تعیتتتین 
شخصیتی ومیزان تمایز یتافتگی وهمچنتین باورهتای اخالقتی واعتقتادی هتر فترد تتا یر انکتار 

فتتردی همچتتون صتتادق هایی  همؤلفتت .ناپتتذیری در روابتتط زوجتتی وتعتتامالت بتتین فتتردی دارد
، شتوخ طبعتی ، مسلولیت پتذیر بتودن ، انعطاف پذیر بودن ، صبور بودن مهربان بودن ، بودن

کنتتار داشتتتن باورهتتای متتذهبی و ، وفتتاداری داشتتتن هویتتت ستتالو. مثبتتت انتتدیش بتتودن در 
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های فردی استحکام بخش ازدواج موفتق هستتند. از ستویی دیگتر  معنوی اصلی ترین مؤلفه
داشتتتتتن اختتتتتالالت شخصتتتتیتی مثتتتتل بتتتتدبینی و شخصتتتتیت نمایشتتتتی و مشتتتتکالت روان 

.. بعنتتتتوان عوامتتتتل خطتتتتر ستتتتاز جتتتتدی در .وستتتتواس و افستتتتردگی و شتتتتناختی مثتتتتل داشتتتتتن
از جملتتته  پهوهشتتتهاباشتتتند. ایتتتن یافتتتته بتتتا بستتتیاری از  گیری ازدواج موفتتتق مطتتترح می شتتتکل

همستتتتو ، (3121) ( و زارع3125) صتتتتادقی، (3120) جبرائیلتتتتی، (3121) پتتتهوهش دهقتتتتانی
این تحقیتق نیتز از جملته  ی بررسی شده درپهوهشهاباشد و البته این یافته با بسیاری از  می

( و 3125) صتتتتتتتتتتاحبدا، (3122)  تتتتتتتتتتانی کریمی، (3127) رجبتتتتتتتتتتی، (3121) آذرختتتتتتتتتتش
، (3121) خجستته مهتر، (3125) ی صادقیپهوهشها( همسو بوده ولی 3121) ورزنه حاتمی

هتتای عوامتتتل  بتته موضتتوع ویژگی، (3127) رجبتتی( و 3120) محمتتدی، (3121) ختتدادادی
و یتتتا بستتتیار انتتتدک بتتته دو یتتتا ستتته ویژگتتتی انتتتد  رود نکردهشخصتتتیتی متتتؤ ر در ازدواج موفتتتق و

کتتته تحقیقتتتات هنریتتتان کتتترده انتتتد. در حتتتالی   اختتتوی  متتترین، (3126) شخصتتتیتی بستتتنده 
کتته نتتا ر بتتر  ، (3121)  ( و رستتتمی3127) طتتاهری بنچنتتاری، (3127) ( و مقتتدم زاده3120)

یکتتتی از مشتتتکالت شخصتتتیتی را ، و طتتتالق بتتتوده استتتتجتتتدائی  دالیتتتل  تبیتتتین مهمتتتترین 
کته توجته بته ایتن  ترین عوامل خطرستاز ازدواج شتمرده شتده استت و بته نظتر می اساسی رستد 

 تواند به استحکام و پایداری ازدواج بینجامد. عامل می
بنتتتدی اصتتتلی متتتدا تتتتدوینی عوامتتتل زوجتتتی استتتت زیتتتر  بنتتتدی و مقولتتته دومتتتین دستتتته

مبتداه باع با خانواده نحوه ارت، های حل مسئله ی ذیل این مقوله شامل مهارتها مجموعه
مستتائل متترتبط بتتا متتواد  ، مستتائل والتتدینی، مستتائل جنستتی، مستتائل متتالی، و ختتانواده همستتر

ی بستتیاری از جملتته پهوهشتتهاها نیتتز بتتا  باشتتد. ایتتن یافتتته رستتانه و نحتتوه ارتبتتاع بتتا همستتر می
، (3126) بهتتتتاری، (3125) منش عرفتتتتان، (3121) گتتتتودرزی، (3111) پتتتتهوهش شتتتتاه ستتتتیا

کته بیشتتر در . باشتد ( همسو می3121) ( و موسوی3121) محسن زاذه ایتن دستته از عوامتل 
تداوم و رضتایتمندی از رابطته ، تواند به حفف رابطه میکند  میتعامل با همسر مصداق پیدا 

هتای ارتبتاطی  منجر شود. بدیهی است عدم توجه جوانان به عوامل زوجی و فقتدان مهتارت
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هتتتای جدیتتتدی روبتتترو نمتتتوده و زمینتتته ستتتاز  را بتتتا چتتتالشهتتتای اولیتتته ازدواج  توانتتتد ستتتاا متتتی
کتتدهای فرعتتی در ایتتن بختتش  نارضتتایتی و شتتکنندگی رابطتته آنتتان شتتود. از جملتته مهمتتترین 

میزان تمایز یتافتگی  ، میتوان به عواملی از قبیل توانائی حل مسئله و توانائی مدیریت خشو
متتدیریت ، خستتی  نبتتودن، ستترکیفیتتت رابطتته باختتانواده ختتود و هم، افتتراد از ختتانواده مبتتداه

یتتتاد، متتتالی کتتتار ز برختتتورداری از مهارتهتتتای ، داشتتتتن دانتتتش و مهتتتارت جنستتتی، ستتتاعات 
گفتگتتو بتتا همستتر، ورزی توانتتایی عشتتقای،  ستتواد رستتانه، فرزنتتدپروری حمایتتت از ، مهتتارت 

کال، قتتتدردانی از همستتتر، جمتتتع در همستتتر کال متتتی ابتتتراز عالقتتته بصتتتورت  و درک  متتتیو غیتتتر 
 .شاره نمودهای فردی ا تفاوت

گتتر چتته بستتیاری از تحقیقتتات بتته مستتا ولتتی تجمیتتع متتوارد فتتوق در انتتد  ل زوجتتی پرداختهئا
 خالتتدی، (3121) ی مطالعتته شتتده مشتتاهده نشتتد. بتته طتتور مثتتاا تحقیتتق فتحتتیپهوهشتتها

 ( و محستتتتتتن زاده3122)  تتتتتتانی متتتتتتیکری، (3120) قزلستتتتتتفلو، (3121) آذرختتتتتتش، (3121)
تتتر یر رستتانه بته ستتایر موضتتوعات مترتبط بتتا عوامتتل (. بتته جتتز موضتوع 3127) رجبتی، (3121)

( نیتز عتالوه 3125 ) ( و صتاحبدا3122)  تانی متیکری، (3125) زوجی پرداخته اند. صتادقی
 .ل مالی و تر یر آن در روابط زوجی نیتز اشتاره نکترده انتدئبر موضوع تر یر رسانه به موضوع مسا

 (3121) کیمیتایی، (3120) اختوی  مترین، (3125) همچنین مطالعات همزمان قلتی زاده
که عواملی همچون ناتوانی زوجتین در حتل تعتار 3127) رجبی و نارضتایتی  ، ( نشان داد 

عدم توانایی در ارتباع متؤ ر و نتاتوانی در تنظتیو روابتط والتدین و فرزنتدان بته عنتوان  ، جنسی
بسترستاز خطرساز در بی  باتی رابطه زناشویی طتالق و جتدایی زوجتین تتر یر داشتته و عوامل

کیمیتتایی .طتتالق اشتتاره شتتده استتت  ( بتته تتتر یر رستتانه در طتتالق و3121) البتتته فقتتط تحقیتتق 
کرده است3121)  میرست  .( به آسیب رسانه اشاره 

است تعریف محقتق از ای  سومین مقوله مهو در مدا تدوینی ازدواج موفق عوامل زمینه
افتتراد . اقتصتادی افتراد استتاجتمتاعی و  ، فرهنگتی ، ای بستترهای ختانوادگی عوامتل زمینته

کتتدهای فرعتتی مطتترح در ذیتتل ها محصتتوا زمینتته ی محیطتتی ختتویش هستتتند. از مهمتتترین 
باورهتتتا و  ، اشتتتتیاا والتتتدین ، تتتتوان بتتته وضتتتعیت اقتصتتتادی ختتتانواده متتتیای  عوامتتتل زمینتتته
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ناستازگاری ، ستاختار سلستله مراتبتی ختانواده، فرهنتگ وآداب و رستوم ، های خانواده ارزش
کو بر خانواده و تتر یر رستانه و متاهوارهروا، زوجین وجتود اعتیتاد یتا اختتالالت ، بط عاطفی حا

 شخصیتی و روان شناختی اعاای خانواده نام برد.
که باهدف بررسی عوامل مؤ ر در جدا یی و طالق انجتام شتده این موضوع در تحقیقاتی 

کفویتت طترفین در زمینته ختانوادگی و فرهنگتی و های  بعااا با عنوان عتدم همستانی و عتدم 
کردند. این یافته و ، (3112) غیتا ی، (3125) ها نیز با پهوهشتهای قلتی زاده اقتصادی اشاره 

اختوی تتوان بته مقتاالت  در این پهوهش نیتز می ( همسو است و3121) دیمنحاجی زاده می
بتتته عنتتتوان مقتتتاالت  (3127) رجبتتتی و (3126) هنریتتتان، (3125) قلتتتی زاده، (3120)  متتترین
 .اشاره نمود وهمس

ی معیتتتار  کتتته در متتتدا ارائتتته شتتتده بتتته آن پرداختتتته شتتتده استتتت مقولتتته آختتترین مقولتتته ای
ی پیشتین بته صتورت مستتقل آمتده استت پهوهشهاهمسرگزینی است. این عنوان در بیشتر 

کنکتتاش در متتالک انتختتاب همستتر و ، (3121، گتتودرز ناصتتری) هتتای انتختتاب همستتر متتثالا 
الگتوی معیارهتای همسترگزینی ، (3121) همچنین نیتازی(. 3121، کنعانی) معیارهای آن

در  3120تتتا  3110هتتای  را در جامعتته ایرانتتی بتتا متتروری روی تحقیقتتات انجتتام شتتده در ستتاا
قالتب تحقیتتق فراترکیتب ارائتته داده استت. امتتا محقتق اعتقتتاد دارد وقتتی صتتحبت از عوامتتل 

صتتمیمات زوجتتی بتترای پتتی شتتود عوامتتل پتتیش از ازدواج زیتتر بنتتای ت متتیمتتؤ ر در ازدواج موفتتق 
گتر قترار باشتد متدلی بته ایتن موضتوع ب تردازد متیریزی ی  زندگی موفق را تشتکیل  ، دهنتد و ا

معیارهتتتتای همستتتترگزینی فتتتترد یکتتتتی از ستتتتتونها و عوامتتتتل انکارناپتتتتذیر در موفقیتتتتت ازدواج 
کنتار ستایر مقولته متیمحسوب  کنتد.  متیموفقیتت ازدواج را تاتمین  ها شتود و ایتن مقولته در 
ای  رداختن بتته معیتتار همستترگزینی و یتتا پتترداختن بتته عوامتتل فتتردی و زوجتتی و زمینتتهصتترف پتت

گرفتن این معیارها ناق  است.  بدون در نظر 
بر این اساس در مدا حاضر چهارمین مقولته اصتلی معیارهتای همسترگزینی استت ایتن 

خواستتته و نیازهتتای ختتود و طتترف ، عوامتتل اصتتلی شتتناخت انتظتتارات5مقولتته ختتود دارای 
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، داشتتن بلتو  در ابعتاد مختلتف، داشتن همستانی و توافتق نظتر در مباحتث اساستی، مقابل
کتتته تحتتتت عنتتتوان  کتتتدهای فرعتتتی ایتتتن بختتتش  ستتتالمت جستتتو و روان استتتت. از مهمتتتترین 

، ی استحکام بخش و خطرساز تتدوین شتده استت عبارتنتد از:شتناخت انتظتاراتها مؤلفه
باورهتتتا و ستتتالیق  ، عالیتتتق، هتتتدافداشتتتتن ا، ی ختتتود و طتتترف مقابتتتلها خواستتتته ، نیازهتتتا
توجته بته ، محل سکونت و فرزنتد آوری، مراسمات، توافق نظر در مسایل اقتصادی، مشترک

گیری عالقه قبل از ازدواج کمتاا زدگتی، شکل  عتدم توجته صترف بته دلبتاختگی و ، پرهیز از 
 ازدواج زود یا دیرهنگام.، نداشتن تفاوت سنی فاحش، شیدایی

کتتته بلتتتو  و پختگتتتی بتتته عنتتتوان یکتتتی از در بررستتتی مطالعتتتات پی شتتتین مشتتتخ  شتتتد 
 ی حستتتینیپهوهشتتتهاباشتتتد ایتتتن موضتتتوع نیتتتز بتتتا  های ازدواج موفتتتق  می ترین مؤلفتتته اساستتتی

کتتریو3121) خجستتته مهتتر، (3123) خلتتج آبتتادی، (3125) در و  ( همستتو بتتود3121) ( و نتتژاد 
، (3121) آذرختتش، (3125) صتتادقی ، (3125) صتتاحبدا، (3121) تحقیقتتات ختتدادادی

در ستتایر  مقتتاالت ایتتن پتتهوهش ( مطتترح شتتده استتت و 3121) کیمیتتایی و (3125) قلتتی زاده
 بررسی نشده است.

کفویت فردی و خانوادگی و داشتتن توافتق نظتر در موضتوعات اساستی نیتز در  همسانی و 
، (3122)  تتتانی متتتیکری، (3121) آذرختتتش، (3125) صتتتادقی، (3121) تحقیقتتتات فتحتتتی

دیگتران  ( مطترح شتده استت و3121) کاوه فارستانی و (3125) زاده قلی، (3121) کیمیایی
ی ختتود و طتترف ها انتتد. از ستتویی دیگتتر شتتناخت نیازهتتا انتظتتارات و خواستتته اشتتاره نداشتتته

کننده صرفاا در تحقیقات قزلسفلو کی تعیین  ، (3121) خالتدی، (3120) مقابل بعنوان مال
ای به این عامل مهو نداشتته انتد.  هر( آمده و دیگران اشا3121) آذرخش و (3125) صادقی

و روانتتی نیتتز بعنتتوان موضتتوعی پتتر اهمیتتت همتتواره در تحقیقتتات  می موضتتوع ستتالمت جستت
کته بته اهمیتت  کننتده بتوده استت. ایتن موضتوع  دیگران برای رسیدن به ازدواج موفق تعیین 
داشتتتتن ستتتالمت صتتترفاا جستتتمانی و نداشتتتتن مشتتتکالت روان شتتتناختی حتتتاد و بخصتتتود 

کیتتتتد و ، (3125) اختتتتتالالت شخصتتتتیتی داللتتتتت دارد در تحقیقتتتتات صتتتتادقی اعتیتتتتاد و تر
کریای  ستتایرین اشتتاره کتته در تحقیقتتات  و  متتی بتته ایتتن موضتتوع نداشتتته انتتد. ایتتن در حتتالی 



 3499بهار ، 77شماره ، 69جلد ، پژوهشهای مشاوره ..................................................................................... 96

 

 رجبتتی و (3127) مقتتدم زاده، (3126) هنریتتان، (3120) اختتوی  متترین، (3121) همکتتاران
رضتتایتی یکتتی از دالیتتل جتتدایی و ناروان بعنتتوان و ل متتورد بتته ستتالمت جستتو ائ( مستت3127)

 پیکانیتتتان، (3120) زوجتتتین اشتتتاره شتتتده استتتت. وایتتتن موضتتتوع نیتتتز بتتتا تحقیقتتتات شتتتفیعی
    باشد. (  نیز همسو می3126) ( و شاهی3120)

کتته ستتنگ بنتتای ستتالمت ختتانواده بتتر  متخصصتتان حتتوزه ازدواج و ختتانواده بتتراین باورنتتد 
 افتتد مگتر اینکته قواعتد و میموفقیت اتفاق ناین  است و شوهری استوار موفقیت رابطه زن و

کنتیو انتختاب همستر را اصوا صتحیح ازدواج و ی ایتن ها استاس یافتته بنتابراین بتر. رعایتت 
که  میتحقیق  گفت  توانتد بتا موفقیتت وا تر بخشتی  متیبرای ازدواج زمانی  گیری تصمیوتوان 

کتته از یتت  الگتتو و شناستتی  روان و  یمتتجامعتته عل متتدا جتتامعی تبعیتتت نمایتتد و همتتراه باشتتد 
هتو امکتان دسترستی آستان را بتترای  را تتدوین نماییتد و الگوهتای مناستبیکشتور و یفته دارد 

کند ها خانواده جوانان و رسد عوامتل استتخراجی در ایتن مطالعته متروری  میبه نظر  .تسهیل 
کشتور  و  متیتواند به جامعته عل می است و تحلیلی از جامعیت بیشتری برخوردار و پهوهشتی 

کتته از ها انجتتام ایتتن پتتهوهش بتتا محتتدودیت شتتگر دره. البتتته پهونمایتتد کمتت  یی روبتترو بتتود 
ک متتیجملته آن  بتته دلیتتل ماهیتتت تحقیقتتات فراترکیتتب  متتی تتتوان بتته عتتدم بررستتی تحقیقتتات 
 پذیری این تحقیق باید بااحتیاع صورت پذیرد.  . به همین دلیل تعمیواشاره نمود

 پیشنهادات
طراحتتی وتتتدوین پروتکتتل ، ای رعایتتت حقتتوق مراجعتتانگتتردد در راستتت پیشتتنهاد می -3

کیتتد برویژگی کتتز ازجملتته هتتای  مشتتاوره پتتیش ازازدواج باتا بتتومی بتترای استتتفاده درتمتتامی مرا
که مجوز آن به صورت مشترک توسط ستازمان نظتام ووزارت ورزش  کزویژه مشاوره ازدواج  مرا

کمیستتیون ازدواج ستتاز متتی وجوانتتان صتتادر کتتارگروهی در  شناستتی  مان نظتتام روانگتتردد  ذیتتل 
گردد  .ومشاوره  پیگیری 

 کتتاربردی وبتتومی پیشتتنهادی پهوهشتتهادر راستتتای تهیتته برنامتته عمتتل مبتنتتی برنتتتایج  -2
تصتمیو ستاز وبرنامته های  ومقتاالتی از ایتن دستت بترای دستتگاه وستازمان پهوهشهاگردد می
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خشتهای فرهنگتی کارشناستان ومتدیران بمرتبط ارساا شتودتامبنای عمتل های  ریز در حوزه
 کشور باشد واجتماعی

 سپاسگزاری
دکتتری نگارنتده و نتتایج پهوهشتها ومقتاالت نگتارش نامته  پایانمطالعه حاضر برگرفتته از 

از  قتتدردانی ختتود را لتتذا نویستتندگان مقالتته مراتتتب تشتتکر و. باشتتد متتیشتتده توستتط محققتتان 
کتتته بتتتا  و متتتی دستتتتاوردهای عله ئتتتارا پتتترداختن بتتته ایتتتن موضتتتوع پتتتر اهمیتتتت و پهوهشتتتگرانی 

کردنتتد هتتای خالقانتته بتته انجتتام ایتتن پتتهوهش و تحلیتتل کمتت   ابتتراز ، استتتینای مطالتتب آن 
   .نماید می

 تضاد منافم
 در انجام مطالعه حاضر نویسندگان هیچگونه تااد منافعی نداشته اند

 منابع
کریوآرق  .7آیه ، سوره شعراهای،  ترجمه مهدی الهی قمشه، ن 

 مرکتز مجلتهازدواج.  از بعتد عتاطفی مشتکالت در ازدواج از پتیش های معاشترت نقتش(.  3125) خ.، احمتدی

 .25-15، (0) 1، سالمت برمؤ ر  اجتماعی عوامل تحقیقات
کتار، زاده ز  محستن، ختوی  مترینا  بافتت در طتالق ستاز زمینته عوامتل (. بررستی3120) خ.، ک  احمتدی، ف  زهرا

 .361-320، (56) 32 ، و تربیتی زنان و خانوادهفصلنامه فرهنگی تهران.  شهر فرهنگی اجتماعی
 36، پتهوهش نامته زنتان. یفتکی پتهوهش یت  موفتق: ازدواج یالگتو نی(. تتدو3121) ا.، کرایی  خ، ا  اصالنی، آذرخش
(27) ،27-71  . 

 (. تحلیتل باورهتای مترتبط بتا ستالمت جنستی3121) ن.، ب  برزگتر، ش   هیری فترد، ع  امدادی، م  سلطانیان، براتی
گیری از مدا اعتقاد بهداشتی.  ، (3) 1، مجله آمتوزش و ستالمت جامعتهدر بین زوجین در آستانه ازدواج با بهره 

10-51 
 همسران ارتباع یها مهارت آموزش (. تا یر3126) ف.، ح  بهرامی، س  مولوی، م  احمدیزاده،  ف  فاتحیی، بهار

 و بتالینیشناستی  روان پهوهشتهایطتالق.  متقاضتی متعتار  یزناشتویی زوجهتا یهتا تعار  کتاهش بتر
 .12-76، (3) 3، مشهد فردوسی دانشگاه مشاوره
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 2، فصتلنامه بررستی مستایل اجتمتاعیتا یر تلگرام بر روابط ختانوادگی زوجتین. شناسی  (. آسیب3127) ز.، پیر جلیلی
(3) ،26-02  . 

هتای  های آنالیتن و خیانت میزان استفاده از پیام رسان ، (. بررسی اعتیاد به اینترنت3120) .ت ه، فرهادی ر  ، پیکانیان
ی علتتوم پهوهشتتهاهتتای در آستتتانه طتتالق و مطلقتته شتتهر اصتتفهان.  اینترنتتتی بتته عنتتوان پتتیش آینتتد طتتالق در زوج

 .13-12، (3) 7، شناختی و رفتاری
کنندگی سب 3120) .ته، جبرائیلی در ارزشتهای هتای شخصتیت  های دلبستتگی و ویژگی (. بررسی نقش پیش بینی 

 .363-322، (5) 31، ی زنانشناخت روانمجله مطالعات اختصاصی فرهنگی ازدواج مردان و زنان. 
مجلتته مشتتاوره و روان (. ارائتته الگتتوی ازدواج پایتتدار رضتتایتمند. 3121) ک.، م  فتترحبخش، ا  استتماعیلی، ورزنتته حاتمی

 .326-352، (3) 0، درمانی خانواده
 فرهنگتی شتورای فصتلنامهعتاطفی.  طتالق مترتبط بتا اجتمتاعی عوامتل (. بررستی3121) م.، زاده میمنتدی حتاجی

 .11-361، (73) 31، خانواده و زنان اجتماعی
فصتتتلنامه متتتددکاری (. بررستتتی عوامتتتل متتتؤ ر بتتتر افتتتزایش میتتتزان طتتتالق. 3125) م.، ستتتاعتلو  م، رضتتتاپور  ف، حستتتینی

 .11-53، (2) 5، اجتماعی
کننتده ازدواج در افتراد متاهتل دارای 3121) ف.، ت  باقریتان، ف  پورابراهیو، ش  موتابی، خالدی (.عوامتل حفا تت 

 .13-51، (27) 1، فصلنامه خانواده پهوهیعوامل خطر. 
، (2) 1، ختانواده یشناست روانمجلته پایدار.  ازدواجهای در خوشبختی (. تجربه3121) ر.، ر  محمدی، مهر خجسته
76-12. 

کاری در ازدواج3127) ذ.، م  عبتتتاس پتتتور، ر  ستتتودانی، ر  محمتتتدی، خجستتتته مهتتتر یستتتته فتتتدا پایتتتدار هتتتای  (. تجربتتته ز
 .311-313، (01) 7، فصلنامه علمی پهوهشی پهوهشهای مشاوره

 -فرهنگتی مبتنتی بتر بافتتمتؤ ر  زناشتویی عوامتل (. نقتش3125) خ.، ع  احمتدی، ج  نظتری، ستنگده ختدادادی

 35، جوانتان و ورزش راهبتردی مطالعتات_ پهوهشتی   یعلمت فصتلنامهموفتق.  ازدواج بینتی اجتمتاعی در  پتیش
(22) ،37-3. 

 موفتتق: ازدواج های شتتاخ  (. شناستتایی3121) ج.، خ  حستتنی، ع  احمتتدی، ج  نظتتری، ختتدادادی ستتنگده

کتشافی.  و کیفیای  مطالعه  .3-32، (21) 31، جوانان و ورزش راهبردی مطالعات پهوهش  فصلنامه علمیا
(. تتتر یر معاشتترت بتتا جتتن  مختتالف قبتتل از ازدواج بتتر احتمتتاا طتتالق در بتتین افتتراد 3123) ف.ی، فراهتتانی آبتتاد خلتتج

کترده ی دانشتگاهی.  -23، (11) 31، فصتلنامه شتورای همتاهنگی فرهنگتی اجتمتاعی زنتان و ختانوادهتحصیل 
16. 
کتتارکرد ختتانواده طرحواره ، هتتای شخصتتیتی (. ویژگی3121) م.، دهقتانی زوجتتین متقاضتتی و در  ، هتتای ناستتازگار اولیتته و 

 .170-122، (51) 32، غیر متقاضی طالق. فصلنامه خانواده پهوهی
 زوجتین گتروه از دو در ازدواج پایتداری میتزان بتا متذهبی تعهتد ارتبتاع ی (. مقایسته3127) ج.، ح  شتم ، رادمهتر

 .10-77، (1) 5، سالمت و دین در پهوهش مجلهتهران.  شهر عادی و طالق متقاضی
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کیفیتت زناشتویی زوجها شناستایی مولفته (.3127خجستته مهتر ،ر.)  امان الهی ،ع  ذ فارسانی ،کاوه   رجبی ،   :هتا ی 
کیفی. مجله  کیفی در علوم سالمتی  پهوهش   .321-231 (:2)7 تحقیقات 

شناستی  رواننشتریه نتامزدی.  مرحلته در زوجتین مشکالت شناسی آسیب (.3121) و.، ش  فرزاد، نژاد م  نوابی،  رستمی
 .11-01، (3) 0، خانواده

(. بررسی نقش اعتماد و صمیمیت در پتیش بینتی بتی  بتاتی ازدواج 3122) ف.، ع  حبیبیان، ز  بوستانی پور، رضایی
 .02-12، (57) 32، مشاورهپهوهشهای  در زنان و مردان مترهل.

و  یجتتانیو هیتنظتت یازدواج براستتاس مهارتهتتا ی بتتات یبتت ینتتیش بی(. پتت3121) م. ی، فتتیع  نظ ، انیمانیر  ستتلی، حتتانیر
  .06-70 ، (3) 0، و مشاوره ینیبالشناسی  روان پهوهشهایمجله . یتیهو یها  سب

 ییزناشتو تیهتای شخصتیتی و رضتایژگیو نیبت رابطته در جانیه یشناخت ویتنظ یانجیم (. نقش3121) م.، زارع

 .23-362، (32) 7ی، شناخت فصلنامه روشها ومدلهای روان. مرودشت شهر یفرهنگ شاغل نیزوج
 /https://www.sabteahval.ir :سازمان  بت احواا به آدرس سایت رسمی

مجلتتتته بررستتتتی رابطتتتته رضتتتتایت جنستتتتی و تعهتتتتد زناشتتتتویی در زوجتتتتین شهرستتتتتان شهرضتتتتا. .(3111) م.، شتتتتاه ستتتتیا
 .211-211، (1) 33، اصوا بهداشت روانی علمی

 ماهنامته دوزوجتین.  زناشتویی یرضتایتمند و روان ستالمت (. رابطته3126) خ.،  ا  قاستمی، ع  غفتاری، شتاهی

 .332-320، (2) 31، کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه پهوهشی علمی
یت  وشتکفتگی دردلزدگتی زناشتویی زوجتین. 3120) ز.، شتفیعی وپهوهشتتی زن  فصتلنامه علمی(. نقتش شخصتیت تار

 .77-25، (3) 1، وجامعه
کار، صاحبدا  پهوهشهای(. کیفی مطالعه ی ) موفق ازدواج های شاخ  (. شناسایی3125) ع.، ک  دالور، ح  زهرا

 .12-50، 2شماره ، 1دوره ، مشاوره و بالینی یشناس روان
-12، (2) 36، ی معاصترشناست روانمجلته (. رابطته ویژگتی شخصتیتی زوجتین و رضتایت زناشتویی. 3125) م.، صادقی

07. 
 دیتتدگاه براستتاس ستتالو ختتانواده متتدا (. تتتدوین3121) ف.، س  بهرامتتی، احمتتدی، م، م  فتتاتحی، صتتادقی

 .352-376، (3) 1، فصلنامه مشاوره وروان درمانی خانوادهخانواده.  متخصصان
کتاوی3127) ع.، ح کلتدی، ر  آقاجتانیی، بنچنتار یطتاهر یشته، طتالق پدیتده (. وا  ینشتریه بررستپیامتدها.  و ها ر

 .15-51، (2) 2، رانیا یاجتماع مسائل
معکتوس.  یستن تفتاوت بتا نیزوجت در ییزناشتو تیرضتا نته ستازیزم عوامتل یفتیک یبررست .(3125) ن.، عرفان منش

 .007-171، (0) 35، نشریه پایش
کننتتده بتته 3112) ا.، ا  روستتتا، معتتین  پ، غیتتا ی گتترایش بتته طتتالق در بتتین زنتتان مراجعتته  (. بررستتی علتتل اجتمتتاعی 

 .72-361، (1) 3، فصلنامه زن و جامعهدادگاه خانواده شیراز. 
نتتی. (. ارائتته متتدا ازدواج رضتتایتمند در فرهنتتگ ایرا3121) ف.، دانتتش پتتور  ک، فتترحبخش  م، استتماعیلی  ا، فتحتتی

 .36-20، (2) 36، یشناخت روانپهوهش در سالمت – فصلنامه علمی

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6262&Number=601&Appendix=0
https://www.sabteahval.ir/
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 هتای نظر زوج از زناشویی تعهد بر مؤ ر عوامل (. شناسایی3120) ر.، محمدی  ف، بهرامی  ر، جزایری  ف، قزلسفلو

 .5-21، (01) 30، ی مشاورهپهوهشها _ پهوهشی   علمیفصلنامه ایرانی. 
گرفتته از عوامتل فرهنگتی 3125) ز.، مسعودی نیا  ا، بانکی پور  آزاده،  قلی کیفی تجارب مردان و زنتان طتالق  (. مطالعه 

 .12-05، (10) 20، کاربردیشناسی  فصل نامه جامعهزمینه ساز طالق. 
(. مطالعه بسترهای طالق در افتراد مطلقته: پهوهشتی پدیتدار 3125) ح.، فاضلی  ر، محمدی  س، الماسی  ی،  کریمی

 .323-233، (21) 7، بالینیشناسی  فصلنامه مطالعات روان شناسانه.
کننتتتتده موفقیتتتتت ازدواج. 3121) م.، فلستتتتفی نتتتتژاد  م، استتتتماعیلی  ک، احیتتتتایی  پ،  تتتتانی کریمی (. عوامتتتتل تعیتتتتین 

 .71-21، (51) 32، ی مشاورهپهوهشها _ پهوهشی   علمیفصلنامه 
کتتردهای  همطالعتت :(. انتختتاب همستتر و معیارهتتای آن3121) م.، کنعتتانی دو ی شتتهر رشتتت.  در بتتین متتردان و زنتتان ازدواج 

 .222-210، (1) 2، های اجتماعی نهادشناسی  فصلنامه جامعه
کشتتتف عوامتتتل3121) ع.، مشتتتهدی  خ، ختتتویی نتتتژاد  ح، حیتتتدری  ع، کیمیتتتایی هتتتای زود  بتتترطالق در ازدواجمتتتؤ ر  (. 

 .135-121، (2) 37، فصلنامه تحقیقات علوم رفتاریهنگام. 
کهتای در کنکاشتی :ستالو (. خانواده3121) .س کمری، ف  باقریان، ا  گودرز ناصری،  دیتدگاه مطلتوب از همستر مال

 .363-322، (11) 33، خانواده و زنان تربیتی  فرهنگی فصلنامهدختران.  و پسران
، بینتتتی میتتتزان احتمتتتاا پیمتتتان شتتتکنی در روابتتتط زناشتتتویی براستتتاس ستتتطح تمایزیتتتافتگی پیش(. 3121) م.، گتتتودرزی

 .16-22، (73) 31، ی مشاورهپهوهشهاپهوهشی  فصلنامه علمی. عملکرد خانواده و دلزدگی زناشویی
کتوچی  فزاده،  محستن  از رضتایت دالیتل پدیدارشتناختی (. مطالعته3121) ج.، ختدادادی ستنگده  س، مترادی 

 ، (01) 37، ختانواده و زنتان اجتمتاعی فرهنگتی شتورای فصتلنامهاز ازدواج.  راضتی زنتان دیتدگاه ازدواج از
10-7. 
کیفتتتی عوامتتتل نارضتتتایتی زن وشتتتوهری واقتتتدام بتتته طتتتالق.3126) و عتتتارفی، م. نظتتتری، ع   زاده، ف محستتتن  ( مطالعتتته 

 .11، ساا چهاردهو، شمارهمطالعات راهبردی زنانفصلنامه 
(. تجربتته مشتتکالت جنستتی در زنتتان متقاضتتی طتتالق و راضتتی از 3127) ا.، نعیمتتی  م، کالنترکوشتته  ع، محمدصتتادق

کیفی.  کیفی در علوم سالمتزندگی مشترک: ی  مطالعه   .11-57، (3) 7، مجله تحقیقات 
 رویتشخوشتبخت.  ازدواج از مقتدماتی متدا یت  (. ارائته3120) ز.، رضتایی  م، نیستی  ح، ستحاقی  ع، محمتدی

 .311-302، (1) 0، شناسی روان

کیفیتتت زنتدگی زناشتتویی 3121) ع.، محمتود پتور گزینتتی و تفتاوت ستنی زوجتتین بتر  (. تتتا یر ستن ازدواج الگوهتتای همستر 
 .371-326، (21) 1، بالینیشناسی  فصلنامه مطالعات روانزنان شهرتهران. 

 پهوهشتهاییت  بررستی پدیدارشناستی.  :(. بازنمایی عوامل فردی مؤ ر در احتماا آسیب طتالق3127) ع.زاده،  مقدم

 .331-350، 2( 2) 1، مشهد فردوسی دانشگاه، مشاوره و بالینی یشناس روان
(. تر یر روابتط قبتل از ازدواج بتر تعارضتات زناشتویی در 3110) محمدکا و.، عاطف وحید  نوابی نژاد ش  س، موسوی

 .32-15، (2) 02، هوهشهای مشاورهها و پ تازههای دولتی شهر تهران.  دانشجویان مترهل دانشگاه

http://irancounseling.ir/journal/article-1-614-fa.html
http://irancounseling.ir/journal/article-1-614-fa.html
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( نقتتتش الکوهتتتای فراغتتتتی در  بتتتات ازدواج بتتتا 3121) س.، انصتتتاری  آ، عزیتتتزی  خ، رضتتتایی  م، صتتتیدی  خ، متتتومنی
گتتری راهبردهتتای حفتتف رابطتته و شتتادکامی زناشتتویی.   ، (2) 5، فصتتلنامه مشتتاوره و روان درمتتانی ختتانوادهواستتطه 

110-156. 
کریو های پتیش از ازدواج در مشتکالت  (. نقتش معاشترت3121) خ.، احمتدی  ن، وحیتد نیتا  ع، سعیدی فترد  ا، نژاد 

 .220-222، 5شماره ، 1دوره ، بر سالمت اجتماعیمؤ ر  مجله مرکز تحقیقات عوامل. عاطفی بعد از ازدواج
 در ازدواج  بتاتی بی میزان و دلبستگیهای  سب  بین ارتباع (. بررسی3112) م.ی، اسد  ح، صاحبدا  عی، نظر

 .331-321، (1) 2 خانواده مطالعات و مجله زنمترهل.  ومردان زنان
 و زنتان تربیتتی  فرهنگتی فصتلنامهایتران.  جامعته در همسترگزینی معیارهتای الگتوی (. طراحتی3121) م.، نیتازی

 .323-355، 50شماره ، 35دوره ، خانواده
، بتالینیشناستی  فصتلنامه مطالعتات روان(. بررستی علتل طتالق دردادگاههتای ختانواده. 3126) ج.، یونسی  م، هنریان

1 (32) ،311-321. 
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