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ABSTRACT The article is taken from a doctoral dissertation 
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 Aim: Remarriage is a chance for people who have lost a spouse to re-experience 
cohabitation. The aim of this study was to provide a local model of satisfied 
remarriage. Methods: This research was conducted qualitatively using the grounded 
theory approach in 2020. For this purpose, 21 couples living in Tehran who have had 
more than 3 years of remarriage were purposefully selected and surveyed using 
semi-structured interviews. Data were collected, recorded and then coded and 
classified into main categories. Methods: This research was conducted qualitatively 
using the grand theory approach in 1399. For this purpose, 21 couples living in 
Tehran who have had more than 3 years of remarriage were purposefully selected 
and surveyed using semi-structured interviews. The data was collected, implemented 
and then coded in a systematic way. Findings: The extracted concepts were 
classified into 124 open codes and 27 axial coding, which categories are more 
knowledge and insight in new life, sufficiency in choosing a spouse, logical 
understanding of remarriage, managing the challenge of accepting a new spouse by a 
child and vice versa, paying attention to commonalities and differences in marriage 
criteria, social support, support of family and friends, role of counseling and elders 
before marriage, quality of communication with spouse and ex-wife's family, 
effective communication skills, paying attention to spouse's concerns and wishes, 
appropriate self-disclosure at the time of choosing, trying to be aware, deep 
understanding of each other before marriage, awareness of the criteria for choosing a 
spouse, self-awareness, efficient coping strategies for individual, couple and family, 
among others, were necessary, and finally, the Selective Coding was chosen as 
"multilevel recognition and support". Conclusion: The results of the present study 
indicated that the creation of a satisfactory remarriage depends on conscious choice 
and deep understanding of each other, honesty and clarification about the issues of 
the former life and the current marital relationship, and finally, a two-way effort to 
create a stable life. Specialists can help families and society by using the categories 
and concepts derived from this model in increasing the satisfaction and durability of 

remarriages and preventing divorce and its resulting damages. 
Keywords: model, remarriage, grounded theory, satisfying marriage, Iranian 

culture 
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ه افددرادی کدده همسرشددان را از دسددت داده انددد، جهددت کددای اسددت  : ازدواج مجدددد شددانب دوبددارههااد 
نددد. پددژوهض حاضددر بددا هدددگ ارائدده الگددوی بددومی ینما یمشددترب بددرای خددود فددراهم مدد یتجربدده دوبدداره زندددگ
: ایددن پددژوهض بدده روش کیفددی و بددا اسددتفاده از رویکددرد ن ریدده روش تمند انجددام شددد.یازدواج مجدددد رضددا

سددال از ازدواج  1زوج سدداکن شددهر تهددران کدده بددیض از  21انجددام شددد. بدددین من ددور  1199ای در سددال زمیندده
گذشت به شیوه هدفمند و با استفاده از مصاحبه عمید  نیمده سداختاریافته مدورد مصداحبه یممجدد آنهال 

مفداهیم  هدا:یافتاهک کدگدذاری شدد. یسدتماتیوه سیسازی و سپب به شد آوری، پیاده ها جمع قرار گرفتند. داده
یشدتر در شدناخت و بیدنض بهای بندی شدد کده مقولده طبقه یکدمحور 22کد اولیه و  128استخراج شده در 

ت چدددالض پدددذیرش یر یزنددددگی مجددددد، کفویدددت در همسدددرگزینی، برداشدددت منجقدددی در ازدواج مجددددد، مدددد
همسرجدید توسط فرزند و بالعکب، توجه به اشتراکات و افتراقات معیارهای ازدواج، حمایت اجتمداعی، 

و خددانواده  ت ارتبدا  بدا همسدر یدفیحمایدت خدانواده و دوسدتان، نقدض مشداوره و بزرگدان پدیض از ازدواج، ک
، توجه به دغدغده و خواسدته ، خودافشدایی مناسدر در زمدان های همسر ساب ، مهارت ارتبا  موثر همسدر

گدددداهی از معیارهددددای همسددددرگزینی،  انتخدددداال، تددددالش گدددداهی عمیدددد  از یکدددددیگر پددددیض از ازدواج، آ بددددرای آ
گدداهی، راهبردهددای مقابلدده بودنددد و  یمجددور یاز جملدده کدددخا یکارآمددد فددردی، زوجددی و خددانوادگای خودآ

نتدای  :  یرینتیجاه انتخداال گردیدد.« شدناخت وحمایدت چندسدجحی»درنهایت هدم مقولده مرکدزی بداعنوان 
گاهاندده وشددناخت یپددژوهض حاضددر بیددانگر آن بددود کدده ایجدداد یددک ازدواج مجددرضددا تمند در گددرو انتخدداال آ

دددی و سدددازی درمدددورد موضدددوعات زنددددگی سددداب  و رابجددده عمیددد  از یکددددیگر و صدددداقت و شفاگ زوجدددی فعلو
ها از مقوله یریتوانند با بهره گدرنهایت تالش دوسویه در جهت ایجاد زندگی پایدار است. متخصصان می

از طدال  و  یریشدگیمجددد و پهدای ن الگدو در افدزایض رضدایتمندی و دوام ازدواجیدم مسنخرج از ایو مفاه
 و جامعه کمک نمایند.ها های ناشی ازآن، به خانواده آسیر

 ای، ازدواج رضایتمند، فرهنگ ایرانیالگو، ازدواج مجدد، ن ریه زمینههای کلیدی: واژه

mailto:e.zarei@hormozgan.ac.ir
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 مقدمه 
هنننا و مقدسنننی اسنننت کنننه در مینننان تمنننام اقنننوام و ملنننل در تمنننامی زمان پیمنننان 1ازدواج

، مکان ( امننا ایننن 8931هننا وجننود دا شننته اسننت )خشنننود، رجبننی، سننودانی و خجسننته مهننر
هننا از هننم پیمننان ممکننن اسننت بننه دالیلننی منجننر بننه شکسننت شننود و یننا بننا فننوت یکننی از  وج

طننننالق در جوامننننع و ها و افننننزایش روزافننن ون گسنننیخته گننننردد. بنننه دنبننننال همننننین شکسنننت
عنوان روشی موجه و منطقی معننا و مفهنوم پیندا  ها، ازدواج مجدد به شدن خانواده دگرگون 

کند و مینزان ازدواج مجندد بنه تبعینت از افنزایش مینزان طنالق و بینوگی، افنزایش خواهند می
( بنرخال  قنرون 0282) 2بننابر گفتنه سنویینی .(8931یافت )صنادقی، بهرامنی و اسنماعیلی، 

هنا بنا طنالق بنه یافنت، در قنرون حاضنر بخشنی ازدواج ته که ازدواج با منر  خاتمنه منیگذش
سننال گذشننته همیشننه روننند صننعودی  02رسننند. در ایننران نیننز آمننار طننالق در  پایننان خننود مننی

هنزار و  811های اخیر بوده است، به طوری کنه داشته و بیانگر افزایش پدیده طالق در سال
یخ ثبنت  21تیرمناه  تنا 27رویداد طالق در سال  035 ثبنت شنده اسنت کنه بناالترین آمنار تنار

دهند رونند صنودی همنننان ادامنه دار اسنت. است که نشنان می 8939احوال ایران از سال
هنا در اسنتان پنجاه درصند ازدواج 8933همننین طبق اعالم سازمان ثبت احوال در سال 

(. نکتنه قابنل تأمنل 8931و 8933شوند )سنازمان ثبنت احنوال اینران، تهران به طالق ختم می
یکنا یعننی حندود هفتناد النی هشنتاد درصند  اینجاست که بسیاری از این افراد در کشور آمر

 (.  0282شوند )سویینی، تر وارد ازدواج دوم می پس از طالق، به امید یک ازدواج موفق
کثنر افنرادی کنه ازدواج مجندد طنه درصند از اینن افنراد( از راب 01دارنند )تقریبنا  3از طرفی ا

نبوتننام، ی؛ فرانسسننکا و هگ2632، 4کنننند )بننینقبلننی فرزننندان خننود را وارد ازدواج جدینند می
ن ینمتحنده ا ایالنت در  هنا پنژوهش از  برخنی گنزار  ه طبنقکناسنت  ین در حنالینا .(2665

                              
1. marriage 
2. Sweeney, M. M 
3. remarriage 
4. Bean, R. C 
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شنوند و ازدواج دوم بنا افنزایش میننزان  یخنتم من ییبنه جنندا یهنای مجندد  ودتنر از اولنازدواج
، ویشننننر و پاسننننلی2632)بننننین،   مواجننننه اسننننت%(  76% تننننا  01 طننننالق ) (. بننننه 2661، 1؛ ویشننننر

هننا از نننود ازدواج مجنندد شننتر ازدواجیه بننه  ودی بکننشننود  یمنن ینننیب شیب اغلننب پننیننترت نیننا
 (.2666، 2نیباشند تا ازدواج اول )برنشتا

ا طنالق، همسنران ینه در آن زنان و مردان بنه علنت منر  کاست  یازدواج مجدد، ازدواج
 یزنندگ یا همنراه بنا فرزنندان بازماننده از ازدواج قبلنینو  ییاند و به تنها دست دادهخود را از 

نند. ازدواج مجندد ید اقندام نمایجد یل زندگیکگر به تشیه با همدکنند و قصد دارند ک یم
ز ینن یفنیکادی و ین، بنیهای اساس تفاوت یبا ازدواج اول دارد ول ییها ه شباهتکضمن آن

ت، ینننهنننا، مواننننع، عوامنننل موفق لکهنننا خنننود را در قالنننب مفهنننوم، شننن ن تفننناوتینننبنننا آن دارد. ا
 ییه عنندم توجننه و عنندم آشننناکنننننند ک یان مننیننره نمایننالت افننراد و غکت افننراد، مشننیوضننع

(. بنه اینن 2662، 3س و ومپلنر کنند )اسنتوینما یل مواجه منکز با مشیها ازدواج مجدد را نآنبا 
ب میزان ترتیب افزایش  شنده تبندیل ای شنایعپدیده به نیز  مجدد یها ازدواج نیطالق، در

کلنه، محسنن زاده و یاسنت ) اول ازدواج از  کمتنر  آن ثبنات و  رضنایتمندی که میزان است
 ، کار (. ازطرفی اخیرا دردنیا گرایشی پدید آمنوده اسنت کنه بجنای تمرکنز بنر عوامنل 3127زهرا

تمرکننز کننرده اسننت. ایننن اند تمندماندهیکننه رضنناهننایی هننا، بننر روی ازدواجمننوثر بننرطالق  وج
هنای تواند در امر ایجاد و تنروی  ازدواج می گردد که می روند باعث به دست آمدن تصویری

ننی،  پاینندار در جامعننه سننازنده باشنند ( 3121)حنناتمی ورزنننه، اسننمعیلی، فننرب بخننش و برجعل 
نگردنند،  منی هایی که با دیندگاه تواننایی محنور بنه مسنائل خنانوادهفرض بنیادی در پژوهش

پایننندار رضننایتمند، اینننن اسننت کنننه احتمننناال هننای مربننوب بنننه ازدواجهنننای همنننون پژوهش
هنا را قنادر و مننابعی هسنتند کنه آنها همسران دارای ازدواج پایدار رضایتمند دارای ویژگی
برابننر تعارضننات و تنینندگی ناپننذیر زننندگی بننه خننوبی های اجتنابسنناخته تننا روابطشننان را در

                              
1. Visher, E. B, Visher, J. S & Pasley, k 
2. Bernstein, A. C 
3. Stokes, S. B. and Wampler, R. S 
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 (.  3220، 1ونحفط نمایند)کاسلو رابینس
( معتقدند ازدواج موفق یک رابطه  وجی پویا است که در آن هر ینک 2630)2دی و قو 

درمنانی رفتناری تلفیقنی، کننند. طبنق  وجاز همسران بنه رضنایت شخصنی دسنت پیندا می
ها هم به مرور زمان ممکن اسنت بنا مشنکالت و اختالفناتی ترین  وجحتی شادترین و سالم
ناپنننذیر اسنننت. بننننابراین، آشنننفتگی ضنننود امنننری طبیعنننی و اجتنابمواجنننه شنننوند و اینننن مو

آید بلکه بنه ها به وجود نمیهای بین  وجها، اختالفات و تعارضزناشویی به خاطر تفاوت
شننود ناپننذیر ایجنناد میهای اجتنابهننا بننه ایننن ناسننازگاریهننای مخننرب آنخنناطر واکنش

، ؛ ترجمه امانی، مجذوبی و سپهری2632، 3)گورمن ی درمانی بنه شنیوه(. از نظر  وج3121فر
( هننم یننک زننندگی زناشننویی موفننق زمننانی 3120؛ ترجمننه فیرو بخننت، 3221 4گنناتمن )گنناتمن

شننان را حننل کنننند. ناپننذیر روابطآینند کننه زن و شننوهرها بتوانننند تعارضننات اجتنابپدینند می
ننند ککننند خوشنبختی یعننی عندم تعنارض و تصنور میبسیاری از زن و شوهرها تصور می

هنا اسنت. امنااز دیندگاه گناتمن، ی سالمت زندگی زناشویی آنجنگ و دعوا نداشتن نشانه
های بین زن و شنوهر دارد)هاشنمی  وجی بستگی به آشتی دادن تفاوت  پیشرفت در رابطه

، امانگل  (.3122، یالهی، فرهادی، اصالنی و رجبمهر
یادی مواجه است که میتنوان هباتوجه به مواردی که ذکرشد، نهاد ازدواج با چالش  ای  

ها دارای ازدواج مجدد پایدارو رضنایتمند در برخنورد با بررسی عوامل و راهبردهایی که  وج
هننای کننه قصنند و تنندوین الگننوی مناسننب بننه سننایر  وجاننند اسننتفاده کردههننا بننا ایننن چالش

خنارج از مجندد در ازدواج هایازدواج مجدد دارند کمک نمود. بااین حال، بررسی پژوهش
امنا  باشند، منی تحقیقنات از  وسنیعی طینف شناملهنا ایران، نشنان میدهند کنه اینن پژوهش

 ترکینب و  5ناتنی فرزندان و والدین مسائل به این حوزه در  شده انجام های پژوهش بیشتر 

                              
1. Kaslow, F. & Robison, J. A 
2. Day, S., & Ghosh, J 
3. Gurman. A. S 
4. Gottman. J. M 
5. Stepparenting 
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( الگوهنای خنانواده نناتنی)بین،  2665 هگینبوتهنام، و  بایندر  ؛آدلنر 2626 ،1هنوا(هنا خنانواده
یابی باورهای افراد در منورد 2631 ،2مردان وزنان به ازدواج مجدد)کراولی(، رغبت 2632 (، ار 

، بیدر و هیگینبوتام ، آدلر ینو شنود. ولنی باتوجنه بنه ینه  منی ( مربوب2630، 3ازدواج مجدد )گار
تنوان بنه  نمنی اینکه مطالعات انجام شده دربناره ازدواج وازدواج مجندد در فرهننگ غربنی را

فرهنگنی متفناوت  هنجارهنای و  دیباورها و عقا ها، ارز  می ایران باراحتی به جامعه اسال
تعمیم داد، به همین دلیل در این پژوهش هم براساس همین اصل و درجهت ارائنه الگنوی 
ازدواج مجدد منطبق باشرایط بومی و فرهنگی کشور اینران در دسنتورکار قرارگرفنت. باتوجنه 

و در اینران هنم  بنوده محققنان توجنه منورد نندرت بنه مجندد(، نکه این موضنود )ازدواجیبه ا
و  یرینناول )اختینناری ام یهنناازدواج بننرای ازدواج ین االگننویتنندو  بننه اغلننب محققننان،

دار و یننازدواج پا ی(، الگننو3125نننژاد،  یو فلسننف یلی، اسننمعیثننان یمننیو کر 3127همکنناران، 
اننننش ، فنننرحبخش و دیلی، اسنننمعی؛ فتحننن3121ورزننننه، وهمکننناران،  یتمند )حننناتمیرضنننا
، ، سنودانی واصنالنی، 3125پور (، مندل ازدواج موفنق )درخنش، 3121؛ کرایی وخجسنته مهنر

(، و 3125ازدواج موفننق )صنناحبدل و همکنناران،  یهننا ( شنناخ 3127اصننالنی و کرایننی، 
ودرحنوزه ازدواج مجندد  انند پرداختنه زناشنویی کیفینت زننذگی ای، زمیننه شناسنایی علنل

 ازدواج یجنامع و بنومی بنرا کندام بنه ارائنه الگنویفقط چندپژوهش صورت گرفته کنه هنی  

هننای هننا، چالشتوجننه نداشننته اننند. وبیشننتر مننواردی منننل کیفیننت زننندگی ایننن  وج مجنندد
( بننه 3121زننندگی آنهننا را بررسننی کننرده اننند. بعنننوان نمونننه محمنندی ومحمنندی در پژوهشننی )

 ننود چهنار  هبن سنته خنودی   تجربنه بنه توجنه بنا ننندگانک تکمشنار اینن نتیجنه رسنیدند کنه

 در  یمنال تیر یرده اند: مدک اشاره مجدد ازدواجهای چالش با شدن رو  روبه یبرا ار کراه

 یباورهنا بسنتن ار کن بنه و  یخرافن یباورهنا بنه اعتقناد عندم ،یالت اقتصنادکمشن بحنث
 رو  روبه یبرا فرزندان ر یپذ ،یفرهنگ و  یاجتماع یها مورد چالش در  یاجتماع ارآمدک

                              
1. Hu, Y 
2. Crowley, J. E 
3. Garneau, C. L., Adler-Baeder, F., & Higginbotham, B 
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 و  مجندد ازدواج یهنا همبسنته بسنتن ار کن به تیو در نها فرزندان حضور  چالش با شدن

مجندد.  ازدواج یهنا چنالش متننود ی بنا دامننه شندن رو  روبنه یبنرا همسنر  مناسنب رفتنار 
مجندد بنه اینن نتنای   ازدواج کیفینت بنر  منثثر  عوامنل ( در بررسنی3127ویکله و همکاران )

 کیفینت کنننده تعینین محنوری، عننوان مقولنه بنه "هنا اولوینت نناهمخوانی" رسنیدند کنه

بنافتی و  فنردی، عوامنل عوامنل تنأثیر  تحنت نناهمخوانی اینن شدت و  است مجدد ازدواج
 شنده بکارگرفتنه راهبردهنای همنننین دارد. قبلی قرار  ازدواج به مربوب گر مداخله عوامل

 و  بنافتی عوامنل از  متنأثر  خنود کنههنا اولویت از نناهمخوانی ناشنی تعنارض بنا مقابلنه در 

، زنند. و دلینل منی را رقنم مجندد ازدواج کیفینت و  رضنایت مینزان اسنت، گر مداخلنه  گنو

یسنته تجربنه به بررسنی (3121اسماعیلی) و  مهاجرانی وحیدا،  بنه رغبنت عندم از  هنا وج  

شنده بنه هنای انجامگفنت اغلنب پژوهش تنوانهمنننین می انند. پرداختنه مجندد ازدواج
اسنت،  نموننه تننود در  محندودیت از  نشنان کنه اسنت زننان بنوده یرو  کمنی و بنر  صنورت
کنون موردبررسنی انند کنرده مبنادرت عمنل اینن بنه کنه مرداننی کنه درحنالی  نگرفتنه قنرار  تنا

 .است
طلبد که الگوی بنومی ازدواج مجندد  می ن قشر یط ایاز این رو بافت جامعه ایران و شرا 

گانه داشته باشد. لذا، با توجه بنه  مباحنث مطنرب شنده و رضایتمندو پایدار به صورت جدا
هننای پژوهشننی، هنند  از انجننام پننژوهش های صننورت گرفتننه وبننرای پننر کننردن خال بررسننی

، تدوین الگوی ایرانی ازدواج مجدد رضایتمند بود.  حاضر

 روش پژوهش
بننه منظننور بررسننی تجننارب عمیننق  وجننین ایرانننی از رو  پننژوهش کیفننی و بننا اسننتفاده از 

یه زمینه یهرو  نظر هنای تحقینق کیفنی تنرین رو  ای یکی از قنویزمینه ای انجام شد. نظر
یه پردازی برای اسنتخراج در خصوص پدیده یه سازی و نظر های انسانی بوده به منظور نظر

ینننه ازدرون داده منننورد اسنننتفاده قنننرار می (. 3127گینننرد )احتیننناری امینننری و همکننناران، نظر
گیننننننری  هصننننننورت داوطلبانننننننه از طریننننننق رو  نموننننننن کنننننننندگان در تحقیننننننق بننننننه شننننننرکت
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هنای )منردان و )مبتننی برهند ( انتخناب شندند. میندان پژوهشنی حاضنر را  وج1هدفمند
ک 3122زنان(دارای ازدواج مجدد شهر تهران در سال  های منورد نظنر تشکیل داده اند. مال

یننر بننود:  حننداقل یکننی از  وج هننا)زن یننا  -3در انتخنناب نمونننه ایننن پننژوهش، شننامل مننوارد  
( در ازدواج دوم با طننول  -1هننا باینند حتمننا ملیننت ایرانننی داشننته باشننند وج -2شننند. شننوهر

سنطح رضنایتمندی از ازدواج  -2سنال باشند.  1مدت ازدواج مجندد اینن  وج هنا، بنیش از 
ینننا در حننند  یننناد باشننند و یننناد و بسنننیار   مجننندد در آنهنننا براسننناس پرسشننننامه اننننری  در حننند  

 نارضایتی شدید و نارضایتی نسبی باشد.

 ابزارهای پژوهش
 57فنرم کوتناه  2از پرسشنامه رضنایت زناشنویی اننری : یىت زناشو یف(پرسشنامه رضاال

: پاسنننخ  32سنننوالی اسنننتفاده گردیننند. اینننن پرسشننننامه شنننامل  مقیننناس اسنننت کنننه عبارتنننند از
هنای قراردادی، مسایل شخصیتی، ارتباب زناشویی، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت

هنای ازدواج و فرزنندان، بسنتگان و دوسنتان، نقشمربوب به اوقات فراغنت، روابنط جنسنی، 
ینابی رضنایت منندی  کنند. اینن پرسشننامه منی مساوات طلبی و جهت گیری منذهبی را ار 

یننننه 1زناشننویی  وجننین را بنننه صننورت  در مقینناس لیکنننرت )از کننامال موافنننق تننا کنننامال ای گ 
ینننک از ینننک تنننا پنننن  امتیننناز داده منننی مخنننالف ( دهنننی شنننود. نمنننره  منننی سننننجد کنننه بنننه هر

( بننه صننورت معکننوس 57-51(، )52-17(، )11-16(، )25-31(، )30-33،)5،0،1سننواالت
نارضننایتی نسننبی،  322تننا  11نارضننایتی شنندید، نمننرات بننین  15تننا  57اسننت. نمننرات بننین

یاد، نمرات بین  321تا  303رضایت متوسط، نمرات 306تا  321نمرات  211تنا  322رضایت  
یاد است. حدا کثر  57قل نمره در این آزمون بیانگر رضایت خیلی   اسنت. هنر  211و حدا

چننه فننرد نمننره بیشننتری را کسننب کننند نشننانه رضننایت زناشننویی بیشننتر او اسننت. اولسننون و 
/. گنننزار  کنننرده انننند. 22( اعتبنننار اینننن پرسشننننامه را بنننا رو  ضنننریب آلفنننا 3227اولسنننون )

                              
1. purposeful sampling 
2. ENRICH 
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اده از ضننریب ( اعتبننار ایننن آزمننون بننا اسننتف3126همننننین در پننژوهش کلننوری و همکنناران )
/. و بنرای 217همبستگی پیرسون و با رو  باز آزمایی )به فاصنله ینک هفتنه( بنرای منردان 

های /. بنننه دسنننت آمنننده اسنننت. ضنننریب همبسنننتگی پرسشننننامه اننننری  بنننا مولفنننه256زننننان 
باشنند. کلینه خننرده  منی /. اسننت کنه بیننانگر رواینی سننازه آن53/. تنا 12رضنایت خننانوادگی از 

دهند  منی کنند و اینن نشنان منی راضی و ناراضنی را متمنایز های  وجپرسشنامه های مقیاس
ک خوبی برخوردار اسنت )ثننایی، (. در اینن پنژوهش 3117که پرسشنامه انری  از روایی مال

نیننز بننرای تعیننین پایننایی پرسشنننامه، از رو  آزمننون مجنندد اسننتفاده شنند. بننه ایننن ترتیننب کننه 
یننع شنند. پرسشنننامه دو بننار بننه فاصننله دو هفتننه بننین ده نفننر  از  وجهننای راضننی و ناراضننی تو 

یابی پایایی از بعد انسجام دروننی ( و کاپنا )بنرای  پس از آن ضرایب آلفای کرونباخ )برای ار 
یننابی از بعنند تکننرار پننذیری ( محاسننبه شنند کننه همبسننتگی بننین نتننای  دو آزمننون  بننه  15/6ار 

 دست آمد.
یافته اطالعنات بنا اسنتفاده از بخش اعظم جمع آوری : ب(مصاحبه عمیق نیمه ساختار

یافته صنورت گرفنت. پنس از غربنالگری  وج ی راضنی و ناراضنی؛ هنا مصاحبه نیمه ساختار
 57هایی که نمره آنان براساس پرسشنامه انری ، در حد نارضایتی شندید )نمنرات بنین وج
ینناد )نمننرات322تننا  11( ونارضننایتی نسننبی )نمننرات بننین  15تننا  ( و 321تننا  303( یننا رضننایت  

یاد )نمرات بین رضا یافته 211تا  322یت خیلی   ( کسب کرده اند، مصاحبه نیمه سناختار
 یارنننبصننورت گرفننت. مصنناحبه تننا رسننیدن بننه اشننباد نظننری ادامننه یافننت. سننعی گردینند 

، بنا نفنرات جديدد مقنوالت نبودن مقنوالت و بو یار تكرو  یرنننظد باننشاز ا ترنبيشن انطمينا
مصنناحبه، بننا توجننه بننه هنند  پننژوهش و بننر اسنناس بیشننتری مصنناحبه شننود. بننرای اجننرای 

پیشینه موجود، به تدوین چارچوب اولیه مصناحبه پرداختنه شند وسنواالت مصناحبه نیمنه 
سناختار یافتنه در زمیننه ازدواج مجندد رضننایتمند و پایندار تندوین شند و در جلسناتی مننورد 

صنحت محتنوا و  بحث پژوهشگران و اساتید حوزه مشاوره ازدواج و خانواده قرار گرفنت، تنا
آن اجمناد نظنر حاصنل  یها مصاحبه و سوال یها بررسی شود، و در مورد محتواآنکفایت 
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مصنناحبه شننوندگان های گردینند. در سننواالت بننه لحننای محتننوا یکسننان و براسنناس صننحبت
اصننالب گردینند. خالصننه محورهننای سننواالت شننامل برخننی اطالعننات جمعیننت شننناختی، 

اد فرزنندان از ازدواج اول و ازدواج جدیند، تحصنیالت، مانند )سن، طول مدت ازدواج، تعند
ها در هنگام انتخاب همسرجدید، چه اطالعناتی افنراد محل زندگی، شغل( مشکالت  وج

از نظر شغلی، فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی باید به همسر جدید  بدهد و چنه 
ها بنرای مقابلنه بنا های  وج ها و مهارتاطالعاتی باید از همسر آینده ا  بگیرد، توانمندی

های زنندگی جدیند، جنبنههای شان بر انتخاب همسنر و جنبنهمشکالت، تأثیر ازدواج اول
منبننت و منفننی همسننری کننه قننبال ازدواج داشننته اسننت، چگننونگی تعننامالت بننین فننردی، 

هنای منوثر همسنران، ها در ازدواج مجدد، اوقات فراغنت، ویژگیخانوادگی و اجتماعی  وج
بننا خننانواده اصننلی و همسننر قبلننی و خننانواده او و فرزننندان ازدواج اول بننود. قابننل ذکننر ارتبنناب 

است ابتدا مصناحبه آزمایشنی صنورت گرفنت و براسناس آن سن،واالت مصناحبه بنازنگری و 
های راضی و ناراضی حدود اصالب و ابهامات آن برطر  شد. مدت زمان مصاحبه با  وج

بنننه مکنننان اجنننرای  کنندگانشنننرکتسنننی آسنننان دقیقنننه بنننه طنننول انجامیننند. جهنننت دستر 26
مصاحبه و نداشتن دغدغه در این زمینه، با هماهنگی مندیریت مرکنز مشناوره فنرب بخنش 

 اتاق مشاوره واقع در تهران به عنوان محل اجرای مصاحبه در نظر گرفته شد. 

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات
یه و تحلینل داده ینه زمیننهههنای بنه دسنت آمنده در مصناحبهبرای تج  ای ا از رو  نظر

ها و ثبنت شنرب دسنت نندادن نکنات مهنم در مصناحبهاز منظور بنهاستفاده شد. در ابتندا، 
ها در جهنت رعاینت اخنالق پنژوهش، بنا اجناز  کامل، ضمن اعالم محرمانه بنودن مصناحبه

سنازی شند و بنه های صنوتی بنا پاینان هنر مصناحبه، پیادهکنندگان ضبط شد. فایلشرکت
درآمنند. بنننا اسننتفاده از ابنننزار دسننتی دادههنننا کدگننذاری و تحلینننل شننندند. در  صننورت منننتن

زمننان انجننام گیننرد تننا صننورت همهننا و تحلیننل بهحقیقننت، سننعی شنند فرایننند گننردآوری داده
هنگام رفت و برگشت به میندان تحقینق نکنات از دسنتحرفته کمتنری وجنود داشنته باشند. 
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ینن رونند تنا اشنباد نظنری و اطمیننان از ها نیز کمتنر شند. ادر عین حال اشکاالت مصاحبه
ای بننا اسننتفاده از رو  زمینننههای جدیند و تکننراری ادامننه پیندا کرد.نبنود کنندهای مصنناحبه

،کدگننذاری محننوری و کدگننذاری انتخننابی انجننام  کدگننذاری در سننه مرحلننه؛ کدگننذاری باز
صننورت ها را پینناده سننازی و بننه شنند. بنندین منظننور همزمننان بننا گننرد آوری داده هننا، مصنناحبه

هننا را مننورد ها چننندین بننار خوانننده شنند و خننط بننه خننط دادهمننتن درآوردیننم؛ مننتن مصنناحبه
هننای مجننزا خننرد کننردیم و بننه بررسننی قننرار دادیننم و جمننالت اصننلی آن اسننتخراج و بننه بخش

هایی صورت کدهایی ثبت و کدهای مشابه را به صورت مشخ  نام گنذاری و در دسنته
های اولیه ایی کنه در سپس در کدگذاری محوری دسته قرار دادیم و مفاهیم ایجاد شدند.

کدگذاری باز تشکیل داده بودیم با هم مقایسنه و آنهنایی کنه بنا هنم شنباهت داشنتند حنول 
ینه هایی اطالعنات بنا یکندیگر ربنط داده محور مشترکی قرار دادیم. با استفاده از سلسنله رو

ا و راهبردهنای کننش / کننش شدند. این کار با استفاده از مدل سرمشق که متضمن محتنو
متقابل و پیامدها بود، صورت گرفت. در نهایت مفاهیم به دسنت آمنده از کدگنذاری بناز را 

های بنه دسنت آمنده از کدگنذاری های اصلی تبدیل کردیم. و درمرحله اخنر مقولنهبه مقوله
ینه را  شنکل محوری را یکپارچه کردیم. یعنی طبقنات را بنه طبقنه مرکنزی منرتبط کنردیم و نظر

 دادیم. در نهایت طراحی الگو به صورت شکل انجام شد. 
ینابی توسنط  -3ها از سه فن مرسوم  یر اسنتفاده شند: یافته 1جهت اعتمادپذیری اعتبار

ینابی کنندگان در پنژوهش خواسنته شند یافتنهمشارکت کننندگان: از شنرکت های کلنی را ار 
هننای ی: در ایننن رو  بننه دادههای تحلیلننمقایسننه -2کنرده و دربنناره صننحت آن نظننر دهننند. 

یه با دادهخام رجود شد تا ساخت یابی شنود. بندی نظر بنا بینی  -1های خام مقایسه و ار 
متن مصاحبه جهنت کدگنذاری بنه همکناران پژوهشنگر داده شند و  توسط همکار پژوهش:

ینابی الگنو از پاننل متخصصنین  یوبرا  درصد به دست آمد. 11ضریب توافق باالی  اعتبار
سننتفاده شنند. بننه ایننن صننورت ابتنندا روایننی صننوری الگننوی پیشنننهادی از حیننث تناسننب ا

                              
1. truthworthines 
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، ابهام عبارات یا وجود نارسایی در معانی کلمات با  وانسجام مولفه ها، ادراک پذیری الگو
نظرات اساتید مورد بررسی قرار گرفت و اصالب شد. سپس پنیش ننویس اولینه طبقنه بنندی 

سننی کفایننت و نننود سننازماندهی فرآیننندها بننه اسنناتید رشننته و مقننوالت بننه منظننور بررها مولفننه
مشاوره در حوزه ازدواج و خانواده ارائه شد و بعد از انجام اصنالحات منورد نظنر آنهنا، پنیش 

ی قرارگرفننت. بعنند از اعمننال نکننات شناسننرواننننویس نهننایی در اختیننار خبرگننان مشنناوره و 
بنه دسنت آمنده منورد تاییند قنرار های و مقولنهها بنندی مولفنه اصالحی مورد نظر آنها، طبقنه

   گرفت.

 هایافته

 کنندگانشرکت. اطالعات جمعیت شناختی 1جدول شماره 
 مدت

 ازدواج مجدد

 فرزند از 
 ازدواج اول

 علت ترک
 ازدواج قبلی مرد

 علت ترک
 ازدواج قبلی

 شغل
 مرد

 شغل
 

 سن
 مرد

 سن
 زن
 

 کنندهشرکت

 3 16 11 خانه دار  کارمند ازدواج نکرده طالق حضور دارد 5

 2 53 51 خانه دار  کارگر  طالق طالق حضور دارد 3

 1 11 52 خانه دار  یساتیتاس اعتیادهمسر  طالق حضور ندارد 7

 5 11 06 خانه دار  فروشنده شهادت همسر  طالق حضور دارد 02

 1 11 55 خانه دار  کارگر  فوت همسر  طالق حضور دارد 3

 0 51 51 خانه دار  کارمند فوت همسر  فوت همسر  حضور دارد 5

 7 55 51 خیاب کارگر  فوت همسر  طالق حضور دارد 11

 1 11 17 کارمند کارمند طالق طالق حضور دارد 1

 2 15 11 آزاد کارمند طالق طالق حضور دارد 1

 36 11 10 کارمند کارمند ازدواج نکرده طالق حضور ندارد 3

 33 51 55 خانه دار  کارگر  طالق طالق حضور دارد 9

 32 11 11 خانه دار  آزاد طالق طالق حضور ندارد 3

 31 12 10 خانه دار  آزاد اعتیادهمسر  طالق حضور دارد 3

 35 11 11 خانه دار  کارگر  فوت همسر  طالق حضور دارد 32

 31 53 12 خانه دار  آزاد فوت همسر  فوت همسر  حضور دارد 5

 30 11 56 خانه دار  کارگر  ازدواج نکرده اعتیادخود  حضور دارد 1
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 مدت
 ازدواج مجدد

 فرزند از 
 ازدواج اول

 علت ترک
 ازدواج قبلی مرد

 علت ترک
 ازدواج قبلی

 شغل
 مرد

 شغل
 

 سن
 مرد

 سن
 زن
 

 کنندهشرکت

 37 12 10 کارمند کارمند ازدواج نکرده طالق حضور دارد 3

 31 12 11 خانه دار  کارمند طالق طالق حضور ندارد 3

 32 16 11 کارمند نطامی فوت همسر  طالق حضور دارد 3
 26 17 10 خانه دار  آزاد طالق طالق حضور دارد 7

 23 11 12 خانه دار  کارمند طالق/خیانت فوت همسر  حضور دارد 1

 
 .شنندند اسنتخراجها مقولننه مفنناهیم و  محنوری، و  بنناز  کدگننذاری فرآیننند پایننان در 

کنه در  .آمند دست به عمده مقوله 27 کدگذاری محوری، با و  اولیه کد 325 باز  کدگذاری
مربوطننه گننزار  هننای و مقولننه ذکرشننده و در ادامننه گزارهها ین کدگننذار یننا 2جنندول شننماره 

 شده است. 

 رضایتمند ازدواج دارای هایزوج با مصاحبه از  آمدهدستبه مقوالت و  . مفاهیم0جدول شماره
 انتخابى محوری باز 

تغییننر آشننکار در سننبک زننندگی جدینند، تاثیرمنبننت تجربیننات اولیننه در 
 زندگی زندگی جدید، قاب گیری مجدد نسبت به

شناخت و بیننش بیشنتر در 
 زندگی مجدد

شننننناخت و 
ت ینننننننننننحما

چننننننننننننننننننننننند 
 یسطح

 کفویت در همسرگ ینی تشابه در اولویت ها، همخوانی افکار 
برداشنننت منطقنننی در ازدواج  انتظارات واقع بینانه، عدم آرمانی سازی معیارهای ازدواج

 مجدد
چالش در پنذیر  والند جدیند، پنذیر  فرزنند، شنرب ازدواج، سنازگاری 

فرزنندان،  دشنواری در پنذیر  والند نناتنی توسنط فرزندان پس از طنالق،
 رضایت اولیه فرزند،

ت چننننالش پننننذیر  یر یمنننند
همسننرجدید توسننط فرزننند و 

 بالعکس
فننردی و  هننایمحننوری بننر تحصننیالت، توجننه بننه ویژگی اولویننت اخننالق

شخصنننیتی، توجنننه بنننه مسنننائل فرهنگنننی و اجتمننناعی، ادراک متقابنننل 
تعلقنات قنومی، کناهش اختالفنات  گذشنته، والدشندن، توجنه بنه تشنابه

 جغرافیایی، اشتراک در طبقه اقتصادیبخاطر نزدیکی 

توجننننننننه بننننننننه اشننننننننتراکات و 
 افتراقات معیارهای ازدواج

 

 حمایت اجتماعی منفی جامعههای درک اجتماعی، برخورد مناسب با نگاه
 حمایت خانواده و دوستانروانننی خننانواده هننا، توجننه بننه فردیننت و عنندم تحمیننل  –حمایننت روحننی 
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 انتخابى محوری باز 

یننافتگی حمایننت فرزننندان در تصننمیم بننه ازدواج مجنندد،  عقاینند، تمای 
بسترسننازی مناسننب خننانواده بننرای ازدواج مجنندد، حمایننت در قالننب 
همسویی فکری، اصنرار و پیگینری خنانواده بنرای ازدواج کنردن مجندد، 

 لی توسط خانوادههمبستگی خانواده، حمایت دوستان، حمایت ما

 

توجنننه بنننه تفاوتهنننای فنننردی منننراجعین، اهمینننت دادن بنننه نظنننر ب رگنننان، 
 مشورت با افراد با تجربه، اعتقاد به استفاده از خدمات مشاوره ای

نقش مشاوره و ب رگان پیش 
 از ازدواج

عنندم ارتبنناب بننا همسننر سننابق، مخالفننت همسننر بننا ارتبنناب همسننر بنننا 
 همسرسابق خانواده همسرسابق، ارتباب با خانواده

ت ارتباب با همسر و یفیک
 خانواده همسر سابق

برقننراری گفتگننوی سننازنده، گفتگننو مناسننب و بننه دور از منیننت، شنننوا 
 های همسر بودن برای حر 

 مهارت ارتباب موثر 

، توافق بر سر مسایل آیندهها نگرانی بیان توجه به دغدغه و  به یکدیگر
 همسر های خواسته

علت جدایی به همسنرجدید، بررسنی انتظنارات طنرفین از ازدواج  بیان
و همسننر ، صنننداقت و شننفافیت در بینننان مسنننائل مربننوب بنننه زنننندگی 

 گذشته

خودافشایی مناسب در 
 زمان انتخاب

برقننراری رابطننه اصننولی بننرای اشنننایی پننیش از ازدواج، اختصنناص زمننان 
ینننابی ، انجنننام ییاشننننا یمناسنننب بنننرا درسنننت تحقیقنننات آشننننایی، ار 

 ، ینننابی وضنننعیت اقتصنننادی همسنننر حرکنننات رفتننناری طنننر  مقابنننل، ار 
اجتنننناب از طنننرب مسنننائل غیرضنننرور مربنننوب بنننه زنننندگی گذشنننته، بینننان 

 درزمان انتخاب ینش اخالقیو خط قرمزها، گ  ها حساسیت

گاهی عمیق از  تال  برای آ
 یکدیگر پیش از ازدواج

محنننندود  ،یت ظنننناهریزننننندگی، جننننذاب اطننننالد داشننننتن از اصننننول مهننننم
های ندانستن خود درزمان انتخاب همسرمجدد، توجنه بنه حساسنیت

، توجنه بنه حساسنیت طنر  مقابنل، توجنه های خود در انتخاب همسنر
بننه نقنناب منبننت و منفننی طننر  مقابننل، اولویننت نبننودن مسننایل مننالی، 

 اهمیت دادن به رزق حالل

گاهی از معیارهای  آ
 همسرگ ینی

گاهی راه اینده به نقشه خود، توجههای ودواقعی، توجه به تواناییتوجه به خ  خودآ

گنناهی از شننیوه حننل مسنناله، حفنن   اجتننناب از باورهننای کلیشننه ای، آ
بردبناری، توکنل بنه خندا در  آرامش و کنترل خشم، برخورداری از صنبر و 
خننود، عبننرت از گذشنننته،  مشننکالت، منبننت نگننری، تمرکننز بنننر زننندگی

ای راهبردهای مقابله
 کارآمد فردی
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 انتخابى محوری باز 

نکردن در زندگی گذشته، بررسی علت طالق از منظنر مهارت کنکا  
و هنننا همسننر فننرد مقابننل، تمننام کننردن زننندگی قبلننی، اسننتفاده از کتاب

 مشاوره ایهای فیلم
، توجننه بننه گننرایش بننه فردیننت  منندیریت رابطننه، ابننراز همنندردی بننا همسننر

، طر  مقابل، مواجهه منطقی بامسائل، همفکنری  و مشنورت بنا همسنر
عدم برخورد هیجانی در زمان مشنکالت، درک متقابنل، توافنق و تفناهم 
بر سر مسائل، درک کردن شرایط موجود، عدم مقایسه زنندگی جدیند بنا 
قنندیم، مهنننرورزی و ابنننراز عالقننه مناسنننب، توجنننه بننه ارز  هنننا، نیازهنننا و 
گننناهی از حقنننوق  ، آ ، اختصننناص وقنننت بنننرای همننندیگر سنننالیق همسنننر

مشنترک، حفن  تعنادل رفتناری،  شنتن اوقنات فراغنت و تفنریحفردی، دا
تال  برای حف  رابطه در حالت ایده آل، متعهد بنودن، پنذیر  نقناب 
، عنندم پنهننان کنناری، توافننق بننر سننر ارتبنناب بننا  ضننعف و قننوت همنندیگر

 فرزند ناتنی

 راهبردهای کارآمد  وجی

منلننث مبنندا، حننل مشننکالت بنندون هننای ایجنناد حنند ومرزهننا بننا خانواده
تقسننننیم وظننننایف برحسننننب  تقسننننیم وظننننایف کارهننننای منننننزل، سننننازی،

 جنسیت

راهبردهای کارامد 
 یخانوادگ

،  رضنننایت از زنننندگی و تنننال  بنننرای ایجننناد زنننندگی بهتنننر بنننرای همسنننر
 رضایتمندی از زندگی رضایت از زندگی خانوادگی

بنناوجود  منندیریت  وجننی مشننکالت در ازدواج مجنندد، زننندگی عاشننقانه
، ارتبنناب خننوب بننا خننانواده مشننکالت،  همفکننری و مشننورت بننا همسننر

، گفتگو درمورد مسائل، ، رفاقت ودرک همسر  همسر

توام با تعهد و  یارتباب  وج
 احترام

  مناسب یفرزندپرور  یفرزندان ناتن یبرا یهمراه و والد خوب، احساس والد واقع
 

 ای:  شرایط زمینه
 شناخت و بینش بیشتر در زندگی مجدد: 

منن کنه ازدواج کنردم کنال  :1کننده شماره مشارکتتغییر آشکار در سبک زندگی جدید:  
یر و رو شد با اخالق    که شوهرم داشت.هایی زندگیم  

ازدواج اول : 31کننده شنننماره مشنننارکتتاثیرمثبتتتت تجربیتتتات اولیتتته در زنتتتدگی جدیتتتد:  
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 باشمباعث شد سخت تر و صبور تر باشم و نسبت به همسرم گذشت داشته 

ازدواج دوم مننن باعننث  :36کننده شننماره مشننارکتگیتتری مجتتدد نستتبت بتته زنتتدگی:  قتتاب
شده که من انرژی و انگیزه بیشتری برای کسب علم و در آمد و چیزهایی که برای ینک فنرد 

یاد مهم نیستند به دست آوردم و شادتر و امید بیشتر به زندگی نگاه کنم.  مجرد  

 کفویت در همسرگزینی

در همسنننر اولنننم هنننی  ننننود تشنننابهی  :2کننده شنننماره مشنننارکت هتتتا:اولویت تشتتتابه در 
درصند تناسنب  76درصدم با او تشابه نداشتیم ولی با همسردوم بیش از  36نمیدیدم. شاید

 میبینم و همین واقعا بسیار زندگی را تحت تاثیر قراررداده

 : یممن وهمسرم طرز فکر مشترک  :26کننده شمارهمشارکتهمخوانی افکار  دار
 برداشت منطقی در ازدواج مجدد: 

: چننون یننک تجربننه تلننخ داشننتم و بننا 32کننده شننماره مشننارکتانتظتتارات واقتتن بینانتته:  
گذشننت زمننان و بنناالرفتن سنننم باعننث شننده کننه انتظننارات معقوالنننه تننری نسننبت بننه همسننرم 

 . داشته باشم و توقعاتم خیلی کمتر شده

ولنی ل ومنا نمیشنه گفنت  :32کننده شماره رکتمشاعدم آرمانی سازی معیارهای ازدواج: 
باید ببینید طرفتون  ،که هر کسی که تحصیلکرده است فهم و شعور و فرهنگ باالتری داره

ب ر  شده و ... و بنظنر منن اینهنا خیلنی مهمتنر ای چجور شخصیتی داره و در چه خانواده
 هستند. 

 توجه به اشتراکات و افتراقات معیارهای ازدواج: 

: نننننه مننننن سننننطح 5کننده شنننماره مشننننارکتت اختتتتالو محتتتتوری بتتتر تحصتتتتیالت: اولویتتت
 تحصیالتش برام مهم نبود بیشتر اخالق و شخصیتش برام مهم بود.

: البتنه اون چنون ادم بنه 1کننده شمارهمشارکتفردی و شخصیتی: های توجه به ویژگی
درونگنرام و اصنال شدت برونگرایی بودو دوست داشت کالمی به او محبنت کننم و منن هنم 

نمیتوانم محبنتم را در کالمنم ابنراز کننم باعنث دور شندنمان از هنم شند و همنین هنم باعنث 
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   دیگه شد.های کشیده شدن او به سمت مرد
فاصنله طبقناتی خیلنی  :1کننده شنماره مشنارکت توجه به مسائل فرهنگی و اجتمتاعی:

یاد فاصله طبقناتی نداشنتیم بنه مشنکل ک متنری خنوردیم خداروشنکر مهم است و ما چون  
 به مشکل نخوردیم.ها فرهنگ هایمان به هم نزدیک بود و از لحای خانواده

: خداروشکر خیلی اختال  طبقاتی نداشتیم موقنع ازدواج بنه 1کننده شماره مشارکت
 مشکلی برنخوردیم.

: چقدر خوبه که خنانمی کنه بننه داره 5کننده شماره مشارکت ادراک متقابل والدشدن:
آقای مجرد ازدواج نکنه و آقایی هم که بنه داره بنا خنانم مجنرد ازدواج نکننه و بنا کسنانی با 

ازدواج بکنند که هردو طر  هنم طعنم پندر بنودن رو چشنیده باشنند و هنم طعنم منادر بنودن 
. اونجا بعد میتونند بنه  .همدیگه رو درک بکنندهای رو
گاران بننرایم مشننهود بننود کننه : خواسننت32کننده شننماره مشننارکتتوجتته بتته تشتتابه گ شتتته: 

آینند.من اینن را بیشنتر میدسنندم تنا کسنی کنه  منی تجربه زندگی قبلی را داشنتند و سنرام منن
 در زندگی نداشته باشد.ای تجربه

: بنه لحنای فرهنگنی خیلنی بهنم 37کننده شنماره مشنارکتتعلقات قومی و جغرافیتایى: 
کننردیم و ایننن خیلننی از دگی مینننزدیکیم بننه دلیننل نسننبت فننامیلی و اینکننه تننوی یننه محننل زننن

 اختالفامون رو کم کرده.
: طبقنات اجتماعیمنان آن چننان 26کننده شنمارهمشنارکتاشتراک در طبقه اقتصادی:  

 .متفاوت نیست به نوعی هم طبقه هستیم
 مدیریت جالش پ یرش همسرجدید توسط فرزند و بالعکس: 

هایی کننه یننک مننادری بنننه: 32کننده شننماره مشننارکتچتتالش در پتت یرش والتتد جدیتتد: 
هایی کننه یننک مننادر خواهننند مننادر جدینند را بپذیرننند و همننننین بنننه مننی داشننتند و االن

مستقل قدرتمنندی داشنتند و االن بایند یکسنری راهنمنایی از ینک آقنا بشننوند و خنوب ایننا 
 های ب رگی هست که من تو زندگی باهاشون روبرو هستم.چالش
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: اون آقنا امدنند خواسنتگاری منن، 1کننده شنماره تمشنارک :پ یرش فرزند، شرط ازدواج
گنر پسنرم را قبنول  شرب من این بود کنه ینک پسنر دارم و او را هنم بنا خنودم میخنواهم بیناورم. ا

 میکنید من با شما حر  میزنم.
: کننار بسننیار 31کننده شننماره: مشننارکتدشتتواری در پتت یرش والتتد نتتاتنی توستتط فرزنتتدان

ر اومدن بنا همسنرجدیدم. چنون بنا رو  دیگنری بن ر  خیلی سخت کناها سختی بود بنه
توانسنتن کسنی بنه جنای پندر ینا  نمی شده بودند و خیلی طول کشید تا با هم رفیق بشن ولی

  مادرشان ببینند.

فرزنندم از ازدواجنم رضنایت داشنت چنون  :1کننده شنماره مشارکترضایت اولیه فرزند: 
 پدر ندیده بود و پدر نداشت. کرد یک پدری میاد باالی سر  چوناو هم فکر می

: دختننر هننم بننه خنناطر 1کننده شننماره خننانم مشننارکتستتازگاری فرزنتتدان پتتس از طتتالو: 
طنالق منن از منادر  پرخاشنگر شنده بننودو بارفتارهنایش بهاننه منادر  رامیگرفنت بنناهمین 

اوایننل زننندگی خیلننی سننخت بننود امننا چننون االن بنن ر  تننر شنندن بهترشننده و ها پرخاشننگری
 انس گرفتند. باهمها بنه

های : بننین یکننی از بنننه32کننده شننماره خننانم مشننارکتستتازگاری فرزنتتدان نتتاتنی بتتاهم: 
این آقا مشخ  شد که هماهنگی بنین اینن فرزنند بنا فرزنندان منن و همنننین خنودم برقنرار 
میشه ولنی بنین فرزنند کنوچکتراین آقنا بنا منن و فرزنندانم همناهنگی برقرارنمنی شند درنهاینت 

 رست شد.باکمک مشاور د
 :  شرایط مداخله گر

 حمایت خانواده و دوستان: 
در ابعنناد هننایی : حمایت26کننده شننمارهمشننارکت هتتا:روانتتی خانواده –حمایتتت روحتتی 

 روانی و فضاهای دیگر انجام دادند.  -مختلف در مباحث مربوب به فضای روحی
خانواده کننار  : این سالها2کننده شمارهمشارکتتوجه به فردیت و عدم تحمیل عقاید: 

  من بودند و هر موردی پیش آمد هی  نود عقاید تحمیل نکردند
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در ازدواج  :2کننده شنننمارهمشنننارکتبسترستتتازی مناستتتب ختتتانواده بتتترای ازدواج مجتتتدد: 
 دومم بستر الزم را خانواده ام برایم فراهم کردند تا با شناخت بهتری جلو روم.

خیلننی کمننک کننردن نگننران بننودم و هننا ده: خانوا30کننده شننمارهمشننارکتتمایزیتتافتگی: 
 کرد.بیجا انجام دهند و من را با واقعیت روبرو میهای کردند منل قبل دخالت می سعی

: بنننه خننناطر 5کننده شنننماره مشنننارکتحمایتتتت فرزنتتتدان در تصتتتمیم بتتته ازدواج مجتتتدد: 
بنه  پسرم، منن دوبناره ازدواجنم رو انجنام دادم و الحمنداهللهای پسرم و تشویقهای صحبت

 لطف خدا ازدواج موفقی هم بود.

: خنانواده 0کننده شنماره مشنارکتتوجه به فردیت حمایتت در قالتب همستویى فکتری: 
من و همسرم خیلی در این مورد موثر بودند هم مارا تشویق به ازدواج مجدد کردند و هنم در 

 .کنار تشویق کردند در کنار ما قرار داشتند و دخالتی به شکل مستقیم نداشتند

ینادی 37کننده شماره : آقای مشارکتهمبستگی خانواده : چون همسر اولم مشکالت  
رو بننرای مننن ایجنناد کننرده بننود و در شننرایط مطلننوبی قننرار نداشننتم و مننادرم میخواسننت کننه بننا 

  ازدواج مجدد به ارامش برسم و دوباره به زندگی برگردم.

: باینند بگننم کننه 31ده شننماره کننمشننارکتاصتترار و پیگیتتری ختتانواده بتترای ازدواج مجتتدد: 
خواسنت ازدواج کنننم. یاصنرار خنانواده منن سنبب شند کننه مجنددا ازدواج کننم، منن دلنم نم

گنر اینن آقنا رو پسنندیدی و فنرد منورد نظنرت هسنت مادرم خیلی اصنرار می کنرد و میگفنتن ا
  کنمقبول کن، من فرزندت رو ب ر  می

و یناران خنوبی داشنتم بنه منن چنون دوسنتان  :0کننده شمارهمشارکتحمایت دوستان: 
ینه مقایسه را حذ  کن چون به ضرر تو است   پیشنهاد کردند که گ 

مربنوب های در بعضنی زمیننه :26کننده شنماره مشنارکتحمایت مالی توستط ختانواده: 
 به پشتیبانی فضای اقتصادی این کار را برای من انجام دادند.

 حمایت اجتماعی: 
کسانی که نگاه درستی در اینن زمیننه دارنند  :26شماره کننده مشارکتدرک اجتماعی:  
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 میتوانستند که مرا درک کنند و در این فضا همراه من شوند.
 منننن بنننا :26 کننده خنننانم شنننمارهمشنننارکتمنفتتتی جامعتتته: هتتتای برختتتورد مناستتتب بتتتا نگاه

از پیش تعیین شدهای که در فضنای جامعنه منا وجنود دارد های و نگاهها برچسب گذاری
 ردی که یکبار ازدواج کرده و ازدواجش ناموفق بوده برخورد کردم.نسبت ف

 ارتباط با همسر و خانواده همسر سابق: 
منن هنی  گوننه ارتبناطی بنا همسنر  :1کننده شماره مشارکتعدم ارتباط با همسر سابق: 

 اول ندارم و زندگی ارامی دارم

وقنت یکبنار هنم پنیش  هرچنند :1کننده شنماره مشنارکتارتباط با خانواده همسرسابق: 
خانواده همسر سابقش مینرود و حتنی پنیش خنواهر شنوهر  کنه در ینک شنهر دیگنر اسنت 

 میماند .

 نقش بزرگان و مشاوره پیش از ازدواج

مننن در مشنناوره پننیش از  :0کننده شننماره مشننارکتتوجتته بتته تفاوتفتتای فتتردی متتراجعین: 
 توان یک نسخه را برای همه نوشت نمی ازدواج متوجه شدم که

: حتمنا بنه نظنرات ب رگتنرا و 1کننده شنماره خنانم مشنارکتاهمیت دادن به نظتر بزرگتان: 
 خانوادمون اهمیت بدیم.

: بنظرم باید با افنرادی کنه تجربنه دارنند 0کننده شمارهمشارکتمشورت با افراد با تجربه: 
 .کردیم می مشورت

گنر 31کننده شمارهمشارکتاعتقاد به استفاده از خدمات مشاوره ای:  : ما فهمیدیم کنه ا
اطننالد کننافی درمننورد هننم داشننته باشننیم، وبننا مشنناور در ارتبنناب باشننیم، کننم تننر بننه شکسننت 

 برخواهیم خورد
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 شرایط علی 
 :  مفارت ارتباط موثر

گرمشکلی پیش26کننده شمارهمشارکت برقراری گفتگوی سازنده: آیند بنه درسنتی  می : ا
 نشدیم.ها و بی اهمیت به گفت و شنودارز  قائل شدیم ها شود.برای شنیده می شنیده

تنرین راهکنار صنحبت : ب ر 0کننده شنماره مشنارکتگفتگو مناسب و به دور از منیت: 
 با یکدیگر است به شرب اینکه افراد به دور از غرور و منیت باشند.

: شتتنوا بتتودن بتترای حر  کنم مهننم تننرین : فکننر مننی37کننده شننماره مشننارکتهتتای همستتر
 ست به من کمک کنه مهارت خوب گو  کردن بود.مهارتی که تون

: های توجه به دغدغه و خواسته  همسر
: نگنرانیم را کنه گفنتم ایشنان خینال 2کننده شنماره : مشنارکتبته یکتدیگر ها بیان نگرانی

 . من را راحت کردند و متقابال من نیز اورا خاطر جمع کردم که االن ورود به زندگی کردیم

کنم باینند توافننق و : مننن فکننر مننی32کننده شننمارهمشننارکتتوافتتق بتتر ستتر مستتایل آینتتده: 
تفاهمننه اتفنناق افتنناده باشننه. مننا طبننق جنندول جلننو رفتننیم و بننه ایننن صننورت بننود کننه بننه توافننق 
رسننیدیم کننه مننن یکسننری خنندماتی را بننه ایشننون مینندم در گننرو خنندماتی رباشننه کننه از ایشننون 

  رو داشتیم.هایی گذشتطلب دارم یعنی ما تو اون جدول 

   ها:مفارت ارتباطی با خانواده
 : رابطنه منن بنا خنانواده همسنرم : 1کننده شنماره مشارکتارتباط خوب با خانواده همسر

یم  .خوب است و رفت و امد منطمی دار

: منادرم خیلنی بننه 32کننده شنماره مشنارکتاستتفاده از تجربیتات آموزنتده ختانواده مبتتدا: 
 کنم.از تجربیاتش استفاده می من کمک میکنه و من

 خودافشایى مناسب در زمان انتخاب: 
: بنظنرم تمنام اخالقینات 31کننده شنماره : مشنارکتبیان علتت جتدایى بته همسترجدید

هایی در ازدواج باید بیان کند و حتی دلیل طالق قبلی را بگویند و بگویند که چنه ضنعف
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 .قبلی داشتند

: مننن از طننر  2کننده شننماره مشننارکتو همستترش:  بررستتی انتظتتارات طتترفین از ازدواج 
 مقابلم انتظار داشتم که نسبت به آسیبی که درزندگی گدشته دیده ام توجه کند.

 صداقت و شفافیت در بیان مسائل مربوط به زندگی گ شته: 

: به نظر منن صنفر تنا صند ویژگنی خنود  را آدم بایند بنرای هنم 30کننده شماره مشارکت
هی  موضوعی کتمان نماند، که بعدا باعث دلخوری شود. من از اول همنه دیگر بگوید که 

شنود زنندگی را آغناز  نمنی چیز را برای همسر دومم تعریف کردم، چون با دروم و پنهان کاری
 کرد.

گاهی عمیق از یکدیگر پیش از ازدواج:   تالش برای آ

: در ازدواج 26شنماره کننده : مشنارکتبرقراری رابطه اصولی برای اشنایى پیش از ازدواج
کنه روی قاعنده و ضنوابط بنود ای مجدد رابطه طوالنی را با همدیگر طنی کنردیم. البتنه رابطنه

 اما به جهت اینکه این آشنایی کامل شکل بگیرد.

: و قننت کننافی بننرای 1کننده شننماره مشننارکت :یىاشتتنا یاختصتتاز زمتتان مناستتب بتترا
حتنی جزئنی تنرین آنهنا صنحبت کننیم  شناخت طرفین داشته باشیم، در مورد تمام مسنائل

یم.   به نظرم ازدواج موفقی دار

: تحقیقننات بطننور اصننولی 1کننده شننماره مشننارکت :انجتتام درستتت تحقیقتتات آشتتنایى
 انجام شد. با تحقیق بیشتر و آشنایی اولیه و محرمیت مشکالتمون حل شد.

یتابى حرکتات رفتتاری طتر  مقابتل:  ز ج مجندد الزم : در ازدوا26کننده شنماره مشنارکتار
  است که خیلی جزئی در رابطه با خصوصیات رفتاری همدیگر آشنایی پیدا بکنم.

: حتما آدم بایند وضنع منالی 1کننده شماره : مشارکتارزیابى وضعیت اقتصادی همسر 
مرد  را بسنجد و خیالش راحت باشد کنه وقتنی ازدواج میکنند میتوانند بنه شنوهر  اتکنا 

 کند.

: 26کننده شننماره : مشننارکتیرضتترور مربتتوط بتته زنتتدگی گ شتتتهاجتنتتاب از طتترح مستتائل غ



 1811 پاییز ، 41شماره ، 21جلد ، پژوهشهای مشاوره ............................................................................................................ 28

 

الزم نیست از اتفاقنات تلنخ و آن چیزهنایی کنه شناید اصنال آن ننود رفتنار هنم در وجنود شنما 
 وجود ندارد الزم نیست که اصًال در رابطه با آنها خیلی صحبت بکنید.

چنون بناسنت  : طنرفین مقابنل2کننده شنماره مشنارکتو خط قرمزها: ها بیان حساسیت
 باید بیان کنند.ای و خط قرمزهایشان را در هر حوزهها کنار هم زندگی کنند حساسیت
ک اصنلی منن مشنترکات 0کننده شنماره: مشارکتگزینش اخالقی درزمان انتخاب : منال

فرهنگی و خانوادگی بود که در طی رفت و آمدهایی که داشتیم به سالمت اخالق همسنرم 
 ا  اخالقی نداشته باشد و ایشان را گ ینش اخالقی کردم.پی بردم که ایشان انحر

گاهی از معیارهای همسرگزینی:   آ

: و اطنالد نداشنتن از خیلنی 2کننده شماره : مشارکتاطالع داشتن از اصول مفم زندگی
از مواردی)اصولی که زندگی را به پیش میبرند( که منن بایسنتی روی آنهنا حسناس میشندم، 

 .بیشترین مشکل من بود

 : منننن خیلنننی روی ظنننواهر اهمینننت قائنننل1کننده شنننماره: مشنننارکتجتتت ابیت رتتتاهری
  شدم منل قیافه، درآمد و داشته ها می

: کسنانی 32کننده شنماره : مشنارکتمحدود ندانستن خود درزمتان انتختاب همسترمجدد
گر چه احساس کننند  می که چنین اتفاقی برایشان افتاده یعنی االن ازدواج دومشان است ا

 .خودشان را محدود نکنندهای برای آنها وجود دارد اما انتخابهایی ت و تفاوتکه نکا

: های توجتته بتته حساستتیت  االن حننس :1کننده شننمارهمشننارکتختتود در انتختتاب همستتر
االن ثمنر  اینن اسنت کنه منن در هنا کنم آن بررسی کردن هنا، حساسنیت بنه خنرج دادن می

و هسننتم و از ایننن جهننت تاحنندودی بننه زننندگی جدینندم کسننی را پینندا کننردم کننه بننا او همسنن
 موفقیت دست پیدا کردم.

: بننرای ازدواج دوم آن 0کننده شننماره مشننارکتطتتر  مقابتتل: های توجتته بتته حساستتیت
گنر اصنول اولینه کنه اعتقنادات و  پختگی که در من اتفاق افتاد به این سمت سوق داد کنه ا

ه در حاشنیه هسنت قابنل بنرای افنراد حنل شنوند. مسنائلی کن ،اخالقیات و خط قرمز هستند
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 .حل هستند

: کنامال چشمشنان را 2کننده شنماره مشنارکت توجه به نقاط مثبت و منفتی طتر  مقابتل:
 روی تمام نقاب قوت و ضعف طر  مقابل باز کنند و بعد انتخاب کنند .

: خداروشنکر راجنب مسنائل منالی 5کننده شنماره : مشنارکتاولویت نبودن مسایل متالی
نشدیم و از اول باهم تفاهم داشتیم چون من خیلی مسائل مالی بنرام دچار مشکل خاصی 

 .مهم نبود در زندگی مشترک

چننه شننغلی هننم داشننته باشننه  :1کننده شننماره مشننارکتاهمیتتت دادن بتته رزو حتتالل: 
همسرم برام مهم نبود فقط اونقدر که شاغل باشه دستش تو جیب خود  بره و نون حنالل 

 بیاره کافی بود.

گاهی   خودآ

هنننای : هننر دو طنننر  بننه توانایی0کننده شنننماره : مشننارکتختتتودهتتای توجتته بتتته توانایى
 فرهنگی و اجتماعی خود توجه داشته باشند. ،روحی ،جسمی ،فردی

: من خیلی دقت داشنتم اینکنه و چنه 31کننده شماره مشارکتتوجه به نقشه راه اینده: 
 کردم.خواهم در آینده بگیرم فکر می می تصمیماتی

: در زنندگی دوم منن بنه اینن حنر  رسنیدم 0کننده شماره مشارکتتوجه به خودواقعی: 
بینند ولی در ازدواج دوم بنه اینن  می که افرادی که خود برتر بین هستند و یا خود را ضعیف
 آورد. می تعادل رسیدند و زندگی مشترک این تعادل را به وجود

 راهبردها 
 کارآمد فردی: ای راهبردهای مقابله

: باینننند بتننننونیم ایننننن پننننس 26کننده شننننماره مشننننارکتاجتنتتتتاب از باورهتتتتای کلیشتتتته ای: 
ذهنننی نادرسننت را از خودمننان دور کنننیم منننال اینکننه نگنناه منفننی کننه نسننبت بننه های زمینننه
مطلقننه وجننود دارد را اصننالب کنننیم در واقننع بتننوانیم یننه نننوعی نگنناه بکنننی کننه بننا هننای خانم
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 واقعیت قضیه جور باشد.
گتتاهی از  کننه ای : قبننل از ازدواج مشنناوره32کننده شننماره مشننارکت شتتیوه حتتل مستتاله: آ

داشتیم خیلی اثر گذار بود. در حقیقت به ما یک جدول زندگی دادند و به منا گفتنند شنما 
تو زندگی یکسری کمبودهایی را خواهید داشت و راهکارهنایی بنرای حنل مشنکالت بنه منا 

 بین ببریم. دادندکه باید چه جوری این مشکالت را از 

: در مواقنع مختلنف سنعی کنردم 26کننده شنماره مشنارکتحفظ آرامش و کنتترل خشتم: 
کننردم ¬کنه آرامننش خنودم را حفنن  کننم؛ جننایی کنه نباینند عصنبانیت ازم سننر مینزد سننعی منی

 آرامش خودم را حف  کنم.

: در رابطه با زندگی جدید خنودم 1کننده شماره مشارکتبرخورداری از صبر و بردباری: 
یاد نیاز به صبر است.  باید بگم که خیلی  

حتنی در بندترین زنندگی. میخنوام  :5 کننده شنمارهمشارکت توکل به خدا در مشکالت:
گر هزاران مشنکل هنم داشنته باشنی وقتنی توکلنت بنه خندا باشنه صنبر و  ،اینو بگم که حتی ا

 اخالقی که خدا بهت بده مطم،نا همش حل میشه.
گنر زنندگی هنم منورد اختالفنی تنو  پیندا میشنه 5ارهکننده شنممشنارکتمثبت نگری:  : ا

ینه منبت نگاه کنم. ینه منفی نگاه نکنند. اولش از در  همیشه از در
: مسنن،له خیلننی مهننم هسننت اینننه کننه 32کننده شننماره مشننارکتتمرکتتز بتتر زنتتدگی ختتود: 

ه جنا رو کنار بگذارند اما باید قید کنند مال هم باشند ذهنشنون را از همنها نمیگم خانواده
را کنننار بگذارنند تنا بتوانننند بنه راحتنی زننندگی هنا ببرنند، حنر  ایننن و اون و دخالنت خانواده

 کنند.

: بخصننوص صننبر کننردن را واقعننا بننا خننودم 26کننده شننمارهمشننارکتعبتترت از گ شتتته: 
دانم در زندگی جدیدم و شناید نقطنه ضنعفم در زنندگی  می تمرین کردم. واین را درواقع موثر 

 قبلم بود.

: داشننتن مهننارت 7کننده شننماره مشننارکترت کنکتتاش نکتتردن در زنتتدگی گ شتتته: مفتتا
 کنکا  نکردن در زندگی گذشته، گذشته را پیگیری نکردن، مهم است.
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: در درجنه اول از 1کننده شنماره مشنارکتبررسی علت طالو از منظر همسر فرد مقابل: 
 ید؟کنم. به چه دلیل جدا شدیق میخانواده خانم و خود خانم تحق

: بنظر من اصال نبایند بنه گذشنته فکنر 32کننده شماره مشارکتتمام کردن زندگی قبلی: 
کرد و باید تحقیق کرد و به نتیجه رسید برگشتن به گذشته باعث به وجود آمدن مشکل در 

 شود. می زندگی

: از مطالعنه کنردن 32کننده شنماره مشنارکتمشتاوره ای: هتای و فیلمها استفاده از کتاب
 هم سعی کردم که غافل نباشم.ای مشاورههای آموزشی، فیلمهای دیدن فیلمو 

 راهبردهای کارآمد زوجی: 

: هنر حرفنی هنم کنه میشننیدم سنعی 1کننده شنماره مشنارکتگرایش به مدیریت رابطه: 
 کردم واکنش نشان ندهم، ترجیح من این بود که زمان خود  همه چیز را ثابت کند.می

: ابتتراز همتتدردی بتتا ه کننه ای کنم اون لحظننه: سننعی مننی1کننده شننماره مشننارکتمستتر
ناراحته یا عصبانیه باها  هم عقیده بشم و ابراز همدردی کنم تا متوجه بشنه در نقطنه ی 

 .مقابلش قرار ندارم
توانسنننیتم تنننا  :26 کننده شنننمارهمشنننارکتمتتدیریت زوجتتتی مشتتتکالت در ازدواج مجتتتدد: 

ر مدیریت کنیم چون همسرم دقیقا مننل مسنائل حدودی این مشکالت را به همراه همدیگ
 من را داشت.

: در بعضننی از اوقننات ممکننن 0کننده شننماره مشننارکتتوجتته بتته فردیتتت طتتر  مقابتتل: 
شنود کنه بنا منن مشنکل داشنته باشنند و  نمی است حر  نزنند یا چیزی نخورند و این دلیل

  وند.کرد و نباید نسبت به هم حساس ش نمی شاید در آن لحظه به من فکر 

گننر فکننر کننردن: مننن فکننر مننی5کننده شننماره مشننارکتمواجفتته منطقتتی بامستتائل:   ،کنم ا
 هارو در زندگیم به کار ببرم. اختالفات حل میشود.منطق و این

 : : در حننال حاضننر یننک زننندگی 30کننده شنماره مشننارکتهمفکتری و مشتتورت بتتا همستتر
 کنممام موارد با همسرم مشورت مینسبی دارم که در ت

: خیلی دینر عصنبانی 5کننده شماره مشارکتعدم برخورد هیجانی در زمان مشکالت: 
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 میشم یا اصال عصبانی نمیشم.

 کنه مشننکلی برایمنان پننیشهننایی زمان :0کننده شنمارهمشننارکتگفتگتو درمتتورد مستائل: 
کننم تنا بتنوانیم مشنکالتمان را حنل کننیم تنا  منی آید، بنا همسنرم صنحبت می آمد یا پیش می

 .اصی پیش نیایداتفاق خ

در منورد خیلنی از چینزام کنه بنا  :32 کننده شنمارهمشنارکتتوافق و تفاهم بر ستر مستائل: 
یم سعی می کنم از خواسنته م صنر  نظنر کننم تنا اخنتال  جدیندی رو هم اختال  نظر دار

 ایجاد نکنم.

مهننم ایننن اسننت کننه دو طننر  یکنندیگر را درک  :2 کننده شننمارهمشننارکتدرک متقابتتل: 
 وقتی کنار هم هستند از زندگی لذت ببرندکنند و 

در زننندگی در هننر لحظننه و مکننان  :36 کننده شننمارهمشننارکتدرک کتتردن شتترایط موجتتود: 
احتمننال ایجنناد تنننش و عنندم توافننق رفتنناری و فکننری باعننث ایجنناد التهنناب میشننن و مننن بننا 

 نمایم می درک این قضیه سعی در کوتاه اومدن و درک شرایط به وجود آمده

گفنتم تنو چقندر  می نباید :32 کننده شمارهمشارکتایسه زندگی جدید با قدیم: عدم مق
فهمیندم کنه اینن مسنائل باعنث جندایی ها گینرم بعندحقوق میگیری من چقندر حقنوق می

 شود و دیگر این مسائل رو مطرب نکردم.  می بین منو اون

کنه واقعنا تناثیر مسن،له بعندی  :26 کننده شمارهمشارکتمفرورزی و ابراز عالقه مناسب: 
گذار بود در شکل گیری این زندگی جدید به نحو احسن این بود کنه خاصنیت مهنرورزی و 

 بروز و ابراز عالقه را توانستم در خودم نسبت به زندگی اولم کامال در  تغییر ایجاد کنم.

تنا االن بنر قنرار اولینه بناقی  :2 کننده شنمارهمشنارکتزندگی عاشقانه بتاوجود مشتکالت: 
گر مشکلی امد بقینه جواننب زنندگی درگینر نشنود و عشنق اولینه و مهنر و رفاقنت ماند یم که ا

 .وصلح با وجود مشکل ضربه نخورد

 : : مقدار اهیمنت دادن 0کننده شمارهمشارکتتوجه به ارزش ها، نیازها و سالیق همسر
به مسائلی که ممکن است برای من خیلی تفاوت چندانی نکند اما بنرای طنر  مقنابلم در 

 که داره حترام میگدارم.هایی زندگی ممکن است خیلی اهمیت دارد و به سلیقه
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 :  بنننرای زنننندگی منننان وقنننت :26 کننده شننمارهمشنننارکتاختصتتاز وقتتتت بتتترای همتتتدیگر
یم می  .گذار

گاهی از حقوو فردی:  خانم و آقنا بنه حنق و حقوقشنان واقنف  :0 کننده شمارهمشارکتآ
نباید حتما خودشان را فرشته نجات بداننند بایند  باشند که طرفین وقتی وارد زندگی شدند

گاهانه و تیز بینانه تصمیم بگیرند.  آ

یم  :2 کننده شنمارهمشارکتداشتن اوقات فراغت و تفریح مشترک:  بنا هنم بنه بینرون مینرو
یم  .و تفریح دار

گننر طبیعننی  :0 کننده شننمارهمشننارکتحفتتظ تعتتادل رفتتتاری:  بسننتگی بننه خننود فننرد دارد ا
ینم کسنی متوجنه منی وقتی من بنا همسنر و فرزنندم بینرونرفتار کنیم.  شنود کنه زنندگی  نمنی رو

 .مجددی را آغاز کردیم یا بنه برای من نیست

الگننوی ارتبنناطی  :2 کننده شننمارهمشننارکتتتتالش بتترای حفتتظ رابطتته در حالتتت ایتتده آل: 
 بننین مننن و همسننرم بننه ایننن شننکل اسننت از ابتنندا بننا هننم قننرار گذاشننتیم چیننزی ایننن ارتبنناب را

 دست خو  تغییری نکند.

 : پننذیر  ایننرادات و : 5کننده شننمارهمشننارکتپتت یرش نقتتاط ضتتعف و قتتوت همتتدیگر
و تقویننت نقطننه منبننت هننم واینکننه همسننرمو همننون جننور کننه بننود و هسننت ها نقطننه ضننعف
 قبولش کردم.

: بن ر  تنرین حساسنیت منن مخفیاننه بنودن 2کننده شنماره مشنارکتعدم پنفان کاری: 
 کار دست ما بدهد.ها نمیخواست مخفی کاری موارد بود. و دلم

: تعهندی بنه هنم دادینم و بنر اسناس همنان تعهند 32 کننده شنمارهمشارکتمتعفد بودن: 
 جلو رفتیم.

اوایننل از اخالقیننات و  :1 کننده شننمارهمشننارکتتوافتتق بتتر ستتر ارتبتتاط بتتا فرزنتتد نتتاتنی: 
باهمسر سابق بنه خناطر بننه گفته شد و این گفته شد که ارتباب ها عالیق و روحیات بنه

 چگونه باید باشه وتا چه حدباشه. 
 کارآمد خانوادگی: ای راهبردهای مقابله
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: یکی از اشتباهات منن 30کننده شماره مشارکتمبدا: های ایجاد حد ومرزها با خانواده
دخالنت کننند ولنی سنعی کنردم در ازدواج هنا در زندگی اولم این بود که اجنازه دادم خانواده

هننا دوم کنتننرل بیشننتری بننر خننود داشننته باشنند و محترمانننه جننوری برخننورد کنننم کننه خانواده
 دخالت نکند. هنگام اختالفات آروم باشم و با همسرم صحبت کنم.

: در ازدواج دوم توقنننع 32 کننده شنننمارهمشنننارکتحتتتل مشتتتکالت بتتتدون مثلتتت  ستتتازی: 
کنه بنین خنودم و هنایی شنسبت به اطرافیان خیلنی کمتنر میشنه و اینکنه اختالفنات و چال

 حل کنم و خودم حل و فصل کنم.ها کنم بدون واسطههمسرم پیش میاد رو سعی می

مطابق با حضور و غیناب ایشنان  :2 کننده شمارهمشارکتتقسیم ورایف کارهای منزل: 
گر باشند با هم خرید میخرید را انجام می گر نباشند با فرزنندم مایحتناج را دهیم ا کنیم و ا

 .میکنیم فراهم

یادشنان باشند ها : خانم0کننده شمارهمشارکتعدم تقسیم ورایف برحسب جنسیت: 
را به دو  هم نیندازند و ها هر کاری مردانه و آقایان هم بدانند هر کاری زنانه نیست و کار 

 .تقسیم وظایف کنند مشکلی پیش نخواهد آمد
 منننا هنننر چالشنننی، فکنننری: ا32کننده شنننمارهمشنننارکت ها:و مستتتیولیتهتتتا توجتتته بتتته نقش

مننل محبنت بنه فرزنندان، چنه طنور ای خواهد، که بتوان با آن مدیریت کنرد. مننال مسن،له می
 .باید این محبت را تقسیم کنیم بین فرزندان

 امدهایپ
 رضایتمندی از زندگی:

:  یایجتاد زنتدگی بفتتر بترا رضایت از زندگی و تتالش بترای  کننده شنمارهمشنارکتهمستر
خننودم دوسننت دارم جننوری زننندگی کنننم و بننرای همسننرم طننوری باشننم کننه از االن پننیش  :32

همسر سابقش بهتر باشم که هینوقت بنه یناد کنوچکترین مسنائلی کنه بنا همسنر قبلنی ا  
 داشته نیوفته.

وقتنی بننه ی منن راحنت تنوی  :5 کننده شنمارهمشنارکترضایت از زنتدگی ختانوادگی:  
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چشم یک پدر واقعنی اینن رو میدیند، اینن بنرای منن  بااین آقا واقعا راحت بود و به ،خونه بود
 میشد یک خواسته ی واقعی زندگیم.

 توام با تعفد و احترام: یارتباط زوج
 : توانسننیتم تننا26 کننده شننمارهمشننارکت متتدیریت زوجتتی مشتتکالت در ازدواج مجتتدد:

 کنیم. مدیریت همدیگر  همراه به را مشکالت این حدودی
 : : در حننال حاضننر یننک زننندگی 30کننده شنمارهمشننارکت همفکتری و مشتتورت بتتا همستتر

 نسبی دارم که در تمام موارد با همسرم مشورت میکنم.
 : : رابطنه منن بنا خنانواده همسنرم 1کننده شنماره مشارکتارتباط خوب با خانواده همسر

 خوب است. یلیخ
  : : منننن و ایشنننان بعننند از ازدواج، بننننا بنننر 2کننده شنننمارهمشنننارکترفاقتتتت ودرک همستتتر

یمیجاد کردیا ینتظاراتی که داشتیم درک متقابلا  .م و االن رفاقت و درک متقابل از هم دار
کنه مشنکلی هنایی : صنبور بنودن و زمان0کننده شنمارهمشنارکتگفتگو درمورد مستائل:  

کننم تنا بتنوانیم مشنکالتمان را  منی آید، با همسنرم صنحبت می آمد یا پیش می برایمان پیش
 پیش نیاید.حل کنیم تا اتفاق خاصی 

 مناسب یفرزندپرور
 : خداروشکر همراه و یاوری کنه پیندا کنردم30کننده شمارهمشارکتهمراه و والد خوب: 

گاه به مسائل گذشته من و مادر خوبی برای فرزندانم هست  که آ
: وقتی بنه ی من تنوی 0کننده شمارهمشارکت: یفرزندان ناتن یبرا یاحساس والد واقع

 و به چشم یک پدر واقعی این رو میدید. راحت بود خونه بااین آقا واقعا
 فرزنند مننل واقعنا   ا ، قبلنی ازدواج از  خنانمم : فرزنندان26کننده شنمارهو مشنارکت

 کنه چالشی این و  مس،له این نحوی به و  دارند را حالت همین هم ایشان میدانم. خودم

 .کنیم مدیریت همدیگر  با شکر  رو  خدا توانستیم را آمد وجود به زندگیمان در 

 کننندهکمک عوامنل منزلنهبه اصنلی مقنوالت ها،مصاحبه از  مفاهیم استخراج از  بعد
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شند  تشنریح فنوقهای و سطر  2جدولشماره  در  که شد رضایتمند حاصل ازدواج ایجاد به
قالنب  در  یکندیگر  بنا مقنوالت اینن ارتبناب محنوری، کدگنذاری انجنام از  پنس و درنهاینت

ینه بنر  مبتننی پنارادایمی الگنوی عننوان  تحنت 3 شنکل در  کنه شند شناسنایی یازمیننه نظر
 در  که است ذکر  به است. الزم شدهداده رضایتمند نشان ازدواج مجدد یمیپارادا یالگو

ت ینی شنناخت و حمامقوله یا طبقه انتخابی، کدگذاری انجام با کدگذاری فرایند ادامه
 آن بنه فرعنی طبقنات تمنام کنه شند شناسنایی مرکنزی طبقنه عنوانبنه یچندسنطح

 برقنراری بنه منذکور  مرکنزی طبقنه .آورد فنراهم شندهارائه الگوی برای وچارچوبی گرددبازمی

 الگنوی در  یکپنارچگی ایجناد بنه منجنر  و  ها کمنکمقولنه و  کندها در  یکپنارچگی ننوعی

 شد.  نهایی
 

 
 . الگوی پارادایمی ازدواج مجدد رضایتمند1شکل شماره 
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 گیری   بحث ونتیجه
دارای ازدواج مجندد  یهناپژوهش با هد  ارائه الگوی ازدواج رضایتمند بنرای  وجاین 

هننایی کننه از ازدواج تمند از دینندگاه  وجیانجننام گرفننت. درابتنندا عوامننل مننثثر بننر ازدواج رضننا
موفننق ورضنناتمندی برخننوردار بودننند شناسننایی شنند. سننپس بننر اسنناس ایننن عوامننل بننه ارایننه 

تمندپرداخته شنند. بننا توجننه بننه هنند  پننژوهش و تحلیننل یالگننوی مفهننومی از ازدواج رضننا
های به دست آمده از این پژوهش مقوله "شناخت و حمایت چندسنطحی" ها و یافتهداده

های پننژوهش بننه بعنننوان مقولننه مرکننزی انتخنناب شنند. باتوجننه بننه اینکننه، هننی  یننک از مقولننه
ها، خنرده ز کل مقولنهتنهایی نشانگر اصل مطلب نبودند، مقوله مرکزی به صورت انتزاعی ا

ای انتخناب ها و دیگر مفاهیم موجود در پژوهش استخراج گردید. این مقوله بنه گوننهمقوله
ینر مقولنهشده اسنت کنه ننه تنهنا همنه مقولنه ها را در بنر بگینرد، بلکنه در ینک های عمنده و  

ابتندا از هنا دارای ازدواج موفنق از تر بتواند سیر داستان را توصنیف کنند.  وجسطح انتزاعی
کنون بصورت مستمر و دوسویه در جهت رضاتمندی و تنداوم ازدواج  زمان آشنایی اولیه تا

پندارنند کنه بایند همنه منوارد را  منی مجدد خود تال  میکنند و این زندگی را همانند سفری
رعایت نمایندتا در اینن مسنیر سنخت و پرچنالش موفنق شنوند و بسنالمتی درکننار همسنر و 

 هکن داد نشنانهنا داده لیه از مزایا و خوشی آن لذت ببرند. همننین تحلفرزندان و خانواد
 ذکر گردید. ها باشد که در قسمت یافته می یطیشرا موفق، داشتن ازدواج الزمه
های افتنهیبنا  گر و علنی؛پنژوهش در بخنش عنواملی زمیننه ای، مداخلنه نیناهای افتنهی

،ید یها پژوهش برخی  موفنق صنورت ازدواج ننهیزم در  هکن داخلنی یها پژوهش به ویژه گر

 ،(3121ورزنننه وهمکنناران ) ی(، حنناتم3121درخننش وهمکنناران)های افتننهی مانننند گرفتننه

)اعتمادی، فاتحی و حسنن نیا، ی(، منصور 3121اران)کوهم یفتح صناحبدل  (،3126پور
( و کراینننی و 3121(، خننندادادی سننننگده، نظنننری، احمننندی و حسننننی، )3125اران)کنننوهم

(، 3127اسننتفاده از تجربیننات اولیننه در زننندگی جدید)یکلننه وهمکنناران، (، 3121همکنناران)
؛ جنننناودان، 3566انتظنننارات واقننننع بینانه)رضاپورمیرصنننالح، سننننقاچی فیروزآبنننادی وامینننننی، 
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، 2632؛ کمبل، 3121 ( پنذیر  فرزنند و 2666کولمن وگانوننگ، ؛2661؛ هیگن بوتام وآدلر بیدر
(. 3112پورصننالح کنومنقننالی،  ؛،2632بننین  ،3122،ناسننازگاری بننا والنند ننناتنی )اسننماعیلی

(، حماینت خنانوادگی )قنوی 3125؛ رحیمنی، 3121عوامل اجتماعی )رمضانی و همکاران، 
 است.  (. همسو و همخوان3120پنجه و همکاران،

 برای همسرگ ینی مناسب و  تال  گونه درتبیین این موارد میتوان عنوان داشت که هر 

 به ِوینژه و  احتمالیهای آسیب از  آنها صیانت وحفط و روابط همسران  بخشی استحکام

 شنکل آنهنا برمبننای ازدواج کنه مقندماتی اسنت بنه توجنه مسنتلزم ناسنازگاری زناشنویی،
ی(، بنین فنردی و اجتمناعی اسنت. شنناخترواناین مقدمات شامل عوامل فردی) .گیرد می

ک براین اساس، ی خودشناسنی و دیگنر را بنرا زمیننه محتنوایی و  فراینندهنای معیارها و مال
( و 3120آورد)مزارعنی فنرد وهنرپنروران،  منی شناسی بهتر زنان و مردان پیش از ازدواج فراهم

 درک کیفیت روی بر  نیز  دارد وجود مجدد ازدواج به نسبت که باورهایی و  نود انتظارات

 ازدواج، قبلنی تجربنه کنه باورنند اینن بنر هنا  وج از  برخنی .میگنذارد اثنر  مجدد ازدواج شده

باشند)هیگن  تواند منوثر  می همسر  انتخاب برای و  کند می تسهیل را مجدد ازدواج شرایط
 ،  (.3127؛ یکله وهمکاران، 2631بوتام وآدلر بیدر

، جیس  ، آسوده، خلیلی، لواسانی 2665) 1و پروت از دیدگاه گاردنر ، به نقل از دانش پور
هنا و شود که در آن زن و شوهر به ارز  ( هم ازدواج موفق زمانی حاصل می2633، 2و دادرس

گذارننند، عالیننق مشننترک دارننند، بننه یکنندیگر تعهنند شننان از صننمیم قلننب احتننرام میاصول
انند کنه تحنت هنر شنرایطی بنا هنم بماننند و بنا یکندیگر همکناری کننند دارند، تصمیم گرفته

دن بننه یرسنن یبننرا ی( از مل ومننات اصننل3563  پننژوهش دهدسننت )یطببننق نتننا .(2633، 3)گ،ننو 
ازدواج موفق داشتن نیازهنای مهنارتی داخنل مسنیر شنامل همکناری و همیناری، همندلی و 

 در متقابل، گذشت، مدارا، انگیزه، امید، شجاعت و تعهد داشتن است. 

                              
1. Gardner, S., Giese, K., & Parrot, S 
2. Daneshpour, M., Asoodeh, M. H., Khalil, S., Lavasani, M. G., & Dadras, I. 
3. Gau, J 
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کنه   اجتمناد بسنتر  در  و  اسنت اجتمناعی امنری مجندد ازدواج ازسنویی دیگنر ازآنجا

 از  افنراد تلقنی طنرز  و  تعرینف در  مهمنی نقنش هرجامعنه، میشنود، سناختارفرهنگی تجربنه

، 1اسنتنلی و  منارکمن، دهد )هنالفورد، می قرار  تاثیر  تحت را  وجیهای نقش و  دارد ازدواج
 ازدواج بنه کنه یفنرد بنه نسنبت جامعنه منفنی (. و نگنر 3127؛ یکلنه و همکناران، 2661

یرغم مجدد، وصلت از  یو  یخوددار  عامل تواند می آورد، می یرو  مجدد  باطنی میل عل 

 مجندد ازدواج همقولن یاجتماع ر یپذ چه (. لذا هر 3121باشد)محمدی ومحدی،  ا 

یابند، ازدواج  رواج شنتر یافنراد) اطرافینان، فرزنندان و خنانواده هنا( ب نیمتقابنل بن نشکن در 
 از  مجدد ازدواج تمند رضایتمندی شکل خواهد گرفت. ازاین جهت پذیر یمجدد رضا

 حضنور  بنا مجنددهنای ثبنات ازدواج در  مهمنی حماینت خنانواده عامنل فرزنندان و  سنمت

 (.  3120است. )محمدی و محمدی،  فرزندان
تمند و موفننق، هننر یننک از همسننران از الگوهننای ارتبنناطی یهننای رضننااز طرفننی در ازدواج

بردننند و بصننورت سننازنده، مناسننب و بننه دوراز منیننت بننه گفتگننو بننا همسننر مطلننوب بهننره می
( همسنو 2662) 2ای  حاصنل از پنژوهش جیمنز و ویلسنونپرداختند. این یافته، با نتخود می

ها و احساسنننات خنننود بنننه هنننای موفنننق در ابنننراز خواسنننتهکننننند  وجباشننند کنننه بینننان میمی
هنای خنود را بندون ابهنام و کناینه بنه یکندیگر کنند و قادرنند پیامهمسرشان موفق عمل می

 منتقل نمایند. 
پاینداری ازدواج مجندد خنود از ر  و تعارضنات زنندگی و هنا ها برای مندیریت چالش وج

تننوان ایننن راهبردهننا را در سننه دسننته، طبقننه  مننی کنننند کننه مننی اهبردهننای مختلفننی اسننتفاده
 -1کارآمد  وجیای راهبردهای مقابله-2 یکارآمد فردای راهبردهای مقابله -3بندی کرد؛ 

 .کارآمد خانوادگیای راهبردهای مقابله
ان راهبننرد در نظننر گرفتننه شنندند نیننز بننا برخننی از هایی کننه بننه عنننوبرخننی از ایننن مقولننه

                              
1. Halford, W. K., Markman, H. J., & Stanley, S 
2. James, A., & Wilson, K 
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،پژوهش نی 2631، 1بنات هیگنین و  بیندر  آدلنر  هنای پیشنین ازجملنه )گنارنو ؛ قنوی پنجنه، عل 
 ؛ثننننانی و همکنننناران؛ کریمی3125؛ اشننننر  گنجننننوی، 3120مننننندگاری و کالتننننه سنننناداتی، 

 ؛3120؛ جاللنننی، مظننناهری، کینننامنش و احننندی، 3221 3؛ یاننننگ و الننننگ2631، 2اسنننکوتزکی
، طننالع پسننند، نجفننی و 2635؛ 4وارد، بننارنی، لوننندبر  و زابریسننکی ؛ امینندیان، رحیمیننان بننوگر

،3127کناوه،  ، 3125؛ فتحننی، اسنمعیلی، فننرب بخنش و دانشننپور  و  و پاسنلی3111؛ بهننارلو

5راستا هستند. گولیش( همسو و هم2665فایلد،  موره
 یرو  بنر  خنود تحقیق ( نیز در 2631) 

 گشنودگی، از  بیشنتر  قدرتمنندهنای خانواده کنه رسنید نتیجنه اینن به آمیختههای خانواده

 یرفتارها از  بیشتر  ضعیفهای خانواده اما کنند می اصالحی استفاده رفتار  و  شمولیت
کننند. از نظنر دیندگاه  منی اسنتفاده خنود درروابنط یپرخاشنگر و  یگینر فاصنله اجتننابی،

( هم، یک  وج سالم منل هنر  ینر 3121؛ ترجمه امانی و همکاران، 2632ساختاری )گورمن، 
شان تعینین خود دارند که برای تمایز آنها از محیط اطرا  یی سالمی مرزهایی برامنظومه

شده و در عین حال از نفوذپذیری کافی برای تبادالت انطباقی بنا محنیط اطنرا  برخنوردار 
دارنند، بلکنه اینن هنای بنین یکندیگر را های سالم ننه تنهنا تواننایی تحمنل تفاوتاست.  وج

 روابنط ن طبق دیدگاه استرس و بی ثباتی؛ تنظنیمیکنند. همننها را تقویت هم میتفاوت

کنه  باشند آمینز  موفقینت توانند منی صنورتی در  آننان یرفتارهنا بر  نظارت و  خانواده یاعضا
هنای خانواده کنه درحنالی باشند، برقنرار  فرزنندان و  والندین بنین صنمیمانه و  گنرم روابطنی
 قنرار  طبیعنیهنای خانواده بنه نسنبت یتنر پنایین سطح در  نظرمعموال  این از  موفقناتنی نا

 (.  3122دارند )اسماعیلی، 
مقوله به عنوان پیامندهای ازدواج  1مشارکت کنندگان در پژوهش های باتوجه به گفته

د، ارتبناب  وجنی ینمجدد رضایتمند استخراج شندند؛ رضنایتمندی از زنندگی و ازدواج جد

                              
1. Garneau, Adler-Baeder, and Higginbotham 
2. Skutezky, R 
3. Young, M., & Long, L. 
4. Ward, P., Barney, K., Lundberg, N., & Zabriskie, R 
5. Golish, T. D 
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هاشنمی هنای پژوهشهای سنالم کنه درمنواردی بنا یافتنه یتعهد و احترام و فرزندپرور توام با 
، جیاننگ 2630، 1؛ گراندلند3121؛ حاتمی ورزنه و همکاران، 3122گل مهر وهمکاران،  ؛ هنو

 ( همسو هستند.2631، 2و وانگ
کباتوجنننه بنننه اینکنننه اینننن  وج و مراحنننل هنننا هنننا در زمنننان انتخننناب همسنننر بخنننوبی مال

ین شخصننیتی و هننای ی را طننی کننرده بودننند و شننناخت مناسننبی از خننود و ویژگیهمسننرگ 
رفتارهای همسر خود بدست آورده بوده اند. از همان ابتدای زندگی زناشویی جدید تنال  

کنه سنعی در تغیینر دادن های شخصیتی یکدیگر را بپذیرند، بندون آنکردند که تفاوتمی
تننوام بننا احتننرام، ای ا بیننان داشننتند کننه رابطننههنندیگننری داشننته باشننند. و در بعنند  وجننی،  وج

قدرد انی، تعهد و اعتماد دارند و همیشه برای رسیدگی به تعارضات  وجی خود بنا صنبر و 
شنان پرداختند تا به ینک تصنویر روشنن و دقینق از تعارضاتحوصله به بحث و گفتگو می
هننای بنندون نهننا بننرای کنناهش تعارضننات  وجننی خننود، در زمادسننت یابننند. همننننین،  وج

هنا مرزهنایی را بنرای رابطنه  وجنی خنود پرداختنند. آنتعارض به مراقبنت از رابطنه  وجنی می
ایجاد کرده بودند که در آن رابطه هی  چیزی محرمانه و خصوصی نبود. بعنوان منال بنرای 

ینف نمی کردنند مگنر اینکنه همسنر وسایل ارتباطی خود از جملنه تلفنن همنراه، رمنز ورود تعر
این رمز اطالد داشته باشند. کنه اینن منوارد نشنان از اعتمناد و تعهند دوجانبنه و تنال  نیز از 

برای زنندگی پایندار اسنت. همنننین بنرای مراقبنت از رابطنه  وجنی خنود، همنه چینز را بنرای 
 کردند. سازی میهمسر صادقانه شفا 

ند، سنناختهای خننود را آشننکار میکننده در پننژوهش نیازهننا و خواسننتههننای شننرکت وج
ینان احساسات منبت و منفی خود را نسبت به همسر ابراز کرده و در مورد آن چه که در جر

زدند. بنرای عشنق و دوسنت داشنتن شد، حر  میبود و به نحوی به رابطه  وجی مربوب می
که پیامد همراهی با همسر است به نوبه خود زمینه را برای یک ازدواج موفق و پایدار فنراهم 

تواند قبل و یا بعد از ازدواج شکل بگیرد، ولنی آنننه کنه و دوست داشتن میآورد. عشق می
                              
1. Grundland, D 
2. Hou, Y., Jiang, F., & Wang, F 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Hou%2C+Yubo
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Wang%2C+Xinrui
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گیری عشننق و دوسننت داشننتن در نتیجننه همراهننی بننا همسننر و بننر مبنننای مشننهود بننود شننکل
شد محقنق سناختن ها حاصل میتعامالت  وجی بوده است. و پیامد دیگری که برای  وج

شند و هرچقندر فرزندان و امور منالی میاهدا   وجی مشترک بود که این اهدا  مربوب به 
از از رابطه  وجی و تحقق بخشیدن به اهدا   وجی مشترک، میگذشنت، رضنایتمندی از 

ن در بعد خانوادگی آنها دارای ارتباب مناسب بنا یگشت. همنن می زندگی  وجی هم باالتر 
زه دخالنت آنها اسنتفاده میکننند، اجناهای خانواده مبدا هستند که در عین اینکه مشورت

 به آنها را هم نمیدهند.
درمقننام مقایسننه نتننای  کلننی ایننن پننژوهش بعنننوان تنهننا پننژوهش داخلننی ایننن زمینننه بننا  

و ها ایننن پننژوهش در برخننی مقولننههای تننوان عنننوان داشننت کننه یافتننه مننی پننژوهش خننارجی
وشنند. بعنننوان  مننی هننایی دینندهدارد و در برخننی از ایننن مننوارد تفاوتهایی محورهننا شننباهت

های زننندگی قبلننی، تنناثیر همسننر سنننابق، تنناثیرات و آسنننیبهننا منننال در هننردو ایننن پژوهش
ی و شخصنیتی شنناختروانهای فرزندان با والد جدید، و برخی از عوامل تاثیرات و چالش

 ، (، بعنوان عوامل منوثر در شنکل 0283منل صداقت و مدارا و صبوری کردن)فاکس و شاینر
ایننن پننژوهش های د ذکننر شننده اسننت. ولننی طبننق یافتننهگیننری در ازدواج مجنندد رضننایتمن

 های خارجی، به عوامل اجتماعی مانند درک اجتماعی، برخال  پژوهش
پایان می گاهاننه در توان نتیجه گرفت که ایجاد یک ازدواج رضایتمند در گرو انتخاب آ

سازی درمنورد موضنوعات زنندگی سنابق و وشناخت عمیق از یکدیگر و صداقت و شفا 
ننی و درنهایننت حمایننت خننانواده، جامعننه و فرزننندان زننندگی اول در جهننت  رابطننه  وجننی فعل 

هنا بنه تعارضنات  وجننی شنود کنه  وج منی ایجناد زنندگی رضنایتمند اسنت. اینن منوارد باعنث
خود رسیدگی نمایند، احساس آرامش داشته باشند و از رابطه  وجی خنود رضنایت داشنته 

 .باشند. وفرزندان سالمی را تربیت نمایند
ایننن پننژوهش جزئننی از رسنناله دکتننری در زمینننه مشنناوره بننوده اسننت کننه تننای  حاصننل از 
پژوهش حاضر به دلیل بومی بودن و استفاده از رویکنردی کیفنی، قابلینت تعمنیم پنذیری و 
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 ننندگانک تکمشار هتجرب فیتوص هلیوس به مطالعه نیجامعیت استفاده کمتری دارد. ا

 مجندد( قنرار هنای )ازدواجای رابطه بافت و  تهراناستان  یفرهنگ بافت در  هک یهدفمند

 و  خناصای نموننه بنر  حاضنر  پنژوهش ز کنتمر ن،یاسنت. بننابرا شنده محندود انند، داشنته

 و  گننر یدهننای بافت در  پننژوهش نیننا شننود مننی شنننهادیپ .اسننت بننوده خنناص یبننافت

واز الگوی ارایه شده در قالب  .رار شودکت گر یدهای نمونه با و  شورمانک گر یدهای فرهنگ
و آموزشننی و تعیننین اثربخشننی آن بننر کیفیننت رابطننه  وجننی انتخنناب ای یننک برنامننه مشنناوره

تنوان بنرای تهینه و سناخت مقیناس ازدواج مجندد  منی همسرمناسب وبهره ببرنند. همنننین
 های به دست آمده از این پژوهش اقدام نمود. تمند بر اساس مثلفهیرضا

مقاله حاضر برگرفتنه از رسناله دکتنری مشناوره دانشنگاه هرمزگنان بنا : مالحظات اخالقی
باشند و  در دانشگاه علوم پزشگی هرمزگان منی IR.HUMS.REC.1400.308ثبت کد اخالق 
کنندگان رضننایت شننفاهی خننود را جهننت شننرکت در پننژوهش اعننالم کننرده و کلیننه مشننارکت

 شده است. اطمینان الزم در مورد محرمانگی اطالعات به آنها داده
 .گونه تضاد منافعی نداشته اند در انجام پژوهش حاضر نویسندگان هی تضاد منافن: 

و نویسنندگان دوم،  ینویسننده اول بعننوان دانشنجو و پژوهشنگر اصنلسفم نویستندگان: 
و مسننن،ولیت دقنننت انننند نموده ید راهنمنننا و مشننناور همکنننار یسنننوم و چهنننارم، بعننننوان اسنننات

 .پذیرند یوصحت مطالب مندرج درآن رام
کنندگان در ایننن پننژوهش و مرکننز مشنناوره فننرب بخننش و از مشننارکتتشتتکر و قتتدردانی: 

تمننامی کسننانی کننه بننه نحننوی در انجننام ایننن پننژوهش مننا را ینناری رسنناندند، نهایننت تشننکر و 
 نماییم. می قدردانی را

 منابع 
؛ فنرحبخش، ک؛ کالنتنر هرمنزی، آو سنلیمی بجسنتانی، ب. ) تندوین و ارائنه الگنوی مطلنوب  (.3127اختیاری امینری، ر

ه پوهششره عپومررهدپشت  جرادپدترشگپگ نشرر ششدپمشناوره پنیش از ازدواج مبتننی بننر فرهننگ اسنالمی ایرانننی.  نشری
 .552-513(: 5) 37؛ 3127 پشهش.

 (. تهران: انتشارات نشر نی.3126. ترجمه: ابراهیم افشار )مبشندپوژوششپکیفد(. 3210استراوس، َا و کربین، ج. )
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، ق وین: روزنام3122اسماعیلی، م. )  .321: 1والیت ق وین،  ه(. مشکالت ازدواج مجدد پس از طالق یا فوت همسر
، النننف؛ طنننالع پسنننند، س؛ نجفنننی، م و کننناوه، م. ) (. اثربخشنننی آمنننوز  غننننی سنننازی 3127امیننندیان، م؛ رحیمینننان بنننوگر

 .26-56(: 07)37رع،پششیپمششوپمجم پوژوششها در بهبود ارتباطات زناشویی. سازگاری  وج
گه. چاپ دهم.بر رو ای (. مقدمه3121د. ) با رگان،  های تحقیق کیفی و آمیخته. تهران: آ

م. )  ، پشرینپ فره دپ رشر ،پر بط (. 3111بهارلو بخایرشریپوپیپشینپوممهرگپ زگو جپبشپسرشزاشریپزنشجری وپوپمیشه ر پانترشپگر
 پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان. .ُکرگ

د. ) سنننالمت عمنننومی و پیشننرفت تحصنننیلی فرزنننندان پسننری کنننه والدینشنننان  ه(. مقایسنن3112پورصننالح کنومنقنننالی، 
و  کارشناسنننی ارشننند، دانشنننگاه علنننم هنامنننوالننندینی، پایانهنننای عنننادی و تکانننند بنننا خانوادهازدواج مجننندد کرده

 فرهنگ تهران.
م س. )  .31شناسی، تهران: سمت، چاپ های جامعه(. نظریه3111توسلی، 

(. رابطه علی سالمت روان، سبک زندگی، مهارتهای زنندگی و کیفینت زنندگی زناشنویی بنا مینانجی 3121جاودان، م. )
(: 10)36ناختی. های روان شنننهننا و مننندلگننری باورهنننای ارتبننناطی، بخشننودگی و انتظنننارات قبنننل از ازدواج. رو 

17-333. 

؛ و احننندی، ب. ) د ر د؛ کینننامنش،  (. اثربخشنننی آمنننوز  غننننی سنننازی زنننندگی 3120جاللنننی شننناهکوه، س؛ مظننناهری، م 
یکنننرد هیجننان منندار بنننر بهبننود الگوهننای ارتبنناطی  وج ، شررشیپمشرررشورعمجمرر پوژوششهنننا. زناشننویی بننر اسنناس رو

31(02 :)71-12. 
هننای پاینندار  ای ازدواج(. بررسننی مقایسننه3121ک و برجعلننی، الننف. ) حنناتمی ورزنننه، الننف؛ اسننمعیلی، م؛ فننرحبخش،

(:پ3)4 صررممشم پ رشم رردپتیشیارردپزنررشاپوپ ررشنه گع.پهننای در حننال جنندایی )مطالعننه کیفننی(.  رضننایتمند و ازدواج
424-451. 
د؛ احمننننندی، خ و حسننننننی، ج )خدادادی های ازدواج موفنننننق: (. شناسنننننایی شننننناخ 3121سننننننگده، ج؛ نظنننننری، 

کتشافی.  ایمطالعه پده نشاکیفی و ا  .2-21، 21کننده شماره ، مشارکت صممشم پمطشلعشتپر شبرگیپورزشپو
( . ، ر ؛ سودانی، م و خجسته مهنر م ر پ ثیبخشردپووج (.3121خشنود، ق؛ رجبی،  پبشزسرشزیپورشرفدپشرر گرمرشندپمبامردپشرر

پوودررینپبرشپ زگو ج پرو برر پنرگهرتپوپرشررشهاپزنشجرری وپگر مجرر گپبررشپتجیبرر پررر  :پپترر پ زپمررمیمیا،پ وامررشگپگر
، دانشنکده علنوم تربیتنی و  هتپمطشلع پمیرگی. رسناله دکتنری تخصصنی مشناوره. دانشنگاه شنهید چمنران اهنواز

 ی.شناسروان

د؛ اصننالنی، خ؛ وکرایننی، الننف. ) . وژوششررمشم پزنررشا(. تنندوین الگننوی ازدواج موفننق: یننک پننژوهش کیفننی. 3121درخننش، 
36(3 :)3-27. 
، . ) د و اسماعیلی، مهاجرانی، ؛  ،س؛ وحیدا دلیلگو  ی:منورد مجندد )مطالعن  بنه ازدواج رغبنت (. کناهش3121ر

 .12-13. 7(3. )  ر ا  دامشود م شئلاصفهان(.  شهر  خانوار  سرپرست زنان
ینه اسنتعاره شنناختی. پژوهشهای (. استعاره3563دهدست، ک. ) مشناوره. هنای جوانان ایرانی از ازدواج مبتنی بنر نظر

3563 ;23 (13): 11-1 
د. ) (. بررسننی عوامننل اقتصننادی و اجتمنناعی مننثثر بننر گننرایش بننه ازدواج مجنندد زنننان سرپرسننت خننانوار 3125رحیمننی، 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/516436
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/516436
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 کارشناسی ارشد، دانشگاه یاسوج. هنامامداد استان فارس، پایان هتحت پوشش کمیت

پ(. 3121رمضننانی،  ؛ بهمنننی، ب؛ ازخننو ، م؛ و دادخننواه، ا. ) پشررر پ زگو جپجمشسررش وپوه مررلپمررهثر کیفیرراپزنشجرری وپگر
پرر  :پهرتپمطشلعر پکیفرد. پاینان نامنه کارشناسنی ارشند. دانشنگاه علنوم به یسنتی و توانبخشنی،  مج گ،پپسپ ز

 ی.شناسرواندانشکده علوم تربیتی و 

پرو برر پم برراپبررشپ(. 3121غالمننه، س. ) ؛زارعننی،   پمخرری ،پرجرر پجخصرردپو میشه رر پمیررر اپ هگمخاررشری،پت ررم پشررر
پ پپشهررر پجشررر پبخرررشپجررریبههعپامررریز اگ نشگه رررر اپگر پوپگ ارررر . پاینننان نامنننه کارشناسنننی ارشد.دانشنننگاه آزاد پ رررر

 ی.شناسروانگروه  واحد بندر لنگه،اسالمی 
 /.https: //www.sabteahval.irسازمان ثبت احوال ایران. 

د. )  ، ، ک و دالور کنننننار فنننننی(. های ازدواج موفنننننق )ینننننک مطالعنننننه کی(. شناسنننننایی شننننناخ 3125صننننناحبدل، ب؛ زهرا
 .50-12(. 2، )1شناسی بالینی و مشاوره. های روانپژوهش

( . (. تنندوین منندل بننومی عوامننل فرهنگننی بازدارنننده ازدواج مجنندد زنننان 3121صننادقیم م؛ بهرامننی،  ؛ و اسننماعیلی، ر
یننننر پوشننننش کمیتننننه امننننداد کشننننور ایننننران درسننننال  ، 31نشمرررر پزنررررشا.پسرررررش وژوشش .3121سرپرسننننت خننننانوار  

 .07-17، 76شماره کننده مشارکت
، م. ) (. ارائه مدل ازدواج رضایتمند در فرهننگ ایراننی: ینک 3121فتحی، الف؛ اسمعیلی، م؛ فرحبخش، ک و دانشپور

یه زمینه ای.  پس ماپمطالعه نظر  .20-36(: 2) 36 د.جمش ارو ا صممشم پوژوششپگر

، خجسنته ا؛ کراینی، ؛ مهنر  پایندار  یازدواجهنا در  منثثر  عوامنل شناسنایی (.3121خ. ) اصنالنی، و  م؛ سنودانی، ر

 .322-305، 0 ، شنه گع ورو ندپگرمشند مششورع زنان، در  رضایتمند
د و فنرحبخش، ک. ) یمنی ثننانی، پ؛ اسننمعیلی، م؛ فلسنفی نننژاد، م؛ شننفیع آبننادی،  مشنناوره  ین محتننوای(. تنندو 3112کر

کننننده ازدواج موفننق در  یننیبش یپنن یو اخالقن یمعنننوهننای عوامنل و مهارت ییشناسننا یقبنل از ازدواج بننر مبننا
. یتبر های ن  وجیب  .323-312. 7. شمره 2دوره  مجم پزاپو شنه گع.ز

، ن. ) پ زگو ج(. 3222گنناتمن، ج و سننیلور (. 3120. ترجمننه: مهنندی قراچننه داغننی )شفرراپ مررلپ   فرردپشررر یپمه ییرراپگر
 تهران: نشر آسیم.

(. تهننران: انتشننارات 3177ترجمننه: مهننرداد فیننروز بخننت ) چررر پ زگو جپمه ررراپچررر پ زگو جپنررشمه را(. 3221گنناتمن، ج. )
 ابجد.

( . ، و  (. تهران: انتشارات سایه سخن. 3123. ترجمه: علی صاحبی ) زگو جپب واپجه ا(. 2667گالسر

 مهرداد فیرو بخت، تهران: رسا. هترجم  ،گرمشند شنه گع (.3127ه. ) آ. و گلدنبر ،   گلدنبر ،
یتنا امنانی، محمدرضنا مجنذوبی، صنالح سنپهریشممشیپبرشلیمدپووجپگرمرشندر (. 2632گورمن، آلن. اس ) . . ترجمنه: ر  فر

 (. همدان: مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا. 3121)
( . ؛ و محمنندی، ز پهننای ازدواج مجنندد زنننان بننا حضننور فرزننند: پژوهشننی کیفننی.  (. چننالش 3121محمنندی، ر مجمرر پزاپگر

 . 27-332(، 3) 37. تهسع پوپسیشسا
. چاپ اول. مششورعپ زگو جپمج گ.(. 3121. )ملکی، ب  تهران: انتشارات آوای نور

 ، د؛ فنناتحی زاده، م و حسننن پننور (. بررسننی تنناثیر آمننوز  پننیش از ازدواج بننر میننزان 3126ا. )منصننوری نیننا، آ؛ اعتمننادی، 
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پرو اهش ا رضایت زناشویی همسران شهر اصفهان.  پگر  .01-70، جمشسدششیپنه
، م، ا .)هاشننمی گننل مهننر م ر د؛ فرهننادی، ب؛ اصننالنی، خ؛ رجبننی،  (. ارایننه الگننوی ازدواج موفننق: یننک 3122مننان الهننی، 

 353-373 :(70) 32 ;.مششورعششیپوژوشش .پژوهش کیفی
،ک. ) کننار یکننرد داده بنینناد. 3127یکلننه، م؛ محسننن زاده،  ؛ و زهرا (. مطالعننه کیفیننت ازدواج مجنندد پننس از طننالق رو

 .13-37(: 1) 7فصلنامه مددکاری اجتماعی. 
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