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چکیده 
بر این اساس این پژوه  با ، ازدوا  موفق زیربنای تشکیل یک خانواده سالم است هد :

پژژژژوه  بژژژه شژژژیوه کیفژژژی و بژژژا  روش:هژژژدف ارا ژژژه الگژژژویی از ازدوا  موفژژژق انجژژژام شژژژد.
کلیژژهکننژژدهای اجژرا شژژد. مشژارکتکژارگیری روش ن ریژژه زمینژهبژه ی هژای ایژن پژژژوه  شژامل 
کژژه در سژژانزو  شژژهر اهژژواز سژژکونت داشژژتند. در ایژژن پژژژوه  بژژرای  در 1320 هژژایی بژژود 

، گیژری هدفمنژد اسژتفاده شژد و بژا پیشژرفت م العژژهاز روش نمونژه، کننژدگانگژزین  شژرکت
نفر  44گیری موارد م لوب مدن ر کرار گرفت که تا رسیدن به اشباع ن ری در نهایت نمونه
روش تحلیل اطالعژات در  ها:تهیافزو ( مورد مصاحبه باز یا بدون ساختار کرار گرفتند.  11)

کد اولیه و با کدگژذاری  43کدگذاری باز . با ها استای شامل کدگذاری دادهی زمینهن ریه
مقوله عمده به دست آمد و ازدوا  موفق به مثابه یژک راب ژه زوجژی شژفاف  43، محوری

کژه ایجژاد  تژوان نتیجژه گرفژتبه عنوان مقوله مرکزی استخرا  گردید. می، و عاری از ابهام
سژازی تمژام و کمژان موضژوعاتی اسژت کژه در راب ژه زوجژی یک ازدوا  موفق در گرو شفاف

پژرده ابژراز کننژد کنند بژیای که هر یک از همسران آنچه را که تجربه میگونهجریان دارد به
کژژه آن را کشژژ  یژژا رممگشژژایی نمایژژد.  و هژژیع نق ژژه ابهژژامی را بژژرای دیگژژری بژژاکی نگذارنژژد 

توان در مشژاوره پژی  از ازدوا  بژه الگوی به دست آمده از این پژوه  را می ی:تیرنتیجه
کژار بسژت و بژرای زو هم چنین در کار بژا زو ، مراجعان آموزش داد هژایی هژای آشژفته بژه 
 بخشی بیشتری به راب ه خود هستند به کار گرفت.  که به دنبان کیفیت

این ریه زمینه، یفیپژوه  ک، الگوی ازدوا  موفق های کلیدی:واژه
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 مقدمه
که در لوای آن ی  زن و یر  مررد تصرمی  مری گیرنرد ازدواج ی  ترارداد اجتماعی است 

کننرد. مذهبی و اخالتی برا یکردیگر بره، بر مبنای تعهدات تانونی عنروان زن و شروهر زنردگی 
 ازدواج نقش مهمی در عملکرد جامعه از طریرق فرراه  آوردن بسرتری بررای ارضرای نیازهرای

کررره برخررری از (. 2631، 1اتتصرررادی و روانررری اعارررای آن دارد )دیکسرررون، عررراطفی در حرررالی 
اخیررا ، ماننرد هرا هر  سرال  و پایردار براتی مری بسیاری از ازدواج، رسند ها به طالق می ازدواج

کرره برره جررای تمرکررز بررر عوامررل گرایشرری پیرردا شررده اسررت  بررر طررالق مررؤیر  در بررین متخصصرران 
کرره موفررق بررودههررا بررر روی ازدواج، همسررران گررر پژوهشررگران بتواننررد ، انررد یی  تمرکررز دارنررد. ا

کره ازدواج را در مسریر موفقیرت تررار مری کننرد  توانرد  جامعره مری، دهنرد عواملی را شناسرایی 
کنررد ، تررری از طررالق نرررخ پررایین (. 2633، 2نیمتررز)افررزایش یبررات و رضررایت در ازدواج را تجربرره 

ازدواج را یر  ، هرای اخیرر براگی طرالق در سرال دولت مرکزی آمریکا در پاسخ بره نررخ نسربتا
کرده اسرت )فین رام و بریو ازدواج موفرق یر  رابطره  (.2636، 3موضوع تحقیقی مه  تلمداد 

کره در آن هرر یر  از همسرران بره رضرایت شخصری دسرت پیردا مری کننرد زوجی پویرا اسرت 
گرراردنر2630، 4)دی و تررو  ، دانررش پررروربرره نقررل از ، 2665) 5و پررروت جرریس، (. از دیرردگاه 

کرره در آن ( ازدواج موفررق زمررانی حاصررل مرری2633، 6لواسررانی و دادرس، خلیلرری، آسرروده شررود 
عالیررق مشررترک ، گذارنرردشرران از صررمی  تلررب احترررام مرریهررا و اصررولزن و شرروهر برره ارز 

گرفتره، به یکردیگر تعهرد دارنرد، دارند کره تحرت هرر شررایطی برا هر   بماننرد و برا تصرمی   انرد 
، 7کننررد. و هررر یرر  از همسررران تررادر برره رشررد شخصرری خررود باشررند )گئررویکرردیگر همکرراری 
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شران کره برا هر  سرازگار بروده و احسراس رضرایت از ازدواجهای موفق عالوه بر ایرنزوج .(2633
که به اهرداف ازدواجخود را به عنوان افرادی توصیف می، دارند انرد شران دسرت یافترهکنند 

 (. 2667، 1)لوکت
کره ی زناشویی موفق را به شکلی توصریف مریرفتاری رابطه-شناختیدرمانی زوج کنرد 

گانره و سرپس بره صرورت یر  واحرد مرورد بررسری تررار در آن هر ی  از زوج ها به صرورت جدا
گرفته مریگیرند و محی  اطراف آنمی کومها نیز در نظر  م 2662، 2اپسرتین و گتریالد، شرود )برا

کوم تررین حتری شرادترین و سرال ، درمانی رفتاری تلفیقریج(. بر اساس زو2662، اپستین و با
ها نیز به مرور زمران ممکرن اسرت برا مشرکالت و اختالفراتی مواجره شروند و ایرن موضروع زوج

، هرراآشررفتگی زناشررویی برره خرراطر تفرراوت، ناپررذیر اسررت. بنررابراینامررری طبیعرری و اجتنرراب
کرنش آیرد بلکره برهها به وجرود نمریهای بین زوجاختالفات و تعار  هرای مخررب خراطر وا

، م ترجمره امرانی2632، 3شرود )گرورمنناپرذیر ایجراد مریهای اجتنرابها به این ناسازگاریآن
م ترجمرررره 3221 4گرررراتمن)ی درمررررانی برررره شرررریوه(. در زوج3121، فرررررمجررررذوبی و سررررپهری

کره زن و شروهرها بتواننرد ( ی  زندگی زناشویی موفق زمانی پدید می3120، فیروزبخت آیرد 
کنند. بسریاری از زن و شروهرها تصرور مریناپذیر رواب تعارضات اجتناب کننرد شان را حل 

ی سرالمت کننرد جنرگ و دعروا نداشرتن نشرانهخوشبختی یعنی عردم تعرار  و تصرور مری
گرراتمنزنرردگی زناشررویی آن زوجرری بسررتگی برره  پیشرررفت در رابطرره، هررا اسررت.امااز دیرردگاه 
م ترجمره 2632، ر دارد. در دیردگاه سراختاری )گرورمنهرای برین زن و شروهآشتی دادن تفاوت
گررد ( ی  زوج سرال  مثرل هرر زیرر منظومره3121، امانی و همکاران گردا ی سرالمی مرزهرایی 

کررره بررررای تمرررایز آنهرررا از محررری  اطرررراف شررران تعیرررین شرررده و در عرررین حرررال از خرررود دارنرررد 
کافی برای تبادگت انطبراتی برا محری  اطرراف برخروردار ا هرای سرال  سرت. زوجنفو پذیری 
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هرا را تقویرت هر  هرای برین یکردیگر را دارنرد بلکره ایرن تفراوتنه تنها توانرایی تحمرل تفراوت
 کنند. می

هررای موفررق ارایرره هررای ازدواجهمؤلفرردرک و شررناخت بهتررری از ، هررای پیشررینپررژوهش
م 2631، 1ترروان برره تعهررد )اسررکوتزکیبررر ازدواج موفررق مرریمررؤیر  ترررین عوامررلدهنررد. از مهرر مرری

م 2660، 3جانسرررررتون و مرررررارکمن، آمررررراتو، م اسرررررتنلی2662، 2اسرررررتافورد و سرررررمی ، کنررررراری
م 2631، 6جیانگ و وانرگ، م هو2661، 5مارتین و مارتین، اسپکتر، م مارتین2661، 4کنزیم 

، 2661، کنرزی( رابطره دوسرتانه و صرمیمی )مر 2636، پرور و لواسرانیدانش، خلیلی، آسوده
کارن3120، داغیترجمه تراچهم 3222، 7گاتمن و سیلور ، خلیلری، م آسروده2663، 8م باچند و 

م فاطیمرررا و 2631، 10عشرررق و دوسرررت داشرررتن )اسرررکوتزکی، (2636، 9پرررور و لواسرررانیدانرررش
، فاطیمررا و اجمررل)احترررام ، (2665، 12بنسررون و وسررت، ویمرر ، م هرریکس2632، 11اجمررل
کررارن)عالیررق مشررترک ، (2633، 13م نیمتررز2632 هوشررمندی در انتخرراب ، (2663، 14باچنررد و 

، (3126، پرررررورفررررراتحی و حسرررررن، اعتمرررررادی، م منصررررروری نیرررررا2630، 15همسرررررر )گراندلنرررررد
م 2631، 17م دیکسرون2637، 16عالمیران و متولیران، حسرینی، صرالحی)هرای معنروی نگر 

، بهبررودی، نیکبخررت، ( و ارتبرراب )ترروکلی2632، م فاطیمررا و اجمررل2632، 18مسرریور و دیمکپررا
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کرد. 2632، م فاطیما و اجمل2661، 2کنزیم م 2637، 1نیاو رضاییصالحی  ( اشاره 
که ازدواج پایردار و شراد داشرته (2630) 3گراندلند موضروع  2انرد در بررسی خود از افرادی 

که عبارتند از:  کرد  . ایجراد یر  هویرت زوجری 2، . انتخاب هوشمندانه همسر3را شناسایی 
. 1، شناسایی استرسرورهای فرزنردپروری .5. ایجاد برنامه زندگی و اهداف مشترک 1، توی

کمرر  مررینگهداشرتن نگررر  کرره بره حفررظ ازدواج  بررا مررؤیر  . یررادگیری برخررورد0، کننردهررایی 
. آشرریانه 2. حفررظ یرر  ارتبرراب ترروی و 1، . مرردیریت اسررترس و ارتقررای سررالمتی7، تعررار 

برررر مررؤیر  ( در پررژوهش خررود از عوامررل2631خررالی: جشررن دوبرراره بررا هرر  بررودن. اسررکوتزکی )
که عبارتند از: مقوله اشاره می 32موفقیت رابطه زوجی به  . رویکررد 2، . درک و پرذیر 3کند 

. 7، . ارتبراب و صرداتت0، . احسراس عشرق و امنیرت1، . تجربه و بلروغ5، . تعهد1، تیمی
گاهی و تبول مسولیت، مجزا بودن گذرانردن وترت برا یکردیگر1، خود آ ، . عالیرق مشرترک و 

کررار و خانرره33، . انعطرراف36، خررانواده . حمایررت دوسررتان و2 . شرررکت در 32، . تعررادل بررین 
برر مرؤیر  های داخلی نیرز بره بررسری عوامرلی. بعای از پژوهششناس روانجلسات مشاوره و 

کره زوج2636)  اند. پژوهش آسوده و همکارانازدواج موفق پرداخته هرای موفرق بره ( نشان داد 
، صرادق هسرتند، کننردف برا یکردیگر مشرورت مرییکدیگر اعتماد دارند و در مسایل مختلر

برره یکرردیگر تعهررد دارنررد و رابطرره ، گیرنرردتصررمیمات مشررترک مرری، برره خداونررد برراور دارنررد
کرره دانرش هررا هفرت عامرل اصررلی را ( زوج2633پرور و همکراران )دوسرتانه دارنرد. در پژوهشری 

که عبارتند از: اعتماد و تعهرد بره یکردیگر کردند  کرردن ، علت موفقیت خود مطرک  مشرورت 
همکراری در تربیرت ، حل مشرکالت زوجری برا یکردیگر، احساس صمیمت، در امور زندگی

گذاشتن عقاید مشترک و ابراز عشق و محبت. نترایج پرژوهش حراتمی ، فرزندان به اشتراک 
هرای پایردار و ( نشان داد مقوله مرکزی ازدواج3121فرحبخش و برجعلی )، اسمعیلی، ورزنه

گیررری درسررت سررمت بالنرردگی ازدواج و متییررر علرری آن مقولرره شررکلرضررایتمند حرکررت برره 
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گذشرته)خدادای سرنگدهازدواج است. پرژوهش م 3121، احمردی و حسرنی، نظرری، هرای 
کار و دگور، صاحبدل کرردهمرؤیر  ( عوامرل3121، زهرا انرد و بره ارایره برر ازدواج موفرق را بررسری 

گذشررتهانررد. شررکاف پررژوهشیرر  الگرروی ازدواج موفررق نپرداخترره فقرردان یرر  الگرروی ، هررای 
کیفرری در ایررن زمینرره نیررز بیشررتر برره ، مناسررب از ازدواج موفررق اسررت. هم نررین مطالعررات 

کررده اسرت. از طررف دیگرر چرون عوامرل و زمینره هرای ازدواج بلندمردت و رضرایتمند توجره 
تعمرری  نتررایج یرر  پررژوهش از یرر  بافررت فرهنگرری برره بافررت فرهنگرری دیگررر مشررکل اسررت و 

، (2632، هرای مختلرف متفراوت اسرت )فاطیمرا و اجمرلموفق نیز در فرهنگ عوامل ازدواج
توجه پژوهشگران به مالحظات فرهنگی در سراختار ازدواج ضررورت دارد. لرذا ایرن پرژوهش 

کیفی نظریه زمینه کره "  سؤالای به دنبال پاسخگویی به این با استفاده از رو  تحقیق  بود 
 الگوی ازدواج موفق چگونه است؟".

 شناسی پژوهشروش
کیفرررررری و بررررررر پایرررررره راهبرررررررد نظریرررررره زمینرررررره ای برررررروده اسررررررت. رو  پررررررژوهش حاضررررررر 

کرره در سررال نمونرره ایرانرری برروده، کننرردگان پررژوهش حاضرررمشررارکت در شررهر اهررواز  3127انررد 
کن بودند. از رو  نمونه گیرری نمونره، استفاده شد و با پیشررفت مطالعره 1گیری هدفمندسا

هررای مررورد بررسرری در انتخرراب نمونرره در برگیرنررده گرفررت. مررالکمرردنظر ترررار  2مرروارد مطلرروب
کر  یر  فرزنرد داشرته باشرند ، موارد زیر بود: زن و شوهر هر دو در ازدواج اول باشرند و دسرت 

گذشررته باشرردسررال از زمرران ازدواج 36در زمرران مصرراحبه حررداتل  کننرردگان مشررارکت، شرران 
کننررد و در رابطرره بررا هم عشررق و ، سررر سررطح برراگیی از تعهرردازدواج خررود را موفررق توصرریف 

 32ایررن عوامررل از بررین (پررذیری و رضررایت جنسرری داشررته باشررندمسررئولیت، دوسررت داشررتن
کرره در پررژوهشمررؤیر  عامررل کرره در بررر ازدواج موفررق  هررای پیشررین شناسررایی شررده بررود انتخرراب شررد 

گرفرررت ترررا در یررر  مقیررراس لیکررررت  ای درجررره 3-36اختیرررار متخصصررران مشررراوره خرررانواده تررررار 
                          
1. purposeful sampling 
2. sampling favorites 
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شران دارای ایرن مروارد هسرتند از هرا در رابطره زوجریگذاری نمایند. برای اطمینان از اینکه زوجنمره
که به بیان مصادیقی بر خالف هر یر  از مروارد براگ بپردازنرد(. آن گانه خواسته شد  ها بصورت جدا

 22هررررا اسررررتفاده شررررد. مصرررراحبه بررررا داده 1برررررای تعیررررین حجرررر  نمونرررره از معیررررار اشررررباع
کره هرر دوی همسرران در مصراحبه حارور زوج( داده 33)نده کن شرکت ها را به اشباع رساند 

ها از مصاحبه براز یرا آزاد اسرتفاده شرد. مردت مصراحبه برین آوری دادهداشتند. برای جمع
کننردگان تعیرین شرد. مسرایل ها توس  خود شررکتدتیقه متییر بود. زمان مصاحبه76-56

کسرب رضرای گاهانره از مشرارکتاخالتی رعایت شده شامل:  کننردگان بررای شررکت در ت آ
اطمینان به محرمانه باتی مانردن اطالعرات و اسرتفاده ، پژوهش و ضب  محتوای مصاحبه

هررا و هم نررین حررق انصررراف از پررژوهش در تمررامی مراحررل تحقیررق از اسرر  مسررتعار برررای آن
 بود. 

کدگذاری دادهی زمینهرو  تحلیل اطالعات در نظریه کدگرذاری هرا اای شامل  سرت. 
کره بره تشرکیل مفراهی به معنای روند تجسیه و تحلیل داده هرا و ویژگری، هرامقولره، هرا اسرت 

 شود. ها منجر میخصوصیات مقوله
یرابی توسر   -3ها از سه فن مرسروم زیرر اسرتفاده شرد: یافته 2جهت اعتمادپذیری اعتبار

کنندگان: از شرکت یرابی کننردگان در پرژوهش خواسرته شرد یافترهمشارکت  کلری را ارز هرای 
هررای هررای تحلیلرری: در ایررن رو  برره دادهمقایسرره -2کرررده و دربرراره صررحت آن نظررر دهنررد. 

یرابی شرود. بنردی نظریره برا دادهخام رجروع شرد ترا سراخت مرتن  -1هرای خرام مقایسره و ارز
کدگررذاری برره همکرراران پژوهشررگر داده شررد و ضررریب توافررق برراگی   11مصرراحبه جهررت 

، کمترین اختالف سنی بین همسرران، کنندههای شرکتدر بین زوج درصد به دست آمد.
که جز در ی  مورد 33سال و بیشترین اختالف سنی  3 مردها از همسرشران بسرگترر ، سال بود 

کارشناسری ارشرد 7، کننده در پژوهشفرد شرکت 22بودند. از  ، نفر دارای مدرک تحصریلی 
کارشناسرری 0 کرراردانی و نفررر د 3، نفررر دارای مرردرک تحصرریلی  نفررر  7ارای مرردرک تحصرریلی 

                          
1. saturation 
2. truthworthines 
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در پررژوهش کننده  دارای مردرک تحصریلی دیرپل  و زیرر دیررپل  بودنرد. همره مردهرای شررکت
دار بودنررد. از نفررر شرراغل و هفررت نفررر خانرره 5، کننرردهزن شرررکت 33شرراغل بودنررد و از میرران 
دو  ،سررال 35یرر  زوج ، سررال 32یرر  زوج ، سررال 33دو زوج ، سررال 36مرردت ازدواج یرر  زوج 

سررال  56سررال و یرر  زوج  23یرر  زوج ، سررال 26یرر  زوج ، سررال 37یرر  زوج ، سررال 31زوج 
 1یرر  زوج صرراحب ، فرزنررد 2شررش زوج صرراحب ، فرزنررد 3گذشررت. سرره زوج صرراحب مرری

 فرزند بودند. 5فرزند و ی  زوج صاحب 

 هایافته
کدگرررذاری بررراز و محررروری مفررراهی  و مقوهرررای اسرررتخراج شررردند. برررا ، در پایررران فرآینرررد 

کدگررذاری محرروری 11کدگررذاری برراز  مقولرره عمررده برره دسررت آمررد. بررر  21، کررد اولیرره و بررا 
کره موجرب ازدواج موفرق شرده و ای و مداخلرهزمینه، شرای  علی، ایاساس نظریه زمینه گرر 

هرا برره هرا و پیامردها و نتررایج ناشری از آنهرای انجررام شرده در برابرر ایررن پدیردهعمرل / تعامرل
 باشد:شرک زیر می

 
 مدل پارادایمی مربوط به ازدواج موفق .1ل شک
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کشف شده )شکل  کننردگان الگوی ازدواج موفق را در بین مشارکت، (3مدل پارادایمی 
که به توصیف هر ی  از مقولهنشان می ی :های به دست آمده در پژوهش میدهد   پرداز

 احساس آزادی
که دیدمش ه  همین شکلی بود ها:آزادی در حفظ ارزش - همرین تیپری برود برا ، "من روزی 

 همین شکل و شمایل. خود  ه  با این پوشش هیو مشکلی نداره ".
کما فری السرابق ادامره میردم حرداتل هفتره آزادی در پیگیری عالیق شخصی: - ای "ورز  رو 

کوهنوردی".   یکی دو بار فوتسال میرم یا میرم 
همررین اگنرر  بهرر  ، رم مشررکلی نداشررت بررا درس خونرردن "همسرر آزادی در ادامــه تحصــیل: -

که خودت دوست داری ادامه بده".  میگه هر چقدر 
گفت این جامعره آزادی اشتغال: - گذاشته توی انتخاب. به من  ایرن شرما. حراگ ، "منو آزاد 

کنی کار  کن چجوری  کنری یرا مری، انتخاب  کرار  کنی و چی  کار  خروای ترو خونره کجاها 
که دوس، بشین کار   ت داری". هر 

 های شخصیتی پذیرش تفاوت
چیزهایی هر  ، "هر آدمی یه سری نکات مثبت داره پذیرش خصوصیات آزار دهنده همسر: -

که شاید به مرزاق طررفش خرو  نباشره یرا واتعرا درسرت نباشره ولری اینکره دو نفرر  هست 
کنار بیان اون  ها آروم آروم حل میشه".بتونن با ه  

"وفتری میبیرن  همسررم بره خراطر مرن  دهنرده خرود بررای همسرر:سعی در تیییر رفتارهای آزار  -
کارها میکنه من  سعی میکن  رفتارهای آزاردهنده خودمو تیییر بدم".   خیلی 

که می گیری چرخه تعامالت مثبت:شکل - گیرم در مقابرل "من طبیعتا در تبال این خدماتی 
کرره در حررق مررن میشرره بررا محبررت جررواب میرردم در واتررع زنرردگی همررین  ایررن محبترری 

 هاست".تعامل
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 درک متقابل
"وتتری ناراحرت یرا عصربانی  شروهرم متوجره  تشخیص تغییـرات ایجـاد شـده در حـال همسـر: -

 میشه خیلی حس خوشایندیه".

الزامررا بیرراد از ، "اینکرره شرروهر مررن یرره ترردرت مرراورایی داشررته باشرره خــوانی:غلــط بــودن  هــن -
که نیاز مرن چیره کره متوجره بره نظرر مرن فکرر ، چهره من بخواد بدونه  اشرتباهیه جاهرایی 

 نمیشه من حرف میزن  ".

کــردن همســر بــه حــال خــود:شــناخت روانپیگیــری حــال  - گرره یرره زمررانی مررثال یرره  ی همســر تــا رهــا  "ا
کرار رو میگیررن براگخره پررس و معمروگ   ایشرون، ای پریش بیرادموردی هست مسراله پری 

تو گک خودم باشر  ، ش کنن یه جایی ه  فکر میکنن شاید گزم باشه من تنها باجو می
 کنن".بهر حال یه مقدار صبر می

که یه به  ریختگی تو وجود  هست وتتری  احساس آرامش: - " آدم وتتی نیاز به درک داره 
 اینجور باشه )درک متقابل( خیلی آروم میش ".

 پردهگفتگوی باز و بی
کنرارم خروام مرثال اگن راحت چیزی بخوام از  مری" ها و نیازها:بیان خواسته - دوسرت دارم 

 باشی یا دوست دارم پیش ه  باشی ".

کرن  های مثبت/ منفی:انتقال پیام - کنار  خودمو میترون  تخلیره  حررف دلمرو ، "من راحت 
کنار  آروم باش  خیلی مهمه".خش ، بزن   مو بگ . اینکه میتون  

ــا همســر: - گذاشــتن همــه امــور زنــدگی ب  "هرریو چیررز پنهررونی بررین مررا نیسررت. هرریو در جریــان 
گه به ضررمون باشه".، چیزی  حتی ا

گرفتن تاثیرات مثبت و منفی پیام - گذشرته ها بر روی همسر:در نظر  ی آدم چیزهرای "ممکنره ترو 
کره مرثال بره ، اشتباهی شده باشه کار یرا رفترار اشرتباه بروده  خودش  پی برده باشه همین 

که نداره هیو گفتنش سودی  یان به زندگیش ه  ، فر  اگن   میشه".باعح ضرر و ز

بیرن  شروهرم هرر چیرزی هسرت "من خودم خیال  راحت میشه وتتی مری احساس آرامش: -
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 کن ".به  میگه. با خیال راحت زندگی می

 های زوجی جدیدکسب مهارت
کنری  در مرورد "مرا بیشرتر برا هر  صرحبت مری هـا:های جدید برای حل تعارضمهارت کسب -

گررر نیررازی باشرره راه درسررتش رو پیرردا مرری، کنرری مشررکل و حلررش مرری کنرری  حترری مررثال ا
ی ".سمینار می  ر

گرر  های جدید برای ارتقای رابطه زوجـی:مهارت کسب - "حتری یره سرمینار هر  رفتری  و اگنر  ا
که بهتر میشه رابطه  میری ".، مونباشه و بدونی  

گیــری مهــارت - کرره  32-36"  هــا از درون / خــارج از رابطــه زوجــی:فرا کرره از وتترری  سررالی هسررت 
کردم اونهرا رو بیرارم ، مون بیشتر شدهمطالعات گرفت . سعی  خیلی نکات مختلفی رو یاد 

 مون".تو زندگی

کررن  طبیعتررا طرررف فهمرر  بهتررر درک مرری"وتترری مررن بهتررر مرریارتقــای ســطح رابطــه زوجــی:  -
 داشتن اطالعات خیلی خوبه".، مقابل  بهتر جواب میده

 قدردانی از همسر
کارهای همسر: - کره ، من وظیفش نمیدون ، کشه"زحمت می ارج نهادن به  وظیفش نیست 

کنه".  حتما برا من غذا درست 
کارهای روزمره/اساسی و بزرگ: - کردن تو خونه یه عرفه". قدردانی از انجام   "برای ما تشکر 

کنری  یرا  قداردنی از همسر بصورت کالمی و عملی: - "مرا شراید تشرکرمون رو برا یره بوسره بیران 
 شاید یه لبخند باشه".

کرنن یعنری انگرار خرودم  منتظررم تشرکره "همیشه تشکر می رفتارهای مثبت همسر:تقویت  -
کره هرر روز غرذاهای بهترری درسرت ، ش رو بگه. خیلی خوشحال می یعنی باعح شده 

 تر باشه". کن  راضیسعی می، کن 
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 شفاف بودن امور مالی 
از اولررش هرر  خررودم "مررن درآمررد دارم و  گیــری در مــورد درآمــد خــود:آزاد بــودن زن بــرای تصــمیم -

کررن  هررر وترت نیرراز بروده برررای زنردگی مررون و ب رره کرار  کره بررا پرول  چرری  گرررفت   ها  تصرمی  
کردم".  خرج 

کرارت روشن بـودن امـور مـالی بـرای همسـر: - هرامون دسرت "چیرزی برین مرا پوشریده نیسرت. 
 همدیگه است رمزهای همدیگه رو میدونی  رمز دوم همدیگه رو داری ".

گزاردن منا - گقت  شش دانگ بره اسر  "خونه بع با همسر:به اشتراک  کامل  که خریدی  من  ای 
گفت  گفتن نه من تبول نمیکن . خود    دانگ". 1، دانگ 1ایشون باشه 

 ارتباط با فرزندان
 ها هماهنگی "."در ارتباب با ب ه هماهنگی در تربیت فرزندان: -

کردن همسر از امور مربـوط بـه فرزنـدان: - گاه  گرر نمرره"کارنامره ب ره رو مری آ کر  برود گررفت  ا ا  
کارنامهمی کمهگفت  حاجی  کن ".، دادمنشون می، ا    دوست نداشت  از  تای  

 تفریحات مشترک 
گررو  مرری تفــریح مشــترک در درون / بیــرون از خانــه: - کنرری  کنرری  و تمرررین مرری"بررا هرر  آهنررگ 

کامل با همه".تفریحات  مون 

گرراهی هررا بررازی مرریمواتررع بررا ب رره"گرراهی  تفــریح همســران بــا / بــدون حدــور فرزنــدان: - کنرری  
 خندی ".ساعت میگی  و می 0-1-5خوابن ها میها ب هموتع

کیفیت رابطه زوجی: - ، کردی  برری  طبیعرتسعی می، "اونجا طبیعتش خیلی زیباتره بهبود 
ک  آب برازی مریصحبت می، بری  بگردی  ، کرردی  اینطروری روابر  بهترر میشرهکردی  یه 

 تره".سر حال
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 داشتنو دوست عشق
"شناختی از هر   گیری عشق و دوست داشتن قبل / بعد از رسمیت دادن به رابطه زوجی:شکل -

کنرری ، نداشررتی  کرره بررا هرر  شررروع  برردون هرریو پرریش ، همدیگرره رو دیرردی  و پررذیرفتی  
 ای. اولش عشق نبود".زمینه

کالمری  "ایشرون خیلری ابرراز عشرق میکنره. هر  ابراز کالمی / عملی عشـق و دوسـت داشـتن: -
 ه  عملی".

وترت برا "وتتری وارد خونره میشره هریو های با هـم بـودن / دور از هـم بـودن:ابراز عشق در زمان -
کاری وارد نشده. میاد منو بیل می  کنه".بوس می، کنهعصبانیت و ناراحتی از مسایل 

"مرررا یررره سرررری روزهرررای خاصررری ترررو  هـــای خـــاو / بـــدون مناســـبت:ابـــراز عشـــق در مناســـبت -
کرره همیشرره جشررن مرریزنرردگیمون د یرر   ترراریخ تولررد ، گیررری  مررثال ترراریخ تولررد خودمررونار

 روز مرد".، روز زن، ولنتاین، مونروز ازدواج، روز عقدمون، هامونب ه
ای بررا هرر  جررر و بحررح "سررر یرره مسرراله نشـان دادن انعطــاف در رســیدگی بــه تعارضــات زوجــی: -

گفترره بشرره یرره خررورده منعطررفکنرری  وتترری لفررظمرری در مواجهرره بررا اون  شرری تررر مرریهررا 
 مشکل".

کرره بیرررون اتفرراق بیفترره خیلرری برره"کوچرر  کــاهش احساســات منفــی: - هرر  ترررین چیررزی هرر  
کالمی می، میریزه  کن  آروم میشه".حس میکن  وتتی ابراز 

 رضایت جنسی
کــل رابطــه زوجــی: - "رابطرره زناشررویی ترراییر مسررتقیمی داره از میررزان  تاثیرپــذیری از رضــایت از 

که آدم د ترر اره. هر چی احساس خوشربختی بیشرتر باشره از همدیگره راضریخوشبختی 
 باشن این رابطه بیشتر میشه". 

کلـی زوجـی: - کره بره نظرر مرن مری اثرگذاری مثبـت بـر رابطـه  تونره "رابطره حنسری اونقردر مهمره 
 رابطه عاطفی ه  باشه".کننده  حتی تسهیل

ــه همســر: - ــراز رفتارهــای جنســی خوشــایند / ناخوشــایند ب بعارری رفتارهررا رو دوسررت "حرراگ  اب
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نداشت  یا بعای رفتارها رو دوست داشت . ایشرون در مرورد رفتارهرای جنسری صرحبت 
 کن ".کنه و من  صحبت میمی

یرر  دو دفعرره ایشررون تمررایالتی ، " شرراید ترروی مرراه زن / مــرد پیشــنهاد دهنــده رابطــه جنســی: -
 جانب من بوده".درصد از  76نشون داده و رابطه داشتی  ولی اغلب اوتات بیش از 

کردن / نکردن در رابطه جنسی: - گه یکی از  آزادی شرکت  تمایرل نداشرته  هرا زوج" به نظر من ا
 تونه تجاوز باشه".باشه می

گــرفتن خوشــایند بــودن رابطــه جنســی بــرای همســر: - "رضررایت جنسرری یعنرری اینکرره دو  در نظــر 
کرار خرود  رو انجرام  طرف مایل به انجامش باشند نه اینکه مثال یره طررف بخرواد فقر  

 رضایت خود  رو در نظر بگیره".، بده
"بارها شرده بعد )بعرد  ابراز کالمی عشق و دوست داشتن قبل / حین / بعد از رابطه جنسی: -

گیرم اومد".  گفت  خدا رو شکر هم ین همسری  کنی .   از رابطه جنسی( تشکر 
کرهمرون مرثال ترو برهره" وتتی شرای  زنردگی احساس آرامش: - خیلری فشرار رومرون  ای برودی  

که در حال حاضر این )رابطه جنسی( آرامش رو به  میده". گفته   بوده 
که زوج - انرد از آزادی عمرل بیشرتری برخروردار ها صاحب فرزنرد نشردهتولد فرزند: تا زمانی 

کرره هررر یرر  از آن پردازنررد و در هررا برره ادامرره تحصرریل و یررا اشررتیال مرریهسررتند. برره طرروری 
تری دارند. با ورود فرزند اول به خانواده تیییرات سراختاری نیرز تعامالت خود آزادی بیش
 گردد. در رابطه زوجی ایجاد می

گررفت ، "یکسرال خونردم بعرد پسررم بره دنیرا اومرد توقف رشد شخصی: - ، یکسرال مرخصری 
گرفت ". که یکسالش شد دوباره رفت  فوق دیپل  رو   پسرم 

کمتررزناشررویی "سرریکل رابطرره کــاهش روابــط جنســی: - کمتررر شررده برره دو ، ر شرردهمررون  تعررداد 
گفت برا مشرکالت زندگیره که این  میشه  کرده  گفرت بررا ، سوم تبلش تقلیل پیدا  میشره 

 هاست".تعداد ب ه
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 ناتوانی در درک همسر 
که اختالف سلیقه بین های فردی:ایحاد تعارض بدلیل عدم درک تفاوت - مون پیش "موتعی 

کنرره. مررن  مررثال برره  کرره درک  عنرروان یرر  شخصرریت مسررتقل طبیعتررا میرراد دوسررت دارم 
که ایشون می مرون جاهرا برا هر  بحرحپسنده من  بپسندم. بیشرتر همریننباید هر چیزی 

 میشه". 

کم بر خانواده  های اصلیفرهنگ حا
کنره ها بر مبنای جنسیت:تعیین نقش - کمر  مرن  پرذیرایی ، " همسرم به هریو عنروان بخرواد 

کنرره، کنرره کررردم و رضررایت داشررت  اعتراضرری نمرری ایررن چیزهررا نبررود و مررن ، سررفره جمررع 
کرردم  که یه سری چیزهرا رو بهترر درک  که فرهنگ رو پذیرفته بودم ولی بعد  بابت این بود 

 این انتظار رو از  دارم".

که خانوادم به شردت مخرالفن.  محدودیت حدور زن در جامعه: - "یکی اشتیال زن هست 
یه. مثال رانند، نه فق  خانوادم گی زن به شردت باهرا  مخرالفن طایفه خودمون اینجور

 و تحصیالت زن".

ــراز کالمــی عشــق و دوســت داشــتن: - گفررت "پرردرم هی وتررت برره مررادرم نمرری محــدودیت در اب
 26،  اره. سررخت  برروددوسررت دارم. وتترری نگره خررب صررد در صرد رو مررا ترراییر مری، عسیرزم

 سال هم ین جمالتی نگفته بودم".

 رشد شخصی 
که تو  هن  بوده خیلری دارم می "واتعا احساس پیگیری اهداف فردی: - کن  به اون اهدافی 

 نزدی  میش ".

که دل  می گیری مثبت به رشد شخصی همسر:موضع - خواسته "من تونست  تقریبا تو مسیری 
کرردن حراگ چره دنبال خواسته، دنبال رویاهام کمکر   هرام برا آرامرش بررم و ایشرون  واتعرا 
 چه از لحا  عاطفی".، هانگهداری ب ه
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 ی با همسرهمراه
کارهـــای خانـــه و فرزنـــدان: - "ایشرررون خیلررری همراهررره. خیلررری همراهررری  همراهــی بـــا همســـر در 

کره اومردن خونره در خردمت می یراده ولری وتتری  کارشرون خیلری ز کنه. با توجه بره اینکره 
 خونن".

کنار همسر در شرایط سـخت: - کارم خوب بود ولی در یه مقطع زمانی شاید هر  ماندن در  "من 
دو ماه رفرت )ورشکسرتگی( ولری خرانم  هی وترت نگفرت چررا فرالن  چی بود در عر 

 داد".راهکار می، شد
ــری عشــق و دوســت داشــتن:شــکل - کررردن و مشررکالت رو بررا همدیگرره حررل  گی "بررا همراهرری 

گرفت".، کردن  عشق و عالتمندی شکل 

 ایجاد فرهنگ زوجی مشترک 
کره تررو  هسررت مردهرا بخرراطر اینکرره  ایجـاد رابطــه برابـر: - "فرهنررگ لرری یکرری از مشررکالتی 

کره سنشرون از مرا براگتره غرذا  کسرایی  بخوان تدرت خودشون رو نشرون بردن مخصوصرا 
کیفیتی باشه فوق العراده باشره جلروی مهمرون عیرب میرذارن معمروگ   هرچی باشه با هر 

گرره خرروب باشرره اظهررار مرری گرفتررار ایررن چیزهررا نیسررتی  تطعررا ا کرره خرروب بررود. واتعررا  کررن  
گر عیب ه  داشته باشه تطعا نمیگ ".تشکر می  کن  ا

کرره وظیفرره زنرره یررا تفکــر فــرا جنســیتی:  - ی   "زن و شرروهر دو تررا یررار بررا هرر  هسررتند. ایررن رو نرردار
 وظیفه مرد هست".

کودک شدم بعد دبستان زدم. توی هر  حمایت همسر از حدور زن در جامعه: - "موسس مهد 
کرره مرریکرردوم از ایررن ، شرردرفررت دنبررال خونرره پیگیررر مرریمرری، گفررت  رفررت  دنبررال مجرروزهررا 

 کرد".ا  رو میکارهای مردونه
کره ترو خونرواده خرودم بررام جشرن  ابراز عشق و دوست داشتن به همسـر: - "من اصال یراد نردارم 

کرردم مرترب بررای خرودم / همسررم / ب ره کره ازدواج  گرفتره باشرن ولری از زمرانی  هرا تولد 
 گیری ".می
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 ه تعارضات زوجیرسیدگی ب
"اختالف نظر صد در صد وجود داره. هریو دو  ناپذیر بودن تعارضات زوجی:باور به اجتناب -

که نظرهاشون یکسران باشره. ایشرون یره صرحبتی بکنره مرن نپرذیرم خیلری  نفری نیستن 
 کن ".راحت بیان می

گفتگو حلش می گفتگو در مورد تعارضات: - ش کنری . همیشره بهر"هر مشکلی پیش بیاد با 
کالمی یعنی ناتوانی یعنی وتتی ناتوان باشی با مرن صرحبت نمری کنری میگ  تطع رابطه 

 ولی وتتی توانا باشی میای حرف میزنی".
کرررده  آمیــز بحـر دربــاره مشــکل:شـروع مالیمــت - دتیقرره  36"وتترری همسررم شررروع برره صررحبت 

کره صرحبت مری گره دگیلری ی  ربرع اول  گرو  میردم حراگ بعردا ا داشرت  کنره آروم بشره 
 دگیل  رو میگ ".

گرفتن تنش - شید طبیعتا تعادل عصبی بره هر  "شما وتتی عصبانی می هـا:ممانعت از اوج 
کنره بره ریزه تطعا نمیمی تونی یه بحح خوبی داشته باشری بایرد ایرن رو برذاری فرروکش 

کنی".  سطح نرمالش برسه بعد بتونی راحت صحبت 
کره هسرتی  یرا اون میرره  مرحلـه: رسیدگی به تعارضات زوجـی در یـک / دو / چنـد - "عصربانی 

 زنی ".بیرون یا من. ولی بعدا حتما در مورد  حرف می

کرره تررو بحررح ســر ریــز شــدن تعارضــات بررســی نشــده در تعارضــات جدیــد: - هررا "پرریش اومررده 
کرره تررو اون لحظرره  کرره حرراگ خیلرری بررا نرراراحتی برروده یررا مررثال عصرربانیتی  کنشرری برروده  وا

کهنمی گه مساله وخیمی مونده باشره  گنجیده و این مشخصه  مسایلی مونده بهر حال ا
 فهمی".می

"یه جایی مثال یره مروردی پریش اومرده در  پایان دادن تعارضات با / بدون وضع قانون جدید: -
کردی  و به نتیجه گره مجرددا بخرواد مورد  صحبت  ای رسریدی . در مرورد ایرن مسراله ا

 پیش بیاد این تانون رو داری ".
کامرل بره یره تفراه  : هـای فـردیحـل و یـا تاییـد و پـذیرش تفـاوتراه دستیابى بـه یـک - "حراگ یرا 
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هرررامون و مرررا اخرررالق، آره، رسررری  یرررا اینکررره ترررو اینجررروری هسرررتی و مرررن ایتجررروری مررری
 هامون تو این زمینه فرق داره".تصمی 

 مراقبت از رابطه زوجی 
کردی  اصال مسایل  مرزهای زوجی: - که ازدواج  شخصی بین خودمرون "من از همون اولش  

کدوم".، رو به خانواده انتقال ندادم  به هیو 
کره ترو رو  تعیین تا تغییر رفتارهای آزاردهنده همسر: - "از همسرم خواست  لیست اون چیزهایی 

کرن  ایرنکنه تروی رفتارهرای مرن بایرد اونا یت می هرا رو هرا رو بره مرن بگری و مرن سرعی 
کن ".  برطرف 

مرن ، "یره چیزایری رو هر  خرود  نگفتره خـود بـر روی همسـر: حساس بودن به تـاثیر رفتارهـای -
به روم نمیراره ، گهبین  یه وتتایی به  نمیخودم از اخالتش متوجه شدم. یعنی مثال می

 ره تو ه ".بین  تیافش میولی می
که باشی  ایشون  حارور داشرته  کننده اعتماد همسر:نشان دادن رفتارهای جلب - "تو جو زنونه 

که خان  هست صحبت میباشن با طرف  کنه ولی تو صرورتش نگراه نمیکنره. ترو مقابل 
که من چندین سال هست تو ایشرون دیردم بره ایرن نتیجره رسریدم تعهرد  بره ، رفتاری 

 من یابت شده".
گذاشـتن روابـط اجتمـاعی خـود بـا همسـر: - کره شررکت مری در جریان  کنره بره فرر  "هرر جرایی 

گه اون، تراره با دوستا  بره یه جایی  این زن فالنیه".، شناس  میگه فالنیها رو نمیمن ا
گذاشتن پیشنهاد عاطفی دیگران با همسر: - "یه سری تلفرن مزاحمری ایشرون داشرتن  در جریان 

که یه نفر اینجوری مزاح  شد  گفت  مزاحمت اس ام اسی. بعد همون شب اومد به من 
گفت ".  اینجوری بهش 

کردن زمان - کمترر شردهزناشرویی رابطره "سریکل هایى برای رابطـه جنسـی:تعیین  میشره ، مرون 
گفرت بررا تعرداد ب ره هاسرت. ایرن زمران رو بررا گفت برا مشکالت زندگیه )کاری( میشره 

یرر  و اون تررای  رو مشررخچ  گذاشررتی  یرر  بررار در هفترره حتمررا ایررن زمرران رو دار خودمررون 
 کردی ".
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گوشرری غیــر شخصــی دانســتن وســایل ارتبــاطی: - هررای مهررامون رمررز نررداره. مررن پیررا"هی وتررت 
 خونه".های منو میخون  ایشون پیامایشونو می

کشیده نمیشه"."فایده کاهش تعارضات زوجی: - کار به جنگ  که اصال   ا  اینه 

گفتنه. همین"تاعده گیری اعتماد به همسر:شکل - کره مون  گفت  ایرن باعرح میشره  که  تدر 
که من چیزی بر خالف میلش انجام نمی کنه به من. بدونه   دم".اعتماد 

 بالندگی
کرره بررا حفررظ اسررتقالل و   پیامررد فررردی ازدواج موفررق برررای هررر یرر  از همسررران آن اسررت 

پردازنرررد و بررره شرررکوفا سررراختن اسرررتعدادهای خرررود مررری، فردیرررت خرررود بعرررد از ازدواج نیرررز
هررای مهررارت، پردازنرردکننررد. برره ادامرره تحصرریل و اشررتیال مرریشرران را پیگیررری مرریعالیررق

کررره جدیرررد مررری برایشررران دارای اهمیرررت اسرررت را برررا همراهررری همسرررر دنبرررال آموزنرررد و آن ررره 
کننرد اند به موفقیرتکنند و از اینکه توانستهمی هرایی دسرت یابنرد و احسراس ارزشرمندی 

 بالند.به خود می
که پیشرونده بوده یعنی پس رونده نبوده بخصرو  در جهرت رشرد و "ی  ازدواجی بوده 

کرن  بره اون اهردافی وده. واتعرا احسراس مریبرمؤیر  های خودم خیلیتعالی خودم و موفقیت
کره دلر  مری خواسرته که تو  هن  بوده خیلی دارم نزدی  میش  من تونست  تقریبا ترو مسریری 

 هام با آرامش برم".دنبال خواسته، دنبال رویاهام

 احساس آرامش
که بره احسراس آرامرش دسرت ها ابراز میزوج، در نتیجه داشتن ی  ازدواج موفق  کنند 
 ابند. یمی

اینکه میگ  احسراس ، کن کن  واتعا احساس آرامش می"من وتتی باها  صحبت می
کنارش  آروم ".آرامش می کال وتتی  که از یه چیزی ناراحت    کن  حتما دلیلش این نیست 
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 تحقق بخشیدن به اهداف زوجی مشترک
کررردی  حررداتل از نظررر مررالی وضررعیت اهــداف مــالی: - کررار  در حررد مررون " مررا پررا برره پررای هرر  

 مطلوبیه".
گیری  برا هر  صرحبت "برای آینده ب ه هامون با ه  تصمی  می اهداف مربوط به فرزندان: -

سال دیگه باید باگخره بخونه بررا انتخراب ، کنی  مثال اگن دخترم امسال میره هشت می
 ها".رشته و این

 رضایت از رابطه زوجی
مررون بهترر میشرره مررن اگن فکررر "سررال بره سررال رابطرره افزایشـی بــودن رضــایت از رابطـه زوجــی: -

 کن  از پارسال بهتر شدی ".می

گزینشی: " ازدواج موفق به مثابه یک رابطه زوجی شفاف و عاری از ابهام"  کد 

ی "ازدواج مقولره، هرای پرژوهشهرا و یافترهبا توجه به هدف پژوهش و با توجه بره داده      
فاف و عراری از ابهرام " بره عنروان مقولره مرکرزی انتخراب موفق به مثابه یر  رابطره زوجری شر

بنررابراین ، هررای پررژوهش برره تنهررایی نمایررانگر اصررل مطلررب نبودنرردشررد. هرریو یرر  از مقولرره
کرل مقولره هرا و دیگرر مفراهی  موجرود در خررده مقولره، هرامقوله مرکرزی بره صرورت انتزاعری از 
گونررره کررره نررره تنهرررا همررره ای انتخررراب شرررده پرررژوهش اسرررتخراج شرررد. ایرررن مقولررره بررره  اسرررت 

تررر بتوانررد سرریر بلکرره در یرر  سررطح انتزاعرری، را در بررر بگیررردها  هررای عمررده و زیررر مقولررهمقولرره
 داستان را شرک و توضیح دهد. 

 گیریبحث و نتیجه
گرفررت. ابترردا عوامررل      بررر مررؤیر  ایررن پررژوهش بررا هرردف ارایرره الگرروی ازدواج موفررق انجررام 

کررره از ازدواج مررروفقی برخررروردار بودنرررد شناسرررایی شرررد. هرررایی ازدواج موفرررق از دیررردگاه زوج
 بر اساس این عوامل به ارایه الگوی مفهومی از ازدواج موفق پرداخته شد.، سپس
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 شرایط علی
درک متقابررل و ، هررای شخصرریتیپررذیر  تفرراوت، ایررن شرررای  شررامل احسرراس آزادی     

 .باشدپرده میگفتگوی باز و بی
هرای خرود از جانرب همسرر تحرت فشرار نبودنرد و ارز  در حفرظ، هر یر  از همسرران     

کریمریآزادانه به ارز  کی 3123یرانی و همکراران )های خود پایبند بودند. پرژوهش  ( نیرز حرا
که توجه به ارز  کننردهاز پیش، هااز آن بود  ، باشرد. هم نرینهرای ازدواج موفرق مریبینی 

کیررد طریرق ارز نیرز برر ایجراد یر  هویرت زوجری تروی از  (2630) گراندلنرد هرای مشرترک تا
گالسررر ( احسرراس آزادی را برره عنرروان یکرری از 3123، م ترجمرره صرراحبی2667) 1داشررته اسررت. 

 کند. نیازهای اساسی در ازدواج خوشبخت معرفی می
کیرررررد هرررررا برررررر اهمیرررررت پررررذیر  تفررررراوتهررررا در مصررررراحبهزوج      هرررررای شخصررررریتی تا

در موفقیررت رابطرره زوجرری مررؤیر  مررل( پررذیر  را برره عنرروان یرر  عا2631داشتند.اسررکوتزکی )
کرررده اسررت. پررژوهش دهدسررت کرره 3120کاظمیرران و برراتری )، مطرررک  کی از آن بررود  ( حررا

درمررانی رفترراری گررردد. در زوجهررای فررردی منجررر برره سررازگاری زناشررویی مرریپررذیر  تفرراوت
کره باعرح تمرایز زوجآن، تلفیقی شرود مفهروم پرذیر  هرای آشرفته مریهرای موفرق از زوجچه 
 (.3121، م ترجمه امانی و همکاران2632، )گورمناست 
پرهیررز از ، ابعرراد درک متقابررل شررامل توجرره برره تیییرررات ایجرراد شررده در حررال همسررر     
کردن همسر به حرال خرود و احسراس شناخت روانپیگیری حال ، خوانی هن ی همسر تا رها 

اطیمرررا و م ف2665، مررر  وی و بنسرررون، هرررای دیگرررر )هررریکسباشرررد. در پرررژوهشآرامرررش مررری
یر بررر موفقیررت رابطرره زوجرری مطرررک ؤ( نیررز برره عنرروان عامررل مرر2631، م اسررکوتزکی2632، اجمررل

 گردیده است.
یادی را در بر میگفتگوی باز و بی کره بیران خواسرتهپرده ابعاد ز انتقرال ، هرا و نیازهراگیرد 

گررفتن تراییرات مثبرت و منفری پیرام، صرداتت، های مثبرت/ منفریپیام روی هرا برر در نظرر 
                          
1. Glasser, W. 
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از هرررر یررر  از همسرررران ، هرررای موفرررقشرررود. در ازدواجهمسرررر و آرامرررش فکرررری را شرررامل مررری
گفتگرررو برررا همسرررر بردنرررد و بصرررورت بررراز و بررریالگوهرررای ارتبررراطی مطلررروب بهرررره مررری پررررده بررره 

باشرد ( همسرو مری2662) 1با نتایج حاصل از پژوهش جیمز و ویلسون، پرداختند. این یافتهمی
هرا و احساسرات خررود بره همسرشران موفررق در ابررراز خواسرته هرای موفرقکننررد زوجکره بیران مری

کنایه به یکدیگر منتقل نمایند. کنند و تادرند پیامعمل می  های خود را بدون ابهام و 

 ایشرایط زمینه
که به عنوان شرای  زمینرهمقوله گرفتره شرد همسرو برا هایی  ای بررای ازدواج موفرق در نظرر 

گرفتههای دیگهای پژوهشیافته کید ترار  که در ارتباب با ازدواج موفق مورد تا انرد: ری است 
و  3120، کیررررامنش و احرررردی، مظرررراهری، هررررای زوجرررری جدیررررد )جاللرررریکسررررب مهررررارت

نلسررون و م 2632، 2وود و اسرر یل، ( ترردردانی از همسررر )پارنررل3112، یررانی و همکررارانکریمرری
م لیبومیرسرررررکی و 2661، 5مرررررالتبیجررررروزف و ، م وود2631، 4گروسرررررزکام 2630، ١لیوبومیرسرررررکی

شرفاف برودن امرور مرالی )ماسریور و ، (2633، 7شرلدون، لیوبومیرسرکی، م بوه 2631، 6گیوس
گراندلنررد2632، دیمپکررا ، (3121، احمرردی و حسررنی، نظررری، م خرردادای سررنگده2630، م 

  و لونردبر، برارنی، تفریحرات مشرترک )وارد، (2633، پرور و همکرارانارتباب با فرزندان)دانش
م فاطیمررا و 2631، عشررق و دوسررت داشررتن )اسررکوتزکی، (2631، 9چرراوز، 2635م 8زابریسررکی

م 2665، رضررایت جنسرری )هرریکس و همکرراران، (2665، م هرریکس و همکرراران2632، اجمررل
 (.  2632، ماسیور و دیمپکا

                          
1. James, A., & Wilson, K. 
2. Parnell, K., Wood, D., & Scheel, M. 
3. Nelson K S and Lyubomirsky 
4. Gruszecka 
5. Wood, A., Joseph, S., & Maltby, J. 
6. Lyubomirsky, S., & Layous, K. 
7. Boehm, J., Lyubomirsky, S., & Sheldon, K. 
8. Ward, P., Barney, K., Lundberg, N., & Zabriskie, R. 
9. Chavez, J. 



 163 ........................................................................................... ارایه الگوی ازدوا  موفق: یک پژوه  کیفی

 

 گرشرایط مداخله
کرره رشرد شخصری را تولرد فرزنرد بره عنرروان شررای  مداخلره گرفتره شرد  متوتررف گررر در نظرر 

هرا برا همراهری برا همسرر بره تولرد فرزنرد گرذارد. زوجهرا ایرر مریسازد و برر رابطره جنسری زوجمی
کومپاسخ می کره ( همسو می2665) 1اپستین و سالیوان، دادند. این یافته با پژوهش با باشرد 
های طبیعی )مثرل برارداری های سال  تادرند خود را با رویدادها و تنشکنند زوجعنوان می

تولررد فرزنررد و تیییررر شرریل( انطبرراق دهنررد. نرراتوانی در درک متقابررل نیررز در پررژوهش یانررگ و و 
که منجر به تعارضات زوجی می3221) 2گنگ گرفته است  کید ترار  گرردد. فرهنرگ ( مورد تا

ک  بر خانواده  باشد.( می3110های اصلی نیز همسو با پژوهش عباسی و ایمان)حا

 راهبردها
که به عمقوله گرفته شدند نیز برا برخری از پرژوهشهایی  هرای پیشرین نوان راهبرد در نظر 

ایجررراد فرهنرررگ زوجررری مشرررترک ، (2633، راسرررتا هسرررتند: رشرررد شخصررری )گئررروهمسرررو و هررر 
رسررریدگی بررره تعارضرررات زوجررری ، (3120، ترجمررره تراچررره داغررری، 3222، )گررراتمن و سررریلور

کررراوه، پسرررندطرررالع ، رحیمیررران بررروگر، و امیررردیان 2633، پرررور و همکررراران)دانرررش ، نجفررری و 
 (.3111، مراتبت از رابطه زوجی )بهارلو، (3127

 پیامدها
چهرررررررار مقولررررررره نیرررررررز بررررررره عنررررررروان پیامررررررردهای ازدواج موفرررررررق اسرررررررتخراج شررررررردند: 

تحقرررق ، (2662، 3موسرررکو)احسررراس آرامرررش ، (3121، ورزنررره و همکرررارانبالنررردگی)حاتمی
ترجمره تراچره ، 3222، ورگاتمن و سیل، 2630، بخشیدن به اهداف مشترک زوجی )گراندلند

 (. 2661، 5نیکولز، 2631، 4جیانگ و وانگ، رضایت از رابطه زوجی )هو، (3120، داغی
                          
1. Sullivan, L. 
2. Young, M., & Long, L. 
3. Mosko, J. 
4. Hou, Y., Jiang, F., & Wang, F 
5. Nichols, M. 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Hou%2C+Yubo
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Wang%2C+Xinrui
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ازدواج موفق به مثابه یر  رابطره زوجری شرفاف و عراری از ابهرام بره عنروان مقولره مرکرزی 
گرچرره ازدواج گردیرد.  یرادی صررورت مریانتخراب  ترروان در هررا را نمریگیرررد ولری همره آنهرای ز

کره مرا برا آنب یر  ازدواج موفرق تررار داد. زوجتال کرردی هرایی  برر ایرن عقیرده ، هرا مصراحبه 
که از ازدواج موفقی برخروردار هسرتند. در نرزد آن ازدواج موفرق بره مثابره یر  رابطره ، هرابودند 

که در آنزوجی شفاف و عاری از ابهام بود. رابطه هر یر  از همسرران بره شرفاف سرازی ، ای 
پرداختنرد و هریو نقطره ابهرامی را بررای همسرر براتی که در جریان اسرت مری چهکاملی از آن

کره منجرر بره ازدواج موفرق نمی کشرف یرا رمزگشرایی نمایرد. شررایطی  کره وی آن را  گذاشرتند 
گفتگروی براز و ، هرای شخصریتیپرذیر  تفراوت، ها بود: احسراس آزادیشد شامل اینمی
دی برخررروردار بودنرررد ترررا عالیرررق و اهرررداف هرررا از احسررراس آزاپررررده و درک متقابرررل. زوجبررری

هرای خرود پایبنرد باشرند. در تحصریلی و شریلی خرود را بررای همسرر بررمال سرازند و بره ارز 
هرر یر  از همسرران بعرد از ازدواج نیرز رشرد شخصری خرود را پیگیرری ، سایه احسراس آزادی

خرود هرا بردون هریو ممرانعتی از جانرب فرهنرگ بره رشرد شخصری نمودند. برخری از زنمی
ک  برر دادند ولی برخی دیگر از زنادامه می ها بررای رشرد شخصری خرود برا مرانع فرهنرگ حرا
که حاور زن در جامعره را محردود مریهای اصلی برخورد میخانواده کررد و زنرانگی و کردند 

برره ایجرراد ، هررا در پاسررخ برره ایررن مررانعکرررد. زوجمردانگرری را بررر مبنررای جنسرریت تعریررف مرری
ک  برر خرانوادهفرهنگ زوجری مشرترک  کره آشرکارا متفراوت از فرهنرگ حرا کردنرد  هرای اتردام 

داد و در جامعرره حاررور اصررلی بررود و زن بررا حمایررت مرررد برره رشررد شخصرری خررود ادامرره مرری
هرا را تحرت تراییر مخصوصرا زن، هراتولرد فرزنرد نیرز رشرد شخصری زوج، چنینیافت. ه می

که برای مدتی و یرا بررای همیشرهترار می در پیگیرری رشدشخصری بخصرو   هرا رازن، داد 
بره همراهری برا همسرر ، با تولرد فرزنرد، ساخت. مردهادر ابعاد تحصیلی و شیلی متوتف می

کرره زن تصررد ادامرره رشدشخصرریمرری تررادر برره ، ا  را داشررته باشرردپرداختنررد تررا در صررورتی 
   پیگیری آن باشد.

کره تفراوتها از همران ابتردای زنردگی ترال  مریزوج یکردیگر را  هرای شخصریتیکردنرد 
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کننرده های شرکتکه سعی در تیییر دادن دیگری داشته باشند. برای زوجبپذیرند بدون آن
کراری را انجرام مری گرر همسرر بررای وی یرا خرانواده  کره ا دهرد از سرر در پژوهش تابرل درک برود 

کالمی و عملی و آشرکار سراختن ایرن ، وظیفه نیست از این رو با تدردانی از همسر بصورت 
کرررر کارهررررای همسررررر برررررای آنرررران ارزشررررمند اسررررت برررره تقویررررت رفتارهررررای همسررررر موضرررروع  ه 

کره برر پررده منجرر بره ازدواج موفرق مریگفتگروی براز و بری، هراپرداختند. در برین زوجمی شرد 
احساسرات مثبرت و ، سراختندهرای خرود را آشرکار مریهرا نیازهرا و خواسرتهزوج، اساس آن

کررده و در  کره در جریران برود و بره نحروی بره مرورد آنمنفی خرود را نسربت بره همسرر ابرراز  چره 
کره پیامرد همراهری برا حرف مری، شدرابطه زوجی مربوب می زدنرد. عشرق و دوسرت داشرتن 

همسررر اسررت برره نوبرره خررود زمینرره را برررای یرر  ازدواج موفررق و رابطرره شررفاف و عرراری از ابهررام 
شررکل بگیرررد ولرری توانررد تبررل و یررا بعررد از ازدواج آورد. عشررق و دوسررت داشررتن مرریفررراه  مرری

کره مشرهود برود شرکل گیرری عشرق و دوسرت داشرتن در نتیجره همراهری برا همسرر و بررر آن ره 
که در خرانوادهمبنای تعامالت زوجی بوده است. در مورد برخی از زوج هرای سرنتی رشرد ها 

ک  بر خانواده گذاشرتن عشرق کرده بودند و به دلیل فرهنگ حا های اصلی شاهد به نمرایش 
کالمرری نبرروده، والرردین خررودو دوسررت داشررتن  کرره در رابطرره زوجرری ترررار ، انرردبصررورت  حررال 

کرره در پاسررخ برره ایررن  کالمرری عشررق و دوسررت داشررتن برایشرران دشرروار بررود  گرفترره بودنررد ابررراز 
کالمی عشق و دوسرت فرهنگ زوجی مشترک، حالت که ابراز  شان را تا حدی توسعه دادند 

گفتگوهررای جنسرری روداشررتن را نیررز در برمرری شررن و شررفاف نیررز زمینرره را برررای ازدواج گرفررت. 
گفتگوهررا هررر یرر  از همسررران رفتارهررای جنسرری خوشررایند و موفررق فررراه  مرری کرره در آن  آورد 

که نیاز به رابطره جنسری ساختند و در زمانناخوشایند خود را برای دیگری َآشکار می هایی 
ی شررای  جسرمانی پرداختند و همسر نیز برر مبنراداشتند به صورت مستقی  به بیان آن می

کمیرت تمایرل یرا عردم تمایرل خرود را ابرراز مری، یشناخت روانو  کررد. تولرد فرزنرد برار دیگرر در 
کرره زوجرابطرره جنسرری زوج هررایی برررای پرررداختن برره رابطرره هررا بررا تعیررین زمررانهررا ایرگررذار بررود 

انررداز گررذاری و پررسسرررمایه، هرراهسینرره، درآمررد، دادنررد. امررور مررالیجنسرری برردان پاسررخ مرری
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ها حسراب برانکی ها به شفاف سازی امور مالی بپردازند. آنآورد تا زوجشرایطی را فراه  می
گانرره کرره همسررر از آن اطررالع نداشررته باشرردجدا نداشررتند و حقرروق و درآمدشرران برررای ، ای 

، همسر مشخچ بود. از شرای  دیگر برای ازدواج موفق و ی  رابطه شرفاف و عراری از ابهرام
که طی آن زوجدرک متقابل بین همس ی خرود شرناخت روانها به آشکار سراختن حرال ران بود 

منجررر برره ایجرراد تعارضررات ، هررای فررردیپرداختنررد. نرراتوانی در درک تفرراوتبرررای همسررر مرری
ها برای رسریدگی بره تعارضرات زوجری خرود برا مالیمرت بره شد. زوجزوجی بین همسران می

گفتگو می شان دسرت یابنرد. دتیق از تعارضاتپرداختند تا به ی  تصویر روشن و بحح و 
کرراهش تعارضررات زوجرری خررودزوج، هم نررین هررای برردون تعررار  برره در زمرران، هررا برررای 

کررده پرداختند. آنمراتبت از رابطه زوجی می هرا مرزهرایی را بررای رابطره زوجری خرود ایجراد 
که در آن رابطه هیو چیزی محرمانره و خصوصری نبرود. بررای مراتبرت از رابطره ز وجری بودند 

هرا بررای ایجراد یر  رابطره عراری از کردند. آنسازی میهمه چیز را برای همسر شفاف، خود
تعرامالت اجتمراعی ، پرداختنردبره تعیرین رفتارهرای آزاردهنرده خرود بررای همسرر مری، ابهام

، کردنرررددوستانشررران را بررره یکررردیگر معرفررری مررری، رسررراندندخرررود را بررره اطرررالع همسرررر مررری
گذاشرتند و برا هر  یر  ن را از همان ابتدا با همسرر در جریران مریپیشنهادات عاطفی دیگرا

بررای وسرایل ارتبراطی خرود از جملره ، گرفتندتصمی  مشترک برای برخورد با این موضوع می
کردند مگر اینکه همسر نیز از این رمرز اطرالع داشرته باشرد. رمز ورود تعریف نمی، تلفن همراه

کررره در هرررا تررررار مررریرا در اختیرررار زوجایرررن فرصرررت ، هرررای زوجررری جدیررردکسرررب مهرررارت داد 
کیفیرت رابطره زوجری موفرق باشرند. از سروی دیگرر  رسیدگی به تعارضات زوجی و یا ارتقرای 
کیفیررت رابطرره زوجرری و داشررتن یرر   تفریحررات مشررترک بررین همسررران زمینرره را برررای بهبررود 

بررای ، زدنردمری ها در مورد نیراز بره تفرریح خرود برا هر  حررفآورد. زوجازدواج موفق فراه  می
گفتگو و شوخی و بازی میکردند و در این زمانریزی میمسافرت برنامه  پرداختند.ها به 

بالنردگی و احسراس آرامرش ، پیامد ازدواج موفق بررای هرر یر  از همسرران در بعرد فرردی
هررا در نتیجرره پیگیررری رشررد شخصرری خررود و برررآورده سرراختن اهررداف و عالیررق بررود. زوج
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کرره یرر  پیامررد دراز مرردت بررود و در طررول زمرران برره ی دسررت مرریبرره بالنرردگ، شخصرری یافتنررد 
آمد. پیامد دیگر برای ازدواج موفق و رابطه زوجی شفاف و عاری از ابهرام ایرن برود دست می

کرره چیررزی در جریرران باشررد و از آن ، هررا احسرراس آرامررش داشررتندکرره زوج نگررران آن نبودنررد 
ز رابطه زوجی و تحقرق بخشریدن بره اهرداف رضایت ا، اطالع نداشته باشند. در بعد زوجی

کرره زوج، زوجرری مشررترک هررا اشرراره داشررتند. هررای موفررق برره آنپیامرردهای دیگررری هسررتند 
کره در طرول زمران افرزایش مری یافرت بره رضایت از رابطه زوجی یر  حالرت افزایشری داشرت 

کرره هررر چرره از رابطرره زوجرری مرریگونرره هررا احسرراس رضررایت بیشررتری از ایررن زوج، گذشررتای 
که برای زوجر شد محقق ساختن اهرداف زوجری ها حاصل میابطه داشتند. پیامد دیگری 

که این اهداف مربوب به فرزندان و امور مالی می  شد. مشترک بود 

گررو شرفافدر پایان می که ایجراد یر  ازدواج موفرق در  گرفت  سرازی تمرام و توان نتیجه 
کره در رابطره زوجری جریران دارد.  کره هرر یر  از همسرران گونرهبرهکمال موضوعاتی اسرت  ای 

کرره تجربرره مرری کننررد و هرریو نقطرره ابهررامی را برررای دیگررری برراتی کننررد برریآن رره را  پرررده ابررراز 
کرره آن کرره مرری نگذارنررد  کشررف یررا رمزگشررایی نمایررد. در چنررین شرررایطی اسررت  تواننررد برره را 

احسرراس آرامررش داشررته باشررند و از رابطرره زوجرری ، تعارضررات زوجرری خررود رسرریدگی نماینررد
 خود رضایت داشته باشند. 

 های پژوهشمحدودیت
گفتگررروی بررراز و هرررای مشرررارکتزوج کررره در ارتبررراب برررا  کردنرررد  کننرررده در پرررژوهش عنررروان 

که بعد از ازدواج تداوم نیافتره اسرت و تصرد ، پردهبی گذشته  برخی از موضوعات مربوب به 
کره در آینررده نیرز گذارنرد. بررا برره آن موضروعات بپردازنررد را برا همسرشرران در میران نمرری ندارنرد 

توجررره بررره اینکررره همسرررران بررره صرررورت همزمررران در جلسررره حارررور داشرررتند امکررران پرسرررش 
گرر از برا توجره بره اینکره مصراحبه، چنرینت پیگیرانره در ایرن مرورد وجرود نداشرت. هر سؤاگ

کرررره مررررردان هررررا مشرررردر جریرررران مصرررراحبه بررررا برخرررری از زوج، جررررنس مرررررد بررررود گردیررررد  اهده 
کننده در پژوهش بویژه در ارتباب با مقوله رضایت جنسی احساس راحتی نداشرتند شرکت
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یرادی بررای ارایره اطالعرات در ایرن زمینره نشران ندادنرد. ممکرن  و در مقایسه با زنان تمایل ز
که رضایت جنسی دارای ابعاد بیشتری بوده باشد.    است 

 یندههای آپیشنهادهایی برای پژوهش
کررارگیری الگرروی ارایرره شررده در تالررب یرر  برنامرره آموزشرری و تعیررین ایربخشرری آن بررر  برره 

 کیفیت رابطه زوجی. 
هررای برره دسررت آمررده از ایررن همؤلفررتنظرری  و سرراخت مقیرراس ازدواج موفررق بررر اسرراس 

 پژوهش. 

 تشکر و قدردانی
که از مشارکتبر خود واجب می ات علروم کنندگان در ایرن پرژوهش و مرکرز تحقیقردانی  

که به نحوی در انجام ایرن پرژوهش مرا  کسانی  رفتاری دانشگاه شهید چمران اهواز و تمامی 
 را یاری رساندند نهایت تشکر و تدردانی را داشته باشی .
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