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 چكيده

عوامل حفاظت كننده   بررسي  هدف  با  پژوهش حاضر 
شده  انجام  خطر  عوامل  داراي  متأهل  افراد  در  ازدواج
از  پژوهش  اين  در.  است  كيفي   پژوهش روش.  است

پرسش نامه  و  خطر  عوامل  ساخته  محقق  چك ليست
شده  استفاده  انريچ  زناشويي  رضايت  سؤالي  115
واملع  چك ليست  نمونه  گروه  انتخاب   جهت .است
بين  در  انريچ  زناشويي  رضايت  پرسش نامه  و  خطر
از  سال  3  حداقل  كه  متأهل  زن  100  و  مرد  100

 .شد توزيع بود گذشته آن ها مشترك زندگي
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Abstract 
This study was conducted to inve-
stigate the marriage protective factors 
in married people with risk factors.  
The method of this study is quality-
ative. In this study the researcher-
made risk factor check list and Enrich 
Marital Satisfaction Questionnaire 
(115-item test) were used. to select the 
sample group, Risk Factor Check List 
and Enrich marital satisfaction ques-
tionnaire were distributed among 100  
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 مقدمه

رضايت زناشويي  .   خانواده است  1ترين عوامل استحكام  ها يكي از مهم   روابط همراه با رضايت زوج     
هاي اي است كه وقتي زن و شوهر تمام جنبه         احساسات عيني خشنودي، رضايت و لذت تجربه شده        

رضايت زناشويي يكي از     ).  1980اليس،  (كنند  شان را در نظر بگيرند، تجربه مي         زندگي مشترك 
ها در زندگي مشترك است      زوج ادن و تعيين ميزان پايداري رابطه     ترين مفاهيم براي نشان د    گسترده

اهميت رضايت زناشويي در تأثير آن بر ميزان سالمت رواني و جسماني             ).  1999ويگل، بالرد و دبرا،     (

و  خطر  عوامل  كه  نفر  22  نفر  200  اين  بين  از
ضمن.  شدند  انتخاب  داشتند  باال  زناشويي  رضايت
عوامل.  رسيد  اشباع  به  داده ها  نفر  18  با  مصاحبه
حفاظت كننده بر اساس فراواني شامل ارتباط،       عمده

عوامل  سازگاري،  مهارت ها،  شخصيتي،  ويژگي هاي
اين  از  يك  هر.  مي باشند  باورها  و  مذهب  بيروني،
. هستند اوليه  مؤلفه  چند  شامل  حفاظت كننده  عوامل
جنسي   احترام، رابطه    مانند  مؤلفه ها  از  تعدادي

نقش مهمي در حفظ و نگهداري          مطلوب و تعهد   
عوامل  به  اين  بر  عالوه.  داشتند  زندگي مشترك 
و  چشم  عدم  ت،قناع  مانند  حفاظت كننده اي

نظر  به  كه  شد  اشاره  زندگي  پذيرش  و  هم چشمي
و  زنان  بين.  است  ايراني  فرهنگ  خاص  مي رسد
تفاوت  عمده حفاظت كننده   عوامل  انتخاب  در  مردان

هاي  برخي از مؤلفه   در  اما  نشد    مشاهده  معناداري
اميدواري، همدلي، همكاري با هم       مانند   بيان شده 

وانايي خود براي حل     در كارهاي خانه، اعتماد به ت       
مشكل و تماس جسماني در بين زنان و مردان               

  .تفاوت معناداري مشاهده شد
 

عوامل حفاظت كننده، ازدواج، عوامل      :  كليدواژه ها
 .خطر، رضايت زناشويي

 

men and 100 women who had been 
married for at least 3 years.Among 
these 200 individuals, 22 people with 
high risk factors and marital satis-
faction were screened. Data reached 
saturation through Interviewing 18 pe-
ople. Protective factors based on their 
frequencies include: relationship, pers-
onality traits, skills, adjustment, out-
side factors, religion, and beliefs. Each 
of these protective factors includes 
several primary components. Some of 
the components such as respect, desir-
ablesexual relation and commitment 
have important role in protecting ma-
rriage. In addition, some other factors, 
such as contentment, not being jealous 
of otherpeople’s lives, accepting the 
current life situation, were mentioned 
that seem to be specific to Iranian 
culture. There was no significant diff-
erence between men and women choo-
sing protective factors. There was ho-
wever a significant difference between 
men and women in some of the menti-
oned components.  
 
Keywords: Protective Factors, Marri-
age, Risk Factors, Marital Satisfaction.
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شود، از طرف ديگر رضايت زناشويي بر بسياري از ابعاد زندگي فردي و اجتماعي                 ها پديدار مي  زوج
ها نقش  پس چگونگي پيوند زوج    ).  1388جان بزرگي و رسول زاده طباطبايي،      جديري،  (تأثير دارد   

رسد به نظر مي  ).  2004فيني،  (كند  ها ايفا مي  مهمي در افزايش سالمت عمومي و حس امنيت آن          
جديري و همكاران،   (شان است   ها از زندگي مشترك   تر باشد رضايت زوج   چيزي كه از خود ازدواج مهم     

 زناشويي خود را با رضايت باال       ها رابطه  زوج اظهار كرده است كه تقريباً همه     )  2004( هالفورد   ).1388
 ها براي مدت زمان طوالني رضايت در رابطه         اما فقط تعداد كمي از زوج      .  كننددر رابطه شروع مي    
شوند و از   عوامل متعددي وجود دارند كه منجر به نارضايتي زناشويي مي           .  دارندزناشويي را نگه مي   

 در رابطه ياد    2ها به عنوان عوامل خطر     توان از آن  كنند مي  زناشويي را تهديد مي     كه رابطه جايي  آن
معتقد است عوامل خطر عواملي هستند كه پيامدهاي منفي در رابطه را                 )  2003  (كيمك.  كرد

رد، هالفو(ها با هم    عواملي چون سن، قوميت، وضعيت اقتصادي، سبك تعامل زوج         .  دهندافزايش مي 
ناپذيري، عدم گرايش به سازگاري        ، عدم احترام به ديگري، عذرخواهي نكردن، انعطاف            )2004

عوامل خطري هستند كه     )  1999ولكت و هيوز،     (و دخالت خويشاوندان نزديك      )  1995ديكسن،  (
 . كنندها را تهديد ميرضايت زناشويي زوج

با توجه به تفاوت      .  متفاوت است ها  خطر روي روابط زناشويي زوج        تأثيرگذاري اين عوامل   
تأثير بعضي از اين عوامل بر زندگي       .  تأثيرگذاري عوامل خطر ميزان رضايت زناشويي هم متفاوت است        

-شان سرانجام به جدايي مي     ها باعث ايجاد مشكل و اختالف شده و زندگي مشترك            بعضي از زوج  

رضايت زناشويي بااليي دارند و به       اي ديگر با داشتن همان عوامل خطر          كه عده انجامد؛ در حالي     
ها با به كارگيري يكسري عوامل كه      اي از زوج  رسد عده به نظر مي  .  دهندشان ادامه مي  زندگي مشترك 

كننده در زندگي مشترك ناميد، مانع از تأثيرگذاري          ها را عوامل نگهدارنده يا محافظت      توان آن مي
- عواملي هستند كه با عوامل خطر مقابله مي         ندهكنعوامل محافظت .  شوندزياد اين عوامل خطر مي     

در ).  2003كي،  مك( زناشويي كاهش دهند       كنند تا احتمال وقوع پيامدهاي منفي را در رابطه            
 مانند عشق، ارتباط، درك كردن، مذهب، صبر، تعهد،       اي  كنندههاي پيشين به عوامل حفاظت    پژوهش

رنيك، بلوم  (، احترام، صميميت، بخشش     )2004 هتي،   رزن گراندن، مايرز و   (پذيري  اميدواري، انعطاف 
 )2007جان و سلويا،    (بخش با همديگر    ، قدرداني و محبت، داشتن اوقات لذت       )1992برك و ماركمن،    
 كاهش تأثيرگذاري عوامل خطر و افزايش رضايت زناشويي و              اين عوامل باعث   .  اشاره شده است   

 كننده هدف مشخص كردن عوامل محافظت        پژوهش حاضر با    .شونداستحكام زندگي مشترك مي    
  حال سؤال اين است كه عوامل نگهدارنده          .هاي ايراني طراحي شده است     زندگي مشترك در زوج    

ازدواج در افراد متأهل داراي عوامل خطر چه عواملي هستند؟ و آيا زنان و مردان در انتخاب عوامل                     
  ازدواج متفاوت هستند؟نگهدارنده

 



 /كننده ازدواج در افراد متأهل داراي عوامل خطرعوامل حفاظت /

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.sid.ir


www.SID.ir

34 

 
 

 

  

������� �	�������
�� / ������ / � �!"#$/  �%� &#'#/

 گيريروش نمونهجامعه، نمونه و 

 سال از    3 افراد متأهل ساكن شهر تهران بوده كه حداقل               آماري پژوهش حاضر كليه      جامعه
گيري هدفمند  گيري در اين پژوهش به صورت نمونه      روش نمونه .  ها گذشته باشد  زندگي مشترك آن  

اشويي انريچ   رضايت زن   به منظور انتخاب گروه نمونه ابتدا چك ليست عوامل خطر و پرسش نامه            .است
 سال از زندگي مشترك آن ها گذشته بود و ساكن           3 زن متأهل كه حداقل      100 مرد و    100در بين   

ها، مراكز خريد، مراكز تفريحي و      هاي مسكوني، اداري، آرايشگاه   كه با مراجعه به مجتمع    (تهران بودند   
اوليه و ايجاد فضاي    سپس ضمن معرفي    .  شد، توزيع   )ها، اماكن ورزشي و غيره انتخاب شدند       پارك

در صورت تمايل با دادن      .  گرفتها براي شركت در پژوهش مورد بررسي قرار            صميمي تمايل آن  
 تماس،  ها خواسته شد كه شماره     كننده در اين پژوهش، از آن      اطمينان و جلب اعتماد افراد شركت      

از .  به ما بدهند  اي ميل، آدرس محل كار و يا محل سكونت خود را جهت پيگيري و همكاري بعدي                   
 يا  330نمره  (و رضايت زناشويي باال     )   عامل خطر  6بيش از   ( نفر افرادي كه عوامل خطر       200بين اين   

افرادي كه بر اساس اين شرايط       .  داشتند، انتخاب شدند  )  باالتر در پرسش نامه رضايت زناشويي انريچ      
-داده) زن9مرد، 9(ها فر از آن  ن 18بودند كه ضمن مصاحبه با      )  زن11مرد،  11( نفر   22انتخاب شدند   

 .دهدها را نشان مي مشخصات جمعيت شناختي آن1جدول . ها به اشباع رسيد
 
 

مشخصات جمعيت شناختي زنان و مردان مورد مطالعه: 1جدول   

 ويژگي جنسيت ميانگين انحراف معيار

 زن 17 9
01/1  مرد 18 

 مدت زندگي مشترك

 زن 40 8

11/1  مرد 44 
 سن

23/8  زن 45 
95/9  مرد 41 

 سن همسر

 

 ابزار پژوهش

 .به منظور انجام پژوهش حاضر از ابزارهاي زير استفاده شده است
براي ساخت چك ليست   .  گر ساخته شد  اين چك ليست توسط پژوهش   :  چك ليست عوامل خطر  

 ك را احتمال خطر در زندگي مشتر     عامل كه    35هاي انجام شده،    ابتدا با مراجعه به متون و پژوهش       
ها سپس با اعمال نظر و مشورت با اساتيد در زمينه قابل فهم بودن عامل                .  برد، مشخص شد  باال مي 

 20به منظور تعيين مناسب بودن محتواي چك ليست، فرم اوليه در بين             .  اين چك ليست ساخته شد   
ها، ريحي و پارك  ها، مراكز خريد، مراكز تف    هاي مسكوني، اداري، آرايشگاه   كه با مراجعه به مجتمع      (نفر
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با كمك خود آن افراد ايرادات وارده به چك ليست          .  ، توزيع شد  )اماكن ورزشي و غيره انتخاب شدند      
مجدداً با همكاري اساتيد عواملي از نظر افراد غير قابل            .  مرور شد تا مشكالت احتمالي روشن شود       

و همكاري اساتيد تغييراتي در       و مجدداً با نظرخواهي       ها دشوار بود، اصالح گرديد     فهم و يا فهم آن     
كنند و احتماالً منجر به     اين چك ليست عواملي كه زندگي مشترك را تهديد مي        .  چك ليست داده شد  

عوامل خطري كه در چك ليست عوامل خطر به         .  كندشوند را بررسي مي   كاهش رضايت زناشويي مي   
 تفاوت سني   ها، در قوميت زوج    تفاوت:  اند عبارتند از  عنوان عوامل تهديدكننده زندگي مطرح شده       

ها، شغل، تعداد فرزندان، بيكاري،       ازدواج در سن پايين، طول مدت ازدواج، طالق والدين زوج             زياد،
 اصلي خود، وابستگي اقتصادي همسرتان      وابستگي اقتصادي شما به خانواده    وضعيت اقتصادي پايين،    

طح تحصيالت، عدم رضايت از نقش خود         اصلي خود، تفاوت مذهبي ـ عقيدتي، تفاوت س         به خانواده 
گيري، وابستگي عاطفي ، عدم مشاركت در تصميم    كار در محيط خانه    در محيط خانه، تقسيم ناعادالنه    

عدم رضايت از وضعيت     اصلي خود،    وابستگي عاطفي شما به خانواده      اصلي خود،  همسرتان به خانواده  
 مسئوليت پذيري همسر، عدم حمايت از       ظاهري خود، عدم رضايت از وضعيت ظاهري همسر، عدم          

 عدم  ، جنسي، دخالت نزديكان و خويشاوندان     هاي كم با همسر، عدم رضايت از رابطه       همديگر، ارتباط 
ت فراغت با همديگر، عدم كنترل احساسات، خشونت كالمي، مشاجره با فرزندان، خشونت              گذران اوقا 

-هاي جسمي و بيماري صعب    هاي رواني، بيماري  ها، بيماري فيزيكي، تفاوت فرهنگي، تفاوت در ارزش     

ها عالوه بر   چنين در ادامه چك ليست سؤال باز مطرح شد تا اگر زوج             هم.  العالج عضوي از خانواده    
شان را  ها زندگي شان وجود دارد كه از نظر خود آن         عوامل فوق عوامل ديگري در زندگي مشترك        

 .كند به آن اشاره كنندتهديد مي
هاي زناشويي انريچ براي ارزيابي زمينه      پرسش نامه رضايت :  رضايت زناشويي انريچ  پرسش نامه  

اين پرسش نامه  .  رودهاي قوت و پرباري رابطه زناشويي به كار مي          زا يا شناسايي زمينه   بالقوه مشكل 
 سؤالي استفاده شده    115در اين پژوهش از فرم       .   سؤالي دارد  74 سؤالي و يك فرم       115يك فرم   

هاي قوت و پرباري    زا يا شناسايي زمينه   هاي بالقوه مشكل  ن پرسش نامه براي ارزيابي زمينه     اي.  است
 خرده مقياس تشكيل شده     12 رضايت زناشويي انريچ از        پرسش نامه.  رودرابطه زناشويي به كار مي     

 سؤالي  115در فرم   .   سؤال دارد  10ها هر كدام     سؤالي است و ساير مقياس      5مقياس اول آن    .  است
 هاگزينه سؤال .   گزينه منظور شده است    5اجرا شده در ايران براي هر يك از سؤال هاي اين پرسش نامه             

گذاري نمره.  »كامال موافقم «و  »  موافقم«،  »نظري ندارم «،  »مخالفم«،  »كامال مخالفم «:  عبارتند از 
 460ش نامه برابر با     آزمودني در اين پرس    لذا حداكثر نمره  .  باشد مي 4،  3،  2،  1،  0ها به صورت    سؤال
 رضايت زناشويي   ضرايب آلفاي پرسش نامه  .  تر است  رضايت زناشويي بيش     باالتر نشانه   نمره.  است

هاي تحريف آرماني، رضايت    براي خرده مقياس )  1989(انريچ در گزارش اولسون، فورنير و دراكمن          
 اي اوقات فراغت، رابطه    هزناشويي، مسائل شخصيتي، ارتباط، حل تعارض، مديريت مالي، فعاليت            


 /كننده ازدواج در افراد متأهل داراي عوامل خطرعوامل حفاظت /�

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.sid.ir


www.SID.ir

36 

 
 

 

  

������� �	�������
�� / ������ / � �!"#$/  �%� &#'#/

جنسي، فرزندان و فرزندپروري، خانواده و دوستان، نقش هاي مساوات طلبي به ترتيب از اين قرار                    
به نقل از ثنايي،      (71/0،  72/0،  77/0،  48/0،  76/0،  74/0،  75/0،  68/0،  73/0،  81/0،  90/0:  است
) به فاصله يك هفته   ( بازآزمايي   در پژوهش مهدويان ضريب پايايي پرسش نامه انريچ به روش        ).  1387

چنين ضريب همبستگي در     گزارش شده است و هم     94/0 و براي گروه زنان      93/0براي گروه مردان    
دهد اين پرسش نامه از      بوده است كه نشان مي       41/0اين پرسش نامه با مقياس رضايت خانوادگي         

چنين هم).  1385پور،  و حسين ؛ به نقل از حيدري      1379ثنايي،  (روايي مالك خوبي برخوردار است      
 گزارش كرده   90/0 رضايت زناشويي انريچ     ضريب آلفاي كرونباخ را براي پرسش نامه     )  1389(صالحي  
 بوده  78/0ضريب آلفاي كرونباخ براي پرسش نامه رضايت زناشويي انريچ در پژوهش حاضر                .  است
 .است

 ازدواج از مصاحبه عميق      هدر پژوهش حاضر جهت شناسايي عوامل نگهدارند        :  مصاحبه عمقي 
بدين منظور، محقق پيش از مصاحبه، خود را معرفي كرد و و موارد اخالقي از جمله                    .  استفاده شد 

و هدف پژوهش را     كنندگان را مطرح نمود   محرمانه بودن هويت و اطالعات ارائه شده توسط شركت         
عتماد براي مصاحبه شونده   چنين به منظور ايجاد يك فضاي صميمي، راحت و قابل ا             هم.  بيان كرد 

. ها براي ضبط مصاحبه اجازه گرفت       ابتدا توضيحاتي در مورد سؤاالت به افراد ارائه داد و از آن                 
شد ابتدا سؤاالت باز مطرح     .  مصاحبه با سؤاالت كلي آغاز شد و با سؤاالت اختصاصي تر ادامه پيدا كرد             

چه نياز بود، سؤاالت ديگري وجود        ه چنان در ادام .  شدو در صورت نياز از سؤاالت بسته استفاده            
كرد عالوه بر اين در مواردي كه محقق احساس مي    .  كردتر شدن موضوع كمك مي    داشت كه به روشن   

كرد به  گو نشده است، با استفاده از سؤاالت مناسب سعي مي           كه به طور دقيق متوجه منظور پاسخ       
 : ستفاده در مصاحبه عبارتند ازسؤاالت مورد ا. تري از مساله دست يابدجزييات بيش

كنيد منجر به بهتر شدن و دوام       ـ چه عواملي در زندگي مشترك شما وجود دارد كه احساس مي            
تان شده است؟ يا به عبارت ديگر وجود آن عوامل زندگي مشترك شما را خوشايندتر كرده و                   زندگي

 بود؟ايند نميكرديد زندگي شما شايد خوب و خوشها احساس ميدر صورت نبود آن

 كند، شما  ايد و معتقديد اين عوامل زندگي شما را تهديد مي           شما به تعدادي عوامل اشاره كرده      ـ
 گذارند؟كنيد كه تأثير زيادي بر زندگي شما به جاي نميبا اين عوامل چگونه برخورد مي

 نيد؟كآيد چگونه با آن مسئله برخورد ميكه مشكلي در زندگي شما پيش مي زمانيـ

ـ چه عواملي در زندگي شما وجود دارند كه به نظر خودتان زندگي را براي شما بهتر و تحمل                       
 مشكالت را براي شما آسان تر كرده است؟

   عالوه بر عواملي كه مطرح كرديد عوامل ديگري هست كه بخواهيد در مورد آن صحبت كنيد؟ـ
ان مصاحبه اطالعات ضبط و در صورت       در زم .  كشيد دقيقه طول مي   45 تا   30هر مصاحبه حدود    

 .شدپس از انجام هر مصاحبه نيز متن مصاحبه پياده مي. شدبرداري هم انجام مينياز نسخه
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 روش تجزيه و تحليل اطالعات

ها از روش تحليل محتوا استفاده شده و تحليل           در اين پژوهش به منظور تجزيه و تحليل داده          
ها به  ها، داده سازي متن مصاحبه  بعد از پياده    .اري باز انجام شده است    ها با استفاده از روش كدگذ     داده

 بعد اين مفاهيم در كنار يكديگر گذاشته        در مرحله .  صورت سطر به سطر و يا پاراگرافي كدبندي شد         
در كدگذاري باز با تجزيه و تحليل        .   محوري درآمد  شدند و بر اساس اشتراكات به صورت يك مقوله         

بندي مفاهيم مقوالت   ها، مفاهيم اوليه استخراج شده و با مقايسه و دسته          ن مصاحبه سطر به سطر مت   
چنين در روند اين پژوهش از آمار توصيفي مانند ميانگين و انحراف معيار هم                هم.  حاصل شده است  
 .استفاده شده است

 

 هايافته

ها در جدول   بوط به آن  ها و مفاهيم اوليه مر    اين مقوله .   عمده مشخص شد    مقوله 7در اين پژوهش    
 . آمده است2

 
 

 هاي كيفيمقوالت عمده و مفاهيم اوليه استخراج شده از داده: 2جدول 

 مقوالت عمده مفاهيم اوليه

صحبت كردن، احترام، شوخي و شاد كردن فضاي خانه، صرف اوقات با هم، رعايت جايگاه زن و مرد، قدرداني از 
مدلي و درك كردن، رابطه جنسي مطلوب، عشق، تماس جسماني، حساب باز هم، حمايت از هم در برابر ديگران، ه

 كردن روي همسر، غر نزدن، عدم تحقير، عذرخواهي، حفظ مرز زن و شوهري، ابراز نگراني در مورد سالمت هم

 ارتباط

يني، چشمي با فاميل، عدم غرور و خودبرتربصبر، بخشش، اميدواري، پذيرش، تعهد و وفاداري، عدم چشم و هم
هاي هم، ديدن نقاط قوت و پذيرش اشتباهات خود، اعتماد به توانايي خود براي حل مشكل، ناديده گرفتن ضعف

 هاي خود، صداقت، گذشت، اعتماد به هم، بدبين نبودن به هم، صميميتمثبت هم، شناخت نقطه ضعف

هاي ويژگي
 شخصيتي

 با تعارضات، همكاري با هم در كارهاي خانه، ابراز مهارت حل مسئله، مشورت با هم در كارها، برخورد مناسب
 هاي زن و مردها، آشنايي با تفاوتخواسته

 هامهارت

-فرصت دادن به هم، سازگاري و كنار آمدن با تغييرات، نظرخواهي از هم، توجه به نيازهاي طرف مقابل، انعطاف

 فيانپذيري، توانايي تغيير كردن، قناعت، تجربه گرفتن از زندگي اطرا
 سازگاري

 عوامل بيروني هاها، حمايت ديگران، مديريت اقتصادي، عدم دخالت خانوادهشغل، وضعيت مالي، وجود بچه

 توكل به خدا، اعتقاد به خدا و اداي فرائض و مناسك مذهبي
مذهب و باورهاي 

 معنوي

 باورها در مورد زندگيبينانه آگاهي و باورها در مورد زندگي، نگرش مثبت به زندگي، انتظارات واقع

 

هاي ، ويژگي )=172F(ارتباط  :  كننده بر اساس فراواني انتخاب به ترتيب عبارتند از          عوامل حفاظت 
) =26F(، مذهب   )=58F(، عوامل بيروني    )=62F(، سازگاري   )=70F(ها  ، مهارت )=140F(شخصيتي  

 . اني وزن داده شد بر اساس فراوهاي اوليهدر پژوهش حاضر به مؤلفه). =21F(رها و باو
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، صحبت  %)83(هاي اوليه، مشورت، برخورد مناسب با تعارضات و وجود فرزندان               از بين مؤلفه  
، شـوخي، حمايت از هم، بخشش و حمايت اطرافيـان         %)77(كردن، احترام، عشق، صبر و اميـدواري       

مديريت  جنسي مطلوب، تماس جسماني، قدرداني، صداقت، مهارت حل مسئله،                  ، رابطه %)72(
پذيري و توجه به نيازهاي     ها، انعطاف ، همكاري با هم در كارهاي خانه، ابراز خواسته         %)66(اقتصادي  

بينانه و  ، تعهد، قنـاعت، انتظارات واقع     %)55(، پذيرش وضعيت موجود و توكل به خدا            %)61(هم  
. د اختصاص دادند  ترين درصد را به خو    بيش%)  44(و نگرش مثبت به زندگي      %)  50(اعتقـاد به خـدا    

هاي همدلي و درك كردن، حمايت از هم ،عشق، اميدواري و              بر اساس فراواني انتخاب زنان مؤلفه      
تر از مردان و در مقابل مردان تماس جسماني و رابطه جنسي مطلوب، اعتماد               وجود فرزندان را بيش   

رفتن از زندگي اطرافيان    به توانايي خود براي حل مشكالت، همكاري با هم در كارهاي خانه، تجربه گ              
 .تر از زنان به عنوان عامل حفاظت كننده انتخاب كردندو اداي فرائض و مناسك مذهبي را بيش

 

 بحث

در پژوهش حاضر با توجه به هدف پژوهش سعي بر آن بود آن دسته از عواملي كه منجر به                         
ها نشان   حاصل از مصاحبه   نتايج.  شود مشخص شوند   زناشويي و استحكام خانواده مي      پايداري رابطه 

داد عواملي مانند صحبت كردن، احترام، شوخي، صرف اوقات با هم، قدرداني، حساب باز كردن روي                  
همسر و حمايت از هم، همدلي، رابطه جنسي مطلوب، عشق، تماس جسماني، غر نزدن، عدم تحقير،                 

مهارت حل  ،  ، صميميت صبر، بخشش، اميدواري، پذيرش، تعهد، صداقت، گذشت، اعتماد       ،  عذرخواهي
ها، مديريت  شغل، وضعيت مالي، بچه    ،  پذيريمسئله، مشورت، برخورد مناسب با تعارضات، انعطاف        

آگاهي و  ،  توكل و اعتقاد به خدا، اداي فرائض و مناسك مذهبي            ،  هااقتصادي، عدم دخالت خانواده    
نجر به افزايش رضايت     بينانه م باورها در مورد زندگي، نگرش مثبت به زندگي و انتظارات واقع                

بر .  كندها را تأييد مي    هاي پيشين اين يافته    پژوهش.  شوندمي  زناشويي و پايداري زندگي مشترك     
سوده، خليلي،  (، صحبت كردن     )2002پاركر،  (هاي پيشين نيز عواملي مانند عشق         اساس پژوهش 

هافنر، كيكات ـ   (يگر  ، حمايت از همد    )2010مادسن و ابل،     (، احترام   )2010پور و لواساني،     دانش
مارتين، پالك ـ دارس،    (، شوخي و شاد كردن فضاي خانه         )2003كلسر، الوينگ، گلسر و مالركي ،        

راس، (، همدلي   )2002؛ پاركر،   2009راس،  (، رابطه جنسي مطلوب      )2003الرسن، گري و وير،       
 عذرخواهي  ،)2007؛ جان و سلويا،      2009راس،  ( ، قدرداني )2009راس،  (، تماس جسماني    )2009

، )2009راس،  (، داشتن اوقات فراغت با هم       )1994گاتمن،  (، عدم غر زدن و تحقير       )2011رزنبرگ،  (
؛ پاتريك، سلز،    2010سوده و همكاران،     (، صداقت    )2008؛ مك نولتي،     2009باكوس،  (بخشش  

ارضات و  ، برخورد مناسب با تع    )1997؛ كال و هتون،     2002پاركر،  (، تعهد   )2007گيوردانو و فولرد،    
راس، (پذيري  ، انعطاف )2004هپنر و همكاران،    ( مهارت حل مسئله      ،)1999جين،  (مشورت با هم    
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، حمايت  )2002؛ به نقل از پاركر،      1998آلفورد ـ كوپر،    (، وجود فرزندان    )2007؛ كيم كوهن،    2009
م در  ، همكاري با ه    )2009؛ راس،    1389صادقي،  (مورد ديگران    هاي بي اطرافيان و عدم دخالت    

 هاي، آشنايي با تفاوت   )2004گراندن و همكاران ،     ؛ به نقل از رزن    1991،  3كالن و كلترن  (كارهاي خانه   
عسگري و  (، اميدواري    )1993رابينسون و بالنتن،     (، مديريت اقتصادي     )1386گري،  (زن و مرد     

، مذهب و   )1999؛ ولكت و هيوز،     2003راجرز و مي،    (، وضعيت اقتصادي و شغل      )1389الدين،  شرف
احتشام زاده، مكوندي و   (بينانه در مورد زندگي     انتظارات واقع ،  )2010مادسن و ابل،    (باورهاي معنوي   

ها در  و ميزان آگاهي زوج   )  2010مادسن و همكاران،    (، نگرش مثبت نسبت به زندگي       )1388باقري،  
تر زندگي مشترك   عواملي هستند كه منجر به استحكام بيش       )  2005بورپي و النگر،    (مورد زندگي   

رسد خاص فرهنگ ايراني    عالوه بر اين عوامل ديگري نيز وجود دارند كه به نظر مي            .  شوندها مي زوج
 .در زير به توضيح اين عوامل خواهيم پرداخت. باشد

 رعايت جايگاه زن و مرد 

. استكنندگان رعايت جايگاه زن و مرد در زندگي عامل مهمي در نگهداري زندگي              از نظر شركت  
كه شود، به طوري   شان سلسله مراتب قدرت رعايت مي      ها معتقد بودند در بين اعضاي خانواده         آن

ها ابراز كردند پدر و مادر به ترتيب نسبت به            آن.  شوندها در بين اعضاي خانواده شكسته نمي       حريم
ن است و اين در     حتي قدرت شوهر در محيط خانواده كمي باالتر از ز          .  فرزندان جايگاه باالتري دارند   

- ساله مي  39»  ل«خانم  .  كردندحالي است كه براي نظرات هم ارزش قائل هستند و اظهارنظر مي             

از نظر من پدر، مادر و      ...  به نظر من هميشه بايد زن و مرد در جاي خود فعاليت داشته باشند              «:  گويد
 » ...ن تكليف كنند براي ماها تعييدهيم بچهفرزندان بايد در جايگاه خود عمل كنند ولي اجازه نمي

 اعتماد به توانايي خود براي حل مشكل

هاي خودشان جهت حل     چه زن و شوهر به توانايي       در پژوهش حاضر افراد معتقد بودند چنان        
توانند با مسائل كنار بيايند و راهكارهاي متعددي را جهت حل           مشكالت اعتقاد داشته باشند بهتر مي     

-من هميشه براي مشكالت دنبال راهكار مي       «:   ساله 43»  ن« آقاي   .مشكالت به كار خواهند بست     

كنم كه براي يك مشكل نشود راهكار پيدا كرد و اين باعث شده من مدام به                   گردم و احساس نمي   
 .»هاي خوب باشم كه مشكالت مان را حل كنمدنبال راه

 ابراز نگراني در مورد سالمت هم

ها ابراز  كه همسرشان در مورد سالمتي آن       ردند زماني  تعدادي از افراد در اين پژوهش بيان ك         
ها را دوست   شود كه قابل احترام هستند و همسرشان آن       ها ايجاد مي  كند اين حس در آن    نگراني مي 

اين حس حمايت منجر به    .  شودها مي تر در بين زوج   همين دوست داشتن منجر به همدلي بيش      .  دارد
ها معتقدند حمايت زوج  )  2003(هافنر و همكاران    .  شدگي مي ايجاد نگرش مثبت درباره همسر و زند      
ها در مورد    كه زوج  توان گفت زماني  پس مي .   زناشويي رابطه دارد   از همديگر با ميزان رضايت از رابطه      
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دهند كه همديگر را دوست دارند و از هم             كنند نشان مي   شان ابراز نگراني مي    سالمتي همسران 
 .شودها مي زوجل منجر به افزايش رضايت زناشويي و بهبود رابطهاين عوام. كنندحمايت مي

 هاي همسر و وضعيت موجود زندگيپذيرش ويژگي

هاي نتايج اين پژوهش نشان داد افراد متأهل معتقدند پذيرش وضعيت موجود و ويژگي                      
، مشكالت براي همه هست   «:   ساله 44»  ق«خانم  .  كننده از زندگي است   همسرشان عامل محافظت  

هايي دارد و من اين را      ولي هر كس نقطه ضعف    .  هايي ناراضي باشم  درست است ممكن است از جنبه     
افراد اظهار كردند زماني كه زوج ها بتوانند با          .  »...هايش قبول دارم  پذيرفته ام و همسرم را با ويژگي      

-ص شخصيت آن  ها كه مخت  شرايطي كه در آن هستند كنار بيايند و همسرشان را با بعضي از ويژگي              

 زناشويي ايجاد نخواهد شد و با كاهش تنش رضايت زناشويي             هاست بپذيرند تنش زيادي در رابطه      
 .رودهم باال مي
 قناعت

ها به  آن.  در اين پژوهش شركت كنندگان به عامل قناعت به عنوان عامل نگهدارنده اشاره كردند              
من قانع  «:   ساله 40»  ي«خانم  .  شتندگذهاي خود مي  شان از بسياري از خواسته    خاطر حفظ زندگي  

كنم يك رمز   خودم فكر مي  ...  كشمهستم، از نظر مالي كمبودهايي دارم ولي هيچ وقت به رخ نمي              
رسد در فرهنگ ايراني اين عامل داراي        به نظر مي  .  »...موفقيت اين است كه زن و مرد قانع باشند          

راد قناعت داشته باشند و سعي كنند بين        كنندگان در پژوهش بيان كردند اگر اف      شركت.  اهميت است 
عدم .  شان در زندگي و واقعيت تناسب برقرار كنند، قطعا زندگي بهتري خواهند داشت                  انتظارات

 .دهدها را كاهش ميمقايسه خود با ديگران بسياري از تنش
 چشميعدم چشم و هم

چشمي  است عدم چشم و هم     ها شده افراد ابراز كردند يكي از عواملي كه منجر به دوام زندگي آن           
كه افراد مدام درصدد مقايسه كردن زندگي خود با ديگران هستند            ها زماني از نظر آن  .  با فاميل است  

چشمي وجود نداشته باشد افراد به       اما زماني كه چشم و هم      .  كندتنش در زندگي افزايش پيدا مي      
 38»  ف«خانم  .  ها منطبق با واقعيت است    شان از زندگي توقع دارند و انتظارات آن        هاياندازه توانايي 
هميشه در اين مدتي كه زندگي كردم، سعي كرده ام در زندگي ام هيچ وقت حرف اين          «:  ساله مي گويد 

شان چه چيزهايي   هاي ديگر در زندگي    نباشد كه مقايسه كنيم كه ديگران از لحاظ مادي يا جنبه             
 .»دارند كه ما نداريم

 عدم غرور و خود برتربيني

-مصاحبه.  هايي كه به آن اشاره شده است عدم غرور و خودبرتربيني است               كي ديگر از مؤلفه    ي

ها معتقد بودند چنان چه زن و شوهر نسبت به هم غرور نداشته باشند و احساسات واقعي                      شونده
 ساله  45»  ش«آقاي  .  كندخودشان را به هم نشان بدهند ميزان صميميت آن ها افزايش پيدا مي               
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هيچ كدام از ما نسبت به هم مغرور نيستيم، و من هميشه گفته ام كه بايد نسبت به زنت                    «:  مي گويد
 من نيست و هميشه هم به اين امر افتخار           شوهر باشي نه دكتر، مهندس يا رئيس، او كارمند يا برده           

 .»...مي كنم
 تجربه گرفتن از زندگي اطرافيان

اند زندگي  جربه گرفتن از زندگي اطرافيان توانسته      ها با ت  افراد بيان كردند در بعضي از موقعيت        
شان از تعامالت مثبت و راهكارهاي        ها معتقد بودند بعضي از اطرافيان       آن.  خود را بهبود بخشند    

بنابراين اين عامل منجر به ايده گرفتن جهت بهتر شدن زندگي            .  كنندسازنده در زندگي استفاده مي    
كردم مان نگاه مي  من خيلي مواقع به زندگي همسايه     «:  گويدي ساله م  42»  ع«آقاي  .  ها شده است  آن

چنين به نظر   .  »...كنمكه چقدر رابطه خوبي داشتند و من هم از راهكارهاي مفيد آن ها استفاده مي               
 . رسد كه عامل تجربه گرفتن از زندگي اطرافيان خاص فرهنگ ايران باشدمي

تر است به   راني رفت و آمدهاي خانوادگي بيش     از طرف ديگر شايد بتوان گفت چون در فرهنگ اي         
دهند و از راهكارهاي    شان را الگو قرار مي     ها زندگي اطرافيان  همين دليل افراد در بعضي از موقعيت       

ها كه به عنوان عوامل      هاي آن  و مؤلفه   عامل عمده  7در رابطه با     .  كنندها استفاده مي   آن سازنده
اين .  توان گفت كه بين اين عوامل ارتباط تنگاتنگي وجود دارد            زندگي مطرح شدند، مي     نگهدارنده

گذارند و منجر به افزايش رضايت زناشويي و به دنبال آن كاهش تأثيرگذاري               عوامل بر هم تأثير مي    
 . شوندعوامل خطر مي

حال .  شودتر كانون خانواده فراهم مي    با كاهش تأثير عوامل خطر زمينه براي استحكام هرچه بيش         
آيا در بين زنان و مردان در انتخاب اين          «ل دوم كه در اين پژوهش مطرح مي شود اين است كه             سؤا

»                                                                                                                                  عوامل نگهدارنده تفاوت معناداري وجود دارد؟
اي كه در جواب سؤال اول مطرح        نگهدارنده  عامل عمده  7در پاسخ به اين سؤال زنان و مردان در          

نتايج نشان داد كه بين زنان و   .  استفاده شد »  خي دو « از آزمون    يسهبراي مقا .  شد با هم مقايسه شدند    
شان تفاوت   زندگي كنندهحافظت به عنوان فاكتورهاي م      عامل عمده  7مردان متأهل در انتخاب اين       

 .احتماالً يكي از داليل براي عدم معناداري، پايين بودن تعداد افراد نمونه است. معناداري وجود ندارد
تر شبيه و   ها و نگرش زنان و مردان به هم بيش            كه شايد بتوان گفت امروزه ديدگاه       دوم اين 

كار بردن و   ر مورد زندگي مشترك منجر به به       تر شده و باال رفتن ميزان آگاهي زن و مرد د            متعادل
كه افراد متأهل در     اما زماني    .  شان شده است   استفاده از راهكارهاي متنوعي جهت بهبود زندگي         

 نگهدارنده با هم مقايسه شدند، بين زنان و مردان در تعدادي از                     عوامل عمده   هاي اوليه مؤلفه
 . آمده است3در جدول » خي دو«آزمون نتايج . مؤلفه هاي اوليه تفاوت معنادار بود
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  جهت مقايسه زنان و مردان در مفاهيم»خي دو«نتايج حاصل از آزمون : 3جدول 

 كننده عوامل حفاظتاوليه

2χ P هاي اوليهمؤلفه 

 همدلي و درك كردن 04/0 4

 اميدواري 023/0 14/5

 تماس جسماني 04/0 4

  مشكلاعتماد به توانايي خود براي حل 04/0 4

 همكاري با هم در كارهاي خانه 016/0 84/5

 

هاي همدلي و درك كردن، اميدواري، تماس           در مؤلفه »  خي دو «با توجه به نتايج آزمون         
جسماني، اعتماد به توانايي خود براي حل مشكل و همكاري با هم در كارهاي خانه تفاوت معناداري                  

در سطح  »  خي دو «.   باشد p>05/0است كه   شرط معناداري در آزمون خي دو اين          .  مشاهده شد 
خي «بنابراين شرط معناداري و رد فرض صفر اين است كه           .   مي باشد 84/3 معادل با    05/0معناداري  

هايي كه   براي هر يك از مؤلفه     2χ بزرگ تر باشد، كه در جدول فوق        84/3در هر يك از عوامل از       »  دو
تر از  زنان بيش .  باشد است و بيانگر اين تفاوت مي       در بين زنان و مردان تفاوت داشتند، آورده شده          

كننده از ازدواج و زندگي      مردان معتقد بودند اميدواري و همدلي و درك كردن از عوامل محافظت              
تر از زنان تماس جسماني، اعتماد به توانايي خود براي حل             مشترك هستند، در مقابل مردان بيش      

از سوي ديگر با توجه     .  دانند زندگي مي  ا عوامل نگهدارنده  مشكل و همكاري با هم در كارهاي خانه ر         
-بر اساس فراواني انتخاب زنان مؤلفه       به فراواني انتخاب هم مقايسه جنسيتي صورت گرفته است كه          

تر از مردان و در     هاي همدلي و درك كردن، حمايت از هم، عشق، اميدواري و وجود فرزندان را بيش               
رابطه جنسي مطلوب، اعتماد به توانايي خود براي حل مشكالت،             مقابل مردان تماس جسماني و        

همكاري با هم در كارهاي خانه، تجربه گرفتن از زندگي اطرافيان و اداي فرائض و مناسك مذهبي را                   
 .تر از زنان به عنوان عامل حفاظت كننده انتخاب كردندبيش

 ،)1993؛ وتيل، ناچكو و بارنس،      2002مويج و هافستد،    (ها، موفقيت، پيشرفت    اغلب اوقات فرهنگ  
را به عنوان صفات    )  1387گري،  (و تمايل به حل مشكالت       )  1993وتيل و همكاران،    (مندي  جرات

، توجه به    )1993وتيل و همكاران،     (مردانه و اهداف و ارتباطات بين فردي مانند فضاي دوستانه              
را به عنوان صفات زنانه مطرح       )  1387؛ گري،   2002مويج و همكاران،    (نيازهاي ديگران و همدلي      

 كه در   در حالي .  هاي مردانه موفقيت و پيشرفت است      هاي غالب در فرهنگ   بنابراين ارزش .  اندكرده
 ).2002مويج و همكاران،    (تري دارند   هاي زنانه توجه به ديگران و كيفيت زندگي اهميت بيش           فرهنگ

تري نشان  رتباطات بين فردي توجه بيش    پس شايد بتوان گفت چون زنان رابطه مدار هستند و به ا             
چنين زنان به   هم.  تري دارد دهند به همين دليل عامل همدلي و عشق براي زنان اهميت بيش              مي

گيرند و با ديگران ارتباطات     تري را براي خود در نظر مي       كه در زندگي منابع حمايتي بيش      علت اين 
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ها معتقدند عامل   آن.  اندتر اشاره كرده   بيش تري دارند پس به عامل حمايت از هم و اميدواري           بيش
-اميدواري در نگهداري زندگي اهميت زيادي دارد چون با وجود اطرافيان و ساير منابع حمايتي مي                 

از طرف ديگر وجود    .  توانند مشكالت زندگي را حل كنند و در اين زمينه نگراني خاصي وجود ندارد               
در مقابل چون مردان     .  شان عنوان كردند  ينده زندگي فرزندان را به عنوان يك منبع اميد براي آ            

هاي اعتماد به توانايي خود براي حل مشكل،         تر معتقدند مؤلفه  گرا هستند بيش  مدار و عمل  موفقيت
 جنسي مطلوب و انجام فرائض مذهبي عوامل        همكاري با هم در كارهاي خانه، تماس جسماني، رابطه        

گرا بودن و اهميت دادن مردان به خود         عمل ين نشان دهنده  زندگي مشترك هستند و ا     حفاظت كننده
.                                                                                                                            فعاليت و موفقيت در آن زمينه است

هاي اوليه كه به عنوان عوامل        ضي از مؤلفه   رسد بع با توجه به نتايج اين پژوهش به نظر مي            
اگر چه بررسي اين    .   زندگي مشترك انتخاب شدند، به فرهنگ ايراني اختصاص دارد           كنندهحفاظت

هاي باشد ولي با توجه به مصاحبه      تر در اين زمينه مي     تر و تخصصي  مطلب نيازمند تحقيقات بيش    
 مانند ابراز نگراني در مورد سالمتي هم، پذيرش          رسد در فرهنگ ايراني عواملي    انجام شده به نظر مي    

هاي همسر و وضعيت موجود زندگي، عدم چشم و هم چشمي با فاميل، عدم غرور و                          ويژگي
خودبرتربيني، اعتماد به توانايي خود براي حل مشكل، قناعت و تجربه گرفتن از زندگي اطرافيان                    

هايي روبه رو  ي در جريان انجام با محدوديت     قطعا هر پژوهش  .  عوامل نگهدارنده زندگي مشترك هستند    
كه ميانگين سني افراد    با توجه به اين   .  پژوهش حاضر هم از اين امر مستثني نبوده است         .  خواهد شد 

 سال و ميزان تحصيالت      17 سال، ميانگين طول زندگي مشترك حدود          42در اين پژوهش حدود      
از .  ان نتايج اين پژوهش را به كل جامعه تعميم داد         توباشد، نمي افراد از زير ديپلم تا فوق ليسانس مي       

 .يابدطرف ديگر به دليل شخصي بودن تحليل قابليت تعميم كاهش مي
 
 

  هاپي نوشت

1. Protective factors 
2. Risk factors 
3. Collins and Coltrane 
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