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هاي معنوي و و مهارتتدوین محتواي مشاوره قبل از ازدواج بر مبناي شناسایی عوامل
هاي تبریزاخالقی پیش بینی کننده ازدواج موفق در بین زوج

1پرویز کریمی ثانی

2دکترمعصومه اسمعیلی

3دکترمحمد رضا فلسفی نژاد

4دکتر عبداهللا شفیع آبادي

5دکتر کیومرث  فرحبخش

6یائیکبري اح

چکیده
- تدوین محتواي مشاوره قبل از ازدواج بر مبناي شناسایی عوامل و مهارت،هدف اصلی این مطالعه

. هاي تبریز استبینی کننده ازدواج موفق در بین زوجمعنوي و اخالقی پیشهاي
هاي کیفی هاي تحلیل دادهاي ـ که یکی از روشدر پژوهش حاضر از روش نظریه زمینه:روش

جامعه آماري شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر تبریز در .استفاده شده استاست
براي انتخاب . شدندانتخابزوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر تبریز نفر از 40.است1389سال 

ها، وري دادهآتکنیک عمده براي جمع. گردیداستفاده گیري هدفمندنمونهروشکنندگان ازمشارکت
. نیمه استاندارد یا نیمه ساختاریافته بودمصاحبه

.دانشجوي دکتري مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران. 1
.استادیار دانشگاه عالمه طباطبائی تهران. 2
.استادیار دانشگاه عالمه طباطبائی تهران. 3
.ائی تهراناستاد دانشگاه عالمه طباطب. 4
.استادیار دانشگاه عالمه طباطبائی تهران. 5
.کارشناسی ارشد مشاوره. 6

»زن و مطالعات خانواده« 
1389بهارـ7شماره ـدومسال 
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مان و توجه به داشتن صداقت، صبور بودن، اخالق نیکو، پاك بودن، وفاداري، داشتن ای: هایافته
ها، احترام گذاشتن و گذشت، تفاهم در مسئله پوشش، تشابه پذیري، توجه به ارزشاعتقادات، مسئولیت
يهابه و تفاهم در اعتقادات و فعالیتی، توجه به مسائل معنوي مخصوصا تشاآداب و رسوم فرهنگ

عوامل معنوي خصوص پدر و مادر از جمله هبندي به خانواده و توجه و احترام به خانواده بپايمذهبی، 
هایی نظیر کسب مهارت. و اخالقی ضروري در انتخاب همسر در جهت دستیابی به ازدواج موفق است

صبر، قانع بودن، صداقت و کردن، احترام متقابل، اخالق نیکو، درك طرف مقابل، گذشت، درست صحبت
. پذیري و خودشناسی مورد تاکید زوجین موفق بودمسئولیت

زدواج و مشاوره قبل از هاي معنوي و اخالقی در هنگام او مهارتتوجه به معیارها: گیرينتیجه
. به ازدواج موفق داشته باشددر دستیابی نقش زیاديتواند ازدواج می

معنوي و اخالقی، نظریه هايازدواج موفق، عوامل و مهارتمشاوره قبل از ازدواج،: کلیديواژگان
ايزمینه

مقدمه
فراهم . دارد1گیريچارچوب نظري برنامه مشاوره قبل از ازدواج ریشه در مبانی مربوط به علوم پیش

علوم اهداف اساسی ري از اختالالت فردي و بین فردي یکی ازگینمودن بینش و آگاهی به منظور پیش
در این راستا مشاوره قبل از ازدواج در باالي سرچشمه قرار دارد و با زوجین . شودگیري محسوب میپیش

کوي و همکاران، (پردازدشوند به تعامل سازنده میتر ه مشکالت افزایش پیدا کنند و جديکقبل از این
نمایند که محتواي برنامه د و همکاران مشاوران را تشویق میهالفور). 2004، 2الرسون: به نقل از1993

هاي یکی از روش. ها هماهنگ و همتا سازندمشاوره را بر اساس خصوصیات زوجین و نیازهاي خاص آن
در مورد بینی کننده قبل از ازدواجقبل از ازدواج توجه به عوامل پیشهاي مشاوره تعیین محتوا و فعالیت

پژوهش حاضر با الگوگیري از این شیوه با . باشدزندگی زناشویی و ازدواج موفق میپیش بینی کیفیت
اي به تدوین محتواي مشاوره قبل از ازدواج بر مبناي پژوهش کیفی به شیوه نظریه    زمینهاستفاده از

این .هاي تبریز پرداخته استزوجبینی کننده ازدواج موفق در بین ناسایی عوامل معنوي و اخالقی پیشش
زیر بناي نظري این برنامه بر اساس این فرض . باشدآمادگی می/ شیوه برنامه غنی سازيالگو متاثر از 

بینی از طریق عوامل قبل از ازدواج پیشتواند روابط زناشویی و ازدواج موفق میاستوار است که کیفیت
گیرانه این برنامه بر شناسایی عوامل مرتبط کرد پیشروي. )1999، 3سیگ-السون و السون: نقل از(شود

هاي ارائه شده با موفقیت زناشویی، ارزیابی زوجین در مورد آن عوامل، ارائه بازخورد زوجین و تمرین

1. Prevention sciences
2. Larson
3. Olson & Olson-sigg
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123...  وشناسایی عواملتدوین محتواي مشاوره قبل از ازدواج بر مبناي 

سازي یکی از نقاط ضعف برنامه غنی. پردازدهاي مشکل میکمک به زوجین در مواجهه با حیطهجهت
ایی داشتن مذهب هاي آسیدر فرهنگ. قی استفتی بویژه عوامل معنوي و اخالتوجه کمتر به عوامل با
ییهاي آمریکانسلی جهت گیري مذهبی در خانوادهشود بر این اساس انتقال بینیک ارزش محسوب می

توان انتظار داشت که فرزندان افراد گیري کلی میباشد و در یک جهتبینی میآسیایی تبار قابل پیش
-ها میت به مذهب ارزش قایل خواهند شد و مذهب باعث افزایش رضایت از ارتباط براي آنمهاجر نسب

توان مذهب را به عنوان یک متغییر پیش بینی کننده مهمی در روابط بین نژادي در زمینه شود نهایتا می
فت مذهب، نژاد و قومیت، سن و تحصیالت خصوصیات عمده در درون با. رضایت زناشویی در نظر گرفت

د ارتباط داشته و بر آن دهنایی که زن و شوهر با هم انجام میهبا فعالیتاین خصوصیات . ازدواج هستند
گذارد زمانی که زن و شوهر در هر یک از این ابعاد و خصوصیات بطور معناداري با هم تفاوت تاثیر می

-زوج). 2006، 1لهرر(یابدهاي ناشی از ازدواج کاهش میداشته باشند میزان طالق افزایش و سودمندي
شان و کنند که احتمال خطا کردن همسرها درك میآن. هاي موفق نسبت به یکدیگر بردبار هستند

در یک زندگی . کننداعتماد متقابل تشریک مساعی میهاي موفق بر پایهزوج. خودشان نیز وجود دارد
ک از در این گونه زندگی هر ی. رندگذازناشویی موفق  و با دوام زن و شوهر به یکدیگر احترام می

هیتون ). 131ص1389نظري، ( یابدابل احترامی را در دیگري میهاي قهاي یا تواناییهمسران ویژگی
در تحقیقات خویش به این نتیجه دست یافت که تفاوت در میزان شادي بخش بودن زندگی ) 1984(

ب متفاوت وابسته به سطح مذهبی بودن زناشویی بین زوجین داراي مذهب مشابه و زوجین داراي مذه
-تري از مذهبی بودن را نشان میخاص داراي مذهب متفاوت سطح پایینافراد دارد بدین صورت که اش

) 1377(پژوهش رضویون . کنددهند و همین مسئله با افزایش اختالفات زناشویی همبستگی پیدا می
روزي حمایتی و دختران ران مقیم در شبانههمسر گزینی دختاي معیارهاي تحت عنوان بررسی مقایسه

روزي حمایتی سازمان بهزیستی نشان داد انع ازدواج دختران مقیم در شبانهمقیم در خانواده و بررسی مو
بندي خواستگار به اعمال مذهبی، شغل خواستگار، هم دین بودن، که دختران خانواده به میزان پاي

ی، عشق و تمایل شدید به خواستگار، کار ثابت، ثبات زندگی پذیرش مشکالت در دوران زندگی خانوادگ
افزایش میزان طالق در . اندتري نشان دادهوالدین خواستگار و هماهنگی طبقه اقتصادي اهمیت بیش

ها در نحوه انتخاب همسر مورد افراد و سردرگمی افراد و خانوادهکنار مدت طوالنی دوره نامزدي براي 
ج ضرورت تحقیق در مورد هاي اولیه ازدوافرزندان و افزایش آمار طالق در سالنظر براي زندگی آینده

هایی از روابط قبل ندگی زناشویی مطلوب بر اساس جنبهبینی کننده ازدواج موفق با کیفیت زعوامل پیش
قبل مشاوره.نمایداز ازدواج و نیز ضرورت تدوین محتواي بومی براي مشاوره قبل از ازدواج را ایجاب می

سهم زوجین شرکت کننده در . از ازدواج باید زوجین را براي زندگی مسئوالنه و صادقانه پایدار آماده سازد

1-Lehrer
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1389بهار –شماره هفتم –زن و مطالعات خانواده 124

). 1383فرنام، :نقل از(هاي مشاوره قبل از ازدواج در ایران تنها آموزش تنظیم خانواده است کالس
امل تاثیرگذار بر شکل گیري با استفاده از پژوهش کیفی به بررسی عو) 1999(1سوکولسکی و هندریک

اند موضوعات و عوامل زیادي از طرف زوجین مطرح گردید که عبارت موفق از دید زوجین پرداختهازدواج
تعامل، تعهد دادن به ازدواج و یکدیگر، معنویت، اعتماد، عشق، دوستی، کار، همکاري و خوش :بودند از

نوي و اخالقی موثر بر از هم پاشیدگی زندگی هاي مختلف عوامل معبر اساس  نتایج پژوهش. خلقی
گیري، تعامل منفی، کناره) 1999، 4و سابورین3، لویزیر 2بوچارد(عصبانیت :زناشویی و طالق عبارتند از

افزایش حاالت دفاعی، باالتر بودن میزان خصومت ) 1993، 5مارکمن و هالوگ(گذاري انزوا و عدم ارزش
هاي همسر، عدم تشابه مذهبی، نبود وجدان و به شخصیت و عادتنسبت به صمیمیت، نارضایتی نسبت

، 7کیگین(پزشکی شدید ضعف اعتقادات مذهبی و اختالالت روان)2001، 6استانلی(حس وظیفه شناسی، 
2005.(

هاي مختلف و تاثیر مهم عوامل معنوي و اخالقی در زندگی زناشویی و با بر اساس نتایج پژوهش
هدف ار مهم مذهب و اخالق در بین ایرانیان و مردم آذربایجان شرقی، بر این اساس توجه به جایگاه بسی

معنوي هايو مهارتتدوین محتواي مشاوره قبل از ازدواج بر مبناي شناسایی عوامل،اصلی این مطالعه
ومی ت بدست آوردن اطالعاهجهت ب. هاي تبریز استبینی کننده ازدواج موفق در بین زوجو اخالقی پیش

بدین جهت به منظور دستیابی به . نگر استفاده نمودعمقیهاي مناسب ودر این زمینه باید از روش
-در روش نظریه زمینه. اي استفاده گردیدز پژوهش کیفی به روش نظریه زمینهاطالعات گسترده بومی ا

، کنداز مطالعه شروع میاي کند، ترجیحاً با حوزهاي پیش انگاشتــه، شروع نمیمحقــق با نظــریهاي،
به ها از انبوهی از دادهو با توجه به همه جوانب و فرهنگ محیط تعامل زیادي با محیط و افراد دارد

پردازي در حوژه پژوهش نظریه و بر اساس آن به کردهشکلی سیستماتیک وجوه اشتراك را استخراج 
).2001، 8گالسر(پردازدمی خود

هاي معنوي و اخالقی عوامل و مهارتکدام : سوال پژوهش عبارت بود ازبا توجه به مطالب ذکر شده
.هاي تبریز استبینی کننده ازدواج موفق در بین زوجپیش 

روش

1 Sokolski & Hendrick
2.  Bouchard
3.  Lussier
4. Sabourin
5. Markman & Hahlweg
6 Stanley
7.  Kigin

Glaser.8
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125...  وشناسایی عواملتدوین محتواي مشاوره قبل از ازدواج بر مبناي 

هاي کیفی است جهت هاي تحلیل دادهاي ـ که یکی از روشدر پژوهش حاضر از روش نظریه زمینه
تروس، به جامعه سر و استوسط گال1967ال اي در سنظریه زمینه. ها استفاده شده استتحلیل داده

هایی قرایی است که از دادهاي یک روش اسـتتروس معتقدند، نظریه زمینهسر و اسگال. علمی معرفی شد
بطور کلی ). 2001گالسر، (کندآید، نظریه تولید میطور منظم از پژوهش اجتماعی بدسـت میکه به

ها دادهکدگذاري ، هاگردآوري داده، هاي پژوهشتدوین پرسش:اي عبارتند ازمراحل انجام نظریه زمینه
ثبت :نوشتن یادداشت تحلیلی،انتخابیکدگذاري،محوريکدگذاري ، کدگذاري باز، در سه مرحله

ر پژوهش حاضر مراحل د). 1386منصوریان، (نگارش و تدوین تئوريو هاها و تفسیر خود از دادهاندیشه
نیمه ها، مصاحبهآوري دادهتکنیک عمده مورد استفاده براي جمع. انجام گردیدهاي الزم فوق با تحلیل

-هاي نیمه ساختاریافته استفاده میدر پژوهش کیفی اغلب از مصاحبه. بود1استاندارد یا نیمه ساختاریافته
جامعه آماري ).114ص1385هومن، (ها براي همه شرکت کنندگان مثل هم نیستشود توالی پرسش

زوجین نفر از 40.است1389کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر تبریز در سال شامل 
روش کنندگان ازبراي انتخاب مشارکت. شدندانتخابمراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر تبریز 

ارش گز(صورت خود تعریفی هبودن زوجین متاهل بشادموفق بودن و. گردیدگیري هدفمند استفاده نمونه
در عین حال به منظور انتخاب . دست آورده شدهو بر اساس چارچوب نظریه پدیده شناسی ب) شخصی

این مقیاس در سال . نیز استفاده گردید(DAS)تر زوجین موفق از مقیاس سازگاري زن و شوهر دقیق
32تهیه شده است و داراي)زن و شوهر(توسط اسپینر، براي سنجش میزان سازگاري زوجی 1976

تا 1380از سال (1380چنین نمونه مورد نظر از بین زوجینی که در دهه هم). 1379ثنایی،(سوال است 
براي رسیدن به معیار .گذرد انتخاب شدندبیش از یک سال از ازدواج شان میازدواج کرده و) 1388سال 

کوال و (عارف و بسیار مرسوم ، از سه تکنیک مت)معادل اعتبار و روائی در تحقیقات کمی(قابلیت اعتماد 
، کنترل یا اعتباریابی توسط اعضاء: اول: که عبارتند ازآمداستفاده به عمل ) 2009برینکمن، 

. استفاده از تکنیک ممیزي: سومی و هاي تحلیلمقایسه: دوم

1. Semi-structured
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یافته ها

مشخصات افراد نمونه پژوهشی
دگان در پژوهشخصوصیات مشارکت کنن): 1(شماره جدول

هابهدست آمده از مصاحهنتایج ب
گذار  بر ازدواج تاثیرکد آزاد در ارتباط با عوامل مختلف معنوي و اخالقی220مصاحبه 40از مجموع 

. موفق بر اساس سواالت مطرح شده استخراج گردید

عوامل معنوي و اخالقی ضروري در انتخاب همسر
زمینه عوامل دست آمده از مصاحبه و کدگذاري آزاد و کدگذاري محوري درهبر اساس اطالعات ب

تر که به ترتیب عوامل زیر بیش. کد آزاد استخراج گردید77معنوي و اخالقی ضروري در انتخاب همسر، 
صداقت، اخالق نیکو، ایمان و اعتقادات مشابه، شناخت خصوصیات اخالقی، تشابه : مورد تاکید بودند

میانگین میانگین سنجنسیت
اختالف سنی

میانگین 
هاي میانگین ماهنحوه آشناییهاي ازدواجسال

تعداد فرزندتحصیالتدوران آشنایی

٢٦.٥٨زن

2.664.96

زوج نسبت 9
خانوادگی

زوج              15
رفت و آمد 
خانوادگی

زوج               10
هی هم دانشگا
یاهمکار

زوج            6
معرفی دیگران

ماه6

نفر23
لیسانس

نفر8
فوق لیسانس

نفر9
پایین تر از لیسانس

زوج10
فاقد فرزند

زوج30
فرزند یا 2داراي

کمتر

٣٠.٥٤مرد

نفر33
فوق لیسانس

نفر4
پایین تر از لیسانس

نفر3
لیسانس
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. ن و گذشت، پاك بودن و وفاداريها، صبور بودپذیري، توجه به ارزشام متقابل، مسئولیتمذهبی، احتر
کنند و در هر عاملی که اج و انتخاب همسر بسیار تاکید میزوجین به مسائل معنوي و اخالقی در ازدو

. براي ازدواج مطرح می کردند حتما در کنار آن توجه به مسائل اخالقی و معنوي نیز مطرح بوده است
، نزدیکی در ایمان و اعتقادهایمان، داشتن اخالق روراست بودن همسر: یکی از زوج هاي موفق می گوید

زوج دیگري «. نیکو و قلب رئوف و مهربان از جمله عواملی بودند که باعث شد همسرم را انتخاب کنم
دوم، . سه عامل باعث شد همسرم را انتخاب کنم اول، صداقت، همسرم آدم خیلی صادقی بود: گویدمی

این عوامل باعث زیباتر شدن زندگی مان . بت و توجه کردن اوآدم خیلی پاك و درستی بود و سوم مح
هرم خصوصیات مردانه نظیر در وهله اول شو«: گویدچنین یکی دیگر از زوجین میهم. »شده است
تر رفتار شایسته او باعث شده چنین وفاداري او و از همه مهمپذیري، انجام وظیفه را دارا بود هممسئولیت

.»در کنارش زندگی خوبی داشته باشمکه او را انتخاب و 

)دلیل ازدواج( نگرش نسبت به ازدواج با تاکید بر مسائل معنوي و اخالقی 
نگرش دست آمده از مصاحبه و کدگذاري آزاد و کدگذاري محوري در زمینه  هبر اساس اطالعات ب

گردید که بعد از مرتب کد آزاد استخراج37دارد نسبت به ازدواج با تاکید بر مسائل معنوي و اخالقی 
: به ترتیب عبارتند از. طبقه محوري دسته بندي شدند2شدن در قالب 

له کامل شدن، داشتن مسیر جدید، پیگیري اهداف، انسان سازي و پختگی از جم: تکامل و پیشرفت. 1
و رسیدن ازدواج باعث تکامل شخصیت «: گویدیکی از زوجین می. باشندموارد ذکر شده در این طبقه می

. »به آرامش می شود
به خدا، تشکیل خانواده، سنت پیامبر، مقدس بودن ازدواج، رسیدن: توجه به سنت و تشکیل خانواده. 2

یکی دیگر از زوجین در مورد علل ازدواج . باشندهاي اشاره شده در این طبقه میدستیابی به ایمان مولفه
نیازهاي عاطفی که انسان اوال عمل به سنت پیامبر، ثانیا «: گویدبا تاکید بر سنت و تشکیل خانواده می

.»شونده نماید و بعد از ازدواج ارضا میتواند برآوردتنها نمی

هاي اخالقی و معنوي زوجین موفقتفاوت
ها و اختالف نظر در زمینه پوشش بوده ترین تفاوتکد آزاد استخراج گردید که بیش10در این زمینه 

کد دیگر مربوط به میزان راحت بودن 2ها در زمینه پوشش و خراج شده مربوط به تفاوتکد است8. است
هایمان تفاوت«: در این زمینه یکی از زوجین می گوید. در روابط و مقید بودن به آداب و سنن بوده است

.»نیمبسیار جزئی بود و فقط در مورد پوشش با هم اختالف نظر داشتیم البته سعی می کردیم رعایت ک
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پیشنهادات زوجین موفق براي مشاوران در مشاوره قبل از ازدواج در زمینه مسائل 
معنوي و اخالقی

زمینه مسائل اخالقی با تاکید بر آموزش و بینش دادن در «:کد آزاد استخراج گردید6در این زمینه 
ینه اهمیت صداقت، تشابه مواردي نظیر اعتماد متقابل زوجین به یکدیگر، آموزش صبر، آگاه سازي در زم

یکی از زوجین خیلی تاکید داشت . باشندهاي این طبقه میتوجه به اعتقادات جزء زیر مجموعهمذهبی و 
که مشاوران به افراد در آستانه ازدواج آموزش دهند که در ازدواج و زندگی باید صبر، صداقت، گذشت، 

حبت ورزیدن به یکدیگر داشته و در تمامی مواقع احترام متقابل، مسئولیت پذیري، اخالق نیکو، مهر و م
.»تکیه گاه همدیگر باشند

ترین شروط معنوي و اخالقی در  دوران آشنایی قبل از ازدواجمهم
کد آزاد 54دست آمده هبر اساس اطالعات ب) کد محوري(توجه به مسائل اخالقی و انسانیدر 

یکدیگر، صادق بودن، وفادار بودن، معتقد بودن، اعتماد مواردي نظیر احترام به خانواده. استخراج گردید
پذیري متقابل و اخالق خوب و محبت نمودن از ه معنویت، آزادي متقابل، مسئولیتبه یکدیگر، توجه ب

دیگر شرط کردیم همیشه با هم«: گویداین زمینه یکی از زوجین موفق میدر.جمله این شروط بودند
.»نگه داریم و در همه شرایط در کنار هم باشیمصادق باشیم، احترام هم را

مهارت هاي معنوي الزم در آستانه ازدواج
- از مهارتکد آزاد 24، ) کد محوري(هاي الزم در آستانه ازدواج از دید زوجین موفق در زمینه مهارت

:ها استخراج گردید که به ترتیب عبارتند از
متقابل، اخالق نیکو، درك طرف مقابل، گذشت، هایی نظیر درست صحبت کردن، احترام مهارت

.پذیري و خودشناسی از جمله عوامل ذکر شده در این طبقه بودندمسئولیتصبر، قانع بودن، صداقت، 
چنین مهارت هم. ها، مهارت صبور بودن استترین مهارتاولین و مهم«: گویدیکی از زوجین موفق می

قال احساسات عاطفی خود به طرف مقابل، مهارت گذشت کردن و ارتباط برقرار کردن با طرف مقابل، انت
.»از منیت در آمدن براي ازدواج الزم است

نحوه توافق در مورد مسائل مذهبی
نحوه توافق در مورد مسائل مذهبی، اکثر زوجین موفق به علت تشابه در مذهب و تفکر در مورد 

. تها منطقی و احترام آمیز بوده اسل مذهبی آنمذهبی با هم مشکلی در زمینه مذهبی نداشتند و تعام
کال ما در مورد تمام مسائل مذهبی و اعتقادي توافق داشتیم و «: گویدیکی از زوجین در این زمینه می
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دیگر احترام از لحاظ مذهبی تشابه داشتیم و به باورهاي هم«: گویدمیزوج دیگري. »فکر بودیمهم
. »می گذاشتیم

ري نتیجه گی
براي تدوین محتواي مشاوره قبل از ازدواج در زمینه عوامل معنوي و اخالقی ضروري در انتخاب 
همسر، مشاورین براي افراد در آستانه ازدواج به مواردي نظیر داشتن صداقت، صبور بودن، اخالق نیکو، 

ها، احترام ارزشات، مسئولیت پذیري، توجه به پاك بودن، وفاداري، ایمان داشتن و توجه به اعتقاد
گذاشتن و گذشت، تفاهم در مسئله پوشش، تشابه آداب و رسوم فرهنگی، توجه به مسائل معنوي 

بندي به خانواده و توجه و احترام به پايي مذهبی، هابه و تفاهم در اعتقادات و فعالیتمخصوصا تشا
بت کردن، احترام متقابل، درست صحهایی نظیر کسب مهارت. خانواده بخصوص پدر و  مادر توجه نمایند
پذیري و خودشناسی در بعد صبر، قانع بودن، صداقت و مسئولیتاخالق نیکو، درك طرف مقابل، گذشت، 

مواردي نظیر احترام به خانواده یکدیگر، صادق بودن، . هاي معنوي و اخالقی مورد تاکید استمهارت
پذیري متقابل و نویت، آزادي متقابل، مسئولیته معوفادار بودن، معتقد بودن، اعتماد به یکدیگر، توجه ب

ترین شروط معنوي و اخالقی زوجین در دوران آشنایی قبل از مهماز جمله اخالق خوب و محبت نمودن
گیري اهداف، انسان سازي و پختگی، تشکیل خانواده، کامل شدن، داشتن مسیر جدید، پی.ازدواج است

به خدا، دستیابی به ایمان از جمله دالیل معنوي زوجین موفق سنت پیامبر، مقدس بودن ازدواج، رسیدن
تهرانی درباره معیار و مالك ازدواج و ترین نظر سنجی از جوانانتازهبر اساس.براي ازدواج بوده است

در هاي جوانان دختر و پسردر موضوع معیارها و مالك، ازسوي سازمان ملی جوانانازدواج،بهترین زمان
نان آدرصد94چنینهم. دانندوش اخالق بودن را یک مالك مهم میدرصد جوانان خ97امر ازدواج

رصد د3/93چنین هم.باشدراستی یکی از معیارهاي مهم در انتخاب همسر میمعتقدند صداقت و رو
ك مهم در امر همسر گزینی اجتماعی را یک مالجوانان داشتن خانواده سالم و عاري از مشکل فرهنگی

اسب فرهنگی و گویند که در میان خانواده دختر و پسر تنمیدرصد نیز7/91با این حال .اندتهدانس
حسینی و همکاران هاي آماري پژوهشنتایج آزمون). 1388روزنامه ایران، (زندمتانت حرف اول را م

هداشتی درمانی معیارهاي انتخاب همسر زنان در شرف ازدواج مراجعه کننده به مراکز بدر مورد) 1384(
هاي علوم پزشکی شهر تهران نشان داد که اکثریت زنان در حیطه وضعیت شهري تابعه دانشگاه

با » نقص عضو ظاهري«درصد، در حیطه وضعیت ظاهري به 4/66با » اصالت خانوادگی«خانوادگی به 
- ديدرصد، در حیطه وضعیت اقتصا6/95با » صداقت«درصد، در حیطه وضعیت روانی به 6/55

اعتقاد به «مذهبی به -درصد و در حیطه وضعیت فرهنگی9/67با » معاشرتی بودن همسر«اجتماعی به 
اجتماعی و فرهنگی مذهبی کمترین اهمیت را -ترین و به وضعیت اقتصاديبیش» برابري زن و مرد
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ش عفت و حیا نقدر زمینه ) 1389(حسین زاده هاي پژوهشییافته).1384حسینی و همکاران، (دهند می
و تثبیت آرامش در زندگی نقش دهد که عفت و حیا در ایجاد مندي زن و شوهر نشان میدر رضایت

هاي علوم ته در دانشگاههاي صورت گرفدر مورد عوامل موثر در ازدواج بر اساس پژوهش.اي داردعمده
نظیر تفاهم اخالقی، پایبندي مواردي ) 17ص1383لطیفی و کاملی، به نقل از نوابی نژاد، (پزشکی ایران 

.به اصول اعتقادي ، اخالق نیکو و تفاهم فکري جزء عوامل عمده تاثیرگذار بر ازدواج مشخص شده است
هاي پایدار در شیلی به این نتایج دست یافتند در پژوهشی در زمینه ازدواج) 1999( و همکاران 1رویزبالت

در ) 2007(2فنل. شوندضامندي زناشویی محسوب میکه اعنماد، وفاداري و عشق جزء عوامل عمده ر
سال 10هاي موفق و طوالنی به مدت هاي رضایت زناشویی در ازدواجلفهیک مطالعه طولی به بررسی مو

تعهد به :  کند که عبارتند ازمولفه تاثیرگذار اشاره می10وي در نتایج پژوهش خود به . پرداخته است
هاي اخالقی محکم، احترام به همسر، ارزش، وفادار ماندن به همسر، روابط زناشویی در طول زندگی

هاي مذهبی، حمایت و لذت دو طرفه، هماهنگی و وفاداري جنسی، والد خوب بودن، داشتن ارزش
مذهب یکی از خصوصیات عمده در . همدمی با همسر، توانایی عفو و بخشش و مورد بخشش واقع شدن

هایی که زن و شوهر با هم انجام می دهند ارتباط داشته ت با فعالیتصیدرون بافت ازدواج است این خصو
طور معناداري با هم تفاوت داشته باشند هگذارد زمانی که زن و شوهر در این زمینه بو بر آن تاثیر می

).3،2006به نقل از لهرر(یابد کاهش میمیزان طالق افزایش و رضایت و ثبات زناشویی 
رسد که توجه به عوامل معنوي و دست آمده از این پژوهش به نظر میهاي بیافتهبا در نظر گرفتن 

سزایی در ارتقاي کیفیت ازدواج هتواند نقش باخالقی در هنگام ازدواج و نیز در مشاوره قبل از ازدواج  می
.داشته باشد

که از توجه به اینتوان به گروه نمونه پژوهش حاضر اشاره کرد با هاي این مطالعه میاز محدودیت
لذا براي تعمیم نتایج به سایر افراد جامعه باید با .روش پژوهش کیفی استفاده شد و حجم نمونه پایین بود

.احتیاط عمل شود
گیري افراد و تاثیر مسائل ر زندگی و شیوه تصمیمبا توجه به سابقه دیرینه مذهب، معنویت و اخالق د

بخصوص در تبریز و بر اساس نتایج پژوهش به مشاورانی که در اعتقادي در زندگی مردم آذربایجان
مسائل اخالقی با تاکید بر مواردي آموزش و بینش دادنگردد به کنند، پیشنهاد میه ازدواج کار  میزمین

نظیر اعتماد متقابل زوجین به یکدیگر، آموزش صبر، آگاه سازي در زمینه اهمیت صداقت، تشابه مذهبی و 
گردد به کسب در مشاوره قبل از ازدواج بپردازند و به افراد در آستانه ازدواج پیشنهاد میقادات توجه به اعت

درست صحبت کردن، احترام متقابل، اخالق نیکو، درك طرف مقابل، گذشت، صبر، هایی نظیر مهارت

1 . Roizblatt
2. Fennell
3. Lehrer
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ب و قانع بودن، صداقت، مسئولیت پذیري و خودشناسی بپردازند و در زمینه مسائل مربوط به مذه
.اعتقادات به تعامل منطقی و احترام آمیز بپردازند

منابع
.انتشارات بعثت. تهران.مقیاس هاي سنجش خانواده). 1379. (ثنایی، باقر

فصلنامه معرفت اخالقی، ، نقش عفت و حیا در رضایتمندي زن و شوهر). 1389(.حسین زاده، علی
.117ص1389، بهار 2شماره 

بررسی معیارهاي انتخاب همسر ). 1384(.، حمیديعلووهفرید،یغمایی؛مریم، يمحمد؛حسینی، میمنت
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