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  و مدت زمان ازدواج ییزناشو يتمندین رضایرابطه ب یبررس
  ینیامام خم یو پژوهش یان دانش پژوهان مؤسسه آموزشیم در

  **یانیآشت یفتح یعل/  *ده سه ینیحس یمجتبدیس
  دهكيچ

و مـدت زمـان ازدواج    ییزناشـو  يمند تین رضایرابطه ب یپژوهش حاضر با هدف بررس
 ۀه در دامنکپژوهان مرد  نفر از دانش 260ن پژوهش ی(سنوات تأهل) انجام شده است. در ا

ـ  ساده انتخاب شدند و بـه پرسـش   یطور تصادفه بودند، بسالگی  40تا 20 شـاخص   ۀنام
آزمـون   ين پژوهش برایبودن ا یفیهادسون پاسخ دادند. با توجه به توص ییت زناشویرضا
ـ  یپ یب همبستگیاز ضر  هیفرض ن یـی سـه و تع ین بـه منظـور مقا  یرسون استفاده شـد. همچن
، مدت زمان ازدواج و سـن ازدواج از  یلی، تحصیسن يها ن گروهین در بیب یشپ يرهایمتغ
ـ   . اسـتفاده شـد   tانس و آزمون یل واریون، تحلیب رگرسیضر ش یافـزا  نیوجـود رابطـه ب

مدت  يها نیانگین میش مدت زمان ازدواج و وجود تفاوت بیو افزا ییزناشو يدتمنیرضا
ـ  سـال و  2/6ین مدت زمان زنـدگ یب ییت زناشویبا نمره رضا یازدواج در طبقات سن ه ب

  ن پژوهش بود.یج ایس از نتاکعه سال و ب 3/6س و کع
  واج.مدت زمان ازد ،ییزناشو يتمندیرضا ها: دواژهیلک
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  مقدمه
ترین واحد اجتماعی و اساس تشکیل جامعه و حفظ عواطـف انسـانی اسـت کـه      خانواده کوچک

هـاي خـانوادگی جلـوگیري شـود. در مـورد       هرچه بیشتر باید مورد توجه قرارگیرد و از خشونت
شناسـان، خـانواده را    هاي متفاوتی وجـود دارد. برخـی از جامعـه    چگونگی تشکیل خانواده نظریه

دانند. گروهی روابط خویشاوندي را که بر اسـاس همخـونی    ساده می یک سازمان اجتماعی
  1.پندارند یل جامعه مکیتش یۀاول ۀرا هست دانند و خانواده است، مبدأ تشکیل خانواده می متکی

ه کـ است  يا دهی. ازدواج، پدشود میبا ازدواج آغاز  ییل خانواده و ارتباطات زناشوکیتش
ه کبرسد  ییتواند به جا یمکه  ؛ چنانزن و مرد باشد یروانتواند باعث آرامش و سالمت  یم

باعـث بـروز انـواع    بگیـرد و  از آنـان   يادیـ ز ين، انـرژ یزوجـ  یروانـ  ين انرژیتأم يبه جا
ماند: اول  یم یزوج درمانده باق ين صورت، تنها دو راه حل برایشود. در ا یاختالالت روان

ن راه یننـد و دومـ  کهاست، آن را تحمل  یگنده از آشفتکآ هایی آنزناشو یاینکه گرچه زندگ
 2گزینند. برمیآن را بسیاري کسان ر، یاخ يها ه در سالک یراه؛ حل، طالق است

رات ییـ ن تغیـ شده اسـت. ا  یراتییشرفته دچار تغیپ يشورهاکگاه خانواده در یامروزه جا
گــزارش . بنــا بــه آوردرا فــراهم  ییهــا و تعارضــات زناشــو ياز ناســازگار ياریبســ ۀنــیزم

هاي اخیر احساس امنیت، آرامش و روابـط صـمیمانه    ان در سالشناس روان شناسان و جامعه
بـا نیروهـاي   ه فزاینـد اي  هـا بـه گونـه    راییده است و خـانواده میان زنان و مردان به سستی گ

ـ با توجه به د یلکطور ه ب 3.اند رو شده ویرانگر روبه ، یشـناخت  و روان یشـناخت  دگاه جامعـه ی
ت ینـد از: شخصـ  ا ه عبـارت کـ م و مهم دارنـد  یانون ازدواج اثر مستقکبر ساختار  چند عامل

ن یادیـ بن يازهـا ین یو همسـان  یزن و مرد، همـاهنگ  یدلبستگ يها کن در ازدواج، سبیطرف
ــاط ين، باورهــایزوجــ ــگرا گر. شــناختیدیکــاز  یرمنطقــی، انتظــارات غیارتب ان و زوج ی

و  يمنـد  تیدر رضـا  یشـناخت  يرهـا یعوامـل، متغ ان تمـام  یه در مکد دارند کیدرمانگران تأ
بـا   یارتباط يباورها یشناخت يها ریان متغینند. در مک یفا میا ینقش مهم ییزناشو يسازگار

 ۀ، ساخت و تحول رابطییدآیدر پد ینقش مهم یذهن يارهایها و مع مفروض یعنیدو مؤلفه 
ارها را یها و مع ن مفروضیسهم ا ساختار و يا چ مطالعهینون هکنند. اما تا ک یفا میا ییزناشو

  .نکرده است یبررس یرانیدر فرهنگ ا
 يهـا  نون برنامـه کو تادارد  یت خاصیاهم، رانیژه ایبه وی، اسالم يشورهاکخانواده در 

شور اجـرا شـده اسـت. اگـر     کاسالم در مورد خانواده در  هاياز دستور يریگ با بهره یالنک
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ترین مسائل روزمره مانند کار، مـذهب، سیاسـت در    مهمبخواهیم اهمیت خانواده را از میان 
ه کـ . در پیمایشـی  بنگـریم ان ارزیابی کنیم، بهتر است بـه تحقیقـات انجـام شـده     یرانیان ایم

ه در بین مسائل مهم روزمـره کـه بـا ایـن     کم یرس ی، به این نتیجه مدادهوزارت ارشاد انجام 
رم بـدانم نظـر شـما در مـورد اهمیـت      اگر اجازه بدهید میـل دا : «که سؤال انجام شده است

هرکـدام تـا چـه    «: لطفـاً بگوییـد  » ست؟یموضوعاتی مانند کار خانواده، مذهب وسیاست چ
استان کشور ارزیابی شـد   28در جواب این پرسش که در » اي براي شما اهمیت دارد؟ اندازه

هـل  أصد در متدر 9/97با فروانی  »خیلی زیاد« ۀخانواده اولین موضوع مهمی بود که با گزین
درصـدي طـالق نسـبت بـه مـدت       17/7طرفی با توجه به رشد از  4.روشد هدر مجرد روب 7/96و 

توان به این نتیجه رسید که در نگرش بیشتر ایرانیـان   مشابه سال گذشته و با مقایسۀ این دو گزارش می
هـاي   وادهترین موضوع است، اما تزلزل و طالق نیز در حد باالیی در خـان  خانواده با اهمیت

  هاي اجتماعی فراوانی است. ایرانی وجود دارد که این موضوع منشأ بروز آسیب
هاست که این عامـل بـر    از عوامل مؤثر در ناپایداري ازدواج، نبودن رابطۀ انسانی در خانواده یکی

آیـد. ممکـن اسـت همسـران دربـارة یکـدگر        اثر فقدان شناخت قبل از ازدواج به وجود می
  5.اشته باشند و درنتیجه روابط انسانی بین آنها ضعیف و زندگیشان متالشی شودند شناخت کافی

 يها یو ناهمسان یتیبروز طالق را فقدان تفاهم شخص یل اصلیتوان دال یم یلکبه طور 
، فقدان آمـوزش  یجنس يها یتی، نارضایابیند همسرینبودن فرا ، مطلوبیو اجتماع یفرهنگ

ن، باورهـا و  یزوجـ  یدلبسـتگ  يهـا  کسـب  يسـازگار تـا  ، یزندگ يها در خصوص مهارت
ـ  6.از ازدواج دانسـت  یر منطقیارآمد و انتظارات غکنا  يها نگرش ه کـ معتقـد اسـت    7سیال
ارآمـد نقـش   کنا یعـاطف  ۀجـاد رابطـ  یتوانـد در ا  یافراد مـ  یر منطقیها و تصورات غ نگرش

 یهـا در زنـدگ   از سـوء تفـاهم   ياریبسـ  ۀشیدگاه شناخت درمانگران ری. ازدکندفا یا ییبسزا
  8.هاست زوج یر منطقیز و غیآم تعصب يها شهی، اندییزناشو

است.  یتیوتقو یشناسان معاصر به خانواده نگرش اصالح ان و جامعهشناس روان نگرش
الت کدرمـان، در درمـان مشـ    يهـا  وهیاز شـ  یعیف وسیبا ط یدرمان خانوادهدر حال حاضر 

ف گسـترده و جـامع در   یـ ن طیـ . در درون ارود به کار می یو اجتماع ی، روانیستیمتنوع ز
ده یـ متنـوع د  يهـا  دگاهیـ ه از نظر درمان خانواده مناسب شـناخته شـده د  ک یالتکمورد مش

نـد اسـتفاده   کفا یا ییت زناشویدر رضا یتواند نقش مهم یه مک یهای از روش یکی 9.شود یم
ت، ینتـرل، هـدا  کن و یموجـود در زوجـ   یو عـاطف  یجـان یها ومنـابع ه  تیها، ظرف تیازقابل
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 يهـا  افتـه یاست. براساس  ییت زناشویرضا يها در راستا تین قابلیا یده یت و جهتریمد
هـا از   ه اگـر زوج کـ ، فرض برآن اسـت  ییانجام شده در مورد تعامالت زناشو يها پژوهش

ر اطـالع  گیدیکـ بـه  آشـکارا  شان را یها جانیشان آگاه شوند و بتوانند ه ي همسرانها جانیه
علل، جوانـب و  از ار الزم است کن یا يبرا. خواهند داشت يبهتر ینند زندگکدهند و ابراز 

  10.آگاه شوند ییزناشو یشان بر زندگیها جانیه يامدهایپ
اسـت)  یار، مـذهب، س کـ ها ( نهیر گزیسادر مقایسه با  ییت باالیشور ما خانواده اهمکدر 

بـه   یابین جـزء اجتمـاع اسـت. دسـت    یتر یو اصل یل اجتماعکن تشیتر يادی. خانواده بندارد
افراد از سـالمت   يسالم در گرو برخوردارۀ سالم در گرو سالمت خانواده، و خانواده، جامع
 يمنحصـر بـه فـرد    یگر است. خانواده نظام اجتماعیدیکو داشتن ارتباط مطلوب با  یروان

 يایـ و جغراف یعـاطف  ی، قـانون یسـت یت در آن بر اساس مجموعه عوامـل ز یه عضوکاست 
ق یـ خـانواده از طر نهـاد  ، ورود بـه داخـل   یاجتماع يها ر نظامیس ساکرد. بر عیگ یل مکش

  11.رود ین میخانواده از بدر نهاد ت یا ازدواج و تنها با مرگ، عضویگرفتن  يتولد، به فرزند
از  يا ه هـر مرحلـه مجموعـه   کـ وسته شناخته شده است یپ ۀات خانواده مرحلیح ۀچرخ

رشـد، آن   يبعـد  ۀورود بـه مرحلـ   يبـرا گیرد که بایـد   در بر میخانواده را  يف اعضایوظا
 يالت سـازگار کجاد مشیف به ایوظااداي ست در کامل انجام دهند. شکف را به طور یوظا

ت همسـر و  یاز عادات و شخصـ  ین را ناشی) تعارض زوج2001( 12هالفورد  شود. یمنجر م
) تعـارض  1996( 13ستنسـن یرکبسن و کوداند. جا یگوناگون م يها در حوزه یل ارتباطکمش

؛ شـوند  یممسئله و حل  یالت ارتباطکه همسران، دچار مشکآورند  یبه شمار م یتیرا موقع
در  14.شـود  ین دشـوار مـ  یطرف يموجود برا يها رش تفاوتیابند و پذی یل مکرا مش یزندگ

در روابط شود،  یق ماو مشت یه از خانواده اصلکفرد  یواقع تعارضات حل نشده درون روان
 يریـ گ لکه بـه شـ  کـ شـود   یمـ  يزیر کرار و برونمانند همسر ت يفرد با افراد يبعد یمیصم

) 1993( 16گـاتمن  15انجامـد.  مـی ن ین زوجـ یب يا نانهیر واقع بیناسالم و غ یارتباط يالگوها
ین سـالم  ز آنهـا از زوجـ  یه وجه تماکزا را  کلمش یارتباط ين آشفته هفت الگوین زوجیدرب

، یمثبت به منفـ  يها ن رفتارییمتقابل، نسبت پا یاز جمله: عواطف منفکرده،  ییشناسا است، 
و ثابـت   یمنف يها یدهیی و اسنادجو یبر و عیدن، تحقکررفتار  یانتقاد، تدافع ينسبت باال
سازد: تعارض  یمطرح م یی) دو نوع تعارض را در روابط زناشو1996( 18سیرا 17.به همسر
ز بـر حـل مسـئله وجـود دارد و در آن     کـ و تعارض مخرب. در تعارض سارنده تمرسازنده 
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 کیانـد ی المکو پاسخ  یجان منفیه گر وجود ندارد ویدیک، احترام مثبت، اعتماد به یکینزد
مسئله مورد حملـه   يگر را به جاین همدین وجود دارد. در تعارض مخرب، زوجین زوجیب

را تحـت   يگـر یدکوشد  می سرزنش و انتقاد، هریک یقن تعارض از طریدهند. در ا یقرار م
ن حالـت  یـ ه در اکـ ار بـرد  کـ بـه  بر ضد او  یار منفیبس ينفوذ خود در آورد و اظهار نظرها

هـوده و مخـرب،   یب يهـا  ن نوع ارتباط مجادلـه یشود. در ا یبرقرار نمآنها  نیب یارتباط درست
ن ید. بنـابرا شـو  یشـاهده مـ  و دشـنام م  ین، خصومت، دشـمن ی، توهیاحترام ی، بياعتماد یب
 يهـا  ه در آن رفتارک ییارتباط زناشو یست از نوعا عبارت ییتوان گفت تعارض زناشو یم

ن در آن یوجـود دارد و زوجـ   یکـی زیف ۀن، سرزنش، انتقاد و حملیمثل توه يزیآم خصومت
ه همسـرش  کـ ده دارد یـ عق هریـک  ،نه، نفرت و خشـم داشـته  کیگر احساس یدیکنسبت به 

  19.گردد یه موجب رنجش وعذاب او مکاست  ينامطلوب و ناسازگارانسان 
. کـرد اشـاره   ی، روانیجسم يامدهایتوان به پ یم ییآثار مخرب تعارض زناشو ۀنیدر زم
و  یجنس يارآمدک، سوء مصرف مواد، نایمانند افسردگ یانواع اختالالت روان ةندیخطر فزا

از  ین و درد ناشـ ییخـون، تصـلب شـرا   ش فشار یافزای بدن، منیاهش اک، يالت رفتارکمش
ه کـ هستند  یاز عوارض یفقط بخشخشونت و سرانجام طالق، ن یهمچني مزمن، ها يماریب

یت، مانند رضـا ی میمفاه يسازگاریم تعارض و نادر مقابل مفاه 20.ها آمده است در پژوهش
ف یـ تعر ينـد یرا فرا يسـازگار  21رین مطـرح اسـت. اسـپن   ین زوجیت بیمیو صم يگارساز

ن یبـ  يهـا  تـنش . 2ین همسـران،  آفر لکمش يها اختالف. 1زان یم باآن  يمدهایاه پکند ک یم
 ةدربـار  يرکـ هم ف .5 ی؛انسجام درون. 4 ؛نیزوج يمند تیرضا. 3ي، و اضطراب فرد يفرد

که نـه  است  يچند بعدی مفهوم ين سازگاریبنابرا 22.شود یمشخص م ییمسائل مهم زناشو
 يهـا  یژگـ ی، ويمنـد  تیرد و نسـبت رضـا  یـ گ یاو را دربر مـ  ییزناشو ۀه رابطکبلتنها فرد، 

مطـرح   یه در خـانواده درمـان  کـ است ی میگر از مفاهید یکی يمند تیرضادارد.  يتر ینیع
احسـاس   یاست و به صورت درون 23ییامد توافق زناشویپ ییزناشو يمند تیشود. رضا یم
نـد. در رابطـه   ک یف میمناسب زن و شوهر را توص ۀ، رابطییشود. اصطالح توافق زناشو یم

ازهـا و  یا نیـ ه گوکـ ننـد  ک یمـ  كرفتـار، تصـور و ادار   يا با توافق باال، هر دو زوج، به گونـه 
. در کنـد جـاد  یه در روابطشـان خلـل ا  وجود نـدارد. کـ   يزیشان برآورده شده و چیانتظارها

ه آنهـا را از  کـ ست ي باالدن به حیان زوجیالت موجود مکمش ییازدواج بدون توافق زناشو
ن دو انتهـا  یـ ن ایب ییها، جا دارد. اغلب زوج یازها و انتظارات بازمیاحساس برآورده شدن ن

  24وجود دارد.از توافق و نبود توافق  ییها نهیقرار دارند و زم
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آن زن و شـوهر از   یه طک یعبارت است از: حالت ییزناشو يمند تیرضا گریف دیتعر
  25.ت دارندیورضا یبودن احساس شادمان هم باگر و یدیکازدواج با 

، 26یشود. اسـتنل  یمطرح م ییه در روابط و تعامالت زناشوکاست  یمیت از مفاهیمیصم
ی ا دوسـت یـ ت بـه هرگونـه رابطـه    یمیه صمکاند  ردهکان ی) ب1995( 29و لبر 28، پترز27منکمار

ـ ا 30.باشـد  یر رسـم یـ م شدن غی، بازبودن و سهیگرم ةه در بردارنداشاره دارد ک ف ین تعـار ی
ن یـ آدامـز و ادن در ا  کدارند. مـ  ینسب يمبنا اند، یک ی استنتاج شدهاگرچه به صورت ذهن

را بـه  آنهـا   ت پرداختـه و یمیصـم  يافراد در خصوص معنـا  یل اظهارات ذهنینه به تحلیزم
 يه چنـد بعـد نگرانـه گـردآور    یـ نظر یکاعتبار و مطابق با  يدارا یاسیمق يها صورت ماده

ت یمیصـم  یـک ه کـ اد آورنـد  یـ را بـه   ینه از افراد خواسته شـد زمـان  ین زمیدر ا 31.اند ردهک
ننـد.  کامل ثبت کن است و به طور که ممک ییگاه تا جااند و آن کردهبخش را تجربه  یترضا

 پرداخت و از كمشتر يها هیما ، به استخراج درونمربوط يها ل دادهیه و تحلیاو پس از تجز
ـ . ابهـره بـرد  ت یمیاز صـم  يا ف دوازده مؤلفـه یتعر یک يبند ي فرمولبراآنها  هـا   ن مؤلفـه ی

، موافقـت،  ی، همـدل يریپـذ  رهک، مـذا يریپـذ  تی، وجد، مسئولییایاز: استمرار و پااند  عبارت
ات مربـوط بـه   یـ . براسـاس ادب یت و تعـال ی، محـدود يریـ گ ، آسـان یی، خودافشـا یهماهنگ

عبـارت اسـت از   مت یشود: صـم  یشنهاد میت پیمیر از صمیف زی، تعرییموضوعات زناشو
ه فـرد  کـ  یکیزیو ف یشناخت یعاطف یکیعاشقانه با توجه به سطح تعهد و نزد يرپاید ۀرابط

  32.ندک یش تجربه میکدر رابطه متقابل خود با شر
حیطـه تقسـیم کـرد: صـمیمیت      9توان به  هاي صمیمیت را می توجه به تعاریف ذکر شده مؤلفهبا 

صمیمیت عقالنی، صمیمیت جنسـی، صـمیمیت فیریکـی،    شناختی،  عاطفی، صمیمیت روان
  33ی.ت زمانیمی، صمیحیتفر یت اجتماعیمی، صممعنوي، صمیمیت زیباشناختی صمیمیت

است. منـابع و متـون    یوتعامالت خانوادگ ییدر ارتباط زناشومهم از منابع متون دینی، 
انواده پرداختـه  گـاه خـ  یت جایـ بـه اهم یعه، به تفصیل ژه منابع و متون مذهب شیبه وی، نید

ـ ا .ردهکه قرآن به آن اشاره کاست  ییازهایاز ن، نیاز روح به کانون آرامشاست.  از در یـ ن نی
مدهاي زندگی، راه وصـول بـه   ادر پیش ستهیشود. همسر شا ی، برآورده مهمسر شایسته نارک

، بقـره  187 ۀلباس را در آی برخی مفسران، مقصود از 34.آرامش و سعادت را نزدیک می کند
 آرامش و سکون) دانسـته  ۀگونه که خدا شب را لباس (مای اند؛ همان سکون و آرامش دانسته

»کـرده  نیز به سکون و آرامشی که با همسـر حاصـل مـی شـود، اشـاره      ، »الباس یلَعلنا الّو ج
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ـ یمیدر مورد وجود محبت و صـم  .»هن لباس لکم و انتم لباس لهن«است:  ن ین زوجـ یت ب
نگرد و زنـش بـدو بـا     یمرد به زن خود با محبت م یوقتیند: رماف یم رمکامبر ایحضرت پ
آمیـز زن و   بنابراین نگاه محبت 35.ندک یرحمت به آنها نگاه م ةدیند، خداوند با دک یمهر نگاه م

آمیـز بـر قلـب     بر آنان است؛ زیرا نگاه محبـت  االهی شوهر به هم، باعث نازل شدن رحمت
اي اهمیـت دارد کـه پیـامبر     انـدازه  گذارد. توجه مرد به خانواده و محبت به آنها به  اثر می زوجین

  36.شتر دوست داردیب یاف در مسجد النبکنار همسرش را از اعتکنشستن مرد در  اکرم
متفـاوت   يهـا  ه از دو نفر با استعدادکاست  يبشر ين نهادهایتر یاز جهان یکیخانواده 

 37.ل شـده اسـت  کیگوناگون تشـ  يها تیالم با شخصک یکختلف و در ق میازها و عالیو ن
نند و با کرند با هم ارتباط برقرار یاد بگین یه زوجکمستلزم آن است  یمیصم ییزناشو ۀرابط

  38.هم متفاوت باشند
بـه  بایـد  م ابتـدا  یداشـته باشـ   یاطالعات ییزناشو يمند تیرضا ۀخچیم از تاریاگر بخواه

و بهبـود در روابـط زن و    ییزناشـو  يمنـد  تیرا رضایز؛ میبپرداز یخانواده درمان يها شهیر
ی گــر هــدف اصــلیرود. بــه عبــارت د یبــه شــمار مــ یدرمــان یی خــانوادهمــرد هــدف نهــا

رشد سالم خـانواده را بـا   کندو ل یالت موجود را تسهکه حل مشکن است یا یدرمان خانواده
  39.بهبود بخشد یاجتماع کۀشب مهم خانواده و يو اعضا ين فردیز بر ارتباط بکتمر

بعـد از   یعنـ ی 1950 ۀل دهـ یو اوا 1940 ۀمقارن اواخر ده یدرمانآغاز نهضت خانواده، 
ن حـال  یـ هاسـت. بـا ا   ییخانواده بعد از جدا يمجدد اعضا ییدوم و گردهما یجنگ جهان

گـردد. ناتـان    ین دوران برمین نهضت به قبل از ایا يها ها و سرچشمه شهیر ةدربارنظریات 
شـتر تحـت   یآن هم بکه در چهل سال گذشته، توان گفت  یم یلکطور ه د: بیگو یم 40رمنکا

 يهـا  نـد یو فرا ياز درمان فرد یال، انحراف محسوسیستانسیاگزـ    انهیگرا ر نهضت انسانیتأث
که از جملـه   یتحول؛ آمده استپدید  ين فردیو ب یطی، محیبه سمت عوامل اجتماع یروان

 از ياریبسـ  ت و درمـان اسـت.  یریدر آمـوزش، مـد   یگروهـ  يها ش روشیدایپثمرات آن، 
ار کـ نند، درگـروه  ک یم یشوند، در گروه زندگ یان معتقدند مردم در گروه متولد مشناس روان

سـه  یدر مجموع، در مقا 41؟شوند، پس چرا درگروه درمان نشوند یمار میدر گروه بکنند،  یم
 يهـا  نهیاز افراد متعلق به زم يتر عیوس ةدر گستر یشناخت ۀ روانقبل از جنگ، مداخل ةبا دور
) به پنج تحول 1983افته بود. گلدنبرگ و گلدنبرگ(یت یمختلف مقبول یو آموزش یاجتماع

ا یمه یدرمان ي ظهور خانوادهه متفقاً صحنه را براکند ک یظاهرآً متصل اشاره م ینیو بالی علم
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امـل  ک ةگسـتر  يبـرا  ياوکـ  روان گسترش درمـان . 1 :اند از عبارتن پنج حوزه یاند. ا ساخته
 یـۀ نظر یمعرفـ . 2یـز شـد؛   ل خـانواده ن کـ ار بـا  کـ ه سـرانجام شـامل   کـ  یالت عـاطف کمش

 ؛ل همبسته داشتک یکمؤلف  يان اجزایه بر شناخت روابط مک يدأکیها با ت ستمیس یعموم
. 4ي خـانواده؛  از اعضـا  یکیدر  یزوفرنکیاس ییآیدپژوهش راجع به نقش خانواده در پد. 3

ش عالقـه بـه فنـون    یافزا. 5یی؛ و مشاوره زناشو كودک ییراهنما يها ول و ظهور حوزهتح
  42ی.درمان یر گروهد نظیجد ینیبال

چند کوتـاه، بـه سـیر تحـول     وز مورد توجه است ضرورت دارد، هربراي درك آنچه امر
 هــاي کهــن عطفــی در یافتــه ۀکــه نقطــرا اي  نظریــهنخســتین مشــاوره خــانواده بپــردازیم. 

هاي انسان، ریشـه در ناخودآگـاه او دارد    د. به نظر وي رفتارکرد ارائه یفرو ،ی بودشناس روان
و بنابراین براي درمان وي باید آنچه ناخود آگاه است، به بخـش آگـاه ذهـن کشـیده شـود.      

هاي جدید بر مبناي اطالعاتی استوار بود که  هاي فروید و فرویدي شایان ذکر است که یافته
و همین اطالعات بـه افـراد عـادي تعمـیم داده مـی شـد.        بیماران کسب کرده بود ۀاز مطالع

 رباز در متونیاز د 45ییزناشو يوخرسند44ییزناشو يسازگار 43یی،ت زناشویرضا يها سازه
در خـورد.   یطور گسترده به چشم مـ ه بی، به خصوص در متون خانواده درمانشناسی،  روان

و  یهـا و فنـون درمـان    گرهـا صـرف نظـر از روش   درمانیی تمـام خـانواده   واقع هـدف نهـا  
  .استنامتعادل  يها خانواده يت و سازگاریدن به رضایاتشان، رسینظر

ـ     46ییامد توافق زناشـو یپ ییزناشو يمند تیرضا احسـاس   یاسـت و بـه صـورت درون
نـد. در رابطـه   ک یف میمناسب زن و شوهر را توص ۀ، رابطییشود. اصطالح توافق زناشو یم

ازهـا و  یا نیـ ه گوکـ ننـد  ک یمـ  كرفتـار، تصـور و ادار   يا به گونـه  باال، هر دو زوجبا توافق 
. در کنـد جـاد  یه در روابطشـان خلـل ا  وجود نـدارد. کـ   يزیشان برآورده شده و چیها انتظار

ه آنهـا را از  کـ ست ي باالن به حدیان زوجیالت موجود مکمش ییازدواج بدون توافق زناشو
ن دو انتهـا  یـ ن ایب ییها، جا دارد. اغلب زوج ینتظارات باز مازها و ایاحساس برآورده شدن ن

 ییزناشـو  يمنـد  تیرضا 47.نندک یاز توافق و نبود توافق را تجربه م ییها نهیقرار دارند و زم
 یهم بـودن احسـاس شـادمان    گر و بایدیکآن زن و شوهر از ازدواج با  یه طکاست  یحالت

  48.ت دارندیورضا
ی فـرد راجـع بـه    لـ کا احساسات یها  را به صورت نگرش ییزناشو يمند تیاغلب رضا
و  يفـرد  یده درونپد یک ییزناشو يمند تیرضا یعنی 49.نندک یف میاش تعر همسر و رابطه
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بیـانگر   ییزناشو يمند تیاز رضا یفین تعریاز همسر و رابطه است. چن يبرداشت فرد یک
همسـر و   ةفـرد دربـار   یلک یابین ارزیو مب يبعد کمفهوم ت یک يمند تیه رضاکآن است 

  50ۀ اوست.رابط
هاي درخـور   روشاز  یکیت آن یریو مدمهار ، ییشناخت عوامل مؤثر در روابط زناشو

رود.  یبه شمار مـ  ییزناشو یت از زندگیدن به رضایو رس ییالت زناشوکتوجه در حل مش
یص دهـد،  را تشـخ  يمـار یند تا بک یم کمکدرمانگر  ةن عوامل نه تنها به خانوادیشناخت ا

ا اصـالح  یـ ت و یجاد، تقوین عوامل به ایبا ا ییتا با آشنارساند  یاري میز ین نیه به زوجکبل
  یابند.دست  يمند تیبه رضا

راز انجـام  یدر ش »گذار بر آن ریو عوامل تأث يمند تیعوامل رضا«ه با عنوان ک یقیدر تحق
سـن در هنگـام ازدواج و   ن یانگیـ الت، میتأهل و تحص يها ه سالکدهد  یافته نشان میشد، 

ن یتـر  ره مهـم یـ ل چنـد متغ یـ تحل یـک متر بود. در کطالق  یشمار فرزندان در گروه متقاض
ي، نگـرش  گذار هیعبارت بودند از: سرما ییزناشو يمند تیمرتبط با رضا یارتباطهاي  ینهزم

ه کـ  یسـان کدر  ییزناشـو  يمند تیه رضاکجه گرفت یتوان نت یحات مین توضیبا او تفاهم. 
در  يمنـد  تیشتر است. رضایاند، ب بوده يالت و سن باالتریزان تحصیم يگام ازدواج دارهن

و  یارتبـاط  يهـا  مهـارت  يفرماسـت، دارا  کماحترام متقابل ح نیه بکشتر است یب ییها زوج
  ، نگرش مثبت و تفـاهم، يگذار هیمتر از سرماک ییجاذبه به تنهاي با هم هستند، شتریتفاهم ب
  51.ر داردیتأث ییزناشو يمند تیدر رضا
 ییت مطلوب روابـط زناشـو  یه در وضعکاست  یلکمفهوم  یک ییزناشو يمند تیرضا

ه روابـط زن و شـوهر در   کـ افتـد   یاتفاق مـ  یزمان يمند تیرضا یاز طرف. شود یاحساس م
ردن ک یاتیعمل ين برایهمچنی در سنجش، آسان يلذا براها بهنجار گزارش شود.  یطهح تمام

ه کـ انـد   ردهکـ ل یتبـد  یرا بـه چهـار بعـد اساسـ     ییزناشو يمند تین رضاامحققن مفهوم یا
  د از:ان عبارت

اي از یک شـئ، فعالیـت یـا شـخص کـه بـر انگیزاننـدة         جاذبه عبارت است از جنبه الف. جاذبه:
هاي نزدیکی در دیگران باشد؛ تمـایلی بـراي نزدیـک شـدن بـه یـک شـئ، فعالیـت یـا           پاسخ

  52.هاي بدنی و جنسی انسان مد نظر قرار گرفته است جاذبه شخص که در رضایت زناشویی
ـ کـ خاطر  ۀه، راحت و بدون تنش و دغدغیرش دوسویبر پذ یمبتن یارتباطب. تفاهم:  ن یه ب

  53.شود یدو نفر برقرار م
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نـد. در اصـل   ک ین مییفرد را تب یکه عمل است ک یدرون یعاطف يریسوگ ینوعج. نگرش: 
  54است.ت فرد یقصد و ن ةرندیف دربرگین تعریا

بهتـر سـاختن    يهـا بـرا   از زوج که هریـک ن عبارت آن است یمنظور از اگذاري:  د. سرمایه
؛ ننـد ک یم يخوددارکارهایی ا از یند کن یم ییارهاکطرف مقابل،  يندیز خوشایرابطه و ن

ه رفتار طرف مقابل پـاداش دهنـده اسـت و    ک یردن، هنگامکبه مثل معامله گر، یان دیبه ب
  55.ستیپاداش دهنده ن يه رفتار وک یعمل متقابل، هنگامدادن  ي از انجامخوددار

ه در کـ اسـت   یت زن و مرد از موضوعاتیا عدم رضایت یخانواده و رضا یابیسنجش و ارز
ه کـ  یج است. اما موضـوع یاز روابط، را یشخص يها فیز از توصیو پره يگذار جهت نمره

ه تا چه حد و کن است یرده باشد اکشتر خانواده درمانگرها را به خود مشغول ید ذهن بیشا
 یـۀ م. بـا ورود نظر ینکد استفاده ین ابزارها بای، از اییاز سطوح اختالفات زناشو یکدام کدر 
 يبرا يمساعد ۀنیزم 56خانواده توسط  يها ستمیس یۀخانواده و طرح نظر ةها به حوز ستمیس

منـدي فـراهم    نظامر کتف يم نظریبر مفاه یقات مبتنیخانواده و تحق مند به نظامرواج نگرش 
خانواده مورد توجه قرار گرفت. با توجـه   ياعضا یتعامل يو الگوها ییاراکو ساختار، آمد 
 يبـرا  ییابزارهـا  یمحققان بر ساخت و طراحـ  یها، برخ ستمیم سیسنجش مفاه یچدگیبه پ

ـ یرد خانواده همچنان اصرار ورزکسنجش عمل اتوس، پـرل مـوتلر و   یـ نمونـه تول  يد. بـرا دن
شـده   یابـزار معرفـ   1000ه در آن حـدود کـ ردند کمنتشر  یتابک، 1990در سال  57استراوس

  58.شوند یار گرفته مکبه  ییرد خانواده و زناشوکعمل یابیاست و در حال حاضر در ارز
خانواده سـالم بـه عمـل     يندهایفرا يها ه از مدلک یجامع ي) در بازنگر1992( 59والش

اسـت. لـذا   ییرپـذیر  تغ یمختلفـ  يهـا  ا سالم به گونهی یعیطب ةه واژکرد کآورد، خاطر نشان 
ه عبـارت بودنـد   کـ رد ک(سالم) بودن آغاز یعیف از طبیخود را بر اساس چهار تعر يبازنگر

  ه؛نـ یبهرد کـ عمل يانـه از خـانواده دارا  یگرا رمـان  د آیـ د. 2؛ ا فقـدان اخـتالل  یسالمت . 1از: 
  60.ات خانوادهیح رهنمونه دو يبرا یعیند طبیفرا. 4ي؛ متوسط آمار. 3

  روش پژوهش
  يآمار ةجامع

پژوهـان مـرد مؤسسـه آموزشـی وپژوهشـی امـام        در پژوهش حاضر جامعـۀ آمـاري کلیـه دانـش    
 .بود که در سه مقطع تحصیلی (لیسانس، فوق لیسانس، دکترا) مشغول به تحصیل بودند خمینی
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  يريگ روش نمونه
نفـر بـود انتخـاب     800سـالگی بودنـد    40تا  20براساس اطالعات موجود از افرادي که در دامنۀ 

 شدند. در مرحلۀ بعد با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه براسـاس جـدول کرجسـی و   
  و به سؤاالت پاسخ دادند.شدند ساده انتخاب  ینفر به صورت تصادف 61260،مورگان

  ابزار سنجش
ن یتعامل زوج ةو نحو ییت زناشویسنجش رضا يق براین تحقیدر ا مندي زناشویی: رضایت

  استفاده شده است. 62هادسون  یسؤال 25 ییزناشو يمند تیاز شاخص رضا

  يگذار وه نمرهیش. الف
وس نمـودن  کـ مر ابتدا با معیوال گیري اندازه يثر ابزارهاکمانند ا 63ییت زناشویشاخص رضا

ــو جمــع  ــرک ــاي هردن نم ــا ســؤال ه  23و 21، 20، 19، 17، 16، 13، 11، 9، 8، 5، 3، 1 يه
 ةشـمار ؛ شـود  یها جمـع مـ   سؤال ةماند یباق هاي نمرهبا  ها نمرهن یشود، سپس ا یمحاسبه م
ـ ا؛ گردد یسر مکامل شده کسؤاالت  برابـر رقـم    6شـود و بـر    یضـرب مـ   100ن رقـم در  ی

ـ    شود. دامنه رقـ  یم میسؤاالت پاسخ داده شده تقس اسـت.   100تـا  0ین م بـه دسـت آمـده ب
  الت است.کا شدت مشیوسعت  ۀباالتر آن نشان هاي نمره

  ب. اعتبار
ه کـ اسـت   یسـؤال  25ابزار  یک، کردهه ی) ته1992(64ه هودسنک ییت زناشویشاخص رضا

ن یانگیـ نـد. م ک یم یابیارز ییدر رابطه زناشورا ا شوهر یالت زن کمش ۀا دامنیزان، شدت یم
اسـت.   یعـال  یدرونـ  یهمسان ةه نشان دهندکاست  96/0 ییت زناشویشاخص رضا يآلفا

اعتبـار   یـک دو ساعته از  ییدر باز آزما 96/0یب همبستگیباضر ییت زناشویشاخص رضا
 يه بـرا کـ  ییت زناشـو یپاسـخ دهنـدگان شـاخص رضـا    ی برخوردار است. وتاه مدت عالک

مراجعـان  اند از افراد مجـرد و متأهـل،    ارتاند، عب ن ابزار مورد استفاده قرار گرفتهیساختن ا
ر یغقشرهاي و  یو دانشگاه یرستانیو مانند آنها، محصالن دب یز مشاوره و روان درمانکمرا

ـ   يمحصل. پاسخ دهندگان عمدتأ نژاد قفقاز  يهـا  ییایکـ ، آمرین آنهـا ژاپنـ  یبودند، امـا در ب
  65.وجود داشت ينژاد يها ر گروهیاز سا يمعدودار مشتبار، و  ینیچ

 ییروا. ج

 كال ییزناشـو  يو با آزمون سـازگار دارد  یهمزمان خوب ییروایی، ت زناشویشاخص رضا
ار خـوب  یبس یین شاخص از روایا نیدهد. همچن ینشان م يمعنا دار یهمبستگ 66واالس -
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ل برخوردار کظاهراً بدون مش يها دار و زوج کلمش يها ردن زوجکز یمتما يبرا ییو با معنا
ن، شـاخص  یاسـت. عـالوه بـرا    ٪98ردن کمه یق روش دو نین آزمون از طریا ییاست. روا

 ید همبسـتگ یـ ه نباکـ  ییهـا  اسیـ است وبا مق یخوب يا سازه ییروا يدارا ییت زناشویرضا
 یخـوب  ید همبستگیه باکاس ین مقیدهد، و با چند ینشان م یفیضع یداشته باشد، همبستگ
نشـان   يمعنـادار  یهمبسـتگ  ییالت زناشوکو مش ینست جیرضااسیداشته باشد، مانند مق

  67.دهد یم
هـا و   نامـه  پرسـش اهداف  ةپژوهان دربار یحات الزم به دانشن پژوهش پس از توضیدرا

رسـد،   یه به ذهن مـ ک یجوابنخستین االت و ثبت ؤش از حد به سیبنکردن ه به دقت یتوص
  شد. شپخها  نامه پرسش

  لسنوات تأه
ن پـژوهش  یـ ت آن در ایـ و اهم ییزناشو يزان رضامندیتأهل در مبا توجه به نقش سنوات 

ه بـه  کـ  نامـه  پرسـش ق قسـمت اول  یـ طر از یاطالعات مربوط به مدت زمان تجربـه زنـدگ  
  م شد.یطبقه تنظ 6ه و در یتهداشت، اختصاص  یت شناختیجمع يرهایمتغ

  اجرا ةويش
ه یو توصـ  نامه پرسشاهداف  ةپژوهان دربار حات الزم به دانشین پژوهش پس از توضیدر ا

رسـد،   یه بـه ذهـن مـ   کـ  یجـواب نخسـتین  و ثبـت  ها  پرسشش از حد به یبنکردن به دقت 
یی گـو  یـل بـه پاسـخ   ش و میچون عدم گرا یالتکمشالبته به سبب شد. پخش ها  نامه پرسش
ل کار با مشـ ي، کمواز يها نامه پرسشو وجود  یشخص يارهاکل حجم یپژوهان به دل دانش

جمـع   نامـه  پرسـش پخش کنیم، با این حـال   نامه پرسشدوباره شدیم د و مجبور رو ش هروب
از  ها گردید. براي تجزیه و تحلیل داده SPPSS_14افزار  نرمبعد وارد  ۀشد و در مرحل يآور

هـا شـامل جـداول توزیـع فراوانـی، رسـم        توصیفی و استنباطی استفاده شـد. توصـیف داده  آمار 
بـود و در بخـش اسـتنباطی     مرکزي و پراکنـدگی و هیسـتوگرام  هاي  محاسبۀ شاخصنمودار، 

ها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس ضـریب تـوکی و رگرسـیون     براي آزمون فرضیه
  .استفاده شد

  ها افتهي
و سـنوات   ییزناشو يمند تیرضا ةن نمریب«ه عبارت بود از: کسوم  ۀمنظور آزمون فرضیه ب

 يهـا  شـاخص  یفیابتدا با استفاده از آمـار توصـ   ،»جود داردمثبت معنادار و یتأهل همبستگ
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ـ   یرسون بـا هـدف بررسـ   یپ یب همبستگیق از ضرین تحقیشد.در اارائه  يآمار ن یرابطـه ب
 يبـرا  کیتـو  یبـ یب تعقین از ضـر یو همچنـ  یو مدت زمان تجربه زندگ ییت زناشویرضا
  و سنوات تأهل استفاده شد. ییت زناشویرضا هاي نمرهن یانگیان میتفاوت م یبررس
دارد و بیـانگر  تر از نقطه برش قرار  نییه پاکباشد  یم 9/23 سب شدهک هاي نمرهن یانگیم
مـذکور  ن نمـودار  یهمچنـ یی است. ت زناشویها در شاخص رضا یت مطلوب آزمودنیوضع

ت یرضـا  ةشـتر افـراد در نمـر   یو بدارد بـه راسـت    یچـولگ  هـاي  نمـره ه کند ک یمشخص م
  ست.ها  یت مطلوب آزمودنیوضعبیانگر ه کدر قسمت چپ نمودار قرار دارند  ییزناشو

  

  یزندگ ۀو مدت زمان تجرب ییت زناشویرضا ةن نمریب یب همبستگی) ضر1( ةجدول شمار

 سنوات تأهل ییت زناشویرضا  

 -097/0 1 رسونیپ یب همبستگیضر  ییت زناشوینمره رضا

 260  260  لک   

 1 -097/0 رسونیپ یب همبستگیضر  سنوات تأهل

 260 260  لک  
  

و مدت زمان  ییت زناشویرضا ةن نمریب، شود یمشاهده م 1ة ه در جدول شمارکطور  همان
ه در کـ ن اسـت  یـ ل ایـ بـه دل  یمنفـ  ین همبسـتگ یـ وجود دارد و ا یهمبستگ یتجربه زندگ

 ۀنـ یالت در زمکوسعت مشـ  ةنشان دهندیی هرچه نمره باالتر باشد، ت زناشویشاخص رضا
 ییت زناشویمتر باشد، رضاکهرچه سنوات تأهل  یبه عبارتیی مراجع است؛ ت زناشویرضا

  متر خواهد بود.ک
 ییزناشو يمند تیمدت ازدواج و رضا يها نیانگین میتفاوت ب یبررس يبرا کیتو یبیج آزمون تعقی) نتا2جدول شماره (

 يمند تیرضا
 ییزناشو

 03/0 41/3 (*) 20/10 سال 6 سال2

 004/0 62/3 (*) 23/13 سال 6 3

  036/0 41/3 (*) 20/10- سال 2  سال 6
 004/0 62/3 (*) 23/13- سال 3 سال 6

0<P /05ها در سطح نیانگیتفاوت م يمعنادار 
  

بـا   ییهـا  تفـاوت  ين مـدت ازدواج دارا یانگیه از نظر مک ییها شدن گروه به منظور مشخص
ه در کـ  اسـتفاده شـد   کیتـو  یقـ یبودند، از آزمـون تعق  ییزناشو يمند تیرضا ةن نمریانگیم

ـ کـ از آن بـود   کیج حاین آزمون ارائه شده است. نتایج اینتا 4جدول   ةن نمـر یانگیـ ن میه ب
س کـ عه بـ  سـال و  3/6س و کـ عه بـ  سـال و  2/6یو مدت زمـان زنـدگ   ییت زناشویرضا

  بود. تفاوت معنادار P>05/0داشت که درسطح وجود  ییها تفاوت
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  يريگ جهينت
 یبـ یب تعقیو ضـر  یب همبسـتگ یج ضـر یه شده و نتـا ئارا يبا توجه به جداول و نمودارها

 ییزناشـو  يمنـد  تیو رضـا  ییزناشـو  یزندگ ۀن مدت زمان تجربیه بکمشخص شد  کیتو
ـ   کـ  يجه گرفت: افرادین نتیتوان چن یه مکوجود دارد  يمعنادار ۀرابط  ۀه مـدت زمـان تجرب

 ییزناشـو  یه زنـدگ کـ  ينسبت به افراد يباالتر ییزناشوت یاز رضا ،دارند يشتریب یزندگ
 یـۀ اول يهـا  ه سـال ک ییها ج زوجین نتاین با توجه به ای، بهره مند هستند. بنابرادارند يمترک

در ن اسـت  کـ مم بیشـتري دارنـد.   يالت سـازگار کنند مشـ ک یمسپري را زناشویی  یزندگ
هـا،   ازهـا، خواسـته  ی، نیانتظارات واقعـ  اهمسران بنبودن  آشناسبب به  یاول زندگ يها سال

ه شوند کـ  یالتکگر باعث بروز مشیهمد یت اصلیشخص یلکو به طور  یشخص يها عالقه
  ر باشد:یزعلل ن است به کمم ییآشنانان یخود ا

ن یـ همسـران در پشـت ا   یت اصـل یشود شخصـ  یه باعث مکقبل از ازدواج  يها ی. دوست1
  ر شود.کااحساسات پنهان و بعد از ازدواج آش

ها وجـود داشـته باشـد و زن و     از فرهنگ ین است در بعضکه ممک ياجبارهاي  ازدواج. 2
 بدهند. یلیتن به ازدواج تحم یتیشخص يها یژگین ویتر کوچکشوهر بدون اطالع از 

ط دوسـتان، خـانواده و...   یه در محـ کـ دختـر و پسـر    یعیاز رفتار طب یافکق یتحقفقدان . 3
 شود. یار مکآش

بـا   ییزن و شـوهر بـه منظـور آشـنا     یتشـاف کاالت اؤو سـ وگـو   گفـت  ةبا نحو ییآشنانا. 4
 گر قبل از ازدواج.یهمد یت اصلیشخص

 آید. ی طوالنی مدت زناشویی به شمار میاي از زندگ نامزدي که چکیده ة. نداشتن دور5
 یدرمـان  ة ازدواج و خانوادهمشاور ۀنیه در زمک یز و مؤسساتکبا توجه به پژوهش حاضر مرا

 يبـرا  يسـاز  ي سرنوشـت هـا  ین پژوهش آگـاه یتوانند با استناد به ا ینند مک یت میفعال
 يهمسـران ناسـازگار بـرا    يرا برا ین فرصتیهمچنکنند. جاد ین قبل از ازدواج ایمراجع

  آورند.طالق فراهم دربارة م عجوالنه یتصمپرهیز از گر و یشتر همدیهرچه بشناختن 
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   ______________________________________________  ها نوشت پی
 .11، ص خانواده وطالق يها زهیست یاجتماع یب شناسیآس، فرجاد نیمحمد حس 1.
، »نیزوج یر منطقیو انتظارات غ یارتباط يبا باورها ییت زناشویرابطه رضا یبررس«و همکاران،  یستهگلناز شا .2

 .225ص  ،7، ش یخانواده پژوه
   .48، صیاجتماع یب شناسیآس، ستوده ت اهللایهدا. 3
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