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چکیده
ارتباط کارآمد، شرط الزم براي ثبات زناشویی و زندگی 

آمیز است. بر این اساس، هدف این پژوهش، موفقیت
هاي ارتباط زناشویی کارآمد بود. این شناسایی شاخص

مطالعه با شیوه کیفی و با استفاده از روش نظریه داده 
گیري با روش نمونهزن و مرد 15بنیاد انجام شد. 

و ي نیمه ساختاریافته و مصاحبهبرفی گلوله داوطلبانه 
هاي ورود به پژوهش تا حد اشباع مورد بر اساس مالك

ها ثبت ،کدگذاري و در قالب داده.بررسی قرار گرفتند
بندي شدند. مفاهیم، زیر مقوالت و تحوالت طبقه

کد 270کنندگان به شناسایی تحلیل تجارب شرکت
ي اصلی شامل طبقه4مقوله و 12مفهوم، 36ثانویه، 
هاي فردي، زوجی، خانوادگی و معنوي منجر شاخص

از نقطه نظر پیشگیري و درمان، درك گردید. 
تواند در هاي رابطه زناشویی مؤثر و کارآمد میمشخصه

ي اطالعات الزم براي آموزش ارتباط کارآمد به ارائه
هایی ي مداخالت مناسب براي زوجها و نیز در ارائهزوج

کارآمدي ارتباط زناشویی هستند، سودمند باشد.که دچار نا
ارتباط زناشویی کارآمد، هاي کلیدي:واژه

هاي زوجی، هاي فردي، شاخصشاخص
خانوادگی، معنوي

Abstract
Effective relationship is an absolute
prerequisite for marital stability and a
successful life. Accordingly, the purpose of
this study was to identify the indices of
effective marital relationship. This study was
done with qualitative research and grounded
theory method. 15 men and women were
studied using voluntary, and snowball
sampling method and semi-structured
interviews and according to the criteria for
entering the research until theoretical
saturation was obtained. The data were
recorded, coded and classified in the form of
concepts, sub-categories and categories. The
analysis of the participants’ experiences led
to the identification of 270 secondary codes,
36 concepts, 12 sub- categories and 4 main
categories including individual, couple,
family and spiritual indices. Given the
prevention and treatment, perceiving the
indices of effective marital relationship can
be useful in delivering the necessary
information for couples’ effective
relationship training and also providing the
couples who have ineffective marital
relationship with appropriate interventions.

Keywords: Effective marital relationship,
individual, couple, family, spiritual indices
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مقدمه
ما ، اشودمیآرزویی است که به ذهن هر زوجی متبادر مؤثربرخورداري از ارتباط زناشویی کارآمد و 

(هالفورد، کنندمیسالگی ازدواج 50؟ اکثر مردم دنیا تا سن گرددمیمحقق این مهم در عمل چگونه 
از دیرباز وجود داشته است و تمامی مذاهب و صمیمانه يرابطه). این شکل از 2008، مارکمن و استنلی

در تمامی کشورها، ). 1395چوکانلو، زادهحسن(قوتی سفیدسنگی، شهابی، اندکردهتأکیدادیان بر آن 
و مذاهب بسیار چشمگیر بوده است (بخش جمعیت امور اجتماعی و اقتصادي سازمان ملل هافرهنگ

و شودمیما را از هم جدا کند شروع تواندمیزندگی مشترك با این باور که تنها مرگ ).2003، ،دمتح
حداقل در آغاز زندگی خود نسبت به آن اعتقاد کامل دارند. اما واقعیت چیز دیگري است و همزوجین 

از آنها ممکن است زوجین را به طرف ايپارهکه گیردمیعوامل متعددي قرار تأثیرزندگی مشترك تحت 
ترینمهمکه یکی از انددادهنشان هاپژوهشاختالف و درگیري، جدایی روانی و حتی طالق سوق دهد. 

، اختالل در ارتباط یا به عبارتی اختالل در فرایند تفهیم و تفاهم است. به عنوان مثال در زامشکلعوامل 
کنندهشرکتهايزوجدرصد 87تهیه شد، 1970نواده در سال گزارشی که توسط یک آژانش مشاوره خا

، به نقل از 1980، 1(جکوبسون، والدرون و مورنشان دادند که مشکل اصلی آنها مشکل ارتباطی است 
).1384حیدري، مظاهري و پور اعتماد، 

رشد و نمو ، ارتباط ضعیف و بی اثر در ازدواج، هاسالارتباط در ازدواج بسیار مهم است. در طول 
حوري براي توانایی برقراري ارتباط مؤثر به عنوان مقرار داده است. تأثیررا تحت هاخانوادهبسیاري از 

و تصور بر این است که کیفیت ارتباط )2002(اسر، شودمیزناشویی خوب در نظر گرفته يرابطهاستقرار 
بر بنابراین، ). 2016(الونر، کارنی و بردبوري، دهدمیقرار تأثیرهمسران، رضایت آنها را از رابطه تحت 

ازدواج، این پدیده به عنوان رسمی مهم در اغلب يعرصهلب اندیشمندان و صاحب نظران نظر اغيپایه
بدون ارتباط خوب، ایجاد ).2008و کارآمد است (ماداتیل و بنشوف، مؤثرجوامع مستلزم برقراري ارتباط 

عادات در نهایت ، دانش، باورها وهااحساس، هانگرش، هاارزشتغییراتی در دتوانمیتسهیلی که يرابطه
را بهبود بخشیده و دوستی، اعتماد هارابطهتواندمی). ارتباط خوب 2006ایجاد کند، غیرممکن است (اسر، 

پیوندها را تضعیف کرده، تواندمینیز کارآمدو حمایت را در بین زوجین افزایش دهد. ارتباطات نا
ارتباط سالم و مؤثر عبارتست از توانایی افراد در ). 2008(گیلپاتریک، و نفرت را بوجود آورداعتماديبی

و تمایالت و نیز توانایی توجه کردن به دیگري و دعوت کردن از وي هاخواستهتوضیح و تصریح نیازها، 
شودمییق تبادالت کالمی مستقیم و صریح حاصل که از طرهاموقعیتمطالب و سازيروشنبراي 

ایجاد ارتباط زناشویی کارآمد یک گام مهم در فرآیند ایجاد و افزایش صمیمیت است). 1995(باري، 
در واقع، ). 2010(مان و بدر، شودمیاصلی و اولیه در نظر گرفته شناختیروان) که یک نیاز 1393(افروز، 

در انتقال روشن، صحیح و هاآن، به توانایی کنندمیخود ایجاد يرابطهعمق صمیمیتی که دو نفر در 
). بنابراین، ارتباط صادقانه، باز و 1393(افروز، بستگی داردهایشانخواسته، نیازها و هااحساسمؤثر افکار، 

1. Jacobsons, Waldron, & Moore
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زناشویی يرابطهبراي مشکالت و نیازهاي فرد را انتقال دهد، به عنوان راه حلیهااحساسهمدالنه که 
). 2006(اسر، رودمیبه کار 

از روابط برخوردارند، ارتباطی خوب و سالمهايسبککه از هاییزوجنشان داد) 2009سالیفو (
زوجی يرابطهکه ارتباط و کنندمیتائیددیگر، بسیاري از تحقیقات سوي از .برندمیهم سود مطلوبی 

مشکالت به میزان قابل توجهی کیفیت زندگی را ارتقا بخشد و احتمال تواندمیبخشرضایتمناسب و 
انددادهپژوهشگران مختلف نشان ). 2008، بویر و ویلنوو، کاهش دهد (آندرسون، ترودل، بونادررا دیگر

؛ شري و 2002؛ اسر، 2001(آگبانا و ادوومی، ارتباط مؤثر شرط الزم براي ثبات زناشویی استکه
قدردانی و محبت، پایبند بودن به عواملی مانند )1998، دفرین و السون (السون.)2005استریوف، 

هايشاخصاز جمله راو ارتباط مثبتهابحرانخانواده، احساس سالمت معنوي، توانایی تحمل فشارها و 
زناشویی رضایت با مثبت يرابطه. بردمیي قوي، بانشاط و از نظر عاطفی سالم نام هاخانوادهاصلی 

)، سالمت 2003(ویلیامز، افسردگی کمتروکیفیت باالتر روابط زناشویی )، 1384(نظري و نوابی نژاد، 
) و سایر 1997(ویکراما، لورنز، کانگر و الدر، بیماري جسمی کمتر، )2005بهتر (یامبرسون و ویلیامز، 

بنابراین، روابط زناشویی کارآمد ) همراه بوده است. 1990(راس، میروفسکی و گلدستین، پیامدهاي مثبت
گفت که کارآمدي این روابط، توانمییک منبع مهم براي سالمتی جسمی و روانی زوجین باشد و تواندمی

.دهدمیو بهزیستی افراد را شکل شناختیروانمهمی از زندگی خانوادگی است که سالمت يجنبه
ايمشاورهدیگر سبب ارجاع جهت دریافت خدمات يمقولهزناشویی بیش از هر ارتباط مشکالت 

هايارتباطشده است. با توجه به اهمیت ارتباطات زناشویی و به منظور پیشگیري از پیامدهاي نامطلوب 
و در نهایت از هم هاخانواده، طالق و از هم گسیختگی هاخانوادهناکارآمد، سردرگمی و پریشانی 

ارتباط يکنندهتعیینهايشاخصؤثري استفاده کرد. شناسایی مهايروشگسیختگی جامعه باید از 
تواندمیارتباط کارآمد مفید و سودمند در مورد اطالعات يارائهاساسی است. ايمسئلهزناشویی کارآمد، 

حسنه، دوسویه و کارآمد که در جهت رشد و شکوفایی آنان باشد، يرابطهبه زوجین در برقراري یک 
تا حدودي کم زناشویی يرابطهمخرب و منفی در جریان يهااحساسجاد یا تداوم کمک کند و از ای

همچنین به زوجین در حل تعارض و رفع مشکالت زناشویی، پرهیز از روابطی که منجر به شکست نماید.
، افسردگی و ناکامی و همچنین افزایش حس همدلی ارزشیبی، کاهش ناامیدي، خشم، احساس شودمی

زناشویی و در نهایت، يرابطهو شناخت بهتر از نیازها و تمایالت یکدیگر، افزایش رغبت جهت تداوم 
. بررسی عوامل دخیل در فروپاشی انسجام و سالمت ارتباط کندمیکمک هاسرخوردگیو هاتنشکاهش 

ه چگونه برخی از زوجین از ارتباط خوبی برخوردارند و برخی دیگر کدهدنمیزناشویی به تنهایی توضیح 
معیارهایی بپردازد يارائهسالم و موفق، به هايزوجبا بررسی تجارب بود لذا، پژوهش حاضر درصدد خیر.

در ما نیز يجامعهزناشویی کارآمد و ناکارآمد را مجزا سازد. با توجه به اینکه هايارتباطبتواند که در عمل
یک راه حل احتمالی، ضرورت تأمیني اخیر با مشکل افزایش طالق مواجه شده است، به جهت هاسال

ارتباط کارآمد زناشویی باشیم و با هايشاخصکه به دنبال مطالعه و شناسایی کرداین تحقیق ایجاب 
پی اعمال آنها مشخص کردن متغیرهایی که با شکست و موفقیت در ارتباطات زناشویی رابطه دارند، در 
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بر این اساس، پژوهش حاضر در رشدي و درمانی جامعه باشیم. هايمداخلهو گیرانهپیشهايبرنامهدر 
؟ی داردهایشاخصبود که ارتباط زناشویی کارآمد چه سؤالپی پاسخگویی به این 

روش
آوري براي جمعاستکیفی که یک روش"1داده بنیاد"یا "ايزمینهينظریه"روش از در این پژوهش، 

بنیادین برخاسته از ينظریهجهت ایجاد یک هارویهمنظمی از يمجموعهاستفاده شد. در این نظریه، ، هاداده
زن و 15شامل این پژوهشيجامعه).1391(استراوس و کربین، رودمییک پدیده به کار يدربارهاستقرا 
و گزارش اظهاريخودبه صورت هازوجکارآمد بودن ارتباط ورودهايمالكکه بر اساس بود شهر کرجمرد از

حداقل مدرك تحصیلی دیپلم، گذشت حداقل پنج سال از زندگی مشترك و دارا بودن حداقل یک ،آنهاشخصی
انتخاب شدند.اشباع نظري تا حد2ه برفیگلولو انهداوطلبگیرينمونهروش به فرزند

کلی در سؤالبا هامصاحبهنیمه ساختاریافته استفاده شد. يمصاحبهاز روش هادادهآوريجمعبراي
و در مواقع لزوم و جهت دستیابی به جزئیات بیشتر شدمیآغاز کنندهشرکتزندگی زوجی يتجربهمورد 

، "در این مورد بیشتر توضیح دهید؟توانیدمی"گرانه مانند کاوشهايسؤالاز تردقیقو اطالعات 
. شدمیاستفاده "خود بیان کنیديتجربهمثالی از لطفاً"و "بیان کنید؟ترواضحمنظورتان را توانیدمی"

. قبل از شروع مصاحبه، در مورد رعایت انجامیدمیدقیقه تا یک ساعت به طول 30هر مصاحبه بین 
در کل فرایند اصول اخالقی پژوهش و محرمانه ماندن مشخصات مصاحبه شونده و اطالعات دریافتی

و شدمیهر مصاحبه ضبط و سپس رونویسی .گردیدمیارائه هاکنندهشرکتبه پژوهش توضیحات الزم 
.گرفتمیقرار و موشکافانهبررسی دقیق مورد مجدداًآن پس از 

صورت هادادهيمقایسهفرایندي منظم و مداوم از ي انجام گرفته طیهامصاحبهتحلیل محتواي 
به این ). 2008کوربین،واشتراوس(به اجرا درآمد هادادهگردآوري در جریانهادادهکدگذاري گرفت و 

. در کدگذاري باز، شدمیضبط و سپس به دقت روي کاغذ پیاده هامصاحبهصورت که در ابتدا، تمام 
ر، مقایسه به دقت به کوچکترین اجزاي ممکن شکسته و سپس بر اساس تفاوت و تشابه با یکدیگهاداده
و کدهاي گردید انجام هاییبنديدستهند. پس از حرکت مکرر بین طبقات و کدها شدمیبنديطبقهو 

از ايزمینهينظریه"در روش مشابه در یک طبقه قرار گرفتند تا با عناوینی قابل درك مشخص شوند.
اول، کدگذاري باز، يمرحله) استفاده گردید. در 2008تراوس و کوربین (اشاصلی کدگذاري يمرحلهدو 

دوم که به کدگذاري محوري معروف يمرحلهاستخراج گردیدند، و در هادادهمفاهیم یا کدهاي موجود در 
شدند.بنديدستهیا عناوین فراگیرتري هامقولهاست، کدهاي استخراج شده تحت 

، از روش ر تحقیقات کمی)د3(معادل اعتبار و رواییهادادهجهت تضمین قابلیت اطمینان و کفایت 
در پژوهش کنندگانشرکتن استفاده شد. در روش اول از او نظارت متخصصکنندگانمشارکتبازبینی 

1. ground theory
2. Snowball Sampling
3 .reliability and validity



5کیفیيمطالعههاي ارتباط زناشویی کارآمد: یک شاخص

در روش و بیان کنند. در مورد نتایج بدست آمده مطالعه را ارزیابی و نظر خود را هايیافتهخواسته شد تا 
چند کدگذاري، مفهوم سازي و استخراج مقوالت به تردقیقبراي بررسی هامصاحبهدوم نیز متن 

خانواده و ازدواج ارائه گردید.يحوزهمتخصص

هایافته
ي به دست هادادهتجزیه و تحلیل 2و در جدول کنندگانشرکتاطالعات جمعیتی 1در جدول 

شد، اصلیيمقوله4فرعی و يمقوله12مفهوم، 36کد ثانویه، 328آمده که منجر به شناسایی 
.اندشدهذکر 

1جدول 
هاکنندهشرکتجمعیتی اطالعات 

سن شغلتحصیالتسنجنس
همسر

تحصیالت
همسر

شغل 
همسر

مدت 
ازدواج

تعداد 
فرزندان

2سال12نظامیکاردانی38معلمکارشناسی36زن
1سال9دارخانهکارشناسی34کارمندکارشناسی ارشد38مرد
2سال11دارخانهکارشناسی36کارمنددکتريدانشجوي40مرد
4سال36دارخانهسوادبی55دارمغازهدیپلم62مرد
1سال9آزاددیپلم36مربی مهدکارشناسی37زن
1سال7مدیرکارشناسی ارشد35کارمندکارشناسی ارشد33زن
1سال7بیکارکارشناسی34منشیدیپلم26زن
2سال15دارخانهکارشناسی34مدرسدکترا41مرد
1سال13هیات علمیدکتري37دارخانهکارشناسی32زن
1سال6کارمندکارشناسی32مترجمکارشناسی ارشد30زن
1سال9معلمکارشناسی40دارخانهدیپلم29زن
2سال25پرستارکارشناسی48پرستارکارشناسی52مرد
1سال7دارخانهکارشناسی32معاون مدرسهدانشجوي دکترا34مرد
1سال8دارخانهکارشناسی30آزادکاردانی41مرد
2سال14دارخانهدیپلم40کارمندکارشناسی43مرد

6مدت ازدواج سال، 62تا 26هاکنندهشرکتسنی يدامنهآمده است، 1همانطور که در جدول 
فرزند؛4فرزند و یک نفر داراي 2نفر داراي 5فرزند، 1داراي کنندگانشرکتنفر از 9سال؛ 36تا 
نفر داراي 5نفر داراي مدرك کاردانی، 1داراي مدرك تحصیلی دیپلم، هاکنندهشرکتنفر از 3
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2نفر نیز داراي مدرك تحصیلی دکترا و 1نفر داراي مدرك کارشناسی ارشد و 3مدرك کارشناسی، 
.اندشدهذکر فوقدر جدولجمعیتی سایر اطالعات .نددکترا بوديدورهنیز دانشجوي نفر

2جدول
ارتباط زناشویی کارآمدهايشاخصمقوالت اصلی، مقوالت فرعی و مفاهیم مربوط به 

مقوالت مقوالت فرعیمفاهیمکدهاي ثانویه
اصلی

اشتباهات خود )، پذیرش 1،7،9برخورد مناسب و پذیرش انتقادهاي همسر (
)، پذیرش سهم خود در 1،7،9)، پذیرش انتقادهاي خانواده همسر (1،13(

انتقادپذیري)7،9)، اعتراف به اشتباهات (4،13مشکالت موجود (

بلوغ هیجانی

هايشاخص
فردي

ورزيکینه)، پیش قدم شدن براي آشتی کردن، پرهیز از 1،9قهرگریزي (
فراموش )،10، 8، 2،3،4،12)، گذشت کردن از خطاهاي همسر (1،10،11(

بخشش)6،11گذشته (مسائلکردن 

خیرخواهیطلب خیر و نعمت براي دیگران، پرهیز از حسادت به دیگران
)، آشنایی با وظایف همسري و والدینی، 1،3در قبال فرزندان (پذیريمسئولیت

اعتقاد به مسئولیت انسان در برابر اعمال، شناخت حقوق و تکالیف زوجی، 
پذیريمسئولیتجدیت در انجام وظایف

)،12،6، 3، 1،2به فکر خانواده بودن، در اولویت قرار دادن خانواده (
تعهد نسبت به )1،5،9،12خانواده (اختصاص دادن اوقات فراغت به 

خانواده
)، 2،6)، حفظ احترام هنگام بروز اختالف (1،10پرهیز از زود عصبانی شدن (

نامناسب هنگام هايواکنش)، پرهیز از 2،11حفظ خونسردي هنگام مشاجره (
کنترل خشمبروز اختالف، پرهیز از مجادله بر سر امور پیش پا افتاده

)، 1،2،4،7)، شکیبایی در برابر همسر (1،2،4،7شکیبایی در قبال فرزندان (
صبر و شکیبایی، تحمل فشارهاي مالیهاسختیپایداري در برابر 

تعیین اهداف شفاف براي زندگی مشترك، تعیین راهبردهاي سالم براي رسیدن به 
بازبینی اهداف مشترك، هماهنگی و توافق بر سر اهداف و رویاهاي مشترك،

منظم اهداف زندگی، تالش و پشتکار براي تحقق اهداف مشترك، تعیین برنامه 
دقیق و عملی براي رسیدن به اهداف، تفکر در مورد پیامدهاي رفتار

گذاريهدف

بلوغ شناختی

و مسائل)، پرهیز از یادآوري 4،6،10،14منطقی با امور زندگی (يمواجهه
فردي، درگیر نکردن ذهن به هايتفاوت)، پذیرش 6،9مشکالت گذشته (

رأیی، زندگی در زمان حال، کم اهمیت و پیش پا افتاده، پرهیز از خودمسائل
)، پرهیز از قضاوت، توجه به 9،15اعتقاد به اینکه هیچ انسانی کامل نیست (

مثبت امورهايجنبه
تفکر منطقی

مسائلمایحتاج زندگی، درگیر نکردن ذهن همسر به تأمینتوانایی مرد براي 
و پرهیز جوییصرفهتالش براي حل مشکالت اقتصادي،و مشکالت مالی،

، برخورداري هاهزینه)، شفاف بودن میزان درآمد و 4،10،13،14،15از اسراف (
)، 11،14در امور مالی (رويمیانهاز هوش اقتصادي، برخوداري از تمکن مالی، 

)10،11،13توقعات خارج از توان همسر (نداشتن 
مدیریت مالی

منفی، مثبت ويهااحساسابراز )، 1،2،4،7،11ابراز محبت کالمی و عملی (
در )، مداومت4،11)، احساس راحتی با همسر (2،7احساس نزدیکی به همسر (

عالقهغیرمستقیم)، ابراز مستقیم و 8،10ابراز عشق و عالقه (
صمیمیت 

دلبستگی ایمنعاطفی
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مقوالت مقوالت فرعیمفاهیمکدهاي ثانویه
اصلی

صمیمیت در آغوش گرفتن، نوازش کردن)،2،8،10بوسیدن (
جسمانی

آمیزمحبتداشتن ادبیات اختصاصی براي رابطه زوجی، استفاده از الفاظ 
)، باال بودن میزان 1،2)، حفظ ارتباط در روزهاي پرمشغله (2،4،10،11(

)5،7،2،6)، وقت گذاشتن براي همسر (3،7،10تعامل همسران (
صمیمیت 
ارتباطی

صمیمیت و عالیق همسرهاخواستهدرك دنیاي درونی همسر، احترام به 
همدالنه

)، عدم 1،4،9)، قرار دادن همسر در جریان امور (1،9،11(بودنصادق
)، فریب ندادن همسر، مطابقت گفتار با عمل، پرهیز از 1،4،8(کاريپنهان
اعتماد در ، )9،11)، خوش قولی (8،11(غیرعملیسنگین و هايوعدهدادن 

)، خودافشایی 10،9،11، 6، 4اخالقی همسر (هايپایبنديامور مالی، اعتماد به 
، برانگیزشکگفتن اسرار شخصی به همسر، پرهیز از رفتارهاي مرموز و و

)، حفظ اسرار زوجی، پایبندي به قول 2،4،9،13پایبندي به تعهدات زناشویی (
سالم از ياستفاده)، 7،9و قرارهاي قبل از ازدواج، پرهیز از خیانت به همسر (

)5،10مجازي (هايشبکه

اعتماد و تعهد

)، دلسوزي کردن، 1،2،4،6،7،9،15(نیازهاي خانوادهتأمینتالش براي 
)، تحت فشار قرار ندادن همسر 1،3،14در دسترس خانواده بودن (

دیگران، دادن احساس احترامیبی)، حمایت از همسر در برابر 1،9،15(
)، دلگرمی 2،7،8،11امنیت به همسر، حمایت و همراهی در امور مختلف (

)، تالش براي کاستن از 3،5،13دادن به همسر، همدلی کردن با همسر (
)، شناسایی نیازهاي همسر و تالش براي رفع 3،9،12همسر (هايدغدغه
)4،5،6،7،9،12،13،14آرامش همسر، درك شرایط همسر (تأمینآنها، 

حمایت

تشویق

هايشاخص
زوجی

)، پرهیز از تالش براي تغییر دادن 15، 11، 1پذیرش نقاط ضعف همسر (
)، پرهیز از سرزنش همسر، پذیرش امور غیر قابل تغییر، 3،15همسر (

پذیرش)1،7،9همسر (هايحساسیتدرك 

)، توجه به 2،4،12همسر (هايتالشقدردانی از خانواده همسر، قدردانی از 
)، 2،7،9،12پرهیز از وظیفه انگاري کارها ()،1،3،9،10،12و سالگردها (هامناسبت

و تشکر کالمی از همسر سپاسگزاري)، 1،2،10،12هدیه دادن به همسر (
)، به یاد داشتن الطاف همسر، جبران الطاف همسر8،12،14(

قدردانی

)، مذاکره براي دستیابی به دیدگاه 1،13توافق در رفت و آمد با اطرافیان (
، توافق و هماهنگی در مسائلمشترك، تعیین شیوه عمل مشخص در قبال 

وضعیت موجود و رسیدن به تفاهم قبل سازيشفاف)، 8،9،12تربیت فرزندان (
د نوع از ازدواج، توافق در مورد زمان مناسب فرزندآوري، توافق در مور

صفحات مجازي مورد استفاده اعضاي خانواده
توافق

سازگاري 
زناشویی

)، متعادل 3،15)، آمادگی براي ایجاد تغییر در خود (6،9،11،14(هاخواستهکوتاه آمدن از 
)، پرهیز 3،6،8جنسیتی (هاينقشساختن ارتباط با دوستان دوران مجردي، انعطاف در 

)، استفاده از بازخوردهاي همسر براي اصالح خود، تالش براي 7،9،13از لجبازي (
زندگی زوجی و مجرديهايتفاوتسازگاري با شرایط، درك 

پذیريانعطاف

)، مشارکت مالی در 1،3،5،7،9،11مشارکت در نگهداري از فرزندان (
)، مشارکت در کارهاي منزل 1،5،6نیازهاي زندگی (تأمین

)، مشورت و مشارکت فکري با همسر 1،3،5،6،9،10،11،12،14(
)، مشارکت در 5،6)، مشارکت در تربیت فرزندان (1،11،12(

، مشارکت در حل مشکالتهادارایی)، تقسیم 9،12(هاگیريتصمیم

و همکاري
مشارکت
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مقوالت مقوالت فرعیمفاهیمکدهاي ثانویه
اصلی

ي اصلی هاخانواده)، همسانی اقتصادي 5،13،14همسانی تحصیلی (
)، همسانی در کفایت عقالنی، تشابه فرهنگ و آداب و 5،10،13،14(

سیاسی و مذهبی، همسانی هايبینش)، همسانی 6،8،10،14،15رسوم (
ي مشترك، هاارزشي اصلی، برخورداري از هاخانوادهعقیدتی 

)، برخورداري از تحصیالت 2،13،15(برخورداري از فهم مشترك 
)5،9،13،14دانشگاهی (

همسانی

ورزش کردن، سالمت جسمی و روانی همسر، تفریح، شوخی کردن و 
هايایده)، سفر رفتن، حفظ پویایی در زندگی، استفاده از 10،11خندیدن (

کوچک براي شادي و نشاط هايموقعیتو هافرصتنو، استفاده از 
و هافرصت)، رقصیدن، خالقیت و ایجاد تنوع در زندگی، استفاده از 8،9(

)، حفظ شادابی و طراوت زوجین، 2،8براي شادي و نشاط (هاموقعیت
براي همسر، دست و دلبازي براي همسر، بخشلذتهايلحظهخلق 

تالش براي خشنود کردن همسر

شادکامی

کیفیت زندگی
)، حفظ تازگی در ارتباط جنسی، 11،13، 2،10نیاز جنسی همسر (تأمین

جنسی، گفتگو در مورد عالیق و انتظارات جنسی، ایجاد هايشوخیو هابازي
تعادل بین توقعات جنسی و توان همسر، ابراز عشق و عالقه حین رابطه 

)، تعریف از 8،9)، فواصل مناسب بین دفعات رابطه جنسی (8،9جنسی (
جنسی همسر، پرهیز از خودخواهی در رابطه جنسیهايجذابیت

رضایت جنسی

)، کمک به رشد اقتصادي همسر، کمک به 2،7رشددهنده بودن رابطه زوجی (
)، کمک به ارتقاي موقعیت اجتماعی همسر، بیان 2،7پیشرفت تحصیلی همسر (

کمک به )،4،15مثبت همسر، تعریف و تمجید از نقاط قوت همسر (هايویژگی
)، اهمیت دادن به رشد خود و همسر، احساس پیشرفت 4،15رفع نواقص همسر (

)10،14در زندگی، ایجاد تغییرات مثبت در خود (

بالندگی
(رشد و تعالی 

همسران)

)، تمایل 1،10،13)، پذیرش نظرات همسر (4، 3،9ارتباط باز و مستقیم (
آمیزاحترام)، گفتگوي 1،4نشان دادن به شنیدن نظرات صریح و صادقانه همسر (

)، 2،10)، تمایل به مکالمه و رد و بدل کردن افکار و عقاید (2،11،12با همسر (
رابطه زوجیي همسر، رعایت انصاف و عدالت در هاارزشاحترام به 

الگوي ارتباطی 
متقابل و سازنده

تعامل مثبت

)، داشتن ارتباط چشمی، بازخورد 2،7معطوف ساختن توجه واقعی به همسر (
معین و هاينقش)، وجود 2،11،12)، گوش دادن فعال (2،13دادن به یکدیگر (

گفتن در مواقع "نه"جرت)، 3،8،10،11،12(مسائلمشخص، تالش براي حل 
)، انتخاب زمان و مکان مناسب 5،9،12لزوم، آگاهی افزایی براي بهبود رابطه (

)، حضور در لحظه، پرهیز از کاربرد الفاظ 5،12براي گفتگوهاي زوجی (
)، گفتگوي صمیمانه و دوستانه، تعیین قواعد و اصول 13،14،15(کنندهتخریب

)3،4ل به اصول و قواعد زوجی (مشخص براي زندگی زوجی، احترام و عم

هايمهارت
ارتباطی

فاصله گرفتن از منبع تنش زوجی، پرهیز از سکوت در برابر مشکالت، رفع 
اختالفات، آمیزمسالمتمشکالت موجود و پرهیز از انباشت آنها، حل 

در مواقع لزوم مسائلکردن، توضیح دادن و روشن کردن خواهیمعذرت
)، گرایش به صحبت در مورد مشکالت به جاي اجتناب از آنها 3،9(
)8،14(مسائل)، استفاده از تجارب افراد معتمد در حل 3،7،9،10،12(

حل تعارض

)، احترام به آزادي 1،5آزادي در انتخاب همسر، استقالل مالی همسر (
داشتن اوقاتی براي خود ، هاخواستهفکر و بیان همسر، آزادي در بیان 

)، حفظ فردیت، احترام و 5،10)، دنبال کردن عالیق شخصی (5،9،10(
رعایت حقوق فردي همسر، احترام به نیاز همسر به خلوت گزینی

حفظ استقالل 
تمایزیافتگیفردي
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مقوالت مقوالت فرعیمفاهیمکدهاي ثانویه
اصلی

حفظ استقالل و قدرت سیستم زوجی، حفظ حریم زناشویی از دخالت 
زندگی مشترك بدون دخالت مسائل)، قابلیت حل 108،9(اطرافیان 
)، پرهیز از دخالت در کار اطرافیان، پرهیز از بازگویی 8،9اطرافیان (

هايوابستگی)، کاستن از 10،11زندگی مشترك به اطرافیان (مسائل
ي اصلی به تصمیمات زوجیهاخانوادهفکري به خانواده اصلی، احترام 

مرزبندي

)، 1،10)، معاشرتی بودن (1،10برخورداري از روابط اجتماعی خوب (
مهمان نوازي، شاد کردن دیگران، هدیه دادن به دیگران، حفظ روابط 

دوستان خانوادگی، هايحمایتاجتماعی بعد از ازدواج، برخورداري از 
ایجاد روابط گسترده و حمایتی، داشتن تفریحات مشترك با دوستان

ارتباطات 
اعیاجتم

روابط گسترده 
و حمایتی

هايشاخص
خانوادگی

ي هاخانواده)، حفظ پیوند با 1،10،13ارتباط مطلوب با خانواده همسر (
ازدواج از سوي تائید)، 5،12)، احترام به خانواده همسر (2،12اصلی (
هايحمایتي اصلی، احساس راحتی با خانواده همسر، هاخانواده
ي اصلی، هاخانواده)، حمایت زوج از 8،10(زوجاز اصلیيخانواده

)9،13سازگاري با خانواده همسر (

ارتباط با 
ي هاخانواده

اصلی

برخورداري از ، )6،8،14ي اصلی (هاخانوادهانتقال الگوهاي مثبت از 
هايآموزهانتقال بین نسلیي اصلیهاخانوادهبودن متدینتربیت صحیح خانوادگی،

خانواده اصلی
فرزند، توافق و هماهنگی در فرزندپروري، پرهیز از تهدید و تنبیه حضور

)، داشتن 1،10بازي با فرزندان (فرزندان، قاطعیت در برابر فرزندان،
فرزندان شاد و موفق، داشتن رابطه نزدیک با فرزندان، روند رو به رشد 

فرزندان، رضایت والدین پذیريمسئولیتامور فرزندان، اهمیت دادن به 
ز عملکرد خود در تربیت فرزندان، آمادگی مالی و روانی براي ا

فرزندآوري، رسیدگی به مشکالت فرزندان، کنترل و نظارت بر استفاده 
)5،8مجازي (هايشبکهفرزندان از تلفن همراه و 

فرزند و 
فرزندپروري

والدگري 
کارآمد

)، 1،4)، اهمیت دادن به حالل و حرام (1،15ایمان به خدا، توکل به خدا (
، اعتقاد به گراییمادياعتقاد به ناظر بودن خدا بر اعمال انسان، پرهیز از 

باورهاي مذهبیخدا، اعتقاد به گذرا بودن زندگی دنیاییرسانیروزي
هايشاخصداريدین

معنوي هستی، مسائلاداي دین، حفظ عفت، پیروي از وجدان، تفکر در مورد 
اعمال مذهبیرعایت حجاب، عفت کالم

فرديهايشاخص
هر فرد در طول زندگی مشترك خود ممکن است بارها از جانب همسر مورد ارزیابی قرار . انتقادپذیري
که ارتباط کارآمدي دارند، از ظرفیت باالیی هاییزوجمنتقدانه دارد. يجنبهگاه هایابیارزگیرد که این 

وي هايارزیابیدر مواجهه با کنندمیبراي پذیرش انتقادهاي همسر خود برخوردارند و تالش 
نشان ندهند.را منفی هايواکنش
کنن، طرف مقابل بتونه بپذیره. ما وقتی وقتی از هم انتقاد می،انتقادپذیر بودن هم خیلی مهمه. یعنی"

".رسیممیو با حرف زدن به نتیجه خوبی کنیممیو از هم انتقاد داریم، میشینیم صحبت کنیمیممسئله پیدا 



)1شماره 96، سال هفتم، بهار و تابستان 7دوره دوفصلنامه مشاوره کاربردي، دانشگاه شهید چمران اهواز ( 10

عیب یا خطاي همسر خود را کنندمیکه ارتباط کارآمدي دارند تا حد ممکن تالش هاییزوج. بخشش
خود را با گذشت و هايناراحتیموجود در نظر بگیرند و اختالفات و يهاتفاوتامري طبیعی و ناشی از 

د.نخطاپوشی حل کن
ما قهر نکردنه. دعوا و جر و بحث بین همه هست. بخاطر اختالف يرابطههايویژگییکی از "
؛ به خاطر اختالف فرهنگیه. ولی نباید قهر بشه. خودم به شخصه نمیتونم قهر کنم. اصالً هاستسلیقه

مثبت ما هم توي هايویژگیدوست ندارم؛ دیوونه میشم. نه تنها من، بلکه شوهرمم اینجوریه. یکی از 
. کنیمیمزندگی همینه. ممکنه از دست هم خیلی عصبانی بشیم، حرفی هم ممکنه به هم بزنیم، اما قهر ن

"چون به نظر من قهر کردن باعث میشه جدایی بیشتري به وجود بیاد.

ي کارآمد خواهان خیر و خوبی و سعادت دیگران هستند و در راه شاد کردن و رساندن هازوج. خیرخواهی
. کنندمیخیر به دیگران تالش 

وقتی کسی چیزي مثالًخواد. همسرم هیچ موقع به کسی حسادت نمیکنه. همیشه خوبی همه رو می"
"میخره اون خوشحال میشه. همیشه سعی میکنه دیگران رو خوشحال کنه و با دادن هدیه شادشون میکنه.

را براي اشاره به "مرد زندگی و زن زندگی بودن"بسیاري از افراد اصطالح . پذیريمسئولیت
. در ارتباط کارآمد، هر یک از زوجین تکالیفی بر دوش یا به عبارتی برندیمفرد به کار پذیريمسئولیت

. باشندمیبر عهده دارند و پاسخگوي انجام این تکالیف هاییمسئولیتدیگر 
احساس مسئولیته؛ یعنی مرد باید بره براي مایحتاج خانواده تالش کنه. خانوم هم بایستی یه ویژگی"

هزینه، ترینکمرو نظم بهش بده؛ یعنی اسراف نداشته باشه، با بتونه اون پولی که داخل خونه هست 
"بهترین زندگی رو به نمایش بگذاره.

اعتنابیزوجینی که ارتباط کارآمدي دارند، نسبت به خانواده و همسر خود . تعهد نسبت به خانواده
.دهندمیامور قرار یت ونیستند و آنها را در اول

مرد نباید دوست باز باشه. یعنی طوري نباشه که فقط با دوستانش خوش باشه و همه وقت خالیش "
باشه. دوست خیلی خوبه ولی با خانواده. شخصیت همسر من اشخانوادهرو به اونها اختصاص بده. باید با 

راحت نمیشم. اینطوري نیست و به همین خاطر اگه به من بگه با دوستانم میخوام برم فالن جا، من نا
"ها حاال یک بار پیش اومده که با دوستاش بره بیرون.چون بعد از مدت

تحمل خود را باال کنندمیهمسرانی که ارتباط کارآمدي دارند، در هنگام عصبانیت تالش . کنترل خشم
ی هایوقعیتممناسب بروز دهند. آنها قادر به مقابله و کنار آمدن با چنین ايشیوهبرده و خشم خود را به 

. دهندمیاز خود نشان زاآسیبهستند و کمتر رفتارهاي تهاجمی و 
چیزي که من از کوچیکی تمرین کردم و هنوز هم در حال تمرینش هستم و به دوستانم هم توصیه "

ناراحت شدي و یک ايدفعهیکشما مثالًاینه که اجازه ندید کلمات بد تکیه کالم شما بشه. کنممی
، اون رو بعد چطوري میخواي جمع بکنی؟ جمع شدنی بريمیبد رو در مورد پدر خانومت به کار يواژه
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نیست و توي ذهن میمونه. اگه فردي این دفعه بگه، پس بار دوم هم میاد، براي بار سوم تقریباً ارکان 
"زندگی متزلزل میشه.

زندگی شکیبایی و مقاومت به خرج هايدشواريدر ارتباط کارآمد، زوجین در مقابل . صبر و شکیبایی
. شوندنمیو در مقابل مشکالت و رخدادهاي ناگوار زندگی به راحتی تسلیم دهندمی

تا خانوادم احساس آرامش بکنن و کنممی، صبر کنممیسختی رو تحمل هايموقعیتمن همچین "
پریروز من هفت صبح یه کاري برام مثالًکه باید داشته باشن رو ببینن. سفر و تفریحاتی رو هايلذت

و فالن. وقتی امخستهپیش اومد و تا هشت شب بیرون بودم. اینجوري نیست که وقتی برگردم، بگم 
پذیرممی، صبورانه کنممیرو من تحمل هاخستگیخونه انگار تازه اول صبحه برام. یعنی گردمبرمی

"براي اینکه به خانوادم منتقل نشه.

بخش مهمی از ارتباط زوجین کارآمد است. آنها براي زندگی خود برنامه و گذاريهدف. گذاريهدف
هدف مشخصی دارند و فعاالنه در پی دستیابی به اهداف خود هستند. همچنین، به مرور زمان به بازبینی 

. پردازندمیمنظم اهداف خود پرداخته و در صورت لزوم به تنظیم مجدد آنها یا انتخاب اهداف جدید 
یک ویژگی دیگه اینه که باید در جوش و خروش باشیم. هدف داشته باشیم؛ در حرکت باشیم ولو "

"اینکه مقصدمون نامعلوم باشه.

در ارتباط کارآمد، از آنجایی که زوجین از نظر رشد عقلی در سطح مطلوبی قرار دارند، در . تفکر منطقی
برداشت و تشخیص صحیحی داشته باشند و در ادامه از راه درست و کنندمیتالش مسائلمواجهه با 

پیش رو بپردازند. مسائلمنطقی به حل 
خوب، طرفین نباید به گذشته برگردن. ما باید در زمان حال زندگی کنیم. من يرابطهتوي یک "

وي گذشته افتاده. اوایل در مورد این حرف مقاومت نشون میدادم و برمیگشتم به گذشته و اتفاقاتی که ت
دلیلش هم موردي بود که قبالً بهش اشاره کردم. دلیلش این بود که ما با هم در مورد مسائل پیش آمده 

موند. به نظرم همین و یا شوهرم و مسئله حل نشده باقی میکردممی. یا من فرار کردیمنمیصحبت 
خیلی مهمه. در صورتیکه که سکوت کنی، میمونه توي ذهنت. ما باید در زمان حال زندگی کنیم هاگفتن

"چون از آینده خبر نداریم و کافیه یه چشم اندازي بهش داشته باشیم و غرق گذشته هم نشیم.

وجین براي ززااسترسمنابع ترینشایعبا توجه به این واقعیت که مسالی مالی یکی از . مدیریت مالی
مالی زندگی مشترك خود هايدرگیري، مشکالت و هاچالشاست، در چنین ارتباطی، همسران براي حل 

مالی به تدوین اهداف مسائليزمینهاز نقطه نظرات یکدیگر در گیريبهرهو با کنندمیریزيبرنامه
.پردازندیممالی 
شفاف و واضحه. میدونیم چقدر درآمد داریم، چقدر قسط داریم، کامالًمالی مسائلتوي زندگی ما، "

داریم. من همیشه از دار و ندار زندگیمون باخبرم براي همین اندازپس، چقدر کنیممیچقدر خرج خونه 
"تقاضایی خارج از توان همسرم ندارم.
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گذاريتراكاشصمیمیت شاخص مهم روابط زناشویی کارآمد است. نزدیکی به همسر، به . صمیمیت
مشترك، روابط جنسی، شناخت از یکدیگر و رفتارهاي عاطفی نظیر نوازش هايفعالیت، هایدهاو هاارزش

کردن همگی حاکی از وجود صمیمیت بین همسران است. 
هم گوش میدیم، چشم در چشم میشیم، این به کرات هايحرفمن و همسرم میشینیم با دقت به "

. گاهی وقتها ما ممکنه همدیگه رو به کنیممیاتفاق میفته. یعنی با ادبیات و جمالت خاص با هم صحبت 
. یکی از کنیممیاستفاده آمیزمحبتهايواژهاسم صدا بزنیم. گاهی وقتها ممکنه بگیم عزیزم، عشقم. 

اینه که هر روز وقتی بخوایم از خونه بریم بیرون یا موقع برگشتن، روبوسی خوب که ما داریمهايویژگی
"انجام میشه.

. اعتماد و تعهد
. آنها کنندمیمشخصی دارند و اعتماد همسر خود را جلب هايچارچوبکارآمد، يرابطهزوجین در 

به همسر و پیمان زناشویی خود پایبندند.
. این قرارداد حاال درسته کاغذي هست، اما قرارداد عاطفی بندیممیما روز اول با هم قرارداد "

يکنندهکمککه با هم باشیم، در کنار هم باشیم، همراه هم باشیم و بندیممی، عقالنی بندیممی
احساس کنن رودست خوردن، فریب هاسالهمدیگه باشیم. نباید جوري باشد که طرفین بعد از گذشت 

نیست. تعهد، پایبند بودن به اون قول و قرارهایی است خواستمیاون چیزي که خوردن، یا فرد مقابل
"که روز اول زندگی بستیم.

اگه شوهر من اآلن بره توي یک جمعی مثالًاعتماد داشتن خیلی مهمه. بحث برمیگرده به خیانت. "
که همه زن هستند، انقدر من بهش اعتماد دارم که مطمئنم هیچ اتفاقی نمیفته. متقابالً اون هم همچین 

حالیه توي خیلی از زندگیها اینطور نیست.اعتمادي رو به من داره. در

زوجیهايشاخص
ي زندگی از یکدیگر حمایت و پشتیبانی به همسران در مقابله با فشارها و مشکالت پیش رو. حمایت

خانوادگی، تحصیلی، اجتماعی و غیره همسرشان را از حمایت مسائل. آنها در اموري چون آورندیمعمل 
. رسانندمییاري مسائلآمدن بر فائقساخته و به او در مندبهرهخود يجانبههمه 
خیلی مهمه. همیشه سایه همدیگه رو روي سرمون نگه تشویق و کمک به پیشرفت همدیگه"

کمک در مثالًداشتیم. به همدیگه کمک کردیم. کمک کار بودیم. خیلی همدیگه رو تشویق کردیم. 
توئه. توي همه چیز اینطوره. من يوظیفهنگهداري فرزند، کمک در کارهاي منزل؛ هیچوقت نمیگه 

"و تشویق میکنه تا ادامه تحصیل بدم.کمکش کردم تا درس بخونه، حاال هم اون من

و سعی در ایجاد پذیرندمیدر ارتباط زناشویی کارآمد، همسران یکدیگر را همانطور که هستند . پذیرش
تغییر در خصوصیات یکدیگر ندارند. 
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، تغییرش کنممیخب من عوضش گفتممیهمسر من غر زدن هاش بوده. قبالً هايویژگییکی از "
از جانب همسرم بود. بعد، رویه رو عوض کردم. گیريجبههمیدم و اقداماتی هم انجام دادم ولی همراه با 

و خصوصیات هاویژگیرویه رو اینجوري در نظر گرفتم که این قضیه رو بپذیرم به عنوان بخشی از 
"همسرم و دوماً سعی کردم دنیاي ایشون رو درك کنم.

روابط زناشویی کارآمد، تشکر و قدردانی همسران از زحمات یکدیگر هايشاخصر از یکی دیگ. قدردانی
زندگی تأمینهمسر خود، در مقابل خدمات او براي هايتالشاست. آنها با پرهیز از وظیفه انگاري 

. کنندمیسپاسگزاري
اي باب میل شما نیست؛ میگی دستت درد نکنه عجب غذاییه. این طرف غذا پخته ولی یه نمهمثالً"

طرف بهترین غذا رو درست کرده ولی شما چیزي نگی و به زبون نیاري، مثالًتوي دل آدم میشینه. ولی 
این یه مقدار براي آدم عقده میشه و میگه من بهترین غذا رو درست کردم ولی هیچ کس نمیگه دستت 

ي بعد جبران کنه. اینها در واقع شه اگه آدم نواقص ریزي هم داشته باشه، دفعهدرد نکنه. این باعث می
کنه. یعنی حرفی بزنی که به دل طرف بشینه. خب حرف خوب به دل میشینه. ذاتیه. زندگی رو شیرین می

مثالًیعنی حرف خوب، جمله خوب، کالم خوب توي دل آدم میشینه. و من خودم توي خونه اینجوریم. 
ونه میگم دستت درد نکنه به خونه این همه نظم بدي. این یه کلمه است ولی توي عمق باطن میرم خ

"کنه.آدم رسوخ می

طرفین یکی دیگر از هايخواستمختلف زندگی مشترك و هماهنگی هايجنبهتوافق زوجین در . توافق
ارتباط زناشویی کارآمد است. هايویژگی
باشه، چه بحث هابچهشما تصور کنید چه بحث مالی باشه، چه بحث تربیت هاحوزهيهمهدر "

ي اصلی، وقتی نسبت به موضوعات هاخانوادهمسائل اجتماعی و سیاسی باشه، حتی خانواده باشه، حاال 
در مورد این که در رابطه با مثالًتاحدودي یک میشه گفت واریانس مشترك داشته باشن از موضوعات، 

چطور باید عمل بکنن، در مسائل اقتصادي چه جوري باید عمل بکنن، در ارتباط با تربیت هاخانواده
یی که هاچالشوقتی زوجین نسبت به اینها و یتاًنهااینها يهمهچه جوري باید عمل بکنن، هابچه

که پیش هاییحلراهپیرامونشان هست تا حدودي به هم نزدیکن دیدگاهشون، تا حدودي نسبت به 
."استکنندهکمکاینها يهمهشون هست به اصطالح نزدیکن به هم، رو

در وضعیت ثابتی بمانند، در ارتباط کارآمد، دهندمیکه ترجیح ناپذیرانعطافبرخالف افراد . پذیريانعطاف
.دهندمینو رغبت نشان هاياندیشهزوجین پذیراي تجارب جدید هستند و به بررسی عقاید جدید و 

اي به من دادن. انگار یه پست دیگه م، االن یه نقش دیگهی داشتهاینقشمن در دوران مجردي یه "
االن قبالً من معاون بودم، یه انتظاراتی از من می رفت،مثالًاي به من دادن. اي در یه سازمان دیگه

اي از من میره. اآلن من همسر یک زنم یا اون خانوم همسر یک آقائیه. شدم مدیر کل و انتظارات دیگه
خب اینجا نقش عوض شد. وقتی نقش عوض شد، انتظارات هم عوض میشه. چقدر من تونستم خودمو با 
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این نقش جدیدي که هست، وفق بدم و بر اساس این نقش جدیدم، به انتظاراتی که از این نقش میره 
"ن و شوهري عیناً چیزي شبیه اینه.زهاينقشعمل کنم. منظور من از 

ي امروزي، همکاري و مشارکت اعضا سبب هاخانوادهبا توجه به شرایط کنونی . همکاري و مشارکت
. در ارتباط زناشویی کارآمد، زوجین با شودمیو کاهش فشارهاي روانی هامسئولیتتخفیف بار سنگین 

.آورندمینیت روانی را براي یکدیگر به ارمغان در خود، امپذیريمشارکتيروحیهتقویت 
یکی از کارهاي دیگه اینه که معموالً وقتی توي خونه هستیم، بیشتر کارهاي خونه رو من انجام "

میدم. حاال از ظرف شستن گرفته تا عوض کردن پوشاك بچه. این نیز بخاطر درك شرایط همسرمه. 
جنسیتی فرو نرفتیم که هاينقشهمکاریه. یعنی توي قالب یعنی چیزي که در اینجا رضایت ایجاد کرده، 

مرد فقط وظیفش اینه که ... یا زن وظیفش فقط اینه که... . سعی کردیم خودمون رو با شرایط خاصی که 
داریم تطبیق کنیم و درك کنیم که وقتی شرایط اینجوریه بهتره من هم یه قسمتی از کار رو به عهده 

"بگیرم و همینجوري برم جلو.

مختلف از جمله میزان تحصیالت، هايجنبهدر ارتباط زناشویی کارآمد، همسران در . همسانی
اجتماعی و امور ذهنی و معنوي از همگونی الزم برخوردارند. هايدیدگاه
به اعتقاد من بحث تحصیالت هم مهمه. به نظر من از نظر تحصیالت باید هم اندازه باشن. "

میذاره. کسی که وارد فضاي دانشگاه شده تأثیرخیلی هاآدمتحصیالت دانشگاهی روي فکر و ذهن 
دیدگاهش نسبت به همه چی از مسائل اقتصادي و سیاسی گرفته تا همین رابطه زناشویی و دیدشون 

فرق کشورهاي جهان سوم با مثالًکنه. واقعاً این رو در دور و اطرافیان دیدم. نسبت به زن خیلی فرق می
اگه قسمت بشه یه روزي دخترم ازدواج کنه، دخترمو به کسی که مثالًکشورهاي پیشرفته میمونن. 

"درك کردم و واقعاً ملموسه برام.تحصیالت دانشگاهی نداره نمیدم. چون این رو

کنندمیزیادي را تجربه همسرانی که از ارتباط زناشویی کارآمدي برخوردارند، هیجانات مثبت . شادکامی
بخشلذتو آورشاديها دارد. تعداد وقایع کارهاي جسمانی، شناختی و روانی آنعمیقی بر ساز و تأثیرکه 

.کنندمیدر زندگی چنین زوجینی بسیار بیشتر است و زندگی خود را مطلوب برآورد 
اگه همه خطوط رو یکی بکنیم، به یک خروجی میرسه به نام شادابی. پس شادابی نه فقط شاخص "

یک زندگی کارآمده بلکه خروجی نهاییشه. کارآمد باشیم تا شاداب باشیم. به نظر من شاخص شادابی در 
جاي خوب حتماًبراي شادابی. بگردیم، نیازي نیست که کنیممیمنتهاالیه هست و بقیه عوامل رو آماده 

که داریم بگردیم. یکی از مسائل شادابی ايهزینهبگردیم، از هر فرصت پیش آمده به اندازه زمان و 
جدید داري، خود به خود شاديهايایدهايزمینهابتکار عمله. من متوجه شدم تا زمانی که شما توي هر 

مرده دیگه شادابی براش تعریف نظر من مرده. بهجدیدي نداره، يایدهوقتی کسی هیچ .ایجاد میشه
"جدید چه پوشیدنی، چه پختنی، چه گشتنی، همه اینها ابتکار میخواد.هايایدهنمیشه. پس دائماً 
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به روابط جنسی سالم و خوشایند اشاره توانمیبدست آمده هايشاخصترینمهماز . رضایت جنسی
رودمییک زندگی زناشویی به شمار مسائلترینمهمجنسی از نظر میزان اهمیت در ردیف مسائلکرد. 

علل خوشبختی همسران در زندگی مشترك آنهاست.ترینمهمو سازگاري و رضایت در روابط جنسی از 
به نظر من یکی از مسائلی که میتونه زندگی زناشویی رو کارآمد کنه، پرداختن به مسائل زناشویی "

براي این قضیه وقت بذارن، یاد بگیرن، مهارتشونو به لحاظ جنسی هست. اینجا نیازه که زن و شوهر 
توي این قضیه ببرن باال که بتونن از زندگیشون اون لذت کافی رو ببرن. در عین حال یک چیز دیگه که 

يحوزهمیذاره، خالقیت در ارتباط هست. خالقیت در ارتباط هم میتونه در تأثیربر رابطه به صورت کل 
"روابط جنسی باشه هم توي حوزه روابط غیرجنسی.

و شوهر به رشد و تعالی یکدیگر ن در ارتباط زناشویی کارآمد، ز. بالندگی (رشد و تعالی همسران)
توجه کرده و با عمل به وظایف خود و حتی اقدام در راستاي فراتر از وظایف خود موجبات شکوفایی 

.آورندمیهمسر خود را فراهم 
فکر کنند توي این شرایطی که ن و شوهراباید براي هر دو زوج رشد دهنده باشد. یعنی زرابطه"

کنن و دیگران قرار دارند، دارن رشد میکنن. دارن شکوفا میشن استعدادهاشون. خودشون اینو احساس می
حاال ازدواج شروع میشه، ما در نقطه  آ هستیم، خبيپروژههم همین طور. توي شرایط مختلف، وقتی 

به لحاظ اقتصادي کنممیکه فکر اينقطهمیبینم بله من از نقطه آ رسیدم به نقطه ب. هاسالبعد از 
رشد داشتم، به لحاظ تحصیلی رشد داشتم، به لحاظ موقعیت اجتماعی موقعیت بهتري دارم، و ضمن 

"اینکه اون شادابی و طراوتم رو هنوز دارم. این اتفاق هم برا خودم و هم برا خانومم میفته.

برنده است. در -ندهرن از نوع بدر ارتباط کارآمد، الگوي ارتباطی زوجی. الگوي ارتباطی متقابل و سازنده
، ارتباط باز و کنندمی، احساساتشان را نسبت به هم ابراز کنندیممنطقی عمل طوربهالگو، زوجین این 

.کنندمیگشایی مسئلهمستقیم دارند و 
یعنی هیچ مشکلی ندارن. مشکل اینطور نیست کهخوبی دارند،يرابطهوقتی میگیم زن و شوهري "

کنن مشکالتشون رو کم کنن و اگه هم موردي همیشه هست ولی وقتی رابطه خوب باشه اونها سعی می
هست به یه روش درستی حلش بکنن. پس مهم اینه که وقتی مشکل پیش میاد بتونن اون رو بین 

"خودشون حل بکنن.

سازگاري و يمایهارتباطی هايمهارتدر ارتباط کارآمد، برخورداري همسران از . ارتباطیهايمهارت
موجود در زندگی مشترك هايتنشو هاتعارض، هاسوءتفاهمو به رفع بسیاري از شودمیرضایت آنها 

.کندمیکمک 
بوده، بهتر جواب داده و جلو رفته. یعنی هر جا ايقاعدهبه نظر من هر جا که یه ساختار و قانون و "

برعکس، هیچ ساختار و قاعده و قانونی نبوده، خب هر شخص و هر عضو میتونه هر کاري بکنه. مثال 
و بیایم؟ یمبریمیتاتونیم هر میتونه تایم ورود و خروج باشه. این تایم ورود و خروج چه جوریه؟ آیا ما می
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این نیست که بیان؟ البته منظورم خواستمیمیتابرن و هر خواستنیمیتار تونن هي ما میهابچهآیا 
فالن کار باید در فالن زمان خاص باشه و فالن چیز رو فالن فرد حتماًاینجور نیست که خشک باشیم، 

خاص باید مشخص کنه. ولی یه کنترلی هست که یه قاعده و قوانینی رو میذاره و باعث میشه که خود 
رو مشخص بکنه. توي این خانواده معلومه که خرید نان خانه با کیست. اگر هانقشو قانون این قاعده

این قوانین توي زندگی نباشه، اون زندگی ممکنه به هر شکل و رنگی دربیاد. چون هیچ اصولی وجود 
شهر نداره. شهري رو در نظر بگیرید که هیچ قانونی نداره؛ چه اتفاقی میفته؟ فرض کنید توي همین 

قرمزش رو بردارن؛ چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ همون اتفاق ممکنه توي خونه هايچراغخودمون، تمام 
"گر قاعده و قانون و اصولی نباشه.براي زن و شوهر بیفته ا

گریزناپذیر زندگی مشترك هايکشمکشهمسران در ارتباط کارآمد، در مواجهه با . حل تعارض
.گیرندمیدرستی براي رفع تعارضات در پیش هايشیوه

، دیگه عقده نمیشه برات. اگه صحبت نکنی، بعداً کنیمیوقتی در مورد مشکل پیش اومده صحبت "
به خاطر یه مشکل کوچیک ممکنه یه انفجار بزرگ اتفاق بیفته. پس بعضی وقتها دعواي پیش اومده، 

بل داره. یعنی شما قبالً ناراحت شدین و چیزي بخاطر یه مسئله کوچیک نیست و ریشه در مسائل ق
نگفتین، باز ناراحت شدین و چیزي نگفتین، بعد دیگه به آخرین حد که میرسه، یه انفجار اتفاق میفته. در 

"صورتیکه ریشه در گذشته داشته. این یه راه حلی هست که به نظر من خیلی مهمه.

و نیازهاي طرف هاخواستهاید ضمن توجه به در زندگی مشترك، هر فردي ب. حفظ استقالل فردي
مقابل و الزامات زندگی مشترك، هویت فردي خویش را نیز حفط کند و از خود غافل نشود. 

توي یه رابطه خوب و کارآمد باید بخشی از زندگی آدم که دوست داره استقالل خودش رو داشته "
بتونم یه زمانی داشته مثالًرابطه با دوستانش. مثالًباشه، روابط اجتماعیش رو داشته باشه حفظ بشه. 

باشم که با دوستام یه دورهمی داشته باشم. همونطور که خود آقایون هم دوست دارن با دوستانشون 
"بیرون برن. این حق رو باید در جامعه به خانوم داد. باید این رو بپذیرن.

و مدیریت و مسئولیت آن را اندقائلدر ارتباط کارآمد، زوجین براي زندگی مشترك خود حریم . مرزبندي
.دهندمیاعمال نفوذ و دخالت به دیگران نياجازه. آنها گیرندمیخود به عهده 

زن و شوهر باید سعی کنن حداقل توي مسائل کوچک، خودشون با استقالل و هماهنگی هم "
ازي به ورود دیگران نباشه. ورود دیگران هم باز اگه الزم هست، باید درخواست مسئله رو حل کنن تا نی

حتماًبخشی از قدرت قلمرو شما رو مشاوره بدید نه اینکه دیگران خودخواسته وارد این مسئله بشن چون
د به اندازه یک سالم در قدرت قلمروش شریک هستید. اگه کنیمیمیگیرن. شما با هرکسی که سالم 

الم علیکم، پس به اندازه یک سالم علیکم اون رو سهیم کردید. اگر به کسی هم تمام فرصت رو گفت س
استقالل و عدم دادید، در واقع زندگی تون رو سپردید به اون و خودتون دیگه سهمی ندارید. این بحث

"دخالت دیگران بود.
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خانوادگیهايشاخص
زوجینی که از ارتباط زناشویی کارآمدي برخوردارند، در برقراري و استمرار روابط . ارتباطات اجتماعی

.کنندمیاجتماعی نیز موفق عمل هايگروهخوشایند با دوستان، آشنایان و سایر 
انسان نیاز به حمایت اجتماعی داره؛ یه وقتی پول کم میاره، یه وقتی میترسه، یه وقتی شوهرش "

حمایت اجتماعیه. من یه حلقه اجتماعی براي خودم تعریف کردم. حلقه اشپشتوانهاینهايهمهمأموریته؛ 
خانوادست. یعنی من معتقدم باید با دوازده خانواده رفت و آمد داشته باشم و تا اآلن 12اجتماعی من 

هر وقت کنیممیموفق شدیم با هشت خانواده این رابطه رو ایجاد بکنیم و اینطوري شادتریم. احساس 
"میاد و به ما کمک میکنه و یا بالعکس.هاحلقهمشکلی برامون پیش میاد، یکی از این 

از ارتباطات زوجین را تشکیل ايعمدههمسر بخشی يخانوادهارتباط با . ي اصلیهاخانوادهارتباط با 
خوردار است.همسر از سالمت کافی بريخانواده. در ارتباط زناشویی کارآمد، ارتباط با دهدمی

خودمون احترام بذاریم و اونها رو درك کنیم و در موقع يخانوادههمسرمون مثل يخانوادهه اید بب"
ي همدیگه بریم و ي مختلف خونههامناسبتمشکالت، آنها رو یاري کنیم و باهاشون صحبت کنیم و در 

"برسیم.با هم آشنا بشیم و در این آشنایی رو دور هم نشستن، به دردهاي هم 

فرزندان در زندگی، نمونه رفتار يآیندهکه رفتار انددادهبسیاري نشان هايپژوهش. انتقال بین نسلی
). زوجین در ارتباط کارآمد از تربیت صحیحی برخوردار 2008والدینشان خواهد بود (پوتاوي و ویگنولز، 

.گیرندمیخود فرا يخانوادهبوده و الگوهاي مثبت را از
یکی دو ماه پیش که با هم رفته بودیم خرید، پارچه فروشی رفته بودیم. ما داشتیم با هم صحبت "

و فروشنده رفته بود جنس بیاره. میخواستیم برا خودش پیراهنی بگیریم. فروشنده به ما گفت کردیممی
؟ گفتم نه هفت ساله میتونم یه سؤالی ازتون بپرسم؟ گفتم بفرمایید. گفت شما تازه ازدواج کردید؟ نامزدید

د انگار با هم رودروایستی دارید و تازه با هم کنیمیازدواج کردیم. گفت آخه یه طوري با هم صحبت 
مامانم هنوزم که هنوزه مثالًازدواج کردید. یه چند مورد دیگه هم بوده. مامانم این ذهنیت رو به ما داده. 

"خانواده بوده.تأثیراز قدیم به ما دادن و بابام رو آقا صدا میزنه. اینها تعلیماتی بوده که

بخشی از کارآمدي رابطه مون دست ما نبوده. گو اینکه ما براي یک زندگی تقریباً مناسب تربیت "
ی که خانومم توي اون خونه هایویژگیشدیم. هم خانومم و هم من. به نظرم باید این رو هم لحاظ کنیم. 

"با اصول سازگاري است.ی است که همراههایویژگیبزرگ شده، 

و کنندمیصحیحی براي فرزندپروري انتخاب يشیوهزوجین در ارتباط کارآمد، . فرزند و فرزند پروري
.کنندمیدر تربیت فرزندان خود احساس رضایت و موفقیت 

ما باهاشون بسیار يرابطههم در درسشون هم در ارتباطاتشون، اندموفقمون شادابن، هابچه"
می بینن هاسالنزدیکه. بسیار خوبه. این ما رو دلگرم تر می کنه. کالً زوجین و والدین وقتی بعد از 

شون هست، خوب داره پیش میره روند کارشون، خوب دارن وظایفشون رو هابچهماحصل زندگیشون که 
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اشویی رو تحکیم می کنه. این ماحصل زنيرابطهانجام میدن، رشدشون به خوبی داره اتفاق میفته، این 
تر میشیم، امیدوارتر بینیم، دلگرممون رو میهابچهزندگیشون هست، یه زایش خوب اتفاق افتاده. وقتی ما 

"میشیم.

معنويهايشاخص
در ارتباط کارآمد، زوجین بر این باورند که پایبندي به باورهاي مذهبی باعث تقویت و . باورهاي مذهبی

ساماندهی زندگی . در چنین ارتباطی، زوجین از رهنمودهاي مذهب براي شودمیاستحکام روابط زناشویی 
.برندیمزوجی خود بهره 

توي قدم اول، من هر عملی انجام بدم، اول خدا رو ناظر میگیرم. میگم حتی اگه کسی نباشه، خدا "
. که شامل ایمان و عمل صالحه. من روي هم داريدینکه هست؛ خدا ناظر بر اعمال ماست. این یعنی 

فالنی این کار رو خواستم ظلمی یا کار اشتباهی انجام بدم، یه چیزي در درون من ندا میداد که مثالًرفته 
"نکن. این وجدان بوده.

.کنندمیزوجین باورهاي قلبی خود را با اعمال شایسته و نیکو همراه . اعمال مذهبی
نامحرمه. که یکیش تشخیص محرم ازکنیممیاینها اصول زندگی منه و ما این اصول رو رعایت "

"یکی هم حالل از حرامه.

بحث
اطالعات بدست انجام گرفت. ارتباط زناشویی کارآمد هايشاخصدستیابی به با هدفپژوهش حاضر 

ارتباط زناشویی کارآمد هايشاخصاصلی به عنوان يمقولهبه شناسایی چهار کنندگانشرکتآمده از 
هايشاخص. 4خانوادگی و هايشاخص. 3زوجی، هايشاخص. 2فردي، هايشاخص. 1منجر گردید:

نوع ارتباط ترینعمیقو ترینطوالنیکه در کارآمدي یک ارتباط زناشویی که استپرواضح معنوي. 
. منظور از ارتباط سالم و مؤثر عبارتست از توانایی افراد در توضیح و انددخیلانسانی است، عوامل مختلفی 

ي براي و تمایالت و نیز توانایی توجه کردن به دیگري و دعوت کردن از وهاخواستهتصریح نیازها، 
).1995(باري، شودیمکه از طریق تبادالت کالمی مستقیم و صریح حاصل هایتموقعمطالب و يسازروشن

زناشویی کارآمد است و يرابطهدر ایجاد مؤثرفردي یکی از دالیل هايشاخص، هایافتهبا توجه به 
، تعهد نسبت پذیريمسئولیتی همچون انتقادپذیري، بخشش، خیرخواهی، هایویژگیکارآمد از يهازوج

، تفکر منطقی، مدیریت مالی، صمیمیت، اعتماد و گذاريهدفبه خانواده، کنترل خشم، صبر و شکیبایی، 
و شودمیگرجلوهو روابط مختلف انسان هاجنبهشخصیتی در هايویژگیاین مسلماًتعهد برخوردارند. 

. بسیاري از روانشناسان و دهدمیقرار تأثیرتحت مهمی همچون ازدواج و زندگی زناشویی را نیزيحیطه
(وان دانندمیشخصیتی را یکی از عوامل موفق یا ناموفق بودن ازدواج هايویژگیخانواده درمانگران نیز 

شخصیتی همچون صبور و هايویژگیارتباطات زناشویی نیز به نقش يحیطهدر هاپژوهش). 2008اپ، 
)، تعهد و 2010؛ اینگرام، 2011و بخشش (آماتو و کیس، پذیريمسئولیت)، 2014ا، یشکیبا بودن (شریس
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نتایج .اندکردهدرست ازدواج و موفقیت آن اشاره گیريشکل)، در 2014ا، یوفاداري به همسر (شریس
عوامل ترینمهمکه شخصیت همسران و شرایط زندگی آنها از نشان داد) نیز 2009بررسی رابرت (

ا نارضایتی آنها در زندگی زوجی است.رضایت ی
ی همچون حمایت، پذیرش، هایویژگیکه شامل مربوط بودزوجی هايشاخصبعدي به يمقوله

، همکاري و مشارکت، همسانی، شادکامی، رضایت جنسی، بالندگی (رشد و پذیريانعطافقدردانی، توافق، 
ارتباطی، حل تعارض، حفظ استقالل فردي هايمهارتتعالی همسران)، الگوي ارتباطی متقابل و سازنده، 

ارتباطات زناشویی نیز به نقش عواملی نظیر يحوزهانجام شده در هايپژوهش. باشدمیو مرزبندي 
کریمی ثانی و احیایی، )، کیفیت ارتباط زوجین (2008ي اخالقی و اعتقادي (دونگ لی، هاارزشمطابقت 

؛ 1393بابایی گرمخانی، مدنی و لواسانی، ؛ 2013؛ راگوف، 2014ویس، )، الگوهاي ارتباطی زوجین (1390
؛ 2003ارتباطی (شیلینگ، باکوم، بورنت و راگلند هايمهارت)، 1390ثناگویی، جان بزرگی و مهدویان، 

)2017رستم نژاد و پورفرج، و باورهاي ارتباطی ()1392؛ امانی و لطافتی بریس، 2002اسپرچر و میتس، 
هايازدواجیکی از آثار مهم ) نیز معتقدند که 1393هاشمی نژاد، فقیهی، حسینی و سخایی (. اندکردهاشاره 

آسوده، خلیلی، دانشپور و لواسانی همسان، افزایش رضایت زناشویی در بین همسران همسان است. 
. 1نها هستند: در خصوص ایزوجین دیدگاه که ندو نشان دادرندداتأکید) بر نقش عوامل ارتباطی 1389(

. خودمان 4. روابط صمیمانه داریم، 3، کنیممی. با همدیگر مشورت 2به همدیگر اعتماد داریم و متعهدیم، 
. اعتقادات مشترکی داریم و 6. در تربیت فرزند با همدیگر همکاري داریم، 5، کنیممیمشکالتمان را حل 

بررسی الگوهاي ارتباطی در ) نیز در 1390سامانی و بهبهانی (. کنیممی. به یکدیگر ابراز محبت 7
معناداري از گفت و شنود و میزان طوربهي سالم هاخانوادهنشان دادند که مختلف خانوادههايگونه

با . کنندمیي غیرسالم در روابط استفاده هاخانوادهخانواده و هايگونههمنوایی بیشتري در مقایسه با دیگر 
ی منجر به روابط عاطفی عمیق، منطقی، دوستانه و صمیمانه بین هایویژگی، چنین به مطالب فوقتوجه 

موجود در مسائلارتباطی و حل تعارض جهت مقابله با هايمهارتبه استفاده از و شودمیزوجین 
.گرددمیمنتهی زوجی يرابطه

ی همچون ارتباطات اجتماعی، هایویژگیو به را معلوم کردخانوادگی هايشاخصسومین مقوله 
. ازدواج به شودمیي اصلی، انتقال بین نسلی، حضور فرزند و فرزندپروري موفق مربوط هاخانوادهارتباط با 

ي جزئی الینفک از زندگی فردي و زناشویی هاخانوادهو شودمیپیوند دو خانواده محسوب يمنزله
مؤثری که به ارتباط هایمهارت. بدین ترتیب تجهیز بودن همسران به شوندمیفرزندان خود در نظر گرفته 

هاپژوهشباشد. مؤثردر کارآیی ارتباط زوجی آنها نیز تواندمی، کندمیي یکدیگر کمک هاخانوادهآنها با 
) و 1393همسر بر کمک به حل تعارضات زناشویی (چراغی، يخانوادهارتباط مطلوب با تأثیرنیز به 

برخورداري از تأثیر. عالوه بر اندکرده) اشاره 2004ش سطح رضایت زناشویی زوجین (کیرنز و لئونارد، افزای
اند در زندگی گرفته، تربیت خانوادگی همسران و الگوهایی که از والدین خود فراهاخانوادهارتباط مطلوب با 
هايشیوهفرزندان تمایل دارند از دهندمیمتعدد نیز نشان هايپژوهشاست. تأثیرگذارزوجی آنها نیز 
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به نقل از ،2008پوتاوي و ویگ نولز، تعارض (و حل مسئلهوالدین خود براي حل هايروشمشابه با 
هايموقعیتو عواطف مثبت و منفی در هااحساس، ابراز )1387، زادهقاسمو نیاشریفیحسینیان، حسینی، 

و بروز خشم و عصبانیت در )1387از حسینیان و همکاران، ، به نقل2002تعارض (بروك، وایت من و لو، 
استفاده )1387به نقل از حسینیان و همکاران، ،1999، اسکافر- و نیتزپوردي جرالدین، روابط بین فردي (

آنان هايحمایتکه برخورداري از تعامالت اجتماعی بیشتر و امید به رسدمیاز طرف دیگر، به نظر . کنند
پژوهشی نشان داد که هايیافتهدر همین راستا، مثبتی بر ارتباط همسران دارد. تأثیرسختی هايزماندر 

). 1393میان میزان حمایت اجتماعی و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد (صحراییان، جعفرزاده و پورسمر، 
که فرزند نقش مهمی در ارتباط همسران دارد و رسدیمدر مورد حضور فرزند و فرزندپروري نیز به نظر 

ات صورت . تحقیقشودمیفرزندپروري منجر به افزایش رضایت از رابطه يشیوهرضایت از فرزندان و 
ن است که در ) نیز حاکی از آ2011، ؛ لی و فانگ1395گرفته (حاتمی، اسمعیلی، فرحبخش و برجعلی، 

ي رابطه دارد.مثبتی روتأثیرموفق، فرزند هايازدواج
احمدي، آزادمرزآبادي . شودمیکه شامل باورها و اعمال مذهبی بودمعنوي هايشاخصآخرین مقوله 

میزان نشان دادند که تقیدات مذهبی در میزان سازگاري زناشویی نقش دارد و ) 1384و مالزمانی (
فاطمی نیک، پایبندي مذهبی و رشد معنوي افراد عاملی مهم در میزان سازگاري و رضایت زناشویی است. 

دینی نقش بسزایی در ارتقاء و افزایش هايآموزهکه نشان دادند) 1395سودانی و مهرابی زاده هنرمند (
مذهبی و عقیدتی مسائلو هادیدگاه، هاارزشکه داد نشاننیز) 1389(نجفیدارد. هازوجکیفیت زندگی 

نتیجه توانیمبا توجه به مطالب گفته شده .بر رضایت و نارضایتی زناشویی استمؤثریکی از عوامل 
ی بهبود روابط زوجبر مفاهیمی همچون تقدس ازدواج، در تأکیداعتقادات و باورهاي مذهبی با گرفت که

دارند.مؤثريو تقویت و تحکیم آن نقش 

گیرينتیجه
چندبعدي است که ايپدیدهچنین نتیجه گرفت که ارتباط زناشویی کارآمد، توانمیدر پایان 

را خودشخصیتی هايویژگیهاکنندهشرکت.گرددمیدخیل در آن حتی به قبل از ازدواج برهايمشخصه
و کنندمیرا وارد ازدواج شاناصلیيخانوادهاکتسابی از يهاآموزهو گیردمیکه از دوران کودکی شکل 

.کنندمی. عوامل خانوادگی و معنوي نیز نقش خود را ایفا دهندمیتعامالت خود را شکل 
بزرگتر ندارند. لذا، اهتمام يجامعهکیفی ادعایی در خصوص تعمیم نتایج خود به هايپژوهش

به موضوع داشته باشند ايموشکافانهدید خود نگاه يزاویهپژوهشگران این پژوهش نیز بر این بوده که از 
، خصوصاًاستخراج کنند. هاروایت، داستانی کلی از دل کنندگانمشارکتفردي هايداستانو با کنکاش در 
در بایستمیاز جمعیت عمومی ساکن در شهر کرج بوده است، کنندگانمشارکتاز آنجایی که 

برآمده از هايشاخصتقاد پژوهشگران بر این است که اعاحتیاط شود. هاجمعیتبه سایر هایافتهتعمیم
ند بسترهاي الزم توانمیو تداوم ارتباط زناشویی کارآمد دارند، گیريشکلاین پژوهش با نقشی که در 
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در توانمیبراي موفقیت زندگی زناشویی و خانوادگی را فراهم آورند. بر این اساس، اطالعات حاصل را 
قبل و پس از ازدواج به کار بست.هايآموزشزوج درمانی و و درمانی برايآموزشیهايبستهيتهیه

منابع
نامه پایان. خوشبختزوجیتدیدگاهاز: موفقازدواجبرثرؤمعوامل). 1389(.محمدحسینآسوده،

کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. 
). بررسی وضعیت ازدواج و 1384آزادمرزآبادي، اسفندیار و مالزمانی، علی (احمدي نوده، خدابخش؛ 

.152-141)، 2(7سازگاري زناشویی در بین کارکنان سپاه. مجله طب نظامی، 
اي. ي زمینهنون و مراحل تولید نظریه). مبانی پژوهش کیفی: ف1391استراوس، آنسلم و کربین، جولیت (

تا). نشر نی (بیترجمه ابراهیم افشار. تهران: 
ي زن و شوهر با تأکید بر حقوق عاطفیشناختی خانواده و رابطهمبانی روان). 1393افروز، غالمعلی. (

.. تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیانمتقابل
هاي ارتباطی بر کاهش تعارضات ). اثربخشی آموزش مهارت1392امانی، احمد و لطافتی بریس، رامین (

36- 17)، 2(3زوجین. دوفصلنامه مشاوره کاربردي، زناشویی 
). بررسی رابطه معیارهاي ارتباطی 1393بابایی گرمخانی، محسن؛ مدنی، یاسر و لواسانی، مسعود (

دو بینی دلزدگی زناشویی زنان متقاضی طالق. غیرواقعی با الگوهاي ارتباطی و نقش آنها در پیش
84- 67)، 1(4،  فصلنامه مشاوره کاربردي

الگوهاي ارتباطی زوجین با يرابطه). 1390ثناگویی، محمد؛ جان بزرگی، مسعود و مهدویان، علیرضا. (
.77- 57)، 9(5. شناسیي مطالعات اسالم و روان. دوفصلنامهرضامندي زناشویی
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). اثربخشی آموزش 1391جاویدي، نصرالدین؛ سلیمانی، علی اکبر؛ احمدي، خدابخش و صمدزاده، منا. (
) بر افزایش رضایت EFTدهاي مدیریت هیجان مبتنی بر رویکرد زوج درمانی هیجان مدار (راهبر

18- 5)، 3(1، روانشناسی سالمتجنسی زوجین. 
ي الگوي ). ارائه1395حاتمی ورزنه، ابوالفضل؛ اسمعیلی، معصومه؛ فرحبخش، کیومرث و برجعلی، احمد. (

،)1(6. درمانی خانوادهمجله مشاوره و روانمند: یک پژوهش گراندد تئوري. ازدواج پایدار رضایت
120 -149.

). رابطه آشفتگی زناشویی 1387زاده، سوگند. (نیا، اعظم و قاسمحسینیان، سیمین؛ حسینی، فاطمه؛ شریفی
103- 81)، 3(6. مطالعات زنانمادران با زندگی فرزندان همسردار آنها. 

ي باورهاي ارتباطی با ). رابطه1384ري، محمدعلی و پوراعتماد، حمیدرضا. (حیدري، محمود؛ مظاه
130-121)، 2(1. ي خانواده پژوهیفصلنامهاحساسات مثبت نسبت به همسر.  

اثربخشیو بررسیطراحیوایرانیزوجیندرهمسرخانوادهباارتباطهايسبک). 1393چراغی، مونا. (
نامه . پایانهمسربا خانوادهارتباطکیفیتوزناشوییسازگاريبرفرهنگبرمبتنیدرمانیزوجبسته

شناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی تهراندکتري روان
). رابطه نگرش مذهبی با 1386اهللا و اکبري زردخانه، سعید (فرد، محمد؛ شهابی، روحخدایاري

620- 61)، 10(3. یي خانواده پژوه. فصلنامههلأمندي در دانشجویان مترضایت
). الگوهاي ارتباطی در گونه هاي مختلف خانواده در مدل 1390سامانی، سیامک و بهبهانی، مینا (

134- 119)، 7(1، دوفصلنامه مشاوره کاربردينگر فرایند و محتواي خانواده. بافت
). رابطه میان حمایت اجتماعی و رضایت 1393صحراییان، کیمیا؛ جعفرزاده، فاطمه و پورسمر، سیده لیال (

)، 10(12، مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیهزناشویی در زنان نابارور بر اساس عامل ناباروري. 
1104 -1109

دي براي کیفیت زندگی زناشویی بر مدل پیشنهاي). ارائه1390کریمی ثانی، پرویز و احیائی، کبري (
، مجله زن و مطالعات خانوادهکننده قبل از ازدواج در بین زوجین تبریز. بینیاساس عوامل پیش

4)13 ،(61 -81
اثربخشی آموزش گروهی ).1395زاده هنرمند، مهناز (فاطمی نیک، طیبه؛ سودانی، منصور و مهرابی

88- 73)، 2(6، دوفصلنامه مشاوره کاربرديها. هاي آن در زوجهاي دینی بر کیفیت زندگی و مؤلفهآموزه
). تحلیل جامعه شناختی 1395زاده چوکانلو، حسین (قوتی سفیدسنگی، علی؛ شهابی، محمود و حسن

)، 21(6، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانانهاي دانشجویی. ؤثر بر رضایت در ازدواجعوامل م
135 -156
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ي کیفی عوامل نارضایتی زناشویی ). مطالعه1390محمد و عارفی، مختار (ظري، علیزاده، فرشاد؛ نمحسن
42- 7)، 53(14، مجله مطالعات راهبردي زنانو اقدام به طالق (مطالعه موردي شهر کرمانشاه). 

). بررسی جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و 1390مقصودي، سوده؛ معیدفر، سعید و توکل، محمد. (
35- 23)، 1(5. مجله مطالعات اجتماعی ایرانرضایت زناشویی در زوجین شهر کرمان. 

گیري مذهبی با رضایت زناشویی و صمیمیت زناشویی ي جهتبررسی رابطه). 1389نجفی، حسین. (
نامه کارشناسی ارشد، مشاوره خانواده، دانشگاه تهران. پایانبیرستانمعلمان د

). بررسی تأثیر برنامه بهبود بخشی ارتباط بر رضایت 1384(نژاد، شکوه.نظري، علی محمد و نوابی
59- 35)، 13(4، هاي مشاورهها و پژوهشتازهزناشویی زوجین هر دو شاغل. 

). همسان 1393حسینی، سید حمزه و سخایی، سید محمود (نژاد، سیده سمیه؛ فقیهی، علی؛ هاشمی
ي اسالم و سالمت، همسري از دیدگاه روانشناسی و مقایسه آن با مفهوم کفویت در فقه. نشریه
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