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Abstract
Considering the importance of family institution in Iran and the key role of
couples in establishment and duration of stable and long-lasting families, it seems
necessary to identify and reinforce the skills related to increasing 'marital quality'
among couples. Therefore, this study aimed to develop a thematic model related
to marital quality from viewpoint of married men. The study was performed with
qualitative method and using thematic analysis approach. Twenty married men
were selected by targeted sampling and based on entry criteria until theoretical
saturation in Shahrekord city and were interviewed by semi-structured method.
First, each sentence or paragraph extracted from the raw interviews were
explained by a short sentence, then conceptual predicates were encoded in terms
of Atrides & Sterling's (2001) thematic analysis approach in three main thematic
categories of basic themes, organizing themes, and universal themes using the
software (Nvivo 8). First, led to exploration of 20 basic themes. By combination
and simplification of the basic themes, 6 organizing themes including satisfaction
of emotions, understanding interests and needs, prioritization, appeasement and
solace, mental guarantee, forgiveness, and self-critical, were found and finally the
universal theme of "considering women important and taking them into account"
was extracted. Based on the finding, it can be concluded that, husbands'
experiences indicate that considering wives as important in marital life and
inducing this feeling to them by their husbands through appropriate function and
actions is the most important factor in increasing marital quality.This research
can be useful for counselors and psychologists practicing with families to instruct
and offer them appropriate interventions to increase their marital quality.

Keywords: Marital quality, married men, qualitative research, thematic
analysis

Extended Abstract

Introduction
Considering the importance of family institution in Iran and the key role of

couples in establishment and duration of stable and long-lasting families, it
seems necessary to identify and reinforce the skills related to increasing 'marital
quality' among couples. High marital quality is related to individuals' satisfaction
with their relationships, spouses' mainly positive attitudes toward each other,
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and low levels of negative and hostile relationships, and on the other hand, there
is a negative relationship between quality of life and divorce. That is why the
marital quality is a concept which has particular importance and it is the most
studied concept in the marital relationships area. Given that couples adopt
distinctive strategies to increase their marital quality, the current research
attempted to identify the strategies which married men use to increase their
marital quality. Thus, the aim of the current research was to develop a marital
quality-related thematic model from viewpoint of married men.

Method
The current study was conducted qualitative of type thematic analysis

approach which aimed to understand, analyze, and interpret 'marital quality'
phenomenon from married men’s point of view using thematic analysis
approach and development of thematic networks model. The population of the
current research consisted of all married men who have reported high levels of
marital quality in ShahrehKord city. On the other hand, the sample of the current
research consisted of 20 married men of ShahrehKord city who were recruited
using voluntary-purposeful sampling method. The data were collected by semi-
structured interviews. Administering interviews continued until reaching
theoretical saturation. The participants were interviewed during October 2016 to
June 2017 and they were assured of confidentiality of the interviews and the
ethical principles. Each interview session lasted 45-60 minutes. Despite the
theoretical saturation was imminent after 15, 16 interviews, the researchers kept
doing interviews to 20 cases for more accuracy. Each interview was scripted
after recording.

Findings
Thematic analysis method was used to analyze the data of the research.

Thematic analysis encodes and analyzes the data in order to make sense of them.
Accordingly, while the researchers focused deeply on the extracted data from
the interviews, they extracted sentences, paragraphs, or phrases which contain
adequate qualitative concepts, then each one of these sentences or paragraphs
were extracted. Encoding was performed in a way that along with going from
basic encoding toward universal encoding, the data categorize into wider classes
based on qualitative similarities and differences. The obtained themes of each
level of encoding were more abstractive than the last ones. In the other words,
volume of the data was reduced while content of the data was added-up in each
level of encoding. Accordingly, analysis of the participants' experiences led to
explore of 20 basic themes. By combination and simplification of the basic
themes, 6 organizing themes including: affectional attention, need satisfaction,
prioritization, appeasement and solace, mental guarantee, forgiveness, and self-
critical, were found and finally the universal theme of 'considering wives as
important' was extracted.

Discussion and Conclusion
Feeling of being important, being seen and counted-on are important mental

factors in developing motivation and attachment in people. Often, this feeling is
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reinforced by spouses' actions toward each other in marital life. According to the
results of the research, husbands as the closest and most influential individuals
toward their wives, play an important role in inducing them the feelings of being
important. The findings from husbands' experiences indicate that considering
wives as important in marital life and inducing this feeling to them by their
husbands through appropriate function and actions is the most important factor
in increasing marital quality. This research can be useful for counselors and
psychologists practicing with families to instruct and offer them appropriate
interventions to increase their marital quality.

The current research has some limitations. One is caution in generalizing the
results of any qualitative research. Another limitation is the participants' age which
was in 25-45 range and older ages were not included. Further, the research was
performed in one city, i.e. Shahrehkord, of Iran; also, in the current research, only
identification of married men's strategies for increasing marital quality were
addressed, though it is suggested that future research should address married
women's strategies for increasing their marital quality. It is recommended to
perform such studies in different generations separately and across states and cities
so that marital quality of different cultures, customs and people of different areas,
as well as a common typology of marital quality con be found.

Ethical Consideration
At first, the general purposes of the research were explained to the participants;
The participants' consent were acquired to record the interviews;
The participants were assured that they will be given numerical codes in report

of results so that their names would remain anonymous; and
They were given the right to give up the interview at any time.
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تدوین مدل مضامین مرتبط با کیفیت زناشویی از دیدگاه مردان متأهل:
یک پژوهش کیفی

*ذبیح اهللا کاوه فارسانی

**عارفه مهدیه

چکیده
هاي دهاستمرار خانواها در پایه ریزي و با توجه به اهمیت نهاد خانوده در ایران و نقش کلیدي و مؤثري که زوج

در زوجین، امري "کیفیت زناشویی"هاي مرتبط با افزایش کنند، لذا تقویت مهارتمستحکم و با دوام ایفا می
این هدف این پژوهش، تدوین مدل مضامین مرتبط با کیفیت زناشویی از دیدگاه رسد. بنابرنظر میضروري به

مرد متأهل 20و با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون انجام شد. کیفی مردان متأهل بود. این مطالعه به شیوة
ها هاي ورود به پژوهش تا حد اشباع دادهبراساس مالكداوطلب گیري هدفمند و شهرکرد با نمونهشهر، ساکن در

شده از راجهاي استخها یا پاراگرافانتخاب و مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. در ابتدا هر یک از جمله
هاي مفهومی بر اساس هاي خام، توسط یک گزاره یا عبارت مفهومیِ کوتاه، توضیح داده شد، سپس گزارهمصاحبه

و ةدهنددر سه دسته مضامین پایه، مضامین سازمان(Atrides & Sterling, 2001)رویکرد تحلیل مضمون
ابتدا بیست مضمون اساسی شناسایی شد. از شدند.کدگذاريNvivo 8افزار مضامین فراگیر و با استفاده از نرم

عالیق و نیازها، ها، دركي ارضاي عواطف و احساسدهندهترکیب و تلخیص مضامین پایه، شش مضمونِ سازمان
دهی، دلجویی و تسلی خاطر، ضمانت روانشناختی، گذشت و خود قضاوتی حاصل شد و در نهایت با یک اولویت
استخراج گردید. بر اساس "آوري زنانحسابانگاري و بهمهم"دهنده، مضمون فراگیرِ مانسازي مضامینِ سازپارچه
دهد که مهم انگاشتن زنان در زندگی توان نتیجه گرفت که تجربه مردان متأهل نشان میهاي موجود مییافته

ترین عامل ناسب مهمشان از طریق عملکرد و رفتارهاي مها توسط شوهرانزناشویی و القاي این احساس به آن
شناسان فعال در حوزه خانواده، جهت شود. این پژوهش براي مشاوران و روانافزایش کیفیت زناشویی محسوب می

تواند سودمند باشد. آموزش و ارائه مداخالت مناسب در زمینه افزایش کیفیت زناشویی می

تحلیل مضمونکیفیت زناشویی، مردان متأهل، پژوهش کیفی، هاي کلیدي: واژه

مقدمه
کدامند؟ ،کنندمیخود اتخاذ افزایش کیفیت زناشویی هل جهتأکه مردان متییراهبردهاترینمهم

. رسم و رسوم مربوط به ازدواج بودبه آن دادنپاسخلی است که پژوهش حاضر در پی اؤسترینمهماین 
,Bath(گذشته تغییر کرده است يدههدر پنج  2010cited inNock,2005, .(انان قرن بیست و جو

حاکی هاگزارشخطر زناشویی قرار گرفته و بیشتر در معرضشانزندگیگذشته، هاينسلیکم نسبت به 
، احتمال طالقکنندمیکه براي اولین بار ازدواج انی جوهايزوجدرصد 50تا 40تقریباً از آن است که 

(نویسنده مسئول)شهرکرد، شهر کرد، ایران. اهگدانشادبیاتدانشکده،گروه مشاورهاستادیار*
KavehFarsani@sku.ac.ir

دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.شناسی،ی ارشد جامعهکارشناس**



23یک پژوهش کیفیتدوین مدل مضامین مرتبط با کیفیت زناشویی از دیدگاه مردان متأهل:

,Popenoe & Whitehead(وجود داردهاآنگرفتن در آمریکا نشان هاپژوهش،به عنوان مثال،)2001
مهم خود در زندگی گزارش ازدواج شاد را به عنوان یکی از اهداف هاآمریکاییدرصد 93که دهندمی

,Waite & Gallagher(اندکرده سالگی 40درصد زنان با سن 86درصد از مردان و 81و )،2000
National Center forکنندمیازدواج Health Statistics, 2009, cited inc Bath, 2010).(

کنندمیرا تجربه تريسالمهل زندگی شادتر و أافراد متکهانددادهگزارش هاپژوهشبرخی از چنینهم
)Popenoe & Whitehead, روابط نزدیک، که ازدواج و داشتن دهدمین شواهد بیشتري نشا).2001

در زوجین آوريتابارتقاي و باعث بهبود و کندمیجسمی و عاطفی محافظت هايبیماريافراد را از 
، افسردگی، اضطراب و خودکشی، معموالً اندکردهافرادي که ازدواج در واقع، ).Taylor, 2002(شودمی

. دهندمیگزارش کمتري راو مرگ و میرزندگیخشونت علیه شریکسوء مصرف به الکل و مواد مخدر، 
ودکانی که با والدین خود بزرگ کمختلف حاکی از آن است که هايپژوهشگزارش ،دیگراز سوي 

فتارهاي و رجسمی، جنسی و عاطفیهاياستفادهسوءت جسمی و روحی بیشتري دارند، ، سالمشوندمی
هايموفقیتوپایدارتر در بزرگسالیهايازدواجیالت باالتر، سطح تحص، کنندمیجنایی کمتري را تجربه 

2(اندآوردهدست را بهشغلی بسیاري Monin & Clark, 2006 Kaplan & Kronick.( با این حال
راهبردهاییچه عوامل و ": گیردمیین سؤال اغلب مورد بررسی قرار اهاپژوهشهمیشه در اکثر 

با "؟.کندمیمتمایزپایین با کیفیتزناشویی یک زندگی زناشویی با کیفیت باال را از یک زندگی 
هازوج، جالب است که هنوز برخی از هازوجگذر و نرخ باالي طالق در بین توجه به تعهدهاي زود

و داشتن یک زندگی کنندمیبه زندگی زناشویی خودشان نگاه در واقع با رضایت و کیفیت باالیی 
اند گرفتهبراي خود در نظرمهمی ر به عنوان یک هدف بسیاچنانهمبا کیفیت باال را اشویی شاد وزن

(Lauer & Lauer, 2009, cited in Kapure, 2015).و چند کیفیت زناشویی یک پدیده پیچیده
علمی هايزمینهکه در بسیاري از)،Mósmann, Wagner, & Féres-Carneiro, 2007(بعدي است 

,(استمتنوع مورد بررسی قرار گرفته  Selcuk, Zayas, & Hazan, 2010; Mósmann, 2011;Falcke

Acevedo, Aron, Fisher, & Brown, زناشویی یک جنبه مهم از زندگی خانوادگی است که کیفیت .)2012
,Amato(دهدمیهداشت و بهزیستی افراد را شکل ب 2010Fincham & Beach, 2010;(،به و

. شودمیاز زندگی مشترك تعریف هاآنلی همسران از شادمانی و رضایت کهاياحساسعنوان
به عبارت دیگر، کیفیت زناشویی به نگرش ذهنی فرد به رابطه زناشویی و برآورد همسران از 

عوامل فرهنگی، مذهبی، حقوقی و ).Custer, 2009(شودمیدر ازدواج اطالق هاآنادمانی ش
ویژهبهیک رابطه عاطفی، د براي ایجاد افراهايآلایدهمیان مردم یک جامعه، به آموزشی در

,Lucas, Parkhill(کندمییک رابطه زناشویی، کمک  Wendorf, Imamoglu, Weisfeld, Weisfeld,

& Shen, 2008; Wendorf, Lucas, Imamoglu,Weisfeld, & Weisfeld, 2011.( بنابراین، رضایت از
یک همسر تا حدودي بستگی به این موضوع دارد که طرف مقابل چگونه در ازدواج توانسته است به 

هايپژوهشی است، پاسخ دهد. در بررسی فرهنگی و اجتماعهايحوزهات و وظایفی که ناشی از انتظار
که دارد هاییلآایدهف و کشورهاي غربی، معیارهاي کیفیت زناشویی تا حد زیادي بستگی به اهدا
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، با توجه به منابع ذکر شده، کیفیت زناشویی بستگی به عوامل اندگرفتهمسران براي خوشبختی در نظر ه
هر یک از هايفعالیت، نوع شخصیت شریک زندگی و بسیاري از جمله، احساس ذهنی رضایت از همسر

Braun-Gakowska, 2008(دارد،تنظیم روابط جنسیوخانوادهدرون هايارتباطدر زندگی، هازوج

Plopa, 2009;Ryś, 2008;Wojciszke, 2005;Chmielewska, 2012;(.
Allendorf)آلن دورف و گیمیري and Ghimire, کیفیت زناشویی از طریق نشان دادند(2013

جنس، آموزش، شودمیگیرياندازههامخالفت، با هم بودن، مشکالت و هاارتباط، عد رضایتپنج ب .
این ابعاد کیفیت زناشویی هستند. کنندهتعیینترینمهمزناشویی به عنوان انتخاب همسر و طول مدت 

بیان کرد که بین ادراك احتمال خیانت همسر و اعتماد، تعهد زناشویی و (McCray, 2015)چنینهم
کنترل سبک دلبستگی زنان، تعهد زناشویی و اعتماد به بعد از د دارد و وجورابطه منفی کیفیت زناشویی 

Banerjee)و باالخرهکنندمیکیفیت زناشویی عمل هاي تبیینی عنوان متغیر & Basu, دریافتند (2014
کمتر، سبک گراییبرونبیشتر، رنجورخوییروانداراي ،راي کیفیت زناشویی ضعیفکه شوهران دا

افراد داراي کیفیت زناشویی نسبت بهمحور کمتر و پذیرش کمترمسئلهدلبستگی کمتر ایمن، مقابله 
مناسبمعناداري با زنان داراي کیفیت زناشویی طوربهترضعیفنان با کیفیت زناشویی هستند و زمناسب

بر حسب مقابله، پذیرش و حمایت اجتماعی تفاوت دارند.
، کندمیایجاد اجتماعی، اقتصادي و هیجانی زیادي را هايهزینهآنجایی که شکست در ازدواج از

براي ايزمینهرا شناسایی و بررسی کرده و نیاز است که بتواند این عوامل هاییپژوهشبنابراین 
زناشویی نه تنها سالمت و کیفیتچراکهجب بهبود کیفیت زناشویی شود. فراهم کند، که موهاییطرح

در بیرون هازمینه، بلکه سایر روابط و دهدمیقرار تأثیرخوشی افراد در ازدواج و زندگی مشترك را تحت 
نواده، انجام شده در حوزه خاهايپژوهشبنابراین یکی از اهداف مهم ثر از آن است. أو درون خانواده مت

. گرچه باشدمیخانواده دهندهتشکیلرکن اصلی به عنوان دوهازوجافزایش کیفیت زناشویی 
اکثر این کمی و کیفی زیادي در حوزه کیفیت زناشویی صورت گرفته است، اما ماحصل هايپژوهش
کی یا تلفیقی از نظرات و اشتربه مفاهیم و مقوالتی کلی است که به صورت ایابیدست، هاپژوهش

گفت موضوع کیفیت توانمیدان) استخراج شده است. هر چند با هم (هم زنان و هم مرهازوجهايگفته
مسألهزناشویی چه از دید مردان و چه زنان شاید به مفاهیم و مقوالت مشابهی اشاره داشته باشد، اما این 

،کیفی عمیق، نظرات و راهکارهاي زنان و مردانهايپژوهشتا ضمن انجام رسدمیه نظر نیز ضروري ب
این این چگونگی کیفیت زناشویی به صورت مجزا و تفکیک شده به دست آید. بنابردر مورد چرایی و 

. انجام گرفتهل أکیفیت زناشویی از دیدگاه مردان متتدوین مدل مضامین مرتبط بابا هدف پژوهش 

روش
تحلیل از رویکردکه با استفادهبود)qualitative research(کیفیتحقیق یکپژوهش حاضر 

thematic(مضمون analysis(کیفیت "، به فهم، تحلیل و تفسیر پدیده و تدوین مدل شبکه مضامین
هل پرداخت.أگاه مردان متداز دی"زناشویی



25یک پژوهش کیفیتدوین مدل مضامین مرتبط با کیفیت زناشویی از دیدگاه مردان متأهل:

گیرينمونهجامعه، نمونه و روش
که شهرکرد ،که در طی یک فراخوان در سطح شهر(هل أمرد مت20پژوهش شامل ایننمونۀ

هدفمند- داوطلبگیرينمونهبه روش ) بودشرکت در این پژوهشهايویژگیمبنی بر اهداف و 
)voluntary- purposeful sampling( ت ورود برخورداري از احساس رضایهايمالكو بر اساس

مطالعه و امضا کردن ،دارا بودن حداقل یک فرزندسال،45تا 20سن زناشویی به صورت خود اظهاري،
و مصرف نکردنزناشویی، نداشتن مشکالت خانوادگی،کنندهشرکتفرد حضور آگاهانه توسط فرم 

ذکر 1در جدول هاشرکت کنندهاطالعات جمعیت شناسی (انتخاب گردیدندروانو داروهاي اعصاب
.)اندشده

گیرياندازهابزار 
ادامه تا جایی هامصاحبه.ندشدآوريجمعار یافتهنیمه ساختهايمصاحبهاز طریق پژوهشهايداده

افتدمیاشباع نظري زمانی اتفاق ؛ندرسید)saturation data(به تکرار یا اشباع نظريهادادهکه ندیافت
جدید هايمصاحبهرسیده است و از مشابه هايپاسخنتیجه برسد که به مفاهیم و به اینگرپژوهشکه 
,Strauss & Corbin, 1998).کندنمیدست پیدا مفاهیم جدیدي به  cited in Afshar, 2012)

به درجه پانزدهم و شانزدهمهايکنندهشرکتهايصاحبهماز هاداده، کهایندر این پژوهش، با وجود 
. هر مصاحبه پس از یافتادامه نفر بیستم تا هامصاحبهاما براي اطمینان بیشتر، اشباع نظري نزدیک شد،

.شدندمیضبط، در قالب متون متنی پیاده سازي 

هادادهپایایی و روایی 
جهت چنینهممورد نظر قرار گرفت، ، پژوهشۀپیشینمبانی نظري و و روایی پژوهشپایاییبراي سنجش 

نظر گروهی از چنینهمو کدگذاريدگذاران مستقل خارجی جهت ک، از گرانتحلیلگیري تناب از عینیت و سوءاج
در خصوصاًهادادهو تحلیل کدگذاريد. عالوه بر آن در کلیه مراحل خبرگان آشنا به موضوع تحقیق، استفاده ش

در اختیار ،حلیلت، نتایج شدحاصل نمی، اطمینان کافی هامصاحبهرد فهم مفهوم مطرح شده در در موکهزمانی
مفهوم اصلی با گرانپژوهشهايتحلیلتطابق یا عدم تطابق کدها و ، تا در مورد گرفتمیقرار هاشوندهمصاحبه 

.شوداطمینان حاصل هاشوندهمورد نظر مصاحبه 

روند اجرایی پژوهش
و به هر مورد مصاحبه قرار گرفتند1396ماه خردادتا 1395مهر هايماهبین کنندگانشرکت

طوربهمصاحبه هايجلسهاطمینان محرمانه بودن مصاحبه و رعایت اصول اخالقی داده شد. زمان کنندهشرکت
آموزيدانششناختیروانمشاوره و با دعوت قبلی در مرکز هامصاحبهدقیقه بود. بیشتر 60تا 45متوسط بین 

انجام گرفت. در شروع هر مصاحبه، کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاري واقع در شهرکردادارة
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مانه بودن اطالعات و رعایت اصول محراطمینان از ، بیان اهداف پژوهشیک نامه مبنی بر هاکنندهشرکت
و بعد از کردندمیرا دریافت شناسیجمعیتحاوي اطالعاتۀنامپرسشسپس و کردندمیدریافت اخالقی

. در شدمیکل مصاحبه ضبط هازوجو با اجازه گرفتن از شدمیمصاحبه شروع ،نامهپرسشکردن مطالعه و پر
که در کنندمیکه فکر هاییموضوعو یا هاحیطهتا درباره شدمیاجازه داده هاکنندهشرکتطول مصاحبه به 

از، ابتدا رونویسی و سپس به خاطر اطمینانشدهضبطهايمصاحبهاین رابطه مهم است، صحبت کنند. تمام 
.شدندمیمطابقت داده شدهضبطرونویسی درست اطالعات یک بار دیگر با فایل 

1جدول 
هاکنندهیتی شرکتاطالعات جمع

وضعیت اشتغالتحصیالتتعداد فرزندانمدت ازدواجسنکد
کارمنددانشجوي دکتري13692
کارمندکارشناسی ارشد239103
آزادکارشناسی ارشد345153
آزادلیسانس434122
کارمندفوق دیپلم537101
روحانیلیسانس63571
کارمندلیسانس73372
مستخدم شرکتیدیپلم83061
نظامیفوق دیپلم93241
روحانیفوق دیپلم102551
روحانیلیسانس112751
کارمندکارشناسی ارشد1243101
کارمنددکتري133582
آزاددیپلم143051
کارمندکارشناسی ارشد153241
کارگردیپلم163531
آزاددیپلم172741
آزادلیسانس182631
مستخدم شرکتیدیپلم192961
کارمندلیسانس203772

مدت ازدواج ؛سال45- 25هاکنندهشرکتسنی ۀدامنشد، نشان داده1که در جدول طورهمان
؛فرزند3اي نفر دار2فرزند و 2نفر داراي 5فرزند، 1داراي هاکنندهشرکتنفر از 13؛سال15تا 3
نفر کارشناسی 4نفر لیسانس، 6نفر فوق دیپلم، 3داراي مدرك دیپلم، هاکنندهشرکتنفر از 5



27یک پژوهش کیفیتدوین مدل مضامین مرتبط با کیفیت زناشویی از دیدگاه مردان متأهل:

در جدول هاویژگیر نفر هم داراي مدرك دکتري بودند و سای1دکتري و جويدانشنفر 1ارشد، 
. اندشدهباال ذکر 

هادادهتجزیه و تحلیل 
است از عبارت مضموناستفاده شد. تحلیل هادادهبه منظور تجزیه و تحلیل مضموناز روش تحلیل 

ضمن گرانپژوهشبر این اساس .گویندیمچه هادادهبا این هدف که هادادهعمل کدگذاري و تحلیل 
از متن ییهاعبارتیا هاپاراگرافراج جمالت، به استخ،هامصاحبهحاصل از يهادادهدر ورشدنغوطه

شدهاستخراجيهاپاراگرافیا هاجملهاینیک ازمفاهیم کیفی مناسب باشد، هر ةبردارندپرداختند که در 
مفهومی بر يهاعبارتسپس ،تعریف شدکوتاه، توسط یک گزاره یا عبارت مفهومیخاميهامصاحبهاز 

، مضامین مضامین پایهدر سه دستهAttride & Stirling)(2001,مضمونِاساس رویکرد تحلیل 
شدند. يکدگذارNvio8افزارنرمدر و مضامین فراگیر دهندهسازمان

دهندهسازمانمضامین هاآنمهمی در متن است و با ترکیب کدها و نکات کلیدي، مبین نکته.مضامین پایه
.شودیمایجاد 

.آمده از ترکیب و تلخیص مضامین پایهدستبهمضامین .دهندهسازمانمضامین 
,Abedi Ja’fari(به مثابه یک کلحاکم بر متن کلی اصول ةبردارنددر مضامین عالیِ.مضامین فراگیر

Taslimi, Faghihi, & Sheikhzade, 2011.(که هر چه از کدگذاري بودبه این صورتکدگذاريانجام ةشیو
کیفی در مقوالت هايتفاوتو هاشباهتبر اساس هاداده، کردیممیه به سمت کدگذاري فراگیر حرکت پای

. بوداز مضامین قبلی ترانتزاعی، کدگذاريآمده در هر مرحله از دستبهو مضامین شدندمیبنديدستهترهدگستر
، مدل نهایت. در شدمیاضافه هاآنکم و بر محتواي هادادهاز حجم کدگذاريه این معنا که در هر مرحله از ب

.گردیداستخراج Nvivo 8افزارنرممضامین و با استفاده ازپژوهش، در قالب شبکه

هایافته
و سپس از دل مفاهیم شديگذارنامو مفاهیم انتزاعی هاعبارتخام با يهادادهابتدا در این پژوهش

مضامینِ يسازپارچهبا یک و در نهایت دهندهسازمانمضمون شش، مضمون پایهبیست موجود،
).2(جدول استخراج گردید"آوري زنان در زندگی زناشوییحساببهمهم انگاري و "مضمون فراگیرِ،دهندهسازمان

هاارضاي عواطف و احساس
ها اشاره به راهبردهایی دارد که مردان متأهل به منظور تقویت بعد عواطف و احساسارضاي

هاي کالمی و غیرکالمی یکی از کنند. به عنوان مثال، ابراز احساسمیاحساسی زندگی زناشویی اتخاذ 
شود و ارضاي این نیاز پیامدهاي مؤثري براي ها محسوب میها مخصوصاً زننیازهاي اساسی در زوج

آمیزمحبتو عاشقانه یا رفتارهاي آمیزمحبتها در قالب بیان کلمات ابراز احساس. زندگی زوجی دارد
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هاي کالمی ها معتقدند ابراز احساسکنندهدهد. شرکتو در آغوش گرفتن خود را نشان میمثل بوسیدن 
و غیرکالمی نسبت به همسر حتی اگر در مدت زمان کوتاهی در طول شبانه روز اتفاق بیافتد عامل مهمی 

فاده ي استباشد. تقویت عاطفی به واسطهدر جلوگیري از احساس یکنواختی در طول زندگی زناشویی می
هاي هیجانی مثل هاي احساسی جدید، توجه به آراستگی و تنوع ظاهري، استفاده از شوكاز واژه

ي رفتارهایی چون غذا خوردن مرد در کنار داشتن محیط خانواده به واسطهدادن به همسر، شاد نگههدیه
مله مواردي است که ... از جاعضاي خانواده، صحبت و بازي افراد خانواده با یکدیگر، تدارك گردش و
شود.عشق و عالقه زوجین را تقویت کرده و مانع از یکنواختی جریان زندگی می

که احساس کنمیبا خانمم بیشتر مم روهر روز رابطه عاطفی و روحی
من هم ازش فاصله گیریمیفاصله ممونیعروسنکنه هر چی از 

انمم دور تمام دغدغه من این است که این فکر را از ذهن خ.گرفتم
عشق و عالقه ما به همدیگر بیشتر ،چه بیشتر جلوتر بریمکنم و هر

. )10کننده شماره، (مرد شرکتبشه

1مدل 
ییزناشوتیفیکشیافزاراستايدرمتأهل مردانشدهاتخاذيراهبردهامضامیندلم



29یک پژوهش کیفیتدوین مدل مضامین مرتبط با کیفیت زناشویی از دیدگاه مردان متأهل:

2دول ج
افزایش کیفیت زناشوییبرايمردان متأهل ةشدستفادهراهبردهاي ا

مضامین مضامین پایه
سازمان دهنده

مضمون 
فراگیر

، ابراز دوستت دارم و بیان اصطالحات خاص(همچونکالمی هااحساسابراز -
و )، ابراز رضایت لفظی از رابطه جنسیزدنحرفدقیقه صمیمانه 5وزانه حداقل ر

( نوازش، بوسیدن، در آغوش گرفتن و...)همچونغیر کالمی هااحساسابراز 
)ممانعت از یکنواختی زندگی با گذشت زمان ازدواجتقویت عاطفی (-
همسرهايصحبتشنونده خوبی بودن براي -
جنسیتوجه-

اطفوارضاي ع
هااحساسو 

هم
م

ي 
 آور

اب
حس

 به 
ي و

گار
ان

ویی
زناش

گی 
 زند

ن در
زنا

جهت پرداختن خرجی ماهانه به همسرموظف دانستن خود به مالی (تأمین-
رفاه خانواده)تأمیناقتصادي جهت کوشیسخت، نیازهاي شخصیتأمین

، مهمانی رفتنسافرت، خرید کردنتوجه به عالئق همسر در مورد تفریح، م-
عالیق و درك

نیازها

براي بازي و گذاريوقتو عدم کار بیش از حدایجاد تعادل بین کار و خانه (-
)سرگرمی با فرزندان پس از بازگشت به خانه

، اهمیت غذا خوردن در کنار خانواده نه در محل کارخانواده (اولویت قرار دادن -
)گردش با دوستان یا به تنهاییتفریح و گردش با خانواده نسبت به تفریح وارجحیت دادن به 

دهیاولویت

ناراحت کننده هايبحرانالت یا با همسر در مواقع مواجهه با مشکلیهمد-
مشکالت فرزندان، مشکالت کاري، مشکالت خانوادگی و...)،مثل مرگ عزیزان(
)مراقبت از همسر در زمان بیماري(پرستاري-
در شرایط خاصی مثل توقع از همسر جهت انجام مسئولیت عدمهمیاري (-

)بیماري و ناراحتی

دلجویی و 
تسلی خاطر

، آمدن به خانهدیرمثلروزانه هايبرنامهمطلع کردن همسر از اطالع دهی (-
ز گوشی همراه، رممثل آگاه کردن همسر از برخی مسائل شخصی و...،هامالقات

بانکی)هايحسابمیزان درآمد، 
رفیق بازي، سیگار کشیدن و...همچونمنفی مخرب و دوري از رفتارهاي -
غیر ضروري با زنان دیگر، هايصحبتاجتناب از کنترل رابطه با جنس مخالف (- 

عدم صمیمت با همکاران زن در محیط کار و...)کنترل رفتار و گفتار در محیط کار،

ضمانت 
شناختیروان

آشتی کردنو پیش قدمی در ، عدم کش دادن مشاجراتزود هنگامبخشش -
گیريانتقامطرف مقابل و نداشتن حس اشتباهاتفراموشی و عدم یادآوري -
خود قضاوتی و تالش جهت حذف رفتارهاي آزار دهنده-
در مقابل ایرادهاي مطرح شده از سوي همسرگیريموضعانتقاد پذیري و عدم -

خود گذشت و
قضاوتی

گفت توانمیکه ايگونهبهآیدمیحساب نیاز به تعامل و ارتباط یکی از نیازهاي اساسی انسان به
حیات انسان بدون داشتن تعامل و ارتباط با دیگران نابودشدنی است. ارضاي نیاز ارتباطی، خود را در 

. این موضوع با توجه به دهدمیهاي یکدیگر بودن، نشان براي حرف"شنونده خوبی"همچونمصادیقی 
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شتري برخوردار است. چراکه نیاز ارتباطی هاي شخصیتی و موقعیت اجتماعی زنان از اهمیت بیویژگی
گردد. اما این نیاز در مردها به دلیل کار و فعالیت اجتماعی در بیرون از خانه غالباً توسط دیگران ارضا می

گردد. به زنان به دلیل حضور بیشتر در خانه و نداشتن ارتباطات اجتماعی به اندازه کافی، غالباً ارضا نمی
کردن، دارند. تجربه مردان مورد ها با حضور شوهر در خانه تمایل به صحبتنهمین دلیل است که ز

هاي همسر حتی به مدت زمان ها و درد و دلدهد شنونده خوبی بودن براي حرفمصاحبه نشان می
گردد.شان میکوتاه، موجب رضایت و خوشنودي مضاعف زنان

یه نعمت مهمی در زندگی یگردگوش دادن زن و شوهر به هم
زناشویی است که من بعداً بهش رسیدم. البته کار سختی است این 

مخصوصاً براي مردا، اما من اغلب پاي حرفاي خانمم گوش دادن
مرد دونم حس رضایت زیادي بهش دست میده (یمنشینم چون یم

).6شماره، کنندهشرکت

گفت توانمیکه ايگونهبهآیدمیحساببهط یکی از نیازهاي اساسی انسان نیاز به تعامل و ارتبا
است. ارضاي نیاز ارتباطی، خود را در نابودشدنیتعامل و ارتباط با دیگران حیات انسان بدون داشتن

. این موضوع با توجه به دهدمییکدیگر بودن، نشان هايحرفبراي "وبیشنونده خ"همچونمصادیقی 
نیاز ارتباطی چراکهاهمیت بیشتري برخوردار است. شخصیتی و موقعیت اجتماعی زنان ازهايویژگی

. اما این نیاز در گرددمیتوسط دیگران ارضا مردها به دلیل کار و فعالیت اجتماعی در بیرون از خانه غالباً
. به گرددنمیارضا غالباً،کافیزنان به دلیل حضور بیشتر در خانه و نداشتن ارتباطات اجتماعی به اندازه

، دارند. تجربه مردان مورد کردنصحبتحضور شوهر در خانه تمایل به با هازنهمین دلیل است که 
همسر حتی به مدت زمان هايدلو و دردهاحرفبودن براي شنونده خوبیدهدمیمصاحبه نشان 
.گرددمیشانزنانضایت و خوشنودي مضاعف کوتاه، موجب ر

یه نعمت مهمی در زندگی یگردهمگوش دادن زن و شوهر به 
یدم. البته کار سختی است این زناشویی است که من بعداً بهش رس

اما من اغلب پاي حرفاي خانمم ،براي مردامخصوصاًگوش دادن
مرد بهش دست میده (زیاديحس رضایتدونمیمچون نشینمیم

).6،شمارهکنندهشرکت

تجربه ،شودمیاهداف زندگی زناشویی محسوب ترینمهما که ارضاي نیاز جنسی یکی از از آنج
کسب آرامش جنسی تنها به واسطه ارضاي جنسی ومردان مورد مصاحبه حاکی از این واقعیت است که

مختلفی دارد، یکی از هايشرطی پیش ، بلکه آرامش جنسشودنمیتکاي صرف به رابطه جنسی محقق ا
، بیان انتظارات از گیردمیجنسی که اغلب مورد غفلت قرار آرامشپژوهشاساسی در هايشرطپیش 

.باشدمینیازهاي جنسی همسر توجه بهی یکدیگر به معن



31یک پژوهش کیفیتدوین مدل مضامین مرتبط با کیفیت زناشویی از دیدگاه مردان متأهل:

و در مورد بسیاري از این نشینیممیمن و همسرم بیشتر اوقات 
به نظر من کنیممیور جنسی) با همدیگر صحبت (منظور امهازمینه

هازوجرو زیاد کرده اینه که امروزه یکی از عواملی که طالق 
بت کنند در صورتی که در مورد مسائل جنسی با هم صحنشینننمی

(مردشهمیترراحتراه رسیدن به هدف خیلی هاصحبتبا این 
).11شماره، کنندهشرکت

عالیق و نیازهادرك
د حس رضایت و خوشنودي در زنان یکی از موارد مهمی که منجر به ایجاهاشوندهه ببه عقیده مصاح

. موظف دانستن خود به پرداخت مبلغی به صورت ماهانه یا باشدمیهاآندرك عالیق و نیازها، شودمی
و کوشیسخت، هاآنبر گذاريمنتنیازهاي شخصی، بدون بازخواست یا تأمینهفتگی به همسر جهت 

فرزندانشانزن و هايخواستهنیازها و تأمینمردان به از عالقهاينمونهدرآمد بیشتر، تالش براي کسب
و آرزوهاي همسر حتی در صورت عدم توانایی براي هاخواستهوه بر این، اهمیت دادن به . عالباشدمی

احبه ه مص. به عقیدشودمیاز جمله مواردي است که موجب دلگرمی و خوشحالی زنان هاآنبرآوردن 
همسر در مورد چگونگی گذراندن اوقات فراغت، زمان و مکان مسافرت یا هايخواستهتوجه به هاشونده

، باید نیاز و عالئق زنان نسبت به مردانمهمانی رفتن و ... از جمله مواردي است که با توجه به تفاوت 
نظر قرار گیرد.مد

و همیشه تالشم این بوده امکردها درك ها و نیازهاي همسرم رخواسته
و به نظر من این درك خیلی کمک در حد توانم اونها رو برآورده کنم 

مرد ایشون به زندگی (يعالقهبه ایجاد رضایت و عشق و کرده 
).17،شمارهکنندهشرکت

دادنقرارتوجهمرکز ودهیاولویت
فردي و اجتماعی، نه تنها هايمشغلهر یبه زن و فرزندان نسبت به سادادناولویتبه عقیده مردان، 

یت بیشتر خود مردان نیز مثبتی دارد، بلکه موجب آرامش و رضاتأثیرهاآندر روحیه همسر و فرزندان 
براي غذا خوردن در کنار خانواده، همراهی با همدیگرموظف دانستن خود به همچوناماتی اقد.گرددمی

دادن تفریح و گردش با همسر و فرزندان در در اولویت قرارمختلف،هايمراسمو هامهمانیشرکت در 
ی مثل استفاده از موبایل در براي انجام امور شخصریزيبرنامه، انهعوض تفریحات مجردي یا دوست

ایجاد تعادل فرزندان پس از برگشت از محل کار،براي بازي و صحبت با گذاريوقتمشخص، هايزمان
از اينمونهغیرهکار به درون محیط خانواده وناشی ازهايخستگیقالبین کار و خانه و عدم انت

را نشان دهند.هاآنرفتارهایی است که لذت بودن در کنار خانواده و ارتباط با 
وجودبهعادلی باید بین کار و خانواده درسته سر من شلوغه، اما یه ت

از کنممیبلکه شروع خوابمنمیخونه سریع روممیشب که بیارم مثالً
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پرسممیاز نیازاش ،م چون خانه دارهمو خانگویممیروزي که گذشت 
مرد (که آیا چیزي نیاز داره؟ آیا از چیزي نگران و ناراحته و ...

).11شماره کنندهشرکت

دلجویی و تسلی خاطر
اطر و عدم احساس تنهایی در وي یکی از نیازهاي اساسی انسان که ارضاي آن موجب آرامش خ

در درك کردن زنانودلی. از دید مردان، همباشدمینزدیکان در زندگی دلجویی و تسلی خاطر، گرددمی
که گذر از شرایط بحرانی شودمیبراي زنان محسوب گاهتکیهو گرمیپشتبحرانی، نوعی هايموقعیت

ز مشکالت سخت با همسر در موقع برودرديهمدلی وهم.کندمیآسان هاآنرا براي کنندهناراحتو 
لی و شغلی، تحصیهايشکستاده، مرگ یکی از نزدیکان یا یکی از اعضاي خانومثل بیماريِ خود یا

عاطفی خواريغمکه همدردي و شودمیبحرانی براي زنان محسوب هايموقعیتاز اينمونهاجتماعی 
و هانقشدر ایفاي هاآنکمک بهروزانه و هايمسئولیتبراي انجام وظایف و هاآنمردان، عدم توقع از 

.کندمیوظایف روزمره را ضروري 
وقتی برادر خانمم بیماري سرطان گرفت به خانمم نگفتم چون فصل 

گفتم حالش خیلی بد شد بهم که بهش امتحانات دانشگاهش بود. بعداً
رکت منو درك کنی بهش گفتم آره من کنارتم و دتونیمیگفت 

. ما در شرایط بحرانی کنار همدیگه بودیم و همدیگه رو کنار کنممی
).8، شمارهکنندهشرکتمردم (نگذاشتیم و پشت هم بودی

شناختیروانضمانت 
گی از جانب امنیت به معناي عدم نگرانی نسبت به حضور بیگانه و عدم تهدید آرامش زندضمانت و 

در زندگی شناختیروانضمانت نیاز به هاشونده. مصاحبه شودمیتعبیر آمیزمخاطرهعوامل و شرایط 
یکی از مصادیق هاشونده. از دید مصاحبهاندکردهاطمینان خاطر در زندگی تلقی زوجی را مترادف با 

است. کاريپنهانو عدمروراستیدر زندگی زوجی، ساحساشناختیروانضمانت عمده حصول
روزانه هايبرنامهذاشتن، مطلع کردن همسر از همسر را در جریان رفت و آمدها گهمچونرفتارهایی 

مسائل شخصی و به ظاهر رسانیاطالع،به خانههاآمدنیردکاري، هايمسافرت، هامالقاتمثل قرار
عدم اقدام ،بانکی و رمز تلفن همراههايکارتبانکی، رمز هايحسابتعداد همچونبه همسر اهمیتکم

ترك محیط هنگام حرف زدن با تلفن همراه، پنهان کردن تلفن همراه همچونبه رفتارهاي شک برانگیز 
و عدم ممانعت جهت دسترسی همسر به تلفن همراه، نمونه رفتارهایی است که بروز شک و تردید 

.بردمیاحتمالی در زنان را از بین 
دم دست بوده، بهش نچسبیدم، رمز نداشته و اگر من همیشهگوشی

ومنهايیامپو تلفن مشکوکی نداشتم، اگر بلد بوده، پیامداشته خانمم َ
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چرا این کار را گمینماست و هیچ وقت بهش آزادبخواد بخونه کامالً
).13،شمارهکنندهشرکتمرد (کردي

، دوري از رفتارهاي باشدمیخش امنیت روانی در زندگی زوجی که نوید بییرفتارهادیگر از اينمونه
.باشدمیو خوشگذرانی با دوستان بازيرفیقمال دخانیات و مواد مخدر یا استعهمچونمخرب 

. دنبال رفیق بازي دست کمترههايانگشتدوستانی که دارم از تعداد 
نه کنممیانتخاب کنم دوست خوب انتخاب دوستیهمنیستم، اگر 

و از این مورد دوستاي خطرناك که از نظر روحی و مالی بهم ضربه بزنند
خیلی همسرم راضی است و همیشه بهم میگه خیلی خوشم میاد ازت که 

.)4،شمارهکنندهشرکتمرد (رفیق باز نیستی و دوستان خوبی هم داري

و ایجاد امنیت کندمیفظ و بقاي زندگی زناشویی ایفا یکی از موضوعاتی که امروزه نقش مهمی در ح
که باشدمیتضمین تعهد و وفاداري به همسر روانی در زندگی زوجی به میزان زیادي به آن بستگی دارد، 

روابط فامیلی و روابط اجتماعی بارز آن کنترل رابطه با جنس مخالف در فضاي مجازي، محیط کار، ونه نم
، رفتارهایی از جمله اجتناب فرد از فکر کردن به جنس مخالف به غیر هاشونده. به گفته مصاحبه باشدمی

هايصحبتر کوچه و خیابان، اجتناب از از همسر، اجتناب از نگاه وسوسه برانگیز به جنس مخالف د
هاي و مرزهاچارچوب، رعایت در صحبت با جنس مخالفگريعشوهم با جنس مخالف و عدغیرضروري

کردن با لو دو دردشدنصمیمی، کردنشوخیعدم همچونارتباطی بین زن و مرد در محیط کار 
.باشدمیوفاداري مردان در زندگی مشترك مصادیقی از تعهد و همکاران زن در محیط کار،

وقتی در خیابون راه یک زن از شوهرش داره اینه که مثالًانتظاري که 
در روحیه خانم دیگه نگاه نکنه. این کار واقعاًهايزنشوهرش به روندمی

هم شوهر منظوري نداشته باشه اما همین حتی اگه اصالًذارهمیتأثیر
و بحث بینیمیت نشستم و تو داري زن مردم رو نگاه یعنی من کنار

)10،شمارهکنندهشرکتمرد مقایسه و سلب اعتماد در زندگی پیش میاد (

خودانتقاديگذشت و 
براي جلوگیري از بحرانی شدن اوضاع، اما مشاجرات هازوجهايتالشرغمعلیدر بسیاري از مواقع 

ضعیت، اجتناب براي این وحلراه، بهترین هاشونده. به عقیده مصاحبه گیردمیباال هازوجو دعواها بین 
هاشونده. اجتناب از واکنش تهاجمی مصادیق مختلفی دارد اما از دید مصاحبه باشدمیاز واکنش تهاجمی 

و موکول کردن لهأمسراهکار اجتناب از بحرانی شدن اوضاع، سکوت در لحظه، عدم کش دادن ترینمهم
.باشدمیبه زمان دیگر لهأمسحل 

من خودم سعی کردم همیشه ایشون را درك کنم خیلی مواقع خصوصاً در 
و خیلی دادیمواکنش نشون در بعضی موارد خانمم زود مونازدواجل اوای
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چند روز بگذره و بعد در ذاشتمیمو گفتمینممن چیزي کردیمزود داغ 
همو خیلیپذیرفتیمبعد خانمم .گفتمیمیک موقعیت خوب به خانمم 

).5،شمارهکنندهشرکتمرد(پذیرفتیمراحت 

براي بخشش، تالش براي فراموش کردن و عدم یادآوري يگذارمنت، عدم بخشش زود هنگام
اذ شده توسط مردان جهت اتمام مشاجرات خهمسر در مواقع مختلف، از جمله راهبردهاي اتاشتباهات
عالوه بر این پذیرش اتفاق افتاده است.هاآناست که اشتباه از سوي همسران در مواقعیمخصوصاً

خود در مسائل پیش آمده، قبل از متهم کردن طرف مقابل، دوري از تقصیر و اولویت دیدن سهم
و قبول حرف طرف مقابل در صورت درست بودن، قبول مسئولیت اشتباهات خود و عادت به ییخودرأ

وجود از رفتارهایی است که بااينمونهعذرخواهی کالمی و تالش در جهت اصالح و رفع نواقص، 
، کاهش بسزایی در افزایش کیفیت زناشوییتأثیربراي مردان، اما صاًمخصوهاآنسختیِ انجام دادن 

منجر به ختم کهاینگفت پذیرش تقصیر، عالوه بر توانمیمشاجرات و استحکام زناشویی دارد. 
چرا که طرف مقابل با مشاهده خضوع و شودمی، نوعی آموزش پنهان نیز محسوب شودمیمشاجرات 

شابه مسئولیت و در موارد مدهدمی، رفتار او را الگوي خود قرار پذیرش اشتباهات از سوي شوهر
.پذیردمیاشتباهات خود را 

و اگر کنمیماقدام براي رفع آن هدارم ایرادوقتی من بببینم فالن رفتار
من یه درس مهمی است که تو طرف مقابل من ببینه به نظرم روهاینا

گر در ای.اصالح کندت رورفتارهاي برا ببین و تالش کنیتهانقصهم 
زندگی به مشکالتی برخوردیم بگیم ما چقدر در زندگی مشترکمون مقصر 

).3،شمارهکنندهشرکتمرد (بودیم نه اینکه طرف مقابل را مقصر بدونیم

زنان در زندگی زناشوییآوريحساببهو انگاريمهم:مضمون فراگیر
گفت، مردان، افزایش کیفیت توانمیوهش حاضر آمده از پژدستبهبا توجه به مفاهیم و مقوالت 

"و "مهم بودن"منجر به ایجاد و افزایش حس کهدانندمیراهبردهاییوط به اتخاذ زناشویی را من

تجربه زیسته مردان ةدربردارندپژوهش با توجه به این مهم که هايیافتهدر زنان گردد. "آمدنحساببه
اعمال خود را با توجه به سته از این واقعیت است که مردانادر طول حیات زندگی زناشویی بوده و برخ

، حائز اندکردهتوصیف دهدمیرخ هاآنکه در اينارضایتین خود و احساس رضایت یا بازخورد همسرا
همسر، اولویت و ارجحیت احساسیبه نیازهاي عاطفی و دادناهمیتهمچونتی . مقوالاهمیت است

امنیت با همسر، همدردي، دلجویی وزندگیهايمشغولیتقایسه با سایر دهی به همسر و فرزندان در م
نه تنها عیت است که مردان، همسران خود رااین واقدهندهنشانو... خاطر جمعی در همسرروانی و ایجاد 

و نیازها، عالئق و بینندمیعنوان شریک و همراه زندگی خود در معناي عملی به بلکه در معناي لفظی 
و در یک نگاه منصفانه شمارندمیخود محترم هايخواستهنیازها، عالئق وهمچونرا هاآنهايخواسته

که از زنان، انتظار ارضاي نیازهاي روحی و جسمی خود را دارند؛ ارضاي نیازهاي مادي و طورهمان
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شده معتقدند زنان، هنگامی که مصاحبهمردان . کنندمیان را نیز از وظایف خود محسوب عاطفی زن
از اي زندگی زناشویی اهمیت دارند، تمایل روحی و روانی بیشتري برشانهمسرانمتوجه شوند که براي 

ت گرفته أاحساسی نیست که در خالء پدید آید بلکه احساسی است نش"مهم بودن". دهندمیخود نشان 
که این کنندمیدر زندگی زناشویی را درك مهم بودننابراین زنان در صورتی احساس از رفتار دیگران. ب

درك کنند. شانشوهرانمهم بودن را از رفتار و افکار 
ان در مردهاياحساسزنان که خود را در قالب رفتارها، اعمال و انگاشتنمهمو حساب آوردنبه

من "به جاي "ما بودن"، نمود این واقعیت است که جایگزینی تفکر دهدمیطول زندگی زناشویی نشان 
به است که مردان آن را باور داشتهايمقولهترینمهم، خودبینیدیگر بینی در عوض و توانایی"بودن

.کنندمیصورت عملی آن را زندگی 

بحث
انجام متأهل کیفیت زناشویی از دیدگاه مردان مضامین مرتبط باپژوهش حاضر با هدف تدوین مدل 

ارضاي . 1: دهندهسازمانمضمون ششبه شناسایی هاکنندهشرکتفت. اطالعات به دست آمده از گر
دلجویی و . 4، و مرکز توجه قرار دادندهیاولویت. 3،نیازهاعالیق ودرك. 2،هااحساسعواطف و 

مهم "و در نهایت مضمون فراگیر و خود انتقاديگذشت. 6،شناختیروانضمانت .5،تسلی خاطر
ايویژهکیفیت زناشویی مفهومی است که از اهمیت .گردیدمنجر "ن زناندآورحساببهو انگاشتن

است صورت گرفتهاین سازهبرخوردار بوده و بیشترین تحقیقات در حیطه روابط زناشویی بر روي 
)Custer, 2009.( ،فهم کیفیت زناشویی به این دلیل مهم است که هنگامی که این سازه ضعیف باشد

با مشکالت . کیفیت زناشویی پایین برندیمکودکان و جامعه از آن رنج چنینهمافراد درون ازدواج و 
فرزندانروانی، عملکرد تحصیلی ضعیفسالمتخانوادگی و اجتماعی بسیاري در ارتباط است. مشکالت

داراي کیفیت يهاازدواجو رفتارهاي در معرض خطر مرتبط با مصرف مواد و خشونت در افرادي که در 
).Whisman, 1999(شده است، مشاهده اندشدهزناشویی ضعیف تربیت 

ارضاي اشاره شد، أهلبسیار مهمی که از سوي مردان متيهامضمونیکی از وهش در این پژ
و آمیزمحبتابراز کلمات همچونراهبردهایی مردان در این مضمون ازاست.هااحساسعواطف و 

احساسی، انجام رفتار یريگغافلهمسر، تقویت عاطفی، يهاصحبتبودن براي یخوبعاشقانه، شنونده 
،یرکالمیغیاکالمیصورتبهاستممکنابراز احساس. کردندیماستفاده هااحساسبیانوآمیزمحبت

ابراز احساس با شادي، رضایت از ).Dainton, 1998(باشدناخواستهیاعمديوغیرمستقیمیامستقیم
نشان هاپژوهشبسیاري از هايیافته.),2006Floyd ,2002(رابطه داردزندگی و کیفیت زناشویی 

روابطشاناز،اندداشتههازوجنسبت به دیگر دیگر یکبه را ابراز احساس بیشترینکهییهازوجکه اندداده
,Gulledge, Gulledge, & Stahmann(درنرضایت داواحساس خوشحالیبیشتر عوامل با )،2003

وه بر این، ابراز احساس عالو )Floyd, Hesse, & Haynes, 2007(اندمواجهکمتري مزمن زاياسترس
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مر همین ا).Dew & Wilcox, 2011(اردو با احتمال طالق رابطه منفی داست همبسته یز ننسی جیترضابا 
,Fincham & Linfield, 1997; Rosen)هايیافتهیافته با این. شودیمموجب افزایش کیفیت زناشویی 

Myers, & Hattie, 2004; Walker, 2011)هماهنگ است .
نسبت به تفاوتییبعدم و درك عالیق و نیازهامضمون اکتشاف شده دیگر این پژوهش، 

مالی و توجه به عالئق تأمینمضمون به مواردي همچون که مردان در این بودهمسريهاخواسته
اطالع از نیازهاي طرف مقابل، در هر رابطه، خصوصاً در کردند. اشاره غیرهو همسر در مورد تفریح

و مشاجرات ناخواسته در زندگی هاسوءتفاهمبتوانیم از بسیاري دهدمیزندگی زناشویی به ما امکان 
کیفیت زناشویی زوجین اعمال در شود نقش مهمی میبینییشپ. یکی از عواملی که روزمره خود بکاهیم

,Azzopardi)آزوپاردي ). Rios, 2010(زوجین استکند، انتظارات زناشوییمی معتقدند انتظارات (2007
در پریشانی تواند نقش مهمیشود، مییکی از پنج پدیده شناختی است که وقتی تحریف میهاخواستهو 

هاي هر یک از انتظارات و خواستهبرآورده شدنباید بیان کرد که میزان البتهزناشویی داشته باشد. 
فاصله بین واقعیت و انتظارات از زندگی زناشویی باشد.تواند مبناي رضایت از زندگی زناشویی ها، میزوج
Miller(تواند توجیهی براي رضایت همسران از رابطه زناشویی فراهم کند می & Tedder, 2011.(بنابر

و مبهم یا فاصله یرواقعیغهاي همسران نیز از انتظارات ایتیاین بسیاري از مشکالت ارتباطی و نارض
هايمضمون. همانند )Mousavi & Dehshiri, 2015(باشدمیهاي موجود موجود انتظارات و واقعیت

هماهنگ ا ست.(Wheeler, 2010; Erickson, 2005; Bulanda, 2006)هایافتهاین بایافته این قبلی، 
چونهمبه مواردي هاکنندهشرکتبود.همسر و فرزندانبهدهییتاولوارجحیت و مضمون بعدي، 

بهخانوادهوکاراشاره کردند. غیرهایجاد تعادل بین کار و خانه و اولویت قرار دادن خانواده بر دوستان و 
بر روي یکدیگر بگذارند منفیومثبتتأثیرتوانندیمکهشوندیمگرفتهنظردرجداگانهحوزهدوعنوان

)Yucel, 2017.(متقابل باشدتواندیمو خانواده که رابطه بین کار دهندیمقبلی نشان يهاپژوهش،
بر روي کار تواندیمارد و از سوي دیگر خانواده هم منفی بگذتأثیربر روي خانواده تواندیمنی کار یع

,Minnotte)رد. منفی بگذتأثیر Minnotte & Bonstrom, 2015; Voydanoff, 2007)

خانواده وجود نداشته - کارتعادلی بینچنانچهکه اندداشتهبر روي این موضوع تمرکز هاپژوهشبسیاري از 
,Allen, Herst, Bruck(شودیمهاخانوادهایجاد تعارض و درگیري در باشد موجب  & Sutton, 2000

Amstad, Meier, Fasel, Elfering, & Semmer, 2011; .(2006پژوهش)(Mauno, Kinnunen,

& Ruokolainen,دهد.قرارتأثیرتحتراخانوادهنتایجتواندیمکارچگونهکهدادنشان
(Amstad et al., 2011) یش داشته در صورتی که فردي درگیري بیشتري با کار خو،کردندبیان

به شدت یا یک همسر در کنار خانواده داشته باشدبه عنوان یک والد وتواندیمباشد مقدار زمانی که 
اهد بسیاري وجود دارد که نشان . بنابراین شوشودیمزناشویی يهاتعارضو همین امر سبب ایجاد یابدیمکاهش 

شودیمامر موجب کاهش کیفیت زناشویی در صورتی که تعادلی بین کار و خانواده نباشد ایندهدیم
)Amstad et al., 2011&Minnotte et al., 2015.(به اياشارههاکنندهشرکتدر این مضمون ،از سوي دیگر
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با یکدیگر، بخشلذتهايیتفعالافزایش شرکت کردن در .اندداشتهگذراندن وقت و اولویت دادن وقت با خانواده 
& Zabriskie(براي افزایش کیفیت زناشویی پیشنهاد شده است هاپژوهشدر کهروشی است

McCormick, 2003 .(بهايیندهفزاطوربه، بنابراین گذراندن وقت در کنار خانواده و فرزندان
شودیمکه موجب رضایت در خانواده شودیماضافی در نظر گرفته پاداشعنوان یک فعالیت 

)in Claxton, 2006Montemayor, 1984, cited.(این یافتهمضمون با ننتایج ای)2011Lawrence et al.,(
,)Helms & Chris, 2004Proulx,2014,(Brower;Allendorf & Ghimire, 2013),(است.هماهنگ

به آن اشاره کردند. هاکنندهشرکتکه استدادن به همسر مضمون دیگري تسلی خاطرودلجویی
همدلی با همسر در مواقع مواجهه با مشکالت یا همچونبه مواردي هاکنندهشرکتدر این مضمون 

همدلی یک رفتار ارتباطی دیگر است که در . کردندپرستاري اشاره ، همیاري وکنندهناراحتيهابحران
شریک نظرگاههمدلی فهمکه دهدیمنشان یپژوهشیا شاد مشهود است. غیر پریشانيهازوج
استمهم سازگاري و کیفیت زناشویی و تمایل زن و شوهر به طالق کنندهبینییشپیک فرد

)Markman, Renick, Floyd, Stanley, & Clements, 2004 .( نگرانی خالصانه دهندهنشانهمدلی
داشته باشند که داراي ظرفیت ابراز همدلی باشند به احتمال زیادتري هایییکشربراي شریک است و اگر افراد 

).,1999Long, Angera, Carter, Nakamoto, & Kalso(خواهند داشت ايیافتهروابط پایدار و بسیار تنظیم 
یدتأکهازوجبراي و آموزش این امر به عنوان یک مهارتبرخی درمانگران زناشویی بر نیاز به آموزش همدلی

کیفیت تواندیمهمدلی نچه به همراهآ).Hawkins, Blanchard, Baldwin, & Fawcett, 2008(اندداشته
جالب ). Ballard-Reisch & Weigel, 2008(فعال استگوش دادنزناشویی را در یک رابطه افزایش دهد 

به یک گوش دادن همدالنه بسیار کمتري نسبتروابطشاناست، وقتی یک زوج پریشان را مشاهده کنید، در 
مهارت مضامین کیفیت زناشویی همین ترینمهمزوج شاد و پایدار وجود دارد. از این رو یکی از 

& .Paleari, Regalia)هايپژوهشاین بایافته. این باشدیمهمدلی در بین زن و شوهر 

Fincham, 2005, Zhang& Tsang, 2012).همخوانی دارد
همچونمواردي این مضمون به.گردیديگذارنامشناختیروانضمانت حت عنوان تمضمون دیگر، 

یکی از ارکان مهم . داردو دوري از رفتارهاي مخرب و منفی اشاره کنترل رابطه با جنس مخالف، یدهاطالع
ر ازدواج یک مؤلفه بنیادین تعهد دکه از اهمیت باالیی برخوردار است. باشدمی"تعهد"در زندگی زناشویی

زوج است، و در نتیجه یک متغیر مهم در هنگام بررسی رابطه زناشویی استجدا شدنا یاندمتأهلمبراي کنندهیینتع
)Byrd, 2009Weigel & Ballard-Reisch, 2008;Kirk, Serres, Eckstein, & Helms, 2007;(.

از شناختیروانانجام یک وظیفه است. تعهد زناشویی شامل یک دلبستگی تعهد یک الزام یا وعده براي
تعهد .)Nelson, Kirk, Ane & Serres, 2011(جمله اشتغال طوالنی مدت و قصد ماندن در یک رابطه است

روابط داراي ).Byrd, 2009(زوج با هم بمانند یا طالق بگیرندکه چقدر احتمال داردکندیمتعیین 
Kirk(دهندیمسطوح تعهد برابر، ثبات و کیفیت را در طول زمان نشان  et al., 2007.( پژوهشگران

يهامهارتهستند،شانیکشرکه افراد داراي سطوح باالي تعهد متمایل به انطباق بیشتر با اندکردهتعیین 
نتایج این ). Adams & Jones, 1997(زندگی دارندارتباطی بیشتري دارند و تمایل به گزارش کیفیت باالتري در 
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,(مطالعاتنتایجدیگر با یافته (Fincham & Beach, 2010)2008, (Smart,)(Hass-ebrauck & Fehr, 2002

همخوانی دارد.
قضاوتی در و خود گذشتبرخورداري از روحیه، آمدهدستبهبیان شده آخرین مضمون و در نهایت،

کردنیطوالنبخشش زود هنگام، عدم همچونمواردي هاکنندهشرکتاین مورد درزندگی بود. 
در مقابل ایرادهاي مطرح شده یريگموضعو عدم یريانتقادپذی کردن، مشاجرات و پیش قدمی در آشت

فراموشی و عدم یادآوري ش جهت حذف رفتارهاي آزار دهنده واز سوي همسر، خود قضاوتی و تال
منفی و افزایش يهااحساسکاهش . نمودندذکر یريگانتقامابل و نداشتن حس ات طرف مقاشتباه

بخشش است که در مورد آن بیشتر توافق شده استيهاجنبهترینمهممثبت يهااحساس
)Brose, Rye, Folk, Olszewski, & Heim, 2001 .(یدار و بخشش ابزاري مهم براي حفظ روابط پا

کندیمآینده کمک در هاآنکالت موجود و پیشگیري از بروز براي مقابله با مشهازوجدرازمدت است و به 
)Riply & Worthington, 2002 .(یت زناشویی زیادي در رابطه بین بخشش و رضایت و کیفيهاپژوهش

Gordon, Hughes, Tomcik,Dixon, & Litzinger(2009)پژوهشبهتوانیمصورت گرفته است که 

، اهمیت شودیمرابطه زیر پا گذاشته ياستانداردهایا که تعهدات زناشویی هایییتموقعاشاره کرد که بخشش در 
فینچام، در ارتباط است. هازوجي با کیفیت زناشویی و عملکرد به صورت معنادارهازوجبخشش چنینهمدارد و 

Fincham, Paleari)پالیوي و رگالیا  & Regalia, ه بهبود کیفیت زناشویی که بخشش بنشان دادند (2002
Ehteshamzadeh, Makvandi)احتشام زاده، مکوندي و باقري.انجامدیمهازوج & Bagheri, نیز (2009

وجود دارد. با توجه به موارد گفته شده، نتایج این و رضایت زناشویی رابطه مثبتنشان دادند بین بخشش 
Dew),يهاپژوهشبا یافته & Wilcox, 2013), (Leo, 2011), (Fincham & Beach 2010)

(Fincham, Beach & Stanley, دارد. یخوانهم.(2007
زنان در حساب آوردنو مهم انگاشتنحصل پژوهش، دستیابی به مفهوم گفت که ماتوانیمدر نهایت 

با توجه .باشدیمموجود دهندهسازمانگران از مضامین کلی پژوهش. مفهومی که برآینداستزندگی زناشویی 
يبرا، گفتارها و اعمالی از مردان کیفیت زندگی زناشویی را گفت رفتارهاتوانمیآمدهدستبههايیافتهبه 
شود. رفتارهایی که زنان را نه به عنوان زنانشانبه دنبال دارد که منجر به ایجاد احساس مهم بودن در ها آن

در زندگی قلمداد کند.نظرصاحبجنسیتی ضعیف و منفعل بلکه به عنوان شخصیتی اثرگذار و 

گیرينتیجه
در سراسر و چگونگی افزایش آن، "کیفیت زناشویی"پدیده در موردبسیارييهاپژوهشهر ساله 

مختلف زندگی فردي، يهاجنبهثیرات زیادي بر أتکیفیت زناشویی ؛ چرا کهگیردیمصورت جهان 
زه به عنوان یکی از که امرو"طالق"پدیده و از گذاردیم، شغلی و اجتماعی افراد به جا خانوادگی

کیفیت زناشویی بنابراین .کندیمجلوگیري ، شودیمگی در دنیا محسوب خانوادهايیبآسترینمهم
چه از سوي هر یک از زوجین (،فرهنگی- کالن اجتماعیهايریزيبرنامهموضوعی است که جداي از 
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ي عمیق و دقیقِضمن واکاوتالش شد تامرد و چه زن) باید مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر 
، انددادهشویی را در زندگی خود گزارش هلی که میزان باالیی از رضایت زناأزندگی مردان متتجربه 

،برندمیبه کار این راستادر هل نسبت به همسران خود أکه مردان متهاییرفتاريراهکارها، اعمال و 
رضایت و خشنودي ،هلأمتپژوهش گویاي این مطلب است که مردانهايیافتهشناسایی گردد. ماحصل 

دند رضایت و معتقودانندمیشانزنانشنوديرا منوط به حصول رضایت و خشانییزناشواز زندگی خود 
خاطر حاصل کنند که در مرکز اطمینان( زنان)که آنانشودمیحاصل شنودي حداکثري زنان در صورتیخ

طریق عملکرد و ه زنان از بمهم بودنگفت که القاي حس توانمی. قرار دارندشانشوهرانعالقهوتوجه
. کندمیرا تقویت مشتركزنان به زندگی ، شادي و رضایت لی است که دلبستگیعامترینمهمرفتار شوهران، 

سن ،پژوهشدر اینهایتمحدودیکی از این بوده است.هایییتمحدودداراي پژوهش حاضر
این ،عالوه بر آندر نظر گرفته نشد.و  سنین باالترسال بود45-25که بین باشدمیکنندگانشرکت

هل أدر این پژوهش تنها به شناخت راهبردهاي مردان متچنینهمانجام شد؛ شهرکرد،شهرپژوهش در 
، آیندهيهاپژوهشگرددیم، پیشنهاد بنابراین.در راستاي افزایش کیفیت زناشویی پرداخته شد

گرددیمپیشنهاد چنینهم.مورد بررسی قرار گیردهلأمتزنانافزایش کیفیت زناشویی راهبردهاي
مختلف يشهرهاو هااستاندر همه چنینهممختلف به طور مجزا و يهانسلدر هاپژوهشگونهینا

کیفیت زناشویی بر ،مشترك در مورد کیفیت زناشوییيبندسنخبه یک یابیدستصورت گیرد تا ضمن 
، عادات و آداب مردم مناطق مختلف کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد.هافرهنگحسب 
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