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 کند.رای رشد و سالمت فرزندان فراهم میبشود و محیط مساعدی ونی زوجین میخوشبختی در ازدواج منجر به رضایتمندی در تجربه :چکیده

های پایدار بود. این مطالعه به روش کیفی و با بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تجارب زیسته زوجین متأهل از خوشبختی در ازدواج

کردند از طریق مصاحبه عمیق و زن و مرد متأهل که احساس خوشبختی می 91استفاده از رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. به این منظور 

ها د. تحلیل دادهشبندی های اصلی و فرعی طبقهآوری، ثبت و کدگذاری شد و در قالب مضمونها جمعلعه قرار گرفتند. دادهاکتشافی موردمطا

احساس خوشبختی، عوامل معنوی و اخالقی در خوشبختی، حضور مضمون فرعی و پنج مضمون اصلی  29کد اولیه،  252منجر به شناسایی 

احساس آرامش و رضایت  نشان داد که خوشبختی در ازدواج داشتن معنایی از هاافتهیسازنده شد.  و ازدواجدیگران، رفتارهای مولد خوشبختی 

. نددهیمآن را تشکیل  ،با ازدواج سازنده خود گرانیحضور داست که زوجین با دیدگاه معنوی و اخالقی و با انجام رفتارهای مولد خوشبختی در 

چرخشی میان معانی و معیارهای ازدواج موفق و خوشبخت را نشان داد. این مطالعه مضامین مهمی برای پژوهش حاضر روابط متقابل و نتایج 

 .بخش زوجینی است که خواهان ارتقا روابط زوجی و خوشبختی خود هستندهمچنین الهامو  دارد روانشناسان و مشاوران خانواده

 تجربه خوشبختی در ازدواج، ازدواج موفق ،پایدار، پدیدارشناسی ازدواج کلیدی: هایهواژ

 
Abstract: The experience of happiness in an enduring marriage causes internal satisfaction among couples. It also 

affects the well-being and development of their children. The present study was set up to investigate the lived 

experiences of couples who expressed satisfaction with their married life. Following  a phenomenological approach, 

this study conducted in-depth and exploratory interviews among 14 married males and females who believed they had 

happy marriages. Data were collected , coded and organized in the form of themes and subthemes. 256 codes, 21 

subthemes and 5 themes were identified through the content analysis of the data. The five main themes extracted were 

feeling of happiness, moral factors in happiness, presence of others, happiness raising behaviors and constructive  

marriage. The result revealed that happiness in marriage entails a feeling of comfort and satisfaction created by moral 

and ethical consideration observed by the couple, performed in the presence of others and accompanied by happiness 

raising behaviors. Mutual relationships between meanings and standards of happy marriages were also revealed. 
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 مقدمه
 مرد و یکدر لوای آن اجتماعی است که  نهاد یک 9ازدواج

 رندگیمیتصمیم  و اخالقیزن از طریق تعهدی قانونی، مذهبی 

نقش مهمی در  ازدواج .زندگی کنند باهم و شوهر زن عنوانبه

عملکرد جامعه از طریق فراهم آوردن بستری برای ارضای 

 ،دیکسوندارد ) ی و روانی اعضای آننیازهای عاطفی، اقتصاد

مانند تعهد، متشکل از عواملی  2خوشبخت ازدواج .(3279

ی گزند هاآنکه در غیاب است  احترام، صمیمیت، اعتماد و ...

، و اجمل)فاطیما  شودمیزناشویی با مشکالت جدی روبرو 

موفق و  هایازدواجکه در ساختار  یعواملشناسایی (. 2792

موجب احساس خوشبختی در ازدواج  و نقش دارندرضایتمند 

و  شود آمار طالق در جامعه منجر به کاهش تواندمی شوندمی

 دکنپایدار کمک بخش و رضایتبه زوجین در داشتن رابطه 

های زیادی برای ازدواج و رابطه زناشویی مزیت(. 2799نیمتز، )

ا بفروپاشی زندگی زناشویی  اما ،دارد فرزندانشانزوجین و 

افت  و جسمانیافزایش مشکالت روانی و کاهش سالمت 

 ،فرزندانبرای همه افراد درگیر ) و اقتصادیموقعیت اجتماعی 

در  (. به همین دلیل2793 )گاتمن، داردرابطه ( مردانزنان و 

های کشف عوامل مؤثر در ازدواج روانشناسان به اخیر هایدهه

اند )فینچام، استنلی و توجه نشان داده و خوشبخت 3بلندمدت

 .(2770پیچ، 

( این مسئله را مطرح کردند که 2770همکاران ) فینچام و

 منفیهای توان با تغییر در کانون توجه مطالعات از جنبهمی

ر تهای عمیقمانند تعارض به سمت معانی و انگیزه مشکالت

به  که شامل خوشبختی است های مثبتدر روابط و ساخت

از روابط  تقویت و بازسازی روابط کمک کرد و درک بهتری

 و باچاندبه نقل از ؛ 9102) 1و هاروف کابر .دست آوردها بهزوج

الگوهای ارتباطی زوجینی که دارای  مطالعه با( 2779 کارون،

که ماندگار  هاییازدواج مشخص ساختند هستند پایدارازدواج 

و خوشبخت نیستند دارای دو نوع اصلی است: نوع اول 

ازدواج به خاطر به دست  ،است که در آن 5ابزاری هایازدواج

 هایازدواجنوع دوم . آوردن سود و منفعت از فردی دیگر است

                                                           
1. marriage  

2. happy marriage 

3. longterm marriage 

4. Kaber,F., & Harroff, E. 

 ،یک فرد عنوانبه، که در آن فرد به شخص دیگر است 2غریزی

یک موجودیت جداگانه  عنوانبهبه ازدواج  و متعهد شده است

کرایی،  به نقل از ؛9112) 0الور و الور .استمتعهد نشده 

دلیل را برای  هفت (9315خجسته مهر، سودانی واصالنی، 

دوست همدیگر بودن،  :خوشبخت عنوان کردندو  پایدارازدواج 

یک انسان، مقدس شمردن ازدواج،  عنوانبهعالقه به همسر 

 هب، تعهد، بیشتر شدن عالقه و انتظارات اهداف سرتوافق بر 

 و رابطههمدیگر در طول زمان و تمایل به موفقیت در زندگی 

 بلندمدت هایازدواج در مورد 0مطالعات کمیمرور زناشویی. 

و عاطفی مانند روابط صمیمی پایدار هازدواج به کلیدهای 

 و گاتمنتنسن، س؛ کار2791 لوینسون، بالچ، هاس و)

، )شریساازدواج و  همسرمتعهد شدن به  ،(2793، لوینسون

 درایورتعارض ) حل (،9113نل، فی ؛2795مک کری،  ؛2791

محققان . و دیگر عوامل منتهی شده است (9127، گاتمنو 

کمی برای توسعه توجه عمیق به طوالنی  هایدادهاز  1کیفی

از  . بررسی محققان کیفیکنندمیبودن ازدواج استفاده 

 شدهشناخته عواملاز  97اغلب با مصاحبه بلندمدت هایازدواج

، هاتالشمرور این است.  شده ساختهدر تحقیقات کمی 

که زوجین را در یک  کرده استمتغیرهای خاصی را کشف 

خ باز پاس سؤاالتاین امر با پرسیدن  داردمینگه  پایداررابطه 

؛ (2779 آپلتون و بوهم،) آیدمی دست به شدهشناخته عواملاز 

ی یک عنوانبهتحقیقات کمی ممکن است صمیمیت را  بنابراین

د اما تحقیقات نشناسایی کن بلندمدتمهم در ازدواج  عوامل از

چاند ابند )نکمیکیفی معنای صمیمیت را برای زوجین کشف 

( 9117) کر الور، الور وکیفی  مطالعه در .(2779وکارون، 

با رویکرد را پایداری ازدواج  مشخصه کلیدهای

ات، همگرایی و صمیمیت، تعهد، ارتباط شامل 99پدیدارشناسانه

ز نیمتمطالعه کیفی  در. اندکردهمشخص  مذهبی گیریجهت

مشترک  هاینگرش پایداراصلی ازدواج  مضمون دو( 2799)

در مورد روابط زناشویی و کنش  (اخالق )تعهد، احترام و

. ودب (برای توسعه روابط زناشویی و کوششتالش ) اشتراکی

با یک  یک پژوهش کیفیدر  (2792)فاطیما و اجمل 

پایدار و طبقه برای عوامل ازدواج  92به  کنندهمشارکت

7. Lauer, R., & Lauer, J. 

8. quantitative researches 

9. qualitative researchers 

10. interview   

11. phenomenological approach 

 ________________________                                                     

5. instrumental marriage 

6. intrinsic marriage   
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تشابه در فرقه خوشبخت دست یافتند که عبارت بودند از: 

توجه، اعتماد و  رضایت، سازش و مصالحه، عشق وذهبی، م

درک، ارتباط، تفاوت سنی، صداقت و احترام، مشارکت و در 

همسر، ماندن به خاطر  وخویخلقمیان گذاشتن، گذشت، 

فرزندان، ساختار خانواده، تحصیالت و طبقه و روابط مثبت با 

تحقیقات کیفی دیگر نیز به عواملی دیگر  خانواده همسر.

(، تعهد 2793)دیکسون،  معنوی و اخالقی هاینگرشهمانند 

رابینسون،  کاسلو وازدواج )به  ساختاری شخصی، اخالقی و

 هایپژوهشدر . ندیافت دست پایدار هایازدواج در(9112

سی برر پایدار ازدواج کیفی باال تجربه و معنای خوشبختی در

 نشده است.

ر د مؤثرداخلی نیز به بررسی عوامل  هایپژوهشبعضی از 

. در پژوهش آسوده و اندپرداخته رضایتمند و پایدار هایازدواج

خوشبخت و موفق  هایزوجمشخص شد که  (2799همکاران )

چهار ویژگی مهم دارند که شامل توانایی حل مشکالت خود، 

، گذراندن هاو هزینهداشتن درک متقابل و مدیریت درآمدها 

 و احترام داشتنخود و دوست  با خانوادهاوقات فراغت همراه 

 کمی ( در پژوهشی9315همکاران ) همدیگر است. کرایی و به

حمایت، توجه،  تعارض مناسب،شیوه ارتباط، حل  عواملی نظیر

های شخصیتی، ، ویژگییکدیگر زاقدردانی  ،احترام

پذیری، صمیمیت و کیفیت رابطه جنسی، کیفیت مسئولیت

 همخوانی زوجین، ن وقت و تفریحات،گذراند زندگی مشترک،

ها، فرهنگ و ارزش داشتن تعهد و وفاداری، ،پذیر بودنعطافان

 هایدر ازدواجرا و مسائل مالی و شغلی  رب معنوی مشترکتجا

درصد از  27 درمجموع که انددانستهپایدار رضایتمند مؤثر 

نتایج پژوهش  .کنندمی واریانس موفقیت در ازدواج را تبیین

 هایویژگی( نشان داد که 9305) همکاران و شکرکن

 07اجتماعی  هایویژگیدلبستگی و  هایسبکشخصیتی، 

ایج نت .کنندمیدر ازدواج را تبیین  موفقیت ودرصد شکست 

( 9315) اسمعیلی و برجعلی حاتمی ورزنه،پژوهش کیفی 

های پایدار و رضایتمند حرکت مرکزی ازدواجمقوله  نشان داد

ی گیرشکل متغیر علی آن مقولهو  به سمت بالندگی ازدواج

کریمی ثانی و همکارن در پژوهش کیفی . است درست ازدواج

 -9 بود: طبقه اصلی 5عوامل ازدواج موفق شامل  (9319)

شامل زیر طبقات بعد اخالقی ارتباط، تعامل ارتباطی )عوامل 

 وعوامل فردی  -2 ،منطقی، بعد عاطفی و بعد اعتمادی(

                                                           
1. contextualism 

شامل زیر طبقات اجتماعی بودن، مهربان بودن، شخصیتی )

 هدو متع، وجدانی بودن پذیریانعطافصبور و باگذشت بودن، 

زیر طبقات  شاملخانوادگی )عوامل  -3 ،(نفسو اعتمادبهبودن 

فرهنگ خانواده، شناخت کافی از خانواده همسر، تعهد فرد 

شامل زیر معنوی )و عوامل اخالقی -1 ،نسبت به خانواده(

احترام متقابل، اخالق  طبقات صداقت، ایمان و تشابه مذهبی،

اجتماعی –عوامل فرهنگی  -5 ،(پذیریو مسئولیتنیکو 

و  و مذهب، آداب، رسوم ی)شامل زیر طبقات وضعیت اقتصاد

عوامل  بیشتر گذشتهی هاپژوهش. (و تحصیالت هاارزش

شکاف  اند.کرده بررسیرا  رضایتمندی و پایداری در ازدواج

جربه تبررسی  ینهدرزمفقدان اطالعات عمیق  تحقیقات گذشته

 همچنین است. و پایدار بلندمدت هایازدواجخوشبختی در 

به شکل  اکثرا اشاره شد زمینهاین  در که مطالعات گذشته

وامل بیشتر به ع نیز کمی است و مطالعات کیفی در این زمینه

 و تاکنون توجه کردهازدواج بلندمدت و رضایتمند  هایزمینهو 

 .اندنپرداخته پایدارهای به بررسی معنای خوشبختی در ازدواج

با یک  ایتنها مطالعه موجود در این زمینه مطالعه

طبقات خوشبختی ازدواج را که تنها  است بوده کنندهمشارکت

که  است شده پیشنهاددر این مطالعه  .مشخص کرده است

 و دربیشتر  کنندگانمشارکتمطالعات کیفی دیگر با 

 ازنظر .(2792اجمل،  )فاطیما و دیگر صورت گیرد هایفرهنگ

وان  ؛2797؛ موستاکاس، 2793ل، وپژوهشگران کیفی )کرس

با  هاپدیدهتجربه زیسته و ( مطالعه عمیق معنا 2792مانن، 

 توانندنمیکمی  هایروشو  است پذیرامکانکیفی  هایروش

 ؛(2799 بروم،بگویند )پاسخ  هاپدیده و تجربهمعنا  سؤاالتبه 

روش برای  ترینمناسبکیفی  هایروشهمچنین از میان 

 است روش پدیدارشناسی هاپدیده و تجربهبررسی معنا 

پژوهش حاضر  روینازا(. 2792وان مانن، ؛ 2797 )موستاکاس،

 پایدار هایازدواجخوشبختی در  تجربهبرای بررسی معنا و 

 روش پدیدارشناسی را برگزیده است.

 تعمیم نتایج یک پژوهش از یک بافت فرهنگی به ازآنجاکه     

موفق و ازدواج  عوامل و فرهنگی دیگر مشکل است بافت

 فاطیما واست )مختلف متفاوت  هایفرهنگخوشبخت نیز در 

تحقیقات  9بافت نگری با توجه به ؛ همچنین(2792اجمل، 

توجه پژوهشگران به مالحظات  (2793 کرسول،کیفی )

با این پژوهش لذا  .فرهنگی در ساختار ازدواج ضرورت دارد
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استفاده از روش تحقیق کیفی پدیدارشناسی به دنبال 

ساختار تجربه، معنا و " بود که سؤالپاسخگویی به این 

 ."ایرانی چیست؟ زنان ومردان  پایدار دردر ازدواج  خوشبختی

 

 شناسی پژوهشوشر

پژوهش حاضر به روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی 

و جستج سؤال راپاسخ این  پدیدارشناسی تحقیق .انجام شد

مردم  ماهیت تجربه یک پدیده توسط و ساختار که کندمی

 صورتبه پدیدارشناسیتحقیق  (.2797 موستاکاس،) چیست؟

وان است )مردم  2یا زیست جهان 9ویژه مطالعه تجربه زیسته

اصلی در کاربرد پدیدارشناسی پاسخ به  مسئله .(2792 مانن،

ارد د سازیروشننیاز به  موردنظراست که آیا پدیده  سؤالاین 

(. 9311، و شیرالی نیا دانیالی)خجسته مهر، یا خیر؟ 

خوشبختی در ازدواج با تمام اهمیتی که دارد هنوز در 

 ورینازا .کافی روشن نشده است اندازهبه گذشته هایپژوهش

. ه استشد استفاده پدیدارشناسیدر این پژوهش از روش 

حل که م اندبوده نمونه ایرانی، پژوهش حاضر کنندگانمشارکت

در طول  استان خوزستان شمال هاآنجغرافیایی زندگی 

 با مطالعه در این کنندگانشرکت بود. 9312-13های سال

. انتخاب شدند 3هدفمند گیرینمونه مفهوم کارگیریبه

 پدیدارشناسی تحقیق در هدفمند گیرینمونه استراتژی

 در مطالعه گیرینمونه نوع این ،است 1معیار گیرینمونه

 دگانکننشرکت که نیاز است زیرا است ضروری پدیدارشناسی

 ،برای اینکه معیارهای ورود به پژوهش را داشته باشند تحقیق

اس، موستاک) اندکرده را تجربه پدیده باشند که مردمی نماینده

: عبارت بودند ازاخیر  در مطالعه این معیارها. (2797

 ؛ازدواج خویش را خوشبخت توصیف کنند ،کنندگانمشارکت

تمایل به در اختیار  واز زندگی زناشویی خویش خشنود 

سال از زمان  95حداقل  ؛گذاشتن تجارب خود داشته باشند

 ؛حداقل یک فرزند داشته باشند ؛باشد شدهسپری هاآنازدواج 

به فهم ماهیت و معنای تجربه خویش و  کردهبار ازدواجیکتنها 

در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه از  باشند. مندعالقه

با  حاضر مصاحبه در مطالعه .شد استفاده هاداده 5اشباعمعیار 

هدفمند  گیرینمونه شیوه ( بهمرد 0زن و  0) کنندهشرکت 91

 

استفاده  هاداده آوریجمعاستراتژی  به اشباع رساند. ها راداده

 هایسؤالباز پاسخ همراه با  هایسؤال و 2عمیق از مصاحبه

برای در اختیار  کنندگانمشارکتپیگیرانه برای تشویق 

مدت مصاحبه در این پژوهش بین  بود. گذاشتن تجارب عمیق

توسط خود  هامصاحبهزمان و مکان  متغیر بود.دقیقه  17-27

 ؤالسبا یک  هامصاحبهشد.  تعیین دلخواهبه کنندگانشرکت

 هازدواج شما پایدار ماند چگونه" که مضموناین باز و با و  کلی

این تجربه خود را  و حس شما از این ازدواج چیست؟ و ؟است

برای کشف ادامه  و درشد شروع  "؟کنیدمیچگونه توصیف 

 بارهدراین توانیدمی"پیگیرانه مانند  سؤاالتعمیق پدیده از 

شده  رعایتمسائل اخالقی  .استفاده شد "بیشتر توضیح دهید؟

رضایت آگاهانه از در این پژوهش شامل: کسب 

کنندگان برای شرکت در پژوهش و ضبط محتوای رکتاشم

استفاده  به محرمانه باقی ماندن اطالعات واطمینان ، مصاحبه

همچنین حق انصراف از پژوهش در ها و آناز اسم مستعار برای 

 .بود کنندگانمشارکتتمامی مراحل تحقیق به 

در پژوهش حاضر روش  هاداده وتحلیلتجزیهروش اصلی       

و تفسیر تجربه . این روش برای توصیف بود 0تحلیل مضمون

در مورد یک ازدواج خوشبخت و عوامل مرتبط  کنندگانشرکت

یل های تحلشیوه در همه. قرار گرفت استفاده موردبا آن 

زیادی برخوردار  از اهمیت های کیفی تحلیل مضمونداده

اکثر محققان کیفی معتقدند که تحلیل  که صورتبدین ؛است

روش بسیار مفیدی برای کسب ساختار معنا در  مضمون

 تحلیل (.2772 ،کالرک و براوناست ) هادادهاز  ایمجموعه

 کیفی در هایروشعالوه بر کاربرد گسترده در دیگر  مضمون

 هاسانانذهنی  پدیدارشناسی نیز کاربرد دارد که بر روی تجربه

، ندگانکنشرکتبر ادراک  تأکید. در این رویکرد کندمی تأکید

مراحل  .است مطالعه مورداز موضوع  هاآناحساسات و تجربیات 

نزدیک شامل شش مرحله  در این پژوهش تحلیل مضمون

ها، ها، تولید کدهای اولیه، جستجوی مضمونشدن به داده

ه ها و تهیگذاری مضمونها، تعریف و ناممرور و بازبینی مضمون

 (.2792 ،و نامی مک کوئناست )گزارش 

 1. lived experience

  2. life world

 3. purpusive sampling

                                                          ____________________                                                      

 5. saturation
 4. criteria sampling

 6. in-depth interweive
7. thematic Analysis 
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چهار معیار  از این پژوهش ها درداده 9جهت اعتمادپذیری

 (2793به نقل از کرسول،  ؛1911) 2لینکلن و گوباجداگانه 

 از تحلیلپس  هاداده 3تضمین قابلیت اعتبار برای .استفاده شد

بازگشت داده شد تا  کنندهمشارکتبه  محتوای آن ،مصاحبه

جهت  .شودو تغییرات الزم اعمال  ید شودیتانتایج  وسقمصحت

محقق یک فرایند فعال در  هاداده 1تضمین قابلیت تصدیق

محقق  هایفرضپیشرا اعمال کرد تا از ورود  5پرانتزگذاری

مصاحبه  متن ،2اطمینانجهت تضمین قابلیت  .جلوگیری شود

و ضریب توافق  جهت کدگذاری به همکاران پژوهشگر داده شد

افزایش  جهت .آمد دستبهدر این زمینه  درصد 05باالی 

استفاده و سعی  دو جنساز حضور هر  هاداده 0قابلیت انتقال

 .دباشن متفاوتسطح تحصیالت  ازلحاظ االمکانحتیشد که 

 9-1در دامنه فرزندان  تعداددر  کنندگانشرکتهمچنین 

ر د کنندگانشرکتزندگی مشترک  زمانمدت متنوع بودند،

 غالبا وزنانشغل مردان متنوع  متغیر بود، 95-35دامنه 

و با  32-52در دامنه  کنندگانشرکتسن  بودند، دارخانه

سطح و  2/1استاندارد سنی و انحراف  1/15سنی میانگین 

در دامنه تحصیالت دیپلم و  کنندگانشرکتتحصیالت 

 .بود لیسانسفوق

 

 هایافته
 252منجر به شناسایی  کنندگانمشارکتتحلیل تجارب 

اصلی  مایهدرونمضمون یا  5مضمون فرعی و  29 کد اولیه،

است. شده هیارا 9که در جدول  شد

 
 9جدول 

 هادادهاز تحلیل  آشکارشدهمضامین اصلی و فرعی  

 مضامین اصلی مضامین فرعی

 احساس، نبودن ازدواج خوشبخت مشکل بدون ازدواج، نتایج رضایت، احساس آرامش، احساس

 زنان برای امنیت

 صبرگذشت، احساس حضور خدا، توکل و اعتماد بر خداوند، 

 هاحضور خانواده ،حضور فرزندان

تعهد زناشویی، صمیمیت عاطفی، مدیریت تعارض، روابط جنسی، همکاری، مشورت و همراهی،  

 قدردانی ،پذیریشادی، مسئولیت
 بودن کفوهم

 احساس خوشبختی

 

 یی احساس خوشبختعوامل معنوی و اخالق

 دیگرانحضور 

 رفتارهای مولد خوشبختی

 

 ازدواج سازنده

 

 

 خوشبختیاحساس 

ر د خوشبختی در این پژوهش شدهاستخراج اصلی مضمون

 آرامش، احساس :فرعیمضامین  شامل که ودب احساس معنای

بدون مشکل نبودن ازدواج  ازدواج، نتایج رضایت، احساس

 کنندگانشرکت. بود زنان برای امنیت و احساس خوشبخت

ا ر خوشبختی ،اصلی پژوهش سؤال به پاسخگویی در پژوهش

 جایبه هانآ. انددانسته و خشنودی آرامش از احساسی یک

 ،تفسیر کنند هاداشته و تعلقات با را خوشبختی کهاین

 موجب کهاند تفسیر کرده بودن از احساس را یک خوشبختی

 . احساسشودمی هانآ زندگی در زیبایی و حس آرامش

1. truthworthines 

2. Guba,E., & Lincoln,Y. 

3. credibility 

4. confirmability 

و  آرامش احساس فرعیمضمون  دو دارای نیز خوشبختی

 در این میان که دیگر بود فرعیسه مضمون و  رضایت احساس

یکی از  .داشت قرار اولویت در آرامش احساس زوجین برای

خوشبختی وقتی است که »: کندمیبیان  کنندگانمشارکت

، زمانی که پیش شوهر و بچه هات کنیمیاحساس آرامش 

مرد خوشبخت از خانه خود فرار ، کنیمیاحساس آرامش 

بلکه بعد از یک خستگی روزانه در خانه خود آرامش  کندنمی

 ،عالوه بر احساس آرامش در ازدواج «.کندمیرا دوباره کسب 

از زندگی زناشویی و ازدواج خود  خوشبخت کنندگانشرکت

اظهارنظر یکی از . کردندمیت احساس خشنودی و رضای

5. bracketing 

6. dependability 

7. transferability 

____________________                                                   
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ه ک اآلن»بوده است:  گونهایندر این مورد  کنندگانمشارکت

. کنممیاحساس رضایت  کنممینگاه  امسالهسیبه زندگی 

سختی  در اوایل زندگی .سالم بود 90کردم ازدواج  کههنگامی

 بهاگر هزار بار دیگه  .کشیدم اما همیشه امیدوار بودم زیادی

از زندگیم  چراکه ،کنممیبیام دوباره با همسرم ازدواج  دنیا

که موجب احساس خوشبختی  یعواملیکی از . «راضی هستم

دیدن نتیجه ازدواج است. این زوجین با دیدن  شودمیازدواج 

مله ج این .کنندمینتایج مثبت ازدواج خویش احساس رضایت 

پژوهش بود که عقیده داشت  کنندگانشرکتیکی از  اظهارنظر

تصور عامه یک زندگی عاری  برخالفیک زندگی خوشبخت »

از مشکل و بدون دغدغه نیست. خوشبختی این نیست که همه 

مه داد ادا گونهاین کنندهمشارکتاین  «دامکانات را داشته باشی

 گونهاین هاجوان .خوشبختی داشتن احساس آرامش است»

فکر نکنند که الزمه خوشبختی داشتن همه امکانات است. 

الزمه خوشبختی این است که دو نفر با همدیگر کنار بیایند. 

 شودمیزندگی مشخص  هاسالاحساس خوشبختی بعد از 

خدا  گوییمیو به خودت  کنیمیزمانی که تو به گذشته نگاه 

 .«... زندگی خوشبخت زندگی بدون مشکل نیست رو شکر

 صورتبهکه در این پژوهش شرکت کرده بودند  انیزن

مضمونی خاص را مطرح  هایشانمصاحبهدر  غیرمستقیم

که نسبت به مردان این احساس را داشتند. زنان  کردندمی

که در  دانستندمیخوشبخت بهترین همسران را همسرانی 

به  امن گاهتکیه عنوان یکبهاحساس امنیت کنند و  هاآنکنار 

جمالتی مانند  بیان بااین زنان در پژوهش  .تکیه کنند هاآن

مرد باید مانند کوه باشد که به  مرد باید از زنش حمایت کند،»

مردی است که به او مطمئن هستی  ،او تکیه کنی، بهترین مرد

 گاهتکیه، شوهر خوب کنیمیو در کنارش احساس آرامش 

که احساس  اندپرداخته مضمونیبیان  به« همسرش است و...

ناشی از احساس امنیتی است که در کنار  هاآنخوشبختی 

 .همسرانشان احساس خواهند کرد

 

 معنوی و اخالقی در احساس خوشبختی عوامل 

جغرافیایی در  ازلحاظاین پژوهش  کنندگانشرکتتمام 

و همه  استان خوزستان شمال محدوده جنوب کشور و در

حضور  هاآنزوجین مسلمان و پیرو مذهب شیعه بودند و همه 

خداوند و عوامل مذهبی را در داشتن احساس خوشبختی در 

 کنندگانشرکت. اندمؤثر دانستهزندگی زناشویی خود 

خوشبخت همیشه حضور خداوند را در زندگی خویش احساس 

مثلث دیگر  رأسیک  عنوانبهحضور خداوند  و گویی اندکرده

 شده هاآنموجب پایداری زندگی زناشویی  هاآندر روابط زوجی 

 هایسختیکه با توکل به خداوند،  دنکرداظهار  هاآناست. 

این عوامل اخالقی  ترینمهم. اندگذراندهزندگی را پشت سر 

ه شد هانآاست که موجب دوام زندگی زناشویی  گذشتصبر و 

ر د کنندگانهای شرکتگفته اظهارنظرها وبه  کههنگامی است.

همواره در همه ابعاد زندگی خود از  هاآن شودمیمصاحبه دقت 

یک شاهد  عنوانبهو همواره او را  گویندمیخداوند سخن 

این زوجین همواره با  .اندنگریستهبیرونی بر روی اعمال خود 

 خدا بزرگ است، اگر خدا بخواهد،»: مانند اظهارنظرهایی

ر برابر ، خداوند ما را به صبر و گذشت دشاهد است خداوند

، میاکردههمواره به خدا توکل  همدیگر دعوت کرده است، ما

به  «امکردههمواره حضور خداوند را در زندگی خودم احساس 

دگان کننمشارکتیکی از . اندکردهاشارهتجربه خوشبختی خود 

 دخداون» :گویدمی کندمیبیان در این زمینه  آیات قران را که

وَ عَلَى  ...فَتَوَکََُّلوا انْ کُنْتُمْ مُؤْمِنین اهللوَ عَلىَ  :فرمایدمیدر قران 

 .اریددایمانبر خدا توکل کنید اگر اهلل فَلْیَتَوَکََّلِ الْمُؤْمِنُون... 

و بخشش  گذشت .«کنند...افراد باایمان باید تنها بر خدا توکل 

اخالق معنوی که موجب پایداری  هایزمینهیکی از  عنوانبه

 شود موردتوجهمیزندگی زناشویی ازدواج خوشبخت 

تی در جمال کنندگانشرکتاست.  قرارگرفته کنندگانشرکت

، انسان خطاکار ماندنمیبدون گذشت زندگی پایدار »مانند 

 ،است، خداوند خودش بخشنده است ما نیز باید ببخشیم

بخشندگی باید از هر دو ، کندمیبخشندگی زندگی را زیبا 

هرکدام از زوجین بر طبل خود بکوبند زندگی  اگر طرف باشد،

ن کوتاه م باریککوتاه بیاد، اگر  ، هر بار باید یکیماندنمیپایدار 

اعتقاد خود را به این زمینه  «اونم کوتاه میاد و... دیگهبیام بار 

 .ندادادهاصلی در خوشبختی ازدواج نشان  مضمون یک عنوانبه

نیز در زندگی زناشویی همسران خوشبخت دارای نتایج  صبر

 پایدار ماندن زندگی ،نتیجه صبر ترینمهممثبتی بوده است. 

و  دانکردهصبر  ،در هنگام مشکالت کنندگانشرکت .بود هاآن

میوه شیرینی بار آورده است که زوجین آن  هانآاین صبر برای 

برای همدیگر  و آرامشرا در قالب فرزندان صالح، درک همدیگر 

مستقیم از  صورتها بهمصاحبه. در اندکردهتوصیف 

 که صبر یا گذشت در زندگی شدنمیپرسیده  کنندگانشرکت

خن هنگام س کنندگانشرکتدارد؟ بلکه  تأثیرخوشبخت شما 
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ید تأکو بیشتر بر آن  رسیدندها میواژهاز تجاربشان به این 

یین در تب کنندگانمشارکتنمونه یکی از  عنوانبه .کردندمی

صبر کردن شاید کلید دوام »: گویدمیخوشبختی ازدواج خود 

 ندگویها میخیلیمن صبر کردم صبر ... ،زندگی همسران باشد

ا میگم شم هاآنمنم به  ،آوردیمنمیبجای تو بودیم دوام  اگهما 

له که روو کردمیهمیشه مادرم نصیحت  یادمه، صبور نیستید

این  منبه صبور باش ...حتی روز خواستگاریم هم  ()فرزندم

 .«نصیحت را کرد

 

 حضور دیگران

یکی دیگر از مضامین اصلی سازنده ازدواج خوشبخت 

حضور دیگران است که شامل دو مضمون فرعی حضور فرزندان 

در این پژوهش  کنندگانشرکت تمام است. هاخانوادهو حضور 

حضور فرزندان را در  هاآنو همه  بودندحداقل دارای یک فرزند 

و یکی از موارد احساس  دانستندمیزندگی خود مهم 

. دآوردنمی حساببهاشتن فرزند در زندگی خوشبختی خود را د

و با حضور فرزندان دانستند میرا ثمره زندگی خود  هاها بچهآن

 . البته در اینکردندمیاحساس شایستگی و مثمر ثمر بودن 

یابی و بیشتر مالک ارز اندبودهگرا نتیجه کنندگانشرکتزمینه 

مداد قلدر زندگی  هاآنرا تربیت صحیح فرزندان خود و موفقیت 

 کنندگانشرکتیکی از برای نمونه در این زمینه . کردندمی

اند شده جدا همشانما شش تا فرزند داریم که »: کندمیاظهار 

دارای زندگی خوبی  هاآنهمه  .دارند راخودشان  زندگی و

و برای  اندرسیده ایپایهبه  هاآنهمه  شکررو هستند و خدا 

زحمت  هاآنم بسیار برای . من و خانماندشدهکسی  خودشان

اشتن د»: گویدمی کنندگانمشارکتیکی دیگر از  .«کشیدیم

من و شوهرم با تولد  .کرده است را هدفمندزندگی ما  ،بچه

 هانآ ات تربیت کنیم خوبیبهرا  هاآنفرزندانمان تالش کردیم تا 

یگر د یکی .«ثمره زندگی ما هستند هانآنیز مثمر ثمر باشند، 

 بودی که برای احساس خوشبختی در ازدواج مهم یاز معیارها

در این  کنندگانشرکت .همدیگر بود هایخانوادهارتباط با 

 هایخانوادهه ب احترامپژوهش بر اهمیت ارتباط مناسب و 

 مخصوصاکنندگان شرکت برای .داشتندتأکید همدیگر 

 .دارای اهمیت بود هاآنهمسران احترام خانواده شوهر برای 

 وهش دارای یک نقش دوجانبه بود.در این پژ هااهمیت خانواده

ر همس»: کندیماظهار  کنندگانشرکت در این ارتباط یکی از

چند بسیار احترام قائل بود. مادر من و مادرم من برای پدر 

از او  همسرمتا زمانی پیش ما بود آخر عمرش مریض بود  سال

شخصیت  باخانواده من همیشه شوهرم را . کردمیمراقبت 

 کندمیبرخورد  امخانوادهشوهرم همیشه با احترام با  ،دانندمی

 «.و خانواده من نیز همواره از همسرم و رفتارش راضی هستند

 

 یخوشبخت رفتارهای مولد

 ،مضامین اصلی خوشبختی در ازدواجیکی دیگر از 

 گانکنندشرکترفتارهای مولد خوشبختی است که باعث شده 

مضمون  1ازدواج خود را خوشبخت بسازند. این مضمون شامل 

ی، شامل تعهد زناشوی به ترتیبفرعی بود. این رفتارهای سازنده 

صمیمیت عاطفی، مدیریت تعارض، روابط جنسی، همکاری، 

 .استو قدردانی  پذیریمسئولیتشادی، مشورت و همراهی، 

 کنندگانشرکترفتاری است که  ترینمهم ،تعهد

عهد که ت بودندو معتقد  داشتندخوشبخت از همسرشان انتظار 

 بعد هاآنشده است. هرکدام از  هاآنموجب دوام زندگی زناشویی 

 انددهمان باقیدیگر متعهد به هماز چندین سال زندگی مشترک 

عد ب کنندگانمشارکتیکی از  .اندو نسبت به هم وفادار مانده

 برای همسر» :گویدمیاز سه دهه زندگی مشترک در این زمینه 

 کههنگامی .بمانم وفادارمن بسیار مهم بوده است که من بهش 

او این حس را داشت نسبت به من احساس محبت بیشتری 

احساس . «من هم از اون انتظار وفاداری داشتم کردمی

صمیمیت زوجین و تعهد زوجین دو رفتاری هستند که همواره 

 است. شده اشارهخوشبخت به آن  کنندگانشرکتدر جمالت 

 کهامیهنگ. اندداشتهتنگاتنگ  ایرابطهاین دو رفتار با همدیگر 

 نسبت شدندمیدیگر مطمئن به هماز تعهد طرف مقابل  هاآن

و با صمیمیت  کردندمیبه هم احساس صمیمیت بیشتری 

نسبت به هم بیشتر شده است.  هاآنبیشتر نیز احساس تعهد 

: کندمیاظهار  کنندگانشرکتدر این زمینه یکی از 

و بهش ابراز  دهممی ایهدیهمن به همسرم  کههنگامی»

و رفتارهای من  کندمیهم عشق مرا درک  او کنممیمحبت 

خودم خیلی دوست دارم که  من .شودمینیز موجب محبت او 

 همبا گاهی من ابراز محبت کند. نیز بههمسرم پیش دیگران 

این رفتارها را از همسرم  کههنگامیتنهایی بیرون بریم. 

 از دیگر یکی .«بینممیاو را بهترین همسر جهان  بینممی

ازدواج  گیریشکلکه موجب  ایسازندهرفتارهای مثبت و 

مدیریت تعارض در زندگی زناشویی است.  شودمیخوشبخت 

که تعارض با  اندنگذاشتهدر این پژوهش  کنندگانشرکت
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. اندپرداختههمسرانشان طوالنی شود و به حل آن 

خوشبخت نیز روابط جنسی را بخش  کنندگانمشارکت

و عقیده دارند الزمه احساس  دانندمیزندگی  ناپذیرتفکیک

 ،است بخشرضایتبط جنسی خوشبختی در ازدواج داشتن روا

اما تمام خوشبختی در این رابطه وجود ندارد. یکی از 

شرایط فرهنگی  به دلیلمصاحبه با زوجین  هایمحدودیت

ح زوجین از این عدم افشاسازی صری ،روابط جنسی درزمینه

 هاآنپژوهش با که در این  هاییخانم مخصوصا ،رابطه بود

طه به این راب کنندگانشرکتاما اشارات  ؛مصاحبه صورت گرفت

زندگی بدون این رابطه  مگر» مانند: .دارد اهمیت آننشان از 

ه بدلیل آن  ترینمهملذتی دارد. یکی از دالیل مهم ازدواج نه 

 . الزمه«این رابطه در پیمان مشروع ازدواج است تجربه دلیل

خوب  ایرابطهلذت از یک رابطه جنسی برای یک زن داشتن 

بعد از سی سال ازدواج  ایکنندهمشارکتبا همسر است. 

ا بخوب من وقتی بیست سالم بود تواناییم زیاد بود )»: گویدمی

اما صمیمیت  مانند روزهای اول نیستشاید  اآلن( اما خنده

برای احساس خوشبختی  همسران .«پابرجاستبین ما هنوز 

 آوردن شادی جودو به .نیاز به تفریح و سرگرمی و شادی دارند

 در این پژوهش خوشبخت کنندگانشرکتدر زندگی زناشویی 

اری ، برگزهاسرگرمیتفریحات و  از قبیلرفتارهایی  وسیلهبه

ازدواج  در .بود خلقیخوشو  طبعیشوخو  هامهمانیو  هامراسم

ل تیمی عم صورتبه اندکوشیده کنندگانشرکت ،خوشبخت

ی سائل زندگم و شوهر(یک ما )متشکل از زن  وسیلهبهکنند و 

در تعارضی که برای یکی از این  خود را حل کنند. مثال

در مورد انتخاب محل زندگی به وجود آمده  کنندگانشرکت

بود با همکاری با همسر و مشورت با او به انتخاب نهایی رسید. 

 که در تعارض میان بچه کنندگانشرکتیا برای یکی دیگر از 

بود توانست با همکاری  گیرکردهشدن و ادامه تحصیل دار

ری رفتا ،پذیریمسئولیتشوهرش هر دو خواسته را عملی کند. 

خوشبخت از یک فرد مجرد  کنندگانشرکتاست که از دیدگاه 

بر او تکیه کرد. این  توانمیکه  سازدمییک زن یا مرد زندگی 

 شده دانستهبرای شوهرانشان بسیار مهم  ،رفتار از دیدگاه زنان

. از دیدگاه دانندمیهمسران  هایصفتبهترین  و آن را جزء

هستند که سراغ یللی و تللی  باعرضهزنان آنان مردان 

روند و سرشان به زندگی یکی از زنان پژوهش( نمی اظهارنظر)

مسئول، زن  زن مردان پژوهش خود گرم است و از دیدگاه

 نندگانکشرکت .استزندگی و پایبند به زندگی زناشویی خود 

 شانزندگیهمسرانشان را برای ساختن  هایتالشهمواره 

 که همسرانشان هاییمشقتو  هاسختیچشم بر  هاآن .بینندمی

 وهستند قدردان  ،بندندنمی اندکشیدهدر زندگی مشترک 

. همسران خوشبخت در قالب دارند راهمدیگر  احترام

و تشکر کالمی این قدردانی را  دادنرفتارهایی مانند هدیه 

 .اندداشتهنسبت به همدیگر ابراز 

 

 ازدواج سازنده

 استخراج کنندگانمشارکتآخرین مضمون که از مصاحبه 

مضمون زیر دربردارندهاین مضمون  بود. شد ازدواج سازنده

ام اولین گ ،کنندگانمشارکتاز دیدگاه در ازدواج است.  کفویت

در ساختن یک ازدواج خوب انتخاب درست همسر است. 

و  اندکردهزوجین از انتخاب همسر خویش احساس رضایت 

پژوهش  سؤاالتدر  .اندنهادهاولین خشت زندگی را درست 

نشده است زیرا که  سؤالمستقیم از انتخاب همسر  صورتبه

ا ام ،ج خوشبخت بودازدوا چیستی پدیدهاصلی پژوهش  سؤال

خود به اهمیت انتخاب  هایمصاحبهدر  کنندگانمشارکت

 .اشاره کردنددرست همسر برای ساختن یک ازدواج خوب 

مالک را برای ازدواج خوب، ازدواج  ترینمهم کنندگانشرکت

ی به توصیف یککفو )همکه در طبقه و  دانندمیکردن با فردی 

ا در ر هاآناگر  بدین صورت که ،خود باشند کنندگان(از شرکت

یک ترازو بگذاریم نسبت به هم سنگینی و سبکی بسیار زیادی 

در زندگی گذشته خود  هاآنبه این دلیل که  ؛نداشته باشند

ک در خوبیبهو شرایط همدیگر را  اندبودهدارای تجربه مشابه 

نحوه انتخاب خود را  کنندگانمشارکتیکی از خواهند کرد. 

 یباکسبرای من بسیار مهم بود که » :کندمیبیان  گونهاین

باشد، منظورم این نیست که من خیلی  ترازمهمکه  ازدواج کنم

من بچه یک کارگر بودم و برای من  بالعکس گیرممی را خودم

بسیار مهم بود که همسرم هم مانند خودم تجربه سختی در 

کسی را انتخاب کردم که پدر او  دقیقا و زندگی را داشته باشد

از تجارب مشابه  کههنگامی هاوقتهم یک کارگر بود. خیلی 

 .«دهیممیهمدیگر را دلداری  زنیممیهم حرف 

 

 بحث
ا معنتجربه، که سؤال اصلی این پژوهش عبارت بود از این

ایرانی  وزنانمردان  پایداردر ازدواج  ساختار خوشبختیو 

مجموع مضامینی که  ،به این سؤال؟ برای پاسخگویی چیست
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 29مضمون اصلی و  5ها استخراج شد شامل از مصاحبه

در  9شهودیاستفاده از فن تخیل  با مضمون فرعی بود.

ن کنندگامشارکتدر ساختار ازدواج خوشبخت  ،پدیدارشناسی

صورت استخراج شدپژوهش بدین

باشد و همچنین داشتن این معناها  کفوهمو  متناسبو... 

های معنوی و کنندگان را به سمت داشتن دیدگاهشرکت

کند که موجب پایداری ازدواج آنان خصایص اخالقی هدایت می

شامل احساس حضور خداوند  ،عوامل معنوی و مذهبی .شودمی

 یرواخالقی گذشت و صب دو خصیصهدر زندگی و توکل به او و 

رفتارهایی را از  ،برای ازدواج انیمعبود. داشتن این 

ازدواج برای خوشبختی در سازد که مولد کنندگان میشرکت

تعهد زناشویی، صمیمیت عاطفی، مدیریت ها است که شامل آن

تعارض، روابط جنسی، همکاری، مشورت و همراهی، شادی، 

همچنین این معانی در کنار  .پذیری و قدردانی استمسئولیت

مثال داشتن معنای  برای ؛شودها احساس میفرزندان و خانواده

عوامل معنوی در گیری آرامش و رضایت از ازدواج در شکل

چراکه این عوامل مولد آرامش در زندگی  ازدواج مهم هستند

هستند و داشتن معنای تحمل رنج و سختی در زندگی برای 

گیری خصایص اخالقی گذشت شکل رسیدن به خوشبختی در

ها و نقش خانواده ،و صبر مهم هستند و دیدن نتایج ازدواج

 کند.فرزندان را در ازدواج خوشبخت مهم می

 سازنده هایمضمون عنوانبهی که در این پژوهش عوامل

 تحقیقات خوشبختی در ازدواج شناخته شد با نتایج تجربه

                                                           
1. imagination variation 

 همقایسقابلداخلی و خارجی گذشته در ابعاد ازدواج خوشبخت 

که این عوامل در تحقیقات گذشته نیز تکرار  صورتبدین ،است

مطالعه  در( 9113بالنتون ). برای نمونه رابینسون و استشده 

 گیریجهتصمیمیت، تعهد، روابط، همگرایی و  عواملخود به 

برگرفتن عوامل پژوهش حاضر، ضمن در .اندکرده اشارهمذهبی 

دیگری که در این پژوهش  عوامل، مذکوردر تحقیق  شدهاشاره

را  هاخانوادهبه آن اشاره نشده است همانند حضور فرزندان و 

 شدهاستخراج هایمضمونطبقات و  درزمینه است. کردهبیان 

رای ب .است مقایسهقابلبا تحقیقات گذشته نیز  این پژوهش

عامل تعهد  بلندمدت هایازدواجدر  مهم عواملنمونه یکی از 

نتیجه پژوهش در این زمینه با نتایج  .در ازدواج است

 ؛2795کری،  مک ؛2791؛ شریساگذشته ) هایپژوهش

محققان روابط  .است همسو( 9113فینل،  ؛9112، شارلین

که تعهد یک میل قوی برای ماندن در رابطه  اندمشخص ساخته

احساس دلبستگی و مبادرت به تداوم رابطه است  همراه با

(. تعهد افکار 2770به نقل از حسین،  ؛9113 ،2بانک )رازبالت و

کند و انگیزاند که از زوجیت حمایت میو اعمالی را برمی

موجب برانگیختن احساسات مثبت در زوجین همانند 

نتایج پژوهش  همچنین (.2770 )حسین، شودمیخوشبختی 

 هاآنفرزندان و نقش  خاطر بهماندن در ازدواج  ینهدرزمحاضر 

و  وکاسلگذشته )های پژوهشدر خوشبختی ازدواج با 

( 2793 ،دیکسون؛ 2792فاطیما و اجمل،  ؛9112 ،رابینسون

که تعهد فقط تعهد زوجی نیست بلکه تعهد به  بر اینکه مبنی

د مور در .است مقایسهقابلزندان نیز است، والد بودن و به فر

پژوهش  ،ازدواج پایدار ماندنآن در  زیاد تأثیرصمیمیت و 

نسن و تس؛ کار2791 بالچ و همکاران،تحقیقات )حاضر با 

 .است همسو( 2793 ،همکاران

باید اشاره کرد که  مورد اهمیت عوامل معنوی و مذهبی در

اگر  دارد.مذهب نقش مهمی در احساس خوشبختی در ازدواج 

سیستم عقاید دو نفر بسیار متفاوت باشد موجب تعارض میان 

در تحقیق حاضر نیز  .(2792اجمل،  فاطیما وشود )می هاآن

؛ کرایی و 2793دیکسون، ) گذشته تحقیقات برخی همانند

، پارگامنت، ؛ ماهونی9110وگولتز،  الرسون؛ 9315 همکاران،

 (9112ویلسون و موزیس،  و ؛2770، سوانگ تاراکشوار و

مشخص شد که معنویت و اعتقاد به حضور خداوند، توکل و 

 و دوامو رضایت امید به خداوند موجب احساس خوشبختی 

2. Rusbult, C., & buunk, C. 

: با توجه به کیفی و 

پدیدارشناسی بودن پژوهش زیربناییترین بعد، معناهای ذهنی 

است که افراد برای پدیدهها قائل هستند. این معناها در ازدواج 

خوشبخت شامل معنای احساس خوشبختی بود که دارای دو 

مضمون اصلی، احساس آرامش و احساس رضایت بود که 

احساس آرامش دارای اهمیت بیشتری است. عالوه بر معنای 

احساس خوشبختی، مضمونهای فرعی دیگری نیز که شامل 

نتایج ازدواج بدون مشکل، نبودن ازدواج خوشبخت و احساس 

امنیت در قالب یک تکیهگاه امن برای زنان در احساس 

خوشبختی ازدواج شناخته شد. این معناهایی که 

شرکتکنندگان برای ازدواج خوشبخت قائل بودند بهعنوان 

زیربناییترین بعد، ابعاد دیگر ازدواج خوشبخت را میسازد. 

شرکتکنندگان با داشتن این معانی از خوشبختی، ازدواج با 

فردی را انتخاب کردهاند که با آنها ازلحاظ خانوادگی، اعتقادی 

________________________                                                      
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( اشاره 2793. دیکسون )شودمیبیشتری در زندگی زناشویی 

این فرایند اثرگذاری از طریق باور به اعتقادات دینی  کندمی

مذهب  هایسفارش، عمل به در مورد مقدس شمردن ازدواج

عقاید  کنندهتعدیلدر مورد اهمیت روابط زناشویی و نقش 

و مارکس چ ال قافلی، ها .استمعنوی برای آرامش زوجین 

کنند که ( در پژوهش بر روی زوجین مسلمان اشاره می2791)

اسالم و مذهب دارای نقش ادراکی پررنگی برای زوجین 

عنوان یک سبک ها اسالم را بهای که آنگونهبه ،استمسلمان 

دانند و حتی زوجین زندگی و متحد کننده ازدواج خود می

ندگی خود ادراک عنوان ضلع سوم زمسلمان گاهی خداوند را به

( نیز در پژوهشی در بین 9315) همکاران و روایی اند.کرده

ایرانی نشان دادند که الگوی اسالمی و مذهبی -زوجین مسلمان

خشنودی این  موجب احساس رضایت و مبتنی بر فرهنگ

 .شودمیزوجین 

در  مؤثردر اکثر کشورهای غربی به اهمیت عامل روابط 

ست اما ممکن ا ،است شده اشارهاحساس خوشبختی زوجین 

گر دی فردی به فرد و ازدیگر  این عوامل از فرهنگی به فرهنگ

 پژوهش مثال عنوانبه(. 2792اجمل،  متفاوت باشد )فاطیما و

احساس امنیت برای زنان با پژوهش  مضمون ینهدرزمحاضر 

اما در پژوهش حاضر این احساس  همخوان است( 2799نیمتز )

 وصیفتزن  کنندگانشرکتامن از  گاهتکیهامنیت در قالب یک 

عوامل فرهنگی و اجتماعی در این  تأثیراست که نشان از  شده

و عوامل فرهنگی  تأثیر درزمینهزمینه است. پژوهش اخیر 

 داخلی کیفی هایپژوهشدر ازدواج خوشبخت با  اجتماعی

، همکاران و ورزنه حاتمی ؛9319 ،همکارانکریمی ثانی و )

 همسو است. (9115

 نهدرزمیدر مقایسه با تحقیقات کیفی گذشته  درنهایت

پژوهش حاضر نتایج گفت  توانمیخوشبختی در ازدواج 

عوامل سازنده ازدواج خوشبخت  ینهزم درتحقیقات گذشته را 

تحقیق حاضر مکمل تحقیقات گذشته  اما؛ تکرار کرده است

 شارهابیشتری در مقایسه با تحقیقات گذشته  عواملاست و به 

است. تحقیق حاضر به تبیین معانی ازدواج خوشبخت  شده

پرداخته است که در مقایسه با تحقیقات گذشته که بیشتر 

، اندشناختهرا  های بلندمدتازدواجخوشبختی در  عوامل

این معانی شامل معانی احساس  .نوآورانه استو  تازه ایجنبه

نتایج ازدواج و احساس امنیت برای  و دیدنآرامش و رضایت 

زنان است. پژوهش حاضر به عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز 

 عواملپرداخته است. این عوامل در ازدواج خوشبخت شامل 

و ازدواج  هاخانوادهمعنوی و مذهبی، حضور فرزندان و  ،اخالقی

. در پژوهش حاضر هم از مردان استزنده ازدواج خوشبخت سا

جنسیتی نیز در ازدواج  هایتفاوتکه به شد  استفادهو هم زنان 

احساس امنیت  مضموناست. برای نمونه  شده اشارهخوشبخت 

 هایاخالقیا  ،برای خوشبختی در ازدواج خاص زنان است

 روابط ینهدرزممعنوی مانند گذشت در زنان بیشتر است یا 

زنان بیشتر دنبال صمیمیت عاطفی است و از عوامل  ،جنسی

 پذیریمسئولیتاصلی خوشبختی در ازدواج آنان تعهد و 

 همسرانشان است.

پژوهش حاضر از محیط جغرافیایی  کنندگانمشارکت

 ازلحاظاز این نظر ممکن است . انتخاب شدند خاصی

محدودیت  دیگر دارای هاینمونهو  هامحیطبه  پذیریتعمیم

دیگر و  هایبافتاین پژوهش در  شودمیپیشنهاد  باشد.

شود.  تکراردیگر  هاینمونهبا و  کشورمان دیگر هایفرهنگ

و برای متخصصان حوزه ازدواج  مضامین مهمیاین مطالعه 

دارد مشاوران و روانشناسان  ضرورت دارد. و زوجین خانواده

می و متکی بر شواهد عل کامالبه شیوه خانواده  بصیر حوزه

 هاشباهتهمسر بر انتخاب  هایمشاورهدر  ،تجربی معتبر

 سازیدرزمینه غنی خود ایمداخله هایبرنامهو در  (کفویت)

رفتارهای مولد خوشبختی ازدواج و حل تعارضات زوجی بر 

 بخشالهاماین پژوهش همچنین  هاییافته کنند. تأکید

زوجینی است که خواهان ارتقا روابط زوجی و خوشبختی خود 

احساس خوشبختی مستلزم تالش مشترک زوجین . هستند

صمیمیت عاطفی، مدیریت تعهد،  عملی سازیپیادهبرای 

، همکاری، مشورت و رضایتمندانِهتعارض، روابط جنسی 

است. قدردانی و پذیریمسئولیتهمراهی، شادی، 
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 منابع

(. ارائه 9315حاتمی، و. الف.، اسمعیلی، م.، و برجعلی، الف. )

 .الگوی ازدواج پایدار رضایتمند: یک پژوهش گراند تئوری
 .927-911، 2 ه،درمانی خانوادنروا مجله مشاوره و

(. تجارب 9311نیا، خ. )شیرالیمهر، ر.، دانیالی، ز.، و خجسته

. دانشجویان متاهل از آمادگی ازدواج: یک پژوهش کیفی
 .31-57، 2روانشناسی خانواده، 

فرد، م.، و فرزاد، روایی، ف.، افروز، غ.، حسینیان، س.، خدایاری

محور شناختی خانواده(. اثربخشی برنامه روان9315و. ا. )

مبتنی بر الگوی اسالمی ایرانی بر رضایت زناشویی. 

 .90-37 ،3روانشناسی خانواده، 

 شکرکن، ح.، خجسته مهر، ر.، عطاری، ی.، حقیقی، ج.، و شهنی

 

شخصیتی،  یهایژگیو(. بررسی 9305ییالق، م. )

 یهایژگیودلبستگی و  یهاسبکاجتماعی،  یهامهارت

 موفقیت و شکست یهانیبشیپ عنوانبهجمعیت شناختی 

های متقاضی طالق و عادی در اهواز. رابطه زناشویی در زوج

مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران 
 .9-37، 9اهواز، 

 (.9315کرایی، ا.، خجسته مهر، ر.، سودانی، م.، و اصالنی، خ. )

های پایدار رضایتمند در شناسایی عوامل مؤثر در ازدواج

 .921-921 ،2 درمانی خانواده،نروا مجله مشاوره و. زنان

کریمی ثانی، پ.، احیایی، ک.، اسمعیلی، م.، و فلسفی نژاد، م.ر. 

موفقیت در ازدواج: پژوهشی  کنندهیینتع(. عوامل 9319)

.05-13، 15مشاوره،  یهاپژوهشمجله کیفی. 
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