
مطالعه ی پدیدارشناختی دالیل رضایت از ازدواج

)از دیدگاه زنان راضی از ازدواج(  
فرشاد محسن زاده1*
سمیرا مرادی کوچی **2
جواد خدادادی سنگده *** 3

چكیده
تعيين عوامل رضایت مندی زناشوئی از اهداف مهم پژوهش گران حوزه ی ازدواج 
بوده است. هدف پژوهش حاضر نيز بررسی کيفی دالیل رضایت مندی زنانی بود که 
از رابطه ی زناشوئی خود رضایت داشتند. بدین منظور 21 نفر از زنان واجد با استفاده 
از مصاحبه ی نيمه ساختار یافته مطالعه شدند. تحليل کيفی مصاحبه ها به پيدایش پنج 
مضمون از عوامل رضایت مندی انجاميد که عبارت اند از: ویژگی های فردی همسر 
)نظير وفاداری، صداقت(، ویژگی های رابطه ای )نظير فضائل رابطه ای و تصميم گيری 
آشنایان.  و  با خویشاوندان  مناسب  رابطه ی  و  مالی  مدیریت  والد شدن،  اشتراکی(، 
علی رغم اینکه بيشتر یافته ها در پژوهش های پيشين هم اشاره شده است، ویژگی متمایز 
یافته های پژوهش حاضر، نقش پررنگ فضيلت های فردی و رابطه ای در ایجاد رضایت 
زناشوئی است که به دليل غلبه ی مفاهيم مهارت محور و نگاه آسيب شناسانه به روابط 

زناشوئی، توجه و تأکيد کمتری به آن شده است.
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1- مقدمه و بیان مسئلهس

رضايت از زندگی به عنوان بخشی محوری از کيفيت زندگی با رضايت 

 Stoeber )Ulker, 2008:199-213؛  دارد  قوی  و  مثبت  رابطه ی  ازدواج،  از 

را شکل  زيربنايی  زناشويی،  رابطه ی  کيفيت   .)& Stoeber, 2009: 530-533

می دهد که کارکرد آتی کل خانواده و سالمت جسمانی و روانی اعضا روی 

آن بنا می شود. بر اين اساس، مهم ترين مالک تعيين کننده ی خانواده ی سالم، 

Greeff & Malherbe, 2001: 247-( رضايت و خرسندی زوج از ازدواج  است

 .)257

خرسندی از رابطه ی زوجی با سطوح باالی سالمت عمومی  زن و شوهر 

و ساير اعضای خانواده همراه است )Waite & Gallagher, 2000:70( و از سوی 

ديگر، ناخرسندی از اين رابطه با پريشانی های روانی، سالمت عمومی  پايين، 

ضعيف بودن سيستم ايمنی  بدن، برانگيختگی قلبی- عروقی و افزايش تنش 

همراه است )Gottman & Notarius, 2002: 156-197(. حمايت های دريافت 

شده از ساير منابع نمی توانند فقدان حمايت از رابطه ی زوجی را جبران کنند. 

زمانی که حمايت همسر به حساب آورده می شود، حمايت ساير افراد و منابع 

حمايتی نقش معناداری در پيش بينی بهزيستی و درماندگی فرد ايفا نمی کند 

)Brock & Lawrence, 2008: 11-20(. با توجه به اين مهم و تاثير همه جانبه ی 

کيفيت رابطه ی زوجی، تشکيل خانواده سالم و موفق تقريباً برای همه ی افراد 

 Myers, Madathil & Tingle,( جامعه هدفی مهم، اساسی و در اولويت است

190-183 :2005(. برای نمونه وايت و گالگر در مطالعه ی خود نشان دادند 
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که برای 93 درصد افراد، داشتن ازدواج موفق و بنای خانواده سالم و کارآمد 

.)Waite & Gollagher, Ibid( از اساسی ترين اولويت و اهداف زندگی است

پيامدهای  انواع  بروز  با  زوجی  رابطه ی  از  سرخوردگی  و  نارضايتی 

 Fallu( خشونت ،(Long & Yong, 2007: 257) آسيب زا همچون پيمان شکنی

 (Dols & et al, الکل  و  مواد، سيگار  et al, 2010: 1074-1082 &(، مصرف 

 Nargiso & al, 2012:( 2029-2024 :2010 و بروز مشکالت متعدد روانی )

318-310( در بين زوج و ساير اعضای خانواده همراه است. بر اين اساس 

در دهه های اخير، پژوهشگران بسياری کوشيده اند تا مشخص کنند که چه 

 (Hal, 2006: 1437-عواملی بين ازدواج های شاد و ناشاد، تمايز قائل می شوند

(Kaslow & Robison, 1996: 153-170 ؛1458. 

آنچه به صورت کلی مشخص شده، اين است که درک کيفيت ازدواج، 

مستلزم درک چگونگی کمک همسران به همديگر در کنار آمدن با مشکالت 

از  از ازدواج از طريق درک مشترک  شخصی و استرس هاست و رضايت 

زندگی  از  انتظارات  تحقق  و  صميميت  تداوم  مساعی،  تشريک  مباحث، 

اين  با   .(Schramm & et al, 2012: 1567-1571) می شود  مشخص  مشترک 

حال، نکته ی مهم اين است که عوامل اثرگذار در خشنودی و رضايتمندی از 

 (Hunler & Gencoz, رابطه ی زوجی در فرهنگ های مختلف متفاوت است

(136-123 :2005. از مهم ترين عواملی که فرآيندها و پيامدهاي زناشويي را 

متأثر مي سازد و توجه ويژه اي نيز از طرف پژوهشگران دريافت کرده، اثرات 

فرهنگي است. ارزش ها، باورها  و هنجارهاي فرهنگي عالوه بر اينکه ديدگاه 
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افراد نسبت به خودشان را شکل مي دهند -Markus, & Kitayama,1991: 224)س

( 253، به ديدگاه آنها به عشق و صميميت و شکل دهي روابط نزديک نيز 

 .(Dion & Dion, 1993: 53-69) جهت مي دهند

بين  که  است  اين  از  و صميميت حاکي  فرهنگي عشق  بين   مطالعات 

کامو  مثال  برای  دارد؛  وجود  تفاوت هايي  فردگرا  و  جمع گرا  فرهنگ هاي 

رضايت زناشويي در ژاپن و آمريکا را بررسي کرده و دريافت که رفاقت زن 

 Kamo, 1993:( و شوهر، در هر دو فرهنگ با رضايت زناشويي مرتبط بود

568-551(. با اين حال، درآمد همسر فقط در بين ژاپنی ها با ميزان رضايت 

بر  ژاپني ها  بيشتر  تأکيد  به  فرهنگي  تفاوت هاي  اين  بود.  مرتبط  زناشويی 

جنبه هاي ابزاري ازدواج نسبت داده شد که نشانگر يک سازه ی فرهنگي از 

ازدواج به عنوان »نهادي براي حمايت مالي« است. بر اين اساس، مطالعات 

رضايت زناشويی بايد در بافت فرهنگی- اجتماعی انجام شود. به عالوه، 

اغلب پژوهش های انجام شده در داخل کشور با رويکرد کّمی  و عمدتاً با 

ابزارهای فاقد حساسيت فرهنگی انجام شده اند. 

 تأثير بافت فرهنگی-اجتماعی در رضايت زناشويی از طريق تأثير در 

يادگيری ها، ادراکات، انتظارات و نگرش های افراد درباره ی رابطه ی زناشويی 

انجام می شود. از آنجا که ادراکات و برداشت های افراد از رابطه است که 

تا حد زيادی ميزان رضايت زناشويی آنها را تعيين می کند، الزم است در 

مطالعه ی رضايت زناشويی به جای اتخاذ رويکرد اثبات گرايانه که پژوهشگر 

را در اولويت قرار می دهد بر ديدگاه مطالعه شوندگان بيشتر تمرکز شود. 
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پژوهش پديدارشناسی که با تفاوت های کيفی تفکر يا تجربه ی افراد درباره ی 

داليل  مطالعه ی  برای  مناسبی  روش  دارد،  سروکار  خاص  پديده ی  يک 

رضايت زناشويی است )Frost, 2011:57-60(. بنابراين، هدف پژوهش حاضر  

بررسی داليل رضايت از ازدواج از ديدگاه زنان بوده است.

2- پیشینه ی پژوهش

در ازدواج موفق، زوجين به ارزش ها و اصول همديگر از صميم قلب 

احترام می گذارند، عاليق متقابل دارند، نسبت به يکديگر احساس تعهد می کنند 

و با همديگر همکاری دارند )Parker & et al, 1995: 131-145(. نتايج پژوهش 

کيفی کاسلو و رابيسون نيز با زوجينی که سال ها از ازدواجشان می گذشت، 

از: دوست داشتن  ازدواج عبارت اند  از  داد که عوامل اصلی رضايت  نشان 

متقابل؛ حمايت متقابل؛ عقايد   احترام  متقابل؛  اعتماد  و دوست داشته  شدن؛ 

مذهبی  مرتبط؛ وفاداری؛ بده  بستان  متقابل؛ فلسفه و ديدگاه مشابه در زندگی؛ 

 Kaslow( لذت  بردن از سرگرمی های مشترک و در نهايت عاليق مشترک

از  Robioson, 1996: 153-170 &(. در مطالعه ای مشابه ديگر، پتی رضايت 

ازدواج را سطح ادراک شده ی خرسندی و حمايت تجربه شده توسط زوج 

تعريف می کند و معتقد است، اگر بتوان عوامل پيش بينی رضايت زناشويی 

را مشخص کرد، می توان به زوج ها برای رسيدن به سطح بااليی از رضايت 

کمک کرد )Patty, 2010: 1080-1107(. پژوهش های متعددی درباره ی عوامل 

مؤثر در رضايت از ازدواج انجام شده که در جدول شماره ی 1 به اختصار به 

برخی از يافته های آنها اشاره می شود.
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جدول 1 : چكیده ی یافته های پژوهش های مربوط به عوامل رضایت از ازدواجس

یافته هاپژوهش

باچند و کارون1

دوستی و عشق، زمینه و عالیق مشترک، تعهد، آزادی برای دنبال  کردن اهداف، 
شناخت قبلی خوب، احترام، ارزش های مشابه، آگاهی از احساسات فرد مقابل، 
متقابل  اعتماد  رابطه ی جنسی خوب،  مذهبی،  توافق  تحمل،  و  پذیرش  حمایت، 

فرزندان، وفاداری، همسر، همکاری و بخشش، دیگری را ترجیح دادن

تعهد، ارتباط، ارزش های مشترک، عضویت، صمیمیت، و خانوادهبویکین2

دید درست از روابط و مهارت حل کردن مشکالتمک نولتی و کارنی3

دانگ و شیائو4
زندگی نکردن با خانواده اصلی زوجین، درک همسر، روابط نزدیک و صمیمانة 
حمایت  و  رضایت جنسی،  سازگاری،  مشترک،  خانوادگی  قدرت  زوجین، 

اجتماعی.

نیمتز5
با هم بودن، فرزندان، نگرش به تعهد، نگرش به احترام، نگرش به شوخی، مرتبط 

بودن، حمایت و حس امنیت

فاطیما و اجمل6
مشابهت فرقه های مذهبی، رضایت، توافق )سازش(، عشق، حمایت )توجه(، اعتماد 
و درک، فرزندان، ارتباط، فاصلة سنی، صمیمیت و احترام، بخشش، خلق و خوی 

همسر، ساختار خانواده و رابطه با خویشاوندان، و آموزش و موقعیت اجتماعی.

انتظارات زناشویی، پویایی های زوجین و عوامل سیستمی چن و  لیم7

1-Bachand, & Caron, 2001: 105-121
2- Boykin, 2004:
3-  McNulty & Karney, 2004: 103-114 
4-  Dong & Xiao, 2010: 97-101
5- Nimtz, 2011
6-  Fatima & Ajmal, 2012: 37-42
7- Chen & Lim, 2012: 149-160
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در  مؤثر  عوامل  حوزه  در  فراوانی  پژوهش های  هم  ايران  در  اگرچه 

رضايت زناشوئی وجود دارند، اما قسمت اعظم آنها با رويکرد کّمی انجام 

شده اند. چنان که اشاره شد، مسائل فرهنگی در اين رويکرد تا حد زيادی 

مغفول مانده اند؛ لذا پژوهش حاضر در صدد پاسخ به اين سؤال است زنانی 

که ازدواج خود را موفق و شاد می دانند چه عواملی را در موفقيت و شادی 

ازدواج خويش دخيل می دانند؟

3 - روش شناسی پژوهش

رويکرد پژوهش حاضر کيفی است که با توجه به هدف مطالعه و دست يابی 

به تجارب زيسته ی افراد، از روش پديدارشناسی استفاده شد. در اين روش، 

اصلی  منبع  عنوان  به  پژوهش  در  مشارکت کنندگان  ديدگاه  بر  اصلی  تأکيد 

داده های پژوهشی است. جامعه ی پژوهش شامل زنانی بود که رضايت بااليی از 

ازدواج خود داشتند. معيار ورود به پژوهش عبارت بودند از اينکه حداقل 5 سال 

از ازدواج آنها گذشته باشد، به صراحت اذعان داشته باشند که تجربه ی رضايت 

از ازدواج را دارند و اينکه بتوانند عوامل دخيل در اين رضايت را بيان کنند.

روش  شد.  استفاده  هدفمند  نمونه گيری  روش  از  نمونه  انتخاب  برای 

و جمع آوری  بود  عميق  و  يافته  نيمه ساختار  مصاحبه ی  داده ها،  گردآوری 

داده ها تا حصول اشباع داده ها ادامه يافت که در پايان تعداد شرکت کنندگان 

در پژوهش به 21 نفر رسيد. مصاحبه شوندگان در اين پژوهش در پاسخ به 

اين سؤال که "شما که از ازدواج خود رضايت داريد چه عواملی را باعث اين 

رضايت می دانيد؟" موارد زيادی را بيان کردند.
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در اين تحقيق مصاحبه ها به صورت عميق، در يک جلسه با هماهنگی س

انجام شد. هماهنگی قبلی و توضيحات اوليه به شرکت کنندگان اجازه می داد 

که در مورد موضوع پژوهش فکر کنند و کليه ی عواملی که به نظرشان در 

رضايت از ازدواج دخيل است در جلسه ی مصاحبه ذکر کنند. برای جلوگيری 

از دخالت سوگيری پژوهشگر سعی شد در جلسه ی مصاحبه، سؤاالتی که 

اعمال نظر محقق است، پرسيده نشود. هر مصاحبه  بر کنجکاوی و  دليل 

انعطاف پذير  و  با يک چارچوب ماليم  و  با طرح سؤال کلی شروع شده 

است  "ممکن  مانند  کاوشی  سؤاالت  از  مصاحبه  روند  در  می شد.  تعقيب 

در اين مورد بيشتر توضيح دهيد؟«و يا »ممکن است منظور خود را روشن 
کنيد؟« برای دست يابی به داده های بيشتر استفاده می شد. شرکت کنندگان 
نيز در پاسخ به اين سؤاالت تجربيات خود را در ميان گذاشتند. در پايان 

هر مصاحبه، مطالب ذکر شده برای مصاحبه شونده خالصه و جمع بندی 

می شد تا چنانچه برداشت مصاحبه کننده با نظر مصاحبه شونده مغايرتی 

داشت يا مصاحبه شونده قصد اصالح يا تکميل گفته هايش را داشت آن 

را بيان کند. برای تحليل داده ها از رويه ی چهار مرحله ای توصيف شده به 

وسيله فراست استفاده شد. در مرحله ی اول، متن مصاحبه ها به دفعات مطالعه 

می شود تا پژوهشگر آشنايی کاملی با داده ها پيدا کند. در حين مطالعه ی متن، 

يادداشت هايی که از تأمل در متن نشئت می گيرند نوشته می شود. در مرحله ی 

دوم، پژوهشگر متن را دوباره مطالعه می کند، اما اين بار با هدف شناسايی 

و استخراج موضوعات به شکلی مشخص تر. در مرحله ی سوم، موضوعات 
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استخراج شده از نظر مفهومی  بررسی و خوشه بندی می شوند. هدف اين 

مرحله يافتن الگوهايی در موضوعات به منظور ايجاد ساختاری است که در 

نشان دادن ايده ها و مفاهيم همسو مفيد است. در نهايت در مرحله ی چهارم، 

جدول موضوعات اصلی و فرعی همراه با استناد به متن مصاحبه و مشخص 

کردن شماره ی صفحه و سطر مطالب استناد شده تهيه می شود که در ارائه ی 

گزارش نهايی يافته ها کاربرد دارد. درباره ی رعايت اصول اخالقی پژوهش، 

قبل از مصاحبه توضيحات الزم در مورد پژوهش به شرکت کنندگان داده شد 

و پس از کسب رضايت آنها، نسبت به حق انصراف و محرمانه بودن همه ی 

مشخصات در کل فرايند پژوهش به ايشان اطمينان داده شد. همچنين کليه ی 

مصاحبه ها با تعيين زمان مشخص شده و در مکانی خلوت و بدون حضور 

فرد ديگری انجام شد. 

اعتبار پژوهش: اعتبار در پژوهش پديدارشناختی به اين موضوع اشاره 

دارد ) Dahl & Boss, 2005:79( که پژوهشگر تا چه اندازه توانسته واقعيت ها 

برای  کند.  منعکس  درستی  به  را  شوندگان  مطالعه  ابراز شده ی  حقايق  يا 

وارسی اين مالک ارزيابی از دو روش استفاده شد؛ اول، با استفاده از فن 

وارسی عضو، که طی آن برداشت های پژوهشگر با مصاحبه شونده در ميان 

توسط  داده ها  دوم،  شود.  آنها مشخص  سقم  و  تا صحت  می شد  گذاشته 

دو تحليل گر تحليل شدند تا اثرات برداشت ها و سوگيری های شخصی به 

حداقل برسد.
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4- یافته های پژوهشس

گستره ی سنی زنان شرکت کننده در پژوهش 26 تا 47 سال با ميانگين 

با  سال  تا 30  سال  از 5  آنها  ازدواج  مدت  گستره ی  و  سال  سنی 32/72 

ميانگين 10/54سال بود. تحليل و مقوله بندی توصيفات شرکت کنندگان به 

شناسايی 5 مضمون اصلی منجر شد که در جدول شماره ی 3 نشان داده شده 

است. برخی از اين عوامل با عوامل ديگر پژوهش ها مشترک بودند و برخی 

ديگر توجه چندانی در پژوهش های پيشين دريافت نکرده اند.

جدول 2. مضامین اصلی و مضامین فرعی مربوط به دالیل رضایت از ازدواج

مضامین فرعیمضامین اصلی

ویژگی های همسر
وفاداری، توانمندی و تدبیر، مذهبی و با ایمان بودن، مسئولیت پذیری، صداقت، 

مقبولیت، زمینه سازی برای رشد و پیشرفت همسر

ویژگی های 
رابطه ای

فضائل رابطه ای
قدردانی، گذشت، کم توقع بودن و رفتار 

عطوفت آمیز

اهداف، اعتقادات و زمینه ی خانوادگیهمسانی

رضایت از رابطه ی جنسیرضایت جنسی

مدیریت مناسب تعارضاتحل تعارض

تصمیم گیری مستقالنه و 
اشتراکی

تصمیم گیری مشترک زوجین بدون دخالت دیگران 

حضور بچه، همکاری و مشارکت والد شدن

مدیریت مالی و 
اقتصادی

وحدت مالی و برنامه ریزی مناسب مالی

روابط با اقوام و 
آشنایان

رابطه ی مناسب با خانواده ی اصلی و رابطه ی مثبت با اقوام
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4-1- ویژگی های  همسر

طبق گزارش مصاحبه ها، يکی از عوامل مهم رضايت زنان از ازدواج، 

ويژگی های مثبت همسر بود. اين ويژگی ها بيشتر مفاهيمی بودند که می توان 

با عنوان فضيلت های فردی از آنها ياد کرد. شوهران زنان رضايتمند آنهايی 

هستند که قابل اعتمادند؛ نه تنها از نظر وفاداری و رازداری، بلکه از منظر 

توانمندی و تدبير. خدامحوری در رفتارشان نمود دارد؛ واجبات دينی را 

بجا می آورند، اولويت زندگی را در ماديات و نفسانيات نمی بينند و زندگی 

کم فشاری برای خانواده ی خود تدارک می بينند. مسئوليت پذير و متعهد به 

خانواده و همسر هستند؛ حداکثر تالش خود را برای تأمين رفاه خانواده ی 

برای  نيازهای خانواده دارند و  به  به کار می بندند، گوشه چشمی  خويش 

ارضای آنها پيشقدم می شوند. با همسر خود صادق هستند. نوعدوستی در 

رفتارشان نمود دارد؛ هم به اطرافيان کمک می کنند و اين به مقبوليت آنها از 

ديدگاه ديگران می انجامد، هم زمينه را برای رشد و پيشرفت همسر خود مهيا 

می کنند. در ادامه به خاطر رعايت اختصار نوشتار به نقل قول هايی کوتاه از 

مصاحبه شوندگان اشاره می شود.

وفاداری: »شوهر من آدميه که چشماش پاکه. من واقعاً می دونم. اطمينان 

خاطر دارم ازش که ... اگه سر کارشه اگه بيرونه جايی هست که من پيشش 
نيستم خيالم از اين بابت راحته، استرس ندارم که چشمش ناپاکه. بهش ايمان 
دارم که شخصيتی نيست که بخواد به من خيانت کنه و اين برام خيلی مهمه« 

)خانم 30 ساله، مدت ازدواج 10 سال( .
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ــی نگو ديگه مطمئنم س ــش می گم اين حرفو به کس ــی به رازداری: »وقت

ــوهرم می زنم حتی  که بين خودمون می مونه. من راحت همه ی حرفامو با ش
ريزترين مسئله... من تو روز خواستگاری تونستم اعتماد کنم باهاش همه ی 
ــاله، مدت  ــن دليلم باهاش ازدواج کردم« )خانم 33 س ــو بزنم و به اي حرفام

ازدواج 8 سال( .

ــيه، خيلی  ــد بزرگی داره، آدم باهوش ــرم دي توانمن��دی و تدبير: »همس

ــبت به  ــاس می کنم نس ــه توانايی هاش خيلی اعتقاد دارم، احس ــده، ب توانمن
ــره، خيالم از هر بابت راحته«  ــوادش با رفتاری که داره از همه توانمندت خان

)خانم 31 ساله، مدت ازدواج 6 سال( .

ــا ايمانيه و خيلی توکل  ــرم خيلی فرد ب مذهب��ی و با ایمان بودن: »همس

ــرم  ــدا داره تو زندگی و اين خيلی عامل مهميه. با توکل به خدا همس ــه خ ب
ــال اول ارشد قبول شد، سر کار رفت... فکر می کنم بيشتر احساس  همون س
ــاس دين زندگی می کنيم به نظرم اگه  ــبختی من همينی باشه که بر اس خوش
زن و شوهرا به اين چيزا فکر کنند کمتر نداشته هاشونو به سر هم می کوبن« 

)خانم 27 ساله، مدت ازدواج 5 سال(.

»مهم ترين عامل فکر می کنم اينه که آدم با ايمان و بااخالقيه و اين ايمان 
داشته« )خانم  تأثير  رفتارهاش و توی زندگيمون  و اخالق توی تک تک 

27ساله، مدت ازدواج 5 سال(.

مسئوليت پذیری: »خيلی خيلی آدم مسئوليت پذيريه، اصال نيازی نيست 

بهش بگی فالن چيز تو خونه کمه، برای خونه اين وسيله رو نياز داريم، بچه 
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مريض شده، در مورد بچمون حواسش هست که به خواسته هاش برسه کاًل 
اين خيلی مهمه« )خانم 31 ساله، مدت  احساس مسئوليت زيادی داره و 

ازدواج 6 سال و نيم(.

ــرم صداقت داره.  ــتگاری فهميدم که همس صداق��ت: »من موقع خواس

ــطه ی بينمون  ــوهرم قبل از من با يه خانم ديگه عقد بوده من اينو از واس ش
ــنيده بودم خيلی به اين قضيه فکر کردم...شوهرم موقع خواستگاری گفت  ش
که چه چيزی باعث اون قضيه شده من صداقتو خوب می ديدم براش سخت 
بود ولی گفت و به من گفت اگر من ايده آل تو هستم منو انتخاب کن. من از 

صداقتش خيلی خوشم مياد« )خانم 33 ساله، مدت ازدواج 8 سال(.
زمينه سازی برای رشد و پيشرفت همسر: »قبل از ازدواج وقتی به زندگی 

ــت دارم درس بخونم و همسرم برای من فراهم  فکر می کردم، می ديدم دوس
ــم، منم  ــرد که بتونم درس بخونم...همين که براش مهمه که منم موفق بش ک
ــرفت داشته باشم، به نظرم بهتر از ايشون نميتونستم پيدا کنم«)خانم 31  پيش

ساله، مدت ازدواج 6 سال( .

ــی خوبه، منم قبولش دارم.  ــوهرمو همه قبولش دارن خيل مقبوليت: »ش

ــه... تو جمع هايی که می ريم می بينم همه  ــعی می کنه خوب باش ــه س هميش
قبولش دارن ميگن فالنی خوبه مثل شوهر تو. تازه اون موقع حس می کنم من 
ــم و بايد قدرشو نمی دونم)خانم 33 ساله، مدت ازدواج  اونجوری که کنارش

8 سال(.
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4-2- ویژگی های رابطه ایس

مقوله ی ديگر از عوامل رضايت مندی زنان عوامل رابطه ای يا ويژگی های 

مثبت رابطه ی زن و شوهری بود که در پنج طبقه ی فضائل رابطه ای، همسانی، 

رضايت جنسی، تصميم گيری اشتراکی و حل تعارضات به شيوه ای مناسب 

قرار می گيرند. 

الف-فضائلرابطهای

فضيلت های رابطه ای به رفتارهايی اطالق می شود که حاکی از نگرش 

متعالی به روابط انسانی هستند. در اين روابط، زن و شوهر، قدردان همديگر 

هستند؛ هستی همديگر را ارج می نهند، آن را به طرف مقابل ابراز می کنند، و 

به جنبه های مثبت همديگر می پردازند. در اين روابط، گذشت وجود دارد؛ 

طرفين، خطای همديگر را می بخشند و سهم خود از اشتباهات را می پذيرند. 

نهايت  در  دارد.  وجود  همديگر  و  شرايط  با  متناسب  و  معقول  توقعات 

زوجين، رفتار عطوفت آميزی در قبال همديگر دارند؛ همديگر را مراعات 

اقدام های ظريفی می زنند که  به  می کنند، مهربانانه رفتار می کنند، و دست 

حاکی از عالقه ی عميق و مراقبت از همديگر است.

 قدردانی: »ما مشکل مالی داريم، اما هر وقت فشار بهمون مياد همسرم 

خيلی بهم آرامش می ده. با اين حرفش که ميگه من نتونستم اون زندگی که تو 
لياقتشو داشتی برات فراهم کنم بهم رضايت می ده و فکر می کنم بيشتر ناشی 
از اخالق خوبشه..هم حس قدردانی داره هم اخالق خوبی داره...« )خانم 27 

ساله، مدت ازدواج 5 سال(.
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 • گذشت: »ما نسبت به هم گذشت داريم تو مسائلی که با هم داريم. شايد 

من فکر کنم که خواستم درست نبوده... يا ايشون فکر کنه خواستش بجا نبوده« 
)خانم 33 ساله، مدت ازدواج 8 سال(.

 • کم توقع بودن: »ما توقعمون از زندگی کمه...ما سعی می کنيم خودمونو 

با شرايطی که داريم وفق بديم برا همينم راضی هستيم« )خانم 35 ساله، مدت 
ازدواج 10 سال(. 

ــه  ــايد ديده نش ــت داريم. ش  • رفتار عطوفت آميز: »ما همو خيلی دوس

چون شوهرم اهل ابراز نيست. اوايل دوست داشتم بهم توجه کنه به مشکل 
ــدم تو رفتارش  ــداره، ولی کم کم فهمي ــت ن ــوردم که نکنه منو دوس می خ
مشخصه. مثاًل بهش می گم عصر می خوام برم بيرون، از اداره که مياد ماشينو 
جوری پارک می کنه که اذيت نشم اين برا من خيلی شيرينه« )خانم 33 ساله، 

مدت ازدواج 8 سال(.

ب-همسانی

يکی از داليل گزارش شده ی رضايت زناشويی، همسانی زوجين از نظر 

اهداف، اعتقادات و زمينه ی خانوادگی بود.

شوهرمم  برسم.  باالتر  و  مهم  جاهای  به  دارم  دوست  »من  اهداف:   •

همينطور دوست داره...ما خودمونو به هم نزديک کرديم فکرمون نزديک به 
هم است و اهداف بلند مشترکی داريم« )خانم 35 ساله با مدت ازدواج 14 

سال(.
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ــتگاری ديدم خيلی از شرايط و ايده هاشون به س • اعتقادات: »موقع خواس

ــم...از نظر اخالقی خيلی  ــردم ما به درد هم ميخوري ــاس ک من نزديکه احس
ــبيه خودم هست مثال در مورد عقايد مذهبی در مورد مهمونی  اخالقياتش ش

رفتن در مورد طرز پوشش« )خانم 31 ساله با مدت ازدواج 6 سال و نيم(.
ــبيه خانواده  • زمين��ه ی خانوادگی: »خانوادش از نظر مالی و فرهنگی ش

ــکل بشه« )خانم 31 ساله، مدت  ــتيم که باعث مش خودم بود. اختالفی نداش
ازدواج 6 سال و نيم(.

ج-رابطهیجنسی

از  تعدادی  صحبت  از  که  مفهومی  است  جنسی  رابطه ی  از  رضايت 

مصاحبه شوندگان استخراج شده است. رابطه ی جنسی خوب، اولويت دادن 

به نياز و ترجيحات زن در رابطه ی جنسی، بيان معيارها و احساسات جنسی، 

درک شدن توسط شوهر در رابطه ی جنسی، صحبت درباره ی مسائل جنسی 

و فقدان تعصب کليشه ای در مورد مسئله ی جنسی خانم ها از مواردی است 

که به عنوان داليل رضايت جنسی گزارش شدند.

ــی هم که خيلی مهمه  ــائل جنس • رضایت از رابطه ی جنس��ی: »توی مس

ــرم خيلی تعصب نداره  ــت داريم. راجع بهش صحبت می کنيم. همس رضاي
که مثال خانمم نبايد حرفی در اين مورد بزنه يا نبايد احساسی در اين زمينه 
ــکر با هم تعامل داريم« )خانم 33 ساله،  ــته باشه. تو اين زمينه خداروش داش

مدت ازدواج 12 سال(.
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د-حلتعارض

حل تعارضات به شيوه ای مناسب نيز به عنوان يکی از عوامل رضايت مندی 

گزارش شد. هنر سکوت به موقع، طرح مسائل در زمان مناسب، پرهيز از 

ناگفته گذاشتن مسائل و مشکالت ادراک شده و انباشت تنش تعارض از 

جمله ی مواردی بودند که مصاحبه شوندگان به آنها اشاره کردند. 

• مدیریت مناسب تعارضات: »چطوری حل کردن مسائل مهمه...همسرم 

به من می گه از فالن رفتار تو ناراحت شدم يا منم بهش ميگم ناراحت شدم 
ــه تا يه جايی بگيم به خاطر اون  ــش می کنيم، نمی ذاريم رو هم جمع بش حل
ــوادت ... همينم باعث  ــال انجام دادی يا به خاطر رفتار خان ــه پارس کارت ک

می شه رضايت داشته باشيم«)خانم 29 ساله، مدت ازدواج 5 سال( .

هـ-تصمیمگیریمستقالنهواشتراکی

زناشويی  رضايت  به  منجر  تصميم گيری  سبک  درباره ی  موضوع  دو 

تيم. دوم،  به عنوان  زنان گزارش شد. اول، تصميم گيری اشتراکی و عمل 

تصميم گيری مستقالنه ی زوجين و جلوگيری از دخالت ديگران در تصميمات 

خانوادگی.

 • تصميم گيری مس��تقالنه و اش��تراکی: »ما تو کارايی که می خوايم بکنيم 
خودمون تصميم گيرنده هستيم... ديگه اينکه ايشون چون به رابطه ی خودش 
ــودم فکر می کنه، نمی ذاره که ديگران بخوان تو زندگی ما دخالت بکنن  و خ
و اينم يه عامل مؤثر ديگه هستش که رو تداوم زندگی اثر می ذاره... «. )خانم 

35 ساله، مدت ازدواج 11 سال(.



24

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
93

یز 
پای

 / 
65

ره 
شما

 / 
هم

فد
 ه

ال
4-3- والد شدنس

برخی از مصاحبه شوندگان بيان کردند که داشتن فرزند به رضايت مندی 

بيشتر در رابطه ی زناشويی آنها منجر شده است.

• حضور فرزند: وقتی که ]پسرمون[ تو زندگيمون اومد، همه چی عوض 

شد... مهر و محبتمون بيشتر شد، برخالف تصوری که ميگن شايد بچه فاصله 
بندازه. اوايل واقعاً می ترسيدم. از اين قضيه به شوهرم می گفتم اون می گفت 
دست خودمونه برا چی اين جوری بشه. )خانم 30 ساله با مدت ازدواج 10 

سال(

اين رضايت مندی به ويژه زمانی نمود دارد که شوهر در امور بچه داری 

مشارکت کند و از نارضايتی ناشی از فشار نقش جلوگيری کند.

ــرم به دنيا اومد خيلی با من  ــرم وقتی پس  • همکاری و مش��ارکت: همس

ــی موقع ها ميگه من بچه رو نگه می دارم تو  ــکاری می کرد و می کنه بعض هم
ــتو بخون...بچه دار شدن ما با اينکه هم زمان با ارشدم بود لحظه لحظش  درس
خوب بود به خاطر اينکه می ديدم که همسرم خيلی باهام همکاری می کرد«. 

)خانم 27 ساله، مدت ازدواج 5 سال(

4-4- مدیریت مالی و اقتصادی

دو موضوع مهم مالی به عنوان عامل رضايت زناشويی گزارش شد؛ اول، 

وحدت مالی، يعنی فقدان حساب مالی جداگانه و جدل بر سر »مال من، مال 

شما«. در اين شرايط »ما« جای »من« را می گيرد. دوم، داشتن برنامه ی مالی 

مناسب که به دستاوردهايی برای خانواده بيانجامد و هر دو بر آن توافق کنند.
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ــی خودمو جدای از  ــچ وقت از نظر مال • وح��دت مالی: »من خودم هي

ــرم نديدم. اعتقاد ندارم که خرج زندگی فقط با شوهره. زن برا خودش  همس
پول دربياره. ما پوالمونو با هم خرج می کنيم از اولم اين حرفا رو نداشتيم...

من تجربه اين اختالفای مادی رو از پدر و مادرم گرفتم و نمی خواستم تکرار 
بشه«. )خانم 35 ساله، مدت ازدواج 10 سال(.

• برنامه ی مالی مناسب: »خيلی آدم آينده نگری هست. برای آينده برنامه ريزی 

داره. اين جور نيست که شم اقتصادی نداشته باشه. خداروشکر تو اين 6 سالی 
ــيديم. روز اول نه خونه داشتيم نه  ــتيم رس که ازدواج کرديم به هر چی خواس
ماشين، اما با آينده نگری و برنامه ريزی ايشون تونستيم« )خانم 31 ساله، مدت 

ازدواج 6 سال و نيم(. 

4-5- روابط با اقوام و آشنایان

انتظار  زناشويی  رضايت  موضوع  پيشينه ی  اساس  بر  که  همان طوری 

می رفت، رابطه ی مناسب با خانواده های پدری و فقدان تعارض با آنها به 

عنوان يکی از عوامل رضايت مندی گزارش شد. به عالوه، رابطه ی مناسب با 

خويشاوندان و داشتن جايگاه اجتماعی سبب رضايت می شود.

• رابطه ی مناسب با خانواده ی اصلی: سبک ارتباطی همسرم با مامانمو دوست 

دارم، اينکه با همه خيلی خوبه ولی با حد و مرز، اجازه نمی ده به بی احترامی کشيده 
بشه... رابطه ی همسرم با خانواده ی من و رابطه ی من با خانواده ی همسرم خوبه 
و ما هميشه سعی می کنيم انصاف رو رعايت کنيم... ما فکر نمی کنيم که خانواده 

من هستند يا خانواده شوهرم« )خانم 33 ساله، مدت ازدواج 8 سال(.
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رابطه ی مثبت با اقوام: »هدف ما اينه که برای خانواده ی اطرافيان، فاميل هر س

کاری از دستمون بربياد انجام بديم. انگيزه ی هردومون اين هست که اگر گره 
از کار کسی برداريم خدا گره از کار ما برمی داره... ايشون هر کاری از دستش 
بر بياد برای هر کسی انجام می ده«. )خانم 35 ساله، مدت ازدواج 14 سال(.

نتیجه گیری 

هدف پژوهش حاضر بررسی پديدارشناختی عوامل رضايت زناشويی 

مصاحبه ی  روش  از  استفاده  با  رضايتمند  زنان  منظور،  بدين  بود.  زنان 

نيمه ساختار مطالعه شدند. تحليل و کدگذاری يافته ها به پيدايش پنج مقوله ی 

اصلی انجاميد که عبارت اند از: ويژگی های فردی شوهر )نظير وفاداری و 

مسئوليت پذيری(؛ بسترهای رابطه ای )نظير صميميت، حل و فصل مناسب 

تعارضات، رضايت جنسی(؛ والد شدن؛ مديريت مالی و در نهايت رابطه ی 

مناسب با اقوام و خانواده های اصلی.

حوزه ی  پژوهش های  بيشتر  از  را  آن  که  پژوهش  اين  اصلی  ويژگی 

و  پديدارشناختی  رويکرد  اتخاذ  می کند،  متمايز  ديگر  زناشويی  رضايت 

بود. علی ر  غم  افراد درگير در موضوع پژوهش  از ديدگاه  بررسی موضوع 

تأکيد روزافزون بر پديدارشناسی در مباحث نظری مشاوره و روان درمانی، 

بيشتر پژوهش های اين حوزه با رويکردی پژوهشگرمحور و کمی  انجام شده 

است، در حالی که پژوهش های کيفی بررسی کننده ی ديدگاه ها و تجربيات 

روان شناختی  موضوعات  ساير  و  زناشويی  رضايت  درباره ی  افراد  ذهنی 

می تواند اطالعات غنی تر و موثق تری در اختيار پژوهشگران و متخصصان 
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بالينی قرار دهد. البته مقصود، کم ارزش تلقی کردن تالش های کمی  نيست، 

بلکه تأکيد بر توجه بيشتر به پژوهش ی کيفی است، به ويژه با لحاظ کردن 

اين مطلب که قسمت اعظم مفاهيم حوزه ی مشاوره، بار فرهنگی-اجتماعی 

دارند که در رويکرد کيفی بيشتر مدنظر قرار می گيرد.

ازدواج  يک  در شکل گيری  می توانند  متعددی  عوامل  که  است  واضح 

سالم مؤثر باشند. وقتی ازدواج رضايتمند و سالم باشد، عملکردها و نقش ها 

به خوبی ايفا می شوند، طرفين می توانند با مسائل و مشکالت احتمالی به 

شيوه ی صحيح برخورد کنند، در جهت ارتقای سالمت و بهزيستی فردی 

 (Carr, 2006 ; Scott, و اجتماعی حرکت  کنند و از انواع آسيب ها دور باشند

به  تمامی  يافته ها  تقريباً  که  است  اين  از  يافته ها حاکی  کلی  مرور   .2006)

نحوی در پژوهش های پيشين اشاره شده است. آنچه با توجه به يافته های 

در  رفته  کار  به  رايج  نظريه های  با  آنها  ارتباط  است،  کردنی  بحث  کنونی 

مداخالت حوزه ی ازدواج است. بر اساس مضمون اول پژوهش، زوج هايی 

که مسئوليت پذيرند، به رابطه ی  شان وفادارند، مذهبی و با ايمان هستند، اهل 

صداقت و راستی هستند و با تدبير خود زمينه ی الزم را برای رشد وپيشرفت 

همسرشان فراهم می کنند، در زندگی زوجی موفق ترند و رضايت بيشری 

دارند. اين يافته با نتايج مطالعات متعددی مانند آماتو و چيدل1 )2000( و 

والتون و تاکويی2 )2010( همسوست. 

1- Amato & Cheadle.
2-  Walton &Takeuchi.
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آنچه زنان در اين پژوهش به عنوان عوامل رضايت مندی از ازدواج اشاره س

می کنند، در هيچ نظريه ی منفرد زوج درمانی يا خانواده درمانی نمی گنجد؛ برای 

مثال، رابطه ی مناسب با خانواده های پدری و خويشاوندان که زنان بر آنها 

تأکيد کرده اند در نظريه های با رويکرد سيستمی  و همچنين نظريه ی انتقال 

بين نسلی بوئن و به طور مشخص با مفاهيم تمايزيافتگی و مرز توصيف 

شده اند. عوامل رابطه ای زن و شوهری نظير صميميت و مهارت های حل 

تعارض در نظريه هايی همچون زوج درمانی هيجان مدار و رويکرد شناختی-

ويژگی های  است،  بيشتری  بحث  مستلزم  آنچه  اما  شده اند،  تأکيد  رفتاری 

فردی اشاره شده به عنوان عوامل اثرگذار در رضايت زناشويی است.

کيفيت  و  رابطه ای  ويژگی های  به  پژوهش  اين  ديگر  مقوله ی محوری 

تعامالت زوج مربوط می شد. يافته ها داللت بر اين واقعيت داشت که هر 

چقدر زن و شوهر قدردان يکديگر باشند، نسبت به هم گذشت و رفتارهای 

عطوفت آميز داشته باشند، همسانی و اشتراکات خانوادگی و مذهبی بيشتری 

داشته باشند، به روابط جنسی خود اهميت دهند، توانايی حل تعارض داشته 

و در زندگی اهل قناعت باشند، رضايت باالتری را در ازدواج خود تجربه 

والتون  )نظير  مختلفی همچون  مطالعات  نتايج  با  نيز  يافته ها  اين  می کنند. 

و تاکوچی )2010(، پارکر1 )2000( و آماتو )2000( همسوست. آنچه در 

يافته های پژوهش کنونی مشاهده می شود مجموعه ای از ويژگی های فردی 

است که بيشتر از اينکه در رابطه توضيح دادنی باشد، در بافت تاريخچه ی 

1-  Parker.
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کل زندگی فرد معنا می يابد. ويژگی هايی همچون مسئوليت پذيری، وفاداری، 

مقبوليت، گذشت، آينده نگری، هدف مندی و نظاير اينها که زنان مصاحبه 

شونده گزارش دادند، ويژگی هايی هستند که می توان آنها را فضائل فردی 

تلقی کرد. 

اينها در مباحث نظری و عملی حوزه ی مشاوره توجه چندانی دريافت 

نکرده اند. به نظر می رسد تأکيد بيش از حد بر روش های مهارت محور و حل 

مسئله ی مربوط به واحد دوتايی، به ستون اصلی بيشتر روش های مداخله ای 

تبديل شده و مجال زيادی برای اين گونه ويژگی های فردی باقی نگذاشته 

است. البته، اين امر بيشتر در حوزه ی نظری مصداق دارد که جهت دهنده ی 

مداخالت عملی هستند. در حوزه ی پژوهشی، تالش های زيادی در مطالعه ی 

اثرات ويژگی های شخصيتی به ويژه پنج عامل بزرگ شخصيتی در پيامدهای 

اين حال، متغيرهای فردی هنوز در مقايسه  با  انجام شده است.  زناشويی 

با متغيرهای تعاملی جايگاه چندانی در عرصه ی نظری و عملی مداخالت 

زوجی نيافته است.

مضمون  سوم پژوهش نشان داد، هنگامی که زوج نقش جديد والد بودن 

را بر عهده می گيرند و با حضور بچه ی خانواده هسته ای شکل پيدا می کند، 

مشارکت و همکاری بين زن و مرد بيشتر می شود و اين به نزديکی و رضايت 

بيشتر آنها منجر می شود. اين رضايت مندی به ويژه زمانی نمود پيدا کرده 

است که شوهر در امور بچه داری مشارکت کند و از نارضايتی ناشی از فشار 

نقش جلوگيری کند. اين نتيجه نيز به شکل کلی با نتايج پژوهش های )گاتمن 



30

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
93

یز 
پای

 / 
65

ره 
شما

 / 
هم

فد
 ه

ال
و نوتاريوس )2002(، مک نولتی و کارنی )2004(، فاطيما و اجمل )2012(، س

مؤثر  کارکرد  و  اهميت  و  دارد  همخوانی   )2000( آماتو  و   )2000( پارکر 

شکل گيری نقش والدينی و تجارب مرتبط با آن را بيان می کند.

مضمون بعدی به شيوه ی مديريت صحيح مسائل مالی و اقتصادی در 

زندگی زوج مربوط می شد. طبق اين يافته، زوج هايی که عاملی به نام وحدت 

مالی دارند، يعنی فاقد حساب مالی جداگانه و  جر و بحث راجع به »پول 

من«  و »پول تو« در  تعامالت خود باشند و از سوی ديگر در چارچوب 

زندگی خود برنامه ريزی و تصميم گيری مالی مناسبی داشته و به گونه ای بر 

اين برنامه توافق داشته باشد، زوج فضای بيشتری را برای احساس همکاری 

و تحکيم هويت زوجی خود ايجاد می کنند. 

مضمون پايانی پژوهش حاضر به روابط مؤثر زوج با اقوام و آشنايان 

مربوط می شد. برخورداری زوج از اين شبکه های حمايتی، می تواند در مواقع 

لزوم در کمک به آنها برای حل بهتر مسائل مختلف سودمند واقع شود و 

فرصت حضور بيشتر در کنار ديگران و بهره بردن از مزايای روابط اجتماعی 

سالم را ايجاد کند )Boyer, 2006: 291-345(. بر اين اساس،  هر چه زوج 

روابط گرم و صميمانه ای با خانواده ی اصلی خود و همسرشان داشته باشند، 

و همکاران  دوستان  و شبکه های حمايتی  کنند  آمد  و  اقوام خود رفت  با 

بيشتری داشته باشند و يا ادراک حمايتی بيشتری از سوی همسر، خانواده، 

تجربه  ازدواج  از  باالتری  باشند، رضايت  داشته  و همکاران خود  آشنايان 

می کنند. 
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بنابراين بر اساس يافته های پژوهش حاضر، می توان بيان کرد که زنان، 

رضايت زناشويی را حاصل عوامل متعددی می دانند که می توان در مداخالت 

زوجی به ويژه غنی سازی روابط زناشويی از آنها بهره گرفت. پرداختن بيشتر 

بر  عالوه  زناشويی،  رابطه ی  در  رفتاری  و  اخالقی  فضيلت های  مفهوم  به 

متغيرهای ديگر رايج می تواند به غنای بيشتر مداخالت و بهسازی روابط در 

ابعاد رفتاری، شناختی، عاطفی و نگرشی بيانجامد. به عالوه، از يافته های اين 

پژوهش و کارهای مشابه ديگر می توان در مشاوره ی ازدواج مختص جنس 

استفاده کرد، يعنی ترويج رفتارها و ويژگی های خاصی برای هر جنس که 

می تواند به رضايت طرف ديگر بيانجامد. البته، پژوهش های متعدد ديگری 

هم الزم است تا عوامل رضايت از ديدگاه زنان و مردان، بيشتر شناسايی 

شود. با اين حال پژوهش حاضر به نوبه ی خود با محدوديت هايی مواجه 

بود؛ نمونه های مطالعه شده متعلق به شهر تهران بودند، لذا تعميم اين نتايج 

به ساير، مستلزم رعايت احتياط است. از سوی ديگر رضايت از ازدواج از 

عوامل و متغيرهای بی شمار ديگری اثرپذير است، که در اين پژوهش ممکن 

است به دليل ناآشنايی حاصل از تجارب افراد به آنها پرداخته نشده است. 

از  راضی  زوج های  زيسته ی  تجارب  اساس  بر  اکتشافی  پژوهش  اين 

ازدواج به موضوع چگونگی شکل گيری رضامندی زوجی در بافت فرهنگی- 

اجتماعی ايران پرداخته است. يافته ها به خوبی نشان داد که در شکل گيری يک 

رابطه ی زناشويی رضايت بخش عوامل فردی، رابطه ای، والد شدن، مديريت 

مالی و روابط گرم با اقوام و آشنايان نقش معناداری دارند که بيشتر از بافت 
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کمی و ابزارهايی که فاقد حساسيت فرهنگی هستند، دور از دسترس بود. 

اين يافته ها، از يک سو لزوم توجه بيش از پيش به مبانی فرهنگی، ارزشی 

و اجتماعی تأثيرگذار در رضايت از ازدواج را برای تمامی افرادی که در 

حوزه ی ازدواج و خانواده مشغول فعاليت هستند، يادآوری می کند. از سوی 

ديگر، يافته ها حاکی است که عالوه بر عواملی که متخصصان حوزه ی ازدواج 

به عنوان کانون توجه خويش برگزيده اند پرداختن جدی به موضوعات فراتر 

اهميت ويژه ای در حوزه های  زناشويی  رابطه ی  انسانی در  و فضيلت های 

به عنوان عوامل  اين موضوعات  پژوهشی و مداخله ای دارد و الزم است 

در حوزه ی  را  جايگاه خود  زناشويی  روابط  کيفيت  در  اثرگذار  پراهميت 

مداخله و پژوهش پيدا کنند.
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