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 فرشی 1

 کیفی   پژوهشیک  رضایت زناشویی فرزندان:  والدگری ازدواج بر  های  شاخصقش  ن

 3زارع ، زهرا2* نامور  ، هومن1خیز صبح فرشی فاطمه

 چکیده 

باید در نظر بگیرند که روزی    و   دارند   را بر عهده  فرزندانشان   و فرهنگی   عاطفی ، اجتماعی، یقمسئولیت اصلی پرورش اخالوالدین مقدمه:  
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 زناشویی فرزندان: یک پژوهش کیفیهای والدگری ازدواج بر رضایت  نقش شاخص 

 

 :قدمهم

است  اولین  خانواده فرزندان  بافتی   فرزندان   بر  والدین   که  تأثیری(.  1یابند) می  رشد  و   گیرند می  یاد  رارفتار    و  احساس  فكر،  درآن  که 

اغلب  آشكار و محسوس و گاهی   گاهی   گذارند، می   و احساسات،  رفتارها  باورها،   افكار،   در  والدین   نامحسوس  تأثیرات  نامحسوس است. 

 . یابدمی فرزندان تجلّی

 یک   فكری  و  اجتماعی   عاطفی،   فیزیكی،  رشد از حمایت و  ترویج فرایند  ،1والدگری  .است بررسی قابل والدگری  عنوان  تحت  تأثیرات  این

 (: 2است ) شده فرض مختلفیهای نقش  والدین برای .است بزرگسالی تا کودکی دوران از کودک

 
 . نقش والدین در برابر فرزند یا فرزندان 1شكل

figure 1. The role of parents in relation to the child or children 

 

های ای تمامی نقشگونهد که بهباشمی  آماده کردن فرزندان برای ازدواج  هاآن  ترینوالدگری یكی از مهمتلف برای  های مخوجود نقشبا  

درک بهتر از نقش والدین   جهت  باشد.عنوان زمینه برای والدگری ازدواج میدیگر به صورت مستقیم و غیرمستقیم به والدین در کنار هم

 اند:  مختلف در حوزه خانواده را خالصه کرده و چند کارکرد بیان کردههای کارکردی ، دای و وانگ، مدلزندگی  در

اعضاء خانواده    پذیریولیت ئاحتراممتقابل،مسواعتماد  ؛ مهمترین آن اجتماعی کردن کودکان در محیط امن همراه با  2کارکرد اجتماعی 

 است. 

 
1 . Parenting 

2.  Social function 

نقش والدین
زند در برابر فر

یا فرزندان

مراقبت کننده 

منبع عاطفی بودن

منبع اقتصادی بودن 

پشتیبانی 

رشد شناختی، )آموزش 
(....و هیجانی

ارتقاء دهنده سالمت انتقال دهنده 
آیین ها

کردن اجتماعیمنبع 

؛  1400های والدگری ازدواج بر رضایت زناشویی فرزندان: یک پژوهش کیفی، خانواده و بهداشت،  نقش شاخص : فرشی صبح خیر ف، نامور ه، زارع ز.  استناد

11(3 :)78-60 
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 فرشی 3

 . کندیخانواده موثر، مشكالت را حل م ییخانواده به منظور حفظ کارا ؛1کارکرد حل مسئله

 اعضا را به هم نزدیک نماید.  در هر زمان  میتواند به طور مستقیم و وضوح گفتاری خانواده یاعضا نیب ارتباطات؛ 2کارکرد ارتباطی 

ترین موضوعات تربیتی؛  یكی ازحساس  آنهاست.  و آموزشی   تربیتی، توجه به مسائل  پدر و مادریكی از وظایف اساسی  ؛  3کارکرد ایفای نقش 

 های جنسی و جنسیتی است. آگاهی دادن و آموزش نقش

اشاره    گریكدیانیم  ردخانواده به    ی اعضا، مسئولیت صمیمیت، وتعهد  توجه  ی، ارزش،نگران  زانیبه م  ؛4ی و اخالقی عاطفهای  کارکردپاسخ

 .دارد

 (.3) خانواده است کیمختلف  یهاتیاشاره به حالت کنترل رفتار مختلف در موقع ؛5کنترل رفتار کارکرد

،  های تحصیلی و شغلی های موفقیت آنها در عرصهبیت فرزندان باید به نحوی صورت پذیرد که عالوه بر فراهم ساختن زمینه بنابراین تر

 .  زندگی هر انسانی دارای چهار مرحله بسیار مهم است: »تولد، ازدواج، شغل، مرگ«د.  سازدر آینده نیز آماده  زندگی مشترک  ان را برای  آن

 نیز  فردی و   سطح   در  را  ای  سازنده  اثرات  که  است  انسان  زندگی  طول  در  گزینش   و  انتخاب  مراحل  ترین  حساس  از  یكی  عنوان  به  ازدواج

ازدواج و زندگی زناشویی مستلزم سطح پایداری از سازگاری  (.  4(کند  می  ایفا   اجتماعی   روابط  ابقای   و   خانواده  نهاد   وحفظ  سطح اجتماعی   در

 ازدواج  از  شوهر   و  زن  وقتی (.  5(است  مشترک  زندگی   دوام  و  پایداری جهت  عامل ترین  واساسی   ترینمهم زناشویی  رضایتزوجین است و  

از  و برخوردکنند درستی به مشكالت مسائل و با توانندمی هاآن  و شودمی برخوردار خوبی از استحكام خانواده باشند، داشته رضایت خود

  بی  آندر طول    عدم رضایتت بعدی و  المشك  به  زوجینعدم آمادگی مناسب  علت  ازدواج ممكن است به    ما بمانند ا  امان   در  ها آسیب 

فشار روانی،  تواند منجر به تنهایی، بیماری جسمی،  میو عدم آمادگی    ازدواجزم برای شروع و ادامه  الهای  عدم استفاده از مهارت  . انجامد

 (. 6)  ت خانوادگی و حتی مرگ شودالنارضایتی شغلی، مشك

است.    شده  والدین با این عوامل  توجهو    والدگری ازدواج  مؤثر  هایشاخص  توجه به  برای  ای  انگیزه  جامعه  در  طالق  آمار   افزایش  از طرفی

مورد طالق در کل   175614مورد ازداوج و    550565  باشد،می  1397آمارهای کلی مرکز آمار ایران که مربوط به سال    طبق آخرین  بر

ازدواج  8به ازای هر  1387در سال   (.2است. ) مورد طالق بوده1مورد ازدواج  4ایران به ازای هر  در طالق  میزانو  کشورثبت شده است

 .کننده استکه نگران  دواج یک طالق کاهش یافته است؛از 4/1این عدد به  1397که در سال  ثبت گردیدهیک طالق 

اساسی عدم   ط مسكن و اشتغال نیست، بلكه مشكل فق  و عدم رضایت زناشویی   ازدواج  تچه مسلم است، این است که مشكالآنبنابراین  

دارد که اولین نهاد موثر در  نیاز خاصی های توانمندی و ها مهارت به  امكانات، بر عالوه موفق مشترک زندگی . است ازدواجوجود فرهنگ 

ها و آماده کردن کودکان این توانایی  شناخت   در  توانمی  هایی پژوهش  چنین  انجام  با   این  باشند. بنابراین زمینه خانواده به ویژه والدین می

طور خاص به های که بکه در کشور مطالعه اما با توجه به این  .برداشت  مؤثری  گام  در آینده و ایجاد احساس رضایت زناشویی    ازدواجای  بر

یافت نشد،این موضوع توجه کند   های تحقیق کمّی انجام از طریق روشو خانواده    همچنین اغلب تحقیقات مربوط به حیطه ازدواج  ، 

تر فهمیده  ازدواج عمیقوالدگری  به    های مربوطهای کیفی باید این مطالعات کمّی را تكمیل کنند تا حیطه پژوهش  که حالیدر  اند،  شده

 است.بر رضایت زناشویی فرزندان ها و عوامل موثر والدگری ازدواج هدف پژوهش حاضر توصیف نقش شاخص. شوند

 
1.  Problem solving function 
2.  Communication function 

3. Role-playing function  

4.  Functioning of emotional and moral responses 

5. Behavior control function  
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های والدگری ازدواج بر رضایت زناشویی فرزندان توجه کند وجود نقش شاخصطور اخص بر    هبی که  پژوهش ،دهند کهنشان می  هابررسی

 . شوند ه اجمال معرفی میب ع حاضر ارتباط نزدیكتری داشتند،هایی که به موضوبنابراین، پژوهشندارد، 

پذیری، پذیرش قوانین، طرز تفكر، یا یک  . جامعهنمایندمیرای زندگی مشترک آماده  ، فرزندان خود را ب1پذیریوالدین از طریق جامعه

پذیری ها در زندگی است. به هر جهت جامعههای اخالقی و در نهایت درونی کردن و اجرا کردن آنها و ارزش ها، عقاید، سنتنظام اندیشه

و به هر شود ست که فرد در آن متولد میمحصول محیط اجتماعی و فرهنگی اپیدا کنند، که آن نیز هویت مشخصی افراد  شودسبب می

 (.7های فرزندپروری است )ونگی شخصیت فرزندان در گرو رفتار والدین با فرزندان یعنی شیوهجهت چگ

به دو   2های فرزندپروریسبک.  تعریف کرده استهایی جهت کنترل و اجتماعی نمودن فرزندان  های فرزندپروری را تالشبامریند شیوه

. توقع است  ها ابراز محبت، مالحظه نیازهای کودک و استفاده از استدالل در تربیت بچه  ی دارد: پاسخدهی و توقع. پاسخدهی، عامل بستگ

(. با توجه به دو عامل فوق به سه شیوه متفاوت والدین دموکراتیک، 8نیز، میزان سخت بودن قواعد و توقع والدین از فرزندشان است)

فرزند   - های کنش متقابل والدینتر از آن است که اجازه دهد تا همه ظرافتها خیلی انتزاعیسبکاما شود. گیر تقسیم میهلمستبد و س

 (. 9را درک کنیم. )

را از طریق   جنسو هم  براساس نظریه یادگیری اجتماعی،والدین نظر و ایده خود راجع به ازدواج و در ارتباط با جنس مخالفاز سویی  

و   پدرو مادر زندگی مشترک از طریقمشاهده    دهند و نگرش فرزندان نسبت به میزی و یادگیری جانشینی به فرزندان خود انتقال  الگوسا

تواند به جای تقویت مستقیم، از طریق مشاهده نیز یادگیری می  طور که بندورا نیز گفته کههمان  .(10شود )روابط آنها الگوبرداری می

روی   ، بیشتر از آن که از طریق تقویت مستقیم و یادگیری کالسیک رخ دهد، از طریق الگوسازی ازانجام گیرد. آموزش رفتارهای جدید

 .(11)دهد رفتارهای دیگران رخ می

از نظر رویكرد ساختاری     دارای سازمان سلسه   - 1این است که:  ط یک خانواده خوب  یارشوهر خانواده یک ساختار دارد    همچنین 

زن و شوهرهماهنگی و   -4از فرزندان بزرگتر مسئولیت بیشتری خواسته شود . - 3قدرت والدین بیش از فرزندان باشد . -2 مراتبی باشد .

اند تا وحدت کل سیستم حفظ ها هماهنگ سیستمهای دارای عملكرد کارآمد تمام زیر  . در خانوادهوابط دوسویه رضایتبخش داشته باشدر

های درون سیستمی  مرزها پدیده،  قدرت ،  اتحاد باشند.  می  قدرتاتحاد و  و دارای  های خاص خود  ها دارای مرزیندی  سیستم  زیر.  شود

 .(12)خانواده نقش دارند های والدگری ازدواجاثربخشی شاخصهستند که در 

 تأثیر  والدگری ازدواج  بر   اجتماعی، روانی، فرهنگی، اخالقی و آموزشی  متعدد   عوامل  آیدکهمی  بر  چنین  و تجربی  نظری  پیشینه  مرور  از

 .است شده  تصویرکشیده به اثرگذار های مؤلفه زیر مفهومی درمدل . دارند

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Socialisation 

2 .Parenting styles 
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 Figure (1) Conceptual model of marriage parentingازدواج والدگری  مفهومی مدل( 1) نمودار

  پژوهش:  روش

داده   روش   نظر  از  و   بنیادی  هدف   نظر  از  حاضر  پژوهش  میدانی   ا ب   هاکیفی،   گردآوری  و  اسنادی  از مطالعات  استفاده  و  تلفیقی  شیوه 

حاضر  پژوهش آماری ، جامعهزناشویی نیستندکلیه زوجین دارای مشكل زناشویی، زوجینی که دارای مشكل است.  )مصاحبه( انجام شده

نفر زوجین دارای عدم رضایت    8نفر زوجین دارای رضایت زناشویی،    8که از این تعداد  نفر بودند 16ها  تعداد کل نمونه  دادند.  را تشكیل

انتخاب شدندزناشویی، به شیوه نمونه انتخاب نمونه .  گیری قضاوتی و داوطلبانه  دت زندگی مشترک )کمتر ؛ سه معیار طول مهاجهت 

در نظر گرفته   سال(، پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ )کمتر و بیشتر از میانگین( و توصیه روانشناس مرکز انیستیتو رفتار10وبیشتر از  

 شد. 

جلساتی    و درد  تدوین شوالدگری ازدواج  با مرور ادبیات پژوهش، سواالت مصاحبه نیمه ساختار یافته در زمینه  جهت اجرای پژوهش   

های آن اجماع نظر مورد بحث پژوهشگرو اساتید قرار گرفت، تا صحت محتوا و کفایت آنها بررسی شودو در مورد محتوای مصاحبه و سوال

سازی های صورت گرفته، مفهومبرای بررسی محتوای مصاحبه .  انجام شد   با زوجین  ، جلسات مصاحبه توسط پژوهشگرسپسحاصل گردد.  

 پس  گردید.  ثبت  آمده  دست  به  های شد و کد  انجام  به سطر  سطر  تحلیل  کوربین،  و  استراس  توسط  شده  ذکر  ازفنون  ها  مقوله و استخراج  

پژوهشگر   ها، هدف   مصاحبه  ادامه  در  و   گرفته  شكل   پژوهشگر  ذهن   در  کلی  های   مقوله  آمده   بدست   های   بندی کد   دسته  و   تحلیل مجدد   از

 کرد.   پیدا ادامه دست نیامد به جدیدی اطالعات هیچ جریان مصاحبه در که جایی  تا  ها  مصاحبه بود. ها مقوله آن اشباع و کردن کامل 

 یسبک ها
 پروریفرزند

 یمهارت ارتباط

 ازدواج یپرور فرزند

 یتهو
مراتب درک سلسله 
 یاجتماع

 مرزبندی در روابط

 یاجتماع یهسرما

 یآموزش جنس

 یفرهنگ

 یهوش اخالق

بدن  یربرداریتصو
 یآموزش

 یاستقالل روان

 یتیجنس یتهو
 یجانیهوش ه

 حل مسئله یمهارت ها نگرش نسبت به جنس مخالف
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ها نیز به بررسی فكری با متخصصان استفاده شد و آن  الزم به ذکر است که در فرایند تحلیل از نظارت استادان راهنما و مشاور و هم  

 ، سازی روشن جهتها به یكپارچگی دست یابد.  نابجا و شناسایی موارد جدید پرداختند تا تحلیل دادههای  ها، حذف کد کدها، زیرمقوله 

رفع  بندی   مقوله  موجودتناقض  و  صورت  به  مكرر  بازگشت  فرایند  تفسیر،  در  های  اطمینان،    گرفت  متون  افزایش  جهت  نهایت  در  و 

که ها قرار داده شد گذاری تر کدمتخصص پژوهش کیفی جهت بررسی دقیق  های محوری در اختیار یکها و شاخصها، مقوله بندیدسته 

 نیامد.   دست به جدیدی های یافته و  تكرارگردید مذکور، مراتب

 :هایافته

ابتدا ویژگی این بخش،  ارائه میشناختی مشارکتهای جمعیت در  پژوهش  یافتهکنندگان در  انجام شود. در بخش دوم،  از  های حاصل 

 مصاحبه عمیق با زوجین ارائه شده است.

 کنندگان شناختی مشارکتهای جمعیتویژگی -1جدول 

Table 1- Demographic characteristics of the participants 

وضعیت 

 زناشویی

مدت   سن نام 

 ازدواج 

تعداد فرزند  

 مشترک

 شغل تحصیالت 

ضایتمند
ر

 

آقای  

 ر.م

38 10 

 

1 

 

 آزاد  کارشناسی 

خانم  

 آ.ح

کارشناسی   35

 ارشد

 کارمند 

آقای  

 ع.ص

27 3 

 

0 

 

 آزاد  کاردانی 

خانم  

 س.آ

 دار خانه کارشناسی  28

آقای  

 م.ر

47 20 

 

2 

 

کارشناسی  

 ارشد

 کارمند 

خانم  

 ا.ک

 کارمند  دکتری 39

آقای  

 ر.ض

36 9 

 

1 

 

کارشناسی  

 ارشد

آزاد 

 )بازاری(

خانم  

 م.م

کارشناسی   35

 ارشد

 کارمند 

نار

ی ض
ا

ندتم
 

آقای  

 ر.ر 

 کارمند  کارشناسی  1 17 39
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 ها یافته حاصل از مصاحبه

  5مقوله فرعی و    14(  کد ثانویه د زوجین دارای عدم رضایت78در زوجین دارای رضایت زناشویی و  کد    83ها )  گذاری  کد  درمجموع

 . مقوله اصلی شناسایی شدند

 عوامل آموزشی .1

  اخالقی  اجتماعی،  روانی،  جسمی،  های  زمینه  در  تا  است  خانواده  اعضای  برای  محیطی  مناسب  شرایط  کردن  فراهم  خانواده،  اساسی  عملكرد

 .  (3)دارد آموزشی و  تربیتی مسائل به های مختلفی از جمله توجه و کارکرد یابند  توسعه ها  جنبه دیگر و

 عوامل آموزشی  -2جدول 

  Table 2 - Educational factors 

 زوجین دارای عدم رضایت زناشویی دارای رضایت زناشوییزوجین  ها زیر مقوله  مقوله 

عوامل 

 آموزشی 

هویت 

 جنسیتی  

نقش در  تفكیک  از ها،عدم  رضایت 

آگاهی و اجرای مناسب نقش    ،نقشها

های عدم اعتقاد به تفكیک صفتها، 

مردانه و  صفتزنانه  داشتن  های ، 

 آندروژنی

، عدم تفكیک  های زنانه و مردانهداشتن صفت 

نقشها  ها، نقش ایفای  نوع  از  رضایت  ،  عدم 

نقش ایفای  در  به ه تعارض  مرادن  ا،اعتقاد 

 ها تفكیک صفت 

خانم  

 ب.م

 آزاد  کارشناسی  39

آقای  

 ح.ف

 آزاد  دیپلم  1 15 40

خانم  

 ف.ب

 آزاد  دکتری 39

آقای  

 س.م

استاد  دکتری 0 3 48

 دانشگاه 

خانم  

 س.س

کارشناسی   38

 ارشد

 دار خانه

آقای  

 ع.ث

 آزاد  کاردانی  1 23 45

خانم  

 ر.ص

 آزاد  دیپلم  47
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آموزش  

 جنسی 

 روابط  زمینه  در  نظر  اشتراک

  و  ها   نیاز  به  دادن  اهمیت  ،جنسی

عدم ،  جنسی همدیگرهای    خواسته 

از د قبل  جنسی  آموزش  ریافت 

، افزایش رضایت از زندگی با  ازدواج

 روابط جنسی رضایت از 

ندادن همدیگر،    نیاز  به   اهمیت  های جنسی 

وکیفیت  کاهش با    کمیت  جنسی  روابط 

اختالفات خانوادگی بیان ناتوانی د  ،افزایش  ر 

جنسیخواسته  نیازهای  و  دریافت  ،  ها  عدم 

افزایش رابطه ،  آموزش جنسی قبل از ازدواج

 جنسی با افزایش رضایت از زندگی 

به   نگرش 

جنس 

 مخالف

دقیق  شناخت  به  کمک  عدم 

بدون  مخالف  جنس  از  فرزندان 

گیری، نگرش منفی والدین از جهت 

 ارتباط فرزند با جنس مخالف 

عدم کمک به شناخت دقیق فرزندان از جنس 

جهت بدون  منفی ،  گیریمخالف  نگرش 

 ین از ارتباط فرزند با جنس مخالف،  والد

تصویرسازی  

 از بدن

بدن،   مختلف  نواحی  از  رضایت 

رسیدگی   اندام،  تناسب  به  گرایش 

اهمیت  ظاهری،  وضع  به  دائمی 

تصویر  انتخاب،  زمان  در  ظاهر 

 مناسب از ظاهر و اندام داشتن

بدن مختلف  نواحی  از  رضایت  گرایش  عدم   ،

رسیدگی به وضع همیشگی به تناسب اندام،  

، اهمیت ظاهر در زمان انتخاب همسر، ظاهری

 در مورد ظاهر زنان نفس عزتعدم  

 هویت جنسیتی 

دم مثل  من خودم شاغلم کارای خونه تقریبا تقسیم شده است. کاملم نه باز بیشترشو خودم انجام می  » است.    هویت جنسیتیمقوله اول  

کنه. خودم می تونم تصمیم  کنه.جارو کشیدن مال همسرمه و تو کارای بچه هم کمک میغذا پختن ولی مهمون داریم حتما کمک می

 (. ندم « )خانم م.م، زوج رضایتبگیرم. مستقلم. می تونم نظر بدم

محیط خونه رو آروم کنه.   . زن نباید زیاد مسئولیت قبول کنه زن آفریده شده بچه رو بزرگ کنه،ندتراونایی که خیلی زن هستن موفق »

 ، زوج نارضایت)خانم ب.م «برگردم عقب دلم می خواد کار نكنمندارم. یه مقدار پوست کلفت شدم و دوست اکثرا مردن بخاطر نوع کارم 

 . مند(

 جنسی  آموزش

دونستم. چیزایی زی نمی که چیدار شدم اینکه من زود بچه گم که دلیل اینمن به مامان همیشه می» .موزش جنسی استآ  دوم  مقوله

 مند(  .ک، زوج رضایت1« )خانم به من چیز خاصی نگفتم از دوستام اما واقعا کسی شنیده بود

و زد. خودم همش    چیزی نگفت. وقتی اولین بار عادت ماهانه شدم مامانم منهیچ اطالعاتی ندادن. حتی مامانم در مورد بلوغ به من  »

 مند(  اطالعاتی بدست می آوردم« )خانم ف.ب، زوج نارضایتکنكاش می کردم و 

 نگرش به جنس مخالف 

کردیم. اما  شوخی میتو خونه ما همیشه راحت بودیم. با پدرم رابطه راحتی داشتیم. حتی  »نگرش به جنس مخالف است.  مقولهسومین   

صحبت با    خوابید. اجازهکرد تو اتاق و خودش جلوی در اتاق ما میداشت شب ما رو می  در عین حال بابام اگه مهمونی داشتیم که پسر

 یه پسر رو نداشتم« )خانم آ.ح، زوج رضایتمند(
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خواستم خانوادم درگیر بشه. هیچوقت م چون نمیزیاد دوست نداشتن ارتباط داشته باشیم چون خانواده سنتی بودیم من هم اهلش نبود»

 « )خانم ب.م، زوج نارضایتمند(. فته بشه چون خودشون هم پسر داشتننشده بود حرف بدی گ

 تصویرسازی از بدن

همسرم یاد دنبال این بودم که دماغمو عمل کنم یا دندونامو درست کنم.  »از موقعی که یادم می.  سازی از بدن استتصویرچهارم    مقوله

ال منو بهتر کنن« )خانم  . پدر و مادرمم آدمایی نبودن که این حتره و شاید این باعث خیانتش شدهتر و خوش هیكلاز من خوش قیافه

 ر.ف، زوج نارضایتمند( 

دلنشینه. من بچه آخر بودم و  کنه ظاهره این که اون ظاهر برات  ظاهر تو ازدواج تاثیر داره و ناخودآگاه چیزی که اول تو رو جذب می»

 مند(.  « )خانم م.م، زوج رضایتگفت دخترم خیلی خوش هیكله. از نظرش من بسیارزیبا بودمبابام همیشه می

 عوامل روانی  .2

با دوستان، همكالسیاز مهم فرزندانشان  زندگی مشترک  بلكه در  ازدواج  در  تنها  نه  که  والدین  ها، در محیط کاری، ترین کارکردهای 

  .سازدفراهم میهای مختلف در زمینه افراد کارایی شرایط را بر  مناسب  روانی رشد.باشدلی و....تاثیر مهمی دارد عوامل روانی میتحصی

 عوامل روانی  - 3جدول  

Table 3- Psychological factors 

 زوجین دارای عدم رضایت زناشویی زوجین دارای رضایت زناشویی ها زیر مقوله  مقوله 

عوامل 

 روانی

هوش 

 هیجانی  

خودآگاهی هیجانی، خود ابرازی، عدم  

و،  زنان  خودشكوفایی شغلی    رضایت 

فردی مسئولیت ،تحصیلی بین  پذیری 

پذیری،تفكر پویا،  ، انعطافو اجتماعی 

خویشتنداری،   روانی،  فشار  تحمل 

 همدلی ، شادمانی، خوشبینی

در   توانایی  عدم  هیجانی،  خودآگاهی  عدم 

عدم اجتماعی،  مسئولیت   خودابرازی،  پذیری 

عدم  مسئولیت  فردی،  بین  پذیری 

تحصیلی،   و  شغلی  رضایت  خودشكوفایی، 

فشار انعطاف تحمل  پویا،  تفكر  عدم  پذیری، 

خویشتن عدم  همدلیروانی،  عدم  داری،   ،

 شادمانی، خوشبینی 

و  تصمیم استقالل  شخصی  کارآمد  گیری 

، دیگرانعدم تاثیرپذیری از  ،  مشترک

،  امور مختلف  مستقل  انجام    توانایی  

نسبت به    و خانواده   اولویت بودن خود

خانواداطرافیان از  استقالل  مبداء،  ،  ه 

 استقالل در قضاوت فكری

تصمیم در  به  ناتوانی  شخصی  کارآمد  گیری 

مستقل دیگران  ،صورت  از  عدم    ،تاثیرپذیری 

در صورت    توانایی  به  مختلف  امور  انجام 

 یت دادن به دیگران بیشتر از خوداولومستقل،  

 

 افراد   بودن  نزدیک  و  همبستگی فرزندپروری

 سازی   مثلث   عدم همدیگر،    با  خانواده

فرزندان  والدین پ ،  با  ذیری مسئولیت 

همبستگی با    عدم  والدین  نزدیكی  عدم  و 

والدین در    پذیری مشترکلیت مسئوفرزندان،  

فرزند تربیت  و،  قبال  اقتدار  قاطعیت    عدم 
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اقتدار   ،  مشترک در قبال تربیت فرزند

، و قاطعیت والدین در تربیت فرزندان

 رابطه خشک والدین با همدیگر،  

سازی والدین  مثلثوالدین در تربیت فرزندان، 

 با فرزندان

 

حل   مهارت 

 مشكل

، پذیرش اعتماد به خود در حل مسائل

و   حل   مشكالت، شرایط  برای  تالش 

اجتناب  ،  مشكالت و  گرایش  واکنش 

مشكالت،   حل  ازسیک به  استفاده 

ازسبک  بیشتر  مصالحه  و  یكپارچه 

 اجتناب، تسلط و ملزم شده 

ناتوانی    ،اعتماد به خود در حل مسائل شخصی

زناشویی پذیرش شرایط و   ،در حل مشكالت 

مشكالت  ،مشكالت حل  برای  تالش    ، عدم 

در   اجتناب  مشكالتواکنش  استفاده  ،  حل 

 ازسبک اجتنابی و مصالحه در حل مشكل

مهارت 

 ارتباطی

با   توام  ارتباط  دادن،  گوش  مهارت 

ارتباط،   فرایند  به  بینش  قطعیت، 

و   دریافت  توانایی  عاطفی،  کنترل 

 ارسال پیام

ارتباط  همسر،  به  دادن  گوش  مهارت  عدم 

ارتباط،   فرایند  به  بینش  عدم  قطعیت،  بدون 

توانایی  کنترل   عدم  و  ارسال  توانایی  عاطفی، 

 دریافت پیام 

 

 هوش هیجانی

؛ گفتم چرادادم ولی به طرف مقابل نمیشدم بروزمیشناسم. قبال اگه عصبانی میوب میخودمو خ» هوش هیجانی است. مقولهپنجمین  

 مند(. باید احساساتمو نشون بدم یا نه« )خانم س. آ، زوج رضایت کنم همیشه خودمو کنترل کنم و ببینم تو اون لحظهاما االن سعی می

  گه تو رفتار پدر و مادرم باعث شد که منم یاد نگیرم چطور احساس محبتمو نشون بدم. همیشه یكی از مشكالتمون اینه همسرم می»

کنم چون در نهایت باعث جر و  ولی ابراز نمی  عصبانیم ی باعث شده یا اگه  دونم چ. اگه نارحتم میکشمعاطفه هستی. من خجالت میبی

 مند(   « )آقای ر.ر، زوج نارضایتشه. پدر و مادرم نسبت به همه اینطور بودن بحث می

 استقالل 

ها اولویت بودن اما من یه مقدار خودخواهم حتی همسرمم میگه که اول  » تو خانواده پدریم بچه.  ششم مربوط به استقالل است  مقوله

 )آقای ر.م، زوج رضایت کنم البته همسرمم خودش هم همینطوره«.  گیری مثال تو خرید من اول برا خودم خرید میخودتو در نظر می 

 مند( 

ال وقت ندارم که به خودم برسم مخصوصا از موقعی که گیرم. اصدم. خودمو اصال در نظر نمیویت رو به خانواده خودم و بچه میمن اول»

 مند(   )خانم ب.م، زوج نارضایت  بچه به دنیا اومده«.

 فرزندپروری 

باهم  ولی درارتباط با من    رنهر کدوم ویژگی فكری و رفتاری متفاوتی داوالدینم  که  با این»  فرزندپروری است.  یهاسبک هفتم    مقوله

دن. تولد نرو، با فالنی دوست نشو. زیاد کنترلم می کر  گفتندوتاشون با هم مینمند بودن.  بودن. خیلی قانوزدن. با من سخت  حرف می

 مند(.   رضایت )خانم آ.ح، زوج «کردمولی اگه مشكلی داشتم مطرح می
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م  با من داشتن االن تو زندگی من تاثیر خوبی گذاشته با این همه اختالفات که ما داریم من  والدینم» به نظرم رابطه خوب و آرومی که  

م، زوج س.« )آقای  ه جا رو می گرفتداشتم دیگه هر روز باید تو خونه صدای داد و بیدادمون هم   دار  مثل همسرم اگه یه خانواده مشكل

 مند(  نارضایت

 مهارت حل مشکل

رفتم  یاد. اوایل من آویزون بودم و میبا همسرم داشته باشم، کوتاه نمیاگه اختالفی  »  هشتم مربوط به مهارت حل مشكل است.   مقوله

)خانم ف.ح، زوج    «زارهم بیشتر سرپوش رو مسئله میگم توام باید عذرخواهی کنی. همسرکردم االن یه چند سالیه میعذرخواهی می

 مند(.  نارضایت

م و الزمه اینكه دعوا نكنیم کنم دعوا نكنبحث و داد و بیداد. البته سعی میکنیم. جرو  ون اگه مشكل داشته باشیم دعوا میزندگیمما تو  »

 مند(.  )آقای ر.ر، زوج نارضایت «که همه چی رو بپذیرماینه 

 مهارت ارتباطی

اینجوری نیستم که داد و بیداد کنم یا وسط حرفش    همسرمو بشنوم.حت نظرمو بگم. نظر  تونم رامی».  نهم مهارت ارتباطی است  مقوله

مشكلی که تونم انجام بدم که یه مدت زمانی از  کنم. زمانی میخواهی میبپرم. اگه قانع بشم اشتباهی از طرف من بوده حتما معذرت

 مند(.   ضایتیش اومده بگذره« )خانم م.م، زوج رن پ موبین

تونستن ارتباط خوب داشته باشن. من هیچوقت ندیدم آروم بشینن در مورد چیزی صحبت کنن و آخرش همه چی  پدرو مادرم هم نمی  »

 مند(.  « )خانم م، زوج نارضایتر بودتموم بشه. همیشه دعوا بود. با اینكه پدرم به آدم فرهنگی بود اما خیلی عصبی و دیكتاتو

 عوامل اجتماعی  .3

مطرح است و نقش مهمی دررضایت زناشویی دارد؛ عوامل اجتماعی است که شامل عوامل مختلفی   یكی از عواملی که در والدگری ازدواج

طور در نظر گرفتن سلسله مراتب و مرزبندی در روابط مانند سرمایه اجتماعی از جمله سرمایه اجتماعی درون و بیرون خانوادگی و همین

 خانوادگی است.  

 عوامل اجتماعی   -4جدول 

Table 4- Social factors 

زیر  مقوله 

 ها مقوله 

والدین زوجین دارای عدم رضایت   دارای رضایت زناشوییوالدین زوجین  

 زناشویی

عوامل 

 اجتماعی

سرمایه 

 اجتماعی

خانواده با  خوب  و ها،  ارتباط  همفكری 

در همكاری  ،  اعتماد  ،اثرگذاری  ،مشورت

اعتماد    ارتباطات درون خانوادگی، شناخت،

و   خویشاوندان  با  ارتباط  در  ارتباط  و 

خانوادگی ییرون  روابط  در  عدم    ، دوستان 

و دوستان،    همكاری  از  کمک  درخواست 

درون   درروابط  همكاری  اعتمادو 

در    ، خانوادگی و مشورت  همفكری  عدم 

درون   ،  شناخت  ،خانوادگیارتباطات 

عدم  اعتماد،   و  منفی  اثرگذاری  عدم 

با   ارتباط  در  همكاری  و  مشورت 

دوستان در روابط ییرون   خویشاوندان و
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و شناخت  همكاری  عدم   ،خویشاوندان 

 ها  همكاری در ارتباط با همسایهو   اعتماد

و  خانوادگی اعتماد  عدم  شناخت،   ،

 ها همكاری با همسایه

سلسله 

 مراتب

والدین  از  فرزندان  احترام   ، اطاعت 

قدرت و مسئولیت    ،کوچكترها به بزرگترها

والدین و   ،بیشتر  قدرت  افزایش  عدم 

  ، مسئولیت بیشتر فرزندان با گذشت زمان

اعضای   نظرات  و  تصمیمات  به  احترام 

 گیری مشترک زن و شوهر  تصمیم،  خانواده

والدینعد از  فرزندان  کامل  اطاعت  ،  م 

بزرگترها به  قدرت و  ،  احترام کوچكترها 

والدین بیشتر  افزایش   ، مسئولیت  عدم 

با  فرزندان  بیشتر  مسئولت  و  قدرت 

زمان تولد    ، گذشت  ترتیب  رعایت  عدم 

 گیریهاو تصمیم فرزندان در کارها

مرزبندی 

 در روابط

و  بستگان  با  خانواده  مرزهای    رعایت 

 ، حفظ مرزهای همسری  ، اءبدهای مخانواده

فرزندان بین ،  حفظ مرزهای  احترام  حفظ 

مسائل کاری  زن و شوهر، عدم دخالت در  

 یكدیگر 

بستگان با  خانواده  مرزهای    و   رعایت 

مرزهای  حفظ  عدم  مبداء،  خانواده 

فرزندان،  مرزهای  حفظ  عدم  همسری، 

 احترام به حریم شخصی فرزندان

 سرمایه اجتماعی 

اجتماعی با خانواده  است.  مقوله دهم    سرمایه  رابطه خوبی  دارم.  فامیل  با  وآمد  رفت  بودن در »من خودم هم خیلی  از  دارم.  همسرم 

 مند( س،آ زوج رضایتبریم« )خانم ها لذت میتیم و از رابطه کنارشون شادم. ما همه آدم جمع گرایی هس

قبالدوست زیاد داشتم و حتی دوستایی که باهاشون رفت و آمد خانوادگی داشتیم اما خیلی ضربه دیدم. تو زندگی آدم وقتی اتفاقی  »

 مند(. « )آقای ع.ث، زوج نارضایتاش فرق دارهستن اما خیانت قضیهرگذار ه ی مسائل تاثیخیلافته می

 سلسله مراتب در خانواده 

و خونه هم مسئولیت کوچیک  دست بابام بود و تصمیم گیرنده بود. ت قدرت بیشتر»  .است  های مهممقوله سلسله مراتب در خانواده نیز از  

گیریم چون آدم مشورتی  ندگی خودم معموال با هم تصمیم میاصال اهلش نبودم. االن تو زشد اما مسئولیت بزرگ اصال و خودمم  داده می

 مند(.   کنم« )آقای ع.ف،زوج رضایتهستم همیشه مطرح می

کردم  که فكر میگیره مثال من برا خارج از ایران رفتنم خودم تصمیم گرفتم. برا اینمعموال هرکی برا خودش االن تصمیم می  ماتو خونه  »

 مند(.  نارضایت خواستم از همسرم جدا بشم«. )خانم ک، زوجکه میدم به یه نحوی برم چون خو

 مرزبندی در روابط 

بینم  دونه ولی در هرصورت شخصیه. اگه برمز داره اما رمزشو همسرم می  منگوشی  مثالً  »  مرزبندی در روابط است.  مقوله  دوازدهمین

کردم که درست نیست خانمم ببینه«   شم. چون شاید من با دوستم چیزی رو صحبتناراحت میکنه  خانمم گوشیمو برداشته چک می

 مند(  )آقای ع.ف، زوج رضایت 

وقتی یه ها.  ها و فحشافته، از بس هم دعوا کردیم دیگه هیچ حرمتی وجود نداره، انواع توهین »دعواهای ما همیشه جلو پسرم اتفاق می

 مند(   « )خانم ر.ف، زوج نارضایتکنهانجام بدم خیلی داد و بیدا میهمسرم کاری خالف میل 
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 عوامل اخالقی .4

  یكی از عواملی که نقش مهمی در رضایت زناشویی دارد عوامل اخالقی است که شامل عوامل مختلفی مانند صداقت، تعهد، بخشش و ....

  و  حرفه  روابط،  برکیفیت  تواندمی  آینده  در  ها  توانایی  این  (.13)  جا مطرح گردیدها تحت عنوان هوش اخالقی در ایناست که همه آن

 (. 14) بگذارد اثر شان پروری  فرزند و  زناشویی زندگی  های مهارت

 اخالقی عوامل  -5جدول 

Table 5 - Moral factors 

زیر  مقوله 

 ها مقوله 

 زوجین دارای عدم رضایت زناشویی دارای رضایت زناشویی زوجین

عوامل 

 اخالقی

هوش 

 اخالقی

تعهد،  )صداقت(،  درستكاری 

مسئولیت  پذیری بخشیدن، 

باورها، عقاید  از  شخصی، شناخت 

 و اخالق همدیگر 

 تعهدو صداقت زنان و عدم درستكاری و  درستكاری

بخشیدن،  مردان توانایی  مسئولیت عدم  پذیری  ، 

 ز باورها، عقاید و اخالق همدیگر شخصی، شناخت ا

 هوش اخالقی

ول سكوت اتفاق افتاده که همسرم بهم دروغ گفته و من واکنش شدیدی نشون دادم و طبق معم  است. »سیزدهمین مقوله    اخالقیهوش  

کنه به من نشون بده برداشت من اشتباه بوده. من خیلی آدم متعهدی هستم تو کارم همه چیزو به عالی ترین شكل اونم تالش مینكردم.  

 مند(  ، زوج رضایتک.خانما ) «. ممكن باید انجام بدم

  کنم بجای دروغ اصال نگم. خیلی به حالل و حرام اعتقاد داریم« عذاب کشیدم. سعی می  اما ولی شده دروغ بگم    مهمه  »برا من صداقت

 مند(  )خانم ب.م، زوج نارضایت

 عوامل فرهنگی .5

 هویت  احساس  که  است  او معتقد.  داند می  انسان  هویت خاستگاه  را  آن  و  کند می  قلمداد  فرد  هویت  گیری  شكل  راکانون  خانواده  مینوچین

نسخه   و مخلوط  با هم آن در  دو این داندکهمی آزمایشگاهی  خانواده رابودن و  مجزا  دیگری و  تعلق احساس یكی است، رکن  دو بر  متكی

 . ( 12)شوندمی پیچی

 عوامل فرهنگی  - 6جدول 

Table 6- Cultural factors 
زیر  مقوله 

 ها مقوله 

زوجین دارای عدم رضایت   رضایت زناشویی زوجین دارای

 زناشویی

عوامل 

 فرهنگی 

هویت 

 فرهنگی 

انعطاف پذیری در عقاید و باورها، عقاید روشن  

و شفاف، عدم پایبندی به آداب و رسوم ، عدم  

 پایبندی به اعتقادات دینی و مذهبی

باورها  و  عقاید  در  پذیری    ،انعطاف 

، عدم پایبندی عقاید روشن و شفاف

رسوم، و  آداب  به   به  پایبندی  عدم 

 اعتقادات دینی و مذهبی 
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 هویت فرهنگی 

من خوشحال بودن تو اون لحظه برام مهمه حاال عید نوروز باشه یا کریسمس. مثال پدر و مادر    ».  است  مقوله چهاردهم  هویت فرهنگی 

گفتم مگه مجبوریم االن خودم اینطوری نیستم من سنت ما همیشه روز عید داشتیم و من میمن سبزی پلو با ماهی دوستن نداشتن ا

 )خانم آ، زوج رضایتمند(. « لی نه اعتقادشكن هستم. دوست دارم همراه باشم بخاطر شادی و

پایمال نمیمن و همسرم. نماز نمی خونیم، روزه نمی» ایرانی و    کنیم، به خدا اعتقاد داریم. آداب وگیریم اما حق کسی رو هم  رسوم 

 ، زوج نارضایتمند(.ث.ع یر ایرانی رو می پسندیم )آقای غذاهای ایرانی و غ 

 

 : گیریبحث و نتیجه

هویت جنسیتی زوجین دارای رضایت؛  .  1  دارای رضایت و زوجین دارای عدم رضایت زناشویی مشخص گردید که: از مقایسه زوجین  

،  استقالل،  هوش هیجانی کارآمد ،  تصویرسازی مناسب از بدن،  نگرش منفی والدینشان به جنس مخالف،  کارآمد، روابط جنسی مطلوب

ارتباطی ک،  توانمندی حل مشكل،  فرزندپروری مناسب رعایت سلسله ،  سرمایه اجتماعی درون و بیرون خانوادگی کارآمد ،  ارآمد مهارت 

هویت جنسیتی ناکارآمد،  زوجین دارای عدم رضایت؛ . 2هویت فرهنگی هماهنگ دارند.  ،  هوش اخالقی کارآمد ،  مرزبندی مناسب ، مراتب

هوش هیجانی  ،  تصویرسازی نامناسب از بدن، مخالفنگرش منفی والدین به ارتباط با جنس ، عدم آموزش و عدم رضایت از روابط جنسی

نامناسب،  وابستگی،  ضعیف زناشویی،  فرزندپروری  مشكل  حل  در  توانایی  ارتباطی ،  عدم  مهارت  درون ،  عدم  کارآمد  اجتماعی  سرمایه 

یت فرهنگی هماهنگ هو،  هوش اخالقی کارآمد،  مرزبندی ضعیف در روابط،  رعایت سلسله مراتب،  خانوادگی و ناکارامد بیرون خانوادگی

 .دارند

بابایی) پژوهش  رجامند و خسروی  همخوانی داشته و با یافته های    (1395(، دهقان ) 1395بشارت )(،  1399پژوهش حاضر با پژوهش 

مناسب،  رضایتمند و زندگی مشترک    های  داشتن ازدواج  هدف  به  منظور رسیدن   به  که  توان گفتمی  ها،  یافته  به  توجهبا  ناهمسو بود.

کند  ست که فرد در آن رشد میاخانواده اولین پایگاه اجتماعی  جایی که    و از آنبگیرد    قرار  افزون  مورد توجه روز  ازدواج  برای  سازی  آماده

غیرمستقیم تحت تاثیر  ازدواج فرزندانشان را به صورت مستقیم یا  والدین  مسلما  ،  و ارتباطات اجتماعی و قواعد زندگی کردن را می آموزد 

 . دهند قرار می 

پذیری بر اساس نظریه جامعه.  اول هویت جنسیتی است  مقوله  پردازیم.حال، به بررسی و تبیین ابعاد استخراج شده والدگری ازدواج می

ها به عنوان اولین نهاد آموزشی آنهای جنسیتی متناسب با جنس خود را از جانب والدین و نحوه برخورد والدین با  ها و نگرشافراد ویژگی

باید این نكته را در نظر بگیرند که جوامع از شكل سنتی خود تغییر کرده.  کننددریافت می بنابراین در هویت جنسیتی والدین  اند و 

تند و زنان نیز های جنسیتی و هویت جنسیتی فرزندان نیز تغییر کرده است. افراد در بیشتر موارد دارای تحصیالت دانشگاهی هسنفش

های کشاوری اما مانند مردان درخارج از منزل شاغل هستند هرچند درجوامع سنتی گذشته نیز زنان اشتغال داستند مانند انجام فعالیت

چه در خود نهادینه یت زناشویی خواهند بود که بین آنامرزوه وضعیت توجه به برابری جنسیتی تغییر کرده است لذا زوجینی دارای رضا

های خود را به خوب ایفا کنند بلكه از دهند دچار تعارض نشوند و نه تنها نقشردند و نیازها و خواسته های خود و آنچه که انجام میک

 اجرای آنها رضایت هم داشته باشند. 

رو است.   به  رو   موانعی   با   جنسی  مسائل  مطرح نمودن  ،قوی  و مذهبی   فرهنگی   هایارزش  وجود  دلیل   به  ایران  هجامع  در  در آموزش جنسی

 و  جسمانی  ابعاد  سایر  مانند  نیز  انسان  جنسی  بعد  که والدین باید بدانند که  هستند. در حالی  مسائل  این  ابراز  به  عالقمند  کمتر  والدین
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اجتماعی    فرهنگی،   درکنار آموزش  که  ستا  ها  تربیت  ترین   مهم  از  یكی  نیز  جنسی  وآموزش  تربیت و آموزش دارد  به  نیاز  که  است  روانی

 اهمیت دارد.   فرزندان  اجتماعی و  روانی اختالالت از عاری ای برای آینده  غیره و

، زوجین در صورت ز یكدیگر است. در صورت منفی بودننگرش به جنس مخالف طرحواره موجود در ذهن افراد ا  مقولهنكته مهم در  

که فرزندانشان   بدانند ع به سرزنش همدیگر خواهند کرد. همچنین والدین باید  رفته و شروها  همدیگر سراغ این طرحواره داشتن اختالف با  

تاثیر رسانه بلوغ  ، هاتحت  از جنس  دوستان، کنجكاوی،  والدین در شناخت  را دارند. عدم کمک  با جنس مخالف  رابطه  امكان داشتن   ،

 گیری روابط مخفیانه خواهد شد. سبب شكلدر بسیاری از مواقع مخالف؛ 

تواند سبب رضایت از تشویق و الگوبرداری از والدین و رفتارهای والدین نسبت به ظاهر و بدن فرزندان میطبق نظریه شناختی اجتماعی 

با تشویق امكان ایجاد تصویرسازی بدنی مطلوب وجود دارد. والدین به اهمیت این مورد توجه کنند که اندام و ظاهر و یا بالعكس شود.  

 تواند منجر به افزایش رضایت زناشویی و جنسی زوجین شود. ب میتصویر بدن مطلو

کنند در مقایسه با پدرو مادرهایی  والدینی که ابراز احساسات را تشویق میفرزندان    والدین باید بدانند کههوش هیجانی    مقولهدر مورد  

دهی منفی والدین و یا همچنین پاسخ. خواهند داشت هادانند، درک بهتری از هیجان که خویشتنداری از ابراز احساسات را یک ارزش می

  درکودکان  هوش هیجانی   تقویت.  خواهد کرد  پذیری هیجان را با اختالل مواجهی در برابر ناراحتی و خشم کودکان، جامعهلابراز خوشحا

و .. بهتر    حس مسئولیت پذیری با دیگران و    همدلی   ، های خطرناکموقعیتدر مدیریت احساسات، واکنش مناسب در    شودکه می   باعث 

 . باشد

ای هستند و توانایی جدایی از فرزند را ندارند، فرزندان بیشتر مواقع والدین چون خود افراد وابسته مورد مقوله استقالل باید گفت؛    در

ر به کنار قاد والدین، از جدایی از پس ها  آن کهشودسبب میکنند. اما به این نكته باید آگاه باشند وابستگی وابسته به خود نیز تربیت می

همچنین به این نكته نیز باید   .نباشندمند   آمدن با زندگی جدید خود نبوده و از اعتماد به نفس کافی برای اداره یک زندگی مستقل بهره

باشد. برای داشتن زندگی سالم میزانی از شود که فقط یكی از طرفین یک فرد وابسته  توجه کرد که اختالفات زناشویی زمانی بیشتر می

 گیری و توجه به خود ضروری است.استقالل به ویژه استقالل از خانواده مبداء، توانایی تصمیم

بعد   ای بر تكامل فرد در طول زندگی و تجارب خانوادگی تاثیر عمدههای تربیتی نقش مهم در رضایت زناشویی آینده فرزندان دارد. شیوه 

به   در واقع تجارب خانوادگی در کودکی.  دهدتاثیر خود قرار می  های زندگی را نیز تحت  و ارتباطات خانوادگی سایر جنبه   داز آن دار

 بینی رضایت زناشویی را دارند.  های فرزندپروری توانایی پیششیوه .باشدهای فرزندپروری میدرستی گویای مفهوم سبک

  بخش  ثمر  حل مشكل  های  چه اهمیت دارد فرایند  اما آن  نیست  مشكل  از  عاری  ای  خانواده  هیچ  است،  کرده   مینوچبن اشاره  طورکههمان 

. در ابتدای زندگی زناشویی معموال رویكرد افراد  هستند   حیاتی  مداوم  هایچالش  یا  ناگهانی  هایبا بحران   موثر  رویارویی  در  خانواده  برای

در ادامه    ها و دغدغه های خود صحبت کنند. اما که در مورد ناراحتی هاست بدون ایننسبت به همسر خود، تحمل مشكالت و سختی

 کند. تر میزندگی را سختبرد و شرایط تحلیل می را  ها معموال توان افراد تالش نكردن برای حل آن زندگی 

نظر بپردازند و از   یكدیگر به بحث و تبادل دهد که با  ف اصلی ازدواج ارتباط است. ارتباط به زن و شوهر این امكان را میاهدیكی از ا 

ای اجتماعی بـه رفع نیازه  ها آن برقراری ارتباط است و عملكرد    والدین با فرزندان و همدیگراولیة    یكی از وظایف.  نیازهای هم آگاهی یابند

 شوهر،   و  زن  بین  ارتباطد.  کنکمک مینفس و اجتماعی شدن اعضای خانواده    اد بهبه رشد و تكامل، اعتمو    شودو فردی خانواده منجر می

  مستقیم و صریح تعامالت و روابط برقراری در آن اعضای توانایی که به است خانواده کارکرد از بعدی ها برادر و خواهر و  ها بچه و والدین

 گردد. می  منجر  شفاف و
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سرمایة اجتماعی منبعی است که در روابط خانوادگی و سازمان اجتماعی جامعه .  اندمختلف متفاوتراد  افبرای    سرمایه اجتماعی  منابع

حفظ سرمایه اجتماعی درون و بیرون خانوادگی در ایجاد اعتماد، احترام،  وجود دارد و برای رشد اجتماعی کودکان و جوانان ضروری است.  

تاثیرگذار است و تمام این منابع در زندگی احساس امنیت، مشـارکت اجتماعی    پذیری، های اخالقی، تعاون و همكاری، مسؤولیت   ارزش

 ای دارد.زناشویی و یا در زندگی مشترک افراد اهمیت ویژه

جتماعی نیز ااقتصادی از حیث  و    ا حرکت جوامع به سمت صنعتی شدن، در پی تغییرات جمعیتیکه بگفت  باید    سلسله مراتبمورد    در

ای، استقالل اقتصادی زنان، توان در تغییر خانواده از گسترده به هسته ترین نمود آن را میکه برجسته شده است  اتی  خانواده دچار تغییر

های اجتماعی و تحول در الگوهای زندگی دگرگونی.  گسترش حقوق زنان، تغییر ساختار توزیع قدرت مردساالرانه در خانواده جستجو کرد

ها و در پی آن، توزیع قدرت در خانواده شده است. بدیهی  موجب تغییر و تحول در نگرش افراد در توزیع نقشو ورود زنان به اجتماع،  

شده  نیز در این تالطم دستخوش تغییرات بسیار  های سلسله مراتب است  نشانه  ترینکه از مهم  توزیع قدرت در خانوادهار  است که ساخت

های درون   بندیگاهی صف،خانواده رعایت نشوددر  سلسله مراتب  ین است که در هرحال اگر  ای که باید به آن توجه شود ااست اما نكته 

 .در یک خانواده آشفته قدرت روشن و صریح نیستو   شوندزی منجر میاسخانواده مخرب و به مثلث

خرده نظام و ماهیت و فراوانی    کننده میزان دسترسی به هربا یكدیگر متفاوت است و تعیین  مرزهای درون خانواده از لحاظ نفوذپذیری

مشخص باشد همزمان با ایجاد حس تعلق در افراد    ال ها کامکه مرزهای بین زیرسیستم باشد. در صورتیارتباطات بین اعضای خانواده می

 ند داشت.و در عین داشتن روابط صمیمانه با همدیگر نسبت به هم استقالل نیز خواه سازدخانواده آنان را از یكدیگر متمایز می

های والدین با کودکان و همچنین توانایی والدین بر واکنش  عاطفی و تعامل طوالنی مدت  وابطهوش اخالقی این است که ر  نكته مهم

ی که بر او تبیین ادلّه  های اخالقیشكنی کودکان و درگیریکند. واکنش والدین در برابر قانونفراوان، رشد اخالقی کودکان را آسان می

 .کند، ممكن است رشد اخالقی کودکان را تسهیل کندتظارات اجتماعی داللت میرعایت مقررات و همچنین 

ف سلیقه و تفاوت الاختو از طرفی و شخصیت فرد ایجاد کند   روحیه  در  بسزایی تأثیر تواند می و  است خانواده  ناپذیر جدایی گ،جزءفرهن

های  ها و تلخیو باعث بروز بسیاری از درگیریداشته باشد    ردن فضای خانوادهک  متشنجدر  تأثیر  ت  ممكن اسکه  است  یكی از عواملی  القه  ع 

 .شودزندگی 

 به  تواننمی  کمی  های  روش  با   که  بوده  بعدی  چند  ایپدیدهبر رضایت زناشویی    والدگری ازدواج  نقش  که  گرفت  نتیجه  میتوان  پایان  در

 به  پژوهش  این  در  باشدکه  می  متعددی  عوامل  و  شرایط  داشتن  مستلزم  و  شودنمی  حاصل  آسانی  بهو    کرد  قضاوت  آن  مورد  در  خوبی

  انجام   همكاری  به  حاضر  روی افراد  بر  پژوهش  این  .بود  رو  به  رو  نیز  هایی  محدودیت   با  خود  نوبه  به  پژوهش  این  . شد  اشاره  آنها  از  برخی

 گرفت   بهره   فرزند  دارای  های  خانواده  آموزش  در  توانحاضر می  پژوهش  نتایجاز    .احتیاط نمودنتایج آن باید    تعمیم  در  این  بنابر  است،  شده

 قرار  استفاده مورد والدین آموزش جلسات در های آموزشفصل سر عنوان به تواند می والدگری ازدواجوثر بر های م مقوله زیر از هر یک و

 آموزشی   محتوای  به تدوین  نسبت  ازدواج،  والدگری  های  شاخص  به  توجه  با  توانندپرورش میموزش و  آشناسان و مسئولین    روان  .بگیرد

  نمایید. اقدام والدین برای آموزش

 شامل   اخالقی   موازین  پژوهش   این  از جمله محدودیت های پژوهش حاضر میتوان به محدودیت جامعه آماری پژوهش حاضر اشاره کرد. در

 تمامی   تكمیل  به  تأکید  ضمن   ها  پرسشنامه  تكمیل  زمان  همچنین.  شد   رعایت  رازداری  و   خصوصی  حریم  تضمین  آگاهانه،   رضایت  اخذ

 که  شد  داده  اطمینان  آنها   به  و  بودند  مختار  فردی  اطالعات  ارائه  و  زمان  هر  در  پژوهش  از  خروج  مورد  در  کنندگان  شرکت  ها،  سؤال

زوجین شرکت کننده   از  تا  دانندمی  ضروری  و  الزم  خود  بر  پژوهشگراندر آخر    .شد   رعایت  کامالً  نیز  امر  این  و  میماند  محرمانه  اطالعات

 . کنند  قدردانی و تشكر پژوهشگران  با همكاری و  مساعدت  دلیل به در این پژوهش 
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