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 چکیده

روابط بین فردی است که اکثر افراد  ةترین نمونازدواج مهم

ازدواج و روابط زناشویی کنند. بزرگسال آن را تجربه می

ها سالم، مزایایی را هم برای جامعه و هم افراد و خانواده

عوامل تدوام پژوهش شناسایی  هدف .کندایجاد می

 ایپرسشنامه ساختو  تهیهخوشبخت و  پایدار هایازدواج

خوشبخت از  های پایدارتدوام ازدواجبراساس عوامل 

جامعه آماری این پژوهش  کلیه  دیدگاه مردان متأهل بود.

آموزان مقطع متوسطه شهر اهواز بودند که پدران دانش

ها گذشته باشد و در سال از زندگی مشترک آن 25حداقل 

بردند. در این مدت خوشبخت به سر مییک ازدواج طوالنی

نمونه مورد استفاده قرار گرفت که نمونه اول پژوهش چهار 

نفر  25) جهت یافتن عوامل اولیه و تدوین پرسشنامه بود و

دوم برای افزایش روایی و اعتبار و اجرای  ةمرد(، در مرحل

نفر مرد انتخاب شد. برای انتخاب نمونه اصلی  50مقدماتی 

 235به منظور انجام تحلیل عامل اکتشافی یک نمونه 

به منظور انجام تحلیل عامل تأییدی یک نمونه نفری و 

های چهارگانه با استفاده از نفری انتخاب شد. نمونه 140

نظر انتخاب  موردروش در دسترس و از میان جامعه 

مقیاس شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش 

و پرسشنامه ازدواج خوشبخت بود  (RASارزیابی رابطه )

Abstract 
Introduction: Marriage and healthy 

marital relationships have benefits for 

society, individuals and families. This 

study aims to contribute to identification 

of factors of satisfying stable marriages 

and development of a scale based on these 

factors. 

Materials and Methods: The population 

of the study consists of mothers of high 

school students in Ahwaz who had passed 

at least 25 years from their married life 

and had a satisfying long-term marriage. 

The design of the study was the 

correlational method. In this study, four 

samples were used. The first sample (25 

females) was used to find and develop the 

primary factors. The second sample was 

used to determine reliability and validity 

and doing a primary investigation (50 

subjects). Finally, in order to perform an 

exploratory factor analysis (239 subjects) 

and for doing confirmatory factor analysis 

a sample of 160 subjects has been 

selected. Those samples were selected 

using simple random sampling. The 

research tools were semi-structured 
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 مقدمه

. این انتخاب یکی از مراحل و است فردساز هر  سرنوشت و های مهمازدواج یکی از انتخاب

 درونی و شخصیتی انسان مهم است شود که در تکامل ابعادرشد محسوب میفرآیندهای 

برمبنای ازدواج  اجتماعی است که نهاد ترینمهمخانواده  (. از طرف دیگر2017، 1)آدامسزیک

                                                           
1. Adamczyk    2. Boyce, Wood, Delaney & Ferguson 

3. Claxton, O'Rourke, Smith & De-Longis 4. Kepler 

5. Slatcher & Schoebi   6. Grych & Fincham 

7. Bramlett & Mosher   8. Sharma 

9. Dereje 

این پژوهش ساخته و مورد تأیید  که پس از تحلیل نتایج

قرار گرفت. طرح پژوهش حاضر، همبستگی از نوع تحلیل 

ماتریس همبستگی یا کواریانس بود. برای تحلیل فرضیه 

( و EFAهای  تحلیل عامل اکتشافی )های آماری از روش

نتایج تحلیل  ( استفاده شد.CFAتحلیل عامل تأییدی )

نشان داد که  عوامل تداوم عامل اکتشافی و تأییدی 

عامل  9مدت خوشبخت از نظر مردان های طوالنیازدواج

و این  است 2تر از بزرگ باارزش ویژه ماده( 69)شامل 

درصد کل واریانس ازدواج خوشبخت  56عوامل در مجموع 

عامل  9نتیجه در  کنند.در مردان متأهل را تبیین می

؛ حمایت، توجه، شامل سبک ارتباط و حل تعارض مناسب

های شخصیتی و احترام و قدردانی از یکدیگر؛ ویژگی

جنسی؛  ةمسئولیت پذیری؛ صمیمیت و کیفیت رابط

کیفیت زندگی مشترک و گذراندن وقت و تفریحات؛ تطابق 

-ها و انعطاف پذیربودن؛ تعهد و وفاداری؛ داشتن ارزشزوج

 ها، فرهنگ و تجارب معنوی مشترک؛ و ارتباط با اجتماع،

مدت طوالنی هایعوامل تدوام ازدواج خانواده ها و دوستان؛

 عوامل شناسایی و شناخت باشند.خوشبخت در مردان می

 و الگو عنوان به تواندمی موفق و پایدار هایازدواج بر موثر

باعث ارتقای  نهایت در و جوان، های زوج برای مسیری

 .سالمت عمومی جامعه باشد

مردان  پایدار، ازدواج خوشبخت،ازدواج  :یکلید واژگان

 های روانسنجیمتأهل، شاخص

interviews, Relationship Assessment 

Scale, and the Happy Marriage scale 

which was approved after analyzing the 

results. 

Results: The results of exploratory and 

confirmatory factor analysis showed that 

the factors of the long-term marriage of 

longevity are 9 factors(including 69 

items) with an eigenvalue greater than 2, 

and these factors explain in total 56% of 

the total variance of happy marriage in 

married men. 

Conclusion:9 factors includingthe right 

style of communication and conflict 

resolution; protection, attention, respect 

and appreciating one another; personality 

traits and responsibility; intimacy and the 

quality of sex; quality of life and spending 

time and entertainment; fitness and 

flexibility; commitment and loyalty; 

shared values, cultural and spiritual 

experiences; and relationship with 

community, family and friends, the 

factors for maintaining long-term 

marriages are lucky in 

men.Understanding and identification of 

the factors influencing the couples' stable 

and successful marriages can be used as 

the template and a conduit for couples, 

especially young couples and will 

eventually affect public health. 

Keywords: Stable Marriage,Happy 

Marriage, Married Men, Psychometric 

Indices 
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 هدف. این باشدمیمنسجم و موفق  هایخانوادهدر گرو  رشد یافتهی شده است. جامعه ریزیپایه

 نتخاب همسر از روی آگاهی و با توجه به معیارهای صحیح صورت گیردکه ا یابدمیزمانی تحقق 

 زمینهدر این  یآموزش ریزیبرنامههر پژوهش و یا (. 2017، 2)بویسی، وود، دیالنی و فرگوسن

در حال  طور مداومبهخود  زندگیدر طول  افراد. باشد بسیاری از مشکالت جامعه راه گشای تواندمی

 فرد به ربوطم هامالک این ازدهد. تعدادی می را مبنا قرار هاییمالکانتخاب است و در هر انتخاب 

باشند )کالکستون، میجنس یا نوع مشترک  از نظربرخی نیز تقریباً بین همه اعضای یک گروه،  و

 (.2013، 3اورارک، اسمیت و دالنگیس

ندی زناشویی باال و روابط صمیمانه نسبت به افرادی دهد که افراد با رضامها نشان میپژوهش

(، از سالمت جسمانی 2015، 4کنند )کپلرای دارند، بیشتر عمر میکه زندگی زناشویی ناسازگارانه

( و برای فرزندانشان والدین بهتری هستند )گریچ و 2017، 5باالتری برخوردارند )اسالچر و شوبی

همچنین حاکی از افزایش طالق زوجین است. در آمریکا، حدود (. متأسفانه، آمارها 1990، 6فینچام

ها در همان ده سال اول ازدواج این ازدواج %33انجامند و حدود های اول به طالق میاز ازدواج 50%

تعداد  1395ماه تا پایان بهمن (. در ایران2001، 7شوند )براملت و موشربه جدایی یا طالق منجر می

احوال شده است )سازمان ثبتفقره طالق ثبت 165939و در همین مدت،  فقره ازدواج 660803

ازدواج، یک طالق صورت گرفته است. این در حالی  4دیگر، در ازای هر عبارتبه (؛1395کشور، 

، 1/6، 5/6، 1/7، 8، 4/8، 3/8، 4/9، این نسبت به ترتیب به 1394تا  1384های است که در سال

 یافته است.کاهش 8/4و  5، 4/5، 5/5

کنند اما با این بیشتر مردم به این منظور که بقیه عمرشان را با هم زندگی کنند، ازدواج می

ای در حال گسترش است. این حال طالق به صورت یک پدیده عادی با سرعت هشدار دهنده

ه سرعت رشد به صورت قابل توجهی نه تنها در کشورهای پیشرفته بلکه در کشورهای در حال توسع

که عوامل متنوعی برای انحالل  دهدیمها نشان (. پژوهش2011، 8نیز در حال افزایش است )شارما

یمی جغرافیایی مختلف هاتیموقعو  هافرهنگازدواج وجود دارد که شامل طیف وسیعی در میان 

ینممشخصی را  کامالً ی فرهنگی علل و پیامد هاتفاوت(. به دلیل پیچیدگی و 2014، 9)درج شود

 ای به جامعه دیگر متفاوت به پدیده طالق نسبت داد چرا که میزان و ابعاد طالق از جامعه توان

 (. 2011، 1است همچنین طالق یک پدیده چندعاملی است )جانمردی

                                                           
1. Janmardy    2. Karney & Bradbury 

3. complementarity    4. Villa & Pereira Del Prette 

5. McCray    6. Canary, Stafford & Semic 

7. Repetti, Taylor & Seeman   8. Sharif, Soleimani, Mani & Keshavarzi 

9. Rehman & Holtzworth-Munroe  10. Impett, Muise &Peragine 

11. Galinsky&Waite   12. Kaslow & Robison 

13. Khoshdasht, Jalali & Kakavand  14. Popenoe 

15. Lavner    16. Bloch, Haase & Levenson 

17. McNulty     

18. Stanley, Whitton, Sadberry, Clements & Markman 

http://psychsocgerontology.oxfordjournals.org/search?author1=Adena+M.+Galinsky&sortspec=date&submit=Submit
http://psychsocgerontology.oxfordjournals.org/search?author1=Linda+J.+Waite&sortspec=date&submit=Submit


 
 1397 بهار، 24م، شماره ششروان سنجی، دوره  پژوهشی -علمیفصلنامه                                         10

اند های رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زناشویی پرداختهبینمطالعات فراوانی به بررسی پیش

اندکه طور عمده و اصلی بر دو موضوع تمرکز نمودهاین مطالعات به (.1995، 2)کارنی و بردبری

اند از انتخاب همسر و موفقیت زندگی زناشویی. مطالعات مربوط به انتخاب همسر در ابتدا بر عبارت

شناختی، جسمانی و اجتماعی شباهت و عدم شباهت بین زوجین در تعدادی متغیرهای روان

یک  3کردند که شباهت بین زوجین، برخالف اصل مکملیتحمایت میمتمرکز بود و از این اندیشه 

براساس (. 2013، 4عامل مهم در نیل به حفظ و ابقای رضایت زناشویی است )ویا و پریرا دل پرته

اند، شامل تعهد مندی ازدواج ذکر شدهترین عواملی که برای تداوم و رضایتهامهمبرخی پژوهش

(؛ 2002، 6ها )کاناری، استافورد و سمیچروابط دوستانه بین زوج (؛2015، 5کریها )مکبین زوج

، 8، شریف، سلیمانی، مانی و کشاورزی2009، 7سبک مناسب حل تعارض )رپتی، تیلور و سیمن

جنسی )ایمپت،  ة(؛ رضایت از رابط2007، 9مونرو-(؛ ارتباط مؤثر )ریهمان و هولتزوورث2013

های شخصیتی )کاسلوف و (؛ ویژگی2015، 11ایت، گالینسکی و و2014، 10مویس و پراگین

، 14ها )پوپنو(؛ کیفیت محبت بین زوج2016، 13، خوش دشت، جاللی و کاکاوند1996، 12رابیسون

(، دریافت حمایت عاطفی از 2016، ، کارنی و بردبری15لونر(، ارتباط مؤثر بین همسران )2004

، 17نولتیدر هنگام بروز آسیب )مک(، گذشت 2014، 16بالچ، هاس و لونسونسوی همسران )

 ( است. 2006، 18( و فداکاری در جریان زندگی )استنلی، ویتون، سادبری، کلمنتس و مارکمن2008

ای از این ادبیات به درک تعامالت همسران به عنوان یک منبع برای کیفیت و بخش عمده

و عوامل کلی دیگر مثل ( 2000، 19ثبات زناشویی اختصاص داده شده است )گاتمن و نوتاریوس

 20های فرهنگی و اخالقی )شوون، راجرز و آماتو،های مذهبی، ارزشعوامل شغلی، اقتصادی، نگرش

 باشد.( می2006

پدیدار شناختی که به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر دوام و  ة( در یک مطالع2011) 21نیمتز

ناشی از احترام، تعهد و شوخ طبعی و های مثبت مندی ازدواج، نشان داد که وجود نگرشرضایت

ها در مندی آنهمچنین اعمالی مانند ارتباط مثبت، حمایت و مصالحه باعث تداوم ازدواج و رضایت

مدتخوشبخت را باهم ترین فایده ازدواج طوالنیطول زمان شده است. این زوجین همچنین، مهم

پور، خلیلی، غالمعلی لواسانی، آسوده، دانشدانند.ها در زندگی خود میبودن و وجود فرزندان و نوه

های موفق و خوشبخت ( در پژوهش خود، نشان دادند که زوج2011) 1ابوعلی شبانی و دادرس

چهار ویژگی مهم دارند، توانایی حل مشکالت خود،داشتن درک متقابل و مدیریت درآمدها و 

وست بودن با همدیگر، و احترام به ها،گذراندن اوقات فراغت خود به همراه خانواده خود، دهزینه

 یکدیگر.

                                                                                                                                              
19. Gottman& Notarius   20. Shown, Roujers & Amatou 

21. Nimtz 
1. Asoodeh, Daneshpour, Khalili, Gholamali Lavasani, Abuali Shabani & Dadras 

2. Lauer & Lauer    3. Alford-Cooper 

4. Donovan    5. Fenell 
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پذیری در مراحل انتقالی ( نه عامل توانایی همخوانی )انعطاف1996کاسلوف و رابیسون )

زا از طریق منابع داخلی و بینی و غیرمنتظره، توانایی مقابله با حوادث استرسزندگی قابل پیش

 گذاری به همسر و خانواده؛وفاداری و ارزشای(؛ تعهد به خانواده، های مقابلهخارجی و مهارت

ارتباطات باز، مستقیم و منظم؛ تشویق و ارائه یک سیستم حمایتی و تعلق فردی به خانواده برای 

 داشت؛طرف مقابل بدون داشتن چشمبیان و توجه مثبت به رشد و پرورش شخصی؛ سپاسگزاری،

تر از و اتصال به یک شبکه بزرگتجربه معنوی یا مذهبی مشترک؛ ارتباط اجتماعی مناسب 

پذیر که تعریف انتظارات و خانواده، دوستان و جامعه؛ وضوح نقش، ساختار روشن اما انعطاف

کند؛ و اختصاص دادن زمان به زندگی مشترک، گذراندن های هر عضو را مشخص میمسئولیت

هم کیفی را برای بخش باشد، هم ازنظر کمی و وقت در کنار یکدیگرکه برای هر دو طرف لذت

عنوان علل موفقیت یا ( هفت دلیل را به1986) 2اند. الور و الورهای بادوام ذکر کردهازدواج

اند از بهترین دوست همدیگر بودن، عالقه به همسر خوشبختی در ازدواج نشان دادندکه عبارت

ر سر اهداف و عنوان یک انسان، مقدس دانستن ازدواج، تعهد درازمدت به یکدیگر، توافق ببه

ة انتظارات، بیشتر شدن عالقه به یکدیگر در طول زندگی و تمایل به موفق شدن در زندگی و رابط

(معتقد است که عوامل موفقیت و ماندگاری ازدواج در سه دسته 1998) 3کوپر-زناشویی. آلفورد

عامل دوم شامل عاشقانه و تمایل به سازش،  ةگیرند، عامل اول شامل اعتماد، داشتن رابطقرار می

احترام متقابل، توجه به نیازهای یکدیگر و سازگاری و عامل سوم شامل توافق بر سر فرزندان و 

طبعی، های دیگری که زوجین بااهمیت دانستند شامل شوخارتباط سازنده. همچنین، ویژگی

و وفاداری  داشتن نگرش مشابه نسبت به ازدواج، توافق باال در مورد حرمت و تقدس ازدواج و تعهد

طبعی، شناخت فرهنگ طرف ( نیز نشان داد که وجود رفتارهایی مانند شوخ2004) 4است. داناوان

های مذهبی مشابه مقابل، ارتباط، حمایت، آمادگی شخصی، کار بر روی اهداف مشترک و نگرش

داد،  ( نیز نشان1993) 5فنلها در طول زمان شده است. باعث ماندگاری ازدواج و رضایتمندی آن

 طول در زناشویی روابط به تعهد: ازاند های موفق عبارتده مؤلفه تأثیرگذار بر ماندگاری ازدواج

و تعهد  وفاداری همسر، به احترام محکم، اخالقی هایارزش همسر، به ماندن وفادار زندگی،

  همدمی و هماهنگی طرفه، دو لذت و حمایت مذهبی، هایارزش اشتند بودن، خوب الدو جنسی،

 شدن.گذشت واقع وردم وگذشت  و عفو توانایی همسر، با

مدت، الزاماً خوشبخت نیستند. از آنجایی که برخی با های طوالنیمهم اینکه، همه ازدواج ةنکت

مانند و زندگی مشترکشان صرفاً به دلیل عواملی مانند ترس، عالقگی در کنار همدیگر میبی

یابد )ایوناک، ویت، المان، مک کلینتوک و اقتصادی ادامه میدرماندگی متقابل یا وابستگی 

باشد. به های بادوام خوشبخت بسیار مهم و اساسی می(، لذا لزوم شناسایی ازدواج2014 1تایدت،

شوند، شوند اما به طالق منجر میبندی میهایی وجود دارد که باکیفیت باال طبقهنحوی که ازدواج
                                                           
1.Iveniuk, Waite, Laumann, McClintock, & Tiedt 
2.Robles, Slatcher, Trombello, & McGinn, 
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یابند شوند، اما همچنان تداوم میبندی میدارد که باکیفیت پایین طبقههایی وجود و نیز ازدواج

 (.2014، 2گین)رابلس، اسالچر، ترامبلو و مک

آن، حال این پرسش مطرح  های مربوط به افزایش آمار طالق و پیامدهایباتوجه به نگرانی

ود؟ آیا در میان شها میاست، که آیا عوامل مشخصی وجود دارد که موجب تداوم برخی ازدواج

های بادوام و خوشبخت عوامل مشترکیوجود دارد؟. لذا پژوهش حاضر های با ازدواجهمه زوج

 طوالنی هایگویی به این پرسش اساسی است که از دیدگاه مردان متأهل با ازدواجپاسخ درصدد

 کدامند؟ های خوشبختخوشبخت، عوامل مؤثر در دوام ازدواج مدت

 

 پژوهش روش

است. واریانس یا همبستگی وتحلیل ماتریس کر یک طرح همبستگی از نوع طرح پژوهش حاض

 25باشند که حداقل آموزان دختر و پسر متوسطه شهر اهواز میآماری کلیه پدران دانش ةجامع

برند. مدت خوشبخت به سر میها گذشته باشد و در یک ازدواج طوالنیسال از زندگی مشترک آن

صورت شدند، بدینگیری در دسترس انتخاب این پژوهش از طریق نمونههای موردنظر برای نمونه

 25آموزان دختر و پسر متوسطه شهر اهواز، افرادی که طول مدت ازدواج که از میان پدران دانش

شدند. سپس، بخش است، تعدادی انتخاب میها نیز رضایتسال بیشتر بوده و زندگی زناشویی آن

 (RASمقیاس ارزیابی رابطه )شرایط شرکت در پژوهش بودند و در  ها که واجدهر کدام از آن

کردند. + انحراف استاندارد کسب کردند به عنوان نمونه در پژوهش شرکت می1ای باالتر از نمره

های موردنیاز برای شرکت در پژوهش دعوت پس از شناسایی و انتخاب افراد واجد شرایط، نمونه

 شدند.می

در پژوهش حاضر چهار نمونه مورد استفاده قرار گرفت که نمونه اول  الزم به ذکر است که

نفر مرد انتخاب شدند. قبل از  25جهت یافتن عوامل اولیه و تدوین پرسشنامه بود که بدین منظور 

گیری اصلی برای افزایش پایایی و روایی ابزار، مراحل پیش مقدماتی و سپس مرحله مقدماتی نمونه

ی موردنظر اجرا شد. سپس برای انتخاب نمونه اصلی به منظور انجام از جامعهنفر مرد  50بر روی 

 140نفری و به منظور انجام تحلیل عامل تأییدی یک نمونه  235تحلیل عامل اکتشافی یک نمونه 

 نفری دیگر انتخاب شد.

. آوری اطالعات در این پژوهش ابتدا از یک مصاحبه نیمهساختاریافته استفاده شدبرای جمع

پس از اجرای مرحله اول پژوهش، و تکمیل نظرات نمونه، پژوهشگر با بررسی نظرات و عوامل ذکر 

ها و متون موجود در مورد عوامل تداوم کنندگان و پس از مطالعه منابع، مقیاسشده از سوی شرکت

اس نظرات ای تهیه کرد که روایی محتوایی آن در ابتدا، براسازدواج و روابط زوجی موفق، پرسشنامه

نظران و متخصصان حوزه خانواده و ازدواج مورد برسی قرار گرفت. سپس پرسشنامه بر روی صاحب

نمونه اصلی اجرا شد و ساختار عاملی آن نیز مورد بررسی قرار گرفت. روایی و پایایی پرسشنامه 
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تفاده در زیر های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. ابزارهای مورد اسمذکور نیز با استفاده از روش

 اند.گزارش شده

(، ساخته 1998) 2توسط هندریک، دایک و هندریکاین مقیاس  1.ارزیابی رابطه مقیاس -1

باشد. در واقع مقیاس ارزیابی ی رمانتیک میسؤالی برای سنجش وضعیت رابطه 7 ه و دارایشد

چگونه به نیازهایش توجه (، میزان رضایت کلی فرد از رابطه، اینکه شریک یا همسر او RASرابطه )

ی او در مقایسه با روابط دیگران چگونه است، رابطه به چه میزان دچار کند، اینکه کیفیت رابطهمی

های این مقیاس به دهد. مادهمشکل است و نیز میزان پشیمانی فرد از رابطه را مورد ارزیابی قرار می

)بیشترین میزان  5ان رضایت( تا )کمترین میز 1ای از درجه 5صورت لیکرت و در یک طیف 

از این مقیاس برای انتخاب اعضای نمونه استفاده (. 1998رضایت( قرار دارد )هندریک و همکاران، 

های پیشین از روایی مطلوب و نیز همسانی درونی باالیی برخوردار بوده این مقیاس در پژوهششد.

ن را با استفاده از روش آلفای کرونباخ (، میزان همسانی درونی آ1998برای نمونه هندریک ). است

( نیز در پژوهش خود پایایی این مقیاس را 2004) 3چنین دوهان و مانیوساوگزارش کرد. هم 86/0

خجسته مهر، کرایی، عباس پور و کوچکی گزارش کردند. در پژوهش  85/0با استفاده از روش آلفا، 

روش همسانی درونی )آلفای کرونباخ( نیز برای بررسی ضریب پایایی این مقیاس از ( 1391)

به منظور همچنین دست آمد. به 95/0 رابراستفاده شد. ضرایب پایایی با استفاده از روش مذکور ب

که میزان  استفاده گردید( QMIکیفیت زناشویی ) ةاز پرسشنام مقیاس این ةساز بررسی روایی

دار ( معنی>P 001/0در سطح )محاسبه شد که  88/0همبستگی آن با مقیاس کیفیت زناشویی، 

در پژوهش حاضر، نیز ضریب پایایی این مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر باشد. می

 به دست آمد. 86/0

شده از سوی مردان در اولیه مطرح عواملپس از شناسایی خوشبخت.  پرسشنامه ازدواج -2

جلسات مصاحبه و مطالعه منابع موجود در این زمینه از سوی پژوهشگر، یک بانک سؤال تهیه شد. 

-نظران، از میان عوامل ذکر شده از سوی شرکتسپس، پژوهشگر با مشورت متخصصان و صاحب

آوری و در قالب ا توصیف کنند، جمعهایی که بتواند الگوی ازدواج بادوام و رضایتمند رکنندگان، ماده

های بادوام رضایتمند قرار داد. سپس مقیاس مذکور نفر از مردان با ازدواج 50یک مقیاس در اختیار 

از انجام تحلیل عامل  پسنفری برای شناسایی عوامل اولیه انجام گرفت.  235ای بر روی نمونه

بار دیگر مقیاس و عوامل ری انتخاب شد تا یکنف 160اکتشافی و شناسایی عوامل، مجدداً یک نمونه 

ماده  85منظور تحلیل عامل تأییدی اجرا و مورد ارزیابی قرار گیرد. مقیاس اولیه شامل زیربنایی آن به

کند. گیری میهای پایدار رضایتمند از دیدگاه مردان متأهل را اندازهعوامل ماندگاری ازدواجبود که 

شده و چندین بار مورد ارزیابی و ویرایش سازی تدوینل رایج آزمونهای مقیاس براساس اصوماده

                                                           
1. Relationship Assessment Scale (RAS) 

2. Hendrick, Dicke &Hendrick 

3. Doohan&Manusov 
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(، 1ای شامل اصالً وجود نداشت )درجهگذاری این مقیاس از طیف لیکرت پنجقرار گرفت.برای نمره

( و همیشه وجود 4(، بیشتر اوقات وجود داشت )3اوقات وجود داشت)(، بعضی2کمی وجود داشت )

 صورت معکوس است.ها بهگذاری برخی از مادهره( استفاده شد. نم5داشت )

آموزان مقطع متوسطه ای دانشبه منظور انتخاب نمونه، پژوهشگر ابتدا از طریق پرونده مشاوره

-پدران دانش -شاغل به تحصیل در شهر اهواز، اقدام به شناسایی افراد واجد شرایط در پژوهش 

ها باشد، الگوی گذشته باشد، اولین ازدواج آن سال از زندگی مشترک زوج 25آموزانی که حداقل 

همسری باشد، حاضر به شرکت در پژوهش )مصاحبه یا تکمیل پرسشنامه( باشند، ازدواج والد تک

آموز دانش 4000نمود )در مجموع پرونده والدین حدود  -ها همچنان تداوم داردزندگی مشترک آن

گرفت و اگر ها قرار می( در اختیار آنRASبطه )ارزیابی را مقیاسمورد بررسی قرار گرفت(. سپس 

کردند، برای شرکت در پژوهش + انحراف استاندارد در مقیاس مذکور کسب می1باالتر از  نمره

ها مورد بررسی قرار گرفت و به شناسایی عوامل شدند. پس از انجام مصاحبه نتایج آنانتخاب می

ها، منابع از مجموعه عوامل ذکر شده از سوی آزمودنیها پرداخته شد. اولیه مطرح شده از سوی آن

نظران حوزه خانواده یک بانک سؤال تهیه شد که پژوهشگر ابتدا موجود در این زمینه و نظر صاحب

هایی که بتواند الگوی ازدواج ترین پرسشنظران، بهترین و رایجبا مشورت متخصصان و صاحب

ها قرار ی و در قالب یک پرسشنامه در اختیار آزمودنیآوربادوام و خوشبخت را توصیف کند، جمع

مرد برای بررسی روایی و پایایی اولیه پرسشنامه مذکور و اصالح آن انتخاب  50داد. سپس ، مجدداً، 

نفری انتخاب و پرسشنامه ساخته شده بر روی  235ها اجرا گردید. پس از آن یک نمونه بر روی آن

افراد برای انجام تحلیل عامل اکتشافی و شناسایی عوامل مورد  های اینها اجرا شد و پاسخآن

نفر انتخاب شد تا یک بار دیگر پرسشنامه و  140استفاده قرار گرفت. در نهایت، یک نمونه شامل 

عوامل زیربنایی آن به منظور تحلیل عامل تأییدی اجرا و مورد ارزیابی قرار بگیرد. دادها با استفاده 

(، ضریب همبستگی پیرسون و CFA) 2(، تحلیل عاملی تأییدیEFA) 41شافیازتحلیل عاملی اکت

افزار ها با استفاده از نرمضریب پایایی با روش آلفای کرونباخ مورد تحلیل قرار گرفتند.تمامی تحلیل

SPSS  و  22ویرایشAMOS  انجام گرفت. 18ویراست 

 

 هایافته

استاندارد هر ماده، همراه با ضریب همبستگی هر های آماری شامل میانگین و انحراف شاخص

نمایش  1ماده و ضرایب آلفای کرونباخ پس از حذف هر سؤال، در جدول  86ی کل ماده با نمره

 شده است. داده

 

                                                           
1. Exploratory factor analysis (EFA) 

2. confirmatory factor analysis 
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های مقیاس ازدواج . میانگین، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی هر ماده با نمره کل و ضریب آلفای ماده1جدول 

 خوشبخت

 Mean SD R α ماده Mean SD R α ماده

1 39/3 05/1 369/0 952/0 44 81/3 11/1 693/0 951/0 

2 27/4 86/0 538/0 952/0 45 73/3 03/1 569/0 952/0 

3 09/4 85/0 422/0 952/0 46 88/3 99/0 665/0 952/0 

4 46/4 95/0 399/0 952/0 47 99/3 99/0 716/0 951/0 

5 15/4 80/0 495/0 952/0 48 19/4 94/0 554/0 952/0 

6 39/3 03/1 415/0 952/0 49 93/3 95/0 727/0 951/0 

7 99/3 16/1 315/0 953/0 50 74/3 04/1 577/0 952/0 

8 2/4 07/1 224/0 953/0 51 99/3 02/1 756/0 951/0 

9 2/4 96/0 454/0 952/0 52 41/4 93/0 562/0 952/0 

10 72/3 07/1 592/0 952/0 53 99/3 02/1 541/0 952/0 

11 37/4 88/0 379/0 952/0 54 98/3 14/1 707/0 951/0 

12 75/2 54/1 211/0 954/0 55 05/4 10/1 623/0 952/0 

13 32/4 96/0 300/0 953/0 56 9/4 4/0 273/0 953/0 

14 8/3 01/1 375/0 952/0 57 39/2 26/1 04/0 954/0 

15 43/3 05/1 488/0 952/0 58 38/4 87/0 742/0 952/0 

16 09/4 88/0 610/0 952/0 59 25/4 93/0 766/0 951/0 

17 45/4 92/0 164/0 953/0 60 26/4 98/0 479/0 952/0 

18 39/4 97/0 395/0 952/0 61 87/3 33/1 506/0 952/0 

19 55/4 93/0 388/0 952/0 62 33/4 88/0 429/0 952/0 

20 58/4 79/0 364/0 952/0 63 05/4 27/1 328/0 953/0 

21 64/4 69/0 357/0 952/0 64 14/4 98/0 581/0 952/0 

22 32/4 01/1 251/0 953/0 65 72/4 56/0 382/0 952/0 

23 8/3 07/1 357/0 952/0 66 14/4 93/0 454/0 952/0 

24 09/4 03/1 550/0 952/0 67 47/4 09/1 10/0 953/0 

25 88/2 04/1 037/0 93/0 68 99/3 07/1 435/0 952/0 

26 27/4 98/0 469/0 952/0 69 19/4 98/0 746/0 951/0 

27 02/4 2/1 216/0 953/0 70 42/3 12/1 284/0 953/0 

28 32/3 33/1 021/0 954/0 71 12/4 02/1 497/0 952/0 

29 02/4 98/0 516/0 952/0 72 49/4 96/0 428/0 952/0 

30 45/3 13/1 400/0 952/0 73 55/4 74/0 486/0 952/0 

31 07/4 92/0 676/0 952/0 74 92/3 02/1 677/0 951/0 
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32 42/3 2/1 288/0 953/0 75 98/3 18/1 315/0 953/0 

33 05/4 08/1 326/0 953/0 76 14/4 95/0 785/0 951/0 

34 93/3 97/0 594/0 952/0 77 25/4 0/1 377/0 952/0 

35 2/4 09/1 486/0 952/0 78 12/4 85/0 664/0 952/0 

36 39/4 86/0 582/0 952/0 79 04/4 95/0 587/0 952/0 

37 67/3 21/1 303/0 953/0 80 55/2 29/1 05/0- 954/0 

38 34/4 88/0 556/0 952/0 81 83/3 9/0 515/0 952/0 

39 88/3 03/1 671/0 951/0 82 47/4 01/1 458/0 952/0 

40 67/3 07/1 380/0 952/0 83 2/4 91/0 556/0 952/0 

41 93/3 0/1 637/0 952/0 84 94/4 2/0 134/0 953/0 

42 07/4 95/0 641/0 952/0 85 25/3 18/1 04/0- 954/0 

43 79/3 05/1 328/0 953/0 86 96/3 05/1 297/0 953/0 

 

شود، بیشترین میانگین در مجموعه مالحظه می 1گونه که در جدول مطلوبیت: همان ةدرج -1

های مذکور دارای دهد که مادهاست. این نتایج نشان می21و  56، 84 ةمتعلق به ماد ماده، 86

است،  80و  12، 57 ةدرجه مطلوبیت باالتری است. از سوی دیگر، کمترین میانگین متعلق به ماد

 دهد از درجه مطلوبیت کمتری برخوردار است.که نشان می

است که این نتایج  28و  61، 12 ةق به مادقدرت تشخیص: بیشترین انحراف استاندارد متعل -2

ها همگونی کمتری دارند. از سوی دیگر، کمترین انحراف دهد که گروه نمونه در این گویهنشان می

 دهد که گروه نمونه در این است که این نتایج نشان می 65و  56، 84 ةاستاندارد متعلق به ماد

 ها همگونی بیشتری دارند.گویه

به ترتیب با  58و  69، 51های شود، مادهگونه که مالحظه میدرونی: همانهمبستگی  -3

 ،57، 28، 85، 80های بیشترین همبستگی )قدرت تشخیص( و ماده 73/0و  74/0، 76/0ضرایب 

دهد کمترین همبستگی یا همبستگی منفی را با نمره کل نشان داده است. این ضرایب نشان می

کل هستند. بنابراین بهتر  ةاده( دارای همبستگی مناسب و باالیی با نمرم 4جز ها )بهکه کلیه ماده

 ماده حذف گردد.4ها، است در وضع کنونی مجموعه ماده

ای که بر پایه آلفای کرونباخ ماده 86ضریب آلفای کرونباخ: ضریب پایایی کل مجموعه  -4

 دهندهاز حذف هر ماده نشان به دست آمد. مقدارآلفای کرونباخ پس 955/0برآورد شده است برابر 

یافته است. این است که پس از حذف آن ماده، پایایی کل مقیاس به چه میزان افزایش یا کاهش

ها، ی مادهشود، ضرایب آلفای کرونباخ پس از حذف هر ماده برای کلیهگونه که مالحظه میهمان

پایایی کل مقیاس نخواهد شد، لذا ها منجر به افزایش کدام از مادحاکی از این است که حذف هیچ

 ها ناپایا تشخیص داده نشدند.کدام از مادههیچ
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منظور تحقیق درباره این مطلب که آیا برداری و بهکننده کفایت نمونهمنعکس KMOاندازه 

ها در جامعه صفر نیست، از آزمون کرویت بارتلت استفاده شد. نتایج این ماتریس همبستگی داده

 شده است.نمایش داده 2جدول دو آزمون در 

 
 و آزمون کرویت بارتلت KMOهای . اندازه2جدول 

 معناداری df آزمون کرویت بارتلت KMOمقدار 

833/0 93/12050 3321 001/0 

و سطح معنادار بودن آزمون  833/0برابر با KMOشود، مقدار که در این جدول دیده میچنان

توان نتیجه گرفت که است. بنابراین، بر پایه هر دو مالک می 001/0کرویت بارتلت نیز کمتر از 

اجرای تحلیل عاملی بر اساس ماتریس همبستگی حاصل در نمونه موردمطالعه، قابل توجیه خواهد 

ها ها اطمینان کرد. برای اینکه، استخراج عاملتوان به استخراج عاملها میاین داده بود. برپایه

ر فرهنگی و اجتماعی گروه نمونه باشد، چندین بار تحلیل عاملی با مناسب و هماهنگ با ساختا

ها، حداقل مقدار ویژه و حداقل بارهای های مختلف اجرا شد که بر این اساس، در تعداد عاملروش

عاملی تغییرات متعددی اجرا شد تا درنهایت بتوان بهترین ساختار عاملی را ارائه داد. با توجه به 

(و با 1عامل با ارزش ویژه حداقل  22های زیادی را پیشنهاد داد )تعداد عامل Screeاینکه نمودار 

ها اشاره شد، درنهایت پیشنهاد شد تا های قبلی بدانهایی که در بخشفرضتوجه به رعایت پیش

حل نه عاملی اجرا و نتایج حاصل استخراج شود. پس از چندین بار اجرای تحلیل عاملی و راه

شده با ساختار نظری مقیاس و مبانی های استخراجهای متعدد و مقایسه عاملاستخراج عامل

 9ها اشاره شد تعداد های تحلیل عاملی که در باال به آننظری موجود و نیز در نظر گرفتن مفروضه

های اصلی های آماری که در اجرای تحلیل مؤلفهعامل با روش واریماکس استخراج شد. مشخصه

 9های ویژه شود، ارزشگونه که دیده میشده است. هماننمایش داده 3جدول  آمده، دردستبه

هم عامل بر روی 9استو درصد پوشش واریانس مشترک بین متغیرها برای این 2تر از عامل بزرگ

 کند.درصد کل واریانس را تبیین می 56

 
 گانهل نه. مقادیر ارزش ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تراکمی عوام3جدول 

 درصد ترکمی درصد واریانس ارزش ویژه عامل

1 47/22 41/27 41/27 

2 92/3 79/7 20/35 

3 02/3 68/4 88/39 

4 50/2 05/3 94/42 

5 43/2 96/2 90/45 
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6 19/2 67/2 58/48 

7 10/2 56/2 14/51 

8 06/2 45/2 59/53 

9 02/2 43/2 02/56 

توان استنباط کرد که سهم عامل شده است مینمایش داده 1نیز که در شکل Screeاز نمودار

 ها کامالً متمایز است.یکم و دوم در واریانس کل متغیرها چشمگیر و از سهم بقیه عامل

 

 
 های پایدار رضایتمندسؤال عوامل ماندگاری ازدواج 80برای مجموع  Scree. نمودار 1شکل 

در نظر گرفته شد.  40/0این ضریببرابر با  ها،در پژوهش حاضر به دلیل اشتراک بین ماده

نمایش  4ماتریس ساختار که براثر چرخش واریماکس و افزایش ضریببه وجود آمده، در جدول 

 شده است.داده

 
 ماده پس از چرخش واریماکس 86. ماتریس ساختار نه عاملی و بارهای عاملی 4جدول 

 ماده
     عامل    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

خشم در مواقع  کنترل -1

 عصبانیت و دعوا

57/0 - - - - - - - - 

وقت گذاشتن برای  -3

 همسر و فرزندان

- - - - 46/0 - - - - 

 - - 47/0 - - - - - - رازنگهدار بودن -4

رو بودن و لبخند گشاده -5

زدن در محیط خانه و 

 اجتماع

- 44/0 - - - - - - - 

 - - - - - - - - 43/0انتقاد و سرزنش کردن  -6
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 یکدیگر

سطح بودن هم -7

 های هر دو طرفخانواده

- - - - - - - 58/0 - 

بازی و معاشرت رفیق -8

 زیاد از حد با دوستان

- - - - 55/0 - - - - 

بین بودن امیدوار و خوش -9

 در زندگی

- - - - - 57/0 - - - 

داشتن وقت اختصاصی  -10

برای یکدیگر جهت شنیدن 

 رازهای هم

- - - - 56/0 - - - - 

تحقیر و توهین کردن  -11

 به همدیگر

72/0 - - - - - - - - 

روابط خوب با اهالی  -13

 محل و همسایه

- - - - - - - - 41/0 

اهل شوخی و مزاح  -14

 بودن

- - 41/0 - - - - - - 

 - - - - - - - 52/0 - هدیه دادن به همدیگر -15

خشونت کالمی نسبت  -16

 به یکدیگر

69/0 - - - - - - - - 

دخالت بیجای  -17

های یکدیگر در خانواده

 زندگی مشترکتان

- - - - - - - - 52/0 

منزوی بودن و نداشتن  -18

 ارتباط با دیگران

- - - - - - - - 41/0 

داشتن افکار منفی  -19

 نسبت به یکدیگر

- - 69/0 - - - - - - 

خشونت فیزیکی نسبت  -21

 به یکدیگر

57/0 - - - - - - - - 

دخالت خودمان در  -22

 های پدریمسائل خانواده

- - - - - - - - 65/0 

ها توافق درزمینه ارزش -23

و مراسمات اجتماعی و 

 فرهنگی

- - - - - - - 50/0 - 

ها و داوریپیش -24

های ناعادالنه نسبت قضاوت

 به همدیگر

54/0 - - - - - - - - 

لجبازی و تالفی کردن  -26

 نسبت به یکدیگر

- - - - - 64/0 - - - 
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اشتراک نظر در مورد  -27

 باورها و اعتقادات مذهبی

- - - - - - - 71/0 - 

روابط جنسی  -29

 بخشرضایت

- - - 58/0 - - - - - 

مشاجره و دعوای شدید  -31

با همدیگر در هنگام 

 تعارضات

50/0 - - - - - - - - 

سالمت جسمی  -32

ورزش و واهمیت دادن به 

 رسیدگی به جسم خود

- - - - 49/0 - - - - 

داشتن اعتقادات و  -33

 باورهای مذهبی قوی

- - - - - - - 50/0 - 

وجود صمیمیت جنسی  -34

و توجه به نیازهای جنسی 

 همدیگر

- - - 58/0 - - - - - 

 - - - - - - - 53/0 - زورگویی علیه یکدیگر -36

داشتن ظاهر زیبا و  -37

 ظاهریجذابیت 
- - - 54/0 - - - - - 

پذیر بودن مسئولیت -38

 نسبت به وظایف خود
- - 47/0 - - - - - - 

ارتباط جسمی و  -39

فیزیکی خوب و گرم و 

پرهیجان بودن نسبت به 

 همدیگر

- - - 73/0 - - - - - 

هماهنگی و وقت  -40

گذاشتن درزمینهتفریحات و 

 مسافرت

- - - - 53/0 - - - - 

کردن و بخشش  گذشت -41

 هنگام اشتباه و قصور
48/0 - - - - - - - - 

رسیدگی کردن به  -42

 ظاهر خود و آراسته بودن
- - - 74/0 - - - - - 

مشارکت کردن در  -43

 کارهای خانه
- - 45/0 - - - - - - 

ابراز عالقه و محبت  -44

 کالمی به همدیگر
- - - 69/0 - - - - - 

مشرب بودن و خوش -45

 اهمیت دادن به اوقات فراغت
- - - - 73/0 - - - - 

 - - - - - - - - 67/0شنونده خوب بودن در  -46
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 مقابل یکدیگر

توجه به  -47

هایهمدیگر در مورد خواسته

 آراستگی ظاهری و پوشش

- - - - - 81/0 - - - 

مشارکت کردن در  -48

 تربیت فرزندان
- - 60/0 - - - - - - 

به صفات  عالقه داشتن -49

و عادات رفتاری و شخصیتی 

 یکدیگر

- - - - - 71/0 - - - 

نظر با هم بحث و تبادل -50

برای حل تعارضات و 

 مشکالت

59/0 - - - - - - - - 

همدلی و درک یکدیگر  -51

 در شرایط مختلف
- 71/0 - - - - - - - 

اطمینان و اعتماد  -52

 داشتن به همدیگر
- - - - - - 58/0 - - 

مشارکت کردن در  -53

 کارهای بیرون از خانه
- - 46/0 - - - - - - 

راحت بودن در بیان  -54

احساسات واقعی و بیان 

 ها و نیازها به یکدیگرخواسته

80/0 - - - - - - - - 

در میان گذاشتن  -55

 مشکالت با یکدیگر
72/0 - - - - - - - - 

 - - - - - - - 67/0 - احترام به همدیگر -58

مشورت با همدیگر در  -59

های مربوط به گیریتصمیم

 زندگی مشترک

73/0 - - - - - - - - 

توافق در مورد محل  -60

 زندگی
- - - - - 43/0 - - - 

موافقت با ادامه تحصیل  -61

و کمک به همدیگر در 

 تحصیل کردن

- 53/0 - - - - - - - 

توافق در مورد داشتن  -63

 هافرزند و تعداد آن
- - - - - 40/0 - - - 

حمایت از یکدیگر در  -64

 جمع
- 52/0 - - - - - - - 

وفاداری و تعهد به  -65

 همدیگر
- - - - - - 52/0 - - 
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کمک به همدیگر در  -66

 انجام کارهای شخصی
- 44/0 - - - - - - - 

حسادت نسبت به  -67

 یکدیگر
- 57/0 - - - - - - - 

ی توافق بر سر شیوه -68

 تربیت فرزند
- - - - - 68/0 - - - 

دوستانه و  وجود رابطه -69

 صمیمانه بین خودمان
- - - 52/0 - - - - - 

توجه به پیشرفت و  -71

 موفقیت فردی طرف مقابل
- 47/0 - - - - - - - 

ای بودن نسبت به کینه -72

 همدیگر
48/0 - - - - - - - - 

اهمیت دادن به تربیت  -73

 فرزندانو نیازهای 
- - 68/0 - - - - - - 

 - - - - - - - 57/0 - قدردانی از یکدیگر -74

 - - - - 71/0 - - - - دیر آمدن به خانه -75

همبستگی و اتحاد با  -76

 یکدیگر
- - - - - 67/0 - - - 

داشتن افکار و  -77

 رفتارهای وسواسی
- - 

42/

0 
- - - - - - 

منصف بودن در روابط و  -78

های زندگی مسئولیت

 مشترک

- - 
51/

0 
- - - - - - 

اطالع داشتن از  -79

 نیازهای یکدیگر
- - - 62/0 - - - - - 

بینی باثبات و قابل پیش -81

 بودن رفتار همدیگر
- - 

57/

0 
- - - - - - 

بدبینی و بددل بودن در  -82

 زندگی مشترک
- - - - - - 60/0 - - 

در اولویت بودن  -83

 همسرتان
- 47/0 - - - - - - - 

 

، 12، 2ماده ) 11ماده باقیمانده، تعداد  82ها نشان داد که از میان نتیجه چرخش متعامد عامل

است. بنابر آنچه در باال  4/0(دارای بار عاملی کمتر از 86و  84، 70، 62، 56، 35، 30، 25، 20

( pc) های اصلیتحلیل مؤلفه گفته شد، بر پایه نتایج تحلیل مواد مقیاس که براثر اجرای روش

عامل بوده است.  9های نهایی قرارگرفته هایی که مبنای تعیین مشخصهآمده، تعداد عاملدستبه
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هایی که مشترکاً با یک عامل همبسته بوده تشکیل یک پاره ها، مادهبرپایه ماتریس ساختار عامل

گذاری گردید. بر اساس استخراج و نامدهند به شرح زیر و به ترتیب بیشترین بار عاملی آزمون می

گذاری گردید: شیوه ارتباط و حل تعارض مناسب؛ صورت زیر نامها بهآمده عاملدستنتایج به

پذیری؛ صمیمیت و های شخصیتی و مسئولیتحمایت، توجه، احترام و قدردانی به یکدیگر؛ ویژگی

تفریحات؛ همخوانی زوجین و جنسی؛ کیفیت زندگی مشترک و گذراندن وقت و  ةکیفیت رابط

ها، فرهنگ و تجارب معنوی مشترک و ارتباط با پذیربودن؛ تعهد و وفاداری؛ داشتن ارزشانعطاف

 اجتماع، خانواده ها و دوستان.

گانه عوامل ماندگاری  9های نتایج حاصل از فرمول کلی آلفای کرونباخ که در مورد عامل

گانه با نمره ته و ضرایب همبستگی بین نمره کل و عوامل نهکار رفهای پایدار رضایتمند بهازدواج

شده نشان داده 5برای بررسی روایی مالکی مقیاس در جدول  (RASمقیاس ارزیابی رابطه )کل 

 است.

 
 (RASمقیاس ارزیابی رابطه )گانه با . ضرایب پایایی و همبستگی بین نمره کل و عوامل نه5جدول 

 روایی پایایی عامل

 داریسطح معنی ضریب همبستگی پایایی ماده تعداد

 001/0 62/0 87/0 14 اول

 001/0 60/0 85/0 12 دوم

 001/0 60/0 76/0 10 سوم

 001/0 64/0 87/0 8 چهارم

 001/0 51/0 73/0 7 پنجم

 001/0 61/0 80/0 8 ششم

 001/0 61/0 72/0 4 هفتم

 001/0 50/0 71/0 4 هشتم

 001/0 52/0 72/0 4 نهم

 001/0 68/0 96/0 71 کل

توان گفت عوامل است، می 70/0ی عوامل باالتر از که ضرایب آلفای کرونباخ کلیهبا توجه به این

مقیاس ارزیابی باشند. همچنین، ضریب همبستگی بین نمره هر عامل با نمره دست آمده پایا میبه

دهنده روایی سازه عوامل مذکور معنادارند که این ضرایب نشان  001/0در سطح کمتر از رابطه 

های تحت هر عامل به شده، با معرفی مادهاست. برای بررسی ساختار عاملی مقیاس ساخته

های مرتبط با گیری مادهگیری متغیرهای نهفته و پارامترهای اندازه، الگوی اندازهAMOSافزارنرم
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یاس را با استفاده از روش تحلیل گیری مقبارهای عاملی مدل اندازه 6ها ارائه گردید. جدول آن

 دهد.عاملی تأییدی نشان می

 
 . بارهای عاملی مقیاس ازدواج خوشبخت با استفاده از تحلیل عامل تأییدی6جدول 

 ماده عامل
برآورد 

پارامتر 
b 

پارامتر 

استاندارد 
B 

خطای 

 معیار
P ماده عامل 

برآورد 

پارامتر 
b 

پارامتر 

استاندارد 
B 

خطای 

 معیار
P 

 اول

1 36/0 21/0 11/0 002/0 

 چهارم

29 58/1 67/0 34/0 000/0 

6 51/0 33/0 10/0 000/0 34 63/1 70/0 34/0 000/0 

11 51/0 36/0 09/0 000/0 37 1 32/0 - - 

16 73/0 56/0 09/0 000/0 39 02/2 80/0 42/0 000/0 

21 41/0 41/0 07/0 000/0 42 59/1 67/0 34/0 000/0 

24 75/0 50/0 11/0 000/0 44 05/2 75/0 43/0 000/0 

31 98/0 68/0 11/0 000/0 69 86/1 75/0 36/0 000/0 

41 89/0 59/0 11/0 000/0 79 73/1 72/0 45/0 000/0 

46 12/1 72/0 12/0 000/0 

 پنجم

3 43/1 46/0 28/0 002/0 

50 1 59/0 - - 8 17/0 04/0 28/0 54/0 

54 46/1 81/0 15/0 000/0 10 67/2 65/0 80/0 000/0 

55 26/1 73/0 14/0 000/0 32 81/1 39/0 60/0 003/0 

59 13/1 83/0 11/0 000/0 40 47/2 60/0 75/0 000/0 

72 53/0 37/0 10/0 000/0 45 78/2 23/0 82/0 000/0 

 دوم

5 94/0 58/0 12/0 000/0 75 1 72/0 - - 

15 09/1 53/0 16/0 000/0 

 ششم

9 43/1 55/0 26/0 000/0 

36 1 63/0 13/0 000/0 26 1 40/0 - - 

51 61/1 84/0 17/0 000/0 47 04/2 78/0 33/0 000/0 

58 35/1 82/0 15/0 000/0 49 12/2 81/0 34/0 000/0 

61 46/1 57/0 20/0 000/0 60 36/1 52/0 25/0 000/0 

64 28/4 64/0 16/0 000/0 63 89/0 26/0 26/0 000/0 

66 1 55/0 - - 68 89/0 47/0 27/0 000/0 

67 02/0 01/0 13/0 88/0 76 38/1 80/0 32/0 000/0 

71 03/1 51/0 15/0 000/0 

 هفتم

4 2 23/0 - - 

74 45/1 69/0 18/0 000/0 52 1 76/0 89/0 000/0 

83 83/0 46/0 13/0 000/0 65 96/2 64/0 48/0 001/0 

 سوم

14 60/0 39/0 10/0 000/0 82 56/1 61/0 81/0 001/0 

19 43/0 32/0 09/0 000/0 

 هشتم

7 61/2 39/0 28/0 000/0 

38 64/0 52/0 08/0 000/0 23 12/1 47/0 27/0 000/0 

43 80/0 47/0 11/0 000/0 27 95/1 70/0 42/0 000/0 

48 1 71/0 - - 33 1 39/0 - - 

53 91/0 58/0 10/0 000/0 

 نهم

13 36/1 41/0 45/0 003/0 

73 50/0 40/0 08/0 000/0 17 38/1 45/0 45/0 002/0 

77 55/0 37/0 09/0 000/0 18 24/1 41/0 41/0 003/0 

78 91/0 70/0 08/0 000/0 22 1 28/0 - - 

81 90/0 64/0 09/0 000/0       
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های پایدار رضایتمند، منجر به ازدواجاجرای تحلیل عامل تأییدی مقیاس عوامل ماندگاری 

های دوم و پنجم گردید. بنابراین، این دو ماده به علت به ترتیب از عامل 67و  8 ةحذف ماد

-مشاهده می 6اند. چنانکه در جدول نداشتن بار عاملی مناسب از مقیاس نهایی کنار گذاشته شده

های مختلف مقیاس تأثیر معنادار مادهها، شود، ضرایب بتا و مقادیر نسبت بحرانی متناظر آن

 دهد؛های مربوطه را نشان میگیری عاملهای پایدار رضایتمند در اندازهعوامل ماندگاری ازدواج

عامل مورد تأیید قرار گرفت. پس از  9ماده در  69بنابراین، روایی تأییدی مقیاس نهایی با تعداد 

گیری متغیر نهفته و آزمون معناداری ده در اندازهبرآورد قدرت اثر هر یک از متغیرهای مشاهده ش

های نیکویی شاخص 7آمده موردبررسی قرار گرفت. جدول دستاین سهم، برازندگی مدل مسیر به

های پایدار رضایتمند را در تحلیل عاملی گیری مقیاس عوامل ماندگاری ازدواجبرازش مدل اندازه

 دهد.تأییدی نشان می

 
 گیری مقیاس ازدواج خوشبخت در تحلیل عامل تأییدینیکویی برازش مدل اندازههای . شاخص7جدول 

 مقدار شاخص

xآزمون نیکویی برازش مجذور کای )
2) 65/6873 

 2241 (dfدرجه آزادی )

 p 001/0ارزش 

 06/3 (CMIN/DFنسبت مجذور کای به درجه آزادی )

 959/0 (GFIشاخص نیکویی برازش )

 947/0 (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 06/0 (RMSEAریشه میانگین مجذور خطای تقریب )

 001/0 (PCLOSEاحتمال نزدیکی برازندگی )

 

 آمده در تحلیل عاملی تأییدی با دستهای ارائه شده از نیکویی برازش الگوی بهشاخص

عاملی مقیاس عوامل ماندگاری  9دیگر ساختار  عبارتکند. بهآوری شده حکایت میهای جمعداده

 گیرد.های پایدار رضایتمند، مورد تأیید قرار میازدواج

 

  بحث

 و ساخت تهیههای پایدار خوشبخت و هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل تدوام ازدواج

 های پایدار خوشبخت از دیدگاه مردان متأهل بود.بر اساس عوامل تدوام ازدواج ایپرسشنامه

های س نتایج تحلیل عامل اکتشافی به دست آمده نشان داد که عوامل تداوم ازدواجبر این اسا

سبک ارتباط و حل تعارض مناسب،  .1اند از، مند از نظر مردان به ترتیب عبارتمدت رضایتطوالنی
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 .4پذیری،  های شخصیتی و مسئولیتویژگی .3حمایت، توجه، احترام و قدردانی به یکدیگر،  .2

. 6کیفیت زندگی مشترک و گذراندن وقت و تفریحات،  .5ی جنسی، کیفیت رابطهصمیمیت و 

ها، فرهنگ و تجارب معنوی داشتن ارزش .8تعهد و وفاداری،  .7پذیربودن، ها و انعطافتطابق زوج

درصد  56عامل توانستند  9ها و دوستان. در مجموع این ارتباط با اجتماع، خانواده .9مشترک و 

سبک  "مند را تبیین کنند که عامل اول مدت رضایتهای طوالنیمل تداوم ازدواجواریانس عوا

کند. نتایج تحلیل عامل تأییدی نیز درصد را تبیین می 27به تنهایی  "ارتباط و حل تعارض مناسب

 9ماده در  69ساختار عاملی پرسشنامه نهایی به دست آمده را با پس از حذف دو ماده، با تعداد 

ماده، عامل سوم شامل  11ماده، عامل دوم شامل  14د تأیید قرار داد. عامل اول شامل عامل مور

ماده، عامل  8ماده، عامل ششم شامل  6ماده، عامل پنجم شامل  8ماده، عامل چهارم شامل  10

 ماده. 4ماده و عامل نهم شامل  4ماده، عامل هشتم شامل  4هفتم شامل 

ترین مهم "سبک ارتباط و حل تعارض مناسب"اه مردان، نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگ

عوامل تداوم  انیکنندگان در بشرکتبوده است.  هاآنعامل در تداوم ازدواج طوالنی رضایتمند 

مانند، عدم انتقاد و سرزنش کردن، عدم  یبر موارد ارتباط مند،تیرضا مدتیطوالن هایازدواج

ناعادالنه نسبت به  یهاو قضاوت هایداورشیاز پ زیپره ،یعدم وجود خشونت کالم ن،یو توه ریتحق

در  ازها،یها و نخواسته انیو ب یاحساسات واقع انیشنونده خوب بودن، راحت بودن در ب گر،یهمد

 یمربوط به زندگ هاییریگمیدر تصم گریمشورت با همد گر،یکدیگذاشتن مشکالت با  انیم

بر  ن،یمؤثر اشاره کردند. همچن بتاز روابط مث ایبودن به عنوان نمونه یانهیمشترک و عدم ک

در هنگام تعارضات،  گریبا همد دیشد یحل تعارضات مانند، عدم مشاجره و دعوا ةاز نحو یموارد

حل تعارضات و  یگذشت کردن و بخشش هنگام اشتباه و قصور و بحث و تبادل نظر با هم برا

 .انداشاره داشته یکیزیو دعوا و عدم وجود خشونت ف تیع عصبانکنترل خشم در مواق ،مشکالت

(؛ 2013(؛ شریف و همکاران )2016لونر و همکاران )های مانند یافته به دست آمده با نتایج پژوهش

مطابقت ( 2011(؛ آسوده و همکاران )2004(؛ داناوان )2011نیمتز )(، 2009رپتی و همکاران )

( در بررسی عوامل تداوم ازدواج به ارتباطات باز، مستقیم و منظم 1996دارد. کاسلوف و رابیسون )

نولتی مک( و 1993اند. همچنین، فنل )ی موفق اشاره کردههاازدواجبه عنوان عاملی مهم در 

کرده است.  اشارهن به عنوان عاملی مهم شد واقعگذشت  وردم وگذشت  و عفو تواناییبه  (2008)

هایی زن و شوهر با تعارضات در تداوم ازدواج( به عامل کنترل و مدیریت 1995ماسکی و اُبراین )

 هم با عملی کامالً سطح یک در که دهدمی اجازه زوجین به ارتباط ، اشاره دارد.کنندیمهم رشد 

 توانندنمی که هاییزوج. کنند مبادله را مهم اطالعات و بپردازند مشکالت حل به کنند، بحث

است،  شده تکرار هاسال که ناتمامی نیازهای سیکل در اغلب کنند، تبدیل توافق به را هااختالف

 و حامی عنوان به یکدیگر از هاآن باشند، ارتباطی باز خطوط ها دارایزوج وقتی اما،. کنندگیر می

ها زوج وقتی دیگر، ایزاویه از. کنندمی استفاده مشکالت برای دهنده انعکاس آینه یک عنوان به
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 مشکالت دارایها زوج وقتی. شوندمی نیز ارتباطی مشکالت دچار دارند، را مشکالت از دیگری انواع

 شودمی مبادله کمتری اطالعات چون و کنند برقرار کمتری ارتباط که دارند گرایش هستند، جدی

برخورد با  ةارتباط، نحو ةمقول گرید ةجنب (.1998 النگ،یانگو) یابدمی افزایش سوءتفاهم احتمال

که  یبلکه روش، شود یدر روابط تلق یمنف ایمسئلهبه صورت  شهیهم دیتعارض است. تعارض نبا

نسبت به خود تعارض  یشتریب یمنف ری، تأثکنندمیو حل تعارضاتشان انتخاب  تیریمد برایها زوج

عدم  ایتمرکز بر وجود  یاساس محققان به جا نی(. بر ا2000لور،ی)گاتمن و س گذاردمیبر رابطه 

که آنان به هاییروش وها حل تعارض در زوج ی، بر چگونگهاخانوادهدر  آن یوجود تعارض و فراوان

 . اندکرده، تمرکز برندمی کار

 یدر تداوم ازدواج طوالن بااهمیتعامل دوم  "گریکدیاز  یتوجه، احترام و قدردان ت،یحما"

مند، بر مدت رضایتهای طوالنیکنندگان در بیان عوامل تداوم ازدواجشرکتبوده است.  مندتیرضا

مواردی مانند، منزوی نبودن و داشتن ارتباط با دیگران، روابط خوب با اهالی محل و همسایه، عدم 

ها در مسائل های یکدیگر در زندگی مشترکتان و عدم دخالت خود زوجدخالت بیجای خانواده

بالچ و مانند  یاریبس هایپژوهش جیبه دست آمده با نتا افتهاند. یهای پدری اشاره داشتهخانواده

(؛ آسوده و همکاران 2004(؛ داناوان )2011(؛ نیمتز )1998کوپر )-(؛ آلفورد2014همکاران )

ج عوامل تداوم ازدوا ی( در بررس1996) سونیمطابقت دارد. کاسلوف و راب( 1993( و فنل )2011)

 ؛یرشد و پرورش شخص یبه خانواده برا یو تعلق فرد یتیحما ستمیس کیو ارائه  قیبه تشو

 ن،همچنی. اندکرده هاشار داشتمقابل بدون داشتن چشم طرفبهو توجه مثبت  انیب ،سپاسگزاری

 نیو اُبرا یکرده است. ماسک اشارهمهم  نعاملی عنوا به بودن قدردان به( 1985) بورنکالگس

در رابطه در تداوم  یاحترام، درک و برابر ،یدوجانبه و مشارکت گیریتصمیم( به عامل 1995)

 کندمی جادیا یتیحما ستمیس کیازدواج  اشاره دارد. کنند،یزن و شوهر با هم رشد م هاییازدواج

 های(. زوج2001الرسن و الندرز،  ،ی)دهل شوندیمکه در آن، مشکالت و تضادها پردازش و حل 

طرف مقابل توجه  های، به خواستهنظرهااختالف علیرغمکرده و  تیحما گریموفق، به موقع از همد

 تیرضا یاول ازدواج برا یهاهمسر در سال یو درک شدن از سو نانی. احترام، اطمدهندینشان م

قابل بودن مت کنند؛یرا ترک م نیکه فرزندان والد هاییسالحال در  نیهستند. با ا یاتیح ییزناشو

 همراهبا عشق و احترام متقابل ازدواج موفق  کیاست.  یاتیح تیرضا شیافزا یها براارزش نیا

 ینقش دارد که فقط در ط یتیمیو صم یکینزد زانیاست و در م یجنس لیکه فراتر از تما است

 .ابدییزمان توسعه م

مند سومین عامل در تداوم ازدواج طوالنی رضایت "یریپذتیمسئولهای شخصیتی و ویژگی"

بر مواردی مانند، اهل شوخی و مزاح بودن، نداشتن افکار و  کنندگانشرکتبوده است. در این عامل 

بودن  ریپذتیمسئولی زندگی مشترک، هاتیمسئولرفتارهای وسواسی، منصف بودن در روابط و 

خانه، تربیت فرزندان و کارهای بیرون از خانه و نسبت به وظایف خود، مشارکت کردن در کارهای 
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اهمیت دادن به تربیت و نیازهای فرزندان، نداشتن افکار منفی نسبت به یکدیگر و باثبات و قابل 

های بسیاری اند. یافته به دست آمده با نتایج پژوهشی بودن رفتار همدیگر اشاره داشتهنیبشیپ

(مطابقت دارد. روابط زناشویی از 2013ا و همکاران )( و وی2016دشت و همکاران )مانند خوش

های هیجانی، های شخصیتی، سبکها ویژگیآن نیترمهمپذیرد که برخی از عوامل مختلف اثر می

اند )کاستا و ارتباطی، تجربی، بازخوردی، و انگیزشی فرد هستند که در طی زمان ثابت فرض شده

اند احتماالً یک دسته ویژگی سال با یکدیگر بوده 25(. زوجینی که بیش از 1988، 1کریمک

ها و مشکالتی که برای همه حتمی و مشترک دارند که امکان حفظ ارتباط در زمان سختی

های شخصیتی بسیار متنوع و ویژگی(. 1996)کاسلوف و رابیسون،  دهددردسرساز هستند، را می

، گاهی اوقات از زندگی مشترک دارندها دخالت بیشتری در رضایت برخی از آنو  متعدد هستند

و ی کننده تداوم نیبشیپتواند های شخصیتی میها در ویژگیتشابهات و در برخی مواقع تفاوت

مند از های بادوام رضایتها در ازدواجگفت که زوج توانیمکلی  طوربهموفقیت در ازدواج باشد. 

بودن  ریپذتیمسئول. همچنین، رندیپذیمرا  هاآنی شخصیتی یکدیگر رضایت داشته و هایژگیو

یمهای خود بهتر عمل هایموفق، در زمینه پذیرش مسئولیتها بسیار بااهمیت است. زوجزوج

پذیری طرف مقابل حساب کنند، که این مسئله به افزایش بازده و روی کمک و مسئولیتهاآنکنند

 شود.وری منجر میبهره

مند مردان چهارمین عامل در تداوم ازدواج طوالنی رضایت "جنسی ةصمیمیت و کیفیت رابط"

مند، بر مواردی مدت رضایتهای طوالنیدر بیان عوامل تداوم ازدواج کنندگانشرکت بوده است.

بخش، وجود صمیمیت جنسی و توجه به نیازهای جنسی همدیگر، ابراز مانند، روابط جنسی رضایت

دوستانه و صمیمانه بین خود، اطالع داشتن از  ةرابط عالقه و محبت کالمی به همدیگر، وجود

نیازهای یکدیگر و ارتباط جسمی و فیزیکی خوب و گرم و پرهیجان بودن، داشتن ظاهر زیبا و 

اند.یافته به دست آمده جذابیت ظاهری و رسیدگی کردن به ظاهر خود و آراسته بودن اشاره داشته

ماسکی ( و2015(، گالینسکی و وایت )2014و همکاران )ایمپت های بسیاری مانند با نتایج پژوهش

( معتقد است که احتمال دوام ازدواج به سه عامل 1976( مطابقت دارد. لوینگر )1995و اُبراین )

ترین عامل، جذابیت یا کشش متقابل است که منجر به ایمنی و رضایت جنسی بستگی دارد که مهم

( معتقد است با 1994ر مهم است که گریلی )قدبخش آنشود. یک رابطه جنسی رضایتمی

شود. ها از نظر عاطفی به یکدیگر و از بین بردن تنش، باعث سالمت ازدواج میتر کردن زوجنزدیک

شود که از زندگی (، دوستی بین زوجین، به تقویت رابطه منجر می1993همچنین، به نظر فنل )

جنسی گرم و مطمئن و یک یبه ایجاد رابطه تواندکند و میها در کنار یکدیگر حمایت میزوج

میل جنسی در روابط بلندمدت بخش و غنی توأم با تعهد منجر شود. ابراز ی فیزیکی لذترابطه

های جنسی یکی از فعالیت ةشود که رابطها، در سالمت زناشویی نقش دارد. اغلب تصور میزوج

                                                           
1. Costa & McCrae 
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جنسی  ةها از یک رابطرود. اما بسیاری از زوجها از بین میبیولوژیکی است که با افزایش سن زوج

 (.1990برند )کاپالن، سالم در سرتاسر زندگی خود لذت می

پنجمین عامل در تداوم ازدواج طوالنی "کیفیت زندگی مشترک و گذراندن وقت و تفریحات"

و اُبراین های بسیاری مانند ماسکی ها بوده است. یافته به دست آمده با نتایج پژوهشمند آنرضایت

کنندگان ( مطابقت دارد. در این عامل نیز شرکت2011( و آسوده و همکاران )1993(؛ فنل )1995)

وقت گذاشتن برای همسر و فرزندان، خوش مشرب بودن و اهمیت دادن به اوقات فراغت،  به،

تفریحات و مسافرت، سالمت جسمی و اهمیت دادن به ورزش  هماهنگی و وقت گذاشتن در زمینه

رسیدگی به جسم خود، داشتن وقت اختصاصی برای یکدیگر جهت شنیدن رازهای هم اشاره  و

مند نشان دادند، های بادوام رضایتها در ازدواجهای کلیدی که در آن زوجاند. یکی از حوزهداشته

-جگذراندند. اختصاص زمانی برای با هم بودن برای زوها با هم میها و خانوادهزمانی است که زوج

های موفق برای هااز آن جهت مهم است که پیوندهای زناشویی خود را حفظ کرده و بسازند. زوج

های پایدار و قوی، سازی تعهدات کاری و خانوادگی خود به عنوان روشی برای خلق ازدواجمتعادل

 تر و پیامدهای بهتری نیز برای فرزندان خود فراهم آورند. های مثبتنقش توانند می

ها مند آنششمین عامل در تداوم ازدواج طوالنی رضایت "پذیربودنها و انعطافابق زوجتط"

های همدیگر در مورد کنندگان به همبستگی و اتحاد با یکدیگر، توجه به خواستهبوده است. شرکت

آراستگی ظاهری و پوشش، لجبازی و تالفی نکردن نسبت به یکدیگر، عالقه داشتن به صفات و 

تربیت فرزند امیدوار و  ةو شیو تاری و شخصیتی یکدیگر، توافق در مورد محل زندگیعادات رف

اند. یافته به ها اشاره داشتهبین بودن در زندگی و توافق در مورد داشتن فرزند و تعداد آنخوش

(؛ 1985بورن )(؛ کالگس1996های بسیاری مانند کاسلوف و رابیسون )دست آمده با نتایج پژوهش

( رویدادهای زندگی 2000هالفورد ) ة( مطابقت دارد. طبق گفت2004( وداناوان )1986الور ) الور و

توانند تأثیرات مثبت یا منفی بر یک رابطه داشته باشند، این مسئله به قدرت فرآیندهای می

ابط، پذیری به مقدار توانایی افراد خانواده یا زوجین در تغییر روها بستگی دارد.انطباقانطباقی زوج

اند پذیری هستند عبارتکند. مفاهیم و متغیرهای خاصی که نشانه انطباقها و قواعد اشاره مینقش

پذیری به این ای. انطباقهای افراد و قواعد رابطهاز: رهبری )کنترل و انضباط(، سبک گفتگو، نقش

ند )السون و السون، برقرار کنها چگونه بین ثبات و تغییر تعادل که سیستمکند مسئله اشاره می

)پایین تا  2)خیلی پایین(، با ساختار 51چهار سطح دارد که به صورت خشکپذیری (. انطباق2000

شود بندی می)خیلی باال( درجه 4ومرج گونه)متوسط تا باال( و هرج 3پذیرمتوسط(، انعطاف

 (.2014)گالدینگ، 

ها بوده است. مند آنهفتمین عامل در تداوم ازدواج طوالنی رضایت "تعهد و وفاداری "

مند، بر مواردی مانند، مدت رضایتهای طوالنیعوامل تداوم ازدواجکنندگان در بیان شرکت
                                                           
1. rigid     2. Structured 

3. flexible    4. chaotic 
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اطمینان و اعتماد داشتن به همدیگر، وفاداری و تعهد به همدیگر، بدبین و بددل نبودن و راز نگهدار 

(؛ 2015کری )مکهای بسیاری مانند د. یافته به دست آمده با نتایج پژوهشانبودن اشاره داشته

( و 1998کوپر )-(، آلفورد1986(، الور و الور )1985بورن )(؛ کالگس1996کاسلوف و رابیسون )

( تعهد را چنین تعریف کردند: تمایل و قاطعیت 1986( مطابقت دارد.الور و الور )2011نیمتز )

های شاد و غیرشاد به ماهیت ارتباط و عقیده به تعهد های سختی. زوجنبرای همکاری در زما

 در( 1999و همکاران ) رویزبالتاند. کردهبلندمدت به عنوان دالیل اصلی متأهل ماندن اشاره 

های پایدار ذکر در ازدواج زناشویی رضامندی عمدهای جزرا ا عشق و وفاداری ماد،تاعخود  پژوهش

های ( نیز در پژوهش خود تعهد و وفاداری را اولین عامل در پایداری ازدواج1993). فنل اندکرده

ترین عامل در ( تعهد را مهم1999ریسچ )-ذکر کرده است. ویگل و باالردمند مدت رضایتطوالنی

ازدواج یک "اند. زوجین، چه شاد و چه غیرشاد یک اعتقاد مشترک دارندها ذکر کردهتداوم ازدواج
ها موفق هم به ازدواج و ها این است که زوج. تفاوت آن"قدس و یک تعهد بلندمدت استبنیان م

 ی ازدواج است.ها ارتباط و نزدیکی محصول یا نتیجهباشند. از نظر آنهم به همسر خود متعهد می

هشتمین عامل در تداوم ازدواج طوالنی  "ها، فرهنگ و تجارب معنوی مشترکداشتن ارزش"

-مدت رضایتهای طوالنیکنندگان در بیان عوامل تداوم ازدواجها بوده است. شرکتنمند آرضایت

ها و های هر دو طرف، توافق در زمینه ارزشواردی مانند، هم سطح بودن خانوادهمند، بر م

مراسمات اجتماعی و فرهنگی، اشتراک نظر در مورد باورها و اعتقادات مذهبی و داشتن اعتقادات و 

های بسیاری مانند اند. یافته به دست آمده با نتایج پژوهشهبی قوی اشاره داشتهباورهای مذ

 خصوصیاتز ا مذهبها، فرهنگ و ( مطابقت دارد.ارزش1993( وفنل )1996کاسلوف و رابیسون )

–د دهنمی انجام هم با شوهر و زن که هاییفعالیت بامفاهیم  این. استها ازدواج بافت درون عمده

 باهم معناداری طوربه زمینه این در شوهر و زن که زمانی دنگذارمی ثیرأت برآن و داشته ارتباط

(. 2006، لهرر) یابدمی کاهش زناشویی ثبات و رضایت و افزایش طالق یزان، ماشنده بداشت تفاوت

های مذهبی مشابه ( شناخت فرهنگ طرف مقابل و داشتن اهداف مشترک و نگرش2004داناوان )

داشتن اعتقادات و باورهای  شود.ها در طول زمان میمندی زوجتداوم ازدواج و رضایتباعث 

ها افزایش یافته و حمایت معنوی بیشتری از ی آنشود که نقاط اشتراک رابطهمشترک باعث می

ها بر افزایش صمیمیت یکدیگر در طول زمان داشته باشند. حتی گاهی اوقات، توافق در این زمینه

ها یا باعث تقویت خواهد بود. طی مصاحبه با زوجین، باور مشترک باعث نزدیکی آنگذار نیز اثر

 هم با هاحوزه اگردر برخی که نیست معنی این به شد، گفته آنچه که شود. البتهپیوند ازدواج می

 تفاوت رغمعلی که هستند بود. بلکه افرادی نخواهد موفق و پایدار هاآن روابط الزاماً داشتند؛ تفاوت

 و زندگی باشد بیشتر مشترکات چه هر طور عامبه اند. اماداشته موفقی ازدواج ها،زمینه از برخی در

های موفق در پژوهش حاضر بیشتر بر توافق طور کلی، زوجبود. به خواهد ترآسان و ترراحت ارتباط

 صورت تفاوت توأم با احترام.تواند هم به صورت تشابه باشد و هم به اند. این توافق میتأکید داشته
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مند نهمین عامل در تداوم ازدواج طوالنی رضایت "ارتباط با اجتماع، خانواده ها و دوستان "

مند، بر مدت رضایتهای طوالنیتداوم ازدواجکنندگان در بیان عوامل ها بوده است. شرکتآن

خوب با اهالی محل و همسایه، عدم مواردی مانند، منزوی نبودن و داشتن ارتباط با دیگران، روابط 

ها در مسائل دخالت بیجای خانواده های یکدیگر در زندگی مشترک تان و عدم دخالت خود زوج

های بسیاری شوون و اند.یافته به دست آمده با نتایج پژوهشخانواده های پدری اشاره داشته

های ( در یافته1979اسپاینر )( مطابقت دارد. لوئیس و 2011( آسوده و همکاران )2006همکاران )

که یک خود به نقش دوستان و سایر اعضای خانواده در کیفیت زناشویی اشاره کردند. در حالی

تواند کیفیت زناشویی را افزایش دهد، مخالفت مداوم ی اجتماعی قوی با اطرافیان میشبکه

گاه دانش فرمانش، خانواده تواند بر کیفیت یک رابطه اثر منفی بگذارد.بر اساس دیداطرافیان می

آید. بنابراین هنگام ارزیابی خانواده های اجتماعی بزرگتر و گشترده تر به شمار میبخشی از نظام

ی ارتباط ها نحوهها و نهادها هم توجه ویژه داشت. در برخی خانوادهسازمانها می بایست به این 

ف یکی از منابع عمده ایجاد تعارض و چالش های یکدیگر، دوستان و اجتماع اطراها با خانوادهزوج

 کنند.های موفق، در این زمینه با هم توافق دارند و انتظارات یکدیگر را برآورده میاست. زوج

 

 گیرینتیجه

 ترین ویژگی در توصیف ازدواج پایدار در مردان شاملهای این پژوهش مهمبراساس یافته

وه موارد بعدی در ازدواج پایدار و خوشبخت در عاله مناسب بود. ب تعارض حل و ارتباط سبک

 هایویژگی یکدیگر؛ از قدردانی و احترام توجه، مردان به این صورت بهدست آمد: حمایت،

 و مشترک زندگی کیفیت جنسی؛ة رابط کیفیت و صمیمیت پذیری؛مسئولیت و شخصیتی

 ها،ارزش داشتن وفاداری؛ و تعهد پذیر بودن؛انعطاف و هازوج تطابق تفریحات؛ و وقت گذراندن

 تدوام عوامل ارتباط با اجتماع، خانواده ها و دوستان؛ و مشترک؛ معنوی تجارب و فرهنگ

 . باشندمی مردان در خوشبخت مدت طوالنی هایازدواج

اصلی در انجام این پژوهش باید به گستردگی حجم جامعه اشاره نمود ولی با  هایمحدودیتاز 

ضمن اینکه گزینش و استفاده از . وجود فراخوان جهت همکاری استقبال بسیار پایین بود

چرا که غالب  ساختمینیز به نوبه خود انتخاب گروه نمونه را با دشواری مواجهه  دورو هایمالک

ها بر آنجا که اغلب پژوهش .و یا شخصی بودند شناختیروانزناشویی،  مشکالتمراجعین دارای 

های بعدی شود که پژوهشاند، پیشنهاد میهای منفی و مشکالت مربوط به ازدواج پرداختهجنبه

نمایند هدایت شود تا بیشتر به سمت متغیرهای مثبت در ازدواج که رضایت زناشویی را فراهم می

ق افرادی که ازدواج پایدار دارند با دیگران به اشتراک گذاشته شود و بدین وسیله تجربیات موف

 و شناخت که بدین وسیله زمینه ازدواج پایدار و خوشبخت در جامعه مهیا شود. در نهایت این
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 هایزوج برای مسیری و الگو عنوان به تواندمی موفق و پایدار هایازدواج بر مؤثر عوامل شناسایی

 باشد. جامعه عمومی سالمت ارتقای باعث نهایت در و جوان،
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