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 چکیده

تمثیمر همم  اباماز دنم  ی بمر ترین تصممممی اسمک  م  انتخاب همسر مناسب اساسی

 منظموربم  حاضر پژوهشتوج  ب  اهممک ادزواج و قوام و استحکام خانوازه،  با . ذارزمی

همسمر بما ن مش مممان ی  مثبمک بم احسما   و همسر زینی هایملاک بمن رابط  بررسی

، روش نمو  تح ممک  ماربرزی. ان ام ش ه اسک  خانوازه پذیریاناطاف و انس ام احسا 

 جاما  داه ان شهرستان مالمانهمۀ . بوز همبستگی نو  ادتوصمفی و تحلملی  ش هاستفازه

ش   برآورز نفر 852 و ران  فرمول اد استفازه با نمون  ح م .زازن  تشکملتح مک را  آماری

هما اد روش تکمممل بمرای  مرزآوری زازه.  ان مام شمای ای چن مرحلم روش خوش  و با

 احسما  وی، احسما  مثبمک بم  همسمر نیهمسمر ز یهماملاک بخشیکیاولو پرسشنام 

و آدممون  همازازه تحلممل و ت زیم  بمرای خمانوازه اسمتفازه شم . پذیریاناطاف و انس ام

همای تح ممک یافتم  .شم استفازه  یماازلات ساختار یسادو م ل یعامل لماد تحل ها فرضم

 ،802/0ضمریب بماخانوازه  یرپذیو اناطاف 842/0 ضریب با خانوازه انس ام نشان زاز   
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  نم نایفا می ب  همسر مثبک احسا  و ینیهمسر ز یهاملاک را زر بمن ن ش ممان مگری

(p<0/05.) بمنمیپمش رتقم  اد م ل ،هستن  5/0 اد بمشتر  نن هبمنیپمش ضرایب   ادآن ا 

مانمازار مممان  و مثبمک رابطم  همبسمتگی تحلممل نتمای بنابراین  ؛اسک برخورزار بسماری

 احسما با ن ش ممان ی را  همسر ب  مثبک احسا  و همسر زینی هایملاک هایشاخص

  . ن یم  میثت خانوازه پذیریاناطاف و انس ام

خمانوازه،  پمذیریناطافاحسما  مثبمک بم  همسمر، ا انسم ام، احسما  :هاکلیدواژه

 .های همسر زینیملاک

 قدمهم. 1

رسانی  اهی و اطلا آعنوان عصر با توج  ب  اینک  زر قرن بمستم و یکم هستمم و اد آن ب 

ماننم   یهمایبا چمالش ،ایران جمل اد  شورهای زر حال توسا زر  هنودنام برزه ش ه اسک، 

ح وقی و ارتباط با ح مو  دنمان و... ظام ها، نهای نسلضاف زر تمایزات اجتماعی، تفاوت

ش ه زازه یهایآداز ، اهش نرخ ادزواج ،طلا  شیافزادممن  را برای  . این امرهستممرو  روب

نگرش ب   رممتغ و همچنمن یاسمو س یاجتماع یهاآنان زر عرص  ن هیب  دنان و مشار ک فزا

همای ملاک ه ف بهبوز رابط  بمنبرای رسم ن ب   بنابراین ؛ی فراهم  رزه اسکتممسائل جنس

هما و رویکرزهمای نظریم پمرزادان مح  ان و نظریم احسا  مثبک ب  همسر،  با همسر زینی

 ، ص.8022 ،2یمصمطففیپناه و شمریقنبر)ان  ارائ   رزههای مختلف هرطی زو  ونا ونی را

 پمذیریاناطماف انسم ام و (. یکمی اد ایمن رویکرزهما، توجم 22، ص. 8025 ،8لیاور ؛221

و  نمخمانوازه اولم. یما اد نگماه زیگمر، زارزیری زر این دممن  ؤن ش بسمار مخانوازه اسک    

رفماه و  ،یجاما  زر  رو سملامت کماسک    سلامک و موف  ینهاز اجتماع نیفرزتر منحصرب

دیمرا  ؛(2202، ص. 8022، 2یو سما ، ممابمراه ،ی لمکان)صمازی،  آن اسک یاعضا کیرضا

را بم  مناسمب ادزواج  یسمادبستر سادن مدم و  ن می رز و جاما  را تضممنسلامک روانی ف

                                                            
1. Ghanbari Panah & Sharif Mustaffa 

2. Averill 

3. Sayyadi, Golmakani, Ebrahimi & Saki 
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مهممی زر بسممار رو خمانوازه ن مش اداین ؛(28 ، ص.8024 )نورانی و رفمای، آورزوجوز می

 (. 22، ص. 8022 ،و همکاران 2زو المک)رز زاهمسر زینی  سادی مامارهایبستر

 یهم ل تاه ، و یوفازار مثبک، رابط  عشک، ب  همسر انتخاب ارهایمما نممتا مباحثاد 

زر تامممن  احسما  مثبمک بم  همسمرتوان اشماره  مرز. و حس مثبک ب  همسر می تفاهم و

حاصمل  یدممانتوان  زاشت  باش  و یری میؤخانوازه ن ش مپذیری انس ام و اناطافعملکرز 

و  یسموان ،بخمشبا یک یگر رضمایک زاشمت  باشمن  )لامل زواج   دن و شوهر اد اد شوزیم

 نمبم یعاطف یون مپ خانوازه انس ام(. 8022 ،و همکاران 8نظر ؛205 .، ص2220 ،یآبازعمفش

 یخمانواز  یمردهما حفم  و خانوازه یاعضا یهان ش عملکرز کیت و باعث    اعضاسک

  نم می جلمو مری و... یشمغل ،یارتبماطچمون مسمائل  یعموامل یمنفم رمیثاد تم و شموزیم

بما مسمائل  مناسمببرخمورز  ییتوانما ،خانوازه یریپذاناطاف اما (،22ص. ، 2،8002نگرنمل)

. شموزیمم رابطم  تم اوم باعمث  م  اسک یساد ار ق رت ورابط   زرون راتممو تغ یدن  

 یریپمذاناطاف اد یمناسمب سمط  یدن   مشکلات و هایسخت با مواجه  زر    ییهاخانوازه

-افراز اناطماف . ذارن یم خوز خانوازه یاعضا یعاطف و یروان سلامک بر مثبک رمتثی زارن ،

ز ب  افرا نیا تاشوز یم سببخوز  ۀب  نوب یژ یو نیا   چرا ؛هستن  روان یزارای سلامت ریپذ

خانوازه  کمزمو رات کیریم  شکلب  رییپذاناطاف . نزه کماهم زمن انسلامک طرف م ابلش

 زازه مشار کها ریم مموازه زر تصمحالک هم  اعضای خان نیا زر    زه یم نشان را خوز

نمو   ینممبشمرا زر پ نمدوجت ا( تاامل8024) 5 اتمن (.245 ، ص.0008 ،4السون) شون یم

 وامملبنابراین ع ؛زارز ین ش مهم زمن یریپذات اناطافتاامل نیزان     زر ایم یرؤمادزواج 

 زر مهمم عواممل اد وانتیم را نمدوج نمب عواطف و ینیهمسر ز یهاملاکادجمل   یمتا ز

 .زانسک خانوازه یریپذاناطاف نمهمچن و مشترک یدن   انس ام

                                                            
1. McDougal  

2. Nazare  

3. Lingren 

4. Olson 

5. Gottman 
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و احسا  مثبک ب  همسر  ینیهمسر ز یهاملاک انمم ۀرابط یبررسه ف این پژوهش،  

زنبمال و ب  اسک یحف  و ت اوم دن   یخانوازه برا یریپذاناطاف و انس ام یان ممن ش  با

 اسک: لم ی  ایه پاسخگویی ب  این فرضم

 .زارز وجوز یمانازار رابط  خانوازه انس ام و ینیهمسر ز یهاملاک نم. ب2

 وجوز زارز. یخانوازه رابط  مانازار یریپذاناطاف و ینیهمسر ز یهاملاک نم. ب8

 .زارز وجوز یمانازار رابط  همسر ب  مثبک احساسات وخانوازه  انس ام نم. ب2

 وجوز زارز. یمثبک ب  همسر رابط  مانازار احساسات و خانوازه یریپذاناطاف نم. ب4

 انسم ام یان ممم ن مش بما همسمر بم  مثبمک احساسات و ینیهمسر ز یهاملاک نم. ب5

 .زارز وجوز یمانازار رابط  خانوازه

مثبمک  احساسات یان مم ن ش باخانوازه  یریپذاناطاف و ینیهمسر ز یهاملاک نم. ب1

 ز زارز.وجو یب  همسر رابط  مانازار

 تحقیقمبانی نظری . 2

 پیشینۀ تحقیق .1. 2

 و انس ام احسا  مثبک ب  همسر و احسا  با های همسر زینیبارۀ ملاکمطالاات زر  

، ص. 8001 ،2وسمتونمو ه نم مالک )اسم یو غن یساب   طولان یزاراخانوازه  پذیریاناطاف

و  یهمای همسمر زینکلمام  م  بمان  رزنم ( 2220) انیو باقر یوسفی(. زر هممن دممن ، 22

 انسم ام ومشمترک  یمایمل بم  ازامم  دنم  ت زر یا نن هیبمنپمش ن ش یدناشوی یفرسوز 

، نم ارز انیمجر مثبمک احساسات و کمممصم روابطشان زر    ینم. دوج نن یم فایا زهاخانو

. کسممن بخمشلذتابطشان و نن  و ر  متک م ابل طرف ب  ادهایشانمن نممثتتوانن  برای ینم

 افراززر  ینیهمسر ز ارهایمما زر تح مک خوز  زارش  رزن     (2222) انمو صازق یخازم

 یهامؤلفم  ینشان زاز    تمام (2222) شی اران  اسک. متفاوت دیاز و  م رییپذاناطاف با

                                                            
1. Caughlin & Huston 
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 کمممهمو  و صمم یهاو مؤلفم  ی زارنم زارامانم ممعشک با انس ام خانوازه رابطم  مسمت 

 رمبراسا  پژوهش خ  زارن .را با انس ام خانوازه  ش ت رابط  نیو  متر نیشترمب بمترتب 

خمانوازه،  یاعضما انممروابط م کمفماحساسات مثبک و    اهش اهش انس ام ب   ،(2221)

 و یزلبسمتگ ی.  ماهش تم ری شوزیم من ر نمدوج نمب یرزو س ییدناشو رواج روابط فرا

زر پمژوهش ( 2221) یرممپ . ان اممیم یشویدنا یب  فرسوز  نمدوج انماحساسات مثبک م

 یدنم   تم اوم و مثبمک احساسمات زر خمانوازه یریپمذاناطاف و   انس ام  خوز بمان  رز

بما  توانن یم نمجدو ،(2221) ییان زارش شاره و اسحا  طبک همچنمن.  نزار ن ش ییدناشو

و  موفمکبایبمات و  ی  ، دنرفتارشان زر یریپذزازن اناطاف نشانو  گریک یزرک مت ابل اد 

 مثبمکانس ام خانوازه و احسما   ،یمم. روابط صم نن را ت رب   بمشتریبا انس ام    مزرنت

 زمم( ن2222) یسملگ. زه یم یسردن   و حو ب  اجتما  رو  ن یم کیرا ت و نمدوجمت ابل 

 یهمسر، انس ام خمانواز  زربارۀو احساسات مثبک  کمممصم ،یجنس کی   رضا زازنشان 

 م   اسمک نیماد ا ی( حما 2222) یرمو زهشم یمنماف ی مطالا هاافت ی . نن یم ینمبشمرا پ

رابط   یاجتماع کمممو تحمل با صم یساد ار یهاخانوازه و مؤلف  یریپذانس ام و اناطاف

 کمممصم قازرن عواطف و احساسات  ممتنظ ،یریپذو اناطاف انس ام نمهمچنمثبک زارن . 

 ینممبشمزر پم ییرترؤمم ن مشاناطماف خمانوازه  ایمن، وجوز با  نن ؛ ینمبشمپ را یاجتماع

( نشمان زاز 2402) یو برهان یمختاری، قن هار ین فال پژوهش  ینتا.  ن یم فایا کمممصم

هما زر عملکرز بهتر آن ب آن  کیطر ادافراز و  یشناخت یریپذبهبوز اناطاف ب خلک مثبک    

 . ان ام یم کمآدمون خلاق

محبمک،  لحما  اد اًاحتمال دیازانس ام  با یهاخانوازه    افتن یزر( 2221) 2و ورنر نی ر

   ننمیم گریک ی صرفرا  یشترمبدمان و م ت زارن  بسماری ادمامت زمن کمممو صم مکیامل

 ،(8005) 2ینیسمو و پسممفل ۀ مع  ب (. 211، ص. 8022، 8رانراماچن  و کیگزیزب  ن ل اد )

                                                            
1. Green & Werner 

2. Dixit & Ramachandran 

3. Phillips & Sweeney 
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 بمر را مشمترک یدنم   زر ی اریمپا و انس ام نبوز کممسئول ینوعب  ینیهمسر ز یهاملاک

 یهماملماک بم  یتموجهبمی و ادزواج اد شمپم یاحساسم روابط براسا  ادزواج. زارز عه ه

. شموزیم فمضا یو روابط عاطف نشاط  مبوز ،یاد دن   کیباعث  اهش رضا ینیهمسر ز

 بما ی مانمه ی ازهایمر مواجهم  بما رو م  ز یافراز ،افتن یزر زمن( 8002و همکاران ) 2 ار

  انماتمه و احساسمات تما زارن  یشترمب لیپذیر هستن ، تمااناطاف نامالوم و یخنث کمماه

و یبات  یهای همسر زیناکلم نم( نشان زاز    ب8020) 8کسونم ل . نن  ابراد را خوز مثبک

    افتن یزر( 8022) 2رمممو   الن ورفوجوز زارز.  یمانازار رابط ادزواج و انس ام خانوازه 

 کممفم  اباماز  ننم هنمممتا عاممل نیتمرمهم عنوانبم  همسمر انتخاب و لاتمتحص ک،مجنس

 . شون یم ظاهر خانوازه انس ام و ییدناشو

چمستی عشک و باره افراز زر ،(8021) 4ع م ۀ وی  ، هملپرت، هاسبک، رن ال و بوزنمنب 

ها با انس ام و ت اوم رابط ،    این نگرش زارن  وتهای متفانو  ابراد آن ب  یک یگر نگرش

 رزنم   م  ( نممز بممان 8021) 5رفتار و رضایک اد پمون  عاش ان  رابط  زارز. ونگ، چن و یو

زه  تا با اطرافمان خوز وارز تاامل شون . و احساسات مثبک ب  افراز انگمزه می ت رب  هم ان

ها منفمی یما حتمی خنثمی آن    خلک   با دمانیافراز با احساسات و خل مات مثبک زر م ایس

شان را نالگوهایی اد تفکر  ،عواطف مثبک زارای اسک، اد اناطاف بمشتری برخورزارن . افراز

پذیر و خلاقان  اسک. احساسات مثبک، تمایل ای اناطافملاحظ قابل شکل غمرزهن     ب می

 مورت و همچنممن زه . اری را افرایش میهای متا ز رفتطلبی فرز زر انتخاب  زین ب  تنو 

یری زر احساسمات ؤپمذیری ن مش ممزریافتن     اناطماف خوز زر پژوهش (8080) 1 ان اد

 .مثبک، صممممک و رضایک دناشویی دوجمن زارز

                                                            
1. Arce   

2. Gilcksohn 

3. Allendorf   & Ghimire 

4. Vedes, Hilpert, Nussbeck, Randall & Bodenmann   

5. Wan, Chen & Yue 

6. Kurt & Gunduz 
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 . چارچوب نظری تحقیق2. 2

 و انسم ام احسما  مثبمک بم  همسمر و بما های همسمر زینیملاک بمن ار رز روابط   

 توانم  بمرزارز و ایمرات مفمم ی ممیادزواج  ن مش بسممار مهممی زر خانوازه ریپذیاناطاف

 ؛22، ص. 8002 ،2بلمو   سی)ر دوجمن زاشت  باش  عاطفی و سلامک روانی ،یذهن یستیبهز

 بما همای همسمر زینیملاک رابطم  بممن یبررس بنابراین ؛(4 ، ص.8028، 8و باو وم سمنیو

مختلمف   شمورهایزر خانوازه  پذیریاناطاف و انس اماحسا   واحسا  مثبک ب  همسر 

 ییرهمامبوزن متغ یجهان شیآدما یتنها بران     را فراهم  ن  یمهم یهاممکن اسک فرصک

 یهابلکم  بما ارائم  فرصمک  ذارنم ،یمم رمتمثی یغرب خانوازه  شور زر  ییدناشو کمفمبر  

ادزواج، ن مش  یسمادممفهموباعمث بهبموز  تر سمترزه یان اد نظرزر چشم  یج  ی اتمتح 

خانوازه خواهم   پذیریاناطاف و  زینی و بهبوز احسا  انس امهای همسرملاکهمسران و 

 ؛(85 ، ص.8022، 4اوغلمموو امممام سممل وک ؛8022 ،2سممفل یو و از اوغلممو، امممام) شمم 

 یغرب نگاهبر   متث  یجاها ب ممکن اسک ادزواج یشرق  شورهایاد  یمثال، زر برخعنوانب 

مانن  اتحماز زو  یشترمب یابزار یمنظور خ مک ب   ار رزهاب  ک،یو رضا یروابط شخص بر

 (. 501، ص. 8004، 5پاننو و تاتلا ،ینملالون ، ه) ب   ار  رفت  ش ه اسکخانوازه  سترزه 

 احسما  مثبمک بم  همسمر و بما همسمر زینی زربارۀ ختیشناجاما   ونا ون هاینظری 

ها نظری  نمادهای مکمل اسک. ش ه اسک    یکی اد آن ارائ  نوازهخا پذیریاناطاف و انس ام

عنموان واج  شمرایط خموز، فمرزی را بم های ملاکاین نظری  مات   اسک    افراز براسا  

. ایمن نظریم  شمت  باشم را زاشان شناختی مکمل نن     خصوصمات روانهمسر انتخاب می

شوز سو ممان آنان پمون  ای از می ذهنی، اد یک های ن     زو فرز اد لحا  قابلمک م  میثت

                                                            
1. Reis & Gable 

2. Whisman & Baucom 

3. Imamoğlu, Ads & Weisfeld 

4. Selcuk and Imam oglu 

5. Lalonde, Hynie, Pannu & Tatla 
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، 2221) ل ی و غفوریان قالمباف،   نن می  مک دن  ی دناشویی یارضا ب و اد سوی زیگر 

     زینی و ن ش خانوزه، نظری  تصور اد همسر مطلوب اسک(. زیگر نظری  همسر212ص. 

ادزواج زر  منظورب رز م نظرشان های ف   جوانان اد ویژ یروز ب   ار میبمان تصوری  برای

-های فرهنگی و نمادهای شخصی افراز توج  می. زر این نظری  ب  اردش سادنذهن خوز می

همای های اجتماعی و فرهنگی خانوازه و جنب اردش بر ن     افراز شوز. این نظری  بمان می

 (.214، ص. 2221 ) ل ی و غفوریان قالمباف،  نم  زار ثشناختی و فمزیکی فرز تنروا

احسا  مثبک بم  همسمر و  با های همسر زینیملاک رابط  بمناسک      یرا اتمازب زر

 زرهما آن ییافمراز و توانماموف مک بر  یازید رمتثی ،خانوازه پذیریاناطاف و انس ام احسا 

 چما ) اسکاز  ذاشت  افر یو یبات  دن   کمخلاق  ،مام و دممن  بهبوزخوب  یزاشتن دن  

ک، ممشم ن زر رابطم  عمرمماننم  زر  ییو سماختارها مممفاه .(108، ص. 8022، 2میریل یو 

و  لهمامم )  نم  یشموز فمرز احسما  اردشممن یعشک، محبک و ادزواج اسک    باعث م

همسمر زینی   مم  زارز  م ث( ت2222) 2بما  دممنم ،زر همممن (. 212 ، ص.222 ،8گمنمسل

اد ممان م موع  مح وزی اد  یمانن  انتخاب تصازفموارزی ب   وشناختی اسک نای رواپ ی ه

خوز، سوز برزن اد با یا  رایش ب  انتخاب همسر مشاب   خوز فرز، همتاهمسریب    مافراز شب

 اد بم  ن مل) زارزرابط  عاش ان  و حف  هماهنگی زر تفکر و ارتباطات اجتماعی خوز اشاره 

( چهار عامل وابست  ب  همم 2222) 4نگراسپانمر و فلمسم (.822، ص. 2220یوسفی و باقریان، 

رضمایک عوامل اجما  دوجمن، وح ت دوجممن، زانن . این یر میؤرا زر ساد اری دوجمن م

 بم توانم  بنابراین خمانوازه ممی؛ وجوز زارز ها   بمن خانوازهاسک  ابزار زلبستگیو دوجمن 

 دوجمنلذت و رضایک  ،امنمک ،افزایش برآورزن نمادهای اساسی مانن  عشک و مهربانی، تالک

 نم( تااممل بم8002) 5لسو    ار(. همچنمن 222، ص. 2225 خطمبی، اد )ب  ن ل  مک  ن 

                                                            
1. Çağ & Yıldırım 

2. Gillham & Seligman 

3. Bass 

4. Spanier & Fliesinger 

5. Carr & Kellas 
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 همایبممترت ،یاجتمماع یهاوهمش ،یفرز یتفاوت زر دن   یهام ول  گرینژاز و ز ک،مجنس

زر انتخماب تااملمات را برحسمب قم رت  نیما  یو نتما یفرهنگم یهمای ئولوژیو ا ینهاز

زر انتهای مبانی  و ش ه ارائ تح مک  یمتغمرها تاریفازام ، زر  . ن نیم فیتار همسر زینی

 ترسمم م ل مفهومی این تح مک اشاره ش ه اسک. ب نظری 

 پذیری خانوادهاحساس انسجام و انعطاف. 1. 2. 2

عنوان یکی اد ساختارهای پر نفوذ خانوازه، احسا  همبستگی، پمون  و تاه  س ام ب ان  

صمورت ( انس ام را بم 8002) 2زارن . لمنگر یک یگراسک    اعضای یک خانوازه ب  عاطفی 

زو  مفمک مربوط ب  انس ام  ،اد نظر او . ن احسا  نززیکی عاطفی با افراز زیگر تاریف می

 (2222) 8امما اد نظمر اولسمون ،همم اسمک زر خانوازه، مشتمل بر تاه  و وقک  ذرانم ن بما

،  نتمرل و هما، قموانمن   زر ن شتاریف ش ه اسک  ار تغممراتی صورت م پذیری ب اناطاف

زمو راتممک  ،انضباط خانوازه وجوز زارز. زر خانوازه مناطف، رهبمری و مم یریک خمانوازه

(، براسما  2222)2بنابراین ب  ع مم ه تومما  و اولسمون زارز؛اسک و  متر حالک استب ای 

 :وجموز زارز، س  نو  انسم ام آورزز وجوز میمحتوایی    اعتماز و همکاری را زر بمن افرا

ها و احسا  ب  یک یگر انس ام احساسی    زر آن اعتماز و همکاری براسا  تشاب  ویژ ی

ن  و اها و ع ای  مشترکانس ام هن اری    براسا  آن اردش ،آورزپموستگی را ب  زنبال می

 زوطرف  اسک.انس ام ابزاری    مشار ک و همکاری براسا  منافع ت اری 

 های همسرگزینیملاک .2 .2. 2

شوز    اعضای آن ب  ادزواج با امروده نفوذ جاما  بر الگوهای همسر زینی موجب می  

ایمن  ۀزرنتم  شون ؛و اد ادزواج با افراز زیگر منع  ش هافرازی خاص تشویک یا حتی م بور 

ون  روه اجتماعی خموز( ) زینش همسر اد زر همسریتوان الگوی زرونفراین  اسک    می

) زینش همسر زر خارج اد  روه اجتمماعی خموز( را زر جواممع  ونما ون  مسریهو برون
                                                            
1. Lingern 

2. Olson 

3. Thomas & Olson 
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طب   اجتماعی،  زینی زر مکان دن  ی و تول ، بمشتر مح  ان بر تشاب  و همسان مشاه ه  رز.

ای فرهنگی هشناختی، مذهب و زین، سن و سال و ویژ یهای روانصفات اخلاقی و ویژ ی

همسمر بم  زهمی بنابراین مامارها زر شمکل ؛(84، ص. 2222 )آرین، ان  م  زاشت ثو نژازی ت

  نمتواممی ، ممری خمانوازهر شمکلبمیمر عملمی آن ثها و تمآرمانی و خانوازه  ارآم  زر ذهن

 شاخصی عام زر جوامع مختلف برای شکل  رفتن خانوازه  ارآم  ب  شمار آی .

 همسر احساس مثبت نسبت به .3. 2. 2

حف  روابط صممممان  و ارضمای نمادهمای عماطفی و روانمی زر دنم  ی مشمترک،  ای از

های بر سلامک روانی و ت ربمات سالم اولم ، ب  زاشتن نگرشاسک    علاوه یمهارت و هنر

زه   م  ریشم  ها نمز نماد زارز. تح م ات نشان می ار مری آنها و ب منط ی و  سب مهارت

ک و وجوز مشکلات ارتباطی بمن همسران اسمک و نارضمایتی اد مصممم بسماری اد مشکلات

رضایک رناشویی و برود مشکلات  و  اهشک ممکن اسک موجب افزایش برخورزها مصممم

ناشمویی زر دوجمنمی  م  اد د(. رضمایک 8002، 2)شملتون و  مورزون شوزعاطفی و روانی 

بمشتری هایی    صمممک ارتی دوجعبب  ؛توان  بمشتر باش می ،برخورزارن  بمشتریک مصممم

تغمممرات زر  و زاشت  باشمن  ممکن اسک توانایی بمشتری زر برخورز با مسائل دن  ی ،زارن 

رضمایک بمشمتری زر دنم  ی زرنتم م   ؛پمذیری زاشمت  باشمن رابط  خوز اناطماف امرتبط ب

 نمابراینب ؛(8001، 8فمولروز و جمورزان، سملز ،)پاتریمک خوز ت رب  خواهنم   مرزدناشویی 

زرونی خوز های توانن  جنب وسمل  آن دوجمن میصممممک فراین ی بمن همسران اسک    ب 

یمم  هممراه اسمک. ثتوجم  و ت ،این تاامل با مراقبمک  .را زرک  ننو زیگری  رزه را آشکار 

سادی ش ه اسک    ک زر روابط دناشویی الگوی رفتاری بسمار مهمی مفهوممهمچنمن صممم

طفی، هم انی و اجتماعی نمرومن ی زارز و برپای  پذیرش، رضایک خاطر و عشک های عاجنب 

 ن ، قازر اسک خموز را زر روابط ت رب  میبمشتری  مرز. فرزی    ممزان صمممک شکل می

                                                            
1. Shelton & Gordon 

2. Patrick, Sells, Giordano & Follerud 
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یرتری ب  شریک و ؤشکل متری زر رابط  عرض   رزه و نمادهای خوز را ب را ب  شموه مطلوب

مم ل  بنابراین ما اد این شاخص بمرای ارائم  ؛(8021، 2ریس )جانگ و  ن همسر خوز ابراد 

 .شوزملاحظ  می 2 م نظر استفازه  رزیم    زر شکل مفهومی
 

 
 مدل مفهومی تحقیق .1 شکل

 

 

 

                                                            
1. Jong & Reis 
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 تحقیق روش. 3

این تح مک اد نظر ماهمک اد نو  تح م ات  می اسک، اد نظر ه ف، اد نمو  تح م مات   

جامام  تح م ات توصمفی اد نو  پممایشی اسمک.  وها جز اربرزی و اد لحا   رزآوری زازه

ح مم  .نم بوزنفمر  1222 حم وز    بوزن مالمان شهرستان داه ان  همۀ این تح مک آماری

محاسمب  شم  و بممن جامام  نمونم   852 افزار  مو رانو براسا  نرم 01/0نمون  با خطای 

سمادی همای مم لپمژوهش زر 2اد نظر  لماین. ش صورت تصازفی تودیع و پخش مالمان ب 

)ب   نفر باش  800 اما ح اقل ح م نمون  ،نفر برای نمون  لادم اسک 80تا  20ادای هر متغمرب 

 (.2222 ن ل اد ارین،

 هاآن نبوزن بادنشست و مالمان تثهل ،یهمکار ب  لیتما ،پژوهش ب افراز  وروز یهاملاک

 اختلالمات زاشمتن و بوزن  رزم ،هانام ناقص و ناخوانا بوزن پرسش هاآن خروج یهاو ملاک

 .بوز یافسرز  رمنظ یشناختروان

 
 در تحقیق کاررفتهبهها و متغیرهای شاخص .1جدول 

 شاخص معیار

 ینیهمسر ز یهاملاک

)مانن  زاشتن دبان،  هاخانوازه یتناسب فرهنگ، شغل، جذابمک ظاهری، زرآم ، سن

)مانن   هاخانوازهوقامک اجتماعی تناسب م ،(کسانی یو وضع خانواز  لاتمتحص

سلامک  ،سلامک جسمانی ،تحصملات ،زاشتن شغل، وضع اقتصازی و زرآم  یکسان(

و  هاتوانایی بمان احساسات، نظر ،ارتباط اجتماعی خوب،  مرییی تصمممناتوا ،روانی

 ،قوممک یکسان ،توافک اخلاقی و مذهبی، ادزواج قبلی نبوز ،عفک و پا  امنی، هاخواست 

رابط   نپذیری، عشک و علاق ، ن اشتهای شخصمتی، مسئولمکاصالک خانواز ی، ویژ ی

 ب  خانوازه(. ن اشتنی )وابستگیأجنسی قبل اد ادزواج، است لال ر

 همسر ب  نسبک مثبک احسا 

عنوان یک زوسک، احسا  شما ب  آین ه رابط  دناشویی، احسا  شما ب  همسرتان ب 

الی همسرتان، زرک حا همسرتان، احسا  شما ب  خوشاحسا  شما ب  ادزواج ب

همسرتان، اعتماز همسرتان، رابط  همسرتان با  ارها، زرک شما ناراحتی ادهمسرتان 

                                                            
1. Klein 
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 شاخص معیار

 و و صبحک با وزیگران، تما  ب نی با همسرتان، نززیکی با همسرتان،  فک

 تان.بوسم ن همسرتان، احسا  شما ب  نشستن ب  همسر زربارههمسرتان، احسا  شما 

و  احسا  انس ام

 خانوازه یرپذیاناطاف

 مری با پمشنهاز فردن ان برای حل مشکل، تصممماستفازه ، همسر مک  رزن ب  

پذیری خان ، ولمکئهای مشترک، مسفردن ان، مشار ک اعضای خانوازه، ان ام فاالمک

ه، ، رهبری و ق رت، ان ام تکلمف خانواز ی، احسا  نززیکی خانوازانضباطنظم و 

 .هم بوزن اعضای خانوازه با ،پذیری زر م ررات خانواز یاناطاف

 

 تحقیق ابزار .1. 3

 همکماران و یرفماه: PCSS(2 (ینیهمسمر ز یهماملاک یبخشمکیماولو پرسشنام . الف

 با افراز ا مم  نیا زر .اسک( ملاک)  ی و 88    حاوی  رزن   مته راپرسشنام   نیا( 2222)

 ایم م رز    ی)الف( موقا کمانتخاب همسر را زر زو موقا یهاملاک ،نظرات خوزتوج  ب  

 5تما  2 اد، اسمک  ذشت  هاآناد ادزواج  یسال   چن )ب(  کمو موقا ن حال ادزواج بوز زر

 2 ادممامت هما،نم ی ز اد   امهر یبرا واسک  کرتمل صورتب  الاتؤس. ن  نیم یبن کیاولو

- زر نظر  رفتم  مهم( ارم)بس 5)مهم( و  4، تفاوت(ی)ب 2، (کماهمی)ب 8 ،(کماهمیب ارم)بس

 زممپرسشمنام  ن یابیهن ار و ه اسکش اجرا دوج  542 یرو رانیزر ا ا مم  نیا .اسک ش ه

 یهمالفم ؤم روش بما یا تشماف یعمامل لمو تحل کم لاس یسن روان یهااستفازه اد روش با

 رونبماخ  یها، با استفازه اد فرمول آلفااسخبوزن پ یتوج  ب  چن اردش ان ام  رفک. با یاصل

و بام   %25 ینم یازر بام  فر زممن محاسب  ش . اعتبمار پرسشمنام  %22 پرسشنام اعتبار  ل 

  .آم زسک ب  %14 ییمحتوا

 یابمزار احسا  مثبک ب  همسمر ا مم : 8(PFQ) احسا  مثبک ب  همسر. پرسشنام  ب

زر  2تزیتور مو و یرممالاسمک.  باره یک یگرزر نمدوج ونا ون  اتزرباره احساس یالؤس 21

                                                            
1. Preference Criteria of Spouse selection Inventory 

2. Positive Feeling Questionnaire 

3. O'Leary & Turkewitz 
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و  ن سماختهعشک ب  همسمر  ایعواطف مثبک  یرم ان اده منظورب  را ا مم  نیا 2222سال 

 همر یراب    اسک الؤس 2شامل  آنبخش اول  رزن . ( ترجم  2220پوراعتماز ) و یمظاهر

 5تفماوت(، یبم ای ی)خنث 4(، یمنف ی) م 2(، یمنف نسبتاً) 8(، یالاازه منف)فو  2 نمره ن ی ز

 زم. بخش زوم ناسک ش ه  رفت  نظر زرالاازه مثبک( )فو  1و  مثبک( نسبتاً) 1مثبک(،  ی) م

 222تا  21 نمب زمنمرات ن ۀنزام. شوزیم یذار نمره یقبلصورت اسک    ب  عبارت 2شامل 

 زر ا ممم  نیما یزرون یهمساناسک.  شترممثبک ب اتب  مانی احساس بمشترنمرات  و اسک

و  22/0هفتم   2تا  2آدمون م  ز با فاصل   کیطر اد م ما  ییایپا ،محاسب  ش ه 22/0 رانیا

 ک.اسم  مزارش شم ه1/0ییدناشمو کیبما پرسشمنام  رضما آن یهمبسمتگ بیضمر نمهمچن

 .ص، 2222 ،2تزیو تور مو نچماممف ،یرمال) ان  رزه  یمثت را آن یمحتوا ییروا زمن متخصصان

242 .) 

 اد پرسشمنام  نیم: ا8(III-FACES) خمانوازه انس ام و یریپذاناطاف یابیارد ا مم . ج

سمن ش زو بام   یاسک    بمرا یالؤسسکمب یابزارو  ش ه با تاق( 2225اولسون ) مطالا 

 ا ممم  نیماسمک. ا شم ه نیتم و یریپمذو انطبما  یهمبستگ یانیعم ه عملکرز خانوازه 

بمر وجموز سم  بام   و اسمک لکرز خانوازه سماخت  شم هعم  همچمپ یحل و یالگو براسا 

اناطماف( و  ایم رممم)قم رت تغ یریپمذانطبما  ،یهمبستگ یانیزر عملکرز خانوازه  یمحور

حاضمر و زر  ضمعخمانوازه خموز زر و زربمارۀنظمر اعضما   نمسن  ب     زارز  م ثارتباط ت

شوز. یم متفاوت پاسخ زازه کیطر ال ب  زوؤس 80 ب  بنابراین ؛زپرزادیها مآنزلخواه  کموضا

خمانوازه  ی   نمره همبسمتگ ون نیب  ؛هاسکپرسشنام  جمع نمره تمام پرسش نینمره  ل ا

دوج بم   یهماالؤخانوازه با جمع نممره سم یریپذفرز و نمره انطبا  یهاالؤنمره سبا جمع 

چم  نممره و هر کاسم تر همتنهمخانوازه ب  ،باش  بمشتر یچ  نمره همبستگ. هر یآیزسک م

 12/0 یآلفما بماپرسشمنام   نیا .شوزیمحسوب متر آشفت  خانوازه ،باش  شترمب یریپذانطبا 

                                                            
1. Aliri, Finchham and Turkwitz 

2. FACES III (Family Adaptation and Cohesion Scales) 
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 یریپمذانطبما  یبمرا 18/0 یخمانوازه و آلفما یهمبسمتگ یبمرا 1/0 یآلفا با ، هر زو یبرا

 سک،من ارمزر اخت ییعات بادآدمالابرخورزار اسک. اط ینسبتاً خوب یزرون یهمسانخانوازه، اد 

 یریپمذطبما نا یو بمرا 22/0 خمانوازه یهمبسمتگ یبمرا ییزر بادآدما یهمبستگ بیاما ضرا

 یخموب یصمور ییاد رواپرسشنام   نیااسک.  یخوب ارمیبات بس انگرمببوز     20/0خانوازه 

  (.2221و همکاران،  ییبرخورزار اسک )ینا زمن

 تحقیق یاجرا وهیش .2. 3

وپرورش آممودش  ممت بموز  م  ابتم ا اد پمن  ناحصمور نیمب  ا پژوهش یاجرا وهمش  

-زوره م ار  انمم اد با  ۀ. زر مرحلش انتخاب  8  مناح یشهرستان داه ان ب  روش تصازف

م ار  متوسط   یتصازف طورب  ها،رستانماول و زوم و زب هایمتوسط  ،ییابت ا مختلف یها

انتخاب شم ن . سمران ام بما  یفصورت تصازب  م رس  متوسط  اول 20 زمن آن اد پس واول 

 با لیصورت تما زر   تاش خواست  سوم تا اول یها یمراجا  ب  م ار  منتخب اد مالمان پا

 مربوط اطلاعات ،کینهازر . نن  لمتکم را پژوهش یهاو پرسشنام   رزه یپژوهشگر همکار

ن تح مک را شکل    جامع آماری ای ش  یآورجمع( آقا نفر 24 و خانم نفر 218نفر ) 841ب  

 8ا ا پمیو ا  2ا الیاسمارت پ یافزارهاها، اد نرمزازه لمو تحل  یت ز برای. زازه اسک

و  یعمامل لممتحل ن،مانگممزرصم  و م ،یشامل فراوانم یو استنباط یفمآمار توص یهاشاخص

  .ش  استفازه یماازلات ساختار یسادم ل

 های تحقیقیافته. 4

 خمانم زهن  انپاسخاد  زرص  11 ح وز    زه یم نشان ژوهشپ نیا زر یفمتوص آمار  

 8/21ماازل  یسهم باسال  40تا  20یزهن  ان زر رزه سنپاسخ شترمزرص  آقا بوزن . ب 24و 

زهن  ان پاسخ نی متر ،زرص  8/24ماازل  یبا سهم بمشترسال و  52زهن  ان زرص  و پاسخ

 یبما سمهم هاآن نِیو  متر ی ارشناس م رکزرص   5/42ماازل  یسهم با هاآن شترم. ببوزن 

                                                            
1. Smart PLS 

2. SPSS 
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 ادسمال  20تما 1 ،زرصم  1/22با  زمن هاآن نیشترم. بزاشتن  یز تر م رکزرص   8/2ماازل 

  مرزه ادزواج    بوزسال  80م ت ب  زرص  2/20با  هاآن نیو  متر بوز  ذشت  شانادزواج

 .بوزن 

  مدل برازش. 1. 4

 اسمممرنف،-آدممون  لممو روف اد استفازه با رهاممتغ یادسنرم برایپژوهش حاضر  زر

 امما ؛ن  شم یینهما مم ل وارز وش ه  قبول ،بوزن  5/0اد  مشترب یبار عامل ی   زارا یالاتؤس

مربموط  یها. اد سن  ش ن حذف  ییزاشتن ، اد م ل نها 5/0 متر اد  ی   بار عامل یالاتؤس

و اد مم ل  نم  سمب  رز 5/0 متمر اد  یعماملسن   بار  22 ینیهمسر ز یهاملاک رمب  متغ

سمن   و  5 ،وازهخمان یریپمذو اناطمافانسم ام  یرهماماد متغ کیاد هر .حذف ش ن  یینها

 ،زاشمتن  5/0  متمر اد یسن      بمار عمامل 4 زمناحسا  مثبک ب  همسر  رماد متغ کیزرنها

 یمیتفازه شم . روااس ییمحتوا ییابزار سن ش، اد روش روا ییروا نممتا برای حذف ش ن .

شم .   همسن  ی یمتث یعامل لمروش تحل و با ا الیافزار اسمارت پها توسط نرمپرسشنام 

سمؤالات توسمط  یعمامل یابتم ا بارهما یعمامل لممزر روش تحل ییمشخص  رزن روا برای

ر بمشتسؤالات  یتمام یش ه، بار عاملان ام یعامل لمتوج  ب  تحل ش . با یرم افزار ان ادهنرم

 ییایمپا آورزن زسمک ب  برای نم. همچنشوزیم  متثیها پرسشنام  ییروا نیبنابرا بوز؛ 5/0 اد

 بم  کینزز آلفا بیضرا ،8ج ول  ا براس .ش  استفازه  رونباخ یآلفا بیضر اد هاپرسشنام 

 مناسب برخورزارن .  یاد انس ام زرون هاپرسشنام  نیبنابرا یک اسک؛
 

 کرونباخ یآلفا .2 جدول

 رهایمتغ آلفا

 ینیهمسر ز یهاملاک 0/141

0/ 182  خانوازه انس ام 

 خانوازه یریپذاناطاف 0/222

0/ 482  همسر ب  مثبک احسا  
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 مدل یریگاندازه برازش .2. 4

همگمرا و  یمیشماخص، روا ییایاد پا یرم م ل ان اده ییایو پا ییسن ش روا منظورب   

 ارممشامل س  ما ،یزرون ییایسن ش پا یشاخص برا ییای. پاش استفازه   نن هکمتفک ییروا

 ییایپا  رونباخ، یآلفا یارهاممااسک.  یعامل یبارها بیو ضرا مر ب ییای رونباخ، پا یآلفا

 .ان ش ه ارائ  2 ج ولزر  همگرا ییروا و مر ب

 
 همگرا ییروا و مرکب ییایپا ،کرونباخ یآلفا یارهایگزارش مع .3 جدول

 ریمتغ
 خکرونبا یآلفا

(7/0Alpha ≥ ) 

 مرکب ییایپا بیضر

(CR ≥ 0/7) 

 انسیوار نیانگیم

 یاستخراج

(AVE ≥ 0/5) 224/0 ینیهمسر ز یهاملاک  221/0  512/0  
154/0 خانوازه انس ام  184/0  581/0  

221/0 خانوازه یریپذاناطاف  221/0  128/0  
221/0 همسر ب  مثبک احسا   221/0  522/0  

   

 ودن شماخص همر  نم یطور ضمنى فرض مخلاف آلفاى  رونباخ    ب پایایى مر ب بر

بنابراین ماممار بهتمرى بمراى پایمایى  ؛اسک یساده متکح م ى هر یعامل بار بر زارز، یکسانی

 پنهمان یرهماممتغ ی، تممام2  ولجم بم  توج  (. با2222 ،2لار ر و فرونل) شوزیم محسوب

اسک  م  مم ل  نیا انگرمو ب هستن  1/0 اد بمشتر مر ب ییایپا و  رونباخ یآلفا م  ار یزارا

مکنمون  یرهماممتغ یبمرا 8ش هاستخراج انسیم  ار متوسط وار نمهمچن .زارز مناسب ییایپا

 .اسک مطلوب زمن یرم ان اده یهام ل یهمگرا ییروا بنابرایناسک؛  5/0اد  بمشتر

  یمدل ساختار برازش .3. 4

. زر پژوهش حاضر اد ضریب شوزمیاردیابی  نونروابط بمن متغمرهای مک زر این بخش  

 ش ه اسمک. استفازه R)2( ضریب تاممنو  P)-(value سط  مانازاری، T)-(values مانازاری

                                                            
1. Fornell & Larcker 

2. Average variance extracted 
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راشم ه ولمن مامار برادش م ل ساختاری، ضرایب مانازاری اسک. این ضرایب برای م ل اجا

های متغمر احسا  مثبک شاخص هاشکلاین زر   .اسک ش ه زازهنشان  2و  8های زر شکل

، (V10) ، احسا  نززیکی بم  همسمر(v1) )احسا  زوستی نسبک ب  همسر ب  همسر شامل

 ، تشویک نسبک بم  رشم  و پمشمرفک(V11) و و و صحبک با همسراحسا  مثبک زر  فک

(V12)احسا  طلبِ زل اری اد همسر ، (V14)احسا  مثبک بم  بوسمم ن همسمر ،(V15) ،

، (V3) ، احسا  سرحال آورزن و خن ی ن با همسر(V17)  نار همسرنشستن و زراد شم ن 

احسما   و (V8) ، احسا  اعتماز، احسا  تما  ب نی با همسر(V5) احسا  زرک همسر

 اسک. (V9) تنهابوزن با همسر

 های ماننم  عواممل فمرزی و خمانواز یهای همسر زینی زربر مرن ه شاخصمتغمر ملاک

(M11)تناسب قوممک و مذهب ، (M13)سلامتی ، (M2)مهارت ارتباطی ، (M3) ،  حل مسئل

 (M1)عفمک و پا م امنیو  (M9) عشمک و صمممممک ،(M7) اصالک ،(M6)  مریزر تصممم

 اسک.

 ، انضمباط فردنم ان(E1) مانن  رهبری خمانوازه یهایصاخشحاوی پذیری متغمر اناطاف

(E2)تنبم  فردن ان ، (E3)رعایک م ررات ، (E4 ل مشمکلاتکاری زر حممه و (E5) اسمک. 

، (f10) همای احسما  نززیکمی خمانوازه بم  همم یگرشاخص شامل متغمر انس ام اجتماعی

یمم  ثت و (f7)همکماری ، (f5) همای مشمترک، ان مام فاالممک(f3)  ممریمشورت زر تصممم

 اسک. (f9) زوستان هم یگر
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 ( T-values) یمعنادار بیضرا آزمون جینتا. 2 شکل

 

 
)P-value)   یمعنادار سطح جینتا .3شکل  
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 21/2اد  (t-value) یمانمازار بی، ضمراشوزیممشاه ه  3و  2 های   زر شکلطورهمان

 روابط مانازاربوزن امر نی   ا اسک 05/0 اد  متر( P-value) یمانازار سطوح و اسک شترمب

 .زه یم شانن زرص  25 نانماطم سط  زر را رهاممتغ نمب

 بمرای یگمریز ارممما زممن م ل یدازرون مکنون یرهاممتغ مربوط ب  (2R) نممتا بیضر

و  22/0 ،22/0سم  م م ار ( 2251)و رضمادازه  ی. زاوراسمک یبرادش م ل ساختار یبررس

 نکم یتوجم  بم  ا . بما رزن  یبوزن مارف یو قومتوسط  ف،مضا هایاکلعنوان مرا ب  11/0

 228/0 یریپممذو اناطمماف 510/0 انسمم ام ،548/0 احساسممات هایسمماده بممرای (2R)م مم ار 

 .شوزیم  یمتث یمناسب بوزن برادش م ل ساختار اسک،محاسب  ش ه

 مدل  یکل برازش .4. 4

 شمنهازمپ را GoF عنموانبما  ی لم یارممما زمن ،(8004) 2لارو و نم اتل ،ینزیو ،تننهاو 

 مم ل بخمش   همر زو  شوز محسوب یبرادش  ل یمطمئن برا یشاخص توان یم     رزن 

 مممانگمن ریاذعمان  مرز  م  م مازتوان میبنابراین  ؛ ن یم  نترل را یساختار و یرم دهان ا

 کمفم  یابیارد و م ل یرم برادش بخش م ل ان اده یبررس برایهر ساده اسک     یاشترا 

 یریرپمذممتغ م م ار چم   م  زهم یمم نشان ارمما نیا. شوزیم استفازه یرم ان اده یهام ل

-م ل پژوهش ب  یبرا GoF بمترتنیب  شوز؛می نممتب خوز با مرتبط ادهس توسط هاشاخص

 ش : محاسب  رید صورت

GoF= = 0/680 

 مناسمب بمرادش اد پمژوهش یمم ل  لم ،اسمک 120/0بما  برابمر GoF نک یا ب  توج  با

 .اسک برخورزار

 هاهیفرض آزمون .5. 4

 اسک. ش هش ه ارائ  یبررساد روابط  کیهر رممس بیضرا 4شکل  زر  

                                                            
1. Tenenhaus, Vinzi, Chatelin & Lauro 
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 )استانداردشده( ریمس بیضرا جینتا .4 شکل

 

 قیتحق یهاهیفرضآزمون . 4 جدول

 میمستق ریمس

 ریمس بیضر

 نی)تخم

 (استاندارد

 بیضر

 یمعنادار

(t-value) 

 یمعنادار سطح

(p-value) 

 آزمون جهینت

 هیفرض

 رشیپذ 025/0 221/2 214/0 هخانواز انس ام ← ینیهمسر ز یهاملاک

 رشیپذ 000/0 558/25 225/0  یریپذاناطاف  ینیهمسر ز یهاملاک

 رشیپذ 000/0 284/1 112/0 احساسات مثبک خانوازهانس ام 

 رشیپذ 082/0 221/8 881/0 احساسات مثبک خانوازه یریپذاناطاف

 (یانجیم قیطر)از  میرمستقیغ ریمس
 یدارمعنا سطح

(p-value) 
 آزمون  جهینت

انس ام   ینیهمسر ز یهاملاک

 احساسات مثبک خانوازه
 842/0= 214/0  *112/0 P<0/05 رشیپذ 

 یریپذاناطاف  ینیهمسر ز یهاملاک

 مثبک احساسات خانوازه
 802/0= 881/0  *225/0 P<0/05 رشیپذ 

 

  رفتم زرصم  زر نظمر  25 نمانمچنانچ  سط  اطم رها،مغاد مت کیهر p-valueمشاه ه  با

  ینتما طبمک بنابراینم  شون ؛ یپژوهش تث های مباش  تا فرض شترمب 5/0اد   یبا ریم از شوز،
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زرصم   25 نمانمزر سمط  اطم ممرمسمت مو غ مممست  راتمتثی همۀ ک،متح  یها مفرض آدمون

  .اسکمثبک و مانازار 

 بیضمر بما ینیهمسمر ز یهاملاک    زه یم نشان یماازلات ساختار یسادم ل  ینتا

  نم نیمم ینممبشمپم را خمانوازه یریپمذاناطاف 228/0 بیضر با خانوازه انس ام و /5100

(p<0/05). بم  مثبمک احسا  مممست  صورتب  اسک قازر خانوازه یریپذاناطاف و انس ام 

انسم ام  بمر ینیهمسمر ز یهماملاک ،هاافت ی طبک.  ن  ینمبشمپ 548/0 بیضر با را همسر

 ،225/0 بیضر باخانوازه  یریپذاناطاف بر ینیهمسر ز یهاملاک ،214/0 بیضر باخانوازه 

 خمانوازه بما یریپمذاناطاف و همسمر بم  مثبک احسا  بر 112/0 بیضر باانس ام خانوازه 

(. p<0/05) زارنم  یمانمازار و مممسمت  رمیثتمبر احسما  مثبمک بم  همسمر  881/0 بیضر

 بیباضمر خمانوازه انسم ام ممرمست مغ ایر و یان مم ن ش با ینیهمسر ز یهاملاک نمهمچن

 ینممبشمرا پم همسمر بم  مثبمک احسما  802/0 بیباضمر خانوازه یریپذو اناطاف 842/0

 مش بما ن همسمر ب  مثبک احسا  و ینیهمسر ز یهاملاک نمب نیبنابرا ؛(p<0/05)  نن می

-شمپ بیضرا   ادآن ا. زارزوجوز  یرابط  مانازار خانوازه یریپذاناطاف انس ام و یان مم

 .اسک برخورزار سماریب ینمبشمپ ق رت اد م ل، اسک 5/0اد  شترم نن ه بینمب

 و پیشنهادها یریگجهینت. 5

 تایمرا  م  زهم یمم نشان کمتح  یها مفرضبارۀ زر یماازلات ساختار یسادم ل  ینتا

 مرز  انمب توانیم افت ی نیا نممتب زر .ززار وجوز رهاممتغ نمب یمانازار ممرمست مغ و مممست 

 مناسمب، یبما انتخماب توانن یم نمدوج هستن ، ارتباط یبناسنگ همسر نشی ز یهاملاک   

-بحران و ها نن  و زر برخورز با چالش  ازیمشترک ا یزر دن   یمثبت عواطف و احساسات

 .اسک ر ذارمیثت خانوازه انس ام بر خوز ۀنوب ب  نیا    زهن  خرج ب  یریپذافاناط ها،

  و احسما  انسم ام خمانوازه رابطم ینیهمسمر ز یهاملاک نمب     مفرض نیا با همسو

(، 8020) کسمونم ل ،(8022) رممممو   النم ورفمطالاات  یهاافت ی ب  توانیم ،وجوز زارز
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سملامک  رمنظ ینیهمسر ز یهاملاک.  رز اشاره( 2220) انیو باقر یوسفی و (8005) پسمفل

 ک،ممماحساسمات و صمم انمب ییخوب، توانا یو ارتباط اجتماع یرم ممتصم ییتوانا ،یروان

بر  آنزر  رممتغ   یطورب  ؛خانوازه ارتباط زارز ی اریاحسا  انس ام و پا با یریپذکممسئول

 بر، روی زه  اهروظو  اتمازی لمزلب     یادزواج . ذارزتثیمر میخانوازه   ارییپاانس ام و 

 نمبم  م  زوم  مفرضم یراسمتا زر. (2221ار، عطم) زاشک خواه  یمنف یرایانوازه انس ام خ

مطالا   یهاافت ی ،وجوز زارز یخانوازه رابطۀ مانازار یریپذو اناطاف ینیهمسر ز یهاملاک

 ازیمد ایم  م م  ار با افراززر  ینیهمسر ز ارهایم. ماسکهمسو( 2222) انمصازق و یخازم

 فمرزبم   ی ذشمتگ خموز و اد انم    نگماه ف ا ار یفرازامتفاوت اسک.  هاآن رییپذاناطاف

زر انتخماب  ،باشمن  مناطمف  یمبا یوبرابمر   م  زر انم  همع  نیبرازارن  و  شانمورزعلاق 

 رهاممتغ نیا نابراینب؛ زارن  یشترمب ج تو یو ارتباط یریپذاناطاف یهاب  مهارت شانهمسر

 زر نمهمچنم .زارنم  یارمبس کماهم ییدناشو ی ار رز خانوازه و ساد ار انتخاب همسر، زر

وجموز  یرابطۀ مانازار احسا  مثبک ب  همسرانس ام خانوازه و  نمب     مفرض نیا یراستا

دازه و آاعظمم(، 2222) یسلگ(، 2222) یرمو زهش یمناف مطالاات یهاافت یبا نوعی ب  ،زارز

 (8022ران )راماچن  و کیگزیز ،(2220) ه مو بشل ی ارسول ،یشریف ،(2228) آدمون یعباز

 یو. ناهمسوسمک( 2222) شی ارانم مطالام    ینتا با و سکهمسو (2221و ورنر ) نی ر و

شم ت رابطم  را بما  نیو  متمر نیشمترمب بمترت ب کمممهو  و صم یهالف ؤم نشان زاز   

با احساسات مثبک  ،شوزیم  رفت  نظر زر یمنف تاامل هو    ادآن ان . انس ام خانوازه زار

 رز.  اشاره ش همطالا  نمون  بوزن متفاوت ب  توانیم ییناهمسو نیا نممتبزر زر تضاز اسک. 

 پمژوهش ابمزار و اسک  رفت  ان ام رادمش شهر انو مشاور سانشناروان انمم زر پژوهش نیا

-یمم باعث مثبک احساسات ،پژوهش حاضر  یبراسا  نتا یطرف اد. اسک بوزه متفاوت زمن

 را خموز یمنفم احساسمات    ینمدوج. باشن  خوز هایتاارض حل الزنبب  نمدوج    شوز

 برخوز  ۀنوب ب  زمنرو هستن .  اهش انس ام  با خطر  اهش انس ام روب زهن ،یم برود شترمب

 نمبم م    مفرضم نیما ییهمسمو زر. اسمک یرؤممروابمط  کممفماحساسات مثبک و    اهش
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 بم  تموانیمم ،وجموز زارز یرابطۀ مانازار احسا  مثبک ب  همسرخانوازه و  یریپذاناطاف

 یدبان ،(2221) ییانشاره و اسحا ا ،(2402) و همکاران یقن هار ین فالمطالاات  یهاافت ی

 ونگ،(، 2020)  ورت و  ان اد ،(2225) ییو رضا یمامادن  ی رمان(، 2221) یرم(، پ2221)

 سمگال و (8025و همکماران ) نگتمونم(، وری8021و همکماران )   یمو(، 8021) وی و چن

بم   نمروابمط دوجم یشم ه چمارچوب سماختاران ام مطالااتب  استناز   رز. اشاره (8025)

 شموزیممافمراز  یریپمذاناطافباعمث  اتاحساس نیا     رززیبرم ابط ر یاحساس کمفم 

 ادباشمن .  شانیدن   راتممتغ یرایپذ نمدوج    شوزیم باعث زمن کات مثباحساست رب  .

عواطمف  ،قازرنم  بما زرک مت ابمل ،زارنم  ریپذمنس م و اناطاف یارابط     ینمدوج یطرف

احسا  و  ینیهمسر ز یهاملاک نمب     مفرض نیبا ا همسو.  نن  ممرا تنظ خوز نمبمثبک 

 یهماافتم ی ،وجموز زارز یخمانوازه رابطمۀ مانمازارانسم ام  یان ممبا ن ش م مثبک ب  همسر

احساسمات . زارز قمرار (8022) رممممالن ورف و   و (2222) هوشمن  و ازنژیسمعمطالاات 

 نمت اوم و انس ام ادزواج و همچن پس؛ شوزیمو  سترش روابط  شترمب کیمثبک باعث رضا

 با ییهمسونا زر. اسک گریک یب   نمدوجمستلزم عشک و احساسات مثبک  یخانواز  ابطرو

  م یصمورت زر  مرز. اشماره( 8028)، ابراهمم و نویم  یکانیب  پژوهش بار توانیم افت ی نیا

 نیا نممزه . زر تب زسک اد را خوز انس ام دمان رورب  م ممکن اسک باش ،ادزواج عاش ان  

 یدن   وارز ینیر زهمس یهاملاک ب  توج  ب ون افراز نیا احتمالاً رز     انمب توانیم افت ی

 را یمنفم تااملمات شموز،ینمم بمرآورزه انتظاراتشمان  م  یمم ت اد پس و شون یم ییدناشو

اد ادزواج و  شمپم یاحساسم روابط با    یادزواج بنابراین ؛ نن یم مثبک تااملات نیگزیجا

 فمضما یعاطف روابط و کی اهش رضا با ،رزمبگ شکل ینیهمسر ز یهاملاک ب  توجهیبی

 یهماملاک نمبم م   زاز نشمانآخمر   مفرضم .(8002)ر تمور و همکماران،  زشمویم رو روب

خمانوازه رابطمۀ  یریپمذاناطاف یان ممبما ن مش م احسا  مثبک بم  همسمرو  ینیهمسر ز

 .همسوسمک( 2222) انمو صمازق یخازممطالا   یهاافت ی با ینوعب     زوجوز زار یمانازار

 یدن   اد توان یفرز م رن ،مبگ شکلمناسب  طورب  ینیهمسر ز یهاملاک ا ر  فک توانیم
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مشترک، محبک  یدن   یادهاماد ن یکی یطرف اد. باش  زاشت  کیرضا احسا  خوز مشترک

 گریکم یرفتار  نن   م  م مذوب  یا ون ب   یبا هاآن  ام اد هر .اسک نمدوج انمو عشک م

و  نمدوجمتااملمات  زانممقم ر  م  مون خمانوازه را  مرم نگم  زارنم . هرشون  و بتوانن   ان

 یشمترمب انسم ام اد هماآن یدنم   ،تمر باشم و پرجاذبم  شمترمبها آن انمم احساسات مثبک

 زمن یترنشاط و موفکفردن ان با ،مناطفان  ییزر فضا یاخانوازه نمچن.  ش  خواه برخورزار

 مت ابمل ایمرازه خمانو انس ام و نمدوج انماحسا  مثبک مزر  یازی نن . عوامل دیم کمترب

حمایمک  ومشمار ک ، یریپمذاناطماف ،یاحساس ی شوز  ،ادزواج یارهامما جمل اد ؛ نزار

 یادهمامبمرآورزه نشم ن ن زرم ابمل، ؛ عشمک و علاقممت ابل، تلاش برای خشنوزی یک یگر، 

اناطاف ن اشتن باعمث  ،ش نیها، عازیرودمر  نمو همچن یو جنس یجسم ،یروان ،یعاطف

 شوز.یم نمدوج یک زر دن  ش ن عش رنگ م

احسما  و احسما  مثبمک بم  همسمر  با های همسر زینیعملکرز ملاک بحث رواداین

 بای     زارزاهممک بسماری  ،ت ویک همسر زینی جهک خانوازه زر پذیریاناطاف و انس ام

 تاامل و حضور زر هم  اد بمش آنچ  بنابراین ؛باشن  زاشت  آن ب  ویژه یتوجه دوجمن جوان

و مشورت با  های آمودشی لا  ت ویک و ای از زارز، ن شزر همسر زینی  خانوازه زر افراز

همای انتخماب همسمر زینی، ت ویمک انسم ام و ای ماز فرصمک ب  توانمی    اسک خانوازه

 .بمن ام  ...پذیری خانوازه واناطاف

 شوز:پمشنهازهای دیر ارائ  می پژوهشبا توج  ب  نتای  

  ؛هاآن هاینکزاب و سآدوجمن با توج  ب  فرهنگ و اهی افزایش سط  آ 

  هما و چمالشبما  دوجممنشمنایی آهای آمودشی بما هم ف هرها و زوبر زاری  لا

 ؛مشکلاتی    زر جاما  وجوز زارز

   پذیری خمانوازه بما احسما  های انس ام و اناطاف ذاری شاخصرابط  و ایراتب

 ی ویمژه، تموجهاسکزاری امثبک و مان های همسر زینی   مثبک ب  همسر و ملاک
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تم اوم دنم  ی دناشمویی و آممودش دوجممن  بمرایرو نهازهای مسئول اداین ؛شوز

 های لادم و ت ویتی را برای دوجمن بسترسادی  نن .برنام 

 یبمرا ی ماف فرصمک ی مار مشغل  لمزلب  انمالمبوز     نیپژوهش ا یهاکیمح وز اد

طمول  یازیمد دممان همازازه یآورجمع و عیتود ن یفرارو ؛ اداینن اشتن  پژوهش زر شر ک

   خوززاری  رزن   آن ب  پاسخ اد هاسؤال بوزن یشخص لمزلب  هاخانوازه اد یارمبس  شم .

 حذف یآمار ۀجاما اد افراز نیا بنابراین ؛ رز  ازیا ییهاکیمح وز مح ک یبرا موضو  نیا

 . ش ن  نیگزیجا گریز هاییآدموزن و ش ه

 قدیر و تشکرت

  ران  ر  م  مالمان اد. اسک اول سن هینوارش  ی ارشناس نام انیپااین م ال  بر رفت  اد 

 .شوزیم یق رزانو  تشکررا زاشتن ،  یهمکار کینها با مازر ان ام این پژوهش 

 کتابنامه

و  یعاجتمما کیمحما ،یال اجتمماعلم(. رابطم  اخت2228آدممون،  . م. ) یعبمازو دازه، م.، آاعظم .2

 .2-81 (،88)7  ،رانیا یاجتماعمطالاات  م ل  .نفس جوانانعزت

های مانای ن ش جنسی زر رضایک  (. ن ش بخشش رن ش خاطر دناشویی و تفاو2221. )پمری، م .8

 .282-202، 22، فصلنام  خانوازه و پژوهش دناشویی مالمان متثهل شهرستان داه ان.

و  ینیهمسمر ز یهما یمنظر یبررس .(2222) .ب مهرام،و  ،.م ،یبزر  جان ،.ه ،ینمنائ یخان نمحس .2

 .41-28 ،(85)2، نیو ز یساروانشن ی.شناسو روان یبر منابع اسلام  مها با تکن   آن

(. بررسی مامارهای همسر زینی برحسب مامارهای شخصمک زر 2222م. ) ان،مصازقو خازمی،  .،  .4

 . 20-11، (21)5 ،مطالاات خانوازه فصلنام  دن وزانش ویان زانشگاه آداز اسلامی یزز. 

تلفمن هممراه زر  یافزارهما نرمو  یاجتماع یهااستفازه اد شبک  یشناس بم(. آس2221. )ی، رمخ  .5

 یفرهنگم یشموا فصملنام (.  یمبر ن اط قوت، ضاف، فرصمک و ته   م ث)با ت یرانیا یخانوازه ها
  .221 -220 ،(11)80 ،خانوازه و دنان یاجتماع
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های سماد اری بمر انسم ام خمانوازه اقموان شمهر (. بررسی تثیمر هریک اد مؤلف 2225خطمبی، ا. ) .1

 .212-225(، 8)21، م ل  جاما  شناسی ایرانشناختی. هم ان با رویکرز جاما 

و احساسمات  کمممصمم ،یجنسم کیبراسا  رضا یانس ام خانواز  ینمبشمپ (.2222د. ) ،یسلگ .1

 زر یانسمان علموم و کیریم  یها پژوهش یمل شیهما نمششم. نمب  همسر زر دوج نسبکمثبک 
 ، تهران.رانیا

 یریپمذاناطماف ،یشمامگاه یبام از کمشخص نمبشم(. ن ش پ2221) .م ،ییاناسحا  و .،ح شاره، .2

و  یپزشمکنم لم  روا. انسمالمدنمان م ییِدناشمو کیرضما زر  مانمه یشمناخت ممتنظم و یشناخت
 . 222-224 ،(4)84 ،رانیا ینمبال یشناسروان

بممادآمودی اسممنازی زر  مماهش  ی(. ایربخشمم2220. )ک  ه،مبشممل و .،  ،ی.،  ارسممولم ،یشممریف .2

و مشماوره  یزرممانروان . لماط یو احتممال وقمو  طلما  زر دوجممن مت اضم یدناشوی یفرسوز 
 . 885–828 ،(8)2 ،خانوازه

همل تثزر دنمان م یدن   کمفمانتخاب همسر با   یارهام(. رابط  ما2221د. ) ،یقازرو عطار،  .،  .20

 .رودآبازمف ،یشناختو روان یاجتماع یهابمآس یمل شیهما. رادمشهر ش

روابمط  وتماه مم ت و  یانتخماب دوج بمرا یهماکالمم(. 2222هوشممن ، ش. ) و ا.، از،نمژیسمع .22

 یمسائل اجتماع یراهبرز یهاپژوهشمخالف.  جنسبا  یقبل یهاو رابط  کمن ش جنس بلن م ت:
 .  54–22، (82)2 ،رانیا

و  یبراسا  هوش مانو نمدوج یشاز ام ینمبشمپ .(2225) .م.   ،ییو رضا.، د ،یمامادن  ی رمان .28

، (4)8، مثبمک یشناسمپژوهشنام  روانیی. دناشو یساد ار یان ش واسط  ،یعشک ورد یهاسبک
12-25. 

رهممای (. بررسممی عوامممل اجتممماعی مممویر بممر ماما2221 لمم ی،  . ر.، و غفوریممان قالمبمماف، م. ) .22

 .218-255(، 2)2شناسی مااصر، همسر زینی. م ل  جاما 
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