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 چکیده
های ده سال گذشته هدف از این مطالعه، شناسایی عوامل مرتبط با پایداری ازدواج با استفاده از مرور پژوهش

مقاله به صورت یک مطالعه توصیفی از نوع مرور سیستماتیک بود و جامعه آماری نیز است. روش پژوهش در این 
کلیه مقاالت پژوهشی مرتبط با پایداری ازدواج در ایران در ده سال گذشته است. روش نمونه گیری به صورت 

نهایی بر یازده مقاله هدفمند انجام شد که پس از جستجو و انجام فرایند غربالگری و ارزیابی کیفیت مقاالت، تحلیل 
های نسلی، نظام ارزشی های جنسیتی، تفاوتهای پژوهش نشان داد که چهار عامل تفاوتصورت گرفت. یافته

تواند بر عوامل پایداری ازدواج تأثیر گذار باشد. دستیابی به پایداری های خانواده محور میحاکم بر جامعه و سیاست
ن پژوهش، نیازمند برنامه ریزی  مؤثر و مفید سیاستگذاران و فعاالن در عرصه ازدواج مبتنی بر الگوی پیشنهادی ای

 خانواده است که  باید مبتنی بر تفاوت های جنسیتی و نسلی، نظام ارزشی و سیاست های خانواده محور باشد.
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 مقدمه

تاکنون رو  88آمارهای ثبت احوال کشور و مرکز آمار ایران، آمارهای طالق از سال مطابق با 
درصد آمار طالق رشد داشته است و به همین  15ای که هر سال حدود به افزایش است به گونه

ازدواج، یک ازدواج  3.4از هر  1397ترتیب آمار ازدواج نیز روبه کاهش بوده است. در سال 
ازدواج یک ازدواج به طالق  8تقریباً از هر  88این در حالی است که در سال منجر به طالق شد، 

هایی که منجر طالق، حاکی از ناپایداری ازدواج و ناکارآمدی خانواده است. ازدواج 2شد.ختم می
های مرتبط با آنان را از نظر سالمت روانی، تواند زوجین، فرزندان و خانوادهشود میبه طالق می
؛ صدر االشرفی، طارسی، 2020جتماعی دچار آسیب نماید )دهدست و قبادی، جسمی و ا

های (. با توجه به اینکه آمارهای روز افزون طالق در هر سال و آسیب2013شمخانی و اشرافته، 
شود، های اجرایی میها و حتی حکومت و دستگاهناشی از آن که متوجه افراد جامعه، خانواده

قرار  1391های ابالغی خانواده از ناحیه رهبری در سال د مطالبه سیاستازدواج پایدار و کارآم
اند در شوند، تمرکز کرده. مطالعات بسیاری بر متغیرهایی که باعث فروپاشی ازدواج می3گرفت

شود عامل ایجاد تصویری از ازدواج حالی که تمرکز بر عواملی که منجر به پایداری ازدواج می
توان شاهد نرخ  ا ایجاد ترویج و گفتمان سازی آنها در فضای جامعه میپایدار خواهد شد که ب

          تری از طالق، کاهش تعارضات، رضایت از ازدواج و پایداری ازدواج سالم بود پایین
(. از این رو روابط زناشویی پایدار رضایتمند، زمینه ساز سالمت روانی، 2020)کارنی و برادبری، 

)مارگلیش، اسچنیویند، ویولیت،  شد کارآمدی اعضای خانواده خواهد شدجسمی، اجتماعی و ر
(. به نظر برخی از پژوهشگران، با گسترش نگرانی از گسستگی در روابط 2017چیالو، -پیریگ

ها را در برابر عوامل گسست تواند خانوادهزناشویی، نیاز بیشتری به فهمیدن فرایندهایی که می
های اخیر خانواده درمانگران نظام ای که در دههشود به گونهاس میخانواده، محافظت کند، احس

محور، بیش از پیش جهت گیری نظریه و عمل را از یک الگوی مبتنی بر نارسایی به یک الگوی 
بنابراین تمرکز بر عوامل پایداری و رضایت بخش  (.27؛ 2015اند )والش، قدرت مدار تغییر داده

تواند ظرفیت تمرکز بر عوامل آسیب زا در روابط خانوادگی میدر روابط زناشویی به جای 
های پیش رو نسبت به خطراتی که ها و چالشها و توانمندی آنان را در مقابله با بحرانخانواده

کند، افزایش داده و ازدواج آنان را پایدار و رضایت بخش نماید. پایداری  خانواده را تهدید می
ها، مراسم و انتظارات متفاوتی است که مختلف دارای ساختار، آیینهای ها در فرهنگازدواج

طی زمان نیز تغییر خواهد نمود. در غرب افراد انتظارشان از ازدواج، برای عشق، شادکامی و 
(، در حالی 2018؛ جانسون و هاک، 2017کامروایی شخصی است )صبور اسماعیلی و شعیبی، 

تواند متفاوت از بافت فرهنگی لحاظ فرهنگی و مذهبی می که عوامل ازدواج پایدار در ایران به
ها و تکالیف است، بر پایداری ها، ارزشازدواج در غرب باشد. زیرا تعالیم اسالمی که شامل آموزه
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؛ بستان، 2019؛ محمودزاده، یوسفی و گل پرور، 2013؛ 2017ازدواج تأکید دارد )ساالری فر، 
نگ خانواده محور است یعنی نظام خانواده در ایران به ( هم چنین فرهنگ ایرانی، فره2013

های مختلفی دارد که مفهوم ازدواج، عوامل و های اجتماعی پویاییعنوان یکی از مهمترین نظام
( 2010نیا، تواند پایداری آن را تحت تأثیر قرار دهد )آزادارمکی و ظهیریفرایندهای تحقق آن می

ات غربی را به مطالعات ازدواج پایدار در ایران تعمیم داد. بنابراین توان نتایج مطالعاز این رو نمی
با توجه به دیدگاه توانایی محور درباره ازدواج و خانواده  و تأکید  اسالم  بر تعالیمی که زوجین 

نماید، ضروری است که در ها، توانمند میها، مشکالت و فقدانها را در برابر آسیبو خانواده
عوامل مرتبط با پایداری ازدواج شناسایی شده و از  ،ا مرور مطالعات سیستماتیکراستای آن، ب

سال  10های گوناگونی طی پژوهشآن برای تحقق چشم انداز پایداری خانواده بهره برده شود. 
؛ 2014گذشته به دنبال شناسایی علل پایداری ازدواج با رویکردهای روانشناختی )حاجیان مقدم، 

؛ کرایی، خجسته مهر، سودانی، اصالنی، 2020؛ قاسمی، اعتمادی و احمدی، 2016ثناگویی زاده، 
؛ 2010(، اجتماعی و فرهنگی )آزاد ارمکی و ظهیری نیا، 2017؛ صباغچی، ندوشن و ترابی، 2017

اند که به ( بوده2020؛ دهدست و قبادی، 2017؛ عموزاده مهدریجی، 2016عبداللهیان و حسنی، 
شود. در پژوهشی که به صورت مرور سیستماتیک  صورت امه اشاره میبرخی از آنها در اد

گرفت؛ نتایج نشان داد عواملی مانند عشق و دوستی، احترام و احساس قدردانی، اعتماد و 
های مشترک، توانایی انعطاف پذیری در وفاداری، ارتباط خوب، رابطه جنسی خوب، ارزش

نهاد ازدواج و پیش فرض تداوم داشتن زندگی باعث  مواجهه با تغییر، حسی از معنویت، باور به
(.  در پژوهش دیگر که با روش 2020پایداری ازدواج آنان شده است )کریمی، بختیاری و آرانی، 

تحلیل مضامین بر زنان ایرانی دارای ازدواج موفق تمرکز داشت، نتایج نشان داد که مضامین زیر 
: تأثیر خویشان سببی بر موفقیت ازدواج  و حفظ مرزهای بر ازدواج  پایدار آنان تأثیر داشته است

مناسب با آنان، مصالحه کردن بخاطر حفظ رابطه، حس کلی از احترام و عشق نسبت به یکدیگر 
(. 2013های همسر و  اعتماد به یکدیگر )کوالموسی، ها و اشتباهو خانواده، تحمل ناکامل بودن

( انجام گرفت، عوامل مقوم و 2017و ترابی )  در پژوهشی دیگر که توسط صباغچی، ندوشن
فرساینده خانواده ایرانی طی یک فراتحلیل به چند دسته طبقه بندی شدند که عبارت بود از: 

 جسمی سالمت خانوادگی، تعامالت اخالقی(، هایارزش و عقاید )ایمان، فرهنگی شامل عوامل

 فرهنگی محیط مادی، و رفاه اقتصادی امور خانوادگی، زندگی اداره شیوه فردی، رشد روحی، و

 حمل و عمومی خدمات زناشویی، مدت طول زوجین، سنی اختالف جامعه، سیاسی و اجتماعی

دهد مطالعات مختلفی های نامبرده نشان میجامعه. پژوهش بهداشتی مالحظات و عمومی و نقل
های کیفی، کمی و تجربی و نیمه تجربی به دنبال شناسایی  عوامل مرتبط با پایداری با روش

ها با توجه به آنکه از نظر روش، جامعه آماری و حجم نمونه متفاوت ازدواج هستند. این پژوهش
دهند هر چند که در ارائه برخی از عوامل، همسانی و ن میاست از این رو نتایج متفاوتی نیز نشا
رسد پرداختن به پژوهشی مستقل با رویکرد کمی و کیفی همسویی دارند. بنابراین به نظر می
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ها ایجاد نماید. زیرا این مطالعات با یک جامعه تواند نگاه جامع و کالنی نسبت به این مؤلفهنمی
است و این امر در معرفی عوامل مرتبط با پایداری خانواده آماری و حجم نمونه محدود مواجه 

نماید.  برطرف را محدودیت این تواندشود. بنابراین یک پژوهش مروری میباعث محدودیت می
های آماری شود مطالعات گوناگون را از حیث جامعهزیرا پژوهش مروری نظام مند باعث می

مطالعه قرار دهد تا در مجموع به عوامل مرتبط  های نمونه متعدد مورد بررسی ومختلف، گروه
با توجه به مبانی نظری گفته شده، این پژوهش درصدد آن است که  با پایداری دست یافت.

سال گذشته در ایران صورت  10هایی که طی عوامل مرتبط با پایداری ازدواج را مطابق با پژوهش
 ج نموده، به معرفی و تبیین آن بپردازد.گرفته، مبتنی بر یک مطالعه مروری نظام مند استخرا

 روش پژوهش

این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی بوده و با توجه به روش اجرا یک مطالعه مروری از نوع 
شود که مطالعه مروری های مختلفی انجام میاست. مرور تحقیقات گذشته به شیوه 4سیستماتیک

شود. به سطح دوم مطالعات پیشین محسوب میسیستماتیک از نوع نظام مند و به نوعی تحلیل 
ای از مطالعات پیشین است که دارای ضوابط و عبارت دیگر، مرور نظام مند مرور ساخت یافته

باشد )سجادی، وامقی، فروزان، رفیعی، محققی کمال، نصرت آبادی، قوانین از پیش تعیین شده می
کیفی آن است که با یکپارچه کردن و  (. هدف از مطالعات مرور سیستماتیک یا فراتحلیل2013

ها کشف و های انجام شده، عناصر اصلی پژوهشهای پژوهشها و یافتهها، روشترکیب نظریه
(. جامعه 2017مورد تفسیر و تبیین قرار گیرد )محمدی، خرازی، کاظمی فرد و پور کریمی، 

عات کیفی و کمی در آماری این پژوهش عبارت بود از کلیه مقاالت پژوهشی حاصل از مطال
اند. معیارهای به چاپ رسیده 1398تا  1388های خصوص پایداری ازدواج که در بازه زمانی سال

ورود مقاالت به پژوهش عبارت بود از، جامعه آماری مقاالت پژوهشی ایرانی باشد، مرتبط با 
رای پژوهش بدین عوامل پایداری ازدواج باشد، در بازه زمانی پژوهش قرار گرفته باشد. روش اج

        های مرتبط با موضوع شامل پایداری ازدواج، صورت بود که ابتدا با استفاده از کلیدواژه
             های اطالعاتی داخلی شاملازدواج پایدار، پایداری زناشویی، خانواده پایدار در پایگاه

SID ،ENSANI، Magiran   ،Noormags ،Google Scholar  ل گذشته مقاالت سا 10، طی
مقاله بود. نحوه جستجو بدین صورت  20جستجو شد. حاصل این جستجوی اولیه دستیابی به 

های اطالعاتی داخلی، در قسمت جستجوی پیشرفته، کلیدواژه مورد نظر در بود که در پایگاه
ها ثبت شد، سپس بازه های جستجو در عنوان، جستجو در چکیده و جستجو در کلیدواژهقسمت

مقاله به دست  20انتخاب گردید و در نهایت جستجو صورت گرفت. تعداد  98تا  88مانی ز
آمده وارد فرایند غربالگری شدند. در غربالگری، چکیده مقاالت به منظور بررسی معیارهای 
پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت و مقاالتی که  معیارهای پژوهش را نداشتند از مطالعه حذف 
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مقاله وارد مطالعه شدند. در مرحله بعدی غربالگری، ارزیابی  19حله تعداد شدند. در این مر
انجام شد.  5ارزیابی انتقادی هایمهارتسایت برنامه  هایلیست چک کیفیت مقاالت براساس 

همبستگی، مطالعات علی  -شامل مطالعات توصیفی کیفیت انواع مطالعات هالیستن چک ای
ارزیابی کیفیت  .دهندقرار میبررسی مورد را  ای، کارآزمایی بالینی و مطالعات کیفیمقایسه

شد و در مقاالت توسط دو داور انجام شد که در صورت تأیید هر دو داور، مقاله مزبور تأیید می
کرد و داور دیگر صورتی که یک داور تأیید میگرفت و در حجم نمونه مقاالت پژوهش قرار می

شد.  گرفت و در صورت تأیید او نیز مقاله تأیید مینمود ارزیابی نفر سوم مالک قرار میرد می
براساس فرایند ارزیابی، مقاالتی که از ارزیابی کیفی مطلوبی برخوردار نبودند از مطالعه حذف 

، تعداد یازده مقاله در مرحله نهایی غربالگری وارد شدند. در این مرحله نیز با حذف هشت مقاله
ها های هر مطالعه به عنوان ابزار جمع آوری دادهتحلیل شدند. پس از ارزیابی مطالعات، یافته

ها تحلیل شد. در این فرم، اطالعات مربوط به عنوان مقاله ، وارد فرم اطالعات شد و سپس داده
وش پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه نوع اثر، عنوان مجله، سال پژوهش، ر

 ها ذکر شد.گیری و خالصه یافته

 های پژوهشیافته

تیک، پس از جستجو و طی نمودن فرایند غربالگری بر مقاالت حاصل شده از مرور سیستما 
ا برحسب ، توزیع مطالعات مروری ر1جدول در پایان، تحلیل نهایی بر یازده مقاله انجام شد.

 ند.های انتشار در دو بازه زمانی پنج ساله طبقه بندی شدکند. سالنتشار مشخص میسال ا

 توزیع مطالعات مروری برحسب سال انتشار - 1جدول 
 درصد فراوانی سال

1389-1393 1 10/9 

 1393-1398 10 90/90 

 100 11 جمع

بازه  سال اخیر درترین مطالعات مرتبط با پایداری خانواده طی ده ، بیش1مطابق با جدول
ه زمانی انجام شده است. این موضوع حاکی از آن است که طی این باز 98تا  93های زمانی سال

داری ازدواج با توجه به رشد آمار طالق و بی ثباتی ازدواج، برای پژوهشگران ایرانی بررسی پای
ت مشخص ،  توزیع مطالعات مروری را برحسب جنسی2مورد اهمیت قرار گرفته است. جدول

و مردان  کند. جنسیتِ جامعه آماری در مطالعات شامل زوجین، زن و مرد متأهل، زنان متأهلمی
 شود.متأهل می

 

                                                           
5 - CASP :Critical Appraisal Skills Programme 
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 توزیع مطالعات مروری برحسب جنسیت - 2 جدول
 درصد فراوانی جامعه آماری

 27/27 3 زوج

 54/54 6 زن و مرد متأهل 

 19/18 2 زن متأهل

 - - مرد متأهل

 100 11 جمع

باشد.  ترین جامعه آماری مطالعات شامل زوجین و زن و مرد متأهل می، بیش2مطابق جدول
های پژوهش کند. روش، توزیع مطالعات مروری را برحسب روش مطالعه مشخص می3جدول

های آزمایشی و نیمه های توصیفی همبستگی و روشهای کیفی، روشدر مطالعات شامل روش
 آزمایشی است.

 های مطالعهوزیع مطالعات مروری برحسب روشت - 3جدول 
 درصد فراوانی روش

 45/45 5 کیفی

 19/18 2 آزمایشی و نیمه آزمایشی

 36/36 4 توصیفی همبستگی

 100 11 جمع

 
مورد  با  2ها با روش کیفی، تعداد مورد از پژوهش 5پژوهش مورد بررسی، تعداد  11از 

مورد با روش توصیفی همبستگی  به مطالعات مرتبط  4روش آزمایشی و نیمه آزمایشی و تعداد 
،  توزیع مطالعات مروری را برحسب جامعه آماری مشخص 4با پایداری ازدواج  پرداختند. جدول

های مرور شده به دو بخش استان تهران به عنوان پایتخت ایران و کند. جامعه آماری پژوهشمی
 های کشور طبقه بندی شدند.سایر استان

 توزیع مطالعات مروری برحسب جامعه آماری - 4جدول 
 درصد فراوانی جامعه آماری

 28/27 3 تهران

 72/72 8 هاسایر استان

 100 11 جمع 

 
 72های کشور غیر از تهران که حدود ترین مطالعات بر سایر استان، بیش4مطابق با جدول 

، توزیع مطالعات مروری 5دهد، انجام گرفت. جدول درصد از مطالعات را به خود اختصاص می
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ها های نمونه گیری متعددی در پژوهشکند. روشرا برحسب روش نمونه گیری مشخص می
های نمونه گیری نظری، تصادفی ساده و ها شامل روشرفت. این روشمورد استفاده قرار گ

 ای، است.خوشه

 توزیع مطالعات مروری برحسب روش نمونه گیری - 5 جدول
 درصد فراوانی روش نمونه گیری

 54/54 6 نظری و هدفمند

 27/27 3 تصادفی ساده

 19/18 2 ای خوشه

 100 11 جمع

، پژوهش 6روش نمونه گیری در تعداد های مزبور، ، در مجموع پژوهش5مطابق با جدول 
پژوهش به صورت نمونه گیری تصادفی  3به صورت نمونه گیری نظری و هدفمند بود. تعداد 

ای بود. بنابراین بیشترین روش نمونه گیری پژوهش به صورت نمونه گیری خوشه 2ساده، و 
حجم نمونه مطالعات مرتبط  ا، روش نمونه گیری هدفمند بوده است.مورد استفاده در پژوش ه

نفر متأهل بودند که این تعداد از میان  2932با عوامل مؤثر بر پایداری ازدواج در مجموع 
(، اهواز )کرایی، 2014اسالمی، ؛ 2017؛ مدیری، 2018های آماری زوجین تهران )رادمهر، جامعه
؛ 2016حاتمی، (، زنجان )2017خوزستان )خجسته مهر، (، 2018(، بجنورد )شیردل، 2017

( و آبادان 2019های رهبری )محمودزاده، (، اندیشه2019( همدان )افشارکهن، 2017حاتمی، 
 بود.( 2017)آذرکیش،

 های پژوهشیافته

، که مربوط به عوامل مرتبط با پایداری ازدواج 6های مطالعات انجام شده در جدول یافته
 است، به صورت خالصه مشخص شده است. 
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 مشخصات مطالعات مرتبط با عوامل مرتبط با پایداری ازدواج - 6جدول 

 نویسنده

 عوامل مرتبط با پایداری ازدواج
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 * * * * * (2017و  2016حاتمی )

 * *  *  (2017خجسته مهر )

  * * *  (2019محمودزاده )

  *  *  (2018حامد رادمهر )

  *    (2017مدیری )

  *    (2018شیردل )

 * *  * * (2017امین کرایی )

 * *    (2019افشارکهن )

 * *    (2017آذرکیش )

 * *    (2014اسالمی )

، عوامل مختلفی با پایداری ازدواج ارتباط داشتند. این عوامل شامل؛ عوامل 6مطابق با جدول 
فرهنگی  -پیش از ازدواج، عوامل فردی، عوامل بین فردی ، عوامل خانوادگی و عوامل اجتماعی 

 و اقتصادی بود. 
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 عوامل پیش از ازدواج

اند. این از میان یازده مقاله عوامل مرتبط با پایداری ازدواج، دو مقاله به این عامل اشاره کرده
 ،ازدواج از پیش ناوابستگی ،ازدواج از پیش آمادگی داشتن ،ازدواج از پیش آشناییعوامل شامل 

است. در پژوهش کرایی  (2016)حاتمی، اسماعیلی، فرحبخش وبرجعلی،  نخستین کشش و عالقه
ها، فرهنگ و تجارب معنوی های میان زوجین در ارزش( وجود شباهت2017و همکاران )

ها پیرو مشترک به عنوان یکی از عوامل پایداری ازدواج مطرح شده است. دستیابی به این شباهت
های مذهبی مشابه است، از این رو شباهت شناخت فرهنگ، داشتن اهداف مشترک و نگرش

های اجتماعی، مانند نژاد، سن، میزان تحصیالت، و طبقه اجتماعی زوجین با توجه به ویژگی
 تواند بر پایداری زناشویی تأثیر بسزایی داشته باشد. می

 عوامل فردی

این عوامل شامل شود. منظور از عوامل فردی، عواملی هستند که مربوط به فردیت زوجین می
مسئولیت پذیری، عوامل  کارآمد،مت روان، نگرش های های شخصیتی پسندیده، سالویژگی

اند و یکی از عوامل مهم در پایداری معنوی و اخالقی است. پنج مقاله به این عوامل اشاره کرده
( این عوامل با 2016اند. در مقاله حاتمی و همکاران )ازدواج را عوامل فردی زوجین دانسته

های کارآمد مطرح ی شخصیتی پسندیده و نگرشهاعنوان عوامل درون شخصی شامل ویژگی
گیرند شامل؛ های شخصیتی پسندیده قرار میشده است، مقوالتی که از نظر آنها ذیل ویژگی
ها، از خودگذشتگی، نوع دوستی و کمک به سخت کوش بودن، صبور بودن، تحمل سختی

تواند پیش یتی میهای شخص( ویژگی2017های دیگر است. از نظر کرایی و همکاران )انسان
بینی کننده ماندگاری در ازدواج باشد. عالوه بر آن، مسئولیت پذیر بودن زوجین به عنوان یکی 

های کارآمد شامل های شخصیتی مهم بر دوام ازدواج تأثیر گذار است. نگرشاز ویژگی
بوط به های  مربوط به خود، مربوط به همسر، مربوط به خانواده، مربوط به دیگران و مرنگرش

های مربوط به خود شامل قبول داشتن خود، آغاز کردن تغییر از خود شود. نگرشخداوند می
های مربوط به همسر شامل قبول داشتن همسر، انتظار داشتن در حد توان همسر، شود. نگرشمی

های مرتبط با خانواده در اولویت بودن همسر نسبت به فرزندان و خانواده مبدأ است. نگرش
های مبدأ است. أ؛ شامل تفکیک حساب همسر از خانواده مبدأ، مقبول و مثبت دانستن خانوادهمبد

شود و های مربوط به دیگران، شامل اولویت داشتن امور خانواده نسبت به دیگران مینگرش
های مربوط به خداوند شامل تکیه به خدا، برقراری رابطه خوب با خداوند، انجام اعمال نگرش

های مرتبط با زندگی زناشویی ت مذهبی، همسو بودن دینی و اعتقادی است. نگرشو دستورا
نیز شامل؛ انتظار سختی از زندگی داشتن، طبیعی دانستن وجود اختالف در زندگی و مفروض 

عوامل معنوی و اخالقی یکی از دیگر از عوامل فردی مرتبط با گرفتن تداوم زندگی است. 
های دین است. عوامل معنوی و اخالقی شامل رعایت دستورالعملپایداری ازدواج در خانواده 
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اسالم در خصوص خانواده و ارتباط زوجین با یکدیگر و سایر اعضا با همدیگر است. هم چنین 
رعایت خدامحوری در خانواده، پایبندی به اخالق اسالمی نظیر گذشت، دوری از خودبرتربینی 

ا، احترام متقابل و پرهیز از اهانت، پرخاشگری و های دیگر جز تقوو عدم افتخار به مالک
عصبانیت، تحقیر و تذلیل، رازداری و قناعت و تحقق آن در فضای خانواده است )محمودزاده، 

 (. 2019گل پرور و یوسفی، 

 عوامل خانوادگی

مل مرتبط با پایداری ازدواج اشاره داشتند. عوا از بین یازده مقاله، دو مقاله به عوامل خانوادگی
ها و راهبردهای خانواده کارآمد نسلی چند و مادری و پدر زناشویی منظومهخانوادگی شامل 

جهت تداوم ازدواج فرزندانشان است که شامل اتخاذ رفتارهای تعدیل کننده مشکل و ایفای 
کارکرد   (.2019؛ محمودزاده و همکاران، 2017نقش مناسب والدین است )حاتمی و همکاران، 

های مثبت و الگوی گیری ه خانواده شامل عواملی همچون الگوگیری از ویژگیمؤثر منظوم
ها در صورت نیاز آنان، احترام به والدین های منفی خانواده، کمک به خانوادهمعکوس از ویژگی

( ایفای نقش مناسب والدین 2019و نقش مثبت داشتن خانواده است. در پژوهش محمودزاده )
 ت که مهمترین نقش مناسب والدین، ایجاد محبت بین زوجین است.بدین گونه تبیین شده اس

 عوامل بین فردی

دهد که این عامل از میان سایر عوامل تمامی مقاالت به این عامل اشاره داشتند و این نشان می
در پایداری ازدواج قابل اهمیت است. عوامل بین فردی شامل عواملی است که زوجین باید در 

کرایی و ؛ 2019ها )محمودزاده و همکاران، ود بکارگیرند. از نظر پژوهشروابط زناشویی خ
( این عوامل شامل 2017مدیری، ؛ 2018شیردل، حسینیان، کیمیایی و صفاریان،  ؛2017همکاران، 

حل مسأله، کیفیت رابطه جنسی، گذشت، احترام، انعطاف سازگاری، پایبندی به حقوق و وظایف، 
های توجه، حمایت، صمیمیت، گذران وقت و تفریحات، و فعالیتپذیری، تعهد و وفاداری، 

 اشتراکی است. 

 اجتماعی و اقتصادی -عوامل فرهنگی 

ای اجتماعی شامل بقای نظام ارزشی و نگرش به پایداری خانواده، رسانه –عوامل فرهنگی 
وامل اشاره نشدن خانواده، اتخاذ  رویکرد سیاستی جامعه محور است. چهار مقاله نیز به این ع

گیرد که بین نظام ( نتیجه می2019داشتند. در این خصوص پژوهش افشارکهن و رضائیان )
ارزشی سنتی با نگرش به پایداری خانواده در طی چهار نسل و بین رابطه نظام ارزشی بقا در 
طی چهار نسل با نگرش به پایداری خانواده، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، این وضعیت 

 60کند و کمترین میزان آن در متولدین دهه با شدت بیشتری صدق می 50ر متولدین دهه د
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ها )قانعی راد و است. یکی دیگر از عوامل فرهنگی اجتماعی پایداری ازدواج از نظر پژوهش
ای نشدن خانواده است. بدین منظور که با افزایش اهمیت رسانه ( رسانه2010عزلتی مقدم، 

در خانواده، خانواده به سمت کاالیی شدن، رفتاری شدن، و شیء وار شدن اقتصادی و پولی 
رود و با افزایش سرمایه داری در جامعه، برخی از کارکردهای خانواده به مناسبات خانوادگی می
کند که نهاد خانواده به جای آنکه کارکردهای مستقل خود را داشته باشد، به دولت انتقال پیدا می

ای شدن خانواده در فرایندهای سه گانه دولتی تبدیل خواهد شد. بنابراین رسانهنهادی اداری و 
کند؛ آشفتگی در حوزه باز تولید فرهنگی، آشفتگی در پیوستگی هایی ایجاد میخانواده آشفتگی

اجتماعی، آشفتگی در جامعه پذیری. یکی دیگر از عوامل فرهنگی اجتماعی مرتبط با پایداری 
( به 2010یکرد سیاستی جامعه محور است. پژوهش قانعی راد و عزلتی مقدم )ازدواج، اتخاذ رو

این رویکرد اشاره نموده است. این رویکرد در برابر رویکردهای دخالت گونه دولت در نظام 
تواند از خانواده مراسم زدایی هایی که میتقنینی، فرهنگی و اجتماعی خانواده است. سیاست

های ای آن را به سمت فرایندهای دولتی پیش ببرد مانند ازدواجهنماید، ازدواج و مراسم
های با مراسم گروهی. بنابراین رویکرد سیاستی جامعه محور معتقد است دانشجویی یا ازدواج

که خانواده باید کارکردهای جامعه پذیری، همبستگی و بازتولید فرهنگی خود را حفظ کند و 
اری قرار نگیرد. عوامل اقتصادی نیز شامل مسائل مالی و ها یا فرایندهای ادتحت تأثیر دولت

کاری زوجین است. داشتن شغل به معنای منبع درآمدی زوجین بویژه مرد از عوامل پایداری 
(. داشتن شغل از 2017؛ کرایی و همکاران، 2017شود )حاتمی و همکاران، ازدواج شمرده می

یک جهت تأمین اقتصاد خانواده و از جهت  دو جهت بر پایداری ازدواج تأثیر گذار است. از
 اند. دیگر مناسب بودن شغل یا توافق بر شغلی که زوجین برای خود در نظر گرفته

 دهد.های مرور شده نشان میهای پژوهشعوامل پایداری ازدواج را مبتنی بر یافته ،1شکل 

 .عوامل پایداری ازدواج - 1 شکل

پایداری ازدواج

عوامل پیش از ازدواج

قه عال-آشنایی پیش از ازدواج
وجود -و کشش نختسین

شباهت ها میان زوجین

عوامل فردی

ویژگی های شخصیتی 
مؤثر، نگرشهای کارآمد، 

ندی مسئولیت پذیری، پایب
های اخالقی و مذهبی

عوامل بین فردی

سازگاری، قدرت حل 
مسأله، صمیمیت، تعهد، 

گرپایبندی به حقوق همدی

عوامل خانوادگی

منظومه زناشویی پدر و 
مادری و چند نسلی 

کارآمد و  راهبردهای مؤثر 

خانواده ها 

عوامل فرهنگی اجتماعی

داری بقای نظام ارزشی و نگرش به پای
خانواده، رسانه ای نشدن خانواده، 
ر اتخاذ  رویکرد سیاستی جامعه محو
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 نتیجه گیری

توان نتیجه گرفت، عوامل بین فردی و فردی های مرور شده، میهای پژوهشمطابق با یافته
تواند به طور مستقیم یا غیر ای برای پایداری ازدواج دارند. زیرا سایر عوامل مینقش تعیین کننده

ا ای که شرایط اقتصادی یمستقیم بر عوامل فردی و عوامل بین فردی تأثیر گذار باشد به گونه
های آنان را نسبت به زندگی، نسبت به همدیگر و یا نسبت فرهنگی و یا عوامل خانوادگی نگرش

هایشان تغییر دهد، همچنین روابط بین فردی آنان را تحت تأثیر قرار دهد و مانع به خانواده
سازگاری یا ایجاد صمیمیت بین آنها شود، از سوی دیگر عوامل فردی و بین فردی نیز در یک 

مل کنشی نسبت به همدیگر قرار دارند، به نحوی که هر گونه ضعف یا قوت در هر یک از تعا
تواند دیگری را تحت تأثیر قرار دهد. زیرا فردی که نگرش منفی عوامل فردی یا بین فردی می

نسبت به زندگی یا همسرش دارد، این نگرش منفی، باعث نارضایتی در روابط بین فردی آنان 
سوی دیگر ناسازگاری در روابط بین فردی نیز باعث نگرش منفی نسبت به خواهد شد و از 

رسد از بین عوامل پنجگانه پایداری ازدواج، نقش عوامل شود. از این رو به نظر میهمدیگر می
توان فردی و بین فردی در پایداری آن بسیار تعیین کننده باشد. مطابق با این توضیحات می

 لگوی پیشنهادی پایداری ازدواج ترسیم نمود.   الگوی زیر را به عنوان ا

 .الگوی پایداری ازدواج - 2شکل 

های ده سال گذشته است، سه  مطابق با این الگو که برخاسته از مطالعات مروری پژوهش
تواند بر دو عامل فردی و اجتماعی و اقتصادی، می -عامل پیش از ازدواج، خانوادگی، فرهنگی 

تواند با یک تعامل کنشی، نقش تعیین باشد و هر یک از این دو عامل نیز می بین فردی تأثیر گذار
ای را برای پایداری ازدواج داشته باشند. براساس این الگو، عوامل فردی و بین فردی کننده
های پایداری ازدواج محسوب شوند یعنی هر چند عوامل تواند به عنوان پیش بینی کنندهمی

ل، پیش بینی کننده مثبتی برای ازدواج پایدار نباشد ولی در صورتی که خانوادگی یا سایر عوام
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های مثبت شخصیتی، نگرشی و یا عوامل فردی و بین فردی مطلوب باشند و زوجین از ویژگی
توان به پایداری ازدواج امید مهارتهای سازگاری و حل مسأله و صمیمیت برخوردار باشند می

هایی توان مطرح نمود که پژوهشهای قبلی میپژوهش با پژوهش های اینداشت. در مقایسه یافته
اند.  مثالً در عوامل خانوادگی را به عنوان شرایط مداخله گر برای  پایداری ازدواج در نظر گرفته

( از این عامل به عنوان یک عامل مداخله گر یاد کرده 2016پژوهش حاتمی ورزنه و همکاران )
آمد خونه و مادرم وقتی می»کند: وج، شخص اینگونه مطرح میاست که در مصاحبه با یک ز

دهم دخترم با شما بیاد، من اون جا سریع دید من خونه هستم، به شوهرم گفت: من اجازه نمیمی
دهد این نشان می« . خواهم با همه چیزش بسازمبا همسرم رفتم و به مادرم گفتم شوهرمه و می

برخی مواقع دخالت کنند ولی وجود عوامل فردی و بین ها ممکن است در هر چند خانواده
فردی که در این مورد نگرش مثبت به زندگی و بکارگیری مهارت مقابله با دخالت خانواده از 

تواند مانعی بر تأثیرگذاری منفی عوامل خانوادگی بر پایداری جانب فرد رعایت شده است، می
عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در  ازدواج باشد. همچنین عوامل پیش از ازدواج و

شوند )حاتمی ورزنه و ای برای پایداری ازدواج محسوب میهایی به عنوان شرایط زمینهپژوهش
ای، نیز مانند شرایط مداخله گر نقش (. شرایط زمینه2017؛ کرایی و همکاران، 2016همکاران، 

باشند. بنابراین با توجه به مینه ساز میاصلی در پایداری ازدواج ندارند بلکه به عنوان عوامل ز
های حاتمی و های مزبور، الگوی پیشنهادی این پژوهش مورد تأیید پژوهشهای پژوهشیافته

ها نیز عوامل باشد. زیرا در این پژوهش( می2017( و کرایی و همکاران، )2016همکاران، )
و اقتصادی به عنوان شرایط مداخله خانوادگی، عوامل پیش از ازدواج و عوامل فرهنگی، اجتماعی 

کنند. برخی از شوند و نقش اصلی را در پایداری ازدواج ایفا نمیای محسوب میگر یا زمینه
ی مشابه خارجی از نظر اینکه عوامل فردی و عوامل بین فردی را به عنوان عوامل هاپژوهش

گوی پژوهش حاضر دانست؛ توان همسوی با الیمدانند، یماصلی و مؤثر بر پایداری ازدواج 
( که به بررسی الگوی فراگیر نژاد و ازدواج و عوامل مؤثر بر آن در 2010مانند مطالعه بریانت )

زوجین آفریقایی پرداخت که نشان داد فشارهای  مالی، شغلی، اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی 
دی نظیر گرمی و بواسطه عوامل فردی نظیر اخالق و مذهب، کنترل هیجانی و عوامل بین فر

احترام متقابل بر پایداری ازدواج تأثیر گذار است. همچنین این الگو با پژوهش کریمی ثانی و 
( همسوست زیرا آنان نتیجه گرفتند که عوامل خانوادگی از طریق عوامل فردی بر 2011احیایی )

به طور مستقیم کیفیت زناشویی یا پایداری ازدواج تأثیر گذار است و عوامل فردی و بین فردی 
ی داخلی و خارجی هاپژوهشرسد این الگو مورد تأیید یمبر آن تأثیر دارد. از این رو به نظر 

توان عوامل مرتبط با پایداری ازدواج  را از نظر الگوی پژوهش حاضر در یمبنابراین باشد.  
امل خانوادگی چهار مقوله کلی جای داد. این مقوالت شامل، عوامل فردی، عوامل بین فردی، عو

ای است. در مقایسه این الگو، با الگوهای مشابه آن مانند الگوی ازدواج ینهزمو عوامل بافتی و 
ی هاآموزه(، الگوی پایداری خانواده مبتنی بر 2017پایدار رضایتمند )حاتمی ورزنه و همکاران، 
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دی کیفیت زندگی (، مدل پیشنها2019های رهبری )محمودزاده و همکاران، یشهانداسالمی در 
(، مدل مضامین مرتبط با کیفیت زناشویی )کاوه فارسانی 2011زناشویی )کریمی ثانی و احیایی، 

توان یم( 2018( و مدل سیستمی تحکیم خانواده )اسماعیلی و ارزانی و زرندی، 2018و مهدیه، 
یی از این هابخشی مزبور به هامدلگفت این الگو از جامعیت مطلوبی برخوردار است. زیرا 

الگوی ازدواج پایدار رضایتمند  مثالً اندنمودهی دیگر آن غفلت هابخشو از  اندکردهمدل اشاره 
ی اهسته( که براساس نظریه داده بنیاد تدوین شده است، مقوله 2016)حاتمی ورزنه و همکاران، 

کند و از عوامل فرهنگی، اجتماعی سخنی به میان نیاورده است، در یمرا ازدواج بالنده معرفی 
( که با استفاده از تحلیل مضامین سخنان 2019الگوی پایداری خانواده )محمودزاده و همکاران، 

کند که اغلب مضامین به مسائل یمرهبر انقالب به نُه مضمون در خصوص پایداری ازدواج اشاره 
های یژگیوو به عوامل فردی نظیر سالمت روان،  توجه داشتهانواده معنوی، اخالقی و حقوقی خ

جمعیت شناختی و به عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اشاره نشده است. در  -شخصیتی 
عامل تعهد،  5(  نیز به 2018مدل سیستمی تحکیم خانواده )اسماعیلی و ارزانی و زرندی، 

رسد یمکند. این مدل نیز به نظر یمجنسی اشاره  صمیمیت، تعالی، پایداری اقتصادی و نشاط
ی مهم و مؤثر بر پایداری توجه نموده است ولی یک نگاه تفکیکی به الگوی هامؤلفههر چند به 

در روابط خانوادگی  هارسانهپایداری داشته است. به عبارت دیگر به عوامل فرهنگی و نقش 
های شخصیتی اشاره نکرده یژگیوروان و  توجه نداشته است یا به عوامل فردی نظیر سالمت

تواند یمرسد الگوی پایداری ازدواج مبتنی بر پژوهش حاضر بهتر یماست. از این رو به نظر 
عوامل مرتبط با پایداری ازدواج را به صورت جامع و یکپارچه تبیین نماید. عالوه بر آنکه این 

کند، عناصر اصلی و پیش یمازدواج تعیین  الگو، نقش هر یک از عوامل را در ارتباط با پایداری
های کند. یافتهیمی تعیین کننده پایداری ازدواج را نیز در قالب یک فرایند مشخص هاکنندهبینی 

ی هاتفاوتی جنسیتی، هاتفاوتاین پژوهش نشان داد که الگوی پایداری ازدواج تحت تأثیر 
تواند در یم هاتفاوتهاست. این ای دولتهیاستسنسلی، نظام ارزشی حاکم بر جامعه و اتخاذ 

اقتصادی، عوامل خانوادگی و عوامل  –حوزه عوامل بین فردی، فردی، عوامل فرهنگی اجتماعی 
تواند در عوامل بین فردی یمی جنسیتی هاتفاوتپیش از ازدواج تأثیر گذار باشد. به عنوان مثال 

( همبستگی بین 2017پژوهش مدیری ) هاینمود بیشتری داشته باشد زیرا مطابق با یافته
های اشتراکی با همسر با کاهش گرایش به طالق در زنان نسبت به مردان باالتر است. فعالیت

های اشتراکی با همسر با کاهش گرایش به طالق رابطه یعنی برای زنان بیشتر از مردان فعالیت
شویی و کاهش گرایش به طالق تری دارد یا همبستگی بین دیدار اجتماعی با نشاط زنامستقیم

. به عبارت دیگر پایداری ازدواج با ی دیگر بیشتر استهانسلدر نسل جوان نسبت به سایر 
برای جوانان پایداری ازدواج تحت تأثیر  مثالًتواند متفاوت باشد. یمی نسلی هاتفاوتتوجه به 

گر و دیدار اجتماعی است های اشتراکی از قبیل گفتگو با همدیگر، گذران وقت با یکدییتفعال
های اشتراکی همسران یتفعالتر  کمتر تحت تأثیر یمیقدی هانسلدر حالی که پایداری ازدواج در 
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ی سنتی هامؤلفهبا یکدیگر است. همچنین نظام ارزشی حاکم بر جامعه در صورتی که مبتنی بر 
مسیر پایداری قرار گیرد.  شود که ازدواج دریمازدواج و نظام ارزشی بقاء آن باشد، پیش بینی 

نسبت  50ی هاسال( است که یافتند متولدین 2019شاهد بر آن، پژوهش افشار کهن و رضائیان )
ی سنتی آن اعتقاد داشتند و این هامؤلفهبیشتر به نظام ارزشی بقاء ازدواج و  60به متولدین دهه 

 ای برای پایداری ازدواج آنان نیز بوده است. ینهزمامر 

 های سیاستیتوصیه

شود خانواده کارکردهای یمی باعث ارسانههای خانواده دولت محور یا خانواده یاستساتخاذ 
باشد زیرا آنچه که باعث  هادولتمستقل خود را از دست بدهد و به عنوان نهادی در خدمت 

تقل شود تعامالت درون خانوادگی، آداب و سنن آن را تعریف یا باز تعریف نماید نظام مسیم
باشد. از این رو خانواده تحت تأثیر یمهای آن یاستسخانواده نیست بلکه قانون، دولت و 

تواند خود و کارکردهایش را مبتنی بر ینمهای آن در حال دگرگونی است و یاستسو  هادولت
یاناً اصالح نماید و از این رو با اتخاذ سیاست خانواده دولت احفرهنگ و جامعه پذیری حفظ یا 

پاشد. بنابراین برای اینکه خانواده به عنوان نهاد مستقل یممحور، نظام مستقل خانواده فرو 
جامعه پذیری، همبستگی و بازتولید فرهنگی خود را حفظ کند، الزم است که به اجتماعی بتواند 
های خانواده محور به عنوان یک نظام اجتماعی در نظر های دولت محور، سیاستجای سیاست

ها بلکه به عنوان یک سرمایه شود تا نظام خانواده نه به عنوان نهادی در خدمت دولت گرفته
های اجتماعی تبدیل شود و این مهم با در نظر گرفتن اجتماعی برای تقویت خود و سایر نظام

های آن محقق خانواده در بافت فرهنگی، اجتماعی آن و با حفظ و احترام به آداب، سنن و آیین
ی آینده، از طریق مدل یابی معادالت ساختاری و تحلیل هاپژوهششود یمپیشنهاد  خواهد شد.

مسیر، الگوی پژوهشی حاضر را به عنوان یک فرضیه مورد مطالعه قرار داده و نیکویی برازش 
شود  که مشاوران و روانشناسان و فعاالن در یمآن را مورد بررسی قرار دهند. همچنین پیشنهاد 

توان پیش یمزوجین را در عرصه عوامل فردی و بین فردی توانمند نمایند، آنگاه عرصه خانواده 
بینی کرد که ازدواج پایدار شود. پیشنهاد دیگر این پژوهش به سیاستگذارن، قانونگذارن و 

ی هابرنامهی کشور است که در قانونگذاری و سیاستگذاری و تدوین ارسانهمسئولین فرهنگی و 
تقل اجتماعی خانواده را در نظر بگیرند و برای حیات و بقاء آن، فرهنگ و ی، نظام مسارسانه

های خانواده در یینآجامعه پذیری خانواده را مورد توجه قرار دهند و به آداب، رسوم و 
ی مختلف ایرانی احترام گذارند و خانواده را تنها یک خانواده مدرن تحت تأثیر پذیرش هافرهنگ
شکیل خانواده، و چه در تعامالت درون خانوادگی نبینند و نباید غفلت ی غربی چه در تهاسبک

شود به خاطر القاء نظام یمایجاد  هاخانوادهنمود که چه بسا بسیاری از اختالفاتی که درون 
ی به خانواده ایرانی است. چون پژوهش حاضر براساس روش مطالعات مرور ارسانهخانواده 

های آن براساس مطالعات مروری صورت گرفت پس مشمول سیستماتیک انجام شد و یافته
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سال انجام  10های روش کیفی است، همچنین این پژوهش در بازه زمانی محدود به یتمحدود
 ی زمانی دیگر باید با احتیاط صورت گیرد. هابازهشده است و تعمیم دادن نتایج آن به 
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