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Abstract 

Intercultural marriages are rising due to the growing global connections and mass media, and to 

consider marital satisfaction is important as the most basic factor in the sustainability and 

durability of common life in these marriages. So the aim of the present research was studying of 

lived experiences of couples' marital satisfaction from Kurdish, Arab, and Bakhtiari cultures 

cultures that was conducted in a qualitative method and using a phenomenological approach. 16 

couples (32 people / 16 women and 16 men) with intercultural marriages, were selected by 

purposive sampling method and voluntary to saturation and were studied using semi-structured 

interviews. Then data were collected, registered, encoded and classified in fram main and sub 

theme. By analyzing the participants' experiences, was identified 750 primary codes, 20 

subthemes, and 5 main themes, including premarriage processes, perceiving the presence of 

families, decisions about children, perception of communication and marital dimensions, 

perception of the general needs of intercultural marriages and perception of the challenges of 

intercultural marriage. The findings showed that the perception of communication and marital 

dimensions with sub-themes such as the vital role of support and understanding' spouse, 

communication and marital facilitating strategies, and the experience of perceiving the differences 

and similarities in personality was in center of marital satisfaction' experience. This study will 

have important concepts for family counselors and will be useful in enriching and promoting 

intercultural couples' relationships. 
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ه : یک مطالعیفرهنگ تفاوت دارای نیزوج ییزناشو تیرضا ستهیز تجربه یکاویپ

 پدیدارشناسی

 61-90-6931 پذیرش:                   96-93-6931دریافت:      

  یرجب غالمرضا  اهواز چمران دیشه دانشگاه ،یروانشناس و یتیترب علوم دانشکده مشاوره، گروه استاد

  (مسئول سندهینو) اهواز چمران دیشه هدانشگا ،مشاوره یدکتر
  یدیحم دیام

o.hamidi@gmail.com 
 

  فرد یاله امان عباس  اهواز چمران دیشه دانشگاه مشاوره، گروه دانشیار 

  یاصالن خالد  اهواز چمران دیشه دانشگاه ،مشاوره گروه دانشیار
 

 چکیده
عنوان بررسی رضایت زناشویی به .جمعی رو به افزایش استبودن وسایل ارتباط ریواسطه فراگای بین فرهنگی بههازدواج

هدف پژوهش ، ها دارای اهمیت است. بر این اساسترین عامل پایداری و دوام زندگی مشترک در این ازدواجترین و اساسیمهم

های کرد، عرب و بختیاری بود که به روش کیفی و با استفاده از فرهنگ هاییحاضر بررسی تجارب زیسته رضایت زناشویی زوج

های شوهر( با ازدواج 61زن و  61نفر/  91زوج ) 61( انجام شد. 6311) یزیکالنمود شناختی  -از راهبرد پدیدارشناسی توصیفی

و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته تا حد اشباع انتخاب  از نوع گلوله برفی گیری مبتنی بر هدفروش نمونه وبین فرهنگی 

بندی گردیدند. های اصلی و فرعی طبقهو در قالب مضمون یآوری، ثبت، کدگذارها جمعموردبررسی قرار گرفتند. سپس داده

 اند از:مضمون اصلی گردید که عبارت 1زیر مضمون و  19کد اولیه،  109کنندگان منجر به شناسایی تحلیل تجارب مشارکت

گیری در مورد فرزند، ادراک ابعاد ارتباطی و زناشویی، ادراک نیازهای ها، تصمیمفرایندهای قبل از ازدواج، ادراک حضور خانواده

توان بیان کرد که مضمون ادراک ها میهای ازدواج بین فرهنگی. با توجه به یافتههای بین فرهنگی و ادراک چالشکلی ازدواج

کننده ارتباطی و ی با مضامین فرعی مانند نقش حیاتی حمایت و درک همسر، راهبردهای تسهیلابعاد ارتباطی و زناشوی

های با ازدواج بین در مرکز تجربه رضایت زناشویی زوج ،های شخصیتیها و شباهتزناشویی و تجربه ادراک یا عدم ادراک تفاوت

سازی و ارتقای روابط زوجین بین های غنیو در برنامه ده دارداین مطالعه مفاهیم مهمی برای مشاوران خانوافرهنگی قرار دارد. 

اطالعات کاربردی و مفیدی برای  تواندیتوجه به این مضامین سودمند خواهد بود. همچنین، این پژوهش م، فرهنگی

 های بین فرهنگی باشد.ازدواج ةآتی درزمین یهاپژوهش

 ستهیز تجربه ،یدارشناسیپد ،یفرهنگ نیب ازدواج ،ییزناشو تیرضا واژگان کلیدی:

 

 ارجاع
 تیرضا ستهیز تجربه یکاویپ(. 7931) .خالد ،یاصالنو  عباس، فرد یاله مانا ؛دیام ،یدیحم ؛غالمرضا ،یرجب

 .701-721 ،7 ،خانواده یدرمانروان و مشاوره ،: یک مطالعه پدیدارشناسییفرهنگ تفاوت دارای نیزوج ییزناشو

 خانواده درمانیروان و شاورهم

 9317 تابستان و بهار(. 25 یاپیپ) نخست شماره. تمشه دوره
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 مقدمه

ها شامل تعاار  اتاو و ویتای اند که تمام ازدواجکنند احتماالً با این مسئله موافقه ازدواج میبسیاری از افرادی ک

در جواماع اماروزی  (.Tallman, 2004 & Hsiao)گاردد تبع آن آغااز میشود مشکالت نیز باهزندگی دو نفر یکی می

شاادر و  تاارجیهااای متنااو  راچهاارر رواباای ااامیمانه تفییریافتااه اتااو  میوناادهای امیااق بااین اشاا ا  از فرهناا 

هاای باین فرهنگای اااالال  ازدواج (.Rubalcava, 2005 & Waldman) یافتاه اتاوهای بین فرهنگی افزایشازدواج

های ماابهبی  ملاای  یااومی و یااا ناا ادی م تلاا  تعریاا  شااود زمینااهانوان ازدواج بااین افااراد بااا م توانااد بااهمی
(Skowroński, 2014  Othman  Siang  Han  Yang & Waszyńska.) 

اناد کاه در آن افاراد از انوان یا  تعامال غنای در نگار گرفتهبرخی از مت صصان  روابی باین فرهنگای را باه

 & Heller, 2007)روناد هاای فرهنگای مایش میگیرند و یا از طریق احترام و یدردانی فراتر از تفاوتیکدیگر یاد می

Wood.) هاا  هاای خاا  خاود رادارناد. م وهشفرد و چالشهای منحصاربهیاییها  مواین نو  ازدواجوجود  بااین

های م تلفای هایی باا ممموااهتازد و افراد در چنین ازدواجهای بین فرهنگی را بیشتر آشکار میمیچیدگی ازدواج

 (.Cools, 2006) انادهای متفااوت حال اخاتالو مواجههاای گونااگون و شایورها  اادات و ارزشاز یوانین  دیدگار

(Afful, 2015& Clark Gaines) های باین فرهنگای نسابتاً اند که تحقیقات مبتنی بر ماهیو و املکرد ازدواجبیان کردر

اناد کاه ایمااد و حفاا روابای اااطفی باین افاراد از مراکندر و اغلب متنایض اتو. برخی از محققان گازارش دادر

 Foeman, 1999)  اختالل املکرد و تعار  بیشتری دارناد که آنان اتترسطوریهای متنو  دشوار اتو  بهفرهن 

& Nance .)اند که های  شاواهدی وجاود نادارد کاه روابای باین فرهنگای باا که دیگران به این نتیمه رتیدرحال آن

ادبیات کمای  (.Lee, 2006؛ Garcia, 2006) تعار  بیشتر و یا شکسو بیشتر نسبو به روابی ت  فرهنگی مواجه باشد

  ها بیان کاردر اتاو. اولبین فرهنگی وجود دارد  چندین فرضیه را دربارر این نو  ازدواج یهامورد ازدواجکه در 

هاای تا  فرهنگای هساتند  های بین فرهنگی یا بین یومی نسبو به کسانی که در ازدواجزوجین در ازدواج کهنیا

های بین فرهنگی ناکارآمدتر فر  شدر و بیشاتر اجازدو کهنیو دوم ا (؛Solsberry, 2004  Frame) فشارندبیشتر تحو

چناین روابالای باا خالار بااالی (. Frame, 2004) های ت  فرهنگی به طالق منمر گردداحتمال دارد نسبو به ازدواج

تر در مقایسه با زوجاین تا  زا  ختم شدن به طالق و نشان دادن نرخ رضایو زناشویی مایینشکسو  موانع اتترس

هاا مالار  اتاو  زایی که در ایان ازدواجاوامل اتترس (.Donovan, 2004؛ Okitikpi, 2009)اند شدرفرهنگی شناخته

های فرهنگای نف  ماایین  تاروکار داشاتن باا درخواتاوشامل تعار  زناشویی در مورد مارورش فرزناد  اازت

ر  باین همساران و گیری هویو فرهنگی  انتگارات نقاش متعاامتعار   تالش برای حمایو از فرزندان در شکل

 (.Dunleavy, 2004)فشار اجتماای اتو 
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طور زوجین بین فرهنگی اشارر کرد. هماان در 1تر به تمربه رضایو زناشوییطور خا توان بهدر این میان  می

های بین فرهنگی و بین ن ادی رضایو زناشویی و ثباات اند که زوجین در ازدواجها نشان دادرکه اشارر شد م وهش

رضاایو  (.Hohmann-Marriott, 2008& Amato؛ Bratter, 2008& King)کنناد ی نسبو به تایر افاراد تمرباه میکمتر

همچنین این مفهوم ی  ارزیاابی کلای  .(Li, 2011& Fung)ایشان اتو زناشویی ارزیابی ذهنی افراد از راباله ازدواج 

 از وضعیو راباله زناشویی یا راباله ااشقانه کنونی فرد اتو.

ته اوامل مؤثر بر رضایو افراد از زندگی زناشویی  متعدد باودر و ارتباات تنگااتنگی باا وضاعیو فرهنگای و الب

از اواماال درون فااردی  (Li, 2011 &Fung)(. در ایاان راتااتا 1811ش صاایتی فاارد دارنااد )خااانیکی و تبریاازی  

و زناشاویی والادین  )ش صیو(  بین فاردی )ارتباات و درر رفتاار همسار( و محیالای )حراور فرزنادان  رضاای

ماؤثر باشاند. زوجاین توانند بر رضایو زناشاویی می  این اوامل اندبردرهای دولو( ناموضعیو ایتصادی و تیاتو

های یدرتمنادی هساتند کاه در آن افاراد و زوجاین مفااهیم ازدواج و رضاایو ازآنماکه یومیو و فرهنا   تاازر

  بنابراین بررتی تمارب و چگونگی رضایو زناشویی افاراد (Chaney, 2009& Marsh)ب شند زناشویی را توتعه می

 زمینا د اطالااات غنای درناتواناواملی که در چنین تماربی نقش دارند  میهمچنین های بین فرهنگی و در ازدواج

 د.نفراهم کنرا ای تأثیر بافو فرهنگی بر چنین تمربه

هاا و هاای افاراد در ایان ناو  ازدواجبار وی گی  یزوجین بین فرهنگ زمین از ادبیات موجود در یاحمم امدر

تارین انگیزر آنان برای ازدواج با فردی خارج از گرور یاومی و فرهنگای خاود متمرکزشادر اتاو. یکای از بزر 

ایان ناو  روابای   در جای ادرار زوجاین درگیارها  آن اتو که باهاین نو  م وهش هیانتقادات اورت گرفته ال

  نایما وهش درزم نهیشای. از توی دیگار  بررتای م(Donovan, 2004)کند راباله را بررتی میادرار افراد خارج از 

ی مردازهیانگرتحقیاق و ای از متفیرهای گوناگون اتاو. دروایاع  حاکی از نتایج گستردر  های بین فرهنگیازدواج

و توتای  مانادریباای ن وردرودتتعامل در ارتباطات بین فرهنگی  ازدواج و نیز ارتباطات متعار   بکر و  زمین در

 اتو. شدرگرفتهمت صصان نادیدر 

های بین فرهنگی و رضایو زناشویی  مواردی ازجمله انالباق با اوامل گبشته در حیاله ازدواج یهام وهش

های بین مدیریو تعار  و تفاوت ( Bustamante, 2011  Nelson  Henriksen & Monakes) وابستهفشارزای فرهن  

 یفرهنگهای بین اوامل رضایو زناشویی در ازدواج ( Tili, 2015& Barker؛Renalds, 2011) یفرهنگ

(& et al, 2014Skowroński چالش  )های بین فرهنگیهای ازدواج (Frame, 2004) مالالعه مدیدارشناتی  

ثر بر رضایو اوامل مؤ ( Ferguson-Cain, 2015)آمریکایی  -ازدواج و رضایو زناشویی در زوجین آفریقایی

را  (Wong, 2009 & Goodwin)م تل  های کش  رضایو زناشویی در فرهن  نیز و (Bagwell, 2006) ییزناشو

ها محدود به بررتی مواردی ازجمله راباله بین های داخلی در مورد این ازدواجاند. بررتی م وهشبررتی کردر

های ایرانی )اباتی شوازی و گوهای ازدواج در یومیو( و ال1811املکرد ازدواج با تازگاری زناشویی )بهارلو  

                                                                                                                     
1. marital satisfaction 
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زوجین بین فرهنگی و توای  تمربه آنان از  1تمربه زیسته به هام وهشدر این ( بودر و تاکنون 1811جاللی  

گیری از م وهش کیفی خأل و شکاو م وهشی در این زمینه و بهرر بنابراین؛ اتو رضایو زناشویی مرداخته نشدر

 یهاشناخو امیق تمربه زوجین بافرهن  کهنیشود. دروایع  با توجه به اق آن احساس میبرای درر امی

 یهاتواند در ارتقای کیفیو زناشویی این افراد مؤثر باشد و ازآنماکه تمربه زیسته زوجین بافرهن متفاوت می

ترین اوامل مؤثر بر م وهش حاضر در می آن اتو که مهمو  متفاوت تاکنون در کشور ایران بررتی نشدر ات

با در نگر گرفتن  تامتفاوت را شناتایی و به مت صصان حوزر خانوادر کم  کند  یهاارتبات زوجین بافرهن 

ایشان در جهو بهبود زندگی را چگونگی تمارب این افراد و نیز مالحگات فرهنگی  راهکارهای کارآمدی 

باورهای فرهنگی و مبهبی غالب در کیفیو و ارتقای ها  با در نگر گرفتن نقش ارزش  وی. درنهادانت اب کن

بنابراین  م وهش حاضر به دنبال کش  ماهیو ؛ شودارتبات زوجین  ضرورت انمام م وهش حاضر آشکارتر می

های بین فرهنگی بودر و باهدو مات گویی به تؤاالت زیر تمارب زیسته افراد از رضایو زناشویی در ازدواج

 انمام شد.

 ؟اندکدمالی تمربه زیسته زوجین بین فرهنگی از رضایو زناشویی . مرامین ا1

 ؟اندکدممرامین فرای تمربه زیسته زوجین بین فرهنگی از رضایو زناشویی . 2

 روش

آن  وتحلیلتمزیاهگرفته و برای انمام 8اتو که به روش مدیدارشناتی توایفی 2طر  م وهش حاضر از نو  کیفی

منگور تواای  تماارب ی  روش تامانمند و ذهنی اتو باهکه این شیور ادر شد. ( اتتف1791) 1کالیزیاز روش 

هادو شاامل کلیاه  جامعا  (.Kang, 2006  Rapking & DeAlmeida)آیاد زنادگی و درر معاانی آن باه اجارا درمی

دو فرهنا   کاه بااشهرهای اهواز از اتاتان خوزتاتان و تانندج از اتاتان کردتاتان متفاوت  یهابافرهن زوجین 

 اند  بود.کردرمتفاوت باهم ازدواج

گیری فرایند نموناه .بود 5گیری مبتنی بر هدو از نو  گلوله برفیها بر مبنای نمونهکنندرروش انت اب مشارکو

ادامه داشاو. ای به دتو نیامد گونه دادر و اطالاات تازرزمانی که هی  یعنی 6و تعیین تعداد نمونه نیز تا اشبا  نگری

 زوج رتید. 16کنندگان به داد مشارکودرنهایو تع

باا   رتادیمابه نگار  اهواز و تنندج انت اب شدند که یاهشهراز  رونیازادر این م وهش   کنندگانمشارکو 

. اتاوهاای کارد  فاارس  اارب و لار بیشاتر یومیو میااناحتمال ویو  ازدواج بین فرهنگی   توجه به بافو یومیتی

تاال زنادگی  2دایل حاازجملاه  ورود دیگاری  هاایواج بین فرهنگی دارای مالرزوجین االور بر دارا بودن ازد

                                                                                                                     
1. lived experience 

2. qualitative 

3. descriptive phenomenology 

4. Colaizzi 

5. snowball 

6. theoretical saturation 
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تاال   22مشترر  داشتن حدایل ی  فرزند  داشتن حدایل مدرر تحصایلی دیاملم  حادایل تان بارای زوجاین 

خاروج  یهاامالر نیچنهم.   نیز بودندتاکن بودن در شهر همکاری و تمایل هر دو زوج در مصاحبه و مالالعه و

نیز شامل  داشاتن مشاکالت و اختالفاات شادید زناشاویی  دارا باودن اخاتالالت خلقای و زوجین الالعه از م

 .بودجسمانی  یهایماریااطفی  مصرو مواد افیونی  داشتن مشکالت خانوادگی و ب

 پژوهش ابزار

ها باا تاؤال گرفاو.انماام  هاو مرتاش 1مصاحبه نیمه تاختاریافته یریکارگبهدر این م وهش  با  هاگردآوری دادر 

ها باا توجاه باه فرایناد مصااحبه و تاوالی مرتاش .تمرکز بر روی تمارب مربوت به ازدواج بین فرهنگی میگیری شد

کنندگان گاردآوری شاود. اما تعی شد انوا  مشابهی از اطالاات از هماه مشاارکو  های هر فرد یکسان نبودماتخ

نحاور آشانایی شاما )زن و   ای غیار تهدیادآمیز ازجملاهتؤاالت زمینه کارگیریها اغلب با بهمثال  مصاحبهانوانبه

هایی درباارر تم   مصااحبه باا تاؤال آغاز و شوهر( چگونه بودر اتو؟ و یا توضیح دادن زمینه فرهنگی خااشان

 ها و غیرر میش رفو.نحور برخورد با اختالفات فرهنگی  شیور تعامل و حل تعار 

 شیوه اجرای پژوهش

توضیح دادر شد و م  از ارائه اطالااات  گانکنندهدو مالالعه برای شرکوها  آوری دادرغاز فرایند جمعیبل از آ

از زوجاین درخواتاو گردیاد فارم رضاایو آگاهاناه شارکو در کافی در ارتبات با ماهیاو و اهاداو ما وهش  

حاق ر از اتامی مساتعار و ها با اتتفادحفا حریم خصوای و محرمانه بودن مصاحبهکه طی آن )شدر مصاحبه ضبی

بااا توجاه بااه دوزباناه بااودن  .را امرااا کنناد باود( شاادربارای آنااان توضایح دادر انصاراو در تمااام فرایناد ماا وهش

کااهش متفیرهاای مازاحم اورت فارتی اجرا گردید. مکان مصاحبه نیز جهاو ها بهها  کلیه مصاحبهکنندرشرکو

 62تاا  12ها اغلاب باین اورت گرفو. مدت مصاحبه نهادی ایشانمیشدر محیی   بیرونی و نیز راحو بودن زوجین

آوری  ثبو  کدگاباری و در یالاب مراامین امادر ماهه  جمع 6ها در طول ی  بازر زمانی دییقه متفیر بود و دادر

 بندی گردید.دتته

موازات و به (Abu Shosha, 2012) کالیزیای روش هفو مرحلهاز با اتتفادر   هادر م وهش حاضر تحلیل دادر

و نیز تفهیم بیشتر متن   کنندگانمشارکودر مرحله اول  جهو هم احساتی با ها اورت گرفو. انمام مصاحبه

ابارات و   . در مرحله دوم از متون رونویسی شدرتازی  رونویسی و چندین بار خواندر شدیادرم هامصاحبه

و  2معانی یبندگی  اتت راج گردید. در مرحله توم  فرمولجمالت مرتبی باتمربه افراد از مدیدر ازدواج بین فرهن

هایی که شدر در مقوله یبندبندی معانی فرمولدر مرحله چهارم  گرورانمام گردید.  توضیح مفهوم ابارات مهم

ممزا   تمی هاتازرجهو تشکیل مرحله منمم   . درانمام گرفوهستند   8تمی هافردی از خوشهتاختار منحصربه

                                                                                                                     
1. semi-structured interviews 

2. formulation of meanings 

3. theme 
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 بیترتنیاباهم ادغام شدند. به تمی هاو خوشه هشدر در یالب ی  توای  جامع  ارائاتت راج یهاتمتمام 

واتاله آن ها اورت گرفو که بهتاختار کلی مدیدر موردنگر اتت راج گردید. در مرحله ششم  تقلیل یافته

امع به ی  تاختار اتاتی توای  جآمیز از کل ب ش زدودر شد. دروایع  توایفات زائد  نامناتب و اغراق

  هاشدر از آنهای اتت راجو تم تمی هاراباله بین خوشهروشن نمودن  باهدودر این زمینه  کاهش یافو.

حبو بعری از تاختارهای مبهم و دومهلو که توای  جامع را ترعی    ازجمله  نیز انمام گردید ااالحاتی

رتاندر شد و  کنندگانمشارکوها به اطال  و یافته نتایج انمام یابیدر مرحله هفتم  ااتبار و  درنهایو کردند.می

کنندگان مرحله آخر نتایج به مشارکو دند. درها با تمربیات خود را تائید کرها احو نتایج و مالابقو آنآن

 .ها ااتبار ب شیدر شدترتیب به دادراینها تؤال شد و بهها از آنبازگرداندر و در مورد یافته

اتتفادر  (Creswell, 2009  به نقل از )Guba, 1994 & (Lincoln(ها  از چهار معیار جداگانه دادر 1تمادمبیریجهو اا

کنندگان وتحلیل هر مصاحبه  ممدداً به مشارکوم  از تمزیهها دادر 2و رواییشد. برای ترمین یابلیو ااتبار 

زوم ااالحات الزم اورت گرفو. جهو مراجعه و احو مالالب با نگر آنان بررتی گردید و در اورت ل

ها در داوریاامال گردید تا اقاید میشین و میش 1ها ی  فرایند فعال در مرانتزگباریدادر 8ترمین یابلیو تصدیق

ها جهو کدگباری   متن مصاحبه5آوری اطالاات کنار گباشته شود. جهو ترمین یابلیو اطمینانفرایند جمع

 ش کیفی رتید.رو زمین به رؤیو مت صصان در

 اخالق پژوهش

جزئیاات ارائه شد و ضامن بیاان  گانکنندبه شرکواطالاات کافی ابتدا م وهش   این در ارتبات با ماهیو و اهداو

مصاحبه و فرایند ضبی آن  از کلیه افاراد رضاایو آگاهاناه کساب گردیاد. همچناین باا تأکیاد بار راایاو اااول 

این اطمینان دادر شد که فایل اوتی در دتاترس کسای یارار ن واهاد ان به ایش  رازداری و محرمانه بودن اطالاات

به آنان یاادآوری شاد کاه در خواهد شد و نیز از اتامی مستعار اتتفادر  ایشانبرای حفا حریم خصوای  و گرفو

ازدواج باین  ها دربارر تمارب افاراد ازبا توجه به اینکه مصاحبه مایانانصراو دهند. در  آزادند که هر زمان از مالالعه

ااورت انفارادی برگازار شاد و فرهنگی بودر و احتمال داشو برخی مسائل ش صی مالر  گردد  ایان جلساات به

 .گردیدگر و هری  از همسران بیان محرمانه بودن اطالاات بین مصاحبه

 هایافته

                                                                                                                     
1. truthworthines 

2. validity 

3. confirmability 

4. bracketing 

5. dependability 
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 نفار دکتاری 8رشاد و نفر کارشناتی ا 1نفر کارشناتی   16کنندگان دارای تحصیالت کاردانی  نفر از مشارکو 5

 18تاا  25زناان  یبرا  تال 16تا  21تال برای زنان )دامنه تنی برای مردان  82تال برای مردان و  86میانگین تنی با 

نفار  1نفار لار   1نفار ب تیااری   6نفار فاارس   12 ( تاال 16تا  8دامنه )تال  9ها میانگین مدت ازدواج زوج  تال(

 نفر گیل  بودند. 1نفر ارب و  2نفر کرد   1ترر  

 هیامادرون 22ااالی )تام( و  هیامادرون 6کاد اولیاه   952کنندگان منمر به شناتاایی تحلیل تمارب مشارکو

 شدر اتو.ارائه 1شد که در جدول  فرای )مقوله(

 های متفاوتهای اصلی و فرعی حاصل از تجربه زیسته رضایت زناشویی در زوجین بافرهنگمایه. درون6جدول 

 های فرعیمضمون های اصلینمضمو

 فرایندهای قبل از ازدواج
های شخصی جذابیت همسر؛ تجربه آشنایی در محیط دانشگاه؛ آشنایی قبل از ازدواج؛ مالک

 های قبل و اوایل ازدواجتجربه برخوردهای بین فرهنگی؛ تردیدها و نگرانی

 های خانوادگیها؛ تفاوتذیرش خانوادهها؛ حمایت و پدخالت و اجبار خانواده هاادراک حضور خانواده

 گیری بین فرهنگی و هماهنگی در تربیت فرزند؛ آزاد گذاری فرزند در انتخاب مذهببهره گیری در مورد فرزندتصمیم

 ادراک ابعاد ارتباطی و زناشویی
کننده ارتباطی؛ تجربه ادراک یا های تسهیلنقش حیاتی حمایت و درک همسر؛ استراتژی

 های شخصیتیاک تفاوتعدم ادر

های بین ادراک نیازهای کلی ازدواج

 فرهنگی

پذیری باال؛ تجربه انتقال های بین فرهنگی؛ نیاز به انعطافنیاز به پذیرش و احترام به تفاوت

 بین فرهنگی

 های ازدواج بین فرهنگیادراک چالش
های به دلیل تفاوت ها؛ تجربه اختالف و تعارضورسوم، تشریفات و مهمانیتفاوت در آداب

 های خاص تجربه ازدواج بین فرهنگی؛ فاصله جغرافیایی و احساس غربتبین فرهنگی؛ سختی

تاز و این م وهش اام از زنان و مردان  به فرایندهایی اشارر کردند که تببدر کنندگان تقریباً تمامی مشارکو

های فرای آشنایی در محیی دانشگار  راباله یبل از مایهها بودر اتو که شامل درونمهیاکنندر ازدواج بین فرهنگی آن

های یبل و اوایل ازدواج اتو های دیگر و تردیدها و نگرانیهای جبابیو همسر  برخورد با یومیوازدواج  مالر

  هستندبه شر  ذیل و کدهای مرتبی با مقوله خا  خود  هایرمممواهکه هری  از این اوامل شامل ز

که فراو  کردنددانشگار را محیالی توای   کنندگانآشنایی در محیی دانشگار  مشارکو ایفر هیمادروندر 

ها و افرادی از یومیو  محیی بین فرهنگی دانشگار کهیطوربه .اتو آوردرهای م تل  را فراهم آشنایی فرهن 

تحصیل  در ن در طول تمربه همکالتی بود و دادردر محیی کالتی و خوابگاهی کنار هم یرار  م تل  رامباهب 

فراهم با یکدیگر را کنندگان تحصیالت تکمیلی فراو مناتبی برای آشنایی مشارکوبعراً کارشناتی و مقاطع 

آشنایی ما در محیی دانشگار بود. من و همسرم هم رشته و » 12کنندر شمارر مشارکواز یول آوردر اتو. نقل
ین فراو رو داشتم که بتونم همسرم رو بشناتم و به اون تال دورر کارشناتی ا 1همکالتم بودیم و در طول 

 «مند شدماالیه

فراو آشنایی  امیق شدن راباله  دوتتی یبل  چون شامل مفاهیمی   یبل از ازدواج رابالهتمربه فرای  یهمادرون

از یول نقل کنندگان را به ازدواج بین فرهنگی ترغیب کردر اتو.از ازدواج  یافتن همدم و همرار اتو که مشارکو
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برنامه فعالیو داشتیم و اونما های فوقما تهران دانشمو و هم رشته بودیم و بیشتر در فعالیو» 6کنندر شمارر مشارکو
 «متر شد و در آخر تصمیم به ازدواج گرفتیمرورزمان امیقاین آشنایی به .کم باهم آشنا شدیمکم

کنندگان اغلب به ابعادی مانند طرز فکر  ادایو و های ش صی جبابیو همسر  مشارکودر ارتبات با مالر

از در نگر گرفتن  بیشتر دهد زوجیننشان میاین مسئله اخالق  ظاهر و مرتتی  همسر و غیرر اشارر کردند که 

یول نقل .اندجبب همسر خود شدر  های فردیمالربا در نگر گرفتن یا اجتماای  و های خانوادگی  ایتصادیمالر

تونستم راحو ازشم یر  بگیرم و  یکردم میدر بهش ااتماد میمثالً اون مویع این» 7کنندر شمارر مشارکواز 
با  کهینترین فاکتور ااتمادِ و اترین لفزشی میش نیومد که من ااتمادمو از دتو بدم. شاید بگم بزر کوچ 

 «یسازرم یزمچهمه
کنندگان در دوران گر  باید گفو که اغلب مشارکوهای دیفرای تمربه برخورد با یومیو یهمادر مورد درون

ها در محیی انوان نمونه بعری از آناند. بههای دیگر برخورد و ارتباطات بین فرهنگی داشتهیبل از ازدواج با یومیو

 هاییا در محیی .انداتایی بودرهای دیگر همکالتی و همهای دانشمویی با افرادی از یومیودانشگار و خوابگار

من تا یبل از دانشگار » 8کنندر شمارر مشارکواز یول نقلاند. خانوادگی با دوتتانی از فرهنگی دیگر در ارتبات بودر
های دیگِه نبودم. البته همسر برادرم اهل بندراباس و شاید یکی از دالیلی که خیلی در تعامل با افرادی از یومیو

من رو  این بود که برادرم ازدواج موفقی داشو و همسرش خیلی خوش ام براشون راحو بود بمبیرن ازدواج خانوادر
برخوردر. توی دانشگار هم من دوتتایی از شهرهای م تل  داشتم و م صوااً چند تا دوتو کرد اهل کرمانشار و 

 «ایالم هم داشتم
این تردیدها برای توان گفو های یبل و اوایل ازدواج  میفرای تمربه تردیدها و نگرانی یهمادر مورد درون

های مبهبی و نگرانی از آیندر به دلیل دوری از خانوادر  مشکالت مالی و ایتصادی  اختالو  کنندگان شاملمشارکو

نگرانی در مورد شرایی جدید اتو که ذهن نیز همسر وخانوادر رتم و رتوم  ناآشنایی باها  ادم آشنایی با خانوادر

های در مار» 8کنندر شمارر مشارکواز یول نقلزدواج به خود مشفول کردر اتو. کنندگان را یبل و اوایل امشارکو
اولیه ازدواجمان اتترس و اضالراب زیادی را تمربه کردم از یه طرو نگران انت ابم بودم که مبادا اشتبار بودر باشِ و از 

وادم رو توجیه کنم و اونا رو کردم خانطرفی هم نحور رفتار اون و خانوادش طوری بود که همیشه باید تالش می
 .«بردمقصر نشون ندم. چون اشتباهات اونا  من و انت ابم رو زیر تؤال می

 هاادراک حضور خانواده

ها بودر اتو و نشان دادند ها در ازدواج آنکنندگان به اواملی اشارر کردند که مرتبی با حرور خانوادرمشارکو

های بین فرهنگی نیسو بلکه به دلیل ادرار ین فرهنگی به دلیل تفاوتب یهاهای زوجین در ازدواجگاهی چالش

ها  حمایو و دخالو و اجبار خانوادر  مای  فرای شاملدرون 8مای  االی دارای ها اتو. این درونحرور خانوادر

 های خانوادگی اتو.ها و تفاوتمبیرش خانوادر
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  اجبار زناشوییادم راایو مرزهای   اد به مشکالتی ازجملهها  افرمای  فرای دخالو و اجبار خانوادردر درون

. اشارر کردند  احترام به فرهن  همسر میزباننیز ادم ادم مبیرش و   همسران  دخالو و مانع تازی میانبین فرهنگی 

ی بریم خواتتیم مسافرتویتی می  اوایل»ادم راایو مرزهای زناشویی  زمین در  16کنندر شمارر مشارکواز یول نقل
رفتیم رفتیم و اگر نمیخانوادر همسرم هم با ما میومدن یا ویتی اونها می واتتن جایی برن حتماً ما هم باید با اونها می

 «شدبااث اختالو ما می
  هاادم دخالو خانوادرنیز مبیرش و و  وجود حمایو هامای  فرای حمایو و مبیرش خانوادربر اتاس درون

حمایو مبیرش فرهنگی همسر میزبان  حمایو یا ادم  ازجمله. بین فرهنگی شدر اتو ازدواجدر تبب تسهیل 

مسئله دیگه مسئله ایتصادی و » 2ر کنندر شمارمشارکواز یول ها و ادم دخالو در مرزهای زناشویی. نقلخانوادر
رو مای خودشون بایستن هاتو که کم  بکنند. در خیلی جاها تا اروس و داماد بتونن تر ما بشن و حمایو خانوادر

طور نبودیم و یه جوری رها شدیم  این مسئله خیلی آزارم داد. چون نداشتن ها کمکشون میکنن ولی ما اینخانوادر
 «خیلی ت ته چه مادی و چه فکری.  حامی

ادگی های خانواز خانوادر مبدأ  تفاوت یریالگو گ  های خانوادگی به ابعاد م تلفی چونتفاوت مای  فرایدرون

از دهد بعری ها اشارر دارد که نشان میهای فرهنگی و تب  تربیتی متفاوت خانوادرتفاوت یجابه

یول های فرهنگی. نقلدانند تا تفاوتهای خانوادگی میهای خود را بیشتر ناشی از تفاوتکنندگان تعار مشارکو

دادم و یشتر خودم رو در یالب رفتارهای مسرونه یرار میمن بین دو تا مسر به دنیا اومدم و ب» 1کنندر شمارر مشارکواز 
انوان ی  ضعیفه باهام رفتار بشه بلکه باید باهام مثل تو زندگی مشترر هم همیشه این ح  رو دارم که من نباید به

 «کنم اون تساوی رو راایو بکنم.ی  انسان رفتار بشه. در کارهای خونه هم تعی می

 گیری در مورد فرزندتصمیم

گیری بین بهرر اولفرای مایه مای  فرای اتو. دروناین مرمون مرتبی با بحث تربیو فرزند اتو که دارای دو درون

دوزبانگی  تأکید بر نقات مثبو فرهنگی  حبو نقات منفی   فرهنگی و هماهنگی در تربیو فرزند با ابعادی همچون

در ارتبات با تربیتشم » 12کنندر شمارر مشارکواز یول لبین فرهنگی  هماهنگی و همکاری در تربیو فرزند بود. نق
باید بگم که دوتو دارم به شکلی تربیو بشه که مستقل و خودتاخته باشه وابسته نباشه. نمی وام مثل ارتبات خودم با 

 «خانوادر که خیلی رتمیه باشیم براک  دوتو دارم طوری باهم امیمی باشیم که مثل دو تا دوتو بمونیم.
 نیز به فرزند و مبهب با ابعادی همچون دادن حق انت اب  مایه فرای دوم آزاد گباری در انت اب مبهبدرون

در مورد مبهب آیندشم دوس دارم انت اب » 6کنندر شمارر مشارکواز یول های مبهبی اتو نقلاحترام به تفاوت
 «اب کنهرو به خودش بدیم و زمانی که بچمون خودش بزر  شد تصمیم بگیرر و انت 

 ادراک ابعاد ارتباطی و زناشویی
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هایی مایهکنندگان یرار داشو که شامل درونزندگی مشارکودر این مرمون در مرکز تمربه رضایو زناشویی 

تمربه ادرار یا ادم   کنندر ارتباطی و زناشوییهای تسهیلهمچون نقش حیاتی حمایو و درر همسر  اتترات ی

 ش صیتی بود. هایها و شباهوادرار تفاوت

به ابعاد ادرار حمایو همسر میزبان  تحمل  توانیمای  فرای نقش حیاتی حمایو و درر همسر  مدر درون

حمایو همسر از  نیز حمایو همسر وها باوجود حمایو همسر  ناامیدی و دلسردی در اورت ادمها و تفاوتت تی

وت و و ها رو تفوخیلی از مراتم» 1کنندر شمارر کومشاراز یول خانوادر خود در برابر همسر اشارر کرد. نقل
آورد توجه بود و این حرام رو درمیرفتیم ولی به وظایفش در یبال من بیگرفو و حتماً باید شهرتتان میجدی می

 «احترام و جایگار خاای برای خانوادر یائله و همین بااث شدر که من همیشه در اولویو دوم خودم رو ببینم.
 کنندر ارتباطیهای تسهیلمای  فرای اتترات یکنندگان در مورد درونن ارجااات و اظهارنگرهای مصاحبهبیشتری

های مورداشارر جهو ارتقای روابی در زندگی زناشویی ابارت بودند از  ترین اتترات یبودر اتو. مهم و زناشویی

اغو با همدیگر  مدیریو مالی و ایتصادی  ها  گبراندن اویات فرگفتگو و حل تعار   امیمیو و ابراز احساس

های رفع توءتفاهم نیز ها ومشورت  همکاری و تقسیم وظای   مبیرش  مرزبندی و مدیریو دخالو خانوادر

ها شدر موجب ضعی  شدن روابی زناشویی آن  منفی یهایفرهنگی بودند که نبود این راهبردها و اتتفادر از اتترات 

همسرم مرد بودنش براش خیلی مهمه؛ و همیشه میگه مرد رو مرد گفتن و » 9کنندر شمارر ومشارکاز یول اتو. نقل
گیرندر باشه و در درجه اول باید نگر  نگر اون باشه. من چون زن هستم خیلی کم در تصمیماتش مرد باید تصمیم

 ...«.طاتش و اندازش  دوتتاش  ارتبادخیل هستم و از خیلی چیزهاش خبر ندارم. مثالً درآمدش  م 
های ش صیتی  مفاهیمی مانند تفاوت یهاشباهوو  هاتمربه ادرار یا ادم ادرار تفاوتمای  فرای دروندر  

ها و حل تعار   مبیرش یا ادم مبیرش های متفاوت ابراز احساسهای فرهنگی  تب جای تفاوتش صیتی به

مان خوبه روابی ااطفی» 5کنندر شمارر مشارکوز ایول نقل .های ش صیتی و هماهنگی ش صیتی مالر  اتوتفاوت
کم فهمیدم ش صیو همسرم اینالورر و خیلی از کردم ولی کمام. یبالً ااترا  میدهندرولی من بیشتر تروی 

در و کالً ش صیتش این طورر و آدم تردیه و از لماجتش کارهاش ربالی به لمبازی ندارر و بدون نیو یبلی انمام می
 «ونیس

 ادراک نیازهای کلی ازدواج بین فرهنگی

های م تل  الزم اتو. های کلی اشارر دارد که جهو ازدواج دو نفر از فرهن شدر  به جنبهنیازهای کلی ادرار

مبیری های بین فرهنگی  نیاز به انعالاونیاز به مبیرش و احترام به تفاوت  مای  فرایاین مرمون دربرگیرندر ته درون

 انتقال بین فرهنگی اتو. تمربه نیز و

های بین فرهنگی  ناشی از ماهیو ازدواج بین فرهنگی و ادغام مای  فرای نیاز به مبیرش و احترام به تفاوتدرون

مقابل اقاید و رتوم هرکدام از   که نیاز به مبیرش و احترام باال برای فرهن  ؛های متفاوت اتودو فرهن  با جنبه
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یول های فرهنگی و مبهبی و اجبار بین فرهنگی اتو. نقلتفاوت  احترام به ای ابعاد مبیرشهمسران اتو. این نیاز دار

هاتو. یا اینکه فرد ها مایین بودن مبیرش تفاوتشاید یکی از مشکالت این نو  ازدواج» 11کنندر شمارر مشارکواز 
اشه  نه من و نه همسرم آدمایی نیستیم که با این نیو وارد این نو  ازدواج بشه که یصد تفییر طرو مقابل رو داشته ب

 «دگم و متعصب باشیم و خیلی کم میش اومدر که دچار توءتفاهم بشیم
مبیری ش صیتی  تحصیالت و درر باال  متعصب نبودن انعالاو  شامل  مبیریمای  فرای نیاز به انعالاودرون

از یول سیتی و فرهنگی اتو. نقلهای جنای نبودن در نقشمبهبی و فرهنگی  توانایی مبیرش و کلیشه

ترین مشکل افراطی بودن روی یه یریه هستش  اگر کسی خواتو این نو  شاید بزر » 7کنندر شمارر مشارکو
بینی کنه. ما برای هم محدودیتی یائل تری رو برای خودش میشتر و جهانیها رو بکنه باید یه دیدگار معتدلازدواج

ها گیریکار کنه در کارهای من کمکم کنه و تو امور مالی شریکم باشه و خیلی از تصمیمنیستیم خانومم آزادر بیرون 
 «ااتمادراظهارنگر کنه چون یابل

 مای  فرای تمربه انتقال بین فرهنگی اشارر کردندکنندگان این م وهش در توای  تمربه خود به درونمشارکو

هایی از فرهن  به جنبه یمندهنگی و مبهبی همسر و االیههای فرشامل یادگیری زبان همسر  شرکو در مراتم که

مند بودن. مثالً در مورد موشش  گاهی اونا به فرهن  من االیه» 2کنندر شمارر مشارکواز یول مقابل اتو. م نقل
 حتی زبان کردیهمسرم همسرم و حتی خانوادر اونا خیلی به لباس کردی االیه داشتن و تو مراتم هاشون موشیدن  

 «فهمه.هم راحو می

 های ازدواج بین فرهنگیادراک چالش

ها روبرو شوند اشارر دارد دارای چهار این مرمون به مشکالت کلی که زوجین بین فرهنگی ممکن اتو با آن

های بین فرهنگی  ها و تشریفات  تمربه اختالو و تعار  به دلیل تفاوتمای  فرای تفاوت در رتوم  مهمانیدرون

 فااله جفرافیایی و احساس غربو اتو. نیز ی خا  تمربه ازدواج بین فرهنگی وهات تی

طرفین دارای فرهن  هرکدام از ؛ ها این اتو کهمای  فرای تفاوت در رتوم  تشریفات و مهمانیمنگور از درون

اج بین فرهنگی این هستند. لبا ازدو هایمهمانو  هایاروتیی چون اایاد  هامراتمو رتوم متفاوت و خا  در اجرای 

ها هایی میان آنو حتی گاهی موجب اختالو و تعار  را در برداشته و این مسئله توتی زوجین ادرار هاتفاوت

داماد و خونه تازر ییافهیاورت طادر فرهن  همسرم اادی بود که به» 12کنندر شمارر مشارکواز یول شود. نقلمی
 .«شدر و با اطال  یبلی بودریزیاورت برنامهچیز بهحو نبودم در فرهن  من همهاروس میرفتن اما من با این رفتار را

های بین های بین فرهنگی  شامل ماندگاری اختالومای  فرای تمربه اختالو و تعار  به دلیل تفاوتدرون

 نیز رتوم وهای بین فرهنگی  اختالو به دلیل ادم احترام و مبیرش فرهنگی  تعار  همسران به دلیل اختالو

در ابتدا خانوادر همسرم به خاطر دور بودن »1کنندر شمارر مشارکواز یول ها اتو. نقلاختالو به دلیل ادم فهم زبان
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تر و زن داداشش اومدن و این برای من اولین ضربه ااطفی بود و تو فرهن  مسیر برای اقدم نیومدن فقی برادر بزر 
 «هایی به وجود آورد.هایی داشتیم که خانوادر همسرم انمام ندادند و این دل ورییبول نبود. رتمما این ااالً یابل

های بین کلی و خا  ازدواج یهاهای خا  تمربه ازدواج بین فرهنگی  جزء چالشمای  فرای ت تیدرون

ی هایدشوارازدواج بین فرهنگی با  هایدشواریتفاوت در ماهیو  اتو. منگور از آن بیان کردن فرهنگی

مبیر بودن  تمربه ها دربرگیرندر ابعادی همچون تفییر کلی شرایی  ریس این ت تی .اتوی اادی هاازدواج

در ازدواج » 15کنندر شمارر مشارکواز یول . نقلاتواحساس مشیمانی نیز های فرهنگی و خستگی از رفع توءتفاهم
کردی و برات مهم نبودن ارزش میدا میکنه. کر نمیفبا فردی از فرهن  دیگه خیلی مسائل که یبالً حتی بهشون هم

 «مثل یه لباس موشیدن تادر  یه مهمونی رفتن یا مهمون داوت کردن.
که همه نحویشدر اتو  بهبحث فااله جفرافیایی و احساس غربو  بیشتر توتی همسر مهمان به آن اشارر

هایی مانند مایه فرای شامل جنبهاند. این درونرومنمه نرم کردانوان چالشی بزر  با آن دتوهمسران میزبان به

از یول زا و احساس غربو اتو. نقلچالش مرکزی فااله جفرافیایی  دوری از خانوادر در شرایی اتترس

ما خیلی امیمی بودیم ولی بعد از مارتال که من برادرم رو از دتو دادم از اون امیمیتم »1کنندر شمارر مشارکو
کنم که یه ظلمی در حق من شدر که من باید همسرم رو می کشوندم شهرمون و اونما ن فکر میکم شد. همش به ای

 «کردیم  ته مار بود برادرم رو ندیدر بودم و باید منتگر یه تعالیلی میشدم که برگردم.زندگی می

 گیریبحث و نتیجه

م در مورد تمربه زیسته درادد کسب دانش و فهم وهش کیفی حاضر با اتتفادر از رویکرد مدیدارشناتی 

های بین فرهنگی با طر  این تؤال بود که چگونه این افراد تمربه رضایو زناشویی رضایو زناشویی در ازدواج

کنند؟ در ماتخ به این تؤال مممو  مرامینی که از های بین فرهنگی توای   فهم و معنا میخود را در ازدواج

 مرمون فرای بود. 22ی و مرمون اال 6ها اتت راج شد شامل مصاحبه

های آشکارشدر در این م وهش مربوت به فرایندهای یبل از ازدواج بود  فرایندهایی که مایهیکی از درون

گیری ها بودر اتو. در این راباله  یکی از متفیرهای مؤثر بر شکلتاز و مهیاکنندر ازدواج بین فرهنگی آنتبب

  های یومی را ترعی بستگیتحصیالت  دل (.ee, 2008 L& Boyd) ازدواج بین فرهنگی آموزش و تحصیل بود

دهد. ادامه تحصیل و حرور در دانشگار های یومی و ن ادی را افزایش میکاهش و ارتبات با تایر گرور

 در کنندگانکند. مشارکویومی و ن ادی دیگر فراهم می هایینهزم درهای بیشتری را برای تعامل با افرادی فراو

م تل  را  یها وهش همگی تمربه حرور در دانشگار را داشته و محیی دانشگار فراو آشنایی بافرهن این م

فرایند آشنایی   و تفکرات یالبی و با دیدگاهی مبیرا و منعال  داورییشدرنتیمه بدون م اتو. فراهم کردر

ین فرهنگی و اثرات ناماللوب های بزایی که ازدواجها و منابع اتترسدادر اتو. با در نگر گرفتن چالشرخ

 &Negy, 2000) ها بیشتر در معر  اتترس باشندازدواجاتو که این احتمالی آن  ماهیو بین فرهنگی بااث شدر 
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Snyder)(که امدتاً منفی اتو)هایی . با توجه به این موضو  و نیز دیدگار کلی جامعه نسبو به چنین ازدواج  

های ناشی از تفاوت در رتوم و ازجمله تعار  دیگر در و مشکالت احتمالیدربارر آینیی هاتردیدها و نگرانی

 اند.شدرباورهای فرهنگی  توتی زوجین تمربه
ها به دخالو و اجبار آنها بود.   ادرار حرور خانوادرکنندگانمشارکومایه آشکارشدر دیگر توتی درون

های خانوادگی تفاوتنیز ها از خود و نحمایو آها در زندگی زناشویی خود  حمایو یا ادمخانوادر

های بین فرهنگی ها به دلیل تفاوتهای زوجین در این ازدواجدهد گاهی چالشنشان میاین امر  اند کهکردراشارر

یافو که به این نتیمه دتو توانیها اتو. با بررتی میشینه م وهشی منیسو  بلکه به دلیل ادرار حرور خانوادر

 &Pierce, 2014؛Donovan, 2004)های بین فرهنگی ازدواج زمین لعات اورت گرفته دربسیاری از مالا

Burke2015؛Cain, -Ferguson  )برانگیز در زندگی زوجین تأکید انوان ی  اامل چالشها بهبر نقش خانوادر

های گیرد  واکنشر میاند. زمانی که فرد تصمیم خود را به بریراری راباله یا ازدواج با فردی از فرهن  دیگداشته

تواند فشار شدیدی را بر والدین در مورد تصمیم فرزندشان حائز اهمیو اتو. از دتو دادن حمایو خانوادر می

 را بین زوجین احساس گنار و طرد شدن و روابی غیردوتتانههای منفی ازجمله ازدواج افراد وارد کردر و احساس

 افزایش دهد.

کنندگان به آزاد گباری فرزند گیری در مورد فرزند بود. مشارکواضر تصمیممایه دیگر در م وهش حدرون

اند. اکثر تحقیقات اورت گرفته در کردرهای بین فرهنگی اشاررهای فرهنگی در ازدواجدر انت اب مبهب و جنبه

فرهنگی  های بینهای ازدواجانوان یکی از اوامل و چالشاین زمینه نیز بر اهمیو بعد فرزند مروری به

 20Donovan ,40؛ Frame, 2004؛  ,2006Cools های مالالعاتاند و نتایج م وهش حاضر با یافتهکردراشارر

et al, 2014 & (Skowrońskiبه مبیرش و دوام و مایداری ازدواج بین فرهنگی  کهینبا توجه به اهماهن  اتو.  ؛

اند که فرزندان خود را در انت اب باورهای ی کردرکنندگان تعاحترام به فرهن  مقابل نیازمند اتو  مشارکو

های هر دو فرهن  مانند دوزبانگی اتتفادر کنند. در مواردی فرهنگی و مسائل مربوت به آن آزاد گباشته و از جنبه

فرزند خود را مالابق با آن فرهن  مرورش دادر تا   اند که با مبیرش ب شی از فرهن  میزبانهم زوجین تعی کردر

های مبهبی هم دیگر در زندگی زناشویی احترام به تفاوتکه گونه ها همان. آنیابندویو واحدی دتو به ه

از نقات مثبو هر دو فرهن    اند  برای انت اب فرزند خود نیز احترام یائل بودر و با نشان دادن انعالاوگباشته

 داشته باشند. اند در تب  تربیتی خود هماهنگی و همکاریکردرشدر و تعی  مندبهرر
شدر توتی زوجین در کانون های ادرارمایهترین درونانوان یکی از مهمادرار ابعاد ارتباطی و زناشویی  به

تمربه های بین فرهنگی یرار داشته اتو. کنندگان این م وهش از رضایو زناشویی در ازدواجادرار مشارکو

های ش صیتی را کنندر و شناخو تفاوتتسهیل هایکنندگانی که نقش حمایو شوهر  اتترات یمشارکو

زوجینی  اما در مقابلاند اند از ازدواج بین فرهنگی خودمثبو بودر و رضایو زناشویی مناتبی را تمربه کردرداشته

این  زمین دراند. اند از ازدواج بین فرهنگی خود احساس نارضایتی کردرها تمربه منفی داشتهمایهکه در این درون
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 & Wongهای توان به م وهشاند  ازجمله میهای مشابهی به دتو آوردرهای میشین نیز یافتهمایه  م وهشدرون

Goodwin (2009  )Chaney (2010  )Madanian  Mansor & Bin Omar (2013 )Skowroński & et al  (2014 و )Tili & 

Barker (2015 )ر متقابل آنان  تبب حفا املکرد خوب و اشارر کرد. دروایع  حمایو و همدلی زوجین و در

های فرهنگی موجود در ها و تفاوتتوانند ت تیهای ناماللوب شدر و میمتعادل زوجین در مقابل مویعیو

 نیز ها و نگرات خود وشان را تحمل کنند. زوجین از طریق بریراری ارتبات مؤثر  گفتگو و بیان خواتتهزندگی

کارگیری راهبردهای احیح کنند. بهآمیز در کنار هم زندگی میمسالمو اورتطرو مقابل بهاحترام به

های بسیار مهمی گیریتصمیم به اخب که نیازمند یزمانبا مشکالت و یا  گیری و حل مسئله در موایع مواجهتصمیم

شود رضایو از یین امر تبب ما  تری را ایماد کنندشود که بتوانند اطلّااات و راهکارهای مناتبهستند  بااث می

توانند درر در ازدواج بین فرهنگی  همسران با آگاهی از فرهن  طرو مقابل می یابد. افزایشزناشویی زندگی 

های ها جلوگیری کند. ادرار تفاوتبرخی تعار  بروز تواند ازداشته باشند و این امر می از یکدیگر بهتری

های یا تفاوت در تب و احساتی  یابراز گر  زی هیمانی خودریبرون و نیزهای بین فرهنگی ش صیتی در ازدواج

اگرچه  های فرهنگی.های ش صیتی و جنسیتی اتو تا تفاوتحل تعار  هیمانی و منالقی  تحو تأثیر تفاوت

طور اخص بر کیفیو زندگی زوجین بین فرهنگی طورکلی بر روابی زوجین و بهتواند بههای ش صیتی میتفاوت

که طوریمبیری و مبیرش زوجین بستگی دارد  بهها به انعالاوشد  اما تأثیرگباری این تفاوتتأثیر داشته با

های ش صیتی همدیگر را بمبیرند و آن را ادرار کنند  در ازدواج بین فرهنگی خود همسرانی که بتوانند تفاوت

 شان را کاهش دهند.های زناشوییتوانند تعار می
هایی کلی که برای ش  ادرار نیازهای کلی ازدواج بین فرهنگی بود  یعنی جنبهمایه دیگر در این م وهدرون

مایه فرای های م تل  باهم ازدواج کنند  الزم و ضروری اتو. این مرمون شامل ته دروندو نفر که از فرهن 

هنگی در ازدواج اتو. مبیری باال و تمربه انتقال بین فرهای بین فرهنگی  نیاز به انعالاومبیرش و احترام به تفاوت

همسو و هماهن  با   مبیری نقش جنسیفرهن  مبیری  احترام به تفاوت فرهنگی و انعالاو زمین یافته حاضر در

ارتبات تازگارانه  Mcfadden & Moore (2001 )اتو. Bustamante & et al (2011 ) ؛Frame (2004)های نتایج م وهش

انداز گستردر و مینه فرهنگی خود و دیگری و مبیرش ات اذ ی  چشمزدرر و یدردانی از م   اادیانه و باز

فرهن  مبیری کند. انوان راهبردهایی برای حفا روابی مثبو در میان زوجین بین فرهنگی میشنهاد میکلی را به

 ٔ  هنوبهای فرهن  اکثریو کسب کند که بهتری از ارزشدهد درر دییقموفق بافرهن  میزبان  به فرد اجازر می

هم امکان انالباق مؤثر   مبیریوی گی انعالاوکند. ها کم  میآن خود به ارتباطات زوجین و کیفیو راباله

بااث کاهش تنیدگی  نارضایتی و  هم کند وهای زندگی فراهم میبا شرایی و اتترسبین فرهنگی را زوجین 

کند. در م وهش حاضر را تقویو میها همین امر رضایو زناشویی آن. شودبهبود االحیو و تالمو زوجین می

های فرهنگی و مبیرش آن  نیاز به احترام متقابل را جهو کسب تازگاری و زوجین با در نگر گرفتن تفاوت

ها با توجه به ماهیو مبیری باال و توانایی مبیرش تفاوتانعالاو .اندآرامش در زندگی مشترر درر کردر
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های بین فرهنگی در مالالعه های ازدواجکنندگان  نیز جزء ضرورتکوهای فرهنگی یا مبهبی مشارمتفاوت جنبه

کنندگان این مالالعه  فرایند انتقال فرهنگی حاضر بود که موردبحث یرار گرفو. درنهایو باید افزود که مشارکو

شان به انوان ی  نیاز و ضرورت جهو تسهیل روابالهای فرهنگی طرو مقابل  بهرا از طریق یادگیری زبان و جنبه

 کاربردند.
های که افراد ممکن اتو در ازدواجبود مشکالتی کلی  وشدر در این م وهش  ادرار نهایی کش یه مادرون

تفاوت در رتوم    مای  فرای شاملمای  االی دارای چهار درونها روبرو شوند. این درونبین فرهنگی با آن

های خا  تمربه ازدواج ت تی  های بین فرهنگییل تفاوتتمربه اختالو و تعار  به دل  ها و تشریفاتمهمانی

 ؛,Frame 2004)فااله جفرافیایی و احساس غربو اتو که تا حدودی با ادبیات گبشته  نیز بین فرهنگی و

2004 Donovan,2006؛  Jabar,2015؛ Tili, & Barker ؛Cain, 2015-Ferguson)  هماهن  اتو. این مرمون مرتبی با

ها همانند نیاز به که نیازهای کلی این ازدواجی نیازهای کلی ازدواج بین فرهنگی اتو و دراورتیمایه یبلدرون

مبیری و انتقال فرهنگی برآوردر شود  های بین فرهنگی و نیاز به انعالاومبیرش و احترام به تفاوت

حل  زمین سلیم شدن درجای تازش و تگبرانند و بهها را با موفقیو مشو تر میکنندگان این چالشمشارکو

ها و تعار  شدید و منمر به توءتفاهم شدرد توءتعبیر نتوانتادگی میاین مسائل بهرتند. ها به اجما  میتفاوت

د  تأثیر منفی بر نشدر و مورد رتیدگی یرار نگیراورت منفی در نگر گرفتههای بین همسران  اگر بهگردد. تفاوت

 (.Mackey, 2000  Diemer & O'brien) دارد زوجینروابی 

های بین فرهنگی با تمربه رضایو زناشویی در ازدواج زمین م وهش حاضر در. ها و پیشنهادهامحدودیت

با توجه به فقدان م وهش داخلی در این زمینه  نتایج غنی و نوآورانه و کاربردی به  واتتفادر از رویکرد کیفی بود 

این  دهندریلجزاء تشکاتواند به تمو بعری از های آیندر میگیری م وهشجهودتو داد. بر این اتاس  

گیری ازدواج بین های شکل؛ مانند بررتی انگیزرباشدشدر اتو  م وهش که در تحقیقات گبشته کمتر بدان اشارر

های بین فرهنگی و نیازهای کلی و ها در ازدواجفرهنگی  مسئله حرور و مبیرش یا دخالو و اجبار خانوادر

 های بین فرهنگی.های مربوت به ازدواجچالش

کنندگان م وهش حاضر از بین زوجین شهرهای تنندج و اهواز انت اب شدند که همگی دارای مشارکو

ها و نیز افراد غیردانشگاهی دارای مبیری به تایر فرهن تحصیالت دانشگاهی بودند و ممکن اتو ازلحاظ تعمیم

تکرار شود. این مالالعه نیز دیگر ی هانمونهو  هافرهن و ها م وهش در بافوشود این محدودیو باشد. میشنهاد می

از نتایج م وهش  توانیم .شناتان  مشاوران و مت صصان حیاله ازدواج اتوروانمرامین مهمی برای دارای 

با این  در کار نیز آموزش و درمان زوجین بین فرهنگی اتتفادر کاربردی نمودر و  نحور مشاورر زمین درحاضر 

های خود ای  شایستگیزمینه فرهنگی آنان و تعیین اتتانداردهای مشاورر حرفهضمن در نگر گرفتن میش  مراجعین

های بین فرهنگی  نگرشی چندبعدی داشته و با توجه به بعدی به ازدواججای دیدگار ت . همچنین  بهدادرا توتعه 
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در بافو درون تیستمی )اوامل مربوت به روابی بین فردی  نگی راازدواج بین فرهها  تاختار چندبعدی این ازدواج

 .گرفوزوج( و برون تیستمی )اوامل محیالی و فرهنگی( در نگر 
های بین فرهنگی توتی زوجین  تدوین ی  تاختار های مورد ادرار در ازدواجدر آخر  بر اتاس زمینه

های بین فرهنگی ضروری اتو تا افراد بتوانند جتازی ازدوافرد آموزش یبل از ازدواج و غنیبومی منحصربه

گیری در مورد فرزند و ها  تصمیمهای احتمالی را حل کنند. در این م وهش حرور خانوادرمشکالت و چالش

 کنندر اتو.زناشویی و فرهنگی در تشکیل این تاختار کم   ادرار بعد ارتباطی

گونه تراد منافعی نداشته و شوند که م وهش حاضر هی   متعهد مینویسندگان. تصریح درباره تعارض منافع

هی  ارتباطی با ش ص یا مراکزی که بر اهداو م وهش تأثیرگبار باشند  وجود ندارد. همچنین نتایج م وهشی 

و تأثیری بر جایگار و  گونه منفعو مالی برای نویسندگان نداشته اتو و برآیندهای م وهشی هی  ارتباتهی 

 ن نداشته اتو.شرایی نویسندگا

. این م وهش از رتاله نویسندر دوم اخبشدر اتو و نویسندگان از کلیه زوجینی که در انمام این سپاسگزاری

 م وهش مشارکو نمودند  کمال تشکر و امتنان رادارند.

 منابع
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 نامه کارشناتی ارشد مشاورر خانوادر  دانشگار اافهان.مایان .ب تیاری و کُرد

 اخالیی. کنش و نگرش رهگبر در زناشویی زندگی از رضایو (.1811) منصورر. تبریزی  و هادی خانیکی 

 .119-221  (16)16  اجتماای الوم فصلنامه

زن در توتعه و (. یومیو و الگوهای ازدواج در ایران. 1811اباتی شوازی  محمد جالل و اادیی  رتول. )
 .25-11(  1)8  تیاتو
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