
 

 

Components of Quality of Marital Life: A Meta-Composite Study 

Received: 2020-03-30           Accepted: 2020-08-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 

Family is viewed as the first, most important and most special social institution in the history 

of human's culture and civilization. Family is a center that must be strengthened and 
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Abstract 

Attention to improving the quality of marital life is an important issue for the health of the 

individual, family, and community. The aim of this study was to combine the studies on 

components of marital quality and marital quality of couples. To this end, qualitative and 

meta-combined approaches used. The studied documents were collected using the search 

terms related to the quality of life and quality of marital life in the period between 2004 and 

2019 in the Civilica, SID, Magiran databases. The findings suggested that by reviewing 50 

articles out of initial articles 2069, 10 dimensions including individual, family, and 

environmental dimensions and 46 components as effective factors in the marital quality of 

life were identified in various domestic studies. It is concluded that based on different 

researches, various factors play a role in the couples' quality of life. Upon identifying these 

factors, the quality of life can be strengthened and family counselor interns can be trained to 

improve the quality of life in this way. 
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solidified to maintain human dignity and privacy and to meet his physical, mental and 

spiritual development and perfection. Family cohesion is an undeniable necessity to preserve 

the cohesion of the society and to provide a healthy environment for human life and 

perfection (Olia Zadeh & Raeisi, 2017).  Marriage is one of the most important interpersonal 

relationships based on which a man and a woman seek to live together as a couple based on a 

legal, religious and moral principles while striving to achieve a stable life and experience 

satisfaction during their lives (Kianipour & Aminiha, 2020). 

     The quality of marital life has been regarded as a function of a marriage success, and this 

dimension is currently regarded to be one of the most important predictors for the continuity 

and stability of marital relationships (Barzegar & Samani, 2016). Studying couple 

relationships helps structural frameworks to be formed. The quality of marital relationships 

has a basic role in assessing the overall quality of family relationships as it is a 

multidimensional concept involving various marital relationship dimensions such as 

adjustment, satisfaction, happiness, cohesion and commitment (Drakhshan, 2019). Therefore, 

this study aimed to investigate the dimensions of quality of marital life and the factors 

affecting it in a meta-composite way and can lead to a deep understanding of quality of life. 

It can also serve to complement existing theories in this field. 

Methodology 

The present research was performed with a qualitative approach and via document analysis 

method using meta-composite method. Meta-composite approach requires the researcher to 

conduct a thorough and in-depth review and combine the findings of related qualitative 

research. By investigating the findings of the main research articles, researchers have 

revealed and created terminologies that suggest a more comprehensive representation of the 

phenomenon under study (Zimmer, 2006). To investigate the objective of this article, 

researchers have reviewed previous researches in the area of quality of life in Iran and thus, a 

seven-step method has been suggested by Sandelowski & Barros (2007) as follows:  

Step 1: Research question 

Step 2: Systematic review of the background 

Step 3: Search and selection of appropriate texts 

Step 4: Extraction of textual information 

Step 5: Analysis and combination of qualitative findings 

Step 6: Quality Control 

http://chj.rums.ac.ir/article_65735.html
http://fcp.uok.ac.ir/article_61446.html
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 47          ر                                                           بیفراترک مطالعه کی: ییزناشو یزندگ تیفیک یهامؤلفه

Family Counseling and Psychotherapy, Vol. 10, No. 1 (29), 2020 

 

Step 7: Findings 

Results and discussion 

Table 1. 

 Factors constituting quality of marital life 

Component Concept 

Personal 
Honesty, agreement, interest, love, commitment, hope and 

motivation, decision making 

Interpersonal 

Independence, decision-making power, satisfaction, good 

relationship, speaking skills, attentive listening, avoidance of 

domination 

Environmental Health care, welfare, amenities, recreation, travel 

Economic Making money, being employed, buying equipment (expectations) 

Socio-cultural 
Feeling social, helping others, public relations, familiarity with 

barriers to communication, altruism 

Spiritual Religious beliefs, acceptance of life realities, commitment 

Emotional 
Intimacy includes physical and sexuality, beauty, expressing love, 

expressing emotions, impulse control, loving behaviors 

Health-somatic Face changes, physical health, chronic illness 

Psychological 
Empathy, respect, identification of thoughts and cognitive error, 

communication patterns, adaptation 

Familial 
Ignoring the spouse's mistakes, dependence on the wife's family and 

dependence on the husband's family 

Conclusion 

This study aimed at determining the components of quality of life and of marriage via meta-

composite method. The findings demonstrated that individual, interpersonal, environmental, 

economic, cultural-social, spiritual-religious, emotional, health - physical, psychological and 

familial components contribute to the quality of life, marriage, as each of these components 

involve several concepts that can be recognized to provide a comprehensive understanding to 

improve the life of couples and to provide a healthy life. Negative interactions between 

couples have been found to increase the likelihood of divorce by reducing the positive 

aspects of marriage such as satisfaction, commitment and trust in the relationship 

(Saeedpoor, Asghari & Sayadi, 2018). Therefore, the strength of the family foundation and 

the quality of life among couples are always taken into account and the health of society 

relies on the stability of the family. As a result, the present study was done to determine the 

role of combining studies on the components of quality of life and marriage of couples. 

http://fcp.uok.ac.ir/article_61023.html
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According to the results, one can suggest that several factors are effective in the quality of 

marital life. Identifying each of these factors plays a role in health and quality of life for an 

appropriate planning while providing health for the family and the community as a whole. 
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خانواده  .است یآدم تمدن فرهنگ و در تاریخ یاجتماع نهاد ترینخاص و نیتربرجسته خستین،ن خانواده 

و  رشد معنوی و یروان و یجسمان سالمت تأمین و یآدم ارج وکانونی است که باید برای حفظ کرامت 

  تپه سوگلی ینعمت فاطمه  رانیا ز،یتبر ز،یتبر دانشگاه یروانشناس گروه اریاستاد
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 چکیده

 پژوهش. است جامعه و خانواده فرد، بهداشت و سالمت در برجسته یک اصل زندگی کیفیت بردن باال به توجه

برای انجام شد،  زناشویی زوجین یزندگ تیفیک یهامؤلفه دربارۀ شدهانجام یهاپژوهش نتایج با هدف ترکیب اضرح

اسناد مورد مطالعه با استفاده از جستجوی . و فراترکیب استفاده شد یفیک هایکردیرواز  رسیدن به این هدف

در  1398تا  1383 یاساله انیمبازه زمانی  زناشویی در زندگی کیفیت و یزندگ تیفیکبا  مرتبط هایکلیدواژه

 سیویلیکا ه از جمله پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی، بانک اطالعات نشریات کشور وداد هایپایگاه

اعم از فردی، خانوادگی و   بعد 10 اولیه ۀمقال 2069 از مقاله 50 بررسی نشان داد که  با هایافتهگردآوری شد. 

  داخلی گوناگونهای پژوهش در که ییزناشو یزندگ تیفیک روی مؤثر عوامل همچون را مؤلفه 46محیطی و 

در کیفیت زندگی  یفراوانو  ناهمسانعوامل  گوناگون یهاپژوهش هیپا برشود که گیری مینتیجه. اندکرده شناسایی

یمدگی را فراهم نمود و همچنین کیفیت زن بردن باالزمینه  توانیمزوجین نقش دارد که با شناسایی این عوامل 

 کیفیت زندگی به شیوه علمی اقدام نمایند. بردن باالخانواده را آموزش داد که در امر  همشاورکارآموزان  توان

 بیفراترک فرامطالعه، ت،یفیک یهامؤلفه ،ییزناشو یزندگ ،یزندگ تیفیک ها:کلیدواژه
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 محیطی سالم برای زیستن تأمین انسجام جامعه و یماندگار منظوربهخانواده  یاستوار. استحکام یابد او کمال

 نهاد نیترپربرکت و نیتریاصل خانواده (.Olia Zadeh &  Raeisi, 2017) انکارناپذیراست یازین، یآدم رشدو 

)ص(  یگرامپیامبر خانواده است.  ،و آفرینش یزندگانۀ جلو نیترباشکوه همچنین و است یهستجهان 

 خانواده یاصل هدف ای تیغا ؛ واست خانواده یهست یساخته نیتریداشتندوست من دگاهید ازفرمودند: 

آن است که با مودّت و رسالت اصلی زوجین  درواقع .است ی و کمالخوشبختبه تجر و آرامش به یابیدست

 (.Afrooz, 2020) باشندوجود همدیگر  بخشآرامش، آمرزش

 را فرد هر یاجتماع و یفرد یزندگان از یباارزش بخش که است یزندگ از یاتازه مرحله به ورود ازدواج     

 زمان طول در آن یاعضا انیم ینقش روابط و کندیم گذر تحول و رشد ندیفرا از زین خانواده. ردیگ دربرمی

 روابط ترینمهم جزء پیوند زناشویی (.Razavi, Jazayeri, Ahmadi & Etmadi, 2019)کندیم توجهیقابل رییتغ

 گیرندمی میتصم یقالاخ و یمذهب ،یقانون یتعهدبر اساس  زن و مرد آن اساس بر که است یفرد نیب

 اهداف مدنظرشان بر اساسکنند تا و تالش می دارند آرزو و کنند یزندگ هم کنار شوهر و زن عنوانبه

-پیچیده از یکی زوجین بین رابطه. (Kianipour & Aminiha, 2020) کنند تجربه را یتمندیرضا و باثبات یزندگ

 عاطفی اقتصادی، زیستی، ابعاد همه دارای مانزهم زوجین به دلیل اینکه روابط و است انسانی روابط ترین

-نیست زوجین رابطه همانند متعدد و وسیع ابعاد دارای انسانی روابط از کدامهیچ است اجتماعی-روانی ونیز

(Karimi, Donyavi, Rahnejat, & Kianimoghadam, 2017 .) شروع ییزناشو پیمان و معاهده و همسر انتخاب 

 از یکی یزندگ کیشر انتخاب بدون شک. شودیم یتلق و کمال آدمی تیشخص رشد پیشرفت و در یعطف

 شبکه حاصل خانواده، یاصل رزشاو  است ی هر فردزندگ طول در هاتصمیمترین و حساس ترینمهم

 یزندگ دنبال به یشه و هموارههم خانواده هر .است آمده وجود به آن اعضای طتوس که است یروابط

 است بوده خانواده یاعضاتمام  آرزوی همواره زین مطلوب یزندگ تیفیک داشتن و است تیفیباک

(Keshavarz, Ghanbarian, Skandari & Saeedi, 2020.) 

، مؤثر بین فردیروابط  دربرگیرندهو  دهدمی نشان را و فرد ذهنی درک خاص، طوربه کیفیت زندگی       

 Perrotti, Ecarnot, Monaco)مثبت و هدفمند و احساس خوشبختی در زندگی است  هایفعالیتتوانایی انجام 

Dorigo, Monteleone & Besch, 2019.) مختلف زندگی  هایعرصه، مفهوم وسیعی است که کیفیت زندگی

طبق  .بردارد در را و اجتماعیسالمت جسمی، روانی  و همچنین، عشق، مذهب کار همچون وضعیت مالی،

به  با توجه در زندگیموقعیت خود  از افراد تصور زندگی عبارت از کیفیت تعریف سازمان بهداشت جهانی،

http://chj.rums.ac.ir/article_65735.html
http://qjfr.ir/article-1-1414-fa.html
http://jfr.sbu.ac.ir/article/view/21570/8496
http://fcp.uok.ac.ir/article_61446.html
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https://hqlo.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12955-019-1160-7
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اهداف، انتظارات، استانداردها  نظر گرفتن در به سرمی برند، با در آنارزشی که  هایو سیستمبافت فرهنگی 

 بهداشت سازمان .(Tahery, Kamangar, Cheraghian, Mousavi, & Solaimanzadeh, 2013) است هایشاننگرانی

 در فرد که ارزشی و نظام فرهنگ عرصه در وضعیت زندگی از فرد ادراک عنوانبه را کیفیت زندگی جهانی

 Ghaheri, Shojaei) کندمی انتظارات و الگوها تلقی ،با اهداف ارتباط در و کندمی زندگی آن

Shahrokhabadi, Zayeri, Maroufizadeh, & Karimi, 2016.) که است وسیع دامنه با مفهومی زندگی تیفیک 

 قرار روابط استقالل سطح شناخت، روان حاالت شخص، فیزیکی سالمت از گسترده ایمجموعه تأثیر تحت

 از وسیعی گستره که است اجتماعی و روانی فیزیکی، مختلف ابعاد دارای زندگی تکیفی درمجموع. دارد

 کیفیت (.Porzoor, Alizadeh Ghorade, Yaghuti, & Basharpoor, 2016) گیرد دربرمی را فرد زندگی طیف

 و گیرد قرار متعددی عوامل تأثیر تحت تواندمیزندگی  یدوره هر در که است پیچیده مفهومی زندگی

 در را متعددی ذهنی و عینی هایدامنه تواندمی که دارد بستگی فرد هر شخصی درک به و فردی است کامالً

 (. Esmaeili & Esmaeili, 2018برگیرد )

 درباره توافقو همچنین  است تضاد فقدان و خوب ارتباط همراهی، شامل کیفیت روابط زناشویی       

 تواندمیکه  است یکدیگر به محبت ابراز و مشترک هایفعالیت در و همکاریتعامل  مانند مهمی موضوعات

 .(Behbahani Mondani Zadeh & Homaei, 2020)و خوب در زوجین گردد  مؤثر ارتباط و سازگاری بهمنتج 

حاضر این بعد یکی  در حالو  شدهتوصیفعملکرد یک ازدواج و موفقیت  عنوانبهکیفیت زندگی زناشویی 

 ,Barzegar & Samani) استبط زناشویی اصلی و مهم تداوم، ثبات و پایداری در روا هایکننده بینیپیشاز 

-ساختاری که روابط زوجین در آن شکل می هایچهارچوبی روابط زوجین به روشن شدن مطالعه .(2016

باطات خانوادگی ارت کیفیت کلیدر ارزیابی  نقش اساسی 1کیفیت روابط زناشوییکند. گیرد کمک می

شادمانی، ، مفهومی چندبعدی است و شامل ابعاد گوناگون ارتباط زوجین مانند سازگاری، رضایت و دارد

 است خانوادگی زندگی از یمهم بعد کیفیت زندگی زناشویی .(Drakhshan, 2019)شود انسجام و تعهد می

 زندگی کیفیت باالتر سطوح رابطه اینکه ازجمله. است اهمیت فراوان حائز مختلف ابعاد از آن بررسی که

 مختلف، مطالعات در بیشتر سالمت احساس و کمتر قبیل افسردگی از زیادی مثبت پیامدهای با زناشویی

 اثر دیگران با فرد روابط بر بلکه فرد بهزیستی و تیسالم بر تنهانه کیفیت زندگی زناشویی. است تأییدشده

 آن از حاصل اقتصادی منفی پیامدهای و شده جدایی همسران موجب تروسیع سطوح در آن کاهش و دارد

های خوب زندگی و غیاب خالصه حضور جنبه طوربه کیفیت زندگی زناشوییآمد.  خواهد وجود به نیز

                                                                                                                     
1. Marital quality 
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http://koomeshjournal.semums.ac.ir/browse.php?a_id=2512&sid=1&slc_lang=fa
http://koomeshjournal.semums.ac.ir/browse.php?a_id=2512&sid=1&slc_lang=fa
http://etiadpajohi.ir/browse.php?a_id=1030&sid=1&slc_lang=fa
https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/view/18436
http://jfr.sbu.ac.ir/article/view/32838/9285
http://jzvj.miau.ac.ir/article_2026_en.html
http://jzvj.miau.ac.ir/article_2026_en.html
http://www.jonapte.ir/fa/showart-90d32101a0452b0fa7bc797e37e12f7b
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های خوب و بد زندگی شامل چه مواردی است توافق وجود که جنبههای بد زندگی است اما در اینجنبه

. در مطالعات نشان داده، خوب و بد در روابط همسران در جوامع مختلف متفاوت است مثالعنوانبه. ندارد

 فاکتور منفی 2مثبت شامل رضایت زناشویی، ارتباطات و باهم بودن؛ و  فاکتور 3کیفیت زندگی زناشویی 

مختلف نشان  هایپژوهشهای یافته (.Modiri, 2018)نقش دارد  نظرهااختالفزناشویی و  شامل مشکالت

که کیفیت زندگی زناشویی نقش مهمی در رضایتمندی از زندگی و سازگاری زوجین دارد و با  اندداده

شود و پیامدهایی مانند جدایی و ایش و نارضایتی از زندگی بیشتر میکاهش آن ناسازگاری در روابط افز

، اختالالت بین فردی کیفیت روابطو پرخاشگری، سطح پایین  شناختیروانهای طالق، ناسازگاری

و خواب، افسردگی، خشونت و تنش و  اختالالت خوردناضطرابی، سوءمصرف مواد و الکل، اعتیاد، 

 ,Talebi,  Etemadi,Bahrami)و جسمی را به دنبال خواهد داشت  های قلبیاریبیمدرگیری و حتی سرطان و 

Fatehizade,  Jazayeri,  Fatemi, 2018.) 

 جدید تفسیر ایجاد منظوربه است، متعددکیفی  مطالعات هاییافته ترکیب معنی به که فراترکیبی مطالعات     

 & Esmaili, Saeedi) شودمیبینجامد  انجام  متوسط هاینظریه یتوسعه به تواندمی هایافته منسجم و

Ashktorab, 2014.) موضوع هب مندنظام و جامع نگرشی ضرورت شد بیان ترشیپ آنچه اساس بر طورکلیبه 

ی هایافته درنتیجه است اهمیت دارای بسیار کیفیت زندگی زناشویی بر مؤثر عوامل بندیدسته و شناسایی

 این .نمایدمی ترواضح را کیفیت زندگی زناشویی بر مؤثر عوامل و ابعاد مفهوم، درک حاضر یمطالعه

 عوامل بندیدسته و شناسایی برای مندنظام و نوین روشی که فراترکیب کیفی روش معرفی بر عالوه پژوهش

 برای راهبردی هایگیریتصمیم راستای در کشوری مسئوالن و مدیران برای را مبنایی تواندمی و است

 عوامل و کیفیت زندگی زناشویی هایمؤلفه بررسی مطالعه، این از لذا هدف  .آورد فراهم خانواده تحکیم

  زندگی زناشویی کیفیت مفهوم از عمیق درک ایجاد به واندتمی و است فراترکیب  صورتبهآن  بر مؤثر

 .کند تکمیل را زمینه این در موجود هاینظریه یا و شود منجر

 روش

است.  شدهانجام و با استفاده از شیوه فراترکیب تحلیل اسنادیپژوهش حاضر با رویکرد کیفی و به روش 

کیفی مختلف به  هایپژوهشران از طریق ترکیب برای پژوهشگ مندنظامفراترکیب با فراهم کردن نگرشی 

و دید  دهدمیپردازد و با این روش، دانش فعلی را ارتقا جدید و اساسی می هایاستعارهکشف موضوعات و 

برای فراترکیب، از مطالعات کیفی  موردنظرآورد. نمونه مسائل به وجود می ٔ  درزمینهرا  ایگستردهجامع و 

http://jfr.sbu.ac.ir/article/view/19842
http://jcps.atu.ac.ir/article_8538.html
http://jcps.atu.ac.ir/article_8538.html
https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/5794
https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/5794
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کیفیت  برای فراترکیب روش از استفاده شود.پژوهش تشکیل می سؤالبا  هاآن ارتباط بر اساسمنتخب و 

 جامع هاییافته ایجاد منظوربه مطالعه چندین سازییکپارچه برای که است صورتبدین زندگی زناشویی

 جامعی ترکیب آوردن دست به برای مناسب روشی عنوانبه فراترکیب شود. روشمی استفاده تفسیری و

 شد، بیان که طورهمان است. شدهاستفاده محدود کیفی هایمطالعه یترجمه یپایه بر موضوع این از

 یمطالعه بر متمرکز که کیفی مطالعات ساختاریافته مرور هدف با که است ثانویه مطالعه نوعی فراترکیب

 مرور فراترکیب، طرفی از . است مشابه و مرتبط موضوع با هایمطالعه از شدهاستخراج هاییافته کیفی

کند. نمی درگیر را زیادی موضوعی ادبیات لزوماً و نیست موردنظر موضوع ادبیات کیفی ییکپارچه

 اصلی هاییافته تفسیر سازییکپارچه بلکه نیست، نیز مشابه هایمطالعه تفسیرهای از عصارهای همچنین،

 فهم از حاکی که  ؛(Zimmer, 2006) است تفسیری و جامع هاییافته ایجاد منظوربه منتخب مطالعات

 از تفسیری ترکیب یک ،هایافته از جامعی خالصه هئارا جایبهیعنی  ؛است باب این  در پژوهشگر عمیق

 از پژوهشگران برای مندنظام نگرش یک کردن فراهم با فراترکیب .(Beck, 2009) کندمی ایجاد را هایافته

 و ردازدپمی اساسی و جدید هایاستعاره و هاموضوع کشف به مختلف، کیفی هایپژوهش ترکیب طریق

 وجود به مسائل به نسبت را هولوگرافیک و جامع دید یک و داده گسترش را فعلی دانش روش، این با

 هاییافته و داده انجام عمیقی و دقیق بازنگری پژوهشگر که است این مستلزم فراترکیب آورد.می

 پژوهشگران پژوهش، یاصل هایمقاله یهایافته بررسی طریق کند. از ترکیب را مرتبط کیفی هایپژوهش

 دهدمی نشان را بررسی تحت یپدیده از تریجامع نمایش که کنندمی ایجاد و آشکار را هاییواژه

(Zimmer, 2006). 

 و فراترکیب برای را ترکیب ارائه و هاترجمه ترکیب العات،مط انتخاب اصلی فاز سه  هیر و نوبلت       

Sandelowski & Barros (2007) نمحققا مقاله هدف محقق منظوربه کنند. می معرفی را گامیهفت روشی 

 روش از راه این در و داده قرار کنکاش مورد ایران در را کیفیت زندگی حوزه در گذشته هایپژوهش

 به فراترکیب روش سازیپیاده مبسوط مراحل که است شدهاستفاده ساندلوسکی و باروس ایمرحله هفت

 : است زیر شرح

 تحقیق سؤال : تنظیماول مرحله

 و موقع چه چیزی، چه ،موردمطالعهجامعه  مانند مختلفی ایپارامتره از پژوهش سؤال تنظیم برای

 :گرفت قرار کنکاش مورد زیر سؤاالت پژوهش، این در شود. می استفاده  روش چگونگی

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1365-2648.2006.03721.x
https://journals.lww.com/mcnjournal/Abstract/2002/07000/A_Meta_Synthesis_of_Qualitative_Research.4.aspx
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1365-2648.2006.03721.x
https://www.springerpub.com/handbook-for-synthesizing-qualitative-research-9780826156945.html
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 در کیفیت زندگی زناشویی نقش دارند؟ هاییمؤلفهچه  -1

 است؟ یافته تشکیل اجزایی و ابعاد چه از کیفیت زندگی -2

 ؟استارتباط بین ابعاد چگونه  -3

 مندنظام شکل به پیشینه بر مروری دوم:  رحلهم

کیفیت زندگی  و شد متمرکز مختلف در مجالت منتشرشده مقاالت بر مندنظام جستجوی مرحله این در

 اجرای اول مرحله در شدهمطرح سؤاالت به پاسخگویی منظوربه حال شد. انتخاب مرتبط زناشویی

 اطالعات مرکز گاهیپا ازجمله پایگاه از زناشویی ت زندگیکیفی هایکلیدواژه از استفاده با فراترکیب،

 صورت 1398 تا 1383 هایسال بین  کایلیویس و کشور اتینشر اطالعات بانک ،یدانشگاه جهاد یعلم

  مالک ورود مقاالت قرار گرفت. عنوانبهشد و  گرفته

 مناسب متون انتخاب و جستجو:سوم مرحله

 فرایند در هامقاله این که شدندگذاشته  کنار و رد مقاالت از دیتعدا بازبینی هر در گام، این در

  شد بررسی مطالعه پارامترهای با تناسب برای مقاالت کهاین محضبهنگرفتند.  قرار موردبررسی فراترکیب

ها با هدف حذف تعدادی از مقاالت مطالعه شناختیروش، کیفیت 1حیاتی ارزیابی هایمهارتو با برنامه 

کند که این مشخص می سؤال 10 بررا با تمرکز  هامطالعهابی شد. این برنامه دقت، اعتبار و اهمیت ارزی

ها، رابطه داده آوریجمع، بردارینمونهشامل: اهداف پژوهش، منطق روش، طرح پژوهش، روش  سؤاالت

ها، ارزش فتهها، بیان واضح یاداده وتحلیلتجزیه، مالحظات اخالقی، دقت کنندهشرکتپژوهشگر و 

. شوندمیمجموعه مقاالت بررسی و ارزیابی  شدهتهیهکه بر اساس یک مالک کمی بر اساس فرم  ؛پژوهش

بندی باشد حذف نمود. امتیاز 30ای را که امتیازش کمتر از امتیازی روبریک، هر مقاله 50مقیاس  بر اساس

 است)عالی(  41-50خیلی خوب( و ) 40-31)خوب(،  21-30)متوسط(،  11-20)ضعیف(،  0-10 صورتبه

(Kamali, 2017 .)مقاله  50مقاله حذف و تعداد  2019مقاله،  2069در فرایند ارزیابی از تعداد  درنتیجه

 است.  شدهداده( نشان 1قرار گرفت که در جدول ) موردبررسی

 باشد، نداشته اعتمادی شدهارائه یهایافته به پژوهشگر که است هاییمقاله حذف گام نای از هدف        

 در که است ذکرشایانکند.  رد را باشد داشته وجود ترکیب در باید که ایمقاله است ممکن بنابراین

                                                                                                                     
1. Critical appraisal skills program 

https://jpq.ut.ac.ir/article_62861_en.html
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 برنامه .اندشدهحذف غربالگری مراحل در هاآن از بسیاری سبب همین به نبوده، مناسب هامقاله از بسیاری

 استفاده پژوهش کیفی اولیه هایمطالعه کیفیت ارزیابی برای معموالً  که ابزاری حیاتی ارزیابیهای مهارت

 شد. 

 .1 جدول

 موردنظرفرایند بررسی مقاالت  

 2069تعداد مقاالت یافت شده 

 275فهومی تفاوت م به خاطرتعداد مقاالت رد شده  1000 عنوان به خاطرتعداد مقاالت رد شده 

 270روش  به خاطر شده رد مقاالت تعداد 250 هامقیاستفاوت در خرده  به خاطر شده رد مقاالت تعداد

 250محتوا  به خاطر شده رد مقاالت تعداد
گرفتن عواملی غیر از مسائل نظر  در به خاطر شده رد مقاالت تعداد

 24 زناشویی

 50نهایی  شدهبررسیتعداد کل مقاالت 

 

 متون اطالعات استخراج چهارم:  یمرحله

 درون هاییافته به دستیابی منظوربهشده،  نهایی و منتخب مقاالت پیوسته طوربه فراترکیب، سراسر در

پژوهش  در. شد مرور چند بار ،شوندمی انجام اولیه و اصلی هایمطالعه هاآن در که مجزایی محتوایی

 و هارویه روش، پژوهش، هدف مانند کلیدی شناختیوشر اطالعات صورتبه مقاالت اطالعات ،حاضر

 درج است؛ کردهاشاره را عوامل که صفحاتی درنهایت و شودمی بندیصورتو  یادداشت سنجش وسایل

 (.Arab, Ebrahimzadeh Pezeshki, Morovati Sharifabadi, 2015) شودمی

 کیفی هاییافته ترکیب و پنجم: تحلیل مرحله

 مفاهیم، سازیشفاف برای روش این. است هایافته از جدیدی و یکپارچه تفسیر ایجاد فراترکیب هدف

 شدهپذیرفته هاتئوری و عملیاتی هایمدل ظهور و دانش موجود هایحالت پاالیش در نتایج و الگوها

 در های موجودمطالعه میان در که شد جستجو موضوعاتی تحلیل، طول در(. Finfgeld, 2003) است

 هاموضوع اینکه محضبه. شودمی شناخته موضوعی بررسی عنوانبه مورد این .اندشده پدیدار فراترکیب

 مربوط و مشابه هایبندیطبقه و دهدمی شکل را بندیطبقه یک ندهکنبررسی شدند، مشخص و شناسایی

را  ایپایه و اساس هایموضوع. کندمی توصیف گونه بهترین به را آن که دهدمی قرار موضوعی در را

 ,Sandelowski & Barros) دهندمی  ارائه کاری فرضیات یا هاتئوری و هامدل ایجاد توضیحات، برای

 نظر در (هامؤلفه) کد عنوانبه هامطالعه از شدهاستخراج عوامل تمام ابتدا حاضر، پژوهش (. در2007

https://irje.tums.ac.ir/article-1-5286-fa.html
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1049732303253462
https://www.springerpub.com/handbook-for-synthesizing-qualitative-research-9780826156945.html
https://www.springerpub.com/handbook-for-synthesizing-qualitative-research-9780826156945.html


 57          ر                                                           بیفراترک مطالعه کی: ییزناشو یزندگ تیفیک یهامؤلفه

Family Counseling and Psychotherapy, Vol. 10, No. 1 (29), 2020 

 

 )ابعاد( مشابه مفهوم یک در ار هاآن کدها، این از یک هر مفهوم نظر گرفتن در با سپس و شدهگرفته

 .شود داده شکل پژوهش مفاهیم ترتیباینبه تا کرده بندیدسته

 کیفیت کنترل ششم: مرحله

 گرفته شد: در نظر مطالعه در کیفیت حفظ برای را زیر هایرویه فراترکیب، روش در

 هایگزینه برای واضح و روشن توضیحات کردن فراهم با تا تالش شد تحقیق، سراسر در .1

 برداشته شود؛ اتخاذشده هایگام تحقیق در موجود

 دستی استفاده شد. و الکترونیک جستجوی راهکار دو مقاالت مرتبط از هر پیدا کردنبرای  .2

 شده است. کاربردهبه اصلی کیفی تحقیق یهامطالعه در شدهاستفاده کیفیت کنترل هایروش  .3

 هایافته ارائه  هفتم: مرحله

 شدهانتخاب یمقاله 50است.  شدهارائه قبل مراحل از حاصل یهایافته فراترکیب، روش از مرحله این در

 اساس بر موردنیاز اطالعات و گرفت قرار موردبررسی دقتبه ماه 3 زمانمدت در پژوهشگر سوی از

 در هایافته شد. ترکیب شناسایی ؛است کیفیت زندگی زناشوییو ابعاد  هامؤلفه که مقاله این اصلی هدف

 (.Arab et al, 2015)دهدمی نشان را بندیطبقه نیا 2 شماره جدول که شدهبندیدسته سؤال 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://irje.tums.ac.ir/article-1-5286-fa.html
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 .2 جدول

 کیفیت زندگی زناشویی دهندهتشکیلعوامل  

 مفاهیم مقوله

 گیریتصمیمامید و انگیزه، حل تعارض، محبت، پای بندی به تعهدات،  صادق بودن، توافق، عالقه، فردی

(Amini, & Heydari, 2016؛& Fatehizadeh, 2014  Panahi) 

صحبت کردن، گوش دادن توجه  هایمهارت، رضایت، رابطه حسنه، گیریتصمیماستقالل، قدرت  ن فردیبی

 ,Fathollahzadeh؛ Kargar, Ghased, & Kimiaei, 2016گری )آمیز، پرهیز از سلطه

Mirsaififard, Kazemi, Saadati, & NavabiNejad, 2017؛ Motahari, Nori, 

Shirzad, & Soltaninejad, 2016.) 

-& Abasi, Ayadi, Piraniبهداشتی، رفاه، امکانات رفاهی، تفریح، مسافرت ) هایمراقبت محیطی

Montazeri, 2017 ؛ Karimisani & Ahiaei, 2011 ؛Padash, Fatehizadeh, Abedi, 

& Ezadikhah, 2013)   

؛ Barzegar, & Samani, 2016)توقعات( ) خرید وسایل، شاغل بودن، کسب درآمد اقتصادی

Khodabakhshi Koolaee, Azad, Navidian, Falsafinezhad, & Rahmatizadeh, 

 ( Talebi, Etemadi, Bahrami, Fatehizade, Jazayeri, & Fatemi, 2018؛ 2015

 دوستینوع، آشنایی با موانع ارتباط، احساس اجتماعی بودن، کمک به دیگران، روابط عمومی اجتماعی -فرهنگی

(Abasi, Ayadi, Pirani &Montazeri, 2017 ؛Rajabi, Ghorbani, & Khojastemehr, 

؛ Yoosefi, Amani, & Hasanpur, 2017؛ Olia Zadeh, & Raeisi, 2017 ؛2011

Karimisani & Ahiaei, 2011 ) 

 & ,Padash, Fatehizadeh, Abedi) تعهدهای زندگی، مذهبی، قبول واقعیتاعتقادات اعتقادی -معنوی

Ezadikhah, 2013 ؛Moazzen Jami, Mohammadi, & Fallahchai, 2018 ؛Talebi, 

Etemadi, Bahrami, Fatehizade, Jazayeri, & Fatemi, 2018 ؛ Momeni Javid, & 

Shoaakazemi, 2011). 

شامل جسمانی و جنسی، زیبایی، ابراز محبت، ابراز احساسات، کنترل تکانه، رفتارهای  صمیمیت عاطفی

 ,Feizabadi؛ Shahsiah, Bahrami, Mohebi, & Tabarrai, 2012مهرورزانه )

Zahrakar, & Nazari, 2016 ؛ Dizjani & Kharamin, 2016 ؛Zare, Golmakani, 

Shareh & Shakeri, 2016 ؛ Adl, Shafi`Abadi & Pirani, 2017 ) 

 Pishnamazi, Kiani ؛ Abdi & Solhi 2014 ) تغییرات چهره، سالمتی جسمانی، بیماری مزمن جسمانی -سالمتی

Asiabar, Heravi Karimavi, Zaeri, & Norooz Zadeh 2012 ؛Sohrabi, Jahani, 

Mehrabian, Marashian, & Zaheri 2016 ؛Talebi, Etemadi, Bahrami, 

Fatehizade, Jazayeri, & Fatemi, 2018 ) 

 ,Damreihani، سازگاری )الگوهای ارتباطیهمدلی، احترام، شناسایی افکار و خطای شناختی،  شناختیروان

Behzadipour, & Tahmasebi 2017 ؛Khajeh, Bahrami, Fatehizade, 

Abedi, Sajadeyan 2014 2017 ؛ Heidary ؛Ghaffari & Rezaei, 2013 ) 

وابستگی به خانواده زن و وابستگی به الگوی همسرگزینی، ، یسنگوی الهمسر،  از خطای پوشیچشم خانوادگی

 (Valadkhani, Mahmoudpour,  Farahbakhsh, & Salimi, 2017خانواده شوهر )

http://jech.umsha.ac.ir/browse.php?a_id=214&sid=1&slc_lang=fa
http://jech.umsha.ac.ir/browse.php?a_id=214&sid=1&slc_lang=fa
http://jzvj.miau.ac.ir/article_935.html
http://ensani.ir/fa/article/371186/%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6
http://journal.ihepsa.ir/article-1-388-fa.pdf
http://journal.ihepsa.ir/article-1-388-fa.pdf
http://journal.ihepsa.ir/article-1-662-fa.html
http://journal.ihepsa.ir/article-1-662-fa.html
http://jwsf.iaut.ac.ir/article_519862.html
http://rbs.mui.ac.ir/article-1-268-en.html
http://rbs.mui.ac.ir/article-1-268-en.html
http://jzvj.miau.ac.ir/article_2026_en.html
http://ijnr.ir/browse.php?a_code=A-10-1-201&sid=1&slc_lang=fa
http://ijnr.ir/browse.php?a_code=A-10-1-201&sid=1&slc_lang=fa
http://jcps.atu.ac.ir/article_8538.html
http://journal.ihepsa.ir/article-1-662-fa.html
http://fcp.uok.ac.ir/article_9400.html
http://fcp.uok.ac.ir/article_9400.html
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=355575
http://fcp.uok.ac.ir/article_42725_en.html
http://jwsf.iaut.ac.ir/article_519862.html
http://rbs.mui.ac.ir/article-1-268-en.html
http://rbs.mui.ac.ir/article-1-268-en.html
http://jrh.mazums.ac.ir/article-1-443-fa.html
http://jcps.atu.ac.ir/article_8538.html
http://jcps.atu.ac.ir/article_8538.html
http://jrh.gmu.ac.ir/article-1-7-en.html
http://jrh.gmu.ac.ir/article-1-7-en.html
http://journal.muq.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-476&slc_lang=fa&sid=fa
http://journal.muq.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-476&slc_lang=fa&sid=fa
http://journal.muq.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-476&slc_lang=fa&sid=fa
http://armaghanj.yums.ac.ir/article-1-1071-fa.html
http://beyhagh.medsab.ac.ir/article_858.html
http://beyhagh.medsab.ac.ir/article_858.html
http://jams.arakmu.ac.ir/article-1-4575-fa.html
http://journal.ihepsa.ir/article-1-136-fa.html
http://payeshjournal.ir/browse.php?a_code=A-10-10-469&slc_lang=fa&sid=1
http://payeshjournal.ir/browse.php?a_code=A-10-10-469&slc_lang=fa&sid=1
http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-133-fa.html
http://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-133-fa.html
http://jcps.atu.ac.ir/article_8538.html
http://jcps.atu.ac.ir/article_8538.html
http://www.ijs.ir/library/upload/article/af_32234236%20Mastectomy-%20Dr.%20Behzadipour%20%201995.pdf
http://www.ijs.ir/library/upload/article/af_32234236%20Mastectomy-%20Dr.%20Behzadipour%20%201995.pdf
http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-p-old/article-1-877-en.pdf
http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-p-old/article-1-877-en.pdf
http://jzvj.miau.ac.ir/article_2750.html
http://tmuj.iautmu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-155-100&slc_lang=fa&sid=1
http://jcps.atu.ac.ir/article_7137.html
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 مدل پایایی و روایی

کیفیت زندگی  هایمؤلفهشناسی روش لمراح تکمیل از پس است مؤلفه 10 شامل شدهطراحی مدل

 جنبه صورت دو از امر این که شدهحاصل محتوا  روایی طریق از حاضر، مدل شد. روایی ارائه زناشویی

کانونی )متشکل از  هایگروهتشکیل  بر اساسقبلی و جنبه دوم  هایپژوهش بر اساس جنبه اولاست.  گرفته

ی از طراح مدل ییایپا سنجش منظوربهانواده( انجام گرفت. مشاوره خ نظرانصاحبنفر از خبرگان و  4

 ، استفاده گردید. شدهمطرحتوسط کوهن  1960شاخص کاپا  که در سال 

 . 3 جدول

 وضعیت تبدیل کدها به مفاهیم

  نظر محقق

 بله خیر مجموع

11 1B= 10A= بله  

 خیر =0D= 3C 3 نظر خبره

 مجموع 13 1 14

714/0  = =  A+    توافقات مورد مشاهده= 

 ترنزدیک+ 1 به چه هر که است+ 1 تا -1 نیب یعدد یااندازه آن بر یمبتن یآمار لیتحل و کاپا بیضر    

 و وارون توافق وجود دهندهنشان -1 به کینزد یهااندازه. است میمستق و متناسب توافق وجود انگریب باشد

نشان  4که وضعیت شاخص کاپا در جدول  دهدمی نشان را توافق عدم صفر به کینزد یهااندازه و عکس

 است. شدهداده

 . 4 جدول

 وضعیت شاخص کاپا

 توافق مقدار عددی شاخص کاپا

 و ضعیف اهمیتبی 2/0کمتر از 

 متوسط 4/0-21/0

 مناسب 6/0-41/0

 معتبر 8/0-61/0

 عالی 1-81/0

 سی= توافقات شان
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 =کاپا

شدهمشاهده نظراتفاقدرصد -رودمیی که برحسب شانس انتظار نظراتفاقدرصد   

1-رودمیی که برحسب شانس انتظار نظراتفاقدرصد   

 
 گیرینتیجه و بحث

نشان داد که  هایافتهکه  استبا روش فراترکیب  کیفیت زندگی زناشویی هایمؤلفههدف از پژوهش حاضر تعیین 

جسمانی، -اعتقادی، عاطفی، سالمتی-اجتماعی، معنوی-، محیطی، اقتصادی، فرهنگیبین فردیفردی، ی هامؤلفه

ها و مقوله هامؤلفهاز این  هرکدامنقش دارند که  کیفیت زندگی زناشوییو خانوادگی در  شناختیروان

امعی برای بهبود زندگی توان آگاهی و شناخت جمی هاآنمفاهیم متعددی بودند که با مشخص شدن  دربرگیرنده

 هایجنبه کاهش با زوجین میان منفی و رضایتمندی را فراهم آورد. تعامالت زندگی سالمزوجین ارائه داد و زمینه 

 ,Saeedpoor) دهدمی افزایش را طالق احتمال رابطه، در اعتماد و آالیشیبی تعهد، خوشنودی، مانند ازدواج مثبت

Asghari & Sayadi, 2018 .)سالمت و بوده موردتوجه همواره زوجین کیفیت زندگی و خانواده بنیان استحکام لذا 

 و شناسایی داشت خواهد ناگواری پیامدهای نهاد این زوال و است خانواده پایداری و ثبات درگرو هم جامعه

 مؤثر عاملی عنوانبه و باشد داشته پی در را جامعه و هاخانواده در ثبات موجبات دتوانمی زندگی کیفیت یهامؤلفه

 مطالعات با هدف ترکیب حاضر پژوهش درنتیجه. دانست جامعه و هاخانواده و افراد رشد و موفقیت برای

اترکیب به و رویکرد فر رویکرد کیفیانجام شد، بدین منظور از  زناشویی زوجین زندگی کیفیت یهامؤلفه

زندگی زناشویی  کیفیتهای مؤلفهتبیین  به 1398 تا 1385 هایسال بین زمانی در بازه شدهانجامبررسی مطالعات 

توان گفت که عوامل می  آمدهدستبهبه نتایج  با توجهاست.  شدهبندیطبقهدر ده مقوله  هامؤلفهپرداخته که این 

ریزی درست در از این عوامل جهت برنامه هرکدامتند که شناسایی هس مؤثرزناشویی  کیفیت زندگیمتعدد در 

 . آوردمیو جامعه را فراهم  بهداشت خانوادهنقش دارد و زمینه  کیفیت زندگیسالمت و 

احسااس نزدیکای  هاآنگفت که همراهی و همگامی زوجین در زندگی مشترک به  توانمیدر بعد بین فردی  

یکدلی در زوجین ایجاد امنیات  نیباوجوداو  شودمی هاآندر  حسیهمعث ایجاد همچنین با دهدمیو ارزشمندی 

گاردد مای کیفیات زنادگی زناشاوییباعاث  درنهایتو اعتماد ایجاد و آرامش و رضایت در زندگی  را موجب و 

(Salari Zare, Goudarzi, Zandi, & Karimisani, 2019 .) دلایهم ابراز و یعاطف روابط یبرقرار توان باال بردنهمچنین، 

http://fcp.uok.ac.ir/article_61023.html
http://fcp.uok.ac.ir/article_61023.html
http://jsr-p.khuisf.ac.ir/article_667722.html
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 را موفاق و ساالم یاجتمااع رواباط یبرقرار نهیزم تیوضع نیا که دهدمی شیافزا را فرد یافتهیسازمان یور کنش

 نحاوه گاران،ید و خاود در یجانیه یخودآگاه بردن باال با جانات،یه کیتفک و صیتشخ همچنین ؛سازدیم فراهم

 توانادمی گذشته مؤثر روابط حفظ و دیجد روابط جادیا نهیزم کردن مساعد  درنتیجه و یهمدل و فعال دادن گوش

 دادن گاوش گفتگو، هایمهارت آموزش که گفت توانمی گرید نییتب درباشد.  مؤثر ییزناشو یزندگ تیفیک در

 باعاث و کنادمی کماک هاازوج باه یهمفکار و یایآواهم در طرواب یسازیغن ندیفرا در تعارض حل و همدالنه

 در تیافیک باه منجرو درنتیجه  گرددیم یپرخاشگر و خشم کاهش و یازخودگذشتگ مثبت، یعاطف یفضا حفظ

 (.Ghadampour, Yousefvand & Radmehr, 2018) گرددیم ییزناشو یزندگ

 باا ولای ،اسات محادود مادی جهان این در انسان خدا، به ایمان توان گفت که بدوندر بعد معنوی اعتقادی می

 را  زیچهماه کهیطوربه شده، متصل او یانتهایب رحمت و لطف عزت، قدرت، حکمت، علم، منبع به خدا، به ایمان

 را ایماان خداوناد فرماود،( ع) صادق امام رونیازا. ندارد اضطرابی و نگرانی زیچچیه و کسچیه از و طلبدیم او از

 خادا، باه ایماان اسااس بار. باشاد نداشته وحشتی و ترس باشد، تنها کوهی قله در اگر که داد قرار انسان برای امنیتی

 رودیما باین از یاا و افتاهیکااهش هساتند، آن به ابتالی معرض در هاانسان از بسیاری که نارضایتی و نگرانی دلهره،

(Arab Bafrani, Kajbaf & Abedi, 2013 .)مقابلاه ماؤثرترین از یکی و روانی کنندهتیتقو عامل خدا به همچنین توکل-

 افارادی. اسات شده انستهد مذهبی یهامقابله از یکی خدا به توکل نیز یشناختروان تحقیقات در. است مذهبی های

. اسات محادود شانیهایتوانمند و نیروها ،دانندینم متصل الهی انیپایب نیروی به را خود و ندارند توکل خدا به که

 اماا کنناد، اعتمااد آن باه تاا نندیبینم خود در را نیرویی و نندیبیم ناتوان را خود مشکالت با مواجه در ،جهتنیبد

 & Emami, Rahimi, Ahmadi) داشات خواهناد بااالیی نفساعتمادباه و دارناد خداوناد انیپشاتیب باه امیاد متاوکالن

Khaledian, 2020.) کارهاای ،هاآن از  درست استفاده با کنند، کنترل را خود عواطف و احساسات معنویت طریق از 

 حرکات خاود اهاداف جهات در خاود، یهاهوس و امیال ارضای جایبه و دهند انجام ترراحت و ترادهس را خود

 عالیاق  و هااارزش تارینعمیاق باه ،خود اهداف به رسیدن راه در افراد معنویت آموزش طریق از همچنین و نمایند

 توانادمای نیاز ایان کاه نمایناد ستفادها مشکالت برابر در مقاومت و عملکرد بهبود برای هاآن از و کنند توجه خود

 کاامالً طورباهموثر و روابط سازنده بیان نمود که الگوی ارتباط توانمیدر بعد عاطفی . باشد هایافته این برای تبیینی

و کاهش احساسات و عواطف منفی ناشی از ناتمام مانادن  مسئله حلو  ییگشا مسئلهطبیعی به دلیل افزایش احتمال 

کاه از تعامال و رواباط ساازنده  ییهاازوجطبیعای اسات  درنتیجاهبخشد ت، کیفیت روابط را بهبود میحل مشکال

http://fcp.uok.ac.ir/article_57711.html
http://islamicpsy.rihu.ac.ir/article_906_en.html
http://psychology.iauahvaz.ac.ir/article_670932.html
http://psychology.iauahvaz.ac.ir/article_670932.html
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و  وجادلبحثاز  یرمنطقایغ زیاپرهتوقعاات بیجاا و همچناین اجتنااب و  دورازباهبرخوردارند و به گونه منطقای و 

 ,Barzegar & Samaniه کنناد )بااالتری را تجربا کیفیات زنادگی زناشاوییتعارض با هم در تعامل و ارتباط هستند، 

توان بیان نمود که زوجین موفق به لحاظ ظاهری برای یکدیگر جاذابیت دارناد و (. در بعد روانی جسمانی می2016

شود کاه ن نسبت به همدیگر میبعد ظاهری و جسمانی و جذابیت و آراستگی ظاهری باعث گرایش و تمایل زوجی

-مای شاناختیرواندر بعاد  (.Salari Zare et al, 2019) زمینه کیفیت زندگی زناشویی را فراهم آورد تواندمیاین نیز 

نگارش  مثبات زوجاین را از یکناواختی  توان گفت که داشتن خلق مثبت و روحیه شاد و چهاره شااداب در خاناه،

کند، همچنین داشاتن پختگای و می ترتیفیباکزندگی مشترک جدا کرده و زندگی مشترک را سرزنده و پویاتر و 

آورد که همه ایان ماوارد ها فراهم میرا برای رفتار بالغانه زوجین و مدیریت مسائل و چالش یانهیزم یروان سالمت

زوجین با شناسایی ابعااد شخصایتی خاود و  گفت که توانمی؛ همچنین باشندمی زناشوییکیفیت زندگی ساز زمینه

هاای پایش رو در طرف مقابل و خودشناسی و شناخت همسر و اشراف بر نقاط ضعف و قوت خود و همسر چالش

فیات در کنند و زمینه را برای ساازگاری یکادیگر هماوار و در زمیناه منجار باه کیبینی میزندگی مشترک را پیش

 هاایمراقبتتوان بیان نماود کاه در بعد محیطی و اقتصادی می (.Salari Zare et al, 2019) گرددزندگی زناشویی می

انتظاارات  توانادیمزنادگی  امرارمعااش تاأمینو  دراماد کسب و  مسافرت ح،یتفر ،یرفاه امکانات رفاه، ،یبهداشت

 یچشمهمنماید و حواشی و چشم و  فراهم راافراد را تعدیل و زمینه خوشنودی و لذت از زندگی و سرور و شادی 

 را کم و زمینه کیفیت زندگی زناشویی را فراهم نماید.

 باهده در خاانوا رواباط ساازیو غنیاز خطاا  پوشایچشمبیاان کارد کاه  تاوانمی اجتمااعی -فرهنگی بعد در      

 عنوانباه التیتما نیا شدن برآورده که کندیم کمک اعتماد و یوفادار تعلق، ،یدلسوز عشق، التیتما برآوردن

 ت،یمیصام عشاق، ،یازخودگذشاتگ دار،یپا یمراقبت جو تواندمی ییزناشو روابط در یاجتماع-یروان کارکرد کی

بیاان نماود  توانمیدر بعد خانوادگی  (.Ghadampour et al, 2018) دینما  تیتقو را خانواده یروان رشد و نفسعزت

 شاأن و کرامت حرمت، باشد، داشته ورزیعشق و تیمیصم روابطش در و باشد بخشش به قادر فرد کههنگامی که

 باه قاادر کاه یافاراد  و رودمی باال  ییزناشو تیرضا و ییزناشو رابطه تیفیک و نموده حفظ را همسرش منزلت و

 به ییتوانا نیا و دارند خود رابطه زناشویی سیتقد بر اعتقاد هستند خود همسر به نسبت ورزیعشق و بخشایشگری

 & Daghaghele, Asgari) انجامادیمازناشاویی  کیفیت زنادگیو  تیمیصم شیافزا و ییزناشو رابطه شتریب استحکام

Heidari, 2012.)  

http://jzvj.miau.ac.ir/article_2026_en.html
http://jzvj.miau.ac.ir/article_2026_en.html
http://jsr-p.khuisf.ac.ir/article_667722.html
http://jsr-p.khuisf.ac.ir/article_667722.html
http://fcp.uok.ac.ir/article_57711.html
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=203009
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 یزندگ کیفیتی هامؤلفه شناسایی ضمن جامع و مندنظام روشی با بتواند که جامع مدلی یارائه          

 این دیدگاه این از که نشد یافت کند، ایجاد سیستم پویایی بر مبتنی هایروش از استفاده برای را ییزناشو

مشاوران و  و کارشناسان سوی از علمی و دقیق یهالیتحل انجام در را به سزایی نقش تواندمی پژوهش

 هاآن ترینمهماز  که است دیده خود به نیز را یهاتیمحدود پژوهش این. آورد ارمغان به حوزه این پژوهشگران

 مقاالت تعداد کردن فیلتر برای فارسی مقاالت در ویکامتن زمینه در تخصصی یافزارنرم نبود به توانمی

مربوط به  یهامؤلفهاز این  هرکدام ترقیدقجهت بررسی  گرددیمپیشنهاد  .کرد اشاره الکترونیک صورتبه

 همچنین و انجام تحلیل ممیزی استفاده گردد. لیتحل فرا ازجملهدیگر  یهاروشکیفیت زندگی زناشویی از 

 مقدس مانند باشندمی ارتباط در زناشویی با کیفیت که دیگری متغیرهای آینده مطالعات در شودپیشنهاد می

 .گیرند قرار موردبررسی روش کیفی از استفاده با خانواده ساختار و کارکرد و دانستن ازدواج

 

 مشارکت نویسندگان

آوری، نگارش و تحلیل جمعمرور،  تمامی نویسندگان در امربا توجه به روش پژوهش که فراترکیب بود   در این مطالعه

 .ندمشارکت داشت یبندجمعو 

 منابع مالی

 این مطالعه با هزینه شخصی محققان انجام شد. 

 هادادهدسترسی به مواد و 

 مقاالت از طریق گوگل، آرشیو مجالت و سایت جهاد دانشگاهیاستفاده شد. این  قبلی یهاپژوهشدر این پژوهش از  

 محققان قرار دارد.در دسترس  آسانیبه

 رضایت برای انتشار

 نویسندگان از انتشار این مقاله رضایت کامل دارند 

 تصریح درباره تعارض منافع

 .ندارد یسازمان ای گروه فرد، منافع با یتضاد گونهچیه یپژوهش اثر نیا که دارندیم اعالم سندگانینو
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