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Abstract 
Remarriage is a chance for couples who have lost their spouse for various 

reasons to re-experience life together. The aim of this study was to identify 

the problems and challenges of remarried couples and coping strategies of 

remarried couples based on the lived experiences of these couples.This 

research was conducted qualitatively using interpretive phenomenological 

approach. Research Field (Statistical Society) The present study consisted of 

married couples in Tehran in 1399. Using purposive sampling method, 21 

couples were selected from the couples who met the inclusion criteria, and 

the research data were collected through semi-structured in-depth interviews 

privately from these couples. Based on the analysis of interviews, a total of 

18 main categories and 108 sub-categories were obtained as categories of 

challenges of remarried couples and effective coping strategies of successful 

couples with stable remarriage in two time periods (when choosing a new 

spouse and during new life). ) Was categorized. However, successful couples 

have effective coping strategies that are classified into three levels: 
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individual, couple and family and in two time periods (during the selection 

of a spouse and the time of new life). It can be concluded that remarriage has 

many challenges, but couples can create a lasting marriage from the 

beginning by using appropriate coping strategies to make informed choices 

and deep knowledge of each other and honesty and transparency about the 

issues of past life and relationship.  

Keywords: Remarriage,  Challenges,  Coping Strategies,  Qualitative 

research. 
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یدرازدواجمجددوراهبردهانیهاومشکالتزوجچالش

یفیپژوهشککیموفق؛نیزوجیامقابله
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 رانیهرمزگان، بندرعباس، ا

  چکیده
برای ، اند خود را از دست داده همسرزوجینی که به دالیل مختلف است که  یا ازدواج مجدد شانس دوباره

شناسایی مشکالت و  باهدف. پژوهش حاضر ندینما یفراهم م کجهت تجربه دوباره زندگی مشتر، خود

ی زوجین دارای ازدواج مجدد بر اساس ا مقابلهی و راهبردهاهای زوجین دارای ازدواج مجدد  چالش

ام گرفت. این پژوهش به روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی تجارب زیسته این زوجین انج

ی( پژوهش حاضر را زوجین دارای ازدواج مجدد شهر آمار جامعهتفسیری انجام گردید. میدان پژوهشی )

نفر از افراد یا زوجینی  19ی هدفمند ریگ نمونهبا استفاده از روش  اند؛ که دادهتشکیل  9911تهران در سال 

ی پژوهش از طریق مصاحبه عمیق نیمه ها دادهو  شرایط ورود به پژوهش را داشتند انتخاب شدند که

 91 مجموعاً، ها مصاحبهخصوصی از این زوجین گردآوری شد. بر اساس تحلیل  صورت بهساختاریافته 

های زوجین دارای ازدواج  ی چالشها مقوله صورت به آمد که به دستمقوله فرعی  901مقوله اصلی و 

 ی کارآمد زوجین موفق و دارای ازدواج مجدد رضایتمند در دو مقطع زمانیا مقابلهمجدد و راهبردهای 
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زوجین موفق راهبردهای  حال نیباای شد. بند دستهدرزمان انتخاب همسر جدید و در زمان زندگی جدید( )

دی، زوجی و خانوادگی و در دو مقطع زمانی )حین انتخاب که در سه سطح فر اند داشتهی کارآمدی ا مقابله

 توان نتیجه گرفت که میهای این پژوهش  ی شد. بر اساس یافتهبند دستههمسر و زمان زندگی جدید( 

رضایتمند از همان ابتدا ایجاد یک ازدواج  برای توانند یمهای زیادی دارد ولی زوجین  ازدواج مجدد چالش

عمیق از یکدیگر و صداقت و  و شناختی مناسب در جهت انتخاب آگاهانه ا مقابلهی اراهبردهبا استفاده از 

فعلی تالش نمایند. همچنین مشاوران رابطه زوجی  زندگی سابق و در مورد موضوعات سازی شفاف

این موارد در  مناسب بر اساس یها برنامه اجرای و طراحی های مجدد، با برای افزایش دوام ازدواج توانند یم

 و جامعه کمک نمایند. ها خانوادهبه سالمت  ها یدرمان زوجی پیش از ازدواج و ها مشاوره

.یفیپژوهش ک ،یا مقابه یها، راهبردها ازدواج مجدد، چالش :ها واژهکلید
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 مقدمه 

اولین و و  بندند یم زناشویی پیمان هم با زن مرد و آن طریق از که است نهادی ازدواج

و موفقیت در دیگر مراحل زندگی  باشد یزندگی خانوادگی م چرخهمرحله در  ترین مهم

)مرادی، صدری دمیرچی، کشاورز افشار، درگاهی،  به موفقیت در این مرحله بستگی دارد

 فروپاشی از پس. شود می شکسته طالق با چارچوب این اوقات ، گاهیحال نیباا (.9009

کند )یزدانی، موسوی،  طی را خود مسیر است ممکن خانواده اعضای از یک ازدواج، هر

 بمانند مجرد همیشه برای (. برخی از افراد طالق گرفته ممکن است1019، 9علیپور و رفیعی

کنند )هیوشی، فال، نتوولی،  ازدواج دوباره رندیگ یم تصمیم دیگر برخیکه  حالیدر

ازدواج  ف قرون گذشته کهالبرخ( 1090) 9سویینی ازین رو طبق نظر (.1092، 1مونتگومری

 رسند یق به پایان خود مالها با ط ازدواج بخشی، در قرون حاضر افتی یبا مرگ خاتمه م

و  کینگ، آماتو(  شوند یم ختم جدایی یا طالق در آمریکا به ها ازدواج از نیمی تقریباً

 تغییر محققان (.1010، 2است )هوا باال همچنان مجدد ازدواج نرخ (.1092، 0لیندسترو

 دلبستگی از شواهدی عنوان دهه اخیر را به چندین مجدد در ازدواج باالی نرخ به اجتماعی

 (. 1099، 6کلمیجناند ) کرده اشاره ازدواج نهاد به افراد شدید

اند،  از دست داده خود را همسر ی کهاست که افراد یا ازدواج مجدد شانس دوباره

 ازدواج (.9912ملکی، ) ندینما یفراهم م کجهت تجربه دوباره زندگی مشتر برای خود

 و بیست اواخر در که ییها زوج. باشد گوناگونی شرایط و اوضاع شامل تواند می مجدد

، کنند مجدد می ازدواج سالگی چند و چهل اوایل یا و سالگی چند و سی دری، سالگ چند

ها  با آن که باشند داشته خود اول ازدواج از فرزند چند یا یک است ممکن هرکدام

 مجرد، طالق آن از پیش است ممکن مجدد ازدواج طرفین از هریک .کنند میزندگی 
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دهد  را تشکیل می تیپ مختلف ممکن، هشت حاالت ترکیب که باشند بوده بیوه یا گرفته

 (.9912)رمضانی، بهمنی، ازخوش ودادخواه، 

با مفهومی که از ازدواج مجدد ذکر گردید باید گفت که بین ازدواج مجدد و تعدد 

مردی دارای همسر و احیاناً فرزند نیز  الًها معمو ها تفاوت وجود دارد، در تعدد زوج زوج

یل متعددی اقدام به ازدواج با زنی که امکان دارد فرزند داشته باشد یا الباشد ولی به د می

ها چندهمسری شکل عملی به خود  تر در تعدد زوج نماید. به عبارتی ساده می نداشته باشد

 (.9912ملکی، ) که با ازدواج مجدد متفاوت استگیرد  می

 ازجمله کنونی جوامع در که است اجتماعی واقعیتی مطلقه زنان مجدد ازدواج پدیده

 بر حاکم یها ارزش زندگی، تغییر سبک طالق، تغییر افزایش همچون دالیلی ایران به

است  افزایش به فرهنگی، رو الگوهای تغییر و اجتماعی -سیاسی یها بحرانافراد،  زندگی

 وجود به را وسیعی طالق، گروه صنعتی، میزان باالی کشورهای (. در9916)قوی پنجه، 

 ازدواج دوباره مطلقه چهارم افراد سه هستند و حدود مجدد ازدواج داوطلب که آورد یم

 مجدد ازدواج ایران (. در9912، 9فیلدز و کرایدر از نقل به همکاران و دلیلگو(  کنند یم

، رندیگ یم مجدد ازدواج به تصمیم که زنانی البته .باشد یم زنان از بیشتر آمار طبق مردان

است،  اول ازدواج از تر سخت مراتب به مجدد ازدواج در انتخاب که دانند یمامر را  این

گذارد  می جای بر را روانی و اجتماعی بار زیان شوند، آثار مواجه شکست با اگر چراکه

 (.9910انصاری،  و )قهفرخی

ازدواج از نوع  شوند یمدر آمریکا ثبت  امروزه یی کهها نیمی از ازدواج باًیتقربنابراین 

خود را وارد  از رابطه قبلی فرزندانافراد( از این درصد  62ها )تقریباً  اکثر آن است و مجدد

این در حالی است  (.1000، 9هگینبوتام ؛ فرانسسکا و1091، 1کنند )بین ازدواج جدید می

زودتر از اولی  های مجدد این ازدواج متحده ایالت در ها پژوهش از برخی گزارش طبق که

 مواجه است( % ۰0% تا  62ازدواج دوم با افزایش میزان طالق ) و شوند یبه جدایی ختم م
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که  شود یم ینیب شیاغلب پ بیترت نیا به(. 1009، 9؛ ویشر، ویشر و پاسلی1091)بین، 

، 1ازدواج مجدد باشند تا ازدواج اول )برنشتایننوع از ها در آمریکا  ازدواجبیشتر  یزود به

 یها خانواده که فراوانی اند کرده( گزارش 1009(. تاجایی که ویشر و همکاران )1000

 است. خانواده دیگر نوع هر از بیشتر آمیخته

رد با ازدواج اول دا ییها شروع زندگی جدید یا ازدواج مجدد ضمن آنکه شباهت

ها خود را در قالب  بنیادی و کیفی نیز با آن دارد. این تفاوت، اساسی یها ولی تفاوت

ت افراد و غیره نمایان الها، موانع، عوامل موفقیت، وضعیت افراد، مشک مفهوم، شکل

ها ازدواج مجدد را نیز با مشکل مواجه  که عدم توجه و عدم آشنایی با آن کنند یم

( و 1000) ام بوته هگین و بایدر لراساس آد نیبر هم(. 1001، 9)استوکس و ومپلر ندینما یم

 دهندگان آموزش که درسیدن نتیجه این به تحقیقاتی طی( 1000) ام بوته هگین وفرانسسکا 

 ازدواج اول بار برای که کسانی و ترکیبی یها خانواده بین ازدواج، باید مشاوران و

 ها خانواده این احتیاجات به مربوط که اضافی یها برنامه و شوند قائل ییها ، تفاوتکنند یم

 . بگیرند نظر در آنان برای را باشند

 است جالب، مجدد یها ازدواج نیدر بطالق،  میزان افزایش از سویی دیگر باوجود

 و پیشینه در را کمتری هستند، توجه زوجین این در طالق باعث که عواملی ها و که چالش

، 0فابر ؛1000وهیگینبوتام،  بایدر -است )آدلر داده اختصاص خود به پژوهشی ادبیات

 روی که پژوهشی یها نهیشیپ از بسیاری حقیقت (. در1001ومپلر،  و استوکس ؛1000

 و آمیخته والدین درزمینه موضوعاتی به مند عالقه اصوالً اند کرده تمرکز مجدد ازدواج

ومپلر،  و استوکس ؛1000فابر،  ؛1000هیگینبوتام،  و بایدر -خانواده )آدلر دو کردن ترکیب

(، میزان رغبت 1091، 2لکمپ مارسی) مجدد یها ازدواج رضایتمندی چگونگی(، 1001
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(، الگوهای ارتباطی و رفتارهای حفظ 1091، 9های مجدد )کراولی زنان و مردان به ازدواج

( 1010)هوا،  مجدد یها ازدواج در ناتنی یها خانواده و فرزندان(، 1091رابطه )بین، 

 بر 1090 تا 1000 سال یها پژوهش روی بر مروری مقاله یک در( 1090) ؛ و سوینیهستند

 که است داده پیشنهاد( 1ها خانواده شبهی ناتنی )ها خانواده و های مجدد ازدواج فهم روی

 یها هیما درون بهو  شود برداشته ها باید خانواده این در یشناس تیجمع یها نهیزم از تمرکز

 یها یدگیچیپ و تنوع شامل که کند پیدا ها انتقال خانواده گونه این آموزش در بنیادین

 و کودکان برای چندگانه والدینی خانواده، پیامدهای اشکال این در فرایندها و ساختارها

 شود.  میها  خانواده به آن دوور برای اشخاص برای مزال های ویژگی و بزرگساالن

های زیادی  با چالش و ازدواج مجدد نهاد ازدواج، ذکر شدباتوجه به مواردی که 

ی ها پژوهشمسائل متفاوتی که برای زوجین ازدواج مجدد طبق  ازجمله مواجه است؛ و

های قبلی، روشن شدن تعریف  است؛ یکپارچه کردن کودکان در ازدواج ذکر قابلخارجی 

جدایی، حضور فرزندان در روابط جدید، امور هایی مانند ناپدری، تبعات عاطفی  نقش

، 9)فرانسسکا و هیگینبوتام باشد یمو پیچیدگی ساختار  ها مدلمالی، عدم رهنمودها و 

ی پژوهش راهگشاهای خارجی  نکته مهم این است که اگرچه پژوهش حال نیباا(. 1000

و راهکارهایی است که از درون  ها یبررسباشند، اما بستر فرهنگی ایران نیازمند  حاضر می

است که زندگی  بدیهی های متقاضی ازدواج مجدد ایران استخراج شده باشد. چون زوج

 از فرهنگ .باشد دور به قومی و فرهنگی اثرات از تواند ینم زوجی و انتخاب همسر

 گذارد تأثیر می زناشویی روابط پیامدهای و فرایندها بر که است عواملی ترین مهم

با در این پژوهش هم بر اساس همین اصل و منطبق  (.9919بدل، زهراکار و دالور، )صاح

بومی و فرهنگی کشور ایران در دستور کار قرارگرفت. باتوجه به اینکه میدان  طیشرا

مجدد(،  این موضوع )ازدواج ؛ وپژوهشی در این پژوهش، افراد دارای ازدواج مجدد است

ی الگوتدوین  به در ایران هم پژوهشگران، اغلب ؛ واستبوده  محققان موردتوجه ندرت به
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؛ کریمی ثانی، اسمعیلی و فلسفی 991۰های اول )امیری و همکاران،  ازدواج برای ازدواج

(، الگوی ازدواج پایدار و رضایتمند )حاتمی ورزنه، 9910؛ گلزاری وکمن، 9910نژاد، 

(، 9910بخش و دانش پور، ؛ فتحی، اسمعیلی، فرح9910اسمعیلی، فرحبخش و برجعلی، 

ازدواج موفق )صاحبدل و  های شاخص( 9911مدل ازدواج موفق )درخش و همکاران، 

و در حوزه  اند پرداخته زناشویی ی، کیفیت زنذگیا نهیزم ( و شناسایی علل9910همکاران، 

 ازدواج مجدد

های این  به دید جامع ای از چالش کدام چیهصورت گرفته که  چند پژوهشفقط  

و درزمان زندگی زوجی از زوجینی  وجین در قبل از ازدواج، حین انتخاب همسر جدیدز

نمونه  عنوان به. اند نداشته، اند دادهرا ازدست  همسر خودهمسر،  فوت اکه به دلیل طالق ی

 مطالعه صورت بهمجدد  ازدواج کیفیت بر مؤثر عوامل ( در بررسی991۰یکله و همکاران )

 کننده نییتعمحوری،  عنوان مقوله به "ها تیاولو ناهمخوانی" یدند کهکیفی به این نتایج رس

 نگرش و( فردی  عوامل تأثیر تحت ناهمخوانی این شدت و است مجدد ازدواج کیفیت

 عوامل( بافتی  مجدد، اعتیاد(، عوامل ازدواج برای آمادگی عاطفی، میزان انتظارات، ناامنی

 مربوط گر مداخله شناختی( و عوامل جمعیت های ویژگی و و فرهنگی اجتماعی اقتصادی

 دارد. ( قرار قبلی ازدواج مدت طول ناتنی و سابق، فرزندان همسر( قبلی  ازدواج به

 که ها تیاولو از ناهمخوانی ناشی تعارض با مقابله در شده بکارگرفته راهبردهای همچنین

 را رقم مجدد ازدواج کیفیت و رضایت است، میزان گر مداخله و بافتی عوامل از متأثر خود

 ازدواج که گرفتند نتیجه گونه این( 9912دیگری رمضانی و همکاران ) در پژوهش. زند یم

 تأثیرگذار براین انتخاب متفاوت عوامل و است پیچیده انتخابی مطلقه زنان برای مجدد

 که ردیپذ یم اثر مختلفی شرایط از مطلقه زنان میان در مجدد ازدواج تجربه است.

 صورت در که است. حمایتی خانواده تجربه، حمایت این بر اثرگذار عامل ترین بنیادی

 ازدواج در گیری تصمیم نوع هر و دهد می قرار بحرانی شرایطی در را انجام نگرفتن، زنان

 دهد. می قرار خود تأثیر تحت را مجدد

 از نیزوج ستهیز تجربه بررسی به ( نیز9912) اسماعیلی و گو، وحیدا، مهاجرانی دلیل 
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دیگری که  مطالعات گفت توان همچنین می .اند پرداخته مجدد ازدواج به رغبت عدم

 حمایت تحت زنان شامل خاص یا نمونه روی بر بوده و کمی صورت بهبیشتر  شده انجام

 نمونه تنوع در محدودیت از نشان که است گرفته صورت شاهد همسران یا امداد کمیته

 است گرفته صورت اند کرده مجدد ازدواج که زنانی با مطالعات این اکثر و است

 .است نگرفته قرار موردبررسی تاکنون اند کرده مبادرت عمل این به که مردانیکه  حالیدر

 ازدواجهای  که شرایط، مشکالت و چالش طلبد یمدرنتیجه بافت و شرایط این قشر  

توجه قرار  زندگی زوجی و زمانمجدد در قبل از ازدواج مجدد و زمان انتخاب همسر 

و راهبردهایی که زوجین دارای ازدواج مجدد موفق و رضایتمند برای مقابله با این  گیرند

های  زیرا این زوجین دارای شرایط زندگی با ویژگی؛ ، شناسایی شوداند داشتهها  چالش

ن بار قصد های دیگر که افراد برای اولی خاص هستند که آن را از سایر افراد و ازدواج

های صورت گرفته  و بررسی شده مطرحکند. لذا با توجه به مباحث  ازدواج دارند، متمایز می

های  ی پژوهشی به دنبال شناسایی مشکالت و چالشخألهاپژوهشگران برای پر کردن 

ی زوجین دارای ازدواج مجدد موفق ا مقابلهی و راهبردهازوجین دارای ازدواج مجدد 

 باشند. می

 هشروش پژو

در پژوهش حاضر برای درک کیفی تجارب زیسته زوجین دارای ازدواج مجدد، از 

 اطالعاتی تواند یم اکتشافی راه یک عنوان به کیفی استفاده شد، رویکرد کیفیرویکرد 

 تصویری و برخوردارند باالیی عمق از مطالعات نوع این. سازد فراهم محققان برای غنی

هدف پژوهش حاضر،  ازآنجاکه (؛ و991۰فلیک، ) دهند یم ارائه تحقیق مسئله ازجانبه  همه

ی ا مقابلهی و راهبردهاهای زوجین دارای ازدواج مجدد  شناسایی مشکالت و چالش

زوجین دارای ازدواج مجدد موفق و رضایتمند بود، برای ورود به درون جهان زیسته افراد 

( 9912)زارعی،  باشد یمب ، روش پدیدارشناسی مناسها آنو بررسی تجربیات زندگی 

و تمرکز اصلی تحلیل پدیدارشناختی، بررسی  داند یمی فرد را بخشی از محیط دارشناسیپد

به همان  شده تجربهی ها دهیپدتجربه آگاهانه افراد و روشن ساختن ساختار و جوهره 
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(. این روش به دو 9910)خدادادی و همکاران،  اند شدهصورتی است که در زندگی واقع 

شود. روش پدیدارشناسی تفسیری به دنبال  وش عمده توصیفی و تفسیری تقسیم میر

از  ها دهیپدو شناخت  ردیگ یمشناخت الگوهایی در داده است که در چارچوبی نظری قرار 

)شکوهی یکتا، اکبری، پرند  کند یمطریق درک تجربه افراد در زندگی روزمره را فراهم 

ژوهش حاضر نیز درک تجارب زیسته زوجین دارای در پ ازآنجاکه( و 9919وپوران، 

 بود، از رویکرد پدیدارشناسی تفسیری استفاده گردید.  موردتوجهازدواج مجدد 

میدان پژوهشی حاضر را زوجین و مردان وزنان دارای ازدواج مجدد شهر تهران در 

و زوجین  نیاز بنفر  19ی هدفمندریگ نمونه. با استفاده از روش اند دادهتشکیل  9911سال 

زوج نبودند( و که شرایط ورود به پژوهش را  صورت بهو زنان )بعضی از افراد  مردان

 صورت بهی پژوهش از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته ها دادهو  داشتند انتخاب شدند

در انتخاب نمونه این  موردنظری ها مالک خصوصی از این زوجین گردآوری شد.

 دومدر ازدواج ( شوهریا زن ) ها زوجحداقل یکی از  -9ر بود: پژوهش، شامل موارد زی

ازدواج مجدد این  مدت طول -9ملیت ایرانی داشته باشند حتماًداوطلبان باید -1 .باشند

سطح رضایتمندی از ازدواج مجدد در  -1باشد.  سال 9و.زنان بیش از  مردانیا  ها زوج

در حد نارضایتی شدید و  ایو سیار زیاد باشد ها بر اساس پرسشنامه انریچ در حد زیاد و ب آن

 ها مصاحبهنارضایتی نسبی باشد. در راستای رعایت اخالق پژوهشی شرایط پژوهش و 

کتبی برای شرکت در پژوهش که حاوی هدف از پژوهش،  نامه تیرضاتشریح گردید و 

 شد. دریافت  کنندگان مشارکتبود، از  ها مصاحبهو اجازه ضبط  کننده حقوق مشارکت

 : ها دادهی آور جمعب( ابزار 

ی استفاده گردید. سؤال 0۰فرم کوتاه  9از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچپرسشنامه:  -9

شخصیتی،  مسائلاز: پاسخ قراردادی،  اند عبارتمقیاس است که  91این پرسشنامه شامل 

ی مربوط به اوقات فراغت، روابط ها تیفعالارتباط زناشویی، حل تعارض، مدیریت مالی، 
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ی ریگ جهتی و طلب مساواتی ها نقشجنسی، ازدواج و فرزندان، بستگان و دوستان، 

 2 صورت بهی زناشویی زوجین را مند تیرضا . این پرسشنامهکند یممذهبی را ارزیابی 

که به هریک از  سنجد یممخالف (  کامالًموافق تا  کامالًی در مقیاس لیکرت )از ا نهیگز

(، 99-90(، )10-91(، )96-99، )1، 6، 0سؤاالتشود. نمره دهی  یک تا پنج امتیاز داده می

نارضایتی شدید، نمرات  10تا  0۰نمرات بینمعکوس است.  صورت به( 02-0۰(، )9۰-01)

 911تا  969رضایت متوسط، نمرات 960تا  919نارضایتی نسبی، نمرات 911تا  12بین 

. حداقل نمره در این بیانگر رضایت خیلی زیاد است 192تا  911نمرات بین  رضایت زیاد،

است. هر چه فرد نمره بیشتری را کسب کند نشانه رضایت  192و حداکثر  0۰آزمون 

( اعتبار این پرسشنامه را با روش ضریب 911۰زناشویی بیشتر او است. اولسون و اولسون )

( اعتبار این 9910پژوهش کلوری و همکاران ). همچنین در اند کرده/. گزارش 11آلفا 

آزمون با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و با روش باز آزمایی )به فاصله یک هفته( 

است. ضریب همبستگی پرسشنامه انریچ  آمده دست به/. 100برای زنان  ؛ و/19۰برای مردان 

. باشد یمروایی سازه آن  /. است که بیانگر09/. تا 91ی رضایت خانوادگی از ها مؤلفهبا 

و این نشان  کند یمی راضی و ناراضی را متمایز ها زوجی پرسشنامه ها اسیمقکلیه خرده 

(. در این 991۰که پرسشنامه انریچ از روایی مالک خوبی برخوردار است )ثنایی،  دهد یم

که  بیترت نیا بهپژوهش نیز برای تعیین پایایی پرسشنامه، از روش آزمون مجدد استفاده شد. 

پرسشنامه دو بار به فاصله دو هفته بین ده نفر از مردان وزنان راضی و ناراضی توزیع شد. 

ضرایب آلفای کرونباخ )برای ارزیابی پایایی از بعد انسجام درونی ( و کاپا )برای  ازآن پس

 به دست 10/0ی ( محاسبه شد که همبستگی بین نتایج دو آزمون ریتکرارپذارزیابی از بعد 

 آمد.

بخش اعظم اطالعات با استفاده از مصاحبه نیمه : مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته-1

ساختاریافته صورت گرفت. پس از غربالگری مردان وزنان راضی و ناراضی؛ مردان وزنانی 

و (  10تا  0۰نمرات بینکه نمره آنان بر اساس پرسشنامه انریچ، در حد نارضایتی شدید )

رضایت ( و 911تا  969نمرات) رضایت زیاد( یا 911تا  12نمرات بین ی نسبی )تینارضا
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، مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت اند کرده( کسب 192تا  911خیلی زیاد )نمرات بین 

از  ترـبیش ناـطمینا ایرـب گرفت. مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. سعی گردید

با نفرات بیشتری مصاحبه ، جدید مقوالت دنبو مقوالت و دنبو اریتکرو  یرـنظ عباـشا

برای اجرای مصاحبه، با توجه به هدف پژوهش و بر اساس پیشینه موجود، به تدوین  .شود

زمینه  در افتهیساختار نیمه مصاحبهسؤاالت و  چارچوب اولیه مصاحبه پرداخته شد

 جلساتی در و شد مجدد تدوین ازدواج ی درا مقابلهو راهبردهای  ها، مشکالت چالش

 صحت تا گرفت ازدواج و خانواده قرار مشاوره حوزه اساتید و پژوهشگرانموردبحث 

 نظر اجماع آن یها سؤال و مصاحبه محتوای مورد در و شود بررسیها  آن کفایت و محتوا

ی ها صحبتبه لحاظ محتوا یکسان و بر اساس  سؤاالتگردید. در  حاصل

های راضی و ناراضی حدود  مصاحبه با زوج انزم مدتاصالح گردید.  شوندگان مصاحبه

 60-02زوجی نبودن و مصاحبه فردی حدود  صورت بهدقیقه )از مردان و زنانی که  10

 دقیقه( به طول انجامید. 

 جلسات تعداد و شد یم انجامها  داده کدگذاری مصاحبه، فرایند فرایندموازات  به 

 متن از خود فهم و درک اساس پژوهشگران بر .ادامه داشت مقوله اشباع حد تا مصاحبه

 برای ییها نهیزم پیش تا یافت ادامه کار این و کرد شروع را اولیه تحلیل مطالعه، نوشتن

پیدا  ظهور کدها یزیر طرح که شود می موجب اغلب عمل این و شود آغاز کدها ظهور

 زیر بین ارتباط کیفیت به بسته شوند و یبند مقوله شیها تفاوت وها  شباهت اساس کند و بر

 از کمتری شمار به ها را ، آنها مقوله زیر این یده سازمان و ترکیب با ، محققها مقوله

از  شده استخراجدر این پژوهش محقق کدهای  .کرد تبدیل( ی اصلیها مقولهی )بند دسته

بیان نمود تا خواننده خود را درون دنیای  کنندگان شرکترا به زبان خود  ها مصاحبهمتن 

های پژوهش بیفزاید. در  احساس کند و به این طریق بر اعتبار تفسیری یافته کنندگان شرکت

ی از موضوعات، به توضیحات اولیه ا خوشهی اطالعات در بند دستهاین تحقیق بعد از 

حذف شوند. به این  قرار گرفته است ها دستهرجوع گردید تا مطالب اضافه که خارج از 

  تربیت واقعیات مکرر، مرتبط و صحیح باقی خواهد ماند که همان روایی پژوهش بود.
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 و اعتمادپذیری بای معیارهای اعتبارپذیر، منظور دستیابی به صحت و اعتبار مطالعه به

( 9009، عمادی، خزاعی، قاسمی نیائی، به نقل از ضمیری (؛9110) 9روش گوبا و لینکل

پس از تحلیل، هر  ها دادهی تضمین قابلیت اعتبار و برا و استفاده قرارگرفت. موردتوجه

، تیدرنهامطالب تأیید و  وسقم صحتارجاع شد تا  کننده شرکتمصاحبه دوباره به 

تغییرات الزم اعمال گردد. جهت تضمین قابلیت تصدیق، سعی بر آن بود که پژوهشگر 

ی اطالعات دخالت ندهد. آور جمعر فرایند ی پیشین خود را تا حد امکان دها فرض شیپ

جهت تصدیق قابلیت اطمینان و کفایت، از راهنمایی و همکاران متخصص و همچنین 

به  ها یکدگذاراستادان راهنما و مشاور استفاده به عمل آمد و متن مصاحبه جهت بررسی 

یگر، این د های موقعیتهمکاران متخصص ارائه گردید. جهت قابلیت تعمیم و انتقال به 

-تالش صورت گرفته که برای شرکت در پژوهش تا حد امکان از افراد با سطح اجتماعی

 اقتصادی، معنوی و سنی متفاوت استفاده شود. 

 ها افتهی

)بخش مردان و زنان دارای  شوندگان مصاحبهی شناخت تیجمعاطالعات  9در جدول شماره

 نفر بودند ارائه شده است:  19ازدواج مجدد( در پژوهش که تعداد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Guba, E. G. & Lincoln, Y. s 
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که در بین  دهد یمبر اساس جدول فوق نشان  کنندگان شرکتاطالعات جمعیت شناختی 

سال و بیشترین اختالف سنی  9کننده، کمترین اختالف سنی بین همسران،  زوجین شرکت
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زوج صاحب فرزند  99بودند.  تر بزرگمورد، مردان از همسرشان  9سال بود که جز در 92

بودند، هشت  اولشانزوج صاحب فرزند از ازدواج  و چهاردهاز ازدواج مجددشان بودند 

نفر از  91اول و هم ازدواج مجددشان صاحب فرزند بودند. زوج هم از ازدواج 

خاطر فوت   نفر به 92طالق خاتمه داده بودند و  لیبه دل، زندگی اول را کنندگان شرکت

نفرهم از این افراد خودشان ازدواج اول را تجربه  1همسرشان، تنهایی را تجربه کرده بودند. 

 ودند.ولی همسرشان دارای ازدواج مجدد ب کردند یم
های زوجین دارای ازدواج مجدد و  ، چالششده انجامی ها مصاحبهبر اساس تحلیل 

ی کارآمد زوجین موفق و دارای ازدواج مجدد رضایتمند در دو مقطع ا مقابلهراهبردهای 

در  ؛ کهشوند یمی بند دستهدرزمان انتخاب همسر جدید و در زمان زندگی جدید( ) زمانی

 آورده شد.  1و9جداول شماره 

ی ا مقابلهها، مشکالت و راهبردهای  ی فرعی چالشها مقولهی اصلی و ها مقوله .1جدول شماره 

 زوجین دارای ازدواج مجدد در زمان انتخاب همسر جدید

یفرعیهامقولهیاصلیهامقوله

ی ریگ میتصمتردید در -9

 نسبت به ازدواج مجدد

ازدواج مجدد، ترس در انتخاب  انیو ز، تحلیل سود گذشتهعدم تکرار اشتباهات 

 همسر، ترس از شکست مجدد

 عدم آشنایی اصولی-1
اعتماد به معرف،  به خاطرخواستگارهای شهردیگر، عدم تحقیق  در موردعدم تحقیق 

 در زمان خواستگاری جا یباعتماد 

جامعه  نگرش و قضاوت-9

 نسبت به ازدواج مجدد
 منفی جامعه یها نگاههمسر، انگ اجتماعی،  انتخاب دامنه در محدودیت

دخالت و برخورد منفی -0

ازدواج  در مورداطرافیان 

 مجدد

عدم حل مسائل به شیوه درست، دخالت اطرافیان در انتخاب همسر، چالش در طرح 

، فقدان رفتار ها انتخابتصمیم به ازدواج مجدد به اطرافیان، سرزنش اطرافیان در 

 اطرافیانمنصافانه 

فرزند در انتخاب  تأثیر-2

 همسر جدید

فرزند حاصل از ازدواج  واسطه بهنگرانی از وضعیت فرزند تنی، محدودیت در ازدواج 

سن فرزند در ازدواج مجدد، ترس از ازدواج  تأثیراول، پذیرش فرزند؛ شرط ازدواج، 

فرزند، ترس از رفتار نامطلوب توسط ناپدری،، ترس از عدم پذیرش  به خاطردوباره 

 فرزند توسط همسر جدید، 

 خانوادگی تیحما عدم-6
با ازدواج مجدد، ترس خانواده از شکست در ازدواج مجدد،  مبدأمخالفت خانواده 

 نسبت به ازدواج مجدد،  ها خانوادهعدم رغبت 
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یفرعیهامقولهیاصلیهامقوله

ی ا مقابلهراهبردهای -الف

 کارآمد فردی

استفاده از ی، قبل یکردن زندگ تمام، علت طالق از منظر همسر فرد مقابل یبررس

و  ها تیحساس انیب، مناسب در زمان انتخاب ییخودافشای، ا مشاوره یها لمیها و ف کتاب

 یخودآگاه، خط قرمزها

ی ا مقابلهراهبردهای -ب

 کارآمد زوجی

اختصاص زمان مناسب برای ، گرینقاط ضعف و قوت همد رشیپذی، عدم پنهان کار

مشورت با افراد با ، ندهیتوافق بر سر مسائل آیی، آشنا قاتیانجام درست تحقیی، آشنا

 تجربه

ی ا مقابلهراهبردهای -ج

 کارآمد خانوادگی

ی، بسترسازی مناسب خانواده برای ازدواج مجدد، توافق بر سر ارتباط با فرزند ناتن

 ها خانواده روانی–یروح تیحما

 (: دیهمسر جدهای ازدواج مجدد )درزمان انتخاب  مشکالت و چالش

 : نسبت به ازدواج مجدد یریگ میدر تصم دیترد-2

 : ازدواج مجدد انیسود و ز لیتحل

 یبعد بررس چرخهیتو ذهنم و م کردم یمحاسبات م: 91کننده شماره  مشارکت
 ادیاحساسات تو ذهنم م نیبه دست آوردم. ا یرا از دست دادم و چ یچ کردم یم

 .دمیند ای دمیکه خسارت د

 : عدم تکرار اشتباهات گذشته

قبالً برام رخ  یمسائل یریگیتجربه و درک پ اغلب: 1کننده شماره  مشارکت
که قبالً  یاز اشتباهات و کارها یلیداده بود و در حال حاضر باعث شده خ

حاکم  یاقتصاد طیبد داشته انجام ندهم و با توجه به شرا جهیشده و نت انجام
انجام  یمشترک فعل یها و اهداف زندگ ساختن آرمان یتمام تالشم را برا

  دادم.

 : ترس از شکست مجدد

 بار یکاست چون  ادیز یلیمجدد خ یدر زندگ اضطراب: 6کننده شماره  مشارکت
 نیآن شکست دوباره تکرار شود و خاطره ا یخواه یو نم یشکست خورد
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مشکل  نیتر بزرگ .کشد یها با خود به دوش م خورده سال شکست را فرد شکست
 نیتر که تو قبل افتاده دوباره تکرار نشه بزرگ یاتفاق نکهیتکرار گذشته س، ا

 مشکله، 

 : ترس در انتخاب همسر

و  یدچار ترس، دودل اریهنگام انتخاب همسر دومم بس: 99کننده شماره  مشارکت
فرزند داشتم و همسر اولم هم  کیاضطراب شده بودم، چون من از ازدواج اولم 

همراه من بود که مبادا بازهم در ازدواجم شکست  ینگران نیداشت، ا دیشد ادیاعت
 بخورم.

 یاصول ییعدم آشنا-1

 : به خاطر اعتماد به معرف قیعدم تحق

 یدروغ آمده بود جلو و منم چون برادرم معرفبا : 2کننده خانم شماره  مشارکت
! ؟یندادم که بپرسم چرا از همسر اولت جدا شد تیاهم ادیز گهیکرده بود د

برادرم  که نیا یبه هوا دمینپرس یچینه؟! ه ای یدار ندهیآ یبرا یانداز مال پس
 کرده. یمعرف

 : گریشهر د یدر مورد خواستگارها قیعدم تحق

را در  ی. کسیآباد و شهر همسرم خرم میما همدان بود: 99کننده شماره  مشارکت
و  میاو اتکا کرد یها به حرف جهیوجو کند درنت که برود و پرس میآباد نداشت خرم

   میخودش هم گفته بود که فقط راست بگ

 ی: در زمان خواستگار جا یاعتماد ب
موارد را اصالً به من نگفته بود اگر تمام  یلیشوهرم خ: 2کننده شماره  مشارکت

. چون ما خودمان کردم یبا او ازدواج نم وقت چیمن ه گفت یها را م حرف نیا
 میرا باور کرد شیها حرف میو اهل دروغ نبود میبود یا ساده یها آدم
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 فرزند در انتخاب همسر جدید تأثیر-5 

 : نگرانی از وضعیت فرزند تنی

}از فرزندم دوم نگران بود که هنگام انتخاب همسر : 99کننده شماره  مشارکت
 شود؟ میچه زندگی سابق{

 : اول واسطه فرزند حاصل از ازدواج در ازدواج به تیمحدود

 ازدواج دومم مشکل بود. یحضور فرزندم برا: 10کننده شماره  مشارکت

 نیدرصد نظرشان ا 10که  آمدند یم میخواستگار یبرا یمتعدد یها سیک اریبس
 بود فرزندم را به پدر و مادرم بسپارم!

 : فرزند، شرط ازدواج رشیپذ
بود که  نیمن، شرط من ا یاون آقا آمدند خواستگار: 2کننده شماره  مشارکت

من  دیکن ی. اگر پسرم را قبول ماورمیب خواهم یپسر دارم و او را هم با خودم م کی
 زنم یبا شما حرف م

 : فرزند در ازدواج مجدد تأثیر سن

 زیها ن که فرزند بزرگ دارند مشکالت آن یکسان دیشا: 6کننده شماره  مشارکت
من  یسخت باشد ول اریها ممکن است بس خواهد بود چون کنار آمدن با آن شتریب

 .داشت یادیتر بودم و همسرم نقش ز مورد راحت نیدر ا

 : یترس از حضور ناپدر

 .دمیترس یم ارمیسر بچم ب ییالب یناپدر که نیاز ا: 2کننده شماره  مشارکت

 :ترس از ازدواج دوباره به خاطر فرزند

 دمیترس یسال ازدواج نکردم، کالً از ازدواج م 90من : 2کننده شماره  مشارکت 
 .دمیترس یم یلیپسر هم داشتم از ازدواج خ کیچون 
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 :یترس از رفتار نامطلوب توسط ناپدر
خب دغدغه اول ازدواج دوم دغدغه بچه هست. چون : 2کننده شماره  مشارکت 

و اون هم باخواست  شهیمن م یکه داره وارد زندگ ییآقا نیمن دوست داشتم ا
 .فرزند من باشه یبرا یپدر خوب کیپسرم، 

 : فرزند توسط همسر رشیترس از عدم پذ

بود که  نیدر ازدواج دوم مشکل و مالک من ا شتریب: 6کننده شماره  مشارکت
من  یباشد. چون برا رایبا من ازدواج کند، دخترم را پذ خواهد یکه م یشخص

 یلیاز خودم برام خ شتریبودن دخترم ب رایمهم بود. در درجه اول پذ اریدخترم بس
 نیبچه داشته باشد، مهم ا نیاز طرف یکیمهم بود. در کل در ازدواج دوم اگر 

 .باشد شیدر آرامش و آسا شتریات ب است که بچه

 : قضاوت و نگرش جامعه نسبت به ازدواج مجدد-0

 : یانگ اجتماع

 ثیوحد از مشکالت من در ازدواج دوم، حرف یک: ی10کننده شماره  مشارکت
به خاطر ترس از حرف مردم مجبوره خود  کنم یوقتا فکر م یبعض. مردم بود

 .گهیخودشو نم ینباشه و خواسته قلب شیواقع

 : در دامنه انتخاب همسر تیمحدود

محدود  یلیدامنه انتخاب همسربخاطر مسائل جامعه خ: 10کننده شماره  مشارکت
 .بود

 :جامعه یمنف یها نگاه

 یشدها نییتع شیاز پ یها و نگاه ها یبرچسب گذار: 10کننده شماره  مشارکت 
کرده و  ازدواج بار یککه  یجامعه ما وجود دارد نسبت فرد یکه در فضا

 .ازدواجش ناموفق بوده
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 در مورد ازدواج مجدد انیاطراف یبرخورد منف و دخالت-3

 : درست وهیعدم حل مسائل به ش

 انیاطرافگفتم،  یم انیمشکالتمان را به اظراف یوقت: 91کننده شماره مشارکت
 نیو ا دادند یمن هم حق رو به من م انیو اطراف دادند یم شونیحق رو به ا شونیا

 .ادیب شیپ یشتریب یها کدورت شد یجاشون باعث م یب یها یها و دلسوز دخالت

 :در انتخاب همسر انیدخالت اطراف

و  یدار یبهتر یها فرصت یلیخ گفتند یم انمیاطراف: 1کننده شماره  مشارکت 
؛ اما بعد از ازدواج کردم یکنند اما من قبول نم مانیکردند من را پش یسع یلیخ

 نداشتند. یبرخورد خاص

 :انیبه ازدواج مجدد به اطراف میچالش در طرح تصم

در جامعه مطرح کنم که  یبود که چجور نیبحث من ا: 2کننده شماره  مشارکت 
 یلیازدواج کنم و خ خوامیبگم که من م یبه پسرم چجور کنم یمن دارم ازدواج م

 .سخت بود

 :انیفقدان رفتار منصافانه اطراف

 کیزن مطلقه طرف بودند مثل  کیچون با  انمیاطراف: 91کننده شماره  مشارکت 
؛ و گرفتند یکمتر در نظر م یلیرا خ هیو مهر کردند یدختر مجرد با من برخورد نم

را نسبت به اتفاق ازدواج مجدد ندارند و طالق در ذهنشون اتفاق  ینگاه مناسب
 .هست یو نامبارک مونینام یلیخ

 : ها در انتخاب انیرزش اطرافس

که برات به  یکه مشکالت کردند یسرزنش م انیاطراف: 92کننده شماره  مشارکت
 ینجوریا .ازدواج کن مجرد بوده است یسخت بوده و با کس اریوجود اومده بس

 کمتر است. تیزندگ یها و چالش زنهیم ندتویکمتر دلت شور آ
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 گیخانواد تیحما عدم-6 

 : مخالفت خانواده مبدأ با ازدواج مجدد

 که یناراحت شدند و از وقت یلیاز برادرام خ دوتا: 2کننده خانم شماره  مشارکت
من ازدواج کردم با من قطع ارتباط کردن گفتن چرا ازدواج کرد. چرا خانه 

 ی.رفت یرا ول کرد ات یزندگ

 :ترس خانواده از شکست در ازدواج مجدد

 مخالفت خانوادم بود. دیمشکلم در ازدواج جد نیاول: 10کننده شماره  مشارکت 
. پدرم کردند یانجام بدم نه، خانواده موافقت نم خواستم یرو که م یبعد ازدواج

 یتینداشت و برادر بزرگم که مطلقاً رضا یتیکه اصالً موافقت نداشت و رضا
 .نداشت

 : ها نسبت به ازدواج مجدد عدم رغبت خانواده

مقدار نسبت به اتفاقات طالق  کیاما خانواده همسرم : 10کننده شماره  مشارکت
 راغب نبودند یلیهمسرم به ازدواج مجدد هم خ خانواده نبودند. نیب خوش

 ی در زمان انتخاب همسر جدید: کارآمد فرد یا مقابله یراهبردها-الف

 : علت طالق از منظر همسر فرد مقابل یبررس

 قیدر درجه اول از خانواده خانم و خود خانم تحق: 9کننده شماره  مشارکت
  د؟یجدا شد لیبه چه دل". کنم یم

 ی: قبل یکردن زندگ تمام
 قیتحق دیبه گذشته فکر کرد و با دیبه نظر من اصالً نبا: 91کننده شماره  مشارکت

 یبرگشتن به گذشته باعث به وجود آمدن مشکل در زندگ دیرس جهیکرد و به نت
 شود. می
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 ی: ا مشاوره یها لمیها و ف استفاده از کتاب

 یها لمیف، یآموزش یها لمیف دنیاز مطالعه کردن و د: 91شماره کننده  مشارکت
 .کردم که غافل نباشم یهم سع یا مشاوره

 ی در زمان انتخاب همسر جدید: کارآمد زوج یا مقابلهی راهبردها-ب

 : مشورت با افراد با تجربه
که تجربه دارند مشورت  یبا افرادباید  به نظرم: 6 کننده شماره مشارکت

 .میکرد یم

 : ندهیتوافق بر سر مسائل آ

توافق و تفاهمه اتفاق افتاده باشه. ما  دیبا کنم یمن فکر م: 0کننده شماره  مشارکت
 یکسریکه من  میدیصورت بود که به توافق رس نیو به ا میطبق جدول جلو رفت

ما  یعنیطلب دارم  شونیرباشه که از ا یدر گرو خدمات دمیم شونیرا به ا یخدمات
 .میرو داشت ییتو اون جدول گذشت ها

 : ییاختصاص زمان مناسب برای آشنا

در مورد م، یداشته باش نیشناخت طرف یبرا یوقت کاف: 1کننده شماره  مشارکت
 .میدار یبه نظرم ازدواج موفق میها صحبت کن آن نیتر یجزئ یتمام مسائل حت

 : ییآشنا قاتیانجام درست تحق

و  شتریب قیانجام شد. با تحق یطور اصول به قاتیتحق: 6کننده شماره  مشارکت
 .مشکالتمون حل شد تیو محرم هیاول ییآشنا

 :مناسب در زمان انتخاب ییخودافشاصداقت و
 یبرا دیخودش را آدم با یژگینظر من صفر تا صد و به: 6 کننده شماره مشارکت 

شود. من  یکتمان نماند که بعداً باعث دلخور یموضوع چیکه ه دیبگو گریهم د
 یکار کردم، چون با دروغ و پنهان فیهمسر دومم تعر یرا برا زیچ از اول همه
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 .را آغاز کرد یشود زندگ نمی

 : و خط قرمزها ها تیحساس انیب

کنند  یمقابل چون بناست کنار هم زندگ نیف: طر0کننده شماره  مشارکت
 کنند. انیب دیبا یا را در هر حوزه شانیو خط قرمزها ها تیحساس

 : یخودآگاه

، ی، روحی، جسمیفرد یها ییهر دو طرف به توانا: 6کننده شماره  مشارکت
 .خود توجه داشته باشند یو اجتماع یفرهنگ

 ی کارآمد خانوادگی در زمان انتخاب همسر: ا مقابلهراهبردهای -ج

 بسترسازی مناسب خانواده برای ازدواج مجدد: 
فراهم  میام برا بستر الزم را خانوادهدر ازدواج دومم : 6 کننده شماره مشارکت

 جلو روم. یکردند تا با شناخت بهتر

 : ها خانواده روانی – یروح تیحما

 یدر ابعاد مختلف در مباحث مربوط به فضا ییها تیحما: 1کننده شماره  مشارکت
 انجام دادند گرید یو فضاها یروان -یروح

 : یتوافق بر سر ارتباط با فرزند ناتن

ها گفته شد و  بچه اتیو روح قیو عال اتیاز اخالقاوایل : 1 کننده شماره مشارکت

باشه و تا چه  دیه ارتباط با همسر سابق به خاطر بچه چگونه باشد کگفته  نیا
 . حدباشه

ی زوجین ا مقابلهها، مشکالت و راهبردهای  ی فرعی چالشها مقولهی اصلی و ها مقوله: 5جدول

 در زمان زندگی زوجی جدیددارای ازدواج مجدد 

یفرعیهامقولهیاصلیهامقوله

نشخوار خاطرات، عدم سازگاری فرزندان پس از طالق، ترس از مقایسه توسط همسر، مشکالت روانی -9
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یفرعیهامقولهیاصلیهامقوله

 میاز نوع تعم یشناخت فیتحرکاوش در علت جدایی، مقایسه ذهنی همسر جدید با قدیم،  ناشی از ازدواج قبلی

، میو قد دیجد یسبک زندگ سهیجنس روابط گذشته و حال، مقا رتیمغا، یافراط

 همسر، ترس از جایگزینی ی در رابطه، نشخوارفکری و دل مشغولگی، شکاکیتاعتماد یب

 -تعارضات والد-1

 فرزندی

ی ها سبکناتوانی در مدیریت روابطه سه گانه، عدم تونایی در حل تعارض فرزند و همسر، 

ی اخالقی و شخصیتی فرزندان، تعارض فرزند با همسر، ها تفاوتتربیتی متفاوت، توجه به 

مشکالت مربوط به نگهداری فرزند، دشواری در پذیرش والد ناتنی توسط فرزندان، 

 منفی همسر روی فرزند. اتتأثیر

اختالفات فرزندان -9

 ناتنی

 ناسازگاری بین فرزندان

عدم همراهی -0

ی در زندگخانوادگی 

 جدید

خانواده همسر، ترس از قضاوت خانواده  تیحما عدمخانواده در خالل زندگی،  تیحما عدم

 همسر

انتظار جبران -2

گذشته در زندگی 

 جدید

 انهیانتظارات ایدئال گرااکنون،  و حال به توجه انتظارات همراه با نشخوارهای فکری، انتظار

فرزند در  تأثیر-6

 روابط زوجی

فرزند توسط همسر سابق،  کیاز تحری در خانه، نگرانی فرزند ناتناجتناب همسر از حضور 

 چالش در برقراری روابط صمیمانه به خاطر حضور فرزند بالغ، فرزندان عامل سردی روابط

ی ا مقابلهراهبردهای -9

 کارآمد فردی

، آرامش و کنترل خشم حفظ، حل مسئله وهیاز ش یآگاهی، ا شهیکل یاجتناب از باورها

کنکاش  مهارت، خود یتمرکز بر زندگی، مثبت نگری، بردبار از صبر و یبرخوردار

 از گذشته عبرت، گذشته ینکردن در زندگ

ی ا مقابلهراهبردهای -1

 کارآمد زوجی

مشکالت در ازدواج  یزوج تیریمد، با همسر یهمدرد ابراز، رابطه تیریبه مد شیگرا

گفتگو در ، در زمان مشکالت یجانیعدم برخورد ه، طرف مقابل تیتوجه به فرد، مجدد

، درک متقابل، توافق و تفاهم بر سر مسائل، و مشورت با همسر یهمفکر، مورد مسائل

و ابراز عالقه  یمهرورز، میبا قد دیجد یزندگ سهیعدم مقا، موجود طیدرک کردن شرا

، همسر قیو سال ازهایو ن ها توجه به ارزش، عاشقانه باوجود مشکالت یزندگ، مناسب

 حیداشتن اوقات فراغت و تفری، از حقوق فرد یآگاه، گریهمد یص وقت برااختصا

عدم ، متعهد بودن، حفظ رابطه در حالت ایدئال یتالش برای، حفظ تعادل رفتار، مشترک

 فرزند،  باوجود، مدیریت رابطه زوجی در اوایل زندگی ارتباط با همسر سابق

ی ا مقابلهراهبردهای -9

 کارآمد خانوادگی

 فیوظا میتقسی، حل مشکالت بدون مثلث ساز، مبدأ یها حدومرزها با خانواده جادیا

 ها ها و مسئولیت به نقش توجه، تیبرحسب جنس فیوظا میتقس، عدم منزل یکارها
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 زندگی جدید(:  در طولها و مشکالت ازدواج مجدد ) چالش

 مشکالت روانی ناشی از ازدواج قبلی: -2

  نشخوار خاطرات:

 هم با مدتی است داشته مقابل طرف با خاطراتی : شخص1شماره کننده  مشارکت
 اند کرده زندگی

 : عدم سازگاری فرزندان پس از طالق

: دختر هم به خاطر طالق من از مادرش پرخاشگر شده 1شماره  کننده  مشارکت
اوایل زندگی  ها یپرخاشگر نیبا هم گرفت یرا مبهانه مادرش  شیبا رفتارها بود و

 باهم انس گرفتند ها بچهشدن بهترشده و  تر بزرگ اآلنخیلی سخت بود اما چون 

 : توسط همسر سهیترس از مقا

کنم و  یزندگ یخودم دوست دارم جور شیاآلن پ: 91شماره  کننده  مشارکت
 ادیبه  وقت چیباشم که از همسر سابقش بهتر باشم که ه یهمسرم طور یبرا

 وفتهیداشته ن اش یکه با همسر قبل یمسائل نیتر کوچک

 : میبا قد دیهمسر جد یذهن سهیترس از مقا

 ریمجدد درگ یزندگ یاوقات ذهنم در فضا یلیخ: 10شماره  کننده  مشارکت
را که در ازدواج  ام یهمسر فعل اتیرفتار و خصوصات، یو اخالق شهیم سهیمقا

که وارد  یمقابل طرف. کند یم سهیمجدد با او ارتباط هستم را با همسر سابقم مقا
 شیپ سهیمقا نیشود نکند مثل آن فرد طالق گرفته باشد و دائم ا تو می یزندگ

 .کند یم دیرا تهد یو زندگ دیآ یم

 : ییکاوش در علت جدا

که  یکه هر رفتار میفکر کن نیمدام به ا میبخواه نکهیا: 91شماره  کننده  مشارکت
بکنم که بله به  نیرا حمل بر ا نیبخواهم ا زند یمجدد سر م یاز همسرم در زندگ
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 .همسر اولش طالقش داده نیخاطر هم

 : ( جنس روابط گذشته و حالرتیتفاوت )مغا

 دارد وجود خصوصیت این واقعاً اول زندگی در: 10خانم شماره  کننده  مشارکت

 است، تر مانهیصم و تر دوستانه خیلی است، روابط تر ساده خیلی مسائل به نگاه که
 که ای_نکته شود؛ اما_می جدایی به ختم کنی مدیریت نتوانی را رابطه آن اگرچه

 اول زندگی درکه  رفتارها جنس و صمیمت جنس اصالً است که این دارد وجود

 ت، اس دوم زندگی از متفاوت دارد وجود

 : افراطی تعمیم نوع از شناختی تحریف

نظرشون این هستش  ها خانم تمام که کنم یم فکر : من1شماره  کننده  مشارکت
میشن اگر به هر دلیلی اون زندگی رو  دار بچهو از همسری  کنند یموقتی ازدواج 
 با کنند ینملذت حقیقی و زیبایی زندگی اول رو فراموش  وقت چیهاز دست بدن 

 باشه. داشته براشون تونست می که مشکالتی تمام

 : میو قد دیجد یسبک زندگ سهیمقا

با  دیجد یزندگ یکردن فضا سهیتصورات و مقا: 10شماره  کننده  مشارکت
 نیشدت وجود دارد درواقع من خودم حس کردم ا به نیقبل هست که ا یزندگ

 .آمد یتصورات مدام در ذهن من م

 : ی در رابطهاعتماد یب

 یعنی جادشدهیا برایمانناخواه  خواه ییها ینیبدب سری یک1کننده  شماره  مشارکت
 متحمل ییها بیآس بودم دیده مشکالتی اولم همسر از بود این مشکل نیتر بزرگ

 .طور نیهم هم ایشان و شدم

 : مشغولگی ی و دلنشخوار فکر

 کار خیلی کرده فوت همسرشان که افرادی : برای91شماره  کننده  مشارکت
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 که افرادی. است شده جدا همسرشان که افرادی تا رفت خواهد پیشتر  راحت
 میکنه که کاری هر داری باهاشون ناامنی احساس یک آدم همیشه رندیگ یم طالق
 اشتباه این نکنه میگی خودت به همش و کرده می رو کار این همحتماً قبالً  میگی

 میشه باعث نگرانی همین که یدرصورت رفته و گذاشته زن این که شده تکرار دائم
 میریم اشتباه به ما که

 : همسر شکاکیت

: همسرم خیلی هم آدم شکاکی بود و خیلی کنترل 2شماره  کننده  مشارکت
و  زد یمزنگ به گوشی  دادم ینمو اگر جواب  خانه تلفنبه  زد یم، زنگ کرد یم
 کجایی. گفت یم

 : ینیگزیترس از جا

تر  من راحت ینکرده بود برا گر همسرم قبالً ازدواج: ا91شماره  کننده  مشارکت
 .کردم یاحساس نم یگریفرد د نیگزیجا کیعنوان  بود چون خودم رو به

 یفرزند -تعارضات والد-1

 : گانه روابط سه تیریدر مد یناتوان

حرفم را به  تونستمینمد، یکه با یمن اون طور: 2خانم شماره  کننده  مشارکت
طرف شد،  یبا پسرم بحثم م گرفتم یشوهرم و پسرم منتقل کنم. طرف شوهرم را م

 شد یبا شوهرم بحثم م رفتم یپسرم م

 : فرزندان یتیو شخص یاخالق یها توجه به تفاوت

 فرزندان با دارد من فرزند دارندها  که بچه یانیخالق: 10شماره  کننده  مشارکت
 گریاز هم د شان یعاطف یفضاشان، یکردهایمتفاوت است رو یلخی همسرم

 .متفاوت است
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 : در حل تعارض فرزند و همسر ییعدم توانا

طالقم به خاطر پسر بود !  لیدرصد از دال 20حدود : 2شماره  کننده  مشارکت
 گفت یدر خانه تحملش کند. شوهرم م توانست یپسرم بزرگ شده بود شوهرم نم

پسرم را از  توانستم ی. خب من هم نمدیایکار کند و خانه ن رونیپسرت برود ب
 .خودم جدا کنم

 : متفاوت یتیترب یها سبک

چگونه  دیکه با دونستمیدر رابطه با دخترم خودم م: 91شماره  کننده  مشارکت
در ارتباط باشه اما اآلن عالقه همسرم هم  یبا چه جور دوستان ایحجاب داشته باشه 

معتقدم  ایکردن دخترم  یآشپز یمثالً من معتقد هستم که اآلن زود برا شهیاعمال م
 یآشپز دیمعتقد هستند که از اآلن با مسرمداشته باشه اما ه دیبا یحجاب نیچن دیبا

 ه.باهم متفاوت یلیهامون خ قهیچالش بزرگ هستش که ما سل نیرو شروع کنه ا

 : تعارض فرزند با همسر

در خانه  توانست یپسرم بزرگ شده بود شوهرم نم: 2شماره  کننده  مشارکت
 تحملش کند.

 : فرزند یمربوط به نگهدار مشکالت

و من موظف  مهیفرزندم به عهدة همسر قبل ینگهدار: 9۰شماره  کننده  مشارکت
چون در  کنهیوقتا همسرم منو درک نم یاون هستم بعض یها نهیبه پرداخت هز

ازدواج مجدد  یدر کل وجود بچه برا ینداشت ول یا موقع ازدواج با من بچه
 .مرد یبرا همزن  یهم برا کنهیم جادیرو ا ییها تیمحدود شهیهم

 : توسط فرزندان یوالد ناتن رشیدر پذ یدشوار

سخت کنار اومدن با  یلیها خ بود بچه یسخت اریکار بس: 92شماره  کننده  مشارکت
تا با هم  دیطول کش یلیبزرگ شده بودند و خ یگری. چون با روش ددمیهمسرجد

 .نندیمادرشان بب ایپدر  یبه جا یکس توانستن ینم یبشن ول قیرف
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 : فرزند یهمسر رو یمنف اتتأثیر

با شوهرم که ازدواج کردم آدم بددهن و  یول: 2شماره  خانم کننده  مشارکت
  پسرم گذاشت. یرو یادیز یبود و تأثیر منف یعصبان

 : فرزندان نیب یناسازگار-5

 : یاختالفات فرزندان ناتن

 یآقا مشخص شد که هماهنگ نیا یها از بچه یکی نیب: 91شماره  کننده  مشارکت
فرزند  نیب یول شهیخودم برقرار م نیفرزند با فرزندان من و همچن نیا نیب

 نیبرقرار نخواهد شد و گفتند که ا یآقا با من و فرزندانم هماهنگ نیتر کوچک
 .نداره یبچه با شما سازگار

 ه در زندگی جدید: خانوادهمراهی عدم  -0

 : یخانواده در خالل زندگ تیحما عدم

ها هم  داداشم، آن و از خواهرم گرفتم یمشورت م: 2خانم شماره  کننده  مشارکت
 .گرفتند یطرف شوهرم را م شهیهم

 : خانواده همسر تیحما عدم

 دیکه با یرا، با اتفاقات و اقدامات شانیخانواده همسرم ا: 9شماره  کننده  مشارکت
 کردند ینم یهمراه یلی. خدادند یانجام م

 : قضاوت خانواده همسر ترس از

کنم، مبادا از  شتریرا ب ام یکردم که سازگار یسع: 99شماره  کننده  مشارکت
مورد تذکر و  ایبه من برسد و  یاخطار شانیخانواده ا یحت ایجانب همسر دومم و 

 یشود که مبادا کار جمله در ذهن من تکرار می نی. مثالً مدام ارمیقرار بگ نیتوه
 .داد یشوهر سابقت طالقت نم یاگر خوب بود ندیکنم که به من بگو
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 : دیجد ینتظار جبران گذشته در زندگا-3

 : یفکر یانتظارات همراه با نشخوارها

که ازدواج دوم دارند آگه جوان باشند ممکن  یافراد: 91شماره  کننده  مشارکت
 ؟شود احساساتم چه می شم؟یم یکه من چ رندیخودشان را در نظر بگ شتریاست ب

 .آقا منو دوست داره نیا ای؟ آکند یآقا مشکالت گذشته من را جبران م نیا ایآ

 : انتظار توجه به حال و اکنون

اش رو کنار  هستش که افکار گذشته نیانتظار من ا: 91شماره  کننده  مشارکت
 یعنیرو بکنه؛  شیزندگ نهیبش ادیرو کنار بذاره و ب گرانیفکر و نظر د -بذاره
ها و دنبال پاسخ دادن به  خودشان باشند و بچه دیکه ازدواج مجدد دارند با یافراد

 .بشه رستد هینباشند که حاش گرانیجواب سؤال د

 : انهیانتظارات ایدئال گرا

که همسر  ییزهایچ یکسریدر ازدواج دوم انتظار داشتم : 6شماره  کننده  مشارکت
 نبوده را نداشته باشد و بهتر باشد. ندیخوشا یداشته ول ایاولش نداشته است 

 ی: تأثیر فرزند در روابط زوج-6

 : در خانه یاجتناب همسر از حضور فرزند ناتن

کار  رونیپسرت برود ب گفت یشوهرم م: 2شماره خانم شماره  کننده  مشارکت
 .دیایکند و خانه ن

 : فرزند توسط همسر سابق کیاز تحر ینگران

نگران بودم که همسر  اریهنگام انتخاب همسر دومم بس: 99شماره  کننده  مشارکت
 جادیا یهمسر دومم مشکل ایمن و  یکند که برا کیفرزندم را تحر یسابقم حت

 .کند؟
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 : به خاطر حضور فرزند بالغ مانهیروابط صم یچالش در برقرار

شوهرم هم چون تازه هم پسرم در سن بلوغ بود و خب : 2شماره  کننده  مشارکت
 .دوست داشت با زنش راحت باشه و بگه بخنده میکرده بود ازدواج

 : روابط یفرزندان عامل سرد

انجام دهند که  ییکارها توانند یواقعاً خود فرزندان م: 10شماره  کننده  مشارکت
 رابطه خودش به سمت سرد شدن برود نیا

 ی در زمان زندگی جدید: کارآمد فرد یا مقابله یراهبردها

 ی: ا شهیکل یاجتناب از باورها

نادرست را از  یذهن یها نهیپس زم نیا میبتون دیبا: 10شماره  کننده  مشارکت
مطلقه وجود دارد را  یها که نسبت به خانم ینگاه منف نکهیمثالً ا میخودمان دور کن

 .جور باشد هیقض تیکه با واقع ینگاه بکن ینوع هی میدرواقع بتوان میاصالح کن

 : حل مسئله وهیاز ش یآگاه

اثرگذار بود.  یلیخ میکه داشت یا قبل از ازدواج مشاوره: 91شماره  کننده  مشارکت
 یکسری یدادند و به ما گفتند شما تو زندگ یجدول زندگ کیبه ما  قتیدر حق

که  حل مشکالت به ما دادند یبرا ییداشت و راهکارها دیرا خواه ییکمبودها
 .میببر نیمشکالت را از ب نیا یچه جور دیبا

 : آرامش و کنترل خشم حفظ

کردم که آرامش خودم را  یدر مواقع مختلف سع: 10شماره  کننده  مشارکت
آرامش خودم را  کردم یم یسع زد یازم سر م تیعصبان دیکه نبا ییحفظ کنم؛ جا

 .حفظ کنم

 ی: از صبر و بردبار یبرخوردار

 ادیز یلیبگم که خ دیخودم با دیجد یدر رابطه با زندگ: 9 شماره کننده  مشارکت
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 .به صبر است ازین

 : به خدا در مشکالت توکل

اگر  یبگم که حت نویا خوامی. میزندگ نیدر بدتر یحت: 0شماره  کننده  مشارکت
که خدا  یتوکلت به خدا باشه، صبر و اخالق یوقت یهزاران مشکل هم داشته باش
 .شهیبهت بده مطمئناً همش حل م

 ی: مثبت نگر

از  شهیهم شهیم دایتوش پ یهم مورد اختالف یاگر زندگ: 0شماره ه کننده  مشارکت
 مثبت نگاه کنم. چهینگاه نکنند. اولش از در یمنف چهیدر

 : خود یتمرکز بر زندگ

ها رو  خانواده گمیکه نم نهیمهم هست آ یلیمسئله خ: 91شماره  کننده  مشارکت
جا ببرند، حرف  کنند مال هم باشند ذهنشون را از همه دیق دیکنار بگذارند اما با

 .کنند یزندگ یراحت ها را کنار بگذارند تا بتوانند به و اون و دخالت خانواده نیا

 : از گذشته عبرت

کردم.  نیبخصوص صبر کردن را واقعاً با خودم تمر: 10شماره کننده  مشارکت
قبلم  یضعفم در زندگ نقطه دیو شا دمیجد یدر زندگ دانم یرا درواقع مؤثر م نیوا

 .بود

 : گذشته یکنکاش نکردن در زندگ مهارت

گذشته،  یداشتن مهارت کنکاش نکردن در زندگ: ۰شماره  کننده  مشارکت
 .نکردن، مهم است یریگیگذشته را پ
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 ی در زمان زندگی جدید: کارآمد زوج یا مقابلهی راهبردها

 : رابطه تیریبه مد شیگرا

واکنش نشان  کردم یم یسع دمیشن یهم که م یهر حرف: 1شماره  کننده  مشارکت
  را ثابت کند. زیچ بود که زمان خودش همه نیمن ا حیندهم، ترج

 : با همسر یهمدرد ابراز

باهاش  هیعصبان ایکه ناراحته  یا اون لحظه کنم یم یسع: 1شماره  کننده  مشارکت
 .کنم تا متوجه بشه در نقطة مقابلش قرار ندارم یبشم و ابراز همدرد دهیعق هم

 : مشکالت در ازدواج مجدد یزوج تیریمد

 گریمشکالت را به همراه همد نیا یتا حدود تمیتوانس: 10 شماره کننده  مشارکت
 .مثل مسائل من را داشت قاًیچون همسرم دق میکن تیریمد

 : طرف مقابل تیفردتوجه به 

 یزیچ ایاز اوقات ممکن است حرف نزنند  یدر بعض: 6شماره  کننده  مشارکت
در آن لحظه به  دیشود که با من مشکل داشته باشند و شا نمی لیدل نینخورند و ا
  نسبت به هم حساس شوند. دیو نبا کرد یمن فکر نم

 : بامسائل یمواجهه منطق

در  نهارویاگر فکر کردن، منطق و ا کنم یم من فکر: 0شماره  کننده  مشارکت
 .شود به کار ببرم. اختالفات حل می میزندگ

 : و مشورت با همسر یهمفکر

دارم که در تمام  ینسب یزندگ کیحال حاضر  در: 96شماره  کننده  مشارکت
  کنم یموارد با همسرم مشورت م
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 : در زمان مشکالت یجانیعدم برخورد ه

 .شمینم یاصالً عصبان ای شمیم یعصبان رید یلیخ: 0شماره  کننده  مشارکت

 : گفتگو در مورد مسائل

 شیپ ای آمد یم شیپ مانیبرا یکه مشکل ییها زمان: 6شماره کننده  مشارکت
تا اتفاق  میمشکالتمان را حل کن میتا بتوان کنم یبا همسرم صحبت مد، یآ یم

 .دیاین شیپ یخاص

 : توافق و تفاهم بر سر مسائل

 مینظر دار که با هم اختالف زامیاز چ یلیدر مورد خ: 91 شماره کننده  مشارکت
 نکنم. جادیرو ا یدینظر کنم تا اختالف جد ام صرف از خواسته کنم یم یسع

 : درک متقابل

را درک کنند و  گریکدیاست که دو طرف  نیمهم ا: 1 شماره کننده  مشارکت
 لذت ببرند یکنار هم هستند از زندگ یوقت

 : موجود طیدرک کردن شرا

تنش و  جادیدر هرلحظه و مکان احتمال ا یدر زندگ: 90 شماره کننده  مشارکت
 هیقض نیو من با درک ا شنیالتهاب م جادیباعث ا یو فکر یعدم توافق رفتار

 مینما یبه وجود آمده م طیدر کوتاه اومدن و درک شرا یسع

 : میبا قد دیجد یزندگ سهیعدم مقا

من چقدر  یریگ یتو چقدر حقوق م گفتم یم دینبا: 91 شماره کننده  مشارکت
شود و  منو اون می نیب ییمسائل باعث جدا نیکه ا دمیبعدها فهم رمیگ یحقوق م

 مسائل رو مطرح نکردم.  نیا گرید
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 : و ابراز عالقه مناسب یمهرورز

 نیا یریگ بود در شکل گذارکه واقعاً تأثیر یمسئله بعد: 10 شماره کننده  مشارکت
و بروز و ابراز عالقه را  یمهرورز تیبود که خاص نیبه نحو احسن ا دیجد یزندگ

 کنم. جادیا رییاولم کامالً درش تغ یتوانستم در خودم نسبت به زندگ

 : عاشقانه باوجود مشکالت یزندگ

 هیآمد بق یکه اگر مشکل میماند یباق هیتا اآلن بر قرار اول: 1 شماره کننده  مشارکت
و مهر و رفاقت و صلح با وجود مشکل  هینشود و عشق اول ریدرگ یجوانب زندگ
 .ضربه نخورد

 : همسر قیو سال ازهایها، ن توجه به ارزش

من  یکه ممکن است برا یدادن به مسائل تیمقدار اهم: 6شماره کننده  مشارکت
 یلیممکن است خ یطرف مقابلم در زندگ ینکند اما برا یتفاوت چندان یلیخ

 .گذارم یم احترام رهکه دا ییها قهیبه سل رد ودا تیاهم

 : گریهمد یاختصاص وقت برا

 .میگذار یوقت م مان یزندگ یبرا: 10 شماره کننده  مشارکت

 ی: از حقوق فرد یآگاه

 نیخانم و آقا به حق و حقوقشان واقف باشند که طرف: 6 شماره کننده  مشارکت
آگاهانه و  دیحتماً خودشان را فرشته نجات بدانند با دیشدند نبا یوارد زندگ یوقت

 .رندیبگ میتصم نانهیب زیت

 : مشترک حیداشتن اوقات فراغت و تفر

 .میدار حیو تفر میرو یم رونیبا هم به ب: 1 شماره کننده  مشارکت
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 ی: حفظ تعادل رفتار

من  ی. وقتمیرفتار کن یعیبه خود فرد دارد اگر طب یبستگ: 6 شماره کننده  مشارکت
را  یمجدد یشود که زندگ متوجه نمی یکس میرو یم رونیبا همسر و فرزندم ب

 .ستیمن ن یبچه برا ای میآغاز کرد

 : حفظ رابطه در حالت ایدئال یتالش برا

شکل است از  نیمن و همسرم به ا نیب یارتباط یالگو: 1 شماره کننده  مشارکت
 نکند. یرییخوش تغ ارتباط را دست نیا یزیچ میابتدا با هم قرار گذاشت

 : گرینقاط ضعف و قوت همد رشیپذ

 نقطه مثبت هم تیها و تقو ضعف و نقطه راداتیا رشیپذ: 0شماره کننده  مشارکت
 .همسرمو همون جور که بود و هست قبولش کردم نکهیو ا

 ی: کار عدم پنهان

بودن موارد بود؛ و  انهیمن مخف تیحساس نیتر بزرگ: 1شماره  کننده  مشارکت
 کار دست ما بدهد. ها یکار یمخف خواست یدلم نم

 : متعهد بودن

 .میو بر اساس همان تعهد جلو رفت میبه هم داد یتعهد: 91 شماره کننده  مشارکت

 : عدم ارتباط با همسر سابق

 یبا همسر اول ندارم و زندگ یگونه ارتباط من هیچ: 9شماره  کننده  مشارکت
 دارم یآرام

 ی کارآمد خانوادگی در زمان زندگی جدید: ا مقابلهراهبردهای 

 : مبدأ یها حدومرزها با خانواده جادیا

بود که  نیاولم ا یاز اشتباهات من در زندگ یکی: 96شماره  کننده  مشارکت
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 یشتریکردم در ازدواج دوم کنترل ب یسع یها دخالت کنند ول خانواده ماجازه داد
ها دخالت نکند.  برخورد کنم که خانواده یبر خود داشته باشد و محترمانه جور

 .هنگام اختالفات آروم باشم و با همسرم صحبت کنم

 ی: حل مشکالت بدون مثلث ساز

کمتر  یلیخ انیدر ازدواج دوم توقع نسبت به اطراف: 91 شماره کننده  مشارکت
 یرو سع ادیم شیخودم و همسرم پ نیکه ب ییها اختالفات و چالش نکهیو ا شهیم
 وفصل کنم. ها حل کنم و خودم حل بدون واسطه کنم یم

 : منزل یکارها فیوظا میتقس

 میده یرا انجام م دیخر شانیا ابیمطابق با حضوروغ: 1 شماره کننده  مشارکت
 .میکن یرا فراهم م حتاجیو اگر نباشند با فرزندم ما میکن یم دیاگر باشند با هم خر

 : تیبرحسب جنس فیوظا میتقسعدم 

هم بدانند  انیمردانه و آقا یباشد هر کار ادشانیها  خانم: 6شماره کننده  مشارکت
کنند  فیوظا میو تقس ندازندیو کارها را به دوش هم ن ستیزنانه ن یهر کار

 .نخواهد آمد شیپ یمشکل

 : ها ها و مسئولیت به نقش توجه

که بتوان با آن  خواهد یم یفکر، یاما هر چالش: 91شماره کننده  مشارکت
محبت را  نیا دیمثل محبت به فرزندان، چه طور با یا کرد. مثالً مسئله تیریمد

 .فرزندان نیب میکن میتقس

 ی: ریگ جهینتبحث و 

و های زوجین دارای ازدواج مجدد  شناسایی مشکالت و چالش باهدفپژوهش حاضر  

ی زوجین دارای ازدواج مجدد بر اساس تجارب زیسته این زوجین انجام ا مقابلهی راهبردها

های زوجین دارای ازدواج مجدد در  اصلی پدیدار شده در زمینه چالش یها مقولهگرفت. 
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نسبت به  یریگ میدر تصم دیترد-9مقوله اصلی؛  6مقطع زمانی انتخاب همسرجدید شامل

 گرش جامعه نسبت به ازدواج مجددقضاوت و ن-9ی اصول ییعدم آشنا-1 ازدواج مجدد

تأثیر فرزند در انتخاب همسر -2 در مورد ازدواج مجدد انیاطراف یدخالت و برخورد منف-0

ی پیشین؛ ها پژوهشی ها افته. نتایج این پژوهش با یبود یخانوادگ تیحما عدم-6 دیجد

(، حاتمی 9916(، )مزارعی فرد وهنرپروران، 9911(، یکله و همکاران )1010همانند هوا )

ر، آدل(، 9910حیمی )ر(، 9912(، رمضانی و همکاران )9912ورزنه و همکاران )

 ( همسو و همخوان است.1090(؛ فاکس وشاینر )911۰) 9(، الیوت1000) هیگینبیوتام

روابط  بخشی استحکام برا تالش گونه گونه گفت که هر این انتو یم ها افتهدرتبیین این ی

ناسازگاری زناشویی،  به وِیژه و احتمالی یها بیآس ازها  آن صیانت همسران وحفط و

 این بر .ردیگ یمشکل ها  آن بر اساس ازدواج که مقدماتی است به اصول و توجه مستلزم

اختصاص زمانی برای خودشناسی و دیگر شناسی از طریق جلسات مشاوره و  اساس

همسو با پژوهش  حاضر پژوهش است. در تأکیدخواستگار مورد  در موردتحقیقات محلی 

در زمان انتخاب  هرچقدر افرادشد که  داده ( نشان991۰)اختیاری امیری و همکاران، 

ات بیشتر توجه شود، انتخاب مناسبی همسر کفویت بیشتر باشد و به اشتراکات و تشابه

، یقبل کیدست دادن شرهای مجدد زوجین، از  ازدواج در موردخواهیم داشت. 

 زیو خودپنداره را ن تیهو، یاریبس یباشد، اما برا زا بی، ممکن است آسخود یخود به

فرد  کی از پا درآوردنشروع به  بیشتر یها شکستکست، ش کی. پس از کند یم دیتهد

است که افراد در  نیامر ا نیا امدیپ(. 9111، 1)گوتینگ کنند یبازنده میک فرد عنوان  به

اند، ندارند  را که در ازدواج اول انجام داده ییها سکیر رشیپذ یازدواج دوم اغلب آمادگ

کشیدن عقب  یبه معنا حدی تاممکن است  نی. اکنند ریپذ بیندارند خود را آس یو آمادگ

فاکس و  در پژوهش (.9112)پترسون،  را فراهم کند یشتریب یها نهیگزفرد  برای باشد و

تجربه ها از  کنندگان شنیده شد ترس آن وضوع اصلی که از شرکت( هم م1090شرینر )
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ت. زمان با میل به ایجاد یک ازدواج عاشقانه وجود داش مکرر زناشویی بود، ترسی که هم

ری از اشتباهات گذشته و جلوگیری از تکرار افراد مطلقه، در تالش برای یادگی

قبلی زناشویی، ممکن است با چنان احساسات عاطفی باالیی ازدواج مجدد  یها شکست

اضطراب دلبستگی شده و بدین ترتیب سیستم دلبستگی را فعال  و کنند که باعث تشویش

رمضانی (. 1090)فاکس و شرینر کند یایمن ایجاد م یا کرده و موانعی را برای ایجاد رابطه

 انتخابی مطلقه زنان برای مجدد ازدواج که گرفتند نتیجه گونه این( 9912و همکاران )

 میان در مجدد ازدواج تجربه است. تأثیرگذار براین انتخاب متفاوت عوامل و است پیچیده

تجربه،  این بر اثرگذار عامل ترین بنیادی که ردیپذ یم اثر مختلفی شرایط از مطلقه زنان

 بحرانی شرایطی در را انجام نگرفتن، زنان صورت در که حمایتی است. خانواده حمایت

 این دهد. می قرار خود تأثیر تحت را مجدد ازدواج در یریگ میتصم نوع هر و دهد می قرار

باشند،  داشته را همسرشان و خود خانواده های حمایت اگر دوباره ازدواج برای افراد

 ایشان تصمیم بر یدییتأ مهر حمایت این ، گویادکنن می بیشتری رضایتو امنیت احساس

خانواده و دوستان با شادی زناشویی پایین در همسران دوم در  تیحما عدم و است

که مجدداً  یخانوار هر (. همچنین1000، هیگینبیوتامر، آدل) ارتباط دارد. تنینا یها خانواده

است. اگر خانواده گسترده را  گریحداقل دو خانواده د دخالتدر معرض  کند یازدواج م

پدر و مادر همسر سابق . شود می تیریمد رقابلیغ باًیتقر وضعیتم، یمعادله قرار ده نیدر ا

، اما شوند یم متخاصماوقات  یگاهو  گیردخترشان سخت ایاغلب نسبت به همسر سابق پسر 

ها و  از پدربزرگ یاری. بسکنند یمارتباط پیدا ها  با آنها  واسطه رابطه با نوه به وجود نیباا

 .شوند یم دیشدت ناام خود پس از طالق به یها به نوه یعدم دسترس به خاطرها  مادربزرگ

نماینده افراد  نیا زا کیهر  هستن و گذارتأثیرهم در انتخاب فرد  موهاها و ع عمهحتی 

 تحقیق مسو باه یاز طرف. دندارد دوباره ازدواج کقصد است که  یزوج یبرا یفشار

، شوند یم ازدواج یلتسه موجب اجتماعی کارآمد یاباوره است داده نشان که حاضر

حیمی ر طالعة. مشوند یم مجدد ازدواج از بازداری موجب اجتماعی ناکارآمد باورهای

ن زنا شدبا بیشتر مجدد ازدواج اجتماعی پذیرش هرچه که است داده نشان نیز( 9910)
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فرهنگی  تیحما شواهد ثابتی هم برای عدم. اند داشته مجدد ازدواج برای بیشتری تمایل

نامادری ارائه  یها اجتماعی و هم برای عدم نظر مثبت در مورد ازدواج مجدد و خانواده

 از فرزند فراوان مطلقه، تأثیر افراد مجدد ازدواج تجربه در . مقوله اصلی دیگرشده است

 .دهد نشان را خود گوناگون یها شکل به تواند یم که بود تجربه این قبلی در ازدواج

 زنان از بسیاری باشد. زنان این ازدواج مانع تواند یم ییتنها بهقبلی،  ازدواج از فرزند وجود

 ازدواج مجدد، از ازدواج از پس او از آسیب ترس و خود فرزند برای نگرانی دلیل به

(. نتایج هوا 9916، پنجه یقو) کنند یم فراموش را خود طبیعی حق و کنند یم دوری

ی مختل و ازدواج مجددی نسبت به ها در خانواده( نشان دادکه بهزیستی کودک 1010)

 بیآسهر دو والدین ازدواج مجدد داشتند،  ژهیو بهاگر  مثالًهای عادی کمتر است.  خانواده

 بیشتری به بهزیستی کودکان وارد شده بود.

 در زمینه شده استخراجی اصل یها مقوله دیجد یزوج یزندگ یزمان مقطع درو 

مشکالت روانی ناشی از  -9مقوله اصلی؛  6 ازدواج مجدد یدارا نیزوجی ها چالش

 یعدم همراه -0ی اختالفات فرزندان ناتن-9ی فرزند -تعارضات والد-1ازدواج اول 

روابط تأثیر فرزند در -6 یانتظار جبران گذشته در زندگ-2 دیجد یدر زندگ یخانوادگ

ی ها پژوهشی ها افتهنتایج این بخش از پژوهش با برخی از ی ؛ کهآمد به دستی زوج

رالی و ) شناختی ازدواج سابق در زمینه مشکالت روان ازجملهداخلی و خارجی؛  شده انجام

استفاده از تجربیات (. 9110ن، یهارت؛ 911۰الیوت، ؛ 1009شر، یو و شریو؛ 1010سوئینی

فرزندی )خشنودی  -(، تعارضات والد991۰جدید )یکله وهمکاران، اولیه در زندگی 

و  ؛ کینگ، اماتو1099، 1؛ جنسن و شافر1092، 9هوارد و ؛ جنسن9911وهمکاران، 

 ؛1099، 0جامیسون و ؛ گانونگ، کلمن1092، 9و تورسن ؛ کینگ، بادی1092لینداستورم، 

واقع بینانه )رضاپورمیرصالح،  (، انتظارات1090، 2و اماتو ؛ کینگ، تورسن1099، کالمیجن
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؛ کولمن 1001؛ هیگن بوتام وآدلر بیدر، 1091؛ کمبل، 9000سقاچی فیروزآبادی وامینی، 

؛ 9911؛ یکله و همکاران، 911۰فرزند در روابط زوجی )الیوت،  تأثیر(، 1091، 9وگانونگ

( 1090؛ یائوجی، 1096و اطرافیان، پنگ،  ها خانواده تأثیر( )9911محمدی و محمدی، 

 همسو است. 

که مجدداً ازدواج  همسرانیاز  یکیاست که حداقل  اجتناب رقابلیغ تیواقع کی نیا

امر  نیا. اند را پشت سر گذاشته یقبل کیاز شر ییاند )و اغلب هر دو( روند جدا کرده

عواقب ممکن است  نیجا خواهد گذاشت. ا به دیرابطه جد دررا  یو عاطف یعمل ییامدهایپ

طرف  ایاست، آ نیاست )و اگر چن صورت گرفتهطالق  قیاز طر ییجدا نکهیبا توجه به ا

)الیوت،  متفاوت است، مرگ قیاز طر ایبوده است(  مایلنا ای لیمادیگر برای طالق 

وجود  یعموم یتوافق. وجود داشته است بسیاری یها فقدان شهیهم باًیهرحال، تقر به (.911۰

به  یرا خواهد داشت که دلبستگ تیشانس موفق یشترینب در صورتی دیرابطه جد دارد که

، 1س؛ ساگ91۰1شر، یو و شریرابطه حل شده باشد )و آنو مسائل مربوط به  یهمسر قبل

 شرفتیمانع پ تواند یبه طالق وجود دارد که م ی نسبتا دهیچیپ یعاطف یها (. واکنش1091

خواه رد، یگ یرا فرا م ها تیطور بالقوه همه موقع شود. احساس گناه به دیرابطه جد کی

 سابق مرده است کیکه شر ییجا ی درنه و حت ایرا انتخاب کرده باشد  ییجدا طرف کی

د، یشد یدیناام ایتوجه و/ قابل یدلبستگ کیاز دست دادن  . به دنبالافتد یمهم این اتفاق 

 محکمی شواهد مااست.  ریناپذ اجتناب باًیتقر)عاطفی(  مجددی گذار هیاضطراب در سرما

 همچنین دارد، اماساالن  بزرگ روان سالمت بر منفی تأثیرات طالق دهد یم نشان که داریم

 (. 1010هستند )کیلی وسوئینی،  موقتی آثار این

 عموماً ناتنی روابط که کند یم تأیید را قبلی یها افتهی تنها نه مطالعات همچنین این

 پدر/ مادر بین روابط در یتوجه قابل تنوع نیستند، بلکه نزدیک بیولوژیکی روابطاندازه  به

. کنند یم مستند ناتنی و فرزند شوهر یا زن از ازدواج قبلی )ناپسری/ نادختری( را

ناپدری،  و مادران بین وها  آن بیولوژیکی مادران و کودکان بین روابط ، کیفیتمثال عنوان به
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ی متشکل ها خانواده به تعلق از نوجوانان درک وها  آن ناپدری با کودکان روابط کیفیت با

(. 1099؛ جنسن و شافر، 1092، هوارد و جنسن) است مرتبطها  آن از ناپدری/ نامادری

 ناتنی و فرزند شوهر یا زن از ازدواج قبلی )ناپسری/ نادختری( نیز پدر/ مادر بین روابط

ناپسری/  و ناپدری/ نامادری ناپسری/ نادختری، جنسیت سن مانند عواملی تأثیر تحت

 و بکر، سالزبورگر، لوئیس) دارد قرار حضانت ترتیب ماهیت و رابطه نادختری، مدت

 را ناتنی فرزندان بودن اولویت ناتنی در والد که ییها خانواده در (. حتی1099، 9ناوک

 که بسیاری موانع دلیل نیز، به شودغایب  والد جایگزین تواند یم که دارد و باور ردیپذ یم

 والد یها دخالت و فرزندان غایب، مقاومت اصلی والد) دارد قرار باور این راه تحقق سر بر

 افراد این در شکست احساس ناامیدی و ، باعثها آنبه  نسبت شناخت عدم اصلی( و

 (. 9911)یکله و همکاران،  گردد یم

بر تعارض زوجین و کیفیت  ناتنی و فرزندانوالدین کیفیت رابطه بین ازسویی دیگر 

 قبلی ازدواج مجدد، فرزندان ازدواج از پس که ییها خانواده در .گذارد یزناشویی تأثیر م

 زوجی ، جایگاهها آنی ها خواسته و فرزندان گرفتن قرار اولویت دلیل در دارند، به حضور

 و زوجی در رابطه تعارض بروز به منجر امر این که ردیگ یمقرار  یتر نییپا اولویت در

(. 991۰)رمضانی و همکاران؛ یکله و همکاران،  گردد یممجدد  ازدواج کیفیت کاهش

، بخش تیها، یک رابطه زناشویی رضا : در اولین ازدواجدهند یهترینگتون و کلی توضیح م

سنگ بنای اصلی زندگی شاد خانوادگی است و منجر به روابط مثبت والدین با فرزندان 

نامادری، توالی  یها شود. در بسیاری از خانواده ثبت و روابط خواهر و برادر بیشتر میم

. ممکن است کلید تنیو فرزندان نا تنیاجرا بین نا برعکس است. برقراری نوعی رابطه قابل

باشد؛ بنابراین،  ی ترکیبیها ازدواج دوم توأم با شاد بودن و عملکرد موفق در خانواده

با عملکرد زوج ارتباط  میرمستقیطور غ کیفیت رابطه ناپدری و نامادری بهعواقب مربوط به 

دارد. عوامل مرتبط با کیفیت رابطه ناپدری و نامادری شامل رفتارهای فرزند پروری، 

، 1)به نقل از کیلی و سوئینی های فرزندخوانده و رفتارهای فرزندخوانده است ویژگی
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1010.) 

در زمان زندگی زوجی ازدواج مجدد  ها خانوادهدر باب عدم همراهی و حمایت  

تبادل  یایمزا یها هیبازار ازدواج، نظر یها هیبر اساس نظرتبیین داشت که؛  گونه اینتوان  می

 نی. همه اشود یم یو ارباب سرنوشت ازدواج تلق یاصل گریفرد باز، یدرآمد نسب هیو فرض

 تواند یم عقولفرد م کیکه  کنند یفرض م یبدون در نظر گرفتن عوامل خانوادگ ها هینظر

درواقع،  یا نه. کند یمازدواج  مجدداً، بیاو مع ایمزا نیتعادل ب جادیبا ا ایکه آ ردیبگ میتصم

شرایط در مورد رند، یگ ینمدر نظر که بعد خانواده را  یازدواج یها هیاست که نظر یهیبد

بتوانند است که  دیبع نیو بنابرا کنند یصدق نمکشورهای آسیایی همانند ایران و چین 

، شرقیدر فرهنگ  (.1096، 9)پنگ کنند ریرا کامالً تفس فرهنگ شرقیازدواج مجدد در 

 یفرد نیو شبکه ب لهیبلکه تحت تأثیر خانواده، قباقدام انفرادی نیست،  کیازدواج هرگز 

 یج ائوی نیطور که ج (. همان9111، تونگ ائویش یحول خانواده است )ف شده ساخته

 است «کپارچهیکامالً  تیموجود کی» بافرهنگ شرقیخانواده  کی، کند یم انی( ب1090)

شدن  یبا کارکرد اجتماع نیآموزش خانواده و همچن قیاز طر یاجتماع یها تمام ارزش و

 کشورهای آسیاییازدواج مردم  درخانواده ن، ی؛ بنابراشود یاز خانواده به فرد منتقل م

 (.1090 1نی؛ ج9111تونگ  ائویش یدارد )ف یادیز تیاهم

دوم  یها که ازدواج دنده ینشان م ینیبال یها برداشت( گزارش داد؛ 911۰الیوت )

 .شوند یمبه غم منجر  یموضوع فرزندان و فرزندپرور به خاطر یگریاز هر موضوع د شتریب

 ( نشان1000گانون ) و کولمن و بیدر آدلر و بوتام هیگن این پژوهش همسو با پژوهش

 است گذارتأثیر ازدواج مجددشان ازها  آن رضایت میزان در افراد انتظارات نوع که دادند

 کمتری شکست احتمال و است تر راحت دوم ازدواج که انتظار و باور این با که افرادی و

 دلزدگی و ناامیدی دچار انتظار این نشدن برآورده صورت ، درشوند یم زندگی دارد، وارد

 بر نیز دارد وجود مجدد ازدواج به نسبت که باورهایی و اساس انتظارات. براین شوند یم

 که باورند این بر ها زوج از برخی .گذارد می اثر مجدد ازدواج شده درک کیفیت روی
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 تواند یم همسر انتخاب برای و کند یم تسهیل را مجدد ازدواج ازدواج، شرایط قبلی تجربه

   (.991۰؛ یکله وهمکاران، 1099باشد )هیگن بوتام وآدلر بیدر،  مؤثر

و هایی که زوجین دارای ازدواج مجدد داشتند، زوجین موفق  این چالش در مقابل

که در سه سطح فردی،  اند داشتهی را ا مقابلهی ازدواج مجدد رضایتمند راهبردهای دارا

زوجی و خانوادگی و در دو مقطع زمانی )حین انتخاب همسر و زمان زندگی جدید( 

علت  یبررسی حین انتخاب همسر )کارآمد فرد یا مقابله یراهبردها-الفی شد. بند دسته

 یها لمیها و ف استفاده از کتاب، یقبل یطالق از منظر همسر فرد مقابل، تمام کردن زندگ

و خط قرمزها،  ها تیحساس انیمناسب در زمان انتخاب، ب ییخودافشا، یا مشاوره

عدم ی حین انتخاب همسر )زوج کارآمد یا مقابله یراهبردها-بی(. خودآگاه

، ییاختصاص زمان مناسب برای آشناگر، ینقاط ضعف و قوت همد رشیپذ، یکار پنهان

-ج( مشورت با افراد با تجربهنده، یتوافق بر سر مسائل آ، ییآشنا قاتیانجام درست تحق

با فرزند  توافق بر سر ارتباطی حین انتخاب همسر )کارآمد خانوادگ یا مقابله یراهبردها

 (.ها خانواده روانی–یروح تیازدواج مجدد، حما یمناسب خانواده برا یبسترساز، یناتن

 یاجتناب از باورهای زمان زندگی جدید )کارآمد فرد یا مقابله یراهبردها-د

از صبر و  یحل مسئله، حفظ آرامش و کنترل خشم، برخوردار وهیاز ش یآگاه، یا شهیکل

گذشته،  یخود، مهارت کنکاش نکردن در زندگ یتمرکز بر زندگ، یمثبت نگر، یبردبار

به  شیگرای زمان زندگی جدید )زوج کارآمد یا مقابله یراهبردها-(. هعبرت از گذشته

مشکالت در ازدواج مجدد، توجه  یزوج تیریبا همسر، مد یرابطه، ابراز همدرد تیریمد

ت، گفتگو در مورد مسائل، در زمان مشکال یجانیطرف مقابل، عدم برخورد ه تیبه فرد

درک کردن ل، و مشورت با همسر، توافق و تفاهم بر سر مسائل، درک متقاب یهمفکر

 یو ابراز عالقه مناسب، زندگ یمهرورزم، یبا قد دیجد یزندگ سهیموجود، عدم مقا طیشرا

 یهمسر، اختصاص وقت برا قیو سال ازهایها و ن عاشقانه باوجود مشکالت، توجه به ارزش

مشترک، حفظ تعادل  حیداشتن اوقات فراغت و تفر، یاز حقوق فرد یآگاهگر، یهمد

حفظ رابطه در حالت ایدئال، متعهد بودن، عدم ارتباط با همسر سابق،  یاتالش بر، یرفتار
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کارآمد  یا مقابله یراهبردها-و (؛باوجود فرزند یزندگ لیدر اوا یرابطه زوج تیریمد

مبدأ، حل مشکالت بدون  یها حدومرزها با خانواده جادیای زمان زندگی جدید )خانوادگ

توجه به ت، یبرحسب جنس فیوظا میمنزل، عدم تقس یکارها فیوظا میتقس، یمثلث ساز

 (.ها ها و مسئولیت نقش

عنوان راهبرد در نظر گرفته شدند نیز با برخی از  هایی که به مقولهبرخی از این 

ی پیشین یافت ها پژوهشدر  ها مقولهیر و سا هستندراستا  های پیشین همسو و هم پژوهش

علت طالق از منظر همسر فرد  یبررسه، گذشت یکنکاش نکردن در زندگ مهارتنشد: 

 بیدر ی )گارنو، آدلرا مشاوره های یلمها و ف استفاده از کتابی، قبل یکردن زندگ تمام، مقابل

ی، از صبر و بردبار یبرخوردار، آرامش و کنترل خشم حفظ(، 1099، و 9بات هیگین و

ای،  یشهکل یاجتناب از باورهای، مثبت نگر، از گذشته عبرت، خود یتمرکز بر زندگ

؛ اشرف 1019)یزدانی وهمکاران،  به خدا در مشکالت توکل، حل مسئله وهیاز ش یآگاه

 نتیجه این به ی آمیختهها خانواده روی بر خود تحقیق ( در1099) (، گولیش9910گنجوی، 

 اصالحی استفاده رفتار و گشودگی، شمولیت از بیشتر قدرتمند یها خانواده که رسید

در  پرخاشگری و یریگ فاصلهاجتنابی،  رفتارهای از بیشتر ضعیف یها خانواده اما کنند یم

 کنند. یم استفاده خود روابط

در  یجانیعدم برخورد ه، و مشورت با همسر یهمفکر، متعهد بودنزندگی زوجین، 

 یزندگ سهیعدم مقا(، 1019)یزدانی وهمکاران،  گفتگو در مورد مسائل، زمان مشکالت

حفظ تعادل ، یاز حقوق فرد یآگاه، گریهمد یاختصاص وقت برا، میبا قد دیجد

همسر  قیو سال ازهایها، ن توجه به ارزش ،.با همسر یهمدرد ابرازی، کار عدم پنهانی، رفتار

؛ فاطیما 1099و ابراز عالقه مناسب )اسکوتزکی،  ی( مهرورز9919ثانی و همکاران  )کریمی

رابطه )جاللی، مظاهری،  تیریبه مد شی(، گرا1000؛ هیکس و همکاران، 1091و اجمل، 

 1، )یانگ و النگ( درک متقابل9911ثانی و همکاران،  و کریمی 9916کیامنش و احدی، 

 حی(، داشتن اوقات فراغت و تفر1099پور و همکاران،  ارتباط با فرزندان )دانش(، 9111
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(، توافق و تفاهم بر سر 1092، 1، چاوز1090؛ 9)وارد، بارنی، لوندبرگ و زابریسکی کمشتر

و امیدیان، رحیمیان بوگر، طالع پسند، نجفی و کاوه،  1099پور و همکاران،  مسائل )دانش

؛ 1019وهمکاران، ؛ یزدانی 1091بین، حفظ رابطه در حالت ایدئال ) ی(، تالش برا991۰

 (،1000فایلد،  موره و و پاسلی9911بهارلو، ؛ 9910و دانشپو،  بخش فرحفتحی، اسمعیلی، 

 یها اکثر زوجباتوجه به اینکه . ( بود1090، نریشر، )فاکس عدم ارتباط با همسر سابق

 یتوجه اند. شواهد تجربی قابل مرگ همسر، طالق را تجربه کرده یجا به، ازدواج مجدد

 تواند یکه هر دو رابطه بسیار منفی و متشنج است و درگیری با همسر سابق م دهد ینشان م

عاطفی و ایجاد مرزهای و نداشتن رابطه  بر کیفیت روابط زوج جدید تأثیر منفی بگذارد

(. 1090، نریشر، فاکس) مناسب با همسر سابق برای ازدواج مجدد سالم ضروری است

ارتباط با  که یدرصورتانت و تعصباتی که همسران ایرانی دارند، باتوجه به اینکه مسئله خی

شود و جلوگیری از ارتباط  ی میدگیپاش ازهمهمسر سابق به هر روشی برقرار شود، باعث 

 و ها یبررس در .باشد یمهای دوم  راهبرد خیلی مناسبی برای حفظ زندگی در ازدواج

 زوجین از برخی که آمد دست به نتیجه این گرفته با زوجین موفق صورت یها مصاحبه

 تالش مشترکشان زندگی حفظ خود، برای مجدد ازدواج در مشکالت با از مواجهه پس

 به خود خانواده انسجام خوردن بهم از جلوگیری برای را یرهای گوناگونیمس و کنند یم

 گیرند. یم کار

کردن درک دیگران،  با همفکری و مشورت و زندگی در نگرش مثبت داشتن 

مشکالت در ازدواج  یزوج تیریمد، عاشقانه باوجود مشکالت یزندگد، موجو طیشرا

 از برخی .است کنندگان مشارکتبین  در زندگی حفظ تالش برای یها راه از مجدد

 مراقبت خود مشترک مجدد زندگی خود، از پیشینه در طالق تجربه دلیل زوجین، به

 در سعی مسائلی که از گیرند و یم کار به قبل زندگی از را خود تجربه و کنند یم بیشتری

از  تلخ یا تجربه حاصل تالش کنند. این یم دارد، دوری شان یزندگ نشاط زدن همبه 
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 فعاالنه کامالً همسران از برخی که است داده نشان ها مصاحبه است. آینده به امید و گذشته

 مجدد، پیشگیری ازدواج در خود خانوادگی محیط به وارده های یبآس هدفمند، از و

 همسر یا مواجهه رفتار که اند داده نشان دیگر تحقیقاتدارند.  کامل و مراقبت کرده

 از نقل به ؛9111ی، و کل برای) شود می ها فرزندخوانده از جدید والد ینینش عقبموجب 

 (.1000وکولمن،  کانوگ

اهمیت پذیرش  ها بر ها در مصاحبه زوجها، همچنین  یافته اساس بر همچنین 

طرف  تیتوجه به فرد و گرینقاط ضعف و قوت همد رشیپذ و های شخصیتی تفاوت

عنوان یک عامل مؤثر در موفقیت  ( پذیرش را به1099اسکوتزکی ) تأکید داشتند.، مقابل

( حاکی از آن 9916رابطه زوجی مطرح کرده است. پژوهش دهدست، کاظمیان و باقری )

درمانی  گردد. در زوج دی منجر به سازگاری زناشویی میهای فر بود که پذیرش تفاوت

شود مفهوم پذیرش  های آشفته می های موفق از زوج رفتاری تلفیقی، آنچه باعث تمایز زوج

نقش رفتارهای حفظ ( 1091بین ) (.9919؛ ترجمه امانی و همکاران، 1091است )گورمن، 

رابطه )مثبت بودن، منفی بودن و عالقه جنسی( در ثبات زناشویی ابتدا با استفاده از یک 

ثباتی  بیو نتایج او نشان داد که د کرمدل وابستگی متقابل چند عضوی چند گروهی بررسی 

 لعوام این، ( هم1091) 9لکمپ زناشویی ارتباط مثبتی با میزان منفی بودن همسران داشت.

کند: تعهد، عشق،  می عنوان ها ازدواج این رضایتمندی بر گذارتأثیر عوامل عنوان به را

  .جسمانی نزدیکی و مالی مذهبی، ارتباطات، سازگاری، توافقات و معنوی اعتقادات

ها و مشکالت، راهبردهای  ی کارآمد در برابر چالشا مقابلهدسته سوم از راهبردهای 

ی ها پژوهشدر نتایج  راهبردهاواج رضایتمند بود. این خانوادگی زوجین دارای ازد

درخش مبدأ ) یها حدومرزها با خانواده جادیاخارجی و داخلی گذشته که شامل 

ها و  به نقش توجه(. 1091، کلمن و ؛ گانونگ1090؛ فاکس، شاینر، 1091وهمکاران، 

؛ 9912)کرایی،  منزل یکارها فیوظا میتقس، (.1096گانونگ،  و کلمنها ) مسئولیت

توافق بر سر ارتباط با فرزند  (،1091، سلتزربامسائل ) یمواجهه منطق(، 9910حاتمی ورزنه، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 . Marci Campbell 
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 ؛ کینگ، بادی1099، ناوک و لوئیس، سالزبورگر، ؛ بکر9911ی )محمدی و محمدی، ناتن

 ( بود، همخوانی داشت. 1090و اماتو،  ؛ کینگ، تورسن1092و تورسن، 

 عنوان چالش به زوجین از برخی فرزند برای گفت که حضورتوان  یمدراین راستا 

 ازدواج موفقیت در مانع یک عنوان به بیشتر و است شده یفتوص مجدد ازدواج در بزرگی

(. چون اکثر والدین تمایل دارند که 9911محمدی و محمدی، ) است. شده مجدد بیان

 نظرارتباط خود را فرزند خود از ازدواج قبلی را حفظ نمایند و حتی طبق 

کنند.  یمپژوهش حاضر، پذیرش فرزند را شرط قبول ازدواج عنوان  کنندگان مشارکت

است انگیزه  دهد که والدین ممکن نشان می مسئلهتبیین این  در جهتدیدگاه تکاملی 

ها رابطه بیولوژیکی دارند داشته باشند.  گذاری در کودکانی که با آن بیشتری برای سرمایه

های آینده یا  های خود به نسل ، والدین ممکن است، به دلیل تمایل به انتقال ژنمثال عنوان به

دکان مدت است، بیشتر در کو یاد طوالنیز احتمال بهبه دلیل این انتظار که این رابطه 

اندرسون و ) گذاری کنند تا کودکان غیر همخون. بیولوژیکی )همخون( خود سرمایه

ساختار  تأثیری تمرکز بر جا بهثباتی؛  یب(. از طرفی دیدگاه استرس و 1009، 9هاورث

دهد که تغییرات در ساختار خانواده  خانواده در یک نقطه مشخص در زمان، نشان می

اده را مختل کند و منجر به تنش و تعارض درون های خانو ممکن است تعادل محیط

 در آنان رفتارهای بر نظارت و خانواده اعضای روابط تنظیم جهت ینازاها شود.  خانواده

 فرزندان و والدین بین صمیمانه و گرم که روابطی باشد زیآم تیموفق تواند یم صورتی

 به نسبت یتر نییپا سطح در نظرمعموالً این از ناتنی یها خانوادهکه  حالیدرباشد،  برقرار

 (. 9911دارند )اسماعیلی،  قرار طبیعی یها خانواده

های زیادی دارد ولی زوجین  ازدواج مجدد چالش توان نتیجه گرفت که می یاندر پا

ی راهبردهااز همان ابتدا با  یتمندو رضارضایتمند ایجاد یک ازدواج  توانند برای یم

عمیق از یکدیگر و صداقت و  و شناختی مناسب در جهت انتخاب آگاهانه ا مقابله

از نتایج  ؛ وفعلی تالش نمایندرابطه زوجی  زندگی سابق و موضوعات درمورد سازی شفاف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Anderson& Hofferth. 
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ی به زوجین ا مشاورهی پیش از ازدواج و ارائه خدمات ها آموزشتوان در  یماین پژوهش 

 نمود و به این قشرکمک کرد.به مراکز مشاوره استفاده  کننده مراجعه

 پژوهش و پیشنهادها ها محدودیت

این پژوهش جزئی از رساله دکتری در زمینه مشاوره بوده است که هدف آن ارائه الگوی 

باشد، نتایج حاصل از پژوهش حاضر به دلیل بومی  یمایرانی مشاوره پیش از ازدواج مجدد 

پذیری و جامعیت استفاده کمتری دارد؛  یمتعمبودن و استفاده از رویکردی کیفی، قابلیت 

از کشورهای غربی در تحقیقات پیشین ممکن است به  آمده دست بههای  یافتهکه  درحالی

های متفاوت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در کشوری مثل ایران قابل  یشینهپدلیل 

 در که هدفمندی کنندگان مشارکت تجربة توصیف وسیلة به مطالعه کاربرد نباشد. این

 محدودشده اند داشته های مجدد( قرار ازدواج) یا رابطه بافت و استان تهران فرهنگی بافت

 .است بوده خاص بافتی و خاص یا نمونه بر حاضر پژوهش بنابراین، تمرکز؛ است

 قومی های گروه دیگر و دیگر یها بافت به را نتایج تعمیم کاربرد این نمونه های یتمحدود

 دیگر یها فرهنگ و دیگر یها بافت در پژوهش این شود یمپیشنهاد  کند. یم محدود

 در قالب یک برنامه های این پژوهش یافتهو از  .تکرار شود دیگر یها نمونه با و کشورمان

و  انتخاب همسرمناسب آموزشی و تعیین اثربخشی آن بر کیفیت رابطه زوجی ی وا مشاوره

 ببرند.  بهره

ها و راهبردهای  و مشاوره این چالش شناسی روانمتخصصان گردد  یدر انتها پیشنهاد م

ی که بر اساس بافت کشور خودمان در این پژوهش مشخص گردید را در قالب ا مقابله

ی آموزشی در زمان پیش از ازدواج مجدد یا در طول زندگی زوجی به زوجین ها کارگاه

چنین متخصصان مشاوره ازدواج و خانواده  دارای ازدواج مجدد آموزش دهند. هم

سازی پیش از  ی آمادهها برنامهو راهبردها در جلسات مشاوره یا  ها مقولهتوانند از این  می

در ازدواج مجدد، متناسب با شرایط خاص این زوجین بهره ببرند تا آنان راهکارهای عملی 

انجام رفتارهای زوجی  های فرزندان حاصل از زندگی قبلی و فرزندپروری و چالش باب

 مناسب را در جهت رسیدن به ازدواج رضایتمند فراگیرند.
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 تشکر و قدردانی

مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری مشاوره دانشگاه هرمزگان با ثبت کد اخالق 

IR.HUMS.REC.1400.308  وسیله از  ینبدباشد.  یمی هرمزگان پزشکدر دانشگاه علوم

همکاری زوجین دارای ازدواج مجدد و تمام کسانی که در انجام این پژوهش همکاری 

 آید.  یمنمودند، تشکر و قدردانی به عمل 
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 منابع
 حسین، سلیمی بجستانیو  آتوسا، کالنتر هرمزی؛ کیومرث، فرحبخش؛ راضیه؛ اختیاری امیری

 از ازدواج مبتنی بر فرهنگ اسالمی تدوین و ارائه الگوی مطلوب مشاوره پیش (.991۰)

 .001-099(: 0) 9۰ ;991۰ پایش. علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی پژوهشکدهنشریه ایرانی. 

بین ها در  ی بین عملکرد ازدواج با سازگاری زناشویی و مقایسه آن رابطه(. 9911. )فاربهارلو، غ

 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان نامه انیپا .داقوام فارس، بختیاری و کُر

(. 9912) .احمد، برجعلیو  کیومرث، فرحبخش؛ معصومه، اسمعیلی؛ ابوالفضل، حاتمی ورزنه

ی(. در حال جدایی )مطالعه کیف یها و ازدواج تمندیرضا یها ای ازدواج ررسی مقایسهب

 .926-910(: 9) 0ه. فرهنگی تربیتی زنان و خانوادفصلنامه 
فریناز ، عمادی؛ سمانه، خزاعی؛ فاطمه، قاسمی نیائی؛ فاطمه، ضمیری؛ مجتبی، حقانی زمیدانی

فرهنگ  .(. منابع معنای زندگی در دانشجویان رشته مشاوره: یک مطالعه کیفی9009)
 .100-922(. 20) 99ی. درمان مشاوره و روان

اثربخشی  (.9911رجبی، غالمرضا؛ سودانی، منصور و خجسته مهر، رضا ) خشنود، قاسم؛

درمانی مبتنی بر بازسازی عاطفی بر ترس از صمیمیت، اعتماد در روابط نزدیک و  زوج

رساله  .رضایت زناشویی در زوجین با ازدواج مجدد با تجربه طالق: یک مطالعه موردی

 و تربیتی علوم واز، دانشکدهاه چمران شهید دکتری تخصصی مشاوره. دانشگاه

 .شناسی روان

تدوین الگوی ازدواج موفق: یک پژوهش (. 9911درخش، علی؛ اصالنی، خالد وکرایی، امید )

 .1۰-9(: 9) 90ن، پژوهشنامه زنا. کیفی

 به رغبت هش(. کا9912ا )اسماعیلی، رضر و اصغ مهاجرانی، علی؛ وحیدا، فریدون؛ دلیلگو، سعید

 اجتماعی مسائل(. اصفهان شهر خانوار سرپرست موردی: زنان مطالعة) مجدد ازدواج

 .21-99. ۰( 9. )ایران

بررسی کیفی عوامل مؤثر (. 9000رضاپور میرصالح یاسر، سقاچی فیروزآبادی منیره، امینی راضیه )

های زنان قبل و بعد ازدواج.  بر رضایت زناشویی از دیدگاه زنان مطلقه: مقایسه نگرش

 2-90(: ۰1) 10، مشاوره یها پژوهش

شناسایی عوامل مؤثر (. 9912رمضانی، فاطمه؛ بهمنی، بهمن؛ ازخوش، منوچهر و دادخواه، اصغر )

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/516436
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/516436
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 نامه انیپا .بر کیفیت زناشویی در ازدواج مجدد، پس از طالق: یک مطالعه کیفی

 و تربیتی علوم ، دانشکدهبخشی توان و بهزیستی علوم ارشد. دانشگاه کارشناسی

 .شناسی روان

های ازدواج موفق  ناسایی شاخصش (.9910لی )ع، دالوریانوش و ک، زهراکارسین؛ ح، صاحبدل

 .06-91(: 1، )2. بالینی و مشاوره شناسی روانهای  پژوهش(. )یک مطالعه کیفی

شناختی  تدوین مدل بومی عوامل جامعه (.991۰) صادقی محمد، بهرامی فاطمه، اسماعیلی رضا

خانوار زیر پوشش کمیته امداد کشور ایران در سال  دواج مجدد زنان سرپرستبازدارنده از

 909-910(: ۰0) 91 ;رفاه اجتماعی. .9912

تعارض و  یها طهی(. ح9910منیژه )ر، دانشپو؛ کیومرث، فرحبخش؛ معصومه، سمعیلی؛ االهام، فتحی

-11(: 10) 6ی، درمان فرهنگ مشاوره و روان .حل آن در زوجین رضایتمند یها یاستراتژ

20. 

ی، عبداله و فرحبخش، آباد عیشفنژاد، محمدرضا؛  ثانی، پرویز؛ اسمعیلی، معصومه؛ فلسفی کریمی

(. تدوین محتوای مشاوره قبل از ازدواج بر مبنای شناسایی عوامل و 9911) کیومرث

 مجلهی تبریز. ها زوجی کننده ازدواج موفق در بین نیب شیپی معنوی و اخالقی ها مهارت
 .919-991. ۰ شماره. 1دوره  .و خانوادهزن 

تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و  یها جویس روشو گال،  والتر، ورک؛ بمردیت، گال

حمیدرضا عریضی، محمود ابوالقاسمی، ، مترجمان احمدرضا نصر (.9112) شناسی روان

 خسروی، محمد خیرو زهره سرشت، علیرضا کیامنش، خسرو باقری محمدجعفر پاک

و انتشارات ( سمتها ) دانشگاه انسانی علوم کتب و تدوین مطالعه سازمان: (. تهران9916)

 دوازدهم. چاپشهیدبهشتی، جلد اول،  دانشگاه

ی در مشاوره پیش از ازدواج نیهمسرگزالگوی (. 9910گلزاری، محمود و کمن، محمدرضا )
. یشه مطهر، خانواده و تربیت جنسیهمایش ملی اشراق اند از آشنایی تا انتخاب. گام به گام

 .1دانشگاه فردوسی. دوره 

ازدواج مجدد زنان با حضور فرزند: پژوهشی  یها (. چالش9911زهرا )، محمدیو رزگار، محمدی

 . 1۰-991 (،9) 9۰. زن در توسعه و سیاستمجله . کیفی

(. تجربه 9009) شهریار، درگاهی؛ حسین، کشاورز افشار؛ اسماعیل، صدری دمیرچی؛ زهرا، مرادی
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، اقتصادی و فرهنگی مؤثر یموانع اجتماع یبررس(. 9910) مشرف قهفرخی، الهه و انصاری، ابراهیم

تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ره  تسرپرس یبر ازدواج مجدد زنان مطلقه و ب
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مطالعه کیفیت ازدواج مجدد پس (. 991۰) کیانوش، زهراکارو  فرشاده، محسن زاد؛ معصومه، کلهی
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