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 چکیده

مشکالت زناشویی در جامعه ایران انجام گرفت.  دهندهتداومپژوهش حاضر با هدف شناخت الگوهای رفتاری 

پژوهش  یجامعه آمارهدف در شمار مطالعات کاربردی قرار دارد.  ازنظرصورت کیفی و روش تحقیق به

گیری به روش هدفمند بوده استان تهران بود. نمونه 3های منطقه کننده به یکی از کلینیکهای مراجعهزوج

ها قرار گرفتند. برای گردآوری داده موردمطالعه 91تا  31 یسندامنه  درزوج(  52) مرد 52زن و  52است و 

ها از ی تحلیل دادهو برا (نامهپرسشکنندگان و پر کردن های شرکت)ضبط گفته افتهیساختار مهیناز مصاحبه 

تفاده ابی اسمحوری و انتخ، باز یکدگذار مرحلهروش مقایسه مداوم در نظریه استراوس و کوربین طی سه 

وی رفتاری الگ گروه کلی مشکالت زناشویی به سه دهندهتداومشد. نتایج حاکی است که الگوهای رفتاری 

منجر به شناخت  هشدانجامپژوهش کیفی نتایج تحلیل نشان داد. د. نشومی بندیطبقه( مکمل و متقارن، مثلثی)

ی برای ای مناسبهای مشاورهکارتوان راهشود و از این طریق میتر مشکالت زناشویی زوجین میدقیق و عمیق

 ارتقای زندگی زناشویی ارائه داد.

کالت مش ی مکمل،الگوی رفتاری متقارن، الگوی رفتاری مثلثی، الگوی رفتار های کلیدی:هواژ

 زناشویی
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 مقدمه

 هانآزوجین در محیط زندگی رابطۀ مستقیم با احساس بدبختی یا خوشبختی  نوع تعامالت

 دوستانه و صمیمی، منطقی، روابط عاطفی عمیقرفتاری و  زوجینی که، معمول ۀبه گوندارد. 

اس شاد و با احس، مثبت اندیش، باال نفساعتمادبهبا ، افرادی موفق، کنندرا تجربه می

افرادی  ،که روابط عاطفی و رفتاری مناسب با هم ندارندخوشبختی هستند. برعکس زوجینی 

میشه و ه وسیمأهمواره ، ناموفق، و با سطح سازگاری بسیار پایین در جامعه بدخلق، منزوی

، وستیها را بهبود بخشیده و دتواند رابطههستند. ارتباط خوب می یبدبختبا احساس منفی 

د تواننمی نا مؤثرارتباطات و رفتارهای  اعتماد و حمایت را در بین زوجین افزایش دهد.

 (.5112، 0آورد )گیلپاتریک به وجوداعتمادی و نفرت پیوندها را ضعیف کرده و بی

، اساسی گردیده یهاچالشبدون شک در عصر حاضر نظام خانواده دچار مشکالت و 

، ابکیچ نیالبنام، رفته است )منصوره زارعان سؤالگاه اساس و تمامیت آن زیر  کهطوریبه

آمار طالق و عواقب آن بر زندگی هر یک از ، افزایش مشکالت زناشوییتوجه به  (.0363

 ؤالسهای گذشته این در دهه، هایی که برای جامعه به دنبال داردکودکان و هزینه، زوجین

 دواجدر ازکه چه عواملی بر موفقیت یا شکست  کرده استذهن محققان را به خود مشغول 

 وگیریآن از طالق جل تبعبهزناشویی و  هایآشفتگیتوان از گذارد؟ و چگونه میمی تأثیر

 (.0662، ؛ کارنی و برادبری5111، 5بیچو فینچام ، ؛ برادبری5114، شانتینات ن)بودمنو کرد

 مختلف یهانهیزمپستعارض زناشویی اغلب ناشی از فقدان درک و تفاهم زوجین و در 

و تفسیر  2تفکر های، سبک4هانگرش، 3ها، ارزشوت شخصیتیمتفا های، ویژگیتحول

اکثر افراد در زندگی  (.5109، 9گیرد )یو و پارکمتفاوت و شرایط متفاوت محیطی شکل می

من و  د )وایتها اثر گذارنشوند که بر رابطه بین فردی زوجدچار مشکالتی می، مشترک

های شخصی در زندگی مشترک سلیقه صورتبهممکن است مسائل  (.0669، همکاران

                                                           
1. Kilpatrick 
2. Bradbury, T., Fincham, F. & Beach, S. 
3. values 
4. attitudes 
5. thinking styles 
6. Yu,   & parek 
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یفیت و باشد و یا ک قبولرقابلیغرفتار زن یا شوهر برای همسر مثال، عنوانبهوجود آیند به

، ارانو همک خویشاوندان و دوستان مطرح باشد )احمدی، کیدرجهکمیت ارتباط با خانواده 

به  ،ت زناشوییبینی مشکالهای اخیر در کوشش برای پیشپژوهش طورکلیبه(. 5101

یکی از  (.5112، 0کار)آلن اندتوجه کرده زمانهم صورتبهای و بافتی رابطه، عوامل فردی

 شود و سالمتها و ویرانی بنیاد خانواده میعواملی که مایه آشوب نیرومندی در روابط زوج

کارآمد های ارتباطی یا رفتارهای ناسازد عدم مهارتخانواده را به خطرات جدی روبرو می

اند، نناتواخورند و زن و شوهر است زمانی که زوجین در حل مشکالت زناشویی شکست می

تواند باعث بدرفتاری و خشونت در خانواده مداوم ادامه داشته باشد؛ می طوربهنارضایتی 

آشفتگی  چنینهم(. 5109، یو و پارک) باعث جدایی یا طالق گردد درنهایتبشود و 

وز یا تشدید باعث بر تواندیمبر فرزندان داشته باشد و  یاعمده تأثیر تواندیم هازوجزناشویی 

 .(0362، محمدی، زارعی، درونی کردن یا بیرونی کردن اختالالت شود )کریمیان

اطی های ارتبدر زمینۀ مهارت، همسرانی که دچار اختالفات و مشکالت زناشویی هستند

 (0664، 5من)گات حاصل هستندالگوهای رفتاری و ارتباطی بیاند و درگیر دچار نواقصی بوده

 موردتوجهای فزاینده طوربه 4مشکالت زناشویی، 3های اخیر موضوع الگوهای رفتاریدر سال

های تحقیقات در زمینه مهارت( 5104، 2ویت و شیمکُوسکی، اِشرودت) قرار گرفته است

الل در اخت، ساز بین زن و شوهرعوامل مشکل ترینمهماست که یکی از  نشان دادهارتباطی 

های زوج %61ترین مشکل زوجین است و بیش از رایج، ارتباط است. مشکالت ارتباطی

، پورکنند )اسماعیلعنوان مشکل اصلی در روابط خود بیان میآشفته این مشکالت را به

0365.) 

ی بسیاری هازناشویی تالشآن بر رضایتمندی  تأثیرو رفتاری اهمیت الگوهای  لیبه دل

و حل ها با گفتگمشکل زوج انجام شده است. هاآنبندی برای شناسایی این الگوها و طبقه

شود معطوف می هاآنبه چیزی خارج از حیطه احساسی رابطه  هاآنشود و لذا توجه نمی
                                                           
1. Carr, A. 
2. Gattman 
3. behavior patterns 
4. marital problems 
5. Schrodt, Witt & Shimkowski 
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از  ه هر یکرابط، شودتعارضات زناشویی باعث می که گیردالگوی رفتاری مثلث شکل می

جایگزین رابطه با همسر شود.  تدریجبهزن و شوهر با خویشاوندان خود افزایش یابد و 

 از عوامل مهم در کاهش رضایت یکیدوستان وابستگی شدید زن و شوهر به خویشاوندان و 

گویند. می یمثلث سازکه به این رابطه  (.5119، بیچ)زناشویی و جدایی زن و شوهر است 

 و و حتی مشاور، عضو فامیل، فرزند، شخص سوم )معشوقه 0یثلث سازمدر الگوی رفتاری 

العات )مرکز مط، ( وسیله انحراف یا بیراهه روی و البته کاهش شدت تعارض اولیه استغیره

 5ملاین الگو مک، ها متضاد باشد. چنانچه بافت تبادالت رفتاری زوج(5109، خانوادگی بوئن

پذیر(. طهگر/سلسلطهمثالً، برابری و تفاوت حداکثری وجود دارد )است. در این الگو نوعی نا

طبق این الگو پاسخ هر یک از طرفین باعث بروز یا تشدید پاسخ طرف مقابل در یک حلقۀ 

در این ، گاهی دید شده رابطه بر تساوی استوار است(. 0699، جکسون)شد خواهد  یدائم

شود سازند. آنچه باعث مشکالت میاعضا رفتارهای یکدیگر را منعکس می، 3نالگوی متقار

(. الگوهای ذکر شده الگوی رفتاری نامطلوب است 0363، 4)گلدنبرگ رقابت ناسالم است

 زیآمرقابت باشد و یک تبادل آزادانه افکار صرفاً رسانامیپچنانچه در الگوی رفتاری متقارن 

 .شودیمیده نامثبتکه الگوی تقارنی م شودیممطلوب تبدیل به یک الگوی رفتاری  باشدن

 مشکالتبر  یدرمانخانواده تأثیرات( در پژوهشی با عنوان 5103نقاش )نتایج پژوهش زر

 ویژههبمثبت و معناداری در حل مشکالت  تأثیر درمانیخانوادهزناشویی حاکی از این بود که 

ه هایی کراهبردی در خانواده درمانیخانوادهمشکالت ارتباطی بین زوجین دارد؛ همچنین 

مک ک هاآنطی جلسات درمان به ، قادر به حل مشکالت خود نیستند تنهاییبهخودشان 

دهد. در پژوهشی به بررسی رابطه کاهش میتنهایی، بهرا در زنان مشکالت ، خواهد شد و نیز

ها نشان یافته ،با والدین و اعتیاد اینترنتی بین دانشجویان دانشگاه چین بین تعارض زناشویی

بین  یبستگدلبایست توجه بیشتری در گسترش می وپرورشآموزشداد که کارمندان 

نان به نقش مهمی در اعتیاد آ، جوانان بستگیدلجوانان و والدین داشته باشد؛ به دلیل اینکه 

                                                           
1. triangulation 
2. complementary 
3. symmetrical 
4. Goldenberg, H., & Goldenberg, I. 
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های وجز بستگیدلدر ، ای بر نقش با اهمیت هم پدر هم مادرهاینترنت دارد. همچنین یافته

 (.5102، 0)پدرو و همکاران جوان دارد

های دارای تعارض آموزش ارتباط زناشویی را در زوج بلندمدت تأثیر (5116، )جونینگ

ی بعد از ها حتبیانگر افزایش رضایت زناشویی آزمودنی، قرار داد. نتایج پژوهش موردمطالعه

متمرکز بر الگوهای  درمانیخانوادهماه از دوره آموزش بوده است. در ارتباط با  2گذشت 

ه مستقیم پژوهشی انجام نشد طوربهرفتاری )متقارن و مکمل( بر اساس رویکرد راهبردی 

مرتبط با  هاید راهبردی بر سایر متغیراما بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه رویکر، است

 .محققان را در دستیابی به نتایج مشابه یاری نموده است، خانواده

ها در کشور ما بسیار کوتاه بوده و هنوز به بیش از دو دهه نرسیده است عمر این پژوهش

 در( 0329) دوست نشاط و زرگراند. ( دست یافته0360، اما به نتایج ارزشمندی )نوابی نژاد

 به نندهکمراجعه زوجین در طالق ساززمینه و زناشویی ناسازگاری با مرتبط عوامل ایمطالعه

( فالورجان شهرستان اصفهان استانبهزیستی ) سازمان به وابسته طالق کاهش مراکز از یکی

 مشکالت: املش ترتیب به طالق تقاضای علل ترینمهم که داد نشان نتایج. اندکرده بررسی را

( در 0326صادقی )بود.  زوجین از یکی روانی بیماری و هاخانواده دخالت، اعتیاد، ارتباطی

بررسی الگوهای تعاملی زناشویی در فرهنگ ایرانی و اثرمندی آموزش »پژوهشی با عنوان 

سه مطالعه  )طی« های ارتباطی مبتنی بر فرهنگ بر افزایش سازگاری زوجین ناسازگارمهارت

برنامه ایرانی ارتقاء و »های ارتباطی در قالب گرفت که آموزش مهارت جداگانه( نتیجه

اشته دمثبت  تأثیرها میان زوج تواند بر افزایش سازگاری درمی «هاسازی روابط زوجغنی

های کیفی )همچون چون پرسشنامه( و روشهم )های کمّی . این پژوهش که روشباشد

زوجین( را با یکدیگر ترکیب کرده و از نوع  مصاحبه و تهیه گزارش تصویری از تعامالت

در  (0362)رازقی و اسالمی است.  علمی دقیق و کنترل شده ، ازلحاظای بوده استمداخله

زوجین  دلیل تعارض میان ترینمهمکیفی بر روی زوجین به این نتیجه رسیدند که پژوهش 

های فقدان مهارت، های فردی و اجتماعی زوجینتفاوت، شامل مداخله در زندگی زناشویی

                                                           
1. Pedro 
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همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که شرایط دیگری همچون ، و مسائل مالی است یارتباط

، دریحی یحاج بود. مؤثر خانواده وزناشویی  یهاتعارضفقدان رضایت عاطفی و جنسی در 

اقد زناشویی زوجین ف( در یک تحقیق کیفی به بررسی تعارضات 0364اسمعیلی و طالبی )

؛ محققان به این نتیجه رسیدند که سه علت عمده اندپرداختهفرزند و در آستانه طالق 

جنسی  لمسائ)روابط همسران ، گذشته( مسائلشناختی، روان مسائلفردی ) مسائل، هاتعارض

تغیر در شرایط زندگی( و جامعه ، تدلیس در ازدواج، عدم همسانی، خالقی مسائل، و جسمی

 فرهنگی و اقتصادی( بودند. مسائل)

سازی مشکالت زناشویی است تا بتواند عوامل اصلی مفهوم، سوپژوهش حاضر از یک

و  لمیع مبنای، دیگر کند و از سوی تبیین های ایرانیبروز مشکالت زناشویی را در زوج

ش . عالوه بر این نقآوردعوامل و ابعاد مشکالت زناشویی را فراهم  شناسایی برای تجربی

مشکالت  ،رفتاری یالگوهاو  تعامل نگر/ رسانیپیامهای رفتاری مبتنی بر رویکرد الگو

های و نو در افزایش اهمیت الگو مؤثرقرار داده تا بتوانند گامی  موردبررسیزناشویی را 

 در زندگی زناشویی بردارند. هاآنبر نقش  تأکیدرفتاری و ارتباطی و 

ژوهش بررسی این موضوع است که چه عواملی بر موفقیت یا شکست در هدف از این پ

الق آن از ط تبعبهزناشویی و  هایآشفتگیتوان از گذارد؟ چگونه میمی تأثیرازدواج 

 پاسخ دهد.  سؤالپژوهش حاضر بر آن است به این دو  طورکلیبه جلوگیری کرد؟

الگوهای رفتاری از  -5چیست؟  مشکالت زناشویی دهندهتداومالگوهای اصلی رفتاری  -0

 هایی برخوردار است؟چه ویژگی

 پژوهش روش

)استراوس و  مندنظامو با رویکرد کامالً  5روش استقرایی، کیفییک تحقیق  0بنیاد دادهروش 

ها و کند و مقولهگر با ذهنی باز پژوهش را آغاز میدر این روش پژوهش (.0661، 3کوربین

 کنندهمراجعههای این پژوهش حاضر شامل زوج .شونداستخراج میها موضوعات از دل داده

                                                           
1. grounded theory 
2. Inductive 
3. Strauss, Corbin 



 04 ... ییدهنده مشکالت زناشوتداوم یرفتار یالگوها ییشناسا

 بیمارستان بقیۀ اهلل اعصاب و روان کینیکل) استان تهران 3های منطقه به یکی از کلینیک

بینی نبود از ابتدا قابل پیش، کنندگان در تحقیقبود. در روش داده بنیاد تعداد شرکت اعظم(

پس  ، درمجموعصورت گرفت. بنابراین 0هافت که اشباع دادهگیری تا زمانی ادامه یاو نمونه

ها حاصل شد. محقق از طریق اشباع در داده (زوج 52)مرد  52زن و  52 از مصاحبه فردی با

د رسبه احساس اشباع و بستن نمونه می تی، درنهاهاها و پرسیدن سؤالبررسی مرتب داده

هایی اشاره دارد که به انتخاب آزمودنی 5دگیری هدفمننمونه (.0662، )استراوس و کوربین

اب پژوهشگر تعمداً به انتخ، سازدرا ممکن می موردنظر سؤاالتحداکثر ممکن درباره پاسخ 

 کهاین برای (0665 ،3)گلسراطالعات مهمی هستند  کنندهتأمینکند که افرادی اقدام می

بتوان اطالعات فراوانی درباره  هاآنموارد انتخابی غنی از اطالعات باشد و از طریق 

های معینی برای مالک، و هدف پژوهش به دست آورد مسئلههای اساسی مربوط به موضوع

ختالف اند از: سابقه اگیری در نظر گرفته شد که عبارتهدفمند بودن و همگون بودن نمونه

 هایمالکسپس افرادی که دارای ، ارتباط مختل شده، مراجعه به مرکز مشاوره، طوالنی

است درخو، دسترسی داشته باشد هاآنتوانست به گر میمذکور بودند و همچنین پژوهش

 مصاحبه هاآنمالقات حضوری داده شد. و در صورت حاضر بودن به شرکت در پژوهش با 

وهای که افراد از چه الگپژوهش حاضر برای درک بهتر این در به عمل آمد. ساختاریافتهنیمه 

ی کنار کنند و با مشکالت زناشویکنند و چگونه این الگوها را تجربه میده میرفتاری استفا

 واست این رویکرد برای بررسی بافت و متن زندگی  ای استفاده شدهآیند از روش زمینهمی

 (.0666، 4بارکر) شودکنندگان استفاده میعملی زندگی هر روزه شرکت هایکنش

ها فراهم آوری و تحلیل دادهحی شد و برای جمعهای باز پاسخ و عمیقی طرامصاحبه

های کیفی است محقق با هدف آوری اطالعات در پژوهشترین روش جمعکند عاملیمی

، کندشونده گفتگو میموضوعی خاص با مصاحبه دربارهآوردن اطالعات  به دست

یروی از (. به پ0361، اند )محمدینامیده« هدفمند وشنودگفت»مصاحبه را  جهتازاین

                                                           
1. data saturation 
2. purposive sampling 
3. Glaser 
4. Barker 
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گی های خاص فرهنکشف جنبه منظوربهدر مرحله اول ، بنیادهای پژوهشی کیفی داده طرح

 هایترین روش از مجموعه روشاصلی عنوانبهو اجتماعی مشکالت زناشویی از مصاحبه 

 طوربهه ساختاریافته انجام گرفت. در این مصاحبه ک نیمه صورتبهکیفی استفاده شد مصاحبه 

ه از الکترونیکی ضبط و بعد از اتمام مصاحب صورتبهانجامید ساعت به طول می متوسط یک

 و شرایط بروز زمینه، شد در این فرایند تالش شد تا عواملروی فایل صوتی پیاده می

، هازمینه ،مشکالت زناشویی از دیدگاه جامعۀ هدف شناسایی و برای تعیین و تبیین عوامل

موضوع محوری و راهبردها به کار رود تعداد نمونه مورد مصاحبه بر اساس اصل ، علل مزاحم

 (.0699، )استراوس و کوربینگرفته شد  در نظراشباع در حجم نمونه 

توسط افراد  دییتأیا  0در روش داده بنیاد شاخص قابلیت اعتماد، ارزیابی نظریه اعتبار

استفاده از روش و امامی( که  فردییداناز نقل ا، 5112، )استراوس و کوربین است موردمطالعه

ی، کدگذارمتخصص بر مراحل مختلف  عنوانبه: در این زمینه یک مشاوره خانواده 5ممیزی

 ها نظارت داشت.و استخراج مقوله سازیمفهوم

، 4طی سه فن کدگذاری باز، 3ها از روش مقایسه مداومدر این تحقیق برای تحلیل داده

 ترینکوچکبه  دقتبهها داده، باز کدگذاریاستفاده شده است. در  9و انتخابی 2محوری

قایسه و م، ها بر اساس تفاوت و تشابه با یکدیگراجزاء ممکن شکسته و در مرحله دوم داده

دی صورت بندسته، های مکرر در بین طبقات و کدهابندی شدند بعد از حرکت و لغزشطبقه

و درک  یشناسایقابلهای گویا نام گیرند که باکدهای مشابه در طبقاتی قرار می، گیردمی

سازد که درباره پدیده مکتوب محقق را قادر می، ( این راهبرد5119، باشند )پولیت و بک

 .(0322، پردازی کند )فرتوک زاده و وزیریمتعدد نظریه یهادرون داده

  

                                                           
1. trustworthiness 
2. auditing 
3. constant comparative analysis 
4. open coding 
5. axial coding 
6. selective coding 
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 ی پژوهشهایافته

شود. هدف پژوهش حاضر پژوهش ارائه می هایسؤالهای مطالعه کیفی بر اساس یافته

در چارچوب الگوهای رفتاری ناکارآمد است. برای بررسی ، شناخت مشکالت زناشویی

و نظم  5و استخراج مفاهیم اولیه 0های صورت گرفته در سطح تحلیل خردمحتوای مصاحبه

انتخابی استفاده شد  کدگذاریمحوری و  دگذاری، کباز کدگذاریاز روش  3دهی مفهومی

لگوهای ساز و اتعامالت مثلث، الگوهای رفتاری مکمل، ها در سه بخشبه تفکیک پرسش

مبانی نظری و انجام ، از طریق مرور پیشینه، آوری دادهشود. جمعرفتاری متقارن ارائه می

الت بررسی این مشک، داده بنیاد ها انجام شد و سپس با استفاده فرایند تحلیلمصاحبه با زوج

کد سطح اول )باز( استخراج  021که  زوج 52 متن مصاحبه با وتحلیلتجزیهشود. در می

، کد سطح دوم )محوری( عنوانبهکد اولیه  96گردید سپس کدهای مشابه در هم ادغام شد و 

الزمه  که، ( نمایش داده شده است. در کدگذاری سطح دوم0استخراج شده که در جدول )

تقسیم  ،صورت طبقاتی که با هم تناسب دارندها بهداده، ها استاین مرحله مقایسه دائمی داده

عنوان ی بهتردر طبقات کلی، هاها و تفاوتشباهت بر اساسشوند. بنابراین کدهای اولیه می

ای گزینشی در یک مقوله کدگذاریدر  درنهایتدسته موضوعی و  09کدهای سطح دوم در 

شده است با توجه به ابعاد استخراج شده از  گذاریناملی تحت عنوان مشکالت زناشویی اص

 زیر تدوین شد. این صورتبهمدل ایرانی مشکالت زناشویی ، هاهای مصاحبه با زوجمقوله

، سازشامل: الگوهای رفتاری مثلثکه های رفتاری تقسیم گردید به سه گروه از الگوکدها 

 د.گیرنقرار می موردبحث است کهمل و الگوهای رفتاری متقارن الگوهای رفتاری مک

  

                                                           
1. microanalysis 
2. basis concepts 
3. conceptual ordering 
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 هازوجهای استخراج شده از محتوای مصاحبه با مقوله .1جدول 

 مقوله اصلی محوری کدگذاری باز کدگذاری

 دادن شغل از دست

 ایجاد مشکالت اقتصادی

 نبودن رضایت زناشویی و به مواد روی آوردن

 نداشتن احساس خوشبختی

 شدن از جامعهطرد 

 نبودن رابطه خوب بین اعضای خانواده

 نداشتن توان جسمی

مواد با  یمثلث ساز

 مخدر

ی 
ثلث

ی م
تار

 رف
ی

وها
لگ

ا
وم

دا
ت

ده
دهن

 
یی

شو
زنا

ت 
کال

مش
 

 حضور بین اعضای خانواده به دلیل مصرف الکل نبودن

 نبودم هشیاری برای حل مسئله خانواده

 عدم مدیریت در هیجان و احساسات

 با اعضای خانواده در اثر مست بودن یبدرفتار

 الگوی نامناسب برای فرزندان

 الکلمثلثی با 

 مداوم صورتبهنبودن همسر در خانه 

 بیشتر وقت تنها بودن

 تعصب بودن شوهر با کار کردن زنم

 در اولویت بودن کار

 نبودن بین اعضای خانواده

 مثلث شغلی

 خیانت کردن و عدم امنیت شوهر

 هابین زوج نبودن اعتماد

 کردن از آزادی سوءاستفاده

 خیانت به همسر در اثر نداشتن کنترل بر احساسات

 فرا زناشویی

 زناشویی در زندگی نبودن عشق

 خودوابستگی فکری به خانواده 

 همسرعدم مهارت ارتباطی با 

 های عاطفی از طریق دوستبرآوردن نیاز

 دادندوستان را نسبت به خانواده در اولویت قرار 

یا خانواده مثلثی 

 دوستان

 احساس عاطفی شدید به فرزند

 ناتوان بودن در حل تعارضات و با فرزند یکی شدن

 علیه همسر، نیاز به قدرت داشتن و حمایت از فرزند

 تنهایی خود را با فرزند پر کردن

  فرزندمثلثی با 
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 مقوله اصلی محوری کدگذاری باز کدگذاری

 زورگو بودن در زندگی زناشویی

 ندادن آزادی به اعضای خانواده

 خودمحورو  خودرأی

 کنترل شدید خانواده

 تهدید کردن دیگران

 عدم توجه به نظرات دیگران

 تحمیل کردن نظر خود

 عدم کنترل هیجان و عصبی بودن

 نسبت به دیگران بخشش وعدم گذشت 

 یا گرسلطه

 آمیزخشونترفتار 

ل 
کم

ی م
تار

 رف
ی

وها
لگ

ا
وم

دا
ت

ده
دهن

 
یی

شو
زنا

ت 
کال

مش
 

 پدربزرگمقایسه کردن همسر با 

 ها و گذشتگانشبیه بودن او با قدیمی

فرایند انتقال چند 

 نسلی

 بت به حل مشکالتستفاوت بودن نبی

 وجود داشتن همیشگی تعارضات در زندگی زناشویی

 بازنده بودن در زندگی زناشویی

 های زندگیتقدیر بودن گرفتاری

 امید بودن در زندگی زناشویینا

 زناشوییهمیشه مقصر بودن در زندگی 

 درونی کردن مشکل

 مشکالت تحمل کردن برای ادامه زندگی

 ها دیگرانتسلیم بودن در مقابل خواسته

 دید نشدن توسط همسر

 نفساعتمادبهعدم 

 نداشتن آزادی و احساس بیان

 بدون نقش بودن در زندگی زناشویی

 کوتاه آمدن در مقابله نیازهای همسر

 نداشتن حمایت از طرف خانواده

 را قربانی دیدنخود 

 

 یا پذیریسلطه

 کوتاه آمدن

 های طوالنیقهر کردن بعد از بحث

 بودن زودرنج

 زندگی و قهر کردن مسئولیتنپذیرفتن 

 یزقهرآمتعامل 
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 مقوله اصلی محوری کدگذاری باز کدگذاری

 کارش را تالفی کردن

 از دیگری کم نیاوردن

 همیشه با همسر در حال رقابت بودن

 کردن مثلبهمقابله

 کردنلجبازی 

 جویانهیتالفرفتار 

ن 
قار

 مت
ی

تار
 رف

ی
وها

لگ
ا

وم
دا

ت
ده

دهن
 

یی
شو

زنا
ل 

شک
م

 

 عدم توافق و همکاری زوجین در تربیت فرزندان

 نبودن رفتار مناسب با فرزندان

 عدم رسیدگی به امور تحصیلی و درسی فرزندان

 عدم همخوانی بین گفتار و رفتار والدین

عدم هماهنگی در 

 تربیت فرزند

 ر بردنبه س یمیتصم یبو در حالت ، نداشتن توافق زوجین

 ای عمل نکردناما ذره، زدنحرف 

 همیشه در حالت بالتکلیفی بودن

 مشورت نکردن با یکدیگر

 گیرییمتصمعدم 

 صحیح

 زوجیننبودن روابط عاطفی متعادل بین 

 های فردینداشتن شناخت و درک زوجین از تفاوت

 عدم رضایت زناشویی

 در جمعاحترامی کردن به همسر بی

 دیگری سرکوب

 صحبت اعضای خانواده گوش ندادن و توجه نکردن به

 نبودن احترام بین اعضای خانواده

 عدم هماهنگی بین اعضاء در انجام وظایف خانواده

 یمرزبندفقدان 

روه در گکه  .که بین زوجین ارتباط دارد رفتاری یالگوهااز طبقه  02به  جدولاین در 

، فرا مثلث شغلی، الکل ، مصرفاز: مصرف مواد مخدر اندعبارتکد محوری  9اول 

 هایژگیوی .استخراج شد، وابستگی به دوستان و خانواده، وابستگی به فرزند، 0ییزناشو

خوب نیست و برای کاهش تنش زوجین یعنی رابطه  دارند: مثلثیالگوی رفتاری گروه اول 

آورند و باعث کاهش تعارض اولیه است و اما در درازمدت مشکالتی به عامل سوم روی می

عنوان نمونه اظهارت فردی که مشکالت زناشویی او در این  گذاردمی جابهرا برای افراد 

 شود:در ذیل بیان می، قرار داردارتباطی الگوی 

                                                           
1. extramarital 
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 شاد خواهد بود؛ نمی دونی یزچهمهکنی از این به بعد می کنی فکرزمانی که ازدواج می»

مچین چیزی اشتباه کردی چون انتظار ه حتماًکنی که هیچ اتفاقی قرار نیست بیوفته! فکر می

نداشتی! انتظار داشتی که همسرت عاشق تو باشه و تو عاشق اون باشی و با هم شاد زندگی 

ی پر کردن نیست. برا جوریینای زندگی واقعی کنین و یه خانواده خوشبخت داشته باشید ول

 «ناخودآگاه به اعتیاد روی آورد یجادشدها خأل

اری بافت تبادالت رفت، در الگوی رفتاری مکمل :گروه مکملی هایویژگیتعریف از 

کد  2( وجود دارد. ریپذسلطه/ گرسلطهبرابری و تفاوت حداکثری )متضاد است نوعی نا

های تعامل، نآمد کوتاه یا 3پذیرسلطه، 5آمیزرفتار خشونتیا ، 0گرسلطه، محوری دارد: شامل

فرماست. طبق این در آن حکم، 9کردن مشکلدرونی، 2فرایند انتقال چند نسلی، 4قهرآمیز

 یائمدباعث بروز یا شدت پاسخ طرف مقابل در یک حلقۀ  نیاز طرفالگو پاسخ هر یک 

 ،هایی چون جایگاه اجتماعی پایینویژگی فردی است که در، خواهد. زوج تحت سلطه

دسترسی محدود به منابع و دیگر وجوش، جنبمحدودیت ، استقالل پایین، فقدان قدرت

را  به حاشیه رانده شدن خود، پذیرباشند. افراد سلطهها با یکدیگر مشترک میمحرومیت

رف از سوی ط که، به سبب برخی کاستی و کمبودها هاآناند که پذیرفته و باور کرده

 پذیری است. برای درک بهتر الگویمستحق سلطه، گر تعیین و تعریف شده استسلطه

 فردی در ارتباط با مشکالت زناشویی خویش این جمله را بیان کرد:، رفتاری مکمل

 «ای ندارم و باید ساخت.کند چارهمی، خواهدهمسرم دیکتاتور است و کاری که خودش می»

رابطه بر اساس تساوی استوار است. اعضا  در الگوگروه متقارن:  هایویژگیتعریف از 

ت که رقابت ناسالم اس شودیمآنچه باعث مشکالت  سازندمیرفتارهای یکدیگر را منعکس 

کد محوری دارد که شامل: رفتار  2. در این الگوی رفتاری دهدیمبین زوجین رخ 

                                                           
1. dominance 
2. behavior 
3. submission 
4. drawing ones horn 
5. multigenerational transmission process 
6. internalizing the problem 
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گیری مشکل تصمیم، 3ربیت فرزندعدم هماهنگی در ت، 5فقدان مرزبندی، 0جویانهتالفی

خطر رقابت وجود دارد. در ، در این الگو رماست.فدر آن حکم 2سرکوب دیگر، 4زوجین

 أثیرتهای طرف مقابل که بر واکنش، ای حلقویپدیده جهیدرنتاعمال هر فرد ، این وضعیت

وده مت آن افزبر وخا لحظهبهلحظهشود و نزاع و درگیری از اختیار آنان خارج می، گذاردمی

گردد خواهد گرفت که باعث می ترشکندندانای جوابی هر طعنه و کنایه کهچونگردد. می

الت این امر باعث تداوم مشک، آخریالو شود،  ترنتیبدطتر و نفر اول حتی از قبل هم خبیث

 گر الگوی رفتاری متقارن است:زناشویی است. مثالً عبارت زیر بیان

از اعضا مشخص نیست راستش هیچ قانون مشخصی  کدامچیهها و وظایف در منزل ما نقش»

 «رودبخواهد می هر جاکند و بخواهد می هر کاروجود ندارد هرکسی 

زوج در ارتباط بودم متوجه این نکته شدم که الگوهای رفتاری با  52ماه با این  9در طی 

ارن و متق، سازرفتاری مثلث تعدادی از زوجین که دارای الگوی. کنندیممرور زمان تغیر 

ییر کرد. به الگوی متقارن مثبت تغ هاآنالگوی رفتاری ، گیری از مشاورهمکمل هستند با بهره

کنند. راهبردی استفاده می درمانیخانوادهمشاوران و روانشناسان معموالً از رویکرد 

اربرد کننده است. کمراجعههای عنوان ابزار مهم کار با انواع خانوادهپذیری رویکرد بهانعطاف

 به همسازی از قبیل کار که رفتارهای نا شانیاعضاها و این رویکرد در درمان خانواده

بوده آمیز دهند موفقیتمواد نشان می سوءمصرفو  یطلب، قدرتاختالالت رقابتی، تنیدگی

ین تمرکز روی نوآوری و خالقیت است و همچن، استراتژیک درمانیخانواده. این است

ساختی و  درمانیخانوادهمکاتب  ویژهبههای سهولت استفاده از آن هم راه با سایر درمان

 .رفتاری است

که  آمد به دست الگوهای رفتاری مشکالت زناشویی تحقیق این هاییافته بر اساس 

 به شرح ذیل است: هرکدامفراوانی 

                                                           
1. retreat retaliation 
2. loss doundary 
3. lack of coordination in child upbringing 
4. problem in making decisions 
5. emotional cutoff 
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مثلث الگوهای رفتاری ، %54الگوهای رفتاری مکمل ، %51متقارن الگوهای رفتاری 

 .داشتند %2)نرمال(و الگوهای رفتاری متقارن مثبت ، %42سازی 

 گیرینتیجهبحث و 

ناسایی توان بیان داشت. که شدر تحقیق حاضر می آمدهدستبههای با توجه به یافته درنهایت

تواند محققان و درمانگران را در راستای طراحی مشکالت زناشویی در مراحل مختلف می

مداخالت پیشگیرانه و درمانی متناسب با هر مرحله یاری نماید. همچنین راهبردهای حل 

 شند.با مؤثر یدرمانزوجتواند در مباحث آموزشی و می مؤثرتعارض 

 ینوعبهها رسید که اکثر زوجین به نظربا توجه به مدل تدوین شده مستخرج از مصاحبه 

دچار فشارهای زندگی بودند مالک کارایی در زندگی زناشویی آن نیست که در آن فشار 

ر تحقق د اندازهبهتعارض و مشکل وجود نداشته باشد بلکه این است که زوجین تا ، روانی

ست ا ریناپذاجتنابوجود تعارض در روابط زناشویی  استیش توانا وظایف و کارکردها

مهم این است که زوجین توان مواجهه با تعارض و حل آن را داشته باشند و یا تعارض را 

 تبدیل به مشکل نکنند.

های گیری پدیده مثلثشکل، الگوهای رفتاری ممکن است باعث نگهداری مشکل

د و بین نسلی مابین یک وال یکارکرد ریغوجود ائتالف  هاآنشود که مشخصه زا میآسیب

انکار  پنهان یا، یک فرزند در مقابل والد دیگر است اگرچه این الگوهای ائتالف ناکارآمد

ر از های عاطفی بیشتمعموالً انسانکنند شود ولی منافع جنبی برای ائتالف فراهم میمی

دن احساسی )وابسته( بو به خاطرافراد  برخوردارند زیرا این مثلث سازیالگوهای رفتاری 

دوست ندارند از همسر و فرزندانش جدا شوند و از طرف دیگر این افراد برای کاهش تنش 

صورت مشکالتی که بهساز است آورند که همان الگوی رفتاری مثلثسوم روی می عامل به

روابط  ،مصرف مواد یا الکل متعدد در ارتباط با این الگو عالوه بر روابط فرزندان مشاهده شد

 درمانیخانوادهالگوی رفتاری مکمل بر طبق نظریه  در ایو  و کار زیاد است. ییفرا زناشو

بافت تبادالت رفتاری زوجین متضاد است. در این الگو نوعی نابرابری و تفاوت حداکثری 

ج ست. زوپذیر اگر و سلطهصورت سلطهروابط زوجین به، عنوان نمونهوجود دارد که به
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، فقدان قدرت، هایی چون جایگاه اجتماعی پایینتحت سلطه فردی است که در ویژگی

ها با دسترسی محدود به منابع و دیگر محرومیتوجوش، جنبمحدودیت ، استقالل پایین

گوی تعاملی این ال، رابطه بر تساوی استوار باشدو همچنین اگر باشند. یکدیگر مشترک می

موالً سازند این الگو معاعضا رفتارهای یکدیگر را منعکس می، الگوی متقارن است؛ در این

شود و هر فرد دارای اختیارات و اقتدار ظاهر می همسنگشود که زوجین زمانی مشاهده می

مشکالتی  ترینمهمبرنده هستند.  -برنده صورتبهبرابری است. در الگوی متقارن زن و شوهر 

 اندبارتعالگوی رفتاری متقارن در بین زوجین مشاهده شد که در این پژوهش در ارتباط با 

 گیری است.سرکوب دیگری و مشکالت تصمیم، از تربیت فرزند

های مشکالت زناشویی مروری بر پژوهش دهندهتداومپس از شناسایی الگوهای رفتاری 

، رودی )پدر پژوهش پرداخته شد.، با پژوهش انجام شده هاآنانجام شده و بررسی همسویی 

به بررسی رابطه بین تعارض زناشویی با والدین و اعتیاد اینترنتی بین دانشجویان  (5102

ی در بایست توجه بیشترمی وپرورشآموزشها نشان داد که کارمندان یافته، دانشگاه چین

نقش ، جوانان گیبستدلبین جوانان و والدین داشته باشد؛ به دلیل اینکه  بستگیدلگسترش 

ر د، های بر نقش با اهمیت هم پدر هم مادردارد. همچنین یافتهمواد مهمی در اعتیاد آنان به 

 تأثیرات( در پژوهشی با عنوان 0363زرنقاش ). های جوان داردزوج بستگیدل

بت و مث تأثیر درمانیخانوادهبر تعارضات زناشویی حاکی از این بود که  درمانیخانواده

مشکالت ارتباطی بین زوجین دارد. نتایج این تحقیق با  ویژهبهشکالت معناداری در حل م

ران اند خشونت در رابطه با دیگتحقیقات نشان داده، راستا نیدر ا .استتحقیق حاضر همسو 

، کیفیت زندگی، (5112، مواد )توربرگ و الپورز ، سوءمصرف(5112، )اسکورون و پالت

عمر این  که دارد. معناداررابطه ، (5100، یاغبقرهسالمت و کیفیت روابط بین فردی )

ها در کشور ما بسیار کوتاه بوده و هنوز به بیش از دو دهه نرسیده است اما به نتایج پژوهش

 . همسو است.اند( دست یافته0360، ارزشمندی )نوابی نژاد

ها و جستجوی راهکارهایی جهت ارتقاء کیفیت توجه به نوع تعامالت و عملکرد زوج

ر جایگاه مشاوره د نیبنابراتواند بسیار حائز اهمیت باشد. بطه و عملکرد زوجین میرا

ای باشد آموزش به زوجین بر مدیریت و تنظیم تواند جایگاه ویژههای حل تعارض میروش



 94 ... ییدهنده مشکالت زناشوتداوم یرفتار یالگوها ییشناسا

 تیخالق ،های دیگر حل تعارض که مبتنی بر هم فهمیمدار و یافتن شیوهمقابله مسئله، هیجان

 در بهبود روابط نیز یاری نماید هاآنتواند باشد می و پرهیز از خشونت

 شوندگانمصاحبههماهنگی با  هایاز: دشواری اندعبارتهای این پژوهش محدودیت

ر د همکاری محدود مردان با همسران خود در مصاحبه.، نداشتن وقت برای مصاحبه ازجمله

رسی شود بر موردمطالعههای مشاوره بر روی خانواده ، تأثیرپیشنهاد عنوانبهادامه این تحقیق 

موزش آ هاآنهمچنین نتایج تحقیق را در دسترس زوجین قبل و بعد از ازدواج قرار داده و به 

 داده شود.
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