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 در دوران عقد ییتعارض زناشو یریگ شکل لیدال ییشناسا

 
 

 .رانیتهران، ا ،یگروه مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائ اریاستاد  سنگده یجواد خداداد
  

  چکیده
 یهر شخص یو اجتماع یفرد یدر زندگ یمهم ریاست که تأث یاز زندگ یدیعقد ورود به مرحله جددوره 

تعارضات زناشویی در دوره عقد  یریگ شکل لیاساس پژوهش حاضر باهدف شناسایی دال نیدارد. برا
 تی( انجام شد. جمعکی)تمات یمضمون لیتحل کردیبا استفاده از رو یفیپژوهش ک نیانجام شد. ا

کننده  عقد کرده متعارض مراجعه هایزوج که پژوهش کنندگانمطالعه پژوهش برابر است با مشارکتمورد
ورود به پژوهش داشتند را شامل شد.  هایکه مالک 9911به مراکز مشاوره شهر تهران در سال 

 طیشرا اجدمراجعان و نیهدفمند و به روش در دسترس از ب یرگیمنطق نمونه مبنای بر کنندگانمشارکت
 قیکننده از طر مشارکت 91 تیو در نها افتیادامه  یتا حصول اشباع نظر یرگینمونه ندیانتخاب شدند. فرا

 ،یتعامل ،یاطالعات نشان داد که نٌقصان در ابعاد فرد یمضمون لیمصاحبه موردمطالعه قرار گرفتند. تحل
 های. زوجشود یعقد محسوب م درتعارض  یاصل لیچهار دل یفرهنگ یرپذیو انطباق یخانواده اصل

زن و  تیمکمل یالگو ریحرکت در مس جایبه ،ینقصان چندوجه نیا لیمتعارض در دوران عقد به دل
دامنه تعارض  جهیو در نت کنند یرا بر رابطه حاکم م یکنترل منف ایو  زیگر-بیتعق زا بیآس یالگو ،یشوهر

 ییمتعارض دوره عقد تمرکز بر نقصان شناسا هایزوجمشاوره با  ندیاساس در فرا نی. براشود یگسترده م
 دارد. یشتریب تیشده اهم

   .مضمون لیدوره عقد، تعارض زناشويي، تحل :ها واژهکلید
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  همقدم
گیرد و  اش می ترین تصمیماتی است که هر شخصی در طول زندگی انتخاب همسر، از مهم

و موفقیت در مراحل دیگر  خوردترین رابطه عاطفی رقم می با عقد، مقدمات تشکیل عمیق

، 9توجهی با چگونگی این دوره اولیه در ارتباط است )سامر و جاستینو زندگی تا حد قابل

شود. این  (. در فرهنگ ایرانی زندگی مشترک زن و شوهر با دوران عقد شروع می5192

 عنوان یک رابطه بدان معناست که با جاری شدن صیغه عقد دائم، رابطه دختر و پسر، به

شود ای اطالق میشود. دوران عقد به دورهقانونی و شرعی زن و شوهری در نظر گرفته می

یابد  شده و با شروع زندگی مشترک در زیر یک سقف پایان می که با عقد ازدواج شروع

(. کیفیت رابطه با همسر در دوره عقد )معادل نامزدی در فرهنگ غرب(، 9911)فتوگرافی، 

شود چراکه این دوره برای شروع  مشاوره ازدواج محسوب میاز موضوعات اساسی در 

( 5159، 5رو است )میلر یک مسیر دائمی و بلندمدت که با تحوالت فردی و اجتماعی روبه

ترین عواطف و احساسات ای از سطحیای با طیف گستردهو برای تجربه کردن رابطه

طرف مقابل، حائز  بهتوصیف نسبت  ترین تجارب صمیمانه و غیرقابلشخصی تا عمیق

(، معتقدند چرخه 9111) 4(. کارتر و مک گلدریک5191، 9اهمیت است )لین و همکاران

سال آغاز و  شود که از مرحله مجرد بزرگ از مراحل تحولی تشکیل می 2زندگی خانوادگی

عنوان مرحله دوم این چرخه زندگی  های سالمند تداوم دارد. مرحله زوج شدن بهتا زوج

رود. وارد شدن در این  عنوان دشوارترین انتقال در این چرخه به شمار می ، بهخانوادگی

دارد تا در زندگی زوجی خود،  مرحله جدید و تعهد به سیستم جدید، هر عضو را وا می

های گذشته خود را گسترش داده و تعهدات جدیدی را شکل دهد. تکالیف وفاداری

ساختار روابط با خانواده گسترده و دوستان تحولی در این مرحله، مواردی نظیر تجدید 

گذاری الگوهای  ای که همسر را نیز شامل شود، مذاکره درباره رابطه زناشویی و پایه گونه به
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و  9111، 9شوند )کارتر گذارد را شامل می زندگی مشترک که بر آینده ازدواج تأثیر می

تر آشنایی و پیوند خود را عمیق شود تا افراد (. تجربه دوران عقد، منجر می5195، 5باالرد

شود آشنایی متقابل  کنند و خود را برای زندگی مشترک آماده نمایند این دوره باعث می

زن و شوهر دارای تداوم و عمق و شفافیت بیشتر شود و آمادگی برای کارکردهای دیگری 

ها و  ههای جدید و تعامل با خانواد نظیر همکاری و مشارکت، پیوند عاطفی، مرزبندی

گیری  قدری مهم است که نحوه آغاز و شکل درواقع دوره عقد به .دوستان کسب شود

روابط در دوران عقد، بر رفتار و نحوه برخوردهای بعدی زوجین؛ تأثیرات مثبت و منفی 

(. ازآنجاکه 9911گذارد )رضوی، جزایری، احمدی و اعتمادی،  جای می ماندگاری را به

باشد، دستخوش تغیر و تحوالت  ر نسبی از فرهنگ سنتی میفرهنگ ایرانی در حال گذا

(، 5191هاست )احمدی، ورسوم و آیین ها، آدابها، ارزشفرهنگی اجتماعی در نگرش

تر و روابط  اند. روابط نزدیک هایی شدهدوران عقد نیز تا حدودی دستخوش دگرگونی

زیر یک سقف رفتن  تر، تنها منوط به برگزاری مراسم عروسی وجنسی در زمان قدیم

رسد که امروزه  (؛ اما به نظر می5199شده بود )فرهانی، کللند، مهریار،  توسط دختر پذیرفته

زوجین در دوران عقد امکان بیشتری دارند تا با یکدیگر وقت بیشتری بگذرانند، بیشتر در 

 (.5191دسترس باشند و تعامالت عاطفی و جسمی بیشتری دارند )شریفی، 

بیشتر افراد به هم بروز تعارض در روابط امـری طبیعی اسـت و هـیچ با نزدیکی 

ای از ایـن امـر مستثنا نیست، در دوره عقد احتمال این وضعیت دوچندان است اکثر  رابطه

های سالم و رضایتمند از ازدواج نیز تجربه تعارض را دارند چراکه هیچ ها حتی زوجزوج

ناپذیر است. بیان  مشابه ندارند و وجود تفاوت اجتناب دو نفری فکر، احساس و رفتار کامالً

گیرد )کارلسون و ها در پیوستاری از کمترین تعارض تا بیشترین تعارض قرار میتفاوت

 (.5191، 9اسپری
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نگر خود اذعان دارند ( در رویکرد یکپارچه5112) 9از منظر نظری النگ و یانگ

هاست. هر یک از زوجین نظر و موقعیت های ادراکی ازتعارض زناشویی ناشی از تفاوت

برداشت متفاوتی در مورد یک موقعیت دارند و این تفاوت در ادراک موجب بروز تعارض 

 9( معقتدند در نظریه تبادل5191) 5شود. گلدنبرگ و گلدنبرگدر عواطف و رفتارها می

اده چه شناختی زوج از این موضوع است که در مقایسه با د تعارض نتیجه ادراک روان

میزان ستانده وجود دارد. زمانی که میزان پاداش دریافتی نسبت به میزان هزینه کم باشد، 

زیربنای تعارض زناشویی را باور و عقیده زوجین  4شود. در نظریه اسنادتعارض آشکار می

داند. طبق این دیدگاه نسبت دادن علت مشکل به همسر و نپذیرفتن درباره علل مشکل می

ها این تعارضخصی دلیل عمده تعارض زناشویی است. از منظر پژوهشی دالیل مسئولیت ش

های شخصیتی )رحمتی، تواند تحت تأثیر متغیرهای زیادی همچون ویژگیمی

ورزی  های دلبستگی و نحوه ادراک عشق(، سبک9911احمدبرآبادی و حیدرنیا، 

ای مخرب فردی )بونک، ه(، نگرش9411پور، دالور، شریعتی، )افشاریان، درتاج، سعدی

اقتصادی فرد و  -(، تفاوت ادراکی از شرایط اجتماعی5115، 2دایکسترا، فچناور و کنریک

(، انتظارات و 5111(، تحصیالت و طبقه اجتماعی )مالکی، 5191، 1ها )سریخانواده

(، نگرش به ازدواج و 9911های جنسیتی )فراهانی، فاتحی زاده و اعتمادی،  نگرش

، 2(، مسائل مرتبط با شغل )لوییز9919حل تعارض )اسمعیلی و دهدست، های  مهارت

( و 9912)پورمحسنی کلوری،  1های دلبستگیهای شخصیتی و سبک(، تفاوت5191

 ( قرار گیرد.9915تنها، آیتی و شهابی زاده؛ چگونگی باورهای مذهبی زوجین )دهقان
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مک برای ازدواج خود ها وقتی درگیر تعارض هستند به دنبال ک بسیاری از زوج

روند که دچار مشکل شدیدی شده باشند. در دوره  نیستند و تنها زمانی به دنبال کمک می

تنهایی قابلیت حل مسائل را دارند و از طرف دیگر  عقد )نامزدی( تصور اینکه خود به

آشکار و پنهان تالش دارند دیگری را از همان ابتدای رابطه همسو با دیدگاه خود کنند 

آیند که معموالً  اندازند و زمانی به دنبال کمک میای را به عقب میایند کمک حرفهفر

، 9کند )دیویس، لبو و اسپرنکل طورجدی به جدایی و طالق فکر می یکی از طرفین به

نفس پایین؛  های موجود با تداوم تعارض افراد در این شرایط عزت(. بر اساس پیشینه5195

(؛ اضطراب، تردید و افسردگی )محسن 5192و جاستینو، سردرگمی نقش، خشم )سامر 

رسولی و ( کاهش و مختل شدن عملکرد شغلی و تحصیلی )9911زاده، نظری و عارفی، 

(، ابتال به آسیب روانی، شیوع فزاینده بیماری جسمی، خشونت )گاتمن و 9915فالحت، 

رهای پرخطر )میلر، ( شایستگی پایین، مشکالت تندرستی و اقدام به رفتا5،5115نوتاریس

ها  توانایی افراد در مدیریت و حل تعارض متفاوت است، همه زوج ( همراه است.5159

یابد  ها گسترش می تدریج اختالف کنند و بهها به شیوه بالغانه رفتار نمیلزوماً با این تعارض

ده و الگوی تعاملی به سمت رفتارهای قهری، تدافعی و تهاجمی و در نهایت گسستگی کشی

ها چه آشکار یا پنهان، واقعی یا غیرواقعی، منطقی یا غیرمنطقی تبعاتی شود. این تعارضمی

وفصل  خاصی را برای طرفین زوج و خانواده طرفین در پی دارد و چنانچه به شیوه مؤثر حل

(. نرخ جدایی و طالق در دوره عقد 9911پاشد )مشهدی،  نشود، روابط صمیمانه فرو می

یر در کشور گواه این واقعیت ناخوشایند است و ضرورت بررسی دالیل های اخ طی سال

ازدواج  112414، تعداد 9911که در سال  طوری ، بهسازدایجاد تعارض را پر رنگ می

های اخیر، شده که حاکی از آن است که سال طالق گزارش 924221شده و تعداد  ثبت

مواجه بوده است. همچنین طی ده کشور با روند کاهش نرخ ازدواج و افزایش نرخ طالق 

سال اخیر، بیشترین میزان طالق، مربوط به زوجینی بوده است که کمتر از یک سال از ثبت 
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های (. شهر تهران طی سال9912احوال کشور،  گذشته است )سازمان ثبتها می عقد آن

رونده  های نخست زندگی را داراست ومتوالی بیشترین میزان نرخ اقدام به طالق در سال

دهد. از طرف دیگر تهران زبان، قومیت و فزاینده آن نگرانی و هشدار جدی را نشان می

بین زبان و  های مختلف و متنوع را در دل خود جای داده است و ازدواجفرهنگ

های دانشگاهی و کاری امری رایج محسوب های متفاوت باألخص در محیط قومیت

از جمله تفاوت در پیشینه فردی، تجارب تربیتی، پرواضح است دالیل مختلفی شود.  می

های متفاوت فردی، خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی ها و ارزشداوریها، پیشنگرش

تواند رابطه زوج را در دوره عقد تحت تأثیر منفی خود قرار دهد. حال این خأل احساس  می

دامنه این تعارض  هاست یا خیر؟شود که تعارض در دوره عقد ناشی از این تفاوتمی

ای که منجر به پایان بخشی رابطه های فزایندهتواند از کمترین اختالف تا تعارض می

شود، گسترده باشد بنابراین اهمیت دارد برای پیشگیری از طالق و هدایت مداخالت  می

دهنده تعارض این مطالعه حائز اهمیت است. از سوی  های اساسی شکلای بر حوزهمشاوره

رغم مطالعات متعدد در زمینه تعارض زناشویی،  دهد علی ها نشان می ررسیبدیگر 

های دوره عقد در جامعه ایرانی صورت  های چندان زیادی در رابطه با تعارض پژوهش

باشد، بر گرفته غالباً نیز مبتنی بر دیدگاه اثبات گرایانه می نگرفته است و یا مطالعات انجام

گرایانه و بر ارد با رهیافت کیفی و مبتنی بر دیدگاه سازهاین اساس این پژوهش در نظر د

گران به این سؤال پاسخ دهد که اساس ادراکات ذهنی و تجارب مستقیم و دست اول کنش

 گیری تعارض در دوره عقد کدامند؟دالیل عمده شکل

 روش

ی انجام شد. تحلیل مضمون روشی برا 9این پژوهش کیفی مبتنی بر رویکرد تحلیل مضمون

های کیفی است. این های موجود در داده شناخت، شناسایی، تحلیل و گزارش چارچوب

دهد به جستجوی مضامین آشکار و پنهان در دیدگاه و  روش به پژوهشگر امکان می
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ها اقدام کند و جوهره اساسی چیستی و چرایی  تجارب افراد بپردازد و سپس به تفسیر آن

(. روش تحلیل مضمونی مستلزم 5111، 9کالرکیک پدیده را روشن سازد )بروان و 

ای است. به همین منظور در پژوهش حاضر جهت مصاحبه-های متنیگردآوری داده

ها از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. این نوع مصاحبه به دلیل گردآوری داده

ارد )خنیفر دست ارجحیت د های کیفی ازاینپذیری و عمیق بودن آن برای پژوهشانعطاف

 (.9912و مسلمی، 

کننده  های متعارض در دوره عقد مراجعهجمعیت موردمطالعه پژوهش حاضر را زوج

به مراکز مشاوره مسیر صلح در غرب، رضوان در مرکز و فراز در شمال شهر تهران در سال 

های واجد شرایط کنندگان پژوهش از بین زوجرا تشکیل دادند. مشارکت 9911

و به شیوه در دسترس  5گیری هدفمنده به این مراکز بر اساس روش نمونهکنند مراجعه

ها  ماه از عقد آن 9های ورود به مطالعه عبارت بود از اینکه حداقل انتخاب شدند. مالک

گذشته باشد، به اذعان خودشان دارای اختالف و کشمکش جدی هستند، حداقل یکی از 

ر دو یا یکی از طرفین زوج به خاطر تعارض با ها از تعارض زوج آگاه بودند، هخانواده

همسر به مراکز مشاوره مذکور مراجعه کرده و رضایت به مشارکت در پژوهش بودند. 

آوری اطالعات با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختارمند توسط پژوهشگر با فرایند جمع

ها تا مصاحبه کننده در مراکز مشاوره مذکور صورت گرفت. هماهنگی قبلی با مشارکت

نمایان شد و جهت  94های تکراری ادامه یافت. اشباع داده در مصاحبه زمان رسیدن به داده

کننده نمونه مشارکت 91تأیید و اطمینان بیشتر دو مصاحبه دیگر انجام گرفت. درنهایت 

شده است.  بیان 9ها در جدول  شناختی آنپژوهش را شکل دادند که اطالعات جمعیت 

از نظر شما چه چیزهایی باعث "ساختارمند با چند سؤال باز و کلی مثل های نیمهمصاحبه

ها را چه چیزهایی دالیل این اختالف و کشمکش"یا  "شد که رابطه شما به اینجا رسید؟

های شد. سؤاالت بعدی بر اساس روند مصاحبه و پاسخشروع می"دانید؟  می

ند مصاحبه در مواقع الزم از سؤاالت شد. در طی فرایکنندگان پرسیده می مشارکت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Braun, V. & Clarke, V. 

2. Purposive sampling 
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شود منظورتان را باره هم بیشتر توضیح دهید؟ یا می توانید دراینمی"گرانه مانند  کاوش

زمان  تر استفاده شد. مدتجهت دستیابی به جزئیات و اطالعات غنی"تر بیان کنید؟واضح

شده قبلی و  ن زمان مشخصها با تعییدقیقه به طول انجامید. مصاحبه 11تا  94ها از مصاحبه

کنندگان به الذکر انجام شد. همه مشارکت بدون حضور فرد دیگری در مراکز مشاوره فوق

ها در گذاری در پژوهش از یک جلسه مشاوره رایگان برخوردار شدند. دادهخاطر وقت

پیش از مصاحبه آوری، ثبت، کدگذاری شد. ماهه )از آذر تا اسفند( جمع 4طول یک دوره 

رابطه مالحظات اخالقی پژوهش، در مورد هدف پژوهش و رعایت اصل رازداری  در

منظور رعایت رازداری و  کنندگان پژوهش داده شد. به طورکلی، به شرکت اطالعاتی به

حفظ هویت شخصی افراد، در هنگام تبدیل صوت مصاحبه به متن از نام مستعار استفاده 

کنندگان از پژوهش در هر زمان ارکتگیری مششد. همچنین، ضمن بیان حق کناره

سازی شدند تا  ازآن بر روی کاغذ پیاده ها کسب شد و پس دلخواه، اجازه ضبط مصاحبه

ها شوند. همچنین با توجه به توصیفی بودن پژوهش و  آماده انجام تحلیل و کدگذاری

ل معنا گیری و تحمیها(، سؤاالت تا حد امکان بدون جهتفرض)تعلیق پیش 9رعایت اپوخه

 طراحی شد.

ها و انجام مصاحبه تأیید ی برای کدگذاری و تحلیل  پس از اطمینان از اشباع مصاحبه

ای براون و کالرک اطالعات متناسب با روش تحلیل مضمونی از روش تحلیل شش مرحله

شده، بارها  ، صداهای ضبط5( استفاده شد. به این صورت که ابتدا در مرحله آشنایی5111)

، 9، بر روی کاغذ پیاده شده بر و چندین بار خوانده شد. در مرحله کدگذاریداده گوش

صورت باز کدگذاری شدند.  شده و به جمالتی که دارای بار مفهومی بودند، برچسب زده

مضامین بود به این صورت که پس از کدگذاری جمالت، کدهای  4مرحله سوم جستجوی

ها تولید شوند. در ادامه مرور  ها یا مضمون تا تمبندی شدند  تر طبقه مشابه، در یک دسته کلی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Epiche 

2. Familiarization 

3. Coding 

4. Searching 
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صورت گرفت و پیش از تولید مضامین دیگر، کدها مجدد با آن مضمونی که به  9مضامین

بود. پس از تولید  5گذاری مضامین آن تعلق داشتند چک شدند. مرحله پنجم توصیف و نام

انتخاب شود که بیشترین  گذاری مضامین پرداخته شد تا عنوانی مضامین، به توصیف و نام

روایت تحلیلی،  9سازی صورت گیرد و در مرحله پایانی یعنی نوشتن گزارش روشن

کننده، در هم بافته شد و با استفاده از مضامین و شواهد  کننده و شواهد قانع های روشن داده

ای موجود، گزارش تحلیلی در قالب یک جدول متشکل از مضامین فرعی و اصلی و هسته

دهد.  گیری تعارض در دوره عقد را نشان می یم شد که چارچوب اصلی دالیل شکلتنظ

( 9111) 4های پژوهش از چهار شاخص اعتبار گابا و لینکلن منظور صحت و اعتبار داده به

، به 2کنندگانروش چک کردن با مشارکتها  استفاده شد. برای تضمین قابلیت اعتبار داده

کننده  ها، مجدداً به شرکتهر مصاحبه و تحلیل مضمونپس از تحلیل کار گرفته شد. 

وسقم مضامین تأیید و یا تغییرات الزم اعمال شد. جهت تضمین قابلیت  مراجع و صحت

های پیشین خود را تا حد امکان در فرایند  فرض تصدیق سعی بر آن بود که پژوهشگر پیش

و کفایت از مشورت و آوری اطالعات دخالت ندهد. جهت تضمین قابلیت اطمینان  جمع

منظور افزایش  راهنمایی افراد متخصص در حوزه پژوهش و روش پژوهش استفاده شد. به

کنندگان از های دیگر این اصل لحاظ شد که مشارکت قابلیت تعمیم و انتقال به موقعیت

یک طبقه صرفاً نباشند بلکه طبقات اجتماعی و اقتصادی و سنی مختلف برای شرکت در 

 فاده شود.پژوهش است

 هایافته

کننده  شرکت 91شود، بر اساس اصل اشباع نظری مشاهده می 9طور که در جدول همان

ماه نمونه پژوهش  1سال و  52 نسال با میانگی 94تا  91ی سنی مرد با دامنه 2زن و  99شامل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Reviewing themes 

2. Defining and naming themes 
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4. Guba, E.G. & Lincoln, Y. S. 

5.Member Checking 
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تا ماه بود و دامنه تحصیالت از دیپلم  59و حداکثر  4را تشکیل دادند. حداقل مدت عقد 

 ارشد متغیر بود.

 کنندگانهای جمعیت شناختی مشارکت ویژگی .0جدول 

 همسر تحصیالت )ماه( مدت عقد تحصیالت جنس سن کد

 لیسانس 1 لیسانس مرد 52 9

 دیپلم 99 دیپلم زن 51 5

 ارشد 95 لیسانس زن 52 9

 لیسانس 94 ارشد مرد 99 4

 کاردانی 91 دیپلم زن 99 2

 دیپلم 2 لیسانس زن 91 1

 لیسانس 2 کاردانی زن 55 2

 ارشد 59 لیسانس مرد 51 1

 لیسانس 4 دیپلم مرد 51 1

 ارشد 1 ارشد زن 59 91

 لیسانس 91 دیپلم زن 52 99

 لیسانس 1 کاردانی مرد 94 95

 ارشد 99 ارشد زن 99 99

 کاردانی 92 دیپلم زن 99 94

 دیپلم 1 لیسانس زن 51 92

 لیسانس 95 لیسانس زن 52 91

وتحلیل تجارب زیسته  ها در فرآیند مصاحبه و تجزیه پس از حصول اشباع داده

 4مضمون فرعی،  52کدباز،  929ها کنندگان در پژوهش، در تحلیل مصاحبه شرکت

نشان  5-4ها در جدول شماره  ای شناسایی شد. یافتهمضمون اصلی و یک مضمون هسته

 شده است. داده
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 کنندگان مضامین استخراجی از تجارب مشارکت .5جدول 
 ای مضمون هسته مضامین اصلی مضامین فرعی

های روان رنجورخویی )تکانشی بودن،  رگه

 جویی( پرخاشگری، بدبینی، سلطه

 

 

 

 نُقصان شخصی

های متعارض در دوران عقد به دلیل زوج

پذیری زوجی نقصان چند وجهی، انطباق

بجای ایجاد الگوی دهند و  کمرنگی نشان می

گریز و -مکملیت زوجی، الگوی قهری تعقیب

کنند. درنتیجه  کنترل منفی را بر رابطه حاکم می

با تشدید نگرش منفی دامنه تعارض و ناامیدی 

 شود. تشدید می

 پذیری پایین انعطاف

 کاری و صداقت کمرنگ پنهان

 تمایزیافتگی پایین

 ظاهر و پوشش توجهی به کم

 پذیری پایین مسئولیت

 خود ارزشمندی کمرنگ

های  مسئله گشایی ضعیف و اتخاذ تصمیم

 هیجانی

 نُقصان تعاملی

 انتظارات نامعقول متقابل از فرد و رابطه

توسعه ندادن توافق در امور اساسی )مالی، 

 جنسی، تفریح، روابط با دیگران(

تبادالت ناپخته )قهر، قاطی کردن مسائل، 

 تالش برای محکوم کردن یکدیگر(

 مهارت ارتباطی ضعیف

تداوم الگوی مجردی و ضعف در 

 گذاری زوجی اشتراک

های برون  ضعف در مرزسازی با سیستم

 زوجی

 مابین اعضای خانواده گسستگی تعامالت فی

نُقصان 

بدکارکردی 

 خانواده اصلی

 مثلث سازی والدین

 خانواده پیشینه طالق و اعتیاد در

های نابجا و رسمیت نبخشیدن به  دخالت

 استقالل زوج

ضعیف بودن حمایت عاطفی و مسئله گشایی 

 در خانواده

نگرش و تعامل متقابل منفی والدین به 

 خانواده اصلی همسر
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 ای مضمون هسته مضامین اصلی مضامین فرعی

تنیده خانواده با عضو  رابطه گسسته یا درهم

 جدید )عروس/داماد(

 مشخصبیکاری و فقدان مسیر شغلی 

 

 

نُقصان 

پذیری با  انطباق

های فرهنگی  زمینه

 اجتماعی

اقتصادی ناشی از شرایط -تنگناهای مالی

 نشده بینی پیش

 پذیری فرهنگی مهارت ضعیف در انطباق

نادیده گرفتن شرایط و اصرار در اجرای 

 ورسوم دوره عقد آداب

گرایی و تفاوت زیاد در پیشینه تجمل

 فرهنگی

های اجتماعی و تأثیرپذیری از شبکه

 مرزی )اینستاگرام، ماهواره( برون

های ناکارآمد فردی و نقاط ضعف شخصیتی  آمده به ویژگی دست اولین مضمون اصلی به

شد که تحت عنوان نقصان شخصی شناسایی شد. این مضمون،  طرفین زوج مرتبط می

پذیری پایین، خود  کاری، انعطاف پنهانرنجوری، تمایل به های روانمضامین فرعی رگه

پذیری پایین را  ظاهر و مسئولیت ارزشمندی کمرنگ، تمایزیافتگی پایین، توجه نداشتن به

 کنندگان بیان شده است: های از اظهارات مشارکت شامل شد. در ادامه نمونه

کنه، سال(: ایشون خیلی زیاد و بیخودی گیر میده و منفی فکر می 51خانم )
هام، به ورزش رفتنم، ارزش و حتی خیلی جزئی... مثالً به رنگ لباس یزهای بیبه چ

به موهام، به این که چرا اونجا خندیدی؟ چرا جلوی فالن کس اینطوری حرف 
زدی؟ چرا زنگ زدم دیر جواب دادی؟ چرا توی گوشیت عکس سلفی داری؟ 

ار یاد حتماً یک قصدی داشتی که اینکارو کردی یا حرف زدی. شوهرم انگ
نگرفته به ظاهرش برسه و براش فرقی نداره با چه لباسی کجا بره، کار و مهمونی 
یکیه، خیلی شده که نامرتب و حتی دوش نگرفته همونطوری از سرکار میاد خونه 
ما... شده وقتایی که حتی با لباسی که روش لکه بوده دوباره همونو پوشیده و 

لت بکشم، بهش میگم دوباره یادش اومده و من فقط باید حرص بخورم و خجا
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ها و  شه میشه مثله دیوونهسال(. وقتی عصبانی می 52میره و فرقی ندراه...)خانم، 
کرد و  منفجر میشه، هر چی به دهنش میاد میگه... اولش بهتر بود کمی مراعات می

گفت اما االن دیگه اون هم براش مهم نیست و فحش به خودم و  هر چی نمی
ده و آخرشم میگه تو منو عصبانی کردی و من باید معذرت خواهی میام  خانواده

 کنم.

گه و من همسرم شفاف نیست با من رو راست نیست و خیلی چیزارو نمی
رفت خرید و پاساژ و  شنوم، مثالً با خواهرش یا دوستش می بعداً از بقیه می

داده و فهمیدم، به یکی از دوستاش پول قرض  گفت کجام و من بعداً می نمی
آقا، نگفت، توی یک کاری سرمایه گذاری کرده و من بعدش از مادرش فهمیدم )

ساله(. شوهرم انگاری اختیاری از خودش نداره، هر چی مادرش و خواهرش  94
بگه، اونا میگن کجا بریم و کی بریم و کجا نریم... مثالً رفته بودیم بیرون و قرار 

ان و مادرش بهش زنگ و انگار نه انگار بود شام بیرون بخوریم حتی رفتیم رستور
یهو گفت بلندشیم بریم خونه... مادرش ناراحت شده که رفتیم رستوران و بهشون 

 سال(. 59نگفیتم )خانم، 

مضمون اصلی دوم به دالیل ناشی از چگونگی رابطه زوجی )نقصان تعاملی( مرتبط 

شده و در  های شناساییهای رابطه زن و شوهر که در نمونه شد. عواملی مرتبط با ضعف

ها( مورد تأکید بوده است که به  ها و پژوهش ادبیات مربوط به خانواده و ازدواج )نظریه

 شود: ها اشاره می مصادیقی از آن

ما زیاد قهر و دعوا داریم، دو سه روز خوبیم دوباره یکی هفته قهریم... 
انگار من بچه شم کرد که  همسرم چندسال از من بزرگتره ولی جوری برخورد می

کنه کجا برم کجا کرد، بکن و نکن داره، تعیین می و کودکم، همش امر و نهی می
نرم، چی بپوشم و چطور حرف بزنم... فقط میخواد حرف خوش باشه خیلی سعی 
کردم مطابق میلش باشم ولی همش ناراضیه و منم دیگه اذیت شدم و همه رو به 
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درم گفته تا دیر نشده جدا شیم بهتره )خانم خانوادم میگم و خودشونم فهمیدن و پ
 ساله(. 91

ما بلد نیستیم چطوری حرف بزنیم دعوامون نشه تا من یه اشتباهی یا ایرادی 
گیره، جنبه انتقاد نداره و من گیرم بهش اون ده تا میزاره روش از من ایراد می می

ین تازگی توی هیچی نباید بگم و فقط باید ازش تعریف کنم که دعوامون نشه... ا
گوشیش یه عکس بدی رو دیدم وقتی بهش گفتم کلی عصبانی شد و دادو بیداد 
کرد که چرا توی گوشی من رفتی و گفت جدا شیم و تایک هفته قهر 

 سال(. 99بودیم...)خانم، 

کنه من توی خانوادم یاد گرفتم که زن و مرد ایشون شرایط منو درک نمی
مهم نیست که االن در چه وضعیتی  کمک حال هم هستن ولی همسرم براش

ها دستمزد  هستیم، بخاطر این شرایط کرونا کاسبی خیلی بهم ریخته و بعضی وقت
کارگرها هم میمونه عقب ولی ایشون همش بدهکارشم و فقط بیرون رفتن یعنی 
خرید، ازین تولد به اون مهمونی، دنبال ولخرجی و کالس گذاشتنه، نظر دوستاش 

 ساله(. 51ظر و شرایط من...)آقا، براش مهمتره تا ن

وشوهری است اما  مسائل مرتبط با نقایص خانواده اصلی که بیرون از مسائل سیستم زن

بر چگونگی کیفیت دوره عقد اثرگذار است مضمون اصلی سوم را شکل دادند. مسائلی 

ها، رابطه همچون گسستگی روابط خانوادگی، سابقه طالق در خانواده، مثلث سازی

های نابجا و کمرنگ بودن حمایت  های اصلی طرفین، دخالت ارض والدین با خانوادهمتع

 گری عاطفی مضامین فرعی را پدید آوردند.

اولش متوجه نشدیم اما بعدش دیدم که رابطه خانوادشون با هم خوب 
ها با هم سرسنگینند، پدر و مادرش خیلی کم با هم حرف  نیست، بیشتر وقت

زنند، هر کی مشغول خودشه، برخالف خانواده ما که هوای همو داریم ولی اینا  می
آمد ندارند... سردند و حتی مادرش میگه چند سال که با خانواده شوهرش رفت و 
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اش با خانواده من  االن همسرم انگاری داره پا میزاره جای مامان و باباش و رابطه
 سال(. 52خیلی سرد و وقتی میاد اونجا همش توی خودشه و ناراحت )خانم، 

پدرش و مادرش چند سال پیش جدا شدندو پدرشون یک زن دیگه گرفته و 
گیره انگار هیچ راه حلی دیگه ال میکالً جداست... سر هر موضوعی تا بحثمون با

بلد نیست یا عصبانی شدن و بالک کردن من یا اینکه ادامه ندیم و طالق بگیریم تا 
حاال این حرف رو )طالق( چند بار زده و من هیچ اطمینانی به خودمون ندارم که 

 سال(. 52بعدش بریم توی زندگی خودمون شرایط بدتر نشه...)خانم، 

ریم بیرون چند بار زنگ همه کارهای ما هستند، می پدر و مادرش توی
ایم از من ناراحت میشن و انگار نه انگار که ما عقد زنند، کمی دیرتر می می

دونم که مدام دونه و میکردیم و زن و شوهریم...مادرش همه چیز مارو می
پرسه از خانمم و اونم عادت داره به گفتن... حتی من دامادمون سر یک  می

ای با برادرش دعواش و بحثشون شده و من اینو برای مثالی بهش گفته بودم  لهعامم
ترین چیزها هم مادرش خبر داره،  اش خبر دارند، توی خصوصی بعد دیدم خانواده

 ساله(. 99اینکه ما پیش هم خوابیدیم یا نه؟ چکار کردیم... خانم، 

فرهنگی اجتماعی پذیری زوج با شرایط  مضمون اصلی چهارم به نقص در انطباق

طرفین مربوط شد. هر شخصی در یک بافت و پیشینه فرهنگی اجتماعی خاص خانواده 

ورسوم فرهنگی اجتماعی  ها، باورها و آداب خود پرورش یافته است، انتظارات، ارزش

پذیری با شرایط فرهنگی اجتماعی متفاوت بخشی از  بخشی از واقعیت فرد است. انطباق

آمادگی در دوره عقد است اما چنانچه در این زمینه توانمندی و وشوهری و  تکالیف زن

ها به تهدید تعارض  سازی رابطه ناشی از تفاوت ها گسترش نیابد، فرصت غنی مهارت

کنندگان در رابطه با این مضمون  هایی از مصادیق مشارکت شود. نمونه زناشویی تبدیل می

 ارائه شده است:
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د که مستقل پیش پدرش در بازار کار چند ماه عقد کردیم و اولش گفتن
ده، کنه اما فهمیدم که خیلی کار مشخصی نداره و در اصل پدرش خرجشو میمی

زنم بهش خونه اس یا  ره و هروقت زنگ می در هفته چند ساعتی بیشتر سرکار نمی
گذرونه... وقتی کار مشخصی پیش دوستاش و بیشتر وقت هاش رو با دوستاش می

 سال(. 51هدفی هم نداره و این مسئله اصلی ماست )خانم، نداره برنامه و 

پول خرج کردن توی خونه ما خیلی راحت و عادیه ولی توی خونواده 
همسرم خیلی حساب کتاب دارند و فقط به فکر جمع کردن و ملک خردیدن 

دهند، توی  هستن، بعد برای رستوران و مسافرت و لباس پول ندارند و اهمیت نمی
سال عقد فقط یکبار منو دعوت کردند خونشون و همون پاگشا  یک یک و نیم

رمم، شاید باورتون نشه  بود و دیگه هیچی و فقط خودم رفتم و دیگه مدتی نمی
 52ولی تا حاال دوتا مانتو خریده و بهش میگم میگه زیادم هست و اصرافه )خانم، 

 .سال(

، خرید لباس، ی تولدوچرخونه، کادهای اینستا می ایشون زندگیش رو شاخ
ی یه جور مد، انتظارات بی جا... گوشیش نو و سالم بوده ولی زکجا رفتن، هر رو

قهر کرد و آشتی نکرد تا براش جدیدشو گرفتم... ما اصالً سبک زندگیمون و 
 سال(. 52هامون خیلی فرق دارد )آقا،  خانواده

 گیری بحث و نتیجه

وجود نٌقصان  زناشویی در دوره عقد نشان دادنتایج حاصل از مطالعه کیفی دالیل تعارض 

های پذیری ضعیف با زمینه ( انطباق4( خانواده اصلی و 9( تعاملی، 5( فردی، 9چهارگانه 

های متعارض در دوره گیری تعارض از دیدگاه زوجفرهنگی اجتماعی، دالیل عمده شکل

قصان چندوجهی، های متعارض در دوران عقد به دلیل این نزوجشود. عقد محسوب می

دهند و بجای ایجاد الگوی مکملیت زوجی، پذیری زوجی کمرنگی نشان میانطباق

کنند. این الگوها با  گریز و کنترل منفی را بر رابطه حاکم می-الگوهای مخرب تعقیب

دالیل چهارگانه شود. تشدید نگرش منفی متقابل، به گسترش دامنه تعارض منجر می
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اسمعیلی و دهدست (، 9915محسن زاده )با نتایج مطالعات شده این پژوهش  شناسایی

(، 9911سنگده و گوهری )کالیی، خدادادی(، 9911فر و پورشهریاری )(، آرین9919)

برآبادی و حیدرنیا (، رحمتی، احمد9911محمودپور، دهقانپور، یوسفی و ایجادی )

(، سامر و جاستینو 5192(، خالصی، سیمبار و آذین )5191) 9(، بوراک و همکاران9911)

( همخوانی نشان 5111) 9( و اولسون، الرسون و اولسون5111) 5(، آماتو و چیدل5192)

 دهد. می

شده بر نقصان فردی زوجین متمرکز بود. این نقصان  اولین مضمون اصلی شناسایی

کنند و  که طرفین با خود وارد ازدواج میهای منفی است شامل خصایص و ویژگی

های روان ویژگینقایصی همانند داشتن مال فروپاشی رابطه را افزایش دهد. تواند احت می

ارزشمندی کمرنگ،  پذیری ضعیف، خودکاری، انعطافرنجوری، تمایل به پنهان

پذیری پایین نقصان فردی را شکل  ظاهر و مسئولیت تمایزیافتگی پایین، توجه نداشتن به

داری  دادند. بر اساس گواهی متعدد متون علمی حوزه ازدواج خصایص فردی نقش معنی

هزار زوج  ای روی پنجاهمطالعه کند. برای مثال در چگونگی کیفیت زندگی زوجی ایفا می

های فردی یک عامل تمیز دهند بسیار قوی برای ی نشان داده است که ویژگیآمریکای

رنجورانه مانند های ناموفق خصوصیات روانهای موفق و ناموفق است. زوجتفکیک زوج

های موفق همراهی و جویی بیشتر و در مقابل زوجثباتی و سلطهگیری، بیبدبینی، گوشه

دهند )اولسون، بینی بیشتری نشان میو خوش پذیری پذیری، مسئولیت همدلی، انعطاف

(. مطالعات داخلی نیز بیانگر این مهم هستند. خصایص فردی مانند 5111الرسون و اولسون، 

نفس با ثبات  پذیری، مهربان بودن، اجتماعی بودن، با وجدان بودن و داشتن اعتمادبهانعطاف

ای مانند های ناسازگارانه( و ویژگی9915زندگی زناشویی )کریمی ثانی و همکاران، 

( با 9915زاده، نفس و فقدان استقالل )محسن تکانشگری، بدگمانی، ضعف اعتمادبه

 فروپاشی سیستم ازواج در ارتباط است.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Burack et al. 

2. Amato, P. R. & Cheadle, J. E. 

3. Olson, D. H. Larson, P. J. & Olson-Sigg, A. 
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گریزی، توان بیان کرد که مسئولیتدر ارتباط با تبین اثر نٌقصان فردی می

یی شده و باعث تلنبار شدن گری و بدگمانی مانع تداوم مذاکره و تعامالت زناشو تکانش

گردد.  احساسات خشم، درماندگی و در نتیجه تشدید تدریجی تعارضات زناشویی می

پذیر، برای حفظ و ثبات روابط زناشویی ( معتقدند افراد مسئولیت5192) 9فاطیما و اجمل

که افراد روارنجورخو باالخص  درحالیدهند.  های هدفمند بیشتری را انجام می خود تالش

ای از نگرند پشت همه رویدادها و روابط، سایه دبین از پشت عینک بدگمانی به دنیا میب

ها  پندارند که قصدی برای فریب و ضربه زدن به آن بینند و چنین می بدنیتی و توطئه می

وجود دارد. این افراد دیدگاهی منفی به اطرافیان دارند و بر نادرستی و خطاکاری دیگران 

و حسن نیت آنان باور دارند. وجود چنین نگرشی در رابطه زناشویی، مانع بیشتر از درستی 

شود که شاید اثرگذارترین منبع بین فردی اثرگذار بر  گیری یک رابطه اعتمادآمیز می شکل

پذیری کمرنگ موجب ادراک نگرانی و ناامنی نسبت به شکست ازدواج است. مسئولیت

سازد ی را در مسیر زندگی مشترک پررنگ میشود و این فضای تنهایآینده در همسر می

توجهی به خویشتن تعامالت بین نفس و بی (. ضعیف بودن عزت5199، 5)هلم و کارلسون

دهد،  دهد، رفتارهای انزوا و منفعالنه را در تعامالت اجتماعی شکل میفردی را کاهش می

وابستگی فکری و شود و این امر زمینه  فرد درگیر دور باطلی از رفتارهای معیوب می

دهد و  های اصلی در دوره عقد را گسترش می رفتاری به دیگری از جمله همسر و خانواده

(. 5112، 9آماتو و چیدلکند )فرزند را در روابط زوج حاکم می-الگوی رابطه والد

ای  گونه شود به حساب آورده می تمایزیافتگی شاخص مهمی در تعیین کیفیت زناشویی به

زدواج موفق با تمایزیافتگی زوجین همبستگی باالیی دارد )النگ و یانگ، که زیربنای ا

های عاطفی بدون از دست دادن موضع  (. تمایزیافتگی فرایند بودن در سیستم5112

ها باألخص در شرایط تعارض  گیری خویشتن است. افراد با تمایزیافتگی پایین در تصمیم

های واحد دوتایی در اتخاذ تصمیمات مناسب  لیتقادر به مذاکره با همدیگر و اعتماد به قاب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Fatima, M. & Ajmal. A. 

2. Helm, K. M. & Carlson, J. 

3.Amato, P. R. & Cheadle 
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کنند تا  دهند و یا و یک یا هردوی طرفین تالش مینیستند، میل به گسستگی نشان می

خانواده اصلی خود را قاطی همه مسائل خود کنند. همین شرایط باعث ایجاد شکافی عمیق 

ین منطقی است که چنین آورند؛ بنابرا بین زن و شوهر شده و تعارضاتی جدی را به بار می

شود، به ایجاد و تشدید تعارض در دوره عقد  نقایص شخصی وقتی وارد رابطه زوجی می

 شود.می

مضمون اصلی دوم به دالیل ناشی از چگونگی رابطه زوجی )تعاملی( مرتبط شد.  

 های هیجانی، انتظارات نامعقول متقابل از فرد و رابطه،مسئله گشایی ضعیف و اتخاذ تصمیم

توسعه ندادن توافق در امور اساسی، تبادالت ناپخته همچون )قهر، قاطی کردن مسائل، 

تالش برای محکوم کردن یکدیگر(، مهارت ارتباطی ضعیف، تداوم الگوی مجردی و 

های برون زوجی تحت  گذاری زوجی و ضعف در مرزسازی با سیستم ضعف در اشتراک

زوجین رضایتمند از مهارت حل ر است که آشکا بندی شدند. عنوان نقصان تعاملی دسته

(. سبک حل تعارض سازنده 9919تعارض سازنده برخوردارند )اسمعیلی و دهدست، 

پذیری حفظ  شود، انعطاف شود، مسئله شناسایی میوگو می گونه است که گفت این

ت شود، تعامل همراه با تمایل برای یادگیری و در رأس قرار دادن رابطه و نه افراد اس می

کنندگان (؛ اما مبتنی بر تجارب مشارکت9911محمودپور، دهقانپور، یوسفی و ایجادی، )

کارگیری راهبردهای هیجانی، آنی،  گشایی باعث بهاین پژوهش، ضعف در مهارت مسئله

فکری شود. با اضافه شدن نادیده گرفتن مشارکت و همبدون بررسی و شناخت مسئله می

شود. در این  تالف وکشمکش بیشتر بر رابطه حاکم میطرف مقابل در حل مسئله، اخ

ها برای  پردازد، طرف مقابل با تصور دیده شدن تالش شرایط وقتی دیگری به اعتراض می

گیری، ترک محیط، لجبازی کردن جهت تنبیه  حل مسائل، به رفتارهای قهری همانند کناره

رد تعابیر منفی درباره گری، زیرسؤال بردن و کاربآورد. تخریب کردن همسر روی می

رفته تعهد و پیوند در رابطه را از  شود و رفته همسر تبدیل به یک امر معمولی در رابطه می

(. 5199شود )هلم و کارلسون،  برد و این وضعیت به تضعیف ارتباط زوج منجر می بین می

، داده فعال، همدلی و هم فهمی وشنود، گوش های گفتبجای تقویت حمایتگری، مهارت
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کنند دیدگاه خود را اثبات کنند و دیگری را مقصر و محکوم کنند. این  طرفین تالش می

کند،  کند، چرخه تعامالت منفی را ایجاد می شکل از ارتباط زوج را از یکدیگر دور می

شدت  های اساسی به کند، توافق بر سر موضوعها را خنثی می های حمایتی آن وکارساز

گذارد )خدادادی  ع اثرات بدی را بر سالمت روابط زوجین میشود و درمجموکمرنگ می

 (.9911سنگده، کالیی و گوهری، 

ها باید با مشکالت روزافزونی که در  واقعیت امر این است که با گذشت زمان، زوج

وپنجه نرم کنند و برای این مهم الزم است زوج یک چتر  اند، دست زندگی با آن مواجه

صورت یک تیم را در رابطه خود گسترش دهند  کردن به گری متقابل و عملحمایت

هایی که مهارت کافی در مدیریت مشکالت  (، زوج5195)کارلسون و اپسپری، 

کنند که در نهایت منجر به  نشده را ندارند اغلب از الگوهای رفتاری استفاده می بینی پیش

اعتبارکردن  شکل، بیتواند شامل تشدید م شود. این الگوهای منفی می  تخریب رابطه می

ها با  های منفی باشد. هنگام بروز مشکالت، زوج یکدیگر، اصرار/انکار و تعابیر و برداشت

دهند و این باعث عصبانیت و  های بسیار منفی به یکدیگر واکنش نشان می نظرات و پاسخ

دهد که یک طرف  اعتبارسازی زمانی رخ می شود. بی ها می ناامیدیِ رو به افزایش آن

سازد.  دار می اعتبار و لکه یدگاه، افکار، احساسات و یا شخصیت طرف دیگر را بید

کردن درباره مسائل مهم است. تعابیر و  میلی به صحبت اعتنایی یا بی اصرار/انکار به معنای بی

افتد که یک فرد همواره باور دارد که انگیزه طرف  های منفی زمانی اتفاق می برداشت

دهد. پس از گذشت زمان این کشمکش  آن است که در واقعیت نشان میتر از  مقابل، منفی

ها در چشم  شود و در نهایت، جلوه زوج نشده باعث فرسایش رابطه می و درگیریِ مدیریت

ای از حمایت، لذت و عالقه در  خورد و دیگر نشانه یکدیگر با درد و ناامیدی پیوند می

توان بیان داشت همچنین می (.5195سپرنکل، شود )دیویس، لبو و ا ها دیده نمی رابطه آن

وافق در مورد مسائل مهم زندگی مانند اهداف، مدیریت تحرکت در مسیر سهم گذاری و 

ها نقش بسیار مهمی در ثبات و تحکیم  مالی، اوقات فراغت و چگونگی ارتباط با خانواده

شود زن و شوهر مانند گذاری موجب میرابطه در دوره عقد دارد. چراکه این توافق و سهم



 43 | سنگده  یجواد خداداد

یک تیم عمل کنند، نسبت به ادامه رابطه بسیار دلگرم باشند و از مشارکت و تعامل مشترک 

پذیرش است که مهارت ارتباطی و مسئله گشایی  بیشتری برخوردار باشند؛ بنابراین قابل

شود زوج روی مسائل مهم به توافق نرسند و اشتراک کمرنگ شود. در ضعیف، باعث می

شرایط ادراک بیشتری از بیگانگی، ناامیدی و دوری از هم را تجربه کنند و این  این

گیری و تداوم سبک زندگی مجردی بسیار مؤثر است و در وضعیت در تمایل به کناره

 .افتندباخت گیر می -نتیجه زوج در یک جدال باخت

ضعیت توان اذعان داشت ساختار و و در رابطه با نقش نقصان خانواده اصلی می

های ناکارآمد،  های اصلی رابطه معناداری با کیفیت زناشویی فرزندان دارد. خانواده خانواده

کنند که احتمال آشفتگی  تنیده در فرآیند ازدواج فرزندان طوری عمل می گسسته و درهم

در بافت فرهنگ ایرانی، زن و (. 5112یابد )النگ و یانگ،  ها افزایش می زناشویی آن

کنند که  ناپذیر ازدواج می ای جدایی کنند بلکه با مجموعها یکدیگر ازدواج نمیشوهر تنها ب

منزله پیوند دو خانواده در نظر  شامل همسر و خانواده وی خواهد بود. در واقع، ازدواج به

رسد که  شود. به نظر می عنوان پیوند یک زن و یک مرد قلمداد نمی شود و تنها به گرفته می

تواند به مرزهای زناشویی تجاوز  ها نسبه به فرزندان می می خانوادهاحساس مالکیت دائ

کرده و موجبات تضعیف رابطه عروس/داماد را با خانواده همسر فراهم آورد )چراغی، 

9919.) 

الگوگیری محض یک یا هر دوی طرفین از رفتارها و باورهای حاکم طبق این مطالعه 

ناپذیر این الگوها در رابطه از دالیل  و انعطاف گیرانه کارگیری سخت برخانواده اصلی و به

عمده ایجاد تعارض در دوره عقد محسوب شد. غالباً افرادی که با تمایزیافتگی باالتری 

دقت تحت نظر  کنند الگوهای رفتاری حاکم بر خانواده اصلی همسرشان را بهازدواج می

دازد، الگوهای مناسب و نامناسب پر دهند، درباره این الگوها به قضاوت و نقادی می قرار می

ها تکرار  کنند تا الگوهای نامناسب در زندگی زناشویی آنکنند و تالش می را شناسایی می

نشود؛ اما در افراد با تمایزیافتگی پایین تکرار الگوهای حاکم بر خانواده اصلی بسیار 

طرفین به نحوی رو زمانی که یکی از  (. از این5191محتمل است )گلدنبرگ و گلدنبرگ، 
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کند که طرف مقابل احساس کند تکرار همان الگوهای نامناسب خانواده اصلی رفتار می

آید و بسته به میزان اصرار طرفین بر مواضع  است با حساسیتی خاص درصدد مقابله برمی

کند. درواقع، خویش تعارضاتی با شدت و ضعف متفاوت در رابطه زناشویی بروز می

زا هستند و حساسیت همسر به تکرار  ن الگوهای نامناسب رفتاری مشکلسرایت و تکرار ای

های سیستمی )النگ و  توان بر اساس نظریه میافزاید. این الگوها نیز برشدت مشکل می

( چنین استدالل کرد که از دیدگاه ساختاری، مرزها در سیستم زناشویی موفق 5112یانگ، 

جای مرزهای خشک  صریح مرزها برقرار است، بهسخت و نفوذناپذیر و یا گسسته نیستند، ت

های پاتولوژیک وجود تنیده مرزهای روشن و مشخص حاکم است، مثلث سازی و درهم

تفاوتی نشان  ندارد، اعضای خانواده به هنگام مواجه با یک مسئله واکنش شدید و یا بی

اما پابرجاست و  کند های تکاملی اعضاء تغییر می دهد، حمایت عاطفی متناسب با دوره نمی

ها تعامل و  ها متعادل و کارآمد است و میان آن به همین دلیل عملکرد زیر منظومه

های اصلی در این پذیری وجود دارد. مرزهای نامشخص بین زوجین و خانواده انعطاف

پژوهش موجب افزایش آمیختگی اعضا با یکدیگر شده است و در این صورت منظومه 

، 9ل خود را نسبت به خانواده اصلی حفظ کند )والتن و تاکوچیزوجی قادر نیست استقال

توان گفت که ازدواج در فرهنگ ایرانی، با الگو و مفهوم ازدواج  (؛ بنابراین می5191

درجوامع غربی تا حد زیادی متفاوت است. زوجین ایرانی، علیرغم اینکه خانواده اصلی 

رسد که پیوندهای عاطفی محکمی در یکنند، اما به نظر مخود را پس از ازدواج ترک می

ازآن، با خانواده اصلی خود دارند. کیفیت ارتباط با خانواده  پیش از ازدواج و حتی پس

شود و ترین عوامل در رضایت زناشویی زوج )عروس/داماد( تلقی میهمسر، یکی از مهم

یت رابطه زوجی چنانچه رابطه با خانواده همسر دارای تعارض باشد، تأثیر مستقیمی بر کیف

 (.9914گذارد )چراغی، مظاهری، موتابی، پناغی و صادقی،  می

پذیری با شرایط فرهنگی اجتماعی دلیل عمده دیگر بیان شده است.  ضعف در انطباق

پذیری طرفین است. چنانچه زوج  رابطه زوجی برای پیشرفت و تکامل خود نیازمند به انطباق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Walton, E. & Takeuchi, D. T. 
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را توسعه ندهند از جهات مختلف دچار تعارض  قابلیت وفق دادن خود با شرایط جدید

های فرهنگی اجتماعی عاملی است که  پذیری با تنوع و تفاوت شوند. رشد انطباق می

های نو و تواند به افزایش کیفیت زندگی زناشویی منجر شود و بالعکس. از دیگر یافته می

در پیشینه فرهنگی و نکات برجسته این مطالعه این واقعیت است که بیش از اینکه تفاوت 

پذیری طرفین زوج  اجتماعی موجب تعارض شود، ضعف در نگرش و مهارت انطباق

 شود. موجب ایجاد و تشدید تعارض می

ثباتی در حوزه شغل و درآمد در پدید آیی تعارض دوره عقد  مشکالت ناشی از بی

های دیگری نیز  وارینقش دارد. باید توجه داشت که بیکاری و فقر مالی غالباً با فقرها و دش

کند. مشکالت  های مختلفی به شکست ازدواج کمک می همراه است و از طریق مکانیسم

شود باعث مقصر دانستن همسر و رفتارهای  متعاقب این امر و فشارهایی که بر زوج وارد می

شود. از سوی  گردد و ایجاد یا تشدید تعارضات زناشویی را سبب می سرزنش گرانه می

هایی  سازد. زوج ها مساعد میوانی مالی زوج زمینه را برای دخالت بیشتر خانوادهدیگر نات

ویژه بر مبنای تأمین زندگی  های اصلی کمک مالی دریافت کرده بودند و بهکه از خانواده

توسط خانواده وارد زندگی مشترک شدند و استقالل مالی کمرنگی دارند در معرض 

ر گرفته بودند، چراکه نیازهای مالی واحد دوتایی با پذیری و تعارض بیشتری قراآسیب

کند و این مسئله تعارض بین نسلی و تنش  نیازهای خانواده اصلی بشدت تداخل پیدا می

 برد. زوجی را باال می

های شرایط زوج نه بر  گیری مشترک مبنی بر واقعیت بینانه و تصمیمزندگی واقع

ابطه زوج در دوره عقد و پس آز آن بسیار ها بر چگونگی رمبنای آرزوها و ایده آل

ها و زوج با فشارهای ناشی از تأمین امکانات تأثیرگذار است، از درگیر ساختن خانواده

تر را فراهم کند و فرصت بیشتری را پرداختن به مسائل مهمغیرضروری جلوگیری می

بق مد روز باعث سازد. اصرار بر الگوگیری از سبک دنیای مجازی و تمایل به زندگی ط می

شود دیدگاه افراد از یک زندگی معقول، با ثبات و سالم تغییر کند و مشکالت متعددی می

های مختلف و در نتیجه افزایش اختالف و تعارض را تجربه کنند. سبک زندگی در زمینه
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های خاص جهت جلوگیری از نگرش منفی و حرف  گرایی و اصرار بر انجام مراسمتجمل

ها همراه است و زمینه ناکارآمدی خانواده را موجب زایش نارضایتی و تنشمردم، با اف

( در مطالعه 9914در همین راستا خدادادی سنگده، نظری، احمدی و جعفری ) شود. می

زیستی  زوج تهرانی نشان دادند که بیشتر زوجین رضایتمند، تمایل به ساده 129خود بر روی 

ها این عامل را که حاکی از اثرات  دهند. آن نشان میگرایی و اجتناب از مدگرایی و تجمل

دانستند و این  فرهنگی بر سبک زندگی خانواده است را مؤثر بر رضایت خود از ازدواج می

اهمیت  مفهوم را با تعابیر متعدد قناعت داشتن در زندگی، عالقه نداشتن به پیگیری مُد و بی

پذیری، میزان  ضعف در انعطاف و انطباقکردند؛ بنابراین  بودن تجمالت زندگی مطرح می

ها و  ها بجای پذیرش تفاوتکند. زوج و خانواده همراهی و مشارکت زوج را کمرنگ می

تالش برکنار آمدن با تفاوت و گسترش نگرش فرهنگی و اجتماعی سعی بر تغییر و تحمیل 

کند  د میچارچوب ذهنی خود بر دیگری دارند و این خود فشارهای مضاعف بر رابطه وار

شود، بر خشونت، تحقیر، مقصر دانستن  جای اینکه صرف رشد و تعالی  و در نتیجه زوج به

شود.  گیری و تهدید و اقدام به جدایی متمرکز مییکدیگر، ناامیدی و در آخر فاصله

ها در دوره عقد از چهار توان گفت بر اساس این مطالعه تعارض زوجدرنتیجه اینکه می

پذیری اجتماعی فرهنگی سرچشمه تعاملی، خانوادگی و انطباقنقص جدی فردی، 

شود زوج بجای حرکت در مسیر سازگاری، حمایتگری و گیرد. این نقصان موجب می می

سازی، درهم تنیدگی با خانواده حرکت گیری، متهمسازی در مسیرهای انحرافی فاصلهتیم

گریز و کنترل -رب تعقیبکنند و بجای ایجاد الگوی مکملیت زوجی، الگوهای مخمی

های کنند. به دنبال این وضعیت زوج تعارض شدیدتر، حالت منفی را بر رابطه حاکم می

 کنند.ناخوش عاطفی و ایجاد شک نسبت به تداوم رابطه را تجربه می

توجه  های قابلهایی است. از محدودیتنوبه خود دارای محدودیت این پژوهش به

های متعارض در دوره عقد  نه موردمطالعه از زوجپژوهش حاضر این است که نمو

های  کننده به مراکز مشاوره در شهر تهران بودند، لذا تعمیم این نتایج به همه زوج مراجعه

گیری متعارض دیگر مستلزم رعایت احتیاط است. روش مصاحبه نیمه ساختارمند و نمونه
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گر تعارض زوج در عقد از های ذاتی خود هستند. از سوی دیدر دسترس دارای محدودیت

دالیل دیگری اثرپذیر است که در این پژوهش به دلیل عدم شناسایی حاصل از تجارب 

تواند دستمایه ای این مطالعه میحال یافته ها پرداخته نشده است. بااین افراد به آن

های دیگر جهت دستیابی به اطالعاتی جامع در رابطه با دوره عقد باشد. مفاهیم  پژوهش

پذیری، اوقات فراغت، مدیریت مرزهای پذیری چندوجهی، توافق همی همچون انطباقم

سیستم برون زوجی، فضای مجازی، نگرش به خانواده همسر نیازمند واکاوی و 

 طلبد.های مجزا را میسازی است که پژوهش روشن

 هایی با توجه به نتایج این پژوهش و در راستای حمایت از تحکیم ازدواج پیشنهاد

های این مطالعه لزوم گسترش مشاوره پیش از شود. پیشنهاد اول اینکه یافتهعرضه می

های پیش از کند. عمدتاً مشاورهازدواج را از دوره آشنایی تا بعد از عقد را تأکید می

شوند و تا زمانی که دچار شود و زوج بعد از عقد رها میازدواج به قبل از عقد منتهی می

شود جلساتی مشاوره رو پیشنهاد می کنند، ازاینبه مشاوره رجوع نمی مسئله جدی نشوند

بعد از عقد از همان ابتدا در ساختار مشاوره پیش از ازدواج باشد. گسترش فرایند مشاوره به 

گری مشاور ازدواج پیشنهاد جدی این تر شدن نقش مربی جلساتی بعد از عقد و پررنگ

گیری ه عقد و تکالیف الزم در این دوره زیربنای شکلمطالعه است. ناآگاهی از فلسفه دور

هاست. بر این اساس پیشنهاد دوم شامل این نکته است که در دوره عقد برخی از تعارض

الزم است به آگاهی بخشی و شناخت نقش و ماهیت دوره عقد در سطح خرد و کالن به 

دوره عقد، بر این است که ها بیشتر توجه شود. پیشنهاد مهم دیگر این پژوهش متمرکز زوج

ها و  پلی بین دوران تجرد و شروع زندگی مشترک در زیر یک سقف است و چالش

نشده دوران تجرد و  ها و تکالیف حل تکالیف مربوط به این دوران، ترکیبی از چالش

های پیش از ها و تکالیف رشدی مربوط به شروع زندگی مشترک است. مشاوره چالش

پذیری بیشتر متمرکز بر نگرش رداختن به گسترش مهارت انطباقازدواج رایج بجای پ

دهنده این است که دیدگاه  که واقعیت نشان کفویت و تشابه در ازدواج است درحالی

های آموزشی و برنامههای جدی همراه است. لذا ازدواج بر مبنای همسانی با محدودیت
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توجه زیادی به اصل ای بجای تمرکز صرف بر اصل همسانی الزم است مشاوره

پذیری چندوجهی داشته باشد و با محوریت کمک به مهارت سازگاری و  انطباق

پذیری  رشد انطباقضرورت  پذیری با شرایط متغیر فرایند مشاوره پیش رود. توجه به انطباق

های شخص و  فرهنگی و اجتماعی در ازدواج، تحلیل و بینش یابی نسبت به نقص

ال محوری در رابطه گیری از ایده به ازدواج، لزوم فاصله خانوادگی قبل از ورود

گرایی، اهمیت کیفیت ارتباط با خانواده اصلی خود و وشوهری و حاکم کردن واقع زن

گذاری و توافق برای رسیدن به الگوی مکملیت  همسر و تالش برای ارج نهادن به اشتراک

افزایی در دوره عقد به آن  های کاربردی است که کمتر در مباحث مهارت زوجی یافته

های  سازی علمی است که پژوهش توجه شده است و هرکدام از این مفاهیم نیازمند روشن

ای در طلبد و این مطالعه آگاهی بخشی برای استفاده از خدمات مشاوره خاص خود را می

به  شود کند چرا که اهمیتی که به مشاوره قبل از ازدواج داده می حین عقد را گوشزد می

 شود. حین عقد داده نمی
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