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Abstract
Marital satisfaction is an effective factor in physical and
Psychological health of community. The purpose of this
study was to present an Iranian satisfied marriage Model.
This study was done with qualitative research and
grounded theory method. Purposeful sampling was used to
collect the data. Sampling continued until theoretical
saturation was obtained. Totally 22 participants (12
couples) with high marital satisfaction were interviewed in
semi structured and in-depth method and analyzed using
the constant comparative method of Strauss and Corbin.
Findings indicated that progress toward maintaining and
validating relationship is the core category of the study.
The causal condition of the study was congruent spouse
selection based upon well knowing of each other. The
intervening condition of the study was categorized and
explained in four categories of personal, couples, families,
and parental levels. The strategies couples used in
conflicts between themselves and families were explained.
Finally the outcome of the core category was marital
satisfaction that is explained more in detail. Marital
satisfaction is related to culture and therefore studies
should be done in the context of the culture and society.

چکیده
از مهم ترین مولفه های سالمت جسمانی و روانی جامعه رضایت زن و
شوهری است .هدف این پژوهش ارایه مدل ازدواج رضایتمند در فرهنگ
ایرانی است .این پژوهش با شيوه کيفی و با استفاده از روش نظریه داده
بنياد انجام شد .با استفاده از روش نمونه گيری هدفمند آزمودنيها انتخاب
شدند و تا رسيدن به اشباع نظری در نهایت 22نفر( 12زوج) دارای ازدواج
رضایتمند مورد مصاحبه نيمه ساختاریافته قرار گرفته و با استفاده از روش
مقایسه ای مداوم استراوس و کوربين مورد تحليل قرار گرفتند .حرکتی در
جهت حفظ و ارزنده سازی رابطه به عنوان مقوله مرکزی و همسرگزینی
متناسب مبتنی بر شناخت به عنوان شرایط علّی و شرایط ميانجی در چهار
سطح فردی ،زوجی ،خانوادگی ،والدینی ،طبقه بندی و ارائه شد .راهبرد
های حل تعارض نيز به دودسته راهبردهای حل تعارض زوجی و خانوادگی
تقسيم شد .در نهایت پيامد مقوله مرکزی که رضایت از زندگی است
توضيح داده شد .رضایت زناشویی مفهومی بسته به فرهنگ است و به
منظور درک این مفهوم باید به بافت فرهنگی و اجتماعی جامعه توجه
شود.
واژه های کلیدی :ازدواج ،رضایت زناشویی ،فرهنگ ایرانی
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کيفيت رابطهی زوجها ،زیربنایی را شکل میدهد که کارکرد
آتی کل خانواده و سالمت جسمانی و روانی اعضا روی آن بنا
میشود .بر این اساس ،مهمترین مالک تعيينکنندهی
خانوادهی سالم ،رضایت زوج از ازدواج است (گریف و
ماهرب )2221،۵رضایت از رابطهی زوجی با سطوح باالی
سالمت عمومی زن و شوهر و سایر اعضای خانواده همراه
است(وایت و گالقر .)2222،۶در سراسر مسير زندگی ،زوجين
با زمانهای شادکامی و درعينحال زمانهای سختی مواجه
میشوند .در پاسخ به این زمانها ،برخی زوجين طالق
میگيرند درحالیکه برخی دیگر باوجود سختیهای پيش رو،
رابطهای شاد و رضایتمند را ایجاد میکنند (دونگ لی،
 .)2222اخيراً در جامعه علمی گرایشی پيداشده است که
بهجای تمرکز بر عوامل مؤثر بر طالق زوجين ،بر روی
ازدواجهای رضایتمند تمرکز کرده است .تمرکز بر اینکه چه
عواملی باعث رضایتمندی ازدواجها میشود ،باعث به دست
آمدن تصویری میگردد ،که میتواند در امر ایجاد و کمک به
افزایش ازدواجهای رضایتمند در جامعه مؤثر است (نيمتز،
.)2211
رضایتمندی زنوشوهری حالتی از خشنودی و رضایت در
ازدواج است که از جنبه درون فردی تجارب ذهنی خوشایند
و از جنبه ميان فردی هماهنگی ميان انتظارات یک طرف با
رفتارهای طرف مقابل است که در زمينههای گوناگون چون
سبک زندگی ،ارتباط ،رابطه جنسی ،شرایط اقتصادی و نحوه
تصميمگيری وجود دارد (اسپانير و لوئيس .)1922،7رضایت
زناشویی 2از سازههای اساسی حفظکننده بنياد خانواده و
عامل تکامل آن است .این سازه یک سازه زیربنایی هم در
مطالعات بنيادی رابطهای و هم در مطالعات درمانی
درزمينهٔ خانواده محسوب میشود و برای ادامه زندگی
مشترک یک عنصر حياتی به شمار میرود (نصيری ده
سرخی و موسوی.)1394 ،
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رضایت زناشویی یک حالت ارزیابی ذهنی شخص از رابطه در
ازدواج است (لی و فانگ .)2211 ،9از دهه  1932دانشمندان
در جستجوی تبيينی کلی از رضایتمندی زناشویی هستند و
محققين قبلی دریافتهاند که بسياری از جنبههای رابطه
میتواند رضایت کلی از ازدواج را متأثر سازد ،از این جنبهها
میتوان از مواردی نظير ارتباط مؤثر ،تعامالت مثبت،
مدیریت تعارض ،حل مسئله و صميميت نام برد (راگوف،12
.)2213
مطالعات متعدد ویژگیهای متفاوتی را بهعنوان مؤلفههای
مرتبط با رضایتمندی زناشویی مطرح کردهاند .روزن
گراندون ،مایرز و هاتی )2224( 11در یک پژوهش بهمرور
مطالعات پيشبينی کنندههای ویژگیهای رضایتمندی
زناشویی پرداختند ،این پژوهشگران بيان کردند که
وفاداری ،12درک کردن ،زندگی جنسی خوب ،فرزندان،
عالیق مشترک ،13مشارکت در کارهای خانه ،14داشتن پول
کافی و اشتراک در زمينههای مشابه 1۵مهمترین متغيرهای
همبسته با رضایتمندی زناشویی است .مطالعات بهوضوح
نشان میدهد که برای ازدواجهایی که رضایتمند هستند
زوجين نياز دارند که از همراهی یکدیگر لذت ببرند ،تالش
همدیگر را موردتقدیر قرار دهند و زمانهایی را که آنها با
یکدیگر بدون فشار از طرف همسر مشارکت میکنند ،ارزش
بدانند (چيونگ .)222۵ ،1۶بهطور خالصه ،همراهی عنصر
مهمی در رضایت زناشویی است .در عصر حاضر جنبههایی از
همراهی که توسط خانواده و جامعه ارضا میشدند
ازدسترفتهاند؛ بنابراین زوجين مجبورند برای حفظ ميزان
قابلتوجه ای از همراهی سخت تالش کنند .زن و شوهر هر
دو نياز دارند احساس نمایند که دارای ميزان قابلتوجه ای از
همراهی در رابطه هستند تا احساس رضایت نمایند
(ساکایاما .)2223 ،به اعتقاد لی و فانگ ( )2211عوامل
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درون شخصی( 17شخصيت) ،بين شخصی( 12ارتباط و درک
رفتار همسر) و محيطی( 19حضور فرزند ،رضایت زناشویی
والدین ،شرایط اقتصادی و سياستهای حکومتی )22متعددی
وجود دارد که تعيينکننده رضایت زناشویی است .سطوح
پایين رضایتمندی زناشویی میتواند برای رابطه آسيبزا
باشد ازاینرو که ممکن است آشفتگی جسمانی را موجب
شده و منجر به کاهش ارتباط ،فقدان صميميت و طالق
گردد و همچنين سطوح پایين رضایتمندی با وقوع باالتر
افسردگی ،اضطراب و اختالل سوءمصرف مواد مرتبط است
(لی و فانگ.)2211 ،
فرض بر این است که رضایت تأثير زیادی روی تعهد دارد.
احتمال میرود اگر پاداشهای ادراکشده یا نتایج مثبت
حاصل از رابطه باال باشد ،افراد از رابطهشان راضیتر باشند.
به نظر میرسد همسران در این صورت برآوردهی نيازهای
بااهميت یکدیگر باشند .رضایت باالتر ،عاملی است که تعهد
نسبت به حفظ یک رابطه را افزایش میدهد (فری کر،21
 .)222۶صاحبنظرانی نظير برادبوری و کارنی،)2212( 22
گاتمن )1999( 23و مایرز و همکاران )222۵( 24بيان
نمودهاند که ازدواجهای سالم به بهزیستی جسمانی و
روانشناختی ،همياری ،پيوند بيشتر با جامعه بزرگتر ،ثبات
اقتصادی و دیرپایی زندگی زن و شوهر کمک میکنند ( به
نقل از اداسومپراميل.)2214 ،
تعریف خانواده و ازدواج از جامعهای به جامعه دیگر تفاوت
زیادی دارد .تعریف آمریکایی از خانواده بر خانواده هستهای
تمرکز دارد (مک گلدریک ،جو و نایدیا ،)222۵ ،2۵جایی که
خانواده در بسياری از فرهنگهای شرقی ازجمله ایران کامالً
متفاوت است و ممکن است خانواده گسترده را نيز شامل
شود و انواع متفاوت خانوادهای پذیرفتهشده در فرهنگ غربی
همچون همجنسگرا وهم خانگی را نمیپذیرد .همچنين
فرهنگ جمعگرا بر روی پيوند و وابستگی بين فردی تأکيد
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دارد (دانشپور)1992 ،2۶؛ بنابراین ما نمیتوانيم نتایج
مطالعات انجامشده در فرهنگهای غربی را بهآسانی به
فرهنگهای شرقی همچون ایران تعميم بدهيم .اگرچه
ازدواج مهمترین بنياد در بيشتر فرهنگها و کشورهای
سرتاسر دنيا است ،جوامع متفاوت در تعریفی که از ازدواج
دارند و نحوه تشکيل ازدواج باهم متفاوت هستند.
خانوادههای اصلی در فرهنگ ایرانی برعکس خانوادههای
غربی نقش مهمی در فروپاشی یا رضایتمندی ازدواجها بازی
میکنند .پژوهشهای انجامشده در فرهنگ ایرانی
نشاندهنده این هستند که نظریهها و پژوهشهای مشاوره
خانواده و ازدواج که در بافت فرهنگ فردگرا شکلگرفتهاند
بخشی از تجارب رویداده در ازدواجهای ایرانی را توصيف
نمیکنند .ازاینرو پژوهش درزمينهٔ ازدواج رضایتمند
ایرانی و مؤلفههای آن و طراحی مداخالت پيشگيرانه و
درمانی مستخرج از یافتههای پژوهشی در بافت فرهنگی
ایرانی ضرورتی اجتنابناپذیر است.
در پژوهشهای متعدد انجامشده راجع به شکست رابطه
زوجی در ایران ،اطرافيان و خانوادههای اصلی یکی از عواملی
است که بهعنوان تعيينکننده نارضایتی رابطه مشخص
گردیده است(محسن زاده ،نظری و عارفی 1392 ،؛ صداقت
و اسدیان1393 ،؛ باریکانی ،ساریخلو و محمدی2212،؛ قادر
زاده ،قادر زاده و حسنزاده .)1392 ،این در حالی است که
نتایج جستجوهای پژوهشگران نشانگر این است که
پژوهشها در جوامع فردگرا نشان میدهد که خانوادههای
اصلی و اطرافيان نقش تعيينکنندهای در موفقيت و شکست
رابطه ندارند و اینیکی از مؤلفههای خاص فرهنگ جمعگرا
همچون ایران است .با توجه به تفاوتهای یافتههای
پژوهشگران به نظر میرسد نمیتوان نتایج پژوهشهای
انجامشده در فرهنگ غربی را به فرهنگ ایرانی تعميم دهيم.
همچنين اغلب تحقيقات مربوط به حيطه ازدواج که به دنبال
شناسایی عوامل مؤثر در رضایتمندی است از طریق
روشهای تحقيق کمّی انجامشده اند ،که پژوهشهای کيفی
باید این مطالعات کمّی را تکميل کنند تا حيطههای مربوط
به ازدواج عميقتر فهميده شوند( ردیک .)2214 ،27جهت به
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دست آوردن اطالعات بومی در این زمينه باید از روشهای
مناسب و عمقی نگر کيفی استفاده شود .بدینجهت بهمنظور
دستيابی به اطالعات گسترده بومی از پژوهش کيفی و روش
نظریه داده بنياد استفاده میشود .این روش از تجربههای
جهان واقعی به تعریف مفاهيم و ایجاد روابط علّی حرکت
میکند که این رهيافت اجازه میدهد دامنه وسيعی از
دادهها تهيه شود .با توجه به آنچه گفته شد ،هدف مطالعه
حاضر شناسایی عوامل مؤثر در ازدواجهای رضایتمند
بهمنظور ارائه الگویی از ازدواجهای رضایتمند در ایران است.
روش
بهمنظور بررسی تجارب عميق زوجين ایرانی از روش تحقيق
کيفی نظریه داده بنياد استفادهشده است .در این روش،
محقق عالقهمند به توليد نظریه ،مدل و یا چارچوب مفهومی
است؛ بهخصوص زمانی که درزمينهٔ پدیده موردمطالعه
اطالع کافی وجود ندارد این رویکرد یک روششناسی
عمومی برای توسعه نظریه بر اساس گردآوری دادهها و
تجزیهوتحليل آنها بوده و در طول فرایند تحقيق
ساختهوپرداخته میشود(استراس و کوربين .)1992،22با
توجه به اینکه جستجوهای پژوهشگر نشاندهنده آن است
که درزمينهٔ ازدواجهای رضایتمند ،مدلی تدوینشده مبتنی
بر دانش بومی و بافتی یافت نشد و همچنين در نظر داشتن
اینکه از بين روشهای کيفی روشی که کمک میکند تا
مدلی از دادهها استخراج گردد ،روش نظریه داده بنياد است،
پس از ميان تمام روشهای کيفی از این رویکرد استفاده
شد.
از نسخه سيستماتيک نظریه داده بنياد در این تحقيق
استفاده شد .درروش سيستماتيک استراس و کوربين ،محقق
از مدل پارادایمی استفاده میکند تا یک چارچوب نظری
توليد کند .مدل پارادایمی در رویکرد استراس و کوربين ،هر
طبقه را با بررسی شرایط علّی( عواملی که منجر به وقوع
پدیده میشوند) ،شرایط ميانجی( شرایطی که از طریق
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نشات میگيرند) ،پيامها( نتيجه پدیده که از طریق عمل و
تعامالت درگير هستند) بررسی میشوند (استراس و
کوربين.)1992،
شرکتکنندگان در تحقيق بهصورت داوطلبانه و از طریق
روش نمونهگيری هدفمند انتخاب شدند .از زوجينی که
شرایط حضور در تحقيق را داشتند؛ یعنی زوجهای ایرانی که
 ۵الی  1۵سال طول مدت ازدواجشان بود و رضایت باال و
خيلی باالیی از زندگیشان داشتند و داوطلب شرکت در
تحقيق بودند دعوت به عمل آمد که در مصاحبه تحقيق
حضورداشته باشند .قبل از انجام پژوهش بهمنظور رعایت
اصول اخالقی از زوجها برای شرکت در مطالعه و ضبط صدا
رضایت گرفته شد و راجع به اهداف پژوهش حاضر ،علت
ضبط جلسه مصاحبه ،محرمانه ماندن اطالعات و هویت آنها
توضيحات الزم ارائه شد .اطالعات جمعيت شناختی هرکدام
از شرکتکنندگان با ذکر نام مستعار آنها آمده است.
پس از کسب اجازه مصاحبهها به شکل عميق و نيمه
ساختاریافته و بهصورت حضوری انجام شد .برخی سؤاالت
تحقيق عبارتاند از" نحوه آشنایی و ميزان آشناییتان
چگونه بوده است؟"" ،چه عواملی از دیدگاه شما منجر به
رضایت در این زندگی بوده است؟ " " ،چگونه تعارضهایتان
را حل میکردید؟"
مفاهيم استخراجشده از اطالعات محقق را به سمت
شرکتکنندگان بعدی که میتوانستند اطالعات بيشتری در
رابطه با مفاهيم در حال ظهور به وجود بياورند هدایت نمود.
انتخاب نمونه ،جمعآوری اطالعات و تحليل اطالعات تا زمان
اشباع نظری که محقق به اطمينان رسيد که تم جدیدی
ظهور نيافته و توصيف عميق تجربه ادامه یافت که در
مصاحبه  1۶بود .بهمنظور اطمينان خاطر با  4شرکتکننده
دیگر نيز مصاحبه ادامه یافت .درمجموع با  22شرکتکننده(
 12زوج) این تحقيق انجام گرفت .مطابق با رویکرد نظامدار
استروس و کوربين ،طی فرایندی منظم و درعينحال مداوم
از مقایسه دادهها ،اطالعات مورد تحليل قرار گرفتند .برای
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شرایط علّی بر پدیده موردنظر اثر میگذارند) و راهبردهای
عمل/تعاملی( عمل یا تعامالت مشخص که از پدیده مرکزی

الهام فتحی و همکاران

نام

سن

مستعار
شایسته

2۶

رضا

29

ليدا

3۶

محمد

3۶

پریناز

31

آرش

33

اکرم

31

حسن

42

زینب

42

تقی

44

زهرا

32

جعفر

37

رویا

3۶

شهاب

41

نسيم

31

سعيد

2۵

صبا

37

حامد

3۶

هانيه

2۶

بهداد

27

مدت

تعداد

ازدواج

فرزند

۵

13

11

12

1۵

12

12

۵

12

۶

تحصيالت

2

1

1

2

2

2

2

2

2

1

شغل

ليسانس

دفتر بيمه

ليسانس

آزاد

دیپلم

کارمند

دیپلم

کارمند

دکتری

دامپزشک

دکتری

دامپزشک

دیپلم

خانهدار

زیر دیپلم

آزاد

ليسانس

معلم

ليسانس

معلم

ليسانس

خانهدار

ليسانس

معلم

فوقليسانس

کارمند

ليسانس

کارمند

ليسانس

کارمند

ليسانس

آزاد

فوقدیپلم

مربی ورزشی

دیپلم

کارمند

ليسانس

خانهدار

ليسانس

آزاد

یافتهها
در ابتدا ویژگیهای جمعيت شناختی نمونه پژوهش حاضر
در جدول  1ارائهشده است.

همانطور که در جدول  1آمده است در نمونه پژوهش حاضر
ميانگين سن زنان  322۶سال و ميانگين سن مردان 3422
بود .متوسط مدت ازدواج زوجين  12سال است .همچنين 3
زوج فاقد فرزند 3 ،زوج دارای  1فرزند و  4زوج دارای 2
فرزند بودند .از بين زنان  1نفر دارای تحصيالت دکتری1 ،
نفر فوقليسانس ۵ ،نفر ليسانس1 ،نفر فوقدیپلم و  2نفر

29

. open coding
. axial coding
30
. Silverman
31

14
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این کار از فرایند سه مرحلهای ،کدگذاری باز ،29کدگذاری
محوری ،32و کدگذاری انتخابی استفاده شد(استراوس و
کوربين .)1992،فرایند کدگذاری دادهها در جریان گردآوری
دادهها به اجرا درآمد .در ابتدا فایل صوتی مصاحبههای
ضبطشده بهصورت متن درآمد .سپس متنهای مصاحبه را
محقق وارد نرمافزار  NVIVO 12نمود و مراحل کدگذاری
و یادداشتبرداری از  Memoها انجام شد .برای کدگذاری
باز ،متن مصاحبهها چندین بار خوانده و مفاهيم اصلی
استخراج و بهصورت کد ثبت شد و سپس کدهای مشابه در
دستههایی قرار گرفتند .در کدگذاری محوری طبقات به
طبقات محوری خود ربط داده شدند تا تبيينهای دقيقتر و
کاملتری درباره پدیده ارائه شد .همچنين در کدگذاری
محوری دستههای اوليهای که در کدگذاری باز تشکيل شده
بودند باهم مقایسه و آنهایی که باهم شباهت داشتند حول
محور مشترکی قرار گرفتند .درنهایت در کدگذاری انتخابی
یکپارچهسازی و پاالیش مقولهها انجام شد .و یک مقوله
بهعنوان مقوله مرکزی انتخاب شد و بر محور مقوله مرکزی
مدل موردنظر طراحی شد(استراوس و کوربين.)1992 ،
برای رسيدن به معيار قابليت اعتماد یافتهها از سه فن
مرسوم زیر استفاده شد(سيلورمن -1 :)222۵ ،31کنترل
واعتباریابی توسط اعضا :در این قسمت از شرکتکنندگان
خواسته شد یافتههای کلی را ارزیابی کرده و درباره صحت
آن نظر دهند -2.مقایسههای تحليلی :در این روش به
دادههای خام رجوع شد تا ساخت بندی نظریه با دادههای
خام مقایسه و ارزیابی شود -3 .استفاده از فن مميزی :در
این زمينه سه متخصص در حوزه نظریه داده بنياد بر مراحل
مختلف کدگذاری و مفهومسازی و استخراج مقوالت نظارت
داشتند.

الهام فتحی و همکاران

زوجين حاصل شد مانند خویشاوندی ،همکار بودن،
همکالسی بودن در دانشگاه ،همسایه بودن و گذراندن دوره
آشنایی قبل از ازدواج .این شناخت به علت شفافسازیهای
قبل از ازدواج و بيان اصول مهم برای یکدیگر صداقت در
معرفی خود حاصل شد .تقی ":ما میشناختيم دیگه

همدیگه رو ،چون ما مادرامون با همدیگه یه فاميلیای
داشتن  ،به همين خاطر همدیگر رو میشناختيم بعد برادر
ایشون و بنده دوست بودیم با همدیگر در دوران
ال  4سال دبيرستان رو باهم بودیم بعد
دانشآموزی ،مث ً
تربيتمعلم رو باهم رفتيم ایشون یه رشتهی دیگه رفتن منم
یه رشتهی دیگه رفتم ،از طرفی همکار هم بودیم تو کانون
باهم کار میکردیم".شناخت کافی پيش از ازدواج زوجين را
در راستای انتخاب اصلح هدایت نمود.
وجود جذابيت اوليه :اغلب زوجين بيان نمودند که در ابتدای
آشنایی برای یکدیگر جذابيت ظاهری و شخصيتی داشتند.
حامد" :من تقریب ًا هفده ،هجده سال پيش بود که خانمم رو

دیدم ،تو سبزهميدان با دختردایی شون باهم بودن وایساده
بودن که سوار تاکسی شن ،من یه لحظه ایشون رو دیدم و
ازشون خوشم اومد ".درنتيجه این جذابيت اوليه بهعنوان
یکی از مقولههای همسرگزینی مبتنی بر شناخت ،زوجين را
برای یک شروع مناسب آماده نمود.
هم مسير بودن :زوجين رضایتمند بيان نمودند که با یکدیگر
در مورد عقاید ،اهداف ،عالیق ،تفریحات ،ارزشها ،هم مسير
ال
هستند .شهاب " :ببينيد ما روحيات یکسانی داریم مث ً

دوتامون هم اهل چيزای مجازی نيستيم ،زیاد اهل تلگرام و
اینستاگرام و اینا نيستيم ،نميگم نداریم ،داریم ولی زیاد
اهلش نيستيم ،روحيه ورزشی داریم دوتامون ،بله ميگم چون
روحياتمون یکسان خيلی خوب مثالً من دوست دارم واليبال
ال دوچرخهسواری رو
بازی کنم اعظم هم دوست داره مث ً
دوست داریم"..هم مسير بودن زوجين درزمينهٔ های
عقاید ،اهداف،عالیق ،تفریحات و ارزشها به این زوجين
کمک نمود که در آینده کمتر دچار تعارض شوند.

همسرگزینی متناسب مبتنی بر شناخت :اغلب زوجين
با توجه به شناخت کافیای که از یکدیگر به دست آورده
بودند ،فردی را متناسب با خود برای ازدواج برگزیدند .این
مقوله شامل کدهای محوری شناخت کافی پيش از ازدواج،
وجود جذابيت اوليه و هم مسير بودن است.
شناخت کافی پيش از ازدواج :زوجهای شرکتکننده در
تحقيق بيان نمودند که قبل از ازدواج به شناخت کافی از
یکدیگر رسيدند به شکلی که اغلب معتقد بودند شناختی که
1۵
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دیپلم بودند و از بين مردان  1نفر دکتری 1 ،نفر
فوقليسانس ۵ ،نفر ليسانس 2 ،نفر دیپلم و  1نفر زیر دیپلم
بودند.
بر اساس تحليلهای صورت گرفته کدهای باز ،محوری و
انتخابی تعيين شدند که در جدول  2آمده است .همچنين
حرکتی در جهت حفظ و ارزنده سازی رابطه بهعنوان مقوله
مرکزی در این تحقيق انتخاب شد.
همانطور که در قسمت روششناسی تحقيق بيان شد ،در
رویکرد نظریه داده بنياد استراوس و کوربين بهمنظور ارائه
مدل پارادایمی به ارائه شرایط علّی ،ميانجی  ،راهبردها و
پيامد تحقيق میپردازیم .شرایط علّی در این تحقيق
همسرگزینی متناسب مبتنی بر شناخت است .شرایط
ميانجی عبارت بودند از -1 :ویژگیهای شخصی کارآمد-2
باورهای کارآمد-3سيستم زوجی کارآمد -4سيستم زوج-
خانواده کارآمد  -۵سيستم والدینی کارآمد .راهبردهای حل
تعارض ميان زوجين و خانوادهها به دو دسته تقسيم شدند
-1راهبردهای زوجی کارآمد و -2راهبردهای خانوادگی
کارآمد و پيامد نهایی عبارت بود از رضایت از زندگی .تمام
این عوامل در شکل  1تحت عنوان مدل پارادایمی "حرکتی
در جهت حفظ و ارزنده سازی رابطه" نشان داده شده است.
هرکدام از کدهای محوری مرتبط با این مدل به همراه یک
مصداق از هر یک در زیر آورده شده است .الزم است
یادآوری شود که برای اینکه هویت شرکتکنندگان در
پژوهش فاش نشود مصداقهای ذکرشده با نام واقعی افراد
نيامده بلکه نام مستعار جایگزین شده است.
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اکنون بعد از سالها زندگی بهدستآمده است نزدیک به
شناخت اوليه است .شناخت از طرق مختلفی در ميان

الهام فتحی و همکاران

شرایط ميانجی در این تحقيق در  4سطح(فردی ،زوجی،
خانوادگی ،والدینی) طبقهبندی شد .سطح فردی شامل
ویژگیهای شخصی کارآمد ،باورهای کارآمد و یادگيری از
تجارب ،سطح زوجی شامل حفظ شادابی رابطه ،رشد همسر
و خود ،مدیریت مالی ،تصميمگيری کارآمد ،ایفای نقش
کارآمد ،تالش هدفمند برای بهبود رابطه ،تقابل مثبت،
عشقورزی ،اطمينان بخشی و سطح خانوادگی شامل حریم
سازی ،احترام به والدین ،حمایت خانواده اصلی و زوجين از
یکدیگر و سطح والدینی شامل فرزند عامل بهبود رابطه و
تالش برای تربيت صحيح فرزند ،است

آینده رابطه زوجين مؤثر است برخی باورهاست که زوجين را
برای تعاملی در راستای حفظ و ارتقای رابطه آماده میسازد.

ویژگیهای شخصی کارآمد :شرکتکنندگان در این
تحقيق برخی ویژگیهای شخصی را در حفظ و ارزنده سازی
رابطهشان مؤثر و کارآمد میدانستند که این ویژگیها
عبارت بودند از :صداقت ،انعطافپذیری ،مهربانی و دلسوزی،
مسئوليتپذیری و منطقی بودن .جعفر " :واال تو زندگی

عالوه بر اون چارچوب من صداقت رو خيلی مهم میدونم
خيلی چيزا هست که خيلی مردا فکر میکنن شاید زنشون
متوجه نشه اما خب توی یه جمع فاميلی و دوستانه مثالً من
یه مطلبی رو از زنم پنهان کردم این مطرح ميشه خب این
اعتمادی که بين زن و مرد هست دیگه از بين ميره.....من از
روزی که خواستم زندگيم رو شروع کنم بهش گفتم ،گفتم
ببين هر موقع که فکر کردی یه چيزی توی ذهنت هست
اول از خودم بپرس اگر از من جواب درست نشنيدی برو از
بقيه بپرس چون هميشه اون چيزی که بقيه ميگن برداشت
خودشون رو ميگن دیگه اونی که واقعاً اتفاق افتاده من
ميدونم برای همين هم تا اآلن چيزی اتفاق نيفتاده ،کالً توی
زندگی آدم باید یکدل باشه".تأکيد زوجين بر ویژگیهای

زوجين ،عدم تکرار خطاها و یادگيری از گذشته منجر به
کاهش تعامالت منفی گردید.
سیستم زوجی کارآمد  :این سيستم موفق به استفاده از
راهبردهای زیر در حفظ و ارزنده سازی رابطه است:
 -1حفظ شادابی رابطه (تفریح رفتن ،شوخی کردن باهم،
بازی باهم) .شایسته ":اکثراً هم با همدیگه زیاد بيرون ميریم،

از وقتی ازدواج کردیم تا حاال فکر نمیکنم یک روز هم بوده
باش که ما عصر بيرون نرفته باشيم ،حتماً عصرا باهم بيرون
ميریم...خيلی وقتا تو خونه باهم بازی میکنيم"...تأمين
نشاط رابطه بخش مهمی از یک سيستم زوجی موفق بود که
با افزایش شادابی رابطه ،سهمی را در ارزنده سازی و حفظ
رابطه داشت
-2رشد همسر و خود (تشویق همسر به رشد ،تالش برای
رشد خود از طریق ارتقاء تحصيالت و مطالعه ،استقبال از
رشد همسر) .شهاب ":مثالً اون موقع که ما ازدواج کردیم

مهربانی و دلسوزی،
صداقت ،انعطافپذیری،
مسئوليتپذیری و منطقی بودن نشانگر این حقيقت بود که
برخی از ویژگیهای شخصيتی از قبيل موارد ذکرشده در
جهت موفقيت ازدواج میتوانند مؤثر باشند.

من ليسانس بودم همسرم دیپلم ،دوست نداشتم خانمم از
من پایينتر باشه مثالً من ليسانس باشم و اون دیپلم باشه یا
رانندگی بلد نباشه ،کمک اش کردم اآلن فوقليسانس می
خونه ،و خودم بهش رانندگی یاد دادم".رویکرد رشدی

باورهای ارتباطی کارآمد  :زوجين دارای برخی باورهای
مربوط به رابطهشان بودند که روی بهبود رابطه تأثير داشت.
این باورها عبارتاند از -1 :هيچ انسانی کامل نيست -2
حفظ و ارتقاء رابطه مهمترین است  -3عقاید خود را نباید

زوجين  ،تصور خوشایند و شکوفا کنندهای را از ازدواج و
رابطه برای زوجين فراهم نمود.
1۶
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یادگیری از تجارب :زوجين راضی بيان نمودند که در
زندگی تالش کردهاند ویژگیهای مثبت والدین خود را تکرار
کرده و رفتارهای اشتباه والدین و اطرافيان خود را انجام
ندهد .همچنين در رابطه زوجی خود وقتی رفتاری را اشتباه
انجام میدهند ،سعی در عدم تکرار آن دارند .بهداد ":وقتی
باهم دعوا میکنيم فکر میکنيم چه اشتباههایی انجام دادم
دفعه بعد سعی میکنم تکرارشون نکنم".با توجه به تجربه
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به دیگران تحميل کرد .تقی ":من اعتقاد دارم که هيچکس
کامل نيست ایشون کامل نيست ایشون ویژگیهای مثبتش
بسيار بسيار باالتر بنده هم خب بهاصطالح ضعفهایی دارم
که ولی ویژگیهای مثبتم قطع ًا نزد ایشون می چربه که
ایشون با من زندگی میکنه دیگه ایشون هم ویژگیهای
مثبتش میچربه ".ازجمله عواملی که در سطح فردی بر

الهام فتحی و همکاران

 -3مدیریت مالی(تالش برای تأمين مالی خانواده ،قناعت
مالی ،توقعات مالی مبتنی بر توانایی همسر ،ما بودن در
امور مالی) جعفر ":من هميشه خدا رو شکر میکنم ایشون

و مادر شوهرم رو با خودمون میبریم چونکه میدونم
کمتوقعترین فک کنم آدم تو فاميل ماست اآلن تو
پایينترین محله میشينيم بااینکه خودمون از خانوادههای

دوست داره که اونا اآلن پيش ما باشن و اینکه فکرش پيش
اونا نباشه"
 -7تقابل مثبت(جبران محبت همسر)  :زوجين رضایتمند
بيان کردند که در مقابل خوبی یکدیگر سعی بر خوبی و
جبران محبت دارند .شهاب ":خانم من خيلی به مادرم
محبت کرده ،به خاطر اینهمه گذشتی که داشته ،منم
هميشه سعی کردم رضایت شو جلب کنم به خاطر همين
هم بعد از  12سال زندگیمون از اولش هم بهتر"...
 -2عشقورزی :منظور از عشقورزی در این تحقيق ،دوست
داشتن همسر ،ابراز عشق کالمی و غيرکالمی ،مراقبت از
عشق(اولویت دادن به عشق ،احياء عشق) ،صميمت ،رابطه
جنسی رضایتبخش است .رؤیا ":خيلی جملههای دوست
داشتن رو زیاد ميگيم که دوستت دارم".عشقورزی
بهعنوان بخش مهمی از ارتباط در زندگی زوجين مؤثر بود.
 -9ارتباط مؤثر :زوجين راضی با گفتگوی لذتبخش،
همدلی ،سرزنش و تحقير نکردن ،گفتگوی منطقی ،بيان
انتظارات و ناراحتیها از هم ،گوش دادن به یکدیگر ،گفتگو
در مورد اتفاقات روز به هنگام دیدن همدیگر ،ارتباط
موفقی را تجربه میکردند .جعفر":همون موقعی که رسيدم
ميگم خانوم چه خبر کی اومده کی رفته ،و اون هم شروع
میکنم از تلفن گرفته تا اینکه دخترا چيکارکردن رو به
من ميگه بعد ميگه توی مدرسه چه خبر " .پس
میتوان گفت ارتباط مؤثر عاملی کليدی در سيستم
زناشویی موفق است.
 -12اطمينان بخشی (وفاداری ،اعتماد متقابل) :شایسته":

مالی موفق ستون مهمی از ازدواج را با یاری یکدیگر قوت
بخشيدند.
 -4تصميمگيری کارآمد(تصميمگيری منطقی و مشترک،
واگذاری نقش مؤثرتر در تصميمگيری به فرد اصلح)

شایسته ":اکثراً باهم تصميم میگيریم ولی یه موقع هایی
خب اگر تصميم اختصاصی باشه مثالً من دخالت نمیکنم،
مثالً تو زمينه کارش باشه من حرف نمیزنم یا مثالً کادو
چی بخریم روز مادر و پدر و اینجور چيزا اکثراً من تصميم
میگيرم هادی کارهای نيست ولی چيزای مشترک رو باهم
تصميم میگيریم ".زوجين راضی در تصميمگيری
خودمحورانه عمل نکرده و با یکدیگر و با مدد منطق سهيم
میشدند و گاهی تصميمگيری را به فرد اصلح و مطلعتر
واگذار مینمودند .و از این طریق در تصميمهای زندگی
توقف نداشته و قدرت حل باالیی داشتند.
 -۵ایفای نقش کارآمد(انعطافپذیری در نقش ،مشارکت
در نقش ،وظيفه محور نبودن نقشها)سعيد ":کارا رو باهم

انجام میدیم ،هر کی که از دستش بر بياد انجام میده
مثالً خرید خونه رو من اگر بيرون باشم من انجام میدم
اگر هم کار داشته باشم خانمم انجام میده مثالً اگر
سنگين باشه نتونه بياره باز من انجام میدم".نگاه همراه با
انعطافپذیری به نقشها و آن را به شکل وظيفه برای
همسر ندیدن و کمک به همسر در ایفای این نقشها
توانست منجر به کاهش تنش ناشی از فشار نقشها و
فرصتی برای تقویت رابطه گردد.

من به همسرم خيلی مطمئن هستم ،اینطوری هم نيست
که چشمبسته بهش اعتماد داشته باشم ،واقعيتش هميشه
حواسم بخش بوده و دیگه اعتماد کامل من رو جلب کرده.
17
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کمی نيستيم اما کاری که از دست من بر میاومد یه خونه
اونجا می تونستم بگيرم که گرفتم یه مدت اونجا می-
شينيم".زوجين شرکتکننده در این تحقيق با مدیریت
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 -۶تالش هدفمند برای بهبود رابطه(تغيير خود برای بهبود
رابطه ،بازخورد مثبت به یکدیگر ،تالش برای تأمين
خواستههای همسر ،تالش برای خوشحال کردن
همسر)رؤیا ":ما هرچند مسافرت که باهم ميریم اکثراً پدر

الهام فتحی و همکاران

سیستم زوج-خانواده کارآمد :زوجين و خانوادهها :
مؤلفههای این سيستم عبارت هستند از :
 -1حریم سازی زوجين با خانوادهها :زوجين رضایتمند با
حفظ حریم و ابراز نکردن مشکالت به خانوادهها تجربه
رابطه موفقی را داشتند :زینب ":اصالً مسائل رو به مامان ام-

اینا نمیگم! دوست ندارم براشون یه دغدغهای بشه ،چون
ممکنه برای ما حل بشه ولی واسه اونا همينجور
بمونه".حفظ حریم ،موجب گردید ارتباط زوجين با

راهبردهای مؤثر حل تعارض میان زوجین :در مواقعی

پدرشوهرم هم مادر شوهرم خيلی کمک میکنم تو زندگی
به هم مخصوصاً ازلحاظ بچهداری و اینا مخصوصاً که من پسر
کوچکم چهار سالش اون یکی پسرم کالس پنجم خالصه
اینکه ناهارشان رو صبحانه شون رو آماده میکنن و با همون
پيری کمک بزرگی برای ما هستن" .استفاده از حمایت

که زوجين با یکدیگر دچار تعارض میشدند از راهبردهای
متفاوت در شرایط متفاوت استفاده کردهاند ،گاهی از منبع
تنش فاصله گرفته ،گاهی با اذعان به اشتباهات خود
عذرخواهی کرده و درصدد جبران برمیآیند و گاهی نيز خود
و همسرشان را با اميدوار کردن ،آرام نمودن ،شوخی کردن و
توجه به ویژگیهای مثبت همسر تسکين میدهند .گاهی نيز
با پذیرش نقصها و تفاوتهای همسر ،بزرگ نکردن مسائل و
کوتاه آمدن از خواستهها خود را با شرایط وفق میدهند.
 -1تنظيم فاصله(نرفتن به مکانهای تنشزا ،درگير زندگی
گذشته همسر نشدن ،قطع رابطه با افرادی که سيستم
زوجی را به خطر میاندازند) صبا " :ایشون خيلی رفيقباز

خانوادهها زوجين را در ارتباط با فشارهای مالی ،عاطفی و
امور مربوط به فرزند کمک نمود.
 -3حمایت زوجين از خانوادهها :زوجين رضایتمند بيان
کردند که آنها نيز گاهی به خانوادههای مبدأشان در ابعاد
مالی و عاطفی کمک مینمودند.پریناز ":ازلحاظ مالی هم ما
خيلی به خانواده هامون کمک میکنيم".این کمکها
بهصورت غيرمستقيم به تحکيم رابطه زوجين کمک نمود.

و جوونی و اینا بودن من خيلی صبر کردم و حمایتش کردم
شاید اگر اینارو ادامه میداد معتاد میشد دوستاش خيلی بد
بودن خداروشکر کنارشون گذاشت".
 -2جبران(تائيد اشتباه ،عذرخواهی ،جبران خطا) :هانيه ":نه،
من یه ایرادی که دارم وقتی عصبانی ميشم دقيق ًا نقطهی
مقابل همسرمم و خيلی قاتى میکنم بعد خودمم پشيمون
ميشم در  9۵درصد موارد هم خودم پا پيش میزارم مثالً
قهر زیاد نمیکنيم ولی بههرحال اون دلخوری هارو خودم
برطرف میکنم"

سیستم والدینی کارآمد :در این سيستم فرزند عامل
مثبتی در بهبود رابطه است که منجر به افزایش احساس
مسئوليت ،شيرینی زندگی ،بهبود رابطه با خانواده همسر،
کاهش وابستگی زوجين به خانوادهها ،کاهش دعوا ،هدفمند
شدن زندگی میشود .از طرفی والدین هم در مقابل تربيت
فرزند احساس مسئوليت میکنند .هانيه" :اینکه فرزندمون

به ما نياز داره و ما تنها برطرفکننده نياز اون هستيم ،اینکه
ما باهم خوب باشيم خيلی برام مهم ،مثالً یه موقع که
عصبانی ميشم و دادوبيداد میکنم اینجوری من رو نگاه
میکنم گریه میکنه اصالً حالم بد ميش ميگم این چهکاری

 -3تسکين بخشی(اميدوار کردن همسر ،آرام کردن همسر،
استفاده از شوخی ،توجه به ویژگیهای مثبت همسر)
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خانوادهها در فضایی سالم و عاری از دخالت صورت گيرد.
 -2حمایت خانوادهها از زوجين :زوجين رضایتمند بيان
کردند که از حمایت خانوادهها درزمينهٔ های مالی ،عاطفی،
امور منزل و فرزند پروری بهرهمند بودند :رؤیا ":هم
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"ارتباط همراه با اطمينان و اعتماد ،احساس رضایت را از
یک سيستم زوجی موفق ایجاد نمود.

من دارم میکنم ،اصالً هر چی هست دیگه برام مهم نيست،
حتماً می خوام که اون آروم باشه ،همسرم هم اینجوری،
مثالً اگر قبالً یک ساعت بعد کوتاه ميومد اآلن سر سه دقيقه
کوتاه مياد یعنی حاضر همون جا تموم شه؛ خيلی دوست
دارم تو آرامش باشه  ،همينکه یه چيز مشترک دیگه ،ما تا
اآلن فصل مشترکمون یه عقد شناسنامهای بوده....ما
همچنان با خانواده هامون مشکلداریم ولی من حتی نسبت
به بابای همسرم هم حس دیگه ای دارم ،یعنی اگر تا اآلن
هم همينجوری معمولی بودم اآلن احساس میکنم اون
بابابزرگ این دیگه ،با اون هم احساس میکنم فصل مشترک
دارم یعنی یه جورایی یه پيوند عجيبوغریبی زده بين ما".
ورود زوجين به مرحله والدینی  ،سيستم والدینی را به
سيستم زناشویی اضافه کرده و این زوجين با استفاده

الهام فتحی و همکاران

ایشاال درست ميش خدا اینجوری گفته نگران نباش همه
چی درست ميش"

 -2پذیرش نواقص خانواده همسر  :پریناز ":بههرحال هر
خانوادهای مشکالتی داره ،باید پذیرفت"...
 -3حمایت از همسر در مقابل خانواده :زمانی که خانوادهها
با یکی از زوجين رفتار منصفانه نداشته و یا وارد منظومه
زوجی میشدند ،حمایت از منظومه زوجی انجام میشد.

ال
بهجز موارد اعتقادی من تو خيلی از موارد کوتاه ميام .مث ً
ميدانيد بعضی از خانوما حساسن که اول باید بریم خونه ی
مامان منبعد مامان تو ،اول عيدی مامانمو ببریم ،من اصالً تو
این زمينه حساس نيستم،کوتاه ميام"...

صبا ":منبعد از ازدواج رفتم دانشگاه بعد مادر شوهرم گفت
بله دیگه خونه خودشون درس نمیخونن ،شوهرم گفت
خودم گفتم تا دکترا هم میخواد بره خيلی حمایتم میکرد،
از هر لحاظ ،ازلحاظ ورزشی ،درسی"...
 -4تنظيم فاصله با توجه به شرایط .زوجين در شرایط

 -۵استفاده از منابع حمایتی(کمک خواهی از خدا  ،کمک
خواهی از متخصص ،مطالعه منابع مفيد(کتاب ،اینترنت))

هانيه " :ابتدای رابطهمون تو رابطه جنسی مشکل داشتيم،اره
یه کتابی بود آنچه درباره مردان باید بدانيم ،تو اون خيلی
نوشته بود ،خيلی کمک کرد"...

متفاوت گاهی فضای بين خود و خانوادهها را تنظيم
میکردند تا منظومه زوجی آسيب نبيند .حامد ":ما با
خانواده خانمم اصالً مشکل نداشتيم ،بيشتر با خانواده من
مشکل داشتيم ،روابط رو که کمتر کردیم بهتر شد".
 -۵رفع مسائل با خانواده خود :زوجين رضایتمند بيشتر
تالش میکردند که تعارضها را خود با خانوادهشان حل
کنند و عروس و یا داماد وارد نشود .آرش ":پدر و مادر در

حل تعارض میان زوجین و

فرهنگ سنتی ميگن چون تو پسری باید هر کاری که تو
ميگی انجام بشه این نگاه بدیه من اصالً این دید رو ندارم که
چون من پسرم بنابراین فالن ولی خانواده اولش این بود که
چرا اینطور شد چرا اینجور شد ولی من زیاد اهميتی
نمیدادم و خودم هم مقابل خانواده میایستادم ،هيچوقت
ال خانمم در مقابل خانواده من بایسته
اجازه نمیدادم که مث ً
هر چی که بود من خودم حلش کردم"...

تعارض در هر رابطهای  ،باألخص روابط صميمی
اجتنابناپذیر است .زوجين رضایتمند با راهبردهای موفقی
که در پيش گرفتند ،موفق به حل این تعارضها و بهبود
کيفيت رابطه و حفظ و ارزنده سازی آن شدند.
راهبردهای کارآمد

خانوادههای اصلی :زوجين رضایتمند با در نظر گرفتن
اولویت سيستم زوجی از برخی راهبردها برای حل تعارض
ميان خود و خانوادهها استفاده نمودند که عبارتاند از:
 -1برخورد منطقی و بدون سوگيری در مورد خانوادهها :

ليدا ":ایشون سریع فهميد که من احتياج دارم که باهاش
حرف بزنم ،تنها حرفی که از دهنم خارج شد این بود که من
متأسفم و زدم زیر گریه ،گریه من انقدر ناراحتش کرده بود
میگفت گریه شما دنيایی از کالم بود ،تو مقصر نيستی برادر
من هم تو شرایط سخت ازنظر روحی اون نباید با تو اون
برخورد رو میکرد خودش هم بعداً پشيمون شد ،به نظرم

 -۶رفع سوء تفاهمات در مورد خانوادهها :شرکتکنندگان
بيان میکردند که بهاندازه همسرشان خانوادهاش را
نمیشناسند ،در مواقعی از همسر میخواستند که سوء
تفاهمات را رفع کند .ليدا ":وقتی از خانوادهها ناراحت می-
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 -4سازگاری و انطباق(پذیرش نواقص و تفاوتها ،بزرگ
نکردن مسائل ،کوتاه آمدن از برخی خواستهها) .زهرا" :
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ال
محمد ":من اینارو میگفتم اما اصالً سرد نمیشدم ،مث ً
بعضی موقعها میگفتم چرا اینجوری میکنی ،میگفت
نمیدو نم چی می خواد بشه کی میخوایم خونه بخریم ،هی
بعضی موقع ها کارایی میکرد که من ناراحت میشدم ولی
من هيچوقت دست از توسل و توکل برنداشتم میگفتم

اونجا می تونست خيلی راحت توجيه کنه و بگه برادر من
کاری نکرده که ،من رو دید گفت میدونم که اآلن خيلی
ناراحتی انقدر ناراحت بود فقط سرش رو انداخت پایين گفت
من نمیدونم چی بگم اآلن نميتونم چيزی بگم ،فقط اآلن
خيلی درکت میکنم مطمئناً اشتباه شده"

الهام فتحی و همکاران
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شيم باهم صحبت میکنيم ،شاید اشتباه متوجه شده
ال اگه از خواهر من ناراحت شده باش ،می گم
باشيم...مث ً
اینجوری شده توضيح میدم رفع میشه".با توجه به اهميت
خانواده در جامعه ایرانی ،راهبردهای حل تعارض ميان
زوجين و خانوادهها از اهميت باالیی برخوردار است و تجارب
زوجين موفق در این زمينه میتواند راهگشا باشد.
رضایت از زندگی :این مؤلفه که شامل احساس رضایت از
خود ،همسر ،فرزند است بهعنوان نتيجه پدیده حرکت در
جهت حفظ و ارزنده سازی رابطه بيان شد .زینب" :

شناخت ،کارکرد مناسب در سطح فردی ،زوجی ،خانوادگی و
والدینی و استفاده از راهبردهای مؤثر ،پيامد رضایت از خود،
همسر و فرزند را برای زوجين به ارمغان آورد.

شرایط
علّی

یامد

همسر
گزینی
آگاهانه

رضایت

شکل .1مدل پارادایمی ازدواج رضایتمند :حرکت در جهت حفظ و ارزنده سازی رابطه
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خداروشکر خيلی از زندگیام راضی هستم از بچه هام از
همسرم"...نتيجه نهایی انتخاب همسر متناسب مبتنی بر

الهام فتحی و همکاران

کدهای باز

کدهای انتخابی

جذابيت اوليه(داشتن جذابيت ظاهری ،داشتن جذابيت شخصيتی) ،هم مسير بودن(داشتن عقاید ،اهداف ،عالیق ،تفریحات ،ارزشهای هم
سو ،تناسب خانوادهها ) ،شناخت کافی پيش از ازدواج(داشتن شناخت کافی پيش از ازدواج ،شفافسازی در مورد خود و خانواده پيش از
ازدواج،گذراندن دوره آشنایی پيش از ازدواج ،صداقت در معرفی خود)

همسرگزینی
مبتنی بر شناخت

صداقت ،انعطافپذیری ،دلسوز بودن و مهربانی ،مسئوليتپذیری ،منطقی بودن

ویژگیهای شخصی کارآمد

هيچ انسانی کامل نيست  ،حفظ و ارتقاء رابطه بسيار مهم است ،عقاید خود را نباید به همسر تحميل کرد

باورهای کارآمد

الگو گيری از والدین ،انجام ندا دن کارهای اشتباه اطرافيان ،یادگيری از اشتباهات خود و تکرار نکردن آنها

یادگيری از تجارب

حفظ شادابی رابطه(تفریح رفتن باهم ،شوخی ،بازی باهم)

سيستم زوجی کارآمد

متناسب

مدیریت مالی(تالش برای تأمين مالی خانواده ،قناعت مالی ،توقعات مالی مبتنی بر توانایی همسر)
تصميمگيری کارآمد(تصميمگيری منطقی و مشترک ،واگذاری نقش مؤثرتر در تصميمگيری به فرد اصلح)
اجرای کارآمد نقشها(انعطافپذیری در نقش ،مشارکت در نقش ،وظيفه محور نبودن نقشها)
تالش هدفمند برای بهبود رابطه(تغيير خود برای بهبود رابطه ،بازخورد مثبت به هم ،تالش برای تأمين خواستههای همسر ،تالش برای
خوشحال کردن همسر ،قدردانی)
تقابل مثبت(جبران محبت همسر)
عشقورزی(دوست داشتن همسر ،ابراز عشق کالمی و غيرکالمی ،مراقبت از عشق(اولویت دادن به عشق ،احياء عشق) ،صميمت ،دوستی
باهم ،رابطه جنسی رضایتبخش)
ارتباط مؤثر(گفتگوی لذتبخش ،همدلی ،سرزنش و تحقير نکردن ،گفتگوی منطقی ،بيان انتظارات و ناراحتیها از هم ،گوش دادن به یکدیگر)
اطمينان بخشی(وفاداری ،اعتمادسازی ،اعتماد به یکدیگر)
درک متقابل (احساس درک شدن ،سعی در درک همسر)،
حریم سازی (ابراز نکردن مشکالت به بيرون) ،احترام به والدین(حفظ حرمت والدین) ،حمایت خانوادهها از زوجين(حمایت مالی ،حمایت
عاطفی ،حمایت در کارهای منزل و نگهداری فرزندان) ،حمایت زوجين از خانوادهها(حمایت مالی ،حمایت عاطفی)

سيستم
کارآمد

فرزند منجر به بهبود رابطه(فرزند منجر به افزایش احساس مسئوليت ،شيرینی زندگی ،بهبود رابطه با خانواده همسر ،کاهش وابستگی زوجين
به خانوادهها ،کاهش دعوا  ،هدفمند شدن زندگی)

سيستم والدینی کارآمد

تنظيم فاصله(نرفتن به مکانهای تنشزا ،درگير زندگی گذشته همسر نشدن ،قطع رابطه با افرادی که سيستم زوجی را به خطر میاندازند)،
جبران(تائيد اشتباه،عذرخواهی ،جبران خطا ،)،تسکين بخشی(اميدوار کردن همسر ،آرام کردن همسر ،استفاده از شوخی ،توجه به ویژگیهای
مثبت همسر) ،سازگاری و انطباق(پذیرش نواقص و تفاوتها ،بزرگ نکردن مسائل ،کوتاه آمدن از برخی خواستهها) ،استفاده از منابع
حمایتی(کمک خواهی از خدا و متخصص ،مطالعه منابع مفيد(کتاب ،اینترنت))

راهبردهای مؤثر
تعارض ميان زوجی

برخورد منطقی و بدون سوگيری با خطاهای خانواده خود ،پذیرش نواقص خانواده همسر ،حمایت از همسر در مقابل خانواده ،حفظ فاصله
متناسب با شرایط

راهبردهای مؤثر حل
تعارض زوجين با خانواده

رضایت از همسر ،فرزند ،خود

رضایت از زندگی
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رشد خود و همسر(تشویق همسر به رشد ،تالش برای رشد خود(تحصيالت ،مطالعه) ،استقبال از رشد همسر)

حرکتی در جهت
حفظ و ارزنده
سازی رابطه
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کدمحوری

الهام فتحی و همکاران

مقوله مرکزی که در تحقيقاتی با رویکرد نظریه داده بنياد
محوریترین مقوله است ،در این تحقيق حرکت بهسوی حفظ و
ارزنده سازی رابطه بود .این انتخاب بهاینعلت است که تمام
مفاهيم استخراجشده به نحوی به ارزنده سازی رابطه کمک
نمودند .الزم به ذکر است که حفظ و ارزنده سازی رابطه که پيامد
اصلی آن رضایتمندی است ،با انتخاب و اقدام سازنده و فعاالنه
ميسر بوده و بهخودیخود اتفاق نمیافتد.
انتخاب همسری که متناسب با ویژگیهای فردی و خانوادگی فرد
باشد مهمترین شرایط رسيدن به رضایت در ازدواج ارزیابی شد.
البته این انتخاب مستلزم شناخت کافی از یکدیگر و خانوادهها
پيش از ازدواج است .از بين زوجين شرکتکننده در این تحقيق
آنهایی که بهصورت سنتی ازدواجکرده بودند اغلب از طریق
خویشاوندی ،یا شناخت یکدیگر به علت نزدیکی جغرافيایی به
شناخت کافی رسيده و زوجين دیگر از طریق آشنایی با یکدیگر
در کالس ،محيط کار و گذراندن زمانی برای شناخت هم به این
هدف رسيدند .این شناخت به علت صداقت در معرفی خود
تکميل شد و منجر به انتخاب همسری شد که درزمينهٔ های
ارزشها  ،عالیق ،اهداف ،تفریحات و عقاید همسو هستند و طبيعت ًا
مسير زندگی زوجی از همان ابتدا با تعارضات کمتری روبرو
میشود .نتایج بهدستآمده از پژوهش باقيانی مقدم ،مسعودی
بروجنی ،ميرزایی علوی جه و شهبازی( )1392نشان داد که
دغدغه اصلی زوجين انتخاب همسری است که ازلحاظ اخالقی
موردقبول و بتواند روحياتی همسو و مطابق با روحيات ایشان
داشته باشد .دونگ لی( )2222به نقش ارزشهای همسو در
رضایت زناشویی اشاره کرده است.
همچنين در تحقيق حاضر ،زوجين جذابيت اوليه برای یکدیگر
ازنظر شخصيتی و ظاهری داشتند .انتخاب متناسب مبتنی بر
شناخت بهاینعلت که سنگ بنای ارتباط رضایتمند بود از
اهميت باالیی برخوردار است و ازاینرو بهعنوان شرایط علّی
انتخاب شد.
البته شرایط علّی بهعنوان سنگ بنای مدل ازدواج رضایتمند
ایرانی بهتنهایی کافی نبوده و شرایط دیگری نيز باید فراهم شود
تا ادامه مسير با موفقيت همراه باشد .که بهمنظور سهولت ادراک و

تجربه خود زوجين بازگو شدند .آخرین مؤلفه سطح فردی استفاده
از تجارب گذشته است .زوجين رضایتمند بيان نمودند که تجارب
گذشته والدین و اطرافيانشان را به نحو مؤثری در زندگی خود به
کار بستهاند.
در سطح زوجی این زوجين سيستم زوجی کارآمدی داشتند.
منظور از کارآمد این است که سيستم زوجی توانسته است وظایف
خود را در ابعاد شادابی رابطه ،رشد خود و همسر ،مدیریت مالی،
تصميمگيری کارآمد ،ایفای نقش کارآمد ،تالش هدفمند در بهبود
رابطه ،تقابل مثبت ،عشقورزی ،ارتباط مؤثر ،اطمينان در رابطه و
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نظم در دادهها  ،اطالعات بهدستآمده از تجارب زوجين رضایتمند
را در چهار سطح فردی ،زوجی و خانوادگی و والدینی موردبررسی
قراردادیم  .همانطور که در مدل پارادایمی نيز نشان دادهشده،
این عوامل با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و جدا از هم نيستند .
بهعنوانمثال ویژگی صداقت در افراد در مرحله آشنایی منجر به
شناخت قویتر و در مراحل بعدی با ویژگیهایی مثل وفاداری و
اعتمادسازی ارتباط دارد.
در سطح فردی ویژگیهای شخصيتی ،باورهای کارآمد و یادگيری
از تجارب گذشته دررسيدن به رضایت از ازدواج مؤثر بودند.
زوجين رضایتمند ویژگیهای شخصيتی ازجمله صداقت ،منطقی
بودن ،مهربانی و دلسوزی ،انعطافپذیری،مسئوليتپذیری را در
رضایت از زندگی مهم میدانستند .تحقيقات بسياری نشان دادهاند
که مقياس مسئوليتپذیری و انعطافپذیری و توافق پذیری(که
یکی از خرده مقياسهای آن دلسوزی است) در آزمون نئو رابطه
مثبت معناداری با رضایت از رابطه دارند(شاهمرادی ،فاتحی زاده و
احمدی1392 ،؛ حسينی نسب و همکاران.(1322،
در سطح فردی باورهای کارآمد نيز با رضایت از رابطه مرتبط بود.
این باورها عبارت بودند از :هيچ انسانی کامل نيست  ،حفظ و
ارتقاء رابطه بسيار مهم است ،عقاید خود را نباید به همسر تحميل
کرد .شهرستانی ،دوستکام ،رهباردار و مشهدی( )1391در
تحقيق خود نشان دادند که هر چه باورهای ارتباطی ناکارآمد کمتر
باشد ،پيشبينی رضایتمندی در رابطه زوجی بيشتر خواهد بود.
همچنين منصوری نيا ،اعتمادی ،فاتحی زاده و حسن پور()1392
به نقش باورها و نگرشهای کارآمد در رضایت از زندگی اشاره
نمودند .که در این تحقيق این باورها بهصورت کيفی و از طریق

الهام فتحی و همکاران

Killawi, A.
Ahha, I.
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درک متقابل بهدرستی انجام دهد .این یافتهها با تحقيقات دیگر
همسو هستند که به نقش وفاداری (محسن زاده ،مرادی کوچی و
خدادی سنگده ، )1393،تصميمگيری اشتراکی و مدیریت مالی
و ایفای نقش صحيح ( اعتمادی و همکاران  ، )1392،همراهی و
مصاحبت و عشق و تعلقخاطر( باچاند و کارون2221 ،؛ بروکس،
، )222۶ابراز عشق و محبت (دونگ لی ، )2222،تعهد و وفاداری(
شریسا ،)2214،صميميت( گاتمن و سيلور ،)1999،شوخطبعی(
دیکسون )2213،که یک عامل شادابی افزا در رابطه است در
افزایش رضایت از زندگی اشاره نمودند.
در سطح خانوادگی یعنی تعامالت بين زوجها و خانوادهها نيز
عواملی چون حریم سازی  ،احترام به والدین و حمایت خانوادهها
و زوجين از یکدیگر نقش مهمی داشتند .یافتهای این بخش
بيشترین تفاوت را با تحقيقات انجامگرفته در جوامع فردگرا مانند
اروپای غربی و امریکای شمالی دارد .که با توجه به بافت
جمعگرایی در ایران قابل تبيين است .میتوان چنين گفت که هر
جامعهای با توجه فرهنگ خود جامعه و تعریفی که از خانواده دارد
باید مؤلفههای درمانی و آموزشی را طراحی کند  .در ازدواج ایرانی
خانواده چه از بعد حمایتی و چه از بعد تخریبی تأثيرگذار است.
معدود پژوهشهایی که به حریم سازی و حفظ مرزهای مناسب
با خویشان بهعنوان عاملهای مؤثر در پایداری و رضایتمندی
ازدواجها اشارهکردهاند یا در فرهنگ شرقی انجامگرفته یا بر روی
شرقیهایی که در کشورهای غربی زندگی میکنند انجامشده
است .بهعنوانمثال کوالموسی ( )2213به بررسی آنچه ازدواج
زنان ایرانی مهاجر در آمریکا را موفق میسازد پرداخته و به
مؤلفههایی همچون حفظ مرزهای مناسب با خویشان سببی و
احترام به خانوادههای مبدأ بهعنوان مؤلفهای مهم یادکرده است
که عاملی متمایز از آن چيزی است که در ازدواجهای غربی
تأثيرگذار است .با این اوصاف میتوان گفت که در ازدواج موفق
ایرانی خانواده از زوجين بهخصوص در بعد مالی و عاطفی ،انجام
نقشها حمایت میکند اما با حفظ حریم زوجی و تا جایی که
منظومه زوجی به خطر نيافتد .از طرفی زوجين هم تا حدی که به
منظومه زوجی لطمهای وارد نگردد از خانوادهها حمایت میکنند.
تحقيقات انجامگرفته در جوامع جمعگرای دیگر از قبيل مسلمانان
آمریکا نشانگر این موضوع است که این افراد علیرغم زندگی در
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جامعه فردگرای امریکا کماکان در ازدواج خود از خانوادهها تأثير
میپذیرند( دانش پور2212 ،؛ کيالوی 1و همکاران .)2213 ،دیگر
جوامع جمعگرا مانند کره و ژاپن(آها )1992 ،2نيز به تعامالت
گسترده زوجين با خانوادهها بعد از ازدواج و نقش آنها در زندگی
زوجين اشاره دارند .برخی از تحقيقات در ایران نيز با بررسی
عوامل مؤثر در عدم رضایت از زندگی ،یکی از دالیل نارضایتی را
دخالت خانوادهها دانستهاند(محسن زاده ،نظری و عارفی،
مختار .)1392،در کل میتوان نتيجه گرفت که خانوادههای اصلی
و کيفيت پيوند بين زوجين با خانوادههای اصلی و خویشاوندان
نقش تعيينکنندهای در کارکرد کلی زندگی زوجين دارد .به این
صورت که اگر ارتباط و تعامل ميان زوجين و خانوادههای اصلی
منجر به آسيب به منظومه زوجی نگردد و زوجين با اولویت دادن
منظومه زوجی خود بتوانند علیرغم استفاده از منابع حمایتی
خانوادههای اصلی ،حریم سازی مناسبی با خانوادهها داشته باشند
رضایتمندی باالتری را در ازدواج تجربه خواهند کرد .درصورتیکه
این یافته در پژوهشهای غربی در رابطه با ازدواجهای موفق یافت
نشد .یعنی ارتباط با خانوادههای اصلی در فرهنگهای فردگرا جزء
عوامل اصلی مرتبط با رضایتمندی قلمداد نمیشود.
در سطح والدینی فرزند بسيار نقش مهمی دارد  .زوجين
رضایتمند فرزند را عامل افزایش رضایت در رابطه خود
میدانستند و فکر میکردند که فرزند منجر به افزایش احساس
مسئوليت ،حالوت زندگی ،بهبود رابطه با خانواده همسر ،کاهش
وابستگی زوجين به خانوادهها ،کاهش دعوا و هدفمند شدن
زندگیشان میشود .تحقيقات انجامشده در ایران روی ازدواجهای
موفق و رضایتمند نشاندهنده تأثير مثبت فرزند روی رضایت از
رابطهاند(حاتمی و همکاران1394،؛ محسن زاده ،مرادی کوچی و
خدادی سنگده )1393 ،که همسو با یافتههای این تحقيق است .
گاهی عوامل ذکرشده در رابطه زوجی و یا رابطه ميان زوجين و
خانوادهها بهگونهای که ذکر شد برآورد نمیشود .در این مواقع
استفاده از راهبردهای مؤثر راهگشاست .راهبردهای حل تعارض
به دو دسته راهبردهای حل تعارض ميان زوجين و راهبردهای
حل تعارض ميان زوجين و خانوادهها تقسيم شد .علت این
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تقسيمبندی تأکيد بر اهميت بخشی از تعارضات است که اغلب
زوجين با خانواده همسر خود دارند و مختص فرهنگهای
جمعگراست و نيازمند توجه درون بافتی به این مفهوم است.
زوجين از راهبردهای تنظيم فاصله ،جبران ،تسکين بخشی،
سازگاری و انطباق و منابع حمایتی بهمنظور حل تعارضات بين
یکدیگر استفاده میکنند.اما زمانی که تعارض مربوط به
خانوادههای مبدأ است از راهبردهای برخورد منطقی و بدون
سوگيری زوجين با خطاهای خانواده خود ،پذیرش نواقص خانواده
همسر و حمایت از همسر در مقابل خانواده خود .استفاده نمودند.
تحقيقات دیگر اغلب روی حل تعارض ميان خود زوجين تأکيد
کردند و تعارضات مربوط به خانواده مبدأ یافت نشد .این موضوع
بيانگر تفاوت فرهنگی ميان جامعه ایران و بهطورکلی ،کل جوامع
جمعگرا با جوامع فردگرا است که به علت ارتباط با خانوادههای
مبدأ میتواند هم منبع حمایتی در رابطه زوجين تلقی شود و هم
اینکه بهعنوان عامل تعارض و تنش باشد .در مطالعهای که
استفورد و کانری( )1991برای مشخص کردن راهبردهایی که
افراد برای حفظ رابطهشان بکار میگيرند انجام دادند ،پنج راهبرد :
مثبتگرایی)اتخاذ رویکردی مثبت به رابطه مثل ابراز خوشحالی و
اميد ،و حمایت از یکدیگر و نيز به حداقل رساندن تعابير منفی و
خصم آلود) ،گشودگی (گفتگوی مستقيم در مورد رابطه)،
اطمينان و دلگرمی دادن (تأکيد بر پذیرش ،عشق ،و تعهد به
همسر) ،و شبکههای اجتماعی(استفاده از خانواده ،دوستان و دیگر
اعضای شبکههای اجتماعی برای تثبيت رابطه)  ،و تقسيم وظایف
(تأکيد بر انجام وظایف و رضایت فرد از مسؤوليتهایی که بر
عهده اوست) مشخص شد .استفورد ،دینتون و هاس( )2222دو
راهبرد دیگر ارائه نمودند که نصيحت (نصيحت کردن و شنيدن)و
مدیریت تعارض (ساختار دادن به ارتباط و تعامل) را دربرمی
گرفت .این راهبردها ،فعاليتهایی هستند که افراد هشيارانه به
عهده میگيرند تا رابطهشان را باهم حفظ کنند .نتایج مطالعات
متعدد مؤید این نکته است که زوجهایی که از این راهبردها
بهخوبی استفاده میکنند تعهد ،رضایتمندی و شادکامی از رابطه،
دوست داشتن ،و رضایتمندی از رابطه جنسی باالتری را تجربه
خواهند کرد(راميرز 2222 ،؛ باالردیچ و ویگل و زاگيودولين،
1999؛ استفورد و کانری 1991 ،؛ دینتون ،استفورد و کانری،
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 1994؛ و جانسون2229 ،؛ به نقل از مؤمنی؛ صيدی و
رضایی.)1393
درنهایت میتوان گفت که نتيجه یک انتخاب صحيح و رفتارهایی
که در جهت حفظ و ارزنده سازی رابطه است رضایت از زندگی
است که شامل رضایت از خود،همسر ،فرزندان و رابطه است.
رضایت از رابطه و ازدواج تحت تأثير بافت فرهنگی جامعه است.
عوامل اثرگذار در رضایت زوجی در فرهنگهای مختلف متفاوت
است(هانلر و گنکوز .)222۵ ،1ارزشها و باورهای فرهنگی عالوه
بر اینکه دیدگاه افراد را نسبت به خودشان شکل میدهد(مارکوس
و کيتایاما ،)1991 ،2دیدگاه افراد را نسبت به صميميت و عشق و
یک رابطه خوب نيز شکل میدهد(دیان و دیان .)1993 ،3پس
تحقيقات برای اینکه اثربخشی خود را نشان دهند باید در بافت
فرهنگی-اجتماعی هر جامعهای انجام شوند.
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