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ملیحه علی مندگاری

2

چکیده
عوامل مختلفی به صورت درهمتنیده از دوران قبل از ازدواج تا به هنگام انتخاب همسر
و طی مراحل مختلف زندگی مشترک در موفقیت
ادفا میکنند .ادن اژوه

و اادتداری زنتدگی زنایتودی نقت

با هدف واکاوی بازدارندههای طتق از ددتدگاه زنتان مت هتل

یهر ییراز در ای جستجوی زمینههتای ببتات نتانوادگی و د ت هتای تتداومبخت
زندگی مشترک آنان اس  .مشارک کنندگان اژوه

کیفی حاضر 20زن مت هتل هستتند

که به روش نمونهگیری هدفمند و نظری انتخاب یدند .ابزار جمعآوری دادهها مصاحبه
نیمهسانتارمند بود .تحلیل دادهها با کمت
انجام گرف

روش نظردته زمینتهای ایتترو

که یامل کدگذاری باز ،محوری و گزدنشی بتود .ازدواج مناست

و کتوربین
و امنیت

زنایودی یتراد علیتی ادجادکننتده نتانواده کارآمتد و بهنجتار هستتند .یتیوه صتحی
همسرگزدنی و زمینههای تربیتی و حمادتی وا ددن به عنوان یراد زمینتهای و متددرد
رسانه و فضای مجازی و مراقب های انققتی زوجتین بته مهابته یتراد مدانلتهگتر،
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 1کاریناسی ارید جمعی یناسی ،دانشگاه دزدbakhshi.najmeh98@gmail.com

 2استاددار جمعی یناسی ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه دزد( ،نودسنده مسئول)
m.alimondegari@yazd.ac.ir
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حضور زنان مت هل را درون زندگی مشترک تداوم بخشیدهاند .راهبرد کن

زنان مت هتل

در تقش برای ادجاد د

نانواده کارآمد و بهنجار ،تحمل ستختیهتا و یتراد دیتوار

مناس

متقابتل

زندگی با مددرد

یراد بحرانی و نیتز از طردته همراهتی و حمادت

زوجین از دکددگر اس  .ایامد تمامی ادن یراد و کن های فعا نته ،انعاتافاتذدری،
اودادی و انسجام بتا ی نتانوادگی است
نامقدمات زندگی به سرمنزل آرام

کته نهتاد نتانواده را از هجتوم تقطتمهتا و

و ببات رهنمون مییود.

واژگان کلیدی :زنان سازگار ،نانواده کارآمد و بهنجار ،بازدارندههای طق  ،ماا عته
کیفی ،یهر ییراز.

مقدمه و بیان مسأله
دکی از رفتارهای اجتماعی انسان ،تشکیل نانواده و تقش برای حفظ و بقای نوع نود
نانواده دکی از ابتدادیتردن یکلهای ینانته یده زندگی اجتماعی اس
انسان تاکنون وجود دایته اس

(آقابیگو ی و آقانانی .)1386،د

سانتار عاطفی ایچیده که محب  ،وفاداری و تداوم عضود

اس .

که از بدو ایداد

نظام اجتماعی و طبیعی با
از ودژگیهای مهم آن اس

(گلدنبرگ1و گلدنبرگ.)11 :1382 ،
نانواده اناهگاه و کانون ودژهای برای رفع نیازهای روانی ،عاطفی و کانون ا تیام بخ
و رنجهای زندگی اس

دردها

و رواب زنایودی به ادن باف  ،معنای ناص نود را میدهتد (بنتادی و

ددگران .)1391 ،چرا که سان

نانواده و ا گوی مراودهای موجود در آن ،از ارتباط زن و یوهر

یکل گرفته و نحوه برون سازی و تاابه ادن واحد دو نفری با تغییترات آتتی سیستتم نتانواده،
ارتباطات اعضای ددگر (فرزندان) با دکددگر و کارآدی نانواده را تحت
(نجاردان .)1374،رواب رضاد بخ

تتابیر قترار نواهتد داد

بین زوجتین از طردته عققته متقابتل ،میتزان مراقبت

همددگر و اذدرش و تفاهم دکددگر قابل ارزدابی است

از

(احمتدی ،بتروتنتواه و هستادیزاده،

 .)1393در واقع سازگاری بین زن و یوهر به آنها اجازه میدهد تا از تعارضات اجتناب کنند و
دا به ییوهای مناس

آنها را حل کنند.

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1 Goldenberg
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هر قدر رواب میان همسران بهتر ،سا متر و ارجاذبهتر باید ،زنتدگی یتیردنتتر و باصتفاتر
میگردد و فرزندان با نشاط و موفهتری تربی
اغل

متییتوند (فرجتی و نادمیتان .)1392،ا بتته در

ازدواجهای سا م ،انتقفاتی وجود دارد اما به طرزی معقتول حتل و فصتل متییتود ،امتا

گاهی بروز مشکقت فراوان در راه زندگی زنایودی و نانوادگی به طور با قوه قتادر بته تهددتد
کانون گرم نانواده بوده و میتواند زدربنای او یه غزش را در زندگی نانوادگی بته وجتود آورد
(ستوده و بهاری .)1386 ،بیترددد نانوادههای جام گسیخته و متز زل ،جامعته متز تزل را اددتد
میآورند .جامعهای که در آن نشانی از نانوادههای سا م داف
افزاد

نشود ،میتزان طتق روز بته روز

میدابد و به از هم ااییدن نظام نانواده میانجامد (فرجی و نادمیان.)1392 ،
تحقیه در حوزه طق میتواند ،محقه را به سم

د

یتنان

دقیته و صتحی از مستئله

مورد بحث سو داده و در کنار عوامل تسهیل کننده و محرک طتق  ،از بازدارنتدههتای آن نیتز
آگاه سازد .هدف ادن اژوه
اس

واکاوی بازدارندههای طق از ددتدگاه زنتان مت هتل یتهر یتیراز

که به صورت کیفی صورت گرفته اس  .سؤال اصلی اژوه

حاضر ادن است

های به وجود آورندة ببات و اادداری نانواده کدامند؟ زنتان مت هتل بترای ادجتاد دت

کته زمینته-
نتانواده

کارآمد و بهنجار چه تقشهادی میکننتد و چگونته یتراد را بترای تتداوم اادتداری نتانواده
مددرد

مییود؟ دافتههای ادن اژوه

در زمینه دستیابی به راهحلهای مقابلتهای زنتان مت هتل

سازگاری که با معضقت متعددی درون زندگی مشتترک روبترو یتده و بته صتورت مناقتی و
عققنی آن را اش

سر گذاردهاند ،میتواند برای آگاهسازی زوجین و نتانوادههتای در معتر

طق مورد استفاده قرار گیرد.

مبانی نظری
در تحقیقات کیفی ،از نظردهها به منز هی راهنمادی نظری برای تفسیر و تبیین بیشتر ابعاد موضوع
مورد ماا عه و حساسی

نظری استفاده مییود .در ادنجا نیز به منظور آینادی با مفاهیم و

دددگاههای موجود ،برنی از نظردهها مرور یده اس .
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صاح نظران نظردة برسان گرادی اجتماعی ،1مسائل اجتماعی را نایی از تعاردف ذهنتی و
یراد عینی میدانند .ادن رودکرد به دنبال ااسخ به ادن سؤالهاس
مردم ،معناهای متفاوتی را به د

مسئله نسب

میگذارند .ادن رودکرد در تقش اس

که چرا گروههتای مختلتف

میدهند و چگونه ادن معناها بر رفتار افتراد تت بیر
انتدرونی ذهتن افتراد

به صورتی اددداریناسانه به بخ

مصاحبه یونده وارد یود و بته مقتو ت و مفتاهیمی ماننتد آگتاهی ،نگترش ،احستا  ،درک و
درداف

و عقیدة آن ها به مسئلة اجتماعی بپردازد .بر اسا

اندایتی که از واقعی

ادن نظرده ،افراد درگیر طتق  ،طبته

طق دارند و تفسیری که در هر موقعی

از آن به عمل میآورند ،اددتدة

اجتماعی طق را میسازند (افراسیابی و دهقانی دارامترود .)1395 ،براستا
گرادی اجتماعی ،بازدارندههای طق  ،نود را به مهابة واقعیتی به نماد
افراد تعبیر و تفسیر مییود و نکتة درنور ت مل در ادنجا ادن اس
هس

نظردتة برستان -

میگذارد کته بته وستیلة

که زندگی زوجین آنگونه کته

مهم نیس  ،بلکه تعردف آنها از ادن زندگی مهم اس .
وندکا2و ستها  3در نظرده انتقال دوم جمعیتی 4با توجه به تغییرات اساسی که در دهتههتای

اادانی قرن بیستم در سا جامعه ،نانواده و در نحوه بچهآوری در جوامع ایشرفته اوانر متدرن
ای آمد ،به تبیین باروری اادین در ادن جوامع اردانتند ( ستتها 2010 ،؛ ونتدکا .)2001 ،1987
از حدود نیمه دهه  1960به بعد ایوند فرد و جامعه در آن جوامع سست
باعث گسترش استققل فردی ،افزاد

تسام و تساهل ،انعاافاذدری در مسیر زندگی و به هم

نوردن تقسیم کار جنسیتی گرددد .با محدودد
بیسابقه فردد

یتد و ادتن تحتو ت

حضتور جامعته در زنتدگی فتردی و گستترش

و انتیارات فردی ،نظام ارزیی جامعه متحول گرددد .ارزشهای جامعته محتور

معاوف به نیازهای او یه جای نود را به ارزشهای فرد محور مبتنی بر نیازهای بانوده دادند .در
جوامع اوانر مدرن دا اسامدرن که زنان حه انتخاب سب

زندگییان را ایتدا کتردهانتد نستب

قابل مقحظهای به جای نانواده محتوری ،کتار محتور یتدهانتد .بته تعبیتر ددگتر نستب

قابتل

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1 Social Construction Theory
2 Van de Kaa
3 Lesthaeghe
4 Second Demographic Transition
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مقحظهای از زنان در ادن جوامع ،در انتخاب سب

زندگییان ،ایتغال ،علیا خصوص ایتتغال

حرفهای را بر فرزنداروری ترجی متیدهنتد (سترادی .)121 ،1387 ،او تین نشتانههتای انتقتال
جمعیتی دوم قبل از دهه  1950آیکار ید .در کشورهای اسکانددناوی و ادا ت متحده نرخهای
بود و نروج از تعهد بلندمدت زندگی با ادن مناه که «د

طق در حال افزاد

طق نتوب

بهتر از ازدواج بد اس » توجیه میید .بعدها و از نیمه دوم دهه  1960بته بعتد ،نیتز بتاروری از
انفجاری -دوره ارزادی -1یروع به کاه

حا

ازدواج ،دوباره حا

معکو

گرف

کرد .عقوه بر ادن روند ،سن بته هنگتام او تین
مجردان یروع به افزاد

و نسب

آن آیکار ید که زوجزدستی قبل از ازدواج 2در حال افزاد

اس

کترد .بقفاصتله بعتد از

( ستها .)2010 ،

نظرده همسانهمسری استحکام نانواده را نایی از وجود ودژگتیهتای همستان ،میتان زن و
یوهر میداند .همسانی میان دو نفر نه تنها آنها را به سوی دکددگر جذب میکند ،بلکته ایونتد
وصل

ادشان را استوار میکند .به عبارت ددگر ناهمسانی میان دو همسر ،سرچشتمه کشتمک

های نانوادگی اس  .به عقیده هیل ( ،)1945افراد مادلند همسری برگزدنند که بیشتتر همستان-
3

یان باید تا ناهمسانیان .چنانچه ادن قاعده به د ئلی رعادت
ناسازگاری و در نهاد

جدادی مییوند .بر اسا

نگتردد احتمتا زوجتین دچتار

تئوری همسانهمسری بخ

طق ها به ناطر اددده ناهمسانهمسری اس  .دعنی فر

قابتلتتوجهی از

بر ادتن است  ،اگتر زوجتین طترف

مقابل نود را طوری انتخاب نمادند که از حاظ میزان هوش ،ودژگیهای جسمانی و فیزدکتی و
به ودژه ودژگیهای اجتماعی و اقتصادی از جمله فرهنگ ،مذه

و میزان درآمد بتا هتم تفتاوت

دایته بایند طق بیشتر به وقتوع متیایونتدد (ستارونانی .)129 :1376 ،بنتابرادن بته درستتی
میتوان گف

که هرقدر فاصلههای اجتماعی ،جغرافیادی ،فرهنگی ،یغلی و حتی زبتانی و ددنتی

زوجین بیشتر باید ،احتما بیشتر در معر

تهددد طق قرار میگیرند ،بدون آنکه دقینا چنتین

باید زدرا ایدادی اددده ای همچون طق مستتلزم افتزوده یتدن عوامتل ددگتری نیتز متیبایتد
(عزدزی1377 ،؛ .)132
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1 Baby Boom
2 Premarital Cohabitation
3 Hill
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وئیس کردزبرگ )1973( 1در نظرده سراد

و جبران 2سه منشت اساستی را بترای نارضتادتی

تعیین میکند .آن سه منش اگرچه از مناظر و دددگاههتای مختلتف موضتوع نارضتادتی را متورد
توجه قرار دادهاند اما اجما ً بر روی د

نکته توافه نظر دارنتد کته منشتا نارضتادتی را بادتد در

نابرابریها و ارزدابی نایی از آن جستجو کرد و ادن سه منشاً با سه نگرش متفاوت را میتوان به
صورت زدر دستهبندی کرد:
 او ین نگرش ،بر اهمی

محرومی

به طور ماله در افراد و میزان آن تاکید

دارد.

 نگرش دوم بر ساوح ناسازگاری بین موقعی های متفاوتی که افراد در زندگی اجتماعی بتا
آن مواجهند تاکید میکند.
 نگرش سوم ایاره به تغییراتی در طول زمان دارد درباره آنچه که مردم دارند و آنچه تصتور
میکنند بادد دایته بایند.
بر مبنای نظر کردزبرگ ،رضتاد
زندگی تعمیم دافته و آن بخ

دتا نارضتادتی از بخشتی از زنتدگی بته ستادر بخت هتای

را نیز مت بر مینمادد .در ادامه نیز تئوری جبران را مارح میکنتد

و بیان میدارد که یخصی که در د

زمینه از زندگی نود ناراضی اس

به دنبال کس

رضاد

در زمینههای ددگر زندگی بر میآدد (صفدری .)36-38 :1374 ،بر مبنتای ادتن نظردته متیتتوان
درداف

که نارضادتی در میان زوجین که گاهی از اوقات از دت

یروع یده ،میتواند باعث تخرد

مستئله در دت

حتوزه نتاص

ددگر حوزههای تعامل بتین زوجتین یتود و بته مترور ادتن

ناسازگاری در حوزههای ددگری بروز کند ،از طرفی زوجین میتوانند به جتای رفتتن بته ستوی
جدادی و طق به عنوان راهحل فرار از بحران ،در صتدد جبتران برآدنتد و بتا متددرد

درست

یراد  ،مانع از وقوع طق یوند.
نظرده مباد ه اجتماعی در جه

توضی و تبیین راباه بین رفتار بر اسا

ااداش دا مجتازات

اس  .ادن دددگاه در ماا عات تجربی و نظری رفتار نانوادگی ،عشه و ازدواج گسترش زدتادی
دافته اس
احسا

(آزاد ارمکی .)250 :1383،طبه نظرده مباد ه عدم برابری هزدنه و ااداش برای زوجین
نابرابری در مباد ه (ازدواج) را به همتراه دارد و در نهادت

بته گسست

روابت متقابتل

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1 Kreuzberg, Louis
2 Social Contagion Theory
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زوجین منجر مییود .هر کدام از افراد درگیر ادن راباه مباد های در برابر آنچه هزدنه میکند ،بتر
هنجارهای مورد قبول ،انتظار درداف

اسا

اادایی متعادل از جان

ددگری دارد .حتال هرگتاه

ادن تعادل ندیه دار یود ،فرد بر طبه ادن نظرده به رفتار ارنایتگرانه تمادتل ایتدا متیکنتد و
ممکن اس
اهمی

به طق روی آورد .بنابرادن اندای

فترد از ستود دتا زدتان ،در زنتدگی زنایتودی

دارد .فرد بادد توجه دایته باید که در صورت جدادی میبادس

از چه اتاداشهتادی در

برابر ااداشهای جددد صرف نظر کند و در مورد هزدنهها هم همین گونه اس
 )45-4و در نهاد

تصمیم گیری نمادد که در کدام مرحله (ای

(جلیلیتان:1375،

از طق دا اس از آن) بماند.

پیشینه تجربی پژوهش:
قاسمی طوسی و فاکر میبدی ( ،)1395در ماا عهای به روش توصیفی -تحلیلی با بررسی آدات
و روادات متناظر در کنار دکددگر ،مهمتردن راهکارهای تحکیم و اادداری نانواده را با توجه به
آموزههای ددن اسقم و قرآن کردم بازنوانی کردهاند .دافتههای ادن ماا عه نشان میدهد که از
نگاه قرآن کردم و روادات عواملی همچون؛ کفو و همتادی زوجین ،صداق
و بعد از ازدواج ،دق

و یفافسازی قبل

در انتخاب همسر ،انتخاب رضاد محور و نظارتمدار ،مهرده سب

مشارک اذدری زوجین و ا بته گذی
نانواده یده و در ببات آن نق

متقابل از نااهای طرفین میتواند موج

و

اادداری

ادفا کند.

علیمندگاری و رازقی نصرآباد ( ) 1395در اژوهشی به بررسی رضاد

زنایودی و عوامل

جمعیتی -اجتماعی مؤبر بر آن در یهر تهران اردانته اند .نمونه تحقیه یامل 450نفر از زنتان
و مردان حداقل دکبار ازدواجکرده  15-60سا ه تهرانی و ابزار گردآوری اطقعتات ،ارسشتنامه
محقه سانته اس  .دافته ها نشان داد میانگین رضتاد

زنایتودی بترای زنتان  25.65و بترای

مردان  27.75بود که در هر دو مورد با تر از سا متوس اس  .رضاد
جنسی ،تجربه نشون

زنایودی با رضاد

نانگی ،نوع انتخاب همسر ،سن و ستا تحصتیلی راباته معنتاداری

دارد و افرادی که در انتخاب همسر ،تصمیم گیرنده اصلی هستند ،رضاد
دارند .نتادج رگرسیون چندمتغیره نشان داد کته متغیتر رضتاد

زنایتودی بتا تری

جنستی ،تعیتین کننتده اصتلی
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رضاد

زنایودی اس

کاهنده ای بر رضاد
قرد

و متغیرهای نشتون

نتانگی و ناهمستانی ستنی و تحصتیلی ،تت بیر

زنایودی دارد.

ماله ( )1394در اژوهشی در بین  585نفر از زنان مت هتل 18-49ستا ه یتهر یتیراز

نشان داد راباه معناداری بین ابعتاد چهارگانته ستازگاری زنایتودی (توافته زنایتودی ،رضتاد
زنایودی ،همبستگی زنایودی ،ابراز محب

زوجین) و همچنین کفود

زوجین با نشتاط وجتود

دارد .از بین متغیرهای زمینهای نیز تفاوت معنتاداری بتین فاصتله ستنی زوجتین ،متدت ازدواج،
درآمد ،یغل و تحصیقت زوجین بر حس

نشاط زنان وجود دارد .دافتههای مستتخرج از متدل

سانتاری نیز ،نشان داد که مدل تجربی تحقیه با دایتن متغیرهای زمینهای ،کفود

و ستازگاری

زنایودی 39درصد از متغیر وابسته نشاط اجتماعی را تبیین میکند.
بابادی و ددگران ( )1394در ماا عهای به سنج
در بین نانوادههای دارای فرزند دان

میزان ابرات ددنداری بر انسجام نتانوادگی

آموز در یهر همدان اردانتهاند .روش تحقیه ادن ماا عته

ایمادشی بوده و دادهها با استفاده از ارسشنامه سان

دافته گردآوری و توس وا ددن تکمیل یده

اس  .دافتهها نشان میدهند که از میان ابعاد ددنداری بعد نمودهای اجتماعی راباه قویتری را با
انسجام نانوادگی دارد ،همچنین ،از میان ابعاد انسجام نانوادگی ،متغیر ددنداری راباه قویتری
را با بعد انتقف بر سر مسائل نانوادگی دارد و ضعیفتردن راباه را هم با بعد انتقف بتر ستر
مسائل سیاسی

دارد.

نادمی و عابدی ( )1393اژوهشی نیمهتجربی از نوع ای آزمون -اسآزمون با گروه کنتترل
به بررسی ابربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی مبتنی بتر آمتوزههتای ددنتی بتر نتوشبینتی و
سازگاری زنایودی اردانتند .جامعه آماری ادن اژوه  ،زوجین مراجعهکننده به مرکتز مشتاوره
رازی یهر کرج بودند که به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمتاد
(15زوج) جادگزدن یدند .دافتههای اژوه

حاضر حاکی از آن است

مهارتهای ارتباطی می توان به ارتقا سا ستقم
مهارتهای ارتباطی موج

( 15زوج) و کنتترل

کته از رهگتذر آمتوزش

روانتی و ستازگاری افتراد همت

گمایت .

ارتقای توانادیهای روانی و اجتماعی مییوند .بنتابرادن دتادگیری و

تمردن مهارتهای ارتباطی موج

تقود

دا تغییر در نگرش ،ارزش و رفتار انسان متییتود .در
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و سا م بسیاری از مشکقت روانی قابتل ایشتگیری نواهنتد

نتیجه با اددد آمدن رفتارهای مهب

بود .ذا به نظر میرسد ،راهبردهای درمانی متناس
نیازهای وجودی انسان متناس
مورد نیاز اس

و غفل

با فرهنگ جامعه ددنی و مذهبی ،که ا بتته بتا

اس  ،مخصوصا در زمینه زوج درمانی و نانواده درمتانی بستیار

از ارزشهای مذهبی در ییوههای درمانگری را میتتوان از دست

دادن

حوزه وسیع و غنی از راهبردهای مقابلهای و درمانی تلقی کرد.
عناد

و همکاران ( )1392در اژوهشی به بررسی عوامل موبر بر طتق زود هنگتام در بتین

جوانان یهر بویهر اردانتند .حجم نمونه تحقیه  400نفر بوده که از بین دو گروه (طق گرفتته
و طققنگرفته به صورت مساوی) با استفاده از روش نمونهگیری چندمرحلهای انتخاب یتدهانتد.
بر اسا

دافتهها ،ااسخگودان متاهل از بیشتتردن میتزان امنیت

ارضای نیازهای عاطفی ،احسا

اقتصتادی ،رضتاد

از زنتدگی،

تعلته بته نتانواده ،اادبنتدی ددنتی ،همستانهمستری ،تفتاهم

زنایودی و اعتماد به همسر و از کمتردن ت بیراذدری از گروه دوستان نسب
طق گرفته برنوردارند .نتادج تحلیلها بیانگر آن اس
زندگی و همسانهمسری قادر به ای

که سه متغیر امنی

به ااسخگودان گروه
اقتصادی ،رضتاد

از

بینی متغیر مقک هستند.

حسن زاده ( )1392در اژوهشی با استفاده از منابع اسقم و آبار متفکیتران تربیتتی بته بررستی
عوامل تحکیم نانواده در فرهنگ اسقمی اردانته اس  .در ادن اتژوه

بیتان یتده کته عوامتل

بسیاری در تحکیم بنیان نانواده و سرزندگی آن مؤبیرند که ادن موارد یامل؛ حستن معایترت در
نانواده ،نظم و انضباط ،وجود روحیة مشورت در نانواده ،صبر و اادداری زندگی ،روحیة عفو و
گذی  ،حاکمی
مشی با آرام

صداق

در فضای نانواده ،ارهیز از سوءظن ،آف

و بیتکبر ،حلم و بردباری ،تر

حسد ،رازداری و وفاداری،

از کیفر ا هی ،دوری از افراط و تفترد  ،تواضتع،

دوری از سخ گیری و اسراف و نیز احسان به ادر و مادر میبایند.
صابر )2016( 1در ماا عهای که به منظور تعیین سا سازگاری زنایودی در بین زنان هنتدی
با تاکید بر نوع نانوادهیان (هسته ای و گسترده در ماددا ارادش )2انجام داده ،بیتان متیکنتد کته
سازگاری زنایودی؛ ببات عاطفی ،بازده فکری و ابربخشی اجتماعی مردم را نشان میدهد .بترای
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1 Sabre
2 Madhya Pradesh
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ماا عه د

نمونه از  120زن ( 60زن از نانواده هستهای و  60زن از نانواده گستترده) انتختاب

یده و دادهها با استفاده از آزمون تی مورد تحلیل قرار گرفتته است  .نتتادج نشتان متیدهتد کته
تفاوت معنی داری در سازگاری زنایودی در بین زنان نانواده هتای هستته ای و گستترده وجتود
دارد .زنان متعله به نانواده هسته ای ،ساوح با تری از سازگاری زنایودی را در مقادسه با زنتان
نانواده گسترده نشان میدهند .ا بته او بیان میکنتد کته گرچته افتزاد
نانوادههای هستهای امکاناذدرتر اس  ،اما اهمی
ایتراک مسئو ی

ستازگاری زنایتودی در

و ارزش نتانواده گستترده بته د یتل ماهیت

در بین آنها را نمیتوان انکار کرد.

غروقی و همکاران )2015( 1ماا عهای را با هدف بررسی راباه بتین متدت زمتان ازدواج و
سازگاری زنایودی دانشجودان مت هل ادرانی در دانشگاه های ما زی انجام داده انتد .بتددن منظتور
 220فرد متاهل به صورت تصادفی انتخاب و از طرده ادمیل به ارسشنامه آنقدن ااستخ دادهانتد.
ااسخگودان درباره اطقعات جمعیتی مورد سوال قرار گرفته و آزمتون ستازگاری زنایتودی ک
وا

را ااسخ دادهاند .نتادج نشان میدهد که هیچ ارتباطی بین طول مدت زنایودی و سازگاری

زنایودی وجود ندارد و و سازگاری زنایودی در طول زمان نسبتا باب
بشاراور و ییخا سقمی ،)2015( 2ماا عهای را برای سنج
کارکردهای نانواده با کیفی

مانده اس .

راباته ستازگاری زنایتودی و

زندگی زنان انجام دادهاند .طراحی ماا عه ،از نوع همبستگی بوده و

در آن  730زن به طور تصادفی از میان تمام زنان استان آذربادجان غربتی (ادتران) انتختاب یتده
اس

و در ادن ماا عه یرک

کردهاند .نمونه انتخاب یده ،بته ابتزار ستنج

سازگاری زنایودی و ارسشنامه کیفی

نتانواده ،مقیتا

زندگی ،به صورت جداگانه در نانههای نود ااسخ داده-

اند .نتادج نشان داده که تمام ابعاد کارکرد نانواده و سازگاری زنایودی با کیفیت
راباه مهب

دارد .نتادج رگرسیون چندگانه نشان داد که 33درصد از کل کیفیت

زنتدگی زنتان
زنتدگی توست

کارکردهای نانواده و  24درصد ددگر با سازگاری زنایودی قابل تبیین اس .
در راباه با سازگاری دا ببات زنایودی ،ماا عات متعددی در دانتل و نتارج کشتور انجتام
یده اس

که عوامل متعددی (سب

اداره تعار

زنایودی ،امنی

اقتصادی ،رضاد

از زندگی،

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1 Ghoroghe
2 Basharpoor
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احسا

تعله به نانواده ،اادبندی ددنی ،همسانهمسری ،تفاهم زنایودی و اعتمتاد بته همستر و

 )...را در ببات ایوند زنایودی زوجین موبر میدانند .عمده ادن ماا عات با استفاده از روش کمی
به جمعآوری و تحلیل دادهها اردانتهاند وکمتر اژوهشی به روش کیفی به ماا عه بازدارندههتای
طق آن هم در بین مت هلین اردانته اس  .ادن ماا عه تقش میکند تتا بتا کنکتاش در ددتدگاه
زنان مت هل یهر ییراز ،رموز اادداری زندگی مشترک آنان را یناسادی کند و د

هادی را برای

تداوم زندگی مشترک زوجین ارائه دهد.

روش تحقیق
حاضر ماا عهای کیفی با رودکرد تفسیری و به روش نظردة زمینهای اس  .استراتژی

اژوه

نظردة زمینهای ،نوعی روش یناسی عمومی برای تدودن تئوریهادی اس

که ردشه در دادههای

گردآوری و تحلیل یده به صورت نظام مند دارد (گلیزر و ایتراو .)1967 ،
یرک کنندگان ادن اژوه

را زنتان متت هلی تشتکیل متیدهنتد کته بته وستیله راهکارهتای

بازدارنده طق به زندگی متعادل و مورد تادید نود رسیده و ساکن یتهر یتیراز بایتند .فرادنتد
جذب نمونه و اجرای مصاحبهها با مشارک کنندگان در اژوه
یروع ید .د

با روش نمونتهگیتری هدفمنتد

روش متداول در ادن نوع نمونهگیری ،نمونهگیری با حداکهر انتقف 1است  .در

ادن روش ،حداکهر انتقف در محدودهای از کیفی ها ،نصوصیات ،موقعی هتا دتا متوارد بتروز
اددده تح
ادن مسئلهاس

ماا عه برای مشارک کنندگان مدنظر قرار میگیرد .هتدف از ادتن روش ،اطمینتان از
که تا جای ممکن متغیرهای متعدد مرتب با موضوع مورد بررسی قرار گرفته و تم-

های اصلی که از مشارک کنندگان متفاوت بدس
نسب

به اددده مورد بررسی بدس

میآدد ،به تصودر کشیده یوند تا بهتردن درک

آدد ( یند وف و تیلور.)20112

اس از تجزده و تحلیل مصاحبههای ابتدادی صتورت گرفتته و مشتخر کتردن محورهتای
اصلی کار ،نمونههای بعدی بر اسا

نمونهگیری نظری ،3انتختاب یتدند .نمونتهگیتری نظتری،

فرآدند جمعآوری داده برای تو ید نظرده است

کته بتدان وستیله تحلیتلگتر ،بته طتور همزمتان

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1 Maximum Variation Sampling
2 Lindlof and Taylor
3 Theoretical Sampling
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داده هاد

را جمع آوری ،کدگذاری و تحلیل کرده و تصمیم میگیرد به منظور بهبود نظرده نتود

تا هنگام ظهور آن ،در آدنده چه دادههتادی را جمتعآوری و در کجتا آنهتا را ایتدا کنتد .معیتار
قضاوت در مورد زمان متوقف کردن نمونهبرداری نظری "کفاد

نظری" مقو هها دا نظردته است .

ادن واژه به وضعیتی ایاره دارند که در آن..." :هیچ دادة بیشتری داف

نمییود که اژوهشتگر بته

وسیلة آن بتواند ودژگیهای مقو ه را رید دهد .به موازاتی که اژوهشگر دادههای مشابه را بارها و
بارها مشاهده میکند ،از حاظ تجربی اطمینان حاصل میکند که د
زمانیکه مقو های کفاد

زم نود را کس

مقو ه به کفاد

رسیده اس .

کرد ،هیچ چیز باقی نمیماند ،جز ادنکه اژوهشگر بته

سراغ گروههای جدددی از داده در مورد مقو ههای ددگر برود و تقش کند آن مقو هها نیز کفاد
زم را به دس

آورند" (گلیزر و ایتراو .)45 ،1967 ،1

نهادتاً اس از اتمام نمونهگیری هدفمند و نظری بتا  20زن متاهتل یتیرازی (در گتروههتای
مختلف سنی و تحصیلی و در طبقات اجتماعی و نیز گرادشتات متذهبی گونتاگون) کته زنتدگی
رضاد بخشی را در کنار همسر و فرزندان نود تجربه میکردند ،در د
از بهمن ماه  1394تا ارددبهش

محدوده زمانی  4ماهه،

1395مصاحبه عمیه صورت گرفته اس .

در ادن ماا عه ،مصاحبه بصورت فرادندی به منظور کاوش باز و گسترده روی کتل ددتدگاه-
های ااسخ دهنده در نصوص اددده با رودکرد اددداریناسانه در مصاحبههتای او یته (ستؤا ت
طبقتات منجتر یتد ،از

بدون سانتار) یروع ید و بته تتدردج کته تحلیتل دادههتا بته ایتداد

مصاحبههای نیمهسانتار دافته و سانتارمند نیز استفاده ید تا دادههای مربوط بته طبقتات اددتد
آمده و به حد ایباع برسند .به استناد اددت

( ،)1385عتین صتحب هتای ضتب یتده در طتول

مصاحبه ،در همان روز از نوار ایاده مییدند و توصیفهای تهیه یده توس محقه چنتددن بتار
مرور و بازنوانی مییدند تا نوعی ادراک از مفاهیم موجود در آنها بدس
به بعد ،اطقعات نقل یده و نویته جات منبع اطقعات نام ادن اژوه
بودند .سپس براسا

کدگذاری ایتراو

آدد .از ادتن مرحلته
جه

تجزده و تحلیل

و کوربین در سته مرحلته کدگتذاری بتاز ،محتوری و

گزدنشی انجام ید .در ادن اژوه  ،برای اطمینان از صح

و اادادی دادههای کیفی حاصل یتده

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1 Glaser, B. and A. Strauss
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از معیارهای مارح یده از سوی ینکلن و گوبا ،دعنی معیارهای اعتبار اتذدری ،قابلیت

اطمینتان،

ت دید اذدری و انتقال اذدری استفاده ید (حردری.)1385 ،

یافتههای پژوهش
برنی از ودژگیهای جمعیتی افراد یرک

کننده در ادن اژوه

اس  .همانگونه که در دادههای جدول قابل مشاهده اس

در جدول  1توصیف یده

به حاظ سا سواد ،کمتردن میزان

تحصیقت سیکل و با تردن آن کاریناسیارید اس  15 .زن نانه دار و  5زن ددگر یاغل
هستند 18 .نفر از مصاحبهیوندگان دارای تحصیقت ددپلم و با تر و تنها  2زن مت هل دارای
تحصیقت زدر ددپلم دارند .جوانتردن و مسنتردن فرد ااسخگو به ترتی

23و  49سا ه هستند.

ردیف

سن پاسخگو

تحصیالت

پاسخگو

تحصیالت

همسر

سن به هنگام

ازدواج

7

27

ددپلم

کاریناسی

اختالف

6

27

کاریناسی

کاریناسی

ارید

سنی زوجین

5

25

کاردانی

کاریناسی

شغل

4

25

کاریناسی

پاسخگو

3

24

ارید

شغل

2

24

کاریناسی

همسر

1

23

کاردانی

کاریناسی

21

7

نانه دار

آزاد

کاریناسی

20

5

نانه دار

آزاد

کاردانی

20

7

نانه دار

آزاد

کاریناسی

21

7

یاغل

آزاد

ددپلم

22

5

نانه دار

آزاد

22

4

نانهدار

کارمند

16

5

نانهدار

روحانی

تعداد فرزند

جدول  .1ویژگیهای جمعیتی و اجتماعی زنان متأهل مشارکتکننده در پژوهش1395 ،

بدون
فرزند
بدون
فرزند
 1فرزند
بدون
فرزند
بدون
فرزند
بدون
فرزند
 1فرزند
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ردیف

سن پاسخگو

تحصیالت

پاسخگو

تحصیالت

همسر

سن به هنگام

ازدواج

اختالف

سنی زوجین

شغل

پاسخگو

10

32

شغل

9

30

سی

همسر

8

29

کارینا

کاریناسی

تعداد فرزند

ادامه جدول  .1ویژگیهای جمعیتی و اجتماعی زنان متأهل مشارکتکننده در پژوهش1395 ،

بدون

27

2

یاغل

آزاد

26

5

نانه دار

کارمند

 1فرزند

26

4

یاغل

کارمند

 1فرزند

7

نانه دار

آزاد

 3فرزند

نانه دار

کارمند

 2فرزند

کارمند

 3فرزند
 2فرزند

فرزند

کارینا

کاریناسی

سی

ارید

کارینا

کاریناسی

سی

ارید

11

34

ددپلم

زدر ددپلم

20

12

36

ددپلم

کاریناسی

16

11

13

37

کارینا

کاریناسی

سی

ارید

23

2

یاغل

14

38

کاردانی

23

1

یاغل

کارمند

15

39

ددپلم

ددپلم

18

4

نانه دار

کارمند

 2فرزند

16

40

سیکل

سیکل

16

7

نانه دار

آزاد

 2فرزند

17

41

ددپلم

کاریناسی

17

3

نانه دار

کارمند

 3فرزند

18

41

ددپلم

ددپلم

18

1

نانه دار

آزاد

 3فرزند

19

42

ددپلم

ددپلم

19

5

نانه دار

کارمند

 2فرزند

20

49

سیکل

سیکل

27

2

نانه دار

کارمند

 3فرزند

کارینا
سی

با واردکردن دادهها به فرادند کدگذاری ،مفاهیمی به دس

آمد که از طرده آنها فهم و تفستیر

زنان مت هل از بازدارندههای طق  ،زمینهها ،استراتژی مواجهة مشارک کنندگان با ادتن یتراد و
ایامدها از طرده تجزده و تحلیل دادهها آیکار ید.
اگرچه مقو ه هسته از درون اژوه
هسته حاصل همه تحلیل ما را در قا

به دس

میآدد ،باز د

مفهتوم انتزاعتی است  .مقو ته

چند کلمه میردزد .ادن چند کلمه به ما میگودند که کتل
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اژوه

در باب چیس  .به عبارتی تفسیر ما از مضمون اتژوه متان است

برجسته آن را نشان میدهد (ایتراو

و مستائل و نکتات

و کوربین .)165 :1390،مقو ة هستهای حاصل از بررستی

مفاهیم و مقو هها ،خانواده کارآمد و بهنجار اس  .در جتدول  ،2مفتاهیم و مقو تههتای اصتلی
استخراج یده از مصاحبههای عمیه صورت گرفته با زنان مت هل ارائه یده اس .
جدول ،2مفاهیم و زیر مقوالت خانواده کارآمد و بهنجار
مفاهیم
یکل گیری راباه صحی وا د_فرزندی ،تربی

زیرمقوالت
صحی فرزندان توس وا ددن قبل

از ازدواج ،تعامل سازنده وا ددن با دکددگر ،حماد

عاطفی و ما ی وا ددن از

زوجین درون زندگی مشترک.
نحوه آینادی زوجین قبل از ازدواج ،مقک انتخاب همسر ،انگیزه ازدواج.

مقوله
هسته

زمینههای تربیتی
و حمادتی وا ددن
ییوه همسرگزدنی

زمینه های تربیتی مشابه زوجین ،تعله زوجین به اادگاه اجتماعی دکسان ،آداب و
رسوم و باورهای فرهنگی همسان زوجین ،تشابه وضعی

اقتصادی زوجین به

همسانهمسری

هنگام ازدواج.
امنی

ندادن تن ها

عاطفی؛ توجه زوجین به عواطف و روحیات دکددگر ،دنا
امنی
امنی

اجتماعی؛ رواب نانوادگی سا م ،تعامقت اجتماعی سازنده.

اقتصادی؛ درآمد کافی در زندگی ،مددرد

امنی

صحی منابع ما ی نانواده

توس زوجین در زندگی مشترک.
مهارتهای ارتباطی مؤبر ،اادبندی به تعهدات همسری ،درک صحی مسادل و
واقعیات زندگی ،مقابله با بحرانهای اجتناب نااذدر زندگی به کم
زوجین به عقادد و سلیقههای دکددگر ،صداق
همیاری و حماد
ایتغال ،تربی

دکددگر ،احترام

و اعتماد متقابل زوجین.

مددرد

صحی

رواب زوجین

همه جانبه زوجین از دکددگر (در زمینههای ادامه تحصیل،

فرزند ،تصمیم گیریهای مهم) ،ادجاد صمیمی

بین فرزندان ،تعامل

و گفتگوی اعضای نانواده ،همفکری و همراهی زوجین در مددرد

امور ما ی

انسجام نانوادگی

نانواده ،انعاافاذدری زوجین.
کنترل حردم نانوادگی ،رعاد

اصول انققی درون زندگی مشترک ،مددرد

رسانهای ،گذران سا م اوقات فراغ .

مراقب های
انققی

نانواده کارآمد و بهنجار

در زندگی زنایودی ،ت مین نیازهای عاطفی و جنسی زوجین درون زندگی.
زنایودی

 222نامۀ انجمن جمعیتشناسی ایران ،سال دوازدهم ،شماره بیستم و چهارم ،پاییز و زمستان 1396

شرایط علی
 .1همسانهمسری
ازدواج را میتوان دکی از مراحل مهم سه گانه زندگی (تو د ،ازدواج و مرگ) به حساب آورد .در
صورتی ادن مرحله بدون دغدغه طی مییود که یروع آن مناس
دکددگر ینان

کافی دایته بایند .اهمی

بوده ،دنتر و اسر نسب

به

آینادی زوجین با دکددگر قبل از ازدواج و ینان

کامل آنها از ودژگیهای یخصیتی و روحیات طرف مقابل ،به عنوان دکی از عوامل مهم
ایشگیری کننده از بروز انتقفات نانوادگی و جدادی زوجین در ادن اژوه

مورد ت کید قرار

گرفته اس  .ناهمسانهمسری و تفاوت نرده فرهنگها ،تابیر بسزادی در ادجاد انتقف و طق
در نانواده دارد .اگر زوجین در ابتدای راه به تفاوتها و تشابهات توجه کافی کرده و به عبارتی
ازدواجی همکفو دایته بایند ،نه تنها در یراد

سخ

و نامقدمات زندگی ناسازگاری ای

نخواهد آمد ،بلکه هر دو در طی مسیر زندگی همراه و همیار دکددگر نواهند بود .تعله زوجین
به اادگاه اجتماعی دکسان ،زمینههای تربیتی مشابه ،آداب و رسوم و باورهای فرهنگی همسان
زوجین و تشابه وضعی
به د

ازدواج مناس

اقتصادی زوجین به هنگام ازدواج از جمله مواردی اس
و درس

که میتواند

بینجامد.

مرضیه ( 25ستا ه ،کتاردانی و نانته دار) دربتاره ت کیتدش بتر ستا فرهنگتی مشتابه بترای
ازدواجیان میگودد:

" ...من برادم نیلی هم سا بودن دو نانواده مهم بتود کته بعتدا مستا ه ای
ای

نیادد و برای همین ،نیلی هم به نواستگارهادم حساسی

بعضی از حرکات ممکن اس
اما در نانواده ای ددگر زیت

نشان میدادم... .

در نانوادهای با مزه و حتی صمیمانه به نظر بیادتد
و زننتده ا ؛ مهتل ستب

غتذا نتوردن و بتا

اوییدن .ادن جور وقت هتا بادتد متدام جلتو همته نجا ت

کشتید و احستا

سرافکندگی کرد و بعدش هم دعوا و فاصله گرفتن از نتانواده هاست  .امتا اگته
او

به ادن موارد بیشتر توجه کنیم ددگه کار به ادتن جاهتا نمیکشته و آرامت

برقراره .منم سعی کردم که از زندگیهای اطرافیانم عبرت بگیرم و تتا جتادی کته
میشه ادن تفاوتها کم بایه که ن

ادن اتفا هم افتتاد و اگرچته تفتاوتهتادی
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با نره بین نانوادهها اس

اما ادنها در حدی نیس

رو یکر زندگی آرومی رو تا ا ن دایته ادم".

که حاییه ساز بشه و نتدا

 .2امنیت زناشویی
دکی از جوان

بسیار مهم اادداری ازدواج ،امنی

و رضادتی اس

که همسران در ازدواج تجربه

میکنند .رضاد مندی زنایودی حاصل نشنودی و سازگاری زن و یوهر در ابعاد مختلف
و استحکام بنیان نانواده و سقم

زندگی مشترک اس

زنایودی 1در واقع نگرش مهب

و ذتبخشی اس

زنایودی نود دارند و وضعی
د خواه
رواب

نانواده را تضمین میکند .رضاد

که زن و یوهر از جنبههای مختلف رواب

موجود فرد در رواب

زنایودی با وضعی

مورد انتظار و

منابه اس  .نارضادتی نیز در واقع نگرش منفی و نانشنود از جنبههای مختلف
زنایودی اس  .ماا عات نشان میدهد که ازدواج باعث افزاد

یده و ناسازگاری و عدم رضاد

سقمتی و نشاط افراد

زنایودی اس از ازدواج نه تنها بر کن های روانی اجتماعی

زن و یوهر ،بلکه بر رید و تکامل سادر اعضا از جمله کودکان و نوجوانان ابر سوء دارد
(صادقی .)1380
دافتههای ادن اژوه

بیانگر آن اس

که امنی

زنایودی در سه زدر مقو ه امنی

مفاهیمی چون توجه زوجین به عواطف و روحیات دکددگر ،دنا

عتاطفی بتا

ندادن تتن هتا در زنتدگی

زنایودی ،ت مین نیازهای عاطفی و جنسی دکددگر درون زنتدگی و امنیت

اجتمتاعی بتا مفتاهیم

رواب نانوادگی سا م ،تعامقت اجتماعی سازنده توافه زوجین در مورد مستادل مختلتف درون
زندگی مشترک و نهادتاً امنی

اقتصادی با مفاهیم درآمد کافی در زندگی ،مددرد

صحی منتابع

ما ی نانواده توس زوجین در زندگی مشترک قابل تعردف است  .زمتانیکته زوجتین احستا
امنی

و رضاد

زنایودی از زندگی مشترک نود دایته بایند ،بهتر و به درستتی متیتواننتد بتا

مسائل و مشکقت درون نانواده مواجه یوند ،آسی
بایند و در نهاد

یناستی نمادنتد و در برابتر آستیبها ادمتن

برای رفع آن چارهجودی نمادند .در واقع در ادن یراد آنها کنشگران نققی

هستند که مسائل نانواده را بهدرستی یناسادی و درصدد حل آن بر میآدند.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1 Marital Satisfaction
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مردم (32سا ه ،کاریناسی و یاغل) درباره جدا بودن تتن هتای نانته از روابت عتاطفی و
جنسی بیان میکند که:

" ...درک نیازهای جنستی همستر و دایتتن مهتارت جنستی در کنتار ددگتر
مهارت های زندگی میتونه از عاملهای مهم آرام

تو نونه بایته .متا از روز اول

زندگی مشترک و ا بته به توصتیه مشتاوری کته قبتل از ازدواج رفتتیم ،حتتی در
یرادای هم که به یدت از دس

هم د خور هستیم ،بتا هتم غتذا میختوردم ،در

کنار هم مینوابیم ،با هتم مهمتونی میتردم و ادتن نتودش کمت
د خوری ها زود تر حل بشه و میل و محب
که بودن هر دوی متا در دت

متیکنته کته

ما هم به همددگه بیشتر بشته .چترا

محتی نصوصتی و در کنتار هتم ،کششتی را در

هردومون ادجاد میکنه که باعث میشه ناطرات نوب زندگیمون مجدداً دادآوری
بشه و د خوریها هم راح

تر کنار گذایته بشه".

فاطمه (29سا ه ،کاریناسی و یاغل) ،درباره تعامقت سازنده با همسرش میگودد:

" ...من و همسرم از همان آغاز مبنتا را بتر ادتن گذایتتیم کته حتمتا دربتاره
مسائلی که باعث ناراحتیمون میشه صحب

کنیم و اجازه نددم که با جمتع یتدن

ناراحتی ها ،ندای ناکرده کینه ای درونمون ادجاد بشه .از همان آغاز معمو آنتر
هفته را فرصتی برای ادن صحب هتا گذایتتیم .در طتول هفتته هتم کته ممکنته
مسائلی ای

بیادد اونو در دفترچهای داددای

انتقف نظرها و ناراحتی ها صحب

میکنیم .ا بته هری

هتم دربتاره

نمیکنیم چونکه برنی مسائل آنی که باعث

ناراحتی میشن ،بعد از چند روز رفع سوء تفاهم مییه .در ادتن چنتد ستال هتر
دومون از ادن طرده تونستیم نیلی از مسائل و مشتکقتمون را بته راحتتی حتل
کنیم... .به نظرم سانتن راباه سا م بین زن و یوهر نودش بهتردن گزدنته بترای
ده زندگی موفقه".
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سهیق (30سا ه ،کاریناسی و نانه دار) در زمینه نق

ببات ما ی و درآمدی در ادجاد آرام

و استحکام زندگی میگودد:

" ...دایتن سا ما ی نوب و یغل و درآمد مناس

در آرام

زندگی نیلی تابیر داره .کم بودن حاییههای ما ی در نانه کم

و ببات
زدادی به

همفکری و همکاری در مسائل فرهنگی و اجتماعی نودمون و بچهها میکنه.
دغدغه کمتر ،فکر آزادتر و تصمیم گیری بهتر را به همراه داره... .عل
که مسائل و مشکقت ما تو زندگی کمه ،ادنه که همسرم مجبور نیس
ییف

عمدهای
چند

کار کنه و ساع های زدادی را دانل منز ه و ادن باعث میشه که به کم

هم کارهای نونه رو انجام بددم ،با هم به بیرون و مهمانی بردم و ."...

شرایط زمینهای
 .1زمینههای تربیتی و حمایتی والدین
با مروری بر دافتههای اژوه

میتوان ادن مسا ه را به نوبی درداف

که آرام

و ببات زندگی

مشترک زوجین ،ردشه در زمینههای تربیتی و حمادتی وا ددن و یراد نانوادگی فرد در دوران
قبل از ازدواج دارد .یکلگیری راباه صحی وا د-فرزندی و تربی

صحی فرزندان توس

وا ددن قبل از ازدواج ،تعامل سازنده وا ددن با دکددگر و احترام به عقادد یخصی فرزندان و
همراهی و همد ی ادر و مادر با دکددگر نه تنها ا گوی نانواده سازمان دافته را به فرزندان داد
میدهد ،بلکه از عوامل مهم تصمیمگیری فرزندان در راباه با ازدواج و انتخاب همسر نواهد
بود .حماد های عاطفی و ما ی وا ددن از فرزندان بعد از ازدواجیان و درون زندگی مشترک
آنها نیز به عنوان عامل مهمی در یکلگیری د
زدن

نانواده سا م و کارآمد مارح یده اس .

(31سا ه ،کاریناسی و نانه دار) در زمینه تعامل سازنده وا ددن با دکددگر میگودد:

" ...ادر و مادر من رواب عجیبی بتا هتم دارنتد .رواباتی حتتی بهتتر از دو
دوس

صمیمی .هیچ وق

بیادد و همیشه با صحب

من ندددم بر سر مسا ه ای در نانه متا مجاد ته اتی
کردن و قانع کردن همددگر مسا ه حل میید .انتقف

نظر در نانه ما نیلی زداد بود ،اما هرگز صحنه جنجال در نانه ما ای

نمیآمد.
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ما بچهها متوجه قهر و آیتی ادر و مادرمان نمییددم و بعدها کته

 ....هیچ وق

من ازدواج کرده بودم ،مادرم در نصیح هاد

ادن مسائل را متیگفتنتد .روابت

ادر و مادرم به همه ما بچهها نیلی چیزا رو داد داد و متا هتم بته همتین روش
هیچ وق

بر سر مسائل با هم دعوا نمیکرددم و ته ته آن غر زدن و نا یدن بود و

ادن رفتار به زندگی متاهلیم هم رسوخ کرد و اگرچته دربتاره انتتق ستلیقههتا
صحب

میکرددم ،اما هیچ وق

اجازه تبددل یدن انتقفهتا را بته دعتوا و قهتر

نمیداددم".
 .2شیوه همسرگزینی
دکی از مهمتردن انتخابهای آدمی در زندگی ،انتخاب همسر اس  ،زدرا بددنوسیله به تشکیل
نانواده اردانته و ادن امر در زندگی یخصی ،اجتماعی فرد و تربی
اهمی

ادن انتخاب به قدری اس

که سعادت ،رضاد

فرزندان ت بیر بسزادی دارد.

و ناکامیهای زوجین در زندگی را تا

حدی میتوان به چگونگی ادن انتخاب مربوط دانس  .بررسی نظام تاردخی ازدواج در جامعه
ادران نیز مؤدد ادن نکته اس

که ا گوی همسرگزدنی از قددم با محورد

توس وا ددن و یبکه نودشاوندی ترتی

میدافته اس  ،و ی با گذی

نانواده بوده و اغل
زمان ادن محورد

کم-

رنگتر یده و امروزه جوانان تمادل دارند که بیشتر نودیان در تصمیم گیری برای زندگی و آدنده
نود نق

آفردنی کنند .بسیاری از زوجینی که کاریان به مشاجره و طق کشیده یده عل

را،

عدم توجه کامل به مقکهای انتخاب همسر ،تحقیه ،گفتگو و بررسی زمینههای ایتراک دا
افترا نود با طرف مقابل بیان کردهاند .بهعقوه یکل گیری ازدواج بر مبنای اهداف نامناس

و

انگیزههای غل از مهمتردن د دل یکس

ازدواج زوجین مالقه اس  .نکته قابلتوجه در زمینه

روشهای آینادی زوجین با هم ادن اس

که؛ زوجینی که از طرده روشهای سنتی  -با معرفی

زوجین به دکددگر از طرده نانوادهها دا آینادان و بستگان -با دکددگر آینا یده و تشکیل
زندگی دادند ،در مقادسه با زوجینی که بدون ینان

کامل و از طرده دوستیهای موقتی و

زودگذر ،تصمیم به ازدواج گرفتهاند ،دوره زنایودی طو نیتری را تجربه کردهاند
(علیمندگاری.)1393 ،
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در تحلیل مصاحبههای صورت گرفته نحوه آینادی زوجتین قبتل از ازدواج ،متقک انتختاب
همستتر و انگیتتزههتتای ازدواج بتته عنتتوان مقو تتههتتای مهتتم در یتتیوه همستترگزدنی از ستتوی
مشارک کنندگان بیان یده و به عنوان عوامل بسترساز د

زندگی موفه قابتل ت متل متیبایتند.

معصومه ( 36سا ه ،ددپلم و نانه دار) درباره نحوه انتخاب همسر و همراهی نانواده اش در ادن
زمینه میگودد:

" ...آینادی ما با معرفتی یتروع یتده بتود و متا اطقعتات زدتادی از آن هتا
ندایتیم .از ستوا تی کته از نودیتان ارستیدم و اتدر و متادرم از نتانواده اش
ارستیدند ،تاحتدودی روحیتاتیتان را متوجته یتده بتوددم .ا بتته صتتداق
ااسخهای نانواده یوهر و ار
اسا

و جوهای اتدرم هتم نیلتی کمت

در

کترد و بتر

معیارهادی که برادم مهم بود و به نوعی جز ارزش های نتانواده متا تلقتی

میید و مشورت و صقح ددد ادرم ازدواج کرددم".

شرایط مداخلهگر
 .1مراقبتهای اخالقی
از آنجا که هدف اساسی در ازدواج ،سکون و آرام
جامعه ،عدم رعاد

اس  ،ذا با توجه به فرهنگ حاکم بر

اصول انققی به عنوان عامل برهم زننده ادن تسکین و آرام

زوجین ،میتواند موج

در بین

برهم نوردن کانون گرم نانواده و بروز درگیری و در اغل

جدادی زوجین ،آن هم با برجا گذایتن امات فراوان برای نانواده اس
 .)32 :1392بنابرادن در نانوادههادی که حردم نانواده توس
حفظ یود و مراقبتهای انققی در حوزههای مرتب

(عناد

و همکاران،

زوجین و حتی اطرافیان آنها

(معایرت با ددگران ،دنا

اطرافیان و

وسادل ارتباط جمعی و فضای مجازی) صورت گیرد و برای گذران سا م اوقات فراغ
ردزی مییود ،به وضوح ببات و آرام

موارد

برنامه

بیشتری درون نانواده حکمفرما نواهد ید .آزاده

(24سا ه ،فو یسانس و نانه دار) درباره ت کید مسائل انققی و مذهبی در نانهیان میگودد:

" ...اادبندی اصول انققی و ددنی تتو زنتدگی مشتترک بته هتر دو طترف
آرام

عجیبی میده و به برک

اون همه چیز به نیتر و نویتی اتی

میتره... .
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ا بته انتخاب درس

و همراه نوب دایتن هم نیلی مهمه .من و همسرم همیشه

سعی میکنیم که مراعات مسائل مذهبی رو تونونه دایته باییم و در برنتورد بتا
اطرافیان هم به حردمشون احترام بذاردم .وقتی من مراعتات حجتاب رو جلتوی
فامیل میکردم هم نودم احسا
هس

نتوبی دایتتم و بتا نره اصتول ددنمتون هتم

و هم در برنورد و اعتماد و احترام همسرم با نودم تتابیر دایت

ادنکه ددگران هم که نیلی روی حجاب حسا

و هتم

نبودن ،زمانی که متا مهمانشتون

بوددم مراعات میکردند .... .تاکید بتر اصتول انققتی و ددنتی در نتوع رفتتار و
اوی

و تعامل بتا اطرافیتان متیتونته تتابیر زدتادی در سترزندگی و یتادمانی

زندگیها بذاره".
دنا

اطرافیان و به نصوص وا ددن دکی از عوامل مهم و مشکل ساز در نتانوادههاست .

ادن مسا ه نشان دهنده عدم تمادز افراد از نانوادههتاییتان متیبایتد کته باعتث بتروز دنا ت
نانوادهها در زندگی زنایودی زوجین مییود .هرچتهقتدر کته زوجتین وابستتگی بیشتتری بته
نانوادههای نود دایته بایند و در هر موردی قبل از همفکری و مشورت کردن با دکددگر ،نظر
آنها را ارسیده و سعی در اجرای نظرات آنها دایته بایند ،انتقفات نانوادگی بیشتری را نیتز
تجربه نواهند کرد ،زدرا معمو ً نظرات دو نانواده با هم دکستان نخواهتد بتود و دتا نظتر دت
نانواده باب میل دکی از زوجین قرار نمیگیرد .بنابرادن هرچهقتدر کته زوجتین دارای استتققل
فکری بیشتری درون زندگی مشترک بایند ،به همان نسب

از زندگی موفهتری بهرهمند نواهند

بود .طیبه ( 34سا ه ،ددتپلم و نانته دار) دربتاره مستائل مربتوط بته ارتبتاط اطرافیتان و دنا ت
کردنهای آنان میگودد:

" ...دایتن نانواده و اطرافیان نوب و بودن در محتی ستا م و بتا آرامت ،
فکر آدمی را میسازد .ما سالها بچه دار نمتییتددم و نتانواده همسترم اصترار
یدددی به ازدواج مجدد همسرم دایتند و من اگرچه راضی نبودم اما نتوب بته
زبان میگفتم باید ،روز های سخ

و ار از فشتاری رو میگذرونتدم و نیلتی از

مشکقتم هم به ناطر همین استر ها بود .اما دوستان همسترم کته در جردتان
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ادن مسئله بودند و رف

آمد به نانه ما میکردند ،با صحب هادی که بتا همسترم

دایتند و نظراتی که میدادند مانع ادن کار یوهرم یتدند .هرچنتد یتوهرم هتم
مخا ف ادن کار بود و راباه بسیار نوبی با من دای
کقفه اش کرده بود تا ادنکه د

اما فشار و زنتم زبتان هتا

روز وقتی از سر کار آمد گف  :نانه جدددی را

رهن کرده ام و بادد سردع اسباب کشی کنیم و به هیچ کس از نتانواده متن هتم
نگو و بسپار که نانواده نودت هم چیزی نگودند و محتل زنتدگی و کتارش را
چند سال و بدون اطقع همه عو

کرددم و تصمیم گرفتیم که برای زنتدگیمان

نودمان تصمیم بگیردم و تقردبا د

سال بعدش ما بچه دار یددم".

 .2مدیریت رسانه و فضای مجازی
عمده بحث در زمینه مددرد
زوجهادی اس

رسانههای ارتباط جمعی و فضای مجازی مربوط به نانواده و

که آسی های زدادی را از ادن حوزه تجربه کردهاند .آمارها نشان میدهد که

میزان مشاهده تلودزدون توس افراد در ادران ،نزدد
بسیار زداد بوده و میتواند به کاه

به چهارساع

و نیم اس

که ادن میزان

فضای گفتگو و در نتیجه ادجاد فاصله عاطفی و هیجانی و

همچنین فاصله ینانتی میان اعضای نانواده منجر گردد (قردشی و همکاران .) 26 :1393،از
صحی استفاده از رسانههای ارتباط جمعی درون نانه میتواند نق

ادنرو مددرد

مهمی در

ا گوگیری فرزندان و نوع ارتباط بین اعضای نانواده ادفا کند .مردم (20سا ه ،کاریناسی و نانه
دار) در ادن باره میگودد:

" ...دددن برنامه در نانه ما تح

برنامه ناصی چیده میید و ادن به نتاطر

آن بود که ادر و مادرم از همان بچگی دددن برنامته هتای متاهواره و استتفاده از
ادنترن

را کنترل میکردند .ادن ا گوی رفتاری در بزرگسا ی برای ما عادت یتده

بود و ددگر نودمون هم گرادشی به

ندایتیم .برنامه های مختلفی را می ددتددم

اما برنامه هادی که به ذهن ما گراد هادی مختا ف ارزش هتای نتانوادگیمون رو
میداد تو دوره بحرانی نوجوانی تح
کانون نانواده بودند و برای ما وق

کنترل بود .ا بته ادر و مادرم هم بیشتر تتو
میگذایتند تا ادنکه اای رسانه باین".
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مقوله هسته
خانواده کارآمد و بهنجار
کارآمدی عبارتس

از ادنکه تا چه اندازه ا گوهای نانواده در کس

هدفهای آن موبر و

سودمند واقع یدهاند .قضاوت در مورد ا گوهای کارآمد (دا ناکارآمد) بستگی به درک بهنجاری،
سقم

و همینطور مقحظات اجتماعی_فرهنگی دارد (موسوی .)1382 ،نانوادهای که در آن

بین اعضا مکملی

وجود دارد ،برونسازی متقابل اعضا با نیازهای دکددگر ،مرزهای روین و

منعاف ،قدرت حل تعار

و ادجاد تغییر مناس

با چرنه حیات نانوده از ودژگیهای ددگر

ادن نانواده اس  .نانواده بهنجار در مقابله با استر های گردزنااذدر زندگی ،ضمن حفظ
انسجام نانواده ،قادر اس

به منظور تجددد سانتار نود ،انعاافاذدری زم را نشان دهد

(مینوچین .)1375 ،اادبندی به تعهدات همسری ،مهارتهای ارتباطی مؤبر ،انعاافاذدری
زوجین ،احترام متقابل اعضای نانواده و مقابله با بحرانهای اجتناب نااذدر زندگی به کم
دکددگر از جمله عواملی هستند که میتواند در ببات نانواده تابیرگذار باید .نرگس (31سا ه،
کاریناسی و نانه دار) در ادن زمینه میگودد:

" ...در نانواده ما هرگز جادگاه مادرم کمتر از ادرم نبود و آن ها در مسائل و
مشکقت همگام با هم ای

میرفتند و وقتی قرار بود در نانه ما تصمیم مهمتی

گرفته یود ،ادر و مادرم ساع ها با هم درباره مسائل و احتمال های مربتوط بته
آن ،صحب

میکردند و در جلساتی هم نظر ما بچه ها را میارسیدند .در نانه ما

رسم بر ادن یده بود که اگر کاری ای

میآمد چه یادی و چه غتم ،همته بادتد

گویهای از کار را میگرفتند و بعد هم گزارش کارهای انجام یتده را متیدادنتد
کتته ادتتن در اعتمتتاد بتته نفتتس متتا ،در رواب ت اجتمتتاعی و مهتتارت آمتتوزی و
مسئو ی اذدریهای بیرون از نانه بسیار موبر بود".
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راهبردهای کنش
 .1تابآوری
تابآوری به معنای توانادی مقابله با یراد دیوار و ااسخ انعاافاذدر به فشارهای زندگی روزانه
اس  .تابآوری ،به افراد قدرت میدهد تا با مشکقت ای
سختیها فائه آدند و با جردان زندگی حرک

رو مقابلة سا م دایته بایند ،بر

کنند (احمدی و یردفی.)1393 ،

در بسیاری از مصاحبههای انجام یده با زنان مت هل ،آنان بر صبر و تحمتل و ستازش ت کیتد
کرده و نانواده را به مهابه نهادی مقد
تعهد و مسئو ی

کرده و بر احسا

در نظر گرفته و به د

راباه مسئو نه و مقتد

ایتاره

و صبر و سازش تاکید کردهاند .مردم (24سا ه ،کاریناسی و

نانه دار) میگودد:

" ...مادرم یوهرم آرمانهای ناص نودش رو دای
که ،هرچه که دوس
هم مدام میگف

و اصرار یددد به ادتن

داره ایاده بشه .انتیاری برای من نمتیگذایت

و همسترم

مادرمه ،ن  !!.سر همین مسئله با همسرم دعوام ید .هتر چته

تقش میکردم و کوتاه میآومدم ،اوضاع بتدتر و بتدتر متییتد .چنتد بتار هتم
اعترا

کردم اما فادده ای ندای  .ددگر نتونستم طاق

بود که با همسرم ای

بیارم  . ..سر همین دعتوا

مشتاور رفتتیم و از مشتکقتمون گفتتیم ،آن هتم بتا چته

سختی ...یوهرم نمیاومد و آنرش هم کقفه ید که راضی به آومدن یتد .متن
گقده ها و انتظاراتم را گفتم و صحب

آنر مشاور با همسرم ادن بود کته گفت ،

اگر همه چیز را تغییر ندهی و نگذاری نودش انتخاب کند ،طق برادتتان بهتتر
اس  .ادن صحب ها یراد را کمی برام بهتر کرد ،اما از ده جتادی بته بعتد هتم
تصمیم گرفتم رفتارهای مادریوهرم را تحمل کنم و بتا صتبر و گذیت
محب

و ا بتته

به یوهرم او را همراه نودم دایته بایم".

 .2همدلی و همراهی
در مصاحبههای انجام یده ،نانوادههای موفه در برابر مسائل و حاییههای زندگییان،
توانستهاند با همد ی و همراهی و ا بته صبر و یکیبادی ،سختیهای مقاعی زندگی را اش

سر
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گذایته و در عین حفظ حرم ها ،به دکددگر محب
مشارک کنندگان حماد
ممکن اس

و توجه بیشتری دایته بایند .بسیاری از

و همراهی مرد از همسرش درون نانه و نیز در یراد

(مانند ادامه تحصیل ،ایتغال بیرون منزل ،گذران دوران سخ

زندگی مشترک ای

بیادد را زمینه ساز ببات ،آرام

ناصی که

بارداری) در طی

و رضاد مندی بیشتر از زندگی زنایودی

دانستهاند .محبوبه (36سا ه ،کاریناسی و یاغل) درباره همد ی و همراهی در ادجاد آرام
درون نانه میگودد:

" ...همیشه وقتی کسی میگف

که یراد ما ی اجازه ادتن کتارو ،اون کتارو

نداد به نودم میگفتم آنه مگه میشه .ادن کار که هزدنه ناصی نتداره .در واقتع
چون نودم یاغل بودم و عمده حقوقم هم برای نودم میموند تصور نتونستتن
انجام کارای کوچی
بیاد و میگف

ننده دار میومد اما مادرم همیشه میگف

که نودش هم هیچ وق

حاظ ما ی مشکلی ای

اتفاقه ممکنه ای

فکتر نمیکترده کته تتوی زندگیشتون از

بیاد .تا ادنکه برای یغل بابام مشکلی ای

دو سال نیم حقو بابا نبوده و نیلی تح

اومده بوده و

فشار قرار گرفته بود .مامانم میگفت :

من عذاب وجدان یدددی دایتم که سرکار میرم و بابات نمیتونه بره و به یتدت
نگران غرور مردانه او بودم .اما نوب ندا رو یکر از ادن امتحان سربلند بیترون
اومددم .همه توانم را برای حفظ آرام

نونه گذایتم و مدام در حال یتادکردن

فضای نونه و بخند زدن بودم و ا بته با دق

تمام ،اسراف و افراط هم از برنامه

به کلی حذف ید .من اون روزا رو دادمه مامانم هم

در حال یاد کردن نونته

بود و حا متوجه میشم که چه کار بزرگتی انجتام داده و هتیچ کتدوممون هتم
متوجه نشددم."....
 .3مدیریت شرایط بحرانی
توانمندی فرد در ینان
ابربخ

و تجزده و تحلیل مناقی مشکقت زندگی و به کار بردن ییوههای

و رویهای سازگارانه و ارائه واکن های صحی

معضقت و بحرانهای زندگی تعردف دقیقی اس

منابه بر واقعی

در مواجهه با

یراد

بحرانی درون

که برای مددرد
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زندگی مشترک میتوان ارائه داد .در بین مشارک کنندگان آن دسته از زنانی که با وجود دایتن
یراد بسیار سخ

که میتوانسته آنان را به طق بکشاند ،به نوبی یراد را مددرد

کرده

بودند ،از عملکرد نود برای ماندن درون زندگی مشترک بسیار رضاد مند بودند زدرا هم نود
و هم فرزندانیان را از مشکقت و سختیهای بعد از طق نجات دادهاند .نسردن (40سا ه،
سیکل و نانه دار) میگودد:

" ...یوهرم با دوست

مایین باری نرددند و یردکی با آن ،بار جا به جتا

د

میکردند ،بعد از  5-6سال متوجه یدم کته یتوهرم اعتیتاد ایتدا کترده است  ،در
یرادای که دو دنتر هم دایتم .تصمیم به جدادی گرفتم ،از طرفی دو دنتر دایتتم
و از طرفی اعتیاد دردناک بود و غیر قابل تحمل .تصتمیمم را گترفتم و بته زور بته
مرکز ترک بردم و ترک

دادم و مایین را هم کرادته دادم .متدتی نتوب بتود امتا

دوباره یروع کرد و من بتاز هتم تترک

دادم و در دور آنتر در فاصتلهای کته در

کمپ بود نانه را هم فرونتم و تمام ن های تلفن را هم عتو

کتردم و نیلتی

جدی گفتم که دور آنرده که میمونم و تا جادی که توان دایتم تتا قبتل آمتدن
همه چیز رو تغییر دادم و ندارویکر دفعه آنر هم ید و امیدم نا امید نشد".

پیامد
با توجه به دافتههادی که از تحلیل مصاحبههای زنان مت هل مشارک کنندگان بدس
انعاافاذدری و اودادی نانواده ،امنی
حماد

و رضاد

آمد ،میتوان

زنایودی زوجین و همد ی و همراهی و

متقابل اعضای نانواده را از ایامدهای حضور در نانواده کارآمد و بهنجار بهحساب

آورد .زمانی که زوجین یراد متعاد ی را در نانواده دایته بایند و اعضای نانواده ،به هنگام
حضور در نانه احسا

امنی  ،رضاد

و آرام

کنند ،طبیعیاس

که ایامد آن چیزی جز ببات

و انسجام نانوادگی نخواهد بود.
انسجام خانوادگی
انسجام نانواده به مفهوم احسا
تعهد و وق

نزددکی عاطفی با ددگر اعضای نانواده در بردارنده دو بُعد

گذراندن با همددگر اس  .تعهد به معنی تمادل به صرف وق

و انرژی برای نانواده
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و عدم تدانل مسؤ ی های یغلی با امور نانواده اس  .افراد مراق

و مواظ

همددگرند و ادن

رفتار را در تعامقت و صحب هاییان نشان میدهند ( ینگرن .)2003 ،1دکی از مهمتردن
ایامدهای مهب

حاصل از نانواده کارآمد و بهنجار ،انسجام نانوادگی اس  .همانگونه که از

اظهارات مشارک کنندگان ادن اژوه
اعضای نانواده ایشرف

مشخر اس

در صورت با بودن انسجام نانوادگی،

و یادی همددگر را مینواهند و اگر دکی از اعضای نانواده گرفتار

مشکلی یود بقیه حاضرند برای رفع آن مشکل تقش کنند .ادن تقش و حماد
سقم

همهجانبه ضامن

و استحکام بنیان نانواده اس  .مهدده ( 32سا ه ،کاریناسی و یاغل) در راباه با نق

زوجین در انسجام نانواده میگودد:

" یوهرم معتقده که توی زندگی مشترک هرکی هرکاری از دستت

بترمیتاد

بادد انجام بده و هیچکدوم هم نبادد منیتی بر سر هم دایته بایتند .متن غتذام رو
درس

میکنم ،اون هم میاد تو ظرف یستن به من کم

منزل ،رسیدگی به در
مشارکته برای ما د

و مشه بچته هتا کمت
چیز حل یدهای هس

میکنه .تتوی امتورات

کتار منته  . ...نویتبختانه ادتن
و همین رفتارهاش باعث میشه کته

وقتی همراهی و حمادتشو توی زندگی میببینم ،تتوی یتراد ستخ
زندگی ،نیلی بهتر و بیشتر همراه و کم

و دیتوار

کارش میشی".

مدل پارادایمی پژوهش
با مرور مکرر داده ها ،بازنوانی مصاحبه ها ،کدها و طبقات استخراج یده نهادتاً مشخر ید
که مقو ه هسته اژوه  ،نانواده کارآمد و بهنجار اس  .همانگونه که در یکل 1هم مشخر
یده اس  ،ازدواج مناس

و درس

و امنی

نانواده کارآمد و بهنجار هستند .ییوه صحی
وا ددن به عنوان یراد

زمینه ای و مددرد

و رضاد

زنایودی یراد

علیی ادجاد کننده

همسرگزدنی و زمینه های تربیتی و حمادتی
رسانه و فضای مجازی و مراقب های انققی

زوجین درون زندگی مشترک به مهابه یراد مدانله گر ،حضور زنان مت هل را درون زندگی
مشترک تداوم بخشیدهاند.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1 Lingern
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شکل  .1مدل پارادایمی پژوهش

زنان مت هل در تقش برای ادجاد دت

استراتژی و راهبرد کن

تحمل سختی ها و یراد دیوار زنتدگی بتا متددرد
همراهی و همد ی و حماد

مناست

نتانواده کارآمتد و بهنجتار،

یتراد بحرانتی و نیتز از طردته

متقابل زوجین از دکددگر اس  .ایامد تمامی ادن یراد و کنشهای

فعا نه ،انعاافاذدری و اودادی نانواده و انسجام با ی نانوادگی اس
هجوم تقطمها و نامقدمات زندگی به سرمنزل مقصود ،آرام

کته نهتاد نتانواده را از

و ببات رهنمون نواهد ید.

جمعبندی و نتیجهگیری
عوامل مختلف به صورت درهم تنیدهای از دوران قبل از ازدواج تا به هنگام انتخاب همسر و
طی مراحل مختلف زندگی مشترک زوجین در موفقی  ،تداوم و اادداری زندگی زنایودی نق
ادفا میکنند .اژوه

حاضر ،با هدف واکاوی بازدارندههای طق از دددگاه زنان مت هل یهر

ییراز ،به صورت کیفی و با استفاده از رودکرد نظرده زمینهای در ای جستجوی زمینههای ببات
و اادداری و د

های تداوم بخ

مرور دافتههای ادن اژوه

زندگی مشترک آنان میباید.

بیانگر آناس

که ازدواج به عنوان دکتی از مهتمتتردن مراحتل

زندگی هر فردی ،در صورتی بدون دغدغه طی مییود که یروع آن مناس
نسب

به دکددگر ینان

کافی دایته بایند .اهمی

بوده و دنتر و استر

آینادی زوجین با دکتددگر قبتل از ازدواج و
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ینان

کامل آنها از ودژگیهای یخصیتی و روحیات طرف مقابل ،بته عنتوان دکتی از عوامتل

مهم ایشگیری کننده از بروز انتقفات نانوادگی و جدادی زوجین در ادن اتژوه

متورد ت کیتد

قرار گرفته اس  .ناهمسانهمسری و تفاوت نرده فرهنگها ،تت بیر بستزادی در ادجتاد انتتقف
نانوادگی دارد .اگر زن و مرد در ابتدای تشکیل زندگی به تشابهات و تفاوتها توجه کافی کرده
و به عبارتی ازدواجی هم کفو دایتته بایتند ،نته تنهتا در یتراد ستخ
ناسازگاری ای

و نامقدمتات زنتدگی

نخواهد آمد ،بلکه هر دو در طی مسیر زندگی همراه و همیار دکتددگر نواهنتد

بود .تعله زوجین به اادگاه اجتماعی دکسان ،زمینههای تربیتی مشابه ،آداب و رستوم و باورهتای
فرهنگی مشترک و تشابه وضعی
میتواند به د

ازدواج مناس

اقتصادی زوجین به هنگام ازدواج از جمله مواردی است
و درس

کته

بینجامتد .نتتادج ماا عتات ردتاحی و ددگتران (،)1386

قاضیطباطبادی و علیمندگاری ( ،)1391احمدی و ددگران ( )1391و قادری و مردانتی (،)1392
قاسمی طوسی و فاکر میبدی ( )1395نیز همسو با ادن دافته اژوه
زمانی که زوجین احسا

امنی

و رضاد

اس .

زنایودی از زندگی مشترک نود دایتته بایتند،

بهتر میتوانند با مسائل و مشکقت درون نانواده مواجه یوند ،آنها را آسی
در برابر آسیبها ادمن بایند و در نهاد

یناسی نمادنتد و

برای رفع آن چارهجودی نمادند .در مصتاحبههتای انجتام

یده ،نانوادههای موفه در برابر مسائل و حایتیههتای زنتدگییتان ،توانستتهانتد بتا همتد ی و
همراهی و ا بته صبر و یکیبادی ،سختیهای مقاعی زندگی را اش
حرم ها ،به دکددگر محب

سر گذایته و در عین حفظ

و توجه بیشتری دایتته بایتند .در واقتع در ادتن یتراد  ،زوجتین

کنشگران نققی هستند که مسائل نانواده را بدرستی یناسادی و درصدد حتل آن بتر متیآدنتد.
بسیاری از مشارک کنندگان حماد
ناصی که ممکن اس

و همراهی مرد از همسترش درون نانته و نیتز در یتراد

در طی زندگی مشترک برای زن ای

منزل ،گذران دوران بارداری) را زمینه ساز ببات ،آرام
زنایودی دانستهاند .ادن نتادج همسو با دافته اتژوه

بیادد (ادامه تحصیل ،ایتغال بیترون

و رضاد مندی بیشتتر زنتان از زنتدگی
عنادت

و ستروش ( ،)1388قردت

( )1394و نادمی و عابدی ( ،)1393علیمندگاری و رازقی نصرآباد ( )1395نیز میباید.

مالته
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از آنجا که هدف اساسی در ازدواج ،سکون و آرام

اس  ،ذا عدم رعاد

اصتول انققتی

به عنوان عامل برهمزننده ادن آرام  ،میتواند زمینه بروز درگیتری و حتتی جتدادی زوجتین را
ادجاد کند .با مروری بر دافتههای اژوه
آرام

میتوان ادن نکته را به نتوبی دردافت

کته بخشتی از

و ببات زندگی مشترک زوجین ،ردشه در زمینههای تربیتی و حمتادتی وا تددن و یتراد

نانوادگی فرد در دوران قبل از ازدواج دارد .یکلگیری راباه صحی وا تد_فرزنتدی و تربیت
صحی فرزندان توس وا ددن در دوران قبتل از ازدواج ،تعامتل ستازنده وا تددن بتا دکتددگر و
احترام به عقادد یخصی فرزندان و همراهی و همد ی ادر و متادر بتا دکتددگر نته تنهتا ا گتوی
نانواده سازمان دافته را به فرزندان داد میدهد ،بلکه از عوامتل مهتم تصتمیمگیتری فرزنتدان در
راباه با ازدواج و انتخاب همسر نواهد بود .حماد های عاطفی و ما ی وا ددن از فرزندان بعتد
از ازدواج و درون زندگی مشترک آنها نیز به عنوان عامل مهمی در یتکلگیتری دت
سا م و کارآمد قابل طرح اس  .ا بته بادد توجه دای

نتانواده

که دنا های بیجا و بیمورد اطرافیتان و

به نصوص وا ددن می تواند بته عنتوان دکتی از عوامتل مهتم و مشتکل ستاز زنتدگی زوجتین
بخصوص در سا های اول زندگی مشترک به حساب آدد .ادن مس ه که نشاندهنتده عتدم تمتادز
زوجین از نانوادههاییان میباید ،منجر به تجربه بیشتر انتقفات نانوادگی مییود .از ادنترو
هرچهقدر که زوجین دارای استققل فکری بیشتری درون زندگی مشترک بایند ،به همان نستب
از زندگی موفهتری بهرهمند نواهند بود .اادبندی متقابل زوجین بته تعهتدات همستری ،احتترام
متقابل اعضای نانواده به دکددگر ،آینادی با مهارتهای ارتباطی مؤبر و نیز انعاافاتذدری بیشتتر
زوجین در مقابله با بحرانهای اجتنابنااذدر زندگی از جمله ددگر عواملی هستند کته متیتوانتد
به ادجاد د

نانواده کارآمد و بهنجار کم

کنتد .جتوادی ( ،)1390علتی منتدگاری و ددگتران

( ،)1395آماتو ،)1996( 1نا ونانس )2007( 2و دانکن )2008( 3نیز در اژوه هادی جداگانته بته
اهمی

توجه به ادن نکات در ادجاد ببات و سازگاری زنایودی ایاره کردهاند.

در نانوادههادی که حتردم نتانواده توست زوجتین و حتتی اطرافیتان آنهتا حفتظ یتود و
مراقب های انققی زم در زمینه استفاده اعضای نانواده از رسانههای ارتباط جمعتی و فضتای
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1 Amato
2 Nalvnans
3 Duncan
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مجازی صورت گیرد ،چنین یرادای در نوع ارتباط بین اعضای نانواده و ا گوگیری فرزنتدان از
وا ددن نق

مهمی ادفا میکند .چنانچه اعضای نانواده با همفکتری و همراهتی دکتددگر بترای

گذران سا م اوقات فراغ
فضای گفتگو و افزاد

نود برنامهردزی مناس

و دقیه دایتته بایتند ،متیتواننتد بتا ادجتاد

میزان تعامقت اعضای نانواده با دکتددگر ،ببتات و آرامت

بیشتتری را

درون نانواده حکمفرما کنند .نتادج ماا عات علمی و دزدانی ( ،)1389بابادی و ددگتران (،)1394
علی مندگاری و ددگران ( ،)1395بخشی زنجیرانی ( )1395نیز همسو با ادن دافته اژوه

اس .

در بین مشارک کنندگان آن دسته از زنانی که بتا وجتود دایتتن یتراد بستیار ستختی کته
تسهیلگر طق بوده ،توانستهاند با همد ی و همراهی و ا بته صبر و یکیبادی ،سختیهای مقاعی
زندگی را اش

سر گذایته و به نوبی مسائل بحرانی و حاییههای تن زای زندگی را مددرد

کنند ،جزء نانوادههای موفقی بودند که از عملکترد نتود بترای مانتدن درون زنتدگی مشتترک
رضاد مندی با دی دایتند ،زدرا که عقوه بر ادجاد ببات و آرام

درون زندگی مشترک چنددن

سا ه ،هم نود و هم فرزندانیان را از مشکقت و سختیهای بعد از طق هم نجتات دادهانتد.
ادن دسته از زنان مت هل بر ادن عقیده بودند که اگر بنتابر تمتام عیتار بتودن زنتدگی و همستر از
ابتدای زندگی مشترک میبود ،آنها هم متیبادست

همتان ستالهتای اول زنتدگی مشتترک ،از

همسریان جدا مییدند .آنان بر ادن اعتقادند که گذر زمان بسیاری از مسائل را حتل متیکنتد و
در سالهای او یه ،تحمل و مدارا و صبر و سازش جتزء ملزومتات بستیار مهتم زنتدگی متت هلی
اس  .در کنار ادن عامل مهم ،دایتن اعتماد به نفس و مددرد

زندگی توس زوجین بته همتراه

استفاده از نظرات ایشنهادی متخصصان و مشاوردن بتا تجربته جتزء ددگتر عوامتل مهتم کنتترل
زندگی و ادجاد نانواده کارآمد و بهنجار اس  ،نانوادهای که قادر اس

در مقابله با استر های

گردز نااذدر زندگی ،ضمن حفظ انسجام نانواده ،به منظور تجددد سانتار نود ،انعاافاتذدری
زم را نشان دهد .طقئیان و زهراکار ( ،)1394نادمی و عابدی ( )1393نیز در ماا عات نود به
اهمی

توجه به ادن نکات در ادجاد د

نانواده کارآمد و بهنجار ایاره دایتهاند.

در اادان بادد ایاره کرد همانگونه که قاضی طباطبادی و علی مندگاری ( )1391بیان کردهاند:
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" به نظر می رسد که با تغییرات صورت گرفته در ستا کلتی جامعته و در
درون نانواده و همچنین در رواب بین زوجین ،مناه نتانواده ادرانتی در حتال
عو

یدن اس

و زوجین در حال بازتعردفی از نقشهادی که تاکنون از آنها در

مدل نانوادههای سنتی که مترد نتان آور و زن نانته دار بتوده ،انتظتار متیرفتته
هستند .آن ها در تقیند تا بتا درک متقابتل دکتددگر و فهتم یتراد و نقشتهای
متفاوتی که هر د

در جامعه و نتانواده امتروزی دارنتد بته ادجتاد دت

متعادل ،مناقی و سازنده در جه
دس

راباته

رسیدن بته اهتداف مشتترک در زنتدگییتان

دابند".

به عبارتی ددگر علیرغم وجود بسترهادی کته امکتان طتق را در زنتدگی مشتترک زوجتین
تسهیل می کنند ،بسته به محی اجتماعی فرهنگی که در آن به سر میبرنتد ،وجتود یترادای کته
از زوجین را به نواستهها و انتظاراتیان درون زندگی مشترک نزدد

هرد
رضاد

متیکنتد -ماننتد؛

زنایودی ،وجود فرزند ،زمینههای حمادتی زوجتین از دکتددگر ،توزدتع متتوازن قتدرت

درون نانواده ،سا رفاه نانواده و عدم توانادی اذدرش و تابیه با یراد بعد از طق  -منجتر
به ادن مییود که منفع های حضور درون زندگی مشترک در مقادسه با هزدنههای مانتدن در آن
زندگی ،اررنگتر یود و به تصمیم فرد برای تداوم حضور درون زنتدگی مشتترک کمت

کنتد.

بی ترددد برای تداوم زندگی زنایودی زوجین و اادداری و ببات نانوادههتا در جامعته نیتز بادتد
سیاستی همه جانبه انددشیده یود که ساوح متفاوت ت بیرگذار بر ادجاد ادتن یتراد را متدنظتر
قرار دهد .از ادنرو ایشنهادات زدر برحس

دافتههای اژوه

 -ترودج فرهنگ همسانهمسری و ت کید بر زوم یتنان

توصیه مییود.
صتحی نصوصتیات و ودژگیهتای

انققی_رفتاری زوجین قبل از ازدواج.
 آموزش ییوهها و معیارهای صتحی همسترگزدنی بته زوجتین در یترف ازدواج و اصتقحرویهای سنتی ازدواج و انتخاب همسر.
 آموزش مهارتهای زندگی اجتماعی و آینادی با مهتارتهتای ارتبتاطی صتحی و متؤبر ازطرده برگزاری دورههای آموزیی و ارائه راهبردهای ارتقای کارکرد نانواده ،آینادی با حقو
و تکا یف زوجین ،بهدای

باروری و ....
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 -بسترسازی فرهنگی بترای ادجتاد زمینته مشتارک

زوجتین در مستئو ی هتای نتانوادگی و

اقتصادی و ادجاد تعادل در نق ها و وظادف و زوجین درون محی نانواده.
 -فرهنگسازی در جه

اادبندی همسران به ارزشهای انققی درون زندگی مشترک.

 ترودج فرهنگ مراجعه نانوادهها به مراکز مشاوره نانواده در هنگام بروز انتقفات. مدانقت نانواده درمانی به منظور کاهدافتههای ادن اژوه

طق در کشور.

در زمینه استخراج عوامل زمینتهای ،مدانلتهگتر و علیتی ادجتاد کننتده

نانواده کارآمد و بهنجار از میان مباحث زنان مت هل سازگاری کته بتا مشتکقت متعتددی درون
زندگی مشترک روبرو یده و به صورت مناقی و عققنی آن را اش

سر گذاردهاند ،میتواند در

راستای فرهنگسازی برای رسیدن به نانوادههادی منسجم و بانشتاط در اجتمتاع کمت
توجهی کند و برای آگاهسازی زوجین و نانوادههای در معر

یتادان

طق مورد استفاده قرار گیرد.

منابع


احمدی ،حبی  ،مژده بروتنواه و عبدا علی هسادیزاده ".)1391( ،بررسی همسانهمسری و رفتار

مرتب با طق  :ماا عه موردی زنان یهر ییراز" ،فصلنامه تخصصی دانشگاه آزاد اسالمی واحدد
شوشتر ،سال ،6یماره ،17صر.67-92


احمدی ،رضا و ارودز یردفی درآمدی (" .)1393بررسی ابربخشی آموزش تاب آوری بتر ستقم

روان افراد مبتق به وابستگی مواد در کانون توسکای یهر تهتران" ،فصلنامه مطالعات روان شناسدی
بالینی ،یماره یانزدهم ،سال چهارم ،صر .1-17


ادد

حاج باقری ،محسن ،سرور ارودزی و مهوش صلصا ی ( .)1386روشهدای تحقیدق کیفدی،

تهران ،نشر و تبلیغ بشری.


استراو  ،انسلم وجو ی

کوربین ( .)1390مبانی پژوهش کیفی :فندون و مراحدل تولیدد نظریده

زمینهای( ،ترجمه ابراهیم افشار) ،تهران :نشر نی.


افراسیابی ،حسین و رقیه دهقانی دارامرود (" .)1395زمینهها و نحوه مواجهه با طق عتاطفی میتان
زنان یهر دزد" ،زن در توسعه و سیاست ،دوره ،14یماره ،2صر.255-271
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آزاد ارمکی ،تقی ( .)1383راباه بین نسلی در نانواده ادرانی ،مجموعه مقاالت دومین همایش ملی
آسیبهای اجتماعی ایران ،انجمن جامعه شناسی ایران ،تهران؛ آگه.



آقا بیگو ی ،عبا

و کامران آقانانی ( .)1386بررسی اددده همسترآزاری در یتهر تهتران در ستال

 ،1379مجموعه مقاالت آسیبهای اجتماعی ایران ،انجمن جامعه شناسی ایران ،تهران؛ آگه.


بابادی ،ناهید؛ بق ی ،اسماعیل؛ اسداهلل نقدی و احمد کردمی (" .)1394ت بیر میزان ددنداری بر انسجام
نانوادگی در یهر همدان" ،فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسدانی سدابق ،،دوره ،9یتماره ،4
صر .7-26



بخشی زنجیرانی ،نجمه ( .)1395بازدارندهها و تسهیلکنندههتای طتق از ددتدگاه زنتان مت هتل و
مالقه یهر ییراز ،اادان نامه کاریناسی ارید جمعی



یناسی ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه دزد.

بنادی ،باقر ،روین ،رسول ،علینقی ،علیرضا و مهدده ملیانی( " .)1391ابربخشی زوج درمانی مبتنتی
بر نود نظم بخشی در ارتقاء سازگاری زنایودی دارای مشکقت زنایودی مراجعه کننده بته مرکتز
مشاوره" ،فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده ،سال دوم ،یماره ،2ص .233-222



جلیلیان ،زهرا ( .)1375عوامل اجتماعی متوبر بتر درنواست

طتق در یتهر تهتران ،اادتان نامته

کاریناسی ارید جامعه یناسی ،دانشگاه عقمه طباطبادی.


جوادى ،على محمد و مردم جوادى (" .)1390گراد

به طق و عوامل مؤبر بر آن در بین مراجعته

کنندگان به دادگاههاى نانواده در یهرستان ادوان غرب و گیقن غرب" ،مجموعه مقداالت دومدین
همایش ملى آسیبهاى اجتماعى ایران ،انجمن جامعه یناسى ادران.


حسن زاده ،صا (" .)1392عوامل تحکیم نانواده در فرهنگ استقمی" ،پدژوهش نامده معدارف
قرآنی ،علوم قرآن و حدیث ،یماره  ،15صر .45-68



حردری ،نجق ( .)1385اصول و روشهای پژوهش کیفی ،تهران :دانشگاه آزاد اسقمی واحد علوم
و تحقیقات.



نادمی ،ملوک و فاطمه عابدی ( " .)1393ابر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی مبتنی بتر آمتوزه-
های ددنی بر نوشبینی و سازگاری زنایودی" ،مطالعات روانشناختی ،یماره ،40صر.7-28



رداحی ،محمداسماعیل ،اکبر علیوردینیا و سیاوش بهرامیکاکاوند (" .)1386تحلیل جامعهیتنانتی
میزان گراد

به طق  ،ماا عه موردی یهرستتان کرمانشتاه" ،پدژوهش زندان ،دوره  ،5یتماره ،3

ص.140-109
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سارونانی ،باقر ( .)1376طالق ،پژوهشی در شناخت واقعیدت و عوامدل آن ،تهتران ،انتشتارات
دانشگاه تهران.



ستوده ،هداد



سرادی ،حسن (" .)1387گذار جمعیتی دوم ،با نیم نگاهی به ادران" ،نامه انجمن جمعیت شناسدی

اهلل و سیفاهلل بهاری ( .)1386آسیبشناسی خانواده .تهران :ندای آردانا.

ایران ،سال سوم ،یماره  ،6صر .118 -140


صادقی ،سعید ( .)1380بررسی عوامل یخصیتی مؤبر در سازگاری زنایودی ،اادتان نامته کاریناستی
ارید روان یناسی با ینی ،انستیتو روان ازیکی تهران ،دانشتگاه علتوم ازیتکی و نتدمات بهدایتتی
درمانی ادران.



صفدری ،سلمان ( .)1374رضاد

اجتماعی و عوامل متوبر بتر آن ،اادتان نامته کاریناستی اریتد،

دانشگاه یهید بهشتی.


طقئیان ،رضوانه و کیانوش زهراکار ( ".)1394بررسی ا تزام عملی به اعتقادات اسقمی و سب های
اداره تعار

زنایودی به عنوان عامل ای بینیکننده طق " ،روان شناسی و دین ،سال ،8یماره.4

صر.107-126


عزدزی ،ابوطا

( .)1377بررسی راباه اادگاه اقتصادی -اجتماعی دنتران تحصیل کرده یتاغل در

سن تانیری ازدواج بر نگرش آنها در مورد همسانهمسری :ماا عه موردی یهر ییراز ،اادان نامته
کاریناسی ارید ،دانشگاه ییراز.


علمی ،محمود و کردم دزدانی ( ".)1389بررسی عوامل اجتماعی مرتب بتا ستازگاری زنایتودی در
بین معلمان مت هل مدار



راهنمادی یهر مرند" ،مطالعات جامعه شناسی ،یماره  ،8صر.57-76

علی مندگاری ،ملیحه ( .)1393نگرش نسب

به طق و عوامل موبر برآن در چارچوب نظرده گذار

دوم جمعیتی :ماا عه موردی در یهر تهران ،اادان نامه دکتتری جمعیت

یناستی ،دانشتکده علتوم

اجتماعی دانشگاه تهران.


علیمندگاری ،ملیحه و حجیه بیبی رازقی نصرآباد (".)1395بسترهای اقتصادی متوبر بتر تصتمیم-
گیری زوجین به طق  :ماا عه موردی یهر تهران" ،پژوهشنامه زنان ،سال ،7یماره ،3صر-145
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علیمندگاری ،ملیحه و حجیه بیبی رازقی نصرآباد ( ".)1395بررسی رضتاد

زنایتودی و عوامتل

جمعیتی -اجتماعی مؤبر بر آن در یهر تهران" ،مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،سال ،12ودژه نامته
نانواده ،صر .15-39


عناد  ،حلیمه و مردم سروش (" .)1388میزان و نوع مقاوم

زنان در رودارودی با سانتار قدرت در

زندگی روزمره" ،پژوهش زنان .دوره  ،7صر .85-112


عناد  ،حلیمه ،زارع ،صتاد و عبتداهلل نجفتی اصتل ( " .)1392بررستی عوامتل متوبر بتر طتق
زودهنگام در بین جوانان یهری یهر بویهر :مقادسه دو گروه طق گرفته و متاهل طق نگرفته"،
فصلنامه پژوهشهای جامعهشناسی معاصر ،سال  ،2یماره ،3صر.1-36



فرجی ،طتوبی و طلیعته نادمیتان (" .)1392بررستی نقت

رضتاد

از زنتدگی بتر میتزان نشتاط

اجتماعی" ،مطالعات جامعهشناختی جوانان ،سال ،4یماره ،10صر.87-102


قادری طاهره و سمیه مردانی ( " .)1392راباته همستانهمستری و مالوبیت

روابت زنایتودی"،

فصلنامه برنامهریزی رفاه و توسعه اجتماعی ،دوره  ،4یماره  ،15صر .87-129


قاسمی طوسی ،محمد اسماعیل و محمد فاکر میبدی (" .)1395ت مقت انققی_ تربیتتی اادتداری
نانواده مبتنی بر آدات و روادات متناظر" ،پژوهشنامه اخالق ،سال نهم ،یماره  ،33صر .7-26



قاضی طباطبادی ،محمود و ملیحه علی مندگاری (".)1391بسترهای زمینهساز طتق و ت بیراتذدری
آن از تغییرات نهاد نانواده در یهر تهران :ماا عهای کیفی با استفاده از روشیناسی نظرده بنیادی"،
نامه انجمن جمعیتشناسی ایران ،یماره  ،13ص .72-24



قرد

ماله ،معصومه ( .)1394بررسی بین سازگاری زنایودی و نشاط اجتمتاعی :ماا عته متوردی

زنان متاهل یهر ییراز ،اادان نامه کاریناسی ارید ،دانشگاه ییراز.


قردشی ،فرددن؛ ییرمحمدی ،داوود و آوات برجوند (" .)1394فهم عوامل طق از منظتر متردان و
زنان در معر

طق و طق گرفته :ماا عه موردی یهر سقز" ،پژوهشهای راهبدردی امنیدت و

نظم اجتماعی ،سال ،3یماره،1صر.19-30


گلدنبرگ ،ادرنه و هربرت گلدنبرگ ( .)1385خانواده درمدانی( ،ترجمته؛ ستیام

نقت

بنتدی و

حسین یاهی برواتی) تهران :روان.


موسوی ،ایرف ستادات ( .)1382خانواده درمانی کاربردی با رویکرد سیستمی ،تهتران ،دانشتگاه
ا زهرا.
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 بررسی ودژگیهای روانستنجی مقیتا: عوامل مؤبر در کارآدی نانواده،)1374( نجاردان
.رودهن
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