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پژوهش ��ی کیفی در شناس ��ایی چالشهای بهزیستی زناش ��ویی (از خأل کارآمدی و
رضایتمندی زناشویی تا چالشهای بهزیستی زناشویی)

چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالشهای بهزیستی زناشویی با رویکرد کیفی و به
روش نظریه زمینهای (گرندد تئوری) انجام و دادههای آن با استفاده از مصاحبههای
نیمهس���اختاریافته جمعآوری ش���د .جامعه پژوهش ش���امل تمامی متأهلین ش���هر
ش���یراز در س���ال  1397بود ک���ه نمونههای پژوهش ب���ه روش نمونهگیری هدفمند تا
رس���یدن به اش���باع نظری به تع���داد  22نفر انتخاب ش���دند .برای تحلی���ل دادهها،
مصاحبهها کدبندی و موضوعات اصلی و مقوالت هسته شناسایی گردید .یافتهها
حا کی از شناس���ایی نه مقوله اصلی (ش���امل خأل مهارتهای ارتباطی ،بینفردی و
همدلی ،تفکر انتقادی و خالق ،مهارتهای مقابلهای و بهزیس���تی عمومی ،مهارت
تصمیمگیری و حل مسئله خودآ گاهی ،و همچنین وجود مشکالت جنسی و روابط
زناش���ویی ،کمبود احس���اس خوش���بختی و خأل مؤلفههای عش���ق ،وجود تعارضات
زناش���ویی) بود .همچنین دو مقوله هس���ته ش���امل خأل مهارتهای زندگی فردی و
زوجی ،و خأل رضایت زناش���ویی شناسایی شد .مطابق یافتههای پژوهش میتوان
گفت که عدم مهارتهای زندگی فردی و زوجی و عدم رضایت زناش���ویی سبب بروز
نا کارآمدی زناش���ویی و نارضایتی در زندگی زوجین میشود که این موضوع چالشی
مهم برای بهزیس���تی زناش���ویی است که کاهش بهزیستی زناش���ویی تهدیدی برای
استحکام بنیان خانواده خواهد بود.
واژ گان کلیدی :بهزیستی زناشویی ،مهارتهای زناشویی ،مهارتهای زندگی،
کارآمدی و رضایتمندی زناشویی.
نوع مقاله :پژوهشی تاریخ دریافت 1398/02/31 :تاریخ بازنگری 1398/06/07 :تاریخ پذیرش1398/07/16 :
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 .1مقدمه
ازدواج نخستین سنگ بنای تشکیل خانواده و جامعه است و میزان اندیشه و تدبر در آن در
میزان پیشرفت و انحطاط یا صعود و سقوط جامعه تأثیر دارد .ازاینرو ،اسالم تشکیل خانواده
را کاری محبوب و مقدس میداند (ر.ک ،.مجلسی1404 ،هـ.ق )222/103 ،و جوانان را بدان توصیه کرده
اس���ت (ر.ک ،.مجلس���ی1404 ،ه���ـ.ق219/103 ،؛ ن���وری531/2 ،1382 ،؛ عروس ��ی حوی ��زی .)597/3 ،1391 ،ه ��ر ازدواجی
دارای اهداف خاصی اس���ت ،اما فقط اهداف پایدار میتواند آرامش و خوش ��بختی زوجین را
فراهم کند و شایس���ته اس���ت که ازدواج با توجه به این اهداف صورت گیرد .از جمله اهداف
مهم ازدواج رس���یدن به آرام���ش روان (ر.ک ،.روم21 :؛ اعراف ،)189 :بی���رون آمدن از حصارخودبینی،
متعهد ش���دن در برابر دیگران و به دنبال آن رش���د اجتماعی و پختگی ش���خصیت (زینتی)1384 ،

اس���ت .ازدواج رابطه منحصر بهفردی اس���ت که زن���ان و مردان میتوانن���د در آن عمیقترین
ناتسمز /مهدفه هرامش /متفه لاس  /هداوناخ و نانز یمالسا همان شهوژپهوژپلسا همان شهوژپ

احساسات را تجربه کنند؛ برای بسیاری از انسانها ازدواج منبع اصلی صمیمیت ،1حمایت،
مصاحبت و عشق (ر.ک ،.اعراف )32 :است که تسهیل رشد شخصی و بهزیستی زناشویی را فراهم
میآورد .باید دانس���ت که زندگی زناش���ویی همیش���ه همراه با بهزیس���تی نیست بلکه همواره
کان���ون خانواده در معرض بروز مش���کالت و چالشهای متعددی قرار دارد که رضایتمندی و
کارآمدی زندگی و بهدنبال آن بهزیستی را کاهش میدهد.
از نظر فرانکل رفتار انس���ان نه بر پایه لذتگرایی نظریه روانکاوی فروید و نه بر پایه نظریه
قدرتطلبی آدلر اس���ت ،بلکه انس���ان در زندگی بهدنبال یافتن معن���ا و مفهومی برای زندگی
خود اس���ت .بنابراین ،فرانکل بهزیستی را در یافتن معنا و مفهوم در زندگی میداند( .اصفهانی

اصل )۱۳۸۸ ،سازمان بهداشت جهانی در تعریف سالمتی بیان میکند« :سالمتی حالتی از رفاه
کامل جس���می ،روانی و اجتماعی اس���ت ،نه فقط نبود بیماری و نقص عضو» .این سازمان،
ضمن تأ کید بر نس���بیت در مفهوم س�ل�امت ،بهزیس ��تی را مش ��تمل بر دو ُبعد عینی و ذهنی
میداند و در ش���رح بهزیس���تی عینی به س���طح زندگی و دستیابی به اس���باب و لوازم آسایش
زندگی اش���اره دارد .برایناس���اس ،دس���تیابی به س���طح اقتصادی و اجتماعی باالتر را مال ک
سالمتی میداند (حسینزاده.)1396 ،
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1. intimacy

قرآن کریم به همه ابعاد س�ل�امتی از جمله س�ل�امت جس���می ،روانی ،اجتماعی و معنوی
توجه کرده است .از نگاه اسالم ،انسان موجودی چندپاره نیست ،بلکه حقیتی واحد است
ُ
که دارای بعدهای وجودی گونا گونی اس���ت که بههم پیوس���ته اس���ت (اس ��ماعیلی ،فانی و کرمخانی،
 )1395که بعد جسمی و روحی از مهمترین ابعاد وجودی وی است و سالمت و بهزیستی روانی
انس���ان به س�ل�امت و بهزیستی این دو بعد وابسته اس���ت (ر.ک ،.انعام82 :؛ انعام48 :؛ رعد28 :؛ مائده16 :؛

نس���اء134 :؛ بقره .)183 :بهزیس���تی هر فرد یا هر گروه از افراد داراى اجزاء عینى و ذهنى است؛ اجزاء
عینى بهزیستى با آنچه استاندارد زندگی یا سطح زندگی نامیده مىشود ارتباط دارد و اجزاء
ذهنى آن به کیفیت زندگی اطالق مىشود .در واقع ،بهزیستی عبارت است از :حالت مثبت
جسمانی ،اجتماعی و روانی نه فقط عدم درد ،ناراحتی و ناتوانی (اسمیت و یانگ.)2017 1،
مفاهیمی همچون بهزیس���تی روانشناختی (با مقیاسهایی مثل پذیرش خود ،2روابط
کیفیت زندگی( )8دهشیری ،موسوی ،)1395 ،بهزیستی معنوی -مذهبی ،بهزیستی ذهنی ،بهزیستی
اجتماعی و بهزیس���تی عاطفی ابعادی جامع را برای بهتر زندگی کردن در اختیار زوجین قرار
میدهد تا با بهرهگیری از آن بتوانند کیفیت زندگی خود را بهبود بخشیده یا از بروز مشکالت
زندگی مشترک جلوگیری نمایند .با توجه به ابعاد مختلف بهزیستی ،بهنظر میرسد که بعد
مهمی از بهزیس���تی که دربرگیرنده همه ابعاد فوق اس���ت ،اما در سحطی فراتر از زندگی فردی
یعنی ،زندگی زناشویی است ،مورد غلفت قرار گرفته است.
تا کنون پژوهشهای منس���جمی که بهطور مستقیم بهزیس���تی زناشویی را بررسی کرده
باش���د ،یافت نش���د .بیش���تر پژوهشهایی که در این زمینه انجام شده اس���ت فقط ارتباطی
معنایی با حوزه وس���یع بهزیستی زناش���ویی و چالشهای آن دارد .برای مثال ،نجارزادگان و
فرهادی ( )1398در پژوهش خود اثربخشی مثبت ارتقای کیفیت زندگی بر رضایت زناشویی را
1. Smith, GD., & Yang, F.
2. self - acceptance
3. positive relations with others
4. autonomy
5. environmental mastery
6. purpose in life
7. personal growth
8. quality of life
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مثبت با دیگران ،3اس���تقالل ،4کنترل بر محیط ،5داش���تن هدف در زندگی ،6رش���د فردی 7و
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تأیید کردند .آنها دریافتند که ارتقای کیفیت زندگی زوجین ،روشی مؤثر در بهبود اعتیاد به
فضای مجازی ،خودنظمجویی هیجانی ،مهارتهای ارتباطی و رضایت زناش ��ویی ایش ��ان
اس���ت .زارعی ،میرزای���ی و صادقیف���رد ( )1397در پژوهش خود بیان کردهان ��د که مهارتهای
ارتباطی و حل مس���ئله در پیش���گیری آس���یبهای روانی و تعارضات خانوادگی که از مسائل
مهم

کارآمدی و رضایتمندی زناش���ویی اس���ت ،مؤثر اس���ت .حمید ،اباف���ت و بنیطی ()1397

مهارته���ای ارتباطی و حل مس���ئله مذهبمح���ور را بر رضایت زناش���ویی دارای تأثیر مثبت
میداند .کارخانه و کارخانه ( )1394نیز نش���ان دادن���د که آموزش مهارتهای ارتباطی موجب
کاهش دلزدگی زناش���ویی و مؤلفههای آن (خس���تگی جسمی ،خس���تگی عاطفی و خستگی
روان���ی) میش���ود .ق���ادری ،رفاه���ی و باغب���ان ( 1395و  )1394در پژوه���ش خود ،آم ��وزش رویکرد
هیجانمحور را که دربرگیرنده برخی از مهارتهای فردی و زوجی بود ،افزایشدهنده میل،
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تعهد و صمیمیت زناشویی و بهطور کلی رضایت و کیفیت زناشویی بیان کردند.
در پژوهش اوغور ،کایا و اوزکیلک )2019( 1نشان داده شده است که احترام ،توانایی ذهنی و
خوشبختی ذهنی میتواند با عملکرد مثبت روانی مرتبط باشد .همچنین کا گ و ییلدیریم

2

( )2018بی���ان کردن���د ک���ه زوجهایی که عمیقتر و صمیمانهتر نس���بت به یکدیگر خودافش ��ایی
میکنن���د ،درک صحیح و مؤثرتری از صمیمیت و حمایت دارن���د و قادر به نمایش رفتارهای
انعطافپذیر و مناس���بتر هس���تند .چا و کان���گ )2018( 3نیز معتقدند ک ��ه وضعیت اقتصادی،
وضعیت زناش���ویی و س�ل�امت عوامل مهم پیشبینیکنندهای اس���ت که در نهایت منجر به
بهبود چش���مگیر رضایت از زندگی میش���ود .همچنین تاس و مورات )2018( 4نش ��ان دادند که
رابطه مثبتی بین معنای زندگی با رضایت از زندگی و خودپنداره وجود دارد .بیوالندا ،براون
و یاماشیتا )2016( 5نیز در پژوهشی نشان دادند که آموزش مهارتهای ارتباطی و حل تعارض
به زوجینی که در تعامالت مش���کل داشتند ،باعث بهبود روابط زناشویی ،کاهش تعارضات
و افزایش سالمت روان آنها میشود.هالفورد ،هیپر ،بودمن،
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کیتی ،الرسون و هالمان)2015( 6

1. Ugur, E., Kaya, C., & Özçelik, B.
2. Çag, P., & Yildirim, I.
3. Chae, S. E., & Kang, G.
4 . Tas, I., & Murat, I.
5. Bulanda, J. R., Brown J. S., & Yamashita, T.
6. Halford, W. K., Hilpert, P., Bodenmann, G., Keithia, L., Larson, J., & Holman, T.

نشان دادند که آموزش مهارت ارتباط زناشویی به زوجینی که رضایتمندی ضعیفی داشتند،
توانس���ت رضایتمندی زناشویی آنها را بهطور قابلتوجهی افزایش دهد .همچنین کاراهان

1

( )2009در مطالع���ه خ���ود نش���ان داد که آم���وزش مهارتهای زندگی موج���ب کاهش تعارضات
زناشویی میشود .همچنین ایشان در پژوهشی دیگر دریافت که آموزش مهارتهای زندگی
در کاهش تمایل زوجین برای تعارضات منفعالنه ،تأثیرات مثبت و دائمی دارد (کاراهان.)2007 2،
برخی روانشناس���ان بهزیس���تی زناش���ویی را به مفهوم کیفیت روابط بینفردی و روابط
عاشقانه (ر.ک ،.دمیر32010 ،؛ داش و آماتو2005 4 ،؛ ریس و برسچید )2000 5 ،با مؤلفههای رضایت از رابطه ،تعهد،
صمیمیت ،اعتماد ،شور و اشتیاق و عشق میدانند و در تعریفی دیگر آن را مجموعه عواملی
چون ثبات اقتصادی ،ش���ادی و خرس���ندی ازدواج و رفاه فردی (اولس ��ون ،اولس ��ون ،الرس ��ون2008 6،؛

اس ��تنلی )2007 7،تعریف کردهاند .تا کنون تعریفی جامع برای بهزیس���تی زناش���ویی که دربرگیرنده
جامع و متناسب با زندگیهای کنونی برای بهزیستی زناشویی روشن و مبرهن است .عالوه
بر عدم وجود تعریف جامع از بهزیس���تی زناش���ویی ،چالشهای این حوزه نیز تا کنون بررسی
نش���ده اس���ت .ازاینرو ،پژوهش حاضر ب���ا توجه به خالء مطالعاتی در ای���ن موضوع ،با هدف
بررسی و شناسایی چالشهای بهزیستی زناشویی انجام شد.
ب���ا توج���ه به اینکه مفهوم اصلی مورد بررس���ی در پژوهش حاضر که بهزیس���تی زناش ��ویی
اس���ت و با توجه به اینکه در پژوهشهای انجام ش���ده در حیطه بهزیس���تی ،درباره این نوع
از بهزیس���تی مفاهیمی بس���یار محدود ذکر ش���ده است ،داش���تن تعریفی جامع و متناسب با
زندگیهای کنونی درباره بهزیس���تی زناشویی ضروری اس���ت .نویسندگان پژوهش حاضر در
تعریفی جامع ،بهزیس���تی زناش���ویی را چنین تعریف کردهاند :بهزیس���تی زناش���ویی ،توانایی
زوجین در خلق بس���تری مناس���ب برای زندگی بهتر و کارآمد همراه با عشق ،روابط عاشقانه،
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تمام ابعاد بهزیس���تی در سطح زناشویی باشد ،ارائه نشده است .بنابراین ،لزوم ارائه تعریفی

درک و کنترل درونی و بیرونی ،رفاه و سالمت همه جانبه در پرتو بهبود و ارتقای مهارتهای
1. Karahan, T. F.
2. Karahan, T. F.
3. Demir, M.
4. Dush, K., & Amato, P. R.
5. Reis, H. T., & Berscheid, E.
6. Olson, D. H., Olson-Sigg, A., & Larson, P.
7. Stanley, S. M.
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زناش���ویی اس���ت که با مجموع���ه عواملی مثل مهارته���ای زندگی فردی و زوج ��ی و رضایت
زناشویی حاصل میشود.
 .2شیوه اجرای پژوهش
 .1 -2روش پژوهش
پژوه���ش حاضر با روش کیفی از نوع روش نظریه زمینهای (گراندد تئوری) انجام ش ��د .برای
تحلیل دادهها تمام مصاحبهها دستنویس و کدبندی شد .سپس با روش هفت مرحلهای
کالیزی ،موضوعات اصلی و مقوالت هسته شناسایی گردید .براساس روش هفتمرحلهای
کالیزی ،هفتگام تا رس���یدن به هدف طی ش���د .در مرحله اول ،در پایان هر مصاحبه و ثبت
یادداش���تبرداریهای میدانی ،بیانات مصاحبهش���وندگان بهطور کامل بازشنید و مکتوب
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ش���د و برای درک احساس و تجارب ش���رکتکنندگان ،این مطالب چندبار مطالعه گردید .در
مرحل���ه دوم ،گفتگوه���ا و اظهاراتی که مرتبط با متغیر مورد مطالعه بود ،مش ��خص ش ��د .در
مرحله س���وم که اس���تخراج مفاهیم مشترک است ،سعی ش���د از هر عبارت مهم ،یک مفهوم
که بیانگر معنی بود ،اس���تخراج ش���ود .پس از استخراج مفاهیم مش���ترک و مرتبط با موضوع
پژوهش ،مرتبط بودن معنی تدوینشده با جمالت اصلی و اولیه مورد بررسی قرار گرفت و از
صحت ارتباط بین آنها اطمینان حاصل ش���د .بعد از اس���تخراج کدها ،مطابق مرحله چهارم
کالیزی ،در مرحله پنجم ،پژوهش���گر مفاهیم تدوینش���ده را مطالعه کرد و براس ��اس تش ��ابه
مفاهیم ،آنها را دستهبندی نمود .بدین ترتیب ،دستههای موضوعی از مفاهیم تدوینشده
تشکیل شد .در مرحله ششم ،نتایج برای توصیف جامع از متغیر مورد مطالعه به هم پیوند
داده شد و دستههای کلیتری ایجاد گردید .در مرحله هفتم ،توصیف جامعی از متغیر مورد
مطالعه (با بیانی واضح و بدون ابهام) ارائه شد.
 .2 -2جامعه و نمونه آماری
جامع���ه آم���اری پژوه���ش حاضر ش���امل کلی���ه متأهلین ش���هر ش���یراز در س ��ال  1397بود که
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نمونههای پژوهش بهروش نمونهگیری هدفمند و با مصاحبه ساختار یافته به تعداد  22نفر
تا رسیدن به اشباع نظری در مصاحبه ،انتخاب شدند.

 .3 -2ابزار پژوهش
ب���ا توج���ه به متغی���ر اصلی پژوهش که بهزیس���تی زناش���ویی اس���ت ،اطالع���ات با اس���تفاده از
مصاحبهه���ای نیمهس���اختاریافته در م���ورد متغیر اصلی پژوهش جمعآوری ش���د .س ��ؤاالت
مصاحب���ه در مورد چالشهای بهزیس���تی زناش���ویی و مش���کالتی که مانع بهت���ر زندگی کردن
اس���ت ،تنظیم ش���د که با س���ؤاالت هدایتکنن���ده ،مصاحبهه���ا کنترل و هدای���ت گردید .در
مجموع 22مصاحبه (تا رسیدن به اشباء نظری) انجام شد که مدت هر مصاحبه  70الی 90
دقیقه بود.
 .1 -3 -2اعتباریابی

با توجه به شیوه اعتباریابی پژوهشهایی با روش گرندد تئوری ،اعتباربخشی با ارجاع به هر
نمونه و پرسیدن دوباره یافتهها انجام شد که در بازگشت به هر نمونه پژوهش و مصاحبه با
برای استحکام تحقیق از دو معیار اطمینانپذیری و باورپذیری استفاده شد.
 .3یافتههای پژوهش
تحلی���ل دادهها با روش هفت مرحلهای کالیزری انجام ش���د که نه مقول���ه اصلی و دو مقوله
هس���ته در ارتباط با چالشهای بهزیستی زناش���ویی شناسایی شد .این مقولهها شامل خأل
مهارتهای ارتباطی ،خأل مهارتهای بینفردی و همدلی ،خأل مهارتهای تفکر انتقادی و
تفکر خالق ،خأل مهارتهای مقابلهای و بهزیستی عمومی ،خأل مهارتهای تصمیمگیری و
حل مسئله ،خأل مهارتهای خودآ گاهی ،مشکالت جنسی و روابط زناشویی ،وجود تعارض
زناش���ویی ،کمبود احس���اس خوش���بختی همس���ران و خأل مؤلفههای عشق (عش���ق و روابط
عاش���قانه) اس���ت .مقولههای هسته شناسایی شده ش���امل خأل مهارتهای زندگی فردی و
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ایشان در مورد متغیر مورد مطالعه ،همان نتایج مصاحبههای اولیه بهدست آمد .همچنین

اجتماعی و خأل کارآمد و رضایتمندی زناش���ویی اس���ت .ش���رح شناسایی مقولههای اصلی و
هسته در جدول  1و  2بیان شده است.
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جدول 1
مراحل استخراج مقوله هسته :خأل مهارتهای زندگی فردی و زوجی
مفاهیم اول

ردیف

مفاهیم مهم (مقوالت فرعی)

6

عدم رعایت مرزهای فردی ،بینفردی و خانوادگی ،وجود
مرزهای غیرمنعطف و یا مرزهای بسیار باز ،محدود شدن مرزهای بههم ریخته
توسط همسر ،روابط اجتماعی محدود

7

ع ��دم وج ��ود رواب ��ط دوس ��تی ،احس ��اس س���رخوردگی و عدم همدلی و دوس���تی ،احساس
درماندگی
درماندگی در زندگی مشترک ،عدم همدلی و توجه

8

حس ��رت خوردن بهعلت مقایس ��ه خ ��ود با دیگ���ران ،عدم
قب ��ول تغیی ��رات ،بهوجودآمدن مش ��کالت پایانناپذیر به
م ��رور زمان ،ذهنت منفی در مورد تم ��ام مردان ،تجمالت توانای���ی پایی���ن در تفکر مس���تقل،
و چشموهمچش ��می ،تفاوته ��ای فرهنگ ��ی و اعتقادی -منطقی و تحلیل اطالعات
مذهب ��ی و اخالق ��ی همس ��ران با یکدیگ ��ر ،ت ��رس از آینده،
مشکالت غیر ارادی

9

احساس گناه در زندگی ،توجه زیاد به گذشته

س ��ردرگمی ،ترس و اضط ��راب ،عدم آرام ��ش درونی ،عدم
10
مهارتهای مقابله با هیجانات
11

گذشتهنگری
هیجانات بههم ریخته

اضطراب ،استرس و ناامیدی  -عدم کنترل ،بیانگیزگی احساسات و هیجانات بهم ریخته

 12بیمسئولیتی

بیمسئولیتی

عدم احس ��اس خوب ،عدم سرزندگی ،احساس پشیمانی ع���دم احس���اس خ���وب ،ع���دم
13
سرزندگی
و افسردگی

خأل مهارتهای مقابلهای و
بهزیستی عمومی
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5

ع ��دم همکاری ،عدم همدلی و درک همس ��ر ،حساس���یت ع���دم هم���کاری ،ع���دم همدل���ی و
درک همسر
همسر

خأل مهارتهای ارتباطی

4

اجتن ��اب از رواب ��ط زناش ��ویی بهدلیل مش ��کالت ،دوری و اجتن���اب ،دوری و کنارهگی���ری
همسران از یکدیگر
کنارهگیری همسران از یکدیگر
خأل مهارتهای بین فردی و
همدلی

3

عدم ارتباط کالمی و غیرکالمی مثبت ،داشتن رفتار و کالم ع���دم ارتب���اط کالم���ی و غیرکالم���ی
مثبت
نامتعارف و نامناسب

خأل مهارتهای تفکر
انتقادی و خالق

2

ب ��رآورده نش ��دن خواس ��تهها و داش ��تن توقع ��ات نابهجا ،ب���رآورده نش���دن خواس���تهها و
داشتن توقعات نابهجا
مطیع نبودن همسر ،نیاز به روزهای مجردی

خأل مهارتهای زندگی فردی و زوجی

1

کمتوجهی ،بیتوجهی و فاصله جس ��می و روحی همس���ر،
کمتوجه���ی ،بیتوجهی ،بیدقتی،
احس ��اس س ��رخوردگی از اعمال و رفتار همسر و سرخورده
س���رخوردگی و فاصل���ه جس���می و
شدن از سوی همسر ،عدم دقت و توجه در کارها و رفتار،
روحی همسر
اشتباهات همسر ،نیاز به توجه و تملک کامل همسر

مقوالت
مقوالت اصلی
هسته

مش ��کالت تصمیمگی ��ری ،انتخ ��اب نادرس ��ت ،مش���کالت تصمی���م و انتخ���اب اش���تباه،
14
خأل مهارتهای
برنامهریزی نادرست
برنامهریزی
تصمیمگیری و
 15عدم توانایی در تشخیص مشکالت ،عدم توانایی در حل عدم توانایی در تش���خیص ،حل و حل مسئله
ارزیابی مشکالت
مشکالت و ارزیابی آنها
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 16خودآ گاهی و اعتماد به نفس پایین ،عدم مسئولیتپذیری خودآ گاهی پایین
 17عدم شناخت کامل همسر

شناخت و دگرآ گاهی پایین

خأل مهارتهای
خودآ گاهی

جدول  1مراحل استخراج مقوله خأل مهارتهای زندگی فردی و زوجی (مقوله هسته) را

نش���ان میدهد .برای دریافت مقوالت فرعی این محور ،س���ؤاالتی همچون «امروز باید چگونه
باشم تا در آینده همسر یا والدین خوبی باشم ؟»« ،چه کاری میتوانم انجام دهم که  5سال دیگر هم
برای همس ��رم جذاب باش ��م؟»« ،باید تحصیالتم را ادامه بدهم؟»« ،باید رونق کس ��ب و کارم را ش���روع
کنم؟»« ،چگونه به همسرم نشان دهم که میخواهم از او حمایت کنم؟»« ،چه کاری انجام دهم که
زندگیام هر روز بهتر از دیروز باشد» و «با خواستههای خود و همسرم چگونه به توافق و تفاهم برسم؟»

مطرح ش���د .این چالشها ،دغدغههای روش���نی اس���ت که زوجین برای رس���یدن به زندگی
کارآمد و رضایت از زندگی با آن روبرو هس���تند .نوع پاس���خ به این س���ؤاالت بس���تگی به میزان
تسلط فرد بر مهارتهای زندگی دارد .بررسی نظر پاسخگویان نشان داد که عواملی همچون
کمتوجهی ،بیتوجهی و بیدقتی زوجین در اعمال و رفتار (مشکالت ارتباطی) باعث فاصله
جسمی و روحی بین زوجین و احساس سرخوردگی آنها شده است .همچنین خواستههای
عدم بهزیستی ذهنی و روانی) و مسائلی همچون عدم ارتباط کالمی و غیرکالمی مثبت ،رفتار
و گفت���ار نامعقول و کنترل نش���ده (عدم مهارت کنترل هیجانی ،ع���دم مهارت ارتباطی ،عدم
مهارت حل مسئله) و اجتناب و دوری زوجین از یکدیگر سبب شده است که آنها نتوانند با
یکدیگر ارتباط خوب و سازندهای داشته باشند و رضایت آنها از زندگی کاهش یابد.
درباره خواس���تههای برآورده نش���ده و نابهجا مصاحبهش���وندگان بی���ان کردند « :نظافت
خونه ،رس ��یدن به کارهای خونه کاری نیس ��ت که من باید تکرار کنم ،زن باید خودش همه این کارا رو
خودکار انجام بده»؛ «همس ��رم خوبه اما توقعات زیادی داره ،آدم خسته میشه از این همه توقع ،از این

همه انتظارات زیاد» .ا گر زوجین درک درس���تی از یکدیگر نداشته باشند ،احساس خوشبختی
آنه���ا کاه���ش یافت���ه و نوعی دلزدگ���ی در آنها ایجاد میش���ود .ع���دم همکاری و درک همس ��ر،
مرزهای بهمریخته بینفردی ،عدم همدلی و دوس���تی ،و احس���اس درماندگی س���بب ش ��ده
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بیمرز ،برآورده نش���ده و نادرست زوجین از یکدیگر (عدم مهارت خودآ گاهی ،عدم همدلی،

است که زوجین نتوانند با یکدیگر تعامل خوب ،همکاری الزم و درک متقابل داشته باشند
و با مش���خص نکردن مرزهای ذهنی و اعتقادی نتوانس���تهاند احس���اس دوستی و همدلی را
افزایش و احساس درماندگی را در خود کاهش دهند .به طورکلی این زوجین در بهکار بردن
مهارته���ای بینف���ردی و همدلی؛ یعنی مهارتهای زندگی و به دنب���ال آن کارآمدی زندگی
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دچار اشکال بودند.
درباره همکاری ،درک و همدلی مصاحبهش���وندگان اظهار داش���تند« :احس ��اس میکنم
هم مرد هس���تم ،هم مادر برای بچهها؛ این دوتا با هم خستهکننده هست»؛ «کار خیلی آدم
را خس���ته میکنه .خیلی وقتا نیاز دارم همس���رم من را درک کنه ،اما متأس ��فانه خواستههای
خودش همیش���ه پابرجاس���ت» .با توجه ب���ه اظهارات مصاحبهش���وندگان ،فق ��دان مرزهای
روش���ن و حدود آزادی و فقدان مهارتهای ارتباطی -حمایتی ،به دلیل مش ��غلههای کاری
زی���اد ،تربی���ت و آموزش فرزندان ،ع���دم درک صحیح از نقش زن و ش���وهری و توقعات نابهجا
ایجاد میشود که نتیجه آن عدم امکان ایفای درست نقش در زندگی مشترک است.
بیشتر افراد براساس نظریه انتخاب ،ناخوشنودی ،درد ،فال کت ،شکست ،عدم موفقیت و
مش���کالت روزانه خود را به عوامل بیرونی نس ��بت میدهند .درحالیکه ا کثر کارهایی که انجام
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میدهن���د را خودش���ان انتخ���اب میکنند .انتخ ��اب در واقع نوعی مه ��ارت تصمیمگیری و حل
مسئله است که زوجین باید این مهارت را داشته باشند که در موقعیتهای بحرانی و تنشزای
زندگی انتخابهای درستی داشته باشند و از توانمندیهای یکدیگر برای برطرف کردن مشکل
بهره ببرند .تمایل به اتخاذ تصمیمات مشترک در بین همه زوجین وجود دارد چنانکه یکی از
مصاحبهشوندگان اظهار داشت« :دلم میخاد توی تصمیمگیریها و حل کردن مشکالت کنارم باشه؛

دستمو بگیره ،بگه من این مشکل را حل میکنم .این تصمیم رو با هم انجام میدیم».
ویژگیه���ای جس���مانی و بدن���ی ،تواناییه���ا و مهارته���ا ،نق���اط ضع ��ف و ق ��وت ،افکار،
احساس���ات ،باورها ،ارزشها و اهداف هر ش���خص از جمله اجزای خودآ گاهی اوست .زمانی
ک���ه زوجی���ن نقاط قوت و ضعف خ���ود و طرف مقابل خود را نشناس���ند ،هنگام بروز مش ��کل
توانایی تشخیص صحیح مشکل و ارزیابی و برنامهریزی برای حل آن را ندارند .به این دلیل،
اعتماد به نفس خود را از دس���ت میهند .چنان که مصاحبهش���وندگان ابراز کردند« :من فکر
میکنم نمیتونم اونی که ش ��وهرم میخواد باش ��م»؛ «ش ��وهرم چیزی از من درخواست نمیکنه که من

نتونم اون رو برآورده کنم ،ولی باز در اخر اون رضایت کامل را از من نداره» .وقتی خودشناسی فرد و
شناخت او از طرف مقابل کامل نباشد به مرور رضایت از زندگی کاهش مییابد .خودآ گاهی
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میتوان���د پیامده���ای مثبت و منفی بینفردی و فرافردی داش���ته باش���د .آنچه زوجین الزم

دارند تا بتوانند خودآ گاهی و ش���ناخت از همس���ر خود را باال ببرند ش���امل شناخت ویژگیها
و صف���ات خود و همس���ر ،ش���ناخت تواناییها ،اس���تعدادها و پیش���رفتهای یکدیگر ،تصویر
واقعبینان���ه از خود و همس���ر ،ش���ناخت اف���کار ،باورها و ارزشهای خود و همس���ر ،احس ��اس
رضایتمندی و نارضایتمندی از خود و همس���ر و زندگی مش���ترک اس���ت که در میان اظهارات
مصاحبهشوندگان خأل آن یعنی خأل مهارتهای خودآ گاهی و دگرآ گاهی دیده شد.
جدول 2
ه خأل رضایت زناشویی
مراحل استخراج مقوله هست 
ردیف

مفاهیم

مقوالت فرعی

6

کمبود محبت ،کمبود توجه و صمیمیت

7

کمبود و ی ��ا فقدان میل و ش���ور و
کمبود و یا فقدان میل و شور و هیجان زناشویی
هیجان زناشویی

8

فق ��دان یا کاس ��تی در تعهد زناش ��ویی ،گرایش به رواب ��ط فرا زناش���ویی و فق���دان یا
کاستی در تعهد زناشویی
روابط فرا زناشویی

9

تفاوت در سالیق و عالیق و دیدگاههای زوجین ،تف ��اوت در س�ل�ایق ،عالی���ق،
عدم وج ��ود اهداف ،عدم وج ��ود ارزشها و درک اه ��داف ،ارزشه���ا و دیدگاههای
زوجین
مشترک
خأل مهارتهای بهزیستی
روانشناختی

وجود تعارض
زناشویی

11

ب ��رآورده نش ��دن خواس ��ته ،نی ��از و انتظ ��ارات،
مش ��کالت طالق ،ع ��دم تمای ��ل ب ��ه ازدواج ،عدم
مشکل در کیفیت رابطه
انج ��ام وظایف در زندگی ،ازدواج متعدد همس ��ر،
زناشویی (سازگاری زناشویی)
اختالف در مورد میزان آزادی ،عدم درک و تفاهم
و دلزدگی زناشویی ،مشکالت نوع ازدواج

خأل رضایت زناشویی

10

عدم روابط مثبت با همسر

مشکالت جنسی و روابط
زناشویی

5

عدم اب ��راز محبت ،صمیمیت و روابط عاش ��قانه،
احس ��اس تنهای ��ی و نی ��از ب ��ه همدل ��ی ،نی ��از ب ��ه کمبود محبت ،توجه ،صمیمیت
همدلی ،نیاز به شور و شوق و حضور همسر
و روابط عاشقانه

کمبود احساس خوشبختی همسران
و خأل مؤلفههای عشق (عشق و روابط عاشقانه)

4

عدم حمایت ،پذیرش ،تمایل و اعتماد
زناشویی

عدم حمای ��ت ،پذیرش ،تمایل و
اعتماد زناشویی

وجود تعارض
زناشویی

3

ع ��دم برطرف ش ��دن نیازهای زناش ��ویی ،برطرف احساس ضعف در روابط و زندگی
نش ��دن نیازها از سوی همسر ،احساس ضعف در مشترک و برطرف نشدن نیازها از
سوی همسر
روابط و زندگی مشترک

خأل رضایت زناشویی

2

ت ��رس از رابطه ،اضطراب جنس ��ی ،انزج ��ار و عدم وج ��ود هیجان���ات بههمریخت���ه
جنسی
لذت و رضایت جنسی
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1

کاه ��ش و عدم وج ��ود کمیت و کیفی ��ت در رابطه خ�ل�أ کمی ��ت و کیفی���ت در رابطه
جنسی
جنسی ،سردمزاجی و عدم انگیزش جنسی

مقوالت اصلی

مقوالت
هسته
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جدول  2مراحل اس���تخراج مقوله هس���ته خأل رضایت زناش���ویی را نش ��ان میدهد .این
مقوله هسته برگرفته از مقوالت اصلی همچون مشکالت جنسی در روابط زناشویی ،کمبود
احس���اس خوشبختی همسران ،خأل مؤلفههای عشق یعنی ،عشق و روابط عاشقانه در بین
همسران است.
رضایت زناش���ویی یعنی ،انطباق بین انتظاراتی که فرد از زندگی زناش ��ویی دارد با آنچه در
زندگی خود تجربه میکند .مفاهیم مختلفی برای تعریف رضایت زناشویی وجود دارد .رضایت
زناش���ویی یعنی ،احس���اس خش���نودی ،رضایت و لذت زن و ش ��وهر از ازدواج خود .بنابراین،
رضایت زناشویی نگرش مثبت و لذتبخشی است که زن و شوهر از جنبههای مختلف روابط
زناش���ویی خود دارند .رضایت زناش���ویی بر میزان سالمت روانی ،جسمانی ،رضایت از زندگی،
روابط و تعارضات مؤثر بوده و یکی از مهمترین شاخصهای رضایت از زندگی است.
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بررس���ی نظر پاس���خگویان در پژوهش حاضر نش���ان داد که عواملی همچون خأل کمیت و
کیفیت رابطه جنس���ی ،هیجانات بههمریخته جنس���ی و احس���اس ضعف در روابط و زندگی
مش���ترک و برطرف نش���دن نیازهای زناش���ویی سبب ش���ده اس���ت که زوجین خألهایی را در
روابط جنسی و روابط زناشویی تجربه کنند که این موضوع یکی از عوامل نارضایتی زناشویی
است .برخی اظهارات مصاحبهشوندگان درباره احساس ضعف در روابط و زندگی مشترک و
برطرف نش���دن نیازهای زناشویی عبارتند از« :متأسفانه من هر وقت نیاز دارم ،اون نیست و یا هر
ً
وقت اون نیاز داره من از خستگی حتی جون ندارم حرف بزنم ،اصال نیازهامون اشتراک نداره»؛ «خیلی
وقتا احس ��اس خفگ ��ی دارم و این موضوع کل زندگیمو میریزه بههم و میدونم همش���م تقصیر منه که

زندگیمون خراب میشه».
در ازدواج س���الم ،وجود رابطه جنس���ی مطلوب که بتواند موجب تأمین رضایت طرفین
ش���ود ،نقش اساسی در موفقیت و پایداری خانواده دارد .وجود و دوام رابطه جنسی خوب،
تنها نش���انه رابطه عاش���قانه نیس���ت ،بلکه عامل مهمی در ایجاد این روابط است .اظهارات
مصاحبهشوندگان درباره روابط جنسی نشاندهنده هیجاناتی مثل ترس جنسی ،اضطراب
جنس���ی ،عدم رضایت جنسی و هیجاناتی مبهم برای رسیدن به لذت جنسی است که این
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موضوع بر کمیت و کیفیت رابطه جنسی تأثیر میگذارد تاجاییکه مصاحبهشوندگان درباره

این مقوله بیان کردند« :شاید خیلی وقتا به خودم میگم کاش زن نبودم و این جسمم نبود تا بفهمم
دیگه چی مهمه برای همس ��رم»؛ «اذیت نمیش ��م از نداشتن رابطه ،یه کاری هست که باید انجام بشه
هر وقت خواس ��ت ،خوب و بد نداره که»؛ «هنوز یکس ��ال نگذش ��ته ما خیلی شبها جدا میخوابیم .یادم

نمیآید آخرین باری که تمایل به رابطه داشتیم کی بود .حس میکنم میل زناشویی را از دست دادم».
با بررسی نظر پاسخگویان در مقوله رضایت زناشویی مشخص شد که عواملی مثل عدم
حمای���ت ،پذی���رش ،تمایل و اعتماد زناش���ویی؛ کمب���ود محبت ،توجه ،صمیمی���ت و روابط
عاشقانه؛ کمبود و یا فقدان میل ،شور و هیجان زناشویی؛ وجود روابط فرازناشویی و فقدان
یا کاستی در تعهد زناشویی سبب شده است که زوجین خألهایی را در احساس خوشبختی
و مؤلفههای عش���ق (عش���ق و روابط عاش���قانه) ک���ه از عوامل مهمی برای رس���یدن به زندگی
مطلوب و رضایتمندی زناشویی است ،داشته باشند.
لذت دو طرفه را در برمیگیرد .رضایت جنس���ی ش���امل احس���اس در مورد ب���دن خود ،عالقه
به فعالیتهای جنس���ی ،نیاز به ارتباط با ش���ریک جنس���ی و توانایی بهدست آوردن رضایت
از فعالیت جنس���ی اس���ت( .تقدس���ی ،قنبری افرا ،گیالس���ی ،قنبری اف ��را و طاه ��ری خرام ��ه )1394 ،ازدواج کارآمد،
ازدواجی اس���ت که درآن همس���ران هم در بعد جنس���ی و هم در بعد غیرجنس���ی رشد کنند.
وقت���ی صمیمی���ت بین زوجین کاه���ش یابد ،میل و ش���ور و هیج���ان زناش���ویی کاهش پیدا
میکند ،انگیزشهای جنس���ی و جذابیتهای جس���مانی و منبع انرژیبخش رابطه زوجین
تحلیل رفته و روابط عاش���قانه ضعیف میش���ود که اظهارات مصاحبهشوندگان تأییدکننده
ای���ن موضوع اس���ت« :دیگه مثل قبل دلم لک نمیزنه برای ش ��ام درس ��ت کردن ،ب ��رای نهار دونفره
و ی ��ا حتی ب ��رای عوض کردن لباس یا آرایش توی خونه»؛ «احس ��اس ش ��ور و نی ��از در وجودمون خیلی
کمرنگ ش ��ده ،انگار عادت کردیم به بودن کنار هم؛ همزیس ��تی مس ��المت آمیز»؛ «کارامون و نیازامون
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رضایت رابطه جنسی ،احساس خوشایند فرد از نوع رابطه جنسی و توانایی وی در ایجاد

ش ��ده بر حس ��ب عادت ،اونم خیلی س ��رد و بیروح»؛ «انگار یادمون رفته که زن و شوهریم .شدیم دوتا

همخونه»؛ «بعضی وقتا حتی خودمم دلم میخواد با یکی درد و دل کنم و یکی قربون صدقم بره».
عوام���ل مختلفی بر تعهد زوجین تأثیر میگذارد که از جمله این عوامل ،رضایت جنس ��ی
است .پژوهشها نشان میدهد که عوامل شناختی و رضایت جنسی ،رابطه علت و معلولی
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با کیفیت رابطه زناش���ویی و پایداری ازدواج دارد( .ابراهیمی ،زینالدینی و مرآثی )1391 ،تعهد در زندگی
زناشویی سبب اعتماد و صمیمیت میشود .در این زمینه اظهارات مصاحبهشوندگان قابل
توجه است« :احساس میکنم که داره به من خیانت میکنه و من نمیدونم چهکار کنم .میترسم که

اون کسی که حس میکنم باهاش رابطه داره یکی از آشناها و یکی از نزدیکانمون باشه» .افرادی که
با این شک و تردید و ناراحتی خیانت همسر زندگی میکنند ،رفتهرفته تمام احساس خود را
از دست میدهند و اعتماد و صمیمیت آنها از بین میرود.
همانطور که در اظهارات مصاحبهش���وندگان مشاهده ش���د ،مصاحبهشوندگان از نبود
تعهد زوجی نیز بس���یار رنجیده ش���ده و آن را عامل مهمی در ایجاد مش���کالت زناشویی خود
میدانن���د« :من خیانت نمیکنم ،فقط به خاطر اینک ��ه ناراحتی خودم را یا فقط نیازم را نیارم خونه با
یک ��ی دیگه ابن نیاز را برطرف میکنم و یا ناراحتیها را خالی میکنم»؛ «االن من به صورت غیررس���می
ناتسمز /مهدفه هرامش /متفه لاس  /هداوناخ و نانز یمالسا همان شهوژپهوژپلسا همان شهوژپ

با یکی ارتباط دارم ،خوش ��حال هم هس ��تم ،و این ارتباط رو نمیتونم از همس ��رم دریافت کنم»؛ «االن
خیلی تمایل دارم به مردای دیگه؛ حتی چند باری به سمتش ��ون کش ��یده ش ��دم و این موضوع هیجان
و ترس به من میده»؛ «اینقدر محبت ندیدم که باز رفتم س ��مت دوس ��ت پس ��ر ت ��ا از اون طریق محبت
ببینم ،هرچند که دیگه به اون محبتها هم شک دارم و میدونم واسه چیزی دیگه است ،ولی الاقل

در ظاهر هست».
مصاحبهش���وندگان در مقول���ه تفاوت در س�ل�ایق ،عالی���ق ،اهداف ،ارزشه ��ا و دیدگاهها
عنوان کردند« :من دوس ��ت دارم تیپم دخترونه باش ��ه ،اما ش ��وهرم لباس ��ای مامان بزرگم پس���ندش
میش ��ه»؛ «از من میخاد که لباس ��ای باز بپوشم ،اما من خجالت میکش ��م که بدنم را یکی ببینه و اصال
احس ��اس حقارت میکنم»؛ «هدفای مش ��ترک را فراموش کردیم و ش ��اید الزمه ه���ر از چند وقتی مجدد

یادآوری بشه ،ولی انگار آدم توی اصالح زندگی خودش ،با خودش و همسرش رودروایسی داره».
همخوان���ی و هماهنگی عالیق و نیازهای زوجی���ن و درک متقابل آنها از نیازهای یکدیگر
در ایجاد رضایت آنها از یکدیگر اهمیت زیادی دارد؛ چنانچه در اظهارات مصاحبهشوندگان
دیده شد« :اگه باهام کاری نداشته باشه ،بزاره با دوستام باشم شاید زندگی بهتر بشه»؛ «فکر میکنم
من آزادی رو بیش ��تر میپس ��ندم تا تعهد به ازدواج و با یک نفر بودن را»؛ «ش ��وهر من دو تا زن صیغهای
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داره و این موضوع خیلی من را آزار میده که اونا چی دارن که من ندارم و به س ��مت اونا کش���یده شده»؛

«هر کی حرف خودشو میزنه ،انگار داریم یه جوری خودمون را به هم اثبات میکنیم ،فکر میکنیم اگه
کم بیاریم دیگه تا آخر عمر باید کوتاه بیاییم»؛ «ازدواج دلمو زده ،شایدم یه جورایی همسرم دلم را زده،

اون محبت و عاطفهای که میخوام ،نمیبینم».
جدول 3
فرآیند استخراج مقوله هسته نهایی
ردیف

مفاهیم مهم (مقوالت فرعی)

مفاهی���م محوری
مفاهیم مشترک (مقوالت مفاهیم موضوعی
(مق���والت هس���ته
(مقوالت هسته)
اصلی)
نهایی)

4

فق ��دان هم ��کاری ،همدل ��ی و درک همس ��ر؛ مرزهای
خأل مهارتهای بین فردی
بهه ��م ریخته (فقدان مرز و ح ��د و حدود آزادی)؛ نیاز
و همدلی
به همدلی ،دوستی و احساس درماندگی و انزوا

5

نداش ��تن مه ��ارت تصمیمگی ��ری و تصمیم اش ��تباه و
مهارته���ای
خ�ل�أ
انتخ ��اب و برنامهری ��زی نادرس ��ت؛ ع ��دم توانای ��ی در
تصمیمگیری و حل مسئله
تشخیص مشکالت ،حل و ارزیابی آنها
مهارته���ای

8

ع ��دم حمایت؛ پذی ��رش ،تمایل و اعتماد زناش ��ویی؛
احس���اس
کمب ��ود
بیمیل ��ی و کمبود محبت ،توجه ،صمیمیت و روابط
خوشبختی همسران و خأل
عاش ��قانه؛ کمب ��ود و ی ��ا فق ��دان میل ،ش ��ور و هیجان
مؤلفههای عش���ق (عشق و
زناش ��ویی؛ ارتباط فرا زناش ��ویی و فقدان یا کاستی در
روابط عاشقانه)
تعهد زناشویی

9

تف ��اوت در س ��لیقه ،عالی ��ق ،اه ��داف ،ارزشه ��ا،
مش ��ترکات و دیدگاههای زوجین؛ مش ��کل در کیفیت وجود تعارض زناشویی
رابطه زناشویی (سازگاری زناشویی)

خأل رضایت زناشویی

7

خ�ل�أ کمی ��ت و کیفی ��ت در رابط ��ه جنس ��ی؛ وج ��ود
هیجانات بههم ریخته جنس ��ی؛ احس ��اس ضعف در مشکالت جنسی و روابط
رواب ��ط و زندگ ��ی مش ��ترک و برط ��رف نش ��دن نیازها از زناشویی
سوی همسر

خأل مهارتهای زناشویی

6

خودآ گاه ��ی پایین؛ عدم ش ��ناخت کافی و دگر آ گاهی خ�ل�أ
خودآ گاهی
پایین

خأل مهارتهای زندگی فردی و زوجی

3

گذش ��تهنگری؛ احساس ��ات و هیجانات بههم ریخته؛ خأل مهارتهای مقابلهای
بیمسئولیتی؛ عدم احساس خوب؛ عدم سرزندگی و بهزیستی عمومی

خأل مهارتهای زناشویی

2

توانای ��ی پایی ��ن در تفکر مس ��تقل ،منطق ��ی و تحلیل خ�ل�أ مهارته���ای تفک���ر
انتقادی و خالق
اطالعات
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1

کمتوجه ��ی ،بیتوجه ��ی ،بیدقت ��ی ،س ��رخوردگی و
فاصل ��ه جس ��می و روح ��ی همس ��ر؛ ع ��دم رس ��یدگی و
ب ��رآورده نش ��دن توقع ��ات و داش ��تن توقع ��ات نابجا؛
خأل مهارتهای ارتباطی
فق ��دان مهارته ��ای کنت ��رل و پاس ��خ ،ع ��دم ارتباط
کالم ��ی و غیرکالمی مثب ��ت و رفت ��ار و کالم نامتعارف و
کنترل نشده؛ اجتناب ،دوری و کنارهگیری همسر
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مقوله هسته نهایی با عنوان خأل مهارتهای زناشویی از دو مقوله هسته (خأل مهارتهای
زندگی فردی و زوجی ،خأل رضایت زناش���ویی) و نه مقوله اصلی تش���کیل ش ��ده است .تمامی
این مقوالت نش���اندهنده وج���ود بیمهارتیه���ا ،کمبودها ،کاس���تیها ،بیتفاوتیها ،عدم
ش���ناخت یکدیگر و عدم وجود همدلی در بین زوجین اس���ت که منجر به نوعی نارضایتی در
زندگ���ی زوجین و نا کارآمدی زندگی زناش���ویی میش���ود و بنیان خانواده اس ��تحکام خود را از
دست میدهد.
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شکل  .1مدل الگوواره خأل بهزیستی زناشویی

مدل الگوواره تحقیق ،نش���اندهنده فرایندها و فعالیتهایی اس���ت که در بستر مطالعه
رخ داده اس���ت .مهمترین مقوله این الگوواره ،خأل کارآمدی و رضایتمندی زناش ��ویی است
که بهصورت هس���ته مرکزی در نظر گرفته ش���ده است که ناش���ی از شرایط علی است و شرایط
زمینهای بسترساز و مداخلهگر در تشدید یا تضیف این پدیده نقش مهمی دارند.
 .۴بحث و نتیجهگیری
با توجه به مفاهیم و تعاریف بس���یار محدود در حوزه بهزیس���تی زناشویی ،در پژوهش حاضر
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ابتدا تعریفی جامع و متناسب با زندگیهای کنونی از بهزیستی زناشویی ارائه شد و سپس با

توجه به عدم وجود منابع پژوهش الزم در حوزه چالشهای بهزیستی زناشویی ،چالشهای
این حوزه با روش گرندد تئوری بررسی شد .در تعریف جامع از بهزیستی زناشویی بیان شد که
بهزیستی زناشویی ،توانایی زوجین در خلق بستری مناسب برای زندگی بهتر و کارآمد همراه
با عش���ق ،روابط عاش���قانه ،درک و کنترل درونی و بیرونی ،رفاه و سالمت همه جانبه در پرتو
بهبود و ارتقای مهارتهای زناش���ویی اس���ت که با مجموعه عواملی مثل مهارتهای زندگی
فردی و زوجی و رضایت زناشویی حاصل میشود .در بررسی چالشهای بهزیستی زناشویی
یک الگوواره مطابق با جداول 1تا  3اس���تخراج ش���د که نتایج نشانگر این است که مهمترین
مقوله در این الگوواره ،خأل مهارتهای زندگی فردی و زوجی و خأل رضایت زناش���ویی اس ��ت
(که بهصورت هس���ته مرکزی در نظر گرفته ش���ده است) که ناشی از شرایط علی است؛ شرایط
زمینهای ،بسترس���از آن و شرایط مداخلهگر تشدیدکننده یا تضیفکننده آن است .در پایان،
چالشهای شناسایی شده در پژوهش حاضر با یافتههای حاصل از پژوهشهای زارعی
و هم���کاران ( ،)1397حمی���د و هم���کاران ( ،)1397بیوالندا و همکاران ( ،)2016آریت���ا،)2008( 1هالفورد
و هم���کاران ( ،)2015کاراه���ان ( 2007و  ،)2009جعف���ری ( ،)1388کارخانه و کارخانه ( ،)1394یالس ��ین و
کاراه���ان )2007( 2و قادری و همکاران ( 1395و  )1394همس���ویی معنایی دارد .نتایج پژوهشهای
زارعی و همکاران ( )1397بیانکننده نقش مهارتهای ارتباطی و حلمس���ئله در پیشگیری از
آس���یبهای روانی و تعارضات خانوادگی است .حمید و همکاران ( )1397مهارتهای ارتباطی
و حلمسئله مذهبمحور بر رضایت زناشویی زنان در آستانه طالق را گزارش کردند .آموزش
مهارته���ای زندگی به زوجین عالوه ب���ر تأثیر آن بر بهبود کیفیت رواب���ط ،نقش عمدهای در
ارتقای بهداش���ت ،سالمت روان ،سالمت عمومی ،کاهش اس���ترسهای خانوادگی ،افزایش
پذی���رش اجتماع���ی آنها و حت���ی جلوگیری از خودکش���ی اثر مثبت���ی دارد .همچنی���ن آموزش
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راهبرهایی مطرح است که برای مقابله با پدیده بهکار میرود و پیامدهای مختلفی دارد.

مهارتهای ارتباطی و حل تعارض به زوجینی که در تعامالت مش���کل دارند ،س���بب بهبود
روابط زناش���ویی زوجی���ن و

کاهش تعارض���ات و افزایش س�ل�امت روان آنها میش���ود (بیوالندا،.

و هم���کاران .)2016 ،ب���ا فراهم ک���ردن فرصتهای آموزش���ی جدید به زوجین میتوان ش���یوههای
1. Arita, M. T.
2. Yalcin, M. B., & Karahan, T. F.
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مخرب و نا کارآمد مقابله با تعارض را به شیوههای

کارآمدتری تغییر داد (آریتا2008 ،؛ کاراهان2007 ،؛

کارهان .)2009 ،دلزدگی زناشویی و مؤلفههای آن (کارخانه و کارخانه ،)1394 ،خستگی جسمی ،خستگی
عاطفی و خس���تگی روانی و سازگاریهای زناشویی (یالسین و کاراهان )2007 ،با آموزش مهارتهای
زندگی بهبود مییابد و همچنین آموزش مهارتهای فردی و زوجی با رویکرد هیجانمحور،
افزایشدهن���ده می���ل ،تعهد و صمیمیت زناش���ویی و بهطورکلی رضایت و کیفیت زناش ��ویی
است (قادری ،.و همکاران 1395 ،و .)1394
خداوند متعال ازدواج و همسران را یکی از نشانههای قدرت الهی در آفرینش میداند که
عالوه بر ایجاد آرامش در خانواده میتواند مهر و محبت و بهدنبال آن نشاط و شادی در بین
همس���ران را افزایش دهد( .ر.ک ،.روم )21 :آیه  189س���وره اعراف در مورد انس و آرامش همس ��ران
در کنار یکدیگر میفرماید« :اوس���ت آنکس که ش���ما را از نفس واحدی آفرید و جفت وی را از
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آن پدی���د آورد ت���ا بدان آرام گیرد» .بنابراین ،از دیدگاه قرآن احس���اس رضایت و ش ��ادکامی در
رابطه زناش���ویی زمانی ایجاد میش���ود که زوجین در کنار هم آرامش داشته باشند و بتوانند
مهارتهای زندگی یعنی ،خودآ گاهی (ر.ک ،.مائ ��ده ،)105 :همدلی (ر.ک ،.توبه ،)71 :روابط بینفردی
(ر.ک ،.مجادله ،)22 :حل مسائل و تصمیمگیری و رضایتمندی را در زندگی خود بهکار برند.
افزای���ش روزاف���زون مش���کالت ش���خصیتی ،اقتصادی ،فرهنگ���ی ،اجتماع ��ی ،طالقهای
ی و نارضایتیهای زناش���ویی ،عدم تحمل مشکالت ،عدم کیفیت
عاطفی ،خیانتها ،دلزدگ 
مطلوب در زندگی و نیز ازهمگسیختگی کانون خانواده ،زندگی را برای بهتر زیستن زوجین و
خانوادهها دچار چالشهایی کرده است که خأل مهارتهای زندگی ،خأل رضایت زناشویی و
خأل کیفیت زندگی بهوضوح در ایجاد این مشکالت قابل مشاهده است.
با نگاهی کلی مش���اهده میش���ود که بهزیس ��تی در مؤلفههای مختلف بهزیستی ذهنی،
معنوی ،روانشناختی ،اجتماعی ،زناشویی و غیره ،رابطه معناداری با بسیاری از مشکالت
و چالشهای حوزه زناش���ویی از جمله مهارتهای زندگی ،کارآمد و رضایتمندی زناش ��ویی،
شادکامی ،بخشش و سازگار ،کیفیت زندگی و دلزدگی 1زناشویی دارد( .ر.ک ،.تمناییفر و منصورینیک،

1392؛ توکلی و علیپور1391 ،؛ صدری دمیرچی ،محمدی ،فیاضی و افس ��ر1396 ،؛ شیاس ��ی و خیاطان )1394 ،ایجاد و حفظ
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1. Burnout

روابط صمیمانه و ارضای نیازهای عاطفی و روانی در جریان ازدواج ،مهارتی است که در پرتو
بهزیستی زناش���ویی مطلوب اتفاق خواهد افتاد .امروزه اغلب مشکالت زناشویی از نداشتن
ی���ا بهکار نبس���تن مهارتهای س���ازنده (از جمله همدل���ی ،مهارته���ای تصمیمگیری و حل
مسئله و مهارتهای ارتباطی) و همچنین عدم آ گاهی زوجین از طبیعی بودن اختالفها و
تفاوتهای آنها با یکدیگر و نگریستن به تعارض بهعنوان یک عامل تهدیدکننده و مخرب ،نه
یک مسئله و چالش قابل حل ،ایجاد میشود .ا گر زوجین بتوانند با هم ارتباطی مؤثر برقرار
کنند و در مقابل هیجانات و اس���ترسهای زندگی بهش���یوه مؤثر رفت���ار کنند ،خألهای ایجاد
شده در بستر نا کارآمدی و نارضایتی ،جای خود را به کارآمدی ،رضایت و بهزیستی میدهد.
از س���وی دیگر ،وقتی مشکالت ش���خصیتی ،فرهنگی و اجتماعی در کنار مشکالت اقتصادی
و مالی گریبانگیر خانواده ش���ود و زوجین نتوانند بهش���یوهای کارآمد ب���ا این چالشها روبرو
باورهای ارتباطی نا کارآمد و غیرواقعی ،به س���وگیری نادرست در تفسیر ارتباطات زوجین
اش���اره دارد .باور به نبود توافق ویرانگر اس���ت؛ توقع و انتظار ذهنخوانی زوجین از یکدیگر،
کمالگرایی جنسی و باور درباره ناهمتاییهای جنسی ،از جمله باورهای ارتباطی غیرمنطقی
اس���ت .ا گر همسران به شناخت کافی نسبت به یکدیگر نرسند و یا در برابر مشکالت نتوانند
بهخوب���ی با هم صحبت کنند ،با توقعاتی برآورده نش���ده روبرو میش���وند ک���ه علت آنها هرکز
شناسایی نخواهد شد( .کوردک)1993 1،

وقت���ی همدل���ی میان زوجین از بی���ن رود ،فرد نمیتواند انس���انهای دیگ���ر را وقتی با او
بس���یار متفاوت هس���تند ،بپذیرد و به آنها احترام بگذارد .همدل���ی ،توانایی ورود به دنیای
دیگران و نگریستن از دریچه چشم دیگران است .وقتی از همدلی صحبت میشود توانایی
فه���م هیجان���ات و افکار دیگران و پاس���خ به آنها با هیجانات مناس���ب و همخ���وان مورد نظر
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شوند ،دچار تعارضات متعدد شده و ارتباط زناشویی آنها کمرنگ میشود.

اس���ت (بیلینگت ��ون ،بارون و ویلرایت .)2007 2،همس���ران همدل به صحبته���ای یکدیگر خوب گوش
میدهن���د ،ب���ه احساس���ات و هیجانه���ای یکدیگ���ر توج���ه میکنن���د ،س���عی میکنند خود
را بهج���ای ف���رد مقاب���ل بگذارند و با دی���دگاه او ب���ه موضوع ن���گاه کنند ،احساس���ات خود را
انعکاس میدهند ،احس���اس و عاطفه خود را با طرف مقابل هماهنگ میکنند و نسبتبه
1. Kurdek, L. A.
2. Billington, J., Baron- Cohen, S., & Wheelwright, S.
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احساس���ات و هیجانات طرف مقابل بازخورد نشان میدهند .وقتی همدلی وجود نداشته
باش���د ،درک زن و شوهر از موقعیتهای یکدیگر پایین میآید و همکاری آنها در مشکالت و
مسائل زندگی کمرنگ میشود.
ون جلیس���تی )2004( 1اعتق���اد دارد که برقراری ارتباط صحیح ،بهوی���ژه در روابط دوجانبه،
اهمی���ت فراوان���ی دارد؛ بهطوریک���ه هرچه ای���ن ارتباط صحیحتر باش���د ،زوجی ��ن برای حل
مش���کالت و افزای���ش می���زان صمیمی���ت و رضایتمن���دی از رابطه ،بیش���تر میکوش ��ند .حس
ش���وخطبعی ،رد و بدل کردن عواطف مناسب ،عالیق مشترک و استفاده از تعامالت مثبت،
عالوه بر اینکه بر روش حل تعارض زوجین تأثیرگذار اس���ت ،رضایتمندی آنها از روابطش ��ان را
نیز افزایش میدهد .وقتی زوجین از ش���یوههای صحیح ارتباط در روابط دوجانبه برخوردار
نباش���ند و مرزهایی مبهمی داش���ته باش���ند ،این مرزهای مبه���م راه را برای ارتب ��اط ،درک و
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همدل���ی نامفه���وم میکند و زوجین با فضایی روبرو میش���وند که حد و حدود خود ،همس ��ر
و خانواده و آش���نایان خود را نمیدانند و هر روز با مش���کلی جدید و ناخرسندی تازهای روبرو
خواهند شد .این چالشها رضایتمندی فرد از زندگی مشترک را کم میکند.
با توجه به اینکه خأل مهارتهای زندگی فردی و زوجی و خأل رضایت زناشویی سبب ایجاد
خأل کارآمدی و رضایتمندی زناش���ویی میشود ،بهنظر میرس���د آموزش مهارتهای زندگی
قبل از ورود زوجین به زندگی مشترک ،راهکار مناسبی برای حل این چالشها باشد؛ زیرا این
مهارتها با ایجاد خودشناس���ی مناس���ب در فرد ،وی را برای برقراری ارتباط مؤثر و کارآمد با
دیگران آماده میکند .همچنین توانایی حل مسئله و تصمیمگیری که در خالل مهارتهای
زندگی به فرد آموزش داده میش���ود ،وی را برای ورود به زندگی مش���ترک و مسئولیتپذیری
ناش���ی از محیط جدید آماده خواهد کرد .روشن است که ارتقای خودشناسی ،توانایی حل
مس���ئله و تصمیمگی���ری ،توانایی کنت���رل هیجانها و غیره که بهدنب���ال آموزش مهارتهای
زندگی ایجاد میش���ود ،سبب ارتقای رضایت از زندگی و بهدنبال آن کارآمدی و رضایتمندی
زناشویی خواهد شد.
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