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چکیده
هدف و زمینه  :حل تعارض سازنده میتواند منجر به نتایجی همچون رضایت زناشویی ،تقویت رابطه و
بهزیستی گردد .هدف این مطالعه کاوش حوزههای تعارض زوجین رضایتمند و راهبردهای حل تعارض این
زوجین بود .روش 41 :زوج رضایتمند در این پژوهش شرکت کردند ،آنها با استفاده از روش نمونهگیری
هدفمند انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند و نمونهگیری تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت.
تحلیل محتوای قراردادی بهمنظور استخراج مضامین و خرده مضامین این مطالعه استفاده شد .یافتهها :پنج
مضمون همراه با خردهمضامین و مضامین فرعیشان به دست آمد که عبارت بودند از )4 :تعارضهای مرحله
پیش از ازدواج  )2تعارضهای مرحله نامزدی  )9تعارضهای مرحله اولیه ازدواج  )4تعارضهای مرحله
ثانویه ازدواج  )1راهبردهای سازنده برای حل تعارضهای زناشویی و خانوادگی (روشنسازی ،حمایت از
همسر و منظومه زنوشوهری ،سازگاری ،جبران ،افزایش استقالل ،آرامبخشی ،بهرهگیری از منابع حمایتی).
نتیجهگیری :با شناسایی تعارضات زناشویی در مراحل مختلف میتوان مداخالت پیشگیرانه و درمانی
متناسب با هر مرحله را طراحی نمود .همچنین راهبردهای حل تعارض مؤثر میتواند در مباحث آموزشی و
زوج درمانی مورد توجه قرار گیرد .در نهایت با توجه به یافتههای بدست آمده در تحقیق حاضر میتوان
بیان داشت که متخصصان و مسئولین بهتر است عالوه بر درنظرداشتن واحد زوجی نقش خانواده های اصلی
رادر ارتباط با تعارضها و نحوه حل آنها مورد توجه قرار دهند.
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مقدمه
بر اساس لغتنامه انجمن روانشناسی آمریکا  ،4تعارض در روابط بین شخصی اشاره به عدم
توافق ،اختالف و اصطکاکهایی دارد که در مواقعی که اعمال یا باورهای فرد یا افرادی
برای افراد دیگر غیرقابلپذیرش باشد و مورد مقاومت قرار میگیرد ،روی میدهد .تعارض
در هر ازدواجی اجتنابناپذیر است (وندنباس)2112 ،2؛ با این وجود زوجین رضایتمند آن
دسته از زوجینی هستند که روشی را برای حل تعارض بهصورت مؤثر یافتهاند (نیمتز،9
 .)2144رضایت زن و شوهری برای ادامه زندگی مشترک یک عنصر حیاتی به شمار
میرود (نصیری ده سرخی و موسوی.)4934 ،
رضایتمندی زنوشوهری حالتی از خشنودی و رضایت در ازدواج است که از جنبه
درون فردی تجارب ذهنی خوشایند و از جنبه میانفردی هماهنگی میان انتظارات یک
طرف با رفتارهای طرف مقابل است که در زمینههای گوناگون چون سبک زندگی،
ارتباط ،رابطه جنسی ،شرایط اقتصادی و نحوه تصمیمگیری وجود دارد (اسپانیر و لیوایس،4
 .)4391مطالعات نشان میدهند که رضایت زنوشوهری با بهزیستی 1همسران رابطه دارد
(کار ،فریدمن ،کورنمن ،اسکوارز ،)2144 ،6عاملی حفاظتی برای واحد خانواده محسوب
میشود ،کیفیت زندگی بهتر را رقم میزند (پلگ )2119 ،2و قویترین پیشبینیکنندهی
رضایت از زندگی در بین تمام مؤلفههای پیشبینیکننده رضایت از زندگی است (هلر،
واتسون و ایلز.)2114 ،9
از سویی دیگر  ،اخیرا در جامعه علمی گرایشی پیدا شده است که به جای تمرکز بر
عوامل مؤثر بر طالق زوجین ،بر روی ازدواجهای رضایتمند تمرکز کرده است .تمرکز بر

1. APA Dictionary of psychology
2. VandenBos
3. Nimtez
4. Spanier, and Lewise
5. Well being
6. Carr, Freedman, Cornman, & Schwarz
7. Peleg
8. Heller, Watson, & Ilies,
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زوجین رضایتمند ،باعث به دست آمدن تصویری میگردد که میتواند در امر ایجاد و
ترویج ازدواجهای رضایتمند در جامعه سازنده باشد(نیمتز.)2144 ،
حل تعارضهای زناشویی دارای رابطهای قوی با رضایتمندی زناشویی است (هوی،
کریستنسن و ماالموث ،)4331 ،4در حالی که تعارض حلنشده منجر به نارضایتی و
بیگانگی میشود ،البته تعار ض دارای جنبه مثبتی نیز هست که فرصتی را برای بهبودی
روابط فراهم می کند و این در صورتی است که همسران یاد بگیرند چطور با یکدیگر
مذاکره کنند (ماکری ،دیمری و ابرین .)2111 ،2بنابراین میتوان گفت حل تعارض برای
روابط موفق ،موضوعی محوری است.
رفتارهای حل تعارض به رفتارهایی گفته میشود که بهمنظور کاهش اصطکاک بین
افراد به کار گرفته میشود (وندن باس .)2112 ،9تعارضها ممکن است در ارتباط با هر
موضوعی ازجمله طرحریزی و انجام یک زندگی مشترک روی دهد (ماهونی)2111 ،4؛
بنابراین تعارض بین افراد در روابط مهم همچون ازدواج امری غیرقابلاجتناب است
(کانری ،کاپاچ و مسمن.)4331 ،1
هنگامیکه خطایی بین زوجین اتفاق میافتد ،احساسات منفی قویای فراخوانی
میشوند که دارای ظرفیت بالقوه برای مختل نمودن رابطه هستند (استرنبرگ و دابسون،6
 .)4392تعارض سازنده بهصورت حفظ انعطافپذیری ،تعامل همراه با تمایل بهمنظور
یادگیری و در محوریت قرار دادن رابطه و نه افراد تعریفشده است (گریف و دبراین،2
 .)2111مطالعات نشان داده است که سبک های حل تعارض سازنده منجر به رضایتمندی
زناشویی میشود (گریف و دبراین.)2111 ،

1. Heavey, Christensen & Malamuth
2. Mackey, Diemer, & O'Brien
3. VandenBos
4. Mahoney
5. Canary, Cupach & Messman
6. Sternberg & Dobson
7. Greef & de Bruyne, 2000
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عمده تحقیقات در حوزه تعارض زوجین بر حل آنها متمرکز شده است (کورداک،4
 .)4334گاتمن 2مدعی است حداقل سه سبک متفاوت تعارضهای زوجین وجود دارد که
به پیامدهای موفق زناشویی میانجامد .این سه سبک شامل اجتنابی ،اعتباربخش و سرزنده

9

است که گاتمن آنها را سبکهای تنظیمشده مینامد .در سبکهای تنظیمشده ،زوجین
رابطه باثباتتر و رضایتبخشتری را نسبت به سبکهای غیرتنظیمشده دارند که این کار
بهوسیله استفاده از راهبردهایی بهمنظور رهایی یافتن از تعارضهای مخرب و درگیر شدن
در تعامالت مثبت که بهطور معناداری بیشتر از تعامالت منفی است ،صورت میگیرد.
زوجین اجتنابی ترجیح میدهند که تا حد ممکن تعارض را با توافق در موارد اختالفشان
کاهش دهند .زوجین اعتباربخش با مورد تأکید قرار دادن اهمیت اطمینان یافتن از اینکه
هرکدام از اشخاص درک میگردد و دیدگاهش مورد تقدیر قرارگرفته یا اعتبار بخشیده
میشود به حل تعارض میپردازند .زوجین سرزنده ،پرشورتر و پرانرژی هستند و از بحثها
و اختالفنظرهای پرجنبوجوش نمیترسند .در مقابل زوجینی که سبک حل تعارض حل
نشده دارند برچسب متخاصم میخورند و تعارضهای مخرب و تحقیرآمیزی دارند که
احساسات مثبت و پایداری زناشویی را تضعیف میکند( .گاتمن و لونسون.)2111 ،4
فهم راههایی که افراد در فرهنگهای متفاوت تعارضهایشان را حل میکنند دارای
اهمیت زیادی است (تریانداس .)4393 ،1افراد در فرهنگهای فردگرا خود را بهعنوان
اشخاصی منحصربهفرد و جدا از دیگران میبینند .فرهنگهای فردگرا ارزشهایی را تزریق
میکنند که در راستای خدمت برای ارتقای نیازهای خود است و افراد را از گروهها جدا
میکنند .در مقابل افراد در فرهنگهای جمعگرا به روابط و دیگران اهمیت میدهند
(تریاندیس ،بونتمپو ،ویالرئال ،آسای و لوکا4399 ،6؛ دانشپور.)2113 ،
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مسلمانان عمدتاً دارای فرهنگ جمعگرا هستند حتی زمانی که در فرهنگهای فردگرا
زندگی میکنند .در میان زوجین مسلمان آمریکایی ،پویاییهای نقش جنسیتی در حال
تغییر و انتظارات ناهمخوان به همراه روابط بین زوجین متأهل ،خانواده گسترده و خانواده
همسر ،مهمترین دالیل تعارض زناشویی میباشند (مک فارلین .)2142 ،4پژوهش انجامشده
بهوسیله چپمن و کاتانو )2149( 2بر روی  236جوان مسلمان آمریکایی متأهل و
تحصیلکرده که دارای رضایت زناشویی پایینی بودند پنج دلیل او لیه برای مشکالت عمده
آنها را به این صورت نشان داد)4 :عالیق متفاوت)2 ،عدم صرف زمان با همدیگر،
)9تعارض با خانواده همسر )4 ،تفاوتهای مذهبی و  )1نگرش راجع به مسائل جنسی.
مطالعه در دیگر جوامع جمعگرا نیز نشان میدهد که آنها در نوع ترجیح سبک حل
تعارض متفاوت از فرهنگ فردگرا هستند .گابریلیدیس ،استفن ،وایبرا ،پیرسون و یالرئال

9

( )4332به بررسی تفاوتهای فرهنگی در سبکهای حل تعارض ترجیح دادهشده افراد
پرداخت؛ یافتهها نشان داد که دانشجویان در فرهنگ جمعگرای مکزیک سبک حل
تعارضی را ترجیح میدادند که توجه به دیگران را مورد تأکید قرار میداد .پس میتوان
گفت که فرهنگ نه تنها درنوع تعارض بلکه در نوع ترجیح حل تعارض نیز موثر است.
رازقی و اسالمی ( )4931در پژوهشی کیفی بر روی زوجین به این نتیجه رسیدند که
مهمترین دلیل تعارض میان زوجین شامل مداخله در زندگی زوجین ،تفاوتهای فردی و
اجتماعی زوجین ،فقدان مهارتهای ارتباطی و مسائل مالی است ،همچنین نتایج این تحقیق
نشان داد که شرایط دیگری همچون فقدان رضایت عاطفی و جنسی در تعارضهای
زناشویی و خانوادگی مؤثر بود .حاجی حیدری ،اسمعیلی و طالبی ( )4934در یک تحقیق
کیفی به بررسی تعارضات زناشویی زوجین فاقد فرزند و در آستانه طالق پرداختهاند؛
محققان به این نتیجه رسیدند که سه علت عمده تعارضها ،مسایل فردی (مسایل
روانشناختی ،مسایل گذشته) ،روابط همسران (مسایل جنسی و جسمی ،مسایل اخالقی ،عدم
1. Macfarlane
2. Chapman and Cattaneo
3. Gabrielidis, Stephan, Ybarra, Pearson, & Villareal
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همسانی ،تدلیس در ازدواج ،تغییر در شرایط زندگی) و جامعه (مسایل فرهنگی و
اقتصادی) بودند .اسمعیلی و دهدست ( )4939نیز در یک مطالعهای کیفی نشان دادند که
سبکهای حل تعارض پیش از ازدواج با رضایت زناشویی بعدی مرتبط است .تعداد کمی
از پژوهشها در ایران به کار کیفی در مورد حل تعارض پرداختهاند و اغلب تحقیقات به
صورت کمّی انجام شدهاند که ضرورت انجام پژوهش کیفی در این حیطه را نشان میدهد.
با در نظر داشتن اهمیت تعارض و حل مؤثر آن در رضایتمندی و موفقیت ازدواج و
توجه به این واقعیت که نوع تعارض و شیوه حل آن یک موضوع وابسته به فرهنگ است و
همچنین با توجه به اینکه جستجوی پژوهشگران در پایگاههای دادهها نشان داد که تاکنون
پژوهشی با رویکرد کیفی به بررسی و شناسایی حیطههای تعارض و شیوههای حل تعارض
در بین زوجین رضایتمند در جامعه ما نپرداخته است ،انجام پژوهشی با هدف شناسایی
حیطههای تعارض و روشهای حل تعارض زوجین دارای ازدواج رضایتمند یک ضرورت
به نظر می رسد .در این راستا پژوهش حاضر درصدد پاسخگوی به این مسئله است که
زوجین دارای ازدواج رضایتمند دارای چه تعارضهایی هستند و از چه شیوههایی برای حل
تعارض خود استفاده میکنند؟

روش
در این پژوهش به منظور شناسایی تجربه زوجین رضایتمند از حوزههای تعارض و
راهبردهایی که آنها بهمنظور حل تعارضهایشان استفاده میکنند ،از رویکرد پژوهش
کیفی استفاده شد .برای این منظور از بین روشهای پژوهش کیفی از تحلیل محتوای
قراردادی استفاده شد .از تحلیل محتوای قراردادی و مصاحبههای نیمهساختارمند بهمنظور
کاوش مضامین و تجارب رایج در میان شرکتکنندگان استفاده شد (هسیه و شانون،4
 .)2111این روش معموالً زمانی استفاده میشود که محقق مایل است کلمات را به طبقات
مرتبط با محتوای کمتری تبدیل کند تا کاوش کند که آیا طبقات معانی یکسانی را دارند

1. Hsieh & Shannon
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(کاواناق .)4332 ،4همانطور که هسیه و شانون ( )2111یادآور شدهاند یکی از مزایای
تحلیل محتوای قراردادی این است که دانش بهدستآمده از مصاحبهها مبتنی بر تجارب
شخصی منحصربهفرد شرکتکنندگان و نه بر اساس نظریهها با طبقات پیشپنداشته شده
است.
شرکتکنندگان این پژوهش با استفاده از نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .به این
صورت که با استفاده از اعالم در مکانهای متفاوت زوجین دارای ازدواج رضایتمند و
دارای مالکهای ورود به پژوهش حاضر ،که داوطلب شرکت در پژوهش بودند برای
انجام مصاحبهای نیمهساختارمند دعوت شدند .مالکهای ورود به پژوهش حاضر شامل
موارد زیر بود :حداقل  1سال از ازدواجشان گذشته باشد ،در پرسشنامه رضایت زناشویی
اولیاء و همکاران ( )4992نمره باال ( )411014و خیلی باال ( )492029کسب کرده باشند( .با
تو جه به اینکه نمره میانگین کل و انحراف استاندارد این آزمون عبارت است ( 449091و
 )92024از انتخاب نمونه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت که تعداد نمونه تا رسیدن به
اشباع نظری  21نفر (یعنی  41زن و شوهر) را شامل شد .اطالعات این  41زوج (مدت
ازدواج ،تعداد فرزندان ،سطح تحصیالت) در جدول  4بیان شده است .مصاحبه با هر نفر
حدود  4ساعت طول کشید ،قبل از مصاحبه به شرکتکنندگان راجع به هدف پژوهش و
رعایت رازداری اطالعاتی داده شد و اجازه ضبط مصاحبه کسب شد .همچنین بهمنظور
حفظ رازداری و عدم افشای هویت افراد شرکتکننده در پژوهش از نام مستعار در زمان
تبدیل صوت مصاحبه به متن استفاده شد؛ بعد از ضبط مصاحبهها و پیادهسازی مصاحبهها
در قالب متن ،متن مصاحبهها کدگذاری شدند.
فرایند تحقیق

در مصاحبهها مجموعهای از سؤالهای بازپاسخ به کار گرفته شد که منعکسکننده ماهیت
تحقیق بودند .برخی از سؤالهای تحقیق عبارت بودند از :تعارضهای شما چه بودند؟
چطور شما تعارضهایتان را حل میکنید؟ میتوانید برای ما مثالی از تعارضهای خود و
نحوه حل آن بیاورید؟ برای کدگذاری و تحلیل دادهها از نرمافزار  NVIV0 10استفاده
1. Cavanagh
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شد .فرایند تحلیل محتوای قراردادی شامل تدوین سؤالهای پژوهش ،انتخاب نمونه،
تعریف نمودن طبقه ها ،اختصارسازی و تکمیل فرایند کدگذاری ،تعیین قابلیت اعتماد و
تحلیل یافتهها بود (کاید )4393 ،4تحلیل محتوای قراردادی (هسیه و شانون)2111 ،
دربردارندهی مرور کردن دادهها از شرکتکنندگان متعدد برای نمونههای مکرری از
معانی مشابه است که سپس منظومهای از طبقات و زیرطبقات ساخته میشوند .مضامین
ظاهرشده موردتوجه قرارگرفته ،طبقهبندی گردیدند و مورد تأکید قرار گرفتند.
ابزار تحقیق

پرسشنامه رضایت زناشویی :این پرسشنامه توسط اولیاء ،فاتحیزاده و بهرامی در سال 4992
ساخته شده است .این پرسشنامه شامل  12سؤال است که مقیاس آن طیف لیکرت و از
بسیار زیاد تا خیلی کم است .حداقل نمره در این آزمون  12و حداکثر  219میباشد و
هرچه فرد نمره بیشتری کسب کند نشانه رضایت زناشویی بیشتر او میباشد .روایی محتوایی
آن توسط  41نفر از متخصصان مشاوره خانواده اصفهان بررسی و تأیید گردیده است و
روایی آن از طریق محاسبه همبستگی هر سؤال با نمره کل آزمون تأیید شده است .روایی
همزمان این پرسشنامه از طریق پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ  ./94به دست آمد .پایایی
این پرسشنامه از طریق بازآزمایی آزمون  ./34به دست آمد (اولیاء و همکاران.)4992 ،
اعتبار یافتهها

عموماً جهت اطمینان از دقت در پژوهش کیفی از مالکهای مقبولیت ،2قابلیت انتقال،9
قابلیت وابستگی 4و قابلیت اعتماد دادههای 1مطالعه استفاده میشود (لینکن و کوبا.)4391 ،6
در این تحقیق نیز ما از مالکهای مقبولیت ،قابلیت انتقال ،قابلیت وابستگی و قابلیت اعتماد
دادهها استفاده کردیم .برای حصول مقبولیت -دقت در توصیف یا تفسیر -همه پژوهشگران
این تحقیق در طی پژوهش برای به دست آوردن همگرایی ،فعاالنه در پژوهش درگیر
1. Kaid
2. Credibility
3. Transferability
4. Dependability
5. conformability
6. Lincoln & Guba
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شدند .همچنین برای سنجش قابلیت اعتماد در کدگذاری از فرد دیگری برای کدگذاری
در نرمافزار  NVivo10استفاده شد .میزان توافق کدگذاران که هر دو از این نرمافزار
استفاده نمودند میزان مناسبی بود( .)21%بهعالوه نقلقولهای مستقیم از دادهها ،حمایت را
برای یافتههای حاصلشده فراهم نمود (سندلوسکی .)4334 ،4قابلیت انتقال-میزانی که این
یافتهها میتواند برای افراد دیگر قابلاستفاده باشد -این مالک نیز بهوسیله توصیف دقیق
شرکتکنندگان در این پژوهش مورد حمایت قرار گرفت .قابلیت وابستگی-اعتبار و
وضوح روشها و تصمیم ها -نیز توسط توصیف دقیق فرایند انتخاب نمونه ،جمعآوری و
تحلیل دادهها و همچنین اتخاذ یک رویکرد تیمی که طیفی از دیدگاهها در یک گروه کار
کنند ،حمایت شد ،به گونهای که در مورد فرایند کار و مفاهیم استخراج شده با افراد دیگر
بحث و تبادل نظر در طول انجام پژوهش انجام میگرفت .قابلیت اعتماد-تعمق و هشیاری-
بهوسیله انجام تالش آگاهانه برای مطمئن شدن از اینکه در عین لحاظ شدن دانش و
دیدگاههای ما ،دیدگاه شرکتکنندگان نیز معرفی یا بازنمایی شده است ،مورد حمایت
قرار گرفت .به این شکل که پس از استخراج مضامین ،لیستی از مضامین را به تعدادی از
شرکتکنندگان دادیم و از آنها خواستیم تا نظرات خود را در این رابطه ارائه دهند.

یافتهها
در ابتدا ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه پژوهش حاضر در جدول  4ارائهشده است.
جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی شرکتکنندگان در تحقیق
زوجین
4
2
9

نام مستعار

سن

شیدا

26

رامین

23

لنا

96

مهدی

96

پری

94

آرمان

99

مدت ازدواج

تعداد فرزند

1

1

49

4

44

4

تحصیالت

شغل

لیسانس

دفتر بیمه

لیسانس

آزاد

دیپلم

کارمند

دیپلم

کارمند

دکتری

دامپزشک

دکتری

دامپزشک
1. Sandelowski
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6
2
9
3
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فاطمه

94

حسین

41

زهرا

41

نقی

44

لیال

92

احمد

92

سارا

96

صادق

44

ناهید

94

امید

21

سحر

92

حمید

96

هانیه

26

بهداد

22

42

2

41

2

41

2

42

2

1

1

42

1

6

4

دیپلم

خانهدار

زیر دیپلم

آزاد

لیسانس

معلم

لیسانس

معلم

لیسانس

خانهدار

لیسانس

معلم

فوقلیسانس

کارمند

لیسانس

کارمند

لیسانس

کارمند

لیسانس

آزاد

فوقدیپلم

مربی ورزشی

دیپلم

کارمند

لیسانس

خانهدار

لیسانس

آزاد

همانطور که در جدول  4آمده است در نمونه پژوهش حاضر میانگین سن ازدواج زنان
 9206سال و میانگین سن مردان  9409بود .متوسط مدت ازدواج زوجین  4104سال است.
همچنین  9زوج فاقد فرزند 9 ،زوج دارای  4فرزند و  4زوج دارای  2فرزند بودند .از بین
زنان  4نفر دارای تحصیالت دکتری 4 ،نفر فوقلیسانس 1 ،نفر لیسانس 4 ،نفر فوقدیپلم و 2
نفر دیپلم بودند و از بین مردان  4نفر دکتری 4 ،نفر فوقلیسانس 1 ،نفر لیسانس 2 ،نفر دیپلم
و  4نفر زیر دیپلم بودند.
تحلیل دادهها منجر به ظهور  9مضمون و  49خردهمضمون شد که در جدول  2در زیر آمده
است:
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جدول  .2مضامین و خردهمضامین مستخرج از تحلیل دادهها
مضامین
تعارضهای مرحله
پیش از ازدواج

کدگذاری اولیه
(خردهمضامین)
تعارضهای مرتبط با خانواده
تعارضهای بین خود زوجین
تعارضهای مرتبط با خانوادهها

تعارضهای مرحله
عقد

تعارضات مالی
تعارضات مربوط به عشق و
دوست داشتن

تعارضهای مرحله
اولیه ازدواج

موضوعات مالی

تعارض با خانواده همسر در مورد چگونه برگزار کردن مراسم جشن
ازدواج
مسایل کاری ،سرمایهگذاری مالی در مورد مراسم عقد و ازدواج و
آینده زندگی
تعارض در مورد ابراز عشق و دوست داشتن ،رابطه جنسی
تعارض در مورد اولویت های مالی ،میزان هزینه کردن ،تفکیک یا
اشتراک مسایل مالی

ازدواج
ثانویه ازدواج

روشنسازی

عدم توافق در نوع تربیت فرزند ،تعارض والدین و فرزند
روشنسازی راجع به ویژگیهای خود و اعضای خانواده ،سنتها ،یا
سوءتفاهمهای پیشآمده برای همسر

حمایت کردن از منظومه

حمایت کردن از همسر در جلوی خانواده ،حل کردن تعارضها با

زنوشوهری و همسر

خانواده خودشان

سازگاری

پذیرش ضعفها و خطاهای همسر و خانوادهها ،کاهش دادن انتظارات

جبران

تعارضهای
زناشویی و

میزان گذران وقت با دوستان ،محل زندگی ،ابراز کالمی محبت

در جشن ازدواج

پروری

برای حل

تعارضهای مربوط به مهریه

تعارضات مربوط به جشن

تعارضهای مرحله

راهبردهای سازنده

مخالفت اولیه خانوادهها با ازدواج ،سوءتفاهم راجع به خانواده همسر،

تعارض خویشاوندان در جشن عروسی ،تعارض میان اعضای خانواده

تعارضهای مربوط به فرزند

استفاده از

کدگذاری ثانویه (مضامین فرعی)

افزایش استقالل

خانوادگی
آرامبخشی
استفاده از منابع حمایتی

تأیید خطاهای خود و خانوادههایشان ،معذرتخواهی بابت خطاها،
جبران نمودن اشتباهها
افزایش استقالل و فاصله از خانوادهها و دوستانی که رابطه را در معرض
خطر قرار میدهند با اولویت قرار دادن زوجیت
استفاده از شوخی ،متمرکز شدن روی نکات مثبت همسر ،گفتگوی
آرامبخش و منطقی
(استفاده از منابع حمایتی نظیر اعضای خانواده ،کتابها ،وبسایتها،
خویشان ،دوستان ،متخصصان و خدا)
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در ادامه یافتههای مستخرج از دادهها در قالب مضامین و خردهمضامین آمده است:
تعارضهای مراحل متفاوت ازدواج( :مرحله پیش از ازدواج ،نامزدی ،مرحله اولیه
ازدواج ( 2سال اول ازدواج) ،مرحله ثانویه ازدواج) .حوزههای تعارض در هر یک از
مراحل مذکور در جدول  2نشان داده شد و در ادامه بهصورت مبسوط همراه با مصادیقی از
گفتههای شرکتکنندگان در پژوهش آورده شده است .الزم به ذکر است نام افراد
شرکتکننده بهصورت نام مستعار آمده است تا از افشای هویت آنها جلوگیری شود.
مضمون  :1تعارضهای مرحله پیش از ازدواج :مرحله پیش از ازدواج شامل دوره زمانی از
مطرح نمودن درخواست برای ازدواج تا زمان نامزدی یعنی زمانی که پیمان رسمی ازدواج
(عقد) صورت میگیرد ،است .بیشتر زوجین ابراز داشتند که تعارض عمده آنها در طی
این مرحله تعارضهای مرتبط با خانوادهها بود .مخالفت اولیه خانوادهها با ازدواج (این
مخالفت به خاطر مواردی نظیر موقعیت مالی پایین مرد ،تفاوت طبقه اجتماعی ،تمایل
خانواده ها نسبت به اینکه فرزندشان با یکی از خویشان ازدواج کند ،بود) ،سوءتفاهم در
مورد خانواده همسر به دلیل عدم آشنایی کافی با خانواده جدید در این مرحله و تعارضات
مربوط به قرارداد ازدواج مثل مهریه بود .تعارضهای دیگر مربوط به تعارض میان خود
زوجین بود که مسایلی از قبیل میزان گذران وقت با دوستان ،محل زندگی و ابراز کالمی
محبت را در بر می گرفت.

لیال" :بحث مهریه خیلی جدی مطرح شد؛ اختالف پیش اومد بابام اینا گفتن اینطوری کنیم
گفتم نه ،هم دوستم هم دختر عموم دقیقاً یه هفته قبل از من نامزد کردن سیصد و خوردهای
مهریهشون بود من گفتم نه زندگی که من برای خودم انتخاب کردم دوست دارم بر اساس
اعتقاد خودم باشه  44تا سکه که میگم خود سکه برام مهم نیست دوست دارم  44معصوم
تو زندگیم بیان و یاورم باشن با این نیت میرم جلو"
مضمون  :2تعارضهای مرحله نامزدی (عقد) :مرحله نامزدی شامل بازه زمانی از زمان بستن
پیمان رسمی عقد تا زمان جشن ازدواج است .در این مرحله بیشتر زوجین ابراز داشتند که
موضوع تعارض اصلی آنها در ارتباط با خانوادهها (تعارض با خانواده همسر در مورد
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چگونه برگزار کردن مراسم جشن ازدواج) بود .مهمترین تعارض بعدی آنها تعارضهای
مرتبط با موضوعات مالی (مسایل کاری ،سرمایهگذاری مالی در مورد مراسم عقد و
ازدواج و آینده زندگی) و موضوعات عشق و دوست داشتن (رابطه جنسی ،ابراز دوست
داشتن) بود.

مهدی" :اینکه بابای ایشون خیلی سنتی هستن از اول هم نمیزاشت -اینا سه تا دختر داشتن-
نمیزاشتن دخترشون با پسر ارتباط داشته باشه و صحبت کنن ،اصالً ارتباط بلد نبودن با
جنس مخالف ،مثالً وقتی میرفتیم مهمونی اینا پیش خودشون مینشستن ،مثالً یه جایی که
باباش احساس میکرد یه پسری هست نمیذاشت ،جزء خانوادههای خیلی سفت و سخت
بودن ،االن هم تقریباً اونجورین ،به خاطر همین همسرم نمیتونست محبت کنه و ابتدای
رابطه خیلی براش سخت بود"
مضمون  :3تعارضهای مرحله اولیه ازدواج :این مرحله شامل بازه زمانی از زمان روز
برگزاری جشن ازدواج تا پایان سال دوم ازدواج است .اوالً تعارضهای مالی (تعارض در
مورد اولویتهای مالی ،میزان هزینه کردن ،تفکیک یا اشتراک مسایل مالی) و دوماً
تعارضهای مربوط به روز مراسم جشن ازدواج (تعارض خویشاوندان در جشن عروسی،
تعارض میان اعضای خانواده در جشن ازدواج) مهمترین تعارضها در این مرحله بودند.

فرزاد " :وقتی تازه ازدواج کرده بودیم ،تازه از خانواده جدا شده بودیم و فشار اقتصادی
زیاد بود"
مضمون  :4تعارضهای مرحله ثانویه ازدواج :این مرحله شامل بازه زمانی از زمان شروع
سال سوم ازدواج تا زمان مصاحبه است که در زمان مصاحبه همانطور که در جدول 4
آمده است بهطور میانگین  41سال از مدتزمان ازدواج زوجین میگذشت .اکثر زوجین
( 2زوج از  41زوج) در این مرحله صاحب فرزند شده بودند .تعارضهای عمده زوجین در
این مرحله متمرکز بر موضوعات فرزندپروری (عدم توافق در نوع تربیت فرزند ،تعارض
والدین و فرزند) بود .تعارضهای عمده مرحله قبل در این مرحله ،حلشده بودند.

نقی :تعارضهای ما در این سالها بیشتر مربوط به بچههاست .به خانوم میگم انقدر
حساسیت نشون نده تو تربیت بچهها و انقدر باهاشون دعوا نکن".
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مضمون  :5راهبردهای سازنده برای حل تعارضهای زناشویی و خانوادگی :راهبردهایی
که زوجین بهمنظور حل تعارضهای زنوشوهری و خانوادگی استفاده مینمودند به 2
خردهمضمون طبقهبندی شدند که شامل روشنسازی ،حمایت از همسر و منظومه
زنوشوهری ،سازگاری ،جبران ،افزایش استقالل ،آرامبخشی با گفتگوی منطقی و آرام و
استفاده از منابع حمایتی است؛ شرح راهبردهای مذکور در ادامه به همراه مصادیق آن آمده
است.
 روشنسازی :زوجین به میزان زیادی در مورد ویژگیهای خود و اعضای
خانوادهشان ،سنتهای خانواده ،یا سوءتفاهمها برای همسرشان روشنسازی کردند

فرزاد :من هیچ وقت یادم نمیره یه بار ،اولین بار یا دومین بار که مادرزنم رو دیدم
مارو پاگشا کرده بودن البته قبلش هم دیدم تو دوران دوستی مچ مارو گرفته بود
(خنده) بعد ،رفته بودیم خونه ی یکی از فامیالمون ،مادرزنم به من گفتش که من
نشسته بودم خواست رد شه گفت یه کم بکش اون ور من رد شم ،من بهم برخورد،
بعد فهمیدم تو زبون اینا هیچ مشکلی نیست.

 حمایت کردن از منظومه زنوشوهری :هنگامیکه خانوادهها با همسر به نحو خوبی
رفتار نمیکنند ،آنها از همسرشان و منظومه زن و شوهری حمایت کردند .زوجین
تالش کردند تا تعارض را با خانواده خودشان حل کنند و همسرشان درگیر تعارض
با خانواده ها نشوند.
سحر" :من بعد از ازدواج رفتم دانشگاه ،بعد مادرشوهرم گفت بله دیگه خونه
خودشون درس نمیخونن ،شوهرمم گفت خودم گفتم تا دکترا هم میخواد بره خیلی
حمایتم میکردن ،از هر لحاظ ،از لحاظ ورزشی ،درسی".
 سازگاری :پذیرش ضعفها و خطاهای همسر و خانوادهها و کاهش انتظارات ،منجر
به سازگاری به مرور زمان با تعارضها شد.
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لیال :بهجز موارد اعتقادی من تو خیلی از موارد کوتاه میام .مثالً میدانید بعضی از
خانوما حساسان که اول باید بریم خونهی مامان من بعد مامان تو ،اول عیدی مامانمو
ببریم ،من اصالً تو این زمینه حساس نیستم ،کوتاه میام».

 جبران :این راهبرد شامل تائید خطاهای خود و خانوادهها ،معذرتخواهی بابت
خطاها ،جبران نمودن اشتباهها بود.

زهرا" :همسرم وقتی اشتباه میکنه ،میگه تقصیر من بوده من عذرخواهی میکنم نباید
اینکارو انجام میدادم ،باید باهات مشورت میکردم قبلش".

 افزایش استقالل :برخی اوقات زوجین استقالل خود را از خانواده افزایش دادند یا
رابطهشان با دوستان را قطع کردند تا از تعارضها اجتناب نموده و رابطهشان را حفظ
کنند .شرکتکنندگان گزارش کردند که به دلیل اهمیت رابطهشان ،آنها زودتر
ازدواج کردند ،مکان زندگی خود را تغییر دادند ،رابطهشان با دوستان نامناسب را به
علت در اولویت قرار دادن رابطه کاهش داده و یا قطع نمودند.

سحر" :دوستای ناباب زیاد داشت ،خداروشکر به خاطر زندگیمون همه رو کنار
گذاشت .من خیلی صبر کردم ،خیلی ازش حمایت کردم".

 آرام بخشی :زوجین هنگامیکه با خودشان یا خانوادههایشان تعارض داشتند از
شوخی ،تمرکز کردن بر روی نکات مثبت همسر و استفاده از گفتگوی منطقی و آرام
به منظور حل تعارض و ایجاد فضای مساعد حل تعارض استفاده میکردند.

احمد " :من رفتم دیدم ایشون دارن گریه میکنن ناجور ،بهش گفتم چی شده گفت
مامانت اینطوری گفت مامان منم اینطوری گفت دعواشون شد ،گفتم خب اینا زیاد
مهم نیست که این نمی خواد با اونا زندگی کنه اونم نمیخواد با اینا زندگی کنه فعالً
خر ما روی پل هر چی بگن میگیم چشم بعد از اینکه تموم شد صالحمون رو نگاه
میکنیم دیگه اگه شد میریم خونشون میایم اگر نشد من که نمیخوام همین اول
کاری زندگیم رو با شکست روبرو کنم باألخره یه چیزی براشون چیدم و ایشون هم
نرم شدن".
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 استفاده از منابع حمایتی :شرکتکنندگان ابراز کردند که آنها از منابع حمایتی نظیر
اعضای خانواده ،کتابها ،وبسایتها ،خویشان ،دوستان ،متخصصان و خدا برای
حل تعارضهایشان استفاده میکردند.

هانیه" :در مورد مسایل جنسی با هم مشکل داشتیم ،یه کتابی بود آنچه درباره مردان
باید بدانیم ،تو اون خیلی نوشته بود ،تنها چیزی که خیلی به من کمک کرد"

بحث
همانطور که در یافتهها بیان شد  1مضمون در این تحقیق بدست آمدهاند .که به ترتیب هر
یک از این تعارضها در این بخش مورد تبیین قرار خواهند گرفت.
در مراحل مختلف ازدواج تعارضهای مختلفی وجود دارد .منظور از مرحله پیش از
ازدواج در این تحقیق ،دوره زمانی از مطرح نمودن درخواست برای ازدواج تا زمان عقد
یعنی زمانی که پیمان رسمی ازدواج صورت میگیرد ،است .در این مرحله تعارضها به دو
دسته تعارضهای میان خانوادهها و میان زوجین تقسیم میشوند .تعارضهای مرتبط با
خانوادهها عبارتند از مخالفت اولیه خانوادهها با ازدواج ،سوءتفاهم راجع به خانواده همسر و
تعارضهای مربوط به مهریه .تعارضهای میان زوجین نیز اغلب در رابطه با میزان گذران
وقت با دوستان ،محل زندگی و ابراز کالمی محبت بود .مهمترین تعارض باألخص در
مرحله پیش از ازدواج و عقد تعارض مرتبط با خانوادهها است .در طی این دورهی زمانی
نقش خانواده بسیار مهم است بهطوریکه زوجین وابسته به خانوادههایشان هستند .این
وابستگی دارای ابعاد متفاوتی است؛ اکثر زوجین در این مرحله از لحاظ مالی توسط
خانوادهها حمایت میشوند .از سوی دیگر آنها به اجازه و موافقت خانواده برای ازدواج
نیاز دارند به صورتی که اجازه و موافقت والدین برای ازدواج در فرهنگ ایرانی برای افراد
باألخص برای دخترها (چون امضا و موافقت پدر برای ازدواج دختر ضروری است) مهم
است .همچنین معموالً افراد تا زمانی که آنها ازدواجکرده و به خانه خودشان میروند
زمان زیادی را با خانوادههایشان میگذرانند .بنابراین طبیعی است که تعارض مرتبط با
خانوادهها را به عنوان مهمترین حوزه تعارض موردتوجه قرار دهیم .یافتههای این مطالعه با
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یافتههای پژوهشهای انجامشده در فرهنگ جمعگرای مسلمانان آمریکا (مک فارلین،
2142؛ چپمن و کاتانو )2149 ،مکزیک (گابریل دیس ،استفن ،وایبرا ،پیرسون و یالرئال،
 )4332ژاپن و کره (آها )4339 ،4همسو است .همچنین پژوهشهایی کیفی که در ایران
انجامشدهاند عمدتاً نشان میدهند که مداخالت خانوادهها یکی از عوامل عمده تعارضها
است (حاتمی ورزنه ،اسمعیلی ،فرحبخش ،برجعلی2146 ،؛ محسن زاده ،مرادی کوچی و
خدادی سنگده4939 ،؛ محسنزاده ،نظری و عارفی .)4931 ،در رابطه با تعارضهای میان
خود زوجین باید گفت که در این مرحله افراد وارد مرحله جدیدی از زندگی میشوند که
نیازمند ایجاد تغییر در برخی از الگوهای گذشتهشان است .تغییر در ارتباط با دوستان و
مکان زندگی و ابراز عشق و عالقه به فردی از جنس دیگر از جمله این تغییرات میباشد.
زوجین شرکتکننده در این تحقیق بیان نمودند که با ورود به مرحله ازدواج ،در مورد
الگوی ارتباطی با دوستانشان ،با یکدیگر به تعارض رسیدند .تعارض در مورد مکان
زندگی بیشتر در میان زوجینی روی میداد که از دو فرهنگ متفاوت با یکدیگر ازدواج
نمودهاند .ابراز عشق و عالقه نیز در میان زوجینی که برای اولین بار وارد رابطهای عاطفی
میشدند روی داد .زوجین رضایتمند بیان نمودند که توانستند با راهبرد های حل تعارض
مؤثر این تعارضها را حل کنند.
در مرحله عقد که در این تحقیق منظور بازه زمانی از زمان بستن پیمان رسمی عقد تا
زمان جشن ازدواج است ،بیشتر زوجین ابراز داشتند که موضوع تعارض اصلی آنها در
ارتباط با خانوادهها بود .مهمترین تعارض بعدی آنها تعارضهای مرتبط با موضوعات
مالی و موضوعات مربوط به عشق و دوست داشتن (رابطه جنسی ،ابراز دوست داشتن) بود.
همانند مرحله پیش از ازدواج در این مرحله نیز تعارضات مربوط به خانوادهها در اولویت
تعارضات زوجین است .در تبیین این یافته میتوان بیان کرد که در این مرحله زوجین اغلب
با خانوادههای خود زندگی کرده و ارتباط تنگاتنگی با خانواده دارند و از لحاظ مالی
وابسته به خانوادههای خود هستند .در ضمن اغلب برای جشن ازدواج و مراسمات مربوط به
1. Ahha
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آن به خانوادهها نیاز دارند که میتواند زمینه را برای ایجاد تعارضها آماده سازد .دیگر
حوزه تعارضی بااهمیت ،تعارض در مورد موضوعات مالی است .موضوعات مالی عمدتاً
در مرحله نامزدی دارای اهمیت هستند .در طی این دوره زمانی معموالً زوجین با مشکالت
مالی و مسئولیتهای مالی خانواده جدیدشان و همچنین مراسم جشن ازدواج که اغلب
هزینه زیادی را به خود اختصاص میدهد مواجه هستند ،بنابراین تعارضهای مربوط به
مسائل مالی مهمترین حوزه تعارض در این دوره زمانی است .یافتههای مذکور
بهدستآمده از پژوهش حاضر با یافتههای مطالعات دیگر همسو است؛ بهعنوان مثال
مارشال و اسکوگراند )2114( 4نشان دادند که تعارضهای مالی باألخص در سالهای اول
ازدواج مهم هستند .زوجین همچنین در مرحله عقد تعارضهایی را در ارتباط با عشق و
دوست داشتن نظیر رابطه جنسی ،ابراز کالمی عشق و دوست داشتن گزارش کردند .در این
مرحله زوجین بیان داشتند که برایشان سخت بود که بهراحتی عشق و دوست داشتن خود را
بیان کنند و دارای مشکالت بیشتری در رابطه جنسی به علت بیتجربگی بودند .رازقی و
اسالمی ( )4931نیز در تحقیق کیفی خود در رابطه با تعارض بیان کردند که مسایل جنسی
از جمله عوامل تعارض در رابطه زناشویی بود.
مرحله اولیه ازدواج شامل بازه زمانی از زمان روز برگزاری جشن ازدواج تا پایان سال
دوم ازدواج در این تحقیق در نظر گرفته شد .اوالً تعارضهای مالی و دوماً روز مراسم
جشن ازدواج مهمترین تعارضها در این مرحله بودند .برخی مطالعات نشاندهنده نقش
مهم تعارضهای مالی در طول ازدواج هستند (استانلی ،مارکمن و ویتون2112 ،2؛ دیو،9
 .)2113با ورود به مرحلهای که زوجین با جشن عروسی به زیر یک سقف خواهند رفت و
استقالل مالی خود را افزایش میدهند مسایل مالی جلوهی پررنگ تری پیدا میکنند.
مطالعات انجامشده بر روی زوجین در جامعه ایران نیز نشاندهنده نقش پیامدهای زناشویی
تعارضهای مالی است (امینی ،امینی و حسینیان4932 ،؛ حیدری ،ثنایی ذاکر و دالور،
1. Marshall, and Skogrand,
2. Stanley, Markman, and Whitton
3. Dew
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 .)2113مراسم جشن ازدواج نیز به نوبه خود میتواند یک زمان بسیار مهم باشد که با توجه
به فرهنگ جمعگرای ایران میتواند نقش قابلتوجهی در تعارضها ایفا کند .ارتباط مراسم
جشن ازدواج با تعارضها به دو بخش تقسیم شده است یک بخش شامل تدارک دیدن
برای مراسم ازدواج همچون لباس ،غذا و آرایش است که از جمله تعارضات مربوط به
دوره عقد است و بخش دیگر با تعارضهای به وجود آمده در مراسم بین خویشاوندان و
خانوادهها است که یکی از تعارضات مرحله اولیه ازدواج است.
مرحله ثانویه ازدواج نیزشامل بازه زمانی از زمان شروع سال سوم ازدواج تا زمان
مصاحبه بود که در این مرحله اکثر زوجین صاحب فرزند شده بودند .تعارضهای عمده
زوجین در این مرحله متمرکز بر موضوعات فرزندپروری از قبیل عدم توافق در نوع تربیت
فرزند ،تعارض والدین و فرزند بود .زوجین رضایتمند بیان کردند که تعارضهای عمده
مرحله قبل در این مرحله حلشده بودند .زوجینی که صاحب فرزند شدند گزارش دادند
که تعارضهای جدید آنها در مورد تربیت فرزندشان بود .مطالعات دیگر نشان دادهاند که
یکی از مهمترین حوزههای تعارض بعد از گذر به مرحله والد شدن ،فرزندپروری است
(کار2111 ،4؛ دیلدار ،سیتوات و یاسین 2149 ،2و نیلی.)4931 ،
همانطور که قبالً ذکر شد تعارض در روابط مهم همچون ازدواج ،موضوعی
غیرقابل اجتناب است اما آنچه دانستن آن مهم است این است که چطور زوجین رضایتمند
تعارضهایشان را بهصورت سازنده حل میکنند .بیشتر پژوهشها بر روی تعارض بین
زوجین تمرکز کردهاند  .همچنان که ما در اول این مطالعه ذکر کردیم منطبق با نقش مهم
خانواده در ایران ،تعارض بین زوجین و همچنین خانوادهها و راهبردهای سازندهای که
زوجین رضایتمند برای حل این تعارض به کار میگیرند ،مورد کاوش قرار گرفت .این
راهبردها شامل روشنسازی ،حمایت از همسر و منظومه زنوشوهری ،سازگاری ،جبران،
افزایش استقالل ،آرامبخشی و استفاده از منابع حمایتی است .روشنسازی در رفع
سوء تفاهمات میان زوجین و خانواده به خصوص در ابتدای ازدواج که پایه اعتماد به خوبی
1. Carr
2. Dildar, Sitwat, and Yasin
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تحکیم نیافته است و زمینه سوءتفاهم میان زوجین و خانوادههایشان وجود دارد میتواند
بسیار مؤثر باشد .زوجین بیان نمودند که در زمانهایی که خانوادهها وارد حریم زناشویی
شده و منظومهشان در خطر بود از یکدیگر حمایت میکردند و از این رو به مرور تعارض
با خانوادهها در میان این زوجین همانطور که در یافتهها مشهود است کاهش یافت .زوجین
بیان نمودند که سازگاری از دیگر راهبردهایشان بود که در این راهبرد سعی نمودند که
برخی نواقص و خطاهای همسر و خانواده اش را بپذیرند و انتظارات خود را کاهش دهند و
از این طریق در سیستم زناشویی خود تعادل را حفظ کنند .تأیید خطا و اشتباه و عذرخواهی
از جمله دیگر راهبردهایی بود که در حل تعارضها کمک نمود .افزایش استقالل ،راهبرد
دیگری برای حل مسئله بود که در بردارنده تالش در جهت استقالل بیشتر از خانوادهها و
دوستان است که منجر به بقاء سیستم زن و شوهری میگردد .این نتایج با یافتههای مطالعات
دیگری که در ایران انجام شده است همسو است (کریمی ثانی و احیائی4931 ،؛ ساروخانی
و قاسمی .)4934 ،زوجین از راهبرد آرامبخشی به منظور آرام کردن همسر و خودشان
استفاده میکردند ،در این راستا آنها از شوخطبعی ،تمرکز بر نکات مثبت همسر،گفتگوی
آرام و منطقی استفاده کردند تا فضا را برای حل تعارض سازنده و در نتیجه کاهش تنش
آماده سازند .این نتایج با یافتههای درایور 4و گاتمن ( )2114که حاکی از آن است که
استفاده از شوخطبعی در موقعیت تعارض میتواند رضایت و ثبات زناشویی را به صورت
موفق پیشبینی کند همخوان است .زوجین رضایتمند به طور سازندهای برای حل
تعارضهایشان از منابع حمایتی نظیر خانوادهها ،دوستان ،خویشان ،متخصصان ،کتابها،
وبسایتها و خدا باالخص در زمانهای که خودشان قادر به حل تعارضهایشان نبودند،
استفاده میکردند .خانوادهها در عالوه برنقش داشتن در ایجاد تعارض ،منابع حمایتکننده
نیز بودند؛ باألخص حمایت از لحاظ مالی و کمک کردن در بزرگ کردن فرزند و
کارهای روزانه خانه برای زوجین رضایتمند دو شغله ،از سوی خانوادهها انجام میگرفت.
این یافته همسو با یافته پژوهش دهل و لندرز )2111( 2بود،آنها در پژوهش خود دریافتند
1. Driver
2. Dehle, and Landers
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که حمایت اجتماعی می تواند منجر به حل موفق مسائل زناشویی گردد و زوجین دارای
حمایت اجتماعی از رضایتمندی زناشویی باالتری برخوردارند .مطالعهی استفورد و کانری

4

( )4334نیز به صورت کلی نتایجی مشابه با تعدادی از نتایج این مطالعه داشته است .این
تحقیق راهبردهایی برای حفظ رابطه مطرح کرده است که عبارتند از :مثبتگرایی (اتخاذ
رویکردی مثبت به رابطه مثل ابراز خوشحالی و امید و حمایت از یکدیگر و نیز به حداقل
رساندن تعابیر منفی و خصمآلود) ،گشودگی (گفتگوی مستقیم در مورد رابطه) ،اطمینان و
دلگرمی دادن (تأکید بر پذیرش ،عشق و تعهد به همسر) ،شبکههای اجتماعی (استفاده از
خانواده ،دوستان و دیگر اعضای شبکههای اجتماعی برای تثبیت رابطه) و تقسیم وظایف
(تأکید بر انجام وظایف و رضایت فرد از مسؤولیتهایی که بر عهده اوست) .در نهایت
میتوان بیان کرد که زوجین در این پژوهش با استفاده از راهبردهای مذکور در زمانهای
سخت و پرتعارض ،به صورت سازندهای به حل تعارضهای خود پرداخته و فضا را برای
ارتقاء رضایتمندی زناشویی فراهم ساختند.

نتیجهگیری
با توجه به یافتههای این تحقیق میتوان گفت که شناسایی تعارضات زناشویی در مراحل
مختلف میتواند محققان و درمانگران را در راستای طراحی مداخالت پیشگیرانه و درمانی
متناسب با هر مرحله یاری نماید .همچنین راهبردهای حل تعارض مؤثر میتواند در مباحث
آموزشی و زوج درمانی مؤثر باشند .در نهایت با توجه به یافتههای بدست آمده در تحقیق
حاضر میتوان بیان داشت که متخصصان و مسئولین بهتر است عالوه بر در نظر داشتن
واحد زوجی نقش خانوادههای اصلی را در ارتباط با تعارضها و نحوه حل آنها مورد
توجه قرار دهند.
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