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؛ "میکنینم یسقف زندگ کی ریاما ز م،یاما ازدواج کرده"
 یافراد متأهل در دوران عقدبستگ ستهیتجارب ز

 

 .رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه ینیبال یشناسروان یدکتر یانشجود  یبابل شهیفالحت پ میمر
  

 

 .رانیا تهران، ،یبهشت دیدانشگاه شه نیادیگروه مطالعات بن اریاستاد 1*   یفرشته موتاب
  

 

 .رانیا تهران، ،یبهشت دیو سالمت دانشگاه شه ینیبال یاستاد گروه روان شناس  یتهران یمظاهر یمحمدعل
  

 

 .رانیتهران، ا ،یبهشت دیگروه بهداشت خانواده دانشگاه شه اریدانش  یپناغ یلیل
  

 

 .رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه یگروه روان شناس اریدانش  یدریمحمود ح

  چکیده
 ،ی. ازآنجاکه دوران عقدبستگرودیبه شمار م یرانیا یهاخانواده یمراحل چرخه زندگ نیدوران عقد، از اول

اند، توجه به سقف را آغاز نکرده کی ریمشترک در ز یست که افراد متأهل هستند اما هنوز زندگ یدوران
تجارب  یی. هدف از پژوهش فوق، شناسارسدیبه نظر م یضرور یمرحله تأهل، امر نیعنوان اولدوران به نیا

 کیانجام شد،  1399در طول دوره عقد بود. پژوهش حاضر که در سال  یرانیزنان و مردان متأهل ا ستهیز
 انیهدفمند، از م یریگها( با روش نمونهاساس اصل اشباع داده کننده )برشرکت 13بود که  یفیپژوهش ک

 قیها مصاحبه عمشده و با آنشهر تهران بودند انتخاب اکنموردمطالعه که شامل افراد عقد کرده س تیجمع
 کیتمات لیها با روش تحلمصاحبه تیشود. درنها ییها شناساآن ستهیانجام شد تا تجارب ز افتهیساختار مهین

ها، شامل استخراج شدند چالش یتحول فیها و تکالتحت عنوان چالش ینیقرار گرفتند و مضام لیتحل مورد
 یتحول فیهمسران بود. تکال نیب یهاچالش نیبه خانواده مبدأ و خانواده همسر و همچن بوطمر یهاچالش

مربوط به  یتحول فیمربوط به زوج، تکال یتحول فیکنندگان به سه دسته تکالمشارکت یهاطبق گفته زین
 نیمربوط به ا جیگفت که نتا توانیم ت،یشد. درنها میتقس یفرد یتحول فیها در قبال زوج و تکالخانواده
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ها و از ازدواج بر اساس چالش شیآموزش پ یهابسته یدر طراح تواندیمشابه م یهاپژوهش و پژوهش
 .ردیدوران عقد، مورداستفاده قرار گ یتحول فیتکال

   .عقد ک،یتمات لیتحل ،یتحول فیچالش، تکال :هاواژهکلید
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  همقدم
خانواده، یک نهاد اجتماعی بسیار مهم و منبع آرامش شخص و جامعه است )سیدحسن 

(. اولین روابط افراد، اولین عضو شدن در گروه و اولین 1400تهرانی، کاکابرایی و امیری، 

همراهی و مشارکت اعضای خانواده تجارب هر فرد در زندگی، در درون خانواده و با 

گیرد. بدین معنا که افراد در خانواده، گذشته و آینده خود را با یکدیگر به صورت می

و باقی اعضای خانواده، در  1گذاشته و روابطی نظیر ارتباط بین والدین، همشیرها اشتراک

یابد )مک گلدریک، گیرد و به مرور تکامل میطی گذراندن مراحل چرخه زندگی شکل می

رسد که چرخه زندگی هر فرد، با حرکت و تغییر (؛ بنابراین به نظر می2015، 2پرتو و کارتر

)مک گلدریک و پرتو و کارتر،  گیرددر بطن چرخه زندگی خانوادگی وی شکل می

خورد. ازدواج، (. در اکثر موارد، با ازدواج است که مقدمات تشکیل خانواده رقم می2015

شود و بخش بسیار رویدادی است که منجر به ورود افراد به مرحله جدیدی از زندگی می

گیرد )رضوی، جزایری، احمدی و ها را در برمیمهمی از حیات فردی و اجتماعی انسان

تنها نقطه ترین نهاد بشری است که نهترین و بنیادیازدواج قدیمی(. درواقع، 1398اعتمادی، 

زند، بلکه عنصر حیاتی جامعه مدنی عطفی است که مرحله جدیدی در زندگی فرد را رقم می

(. پیامدهای مثبت ازدواج، عالوه بر سالمت 2020، 3رود )هویت و چرچیلنیز به شمار می

گذارد؛ بنابراین، موفقیت در مراحل دیگر ثر میروان زوجین، بر سالمت نسل آینده نیز ا

(. به گفته 2015، 4باشد )سامر و جاستینوزندگی تا حد زیادی در گروه این انتخاب مهم می

ترین و بهترین قاعده اجتماعی مورد تأیید بوده است عنوان مهم(، ازدواج به2006) 5برنشتاین

ر سازد. دالیل عمده ازدواج، معموالً شامل به شان را همواتا دسترسی افراد به نیازهای عاطفی

روانی و افزایش -دست آوردن عشق، داشتن شریک و همراه زندگی، ارضای نیازهای عاطفی

 شادی و رضایت است.
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شود. این بدان معناست در جامعه ایران معموالً زندگی مشترک با دوران عقد شروع می 

عنوان یک رابطه قانونی و شرعی در و پسر، بهکه با جاری شدن صیغه عقد دائم، رابطه دختر 

شود که با ای اطالق میشود. درواقع در فرهنگ ایرانی، دوران عقد به دورهنظر گرفته می

یابد شده و با شروع زندگی مشترک در زیر یک سقف پایان میعقد ازدواج شروع

آشنایی، خواستگاری توان گفت که دوره عقد بستگی، پس از (. درواقع می1388)فتوگرافی، 

ترین دورانی است که افراد متأهل در ایران در طول حرکت در و نامزدی، یکی از ابتدایی

تعریف عقد برخالف تعریف دوره  .کنند تا تشکیل خانواده بدهندچرخه زندگی طی می

های گذشته، دوران نامزدی، تعریف مشخص و یکسانی دارد. هرچند بعضی افراد در سال

عنوان دورانی اند، اما درواقع دوران عقد بهدوران عقد را با یکدیگر اشتباه گرفتهنامزدی و 

شود که با عقد ازدواج آغازشده و با شروع زندگی مشترک در زیر یک سقف تعریف می

شود تا آشنایی بیشتری صورت گیرد طور که دوره نامزدی باعث میرسد. همانبه اتمام می

شود تا و عمق و شفافیت بیشتر شود، دوران عقد نیز باعث می و این آشنایی دارای تداوم

تر شدن اهداف دوره نامزدی، کارکردهای دیگری نظیر آمادگی اقتصادی، عالوه بر عمیق

قدری مهم است درواقع دوره عقد به .شناخت جنسی و تعامل با خانواده همسر نیز تحقق یابد

د، بر رفتار و نحوه برخوردهای بعدی گیری روابط در دوران عقکه نحوه آغاز و شکل

رسد که تجربه دوران گذارد؛ بنابراین، به نظر میجای میزوجین؛ تأثیرات مثبت و منفی به

تر کنند و خود را برای زندگی شود تا افراد آشنایی و پیوند خود را عمیقعقد، منجر می

همگامی و همراه شدن (. 1398مشترک آماده نمایند )رضوی، جزایری، احمدی و اعتمادی، 

همسران با یکدیگر در مراحل قبل از ازدواج )نظیر دوره عقد در ایران(، این مزیت را دارد 

که هر دو همسر با وظایف یکسانی مواجه شده و تجارب مشابهی به دست آورند. لذا ممکن 

ای هاست در جامعه ایرانی که آشنایی پیش از ازدواج به علت فرهنگ سنتی غالب و آموزه

ای تحت عنوان عقد، افراد را از برخی هایی مواجه است، نبود دورهدینی، با محدودیت

ها را وارد زندگی مشترک کرده و باره آنیکتکالیف رشدی و تحولی محروم کند و به

 (.1398هایی را در رابطه زوجین ایجاد کند )رحمتی و بهرامی نژاد، چالش
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شده د یا پیش از ازدواج، در ایران و دنیا انجامهای اندکی درباره دوران عقپژوهش 

توان دوران وجود ندارد، می "عقد"است. ازآنجاکه در جوامع غربی دورانی تحت عنوان 

نامزدی در جوامع غربی را معادل دوره عقد دانست. در این دوره، افراد به یکدیگر تعهد 

زندگی مشترک در زیر یک سقف  ریزی برای ازدواج خود هستند، امادارند و در حال برنامه

های (، بر روی تأثیر آموزش2014) 1مثال، بارتون، فوتریس و بردلیعنواناند. بهرا آغاز نکرده

هایی که نامزد بودند پژوهش کردند. به دنبال مشارکت در این برنامه، پیش از ازدواج بر زوج

بیشتر در روابط و  زوجین نامزد، کسب دانش با دستاوردهای مثبت، احساس اطمینان

ها همچنین از رابطه خود تر در زمینه مدیریت تعارض را گزارش کردند. آنرفتارهای مثبت

کنندگان که یک سری عالوه، هیچ تفاوتی بین شرکتکردند. بهاحساس رضایت بیشتری می

اند، یافت نشد. جلسات مشترک را در مقابل یک کارگاه گروهی یک روزه به پایان رسانده

های دهد که کارگاهکند و نشان میها استحکام آموزش قبل از ازدواج را برجسته میین یافتها

توانند مانند جلسات مشترک متداول دارای اثر بخشی باشند. همچنین، هالفورد، گروهی می

(، هفتادویک نفر را که در دوران نامزدی قرار داشتند، از منظر 2000) 2سندرز و بهرنس

ها نشان والدین در خانواده اصلی خود مورد ارزیابی قراردادند. پژوهش آن مشاهده خشونت

ها خشونت را در والدین خود مشاهده کرده بود، عاطفه و داد که زوجینی که آقا در آن

کدام از پارتنرها خشونت والدینی را مشاهده ارتباط منفی بیشتری را نسبت به زوجینی که هیچ

همچنین، زوجینی که خانم، خشونت والدین را گزارش داد،  نکرده بودند، نشان دادند.

کدام از پارتنرها خشونت والدینی را درعاطفه و رفتار منفی، تفاوتی با زوجینی که هیچ

های منفی را گزارش ها بیشتر افکار و شناختها، خانمگزارش ندادند، نداشتند. در این زوج

( نیز دریافتند که زوجین نامزد معموالً نگرش 2019) 3دادند. بیلگین، آک، پوتر و ازدوگان

مثبتی نسبت به تنظیم خانواده دارند و نگرش زنان نسبت به مردان نسبت به تنظیم خانواده 

( نیز مطالعه تجارب زوجینی که در دوران نامزدی 2021) 4تر است. هدف مطالعه میلرمثبت
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موردبررسی قرار دهد. این پژوهش ها بردند بود تا نحوه انتخاب همسر را در آنبه سر می

شوند که تمایالت و انتظارات کیفی نشان داد که افراد برای انتخاب پارتنر، وارد فرآیندی می

ها را تحت تأثیر قرار در رابطه و بازخوردهای بیرونی از خانواده و دوستان، انتخاب آن

 دهد.می

ها از ه است و بعضی از آنهایی در مورد دوران عقد انجام شددر ایران نیز پژوهش 

اند، منظور از نامزدی، همان اند؛ ولی طبق تعریفی که ارائه دادهاستفاده کرده "نامزدی"واژه 

ها، تمرکز خود را بر مداخالت، متمرکز دوران عقد بوده است. برخی از این پژوهش

ررسی تأثیر آموزش (، به ب1394مثال، رفیعی، اعتمادی، بهرامی و جزایری )عنواناند. بهکرده

آمادگی برای ازدواج، بر روی انتظارات زناشویی در دختران عقدکرده شهر اصفهان 

پرداختند. این پژوهش نشان داد که آموزش آمادگی برای ازدواج در دوران عقد، بر 

عنوان دوست و حامی، انتظار از زندگی انتظارات زناشویی دختران نظیر انتظار از همسر به

گذارد. همچنین پژوهش رستمی، نوابی نژاد انتظار از یک رابطه ایده آل، اثر میزناشویی و 

های پیش از ازدواج که مبتنی بر مدل تحکیم ازدواج (، نشان داد که آموزش1399و فرزاد )

شوند. های ازدواج میهستند، در دوران نامزدی )عقد(، منجر به کاهش الگوها و آسیب

های ایرانی نیز در عنوان پژوهش خود از واژه از پژوهش طور که گفته شد، برخیهمان

اند. اند، اما نامزدی را در تعاریف خود معادل دوران عقد دانستهاستفاده کرده "نامزدی"

مثال، شیشه گران، قمری کیوی و عنوانها نیز حائز اهمیت است. بهنگاهی به این پژوهش

های ارتباطی به زوجینی که در زش مهارت( حاکی از آن بود که آمو1395االسالمی )شیخ

های حل تعارض سازگارانه دوران نامزدی قرار دارند، منجر به افزایش استفاده از سبک

بینی عالوه این پژوهش نشان داد که کیفیت ارتباط زوجین در دوران نامزدی، پیششود. بهمی

 کننده کیفیت ارتباط زوجی پس از ازدواج خواهد بود.

اند. های دیگر نیز تمرکز خود را بر مطالعه مسائل مربوط به دوران عقد گذاشتهپژوهش 

(، 1398مثال، طبق پژوهش کیفی بیجاری، سپهری شاملو، مهرام و صادقی )عنوانبه

کنندگان بیان داشتند که وضعیت اقتصادی همسر در دوران عقد، از میزانی که در مشارکت
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کنندگان بیان تر است. همچنین برخی دیگر از مشارکتمهمدوران تجرد متصور بودند، 

یابد کردند که مالکی همچون شباهت کامل دو همسر به یکدیگر، در دوران عقد کاهش می

پذیری بیشتری را تجربه کرده و بخش باشد، افراد انعطافو چنانچه دوران عقد رضایت

عالوه، خیر الهی، جعفری، قمری و ها خواهند داشت. بهتوانایی باالتری در پذیرش تفاوت

های ( نشان دادند که زوجین در مرحله عقدبسستگی، یکی از بیشترین میزان1398باباخانی )

کنند. همچنین، پذیری شناختی را در طول چرخه زندگی خانوادگی تجربه میانعطاف

(، یک مطالعه کیفی روی آموزش سالمت جنسی در بین 2017خالصی، سیمبر و آذین )

کنندگان نشان داد های شرکتوتحلیل دیدگاهزوجین عقد کرده ایرانی انجام دادند. تجزیه

های پزشکی، بلکه بر ضرورت آموزش بهداشت جنسی تنها به دلیل نگرانیها نهکه اکثر آن

های جنسی در دوران عقد، شامل تغییرات ها، علل ضرورت آموزشتأکید کردند. از نظر آن

ها در ارائه های اجتماعی نوظهور، دانش جنسی ناکافی، چالشآسیبفرهنگی اجتماعی، 

خدمات بهداشت جنسی، عواقب فردی و پیامدهای اجتماعی ناشی از عدم آموزش سالمت 

های مربوط ( بر روی آموزش2014) 1عالوه، پژوهش پورمرزی و ریمازجنسی بود. به

رانی مایل به دریافت اطالعات در های نامزد ایسالمت در دوران عقد نشان داد که زوجبه

ویژه در موضوعات مربوط به روابط جنسی هستند و نیاز آن را در خود حس مورد سالمت، به

( نیز در پژوهش خود که بر زیست 1399کنند. نیکی رشیدی، قرشی و اسماعیل زاده )می

ه در دوران های جوان در دوران عقد پرداختند، دریافتند که برخی از افرادی کجنسی زوج

ها، انواع عقد قرار دارند، به علت حفظ بکارت خود و عدم تحمل فشار از سمت خانواده

 مختلفی از رابطه نظیر مقاربت دهانی و مقعدی را جایگزین کرده بودند.

شدت رو به افزایش ها به وسیله طالق در ایران نیز بهامروزه آمار از هم پاشیدن خانواده 

، 1390شده در سال احوال کشور، تعداد ازدواج ثبتق آمار سازمان ثبتکه طبطوریاست. به

گزاش شده است. این  142841، 1390شده در سال بوده است و آمار طالق ثبت 874792

، 1396طالق گزارش شد. در سال  163765ازدواج و  685352، تعداد 1394رقم در سال 

شده که حاکی از آن است الق گزارشط 174578شده و تعداد ازدواج ثبت 605404تعداد 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Rimaz,S 



 1400 زمستان|  48شمارة  | سال دوازدهم | یدرمانفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان  | 62

 

های اخیر، کشور با روند کاهش نرخ ازدواج و افزایش نرخ طالق مواجه بوده است که سال

ی ده سال اخیر، بیشترین عالوه، ط(. به1397احوال کشور، )بازیابی شده از سایت سازمان ثبت

گذشته ها میت عقد آنمیزان طالق، مربوط به زوجینی بوده است که کمتر از یک سال از ثب

ها، مشکالت به . طبق پژوهش(1397احوال کشور، )بازیابی شده از سایت سازمان ثبتاست 

بین مهم در سست کردن بنیان عنوان یک پیشوجود آمده در دوران عقد )نامزدی(، به

رود )مرادی، ضیغمی، محمدی و سوی طالق به شمار میخانواده ایرانی و پیش رفتن به

بایست الگوهای (؛ بنابراین، دوران عقد از اهمیت باالیی برخوردار است و می1392لو، ساریچ

ناکارآمد به وجود آمده در این دوران، پیش از ورود به زندگی مشترک، حل شوند. چنانچه 

این الگوهای ارتباطی ناکارآمد باقی بمانند، منجر به حل نشدن مسائل مهم زندگی مشترک 

شوند )شاهمرادی، ج، تبدیل به منبع تعارض تکراری در زوجین میشده و پس از ازدوا

(؛ بنابراین، مطالعه و مداخله در دوران نامزدی 1395اعتمادی، بهرامی، فاتحی زاده و احمدی، 

موقع )عقد( و تالش برای کاهش مشکالت ناشی از این دوران و تشخیص درست و به

(. در نتیجه، با 1397شود )رستمی و قزلسفلو، میها، منجر به دوام رابطه در این دوران چالش

توجه اهمیت دوران عقد در بین جوانان در آستانه ازدواج، شناسایی و کشف تجارب افراد 

موجب آن بتوان مداخالت الزم را طراحی در این دوران از اهمیت باالیی برخوردار است تا به

یف شده است، فرهنگ ایرانی، یک ها تعرطور که امروزه در پژوهشنمود. همچنین، همان

شود )همچون شناخته می 1عنوان فرهنگ شرافتگرا نیست و بهفرهنگ فردگرا یا جمع

فرهنگ ترکیه، مصر و غیره(. این بدان معناست که افراد در ایران، برای مفاهیمی همچون 

هستند تر از همه، حریم خانواده خود، اهمیت دوچندانی قائل شرافت، آبرو، غیرت و مهم

رسد که (. با توجه به این تفاسیر به نظر می2017، 2)عطاری، باربارو، شکلفورد و چگنی

عنوان دورانی که مختص فرهنگ ایرانی است و متفاوت از سایر مطالعه کیفی دوران عقد به

ویژه رسد. درواقع، خأل پژوهش، بهشود، امری ضروری به نظر میها تجربه میفرهنگ

عقد "در خصوص شناسایی تجارب زیسته افراد در دورانی تحت عنوان  های کیفیپژوهش
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شود. لذا، پژوهش فوق باهدف شدت حس میکه مختص به فرهنگ ایران است به "بستگی

شده در دوران عقد انجام شد تا به سؤال زیر پاسخ ها و تکالیف تحولی تجربهبررسی چالش

 دهد:

 یست؟تجارب زیسته افراد در دوران عقدبستگی چ

 شناسی پژوهشروش
طور روش اجرا و تحلیل در پژوهش فوق، روش تحقیق کیفی بود. روش تحقیق کیفی به 

پژوهش ای، تحلیل محتوا و پدیدارشناسی است. درواقع، های نظریه زمینهعمده شامل روش

گرایانه به موضوع کیفی ماهیتی چند روشی دارد و متضمن رویکردی تفسیری و طبیعت

(. این بدان معناست که 2007، 1موردمطالعه است )کرسول، هنسون، کالرک پلنو و مورالس

ها کوشد که آنها مطالعه کرده و میهای طبیعی آنها را در موقعیتپژوهشگر کیفی، پدیده

سازی یا تفسیر نماید )ابوالمعالی، دهند، مفهومها میرا را برحسب معناهایی که مردم به آن

تا  وسیله روش تحقیق کیفی تحلیل تماتیک اجرا و تحلیل شدوهش حاضر بهپژ(. 1391

 بردند، شناسایی شود.به سر میدوران عقد کنندگان که در تجارب مشارکت

 گیری، حجم نمونهجامعه آماری، روش نمونه
هران تجمعیت موردمطالعه این پژوهش شامل تمامی زنان و مردان عقد کرده ساکن شهر  

گیری هدفمند و از بین ، با روش نمونه1399نمونه پژوهش نیز در سال بود. گروه 

کنندگان در رساله دکترای نویسنده اول مقاله که مربوط به تعیین مراحل چرخه شرکت

کن های ایرانی بود، انتخاب شدند. درواقع گروه نمونه، شامل زنان و مردان سازندگی خانواده

شدند. های خروج نمیا دارا بوده و شامل مالکهای ورود رشهر تهران بود که مالک

 زیر بود: های ورود به پژوهش شامل مواردمالک

افراد در زمان مصاحبه، عقد خود را به شکل قانونی ثبت کرده باشند اما زندگی  (1

( افراد در ازدواج اول خود به سر ببرند، 2مشترک در زیر یک سقف را آغاز نکرده باشند، 
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( دارای سواد خواندن و نوشتن 4، در زمان پژوهش، دارای یک همسر باشند، ( افراد )آقایان(3

 ( بیشتر از چهار سال در دوران عقد نبوده باشند.5باشند 

( ابراز نارضایتی 1گرفت: های خروج از پژوهش نیز موارد زیر را در برمیمالک 

مواردی از اخالل  ( مشاهده2کنندگان از ادامه مصاحبه و پاسخ دادن به سؤاالت، مشارکت

گر که نمایانگر مشکالتی نظیر اختالالت خلقی، اضطرابی، دهی توسط مصاحبهدر پاسخ

 .شناختی، روانپریشانه، شخصیت و غیره باشد و مشارکنندگان آن را گزارش نکرده باشند

ها به حد ها تا زمانی ادامه یافت که دادهدر مورد حجم نمونه در این پژوهش، مصاحبه 

 رسیدند و در مصاحبه سیزدهم داده جدیدی به دست نیامد. اشباع

 روش اجرای پژوهش
هایی چاپ شد که از زنان و مردان متأهل که در گیری، آگهیمنظور انجام نمونهدر ابتدا، به 

بردند درخواست شد تا در پژوهشی که در دانشگاه شهید بهشتی در حال دوره عقد به سر می

انه همکاری نمایند. آگهی فوق به شکل اینترنتی در فضای مجازی صورت داوطلباجراست، به

گر تماس حاصل کردند، از منتشر شد و آن دسته از زوجینی که جهت همکاری با مصاحبه

ها قرار مالقات گذاشته شد. شرایط اجرای پژوهش مطلع شده و پس از قبول شرایط، با آن

ه حضوری، اهداف پژوهش را بازگو کرد کننده برای هر یک افراد، در روز مصاحبمصاحبه

ها ارائه شد تا رضایت خود را مبنی بر ضبط جلسات و ای به آننامهو سپس فرم رضایت

استفاده از اطالعات مصاحبه در پژوهش، اعالم نمایند. درواقع در این مرحله، مالحظات 

نثی بودن کنندگان قبل از اجرای مصاحبه، خاخالقی پژوهش نظیر کسب رضایت مشارکت

گر در حین انجام مصاحبه و اجتناب از قضاوت و سوگیری، رعایت اصل رازداری مصاحبه

کنندگان در پژوهش و عدم تحریف کارگیری اسامی مستعار برای اشاره به مشارکتو به

های پژوهش شده در نگارش یافتهکارگیری عین عبارت گفتهکنندگان و بهجمالت مشارکت

توضیح داده شد. نهایتاً هر فرد، به شکل جداگانه مورد مصاحبه قرار  کنندگانبرای شرکت

صورت رودررو و در مورد تجارب زیسته دوره ها با سؤاالت بازپاسخ، بهگرفت. مصاحبه

 .دقیقه بود 80ها، حدود عقد انجام شد. میانگین زمان مصاحبه
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ازی شد و پس سهر مصاحبه، پس از ضبط شدن، توسط پژوهشگر بر روی کاغذ پیاده

ها چندین بار توسط پژوهشگر مرور شدند و جمالتی که دارای بار سازی، مصاحبهاز پیاده

قدری گذاری شدند. این مفاهیم بهشده و بر اساس مفهوم خود، ناممعنایی بودند مشخص

های مجزا تحت عنوان مضامین اصلی قرار مرور شدند تا جمالت و مفاهیم مشابه، در دسته

شده و روند آمده در هر مصاحبه، توسط پژوهشگران بررسیدستمضامین اصلی به بگیرند.

ها ها تا زمانی ادامه یافت که همگی به یک نظر واحد رسیدند. مصاحبهبررسی و ویرایش آن

ها به اشباع نیز تا زمانی ادامه یافت که برای هر مرحله، مضمون جدیدی حاصل نشد و داده

 رسیدند.

 اطالعات و روایی و پایایی آن ابزار گردآوری
ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. در مرحله اول  

هایی که نیاز بود تا در مصاحبه بررسی شوند، مشخص طراحی سؤاالت مصاحبه، تمامی حیطه

سی کرد، شدند. ازآنجاکه مصاحبه کیفی در پژوهش فوق، تجارب زیسته دوران عقد را برر

ها و منابع ها، نیازها و بحرانها و وظایف، چالشهای کلی نظیر ازدواج و خانواده، نقشحیطه

شده در یک توالی مناسب، پشت سر بحرانی، مشخص شدند. در مرحله دوم، عناوین انتخاب

بندی ترین ردهیکدیگر قرار گرفتند. در این بخش، دو سؤال مطرح شد: اول آنکه منطقی

تر، دیرتر های حساسها کدام هستند تا حیطهترین حیطها چیست؟ و دوم آنکه حساسهحیطه

گر، احساس آرامش و راحتی شونده در صحبت با مصاحبهدر مصاحبه مطرح شوند و مصاحبه

شده، سؤاالتی تعیین شد؛ و درنهایت، های تعیینکند. در مرحله سوم، برای هر یک از حیطه

کنندگان به سؤاالت های مشارکته ممکن بود به دنبال پاسخسؤاالت کاوشی احتمالی ک

اصلی مصاحبه به وجود بیاید، مشخص شدند. در ادامه، مراحل ساخت مصاحبه نشان داده 

 شده است:

 . مراحل ساخت مصاحبه1جدول 
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 ازدواج و خانواده
 عقد برای شما به چه معناست؟ -1

 تأهل برای شما چه معنایی دارد؟ -2

 هایی وجود دارد؟نظرتان، بین آغاز زندگی در زیر یک سقف و دوران عقد، چه تفاوت: از سؤال کاوشی

 اید؟اند؟ در حال حاضر، چگونه به آن اهداف رسیدهاهداف شما از عقد کردن چه بوده -3

کنید چه دالیلی وجود دارد که شما به اهداف : اهداف مالی، جنسی، عاطفی، شما چیست؟ فکر میسؤال کاوشی

 اید؟دوران عقد رسیده/نرسیدهخود در 

 ها و وظایفنقش

 کنید؟عنوان همسر، چگونه است؟ چگونه نقش خود را ایفا میدر حال حاضر، نقش شما به -1

 شود؟: آیا بخشی از نقش شما در قبال خانواده مبدأ و خانواده همسرتان نیز تعریف میسؤال کاوشی

 عنوان یک فرد عقد کرده چیست؟ای خود یا خانواده همسرتان، بهبه نظر شما وظایف شما در قبال خانواده هسته  -2

چگونه  : وظایف شما نظیر حمایت مالی، حمایت عاطفی، یا رسیدگی به انواع نیازهای همسرتانسؤال کاوشی

 آن وظایف چیست؟ است؟ آیا شما در قبال خانواده مبدأ و همسر خود نیز وظایفی دارید؟

 هامشکالت، نیازها و بحران

روبرو  ها و مشکالتیعنوان همسر )یا عروس/داماد،(، در دوران عقد با چه چالشهای خود بهشما در ایفای نقش -1

 هستید؟

 گونه است؟چچالش شما با همسر، خانواده مبدأ و خانواده همسر، با اجتماع و با محیط کارتان  سؤال کاوشی:

 انواده چیست؟عنوان فردی که عقد کرده، در خشما بهنیازهای  -2

 شود؟می : نیازهای فیزیکی، عاطفی، ذهنی، جنسی شما چیست؟ چگونه به نیازهای شما پاسخ دادهسؤال کاوشی

 ها و مشکالتی در خانواده روبرو هستید؟عنوان فردی که در دوران عقد قرار دارید، با چه بحرانشما به -3

 کنید؟مالی، جنسی، ارتباطی و غیره را چگونه تجربه میسؤال کاوشی: بحران 

 منابع بحرانی

 گیرید؟قد کرده، از چه منابعی کمک میعنوان فردی عشما در ایفای نقش خود به -1

 های اجتماعی، خانواده گسترده؟منابعی نظیر خانواده مبدأ، خانواده همسر، دوستان، شبکه سؤال کاوشی:

 کنید؟های دوران عقد، چگونه حل مسئله میها و بحرانما در مواجهه با چالشش-2 

های حل مسئله نظیر مشورت و گفتگو، سکوت، خشم و تعارض، استفاده شما از انواع روش سؤال کاوشی:

 گیری، مراجع قضایی به چه شکل است؟کناره

های حاصل از مصاحبه کیفی، منظور بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار دادههمچنین، به 

، به کار گرفته شد. در 2و مرور توسط همکاران 1کنندگانچک کردن با مشارکت هایروش

کنندگان، از دو روش مجزا استفاده شد. اولین روش در حین بخش چک کردن با مشارکت
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شگر، دائماً در حال پرسیدن سؤاالت روشن گر و عمیق از مصاحبه گرفتن اجرا شد و پژوه

داد. یک شونده، به وی بازخورد میشونده بود و برداشت خود را از پاسخ مصاحبهمصاحبه

روش دیگر، پس از اجرای مصاحبه و تحلیل تماتیک آن انجام شد. در این روش، برخی از 

ها آمده از تحلیل مصاحبه، با آندستهای بهشوندگان، مجدداً فراخوانی شدند و تممصاحبه

کنندگان، با نتایج تحلیل، مغایر بود، مصاحبه موردبازنگری چک شد. چنانچه نظر مشارکت

منظور رعایت مرور توسط شد. همچنین، بههای کیفی اصالح میگرفت و تحلیلقرار می

رار گرفتند و از های خام در اختیار دو متخصص در زمینه پژوهش کیفی قهمکاران، مصاحبه

ها را با روش تحلیل تماتیک، مورد آنالیز قرار دهند. سپس ها درخواست شد تا مصاحبهآن

برای هر مصاحبه، نتایج تحلیل نویسندگان این مقاله و دو متخصص دیگر، با یکدیگر مقایسه 

ن شد. مضامینی که شباهت و همپوشانی باالیی داشتند، تأیید شده و برای مضامینی که بی

نظر وجود داشت، جلساتی برگزار شد. در طی این جلسات که با حضور متخصصان اختالف

نظر وجود نویسندگان پژوهش و دو متخصص دیگر انجام شد، در مورد مضامینی که اختالف

ها و واحدهای داشت بحث شد تا همگی به یک اجماع برسند. در آخر، مضامین، زیرمضمون

 یید تمامی تحلیل گران، نهایی شدند.کننده، با تأمعنایی حمایت

 وتحلیل اطالعاتروش تجزیه
 6صورت تحلیل تماتیک بود. طبق الگوی وتحلیل اطالعات در این پژوهش، بهروش تجزیه 

وتحلیل تماتیک اطالعات، به منوال فوق (، مراحل تجزیه2014، 1ای )کالرک و براونمرحله

داده شد. همچنین، شده، بارها گوشصداهای ضبط: در این مرحله، 2( آشنایی1پیش رفت: 

: در 3( کدگذاری2ای که بر روی کاغذ پیاده شده بود، چندین بار خوانده شد. مصاحبه

شده و کدگذاری شدند. پژوهش فوق، جمالتی که دارای بار مفهومی بودند، برچسب زده

بندی دسته طبقهمضامین: پس از کدگذاری جمالت، کدهای مشابه، در یک  4( )جستجوی(3
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: پیش از تولید مضامین دیگر و 1( مرور مضامین4ها تولید شوند.ها یا مضمونشدند تا تم

های جدید، کدها مجدد با آن مضمونی که به آن تعلق داشتند چک شدند. اجرای مصاحبه

: پس از تولید مضامین، به توصیف آن مضمون خاص 2گذاری مضامین( توصیف و نام5

: در مرحله آخر، روایت 3( نوشتن گزارش6سازی کنیم؛ و ا آن را روشنپرداخته شد ت

کننده، در هم بافته شد و با استفاده از مضامین و کننده و شواهد قانعهای روشنتحلیلی، داده

های های زوجینشواهد موجود، یک گزارش تحلیلی تنظیم شد که تکالیف تحولی و چالش

 .ایرانی در دوره عقد را نشان دهد

 هاتحلیل داده
کنندگان در پژوهش، به تحلیل تماتیک های کلی مشارکتدر این بخش، پس از بیان ویژگی 

 شود.های اصلی پژوهش پرداخته میهای آنان و پرسشپاسخ

سال بود. تمامی  2/26ها حدود های پژوهش، میانگین سن این نمونهبر اساس یافته 

 3/15دارای قومیتی دیگر بودند. همچنین،  ما اصالتاًکنندگان، ساکن تهران بوده، امشارکت

درصد دارای تحصیالت دیپلم،  3/15کنندگان دارای تحصیالت زیر دیپلم، درصد مشارکت

درصد  07/23درصد دارای تحصیالت لیسانس )اتمام تحصیالت یا دانشجو(،  7/30

درصد  3/15جو( و یالت یا دانشلیسانس )اتمام تحصکنندگان دارای تحصیالت فوقمشارکت

درصد همسران این افراد  1/46عالوه، دارای تحصیالت دکتری )اتمام یا دانشجو( بودند. به

درصد دارای تحصیالت  3/15لیسانس )اتمام تحصیالت یا دانشجو(، دارای تحصیالت فوق

 درصد دارای تحصیالت دکتری )اتمام 3/15لیسانس )اتمام تحصیالت یا دانشجو(، 

یپلم بودند. درصد از همسران دارای تحصیالت دیپلم یا زیر د 07/23دانشجو( و تحصیالت یا 

درصد  15/46گذشت، ها میدرصد از افراد، کمتر از یک سال از عقد آن 07/23همچنین، 

ر از درصد از افراد، بیشت 6/7درصد بین دو تا سه سال و  07/23ها بین یک تا دو سال، از آن

 بردند.د که در دوره عقد به سر میسه سال )تا چهار سال( بو
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ها، به دو های حاصل از تحلیل تماتیک مصاحبهیافته در پاسخ به سؤاالت پژوهش، 

تقسیم شد. در ادامه، به هر یک از  "تکالیف تحولی "و  "هاچالش"دسته مجزا، تحت عنوان 

 ها به شکل مجزا پرداخته خواهد شد:یافته

 هاچالش -1
هایی بود که عناوینی که افراد در دوره عقد به آن اشاره نمودند، چالشترین یکی از مهم 

های پس از وارد به شدن به دوره عقد تجربه کرده بودند. این افراد اظهار داشتند که چالش

ها، دوره عقد را به شکل متفاوتی نسبت به شد تا آنفوق، یکی از عواملی بود که موجب می

با همسر )به شکل سنتی یا غیر سنتی( تجربه کنند. در پی تحلیل دوره تجرد یا دوره آشنایی 

 "خانواده مبدأ و خانواده همسر"ها در قبال ها، دو مضمون کلی تحت عنوان چالشمصاحبه

ها در ادامه ( که به هرکدام از آن2استخراج شد )جدول شماره  "همسران"های بین و چالش

 اشاره خواهد شد.

 ی دوران عقدها. چالش2جدول شماره 

 مضامین اصلی هازیر مضمون کدها

عدم استقالل از خانواده  به رسمیت نشناختن استقالل و حریم زوج

 مبدأ
ورود به یک خانواده 

 جدید

 به رسمیت نشناختن تصمیمات زوج

 تفاوت در زبان مادری
های سازگاری با تفاوت

 فرهنگی
 لزوم رعایت آداب سنتی توسط خانواده

 عنوان عروس/دامادنقش جدید به ایفای

 شناخت خصوصیات جنس مخالف

 شناخت یکدیگر

 دنیای تأهل هورود ب

سلیقه در چگونگی برقراری رابطه اختالف

 جنسی و عاطفی

 عدم بهای همسر به استقالل فرد

محدودیت در آزادی 

 فردی

 تفاوت همسران در میزان نیاز به آزادی فردی

 دوستان مجردکم شدن روابط با 

کاهش یا قطع ارتباط فرد با دوستان جنس 

 مخالف
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 مضامین اصلی هازیر مضمون کدها

 تعارض با همسر به علت مشکالت مالی

 مشخص نبودن تاریخ عروسی

 بالتکلیفی
عدم شروع زندگی 

 مشترک

 نداشتن مکان ثابت

 کامل نکردن رابطه جنسی

 مشخص نبودن حامی مالی

 ورود به یک خانواده جدید -1-1

های مربوط به دوران عقد در پژوهش فوق، آمده در مورد چالشدستبهاولین مضمون 

مربوط به ورود به یک خانواده جدید بود. در این بخش، افراد اشاره داشتند که استقالل از 

هایی است که در دوران ترین چالشهای فرهنگی، از مهمخانواده مبدأ و سازگاری با تفاوت

 شوند:عقد پدیدار می

 ل از خانواده مبدأعدم استقال -1-1-1

ها ها، در معاشرت زوج با یکدیگر و پذیرش آنکنندگان اظهار داشتند که خانوادهمصاحبه 

ها، رسید که خانوادهکردند. درواقع به نظر میگیری میعنوان همسر در دوران عقد، سختبه

کننده شماره مثال مشارکتعنوانشناختند. بهاستقالل فردی که عقد کرده را به رسمیت نمی

 داشت: اظهار 1
البته اینم بگم که اصالت پدر خانمم لر هست که اوایل دوران عقد برای "

گرفتند. شخصیت من جوری هست که با این مسائل کنار رفت و آمد سخت می

 ..."ای حق مسلم ماست.آم. به قول معروف، انرژی هستهنمی

 معتقد بود که: 3کننده شماره یا اینکه شرکت 

البته یه چالش مهمم اعالم استقالل بود مخصوصاً نسبت به خونواده ی من.  "

اینکه اعالم کنیم ما االن مستقل شدیم و میخوایم خودمون برای زمان هامون برنامه 

ریزی کنیم. ما تشخیص میدیم که کی بیایم به شما سر بزنیم. اینا یه خورده زمان برد 
ن که اینا االن خودشون دوتا آدم مستقلن و تا درک کنن مخصوصاً برای خونواده م
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ها تو روابط دست به انتخاب بزنیم خوب حاال با کی رفت و آمد توی رفت و آمد

 "کنیم با کی نکنیم

کنندگان در دوره های مشارکترسد که یکی دیگر از چالشاز سویی دیگر به نظر می 

سمیت شناختن تصمیمات زوج، عقد و عدم استقالل از خانواده مبدأ، مربوط به عدم به ر

 مثال:عنوانعنوان یک واحد مستقل بود. بهبه

نه خونواده خودم و نه همسرم اصالً نمیذاشتن ما کاری که دوست داشتیم " 
بکنیم. حتی در مورد مراسم عروسیمون. اصالً انگار اختیار زندگیم دست خودم 

گفتن کردن و میالفت میخواستیم بگیریم یا نمیزاشتن یا مخنبود. هر تصمیمی می

 (.10)مشارکت کننده شماره  "شماها فعالً بچه خونه مایید

 ورود به یک خانواده جدید -2-1-1

ها مطرح شد، عنوان چالش با خانوادهکننده بههایی که توسط افراد مشارکتاز دیگر چالش 

د که کنندگان اظهار داشتنمثال، برخی شرکتعنوانورود به یک خانواده جدید بود. به

 هایی شده بود:تفاوت در زبان مادری، باعث بروز چالش

خب مثالً اینکه من نمیتونستم با مادر همسرم صحبت بکنم. ایشون فارسی  " 
بلد نبودن و من ترکی و این یه مقدار چالش بود برام که باید با یک زبان دیگه حاال 

کردم که اید سعی میی همسرم برفتم داخل خانوادهاصالً فرهنگ دیگه نه وقتی می

)مشارکت کننده شماره  "متوجه بشم به هم چی میگن و این یکمی برام سخت بود
6). 

 بیان کرد که: 5عنوان مثال، مشارکت کننده شماره یا به

در زمان عقد، خودم درگیری زیادی با این موضوع داشتم چون حقیقتاً به " 
داد. مثالً من توقع داشتم آزار می های فرهنگی، رفتارهایی که داشتن منودلیل تفاوت

عنوان یک عضو جدید خانواده شون خیلی تحویل بگیرن و خب این اتفاق همنو ب
کردن، انگار سالهاس تو رو میشناسن. مثالً افتاد؛ یعنی خیلی عادی برخورد مینمی
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ما کردها خیلی مهمون نواز هستیم ولی وقتی من خونه مادرهمسرم مهمون بودم اصالً 

 ."ین رفتارهایی نداشتن و برای من قابل درک نبود اصالًچن

ها، یکی از برخی افراد نیز اظهار داشتند که لزوم رعایت آداب سنتی توسط خانواده 

 هایی بود که در دوران عقد، با آن روبرو شده بودند:چالش

حاال ما اصالً واسه خودمون مهم نبودا؛ اما مامانم ناراحت شده بود که اینا " 
چرا االن که سال اول مون هستش، اینا واسه من کادوی شب یلدایی نیاوردن. واقعاً 

)مشارکت کننده شماره "زدم که کوتاه بیاد فایده نداشتهر چی باهاش چونه می

12.) 

عنوان عروس های جدید بههای پیش روی افراد در دوران عقد، ایفای نقشاز دیگر چالش

 بیان کرد که: 3کننده شماره عنوان مثال، شرکت. بهیا داماد در خانواده همسر بود

درمورد خونواده ی همسرم، من یه نقش جدید گرفته بودم باید با چالشاش " 
کنار میومدم. توی اون دوران به جز اینکه من باید با هنجارهای خونوادش آشنا 

پر شدم یه جاهایی باید به هنجارها کنار میومدم و خب چون خونوادشون هم می

های بیشتری گرفتم. به محض ورودم زن عمو تر از خونواده ی من بود نقشجمعیت
بودم زندایی بودم زنداداش بودم؛ یعنی هی نقشای مختلفی یه دفه گرفتم و کنار 

اومدن با این نقشا و پذیرفتن اینکه تو این نقشا باید تو چه قالبی فرو بری یه ذره 

 ."سخت بود

 ورود به دنیای تأهل -1-1

های مربوط به دوران عقد در این پژوهش، آمده در مورد چالشدستدومین مضمون به 

های مرتبط با همسر شدن بود. در این بخش، افراد اشاره داشتند که شناخت مربوط به چالش

هایی است که در دوران ترین چالشهای دوران تجرد، از مهمیکدیگر و محدود شدن آزادی

 شوند:دار میعقد در بین همسران پدی

 شناخت یکدیگر -1-2-1
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در دوره عقد، شناخت  های مهم بین همسرانکنندگان، یکی از چالشازنظر مشارکت 

یکدیگر بود. در طول این شناخت، برخی افراد معتقد بودند که تکمیل اطالعات در مورد 

شده مسائل زناشویی و خصوصیات جنس مخالف، یکی از نکات مهم در شناخت تلقی می

 است: 

یکی از دغدغه هام بحث این بود که برخورد با خانوم هارو بهتر یاد ولی این"
بگیرم و حتی بگم درست یاد گرفتم که مثالً خانوم تو دیگه مادر تو نیست یا خواهر 

)مشارکت  "تو یا همکار تو نیست که مثالً یه چیزی بگی این کوتاه بیاد چیزی نگه.

 (. 7کننده شماره 

های پیش رو در شناخت یکدیگر در دوران عقد، به شرکت کنندگان در مورد دیگر چالش

 عنوان مثال: پیدا کردن اطالعات کافی در مورد نیازهای طرف مقابل نیز اشاره کردند. به

عنوان همسر من چیا میخواد. یه دونستم که این آدم االن بهواقعاً نمی"
گفت تو اون شکلی که من میخوام بهم توجه یکرد. یه وقتایی مهایی قهر میوقت

 "گفتم که چطوری باید راضی نگه دارمش...کنی. من هی به خودم مینمی

 (. 10)مشارکت کننده شماره 

های مربوط به شناخت طرف مقابل، کسب یکی دیگر از مصادیق بیان شده در مورد چالش

 معتقد بود که:  5ه های جدید در رابطه بود. مشارکت کننده شمارکردن مهارت

های جدید کسب کردم... اینجا دیگه بحث حقوق برابر مطرحه. مهارت"
بحث کوتاه اومدن مطرحه. خوب اینارو کامالً همشو دیگه خورده خورده یاد 

گرفتم. حتی یه موقع هایی که اون استرس میگیره تو باید یاد بگیری چجوری 

  "برخورد کنی.

شناخت یکدیگر توسط همسران، اختالف سلیقه در  ها در روندیکی دیگر از چالش

 چگونگی رابطه جنسی و عاطفی بیان شد:

دونید چی میگم؟ دوس ام. میام. خیلی حسیمثالً من خودم خیلی کالمی" 
داشتم اوایل که عقد کرده بودیم همش همسرم بهم ابراز کنه؛ اما خب مدل اون 
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)مشارکت  "دست منو بگیره. کشید تو خیابونفرق داشت دیگه. حتی خجالت می

 (. 11کننده شماره 

های شخصیتی هایی در ویژگیهای دیگر در روند شناخت یکدیگر، شناخت تفاوتاز چالش

 ای معتقد بود که: کنندهعنوان مثال شرکتهمسران بود. به
دونستم خیلی آدم درونگرایی هستم و مثالً دوست یعنی مثالً من همیشه می"

خونه باشم و کتاب بخونم و موسیقی گوش بدم ولی آرش خیلی دارم همیشه تو 

 (8)مشارکت کننده شماره  "برونگرا و اهل شوخی و مهمونی هستش.

 محدودیت در آزادی فردی -1-2-2
های مهمی بود که همسران با وارد های فردی، یکی دیگر از چالشمحدود شدن آزادی 

کنندگان اظهار داشتند مثال برخی شرکتعنوانشدند. بهشدن به دوران عقد، با آن مواجه می

ها بها اند که همسرشان به استقالل آنکه پس وارد شدن به دوران عقد، احساس کرده

 دهد: نمی

د من این تصور رو دارم که یکم چرا به من بها داده نمیشه. نه میدونی شای"

ها ولی یه وقتایی دوست دارم من کار خودمو بکنم و این اینکه خیلی زیاد باشه
چیزایی که مشترکه رو انجام ندم. این شاید برای من یکم این نیازه باشه که دوست 

شناسا من خودمو به قول روانتر از اینی که االن هستم باشم. انگار دارم یکم مستقل

)مشارکت کننده شماره  "باید بذارم کنار و به اون ما توجه کنم و خب این سخته.
7 .) 

های فردی و کنندگان در محدود شدن آزادیهای بیان شده توسط مشارکتاز دیگر چالش

 های فردی بود: تفاوت همسران در میزان نیاز به آزادی

م خیلی خوبه میتونم خودم برای خودم مستقل باشم ببین من از نظر کاری کار"

راستش حرفی برای گفتن داشته باشم. ولی االن که من شغل خودمو دارمو مستقلمو 

)مشارکت  "کنم آزادی ندارم تو رابطه...اینا بازم اون تصمیم گیرندست و حس می
 (.6کننده شماره 
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 اظهار داشت که: 4کننده شماره شرکت

تری بودم. خب همسرم این شکلی نبود. اون یه آزادی بستهشاید من آدم وا" 

خواست. یه بار حتی گفت که حس میکنه داره خفه میشه و از وقتی عقد بیشتری می
کردیم انگار دیگه زندگی شخصی نداره. انگار تمام آزادیشو ازش گرفتن. راستش 

ت نشده کردم چی میگه چون برای من این مسئله خیلی متفاومن خیلی درک نمی

بود بعد عقد. خب قبل اونم شاید تو خانواده خودم که بودم یکسری محدودیت 
 . "داشتم و عادت کرده بودم.

هایی بود که تحت عنوان محدود شدن کمرنگ شدن روابط با دوستان مجرد، از دیگر چالش

 های فردی دو دوره عقد بیان شد:آزادی

بیرون باید از خونم بگذرم که یعنی آگه من هر روز بخوام با دوستام برم " 
برم. همین باعث میشه رابطه آدم با دوستای مجردش کمتر شه. خوب حاال آدم 

 "محدود میشه نه اینکه قطع بشه و اینکه باهرکسی هم نمیشه ارتباط داشت.

 (. 1)مشارکت کننده شماره 

ش یا قطع های فردی در دوران عقد، کاههای مربوط به محدود شدن آزادیاز دیگر چالش

 عنوان مثال:ارتباط فرد با دوستان جنس مخالف خود بود. به

... حاال وقتی که مجردی میخوای یجور دیگه ای رابطه داشته باشی با آدما. " 

هایی داری که جنس مخالفن که وقتی وارد زندگی مشترک میشی مجبوری دوست
 (.6)مشارکت کننده شماره  "با اونها قطع ارتباط کنی

 

 دم شروع زندگی مشترکع-1-3

شده توسط همسران در دوران عقد، عدم شروع زندگی مشترک بود. آخرین چالش تجربه 

 افراد، این چالش را به شکل بالتکلیفی تجربه کرده بودند.

 بالتکلیفی -1-3-1
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افراد در دوران عقد، بالتکلیفی را به اشکال مختلفی ازجمله مشخص نبودن تاریخ عروسی  

ها اظهار داشتند که مدام بین خانه مثال، آنعنوانو نداشتن مکان ثابت تجربه کرده بودند. به

اظهار  8کننده شماره مثال شرکتعنوانخود و خانه پدر/مادر همسر، سرگردان هستند. به

 داشت:

ی عقد یه دوره واقعاً بینا بینی هست یعنی ممکن یه سری تکالیف دوره " 
اینجا گم بشه ببیند از یه طرف خوب ما داریم آماده میشیم برای زندگی مشترک 

 "هم از یه طرف هنوز مشترک نشدیم

 گفت: 3یا مشارکت کننده شماره  ...
د هستش؛ همین زیر یه سقف نرفتن خودش یه وجه تمیزی بین عروسی و عق" 

و بین حتی عقد ومجردی. این هست که شخص دیگری وارد زندگیت شده و این 

فهمی که متأهل هستی خوب خودش نشون میده که دیگه مجرد نیستی اما نمی
 . "باالخره یا نه

کننده عنوان مثال، شرکتبرخی دیگر از مشخص نبودن تاریخ عروسی خود نگران بودند. به

 گفت:  13شماره 

وز نتونستیم تاریخ عئوسی مشخص کنیم. همسرم به وضوح ناراحته. ما هن "
 "کالفه شده دیگه

 :نیز اظهار داشت 6مشارکت کننده شماره ... 
تونیم عروسی بگیریم هی میگم حداقل یه تاریخی مشخص کنیم. اگرم نمی" 

  ."حداقل بی عروسی بریم سر زندگی مون. سه سال شده االن

ها بیان داشتند که به در برقراری سکس کامل صحبت کردند. آنبرخی از افراد، از مشکل 

بایست با همسر خود رابطه جنسی همراه دانند که میعلت این که در دوران عقد هستند، نمی

 :گفت 10عنوان مثال، مشارکت کننده با دخول داشته باشند یا خیر. به
 "زارمگفت تا وقتی عروسی نکردیم نمیگفتم تو زنمی. میهی بهش می" 
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 نیز اظهار داشت: 2کننده شماره  مشارکت... 

واال آدم نمیفهمه زن و شوهره یا نیست. اگر هستیم پس چرا هی باید استرس " 
 "بکشیم سر یه سکس کردن. آدم چقدر اذیت میشه بخدا

دانستند که در دوران عقد، ها نمیها نیز بالتکلیف بودند. آندر نهایت، افراد در مورد هزینه و

 گفت: 4کننده شماره عنوان مثال، شرکتهای خانم بر عهده همسر است یا پدر. بههزینه
واال نه روم میشه از بابام پول بگیرم نه از همسرم. اگر عروسی کرده بودیم " 

 "ردکخب خیلی فرق می

 نیز اظهار داشت: 11... مشارکت کننده 
از همین چیزای عقد بدم میاد. االن مثالً من باید شهریه دانشگاهمو بدم. " 

ترسم به شوهرم ترسم به بابام بگم بگه شوهر کردی. میخودم که پول ندارم. می
 ."بگم بگه ما هنوز زیر یه سقف نرفتیم که

 تکالیف تحولی -2
ای بود مضامینی که افراد در دوره عقد به آن اشاره نمودند، تکالیف تحولییکی از دیگر از  

که پس از وارد به شدن به دوره عقد تجربه کرده بودند. این افراد بیان داشتند که این تکالیف 

تحولی در دوره عقد، به شکل نسبتاً متفاوتی نسبت به دوره تجرد یا دوره آشنایی با همسر )به 

ها، دو مضمون شوند. به دنبال تحلیل تماتیک مصاحبهر سنتی( تجربه میشکل سنتی یا غی

استخراج شد )جدول  "تکالیف تحولی فردی"و  "تکالیف تحولی زوج"کلی تحت عنوان 

 ها در ادامه اشاره خواهد شد.( که به کدام از آن3شماره 

 . تکالی تحولی همسران در دوران عقد3جدول 

 اصلیمضامین  هازیر مضمون کدها

 تالش برای حفظ قدرت و جایگاه همسر

 آغاز ما شدن
تکالیف تحولی 

 زوج
 ریزی مشترک برای آیندهبرنامه

 در نظر گرفتن طرف مقابل عالوه بر خود
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 اصلیمضامین  هازیر مضمون کدها

 به اشتراک گذاشتن مسائل با همسر

 های مشترک با همسراتخاذ تصمیم

های های مشترک و تغییرات در برنامهانجام فعالیت

 فردی

 افزایش ارتباط با دوستان متأهل
 تغییر در روابط گسترده

 تغییر در ارتباطات با فامیل

 های مهمبه یاد سپردن تاریخ

 گذاری عالقه و عشقپایه

 

 مراقبت شدن توسط همسر و تکیه کردن به او

 تالش برای خوشحال کردن همسر

 پر شدن تنهایی توسط طرف مقابل

 گرفتن از مشاورهکمک 

 یادگیری حل مسئله

 مرورزمانشناخت بهتر همسران از یکدیگر به

 کسب تجربه در طول زمان

 های طرف مقابلتالش برای انجام خواسته

 روش فاصله گرفتن موقتی از یکدیگر

 حل مشکالت با روش صحبت کردن منطقی

 خواهیمعذرت

 مراسم عروسیآمادگی مالی در برگزاری 

 مدیریت مالی
 های همسر در دوره عقدبه عهده گرفتن برخی هزینه

 تهیه منزل

 تهیه جهیزیه

 ایجاد ابعاد جدید شخصیتی

 تغییرات درونی

تکالیف تحولی 

 فردی

 شدن شخصیترشد و متحول

 های ذهنیریزیتغییر در برنامه

 افزایش ازخودگذشتگی

 زندگیتغییر روش پیشین 

 تغییر در رفتارهای اشتباه تغییرات در سبک زندگی

 رسیدگی به نظم و ظاهر شخصی
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 تکالیف تحولی زوج -2-1
ای که افراد در دوره عقد به آن اشاره کردند، تکالیف ترین تکالیف تحولییکی از مهم 

تحولی اشاره خواهد ها بود. در ادامه به انواع این تکالیف تحولی مربوط به زوج و رابطه آن

 شد:

 آغاز ما شدن-2-1-1
عنوان تکالیف مربوط به زوج در دوره عقد اشاره از تکالیف تحولی دیگری که همسران به 

کردند، ما شدن بود. تالش برای حفظ قدرت و جایگاه همسر، از مصادیق احساس ما شدن 

 بود: 

رو نداره. یا خواستم همسرم فکر کنه که دیگه قدرت و جایگاه اسبق نمی"
خوام فکر کنه که فکر کنه دیگه برای من قابل تکیه کردن نیست...؛ یعنی نمیاین

که من دیگه بهش نیازی ندارم. دوس دارم بدونه که اگر درآمد من بیشتره من هنوزم 

)مشارکت کننده شماره  "بهش نیاز دارم. نیاز دارم از نظر عاطفی بهش تکیه کنم.
3 .) 

 نندگان، به برنامه ریزی مشترک برای آینده اشاره کردند:کبرخی از مشارکت
چینیم. دو تایی االن هم میخوایم از ایران بریم و داریم واسه اون پلن می" 

 (. 4)مشارکت کننده شماره  "رفتیم کالس زبان ثبت نام کردیم...

وان ما عنکننده بهتوسط برخی افراد شرکت در نظر گرفتن طرف مقابل عالوه بر خود، نیز

 شدن تلقی شد:

تونستم هرجور دلم خواست زندگی کنم و باید یکی دیگه خب دیگه نمی" 

رو در نظر بگیرم تو انتخاب کردن مدل زندگی م. باید اون و احساسشم در نظر 
 (. 2)مشارکت کننده شماره  "گرفتم دیگه.می

توسط برخی شرکت  به اشتراک گذاشتن مسائل با همسر نیز یکی از مصادیق ما شدن بود که

 کنندگان بیان شد:



 1400 زمستان|  48شمارة  | سال دوازدهم | یدرمانفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان  | 80

 

کنم دیگه؛ یعنی دیگه فقط من خب هر مسئله ای هست باهاش مطرح می" 

ای باشه یا هر چیز دیگه، به سعید نیستم این وسط. اگر مشکلی پیش بیاد یا برنامه
 (.12)مشارکت کننده شماره  "میگم.

همسر نیز مصداق تکلیف تحولی های مشترک با از نظر افراد مشارکت کننده، اتخاذ تصمیم 

 ما شدن در رابطه با همسر بود:

قبل از عقد، همچین چیزایی برای من مطرح نبود؛ اما االن باید برای هر  " 

 (.2)مشارکت کننده شماره  "شد.چیزی یه تصمیم دو نفره گرفته می

افراد در دوره های فردی نیز تکلیفی بود که های مشترک و تغییرات در برنامهانجام فعالیت 

 عقد، ما شدن را با آن تجربه کردند: 

یا حتی تایم درس خوندنم و اینا از سر کار که میام، دیگه نمیتونم اون تایمو "

یا تفریحاتم جوری شده درس بخونم. ترجیح میدم وقت مشترک باهم بگذرونیم 
 (1)مشارکت کننده شماره  "که مهناز هم دوست داشته باشه یا بخواد بیاد.

 تغییر در روابط گسترده -2-1-2
یکی از تکالیف تحولی زوجین در دوران عقد، تغییر در روابط گسترده با دیگران بود.  

عنوان زوج، با دوستان ها بهمثال، افراد اظهار داشتند که در دوره عقد، ارتباط آنعنوانبه

 متأهل افزایش یافته است:

بینم که مثالً آخه من خیلی از دوستام اونا هم متأهل شدن راستش. ولی می" 
زنم با تر زنگ میزدم ولی االن راحتیه دوست متاهلم قبالً شاید کمتر زنگ می

 (.7)مشارکت کننده شماره  "خانومم باهاشون میریم بیرون.

ان یک فرد متأهل اشاره عنوبرخی دیگر از افراد نیز به تغییر در ارتباطات با فامیل به 

 نمودند:

بینم که خیلی عوض شده. مثالً قبالً شاید من از تهران ارتباطاتم رو دارم می" 

رفتم االن دیگه اینطوری رفتم شهرستان شاید خیلی پیش فامیال و دوستام نمیمی
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)مشارکت کننده  "تر شده.نیست دیگه مارو دعوت میکنن. قشنگ روابطم گسترده

 (.11شماره 

 پایه گذاری عالقه و عشق-2-1-3
کنندگان، یکی از تکالیف تحولی مهمی که زوجین در طول دوره عقد از دیدگاه مشارکت 

گذاری عشق و عالقه با فردی تحت عنوان همسر است. شوند، پایهبا آن مواجه می

عنوان بههای مهم، کنندگان بیان کردند که به یاد سپردن تاریخمثال، برخی مشارکتعنوانبه

 شود: نوعی مهرورزی تلقی می

کنه )خنده(؛ اما بی شوخی، های مهم رو یادم نمونه که کله منو میاگر تاریخ"
های مهم مثل سالگرد و تولد و اینا رو یادم باشه و یجوری کنم تاریخخب سعی می

 (. 2)مشارکت کننده شماره  "برگزار کنم ک خوشحالش کنم

تکیه کردن به او نیز از مواردی بود که در اشاره به مراقبت شدن توسط همسر و 

 مهرورزی به همسر بیان شد:

من خب همش سعی م بر آینه که بهش برسونم که میتونه بهم تکیه کنه. حاال "

شاید من خودم اونجور که باید سرپا نیستما؛ اما همین که بدونه من حواسم بهش 
)مشارکت  "کنم بردمکنه، حس میهست و میتونه حداقل از نظر احساسی بهم تکیه 

 (. 8کننده شماره 

عنوان برخی افراد نیز مهم بودن طرف مقابل و تالش برای خوشحال کردن همسر را به

 گرفتند: مهرورزی در نظر می
بنده، باید بهش محبت کنه. باید به اون خب ببینید آدم وقتی با یکی پیمان می"

طرف این حسو بده که واسش مهمه. خب واسه منم این بود. حداقل تا حاال سعی 
کردم اینو بهش بده که بفهمه خیلی برام مهمه. مثالً کادو بخرم براش. یا به حرفاش 

 (. 2)مشارکت کننده شماره  "اهمیت بدم

 کنندگان بیان شد:برخی مشارکت پر شدن تنهایی توسط طرف مقابل نیز توسط
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کردم نیاز داشتم ماهی یه بار از خوابگاه برم خونمون قبالً احساس تنهایی می"

و حداقل سه چهار روز میموندم. ولی وقتی همسرم هست اون احساس نیاز شاید 
 (.11)مشارکت کننده شماره  "کمتر شده باشه که نمیرم. تنهاییم پرتر شده واقعاً

 یری حل مسئلهیادگ -2-1-4
از تکالیف تحولی مهمی که همسران در دوره عقد با آن روبرو هستند، حل مسائل و  

کمک  شود. برخی افراد برای حل مسائل خود،هایی است که در رابطه ایجاد میچالش

 گرفتن از مشاوره را انتخاب کرده بودند: 

رسیم، رفتم همون کیش پیش یه هیچی دیگه اخرش که دیدیم به توافق نمی"
 (. 1)مشارکت کننده شماره  "مشاور خوب و اون خب خیلی به ما کمک کرد

ها کمک کرده بود. شناخت بهتر همسران از یکدیگر نیز به افراد در جهت حل چالش

 عنوان مثال یکی از شرکت کنندگان اظهار داشت:به

کم همو بیشتر شناختیم. اخالق رفتارش دستم اومد. مثالً وقتی قهر خب کم " 

)مشارکت کننده  "دونستم اگر بغلش کنم اوکی میشهشد، میکرد یا ناراحت میمی

 (. 7شماره 

کرد تا بتوانند تکلیف کسب تجربه در طول زمان نیز به افراد در دوره عقد کمک می

 ا با موفقیت انجام دهند: هتحولی خود را در جهت حل مسائل و چالش

ها اونا رو ها و جدلبعداً و با مرور زمان فهمیدم که اینطور نیست و در بحث"
ای که مربوط به محیط بیرونه و مربوط به من به روم میاره؛ که باعث شد دیگه مسئله

کردم هستش و خانومم نمیدونه رو در مورد خودم و کارم مطرح نکنم. حس می

بیشتر میشه. دیگه یاد گرفتم سیاست داشته باشم و همه چیز رو بهش اگر بگم مسائل 
 (. 5)مشارکت کننده شماره  "نگم. به مرور تجربه شده واسه م

عنوان ها، گذشت و بخشش بود. بهمنظور حل کردن چالشهای دیگر افراد بهاز روش

 ای اظهار داشت:کنندهمثال شرکت
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ار کنم و و مثالً گذشتم رو بیشتر خب مثالً سعی کردم رو ویژگی هام ک" 

 (. 2)مشارکت کننده شماره  "کنم...

های طرف مقابل نیز از نظر برخی شرکت کنندگان، روشی تالش برای انجام خواسته

 برای حل مسئله و چالش بود: 
مثالً اگر ببینم امیرحسین ناراحت میشه ازم، میرم چیزی رو که ازم خواسته "

 (. 12)مشارکت کننده شماره  "دم باید حفظ کنه رابطشودم. باالخره آانجام می

منظور حل کنندگان، در جهت انجام تکلیف تحولی خود در رابطه بهبرخی مشارکت

 کردند:ها، از روش فاصله گرفتن موقتی از یکدیگر استفاده میچالش

گیریم. ما هر وقت بین مون کشمکش پیش میاد یه مدت از هم فاصله می" 
زنیم همون لحظه. بین همه زنم میام. یا حرف نمیمیرم بیرون یه قدمی میمثالً من 

 (. 4)مشارکت کننده شماره  "کارا، این واسه ما بیشتر جواب داده تا حاال

های گفته شده توسط حل مشکالت با روش صحبت کردن منطقی نیز از روش

 ن کرد:کنندگان بیاعنوان مثال یکی از مشارکتکنندگان بود. بهمشارکت

مثالً سعی کردم هر وقت مسئله ای پیش بیاد بتونم با همسرم حرف بزنم " 

کنه که راجع بهش و دعوایی نمونه بین مون. خداییش اونم خب ناز الکی نمی
)مشارکت کننده شماره  "زنیم دو تایینمیخوام حرف بزنم و اینا. میاد حرف می

11.) 

معذرت خواهی کردن، روشی در جهت کنندگان نیز ادعا کردند که برخی مشارکت 

 حل مسائل در دوران عقد بوده است:

واقعاً تمام تالشم آینه که هر وقت بین مون یه سوءتفاهمی چیزی پیش میاد، "

)مشارکت کننده  "با معذرت خواهی بتونم درستش کنم شرایطو. در بیارم از دلش
 (.1شماره 

 مدیریت مالی -2-1-4
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کننده، تثبیت وضعیت مالی و مدیریت شده توسط افراد مشارکتیکی از تکالیف تحولی بیان 

مثال، برخی افراد، آمادگی مالی در برگزاری مراسم عنوانمالی در دوران عقد گزارش شد. به

 گرفتند:عروسی را یکی از عناصر مدیریت اوضاع مالی در نظر می

پیش این خونه ای که توش هستم رو ببینید من االن حساب کردم که پول "
کننده )مشارکت "بزارم برای عروسی، راحت میتونیم یه مراسم خوب بگیریم...

 (.3شماره 

های همسر در دوره عقد نیز، نوعی مدیریت مالی محسوب به عهده گرفتن برخی هزینه 

 کنندگان در دوره تجرد با آن درگیر نبودند:شد که مشارکتمی

های که زمانی که عقد کردم، یعنی از همون اول، تمام هزینهاینجوری بگم " 

شون هم ضعیف بود، از همسرم با خواست خودم دست خودم بود چون وضع مالی
 "شارژ موبایل گرفته تا لباس. جز خورد و خوراک که خونه خودشون بود.

 (. 1کننده شماره )مشارکت

منظور توسط خود و همسرشان بهکنندگان نیز توافق بر سر خرید جهاز برخی مشارکت

 مدیریت مالی را در دوره عقد مطرح کردند: 

مثالً توافق کردیم که سه تا کاالی بزرگ رو ما بخریم و بقیه شو پدر "

 (2کننده شماره )مشارکت "همسرم...

منظور عنوان مدیریت اوضاع مالی بهکنندگان بهاز دیگر مسائلی که از منظر مشارکت

 قف یاد شد، تهیه منزل بود: رفتن زیر یک س

ها رو جمع و جور خب ما االن باید دنبال خونه بگردیم و داریم یجوری پول "
 (5)مشارکت کننده شماره  "کنیم که به پول پیش خونه هم قد بده...می

 تکالیف تحولی فردی-2-2
 کنندگان در پژوهش، تکالیفهای شرکتآمده از مصاحبهدستآخرین تکلیف تحولی به

 تحولی فردی در دوران عقد بود. در ادامه به انواع این تکالیف تحولی اشاره خواهد شد:
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 تغییرات درونی -2-2-1
کنندگان، یکی از تغییرات درونی ایجادشده در دوره عقد، ایجاد ابعاد به گفته مشارکت 

 جدید شخصیتی بود:

وقت هیچسری بعدهای خودم که کنم چون از یکبیشتر مثبت فکر می" 

رو شوم که همشونم بهکردم مجبور شدم به خاطر آرش باهاشون رواستفاده نمی
 (. 8)مشارکت کننده شماره  "خیلی بد نبودند یعنی انگار بعدهای جدیدی پیدا کردم

کنندگان، رشد و متحول شدن شخصیت خود را نیز به منزله تغییرات درونی مشارکت

 گرفتند:در نظر می
اهل تفریح و مهمونیه و من نه. بعد عقد متوجه شدم که همسرم خیلی " 

هایی از شخصیت تونم از اینجور تفریح کردن هم لذت ببرم؛ یعنی انگار یه جنبهمی

 "منو همسرم شکوفا کرد و باعث شد بهشون بها داده شه و برم توش ببینم چه خبره.

 . (12)مشارکت کننده شماره 

عنوان ی ذهنی افراد نیز از جمله تغییرات درونی بود. بههاهمچنین، تغییر در برنامه ریزی

 مثال:

ات نبوده که میتونم حقوق یه ماهمو برای مثالً آگه تو دوران مجردیت غصه" 

خودم خرج کنم ولی االن خب میگی نه حق نداری بیشتر از دویست سیصد تومن 

م هم عوض های ذهنیخرج کنی چون تو دیگه متأهل شدی؛ یعنی حتی برنامه ریزی
گیرم. زندگی مشترک رو شده و هر کار میخوای بکنم همسرم رو هم در نظر می

 . (2)مشارکت کننده شماره  "گیرمهم در نظر می

کنندگان در مورد از خود گذشتگی صحبت کرده و آن را نوعی در نهایت، مشارکت

 تغییر درونی در دوره عقد در نظر گرفتند: 

های الکی خودت پا بذاری خیلی خیلی از خواستهگیری روی همینکه یاد می"

)مشارکت کننده  "چیزارو ندیده بگیری، این خاصیت دوره عقده. خاصیت تاهله.
 (5شماره 
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 تغییرات در سبک زندگی -2-2-2
کنندگان، یکی از تغییرات ایجادشده در سبک زندگی در دوره عقد، تغییر ازنظر مشارکت 

 روش قبلی بود:

های زندگی رو که توی سی انگار عقد یه چیز عجیبیه. مثالً خیلی از روش" 

 (9)مشارکت کننده شماره  "سال کردم باید بذارم کنار.

ایجاد تغییر در رفتارهای اشتباه گذشته نیز از تغییرات در سبک زندگی به شمار  

 رفت:می

آدم مهم نبود  خیلی از کارهای اشتباهو انجام ندی، شاید تا قبل اون برای" 
رفت ازش جلوگیری کنه. که یه کار اشتباهی رو داره انجام میده واسه همین نمی

رفت مراقبتش کنه ولی االن مجبور میشی اون کار اشتباهو بذاری کنار. رفتارتو نمی

 (. 4)مشارکت کننده شماره  "عوض کنی...

ات ایجاد شده در کنندگان، رسیدگی به نظم و ظاهر شخصی از تغییراز نظر مشارکت

 عنوان مثال:سبک زندگی افراد بود. به

خب مثالً خیلی چیا. مثالً آگه من دوران مجردی برام مهم نبود که چطوری " 
صورتم گرفت اصالً یه ماه بهلباس بپوشم چطوری به خودم برسم، حوصلم نمی

ده )مشارکت کنن "زدم ولی االن مجبوری همیشه مرتب باشی منظم باشی.دست نمی

 (11شماره 
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 گیریبحث و نتیجه
ترین و فراگیرترین نهادهای موجود در جامعه است که همواره خانواده یکی از قدیمی 

ای کارکردهای فراوانی برای افراد داشته است. درواقع، توانمندترین جوامع را آن دسته

(. 1390ضایی، اند )صمدی و رها، بنیادی قوی داشتههای آندادند که خانوادهتشکیل می

کنند. یکی از ابتدایی مراحلی که ها در طول حیات خود، از مراحل مختلفی گذر میخانواده

رسد مخصوص به کنند، دوران عقد است که به نظر میهای ایرانی از آن عبور میخانواده

فرهنگ ایران است. به همین علت، هدف از پژوهش فوق، بررسی تجارب زیسته همسران 

وسیله ها بهطول دوره عقد بود. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی بوده که داده ایرانی در

شده و با آوریبردند جمعهای نیمه ساختاریافته با افرادی که در دوره عقد به سر میمصاحبه

 ها، مضامین ایجاد شدند.تحلیل تماتیک مصاحبه

دوران عقد بود. یکی شده افراد در های تجربههای اصلی پژوهش، چالشیکی از یافته 

ها، عدم استقالل از خانواده مبدأ و ورود به یک خانواده جدید بود. درواقع، در از این چالش

ناپذیر ازدواج ای جداییکنند بلکه با مجموعهایران، زن و شوهر تنها با یکدیگر ازدواج نمی

اینکه خانواده  کنند که شامل همسر و خانواده وی خواهد بود. زوجین ایرانی، علیرغممی

رسد که پیوندهای عاطفی محکمی کنند، اما به نظر میپدری خود را پس از ازدواج ترک می

ازآن، با خانواده مبدأ خوددارند. این تصویر، با تصویر ازدواج در پیش از ازدواج و حتی پس

ای تحت عنوان که ما در غرب معموالً مرحلهطوریدر جوامع غربی متفاوت است؛ به

داریم و در این مرحله، ی زندگی خانوادهسال جوان دل نابسته را در مرحله اول چرخهرگبز

یافته و تمایزیافتگی را تجربه کند؛ اما کند تا از خانواده اصلی خود استقاللفرد فرصت می

کنند، بلکه تنها با ازدواج کردن، تمایزی از خانواده اصلی خود پیدا نمیهمسران ایرانی، نه

ای زمان در خانواده هستهز ازدواج، عالوه بر عضویت در خانواده مبدأ، به شکل همپس ا

آیند )چراغی، مظاهری، موتابی، پناغی و جدید و خانواده همسر نیز به عضویت درمی

( نشان داد که از نظر افراد، 1395(. پژوهش کیفی قاسمی، اعتمادی و احمدی )1394صادقی، 

ها را شریک نمایند، انتظار های خود آنگیریتا زوجین در تصمیمخانواده همسر توقع دارند 
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ها شود عمل کنند و از آنهایی که از سمت خانواده همسر میدارند که زوجین به همه توصیه

شود تا ها رفتار و زندگی کنند و همین امور موجب میتوقع دارند تا مطابق میل و سلیقه آن

د. اهمیت حفظ رابطه با خانواده همسر در ایران به حدی تعارضات بین همسران افزایش یاب

است که تأثیر شدید آن بر پایداری زندگی زناشویی، تبدیل به یک مسئله وابسته به فرهنگ 

های انجام شده، مسئله ارتباط با در جامعه ایرانی شده است. درواقع با توجه به نتایج پژوهش

بین طالق در کشو ایران است )فاتحی زاده، پیشهای یکدیگر جزو پنج عامل مهم و خانواده

(. برخالف جوامع غربی یا فرهنگ فردگرا، نگاهی به 1384بهجتی اردکانی، نصر اصفهانی، 

ها به فرهنگ ایرانی شباهت گرا )که فرهنگ آنهای انجام شده در کشورهای جمعپژوهش

( در 2003) 1تینگا و مارکوئنمثال، داتا، پورعنوانبیشتری دارد( نیز حائز اهمیت است. به

ویژه مادرشوهر در تعارضات زناشویی در پژوهش خود به نقش ویژه خانواده همسر به

گرا نظیر تایوان، چین، کره و هند اشاره کردند. وو، یه، کراس، الرسن، ونگ کشورهای جمع

( نیز در پژوهش خود دریافتند که زنان چینی متأهل، تعارض با مادرشوهر را 2010) 2و تسای

کنند؛ بنابراین به ترین عوامل اضطراب زا در زندگی زناشویی قلمداد میعنوان یکی از مهمبه

باشد. گرا میهای جمعرسد که رابطه با خانواده همسر، بیشتر مخصوص به فرهنگنظر می

های انجام شده پیشین ژوهش در مورد چالش افراد با خانواده همسر، با پژوهشهای پلذا، یافته

کنند. والدین نیز، منطبق است و افراد در دوران عقد، از خانواده اصلی خود تمایز پیدا نمی

گیری و سبک زندگی را به رسمیت نشناخته و وارد حریم استقالل فرزندان خود در تصمیم

شود. البته عدم تمایزیافتگی، منجر به چالش در دوران عقد میشوند. این خصوصی زوج می

ها در زمینه ارتباط با خانواده همسر در ذکر این نکته حائز اهمیت است که بیشتر این پژوهش

هایی در این زمینه که در مورد اند؛ و اجرای پژوهششدهدوران ازدواج )و نه عقد( انجام

 ی است.گرفته باشند ضروردوران عقد انجام

های زوجین در دوره عقد، معضالت همچنین، پژوهش فوق نشان داد که یکی از چالش

های اندکی که در مورد های اصلی است. پژوهشمربوط به سنت و فرهنگ در قبال خانواده
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های بین های بین فرهنگی وجود دارند قائل به چند نظریه هستند؛ اول آنکه ازدواجازدواج

نگی، تعارض بیشتری را نسبت به کسانی که در فرهنگ یا قومیت خود قومیتی یا بین فره

های عنوان ازدواجهای بین فرهنگی بهکنند. دوم، ازدواجکنند تجربه میازدواج می

، 1ها به طالق بیشتر است )فریمشوند و احتمال منجر شدن آنناکارآمدتر در نظر گرفته می

هایی تفاهم فرهنگی در زندگی زناشویی، از چالشها و داشتن (؛ بنابراین رعایت سنت2004

شوند که در پژوهش فوق است که زوجین در ابتدای ورود به خانواده جدید با آن مواجه می

 ها مواجه بودند.نیز زوجین عقد کرده، حتی در همان دوران عقد نیز با آن

های شها در دوران عقد، مربوط به چالطبق پژوهش حاضر، بخش دیگری از چالش 

های مهمی بود که همسران در دوره عقد همسران بود. شناخت یکدیگر، یکی از چالش

های پژوهش کیفی بیجاری، سپهری شاملو، مهرام و صادقی گزارش کردند. طبق یافته

بردند اذعان داشتند ( که با پژوهش فوق همسو بود، افرادی که در دوران عقد به سر می1398)

اند که رابطه زناشویی در دوران عقد بستگی، به این نتیجه رسیدهکه پس از تجربه کردن 

های ظاهری، از اهمیت باالتری برخوردار است و در های شخصیتی، نسبت به ویژگیویژگی

شود؛ اما تر میها مهمهای شخصیتی طرفین است که برای آندوران عقد، شناخت ویژگی

دهد. کارتر و مک دیگری رخ میهای فردگرا، به شکل شناخت یکدیگر در فرهنگ

سال جوان، یکی از تغییرات مرتبه دوم ( مطرح کردند که در مرحله بزرگ1988) 2گلدریک

منظور شناخت است و در جهت پیشرفت، تفکیک از خانواده مبدأ و ایجاد روابط صمیمانه به

حسوب عنوان یک تکلیف تحولی در دوران تجرد مدر جوامع غربی، شناخت طرف مقابل به

های این پژوهش، در ایران، به علت فرهنگ حاکم، این شناخت در شود؛ اما طبق یافتهمی

عنوان یک چالش در دوران عقد، خود را نشان شود و بهدوران آشنایی و تجرد کامل نمی

 دهد.می

و درنهایت، آخرین چالش در دوران عقد، مربوط به بالتکلیفی زوجین بود. ازآنجاکه  

باشد )احمدی، نی در حال گذار نسبی از سمت فرهنگ سنتی به سمت مدرنیته میفرهنگ ایرا
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هایی ها نظیر همین دوران عقد نیز در طی زمان دستخوش دگرگونی(، برخی از آیین2016

آمدند و در بیشتر های پیشین، دختر و پسر به عقد یکدیگر درمیمثال، در دههعنواناند. بهشده

شدند کردن مدت کوتاهی که عقدبستگی نام داشت با یکدیگر آشنا میها پس از طی خانواده

تر و روابط جنسی در زمان تا برای ورود به زندگی مشترک آماده باشند. روابط نزدیک

تر، تنها منوط به برگزاری مراسم عروسی و زیر یک سقف رفتن توسط دختر پذیرفته قدیم

رسد که امروزه زوجین در دوران ا به نظر می(؛ ام2011شده بود )فرهانی، کللند، مهریار، 

عقد به شکل نسبی مجاز هستند تا با یکدیگر وقت بیشتری بگذرانند و با هم به سفر بروند. 

های ایرانی اگر چه داشتن روابط جنسی و از دست رفتن باکرگی عروس در برخی خانواده

مبنی بر اینکه چه کسی  ای(. متأسفانه یافته پژوهشی2018همچنان مجاز نیست )شریفی، 

مسئولیت تأمین مخارج را به عهده دارد، یافت نشد. همچنین، در مورد نداشتن یک سقف 

ثابت و عدم مشخص شدن تاریخ عروسی نیز پژوهشی موجود نیست. درواقع احساس 

بالتکلیفی در دوران عقد، یک چالش بسیار مهم است که منحصراً مربوط به دوران عقد 

هایی نیاز است تا آن را بیشتر موردبررسی قرار دهد. از نظر نویسندگان، هشباشد و پژومی

شود که دوران عقد، پلی بین تجرد و تأهل است و احساس بالتکلیفی از آنجا ناشی می

 ها و مسائلی را دارد که برای افراد ناشناخته و جدید است.چالش

های پژوهش، مربوط به تکالیف تحولی افراد در دوران عقد بود. این بخش دوم یافته 

تکالیف، دو بخش مربوط به تکالیف تحولی زوجین و تکالیف تحولی فردی را در 

گذاری عالقه گرفت. از تکالیف تحولی مهم زوجین در دوره عقد، آغاز ما شدن، پایهبرمی

رسد مالی و تغییر در روابط گسترده بود که به نظر می و عشق، یادگیری حل مسئله، مدیریت

عنوان تکالیف تحولی مرحله ازدواج ها را بهکرده و آنپردازان غربی به این موارد اشارهنظریه

(، در 1999اند. به گفته کارتر )و شروع زندگی مشترک در زیر یک سقف در نظر گرفته

دارد تا در زندگی زوجی خود، تعهدات وامی ازدواج، ورود به یک سیستم جدید، هر عضو را

جدیدی را شکل دهد. در این مرحله، تجدید ساختار روابط با خانواده گسترده و دوستان 

گذاری الگوهای ای که همسر را نیز شامل شود، مذاکره درباره رابطه زناشویی و پایهگونهبه
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رت، صمیمیت و ارضای نیازها گذارد نظیر قدزندگی مشترک که بر آینده ازدواج تأثیر می

عنوان مرحله اول چرخه (، مرحله ازدواج را به1985) 1شود. همچنین دووال و میلرانجام می

گذاری یک رضایت مشترک زناشویی، زندگی خانواده در نظر گرفتند و مواردی نظیر پایه

لیف تحولی این عنوان تکاحاملگی، سازگار شدن با شبکه خویشاوندان را بهریزی برای برنامه

ای که در اوایل عنوان مرحله( نیز معتقد بود که ازدواج به2018) 2مرحله مطرح کردند. همز

شود تا زوجین روابطی پایا را که منجر به تحول هر گیرد منجر میسالی قرار میدوره بزرگ

(، 0202) 3به گفته سریدو، لبارون، لی، پرت و شیمشود شکل دهند. همچنین، دو همسر می

های مختلفی سال در عبور از نقاط عطف مراحل چرخه زندگی خانواده، با چالشافراد بزرگ

شوند و نکته حائز اهمیت این است که این مشکالت، عموماً کفایی روبرو می-در خود

(، بخش اعظمی از زوجین معتقدند 2018) 5( و شمیندا2016) 4زیربنای مالی دارند. به گفته دو

در طول چهار دهه اخیر در دنیا،  هاست.ی، مشکالت شماره اول آنکه مشکالت مال

های مالی بر عملکرد های بسیاری انجام شده است که حاکی از اثرات منفی استرسپژوهش

ها، ؛ فونسکا، کون2010، 6همسران و ساختار خانواده بوده است )کونگر، کونگر و مارتین

(. در حقیقت، تحقیقات 2011، 8ورث و استامپ؛ و سانتیاگو، وادزو2016، 7کرسپو و رلواس

(. مسائل اقتصادی، با 2016در مورد مسائل مالی در ازدواج در حال افزایش است )دو، 

بهزیستی زناشویی در ارتباط است و میزان دسترسی افراد خانواده به منابع مالی، معموالً 

(. کمک 2006، 9نتون و زلیشود )دیعنوان قدرتمند بودن آن خانواده و ازدواج تلقی میبه

سالی دارد. های بزرگمالی والدین نقش مهمی در موفقیت فرزندان در انتقال به نقش

دهد که حمایت مالی والدین از فرزندان، روند آزمایش و اکتشاف در ها نشان میپژوهش
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در کند. درواقع، حمایت مالی والدین بر تصمیمات فرزندان سالی را تسهیل میاوایل بزرگ

مثال، نتایج پژوهش لنز، عنوانگذارد. بهمورد زندگی مستقل و تشکیل روابط تأثیر می

( حاکی از آن بود که کیفیت ارتباطات خانواده از طریق پذیرفتن 2020) 1سورگنته و دانس

عنوان یک الگوی مالی، تأثیر مثبت و غیرمستقیمی بر رفاه مالی ذهنی فرزندان دارد؛ والدین به

های پژوهش فوق در مورد مدیریت کردن مسائل مالی و کمک گرفتن از ن، حل یافتهبنابرای

های پژوهشی دنیا همسو است؛ اما والدین در جهت پیشبرد مسائل مالی دوران عقد، با یافته

مجدداً، به علت عدم پژوهش در مورد مسائل مالی در دوران عقد، پژوهشی وجود ندارد که 

 اصی با دوران عقد مقایسه کرد.بتوان آن را به شکل اختص

آخرین یافته در این پژوهش، مربوط به تکالیف تحولی فردی در دوران عقد است که  

شود تا بتواند از تجرد، وارد منجر به تغییرات درونی و تغییرات در سبک زندگی فرد می

( اگر فرد در انتقال سی سالگی، تکالیف 1986) 2. به گفته لوینسوندوران عقدبستگی شود

سال جوان ناوابسته را تکمیل نکرده باشد، معموالً رو به عقب و به مربوط به مرحله بزرگ

ها را در جهت تکمیل تکلیف گردد تا تکلیف جدایی از آنسمت خانواده مبدأ باز می

ه جدیدش، به اتمام برساند گذاری و تشکیل خانواد، قبل از پایه3شدن به یک خود()تبدیل

درواقع، تغییراتی که در جوامع غربی، مربوط به تغییر در سبک زندگی و (. 1995)آرمور، 

ای تحت عنوان آماده شدن برای شروع یک زندگی مشترک هستند، معموالً در مرحله

 علت که جدا شدن ازاینهای ایرانی، بهدهند؛ اما در خانوادهرخ می "سال جوانبزرگ"

دهد )این در حالی است که در خانواده مبدأ، معموالً در دوران تجرد و قبل از عقد رخ نمی

شود(، این تغییرات در دوران عقد بسیاری از افراد، حتی پس از ازدواج هم این امر انجام نمی

 کنند.بروز می

ترین و توان گفت که دوران عقد، یکی از مهمگیری نهایی میعنوان نتیجهبه

عنوان یک انسان متأهل است. در این پژوهش، ترین دوران شروع زندگی یک فرد بهتداییاب
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ها و تکالیف تحولی مربوط به دوران عقد که مختص خانواده و فرهنگ ایرانی است، چالش

از دیدگاه افرادی که در حال طی کردن این دوره بودند موردبررسی واقع شد. نتایج پژوهش 

ساالن جوان از خانواده اصلی زوجین ایرانی، به علت عدم تفکیک بزرگ( در 1نشان داد که: 

شوند، درواقع مربوط به همان تکالیف ها که در دوران عقد ایجاد مییا مبدأ، برخی چالش

اند و حال، خود را به شکل تحولی مربوط به دوران تجرد هستند که با موفقیت سپری نشده

های ایجادشده در دوران عقد، ( برخی چالش2دهند. چالش در دوران عقد نشان می

های مربوط به شروع عنوان چالشهای داخلی و خارجی، بههایی هستند که در پژوهشچالش

اند. این امر حاکی از آن است که برخی شدهزندگی مشترک در زیر یک سقف مطرح

( برخی 3. شوندهای مربوط به شروع زندگی مشترک، در همان دوران عقد شروع میچالش

تکالیف تحولی مربوط به دوران عقد در زوجین ایرانی، درواقع تکالیفی هستند که در جوامع 

اند. درواقع به نظر شدهسال جوان مطرحغربی تحت عنوان تکالیف تحولی مربوط به بزرگ

ها شود که آنرسد که عدم تفکیک از خانواده مبدأ در جوانان مجرد ایرانی، موجب میمی

آمیز برخی تکالیف تحولی را در دوران تجرد، الزمه ورود به دوران عقد دن موفقیتحل کر

عنوان کنند و دوران عقد را بهدر نظر نگیرند. لذا زوجین، بدون اجرای این تکالیف، عقد می

( برخی تکالیف 4گیرند. آمیز این تکالیف تحولی در نظر میدورانی برای حل کردن موفقیت

عنوان تکالیف تحولی های داخلی و خارجی، بهدوران عقد، در پژوهشتحولی مربوط به 

اند. این امر حاکی از آن است شدهمربوط به شروع زندگی مشترک در زیر یک سقف مطرح

که برخی تکالیف تحولی مربوط به شروع زندگی مشترک در ایران، در همان دوران عقد 

دوران عقد در ایران، پلی بین دوران تجرد  (5بایست با موفقیت پشت سر گذاشته شوند؛ و می

ها و تکالیف تحولی مربوط به این و شروع زندگی مشترک در زیر یک سقف است و چالش

ها و تکالیف تحولی نشده دوران تجرد و چالشها و تکالیف حلدوران، ترکیبی از چالش

 نوظهور مربوط به شروع زندگی مشترک است.

ترین محدودیت آن، کمبود وجود هایی نیز بود. مهمپژوهش فوق، دارای محدودیت 

شد تا ادبیات پژوهشی اندکی هایی در مورد دوران عقد در ایران بود که موجب میپژوهش
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ها، با مشکل شد تا تبیین یافتهدر خصوص این دوران جود داشته باشد. این امر موجب می

طورکلی هستند استناد شود؛ ههایی که در مورد ازدواج بمواجه شود و اغلب به پژوهش

هایی درزمینه تجربه زیسته بالتکلیفی مالی در دوران عقد شود تا پژوهشبنابراین پیشنهاد می

های مربوط به شناخت ها با چه کسی است(، نوع رابطه جنسی، چالش)که مسئولیت هزینه

قد، انجام شود تا یکدیگر و تفاوت ارتباط با خانواده همسر در دوران عقد و مراحل پس از ع

ها، مربوط ها مقایسه کرد. همچنین، یکی دیگر از محدودیتبتوان نتایج پژوهش فوق را با آن

گیری را بسیار دشوار بود که نمونه 19گیری پژوهش با پاندمی کووید زمانی نمونهبه هم

 کنندگان با ماسک درعالوه، به علت جلوگیری از انتشار بیماری، مشارکتساخت. به

ها که مربوط شد تا بخشی از دادهجلسات مصاحبه حضور پیدا کردند و این امر موجب می

کنندگان بود، موردبررسی قرار نگیرد؛ بنابراین ای مشارکتبه تظاهرات غیرکالمی و چهره

های آتی، زمانی انجام شود که در مصاحبه حضوری، امکان شود تا پژوهشپیشنهاد می

کنندگان نیز وجود داشته باشد. سومین محدودیت، ی مشارکتامشاهده تظاهرات چهره

های مربوط به دوران عقد در آن نادیده های ورود بود که برخی از ویژگیمربوط به مالک

های ورود پژوهش هایی برخورد شد که با مالکگیری، با نمونهگرفته شد و در خالل نمونه

مثال عنوانای برخوردار بود. بههمیت ویژهها از امغایرت داشتند اما شناسایی تجارب آن

گیرند و مستقیماً از دوران عقد وارد منزل گاه مراسم عروسی نمیتوان به زوجینی که هیچمی

شوند، یا زوجینی که در همان دوران عقد و پیش از برگزاری مراسم مشترک خود می

که در دوران عقد کنند و زوجینی عروسی زندگی مشترک در زیر یک سقف را آغاز می

هایی درزمینه تجارب زیسته شود تا پژوهششوند اشاره کرد؛ بنابراین پیشنهاد میحامله می

عنوان پیشنهاد کاربردی نیز، نتایج مربوط به این ها نیز انجام شود. درنهایت، بهاین زوج

های آموزش و مشاوره پیش از تواند در طراحی پکیجهای مشابه میپژوهش و پژوهش

های ها و تکالیف تحولی دوران عقد و همچنین طراحی پکیجازدواج بر اساس چالش

 درمانی مختص به دوران عقد، مورداستفاده قرار گیرد.زوج
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