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 چکیده

های اقتصادی، اجتماعی، های اخیر دگرگونیدهد که در دههبررسی سیر تحوالت در حوزۀ خانواده نشان می

خانواده و  هایی که در شکل و وظایف خانواده، نوع نگاه افراد به خود وفرهنگی و به دنبال آن، دگرگونی

ها و تعارضاتی انتظارات آنها از ازدواج و زناشویی پدید آمده است، نهاد خانواده و زناشویی را با چالش

متفاوت و مضاعف نسبت به گذشته دست به گریبان ساخته است. از نتایج چنین وضعیتی سستی روابط 

ست. بر همین اساس، مقالۀ حاضر سعی زناشویی و به تبع آن افزایش میزان طالق در جامعۀ جهانی و ایران ا

شناختی تعارضات زناشویی در شهر تهران به شناسایی انواع این تعارضات، علل و دارد با مطالعۀ جامعه

گیرند بپردازد. های بروز و تداوم آن و راهبردهایی که زوجین در مقابله با چنین تعارضاتی در پیش میزمینه

یه بر رویکردهای نظری مختلف در تبیین پدیدۀ تعارضات زناشویی و به شود با تکدر این مقاله تالش می

عنوان   به« پارادایم زناشویی»کنندۀ اصلی و به کارگیری مفهوم عنوان تبیین  به ویژه نظریۀ کنش متقابل نمادین 

حلقۀ گمشدۀ مطالعات پیشین در این حوزه، مدلی مناسب و در عین حال متفاوت برای تبیین تعارضات 

دهد زناشویی فراهم شود. این مدل، تعارضات زناشویی را بر اساس تضاد پارادایمی زن و شوهر توضیح می

و ایدۀ اساسی آن این است که تعارضات زناشویی نه نتیجۀ یک یا چند عامل ثابت و مشخص، بلکه محصول 

است. مدل یادشده، در نهایت  های مخالف )متفاوت( با هم است که مطابق با نتایج تأیید شدهبرخورد پارادایم

 کند.حل مسئلۀ مورد نظر معرفی میعنوان راه  را به« همسری پارادایمیهمسان»

 

 .همسری پارادایمیپارادایم زناشویی، تعارضات زناشویی، زناشویی، همسان ها:کلیدواژه
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 و بیان مسئله مقدمه

های اخیر خانواده در دهههای بارز تحوالت در حوزۀ روندهای صعودی طالق از مشخصه

تا اکنون به  1011های  است. طبق آمار سازمان ثبت احوال کشور، میزان طالق در ایران در سال

، 10هزار در سال  113به  11هزار طالق در سال  31طور پیوسته در حال افزایش بوده و از 

این شاخص به است. بیشترین مقدار   رسیده 32هزار در سال  111و  13هزار در سال  100

ازدواج و  133طالق در مقابل هر  0/21و  01های تهران و البرز با رقم  ترتیب در استان

طالق  2/3و  3/1های سیستان و بلوچستان و ایالم با رقم  کمترین مقدار آن به ترتیب در استان

ی های زندگدهد که تعداد سالازدواج است. همچنین، این آمار نشان می 133در مقابل هر 

درصد یا به عبارت  0/13شده، کمتر از یک سال و  های ثبت درصد از طالق 1/11مشترک در 

(. 1030شده کمتر از پنج سال بوده است )سازمان ثبت احوال،  های ثبت دیگر، نیمی از طالق

البته این آمار تنها آن بخش از تعارضات زناشویی را که به مراجع قضایی ارجاع و به جدایی 

ها تنها به مواردی که به دهد. بدیهی است که تعارض در خانوادهاند نشان میجر شدهزوجین من

 شود.طالق انجامیده محدود نمی

اجتماعی و فرهنگی  -های عمیق اقتصادیشده تا حدود زیادی در دگرگونیوضعیت یاد

ده، نوع نگاه تر و نیز تغییراتی ریشه دارد که به تبع آن در شکل و وظایف خانوا در جامعۀ بزرگ

 افراد به خود و خانواده و انتظارات آنها از ازدواج و زناشویی پدید آمده است.

  شاید بتوان نقطۀ شروع این تحوالت را تغییر خانواده از شکل گسترده به خانوادۀ

(. همین تغییر در شکل و کارکردهای خانواده آثار 1000ای جستجو کرد )روزن باوم،  هسته

ویژه زن و شوهر، بر جای گذاشته است. به عبارت  ا و وظایف اعضا، به هعمیقی بر نقش

زن  -آور های ثابت )مرد نان تر، ازدواج سنتی که پیوند میان زن و مرد بر اساس نقشروشن

وگوی  دار( بود، در طول چند نسل دچار تغییر شده و امروزه بیشتر بر اساس توافق و گفت خانه

ای  مدرن به صورت پروژه  خود و هویت خود در جامعۀشود. شناخت اعضا تعریف می

کند،  بودن از نظر هویت و وظایفی که ایجاب می« مرد»و یا « زن»بازاندیشانه درآمده و دیگر 

(. همین امر، انتظارات زوجین از همدیگر را از 1010معنای روشن و مشخصی ندارد )گیدنز، 

برآوردن انتظارات، آنها را با ابهامات اساسی شده خارج کرده و در زمینۀ  حالت از پیش تعیین

رو ساخته  مواجه کرده است. این وضعیت رابطۀ زناشویی در خانوادۀ امروزی را با مسائلی روبه

های قبلی متفاوت است )همان(. نتیجۀ چنین وضعیتی که به لحاظ کمی و کیفی از مسائل نسل
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آن افزایش میزان طالق در کشور باشد، کما تواند روابط زناشویی سست و ناپایدار و به تبع می

 اینکه آمارها نیز حاکی از روند افزایشی طالق در کشور است.

دهد گرچه تحقیقات قابل توجهی در خصوص بررسی ادبیات موضوع نشان می

ها قادر به بیان تبیینی رسد این تالشتعارضات خانوادگی به انجام رسیده است، به نظر می

توان در دو مسئلۀ ضعف اند. دلیل این امر را میتعارضات زناشویی نبودهدرست از واقعیت 

 1روشی و ضعف نظری مطالعات یادشده جستجو کرد.

های بنابراین، به طور خالصه مسئلۀ اصلی در مطالعۀ حاضر این است که دگرگونی

ر در های اخیهای فرهنگی عمیقی که در دههاقتصادی و اجتماعی و به دنبال آن دگرگونی

وقوع پیوسته، تغییراتی اساسی در نوع نگاه افراد به خانواده و انتظارات آنها از جامعۀ ایرانی به

ها ازدواج و زناشویی پدید آورده است به طوری که امروز با طیف بسیار متنوعی از زناشویی

هاد رسد، این وضعیت در مقایسه با وضعیت نسبتاً همگون پیشین، نمواجهیم که به نظر می

ها و تعارضاتی متفاوت و مضاعف دست به گریبان ساخته خانواده و زناشویی را با چالش

شناختی تعارضات زناشویی  است. بر همین اساس، پژوهش حاضر سعی دارد با مطالعۀ جامعه

های بروز و تداوم آن و در شهر تهران به شناسایی انواع این تعارضات، علل و زمینه

گیرند بپردازد. قابل ذکر است در مقابله با چنین تعارضاتی در پیش می راهبردهایی که زوجین

که در بررسی حاضر، مسئلۀ تعارضات زناشویی در جامعۀ ایرانی مد نظر است و انتخاب شهر 

عنوان جامعۀ آماری پژوهش به چند دلیل است: ترکیب خاص جمعیتی این شهر که   تهران به

و میدان مناسبی را برای انجام مطالعۀ  های مختلف استهنگها با فرالتقاطی از انواع جمعیت

آورد؛ سوابق تحقیقاتی محقق در این شهر؛ آشنایی نسبی با شرایط اجتماعی و یادشده فراهم می

ها و مسائل تر تناسب موضوعی مسئلۀ تعارضات زناشویی با ویژگی فرهنگی آن و از همه مهم

 ق در این شهر(.خانوادۀ تهرانی )با استناد به آمار طال

 

 های تحقیقسؤال

 های بروز و تداومِ تعارضات زناشویی چیست؟سؤال اصلی: عوامل و زمینه

 های فرعی:سؤال

                                                           
 به این مسئله پرداخته شده است.. در بخش ادبیات نظری به طور مفصل 1
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 علت بروز تعارض بین زن و شوهر چیست؟ -

 آورد؟چه عواملی زمینۀ بروز تعارضات زناشویی را فراهم می -

 تعارضات زناشویی عموماً از چه نوعی است؟ -

 ای در تعارضات زوجین وجود دارد؟الگوها )روندهای( قابل مشاهدهآیا  -

 گیرند کدامند؟راهبردهایی که زوجین در مواجهه با تعارضات از آن بهره می -

 ای در راهبردهای حل تعارض بین زوجین وجود دارد؟آیا الگوها )روندهای( قابل مشاهده -

 ای وجود دارد؟تعارض بین زوجین رابطه آیا بین نوع تعارضات زناشویی و راهبردهای حل -

 توان امکان بروز تعارض میان زن و شوهر را کاهش داد؟چگونه می -

 

 ضرورت و اهمیت مطالعه

ضرورت این مطالعه با توجه به تغییر و تحوالت پدیدآمده در حوزۀ خانواده و ظهور تنوع 

شناختی و نظری در همچنین خأل روشهای متفاوت به ازدواج و زناشویی و پایانی از نگاه بی

شود. به عبارت بهتر، لزوم پرداختن گرفته در این عرصه به روشنی احساس می تحقیقات انجام

 محسوس است. نظریو  تجربیبه این موضوع در هر دو عرصۀ 

های اخیر با گونه که اشاره شد، در دهه در زمینۀ نگاه به زناشویی در عرصۀ تجربی، همان

ل از همگونی به تنوع و به تبع آن تکثر و ابهام در انتظارات افراد مواجهیم. این نوعی تحو

دست به گریبان  ها و تعارضاتی متفاوت و مضاعفوضعیت، خانواده و زناشویی را با چالش

توان در روابط زناشویی سست و ناپایدار و به تبع آن  های آن را میساخته است که نشانه

کشور مشاهده کرد، وضعیتی که مطالعات مختلف، ارتباط مستقیم آن را  افزایش میزان طالق در

 دهند.با سالمت جسمی، روانی و خانوادگی افراد به روشنی نشان می

از جمله عوارض زیانبار تعارضات زناشویی که در ادبیات موضوع به آنها اشاره شده 

اولیری و اسمیت،  ؛1331است،  موارد زیر است: کاهش کیفیت زندگی )کوین و دونی، 

(؛ اعتیاد به مصرف 1330(؛ اختالالت غذایی )وان دن بروک، 1331(؛ افسردگی )بیچ، 1331

(؛ 1332؛ بورمن و مارگلین، 1311(؛ سالمت جسمی )هاوس و همکاران، 1331الکل )اوفارل، 

های قلبی و دردهای مزمن )اسمالینگ و های خاص مانند سرطان، بیماریبروز برخی بیماری

(؛ غدد و متابولیسم 1330(؛ تغییر در عملکرد سیستم ایمنی بدن )گالسر و همکاران، 1330ر، ش

تر )ارل و بورمن، (؛ فرزندپروری ضعیف1331( و قلب و عروق )اوارتز، 1331)مالرکی، 
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(؛ افزایش احتمال بروز تضاد والدین و 1333(؛ ناسازگاری کودکان )گریچ و فینچمن، 1331

( و 1331( و خواهرها و برادرها )برادی و همکاران، 1330و همکاران،  فرزندان )مارگلین

تزلزل استحکام خانواده و به تبع آن استحکام جامعه و نظام اجتماعی )گیدنز،
 

1012.) 

از سوی دیگر بدیهی است که تغییر وضعیت یادشده در عرصۀ تجربی زناشویی چنانچه 

مراه نشود، امکان شناخت درست این تغییرات با تغییری موازی در عرصۀ نظری و مطالعاتی ه

ها سلب خواهد شد. کما اینکه بررسی ادبیات نظری و و آثار و پیامدهای آن در زندگی انسان

تجربی موضوع به روشنی بیانگر چنین وضعیتی است و دو ضعف اساسی در این مطالعات 

اج و زناشویی که آن نیز تا سویه به ازدو گرایانه و دوم نگاه یکمحسوس است: اول نگاه مطلق

 1ها است.شده در این پژوهش حدود زیادی ناشی از رویکردهای نظری به کار گرفته

نظری و مفهومی گرفته در حوزۀ مسائل زناشویی گذشته از ضعف  اغلب مطالعات انجام

های  خانوادههای مورد مطالعۀ خود را از میان نمونه»که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، 

در حالی که «. انداند، برگزیدههایی که به مراجع قضایی مراجعه کردهگرفته یا خانوادهطالق

های شود. در اینجا خانوادهبسیاری از تعارضات میان زوجین به بیرون از خانواده گزارش نمی

ایی ارجاع شود که اوالً به مراجع قضطالق تنها به آن بخش از تعارضات زناشویی محدود می

اند. بدیهی است که تعارضات زناشویی تنها به مواردی داده و ثانیاً به جدایی زوجین منجر شده

ای در مطالعات گرفتن چنین رویهپیششود و درکه به طالق انجامیده است محدود نمی

انگاری بخش قابل توجهی از تعارضات روزمرۀ گرفته در این حوزه منجر به نادیده انجام

 «.کند جتماعی افراد را به شدت تهدید میسالمت جسمی، روانی و ا»شود که ها میوادهخان
 

 مبانی نظری

 هامروری بر نظریه

  اند؛ اما بهشناسی به بررسی خانواده و مسائل آن پرداختههای مختلفی در جامعهدیدگاه

 توان نام برد.طور مشخص از چهار نظریۀ بزرگ در این زمینه می

ترین کارکردگرای ساختاری است. از نظر وی به منظور شدهپارسونز شناختهتالکوت 

ای، وجود دو تفاوت اساسی در میان اعضای  دستیابی به حداکثر کارکردهای خانوادۀ هسته

خانواده ضروری است: یکی وجود دو قطب مخالف رهبری و زیردستان و دیگری تقسیم کار 

                                                           
 . در بخش نظری به این موضوع پرداخته شده است.1
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شود. نقش  های ابرازی مشخص می زاری و نقشهای اب بر اساس جنس که با تفکیک نقش

ابزاری بیشتر شامل حاالت مردانه و نقش ابرازی بیشتر شامل حاالت زنانه است. به اعتقاد وی 

شود. نقش مردان، تعیین پایگاه اجتماعی  این تقسیم نقش باعث حفظ وحدت خانوادگی می

درآمد شغلی است و نقش زن  خانواده از طریق شغل و حفظ امنیت و آسایش خانواده از طریق

ایجاد روابط عاطفی )بیانگر( برای اعضای خانواده است که از مشکالت گوناگون اجتماعی رنج 

ها سبب بر هم خوردن  برند. بر اساس این نظریه، هرگونه تداخل و تغییر در الگوی نقش می

ا از دست داده و به شود زیرا به ویژه در حالت اشتغال زن، وی حالت بیانگر ر تعادل زندگی می

شود، در نتیجه رقابت زن و شوهر با یکدیگر به ناهماهنگی و  رقیب شوهرش تبدیل می

 (.11: 1000باوم، شود )روزن نابسامانی خانواده منجر می

پردازانی است که در مکتب تضاد، در زمینۀ کشمکش از جمله نظریه 1«جان اسکانزونی»

( را که تعارض ممکن 1331وی همچنین بحث زیمل ) بین همسران به مطالعه پرداخته است.

. تضاد 1کند: است باعث یگانگی و همبستگی شود قبول کرده و از دو نوع تضاد صحبت می

. تضادی که اساسی و بنیادی نیست و دلیلش ناشی از خستگی از 2اصلی در قوانین بازی؛ 

عنوان   صلی خانواده را بههای اقوانین بازی است. او سپس مطابق این دو نوع تضاد، نقش

(. با توجه به نظریۀ تضاد 110: 2330دهد )کالین و وایت، ها شرح مینوعی بازی بین زوج

های سنتی و اصلی زن و اسکانزونی، یکی از عوامل ایجاد تعارض بین همسران، تغییر در نقش

 (.131: 1033مرد است )موحد و عزیزی، 

ین بر این نکته اشاره دارد که هر فرد از رهگذر از سوی دیگر نظریۀ کنش متقابل نماد

تر، معنایی شخصی در خصوص زناشویی کسب  ارتباط با خانواده، دوستان و فرهنگ بزرگ

های پروراند در فهم کنشکند. معنایی که یک فرد در خصوص ازدواج و روابط زناشویی میمی

(. 1: 2310ویالوبی و همکاران، های مربوط به زناشویی بسیار با اهمیت است )او در موقعیت

کردن این نکته که درک ابعاد معنای زناشویی، به این ترتیب، کنش متقابل نمادین با برجسته

عنصری حیاتی در درک رفتار فردی، ارتباطی و زناشویی در یک فرهنگ است، پایه و اساس 

 مناسبی برای مطالعۀ فرایندهای زناشویی است.

گیرد انواده و زناشویی را به مثابۀ نوعی فراگرد مبادله در نظر مینظریۀ مبادلۀ اجتماعی، خ

یابند که تشکیل  دهد که زن و مرد بر اساس نیازهای اجتماعی و درونی درمیو توضیح می

                                                           
1. John Scanzoni 
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ازا ندارد هایی را به همراه آورد که در هیچ گروه دیگری مابهتواند برای آنها پاداشخانواده می

 (.230: 1011)گیدنز، 

زناشویی تا حد زیادی پیایند میزان تقویت و یا تنبیه   طبق نظریۀ مبادله، اختالفبر 

شده از طرف زوجین نسبت به هم و هرگونه رابطۀ تقویت و تنبیهی است که هر زوج از  اعمال

 (.1001دهد )بارکر،  خود نشان می
 

 پیشین هایپژوهش بر مروری

شناختی تعارضات همسران در تحلیل جامعه»( پژوهشی با عنوان 1010منصوریان و فخرایی )

دهد که متغیرهایی از قبیل میزان انجام دادند. نتایج پژوهش نشان می« های شهر شیراز خانواده

گیرندۀ اصلی در ازدواج زنان، مدت آشنایی پیش از ازدواج، تحصیالت زن و مرد، فرد تصمیم

، درآمد زن، چگونگی اعمال قدرت از رویدادهای مثبت و منفی خانواده، چرخۀ زندگی خانواده

سوی شوهر، فشارهای اقتصادی، انواع رابطۀ عاطفی و زناشویی همسران با یکدیگر و 

 ای معنادار با میزان تعارضات داشته است.چگونگی ارتباط آنان با خویشاوندان و دوستان رابطه

زناشویی و ای عوامل مرتبط با ناسازگاری ( در مطالعه1010دوست ) زرگر و نشاط

کننده به یکی از مراکز کاهش طالق وابسته به سازمان ساز طالق در زوجین مراجعه زمینه

دهد  بهزیستی استان اصفهان )شهرستان فالورجان( را بررسی کردند. نتایج این مطالعه نشان می

ها و ترتیب مشکالت ارتباطی، اعتیاد، دخالت خانواده ترین علل تقاضای طالق به  که مهم

 بیماری روانی یکی از زوجین است.

سعی « های حل مسائل خانوادگیطبقات اجتماعی و سبک»ای با عنوان مقدس در مطالعه

بندی کند. وی از طریق های ایرانی را مقولههای حل تعارضات در خانوادهکرده است استراتژی

اختالفات خانوادگی را  های مقابله بانفر از شهروندان شهر شیراز راه 13های عمیق با مصاحبه

های حل تعارضات بندی کرده است. وی استراتژیشناسایی و آنها را در چند مقوله دسته

بندی کرده است: برخورد دموکراتیک، برخورد مقولۀ اصلی زیر دسته 1خانوادگی را در 

 طلبانه و برخورد فیزیکی و قهری.بازسازانه، برخورد عقالنی، برخورد منفعت

( در پژوهشی علل و عوامل مؤثر بر طالق و چگونگی عوارض آن را از 1010)طباطبایی 

های گوناگونی )روانی، فرهنگی، تربیتی، اجتماعی، اخالقی، اقتصادی و ...( بررسی کرد. جنبه

دهد که بیکاری و عدم ثبات اقتصادی، اختالف سن زوجین، اعتیاد، پایبند نتایج مطالعه نشان می
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ی و سستی رفتارهای شخصی، نداشتن فرزند، دخالت مستقیم دوستان و نبودن به مسائل دین

وابستگان در زندگی، اختالف طبقاتی و سطح تحصیالت عوامل مؤثر در امر طالق در این 

بررسی رابطۀ ساختار قدرت در خانواده »نامۀ خود تحت عنوان اند. سعیدیان در پایان شهرستان

قدرت در خانواده با تعارضات زناشویی را بررسی کرد و ارتباط ساختار « با تعارضات زناشویی

به این نتیجه رسید که بین ساختار قدرت خانواده با تعارضات زناشویی ارتباط وجود دارد و 

دو فرضیۀ دیگر مبنی بر رابطۀ ساختار قدرت خانواده با تملک منابع ارزشمند و متغیرهای 

 جمعیتی معنادار نیستند.

اجتماعی مؤثر بر  -بررسی عوامل اقتصادی»ای به ( در مطالعه1330و همکاران ) 1اچیدا

پرداختند. هدف مطالعه بررسی تأثیر درآمد پایین، « ازدواج، طالق و رشد زاد و ولد در ژاپن

تا  1303های شهری شدن و جوانی جمعیت بر ازدواج، طالق و زاد و ولد در ژاپن در بین سال

آمد پایین با میزان طالق هم در مردان و هم در زنان رابطۀ بود. مطالعه نشان داد که در 1301

تجربۀ طالق در زنان آمریکایی »( در پژوهشی با عنوان 2333) 2مثبتی داشته است. مولینا

شوند که ناشی از حقوق پایین، نشان داد زنان با مشکالت مالی و احساسی مواجه می« آفریقایی

خرجی( است. عوامل فرهنگی مانند باور به خدا، عدم حمایت فرزندان و عدم نفقه )کمبود 

اخالق کاری، روابط خانوادگی بسته و تالش برای رسیدن به موفقیت دیدشان را نسبت به 

چرا همسرانی که والدین با »( با عنوان 2331) 0طالق تغییر داده است. نتایج پژوهش لینگستاد

توان خطر از هم نشان داد نمی« ؟تحصیالت باالیی دارند، باالترین میزان طالق را دارند

پاشیدگی زندگی همسران با والدین با تحصیالت باال را به تاریخچۀ ازدواج والدینشان، عامل 

توانند فرهنگی می -اقتصادی یا محیط شهری نسبت داد، به باور وی برخی از عوامل اجتماعی

 به خطر رشد طالق کمک کنند.

 

 دوین چارچوب نظری پژوهشبندی ادبیات نظری و تجربی و تجمع

به طور کلی، بررسی ادبیات نظری، شامل رویکردهای نظری که بر موضوع خانواده تمرکز 

اند و ادبیات تجربی، شامل تحقیقاتی که با استناد به رویکردهای فوق به موضوع خانواده داشته

                                                           
1. Uchida  
2. Molina 
3. Lyngstad 
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تئوریک و اند، بیانگر ضعف روشی مهم و خأل و مخصوصاً بحث تعارضات زناشویی پرداخته

 منطقی در بیشتر این مطالعات است.

گرفته در حوزۀ مسائل در مورد مسئلۀ اول باید اذعان کرد که اغلب مطالعات انجام

مه به آن اشاره خواهد شد، زناشویی گذشته از ضعف جدیِ نظری و مفهومی که در ادا

هایی که به مراجع قضایی های طالق یا خانوادههای مورد مطالعۀ خود را از میان خانواده نمونه»

(. در حالی که بسیاری از تعارضات میان 0: 1001)خلیلی، « انداند، برگزیدهمراجعه کرده

های طالق تنها به آن بخش از شود و خانوادهزوجین به بیرون از خانواده گزارش نمی

ه جدایی شود که اوالً به مراجع قضایی ارجاع داده و ثانیاً بتعارضات زناشویی محدود می

اند. بدیهی است که تعارضات زناشویی تنها به مواردی که به طالق انجامیده زوجین منجر شده

گرفته در این حوزه به ای در مطالعات انجامشود و در پیش گرفتن چنین رویهاست محدود نمی

سالمت »شود که ها منجر میانگاری بخش قابل توجهی از تعارضات روزمرۀ خانوادهنادیده

؛ اولیری و 1331، 1)کوین و دونی« کندجسمی، روانی و اجتماعی افراد را شدیداً تهدید می

 (.1331، 2اسمیت

گرفته در این حوزه نیز باید اذعان  در مورد مسئلۀ دوم یعنی ضعف نظری مطالعات انجام

ظری های نکرد که به طور کلی بررسی ادبیات تجربی، شامل تحقیقاتی که با استناد به دیدگاه

اند، بیانگر خأل مختلف به موضوع خانواده و مخصوصاً بحث تعارضات زناشویی پرداخته

گرایانه و تئوریک و منطقی در بیشتر این مطالعات است. خلئی که در نتیجۀ نگاه مطلق

 سویه به ازدواج و زناشویی در این تحقیقات پدید آمده است. یک

گرفته در این زمینه، ر اغلب تحقیقات انجامگرایانه این است که دمنظور از نگاه مطلق

در زندگی  «عنصری ذاتاً منفی»شان برخی عناصر را  محققان ابتدا بر اساس تعلقات نظری

اند میان این عناصر منفی و تعارضات زناشویی یا گسست زناشویی تعریف و سپس تالش کرده

 اینها به نتایجی ازاین پژوهشو طالق در زناشویی رابطه برقرار کنند. بر همین اساس، اغلب 

و این « بیشترین تأثیر را بر بروز تعارضات زناشویی یا طالق دارد Aعامل »اند که دست رسیده

تواند متفاوت باشد. برای مثال چنانچه محقق نظریۀ عامل بسته به رویکرد نظری محقق می

اشتغال زن در »احتماالً  A پارسونز در خصوص خانواده و زناشویی را به کار گرفته باشد، عامل

                                                           
1. Coyne & Downey 
2. O'Leary & Smith
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)روزن باوم، « خوردن نظم سنتی مبتنی بر تفکیک نقشهمبیرون از خانه، تضاد نقشی یا بر

( در خانواده خواهد بود. یا چنانچه، مطالعه با رویکردی فمینیستی به انجام رسیده 11: 1000

ت فیزیکی از نابرابری جنسی، تقسیم کار جنسی، خشون»شده ممکن است باشد، عامل یاد

 ( و ... باشد.123: 1000)آبوت و کلر، « جانب شوهر

سویه به مسائل  گرایانه بودن، عموماً با نوعی نگاه یکهایی، عالوه بر مطلقچنین بیان

اند و غفلت از دوسویگی و مبتنی بودن فرایندهای زناشویی بر کنش متقابل  زناشویی نیز همراه

ن مطلب همان مثال اشتغال زن در بیرون از خانه را در آنها مشهود است. برای روشن شد

تواند عامل بروز تعارض در خانواده قلمداد شود که با تصور کنید. اشتغال زن تنها زمانی می

نوع نگاه مرد به زندگی زناشویی و انتظارات وی از همسر خویش که در طی مراحل مختلف 

تضاد باشد. چه بسا مرد دیدگاهی غیر اش شکل گرفته است، در پذیری در طول زندگیجامعه

سنتی به اشتغال زن داشته و کار کردن زن در بیرون از خانه را یک عنصر ضروری در زندگی 

زناشویی قلمداد کند که در این صورت، نه اشتغال زن، بلکه عدم اشتغال او است که ممکن 

 است به بروز اختالف و تعارض میان آنها منجر شود.

شود این است سویگی مشهود است. سؤالی که اینجا مطرح می ز همین یکدر مثال دوم نی

یافته و در نظام  که تقسیم کار جنسی برای زنی که در یک فرهنگ کامالً پدرساالر پرورش 

عنوان رئیس خانواده کنترل امور  فکری او زناشوییِ مبتنی بر نابرابری جنسیتی که در آن مرد به 

ترین شکل زناشویی( عامل آلکند )ایدهاعضای خانواده محافظت می را در دست دارد و از بقیۀ

 تضاد و فروپاشی است یا عامل بقا و تداوم خانواده؟

گرفته در این حوزه ای در همۀ مطالعات انجامرسد حلقۀ مفقودهبنابراین، به نظر می

بهتر، مشهود است که تا حد زیادی در ضعف نظری این تحقیقات ریشه دارد. به عبارت 

شده در این مطالعات توان کافی برای تبیین فرایندهای رویکردهای نظری به کار گرفته

عنوان امری نسبی، دوسویه و مبتنی بر کنش متقابل، نداشته یا محققان به درستی  زناشویی، به 

اند و لذا لزوم تبیین درست نظری و ارائۀ مدلی کارآمد در زمینۀ از این توان بهره نبرده

 رضات زناشویی ضرورتی است که در حوزۀ مطالعات خانواده کامالً محسوس است.تعا

ایم با تکیه بر رویکردهای نظری مختلف در بر همین اساس، در مطالعۀ حاضر سعی کرده

کنندۀ عنوان تبیین ویژه نظریۀ کنش متقابل نمادین، به  تبیین پدیدۀ تعارضات زناشویی و به 

عنوان حلقۀ گمشدۀ مطالعات پیشین در این   به« پارادایم زناشویی»اصلی و به کارگیری مفهوم 
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حوزه، مدلی مناسب و در عین حال متفاوت  برای تبیین تعارضات زناشویی فراهم آوریم. این 

دهد و ایدۀ مدل، تعارضات زناشویی را بر اساس تضاد پارادایمی میان زن و شوهر توضیح می

شویی نه نتیجۀ یک یا چند عامل ثابت و مشخص، بلکه اش این است که تعارضات زنا اساسی

 های مخالف )متفاوت( با هم است.محصول برخورد پارادایم

طور که اشاره شد،  پردازیم: همان شده میبا این توضیح، در ادامه به تشریح ابعاد مدل یاد

دین استوار رویکرد مطالعۀ حاضر در بررسی تعارضات زناشویی بر پایۀ نظریۀ کنش متقابل نما

ها و های مختلف بر اساس معانی ذهنی، نگرشاست. طبق این نظریه، افراد در موقعیت

دهد که کنند و در این معنا، تعارض زمانی رخ میانتظاراتی که از آن موقعیت دارند رفتار می

 یاد آل( انطباق کافی با تجربۀ او در موقعیتاین معانی ذهنی و انتظارات فرد از موقعیت )ایده

(. در زمینۀ زناشویی، نظریۀ کنش 1: 2310شده )واقعیت( نداشته باشد )ویالوبی و همکاران، 

متقابل نمادین بر این نکته اشاره دارد که هر فرد از رهگذر ارتباط با خانواده، دوستان و فرهنگ 

کند. معنایی که یک فرد در خصوص تر، معنایی شخصی در خصوص زناشویی کسب می بزرگ

های مربوط به زناشویی های او در موقعیتپروراند در فهم کنشاج و روابط زناشویی میازدو

بسیار بااهمیت است. به این ترتیب، کنش متقابل نمادین با برجسته کردن این نکته که درک 

ابعاد معنای زناشویی، عنصری حیاتی در درک رفتار فردی، ارتباطی و زناشویی در یک فرهنگ 

 کند.فراهم می« های زناشوییپارادایم»ساس مناسبی را برای چارچوب ما از است، پایه و ا

آل( تعارض زناشویی در این معنا به عدم انطباق انتظارات فرد از ازدواج و زناشویی )ایده

های پارادایمی با تجارب زناشویی وی )واقعیت( اشاره دارد که ریشه آن را باید در ترکیب

میان زن و شوهرها جستجو کرد. بنابراین الزم است در تدوین مدل متفاوت یا ناسازگار 

گیری این باورها و ابعاد مختلف ها و باورهای زناشویی، شکلمفهومی مطالعۀ حاضر به نگرش

 آن توجه کرد.

 

 ابعاد پارادایم زناشویی

متقابل مدل نظری ما در بررسی باورهای مربوط به ازدواج و زناشویی نیز بر پایۀ نظریۀ کنش 

هال و کارول  استوار است. 2و جیسون کارول 1اسکات هال نمادین و به طور مشخص دیدگاه

                                                           
1. Scott hall 
2. Jason Carroll
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بر این نکته تأکید دارند که باورهای فرد در زمینۀ ازدواج و زناشویی  ابعاد چندگانه دارد، با این 

 حال هر کدام از این دو بر ازدواج و زناشویی تأکید خاص و متفاوتی دارند.

عنوان یک  مدلی ایجاد کند که به « افق ازدواج»سعی کرده است با طرح تئوری کارول 

چارچوب مفهومی سودمند، در جهت روشن ساختن اینکه افراد بدون توجه به وضعیت تأهل 

بینند، مار را یاری کند. کارول با گیری زناشویی را چگونه میو سن، ازدواج یا فرایند شکل

کند که باورهای افراد در مورد ازدواج، یا به عبارتی نگرش افراد  میاستناد به این مدل، اذعان 

به مقولۀ ازدواج، از ترکیب سه مقولۀ مجزا و در عین حال مرتبط به هم ساخته شده است: 

آل و مورد انتظار برای ازدواج و رسمیت )باورهای مربوط به زمانبندی ایده« زمانبندی ازدواج»

)باورهای کلی « برجستگی ازدواج»آل برای دوران نامزدی(، ن ایدهزمایافتن رابطه و نیز مدت

)شرایطی که فرد باید از « آمادگی ازدواج»در خصوص میزان اهمیت ازدواج و ازدواج کردن( و 

 آن برخوردار باشد تا خود را آماده ازدواج تصور کند(.

دهد.  مد نظر قرار میدر حالی که کارول بر افق ازدواج تأکید دارد، هال افق زناشویی را 

او معتقد است که باورهای یک فرد در مورد زناشویی یا متأهل بودن در قالب سه مقولۀ 

فرایندهای زناشویی )باورهای مربوط به قدرت، کنترل و اقتدار در خانواده، از قبیل توازن کار/ 

در زناشویی و اینکه  خانواده، اشتغال، کارِ خانه و ...(، دوام زناشویی )باورهای مربوط به تعهد

توان به ازدواج و رابطۀ زناشویی پایان داد( و کانون زناشویی )میزان اهمیت در چه شرایطی می

طور که مشاهده   و مرکزیت نقش همسری در کلیت زندگی فرد( قابل بررسی است. همان

 آورند.شود، این ابعاد، با باورهای مربوط به ازدواج نوعی تقارن پدید می می

های در مطالعۀ حاضر سعی شده است بر حسب شرایط با ایجاد تغییراتی در مدل اما

های برایان ویالوبی در این ها و استناد به دیدگاهمورد نظر هال و کارول، ترکیب این مدل

شده از پارادایم زناشویی را نشان دهیم. این تغییرات  زمینه، مدلی جامع و در عین حال بومی

 ت:شامل موارد ذیل اس

اگرچه کارول و همکارانش بر مقولۀ ازدواج تمرکز دارند،  با توجه به اولویت و اهمیت 

موضوع زناشویی )متأهل بودن( نسبت به ازدواج )متأهل شدن( در این مطالعه سعی شده است 

مفاهیم مورد نظر کارول در ارتباط با مقولۀ زناشویی به کار گرفته شود. همچنین کارول و 

اند، اما عنوان اهمیت کلی زناشویی برای فرد در نظر گرفته ستگی ازدواج را به همکارانش برج

عنوان اهمیت کلی زناشویی برای فرد، بلکه   در چارچوب حاضر برجستگی زناشویی نه تنها به
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های فرد در به معنای اهمیت نسبی زناشویی در مقایسه با سایر روابط ممکن و نیز سایر هدف

همچنین ما در مطالعۀ حاضر مفهوم  تعریف شده است.صیالت و اشتغال زندگی، از قبیل تح

را به دلیل ابهامی که این مفهوم در کار کارول و همکارانش دارد « آمادگی برای ازدواج»

منطق »(، بعد جدیدی را تحت عنوان 2313ایم و با استناد به دیدگاه ویالوبی )تصحیح کرده

د، بر دوگانگی عقل و احساس تأکید دارد، اینکه در نظام کنیم. این بعپیشنهاد می« زناشویی

شود. این بندی میفکری یک فرد در مورد زناشویی دو مسئلۀ عشق و مصلحت چگونه اولویت

 بعد از پارادایم زناشویی به وجود یا نبود نگاهی رمانتیک به زناشویی اشاره دارد.

می موازی با برجستگی زناشویی از آنجا که مفهوم مرکزیت زناشویی در کار هال مفهو 

رسد قرار دادن آن در مدل پیشنهادی این مطالعه چندان مورد نظر کارول است، به نظر می

 «محدودۀ زناشویی»سودمند نخواهد بود؛ بنابراین، این مفهوم با مفهوم دیگری با عنوان 

تنگاتنگی دارد. جایگزین شده است. این بعد از پارادایم زناشویی با جامعۀ ایرانی ارتباط 

محدودۀ زناشویی در اینجا به تعریف فرد از محدوده و مرز روابط زن و مرد با جنس مخالف 

، چه قبل و چه بعد از ازدواج اشاره دارد. این همان عنصری است «هانامحرم»یا به عبارتی با 

 شود.ن یاد میکه در جامعۀ ایرانی معموالً با اصطالحاتی مانند غیرت، تعصب، ناموس و ... از آ

در نهایت، با توجه به ابهامی که در ترجمۀ اصطالحات مربوط به ابعاد پارادایم زناشویی 

ها شود، در مطالعۀ حاضر سعی شده است با توجه به معنی و مفهوم واژهاحساس می

های مناسبی برای آنها انتخاب شده و در ادامۀ مطالعه استفاده شوند. تغییرات واژگانی  جایگزین

به صورت خالصه نشان داده شده  1و مفهومی که در این قسمت به آن اشاره شد در جدول 

 است:

 . ابعاد پارادایم زناشویی در این مطالعه3جدول 

 

                          

                                                                       

                                                                                              

                                                                                           

                                             )                 (                            

                                                                                   

                       

             

 

                                                                                     

                              ...                
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آنچه به طور خالصه تا اینجا ذکر شد این است که پارادایم زناشویی هر فرد مشتمل بر 

دهد. این نظام ازدواج و زناشویی را شکل میای است که انتظارات او از ای گستردهنظام عقیده

 سازی کرد.توان در قالب شش مقوله مفهومای را می  عقیده

 

 

 گیری پارادایم زناشوییعوامل مؤثر بر شکل

دهد که پارادایم زناشویی هر فرد محصول انتظارات او از ازدواج و زناشویی مدل فوق نشان می

گیرند؟ سؤال این است که این انتظارات چگونه شکل می شده است. حالگانۀ یاد در ابعاد شش

گیری این انتظارات و به طور کلی نگرش به ازدواج و زناشویی و چه عواملی در شکل

ها، در بررسی حاضر سعی شده است از نظریۀ جاناتان ترنر اند؟ برای پاسخ به این سؤال دخیل

 استفاده شود.

ام ورود به یک موقعیت کنش متقابل، در ذهن خود به عقیدۀ ترنر، انسان از قبل یا هنگ

انتظارات خاصی نسبت به اینکه چه اتفاقی در این موقعیت باید رخ دهد و یا رخ خواهد داد 

های وی به رفتار دهد. این انتظارات، نه تنها بر رفتارهای خود انسان بلکه بر واکنششکل می

 گذارند.دیگران هم تأثیر می

شناسی احساسات، مجموعه های موجود در جامعهترنر با ترکیب عناصر مهم نظریه

گذارند. این گیری انتظارات مذکور تأثیر میکند که به اعتقاد وی بر شکلعواملی را فهرست می

شوند )ترنر: ای تقسیم میشناختی، ساختاری، فرهنگی و مبادلهعوامل به چهار گروه جمعیت
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گیری عوامل مؤثر بر شکلبا توجه به دیدگاه ترنر در خصوص (. در ادامه 00: 1333

های پارادایم  های زناشویی و بر اساس منابع موجود سعی شده است منشأ تفاوت پارادایم

های زناشویی افراد در معرض آنها شکل گرفته و زناشویی، یا به عبارت بهتر منابعی که پارادایم

شود، بررسی شود. این عوامل به تنهایی عامل تضاد و یا سازگاری زندگی زناشویی ساخته می

های تعارض زناشویی تلقی کرد که با پرورش توان آنها را زمینهنیستند و به تعبیری می

 کنند.گیری تعارضات زناشویی را فراهم میهای زناشویی متفاوت یا متضاد بستر شکل پارادایم

 گیری پارادایم زناشوییامل مؤثر بر شکلعو -2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری تعارضتقابل انتظارات و تجارب: شکل

فرد در واقعیت تجربه گیرد که بین انتظارات و آنچه طبق دیدگاه ترنر، تعارض زمانی شکل می

وجود آید. این حقیقت در چندین سنت نظری از رفتارگرایی اسکینر و   کند ناهمخوانی بهمی

های کنش متقابل نمادین( و  قضایای مبادلۀ هومنز گرفته تا نظریۀ کنترل عاطفی )از زیرشاخه

 نظریۀ ساختاری کمپر و کالینز قابل پیگیری است.

 مدل نظری تبیین تعارضات زناشویی .1شکل 

 همأخذ: نگارند

 

 

 های تعارضزمینه

 های پارادایمی()عوامل مؤثر بر تفاوت

 جنسیت -

 ازدواج ۀسابق -

 سطح تحصیالت -

 محیط جغرافیایی -

 وضعیت اقتصادی -

 مذهبی های گرایش -

 اجتماعی ۀسرمای -

 مصرف فرهنگی -

 

 

 علل تعارض

های برخورد پارادایم

و  زناشویی متفاوت

گیری شکاف شکل

 پارادایمی

 

 بروز تعارض

بروز تعارض بین 

زوجین ناسازگار از 

 نظر پارادایمی
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ترنر به موضوع مورد مطالعۀ حاضر یعنی تعارضات زناشویی حال چنانچه از نگاه نظریۀ 

توان این تعارضات را نتیجۀ عدم انطباق انتظارات افراد با تجارب آنها در نظر نگاه کنیم، می

گرفت. همچنین با ترکیب نظریۀ ترنر با نظریۀ هال در خصوص پارادایم زناشویی و نظریۀ 

عنوان عدم انطباق انتظارات  ضات زناشویی را به توان تعارکارول در مورد افق زناشویی می

حوزۀ یادشده، یعنی زمانبندی زناشویی، اهمیت زناشویی، منطق  0افراد با تجارب آنها در 

 های زناشویی، دوام زناشویی و روابط با دیگران بررسی کرد.زناشویی، نقش

 

 روش تحقیق

استفاده شده است. به طور کلی، سه  با توجه به ماهیت مطالعه، در این پژوهش از روش ترکیبی

اند از اجرای روش کیفی پیش از  های کیفی و کمّی عبارت رویکرد رایج برای ترکیب روش

 روش کمّی، موازی با روش کمّی و یا پس از روش کمّی.

عنوان   در این مطالعه از شیوۀ اول استفاده شده است. در این شیوه، پژوهش کیفی به

شود. این شیوه به خصوص کمّی از جمله پیمایش استفاده می  از پژوهشمطالعۀ اکتشافی پیش 

مشخص مناسب است. در چنین حالتی هدف پژوهش کیفی  برای موضوعات جدید و نا

ها یا تعریف مفاهیم و اصطالحات برای استفاده در ابزار  شناسایی مسائل مهم، بررسی استراتژی

 پیمایش است.

هایی در جامعۀ هدف و مورد نظر با انجام مصاحبه پژوهش کیفی: الف( پژوهش کیفی

 ها به انجام رسیده است. جزییات این مطالعه به شرح زیر است:تحلیل محتوای متن مصاحبه

 

 تکنیک گردآوری اطالعات

یافته با هدف شناسایی های ساختها تمرکز اصلی بر انجام مصاحبهآوری دادهدر مرحلۀ جمع 

های برخورد با این تعارضات در جامعۀ مورد مطالعه زناشویی و شیوهبندی تعارضات و گونه

ها به طور کلی سه سؤال مرتبط با موضوع مطرح شده است که است. در این مصاحبه

 اند از: عبارت
ای  هر خانوادهوهر موضوعی است که در ن زن و شهمانطور که خودتان هم اطالع دارید، اختالف نظر و تضاد بی. 1

ها اتفاق   بفرمایید که آیا در رابطه شما با همسرتان هم از این تضادها یا اختالفممکن است وجود داشته باشد. لطفاً 
بودن پاسخ مصاحبه شونده از ادامه مصاحبه خودداری افتد؟ )این سوال در واقع سوال فیلتر بوده و در صورت منفی  می

 شده است(.
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افتد، لطفا سه مورد از مهمترین آنها را  بین شما و همسرتان اتفاق می . معموالً چند نوع تضادها یا اختالف نظرهایی2

 نام ببرید.
تر در آن موقعیت  کنید؟ به عبارت روشن شود چه کار می . معموالً زمانی که اختالفی بین شما و همسرتان ایجاد می0

 دهید؟ نشان می از خودتانالعملی  چه عکس
 

 گیرینمونه

ترین تفاوت )انتخاب مواردی اندک با بیش« گیری با حداکثر نوساننمونه»در این مطالعه از 

آشکار شدن دامنۀ نوسان و تفاوت در میدان( استفاده شده است. شیوۀ اجرای ممکن برای 

ای مهم در بندی )متغیرهای زمینهگیری به این صورت بوده است که ابتدا متغیرهای طبقهنمونه

ها بر اساس ترکیب این متغیرها انجام زمینۀ موضوع مورد بررسی( تعیین و سپس انتخاب نمونه

 تا فراهم آمدن اشباع نظری ادامه یافت. گیریشد. این نمونه

بندی شامل سابقۀ ازدواج، وضعیت اقتصادی، تحصیالت و منطقۀ محل متغیرهای طبقه

سکونت است اما از آنجا که دو متغیر وضعیت اقتصادی و منطقۀ محل سکونت از همپوشانی 

ای استفاده از هر تر نشدن ترکیب یادشده به جنسبی در شهر تهران برخوردارند، برای پیچیده

 دو متغیر تنها از متغیر منطقۀ محل سکونت استفاده شده است.

 هاشوندهنهایی مصاحبه . ترکیب نمونۀ2جدول 
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 هاروش تجزیه و تحلیل داده

های مصاحبه( از روش تحلیل محتوای کیفی برای تجزیه و با توجه به جنس اطالعات )متن

 است. مراحل تحلیل به صورت زیر است: ها استفاده شدهتحلیل متن مصاحبه

 

 
 

 

 اعتبار و پایایی

ای اکتشافی و به منظور شناسایی ابعاد پدیدۀ مورد عنوان مطالعه گرچه پژوهش کیفی یادشده به 

بررسی و تکمیل مدل مفهومی مطالعه به انجام رسیده است، در این پژوهش  اقداماتی که 

افزایش دهد مد نظر قرار گرفته است که به طور خالصه تواند اعتبار و پایایی مطالعه را  می

 اند از: عبارت

 ای و آشنا با موضوع مورد مطالعه.گران حرفهگیری از مصاحبهبهره -

ها به نحوی که از فهم  شونده های مصاحبههای مختلف و متناسب با ظرفیتاستفاده از بیان -

 شود.ها اطمینان حاصل  شونده درست موضوع از سوی مصاحبه

زمان و موازی از خطاهای احتمالی از جمله استفادۀ هم بر غلبه هایمکانیسم سازیفراهم -

 ها.کنندهشده توسط مصاحبههای گردآوریگر و مقایسۀ دادهدو مصاحبه

شده از طریق مستندسازی مراحل مختلف کدگذاری و دنبال فرایندهای سازی صحتشفاف -

 ها.تحلیل داده

گیری در خصوص ها و تصمیممحققان همکار در مرحلۀ کدگذاری داده گیری از نظربهره -

 مقوالت بر اساس اجماع گروهی.

  شنا ی تعارضات زناشویی ن   های برخورد با تعار  ن  شنا ی شیو 
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گیری با حداکثر نوسان گیری هدفمند با عنوان نمونهای خاص از نمونهگیری از گونهبهره -

وسیله دامنۀ تغییرات به منظور انتخاب مواردی اندک اما با بیشترین تفاوت ممکن تا بدین

 ۀ مورد بررسی رصد شود.پدید
 

 ب( پژوهش کمی

 شده در این مطالعه به صورت زیر بوده است:های روشی پژوهش کمی انجامویژگی

 و از نوع تبیینی با استفاده از تکنیک گردآوری پرسشنامه.« پیمایش» روش و تکنیک:

طبق نفر  1011001) 1030کلیۀ افراد دارای همسر در شهر تهران در سال جمعیت آماری: 

 (.33سرشماری سال 

نفر محاسبه شده و به منظور افزایش دقت و کاهش خطا  011طبق فرمول  :حجم نمونه

 نفر افزایش یافت. 133به 

 ای )سه مرحله( گیری چندمرحله نمونه گیری: روش نمونه

گیری: پیمایش کلیۀ  گیری تصادفی ساده )چارچوب نمونه مرحلۀ اول( روش نمونه

 بلوک( 13نمونۀ انتخابی:  -مناطق شهر تهرانهای هر یک از  بلوک

محاسبۀ عدد  -« فهرست خانوار»گیری سیستماتیک )تکمیل فرم  مرحلۀ دوم( روش نمونه

انتخاب  –تعیین عدد مبدأ به صورت تصادفی  – 13فاصله از طریق تقسیم تعداد خانوارها بر 

 ها با رعایت عدد فاصله( نمونه

 ای بر اساس دو متغیر جنسیت و سابقۀ ازدواج طبقهگیری  مرحلۀ سوم( روش نمونه

 . ترکیب نمونۀ نهایی بر اساس دو متغیر جنسیت و سابقۀ ازدواج1جدول 

 
 

 تعریف متغیرها

 متغیر وابسته: تعارض زناشویی

هرگونه کنش متقابل بین زن و شوهر که شامل اختالف عقیده، خواه از »تعریف نظری: 

 )کامینگز(.« نوع مثبت و خواه منفی است

 10            11    20     21                 

   100 100 50 250 

    100 100 50 250 

    200 200 100 500 
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شاخص اصلی برای متغیر تعارض زناشویی در نظر گرفته شده است.  1تعریف عملیاتی: 

تعارض »گویه(،  0)سنجش با استفاده از « تعارض عاطفی»اند از  ها عبارتاین شاخص

گویه(،  0)سنجش با استفاده از « تعارض ارتباطی»گویه(،  0)سنجش با استفاده از « اخالقی

)سنجش با استفاده از « تعارض فرهنگی»گویه( و  0)سنجش با استفاده از « تعارض اقتصادی»

 گویه(.  1

(، به 2(، اصالً )1های ) اند و از طریق گزینهها ترتیبی به لحاظ سطوح سنجش این گویه

شوند که در این صورت، عدد  گیری می ( خیلی زیاد، اندازه1(، زیاد و )1(، تا حدی )0ندرت )

 دهندۀ بیشترین تعارض خواهد بود.نشان 1ترین و عدد دهندۀ کمنشان 1

شده گویه در نظر گرفته 03بنابراین برای سنجش شاخص کلی تعارض زناشویی تمام 

 دست آید.به 113و حداکثر عدد  03ای با حداقل عدد بایستی با هم ترکیب شوند و  نمره

 

 متغیر واسط: پارادایم زناشویی

ل پیشنهادی مطالعۀ حاضر بر مفهوم پارادایم زناشویی تمرکز دارد طور که اشاره شد، مد  همان

شود. طبق چارچوب نظری پژوهش، پارادایم زناشویی و این مفهوم عنصر کانونی محسوب می

مؤلفه تشکیل شده است اما با توجه به اینکه از این بین، مؤلفه زمانبندی زناشویی  0هر فرد از 

ه یک طیف یا پیوستار و درنتیجه عدم هماهنگی با سایر شدن ببه دلیل عدم قابلیت تبدیل

شاخص است، بنابراین  1متغیرها از تحلیل حذف شده است. ابعاد این متغیر در بررسی حاضر 

 شاخص و نحوۀ استفاده از آنها مشخص شود. 1ادامه سعی شده است طریقۀ سنجش این در 

برای سنجش این بعد از پارادایم زناشویی از مقیاس ترتیبی استفاده  اهمیت زناشویی: -

زناشویی در یک سمت مقیاس و اعتقاد کامل به « جایگاه خاص»شود که اعتقاد کامل به می

 در سمت دیگر آن قرار دارد.« جایگاه خنثی»

اد کامل شود که اعتقبرای سنجش این مؤلفه از مقیاس ترتیبی استفاده می دوام زناشویی: -

در زندگی زناشویی در « رضایت فردی»در یک سمت و اعتقاد کامل به « احساس وظیفه»به 

 سمت دیگر مقیاس واقع شده است.

بودن بسته»این بعد نیز بر پیوستاری ترتیبی که اعتقاد کامل به  محدودۀ روابط با دیگران: -

در سمت دیگر آن واقع « ابطآزادی رو»یک سمت و اعتقاد کامل به  ها دربا نامحرم« روابط

 گیری است.شده، قابل اندازه
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در یک سمت و « گراییمصلحت»این مؤلفه از طریق مقیاسی ترتیبی که  منطق زناشویی: -

 شود.واقع شده، سنجیده می« رمانتیک بودن»در سمت دیگر آن 

تفکیک » برای سنجش این بعد از  مقیاسی ترتیبی که اعتقاد کامل به های زناشویی:نقش -

در زندگی زناشویی در سمت « هاتساوی نقش»در یک سمت و اعتقاد کامل به « جنسی نقش

 شود.دیگر آن واقع شده، استفاده می

ها، انتظارات، باورها و این مفهوم به تمامی ایده مفهوم پارادایم زناشویی )متغیر کل(: -

خصوص زناشویی کسب کرده  اش درمختلف زندگی هایی اشاره دارد که فرد در مراحلنگرش

شاخص فوق ساخته شده و بر روی  1پروراند. این متغیر از ترکیب و در ذهن خود می

 گیری است.پیوستاری از سنتی تا مدرن قابل اندازه

 

 
 

های قبلی نیز طور که در قسمت  همان مفهوم شکاف پارادایمی و سازگاری پارادایمی: -

های مطالعۀ حاضر تعارضات زناشویی محصول برخورد پارادایماشاره شد، در مدل پیشنهادی 

در نظر گرفته شده است؛ بنابراین، تنها شناسایی و  زناشویی متفاوت یا به تعبیری متضاد

های زناشویی زن و شوهر و سنجش پارادایم زناشویی یک فرد مد نظر نبوده و ترکیب پارادایم

میت را دارد. همین مسئله ما را به سوی مفهوم مهم مقایسۀ ابعاد پارادایمی آنها بیشترین اه
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سازد که به تفاوت یا رهنمون می «شکاف پارادایمی»دیگری در مطالعۀ حاضر تحت عنوان 

 شود.فاصلۀ پارادایم زناشویی زن و شوهر اطالق می

شکاف پارادایمی زن و شوهر در دو شکل قابل بروز و ظهور است. در حالت اول، مرد 

شکاف »التفاوت دو نمره تحت عنوان  تر از زن دارد که در این صورت از مابهمدرنپارادایمی 

 شود.یاد می «پارادایمی مردانه

تر از شوهر خود حالت دوم، به عکس این وضعیت اشاره دارد؛ یعنی زن، پارادایمی مدرن

کاف ش»های زناشویی زن و مرد  شده بین پارادایمدارد که در این صورت اختالف مشاهده

 شود.نامیده می «پارادایمی زنانه

است.  «سازگاری پارادایمی»مفهوم دیگری که در اینجا از اهمیت برخوردار است، مفهوم 

 دهد.این مفهوم نقطۀ مقابل شکاف پارادایمی و به عبارتی، روی دیگر سکه را نشان می

 

 متغیرهای مستقل

ند از سن، جنسیت، تحصیالت، محیط ا متغیرهای مستقل مورد مطالعه در تحقیق حاضر عبارت

های مذهبی، سرمایۀ اجتماعی، وضعیت اقتصادی خانواده و جغرافیایی )محل سکونت(، گرایش

 مصرف کاالهای فرهنگی.

در بررسی همه این متغیرها سعی شده است از تعاریف نظری و عملیاتی استاندارد 

های مذهبی، سرمایۀ اجتماعی و متغیر گرایش 0استفاده شود. در این بخش تنها به تعریف 

 پردازیم:مصرف فرهنگی که پیچیدگی بیشتری دارند می

این متغیر به میزان دینداری فرد اشاره دارد. از این منظر، دینداری به های دینی: گرایش -

های فرد تحت تأثیر آن معنای داشتن اهتمام دینی است به نحوی که نگرش، گرایش و کنش

 .(11: 1010م، گیرد )ویلقرار می

های دینی، های موجود در زمینۀ سنجش گرایشدر مطالعۀ حاضر بعد از بررسی مقیاس

عنوان مقیاسی استاندارد که با اعتقادات پیروان بسیاری از ادیان  به  1مقیاس گالک و استارک

د بع 1بزرگ، از جمله اسالم، انطباق یافته انتخاب شده است. مقیاس دینداری گالک و استارک 

یا دانش  فکرییا عواطف دینی،  تجربییا اعمال دینی،  مناسکییا باورهای دینی،  اعتقادی

                                                           
1. Glock and Stark 
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( که در مطالعۀ حاضر دو بعد 1301یا آثار دینی دارد )گالک و استارک،  پیامدیدینی و 

مناسکی و فکری به دلیل شرایط خاص جامعۀ ایرانی حذف شده و مقیاس مورد استفاده شامل 

گیری گویه( است. مقیاس اندازه 0گویه( و پیامدی )با  0گویه(، تجربی )با  0بعد اعتقادی )با  0

، «کامالً موافق»جش، لیکرت است که هر گویه پنج درجۀ ارزشی مورد استفاده در این سن

 1-1های هر گویه بین گیرد و ارزش برمیرا در« کامالً مخالف»و « مخالف»، «بینابین»، «موافق»

 متغیر است.

مصرف فرهنگی را به آنچه مردم در اوقات فراغتشان انتخاب  مصرف کاالی فرهنگی: -

مطالعۀ کتاب، گوش دادن به موسیقی، تماشای فیلم و نظایر آن. دهند مانند کنند نسبت میمی

دهد  دهد، نیازها و تمایالت ما را سامان می مصرف فرهنگی سبک زندگی خاص ما را شکل می

 کند. و مواد الزم را برای تولید تخیالت و رؤیاهایمان فراهم می

ده در خصوص شای از مطالعات انجامدر این مطالعه، پس از بررسی طیف گسترده

دهندۀ این متغیر تهیه شده و در نهایت با توجه به مصرف فرهنگی، فهرستی از ابعاد تشکیل

کاالی فرهنگی شامل کتاب، روزنامه، رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت و  0شرایط مطالعه 

 سینما، برای سنجش متغیر مصرف فرهنگی انتخاب شد.

، سرمایۀ اجتماعی به سه بُعدِ ساختاری، شناختی و بندیدر یک دسته سرمایۀ اجتماعی: -

اند بیشتر از دو شود. در اغلب مطالعاتی که با رویکرد کمی به انجام رسیدهارتباطی تقسیم می

 بعد ساختاری و هنجاری برای سنجش این متغیر استفاده شده است.

ت ارتباطات ن بُعد، به پیوندهای موجود در شبکه، شامل وسعت و شدبعد ساختاری: ای

 اشاره دارد.

هایی چون اعتماد و هنجارهاست که در ایجاد روابط  بعد هنجاری: این بعد، شامل مؤلفه

 متقابل و تعیین هویت مشترک نقشی اساسی دارد.

گیری مورد گویه سنجش شده است. مقیاس اندازه 1هر کدام از این ابعاد با استفاده از 

به »، «تا حدی»، «زیاد»، «خیلی زیاد»جۀ ارزشی استفاده لیکرت است و هر گویه شش در

متغیر است. حاصل جمع  1-1های هر گویه بین گیرد و ارزش برمیرا در« اصالً»و « ندرت

در  13تا  13دهد که بین ها در کل، نمرۀ آزمودنی را نشان میعددی ارزش هر یک از گویه

 نوسان است.
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 اعتبار و پایایی

 استفاده شده است:  وضعیت اعتبار مفاهیم و متغیرها از دو روشدر این پژوهش جهت سنجش 

به منظور اطمینان از اعتبار صوری ابزار سنجش سعی شد، بعد از تهیۀ  اعتبار صوری:-

نفر از متخصصان علوم اجتماعی داده شود تا دربارۀ  1پرسشنامۀ اولیه، سؤاالت پرسشنامه به 

اعتبار آنها قضاوت کنند. آرای داوران گردآوری شده و سپس بر اساس آن تغییراتی جزئی در 

 نهایتاً مورد تأیید مجموع داوران قرار گرفت.پرسشنامۀ اولیه اعمال شد و 

در مطالعۀ حاضر از شیوۀ اعتباریابی نظری استفاده شده است. این نوع  اعتبار سازه: -

طور که در مراحل مختلف   حاضر مورد توجه بوده است و همان اعتبار در تمام مراحل مطالعۀ

ها با مفاهیم اصلی و نیز ارتباط شود، ارتباط و پیوستگی مؤلفهسازی نیز مشاهده میشاخص

ها و ها به دقت رعایت شده و همین امر حرکت از مفاهیم اصلی به گویهها با مؤلفهگویه

 پذیر ساخته است.ها به مفاهیم را به آسانی امکانبرعکس، حرکت از گویه

. همچنین، برای بررسی پایایی مفاهیم اساسی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است

 قابل مشاهده است: 1نتایج این بررسی به صورت خالصه در جدول 

 . ضرایب آلفای کرونباخ به تفکیک متغیرهای اصلی و فرعی3جدول 
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 های پژوهشیافته

 های توصیفیالف( یافته

 31های توصیفی این مطالعه حاکی از آن است که اکثریت قریب به اتفاق زوجین )بیش از یافته

اند. چنانچه وضعیت یادشده را  بیش با مسئلۀ تعارضات زناشویی دست به گریباندرصد( کم و 

شده، یا به عبارت بهتر تعارضاتی که از حوزۀ خصوصی خانواده خارج با آمار تعارضات بیان

اند، مقایسه کنیم، به سادگی در خواهیم یافت که شده و به مراجع قضایی ارجاع داده شده

های طالق که در شود و خانوادهن به بیرون از خانواده گزارش نمیبسیاری از تعارضات زوجی

جمعیت هدف در نظر گرفته عنوان  های انجام گرفته در این حوزه به بسیاری از پژوهش

شود که اوالً به مراجع قضایی ارجاع اند، تنها به آن بخش از تعارضات زناشویی محدود می شده

طور که اشاره شد نتایج بررسی  شوند اما همان وجین منجر میشوند و ثانیاً به جدایی زداده می

دهد که تعارضات زناشویی تنها به مواردی که به طالق انجامیده است محدود حاضر نشان می

ای در مطالعۀ پدیدۀ تعارضات زناشویی منجر به گرفتن چنین رویهپیششود و درنمی

شود که سالمت جسمی، ها میمرۀ خانوادهانگاری بخش قابل توجهی از تعارضات روز نادیده

 کند. روانی و اجتماعی آنها را به شدت تهدید می

کند. به عبارت ها را به یک شکل و اندازه درگیر نمیاما تعارضات زناشویی همۀ خانواده

ها متفاوت است. شدت این تعارضات به زبان بهتر نوع و شدت این تعارضات در بین خانواده

دهد. را نشان می 23در مقیاس صفر تا صد متغیر است و میانگین آن عدد  13تا  آماری از صفر

از نظر نوع تعارضات نیز بیشترین میزان مربوط به تعارضات عاطفی بین زن و شوهر است. این 

های تحقیق، از جمله اهمیت عنصر احساسات و موضوع چنانچه در کنار برخی دیگر از یافته

های جدید بررسی شود به راحتی قابل فهم شدن زناشوییتررمانتیکعواطف و یا به عبارتی 

های اهمیت خواهد بود. در این معنی، آمار باالی تعارضات عاطفی میان زوجین یکی از نشانه

عنوان عنصری کانونی است. به عبارت بهتر، تعارض  یافتن عشق و عاطفه در زناشویی به 

یابد که آنها نگاهی رمانتیک به زندگی زناشویی ت میعاطفی میان زن و شوهر از آنجا موضوعی

داشته باشند. نتایج این بررسی گویای چنین وضعیتی در جامعۀ مورد مطالعه است. این نتایج از 

دهد و از سوی دیگر، روندی یک سو روندی صعودی در نگاه رمانتیک به زناشویی را نشان می

 ان زوجین.نسلی و افزایشی در میزان تعارضات عاطفی می
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روند اول یعنی رمانتیک شدن افراد در زناشویی و اهمیت یافتن عنصر احساسات و 

های جدید، شاید ما را به تعبیر گیدنز از دگرگونی در روابط صمیمی میان عواطف در نسل

ها به سوی یک رابطۀ ناب سوق دهد اما روند دوم که از افزایش ویژه روابط زوج افراد و به 

کند، به وضوح تفاوت جامعۀ ما را با های نسل جدید حکایت می طفی در زناشوییتعارضات عا

دهد. وی در کند، نشان میجوامعی که گیدنز از رواج رابطۀ ناب در آنها احساس خشنودی می

ها از داشتن رابطۀ مباحث خود در مورد خانواده با طرح رابطۀ ناب معتقد بود تا زمانی که زوج

دهند و هر ای را ادامه میر احساس رضایت متقابل داشته باشند چنین رابطهزناشویی با یکدیگ

لحظه که این احساس در آنها از بین برود دلیلی برای تداوم آن ندارند بنابراین، رابطۀ ناب از 

و به تبع آن فشارهای اجتماعی افراد را به تداوم رابطۀ  عناصرِ جوامعی است که در آنها سنت

کند. در حالی که جامعۀ ما به شدت با چنین قیمت ممکن ترغیب یا مجبور نمی زناشویی به هر

طور که   کند. همانرسد چندان از رابطۀ ناب حمایت نمیهایی پیوند دارد و به نظر میارزش

دهد، در این جامعه رشد ابعاد نگرشی افراد به صورت متوازن های این مطالعه نشان مییافته

های نگرشی نامتوازن و گاه متناقضی در خصوص زناشویی د ترکیبصورت نگرفته و افرا

دهد که از بین ابعاد مختلف پارادایم زناشویی، نگاه دارند. نتایج این مطالعه به روشنی نشان می

مبتنی بر عشق و عواطف به زناشویی که در مطالعۀ حاضر تحت عنوان منطق زناشویی از آن 

ترین نمره را در گرایی در تداوم زناشویی پایینتنی بر رضایتشود، باالترین و نگاه مبیاد می

ای است که مقدار نمرۀ اول بیش از دو دهد. این تفاوت به گونهجامعۀ مورد مطالعه نشان می

ای مبتنی بر عشق و تر، زوجین از یک سو به دنبال رابطهبرابر نمرۀ دوم است. به عبارت ساده

اند و از و به تعبیر گیدنز در حال حرکت به سمت رابطۀ ناباند عاری از قیدوبندهای سنتی

 کنند.عنوان یک وظیفه تلقی می  سوی دیگر، تداوم زندگی زناشویی را به

های سنتی و نسبتاً مدرن به زناشویی گرچه نتایج تحقیق حاضر در بیانی کلی غلبۀ نگرش

های نگرشی ناهمساز به جود ترکیبدهد،  مقایسۀ ابعاد پارادایم زناشویی حاکی از ورا نشان می

توان اذعان کرد که ویژگی جامعۀ مورد زناشویی در این جامعه است. بر همین اساس، می

مطالعه نه نگرش سنتی به زناشویی و نه نگاه مدرن به آن است، بلکه ویژگی این جامعه را باید 

 های پارادایمی نامتوازن در خصوص زناشویی خالصه کرد.در ترکیب

شده در ابراین، نتایج این مطالعه، از یک سو با به نمایش گذاشتن روند نسلی مشاهدهبن

ویژه در برخی ابعاد پارادایم  شدنِ بیشتر )به نمرۀ پارادایم زناشویی افراد به سمت مدرن
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زناشویی، از جمله گرایش به روابط آزاد زن و شوهر با دیگران و تمایل به تقسیم مساوی 

اند ازدواج و زناشویی در جامعۀ ایرانی اده( اظهار نظرهای گروهی را که مدعیها در خانونقش

رغم برد و از سوی دیگر، با نشان دادن این نکته که بهای سنتی دارد زیر سؤال میکامالً صبغه

های سنتی در نوع نگاه به زناشویی غلبۀ بیشتری دارند،  نشستتغییرات ایجاد شده هنوز ته

ها و از دست رفتن شدن سنتکند که نگران سستمیان گروه دیگری فراهم می امیدواری را در

 اند.های سنتی در حوزۀ خانوادهارزش

دهد که تقریباً در کل نمونۀ های توصیفی این مطالعه نشان میبخش دیگر یافته

شده شاهد شکاف پارادایمی میان زن و شوهرها هستیم. میانگین درصدی نمرۀ شکاف  بررسی

دهد هر کدام از افراد مورد است که نشان می 10ادایمی در نمونۀ مورد بررسی نزدیک به پار

درصد با همسر خود در خصوص زناشویی اختالف  10مطالعه در این تحقیق به طور متوسط 

 03ها این است که بیش از یا تفاوت پارادایمی دارند. نکتۀ جالب توجه در این بخش از یافته

اند که در آن، نگاه زن به شده بین زوجین از نوع زنانهی پارادایمی مشاهدههادرصد از شکاف

تر است. بیشترین تفاوت نگرشی از این منظر در شاخص زناشویی نسبت به شوهر خود مدرن

های پارادایمی زنانه به روابط با دیگرانِ نامحرم مشاهده شده است. نسبت فراوانی شکاف

دهد زنان در مقایسه با مردان به برقراری است که نشان می 10به  10مردانه در این حوزه 

ها حاکی از روندی صعودی در روابط بازتر با دیگران تمایل بیشتری دارند. همچنین، یافته

های دهد اختالفهای مختلف است که خود نشان میهای پارادایمی زوجین در  نسلشکاف

 افزایش است.بهجدید رو های نسلنگرشی میان زن و شوهر در زناشویی

 

 ب( تبیین تعارضات زناشویی

یابی تعارضات های پارادایمی در مطالعۀ حاضر بیشتر به بحث علتاما اهمیت مسئلۀ شکاف

یابی این طور که اشاره شد، مدل پیشنهادی این مطالعه در علت  زناشویی مربوط است. همان

های زناشویی متفاوت تأکید دارد. پارادایم های پارادایمیِ ناشی از برخوردتعارضات بر شکاف

را « تعارضات زناشویی»و « شکاف پارادایمی زن و شوهر»های تحقیق همبستگی دو متغیر یافته

کند. این همبستگی بیانگر آن است که میزان متفاوت بودن نگاه زن و شوهر به تأیید می

کند ارتباط مستقیمی زوجین بروز میزناشویی، در ابعاد مختلف آن، با میزان تعارضاتی که بین 

 دارد.
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ویژه در   های پارادایمی در بروز تعارضات زناشویی در همۀ افراد و بهاما تأثیر شکاف

های نگرشی از سوی های مختلف به یک اندازه نیست. به عبارت بهتر، تحمل تفاوت نسل

د و نسل قبلی های مختلف زوجین متفاوت است. طبق نتایج، گرچه زوجین نسل جدینسل

تقریباً به یک اندازه با شکاف پارادایمی مواجهند، این شکاف پارادایمی در نسل جدید کمتر از 

رغم وجود شکاف نگرشی شود. به عبارت بهتر، بهنسل قبلی به تعارض میان زوجین منجر می

ا در نسل ها و به عبارتی کنار آمدن با آنهرسد تحمل این تفاوت یکسان در دو نسل به نظر می

های شود. این نسل گرچه در مقایسه با نسلجدید بیشتر بوده و کمتر به تعارض منجر می

کند، همین تجربه از سوی دیگر به افزایش بردباری و های بیشتری را تجربه میپیشین تفاوت

 ها نیز منجر شده است.تحمل در برابر این تفاوت

های پارادایمی میان زوجین، انواع شکاف ها همچنین بیانگر این است که از بینیافته

شده در میزان های مشاهدهشکاف پارادایمی در حوزۀ روابط با دیگران در تبیین تفاوت

تعارضات زناشویی در جامعۀ مورد مطالعه نقش بیشتری دارد. به عبارت دیگر، عدم تفاهم یا 

وهر با دیگران نامحرم اختالف نظر میان زوجین در تعیین و تعریف محدودۀ روابط زن و ش

دهد. در این معنا تعارض زمانی بروز بیشترین تأثیر را در بروز تعارضات زناشویی نشان می

کند که گرایش یکی از زوجین به آزادی بیشتر در روابط با خارج از خانواده با مقاومت یا می

گرفته لشود و اختالف نظر و شکاف نگرشی شک عدم همراهی از طرف همسر وی مواجه می

دهد. از آنجا که این بین زن و شوهر رابطۀ آن دو را به سمت اختالف و تعارض سوق می

های تحقیق، بیشترین نقش را در بروز تعارضات زناشویی دارد، حساس بودن عامل، طبق یافته

روابط با جنس مخالف در خانوادۀ ایرانی و نقش آن در کیفیت روابط زناشویی در این جامعه 

 شود.پیش مشخص می بیش از

های زناشویی نیز در تبیین های نگرشی زوجین در حوزۀ نقشدر مطالعۀ حاضر تفاوت

طور کلی، تعارضات فرهنگی و  تعارضات زناشویی از اهمیت باالیی برخوردار است. به 

های زناشویی مؤثرند. در های نگرشی آنها در زمینۀ نقشاقتصادی میان زوجین بیشتر از شکاف

تعارضات عاطفی، اخالقی و ارتباطی، اختالفات نگرشیِ مربوط به روابط با دیگران بیشتر  بروز

تأثیرگذار است. البته، این بدان معنا نیست که سایر ابعاد شکاف پارادایمی در پدید آمدن 

های نگرشی در خصوص زناشویی نیز بر تعارضات زناشویی نقش ندارند. ابعاد دیگر تفاوت

رسد دو مقولۀ یادشده نقش های تعارض تأثیر معناداری دارند، اما به نظر میونهبروز برخی از گ
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تری دارند. این نتایج، از یک سو بیانگر اهمیت زیاد دو موضوع یادشده، یعنی مسئلۀ محوری

تفکیک یا تقسیم نقش و محدودۀ روابط زن و شوهر با دیگران، در خانواده امروزی است و از 

عنوان چالشی مهم در  ها را به های پارادایمی تأثیرگذار در این حوزهاوتسوی دیگر، وجود تف

 دهد.روابط زن و شوهر که پتانسیل باالیی برای تولید اختالف و تعارض دارند، نشان می

دهد که تعارضات زناشویی به شدت متأثر در مجموع، این بخش از نتایج مطالعه نشان می

صوص زندگی زناشویی، ابعاد آن و انتظارات و وظایف زن های نگرشی زوجین در خ از تفاوت

فرضیۀ اصلی مطالعۀ حاضر،  توان اذعان کرد کهو شوهر نسبت به همدیگر است. بنابراین، می

ن زن و شوهر، با استناد به های پارادایمی میامبنی بر بروز تعارضات زناشویی در اثر شکاف

 های مطالعه تأیید شود. یافته
 

 های تعارضهای پارادایمی: زمینهمؤثر بر تفاوتج( عوامل 

های طور که در بخش نظری اشاره شد، در مطالعۀ حاضر بین موضوع تفاوت اما همان 

عنوان علت تعارضات زناشویی بررسی شده است و عواملی   پارادایمی که در این پژوهش به

ایم از قرار دادن سعی کردهو  کنند تفکیک قائل شدهها کمک میگیری این تفاوت که به شکل

عوامل یادشده به عنوان علل تعارضات زناشویی که به وفور در مطالعات پیشین مشهود بوده و 

رسد نتوانسته است به تبیین مسئله کمک کنند، اجتناب ورزیم. با این حال ما تأثیر به نظر می

  معتقدیم این عوامل نه بهکنیم و این عوامل را در تبیین مسئلۀ تعارضات زناشویی انکار نمی

کنند های پارادایمی ایجاد میگیری تفاوتطور مستقیم، بلکه از طریق تأثیری که در شکل

توانند در بروز تعارضات نقش داشته باشند. بنابراین، فرض بر این است که این عوامل در  می

 کنند.کنار هم بستر الزم را برای بروز اختالفات و تعارضات زناشویی فراهم می

های پارادایمی افراد، متغیر جنسیت است. کنندۀ تفاوتترین عوامل تبیین یکی از مهم

دهد. های زناشویی  نشان میهای جنسیتی قابل توجهی را در نگرشنتایج این مطالعه تفاوت

تری به های مشاهده شده بیانگر این است که زنان در مقایسه با مردان رویکرد مدرنتفاوت

 دارند. زناشویی

گیری شده بین زن و مرد به جهت نقشی که در شکل های نگرشی مشاهدهتفاوت

اختالفات و تعارضات رفتاری بین دو جنس در حوزۀ زناشویی دارد، قابل تأمل است. این 

دهد های مدرن زناشویی را نشان میجهت که گرایش بیشتر زنان به شیوه ویژه ازاین  تفاوت، به
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های ویژه در دو حوزۀ نقش ایج، تفاوت نگرشی معنادار زنان و مردان را به یابد. نتاهمیت می

های زناشویی، شاهد دهد. در خصوص نقشزناشویی و مرز روابط زوجین با دیگران نشان می

نوعی تغییر نگرشی در زنان به سمت تساوی نقش در خانواده هستیم که این تغییر تا حدود 

شدن ویژه پررنگ ر وضعیت کلی زنان در جامعۀ امروز ایران، به شده دزیادی با تغییرات ایجاد

های اجتماعی و اقتصادی خارج از خانه، قابل توجیه است اما نکتۀ قابل حضور آنان در عرصه

توجه در اینجا روند نامتوازن این تغییرات میان دو جنس است. به عبارت بهتر، با توجه به 

مذکر در تغییر نگرشی یادشده چندان با جنس مؤنث رسد جنس نتایج مطالعه، به نظر می

همگام نبوده و نگاه سنتی مبتنی بر تفکیک نقش در زناشویی مقبولیت بیشتری در میان مردان 

 دارد.

نکتۀ بسیار قابل تأمل در این زمینه، مسئلۀ تعریف محدودۀ روابط زن و شوهر با دیگران 

تعریف دو جنس از محدودۀ این روابط  هاست. طبق نتایج، تفاوت فاحشی بینیا نامحرم

ها و انتظارات زن و مرد در این حوزه بسیار از هم دور آلدهد ایدهمشهود است که نشان می

بوده و از این منظر شکاف نگرشی عمیقی بین دو جنس قابل مشاهده است. زنان اعتقاد و 

 بسته بودن آن. این تفاوت دهند و مردان بهگونه روابط نشان می تمایل بیشتری به آزادی این

بارزِ نگرشی میان زنان و مردان، با توجه به حساسیت باالی موضوعِ روابط زوجین با دیگرانِ 

ور ساختن آتش  نامحرم در جامعۀ ایرانی و نیز با توجه به پتانسیل باالی این مقوله در شعله

رد( از اهمیتی مضاعف اختالف و تعارض )که نتایج همین مطالعه به روشنی به آن اذعان دا

 برخوردار است.

ترین اما نکتۀ قابل تأمل در این بخش از نتایج فاصله و شکاف عمیقی است که بین مدرن

دهد که ها نشان میشود. یافتهترین مناطق، از منظر پارادایم زناشویی، مشاهده میو سنتی

در  ترهای سنتیو نگرشها به زناشویی به ترتیب در مناطق دو، سه و یک ترین نگرشمدرن

مناطق سیزده، نه و دوازده تهران گزارش شده است. نکتۀ جالب توجه این است که بین 

ای مشاهده درجه 10ترین منطقه از منظر پارادایم زناشویی، اختالفی حدوداً ترین و سنتی مدرن

ابل توجه است. محاسبه شده، ق 133شود که این میزان با توجه به اینکه بر مقیاس صفر تا می

شده در مناطق های نگرشی مشاهدهنکتۀ مهمی که شاید بتواند توضیح مناسبی برای این تفاوت

های مختلف فراهم آورد، این است که محیط جغرافیایی یکسان، خود پدید آورندۀ شباهت

دیگری به لحاظ نژادی، مذهبی، سطح فرهنگ، درآمد و توانای اقتصادی، سطح تحصیالت، 
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های سیاسی و اجتماعی و مندیوشش، نحوۀ گذران اوقات فراغت و تفریح، عالقهنحوۀ پ

های پارادایمی موجود بین ساکنان مناطق بسیاری مسائل دیگر است. به عبارت بهتر، تفاوت

توان ناشی از عامل محل سکونت دانست، بلکه عوامل فوق که به نوعی مختلف را صرفاً نمی

وجود آمدن  شوند، نیز در به نی دارند و مالزم آن محسوب میبا محل سکونت افراد همپوشا

 ها نقش دارند.این تفاوت

دهد که میانگین نمرۀ پارادایم زناشویی بر حسب قومیت، نتایج این پژوهش نشان می

ترین نگاه به زناشویی تحصیالت و وضعیت اقتصادی افراد نیز متفاوت است. طبق نتایج، سنتی

ها، بر حسب تحصیالت در افراد دارای تحصیالت سطح زبانن کردبر حسب قومیت در بی

درآمد گزارش شده است. از سوی دبیرستان و بر حسب وضعیت اقتصادی در بین افراد کم

ها، بر حسب زبانهای زناشویی بر حسب قومیت در بین ترکترین پارادایمدیگر، مدرن

و بر حسب وضعیت اقتصادی در بین تحصیالت در افراد دارای تحصیالت کارشناسی ارشد 

 شود.افراد پردرآمد مشاهده می

از سوی دیگر، با توجه به پیوند مشهودی که بین مقولۀ دین و عناصر سنتی پارادایم 

و « دینداری»زناشویی وجود دارد، در مطالعۀ حاضر  شاهد وجود همبستگی منفی بین دو متغیر 

دهد افرادی که از دینداری بیشتری برخوردارند رویکرد که نشان می هستیم «پارادایم زناشویی»

ها حاکی از آن است که برخورداری از به زناشویی دارند. همچنین یافتهتری  به مراتب سنتی

تری به زناشویی همراه است. بنابراین، با های اجتماعی بیشتر با نگاه به مراتب مدرنسرمایه

های اجتماعی، یکی دیگر از میزان دسترسی به سرمایهتوان اذعان کرد که استناد به نتایج می

ها و انتظارات مربوط به زناشویی در میان افراد است و همین گیری ایدهمنابع تأثیرگذار بر شکل

 شود.امر یکی از دالیل تفاوت در پارادایم زناشویی افراد محسوب می

گیری را در شکلنتایج این مطالعه همچنین نقش متفاوت کاالهای فرهنگی مختلف 

دهد. این نتایج حاکی از آن است که تماشای تلویزیون با نگاه پارادایم زناشویی افراد نشان می

سنتی به زناشویی همبستگی دارد، در حالی که تماشای ماهواره با روی دیگر سکه، یعنی 

لعه نشان های این مطاداری دارد. بنابراین، یافتهرویکرد مدرن به زناشویی، همبستگی معنا

بسته در ذهن افراد در خصوص زناشویی دهد که کیفیت و کمیت و تنوع الگوهای نقش می

ای قرار دارد که توانایی و قابلیت ارائۀ الگو به افراد رسانیتحت تأثیر کاالهای ارتباطی و اطالع

فراد به را دارند؛ اما نکتۀ قابل توجه در اینجا این است که برخی از این کاالها برای همۀ ا
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اجتماعی، مذهبی  -های مالی، فرهنگیصورت یکسان قابل دسترسی نبوده و برخی محدودیت

های ها و آرمانشود. خواستهو غیره مانع از دستیابی افراد به این امکانات به صورت یکسان می

ها، القائات و تبلیغات فردی که روزانه ساعات بسیاری را تحت حجم وسیعی از آموزش

های فردی ها و آرمانگذراند، به طور قطع با خواستهای میهای مختلف ماهوارهشبکه رنگارنگ

های تلویزیونی داخلی را نیز به سختی دریافت خارج که شبکهکه با یک تلویزیون از رده

 های چشمگیری خواهد داشت.کند، تفاوت می

درن تحت تأثیر های زناشویی مدهد که پارادایمنتایج بررسی چندمتغیری نشان می

عواملی مانند جوان بودن، زن بودن، کوتاه بودن عمر ازدواج، سکونت در مناطق باالی شهر، 

های زناشویی سنتی تحت تأثیر عواملی های دینی و تماشای ماهواره و پارادایم ضعف گرایش

اری شهر، دیندچون افزایش سن، مرد بودن، طوالنی بودن عمر ازدواج، سکونت در مناطق پایین

گیرد. از این بین، منطقۀ سکونت، تماشای های تلویزیون داخلی شکل میو تماشای برنامه

کنندگی بیشتری نسبت به سایر متغیرها برخوردارند ماهواره، دینداری و جنسیت از قدرت تبیین

ها و باورهای مربوط به زناشویی در شده در گرایشهای مشاهده و این متغیرها در تبیین تفاوت

 امعۀ مورد مطالعه نقش بیشتری دارند.ج

های تفاوت پارادایمی که در مطالعۀ حاضر بر متفاوت فرضیه توان اذعان کرد کهبنابراین، می

ها و انتظارات زناشویی بر حسب سن، جنسیت، میزان تحصیالت، وضعیت اقتصادی، بودن نگرش

اشاره دارند، با استناد به های دینی، سرمایۀ اجتماعی و مصرف فرهنگی  محل سکونت، گرایش

شده در های مشاهدههمچنین، با استناد به ضریب تعیین تفاوت .شوندهای فوق تأیید مییافته

توان گفت که (، می11/3های پارادایمی )( و نیز تبیین تفاوت02/3میزان تعارضات زناشویی )

مطالعه و تبیین پدیدۀ  مدل پیشنهادی مطالعۀ حاضر در مجموع الگوی نسبتاً مناسبی را برای

 تعارضات زناشویی فراهم آورده است.

 

 گیریبحث و نتیجه

در این مقاله سعی کردیم با رویکردی متفاوت به مسئلۀ تعارضات زناشویی نگاه کنیم و 

عنوان یک ضرورت توجه شود.   بایست بهمعتقدیم که در این حوزه، به این نگاهِ متفاوت می

پایانی از آمده در حوزۀ خانواده و ظهور تنوع بیتغییر و تحوالت پدیدضرورتی که با توجه به 

شناختی و نظری در های متفاوت به ازدواج و زناشویی و همچنین، وجود خأل روشنگاه
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شود. به عبارت بهتر، لزوم پرداختن گرفته در این عرصه به روشنی احساس میتحقیقات انجام

 هم در عرصۀ نظری محسوس است. به این موضوع هم در عرصۀ تجربی و

اجتماعی و -های اقتصادیدر عرصۀ تجربی مسئله به طور خالصه این است که دگرگونی

وقوع پیوسته های اخیر در جامعۀ ایرانی بههای فرهنگی عمیقی که در دههبه دنبال آن دگرگونی

آورده اج و زناشویی پدیدتغییراتی اساسی در نوع نگاه افراد به خانواده و انتظارات آنها از ازدو

یم. در چنین شرایطی، ا های زناشویی مواجه و امروزه با اشکال بسیار متنوعی از پارادایم

شده قبلی خارج شده و زن و شوهر به انتظارات زوجین از همدیگر از حالت از پیش تعیین

ه به نظر ک های یکدیگر با ابهامات اساسی مواجهندنوعی در برآوردن انتظارات و خواسته

رسد، این وضعیت در مقایسه با وضعیت نسبتاً همگون پیشین، نهاد خانواده و زناشویی را با  می

گریبان ساخته است. نتیجۀ چنین وضعیتی بهها و تعارضاتی متفاوت و مضاعف دستچالش

 روابط زناشویی سست و ناپایدار و به تبع آن افزایش میزان طالق در کشور است.

این تغییر وضعیت در عرصۀ تجربی زناشویی چنانچه با تغییری موازی  بدیهی است که

آمده در حوزۀ واقعی رغم تحوالت اساسی پدیددر عرصۀ نظری و مطالعاتی همراه نشود و به

ها در مطالعۀ فرایندهای این حوزه مد نظر قرار نگرفته و بر زندگی زناشویی، این دگرگونی

، امکان شناخت درست این تغییرات و آثار و پیامدهای همان سبک رایج سابق پافشاری شود

 ها سلب خواهد شد.آن در زندگی انسان

گرفته در  کما اینکه، بررسی ادبیات نظری و تجربی موضوع در تحقیقات و مطالعات انجام

زمینۀ تعارضات خانوادگی و مباحث مربوط به گسست و طالق به روشنی بیانگر چنین 

ر که در متن مقاله نیز اشاره شد، ضعف اساسی این تحقیقات، نگاه طو وضعیتی است. همان 

سویه به ازدواج و زناشویی است که آن نیز تا حدود زیادی ناشی از  گرایانه و یکمطلق

هاست. آنچه در چنین تحقیقاتی مورد شده در این پژوهشرویکردهای نظری به کار گرفته

ناشویی یک امر دوسویه و مبتنی بر کنش متقابل گیرد این است که ازدواج و زغفلت قرار می

کند، بلکه ما عنوان علت نه تنها به شناخت پدیده کمکی نمی  است و معرفی هر عامل ثابتی به

 کند. را هر چه بیشتر از اصل مسئله دور می

عنوان علل یا عوامل تأثیرگذار بر تضاد  عوامل مختلفی که در پیشینۀ مطالعاتی موضوع به 

های زناشویی افراد در معرض اند که پارادایماند، منابعیض میان زن و شوهر معرفی شدهو تعار

شود. این منابع به تنهایی عامل تضاد و یا سازگاری زندگی آنها شکل گرفته و ساخته می
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های تعارض زناشویی تلقی کرد و با پرورش توان آنها را زمینهنیستند و به تعبیری میزناشویی

 شود.گیری تعارضات فراهم میهای متفاوت یا متضاد بستر شکل پارادایم

شده در بر این اساس، در مقالۀ حاضر با استناد به اینکه رویکردهای نظری به کار گرفته

عنوان امری نسبی، دوسویه و مبتنی  حوزۀ مطالعات خانواده برای تبیین فرایندهای زناشویی، به

رند، سعی کردیم برای تبیین تعارضات زناشویی، با تکیه بر بر کنش متقابل توان نظری کافی ندا

عنوان یک منبع نظری مناسب در تبیین فرایندهای مبتنی بر کنش   نظریۀ کنش متقابل نمادین، به

عنوان حلقۀ گمشده   ، به«پارادایم زناشویی»متقابل؛ از جمله زناشویی و به کارگیری مفهوم 

مناسب و در عین حال متفاوت فراهم آوریم. این مدل، مطالعات پیشین در این حوزه، مدلی 

دهد و ایدۀ اساسی تعارضات زناشویی را بر اساس تضاد پارادایمی میان زن و شوهر توضیح می

آن این است که تعارضات زناشویی نه نتیجۀ یک یا چند عامل ثابت و مشخص، بلکه محصول 

 های مخالف یا متفاوت با هم است.برخورد پارادایم

کند و بنابراین، مقالۀ حاضر مدلی متفاوت را برای بررسی تعارضات زناشویی پیشنهاد می

آید بر همین اساس، رهنمودها و راهکارهایی که برای بهبود وضعیت از دل این مدل بیرون می

عنوان علل  نیز اصوالً متفاوت است. در سبک رایجِ مطالعات این حوزه، عموماً عواملی به 

هایی نیز در جهت کاهش یا حذف  ه شده است و در نهایت راهکارها و پیشنهادتعارض شناخت

شود اما در مدل پیشنهادی مطالعۀ حاضر، از آنجا که علت مسئله در جای آن عوامل بیان می

 شود.حل مسئله نیز در همان نقطه جستجو می دیگری دانسته شده، راه

شود، همسری نزدیک میمفهوم همساناین مدل در بیان راهکار برای بهبود وضعیت، به 

اما با این استدالل که هیچ عامل ثابتی اعم از تحصیالت، مجاورت جغرافیایی، قومیت و ... به 

همسری همچون تنهایی قادر به فراهم آوردن سازگاری زناشویی نیست، انواع مختلف همسان

و ... را که بر  همسری تحصیلیهمسری قومی، همسانهمسری جغرافیایی، همسانهمسان

مندی در زندگی زناشویی تأکید کنندۀ سازگاری و رضایتعنوان تأمین  وجود عاملی ثابت به

را به  «همسری پارادایمیهمسان»کنند رد کرده و باز با استناد به مفهوم پارادایم زناشویی، می

 .1کندترین راهکار برای مسئلۀ مورد بررسی معرفی میعنوان مناسب 

 

                                                           
و پرداختن به این موضوع محور تالش بعدی  ابعاد آن مستلزم مجال بیشتری استهمسری پارادایمی و . توضیح و تفصیل مفهوم همسان1

 .استمطالعاتی  ۀمحقق در این حوز



                                              000       ... تعارضات بروز هایزمینه و علل شناختیجامعه مطالعۀ/ حسینی و آباددولت جهانی
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