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  ييزناشو يمواجهة زنان با اختالل در احساس آرامش در زندگ
نهله غروي نائيني، 1سوسن باستاني 2  ، *3شهره روشني   

  دهكيچ
ن كبين زنان متأهل سا ييزناشو يهدف پژوهش حاضر مطالعة نحوة مواجهه با اختالل در احساس آرامش در زندگ

عميـق انجـام    ةكارگيري تكنيك مصاحب اي و به زمينهاين پژوهش با استفاده از روش نظرية . شهر تهران بوده است
هـا بـوده، بـه     هـا و خواسـت   ن هستياف بكشكه حاصل  ،زنان در مواجهه با اختالل در احساس آرامش. شده است
 يالت تعاملكت مشيري، مديشامل اصالح رابطة همسر» ها ر هستييتغ«اي از راهبردها با دو رويكرد كلي  مجموعه
ت ير وضـع ييـ ، با هـدف تغ يشتن و رفع موانع ساختاريت فرزندان، پرداختن به خويوضع يبودبخشها، به با خانواده

، بـا هـدف   يها، گذشت صبورانه و انتخاب رابطـة تهـ   ل خواستهيشامل تقل» ها ر خواستييتغ«موجود به مطلوب و 
عنوان  باط ياز شرا يا موعهها متأثر از مج آن ياند كه انتخاب راهبردها و اثربخش پذيرش وضعيت موجود، روي آورده

  .بوده است يروني، غلبة عاطفه و جبر بياعتقاد يرد همسر، باورهايكشامل رو» ساز ميعوامل تصم«
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  لهئمقدمه و بيان مس
و رشد اعضاي خانواده سنگ بناي همة جوامع بزرگ انساني است و در استحكام روابط اجتماعي 

تـرين و از لحـاظ گسـتردگي،     به لحاظ قدمت، ابتـدايي  ،خانواده]. 16[جامعه نقش بنيادين دارد 
هـاي   و اگر بنيان نهاد خانواده دچار تزلزل شود، بنيان] 9[ترين نهاد اجتماعي است  شمول جهان

داده  سـوي مشـكالت گونـاگون سـوق     اخالقي و اجتماعي كل نظام اجتماعي متزلزل و جامعه به
سـب  كون و كتبلور سـ  ين راه برايتر ين و منطقينش همسر بهتريل خانواده و گزكيتش. شود مي

ترين كاركردهاي  احساس آرامش از مهم .است يشرفت و بالندگيپ يوكن سيتر آرامش و مطمئن
خـانواده در   ياعضا سايرهمسران و  يه براك ينانيآرامش و اطم ازدواج و تشكيل خانواده است و

ن و يتـر  ط آن، امـن يو محـ د شـو  يحاصل نم ييچ جايشود، در ه يجاد ميبهنجار ا ةخانواد طيمح
ـ يژه تأميو ، بهيروان يازهاين يارضا ين بستر برايتر بخش تيرضا امـا  ]. 7[اسـت   ين آرامش روان
، ياقتصـاد  يها ير دگرگونياخ يها دهد در دهه ير تحوالت در حوزة خانواده نشان ميمس يبررس

دگاه افـراد  يـ ف خـانواده و د يل و وظـا كه در شـ ك ييها يو به تبع آن دگرگون يهنگ، فرياجتماع
 ييد آمده است، نهاد خـانواده و زناشـو  يپد ييزناشو ينسبت به خود، خانواده و انتظارات از زندگ

 ،متأسـفانه ]. 8[است ه كردمتفاوت و مضاعف نسبت به گذشته مواجه  يها و تعارضات را با چالش
ده ييـ گرا يبـه سسـت  همسران ان يمانه ميروابط صم ت، آرامش وير احساس امنياخ يها در سال
هـا براسـاس    بررسـي وضـعيت موجـود خـانواده     .]4[ م شـده اسـت  كـ  ييت زناشـو يرضا است و
هـاي خـانواده و نيـز افـزايش آمـار طـالق نشـان         ن به مراكز مشاوره و دادگاهاهاي مراجع پرونده

داف مهم ازدواج است، برخي از افراد با ازدواج به آرامـش  رغم اينكه كسب آرامش از اه بهدهد  مي
اختالل در احساس  ،بنابراين .آفرين نيست رسند و تأهل و زندگي زناشويي براي آنان آرامش نمي

ـ    هايي است كه  آرامش در زندگي زناشويي از چالش روسـت و   هخانوادة ايرانـي امـروزه بـا آن روب
زيـرا هـر عـاملي كـه      ،انديشـي شـود   و درمـان آن چـاره   نيازمند مطالعه است تا براي پيشگيري

شود كه تشكيل خانواده بـه دنبـال آن    مانع تحقق اهدافي مي ،دكنكاركردهاي خانواده را مختل 
  .استبررسي ابعاد مختلف آن حائز اهميت  ،رو ازاين .بوده است

ننـدة  ك نيـي تع از عوامـل مهـم و   يروان يمقابلة همسران با فشارها يراهبردها ،نيعالوه بر ا
 يياراكهمسران و  يرد عمومكبا عمل يهستند و ارتباط مثبت و معنادار ييزناشو يت زندگيفكي

، يزنـدگ  يهـا  وهير در شـ ييو تغ يرات فرهنگييجاد تغيرغم ا به ،امروزه .]6[دارند  ييرابطة زناشو
ن مسـئله  يـ ه اكـ  را ندارند يبا مسائل زندگ ييارويرو يبرا يافك يها يياز همسران توانا ياريبس

 يهـا  پژوهش .]12[ شده است يالت زندگكآنان در مواجهه با مسائل و مش يريپذ بيموجب آس
دارنـد   ييت زناشـو يرضـا  ينـ يب شيدر پـ  ينقش مهم يا مقابله يدهد راهبردها يموجود نشان م

بـه   ،22[وجـود دارد   يرابطة معنـادار  ييت رابطة زناشويفكيو  يا مقابله يها كن سبيو ب] 26[
ار همسـران  يـ ل در اختكمواجهه بـا مشـ   يبرا يحل مسئلة مؤثر يها وهيو چنانچه ش] 5نقل از 
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اهش كـ را  ييزناشـو  يو سازگار شودمنجر  ييدر روابط زناشو يالت جدكتواند به مش ينباشد، م
و بـه تبـع آن اخـتالل در     ييت زناشـو ياهش رضـا كـ ه كنيبا توجه به ا ،ن اساسيبر ا .]15[دهد 

ـ   ياز عوامـل ا  يكي ييزناشو يآرامش در زندگ  يافـراد اسـت، بررسـ    يدر زنـدگ  يجـاد فشـار روان
در مـد  آارك يهـا  وهيو ارائة شـ  ييتواند در شناسا ت است و مييمقابله با آن حائز اهم يراهبردها

سـؤال پـژوهش حاضـر چگـونگي مواجهـة زنـان بـا         زمينه،در اين . مؤثر باشد همواجهه با مسئل
  .زندگي زناشويي بوده است اختالل در احساس آرامش در

  پيشينة پژوهش
مختلـف از جملـه    يهـا  نـه يه در زمكـ  ييفراوان در حوزة رابطة زناشو يها رغم وجود پژوهش به

گرفته است، در زمينـة آرامـش در    انجام ييزناشو يو سازگار ييت زناشويفكي، ييت زناشويرضا
اي بـا   نامـه  انيـ پادر ) 1390(ايپكچـي   .هاي محدودي انجام شده اسـت  زندگي زناشويي پژوهش

نظـام   ةطـ يقـرآن در ح  احكـام  »طة نظام خانوادهيبخش قرآن در ح احكام آرامش يبررس« عنوان
در  )1386(ي هداونـد همچنـين  ]. 2[اسـت   دهكـر را با روش اسنادي و تحليلي بررسي خانواده 

 ياز زنـدگ  تيآرامـش در خـانواده و رضـا    جـاد يثر بـر ا ؤعوامـل مـ   يبررسـ «نامه با عنـوان   پايان
بـا اسـتفاده از    يخـانوادگ  يدر زندگ تيآرامش و كسب رضا جاديثر بر اؤعوامل م، به »يخانوادگ

بررسي مطالعـات پيشـين در زمينـة آرامـش در زنـدگي      ]. 17[است  اي پرداخته روش كتابخانه
پـژوهش   ،رو ازايـن . نگرفتـه اسـت   انجـام دهد پژوهشي ميداني در اين زمينـه   زناشويي نشان مي

بـه   ييزناشو يابعاد مختلف مسئلة اختالل در احساس آرامش در زندگ يبررس يدر راستا حاضر
  .است يفكيزنان در مقابله با اختالل در آرامش با استفاده از روش  يافتن راهبردهايدنبال 

  يات نظريادب
عمـده  رد يكتوان به سه رو يم يلكطور ات موجود، بهيم مقابله در ادبيپارادا يخيبراساس مرور تار

 يهـا  كبر شخص و سب بر شخص، عمدتاً يرد مبتنيكرو. ردكدر مطالعات مرتبط با مقابله اشاره 
نـد؛  ك يف ميافراد توص يتيثابت شخص يها يژگيصفات و و ةمنزل د دارد و مقابله را بهكيمقابله تأ

ا پاسخ به ند و مقابلة افراد رك يد مكيزا و مطالبات آن تأ استرس يها تيبر موقع يتيرد موقعيكرو
بـر   ،ن اسـت يشـ يرد پيكاز دو رو يبكيه ترك ،زين ينديفرا ـ يرد تعامليكداند؛ رو ين مطالبات ميا

در حـال   ينديند و مقابله را فراك يد مكيط تأيمح ـ جة تعامالت شخصيمقابله در نت يندهايفرا
ن يـ اد از اافـر  يابيط و ارزيمح ـ حاصل از تعامالت شخص يها ت استرسيريمد ير مداوم براييتغ

، ينـد يفرا ـ يرد تعـامل يكـ رو يهـا  مـدل  ييربنايمفروضة ز]. 10به نقل از  ،20[داند  يتعامالت م
 ،19[مواجهة خاص است  يكط در ين فرد و محي، از تعامل بيا ار مقابلهكاعمال و اف يريرپذيتأث
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من كس و فـول اسـترس و مقابلـة الزارو   يها مدل تعامل ن مدلين ايتر افتهي املكت]. 10به نقل از 
ـ  ند مقابله را بـه يو فرا يشناخت يابيند ارزيه دو فراين نظريا. است) 1984(  يگرهـا  يانجيـ م ةمنزل

ــ ياساســ ــ آن يامــدهايط و پيمحــ ـ شــخص يزا ن ارتباطــات اســترسيب . نــدك يمــ يهــا معرف
ـ ييـ فـرد و در حـال تغ   ننـدة رابطـة منحصـربه   ك سكمـنع  يشناخت يابيارز شـخص بـا    يـك ن ير ب
اعمال و  ةمنزل مقابله به ،ن مدليدر ا. خاص است يها ط با مشخصهيمح يكص و خا يها يژگيو
ـ يب/ يمقابله با مطالبات درون يه افراد براكشود  يف ميتعر يرييار در حال تغكاف حاصـل از   يرون

سـو بـا    يـك ف از يـ ن تعريـ ا. برند يار مك شود، به يم يابيزا ارز ه استرسك ،طيمح ـ تعامل شخص
بـا   ،گـر يد ياز سـو . آن اشاره دارد ينديا و فرايت پوير بودن مقابله به ماهييتغ د بر در حالكيتأ

گذارد و اثر تعامـل انسـان و    ين مدل صحه ميبودن ا يط، بر بافتاريمح ـ اشاره به تعامل شخص
بـه   يابيـ ردن مفهـوم ارز كـ  ن بـا مطـرح  يهمچن. رديگ يم در نظر يا مقابله يها ط را بر پاسخيمح

ش يفعـال در انتخـاب راهبردهـا    يعنـوان موجـود   ه بـه كـ منفعـل، بل  يان موجودعنو انسان نه به
مقابله با استرس در نظر گرفته  يمدار برا جانيمدار و ه مسئله يلكن مدل دو راهبرد يا. نگرد يم

مدار، شخص  در راهبرد مسئله. استده كرمقابله هشت راهبرد را مشخص  كسنجش سب يو برا
اهش و رفـع تـنش   ك يزا در راستا ت تنشيشود و بر موقع يرد عمل مزا وا ر عامل تنشييتغ يبرا

، حـل مسـئله از   يريپـذ  تي، مسـئول يت اجتمـاع يـ حما يجوو چهار راهبرد جست. ز استكمتمر
 ،مـدار  جـان يدر راهبـرد ه . مدارنـد  مسـئله  يمجدد مثبت راهبردهـا  يابيو ارز يزير ق برنامهيطر
ر ييـ دهند و توجه معطوف به تغ ياهش مكفرد را  يه فشار عاطفكاست  يار و اعمالكز بر افكتمر
ـ يارويـ چهـار راهبـرد مقابلـة رو   . زاسـت  ر و احساس فرد نسبت به عامل تـنش كتف ، يياعتنـا  ي، ب

ز به ين يگريد ينظر يها دگاهيد]. 24[مدارند  جانيه ي، راهبردهايدار شتنيفرار و خو ـ اجتناب
اي  سبك مقابلـه ة طبقچهار ) 1989(اران كو هم ارورك. اند مقابله پرداخته يراهبردها يبند طبقه

ه هر طبقه كاند  را در نظر گرفتهمتمركز بر حل مسئله، متمركز بر عاطفه، كمتر مؤثر و ناكارآمد 
ز بر حل مسئله شامل پنج راهبرد مقابلـة فعـال،   كمقابلة متمر كسب. است يشامل چند نوع فرع

مـزاحم، مقابلـة بردبارانـه و     يها تياز فعال يريجلوگق ي، مقابله از طريزير ق برنامهيمقابله از طر
پـنج  ز بر عاطفـه شـامل   كمقابلة متمر كسب. است يابزار ـ يت اجتماعيحما يجوو مقابلة جست
آوردن  يرش و رويار، پذكر مجدد مثبت، اني، تفسيعاطف ـ يت اجتماعيحما يجوو راهبرد جست

ز بر عاطفه و ابراز آن، كسه راهبرد تمر ملارآمد شاكمتر مؤثر و ناكمقابلة  كسب. به مذهب است
رمـؤثر شـامل پـنج راهبـرد     يمقابلـة غ  كسـب . است يذهن يريو عدم درگ يرفتار يريعدم درگ
  ].14[است  ييو مقابلة دارو ير منفك، تفير خرافكر آرزومندانه، تفك، تفيانشكمقابلة ت

، همسـران هنگـام   ييمقابلـة زناشـو   ينـة راهبردهـا  ي، در زم)1990(ة بـاومن  يبراساس نظر
 يهـا  د، به روشيآ يش ميپ ييه در روابط زناشوك ييها تياز موقع يتيو نارضا ييتعارضات زناشو

غالـب در طـول    يرفتـار  يالگـو  يـك ها بـه   وهين شيج ايتدر دهند و به ينش نشان مكوا يخاص
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از پنج  ييالت زناشوكافراد در مواجهه با مش ،هين نظريبراساس ا. شود يل ميتبد ييزناشو يزندگ
و اجتنـاب   يرد سازنده، خودمحـور يكنگرانه، رو درون يتعارض، خودسرزنش يا نوع راهبرد مقابله

  ].18[نند ك ياستفاده م
 يهـا  تيـ دهد افراد در مواجهه بـا موقع  يات مختلف در حوزة مقابله نشان مينظر ،درمجموع

 يهـا  يژگـ ين ويـ وه بـر ا و عـال ] 21[ننـد  ك يمتفاوت اسـتفاده مـ   يا مقابله يفشارزا از راهبردها
مختلـف   يهـا  وهيشـ  يريارگك و به ]25[د نك يجاب ميرا ا يمتفاوت يا مقابله يها ، پاسخيتيموقع

  ].13به نقل از  ،23[افراد دارد  يبرا يمتفاوت يامدهايمقابله پ

  روش پژوهش
، هـا، هنجارهـا   نشكدادها، يستن به رويح آن به نگريتعمد صر يفكيق يتحق يژگين ويتر ياساس
ل تفـاوت  يـ ه بـه دل كـ ته توجه دارد كن نيو به ا] 3[نندگان است ك تكدگاه شرياز د ...ها و ارزش

دان يـ در م يها و اعمال متفاوت دگاهيمرتبط با آن، د ياجتماع يها نهيزم و پس يذهن يها دگاهيد
روش . ت مسئلة پـژوهش اسـت  ي، ماهيفكي يها ل انتخاب روشين دليتر مهم]. 11[وجود دارند 

اي  ت تجارب افـراد درگيـر بـا مسـئله    يه به دنبال يافتن ماهكمناسب است  يپژوهش يبرا يفكي
هـايي ماننـد احساسـات،     آوردن جزئيات پيچيـده از پديـده   دست خاص است و همچنين براي به

هـاي   هـا بـا اسـتفاده از روش    رود كه استخراج و فهم آن فرايندهاي ذهني و هيجاناتي به كار مي
 ينـدها يفرا يينيـز شناسـا   يا ة زمينـه يـ و از سويي هدف نظر] 27[ار است مرسوم پژوهش دشو

ز يمطالعة حاضر ن ،ن اساسيبر ا]. 1[ند ك يم يرا معرف شده مطالعه يها دهيه پدكاست  ياجتماع
و  ييزناشو يافتن راهبردهاي زنان در مقابله با اختالل در احساس آرامش در زندگيه به دنبال ك

فهم تجربة زنان از روش نظريـة   يزنان با اختالل در آرامش بوده است، براتبيين فرايند مواجهة 
  .رده استكاي استفاده  زمينه

 بـا  زمـان پـژوهش   در كـه  دهنـد  تشـكيل مـي   متأهـل  زنـان را  حاضر پژوهش هدف ةجامع
ق با زنـان و انتخـاب افـراد    يق مصاحبة عميها از طر داده يگردآور. ندردك يم  يزندگ همسرشان

ـ     ش نمونهروبراساس  برفـي بـا در نظـر     ةگيري هدفمند و نظري و نيز بـا اسـتفاده از شـيوة گلول
اجتمـاعي،   ـ هايي از قبيل سن، تحصيالت، طبقـة اقتصـادي   براساس ويژگي ثر تنوعكگرفتن حدا

 انجـام وضعيت اشتغال، سن ازدواج، مدت زندگي زناشويي، تعداد فرزند و وضعيت خانوادة اصلي 
از جمله منزل، محـل   يمختلف يها انكنندگان در مك تكل شريرحسب تماها ب گرفته و مصاحبه

. دقيقـه بـود   150تـا   60هـا بـين    انجام شد و مـدت زمـان مصـاحبه    كل و پاريار، محل تحصك
نشـدن مقولـة    شدن مقـوالت و حاصـل   يراركت يعنيدن به اشباع نظري، يها تا زمان رس مصاحبه

ن شهر تهران مصـاحبه  كنفر از زنان متأهل سا 60با  درمجموع ،ن اساسيبر ا. افتيد، ادامه يجد
 يمـدت زنـدگ   نيانگيـ سـال و م  54تـا   1بـين   شـده  مدت زندگي مشـترك زنـان مطالعـه   . شد
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ـ  زنـان  سـن . اند فرزند داشته 2 نيانگيطور م سال بوده است و به 18 مشتركشان  72تـا   23 نيب
سـال و   78تا  25 نيب انشانهمسر سن نيچنهم. سال بوده است 39 ها آن يسن نيانگيسال و م

تـا   پلميـ د ريـ از ز همسرانشـان  و زنـان  التيتحص سطح. سال بوده است 44 ها آن يسن نيانگيم
. انـد  و بـاالتر داشـته   سـانس يل التيتحص همسرانشاناز زنان و  يمياز ن شيب .بوده است يدكتر

. انـد  داده ليشـك ت شـاغل  زنـان  را يمـ ين و دار را زنـان خانـه   شـده  زنان مطالعه تياز جمع يمين
  .كارنديبازنشسته و دو نفر ب نفر پنج فقط و اند شاغل شده مطالعه زنان همسران بيشتر نيهمچن

، كـه  )1998(ن يها با استفاده از كدگذاري نظري برمبناي شيوة استراس و كـورب  تحليل داده
اسـت  ، انجـام شـده   است يانتخاب يو كدگذار يمحور يباز، كدگذار يشامل سه مرحلة كدگذار

 يدكـ  يسطر متن مصاحبه، به هر واحـد مفهـوم   ق سطربهيباز، با مطالعة دق يدگذاركدر ]. 27[
م استخراج شده و بـا  يدها، مفاهك يساز و خالصه يبند سپس با دسته. است شده اختصاص داده

 يها و اختصاص نام براساس محتوا آن يبند ها و طبقه م براساس تشابهات و تفاوتيسة مفاهيمقا
سـه و ادغـام   ي، مقاينيحاصل شده اسـت و در ادامـة بـازب   ) ها رمقولهيز(ه يهاي اول م، مقولهيمفاه

طبقـات،   يگـذار  نـام  يتـر بـرا   يم انتزاعـ يتر و در نظر گرفتن مفـاه  بزرگ يها مقوالت در طبقه
ـ  يينهـا  يه خروجكحاصل شده است  ييهاي باز نها مقوله  يعنـ يهـا   ل دادهيـ ن مرحلـة تحل ياول

باز، با طرح سـؤال   يدگذاركزمان با  ، محقق هميمحور يدگذارك يبرا. ده استباز بو يدگذارك
افتن روابط مقوالت بـوده اسـت و مقـوالت بـاز     يرمقوالت به دنبال يسة مداوم مقوالت و زيو مقا
ند تجربـة آرامـش، در قالـب    ين مقوالت در فرايباز را براساس روابط ب يدگذاركحاصل از  يينها

كـه   ،يانتخـاب  يدگـذار كدر . رده استك يبند دسته يبا عنوان مقولة محور يتر يمقوالت انتزاع
در . انـد  ه است، مقوالت حول يك مقولة مركزي مرتب شـده يش نظريو پاال يساز پارچهيكند يفرا

بـر  . ر داستان استفاده شـده اسـت  ينوشتن خط س يكنكاز ت يساز پارچهيك يبرا ،پژوهش حاضر
مشخص شده است و سـپس بـا نوشـتن     يزكمقولة مر يفين توصابتدا با نوشتن داستا ،ن مبنايا

ـ يآن با ب يه طك، يداستان مفهوم هـا،   آن يرمقـوالت و ابعـاد مفهـوم   ين زيان ارتباطات موجود ب
اند، فرايند مواجهة زنـان بـا اخـتالل در     شده يساز پارچهيك يزكحول مقولة مر يمقوالت محور

  .آرامش در زندگي زناشويي بيان شده است

  ها هافتي
ان يـ ب ييزناشـو  يف احسـاس آرامـش در زنـدگ   يـ را در تعر ير متنـوع يها تعـاب  زنان در مصاحبه

الت، كرغـم وجـود مشـ    بهنان خاطر ياعصاب و غصه نداشتن، اطم ينداشتن تنش، راحت. اند ردهك
  :ف آرامش بوده استير زنان در تعريت خاطر از تعابيثبات و امن

داره، اما در حالت كلي يه حالت ثبـات   ور زندگي هميشه دغدغه و مشكالت خودش
هرحال يه جـايي داري، يـه پنـاهي داري،     امنيت خاطر از اينكه به .و امنيت خاطر هست
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يه مأمني داري كه بعد از خستگي و مشكالت خـودت رو بازيـابي كنـي و برگـردي بـه      
  ).سال زندگي مشترك 12ساله، با  33مريم، ( شه آرامش اين مي .حالت قبل

  :اند ردهكف يتعر يذهن يريو درگ يال، نداشتن نگرانيخ ين آرامش را آسودگيچنزنان هم
 زنـدگي  زيـاد  و كـم  نگران نيستم، چيزي آيندة نگران ندارم، دغدغه كه اينه آرامش

 نيسـت  خاصـي  مسـئلة  درگيـر  ذهـنم  نـدارم،  خيال و فكر ندارم، خاصي مشكل نيستم،
 .)مشترك زندگي سال 11 با ساله، 40مهتاب، (

نندة اختالل كجادي، به عوامل اييزناشو يان تجربة خود از احساس آرامش در زندگيان در بزن
 يحام«، »همسران يجنس يتينارضا«، »زن يعاطف يتينارضا«اند كه شامل  ردهكدر آرامش اشاره 

مانة ياختالل در روابـط صـم  «، »همسر ين رفتن تعهد و وفادارياز ب«، »گاه نبودن همسر هكيو ت
همسر به  يتوجه يندادن و ب تياهم«، »همسر با زن ياريو هم ي، همراهيعدم همدل« ،»همسران

 يدر زنـدگ  »پاسـخ  يب يازهايانتظارات و ن«گر  انيبوده كه ب» يردن زن در زندگكرشدن«و » زن
 يل وابسـتگ يـ ن به دليهمچن. اختالل در آرامش بوده است يط علّياز شرا يكي ةمنزل ، بهييزناشو

در زن شده و به  يجاد نگرانيموجب ا» نندة همسرك الت نگرانكمش«امش همسر، آرامش زن به آر
اختالل در احساس آرامش زنـان در   يط علّيگر شراياز د »الت همسركمسائل و مش«ب يترتن يا

اند و  زنان آرامش خود را در گرو آرامش فرزندان دانسته ،نيعالوه بر ا. بوده است ييزناشو يزندگ
الت كمشـ «، »فرزنـدان  يالت فردكمش«، »فرزندان يتيو ترب يمسائل پرورش«، »نداشتن فرزند«

سـاز   زنان دغدغـه  يبرا يبه نوع يك، هر»فرزندان يمسائل ارتباط«و » فرزندان يخانوادگ يزندگ
» الت مربوط به فرزندانكمسائل و مش«رو  نيبوده و موجب اختالل در آرامش آنان شده است و ازا

مجمـوع   ،نيبنـابرا . بـوده اسـت   ييزناشـو  يل در آرامش زنـان در زنـدگ  اختال يط علّيز از شراين
ه ك» الت فرزندانكمسائل و مش«و » الت همسركمسائل و مش«، »پاسخ يب يازهايانتظارات و ن«

ها و انتظارات زن  براساس خواسته ييزناشو يت موجود زندگيت وضعيگر عدم مطلوب انيدرواقع ب
ن ياهش و از بكبوده، عامل  ييزناشو يدر زندگ» ها و خواستها  ن هستياف بكش« يريا به تعبي

، تجربة احساس آرامـش  ييزناشو يمختلف در زندگ يط علّيب شراكيتر. رفتن آرامش بوده است
كـه   ،»هـا  هـا و خواسـت   ن هستياف بكش«حاصل از  يل داده است و ناآرامكرا ش يتوأم با ناآرام

هـا و   اف هسـت كاهش شـ كـ اهتمـام بـه   « يلـ كراهبرد دغدغة اصلي زنان بوده، آنان را به اتخاذ 
دنبال شـده  » ها ر خواستييتغ«و » ها ر هستييتغ«رد يكه با دو روكسوق داده است » ها خواست

عنوان  باگر  ط مداخلهياز شرا يا ها متأثر از مجموعه آن يز اثربخشين راهبردها و نيانتخاب ا. است
رايند مواجهة زنان با اختالل در احساس آرامش در ف 1 شكلدر . بوده است» ساز ميعوامل تصم«

تغييـر  «، »سـاز  عوامـل تصـميم  «زندگي زناشويي نشان داده شده و در ادامه به تبيـين مقـوالت   
گر راهبردهاي زنان در مواجهه با اختالل در آرامش و نيز  كه بيان ،»ها تغيير خواست«و » ها هست

  .كننده دارند، پرداخته شده است ها نقش تعيينعواملي است كه در انتخاب و اثربخشي راهبرد
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  فرايند مواجهة زنان با اختالل در احساس آرامش در زندگي زناشويي .1 شكل

  ساز ميعوامل تصم
م زنـان در انتخـاب   يگـر مـؤثر بـر تصـم     ط مداخلـه ينندة شـرا ك انيب» ساز ميعوامل تصم«مقولة 

 شـكل آن در  ياست كه ابعاد مفهوم يياشوزن يمواجهه با اختالل در آرامش در زندگ يراهبردها
  .ان شده استيل بينشان داده شده و در ادامه به تفص 2

  

اختالل در
احساس 
  آرامش

  ساز ميعوامل تصم
 رويكرد همسر

 ورهاي اعتقاديبا
 غلبة عاطفه
 جبر بيروني

  ها ها و خواست شكاف بين هست
 پاسخ انتظارات و نيازهاي بي

 مسائل و مشكالت همسر
  مسائل و مشكالت مربوط به فرزندان

  
  
  
  
  
  
  
  

 ها ها و خواست هست افكاهش شكاهتمام به 

  ها ر هستييتغ
 اصالح رابطة همسري

 ها مديريت مشكالت تعاملي با خانواده
 بهبودبخشي وضعيت فرزندان

 پرداختن به خويشتن
 رفع موانع ساختاري

  ها ر خواستييتغ
 ها تقليل خواسته

 گذشت صبورانه
 انتخاب رابطة تهي
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  »ساز ميعوامل تصم« مقولة يمفهوم نمودار .2شكل 

  
 يالت و مسائل منجـر بـه اخـتالل در آرامـش در زنـدگ     كدر مواجهه با مش »رويكرد همسر«
. مهمـي در انتخـاب راهبردهـا داشـته اسـت     ساز بوده كـه نقـش    ، يكي از عوامل تصميمييزناشو

ط ير شـرا ييـ ز بـر تغ كبا تمر ييآوردن زن به راهبردها يموجب رو »رييتغ يهمسر برا يهمگام«
تـالش همسـر    ،نمونـه راي ب. ن راهبردها بوده استيت ايز موفقياحساس آرامش و ن يموجود برا

بـا همسـر، موجـب     ينگش همـاه يافـزا  يبا زن همگام با تـالش زن بـرا   يش هماهنگيافزا يبرا
  :شده است ييزناشو يدر زندگ ينيآفر ها و آرامش يش هماهنگياافز يتالش زن برا يثمربخش

  

عوامل تصميم ساز

رويكرد همسر
همگامي همسر براي تغيير

مقاومت همسر در برابر تغيير

باورهاي اعتقادي

عمل به تكليف الهي

پاداش براي همسرداري خوب

اجر در برابر تحمل سختي

غلبة عاطفه

عالقة دلسوزانه به فرزندان

عطوفت نسبت به والدين

عالقه به همسر

جبر بيروني

عدم حمايت خانواده

تقبيح طالق

دشواري هاي پس از طالق
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ساز بود، اما هر  مشكل ها واقعاً ما خيلي متفاوت بوديم باهم و اوايل زندگي اين تفاوت
هـا رو و سـعي كـرديم هماهنـگ كنـيم       دومون اراده كرديم كه كـم كنـيم ايـن تفـاوت    

و با طرف مقابل و به نظرم دوطرفه بودن اين تالش خيلي مهـم بـود و باعـث    خودمون ر
سـاله،   32شـيما،  (شد ما به نتيجة خوبي برسيم و االن خيلي از اون مشكالت رو نداريم 

  ).سال زندگي مشترك 8با 
ه موجب اهتمـام او بـه اصـالح خـود و رفـع      ك ،زن يبودن برا لآ دهيبر ا يرد همسر مبنيكرو

ر ييـ تغ يهمسـر بـرا   يگر از همگـام يد يا زن شده است، نمونه يراساس بازخوردهانقاط ضعف ب
  :ط نامطلوب و آرامش زن شده استير شراييه موجب تغكبوده 

آل بـودنش   يه چيز ديگه كه خيلي تأثير داشته رو آرامشم تالش همسرم بـراي ايـده  
هـاش و   فكنـه ضـع   اون با توجه به بازخوردهاي من هميشـه سـعي مـي    .براي من بوده

  ).سال زندگي مشترك 3ساله، با  28ليال، (كنه رفع كنه  و ناراحت مير چيزهايي كه من
دهنـدة   لك، شـ ينـ يآفر آرامش يت حاصل از آن در راستاير و موفقييتغ يهمسر برا يهمگام

گـر بـا   يد ين تجربـه بـر انتخـاب راهبردهـا    يـ ه اكر بوده است ييتغ يتجربة تالش ثمربخش برا
نيـز   »رييمقاومت همسر در برابر تغ« ،در مقابل. ز مؤثر بوده استيط موجود نيرار شييرد تغيكرو

مراجعـه بـه    يمقاومت همسر برا ،نمونه رايب. ر داشته استيزن تأثاز سوي بر انتخاب راهبردها 
مشـاوره   يريگيراهبرد مراجعة زن به مشاور شده و موجب انصراف او از پ يمشاور، مانع ثمربخش

  :شده است
دم يـ م دهـ  مـن . نهك يش مشاور، اما قبول نميم پيردم بركفعه ازش خواهش چند د

اد يم به د همسرتيگفت با يتر مكچون د .ردمكگه ول يد .ده ندارهيرم فا يه مك ييتنها
  ).سال زندگي مشترك 37ساله، با  56مينا، (نم كم صحبت ه و با اون

ط ياصـالح شـرا   يزن برا يست راهبردهاكن موجب شير همچنييمقاومت همسر در برابر تغ
از مقاومـت   ي، ناشـ يسـازگار  يزن بـرا  يهـا  انعطـاف و نـرمش   يبخش جهيشده است كه عدم نت
  :اي از آن بوده است ، نمونهيهمسر در برابر سازگار

ساله،  35ندا، (و سازگار كنه ر من خيلي نرمش نشون دادم، اما اون نخواست خودش
  ).سال زندگي مشترك 12با 

ر ييتغ يثمر برا يدهندة تجربة تالش ب لكر، شييقاومت همسر در برابر تغست حاصل از مكش
ط موجـود و در مقابـل انتخـاب    ير شـرا ييـ رد تغيكـ ه بر عدم انتخاب ساير راهبردها بـا رو كبوده 

  .ز مؤثر بوده استيط موجود نيم در برابر شرايرد تسليكبا رو ييراهبردها
بوده كه در نحوة مواجهه با اختالل در آرامش  ساز از ديگر عوامل تصميم» ياعتقاد يباورها«

در » عمل بـه تكليـف الهـي   «بودن به  اعتقاد زن به موظف. نقش داشته است ييزناشو يدر زندگ
رد نادرسـت او  كـ ز زن از تعامل نامطلوب با همسر در مواجهه با عمليتعامل با همسر، موجب پره

زنـان عمـل بـه     ،نيعالوه بر ا. رده استك ز فراهميرفتار همسر را ن يجينة اصالح تدريشده و زم
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پـاداش  «اعتقـاد بـه   . انـد  ردهكـ ان يرا موجب آرامش خود ب يخود در زندگ يف الهيلكفه و تيوظ
ه موجـب شـده زنـان    كـ بـوده اسـت    ياعتقاد يگر از باورهايد يا نمونه» خوب يهمسردار يبرا
د اجـر و پـاداش   ينند و به امك يحفظ آرامش، از اعتراض خوددار يها برا يتينارضا يرغم برخ به
  :نندكرا تحمل  يها يدشوار ياله

چـون دانشـجو    .گـذره  كنم خيلـي بهـم سـخت مـي     من يه مواقعي كه كار خونه مي
 داري دارم، همة امور خونه رو هم بايد ساپورت كنم و همسـرم  هستم، تدريس دارم، بچه

كنـه   ه كمـك مـي  اون ايمـان و اعتقـاده كـ    ،ايـن شـرايط   يتـو . كنه كمك نمي م اصالًه
اعتقاد به اينكه وقتـي مـن بـه    . و حفظ كنمر ها رو تحمل كنم، غر نزنم و آرامشم سختي

نويسه، حتـي اگـر از طـرف شـوهرم      و مير التبعل دارم، خدا هم اجرش خاطر خدا حسن
  ).سال زندگي مشترك 12ساله، با  33مريم، (مهري واقع بشم  مورد بي
د اجـر  يـ هـا بـه ام   ز مشوق آنان در تحمل رنجين» يل سختاجر در برابر تحم«به اعتقاد زنان 

  :بوده است يو پاداش اخرو ياله
هــاي  همـين كـه آزار و اذيـت   . كنـه  اعتقـاد بـه معـادالت دينـي خيلـي آرومــم مـي      

 ةبينـه و ايـن كفـار    و مـي ر كنم كه خدا صـبر مـن   و به اين اميد تحمل مير مادرشوهرم
ا كه حسم اين بـود كـه تـو    ه وقت بعضي. پر باشهاهللا اون دنيا دستم ءشا گناهام بشه و ان

اي مادرشـوهرم  هـ خـورم و بـه خـاطر آزار    گوش و فقط دارم مي كس افتادم سهوميدون ب
حاال كه من عصـباني شـدم    كرد كه بيشتر از همه اين فكر داغونم مي .چسبوندم آمپر مي

ن گناه ثواب و براي شوهرم تعريف كردم و غيبت كردم، اير اي مادرشوهرمهو اومدم كار
سـال   4ساله، با  29ريحانه، (و نابود كرد و خسر الدنيا و اآلخره شدم ر صبر و تحمل من
  ).زندگي مشترك

م زنان به ادامة يگر نقش عواطف در تصم انيكه ب استساز  ديگر عامل تصميم» غلبة عاطفه«
عالقة دلسـوزانه  «از زنان  ياريبس. رغم وجود اختالل در احساس آرامش است به ييزناشو يزندگ

ت نسـبت بـه آنـان را عامـل اصـلي ادامـة       يعالقة توأم با احساس مسئول يانيو به ب» به فرزندان
  :اند در احساس آرامش دانسته يرغم اختالل جد بهزندگي 

مطمئـنم كـه    ،من اگر بچه نداشتم. ها مونديم به خاطر بچه ،با مشكالتي كه داشتيم
سـال   14ساله، بـا   34وحيده، (هان  ي ما االن بچهتنها نقطة اشتراك زندگ. شدم جدا مي

  ).زندگي مشترك
ن يوالـد  يياز جـدا  يناشـ  يروحـ  يسو و فشـارها  يكپرورش فرزندان از  يهمسر برا يتواننا

ط يرش و تحمـل شـرا  يپذ يم زن به ماندن و تالش برايگر موجب تصميد يفرزندان از سو يبرا
  :ستبه خاطر فرزندان شده ا ينامطلوب رابطة همسر

ها رو هـم كـه    بچه .گيره من برم درخواست طالق بدم، حق و حقوقي بهم تعلق نمي
ها دلشون  باالخره بچه ،غير از اين. هام باشم پس حداقل بمونم و پيش بچه .گيرن ازم مي
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سـال   14ساله، بـا   33پريسا، (كنن  خوشه كه خانواده دارن و يه آرامش نسبي حس مي
  ).زندگي مشترك

الت كبا وجـود مشـ   ييزناشو يم زنان به ادامة زندگيز بر تصمين» نيبه والدعطوفت نسبت «
ن، از يو رنجـش خـاطر والـد    يممانعـت از نـاراحت   يزنـان بـرا   يدر موارد. ار مؤثر بوده استيبس
  :اند ردهكز يردن و طالق پرهكقهر

ا هـ  گفتم اون مي .نم و طالق بگيرمكوقت حاضر نبودم قهر  به خاطر پدر و مادرم هيچ
  ).سال زندگي مشترك 19ساله، با  35منصوره، (خورن  غصه مي

  :اند ردهكز نزد آنان مطرح نيمشكالت زندگي خود را ن ين، حتينشدن والد ناراحت يزنان برا
دونـم اذيـت    زنـم، چـون مـي    م حـرف نمـي   در مورد مشكالتمون با خانوادهمن اصال ً

  ).دگي مشتركسال زن 14ساله، با  33پريسا، (خورن  شن و غصه مي مي
 ياز او را عامـل ادامـة زنـدگ    ييجـدا  يعـاطف  يو دشـوار » عالقه به همسر«زنان نيز  يبرخ

  :اند دانسته يتيرغم وجود نارضا به
 .نمك يه بدون اون زندگكرم يتونم بپذ يها دوستش دارم و نم يتيوجود همة نارضا با

ـ  يبستگ ن دليتونم ا ينم نميب يم ،نمك ير مكه به طالق فك يياه ه وقتي ن ببـرم  يرو از ب
  ).كمشتر يسال زندگ 12ساله، با  32زينب، (

ـ يگر نقش عوامل مختلف ب انيساز بوده كه ب از ديگر عوامل تصميم» يرونيجبر ب« اسـت   يرون
سـوق   ييزناشـو  يم به ادامة زندگيدر احساس آرامش، به تصم يه زنان را با وجود اختالل جدك

م به ادامـة زنـدگي   يطالق، از عوامل مؤثر بر تصم يزن برا از» عدم حمايت خانواده«. داده است
  :زناشويي بوده است

ولي تو گوشمون كرده بودن كه بايد بري بسـازي، بـا لبـاس سـفيد      ،ما كه سواد نداشتيم
ديگه گفتيم كجا بـريم، پـدر و مـادرم كـه مـا رو قبـول        .گردي م برميه رفتي با لباس سفيد

  ).سال زندگي مشترك 38ساله، با  55حميده، (ديم كنن، ديگه مونديم و تحمل كر نمي
تقبـيح طـالق و   . بـوده اسـت  » ح طـالق يتقب« دليلنيز به  يدر موارد ييزناشو يادامة زندگ

شـود و   يدار شدن آبرو تلق م بر جامعه موجب شده است طالق عامل خدشهكحا يفرهنگ يفضا
  :را ادامه داده است يياشوزن يزندگ ،ط دشواريرغم شرا به ،حفظ آبرو يرو زن برا نيازا

 يد خـوب يـ گه ديگرفت د يه طالق مك يسك .دونستن و خيلي بد مير زمان ما طالق
ردم كر نكوقت به طالق ف چين هيهم يبرا .يريه طالق بگكبود  يزيآبرور .بهش نداشتن

  ).سال زندگي مشترك 26ساله، با  42فريده، (
  :ماندن مؤثر بوده استم زنان به ينيز بر تصم »پس از طالق يها يدشوار«

م هـ  ه طـالق كـ نـه  ينه بره، امـا مسـئله ا  كه جا داره آدم ول كقدر  نياده، ايل زكمش
االن . چـاه افتادنـه   يا از چاله دراومـدن و تـو  ه وقت يو داره و بعضر خودش يها يبدبخت
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اگه  يحت .شه يبه زن مطلقه م يم نگاه خاصه م، اما هنوزيبهتر شده نسبت به قد يليخ
م انگار تو خـوب  ه و درواقع شوهرت مقصر بوده باشه، باز يطالق خواسته باش تو خودت

 يه تـو كـ  يتـ ين، احسـاس امن يـ ر از ايـ غ. يبساز يه نتونستك يل داشتك، تو مشينبود
ه به چشـم بـد نگـات    ك يستيه زن تنها نيو  يه شوهر دارك يا دارهجامعه در برابر مرد

م تـا حـاال   هـ  نيهمـ  يا داره و بـرا هردردسـ  يلـ يخالصه خ .يگه ندارينن، با طالق دك
  ).كمشتر يسال زندگ 5ساله، با  29فريبا، (مون شدم يپش ،ردمكر كهروقت به طالق ف

  ها ر هستييتغ
احسـاس   يت موجود بـرا ير وضعييرد تغيكزنان با رو يگر راهبردها انيب» ها ر هستييتغ«مقولة 

نشان داده شده و در ادامـه بـه    3 شكلآن در  ياست كه ابعاد مفهوم ييزناشو يآرامش در زندگ
  .ان شده استيل بيتفص

  
   »ها ر هستييتغ« مقولة يمفهوم نمودار .3 شكل

ت ها
س

تغییر ه
 

 اغالح ساثغّ َمسشْ

 کست داوص ي مُبست

 ثبصوگشْ ي اغالح سفتبسَبْ خًد

ٍ کبسگٕشْ تذاثٕش تقبملٓ  ث

 مذٔشٔت مطکالت تقبملٓ ثب خبوًادٌ َب

 مذاسا ثب خبوًادِ َمسش

 ممبوقت اص دخبلت خبوًادٌ َب

 کبَص استجبط ي غمٕمٕت ثب خبوًادٌ َب

 ثُجًدثخطٓ يضقٕت فشصوذان

 تالش ثشاْ حل مطکالت فشصوذان

ْ وبآسامٓ   تالش ثشاْ حفؼ فشصوذان اص آسٕت  َب

 پشداخته ثٍ خًٔطته
 تحػٕل

 اضتغبل

 تالش ثشاْ کست دسآمذ سفـ مًاوـ سبختبسْ
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ها بوده است كـه بـه    رد تغيير هستيكمهم زنان با رو ياز راهبردها» ياصالح رابطة همسر«
و  يالت رابطة همسركحل مش يبرا» سب دانش و مهارتك«. هاي مختلفي دنبال شده است شكل

از جمله مراجعه به مشاور، مطالعة كتاب  يمختلف يها وهيه به شكالح آن يكي از راهبردها بوده اص
  :ز واقع شده استيمؤثر ن يهاي آموزشي پيگيري شده و در موارد ها و كارگاه و شركت در كالس

هـاي   كتـاب  .گفتن بايـد جـدا بشـي، امـا بـاز نااميـد نشـدم        رفتم مشاوره و همه مي
هـاش كمـي مـؤثر بـود      سري كالس و كارگاه هم رفتم كه بعضي يه .مشناسي خوند روان

  ).سال زندگي مشترك 5ساله، با  30سمانه، (
 ياصـالح رابطـة همسـر    ينوع ديگري از راهبرد زنان برا »خود يبازنگري و اصالح رفتارها«

رار كـ خـود و تـالش بـراي اصـالح معايـب و عـدم ت       يرفتارهـا  يزنان مرور و بـازنگر . بوده است
و كسـب آرامـش در    ياصـالح رابطـة همسـر    يشتباهات خود را از جمله راهبردهاي مؤثر بـرا ا

  :اند زندگي زناشويي بيان كرده
بيـنم و بـا خـودم     شم، فقط همسرم رو مقصر نمـي  اي ناراحت مي من وقتي از مسئله

اين مسئله و اشـتباهي كـردم و خيلـي     يكنم كه شايد من هم نقشي داشتم تو فكر مي
بينم كه من هم مقصر بودم و اشتباه فقط از طرف همسرم نبوده و ايـن باعـث    اوقات مي

طـوري حـل    شه كه سعي كنم ديگه اون اشتباه رو تكرار نكنم و خيلي از مسائل ايـن  مي
  ).سال زندگي مشترك 3ساله، با  28ليال، (شه  مي

اصـالح رابطـة    يان بـرا مهم زن يه از راهبردهاك ،با همسر در ارتباط» ير تعامليتداب يريارگك به«
 يه انـواع متفـاوت  كـ ر خاص در تعامل با همسـر اسـت   يانگر استفادة زنان از تدابيبوده است، ب يهمسر

همسـر و   ير ثمربخش رفتارهـا ييرا موجب تغ يدرست و اصول يها استفاده از روشزنان . داشته است
ر مثبـت  ييـ ه موجـب تغ كـ ان بـوده  ر ديگر زنيابراز محبت به همسر تدب. اند ردهكان يها ب يتيرفع نارضا

مـت در تعامـل بـا    يو مال ياخالقـ  اهتمام زن به خـوش . الت شده استكمش يهمسر و حل شدن برخ
ها و عـدم پافشـاري    كردن تدريجي خواسته مطرح. همسر شده است يجير تدرييهمسر نيز موجب تغ

. همسـر مـؤثر بـوده اسـت     از سـوي هـا   تر خواسـته  رش راحتيه بر پذكر ديگر زنان بوده يها تدب بر آن
مختلف با در نظـر گـرفتن تبعـات حاصـل از آن      يها تيدة نحوة گفتار و رفتار در موقعيانتخاب سنج
جـاد  ياز ا يريشـگ يپ يزنـان بـرا   ير تعـامل يگر تـداب يحاصل، از د ياهش تبعات منفكرد يكبراساس رو

  :شتر بوده استيالت بكمش
. اما چيزي نگفتم ،م پيش اومدهمن خيلي از موارد سكوت كردم و خيلي مشكالت ه

زدن بيشتر از حرف  ديدم آفات حرف قبول دارم كه خيلي جاها نبايد سكوت كرد، اما مي
اما با حرف زدن چهار تا مشكل  ،نزدن دو تا مشكل پيش بياد شايد به خاطر حرف .نزدنه

  ).سال زندگي مشترك 11ساله، با  29فاطمه، (درست بشه 
ري يگـر تـداب  يط از ديشـرا  يمدبرانة گفتار و رفتار براساس اقتضاو مديريت  يشناس تيموقع

وت و كسـ  .اسـت ده كـر  يريشگيپ يتنش و اختالف در رابطة همسر يها نهيجاد زميبوده كه از ا
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ه مـانع  كـ بـوده   يديگـر  ير تعـامل يزا، تـدب  تـنش  يارتبـاط  يها تيكردن در موقع ز از بحثيپره
  :مجادله بوده استش و كشمكل آن به يافتن بحث و تبدي ادامه

شـه   باالخره خسته مي ،گه دو سه تا مي. كنم كل نمي گه باهاش كل يه موقع يه چيزي مي
. كـرد  بحث كش پيدا مـي  .دادم و مير گفتم، جوابش گفت، يكي مي اوايل يكي مي. كنه ول مي

  ).سال زندگي مشترك 21ساله، با  39آرزو، (ترم  دم خيلي راحت االن كه جواب نمي
 ياالت و اشـتباهات همسـر از انتقـاد مسـتقيم بـه او خـوددار      كن در مواجهـه بـا اشـ   يچنزنان هم

  :جاد تنش بوده استيمخرب آن از جمله ا يامدهايز مانع آثار و پيز از سرزنش همسر نيپره. اند ردهك
گـم ايـن    يـه بـار مـي    .شـم  گـم و رد مـي   اگر شوهرم اشتباهي بكنه، يه بار بهش مي

شـه،   هم اعصاب اون خرد مي ،بخوام مدام بگم و سرزنشش كنماگر . صالحته، اون نيست
  ).سال زندگي مشترك 27ساله، با  45رقيه، (هم اعصاب خودم 

كـه  ست ها از ديگر راهبردها با رويكرد تغيير هست» ها با خانواده يالت تعاملكت مشيريمد«
مـش ناشـي از مسـائل    ها، در مواجهه با اختالل در آرا با خانواده يالت تعاملكاهش مشكبا هدف 

از  يكـي » مدارا با خانوادة همسـر «. هاي مختلفي دنبال شده است ها، به شيوه ارتباطي با خانواده
ش و اخـتالل در  كشـم كاز تـنش و   يريشـگ يپ يزنان در تعامل با خانوادة همسر برا يراهبردها

  :بوده است ييزناشو يآرامش در زندگ
باهاشون . كنم ه خاطر شوهرم تحملشون مين، اما با  خانوادة شوهرم خيلي رو اعصاب

  ).سال زندگي مشترك 12ساله، با  32زينب، (كنم  كنم، بحث و دعوا نمي مدارا مي
ز راهبرد ديگر زنـان  يسردي در برابر آزارهاي خانوادة همسر ن العمل و حفظ خون تغيير عكس

راهبـرد  . آنان شده استآزاردهندة  ياهش رفتارهاكه موجب كمدارا با خانوادة همسر بوده  يبرا
در » هـا  ممانعت از دخالت خانواده«ها،  با خانواده يالت تعاملكت مشيريمد يديگر زنان در راستا

هـاي متفـاوتي    ي براي ايجاد آرامش در زندگي زناشويي بوده است كـه بـه شـيوه   زندگي زناشوي
در . ها بـوده اسـت   هوين شياز ا يكيها  ح در برابر دخالتيم و صرينش مستقكوا. دنبال شده است

  :اند ردهكممانعت از دخالت استفاده  يم برايرمستقيغ يها وهيز زنان از شين يموارد
سـت و   طـوري زبونشـون بسـته    ايـن  .كـنم  ام حسابي كمك مالي ميهبه خواهرشوهر

  ).سال زندگي مشترك 22ساله، با  45الهه، (م ندارن و آرامش دارم  كاري به زندگي
هـا و   راي حفظ حـريم خصوصـي زنـدگي زناشـويي در برابـر خـانواده      ز تالش بيزنان ن يبرخ
خود براي ممانعـت از   يها را از راهبردها الت زندگي زناشويي نزد آنكنكردن مسائل و مش مطرح

از راهبرد ديگري بوده كـه  » ها اهش ارتباط و صميميت با خانوادهك«. اند ردهكان يها ب دخالت آن
ها و آزارهاي خانوادة همسـر اتخـاذ شـده اسـت و از طريـق       اريبرخي زنان در برابر بدرفت سوي

  :كاهش مواجهة زنان با رفتارهاي آزاردهنده بر آرامش آنان تأثير داشته است
ين بود كـه بـا   اشتباهم ا. كنم من كالً روابطم با ديگران خوبه و زود ارتباط برقرار مي

الن كه چند ماهيه كـه  ا. م خيلي صميمي شدم و بهشون محبت كردمه خانوادة شوهرم
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و ر جوري كمتـر اعصـابم   تأثير داره و اين بينم واقعاً صميميت و ارتباطم رو كم كردم، مي
  ).سال زندگي مشترك 4ساله، با  29ريحانه، (كنن  خرد مي

  :گرفته است انجامخود همسر  از سويدر مواردي نيز كاهش ارتباط با خانوادة همسر 
خيلـي   ،از وقتي رفت و آمدمون كمتر شـد . كردن يخانوادة شوهرم خيلي اذيتمون م

گفت فقط اگه چيزي الزم دارن بايد بخرم، ببـرم، پـنج    شوهرم خودش مي .راحت شديم
  ).سال زندگي مشترك 38ساله، با  55حميده، (نبايد بشينم  .دقيقه سر بزنم و بيام

كه با هـدف   ستها راهبرد ديگر زنان با رويكرد تغيير هست» ت فرزندانيوضع يبهبودبخش«
تـالش بـراي حفـظ فرزنـدان از     «. حل مشكالت فرزندان و اصالح وضعيت آنان اتخاذ شده است

راهبردها در مواجهه با اختالل در احساس آرامش در زندگي  اي از اين نمونه» يهاي ناآرام آسيب
  :زناشويي بوده است

سـعي كـردم   هـام اثـري بـذاره و     بچـه  ينگذاشـتم رو  ،اون زماني كه آرامش نداشتم
سـال   27سـاله، بـا    51اكـرم،  (براشون منبع آرامش باشم و مثل گل حفظشـون كـردم   

  ).زندگي مشترك
 يگـر زنـان بـرا   يآنـان راهبـرد د   يمبودهـا كو جبران » الت فرزندانكحل مش يتالش برا«

الت و كبرخي زنان توجه و تالش خـود را بـر حـل مشـ    . فرزندان بوده است تيوضع يبهبودبخش
  :اند ردهكان يخود ب ياصل يها اند و آن را از دغدغه فرزندان متمركز كردهت درست يترب

بـس كـرديم و درگيـري رو كنـار      نارضايتي هنوز هست، فقط به خـاطر بچـه آتـش   
گذاشتيم؛ االن تمام تالشم رو براي رفع مشكالت دخترم و تربيـت درسـت اون متمركـز    

تري كه بتونـه در آينـده مـادر    دخ ؛اصلي من تربيت يه دختر خوبه ةكردم و ديگه دغدغ
  ).سال زندگي مشترك 12ساله، با  41فائزه، (خوبي باشه 

، از ديگر راهبردها با رويكرد يشخص يها اهداف و برنامه يدر راستا» پرداختن به خويشتن«
در ايـن  . بـوده اسـت   ييزناشو يدر مواجهه با اختالل در احساس آرامش در زندگ  ها تغيير هست

نـة تحقـق   يزم كـردن  ل بـا فـراهم  يادامة تحصـ . اند انتخاب كرده را» تحصيل«نان برخي ز ،زمينه
  :زنان نقش داشته است يت و آرامش برايجاد رضايدر ا يشخص يها اهداف و برنامه

كردم، بـه چيزهـايي    نشستم به گذشته فكر مي يه اشكال من اين بود كه هميشه مي
بـه اهـدافم و    .طـوري نيسـتم   يگـه ايـن  امـا االن د . كه از دست دادم يا به دست نياوردم

همـين درس خونـدن يكـي از     مـثالً . كـنم  يخوام به دست بيارم فكر م ايي كه ميهچيز
تونم  كنم خيلي كارها رو با اين ادامه تحصيل مي اهدافم بود كه رفتم دنبالش و حس مي

ل و مون كمك كرد كه به اين فكر بيفتم كه برم دنبال تحصي مشكالت زندگي. انجام بدم
  .)سال زندگي مشترك 14ساله، با  33پريسا، (برم  م و لذت ميا االن خيلي راضي

  :اند آورده روي» اشتغال«به برخي زنان نيز با هدف رهايي از تنهايي و افسردگي 
 ،خونه تنها بـودم  يديگه به بحران رسيده بودم و از بس تو رفتم سر كار، چون واقعاً

  .)سال زندگي مشترك 12ه، با سال 35هستي، (افسرده شده بودم 
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بوده است كه در مواجهـه  » يرفع موانع ساختار«ها  راهبرد ديگر زنان با رويكرد تغيير هست
اتخـاذ   ييزناشو يدر زندگ ياقتصاد يناامن يبا اختالل در احساس آرامش ناشي از عامل ساختار

 ياجهه با فشار اقتصادزنان در مو ياز راهبردها» سب درآمدك يتالش برا«اشتغال و . شده است
  :آفريني شده است ه از طريق تأمين نيازهاي مادي اعضاي خانواده سبب آرامشكبوده 

هـا رو   داد، چون با درآمدش تونسـتم خـرج زنـدگي بچـه     اومدن سر كار بهم آرامش
  ).سال زندگي مشترك 37ساله، با  54اعظم، (تأمين كنم 

جـاد  يخـانواده در ا  ياعضـا  يمـاد  يازهـا ين نيه با تأمكنيسب درآمد توسط زن، عالوه بر اك
، يزنـدگ  يهـا  نـه ين هزيت تـأم يبه همسـر در انجـام مسـئول    كمكآرامش نقش داشته است، با 

  :ه خود عامل آرامش زن بوده استكهمسر شده  يبرا ينيآفر موجب آرامش
. دم ها و خرج زندگي رو مـي  يه بخشي از قسط .وضع مالي خوب نبود، اومدم سر كار

گيـرم   م آرامـش مـي  هـ  گيـره، مـن   شه و اون آرامش مي ه به شوهرم كمكي ميهمين ك
  ).سال زندگي مشترك 28ساله، با  42محبوبه، (

  ها ر خواستييتغ
 يخـود بـرا   يهـا  ر خواسـته ييـ رد تغيكـ زنان بـا رو  يگر راهبردها انيب» ها ر خواستييتغ«مقولة 

نشان داده شـده و در   4ل كش آن در ياست كه ابعاد مفهوم ييزناشو ياحساس آرامش در زندگ
  .ان شده استيل بيادامه به تفص

 

  »ها خواست رييتغ« يمحور مقولة يمفهوم نمودار .4 لكش
 

 

ت ها
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تغییر خًا
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ْ ساثغّ َمسشْ  محذيدسبص

ٓ تفبيتٓ وسجت ثٍ ساثغّ َمسشْ  ث
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هـا بـوده اسـت كـه بـا       رد تغيير خواستيكمهم زنان با رو ياز راهبردها» ها ل خواستهيتقل«
هـاي   كلبـه شـ   ييزناشـو  يت موجود براي احساس آرامش در زندگيمندي از وضع تيهدف رضا

 ينظـر از برخـ   صـرف «يكي از راهبردهاي مهـم زنـان در ايـن زمينـه     . مختلفي دنبال شده است
ها موجب تعديل انتظارات و  كردن توقعات و گذشتن از برخي خواسته كم. بوده است» ها خواسته

دن يـ هـا و ند  دن داشـته يـ د«. جاد آرامش شده استيط موجود و درنتيجه ايايجاد رضايت از شرا
گر زنان در مواجهه با اختالل در احساس آرامش در زندگي زناشـويي بـوده   يراهبرد د» ها نداشته

كردن محاسـن همسـر و    تالش براي ديدن و برجسته. دنبال شده است يمختلف يها وهيه به شك
هـا   وهين شـ يـ از ا يكيها و معايب  گرفتن كاستي قدر آن و در مقابل ناديده اش و دانستن خانواده

  :بوده است
هـا رو نبيـنم و    هميشـه سـعي كـردم بـدي    . ن هميشه به نيمة پر ليوان نگاه كردمم

كـنم، بـه چيزهـايي كـه      هاي شـوهرم فكـر مـي    هميشه به خوبي. نشنوم و فراموش كنم
ها رو بدونم و از  شه كه قدر داشته شوهرم داره و خيلي از مردها ندارن و همين باعث مي

  ).سال زندگي مشترك 3له، با سا 28ليال، (زندگي و شوهرم راضي باشم 
خـود بـا    ينكردن همسر و زنـدگ  مقايسهز يدر نظر گرفتن افراد با شرايط زندگي دشوارتر و ن

  :ديگران با شرايط زندگي بهتر نيز از راهبردهاي مؤثر زنان بوده است
. كـنم  و با ديگران مقايسه نمـي ر شوهر و زندگيم ،من براي اينكه آرامش داشته باشم

ممكنه فقط ظاهر خوب زندگي بقيه رو ببينم و خيلي از ايرادهـا   ،قايسه كنمچون اگر م
و ر م ناراضي باشم و اين آرامشـم  شه خودخوري كنم و از زندگي رو نبينم و اين باعث مي

  ).سال زندگي مشترك 11ساله، با  29فاطمه، (زنه  به هم مي
. ها بـوده اسـت   ل خواستهيد تقلريكگر زنان با رويراهبرد د »ط موجوديدادن خود با شرا وفق«

اند با پذيرش شرايط موجود، خـود را بـا    زنان براي كسب آرامش در زندگي زناشويي تالش كرده
رده و آن را از كـ ف يات همسـر را انعطـاف توصـ   يـ ق خـود بـا روح  يـ زنـان تطب . آن سازگار كنند

همسر و جلـب   ايهن موافقت با نظريزنان همچن. اند ردهكان يحفظ آرامش ب ياساس يراهبردها
ن يآفـر  آرامـش  ياند و آن را از راهبردها ت دانستهيو من يت او را ثمرة اجتناب از خودخواهيرضا

  :اند ردهكان يب ييزناشو يدر زندگ
مـن  . مـن  شون نـيم  شون بايد من باشه، يكي گفت زن و شوهر يكي مادرم هميشه مي

هميشه هرچي شـوهرم  . نكنيم بايد فالن كار رو بكنيم يا دم كه حتماً وقت گير نمي هيچ
چه بـه نفعـم    ؛كنم هر كاري اون راضيه موافقت مي. گفته گوش دادم و گفتم همون بشه

گم نه،  و دوست داري بردار، مير گه هر كدوم ريم خريد مي حتي مي. باشه، چه به ضررم
  ).سال زندگي مشترك 15ساله، با  35مهري، (هموني كه خودت دوست داري برام بردار 

ردن تـوأم  كـ  صبر. بوده است» گذشت صبورانه«ها  رد تغيير خواستيكر راهبرد زنان با روديگ
، از راهبردهـاي مهـم زنـان در مواجهـه بـا      يها از رابطة همسر يتيبا گذشت در مواجهه با نارضا
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در » كـردن  گذشـت «بسياري از زنـان  . بوده است ييزناشو ياختالل در احساس آرامش در زندگ
  :اند جاد آرامش برگزيدهيرا براي رفع تنش و ا ييجو ينه و تالفكياب از اختالفات و اجتن

هروقـت بحـث   . كردن نبـودم  اي و دنبال تالفي وقت كينه هيچ .هميشه گذشت كردم
كـردم   رفتم آشـتي مـي   خودم مي ،كرد، حتي اگر حق با من بود شد و شوهرم قهر مي مي

  ).سال زندگي مشترك 45ساله، با  57معصومه، (
مـانع   ييزناشـو  يدر زنـدگ  يطلبـ  حـق  يز از مبـارزه بـرا  يـ ردن از حق خـود و پره ك تگذش

  :رده استك كمكش شده و به حفظ آرامش كشمكش يگسترش اختالفات و افزا
كنم نذارم مشـكل   فقط سعي مي ما در رابطه با تمام مسائل اختالف و مشكل داريم،

ن تنها بايد بـرم خونـة مـادرم، امـا     م مثالً. قدر بزرگ بشه كه رو آرامشمون اثر بذاره اين
تونم نه بيارم و نرم، اما اين  م ميه كه من حالي همه باهم بايد بريم خونة مادرشوهرم، در

هـا و   ايـن گذشـت  . شـه  دونم يه دعـواي حسـابي درسـت مـي     چون مي، كنم و نمير كار
ل سـا  14سـاله، بـا    34وحيـده،  (ذاره مشكل بـزرگ بشـه    هاي منه كه نمي اومدن كوتاه

  ).زندگي مشترك
توأم با گذشت، از راهبردهـاي كليـدي    ،ماتيمواجهه با اختالفات و نامال در» كردن يصبور«

الت كرغم مشـ  به يردن و ادامة زندگك ين صبوريزنان همچن. زنان براي كسب آرامش بوده است
مواجهه بـا   توأم با گذشت را در يراهبرد صبور يانياند و به ب ردهكان يرا مالزم گذشتن از خود ب

  :اند ردهكاختالل در احساس آرامش اتخاذ 
باالخره مردهـاي قـديم و مادرشـوهرهاي     .م زندگي يمن مشكل زياد داشتم تو

هميشه با . شه اهللا درست ميءشا قديم بودن ديگه، اما هميشه صبر داشتم و گفتم ان
 نگفتن غيظت رو پنهـان كـن، پـس مـن بـا     ) ع(كردم مگه امام كاظم خودم فكر مي

اگـر  . همين صـبر كـردم و مونـدم    يو پنهان كنم، برار تونم غيظم گرفتن نمي انتقام
سـال   54ساله، بـا   72طاهره، (شدن  هام بدبخت مي بچه ،رفتم كردم و مي صبر نمي

  ).زندگي مشترك
گـر   ها بوده است كـه بيـان   رد تغيير خواستيكزنان با رو ياز ديگر راهبردها» انتخاب رابطة تهي«
ت يـ از عـدم مطلوب  يمطلوب در مواجهه با اختالل در احساس آرامش ناشـ  يز رابطة همسرنظر ا صرف

مختلـف از قبيـل گـذران اوقـات      يهـا  لكبه شـ » يرابطة همسر يمحدودساز«. است يرابطة همسر
مسـائل و   نكـردن  هـاي ضـروري و طـرح    دن ارتباط كالمـي بـه حـرف   كرفراغت بدون همسر، محدود
از مواجهـة پرخاشـگرانة همسـر، از     يش و تـنش ناشـ  كشـم كاهش ك يمشكالت زندگي با همسر برا

  :راهبرهاي زنان در اين زمينه بوده است
 اصـالً . اي ضروري باشهه زنيم، مگه حرف باهم حرف نمي ،اينكه جر و بحث نشه يبرا
كنم كـه داد و   چون من باهاش مطرح نمي .مون چيه دونه مسائل و مشكالت زندگي نمي

و خـرد  ر جوري اعصـابم  اين .و بهش نگمر دم مشكالت ترجيح مي. دازهبيداد و دعوا راه نن
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منصـوره،  (ره مدرسه  دونه پسرمون نمي االن نمي .كنم رو ازش قايم مي چي همه. كنه نمي
  ).سال زندگي مشترك 19ساله، با  35

دنبال شده است و  يتر ل گستردهكبه ش يرابطة همسر يراهبرد محدودساز ،در مواردي نيز
  :همسر درخواست ازدواج مجدد و رهاكردن زن و فرزندان را داشته استزن از 

بارهـا ازش خـواهش   . رضايت نوشتم، اجازه هم دادم. خوام ازدواج كنه بره از خدا مي
افتـادم بـه پـاش گفـتم تـو رو بـه امـام         .رفت هيئت داشت مي .يه بار عاشورا بود. كردم

هيچي  .ها زندگي كنيم بذار من و بچهكه بهش اعتقاد داري برو ازدواج كن و ) ع(حسين
 56مينـا،  (يعني من ديگه به اين حد راضـي شـدم    .رم سر كار خودم مي .خوام ازت نمي
  ).سال زندگي مشترك 37ساله، با 

نظـر از رابطـة    صـرف  يگـر زنـان در راسـتا   يراهبـرد د » تفاوتي نسبت به رابطة همسري بي«
از عـدم   يخـتالل در احسـاس آرامـش ناشـ    زنـان در مواجهـه بـا ا   . مطلوب بوده اسـت  يهمسر
تفـاوت باشـند و از    انـد نسـبت بـه همسـر و رابطـة همسـري بـي        ت رابطه تـالش كـرده  يمطلوب

  :اند گرفتن همسر سخن گفته دهيناد
اش ناراحت نشم و اهميت ها و رفتاره سعي كردم از حرف ،اي ندارم تي ديدم چارهوق
هسـتي،  (بود و نبودش برام فرقـي نـداره    .نقشش مثل اين ديواره .نمشيب ياالن نم .ندم
  ).سال زندگي مشترك 12ساله، با  35

اعتنايي نسبت به همسر و رابطـة همسـري انتخـاب     زنان مصرف دارو را براي بي ،در مواردي
  :اند ل دادهين تقلكن حد مميمتركرا به  ياند و انتظار خود از رابطة همسر كرده

گـم   مـي  .اعتنا شدم به كمك اين داروها بي .مكن االن پونزده ساله كه دارو مصرف مي
 طوري خـودم  اين .خورم بسه ولش كن همين كه يه سقفي باال سرمه و يه لقمه نوني مي

  ).سال زندگي مشترك 33ساله، با  53زهرا، (كنم  و آروم مير

  گيري نتيجه
ا در هـ  هـا و خواسـت   ن هستياف بكشكه حاصل  ،زنان در مواجهه با اختالل در احساس آرامش

ر ييـ تغ«و » هـا  ر هستييتغ«اي از راهبردها با دو رويكرد كلي  ، به مجموعهاستزندگي زناشويي 
از  يا هـا متـأثر از مجموعـه    آن يز اثربخشـ يـ ن راهبردها و نيانتخاب ا. اند روي آورده» ها خواست

ر ييـ بـر تغ  زكبا تمر ييزنان در ابتدا به راهبردها. بوده است» ساز ميعوامل تصم«عنوان با ط يشرا
 يهمگام«. اند آورده يرو» ها ر هستييتغ« يريها و به تعب انطباق بر خواسته يط موجود برايشرا

دهنـدة تجربـة تـالش     لكه شـ كـ ن راهبردها شـده اسـت   يت ايموجب موفق» رييتغ يهمسر برا
ر ييـ تغ«رد يكـ ن تجربـه بـر انتخـاب مجـدد راهبردهـا بـا رو      ير بوده است و اييتغ يثمربخش برا

  .ز مؤثر بوده استين» اه هست
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ـ كاهش شـ كـ بـه   يمختلف يها به صورت» ها ر هستييتغ« يلكراهبرد  هـا و   ن هسـت ياف ب
بـا رفـع   » ياصالح رابطـة همسـر  «راهبرد . ده استيجه احساس آرامش انجاميها و درنت خواست

ازهـا و انتظـارات   ياز ن يارين بسيو تأم يت رابطة همسري، موجب مطلوبيالت رابطة همسركمش
ـ ياز شرا يكيه كن شده زنا راهبـرد  . بـوده اسـت   ييزناشـو  ياحسـاس آرامـش در زنـدگ    يط علّ
اهش كـ هـا در   بـا خـانواده   يالت تعـامل كاهش مشكبا » ها با خانواده يالت تعاملكت مشيريمد«

راهبـرد  . داشـته اسـت   يها با همسران نقـش مـؤثر   ساز خانواده لكمش ياز رفتارها يناش يناآرام
از مسائل  يناش يدهندة ناآرام اهشكت فرزندان، يبا اصالح وضع» زندانت فريوضع يبهبودبخش«

 يريـ گينـة پ يردن زمكـ  با فـراهم » شتنيپرداختن به خو«راهبرد . الت فرزندان بوده استكو مش
ـ يه از شراك ،ز رشد زنانيو ن ياز افسردگ يي، به رهايشخص يها اهداف و برنامه احسـاس   يط علّ
نيـز  » يرفع موانـع سـاختار  «راهبرد . رده استك يمؤثر كمك ،بوده ييزناشو يآرامش در زندگ

جاد آرامـش نقـش داشـته اسـت، بـا      يدر ا خانواده ياعضا يماد يازهاين نيه با تأمكنيعالوه بر ا
همسـر   يبرا ينيآفر ، موجب آرامشيزندگ يها نهين هزيت تأميبه همسر در انجام مسئول كمك

  .آرامش زن بوده است يط علّيه از شراكشده 
ت راهبردهـا داشـته   يـ در موفق ينقش مهم» رييتغ يهمسر برا يهمگام«ان شد، يه بك چنان

ر ييـ تغ«رد يكـ ست راهبردها با روكموجب ش »رييمقاومت همسر در برابر تغ«اما در مقابل . است
ن تجربه موجـب  يه اكر بوده است ييتغ يثمر برا يدهندة تجربة تالش ب لكش هك شده» ها هست

بـا   ييو در مقابل انتخاب راهبردها» ها ر هستييتغ«رد يكب مجدد راهبردها با روانصراف از انتخا
ط موجـود و  يانطباق بر شرا يخود برا يها ر خواستهييط موجود و تغيم در برابر شرايرد تسليكرو

» هـا  ر هسـت ييـ تغ«ان كـ ه امكـ  يطين در شرايهمچن. بوده است» ها ر خواستييتغ« يريبه تعب
  .اند ردهكز كتمر» ها ر خواستييتغ«رد يكبا رو ييان بر راهبردهاوجود نداشته است، زن

بـا  » هـا  ل خواسـته يتقل«راهبرد . داشته است يج متفاوتينتا» ها ر خواستييتغ« يلكراهبرد 
ت موجود، به احسـاس آرامـش   يت از وضعيرضا يها برا ها به هست ردن خواستك يكرد نزديكرو
در  يرد گذشـتن از حـق خـود و صـبور    يكـ بـا رو » گذشت صـبورانه «راهبرد . رده استك كمك

و حفـظ رابطـه    ياز رابطـة همسـر   يـي زدا پاسخ، با هدف تـنش  يب يازهايمواجهه با انتظارات و ن
ش در تعـامالت  كشـم كاز تـنش و   يريشـگ يجـة پ يدنبال شده است و آرامـش حاصـل از آن، نت  

 يده اسـت تـا نـاآرام   ركـ  كمـ كبه زنان » ياعتقاد يباورها« ،طين شرايدر ا. همسران بوده است
ه كـ  ،»يانتخـاب رابطـة تهـ   «. ننـد كتر تحمل  را راحت» پاسخ يب يازهايانتظارات و ن«حاصل از 

زنـان در مواجهـه بـا اخـتالل در      ييمطلوب بوده، راهبرد نها ينظر از رابطة همسر گر صرف انيب
واسـتة  ر خييـ ه اگرچـه بـا تغ  كبوده است  يت رابطة همسرياز عدم مطلوب ياحساس آرامش ناش

ن يـ اهش داده، اكـ ها را  ها و خواست ن هستياف بكط موجود، شيآن با شرا كردن زنان و منطبق
بـا   رازيـ ز بوده است، ين يندة ناآراميه افزاكتنها موجب احساس آرامش نشده، بل اف نهكاهش شك
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. گرفتـه اسـت   انجامازدواج است،  يها از اهداف اساس ن آنيه تأمك ،مهم يازهاين يوب برخكسر
 يار جدياز آن بس يناش يروان يو فشارها ييزناشو يدر زندگ يه شدت ناآرامك وضعيت،ن يدر ا

غلبـة  « ،ا رفـتن قـرار داده اسـت   يماندن  يم برايتصم يه زنان را در دوراهك يطور بوده است، به
در  يرغم اخـتالل جـد   به ييزناشو يبه ادامة زندگم زنان يموجب تصم» يرونيجبر ب«و » عاطفه

  .آرامش شده استاحساس 
هـا و   ط موجود بر خواستهيشرا كردن ت در منطبقيزان موفقيراهبردها برحسب م ،درمجموع

راهبردهـا موجـب    يريگيت حاصل از پيموفقي، موارددر . اند داشته يج متفاوتيانتظارات زنان نتا
جـه  سـت موا كراهبردها با ش يريگيز پين يدر موارد .شده است اختالل در آرامشاهش و رفع ك

ش اختالل در آرامـش  يه به افزاكتنها در كاهش و رفع اختالل در آرامش مؤثر نبوده، بل شده و نه
  .منجر شده است

ـ ييزناشـو  يبا اختالل در آرامش در زندگ شده نحوة مقابلة زنان مطالعه  يردهـا يكن روي، از ب
، از يا ار مقابلـه كـ اف اعمـال و  يريرپـذ يه بر تأثكمطابقت دارد  ينديفرا ـ يرد تعامليكرومقابله با 
مقابلـه  ) 1984(من كبراساس مدل مقابلـة الزاروس و فـول  . ط استوار استين فرد و محيتعامل ب

ـ   يه افراد براكشود  يف ميتعر يرييار در حال تغكاعمال و اف ةمنزل به / يمقابله با مطالبـات درون
ف ين تعريا. برند يار مك شود، به يم يابيزا ارز ه استرسك،ط يمح ـ حاصل از تعامل شخص يرونيب

و  يا مقابلـه  يهـا  ط در پاسـخ يمحـ  ـ مقابله، تعامـل شـخص   ينديا و فرايت پويبر سه محور ماه
زنان  يه در راهبردهاكد دارد كيش تأيفعال در انتخاب راهبردها يموجود ةمنزل انسان به يابيارز

ا و يـ پو يا هيـ از رو زنـان  از سـوي مختلـف   ياتخاذ راهبردهـا . ز مشهود بوده استين شده مطالعه
شـده از   افـت يجـة در يه انتخـاب راهبردهـا براسـاس نت   كـ ن معنـا  يـ به ا ؛برخوردار بوده ينديفرا

ر ييـ مختلف راهبردهـا تغ  يها تيط و موقعين براساس شرايبوده است و همچن يقبل يراهبردها
ن يـ انـد، ا  تهفعاالنـه داشـ   يريـ گ مياگرچه زنان در انتخاب راهبردها تصـم  ،نيعالوه بر ا. اند ردهك

  .زنان محدود شده است يم بر زندگكط مختلف حايدر چارچوب شرا يريگ ميتصم
و  ييزناشـو  يمقابلـة زنـان بـا اخـتالل در آرامـش در زنـدگ       يراهبردهـا  يهمچنين بررسـ 

فقـط   اند و نـه  ارآمد بودهكزنان از نوع مقابلة نا ياز راهبردها ياريبس دهد يآن نشان م يامدهايپ
ش يه بـه افـزا  كـ انـد   ز به دنبـال داشـته  ين يمخرب يامدهايه پكاند، بل ردهكن كمكل كبه حل مش

 ياگرچـه در مـوارد  . ندة اخـتالل در احسـاس آرامـش منجـر شـده اسـت      يالت و تداوم فزاكمش
ارآمـد در  ك ينگـرفتن از راهبردهـا   جـه يارآمـد پـس از نت  كنا يا مقابلـه  يآوردن به راهبردها يرو

ز يـ از مـوارد ن  ياريط بوده است، در بسـ يت حاصل از شرايودل محديحل مسئله و به دل يراستا
در  ي، نقـش مهمـ  ييزناشـو  يالت فشـارزا كارآمـد بـا مشـ   كمقابلة  يالزم برا يها فقدان مهارت

 يا مقابلـه  يهـا  آمـوزش مهـارت   ،نيبنـابرا . ارآمد داشته اسـت كنا يآوردن زنان به راهبردها يرو
، در ينشـدن  الت حـل كمواجهـة درسـت بـا مشـ    و  ييزناشـو  يالت زندگكة حل مشيارآمد بر پاك
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در  يتوانـد نقـش مهمـ    ي، مـ ييزناشو ين زندگيح يها ز آموزشيش از ازدواج و نيپ يها آموزش
مخـرب و   يامدهايداشته باشد و از پ ييزناشو يمقابلة درست همسران با مسائل فشارزا در زندگ

جـة بهتـر   يافت نتيدر يبرا ،بر اينعالوه . ندك يريشگيپمد آاركنا يا مقابله يراهبردها يزا بيآس
را در يـ ز ،دارد يا ژهيـ ت ويـ ز بر آموزش توأم همسـران اهم ك، تمريا مقابله ياز آموزش راهبردها

او بـا زن در اتخـاذ    ردنكـ ن يو مهـارت همسـر موجـب همراهـ     ياز موارد فقـدان آگـاه   ياريبس
در  ييانجامـد و از سـو   مـي راهبردها  نبودن به ثمربخش ييه از سوك شود ميارآمد ك يراهبردها

تـوأم همسـران گـام      آموزش ،نيبنابرا .رددا يزن نقش مهم از سويارآمد كنا يانتخاب راهبردها
راهبردها در مقابلـه بـا اخـتالل     يبخش جهيز نتيارآمد و نك يانتخاب راهبردها يدر راستا يمؤثر

زنـان در   يراهبردها يه برخكنيبا توجه به ا ،همچنين. خواهد بود ييزناشو يدر آرامش در زندگ
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