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 چکیده
زندگی زناشویی بخش مهمی از زندگی هر انسان است. بسیاری از افراد بخش بزرگی از زندگی 
خود را در این مرحله ســپری می کنند و در این مســیر ممکن اســت با فراز و نشیب هایی روبه رو 
شوند. پدید آمدن اختالف در بین همسران امری طبیعی است، ولی چگونگی مواجهه با آن آینده ی 
روابط را رقم می زند. مطالعه ی حاضر، پژوهشی کیفی است که توصیف و مستندکردن استراتژی های 
مواجهه با مســئله در رابطه ی بین همســران تازه ازدواج کرده ی شهر اصفهان را بررسی کرده است. 
هدف از انجام این مطالعه دستیابی به منظومه ی مفهومی همسران تازه ازدواج کرده از راهبردهای حل  
مسئله ی آنهاست، بر این اساس از اصول و قواعد روش شناسی نظریه ی زمینه ای برای تحلیل داده های 
به دست آمده استفاده شد. میدان مطالعه شده در این پژوهش همسران متأهل شهر اصفهان هستند که 
براســاس قاعده ی نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. با استفاده از مصاحبه ی نیمه ساختاریافته در 
مجموع با 14 نفر )7 زن و 7 مرد( مصاحبه شد. در تحلیل اطالعات گردآوری شده 119 مفهوم، 16 
مقوله و دو مقوله  محوری به دست آمد. یافته ها حاکی از آن است که همسران تازه ازدواج کرده یا با 
بهره گیری از مهارت و یا با روی آوری به طبیعت با مسائل و اختالفات زناشویی مواجه می شوند. 
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1. مقدمه و بیان مسئله 
خانواده واحد اصلی شکل دهنده ی یک جامعه است که جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد. این 
نهاد در طول تاریخ تحت  تأثیر تحوالت گوناگون اقتصادي و اجتماعي دگرگون شده است، اما 
همچنان تعامالت درون خانواده به ویژه تعامالت عاطفی همسران با یکدیگر اهمیت و محوریت 
ویژه ای دارد. ازنظر بیشتر افراد، رابطه ی صمیمانه ی زوجین با یکدیگر مهم ترین چیز در زندگی  
است )هتفیلد، 1984: 209(. به گونه ای که هر تهدیدی علیه این تعامالت فرد را با چالش های جدی 
مواجه می کند. این نوع از روابط مانند سایر تعامالت انسانی عاری از تضاد، اختالف یا تعارض 
نیست. به عبارتی مسئله مندی آن روی سکه ی  صمیمیت است و حل موفقیت آمیز مسائل مبتالبه 

در رابطه ی زوجین به صمیمیت منجر می شود. 
حل  مسئله یکی از مهارت های الزم برای نگه داشتن رابطه است. این مهارت شامل تالش 
برای شناسایی مسئله، تعریف مسئله، تالش برای درک آن، تعیین اهداف مربوط به مسئله، تولید 
راه حل های جایگزین، انتخاب بهترین جایگزین و ارزیابی اثربخشی این تالش است )منصوری و 
همکاران، 1395: 52(. حل  مسئله فرایندی است که از سوی فرد هدایت می شود و او سعی می کند 

با کمک آن راه حل های مؤثر و سازگار برای زندگی خویش را پیدا کند. این امر فرایندی آگاهانه، 
منطقی، تالش بر و هدفمند است )اعتمادی و همکاران، 1393: 164(. 

از نظر وارینگ، صمیمیت ابعاد متعددی دارد و مرکب از هشت بعد کیفی است که حل 
تضاد به معنای ظرفیت برای حل تفاوت  عقاید بدون بحث، انتقاد یا امتناع از حل مسائل یکی از 
این ابعاد است )وارینگ و چلون، 1983: 183-184(. به زعم استرانگ وجود هم زمان تضاد و عشق 
بین افرادی که یکدیگر را دوست دارند، مثل یک راز است. به  باور وی این یک تناقض است که 
هرچه دو نفر صمیمی تر باشند، احتمال دارد تضاد بیشتری را تجربه کنند. از  نظر وی، تضاد لزوماً 
نشان دهنده ی بحران در رابطه نیست. در هر رابطه ی بین دو نفر، انواع زیادی از تفاوت  ها وجود 
دارد و وقتی آنها به هم نزدیک تر می شوند، این تفاوت ها به اختالف تبدیل می شود )استرانگ و 

همکاران، 2008: 259(.

ناتوانی در کنترل و مدیریت تعارض می تواند به روابط همسران صدمات جدی وارد کند. عوامل 
بسیاری باعث می شود که اختالف ها و تعارض های طبیعی به آشفتگی زناشویی تبدیل شود. یکی از 
مهم ترین این عوامل، طرز تفکر و نگرش زوجین نسبت به تعارض های زناشویی است. زوجینی که 
تعارض را امری تهدید کننده، مخرب و نابودکننده قلمداد می کنند، در معرض خطر خواهند بود و 
تعارض های اجتناب ناپذیر زناشویی به آشفتگی در روابط آنها منجر می شود. زوجینی که تعارض 
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و اختالف را فرصتی برای رشد رابطه ی خود تلقی می کنند از آن نخواهند ترسید و آسیب پذیر 
نخواهند بود )اعتمادی و همکاران، 1393: 205(.

سال های ابتدایی ازدواج از مقاطع مهم در چرخه ی زندگی خانواده  و همسران تازه ازدواج کرده 
است. زوج هایی که به تازگی ازدواج کرده اند، برای تقویت رابطه و ازدواج خود الزم است با آگاهی و 
مهارت عمل کنند. درغیراین صورت، انباشت عوامل مختلف در طول زمان مانند تضادهای حل نشده، 
ارتباطات ضعیف، نارضایتی ها، نقش های زیاد، برنامه های کاری سنگین و مسئولیت های پرورش 
کودکان باعث سرخوردگی در رابطه ی آنها می شود. اهمیت این دوران در این است که کنش های 
متقابل زوجین در این سال ها، قواعد نانوشته ی مشترک کنش در سال های آتی را بنا می نهد. 
رویارویی با مسائل، تعارض و اختالف از همان ابتدای زندگی مشترک آغاز می شود و همسران در 
اولین سال های زندگی مشترک درگیر راهبردهایی هستند که این مسائل را حل وفصل یا آنها را 
تخفیف و تعدیل کنند. در طول سال های اول ازدواج، رابطه ی بین حل مسائل و رضایت از زندگی 
متأهلی آن چنان برجسته و پررنگ است  که ممکن است تعارض و اختالف در این دوره افزایش 

یابد. این یک مرحله ی استرس زا در دوران زندگی زناشویی است. 
به نظر طرفداران نظریه های رشدی و ساخت نگر علت افزایش بروز تعارضات زناشویی در این 
مقطع از زندگی ناتوانی زوجین جوان در تغییر الگوهای رفتاری و قواعد و انتظارات برگرفته از 
روابط قبلی به خصوص خانواده ی پایه و مهارت نداشتن در تشکیل یک واحد زناشویی جدید است 
)قادری و همکاران، 1388: 68(. به این ترتیب، اداره  ی مؤثر مسائل و اختالفات از طریق تعامالت روزانه 

یکی از مهم ترین وظایف بین فردی است که زوج های تازه ازدواج کرده با آن مواجه اند. 
ازآنجاکه پایه و اساس روابط درون خانواده بر محور رابطه ی زن و شوهر استوار است و روابط 
سال های اولیه ی زندگی زناشویی در شکل گیری استحکام و تداوم زندگی خانواده بسیار مؤثر 
است، پژوهش حاضر از منظر جامعه شناختی مواجهه ی زوج ها با مسئله  و راهبردهای آنها برای 
حل آن را به گونه ای که در تعامالت روزمره ی خود به آن می پردازند را مطالعه می کند. این هدف 
از طریق بررسی، توصیف و مستندکردن چگونگی مواجهه با مسئله در رابطه ی بین همسران 

تازه ازدواج کرده ی شهر اصفهان محقق خواهد شد.
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2. پیشینه ی پژوهش 
رازقی و اسالمی در »مطالعه ی کیفی علت های تعارض در خانواده« که به شیوه ی کیفی و با 
استفاده از نظریه ی زمینه ای انجام شده است با 20 مورد برای بررسی دالیل، شرایط و زمینه های 
ایجاد تعارض در خانواده مصاحبه کردند. یافته های این مطالعه حاکی است، تفاوت هاي فردي و 
اجتماعی، دخالت اطرافیان، نبود مهارت هاي ارتباطی و مسائل اقتصادي شرایط و علل اصلی بروز 
تعارض خانوادگی بوده است. در کنار این علل، شرایط و زمینه هاي دیگري نظیر برآورده نشدن 
نیازها و نارضایتی در روابط عاطفی و زناشویی در بروز تعارض خانوادگی مؤثر است. همچنین 
چنین تعارضی به درگیري لفظی و جسمی، کاهش سرمایه ی اجتماعی و درنهایت بی اعتنایی و 

طالق عاطفی منجر خواهد شد )رازقی و اسالمی، 1394(. 
اسمعیلی و دهدست در مطالعه ای با عنوان »ارائه ی طرحی مفهومی از رابطه ی تعارض هاي دوران 
نامزدي )پیش از ازدواج( با رضایت زناشویی )پس از ازدواج(« با هدف شناسایی عوامل زمینه ساز 
تعارض در خانواده پیش از ازدواج به شیوه ی کیفی و با استفاده از نظریه ی مبنایی با 18 نفر از 
زنان متأهل که 7 سال از زندگی مشترک آنها گذشته و تجربه ی دوران نامزدی داشته و به مرکز 
بهداشت پاکدشت مراجعه کرده اند، مصاحبه کردند. یافته ها در پنج طبقه شامل عوامل زمینه ساز 
تعارض، مواضع افزایش دهنده ی تعارض، مواضع کاهش دهنده ی تعارض، عوامل بسترساز شکل گیری 
مواضع افزاینده ی تعارض و عوامل بسترساز شکل گیری مواضع کاهنده ی تعارض شناسایی شدند. 
یافته ها بیانگر آن است که تعارضات و نحوه ی تعامالت در این دوران تأثیر فراوانی در چگونگی 

شکل گیري روابط آتی زوج جوان بعد از ازدواج خواهد است )اسمعیلی و دهدست، 1393(. 
ملکی و همکاران در پژوهشی به شیوه ی کمی و پیمایشی تاکتیک های حل تعارض در زنان 
مراجعه کننده به دادگاه خانواده را مطالعه کرده اند. براساس یافته های این مطالعه زوجین موفق 
در حل تعارضات خویش از تاکتیک های مسالمت آمیز استفاده می کنند، درحالی که زوجین ناموفق 
با اتخاذ تاکتیک های خشن و خشونت روان شناختی و جسمانی تعارضات پیش آمده را برطرف 

می کنند )ملکی و همکاران، 1393(. 
صادقی فسایی و ملکی پور مصادیق و زمینه های شکل گیری فاصله در رابطه ی زوجین را بر 
روی 43 مورد با روش کیفی مطالعه کردند و در بخشی از یافته های خود از صور متفاوت فاصله 
در روابط زوجین به فاصله ی معطوف به تعارض اشاره کرده اند. به زعم محققان، این نوع فاصله 
به علت اختالل در روابط و تعامالت بین زوجین شکل مي گیرد و در چهار دسته ی فیزیکي، عاطفي، 

ارتباطي و جنسي ظاهر مي شود )صادقی فسایی و ملکی پور، 1392(. 
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عنایت، دسترنج و سلمانی در تحقیقی با عنوان »بررسی عوامل مرتبط با اختالف خانوادگی«، 
با استفاده از پرسش نامه و انجام پیمایش دریافتند که متغیرهایي همچون سن ازدواج، میزان 
تحصیالت زن و مرد، نوع شغل زن و مرد، نوع رابطه ي عاطفي همسران با یکدیگر، دخالت خانواده ها 
و بیماري هاي رواني یکي از زوجین با میزان اختالفات خانوادگي رابطه ي معناداری دارند )عنایت، 

دسترنج و سلمانی، 1390(. 

سفیری و محرمی در مطالعه ای پیوند ناهمسان همسری با میزان اختالفات زناشویی در میان 
زنان شاغل و خانه دار را به شیوه ی پیمایشی بررسی کرده اند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است 
که میزان اختالف زناشویی و ناهمسانی فرهنگی در تفاوت باورهای مذهبی همسران و سنتی بودن 
خانواده، رابطه ی معناداری وجود دارد. به عبارت دقیق تر، تفاوت در باورهای مذهبی همسران در 
بین زنان شاغل بیش از زنان خانه دار عامل ایجاد اختالف است. به عالوه، زنان خانه دار در خانواده ی 

سنتی نسبت به زنان شاغل اختالف زناشویی بیشتری داشته اند )سفیری و محرمی، 1388(. 
مقدس در مقاله ای با عنوان »طبقات اجتماعي و شیوه هاي حل مسئله در بین زوجین خانواده هاي 
ساکن شیراز« که به  شیوه ی کیفی انجام داد، دریافت که مشکالت طبقات و نیز راه حل آنها با یکدیگر 
متفاوت است؛ مشکالت طبقات باالي شهر عاطفي است، ولی مشکالت طبقات پایین بیشتر ابزاري و 
در طبقات متوسط این مشکالت تلفیقي از عاطفي و ابزاري است. برای حل مشکالت، طبقات پایین 
بیشتر از راه حل هاي فیزیکي و ابزاري استفاده مي کنند. طبقات باال بیشتر از سرمایه ی مادي بهره 
می برند و طبقات متوسط بیشتر از سرمایه ی فرهنگي و اجتماعي سود مي برند. او استراتژی های 
حل تعارضات خانوادگی را در 5 مقوله ی اصلی شامل برخورد دموکراتیک، برخورد بازسازانه، برخورد 
عقالنی، برخورد منفعت طلبانه و برخورد فیزیکی و قهری دسته بندی کرده است )مقدس، 1378(. 
لی و همکاران براساس اطالعات به دست آمده از 194 زوج چینی در سال های اول ازدواج، 
چهار گروه از زوج ها را براساس انواع مختلف استراتژی های به کار برده شده در حل وفصل اختالفات 
زناشویی شناسایی کردند: زوج های مشارکتی، زوج های اجتنابی، زوج های تهاجمی و زوج های زن 

 .)Li & et al,2017( خشن-مرد اجتنابی
پاپ مطالعه ای را با عنوان »موضوعات مربوط به تعارضات زناشویی در زندگی روزمره ی زوج های 
النه خالی و پیامدهای آن برای حل تضادها«، با هدف فهم تجارب ازدواج در دوران میانه ی زندگی 
انجام داد و گزارش خاطراتی از نزاع های زناشویی 55 زوج که فرزندان بالغ از خانه خارج شده 
دارند را جمع آوری و بررسی کرد. یافته ها حاکی از آن بود که ارتباطات، کارهای روزمره و عادت ها 
 .)Papp, 2017( ازجمله شایع ترین اختالف نظرهایي است که شوهران و همسران گزارش مي کنند
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اوبري همیلتون در مطالعه ی »تأثیر تعارض زناشویی و محیط زناشویی در تغییر وضعیت 
زناشویی« دریافت که بین عوامل محیطی مانند شادي، رضایت، تقسیم عادالنه ی کارهاي منزل و 
منصفانه پول خرج کردن با تعارض زناشویی ارتباط وجود دارد. در بین زوجینی که رضایت کمتري 
دارند و شاد نیستند، احتمال وجود تعارض بیشتر است، درحالی که زوجینی که شاد و راضی از ازدواج 
خود هستند، بیشتر با یکدیگر وقت می گذرانند و در رابطه ی زناشویی، چگونگی پول خرج کردن و 

  .)Auberry Hamilton, 2013( کارهاي منزل با اختالف و تعارض کمتری مواجه اند
گریف و برونا در مطالعه ای با عنوان »سبک مدیریت تعارض و رضایت زناشویی« این موضوع 
را بررسی کردند که آیا سبک مدیریت تعارضی وجود دارد که نسبت به سایر سبک ها بیشترین 
همبستگی معنادار با رضایت زناشویی را داشته باشد. ایشان در این مطالعه 57 زوجی که حداقل 
10 سال از ازدواج آنها گذشته باشد را به شیوه ی کمی بررسی کردند. نتایج حاکی از آن است که 
سبک های مدیریت تعارض همکارانه بیشترین همبستگی را هم با رضایت زناشویی و هم با رضایت 
از مدیریت تعارض در ازدواج دارد. درمقابل، زمانی که یکی یا هردوی طرفین از شیوه ی مدیریت 

رقابتی برای مدیریت تعارض استفاده می کنند، کمترین میزان رضایت وجود دارد. 
همسران  در  مسئله  حل   درباره ی  انجام شده  پژوهش های  پیشینه ی  و  ادبیات  بررسی 
تازه ازدواج کرده نشان داد، مطالعات مختلفی در حوزه های روان شناختی و جامعه شناختی هم در 
داخل و هم در خارج از کشور در موضوع تعارض های زناشویی، اختالفات خانوادگی و حل تعارض ها 
انجام شده است. در حوزه ی روان شناسی پژوهش های زیادی در این باره مشتمل بر پژوهش های 
مداخله ای و رابطه ی این موضوع با آموزش مهارت حل مسئله، رضایت زناشویی، سازگاري زناشویي، 
کیفیت زناشویی و مانند آن انجام شده است. به عالوه، مطالعات انجام شده در این باره هم شامل 
پژوهش های کمی و هم پژوهش های کیفی است. با وجود این، درباره ی حل  مسئله در سال های 
آغازین ازدواج و همسران تازه ازدواج کرده مطالعات محدودی در خارج از کشور )و نه در داخل( 
وجود دارد که بیشتر به شیوه ی کمی انجام شده اند. در این بین جای خالی مطالعاتی مشاهده 
می شود که به  شیوه ی کیفی راهبردها و شیوه های حل مسئله از منظر خود همسران به ویژه در 

سال های اول ازدواج را کاوش کند. این مطالعه برای ارتقای دانش در این باره انجام شده است. 
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3. روش پژوهش
باتوجه به موضوع و اهداف روش انجام این مطالعه کیفی است. نظریه ی  زمینه ای یکی از 
روش شناسی های تحقیق کیفی است که از یک سو توانمندی نظریه سازی دارد و از سوی دیگر امکان 
تحلیل داده های کیفی را فراهم می کند )ایمان، 1391: 70(. از نظر کوربین و اشتراوس تحقیقات کیفی 
سه خروجی اصلی دارند: توصیف، نظم مفهومی و نظریه. انتخاب بین این سه خروجی به زمان، نوع 
روش کیفی و هدف تحقیق بستگی دارد )کوربین و اشتراوس 2015: 97(. براین اساس، محقق کیفی 
می تواند پژوهش خود را در یکی از سطوح مذکور اجرا کند. باتوجه به توضیحات داده شده، برای 
انجام این مطالعه از اصول و قواعد این روش شناسی برای تحلیل داده های گردآمده استفاده شده 
است. هدف استفاده از راهبردهای نظریه ی زمینه ای دستیابی به منظومه های مفهومی است و نه 
نظریه. براساس تعریف اشتراوس و کوربین، نظم دادن مفهومی1 عبارت از سازمان دادن به داده ها 
در قالب دسته ها یا مقوله های مشخص )و گاه رتبه بندی شده( و سپس استفاده از توصیف برای 
بیان کردن و توضیح دادن هریک از آن دسته ها یا مقوله هاست. دلیل اصلی استفاده از نظم دهی 
مفهومی در پژوهش کیفی آن است که این گونه تحلیل پیش درآمد نظریه پردازی است، اما این 
نظم دهی مفهومی ممکن است نقطه ی پایان در برخی بررسی ها باشد )اشتراوس و کوربین، 1394: 
40-42(. نظم دادن مفهومی به معنای طبقه بندی وقایع و اشیاء برحسب ابعاد مختلفی است که با 

دقت مشخص شده اند بدون آنکه طبقه بندی ها به هم مرتبط شوند و توضیحی داده شود که همه 
را دربربگیرد )سیدنقوی و همکاران، 1397: 16(. بنابراین در این طرح ها، نظریه ی پرورش یافته ای وجود 
ندارد که علت یا چگونگی شکل گیری پدیده ی رخ داده شده را بیان کند )اشتراوس و کوربین، 1394: 
43(. باتوجه به آنکه راهبردهای حل  مسئله در بین همسران تازه ازدواج کرده تاکنون در مطالعه ای 

تحلیل و بررسی نشده است، این مطالعه پژوهشی اکتشافی برای مشخص شدن چگونگی مواجهه ی 
این جامعه با پدیده ی موردنظر است. 

میدان مطالعه شده در این پژوهش همسران متأهل شهر اصفهان هستند. براساس قاعده ی 
نمونه گیری هدفمند- که راهبرد عمومی انتخاب موارد در تحقیق کیفی است )محمدپور، 1397: 
359(- مشارکت کنندگان این مطالعه برحسب خصوصیات و تجربه های آنها با پدیده ی مطالعه شده 

گزینش شده اند. درواقع، پژوهشگر به عمد افراد ویژه ای را انتخاب کرده است که تأمین کننده ی 
اطالعات مهمی باشند و دستیابی به آنها با سایر انتخاب ها میسر نباشد. مالک اصلی انتخاب 

1. ordering Conceptual
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شرکت کنندگان آن است که پدیده ی موردنظر )تأهل و زندگی مشترک( را تجربه کرده باشند. 
ازآنجاکه با تداوم زندگی مشترک زن و مرد خود را تطبیق می دهند و مکانیسم های حل  مسئله به 
امر بدیهی و عادت تبدیل می شوند، همسران متأهلی انتخاب شده اند که سال های آغازین زندگی 
مشترک را سپری می کنند و درحال ایجاد برساخت های مرتبط با فرایند حل  مسئله در تعامل با 
همسر خود هستند. براین اساس، همسرانی وارد فرایند پژوهش شدند که زندگی مشترک خود را 
رسمی آغاز و به اصطالح عرفی جامعه عروسی کرده باشند. همچنین از زمان عروسی آنها 5 سال 
بیشتر نگذشته باشد. به عالوه، باتوجه به آنکه الزم بود، مشارکت کنندگان تجربه ی کافی درباره ی 
مسئله ی تحقیق داشته باشند، محقق همسرانی که کمتر از 1 سال از زندگی مشترک رسمی آنها 

گذشته باشد را نیز وارد نمونه نکرده است. 
در میان تکنیک های کیفی گردآوری اطالعات، مصاحبه  با اهداف پژوهش بیشترین تناسب را 
دارد؛ لذا از مصاحبه های عمیق برای گردآوری اطالعات استفاده شد. این نوع مصاحبه با استفاده 
از راهنمای مصاحبه انجام می شود، یعنی فهرستی از سؤاالت و موضوعات مکتوبی که باید در یک 
توالی خاص دنبال شوند )محمدپور، 1397: 131(. مصاحبه های نیمه ساخت یافته طوری طراحی و اجرا 
شد که تجربیات مشارکت کنندگان زن و مرد از زبان خودشان درک شود. سؤاالت به مثابه  راهنما 
و تسهیل کننده ی گفت وگو در جریان مصاحبه کاوش در تجربه ی مشارکت کنندگان را امکان پذیر 

کرده و محقق براساس پاسخ های مشارکت کننده سؤاالت موشکافانه ی خود را مطرح می کرد. 
پس از انتخاب مشارکت کنندگان زن یا مرد موافقت شفاهی آنها برای شرکت در مصاحبه 
اخذ شد و پس از آن مطابق با برنامه ی زمانی شرکت کنندگان زمانی برای انجام مصاحبه تعیین 
و با آنها مصاحبه شد. ممکن بود جنسیت محقق در کیفیت مصاحبه و داده های درحال گردآوری 
تأثیر گذارد، بنابراین جنسیت مصاحبه گر با جنسیت مصاحبه کننده تطابق داده شد. درنهایت 
14 مصاحبه )7 زن و 7 مرد، از گروه های شغلی مختلف، در مقاطع مختلف تحصیلی از دیپلم تا 
دکتری و در فاصله ی زمانی 1 تا 4 سال از عروسی( انجام داده و پیاده و تحلیل شد. مشخصات 

پاسخ گویان در جدول شماره ی 1 آمده است. 
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جدول1.ویژگیهایمشارکتکنندگان

مشارکت
جنسکننده

مدتزمان
مصاحبه

سن
مدتزمانعروسی

تامصاحبه
تحصیالتشغل

کارشناسی ارشدشاغل پاره وقتیک سال و دو ماه7131 دقیقهزن1

کارشناسیپیمانکاریک سال و دو ماه6634 دقیقهمرد2

دکتریعضو هیئت  علمی3 سال و 4 ماه6538مرد3

دکتریکارمند3 سال و 4 ماه9036زن4

کارشناسی ارشدشاغل پاره وقت2 سال و 2 ماه10530زن5

کارشناسی ارشدشرکت خصوصی2 سال و 2 ماه10033مرد6

دکتریعضو هیئت  علمی2 سال12030زن7

کارشناسی ارشدمدرس2 سال9032مرد8

لیسانسخانه دار3 سال8529زن9

دیپلمآزاد3 سال7030مرد10

لیسانسخانه دار4 سال12030زن11

دانشجوی دکتریکارمند4 سال12031مرد12

کارشناسیدبیر3 سال11530مرد13

کارشناسی ارشدخانه دار3 سال13525زن14

در این مطالعه، مراحل گردآوری اطالعات و تحلیل آنها پیوسته دنبال شد. هر مصاحبه  پس 
از انجام، پیاده سازی و تحلیل شد. هرکدام از مصاحبه ها نیز براساس هر واحد معنایی خط به خط 
یا عبارت به عبارت تحلیل و کدگذاری شد. در ابتدا در قالب کدگذاری باز به هر مفهوم موجود در 
مصاحبه یک برچسب الصاق شد و تعدادی کد باز و خام مشخص شد. سپس در مرحله ی کدگذاری 
محوری هر تعداد از کدهایی که مفهوم و خصایص آنها مرتب بود، گردآوری و به محوریت یک مقوله 
ساماندهی شدند. درمجموع، 119 مفهوم، 16 مقوله و 2 مقوله ی محوری به دست آمد. درنهایت، 

برای فهم بهتر در یک نمودار به نمایش درآمد. 
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4. یافته های پژوهش
یافته های حاصل از این مطالعه در دو بخش بیان شده است؛ در بخش اول، وجوه مسئله آفرین 
در تعامالت همسران تازه ازدواج کرده و در بخش دوم، راهبردهای مواجهه با این وجوه مسئله آفرین 
بررسی شده است. در بخش اول، پدیدارشدن وجوه مسئله آفرین ممکن است باعث بروز اختالف و 
یا بروزنکردن آن شود. در این قسمت نشانه های بروز اختالف )درونی، کالمی و رفتاری( به همراه 
ابعاد آن ترسیم شده است. به عالوه در روند گزارش یافته ها، اظهارات مشارکت کنندگان به صورت 

نقل قول، داخل گیومه و با فونت ایتالیک ارائه شد. 

4-1. پدیدارشدن اختالف یا مسئله در آغاز زندگی به مثابه  پدیده 
سال های ابتدایی شروع زندگی مشترک از جهات مختلفی اهمیت دارد. پس از آنکه یک زوج 
زندگی دونفره ی خود را رسمی آغاز می کنند، اولین مراحل پایه گذاری یک واحد خانوادگی مستقل 
آغاز می شود. واحدی که از کنار هم قرارگرفتن »دوتا آدمی که با هم فرق می کنند« تشکیل 
می شود و »قراره بیان کنار همدیگه و مچ بشن«. از این جهت »5-4 سال }اول{ واقعاً حیاتیه«. 
افراد متأهل نیز به آن اشاره کرده اند: »می دونستم که برای اینکه زندگی شکل بگیره ساالی اول 
سختی داره. متوجه بودم و سعی کردم خانومم متوجه کنم که اگه قراره زندگیش درست شکل 
بگیره االن وقتشه«. طبق اظهارات مشارکت کنندگان در همین فرایند، اختالفات و مسائل نیز 
پدیدار می شود: »باالخره هرچی پیش می رفت متوجه اختالفات بیشتر می شدیم. هرچه پیش 
رفت بیشتر اینها رو می دیدیم«؛ اوج مواجهه ی این زوج های نوپا با اختالف و مسائل نیز از دوران 
عقد تا 3 سال اول زندگی مشترک بوده است: »اینا حتی از ماه اول عقدمون پیش اومد«، »ما 
به ویژه در یکی دو سال اول، مثاًل بحث و دلخوری و تفاوت هایی باهم داشتیم، در حوزه ی رفتاری، 
واکنش هایی مثل قهر و کشاکش های کالمی و اینها، اگر در سال  اول هر 10 روز یکبار بود من 
میتونم بگم االن هر 50 روز یکبار هم نیست«. مشارکت کننده ی دیگری می گوید: »این2-3 سال 
اول زندگی ما با اینکه هم رو خیلی دوس داشتیم منتها خیلی دچار چالش و بحث می شدیم«. 
براین اساس، پدیده محوری در این مطالعه پدیدارشدن اختالف در سال های ابتدایی زندگی متأهلی 
است. این پدیده در تعامالت مشارکت کنندگان در قالب بروز حساسیت ها، تفاوت ها، اختالف نظرها 
و سلیقه ها، تفاوت های فرهنگی و نبود تفاهم و اختالف ها بر سر موضوعات مختلف بروز یافته است 
که می توان آن را وجوه مسئله آفرین یا وجوه اختالف آفرین نامید: »من سر یه چیز کوچیکی که 
تو حرفاشون زده بودن ناراحت می شدم«؛ »اوایلش ما سر اینکه کجا زندگی کنیم یه بحثی با هم 
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داشتیمو خیلی زود تو همون یه ربع یا بیست دقیقه یه مقدار شدید شد«؛ یا »اختالف سلیقه 
به هرحال هست، چیزهایی هست که ایشون می پسنده و من نمی پسندم و یا برعکس«. 

وجود وجوه مسئله آفرین در روابط همسران تازه ازدواج کرده ممکن است باعث پدیدارشدن دو 
حالت شود؛ حالت اول، درگیرشدن همسران با اختالف و مسئله یا به عبارتی مسئله مندشدن که 

می تواند در سه سطح درونی، کالمی و رفتاری بروز و ظهور یابد: 

Øبروزدرونی

منظور از بروز  درونی حالت هایی است که فرد در مواجهه با اختالف آن را در سطح کالم و 
رفتار خود نشان نمی دهد: »ممکنه از اون ماجرا توی ذهنم ناراحت بشم«، »شاید یه جاهایی 

دلخوری هایی باشه. باالخره همسر من یه جاهایی دلخوری داشته باشه«.

Øبروزکالمی

منظور از بروزکالمی زمانی است که همسران در مواجهه با اختالف آن را در قالب تعامالت 
کالمی خود با دیگری مبادله می کنند که شامل غرزدن: »همش دارم غر می زنم.«، عصبانی شدن: 
»خوب یه دفعه عصبانی میشی یه حرفی میزنی«، کشاکش کالمی: »زمان هایی که کنار هم 
هستیم خیلی وقتام ممکنه همین طوری با هم کل کل هم بکنیم« و بحث و دعواکردن: »دعوا که 

باالخره می کنیم« می شود. 

Øبروزرفتاری

منظور از بروز رفتاری زمانی است که همسران، در مواجهه با اختالف، رفتارهایی نشان می دهند 
که از ابرازات کالمی فراتر می رود؛ ازجمله قهرکردن: »آره من قهر کردم«؛ »تو این دوساله 3-2دفعه 

بوده }که قهر کردیم{«. 
همچنین این مسئله مندی یا درگیرشدن به اختالفات زناشویی ازنظر ابعاد در تعامالت همسران 
تازه ازدواج کرده ی مشارکت کننده نیز خفیف یا شدید، کوچک یا بزرگ، انگشت شمار یا متعدد، 
ریشه ای و بنیادی یا جزئی و سطحی و کوتاه مدت و موقت یا طوالنی مدت و کشدار بوده است. 
به عبارتی هریک از سطوح درونی، کالمی و رفتاری ممکن است، واجد چنین ابعادی باشد؛ برای 
مثال بروز کالمی مثل غرزدن ممکن است معتدد و زیاد رخ دهد: »من غرغر زیاد می کنم« یا بروز 

رفتاری مثل قهرکردن کوتاه مدت یا طوالنی مدت و کشدار باشد »قهر کردیم ولی کوتاه بوده«. 
حالت دوم حاصل از وجود وجوه مسئله آفرین، درگیرنشدن با اختالف یا مسئله است. این 
حالت زمانی پدید می آید که در رابطه ی میان همسران به خاطر نبود تنش، نداشتن بگومگو و 
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نبود مشاجره هیچ سطحی از سطوح ذکرشده پدیدار نمی شود: »درواقع در این دو سال هیچ تنشی 
نداشتیم. بگومگو و مشاجره، نه، نداشتیم«، »تا این موقع ما تا حاال سر مسئله ای حتی یه قهر 
کوچیکی نداشتیم. اصاًل یادم نمی آد تا حاال دعوا داشته باشیم«. شکل شماره ی 1 پدیدارشدن 

شماتیک مسئله را نشان می دهد. 
 

14 

 
 آفرینوجوه مسئله راهبردهای مواجهه با. 4-2

مفاهیم  ،مقوالت مستخرج وآفرین رای مواجهه با وجوه اختالفکرده بازدواجدر این قسمت، راهبردهای همسران متأهل تازه

در شده است.  بیانثر ؤهای راهبردهای منهایت نیز ویژگیشود. درمی ها بررسیاز مقولهکدام رگرفته از هرهای بو گزاره

 مستخرج آمده است.  یهای مفاهیم و مقولههمه 2ی شمارهجدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آفرین اختالف وجوه

درگیری با  نبود
 اختالف

ها، حساسیت
ها، تفاوت

ف نرر ها اختال
ها، و سلیقه
های تفاوت

 فرهنگی و
 هانداشتنتفاهم

 بروز درونی
 شدن، برخوردن و)ناراحت

 دلخوری(

 بروز کالمی
رزدن، عصبانیت، کشاکش )غ

 دعوا( کالمی، بحث و

 بروز رفتاری
 کردن()قهر

 دن با اختالفشدرگیر

 خفیف / شدید

 شمار/متعددانگشت

ای و بنیادی/ ریشه
 جزیی و سطحی

کوتاه و موقت / 
 دارطوالنی و کش

4-2. راهبردهای مواجهه با وجوه مسئله آفرین
در این قسمت، راهبردهای همسران متأهل تازه ازدواج کرده برای مواجهه با وجوه اختالف آفرین 
و مقوالت مستخرج، مفاهیم و گزاره های برگرفته از هرکدام از مقوله ها بررسی می شود. درنهایت 
نیز ویژگی های راهبردهای مؤثر بیان شده است. در جدول شماره ی 2 همه ی مفاهیم و مقوله های 

مستخرج آمده است. 
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جدول2.مفاهیمومقولهها

مقولهابعادمفاهیم

تشدیدنکردن،  سرزنش نکردن،  پافشاری نکردن،  تنش،  ایجاد  از  ممانعت 
ادامه دار نکردن، جبهه نگرفتن، بحث وجدل  نکردن، جنجال  بزرگ نکردن مسئله، 
ایجاد نکردن، لجاجت نکردن پرهیز از کشاکش لجوجانه، آگاهانه ابراز نظر نکردن 
در شرایط اختالف، اجتناب از توهین/ پرهیز از بی حرمتی کالمی، پرهیز از دعوا با 

وجود اختالف، پرهیز از تحمیل نظر، پیشگیری و جلوگیری

وجوه سلبی

پرهیز از کشاکش

برای  آوری  آرامش خواهی/  جدل،  بدون  نظر  ابراز  عذرخواهی،  در  پیش دستی 
وجوه ایجابیدیگری 

ابراز ناراحتی  بنانهادن  ابراز ناراحتی ها/ دلخوری ها/ اشتباهات/ مشکالت،  بیان و 
به  همه چیز  گفتن  ناراحتی،  ماندن  از  جلوگیری  رابطه،  در  قاعده  یک  به مثابه  
همدیگر، جلوگیری از تبدیل ناراحتی به کینه، از دل هم درآوردن سریع، خروج 
سریع از فضای تنش )دعوا و اختالف(، برگشت سریع به روند عادی رابطه، غرزدن 
گفته نشده،  احتمالی  ناراحتی های  چک کردن  توجه داشتن،  دعواکردن،  بدون 

پرسیدن و جویاشدن از ناراحتی دیگری و توجه و رسیدگی ناراحتی ها یا مسئله 

جلوگیری از ---
تلنبارگی

خراب نکردن پل ها در لحظه های دعوا و ناراحتی، مکث و سکوت لحظه ای در 
مدیریت هیجانات ---زمان دعوا و ناراحتی و عصبانیت و کنترل عصبانیت

شخصی یا درونی

خود،  به  تذکردادن  خود،  ارزیابی کردن  خود،  رفتارهای  و  خود  به  فکرکردن 
بازاندیشی در خود---پیشنهاددادن به خود و جست وجوی حل مسئله از درون خود

از  اجتناب  سکوت کردن،  مسئله،  ایجاد  منبع  به  نپرداختن  مسئله،  مطرح نکردن 
بی کنشی،  سردی،  خود،  موضع  بر  تأکید  و  اصرار  پیش گام نشدن،  گفت وگو، 
کاهش تحریک پذیری و تأثیرپذیری عاطفی و مبادله ی عواطف منفی )دچارشدن 

به تنگنای عاطفی، در مضیقه قرارگرفتن(

مسکوت کردن---

قیافه گرفتن، کش دادن و ادامه دارکردن، مقابله به مثل کردن، ترک محیط و دادکشیدن، 
خراب کردن همه ی پل ها، بدگفتن از همه چیز، شکستن حرمت ها، عدم مدیریت 
بی صبری )کم تحملی و  باال رفتن صدا، جیغ وداد کردن،  عصبانیت، کوتاه نیامدن، 
نگه نداشتن ناراحتی، ابراز آنی(، آشفتگی و بی تابی )بی خواب شدن، بی خواب کردن 

دیگری(، گریه کردن، تغییر حالت  چهره و میل به مغلوب کردن دیگری

تشدیدکردن---
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مقولهابعادمفاهیم

اصرار بر نشان دادن ناراحتی، حق را به خوددادن، به روی دیگری آوردن ناراحتی 
خود، سوءاستفاده از نقطه ضعف دیگری، ابرازات کالمی آزاردهنده و نگاه کردن 

به مسئله از موضع خود
خودمداری---

نگریستن به مسئله از مواضع دیگران، حق دادن به دیگران و تقدم دادن به همسر 
دیگرمداری---)مرجعیت دادن به همسر در تعامل با خانواده ی خود، اولویت دادن به سلیقه ی همسر(

مذاکره---دعوت به گفت وگو، پیشگامی در گفت وگو، اقدام به گفت وگو

اقناع و توافق---قانع کردن،  قانع شدن، همساز و متفق شدن

منفعالنهرهاکردن مسئله در گذر زمان

واگذاری نیاوردن،  به روی خود  ناراحتی، فرصت دادن،  آنی  ابراز  صبوری در زمان، عدم 
فراموش کردن،  و  آن، گذشتن  بیان  عدم  علی رغم  ناراحتی  نگه داشتن  در خاطر 

نادیده گرفتن
فعاالنه

مالطفت---نازکشیدن، برعهده گرفتن تقصیر با وجود مبرابودن، همدلی کردن

رازپوشی،  انطباق،  و  تغییر  تفاوت ها،  پذیرش  بردبارانه، گذشت،  مدارا، سکوت 
تعدیل و تخفیف---کوتاه آمدن، میانجی گری میان همسر و خانواده

آشـتی کردن،  پیش گام شـدن،  پوزش طلبیـدن،  خطـا،  بـه  اقـرار  خطـا،  پذیـرش 
جایگزیـن امکان هـای  فعال کـردن  راهنمایی طلبیـدن،  و  حل و فصل---مشـاوره رفتن 

فراست---تدبیر، تلطیف، تبحر، آمادگی

تغییر مواجهه---مجهزشدن به مهارت ها، عقب گرد به تشدید 

راهبردهای مؤثر---متقابل، پیشگامانه، سریع، مسئوالنه
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Øپرهیزازکشاکش

پرهیز از کشاکش یکی از راهبردهایی است که همسران برای پیشگیری از تبدیل شدن وجوه 
اختالف آفرین به کشاکش و ایجاد تنش اتخاد می کنند. راهبردهایی که وجه پیشگیرانه دارند 
می تواند در دو شکل متبلور شود؛ شکل اول، راهبردهای سلبی است. در این نوع راهبرد کنشی 
انجام نمی شود تا تنش یا کشاکش ایجاد یا تشدید نشود: »باید طوری برخورد کنی و  طوری 
رفتار کنی که احساس سرخوردگی ایجاد نشه، به نظر من هیچ تنشی که ایجاد نشه اون رابطه 
همیشه قوی میمونه«. شکل دوم، راهبردهای ایجابی است که در آن اقداماتی برای پیشگیری از 
کشاکش انجام می شود: »تا که میاد می دونه دیر اومده، بعد یه موقع من ناراحتما، خودش جلوجلو 
میگه ببخشید«. راهبردهای سلبی پرهیز از کشاکش برساخته ی مفاهیم ممانعت از ایجاد تنش، 
پافشاری نکردن، سرزنش نکردن، تشدیدنکردن، بزرگ نکردن مسئله، ادامه دارنکردن، جبهه نگرفتن، 
بحث و جدل نکردن، جنجال نکردن، لجاجت نکردن، آگاهانه ابراز نظر نکردن در شرایط اختالف، 
اجتناب از بی حرمتی کالمی، پرهیز از تحمیل نظر، پیشگیری و جلوگیری، پرهیز از دعوا با وجود 
اختالف است. همچنین راهبردهای ایجابی پرهیز از کشاکش شامل پیش دستی در عذرخواهی، 

ابراز نظر بدون جدل و آرامش خواهی برای دیگری است. 

Øجلوگیریازتلانبارگی

از دیگر راهبردهایی که همسران تازه ازدواج کرده برای مواجهه با وجوه اختالف آفرین اتخاذ 
می کنند، حل به موقع مسائل و پرداختن به ناراحتی ها، مشکالت، اشتباهات و دلخوری هاست: 
»شده شب تا صبح بیدار موندیم و اول بحث کردیم با هم و نپذیرفتیم و بعد پذیرفتیم و ریشه اش 
رو پیدا کردیم و بعد گرفتیم خوابیدیم«. این مقوله برساخته ی بیان و ابراز ناراحتی ها/ دلخوری ها/ 
اشتباهات/ مشکالت و بنانهادن این کار به مثابه یک قاعده در رابطه، جلوگیری از ماندگارشدن 
ناراحتی ها یا کهنه شدن آن،  گفتن همه چیز به یکدیگر، جلوگیری از تبدیل ناراحتی به کینه، از 
دل هم درآوردن سریع، توجه داشتن، پرس و جو کردن ازجمله جویاشدن از ناراحتی دیگری و 
چک کردن ناراحتی های احتمالی گفته نشده، رسیدگی کردن به ناراحتی ها، خروج سریع از فضای 
تنش و غرزدن بدون دعواکردن است. درواقع همسران تازه ازدواج کرده از طریق این راهبرد از 
متراکم شدن ناراحتی ها و کهنه شدن دلخوری ها جلوگیری می کنند و با پرداختن به آنها در همان 
لحظه مانع از آن می شوند که در آینده ی نه چندان دور با کوهی از مشکالت حل نشده مواجه شوند. 
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Øمدیریتهیجاناتشخصییادرونی

مدیریت هیجانات شخصی در لحظه های دعوا و ناراحتی از دیگر راهبردهایی است که همسران 
تازه ازدواج کرده درپیش می گیرند: »بارهایی بوده که عمیقاً عصبانی بودم و خودم متعجب بودم که 
چطور تونستم خودم رو کنترل کنم. من سعی کردم کنترل کنم خودما«. این مقوله برساخته ی 
مفاهیمی چون خراب نکردن پل ها در لحظه های دعوا و ناراحتی، مکث و سکوت لحظه ای در زمان 
دعوا و ناراحتی، کنترل عصبانیت و دعوت همسر به مدیریت خود ازجمله درون نگری، خویشتن داری، 
ترک گریه و کوتاه آمدن است. در این راهبرد همسران از انجام اقداماتی که بعد از فروکش کردن 

مسئله باعث پشیمانی آنها شود، اجتناب می کنند. 

Øبازاندیشیدرخود

از دیگر راهبردهای همسران تازه ازدواج کرده، بازاندیشی درباره ی خودشان است. این مقوله 
برساخته ی فکرکردن به خود و رفتارهای خود، ارزیابی کردن خود، تذکردادن به خود، پیشنهاددادن 
به خود و جست وجوی حل  مسئله از درون خود است: »من خیلی برمی گردم که اگه این کارو 
بودم خیلی واضح  اون لحظه مستقیم گفته  اگه  بزنم...  اگه مستقیم تر حرف  می کردم. می گم 

می فهمیدن«.

Øمسکوتکردن

با وجوه  رویارویی  است که همسران در  زمانی  راهبردهای مسکوت کننده  اتخاذ  از  منظور 
اختالف آفرین هرنوع کنشی را متوقف می کنند و تعامالت حول حل  مسئله خاموش می شود و ناتمام 
می ماند. در این معنا مسئله ی مسکوت شده مسئله ای است که درباره ی آن حرفی زده نمی شود و 
متوقف باقی گذاشته شده است: »بعضی اوقات ترجیح می دادیم که دو طرف یه موضوع رو مطرح 
نکنیم. به نظرم کار خوبی شاید نباشه. وارد گفت وگوی جدی نمی شده«. این مقوله برساخته ی 
مفاهیمی است مانند مطرح نکردن مسئله، نپرداختن به منبع ایجاد مسئله، سکوت کردن، اجتناب 
از گفت وگو، پیش گام نشدن در گفت وگو برای حل مسئله، اصرار و تأکید بر موضع خود، سردی، 
بی کنشی )شامل توقف فعالیت ها و امور روزمره ازجمله خوابیدن، نخوردن، انجام ندادن هیچ کاری، 
کاهش عکس العمل نسبت به بیرون، کاهش تحریک پذیری و تأثیرپذیری عاطفی(، مبادله ی عواطف 
منفی )شامل دچارشدن به تنگنای عاطفی( و درمضیقه قرار گرفتن )شامل تعجب، بی تفاوتی، 

نافهمی، خودسرزنشی(. 
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Øتشدیدکردن

گاهی در مقابل مسائل پدیدار شده، همسران به راهبردهایی چنگ می زنند که به جای تعدیل 
یا حل  مسئله آن را تشدید می کند: »}خانومم{ وقتی عصبانی می شه، غیرقابل کنترل می شه 
و تصمیمات عجیبی ممکنه بگیره. مثاًل ول کنه بره«. این نوع از راهبردها که مسئله را سخت تر 
کرده و خروج از آن را دشوارتر می کند عبارت اند از: قیافه گرفتن، کش دادن و ادامه دار کردن، 
مقابله به مثل کردن، ترک  محیط، دادکشیدن، خراب کردن همه ی پل ها، بدگفتن از همه چیز، 
کردن،  جیغ و داد  باال رفتن صدا،  کوتاه نیامدن،  عصبانیت،  شکستن حرمت ها،  مدیریت نکردن  
بی صبری کردن )شامل کم تحملی و نگه نداشتن ناراحتی و ابراز آنی(، آشفتگی و بی تابی )شامل 
اولین  و بی مقدمه در  به صورت بی اختیار  و بی خواب کردن دیگری، گریه کردن  بی خواب شدن 
واکنش در مواجهه با هر نوع مسئله به سرعت و برای تخلیه ی احساسات(، تغییر حالت چهره 

و میل به مغلوب کردن دیگری. 

Øخودمدارییادیگرمداری

 همسران تازه ازدواج کرده در مواجهه با مسئله ممکن است دو راه متفاوت را درپیش بگیرند 
که در دو سر طیف قرار می گیرد: خودمداری یا دیگرمداری. منظور از خودمداری آن است که فرد 
خود را مرکز توجه قرار دهد و به موضوع فقط از موضع خود بنگرد: »اون لحظه آدم فکر می کنه 
همه جوره  حق با خودشه«. به این شکل دیگری یا دیگران درگیر از مرکز توجه و بررسی مسئله 
خارج می شوند. این راهبرد ممکن است به یکی از روش های زیر محقق شود: اصرار بر نشان دادن 
ناراحتی، حق را به خود دادن، ناراحتی خود را روی دیگری آوردن، سوء استفاده از نقطه ضعف 
مقابل  از موضع خود. در  به مسئله  نگاه کردن  و  به دیگری  آزاردهنده  ابرازات کالمی  دیگری، 
دیگرمداری راهبردی است که فرد به جای محور قراردادن خود، دیگری یا دیگران درگیر را در 
محور قرار می دهد و با قرارگرفتن در جایگاه آنها مسئله را بررسی می کند: »گفتم شما حق دارید 
که ناراحت بشید و به خاطر نگرانی هاتونه«. این راهبرد با مفاهیمی همچون نگریستن به مسئله 
از مواضع دیگران، حق دادن به دیگران و تقدم دادن به دیگری شامل مرجعیت دادن به همسر در 

تعامل با خانواده ی خود و اولویت دادن به سلیقه ی همسر محقق شده است.
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Øمذاکره

همسران  تعامالت  در  موفق  راهبردهای  ازجمله  مسئله  با  مواجهه  در  مذاکره  به کارگیری 
تازه ازدواج کرده است. در این روش، زوجین درباره ی موضوع موردنظر با یکدیگر گفت وگو کرده و 
حرف های یکدیگر را می شنوند: »مکانیزم های حل اختالف ما با حرف زدنه. هروقت که بحث و دعوا 
کردیم، بعدش نشستیم با هم حرف زدیم«. این راهبرد برساخته ی دعوت به گفت وگو، پیشگامی در 
گفت وگو و اقدام به گفت وگو است. این گفت وگو در تعامالت همسران به صورت مداوم و همیشگی، 
زیاد، در مورد مسائل مختلف، جدی، متعدد، طوالنی، در مکان مناسب، در زمان مشخص، در 
حالت سرحالی جسمی و تمرکز فکری، در زمان ناراحتی و بالفاصله پس از پدیدارشدن مسئله 

انجام می شود. 

Øاقناعوتوافق

اقناع، راهبردی برای نزدیک کردن نظرات و دیدگاه ها یا کنش های همسران است. این راهبرد 
وجوه متقابل شامل قانع شدن و قانع کردن دارد: »قانعش می کنم میگم این کار هم خوب بود«. 
از قانع شدن  از قانع کردن تالش برای راضی، متقاعد یا خشنودکردن دیگری و منظور  منظور 
پذیرفتن و متقاعد شدن برحسب نظر و رفتار دیگری است. از دیگر راهبردهای مشارکت کنندگان، 

هم ساز شدن و متفق شدن بر سر موضوع به معنای رسیدن به توافق است. 

Øواگذاریفعاالنه/منفعالنه

برخی از همسران مشارکت کننده به راهبردی اشاره کرده اند که می تواند به مثابه شمشیری دولبه 
عمل کند. واگذارکردن یکی از این راهبردهاست. رهاکردن مسئله  از یک سو به معنای رهاکردن با 
بی خیالی یا به عبارتی ول کردن و از سویی به مثابه صبوری کردن است. حالت اول واگذاری منفعالنه 
و حالت دوم واگذاری فعاالنه نامیده می شود. ازجمله وجوه واگذاری منفعالنه که مشارکت کنندگان 
این مطالعه اتخاذ کرده اند، رهاکردن مسئله در گذر زمان است: »ما سر این موضوع با هم یکم 

مشکل داشتیم... خیلی وقتا در اثر گذشت زمان... یه نفر کوتاه آمده«. 
این زمینه  اما صبورانه عمل کردن در  به زمان وجود دارد،  نیز واگذاری  در راهبرد فعاالنه  
وجه متمایز کننده ی آن است: »قباًل من هرچی توضیح می دادم و می گفتم صبر کن اینها در 
زمان حل میشه، احساس می کرد دارم می پیچونمش و یا ممکنه اینجوری نشه«. ابرازنکردن آنی 
ناراحتی، فرصت دادن، به روی خود نیاوردن، در خاطر نگه داشتن علی رغم بیان نکردن آن، گذشتن 

و فراموش کردن و نایده گرفتن برسازنده های واگذاری فعاالنه است.  
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Øمالطفت

منظور از راهبرد مالطفت نیکویی، نرمی، لطف و مهربانی کردن نسبت به همسر است: »االن 
هم حتی اگه من مقصر باشم و جنگ و دعوا راه بندازم واقعاً ایشون آروم می گیره و میاد سراغ 
من«. مشارکت کنندگان در این مطالعه در زمان مواجهه به وجوه اختالف آفرین از این راهبرد در 

قالب نازکشیدن، برعهده گرفتن تقصیر با وجود مبرا بودن و همدلی کردن استفاده کرده اند. 

Øتعدیلوتخفیف

از دیگر راهبردهای همسران اقداماتی است که برای کم کردن شدت پدیده و سبک کردن شرایط 
موجود در رابطه انجام می دهند. درواقع این راهبردها مانع از تشدید مسئله می شود: »بعضی موقعا 
هیچی نمی گم گاهی هم اعصابم خورده. ایشونم یه جاهایی با من همراهی می کنه ولی یه جاهایی... 
با هم کنار میاییم«. مفاهیم برسازنده ی این راهبرد عبارت اند از: مدارا به صورت های کنارآمدن با 
اختالف سلیقه ها، کنارآمدن با چالش ها، کنارآمدن با هم، مداراکردن با اختالفات مذهبی خانواده ها 
و سکوت بردبارانه، گذشت کردن، پذیرش تفاوت ها، تغییر و انطباق، رازپوشی، میانجی گری میان 
همسر و خانواده و کوتاه آمدن به صورت حداکثری، متقابل، متعادل، در راستای حفظ زندگی و 

برحسب حساسیت های دیگری. 

Øحلوفصل

بسیاری از همسران مشارکت کننده در این مطالعه در مواجهه با اختالفات در پی آن بودند 
که با چاره اندیشی مسئله را فیصله داده و آن را حل وفصل کنند. اولین گام در این روش پذیرش 
خطا: »فکر کردم دیدم اشتباه کردم« و اقرار به آن: »اگه ام واقعاً مقصر باشم اعتراف می کنم مقصر 
منم. زیاده روی کردم« است. آنها به شیوه های مختلفی تالش می کردند تا مسئله ی پدید آمده را 
برطرف کنند: »همیشه سعی ام این بوده که بشینیم مسائل رو حل کنیم باهم«. ازجمله ی این 
شیوه ها می توان به مواردی همچون پوزش طلبیدن به صورت متقابل، کالمی، قدمی، متعدد و 
امکان های  فعال کردن  و  راهنمایی طلبیدن  و  مشاوره رفتن  آشتی کردن،  پیش گام شدن،  سریع، 

جایگزین اشاره کرد.  
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Øفراست

بعضی از همسران تازه ازدواج کرده ی شرکت کننده در این مطالعه در مواجهه با اختالفات از 
فراست و خردمندی بهره برده اند  و برای حل مسئله از مهارت های الزم در این باره استفاده کرده اند، 
منظور از فراست در اینجا زیرکی و دانایی به خرج دادن و هوشمندانه عمل کردن است: »می شه 
گفت سیاست داشتن. یکم فکر می کنم سعی کردم سیاست داشته باشم. نه اینکه گولش بزنم«. 

این مفهوم برساخته ی تدبیر، تلطیف، تبحر و آمادگی است. 

Øتغییرمواجهه/راهبرد/روش

همسران تازه ازدواج کرده در اوایل زندگی مشترک اغلب با موارد بیشتری از مسئله و اختالف 
مواجه می شوند و این روند در طول 5 سال اول زندگی مشترک، ممکن است روند کاهشی یا 
افزایشی داشته باشد. دلیل این تغییر روند را می توان در تغییر روش های آنها جست. بدین خاطر 
که مواجهه ی همسران با مسائل و اختالفات همیشه بر یک روند نبوده است و براساس تجربه، 
َحَسب شرایط و بسیاری عوامل دیگر تغییر  می کند. این تغییر شیوه در تعامالت همسران دو گونه 
است: اول دستیابی به آمادگی ها، آگاهی ها و توانایی هایی است که الزمه ی مواجه ی موفق با مسئله 
است. این گونه از تغییر مواجهه، مجهزشدن به مهارت ها نامیده شده است: »االن خیلی سریع یاد 
گرفتیم اگه مشکلی پیش اومد چطور با مهارت از اون مشکل بیایم بیرون«. مجهزشدن به مهارت 
اغلب با نوعی یادگیری همراه است. این یادگیری یا در جریان تعامل زوج و در اثر مواجه شدن با 
مسائل و موضوعات مختلف، در جریان اتفاقات و رویدادهای مختلف زندگی و یا در اثر مراجعه به 
مراجع آگاهی بخش و توانمندکننده مانند مشاوران رخ می دهد. این مفهوم برساخته ی مبادرت به 
گفت وگو در قالب روی آوردن به گفت وگو به جای اجتناب از آن، تصمیم و تعهد به گفت وگو، ابراز 
و بیان ناراحتی در اولین زمان نزدیک قبل از فراموش شدن، پس از فروکش کردن التهاب در زمان 
مناسب، با بیان دالیل ناراحت کننده، سنجش شرایط و با سنجش آگاهانه بودن یا ناآگاهانه بودن 
رفتار ناراحت کننده، پرداختن به منبع ایجادکننده ی مسئله، رهاکردن فعاالنه ازجمله رهاکردن 

مسائل حل نشدنی یا بی اهمیت، بی مقدمه گریه نکردن و رهاکردن خودمداری است. 
نوع دیگر از تغییر شیوه در تعامالت همسران تغییر مواجهه ی عقب گرد به سوی راهبردهای 
تشدیدکننده است که به شکل های کوتاه نیامدن، قهرکردن و کش دادن می تواند بروز و ظهور یابد. 
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Øویژگیراهبردهایمؤثر

اگر راهبردهایی که به حل  مسئله یا بهبود رابطه منجر می شود را با ویژگی هایی برآمده از 
اظهارات مصاحبه شوندگان توصیف شود، به این مفاهیم باید اشاره کرد. 

متقابل: در حل مسئله، راهبردی می تواند موفق و مؤثر باشد که هردو طرف رابطه در آن دخیل  -
باشند. این راهبردها برهم کنشی دوسویه بوده که وزنه ی آن به سمت یکی سنگین تر از دیگری 
نباشد: »ببین دوطرفه است. این جور نیست که فقط من برم جلو یا اون بیاد جلو«. این امر از 

تحمیل بار و فشار مسئله بر یکی از همسران جلوگیری می کند.
پیشگامانه: پیشی گرفتن چه از نظر زمانی و چه از نظر تعداد دفعات رفع ورجوع کردن مسئله در  -

رابطه ی همسران تازه ازدواج کرده از دیگر ویژگی هایی است که راهبرد مورد نظر را به سمت موفقیت 
بیشتر سوق می دهد: »یه موقع من ناراحتما، خودش جلوجلو میگه ببخشید«. این ویژگی به نحو 
بارزی وجه پیشگیرانه ی راهبردهای اتخاذ شده مانند پرهیز از کشاکش و جلوگیری از تل انبارگی 

خود را نشان می دهد. 
سریع: سرعت در پرداختن به مسئله یا اختالف پدیدارشده مانع از کهنگی و فرسودگی آن  -

می شود. به همین نسبت نپرداختن به مسئله و اجازه دادن به گذر زمان خام به همراه غفلت ورزی 
نسبت به آن باعث انباشتگی و البته سخت شدن اختالفی می شود که می توانست در اسرع وقت 
حل وفصل شود. این ویژگی همسران تازه ازدواج کرده را از عواقب تلخ آتی مصون می دارد: »به 
نظرم اگر کار اشتباهی کردی سریع }باید{ جبرانش کنی عذرخواهی یا از دل درآوردن، به هر 

شکلی که هست«.
مسئوالنه: برعهده گرفتن مسئولیت تعارض پدیدارشده به معنای بلوغ شخصیتی یک همسر  -

است. طفره رفتن و القیدی در مواجهه با اختالفات پدیدارشده باعث می شود فرد هیچ گونه نقش 
و وظیفه ای در به وجودآمدن یا حل آن برای خود قائل نباشد. درمقابل، زمانی که همسران خود را 
مسئول بدانند، هم در پذیرش و هم در حل وفصل آن نقش کلیدی ایفا می کنند: »پیش هم اومده 
که شورش رو درآوردم و واقعاً مقصر بودم و اعتراف می کنم... حلش کردم... اعترافش رو الاقل 

کردم. گفتم من زیاده روی کردم... یا بعد سعی کردم درستش کنم«. 
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4-3. چرخه ی طبیعت/مهارت در راهبردهای حل مسئله ی همسران تازه ازدواج کرده
در یک برایند کلی و در اثر غور و آمیختگی با داده ها از سطوح خرد تا مقوله های به دست آمده، 
می توان ادعا کرد که راهبردها یا برخاسته از مهارت افراد در مواجهه با مسئله است یا برخاسته 
از طبیعت اولیه ی آنهاست. برای روشن شدن منظور از طبیعت اشاره به برخی مفاهیم موجود در 
ادبیات جامعه شناختی مفید فایده است. با استمداد از مفاهیم فرهنگ و طبیعت، می توان گفت 
خاصیت طبیعت خام بودن است و مواجهه ی طبیعی نیز مواجهه ای خام است. این نوع مواجهه 
پاسخی دست کاری نشده است. پاسخی که حالت طبیعی آن تغییر داده نشده باشد. در این خامی 
مواجهه های طبیعی نوعی ناپیراستگی، بی تجربگی، تازه کاری، صیقل نیافتگی و مبتدی بودن را 
می توان مشاهده کرد. درمقابل، مهارتمندی برگرفته از فرهنگ و ویژگی آن پختگی است و شامل 

تجربه، کاردانی، آزمودگی، حاذق بودن، کارآمدی، مجرب بودن و تدبیر است. 
همچنین با استمداد از مفاهیم رفتار-کنش، مواجهه ی طبیعی اولین پاسخ ضمنی یا صریح به 
محرک یعنی وجوه اختالف آفرین است. مواجهه های طبیعی نوعی پاسخ مکانیکی به شمار می روند، 
درحالی که مواجهه های مهارتی کنشی است که از مجرای تفسیری و الصاق عامدانه ی معنا تبلور 
می یابد. همچنین به زبان مید مواجهه های طبیعی از من فاعلی )I( یعنی احساسات، هیجانات و 

مواجهه های مهارتی از من مفعولی )ME( سرچشمه می گیرند. 
براین اساس، مواجهه های طبیعی، مواجهه ی اجتماعی نشده است. این نوع مواجهه ممکن است 
برخاسته از ویژگی های فیزیولوژیک و روان شناختی حاصل از جنس افراد یا اولین پاسخ ممکن به 
یک محرک در یک موقعیت خاص )که در جریان مهارتمندی زندگی زوجی وارد نشده( باشد. افراد 
در جریان قرارگرفتن در یک رابطه ی تأهل و زناشویی نیازمند نوعی اجتماعی شدن یا جامعه پذیری 
برای تبادل معانی مشترک و عمل برحسب هنجارها و قواعد این نوع از تعامل اجتماعی هستند. 
ممکن است برخی از همسران )زنان یا مردان( پیش از ورود به چنین رابطه ای از منابع مختلفی 
-مانند گفت وگو با دوستان یا اعضای متأهل خانواده و یا خویشاوندان و یا مشاهده ی زندگی 
افراد متأهل در اطراف- به شکلی با ملزومات یا فضای زندگی متأهلی آشنایی داشته باشند. این 
فرایند اجتماعی شدن در جریان تعامالت زوج ها بیشتر و بیشتر می شود و البته گاه به یک واحد 
اجتماعی منسجم و گاه به یک واحد اجتماعی گسسته و نابسامان منجر می شود. ایجاد قواعد 
زندگی مشترک که برای هر واحد زوجی منحصربه فرد است، در همین سال های نخست رخ 
می دهد و در سال های بعدی ممکن است تغییر کند، اما پایه ی تعامالت سال های بعدی در این 

سال های اول گذاشته می شود. 
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جدول3.راهبردهایطبیعی/راهبردهایمهارتی

راهبردهایطبیعیراهبردهایمهارتی

واگذاری منفعالنهتعدیل و تخفیفاقناع و توافقپرهیز از کشاکش                                      

مسکوت کردندیگرمداری   جلوگیری از تلنبارگی        مذاکره                            

تشدیدکردنمالطفتمدیریت هیجانات شخصیواگذاری فعاالنه                          

خودمداریفراست         بازاندیشی در خود        حل وفصل                        

براساس توضیحات داده شده، واگذاری منفعالنه، مسکوت کردن، تشدیدکردن و خودمداری 
مواجهه  هایی هستند که ذیل راهبردهای طبیعی قرار می گیرند. در این نوع مواجهه ها خامی، 
مکانیکی بودن و غلبه غلیان های درونی وجهی مشترک است. درمقابل، پرهیز از کشاکش، جلوگیری 
از تلنبارگی، مدیریت هیجانات شخصی، بازاندیشی، دیگرمداری، مذاکره، اقناع و توافق، واگذاری 
فعاالنه، مالطفت، تعدیل و تخفیف، حل وفصل و فراست مواجهه هایی مبتنی بر مهارت هستند. 

پختگی، تفسیر و نظارت وجه مشترک توصیف کننده ی این مواجهه هاست.
 اگر طبیعت در یک سو و مهارت در سوی دیگری از یک پیوستار درنظر گرفته شود، همسران 
تازه ازدواج کرده در این پیوستار در چرخش اند. یعنی لزوماً همیشه مبتنی بر مهارت یا همیشه 
مبتنی بر طبیعت عمل نمی کنند. آنها یا با دستیابی به آمادگی ها، آگاهی ها و توانایی ها به سوی 
مهارت رفته و یا از مهارت به سوی تشدید که امری طبیعتی است، عقب گرد می کنند. براین اساس، 
راهبردهای مذکور در یک چرخه ی مبادله ای بین همسران در گردش است. منظور از این چرخه آن 
است که هریک از طرفین در تعامالت زناشویی نسبت به دیگری چه نوع راهبردی اتخاذ می  کند 

و کنار هم قرارگرفتن این راهبردهای اتخاذشده چه دستاوردی در رابطه دارد. 
تحلیل داده های این مطالعه نشان می دهد، اگر هردو طرف راهبرد زیستی اتخاذ کنند -یعنی 
مسئله را رها  کرده، هر کنشی را متوقف کرده و موضوع را فقط از موضع خود بنگرند- و به جای 

تعدیل پدیده آن را تشدید کنند، رهاوردی جز عواطف منفی برای یکدیگر نخواهند داشت. 
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چنانچه یکی از طرفین از مهارت استفاده کند و دیگری مبتنی بر طبیعت عمل کند، دو پیامد 
محتمل است؛ روی آوری به طبیعت و روی آوری به مهارت. این روی آوری نتیجه ی مستقیم اثرات و 
پیامدهای اتخاذ شده از سوی هردو طرف است. در روی آوردن به مهارت طرف مبتنی بر طبیعت با 
بازاندیشی در جریان گفت وگو یا اخذ مشاوره متوجه مؤثر واقع شدن پیامدهای مهارت مند ی می شود 
و برای حفظ و بهبود رابطه به راهبرد مهارت  روی می آورد. طرف مبتنی بر مهارت، با مشاهده ی 
اصرار و پافشاری طرف مقابل در روی آوری به طبیعت و بر ادامه ی روند خود، به راهبردهایی روی 

می آورد که فراست و بخردی وجه تمایز آن نیست. 
هرگاه هردو طرف مبتنی بر مهارت عمل کنند، اغلب از کشاکش پرهیز می کنند، مانع از 
تلنبارگی مسائل می شوند، تقدم را به دیگری می دهند و مذاکره و گفت وگوی زیاد و مداوم دارند. 
رهاورد چنین مبادله ای توافق، تفاهم و همسویی در بیشتر موقعیت هاست. نمودار شماره ی 1 که 
برای توضیح بصری یافته ی پژوهش تدوین شده است، نه تنها رفتار همسران در زمان اختالف را 

توضیح می دهد، بلکه چرخش ها و تغییرات کنش و تعامالت آنها را نیز نمایان می کند. 

 

 زیستی یمواجهه

 مهارتی یمواجهه

 زیستی یمواجهه مهارتی  یمواجهه

 زیستی/ مهارتی
 آوری به مهارتروی

 زیستی/ زیستی
عواطف منفی یمبادله  

 مهارتی/ مهارتی
 توافق و تفاهم  

 مهارتی/ زیستی
 آوری به طبیعتروی

نمودار1.چرخهیطبیعت/مهارتدرراهبردهایحلمسئلهیهمسرانتازهازدواجکرده
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بحثونتیجهگیری

سال های ابتدایی شروع زندگی مشترک در شکل گیری روابط همسران اهمیت ویژه ای دارد. پس 
از آنکه یک زوج زندگی دونفره ی خود را رسمی آغاز می کنند، اولین مراحل پایه گذاری یک واحد 
خانوادگی مستقل آغاز می شود. موقعیت های تعارض آمیز در هر مقطعی از رابطه ممکن است بروز 
کند، اما احتمال افزایش تعارض و اختالف در سال های ابتدایی بیشتر است. براین اساس، تعامالت 
روزانه برای اداره  ی مؤثر مسائل و اختالفات یکی از مهم ترین وظایف زوج های تازه ازدواج کرده 
است. از نگاه متخصصان حوزه ی خانواده، وجود اختالفات یا تضادها بین زوجین امری طبیعی 
و معمول است. این تضاد نیست که برای روابط صمیمانه خطرناک است، بلکه شیوه ی مدیریت 
 Strong( تضاد امری مخاطره آمیز به شمار می رود. سازنده یا زیانبار حل کردن اختالفات مهم است
et al, 2008: 259 &(. در این مطالعه سه دستاورد کلی حاصل شد که داللت بر پیچیدگی و تنوع 

تجربیات مشارکت کنندگان دارد؛ اول آنکه، 15 مقوله ی مرتبط با راهبردهای حل  مسئله ی همسران 
به دست آمد که عبارت اند از: پرهیز از کشاکش، جلوگیری از تلنبارگی، مدیریت هیجانات شخصی 
یا درونی، بازاندیشی در خود، مسکوت کردن، تشدید کردن، خودمداری، دیگرمداری، مذاکره، اقناع و 
توافق، واگذاری، مالطفت، تعدیل و تخفیف، حل وفصل و فراست. این دستاورد در راستای پژوهش 
مقدس است که به سبک های حل مسائل خانوادگی پرداخته و آن را در پنج مقوله )شامل برخورد 
دموکراتیک، برخورد بازسازانه، برخورد عقالنی، برخورد منفعت طلبانه و برخورد فیزیکی و قهری( 
قرار داده است. دستاورد دوم آنکه راهبردهای اتخاذی همسران یا که برخاسته از مهارت آنها در 

مواجهه با مسئله است یا برخاسته از طبیعت اولیه ی آنهاست. 
دستاورد سوم نیز آن است که راهبردهای مذکور در یک چرخه ی مبادله ای بین همسران در 
گردش است. همسران همیشه بر یک منوال یا متکی بر یک نوع راهبرد عمل نمی کنند و استراتژی  
خود را در مواجهه با مسئله تغییر می دهند. به  همین خاطر اگرچه همسران تازه ازدواج کرده در 
اوایل زندگی مشترک به احتمال زیاد با موارد بیشتری از مسئله و اختالف مواجه می شوند، این 

امر، در طول 5 سال اول زندگی مشترک ممکن است روند کاهشی یا افزایشی داشته باشد. 
در پایان، پیشنهاد این مطالعه آن است که مطالعات مشابهی در بسترهای مختلف فرهنگی 
کشور برای کسب فهم عمیق تری از چگونگی حل  مسئله ی همسران تازه ازدواج کرده انجام شود تا 

تفاوت ها و مشابهت های این راهبردها به دست آید. 
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