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 -1مقدمه و بیان مسئله

رضایت از زندگی به عنوان بخشی محوری از کیفیت زندگی با رضایت
از ازدواج ،رابطهی مثبت و قوی دارد

(Ulker, 2008:199-213؛ Stoeber

 .)& Stoeber, 2009: 530-533کیفیت رابطهی زناشویی ،زیربنایی را شکل
میدهد که کارکرد آتی کل خانواده و سالمت جسمانی و روانی اعضا روی
آن بنا میشود .بر این اساس ،مهمترین مالک تعیین کنندهی خانوادهی سالم،
ج است (Greeff & Malherbe, 2001: 247-
رضایت و خرسندی زوج از ازدوا 

.)257
خرسندی از رابطهی زوجی با سطوح باالی سالمت عمومیزن و شوهر
و سایر اعضای خانواده همراه است ( )Waite & Gallagher, 2000:70و از سوی
دیگر ،ناخرسندی از این رابطه با پریشانیهای روانی ،سالمت عمومیپایین،
ی بدن ،برانگیختگی قلبی -عروقی و افزایش تنش
ضعیف بودن سیستم ایمن 
همراه است ( .)Gottman & Notarius, 2002: 156-197حمایتهای دریافت
شده از سایر منابع نمیتوانند فقدان حمایت از رابطهی زوجی را جبران کنند.
زمانی که حمایت همسر به حساب آورده میشود ،حمایت سایر افراد و منابع
حمایتی نقش معناداری در پیشبینی بهزیستی و درماندگی فرد ایفا نمیکند
( .)Brock & Lawrence, 2008: 11-20با توجه به این مهم و تاثیر همه جانبهی
کیفیت رابطهی زوجی ،تشکیل خانواده سالم و موفق تقریب ًا برای همهی افراد
جامعه هدفی مهم ،اساسی و در اولویت است

(Myers, Madathil & Tingle,

 .)2005: 183-190برای نمونه وایت و گالگر در مطالعهی خود نشان دادند
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از اساسیترین اولویت و اهداف زندگی است (.)Waite & Gollagher, Ibid
نارضایتی و سرخوردگی از رابطهی زوجی با بروز انواع پیامدهای
آسیبزا همچون پیمانشکنی ) ،(Long & Yong, 2007: 257خشونت
 ،)& et al, 2010: 1074-1082مصرف مواد ،سیگار و الکل
) 2010: 2024-2029

و بروز مشکالت متعدد روانی

(Fallu

(Dols & et al,

(Nargiso & al, 2012:

 )310-318در بین زوج و سایر اعضای خانواده همراه است .بر این اساس
در دهههای اخیر ،پژوهشگران بسیاری کوشیدهاند تا مشخص کنند که چه
عواملی بین ازدواجهای شاد و ناشاد ،تمایز قائل میشوند(Hal, 2006: 1437-

) Kaslow & Robison, 1996: 153-170؛.1458

آنچه به صورت کلی مشخص شده ،این است که درک کیفیت ازدواج،
مستلزم درک چگونگی کمک همسران به همدیگر در کنار آمدن با مشکالت
شخصی و استرسهاست و رضایت از ازدواج از طریق درک مشترک از
مباحث ،تشریک مساعی ،تداوم صمیمیت و تحقق انتظارات از زندگی
مشترک مشخص میشود ) .(Schramm & et al, 2012: 1567-1571با این
حال ،نکتهی مهم این است که عوامل اثرگذار در خشنودی و رضایتمندی از
رابطهی زوجی در فرهنگهای مختلف متفاوت است

(Hunler & Gencoz,

) .2005: 123-136از مهمترين عواملی كه فرآيندها و پيامدهاي زناشويي را
متأثر ميسازد و توجه ويژهاي نيز از طرف پژوهشگران دريافت كرده ،اثرات
فرهنگي است .ارزشها ،باورهاو هنجارهاي فرهنگي عالوه بر اينكه ديدگاه
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افراد نسبت به خودشان را شكل ميدهند (Markus, & Kitayama,1991: 224-

)  ،253به ديدگاه آنها به عشق و صميميت و شكلدهي روابط نزديك نيز
جهت ميدهند ).(Dion & Dion, 1993: 53-69
ن فرهنگي عشق و صميميت حاكي از اين است که بين
مطالعات بي 
فرهنگهاي جمعگرا و فردگرا تفاوتهايي وجود دارد؛ برای مثال كامو
رضايت زناشويي در ژاپن و آمريكا را بررسي كرده و دريافت كه رفاقت زن
و شوهر ،در هر دو فرهنگ با رضايت زناشويي مرتبط بود

(Kamo, 1993:

 .)551-568با اين حال ،درآمد همسر فقط در بین ژاپنیها با میزان رضایت
زناشویی مرتبط بود .اين تفاوتهاي فرهنگي به تأكيد بيشتر ژاپنيها بر
جنبههاي ابزاري ازدواج نسبت داده شد كه نشانگر يك سازهی فرهنگي از
ازدواج به عنوان «نهادي براي حمايت مالي» است .بر این اساس ،مطالعات
رضایت زناشویی باید در بافت فرهنگی -اجتماعی انجام شود .به عالوه،
ی و عمدت ًا با
اغلب پژوهشهای انجام شده در داخل کشور با رویکرد ک ّم 
ابزارهای فاقد حساسیت فرهنگی انجام شدهاند.

تأثیر بافت فرهنگی-اجتماعی در رضایت زناشویی از طریق تأثیر در
یادگیریها ،ادراکات ،انتظارات و نگرشهای افراد دربارهی رابطهی زناشویی
انجام میشود .از آنجا که ادراکات و برداشتهای افراد از رابطه است که
تا حد زیادی میزان رضایت زناشویی آنها را تعیین میکند ،الزم است در
مطالعهی رضایت زناشویی به جای اتخاذ رویکرد اثباتگرایانه که پژوهشگر
را در اولویت قرار میدهد بر دیدگاه مطالعه شوندگان بیشتر تمرکز شود.
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یک پدیدهی خاص سروکار دارد ،روش مناسبی برای مطالعهی دالیل
رضایت زناشویی است ( .)Frost, 2011:57-60بنابراین ،هدف پژوهش حاضر
بررسی دالیل رضایت از ازدواج از دیدگاه زنان بوده است.
 -2پیشینهی پژوهش

در ازدواج موفق ،زوجین به ارزشها و اصول همدیگر از صمیم قلب
احترام میگذارند ،عالیق متقابل دارند ،نسبت به یکدیگر احساس تعهد میکنند
و با همدیگر همکاری دارند ( .)Parker & et al, 1995: 131-145نتایج پژوهش
کیفی کاسلو و رابیسون نیز با زوجینی که سالها از ازدواجشان میگذشت،
نشان داد که عوامل اصلی رضایت از ازدواج عبارتاند از :دوستداشتن
و دوستداشته شدن؛ اعتماد متقابل؛ احترام متقابل؛ حمایتمتقابل؛ عقاید
مذهبیمرتبط؛ وفاداری؛ بده بستا ن متقابل؛ فلسفه و دیدگاه مشابه در زندگی؛
ت بردن از سرگرمیهای مشترک و در نهایت عالیق مشترک
لذ 

(Kaslow

 .)& Robioson, 1996: 153-170در مطالعهای مشابه دیگر ،پتی رضایت از
ازدواج را سطح ادراک شدهی خرسندی و حمایت تجربه شده توسط زوج
تعریف میکند و معتقد است ،اگر بتوان عوامل پیشبینی رضایت زناشویی
را مشخص کرد ،میتوان به زوجها برای رسیدن به سطح باالیی از رضایت
کمک کرد ( .)Patty, 2010: 1080-1107پژوهشهای متعددی دربارهی عوامل
مؤثر در رضایت از ازدواج انجام شده که در جدول شمارهی  1به اختصار به
برخی از یافتههای آنها اشاره میشود.
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جدول  : 1چکیدهی یافتههای پژوهشهای مربوط به عوامل رضایت از ازدواج
یافتهها

پژوهش

دوستی و عشق ،زمینه و عالیق مشترک ،تعهد ،آزادی برای دنبالکردن اهداف،
شناخت قبلی خوب ،احترام ،ارزشهای مشابه ،آگاهی از احساسات فرد مقابل،
حمایت ،پذیرش و تحمل ،توافق مذهبی ،رابطهی جنسی خوب ،اعتماد متقابل
فرزندان ،وفاداری ،همسر ،همکاری و بخشش ،دیگری را ترجیحدادن

1

باچند و کارون

2

تعهد ،ارتباط ،ارزشهای مشترک ،عضویت ،صمیمیت ،و خانواده

بویکین

3

مکنولتی و کارنی
4

دانگ و شیائو

دید درست از روابط و مهارت حلکردن مشکالت
زندگینکردن با خانواده اصلی زوجین ،درک همسر ،روابط نزدیک و صمیمانة
زوجین ،قدرت خانوادگی مشترک ،سازگاری ،رضایتجنسی ،و حمایت
اجتماعی.
با هم بودن ،فرزندان ،نگرش به تعهد ،نگرش به احترام ،نگرش به شوخی ،مرتبط
بودن ،حمایت و حس امنیت

5

نیمتز

6

فاطیما و اجمل

7

چن ولیم

مشابهت فرقههای مذهبی ،رضایت ،توافق (سازش) ،عشق ،حمایت (توجه) ،اعتماد
و درک ،فرزندان ،ارتباط ،فاصلة سنی ،صمیمیت و احترام ،بخشش ،خلق و خوی
همسر ،ساختار خانواده و رابطه با خویشاوندان ،و آموزش و موقعیت اجتماعی.

انتظارات زناشویی ،پویاییهای زوجین و عوامل سیستمی

1-Bachand, & Caron, 2001: 105-121
2- Boykin, 2004:
3- McNulty & Karney, 2004: 103-114
4- Dong & Xiao, 2010: 97-101
5- Nimtz, 2011
6- Fatima & Ajmal, 2012: 37-42
7- Chen & Lim, 2012: 149-160
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رضایت زناشوئی وجود دارند ،اما قسمت اعظم آنها با رویکرد ک ّمی انجام

شدهاند .چنان که اشاره شد ،مسائل فرهنگی در این رویکرد تا حد زیادی
مغفول ماندهاند؛ لذا پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سؤال است زنانی
که ازدواج خود را موفق و شاد میدانند چه عواملی را در موفقیت و شادی
ازدواج خویش دخیل میدانند؟
 - 3روششناسی پژوهش

رویکرد پژوهش حاضر کیفی است که با توجه به هدف مطالعه و دستیابی
به تجارب زیستهی افراد ،از روش پدیدارشناسی استفاده شد .در این روش،
تأکید اصلی بر دیدگاه مشارکتکنندگان در پژوهش به عنوان منبع اصلی
دادههای پژوهشی است .جامعهی پژوهش شامل زنانی بود که رضایت باالیی از
ازدواج خود داشتند .معیار ورود به پژوهش عبارت بودند از اینکه حداقل  5سال
از ازدواج آنها گذشته باشد ،به صراحت اذعان داشته باشند که تجربهی رضایت
از ازدواج را دارند و اینکه بتوانند عوامل دخیل در این رضایت را بیان کنند.
برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد .روش
گردآوری دادهها ،مصاحبهی نیمهساختار یافته و عمیق بود و جمعآوری
دادهها تا حصول اشباع دادهها ادامه یافت که در پایان تعداد شرکتکنندگان
در پژوهش به  21نفر رسید .مصاحبهشوندگان در این پژوهش در پاسخ به
این سؤال که "شما که از ازدواج خود رضایت دارید چه عواملی را باعث این
رضایت میدانید؟" موارد زیادی را بیان کردند.
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در این تحقیق مصاحبهها به صورت عمیق ،در یک جلسه با هماهنگی
انجام شد .هماهنگی قبلی و توضیحات اولیه به شرکت کنندگان اجازه میداد
که در مورد موضوع پژوهش فکر کنند و کلیهی عواملی که به نظرشان در
رضایت از ازدواج دخیل است در جلسهی مصاحبه ذکر کنند .برای جلوگیری
از دخالت سوگیری پژوهشگر سعی شد در جلسهی مصاحبه ،سؤاالتی که
دلیل بر کنجکاوی و اعمال نظر محقق است ،پرسیده نشود .هر مصاحبه
با طرح سؤال کلی شروع شده و با یک چارچوب مالیم و انعطافپذیر

تعقیب میشد .در روند مصاحبه از سؤاالت کاوشی مانند "ممکن است
در این مورد بیشتر توضیح دهید؟»و یا «ممکن است منظور خود را روشن
کنید؟» برای دستیابی به دادههای بیشتر استفاده میشد .شرکت کنندگان
نیز در پاسخ به این سؤاالت تجربیات خود را در میان گذاشتند .در پایان
هر مصاحبه ،مطالب ذکر شده برای مصاحبه شونده خالصه و جمعبندی
میشد تا چنانچه برداشت مصاحبه کننده با نظر مصاحبه شونده مغایرتی
داشت یا مصاحبه شونده قصد اصالح یا تکمیل گفتههایش را داشت آن
را بیان کند .برای تحلیل دادهها از رویهی چهار مرحلهای توصیف شده به
وسیله فراست استفاده شد .در مرحلهی اول ،متن مصاحبهها به دفعات مطالعه
میشود تا پژوهشگر آشنایی کاملی با دادهها پیدا کند .در حین مطالعهی متن،
یادداشتهایی که از تأمل در متن نشئت میگیرند نوشته میشود .در مرحلهی
دوم ،پژوهشگر متن را دوباره مطالعه میکند ،اما این بار با هدف شناسایی
و استخراج موضوعات به شکلی مشخصتر .در مرحلهی سوم ،موضوعات

14

مطالعهی پدیدارشناختی دالیل رضایت از ازدواج

مرحله یافتن الگوهایی در موضوعات به منظور ایجاد ساختاری است که در
نشان دادن ایدهها و مفاهیم همسو مفید است .در نهایت در مرحلهی چهارم،
جدول موضوعات اصلی و فرعی همراه با استناد به متن مصاحبه و مشخص
کردن شمارهی صفحه و سطر مطالب استناد شده تهیه میشود که در ارائهی
گزارش نهایی یافتهها کاربرد دارد .دربارهی رعایت اصول اخالقی پژوهش،
قبل از مصاحبه توضیحات الزم در مورد پژوهش به شرکت کنندگان داده شد
و پس از کسب رضایت آنها ،نسبت به حق انصراف و محرمانه بودن همهی
مشخصات در کل فرایند پژوهش به ایشان اطمینان داده شد .همچنین کلیهی
مصاحبهها با تعیین زمان مشخص شده و در مکانی خلوت و بدون حضور
فرد دیگری انجام شد.
اعتبار پژوهش :اعتبار در پژوهش پدیدارشناختی به این موضوع اشاره
دارد (  )Dahl & Boss, 2005:79که پژوهشگر تا چه اندازه توانسته واقعیتها
یا حقایق ابراز شدهی مطالعه شوندگان را به درستی منعکس کند .برای
وارسی این مالک ارزیابی از دو روش استفاده شد؛ اول ،با استفاده از فن
وارسی عضو ،که طی آن برداشتهای پژوهشگر با مصاحبه شونده در میان
گذاشته میشد تا صحت و سقم آنها مشخص شود .دوم ،دادهها توسط
دو تحلیلگر تحلیل شدند تا اثرات برداشتها و سوگیریهای شخصی به
حداقل برسد.
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 -4یافتههای پژوهش

گسترهی سنی زنان شرکت کننده در پژوهش  26تا  47سال با میانگین
سنی  32/72سال و گسترهی مدت ازدواج آنها از  5سال تا  30سال با
میانگین 10/54سال بود .تحلیل و مقولهبندی توصیفات شرکت کنندگان به
شناسایی  5مضمون اصلی منجر شد که در جدول شمارهی  3نشان داده شده
است .برخی از این عوامل با عوامل دیگر پژوهشها مشترک بودند و برخی
دیگر توجه چندانی در پژوهشهای پیشین دریافت نکردهاند.
جدول  .2مضامین اصلی و مضامین فرعی مربوط به دالیل رضایت از ازدواج
مضامین اصلی

مضامین فرعی

ویژگیهای همسر

وفاداری ،توانمندی و تدبیر ،مذهبی و با ایمان بودن ،مسئولیتپذیری ،صداقت،
مقبولیت ،زمینهسازی برای رشد و پیشرفت همسر

ویژگیهای
رابطهای

فضائل رابطهای

قدردانی ،گذشت ،کم توقع بودن و رفتار
عطوفتآمیز

همسانی

اهداف ،اعتقادات و زمینهی خانوادگی

رضایت جنسی

رضایت از رابطهی جنسی

حل تعارض

مدیریت مناسب تعارضات

تصمیمگیری مستقالنه و
اشتراکی

تصمیمگیری مشترک زوجین بدون دخالت دیگران

والد شدن

حضور بچه ،همکاری و مشارکت

مدیریت مالی و
اقتصادی

وحدت مالی و برنامهریزی مناسب مالی

روابط با اقوام و
آشنایان

رابطهی مناسب با خانوادهی اصلی و رابطهی مثبت با اقوام
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طبق گزارش مصاحبهها ،یکی از عوامل مهم رضایت زنان از ازدواج،
ویژگیهای مثبت همسر بود .این ویژگیها بیشتر مفاهیمی بودند که میتوان
با عنوان فضیلتهای فردی از آنها یاد کرد .شوهران زنان رضایتمند آنهایی
هستند که قابل اعتمادند؛ نه تنها از نظر وفاداری و رازداری ،بلکه از منظر
توانمندی و تدبیر .خدامحوری در رفتارشان نمود دارد؛ واجبات دینی را
بجا میآورند ،اولویت زندگی را در مادیات و نفسانیات نمیبینند و زندگی
کمفشاری برای خانوادهی خود تدارک میبینند .مسئولیتپذیر و متعهد به
خانواده و همسر هستند؛ حداکثر تالش خود را برای تأمین رفاه خانوادهی
خویش به کار میبندند ،گوشه چشمی به نیازهای خانواده دارند و برای
ارضای آنها پیشقدم میشوند .با همسر خود صادق هستند .نوعدوستی در
رفتارشان نمود دارد؛ هم به اطرافیان کمک میکنند و این به مقبولیت آنها از
دیدگاه دیگران میانجامد ،هم زمینه را برای رشد و پیشرفت همسر خود مهیا
میکنند .در ادامه به خاطر رعایت اختصار نوشتار به نقل قولهایی کوتاه از
مصاحبه شوندگان اشاره میشود.

وفاداری« :شوهر من آدمیه که چشماش پاکه .من واقع ًا میدونم .اطمینان

خاطر دارم ازش که  ...اگه سر کارشه اگه بیرونه جایی هست که من پیشش
نیستم خیالم از این بابت راحته ،استرس ندارم که چشمش ناپاکه .بهش ایمان
دارم که شخصیتی نیست که بخواد به من خیانت کنه و این برام خیلی مهمه»
(خانم  30ساله ،مدت ازدواج  10سال) .
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رازداری« :وقت��ی به��ش میگم این حرفو به کس��ی نگو دیگه مطمئنم
که بین خودمون میمونه .من راحت همهی حرفامو با ش��وهرم میزنم حتی
ریزترین مسئله ...من تو روز خواستگاری تونستم اعتماد کنم باهاش همهی
حرفام��و بزنم و به ای��ن دلیلم باهاش ازدواج کردم» (خانم  33س��اله ،مدت

ازدواج  8سال) .
توانمن��دی و تدبیر« :همس��رم دی��د بزرگی داره ،آدم باهوش��یه ،خیلی
توانمن��ده ،ب��ه تواناییهاش خیلی اعتقاد دارم ،احس��اس میکنم نس��بت به
خان��وادش با رفتاری که داره از همه توانمندت��ره ،خیالم از هر بابت راحته»
(خانم  31ساله ،مدت ازدواج  6سال) .
مذهب��ی و با ایمان بودن« :همس��رم خیلی فرد ب��ا ایمانیه و خیلی توکل
ب��ه خ��دا داره تو زندگی و این خیلی عامل مهمیه .با توکل به خدا همس��رم
همون س��ال اول ارشد قبول شد ،سر کار رفت ...فکر میکنم بیشتر احساس
خوش��بختی من همینی باشه که بر اس��اس دین زندگی میکنیم به نظرم اگه
زن و شوهرا به این چیزا فکر کنند کمتر نداشتههاشونو به سر هم میکوبن»
(خانم  27ساله ،مدت ازدواج  5سال).

«مهمترین عامل فکر میکنم اینه که آدم با ایمان و بااخالقیه و این ایمان
و اخالق توی تک تک رفتارهاش و توی زندگیمون تأثیر داشته» (خانم

27ساله ،مدت ازدواج  5سال).
مسئولیتپذیری« :خیلی خیلی آدم مسئولیتپذیریه ،اصال نیازی نیست
بهش بگی فالن چیز تو خونه کمه ،برای خونه این وسیله رو نیاز داریم ،بچه
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احساس مسئولیت زیادی داره و این خیلی مهمه» (خانم  31ساله ،مدت

ازدواج  6سال و نیم).
صداق��ت« :من موقع خواس��تگاری فهمیدم که همس��رم صداقت داره.
ش��وهرم قبل از من با یه خانم دیگه عقد بوده من اینو از واس��طهی بینمون
ش��نیده بودم خیلی به این قضیه فکر کردم...شوهرم موقع خواستگاری گفت
که چه چیزی باعث اون قضیه شده من صداقتو خوب میدیدم براش سخت
بود ولی گفت و به من گفت اگر من ایده آل تو هستم منو انتخاب کن .من از
صداقتش خیلی خوشم میاد» (خانم  33ساله ،مدت ازدواج  8سال).
زمینهسازی برای رشد و پیشرفت همسر« :قبل از ازدواج وقتی به زندگی
فکر میکردم ،میدیدم دوس��ت دارم درس بخونم و همسرم برای من فراهم
ک��رد که بتونم درس بخونم...همین که براش مهمه که منم موفق بش��م ،منم
پیش��رفت داشته باشم ،به نظرم بهتر از ایشون نمیتونستم پیدا کنم»(خانم 31

ساله ،مدت ازدواج  6سال) .
مقبولیت« :ش��وهرمو همه قبولش دارن خیل��ی خوبه ،منم قبولش دارم.
همیش��ه س��عی میکنه خوب باش��ه ...تو جمعهایی که میریم میبینم همه
قبولش دارن میگن فالنی خوبه مثل شوهر تو .تازه اون موقع حس میکنم من
اونجوری که کنارش��م و باید قدرشو نمیدونم(خانم  33ساله ،مدت ازدواج

 8سال).
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 -2-4ویژگیهای رابطهای

مقولهی دیگر از عوامل رضایتمندی زنان عوامل رابطهای یا ویژگیهای
مثبت رابطهی زن و شوهری بود که در پنج طبقهی فضائل رابطهای ،همسانی،
رضایت جنسی ،تصمیمگیری اشتراکی و حل تعارضات به شیوهای مناسب
قرار میگیرند.
الف -فضائل رابطهای

فضیلتهای رابطهای به رفتارهایی اطالق میشود که حاکی از نگرش
متعالی به روابط انسانی هستند .در این روابط ،زن و شوهر ،قدردان همدیگر
هستند؛ هستی همدیگر را ارج مینهند ،آن را به طرف مقابل ابراز میکنند ،و
به جنبههای مثبت همدیگر میپردازند .در این روابط ،گذشت وجود دارد؛
طرفین ،خطای همدیگر را میبخشند و سهم خود از اشتباهات را میپذیرند.
توقعات معقول و متناسب با شرایط و همدیگر وجود دارد .در نهایت
زوجین ،رفتار عطوفتآمیزی در قبال همدیگر دارند؛ همدیگر را مراعات
میکنند ،مهربانانه رفتار میکنند ،و دست به اقدامهای ظریفی میزنند که
حاکی از عالقهی عمیق و مراقبت از همدیگر است.

 قدردانی« :ما مشکل مالی داریم ،اما هر وقت فشار بهمون میاد همسرم
خیلی بهم آرامش میده .با این حرفش که میگه من نتونستم اون زندگی که تو
لیاقتشو داشتی برات فراهم کنم بهم رضایت میده و فکر میکنم بیشتر ناشی
از اخالق خوبشه..هم حس قدردانی داره هم اخالق خوبی داره( »...خانم 27

ساله ،مدت ازدواج  5سال).
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من فکر کنم که خواستم درست نبوده ...یا ایشون فکر کنه خواستش بجا نبوده»
(خانم  33ساله ،مدت ازدواج  8سال).
• کم توقع بودن« :ما توقعمون از زندگی کمه...ما سعی میکنیم خودمونو
با شرایطی که داریم وفق بدیم برا همینم راضی هستیم» (خانم  35ساله ،مدت

ازدواج  10سال).
• رفتار عطوفتآمیز« :ما همو خیلی دوس��ت داریم .ش��اید دیده نش��ه
چون شوهرم اهل ابراز نیست .اوایل دوست داشتم بهم توجه کنه به مشکل
میخ��وردم که نکنه منو دوس��ت ن��داره ،ولی کم کم فهمی��دم تو رفتارش

مشخصه .مث ً
ال بهش میگم عصر میخوام برم بیرون ،از اداره که میاد ماشینو
جوری پارک میکنه که اذیت نشم این برا من خیلی شیرینه» (خانم  33ساله،

مدت ازدواج  8سال).
ب -همسانی

یکی از دالیل گزارش شدهی رضایت زناشویی ،همسانی زوجین از نظر
اهداف ،اعتقادات و زمینهی خانوادگی بود.

• اهداف« :من دوست دارم به جاهای مهم و باالتر برسم .شوهرمم
همینطور دوست داره...ما خودمونو به هم نزدیک کردیم فکرمون نزدیک به
هم است و اهداف بلند مشترکی داریم» (خانم  35ساله با مدت ازدواج 14
سال).
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• اعتقادات« :موقع خواس��تگاری دیدم خیلی از شرایط و ایدههاشون به
من نزدیکه احس��اس ک��ردم ما به درد هم میخوری��م...از نظر اخالقی خیلی
اخالقیاتش ش��بیه خودم هست مثال در مورد عقاید مذهبی در مورد مهمونی
رفتن در مورد طرز پوشش» (خانم  31ساله با مدت ازدواج  6سال و نیم).

• زمین��هی خانوادگی« :خانوادش از نظر مالی و فرهنگی ش��بیه خانواده
خودم بود .اختالفی نداش��تیم که باعث مش��کل بشه» (خانم  31ساله ،مدت
ازدواج  6سال و نیم).
ج -رابطهی جنسی

رضایت از رابطهی جنسی مفهومی است که از صحبت تعدادی از
مصاحبه شوندگان استخراج شده است .رابطهی جنسی خوب ،اولویت دادن
به نیاز و ترجیحات زن در رابطهی جنسی ،بیان معیارها و احساسات جنسی،
درک شدن توسط شوهر در رابطهی جنسی ،صحبت دربارهی مسائل جنسی
و فقدان تعصب کلیشهای در مورد مسئلهی جنسی خانمها از مواردی است
که به عنوان دالیل رضایت جنسی گزارش شدند.

• رضایت از رابطهی جنس��ی« :توی مس��ائل جنس��ی هم که خیلی مهمه
رضای��ت داریم .راجع بهش صحبت میکنیم .همس��رم خیلی تعصب نداره
که مثال خانمم نباید حرفی در این مورد بزنه یا نباید احساسی در این زمینه
داش��ته باشه .تو این زمینه خداروش��کر با هم تعامل داریم» (خانم  33ساله،
مدت ازدواج  12سال).
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حل تعارضات به شیوهای مناسب نیز به عنوان یکی از عوامل رضایتمندی
گزارش شد .هنر سکوت به موقع ،طرح مسائل در زمان مناسب ،پرهیز از
ناگفته گذاشتن مسائل و مشکالت ادراک شده و انباشت تنش تعارض از
جملهی مواردی بودند که مصاحبه شوندگان به آنها اشاره کردند.

• مدیریت مناسب تعارضات« :چطوری حل کردن مسائل مهمه...همسرم
به من میگه از فالن رفتار تو ناراحت شدم یا منم بهش میگم ناراحت شدم
حل��ش میکنیم ،نمیذاریم رو هم جمع بش��ه تا یه جایی بگیم به خاطر اون
کارت ک��ه پارس��ال انجام دادی یا به خاطر رفتار خان��وادت  ...همینم باعث
میشه رضایت داشته باشیم»(خانم  29ساله ،مدت ازدواج  5سال) .
هـ -تصمیمگیری مستقالنه و اشتراکی

دو موضوع دربارهی سبک تصمیمگیری منجر به رضایت زناشویی
زنان گزارش شد .اول ،تصمیمگیری اشتراکی و عمل به عنوان تیم .دوم،
تصمیمگیری مستقالنهی زوجین و جلوگیری از دخالت دیگران در تصمیمات
خانوادگی.

• تصمیمگیری مس��تقالنه و اش��تراکی« :ما تو کارایی که میخوایم بکنیم
خودمون تصمیم گیرنده هستیم ...دیگه اینکه ایشون چون به رابطهی خودش
و خ��ودم فکر میکنه ،نمیذاره که دیگران بخوان تو زندگی ما دخالت بکنن
و اینم یه عامل مؤثر دیگه هستش که رو تداوم زندگی اثر میذاره( .» ...خانم
 35ساله ،مدت ازدواج  11سال).
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 -3-4والد شدن

برخی از مصاحبه شوندگان بیان کردند که داشتن فرزند به رضایتمندی
بیشتر در رابطهی زناشویی آنها منجر شده است.

• حضور فرزند :وقتی که [پسرمون] تو زندگیمون اومد ،همه چی عوض
شد ...مهر و محبتمون بیشتر شد ،برخالف تصوری که میگن شاید بچه فاصله

بندازه .اوایل واقع ًا میترسیدم .از این قضیه به شوهرم میگفتم اون میگفت

دست خودمونه برا چی این جوری بشه( .خانم  30ساله با مدت ازدواج 10
سال)
این رضایتمندی به ویژه زمانی نمود دارد که شوهر در امور بچهداری
مشارکت کند و از نارضایتی ناشی از فشار نقش جلوگیری کند.

• همکاری و مش��ارکت :همس��رم وقتی پس��رم به دنیا اومد خیلی با من
هم��کاری میکرد و میکنه بعض��ی موقعها میگه من بچه رو نگه میدارم تو
درس��تو بخون...بچهدار شدن ما با اینکه همزمان با ارشدم بود لحظه لحظش
خوب بود به خاطر اینکه میدیدم که همسرم خیلی باهام همکاری میکرد».
(خانم  27ساله ،مدت ازدواج  5سال)
 -4-4مدیریت مالی و اقتصادی

دو موضوع مهم مالی به عنوان عامل رضایت زناشویی گزارش شد؛ اول،
وحدت مالی ،یعنی فقدان حساب مالی جداگانه و جدل بر سر «مال من ،مال
شما» .در این شرایط «ما» جای «من» را میگیرد .دوم ،داشتن برنامهی مالی
مناسب که به دستاوردهایی برای خانواده بیانجامد و هر دو بر آن توافق کنند.
24
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همس��رم ندیدم .اعتقاد ندارم که خرج زندگی فقط با شوهره .زن برا خودش
پول دربیاره .ما پوالمونو با هم خرج میکنیم از اولم این حرفا رو نداشتیم...
من تجربه این اختالفای مادی رو از پدر و مادرم گرفتم و نمیخواستم تکرار
بشه»( .خانم  35ساله ،مدت ازدواج  10سال).

• برنامهی مالی مناسب« :خیلی آدم آیندهنگری هست .برای آینده برنامهریزی
داره .این جور نیست که شم اقتصادی نداشته باشه .خداروشکر تو این  6سالی
که ازدواج کردیم به هر چی خواس��تیم رس��یدیم .روز اول نه خونه داشتیم نه
ماشین ،اما با آیندهنگری و برنامهریزی ایشون تونستیم» (خانم  31ساله ،مدت
ازدواج  6سال و نیم).
 -5-4روابط با اقوام و آشنایان

همانطوری که بر اساس پیشینهی موضوع رضایت زناشویی انتظار
میرفت ،رابطهی مناسب با خانوادههای پدری و فقدان تعارض با آنها به
عنوان یکی از عوامل رضایتمندی گزارش شد .به عالوه ،رابطهی مناسب با
خویشاوندان و داشتن جایگاه اجتماعی سبب رضایت میشود.

• رابطهی مناسب با خانوادهی اصلی :سبک ارتباطی همسرم با مامانمو دوست
دارم ،اینکه با همه خیلی خوبه ولی با حد و مرز ،اجازه نمیده به بیاحترامیکشیده
بشه ...رابطهی همسرم با خانوادهی من و رابطهی من با خانوادهی همسرم خوبه
و ما همیشه سعی میکنیم انصاف رو رعایت کنیم ...ما فکر نمیکنیم که خانواده
من هستند یا خانواده شوهرم» (خانم  33ساله ،مدت ازدواج  8سال).
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رابطهی مثبت با اقوام« :هدف ما اینه که برای خانوادهی اطرافیان ،فامیل هر
کاری از دستمون بربیاد انجام بدیم .انگیزهی هردومون این هست که اگر گره
از کار کسی برداریم خدا گره از کار ما برمیداره ...ایشون هر کاری از دستش
بر بیاد برای هر کسی انجام میده»( .خانم  35ساله ،مدت ازدواج  14سال).
نتیجهگیری

هدف پژوهش حاضر بررسی پدیدارشناختی عوامل رضایت زناشویی
زنان بود .بدین منظور ،زنان رضایتمند با استفاده از روش مصاحبهی
نیمهساختار مطالعه شدند .تحلیل و کدگذاری یافتهها به پیدایش پنج مقولهی
اصلی انجامید که عبارتاند از :ویژگیهای فردی شوهر (نظیر وفاداری و
مسئولیتپذیری)؛ بسترهای رابطهای (نظیر صمیمیت ،حل و فصل مناسب
تعارضات ،رضایت جنسی)؛ والد شدن؛ مدیریت مالی و در نهایت رابطهی
مناسب با اقوام و خانوادههای اصلی.
ویژگی اصلی این پژوهش که آن را از بیشتر پژوهشهای حوزهی
رضایت زناشویی دیگر متمایز میکند ،اتخاذ رویکرد پدیدارشناختی و
بررسی موضوع از دیدگاه افراد درگیر در موضوع پژوهش بود .علیرغم
تأکید روزافزون بر پدیدارشناسی در مباحث نظری مشاوره و رواندرمانی،
بیشتر پژوهشهای این حوزه با رویکردی پژوهشگرمحور و کمیانجام شده
است ،در حالی که پژوهشهای کیفی بررسی کنندهی دیدگاهها و تجربیات
ذهنی افراد دربارهی رضایت زناشویی و سایر موضوعات روانشناختی
میتواند اطالعات غنیتر و موثقتری در اختیار پژوهشگران و متخصصان
26
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بلکه تأکید بر توجه بیشتر به پژوهشی کیفی است ،به ویژه با لحاظ کردن
این مطلب که قسمت اعظم مفاهیم حوزهی مشاوره ،بار فرهنگی-اجتماعی
دارند که در رویکرد کیفی بیشتر مدنظر قرار میگیرد.
واضح است که عوامل متعددی میتوانند در شکلگیری یک ازدواج
سالم مؤثر باشند .وقتی ازدواج رضایتمند و سالم باشد ،عملکردها و نقشها
به خوبی ایفا میشوند ،طرفین میتوانند با مسائل و مشکالت احتمالی به
شیوهی صحیح برخورد کنند ،در جهت ارتقای سالمت و بهزیستی فردی
ت کنند و از انواع آسیبها دور
و اجتماعی حرک 

باشند (Carr, 2006 ; Scott,

) .2006مرور کلی یافتهها حاکی از این است که تقریب ًا تمامی یافتهها به
نحوی در پژوهشهای پیشین اشاره شده است .آنچه با توجه به یافتههای
کنونی بحث کردنی است ،ارتباط آنها با نظریههای رایج به کار رفته در
مداخالت حوزهی ازدواج است .بر اساس مضمون اول پژوهش ،زوجهایی
که مسئولیتپذیرند ،به رابطهیشان وفادارند ،مذهبی و با ایمان هستند ،اهل
صداقت و راستی هستند و با تدبیر خود زمینهی الزم را برای رشد وپیشرفت
همسرشان فراهم میکنند ،در زندگی زوجی موفقترند و رضایت بیشری
دارند .این یافته با نتایج مطالعات متعددی مانند آماتو و چیدل )2000( 1و
والتون و تاکویی )2010( 2همسوست.

1- Amato & Cheadle.
2- Walton &Takeuchi.
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ی نیست،
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آنچه زنان در این پژوهش به عنوان عوامل رضایتمندی از ازدواج اشاره
میکنند ،در هیچ نظریهی منفرد زوجدرمانی یا خانوادهدرمانی نمیگنجد؛ برای
مثال ،رابطهی مناسب با خانوادههای پدری و خویشاوندان که زنان بر آنها
تأکید کردهاند در نظریههای با رویکرد سیستمیو همچنین نظریهی انتقال
بین نسلی بوئن و به طور مشخص با مفاهیم تمایزیافتگی و مرز توصیف
شدهاند .عوامل رابطهای زن و شوهری نظیر صمیمیت و مهارتهای حل
تعارض در نظریههایی همچون زوجدرمانی هیجانمدار و رویکرد شناختی-
رفتاری تأکید شدهاند ،اما آنچه مستلزم بحث بیشتری است ،ویژگیهای
فردی اشاره شده به عنوان عوامل اثرگذار در رضایت زناشویی است.
مقولهی محوری دیگر این پژوهش به ویژگیهای رابطهای و کیفیت
تعامالت زوج مربوط میشد .یافتهها داللت بر این واقعیت داشت که هر
چقدر زن و شوهر قدردان یکدیگر باشند ،نسبت به هم گذشت و رفتارهای
عطوفتآمیز داشته باشند ،همسانی و اشتراکات خانوادگی و مذهبی بیشتری
داشته باشند ،به روابط جنسی خود اهمیت دهند ،توانایی حل تعارض داشته
و در زندگی اهل قناعت باشند ،رضایت باالتری را در ازدواج خود تجربه
میکنند .این یافتهها نیز با نتایج مطالعات مختلفی همچون (نظیر والتون
و تاکوچی ( ،)2010پارکر )2000( 1و آماتو ( )2000همسوست .آنچه در
یافتههای پژوهش کنونی مشاهده میشود مجموعهای از ویژگیهای فردی
است که بیشتر از اینکه در رابطه توضیح دادنی باشد ،در بافت تاریخچهی
1- Parker.
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مقبولیت ،گذشت ،آیندهنگری ،هدفمندی و نظایر اینها که زنان مصاحبه
شونده گزارش دادند ،ویژگیهایی هستند که میتوان آنها را فضائل فردی
تلقی کرد.
اینها در مباحث نظری و عملی حوزهی مشاوره توجه چندانی دریافت
نکردهاند .به نظر میرسد تأکید بیش از حد بر روشهای مهارتمحور و حل
مسئلهی مربوط به واحد دوتایی ،به ستون اصلی بیشتر روشهای مداخلهای
تبدیل شده و مجال زیادی برای اینگونه ویژگیهای فردی باقی نگذاشته
است .البته ،این امر بیشتر در حوزهی نظری مصداق دارد که جهتدهندهی
مداخالت عملی هستند .در حوزهی پژوهشی ،تالشهای زیادی در مطالعهی
اثرات ویژگیهای شخصیتی به ویژه پنج عامل بزرگ شخصیتی در پیامدهای
زناشویی انجام شده است .با این حال ،متغیرهای فردی هنوز در مقایسه
با متغیرهای تعاملی جایگاه چندانی در عرصهی نظری و عملی مداخالت
زوجی نیافته است.
مضمو ن سوم پژوهش نشان داد ،هنگامی که زوج نقش جدید والد بودن
را بر عهده میگیرند و با حضور بچهی خانواده هستهای شکل پیدا میکند،
مشارکت و همکاری بین زن و مرد بیشتر میشود و این به نزدیکی و رضایت
بیشتر آنها منجر میشود .این رضایتمندی به ویژه زمانی نمود پیدا کرده
است که شوهر در امور بچهداری مشارکت کند و از نارضایتی ناشی از فشار
نقش جلوگیری کند .این نتیجه نیز به شکل کلی با نتایج پژوهشهای (گاتمن
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کل زندگی فرد معنا مییابد .ویژگیهایی همچون مسئولیتپذیری ،وفاداری،
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و نوتاریوس ( ،)2002مکنولتی و کارنی ( ،)2004فاطیما و اجمل (،)2012
پارکر ( )2000و آماتو ( )2000همخوانی دارد و اهمیت و کارکرد مؤثر
شکلگیری نقش والدینی و تجارب مرتبط با آن را بیان میکند.
مضمون بعدی به شیوهی مدیریت صحیح مسائل مالی و اقتصادی در
زندگی زوج مربوط میشد .طبق این یافته ،زوجهایی که عاملی به نام وحدت
مالی دارند ،یعنی فاقد حساب مالی جداگانه و جر و بحث راجع به «پول
من» و «پول تو» در تعامالت خود باشند و از سوی دیگر در چارچوب
زندگی خود برنامهریزی و تصمیمگیری مالی مناسبی داشته و به گونهای بر
این برنامه توافق داشته باشد ،زوج فضای بیشتری را برای احساس همکاری
و تحکیم هویت زوجی خود ایجاد میکنند.
مضمون پایانی پژوهش حاضر به روابط مؤثر زوج با اقوام و آشنایان
مربوط میشد .برخورداری زوج از این شبکههای حمایتی ،میتواند در مواقع
لزوم در کمک به آنها برای حل بهتر مسائل مختلف سودمند واقع شود و
فرصت حضور بیشتر در کنار دیگران و بهره بردن از مزایای روابط اجتماعی
سالم را ایجاد کند ( .)Boyer, 2006: 291-345بر این اساس ،هر چه زوج
روابط گرم و صمیمانهای با خانوادهی اصلی خود و همسرشان داشته باشند،
با اقوام خود رفت و آمد کنند و شبکههای حمایتی دوستان و همکاران
بیشتری داشته باشند و یا ادراک حمایتی بیشتری از سوی همسر ،خانواده،
آشنایان و همکاران خود داشته باشند ،رضایت باالتری از ازدواج تجربه
میکنند.
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رضایت زناشویی را حاصل عوامل متعددی میدانند که میتوان در مداخالت
زوجی به ویژه غنیسازی روابط زناشویی از آنها بهره گرفت .پرداختن بیشتر
به مفهوم فضیلتهای اخالقی و رفتاری در رابطهی زناشویی ،عالوه بر
متغیرهای دیگر رایج میتواند به غنای بیشتر مداخالت و بهسازی روابط در
ابعاد رفتاری ،شناختی ،عاطفی و نگرشی بیانجامد .به عالوه ،از یافتههای این
پژوهش و کارهای مشابه دیگر میتوان در مشاورهی ازدواج مختص جنس
استفاده کرد ،یعنی ترویج رفتارها و ویژگیهای خاصی برای هر جنس که
میتواند به رضایت طرف دیگر بیانجامد .البته ،پژوهشهای متعدد دیگری
هم الزم است تا عوامل رضایت از دیدگاه زنان و مردان ،بیشتر شناسایی
شود .با این حال پژوهش حاضر به نوبهی خود با محدودیتهایی مواجه
بود؛ نمونههای مطالعه شده متعلق به شهر تهران بودند ،لذا تعمیم این نتایج
به سایر ،مستلزم رعایت احتیاط است .از سوی دیگر رضایت از ازدواج از
عوامل و متغیرهای بیشمار دیگری اثرپذیر است ،که در این پژوهش ممکن
است به دلیل ناآشنایی حاصل از تجارب افراد به آنها پرداخته نشده است.
این پژوهش اکتشافی بر اساس تجارب زیستهی زوجهای راضی از
ازدواج به موضوع چگونگی شکلگیری رضامندی زوجی در بافت فرهنگی-
اجتماعی ایران پرداخته است .یافتهها به خوبی نشان داد که در شکلگیری یک
رابطهی زناشویی رضایتبخش عوامل فردی ،رابطهای ،والد شدن ،مدیریت
مالی و روابط گرم با اقوام و آشنایان نقش معناداری دارند که بیشتر از بافت
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بنابراین بر اساس یافتههای پژوهش حاضر ،میتوان بیان کرد که زنان،
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فرهنگی -اجتماعی ناشی میشوند .شناسایی این عوامل از طریق روشهای
کمی و ابزارهایی که فاقد حساسیت فرهنگی هستند ،دور از دسترس بود.
این یافتهها ،از یک سو لزوم توجه بیش از پیش به مبانی فرهنگی ،ارزشی
و اجتماعی تأثیرگذار در رضایت از ازدواج را برای تمامی افرادی که در
حوزهی ازدواج و خانواده مشغول فعالیت هستند ،یادآوری میکند .از سوی
دیگر ،یافتهها حاکی است که عالوه بر عواملی که متخصصان حوزهی ازدواج
به عنوان کانون توجه خویش برگزیدهاند پرداختن جدی به موضوعات فراتر
و فضیلتهای انسانی در رابطهی زناشویی اهمیت ویژهای در حوزههای
پژوهشی و مداخلهای دارد و الزم است این موضوعات به عنوان عوامل
پراهمیت اثرگذار در کیفیت روابط زناشویی جایگاه خود را در حوزهی
مداخله و پژوهش پیدا کنند.
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