بررسي جامعهشناختي شادمانی زنان متأهل دانشجو

∗

فاطمه جمیلی کهنه شهری

∗∗

مهناز رنجبر

∗∗∗

چكيده
با مروری بر دیدگاهها و گزارشهای پژوهشی خارجی و داخلی درباره شادمانی
و تأهل ،به تناقضاتی برمیخوریم که بیانگر پیچیده بودن موضوع ،سوگیریهای
قومیتی برخی فمینیستهای لیبرال و رویکردهای پوزیتیویستی صرف در آزمون ،و
تحمیل نظریههای غیر بومی بر واقعیات اجتماعی است؛ ضمن آنكه اکثر مطالعات نیز
به حوزه روانشناسی اختصاص دارد .به منظور بومیسازی یا به عبارتی دیگر ،برای
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شادمانی وانمودی آنان داشته است .همچنین رابطه ازدواج ترکیبی و متجانس با
شادمانی زنان مثبت و رابطه منفی از آن ازدواج مدرن بوده است.
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 -1مقدمه و طرح مسئله

پيشينه و قدمت توجه به موضوع شادماني را ميتوان به ازاي تاريخ
خلقت بشر دانست .چرا كه آدمي همواره به دنبال اين بوده كه چگونه خود
را از دردها و رنجها رها سازد و از حال بد به حال خوب تغيير وضعيت دهد.
بسياري از دانشمندان ،شادماني را بزرگترين نعمت زندگي انسان دانستهاند
).(Diener & et al 1995: 3
با توجه به اهمیت نهاد خانواده و تأثیر آن در نظام جامعه ،شادمانی اعضای
آن را میتوان به عنوان یکی از معیارهای سالمت جامعه به شمار آورد.
زمانی که روانشناسان به مطالعه نظاممند ازدواج در اواخر دهه 1960و اوايل
دهه 1970روی آوردند ،تالشهایشان بر روی شناسایی رفتارهای متقابل
مشاهده كردني متمرکز گردید و به شادمانی زناشویی کمتر توجه كردند.
به تازگي نتایج برخی تحقیقات حاکی از آن بوده است که رفتار زوجهای
شاد نسبت به زوجهای غمگینی که تالش میکنند رفتار منفی طرف مقابل
را تالفی کنند کمتر پیشبینیپذیر (ساختاری) است ) .(Fincham 2009:1از
این رو برای سیاستگذاری سالمت جامعه ،بررسی جامعهشناختی شادمانی
و آسیبشناسی آن به ویژه در زندگی زناشویی امری ضروری است .در این
میان بیشتر جامعهشناسان به شناسایی روابط دموگرافیک شادمانی زناشویی

1

با استفاده از پیمایشهای بزرگدامنه (سنت جامعهشناختی) پرداختهاند و این
1- Marital Happiness
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(همان) .به عبارت دیگر ،پژوهشهای جامعهشناختی عمیقتر و کیفی کمتر
انجام شده است.
با مرور نظریهها و گزارشهای تحقیقاتی خارجی و داخلی ،به تناقضاتی
در م��ورد تأهل و رابطهاش با ش��ادمانی زنان متأه��ل برمیخوریم که بیانگر
دیدگاهه��ای بدبینان��ه و خوشبینانه نس��بت به تأهل زنان اس��ت .در مورد
دیدگاهه��ای بدبینانه ،میت��وان به نظریه کارکردگ��رای دورکیم ،نظریه ستیز
انگلس و رویکردهای فمینیستی اشاره نمود (دوركيم 213 :1378؛ انگلس 1375؛

ريت��رز  .)467-487 :1385در مورد دیدگاهه��ای خوشبینانه ،میتوان به نظریه
پارسونز ،سليگمن ،و ویت و گاالگر (پارسونز 732 :1363؛سفيري و ايمانيان :1388

 )115-117اشاره كرد .مشابه این تناقضات در گزارشهای تحقیقاتی در خارج
و داخل کشور نیز به چشم میخورد .یافتههای پژوهشهای كيرك پاتريك،
هاگ��ز ،استايل و گوو ،یافتهه��ای مطالعه دواس ،استوتزر و فری ،ويديكن و
ویلکاکس نيز مؤيد اين مطلب است (ميشل 191-193 :1354؛ آدامز 1999؛ دواس

2002؛  .)Wilcox 2011: 2; Vidican 2011: 1; Stuzer 2004: 330همچني��ن ب��ا
مراجع��ه به برخي از گزارشهاي داخلي درباره ش��ادماني و رضامندي زنان
متأهل ،به يافتههايي مبتني بر ميزان باالي شادماني و رضامندي برميخوريم
(برزگر مروست��ی 1386؛ عليزاده 24 :1386؛ دانش 56 :1389؛ و بختيار نصرآبادي :1388

 .)9درعين حال برخي از گزارشهاي داخلي نيز بيانگر بيتأثير يا كماهميت
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بودن متغير تأهل در ش��ادماني و رضامندي زنان متأهل بوده است (محس��ني
و صالح��ي 116 :1382؛ موسوي بفروئ��ي 196 :1387؛ كشاورز و همكاران 45 :1387؛ و
رحماني .)1387

به منظور شفافتر شدن ابهامات و زمینهسازی برای دریافت فرضیه
با انطباق بیشتر با شرایط اجتماعی جامعه ما ،ضرورت بررسی عمیقتر
شادمانی زنان متأهل نمایان میشود .بدین منظور به شرح اجمالي دیدگاهها
و گزارشهای بدبینانه و خوشبینانه نسبت به تاهل زنان ،تناقضات موجود در
گزارش های پژوهشی و تحلیل مقایسهای آنها میپردازیم:
الفـ دیدگاههای بدبینانه نسبت به تأهل زنان

در این رابطه به نظریه دورکیم در میان نظریهپردازان کارکردگرا و
دیدگاههای ستیز و برخی فمینیستها برمیخوریم .دورکیم معتقد است زن
کمتر از شوهر از زندگی خانوادگی نفع میبرد .اجتماع زناشویی فینفسه،
برای زن محدودکنندهتر است و گرایش او را به خودکشی تشدید میکند
(دورکیم  .)213 :1378در میان نظریهپردازان ستیز نیز انگلس معتقد است «مرد
در خانه ،بورژوا و زن پرولتاریاست» (انگلس  .)106:1375فمینیستهای
مارکسیست به تقسیم جنسی کار در ازدواج توجه ویژه داشته اند .از نگاه
آنان ازدواج قراردادی است که در آن شوهر صاحب کار بدون مزد زن است
و این امر به شیوه تولید خانگی و نحوهای از استثمار مردساالرانه شکل
میبخشد .فمینیستهای رادیکال نیز عموم ًا منشأ همه نابرابریهای جنسی را
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به عنوان یکی از جلوههای فراگیر نابرابریهای جنسیتی ،استفادهای است که
مردان از این نوع تقسیم کار میكنند .به طور خاص ،به اعتقاد جسی برنارد
ـ که یکی از فمینیستهای لیبرال آمریکایی است ـ دو نوع زناشويي در همه
ازدواجهاي نهادي وجود دارد؛ يكي زناشويي مرد با اختياراتي از قبيل اقتدار،
استقالل و برخورداري از خدمات خانگي ،عاطفي و جنسي همسرش ،و
ديگري زناشويي زن كه طي آن از بيقدرتي و وابستگي ،الزام به ارائه خدمات
خانگي ،عاطفي و جنسي و محروميت تدريجي از موقعيتي كه پيش از ازدواج
به عنوان يك دختر جوان و مستقل داشت ،رنج ميبرد .بنابراين او نتيجه
ميگيرد كه زناشويي براي مردان ،خوب و براي زنان بد است (ريتزر:1385

 .)460-492ماگفورد و اللی در پژوهش خود ،فرضیه جسی برنارد را در یک
نمونه استرالیایی بررسی کردهاند ) .(Mug ford 1981: 969در گزارش برنارد
زمانی که رابطه شادمانی با خوشبختی روانشناختی را اندازهگیری کرده بود،
زنان متأهل نسبت به مردان متأهل نه تنها سطح پایینتری از خوشبختی
روانشناختی را دارا بودهاند بلکه به صورت متناقضی ممکن بود خودشان را
بسیار شاد هم توصیف کنند .از نظر برنارد این زنان به نسبت سنتی هستند،
ولی در پژوهش ماگفورد و اللی ،دلیل شادمانی وانمودی زنان متأهل ،به
ازدواجهای نامتجانس آنان نسبت داده شده است (همان.)970:
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گرنسهایم نیز با انتقاد به نظریات کارکردگرایان بیان میدارد تمام کوشش
زن خانهدار صرف دور نگهداشتن شوهر از مشکالت و ناراحتیهای روزمره
خانوادگی میشود و در عین حال سعی میکند مشکالت شغلی شوهرش
را نیز بشناسد و خودش را با آنها وفق دهد .گرنسهایم این سؤال را مطرح
میکند که آیا واقع ًا این نوع خانواده قسمتی از زندگی جمعی انسانی است
یا پدیدهای جدید است که برای ارائه خدمات به مرد به وجود آمده است
(اعزازی.)151:1387،

ب ـ دیدگاههای خوشبینانه نسبت به تأهل زنان
از نظر سليگمن ازدواج رابطه مستحكمي با شادماني دارد (سگيلمن :1389

 .)78البته ازدواجهاي ناشاد ،سطح شادماني را كاهش ميدهند .در میان
نظریهپردازان کارکردگرا پارسونز معتقد است در نظام باز جوامع صنعتی
انتخاب شریک زندگی امری کام ً
ال شخصی است و در سیستم همسرگزینی
آزاد ،محرک انتخاب همسر عشق رومانتیک است (پارسونز  .)732:1363با
انتخاب همسر به دلیل عاشق بودن در نظام خانوادگی این توقع در کار است
که زن و شوهر تعهدی دارند تا عاشق یکدیگر باشند .ویت و گاالگر نیز
استدالل کردهاند که امروزه ازدواج برای زنان سودمند است .زنان متأهلی
که شادترند مشکالت روحی کمتری را گزارش میکنند و روابط جنسی
رضایتبخشتری دارند .آنها کمتر احتمال دارد قربانی آزار جنسی خانگی
شوند و وضعیت اقتصادی بهتری نسبت به همتایان مجرد و شرکای زندگی
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ج ـ تناقضات در گزارشهای پژوهشی

مشابه تناقضات مذکور در گزارشهای پژوهشی خارج و داخل
کشور نیز به چشم میخورد؛ كيرك پاتريك به عنوان يكي از نظريهپردازان
نظریه سازگاري زناشويي ،عواملي را كه هم قبل از ازدواج و هم در دوران
زناشويي در موفقيت زناشويي مؤثرند معرفی میکند (ميشل.)191-193 :1354

همچنين طبق مطالعه هاگز ،استايل و گوو رابطه بين ازدواج و خوشبختي به
وسيله دو فرآيند انتخاب اجتماعي و عليت اجتماعي توضيح داده ميشود.
بر اساس چشمانداز انتخاب اجتماعي ،افراد با سطح خوشبختي باال نسبت
به افراد با سطح خوشبختي پايين ،بيشتر احتمال ازدواج كردن و متأهل
ماندن را دارند .بر اساس چشمانداز عليت اجتماعي ،رابطه تأهلي باعث
افزايش سطح خوشبختي ميشود (به نقل ازآدامز .)1999یافتههای مطالعه دواس
نیز با مطالعات طوالنی مدت فمینیستها که اعتقاد دارند ازدواج مردان را
شادتر و زنان را بدبختتر میکند چالش دارد (دواس ،2000،به نقل از خبرگزاری

آسوشیتدپرس .)1-2002:2،نتایج تحقیق استوتزر و فری نیز بیانگر این است که
رضایت از زندگی افراد متأهل بیشتر از افراد مجرد است؛ چرا كه ازدواج
باعث افزایش اعتماد به نفس زوجین میشود و نیز افراد متأهل فرصت
بهتری برای بهرهمندی از روابط صمیمی حمایتي و بادوام دارند و کمتر از
تنهایی رنج میبرند ) .(Stutzer & frey 2004: 330ويديكن سطح شادمانی افراد
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بدون ازدواج دارند (سفیری به نقل از ویت و گاالگر.)115-17 :1388، 2000 ،
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متأهل را باالتر دریافته است؛ حتی اگر ازدواجشان خیلی موفقیتآمیز نباشد
و همسران شاد و خوشبين ميتوانند در سطح شادماني شريك زندگيشان
تأثير مثبتي داشته باشند ) .(Vidican 2011:1ویلکاکس نیز در پژوهش خود
درباره تساوی جنسیتی در محیط خانه و محیط کار بحث میکند .از نظر او
حتی زنانی که موافق هنجارهای جنسیتی هستــند گزارش دادهاند زمانی که
خودشان کار بیرون از خانه را انجام ندهنــد و شوهرانشــان بخش زیادی از
درآمد را به دست آورند ازدواجهایشان شادتـر است .بنابرایــن اگر زندگی
زنان بر تســاویگرایی استوار باشد ،از ازدواجشــان کمتر لذت میبرند
).(Wilcox 2011: 2-3
با مراجعه به برخي از گزارشهاي داخلي درباره شادماني و رضامندي زنان
متأهل ،به يافتههايي مبتني بر ميزان باالي شادماني و رضامندي برميخوريم
(برزگر مروستی 1386؛ عليزاده 24:1386؛ دانش 56 :1389؛ بختيارنصرآبادي .)9 :1388
در عين حال برخي از گزارشهاي داخلي نيز بيانگر بيتأثير يا كماهميت
بودن متغير تأهل در شادماني و رضامندي زنان متأهل بوده است (محسني و
صالحي116 :1382؛ موسوي بفروئي196:1387 ،؛ كشاورز و همكاران 45:1387؛ رحماني
.)1387

د ـ تحلیل مقایسهای دیدگاههای نظری و یافتههای پژوهشی

ب��ا مروری اجمالی بر گزارشها و دیدگاهه��ای نظری درمییابیم که در
برخ��ی از آنها تأثیر مدرنیته ،تأهل و الگ��وی ازدواج سنتی به عنوان عوامل
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عوامل در زمره عوامل تأثیرگذار در ناشادمانی اشاره شدهاند .به طور خاص،
برنارد در گزارش خود به شادمانی وانمودی زنان اشاره کرده است و ساختار
ازدواج آنان را سنتی قلمداد میکند .او با تعمیم این یافته ،نتیجه میگیرد که
تأهل بیشتر از تجرد با ناشادمانی زنان رابطه معنادار دارد ،در حالی که ماگفورد
و اللی عامل شادمانی وانمودی را به ازدواج نامتجانس نسبت میدهند.
با توجه به نظریات و گزارشهای متناقض در مورد شادماني زنان متأهل،
پژوهش حاضر بر آن است كه با رويكردي جامعهشناختی و كيفي به بررسي
عميقتر وضعيت شادماني زنان متأهل از دیدگاه خود آنها بپردازد و به
منظور بومیسازی ،تجربههای زیسته آنان را تحلیل مقایسهای كند .بدین
منظور چهار پرسش پژوهشی به شرح زیر ارائه ميشود:
 -1زنان متأهل پدیده شادمانی و افزایش و کاهش آن را چگونه احساس
و تعریف میکنند؟
 -2علل بيواسطه و میانجی در پدید آمدن شادمانی در تجربههای زیسته
زنان متأهل به چه زمینههایی نسبت داده میشود.؟
 -3زنان متأهل برای رویارویی با رخدادهای زندگی زناشویی ،چگونه به
کنترل و اداره شادمانی و افزایش و کاهش آن می پردازند؟
 -4به نظر زنان متأهل ،کاهش و افزایش شادمانی در خانواده چه تبعاتی
دارد؟
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به این ترتیب در پاسخ به پرسشهای فوق ،با پرهیز از تحمیل نظریههای
غیر بومی که گاهي متناقض نیز بودهاند ،هدف اصلی پژوهش حاضر دستیابی
به فرضیههایی است که از انطباق بیشتری با واقعیات جامعه داشته باشند.
این مهم با بهرهبرداری از رويكرد روشي نظريه بازكاوي (نظريه مبنايي،
نظريه زمينهاي) میسر است؛ چرا که هدف اصلی آن نیز فرضیهسازی است
و در قالب یک پارادایم 1یا مدل الگویی برای دریافت محتوای پدیده ،علل،
راهبردها و پیامدهای آن به اجرا درمیآید (استراوس و کوربین 23 :1387و97و.)98
همچنین به دلیل اهمیت پاسخگویی به شرایط میانجی (ساختاری) کاهش و
افزایش شادمانی ،دریافت ابعاد جامعهشناختی این پدیده نیز ضروری است.
یافتههای این پژوهش مدخل و مقدمهای است برای ارائه طرحی جامع
پیرامون ابعاد مختلف شادمانی که با آزمون فرضیهها و ربط منطقی آنها،
زمینه نظریهپردازی را فراهم میكند.
 -2روششناسی تحقیق

به منظور شفافتر شدن ابهامات و تناقضات موجود در نظریهها و
گزارشهای پژوهشی ،در پژوهش حاضر از رویکرد روشی نظریه بازکاوی
(زمینهای) بهرهبرداری شده است .ضمن مصاحبه با زنان متأهل ،دادههای
کیفی مأخوذ از تجربههای زیسته آنها تحلیل مقایسهای می شود تا زمینه

1-Paradigm
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) .Corbin 1998: 312الزم به ذکر است که بر اساس توضیحات جوپ ،روند
پژوهش حاضر با فرضیه شروع نمیشود؛ ممکن است ابتدا گمانههایی زده
شود ،ولی بعد از گردآوری دادههای اولیه ،ارتباطات مشخص شده و فرضیه
مشروط تشکیل میشود .صحت و سقم این فرضیهها با مقایسه آنها با
دادههای بعدی بررسی میشود ) .(Jupp 2006: 333مراحل و روند بهرهبرداری
از رویکرد روشی نظریه بازکاوی تحت عنوان پارادایم یا مدل الگویی ،بر
حسب شرایط علی پدیده ،زمینه ،شرایط میانجی ،راهبردهای کنش و کنش
متقابل و پیامدها (پارادایم) طی میشود (استراوس و کوربین  97 :1387و .)98

جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر به دانشجویان متأهل دانشگاه
الزهرا (س) اختصاص دارد .برای انتخاب نمونه ،از روش نمونهگیری نظری،

1

نمونهگیری در دسترس 2و نمونهگیری گلوله برفی 3استفاده شده است .حجم
نمونه متشکل از دانشجویان متأهل دانشگاه الزهرا (س) در مقاطع مختلف
تحصیلی ،بر حسب اشباع نظری در روند فرضیهیابی تعیین میشود .ابزارها
و تکنیکهای استفاده شده در این پژوهش ،مصاحبه نیمه استاندارد ،مصاحبه
عمیق و بررسی اسنادی است .تحلیل دادهها بهطور مداوم از طریق راهبرد
1- Theoretical Sampling
2- Availability Sampling
3- Snowball Sampling

(در این استراتژی معموالً دوستانِ دوستان انتخاب میشوند و بدین ترتیب امکان جستوجوی
اشخاص در محیط فراهم میشود)(فلیک.)130:1388
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فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال چهاردهم  /شماره  / 56تابستان 1391

«مقایسه تداومی» 1انجام میشود .بنا به توصیه کوربین و استراس& (Corbin

) Strauss,1990: 9در تحقیق حاضر مقایسههای تداومی از طریق مقابله مداوم
رویدادها با یکدیگر انجام میشود .در ضمن تعیین مشابهتها و تفاوتها در
دادهها ،تبیین از طریق تکنیک «یافتن عامل مشترک» به دست میآید (دواس
.)22 :1386

اعتبار یافتهها از طریق دریافت دقیق دیدگاه پاسخگو درباره پرسشها،
تأمین میشود .آنچه كه محقق دریافته است ،دوباره برای پاسخگو بازگو شده
و تأیید پاسخگو به منزله دیدگاه او قلمداد میشود .همچنین از آنجا که این
پژوهش یک تحقیق کیفی است و به قصد تعمیم یافتهها صورت نمیگيرد،
پایایی هم در مورد این تحقیق مطرح نمیشود.
 -3سیمای پاسخگویان

سیمای پاسخگویان در رابطه با زندگی زناشویی در جدول شماره  1آمده
است.

1- Constant Comparison
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توضیحات

ویژگی
مدت زندگی مشترک

میانگین 5 :سال

 1تا  12سال

تعداد فرزندان

نما0 :

 0تا  2فرزند

سن زنان

میانگین 27 :سال

 21تا  36سال

سن همسران

میانگین 31 :سال

 25تا  42سال

فاصله سنی زوجین

نما 0-2 :سال

 0تا  10سال

سطح تحصیالت زنان

نما :کارشناسی ارشد ()%59

لیسانس و باالتر

سطح تحصیالت همسران

نما :کارشناسی ()%50

دیپلم و باالتر

اختالف تحصیالت زوجین

نما 2 :مقطع

 0تا  6مقطع

 -4روند فرضیهیابی

روند فرضیهیابی طی چهار مرحله کاربرد مدل الگویی نظریه بازکاوی در
مصاحبهها ،پاسخ به پرسشهای مدل الگویی نظریه بازکاوی ،کدگذاریها،
ظهور مفاهیم و دریافت متغیرها و تولید فرضیه صورت گرفته است.
 -1-4مرحله اول -کاربرد مدل الگویی نظریه بازکاوی در مصاحبهها

در این مرحله ،با توجه به مدل الگویی رویکرد روشی نظریه بازکاوی
که مبتنی بر تعریف پدیده شادمانی ،شرایط علی ،زمینه ،شرایط میانجی و
راهبردها و پیامدهای آن است ،پاسخ به پرسشهای مذکور از دیدگاه خود
پاسخگو ،با استفاده از مصاحبه نیمه استاندارد و مصاحبه عمیق با زنان متأهل
دانشجو که از طریق نمونهگیری نظری انتخاب شدهاند ،دریافت شده است.
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حجم نمونه شامل  22نفر مصاحبهشونده است که از طریق اشباع نظری به
دست آمده است.
 -2-4مرحله دوم -پاسخ به پرسشهای مدل الگویی نظریه بازکاوی

چنانکه پيش از اين آمد ،پرسشهای پژوهشی برگرفته از مدل الگویی
رویکرد نظریه بازکاوی بوده است .در این مرحله ،پاسخ به پرسشهای
مذکور بر اساس دیدگاه مصاحبه شوندگان تلخیص شده و زمینه ظهور
مفاهیم را فراهم كرده است.
بر اساس احساس پاسخگویان نسبت به زندگی زناشویی ،دو گروه
شادمانی و ناشادمانی در پاسخ به پرسشهای پژوهشی تحلیل مقايسهای
شدهاند .پاسخ به پرسشهای مدل الگویی نظریه بازکاوی بر اساس دادههای
کیفی متن مصاحبهها ،و بر اساس بارز و برجسته بودن پاسخها در گروههای
شادمانی و ناشادمانی ،تفکیک و مقولهبندی شده است.
الف ـ پرسش اول :پدیده شادمانی از نظر زنان متأهل دانشجو چگونه تعريف
ميشود؟

برای پاسخگویی به این سؤال ،تعریف پدیده شادمانی و ناشادمانی از
دیدگاه پاسخگویان با تأکید بر احساس آنها پرسيده شده است .احساساتی
نظیر لذت بردن و خوشایندی ،سرحال و دلخوش بودن ،انگیزه کار داشتن،
رضایت از زندگی و احساس آرامش ،تحت عنوان «احساس شادمانی»

224

بررسی جامعهشناختی شادمانی زنان متأهل دانشجو

و نگرانی ،تحت عنوان «احساس ناشادمانی» مقولهبندی شده است (جدول
شماره .)2

جدول  -2تعریف پدیده شادمانی و پدیده ناشادمانی از نظر پاسخگویان
تعریف پدیده شادمانی

تعریف پدیده ناشادمانی

احساس شادماني

احساس ناشادمانی

احساس لذت بردن و خوشایندی
سرحال و دلخوش بودن
انگیزه کار داشتن
رضایت از زندگی
احساس آرامش

احساس استرس
احساس فشار
افکار منفی داشتن
احساس دلشوره و نگرانی

ب ـ پرسش دوم :احساس شادمانی -ناشادمانی از نظر زنان متأهل دانشجو به
چه عواملی نسبت داده میشود؟

شرایط علی با حوادث و اتفاقهایی مرتبط است که به وقوع یا گسترش
پدیده شادمانی میانجامد و در پاسخ به وقتی که ،...در حالی که ،...از آنجا
که ،...چون ،...به سبب ،...و به علت ،...دریافت میشود .در پژوهش حاضر،
شرایط ع ّلی گروه شادمانی تحت عنوان «احراز هویت شخصی» ،و در گروه
ناشادمانی تحت عنوان «سرکوب هویت شخصی» مقولهبندی شده است
(جدول شماره .)3
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مقولهبندی شده است .احساساتی نظیر استرس ،فشار ،افکار منفی ،دلشوره
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جدول  -3شرایط علی شادمانی درگروه شادمانی و ناشادمانی
شرایط علی گروه شادمانی

شرایط علی گروه ناشادمانی

احراز هویت شخصی

سرکوب هویت شخصی

مورد توجه بودن ،حمایتشدگی ،دریافت
هدیه ،تقرب به خدا با انجام فرائض دینی،
تفریح با لذت ،ارضاء عاطفی ،ارضاء جنسی،
محترم بودن ،رفع مشکالت با همدلي

حاشیهای بودن ،بیحرمت شدن ،انتظارات
سرکوب شده ،بیاعتماد شدن ،خستگی و
فشار جسمی ،تنگناهای مالی ،سرگردانی در
انجام مسئولیتها ،طرد شدگی

ج ـ پرسش سوم :احساس شادمانی -ناشادمانی از نظر زنان متأهل دانشجو در
چه زمینههایی پدید میآید؟

زمینه به محل حوادث و وقایع مربوط به پدیده شادمانی داللت دارد .در
پژوهش حاضر ،شرایط زمینهای گروه شادمانی ،تحت عنوان «تأمین نیازهای
عاطفی – جنس��ی -اجتماعی از سوی ش��وهر در زمینه تعامالت زوجین و
خانوادههایشان ،تداخل امور تحصیلی و خانگی ،تصمیمگیریها ،مواجهه با
مشکالت و اوقات فراغت» مقولهبندی شده است .در مورد گروه ناشادمانی،
ش��رایط زمینهای تحت عناوین «دوگانگی نظر و عمل ش��وهر قبل و بعد از
ازدواج و دوران زناشویی» و «احساس عدم امنیت روانی -جسمی  -مالی
زن در زمینه تقدم خانواده ش��وهر و تضادهای نقشی دانشجو -همس��ر»
مقولهبندی شده است (جدول شماره .)4
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شرایط زمینهای گروه شادمانی
تأمین نیازهای عاطفی -جنسی -اجتماعی
زن از سوی شوهر در زمینه تعامالت زوجین
و خانوادههایشان ،تداخل امور تحصیلی
و خانگی ،تصمیمگیریها ،مواجهه با
مشکالت واوقات فراغت
همدلی متقابل عاطفی با شوهر ،همدلی
متقابل با خانواه شوهر ،لذت متقابل جنسی
زوجین ،درک مشکالت تداخل امور
تحصیلی و خانوادگی از سوی شوهر،
حمایت شوهر از زن در مقابل اقوام
شوهر ،احترام شوهر به خانواده زن ،درد
دل با دوستان یکرنگ و صمیمی قدیمی و
دانشگاهی ،انجام فرائض دینی و رویآوری
به مذهب ،لذت بردن از اوقات فراغت به
همراه شوهر

شرایط زمینهای گروه ناشادمانی

دوگانگی نظر و عمل
شوهر قبل و بعد از ازدواج
و دوران زناشویی

بیصداقتی و پنهانکاری
شوهر در دوره زناشویی،
وعده و ادعاهای قبل از
ازدواج و مغایرت آنها در
رفتار بعد از ازدواج

احساس عدم امنیت
روانی -جسمی  -مالی
زن در زمینه تقدم خانواده
شوهر و تضادهای نقشی
دانشجو -همسر
مشاجرات لفظی شوهر
در اختالفات ،بیحرمتی
به زن نزد خانواده شوهر
و در حاشیه بودن زن،
ترجیح خانواده شوهر به
زن در تعامالت ،بیبرنامه
بودن زندگی تحصیلی
و خانوادگی ،فشار
جسمی برای بار اضافی
مسئولیتهای تحصیلی و
خانوادگی

دـ پرس��ش چهارم :ش��رایط میانجی (س��اختاری) دخیل در ایجاد احس��اس
شادمانی -ناشادمانی زنان متأهل دانشجو کداماند؟

شرایط میانجی یا ساختاری در رابطه با سهولتبخشی یا محدودیتهایی
اس��ت که از طریق وضعی��ت زمانی ،مکانی ،فرهنگ��ی و پایگاه اقتصادی و
اجتماعی به گونهای غیرمستقیم در پدیده شادمانی تأثیر میگذارد .در پژوهش
حاضر ،ابتدا از دادههای کیفی مصاحبهها ،مقوله «الگوی ازدواج سنتی -مدرن
– ترکیب��ی» ،مقوله «ساختار ازدواج متجان��س – نامتجانس» و مقوله «دوران
ش��ادمانی تأهل – تجرد» دریافت ش��ده است .سپ��س مقولههای مذکور بر
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جدول -4شرایط زمینهای شادمانی در گروه شادمانی و ناشادمانی

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال چهاردهم  /شماره  / 56تابستان 1391

حسب حضور بارز و برجسته آنها در گروه شادمانی و ناشادمانی دستهبندی
شده است .در گروه شادمانی ،الگوی ازدواج سنتی و ترکیبی (سنتی -مدرن)،
ساختار ازدواج متجانس و شادمانی بیشتر دوران تأهل نسبت به تجرد حضور
بارز داش��ته است .در گروه ناش��ادمانی ،الگوی ازدواج مدرن و گاهي سنتی،
ساخت��ار ازدواج نامتجانس و ش��ادمانی بیشتر دوران تجرد نس��بت به تأهل
حضور بارز داشته است (جداول شماره  5و .)6
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الگوی ازدواج ،ساختار ازدواج و دوران شادمانی
دادههای کیفی در متن مصاحبهها

شرایط

میانجی

خرده مقوله

مقوله

خواستگاری با نظارت کامل خانوادهها ،انجام امور
خانگی بر عهده زن ،تصمیمگیریهای زندگی بر
عهده مرد

سنتی

دوستی قبل از ازدواج ،استقالل زوجین در
انتخاب همسر ،انجام امور کار خانگی مشارکتی،
تصمیمگیریهای زندگی مشارکتی

مدرن

آشنایی و ازدواج با نظارت خانواده زوجیـــن،
استقــالل نسبی زوجین در انتخاب همسر ،انجام امـور
خانــگی زن > و= مرد ،تصمیمگیریهای زنــدگی بر
عهــده مرد > و = زن

ترکیبی (سنتی – مدرن)

همسانی :سنی ،قومیتی ،مذهبی ،محل زندگی خانواده،
اعتقادی ،پایگاه اقتصادی -اجتماعی خانوادهها

متجانس

ناهمسانی :سنی ،قومیتی ،مذهبی ،محل زندگی خانواده،
اعتقادی ،پایگاه اقتصادی -اجتماعی خانوادهها

نامتجانس

شادمانی در دوران تأهل بیشتر از دوران تجرد

تأهل> تجرد

شادمانی در دوران تجرد بیشتر از دوران تأهل

تجرد> تأهل

شادمانی در دوران تأهل همانند دوران تجرد

تأهل= تجرد

الگوی
ازدواج

ساختار
ازدواج

دوران
شادمانی

جدول  -6شرایط میانجی شادمانی در گروه شادمانی و ناشادمانی
شرایط میانجی در گروه شادمانی
الگوی ازدواج
ترکیبی و سنتی

ساختار ازدواج
متجانس

شرایط میانجی در گروه ناشادمانی

دوران شادمانی
تأهل > تجرد

الگوی ازدواج
مدرن
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جدول  -5شرایط میانجی یا ساختاری شادمانی – ناشادمانی بر حسب مقولههای

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال چهاردهم  /شماره  / 56تابستان 1391

هـ ـ پرسش پنجم :احساس شادمانی -ناشادمانی از نظر زنان متأهل دانشجو با
چه راهبردهایی اداره میشود؟

راهبردهایی که پاسخگویان برای کنترل و اداره شادمانی و افزایش آن و
نیز برای رویارویی با تعارضات زندگی زناشویی به کار بردهاند ،در گروه
شادمانی تحت عنوان «راهبرد برای دستیابی به موفقیت» مقولهبندی شده
است و در گروه ناشادمانی تحت عنوان «راهبرد برای جلوگیری از شکست»
مقولهبندی شده است (جدول شماره .)7
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راهبردهای گروه شادمانی

راهبردهای گروه ناشادمانی

راهبرد برای دستیابی به موفقیت

راهبرد برای جلوگیری از شکست

 .1راهبردهای تعاملی زن و شوهر:
گفتوگو ،عذرخواهی و گذشت ،عدم دخالت نظر
دیگران و حل مشکالت خانوادگی به همراه شوهر
 .2راهبردهای مذهبی:
کاربرد دستورات دینی برای آرامش بیشتر و صبوری
در برابر نامالیمات تا واکنشهای تالفیجویانه،
دلخوش بودن به پاداشهای اخروی برای انجام
وظایف زناشویی
 .3راهبردهای مدیریت تعارضات:
عوض کردن جو ،ترک محیط ،قطع رابطه موقت با
افراد مسئلهساز ،فاصله گرفتن از شوهر و سکوت،
قهر موقتی ،کوتاه آمدن ،انعطافپذیری ،دیدار افراد
صمیمی ،سرگرم شدن به کار دیگر ،تماشای فیلم و
مطالعه کتاب
 .4راهبردهای افزایش شادمانی:
ایجاد تنوع ،شوخی کردن ،آرایش کردن ،ورزش،
موسیقی ،مسافرت ،تفریح ،گذران اوقات فراغت با
شوهر ،میهمانی و دیدار خانواده
 .5راهبردهای مشورتی:
مشورت با خواهر و دوستان صمیمی

 .6راهبردهای مذهبی:
روی آوری به مذهب و اعتقادات دینی
 .7راهبردهای درمانی:
مراجعه به مشاور و روانپزشک ،مصرف دارو
 .8راهبردهای خالقانه:
مقایسه خود و دیگران و دلخوش بودن به شرایط
خود ،بچهدار شدن برای جلب همسر ،پیامک
دلجویی به شوهر
 .9راهبردهای انفعالی:
کوتاه آمدن و لبخند اجباری ،دلداری شدگی از
سوی مادرشوهر
 .10راهبردهای تالفیجویانه:
عدم اجازه دخالت به دیگران ،کاهش و گاهي
قطع رابطه با افراد مشکلساز ،دادوبیداد و تخلیه
روانی ،قهر و سکوت ،طالق

و ـ پرسش ششم :پیامدهای راهبردهای زنان متأهل دانشجو در مدیریت احساس
شادمانی -ناشادمانی کداماند؟

پیامدها ،نشانگر آثار و تبعات احس��اس ش��ادمانی در خانواده است .در
پژوهش حاضر پیامدهای احس��اس شادمانی در گروه شادمانی و ناشادمانی،
تح��ت عنوان «همافزای��ی» و «التیام بخشی» مقولهبندی ش��ده است (جدول
شماره .)8
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جدول -7راهبردهای گروه شادمانی و ناشادمانی
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جدول -8پیامدهای شادمانی در گروه شادمانی و ناشادمانی
پیامدهای شادمانی در گروه شادمانی

پیامدهای شادمانی در گروه ناشادمانی

همافزایی

التیام بخشی

افزایش:
آرامش ،تمرکز ،اشتیاق به کار ،انگیزه
ساماندهی امور برای موفقیت اعضای
خانواده ،روابط با اقوام و دوستان

کاهش:
مصرف دارو ،رفتار عصبی ،مرافعه و دعوا با
فرزند ،شوهر و اقوام

 -3-4مرحله سوم ـ کدگذاریها ،ظهور مفاهیم و دریافت متغیرها

در پژوهش حاضر سه متغیر وابسته (شادمانی ،شادمانی واقعی و شادمانی
وانمودی) و شش گروه متغیر مستقل ـ الگوی ازدواج سنتی ـ مدرن ـ
ترکیبی ،ساختار ازدواج متجانس ـ نامتجانس ،درجه شادمانی در دوره تأهل
و تجرد (تأهل >تجرد ،تجرد> تأهل ،تأهل = تجرد ،دوگانگی نظر و عمل
شوهر ،راهبردهای افزایش شادمانی (دستیابی به موفقیت – جلوگیری از
شکست) ،پیامدهای شادمانی ( هم افزایی – التیام بخشی) ـ به دست آمدهاند
(جدول شماره .)9
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کدگذاریهای محوری
متغیر

کدگذاری باز

کد گذاری محور

متغیرهای وابسته

•خوشحال و راضی بودن  ،لبخند زدن ،خوشایندی ،احساس
آرامش ،درحال و دلخوش بودن ،و لذت بردن در اکثر اوقات
در زندگی زناشویی.

1 -1شادمانی

•احساس دلشوره ،نگرانی ،استرس  ،فشار و دارا بودن افکار
منفی و نارضایتی در اکثر اوقات در زندگی زناشویی.

2 -2ناشادمانی واقعی

متغیرهای مستقل

•احساس ناشادی ولی وانمود کردن به شادمانی در اکثر
اوقات در زندگی زناشویی.

3 -3شادمانی وانمودی

•تصمیمگیریهای مبتنی بر مردساالری – مشارکتی
(امور مالی  ،تربیت فرزند ،تعداد فرزند ،ادامه تحصیل زن،
اشتغال زن ،اوقات فراغت)
•انجام امور خانگی توسط زن> مرد  -مشارکتی
•نحوه ازدواج وابسته به دخالت خانوادهها – مستقل

1 -1الگوی ازدواج
سنتی– مدرن –ترکیب

همسانی  -نا همسانی:
سن ،محل زندگی ،مذهب ،پایگاه اقتصادی – اجتماعی
(تحصیالت زوجین ،تحصیالت ،شغل و درآمد خانواده
زوجین) ،اعتقادات (دینی ،سیاسی -اجتماعی)

2-2ساختار ازدواج
متجانس – نامتجانس

مقایسه احساس شادی و رضامندی و آرامش در دوره تأهل و
تجرد

3-3درج��ه ش��ادمانی در
دوره تأه��ل و تجرد تأهل
>تج��رد ،تج��رد> تأهل،
تأهل = تجرد

•عدم صداقت و پنهان کاری شوهر در زندگی زناشویی
•مغایرت رفتار شوهر در زندگی زناشویی با وعدهها و ادعاهای
او قبل از ازدواج

4 -4دوگانگ��ی نظ��ر
وعمل شوهر

•دستیابی به موفقیت (راهبردهای تعاملی زن و شوهر،
راهبردهای مذهبی ،راهبردهای مدیریت تعارضات ،راهبردهای
افزایش شادی ،راهبردهای مشورتی)
•جلوگیری از شکست (راهبردهای مذهبی ،راهبردهای
درمانی ،راهبردهای خالقانه ،راهبردهای انفعالی ،راهبردهای
تالفی جویانه)

5 -5راهبردهای افزایش
شادمانی (دستیابی به
موفقیت – جلوگیری
از شکست)

•افزایش(آرامش ،تمرکز ،اشتیاق به کار ،انگیزه ساماندهی
امور برای موفقیت اعضای خانواده ،و روابط با اقوام و دوستان)
•کاهش(مصرف دارو ،رفتار عصبی ،مرا فعه و دعوا با فرزند،
شوهر و اقوام)

6 -6پیامد های شادمانی
(همافزایی – التیام
بخشی)
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فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال چهاردهم  /شماره  / 56تابستان 1391

 -4-4مرحله چهارم -تولید فرضیه

در این بخش ،رابطه بين متغیرهای مستقل و وابسته و فرضیههای به
دست آمده ارائه شده است.
الف ـ رابطه متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش

در این مرحله ،با دریافت متغیرهای وابسته و مستقل مشاهده میشود که
از میان شش دسته متغیرهای مستقل ،دسته درجه شادمانی در دوره تأهل و
تجرد و دسته افزایش شادمانی و دسته پیامدهای شادمانی ،به رغم تفاوتهای
برجسته و بارزی که در گروههای شادمانی و ناشادمانی داشتهاند ،امکان
فرضیهیابی در آنها نیست؛ چرا که همه آنها در گروه متغیرهای وابسته
مخالف حضور دارند ،در حالیکه برای دستیابی به فرضیه باید حضور یکی
معادل غیبت متغیر دیگر در همان گروه باشد .از این رو ،فقط رابطه سه دسته
از متغیرهای مستقل (الگوی ازدواج ،ساختار ازدواج و دوگانگی نظر و عمل
شوهر) با سه متغیر وابسته (شادمانی ،ناشادمانی و شادمانی وانمودی) در میان
زنان متأهل دانشجو برای فرضیهیابی مد نظر قرار گرفته شده است (جدول
شماره .)10
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دیدگاه زنان دانشجوی متأهل
متغيرهای مستقل و
پاسخگويان
متغيرهای وابسته و
پاسخگويان

شادمانی
1،2،4،5،6،7،8،11،12،13،16،17
20،21،22

ناشادمانی واقعی
9،15

ساختار ازدواج

الگوی ازدواج

دوگانگی
نظر و
عمل
شوهر

سنتی

مدرن

ترکيبی

متجانس

نامتجانس

2،8،11،12
22،20،17،
16

-

1،4،5،6،7،
13،21

22، 16،
12، 7،
2، 1

21،20،17،
13،11،8،6،
5،4

-

-

9،15

-

-

9،15

9،15

ناشادمانی

شادمانی وانمودی
3،10،14،18،19

19،18،
14،10،3

-
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 -5فرضیههای پژوهش

در این مرحله ،روند تولید فرضیه با در نظر گرفتن حضور و غیاب
متغیرها در رابطه با فرضیه مخالف (متغیر وابسته شادمانی – ناشادمانی) به
شرح زیر انجام ميشود:
 - 1ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﺎ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮﺱ ﺩﺍﺭﺩ.
)(-

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﺪﺭﻥ

ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻲ

 - 2ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ )ﺳﻨﺘﻲ – ﻣﺪﺭﻥ( ﺑﺎ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺍﺭﺩ.
)(+

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ

ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻲ

 - 3ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺍﺭﺩ.
)(+

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ

ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻲ

- 4ﺩﻭﮔﺎﻧﮕﻲ ﻧﻈﺮ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮﺱ ﺩﺍﺭﺩ .
)(-

ﺩﻭﮔﺎﻧﮕﻲ ﻧﻈﺮ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻫﺮ

ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻲ

 - 5ﺩﻭﮔﺎﻧﮕﻲ ﻧﻈﺮ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻲ ﻭﺍﻧﻤﻮﺩﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺍﺭﺩ .
)(+

ﺩﻭﮔﺎﻧﮕﻲ ﻧﻈﺮ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻫﺮ
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در این مرحله ،مدل نظری برای تبیین شادمانی و شادمانی وانمودی بر
اساس فرضیههای تولید شده در پژوهش حاضر ،در نمودار شماره  1ترسیم
شده است:
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺗﺮﻙﻳﺒﻲ )ﺳﻨﺘﻲ -ﻣﺪﺭﻥ(
X1

نمودار  -1مدل نظری
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﺪﺭﻥ

X2

)(+

X3

ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻲ

)(+

Y1

ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻲ ﻭﺍﻧﻤﻮﺩﻱ

ﺩﻭﮔﺎﻧﮕﻲ ﻧﻈﺮ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻫﺮ
X4

)(-
)(-

)(+

Y2

 - 7نتیجهگیری و پیشنهادها

ضمن بررسی مقایسهای گزارشهای تحقیقاتی داخلی و خارجی و نیز
دیدگاههای جامعهشناسان ،تناقضاتی درباره علل شادمانی زنان متأهل مشاهده
و دیدگاههای مثبت و منفی نسبت به ازدواج دریافت میشود .پژوهش حاضر،
با اتخاذ رویکرد نظریه بازکاوی و روند پژوهشی استقرایی -قیاسی به جای
آزمون مفروضات غربی ،بر انطباق یافتهها با واقعیت اجتماعی تأکید دارد و
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با تحلیل مقایسهای دیدگاه  22دانشجوی متأهل دانشجو و دادههای پیشین
دستاوردهای نظری و عملی زیر را داشته است:
 -1از نظر جسی برنارد ،اظهار شادمانی زنان متأهل واقعی نیست و
رضامندی آنها از زندگی زناشویی مغایر با اظهاراتشان است .او دلیل این
شادمانی وانمودی را تفکر و زندگی سنتی زنان که وابستگی به ازدواج عامل
آن است ،قلمداد میکند .ماگفورد و اللی نیز ضمن تأیید یافته برنارد ،عامل
شادمانی وانمودی زنان متأهل را به ازدواج نامتجانس آنها نسبت میدهند؛
در حالیکه در پژوهش حاضر پاسخگویان ،دوگانگی نظر و عمل شوهر
خود در قبل و بعد از ازدواج و نیز پنهانکاری شوهر در زندگی زناشویی را
عامل شادمانی وانمودی قلمداد کردهاند .همچنین در نظر برنارد ،تأهل برای
زنان به دلیل ناشادمانی آنها بد است در حالی که در پژوهش حاضر و در
نمونه بررسی شده ،هم ازدواج متجانس و هم ازدواج ترکیبی(سنتی -مدرن)
موجب شادمانی زنان متاهل بوده و فقط ازدواج مدرن موجب ناشادمانی آنان
بوده است (جدول شماره .)11
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گزارشهای برنارد ،ماگفورد و اللی و پژوهش حاضر
عوامل
گزارشها

شادمانی

شادمانی وانمودی

ناشادمانی

برنارد

تجرد> تأهل

تفکر و زندگی سنتی

تأهل> تجرد

ماگفورد و اللی

تجرد> تأهل

ازدواج نامتجانس

تأهل> تجرد

پژوهش حاضر

تأهل> تجرد
ازدواج ترکیبی
(سنتی -مدرن) و ازدواج
متجانس

دوگانگی نظر و عمل
شوهر

ازدواج مدرن

با مقایسه اجمالی گزارشهای مذکور ،به نظر میرسد که این یافتهها
بیانگر روندی منطقی است .آنچه که در بروز ناشادمانی مؤثر است ،شرایط
ناسازگار با هنجارهای غالب جامعه است که میتواند مولد فشار و تعارض
نقشی باشد و در قالب ناشادمانی ظاهر شود .برنارد در شرایط اجتماعی و
هنجارهای مدرن ،تفکر و زندگی سنتی را مولد شادمانی وانمودی قلمداد
کرده است .این یافته به نظر منطقی میرسد .در پژوهش حاضر نیز به لحاظ
شرایط اجتماعی گذار از سنت به مدرن ،هنجارهای مدرن با آن شرایط
ناسازگار است و عالوه بر آن با ارزشهای دینی نیز در تقابل است؛ پس
میتوان پذیرفت که ازدواج مدرن در نمونه بررسی شده دچار ناشادمانی
است .همچنین ازدواجهای ترکیبی (سنتی ـ مدرن) نیز شاد است چرا
که پتانسیل انعطافپذیری با شرایط گذار را دارد .ازدواج متجانس نیز به
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دلیل پذیرش ضمنی هنجارها از سوی زوجین مولد شادمانی است ،ولی
اشكال وارد به نظریه برنارد ،تعمیم نابجای او در مورد تأهل و ناشادمانی
است .سیاستگذاری اجتماعی مبتنی بر حذف تأهل نتیجه این تعمیم غیر
علمی است .البته باید در نظر داشت که یافتههای پژوهش حاضر در مرحله
فرضیهسازی ،یافتههای برنارد را به چالش کشیده است و آزمون فرضیهها در
مطالعهای دیگر برای مقایسه دقیقتر ضروری است.
از طرف دیگر ،رویکرد فمینیستی مبتنی بر تعمیم تجربیات زن طبقه
متوسط سفید پوست غربی را ویدون ،نتلس ،موهانتی و همکارانش نقد
كردهاند .از نظر آنان ،این رویکرد داعیه انتظام فرهنگ دیگران را دارد و با
مقدمه از پیش داده شده به معرفی زنان جهان سوم میپردازند .زنانی که
تفاوتها را فروپاشیده ،خاصگرایی تاریخی را انکار کرده ،اعمال قدرت
را چه مثبت و چه منفی رانده و قربانی جنسیتشان شدهاند .منتقدین توصیه
میکنند که به لحاظ روش شناختی ،از کاربرد چشماندازهای اروپایی زندگی
خانوادگی برای جوامع دیگر پرهیز گردد (جمیلی کهنه شهری  164 :1380و 165
به نقل از ویلدون1997 ،؛ نتلس1995،؛ و موهانتی و همکاران.)1991 ،

 -2متغیر دوگانگی نظر و عمل شوهر هم به عنوان عامل تأثیرگذار
در ناشادمانی واقعی و هم به عنوان عامل تأثیرگذار در شادمانی وانمودی،
قویترین متغیر مستقل در پژوهش حاضر در کاهش شادمانی نمونه مطالعه
شده است .این یافته بیانگر تفاوت چشمگیر ارزشهای فرهنگی جامعه
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بوده است.
 -3نقش مذهب در یافتههای پژوهش حاضر نه تنها در البهالی اندیشه
زنان مطالعه شده رؤیت میشود ،بلکه به عنوان ملجأ و مأمن برای رویارویی
با مشکالت حاد زندگی نقش برجستهای دارد .به این ترتیب ،بررسی تکمیلی
نقش مذهب در شادمانی زنان و اتخاذ رویکردی جامعه شناختی – تاریخی
نمایان میشود.
 -4متغیر ازدواج ترکیبی (سنتی – مدرن) به عنوان متغیر مستقل و
تبیینکننده شادمانی زنان متأهل دانشجو ،بیانگر واقعیت متمایز جامعه مطالعه
شده و تفکرات نظری برآمده از جامعه غربی است .مشکل تعدد و تعارض
نقشی همسر – دانشجوی زنان متأهل دانشجو ،که مشارکت نقشی زوجین
در تصمیمگیریها و انجام امور خانگی را به عنوان عامل شادمانی قلمداد
میکند ،با توجه به افزایش بارز زنان دانشجو نسبت به مردان دانشجو ،بیانگر
ویژگی خاص زندگی دانشجویی در جامعه ماست که از نوع غربی آن
متفاوت است.
 -5از آنجا که یافتههای پژوهش حاضر در مرحله فرضیهسازی متوقف
شده است؛ لذا تعمیم پذیری نیاز به آزمون فرضیهها در گروههای مختلف
سنی و اقشار مختلف زنان دارد ،ضمن آنکه بررسی تفاوتهای جنسیتی در
قبل و بعد از ازدواج نیز پیشنهاد میشود.
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 -6پیام اصلی پژوهش حاضر پرهیز جدی از قضاوت عجوالنه برای
تعمیم فرضیههای غیر بومی و نیز رویآوری به نظریهپردازی در مورد مسائل
عمده زنان در شرایط اجتماعی جهانی شدن است .سیاستگذاری اجتماعی
بر مبنای مفروضات غیر استاندارد پیامدهای اجتماعی جبرانناپذيري در پی
خواهد داشت.
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