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 هدف پژوهش، بر این اساس. دوران نامزدي یک دوره حد واسط است که فرد را آماده انتخاب مناسب و ورود به زندگی مشترك میکند:چکیده
. این مطالعه به روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی انجام شد.حاضر بررسی آسیبشناسی مشکالت زوجین در مرحله نامزدي بود
 براي گردآوري اطالعات از روش مصاحبه نیمهساختاریافته استفاده. زوج نامزد در این مطالعه شرکت کردند93  تعداد،بر اساس معیار اشباع نظري
 تحلیل تجارب مصاحبه با زوجین نامزد منجر. کدگذاري و در قالب مضمونهاي اصلی و فرعی طبقهبندي شد، ثبت، سپس دادهها جمعآوري.شد
 نظام، الگوهاي ناکارآمدي مدیریت رابطه، مضمون اصلی شامل الگوهاي ناکارآمد ارتباطی5  مضمون فرعی و91 ، کد اولیه343 به شناسایی
 مشکالت، نتایج نشان داد که عواملی مانند عدم درك و تعامل متقابل. ذهنیت طرحوارهاي و اثرات مخرب خانواده اصلی شد،ارزشی زوجها
 ناتوانی در مدیریت حریم، عدم شفافیت نقشها، ناتوانی در مدیریت تعارضها، ناتوانی در دلگرمی دادن و اطمینان بخشی، عدم اصالت،ارتباطی
 خودآگاهی، تلهها، نیازها، عقاید و باورها، فرهنگ و رسوم، نگرش نسبت به مذهب و معنویت، ناتوانی در مدیریت شبکه اجتماعی،و مرز شخصی
 تجارب ناموفق در خانواده و نقش منفی خانواده در مشکالت و آسیبهاي، الگوگیري منفی خانواده، وابستگی، خلقوخوي هیجانی،)(خودشناسی
دوره نامزدي براي زوجین نامزد در آستانه ازدواج نقش مهمی ایفا میکنند؛ بنابراین ضروري است در برنامههاي غنیسازي پیش از ازدواج که
.براي جوانان اجرا میشود به این عوامل مهم توجه ویژه شود
 مطالعه کیفی، مرحله نامزدي، مشکالت زوجین، آسیبشناسی:واژههاي کلیدي
Abstract: The nomination period is an intermediate period that prepares a person to choose the right one and to enter a
common life. Accordingly, the aim of the present study was to investigate the pathology of couples' problems in the
stage of engagement. The study was conducted in a qualitative method using a phenomenological approach .theoretical
saturation criterion, 13 couple’s engagement participated in this study. The semi-structured interview method was used
to collect information. Then the data was collected, recorded, coded and categorized as main and sub themes. Analysis
of the experiences of the interview with the candidate's couples resulted in the identification of 243 primary codes, 19
sub-themes and 5 main themes including ineffective communication patterns, patterns of inefficiency in relationship
management, value system of couples, schematic mentality, and the destructive effects of the main family. The results
showed that factors such as lack of understanding and interaction, communication problems, lack of originality,
inability to encourage and reassure, inability to manage conflicts, lack of transparency of roles, inability to manage
personal and personal boundaries, disability in social network management, attitude towards religion and spirituality,
culture and traditions, beliefs, needs, traps, self-knowledge, emotional mood, dependency, negative family modeling,
unsuccessful experiences in the family, and negative role of the family in problems and injuries. The nomination period
for married couples plays an important role on the verge of marriage. Therefore, it is imperative to pay special attention
to these important factors in pre-marital enrichment programs for young people.
Keywords: Pathology, couples problems, engagement stage, qualitative study
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2. Nelson, H. A.
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5. self-development
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7. romantic relationships
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زمان مابین دوره آشنایی تا زمان عقد رسمی و تشکیل
خانواده دوره نامزدي 9گفته میشود که کیفیت ارتباط زوجین
در این دوره میتواند پیشبینیکننده کیفیت ارتباط آنها در
دورههاي بعدي زندگی زناشویی باشد (اسدي شیشهگران،
قمري کیوي و شیخاالسالمی .)9315 ،در دوران نامزدي
زوجین داراي شرایط و مسائل خاصی هستند که میتوان به
استرس و فشار ناشی از ازدواج ،روابط بین زوجین ،تعارض با
خانواده همسر ،استقالل و ایجاد مرز بین خود و همسر و
خانواده همسر ،یکی شدن با همسر ،ایدهآلسازي یا بهتر جلوه
دادن خود ،کنترل و ایجاد تغییر در همسر اشاره کرد که در
این میان تعارضهاي ناشی از این دوران از اهمیت قابلتوجهی
برخوردار است (رستمی و قزلسفلو.)9311 ،
به عقیده پژوهشگران دوران نامزدي و سالهاي اول ازدواج
از مقاطع مهم در چرخه زندگی خانوادگی است که در آن
سطح تعارض و اختالفها افزایش مییابد (حاجلو ،علیزاده
گورادل ،قطبی و دالور قوام .)9313 ،اگرچه دوران نامزدي
تجارب رشدي زیادي مثل مصاحبت و همراهی ،تعامالت
آزادانهتر و حمایتهاي عاطفی را براي زوج جوان به وجود
میآورد ولی اغلب زوجین به خاطر شرایط این دوران در
معرض تعارض و تنشهاي بیشتري قرار دارند (هلمس،
سالیوان ،کورونا و تایلر .)3293 ،نلسون3228( 3؛ به نقل از
خجستهمهر ،دانیالی و شیرالینیا )9314 ،در یک مطالعه
کیفی به یک مدل سه مرحلهاي براي آمادگی ازدواج دست
یافت؛ این مدل نشان داد که آمادگی ازدواج قبل از دوران
نامزدي 3آغاز میشود .در طول مرحله اول ،یعنی پیش
عشقورزي ،4آمادگی فرد بهصورت رشد شخصی 5آغاز
میشود؛ شرکتکنندگان در این مرحله به چهار حیطه اشاره
کردند که به آمادگی ازدواج آنها کمک کرده بود :یادگیري از
مدل ازدواج والدین ،6یادگیري از روابط عاشقانه ،1تربیت

دینی ،8رشد حس خود 1و ویژگیهاي شخصی .92مرحله دوم
این مدل عشقورزي 99است که در آن آمادهسازي رابطه براي
یک انتخاب نهایی صحیح رخ میدهد .زوجین به چهار حوزه
اصلی که به آمادگی ازدواج آنها در این مرحله کمک کرده
بود ،اشاره کردند :آشنا شدن ،93تبادل اطالعات باهم،93
همخانگی 94و حل چالشها . 95در نهایت ،مرحله سوم این
مدل ،نامزدي بود .در این مرحله تعامالت افراد هدفمندتر
میشود .بر اساس نتایج بهدست آمده مشخص شد که
آمادهسازي افراد نهتنها براي دوره نامزدي بلکه در طول مراحل
نوجوانی و جوانی ضروري است (رستمی و قزلسفلو.)9311 ،
همچنین پري ( )3293در بررسی عوامل مؤثر در شکلگیري
نگرش مردان آمریکایی آفریقاییتبار به ازدواج طبقات زیر را
استخراج کرد :مشاهده ویژگیهاي مثبت و پتانسیلهاي زن
و شوهري ،نفوذ خانواده مبدأ (بهویژه پدران) ،نقش کلیسا و
اقدامات دولتی در ترویج ازدواج ،الگوي ازدواج و میزان درآمد
بهعنوان عامل دلسردکننده یا ترغیبکننده در ازدواج.
در ایران نیز در پژوهش خجستهمهر و همکاران ()9314
در تحلیل تجارب دانشجویان متأهل از آمادگی براي یک ازدواج
مناسب ،منجر به شناسایی  5مضمون اصلی شامل آمادگی
درونفردي ،آمادگی بینفردي ،آمادگی موقعیتی ،الزامآوري
نیازها و حمایت اجتماعی شد؛ نتایج آنها نشان داد که عواملی
مانند آمادگی اخالقی ،عاطفی و روانی براي ازدواج ،کسب
استقالل عاطفی و مالی از خانواده اصلی ،آمادگی فداکاري،
گذشت و متعهد بودن در قبال همسر ،پذیرش مسئولیتها و
چالشهاي زندگی مشترك ،کسب مهارتهاي الزم براي
زندگی مشترك ،مالكگذاري براي انتخاب همسر ،طی کردن
دوره شناخت ،کسب تجربیاتی از زندگی مشترك اطرافیان،
آمادگی سنی ،الزامآور بودن نیازها و حمایت اطرافیان ،نقش
مهمی در آمادگی افراد براي ازدواج ایفا میکنند.
با این تفاسیر میتوان شاخصهایی را که باید قبل از ازدواج
و در مرحله نامزدي به آنها توجه کرد به سه دسته تقسیم نمود:

آسیبشناسی مشکالت زوجین در مرحله نامزدي
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جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
3

پژوهش حاضر به روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی
انجام شد .در این پژوهش ،در فرایند کار ،بر توصیف آنچه که
افراد بیان میکنند تمرکز میشود تا منجر به کشف پدیدههاي
تازه شود (اسپیزال ،استراوبرت و کارپنتر3299 ،3؛ به نقل از
خجسته مهر و همکاران .)9314 ،مسئله اصلی در کاربرد
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2. phenomenology
3. Speziale, H. S., Streubert, H. J., & Carpenter, D. R.

4. purposive sampling
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 -9عوامل مربوط به تاریخچه هر یک از زوجین یا منابع بالقوه
و بالفعل هر یک از زوجین؛ -3صفات و ویژگیهایی چون
احترام به خویشتن ،اعتمادبهنفس ،برخورداري از مهارتهاي
ارتباطی ،سالمت جسمی و روانی؛ -3نظام ارزشی زوجها،
نگرشها و شیوههاي مقابله با استرس و مهارتهاي حل مسئله
(گاتمن و گاتمن .)3293 ،ازاینرو ،دوره نامزدي ،بهعنوان دوره
آمادگی و آمادهسازي براي ازدواج موجب نگاهی دقیقتر و
صادقانهتر زوجین به روابطشان با یکدیگر میشود و این فرصت
را به آنها میدهد تا درباره اهدافشان ،نگرشهایشان ،ترسها و
تردیدهایشان و مسائل اقتصادي و آنچه که هستند و میتوانند
باشند ،اهداف و دالیل ازدواجشان بیشتر تفحص کنند و به
نوعی به خودآگاهی دست یابند (راگوف3293 ،؛ رفیعی،
اعتمادي ،بهرامی و جزایري9314 ،؛ قزلسفلو ،جزایري ،بهرامی
و محمدي.)9316 ،
با توجه به اینکه تا به امروز در کشور ما ،مطالعه کیفی
در مورد تجربیات زیسته 9مرتبط با دوره نامزدي انجام نشده
است؛ بنابراین نقص دانش درباره معناي دوره نامزدي و
آسیبهاي این دوره یکی از عوامل مهم انجام پژوهش کیفی
حاضر است .همچنین با توجه به اینکه باورهاي دوره نامزدي
متأثر از بافت فرهنگی هر یک از زوجین است (ویلقبی ،هال
و لوزاك )3295 ،و نتایج مطالعات انجام شده در یک فرهنگ
را نمیتوان به فرهنگ دیگر تعمیم داد ،بنابراین انجام پژوهش
در خصوص شناسایی آسیبهاي دوره نامزدي به روش کیفی
در بافت فرهنگ بومی کشورمان ضرورت دارد .ازاینرو پژوهش
حاضر به دنبال مطالعه چیستی تجارب دوره نامزدي بود تا به
این سؤال اساسی پاسخ دهد که زوجین نامزد چه تجربیاتی از
دوره نامزدي داشتهاند؟

پدیدارشناسی پاسخ به این سؤال است که آیا پدیده موردنظر
نیاز به روشنسازي دارد یا خیر؟ دوران نامزدي با وجود تمام
اهمیتی که دارد ،هنوز در ایران ،به اندازه کافی جدي گرفته
نشده است؛ ازاینرو روش فوق براي مطالعه حاضر انتخاب شد.
در این پژوهش بر اساس هدف مطالعه ،شرکتکنندگان از بین
جامعه زوجین نامزد شهر تهران که معیارهاي ورود به مطالعه
را داشتند انتخاب شدند .معیارهاي ورود به مطالعه شامل
نامزدبودن (مرحله ماقبل عقد رسمی) ،داشتن حداقل مدرك
دیپلم ،گذشتن حداقل  6ماه و حداکثر یک سال و نیم از دوران
نامزدي و رضایت به انجام مصاحبه بود .براي انتخاب نمونه از
شیوه نمونهگیري هدفمند 4استفاده شد .نمونهگیري هدفمند
به انتخاب نمونههایی اشاره دارد که حداکثر دستیابی به پاسخ
سؤاالت را ممکن میسازند و میتوانند در زمینه پدیده مورد
نظر اطالعات جامعی را در اختیار پژوهشگر قرار دهند (کرسول
و کالرك .)3221 ،فرایند گزینش افراد نیز تا زمانی ادامه پیدا
کرد که در جریان کسب اطالعات ،هیچ داده جدیدي پدیدار
نشد؛ یعنی جمعآوري دادهها تا حصول اشباع 5نظري دادهها
ادامه یافت و در نهایت تعداد مشارکتکنندگان به  93زوج
نامزد رسید.
بهمنظور رعایت اصول اخالقی ،ابتدا مشارکتکنندگان از
اهداف و اهمیت پژوهش آگاه شدند و با رضایت در تحقیق
شرکت کردند؛ عالوه بر کسب رضایت آنها جهت ضبط صدا،
به آنها اطمینان داده شد که تمام مشخصات آنها محرمانه باقی
خواهد ماند .همچنین حق انصراف در تمام فرایند پژوهش به
آنها داده شد .تمام مصاحبهها نیز با تعیین زمان مشخصشده
از سوي شرکتکننده و در مکانی خلوت انجام گرفت .ماهیت
اکتشافی پژوهش موجب شد که از روش مصاحبه عمیق و
بدون ساختار 6استفاده شود .سؤالها با تمرکز بر روي تجارب
مربوط به دوره نامزدي و رخدادهاي مهم این دوره پیگیري
شد .توالی پرسشها با توجه به فرایند مصاحبه و پاسخهاي هر
زوج یکسان نبود؛ اما سعی شد انواع مشابهی از اطالعات از همه
زوجین گردآوري شود .بهعنوان مثال مصاحبهها اغلب با
بهکارگیري سؤاالت زمینهاي در خصوص دیدگاه زوجین از
دوره نامزدي ،مدت زمان مناسب دوره نامزدي ،علل و عوامل
بهوجود آورنده مشکلها و تنشهاي این دوره آغاز و سپس
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جدول 9

مضامین اصلی و فرعی آشکارشده از تحلیل دادهها
مضمون فرعی

مضمون اصلی
الگوهاي ناکارآمد ارتباطی
الگوهاي ناکارآمد مدیریت رابطه
نظام ارزشی زوجها
ذهنیت طرحوارهاي
اثرات مخرب خانواده اصلی

عدم درك و تعامل متقابل ،مشکالت ارتباطی ،عدم اصالت ،ناتوانی در دلگرمی دادن و اطمینانبخش
بودن
ناتوانی در مدیریت تعارضها ،عدم شفافیت نقشها ،ناتوانی در مدیریت حریم و مرز شخصی ،ناتوانی
در مدیریت شبکه اجتماعی
نگرش نسبت به مذهب و معنویت ،نگرش نسبت به فرهنگ و رسوم ،عقاید و باورهاي ناکارآمد
نیازها ،تلهها ،خودآگاهی ،خلقوخوي هیجانی ،وابستگی
الگوگیري منفی از خانواده ،تجارب ناموفق در خانواده ،نقش منفی خانواده

الگوهای ناکارآمد ارتباطی
مشارکتکنندگان پژوهش حاضر به الگوهاي ناکارآمد
ارتباطی 4اشاره کردند که شامل مقولههاي عدم درك و تعامل
متقابل ،5مشکالت ارتباطی ،6عدم اصالت 1و ناتوانی در دلگرمی
دادن و اطمینانبخش بودن 8است .منظور از تعامل و درك
متقابل ،ارتباطات زوجین در چارچوب حواس پنجگانه و بدون
لحاظ جنبههاي عاطفى و شناختى این ارتباطات است .در این
راستا پس از مصاحبه با زوجین کدهاي ناتوانی در ابراز عشق
و صمیمیت اصیل ،ناتوانی در پذیرش تفاوتها ،ناتوانی در درك
و اطالع از فعالیتهاي یکدیگر ،عدم درك تفاوتهاي نقش
جنسیتی یکدیگر ،عدم توجه به نیازهاي یکدیگر ،دلسرد کردن
یکدیگر ،کیفیت پایین رابطه ،عدم پذیرش طرفین ،ناتوانی در
ابراز کالمی عاطفی ،ناتوانی در ابراز صمیمیت کالمی ،ناتوانی
4. ineffective communication patterns
5. understanding and interaction
6. communication problems
7. lack of originality
8. inability to encourage and reassure

در استفاده از کلمات محبتآمیز و احترامآمیز ،ناتوانی در درك
همسر هنگام دلخوري و ناراحتی و ناتوانی در بیان احساسات
استخراج شد که این کدها در مضمون فرعی عدم درك و تعامل
متقابل قرار گرفت .بهعنوان نمونه دختر  35ساله بیان کرد که:
«فکر میکنم چون تو خانواده نامزدم دختر نداشتن نمیتونه

خوب احساسات یک دختر رو درك کنه و گاهی اصال نمیتونه
ویژگیها و تفاوتهاي دو جنس رو خوب بفهمه مثال وقتی بر
اساس فیزیولوژیکی تغییرات تو بدنم اتفاق میوفته و خلقم
پایین هستش خیلی برام جالبه که نمیتونه بفهمه حالمو و این
تفاوت رو درك کنه و این منو خیلی کالفه میکنه».
در بحث مشکالت ارتباطی میتوان گفت که مشکالت
ارتباطی ،شایعترین و مخربترین مشکالت در ازدواجهاي
شکستخورده است؛ چراکه الگوهاي ارتباطی ناکارآمد ،موجب
1. open coding
2. axial coding
3. thematic analysis
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جهت کشف مفاهیم اولیه نظمدهی مفهومی که نتیجه
فرایند تحلیل دادههاي بهدست آمده از مصاحبههاي نیمه
ساختاریافته است ،مطابق اصول روش تحقیق کیفی از روش
کدگذاري باز 9و سپس کدگذاري محوري 3استفاده شد.
همانطور که در جدول  9مشاهده میشود ،بر مبناي تحلیل
تماتیک 3مصاحبههاي انجامشده با زوجین نامزد ،آسیبهاي
برآمده از دوره نامزدي در مرحله کدگذاري اولیه  343کد اولیه،
در مرحله دوم  91مضمون فرعی که از واحدهاي معنایی
اساسی و محتواي موجود در  5مضمون اصلی استخراج شد.
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مصاحبه با سؤالهایی درباره نقش خانوادههاي اصلی،
ویژگیهاي شخصیتی ،سطح تحصیالت ،تفاوتهاي فرهنگی،
اقتصادي ،تحصیلی ،سن ،مذهب ،ترسها و تردیدهاي انتخاب
نهایی و با شکایتهاي رایج زوجین نامزد ادامه یافت و در آخر
با جمعبندي از عوامل بهوجودآورنده مشکل و آسیب و راهکارها
و پیشنهادها پیش رفت .مدت مصاحبهها بین  32تا  45دقیقه
متغیر بود و دادهها در طول یک دوره  3ماهه ،جمعآوري ،ثبت،
کدگذاري و در قالب مضامین عمده دستهبندي شد .میانگین
سنی شرکتکنندگان  38/18سال با انحراف استاندارد  6/33و
میانگین دوره نامزدي  98/38ماه با انحراف استاندارد 99/38
بود.

یافتهها

آسیبشناسی مشکالت زوجین در مرحله نامزدي

بحث عدم اصالت و باز بودن اشاره دارد به گفتگو و بیان
مستقیم احساسات در مورد رابطه و همدیگر .در متون نظري،
مطالعات به شفافیت ،خودافشایی ،بیان بیپرده افکار و
احساسات و بیپردهگویی در روابط اشاره کردهاند .همچنین در
مصاحبه با زوجین به کدهایی مانند خود واقعی نبودن ،صادق
نبودن ،در دسترس نبودن ،روراست نبودن ،عدم در اختیار قرار
دادن اطالعات مهم ،عدم خودافشایی ،بیان نکردن ترسها و
نگرانیها ،خود نبودن ،نقاب زدن و نقش بازي کردن مطرح
ساختند که همه این کدها در مضمون فرعی عدم اصالت قرار
گرفت .بهعنوان مثال دختر  31ساله چنین گفت «بعد از

خواستگاري در شرایطی که نامزدم با تحقیق مخالف بودند و
میگفتند که تحقیق قدیمی هست و در این دوره شناخت
رودررو بهوجود میآید ،مادر من براي تحقیق به محله آنها رفت
و شرایط بدي بهوجود آمد ،همسایهها و اطرافیان حرفهاي

در بحث ناتوانی در دلگرمی دادن و اطمینانبخش بودن،
بر پذیرش ،ابراز عشق و تعهد به همسر تأکید دارد و به انتقال
حس اهمیت داشتن به همسر و رابطه اشاره دارد و حس
عمیقی از امنیت به ازدواج و رابطهشان دارند و شامل گفتگوي
مستقیم با همسر درباره تعهد و تمایلشان به ماندن در رابطه
میشود .در مصاحبه با زوجین به کدهاي تردید داشتن نسبت
به همدیگر و مطمئن نبودن به آینده رابطه ،پاسخگو نبودن،
آرامشبخش نبودن رابطه ،نادیده گرفتن تالشهاي همدیگر و
قدردان نبودن ،نادیده گرفتن یکدیگر ،ناتوانی در احساس
اطمینان دادن ،ناتوانی در دادن اطمینان و امنیت روانی و
عاطفی ،ناتوانی در حمایت و همدلی کردن ،ناتوانی در همکاري
و اطمینان دادن ،نامهربانی کردن ،متعهد نبودن ،نخریدن هدیه
و گل و یادآوري نکردن رویدادهاي مهم زندگی یکدیگر ،انجام
کارهاي عملی براي کمک به همدیگر اشاره شد .بهعنوان نمونه
آقاي  31ساله بیان کرد «یک سال پیش مادرم فوت کرد و

اونجا هم سر یه چیزایی حرفمون شد و نامزدم من رو  6ماه تو
اون غم تنها گذاشت .خونوادهاش هم هیچ حالی از من
نپرسیدن و این حس تنها بودن خیلی اذیتم کرد».
الگوهای ناکارآمد مدیریت رابطه
مشارکتکنندگان پژوهش حاضر به الگوهاي ناکارآمد
مدیریت رابطه 9اشاره کردند که شامل مقولههاي ناتوانی در
مدیریت تعارض ،3عدم شفافیت نقشها ،3ناتوانی در مدیریت
حریم و مرز شخصی 4و ناتوانی در مدیریت شبکه اجتماعی5
است .در بحث مدیریت تعارض به توانایی زوجین براي استفاده
از روشهایی براي حل تعارضها در زندگی زناشویی اشاره
دارد؛ مانند همکاري و عذرخواهی کردن .ازاینرو ،در مصاحبه
با زوجین کدهاي ناتوانی در بخشیدن و گذشت کردن ،ناتوانایی
در حل مسائل بینفردي ،ناتوانی در حل مسئله ،ناتوانی در
درك شرایط یکدیگر ،متهم کردن یکدیگر ،ناتوانی در حل
تعارضها ،دنبال مقصر گشتن ،ناتوانی در مذاکره و همدلی،
ناتوانی در مدیریت مالی ،ناتوانی در خاتمه دادن به بحث و
1. patterns of inefficiency in relationship management
2. inability to manage conflicts
3. lack of transparency of roles
4. inability to manage personal and personal
boundaries
5. disability in social network management
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و خودش هم گفته این هست که نامزد من کمی پرتوقع هست،
توقع نه به معنایی که دخترها پسرها را تیغ میزنند ولی
چیزهایی را دیدم که احساس میکنم پرتوقع هست مثال
میگوید وقتی ازدواج کردیم و خانه خریدي چند دنگ آن را
به نام من میزنی؟ یا براي من هیوندا میخري؟ یا  ...که این
توقعات من را میترساند که من به آن میگویم تو در خانه
پدري همچین شرایطی را نداشتهاي اما از من توقع همچین
مواردي را داري؟ و یا اینکه پولی که حاصل دسترنج چند ساله
من هست و بخواهم خانه بخرم را چرا باید به نام تو بزنم؟ آیا
اگر تو همچین پولی داشتی این کار را انجام میدادي؟ که قطعا
این کار را انجام نمیداد».

بدي در مورد خانواده آن گفته بودند و از طرفی گفته بودند که
نامزدم قبال زن داشته و عقد کرده بوده و شیرینی پخش کرده
است درحالیکه نامزدم به ما گفته بود که اولین باري هست
که حتی به خواستگاري میآید».
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میشود مسائل مهم زندگی مشترك ،حلنشده باقی بمانند و
منبع تعارض تکراري در بین زوجین شود .در مصاحبه با
زوجین کدهاي ناتوانی در تعامالت فرد با فرد ،ناتوانی در ارتباط
چهره به چهره ،ناتوانی در گفتگوي دو نفره درباره امور زندگی،
ناتوانی در پذیرا بودن نسبت به نظرات یکدیگر ،گارد داشتن
نسبت به انتقادات و مسائل مربوط به ازدواج و مراسمهاي
ازدواج ،ناتوانی در برقراري ارتباط مؤثر ،ناتوانی در شروع ،ادامه
و پایان یک گفتگوي مؤثر ،ناتوانی در برقراري ارتباط کالمی
مناسب و قضاوت کردن دیگران در رابطه استخراج شد .بهعنوان
مثال آقاي  39ساله بیان کرد «چیزي که من احساس میکنم

5 9

6 0

رستمی ،نوابینژاد و فرزاد

بحث شفافیت نقشها اشاره دارد به تقسیم و انجام وظایف
و مسئولیتها به وسیله زوجین .در مصاحبه با زوجین کدهاي
ناتوانی در عهدهدار شدن وظایف خود ،عدم مسئولیتپذیري
در قبال خانواده ،دخالت ندادن همسر در تصمیمگیريها و
تکبعدي رفتار کردن ،مسئولیتپذیر نبودن ،رفیقبازي کردن،
بالتکلیفی نقش ،ناتوانی در شناخت نقش جنسیتی یکدیگر و
تعارض در نقشها استخراج شد .بهعنوان نمونه خانم  38ساله
چنین بیان کرد «چون من بیرون شاغل هستم به نامزدم گفتم

بحث شبکه اجتماعی اشاره دارد به ارتباط با دوستان و
آشنایان و خانوادهها در جهت حفظ و ثبات رابطه .در مصاحبه
با زوجین کدهاي قطع ارتباط با دوستان دوره مجردي،
محدودیت گذاشتن براي ارتباط با دوستان اجتماعی و
همکاران ،ناتوانی در برقراري ارتباط مناسب با خانواده یکدیگر،
ناتوانی در برقراري ارتباط مثبت با اقوام و خویشاوندان یکدیگر،
ترجیح دادن دوستان به همسر و خانواده اشاره شد .خانم 35
ساله چنین گفت «اولین باري ك دعوامون شد چند روز ازش

که شما هم باید در کارهاي خانه با من مشارکت کنید و ایشان
گفتند که من تنبل هستم و در  32درصد از کارها میتوانم به
تو کمک کنم اما کمک ایشان به این معنی نیست که جارو
کنند یا ظرف بشورند که ما به خاطر این مسائل مشکل داریم
و هرچقدر پررنگتر میشود و بیشتر توضیح میدهیم به این
نتیجه میرسم که در آینده ،من باید کسی باشم که دو شیفت
کار کنم و در منزل هم کارهاي خانه را انجام دهم که در این
صورت من توانایی این کار را ندارم و اگر کمک نکند به مشکل
خواهیم خورد».

خبر نداشتم بعد که آشتی کردیم فهمیدم با دوستاش زدن
رفتن یک شهر دیگه یکروزه و برگشتن .ولی بازم کنار اومدم.
این در صورتیه که خودش تمام دوستاي منو ازم گرفت و گفت
حق نداري با دوستات ارتباط بگیري یا جایی بري .وقتی دیگه
داري ازدواج میکنی دیگه دوست بی دوست .منم کوتاه اومدم
ولی خودش همش میخواد بره بیرون یا منو عذاب میده الکی
میگه میخوام برم ترکیه و … و هرجایی ك بتونه منو حرص
بده نمیدونم اون که عاشقم بود چرا اینقدر منو عذاب میده».

بحثی دیگر ناتوانی در مدیریت حریم و مرز شخصی است؛ در
تعریف مدیریت حریم و مرز شخصی چنین آمده است که حوزه
مالکیت هر فرد تعیینکننده و تأمینکننده هویت ،تمامیت و
امنیت آن فرد است .از این رو ،تبیین ارزشها و معتقدات مورد
حمایت افراد در کلیه عرصههاي زندگی است که هدف آن

نظام ارزشی زوجها
زوجها9

مشارکتکنندگان پژوهش حاضر به نظام ارزشی
اشاره کردند که شامل مقولههاي نگرش نسبت به مذهب و
معنویت ،3نگرش نسبت به فرهنگ و رسوم 3و عقاید و باورهاي
ناکارآمد 4است .نخستین بحث در نظام ارزشی زوجها بحث
نگرش نسبت به مذهب و معنویت است .با توجه به قوي بودن

1. value system of couples
2. attitude towards religion and spirituality
3. culture and traditions
4. dysfunctional beliefs
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تقصیرکار هم نبودم و این منو همیشه ناراحت میکرد و فرقی
هم نداشت که چه کسی دعوا رو شروع کنه .تنها کاري که
نامزدم موقع دعوا کردن میکرد این بود که بره با دوستاش
خوش بگذرونه و اصال براش اهمیت نداشت که آشتی کنه یا
نه و منم به اصرار خانواده مجبور میشدم پیشقدم بشم براي
آشتی کردن».

نامزدم از نظر پوشش ظاهري و یا روابط خارج از عرف با من
خیلی فرق داشتن و این یکی از دالیل دعواهامون بود
بهطوريکه نامزدم به دلیل شغلی که داشت زیاد تو روابطش
چارچوبی نداشت و روابط باز و بیحدومرزي داشت و از منم
میخواست مثل اون فکر کنم و مثل اون رفتار کنم و این منو
آزار میده خانواده من اصال همچین چیزي رو نمیپسندن و
این موضوع منو تو انتخاب و تصمیم نهایی مردد کرده».
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مشاجره ،قهر کردن و گوشهنشینی ،کنارهگیري عاطفی ،ناتوانی
در گفتگو و گفتمان مؤثر بر سر مشکل ،کوتاه نیامدن از مواضع
یکدیگر ،ناتوانی در تفاهم بر سر خرید مربوط به مراسم ازدواج،
ناتوانی در مدیریت تاریخ و برنامه مراسم ازدواج ،معذرتخواهی
نکردن ،دعوا و مشاجرههاي ناتمام بر سر کوچکترین مسئله و
منعطف نبودن استخراج شد .بهعنوان مثال خانم  35ساله
چنین بیان کرد «همیشه بعد دعوا من پیشقدم شدم بااینکه

مراقبت و محافظت از افکار ،احساسات ،امنیت ،رفتار و هویت
فردي است .در مصاحبه با زوجین کدهاي درخواست رابطه
جنسی ،ناتوانی در حفظ حرمتها ،ناتوانی در رعایت مرزها و
چارچوبهاي اخالقی ،روابط باز و بیمرز داشتن ،ناتوانی در
حفظ حریم خانواده یکدیگر ،بیپردهگویی و هتک حرمت
استخراج شد .بهعنوان مثال خانم  34ساله بیان کرد «خانواده

آسیبشناسی مشکالت زوجین در مرحله نامزدي

در مسیر انتخاب همسر ،معیارها و ارزشهاي زیادي حاکم
هستند؛ در این میان نقش فرهنگ و آدابورسوم ،به دلیل تأثیر
زیاد بر ازدواج و تفکرات خانواده بسیار حائز اهمیت است .بدون
توجه به معیارهاي فرهنگی حاکم بر جامعه ،پیوند ازدواج با
مشکالتی مواجه میشود که در مصاحبه با زوجین به مواردي
نظیر تفاوت در نگاه و طرز پوشش ،نادیده گرفتن و پایبند
نبودن به رسم و رسوم خانواده ،ناهمخوانی فرهنگی زیاد،
باورهاي فرهنگی متفاوت ،نادیده گرفتن یا سبک شمردن
ارزشهاي فرهنگی یکدیگر ،ساختار فرهنگی متفاوت
خانوادهها ،باورهاي فرهنگی ناکارآمد ،اختالف و دعوا سر
مسائل فرهنگی اشاره شد .بهعنوان مثال آقاي  34ساله بیان
کرد «چند باري که نامزدم اومد توي خانواده و جمع

فامیلیمون ،براساس عادت تركها ،اعضاي خانوادهم شروع
کردن با همدیگه ترکی حرف زدن و از اونجایی که نامزدم ترکی
بلد نیست احساس کردم داره ناراحت میشه ،با اینکه بهش
توضیح داده بودم از قبل که معموال همچین اتفاقاتی میوفته؛
اما براش قابل هضم نبود و یکی دوباري سر این مورد که
خانوادهات چرا پیش من ترکی حرف میزنن و البد دارن پشت
سر من حرف میزنن بحث داشتیم».

هستم و گاهی که حرف یا نظري دارم اگر براي من توضیح
بدهند و از نظر منطقی قانع شوم تغییر عقیده میدهم اما حس
میکنم نامزدم این ویژگی را ندارد و منعطف نیست و این
موضوع خیلی آزاردهنده است و نمیدانم که آیا با آموزش یا
یادگیري مهارت میتواند این موضوع را در خودش تغییر دهد
یا نه چون یکبار به من گفت اگر ویژگی اخالقی بدي دارم تو
من را با همین ویژگی بپذیر و نخواه که من را تغییر دهی و
این را به همه ویژگیهاي خوبم ببخش».
ذهنیت طرحوارهای
طرحوارهاي9

مشارکتکنندگان پژوهش حاضر به ذهنیت
اشاره کردند که شامل مقولههاي
خلقوخوي هیجانی 5و وابستگی 6است .اولین مضمون فرعی از
نیازها ،3تلهها ،3خودآگاهی،4

بحث دیگري از مضمون نظام ارزشی زوجها ،عقاید و
باورهاي زوجین است .بهطوريکه برداشتهاي ذهنی ،باورها،
1. schematic mentality
2. needs
3. traps
4. self-knowledge
5. emotional mood
6. dependency
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احترام متقابل خیلی مهمه ،مسائل عقیدتی ،محرم و نامحرم،
حالل و حرام خیلی برامون مهمه و به نظرم پایبندي به اصول
اعتقادي و اخالقی خیلی مهمه و تأثیر داره تو انتخاب نهایی
من».

تفکرات ،انتظارات و اعتقادات ناکارآمد ناشی از شناختهاي
اشتباه و عقاید نادرست و نگرشهاي غلطی است که علت اصلی
اختالفها در روابط زوجین به شمار میرود؛ ازاینرو پس از
مصاحبه با زوجین موارد زیر وعده تغییر کردن در طول ازدواج،
نادیده گرفتن رفتارها و گفتارها به امید اصالح در طول ازدواج،
باور به تغییرپذیري یکدیگر ،باور به همفکر بودن همسر ،داشتن
ازدواج رؤیایی ،نگرش ایدهآل به ازدواج ،کمالگرایی در انتخاب
همسر ،باورهاي غلط در خصوص مراسمهاي ازدواج ،باور به
مشابه و همسو بودن دائمی ،توقعات و انتظارات باال از همسر،
توقعات بیشازحد از همسر و خانواده همسر ،خودرأیی در حل
مشکالت بدون کمک از مشاور و خانواده ،باور غیرواقعی
بهتناسب شخصیتی با همسر (ساختهشدن براي یکدیگر)،
یکدندگی در برگزاري مراسمهاي ازدواج (همفکري نکردن با
نامزد) ،کشف نکتههاي پنهان یکدیگر پس از ازدواج ،نادیده
گرفتن نقصها و کمبودها و تفاوتها ،باور به ملکه بودن و
خوشی دائمی در ازدواج ،باور به تغییر دادن خواستهها و
نیازهاي یکدیگر پس از ازدواج ،فرار از دعواي با مادر و پناه
بردن به ازدواج ،تغییر اولویتها به دلیل تصاحب فرد مورد
عالقه ،راضی نگهداشتن همه و ازدواج ابزاري (انتخاب فرد بر
اساس موقعیت و شرایط) استخراج شد .بهعنوان مثال خانم 38
ساله در این زمینه چنین گفت «من شخصی انعطافپذیر
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ارزشهاي دینی و اسالمی در فرهنگ ما ،شباهتهاي ارزشی،
اخالقی و اعتقادي ،ایمان به خدا ،باورها و نگرشهاي مذهبی
جزو معیارهاي مهم انتخاب است .ازاینرو ،در مصاحبه با
زوجین کدهاي ارزشهاي دینی و مذهبی متفاوت ،نادیده
گرفتن ارزشهاي مذهبی یکدیگر ،گرایشهاي مذهبی
ناهمسو ،عمل نکردن به فرایض دینی ،تفاوت در نگرش
اعتقادي ،ناهمخوانی ارزشهاي دینی خانوادهها ،اهمیت قائل
نشدن به ارزشهاي اخالقی ،نادیده گرفتن محرم و نامحرمها
و پایبند نبودن به مسائل اخالقی و اعتقادي استخراج شد.
بهعنوان مثال خانم  31ساله بیان کرد «از نظر من و خانوادهام

6 1

6 2

رستمی ،نوابینژاد و فرزاد

بحث دیگر مضمون اصلی ذهنیت طرحوارهاي ،مضمون
فرعی تلههاي هر یک از زوجین است؛ تلههاي زندگی یا
طرحوارههاي شخصیتی الگوهایی تکرار شونده در وجود افراد
است؛ شناسایی تلههاي زندگی هر فرد میتواند در داشتن
روابط اجتماعی موفق و عدم تکرار اشتباهات گذشته به شخص
کمک فراوانی کند .در این خصوص پس از مصاحبه با زوجین
کدهاي زیر شناسایی شد :ترس از آینده ،ترس از ازدواج ،حس
از دست دادن فرد مورد عالقه ،ترس از شکست ،دوره برزخی
بودن بین انتخاب کردن و نکردن ،نشخوار فکري مدام ،ترس
از محدود شدن پس از ازدواج ،تردید در انتخاب فرد موردنظر،
ترس از تجربه فضاي جدید پس از ازدواج ،خودمحور بودن،
ترس از خأل عاطفی پیدا کردن ،ترس از تجربههاي ناموفق
1. theory of choice

سومین مضمون فرعی از ذهنیت طرحوارهاي ،خودآگاهی
است؛ خودآگاهی ،توانایی شناخت و آگاهی از خصوصیات ،نقاط
ضعف و قدرت ،خواستهها ،ترسها و بیزاريها است؛ به معناي
دیگر خودآگاهی آگاهی یافتن و شناخت اجزاي وجود خود؛
شناخت اجزایی همچون خصوصیات ظاهري ،احساسات ،افکار
و باورها ،ارزشها ،اهداف ،گفتگوهاي درونی و نقاط قوت و
ضعف خود .از این رو در مصاحبه با زوجین کدهاي ناتوانی در
شناخت جنس مخالف ،ناتوانی در شناخت خلقوخوي یکدیگر،
ناتوانی در شناخت خصوصیات خود ،ناتوانی در شناسایی
احساسات و عواطف یکدیگر ،ندیدن نقاط ضعف و قوت خود،
خودکمبینی ،نداشتن اعتمادبهنفس ،سست اراده بودن ،نداشتن
پختگی عاطفی و عقلی ،ترس از بروز دادن تواناییها ،نداشتن
برنامه و هدف مشخص ،ناتوانی در شناخت سطح هیجانات
خود ،ناتوانی در شناخت نیازهاي بنیادي خود و ناتوانی در
مخالفت کردن و نه گفتن استخراج شد .آقاي  35سال بیان
کرد «من مطمئنم نامزدم تواناییهاي زیاد داره ولی

تواناییهاشو ازش استفاده نمیکنه یا بروز نمیده خیلی دیر
استفاده میکنه از توانایی هاش .آدم توانمندیه و توقع میره
برنامهریزي دقیقتر داشته باشه .مثال تو بعضی کارا که مربوط
به پیشرفت خودمون دوتا و واسه کار خودش و کارمون الزمه
واسه مثال کیس ما که میخوایم بریم خارج زندگی گنیم اون
اراده رو بعضی موقعها نداره و سست میشه».
بحث بعدي خلقوخوي هیجانی زوجین است؛ حاالت
خلقی جزء تفکیکناپذیر زندگی روزمره است و آثار گستردهاي
بر جنبههاي مختلف ،از سالمت روانی گرفته تا کارکردهاي
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امروزي این ذهنیت را دارند که پسر باید آنها را خوشبخت کند
درصورتیکه این غلط جاافتاده است ،پسر و دختر وظیفه
خوشبخت کردن همدیگر را ندارند یک زندگی مشترك شروع
میشود که باید با هم خوشبخت شوند هیچکس وظیفه ندارد
طرف مقابل را صد درصد خوشبخت کند؛ ما باید با هم بسازیم
و با هم خوشبخت شویم نه اینکه یک نفر فقط کار کند و
سرویس بدهد و طرف مقابل فقط توقع داشته باشد؛ بنابراین
ذهنیت من این هست که اگر قرار هست من چیزي به نام او
کنم ،او براي من چهکار میکند (از لحاظ مالی)؟ از لحاظ
عاطفی که هر دو یک بانک باز میکنیم و در قلکهاي همدیگر
مهر و عاطفه میریزیم و این از بدیهیات ازدواج هست؛ اما از
لحاظ مالی براي من توجیه ندارد که من چون ازدواج کردهام
باید هر چه دارم را با خانمم نصف کنم ،چرا اگر خانمم هم از
لحاظ مالی به همان اندازه که من آوردم میآورد مشکلی نبود
اما اگر یکطرفه باشد زیبا نیست».

بهدست آوردن هر زندگی یه مراقبتی الزم داره بهدست آوردن
شغل مراقبت میخواد و فاصلهاي که بینمون داره ایجاد میشه
حس ناامنی ،حس ترس ،حس از دست دادنه اینا تو ذهن من
داره شکل میگیره که آیا میتونم ادامه بدم یا نه؟ آیا در ادامه
نامزدم منو ترك میکنه یا میتونه بهم اطمینان بده».
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ذهنیت طرحوارهاي ،نیازهاي زوجین است؛ تئوري انتخاب 9بر
این دیدگاه استوار است که رفتارهاي هر انسان ،انتخابهاي او
براي ارضاي نیازهایش است؛ این رفتارهاي هدفمند بیشتر از
انگیزههاي درونی ریشه میگیرند تا عوامل و محركهاي
بیرونی .ازاینرو در مصاحبه با زوجین ،موارد زیر نیاز به ابراز
احساس و عاطفی ،نیاز به مراقبت ،نیاز به حمایت ،نیاز به
همصحبت ،نیاز به امنیت ،نیاز به تفریح و شادي ،نیاز جنسی،
نیاز مادي ،نیاز معنوي و نیاز به استقالل مالی استخراج شد.
بهعنوان مثال آقاي  38ساله بیان کرد «متأسفانه دخترهاي

دیگران در ازدواج ،حس مالکیت فردي ،توجه به زیبایی
ظاهري ،احساس طرد شدن ،انتخاب ناآگاهانه و ناپخته ،ترس
از رد شدن ،حس عدم اعتماد ،دهن بین بودن ،ایدهآلگرایی،
بدبینی ،شکاکیت و سوءظن ،تردید داشتن ،رفتار ساختگی و
تصنعی ،بازي با کلمات ،وعده دادن.
خانم  35ساله چنین گفت «زندگی مراقبت میخواد یعنی

آسیبشناسی مشکالت زوجین در مرحله نامزدي

مضمون فرعی دیگري از ذهنیت طرحوارهاي مربوط به
وابستگی در زوجین است؛ یکی از نکات مهم و تعیینکننده در
ازدواج میزان استقالل زوجین از خانواده اصلی است؛
بهشکلیکه برخی از دختران و پسران هنگامی که ازدواج
میکنند از نظر روانی از خانواده خود جدا نشدهاند .این افراد

متعادلتره و به نظر خود من خیلی منطقیتره یعنی اینکه این
وابستگی از همون نوع وابستگیه که میگم یعنی مثال پدر نامزدم
دوست نداشت مثال زیاد میل و رغبتی نداره که جایی بدون
مادر نامزدم بره .خب این به نظر من خوب نیست مثال من
دوست دارم که نامزدم مثل اونا نباشه و گاهی اوقات بدون من
هم بره مهمونی و خرید و هرجا که دوست داره و زیاد وابسته
من یا خانوادهاش نشه».
اثرات مخرب خانواده اصلی
مشارکتکنندگان پژوهش حاضر به اثرات مخرب خانواده
اصلی 9در دوره نامزدي خود اشاره کردند که شامل مقولههاي
الگوگیري منفی از خانواده ،3تجارب ناموفق در خانواده ،3نقش
منفی خانواده 4است .نخستین بحث از مضمون اصلی اثرات
مخرب خانواده اصلی ،الگوگیري منفی از خانواده توسط زوجین
است .هرگونه کنش و واکنشی از طرف پدر و مادر الگویی
است براي فرزندانی که خود در آینده خانوادهاي را تشکیل
میدهند؛ بنابراین زوجینی که به خانوادهي جدید پا
میگذارند ،هرکدام حامل الگوهاي رفتاري و تربیتی هستند
که برگرفته از خانوادهي اصلی آنهاست .در همین راستا از نتایج
مصاحبه با زوجین موارد الگوگیري منفی از والدین در پذیرش
خانواده یکدیگر ،الگوگیري از خانواده براي نقش بازي کردن
در جهت پذیرفتهشدن در خانواده یکدیگر ،الگوگیري نامناسب
نقشها و وظایف از خانواده اصلی ،همفکر بودن با خانواده اصلی
در جهت تخریب یکدیگر ،الگوگیري از خانواده اصلی در جهت
ابراز نکردن کالمی احساسات به یکدیگر ،الگوبرداري از خانواده
در جهت بیاحترامی به خانوادههاي یکدیگر ،الگوگیري
نامناسب عاطفی ،الگوگیري نامناسب حل تعارضات ،ناتوانی در
حل مسئله عاطفی ،ارتباط کالمی و رفتاري محدود و کم در
1. destructive effects of the main family
2. negative family modeling
3. unsuccessful experiences in the family
4. negative role of the family
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براي نحوه مراسمها داشتیم صحبت میکردیم شدیدا دعوا
کردیم اون به من فحش و من به اون و من متأسفانه یک
سیلی بهش زدم و اوضاع بهم ریخت .بعد خانواده اون فهمید و
خانواده من .همه چی رو کنسل کردیم چون هرکس خود رو
محق میدونست .البته ریشه این دعوا فقط این وسایل و مراسم
عروسی نبود ،ما  3ساله نامزدیم و اکثر اوقات حرفمون میشد
سر مسائل مختلف ،سر خانواده ها ،سر شغل من که دوره ،سر
اینکه نمیذاشت شرکت داداشم کار کنم چون کار فامیلی میگه
دوست ندارم ،سر تفاوت فکري و سر شکاکیتهاش .البته من
هم زود عصبانی میشم اما خداییش فقط همین بدي رو دارم
به جاش مهربون و با گذشتم ،اما اون خودخواه و لجبازه و فقط
خود و خانوادشو محق میدونه».

پیش از آنکه همسر دیگري باشند فرزند خانواده خود هستند.
آنان چون وابسته به خانواده خود هستند نمیتوانند نقش
همسري را بهخوبی اجرا کنند در نتیجه زندگی مشترك آنان
در خطر آزردگی و ناکامی مواجه است .در این خصوص برخی
از زوجین مواردي را اشاره کردند که عبارتند از :وابستگی
عاطفی ،ایجاد وابستگی در فرد مورد عالقه ،وابستگی به خانواده
اصلی و وابستگی اقتصادي به خانواده اصلی.
مرد  31ساله گفت «وابستگی تو خانواده ما خیلی
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اجرایی مانند توجه ،تمرکز ،قضاوت و تصمیمگیريها ،دارد؛
خلق ،حاالت هیجانی کلی و پراکنده افراد است که در تمام
عمر با آنهاست .ازاینرو ،در مصاحبه با زوجین کدهاي زیر:
پراسترس بودن ،زودجوش بودن ،دمدمیمزاج بودن ،هیجانات
بیشازحد داشتن ،خلقوخوي تند داشتن ،سبکمغز بودن،
سادهلوح بودن ،حراف بودن ،معاشرتی و اجتماعی نبودن،
ناتوانی در جذب جنس مخالف (عشوهگري و دلبري نکردن)،
تکانشی بودن ،درونگرا بودن ،برونگرا بودن ،پرخوري و
نداشتن تناسباندام ،خوشرو نبودن ،احساساتی بودن و
احساساتی عمل کردن ،بددهن بودن ،پرخاشگر بودن (کالمی
و فیزیکی) ،بیتاب و پرشور بودن ،شکاك و بدبین بودن ،عشق
آتشین و زودگذر داشتن ،آستانه تحمل پایین داشتن،
مالحظهکار بودن ،چک کردن ،کنترل کردن ،وسواس فکري
(نشخوار فکري) ،منفعل و گوشهگیر (خجالتی بودن)،
جزئینگري ،غمگین و افسرده و ناامید بودن ،تحتفشار قرار
دادن یکدیگر ،باجگیري عاطفی ،متعصب بودن ،مصرف مواد،
الکل یا سیگار ،نوسانات خلقی ،آراسته نبودن و شلخته بودن
استخراج شد .در این راستا آقاي  31ساله گفت «یک روز که
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خانواده نباشند چون با خانواده ما خیلی متفاوت هستند براي
مثال براي مدت طوالنی پدر خانواده را ترك میکند و خرج
خانه بر عهده مادر خانه میافتد ،مهر ،محبت و عاطفه بین
اعضاء خانواده وجود ندارد و بهشدت از پدر خانواده متنفر
هستند و ایشان از بچگی به پدرش هیچ حسی ندارد اما خودش
میگوید که اگر پدرم اینطور برخورد نمیکرد من به این شکل
موفق نبودم ،اصال خانوادهاي که در آن محبت ،همدلی و
صمیمیت باشد نیستند ،مثال خانواده او براي ازدواجش اصال
کمک مالی به ایشان نمیکنند و حتی اوایل ارتباط به من گفت
که خانواده من هیچ کمکی به من و تو نمیکنند و بعدها به
من خرده نگیر ،حتی میگوید که براي حفظ احترام من خیلی
من را به خانه پدري نمیبرد».
بحث بعدي اثرات مخرب خانواده اصلی ،نقش منفی
خانواده در دوره نامزدي است؛ جو عاطفی خانواده که چگونگی
دخالت یا عدم دخالتشان در کارهاي اعضاي دیگر و رقابت و

بهم میگه که اآلن خواهر نامزدم میخواد منو تو جمع ضایع
کنه و همین هم میشه و وقتی میشینیم براي مراسم عقد و
عروسی برنامهریزي کنیم سریع خودش رو دخالت میده .طوري
شده که کل برنامهریزهاي زندگی ما دست خواهرش و مادرش
افتاده و هیچ ارادهاي انگار تو نامزدم نیست که جلوشون وایسه
و بگه زندگی خودم هست .این چیزاش خیلی اعصاب منو خرد
میکنه و همش میترسم در آینده و پس از ازدواج مداخلهها
بیشتر هم بشه».

بحث
هدف پژوهش کیفی حاضر با رویکرد پدیدارشناسی بررسی
چیستی آسیبهاي دوره نامزدي از دیدگاه زوجین در مرحله
نامزدي بود .تحلیل و کدگذاري یافتهها منج به پیدایش 5
مضمون اصلی تحت عنوان :الگوهاي ناکارآمد ارتباطی ،الگوهاي
ناکارآمد مدیریت رابطه ،نظام ارزشی زوجها ،ذهنیت
طرحوارهاي و اثرات مخرب خانواده اصلی شد .یکی از
برجستهترین مضمونهاي شناساییشده در این پژوهش،
الگوهاي ناکارآمد ارتباطی است .در بحث طیکردن دوره
نامزدي ،مشارکتکنندگان به الگوهاي ناکارآمد ارتباطی خود
اشاره کردند .الگوهاي ارتباطی میان زوجین معموال با تکرار و
در طول زمان تثبیت میشوند؛ به این معنا که هنگامیکه هر
یک از زوجین در برابر یکدیگر رفتارهایی را انجام میدهند و
این رفتارها براي چند گاهی ادامه پیدا میکند ،بهمرور زمان
الگوهاي ارتباطی میان آنها شکل میگیرد که رفتار آنها را در
برابر یکدیگر جهت میدهد (شاهمرادي ،اعتمادي ،بهرامی،
فاتحیزاده و احمدي .)9315 ،بسیاري از پژوهشها نشان
دادهاند ،ارتباط زناشویی کارآمد ،پیشبینیکننده قوي کیفیت
رابطه زناشویی و در مقابل ،ارتباط زناشویی ناکارآمد ،سرچشمه
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بحث بعدي اثرات مخرب خانواده اصلی ،مربوط به مضمون
فرعی تجارب ناموفق هر یک از زوجین در خانواده اصلی است؛
ازاینرو ،در خانوادههاي موفق ،خانوادهها داراي ساختار مناسب
با انعطاف در مرزبنديها هستند که این مرزبندي به فرزندان
کمک میکند تا داراي چارچوب مشخصی بوده و از گنگ بودن
در نقش خود به دور باشند حال آنکه در خانوادههاي با
تجربههاي ناموفق ،خانواده ساختار درهمتنیده و یا گسسته
دارد و در نتیجه فرد ،الگوي مناسبی براي تعیین نقشهاي
خود ندارد .ازاینرو در مصاحبه با زوجین ،کدهاي وابستگی پدر
به خانواده ،ناتوانی اعضاي خانواده در برقراري ارتباط کالمی،
تعامل پایین اعضاي خانواده با یکدیگر ،تعارض شدید با والدین،
دوبههمزنی و دورویی در بین اعضاي خانواده ،عدم تجربه ابراز
هیجانها و عواطف در خانواده ،تعارض و آشفتگی نقشها در
خانواده و دوري و کنارهگیري اعضا از یکدیگر استخراج شد.
خانم  38ساله گفت «میتوانم بگویم شاید خانواده نامزدم
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خانواده اصلی استخراج شد .خانم  35ساله گفت «تو خانواده
نامزدم اصال ابراز کالمی و رفتاري بیان احساسات دیده نمیشه
و نامزد منم اصال مهارت بیان ابراز احساسات رو نداره هر موقع
هم بهش میگم چرا اینجوري هستی میگه تو خانواده ما نه
مامانم و نه بابام هیچوقت احساسشون رو ابراز نمیکردن حاال
من یاد میگیرم تو الکی حساسی این رفتارش منو خیلی نگران
میکنه».

همکاري آنها با یکدیگر است ،در سالمت روانی و رفتاري
فرزندان مؤثر است .در این خصوص پس از مصاحبه با زوجین
موارد حمایت نشدن از سوي خانواده ،تعیین خطمشی از سوي
خانواده ،نادیده گرفتن خانواده در امر ازدواج ،دخالت نکردن و
کنار کشیدن خانواده در مسئله ازدواج ،دخالتهاي گاهوبیگاه
خانواده ،اجبار به ازدواج با فرد موردنظر خانواده ،اهرم فشار
اقتصادي و قطع منابع مالی در صورت مخالفت فرزند ،لجبازي
والدین ،دخالت دیگر اعضاي خانواده (مثل خواهرشوهر یا
خواهرزن) و کارشکنی خانواده استخراج شد .در این مورد خانم
 33ساله چنین گفت «هرموقع میرم خونه نامزدم یک حسی

آسیبشناسی مشکالت زوجین در مرحله نامزدي
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زوجین و سایر گروههاي عضویت مانند مدارس ،دانشگاهها و
گروههاي همساالن و  ...است .این نتایج با یافتههاي
(خجستهمهر و همکاران 9316؛ رجبی ،حمیدي ،امانالهی و
اصالنی9311،؛ صدیق اورعی و اصغرپور ماسوله9388 ،؛
عظیمی هاشمی ،اعظم کاري ،بیگناه و رضامنش9314 ،؛
هارت )3294 ،همخوانی دارد.
مضمون اصلی دیگر در پژوهش حاضر ،ذهنیت طرحوارهاي
است .سبکهاي دلبستگی ،تلههاي روانی و خلقوخوي
هیجانی میراث دوران کودکی در تعامل بین کودك و
مراقبتکننده اولیه است؛ دلبستگی ،جو هیجانی حاکم بر رابطه
مادر-کودك است که در فضاي بین کودك و سیستم خانواده
بهعنوان یک خمیرمایه هیجانی شکل میگیرد (امانی ،ثنایی
ذاکر ،نظري و نامداري پژمان)9312 ،؛ مثال زوجی که داراي
طرحواره محرومیت هیجانی است همواره از فقدان توجه ،درك
همدالنه ،عدم وجود پایگاه امن ،دردسترس نبودن سیستم
خانواده براي توجه به نیازهاي عاطفی و روانیاش ،درك نشدن،
به حرف دل او گوش نکردن و عدم خودافشایی رنج میبرد
(لیهی .)3296 ،هرچه فرد توانایی و آگاهی بیشتري از شناخت
و چگونگی انتخاب و تفکیک ویژگیها شخصیتی خود و
هماهنگی آنها با ویژگیها شخصیتی طرف مقابل خود داشته
باشد ،توانایی انتخاب مناسبتر در او تقویت میشود و همین
انتخاب صحیح و مناسب زمینهساز رضایتمندي را در فرد
فراهم میسازد (امانی و همکاران .)9312 ،شدت نیازها و لزوم
برآورده ساختن آنها ،محرك مهمی براي آمادگی ازدواج افراد
بوده است و شامل نیازهاي مادي همچون نیاز جنسی و
استقالل مالی از خانواده اصلی و نیازهاي غیرمادي همچون
نیاز به رشد شخصیتی ،آرامش ،همدم بودن و رشد اجتماعی
است (خجسته مهر و همکاران .)9314 ،یافتههاي این مطالعه
با نتایج (امانی و همکاران9312،؛ عارفی9315 ،؛ کرامت،
موسوي ،وکیلیان و چمن9313 ،؛ کپلر3295 ،؛ موئیتی،
کولوئی-کیاکیتس و موکگولدي )3291 ،همخوان است.
مضمون اصلی دیگر در پژوهش حاضر ،اثرات مخرب
خانواده اصلی است .برابر ادعاي بویس ،وود و فورگوسن
( )3296مدلهاي رفتاري خانواده میتواند بر سازگاري در
روابط شخصی بهویژه در روابط صمیمی مانند ازدواج تأثیر
گذارند .همانطور که اشاره شد هر یک از زوجین نامزد تجارب
و انتظاراتی را به رابطه زناشویی میآورند که شاید بازمانده
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عمده نارضایتیها ،تعارضها و تنشهاي بین زوجی است
(گاتمن و گاتمن .)3295 ،ازاینرو ،اقدامات پیشگیرانه براي
بروز از تعارض شامل :افزایش هماهنگی در زمینههاي اهداف،
تصمیمات ،نگرش به بخشش ،انعطافپذیري ،سازشپذیري،
درك و همدلی ،اصالت و باز بودن و مدیریت رابطه است
(قزلسفلو و همکاران )9316 ،که در این تحقیق نیز زوجین به
آن اشاره کردهاند .این یافته با یافتههاي پژوهشهاي اسمعیلی
و دهدست ( ،)9313راگوف ( ،)3293قزلسفلو و همکاران
( ،)9316هارت ( )3294و وایس ( )3294همسو است.
مضمون اصلی دیگر در پژوهش حاضر ،الگوهاي ناکارآمد
مدیریت رابطه است .ناتوانی در مدیریت رابطه گاه به آشفتگی
میانجامد و برخوردهاي آزاردهنده ،دعوا ،درگیري و تعارض و
در نهایت ناخشنودي از رابطه ،جاي خود را به درك و تعامل،
صمیمیت ،آرامش و رضایت از رابطه دوتایی میدهد (اسمعیلی
و دهدست .)9313 ،پژوهشهاي زیادي به آثار زیانبار
تعارضهاي زناشویی بر سالمت جسمی و روانی زوجین
اشارهکردهاند؛ همچنین نتایج نشان داده اگر زوجین بتوانند در
ابتداي رابطه به شیوه مثبتی تعارضها را مدیریت کرده توانایی
حل آنها را داشته باشند ،وجود تعارض ،آسیبهاي کمتري را
به دنبال خواهد داشت (اسمعیلی و دهدست9313 ،؛ سیفرت
و شوارتز3292 ،؛ کمپ داش و تیلور3293 ،؛ گاتمن و گاتمن،
.)3295
مضمون اصلی دیگر در پژوهش حاضر ،نظام ارزشی زوجها
است .نظام ارزشی زوجها تجلیبخش عمده نظام فرهنگی هر
یک زوجین است .نقشهاي اجتماعی که بخش مهمی از عناصر
سازنده نظام ارزشی زوجها هستند ،معطوف به ارزشهاي نظام
فرهنگی حاصل از تعامالت موجود و بافت فرهنگی در خانواده
اصلی است .زمانی که هر یک از زوجین ارزشها و باورهاي
مشترك و مشابهی نداشته باشند ،انتظاراتشان از یک موقعیت
و بهعبارت دیگر هنجارهاي مورد قبولشان درباره یک امر معین
به احتمال زیاد ناهماهنگ خواهد بود (صدیقی اورعی و
اصغرپور ماسوله .)9388 ،ازاینرو ،میتوان در نظر آورد زمانی
که اعضاي سازمان خانواده داراي تفاوت فرهنگی باشند ،تفاوت
شخصیتی نیز خواهند داشت و نگرشها و طرز برخورد آنها
متفاوت خواهد بود و این امر به احتمال زیاد بر وقوع نزاع و
تعارض میان آنان مؤثر خواهد بود .عدم توافق ارزشی تا اندازه
زیادي ناشی از تفاوت فرهنگی اجتماعی خانوادههاي پدري
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اسديشیشهگران ،س ،.قمري کیوي ،ح ،.و شیخاالسالمی ،ع.
( .)9315تأثیر آموزش مهارتهاي ارتباطی بر سبکهاي
حل تعارض سازنده و غیر سازنده نامزدها .مشاوره
کاربردي.11-88 ،9،
اسمعیلی ،م ،.و دهدست ،ك .)9313( .ارائه طرحی مفهومی از
رابطه تعارضهاي دوران نامزدي (پیش از ازدواج) با رضایت
زناشویی (پس از ازدواج) .مشاوره و رواندرمانی خانواده،4،
.425-445
افقري ،ف ،.بهرامی ،ف ،.و فاتحیزاده ،م .)9315( .بررسی
آسیبهاي موجود در تعامل زوجین با والدین خود بعد از
ازدواج .اندیشههاي نوین تربیتی.321-338 ،93،
امانی ،ا ،.ثنایی ذاکر ،ب ،.نظري ،ع .م ،.و نامداري پژمان ،م.
( .)9312اثربخشی دو رویکرد طرحوارهدرمانی و دلبستگی
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منابع

درمانی بر سبکهاي دلبستگی در دانشجویان مرحله عقد.
مشاوره و رواندرمانی خانواده.919-919 ،9،
حاجلو ،ن ،.علیزاده گورادل ،ج ،.قطبی ،م .ر ،.و دالورقوام ،س.
( .)9313مقایسه ابعاد عشقورزي بر اساس مدت ازدواج
در بین زنان و مردان متأهل .مشاوره و رواندرمانی خانواده،
.48-63 ،4
خجستهمهر ،ر ،.دانیالی ،ز ،.و شیرالینیا ،خ .)9314( .تجارب
دانشجویان متأهل از آمادگی ازدواج :یک مطالعه کیفی.
روانشناسی خانواده.31-52 ،3 ،
خجستهمهر ،ر ،.محمدي ،ع ،.و عباسپور ،ذ .)9316( .نظریه
زمینهاي فرایند شکلگیري نگرش به ازدواج :یک مطالعه
کیفی .تحقیقات کیفی در علوم سالمت.343-354 ،6 ،
رجبی ،غ .ر ،.حمیدي ،ا ،.اما الهی فرد ،ع ،.و اصالنی ،خ.
( .)9311پیکاوي تجربه زیسته رضایت زناشویی زوجین
داراي تفاوت فرهنگی :یک مطالعه پدیدارشناسی ،مشاوره
و رواندرمانی خانواده.925-934 ،9 ،
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تجارب پیشین از خانواده اصلی باشند و این تجارب در
شکلدهی به روابط صمیمی پس از آن و شیوه برخورد با مسائل
زناشویی نقش بنیادي دارد و برخی اوقات تعارضاتی که میان
زوجین رخ میدهد حاصل تأثیر مستقیم سیستم خانواده اولیه
است؛ ازاینرو ،کشمکشی که میان یک زوج درمیگیرد شاید
ازسرگیري و ادامه مشکالتی باشد که هرکدام از آنها در روابط
میانفردي اولیه خود در خانواده اصلی تجربه کردهاند (عارفی،
 .)9315اغلب صدمات خانواده اصلی زمانی خود را نشان
میدهد که فرد رابطه صمیمانه خود را با دیگري شروع کند.
اعمالنفوذ خانواده اصلی که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم و
اغلب ناخودآگاه است ،میتواند یکی از زیربناهاي جدي
تعارضهاي زناشویی از شروع تا پایان هر ازدواجی باشد .طبق
تجارب بالینی ،بیشترین موضوعهاي مشاجرات زن و شوهر
ایرانی را کم و کیف رابطه آنها با خویشاوندان یا خانواده اصلی
آنها تشکیل میدهد (افقري ،بهرامی و فاتحی زاده.)9315 ،
ازاینرو ،پژوهش حاضر یک مطالعه اکتشافی مقدماتی در
زمینه کشف آسیبهاي دوره نامزدي است ولی به ارتقاء دانش
در زمینه چارچوب مفهومی چگونگی آمادگی ازدواج و ادراك
آمادگی ازدواج کمک میکند؛ ازاینرو ،مقایسه تجربیات
زیسته زوجین نامزد ،گامی مهم بهسوي آزمون اعتبار
یافتههاي پژوهش حاضر است.

پژوهش حاضر بر اساس تجارب دوره نامزدي زوجین نامزد
به موضوع پراهمیت چیستی دوره نامزدي در بافت فرهنگی-
اجتماعی کشورمان پرداخت .یافتهها نشان داد که دوره نامزدي
متأثر از عوامل مختلفی همچون الگوهاي ناکارآمد ارتباطی،
الگوهاي ناکارآمد مدیریت رابطه ،نظام ارزشی زوجها ،ذهنیت
طرحوارهاي و اثرات مخرب خانواده اصلی است .شناسایی این
عوامل از طریق روشهاي کمّی و ابزارهایی که فاقد حساسیت
فرهنگی هستند ،دور از دسترس بود .این یافتهها از یکسو
لزوم توجه بیشتر به مبانی فرهنگی ،ارزشی و اجتماعی
تأثیرگذار بر نهاد ازدواج را براي افرادي که در حوزه ازدواج
جوانان مشغول به فعالیت هستند ،یادآوري میکند و از سوي
دیگر ،لزوم انجام پژوهشهاي کیفی بیشتر در زمینه آمادگی
ازدواج جوانان در نمونههاي متنوعتر را متذکر میشود.
مشارکتکنندگان پژوهش حاضر از محیط جغرافیایی خاصی
انتخاب شدند؛ از این نظر ممکن است از لحاظ تعمیمپذیري
به محیطها و نمونههاي دیگر داراي محدودیت باشد؛ ازاینرو،
پیشنهاد میشود این پژوهش در بافتهاي دیگر و فرهنگهاي
دیگر کشورمان و با نمونههاي دیگر تکرار شود .با توجه به
یافتههاي پژوهش حاضر مبنی بر عوامل اثرگذار بر ادراك
زوجین نامزد ،میتوان از آن مبنایی براي محتواي برنامههاي
آموزشی آمادگی ازدواج استفاده کرد.
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 پیشبین رضایت از رابطه هنگام نامزدي بر.)9315( . م،عارفی
 همسانی، عوامل خانوادگی،پایه ویژگیهاي شخصیتی
،3 ، مشاوره و رواندرمانی خانواده.شخصیتی و خانوادگی
.81-926
، و رضامنش،. م، بیگناه،. ف، اعظمکاري،. م،عظیمی هاشمی
 نگرشها و الگوهاي کنش جوانان در، ارزشها.)9314( .ف
 راهبرد.خصوص همسرگزینی و روابط پیش از ازدواج
.911-393 ،31 ،فرهنگ
.)9316( . ر، و محمدي،. ف، بهرامی،. ر، جزایري،. م،قزلسفلو
شناسایی عوامل مؤثر بر تعهد زناشویی از نظر زوجهاي
-36 ،96 ، پژوهشهاي مشاوره.)ایرانی (یک مطالعه کیفی
.9
.)9313( . ر، و چمن،. ك، وکیلیان،. ع. س، موسوي،. ا،کرامت
آسیبشناسی ارتباطات قبل از ازدواج از دیدگاه پسران
.333-343 ،93 ، پایش.دانشجو

 اثربخشی آموزش پیش از.)9311( . م، و قزلسفلو،. م،رستمی
ازدواج به شیوه سیمبیس بر باورهاي ارتباطی زوجین
.45-56 ،5 ، روانشناسی خانواده.نامزد
.)9314( . ر، و جزایري،. ف، بهرامی،. ع، اعتمادي،. ا،رفیعی
بررسی تأثیر آموزش آمادگی براي ازدواج بر انتظارات
زناشویی و مؤلفههاي آن در دختران عقد کرده شهر
.39-31 ،6 ، علمی پژوهشی زن و جامعه.اصفهان
 و،. م، فاتحیزاده،. ف، بهرامی،. ع، اعتمادي،. س،شاهمرادي
 مدل عامل مؤثر بر چرخهي.)9315( .ا. س،احمدي
 مشاوره و.کنارهگیري-ارتباطی زوجی درخواست
.35-56 ،9 ،رواندرمانی خانواده
 عدم.)9388( . ر. ا، و اصغرپور ماسوله،. ر. غ،صدیقی اورعی
.توافق ارزشی و تأثیر آن بر ناسازگاري زوجین در مشهد
.64-85 ،3 ،مطالعات اجتماعی ایران
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