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امیرحسین بانکیپورفرد ،استاديار گروه الهيات دانشگاه اصفهان



زهرا مسعودینیا ،كارشناسي ارشد ،مديريت فرهنگي ،دانشگاه آزاد اسالمي اصفهان
چکیده

فرهنگ يک ملت ،شکلدهنده پيکره آن ملت و تعيين و تنظيمكننده ارزشها ،باورها ،هنجارها و رفتارهاي مردمان آن است .در رابطه باا الاال
و عوامل پديدآورنده آن نيز ،عوامل فرهنگي به شکل مستقل يا زمينهساز ساير عوامل مسبب الال  ،در افزايش يا كاهش ميزان آن بسايار ااا ز
اهميت است .در اين راستا ،بررسي كيفي"تجارب مردان و زنان الال گرفته ،از عوامل فرهنگي زميناهسااز الاال " باه عناوان گااه مهماي در
شناخت و پيشگيري از الال در كشور ،هدف اصلي اين پژوهش است .اين پژوهش به صاورت كيفاي ،از ناود پديدارشناساي انجااه گرفات.
مشاركتكنندگان در اين پژوهش  44نفر از مردان و زنان الال گرفته شهر اصفهان بودند كه با استفاده از روش نموناهگياري هدفمناد از ناود
گلوله برفي انتخاب شدند و االالعات ،از الريق مصاابه عميق جمعآوري و به روش استيويک-كواليزي-كن تجزيه و تحليل شاد .تعاداد 153
كد استخراج گرديد و با شناسايي وجوه اشتراک كدها ،تعداد آنها به  52عدد و سپس باه  44عادد كااهش يافات .ساپس دساتهبنادي مفااهيم
استخراج شده از آنها در چهار سطح تا رسيدن به نتايج شامل چهار مضمون اداماه يافات .براساا

مفااهيم باه دساتآماده عوامال فرهنگاي

زمينهساز الال شامل چهار زيرمجموعه :الف" -عده پايبندي به ارزشهاي مذهبي و اخالقي" ب"-عده پايبندي باه ارزشهااي اجتمااعي"
ج"-ناهنجاريهاي فرد و خانواده" و د"-تفاوت در خرده فرهنگهاست" .يافتههاي پژوهش نشان داد كاه در كدبنادي الاف :كامرناگ شادن
ارزشهاي اخالقي -ديني و عده پايبندي به آنها در ارتباط با جنس مخالف و در قسمت ب :افزايش توقعات ،انحرافاات و نارااايتي جنساي،
تغيير در نقشهاي جنسيتي ،تأثير منفي رسانهها و وجود باورهاي نادرست در فرد ،همچنين در قسمت ج :فقدان آماادگي و مهاارت در فارد و
خانواده براي انتخاب و زندگي مشترک ،فقدان مه ارت جنسي ،عده توانايي براي ال مشکل و تعارض در زوجين ،فرهنگ تحميل در انتخااب
همسر ،قدرت اللبي و سلطهگري در خانواده و فرهنگ اقتصادي نادرست و در نهايات ،در كدبنادي د :تفااوت در خارده فرهناگهاا و عاده
كفويت زوجين در زمينههاي مختلف ،در بروز اختالف زناشويي و الال آنها مؤثر بودند .يافتهها همچنين بيانگر آن بود كه فرهناگ اااكم بار
جدايي ،روند الال را از مسير صحيح و مطلوب خود خارج نموده ،امن وارد كردن آسيب رواي ،شخصيتي و جسمي بر زوجاين ،آن را باه
واقعهاي خصمانه ،دامنهدار و برگشتناپذير مبدل ساختهاست.
کلید واژهها :الال  ،فرهنگ ،عوامل فرهنگي
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مقدمه

جوامع نيز راه يافته است .در اياران نياز باه علال مختلاف ،از

خانواده ،سلول اصلي سازنده اجتماد ،نخستين نهااد اجتمااعي

جمله گذر از سنت به مدرنيسم و ناهمخواني فرهنگ و سانت

اساات كااه سااالمت فاارد و بقاااي جامعااه در گاارو سااالمت و

جامعه با مدرنيسم ،وقاود و شايود الاال در جامعاه معلاول

پايداري آن است .اگرچه ازدواج به عنوان پيششارط تشاکيل

عوامل متعددي است كه در بستر فرد و جامعه شکل ميگيارد.

خانواده ،زمينه را براي پيوند و اتصال نسلهاي متاوالي فاراهم

نگاهي باه وااعيت الاال در اياران نشاان مايدهاد كاه در

آورده و موجب تثبيت و انتقال فرهنگ جامعه از نسل گذشاته

دهههاي اخير الال در ايران روندي رو به رشد داشته اسات

به نسل جديد ميشود ،با اين اال ،خاانوادههاا هماواره قاادر

اتي بيشتر از ميزان پيشبيني شده در برنامه پنج ساله چهااره

نيستند تا كنشهاي متقابل اجتماعي اعضايشان را باه صاورت

كه از  5.5درصد رشد پايشبيناي شاده در ساال آخار برناماه

پيوسته به سمت هدفي خاص هدايت نموده و انسجاه گروهي

 4988به49/8درصد رشد در ايان ساال رسايده اسات

خانواده را افظ نمايند .در اين واعيت ،اختالفات خاانوادگي

شهركي )449 :4988 ،يعني ادود  2/5برابر ميزان پيشبيني شده،

ميتواند به گسسات پيوناد اجتمااعي ازدواج و وقاود الاال

الال رخ داده است و نسبت به  47سال گذشته نزديک باه 5

منجر و زمينه فاصله و گسست نسلها و آسيب فرهناگهاا را

برابر شده است ،در االي كاه در ايان مادت ازدواج كمتار از

فراهم سازد .الاال باه عناوان مبغاوضتارين ااالل الهاي و

2برابر افزايش داشته است.

(اميادي

آخاارين راهااال رهااايي زن و ماارد از يااک زناادگي متشاانج،

عوامل فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصاادي و رواناي ،از جملاه

آسيبزا و به بنبسات رسايده ،اكناون باه معضالي اساساي و

مهمترين عوامل مؤثر بر افزايش الال هستند .در اين ميان ،از

خطري جدي تبديل شده است كه به آساني هستي خاانواده را

ميان عوامل زمينهساز الال  ،بهنظر ميرساد باه دليال اهميات

تهديااد نمااوده ،بنياااد بسااياري از زناادگيهاااي زناشااويي بااه

فرهنگ و نقش اساسي آن در الرز تفکر ،شيوه رفتاار و سابک

خصوص زوجهاي جوان جامعه را به نابودي ميكشاند.

زندگي افراد يک جامعه ،عوامل فرهنگي به عنوان اصليتارين

امروزه الال به صورت مسألهاي جهاني توجه بسياري را

و ريشهايترين اما پنهانترين عوامل زمينهسااز الاال باشاند.

به خود جلب نموده است .الي قرن بيساتم باه دنباال افازايش

نقش عوامل فرهنگي در پيدايش و افزايش الال هم باهالاور

جمعيت و تغيير در نظاه فرهنگي در بسياري از نقااط جهاان

مستقيم و هم بهالور غيرمستقيم و زمينهساز براي پيدايش ساير

بهويژه در جوامع صنعتي ،ميزان الال روندي افزايشي به خود

عوامل مسبب الال است .با اين همه ،اين نقش تعياينكنناده

گرفته است .افزايش الال در بريتانيا ،روند موجاود در بيشاتر

همواره مورد غفلت واقع شده و بيشتر به ساير عوامل روبناايي

كشورهاي اروپايي را منعکس ميكند .آمارها نشان ميدهد كاه

كه در بيشتر موارد خود زاييده همان عوامل فرهنگاي هساتند،

باالترين ميزان الال در دنيا در سال  ،2337مربوط باه كشاور

پرداخته شده است.

س او د بااا  51/3درصااد الااال اساات و كشااورهاي آمريکااا،

لذا از آنجا كه آسيبهاي پس از اجراي الال نيز جامعاه

بالرو  ،فنالناد ،لوگزامباور  ،اساتوني ،دانماارک ،بلژياک،

را از لحاظ فردي ،اجتمااعي و فرهنگاي باا مشاکالت متعادد

استراليا و جمهوري چک به ترتيب رتبههاي دوه تا دهم را باه

روبهرو ميسازد كه ال نمودن هر يک از آنها آسانتر از اال

خود اختصاص دادهاند (نيتاريتر وردپر .)2342 ،4

معضاال الااال نيساات ،بجاساات بااهالااور جاادي بااا انجاااه

افزايش ميزان الال  ،صارفاً باه جواماع صانعتي محادود

پژوهش هاي جامع پيرامون ايان دساته عوامال ،باه اال ايان

نشده و به عنوان پديدهاي اجتماعي– فرهنگي جديد ،به سااير

معضل اساسي از جامعه پرداخته شود .با عنايت به ايان مهام،
در اين مقاله امن جمعبندي عوامل فرهنگي الاال براساا

www. nitawriter.wordpress.com
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پژوهشها و نظرهاي صااابنظران ،ساعي شاد باا شاناخت و

ناپايداري و گذرايي ااساسات عاشقانه دربردارد

بررسي عوامل فرهنگاي زميناهسااز الاال در شاهر اصافهان،

.)74 :4987

(اميديشهركي،

راهکارهايي نو و ماؤثر باراي پيشاگيري و رفاع ايان معضال
ب) آرمانزدگی

فرهنگي -اجتماعي ارا ه گردد.

در كنار تغيير نگرش نسابت باه ازدواج ،نگااه غيرواقاعبيناناه
نسبت به زندگي يعني آرمانزدگاي نياز شاايان توجاه اسات.

ادبیات و پیشینه پژوهش
از آنجا كه بر البق تعريف ،فرهنگ كليت درهم تافته باورهاا،
ارزشها ،آرمانهاا ،داناش هاا ،هنرهاا ،متاون ،آداب و اعماال
جامعه و مشخصكننده ساخت و تحول كيفيت زندگي است و
خود شامل عناصر مادي و معنوي اعم از ارزشها و هنجارهاا
يعني سنتها يا رساوه اخالقاي ،شايوههااي قاومي و قاوانين
است لذا فرهنگ ااكم بر يک جامعه را مايتاوان معناابخش
روابط و تصميمات افاراد آن جامعاه دانسات كاه چگاونگي
پيدايش و استمرار پديادههااي اجتمااعي ،از جملاه ازدواج و
خانواده وابسته به آن است .ارزشها ،معيارهايي براي ارزياابي
اعمال و پيامدهاي آن و در نهايات تصاميمگياري و ماديريت
تعامالت اجتماعي در اوزههاي مختلف زندگي افاراد هساتند
كه تعامالت خانوادگي و روابط زناشويي يکي از مهمترين اين
اوزههاست .تغيير در ارزشها و هنجارها در جامعه ميتواناد
استحکاه خاانواده را تقويات ياا تضاعيف نماياد .باا بررساي
مطالعات انجاه گرفته در اين اوزه ،عوامل فرهنگي زمينهسااز
الال به شرح زير است:

هرچند آرمانزدگي تأثير مهمي در اركاتآفريناي و موفقيات
دارد اما آرمانزدگي به معناي نگاه افسانهاي و غيرواقاعبيناناه
به زندگي مايتواناد باه افازايش ساطح انتظاارات و ياا

و

سرخوردگي بينجامد" .ااصل اارب آرماانزدگاي و الگاوي
سبک زندگي در انتخاب همسر آن است كه امروزه جوانان ماا
آرمانهاي خود بهويژه اهداف مادي را از ازدواج ميخواهناد.
برخي كارشناسان معتقدند كه فاصله آرمانها و واقعياتهاا در
كشور ايران بيش از هر كشوري است .نتيجه آنکه دختر و پسر
با ورود به زندگي مشترک با واقعيتهايي مواجه ميشوند كاه
با تصوير آرماني آنان فاصله بسيار دارد و اين خود نفطه آغااز
ناماليمات زندگي و اختالفات زناشويي است"

(قاسمپور:4987 ،

.)43

پ) افزایش سطح انتظارات مادی و غیرمادی

افاازايش توقعااات غيرواقعااي از ازدواج و سااپس از زناادگي
مشترک و يکديگر ،بر رواباط عااالفي زوجاين ماؤثر و عامال
بسياري از ناسازگاريها و جداييهاست .اين توقعاات ممکان
است در زمينه مالي ،عااالفي و غياره باشاد" .توقعاات بسايار

الف) تغییر نگرش نسبت به ازدواج

تغيير در نگرش نسابت ازدواج از مهامتارين عوامال افازايش
ميزان الال به شمار ميآيد .به تعبير برخي جامعهشناساان از
جملااه كااوپر ،)4385( 4خااانواده و ازدواج در دياادگاه جديااد
غربي از يک "نهاد" به "مصاابت" مبدل شده است .در نگااه
زوج جوان ازدواج قراردادي است كه با گزينش كامال آزاداناه
و برمبناي عشق رمانتيک استوار مايگاردد .چناين مفهاومي از
ازدواج خود مفهوه الال و گسست زناشويي را باا توجاه باه
kuper

1

اغلب ناشي از نازپروردگي ،چشم و همچشميها ،نگاه كاردن
به زندگي ديگران و كوچک بهاساب آوردن همسار اسات و
ااصل آن جز ناكامي و پريشااني نيسات" (قاا مي.)252 ،4984 ،
امروزه زن و مرد از ااسا

عمياق ناسپاساي رناج مايبرناد.

تعهدات كاري و مالي بيش از اد كه باه خساتگي جسامي و
رواي ميانجامد ،پيامد ديگر افزايش سطح مطالبات از زندگي
زناشويي است كاه ممکان اسات زن و شاوهر را باه جادايي
بکشاند.
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ت) کاهش حساسیت فرهنگ عمومی نسبت به طالق

 44كشور نشان داد كه هر چه زنان در جامعه بيشتر باا ماردان

در بين تغييرات ارزشي و هنجاري ،ريختاهشادن قابح الاال

مرتبط باشند ،ميزان الال باالتر خواهاد باود".

بهالور چشمگيري قابل مالاظاه اسات .باهنظار زيبااييناژاد

 )543مقاه معظم رهبري -مدّظله -در اين رابطاه مايفرمايناد:

مايشاود از قابح الاال كاساته شاده اسات .برخاي

اين اجابي كه اساله درست كرده است ،اين نگاهي كه اساله

تحليلگران با تحليل غلط از رواج الال و ارتباط آن با آگاهي

منع كرده است ،اين معاشرتي كه اساله ممنود قرار داده است،

زنان از اقو خود ،بر اين معضل مهر تأييد نيز مايزنناد .در

براي اين است كه شما دلهايتان روي يک نقطه متمركاز شاود.

سالهاي اخير الال به درخواست زناان روباهافازايش اسات

هم خانمها و هم آقايان اينهاا را شاارد مقاد

باراي افاظ

(اقشنا .)59: 4988 ،

خانواده ،براي ماندگار شدن اين بنااي مهام تحکايم و تشاريع

ااسا

(ساابيني:4335 ،4

كرده است (ااجعلياكبري .)418 :4987 ،پاريس و الكي)4334( 2
ث) تغییر فرهنگ مشارکت اجتماعی و نقشهای جنسیتی

نيز در پژوهشي با بررسي الولي راايت زوجين دريافتناد كاه

تغيير نگرش در مورد نقشهااي خاانوادگي و اجتمااعي زن و

آزادي و روابااط جنسااي خااارج از محاايط زناشااويي در عااده

مرد و تغيير هنجارهاي مربوط به الگوي خاانواده سانتي (مارد

سازگاري مؤثر است .همچنين ،آنهاا از جملاه ماوارد مهام در

نانآور و زن خانهدار) نيز از عوامال ماؤثر بار افازايش الاال

فروپاشي خانواهها را ساقوط ارزش هااي ماذهبي و اخالقاي

هستند .تغيير فرهنگ الگوي مشاركت اجتماعي– اقتصاادي ،از

دانستهاند.

الرفي با توجه به مشاركت زناان در هزيناههااي خاانواده ،بار
توقعات آنان براي مشاركت در مديريت افزوده و با كم شادن
تر

چ) تأثیر منفی رسانهها

از آينده به دليل دسترسي باه مناابع اقتصاادي ثابات ،از

رسانههاي جمعي بهويژه رسانههاي شنيداري و غيرمتعامال باه

دلهره آنان از آينده ،در صورت بروز اختالفاات كاساته اسات

دليل كاركرد متنود خود و ايجاد تغييرات پيوساته ،باه تادريج

(ملکزاده.)245 :4987 ،

جاي ارتباط فردي از نود چهره به چهره را گرفته و توانستهاند

ج) روابط آزاد با جنس مخالف و اختالط ناسالم زن و مرد
اخااتالط ناسااالم زن و ماارد در اااوزههاااي مختلااف فعالياات
اجتماعي ،از ديگر زمينههاايي اسات كاه در تضاعيف عالياق
زناشويي و در نهايت ،تزلزل بنيان خانواده نقش محاوري دارد
و در كنااار اااعف كنتاارل درونااي و بيرونااي افااراد و امکااان
برقراري روابط آزاد ،با توجه باه وجاود محارکهااي قاوي و
پرجاذبهاي كه دو جنس به الور البيعي باراي ورود باه دنيااي
يکديگر دارند ،در مراله اول به اعف انگيزه تشکيل خانواده
و در مراله بعد به اعف انگيازه افاظ آن و در نتيجاه زوال
تاادريجي موقعياات خااانواده در سااطح كااالن و بااروز تاانش،
اختالف ،سوء معاشرت ،خيانات ،الاال و تجديادفراشهااي

فضاي انفرادي را به جاي فضاي جمعي و اجتمااعي خاانواده
ااكم كنند به الوري كه گسترش تکنيکي رسانههاي شنيداري
و رايانهاي ،ارتبااط مساتقيمي باا فردگراياي و دوري از گاروه
نشان ميدهد .آمارهاي رسمي نشان ميدهد كه ميزان مشااهده
تلويزيون توسط افراد ايراني نزديک به چهار ساعت و نايم در
روز است .اين ميزان بسيار زياد است و مايتواناد باه كااهش
فضاي گفتگو و در نتيجه ايجااد فاصاله عااالفي و هيجااني و
همچنين فاصله شناختي ميان اعضاي خانواده منجر گردد .ايان
روند به افزايش فردگرايي و كاهش جمعگرايي ميانجاماد كاه
خود عامل مهمي در تالشي انسجاه خانوادههاسات

(پوراساين،

.)435 :4984

مکرر در سطح خرد خواهد انجاميد" .يک مطالعاه تطبيقاي در
Sabini
Paris & Lucky
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از الرف ديگر اضاور بايقاعاده مااهواره و اينترنات در

زن دوه بود و اين عده پايبندي كمتار در ماورد زناان وجاود

خانهها ،ذا قه جنسي را افزايش داده و از جذابيت زن و شوهر

داشت ولي متأسفانه در اال ااار گاهي گزارشهايي مبناي

براي يکديگر كاسته است .عالوه بر اين ،عده رعايت مرزهاي

بر روابط غيرقانوني و غيرشرعي كه بيانگر عده پايبنادي زناان

اخالقي ميان زن و مرد از جمله مشاهده تصاوير و فايلمهااي

به زندگي زناشويي است ،وجود دارد كه البتاه باه رااتاي نياز

مستهجن به شکل گروهي ،ساطح اياا را كااهش داده اسات.

قابل اثبات نيست".

(سلماسي)11 :4933 ،

استمرار اين واعيت در رواباط زن و مارد ،در كناار افازايش
اضور در مجالس دوستانه و مجالس خانوادگي ،بدون رعايت

د) تغییر هنجار در شیوههای همسرگزینی

قواعد اخالقي ،به بيتفاوتي مرد در مقابال رفتارهااي جنساي

تغيير در شيوه و سبک همسرگزيني نيز از جمله عواملي اسات

همسر منجر شده است.

كه بر رشد آمار الال در جامعه تأثير گذاشته است زيرا يکي
از مهاامتاارين مراالااي كااه نقااش بساايار تعيااينكنناادهاي در

ح) افزایش توقعات ،انحرافات و نارضایتی جنسی

سرنوشاات خااانواده دارد ،مرالااه انتخاااب همساار اساات.

در بحث تحوالت جنسي الزه است باه دو موااود باه الاور

كارشناسان امور خانواده بر اين باورند كه بسياري از مشکالت

مجزا توجه شود :اول تغيير در توقعات جنسي كه آثار خاود را

و اختالالت خانوادگي ناشاي از شاتابزدگاي و عاده انجااه

در ناكامي جنسي نشان ميدهد و دوه انحرافاات جنساي كاه

پااژوهشهاااي دقيااق در مرالااه گاازينش ،اااعف مجاااري

گاه از آن به خيانت در زناشويي هم تعبير ميكنناد .نارااايتي

االالدرساني و اعتماد بيمورد به اظهاارنظرهااي واساطههاا و

جنسي كه بيشتر زنان و مردان بر اثار شاره و اياا از اباراز آن

االرافيان ،جدّي نگرفتن برخي نقاط اعف مهم يا توجيه آنهاا،

امتناد ميورزند ،زيربناي بسياري مشکالت خاانوادگي اسات.

بزرگنمايي برخي ويژگيهاي غيرمهم ،كمتاوجهي باه اوصااف

فروتن و جديادميالني ( )4987باا بررساي شايود اخاتالالت

بايسااته ،فريبکاااري و اغفااال آگاهانااه و دلااداگي و شاايفتگي

جنسي در متقاايان الال در تهران دريافتند كاه  44/7درصاد

نامعقول در انتخااب نشاأت مايگيارد .مظااهري و همکااران

مردان و  48/1درصد زنان از زنادگي جنساي باا همسرانشاان

( )4988در پژوهشي با عنوان رابطه سبکهاي همسرگزيني با

رااي نبودند.

كيفيت و پايداري ازدواج دريافتند كاه بايش از %18زوجهااي
متقااااي الااال  ،يکااي از دو ساابک "خواسااتگاري و ازدواج

خ) عدم پایبندی به همسر و تعدد زوجات

اجباري" و "شيفتگي و ازدواج عليرغم مخالفت خانوادههاا"

از آنجا كه هدف اساسي در ازدواج ،ساکون و آراماش اسات،

را به عنوان سبک همسرگزيني خود انتخاب نمودهاند.

لذا با توجه به فرهنگ ااكم بر جامعه ايراني ،تعدد زوجات به
عنوان عامل برهمزننده اين تسکين و آرامش در بين زوجاين،

ذ) غلبه فرهنگ استقاللطلبی و فردگرایی

باعث برهمخوردن كانون گره خانواده و باروز درگياري و در

غلبااه فرهنااگ اسااتقاللاللبااي و فردگرايااي نيااز ،شاايوههاااي

اغلب موارد جدايي زوجين ،آن هم با برجاا گذاشاتن لطماات

همسرگزيني را دگرگون و مداخله والدين را در اين فرايند كم

فراوان براي زن و فرزندان خانواده است" .نکته مهم در بحاث

اثر كارده اسات .پاس البيعاي اسات والاديني كاه در فرايناد

عده پايبندي زوجين نسبت به يکديگر ،تفااوتي اسات كاه در

همسرگزيني فرزندانشان نقش تعيينكننادهاي ايفاا نکاردهاناد،

عصر كنوني به وجود آمده است .در گذشته عده پايبنادي باه

انگيزه امايتگري كمتري نيز داشته باشند .كاظميپور ()4987

زندگي خانوادگي بيشتر توسط مردان و در قالب اختيار نمودن

با سنجشي در مورد نگرش جوانان نسبت به ازدواج باا تأكياد

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و ششم ،شماره پياپي ( ،)57شماره اول ،بهار4931
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بر ازدواجهاي دانشجويي نشان داد كه در قالب تئوري آنادره

عامل مهمي در تحکيم روابط خاانوادگي اسات .نقاش عنصار

شرلين ،ازدواجها به سمت غيررسمي شدن پيش ميرود.

اخال در استحکاه خانواده از مسا لي است كه به نظر ميرسد
كارشناسان امور خانواده اق آن را ادا نکردهاند .اين در ااالي

ر) تغییر در الگوی مصرف و فرهنگ اقتصادی خانواده

است كه در شارايطي كاه اتاي دو زوج از جهاات گونااگون

در كنار اين هماه ،تحاول در الگاوي سابک زنادگي و تغييار

همساني دارند ،اعف تربيت اخالقي ميتواند به تنهايي باعث

الگوي مصرف نيز تبيينكننده بسياري از تحوالت در خاانواده

از هم پاشيدگي خانواده شود (بستان .)247 :4985 ،آقاجانيمرساا

ايراني است .تمايز جامعه ايراني با بسياري از جوامع غرباي در

( )4981در بررسي علل الاال در شاهر تهاران دريافات كاه

آن است كه ميزان مصرف در خانواده ،تابعي از درآمد خانواده

افزايش پديده الال در شاهر تهاران باه علات سسات شادن

نيست .چه بسا خانوادههايي كه درآمد ماهياناهشاان آنهاا را در

هنجارهاي اجتماعي و اخالقيات مشترک است.

زمره دهکهاي پايين جامعه جاي ميدهد ،اما رفتاار مصارفي
آنها ،عادات دهکهاي باالتر را بازگو مايكناد .در جامعاه ماا

س) کاهش آستانه صبر و سازشپذیری

ميزان رقابت و چشم و همچشمي باالست و مصرف باه ياک

كاهش آستانه صبر ،تحمل و ساازش در جامعاه اماروز خاود

رفتار هويتبخش و هويتنما تبديل شده است .در ايانگوناه

زمينهساز تزلزل خانوادههاست .در اخال ديناي و سانتهااي

موارد ،خانواده توانايي مقاومت در قبال محروميت اقتصادي را

اخالقي ،بر ااسا

تعهد و مسؤوليت و صبر و سازش تأكياد

ندارد و نميتواند متناسب با درآمد خود ،رفتار مصارفياش را

شده است .همچنين ،در گذشاته سااختارهاي فرهنگاي اياا،

سامان بخشيده و با واع موجود كنار بيايد .در چناين ااالتي

صبر جنسي و عفت را نهادينه ميكارد و خاانواده را باه مثاباه

اساات كااه اختالفااات خااانوادگي ،خااود را نمايااان ماايسااازد

معرفاي ماينماود كاه پاسداشات آن پاذيرش

(قاسمپور .)4 :4933 ،لذا ميان بينوايي و ااسا

فقر بايد تفااوت

قا ل شد.

نهادي مقاد

محدوديتهاا را ممکان مايسااخت ،اماا تحاوالت فرهنگاي
سااالهاااي اخياار ،معادلااه ازدواج را از برقااراري يااک رابطااه
مسؤوالنه و مقد

به رابطاهاي شاادكامانه و قاراردادي تنازل

ز) مداخله اطرافیان

داده است .از اينرو ،زوجهاي كنوني كمتر به افظ خانوادهاي

ناهنجاري مهم ديگري كه موجب درگيري در بين زوجين و از

تن ميدهند كه روابط فردي آنان را دراد انتظار پاسخ ندهاد.

همپاشيدگي كانون گاره خاانواده اسات ،دخالات و تحرياک

در چنين فضايي كه فرهنگ ااكم پايان دادن به زندگي ناشااد

اسودان و بدخواهان ،جاهالن عاالمنماا و دشامنان زيارک و

را مصدا عقالنيت ميداند ،افرادي كه بخواهند بر افظ چنين

كيناهتااوز اساات .نتاايج پااژوهش نظااري ( )4933در بررسااي

رابطه زناشويي اصرار ورزند ،فشار رواناي بيشاتري را تجرباه

جامعهشناختي عوامل مؤثر بر ميزان گرايش زوجين باه الاال

ميكنند (قاسمپور.)4 :4933 ،

در استان اصفهان ،نشان داد كه ميزان دخالت بيجاي االرافياان
در زندگي زوجين و ميزان تفاوت منزلتاي زوجاين ،بيشاترين

ش) کمتوجهی نسبت به کسب مهارتهای زندگی

تأثير را بر ميزان گرايش به الال داشتهاند.

عده انتقال صحيح شيوههاي قومي به نسل جدياد باراي ورود
به ايات خانوادگي ،به دليل كامتاوجهي خاانواده و نهادهااي

ژ) کمرنگ شدن ارزشهای اخالقی و دینی

رسمي ،آن هم در عصر جديد و با گسترش خانواده هساتهاي،

پايبندي به سنتها و رساوه اخالقاي در ياک جامعاه ديناي،

باعث اختالل در كاركردهاي اصالي نهادهااي اجتمااعي شاده
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است .آشنا نبودن نسل جوان با مهارتهاي الزه ،براي داشاتن

قبااول ديگااري نيساات( ".قااا مي .)272 :4984 ،نتااايج پااژوهش

روابط سالم و آداب صحيح ياک زنادگي مشاترک منطباق باا

جليليان ( )4978نيز نشان داد كاه از جملاه عوامال ماؤثر بار

فرهنگ بومي خانوادههاي ايراني ،از جمله مهاارت ارتبااالي و

درخواست الال در شهر تهران تفاوتهاي مياان زوجاين از

عاالفي ،مهارت شغلي ،مهارت مواجه با بحرانهاي اقتصاادي،

قبياال تفاااوت در پايگاااه اجتماااعي ،قومياات و عقايااد اساات.
2

استر هاي عصبي و ناكاميها ،زنادگي زوجاين جاوان را باا

كوردک ( )4339نياز تأكياد كارده اسات كاه زوجاين داراي

بحران مواجه ساخته است .بنابراين ،بااالرفتن سان ازدواج تاا

تفاوتهاي زياد در گرايشها ،ارزشها و عقايد ممکان اسات

دستيابي به مهارتهاي گفته شده ،توصيه ميشود ،اما باه ايان

دچار مشکالت زناشويي شوند چون رخادادهاي رابطاهاي را

نکته كمتر توجه ميشود كه بااالرفتن سان ازدواج و تغييارات

از ديدگاههاي متفاوت ميبينند.

فرهنگي چه تأثيري بر رشاد نياافتگي دختاران و پساران دارد.
نتايج پژوهشهاي سعادتي و ديبايي ( )4983و دلشاد نوقاني و

رویکردهای نظری طالق

همکاران ( )4933در بررساي عوامال مسابب الاال  ،بياانگر

در اين بخش مهمترين تالشهاي نظري كالننگار و خردنگار

نقش اساسي آموزش مهارتهاي زندگي ،مهارتهااي جنساي

در قالب چهاارچوبهااي تئورياک مرباوط باه الاال  ،ارا اه

و ارتباااالي در ازدواج و روشهاااي تصااميمگيااري منطقااي و

ميشود كه به تناسب در بخشهاي مختلف پاژوهش اساتفاده

مقابله با بحران در كاهش ميزان الال باود .ويسامن)4337( 4

شدهاند.

نيز ،الي يک پژوهش ملي دريافات كاه مهامتارين مشاکالت
مطرح شده از سوي زوجين مراجعهكننده براي درماان ،فقادان
ااسا

عشاق ،مشااجره برسار قادرت ،مشاکالت ارتبااالي،

انتظارات غيرمنطقي و مديريت تعارض است.

نظریه کارکردگرایی
همانند بدن انساان ،جامعاه نياز از نهادهااي مختلفاي اعام از
خانواده ،آموزش ،اقتصاد و  ...تشکيل شده است كه باا هام و
در جهت منافع آن كار ميكنند .دو دسته از عوامل باعث تغيير

ص) عدددم همسددان همسددری و تفدداوت در پایگدداه فرهنگددی و

كاركردهاي يک نهاد اجتماعي مايشاوند :تغييارات ارزشاي و

اجتماعی ،فکری و اعتقادی

پيدايش نهادها يا شيوههاي جايگزين .براين اسا  ،وقتي تغيير

در كنار نقش اساسي و مهم ارزشها و هنجارها ،عده همساان

كاركردهاي خانواده به صاورت فقادان كاركردهااي پيشاين و

همسري و كفويت و تفااوت در خارده فرهناگهاا نياز تاأثير

عده جايگزيني كاركردهاي جديد بروز مايكناد ،باا وااعيت

بسزايي در ايجاد اختالف و الال در خانواده دارند" .از آنجاا

بيثباتي و اختالل خاانواده در ساطح گساترده روباه روسات.

كه نه تنها عناصر فرهناگ در خاانوادههااي مختلاف متفااوت

كاركردهايي مانند تنظيم رفتاار جنساي ،توليادمثل ،امايات و

هستند ،بلکه در كيفيت اجاراي اجازاء فرهناگ نياز اخاتالف

مراقبت ،جامعهپذيري ،تربيت ديني و توليد اقتصادي ،بعضاً ياا

وجود دارد هر خانوادهاي عناصر فرهنگي را به نحوي خااص

كالً بهوسايله نهادهااي ديگار ياا شايوههااي غيرنهاديناه ايفاا

و متفاوت با ديگران برداشت و تفسير ميكند .اال اگر در امر

ميشوند و از نقش خانواده در كنترل اجتماعي تا ادود زيادي

ازدواج كفويت در نظر گرفته نشاود ،ايان اخاتالف در ساطح

كاسته شده است (بستان.)293 ،4988 ،

فکري ،اخالقي ،تربيتاي و ساليقه و آداب و رساوه باين زن و
شوهر باعث ميشود هر كداه راهي را درپيش گيرند كه ماورد
Whisman

1

Kurdek

2
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نظریه تعارض

تغييرات اجتماعي است .در يک عبارت كلي ،اين نظريههاا بار

تئوريهاي تعارض براين اصل استوارند كاه اعضااي خاانواده

كيفيت تعامالت اجتماعي بر پايه ميزان و سطح ارااي فاردي

اهداف و ارزش هااي مختلفاي دارناد كاه باه تعاارض منجار

تأكيد ميكنند .سطح ارااي فردي به وسايله ارزشايابي ميازان

ميشود .تعارض بين گروههاي اجتماعي اجتنابناپاذير اسات

منفعتي كه فرد از ارتباط مورد نظر بهدسات مايآورد ،تعرياف

(وايت و كلاين .)2339 ،2نظرياه تعاارض مانناد ياک عدساي باه

ميگاردد .براساب ايان ديادگاه ،افاراد ارتبااالي را جساتجو

مشاهده چنين تفاوتهايي كمک ميكند .نظريهپردازان تعارض

ميكنند كه براي آنها كمترين ميزان هزينه و بيشاترين فاياده را

عقيده دارند كه همه تصميمات خانواده به نفاع هماه اعضااي

داشته باشد .در روابط زن و شوهر نيز به محض آنکه ساود از

خانواده نيست و برخي فعاليتها كه به نفع يکي از اعضاست،

هزينه بيشتر شود ،شخص در روابط خود با ديگاران ااساا

به ارر عضو ديگر خانواده است مثال" ،زني كه زندگي خاود

خشنودي و آرامش ميكند اما اگر سود از هزينه كمتار شاود،

را وقف ماندن در خانه و مراقبت از فرزندان مايكناد ،ممکان

مبادله زياانآور اسات و باعاث ناخشانودي و ااتمااالً بارهم

است تصميم بگيرد به مدرسه بازگردد يا باه دنباال كاار تمااه

خوردن رابطه ميگردد .در روابط نزديک ،افراد انواد گونااگون

وقت باشد .اين تصميم شايد باراي خاود وي تصاميم خاوبي

پاداشها را مبادله ميكنند محبت ،امايات عااالفي ،اراااي

باشد ،ولي براي همسر و فرزندانش چندان خوشايند نخواهاد

و(...بادار و

بود.

جنسي ،دارايي ،موقعيت اجتماعي ،جذابيت فيزيکي
همکاران.)239 :4983 ،

(كاظميپور.)29 :4987 ،

7

نظریه همسان همسری

نظریه انصاف

اين نظريه ،استحکاه خانواده را ناشاي از وجاود ويژگايهااي

نظريه انصاف را ميتوان شکل پيشرفتهتر نظرياه مبادلاه تلقاي

همسان ميان زن و شوهر ميداند .همساني ميان دو فرد ،نه تنها

كرد .مسأله اصلي نظريه انصاف آن است كه مارده چگوناه در

آنان را به سوي يکديگر جذب ميكند ،بلکه پيوناد و وصالت

باب عادالنه يا ناعادالنه بودن رفتاار ديگاران باا آنهاا تصاميم

ايشان را استوار ميسازد .به سخن ديگار ،ناهمسااني مياان دو

گرفته و نسبت به آن واكنش نشان ميدهناد .اگار شاخص در

همسر سرچشمه كشمکشهااي خاانوادگي اسات .باه عقياده

مقايسه با الرف مقابل ،مشاركت بيشتر و استفاده كمتري داشته

هيل ،1افراد مايلند همسري برگزينند كه بيشتر همسانشان باشد

باشد ،ااسا

ميكند كه مورد استثمار واقع شده و خشامناک

تا ناهمسان و چنانچه اين قاعاده باه داليلاي رعايات نگاردد،

خواهد شد .هرچند افراد ممکن است در مورد تعريف عدالت

(ساروخاني،

به برابري و تساوي ،توافق داشاته باشاند چاه بساا در ماورد

ااتماال زوجين دچار ناسازگاري و جدايي ميشوند

برابري رابطه خود موافق يکديگر نباشاند و ايان مايتواناد از

.)14 ،4988

تفاوت پيشينههاي فرهنگاي افاراد ناشاي باشاد كاه انتظاارات
نظریه مبادله یا نظریه تعامالت اجتماعی

متفاوتي را در آنها بهوجود ميآورد .همچنين ،برخي باا توجاه

عمدهترين چارچوب نظري در مورد الال  ،مبتناي بار اصاول

بااه انتظااارات و تجربااههاااي گذشااته فاارد در تعيااين مياازان
راايتمندي و ميزان تعهد او باه رابطاه نياز تأكياد دارناد .در

1

Conflict Theory
White & Klein
3
Homogamy theory
4
Hill
5
Exchange theory
6
Social Exchang Model
2

صورتي كه زوجين پيش از ازدواج ،زندگي خاانوادگي بسايار
ارااكننده و مطلوبي– دستكم از ديد شخصي و باه تناساب
Equity theory

7
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انتظارات فرد– را تجربه كرده باشند و ميان وااعيت موجاود

دلشاااد نوقاااني و همکاااران ( )4933در پژوهشااي بااه

ناشي از موقعيت همسري با آنچه در گذشاته از آن برخاوردار

"بررسي واعيت و عوامل مرتبط با الال از ديادگاه زوجاين

كنناد ،واكانشهاايي در

مطلقه شهرستان گناباد در سالهاي  " 4987-88پرداختناد .از

قالب يأ  ،ناراايتي ،شانه خاليكردن از ايفاي تعهادات و در

نظر عوامل مختلف اجتمااعي ،اقتصاادي ،فرهنگاي و فاردي،

مواردي كشمکش و ااياناً زمينهسازي براي الاال را از خاود

بيشترين عوامل مرتبط با الال  ،شناخت ناكافي همسار ،عاده

بروز ميدهند (صديقيارفعي و نيازي.)73 :4988 ،

تفاهم ،دخالت فاميل و ديگران در زنادگي ،بيکااري ،اجبااري

بودهاند ،فاصله قابلتاوجهي ااساا

بودن ازدواج ،كمبود مهارتهاي زندگي ،اعتيااد ،سان پاايين،
پیشینه پژوهش

شهرنشيني ،بيماريهاي جسمي يا رواني ،كمبود مهاارتهااي

كاظميپور (  )4987در پژوهشي به "سنجش نگارش جواناان

جنسي و ارتباالي بود.

نسبت باه ازدواج و شاناخت آثاار و پيامادهااي ايان ناود از

يافتههاي نعيمي ( )4933در بررسي"تاثير تعامال خاانواده

ازدواجها با تأكيد بار ازدواجهااي دانشاجويي" باا اساتفاده از

و ماااهواره در بااروز پديااده الااال " بااا مطالعااه مااوردي در

روش پيمايشي پرداخت .يافتهها بيانگر آن باود كاه در جامعاه

شهرستان گرگان بياانگر تاأثير مااهواره در ايجااد ارزش هااي

ايران نهاد خانواده و تعامالت درون اعضاي آن به ميزان رشاد

مدرن در زوجين و تأثير خانواده در پيدايش ارزش هاي سانتي

و توسعه صانعتيشادن و شهرنشايني در كشاور رشاد نکارده

در بين زوجين بود .نتايج بيانگر آن بود كه براي ايجااد تاوازن

است .در اين ميان ،الال ميان افراد با پايگاه اجتماعي پايينتر

ارزشهاااي مساالط در زوجااين و نيااز جلااوگيري از تغيياارات

بيش از بقيه بوده است.

ناگهاني يا تضاد ارزشي در بين آنان بايد تعاملي سنجيده و بين

مظاهري و همکاران ( )4988با بررسي"رابطه سبکهااي

اين دو بال مهم جامعهپذيري صورت گيرد.

همسرگزيني با كيفيت و پايداري ازدواج" نشان دادناد بايشاز

نظري ( )4933در پژوهشي كه به بررسي جامعهشاناختي

 %83ازدواجهاي راااي از الرياق دو سابک "خواساتگاري و

"عوامل مؤثر بر ميازان گارايش زوجاين باه الاال در اساتان

ازدواج با راايت فرد و خانواده" و " آشنايي قبلاي و ازدواج

اصفهان" به صورت پيمايشي روي زوجين مراجعاه كنناده باه

باا رااايت خاانوادههااا" باودهاسات ،بايشاز  %18زوجهاااي

مراكز كاهش الال در سطح استان اصفهان پرداخت ،نشان داد

متقااااي الااال يکااي از دو ساابک "خواسااتگاري و ازدواج

كه متغيرهاي ميزان دخالت بيجاي االرافيان در زندگي زوجين،

اجباري" و "شيفتگي و ازدواج عليرغم مخالفت خانوادههاا"

ميزان تفااوت منزلات زوجاين ،رااايت زنادگي زناشاويي و

و بيش از  %19زوجهاي نارااي و در جساتجوي درماان نياز

تصور مثبت از پيامدهاي الاال باه شاکل مساتقيم بار ميازان

يکي از دو سبک "ازدواج با انتخاب خود ،ولي باراي فارار از

گرايش به الال تأثير داشتند كه از اين ميان ،متغيرهاي ميازان

خانه" و "آشانايي و ازدواج اجبااري" را باراي همسارگزيني

دخالت نابجاي االرافيان در زنادگي زوجاين و ميازان تفااوت

انتخاب نمودهاند.

منزلتي زوجين بيشترين تأثير را بار ميازان گارايش باه الاال

البق نتايج پژوهش شاهسياه و همکاران ( )4983با عناوان

داشتند.
4

"تأثير آموزش جنسي بر بهبود راايت زناشويي زوجين شاهر

فاين و لويي ( )2331در پژوهشهايشان باه ايان نتيجاه

اصفهان" ،آماوزش جنساي در افازايش رااايت زناشاويي و

رسيدند كه از آنجا كه زنان تعهد و اساسيت بيشاتري نسابت

خرده مقيا هاي راايت از شخصيت همسر ،بهباود ارتبااط،

به رابطهشان در زندگي مشترک دارناد ،تاالش بيشاتري باراي

رابطه جنسي و ال تعارض زناشويي بيش از اد متوسط بود.

Fain & Lui

1
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افظ و نگهداري آن رابطه ميكنند و ااتمااالً ايان مايتواناد

كااه امااروزه نقااش غيرقاباال انکاااري را در تضااعيف بنيااان

يکي از علل باال بودن ميازان رااايت زناشاويي در ماردان و

خانوادهها باازي مايكنناد .پاس بجاسات در بررساي عوامال

كاهش آن در زنان باشد.

زمينهساز الال  ،به نقش عوامال فرهنگاي باه عناوان يکاي از

4

اصليترين عوامل مؤثر بر وقود و شيود الال بهالاور جادي

پاو

و همکااران ( )2335در بررساي تاأثير همخااواني

ادراک همسران بر راايت زناشاويي نشاان دادناد كاه وقتاي

پرداخته شود.

ديدگاه همسران به همديگر مطابق خود ادراكيشان باشد ،باعث
ارتقا و افزايش كيفيت رابطه ميگردد.

اهداف پژوهش

باكوه و همکاران )2334( 2به بررسي اثربخشي غنيسازي

هدف اصلي پژوهش ،بهدست آوردن تجاارب ماردان و زناان

روابط بر ابعاد راايت زناشويي پرداختند .نتايج نشاان داد كاه

الال گرفته از عوامال فرهنگاي زميناهسااز الاال اسات تاا

غنيسازي روابط باعث افزايش راايتمندي زناشويي ،كااهش

مشخص گردد كه عوامل فرهنگي تا چه اد در وقود و شيود

تعارض ،استقالل ،صميمت و سازگاري زوجين شده است.

الال مؤثر هستند.

پژوهش پتي )2338( 9نشان داد كه آموزش مهاارتهااي
ارتباااالي بااه زوجااين در بهبااود روابااط زناشااويي و افاازايش
راايتمندي زوجين تأثيرگذار است.

در اين راستا ،پژوهش ااار به دنبال پاسخ به سؤال زيار
بوده است:
تجارب مردان و زناان الاال گرفتاه از عوامال فرهنگاي

هنري و برج )2338( 1به بررساي تفااوتهااي ساني در

زمينهساز الال چيست؟

ويژگيهاي مثبت و منفاي تعاامالت زناشاويي در باين افاراد
ميانسال و مسن پرداختند .نتايج نشان داد افراد مسنتر راايت

روش پژوهش

زناشويي بيشتري را گزارش دادهاند.

روش پژوهش ااار با توجه به هدف اصلي آن ،از نود كيفي

در مجمود ،يافتههاي پژوهش هاي پيشين و مباني نظاري

با استفاده از پديدارشناسي مبتني بار الگاوي تجزياه و تحليال

بيانگر اين واقعيتاند كه تغييارات ارزشاي در جامعاه ،وجاود

استيويک ا كواليزي ا كن 5انتخاب شده است تا عمق تجارب

سنتها و آداب و رسوه غلط ،تغيير نگرش نسبت باه ازدواج،

مردان و زنان الال گرفته و ميزان تاأثير عوامال فرهنگاي بار

ريختااه شاادن قاابح الااال  ،تغيياار در هنجارهااا و شاايوههاااي

الال درک شود.

همسرگزيني ،عده آگاهي از اقو و اخال جنسي در زندگي

روش انتخاب مشاركتكنندگان در اين پژوهش بر مبنااي

مشترک و ناراايتيهاي جنسي ،استقالل اقتصادي زنان ،تغييار

نمونهگيري هدفمند از ناود گلولاهبرفاي اسات .نموناهگياري

نقااشهاااي جنساايتي ،آزادي روابااط جنسااي ،تاارويج الگااوي

هدفمند ،در پژوهش كيفي به اين معناسات كاه محقاق افاراد

نامناسااب خااانواده در رسااانههااا ،تاارويج فرهنااگ ساالطه

خاصي را براي مطالعه انتخاب ميكند چرا كه آنها مايتوانناد

(مردساالري يا زنسااالري) ،از باينرفاتن فرهناگ قناعات و

به صورت هدفمند درک صحيحي از مسأله پاژوهش و پدياده

صرفهجاويي ،تارويج فرهناگ تجمالگراياي ،كااهش ساطح

اصااالي در مطالعاااه ارا اااه كنناااد

(كااار ول.)425 :2337 ،4

مسؤوليت ،عده آشنايي با مهارتهاي زندگي و تغيير در سبک

مشاركتكنندگان در اين پژوهش از بين مردان و زناان الاال

فرزندپروري در خانوادهها ،از مهمترين عوامل فرهنگي هستند

گرفته در سطح شهر اصافهان انتخااب شادهاناد .الاال ايان
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اشااخاص در دوران عقااد يااا در سااالهاااي مختلااف پااس از

 -9جمالت مهم استخراج شده و اظهارات معنيدار ،در قالاب

عروساي اتفااا افتااده اساات كااه در برخاي مااوارد اشااخاص

مفاهيمي ساده تر ،خالصه تر و كلي تر الي سه سطح تا رسايدن

صااب فرزند نيز هستند و برخي نيز ازدواج مجدد نمودهاناد.

به شانزده مفهوه كلي در دستههاي هممفهوه ساازماندهي و در

همچنين ،سعي شده است كه شركتكننادگان در پاژوهش در

جداولي بيان شد.

اد امکان از نظار ساطح تحصايالت ،فرهناگ ،شاغل ،سان،

 -1در سطح چهاره ،اين مفاهيم به درون توايحي جامعتر در

واعيت مالي ،منطقه سکونت ،ميزان پايبندي به تقيدات ديناي

قالب چهار مضمون اصلي و به سادهترين شکل ميروند كه در

و سنوات زندگي مشترک متنود و متمايز از يکاديگر انتخااب

برگيرنده كليه مطالب مورد نظر و توصيف مواود باشد.

گردند تا امکان دسترسي باه ااداكثر تجاارب زناان و ماردان

 -5گاه بعدي نوشتن توصيفي است از آنچه مشاركتكنندگان

الال گرفته در سطوح مختلاف ااصال شاود .در روشهااي

در مطالعه ،در رابطه با پديده موردنظر تجرباه كارده اناد .ايان

كيفااي باارخالف انااواد كمّااي ،محقااق بااه دنبااال دسااتيابي بااه

توصيف شامل توصيف ساختي يا بافتي (چه اتفااقي افتااده) و

تعميمپذيريهاي گسترده نيست ،پس اجم نمونه خيلي بزر

توصيف ساختاري (چگونه رخ داده) است.

نبوده و نمونهگيري در سطح كالن نياز نيست .درواقاع ،تعاداد

 -4در نهايت ،با تركياب توصايفات سااختي و سااختاري باه

افراد مورد مصاابه به اشباد دادهها بستگي دارد و جماعآوري

توصيفي مركب از پديده مورد بررسي پرداخته شد .ايان ماتن

دادهها تا زماني ادامه مييابد كه االالعات و مفاهيم جديادتري

جوهره يا ذات تجرباه اسات و اوج مطالعاه پديدارشناساي را

ااصل نگاردد .بناابراين ،در ايان مطالعاه مصااابه باا اولاين

نشان ميدهد كه در اصل نيازمند نوشتهاي الوالني بوده تاا باه

مشاركتكننده آغاز شاد و تارسايدن باه ادّاشاباد االالعاات

خواننده مطالعه گفته شاود مشااركت كننادگان چاه چيازي را

يعني  44نفر مشاركتكننده به اتماه رسيد.

تجربه كردهاند و اين تجربه چگونه ااصل شده است.

ابزار گردآوري االالعات در اين پژوهش ،مصااابه نيماه
سازمان يافته و عميق درباره پدياده ماورد بررساي اسات كاه

 -7براي كمک به رواياي پاژوهش ،در آخار باا مراجعاه باه
شركتكنندگان از موثّق بودن يافتهها االمينان ااصل شد.

محقق بدون آنکه بکوشد جهت خاصي به گفتگو بدهد ،ساعي
ميكند به دنياي غيررسمي و تجربيات زندگي فرد دست يابد.
روش تجزيه و تحليل االالعات براسا

روش استويک ا

یافتههای پژوهش
در پاسخ به سؤال پژوهش ،يافتههاي پژوهش يعناي "عوامال

كواليزي ا كن در مراال زير انجاه پذيرفته است:

فرهنگي زمينهساز الاال " شاامل چهاار زيرمجموعاه "عاده

 -4كليه توصيفهاي شركتكنندگان مطالعه شده و مطالب و

پايبندي به ارزشهاي مذهبي و اخالقي"" ،عاده پايبنادي باه

عبارات مهم استخراج شده است.

ارزشهااي اجتماااعي"" ،ناهنجاااريهااي فاارد و خااانواده" و

 -2با استخراج واژهها و جمالت مربوط به پديده مورد مطالعه

"تفاوت در خرده فرهنگهاست" كه در ادامه باه تفکياک باه

از متن مصاابه و اذف مفاهيم ااافه و تکراري ،تعاداد 153

شرح آن پرداخته خواهد شد.

كد مفهومي به دست آماد كاه در جاداولي بادون دخالات در
گفتههاي شركتكنندگان دستهبندي شد.
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 عدم پایبندی فرد و خانواده به ارزشهای مذهبی و اخالقیعدم پایبندی به ارزشهای
مذهبی و اخالقی

كمرنگ شدن ارزش هاي
اخالقي و ديني

بررسي مصاابههاي مشاركتكنندگان در پژوهش ،نشاان
داد كه يکي از عوامل فرهنگاي مهام زميناهسااز الاال  ،عاده

عده پايبندي به ارزشهاي ديني در
ارتباط با جنس مخالف

خانوادهاشان ذكر كردند .توصايفهاايي از مصااابهشاوندگان
چنين است:

پايبندي فرد و خانواده به ارزشهاي مذهبي و اخالقاي اسات.

"زنم شرود به رفت و آمد با دوستاني كرد كاه اكثاراً

تجارب افراد گوياي كمرنگ شدن ارزشهاي اخالقي و ديناي

الال گرفته بودند و هيچ كداه هم سالم نبودند ياا باا

در سطح جامعه و نيز عاده پايبنادي باه ارزشهااي ديناي در

دوستان نابابي كه با وجود شوهر و بچه ،دوست پسار

ارتباط با جنس مخالف بود .در اين زمينه افراد ،بيتاوجهي باه
فرهنگ عفاف در خانوادهها قبال و بعاد از ازدواج ،دوساتي و
رفتوآمد با افراد ناباب ،ريخته شدن قبح الال  ،داشتن روابط
آزاد با جنس مخالف پس از ازدواج و تأثير منفاي رواباط آزاد

داشتند تا باالخره او را هم آلوده به اين كار كردند".
"از لحاظ جنسي من ميخواستم او را اراا كنم ،بلکه
دلش به من گره شود اما او اتي در اوج آن لحظات
هم به فکر دوست پسر سابقش بود".

با جنس مخالف قبل از ازدواج را از عوامل سستكنناده بنااي
 -2عدم پایبندی به ارزشهای اجتماعی
عدم پایبندی به ارزشهای اجتماعی

وجود باورهاي نادرست در

افزايش توقعات ،انحرافات و

تغيير در نقشهاي

تأثير منفي رسانه بر

فرد

ناراايتي جنسي

جنسيتي خانواده درفرد

پايداري خانواده

عده پايبندي به ارزشهااي اجتمااعي از جملاه عوامال

خانواده دارد به الوري كاه توانساته اسات باا ايجااد نگارش

فرهنگي بود كه در موارد زيادي بر تأثير چشمگير رسانه بر آن

ناصحيح در افراد و انتقال فرهنگ ابتذال در خاانوادههاا ،آثاار

تأكيااد شااده بااود .رسااانه بااه عنااوان يکااي از فراگيرتاارين و

مخربي در پايداري خانواده داشته باشاد .اظهاارات باه دسات

مؤثرترين ابزار انتقال فرهنگ به افراد جامعه ،تأثير بسازايي در

آمده مؤيد تأثير منفي رسانه بر پايداري خانواده از الريق تاأثير

ايجاد ،تغيير ،تقويت يا تضعيف ارزشها و هنجارهااي فارد و

ماهواره و فيلمهاي مساتهجن اسات .اماروزه تکنولاوژيهااي
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جديد رسانهاي "تنوداللبي جنسي" را رواج ميدهناد ،نتيجاه

جابهجايي نقشها در خاانواده و بايمساؤوليتي مارد در قباال

آن از يکسو افزايش آستانه رااايتمندي جنساي و در نتيجاه

مخارج زندگي و انتظار از زن براي تأمين آن از جمله نکااتي

افزايش ناراايتي جنسي در روابط زناشويي و از سوي ديگار،

است كه در موارد زيادي به آن اشاره شد .يافتههاا گويااي آن

افزايش روابط جنسي بدون ازدواج است .اضور بدون قاعاده

بود كه اين بيمسؤوليتي از الرفي ناشي از سبک و نود تربيات

ماهواره و اينترنت و سيديهاي مستهجن در خاناههاا ،ذا قاه

جوانان ،به خصوص پسران خانواده اسات و از الارف ديگار،

جنسي را افزايش داده و از جذابيت زن و شوهر براي يکديگر

ناشي از نود مشاركت برنامهريزي نشده و توأه با تفکار غلاط

كاسته است ،كه به وفور از تاأثير ناامطلوب ايان فايلمهاا بار

بانوان در فعاليتهاي اجتماعي و خصوصاً اقتصادي است .اين

خواستههاي جنسي مردان و اتي زنان از همسر خود ياد شده

تغيير اساسي در نقشها نه تنها آسيبي براي روح و جسم زنان

است.

جامعه است كه آفتي مهلک براي اقتصاد خاانواده و جامعاه و

از سوي ديگر ،فرهناگساازي غلاط رساانههاا در ماورد

تهديدي جدي بر سر راه تشکيل و تداوه زندگيهاي زناشويي

مسا ل مهم و واقعيات زندگي به گونهاي است كه نگرش افراد

است .امروزه تقسيم كار جنسيتي به موااوعي مساألهسااز در

را نسبت به واقعيات زندگي غيرواقعي و آرمانگراياناه سااخته

زندگي زناشويي تبديل شده كه باياد علات آن را در تغييارات

و باعث ايجاد انتظارات فزاينده و غير واقعاي فارد از زنادگي،

فرهنگي و ارزشي جامعه جدياد جساتجو كارد .در توصايفي

خانواده و همسر شده است .پس ااروري اسات برناماههااي

چنين آمده بود:

رسانهاي ،همسو با فرهنگ ديني و ملي جامعه باشد وگرنه فرد

"او آده بيمسؤوليتي بود .من سركار ميرفتم و همين

و خانواده را دچار تنش و تضاد نموده ،با تغيير در نگارشهاا،

براي او نقطه اميدي بود كه يکي هر ماه پول مايآورد

ارزشها و هنجارها به ااكميت فرهنگ نادرسات بار زنادگي

و ديگر او نميخواهد كار كند .من زوره مايآماد در

افراد ميانجامد.
همچنين ،عده پايبندي به ارزشهاي اجتماعي خود را در
بيعفتي و هرزگي مرد و زن و قانع نبودن به همسر خود نشان
داد كه به كارات باه عناوان عامال مهام متالشاي بساياري از
زندگيهاي زناشويي از آن ياد شد و عالوه بر نقش رسانه ،بار

خانه ما ،من جاي او بوده .يک المپ كه ميساوخت،
ميگفتم بچه خاواهره بياياد عاوض كناد .هايچ كاار
مردانهاي بلد نبود .اصالً مرد نباود .مايخواسات مان
تکيه گاهش باشم اماا مان دلام مايخواسات دساتم
جلوي شوهره دراز باشد .در فکر ،در تصاميمگياري،
در پول دادن ،نه او به سمت من تاا آخار مايگفات:

تأثير منفي فضاي فرهنگي ناسالم ااكم بر جامعه در شايود آن

الال نه اما من ميديده نمايتاوانم ياک عمار مارد

تأكيد شد .يکي از مشاركتكنندگان در اين مورد اظهار داشت:

زندگي كنم زندگي فقط عشق نيست".

"به خواستههاي جنسياش تن ميداده اما او هميشاه
از من بيشتر ميخواست و متنودتر مثل فيلمها و همه
آنچه در خيابانها و جامعه ميديد .اما مگر ميشد ناه
شرد و نه اخال و نه شخصايت مان باه مان اجاازه
نميداد .اصالً مگر در دنياي واقعيت امکاان دارد .مان
دراد امکان با او راه مايآماده .شخصايتم زيرساؤال
رفته و خسته شده بوده".

از الرفي ،تغيير در نقشهاي جنسايتي ماردان و زناان در
خانواده و نيز تغيير الگوي مشاركت اجتماعي – اقتصادي زنان
تبديل به فرهنگي گشته كه بنياد خانوادهها را تهدياد مايكناد.

نگاارش غلااط فاارد نساابت بااه خااود ،زناادگي ،همساار و
االرافيان نيز تأثير بسزايي در اخاتالل رواباط زوجاين و ساو
آنها به سامت الاال دارد .يافتاههاا بياانگر آرماانگراياي در
توقعات از همسر ،نگرش غلاط نسابت باه ازدواج ،همسار و
زناادگي مشااترک و افااراد و خااود برتربينااي بااود كااه زناادگي
زناشويي را از خود متاأثر مايسااخت .مصااديقي از آنچاه در
مصاابهها آمده ،اينگونه است:
"من دنبال تکيهگاه نبوده اينهاا بايخاود اسات ،مان
خوده آده مستقلي هستم ،ولي براي پركاردن تنهاايي
شبها و كالً مسافرت و خوشبودن با شوهره و اينها
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ازدواج كرده ،در زندگي بايد خوش بود وگرنه الال .

براي رسيدن به نگرشهاي مطلوب در جامعه ،به همساني نود

در امن ،زن و شوهر هم نبايد فقط در قيد هم باشند

نگرش در بين زوجين و عوامل مؤثر بر اين همساني از جمله

و به هم گير بدهند و غر بزنند و شک كنند" .

به نظر ميرسد با توجه به اهميت نگرش در شاکلدهاي

همسان فرهنگي بيشتر عنايت شود.

رفتار و عملکرد فرد در مسا ل زندگي ،عالوه بر فرهنگسازي
 ناهنجاریهای فرد و خانوادهناهنجاريهاي فرد و خانواده

فقدان مهارت
جنسي در زوجين
فقدان مهارت ال مشکل و
تعارض در زوجين

فرهنگ اقتصادي نادرست ااكم
بر فرد و خانواده

فرهنگ سلطهگري در خانواده

ناهنجاريهاي فرد و خانواده در انتخاب همسار و افاظ

تعامل نادرست
خانوادهها با زوجين

فقدان آمادگي و مهارت در فرد و
خانواده براي ازدواج و انتخاب مناسب

فرهنگ تحميل در ازدواج

فقدان مهارت و رشديافتگي
زوجين براي زندگي مشترک

ذكر شده در تجارب مشاركتكنندگان در پژوهش هستند.

زندگي زناشويي به صورت پايادار و موفاق ،از ديگار عوامال

در زمينااه فرهنااگ تحمياال در ازدواج وجااود برخااي از

فرهنگي مهم در ايجاد ناسازگاري و فروپاشي زندگي زناشويي

نگرشهاا و اعتقاادات نادرسات در خاانوادههاا كاه ناشاي از

بود كه در بين يافتههاي پژوهش به الور چشمگير و قريب باه

ااكميت فرهنگهاي غلط در جامعاه ايراناي و باه خصاوص

اتفاقي وجود داشت .هنجارها قواعدي براي رفتار هساتند كاه

شهر اصفهان است ،موجب گرديده تا فرد آگاهانه يا ناخودآگاه

ارزشهاااي يااک فرهنااگ را ماانعکس ماايكننااد يااا تجساام

و ناخواسته ،به اجبار عوامل پنهان يا آشکار ،تن باه ازدواجاي

ميبخشند .پس آنجا كه ناهنجاري در جامعه رخ ميدهاد ،باه

بدهد كه با مالکها و معيارهاي مطلاوب او در ازدواج فاصاله

دليل عدول افراد از اين ارزشها و فرهنگ مطلاوب جامعاه و

زيادي دارد و براي او خوشاايند و مطلاوب نيسات .اگار ايان

يا جاري شدن فرهنگهاي نادرست در جامعاه اسات كاه باه

ازدواج اجباري در اداماه باراي فارد پذيرفتاه نشاده و درااد

ناهنجاري در افراد منجر ميگردد .اين ناهنجاريهاا در وقاود

مطلوبي با خواستهها و پارامترهاي مورد نظر او منطبق نگاردد،

الال باه دليال الياف وسايعشاان ساهم مهماي را باه خاود

مختل و چهبسا به الال منتهي ميشود.

اختصاص دادهاند .هشت مفهاوه فرهناگ تحميال در ازدواج،

"من اصالً اين تيپ آده را از لحاظ فکاري ،شاغلي و

فقدان آماادگي و مهاارت در فارد و خاانواده باراي ازدواج و

اتي ظاهري نميپسنديده ،اما به اصارار بسايار زيااد

انتخاب مناسب ،فقدان مهارت و رشد ياافتگي زوجاين باراي

راوي و خانوادهاه ،شوهره را به خواستگاري راه داده

زندگي مشاترک ،فقادان مهاارت اال مشاکل و تعاارض در
زوجين ،فقدان مهارت جنسي در زوجين ،فرهنگ سلطهگاري
در خانواده ،فرهنگ اقتصادي نادرست ااكم بر فرد و خاانواده
و تعامل نادرست خانوادهها با زوجين ،از جمله ناهنجاريهاي

و سپس به اصرار شديد راوي و پدر و مادره ،مجباور
به انتخاب او شده .در آخر پدره مرا قسم داد كه قبول
كنم".

يافتهها نشان داد كه اعتقاد باه رعايات ترتياب در ازدواج
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ميداد فقط براي اينكه اين ازدواج سر بگيرد".

براي

در مجمود ،موفقيت يک زندگي ابتدا در گارو برخاورداري

فرزندان ديگر ،نگرش منفي نسبت به فرزندان والدين ناسازگار

فرد و خانواده از مهارت انتخاب همسر مناسب بوده و پاس از

يا الال گرفته ،باالرفتن سن فارد ،مشاکالت ماالي خاانواده،

آن در گرو برخورداري فرد از مهارتهاي خانوادگي از جمله

تفاوت زياد بين فرهنگ فرد و خانواده يا ماالکهااي انتخااب

مهارت ارتباالي ،مهارت شغلي ،مهارت مواجهه با بحارانهااي

آنها ،همچنين ،اصرار و اجبار خانواده و االرافيان بهالور صريح

اقتصااادي ،مشااکالت زناادگي و اسااتر هاااي عصاابي و

يا غيرمستقيم براي سو دادن فرد به ازدواج و ازدواج به دليل

ناكاميهاست .در جامعه كنوني ،به دليل كم توجهي خاانواده و

شيفتگي عليرغم مخالفت خانوادهها ،از جمله عوامال مهماي

نهادهاي رسمي به آموزش اين گونه مهاارتهاا باه فرزنادان،

است كه فرد را به ازدواجي غيرمطلوب مجبور ميكند:

جوانان اتي در آستانه ازدواج و پس از آن ،آشانايي كاافي باا

به خانواده داراي فرزندان مطلقه يا مجرد سن باال و تر

"من دو خواهر بزرگتر از خوده با سن باال يعناي 95

اين مهارتهاي اروري را نداشاته و در زنادگي مشاترک باا

سااال و  98سااال در خانااه داره كااه هنااوز ازدواج

مشکالت زيادي مواجه ميشوند كه شايد تا وقود الال اداماه

نکردهاند و اين باعث ايجاد نگراني در من شده بود .با

يابد .در زمينه آمادگي و مهارت نداشتن فارد و خاانواده باراي

پررويي سراغ ازدواج رفتم كه نکناد مان هام بماانم.

ازدواج و انتخاااب مناسااب ،در مااواردي بااه دلياال اااعف در

خوده را هم آده سازگاري ميديده .پس با اين شرايط
خانوادگي سراغ ازدواج رفاتم و باه انتخااب مخاالف
مالکهايم تن داده".

گاااهي نيااز افااراد بااا فريبکاااري ،كتمااان اقااايق و اتااي
كالهباارداري خااود را از نظاار مااادي ،جايگاااه اجتماااعي،
تحصيالت ،سالمت جسمي و سابقه قبلي در عشاق و ازدواج،
غيراز آنچه هست معرفي ميكنند ولي بعدها معلوه مايشاود
چنين نبوده است .در چنين مواردي اگر الرفين ايان ماوارد را
برهم نبخشند ،درگيري و چه بسا جدايي ااصل خواهد شاد.
دليل اين كتمان و فريبکاريها غالباً تمايل فارد و خاانواده باه
تحقق يک ازدواج و ساو دادن الارف مقابال باه آن ازدواج
است .شيود اين گونه موارد در جامعه كنوني ،به دليل تغيير در
شيوههاي آشنايي و همسرگزيني و غلبه ااساساات بار عقال،
همچنين ،كمرنگ شدن نقش و دخالت خانوادهها در انتخااب
و پژوهش ،به افازايش اختالفاات و الاال منجرشاده اسات.
خانمي دراين باره گفت:
"چون راوي مرا ميشاناخت ،فکار مايكارده اتمااً
صادقانه ارف ميزند و كسي را به من معرفي ميكند
كه در فضاي من است و با من سانخيت دارد اماا او
مشخصاتي را كه من ميپسنديده ،به شاوهره نسابت

شناخت اوليه و پژوهشها يا ناآشنايي فرد با هدف و ماالک و
معيارهاي مناسب براي انتخاب همسري متناسب با خود ،مسير
انتخاب را اشتباه رفته ،با نادياده گارفتن ماالکهااي مهام ياا
اهميت دادن به مالکهاي غيرااروري و نامتناساب ،انتخاابي
نامتناسب و اشتباه انجاه ميدهد .برخي نيز برخالف آگااهي از
ويژگيهاي همسر پيش از ازدواج و هنگااه خواساتگاري ،باه
اميد تغيير او در آينده ،اقداه به ازدواج مينمايند كه ايان خاود
به اختالف و جدايي منجر ميگردد.
عالوه بر فقدان مهاارت در فارد باراي انتخااب مناساب،
بسياري از خانوادهها نياز مهاارت الزه باراي انتخااب همسار
مناسب براي فرزندان خود و هدايت آنها در انتخاب درست را
ندارند .اين مطلب در اظهارات افراد متعددي آمده بود .آمادگي
و مهارت نداشتن دختاران و پساران در آساتانه ازدواج باراي
ازدواج و انتخاب صحيح ،به دليل كوچک شمردن آنان و آماده
و آگاه نساختن بموقع آنها توسط والدين باراي ازدواج ،عامال
مهمي است كه به انتخااب نادرسات مايانجاماد .نموناهاي از
توصيف مشاركتكنندگان در پژوهش اينگونه است:
" كاش قبل از ازدواج زودتر خوده را جمع و جور
ميكرده و با آن آشنا مايشاده و بعاد تصاميم باه
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ازدواج ماايگاارفتم در آن صااورت اتمااً انتخاااب

توصيف يکي از مشاركتكنندگان چنين آمده است:

مناسبتري ميكرده .البته ،خانواده مان هام مقصار

"بسيار بچه و بيدست و پا بار آمده بود .پدرشاوهره

بودند كه مرا تا  22سالگي هنوز براي ازدواج آمااده

كن و

نکرده بودند و مرا تا آن روز بچه بار آورده بودند".

به من ميگفت :برايش مادري كن و او را بزر
بساز".

دير اقداه كاردن باراي ازدواج نياز ناه تنهاا باه انتخااب

فقدان مهارت محبتورزي از جمله اين مهارتهاست كه

عجوالنه و ناديده گرفتن مالکهاي مهام منجار مايشاود كاه

برخي از مشاركتكنندگان يادآور شدند .در خانوادههاايي كاه

افزايش سن به انعطافپذيري كمتري براي تفااهم در زنادگي

يک يا هردو زوج در روابطشان ،سرد و بيمحبات باشاند و از

مشترک ميانجاماد .ايان هماه ناشاي از عاده آگااهي فارد و

لحاظ عاالفي و ابراز نمادهاي ظاهري آن ،كمتوجه يا بيتوجاه

خانواده از شيوه صحيح مراال انتخاب مناسب است كه ساهم

باشند و دلدادگيها و ااساسات صميمانه و عاشاقانه خاود را

زيادي در پايداري زندگي زناشويي دارد.

از الر مختلاف ،باه يکاديگر منتقال ننمايناد ،باه تادريج و

" يک مرتبه ااسا

كرده كه خيلي دير شده و هماه

ناخودآگاه ،بين زوجين فاصله يا اتي تنفار و كيناه باهوجاود

كوچکترهاي من هم ازدواج كردهاناد .پاس عجوالناه

ميآيد كه خود منشأ بسياري از بهانهجوييهاا ،كاجخلقايهاا،

تصميم به ازدواج و انتخاب گرفتم .بهعالوه ،هام مان
در سن  95سالگي و هم همسره در سان  93ساالگي
شخصاايتمان الااوري شااکل گرفتااه بااود كااه بااه اياان
رااتيها قابل تغيير به يکاديگر نباود و ايان مشاکل
اساسي بود ،كه در اين سن پاذيرش فرهناگ تربيتاي
يکديگر برايمان سخت بود" .

از الرف ديگر ،يافتهها نشان داد كه امروزه فقدان مهاارت
و رشديافتگي زوجين براي زنادگي مشاترک ،پاس از ازدواج
تأثير خود را بر زندگي زوجين آشکار نموده ،زمينهساز الاال
ميگردد .به عبارت ديگر در گذشته ،از آنجا كه انتظار ميرفت
دختران و پسران در اوايال نوجاواني و جاواني ازدواج كنناد،
خانواده و الايفه ،خود را موظف به ارتقاي سطح مهاارتهااي
آنان ميدانست به گونهاي كه دختار  45سااله تاا ااد نسابتاً
مناسبي با مهارتهاي زناشويي و ارتباالي آشنا بود اماا اينکاه
دختااران امااروز در چنااين سااالياني مناسااب بااراي زناشااويي
تشخيص داده نميشوند ،به ايان دليال اسات كاه خاانوادههاا
نسبت به مهارتافزايي آنان اهمال ميكنند .در مورد بيمهارتي
پسران براي زنادگي مشاترک نياز ،علايرغام بااالرفتن سان
ناتواني و بيمسؤوليتي آنهاا در تاأمين ماالي خاانواده و سااير
وظايف همسري و پدري مشاهده ميشود .اين هماه باه دليال
ناپخته و بچهبار آوردن دختران و پسران در خانوادههاست .در

كاااهش آسااتانه صاابر و تحماال در براباار مشااکالت و بااروز
اختالفات و نهايتاً جداييهاست .برخي از افرادي كه به اعماال
منافي عفت آلوده ميشوند ،جزو كساني هستند كاه در محايط
خانوادگي خود نشانهاي از مهار و محبات نديادهاناد و باراي
جبران سعي ميكنند در خارج از خانه فردي را بيابناد كاه باه
آنان محبت بورزد:
"دوست داشتم از من هم نظر بخواهد و به من اباراز عالقاه و
گفتگو داشته باشد .بيتوجهيهايش مرا زجر ميداد".
عده رعايات پااكيزگي و نظافات شخصاي و بايتاوجهي باه
آراستگي در ظاهر و پوشش نيز عامل مهماي اسات كاه بناباه
اظهارات ،فرد با برخوردار نبودن از آن به داليل مختلف اعام
از نود نگرش ،نود تربيت يا بيمهارتي نسبت به آن ،عرصه را
براي همسر خود ،تنگ مينمايد.
"خانمم روي ظاهر ما بيرون خانه خيلي اساا
بود ،اما داخل منزل برايش مهام نباود و كثياف و
نامرتب بود .به تميازيش اصاالً اهميات نمايداد.
وقتي من از او ميخواستم ،چاون باه ايان قضايه
اعتقاد نداشت ،اهميت نميداد".
همچنين ،بالتکليفاي فارد و نابسااماني زنادگي ناشاي از
نداشتن ثبات و استقالل فکري و توانايي تصميمگيري همسار،
به عناوان يکاي از توانمناديهااي مهام زنادگي مشاترک ،در
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اظهارات مشاركتكنندگان بارها ديده ميشاد .فقادان مهاارت

مشاوره و اين ارفها نياز داشته باشد زيار باار

ااال مشااکل و تعااارض در زوجااين نيااز بااه عنااوان يکااي از

نميرفت و خيلي ادعاي پختگي ميكرد".

مهارتهاي مهم جامعه امروز به دليل تنود مسايل و مشکالت

همچنين ،براساا

يافتاههااي پاژوهش ،فقادان مهاارت

و پيچيدگي ارتباالات بين فردي به بروز رفتارهااي ناپختاه و

جنسي برخالف نقش تعيين كنندهاش در پاياداري و ساالمت

غيرمنطقي در مواجه با مشکالت ميانجامد:

روابط زوجين ،ناشي از عده آموزش مهارتهااي جنساي باه

" تکليفش با خودش هم روشان نباود .ياک روز

زوجين است كه به بيتوجهي به خواستههااي جنساي همسار

اين را ميگفات و روز ديگار آن را .تحات تاأثير

ميانجامد .تأثير روابط جنسي در استحکاه زناشويي به قادري

ارفهاي همه بود .او مستقل بار نيامده نبود و از

است كه برخي ابراز كردند باا وجاود عالقاه بساياري كاه باه

لحاظ فکاري باه ثباات نرسايده باود و هار روز

همسر خود داشتند ،ديگر قادر به ادامه زنادگي باا او نبودناد

نظاارش عااوض ماايشااد مگاار ماان عروسااک

زيرا او هماواره از برقاراري رابطاه جنساي الفاره مايرفات.

خيمهشببازي او بوده كاه هار روز جاوري مارا

تأثيرات رواني اختالل جنساي در بساياري مواقاع ناخودآگااه

بچرخاند؟"

است به گونهاي كه زوجين نميدانناد ااساا

تنفار آناان از

ناراااايتي از زناادگي ،ريشااه در عااده

يافتهها نشان داد جوانان كاه باا توقعاات بسايار وارد زنادگي

يکااديگر و ااسااا

ميشوند ،تحمل كمتاري در مشاکالت دارناد و اصاوالً باراي

راايت جنسي دارد .همچنين ،در اين پژوهش موارد زيادي از

زندكي گروهي پرورش نيافته و آماده نيستند و الايفه و جامعه

انزال زودر

آقايان مشاهده شد ،كاه بساياري از ايان ماوارد

نيااز كمتاار از گذشااته ،زوجااين را بااه تحماال مشااکالت فاارا

ناشي از خوداراايي اين افراد در زماان مجاردي و اتاي باه

ميخوانند .فقدان فرهنگ گذشات در باين زوجاين و كااهش

هنگاه تأهل بود .اين مطلب بيانگر كمرناگ شادن ارزشهااي

آستانه صبر و تحمل و سازش در جامعه امروز خود زمينهسااز

ديني و اخالقي و عده پايبندي افراد به اين ارزشهاا و شايود

تزلزل خانوادههاست:

فرهنگ ابتذال در جامعه است:

"بعد كه من براي قهر به خانه پادره رفاتم ،غارورش

" شوهره از اول از من انتظاار رااات باودن باا او و

اجاازه نااداد بيايااد و ناااز ماارا بکشااد .اگاار ماايآمااد،

نهايت نزديکي را داشت ،اين خيلي مرا اذيت ميكرد،

برميگشتم .اشتباه بزرگش اين بود و عقلش نميكشيد

البته بعدها خودش فهميد كاه باياد آراه آراه باه مان

و نميفهميد كه آخر اين همه لجبازي الال است".

نزديک ميشد و مراعات مرا ميكرد اما چاه فاياده؟!

در كنار آن يافتهها گوياي ناآگااهي فارد از وجاود مراكاز

هر دوي ما اس بدي به هم پيدا كرده بوديم .مان او

مشاوره براي كمک به ال مشکالتي اسات كاه فارد قاادر باه

را پررو و تند ميدانستم كه فقط مرا براي همين كارها

يافتن راهالاي باراي آنهاا نيسات .همچناين ،فقادان فرهناگ

ميخواهد و او مرا تمکينناپذير و نازپروره .كااش از

استفاده از مشاوره در جامعه ،به ايجاد ،بااقي مانادن و تشاديد
مشکالت زناشويي به خصوص در بين زوجاين جاوان دامان
زده اسات .اگرچاه ااذف تماامي مشاکالت از زنادگيهااي
زناشويي امري محاال اسات اماا باا آماوزش ماديريت اال
تعارض به دختران و پسران و زوجين و نهادينه كردن فرهناگ
صبر و سازش و استفاده از مراكز مطمائن مشااوره ،مايتاوان
دامنه اختالفات و تعاراات را محدود و ايمن ساخت:
"هيچ وقت فکر نمايكارد كاه ممکان اسات باه

اول كسي به هر دوي ما شيوه صحيح ايان مساايل را
ياد داده بود".

اين همه گوياي آن است كه توجاه باه مهاارتآماوزي و
تربيت مناسب فرزندان براي داشتن يک زندگي مشترک موفق،
از عوامل مهم در پايداري زندگيهاي زناشاويي باه خصاوص
در سالهاي نخست است.
در كنار اين همه ،تسلط برخي فرهنگهاي ناشايسات بار
افراد و خانوادهها ،نقش اساسي را در ايجاد اختالل در رواباط
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فااردي ايفااا ماايكنااد .بنااا باار اظهااارت ارا ااهشااده ،فرهنااگ

به مسايل اقتصادي ،مشي او را در رفتاار اقتصاادياش تعياين

مردساالري ،زنساالري ،پدرسااالري ،مادرسااالري و فرهناگ

ميكند و درصورت تمايز اين تفکر اقتصادي با تفکر اقتصادي

خشونت در بين مردان از جمله ايان مواردناد .فارد باه علال

ااكم بر همسر ،خود به اختالفاات در زنادگي آنهاا اتاي در

مختلف ،از قبيل :ااسا

كمبود در برابر ديگران و اثبات خود

ساير مسايل دامن ميزند:

به آنها ،نود تربيت يا بينش نسبت به خود و ديگران ميتواناد

"من در فضاي آرمااني خاوده جهيزياه سااده و كام

تمايل به سلطهگري و غلبه بر ديگران از الريق اعمال نظرها و

ميخواستم اما شوهره البق فرهنگ خاانوادهاش كاه

رفتار خود با تمسک به هر وسيلهاي اتي زورگاويي و فشاار

خيلي اهل تجمالت بودند ،ميگفات :باراي جهيزياه

رواااي و جساامي باار ديگااران داشااته باشااد .اياان فرهنااگ
سلطهگري به الور مستقيم ميتواند موجب اختالل در زنادگي
مشترک فرزندان متاهل خانواده نيز گردد يا به الور غيرمستقيم
و از الريق آموزش يا ايجاد عقاده باه فرزنادان منتقال گشاته،
باعث اختالل در روابط آنها با زوجينشان گردد .برخاي عامال
اصلي بربادرفتن زندگيشان را فرهنگساالري پدرشوهر خاود
ميدانستند و افرادي بيدست و پا بارآمدن شوهر و مطيع بودن

بايد مبل گران قيمت بخره يا مثالً سه ويتارين بخاره.
من اصالً با ويترين موافق نبوده .كتابخانه ميخواستم،
اما او ميگفت :باياد وساايلت را در ساه ويتارين باه
نمايش بگذاري تا همه ببينند".

اين چشم و همچشمي اتي در مسا ل غيرمادي نيز نمود
يافته به گونهاي كه زندگي فرد را از خود متأثر ساخته است:
"خانمم به من ميگفت بايد ادامه تحصايل بادهم ناه
براي ارتقاي كمااالت ،بلکاه باراي ايان كاه جلاوي

بيش از ادّ او در قبال مادر را ،ناشي از مادرسااالري ماادر او

دوسااتانش كاام نياااورد .همااهاش دنبااال چشاام و

بيان كردند .همچنين ،برخالف اينکه فرهنگ خشونت در باين

همچشمي بود و اينکه از لحاظ ماادي و تحصايلي و

مردان در جامعه امروز ،امر نايابي به نظر ميرسد اما براساا

همه چيز ،خالصه جلوي ديگران كم نياوره ،اتي كم

يافتهها در بين مردان جوان شايع است .اين يافتهها بيانگر بروز

نياوريم هم نه ،بلکه كم نياوره و اگر هم نبود ،بايد به

ااسا

سلطهگري تا مارز خشاونت و درگياري جسامي باا

آن ميرسيد".

همسر بر سر اختالفات جز ي و اثبات برتري خود در ارف و

همچنين ،يافتاههاا نشاان داد كاه از جملاه فرهناگهااي

عمل است كه در جامعه پيشرفته فکاري ،فرهنگاي و ارتبااالي

نادرست ااكم بر فضاي خانوادهها ،تعامال نادرسات آنهاا باا

امروز جاي تأمل بسيار دارد:

زوجين است .خانواده زوجين تأثيرگذارترين عامال خاارج از

"ياد گرفته بود كه اگر اعتراااي كارده ،سار دعاوا و

نهاد خانواده بر سطح و نود روابط زوجين هستند .اين جاداي

كتکكاري و چيز شکستن را باز كند ،كه مان جارأت

از تأثير تربيتي و فرهنگي است كه هر يک از زوجين آن را باا

مخالفت نداشته باشم و از او بترسم .من فقط گرياه و

خود از خانواده خود به زندگي مشتركشان منتقال ماينمايناد.

زاري ميكارده و تساليم مايشاده .مان در برابار او

وابستگي بيش از ادّ زوجين و خانواده باه يکاديگر ،يکاي از

نميتوانستم مقاومت كنم .او اينالوري سلطه خودش

مشکالتي است كه بر اثر تربيت ناصحيح خانوادهها ،به تزلازل

را به من اثبات ميكرد".

از الرفي ،فرهناگ اقتصاادي نادرسات اااكم بار فارد و
خانواده ناشي از تغييرات فرهنگي دو دهاه گذشاته ،باا ايجااد

در اراده فرد براي اداره زندگي مشترک يا دخالتهاي بيجااي
خانواده در زندگي زناشويي آنان منجر ميگردد كه باه كارات
در اظهارات مردان و زنان مطلقه اصفهاني به آن اشاره شد:

چشم و همچشمي و توقعات بيجا و زيادهخواهي در زوجاين

"همه اخبار خانه ما سريع به خاانوادهاش منتقال ماي

و خانوادهها تأثيرات عميقاي در رفتاار اقتصاادي و انتظاارات

شاااد و از آنهاااا باااراي اااال مشاااکالتمان كماااک

عمومي داشته است .يافتهها نشان داد كه نود نگاه و تفکر فارد

ميخواست".
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همچنين ،اگر مداخالت نارواي ديگران در امور مختلاف

زندگي زناشويي مسايل و مشکالت فراواني پيش ميآيد ،اگار

زندگي ،در جامعاه سانتي يکاي از پيامادهاي بايتاوجهي باه

زوجااين خااود را تنهااا و باادون پشااتوانه ،رازدار ،راهنمااا و

مرزهاي خانواده هستهاي بود ،تقويات ايان مرزهاا در جامعاه

امااايتگر ااسااا

كننااد ،مسااايل پاايشآمااده اااادتر شااده،

جديد ،اين پيامد را داشته كه زوجاين اجاازه ورود بزرگاان و

بهانهگيريها و مشاجرات افزايش يافته و اتي كار باه جادايي

دلسوزان الايفه را به اريم مساا ل خاانوادگي ندهناد و آن را

ميكشد:

دخالتهاي نابجا به اساب آورند و خويشاوندان نيز خاود را

"تقريباً كسي در خاانواده ااامي مان نباود .در هماه

از ورود اصالاگرانه به خانواده آسيبپاذير ،برااذر دارناد و

جلسات دعوا من يک الرف بوده و خاانواده شاوهره
الرف ديگر .بدنم ميلرزيد".

درست در شرايطي كه خانواده نيازمند مداخله دلسوزانه است،
از آن محروه بماند .لذا البق اظهارات ،از آنجا كاه معماوالً در
-4عدم همسان همسری و کفویت

تفاوت در خرده فرهنگها

عده همسان همسري و كفويت

آخرين عامل فرهنگاي ااصال از متاون پاژوهش ،عاده

تفاوت در خرده فرهنگ دو شهر

در خرده فرهنگ دو شهر يا دو الايفه بود:

همساني فرهنگ زوجين و تفااوت در خارده فرهناگهاسات.

"اين اركاات جساورانه او در فرهناگ خاانواده ماا

عده همساني زن و مرد و خانوادههايشان از لحااظ ديناداري،

زشت و زننده بود اتي سبک غذا خاوردن و لباا

آداب و رسوه ،زبان و گويش ،محل و سبک زنادگي ،يکاي از

پوشايدنش ،ماان مااداه جلااوي همااه از خجالاات آب
ميشده .اركاتش باعث سرافکندگي و خرد شدن من

مهمترين موارد افتراقي است كه باعث ايجاد اختالل در روابط

ميشاد اماا باراي او و خاانوادهاش كاامالً عاادي و

و الااال ماايگااردد .فقاادان زمينااه مشااترک فرهنگااي ،امکااان
برقراري ارتباط مثبت را دشوار ميسازد و افراد را به صاورت
جزيرههاي مستقل از يکديگر در ميآورد .تفاوت زن و شاوهر
از ايث فرهنگي ميتواند باعث يادگيري انتظاارات گونااگون
در مسا لي مانند :ماهيت و محتواي نقشهاي زناشاويي گاردد
كه زمينه بروز ناسازگاري و به تبع آن ،تزلزل خانواده را فراهم
سااازد ،در اااالي كااه تشااابه فرهنگااي آن دو مبنااايي بااراي
تعريفها ،عاليق و درکهاي مشترک فراوان به دست ميدهاد
و از اين راه به ثباات و اساتحکاه خاانواده يااري مايرسااند.
مفاهيم به دست آماده از اظهاارات افاراد نياز باه صاراات و
كرات مؤيد عده همسان همسري و كفويت و وجاود تفااوت

تعريف شده بود".

عده كفويت در توانمنديهاي مختلف و پاايينتار باودن
بيش از ادّ يکي از زوجين ،عاملي است كه بسته به ميزان اين
تفاوت و تحمل فرد و كنار نيامدن زوجين با آن ميتواند عامل
مهمي در بروز اختالل در روابط زوجين و الال باشد .از آنجا
كه نحوه انجاه امور زندگي ،تصميمها ،ال مسايل و مشکالت
و شيوه ارتباط افراد با يکديگر ،ناشاي از الارز فکار و ساطح
درک هر فرد است ،لذا تفاوت در ساطح فکاري زوجاين نياز
عاملي براي ايجاد اختالل در روابط آنها با يکديگر و االرافياان
است:
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"خيلي از نظر اجتماعي و فکري پايينتر از من باود

درگيريها مؤثرند .در خانوادههايي كه تضاد فکري و عقيادتي

براي همين ميخواست خألها و كمبودهايش نسابت

بسيار و اختالف مذهبي ريشهدار است ،كشمکشهاا بسايار و

به من را ،با اذيت به من ،خرد كردن من و تحت فشار

پردامنه است تا ادي كه گاهي براي رهايي از عذاب ااصال

و منگنه قراردادن من جبران كند".

همچنين ،در كنار تفاوت در آداب و رسوه ،بيااترامي و
كنارنيامدن خانوادهها با رسوه يکاديگر ،توصايفي باود كاه در
اغلب مصاابهها به عنوان عامل آزاردهندهاي به آن اشاره شاد.
از ديگر مصاديق عده كفويت ،تفاوت در سطح و نود دينداري
زوجين است كه نه تنها تفاوت مذهبي ،بلکه تفاوت در كيفيت
اجرا و عمل به يک مذهب و شدت و اعف آن نيز در ايجااد

از اين تضادها ااار ميشوند تن به جدايي و متاركاه دهناد.
كفويت و همساان همساري ،باه معنااي عااه ،شارط الزه در
همزيستي بيدغدغه زوجاين و محاوريتارين نقطاه وفاا و
همبستگي آنهاست كه اين به دليل تأثيري است كاه در جاذب
كاهش سوءتفاهمها ،محبت متقابل و ال آساانتار مشاکالت
ااتمالي دارد.

تجارب مردان و زنان طالق گرفته از عوامل فرهنگی زمینهساز طالق
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بحث و نتیجهگیری

پاريس و الكاي ( )4334در ماورد آزاديهاا و رواباط جنساي

عوامل فرهنگي باه صاورت درهام تنيادهاي از دوران قبال از

زوجااين خااارج از محاايط زناشااويي و رابطااهاش بااا مياازان

ازدواج تا هنگامه انتخاب و هنگااه مرااال ازدواج و زنادگي

ناسازگاري و تالشي زندگي همسوست .اکايم و زاهاديفار

مشترک و هنگاه فرزندآوري در تاداوه ،پاياداري و موفقيات

( )4983نيز در پژوهشي ،همسار دوه را عااملي باراي الاال

زندگي مشترک يا به عکس ،تزلزل و نابودي آن نقش بسازايي

يافتنااد .از الاارف ديگاار ،باورهاااي نادرساات يعنااي نگاارش

ايفا ميكنند.

نادرست نسبت به همسر ،زندگي و االرافيان يا آرمانگرايي در

يافته هاي مستند پژوهش ،عده پايبندي فرد و خانواده باه

توقعات از آنان و نيز خودبرتربيني فرد ،نهتنها موجاب ساختي

ارزشهاااي مااذهبي و اخالقااي را در كاامرنااگ شاادن آنااان

در انتخاب و چهبسا انتخاب ناصحيح ميشاوند ،كاه باا ورود

بهخصاوص در ارتبااط باا جانس مخاالف نشاان داد" .رواج

فرد به زندگي مشترک ،باعث دلسردي او از همسار و زنادگي

نسبيتگرايي در اصول ثابت اخالقي و ترديد در امور مقاد ،

خواهد شد .يافتههاي اين قسمت ،با نتايج پژوهش كاظميپور

همچنين ،كم شدن وفاداري و تقياد زن و مارد باه خاانواده و

( )4987پيرامون تغيير نگرش نسبت به ازدواج همسوست .لذا

كمرنگ شدن غيرت براي مردان و اياا باراي زناان ،افازايش

با توجه به اهميت نگرش در شکلدهي رفتار فارد و عملکارد

روابط جنسي خارج از چاارچوب ازدواج كاه از آثاار سسات

او در مقابل مسا ل مختلاف زنادگي ،عاالوه بار لازوه تغييار

شاادن ارزشهاااي اخالقااي اساات ،آثااار شااگرفي باار ايااات

نگرشهاي نامطلوب در جامعه ،بايد به همساني ناود نگارش

خانوادگي داشته است (ملکزاده .)249 :4987 ،نتايج پژوهش هاي

در بين زوجين و عوامل مؤثر بر آن از جمله همسان فرهنگاي

جليليان ( )4978در مورد ريخته شدن قبح الاال و پااريس و

بيشتر عنايت شود اما تقسيم كار جنسيتي نيز در دوران كنوني

الكي ( )4334در مورد فروپاشي خانوادههاا باه علات ساقوط

به مواوعي مسألهساز در زندگي زناشاويي تباديل شاده ،كاه

ارزشهاي مذهبي و اخالقاي و آمااتور و راجارز ( )4337در

علت آن را بايد در تغييرات فرهنگي و ارزشي جواماع جدياد

مورد خيانت فرد نسبت به همسار باه عناوان يکاي از عوامال

جستجو كرد (بستان .)243:4988 ،مضامين به دساتآماده نياز باا

الال و سابيني ( )4335همراستا با يافتاههااي ايان بخاش از

يافتههاي ثناييذاكر و باقرياانناژاد ( )4982و ساابيني ()4335

پژوهش است .سابيني با مطالعه تطبيقي در  44كشور نشان داد

مطابقت دارد.

كه هرچه زنان در جامعه بيشتر با مردان مارتبط باشاند ،ميازان
الال باالتر خواهد بود.

يافتههاي پژوهش در مورد ناهنجاريهاي فرد و خاانواده،
بيانگر فقدان آمادگي و مهارت آناان باراي انتخااب و زنادگي

عده پايبنادي باه ارزشهااي اجتمااعي نياز خاود را در

مشترک ،فقدان مهارت جنساي ،عاده تواناايي االمشاکل و

افاازايش توقعااات ،انحرافااات و ناراااايتي جنسااي ،تغيياار در

تعااارض ،فرهنااگ تحمياال در انتخاااب همساار ،ساالطهگااري،

نقشهاي جنسيتي ،تاأثير منفاي رساانههاا و وجاود باورهااي

فرهنگ اقتصادي نادرسات و تعامال ناشايسات خاانوادههاا و

نادرست در فرد نشان داد .اضور بيقاعده ماهواره و اينترنات

زوجين بود .در اين ميان ،انتخاب همسر از مهمتارين مرااال

در خانهها ،ذا قاه جنساي را افازايش داده و از جاذابيت زن و

تعيينكننده سرنوشت خانواده است .كارشناسان بر اين باورناد

شوهر براي يکديگر كاسته است .عالوه براين ،افزايش اضور

كاه بسااياري از مشاکالت و اخااتالالت خاانوادگي از اااعف

در مجالس دوستانه و خانوادگي ،بدون رعايت قواعد اخالقاي

مجاري االالدرساني ،شتابزدگي و عاده انجااه پاژوهشهااي

به بيتفاوتي مرد در مقابل رفتارهاي جنسي همسار منجرشاده

دقيق در مراله گازينش ،اعتمااد بايماورد باه اظهارنظرهااي

است (قاسمپور .)4987:4 ،يافتههاي اين بخش با نتاايج پاژوهش

واسطهها و االرافيان ،جدي نگرفتن برخي نقاط اعف مهم ياا

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و ششم ،شماره پياپي ( ،)57شماره اول ،بهار4931
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توجيه آنها ،بزرگنمايي برخي ويژگيهاي غيرمهم ،كامتاوجهي

بر سر قدرت ،بيانگر بروز ااسا

به اوصاف بايسته و در ماواردي فريبکااري و اغفاال آگاهاناه

و درگيري جسمي با همسر بر سر اختالفااف جز اي و اتاي

نشأت ميگيرد (ملکزاده .)253 :4987 ،اينهمه ناشي از ناآگااهي

ساختگي براي اثبات برتري خود است كه در جامعاه پيشارفته

فرد و خانواده از شيوه صاحيح انتخااب اسات .پاژوهشهااي

فکري ،فرهنگي و ارتباالي امروز جااي تأمال بسايار دارد .در

جليليان ( ،)4978مبني بر وقود الال بر اثار شاناخت ناكاافي

كنار اين همه ،ناود تفکار و نگااه فارد باه مساايل اقتصاادي،

قبل از ازدواج ،نيز نشاندهناده اهميات انتخااب صاحيح فارد

تعيينكننده مشي اقتصاادي وي اسات و اخاتالف در فرهناگ

باااراي برخاااورداري از ياااک زنااادگي زناشاااويي پايااادار و

اقتصادي زوجين خود به اختالل در روابط آنان منجر ميگردد.

راايتبخش است .ازالرفي"فرزنداني كه باراي عضاويت در

اين همه "ناشي از تغييرات فرهنگي در دو دهه گذشاته اسات

گروه خانوادگي يا اجتمااد تربيات نمايشاوند ،كامتحمال و

كه تأثيرات عميقاي در رفتاار اقتصاادي و انتظاارات عماومي

زودرنج هستند و نميتوانند با شرايط مختلف سازگار شوند و

داشته اسات" (ملاکزاده .)253 :4987 ،نتاايج پاژوهش آمااتور و

(قاسامپاور،

راجرز ( )4337راجع باه نقاش ولخرجاي ناامعقول در وقاود

 )42:4987پژوهش ثناييذاكر و باقرياانناژاد ( )4982نياز مباين

الال و نتايج پژوهش پااريس و الكاي ( )4334پيراماون كاار

ابعاد ناراايتي زنان و مردان متقااي الاال شاهر اصافهان از

بيش ازاد همسر براي درآمد بيشتر به عنوان عامل زميناهسااز

مشااکل در ااال تعااارض اساات .همچنااين ،ويساامن ()4337

الال مؤيد يافتههاي اين پژوهش است .همچنين ،دلشاادنوقاني و

نداشتن مديريت تعاارض را ،از جملاه عوامال ناساازگاري و

همکاران ( )4933و نظاري ( )4933در پاژوهشهااي خاود باه

الال ذكر كارد .مايتاوان گفات كاه اگرچاه ااذف تماامي

نوعي نقش خانواده را در جريان وقود الال نشان دادهاند كاه

مشکالت از زندگيهاي زناشويي اماري محاال اسات اماا باا

بر يافتههااي پاژوهش منطباق اسات .ناود تعامال خاانواده و

آموزش مديريت التعارض به دختران و پسران و زوجاين و

زوجين ميتواند نقاش مهماي در پاياداري زنادگي زناشاويي

نهادينهكردن فرهنگ صبر و سازش و استفاده از مراكز مطمائن

زوجين يا بالعکس در تزلزل و انحالل آن ايفا كند.

در برابر ناماليمات واكنش ساازنده نشاان دهناد".

سلطهگري تا مرز خشونت

مشاوره ،ميتاوان دامناه اختالفاات و تعارااات را محادود و

درنهايت ،تفاوت در خرده فرهنگها ناشاي از تفااوت در

ايمان سااخت .از ساويي ،تاأثير رواباط جنساي در اسااتحکاه

خرده فرهنگ شهرها و عاده كفويات زوجاين در زميناههااي

زناشويي به قدري است كه برخي ابراز كردهاند با وجود عالقه

مختلف ،سهم زيادي در يافتههاي پژوهش داشات " .اعضااي

بسياري كه به همسر خود دارند ،ديگر قادر به ادامه زندگي باا

يک خرده فرهنگ همواره بهتر يکديگر را درک كارده ،تمايال

او نيستند زيارا او هماواره از برقاراري رابطاه جنساي الفاره

بيشتري براي جذب يکديگر دارند .هر فرهنگ باراي اعضااي

ماايرود (شلسااينگر .)32:4984 ،يافتااههاااي پااژوهش فااروتن و

خود زمينههاي مشتركي را فاراهم مايآورد كاه باعاث رفتاار

جديدميالني ( )4987در مجتماع قضاايي خاانواده تهاران نياز

يکسان و يگانه ميشود و همين رفتار يگاناه موجاب نزديکاي

نشان داد بيشتر افراد درخواستكننده الال از زندگي جنساي

آنان به يکديگر شده ،تأثير مضاعفي بر رابطه آنان القا ميكناد"

خود راايت نداشتند اما غالباً به علت اجب و اياا از بياان

(فرهنگي .)213 :4982 ،كفويت و همسان همسري ،به معناي عاه،

مشکالت جنسي خود به عنوان يکاي از داليال اصالي الاال

شرط الزه در همزيستي بيدغدغاه زوجاين و محاوريتارين

شااره داشااتند .همچنااين ،يافتااههااا در مااورد مفهااوه فرهنااگ

نقطه وفا و همبستگي آنهاست .اين ناشي از تأثيري است كه

سلطهگري همسو با پژوهشهااي معاين و همکااران (،)4983

در جذب محبت متقابل ،كاهش سوءتفاهمها و اال آساانتار

آماتور و راجرز ( )4337و ويسمن ( ،)4337با عنوان مشااجره

مشکالت ااتمالي دارد .نتاايج پاژوهش اکايم و زاهاديفار
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مطالعه كيفي تجارب مردان و زنان الال گرفته از عوامل فرهنگي زمينهساز الال

( ،)4983آقاجانيمرسا ( )4981و كاوردک ( )4339نياز مباين

پوراسااين ،ر .)4984( .رسااانههاااي جمعااي و مشااکالت

وجود مشکالت زناشويي در بين زوجاين داراي تفااوتهااي

خانوادگي تقويت نظاه خانوادگي و آسيبشناساي

زياد در فرهنگ ،گرايشها ،ارزشها و عقايد است.

آن ،جلااد دوه ،چااا

بررسي يافتهها نشان داد كه مجمود عوامال هام باهالاور

دوه ،گردآورنااده معاوناات

پژوهش ،قم :مؤسسه اماه خميني.

مستقيم و هم غيرمستقيم و از الريق ايجااد بساتر باراي باروز

ثناييذاكر ،ب ،باقرياننژاد ،ز« .)4982( .بررسي ابعاد ناراايتي

ساااير عواماال در وقااود الااال مؤثرنااد بااراي مثااال ،شاايود

زناشويي زناان و ماردان متقاااي الاال در شاهر

بيماريهاي رواني ،اربوشاتم ،مشاکالتاقتصاادي و اتاي

اصفهان» ،مجله دانش و پاژوهش در روانشناساي،

اعتياد كه بهشدت در ميان عوامل الال كثرت دارناد اگرچاه

اصفهان :دانشگاه آزاد اساالمي واااد خوراساگان،

خود مي توانند عوامل مستقلي براي بروز الال باشند اما تأثير

ش ،45ص .78-44

فرهنگ ااكم بار جامعاه در پيادايش ،تشاديد و كثارت آنهاا
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 فصاالنامه راهباارد،»بااا كيفياات و پايااداري ازدواج
.74-55  ص،5 ش،فرهنگ

 آسيبشناساي الاال و بررساي آن در.)4987( . ف،ملکزاده
. انتشارات دبيزش: تهران،اقو مدني

 تحليل جامعاه شاناختي عوامال ماؤثر بار.)4933( . د،نظري
،گاارايش زوجااين بااه الااال در اسااتان اصاافهان

