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چکيده
پژوهش حاضر با هدف شناسایي چالشهاي بهزیستي زناشویي در جهت رسيدن به نظریهاي
درباره عوامل مؤثر بر بهزیستي زناشویي ،با روش کيفي از نوع روش نظریه زمينهاي (گراندد تئوري)
انجام شد .جامعه آماري پژوهش حاضر شامل تمامي زوجين شهر شيراز در سال  1397بود که افراد
نمونه به تعداد  22نفر ،به روش نمونهگيري هدفمند (تا رسيدن به اشباع نظري در مصاحبه) انتخاب
شدند .دادههاي پژوهش با استفاده از مصاحبههاي نيمهساختاریافته جمعآوري و بهروش کدبندي
هفتمرحلهاي کالیزي تحليل شد .پس از تحليل دادهها نه مقوله اصلي شامل خالء مهارتهاي
ارتباطي ،خالء مهارتهاي بين فردي و همدلي ،خالء مهارتهاي تفکر انتقادي و تفکر خالق ،خالء
مهارتهاي مقابلهاي و بهزیستي عمومي ،خالء مهارتهاي تصميمگيري و حل مسئله ،خالء
مهارتهاي خودآگاهي ،مشکالت مرتبط با الگوهاي عملکردي و کيفيت روابط ،مشکالت سالمت
جسمي ،رواني و خالء بهزیستي ذهني و معنوي زوجين و مشکالت مالي و شغلي زوجين و دو مقوله
هسته شامل خالء مهارتهاي زندگي فردي و زوجي و خالء کيفيت زندگي فردي ،زوجي و خانوادهها
در شناسایي چالشهاي بهزیستي زناشویي استخراج شد.
مطابق نتایج بهدست آمده ،خأل مهارتهاي زندگي فردي و زوجي و خالء کيفيت زندگي فردي
و زوجي که نشاندهنده عدم مهارتهاي ارتباطي ،بيتفاوتيها ،عدم شناخت و عدم وجود همدلي
در بين زوجين است منجر به نوعي ناکارآمدي ،نارضایتي و بيکيفيتي زندگي زوجين شده است.
بنابراین ،خأل مهارتهاي زندگي و خالء کيفيت زندگي فردي و زوجي از چالشهاي مهم بهزیستي
زناشویي شناسایي شد.
واژه های کلیدی :بهزیستي زناشویي ،رضایت زناشویي ،خالء مهارتهاي زندگي فردي ،خالء
مهارتهاي زندگي زوجي  ،خالء کيفيت زندگي فردي ،خالء کيفيت زندگي زوجي.
 1برگرفته از رساله دکتري تخصصي رشته مشاوره
 2گروه مشاوره ،دانشکده علوم انساني ،واحد یزد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،یزد ،ایران
 3استاد راهنما ،استاد ،گروه روانشناسي ،دانشکده علوم انساني ،دانشگاه علم و هنر ،یزد ،ایران
 4استاد راهنما ،دانشيار ،گروه تعاون و رفاه اجتماعي ،دانشکده علوم اجتماعي ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
 5استاد مشاور ،دانشيار ،گروه مشاوره ،دانشکده علوم انساني ،واحد یزد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،یزد ،ایران
* مسئول نویسنده مقالهafshanialireza@yazd.ac.ir :
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مقدمه
ازدواج رابطه منحصر بفردي است که زنان و مردان ميتوانند در آن عميقترین احساسات را
تجربه کنند .براي بسياري از انسانها ازدواج منبع اصلي صميميت 1،حمایت ،مصاحبت و عشق است
که تسهيل رشد شخصي و بهزیستي زناشویي را فراهم ميکند ،اما روشن است که زندگي زناشویي
ممکن است با مشکالت و چالشهایي روبرو باشد که رضایت زناشویي و کيفيت زندگي زناشویي و
به دنبال آن بهزیستي زناشویي کاهش یابد .تعاریف و عناویني همچون بهزیستي روانشناختي با
ابعاد و مقياسهایي مثل پذیرش خود ،2روابط مثبت با دیگران 3،استقالل 4،کنترل بر محيط 5،داشتن
هدف در زندگي ،6رشد فردي ،7کيفيت زندگي 8و غيره ) )Dehshiri , mousavi,2017تالش دارد
راهکارهایي جامع براي بهتر زندگي کردن در اختيار زوجين قرار دهد تا با بهرهگيري از آنها بتوانند
زندگي خود را ارتقا بخشيده و از بروز مشکالت متعدد زناشویي و خانوادگي جلوگيري نمایند.
با بررسي دقيق نظریهها و مفاهيم حوزه بهزیستي مشاهده ميشود که سازمان جهانى بهداشت
مفهوم «بهزیستي» را از سالمتي به وجود آورد .فرانکل که نظریه او بر معناجویي افراد در زندگي
تأکيد دارد ،معتقد است که رفتار انسانها ،نه بر پایه لذتگرایي نظریه روانکاوي فروید و نه بر پایه
نظریه قدرتطلبي آدلر است ،بلکه انسانها در زندگي بهدنبال معنا و مفهومي براي زندگي خود
ميباشند ،بنابراین فرانکل بهزیستي را یافتن معنا و مفهوم در زندگي ميداند .اي Esfahani asl,
) )attari,mehrabizade,2009ویسينگ 9و وان دان10در نظریه خود یک سازه بهزیستي
روانشناختي کلي را معرفي کردند که با احساس انسجام و پيوستگي در زندگي ،تعادل عاطفي و
رضایت کلي از زندگي ،مشخص و اندازهگيري ميشود .آنها تأکيد ميکنند که بهزیستي رواني،
سازهاي چندبعدي یا چندوجهي است و حيطههاي عاطفه ،شناخت ،رفتار ،روابط بين فردي را در بر
ميگيرد ) .)Tabasi ,2005ریف و کيس ) )Ryff, Keyes,1995نيز در طول دهه گذشته براي اولين
بار در نظریه خود تعریفي چندبعدي براي بهزیستي رواني ارائه کردند که در آن شش مؤلفه پذیرش
خود ،هدف و جهتگيري در زندگي ،رشد شخصي ،تسلط بر محيط ،خودمختاري و روابط مثبت با
1
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دیگران مطرح شد .با توجه به این مدل ،تحقيقات بسياري بر روي بهزیستي انجام شد که برخي به
بررسي تأثير سن ،جنسيت یا وضعيت اقتصادي -اجتماعي بر بهزیستي پرداختند و برخي دیگر،
بهزیستي را متأثر از تجارب زندگي (ازدواج ،بچهدار شدن ،طالق و ،)...تحوالت زندگي و یا چالشهاي
خاص (مثل داشتن والدین الکليک ،داشتن بچه عقبمانده ذهني ،پرستاري از همسر یا والدین
بيمار) ،مورد مطالعه قرار دادند.
برخي روانشناسان معتقدند که بهزیستي هر فرد یا هر گروه از افراد ،اجزاء عينى و ذهنى دارد؛
اجزاء عينى بهزیستى با آنچه بهطور معمول بهعنوان «استاندارد زندگي» یا «سطح زندگي» ناميده
مىشود ارتباط دارد و اجزاء ذهنى آن به «کيفيت زندگي» اطالق مىشود .در واقع بهزیستي عبارت
است از :حالت مثبت جسماني ،اجتماعي و رواني ،نه صرفا عدم درد ،ناراحتي و ناتوانيSmith, ( .
 )Yang, 2017بنابراین ،بهزیستي بهمعني رضایت فرد از زندگي ،شرایط فرهنگي و فکري ،اهداف،
انتظاراتي است که فرد بر اساس آنها زندگي ميکند (سوک سان ،2008 ،به نقل از Hoshyari ,
 )saforaii,niyosha,2015این مفهوم در ابعاد مختلف شخصيت انسان از جمله بعد هيجاني ،معنوي،
ذهني ،اجتماعي و رواني مورد بررسي و بحث قرار گرفته است بهطوريکه مفاهيم بهزیستي هيجاني1،
بهزیستي معنوي 2،بهزیستي ذهني 3،بهزیستي اجتماعي 4و بهزیستيروانشناختي جزء اصلي
حوزههاي مطالعاتي آن بوده است .با توجه به ابعاد مختلف بهزیستي که بدان اشاره شد ،به نظر
ميرسد بعد مهمي از بهزیستي که دربرگيرنده همه ابعاد فوق است ،اما در سحطي فراتر از زندگي
فردي شخص یعني ،زندگي مشترک قابل بررسي است ،مورد غلفت واقع شده است .برخي
روانشناسان در تعریف بهزیستي زناشویي بيان ميدارند که بهزیستي زناشویي معرفي کننده کيفيت
روابط عاشقانه (2001 ، Argyle؛ 2005 ، Dush; Amato؛ 1997 ، Hinde؛ 2000 ، Myers؛ Reis,
 )2000 ، Collins, & Berscheidو کيفيت روابط زناشویي ( )Demir, 2010,با مؤلفههایي مثل
رضایت از رابطه ،تعهد ،صميميت ،اعتماد ،شور ،اشتياق ،عشق و مجموعه عواملي همچون ثبات
اقتصادي ،شادي ،خرسندي ازدواج و رفاه فردي (1991 ، Headey, Veenhoven, Wearing؛ Olson,
2008 ، Olson-Sigg, & Larson؛  )2007 ، Stanleyاست .اما متأسفانه پژوهشهاي منسجمي که
بهطور مستقيم و با عنوان بهزیستي زناشویي انجام شده باشد ،یافت نشد.
با توجه به مؤلفههاي بهزیستي زناشویي ميتوان گفت که توانایي انجام رفتارهاي سازگارانه و
مثبت ،بهگونهاي که فرد بتواند با چالشها و ضرورتهاي زندگي روزمره کنار بياید ،یکي از اصوليترین
1
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مهارتهایي است که به افراد در رسيدن به بهزیستي زناشویي کمک ميکند که این مهارتها را
ميتوان زیر مجموعه مهارتهاي زندگي دانست .اگر زوجين مهارتهاي زندگي را بهخوبي فرا گيرند،
ميتوانند راهحلهاي مناسبي براي مقابله با مشکالت و رویارویي با خالءهاي بوجود آمده در زندگي
برگزینند .این مهارتها تأثير مثبتي بر سطح احساس ،شيوه تفکر ،مدیریت هيجانها ،شيوه ارتباط
با دیگرا ،همدلي ،حل مسئله ،برنامه ریزي و هدفگذاري در زندگي و غيره دارد که همگي در ارتقاي
کيفيت رابطه عاشقانه و کيفيت روابط زناشویي ميتواند مؤثر باشد چرا که به فرد در رسيدن به
راهحل مطلوب مسائل کمک ميکند .مهارتهاي زندگي مربوط به نحوه عمل و رفتار است که
ميتوانند با تغيير رفتار افراد جامعه ،سبب ارتقاي کلي جامعه شودRashidinejad,miri, .
)bahramnejad 2012).
همچنين از مهارتهاي زندگي با عنوان «مهارتهاي اجتماعي» نيز یاد ميشود که شامل
توانایيهاي رواني -اجتماعي براي رفتارهاي انطباقي و مؤثر است که فرد را قادر ميسازد ،برخورد
مناسبي با چالشها و مسائل زندگي روزمره داشته باشد .آموزش این مهارتها سبب ارتقاي شخصي
و اجتماعي ،محافظت از حقوق انسانها ،پيشگيري از برخي مشکالت رواني و اجتماعي ميشود.
) )Rezazadeh ,2012بنابراین ،مهارتهاي زندگي مجموعهاي از توانایيهاست که زمينه سازگاري
و رفتار مثبت و مفيد را براي فرد فراهم ميآورد و این توانایيها وي را قادر ميسازد که ضمن
پذیرش مسئوليتهاي فردي و اجتماعي خود ،بدون لطمه زدن به خود و دیگران بتواند به شکل
مؤ ثري با خواست ،انتظارات و مشکالت روزانه در روابط بين فردي روبرو شود Khanifar,
)porhoseyni, 2013).
با بررسيهاي انجام شده مشخص شده است که از جمله عواملي که سبب ارتقاي کيفيت زندگي
فردي و زوجي ميشود ،آموزش مهارتهاي زندگي ،فردي و زوجي استamiri ,ets,2016 ; .
) pirmoradiyan,ets,2015;safaar shargh,2014;kamalikhoo,2014;rahimi,2014طبق تعریف
سازمان جهاني بهداشت (  ،)Who, 2003مهارتهاي زندگي توانایي رفتار مثبت و سازگارانهاي است
که افراد را براي مقابله مؤثر با خواستهها و چالشهاي روزمره آماده ميکند .در حالت خاص،
مهارتهاي زندگي گروهي از مهارتهاي رواني و مهارتهاي بين فردي است که افراد را در تصميم-
گيري آگاهانه ،حل مسائل ،تفکر انتقادي و تفکر خالق ،ارتباط موثر ،ایجاد روابط سالم ،همدردي با
دیگران ،مدیریت و کنار آمدن با زندگي خود به یک شيوه سالم و مولد کمک ميکند .مهارتهاي
زندگي ممکن است درباره فعاليتهاي شخصي یا فعاليتهاي مربوط به دیگران باشند ،همچنين
ممکن است از آنها جهت تغيير محيط به یک محيط سالم استفاده شود .از این رو با برطرف نمودن
خألهاي ایجاد شده در بستر مهارتهاي زندگي مشاهده ميشود که کيفيت زندگي زناشویي باال
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رفته و زندگي براي بهتر شدن و بوجود آمدن بهزیستي زناشویي وارد مرحلهاي تازه ميشود
 .)Khanifar, porhoseyni, 2013).مجموعه این مهارتها در نهایت منجر به کارآمدي فردي و
خانوادگي و و به دنبال آن رضایتمندي زناشویي خواهد شد.
با نگاهي به مفهوم کيفيت زندگي در سه دهه اخير ،ميتوان گفت که در دهه  1980مفهوم
کيفيت زندگي بهعنوان ادراک حسي ،برساخته اجتماعي و موضوع وحدتبخش شناخته ميشد .در
دهه  1990مفهوم کيفيت زندگي وسعت بيشتري پيدا کرد و ابعاد آن بهصورت سلسله مراتبي از
پایين به باال تعریف شد که عبارتند از :بهزیستي فيزیکي ،بهزیستي مادي ،حقوق ،ادخال اجتماعي،
روابط بينفردي ،خودتعيني ،رشد فردي و بهزیستي عاطفي .سازمان بهداشت جهاني کيفيت زندگي
را بهصورت کلي و عمومي با چهار مؤلفه سالمت جسمي 1،سالمت روانشناختي 2،روابط اجتماعي3و
سالمت محيط4ميسنجد.
دو مقوله کيفيت زندگي و رضایتمندي زناشویي از جمله عوامل مهم پایبندي به زندگي زناشویي
است ) . (Faircloth & etc, 2011امروزه خالء رضایت زناشویي و خالء کيفيت زندگي فردي ،زوجي
و خانوادگي راه را براي بهزیستي زندگي سخت نموده است .رضایت زناشویي متغيري بسيار مهم در
پيشبيني دوام زندگي زناشویي است ()Olson , DeFrain & Skogrand,2014؛ زیرا نمایانگر رضایت
همسران از کارکرد رابطه زناشویي ميباشد .رضایت زناشویي یک احساس ذهني شادي ،رضایت و
لذت است که هنگام در نظر گرفتن همه جنبههاي جاري زندگي زناشویي و سود و زیانهاي آن
توسط فرد متأهل تجربه ميشود (  .)Baumeister & Vohs,2007رضایت زناشویي سازهاي چند
بعدي و متشکل از ابعاد مختلف است و از طریق ارزیابي تعامالت جاري بين زوج مانند عالقه متقابل،
مراقبت از هم ،پذیرش یکدیگر ،تفاهم و هماهنگي زوج در انجام اموري همچون گذراندن اوقات
فراغت ،تقسيم کار ،روابط جنسي ،ابراز احساسات و کيفيت ارتباط قابل سنجش استSprecher, .
)Wenzel & Harvey, 2008؛ Olson , DeFrain & Skogrand, 2014؛  ) Greeff, 2000که باتوجه
به مهارتهاي دهگانه زندگي که بدان اشاره شد (ر.ک :شفيعي ،)1396 ،ميتوان گفت که ناتواني و
ضعف زوجين در این مهارتها منجر به نارضایتي زناشویي خواهد شد.
با بررسي مؤلفههاي بهزیستي زناشویي که بدان اشاره شد ميتوان گفت که از جمله عوامل مؤثر
بر ارتقاي بهزیستي زناشویي ،ارتقاي کيفيت زندگي فردي و زوجي است؛ چرا که مطابق تعریف
سازمان بهداشت جهاني ،کيفيت زندگي عبارت است از« :درکي که افراد از موقعيت خود در زندگي
1
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3
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2
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از نظر فرهنگ ،سيستم ارزشي ،اهداف ،انتظارات ،استانداردها و اولویتها دارند» .مقولهاي کيفيت
زندگي موضوعي کامال ذهني است و توسط دیگران قابل مشاهده نيست و بر درک افراد از جنبههاي
مختلف زندگي استوار است (  .)2000 ،Bonomi, Bushnellازاینرو ،ادراک درست از این مقولهها
منجر به ارتقاي روابط بينفردي ،تعهد ،صميميت ،خرسندي و در نهایت ارتقاي بهزیستي زناشویي
خواهد شد .افراد در بافتهاي فرهنگي مختلف ،اولویتها ،نيازها و انتظارات متفاوتي نسبت به ازدواج
دارند که نحوه تحقق آنها ميتواند کيفيت رابطه زناشویي را تحت تأثير قرار دهد ( Pfeifer, Miller,
.)2013 ، Li, & Hsiao
بر اساس مباحث مطرح شده ميتوان گفت که خالء مهارتهاي زندگي فردي و زوجي ،و خالء
کيفيت زندگي فردي و زوجي سبب عدم توافق و تفاهم زوجين و عدم برآورده شدن نيازها و
انتظارات آنها از زندگي زوجي خواهد که شد که این موضوع در نهایت سبب کاهش بهزیستي
زناشویي ميگردد.
با توجه به اینکه متغيرهاي مورد بررسي در پژوهش حاضر «بهزیستي زناشویي» است و همچنين
باتوجه به اینکه در پژوهشهاي انجام شده در حيطه بهزیستي ،درباره این نوع از بهزیستي مفاهيمي
بسيار محدود ذکر شده است؛ داشتن تعریفي جامع و متناسب با زندگيهاي کنوني ضروري مينماید.
نویسندگان پژوهش حاضر در تعریفي جامع« ،بهزیستي زناشویي» را چنين تعریف کردند« :بهزیستي
زناشویي یعني ،توانایي زوجين در خلق بستري مناسب براي زندگي بهتر همراه با عشق ،روابط
عاشقانه ،درک و کنترل دروني و بيروني ،رفاه و سالمت همه جانبه که در پرتو بهبود و ارتقاي
مهارتهاي زناشویي در قالب مجموعه عوامل مشترکي همچون مهارتهاي زندگي فردي و زوجي،
کيفيت زندگي فردي ،زوجي و رضایت زناشویي حاصل ميشود».
پيشينه پژوهش
نجارزادگان و فرهادي (  ) Najarzadegan,farhadi, 2020در پژوهش خود اثربخشي مثبت
ارتقاي کيفيت زندگي بر رضایت زناشویي را تأیيد کردند .آنها دریافتند که ارتقاي کيفيت زندگي
زوجين ممکن است به عنوان روشي جدید و مؤثر در بهبود اعتياد به فضاي مجازي ،خودنظم جویي
هيجاني ،مهارت هاي ارتباطي ،و رضایت زناشویي زوجين مورد استفاده قرار گيرد .زارعي ،ميرزایي
و صادقي فرد ( )Zareii,mirzaii,sadeghifard, 2019در تحقيقات خود که ارتباط معنایي با حوزه
مهارتهاي زندگي دارد بيان ميکنند که مهارتهاي ارتباطي و حل مسئله در پيشگيري از
آسيبهاي رواني و تعارضات خانوادگي که خود از مسائل مهم حوزه کارآمدي و رضایتمندي زناشویي
است ،موثر بوده است .مختاري دیزجي و سهرابي ( )Mokhtari,dizaji,sohrabi, 2019در پژوهش

فصلنامه علمي  -پژوهشي زن و جامعه ،سال یازدهم ،شماره دوم ،تابستان1399

45

خود دریافتند که ارتقاي کيفيت زندگي زوجين سالمند سبب بهبودسرزندگي آنها خواهد شد .کارگر،
قاصدک و کيميایي( )kargar,ghasadak,kimiyayi, 2017نيز در پژوهش خود ،اثربخشي آموزش
مهارتهاي ارتباط زناشویي بر کيفيت زندگي و رضایتمندي زناشویي زوجهاي متعارض را مورد تأیيد
قرار دادهاند .آموزش مهارتهاي زندگي در زوجين عالوه بر تأثير آن بر بهبود کيفيت روابط ،نقش
عمدهاي در ارتقاي بهداشت ،سالمت روان ،سالمت عمومي ،کاهش استرسهاي خانوادگي ،افزایش
پذیرش اجتماعي آنها و حتي جلوگيري از خودکشي ایفا ميکند .همچنين پژوهش قادري ،رفاهي،
باغبان ( )Ghaderi,refahi,baghban, 2016آموزش رویکرد هيجانمحور را که دربرگيرنده برخي از
مهارتهاي فردي و زوجي است ،افزایش دهنده ميل ،تعهد و صميميت زناشویي و بهطورکلي رضایت
و کيفيت زناشویي ميداند .همچنين اميني و حيدري ( )Amini,heydari, 2017فوالدي ،اژهاي،
لواساني ،برزگر و جلواني ( )Foladi,ejeii,Lavasani,Barxegar,Jalvani, 2014نيز در پژوهشي دیگر،
اثربخشي مهارت هاي ارتباطي را بر بهبود کيفيت زندگي زنان مأهل مؤثر دانستهاند .اثربخشي
غني سازي روابط بر ارتقاء کيفيت زندگي و رضایت زناشویي زوجين را معنادار گزارش کردند .در
پژوهش عباسي و همکاران ( )Abasi,ets, 2012دیده ميشود که آموزش مهارتهاي زندگي در
زوجين ،عالوه بر تأثير آن بر بهبود کيفيت روابط ،نقش عمدهاي در ارتقاي بهداشت ،سالمت روان،
سالمت عمومي ،کاهش استرسهاي خانوادگي ،افزایش پذیرش اجتماعي آنها و حتي جلوگيري از
خودکشي ایفا ميکند.
در پژوهشهاي اوغور،کایا واوزکيلک( ) Ugur, Kaya, Özçelik, 20191نشان داده شد که احترام،
توانایي ذهني و خوشبختي ذهني ميتواند با عملکرد مثبت رواني مرتبط باشد .همچنين کاگ،
یيلدیریم و ابراهيم( ) Çag, Pinar; Yildirim, Ibrahim. 20182در پژوهش خود اعالم کردند که
زوجهاي متأهل که عميقتر و صميمانهتر نسبت به یکدیگر خودافشایي ميکنند ،درک صحيح و
مؤثرتري از صميميت و حمایت دارند .بنابراین ،زوجها قادر به نمایش رفتارهاي انعطافپذیر و
مناسبتر هستند .چا و کانگ )Chae, Soo Eun; Kang, Gusup, 2018 (3عنوان ميکنند که وضعيت
اقتصادي ،وضعيت زناشویي و سالمت به عنوان عوامل مهم پيشبينيکننده بوده که در نهایت منجر
به بهبود چشمگير رضایت از زندگي ميشود .در پژوهشي دیگر هالفورد و همکارانHalford, W. (4
 ) et al &K.2015نشان داد که آموزش مهارت ارتباط زناشویي به زوجيني که رضایتمندي ضعيفي
داشتند ،توانست رضایتمندي زناشویي را تا حد قابل توجهي افزایش دهد .بيوالندا ،براون و یاماشيتا
1

Ugur, Erol; Kaya, Çinar; Özçelik, Basri
Çag, Pinar; Yildirim, Ibrahim
3
Chae, Soo Eun; Kang, Gusup
4
Halford, W. K. & et al
2

46

پژوهشي کیفي در شناسایي چالشهای بهزیستي زناشویي...

( )Bulanda, J. R., Brown J. S., & Yamashita, T. 2016در پژوهشي نشان دادند که آموزش
مهارتهاي ارتباطي و حل تعارض به زوجيني که در تعامالت مشکل داشتند ،باعث بهبود روابط
زناشویي زوجين و کاهش تعارضات و افزایش سالمت روان آنها شد .آریتا ( )Arita,2008در یک
مطالعه نشان داد که با فراهم کردن فرصتهاي آموزشي جدید به زوجين ،ميتوان شيوههاي مخرب
و ناکارآمد مقابله یا تعارض را به شيوههاي کارآمدتر تغيير داد .پژوهش یالسين و کاراهان
( )Yasin,karahan.2007به این نتيجه رسيدند که آموزش مهارتهاي زندگي ،سازگاريهاي
زناشویي را بهبود ميبخشد.
با توجه به پژوهشهاي فوق ،مشاهده ميشود که این پژوهشها هر کدام یک مسئله از
چالشهاي بهزیستي زناشویي را بهصورت گسسته پيگيري کرده است و پژوهشهاي متعدد
نتوانستهاند به یک نگاه اجمالي در این حوزه دست یابند.
هدف :پژوهش حاضر سعي داشت با بررسي اهدافي چون مهارتهاي زندگي فردي و زوجي در
بهزیستي زناشویي مؤثر است؛ کيفيت زندگي فردي ،زوجي و خانوادگي در بهزیستي زناشویي مؤثر
است؛ مهمترین چالشهاي بهزیستي زناشویي خالء مهارتهاي زندگي فردي و زوجي و خالء کيفيت
زندگي فردي و زوجي و خانوادگي است؛ نگاهي نو و جامع به «بهزیستي زناشویي» ارائه دهد.
فرضيات
روش پژوهش و ابزار پژوهش
جامعه و نمونه و روش پژوهش :جامعه آماري این پژوهش شامل کليه متاهلين شهر شيراز
در سال  1397بود که نمونههاي پژوهش به روش نمونه گيري هدفمند و با مصاحبه نيمه ساختار
یافته به تعداد  22نفر (تا رسيدن به اشباع نظري در مصاحبه) انتخاب شدند .مصاحبهها به همراه
اطالعات دموگرافيک مصاحبه شوندگان جهت گردآوري دادهها استفاده گردید .با روش کيفي از نوع
روش نظریه زمينهاي (گراندد تئوري) انجام شد .براي تحليل دادهها تمام مصاحبهها دست نویس
و سپس کدبندي و به روش هفت مرحلهاي کالیزي موضوعات اصلي و مقوالت هسته شناسایي
گردید.
ابزار :با توجه به مفهوم اصلي پژوهش که «بهزیستي زناشویي» است ،اطالعات با استفاده از
مصاحبههاي نيمه ساختاریافته حول محور متغير اصلي پژوهش جمعآوري شد .بدین صورت که
براي جمعآوري اطالعات از تعدادي سوال کلي براي روشن کردن موضوعات استفاده گردید .سؤاالت
مصاحبه حول محور چالشهاي بهزیستي زناشویي و مشکالتي که براي بهتر زندگي کردن بوجود
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ميآید تنظيم شده بود که با سؤاالت هدایتکننده ،مصاحبهها کنترل و هدایت گردید .در مجموع
22مصاحبه انجام شد که مدت مصاحبهها  45الي 90دقيقه بود.
شیوهی اجرا :پس از انجام مصاحبهها ،دادهها براساس روش هفت مرحلهاي کالیزي مورد تجزیه
و تحليل قرار گرفت .هفت گام تا رسيدن به هدف طي شد .در مرحله اول ،در پایان هر مصاحبه و
ثبت یادداشتبرداريهاي ميداني ،ابتدا بيانات شرکت کنندگان که ضبط شده بود ،مکررا گوش داده
شد و اظهاراتشان ،کلمه به کلمه روي کاغذ نوشته شد و براي درک احساس و تجارب
شرکتکنندگان ،این مطالب چندبار مطالعه شد .در مرحله دوم ،پس از مطالعه همه توصيفهاي
شرکتکنندگان ،اطالعات بامعني و بيانات مرتبط با متغير مورد بحث ،مشخص شد و جمالت مهم
مشخص گردید .در مرحله سوم که استخراج مفاهيم فرموله است .سعي شد از هر عبارت مهم ،یک
مفهوم ،که بيانگر معني و قسمت اساسي تفکر فرد بود ،استخراج شود .البته پس از کسب این مفاهيم
تدوینشده ،سعي شد تا مرتبط بودن معني تدوینشده با جمالت اصلي و اوليه مورد بررسي قرار
گيرد و از صحت ارتباط بين آنها اطمينان حاصل شود .بعد از استخراج کدها ،مطابق مرحله چهارم
کالیزي ،در مرحله پنجم ،پژوهشگر مفاهيم تدوینشده را به دقت مطالعه کرد و براساس تشابه
مفاهيم ،آنها را دستهبندي نمود .بدین ترتيب ،دستههاي موضوعي از مفاهيم تدوینشده تشکيل
شد .در مرحله ششم ،نتایج براي توصيف جامع از متغير تحت مطالعه به هم پيوند داده شد و
دستههاي کليتري را بهوجود آورد .در مرحله هفتم ،توصيف جامعي از متغير مورد مطالعه (تا حد
امکان با بياني واضح و بدون ابهام) ارائه شد.
اعتبار پژوهش :با توجه به شيوه اعتبار یابي پژوهشهایي با روش گرند تئوري ،اعتباربخشي با
ارجاع به هر نمونه و پرسيدن درباره یافتهها انجام شد .که در بازگشت به هر نمونه پژوهش و مصاحبه
با ایشان در مورد متغير مورد بحث ،همان نتایج مصاحبههاي اوليه حاصل گردید .همچنين براي
استحکام تحقيق از دو معيار اطمينانپذیري و باورپذیري استفاده شد.
یافتههای پژوهش
پس از تحليل دادهها نه مقوله اصلي شامل خالء مهارتهاي ارتباطي ،خالء مهارتهاي بين
فردي و همدلي ،خالء مهارتهاي تفکر انتقادي و تفکر خالق ،خالء مهارتهاي مقابلهاي و بهزیستي
عمومي ،خالء مهارتهاي تصميمگيري و حل مسئله ،خالء مهارتهاي خودآگاهي ،مشکالت مرتبط
با الگوهاي عملکردي و کيفيت روابط ،مشکالت سالمت جسمي ،رواني و خالء بهزیستي ذهني و
معنوي زوجين و مشکالت مالي و شغلي زوجين و دو مقوله هسته شامل خالء مهارتهاي زندگي
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فردي و زوجي و خالء کيفيت زندگي فردي ،زوجي و در شناسایي چالشهاي بهزیستي زناشویي
استخراج شد .که در زیر به شرح هر یک از آنها پرداخته شده است.
جدول  1مراحل استخراج مقوله خالء مهارتهاي زندگي فردي و زوجي (مقوله هسته) را نشان
ميدهد .براي کسب مقوالت فرعي این محور ،سؤاالتي همچون «امروز باید چگونه باشم تا در آینده
همسر یا والدین خوبي باشم ؟»« ،چه کاري ميتوانم انجام دهم که  5سال دیگر هم همينقدر براي
همسرم جذاب باشم؟»« ،باید تحصيالتم را ادامه بدهم؟»« ،باید رونق کسب و کارم را شروع کنم
؟»« ،چگونه به همسرم نشان دهم که ميخواهم از او حمایت کنم؟»« ،چه کاري انجام دهم که
زندگيام هر روز بهتر از دیروز باشد»« ،با خواستههاي خود و همسرم چگونه به توافق و تفاهم
برسم؟» مطرح شد .این چالشها ،دغدغههاي بارزي است که زوجين براي رسيدن به زندگي کارآمد
و رضایت از زندگي با آن روبرو هستند .نوع پاسخ به این سؤاالت بستگي به ميزان تسلط فرد بر
مهارتهاي زندگي دارد.
بررسي نظر پاسخگویان نشان داد که عواملي همچون کمتوجهي ،بيتوجهي و بيدقتي زوجين
در اعمال و رفتار (مشکالت ارتباطي) ،باعث فاصله جسمي و روحي بين زوجين و احساس
سرخوردگي آنها شده است .همچنين خواستههاي بيمرز ،برآورده نشده و نادرست زوجين از یکدیگر
(عدم مهارت خودآگاهي ،عدم همدلي ،عدم بهزیستي ذهني و رواني) و مسائلي همچون عدم ارتباط
کالمي و غيرکالمي مثبت ،رفتار و گفتار نامعقول و کنترل نشده (عدم مهارت کنترل هيجاني ،عدم
مهارت ارتباطي ،عدم مهارت حل مسئله) ،اجتناب و دوري زوجين از یکدیگر سبب شده است که
آنها نتوانند با یکدیگر ارتباط خوب و سازندهاي داشته باشند در نتيجه رضایت آنها از زندگي کاهش
یابد.
در بعدي دیگر ،عدم همکاري و درک همسر ،مرزهاي بهمریخته بينفردي ،عدم همدلي و
دوستي ،و احساس درماندگي سبب شده است زوجين نتوانند با یکدیگر تعامل خوب ،همکاري الزم
و درک متقابل داشته باشند و با مشخص نکردن مرزهاي ذهني و اعتقادي نتوانستهاند احساس
دوستي و همدلي را افزایش و احساس درماندگي را در خود کاهش دهند .در کل این زوجين در
بهکار بردن مهارتهاي بينفردي و همدلي؛ یعني مهارتهاي زندگي دچار خالء بودند.

49

فصلنامه علمي  -پژوهشي زن و جامعه ،سال یازدهم ،شماره دوم ،تابستان1399
جدول  -1مراحل استخراج مقولهی هسته؛ خالء مهارتهای زندگي فردی و زوجي
ردیف

1

2
3

مفاهيم
کم توجهي ،بيتوجهي و فاصله جسمي و
روحي همسر؛ احساس سرخوردگي از اعمال و
رفتار همسر و سرخوردهشدن از سوي همسر؛
عدم دقت و توجه در کارها و رفتار اشتباه
همسر؛ نياز به توجه و تملک کامل همسر
برآورده نشدن توقعات و داشتن توقعات نابجا؛
مطيع نبودن همسر؛ نياز به روزهاي مجردي
عدم ارتباط کالمي و غيرکالمي مثبت ،رفتار و
کالم نامتعارف و کنترل نشده

مفاهيم مهم (مقوالت فرعي)
کم توجهي ،بيتوجهي ،بيدقتي،
سرخوردگي و فاصله جسمي و روحي
همسر
برآورده نشدن توقعات و داشتن
توقعات نابجا
عدم ارتباط کالمي و غيرکالمي مثبت
و رفتار و کالم نامتعارف و منترل
نشده

اجتناب از روابط زناشویي بهعلت مشکالت؛
اجتناب ،دوري و کنارهگيري همسر
عدم همکاري ،همدلي و درک همسر؛
حساسيت همسر
عدم رعایت مرزهاي فردي ،بينفردي و
خانوادگي و وجود مرزهاي غير منعطف و یا
مرزهاي بسيار باز؛ محدود شدن توسط
همسر؛ روابط اجتماعي محدود
عدم وجود روابط دوستي؛ احساس
سرخوردگي و درماندگي در زندگي مشترک؛
عدم همدلي و توجه
حسرت بهعلت مقایسه خود با دیگران؛ عدم
قبول تغييرات و بوجودآمدن مشکالت عميق
به مرور زمان؛ ذهنت منفي در مورد تمام
مردان؛ تجمالت و چشم و همچشمي؛ تفاوت
فرهنگي ،اعتقادي ،مذهبي و اخالقي
همسران؛ ترس از آینده
احساس گناه در زندگي؛ توجه زیاد به گذشته
سردرگمي ،ترس و اضطراب؛ عدم آرامش
دروني؛ عدم مهارتهاي مقابله با هيجانات
اضطراب ،استرس و نااميدي؛ عدم کنترل،
بيانگيزگي
بيمسئوليتي
عدم احساسات خوب؛ عدم سرزندگي؛
احساس پشيباني و افسردگي
مشکالت تصميمگيري؛ انتخاب نادرست؛
مشکالتي در برنامهریزي

تصميم اشتباه ،انتخاب و برنامهریزي
نادرست

15

عدم توانایي در تشخيص مشکالت و حل و
ارزیابي آنها

عدم توانایي در تشخيص مشکالت و
حل و ارزیابي انها

16

خودآگاهي و اعتماد به نفس پایين؛ عدم
مسئوليتپذیري؛ اعتماد به نفس پایين

خودآگاهي پایين

17

عدم شناخت کامل همسر

عدم شناخت دیگران و دیگر آگاهي
پایين

4
5
6

7

8

9
10
11
12
13
14

مقوالت
اصلي

مقوالت
هسته

خالء
مهارتهاي
ارتباطي

اجتناب ،دوري و کنارهگيري همسر
عدم همکاري ،همدلي و درک همسر
مرزهاي بهمریخته

خالء
مهارتهاي
بين فردي
و همدلي

عدم همدلي ،دوستي و احساس
درماندگي

توانایي پایين در تفکر دمنطقي و
مستقل و تحليل اطالعات

خالء
مهارتهاي
تفکر
انتقادي و
خالق

گذشتهنگري
هيجانات بهم ریخته
احساسات و هيجانات بهم ریخته
بيمسئوليتي

خالء
مهارتهاي
مقابلهاي و
بهزیستي
عمومي

عدم احساسات خوب؛ عدم سرزندگي
خالء
مهارتهاي
تصميم-
گيري و
حل مسئله
خالء
مهارت
خودآگاهي

خالء
مهارتهاي
زندگي
فردي و
زوجي
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جدول  2مراحل استخراج مقوله هسته را که شامل خالء کيفيت زندگي فردي ،زوجي و خانوادگي
است ،نشان ميدهد .انسان در مسير زندگي بهطور دائم با مشکالتي جدید روبرو ميشود که باید
آنها را حل کند که این مشکالت نقش مهمي در ميزان کيفيت زندگي ایفا ميکند .قبل از تشکيل
خانواده ،زندگي فردي باید کيفيتي مطلوب داشته باشند تا فرد بتواند این کيفيت را به زندگي
مشترک و خانوادگي منتقل نماید.
همانگونه که در جدول  2دیده ميشود ،عواملي وجود دارد که در کيفيت زندگي زوجين اهميت
زیادي دارد که عبارتند از :سالمت جسمي و رواني ،بهزیستي ذهني و معنوي (با مفاهيمي همچون
عدم مشکالت سالمت جسمي خود ،فرزند و همسر؛ اقتدار ،استقالل و رشد کافي زوجين؛ عدم
اختالالت هيجاني و ذهني؛ عدم آزار و خشونت؛ شادي ،خرسندي و شادکامي) و همچنين عواملي
مثل مسائل مالي و شغلي (با مفاهيمي مثل مشکالت شغلي و مالي و عدم مدیریت مالي) .سالمت
جسمي مؤلفهاي مهم در بهزیستي زناشویي است که ابعاد گستردهاي در خانواده دارد؛ وقتي هر یک
از زوجين بيمار باشند ،عالوه بر درد و رنج ،وضعيت روحي و رواني و حتي نيازهاي زناشویي آنها
تحت تأثير قرار ميگيرد و تمام افراد خانواده دچار مشکالتي ميشوند که بر کيفيت زندگي آنها را
اثر خواهد داشت.
دومين عامل مهم در کيفيت زندگي ،بُعد سالمت رواني است .از جمله شاخصهاي مهم سالمت
روان ،بهزیستي ذهني است که کيفيت زندگي و رضایت از زندگي را تحت تأثير قرار ميدهد بهزیستي
ذهني ،شيوه و روشي است که فرد یک زندگي خوب و شادکام را تعریف ميکند و معموال اشاره به
ابعاد هيجاني ،روانشناختي و اجتماعي دارد .افرادي که احساس بهزیستي ذهني باالیي دارند،
همواره احساس لذت ،خوشي ،شادي و خرسندي داشته و از زندگي احساس رضایت ميکنند .در
عوض افرادي که بهزیستي ذهني پایيني دارند ،احساس رضایت پایين و به دنبال آن کيفيت زندگي
نامطلوبي خواهند داشت.
عدم سالمت روان ،مشکالت متعددي براي زوجين ایجاد ميکند که این مشکالت به نوبه خود
کيفيت زندگي را کاهش مي دهد .از جمله این مشکالت عدم استقالل ،اقتدار و رشد رواني مطلوب
زوجين است .گاهي فرد قبل از دستيابي به استقالل عاطفي و رشد همهجانبه رواني ،وارد زندگي
مشترک ميشود که آثار و پيامدهاي این رشدنایافتگي ميتواند بهصورت انتقال اسرار خانوادگي به
دیگران ،عدم اقتدار در زندگي مشترک و انتقال مشکالت و مسائل زندگي مشترک به دیگران بروز
کند.
از دیگر پيامدهاي عدم سالمت روان ،وجود آزار و خشونت در زندگي زناشویي و خانوادگي است
که ین مسئله به نوبه خود سبب ایجاد نارضایتي از زندگي زناشویي شده و کيفيت زندگي را پایين
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خواهد آورد .از جمله علتهاي بروز چنين رفتارهایي عدم برخورداري زوجين از هوش اخالقي و
معنوي مطلوب است .چنين افرادي بهدليل بهزیستي معنوي پایين ،در ارزشگذاريهاي زندگي و
عملکرد مطلوب اخالقي و معنوي مثل صداقت ،بخشش و غيره دچار مشکل ميباشند .هوش اخالقي
مطلوب ظرفيت ذهن فرد را براي تعيين چگونگي بهرهمندي از اصول اخالقي جهان شمول در اهداف
و فعاليتها باال برده و به او این قدرت را ميدهد که بتواند یک زندگي با کيفيت براي خود و خانواده
فراهم کند.
بعد اجتماعي کيفيت زندگي شامل کارکرد فرد در جامعه و نقشي است که بهعنوان یک عضو
در امور اجتماعي ایفا ميکند .از جمله مهمترین کارکردهاي اجتماعي خانواده نقشي است که اعضاي
آن بهعنوان نيروي کار برعهده دارند و به تناسب آن در جامعه حضور یافته و کسب درآمد ميکنند.
هر شغل براي رسيدن به کارایي مطلوب باید با وضعيت جسمي ،فرهنگي ،اعتقادي و اخالقي و
خانوادگي افراد تناسب داشته باشد .وقتي مشکالت و مسائل ناشي از کار و محيط کار بهطور افراطي
به خانه و خانواده انتقال یابد کيفيت زندگي خانوادگي پایين خواهد آمد .همچنين ميزان درآمدهاي
پایين در کنار هزینههاي زیاد ،توقعات غير معقول افراد ،عدم مدیریت مالي نيز کيفيت زندگي
خانوادگي را بسيار پایين آورده و شرایط زندگي را سخت خواهد کرد .برایناساس ،مشکالت مالي و
شرایط شغلي نامناسب از جمله مشکالت اجتماعي است که ميتواند از علل مهم تأثيرگذار بر کيفيت
زندگي و رضایت زناشویي باشد.
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جدول  -2مراحل استخراج مقولهی هسته :خالء کیفیت زندگي فردی ،زوجي
ردیف

1
2
3

4

5

6

7
8

مفاهيم
دخالت خانوادهها ،خویشان و
دوستان و محدود کردن روابط؛
دخالت ،رفتار و خواستههاي
خانوادهها؛ توقعات و عدم
حمایت و ترد خانوادهها
مشکالت وجود فرزند در زندگي
تفاوت اعتقادي ،فرهنگي و
اقتصادي خانوادهها؛ تفاوت
دیدگاهها و مشکالت داخلي
خانوادههاي اوليه
عدم تفاهم در روابط ،دیدگاهها
و تفاوتهاي اجتماعي؛ عدم
تفاهم در روابط ،دیدگاهها و
تفاوتهاي معنوي؛ عدم تفاهم
در روابط ،دیدگاهها و تفاوت-
هاي فرهنگي؛ عدم تفاهم در
روابط ،دیدگاهها و تفاوتهاي
اقتصادي
مشکالت و اختالالت جسمي؛
بيماري فرزند و همسر
عدم استقالل و مقاومت همسر
در برابر خواستهها؛ عدم اقتدار و
رشد کافي زوجين؛ بزرگنمایي
مشکالت کوچک؛ خودبيمار
پنداري
اختالالت هيجاني؛ اختالالت
ذهني
بدرفتاري ،آزار و خشونت؛ آزار و
اذیت جنسي در بچگي

9

عدم شادي و خرسندي

10

هوش اخالقي پایين

11

مشکالت شغلي
مشکالت مالي و عدم مدیریت
مالي؛ هزینههاي زیاد و
مشکالت مرتبط با هزینههاي
مالي

12

مفاهيم مهم (مقوالت فرعي)

مفاهيم
مشترک
(مقوالت اصلي)

مفاهيم
موضوعي
(مقوالت
هسته )

دخالت ،توقعات ،عدم حمایت
خانوادهها ،خویشان و دوستان و
محدود کردن روابط
مشکالت فرزند و فرزندپروري
تفاوت اعتقادي ،فرهنگي و
اقتصادي خانوادهها

عدم تفاهم در روابط ،دیدگاهها و
تفاوتهاي اجتماعي ،معنوي،
فرهنگي و اقتصادي زوجين

مشکالت
مرتبط در حوزه
ارتباط با
خانوادهها،
دوستان و
تفاوت دیدگاه
زوجين
(الگوهاي
عملکردي و
کيفيت روابط)

خالء کيفيت
زندگي
فردي ،زوجي
و خانوادگي

مشکالت سالمت جسمي خود،
فرزند و همسر
عدم اقتدار ،استقالل و رشد کافي
زوجين
اختالالت هيجاني ،ذهني
وجود آزاردیدگي و خشونت

مشکالت
سالمت
جسمي ،رواني
و خالء
بهزیستي ذهني
و معنوي
زوجين

عدم شادي و خرسندي و فقدان
شادکامي
خالء مهارتهاي بهزیستي
معنوي
مشکالت شغلي
مشکالت مالي و عدم مدیریت
مالي

مشکالت مالي
و شغلي زوجين
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همانطورکه در جدول  3نشان داده شده است ،مقوله هسته نهایي باعنوان خالء مهارتهاي
زناشویي از  2مقوله هسته شامل مقوله خالء مهارتهاي زندگي فردي و زوجي و مقوله خالء کيفيت
زندگي فردي ،زوجي و خانوادگي و از  9مقوله اصلي تشکيل شده است .این مقولهها نشاندهنده
وجود بيمهارتيها ،کمبودها ،کاستيها ،بيتفاوتيها ،عدم شناخت زوجين از یکدیگر و عدم وجود
همدلي بين زوجين است که ایجاد کننده نارضایتي زوجين در زندگي و تزلزل استحکام بنيان
خانواده است
جدول  -3فرآیند استخراج مقولهی هستهی نهایي
ردیف

مفاهيم مهم (مقوالت فرعي)

مفاهيم مشترک
(مقوالت اصلي)

1

کم توجهي ،بيتوجهي ،بيدقتي ،سرخوردگي و فاصله جسمي
و روحي همسر؛ عدم رسيدگي و برآورده نشدن توقعات و
داشتن توقعات نابجا؛ فقدان مهارتهاي کنترل و پاسخ ،عدم
ارتباط کالمي و غيرکالمي مثبت و رفتار و کالم نامتعارف و
کنترل نشده؛ اجتناب ،دوري و کنارهگيري همسر

خالء مهارتهاي
ارتباطي

2

توانایي پایين در تفکر مستقل ،منطقي و تحليل اطالعات

3

گذشتهنگري؛ احساسات و هيجانات بههمریخته؛ بيمسئوليتي؛
عدم احساس خوب؛ عدم سرزندگي

4

5

فقدان همکاري ،همدلي و درک همسر؛ مرزهاي بههمریخته
(فقدان مرز و حد و حدود آزادي)؛ نياز به همدلي ،دوستي و
احساس درماندگي و انزوا
نداشتن مهارت تصميمگيري و تصميم اشتباه و انتخاب و
برنامهریزي نادرست؛ عدم توانایي در تشخيص مشکالت ،حل و
ارزیابي آنها

6

خودآگاهي پایين؛ عدم شناخت کافي و دگرآگاهي پایين

7

دخالت ،توقعات ،عدم حمایت خانوادهها ،خویشان و دوستان و
محدود کردن روابط؛ مشکالت فرزند و فرزندپروري ،تفاوت
اعتقادي ،فرهنگي و اقتصادي خانوادهها؛ عدم تفاهم در روابط،
اشتراکات ،دیدگاهها و تفاوتهاي اجتماعي ،معنوي ،فرهنگي،
اقتصادي زوجين

8

کاستي در سالمت و مشکالت سالمت جسمي خود ،فرزند و
همسر ،عدم اقتدار ،استقالل و رشد کافي زوجين؛ وجود آزار و
خشونت؛ عدم وجود شادي و خرسندي و فقدان شادکامي؛
اختالالت هيجاني ،ذهني؛ خالء مهارتهاي بهزیستي معنوي

9

مشکالت شغلي؛ مشکالت مالي ،اقتصادي و عدم مدیریت مالي
در زندگي

خالء مهارتهاي تفکر
انتقادي و خالق
خالء مهارتهاي
مقابلهاي و بهزیستي
عمومي
خالء مهارتهاي بين
فردي و همدلي
خالء مهارتهاي
تصميمگيري و حل
مسئله
خالء مهارتهاي
خودآگاهي
مشکالت مرتبط در
حوزه ارتباط با خانواده-
ها ،دوستان و تفاوت
دیدگاه زوجين
(الگوهاي عملکردي و
کيفيت روابط)
مشکالت سالمت،
جسمي ،رواني و خالء
بهزیستي ذهني و
معنوي زوجين
مشکالت مالي و شغلي
زوجين

مفاهيم
موضوعي
(مقوالت
هسته)

مفاهيم محوري
(مقوالت هسته
نهایي)

خالء
مهارتهاي
زندگي فردي
و زوجي

خالء مهارتهاي
زناشویي

خالء کيفيت
زندگي
فردي،
زوجي و
خانوادگي
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شرایط علی

دخالت خانواده ها ،خویشان و دوستان و محدود کردن روابط؛ توقعات و عدم
حمایت و ترد خانواده ها؛ تفاوت اعتقادي ،فرهنگي و اقتصادي خانوادهها؛ عدم
تفاهم در روابط ،اشتراکات ،دیدگاهها و تفاوتهاي اجتماعي ،معنوي ،فرهنگي،
اقتصادي زوجين؛ مشکالت شغلي؛ مشکالت مالي ،اقتصادي و عدم مدیریت
مالي در زندگي؛ کاستي در سالمت و مشکالت سالمت جسمي خود ،فرزند و
همسر

شرایط زمینهای

شرایط مداخلهای

پدیده اصلی

خالء کيفيت زندگي و
فقدان مهارتهاي کنترل و پاسخ؛
عدم ارتباط کالمي و غير کالمي مثبت؛
رفتار و کالم نامتعارف و کنترل نشده؛
توانایي پایين در تفکر مستقل ،منطقي
و تحليل اطالعات
گذشته نگري
نياز به همدلي ،دوستي و احساس
درماندگي و انزوا؛
نداشتن مهارت تصميمگيري و تصميم
اشتباه و انتخاب و برنامه ریزي
نادرست؛
عدم توانایي در تشخيص مشکالت ،حل
و ارزیابي آنها؛
خودآگاهي پایين؛
عدم شناخت کافي و دگرآگاهي پایين؛
مشکالت فرزندان و فرزند پروري.

زناشویي
استراتژیها

کم توجهي ،بيتوجهي ،سرخوردگي و فاصله جسمي
و روحي همسران از یکدیگر؛
اجتناب ،دوري و کنارهگير ي همسران از یکدیگر؛
فقدان همکاري و همدلي همسران با یکدیگر؛
وجود آزار و خشونت همسران نسبت به یکدیگر.

عدم رسيدگي به یکدیگر و
براورده نشدن توقعات و
داشتن توقعات نابجا؛
احساسات و هيجانات بهم
ریخته؛
بي مسئوليتي؛
مرزهاي بهم ریخته (فقدان
مرز و حد و حدود آزادي؛
عدم اقتدار ،استقالل و رشد
کافي زوجين؛
خالء مهارتهاي بهزیستي
معنوي.

پیامدها
عدم وجود شادي و خرسندي؛ فقدان
شادکامي؛
اختالالت هيجاني و ذهني؛
عدم احساس خوب؛
عدم سرزندگي

شکل  -1مدل پارادایمي خالء کیفیت زندگي زناشویي
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مدل پارامي پژوهش در شکل  1نشان داده شده است .این مدل نشاندهنده فرآیندها و
فعاليتهایي است که در بستر مطالعه رخ داده است .بخشهاي مختلف مدل پارادایمي عبارتند از:
شرایط علي ،شرایط زمينهاي ،شرایط مداخلهگر ،استراتژيها و پيامدها .پدیده مرکزي و اصلي نيز
در وسط مدل قرار دارد که فعاليتها و جریان فرایندها حول آن شکل ميگيرد.
شرایط علي پارادایم :یکي از شرایط داشتن زندگي با کيفيت ،داشتن سالمت جسمي است که
در پرتو آن ميتوان به رفاه اجتنناعي رسيد .عدم سالمت جسمي فردي و خانوادگي از اولين مؤلفه-
هاي مهم در خالء کيفيت زناشویي و زندگي است که با مشکالت متعدد دیگري همچون مشکالت
مالي ،شغلي ،عدم تفاهم و تفاوتهاي شخصي و خانوادگي رابطه دارد.
شرایط مداخلهگر پارادایم :این شرایط ،در تدوین راهبردها و استراتژيها مداخله دارند و
بهصورت مستقيم و غير مستقيم بر آن تأثير ميگذارد .برآورده نشدن خواستهها ،احساسات بهم-
ریخته ،مرزهاي مبهم ارتباطي ،عدم اقتدار و استقالل و ميزان بهزیستي معنوي از مهمترین عوامل
مداخلهگر است .وقتي زوجين براي مقابله با خالء بوجود آمده اقدام ميکنند ،آنچه ميتواند
استراتژيها را تغيير دهد علتهاي مداخلهگر است .برایناساس ،وقتي نيازهاي واقعي زوجين برطرف
نشود و خواستههاي آنها برآورده نشود ،با احساسها و هيجاناتي نامناسب روبرو خواهند شد که این
هيجانات در صورت نداشتن رشد و استقالل کافي ،عدم بهزیستي معنوي مطلوب و یا عدم توجه به
مسئوليت و جایگاه خود در زندگي زناشویي ،به واکنشهاي منفي منجر ميگردد.
شرایط زمينهاي پرادایم :عوامل زمينهساز در ایجاد پدیده خالء کيفيت زندگي ،عواملي هستند
که یکي پس از دیگري بستري مستعد را براي بهوجود آوردن پدیده مهيا ميسازند .وقتي که زوجين
شناخت خوبي از خود و از یکدیگر نداشته باشند ،به دليل تفاوت دیدگاهها نميتوانند با یکدیگر
روابط کالمي و غير کالمي مثبتي ایجاد نمایند .همچنين مهارتهاي الزم براي تفکر منطقي و
مستقل در بين آنها ضعيف بوده و زمينه دخالت دیگران در زندگي را فراهم خواهد کرد که این
مسئله سبب کاهش همدلي و دوستي و عدم توانایي حل مسئله و تصميمگيري در بين آنها خواهد
شد.
استراتژیهای پارادایم :زوجين براي مقابله با مشکالتي که با آن مواجهند راهکارهایي را
برميگزینند .براي مثال وقتي نيازها و خواستههاي یکي از زوجين برآورده نشود یا راهکارها و
استراتژيهاي مثبت را براي حل آن انتخاب ميکند یا در مقابل برآورده نشدن نيازها و خواستهها،
واکنشهاي منفي و خنثي نشان ميدهد .اجتناب ،دوري و کنارگيري همسر از ایجاد روابط مثبت و
همچين کمتوجهي و بيتوجهي او ،سبب سرخورده شدن طرف مقابل و ایجاد فاصله روحي و جسمي
آنها از یکدیگر ميشود .از طرفي دیگر با ایجاد این فاصله ،همدلي ،درک و همکاري در بين زوجين
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کاهش ميیابد که ممکن است براي حل این مشکالت و مقابله با فشارهاي ایجاد شده ،هيجاناتي را
بروز دهند که منجر به ایجاد آزار و خشونت در بين زوجين و خالء شدید رضایت و کيفيت در زندگي
شود.
پیامدهای پارادایم :وقتي زوجين بجاي استفاده از راهکارهاي مثبت ،کمتوجهي و عدم همدلي
را انتخاب کنند ،احساس خوب آنها از زندگي و شادي و خرسندي آنها آسيب خواهد دید که به
دنبال آن ممکن است دچار اختالالت رفتاري و رواني مثل افسردگي ،اختالالت هيجاني و اختالالت
ذهني ناشي از نشخوار شدید ذهني شوند .از طرفي دیگر با گرایش زوجين به آزار و خشونت ،احترام
بين زوجين و حریم خصوصي آنها لطمه خواهد دید که عالوه بر فقدان شادکامي ،برگشت زوجين
بهطرف یکدیگر سخت شده و کيفيت زناشویي و زندگي بسيار کاهش ميآید.
بحث و نتيجهگيری
مهمترین مقوله در مدل پارادایمي ،خالء مهارتهاي زندگي فردي و زوجي و خالء کيفيت زندگي
فردي و زوجي است که بهصورت هسته مرکزي خالء کيفيت زندگي و زناشویي است که خود آنها
ناشي از شرایط علي ،زمينهاي بسترساز و مداخلهگري است که به صورت واسطهاي در تشدید یا
تضيف این پدیده نقش مهمي ایفا ميکند.
مهمترین مقوله در این پارادایم ،خالء کيفيت زناشویي و زندگي است که بهصورت هسته مرکزي
در نظر گرفته شده است که ناشي از شرایط علي است و شرایط زمينهاي بسترساز و شرایط مداخلهگر
در تشدید یا تضيف این پدیده نقش دارند .درپایان ،استراتژيها و راهبرهایي است که براي مقابله با
پدیده بهکار گرفته ميشود و منجر به ایجاد پيامدهاي مختلفي ميشوند.
هر یک از زوجين الزم است از مهارتهاي زندگي فردي و زوجي برخوردار باشند؛ چراکه زوجين
باید بتوانند با هم ارتباطي کارآمد برقرار نماید تا بتوانند آمادگي الزم براي زندگي در لحظه اکنون
و آینده را فراهم آورند .با از بين رفتن یا عدم ایجاد همدلي ميان زوجين ،آنها نميتواند یکدیگر را
درک کنند ،بپذیرند و به هم احترام بگذارد .همسران همدل به صحبتهاي یکدیگر خوب گوش
ميدهند ،به احساسات و هيجانهاي یکدیگر توجه ميکنند ،هنگام ایجاد اختالف خود را در جایگاه
فرد مقابل فرض ميکنند تا به درک متقابل دست یابند ،احساسات خود را انعکاس ميدهند ،احساس
و عاطفه خود را با طرف مقابل هماهنگ مي کنند و نسبت به احساسات و هيجانات طرف مقابل
بازخورد مناسب نشان ميدهند  .با از بين رفتن همدلي یا عدم ایجاد همدلي ميان همسران ،درک
آنها از یکدیگر پایين آمده و همراهي آنها در مشکالت و مسائل زندگي کمرنگ ميشود .این مشکالت
که نشاندهنده خالء مهارتهاي بين فردي و همدلي است سبب کاهش رضایت زوجين از زندگي
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ميشود.
بسياري از افراد در رویارویي با مسائل زندگي فاقد توانایي و مهارتهاي الزم هستند و همين امر
آنان را در مواجهه با مشکالت و مسایل روزمره زندگي ناتوان و آسيبپذیر ميکند که بسياري از این
مشکالت ریشه رواني – اجتماعي دارد .افراد براي مقابله سازگارانه با موقعيتهاي تنشزا و
کشمکشهاي زندگي ،نياز به آموختن برخي از مهارتها دارند که یکي از مؤثرترین برنامههایي که
براي ایجاد زندگي بهتر و سالمتر کمک ميکند ،آموزش مهارتهاي تفکر انتقادي و خالق،
مهارتهاي مقابلهاي و کنترل هيجان ،مهارتهاي تصميمگيري و حل مسئله و مهارت خودآگاهي
است .هدف از آموزش این مهارتها ،کمک به افراد براي شناخت هرچه بهتر خود ،کنترل هيجانات
و استرسها و حل کردن هرچه بهتر مسایل و مشکالت فردي و بين فردي است.
کيفيت زندگي جنبهاي مهم از زندگي فردي ،زناشویي و خانوادگي است که سالمت و بهزیستي
افراد را در حوزههاي مختلف شکل ميدهد و با رفاه در حوزههاي اقتصادي ،اجتماعي ،معنوي ،شغلي
و مالي ارتباط دارد .مطابق تعریف سازمان بهداشت جهاني ،کيفيت زندگي شامل درک فرد از موقعيت
خود در زندگي از نظر فرهنگ و سيستم ارزشـي کـه در آن زندگي ميکند و اهداف ،انتظارات،
استانداردها و اولویتهاي آنهاست .بنابراین ،مقولهاي ذهنـي است که توسـط دیگـران قابـل مشاهده
نيست و بر درک افراد از جنبههاي مختلف زندگي اسـتوار است.
با ازدواج دنياي کيفي فردي جاي خود را به دنياي کيفي زوجي ميدهد ،اما تأثير کيفيت زندگي
فردي همراه با فرد وارد زندگي زوجي مي شود .هر یک از زوجين قبل از ازدواج سطح رفاه خاصي
داشتهاند که با ازدواج ،دنياي فردي به زوجي تبدیل شده و یکرفتار در دو زمان ،تفاوتهاي معنایي
خاصي بهخود مي گيرد .براي بنا نهادن زندگي مشترک ،نياز است دنياهاي زوجين با هم فاصله
چنداني نداشته باشد تا درک بهتري در زندگي زناشویي اتفاق بيفتد .وقتي تفاوتهاي همسران زیاد
باشد ،فاصله دیدگاههاي ایشان درباره زندگي زیاد ميشود که در این حالت زوجين و خانوادههاي
ایشان مورد قياس قرار ميگيرند که سبب ایجاد مشکالت خانوادگي بسياري در زوجين خواهد شد
که این موضوع نارضایتي و کاهش کيفيت زناشویي را به همراه خواهد داشت .در صورتي که زوجين
چرخه زندگي زوجي بدون فرزند را سپر ي نمایند ،چرخه بعدي زندگي آنها با تولد فرزند شروع
مي شود و کيفيت زندگي زوجي به کيفيت زندگي خانوادگي تغيير شکل ميدهد .در صورتي که
چرخه زندگي خانوادگي با مشکالتي حلنشده روبرو شود ،آسيبهایي جدي به بستر زندگي زناشویي
و کيفيت زندگي خانوادگي وارد خواهد شد.
با نگاهي کلي مشاهده ميشود که زوجين چالشهاي بسياري را در زندگي تجربه ميکنند که
ممکن است به به عدم بهزیستي زناشویي بين آنها منجر شود .پژوهشهاي متعددي تأیيدکننده
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ارتباط معنادار چالشهاي شناسایي شده در پژوهش حاضر با مؤلفههاي بهزیستي زناشویي است که
ميتوان به یافتههاي حاصل از پژوهشهاي زارعي ،ميرزایي و صادقي فرد
( )Zareii,mirzaii,sadeghifard, 2019کارگر ،قاصدک و کيميایي( kargar,ghasadak,kimiyayi,
 )2017قادري ،رفاهي ،باغبان ()Amini,Heydari, 2017( )Ghaderi,refahi,baghban, 2016
فوالدي ،اژهاي ،لواساني ،برزگر و جلواني ()foladi,ejeii,lavasani,barxegar,jalvani, 2014
اوغور،کایا واوزکيلک( ) Ugur, Kaya, Özçelik 2019, 1بيوالندا ،براون و یاماشيتا ( Bulanda ,
 )Brown, Yamashita, 2016آریتا ( )Arita, 2008اشاره کرد که با نتایج پژوهش حاضر همسو
است.
نتایج پژوهشهاي زارعي ،ميرزایي و صادقي فرد ( )Zareii,Mirzaii,Sadeghifard, 2019به این
دليل با نتایج پژوهش حاضر همسو ميباشد که نقش مهارتهاي ارتباطي و حل مسئله را در
پيشگيري از آسيبهاي رواني و تعارضات خانوادگي مؤثر ميداند .آموزش مهارتهاي زندگي در
زوجين عالوه بر تأثير آن بر بهبود کيفيت روابط ،نقش عمدهاي در ارتقاي بهداشت ،سالمت روان،
سالمت عمومي ،کاهش استرسهاي خانوادگي ،افزایش پذیرش اجتماعي آنها و حتي جلوگيري از
خودکشي ایفا ميکند .بيوالندا ،براون و یاماشيتا ( )Bulanda , Brown, Yamashita, 2016در
پژوهشي نشان دادند که آموزش مهارتهاي ارتباطي و حل تعارض ،به زوجيني که در تعامالت
مشکل داشتند ،باعث بهبود روابط زناشویي زوجين و کاهش تعارضات و افزایش سالمت روان آنها
ميشود .آریتا ( )Arita,2008در مطالعه خود نشان داد که با فراهم کردن فرصتهاي آموزشي جدید
به زوجين ميتوان شيوههاي مخرب و ناکارآمد مقابله یا تعارض را به شيوههاي کارآمدتر تغيير داد.
کارگر ،قاصدک و کيميایي ( )kargar,ghasadak,kimiyayi, 2017در پژوهش خود ،اثربخشي آموزش
مهارتهاي ارتباط زناشویي بر کيفيت زندگي و رضایتمندي زناشویي زوجهاي متعارض را مورد تأیيد
قرار دادند .فوالدي ،اژهاي ،لواساني ،برزگر و جلواني ( Foladi,ejeii,Lavasani,Barxegar,Jalvani,
 )2014نيز اثربخشي مهارتهاي ارتباطي را بر بهبود کيفيت زندگي زنان متأهل مؤثر دانستند.
همچنين اميني و حيدري ( )Amini,Heydari, 2017اثربخشي غنيسازي روابط بر ارتقاء کيفيت
زندگي و رضایت زناشویي زوجين را در مطالعه اي گزارش کردند .بختياري و بردیده
( )Bakhtiyari,Bardide, 2016نيز نشان دادند که مهارتهاي حل تعارض در بهبود عملکرد خانواده
و کيفيت زندگي و همچنين ابعاد آنها مؤثر است ،اما در مؤلفه سالمت جسماني معنيدار نيست که
با نتایج پژوهش حاضر مغایر است .در سازگاري با یافته پژوهش حاضر ميتوان عنوان کرد که
آموزشهاي مؤثر بهصورت چندبعدي ميتواند تأثيرگذاري همه جانبهاي بر بهبود وضعيت کيفيت
Ugur, Erol; Kaya, Çinar; Özçelik, Basri
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زندگي زوجين داشته باشد .آموزش مهارتهاي زندگي در ارتقاي بهداشت رواني ،افزایش قدرت
سازگاري ،مقابله با کشمکشها و موقعيتهاي مختلف زندگي ،باال بودن اعتمادبهنفس ،ظرفيت فردي
و اجتماعي ،پيشگيري از تعارضات زناشویي و پيشگيري از همسرآزاري ،فحشا و اثربخشي آن بر
رضایت زناشویي ،ضروري است .استفاده از مهارتهاي زندگي به بهبود سالمت جسمي و روابط
اجتماعي منجر ميشود؛ چراکه ارتباط نزدیکي بين کيفيت زندگي و رضایت زناشویي وجود دارد.
همچنين پژوهشهاي قادري ،رفاهي ،باغبان ( ،)Ghaderi,Refahi,Baghban, 2016آموزش رویکرد
هيجانمحور را که دربرگيرنده برخي از مهارتهاي فردي و زوجي است ،عامل افزایشدهنده ميل،
تعهد و صميميت زناشویي و بهطور کلي رضایت و کيفيت زناشویي ميداند .در نتيجه این تحقيقات
نيز با یافتههاي پژوهش حاضر همسو ميباشد.
افزایش روزافزون مشکالت شخصيتي ،اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي و در پس آن خالء
مهارتهاي زندگي و طالقهاي عاطفي ،خيانتها ،دلزدگي و نارضایتيهاي زناشویي ،عدم تحمل
مشکالت ،عدم کيفيت مطلوب در زندگي و نيز ازهمگسيختگي کانونهاي گرم بسياري از خانوادهها
در دنياي کنوني ،زندگي را براي بهتر زیستن زوجين و خانوادهها دچار چالشهایي کرده است که
خالء مهارتهاي زندگي ،رضایت زناشویي و کيفيت زندگي از مهمترین این چالشهاست .با نگاهي
به مطالعات و پژوهشهاي کنوني ،دیده ميشود که انسانها براي بهتر زندگي کردن ،مشکالت زیادي
دارند و هر روز حوزه این مشکالت گستردهتر ميشود ،تا آنجا که با یک جستجوي ساده در مقاالت
حوزه بهزیستي ،مشاهده ميشود که بهزیستي در مؤلفههاي مختلف بهزیستي ذهني ،معنوي ،روان-
شناختي ،اجتماعي ،زناشویي و غيره با بسياري از مشکالت ،چالشها و مؤلفههاي مهم حوزه زناشویي
از جمله عدم مهارت و رضایت در زندگي ،شادکامي ،جهتگيري مذهبي و بخشش ،سازگاري و
کيفيت زندگي و دلزدگي1زناشویي رابطه معناداري دارد.
(Tamanii far,Mosavi nik, 2014 ;Tavakolii,Alipor, 2013; Sadri
;)damirchii,Mohammadi,Fayazi,Afsar, 2018; Khayatan, 2016

از آنجا که ازدواج یکي از مهمترین رویدادي است که در زندگي رخ ميدهد ،چالشهاي حوزهي
ازدواج نيز بسيار مهم است .این در حالي است که بعضي ازدواجها موجب رشد و شکوفایي زوجين
و بسياري نيز ميتوانند مانع از رشد و شکوفایي آنها شود)Attarii,Hoseynpor,Rahnavard, 2010( .
ایجاد و حفظ روابط صميمانه و ارضاي نيازهاي عاطفي و رواني در جریان ازدواج ،مهارتي است که در
پرتو بهزیستي زناشویي مطلوب اتفاق خواهد افتاد .امروزه اغلب مشکالت زناشویي از نداشتن یا به
کار نبستن مهارتهاي سازنده (از جمله همدلي ،مهارتهاي تصميمگيري و حل مسأله و مهارتهاي
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ارتباطي) و همچنين عدم آگاهي زوجين از طبيعي بودن اختالفها و تفاوتهاي آنها با یکدیگر و
نگریستن به تعارض بهعنوان یک عامل تهدیدکننده و مخرب ،نه یک مسئله و چالش قابل حل،
بوجود ميآید .وقتي که انسانها بتوانند با هم ارتباطي مؤثر برقرار کرده و در کارها خالقانه و منتقدانه
عمل نمایند و بتوانند در مقابل هيجانات و استرسهاي زندگي موفق باشند ،خالءهاي بوجود آمده
در بستر ناکارآمدي و نارضایتي ،جاي خود را به کارآمدي ،رضایت ،کيفيت و بهزیستي ميدهد .از
طرفي دیگر ،وقتي مشکالت شخصيتي ،فرهنگي و اجتماعي در کنار مشکالت اقتصادي و مالي
گریبانگير خانوادهها شود ،زوجين نميتوانند بهخوبي زندگي کنند و کمکم دچار تعارضات متعدد
شده و ارتباط زناشویي کاهش ميیابد .از سویي دیگر ،در بيشتر مواقع خانوادههاي زن و مرد به
منظور کمکرساني وارد حریم خصوصي زندگي زوجين شده و با دخالتهاي خود مشکالتي را به
مسائل و مشکالت آنها افزون ميکنند  .ازاینرو ،زوجين براي زندگي با مجموعه مشکالتي روبرو
خواهند شد که بر شدت وخامت مشکالت زندگي آنها افزوده و نارضایتي زیادي بين آنها ایجاد خواهد
کرد.
شناسایي چالشهاي حوزه بهزیستي زناشویي با توجه به اینکه زوجين براي یک زندگي بهتر و
کارآمد با مشکالت متعددي مثل مشکالت زندگي زناشویي و مشکالت وابسته دروني و بيروني
مواجهند ،براي تمام جوامع الزم است .عالوه بر مسائل و مشکالت اشاره شده ،چهبسا زوجين با
مشکالت حاد مالي و معيشتي نيز روبرو باشند که این موضوع تحمل آنها در مقابل مشکالت را پایين
آورده و جدا نمودن مرز خانه و خانواده از مسائل و مشکالت بيرون از خانه را دشوار خواهد کرد.
ازاینرو ،مشاهده ميشود که خأل مهارتهاي زندگي فردي و زوجي و خأل رضایت زناشویي پدیده
خأل کارآمدي و رضایتمندي زناشویي و در نهایت خالء کيفيت زندگي را بوجود ميآورد.
پيشنهادات :به نظر ميرسد آموزش مهارتهاي زندگي قبل از ورود زوجين به زندگي مشترک،
راهکار مناسبي براي حل این چالشها باشد؛ زیرا این مهارتها با ایجاد خودشناسي مناسب در فرد،
وي را براي برقراري ارتباط مؤثر و کارآمد با دیگران آماده مينماید .همچنين توانایي حل مسئله و
تصميمگيري که در خالل مهارتهاي زندگي به فرد آموزش داده ميشود ،وي را براي ورود به
زندگي مشترک و مسئوليتپذیري ناشي از محيط جدید آماده خواهد کرد .روشن است که ارتقاي
خودشناسي ،توانایي حل مسئله و تصميمگيري ،توانایي کنترل هيجانها و  ...که به دنبال آموزش
مهارتهاي زندگي ایجاد ميشود ،سبب ارتقاي کيفيت زندگي و به دنبال آن ایجاد رضایت زندگي
در زوجين خواهد شد.
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