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چکیده
زوجها ممکن است رابطه زناشویی باثباتی داشته باشند ولی از آن به هیچ عنوان رضایتی نداشته
باشند و مجبور باشند چنین رابطهای را تحمل کنند .متأسفانه چنین ازدواجهایی آسیبهای فراوانی
بر روی زوجها و خصوصاً زنان دارد .از اینرو پژوهش حاضر باهدف ارائه الگویی از بقای زنان در
ازدواجهای نارضایتمند انجام شد .پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر روش تئوری زمینهای بود .جامعه
پژوهش شامل تمامی زنهای نارضایتمند از ازدواج شهر بندرعباس با حداقل  5سال سابقه زندگی
مشترک در سال  1397بودند 21 .زن به روش نمونهگیری نظری و مبتنی بر روش نمونهگیری گلوله
برفی انتخاب شدند و انتخاب نمونهها تا مرحله اشباع نظری پیش رفت .دادهها بر اساس مصاحبه
نیمه ساختاریافته و شاخص رضایت زناشویی ( )IMSگردآوری شدند .برای تحلیل دادهها از روش
کدگذاری باز ،محوری و انتخابی استفاده شد .نتایج کدگذاری به شناسایی  14مقوله انجامید که در
مدل پارادایمی ارائه شد .نتایج تحلیل نشان داد که زنان ناراضی از رابطه زناشویی ممکن است به
علت وابستگیهای موجود ازدواج نارضایتمند خود را حفظ کنند و بهمنظور سازگاری با شرایط
موجود از راهبردهای مختلفی استفاده کنند .بر اساس نتایج بهدستآمده ،مجموعهای از عوامل
درونفردی ،بینفردی و اجتماعی میتواند تبیینکننده بقای زنان در ازدواجهای نارضایتمند باشد.
نتایج این پژوهش میتواند دارای تلویحات کاربردی در آسیبشناسی و توانمندسازی در حوزه زنان
و خانواده باشد.
واژه های کلیدی :ازدواج ،ثبات زناشویی ،نارضایتمندی زناشویی ،زنان ،تئوری زمینهای.

 1دانشجوی دکتری مشاوره ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
 2استادیار روان شناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
 3دانشیار روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
 4استادیار مشاوره ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
* نویسنده مسئول مقالهjavdan4920@yahoo.com :
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مقدمه
ازدواج 1از برجستهترین روابط میانفردی است [ ]Kelly, Fincham & Beach, 2003که برای
خیلی از افراد ،بزرگترین و مهمترین تجربه محسوب میشود [ .]Willoughby, 2010میتوان گفت
ازدواج یک قرارداد اجتماعی است که در لوای آن مرد و زن از طریق تعهدی قانونی ،مذهبی و اخالقی
تصمیم میگیرند تا به عنوان زن و شوهر در کنار هم بمانند و باهم زندگی کنند [.]Dixon, 2013
تمامی زوجها وقتی با هم ازدواج میکنند باور و انتظارشان این است که زندگی شاد و رضایتمندی
را تا سالهای سال سپری خواهند کرد که ثبات و خوشی آن تا آخر عمر ادامه پیدا خواهد کرد؛ اما
زندگی زناشویی ممکن است طبق این انتظار پیش نرود [ ]Kaczor & Kaczor, 2014و شرایطی به
وجود بیاید که زن و شوهر در کنار هم زندگی کنند ولی رضایتی از این کنار هم بودن و رابطه
زناشویی نداشته باشند .به عبارتی دیگر ،ممکن است زوج به هر دلیلی به رابطه زناشویی که هیچ
رضایتی از آن ندارند ادامه دهند و حاضر به ترک و اضمحالل آن نباشند [.]Dung Le, 2008
با توجه به مطالب عنوانشده ،صرفاً ثبات ازدواج 2را نمیتوان بهعنوان وجود شادی و رضایت از
زندگی زناشویی 3مطرح کرد و می توان گفت که درواقع ثبات ازدواج با رضایت از ازدواج متفاوت
است .ثبات زناشویی مفهوم گستردهای است که به زوجهایی اشاره دارد که طالق نگرفتهاند و باهم
زندگی میکنند [  .]Orathinkal & Vansteenwegen, 2006; Lenthall, 1997درحالیکه ثبات
ازدواج ویژگی زوجی یا به عبارتی مربوط به سیستم دونفره است ،رضایتمندی یک ویژگی و احساس
فردی است و به شیوهای که افراد ازدواجشان را ارزشیابی میکنند اشاره دارد [.]Kalmijn, 1999
 )1977( Lenthallنیز مطرح میکند رضایت زناشویی بهعنوان عملکردی از مقایسه بین انتظارات
و خواستههای زناشویی 4با نتایج و دستاوردهای زناشویی 5در نظر گرفته میشود .ممکن است رضایت
از ازدواج منجر به ثبات ازدواج شود ،اما به نظر میرسد که کمتر ممکن است که ثبات ازدواج منجر
به رضایت از ازدواج شود.
در این زمینه )2002( Parker ،بیان میکند که ازدواجهای پایدار برای همه زن و شوهرها
رضایتمند نیست؛ یعنی زن و شوهرهایی نیز هستند که ممکن است در ازدواجهای ناشاد بمانند.
بهراستی چه عواملی باعث میشود که افراد در ازدواجهای ناشاد و بدون رضایت بمانند؟ .بر اساس
دیدگاههای نظری موجود افراد مختلف بنابر دالیل و شرایط خاصی در ازدواجهای نارضایتمند
1
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کالسیک4

میمانند .نظریه مبادله اجتماعی 1که از روانشناسی رفتاری ،2جامعهشناسی 3و اقتصاد
نشأت گرفته است بر این دیدگاه است که زن و شوهر در رابطه زناشویی باهمدیگر ارتباط متقابلی
دارند و این رابطه در حکم مبادلهای است که هرکدام میخواهد برای خود نفعی به دست بیاورد .بر
اساس این نظریه ،ثبات و رضایت زناشویی زمانی حاصل میشود که بین هزینهها و پاداشهای
طرفین نوعی تعادل برقرار باشد .هزینهها شامل عواملی هستند که از رفتارهای کارآمد و مؤثر درون
ازدواج جلوگیری میکنند یا به عبارتی ممکن است شامل تعارضات ،خصومت ،خشونت و سوءاستفاده
از قدرت باشد ،درحالیکه پاداشها شامل لذت ،رضایت و کامرواییهایی است که فرد در ازدواج از
آن برخوردار میشود؛ بنابراین هراندازه میزان هزینهها بیشتر از پاداشها باشد ممکن است رابطه با
اضمحالل مواجه شود [ .]Nakonezny & Denton, 2008بااینحال به نظر میرسد که در ازدواجهای
ناخوشایند نیز ،فرد از پاداشی بهره میبرد که حاضر نیست اقدام به طالق کند ولی ممکن است در
کنار آن نیز هزینههایی را نیز متحمل شود.
نظریه هدف پویای رضایت زناشویی 5با داشتن «چشمانداز تحولی طول عمری »6بر این عقیده
است که زوجها اهداف چندگانهای دارند که سعی دارند در زندگی زناشویی به آن برسند .این اهداف
در سه طبقه اهداف برای رشد شخصی ،7اهداف برای همراهی و مصاحبت 8و اهداف ابزاری 9قرار
میگیرند .این اهداف در دورههای زندگی متفاوت است .بهطورکلی ،زوجهای جوانتر برای اهداف
رشد شخصی ،زوجهای میانسال برای اهداف ابزاری و زوجهای سالمند بر روی اهداف همراهی و
مصاحبت تمرکز دارند .برخی از عوامل همچون باال و پایینهای زندگی و ارزشهای فرهنگی،
می توانند اولویت اهداف مختلف زندگی زناشویی را تحت تأثیر قرار دهند؛ درحالیکه سایر عوامل
همچون الگوی ارتباطات ،حل مسئله ،ویژگیهای شخصیتی و گرایشها میتواند دستیابی به اهداف
زناشویی اولویتبندی شده را آسانتر کند .وجود چنین اهدافی و رسیدن یا انتظار فرد برای رسیدن
به این اهداف میتواند دلیلی بر پایداری و نیز رضایت زوجها باشد .به نظر میرسد وقتی فردی از
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رابطه زناشویی رضایتی ندارد اما حاضر به ترک آن نیست حداقل رابطه موجود یکی از اهداف پیدا
و پنهان موردنظر فرد را تحقق میبخشد [.]Li & Fung, 2011
از بعد اجتماعی-روانی ،رویکرد رابطهدرمانی اجتماعی-هیجانی 1بهعنوان یک رویکرد به
زوج درمانی ،بر این باور است که عدم تعادل قدرت باعث نارضایتی زناشویی میشود و ساختارها 2و
گفتمانهای اجتماعی 3با شکلدهی نوع خاصی از تفکر ،هویت ،شخصیت و الگوهای ارتباطی باعث
میشود که افراد بهرغم نارضایتی ،چاره ای جز حفظ و پایداری ازدواج نداشته باشند .بر اساس این
رویکرد روابط زمانی بهتر میشود که زوج بتوانند به یکدیگر توجه کنند ،پاسخ دهند ،به هیجانات
هم پی ببرند و با آن هماهنگ شوند و بتوانند پذیرای نفوذ همدیگر باشند [ Knudson-Martin,
 .]Wells & Samman, 2015هنگامی که قدرت نفوذ و تأثیرگذاری بر یکدیگر متقابل نباشد پایههای
رابطه سست و ضعیف میشود []Jonathan & Knudson-Martin, 2012؛ اما گفتمانها و ساختارهای
موجود ،زوج و خصوصاً جنسیت زن را تشویق یا وادار میکنند که این ازدواج را تاب بیاورند و این
زنها هستند که باید کوتاه بیایند و در جهت رشد رابطه بیشتر تالش کنند [ & Knudson-Martin
 .]et al, 2015بنابراین ،ساختارهای اجتماعی میتواند به دلیل هنجارهایی که ایجاد میکند باعث
شود تا افراد در ازدواجهای نارضایتمند خود بمانند .به عبارتی دیگر ،ساختارها و گفتمانهای
اجتماعی با ترسیم شرایطی از زندگی زناشویی قبل و بعد طالق و اعمال فشارهای مشهود یا نامشهود
بر افراد و خصوصاً زنان میتواند زمینهساز حفظ ازدواج نارضایتمند شود [Jonathan & Knudson-
.]Martin, 2012
عمده پژوهشهای انجامشده کمتر از این چشمانداز به رابطه زناشویی نگریستهاند و نتایج
جستجو حاکی از فقدان پژوهشهای متعدد و جدید در این زمینه است که سهم پژوهشهای داخلی
در این زمینه نزدیک به صفر است .به عبارتی دیگر و بهعنوان دلیلی بر اهمیت پژوهش حاضر،
پژوهشی یافت نشد تا به سازوکار ازدواجهای نارضایتمند و باثبات پرداخته و سعی کرده باشد تا
الگویی از آن ارائه دهد Heaton .و  )1991( Albrechtدر بررسی خود نشان دادند که عواملی چون
سن ،فقدان تجربه ازدواج قبلی ،تعهد به ازدواج ،تحرک اجتماعی پایین ،عدم کنترل بر زندگی و باور
به اینکه طالق موجب بدبختی میشود میتواند باعث حفظ ازدواجهای ناخوشایند شودKnoester .
و  )2000( Boothنیز در پژوهش خود نشان دادند که زوجها در ازدواجهای نارضایتمند به دلیل
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جلوگیری ف رزندان از اذیت شدن و رنج بردن ،باورهای مذهبی ،وابستگی به همسر ،امنیت و وابستگی
مالی ،فشار خانواده و دوستان و نداشتن سرپناه در ازدواج خود میمانند و جدا نمیشوند.
ازدواجهایی که پایدار و توأم با رضایتمندی باشند ،میتوانند اثرات مثبتی بر زوج ،فرزندان و
حتی خویشان داشته باشند .چنین ازدواجهایی میتواند زمینهای را برای سالمت و همچنین محیط
مساعدی را برای رشد و پیشرفت اعضای آن به وجود بیاورد باشد [ & Donoho, Crimmins
]Seeman, 2018; Holt-Lunstad, Birmingham & Jones, 2008؛ در مقابل ازدواجهایی که صرفاً
پایداری را به یدک میکشند؛ اما رضایتی در آن نیست میتواند تهدیدی بر سالمت اعضای آن باشد
[.]Hashemi & Homayuni, 2017
با توجه به اینکه نوع راهبردهایی که مردان و زنان برای انتخاب همسر اتخاذ میکند ،دارای
تفاوتهایی است [  ،]Edward & Chapman, 2011; Todd, Penke, Fasolo & Lenton, 2007این
نیز مطرح است که تصمیم آنها برای پایان دادن به ازدواجهای ناخوشایند نیز متفاوت باشد .به این
صورت که زنان و مردان برای اقدام به طالق شناختها و رفتارهای متفاوتی دارند [ & Walzer
 .]Oles, 2003; Crane, Soderquist & Gardner, 1995بر این اساس ،میتوان گفت که زنها در
مقایسه با مردان تحمل بیشتری برای حفظ زندگی ناخوشایند دارد و کمتر تمایل به طالق دارند؛
اما چنین حالتی و زندگی زناشویی با کیفیتی پایین و توأم با نارضایتی بر روی سالمت زنان اثرات
مخربتری دارد []Liu & Waite, 2014؛ بنابراین ،با توجه به اثرات منفی ازدواجهای ناخوشایند بر
روی زنان و عدم پژوهش در این زمینه ،پژوهش حاضر باهدف بررسی سؤال زیر انجام شد:
 .1چه شرایطی باعث میشود که زنان علیرغم عدم رضایت از ازدواج ،هنوز رابطه زناشویی خود
را حفظ کنند و در آن باقی بمانند؟
روش پژوهش و ابزار پژوهش
روش پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر روش نظریه برخاسته از دادهها یا تئوری زمینهای 1بود.
جامعه پژوهش شامل تمامی زنهای نارضایتمند از ازدواج شهر بندرعباس در سال  1397با حداقل
 5سال سابقه زندگی مشترک بودند .نمونهها به روش نمونهگیری نظری 2و مبتنی بر روش
نمونهگیری گلوله برفی انتخاب شدند .در نمونهگیری گلوله برفی از زنهایی که مورد مصاحبه قرار
میگرفتند ،خواسته میشد تا زنهایی را که همانند آنها از زندگی زناشویی خود رضایتی ندارند
معرفی کنند .در نمونهگیری نظری که بهعنوان روش غالب در تئوری زمینهای شناخته میشود
grounded theory
theoretical sampling

1
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نمونهها به شکلی انتخاب میشود که به خلق تئوری کمک کند .در ابتدا پژوهشگر بر اساس مصاحبه
نیمهساختار یافته سعی کرد بهترین انتخابها را انجام دهد و سپس به دنبال نمونههایی رفت تا
تئوری ایجادشده را کامل کنند .درواقع همزمان که تئوری تکامل مییابد نمونهها نیز انتخاب میشود
[ .]Munhall, 2012برای انتخاب زنان نارضایتمند عالوه بر سؤال مستقیم از آنها در مورد میزان
رضایتمندی ،همچنین از شاخص رضایت زناشویی ( 1)IMSاستفاده شد .بر این اساس ،از زنانی که
نمره باالتر از  70داشتند مصاحبه به عمل آمد که تقریباً تمامی زنانی که بر اساس نمونهگیری گلوله
برفی به آنها مراجعه شد نمرات باالتر از  70داشتند.
در این پژوهش همانند آنچه در نظریه پایه مرسوم است ،جمعآوری و تحلیل دادهها بهطور همزمان
انجام میشود .هدایت سؤاالت و انتخاب شرکتکنندگان برمبنای مقایسه مستمر دادهها صورت خواهد
گرفت .نمونهگیری زمانی به پایان می رسد که به اشباع نظری رسیده باشیم و اشباع نظری ،زمانی
حاصل میشود که دادههای اضافی ،کمکی به تکمیل و مشخص کردن یک مقوله نظری نمیکنند و
نمونهها ازآنپس مشابه به نظر میرسند .دادهها در این تحقیق به روش تحلیل مقایسهای مداوم و
مطابق روش  Straussو  )1988( Corbinتحلیل شد .کدگذاری دادهها طی سه مرحله موازی،
بهصورت کدگذاری باز ،2محوری 3و انتخابی 4صورت پذیرفت .کدگذاری باز شامل تجزیه ،آزمون،
مقایسه و مفهومسازی دادههاست .در کدگذاری محوری ،مفاهیم و مقوالت استخراجشده در مرحله
قبل ،در ترکیبی جدید به همدیگر مرتبط میشوند .کدگذاری انتخابی که با اشباع نظری به پایان
میرسد شامل دستهبندی اصلی ،تأیید اعتبار و ربط دادن مقولهها در چارچوب یک داستان است
[.]Belgrave & Seide, 2019
بهمنظور تأمین روایی و پایایی مطالعه از صحت سنجی ریگور 5یا استحکام دادهها استفاده شد
[ ]Leung, 2015که بدین منظور از نمونهگیری نظری ،جمعبندی مطالب با مشارکتکنندگان ،دقت
در کدگذاری و دستهبندی ،استفاده از ارزیاب خارجی استفاده شد .برای تأیید کدهای استخراجشده،
کدها توسط اعضای پژوهش مورد بازخوانی و جمعبندی قرار گرفت .برای ارزیابی همسانی درونی از
نظارت خارجی استفاده شد؛ بدینصورت که به پژوهشگری که ارتباطی با پژوهش نداشت ،دادهها
داده شد تا مشخص شود که آیا وی نیز درک و نتیجه مشابهی دارد یا خیر که خوشبختانه نظر
همسویی با پژوهشگران داشت .برای اینکه قابلیت تعمیم تئوری خلق شود سعی شد که بستر و
1

Index of Marital Satisfaction
open coding
3
axial coding
4
selective coding
5
Rigor
2
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زمینه موردمطالعه مناسبتر باشد و نمونهگیری نظری با حداکثر تنوع انجام شود []Jeon, 2004؛
که تنوع نمونههای مطالعه تا حد ممکن گواه این مسأله است.
به علت حفظ جنبههای رازداری و مالحظات اخالقی که در ابتدای مصاحبه با مشارکتکنندگان
به بحث گذاشته شد ،بهجای اسم شرکتکنندگان از کد عددی استفادهشده است .مصاحبه عمیق
ابتدا با این سؤال باز شروع شد که «چطور شده است شما با این نارضایتی که از ازدواج با همسرتان
یا رابطه زناشویی دارید هنوز در این ازدواج ماندهاید و این رابطه را حفظ کردهاید؟» و سپس در
فرایند مصاحبه از سؤاالت دیگر بهمنظور شفافیت و توضیح بیشتر استفاده شد .برخی از
مشارکتکنندگان بهشدت مخالف استفاده از ضبطصوت بودند و تأکید بسیار زیادی بر حفظ رازداری
و محرمانگی داشتند .الزم به ذکر است که پژوهشگر بهمنظور ترغیب مشارکتکنندگان به شرکت
عمیقتر در مصاحبه از پاداش و تشویقهای مادی بهره گرفته است .در انتها ،پژوهشگر با ارائهای از
خالصه و عوامل مطرحشده در طول مصاحبه به مشارکتکنندگان و دریافت نظر آنها ،سعی شد تا
اعتبار پژوهش تا آنجا که ممکن است حفظ شود.
شاخص رضایت زناشویی ( :)IMSشاخص رضایت زناشویی توسط  Cheungو )1982( Hudson
ساخته شد .این پرسشنامه یک ابزار  25سؤالی است که برای اندازهگیری میزان شدت یا دامنه
مشکالت زن و شوهر در رابطه زناشویی تهیهشده است .نحوه نمرهگذاری این پرسشنامه لیکرتی 7
درجهای از هیچگاه ( 1نمره) ،خیلی بندرت ( 2نمره) ،نسبتاً کم ( 3نمره) ،گاهی اوقات ( 4نمره)،
نسبتاً زیاد ( 5نمره) ،اکثر اوقات ( 6نمره) و همیشه ( 7نمره) است و نمرات باالتر به معنای رضایت
کمتر و رابطه نابسامانتر است .گویههای  21 ،20 ،19 ،16 ،13 ،11 ،9 ،8 ،5 ،3 ،1و  23بهصورت
معکوس نمرهگذاری میشود .این شاخص دارای دو نمره برش است .اولین نمره برش ( 30 )±5است
که نمرات کمتر از آن نشانه عدم مشکالت مهم بالینی رابطه یا درواقع نشانه رضایت زناشویی است.
نمرات بیشتر از  30داللت بر وجود مشکالت بالینی قابلمالحظه است .دومین نمره برش  70است.
نمرات باالتر از  70تقریباً همیشه نشانه آن است که مراجع در رابطه زناشویی مشکل دارد و خیلی
از این رابطه راضی نیست .این شاخص با داشتن روایی محتوایی خوب و میانگین ضریب آلفای 0/96
از استانداردهای خوبی برخوردار است [ Sanaei Zakar, Alagheband, Falahati & Hooman,
.]2017
یافتههای پژوهش
در پژوهش حاضر  21زن حضور داشتند .میانگین سنی زنان  34/16±8/13بود .همچنین نتایج
سایر شاخصهای توصیفی آنان در جدول زیر آمده است.
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جدول  :1نتایج شاخصهای توصیفي نمونههای پژوهش
متغیر

مدت ازدواج

تعداد فرزندان
شغل

تحصیالت

محدوده

تعداد

10-5

15

16-11

4

 16به باال

2

بدون فرزند

5

 2-1فرزند

12

 4-3فرزند

4

خانهدار

14

شاغل

7

ابتدایی

8

سیکل

1

دیپلم

6

فوقدیپلم

2

لیسانس

4

بهمنظور تحلیل دادهها از کدگذاری باز ،محوری و انتخابی استفاده شد .کدگذاری باز شامل 3
مرحله است .در مرحله اول که کدگذاری نکات کلیدی است از رهیافت تحلیل جزئی 1استفاده شد؛
به این صورت که متون و دادهها بهصورت خط به خط و کلمه به کلمه کدگذاری یا نشانهگذاری
شدند .در این مرحله بیش از  200کد باز شناسایی و نشانهگذاری شدند که به علت تفصیل زیاد
مطرح کردن تمامی آنها خارج از بحث است؛ اما برخی از بیانات مشارکتکنندگان برای روشنتر
ساختن آنها در ادامه مطرح میشود .در مرحله دوم کدهای باز بر اساس پیشامدها ،وقایع و اتفاقات
بهعنوان نشانههای بالقوه پدیده در نظر گرفته و تحلیل شدند و از اینرو برچسب مفهومی 2دریافت
کردند .نامگذاری مفاهیم بدون هیچ محدودیتی ازلحاظ تعداد کدها صورت گرفت؛ آنگاه مجدداً کدها
مورد بازبینی ،تلفیق و ترکیب قرار گرفتند که درنهایت  39مفهوم شناسایی شد .این مفاهیم
واحدهای پایهای یا خرد تحلیل هستند و از این مفهومسازی است که نظریه شکل میگیرد [ Pandit,
 .]1996در مرحله سوم که ساخت مقولهها 3است ،از طریق فرایند تحلیل مقایسه برای برجستهسازی
شباهتها و تفاوتهای مفاهیم ،در سطحی انتزاعیتر مقولهها تولید شدند .در این پژوهش و بعد از
بازبینیهای مختلف و مکرر توسط ارزیاب خارجی و سایر همکاران پژوهشی ،تعداد  14مقوله
1

micro- analysis coding
conceptual labels
3
categories
2
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شناسایی شد .این مقولهها بهنوعی شالوده ساخت نظریه هستند [.]Strauss & Corbin, 1988
همانطور که  Clarkو  )2005( Creswellمطرح میکنند ،برخی از نظریهپردازان دادهبنیاد بهتناسب
موضوع پژوهش ،در یک سطح باالتر و عالوه بر مقولهها ،بخشی با عنوان «مقوله کالن» تولید میکنند
که در این پژوهش  14مقولههای شناساییشده در  6مقوله کالن یا اصلی جاگذاری و بعدبندی
شدند.
در کدگذاری محوری مقولههای ساختهشده به هم مرتبط میشوند تا دانش فزایندهای در مورد
روابط ایجاد شود .در این مرحله ،کدگذاری حول یک محور روی میدهد و پدیده در متنی قرار داده
می شود که واقعه موردنظر در آن روی دهد .به عبارتی دیگر ،نظریهپرداز دادهبنیاد یکی از مقولهها
را بهعنوان «مقوله یا پدیده محوری» 1انتخاب کرده و دیگر مقولهها را به آن ربط میدهد .این
مقولههای دیگر شامل «شرایط علی»« ،2شرایط زمینهای»« ،3شرایط مداخلهگر»« ،4راهبردها» 5و
«پیامدها» 6است [ ]Clark & Creswell, 2005که در ادامه هرکدام بهتفصیل بیان میشود.
شرایط علی :وابستگی
شرایط علی ،مقولههای مرتبط با شرایطی هستند که بر مقوله محوری تأثیر میگذارند .درواقع
شرایط علی شامل رویدادهایی است که به وقوع یا رشد و گسترش پدیده منجر میشود [ Strauss
 .]& Corbin, 1988در این پژوهش اهمیت رشد فرزند در سایه والدین و وابستگی مادی بهعنوان
شرایط علی و مقدم بر پدیده محوری شناسایی شدند.
جدول  :2مفاهیم و مقولههای مربوط به شرایط علي
مقولههای پارادایمی

شرایط علی

مفاهیم

مقوله فرعی

وجود و پرورش فرزند ،وابستگی مادر-
فرزندی ،احساس مادرانه ،وظیفه مادری

اهمیت رشد فرزند
در سایه والدین

بیپولی ،بیسرپناهی ،نداشتن شغل و درآمد،
تأمین شدن

وابستگی مادی

مقوله اصلی

وابستگی

1

core category or phenomenon
causal conditions
3
context conditions
4
intervening conditions
5
strategies
6
consequences
2
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 .1اهمیت رشد فرزند در سایه والدین :تقریباً بسیاری از زنان شرکتکننده در پژوهش بر
این عقیده بودند که به دلیل داشتن فرزند و مشکالتی که فرزند ممکن است بدون وجود زندگی
همراه با پدر یا مادر تجربه کند در این زندگی زناشویی ماندهاند .درواقع ازنظر آنان ،ضرورت دارد که
فرزندان تا رسیدن به سن بلوغ و کسب استقالل در کنار پدر و مادر زندگی کنند .فرزندمداری و
اولویت داشتن فرزند باعث میشود تا آنها نامالیمات موجود را تحمل کنند و در جهت رشد فرزند
در این ازدواج بمانند و بهنوعی از نیازهای شخصی خود چشمپوشی کنند .آنان مادری را یک وظیفه
مهم برای خود قلمداد میکردند که باید در هر شرایطی و حتی در صورت بد بودن رابطه زناشویی
انجام دهند تا فرزند بتواند در مسیر رشد و تکامل حرکت کند
کد  . . . « :4نهتنها مشکل من اینه ،مشکل خیلی از زنهای مثل من هم همینه که به خاطر
بچه توی چنین ازدواجی میمونند .این بیشتر گردن مادر هستش تا بچه رو بزرگ کنه».
در این میان ،زنانی بودند که عنوان میکردند به دلیل سن کم بچه ،موقتاً در این زندگی زناشویی
ماندهاند و وقتی فرزند آنها بزرگ شود اقدام به طالق میکنند .این مادران بر این عقیده بودند که
نیاز است به دلیل سن پایین کودک ،مادر علیرغم میل باطنی خود مدتی ازدواج را تحمل کند.
کد « :11منتظر هستم تا کمی بچهام بزرگتر شود تا اقدام به طالق کنم .خداروشکر حق طالق
دارم و حتماً طالق میگیرم».
 .2وابستگي مادی :بر اساس نتایجی که از گفتههای زنانی که عمدتاً خانهدار بودند استنتاج
شد این بود که بسیاری از آنان به دلیل نداشتن منابع مادی و وابستگی مادی به شوهر در چنین
ازدواجی دوام آوردهاند .این عامل در گفتههای زنانی که شاغل بودند مشاهده نشد.
کد « :8از این زندگی راضی نیستم .خیلی به طالق فکر کردم و آخرش به این نتیجه میرسیدم
کجا زندگی کنم و از کجا پول بیارم بخورم .کاری نمیتونم انجام بدم».
مقوله محوری :سازشیافتگی
مقوله یا پدیده محوری یک صورت ذهنی از پدیدهای است که اساس فرایند را شکل میدهد.
مقوله محوری همواره در دادهها ظاهر میشود یا به بیانی دیگر در همه یا تقریباً همه موارد نشانههایی
وجود دارند که به آن مفهوم اشاره میکنند و تمامی مقولههای اصلی دیگر به آن مرتبط میشود.
نامگذاری مقوله محوری میتواند متناسب با موضوع مطالعه انتخاب شود [ Strauss & Corbin,
 .]1988در این پژوهش سازگاری با ازدواج بهعنوان مقوله محوری شناسایی شد.
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جدول  :3مفاهیم و مقولههای مربوط به مقوله (پدیده) محوری
مقولههای پارادایمی
مقوله محوری

مفاهیم
نبود جایگزین و الزام به حفظ ازدواج،
سازگاری

مقوله فرعی

مقوله اصلی

سازگاری با ازدواج

سازشیافتگی

 .3سازگاری با ازدواج :سازگاری 1به فرایندهای شناختی ،رفتاری و هیجانی اشاره دارد که فرد
در آن به متعادل سازی و تعدیل نیازهای متعارض و یا نیازهایی که توسط موانع محیطی به چالش
کشیده شده است میپردازد [ .]Ward & Kennedy, 1994یکی از شرایطی که باعث میشود زنان
علیرغم عدم رضایت از ازدواج خود در این رابطه بمانند نبود جایگزین برای این رابطه و الزام به
حفظ آن است .در این مسیر آنها برای حفظ ازدواج ملزم هستند تا خود را با این رابطه سازگار
کنند و با آن همراه شوند.
کد « :2قبل ازدواج همیشه فکر میکردم که وقتی ازدواج کنم با یه آدم خوب ازدواج میکنم و
خیلی خوشبخت میشم و تا آخر عمر باهم زندگی میکنیم ولی اینطوری نشد .با آدم خوب ازدواج
نکردم و خوشبخت نشدم ولی تا آخر عمر با هم زندگی میکنیم .انگار فقط همین یه قسمتش
برآورده شد .کاش نمیشد .کاش راه دیگهای بود تا این ازدواج تموم بشه و مجبور نباشم تا آخر عمر
تحملش کنم».
شرایط زمینهای :فشار اجتماعی
شرایط زمینهای یا بستر حاکم مجموعه شرایط عمومی و محیطی هستند که زمینه پدیده
موردنظر را فراهم میکنند و بر راهبردها اثر میگذارند [ .]Strauss & Corbin, 1988مذموم بودن
طالق و قداست تأهل ،کاالانگاری ،کاهش فرصت ازدواج مناسب و نیز عدمحمایت اجتماعی از زن
مطلقه بسترهای اجتماعی هستند که میتواند زمینهساز حفظ ازدواج نارضایتمند شوند.
جدول  :4مفاهیم و مقولههای مربوط به شرایط زمینهای
مقولههای پارادایمی

شرایط زمینهای

مفاهیم
نکوهش دینی طالق ،فشار اطرافیان برای عدم
طالق ،قداست تأهل
نگاه جنسی ،منبع خوشگذرانی،
محافظتکنندگی تأهل
کاهش جذابیت ،ناتوانی در خواستگاری از مردان،
عدم خواستگار مناسب ،عدم کیفیت ازدواج دوم
نبود حامی ،عدم مشوق اجتماعی ،آزار اطرافیان

مقوله فرعی
مذموم بودن طالق
و قداست تأهل

مقوله اصلی

کاالانگاری
کاهش فرصت
ازدواج مناسب
عدمحمایت
اجتماعی

فشار
اجتماعی

adjustment
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 .4مذموم بودن طالق و قداست تأهل :مذموم شمرده شدن طالق و نگاهی که جامعه به
طالق و زن مطلقه دارد می تواند یکی از عواملی باشد که باعث بقای زنان در چنین ازدواجهایی
میشود .طرحواره نامناسبی در ذهن مردم جای دارد که طالق امری زشت و ناپسند است و فرد باد
در هر شرایط زندگی را تاب بیاورد .این طرحواره که زن «با لباس سفید به خانه شوهر آمده و با
کفن سفید باید از خانه خارج شود» نشانگر عدم طالق و حفظ ازدواج است .نکوهش طالق و با ارزش
و خ وشایند دانسته شدن زندگی متأهلی در منابع و احادیث دینی نیز موجب تقویت این باور در
آحاد مردم شده که طالق امری ناپسند و ازدواج و حفظ آن امر پسندیده است و از اینرو افراد را بر
حفظ ازدواج مصممتر کرده است.
کد « :1جامعه نگاهی بدی به زن مطلقه داره و این منو اذیت میکنه .توی قرآن هم گفته طالق
نگیرید».
کد « : 10من خودم طالق رو خیلی بد میدونم .اینم میدونم بقیه مردم هم اینطوری هستند.
توی فامیل ما اعتقاد دارند زن باید شوهر رو هر جوری که باشه تحمل کنه و طالق نگیره».
 .5کاالانگاری :باور مرکزی برخی از زنان این بود که با طالق گرفتن به کاالی یا ابزاری تبدیل
میشوند تا مردان هوسران به سمت آنها بیاید و این را نوعی فشار از سوی محیط بیرونی احساس
میکردند .بسیاری از زنان این حالت را بسیار نامناسب و ناعادالنه میدانند و بر این باور هستند که
زنان مطلقه ناچار هستند که این وضعیت خود را پنهان کنند چراکه ممکن است مورد سوءاستفاده
جنسی ،رفتاری و عاطفی قرار گیرند.
کد « :15زن خیلی بدبخته .وقتی مجرده مردها برای خوشگذرونی سمتشون میان .متأهل میشه
باز سمتش میان اما خب خیلی کمتر .ولی وقتی طالق میگیره از این دوتای قبلی بدتر میشه حتی
پسرای نوجوان هم ولش نمیکنند  . . .آره متأهلی باز بهتره .بهتون گفتم حداقل خوبیش اینه دیگه
مردا کمتر برای خوشگذرونی سمتت میاند و مزاحمت میشند .ولی ای کاش شوهر خوب باشه اونوقت
زندگی قشنگتر میشد».
 .6کاهش فرصت ازدواج مناسب :برخی از زنان که زندگی زناشویی را ارزش میدانستند،
تصورشان بر این بود که زنی که طالق بگیرد به جنس دستدوم و کهنه تبدیل میشود و نمیتواند
همسر مناسب پیدا کند .این افراد تصورشان بر این بود که تقریباً مردان به هم شباهت دارند و بعد
از طالق نیز احتمال پیدا کردن همسری که بهتر از قبل باشد بسیار پایین است .همچنین این تفکر
کامالً مشهود بود که زن باید منتظر باشد تا مردی به خواستگاری او بیاید و آنها نمیتوانند
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درخواست ازدواج به مردی بدهند .به عبارتی دیگر ،زنان بر این باور بودند که طالق شانس آنها را
برای یک ازدواج مجدد و مناسب کاهش میدهد.
کد « :17من آدم منطقی هستم و میدونم بعد از جدا شدن یا خاستگار برام میاد یا نمیاد ،ولی
میدونم ممکنه خاستگارم سنش خیلی از من بیشتر بشه یا بچه داشته باشه .واقعیت اینه و برای
همین میگم توی این زندگی بمونم و برای خودم زندگی کنم».
 .7عدمحمایت اجتماعي :وجود منابع و روابط اجتماعی مناسب میتواند بهعنوان شرایطی
مطرح شود تا در صورت نارضایتی زناشویی ،زنان بتوانند به سمت فسخ ازدواج پیش بروند .به عبارتی
دیگر ،در یکقطب فشار اجتماعی بر عدم طالق اصرار دارد و در قطب دیگر میتواند حمایت و منابع
اجتماعی باشد که باعث تشویق زنان به جدایی و عدم تحمل ازدواجهای نارضایتمند شود.
عدمحمایتهای اجتماعی مناسب میتواند دلیلی بر تحمل چنین ازدواجهایی باشد.
کد  . . . « : 9کسی هم نیست کمکم کنه بهم دلگرمی بده .خانوادهام هم بدتر دل آدمو خالی
می کنند  . . .انگار توی برزخ گیر کردم .از طرفی شوهرم و ازدواجم اذیتم میکنه از طرفی هم
خانوادهام کاری به کارم ندارند و اصال نمیگند بیا پیش ما نترس ما هستیم .احساس میکنم پشتمو
خالی کردند .راستی میدونید چیه ،حتی شده گاهی اذیتم میکنند تا یه وقت فکر نکنم که اونا به
فکرم هستند و میتونم طالق بگیرم و برم پیششون».
شرایط مداخلهگر :ابهامات درونی
شرایط مداخلهگر یا مقولههای میانجی زنجیرهای از شرایط خاص است که همانند شرایط
زمینهای بر راهبردها اثر میگذارند [ .]Strauss & Corbin, 1988ترس از تنهایی و آینده نامعلوم که
اشاره به حالتهای درونی مبهم و نامشخص دارند بهعنوان شرایط مداخلهگر شناسایی شدند.
جدول  :5مفاهیم و مقولههای مربوط به شرایط مداخلهگر
مقولههای پارادایمی

شرایط مداخلهگر

مفاهیم

مقوله فرعی

سختی تنهایی ،ترس از تجرد

ترس از تنهایی

مبهم بودن آینده ،انتظار وخامت یافتن
اوضاع ،ترس از حسرت خوردن به
گذشته.

آینده نامعلوم

مقوله اصلی

ابهامات درونی
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 .8ترس از تنهایي :احساس تنهایی بعد از طالق عاملی است که زنان را از جدا شدن دور
میکند .برخی از زنان مشارکتکننده در پژوهش ،باورشان بر این است که بعد از جدایی مجبور
هستند که تنها زندگی کنند و از تنها بودن و تنها زندگی کردن ترس بزرگی دارند.
کد « :7احساس میکنم وقتی طالق بگیرم کال باید تا آخر عمرم تنها زندگی کنم .عمهام طالق
گرفته و ازدواج نکرد و همیشه هم تنها زندگی میکنه .بعید میدونم که من بتونم اینطوری باشم».
 .9آینده نامعلوم :غیرقابل پیشبینی بودن زندگی میتواند برای افرادی که تصورشان از آینده
بیشتر منفی است یا به عبارتی آیندهنگری بدبینانهای دارند تا حدی دلهرهآور باشد .نامعلوم بودن
زندگی پس از طالق برای برخی از زنان بسیار آزاردهنده بود .آنان در برآوردهای خود عمدتاً دارای
ابهام بودند و شرایط تقریباً نامناسبی را برای خود انتظار داشتند .این سود و زیان سنجی مبهم باعث
میشود که آنان نتوانند تصمیمی برای جدایی بگیرند.
کد « : 18یکی دیگه از دالیلم واسه موندن توی این زندگی مزخرف اینه که نمیدونم بعدا چه
اتفاقی میفته برام  ...می ترسم بعدش پشیمون بشم و بگم چه غلطی کردم کاش توی همون ازدواج
میموندم».
راهبردها :راهبردهای معطوف به هدف
راهبردها کنش یا برهمکنشهای خاصی است که از مقوله محوری حاصل میشود .درواقع آنها
راهبردهایی هستند که برای کنترل ،اداره و برخورد با مقوله محوری به کار گرفته میشوند [ Strauss
 .]& Corbin, 1988وقتی زنان در ازدواج نارضایتمند باشند بهمنظور سازگاری با آن از راهبردهایی
استفاده می کنند تا شدت درد و رنج موجود را کاهش دهند و درنتیجه بتوانند به هدف خود برسند.
بیتوجهی و دوریگزینی ،تسلیمشدگی ،لذتجویی و انتقامجویی بهعنوان مقولههای راهبردی
شناسایی شدند که مطابق با نظریه  Sahlerو  )2009( Carrمیتوانند در سه طبقه اصلی راهبردهای
فعال ،1منفعالنه 2و اجتنابی 3قرار داده شوند.
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جدول  :6مفاهیم و مقولههای مربوط به راهبردها
مقولههای پارادایمی

راهبردها

مفاهیم

مقوله فرعی

مشغول ساختن خود ،اهمیت ندادن،
اجتناب از ارتباط

بیتوجهی و دوریگزینی

تحمل ،خودباختگی

تسلیمشدگی

تفریح و سرگرمی ،مهیا ساختن شرایط
پیشرفت

لذتجویی

تالفیجویی ،اذیت کردن

انتقامجویی

مقوله اصلی

راهبردهای
معطوف به
هدف

 .10بيتوجهي و دوریگزیني :افراد ممکن است بهرغم تجربه یک زندگی زناشویی ناخوشایند،
اما از آن خارج نشوند و دلیل آنهم بهکارگیری راهبردهایی برای کاهش تنش و ناراحتی ناشی از
آن باشد .عدم برقراری ارتباط با همسر و نیز مشغول ساختن خود با امور دیگر زندگی به دلیل پرت
کردن حواس یا توجه میتواند نوعی مکانیسم باشد و فرد از آن طریق سازگاری خود را با آن شرایط
افزایش دهد.
کد « :3هیچ حسی بهش ندارم تو خونه هم کم با هم صحبت میکنیم .دیگه به این زندگی هم
عادت کردم .یجورایی خودمومشغول میکنم با زندگی .دوستم مغازه لباس فروشی داره ،میرم اونجا
و کار میکنم».
 .11تسلیمشدگي :نبود راه جایگزین برای خروج از رابطه زناشویی نارضایتمند ،موجب میشود
تا زنان چنین رابطهای را تحمل کنند .به بیانی دیگر ،آنان از آنجایی که راه خروجی برای خود
نمیبینند بهنوعی تسلیم رابطه میشوند و سعی میکنند بهنوعی این رابطه را تحمل کنند.
کد  . . . « : 9میدونم خودمو باختم دیگه .وقتی بدبخت و بیچاره باشی همینه دیگه .باید تحمل
کنی و بذاری هرچی میخاد پیش بیاد .حس میکنم مثل یه اسیری هستم که گیر افتادم و هیچ
اختیار دیگهای ندارم».
 .12لذتجویي :به نظر میرسد که جدا شدن جسمی و روانشناختی از همسر و در کنار آن
استفاده از امکانات موجود برای کسب لذت و تفریح میتواند یکی از عوامل بقای زنان در ازدواجهای
بدون رضایت باشند .به هر حال ،علی رغم نبودن عشق و عالقه به همسر ،شرایط و امکاناتی که فرد
میتواند به دلیل وجود همسر از آن بهرهمند شود ممکن است باعث شود که زن با استفاده از
مکانیسم جابهجایی 1شرایطی را برای لذت و باال کشیدن خود پیدا کند.

displacement mechanism
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کد « : 19دوست دارم سر به تنش نباشه .اون هم کاری به کار من نداره .خیلی ازش بدم میاد،
ولی جدا نمیشم .وضع مالیش خوبه .دارم استفاده میکنم و لذت میبرم .خیلی از دوستام هم بهم
میگند دیوونهای جدا شی ،حسابی از مال و منالش استفاده کن .منم دارم همین کارو میکنم .کاری
هم بهش ندارم که چکار میکنه».
 .13انتقامجویي :برخی از زنان به خاطر هدفی که دارند در ازدواج خود میمانند .این هدفها
ممکن است ازنظر اخالقی حالت منفی به خود بگیرند .گاهی به دلیل تعامالت زناشویی و از آنجایی
که طرفین برای خود حقوحقوقی در ازدواج قائل هستند ممکن است برای خود اهدافی شکل دهند.
فرد ممکن است شرایط موجود را سزاوار خود نداند و به خاطر این شرایط همسر خود را مقصر بداند
و درنتیجه شرایط ناگواری را تحمل کند تا درصدد انتقام برآید .انتقامگیری از همسر و اذیت کردن
وی به هر دلیلی میتواند از دالیل موردنظر زنان باشد .بنابراین ،برخی از زنها با قصد انتقامجویی
ممکن است در رابطه زناشویی نارضایتمند خود بمانند.
کد « :21دوست نداشتم این وضع پیش بیاد ،ولی چارهای نیست .اون در حق من بد کرد .بهم
خیانت کرد .منم توی این ازدواج موندم تا ازش انتقام بگیرم .این حق من نبود .بخاطرش تو روی
خیلیها وایستادم اما حیف .سعی میکنم از ثروتش استفاده کنم .اینو نمیخاستم ولی من هم مجبور
شدم و واسه انتقام گرفتن ازش یا چند نفر رابطه برقرار کردم  . . .اما به وقتش حالشو بدتر میگیرم
و درسی بهش میدم که هیچوقت فراموش نکنه».
پیامدها :حفظ ازدواج نارضایتمند
پیامدها ،خروجی حاصل از بهکارگیری راهبردها است .به عبارتی دیگر ،پیامدها نتایجی هستند
که از راهبردها و کنشهای مربوط به مقوله محوری حاصل میشوند [.]Strauss & Corbin, 1988
پذیرش رابطه نارضایتمند نتیجه و ماحصل بهکارگیری راهبردها و سازش یافتگی با این نوع ازدواج
است که موجب حفظ و بقای آن میشود.
جدول  :7مفاهیم و مقولههای مربوط به مقولههای پیامدی
مقولههای پارادایمی

مفاهیم

مقوله فرعی

مقوله اصلی

پیامدها

پذیرش رابطه ،آرامشجویی

پذیرش رابطه

حفظ ازدواج نارضایتمند

 .14پذیرش رابطه :رابطه هرچند نارضایتمند باشد ممکن است خالی از سود و فایده نباشد.
فایدههای حتی ریز و نامشهود ممکن است باعث شود تا زنان این نوع روابط را بپذیرند و از آن خارج
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نشوند .همانطور که جورج کلی 1در اصلی تبعی انتخاب 2بیان میکند که ممکن است افراد گزینه
امن کمریسک با کمترین پاداش را به گزینه مخاطرهآمیز پرریسک با پاداش زیاد ترجیح دهند
[ ،]Butt, 2008میتوان گفت که ممکن است زنان نیز از این راهبرد استفاده کنند و رابطه را بهمنظور
کسب آرامش حداقلی حفظ کنند.
کد « :12طالق میتونست برای من شرایط بدتری رو رقم بزنه حداقل اگر اینجا موندم کمی
آرامش دارم وگرنه یک ذره آرامش هم ازم گرفته میشد».
شکل  :1الگوی پارادایمي بقای ازدواج نارضایتمند

در جهت نظریهپردازی از کدگذاری انتخابی استفاده شد که مهمترین مرحله نظریهپردازی است.
کدگذاری انتخابی فرایند یکپارچهسازی و بهبود مقولهها است .در این مرحله مقوله محوری که سایر
مقوالت بر محور آن میگردند بهطور روشمند انتخاب میشود و با ارتباط دادن آن با سایر مقولهها
به نگارش نظریه اقدام می شود .این فرایند با نگارش خط داستان ،شرحی انتزاعی بر روابط بین
George Kelly
choice corollary

1
2

102

ارائه الگویي از بقای زنان در ازدواجهای نارضایتمند؛ یک پژوهش کیفي

ج

مقولهها ارائه میدهد [ .]Strauss & Corbin, 1988با توجه به شکل  1میتوان نظریه بقای ازدواج
نارضایتمند را اینگونه تفسیر کرد:
شاید برای خیلیها این مسأله پیش بیاید که چرا زنان از رابطه زناشویی که از آن رضایتی ندارند
خارج نمیشوند و آن را حفظ میکنند! می توان گفت که زنان به دالیلی مختلفی ترجیح میدهند
که سازگاری پیشه کنند و خود را با ازدواجشان منطبق کنند .از یکطرف وجود فرزند و عواطف
مادر -فرزندی و نیز ضرورت توجه به رشد و پرورش کودک از عواملی است که مادران از نیازهای
خود چشمپوشی میکنند و بر فرزند و نیازهای او متمرکز میشوند و از طرفی دیگر نبود امکانات
مالی و مادی برای معیشت ،باعث میشود که این زنان در ازدواج نارضایتمند خود بمانند و سعی
کنند خود را با آن سازگار کنند .فرایند سازگاری میتواند تا حدی دردناک و آزاردهنده باشد از
اینرو ،زنان از مکانیسمها و راهبردهای مختلفی استفاده میکنند تا فرایند سازگاری را تسهیل کنند.
آنان با دوری گزینی و نیز پرت کردن حواس و توجه خود از رابطه زناشویی و همسر بهسوی امور
روزمره دیگر ،تسلیم شرایط شدن و داشتن احساس خودباختگی و همچنین استفاده از راهبردهای
فعالی چون لذت جویی از منابع و امکانات موجود در زندگی زناشویی و نیز انتقامگیری از همسر
سعی می کنند تا سازگاری خود را بهبود بخشند .در این میان ابهامات درونی چون ترس از تنهایی
و آینده نامعلوم و نیز وجود فشارهای اجتماعی چون مذموم بودن طالق و قداست زندگی متأهلی،
کاال انگاشته شدن زن مطلقه ،کمبود فرصتهای مناسب ازدواج و عدمحمایت اجتماعی از شرایطی
هستند که باعث می شود تا زنان نارضایتمند از راهبردهایی استفاده کنند تا بتوانند با ازدواج خود
سازگاری پیدا کنند .وجود چنین شرایطی و استفاده از این راهبردها باعث میشود تا زنان ،ازدواج
خود را بهرغم نارضایتی بپذیرند و به دنبال حداقل آرامشهایی از آن باشند که نتیجه این فرایند
حفظ و بقای ازدواج نارضایتمند است.
بحث و نتیجهگیری
روابط زناشویی میتواند ثبات و پایداری خود را داشته باشد اما زوج هیچگونه رضایتی از آن
نداشته باشند؛ بنابراین در چنین ازدواجهایی عواملی هستند که باعث میشود زوجها تن به چنین
روابطی بدهند .از اینرو ،پژوهش حاضر باهدف ارائه مدلی از بقای زنان در ازدواجهای نارضایتمند و
مبتنی بر تئوری زمینهای انجام شد .نتایج به دست آمده از مصاحبه و کدگذاریهای مختلف نشان
داد که بهطور کلی چهارده مقوله در بقای زنان در ازدواجهای نارضایتمند شناسایی شدند .بر اساس
تحلیل مصاحبهها ،زنان نارضایتمند به دلیل شرایط مختلف خواسته یا ناخواسته با ازدواج خود
سازگار میشوند و در آن میمانند .شرایط مختلفی میتواند موجب سازگاری زنان شود .نتایج تحلیل
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نشان داد که مقولههایی چون اهمیت رشد فرزند در سایه والدین و وابستگی مادی بهعنوان شرایط
علی باعث میشود تا زنان راه سازگاری را در پیش بگیرند .آنچه بیشتر در مصاحبهها مشهود بود
حفظ ازدواج به دلیل وجود فرزندان بود .اینگونه مادران نوعی احساس گناه تجربه میکنند .احساس
میکنند که جدایی آنها نوعی خیانت به خوشبختی فرزندان است .پس فرزندان میتوانند عاملی بر
ثبات ازدواج باشند ،اما نقشی در رضایت از ازدواج نداشته باشند .به نظر میرسد که حس مادری و
پرورش فرزند میتواند دلیلی بر تحمل تلخیهای رابطه زناشویی باشد [.]Andersson, 2016
 )2004( Manningدر پژوهش خود نشان داد که وجود فرزند میتواند موجب پایداری رابطه زناشویی
شود؛ حتی در زمانی که ازدواج بهطور رسمی شکل نگرفته و زوج رابطه همخانگی 1دارند .همچنین
بهعنوان یکی از مقولههای علی ،مسائل و مشکالت مالی هرچند میتواند باعث بروز نارضایتی و
درنتیجه طالق شود [ ]Dew, Britt & Huston, 2014اما میتواند در صورت داشتن تناسب با نتایج
خوبی در رابطه توأم باشد [ ]Copur & Eker, 2014و نیز در زنانی که بعد از طالق دچار مشکالت
مالی و مادی میشوند باعث عدم تمایل آنها به جدایی و درنتیجه سازگاری با ازدواج نارضایتمند
شود .با در نظر گرفتن نظریه مبادله اجتماعی به ازدواج ،افرادی که در ازدواجهای نارضایتمند
میمانند به نحوی از یک پاداش یا تقویتکنندهای بهره میبرند؛ هرچند که در قبال چنین پاداشی،
هزینه زیادی را نیز متحمل میشوند [.]Nakonezny & Denton, 2008
با وجود شرایط یا پاداشهایی که باعث میشود زنان در رابطه زناشویی نارضایتمند خود باقی
بمانند ،نباید این را دور از ذهن داشت که درنهایت آنها از این رابطه ناخشنود هستند و بدون شک
اذیت میشوند .اینکه زنان به هر دلیلی در این ازدواجها میمانند ،باید شرایطی مهیا شود تا میزان
درد و رنج آنان کاسته شود؛ چراکه زنان در چنین ازدواجهایی در مقایسه با مردان بهشدت دچار
مشکالت جسمانی و روانی بیشتری میشوند [ .]Liu & Waite, 2014همانطور که نتیجه تحلیل
دادهها نشان داد ،زنان نارضایتمند از راهبردهایی استفاده میکنند تا شدت رنج را کاهش دهند و
میزان سازگاری را باال ببرند .زنان از راهبردهایی چون بیتوجهی و دوریگزینی ،تسلیم شدن،
لذتجویی و انتقامجویی استفاده میکنند تا بتوانند با شرایط مقابله کنند .همانطور که  Sahlerو
 )2009( Carrمطرح میکنند ،افراد برای مقابله با شرایط مختلف از سه راهبرد مقابلهای فعال،
منفعالنه و اجتنابی استفاده میکنند .زنان نارضایتمند نیز از بیتوجهی و دوریگزینی بهعنوان راهبرد
اجتنابی ،از تسلیمشدگی بهعنوان راهبرد منفعالنه و از لذتجویی و انتقامجویی بهعنوان راهبرد فعال
استفاده میکنند تا به اهداف خود برسند .بر اساس روانشناسی تکاملی 2زنان ممکن است از
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راهبردهای دوگانهای 1استفاده کنند تا با کسب منابع مورد نیاز از وضعیتهای موجود و پیرامون
رابطه ،هنوز در رابطه زناشویی خود باقی بمانند و سعی کنند به اهداف خود برسند [ &Pillsworth
 .]Haselton, 2006بر اساس نظریه هدف پویای رضایت زناشویی ،زوجها اهداف چندگانهای دارند
که سعی دارند در زندگی زناشویی به آن برسند .برخی از زوجها برای رشد شخصی ،برخی برای
همراهی و مصاحبت و برخی به دلیل داشتن اهداف ابزاری حاضر میشوند ازدواج خود را حفظ کنند
[ .]Li & Fung, 2011بر اساس این نظریه نیز میتوان گفت که مقولههای مطرحشده بهنوعی
نشاندهنده راهبردهایی است که زنان نارضایتمند با بهکارگیری آنها سعی میکنند به اهداف خود
دست یابند .زنانی که از راهبرد لذتجویی بهواسطه استفاده از امکانات و منابع مادی و مالی زندگی
زناشویی استفاده میکند و حتی زنانی که از راهبرد انتقام گرفتن استفاده میکنند سعی میکنند
به هدف خود که همان کسب آرامش حداقلی و حفظ ازدواج است دست یابند .این راهبردها باعث
می شود تا فشار و در رنج موجود تا حدی کاهش پیدا کند و نیز شرایط سازگارانهتر و قابل تحملتر
شود که نتیجه آن پذیرش رابطه زناشویی بهرغم نارضایتمند بودن آن و نیز حفظ و بقای چنین
رابطهای است.
بر اساس تحلیل دادهها ،شرایط و زمینههای عمومی و اختصاصی میتوانند با فرایند
سازش یافتگی با ازدواج نارضایتمند مرتبط باشند و بر انتخاب نوع راهبرد اثرگذار باشند .حالتهای
درونی و فشار اجتماعی از این عوامل میانجی و عمومی هستند که بر اتخاذ راهبردهای مقابلهای
زنان نارضایتمند اثر دارد .مذموم دانسته شدن طالق و رنگ مثبت زندگی متأهلی در مقایسه با
زندگی مجردی در بسیاری از فرهنگها و مخصوصاً فرهنگهای جمعگرایانه ،نگرشی غالب است
[ ]Toth & Kemmelmeier, 2009اما نمیتوان این نوع نگرش را یک نگرش کامالً درست فرض
کرد .متأسفانه ارزیابی بسیار منفی جامعه از طالق به ارزیابی بسیار منفی از شخصیت زن تعمیم
داده میشود [ .]Mohebi, 2001قرار گرفتن زنان در ازدواجهای نارضایتمند ،صرفاً به دلیل چنین
نگرشهایی میتواند آسیبهای جبرانناپذیری به آنان وارد کند [ .]Liu & Waite, 2014یافتههای
بینفرهنگی  )2005( Yodanisاز  22کشور نشان میدهد که در کشورهایی که طالق موردقبول و
انجام میشود ،تساوی زناشویی 2بیشتر است و توزیع کار میان زنان و مردان در ازدواج نیز برابر است.
یافتههای وی از این فرضیه حمایت میکند که مذموم ندانسته شدن طالق موجب میشود زنان
وضعیت برابری در ازدواج پیدا کنند .در میان عوامل متأثر از فرهنگ ،باور به فشار اجتماعی از سوی
مردان و هدف جنسی پنداشتن زنان مطلقه ،از باورهایی است که خاص بعضی از فرهنگها است
dual strategies
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[ .]Mohebi, 2001چنین وضعیتهایی نشان می دهد که بعد از طالق ،زن و مرد پایگاه اجتماعی
برابری نخواهند داشت و متأسفانه به علت باورهای فرهنگی و اجتماعی ،زنان در موقعیت مادون قرار
میگیرند Heaton .و  )1991( Albrechtنشان دادند عواملی چون میزان سن ،عدم داشتن ازدواج
قبلی ،مقدس شمردن ازدواج ،طبقه اجتماعی ،عدم کنترل زندگی و مذموم دانستن طالق باعث بقای
ازدواجهای نارضایتمند میشود .گفتمانهای اجتماعی موجود با مذموم شمردن طالق و تنگ کردن
عرصه فعالیت برای زنان مطلقه میتواند زنان را ازنظر روانی در تنگنا قرار دهد و با القای یک آینده
تیرهوتار در صورت جدایی ،باعث شود که زنان از زندگی بعد از طالق بترسند و درنتیجه راهبردهایی
برای سازگاری با ازدواج نارضایتمند و حفظ آن به کار گیرند [.]Knudson-Martin & et al, 2015
بهطور کلی ،نتایج این پژوهش نشان از وجود عوامل مختلف ،فردی ،بینفردی و اجتماعی در
بقای زنان در ازدواجهای نارضایتمند بود و نشان میدهد که زنان باوجود سختی و رنجی که
میکشند ،بهنوعی مجبور هستند در چنین ازدواجهایی بمانند .هرچند با درنظر گرفتن اینکه زنان
در چنین ازدواجهایی از میزان کمی پاداش یا تقویتکننده بهره میبرند [ Nakonezny & Denton,
]2008; Li & Fung, 2011؛ اما هزینه زیادی برای آن نیز متحمل میشوند .هرچند بقای ازدواج و
حفظ زندگی زناشویی یک ارزش بسیار واال است؛ اما اعتقاد داریم در شرایطی که فرد از ازدواج لذتی
نمیبرد و رضایتی ندارد ،ماندن اجباری در آن ،میتواند با آسیبهای فراوانی در میان باشد .به
عبارتی ،وجود باورها و کلیشههای اجتماعی-فرهنگی و عدمحمایت اجتماعی از زنان که آنان را
مجبور به تحمل چنین ازدواجهایی میکند نوعی تجاوز به حقوق زنان است که نیازمند است این
باورها تعدیل و اصالح شود و برنامههای مدونی برای حمایت از زنان تدوین شود تا کرامت انسانی
زن حفظ شود Knudson-Martin .و همکاران ( )2015عنوان کردهاند که این گفتمان اجتماعی غلط
وجود دارد که زنها باید برای حفظ ازدواج کوتاه بیایند و این زنها هستند که باید برای بقای ازدواج
خود را با شرایط رابطه زناشویی سازگار کنند .ما این ایثار و فداکاری زنان را بسیار ارج مینهیم؛ اما
با این حال به دلیل فشاری که اینگونه زنان تحمل میکنند ،آنان را شایسته چنین رنجی نمیبینیم.
بر اساس نتایج بهدستآمده پیشنهاد میشود که سیاستگذاران حوزه خانواده از وجود چنین
ازدواجهایی غافل نشوند و سعی کنند بهواسطه برنامهریزیهای دقیق و منسجم ابتدا چنین
ازدواجهایی را شناسایی کنند و آنگاه آموزشها و مداخالتی را در جهت بهبود این ازدواجها انجام
دهند .همچنین به درمانگران و مشاوران خانواده پیشنهاد میشود تا با بهرهگیری از مدل
شناساییشده ،در مشاورههای قبل و بعد از ازدواج سعی در بهکارگیری روشهایی برای آموزش و
مداخله بر روی محورهای شناساییشده داشته باشند تا بتوانند زمینه را برای یک ازدواج پایدار و
رضایتمند ایجاد کنند .این پژوهش همچون سایر پژوهشها دارای محدودیتهایی است؛ از آنجاییکه
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در برخی از مصاحبهها امکان استفاده از ضبطصوت وجود نداشت و پژوهشگر از یادداشتبرداری
سریع استفاده کرده است امکان تحریف و یا از دست دادن برخی اطالعات دور ازنظر نیست .همچنین
برخی از زنان به علت مسائل فرهنگی-اجتماعی ممکن است از ارائهی تمامی اطالعات اجتناب کرده
باشند؛ بنابراین در تعمیم نتایج باید جوانب احتیاط صورت گیرد .در آخر به پژوهشگران توصیه
میشود که به شناسایی مدلی از ازدواجهای نارضایتمند در مردان و در فرهنگهای مختلف نیز
بپردازند و نتایج به دست آمده را با نتایج پژوهش حاضر مورد مقایسه قرار دهند .امید است نتایج
پژوهش حاضر بتواند گام کوچکی در جهت کمک به زنان دارای ازدواج نارضایتمند بردارد و رهیافتی
برای ازدواجی پایدار و رضایتمند شناسایی کند.
سپاسگزاری
این مقاله برگرفتهشده از رساله دکتری مشاوره در دانشگاه هرمزگان است و در قسمت ابتدایی
و آمادهسازی پژوهش ،کلیه شرایط و ضوابط اجرای پژوهش مورد تأیید گروه روانشناسی و مشاوره،
شورای دانشکده علوم انسانی و نیز شورای پژوهشی دانشگاه هرمزگان با کد  1425036قرار گرفته
است .همچنین این پژوهش با شماره  620/2088/9033توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از
وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان مورد تأیید واقع شده و نیز شرایط اجرا را دریافت کرده است.
از اینرو پژوهشگران بر خود الزم میدانند از کلیه زنان شرکتکننده در پژوهش حاضر ،مسئوالن
محترم دادگستری استان هرمزگان و نیز سایر اساتید و دوستانی که حمایتگر این پژوهش بودهاند،
تقدیر و تشکر نمایند.
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