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چکیده
تاریخ بشریت ،با ابعاد زیست شناختی ،روانشناختی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی خود ،متعلق به همزیستی زن و
مرد ،به روابط بین آنها و فرزندانشان است .با گذشت زمان ،خانواده به یکی از قدیمی ترین اشکال جامعه تبدیل شده است که
تکامل و تداوم گونه های انسانی را تضمین می کند .خانواده بیشترین تأثیر را بر انسان می گذارد .بسیاری از مطالعات انجام
شده توسط محققان در این زمینه ،اهمیت خانواده را برای افراد اثبات کرده و تأکید دارند که خانواده یک آزمایشگاه واقعی برای
رشد یک فرد است  .در جامعه معاصر ،خانواده دچار تحوالت مهم بسیاری شد ،مانند توانمند سازی زنان ،به عنوان مثال ،که
بسیاری دیگر از تغییرات را در زندگی خانوادگی تعیین کرده است  .به دلیل این تغییرات ،در حال حاضر زوجین زناشویی عالقه
بیشتری به تأمین منافع خود دارند و وظایفی را که جامعه به خانواده محول می کند به حداقل می رسانند .نتایج از نظر مشاوره
زناشویی ،افزایش رضایت زناشویی و توسعه کمک به خانواده های نیازمند مداخله مورد بحث قرار گرفته است .
واژههای كلیدی :رضایت زناشویی ،وضعیت مالی ،زوجین ،درگیری ،مدت زمان زوجین ،سازگاری زناشویی
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مقدمه و بیان مسئله
با توجه به این واقعیت که تجارب خانوادگی انواع مختلف عواطف را بیدار می کند ،هم فیلسوفان اجتماعی و هم روانشناسان بر این باورند
که خانواده عنصر اصلی در ساختار اجتماعی است و بنابراین ،این حوزه ایده پردازان و نظریه پردازان را نیز به خود جلب کرده است  .مدت
زمان ،رضایت و ثبات زوجین در جامعه امروز دیگر تحت تأثیر همان عوامل روانشناختی و اجتماعی گذشته نیست .با گذشت زمان ،
خانواده مدرن جای خانواده سنتی را گرفت ،این ویژگی با ساختار منعطف اقتدار و قدرت مشخص می شود.عالیترین ومهمترین رسم
اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی از طریق ازدواج همواره مورد تأیید بوده است و رابطه ای پیچیده و ظریف و پویا است که از
ویژگی های خاصی برخوردار است  .از جمله دالیل اصلی ازدواج داشتن شریک و همراه در زندگی و افزایش شادی و رضایت است ( .
داورنیا و همکاران . ) 2016
به دنبال تحقیق انجام شده بر روی زوج ها ،مشخص شد که عدم رضایت ،درگیری ،خیانت ،خشونت خانوادگی یا وضعیت مالی نامناسب
دلیل اصلی منجر به طالق است (هوکر.)2013 ،
برای جامعه ،طالق به منزله حل و فصل دموکراتیک خواسته های شهروندان است ،این امکان برای جلوگیری از آسیب های زوجین با
روابط متناقض و جلوگیری از اختالالت روابط فردی است ( .سالمون . ) 2017
اما حصول اطمینان از ثبات خانواده ها ،کاهش تعداد طالق ها ،اجتناب از پیامدهای اجتماعی بی ثباتی زوجین دستیابی به وظیفه دشواری
است  .به همین دلیل مسئله زوجین زناشویی مستلزم بررسی گسترده عواملی است که هم بر ثبات و هم بر بی ثباتی آنها تأثیر می گذارد.
برای مداخله در پدیده انحالل خانواده ،دانستن عواملی که در آن تأثیر می گذارند ،عواملی که منجر به انحالل ،شکست می شوند ،بلکه
عوامل تقویت کننده خانواده و موفقیت عملکرد آن ضروری است  (.نیکاسیو  ،مندلوویتز ،فوسل ،پتراس )1985 ،
نقش خدمات اجتماعی و مددکاران اجتماعی مداخله برای جلوگیری از طالق یا در صورت قریب الوقوع بودن آن ،به حداقل رساندن
تأثیرات منفی آن بر افراد درگیر و جامعه است  .تجربه طالق نه تنها برای افراد درگیر ،بلکه همچنین برای فرزندان ،اقوام یا دوستان می
تواند بسیار آسیب زا باشد  ( .فیفی  ،وایکی  ،گامبسکیا ) 2007
کودکان نیز از نظر روانی و اجتماعی بسیار تحت تأثیر طالق قرار می گیرند .در بیشتر موارد ،با طالق ،مشکالت مالی نیز ظاهر می شود.
همچنین ،تحقیقات متعدد (اندرسون )2014 ،نشان داده است که درصد زیادی از تعداد بزهکاران و مصرف کنندگان مواد مخدر توسط
افرادی از خانواده بی نظم نشان داده شده است .
طالق والدین ،تغییر ساختار خانواده و ظهور پدر یا مادر ناتنی غالباً باعث انحراف در رفتار می شود و عواقب آن را برای بقیه زندگی به
همراه دارد :پرخاشگری ،بزهکاری ،ترک تحصیل و  ( ...فیفی  ،وایکی  ،استلبرگ  ( ) 2013مرلین  ،کرنن  ،مدیسون  ،هنکس وشارون ،
گباش بلک )2020
با این حال ،مشخص شده است که در سطح محلی ،در خدمات عمومی کمک های اجتماعی کمبود شدید خدمات کمک اجتماعی برای
این نوع مشکالت وجود دارد .یکی از دالیل کمبود متخصص در این زمینه و همچنین بودجه محلی ناکافی برای استفاده از این روش است
 ( .گرالچ و همکاران ) 2020
از طریق آموزش مددکاران اجتماعی در دانشگاه ،مسائل خانوادگی می توانند راهبردهای جدید رویکرد و حل و فصل را بدانند .اما اولین
مرحله از حل مسئله شناخت عوامل تعیین کننده وقوع آنهاست ،به همین دلیل در این مقاله قصد داریم به عوامل روانی-اجتماعی
تأثیرگذار بر طول مدت رابطه زناشویی نزدیک شویم  .به نظر می رسد شیوع مشکل در روابط زوج و خانواده به سرعت در حال افزایش
است ( هرتلین و پیرسی  2008 ،؛ هنلین و همکاران  ) 2007بی شک شناخت و بررسی ریشه های این مشکل و برنامه ریزی برای
پیشگیری و کاهش ورفع عوامل زمینه ساز آن ،جامعه را در راستای ارتقای سطح سالمت ،حفظ نظم و تعادل اجتماعی رهنمون می سازد .
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از این منظر ،مقاله حاضر ،با دیدگاه های نظری شناسایی عوامل موثر در زندگی خانوادگی را مورد هدف قرار می دهد.

اهمیت و ضرورت تحقیق
تجزیه و تحلیل زوجین جنبه های مختلفی و به ویژه پیچیده و خاص را نشان می دهد ،اما با این وجود متخصصان نابرابر و با سهولت
زیادی رفتار می کنند  .ایده خانواده در اواخر تکامل بشریت ،با برقراری روابط خویشاوندی بین افراد که با یک منشأ بیولوژیکی مشترک
پیوند خورده اند ،ظاهر شده است ( .نادیا و شاهید 2012 ،؛ به نقل از آنگوسامی ،کاپوسامی  ،آنانتارامان  2017 ،ص )85
میتروفان ( )1989در کتاب خود "زوج زن و شوهر :هارمونی و ناهماهنگی ادعا می کند که خانواده هسته اصلی سازمان بشری است،
مولکول یا ریزساختاری است که ،به روشی کوچک ،به تمام عملکردهای جامعه پی می برد ،سیستم :تولید مثل و اطمینان از تداوم
بیولوژیکی گونه های انسانی ،تولید معیشت ،آموزش و اجتماعی شدن نوزادان و در نتیجه تضمین تداوم معنوی اخالقی جامعه.
جامعه شناسان آمریکایی ،بورگس ،الک و توماس ( )2004ادعا کردند که خانواده با خصوصیات زیر از سایر گروههای اجتماعی متفاوت
است :این خانواده توسط افرادی ایجاد می شود که با ازدواج ،خون ،فرزند خواندگی متحد شده اند .اعضا معموالً زیر یک سقف زندگی می
کنند و یک خانواده واحد تشکیل می دهند .این متشکل از افرادی است که تعامل می کنند  ،برقراری ارتباط بین نقش همسر شوهر ،مادر
پدر ،حمایت و تداوم فرهنگ مشترک .اما این تعریف برخی از مسائل را مطرح می کند ،همانطور که جورج نعمتو ( )2004یادداشت می
کند  .هارتمن و الیرد ( )1983یک تعریف پدیدارشناختی از خانواده اتخاذ می کنند این بدان معناست که در لحظه ای که با هم زندگی
می کنند ،صمیمیتی ایجاد می کنند که در آن نیازهای عاطفی خود را در مجاورت ،زندگی در فضایی که خانه خود می نامند و در آن نقش
ها و وظایف را تعیین می کنند به منظور دیدار با بیولوژیک ،اجتماعی و نیازهای روانشناختی افراد درگیر  .کلود لوی اشتراوس (،)1973
انسان شناس فرانسوی ،خانواده را چنین تعریف می کند :تعهدات از نظر اخالقی ،قانونی ،اقتصادی ،مذهبی و اجتماعی ،از جمله موارد
جنسی  ( .نعمتو) 2004
المان و ریدمن اگنس ("ازدواج و خانواده") را از تحلیل تعریفی که در ایاالت متحده در جریان است شروع می کنند" :خانواده گروهی از
افراد است که با ازدواج ،خون ،فرزندخواندگی متحد می شوند و این یک خانه واحد است ،با هم تعامل دارند .و مطابق با نقشهای اجتماعی
مربوطه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند ،یک فرهنگ مشترک ایجاد و حفظ کنند .
موسسه خانواده کانادا اصطالح خانواده را چنین تعریف می کند" :خانواده به عنوان هر ترکیبی از دو یا چند نفر تعریف می شود که به
موقع از طریق توافق متقابل ،تولد و یا فرزندخواندگی یا استقرار با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و به طور مشترک مسئولیت های نوع زیر:
حمایت جسمی و مراقبت از اعضای گروه ،افزودن اعضای جدید از طریق تولید مثل و فرزندخواندگی ،اجتماعی شدن کودکان ،کنترل
اجتماعی کودکان ،تولید ،مصرف و توزیع کاالها و خدمات  ،عشق عاطفی ( المان و ریدمن) 2005
ژان باکلر در "گروهها و جامعه پذیری" معتقد است که اگر چه زن و شوهر کوچکترین گروه ممکن هستند ،اما برای جامعه شناسی مقایسه
ای این یک حقیقت گرایی نیست بلکه یک استثنا است  .در همه جا ازدواج یکی از آداب اصلی اجتماعی همراه با تولد ،بلوغ و مرگ است
(موسسه وانییر ،ص . )13
خانواده اتحادیه از تعامالت شخصی و ارتباطات متقابل ،شامل نقشهای اجتماعی همسر ،پدر ،مادر ،برادر ،خواهر است که در یک عشق
مشترک و متقابل شکل گرفته است  (.بیچلر ) 2005
از دیدگاه روانشناختی ،خانواده چنین تعریف شده است  :نهادی اجتماعی مبتنی بر انتخاب متقابل شرکای زناشویی به منظور اطمینان از
تولید مثل گونه ها ،تحت شرایط فرهنگی  -اجتماعی تعیین شده »(میتروفان. )1989 ،
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بعالوه ،ازدواج از دیدگاه جامعه شناسی به گونه ای تعریف می شود که نمایانگر "روشی پذیرفته شده از نظر اجتماعی است که از طریق آن
دو یا چند نفر خانواده تشکیل می دهند .ممکن است جنبه حقوقی و جنبه مذهبی داشته باشد »(پوپسکو نوانو. )1978 ،

خصوصیات خانواده سنتی  /مدرن
تاریخ بشریت که از منظر زیست شناختی ،روانشناختی ،اقتصادی و فرهنگی اجتماعی تحلیل می شود ،کامالً متعلق به خانواده ،مرد ،زن و
روابط بین آنها است  .در دهه های اخیر خانواده های جامعه معاصر دستخوش تحوالت زیادی شده اند .به دلیل تغییراتی که در خانواده رخ
داده است ،هم اکنون نیز اصطالح خانواده مبهم شده و تعریف آن گاه دشوار شده است  .این خانواده تمایل دارد امروز واقعیت های کامالً
متفاوت از ویژگی های نسل های گذشته را پوشش دهد ( .سائول ال میلر  ،جا  .مانر )2018 ،
کارکردهای خانواده نیز دستخوش تحوالت بسیاری شده است :عملکرد اجتماعی شدن با نهادهای مختلفی که مسئولیت های والدین را بر
عهده گرفته اند مشترک است ،رهایی زن و دسترسی او به تحصیالت منجر به اصالح روابط بین همسران ،تعهدات داخلی می شود از اینکه
زن به نفع شغلش غفلت شود  ( .آندریاس ووسلر )2017
با مقایسه خانواده سنتی با خانواده مدرن امروزی می توان برخی از خصوصیات مشخص هر یک را تشخیص داد  .خانواده مدرن با خانواده
سنتی متفاوت است :وفاداری به خانواده به نفع عالقه شخصی کاهش می یابد ،زن دیگر به عنوان همسر و مادر تابع نیست .میتروفان و
سیوپرکا گفتند "خانواده سنتی تحت نظر پیرترین مرد بزرگسال فعالیت می کنند  ( .میتروفان ) 2002
بر خالف خانواده سنتی که اقتدار ارزش اصلی آن بود ،همکاری در خانواده مدرن از ارزش بیشتری برخوردار است  .ارزشهای دیگر مانند
برابری ،تغییر ،ارتباطات پشتیبانی می شوند .جایی که مرد تصمیم می گیرد دیگر آن مدل غالب و منحصر به فرد وجود ندارد  .روابط مدرن
متقابل قدرت و اقتدار را در سطوح مختلف و شدتهای مختلف ،در متن کلی تر برابری گرایی تأیید شده و به طور فزاینده ای اعمال می
کند ( .هرتلین و استیونسون  ، 2010هارتلین بلومر)2014 ،
میهایسکو و وینئا ( ) 2008بر این باورند که خانواده شخصیت خود را به عنوان یک نهاد اجتماعی از دست داده است ،این زوج خانواده
بیشتر عالقه مند به برآوردن منافع خود هستند و کمتر به انجام وظایفی که جامعه به نهاد خانواده اختصاص می دهد ،عالقه مند هستند .

عوامل روانی اجتماعی عملکرد و ثبات زناشویی
سطح و کیفیت مشارکت به عنوان یک "کلید انگیزشی" واقعی برای هر یک از شرکا عمل می کند .امکانات رضایت متقابل این نیازها در
نهایت تصمیم گیری در مورد روند روابط بین فردی ،حفظ ،تقویت ،کاهش یا کاهش است .
تغییر در احساسات عشق که دو شریک زندگی را به هم پیوند می دهد .تکالیف ،امتیازات ،دگردیسی رفتارهای نقش در تأمین این نیازهای
حیاتی ،نیاز به انعطاف پذیری انطباق بین فردی ،خالقیت متقابل ،سطح خاصی از توانایی شریک دارد .
بزرگساالن متاهل با داشتن یک نقطه شروع و مرجع ،الگوهای نقش زناشویی را که در دوران کودکی شناخته شده است ،در خانواده
.والدین خود ،شخصیت خود را از طریق نقش همسر و والدین خود بازسازی و رشد می دهند.
نقش زن و شوهر به طور مداوم در تعامالت همسر در طول ازدواج کامل می شود .رضایت متقابل از سیستم های مشارکت در تمام جنبه
های آن (به عنوان یک نقش همسری و والدین) به ازدواج دوام و معنی می بخشد ،و از تعادل جسمی و روحی شرکا اطمینان  .حاصل می
کند.

89

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال سوم ،شماره  ،29آبان 1399

ما فکر می کنیم که مکاتبات و اجماع خاص در مورد سطح ایده ها ،نگرش ها و آرزوها از یک طرف ،و در سطح ارتباطات و رفتار جنسی و
تولید مثل جنسی ،از سوی دیگر ،عنصر اساسی موفقیت زناشویی ،ثبات و رضایت است  (.میهسکو  ،وینئا ) 2008
هدف سازگاری زناشویی آن بازسازی مجدد هم در سطح رفتارهای نقش زناشویی افراد و هم در سطح عملکردهای بین فردی آنهاست
(میتروفان ،میتروفان )1996 ،در سطح فردی ،این به معنای جهت گیری های پی در پی ،پویا ،پیشرفت ،فعال سازی و تغییر جهت انگیزه
های مشارکت (جنسی بیولوژیکی ،عاطفی اجتماعی ،تحقق خود و رشد شخصی شخصیت) و همچنین در دسترس بودن همکاری بین
زوجین است که اساساً توسط عامل سن ،نرمال بودن و یکپارچگی روانشناختی ،سطح بلوغ عاطفی و منطقه ای ،انعطاف پذیری و انعطاف
پذیری انطباق پذیر در نقش همسر شناخته می شود  .در سطح بین فردی ،سازگاری زناشویی هماهنگ سازی و مکمل ارتباط متقابل،
تقویت و رشد احساسات متقابل محبت ،و همچنین جو عاطفی خانوادگی ،تعمیق آشنایی شرکا ،تحریک ارزش یابی بین زوجین ،ایجاد
تعادل و بهینه سازی است .حوزه اقدامات و تصمیمات زناشویی ،توسعه بین نقشهای والدین همسر (میتروفان ،میتروفان .)1996 ،محل
اقامت زناشویی سازوکار و در عین حال ،فرآیند تحریک و توسعه سازگاری متقابل زناشویی است .در این روند تعاملی ،همسران عالیق،
نگرش ها ،نظرات ،عادات ،ارزش های یکدیگر را می پذیرند ،از آنها رضایت خاطر و حمایت از یکدیگر را ارائه می دهند »(میتروفان،
میتروفان)1996 ،
در روند خود تبدیل شدن و تکمیل شدن خود ،زوج و خانواده راه ،وسیله و شانس به عنوان یک ماتریس اساسی در زندگی از طریق خانواده
هستند  .انسان به ارزشهای معنوی ،مذهبی ،فرهنگی ،مادی دسترسی یافته و در آنها ادغام ،تشبیه و شرکت می کند .زن و شوهر از نظر
ساختاری و عملکردی بیان می کنند که چگونه دو فرد از جنس مخالف در حال خالقیت یکدیگر هستند ،یکدیگر را تکامل می بخشند ،از
طریق تنظیم و همجوشی ،همزمان در سطح بیولوژیکی ،روانشناختی و اجتماعی .
مدل شناختی رفتاری  :خانواده درمانی شناختی رفتاری موجب افزایش تعامل زوجین می شود .میتوان چنین استنباط کرد که باعث
کاهش تعارض های زناشویی می شود ( گوردون  ،اتکینز  ،جاکوبسون و باکوم  2001و مدل درمانی آن به شرح زیر می باشد :
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نتیجه گیری
زن و شوهر از نظر ساختاری و عملکردی بیان می کنند که چگونه دو فرد از جنس مخالف به طور همزمان در سطح بیولوژیکی،
روانشناختی و اجتماعی یکدیگر را شکل می دهند و از طریق تنظیم و تلفیق یکدیگر را تکامل و تکمیل می کنند  .یافتن افرادی که می
توانید روابط رضایت بخشی داشته باشید و با آنها احساس امنیت کنید دشوار است ،اما بسیاری از متخصصان وجود همبستگی بین برخی
از شرایط روانی و وضعیت خانواده یا محیط را بیان کرده اند .حاالت روانشناختی بیشتر تحت تأثیر حوادثی که در پیرامون ما رخ می دهد،
که کم و بیش در آنها درگیر هستیم .هرچه مدت رابطه زناشویی بیشتر باشد ،سطح رضایت باالتر است در مورد زوج های مسن تر ،میزان
رضایت کمتر است .به دلیل عدم انطباق با الگوی جدید خانواده ،سطح تعارض در ابتدای ازدواج بیشتر است .
رضایت شرکا با سازگاری با مدل جدید خانواده و غلبه بر مشکالت خاص ،به مرور زمان افزایش می یابد .به نظر می رسد که در ابتدای
ازدواج ،همسران چندان با مدل جدید خانواده سازگار نیستند و هر یک سعی در تحمیل الگوی خانواده مبدا دارند  .رضایت شرکا در ابتدای
ازدواج خیلی زیاد نیست ،بسیاری از اختالفات به دلیل عدم انطباق با الگوی جدید خانواده بوجود می آیند  .رضایت زناشویی یک تجربة
فردی در ازدواج است که افراد آن را با توجه به میزان مسرت و خوشی در زندگی زناشویی ارزیابی میکنند ،آنها اعتقاد دارند که این امر به
انتظارات ،نیازها و خواسته ها و تمایالت افراد در ازدواجشان بستگی دارد .رضایت زناشویی بر میزان رضایت بین زوجها اشاره میکند،که این
امر به معنای میزان رضایتی است که زوجین در روابط خود آن را احساس میکنند .وقتی زوجین درگیر تعامل منفی میشوند،رضایت
زناشویی کاهش می یابد( .کوینار و همکاران ) 2020 ،
سازگاری زوجین با روابط زوجین بسیار مهم است و به انسجام آن کمک می کند :هرچه سازگاری زناشویی بهتر حاصل شود ،رضایت
شریک زندگی بیشتر خواهد بود  .به دنبال تحقیقات ،این فرضیه تأیید شده است .به نوبه خود ،وضعیت مادی نقش بسیار مهمی در رابطه
دارد ،زیرا وضعیت مادی نامناسب منجر به درگیری بین زوجین می شود ،درگیری هایی که یک بار شدت گرفته می تواند منجر به انحالل
رابطه زوجین شود  .در واقع بین سطح تعارض و وضعیت مادی زن و شوهر رابطه غیر مستقیم وجود دارد .به نظر می رسد که یک سطح
اقتصادی ناامن اغلب منجر به درگیری باالیی می شود  .هرچه سطح اقتصادی پایین تر باشد ،سطح درگیری افزایش می یابد .کمبودهای
مالی اغلب منجر به ایجاد یک فضای درگیری خانوادگی می شود .
مشکالت زیادی می تواند در طول ازدواج رخ دهد .عوامل مختلف روانی اجتماعی می تواند در طول مدت ازدواج زوجین تأثیر بگذارد.
شناختن عوامل روانی اجتماعی تأثیرگذار بر زوجین زناشویی اقدامی است که باید برای شناخت سازوکارهای عملکرد خانواده انجام شود.
برنامه های مداخله ای بدون دانستن آنها در داخل خانواده قابل اجرا نیست  .مردم از ماهیت خدمات ارائه شده ،حمایتی که می توانند
دریافت کنند مطلع نمی شوند .همچنین کمبود شدید نیروهای متخصص یکی دیگر از نقایص برنامه های اجتماعی در کشورمان است .
اما قبل از مداخله خدمات اجتماعی ،باید تالش هایی در سطح فردی صورت گیرد .هر همسر باید تا حدی سعی کند مشکالت خود را در
سطح خانواده حل کند .شکست و ناهماهنگی زناشویی باید به عنوان یک تجربه دانش و رشد ،گذرا بودن و قابل حل بودن درک شود .
آگاهی از سوء عملکرد و مشکالت اولین قدم برای حل آنهاست .زندگی خانوادگی بازی راه حل های رفتاری است  .برای مددکاران
اجتماعی ،دانستن مسائل خانواده بسیار مهم است .یک اقدام موثر برای حل مسئله ،قبل از هر چیز و پیش از هر چیز ،نیاز به شناخت
کاملی از سازوکارهای خانواده ها دارد  .اما برای حل مشکالت خانوادگی ،تالش های دو جانبه هم از طرف همسران و از طرف خدمات
اجتماعی مورد نیاز است  .مقامات و هر فرد باید برای اطمینان از حمایت خانواده اقدام کنند زیرا خانواده نماینده سلول جامعه است و باید
برای مصلحت جامعه پرورش یابد .
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