
 Family Psychology                                                                                                             روانشناسی خانواده                               

 Vol.6, No. 1, 55-68 ,2019                                                                                                                  55-68، 9، شماره 6، دوره 9318

 

 شناسی مشکالت زوجین در مرحله نامزدی: یک مطالعه کیفیآسیب

Pathology of couples problems in engagement: A qualitative study 
 

 

 *مهدی رستمی

 مشاوره

 و **نژادشکوه نوابی

 اهلل فرزادولی

 

Mehdi Rostami 

Counseling 

Shokouh Navabinejad & 

Valiyolah Farzad 

Kharazmi University دانشگاه خوارزمی 

 

 پژوهش هدف اساس، این بر کند.می مشترك زندگی به انتخاب مناسب و ورود آماده را فرد که است واسط حد یک دوره نامزدي دوران :چکیده

شد.  انجام رویکرد پدیدارشناسی از استفاده با و کیفی روش به. این مطالعه شناسی مشکالت زوجین در مرحله نامزدي بودبررسی آسیب حاضر

ساختاریافته استفاده آوري اطالعات از روش مصاحبه نیمهدر این مطالعه شرکت کردند. براي گرد نامزدزوج  93معیار اشباع نظري، تعداد  بر اساس

بندي شد. تحلیل تجارب مصاحبه با زوجین نامزد منجر هاي اصلی و فرعی طبقهآوري، ثبت، کدگذاري و در قالب مضمونها جمعشد. سپس داده

الگوهاي ناکارآمد ارتباطی، الگوهاي ناکارآمدي مدیریت رابطه، نظام  شامل مضمون اصلی 5 فرعی و مضمون 91کد اولیه،  343به شناسایی 

عدم درك و تعامل متقابل، مشکالت نتایج نشان داد که عواملی مانند شد. اي و اثرات مخرب خانواده اصلی ها، ذهنیت طرحوارهارزشی زوج

م توانی در مدیریت حریها، ناها، عدم شفافیت نقشناتوانی در مدیریت تعارضن بخشی، ی در دلگرمی دادن و اطمیناناتوان، عدم اصالتارتباطی، 

هی اها، خودآگنیازها، تله فرهنگ و رسوم، عقاید و باورها،مذهب و معنویت، انی در مدیریت شبکه اجتماعی، نگرش نسبت به ناتوو مرز شخصی، 

هاي در مشکالت و آسیبخانواده، تجارب ناموفق در خانواده و نقش منفی خانواده  الگوگیري منفی، وابستگیوخوي هیجانی، )خودشناسی(، خلق

پیش از ازدواج که  سازيغنیهاي بنابراین ضروري است در برنامه ؛کنندایفا مینقش مهمی دوره نامزدي براي زوجین نامزد در آستانه ازدواج 

 شود به این عوامل مهم توجه ویژه شود.براي جوانان اجرا می

 مطالعه کیفی ،شناسی، مشکالت زوجین، مرحله نامزديآسیبکلیدي:  هايواژه
Abstract: The nomination period is an intermediate period that prepares a person to choose the right one and to enter a 

common life. Accordingly, the aim of the present study was to investigate the pathology of couples' problems in the 

stage of engagement. The study was conducted in a qualitative method using a phenomenological approach . theoretical 

saturation criterion, 13 couple’s engagement participated in this study. The semi-structured interview method was used 

to collect information. Then the data was collected, recorded, coded and categorized as main and sub themes. Analysis 

of the experiences of the interview with the candidate's couples resulted in the identification of 243 primary codes, 19 

sub-themes and 5 main themes including ineffective communication patterns, patterns of inefficiency in relationship 

management, value system of couples, schematic mentality, and the destructive effects of the main family. The results 

showed that factors such as lack of understanding and interaction, communication problems, lack of originality, 

inability to encourage and reassure, inability to manage conflicts, lack of transparency of roles, inability to manage 

personal and personal boundaries, disability in social network management, attitude towards religion and spirituality, 

culture and traditions, beliefs, needs, traps, self-knowledge, emotional mood, dependency, negative family modeling, 

unsuccessful experiences in the family, and negative role of the family in problems and injuries. The nomination period 

for married couples plays an important role on the verge of marriage. Therefore, it is imperative to pay special attention 

to these important factors in pre-marital enrichment programs for young people. 
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 مقدمه
 تشکیل و رسمی عقدزمان  تادوره آشنایی  مابین زمان

 زوجین ارتباط کیفیت که شودمی گفته 9نامزدي دوره خانواده

 در هاآن ارتباط کیفیت کنندهبینیپیش تواندمی دوره این در

گران، باشد )اسدي شیشه زناشویی زندگی بعدي هايدوره

 نامزدي دوران در (.9315االسالمی، قمري کیوي و شیخ

 به توانمی که هستند خاصی و مسائل شرایط داراي زوجین

 با تعارض ،زوجین بین روابط ازدواج، از ناشی فشار و استرس

و  همسر و خود بین مرز ایجاد و استقالل همسر، خانواده

 جلوه بهتر یا سازيآلهمسر، ایده با شدن یکی ،همسر خانواده

 در اشاره کرد که همسر در تغییر ایجاد و کنترل دادن خود،

 توجهیقابل اهمیت از دوران این از ناشی هايتعارض میان این

 .(9311رستمی و قزلسفلو، است ) برخوردار

 ازدواج اول هايسال و نامزدي دوران پژوهشگران عقیده به  

 آن در که است خانوادگی زندگی در چرخه مهم مقاطع از

 علیزاده )حاجلو، یابدمی افزایش هااختالف و تعارض سطح

 نامزدي دوران اگرچه (.9313قوام،  و دالور قطبی ،گورادل

تعامالت  همراهی، و مصاحبت مثل زیادي رشدي تجارب

 وجود به جوان زوج براي را عاطفی هايحمایت و ترآزادانه

 در این دوران شرایط خاطر به زوجین اغلب ولی آوردمی

هلمس، دارند ) قرار بیشتري هايتنش و تعارض معرض

به نقل از  ؛3228) 3نلسون .(3293و تایلر،  سالیوان، کورونا

 مطالعه یک در (9314نیا، دانیالی و شیرالیمهر، خجسته

 دست ازدواج براي آمادگی ايمرحله سه مدل یک به کیفی

 دوران از قبل آمادگی ازدواج که داد نشان مدل این ؛یافت

 پیش یعنی مرحله اول، طول در .شودمی آغاز 3نامزدي

 آغاز 5رشد شخصی صورتبه فرد آمادگی ،4ورزيعشق

 اشاره چهار حیطه به مرحله این در کنندگانشرکت شود؛می

 از یادگیري :بود کرده کمک هاآن ازدواج آمادگی به که کردند

 تربیت ،1روابط عاشقانه از یادگیري ،6والدین ازدواج مدل

 

 دوم مرحله. 92شخصی هايویژگی و 1خود حس رشد، 8دینی

براي  رابطه سازيآن آماده در که است 99ورزيعشق مدل این

 حوزه چهار به زوجین .دهدمی رخیک انتخاب نهایی صحیح 

 کرده کمک مرحله این در هاآن ازدواج آمادگی که به اصلی

 ،93اطالعات باهم تبادل ،93شدن آشنا :کردند اشاره بود،

 این سوم   مرحله نهایت، در.  95هاچالشحل  و 94خانگیهم

 هدفمندتر افراد تعامالت مرحله در این بود. نامزدي مدل،

 که شد مشخص آمده دستبه نتایج بر اساس شود.می

 مراحل طول در بلکه نامزدي دوره براي تنهانه افراد سازيآماده

 (.9311)رستمی و قزلسفلو،  است ضروري جوانی و نوجوانی

 گیريشکل در مؤثر عوامل بررسی ( در3293پري )همچنین 

 را زیر طبقات ازدواج به تبارآفریقایی آمریکایی مردان نگرش

 زن هايپتانسیل و مثبت هايمشاهده ویژگی کرد: استخراج

 و کلیسا نقش پدران(، ویژهبه) خانواده مبدأ نفوذ شوهري، و

 درآمد میزان و ازدواج الگوي ترویج ازدواج، در دولتی اقدامات

 ازدواج. در کنندهترغیب دلسردکننده یا عامل عنوانبه

( 9314) و همکاران مهرخجسته پژوهش در نیز ایران در

اج ازدوبراي یک از آمادگی  متأهلتحلیل تجارب دانشجویان در 

شامل آمادگی مضمون اصلی  5ی منجر به شناسایمناسب، 

آوري فردي، آمادگی موقعیتی، الزامفردي، آمادگی بیندرون

نشان داد که عواملی ها ننتایج آ نیازها و حمایت اجتماعی شد؛

مانند آمادگی اخالقی، عاطفی و روانی براي ازدواج، کسب 

استقالل عاطفی و مالی از خانواده اصلی، آمادگی فداکاري، 

 و هامسئولیتهمسر، پذیرش در قبال  متعهد بودنگذشت و 

هاي الزم براي هاي زندگی مشترك، کسب مهارتچالش

براي انتخاب همسر، طی کردن  گذاريمالكزندگی مشترك، 

 ،جربیاتی از زندگی مشترك اطرافیاندوره شناخت، کسب ت

آور بودن نیازها و حمایت اطرافیان، نقش آمادگی سنی، الزام

 کنند.واج ایفا میمادگی افراد براي ازدمهمی در آ

زدواج ا هایی را که باید قبل ازتوان شاخصبا این تفاسیر می  

ها توجه کرد به سه دسته تقسیم نمود: و در مرحله نامزدي به آن

9. developing a sense of self 

10. personal characteristics 

11. courtship 

12. getting to know each other 

13. communicating 

14. cohabitation 

15. working through challenges 

6 5                                                                                         رستمی، نوابینژاد و فرزاد 

1. engagement 

2. Nelson, H. A. 

3. engagement period 

4. pre-courtship 

5. self-development 

6. parental marriage example 

7. romantic relationships 

8. religious upbringing 

                                                          



یا منابع بالقوه  زوجینعوامل مربوط به تاریخچه هر یک از  -9

هایی چون صفات و ویژگی-3؛ زوجینو بالفعل هر یک از 

هاي نفس، برخورداري از مهارتخویشتن، اعتمادبهاحترام به 

ها، نظام ارزشی زوج-3ارتباطی، سالمت جسمی و روانی؛ 

هاي حل مسئله هاي مقابله با استرس و مهارتها و شیوهنگرش

عنوان دوره رو، دوره نامزدي، بهازاین(. 3293، گاتمن و گاتمن)

تر و یقبراي ازدواج موجب نگاهی دق سازيآمادگی و آماده

رصت شود و این فکدیگر میتر زوجین به روابطشان با یصادقانه

و ها هایشان، ترسدهد تا درباره اهدافشان، نگرشها میرا به آن

انند توکه هستند و می آنچهو مسائل اقتصادي و تردیدهایشان 

باشند، اهداف و دالیل ازدواجشان بیشتر تفحص کنند و به 

رفیعی، ؛ 3293راگوف، نوعی به خودآگاهی دست یابند )

قزلسفلو، جزایري، بهرامی ؛ 9314اعتمادي، بهرامی و جزایري، 

 (.9316و محمدي، 

 کیفی مطالعه ما، کشور امروز در به تا کهبا توجه به این

 نشده انجام دوره نامزدي مرتبط با 9زیسته تجربیات مورد در

دوره نامزدي و  معناي درباره دانش بنابراین نقص است؛

 کیفی پژوهش مهم انجام عوامل از یکی هاي این دورهآسیب

 دوره نامزدي اینکه باورهاي به توجه با همچنین است. حاضر

 هال است )ویلقبی، هر یک از زوجین فرهنگی بافت از متأثر

 فرهنگ یک شده در انجام مطالعات نتایج ( و3295 لوزاك، و

 پژوهش انجام داد، بنابراین تعمیم دیگر فرهنگ به تواننمی را

 روش کیفی به هاي دوره نامزديشناسایی آسیب خصوص در

 پژوهش روایناز دارد. ضرورت کشورمان بومی فرهنگ بافت در

 به تا بود نامزديتجارب دوره  چیستی مطالعه دنبال به حاضر

از  تجربیاتی چه زوجین نامزد که دهد پاسخ اساسی سؤال این

 اند؟داشته دوره نامزدي

 روش
 جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش

 3پدیدارشناسی رویکرد با و کیفی روش به حاضر پژوهش

 آنچه که توصیف بر کار، فرایند در پژوهش، این در شد. انجام

 هايکشف پدیده به منجر تا شودمی تمرکز کنندمی بیان افراد

نقل از به ؛ 3299 ،3کارپنتر و استراوبرت )اسپیزال، شود تازه

مسئله اصلی در کاربرد (. 9314، خجسته مهر و همکاران

                                                           
1. lived experiences 

2. phenomenology 

3. Speziale, H. S., Streubert, H. J., & Carpenter, D. R. 

ظر ناست که آیا پدیده مورد سؤالپاسخ به این  پدیدارشناسی

وجود تمام دوران نامزدي با سازي دارد یا خیر؟ نیاز به روشن

ازه کافی جدي گرفته اهمیتی که دارد، هنوز در ایران، به اند

رو روش فوق براي مطالعه حاضر انتخاب شد. نشده است؛ ازاین

ن از بی کنندگانشرکتدر این پژوهش بر اساس هدف مطالعه، 

نامزد شهر تهران که معیارهاي ورود به مطالعه  زوجین جامعه

رهاي ورود به مطالعه شامل را داشتند انتخاب شدند. معیا

قبل عقد رسمی(، داشتن حداقل مدرك نامزدبودن )مرحله ما

و نیم از دوران  یک سالماه و حداکثر  6دیپلم، گذشتن حداقل 

نامزدي و رضایت به انجام مصاحبه بود. براي انتخاب نمونه از 

گیري هدفمند استفاده شد. نمونه 4گیري هدفمندشیوه نمونه

هایی اشاره دارد که حداکثر دستیابی به پاسخ به انتخاب نمونه

توانند در زمینه پدیده مورد سازند و میرا ممکن می سؤاالت

)کرسول  نظر اطالعات جامعی را در اختیار پژوهشگر قرار دهند

دا یگزینش افراد نیز تا زمانی ادامه پفرایند . (3221و کالرك، 

کرد که در جریان کسب اطالعات، هیچ داده جدیدي پدیدار 

ها نظري داده 5ها تا حصول اشباعداده آوريجمعیعنی  ؛نشد

زوج  93به  کنندگانمشارکتتعداد  در نهایتادامه یافت و 

 رسید. نامزد

 از کنندگانمشارکت ابتدا اخالقی، اصول رعایت منظوربه

 تحقیق در رضایت با و شدند آگاه پژوهش اهمیت اهداف و

 صدا، ضبط جهت هاآن رضایت کسب بر عالوه شرکت کردند؛

باقی  محرمانه هاآن مشخصات تمام که شد داده اطمینان هاآن به

به  پژوهش فرایند تمام در انصراف حق همچنین ماند. خواهد

 شدهمشخص زمان تعیین با نیز هامصاحبه تمام شد. داده هاآن

 ماهیت .گرفت انجام خلوت مکانی در و کنندهشرکت سوي از

 و مصاحبه عمیق روش از که شد موجب پژوهش اکتشافی

ها با تمرکز بر روي تجارب سؤال .شود استفاده 6ساختار بدون

این دوره پیگیري  دادهاي مهمرخمربوط به دوره نامزدي و 

هر  هايها با توجه به فرایند مصاحبه و پاسخشد. توالی پرسش

اما سعی شد انواع مشابهی از اطالعات از همه  یکسان نبود؛ زوج

ها اغلب با عنوان مثال مصاحبهگردآوري شود. به زوجین

از  زوجیناي در خصوص دیدگاه کارگیري سؤاالت زمینهبه

اسب دوره نامزدي، علل و عوامل دوره نامزدي، مدت زمان من

و سپس  این دوره آغاز هايها و تنشمشکلوجود آورنده به

4. purposive sampling 

5. saturation 

6. deep and unstructured interview 
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هاي اصلی، هایی درباره نقش خانوادهمصاحبه با سؤال

، هاي فرهنگیهاي شخصیتی، سطح تحصیالت، تفاوتویژگی

ها و تردیدهاي انتخاب ترساقتصادي، تحصیلی، سن، مذهب، 

در آخر  ادامه یافت و نامزد زوجینهاي رایج شکایتبا نهایی و 

آسیب و راهکارها  آورنده مشکل ودوجوبندي از عوامل بهبا جمع

دقیقه  45تا  32بین ها مدت مصاحبه و پیشنهادها پیش رفت.

، ثبت، آوريجمعماهه،  3در طول یک دوره ها متغیر بود و داده

 میانگین. بندي شدکدگذاري و در قالب مضامین عمده دسته

و  33/6 استانداردسال با انحراف  18/38 کنندگانشرکتسنی 

 38/99 استانداردماه با انحراف  38/98میانگین دوره نامزدي 

 بود.

 هایافته
دهی مفهومی که نتیجه نظم جهت کشف مفاهیم اولیه

هاي نیمه دست آمده از مصاحبهبه هايفرایند تحلیل داده

ساختاریافته است، مطابق اصول روش تحقیق کیفی از روش 

استفاده شد.  3و سپس کدگذاري محوري 9کدگذاري باز

شود، بر مبناي تحلیل مشاهده می 9که در جدول  طورهمان

هاي ، آسیبنامزد زوجینشده با هاي انجاممصاحبه 3تماتیک

کد اولیه،  343برآمده از دوره نامزدي در مرحله کدگذاري اولیه 

که از واحدهاي معنایی  فرعی مضمون 91در مرحله دوم 

.شداستخراج  اصلی مضمون 5اساسی و محتواي موجود در 

 
 9جدول 

 هاشده از تحلیل دادهمضامین اصلی و فرعی آشکار
 فرعی مضمون اصلیمضمون 

 بخشاطمینان، ناتوانی در دلگرمی دادن و ت ارتباطی، عدم اصالتعدم درك و تعامل متقابل، مشکال ارتباطیالگوهاي ناکارآمد 

 بودن

، ناتوانی در مدیریت حریم و مرز شخصی، ناتوانی هانقش، عدم شفافیت هاتعارضناتوانی در مدیریت  الگوهاي ناکارآمد مدیریت رابطه

 در مدیریت شبکه اجتماعی

 ناکارآمدنگرش نسبت به مذهب و معنویت، نگرش نسبت به فرهنگ و رسوم، عقاید و باورهاي  هازوجنظام ارزشی 

 ، وابستگیهیجانی وخويخلق، ، خودآگاهیهاتلهنیازها،  ايذهنیت طرحواره

 یري منفی از خانواده، تجارب ناموفق در خانواده، نقش منفی خانوادهگالگو اثرات مخرب خانواده اصلی

 

 الگوهای ناکارآمد ارتباطی

ناکارآمد  الگوهايپژوهش حاضر به  کنندگانمشارکت

عدم درك و تعامل  هاياشاره کردند که شامل مقوله 4ارتباطی

و ناتوانی در دلگرمی  1، عدم اصالت6، مشکالت ارتباطی5متقابل

منظور از تعامل و درك  است. 8بودن بخشاطمیناندادن و 

و بدون  گانهپنجمتقابل، ارتباطات زوجین در چارچوب حواس 

 . در ایناستاین ارتباطات عاطفى و شناختى  هايجنبهلحاظ 

ناتوانی در ابراز عشق ستا پس از مصاحبه با زوجین کدهاي را

ك ها، ناتوانی در درو صمیمیت اصیل، ناتوانی در پذیرش تفاوت

هاي نقش هاي یکدیگر، عدم درك تفاوتو اطالع از فعالیت

جنسیتی یکدیگر، عدم توجه به نیازهاي یکدیگر، دلسرد کردن 

یکدیگر، کیفیت پایین رابطه، عدم پذیرش طرفین، ناتوانی در 

، ناتوانی در ابراز صمیمیت کالمی، ناتوانی ابراز کالمی عاطفی

                                                           

آمیز، ناتوانی در درك آمیز و احترامدر استفاده از کلمات محبت

ناتوانی در بیان احساسات  و همسر هنگام دلخوري و ناراحتی

رك و تعامل که این کدها در مضمون فرعی عدم داستخراج شد 

 که: ان کردساله بی 35دختر عنوان نمونه متقابل قرار گرفت. به

ه تونچون تو خانواده نامزدم دختر نداشتن نمی کنممیفکر »
تونه نمی اصالخوب احساسات یک دختر رو درك کنه و گاهی 

 بروقتی  مثالدو جنس رو خوب بفهمه  هايتفاوتو  هاویژگی
فیزیولوژیکی تغییرات تو بدنم اتفاق میوفته و خلقم  اساس

ن تونه بفهمه حالمو و ایپایین هستش خیلی برام جالبه که نمی
 .«کنهتفاوت رو درك کنه و این منو خیلی کالفه می

مشکالت  که گفت توانمیمشکالت ارتباطی در بحث 

هاي ازدواج در مشکالت ترینمخرب و ترینشایع ارتباطی،

 ناکارآمد، موجب ارتباطی الگوهاي کهچرا است؛ خوردهشکست

5. understanding and interaction 

6. communication problems 

7. lack of originality 

8. inability to encourage and reassure 
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1. open coding 

2. axial coding 

3. thematic analysis 

4. ineffective communication patterns 



. در مصاحبه با شود زوجین بین در تکراري تعارض منبع

ناتوانی در تعامالت فرد با فرد، ناتوانی در ارتباط  کدهاي زوجین

درباره امور زندگی، چهره به چهره، ناتوانی در گفتگوي دو نفره 

بودن نسبت به نظرات یکدیگر، گارد داشتن  ناتوانی در پذیرا

هاي نسبت به انتقادات و مسائل مربوط به ازدواج و مراسم

ازدواج، ناتوانی در برقراري ارتباط مؤثر، ناتوانی در شروع، ادامه 

و پایان یک گفتگوي مؤثر، ناتوانی در برقراري ارتباط کالمی 

وان عنبهاوت کردن دیگران در رابطه استخراج شد. قضو  مناسب

کنم چیزي که من احساس می»ساله بیان کرد  39آقاي مثال 
و خودش هم گفته این هست که نامزد من کمی پرتوقع هست، 

زنند ولی توقع نه به معنایی که دخترها پسرها را تیغ می
 مثالکنم پرتوقع هست چیزهایی را دیدم که احساس می

گوید وقتی ازدواج کردیم و خانه خریدي چند دنگ آن را می
خري؟ یا ... که این زنی؟ یا براي من هیوندا میبه نام من می

گویم تو در خانه ترساند که من به آن میتوقعات من را می
اي اما از من توقع همچین پدري همچین شرایطی را نداشته

 رنج چند سالهل دستري؟ و یا اینکه پولی که حاصمواردي را دا
من هست و بخواهم خانه بخرم را چرا باید به نام تو بزنم؟ آیا 

ا دادي؟ که قطعاگر تو همچین پولی داشتی این کار را انجام می
 .«داداین کار را انجام نمی

اشاره دارد به گفتگو و بیان  و باز بودن عدم اصالتبحث 

تون نظري، مستقیم احساسات در مورد رابطه و همدیگر. در م

افکار و  پردهبی، بیان افشاییخودمطالعات به شفافیت، 

. همچنین در اندکردهگویی در روابط اشاره پردهبیاحساسات و 

خود واقعی نبودن، صادق  مانند کدهاییبه  زوجینمصاحبه با 

رار ق عدم در اختیار ،نبودن، در دسترس نبودن، روراست نبودن

ها و افشایی، بیان نکردن ترسدادن اطالعات مهم، عدم خود

نقش بازي کردن مطرح خود نبودن، نقاب زدن و  ها،نگرانی

عدم اصالت قرار  مضمون فرعیساختند که همه این کدها در 

بعد از »ساله چنین گفت  31دختر عنوان مثال به گرفت.
خواستگاري در شرایطی که نامزدم با تحقیق مخالف بودند و 

می هست و در این دوره شناخت دیگفتند که تحقیق قمی
 رفت هاآنآید، مادر من براي تحقیق به محله وجود میرودررو به

هاي ها و اطرافیان حرفوجود آمد، همسایهو شرایط بدي به

                                                           
1. patterns of inefficiency in relationship management 

2. inability to manage conflicts 

3. lack of transparency of roles 

 طرفی گفته بودند که و از بدي در مورد خانواده آن گفته بودند
زن داشته و عقد کرده بوده و شیرینی پخش کرده  نامزدم قبال

که نامزدم به ما گفته بود که اولین باري هست است درحالی
 .«آیدکه حتی به خواستگاري می

 ،بودن بخشاطمیناندر بحث ناتوانی در دلگرمی دادن و 

ال دارد و به انتق تأکیدبر پذیرش، ابراز عشق و تعهد به همسر 

اشاره دارد و حس  حس اهمیت داشتن به همسر و رابطه

دارند و شامل گفتگوي  شانرابطهعمیقی از امنیت به ازدواج و 

مستقیم با همسر درباره تعهد و تمایلشان به ماندن در رابطه 

تردید داشتن نسبت . در مصاحبه با زوجین به کدهاي شودمی

ه آینده رابطه، پاسخگو نبودن، به همدیگر و مطمئن نبودن ب

هاي همدیگر و نادیده گرفتن تالش ه،بخش نبودن رابطآرامش

نادیده گرفتن یکدیگر، ناتوانی در احساس  قدردان نبودن،

ناتوانی در دادن اطمینان و امنیت روانی و  اطمینان دادن،

عاطفی، ناتوانی در حمایت و همدلی کردن، ناتوانی در همکاري 

نخریدن هدیه  ادن، نامهربانی کردن، متعهد نبودن،و اطمینان د

و گل و یادآوري نکردن رویدادهاي مهم زندگی یکدیگر، انجام 

 عنوان نمونهبراي کمک به همدیگر اشاره شد. بهکارهاي عملی 

یک سال پیش مادرم فوت کرد و »ساله بیان کرد  31آقاي 
ماه تو  6اونجا هم سر یه چیزایی حرفمون شد و نامزدم من رو 

اش هم هیچ حالی از من خونوادهاون غم تنها گذاشت. 
 .«نپرسیدن و این حس تنها بودن خیلی اذیتم کرد

 الگوهای ناکارآمد مدیریت رابطه

الگوهاي ناکارآمد پژوهش حاضر به  کنندگانمشارکت

ناتوانی در  هاياشاره کردند که شامل مقوله 9مدیریت رابطه

، ناتوانی در مدیریت 3هانقش، عدم شفافیت 3مدیریت تعارض

 5و ناتوانی در مدیریت شبکه اجتماعی 4حریم و مرز شخصی

به توانایی زوجین براي استفاده  تعارضمدیریت  در بحث است.

در زندگی زناشویی اشاره  هاتعارضبراي حل  هاییروشاز 

رو، در مصاحبه ازاین .کردن عذرخواهیهمکاري و  مانند؛ دارد

 و گذشت کردن، ناتوانایی ناتوانی در بخشیدن کدهاي زوجینبا 

فردي، ناتوانی در حل مسئله، ناتوانی در در حل مسائل بین

درك شرایط یکدیگر، متهم کردن یکدیگر، ناتوانی در حل 

ها، دنبال مقصر گشتن، ناتوانی در مذاکره و همدلی، تعارض

ناتوانی در مدیریت مالی، ناتوانی در خاتمه دادن به بحث و 

4. inability to manage personal and personal 

boundaries 

5. disability in social network management 

 

میشود مسائل مهم زندگی مشترك، حلنشده باقی بمانند و 
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ی گیري عاطفی، ناتواننشینی، کنارهمشاجره، قهر کردن و گوشه

در گفتگو و گفتمان مؤثر بر سر مشکل، کوتاه نیامدن از مواضع 

یکدیگر، ناتوانی در تفاهم بر سر خرید مربوط به مراسم ازدواج، 

 خواهیناتوانی در مدیریت تاریخ و برنامه مراسم ازدواج، معذرت

 مسئله و ترینناتمام بر سر کوچک هاينکردن، دعوا و مشاجره

ساله  35عنوان مثال خانم بهاستخراج شد. منعطف نبودن 

ه شدم بااینک قدمپیشهمیشه بعد دعوا من »چنین بیان کرد 
ی و فرق کردمیهم نبودم و این منو همیشه ناراحت  تقصیرکار

هم نداشت که چه کسی دعوا رو شروع کنه. تنها کاري که 
تاش د که بره با دوساین بو کردمیا کردن نامزدم موقع دعو
براش اهمیت نداشت که آشتی کنه یا  اصالخوش بگذرونه و 

 بشم براي قدمپیش شدممینه و منم به اصرار خانواده مجبور 
 «.آشتی کردن
اشاره دارد به تقسیم و انجام وظایف  هاشفافیت نقشبحث 

 کدهاي زوجینبه وسیله زوجین. در مصاحبه با  هامسئولیتو 

پذیري دار شدن وظایف خود، عدم مسئولیتناتوانی در عهده

ها و گیريدر قبال خانواده، دخالت ندادن همسر در تصمیم

کردن،  بازيپذیر نبودن، رفیقبعدي رفتار کردن، مسئولیتتک

 ر وگبالتکلیفی نقش، ناتوانی در شناخت نقش جنسیتی یکدی

ساله  38خانم عنوان نمونه بهشد.  ها استخراجتعارض در نقش

م به نامزدم گفتچون من بیرون شاغل هستم »چنین بیان کرد 
که شما هم باید در کارهاي خانه با من مشارکت کنید و ایشان 

توانم به درصد از کارها می 32گفتند که من تنبل هستم و در 
تو کمک کنم اما کمک ایشان به این معنی نیست که جارو 

ورند که ما به خاطر این مسائل مشکل داریم کنند یا ظرف بش
 دهیم به اینشود و بیشتر توضیح میتر میو هرچقدر پررنگ

رسم که در آینده، من باید کسی باشم که دو شیفت نتیجه می
کار کنم و در منزل هم کارهاي خانه را انجام دهم که در این 

کل شصورت من توانایی این کار را ندارم و اگر کمک نکند به م
 «.خواهیم خورد
ر د ناتوانی در مدیریت حریم و مرز شخصی است؛بحثی دیگر 

تعریف مدیریت حریم و مرز شخصی چنین آمده است که حوزه 

و  هویت، تمامیت کنندهتأمینو  کنندهتعیینمالکیت هر فرد 

ها و معتقدات مورد امنیت آن فرد است. از این رو، تبیین ارزش

است که هدف آن  هاي زندگیعرصهحمایت افراد در کلیه 

                                                           
1. value system of couples 

2. attitude towards religion and spirituality 

مراقبت و محافظت از افکار، احساسات، امنیت، رفتار و هویت 

درخواست رابطه  کدهاي زوجینفردي است. در مصاحبه با 

ها، ناتوانی در رعایت مرزها و جنسی، ناتوانی در حفظ حرمت

مرز داشتن، ناتوانی در هاي اخالقی، روابط باز و بیچارچوب

گویی و هتک حرمت پردهواده یکدیگر، بیحفظ حریم خان

خانواده »ساله بیان کرد  34خانم عنوان مثال استخراج شد. به
 ننامزدم از نظر پوشش ظاهري و یا روابط خارج از عرف با م

بود  هاموندعواخیلی فرق داشتن و این یکی از دالیل 
به دلیل شغلی که داشت زیاد تو روابطش  نامزدمکه طوريبه

داشت و از منم  حدومرزيبیچارچوبی نداشت و روابط باز و 
مثل اون فکر کنم و مثل اون رفتار کنم و این منو  خواستمی
پسندن و نمی همچین چیزي رو اصالخانواده من  دهمیآزار 

 «.این موضوع منو تو انتخاب و تصمیم نهایی مردد کرده
اجتماعی اشاره دارد به ارتباط با دوستان و  شبکهبحث 

در مصاحبه در جهت حفظ و ثبات رابطه.  هاخانوادهآشنایان و 

با زوجین کدهاي قطع ارتباط با دوستان دوره مجردي، 

محدودیت گذاشتن براي ارتباط با دوستان اجتماعی و 

همکاران، ناتوانی در برقراري ارتباط مناسب با خانواده یکدیگر، 

ناتوانی در برقراري ارتباط مثبت با اقوام و خویشاوندان یکدیگر، 

 35خانم  ترجیح دادن دوستان به همسر و خانواده اشاره شد.

اولین باري ك دعوامون شد چند روز ازش »ساله چنین گفت 
کردیم فهمیدم با دوستاش زدن  آشتیخبر نداشتم بعد که 
. دمازم کنار اومو برگشتن. ولی ب روزهیکرفتن یک شهر دیگه 

این در صورتیه که خودش تمام دوستاي منو ازم گرفت و گفت 
یگه د وقتی حق نداري با دوستات ارتباط بگیري یا جایی بري.

دیگه دوست بی دوست. منم کوتاه اومدم  کنیمیداري ازدواج 
الکی  دهمیخواد بره بیرون یا منو عذاب ولی خودش همش می

هرجایی ك بتونه منو حرص  و …خوام برم ترکیه و میگه می
 .«دهمیمنو عذاب  ردونم اون که عاشقم بود چرا اینقدبده نمی

 هانظام ارزشی زوج

 9هاارزشی زوج نظام بهپژوهش حاضر  کنندگانمشارکت

نگرش نسبت به مذهب و  هاياشاره کردند که شامل مقوله

و عقاید و باورهاي  3، نگرش نسبت به فرهنگ و رسوم3معنویت

 ها بحثنخستین بحث در نظام ارزشی زوج است. 4ناکارآمد
دن قوي بو با توجه بهنگرش نسبت به مذهب و معنویت است. 

3. culture and traditions 

4. dysfunctional beliefs 
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ارزشی،  هايشباهتدینی و اسالمی در فرهنگ ما،  هايارزش

مذهبی  هاينگرش، ایمان به خدا، باورها و اخالقی و اعتقادي

رو، در مصاحبه با ازاین .استجزو معیارهاي مهم انتخاب 

هاي دینی و مذهبی متفاوت، نادیده ارزش کدهاي زوجین

 هاي مذهبیهاي مذهبی یکدیگر، گرایشگرفتن ارزش

عمل نکردن به فرایض دینی، تفاوت در نگرش سو، ناهم

ها، اهمیت قائل هاي دینی خانوادهاعتقادي، ناهمخوانی ارزش

ها و نامحرم گرفتن محرم هاي اخالقی، نادیدهنشدن به ارزش

استخراج شد. پایبند نبودن به مسائل اخالقی و اعتقادي  و

 امخانوادهاز نظر من و »ساله بیان کرد  31خانم عنوان مثال به
مسائل عقیدتی، محرم و نامحرم،  ،مهمه خیلیاحترام متقابل 

پایبندي به اصول  به نظرمخیلی برامون مهمه و  حرامحالل و 
داره تو انتخاب نهایی  تأثیراعتقادي و اخالقی خیلی مهمه و 

 «.من
هاي زیادي حاکم ، معیارها و ارزشهمسردر مسیر انتخاب 

 أثیرت به دلیل، ورسومآدابهستند؛ در این میان نقش فرهنگ و 

رات خانواده بسیار حائز اهمیت است. بدون زیاد بر ازدواج و تفک

توجه به معیارهاي فرهنگی حاکم بر جامعه، پیوند ازدواج با 

به مواردي  زوجینشود که در مصاحبه با مشکالتی مواجه می

ند بیتفاوت در نگاه و طرز پوشش، نادیده گرفتن و پانظیر 

رسم و رسوم خانواده، ناهمخوانی فرهنگی زیاد، نبودن به

باورهاي فرهنگی متفاوت، نادیده گرفتن یا سبک شمردن 

هاي فرهنگی یکدیگر، ساختار فرهنگی متفاوت ارزش

ها، باورهاي فرهنگی ناکارآمد، اختالف و دعوا سر خانواده

ان ساله بی 34آقاي عنوان مثال اشاره شد. بهمسائل فرهنگی 

چند باري که نامزدم اومد توي خانواده و جمع »کرد 
شروع  مخانواده ها، اعضايمون، براساس عادت تركفامیلی

ی دم ترککردن با همدیگه ترکی حرف زدن و از اونجایی که نامز
ناراحت میشه، با اینکه بهش  بلد نیست احساس کردم داره

 ؛هی میوفتتوضیح داده بودم از قبل که معموال همچین اتفاقات
 ود و یکی دوباري سر این مورد که اما براش قابل هضم نب

ات چرا پیش من ترکی حرف میزنن و البد دارن پشت خانواده
 «.سر من حرف میزنن بحث داشتیم

ها، عقاید و نظام ارزشی زوج بحث دیگري از مضمون

باورها، هاي ذهنی، که برداشتطوري. بهباورهاي زوجین است

                                                           
1. schematic mentality 

2. needs 

3. traps 

هاي انتظارات و اعتقادات ناکارآمد ناشی از شناختتفکرات، 

هاي غلطی است که علت اصلی و عقاید نادرست و نگرش اشتباه

رو پس از رود؛ ازاینبه شمار می زوجینها در روابط اختالف

وعده تغییر کردن در طول ازدواج، موارد زیر  زوجینمصاحبه با 

اصالح در طول ازدواج، نادیده گرفتن رفتارها و گفتارها به امید 

باور به تغییرپذیري یکدیگر، باور به همفکر بودن همسر، داشتن 

گرایی در انتخاب آل به ازدواج، کمالازدواج رؤیایی، نگرش ایده

هاي ازدواج، باور به همسر، باورهاي غلط در خصوص مراسم

مشابه و همسو بودن دائمی، توقعات و انتظارات باال از همسر، 

یی در حل از همسر و خانواده همسر، خودرأ ازحدیشتوقعات ب

مشکالت بدون کمک از مشاور و خانواده، باور غیرواقعی 

شدن براي یکدیگر(، تناسب شخصیتی با همسر )ساختهبه

هاي ازدواج )همفکري نکردن با دندگی در برگزاري مراسمکی

هاي پنهان یکدیگر پس از ازدواج، نادیده نامزد(، کشف نکته

ها، باور به ملکه بودن و ها و کمبودها و تفاوتتن نقصگرف

ها و خوشی دائمی در ازدواج، باور به تغییر دادن خواسته

نیازهاي یکدیگر پس از ازدواج، فرار از دعواي با مادر و پناه 

ها به دلیل تصاحب فرد مورد بردن به ازدواج، تغییر اولویت

اري )انتخاب فرد بر ازدواج ابز داشتن همه ونگه عالقه، راضی

 38خانم عنوان مثال استخراج شد. بهاساس موقعیت و شرایط( 

 یرپذمن شخصی انعطاف»ساله در این زمینه چنین گفت 
هستم و گاهی که حرف یا نظري دارم اگر براي من توضیح 

 دهم اما حسبدهند و از نظر منطقی قانع شوم تغییر عقیده می
نعطف نیست و این کنم نامزدم این ویژگی را ندارد و ممی

دانم که آیا با آموزش یا دهنده است و نمیموضوع خیلی آزار
ش تغییر دهد تواند این موضوع را در خودیادگیري مهارت می

بار به من گفت اگر ویژگی اخالقی بدي دارم تو یا نه چون یک
من را با همین ویژگی بپذیر و نخواه که من را تغییر دهی و 

 «.هاي خوبم ببخشاین را به همه ویژگی

 ایذهنیت طرحواره

 9ايذهنیت طرحوارهپژوهش حاضر به  کنندگانمشارکت

، 4، خودآگاهی3هاتله، 3نیازها هاياشاره کردند که شامل مقوله

از  مضمون فرعیاولین  است. 6وابستگی و 5هیجانی وخويخلق

4. self-knowledge 

5. emotional mood 

6. dependency 
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بر  9اي، نیازهاي زوجین است؛ تئوري انتخابذهنیت طرحواره

 هاي اوانتخاب ،این دیدگاه استوار است که رفتارهاي هر انسان

ز تر ااین رفتارهاي هدفمند بیش براي ارضاي نیازهایش است؛

 هايمحركگیرند تا عوامل و هاي درونی ریشه میانگیزه

نیاز به ابراز موارد زیر  ،زوجینرو در مصاحبه با ازاینبیرونی. 

احساس و عاطفی، نیاز به مراقبت، نیاز به حمایت، نیاز به 

صحبت، نیاز به امنیت، نیاز به تفریح و شادي، نیاز جنسی، هم

 .دشاستخراج نیاز به استقالل مالی  و ز مادي، نیاز معنوينیا

متأسفانه دخترهاي »ساله بیان کرد  38آقاي عنوان مثال به
ها را خوشبخت کند ن ذهنیت را دارند که پسر باید آنامروزي ای
وظیفه  است، پسر و دختر جاافتادهکه این غلط درصورتی

دیگر را ندارند یک زندگی مشترك شروع خوشبخت کردن هم
کس وظیفه ندارد شود که باید با هم خوشبخت شوند هیچمی

ما باید با هم بسازیم  طرف مقابل را صد درصد خوشبخت کند؛
و با هم خوشبخت شویم نه اینکه یک نفر فقط کار کند و 

این بنابر ؛سرویس بدهد و طرف مقابل فقط توقع داشته باشد
ذهنیت من این هست که اگر قرار هست من چیزي به نام او 

کند )از لحاظ مالی(؟ از لحاظ کار میکنم، او براي من چه
ر هاي همدیگکنیم و در قلکعاطفی که هر دو یک بانک باز می

اما از  ؛ریزیم و این از بدیهیات ازدواج هستمهر و عاطفه می
ام که من چون ازدواج کرده لحاظ مالی براي من توجیه ندارد

باید هر چه دارم را با خانمم نصف کنم، چرا اگر خانمم هم از 
آورد مشکلی نبود لحاظ مالی به همان اندازه که من آوردم می

 «.باشد زیبا نیست طرفهیکاما اگر 
مضمون  اي،ذهنیت طرحواره مضمون اصلی بحث دیگر

ي زندگی یا هاتلهزوجین است؛  هاي هر یک ازتلهفرعی 

هاي شخصیتی الگوهایی تکرار شونده در وجود افراد طرحواره

در داشتن  تواندمیزندگی هر فرد  هايتلهاست؛ شناسایی 

روابط اجتماعی موفق و عدم تکرار اشتباهات گذشته به شخص 

 زوجینکمک فراوانی کند. در این خصوص پس از مصاحبه با 

ترس از ازدواج، حس  ترس از آینده، زیر شناسایی شد: کدهاي

از دست دادن فرد مورد عالقه، ترس از شکست، دوره برزخی 

بودن بین انتخاب کردن و نکردن، نشخوار فکري مدام، ترس 

نظر، در انتخاب فرد مورد از محدود شدن پس از ازدواج، تردید

ترس از تجربه فضاي جدید پس از ازدواج، خودمحور بودن، 

هاي ناموفق ، ترس از تجربهترس از خأل عاطفی پیدا کردن

1. theory of choice 

دیگران در ازدواج، حس مالکیت فردي، توجه به زیبایی 

ظاهري، احساس طرد شدن، انتخاب ناآگاهانه و ناپخته، ترس 

گرایی، آل، دهن بین بودن، ایدهدن، حس عدم اعتماداز رد ش

بدبینی، شکاکیت و سوءظن، تردید داشتن، رفتار ساختگی و 

 وعده دادن. تصنعی، بازي با کلمات،

 خواد یعنیزندگی مراقبت می»گفت چنین  ساله 35خانم 
 آوردندست ر زندگی یه مراقبتی الزم داره بهه آوردندست به

که بینمون داره ایجاد میشه  ايفاصلهخواد و شغل مراقبت می
، حس ترس، حس از دست دادنه اینا تو ذهن من ناامنیحس 

ادامه بدم یا نه؟ آیا در ادامه تونم گیره که آیا میداره شکل می
 «.هنامزدم منو ترك میکنه یا میتونه بهم اطمینان بد

اي، خودآگاهی از ذهنیت طرحواره مضمون فرعیسومین 

است؛ خودآگاهی، توانایی شناخت و آگاهی از خصوصیات، نقاط 

است؛ به معناي  هابیزاريو  هاترس، هاخواستهضعف و قدرت، 

دیگر خودآگاهی آگاهی یافتن و شناخت اجزاي وجود خود؛ 

 افکار شناخت اجزایی همچون خصوصیات ظاهري، احساسات،

، اهداف، گفتگوهاي درونی و نقاط قوت و هاارزشو باورها، 

ناتوانی در  کدهاي زوجیناز این رو در مصاحبه با  .ضعف خود

وخوي یکدیگر، خلق شناخت جنس مخالف، ناتوانی در شناخت

ناتوانی در شناخت خصوصیات خود، ناتوانی در شناسایی 

احساسات و عواطف یکدیگر، ندیدن نقاط ضعف و قوت خود، 

نفس، سست اراده بودن، نداشتن بینی، نداشتن اعتمادبهخودکم

ن ها، نداشتپختگی عاطفی و عقلی، ترس از بروز دادن توانایی

در شناخت سطح هیجانات برنامه و هدف مشخص، ناتوانی 

ناتوانی در خود و  خود، ناتوانی در شناخت نیازهاي بنیادي

سال بیان  35آقاي استخراج شد.  مخالفت کردن و نه گفتن

هاي زیاد داره ولی تواناییمن مطمئنم نامزدم »کرد 
ر خیلی دی دهنمیکنه یا بروز هاشو ازش استفاده نمیتوانایی

توانمندیه و توقع میره  آدمهاش. استفاده میکنه از توانایی 
وط تو بعضی کارا که مرب مثال داشته باشه. تردقیق ریزيبرنامه

به پیشرفت خودمون دوتا و واسه کار خودش و کارمون الزمه 
دگی گنیم اون خوایم بریم خارج زنکیس ما که می مثالواسه 

 «.ها نداره و سست میشهاراده رو بعضی موقع
 حاالت؛ استهیجانی زوجین  وخويخلق بحث بعدي

 ايگسترده آثار و است روزمره زندگی ناپذیرتفکیک جزء خلقی

 کارکردهاي تا گرفته روانی سالمت از مختلف، هايجنبه بر
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 دارد؛ها، گیريتصمیم و قضاوت تمرکز، توجه، مانند اجرایی

 تمام در که است افراد پراکنده و کلی هیجانی حاالت خلق،

 :زیر کدهاي زوجینرو، در مصاحبه با ازاین هاست.آن با عمر

مزاج بودن، هیجانات استرس بودن، زودجوش بودن، دمدمیپر

مغز بودن، وخوي تند داشتن، سبکازحد داشتن، خلقبیش

لوح بودن، حراف بودن، معاشرتی و اجتماعی نبودن، ساده

گري و دلبري نکردن(، ناتوانی در جذب جنس مخالف )عشوه

گرا بودن، پرخوري و گرا بودن، برون، درونتکانشی بودن

رو نبودن، احساساتی بودن و اندام، خوشنداشتن تناسب

احساساتی عمل کردن، بددهن بودن، پرخاشگر بودن )کالمی 

تاب و پرشور بودن، شکاك و بدبین بودن، عشق و فیزیکی(، بی

اشتن، آتشین و زودگذر داشتن، آستانه تحمل پایین د

، چک کردن، کنترل کردن، وسواس فکري ودنکار بمالحظه

گیر )خجالتی بودن(، )نشخوار فکري(، منفعل و گوشه

 فشار قرارنگري، غمگین و افسرده و ناامید بودن، تحتجزئی

گیري عاطفی، متعصب بودن، مصرف مواد، دادن یکدیگر، باج

الکل یا سیگار، نوسانات خلقی، آراسته نبودن و شلخته بودن 

که  یک روز»ساله گفت  31در این راستا آقاي  .استخراج شد
دعوا  داشدی کردیممیها داشتیم صحبت براي نحوه مراسم

یک  متأسفانهبه اون و من   کردیم اون به من فحش و من
بعد خانواده اون فهمید و . سیلی بهش زدم و اوضاع بهم ریخت

همه چی رو کنسل کردیم چون هرکس خود رو  .خانواده من
قط این وسایل و مراسم البته ریشه این دعوا فدونست. محق می

امزدیم و اکثر اوقات حرفمون میشد ساله ن 3ما عروسی نبود، 
سر  سر خانواده ها، سر شغل من که دوره، ،سر مسائل مختلف

ه چون کار فامیلی میگ اینکه نمیذاشت شرکت داداشم کار کنم
ن بته مالهاش. سر تفاوت فکري و سر شکاکیتدوست ندارم، 

دارم  هم زود عصبانی میشم اما خداییش فقط همین بدي رو
اما اون خودخواه و لجبازه و فقط به جاش مهربون و با گذشتم، 
 «.خود و خانوادشو محق میدونه

 اي مربوط بهمضمون فرعی دیگري از ذهنیت طرحواره

در  دهکننتعیینوابستگی در زوجین است؛ یکی از نکات مهم و 

؛ ازدواج میزان استقالل زوجین از خانواده اصلی است

ازدواج  که که برخی از دختران و پسران هنگامیشکلیبه

اند. این افراد کنند از نظر روانی از خانواده خود جدا نشدهمی

                                                           
1. destructive effects of the main family 

2. negative family modeling 

پیش از آنکه همسر دیگري باشند فرزند خانواده خود هستند. 

توانند نقش یآنان چون وابسته به خانواده خود هستند نم

اجرا کنند در نتیجه زندگی مشترك آنان  خوبیبههمسري را 

در خطر آزردگی و ناکامی مواجه است. در این خصوص برخی 

وابستگی  مواردي را اشاره کردند که عبارتند از: زوجیناز 

عاطفی، ایجاد وابستگی در فرد مورد عالقه، وابستگی به خانواده 

 .وابستگی اقتصادي به خانواده اصلی و اصلی

ما خیلی  تو خانواده وابستگی»ساله گفت  31مرد 
ن تره یعنی اینکه ایو به نظر خود من خیلی منطقی هترمتعادل

 نامزدمدر پ مثالوابستگی از همون نوع وابستگیه که میگم یعنی 
زیاد میل و رغبتی نداره که جایی بدون  مثالدوست نداشت 

من  مثالخب این به نظر من خوب نیست نامزدم بره. مادر 
ون من نامزدم مثل اونا نباشه و گاهی اوقات بددوست دارم که 

اره و زیاد وابسته جا که دوست دهم بره مهمونی و خرید و هر
 «.اش نشهمن یا خانواده

 اصلی اثرات مخرب خانواده

اثرات مخرب خانواده پژوهش حاضر به  کنندگانمشارکت

 هايدر دوره نامزدي خود اشاره کردند که شامل مقوله 9اصلی

، نقش 3، تجارب ناموفق در خانواده3یري منفی از خانوادهگالگو

بحث از مضمون اصلی اثرات  ینتنخس است. 4منفی خانواده

الگوگیري منفی از خانواده توسط زوجین  ،مخرب خانواده اصلی

 الگویی مادر و پدر از طرف واکنشی و کنش گونههراست. 

 تشکیل اي راخانواده آینده در خود که فرزندانی براي است

 پا جدید يخانواده به که زوجینی دهند؛ بنابراینمی

 هستند تربیتی و رفتاري حامل الگوهاي هرکدام گذارند،می

در همین راستا از نتایج  .هاستآن اصلی يخانواده از برگرفته که

منفی از والدین در پذیرش گیري الگوموارد  زوجینمصاحبه با 

خانواده یکدیگر، الگوگیري از خانواده براي نقش بازي کردن 

شدن در خانواده یکدیگر، الگوگیري نامناسب در جهت پذیرفته

ها و وظایف از خانواده اصلی، همفکر بودن با خانواده اصلی نقش

در جهت تخریب یکدیگر، الگوگیري از خانواده اصلی در جهت 

ن کالمی احساسات به یکدیگر، الگوبرداري از خانواده ابراز نکرد

گیري الگو هاي یکدیگر،احترامی به خانوادهدر جهت بی

نامناسب عاطفی، الگوگیري نامناسب حل تعارضات، ناتوانی در 

حل مسئله عاطفی، ارتباط کالمی و رفتاري محدود و کم در 

3. unsuccessful experiences in the family 

4. negative role of the family 
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اده تو خانو»ساله گفت  35خانم  استخراج شد. خانواده اصلی
ابراز کالمی و رفتاري بیان احساسات دیده نمیشه  اصالنامزدم 

مهارت بیان ابراز احساسات رو نداره هر موقع  اصالو نامزد منم 
ما نه  خانوادههم بهش میگم چرا اینجوري هستی میگه تو 

کردن حاال مامانم و نه بابام هیچوقت احساسشون رو ابراز نمی
تو الکی حساسی این رفتارش منو خیلی نگران  گیرممیمن یاد 
 «.میکنه

مربوط به مضمون اثرات مخرب خانواده اصلی،  بحث بعدي

 ؛است اصلی در خانواده هر یک از زوجینتجارب ناموفق فرعی 

ها داراي ساختار مناسب هاي موفق، خانوادهرو، در خانوادهازاین

مرزبندي به فرزندان ها هستند که این با انعطاف در مرزبندي

 کند تا داراي چارچوب مشخصی بوده و از گنگ بودنکمک می

هاي با که در خانوادهدر نقش خود به دور باشند حال آن

تنیده و یا گسسته ، خانواده ساختار درهمهاي ناموفقتجربه

ي هاراي تعیین نقشالگوي مناسبی ب ،دارد و در نتیجه فرد

وابستگی پدر  کدهاي ،زوجینرو در مصاحبه با خود ندارد. ازاین

به خانواده، ناتوانی اعضاي خانواده در برقراري ارتباط کالمی، 

 تعامل پایین اعضاي خانواده با یکدیگر، تعارض شدید با والدین،

ی در بین اعضاي خانواده، عدم تجربه ابراز یزنی و دوروهمدوبه

ها در نقش شفتگیها و عواطف در خانواده، تعارض و آهیجان

استخراج شد. گیري اعضا از یکدیگر دوري و کنارهخانواده و 

توانم بگویم شاید خانواده نامزدم می»ساله گفت  38خانم 
خانواده نباشند چون با خانواده ما خیلی متفاوت هستند براي 

کند و خرج مثال براي مدت طوالنی پدر خانواده را ترك می
افتد، مهر، محبت و عاطفه بین میخانه بر عهده مادر خانه 

از پدر خانواده متنفر  شدتبهاعضاء خانواده وجود ندارد و 
هستند و ایشان از بچگی به پدرش هیچ حسی ندارد اما خودش 

 کرد من به این شکلطور برخورد نمیگوید که اگر پدرم اینمی
اي که در آن محبت، همدلی و خانواده اصالموفق نبودم، 

 الاصخانواده او براي ازدواجش  مثالصمیمیت باشد نیستند، 
کنند و حتی اوایل ارتباط به من گفت کمک مالی به ایشان نمی

کنند و بعدها به که خانواده من هیچ کمکی به من و تو نمی
گوید که براي حفظ احترام من خیلی من خرده نگیر، حتی می

 «.بردا به خانه پدري نمیمن ر
اثرات مخرب خانواده اصلی، نقش منفی  بحث بعدي

 چگونگی که عاطفی خانواده جواست؛  در دوره نامزدي خانواده

 و رقابت و دیگر اعضاي کارهاي در دخالتشان یا عدم دخالت

 رفتاري و روانی سالمت در است، یکدیگر با هاآن همکاري

 با زوجیناست. در این خصوص پس از مصاحبه  مؤثر فرزندان

مشی از سوي حمایت نشدن از سوي خانواده، تعیین خطموارد 

خانواده، نادیده گرفتن خانواده در امر ازدواج، دخالت نکردن و 

 وبیگاههاي گاهکنار کشیدن خانواده در مسئله ازدواج، دخالت

اهرم فشار  نظر خانواده،ده، اجبار به ازدواج با فرد موردخانوا

اقتصادي و قطع منابع مالی در صورت مخالفت فرزند، لجبازي 

یا  خواهرشوهروالدین، دخالت دیگر اعضاي خانواده )مثل 

در این مورد خانم استخراج شد.  خانواده کارشکنی ( وخواهرزن

موقع میرم خونه نامزدم یک حسی هر»ساله چنین گفت  33
خواد منو تو جمع ضایع خواهر نامزدم می اآلنبهم میگه که 

شینیم براي مراسم عقد و کنه و همین هم میشه و وقتی می
کنیم سریع خودش رو دخالت میده. طوري  ریزيبرنامهعروسی 

زندگی ما دست خواهرش و مادرش  ریزهايبرنامهشده که کل 
انگار تو نامزدم نیست که جلوشون وایسه  ايارادهافتاده و هیچ 

ت. این چیزاش خیلی اعصاب منو خرد و بگه زندگی خودم هس
 هامداخلهو پس از ازدواج  آیندهدر  ترسممیمیکنه و همش 
 «.بیشتر هم بشه

 بحث
بررسی  پدیدارشناسی رویکرد با حاضر کیفی پژوهشهدف 

زوجین در مرحله  دیدگاه از هاي دوره نامزديآسیب چیستی

 5 پیدایش به منج هایافته کدگذاري و تحلیل .بود نامزدي

الگوهاي ناکارآمد ارتباطی، الگوهاي  عنوان: اصلی تحت مضمون

ها، ذهنیت ناکارآمد مدیریت رابطه، نظام ارزشی زوج

یکی از  .شد مخرب خانواده اصلی و اثراتاي طرحواره

، در این پژوهش شدهشناساییهاي ترین مضمونبرجسته

کردن دوره ناکارآمد ارتباطی است. در بحث طیالگوهاي 

اکارآمد ارتباطی خود به الگوهاي ن کنندگانمشارکتنامزدي، 

 با تکرار و معموال زوجینالگوهاي ارتباطی میان  اشاره کردند.

ر ه کههنگامیشوند؛ به این معنا که در طول زمان تثبیت می

 دهند ویک از زوجین در برابر یکدیگر رفتارهایی را انجام می

زمان  مروربهکند، این رفتارها براي چند گاهی ادامه پیدا می

ر ها را دگیرد که رفتار آنالگوهاي ارتباطی میان آنها شکل می

دهد )شاهمرادي، اعتمادي، بهرامی، برابر یکدیگر جهت می

 نشان هاپژوهش از بسیاري(. 9315و احمدي،  زادهفاتحی

کیفیت  قوي کنندهبینیپیش کارآمد، زناشویی اند، ارتباطداده

سرچشمه  ناکارآمد، زناشویی ارتباط ،مقابل در رابطه زناشویی و
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 است هاي بین زوجیها و تنشها، تعارضنارضایتی عمده

براي  پیشگیرانه اقداماترو، ازاین (.3295)گاتمن و گاتمن، 

 اهداف، هايزمینه در هماهنگی افزایش شامل: تعارض از بروز

 پذیري،سازش پذیري،انعطاف به بخشش، نگرش تصمیمات،

است  همدلی، اصالت و باز بودن و مدیریت رابطه و درك

به  زوجیننیز  تحقیق این در که (9316)قزلسفلو و همکاران، 

ی اسمعیلهاي پژوهشهاي با یافته این یافته اند.آن اشاره کرده

قزلسفلو و همکاران  ،(3293(، راگوف )9313و دهدست )

 است. همسو (3294( و وایس )3294)هارت (، 9316)

مضمون اصلی دیگر در پژوهش حاضر، الگوهاي ناکارآمد 

ناتوانی در مدیریت رابطه گاه به آشفتگی  .مدیریت رابطه است

و برخوردهاي آزاردهنده، دعوا، درگیري و تعارض و  انجامدمی

جاي خود را به درك و تعامل،  ،در نهایت ناخشنودي از رابطه

ی لیعدهد )اسمایت از رابطه دوتایی میصمیمیت، آرامش و رض

 بارزیان آثار به زیادي هايپژوهش (.9313و دهدست، 

 زوجینروانی  و جسمی سالمت بر زناشویی هايتعارض

در  بتوانند زوجین؛ همچنین نتایج نشان داده اگر اندکردهاشاره

 واناییتها را مدیریت کرده ابتداي رابطه به شیوه مثبتی تعارض

 را کمتري هايآسیب ،تعارض وجود باشند، داشته را هاآن حل

سیفرت ؛ 9313اسمعیلی و دهدست، ) داشت خواهد دنبال به

گاتمن و گاتمن، ؛ 3293؛ کمپ داش و تیلور، 3292و شوارتز، 

3295.) 

 هامضمون اصلی دیگر در پژوهش حاضر، نظام ارزشی زوج

عمده نظام فرهنگی هر  بخشتجلیها نظام ارزشی زوج .است

هاي اجتماعی که بخش مهمی از عناصر است. نقش زوجینیک 

هاي نظام ها هستند، معطوف به ارزشسازنده نظام ارزشی زوج

فرهنگی حاصل از تعامالت موجود و بافت فرهنگی در خانواده 

ها و باورهاي اصلی است. زمانی که هر یک از زوجین ارزش

 تمشترك و مشابهی نداشته باشند، انتظاراتشان از یک موقعی

مورد قبولشان درباره یک امر معین عبارت دیگر هنجارهاي و به

اورعی و  یصدیقبه احتمال زیاد ناهماهنگ خواهد بود )

 زمانی آورد نظردر  توانمیرو، ازاین(. 9388اصغرپور ماسوله، 

 تفاوت باشند، فرهنگی تفاوت داراي خانواده سازمان اعضاي که

 هاآن برخورد طرز و هانگرشو  داشت خواهند نیز شخصیتی

نزاع و  وقوع بر زیاد احتمال به امر این و بود خواهد متفاوت

 اندازه تا ارزشی توافق عدم بود. خواهد مؤثر آنان میان تعارض

 پدري هايخانواده اجتماعی فرهنگی تفاوت از ناشی زیادي

 و ها، دانشگاهمدارس مانند عضویت هايگروه سایر و زوجین

هاي این نتایج با یافته .است ... و ساالنهم هايگروه

و  الهی، حمیدي، امانرجبی؛ 9316مهر و همکاران خجسته)

؛ 9388 ،صدیق اورعی و اصغرپور ماسوله ؛9311،اصالنی

؛ 9314 ،رضامنشو  ، اعظم کاري، بیگناهعظیمی هاشمی

 ( همخوانی دارد.3294 ،هارت

 ايمضمون اصلی دیگر در پژوهش حاضر، ذهنیت طرحواره

 وخويخلقهاي روانی و هاي دلبستگی، تلهسبک .است

هیجانی میراث دوران کودکی در تعامل بین کودك و 

؛ دلبستگی، جو هیجانی حاکم بر رابطه استاولیه  کنندهمراقبت

ضاي بین کودك و سیستم خانواده کودك است که در ف-مادر

 )امانی، ثنایی گیردمیهیجانی شکل  خمیرمایهعنوان یک به

زوجی که داراي  مثال؛ (9312کر، نظري و نامداري پژمان، ذا

طرحواره محرومیت هیجانی است همواره از فقدان توجه، درك 

دسترس نبودن سیستم مدالنه، عدم وجود پایگاه امن، دره

، درك نشدن، اشروانیخانواده براي توجه به نیازهاي عاطفی و 

 بردمیرنج  افشاییخودبه حرف دل او گوش نکردن و عدم 

 شناخت از بیشتري آگاهی و توانایی فرد هرچه(. 3296لیهی، )

 و خود شخصیتی هاویژگی تفکیک و انتخاب چگونگی و

 داشته خود مقابل طرف شخصیتی هاویژگی با هاآن هماهنگی

 همین و شودمی تقویت او در ترمناسب انتخاب توانایی ،باشد

 فرد در را رضایتمندي سازمناسب زمینه و صحیح انتخاب

لزوم  و نیازها شدت .(9312امانی و همکاران، ) سازدمی فراهم

افراد  ازدواج آمادگی براي مهمی محرك ،هاآن ساختن برآورده

و  جنسی نیاز همچون مادي نیازهاي شامل و است بوده

همچون  غیرمادي نیازهاي و اصلی خانواده از مالی استقالل

 اجتماعی رشد و بودن همدم آرامش، شخصیتی، رشد به نیاز

هاي این مطالعه یافته (.9314)خجسته مهر و همکاران،  است

، کرامت؛ 9315 عارفی، ؛9312،امانی و همکاران)با نتایج 

، موئیتی؛ 3295 کپلر، ؛9313 ،چمنو  موسوي، وکیلیان

 همخوان است.( 3291 ،موکگولديو  کیاکیتس-کولوئی

مخرب مضمون اصلی دیگر در پژوهش حاضر، اثرات 

 فورگوسنو  بویس، وودبرابر ادعاي  .اصلی است خانواده

تواند بر سازگاري در رفتاري خانواده می هايمدل( 3296)

 تأثیردر روابط صمیمی مانند ازدواج  ویژهبهروابط شخصی 

که اشاره شد هر یک از زوجین نامزد تجارب  طورهمانگذارند. 

که شاید بازمانده  آورندمیو انتظاراتی را به رابطه زناشویی 
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و این تجارب در  باشندتجارب پیشین از خانواده اصلی 

ائل سا مبه روابط صمیمی پس از آن و شیوه برخورد ب دهیشکل

زناشویی نقش بنیادي دارد و برخی اوقات تعارضاتی که میان 

مستقیم سیستم خانواده اولیه  تأثیرحاصل  دهدمیزوجین رخ 

د شای گیرددرمیرو، کشمکشی که میان یک زوج ؛ ازایناست

از آنها در روابط  هرکدامو ادامه مشکالتی باشد که  ازسرگیري

، )عارفی اندکردهفردي اولیه خود در خانواده اصلی تجربه میان

خود را نشان  زمانیاغلب صدمات خانواده اصلی  (.9315

 ند.میمانه خود را با دیگري شروع ککه فرد رابطه ص دهدمی

م و غیرمستقی مستقیم و صورتبهخانواده اصلی که  نفوذاعمال

یکی از زیربناهاي جدي  تواندمی اغلب ناخودآگاه است،

 طبق ز شروع تا پایان هر ازدواجی باشد.هاي زناشویی اتعارض

مشاجرات زن و شوهر  يهاموضوعبیشترین  ،تجارب بالینی

با خویشاوندان یا خانواده اصلی  هاآنایرانی را کم و کیف رابطه 

 (.9315دهد )افقري، بهرامی و فاتحی زاده، آنها تشکیل می

 مقدماتی در اکتشافی مطالعه یک حاضر پژوهشرو، ازاین

 دانش ارتقاء به ولی است دوره نامزدي هايآسیبکشف  زمینه

 ادراك و ازدواج آمادگی چگونگی مفهومی زمینه چارچوب در

 تجربیات مقایسهرو، ازاین ؛کندمی کمک آمادگی ازدواج

 اعتبار آزمون سويمهم به گامی ،نامزد زوجین زیسته

 .است حاضر پژوهش هايیافته

 دوره نامزدي زوجین نامزد تجارب بر اساس حاضر پژوهش

 -فرهنگی بافت در دوره نامزدي چیستی پراهمیت به موضوع

دوره نامزدي  که داد نشان هایافته .پرداخت کشورمان اجتماعی

الگوهاي ناکارآمد ارتباطی، همچون  مختلفی عوامل از متأثر

ها، ذهنیت الگوهاي ناکارآمد مدیریت رابطه، نظام ارزشی زوج

 این شناسایی است.مخرب خانواده اصلی  و اثراتاي طرحواره

 حساسیت فاقد که ابزارهایی و کمّی هايطریق روش از عوامل

 سویک از هایافته این .بود دسترس از دور فرهنگی هستند،

 اجتماعی و ارزشی فرهنگی، مبانی به توجه بیشتر لزوم

 ازدواج حوزه در که افرادي براي را نهاد ازدواج بر تأثیرگذار

 سوي از و کندمی یادآوري هستند، به فعالیت مشغول جوانان

 آمادگی زمینه در بیشتر کیفی هايانجام پژوهش لزوم دیگر،

 .شودمی متذکر را ترمتنوع هايدر نمونه جوانان ازدواج

 جغرافیایی خاصی محیط از حاضر پژوهش کنندگانمشارکت

 پذیريلحاظ تعمیم از است ممکن نظر این از شدند؛ انتخاب

رو، ازاین محدودیت باشد؛ داراي دیگر هاينمونه و هامحیط به

 هايو فرهنگ دیگر هايبافت در پژوهش این شودمی پیشنهاد

 به توجه با .شود تکرار دیگر هاينمونه با و کشورمان دیگر

 ادراك بر اثرگذار عوامل بر مبنی حاضر هاي پژوهشیافته

 هايبرنامه محتواي براي مبنایی آن از توانمی نامزد،زوجین 

 کرد. استفاده آمادگی ازدواج آموزشی

 

 منابع
االسالمی، ع. گران، س.، قمري کیوي، ح.، و شیخشیشهاسدي

هاي هاي ارتباطی بر سبک(. تأثیر آموزش مهارت9315)

مشاوره حل تعارض سازنده و غیر سازنده نامزدها. 
 .11-88 ،9،کاربردي

(. ارائه طرحی مفهومی از 9313اسمعیلی، م.، و دهدست، ك. )

هاي دوران نامزدي )پیش از ازدواج( با رضایت رابطه تعارض

 ،4درمانی خانواده،مشاوره و روانزناشویی )پس از ازدواج(. 
445-425. 

(. بررسی 9315زاده، م. )افقري، ف.، بهرامی، ف.، و فاتحی

با والدین خود بعد از  هاي موجود در تعامل زوجینآسیب

 .321-338، 93هاي نوین تربیتی،اندیشهازدواج. 

امانی، ا.، ثنایی ذاکر، ب.، نظري، ع. م.، و نامداري پژمان، م. 

 درمانی و دلبستگی (. اثربخشی دو رویکرد طرحواره9312)

 

 

 

هاي دلبستگی در دانشجویان مرحله عقد. درمانی بر سبک

 .919-919 ،9خانواده،درمانی مشاوره و روان

س.  دالورقوام، م. ر.، و قطبی، ج.، گورادل، ن.، علیزاده حاجلو،

 ازدواج مدت بر اساس ورزيعشق ابعاد مقایسه (.9313)

خانواده،  درمانیروان و مشاورهمتأهل.  مردان و زنان بین در
4 ،63-48. 

(. تجارب 9314نیا، خ. )مهر، ر.، دانیالی، ز.، و شیرالیخجسته

دانشجویان متأهل از آمادگی ازدواج: یک مطالعه کیفی. 

 .31-52، 3روانشناسی خانواده، 

(. نظریه 9316پور، ذ. )مهر، ر.، محمدي، ع.، و عباسخجسته

گیري نگرش به ازدواج: یک مطالعه اي فرایند شکلزمینه

 .343-354 ،6، ت کیفی در علوم سالمتتحقیقا کیفی.

خ.  اصالنی، ع.، و فرد، الهی اما ا.، حمیدي، غ. ر.، رجبی،

 زوجین رضایت زناشویی زیسته تجربه کاوي(. پی9311)

 مشاوره پدیدارشناسی، مطالعه یک فرهنگی: تفاوت داراي

 .925-934 ،9، خانواده درمانیروان و
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(. اثربخشی آموزش پیش از 9311رستمی، م.، و قزلسفلو، م. )

ازدواج به شیوه سیمبیس بر باورهاي ارتباطی زوجین 

 .45-56 ،5، روانشناسی خانوادهنامزد. 

(. 9314رفیعی، ا.، اعتمادي، ع.، بهرامی، ف.، و جزایري، ر. )

بررسی تأثیر آموزش آمادگی براي ازدواج بر انتظارات 

هاي آن در دختران عقد کرده شهر فهزناشویی و مؤل

 .39-31، 6 ،علمی پژوهشی زن و جامعهاصفهان. 

زاده، م.، و شاهمرادي، س.، اعتمادي، ع.، بهرامی، ف.، فاتحی

ي (. مدل عامل مؤثر بر چرخه9315احمدي، س.ا. )

مشاوره و گیري. کناره-ارتباطی زوجی درخواست
 .35-56 ،9درمانی خانواده، روان

(. عدم 9388ورعی، غ. ر.، و اصغرپور ماسوله، ا. ر. )صدیقی ا

توافق ارزشی و تأثیر آن بر ناسازگاري زوجین در مشهد. 

 .64-85، 3مطالعات اجتماعی ایران، 

بین رضایت از رابطه هنگام نامزدي بر (. پیش9315عارفی، م. )

هاي شخصیتی، عوامل خانوادگی، همسانی پایه ویژگی

 ،3، درمانی خانوادهمشاوره و روانشخصیتی و خانوادگی. 
926-81. 

کاري، ف.، بیگناه، م.، و رضامنش، عظیمی هاشمی، م.، اعظم

ها و الگوهاي کنش جوانان در ها، نگرش(. ارزش9314ف. )

راهبرد خصوص همسرگزینی و روابط پیش از ازدواج. 
 .911-393 ،31فرهنگ، 

(. 9316محمدي، ر. )قزلسفلو، م.، جزایري، ر.، بهرامی، ف.، و 

هاي شناسایی عوامل مؤثر بر تعهد زناشویی از نظر زوج

-36، 96، هاي مشاورهپژوهشایرانی )یک مطالعه کیفی(. 

9. 

(. 9313کرامت، ا.، موسوي، س. ع.، وکیلیان، ك.، و چمن، ر. )

شناسی ارتباطات قبل از ازدواج از دیدگاه پسران آسیب

 .333-343 ،93، پایشدانشجو. 
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