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 چکیده

ه ب  . است های مواجهه با آنبررسی پیامدهای فاصله و استراتژی ،هدف پژوهش حاضر

زن و مرد که مایل به مشارکت در تحقیق  سهوچهلکارگیری روش کیفی با ین منظور با بها

ه ای  زنان و مردان از فاصله، پیامدها و ش یو  ۀ تجربهای عمیق انجام شد و مصاحبه ،بودند

ها، جه ت  . بعد از انجام مصاحبهشد، بررسی و مطالعه هابرخورد با آن، بر اساس روایت آن

، های مواجهه با فاص له  )پیامدها و استراتژی رسی موضوعات اصلی پژوهششناسایی و بر

حفظ و بهبود رابط ه،   ۀا در سه دستهاستراتژی ها انجام شد.مراحل کدگذاری و تحلیل داد 

بررسی فاصله در رواب     بندی شدند.تقسیم دادن به رابطهبه رابطه و پایان نسبت تفاوتیبی

ش امل احس اس تنه ایی،     پیامدهای منفی .استمثبت و منفی زوجین بیانگر دو دسته پیامد 

مانن د ارزی ابی    ؛. پیام دهای مثب ت مق و تی   است غیر  فقدان شادکامی، محرومیت نسبی و

د ل ت  تایج پژوهش ن گیرد.را در برمی غیر  خویشتن، آزادی عمل، مهارت و خوداتکایی و

در شناخت پیامدهای فاصله  رو،ایناز .داردکنندگان پیچیدگی و تنوع تجربیات مشارکتبر 

کنندگان همچ ون ج ن ،   ای مشارکتهای زمینهباید ویژگی ،های مواجهه با آنو استراتژی

 . گیردمدنظر قرار  غیر صیالت، داشتن فرزند و تح

 پیامد، استراتژی ،گذاریفاصله، فاصله: هاواژهکلید

 مقدمه .1

 گی رد، م ی  خ ود  زن دگی  ط و   در انس ان  هر که هاییتصمیم ترینمهم از یکی شك بدون

در  را آن نف ر  دو ک ه  اس ت  حقوقی و عاطفی تعهد اولین ازدواج .است انتخاب شریك زندگی
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ب ا   ت ا  دش و م ی  تشکیل خانواد  زناشویی، پیمان انعقاد و همسرگزینی پذیرند. بامی سالیرگبز

 آن در نف    حرم ت  و خ اطر  تعلق ایمنی، احساس عاطفی، و جنسی نیازهای جسمی، ارضای

و به  ازدواج ،زمان گذشت طی ،بنابراین شود. میسر اجتماعی و پیشرفت فردی و و تحو  رشد

 ب ه عل ت  اس ت.   شد  شناخته باقوامۀ یك جامع تشکیل برای عنوان زیربنایی به تبع آن خانواد 

هموار  خانواد  ب ه عن وان ی ك منب ع مه م و عنص ر کلی دی در         خاص، اهمیت و جایگا  این

بررس ی  تحلی ل و   متفکران، پژوهشگران و متخصصان علوم انس انی گوناگون های شپژو  مباحث و

 است. شد 

لی مانند یاند. از سویی، به مساموضوع خانواد  را مورد بررسی قرار داد  شناسان از دو منظر،جامعه

متقاب ل در   شامل: رواب  بین اعضا و کارکردهای خانواد  و تعامل یا ک نش  ؛ساختار و کارکرد خانواد 

پردازند. با توجه به می به تغییرات و تحو ت خانواد   ،از سویی دیگر و انددرون خانواد  توجه داشته

ینکه پایه و اساس رواب  درون خانواد  بر محور رابطه زن و شوهر استوار است، پژوهش حاض ر در  ا

-و اس تراتژی به نام فاصله بپردازد و پیامدها  بل زناشوییمتقا های کنشیکی از جنبه به تا تالش است

 های تحقیق شناسایی کند.های سوژ های مواجهه با آن را بنابر دیدگا 

مهم مکان  ۀبه عنوان چهارمین جنب ،اجتماعی ۀشناسی مکان و فاصلرا در جامعه صلهفا ۀمقولزیمل 

 ،ان د اجتماعی و به معنای نزدیکی و دوری حسی میان اشخاصی که با یکدیگر روابط ی برق رار ک رد    

 .   651: 6831)فریزبی،  معرفی کرد  است

توان بر حسب ن وعی  ماعی را میمتقابل اجت هایکنش ۀهم گوید،میگونه که زیمل همان ،واقعدر

فاص له ب ین    ن وعی نیز این است که  نوشتارفرض این پیش ،بندی کردمقیاس نزدیکی یا دوری درجه

دارای پیامدهای خاص  وثیرگذار أت اجتماعی متقابل کیفیت کنش در که این فاصله وجود داردزوجین 

  .دهندشان میه این پدید  واکنش نهای متفاوت بو افراد به شیو  استخود 

-نظررواب  اعضای خانواد  دارد و با درو کیفیت که فاصله نقش مهمی در چگونگی با توجه به این

 ،این پدید  و ابع اد م رتب  ب ا آن    بررسی است، نشد فاصله بررسی دقیق  ۀلأکنون مس گرفتن اینکه تا

پیام دهای  کنن د   می یبنداینکه زوجین فاصله را چگونه ساخت نظیر ؛جهت پاسخگویی به سؤا تی
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از طری ق  های زوجین در برخورد ب ا فاص له چیس ت     فاصله در رواب  زوجین چیست  و استراتژی

 هدف پژوهش حاضر است.  ،مصاحبه با زنان و مردان ساکن شهر تهران

ه ای  ک ردن پیام دها و اس تراتژی   مس تند هدف کلی این پژوهش، بررس ی، توص یو و   رو، ایناز 

اهداف این های عمیق به قصد رسیدن به فاصله در رواب  بین آنهاست. مصاحبه با در مواجهه زوجین

ه ای زوج ین ب رای    کردن اس تراتژی مستند -1.شناخت پیامدهای فاصله-6 انجام شد  است: ،خاص

 .شد ایجادۀ مواجهه با فاصل

 مبانی نظری تحقیق. 2

 تجربی ۀپیشین. 1. 2

های ترصو به ست کها هابسیاری از خانواد  میان رموضوعی شایع د ،موضوع فاصله بین زوجین

مشخص ی در ای ن    آم ار  ،رونای  ، ازپذیر نیستآن امکان یگیری کمّاما انداز ؛ دشومی گوناگون ظاهر

شناس ی  خص وص از منظ ر جامع ه   و مطالعات چندانی در ای ن موض وع ب ه    یستابطه در دسترس نر

ضمنی در ارتب ا  ب ا ای ن پدی د       طورکه به یمحدود وان به مطالعاتتولی می ؛صورت نگرفته است

 اشار  داشت. ،انجام شد  است

ط الق   ۀب ه مطالع    «ها و پیام دها زمینه ،طالق عاطفی»عنوان  بادر پژوهش خود   6831) روشنی

کنند  مراجعه عمیق با بیست نفر از زنان ۀاز طریق مصاحب و مبنایی ۀعاطفی از دید زنان، به روش نظری

ها، پیامدهای ط الق  ها شرای  علّی، ویژگی. زنان در مصاحبهپردازدمی از مراکز مشاور  تهرانبه یکی 

ی ط الق  ش رای  علّ   ان د.  های خود در مواجهه با طالق عاطفی را توصیو ک رد  عاطفی و استراتژی

 زنان هایاستراتژی و مرد به وسیلۀشدن انتظارات، نیازها و نظرات زن گرفتهعاطفی در سه گرو  نادید 

مح ور  مح ور و فرزن د  محور، خویشتنرابطه ۀبه سه دست ،در مواجهه با طالق عاطفی بر اساس هدف

 . اندبندی شد طبقه

  در پژوهش خود به بررسی تأثیر تصورات و تعاریو مشابه زوجین در رض ایت از  6838) منادی

فرهنگ ی   ۀاز آن ب ود ک ه س رمای   حاکی  ویپردازد. نتایج پژوهش زندگی زناشویی از دیدگا  زنان می

های تص ورات و  . مشابهتاستاصلی تصورات و تعاریو آنها از زندگی مشترک  ۀکنندزوجین تعیین
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کن د و باع ث   در زندگی برای زوج ین ف راهم م ی    مشابهی را هایلهتعاریو، رفتارهای مشابه و مشغ

 د.ش و م ی ویژ  از دیدگا  زنان ندگی، بهز ززناشویی و رضایت ا ۀابطر و تقویت گووگفت گیریشکل

ل درون ی  یپرداختن ب ه مس ا   شود، این است کهنمایان می ،گرفتههای انجامآنچه که در خال  پژوهش

  است. ، کارآمدتریفیک های عمیقبا شیو  است، ن پرداخته شد ه آلی که کمتر بیویژ  مسابهخانواد  

-قش جنسیت به عنوان خصیص ه اهمیت ن ،استن توجه نشد  ه آها بیقای که در این تحقاما نکته

ها و چگونگی واکنش در براب ر  درک و تصور کنشگران از پدید  ۀهایی را در زمینای است که تفاوت

م ورد   ۀه ای دو ج ن  از پدی د   در تحقیق حاضر به بررسی روای ت  ،همین دلیلکند. بهآنها ایجاد می

 بحث خواهیم پرداخت.

 نظریچارچوب . 2. 2

ه ای مختل و   گرو صمیمیت ممکن در رواب  اجتماعی  ۀاغلب برای سنجش درج صلهفا مفهوم

ت رین  اما به نقش این مفهوم در یکی از طو نی ؛رودبین اعضای آنها به کار می ۀنژادی و قومی و رابط

 ترین نوع ارتباطات پرداخته نشد  است. و عمیق

 یند حفظ رابطه تصور شد  اس ت آن فرعنوافاصله هم به عنوان ویژگی و کیفیتی از رابطه و هم به 

ش ود.  م ی  تصور )یا نزدیکی 1به عنوان قطب مخالو صمیمیت ، فاصلهدر معنای او   1001 ،6)ه 

 نزدیکی نبوددو قطب مخالو یك پیوستار هستند و فاصله به عنوان  ،در این تعریو فاصله و نزدیکی

   .1002، 8اری)لوی و بن شودتعریو می و یا صمیمیت

 ی اد از خانواد  به عنوان گرو  نوع خاص خود  ،کونیگ در تحلیل خود ۀروزن باوم در تفسیر نظری

اس ت و هم ین ص فت آن را از     آناساسی و غیرقابل تفکیك  ۀمشخصو صمیمیت صفت  که کندمی

  .15 :6812)روزن باوم،  سازدهای اجتماعی متمایز میسایر گرو 

. وی اس ت  4مارک ن    ، تحلیلاستمرتب  با این تعریو  ،یطور ضمنکه بههایی تحلیل از جمله

دادن ی ك رابط ه و ان واع فراگ رد ارتب اطی      آمدن، آزمودن و پایانتحلیل عمیقی از مراحل آغاز و پدید

                                                            
1. Hess 

2. Intimacy 

3. Lavee & Ben-Ari 

4. Mark Knapp  
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د   ،ک ل ه داد  اس ت. م ارک ن   در   یکند، اراز مییادیگر متم ۀکه هر مرحله را از مرحل آنها مربو  به

و پ نج مرحل ه مرب و  ب ه     تفکیك کرد  است که پنج مرحله مربو  به پیوند  مرحله را در رواب  افراد

بستن تا ج دایی کام ل   پیمان ۀمرحل  .612-613: 6821مارک ن ، به نقل از فرهنگی،  ) جدایی است

 زیر است: ۀشامل پنج مرحل

ا دیگ ری، او  او ب ۀافتراق: زمانی است که طرفین رابطه یا یکی از آنها احساس کنند که رابط ۀمرحل -6

 گیرند تا خ ود را از ای ن قی د   را کامالً محدود و در چهارچوب معینی حب  کرد  است و تصمیم می

دیگر ها و نقا  مورد اختالف با یكاز وجو  اشتراک به تفاوت طرفین بیشتر ،برهانند. در این وضعیت

  .613: 6821)مارک ن ، به نقل از فرهنگی،  اندیشندمی

ش روع ب ه ک اهش دفع ات ارتب ا  و می زان        ه،ط رفین رابط    ،کردن: در این مرحلهمحدود ۀمرحل -1

: دهن د )هم ان  نم ی  اشتیاق چندانی برای ارتبا  با طرف دیگر از خ ود نش ان   و کنندصمیمیت آن می

613.  

شدن رابطه: بیانگر افزایش تخریب و تباهی رابطه اس ت ک ه ط رفین آن ت الش در     روحبی ۀمرحل -8

ای هس تند  های کالمی یا غیرکالمی بیشتر به گونهوند مجدد آن دارند. در این مرحله پیامحفظ و گا  پی

شوند و رنگی از محبت، جاذبه و گذشت در آنه ا نیس ت.   می بد وکه عموماً میان اشخاص بیگانه رد

املی رابط ه در ای ن وض عیت، ع و     ۀشود و عل ت ادام   دیگر در مورد خود رابطه اندیشه نمی ،واقعدر

  .611)همان،  دیگر رابطه استفراسوی جاذبه و توجه به طرف 

کنن د  پرهیز از یکدیگر: در این مرحله ط رفین رابط ه ب ا گری ز از یک دیگر س عی م ی        ۀمرحل -4

 گیرد.  انجام می های خود را کاهش دهند و اغلب جدایی جسمیناراحتی

 ۀن است پ  از ی ك مکالم   جدایی: آخرین مرحله در رواب  افراد است، جدایی ممک ۀمرحل -5

 )همان . ردکوتا  یا پ  از یك عمر زندگی مشترک صورت پذی

نظ م   ۀتوان مفهوم فاصله را از آن استخراج ک رد، نظری   از دیگر نظریاتی که به طور غیرمستقیم می

جامع ه در س ط     ۀنظم، دو عنص ر س ازند   ۀه شد  است. طبق نظرییچلبی ارا به وسیلۀخرد است که 

وجه عمد  است: وجه اب زاری و وج ه اظه اری. از طری ق      1تعامل هستند. تعامل دارای  خرد، فرد و

  .61-62: 6825)چلبی،  گیردیا اجتماع یا گرو  اجتماعی شکل می «ما»تعامل اظهاری 
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 ۀتوان از نوعی نظم خرد سخن گفت، ای ن نظ م اجتم اعی همزم ان دربرگیرن د     می «ما»ل یبا تشک

در  و حفظ الگوهای تعاملی، نظم اجتماعی خرد حداقل «ما»است. جهت حفظ  «ما»افراد، تعامالت، و 

گامی هم  1 (L) فکری مشترکهم  6 ند از:اچهار بعد با چهار مشکل ماهوی مواجه است که عبارت

این چه ار مش کل ب رای ه ر گ رو        .(A) بختی مشترکهم  4 (I) همدلی مشترک  8 (G) مشترک

اگر این چه ار مش کل را در خ ود     «ما»واد   وجود دارد. هر گرو  یا هر اجتماعی )در اینجا گرو  خان

حل کرد  باشد، دارای نظم است و نظم آن متعاد  و باثبات است و اگر ای ن چه ار مش کل را داش ته     

در ک ه  اما آنچه  ؛ 61-62: )همان شوددهد و دچار اختال  میباشد، نظم و تعاد  خود را از دست می

، بع د هم دلی متقاب ل و احس اس تعل ق      یابدمیفاصله بین زوجین  ۀلأبا مسبیشتری  ارتبا این نظریه 

 مشترک است که نبود آن باعث ایجاد مشکالتی در بعد معاشرتی خانواد  خواهد شد.

و هم مثبت نگا  کرد. منفی ب ه ای ن   ای منفی هم به عنوان پدید  توان به فاصلهمی ،خالصه رطوبه

پریشانی  ۀچون یك تهدید و یك اختال  در رواب  و به عنوان علت یا نشانهم تواندمیکه فاصله معنا 

و   1066 ،)ب ن اری  دش و تلقی  ارتبا  با صمیمیت محدود، کمبود حمایت عاطفی و احساس جدایی

 . گیرندخود به کار می ۀای حفظ رابطرمثبت به این معنا که گا  افراد فاصله را ب

 تحقیق روش. 3

نظر نیازمند فهم دنیای زوجین از دید خودش ان و س پ  تعبی ر ای ن قض یه ب ا       ردکار در میدان مو

تا برخالف    استروش کیفی پدیدارشناسی برگزید  شد ،. به همین دلیلاستشناختی مفاهیم جامعه

شناختی عب ارت اس ت   روش پدیدار .یافتهای کنشگر را  به دنیای اجتماعی سوژ  بتوان ،یروش کمّ

 اند.خاص را داشته ۀگو با افرادی که آن تجربومعنا برای تجربه از طریق گفت از فرآیند ایجاد

 گیریجامعه، نمونه و روش نمونه. 1. 3

کنن د. معم و ً   زنان و مردان متأهل هستند که در شهر ته ران زن دگی م ی    ،پژوهش حاضر ۀجامع

شدت بهنیست و حجم نمونه  شد تعیینپیشمورد مطالعه در تحقیقات کیفی کامالً مشخص و از ۀنمون

ه ایی چ ون   گیری این تحقیق با توجه ب ه ویژگ ی  نمونه ،به هرحا پذیری ارتبا  دارد. با سط  اشباع
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ب رای انتخ اب   جن ، تحصیالت، طو  مدت ازدواج، داشتن یا نداشتن فرزند صورت گرفت ه اس ت.   

 استفاد  شد  است. هدفمندگیری افراد نیز از روش نمونه

 هاگردآوری داده ۀنحو. 2. 3

 نه به دست آمد  است دمگوی هوهای عمیق و گفتالعات  زم برای این پژوهش با مصاحبهاط

-تجربی ات مش ارکت  ه، با این هدف صورت گرفته است ک ه  یافتساختهها به صورت نیمو مصاحبه

یرامون مس الل  ها پکنندگان زن و مرد از زبان خودشان درک شود. در این نوع مصاحبه اگرچه پرسش

ب ودن  به دلیل اکتش افی  .استپذیری خاصی اما دارای انعطاف ؛شودریزی میبرنامه پژوهش نظر مورد

سازی تجربی ات زن ان و   بلکه بیشتر به دنبا  آشکار ؛خاصی را دنبا  نکردند ۀفرضی ،ناپژوهش، محقق

 اند. بود های فاصله، بنابر روایت خود آنها در مورد پیامدها و استراتژی مردان

 های تحقیقیافته. 4

 کنندگانمشخصات مشارکت. 1. 4

  .هستند مرد نفر 16نفر زن و  11 شدند،نفری که مصاحبه  48جنسیت پاسخگویان: از میان 

-مس ن  س اله و  16ترین آنها ، جوانکنند  در پژوهششرکت ن پاسخگویان: از میان زنان متأهلس

س ا  و از می ان    88ش وند  در ح دود   گین سن زنان مص احبه میان ،ساله است. همچنین 41ترین آنها 

س اله   51ت رین آنه ا   ساله و مس ن  11ترین آنها کنند  در پژوهش حاضر، جوانمردان متأهل مشارکت

 سا  است. 82شد  برای سن مردان است. میانگین محاسبه

س ا  و ب رای    1زمان ازدواج برای زن ان ح دود   زندگی مشترک پاسخگویان: میانگین مدتمدت 

 . استسا   2مردان حدود 

کنند  در پژوهش حاضر، نیم ی دارای فرزن د و   زن شرکت 11تعداد فرزندان پاسخگویان: از میان 

. می انگین تع داد   اس ت  %5174و  %4271 ،نیمی بدون فرزند بودند. این مقدار برای م ردان ب ه ترتی ب   

 بود  است. 6و برای مردان  6764فرزندان برای زنان 

 %6871ان د،  که م ورد مص احبه ق رار گرفت ه     زن متأهلی 11پاسخگویان: از میان  تحصیالت سط 

دارای تحص یالت   %8673در سط  متوسطه هستند،  %46دارای تحصیالت ابتدایی و راهنمایی بودند، 
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-ش رکت  م رد  16 بودند. از می ان  یکارشناسی ارشد و دکتر %6871 ،نهایتکاردانی و کارشناسی و در

دارای تحصیالت  %1371)ابتدایی و راهنمایی  و  دیپلمدارای تحصیالت زیر %6478ر پژوهش، کنند  د

نی ز دارای تحص یالت    %61 و دارای تحصیالت ک اردانی و کارشناس ی   %8376سط  متوسطه بودند. 

 بودند. یکارشناسی ارشد و دکتر

از پاسخگویان مرد  %3572دار بودند. خانه %51از زنان شاغل و  %46وضعیت اشتغا  پاسخگویان: 

 نفر نیز بازنشسته بود. 6بیکار بودند و  %175نفر معاد   1شاغل، 

 پیامدهای فاصله. 2. 4

اس اس  منظور از پیامدها در پژوهش حاضر، آثار و تبعات فاصله در رواب  زوجین است. فاصله بر

 ای ن پیام دها  . استشان شوندگان و رابطهبر روی مصاحبههای متفاوت دارای پیامدهای متنوعی گونه

 ۀان د. پیام دهای منف ی فاص ل    به دو دسته پیامدهای منفی و مثبت تقسیم ش د  بندی کلی در یك دسته

 ،ی که تنه ا پیام د منف ی فاص له    لدر حا ،اندبود  متوجه فردمعطوف به تعارض و معطوف به موقعیت 

 ۀنتیج   ،ای مثبت نیز به ترتی ب پیامدهزناشویی بود  است.  ۀمتوجه رابط )تعارض  معطوف به انتخاب

 اند. معطوف به انتخاب و معطوف به موقعیت بود  ۀفاصل

 معطوف به فردپیامدهای منفی 

معط وف ب ه تع ارض و معط وف ب ه       ،فاص له  گرفته، پیامدهای منفیصورت هایاساس تحلیلبر

م اعی و  و زن دگی شخص ی ف رد در ابع اد مختل و روانشناس ی، اجت      متوجه ف رد   که اساساًموقعیت 

 ند از:اعبارت، است اقتصادی

ه ای  نارسایی ناخوشایندی است که پاسخگویان اظهار کردند در پاسخ به ۀتجرب 1احساس تنهایی

و خیر،  چاری حسین به نقل از)1 پیاللو و ی و کیفی در رابطه با همسرشان ظاهر شد  است. پرلمنکمّ

 ف راد ا اجتم اعی  رواب  موجود سط  و مطلوب سط  بین شکاف و تفاوت برحسب را   تنهایی6836

-م ی  )آنچ ه  ف رد  ه ای آرمان بین شکاف و فاصله تنهایی، احساس مبنای آنها، نظر به کردند. تعریو

                                                            
1.  loneliness 

2.  Perlman& Peplau 
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اس ت.   فردیبین هایصمیمیت و ارتباطات است  در آورد  دست به او)آنچه دستاوردهای و خواهد 

 است.  بیشتر تنهایی احساس باشد، بیشتر فاصله این هرچه

این ح  تنهایی خیلی بد . همش تو » :گویدمی سا  زندگی مشترک 4ساله، دیپلم، با  81حسان، ا

 .«فکر و خیالم. ارتباطم رو با دنیا و آدماش و مخصوصاً همسرم از دست دادم

ان د؛  شوندگان بین دو نوع تنهایی تمایز قایل شد بیانگر این است که مصاحبه ،های خامتحلیل داد 

فق دان وابس تگی    ،از انزوای اجتماعی و تنهایی ناشی از انزوای عاطفی. در تنهایی عاطفی تنهایی ناشی

 در تنه ایی اجتم اعی  حا  آنکه صمیمی برای افراد برجسته بود و  ۀبه همسر و نقص در برقراری رابط

 .است های اجتماعی، فقدان درگیری در رواب  و شبکهآنچه مدنظر است

معطوف به موقعیت و معطوف ب ه تع ارض    ۀیگر پیامدهای فاصلاز د: 1نسبی محرومیت احساس

برای هر دو گرو  زن و مرد احساس محرومیت نسبی بود. آنها وقتی ب ه ارزی ابی و تطبی ق ش رای  و     

پردازند و به ای ن پنداش ت و ارزی ابی ذهن ی     وضعیت فعلی زندگی خود با دوستان و دیگری مهم می

، دچار احساس محرومی ت نس بی   است ن ناهمانند و نامطلوبرسند که شرایطشان نسبت به دیگرامی

 شوند.می

هرچن د م ا    ،ب ین ب ود  باید واق ع » :گویدمی سا  زندگی مشترک 4ساله، فوق لیسان ، با  85امیر، 

واس ه م ا   ک ه  مزای ایی  رغ م  اما عل ی  ؛کنیمدور از هم زندگی خودمون انتخاب کردیم که برای مدتی 

ک ه ب ا م ا     نهمکارا ۀز زندگی عقب بمونیم. از لحاظ مالی نشد مثل بقیباعث شد یه جاهایی ا ،داشت

 . «شروع کردن پیشرفت کنیم

    خصوص زنان بود. نبود شادکامی از دیگر پیامدهای فاصله برای مردان و به: 2فقدان شادکامی

ه ا،  ش ادکامی را مجم وع ل ذت    8ایزنك .ها و ادراکات فرد مبتنی استاساس شادکامی بر نگرش

منف ی   ۀح داقل عاطف    ۀ)خوشحالی و سرور  به اض اف  مثبت ۀمنهای دردها و ترکیبی از حداکثر عاطف

 ۀمثبت، فقدان عاطف ۀاصلی شادکامی شامل عاطف یکند. از بین اجزاافسردگی و اضطراب  معرفی می)

و مثبت و فقدان عواط   ۀعاطف ، به ترتیب 6810،احمدی و ا سالمی)شیخ منفی و رضایت از زندگی
                                                            

1.  Relative Deprivation 

2.  Hapiness 

3.  Eysenck 
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رضایت از زندگی به عنوان بعد ش ناختی ش ادکامی    ،نهایتمنفی به عنوان ابعاد هیجانی شادکامی و در

 کنندگان برجسته بود. برای مشارکت ،شد  در رابطه با همسرادراک ۀدر نتیجه وجود فاصل

نیستم. اون آدم شادی که قبالً بودم » :گویدمی سا  زندگی مشترک 61ساله، لیسان ، با  43، وانکی

و خوشحا  کنه. ر ای پیدا میشه که بتونه منلهأمیل و اشتیاقم رو به خیلی چیزا از دست دادم. کمتر مس

 .«ندارم ،باید داشته باشم که تو زندگیم اصالً احساس آرامش ندارم. اون سرزندگی رو

 کنندگان مرد بیش از آنکه ب ه وج ود برخ ی احساس ات و    مشارکت ،ذکر این نکته ضروری است

بر فقدان احساسات و هیجانات مثبت تأکید داشتند، در حالی که زن ان ب ر    ،کنندهیجانات منفی اشار  

 وجود هیجانات منفی تأکید داشتند. 

ک ه زن ان را    اس ت ض رمعطوف به تع ا  ۀخشونت خانگی معمو ً پیامد فاصل :1خشونت خانگی

خانواد  ب رای   کردند کهکنند  بیان کت. زنان و مردان شردهدبیشتر از مردان در معرض آسیب قرار می

کارکرد مخرب خشونت را ب ه هم را     هابلکه برای آن ؛از گرمی و صمیمیت نیست سرشارفضایی  هاآن

رفتاره ای   الگویی از عنوان به خشونت خانگی را  ،50: 6838به نقل از اعزازی، ) بارنت .داشته است

 اقتص ادی  تهدیدهای و فشار ،و همچنین نیروا و جنسی فیزیکی، حمالت شامل اجباری و تهاجمی

 است.  کرد  برند، تعریومی کار به شانصمیمی یا شریك جفت علیه افراد که

س ا    8ساله، فوق دیپلم، با  11داریوش، است؛ بحث یکی از مصادیق خشونت برای مردان  جر و

بدتر وقتی ه ک ه    سر هر چیزی باید کشمکش و جنگ اعصاب داشته باشیم.» :گویدمی زندگی مشترک

 .  «کشهها رو جلو دیگران پیش میهمسرم این بحث

دهند  به این رابطه یك راهبرد جه ت برخ ورد ب ا    درحالی که رواب  فرازناشویی برای افراد شکل

ی ك   ،و خیانت قرار گرفته استوفایی ، برای همسری که مورد بیاستهای ارتبا  زناشویی نارسایی

 ود. شپیامد ناگوار محسوب می

ب ه ش وهرم اعتم اد    » :گوی د م ی  سا  زندگی مش ترک  8ساله، دانشجوی فوق دیپلم، با  14مهسا، 

بن د زن دگی و من ه خ دا رو     ولی همین که پای ؛بینیمکردم درسته خیلی همدیگرو نمیداشتم. فکر می

 .  «و با زنای دیگه بگذرونهر کردم شوهرم بر  وقتشولی اصالً فکر نمی ؛شکر

                                                            
1.Domestic Violence 
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خشونت جنسی  ۀهای حاکم بر جامعه مانع از آن است که زنان تجربحیا و ارزش هر چند شرم و

را شکستند  «آبروداری کن»و  «حرف نزن»ولی زنان در مواردی قانون  ؛کنند را به صورت مبسو  بیان

ه ای جنس ی،   خواس ته  اعتن ایی ب ه  قالب مفاهیمی چون بی و تجربیات خود از خشونت جنسی را در

غیرمعمو  جنسی و تهدید به اعما  خشونت عاطفی  ۀن تمایل زن، درخواست رابطارتبا  جنسی بدو

 بیان کردند.  جنسی مورد تقاضا ۀدر صورت اجتناب زن از رابط

امنی ت   نب ود احساس  ،کنندگانخشونت خانگی برای مشارکت مهم نمودهای بسیار از یکی دیگر

  از اینکه تهدیدی نسبت به عقای د، آرا  امنیت فکری برای پاسخگویان ترس و دلهر نبودفکری است. 

 .استها و معنای نمادها صورت بگیرد، افراد، پدید  ۀهایشان دربارو دیدگا 

اعتم اد ب ه نفس م رو از    » :گوی د می سا  زندگی مشترک 5ساله، دانشجوی لیسان ، با  11فرزانه، 

ت ونم  رو مس خر  ک نن. نم ی   کنم هر نظری بدم اشتباهه و ممکنه دیگران عقای دم  می دست دادم. فکر

ری زی واس ه   ای ن چ ه م د  برنام ه      ترسم شوهرم بگه این چه کاریهشخصاً تصمیم بگیرم چون می

 .  « زندگیه

ه ای اجتم اعی را نی ز ن وعی     ممانعت مردان از اش تغا  و فعالی ت   ،کنند برخی از زنان مشارکت

-و سط  رفا  اقتصادی با  برجسته له برای زنان با تحصیالتأدانستند. این مسخشونت علیه خود می

تر جلوگیری از معاش رت ب ا   تر از لیسان  و رفا  پایینبرای زنان با تحصیالت پایین ،مقابلتر بود. در

. ترس از رویارویی با خشونت مورد دیگری بود ک ه    استدوستان و خانواد  بیشتر حایز اهمیت بود

 سایه افکند  است. هاو رواب  آنخشونت بر زندگی  ۀاظهار کردند بیشتر از تجرب

ترین ابعاد زندگی انس ان  فعالیت جنسی و رضایت حاصل از آن یکی از اساسی: نارضایتی جنسی

ت ری  بخ ش رض ایت  محی  صمیمانه و شاد، رواب  جنس ی  کنندگان اظهار داشتند دراست. مشارکت

  .اندداشته

خود ب ر روی   ۀگذارد و این امر به نوبیمعمو ً فاصله بر روی کمیت و کیفیت ارتبا  جنسی اثر م

 شود.ماً تولید و بازتولید مییکه دا یوبیمع ۀهمانند چرخ ؛گذاردبس  و گسترش فاصله اثر می

یادم نیس ت آخ رین ب ار ک ی     » :گویدمی سا  زندگی مشترک 8ساله، فوق دیپلم، با  11داریوش، 

 .«رابطه نداریم جنسی داشتیم. مثل اینکه هیچ کدوم تمایلی به این ۀرابط
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جنسی از  ۀاین بود که رابط ،به آن اشار  کردند هانارضایتی جنسی که اغلب زن هایزمینهاز دیگر 

 عاطفی درنیامد  است.  ۀفراتر ننهاد  و به صورت یك رابط جسمانی پا ۀیك رابط

 زناشویی ۀپیامدهای منفی معطوف به رابط

بودن این نوع ادعا کردند انتخابی نتخاب را داشتند،معطوف به ا ۀفاصل ۀی که تجربشوندگانمصاحبه

 ۀپیامد منفی فاصلشود. تنها شان میگیری پیامدهای منفی بر روی خود و رابطهاز فاصله، مانع از شکل

 ۀه ایی در کیفی ت رابط    اخ تال  و نارس ایی   ،درگی ر کن د  نکه فرد را آبیش از که معطوف به انتخاب 

 . استزناشویی  ، تعارضکندزناشویی ایجاد می

ها و استعدادهای متفاوت و با نیازها و عالی ق مختل و و در   زندگی زناشویی از دو نفر با توانایی

های گوناگون تشکیل شد  است. تع ارض محص و  الزام ی زن دگی مش ترک      با شخصیت ،یك کالم

د ی ا نیازه ا   وش  تواف ق مش اهد  م ی    نبودآید که ها، اوقاتی پیش میاست. به دلیل ماهیت تعامل زوج

ک ه  کردن د   بی ان ان د،  معطوف به انتخاب را تجربه کرد  ۀکه فاصل کنندگانیشرکت شود.برآورد  نمی

 فاصله هستند.   آید که خواهان درجات متفاوتی از نزدیکی ومی زمانی به وجود ،تعارض

الق م ن  شوهرم خیلی از ای ن اخ   » :گویدمی سا  زندگی مشترک 2ساله، لیسان ، با  86نسرین، 

یاد که میرم تو  ک خودم. خودش بیش از حد اهل جنب و جوشه. به همین خ اطر ی ه   خوشش نمی

زمین پیدا  تونی روی کر اما خوبیش اینه که ما قبو  کردیم دو آدم رو نمی ؛وقتایی دلخوری پیش میاد

 .«کنی که شبیه هم باشن
 

 پیامدهای مثبت فاصله

معطوف ب ه موقعی ت و معط وف ب ه      ۀه محدود به فاصلدر پژوهش حاضر پیامدهای مثبت فاصل

معطوف به تعارض با پیامدهایی منفی از سط  ضعیو تا قوی فاقد هرگونه پیام د   ۀانتخاب بود. فاصل

 ند از:امثبت بود. این پیامدها عبارت

معتقد است هرگا  افراد از نظارت بر خل وت خ ویش ن اتوان باش ند،      6وستین: ارزیابی خویشتن

های مهم شغلی و ارتباطشان با جهان پیرامون، دستخوش آسیب خواهد شد. گذشته از ارزشفردیت، 

                                                            
1. Westine 
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جدایی  گونه،، ایندهداین، خلوت به فرد امکان و فرصت ارزیابی اعما  و رفتار خود و دیگران را می

امیری، زاد  و ؛ به نقل از زنجانی6120)وستین،  سازدفیزیکی از دیگران فرآیند خودسنجی را آسان می

6834.  

بر اساس امکانات مربو  به موقعیت زم انی و مک انی،    ،کردند بیانافراد  ،رو نیز در پژوهش پیش

)فضای شخصی، قلم رو ی ا    کارهاوای از سازهای همسرشان مجموعهخوی شخصی و ویژگیوخلق

 Distance) گیرن د ت ا م رز می ان خ ود و دیگ ری را تنظ یم کنن د        م ی م ی  را ب ه ک ار    کال ۀفاصل

Regulation  ان بیان کردند این می زان مطل وب،   و به میزان مطلوب خلوت دست یابند. مردان و زن

توانند به ارزیابی و   که در آن می52: 6831آلتمن، ) دهدفرصتی برای ارزیابی از خویشتن به دست می

، مناسبات ب ا  ار فردیاهمیت و اعتب ها،توانایی ها،ارزش موفقیت، گوناگون هایدر زمینهتوصیو خود 

 ریزی بپردازند.تفسیر کنند و به برنامه ،بپردازند، اتفاقاتی را که برایشان رخ داد  غیر دیگران و 

ت ونم ب ه اش تباهاتم    تو این خلوت می» :گویدمی سا  زندگی مشترک 61ساله، دیپلم، با  82علی، 

اونایی که در رابطه با شغلم، همک ارام  فکر کنم. هم اشتباهاتی که در رابطه با همسرم مرتکب شدم هم 

 «.کنمریزی میو افراد دیگه انجام دادم. واسه کارام و رابطم با دیگران برنامه

را تجرب ه   معطوف به موقعیت و معطوف به انتخاب ۀفاصلهم زنان و هم مردان که  تقویت رابطه:

ی کمك ک رد  اس ت. همس رانی ک ه     زناشوی ۀاز فاصله به بهبود رابط لاذعان داشتند این شک ،اندکرد 

بیان کردند اگرچه در شرایطی هستند که حضور مداوم فیزیک ی در   ،اندشکل نخست را گزارش کرد 

شدن جری ان عش ق در بینش ان    از روزمر  نبودن،ممکنولی همین  ؛کنار یکدیگر برایشان میسر نیست

 ماند. جلوگیری کرد  است و به قو  ماری هولمز عشقشان با دوری زند  می

 شاید اگ ه م ا ه ر روز هم دیگر رو    » :گویدمی سا  زندگی مشترک 2ساله، لیسان ،  40محسن، 

رو ب ودن  ه م دیدیم مثل ا ن مشتاق همدیگه نبودیم. این فاصله باعث شد  بیشتر قدر لحظ ات ب ا  می

 . «بیشتر تالش کنیم که رابطمون بهتر و بهتر بشه، بدونیم

و دهای مثبت فاصله معطوف به موقعیت دهد از پیاماین پژوهش نشان می آزادی عمل و تحرک:

هایی برای آزادی عمل ویژ  مردان، این است که فرصتگنندگان، بهبرای مشارکت معطوف به انتخاب

 ۀدرب ار  رس یدن ب ا همس ر   تواف ق ب ه کردند در این شرای  احتیاجی به  بیان هاآن. فراهم کرد  است هاآن
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های روزمر  مثل اینکه مسافرت کجا بریم، شام رو کجا بخوریم، و یا فالن میهم انی  و برنامه هافعالیت

کنیم در مورد مسالل اساسی زندگی با هم مشورت کرد  و ب ه  می رو بریم یا نه، نیست؛ هر چند سعی

  1001: 6اسکات) پذیری بیشتری برخوردارندهای زندگی از انعطافبرنامه ،طور کلیبهتوافق برسیم. 

ه ای  آزادی این مد  زندگی هم» :گویدمی سا  زندگی مشترک 4ساله، فوق لیسان ، با  85امیر، 

ول ی ب ه    ؛بودن رو. خیلی از جاها رو که دوس داشتم برمهای متأهلیه آدم مجرد رو دار  و هم مزیت

ل ک ه ی ه م رد    یکردن خیل ی از مس ا  تونم برم. کالً الزامی واسه رعایتمی ا ن ،رفتمر خانمم نمیخاط

 .«ندارم ،متأهل باید رعایت کنه

 معط وف ب ه موقعی ت ب ه قط ع      ۀفاص ل  ۀسازد تجربها آشکار میمصاحبه اتکایی:مهارت و خود

زن ان بس یاری از    .جر شد  اس ت ه، منهایی که زن به شوهرش برای انجام امور مختلو داشتوابستگی

های شخصیتی ویژگی های خود را که در زمان تجرد و یا بودن با همسرانشان به د یل مختلوتوانایی

-رتامهافزایش  درکه  کردندشناسایی کرد  و استفاد   ،فراموش کردند ،همسر، پدر یا موانع ساختاری

 ت. نقش بسزایی داشته اس هاخوداتکایی آن ،نتیجهها و در

شد برای هرکاری وب ا   دیگه نمی» :گویدمی سا  زندگی مشترک 8ساله، فوق دیپلم، با  84نسیم، 

شیر آب به همسایه، واسه پنچری به رهگذر و سوار ، واس ه اج ار     ۀگردن این و اون بشم. واسه چک

 . «خونه به بابا. تالش کردم تا اون جایی که ممکنه خودم یاد بگیرم

 کنندگان در برخورد با فاصلهرکتهای مشااستراتژی

ب ود. در   «ه ا اس تراتژی »کنن دگان  شد  در تجربیات مش ارکت  های بسیار مهم پدیداریکی از جنبه

گ ران ب رای کنت ر ، ادار  و     پژوهش حاضر منظور از استراتژی، راهبردهای ایجاد شد  توس   ک نش  

ه ای  ان در مواجهه با فاصله از روشدهد که زنان و مردبرخورد با فاصله است. این پژوهش نشان می

-رابطه ایف ا م ی   ها با توجه به نقشی که برای ابقا یا خاتمه دادن بهکنند که این روشمتعدد استفاد  می

 بن دی دادن ب ه رابط ه طبق ه   تف اوتی ب ه رابط ه و پای ان    بط ه، ب ی  حف ظ و بهب ود را   کنند در سه دستۀ

 اند.شد  

                                                            
1. Scott 
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 رابطه و بهبود های معطوف به حفظاستراتژی. 3. 4

فاص له اس ت.    ۀتالش برای اصالح رابطه، از راهبردهای اصلی زنان و مردان در برخورد با پدی د 

م دیریت  یا پذیرش آن و  ،ناخواسته ۀهای مختلو در راستای حذف فاصلافراد مورد مطالعه، به روش

 اند.ههمسری گام برداشت ۀبخشیدن به وضعیت رابطبهبود ،نهایتتنظیم فاصله و درو 

عالو  ب ر اینک ه    ،تحصیل ۀتصمیم افراد برای ادام: یابی به تطابق با همسرجهت دست تحصیل ۀادام

 از کیفیت رواب  زناشویی نیز است.      های فردی، امکانات و ترجیحات خانوادگی است، متأثرتابع ویژگی

نظ ام گس یختگی    امک ان ب روز   ،اند که اختالف سط  تحص یالت کنندگان بر این عقید مشارکت

ج ایی و  ب ر زیرا مبنای پ ا  ؛سازدپذیر میآسانی امکانخانواد  از نوع جدایی فکری میان دو همسر را به

ک ه   ایهمسانی شکل و برداشت معانی در ذهن زن وشوهر است، مع انی  ،ماندگاری زندگی زناشویی

م دت  م دت و بلن د  کوت ا   متأثر از میزان تحصیالت همسران است و تأثیر مستقیم خود را بر اه داف 

 ۀکوچك تا ح وز  امور به ظاهر ۀتواند طیفی گسترد  از حوزگذارد. این اختالف معانی میهمسران می

چون قرال ت   ؛های کامالً عقیدتیاعم از جنسی و غیرجنسی و حتی حوز  ؛های زناشوییتعریو نقش

  .16- 11: 6831 ،) حسینی گیردبرخاص از مذهب و علم را در

-تحصیل راهی جهت همسانی و نزدیك ۀهم زنان و هم مردان پاسخگو بیان کردند ادام ،براینبنا 

 . استموجود  کاهش فاصله ،نهایتهایشان از امور مختلو و درشدن برداشت

-م ی  هم ون او  ک ه  »: گوی د م ی  سا  زندگی مشترک 5ساله، دانشجوی لیسان ، با  11فرزانه، 

)تف اوت تحص یالت  ب ه ق و       ش مشاور. مشاور گفت ای ن تف اوت  خواستیم ازدواج کنیم، رفتیم پی

داشتن مانع نشد. بع د ازدواج فهمی دیم. اوای ل    ولی خوب دوست ت؛سه اگر  کور این رابط ،معروف

ولی دیدیم نمیشه این جوری خیلی از فرصتای زندگی رو  ؛کردیم نادید  بگیریمهرکدوممون سعی می

رفتم دانشگا . همزم ان ب ا م ن ش وهرم ه م تخصص ش رو        دیم. این جوری شد که مناز دست می

 .«گرفت. هم اون پیشرفت کرد هم من و هم زندگیمون

دادن خ ود در قال ب اص الح باوره ای     تالش برای تغییرتالش برای بهبود باورهای غیرمنطقی: 

 ۀرابط  نقش مؤثری در بهبود که  کردند اظهارو کنشگران  بخش بودقی از جمله راهبردهای ثمرغیرمنط

 زوجین داشته است. 
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)ب ه نق ل از س یو و     اپستین ایدلسون و وسیلۀبهمنطقی که های باورهای غیرمقیاسیکی از خرد 

کنندگی مخالفت به معنای نپذیرفتن، ناراحتی و تفسیر منفی اند، باور به تخریب  ساخته6832اسالمی، 

منطق ی را از ب ین   ند این باور غی ر اتالش درکه کردند  بیانست. هم زنان و هم مردان ا اختالف نظرها

 ببرند.  

نمیشه از دو نفر توقع داش ت مث ل   »: گویدمی سا  زندگی مشترک 1ساله، لیسان ، با 11نوشین، 

 ،ها را مثل چماق سر هم بکوبیماما اینکه این تفاوت ؛هم فکر کنند، احساس کنند یا مثل هم رفتار کنند

 .«ها رو بپذیریمم بهترین را  اینه که این تفاوتکار اشتباهیه. ا ن دیگه فهمید

-فاقد توان ایی  ،ل زندگییافراد مورد مطالعه در این پژوهش اعتراف کردند که در رویارویی با مسا

جه ت  دارد م ی را وا ه ا های  زم و اساسی برای حل مشکالت و یا سازگاری هستند و همین ام ر آن 

 ر  مراجعه کنند. به مشاو تحکیم و تقویت رابطۀ زناشویی،

قانعش کردم که ب ریم مش اور .   »: گویدمی سا  زندگی مشترک 5ساله، فوق لیسان ، با  81الهام، 

رفتم که حداقل به من بگه واکنش من در برابر اون رفتیم البته نه به صورت جدی. ای کاش از او  می

 .«تر نشهچی باشه  چی کار کنم  که دیوار بینمون بزرگ و بزرگ

و خود را با  گذردمیخود  ۀدر این روش یکی از طرفین)اغلب زن  از خواستزی و انطباق: همسا

های سازد فرد مخصوصاً در فاصلههای کیفی آشکار می. مصاحبهکندمیطرف مقابل همسو و سازگار 

 کند. گذرد و آن را به طرف مقابل واگذار میمعطوف به موقعیت از مطلوب خود درمی

آدم باید یه جاهایی از خودش بگذر . »: گویدمی سا  زندگی مشترک 10، دیپلم، با ساله 40زهرا، 

منم گذشتم. هرجا  زم بود خودم رو عوض کردم. هر جا  زم بود مایه گذاشتم. نتیجش رو هم دیدم. 

 .«ا ن وضع کاری شوهرم بهتر شد 

اف زون ب ر    ؛ش ود برد دید  مییی این راهاتفاوت قابل توجهی در کار ،شوند در میان زنان مصاحبه

گروهی دیگر بر این باور هستند که ای ن   ،مواجهه با فاصله معتقدند ۀگروهی که به تأثیر مثبت این شیو

زیرا هرچند  ؛یی و اثربخشی خود را حفظ کنداتواند کارمدت نمیمدت است و در بلنداستراتژی کوتا 

 کند. ها و آرزوها محروم میخواسته ی ازاما فرد را از بسیار ؛کندبه بهبود رابطه کمك می
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خودگشودگی یا خودافشاگری شامل هر اظهاری است که ف رد در م ورد خ ود،    : 1خودگشودگی

های هموار  مؤثر زن ان و مردان ی   کند. خودگشودگی یکی از استراتژیها و شخصیت خود میتوانایی

 ظرشان هستند. یابی به خلوت مورد نجهت دست ،گذاریکه خواستار فاصله است

ب ودن و داش تن   خ ود برای ب ا گفتن، سخنکنندگان زن و مرد بیان کردند از نیازهای خود مشارکت

 و یک دیگر رزهای رواب  ب ا  م ۀبا همسرشان به نظر مشترکی درباراست قلمرویی شخصی باعث شد  

  های ایجاد این مرزها دست یابند. شیو 

ه ا ب ا ه م ح رف زدی م. م ن       ساعت»: گویدمی مشترک سا  زندگی 61ساله، دیپلم، با  82علی، 

دارم از  رم تو  ک تنهایی. گفتم ح  بدیزنه به سرم و میبهشون گفتم آدمی هستم که یه وقتایی می

زمین ه در م ورد ای ن    اینکه نتونم با خودم خلوت کنم. اگه همین جوری و بدون اینکه همسرم یه پیش

 .«پیش میومد یهایتفاهممطمئناً سوء ،مدادادامه می ،رفتار من داشته باشه

دهد بدون توسل به این استراتژی تمایل افراد برای درجاتی از نزدیکی های کیفی نشان میمصاحبه

 شود.ای نامطلوب تبدیل میو دوری به تجربه

 تفاوتی به رابطهبی

 «نب ود وب ود «ن رواب  بین زن و ش وهر اس ت ک ه در آ    ای درتفاوتی مرحلهبیکنشگران  ۀبه عقید

ل م الی و امنی ت   یجمل ه مس ا   ل جنبی دیگر زندگی ازیبلکه مسا ؛کندهمسر فرقی برای زوجین نمی

 دهد.می است که احساس نیاز به همسر را شکل غیر  ، فشارهای اجتماعی واجتماعی

رسد و طرفین به ظاهر زندگی خوبی در کن ار  همه چیز خوب و مرتب به نظر می ،در این شرای 

ان د و ب ه   های عاطفی خود را فراموش کرد بسیاری از استعدادها و مهارت ،واقعاما در ؛دیگر دارندیک

 . دنکنطراوتی را دنبا  میاند که زندگی محدود و بییك جسد ماشینی و متحرک تبدیل شد 

ر ام و  ۀهم معتقد بودندتنها زنان حاضر در پژوهش : تسلیم در برابر شرایط حاکم و تقدیرگرایی

ه یچ   ش ان ای ک ه خود ب ه گون ه   مبتنی بر شان  و اقبا  و سرنوشت است، شانها در زندگیو پدید 

اراد  ت ابع  د و به عنوان کنشگری منفعل و ب ی نامور و مسیرهای زندگی خود ندار از نقشی در بسیاری

                                                            
1.  Self-disclosure 
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رغبت ی جه ت    و گون ه می ل  خارج از کنتر  آنها قرار دارد. این گرو  از زنان هیچکه  هستندنیروهایی 

 کردند.شان احساس نمیبهبود رابطه

عدم توازن قدرت و هرم عمودی اقتدار در خانواد  معمو ً به نفع مردان است و هم ین موض وع   

ه ایی  در مقابل شرای ، غالباً روی ه  ،رواینقدرتی بیابند. ازشود که زنان خود را در موضع بیباعث می

ی ك از  گزینن د. برگزی دن ه ر   واردی نیز تقدیرگرایی را بر م ی تفاوتی و در مچون تسلیم، سازش، بی

سازد تا به صورت منفعالنه با شرای  موجود زندگی ها فراهم میاین امکان را برای آن ،های فوقرویه

 خود سازگار شوند و وضعیت را برای خود توصیه کنند و یا آن را قابل فهم سازند.

ی اد  کاری از دستم ب ر نم ی  »: گویدمی سا  زندگی مشترک 10ساله، سوم راهنمایی، با  41فرشته، 

انجام بدم. نه واسه خودم، نه واسه این زندگی. کدوم بخش از این زندگی دس ت م ن ب ود ک ه ح ا       

 . «باشه

باور به تغییرناپذیری همسران به معنای اعتقاد به نداش تن توان ایی   باور به تغییرناپذیری همسران: 

شدن آنها در آیند  است. اعتقاد به اینکه رفتار و خصوصیات فرد چنان ا و تکرارهمسر در تغییر رفتاره

خصوص اً در م ورد رفتاره ا و ص فاتی ک ه مطل وب        ،در وجود وی ریشه دارند که قابل تغییر نیست

این باور را ایجاد  ،نتیجهبرد، درزندگی زناشویی از بین می ۀشدن آیندامید را برای بهتر ،شخص نیست

 کند.ما را بهتر نمی ۀد که هیچ اقدامی رابطکنمی

ب ه زور ک ه نیس ت همس رم ای ن      »: گویدمی سا  زندگی مشترک 64ساله، لیسان ، با  48پرویز، 

کنار بذارم. بهش میگم من که  سته تونم فکر و زندگیم رو که بچمجوریه. خودش هم میگه من نمی

ول ی دوب ار  روز از ن و روزی از ن و.      ؛کن ه ری مینگفتم بچه رو بزار به امان خدا. چند روزی یه تغیی

 . «شدنی نیستتجربه هم ثابت کرد  که زنم عوض

 درو  هستندی ثابت تفکر و زندگی ۀشیودارای اصو  و  از نظر هر دو گرو  پاسخگویان، همسرشان

ه ا و  دگا هرگونه تالشی را برای تغییر دی   ،ین ترتیبه اب ؛پذیری هستندانعطاففاقد رواب  با یکدیگر 

گونه تالشی برای تغیی ر وض ع موج ود از خ ود نش ان      دانند و هیچفاید  میرفتارهای طرف مقابل بی

-قابل توجه این بود که این گرو  از زنان و مردان بر لزوم تغییر همسرانشان تأکی د م ی   ۀنکت دهد.نمی

 ینند.خود بب بازنگری نسبت به افکار و اعما آنکه خود را ملزم به بی ،کردند
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ه ای  اس تراتژی  یک ی از  ،تر ذکر شدکه پیشگونه همان: شخصی یبه عنوان ارتقا تحصیل ۀادام

 ،؛ چرا که بر این باور هستند علت اصلی فاصلهاستتحصیل  ۀمادا ،زنان و مردان در برخورد با فاصله

ش د  و  جهای اس تخرا مقوله ،)تحصیالت  است. از طرف دیگر شد فرهنگی نهادی ۀتفاوت در سرمای

ای جهت فرار از ای از زنان روزنهتحصیل برای عد  ۀها حاکی از این است که ادامهای مصاحبهنمونه

ه ای زن دگی   به مه ارت  هاکردن آنبین خود و همسرشان و مجهز ۀفاصل ،نتیجهدر ،های زندگیناکامی

 است. 

از ب  تو خونه نشستم » :گویدمی سا  زندگی مشترک 8ساله، دانشجوی فوق دیپلم، با  14مهسا، 

تم، بعدش هم رف تم دانش گا .   بخونم. دیپلم گرف و غصه خوردم پوسیدم. مادرم تشویقم کرد که درس

 .«روز خودم خیلی تغییر کرد . به زندگی امیدوار شدمواما حا  ؛مون بهتر نشد رابطه

صمیمی به عنوان  ارتبا  دوستانه و عمیق آشکار ساخت که هایمصاحبه: ایجاد ارتباطات جدید

ب ه   و انتظ ار وقت ی نی از    .گویان قرار داردپاسخ ۀزندگی روزمر از رفتارهای اجتماعی در اولویت یکی

کنش گران در پ ی ج ایگزینی     ،طور مداوم برآورد  نشودبه برقراری رواب  نزدیك در زندگی زناشویی

جن  راهب رد  های همب گرو ای هستند. ایجاد ارتباطات جدید در قالشد مخدوش ۀبرای چنین رابط

 .است ها و پیامدهای ناشی از فاصلهزنان و مردان برای رهایی از تنش

چن ین   ۀمنافعی که به واسط ۀدربار مشترک سا  زندگی 8ساله، دانشجوی فوق دیپلم، با  14مهسا، 

نداش ت.  شوهرم که نبود یا اگه خونه هم بود واسه م ا فرق ی   »گوید: می ،هایی به دست آورد دوستی

تصمیم گرفتم از خونه بزنم بیرون با بقیه بگم، برم و بیام، بخندم. دوستای خوبی هم پی دا ک ردم. ه م    

هستند. از همه لحاظ حواسش ون به م    ،کنن هم هر وقت بهشون احتیاج داشته باشمتنهاییم رو پر می

 .«شون مرهمی باشمکنم واسههست. البته این رابطه متقابله. منم سعی می

اما منکر  ؛کنندند مردان بیان کردند از درجات با یی از صمیمیت در این ارتباطات اجتناب میهرچ

 گی ری ش کل  ه ای اقتص ادی و  دهی به برخ ی فعالی ت  ای برای شکلنبودند که همین ارتباطات زمینه

 های ورزشی بود  است. گرو 

 دارند انتظار همسرشان و خود از افراد ازدواج، اولین از پ : روابط خارج از چارچوب خانواده

 جنسی رواب  مردم، بیشتر ،این بر عالو  ؛بمانند وفادار عاطفی و جنسی نظر از ازدواجشان طو  در که
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 دارد وجود شواهدی اما ؛دانندمی مهم امری را زناشویی و وفاداری کنندمی محکوم را خانواد  از خارج

ب ین خ ود و    ۀراهب ردی در مواجه ه ب ا فاص ل     عن وان  به را از زناشویی خارج جنسی رواب  افراد، که

 گیرند.همسرشان به کار می

وفایی و خیانت نمود پی دا ک رد    بیۀ دهد این استراتژی در دو مقولشد  نشان میکدهای استخراج

خارج  ،م با جن  مخالویرفتارها و عملکردهای یك فرد متأهل عقد دا ۀیوفایی کلّاست: منظور از بی

 است، انواد ، به نحوی که منجر به ارتباطی دوستانه، صمیمانه، عاطفی و عاشقانه بشود،از چارچوب خ

 کنند  به هم را  داش ته باش د )ک او ،    هایی خاص را برای همسر اقدامبه صورتی که این ارتبا  هیجان

6838.  

وام. با م ن  دونه من چی میخاین آقا می» :گویدمی سا  زندگی مشترک 1ساله، دیپلم، با  83ساناز، 

 .«چیزی که شوهرم از درکش ناتوانه فهمه.. احساسم رو میکنهمیهمراهی 

م با ج ن  مخ الو خ ارج از    یکردن ارتبا  جنسی یك فرد متأهل عقد داخیانت که شامل برقرار

 نفر از مردان به آن اشار  کردند.  1که تنها  استچارچوب خانواد  است، استراتژی 

 ه ر  ب ا  تونمنمی من خود شخص» :گویدمی سا  زندگی مشترک 61، با ساله، لیسان  43، انکیو

 باش م. پ     باه اش  ک ه  باشم، وابستگی بینمون باش ه  داشته دوس طرف رو باید ،بگیرم ارتبا  کسی

 رواب  مونهمی متنفرم. هم دوم باشه. از ازدواج حل را  تونهنمی غیر  و عفاف مثل خانه جاهایی ایجاد

حلشه. کسی از این رابطه خبر ندار  و خبردار هم نخواهد شد. وقتی همس رم   را  یآخر آزاد. به نظرم

واقع یك خانودا  رو دچار اضمحال  کنم. من که ناراضی ب ودم  راضی هست چرا من این رابطه و در

 .«کردم و به نظرم درست نیست منشاً یك رضایت رو از همسرم بگیرمباید یه را  حل پیدا می

 رابطهدادن به پایان

ش د    دادن به رابطه در قالب دو استراتژی تصمیم برای طالق و زندگی مستقل از هم آش کار پایان

 است.

-ها ممکن است زوجای از آنشود که پار زندگی از عوامل متعددی متأثر می: تصمیم برای طالق

 ها را به طرف طالق سوق دهد.
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ز قبیل کارکردهای زیستی، اجتماعی، شناختی کارکردهای خانواد  اوقتی کنندگان به باور مشارکت

راهی جز طالق  ،بخش نباشدهای دیگر نتیجهجوییو عاطفی یکی پ  از دیگری آسیب ببیند و چار 

 ماند.باقی نمی

ش یم  متولد میمگه ما چند بار » :گویدمی سا  زندگی مشترک 1ساله، سوم راهنمایی، با  82رضا، 

دونم خ انومم  شه هم من. میی کنیم. به قو  مادرم هم اون راحت میکه یه بارش رو با بدبختی زندگ

 .«دونم مجبور میشه رضایت بد ولی نهایتش چی  می ؛موافق نیست

م ی  یای داش ود فاص له  ای که به طالق منجر م ی رسد که فاصلهذکر این نکته ضروری به نظر می

  .است

 وس یلۀ ب ه ند و ش و به ط الق خ تم م ی    هایی کهازدواج ۀهم ازنظر  صرف: زندگی مستقل از هم

هایی هستند ک ه ب ه ط الق خ تم     ، ازدواج«های رسمیطالق»یعنی ؛دنشوثبت میاحوا   سازمان ثبت

-همنوعى ازکنند. این جدایی های جدا از هم زندگی دهند در مکانمی ولی زوجین ترجی  ؛شوندنمی

، زن و م رد  باشد جارى شد  که طالقاینگسیختگى ازدواج و رواب  خانوادگى است که در آن بدون 

زن و شوهر جدا از ه م زن دگی   در این انتخاب اگرچه  کنند.دور از یکدیگر زندگى مى جدا از هم و

ت وان آنه ا را   س ادگی نم ی  هب ،بنابراین .بند هستندهنوز به قرارداد اجتماعی میان خود پایاما  ؛کنندمی

 . مطلقه خواند

اجتم اعی   ۀفشار خانواد  و وجه »: گویدمی سا  زندگی مشترک 60، با ساله، لیسان  81پروین، 

تونس تم ت و   من شخصاً نمی ،داد طالق بگیریم، از طرف دیگهبودن دخترم اجاز  نمی ،ترو از همه مهم

هامون رو جدا کردیم. هر وقت کاری و یا مناسبتی پ یش  خونه ولی ؛اون زندگی بمونم. طالق نگرفتیم

 .   «بینیممی همدیگرو ،بیاد

 و پیشنهادها گیرینتیجه. 5

ش وندگان  میزان پیامدهای فاصله در زندگی مص احبه  ودهد نوع پیامدهای فاصله نشان می بررسی

  .با توجه به نوع فاصله و شدت آن متفاوت بود  است
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نسبی، فق دان ش ادکامی،    محرومیت احساسند از: احساس تنهایی، اپیامدهای منفی فاصله عبارت

شونت خانگی، نگرانی خانواد  راهیاب برای ازدواج سایر فرزن دان، نارض ایتی جنس ی و تع ارض     خ

 . است معطوف به انتخاب، تعارض زناشویی ۀتنها پیامد منفی فاصل ،شد زناشویی. از بین موارد ذکر

ارزیابی خویشتن، تقویت رابطه، آزادی عمل و تح رک، مه ارت و خوداتک ایی پیام دهای مثب ت      

 ۀها بر اساس ت أثیری ک ه ب ر رابط     معطوف به انتخاب و معطوف به موقعیت هستند. استراتژی ۀفاصل

دادن به رابطه تفاوتی به رابطه و پایانبی های حفظ و بهبود رابطه،استراتژی ۀهمسری دارند، به سه دست

 اند. تقسیم شد 

تحص یل،   ۀادام   ش امل  ؛وندش  به کار گرفته م ی  ،هایی که به منظور حفظ و بهبود رابطهاستراتژی

ور ، انطباق، خودگشودگی و رواب   ج ایگزین   تالش برای بهبود باورهای غیر منطقی، مراجعه به مشا

 است.

چون تسلیم در برابر شرای  حاکم و تقدیرگرایی، باور به  ؛هاییتفاوتی به رابطه در قالب واکنشبی

ج اد ارتباط ات جدی د، رواب   خ ارج از      تحص یل، ای  ۀ، ادام  گرای ی معنوی ت تغییرناپذیری همسران، 

-ب ی  زناش ویی  ۀها اگرچه نسبت به رابط  چارچوب خانواد  ظاهر شد  است. برخی از این استراتژی

تحصیل، ایجاد  ۀکند. اداماما به بازیابی خویشتن و بهبود زندگی شخصی فرد کمك می ؛تفاوت هستند

 ها هستند.ارتباطات جدید از این دسته استراتژی

دادن ب ه  پایان ها،هایی هستند که هدف از آناستراتژی جمله برای طالق و زندگی مستقل از تصمیم

 رابطه است.

شود. زنان نسبت ب ه م ردان   هایی بین دو گرو  زنان و مردان دید  میتفاوت ،هادر اتخاذ استراتژی

های مراجع ه ب ه   ستراتژیدر حالی که ا ،گیرندتری در مواجهه با فاصله بهر  میهای متنوعاز استراتژی

تنه ا   ای ی رگمعنویتزنان و تسلیم در برابر شرای  حاکم و  ۀبه وسیلمشاور ، همسازی و انطباق بیشتر 

ایجاد ارتباطات جدی د بیش تر از س وی     چون ؛های دیگراستراتژی .شودمی کار گرفتهزنان بهۀ به وسیل

 شود. کار گرفته میتنها از سوی مردان بهرواب  خارج از چارچوب خانواد  در قالب خیانت  مردان و

کنندگان ایجاد کرد  اس ت. زن ان و   های مشارکتاستراتژی ۀهایی را در زمینتحصیالت نیز تفاوت

های مربو  به حفظ رابطه، اولویت بیش تری ب ه   از بین استراتژی ،مردانی که تحصیالت با تری دارند
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ه ای مرب و  ب ه    اند و از بین استراتژیای غیرمنطقی داد مراجعه به مشاور  و تالش برای بهبود باوره

 اند. دادن به رابطه، زندگی مستقل از هم را برگزید پایان

ده د. زن انی ک ه    شد  از سوی زنان نش ان م ی  های اتخاذفرزند نیز تمایز آشکاری را در استراتژی

 های حفظ و بهبود رابطه اس تفاد  سعی در حفظ رابطه دارند و بیشتر از استراتژی ،دارای فرزند هستند

  کنند.می

پیچیدگی رابطه و نیاز ب ه م دیریت رابط ه را     ۀدهندنشان ،شد های اتخاذتفاوت و شباهت تاکتیك

هرگا  یك آموزش عمومی و یك حمایت همگانی راج ع ب ه چن ین     رو،اینازدهد. خوبی نشان میبه

ت ک ه ارض ای آن نی ز حی اتی و ن اگزیر اس ت و       ای شکل بگیرد که: انسان دارای نیازهایی اس  قضیه

ه کند. ب  زناشویی افزایش پیدا می ۀهایی بین زن و مرد وجود دارد، رضایت از رابطها و تفاوتشباهت

ه ای جنس یتی   های آموزش قبل از ازدواج به آموزش تفاوتشود که در برنامهپیشنهاد می ،ین منظورا

 در الگوهای رفتاری مختلو تأکید شود.

 هااداشتی

-کنندگان در پژوهش حاضر، سه نوع فاصله را در زندگی تجربه کرد دهد مشارکتها نشان میتحلیل داد 

شد  دارد. این نوع سه های مواجهه با فاصله در درجۀ او  بستگی به نوع فاصلۀ درکاند که پیامدها و استراتژی

فاصله زن و شوهر به اقتض ای ش رای  موج ود در     اند از: فاصلۀ معطوف به موقعیت: در این نوعفاصله عبارت

دیدن د و  کردند، در شهرهای مختلو سکونت داشتند، به ط ور روزان ه یک دیگر را نم ی    یك خانه زندگی نمی

ش ود از آن  ای ک ه م ی  توانستند در کنار یکدیگر باش ند. فاص له  گاهی ماهانه با فواصل زمانی نسبتاً طو نی می

 یاد کرد.   Long distance marriage’s (LDMs)با

دهندگان فاصلۀ معطوف به انتخاب بیانگر نیاز ب ه ج دایی، در ج ای    فاصله معطوف به انتخاب: برای پاسخ

های همسان ب ا همس ر   نبودن در فضا و یا فعالیتبودن، انجام کارهای متفاوت و به طور خالصه شریكدیگری

های شخصی سعی دارن د  وا ت خود، برای حفظ حریماست. کنشگران بنابر اقتضالات و نیازهای روحی و اح

ش ود؛  ها نه تنها به نتایج منفی منته ی نم ی  گذاریگذاری داشته باشند. معمو ً این فاصلهگاهی در رواب  فاصله

 بلکه در مواردی نتایج مثبتی نیر به همرا  داشته است. 
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