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 چكيده

کنار عدم پذیرش، به معنی  ،در روابط زوجین استحاله مفهوم توجه بهاما انجام شده است.  ایجاد تعارض در روابط زوجین مطالعات متعددی پیرامون ازدواج و عوامل زمينه:

استحاله  مدلی مفهومیهدف پژوهش حاضر ارائه : هدف مغفول مانده است.  در ادبیات پژوهشی آور برای تغییر دادن همسرنیامدن با یکتایی طرف مقابل و تالش افراطی و الزام

راهبردهای انتخابی طرفین در مواجهه با این الگوی آن،  گیرییند شکلآفر  و بسترها ،گرشرایط مداخله ،بررسی عوامل مؤثر این مفهوم،واکاوی پدیداری شامل در ازدواج، 

نظریه داده بنیاد که روشی اکتشافی  و پژوهش کیفی روشبا توجه به اطالعات محدود ما در این رابطه از  روش: .بودارتباطی و پیامدهای بروز و تداوم آن در روابط زوجین 
نفر با  29سال از زندگی مشترک آنها گذشته بود. از بین افراد در دسترس تعداد  7حد اکثر  39های جوان تهرانی است که در سال جامعة آماری شامل کلیة زوج استفاده شد.است 

 269: از فرآیند کدگذاری باز درنهایت هايافته .ار گرفتگیری نظری به عنوان نمونه انتخاب شده و بااستفاده از مصاحبة عمیق، تجربةزیستة آنها مورد بررسی قرروش نمونه

شناخت »؛ شرایط علی شامل «گریالزام تغییر و کنترل»های حاصل از کدگذاری محوری، در شش دسته شامل: مقولة محوری استحاله مقولهشناسایی شد.  مقوله 22مفهوم و 
ایط ؛ شر«های جنسیتی ضعیف و عدم واقعیت سنجییافته؛ اغواگری و تدلیس، آگاهیی خانوادگی و محیطی که فرد در آن پرورشسطحی از خود، طرف مقابل و زمینه

ناهمگونی » ؛ شرایط بسترساز مشتمل بر«مالحظات فرهنگی، هوش هیجانی پایین، ضعف در ابراز وجود، ارتباط مبهم ضژژژعیف در ذهنیت بین فردی؛ درک و»گر ازجمله مداخله
مدار همچون انتقاد منفی، انتقادگریزی، بازداری هیجان های اجتنابیواکنش»؛ راهبردها همچون «های فردی، ویژگی و شرایط خانوادگی و بافت اجتماعی و فرهنگیدر ویژگی

های روحی و روانی، تعارض و تنش، مهر آسیب اعتبار کردن،تهدید هویت، بی»و پیامدها ازجمله « دارگیری و خوگیری با شرایط مشکلعاطفی، سواسازی، تأمین انحرافی، فاصله

زای این الگوی معیوب و همچنین ی آسیبهاجنبههای جوان از ماهیت و دهی افراد در شرف ازدواج و زوجاهی: با آگگيرینتيجهشکل گرفت. « گراییسردی و انفصال

 برداشت. مؤثرتوان در پیشگیری از به جریان افتادن و توقف چرخه معیوب و پیش رونده استحاله در روابط زوجین گام ی کارآمد با آن، میها مواجههآموزش مهارت

 های ارتباطییبآسی جوان، واکاوی پدیداری، هازوجاستحاله، روابط زوجین، : واژه كليدها
Background: Numerous studies have been conducted on marriage and the causes of conflict in couples' relationships. But attention to 
the concept of Mandatory Change in marital relationships, meaning not accepting, not coming to terms with the oneness of the other 
party, and extreme and compelling efforts to change one's spouse, has been neglected in the research literature. Aims: The aim of the 
present study was to provide a conceptual model of Mandatory Change in marriage, including the emergence of this concept, the 
study of effective factors, intervening conditions, contexts and the process of its formation, selective strategies of the parties in the 
face of this communication pattern and its consequences in relationships. It was a couple. Method: Method Qualitative research 
method and foundation data theory were used. The statistical population includes all young couples in Tehran who lived together for a 
maximum of 6 years in 1998. Among the available individuals, 23 were selected by theoretical sampling method and examined by in-
depth interviews of their biological experience. Results: From the open coding process, 273 concepts and 22 categories were finally 
identified and extracted. The categories obtained from the central coding flow, in six categories, include: the central category of 
Mandatory Change "the requirement of change and control"; Ali's circumstances include "a superficial knowledge of himself, the 
other party, and the family background and the environment in which the person was raised; "Seduction and deception, poor gender 
awareness and lack of realism." Interfering conditions such as "poor interpersonal mentality"; Understanding and cultural 
considerations, low emotional intelligence, poor expression, vague communication. The underlying conditions include "heterogeneity 
in individual characteristics, family characteristics and social and cultural contexts"; Strategies such as "avoidant emotional responses 
such as negative criticism, avoidance criticism, emotional deterrence, detachment, deviant provision, distance and reading with 
difficult circumstances" and consequences such as "identity threat, discrediting, psychological trauma, conflict and tension, seal 
Coldness and Detachment. Conclusions: By informing people about marriage and young couples about the nature and harmful 
aspects of this concept, as well as teaching them the skills to deal with it effectively, we can prevent the flow and stop its vicious and 
progressive cycle. He acted on the couple's relationship. Key Words: Mandatory change, couple relationships, young couples, 
phenomenal analysis, communication injuries 
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 مقدمه

های و نقش آن در تعیین مؤلفه توجه به کارکردهای خانواده

 اجتماعی هر فرد از ابتدای شکل -های روانی سالمت و یا آسیب

ی سالمت روان پردازی در حوزهو نظریهگیری علم روانشناسی 

های خانواده در قرن گیری نظریهوجود داشته است و با شکل

ناپذیری رسیده است )گلدنبرگ و جایگاه افول و اهمیت نوزدهم به

(. در بین مباحث علم 0936، ترجمه فیروزبخت، 2102گلدنبرگ، 

در  ایهویژ نقش و جایگاه از اعضا ارتباطی سبك و خانواده کیفیت

برخوردار است. چرا  خانواده اجتماعی و وضیعت روانشناختی تبیین

در خلوت خانواده پدیدار  تعامالت انسانی هایجوانهاولین که 

ها، نگرش گیریشکل. چگونگی این روابط نقش مهمی در شودمی

 دارد. آناعضای  های اجتماعیپیشرفت مهارتسازی و آماده

 انواده نیز از روابط بین زوجین شکلپیکربندی الگوی ارتباطی خ

ی زندگی با اندکی تغییر، تثبیت و در نسل بعدی گرفته که در ادامه

توان ادعا نمود که رابطة بین زوجین تأثیر بنابراین می یابد؛جریان می

ی شروع انکارناپذیری بر سالمت اعضای خانواده داشته و نقطه

زا باشد )دادز، آسیب بخش و یاتواند سالمتروندی است که می

 (.0996؛ ترجمه دهگانپور و محمدی، 0339

هایی به درمانی هرکدام در بخشرویکردهای مختلف خانواده

 بین نیز برخی ازاند. دراینپرداختهبررسی نظام ارتباطی خانواده 

اند و سالمت و طور ویژه به این موضوع توجه داشتهپردازان بهنظریه

را حول محور ارتباط و جو عاطفی خانواده های خانواده آسیب

های بالنده و عنوان شاخص تمیز بین خانوادهارزیابی کرده و آن را به

 خانواده ارتباطی ( گاهی ساختار2112دهند )هابر، آشفته قرار می

ویژه در روابط زیادی به مشکالت سازای است که زمینهگونهبه

 ازجمله( 2100، است )واستزالویك، باول و جکسون زوجین

 ارتباطی خانواده استحاله در روابط زوجین است. هاییبآس

اساسی در ماهیت  و تغییر کلیاستحاله در لغت به معنی ایجاد 

(. 0933است )دهخدا، دیگر  تبه حال یحالتو تبدیل از چیزی 

شود این مفهوم در آنچنان که از نتایج همین پژوهش استنباط می

های یژگیوبر عدم پذیرش و کنار نیامدن با روابط بین فردی ناظر 

 فشارتحتطرف مقابل است. به دنبال آن نیز شاهد ایجاد الزام تغییر، 

به سمتی هستیم که  گذاشتن و تالش افراطی برای کشاندن فرد

در ادبیات  ترین واژه به مفهوم استحالهنزدیك خواهد. دیگری می

ی حق دادن به خود به معن کنترل گری است. 0گریپژوهشی کنترل

برای مجبور کردن دیگری به انجام کار و یا رفتار کردن و احساس 

آمادگی و یا تمایل الزم برای پذیرش  فرد کهاست کردن به نحوی 

وادار کردن دیگران برای رفتار کردن و و انجام آن را نداشته باشد. 

به بخش است. یا احساس به شکلی خاص؛ مخرب روابط رضایت

یکی از مشکالت ارتباطی افراد در تعامالت  یلیام گلسراعتقاد و

نزدیك همچون روابط زوجی و خانوادگی، احساس مالکیت و 

دیگری  دهیجهتناخشنودی ناشی از تالش طرفین برای کنترل و 

گاهی  .میل به پذیرش در او است گیریشکلبدون ایجاد آمادگی و 

گی حاکم کرده، خواهند که فلسفه ذهنی خود را بر زندیمزوجین 

الگوهای  دیگری را همسو و تابع خود گرداند و نگرش، عادات،

ی متفاوت از ماهیت و اگونهبههمسر را  و حتی ظاهر رفتاری

 (.0939 ی،صاحب؛ ترجمه 2102گلسر، )شخصیتش شکل دهند. 

البته تغییر کردن جزء جدای ناپذیر فرآیند تکامل شخصیت هر 

 نداناچارگی مشترک است. زوجین یژه بعد از شروع زندوبهفرد 

در  اما؛ برخی از الگوهای پیشین خود را پس از ازدواج تغییر دهند

ای برای بدون ایجاد زمینه تحمیلی، صورتبهاستحاله این فرآیند 

در چنین  گیرد.آمادگی و جلب رضایت طرف مقابل صورت می

ور د ها در روابط زوجیننارضایتی و تشدید تنش ،مقاومت شرایطی

هرگونه تغییر نیازمند خودآگاهی،  از انتظار نخواهد بود. چراکه

گیری است. به اعتقاد راجرز یمتصماختیار و آزادی عمل در 

در هر ارتباطی پذیرش یکتایی  ( الزمه رضایت و تداوم0332)

طرفین از یکدیگر است. از طریق پذیرش بدون قید و شرط و احترام 

ینة ورود به دنیای فرد و تحریك زمن توابه یکتایی فرد است که می

نمود  او به تغییر بدون ایجاد مقاومت و تخریب شخصیت را فراهم

(. در روابطی که میل به استحاله حاکم باشد افراد 2116)بوزارث، 

یرش دیگران موردپذکنند که هویتشان تهدید شده و احساس می

کمی دور  نیستند. در چنین جوی انتظار آرامش و رضایت از ارتباط

 رسد.از ذهن به نظر می

جوی کردن و ایراد عادات ارتباطی منفی و مضر همچون عیب

گرفتن، سرزنش، شکوه و گالیه، نق و غر زدن، تهدید، تنبیه و 

ها ابزاری هستند که افراد در تعامالتشان از آن برای گیری روشباج

در  .(0939زاده و صاحبی، کنند )زالیکنترل دیگران استفاده می

                                                           
1. Controlling 
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با چنین روابطی افراد نیازمند صرف انرژی و زمان زیادی همراه 

 فشارها. مجموع این ناخرسندی و هستندگیری از طرف مقابل انرژی

یك  گیریشکلعاملی است برای فاصله گرفتن افراد از همدیگر و 

تا زمانی که باور  گلسری به عقیده. روندهپیشمعیوب و  یچرخه

رفتار کنیم که دیگران را کنترل کنیم و  ایونهگبهداشته باشیم و 

همچنین دیگران ما را کنترل کنند، احساس ناخشنودی و فالکت 

روان دار شدن پیوند بین زوجین، سالمت. خدشهخواهیم داشت

تبع آن سالمت و زوجین، تحکیم و تداوم زندگی مشترک و به

باقری و  سازد )علیپور،امنیت جامعه را دستخوش تغییر و تنش می

 (.0934شریفی، 

گری و میل به ( کنترل2104ی باتس، گراهام و آرچر )به گفته

استحاله در برخی منابع خانواده پژوهی مفهومی مرتبط با قدرت و 

یعنی فرض می  نمایی در خانواده در نظر گرفته شده است.قدرت

بخش در خانواده به شود، هرکدام از زوجینی که از منابع قدرت

گری بیشتری بیشتری برخوردار باشند؛ میل به استحاله و کنترل میزان

کند که ای ذهن را به این موضوع هدایت میچنین نکته دارند.

گری در ازدواج مفهومی وابسته به جنسیت تعبیر شده و زنان کنترل

بیشتر از مردان قربانی این پدیده فرض شوند. اما این مفهوم فراتر از 

در روابط است. بررسی ابعاد این مفهوم نشان  نماییقدرت و قدرت

ای در تعامل خود گونهدهد که هم زنان و هم مردان هرکدام بهمی

( 2104کنند. تحقیقات باتس و همکاران )با همسر از آن استفاده می

گری مفهومی مرتبط با جنس مرد نیست و نشان داد که کنترل

گرایانه بیشتری از کنترلبرخالف باورها و تصور عامه زنان رفتارهای 

گری مفهومی پیچیده است که بنابراین کنترل دهند؛خود نشان می

های متفاوتی برای اعمال های خود روشهر فرد متناسب با ویژگی

 کند.آن در روابطش استفاده می

 همراه به خانواده برای مخربی پیامدهای گریکنترل ویژگی

 توضیح مؤلفه چهار قالب در را پیامدها این( 0939) صاحبی. دارد

 و زناشویی تعارضات، شکست هویت، گریزیمسئولیت. است داده

غیر  اشخاصی و عوامل اینکه به باور. فرزندان و والدین بین تعارض

 تعیین را زندگی اتفاقات و رویدادها نتایج و شرایط فرد خود از

 ازهاز اندبیش  آسودگی یا و درماندگی حس ایجاد طریق از کنندمی

 همچنین باور این. کندمی فراهم افراد گریزیمسئولیت برای را زمینه

 هویت خودکارآمدی و نفسعزت تضعیف طریق از تواندمی

 تضعیف با همچنین بیرونی کنترل. کند ایجاد فرد در را شکست

 با مهم افرادی البته که گرکنترل افراد ذهنی تصویر و وجهه

 بر منفی تأثیرات تواندمی؛ هستند فرد هر زندگی در ویژه هاینقش

 (.0939، صاحبی و زادهزالی) باشد داشته خانواده اعضای روابط

درمانی عنوان یکی دیگر از بزرگان خانوادهبه  ویرجینیا ستیر

آور، فوری معتقد است که بخشی از مشکالت زوجین به تالش الزام

زای ی آسیبگردد. جنبهو همراه با اصرار برای تغییر دیگری برمی

این موضوع غفلت از این مهم است که هرگونه تالش برای ایجاد 

تغییر مستلزم ورود به دنیای دیگری و ایجاد میل پذیرش و تغییر در 

های هر در نگاه ستیر اعتبار بخشیدن به وجوه تمایز و تفاوت اوست.

؛ 0339با دیگران است )ستیر،  از مهمترین اصول تعامل سازنده فرد

ی (. ارزش و احترام به یگانگی هر کس نقطه0936ه بیرشك، ترجم

شروع تالش برای ایجاد تغییرات پایدار در اوست. باال بردن 

ها عنصر رشد دهنده و تغییر سازنده در افراد است. با این آگاهی

ی تغییر در درمان نگاه تغییر همواره یك مسیر است و هدف عمده

ای سازنده در مسیر زندگی است. هنیز کمك به افراد برای انتخاب

ها خلل و شکست در ارتباط ایجاد فشار و تحمیل نظرات و خواسته

که اعضای خانواده با (. درصورتی2112را رغم خواهد زد )هابر، 

یابند که نیازی های همدیگر گوش دهند اغلب درمیتفاهم به حرف

به (. 0337نیست همدیگر را تغییر دهند )جکبسون و کریستنسن، 

از  و سرزنش طرف مقابلمنفی انتقاد ایرادگیری،  اعتقاد جان گاتمن

توجه و تمرکز بر است. از نگاه ایشان  امل فروپاشی روابط زوجینوع

حمله به  که باعث رفتار مخرب طرف مقابل در اصل خطایی است

 جایبهدر این شرایط زوجین  اوست.و تخریب هویت  شخصیت فرد

دیگر هویت و شخصیت همدیگر را نشانه بر رفتار هم گذارینقطه

نیز پاسخ محتمل طرف مقابل ید دو مقاومت ش گیریروند. جبههمی

که تعارضات زوجین را تشدید  به چنین الگوی ارتباطی خواهد بود

دهد شکل می را به این اختالفات روندهپیشکرده و ماهیت 

 (.2100)گاتمن، 

ن با عنوان در جای دیگر از این مفهوم در روابط زوجی

اند. این مفهوم بیانگر ویژگی است که بردهمهارگری و واپایی نام 

شوند. این خصلت افراد در کنار آمدن با دیگران دچار مشکل می

شدت  به پیوند زناشویی نیست ولی در زندگی زناشویی با منحصر

(. فرض 0934کند )علیپور، باقری و شریفی، نمود پیدا می بیشتری

ای دارند این است که فرادی که چنین الگوهای رفتاریزیر بنایی ا

ی انتخاب و کارهای شیوه های خود راعلت مشکالت و بدبختی
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شناسند. به همین خاطر می بلکه دیگران را مقصر دانند،خود نمی

ها که البته شوند در ناخوشنودیوقتی در زندگی مشترک وارد می

همسر را عامل مشقت و  واپایی شده و کم هم نیستند، متوسل به

ی خود کنند. در چنین اوضاعی فرد وظیفهبدبختی خود معرفی می

طرف مقابل و از هر ابزاری برای فشار به داند که هر کار بکند ومی

تغییر رفتار و عاداتش استفاده کند. در چنین جوی است که 

؛ 2102ها و تعارضات زوجین تشدید خواهد شد )گلسر، ناخوشی

ی احساس خودکنترلی واسطه(. افراد به0939 حبی،ترجمه صا

توانند حوادث زندگی خود را کنترل کرده، مسئولیت بیشتری را می

های خود برای کنترل برای زندگی خود به عهده بگیرند؛ به توانایی

زندگی اعتماد بیشتری داشته و احساس کارآمدی در زندگی داشته 

تضعیف احساس کارآمدی  گری در روابط زوجین باکنترل باشند.

اش و تأثیرگذاری منفی بر موارد ذکرشده، فرد در مدیریت زندگی

منش و ی تعارض در روابط زوجین است )فیضیی زمینهایجادکننده

 (.2107یاراحمدی، 

است که  0گریاز دیگر مفاهیم مرتبط با استحاله مفهوم مراقبت

. حساسیت؛ 0ند. ادر ادبیات پژوهشی چهار بعد برای آن متصور شده

 های پریشانی و نیاز در شریك، به معنی توجه و توانایی درک نشانه

. مجاورت؛ به معنی در دسترس بودن هم از نظر فیزیکی و هم 2

تنه کاری و بر عهده گرفتن تمام کنترل؛ به معنای یك .9عاطفی، 

ای که فرصت گونهها و حتی مشکالت شریك زندگی بهمسئولیت

بین داشتن و موشکافی . اجبار؛ زیر ذره4و داده نشود و مشارکت به ا

رفتار و احوال طرف مقابل، بدون حداقل توجهی به نیاز واقعی او. 

گری و  شده مفهومی نزدیك به کنترلدو مورد آخر از ابعاد گفته

های پژوهشی اثرات مخربی بر میل به استحاله داشته و بر اساس یافته

زاده، رضاپور فریدیان و کند )فالحمیروابط بین زوجین ایجاد 

 (.0936مصطفی، 

های پژوهشی مرتبط با این موضوع به با نگاهی اجمالی بر پیشینه

خوریم که گویای اثرات مخرب این الگوی نتایج مشابهی برمی

زاده، ، فاتحینامدارپورارتباطی در روابط زوجین است. برای نمونه 

 00ای کیفی بر روی ( در مطاله0937بهرامی و محمدی فشارکی )

زمینه بررسی عوامل نفر از زنان اصفهانی درگیر تعارض زناشویی به 

های آنان گویای این واقعیت هآنان پرداختند. یافتنشخوار فکری ساز 

                                                           
1. caregiving 

های ذهن مشغولی و نشخوارهای است که یکی از عوامل و سوژه

گردد. به های همسر برمیگری و سختگیریذهنی زنان، به کنترل

های فرد تداخل های همسر با ویژگیاعتقاد آنان وقتی که ویژگی

بط گری و به دنبال آن تنش و تعارض در رواپیدا کند، میل به کنترل

( نیز از حاصل 0939شود. اسمعیلی و دهدست )زوجین تشدید می

ارائه طرحی مفهومی از رابطه » های پژوهشی کیفی با عنوانیافته

پیش از ازدواج با رضایت زناشویی و های دوران نامزدی تعارض

شهرستان  متأهلنفر از زنان  09که حاصل مصاحبه با « پس از ازدواج

گری و تالش برای جه رسیدند که کنترلپاکدشت است؛ به این نتی

ساز تعارض در روابط زوجین تغییر دادن همسر از عوامل زمینه

و داسگاپتا،  است. )پنس ویژه در اوایل آشنایی و دوران نامزدیبه

هایی تعبیر کرده و روش ها را نوعی سوء رفتاراین تالش ( نیز2117

روابط زناشویی از اعمال قدرت برای رسیدن به اهداف شخصی در 

ها و تنش در نظام گیری و تشدید آسیبکنند. شکلمعرفی می

ی این الگوهای ارتباطی است. دلداده مقدم و ارتباطی خانواده نتیجه

 متأهلنفر از دانشجویان  942( هم با مطالعه بر روی 0937باقری )

بینی تعارض رودهن نقش رفتارهای واپایی و مهارگری را در پیش

های این پژوهش نیز نشان داد مورد بررسی قرار داد. یافته زناشویی

ای بینی کنندهمیزان و شدت رفتارهای واپایی در روابط زوجین پیش

کیفیت روابط و میزان تعارض بین زوجین است.  برآوردقوی در 

هایی از حتی در بین زوجین انگلیسی درگیر خشونت خانگی نیز رگه

دیده  هاتنشگری در شروع و تشدید لنقش رفتارهای واپایی و کنتر

نفر از  014ای تعداد یسهمقاشده است. در این پژوهش علی 

ی جوان مورد بررسی قرار گرفته و بخشی از نتایج به موارد هازوج

 (.2104ذکر شده اشاره دارد )باتسو و همکاران، 

های پژوهشی موجود به مفاهیم در بررسی ادبیات و پیشینه

گری و واپایی برخوردیم که با وجود کنترلمحدودی همچون 

های اشتراک زیاد بین این واژگان، باید گفت که استحاله به جنبه

گری و واپایی تر است. کنترلمراتب مفهومی گسترده و پیچیده

نمودهای رفتاری هستند که اگر دیدگاه واقعیت درمانی گلسر در 

بناهای ذهنی و رانه این رابطه را استثنا بدانیم کمتر در خصوص زیر 

های روانی آنها بررسی شده است. اطالعات و دانش ما منحصر و 

متمرکز بر پیامدهای جریان یافتن این الگوی ارتباطی در روابط 

توانیم به این پاسخ ها نمیزوجین است. در واقع با بررسی این پیشینه

گر افتد که افراد سعی در تغییر دادن همدیبرسیم که چه اتفاقی می
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دارند و علت آن که زوجین در رابطه با همسرشان به استحاله 

گیری و تشدید توانیم درک کنیم. فرآیند شکلگرایش دارند را نمی

استحاله در روابط زوجین چگونه است و چه رفتارهایی ناظر و نشان 

هایی سعی ی این الگوی ارتباطی است؟ زوجین به چه روشدهنده

خود هستند؟ عوامل تأثیرگذار در شکل  در ایجاد تغییر در همسر

گیری و تقویت این الگو کدام است و زوجین در مواجهه با این 

 دهند؟هایی از خود بروز میشرایط چه رفتار

تر از مفهوم در این پژوهش به دنبال کسب شناخت عمیق

بنابراین هدف اصلی پژوهش  استحاله در روابط بین زوجین هستیم؛

 ی مفهوم استحاله و تالش زوجین برای تغییرنندهکارائه مدل تبیین

طرف مقابل است. در این راستا اهداف دیگری نیز پیگیری خواهد 

شد. ازجمله شناسایی عوامل علی اثرگذار و پیشایند گرایش زوجین 

به تغییر دادن همسر و ایجاد الزام تغییر در او؛ شناسایی عوامل 

ای شناسایی عوامل زمینه گر بر گرایش به استحاله همسر؛مداخله

اثرگذار بر استحاله؛ راهبردهای که هرکدام از زوجین برای استحاله 

برند و در نهایت نیز و ایجاد تغییر در طرف مقابل به کار می

پیامدهای استحاله و ایجاد الزام تغییر بر روابط بین فردی و کیفیت 

 زندگی زوجین برررسی خواهد شد.

 روش

ی مدلی چندوجهی، جامع و فرآیندی ئههدف این پژوهش ارا

های برای درک مفهوم استحاله در روابط زوجین است. از بین روش

ترین روش نزدیك پژوهش مرسوم در علوم رفتاری تحقیقات کیفی

و همخوان با ماهیت این پژوهش تشخیص داده  در برآوردن اهداف

محدود  عرابطه با این موضوکه دانش ما در شد. از سویی به دلیل آن

نظریه  نداریم؛ از روشتدوین فرضیه اعتنایی برای قابلو تئوری  بوده

ای اکتشافی است؛ استفاده شد )اشتراوس و که شیوه 0داده بنیاد

 (.0934 ؛ ترجمة افشار،0331کوربین،

های جوان ساکن در شهر جامعه مورد مطالعة تحقیق را زوج

سال از زندگی  7ر حداکث 0939که در سال  اندتهران تشکیل داده

کنندگان نیز به روش مشترک آنان گذشته بود. انتخاب مشارکت

 نمونهگیری نظری، از بین افراد در دسترس انجام پذیرفت. نمونه

. آوری داده برای تولید نظریه استجمع فراگرد برداری نظری

، آوریجمعرا  هایشداده زمانهم طوربه با این روشتحلیلگر 

                                                           
1. Grounded theory 

بهبود نظریه  منظوربهگیرد لیل کرده و تصمیم میکدگذاری و تح

و در  آوریجمعرا  هاییدادهخود تا هنگام ظهور آن، در آینده چه 

. به عبارتی پژوهشگر در این روش افراد و کجا آنها را پیدا کند

ی ی پژوهش و پدیدهکند که در فهم مسئلههایی را انتخاب میمکان

مؤثری فراهم نمایند )رنجبر و مورد مطالعه اطالعات بیشتر و 

گیری نیز تا اشباع نظری ادامه یافت. فرآیند نمونه (.0930همکاران، 

های جدید گیری و بررسی آزمودنیای در جریان نمونهنقطه اشباع

های جدید، ها منجر به یافتن ویژگیاست که تحلیل نتایج مصاحبه

؛ 0331کوربین، شود )اشتراوس و ابعاد جدید و یا روابط جدید نمی

نفر مورد مصاحبه قرار  29(. در این پژوهش 0934ترجمه افشار، 

 ی هفدهم به بعد تقریباً مفهوم جدیدی بهگرفتند که البته از مصاحبه

دست نیامد؛ با این اوصاف برای اطمینان از اشباع نظری روند 

ها ادامه پیدا کرده و درنهایت پس از شش مورد متوقف شد. مصاحبه

گیری نظری در بطن خود همراه با در نظر گرفتن دی که نمونهباوجو

مالک و معیارهایی برای انتخاب گروه نمونه است؛ برای ورود 

 ای در نظر گرفته شد.کنندگان به پژوهش معیارهای اولیهمشارکت

 7شروع رسمی و زندگی کردن زیر یك سقف، حداکثر  ازجمله

فقدان  تنوع جنسیت،سال از شروع زندگی مشترک گذشته باشد، 

روان و در بیماری و یا اختالل آشکار در عملکرد جسمی و سالمت

نهایت رضایت از مشارکت در پژوهش. به منظور رعایت اصول 

اخالقی پژوهش در رابطه با محرمانه ماندن اطالعات و همچنین 

کنندگان، از کد به جای نام ایجاد اعتماد و اطمینان در مشارکت

 0شوندگان در جدول شد. مشخصات کلی مصاحبه افراد استفاده

 آمده است.
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 کنندگان پژوهش حاضر. مشخصات کلی مشارکت0جدول

 کد جنسیت سال(سن ) تحصیالت شغل زمان تأهلمدت تعداد فرزند نحوه آشنایی

 0 خانم 22 کارشناسی کارمند ماه 9 - هاسنتی، معرفی خانواده

 2 آقا 24 مدیپل بازاری -آزاد  " - "

 9 خانم 26 دیپلم دارخانه سال 7 ساله 0دختر  0 سنتی

 4 آقا 92 زیر دیپلم آزاد " " "

 0 خانم 90 دیپلم دارخانه سال 4 ساله 2دختر  0 معرفی اقوام -سنتی 

 7 آقا 93 سیکل خیاط سال 0 ساله 2و  4دختر  2 سنتی

 6 خانم 23 ابتدایی کارگر سال 0 " "

 9 خانم 20 کارشناسی ارشد دانشجو سال 0زیر  - فامیلی ازدواج -سنتی 

 3 آقا 27 کارشناسی آزاد " - "

 01 آقا 40 کارشناسی کارمند بانك سال 9 ساله 2یك پسر  رابطةهمکاری -غیر سنتی 

 00 خانم 23 دیپلم دارخانه سال 4 ساله 4یك دختر  فامیلی دور

 02 خانم 27 زیر دیپلم رداخانه سال 0 فرزند 2 همسایگی -غیر سنتی 

 09 آقا 92 کارشناسی نظامی سال 9 ساله 2یك دختر  همکالسی -غیر سنتی 

 04 خانم 29 کارشناسی ارشد کارمند سال 4 " "

 00 خانم 26 کارشناسی ارشد معلم سال 2 ساله 0یك دختر  فضای مجازی -غیرسنتی 

 07 آقا 92 دیپلم بازاری -آزاد  سال 0 " "

 06 آقا 90 کارشناسی ارشد دانشجو سال اول - دانشگاهیهم -غیر سنتی 

 09 خانم 27 کارشناسی ارشد معلم " - "

 03 آقا 96 کارشناسی کارمند سال 7 فرزند 2 خودمحور -غیر سنتی 

 21 آقا 29 کارشناسی حسابدار زیر یك سال - محلیهم -سنتی 

 20 خانم 26 دیپلم دارخانه سال 9 یك فرزند فامیل سببی -سنتی 

 22 آقا 92 کارشناسی کارمند سال یك - فضای مجازی -غیرسنتی 

 29 خانم 20 کارشناسی دارخانه " - دوست اجتماعی -غیرسنتی 

 

 

 ابزار

های این پژوهش نیز از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساخت داده

شده است. سؤاالت پژوهش با توجه به اهداف و آوریجمع یافته

ی اساتید در قالبی منسجم طراحی شد. مصاحبه با بازخوردها

سؤاالتی کلی در مورد چگونگی آشنایی و تصمیم به ازدواج و 

شده و در طول مصاحبه نیز سؤاالت شان شروعاحوال زندگی

تر کردن اطالعات پرسیده شد. به طور مثال )در کاوشی برای غنی

مدت زمان  حال زندگیتون چطوره؟( مورد زندگیتون برای ما بگید.

های بسته به ویژگی ها نیز متغیر بودصرف شده برای مصاحبه

 71تا  00ی زمانی بین مصاحبه شوندگان و مراحل پژوهش در دامنه

 دقیقه قرار دارد.

شود که صورت انجام میها بدیندر نظریه داده بنیاد تحلیل داده

لیل طور موازی مورد تحهر مصاحبه، بالفاصله بعد از گردآوری به

کنندگان و نگری مشارکتخألهای اطالعاتی، سطحیگیرد. قرار می

کنند که رهنمودهایی فراهم میپیچیدگی یك موضوع  یا همچنین

 های بعدی است.نمونه گشا و جهت دهنده به محقق برای انتخابراه

سه مرحله پردازی داده بنیاد مبتنی بر ها در نظریهتحلیل داده

 2محوریکدگذاری ، ها(اهیم و مقوله)خلق مف 0بازکدگذاری 

گر، های محوری، شرایط علی، شرایط مداخله)شناسایی مقوله

 )خلق نظریه( 9انتخابی کدگذاری و بسترها، راهبردها و پیامدها(

(. پس از 0934 ؛ ترجمة افشار،0331)اشتراوس و کوربین،  است

با  آمده متناسبدستها در پایان جلسات اطالعات بهضبط مصاحبه

 وتحلیل قرار گرفت.ساختاری که توضیح داده شد؛ مورد تجزیه

 ی باز فرآیند تحلیلی است که از طریق آن، مفاهیم شناساییکدگذار

شود. این مرحله از ها کشف میها و ابعاد آنها در دادهشده و ویژگی

نامند )اشتراوس و کوربین، پردازی هم میها را مفهومتحلیل داده

هایی ها به بخش(. در این مرحله داده0934 افشار، ؛ ترجمة0331

                                                           
1. Open Coding 
2. Axial Coding 
3. Selective Coding 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
57

46
2.

13
99

.1
9.

93
.1

3.
5 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
sy

ch
ol

og
ic

al
sc

ie
nc

e.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                             6 / 17

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17357462.1399.19.93.13.5
http://psychologicalscience.ir/article-1-807-en.html


 نیا و همکارانصادق حسن                                                                            ...          پیامدهای و گیریشکل فرآیند پدیداری واکاوی ازدواج، در استحاله

 

9941 

 
 

 

های ها در گروهها و تفاوتمجزا خرد شده و بر اساس مشابهت

قرار گرفتند. کدگذاری محوری نیز فرآیند ربط  هامفاهیم و مقوله

ها در سطح ها و پیوند دادن مقولهها به زیر مقولهدهی مقوله

آمده از دستی بهمقوله ها و ابعاد است. در این مرحلهویژگی

کدگذاری باز )استحاله( در مرکز فرایندی که در حال بررسی آن 

 ها به آن ربط داده شد.بودیم، قرار گرفته و سپس دیگر مقوله

اند از شرایط علی، راهبردها، شرایط های دیگر عبارتمقوله

گر و پیامدها. این مرحله منتج به ترسیم ای، شرایط مداخلهزمینه

آمده است که الگوی دستودار و مدل ارتباطی مفاهیم بهنم

شود. درنهایت گذاری انتخابی مرحله اصلی کدگذاری نامیده می

های (. یافته0931فر، اسالمی و مقصودی،پردازی است )دانایینظریه

مند محوری را به شکلی نظام مراحل کدگذاری قبلی را گرفته، مقوله

 ها ربط دادیم.به دیگر مقوله در قالب یك روایت و داستان

های پژوهش و اطمینان از مقبولیت در جهت حفظ اعتبار یافته

سعی شده است  که معادل روایی و پایایی در تحقیقات کیفی است،

تحقیقات کیفی رعایت شود. پژوهشگر  های اعتبارکه برخی شاخص

های خود را تا حد امکان در فرآیند فرضسعی نموده است که پیش

آوری و تحلیل داده دخالت نداده و جدیت خود را در طول معج

اساتید  پژوهش حفظ نماید. درخواست نظارت و کسب راهنمایی از

بخش در  و متخصصشان در کل فرآیند از دیگر اقدامات اعتبار

به معنی تالش در رسیدن به حد  0گراییفرآیند پژوهش است. کثرت

و هم استفاده از نظرات شوندگان هم در تعداد مصاحبه کفایت،

عنوان منبع تکمیلی از دیگر اقدامات محقق در راستای متخصصان به

 اعتبار دهی این پژوهش است.

 هايافته

کنندگان این مطالعه افراد متأهلی بودند که تمامی مشارکت

ی سنی کردند. دامنههای اول زندگی مشترک خود را تجربه میسال

 2بود. سن ازدواج آنان نیز با میانگین سال  40سال تا  20آنها بین 

نفر از آنان خانم  02تعداد  سال تغییر است. 7ماه تا  9از  ماه 7سال و 

ها دارای مدرک تحصیالت زیر نفر از خانم 9نفر نیز آقا بودند.  00و 

نفر از  7نفر نیز تحصیالت دانشگاهی داشتند.  0نفر دیپلم و  4دیپلم، 

 نفر هم محصل بودند. از بین آقایان 2غل و نفر شا 4دار، آنان خانه

نفر نیز مدرک دانشگاهی  7نفر دیپلم و  9نفر زیر دیپلم،  2نیز 

                                                           
1. Triangulation 

ی آشنایی آنها نیز متفاوت است و همه جور الگویی را داشتند. نحوه

نفر با  9اند، نفر از این افراد ازدواج فامیلی داشته 0گیرد. در برمی

صورت سنتی و با مشارکت را بهمعرفی دیگران تقریباً ازدواج 

نفر از آنان نیز در فضاهای شهری،  01اند و ها شروع کردهخانواده

تر دانشگاهی و مجازی با همسر خود آشنا شده و به شکل امروزی

 2طور خالصه در جدول مجموع این اطالعات به اند.کردهازدواج

 شده است.نمایش داده

ها در برای تحلیل دادهمتناسب با مراحل توضیح داده شده 

های حاصل از گیری مقولهی شکلنظریه داده بنیاد در ادامه نحوه

شود. ابتدا کدگذاری باز تشریح شده و سپس مفاهیم شرح داده می

 ها خواهیم پرداخت.گیری مفاهیم و مقولهی شکلبه نحوه

ها استخراج کدگذاری باز: در گام اول نکات کلیدی مصاحبه

شدند. بعد از بررسی و تحلیل آنها کدهای مشابه،  بندیو دسته

نمایش  2ی آنها در جدول مفاهیم خاصی را شکل دادند که همه

را « استحاله»پردازی مقوله اند. برای نمونه نیز فرآیند مفهومشده داده

شکل « گریکنترل»و « الزام تغییر»کنیم که از دو مفهوم  تشریح می

رتبط با این مفاهیم نیز برای درک بهتر های مقولگرفته است. نقل

 آمده است.

طرف مقابل  فردهای منحصربهعدم پذیرش شرایط و ویژگی

های موجود در روابط زوجین است که همراه با تالش ازجمله آسیب

فشار گذاشتن همسر بدون جلب موافقت و رضایت افراطی و تحت

هد. در خوااو برای کشاندنش به سمتی است که طرف مقابل می

 به معنی در منگنه گذاشتن دیگری« الزام تغییر»رابطه با این مفهوم 

برای فاصله گرفتن از عالئق، سلیقه، آرزوها و عاداتی است که فرد 

ی شخصیت و ها با آن زیسته و قوام دهندهمهروموم بدون آسیب

گونه این 2ی ی شمارهکنندههویت او است. در این رابطه مشارکت

که پوشش، طرز لباس  همیشه اصرار داره و قسمم میده»گوید: می

پوشیدنم اون جوری بشه که اون میخواد. این در حالیه که من یه 

که اینجوری لباس پوشیدم و رفتار کردم. میخواد که کلی از  عمره

 در «.برام سخته و خیلیاشون رو دوست دارم عادتم رو بذارم کنار.

ما : »بیان داشته است که 3 کننده شمارهقول دیگر مشارکتنقل

شناختیم. میدونستم چه های شخصیتی همدیگر رو خوب میویژگی

ای داره. ولی پیش خودم فکر کرده بودم یروانمشکالت روحی و 

که می تونم تغییرشون بدم به خاطر همین شرط ضمن عقد گذاشتیم، 

اما متأسفانه عمل نکرد هیچ حتی مقاومت هم نشون میده. میگه تو 
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 «.هستم رو بپذیرمن رو دوست داری همینی که  آگهو بخاطر خودم نمیخوای. من
 

 های توصیفی پژوهش. یافته2جدول

دامنه 

 سنی

تفاوت  نحوه آشنایی با همسر

سنی بین 

 زوجین

 سطح تحصیالت
زمان  مدت

 تأهل

 تعداد فرزند

نسبت 

 فامیلی

آشنایی در فضای مجازی، 

 شهری، دانشگاهی و محیط کاری

ی معرف

 دیگران
 دیپلم زیر دیپلم

تحصیالت 

 دانشگاهی

بدون 

 فرزند

یك 

 فرزند

بیشتر از 

 یك فرزند

 40تا  20

 سال
 سال 2.7 نفر 9 نفر 01 نفر 0

ماه تا  9بین  نفر 0 نفر 4 نفر 9 خ

 سال 7

01 

 نفر
 نفر 3

4 

 نفر 7 نفر 9 نفر 2 آ نفر

 
 

 شده. کدهای ثانویه و مفاهیم استخراج9جدول

 مفاهیم کدهای ثانویه

 سالیقهای اعتقادی و ارزشی، خلقیات )اخالق تند(، ، تفاوتتوقعات و استانداردهای متفاوت، های متفاوتعالئق و اولویتهای شخصیتی خاص، ویژگی

باورهای ناکارآمد  ایزیافتگی هیجانی،بستگی، هوش و هوشیاری )اطالعات، زرنگی(، قدرت سازگاری و انطباق، تمو مذاق متفاوت، الگوی دل ذائقه متفاوت

 هاها و توانایی، مهارتساز )تفاوت در نظام باورها و الگوهای ذهنی(و مشکل

 های فردیتفاوت

پذیری باال، تکانشی بودن، تصمیمات آنی و پشیمانی بعدی، نگرانی، ترس، اضطراب درونی، وسواس نظم و وسواس تمیزی، بدبینی عصبانیت و تحریك

(، PTSDامیدی، افسردگی، سوگ مزمن، اختالل دوقطبی، تجربیات تلخ، آسیب شدید و مزمن شده )گرایی، استیصال و ناشکاکیت و سوءظن، منفی شدید،

رفتاری کاری و تنبلی، اعتیاد، عادات گری، اهمالهای قدیمی، وابستگی و تمایزیافتگی کم، خودمداری و خودخواهی )خودشیفتگی(، کنترلها، عقدهناکامی

 آگاهی )عدم حضور(ضعف در ذهن نگاری،گرایی و ولع جنسی، هرزههای جنسی، پورناختالالت و آسیبخرجی، اسراف، ولنامطلوب، خساست، 

 رنجوری

 عارضه

های روانشناختی )آسیب

 ها(و بیماری
 پذیرضوی، سندرم روده تحریكروند، معلولیت حرکتی و یا عمشکل شنوایی پیش های پوستی،نارسایی قلبی، چاقی، بیماری

، استحکام و سالمت خانواده )طالق، وضعیت اقتصادی، شکاف طبقات شکاف در، سبك زندگی متفاوت، ورسومتفاوت در آداب ،قومیتی تفاوت

های همیشگی مالت خانوادگی، فشار تنشتعا مبدأ، الگوهای ارتباطی متفاوت در خانوادهپایبندی به اعتقادات، باورها و آیین و رسوم،  تعارض...(، تفاوت در

 ایهای زمینهتفاوت )کاری، خانوادگی، تحصیلی، اجتماعی(

ها، رنجیدن و به دل سوءتفاهم گیریشکل ها دلخواهی، بدبینی وهای زبانی و احساسات ناشی از آن ازجمله؛ احساس غربت، احساس تنهایی، استنباطتفاوت

 ها تمسخر لهجهسررفتن حوصله، شوخی کردن و گل توجهی،و بینادیده گرفته شدن  گرفتن، احساس

رویی و ابراز کم عدم دسترسی، از طرف مقابل به دالیلی ازجمله: عجله و شتاب، رقابت در انتخاب، ترس از دست دادن، محدودیت تعامل، شناخت محدود

، گذرانی در دوران آشنایی، اکتفا به اطالعات معرف و واسطهبی و وقتطل لذت، دندگیخودمحوری و یك، تجربگی و سن پایین، دلباختگیکم، نکردن

 غفلت از شناخت خود فرد و اکتفا به شناخت خانواده، های ظاهریتمرکز بر جذابیت

 شناخت کم

 و

غریبه بودن، ، دور )اکتفا به شناخت کلی(فامیل ، قومیتی تفاوت، اش به دالیلی همچون: فاصله مکانی، تعامل محدودشناخت کم از خانواده و شرایط زندگی محدود

 تابوهای فرهنگی، رودرباسی و تعارفات و آیین و رسوم، هاتفاوت سنت، شناخت قبلی نداشتن

و  شتنمطالعه ندا، تجربه محدود در تعامل با جنس مخالف، تعامل محدود و یا تقابل با والد جنس مقابل، تساوی طلبی، مقایسه همسر با خود و انتظار داشتن

گیری از جنس فرزند بودن، تعارض با همشیرها و فاصلهجنس بودن فرزندان، تكها و باورهای جنسیتی )زن جماعت، مرد جماعت(، همکلیشه اطالعی،بی

 مقابل

های ضعف در آگاهی

 جنسیتی

خوب جلوه دادن خود و شرایط، غلو  ووعیدهای رنگین،وعده، ابراز گزینشی، دروغ گفتن، سناریوسازی، در باغ سبز نشان دادن، ها و نواقصکتمان آسیب

 کردن، بزرگنمایی در امتیازات، امکانات و دارایی، نقاب زدن، نقش بازی کردن، بروز محسنات شخصیتی، تعریف از خود و نمایشی برخورد کردن
 اغواگری و تدلیس

هیجانی و احساسی ، سازی، قهرمان پنداری طرف مقابلقهرمان، عینیات و شواهدتوجهی به بیانگاری، باوری، سهل، خوشهاانگاری مشکالت و چالشساده

توجهی به نظرات خیالی، جدی نگرفتن، بیجویی، اهداف نادرست و مبهم، رؤیاپردازی، خوشگرایی، کمالآرمان، سیر در آینده دور، تصمیم گرفتن

 دندگیدیگران، خودمحوری و یك

 عدم

 واقعیت سنجی

وادار کردن به انجام عمل جراحی، تغییر  گذاری برای پذیرش،دادن، مقایسه همسر با دیگران، شرط فتار و احوال همسر، ایرادگیری و گیرریزبینی در ر

 ، مقاومت در برابر تغییر، به تأخیر انداختنانتظار تغییرات کلی و سریعسبك زندگی، سرزنش کردن،  پوشش و
 الزام تغییر

ایجاد احساس دین  ،ایجاد حس گناه و عذاب وجدان، )به انجام و یا ترک چیزی( مجبور کردن، خود و هم آسیب طرف مقابل(تهدید کردن )هم به آسیب 

کردن، نادیده گرفتن  کردن و در منگنه گذاشتن، تحمیل ، وادارگوشزد اشتباهات و خطاها به رخ کشیدن و ،گریه و زاری کردن، قهر کردن، و مدیون کردن

، تهدید به آبروریزیها، ، نواقص و یا تفاوتهاسرکوفت زدن بابت نداشته، دست انداختن تمسخر و رفتن، انقلت به انتخاب و سالیق،سالیق، ایراد گ

 گیری و گروکشی دریدگی، هوچیگری، آبروریزی، گرو

 کنترل گری

 اجبار کردن

 مختلفردیذهنیت بین خودمحوری، مراعات نکردن احوال همدیگر، رنجاندن،توجهی، سیخونك کردن و تحریك، کم توجهی و طرد، گوش ندادن،قضاوت کردن، بی

 ها و خط قرمز،توجهی به حساسیتبیها، ها، دست انداختن و تمسخر نیازها و حساسیتایراد گرفتن، اهانت کردن به تفاوت
ضعف در درک و 

 مالحظات فرهنگی
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 شده. کدهای ثانویه و مفاهیم استخراج9جدول

 مفاهیم کدهای ثانویه

زحمت انداختن، عصبی کردن، خشمگین کردن، حرص ها مکرر، ترساندن، بهاد نگرانیاسترس دادن، ایجاد تنش، درست کردن دردسر و چالش، ایج

 دار کردن احساساتجریحهدرآوردن، لج دیگری را درآوردن،، جری کردن، 

 )هوش هیجانی کم(

 تنظیم هیجان دیگری

 انتقاد منفی با دادوفریاد گفتن، متلك گفتن، بان تند و گزندهز اهمیت کردن و کوچك کردن کارها، تخریببی گیری، سرزنش کردن، غرولند،گرفتن، خرده ایراد

، جویی، انتقام گرفتنمقابله به مثل، تالفی، دنباله گیری، ضعف در رهاسازی، مقاومت کردن، گارد گرفتن، انکار کردن، بگومگو، جدل و بحث کردن

 تفاوتیبی یکدندگی، لج بازی، زودرنجی، فاصله گرفتن، اجتناب کردن، قهر کردن،
 انتقاد گریزی

 عدم ابراز وجود خور، تسلیم، خجالت کشیدن، دادوبیداد کردن، آبروریزیرویی، توسریترس از مواجهه، رودر باستی، کم

 حصار، پوشی، کتمان کردن، به رو نیاوردن، مشورت نگرفتن، کمك نگرفتنریزی، خودخوری، رنجش، به دل گرفتن، سرسنگین شدن، چشمتوداری، درون

 نگری منفیای بودن، گذشتهگفتگو سطحی، کینه سازی، دیوارکشی، سکوت طوالنی، گفتگو کم،

 )دل انباری(

 ابرازگری ضعیف

درازی چینی، رودهدلیل و توجیه آوردن، مقدمه ، پیچیده کردن، نگفتن، غرولند کردن،با کنایه حرف زدن، رک و روراست نبودن، فلسفی صحبت کردن

 قواعد ناگفته، مبهم و غیر توافقی، هاقورت دادن حرف، ها و مقصودمون کردن، پنهان کردن خواستهکردن، آسمون و ریس
 ارتباط مبهم

تسلیم شدن، ، سوختن و ساختن، نامیدی از تغییر شرایط، عادت کردن کنار آمدن با شرایط، خوگیری، کلفت شدن، پذیرش منفعالنه،تفاوت شدن، پوستبی

 اکتفا کردن،

پذیرش  خوگیری و

 منفعالنه

ر، نسبت به یکدیگ تفاوتیبی وسرد شدن  عادی شدن برای همدیگر، ، فقدان تبادل احساسی، یکنواختی و تکراری شدن زندگی،عواطف فروکش هیجانات و

 کانون توجه نبودن، وقت گذاری کم، خو گرفتن و عادت به حضور همسر
 مهرسردی و رکود

فرافکنی مشکالت به ، گویی )تضعیف وجهه(بدنام کردن و عیب، گذاری همدیگرزبان زدن، الفاظ رکیك در ناممکنایه زدن، فحاشی کردن، زخ طعنه و

تخریب شخصیت و آبرو ، درخواست واداشتن به التماس و، های بد در حضور دیگراندست انداختن و شوخی، همسر )عامل مشکالت معرفی کردن(

 مشارکت ندادن در امور دری،پرده، فاش کردن رازهاافترا و تهمت زدن، بهتان بستن، ، ریختن

وجهه سازی در مقابل 

 تخریب وجهه

زبان ها، فحاشی کردن، زخمکوچك جلوه دادن توانمندی، مقایسه کردن، توسری زدن، ها و شرایط )فردی و خانوادگی(ویژگی تمسخر، سرزنش، تحقیر

احترامی ویژه در حضور دیگران(، تهدید کردن به آبروریزی، بیبه)، خشونت و کتك زدن دیگران، خجل کردن، نفرین کردن تخریب شخصیت نزد، زدن

استفاده ابزاری، سوءاستفاده کردن، )آچمز کردن( قرار ، نفس و احساس ارزشمندیها، ترس از آسیب )جسمی و حیثیتی(، تخریب عزتبه اعتقادات و ارزش

 های گریزناپذیردادن در تنگنا و بن بست

 هویت تهدید

گیری، مقاومت و شکنی، دریدگی، لج دیگری را درآوردن، خشمگین کردن، جبههبددهنی، توهین، تخریب همدیگر، حرمت پرخاشگری، کتك زدن،

گرایی، منفی. باستاننگری دندگی، دنباله گیر،، ادامه دادن به دعوا، ضعف در رهاسازی، گذشتهجویی، انتقام گرفتن، لج بازی، یكمثل، تالفیبهانکار،، مقابله

 نشینی، دلسرد و ناامیدی،ای بودن، فاصله گرفتن، اجتناب کردن، غرولند؛ سرزنش، گله گذاری، عقبکینه

 های اجتنابیواکنش

 مدارهیجان

 
 

نیز به معنی داشتن احساس مالکیت و ایجاد الزام و « گریکنترل»

رش چیزی اجبار روانی در طرف مقابل برای انجام کاری و یا پذی

پذیرد. مجبور کردن دیگری که فرد آمادگی آن را نداشته و یا نمی

به انجام کاری و یا تحمل شرایطی که تمایل و آمادگی الزم برای 

ی کنندهمرتبط با این مفهوم مشارکت پذیرش و انجام آن را ندارد.

کنم و یا با خواسته وقتی با نظرش مخالفت می»گوید: می 2شماره 

ره که میخواد زهرم غره میه نیستم همچین بهم چشهاش همرا

 چپ نگاه میکنهبترکه. یه گوشه دیوار منو نگه میداره و همچین چپ

که ترس کل وجودمو میگیره. چیزی بخواد و باهاش مخالفت کنم 

به هر ابزاری متوسل میشه تا به خواستش برسه. میدونه که من روی 

ینه که صداشو میبره آکنه آبرو خیلی حساسم، آخرین کاری که می

ها آبرو ریزی راه میندازه. حتی یه وقتایی هم شده یههمساباال تو درو 

که به محل کارم زنگ زده و یا حضوری اومده تهدید به آبرو ریزی 

کریزی کرده، وادارم میکنه به خواسته هاش تن بدم. جندین باری 

 .«هم به محل کار پدرم رفته و اونجا ابرو ریزی کرده

 269از فرآیند کدگذاری باز درنهایت  کدگذاری محوری:

شناسایی و استخراج شد. در جریان کدگذاری  مقوله 22مفهوم و 

ی آمده در شش دسته شامل مقولهدستهای بهمحوری نیز مقوله

شناخت سطحی از خود، از طرف »علی  ، شرایط«استحاله»محوری 

یافته، آن پرورش ی خانوادگی و محیطی که فرد درمقابل، زمینه

های جنسیتی ضعیف و عدم واقعیت اغواگری و تدلیس، آگاهی

 ضژژژعیف در ذهنیت بین فردی، درک و»گر ، شرایط مداخله«سنجی

مالحظات فرهنگی، هوش هیجانی پایین، ضعف در ابراز وجود، 

های فردی، ناهمگونی در ویژگی» ، شرایط بسترساز«ارتباط مبهم

، راهبردها «گی و بافت اجتماعی و فرهنگیویژگی و شرایط خانواد

مدار همچون انتقاد منفی، انتقادگریزی، های اجتنابی هیجانواکنش»

گیری و خوگیری سازی، تأمین انحرافی، فاصله بازداری عاطفی، سوا
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 اعتبار کردن،تهدید هویت، بی»و پیامدها « داربا شرایط مشکل

ر سردی و انفصال های روحی و روانی، تعارض و تنش، مهآسیب

به دلیل اهمیت نقش آن در « استحاله» یشکل گرفت. مقوله« گرایی

عنوان مقوله محوری بین دیگر مفاهیم به ایجاد پیوند و ارتباط

شده برای مقوله محوری انتخاب شد. همچنین برچسب انتخاب

برخوردار  حال از جامعیت نیزی کافی انتزاعی است و درعیناندازهبه

ابراین استحاله در مرکز الگوی مفهومی قرارگرفته و سایر بن است؛

ها با توجه به نقششان در الگو در قالب شکل زیر به تصویر مقوله

 اند.کشیده شده

 

 
 

ترین مرحله کدگذاری انتخابی و خلق نظریه: آخرین و اصلی

پردازی داده بنیاد کدگذاری انتخابی است. طی این مرحله در نظریه

آمده است باهم دسته در مرحله کدگذاری محوری بهطبقاتی ک

 طورکلی دو رویه برای یکپارچهشود. بهوتحلیل میادغام و تجزیه

استفاده از یك  .0ها در رویکرد داده بنیاد وجود دارد. سازی مقوله

ی داستان و روایت برای بیان روابط مدل پارادایم حول مقوله

بر اساس مدل پارادایم )دانایی فر ی قضایای نظری . ارائه2محوری. 

یافته بین یك طبقه و بیانگر روابط تعمیم قضیه (.0931و اسالمی، 

مفاهیم آن با طبقات معین است. قضیه متضمن روابط مفهومی است 

پذیر هستند. از طرفی ها مستلزم روابط سنجشکه فرضیهدرحالی

بط مفهومی پذیر نخواهد بود چراکه روارویکرد نظریه بنیاد سنجش

کند. لذا استفاده از اصطالح قضایا ارجحیت دارد )دانایی تولید می

ی دوم در این پژوهش نیز از رویه (.0931فر، اسالمی و مقصودی 

شده  ی نظری بر اساس مدل پارادایمی ارائهشده و پنج قضیه استفاده

 است.

های مختلف بین زوجین شامل ناهمگونی ی اول:قضیه

ردی در سطوح مختلف نگرشی، شخصیتی، رفتاری و های فتفاوت

های جنسیتی و همچنین های خانوادگی؛ تفاوتسالمت؛ تفاوت

فضای روانشناختی و بافت اجتماعی که هرکدام از طرفین  تفاوت در

اند؛ امری محتمل و طبیعی در هر ازدواج یافتهآن پرورش ازدواج در

تواند زی است که میها ازجمله شرایط بسترسااست. این ناهمگونی

ی خودمحور پنداری زوجین در ازدواج و تالش برای کنندهتوجیه

 همسو کردن دیگری با خود در زندگی مشترک باشد.

ها قضیه دوم: شناخت سطحی طرفین ازدواج از این ناهمگونی

عنوان شرایط علی ازدواج ناآگاهانه، عدم پذیرش شرایط موجود به

 له و تالش برای تغییر طرف مقابل است.و درنهایت تمایل به استحا
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ازدواج شامل خودشناسی کم؛ شناخت مصادیق شناخت سطحی در 

های شخصیتی، رفتاری و سالمت محدود و گاها نادرست از ویژگی

خانواده و محیطی  شناخت اطالعی و یا کوتاهی درطرف مقابل؛ بی

 تالشاغوا و تدلیژس و  یافته است؛که طرف مقابل در آن پرورش

 های جنسیتی ضعف ودیگری؛ آگاهی فریب برای مجاب کردن و

 بینانه به امر ازدواج و شرایط آن است.واقع نداشتن نگاه

قضیه سوم: پدیدارشناسی رشد نایافته، ضژژژعیف در درک 

ی دید دنیای دیگری و ناتوانی در نگاه کردن به امور از دریچه

ارتباط مبهم  براز وجود ودیگری؛ هوش فرهنگی پایین، ناتوانی در ا

سو از یك گرعنوان عوامل مداخلههای است که بهازجمله ویژگی

باعث تقویت عوامل علی و از سویی دیگر منجر به راهبردهای 

ناکارآمد و درنتیجه تقویت میل به استحاله و تشدید پیامدهای منفی 

 آن در روابط زوجین است.

برای استحاله و ایجاد الزام ها دار بودن تالشقضیه چهارم: ادامه

های اجتنابی و واکنش ی معیوبی ازتغییر در طرف مقابل چرخه

عنوان راهبرد مواجهه با شرایط از مدار را به دنبال دارد که بههیجان

رود. انتقاد منفی؛ انتقادگریزی؛ سوی هرکدام از زوجین بکار می

ها و نامهریزی عواطف منفی؛ سواسازی بربازداری عاطفی و درون

اشتراکات با همسر؛ تأمین انحرافی، تغییر منبع تبادل عاطفی و 

یا کنار آمدن منفعالنه با شرایط  گیری از همسرفاصله درنهایت

ی ی این راهبردهای ناکارآمد است که تشدیدکنندهازجمله

 مشکالت خواهد بود.

قضیه پنجم: عدم پذیرش یکتایی طرف مقابل در ازدواج، ایجاد 

تغییر و میل به استحاله همسر پیامدهایی به دنبال خواهد داشت  الزام

که عواقب آن روابط زوجی و سالمت هرکدام از طرفین را تحت 

اعتبار کردن، تهدید هویت، مهر سردی، بی دهد.تأثیر قرار می

و فاصله  جدایی های روحی و روانی، تعارض و تنش، میل بهآسیب

 ی این موارد است.ازجمله گرگرفتن از فرد کنترل

 گيریبحث و نتيجه

کننده مفهوم استحاله و ی مدل تبیینهدف از این پژوهش ارائه

با بررسی مدل مفهومی  بررسی پیامدهای آن در روابط زوجین بود.

 بخشی از تری از آن حاصل خواهیم نمود.شناخت جامع این پژوهش

 یهای پژوهش مفاهیمی را شکل دادند که در مرحلهیافته

ناهمگونی »کدگذاری محوری ذیل عوامل بسترسازی قرار گرفتند 

انتخاب شد. این مفهوم  عنوانی بود که برای این مقوله« ها

هایی همچون جنسیت، ی تفاوت طرفین ازدواج در زمینهدهندهنشان

های ذهنی، عادات، های شخصیتی، نگرش، باورها، کلیشهویژگی

ح سالمت و موارد متعدد الگوهای رفتاری، تجربیات خاص، سط

سازد. دیگری است که هر فرد را منحصر و متفاوت از دیگران می

شده عالوه بر این بافت خانوادگی و اجتماعی که فرد در آن بزرگ

بین  توجهیهای قابلی تفاوتیابد؛ ایجادکنندهی زندگی میو فلسفه

 د.انفرد و دیگرانی خواهد بود که در شرایط متفاوت رشد یافته

کننده بسیاری از تواند توجیهتنهایی میناهمگونی در جنسیت نیز به

های در روابط زوجین باشد. تفاوت ها و ناهماهنگیناهمخوانی

ریز و سطح عملکرد مغز و سیستم شناختی، غدد درون فیزیولوژیکی،

احساسات و عواطف  های متفاوت، امیال و عادات جنسی،هورمون

بنابراین ازدواج حاصل پیوند دو  موارد است؛ ای از اینتنها گوشه

های مختلف است. هرکدام از این فرد با تفاوت و تقابل در حوزه

ای خاص تعبیر کرده گونهعوامل باعث خواهد شد که فرد دنیا را به

و در مواجهه با شرایط یکسان متفاوت از دیگران احساس و رفتار 

های متعددی در فرهنگ هاینماید. همسو با موارد ذکرشده پژوهش

های زوجین و نقش شده است که به اهمیت ناهمگونیمختلف انجام

(؛ واتسون، 2119اند. فینچمن )آنها در زندگی مشترک پرداخته

(؛ گیوریس، 2114کوهن، کاسیالس، ناس سیمس، هایج و بری )

(؛ ایونیك، وایت، 0932؛ محمدی )(2101جارای و برسزکی )

باقری فر، خزعلی، علیان،  (؛2104تید ) الومن، مك کلینتوک و

(؛ 0930(؛ شکوری و شفیعی )0930بلوچ شارکی و دالور )

( و آسپارا، ویتکوسکی و لو 0937افراسیابی و دهقانی دارامرود )

ها است که هرکدام به بعد خاصی این پژوهش هایی از( نمونه2109)

در از این موضوع اشاره دارند. ایجاد مفاهمه و درک مشترک 

های کلی در سبك زندگی، ازدواج با افراد ناهمگون به دلیل تفاوت

برانگیز مراتب دشوارتر و چالشهای بهانتظارات، هنجارها و ارزش

های همسر تداخل پیدا های فرد با ویژگیکه ویژگیهنگامیاست. 

گری و به دنبال آن تنش و تعارض در روابط کند، میل به کنترل

اما این (. 0937د )نامدارپور و همکاران، شوزوجین تشدید می

ی تقابل افراد در زندگی کنندهتنهای توجیهناهمگونی زوجین به

مفاهیم استخراج  مشترک و میل به استحاله در روابط زوجین نیست.

شده در مدل مفهومی پژوهش با عنوان شناخت سطحی که در ذیل 

ی مدل کنندهیل ی تکمهاحلقهمقوله علی قرار گرفت، یکی دیگر از 

 مفهومی استحاله در ازدواج است.
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های که بحث آن گذشت معموالً هر فرد با توجه به ناهمگونی

با انتظارات و تصوراتی خاصی وارد زندگی مشترک شده و 

کند. اگر طرفین ازدواج در این ها و اهداف خود را دنبال میخواسته

دآگاهی و اطالعات های خوزمینه همخوان بوده و یا نسبت به تفاوت

کمتر شاهد  وجود آمده و بیشتری داشته باشند؛ پذیرش بیشتری به

چالش در روابط زوجی آنان خواهیم بود. در حالت عکس آن یعنی 

 فردهای منحصربهناهمگونی بین زوجین و آگاهی محدود از ویژگی

ساز تفاوت و تقابلی محسوسی در اهداف و انتظارات زندگی زمینه

شده که افراد اهداف و . در چنین شرایطی کمتر دیدهخواهد بود

بیشتر به دنبال برداشتن موانع و ایجاد  امیال خود را تغییر دهند، بلکه

تغییر در طرف مقابل خواهند بود. به عبارتی فرد سعی خواهد نمود 

که الگوی ذهنی خود را در زندگی پیاده نموده و از طرف مقابل نیز 

شرایط همراه و همساز شود. اینجاست که نقش و انتظار دارند با این 

ها و در یابی از تفاوتاهمیت انتخاب همخوان، آگاهی و اطالع

دهد. یکی از کالم شناخت درست خود را بهتر نشان مییك

 مهمترین موانع درراه همخوان گزینی و انتخاب درست در ازدواج

و  اطالعیی بیشناخت سطحی دربرگیرنده شناخت سطحی است.

گاها خطای فرد در شناخت درست و عمیق از ماهیت ازدواج، 

 ها و شرایط خود و طرف مقابل است.ویژگی

تواند به دهد که شناخت سطحی میها نشان میتحلیل گویه 

دالیلی همچون دانش و اطالعات کم، غفلت و کوتاهی، ساده 

نگری، بلوغ نایافتگی خود فرد برای درک ماهیت انگاری، سطحی

کاری طرف مقابل اتفاق بیافتد. زدواج و یا اغوا گری، فریب و پنهانا

( اشاره نمود 0932های محمدی )توان به یافتهدر تأیید این نکته می

و « روانی»، «جسمی»در سه سطح  انو مرد انزنهای که به تفاوت

گیر است ای چشماندازهها بهپرداخته است. این تفاوت« احساسات»

شود. استفاده می« دنیای متفاوت بین زنان و مردان»که از تعبیر 

های تنها خاستگاه تربیتی دارد بلکه در زمینهتفاوت بین زن و مرد نه

بخشی از  .توان یافتها را میهایی از این ناهمگونیزیستی نیز ریشه

، طرف هاکه هرکدام از زن و شوهر شودمیآغاز  ازآنجا تمشکال

، با او رفتاری را درنتیجهو  انگارندمیتن مقابل خود را مانند خویش

، نه رفتاری که پسنددمیو  خواهدمیکه خود  گیردمیدر پیش 

طلبد. با استناد به این میجنسیتی و فردی طرف مقابل  هایویژگی

های جنسیتی افراد توان گفت که افزایش دانش و آگاهیها مییافته

و مؤثری  ام پیشگیرانهتواند اقددر شرف ازدواج و حتی زوجین می

برای بهتر جلوه  در این رابطه باشد. تالش هرکدام از طرفین ازدواج

ها و ایرادات نیز ازجمله مصادیق شناخت دادن خود و پوشاندن نقص

های بنی جمال و سطحی از طرف مقابل است. بر اساس یافته

( وجود هرگونه 0939( و اسمعیلی و دهدست )0999همکاران )

نشده از سوی همسر که در رأی و نظر یا اختالل اعالم بیماری و

طرف مقابل اثرگذار است، ازجمله عوامل عدم پذیرش شرایط 

نارضایتی از همسر و ایجاد تنش در روابط آنان است.  موجود و

توجهی به واقعیات در انتخاب گرایی، رؤیاپردازی و بیآلایده

( و همچنین 0937)همسر نیز همسو با پژوهش شهرابی و همکاران 

ساز در روند زندگی ( از عوامل مشکل2113فیدرس و نادسون )

شود که شده است. مشکل زمانی نمایان شده و یا تشدید میشناسایی

جای پذیرش واقعیات سعی دارند شرایط را همسو با افراد به

بنابراین دور از  های ذهنی و تصورات خود پیش ببرند؛برداشت

د که هرکدام از طرفین تالش کنند زندگی و طرف انتظار نخواهد بو

مقابل را به سمتی سوق دهند که خود دوست داشته و یا درست می 

 پندارند.

گر نیز یکی مداخله ی عواملشده ذیل مقولهمفاهیم استخراج

ی استحاله در روابط زوجین ی پدیدهکنندههای تکمیلدیگر از حلقه

تواند تشدید می ندگی آنهاکنتعدیل است که با توجه به نقش

سو و تأثیرگذاری بسترساز و عوامل علی از یك ی اثر عواملکننده

کنند. بر راهبردهای باشد که زوجین در چنین شرایطی انتخاب می

شناخت اجتماعی با پوشش دادن مفاهیمی همچون ذهنیت بین 

فردی، درک و مالحظات فرهنگی و هوش هیجانی به توانایی 

ک شرایط طرف مقابل و برداشتن گامی در راستای شخص برای در

ارتباط سازنده و سازگاری اشاره دارد. ذهنیت بین فردی ضعیف در 

ازدواج مانعی است برای درک اینکه رفتار ما چه تأثیری برطرف 

مقابل داشته و او چه برداشتی از رفتار ما خواهد داشت. افرادی با 

توان ذهنیت همسر را می دانند چگونهذهنیت بین فردی ضعیف نمی

نسبت به خود تغییر داده و ارتباط خود را بهبود بخشند. هوش 

و  هاسنت، هاباارزشتوانایی فرد برای تطبیق فرهنگی نیز ناظر بر 

ویژه برای افرادی است. هوش فرهنگی پایین به متفاوت ورسومآداب

ی هافرهنگ داشته و با طرف مقابل ناهمگونی که ازدواج غیر هم

ساز خواهد بود. پژوهش آسپارا، توجهی دارند مسئلهقابل

( نتایج مشابهی در همین رابطه گزارش 2109و لوو ) ویتکوسکی

شناخت و کنترل عواطف و اند. هوشیاری هیجانی نیز به معنی داده
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طور که از تعریف این مفهوم . همانهای خود و دیگران استهیجان

مؤلفه را با شرایط علی و  توان ارتباط اینآشکار است می

راهبردهای افراد در مواجهه با مشکالت ارتباطی استنباط نمود. 

های طرف های هیجانی مانع از درک تفاوتضعف در مهارت

های سازنده در حل مقابل، شفافیت در ارتباط و برداشتن گام

؛ یارمحمدیان، ریحانی 2112مشکالت بین فردی است )درونکرس، 

(. در طرف مقابل افراد با هوش 2109و نسیم،  2102و قادری، 

هیجانی باال تمایل بیشتری به صمیمیت و تعهد در روابط خود دارند 

(. بر اساس 2109؛ محمدپور، 2110بوسکو،  )براچت، وارنر و

( هوش هیجانی باال در طرفین 0936زاده و همکاران )های فالحیافته

ت گری از همسر خواهد ازدواج همراه با حساسیت در توجه و مراقب

هایی که ازنظر هوش هیجانی در وضعیت بالعکس زوج بود.

تری قرار دارند، کنترل گری و اجبار بیشتری نیز در روابط خود پایین

طورکلی آگاهی اجتماعی نقش اند. بهبا همسرشان گذارش داده

و  زادهای بر مراقبت گری در روابط زوجین دارد )فالحکنندهتعدیل

 (.0936ان، همکار

آمده از دستابراز نکردن و ارتباط مبهم از دیگر مفاهیم به

گرها در مدل مفهومی هاست که جزء مقوله مداخلهتحلیل یافته

وجود در ارتباط با شرایط  قرار گرفت. ابراز استحاله همسر

کننده عمل کند. وقتی یك عنوان تعدیلتواند بهساز میمشکل

زوجین در جریان باشد، ابراز نکردن  الگوی مخرب در روابط بین

تداوم آن الگو و تشدید اثرات مخرب آن ارتباطی قوی دارد.  با

است  درواقع ابرازگری یك مکانیسم بازخوردی در روابط انسانی

فهماند که رفتارش که با انتقال پیام به منبع صادرکننده یك رفتار می

جمة سهرابی و حیات ؛ تر2113چه تأثیراتی بر دیگران دارد )بولتون، 

شود ها غالباً به این معنی تعبیر می(. فقدان این پیام0937روشنائی، 

که مشکلی وجود ندارد؛ درنتیجه تداوم رفتار به سبك قبل را شاهد 

خواهیم بود. ضعف در ابراز وجود و ارتباط مبهم از عواملی است 

گذارد و منتهی به که در شناخت طرفین از همدیگر تأثیر می

ساز نخواهد شد. همسو با این راهبردهای سازنده در شرایط مشکل

های مختلفی به نقش ابرازگری در تعدیل روابط و ها پژوهشیافته

توان به المك اند از آن جمله میسازگاری کلی زناشویی پرداخته

آری  –(؛ الوی و بن 2119)(؛ مایلر، کاقلین و هوستون 0393)

 (2110چر، اسچوان اولت و ماتیوس )( و اینگلدبای، هورال2114)

 اشاره کرد.

توان گفت می های ذکرشده تا بدین جای کاردر رابطه با یافته

ها موردنیاز برای ازدواج قابل ی مهارتکه این موارد در زمره

دهی افراد در توان با آموزش و آگاهیبندی هستند که میدسته

قویت و بالطبع بر ها را تشرف ازدواج و حتی متأهل؛ این مهارت

طور که کیفیت روابط زوجین مداخالت اثرگذار داشت. همان

های ( نشان دادند که یادگیری مهارت0936زارعی و همکاران )

گیری از تواند در کیفیت روابط زوجین و پیش ارتباطی می

 تعارضات زناشویی اثرگذار باشد.

ی که دارد ایجاد الزام تغییر و استحاله همسر به خاطر ماهیت منف

آورد. به جریان افتادن اثرات مخربی در روابط زوجین به وجود می

ی معیوب است. هر فرد در مواجهه با ی شروع یك چرخهآن نقطه

هایی خواهد داشت عنوان یك ارگانیسم پویا واکنشهر شرایطی به

ی شرایط کنندهتواند تعدیلها میکه خاص خود اوست. این واکنش

انطباقی داشته و یا باعث تشدید شرایط منفی و ابعاد بوده و ماهیت 

مخرب آن موضوع باشد. راهبردهایی هم که زوجین در مواجهه با 

کنند؛ معموالً استحاله در روابطشان انتخاب می جریان یافتن

ی معیوب بوده و وضعیت را به وخامت ی یك چرخهکنندهتکمیل

از مسائل و حتی دهد. به عبارتی بروز برخی  سوق می بیشتری

ناپذیر و امری طبیعی است و هر تعارض در روابط زوجین اجتناب

اما آنچه  رو شود.ها روبهای ممکن است با این دست چالشخانواده

ی برخورد اعضای خانواده از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ نحوه

نیز همسو با نظرات  های این پژوهشتحلیل یافته با این مسائل است.

گری دهد که در مواجهه با میل به کنترل( نشان می2104من )گات

مدار های طرف مقابل اجتنابی، هیجانیکی از طرفین، غالب واکنش

 و ناکارآمد است. نمودهای رفتاری میل به استحاله در گروهی که ما

بررسی کردیم معموالً به شکل انتقاد منفی و ایرادگیری نسبت به 

طرف مقابل  ت و متعلقات همسر است.های رفتاری، شخصیویژگی

دهد که غالب آنها کارساز نبوده و ها را نشان مینیز طیفی از واکنش

 دار خواهد بود.ی معیوب ادامهاین چرخه

ای است که های اولیهتوجهی معموالً پاسختحمل کردن و بی

تنها باعث حل این مشکل ها نهکنند. این پاسخاین افراد انتخاب می

وند بلکه از سوی فردی که میل به استحاله و تغییر همسرش را شنمی

محلی و ارزش قائل نبودن برای نظر او تعبیر شده و بالطبع دارد بی

دیگر راهبردهای زوجین در  شود.رفتارهای تحمیلی او تشدید می

 چنین جوی دل انباشتن به معنی به دل گرفتن و رنجیدن بدون ابراز
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اد گریزی به معنی دفاع از خود، حتی گاهی طرف مقابل، انتقآن به

دهد، مثل و عدم توجه به پیامی که همسرش به او میبهمقابله

خوگیری به معنی کنار آمدن منفعالنه و تحمل این شرایط بدون 

سازی به معنی  و سوا گیری از همسرفاصله لذت از زندگی مشترک،

ن انحرافی به معنی روی با او و تأمیکاهش تعامالت و اجتناب از رویا

 گذرانی است.یابی منبعی برای تبادالت عاطفی و وقتجایگزین

( معتقد است که وقتی مصاحبت با 2104ها گاتمن )همسو با این یافته

ی مبدأ، شغل، همسر دردناک و آزارنده باشد دوستان، خانواده

توانند منبع های مجازی میفرزندان و حتی تلویزیون و شبکه

( 0939رای تبادالت و وقت گذارنی فرد باشند. صاحبی )جایگزین ب

گری در که وقتی کنترل نیز با اتکا به نظریه انتخاب معتقد است

شده، راه روابط زوجین حاکم شود عرصه برای هر دو طرف تنگ

شود. در چنین شرایطی انگیزه برای تأمین نیازهای روانی مسدود می

ی زناشویی را از محدودههر دو طرف ازدواج فراهم است که پا 

فراتر گذاشته و در خارج از مرزهای خانواده به دنبال نیازهای خود 

و خیانت  (. روابط نامشروع0939زاده و صاحبی، برآیند )زالی

زناشویی بدترین شکل تأمین انحرافی است که ممکن است زوجین 

درگیر آن شوند. ارتباط با دوستان، تفریحات مجردی، غرق شدن 

غل و تعامل با همکاران، تبادل و تعامل زیاد با خانواده و در ش

زای به های کمتر آسیبی مبدأ نمونهآمیختگی شدید به خانواده

اما همین تعامالت نیز نوعی تأمین  نسبت روابط نامشروع است؛

انحرافی برای نیازهایی است که در شرایط عادی و بهنجار باید در 

( در رابطه با دلیل تمایل 0939صاحبی ) کانال خانواده براورده شوند.

کند که برخالف روابط به این نکته اشاره می به تأمین انحرافی

های ارتباطی معموالً فارغ از کنترل گونه روابط و کانالزناشویی این

ی زناشویی توان بنابراین رابطه و میل به تسلط بر دیگری است؛ گری

ندارد مگر اینکه عادات مخرب مقابله و رقابت با این ارتباطات را 

گری است کنار گذاشته شوند )زالی ارتباطی که القاگر حس کنترل

 (.0939زاده و صاحبی، 

چگونگی برخورد، رفتارهای حل تعارض و مواضع زوجین در 

حفظ و بقای  زای زندگی یك متغیر تأثیرگذار درقبال عوامل تنش

. باکمی تأمل (2109خانواده است )دیلدار، سیتوات و یاسین، 

خواهیم یافت که مجموع راهبردهای که زوجین در مواجهه با 

کنند تنها مسئله را حل نمیکنند نهگری انتخاب میاستحاله و کنترل

تری به مراتب منفیهای بهبلکه باعث تشدید مشکالت شده و پیامد

دنبال دارند که نهاد خانواده را دستخوش تهدید خواهند نمود. وقتی 

های مکرر، عدم پذیرش، تحمیل و و یك ارتباط ایرادگیریدر ج

اعتبار کردن و خرد شدن شخصیت عادی شده اجبار حاکم باشد؛ بی

فرد تهدیدی برای هویت خود احساس خواهد نمود، روابط به 

شوند و نهایت تعارضات و تنش سردی گراییده، پیوندها تضعیف می

عاطفی در خانواده برای بین زوجین باال خواهد گرفت. وقتی بحران 

های روحی و مدت طوالنی ادامه یابد، اعضای خانواده دچار آسیب

شوند. در چنین شرایطی دور از ذهن نخواهد بود که روانی می

جدایی بیافتد. در مواردی  زوجین از همدیگر دلسرد شده و بین آنان

 نیز شاهد تمایل و حتی اقدام برای طالق رسمی هستیم. همسو با این

( و همچنین علیپور، باقری و 2107منش و یاراحمدی )نتایج فیضی

گری درنهایت ( نیز به این نتیجه رسیدند که کنترل0934شریفی )

و روابط را به سمت  های بین زوجین شدهباعث تشدید نارضایتی

 برد.تحلیل و نابودی پیش می

های ارتباطی آسیب توان گفت کهبا توجه به موارد ذکرشده می

مراتب باالتری بین زوجین باوجود مکنون و پیچیده بودن آن آمار به

از جدایی رسمی داشته و خود مقدمه و بسترساز فاصله عاطفی 

تعارض در روابط  ها وزوجین و حتی طالق است. آمار باالی جدایی

ای را ترسیم کرده؛ کنندهاعضای خانواده نیز وضعیت نگران

امر پایش خانواده، بررسی  ازپیش بهضرورت بخش توجه بیش

 های آموزشی و اقدامات تربیتیهای آن، تدارک برنامهآسیب

بخش و پیش از هرگونه تالش درمان هاست.متناسب با این چالش

ها از اهمیت باالیی برخوردار است. ابتدا اصالحی نیز شناخت آسیب

ها و عوامل پیدایش معضالت مربوط به خانواده و  باید مکانیزم

هایی ریزیدوراز هرگونه تعجیل، برنامهروان را شناخته و بهمتسال

 جهت مدیریت آن را آغاز کنیم.

های فردی و ها اگر آگاهی و شناخت از تفاوتمطابق یافته

های طرف مقابل در شرایطی اتفاق بیافتد که طرفین ای و دافعهزمینه

آنها ایجاد  هایی بینازدواج وارد رابطة متعهدانه شده و یا وابستگی

شده باشد؛ فرد در تنگنای بین هدف، انتظارات، رؤیاها و برنامه خود 

های طرف مقابل از سوی دیگر که در برخی طرف و ویژگیازیك

گیرد. در چنین ها با همدیگر در تضاد و تالقی هستند؛ قرار میزمینه

شرایطی ممکن است فرد درصدد برداشتن موانع سر راه اهداف و 

ها و شرایط ش برآید. این مانع ازنظر او چیزی جز ویژگیانتظارات

براین اساس به افراد در شرف  فرد طرف مقابل نیست.منحصربه
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شود که نسبت به کسب شناخت درست و عمیق ازدواج توصیه می

هرگونه وابستگی و یا ورود به رابطة متعهدانه  از طرف مقابل، قبل از

شود که ن ازدواج نیز توصیه میازپیش حساس بوده و به مشاورابیش

افراد در شرف ازدواج را نسبت به این مهم حساس و هشیار سازند. 

ها و درک های این پژوهش ضعف در آگاهیبر اساس یافته

فهمی و حتی های تقابل، کجنیز یکی از زمینه های جنسیتیتفاوت

میل به استحاله در روابط زوجین است. نتایج این بررسی نشان 

ها برای افراد در های جنسیتی در بسیاری از زمینه دهد که آگاهیمی

شرف ازدواج بسیار پایین است. این موضوع در شرایط کنونی به 

جواری تبع آن کاهش فرصت همبه هادلیل کاهش زادآوری خانواده

از سویی  کند.ازپیش نمود پیدا میبا کودکانی از جنس مقابل بیش

ی این دهندهای نیست که پوششاندازههتعامالت اجتماعی نیز ب

بخش استفاده از  احساس شده ضرورت باشد. خألها محدودیت

بخش در خصوص شناخت روحیات و حساسیت های آگاهیبرنامه

های برخور مناسب با جنس مقابل های جنسیتی و آموزش مهارت

است. در این رابطه نیز خود افراد در شرف ازدواج، مشاوران و 

ریزان و سیاست و حتی برنامه ان فعال درزمینة ازدواجمتخصص

همچنین نتایج نشان  ی خانواده باید ورود پیدا نمایند.گذاران حوزه

ویژه در توجهی از این الگوی ارتباطی مخرب بهی آمار قابلدهنده

های اول زندگی مشترک است. آنچه بیش از بروز این الگوی سال

های تداوم آن به دلیل واکنش و پاسخ ارتباطی مخرب اهمیت دارد،

ی معیوب و تثبیت روند آن گیری چرخهنامناسبی که منجر به شکل

های حل شود. اگر زوجین الگوهای حل تعارض بهینه و مهارتمی

مسئله را جسته و یاد بگیرند کمتر شاهد تثبیت این الگوی مخرب و 

وقع و سریع، مهای بین زوجین خواهیم بود. رسیدگی بهتشدید تنش

ای رهیافت دیگری برای زوجین است که های حرفهدریافت کمك

های جوان های این پژوهش است. مهارت افزایی زوجحاصل یافته

آفرین و ی مؤثر با رفتارهای مشکلدر رابطه با شناسایی و مقابله

و  تواند مانع از ادامه روند معیوبزای همچون استحاله میآسیب

ین زوجین شود. آگاهی از ابعاد مسئله استحاله و تشدید مشکالت ب

تر از این مفهوم باعث خواهد شد که زوجین با کسب شناخت دقیق

تر از زمانی رفتار کنند که هیچ شناختی از آن آگاهی و مسئوالنه

توان پیشنهاد نمود که یمهای این پژوهش ندارند. با اتکا به یافته

ی بین زوجین رفتارتی و ی شناخهامهارتی آموزش هابرنامه

تواند نقش قابل توجهی بر پیشگیری از مشکالت زوجی باشد. یم

های این پژوهش مانند سایر تحقیقات کیفی قابلیت تعمیم ندارد یافته

های آن حکم کلی نمود. این مورد را می توان در مورد یافتهو نمی

فت. هایی از این قسم در نظر گرتوان نوعی محدودیت برای پژوهش

های این پژوهش در مطالعات بعدی البته در فاز پیشنهاد پیگیری یافته

تواند هم پیشنهادی پژوهش و هم راهکاری برای رفع کمی می

 محدودیت یادشده باشد.

 منابع
مبانی پژژوهش کیفژی، فنژون و     (.0934اشتراوس، انسلم و کربین، جولیت )

افشار(. تهران: نشژر  )ترجمه ابراهیم ای. ی زمینهمراحل تولید نظریه

 (.0331نی. )تاریخ تألیف به زبان اصلی، 

طرحژی مفهژومی از    ارائژه  (.0939اسمعیلی، معصژومه و دهدسژت، کژوثر )   
دوران نژامزدی )پژیش از ازدواج( بژا رضژایت      هژای تعژارض رابطه 

 ،(9)4 ،خژانواده  درمانیروانو  مشاورهزناشویی )پس از ازدواج(. 

446-410. 

مطالعژة کیفژی ازدواج   (. 0937دهقانی دارامردی، رقیه ) افراسیابی، حسین و
فصژژلنامه مطالعژژه  پرمخژژاطره در زنژژان درگیژژر طژژالق شژژهر یژژزد.  

 .000-094(، 2) 00اجتماعی روانشناختی زنان،

علیان، علی؛ بلژوچ شژارکی، عبژدالخالق و     خزعلی، انسیه؛ فر، موسی؛باقری

نفژرانس  ک ی فژردی. هژا تفاوتروانشناسی (. 0930دالور، حکیم )

تیژر   29و  22بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری. تهران 

 .0930ماه 

. )ترجمژه  روانشناسی روابط انسانی، روابط مردمژی (. 0937بولتون، رابرت )

حمیدرضا سژهرابی و افسژانه حیژات روشژنایی(. تهژران: انتشژارات       

 (.2113به زبان اصلی،  انتشاررشد. )تاریخ 

یابی علژل  ریشه(. 0999نفیسی، غالمرضا و یزدی، منور )بنی جمال، شکوه؛ 
 -هژژای روانژژی یژگژژیودر رابطژژه بژژا  هژژاخژژانوادهاز هژم پاشژژیدگی  

اجتمژژژاعی دختژژژران و پسژژژران قبژژژل از ازدواج. علژژژوم تربیتژژژی و 
 .049-061(، 00) 9،روانشناسی دانشگاه چمران

و  ورپمحمژد دهگژژان  ة، ترجمژ زا یبخژانواده آسژژ (. 0936) دادز، مژارک آر 

بژه زبژان اصژلی،     انتشژار . )تاریخ تهران: نشر رشد مسعود محمدی.

0339.) 

کژژاربرد (. 0931دانژژایی فژژر، حسژژن؛ اسژژالمی، آذر و مقصژژودی، احسژژان ) 
استراتژی پژوهشی نظریه داده بنیژاد در عمژل؛ سژاخت نظریژه بژی      

 . تهران: دانشگاه امام صادق.تفاوتی سازمانی

ی هژا تعژارض بینژی  پژیش (. 0937رین )دلداده مقدم، مهرانگیز و باقری، نسژ 
. هژا یدشژوار زناشویی زوجژین برپایژه رفتارهژای واپژایی و تفسژیر      
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(. کشژف  0937زاده، مریم و اعتمادی، عذرا )فاتحی شهرابی فراهانی، لیال؛
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 معاصژر، روانشناسژی  . نفژس عژزت  گژری میژانجی  با هیجانی هوش
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