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پژوهش  های متعدد قبلی نشان داده اند که یکی از مهم ترین پیش بینی کننده  های طالق 
در جامعه ایران دخالت خانواده  های همسران بوده است. پژوهش حاضر به منظور بررسی 
نقش کیفیت ارتباط همسران با خانواده  های اصلی در پیش بینی رضایت زناشویی آنها 
انجام گردید. 109 زن و 63 مرد متأهل به شیوه در دسترس انتخاب شدند. ابزار های مورد 
اســتفاده عبارت بودند از انریچ چهار مقیاسی و پرسشنامه رابطه با خانواده  های اصلی. 
داده  های حاصل از پرسشــنامه ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون 
گام به گام تحلیل شــدند. یافته  های پژوهش نشــان داد که متغیر خرسندی زوجین از 
ارتبــاط با دو خانــواده، به تنهایی قادر به پیش بینی 40% واریانس رضایت زناشــویی، 
35% واریانــس ارتباط زوجیــن، 28% واریانس حل تعارض و 32% واریانس تحریف 
آرمانی بوده اســت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ایجاد پیوستگی بین زوجین و 
خانواده  های اصلی نقش مهمی در رضایت مندی زناشویی در جامعه ایران ایفا می کند. 
مؤلفان بر لزوم طراحی مداخالت خاص پیشــگیرانه و درمانی برای ارتقای رابطه بین 

همسران و خانواده  های اصلی تأکید می ورزند.
 واژگان كلیدی: 

رضایت زناشویی، خانواده اصلی، خانواده همسر، خانواده ایرانی
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مقدمه
بیان مسئله: شکست در زندگی زناشویی آسیب  های عمیق و گسترده ای به افراد و خانواده ها 
وارد می آورد. به همین دلیل در دهه  های اخیر متخصصان حوزه خانواده به مطالعه ســاز 
و کار هــای مؤثــر در ایجاد یک ازدواج موفق عالقمند گردیدند. )کســلو1، 2000: 363( 
انگیــزه اصلی از انجام این تحقیقات، یافتن عوامل مرتبط با دوام زندگی مشــترک بوده 
است. براساس مطالعات مذکور، رضایت زناشویی2 متغیری بسیار مهم در پیش بینی دوام 
زندگی زناشویی زوجین به شمار می رود. )اولسون3 و دیگران، 2011: 104( زیرا نمایانگر 
رضایت همســران از کارکرد رابطه زناشویی شان می باشد. رضایت زناشویی یک احساس 
ذهنی شادی، رضایت و لذت است که هنگام در نظر گرفتن همه جنبه  های جاری زندگی 
زناشویی و ســود و زیان  های آن توسط فرد متأهل تجربه می شود. )بائومیستر و وهس4، 
2007: 541( رضایت زناشــویی ســازه ای چندبعدی و متشــکل از ابعاد مختلف است و 
از طریــق ارزیابی تعامالت جاری بین زوج مانند عالقــه متقابل، مراقبت از هم، پذیرش 
یکدیگر، تفاهم و هماهنگی زوج در انجام اموری چون گذراندن اوقات فراغت، تقسیم کار، 
روابط جنسی، ابراز احساسات و کیفیت ارتباط قابل سنجش است. )اسپریچر5 و دیگران، 
2008: 53؛ اولسون و دیگران، 2011: 156، 196، 214 و 325 و گریف6، 2000: 949( 
به جزء عوامل اخیر که در جوامع مختلف با سازگاری و رضایت زناشویی مرتبط اند، در هر 
جامعه شکســت یا موفقیت در ازدواج از عوامل بومی و خاص فرهنگ مردمان آن جامعه 
نیــز تأثیر می گیرد. )هاتفیلد7 و دیگــران، 2007: 767( زیرا افراد در بافت   های فرهنگی 
مختلف اولویت ها، نیازها و انتظارات متفاوتی نســبت به ازدواج دارا می باشــند، که نحوه 
تحقق آنها می تواند کیفیت رابطه زناشویی آنها را تحت تأثیر قرار دهد. )پفیفر8 و دیگران، 
2013: 94( لذا نوع مشــکالت زوجین، موضوعات مرتبط با سازگاری و رضایت زناشویی 
در فرهنگ  های مختلف می تواند متفاوت باشد. به این معنی که ممکن است در فرهنگی 
رفتار های خاصی با ناکارآمدی عملکرد زوجین مرتبط باشند، در حالی که در فرهنگی دیگر 
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همان رفتارها در عملکرد زوجین مشــکلی ایجاد نکنند. )تومیتو1، 1994: 49 و هالفورد2 
و دیگران، 1990: 125(

تاکنون پژوهش  های زیادی در زمینه عوامل مرتبط با رضایت زناشویی زوجین ایرانی 
انجام شــده اند. نتایج حاکــی از آن بوده که عواملی چون متغیر های جمعیت شــناختی 
)شــاکریان، 1388: 40(، ویژگی  های شخصیتی )عباسی و رسول زاده طباطبایی، 1388: 
237( ســبک  های دلبســتگی، تمایزیافتگی )بیرامی و دیگران، 1391: 64(، عزت نفس 
)پوردهقان و دیگران، 1387: 701(، ســبک  های مقابله ای زوجین )بشــارت و دیگران، 
1385: 52(، مراحل تحول چرخه زندگی خانواده )عباسی و دیگران، 1389: 5( و هوش 
هیجانی )علی اکبری دهکردی، 1391: 161( با رضایت زناشــویی زوجین مرتبط بوده اند. 
مصاحبه با زوجین ناراضی و متقاضی طالق و جویا شــدن علل نارضایتی آنها از زندگی 
مشــترک نیز می تواند کمک زیادی به شناسایی عوامل دخیل در کیفیت رابطه زناشویی 
نماید. پژوهش  های متعدد ایرانی که بر روی زوجین متقاضی طالق انجام شــده ، نشــان 
داده اند که یکی از مهم ترین عوامل پیش بینی کننده انحالل زندگی زناشــویی، »کیفیت 
پایین رابطه با خانواده همســر« و »دخالت خانواده همســر« بوده است. )به عنوان نمونه 
آزادمهر و دیگران، 1379: 53؛ رحمانی و دیگران، 1388: 9؛ زرگر و نشاط دوست، 1386: 
737؛ سامانی، 1386: 662؛ سیف اللهی ننه کران، 1387: 15؛ صادقی و دیگران، 2012: 1؛ 
عباسعلی زاده، 1389: 42؛ قطبی و دیگران، 1383: 280؛ محسن زاده و دیگران، 1390: 
7؛ مظاهری و دیگران، 1387: 214( اهمیت این عامل به قدری است که در پژوهش  های 
انجام شده در زمینه شناسایی عوامل پیش بینی کننده طالق در ایران، »دخالت خانواده ها« 
در زمره پنج عامل اول و مهم پیش بینی کننده طالق معرفی شده است. به نظر می رسد که 
مسئله مشکل زوجین با خانواده  های یکدیگر و تأثیر شدید این مسئله بر زندگی زناشویی 
آنها، یک مســئله متأثر از فرهنگ در ایران می باشــد. زیرا مطالعاتی که روی عوامل مؤثر 
بر کیفیت و دوام زندگی مشترک در سایر جوامع خصوصاً جوامع غربی انجام شده است، 
نقش دخالت خانواده ها به این حد مهم گزارش نشده است. از طرفی صادقی و همکاران 
)2012: 1( نیــز در مطالعه ای که با هدف یافتــن الگو های تعاملی زوج  های ایرانی انجام 
دادند، دریافتند که اگرچه زوجین ایرانی در الگو های تعامل منفی )مثل انتقاد، عصبانیت، 
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رفتار تدافعی، دیوار ســنگی( مشابه زوجین ســایر بافت  های فرهنگی عمل می کنند، اما 
برخی الگو های رفتاری خاصی را دارا می باشند که مشابه آن در سایر بافت  های فرهنگی 
گزارش نشده است. یکی از مهم ترین الگو های تعامل منفی منحصر به فرد زوجین ایرانی، 
»انتقاد و توهین به خانواده همسر« است که شامل ناسزاگویی به خانواده همسر، شکایت 
از آنها، اختالف نظر زوجین در مورد نحوه برخورد با خانواده  های یکدیگر، مشاجره زوجین 
بر سر دخالت خانواده ها و متهم کردن خانواده  های یکدیگر در ایجاد مشاجرات می باشد. 
نقش مهم خانواده  های زوجین در پیش بینی روابط آنها را می توان از منظر های مختلف 
مــورد توجه قرار داد. جایگاه خانواده از دیرباز نزد ایرانیان مهم بوده اســت. این اهمیت 
تــا حدی بوده که یکــی از مهم ترین جنبه  های هویت افراد، خانــواده ای که به آن تعلق 
داشته اند بوده و خانواده هر فرد معرف ویژگی  های فردی او تلقی می شده است. )شعبانی، 
1374: 153( در ســبک زندگی ایرانی، معموالً فرزندان تا زمانی که ازدواج نکرده اند، با 
خانواده زندگی می کنند و اغلب کوچ کردن از منزل پدری مصادف با ازدواج آنها می شود. 
بنابرایــن در خانواده  های ایرانی، فرزندان تا پیــش از ازدواج غالباً با خانواده خود زندگی 
می کنند، نزدیکی عاطفی شــدیدی با آنها احســاس می کنند، بسیار تحت تأثیر آنها قرار 
دارند و احساس وفاداری زیادی نسبت به آنها تجربه می کنند. )آزاد ارمکی، 1386: 37( 
تحقیقات نشان داده اند که ایرانیان در دوره  های مختلف تحولی خود به شدت تحت تأثیر 
خانواده خود قرار دارند. دامنه این تأثیرپذیری بسیار گسترده است و گستره ای بزرگ از 
شــکل گیری ویژگی  های فردی و شخصیتی )به عنوان نمونه: سپهری و مظاهری، 1388: 
141؛ صادقی و دیگران، 1385: 177؛ صادقی و دیگران، 1387: 83؛ صادقی و دیگران، 
1388: 139 و سیدموســوی و دیگران، 1391: 373( تا انتخاب همسر )به عنوان نمونه: 
جاللی، 2005: 455 و مظاهری و دیگران، 1388: 55( و جهت گیری نسبت به روابط با 
جنس مخالف )خلج آبادی فراهانی و مهریار، 1389: 449( را در بر می گیرد. بنابراین قابل 
درک است که خانواده  های ایرانی جزئی الینفک از زندگی فردی و زناشویی فرزندان خود 
محسوب می شوند. بدین ترتیب در ازدواج نیز همسران تنها زوج خود را برنمی گزینند. بلکه 
با مجموعه ای جدایی ناپذیر ازدواج می کنند که شــامل همسر و خانواده او خواهد شد. به 
همین دلیل باید به مهارت هایی تجهیز باشند که آنها را در ایجاد روابط مؤثر با تمام این 
اجزا یاری کند. همچنین در ایران ازدواج به منزله پیوند دو خانواده در نظر گرفته می شود 
نه پیوند بین زن و مرد. بنابراین نقش خانواده ها در انتخاب همســر برای فرزندان بســیار 
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مهم بوده اســت. )جاللی، 2005: 455( از طرفی در ایران فرزندان و والدین وابســتگی و 
ارتباط عاطفی شدیدی نشان می دهند که تا لحظه مرگ ادامه می یابد و گذشت زمان یا 
فاصله مکانی از شــدت آن نمی کاهد. فرزندان پس از ازدواج، حتی اگر خودشان صاحب 
فرزند شــده باشــند، همچنان از نظر عاطفی وابستگی خود را با خانواده اصلی شان حفظ 
می کنند. بنابراین در ایران با وجود توســعه خانواده هســته ای، همچنان روابط بین افراد 
و خانواده ها متأثر از شــبکه خویشاوندی است. )آزاد ارمکی، 1386: 37( براساس شواهد 
پژوهشی موجود به نظر می رسد وضعیت خانواده در بافت فرهنگی ایرانی حالتی بین گسترده 
و هســته ای است. زیرا با وجود آنکه در حال حاضر اغلب همسران پس از ازدواج، منزلی 
جدا از دو خانواده را برای سکونت انتخاب می کنند، اما پیوندی قوی با خانواده  های اصلی 
خــود حتی پس از ازدواج دارند. )آزاد ارمکی، 1386: 37 و چراغی، 1393: 250-253( 
این پیوند شــدید که تا پایان عمر ادامه دارد می تواند به دوام زندگی مشترک آنها کمک 
کند یا تهدیدی جدی برای آن محســوب شود. به این شکل که در صورت وجود ارتباط 
مطلوب بین خانواده با همســر فرزند، احتمال مورد حمایــت قرار گرفتن زوج جوان در 
شــرایط دشوار، من جمله کمک به حل تعارضات زناشویی )چراغی، 1393: 144-147( 
فزونی می یابد. این امر به نوبه خود می تواند منجر به افزایش سطح رضایت زناشویی زوجین 
گردد. )کیرنز و لئونارد1، 2004: 390( در حالی که عدم تأیید ازدواج از جانب خانواده  های 
اصلی زوج و یا وجود رابطه نامطلوب بین طرفین، با مداخله گری یا انتقادجویی خانواده ها 
از رابطه زوج همراه می شــود که می تواند به نوبه خود رابطه زناشویی را تحت الشعاع قرار 
دهد. )اسپریچر و دیگران، 2006: 61( وابستگی شدید بین فرزندان و والدین حتی پس 
از ازدواج شــان، می تواند سبب ساز ایجاد مشــکالتی در روابط زناشویی آنها گردد. به نظر 
می رســد که احساس تملک دائمی خانواده ها نسبت به فرزندان و درگیری عاطفی شدید 
بین آنها، می تواند به مرز های زناشــویی فرزندان تجاوز کرده و موجبات ناراحتی عروس 
یا داماد و تضعیف رابطه آنها را با خانواده همســر فراهم آورد. از طرفی در صورت ایجاد 
اختالف بین خانواده و همسر فرزند، معموالً واکنش فرزندان به خاطر تعلق خاطر و وفاداری 
شــدید به خانواده، به شکل جانبداری از خانواده اصلی است. این امر نیز به تضعیف رابطه 
بیــن زوجین می انجامد. )چراغی، 1393: 160-157( اهمیت جایگاه خانواده  های ایرانی 
در زندگی زناشــویی فرزندان شان و روند رو به رشــد و نگران کننده ای که در آمار طالق 
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وجود دارد )مظاهری و دیگران، 1387: 12( ضرورت مطالعه حاضر را آشکار می کند. در 
این پژوهش مؤلفان مایل به بررســی سهم کیفیت ارتباط همسران با خانواده  های یکدیگر 
در پیش بینی رضایت زناشــویی آنها بودند. بنابراین ســؤال پژوهش حاضر عبارت بود از: 
ســهم کیفیت ارتباط همسران با خانواده  های یکدیگر در پیش بینی رضایت زناشویی آنها 

به چه میزان است؟

مبانی نظری: مســئله ارتباط زوجین با خانواده  های اصلی شان در نظریات خانواده درمانی 
بین نســلی1 مورد توجه قرار گرفته اســت. به این ترتیب که در نظریات مذکور خانواده 
ســالم به شکل خانواده هســته ای تصویر می شــود که پیرامون آن با دیگر افراد خصوصاً 
خانواده اصلی همســران مرز های مشــخصی وجود دارد. همســران باید از خانواده خود 
متمایز شــده، مرز های مشخصی با اعضای خانواده اصلی خود قبل از ازدواج ایجاد کرده 
و آن را پــس از ازدواج نیــز حفظ نمایند. در غیر این صورت زندگی زناشــویی آنها تحت 
تأثیر منفی قرار می گیرد. )کر2، 2003: 105( در بســیاری از نظریه  های بین نسلی که در 
جوامع اروپایی و آمریکایی شــکل گرفته اند، اعتقاد بر این است که ازدواج از طریق ایجاد 
یک پیوند عاشــقانه بین زن و مردی که یکدیگر را خود انتخاب کرده اند شــروع می شود. 
بدین ترتیب کیفیت رابطه بین همســران متفاوت از روابط آنها با سایرین است. زیرا این 
رابطه عمیق تر، صمیمی تر و متمرکزتر اســت. این پیوند روان شناختی عمیق، همسران را 
به ســمت ایجاد یک مرز هیجانی پیرامون واحد زوجی و تشــکیل خانواده هسته ای سوق 
می دهد. بنابراین انتظار بر این اســت که وفاداری حاکم در روابط بین همسران قوی تر از 
وفاداری هریک از آنها به خانواده اصلی شــان یا ســایرین باشد. )روبرتوـ فورمن3، 2008: 
221( به نظر می رســد که این تصویر ایده آل از خانواده قابل تعمیم به تمام جوامع نیست. 
تصویر اساســی که در نظریات مذکور از خانواده ارائه می شــود به شکل خانواده هسته ای 
اســت. در حالی که در همه جوامع تعریف خانواده معادل با خانواده هســته ای و به معنی 
تمام اعضای ساکن در یک منزل نیست. در خیلی جوامع والدین، عروس ها و دامادها نیز 
جــزء تعریف خانواده قرار می گیرند. )روبرتوـ فورمن، 2008: 219( در ایران نیز با وجود 
تحوالت گسترده در سطح خانواده )جنادله و رهنما، 1393: 296( و فاصله گرفتن الگوی 
1. Transgenerational Family Therapy
2. Kerr
3. Roberto-Forman
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خانواده از وضعیت ســنتی گسترده، اما هنوز شاهد بروز خانواده هسته ای به معنی غربی 
آن نیســتیم. بلکه وضعیت کنونی خانواده همچنان نزدیک به وضعیت گسترده می باشد. 
)آزاد ارمکی، 1386: 24( باید توجه داشت که مفهوم ازدواج تحت تأثیر فرهنگ و قومیت 
اســت. در بســیاری از جمعیت ها مثل خانواده  های مسلمان و یهودی محافظه کار ازدواج 
یا دست کم مالقات  های زوج آینده، توسط بزرگ تر های مورد اعتماد خانواده ترتیب داده 
می شوند. بنابراین ایجاد عشق و اتحاد بین زن و شوهر قبل ازدواج، نه تنها مورد استقبال 
قرار نمی گیرد، بلکه به عنوان عاملی مزاحم نیز در نظر گرفته می شود. )هاتفیلد و دیگران، 
2007: 503( همچنین در خانواده   های غیرغربی یا جوامع جمع گرایی مانند کشــور های 
آســیایی، آمریکای جنوبی و آفریقایی نقش خانواده اصلی همســران بسیار پررنگ است 
و وفادار ماندن همســران حتی بعد از ازدواج به خانواده  های اصلی شــان امری مهم تلقی 
می شود. در این فرهنگ ها رابطه والدـ فرزندی )خصوصاً مادر و پسر( بسیار مهم تر از رابطه 
زن و شوهری تلقی می شود. همچنین در خیلی از فرهنگ  های جمع گرا رفتار های فرزندان 
به گونه ای تشــویق و جهت دهی می شــوند که در صدد برآوردن رضایت خانواده باشد نه 
رضایت فردی. در حالی که نقطه مقابل این حالت در خانواده غربی مشــاهده می شود که 
فرزندان به واســطه ازدواج از خانواده اصلی جدا می شــوند و خانواده  های اصلی زوج پس 
از ازدواج آنهــا در مرحله دوم اهمیت قرار می گیرنــد. )روبرتوـ فورمن، 2008: 221( از 
طرفی در خانواده  های جمع گرا، اتصال مادام العمر بین نســلی و احترام فرزندان به اقتدار 
والدین در تمام سنین بسیار ارزشمند شمرده می شود که این امر گاهی با ایدئولوژی  های 
دموکراتیک نشــئت گرفته از فرهنگ غرب مبنی بر ایجاد پیوند محکم بین زن و شــوهر 
در تعــارض قرار می گیرد. به این شــکل که گاهی رابطه والــدـ فرزندی مانند پیوند بین 
مادر یا پدر با فرزند پسر ارشد بسیار قوی می شود. به گونه ای که بر رابطه بین فرزند پسر 
و همســرش سایه می افکند. )فالیکو، 2003: 48( اگر نسبت به تفاوت  های فرهنگی بین 
جوامع گوناگون توجه نداشته باشیم و تصویر ارائه شده از خانواده در نظریات کالسیک را 
به عنوان یک استاندارد جهانشمول در نظر بگیریم بسیاری از خانواده  های جمع گرا مانند 
خانواده ایرانی به عنوان خانواده  های ناســالم تشخیص داده خواهند شد. در حالی که باید 
در تعریف خانواده ســالم به ویژگی  های فرهنگی جوامع توجه داشت. به نظر می رسد که 
در زمینه تبیین روابط خانوادگی در جامعه در حال گذر ایران و ترسیم روابط خانوادگی 
بهینه خأل نظری وجود دارد. نکته قابل توجه دیگر این اســت که در این نظریات کیفیت 

پیش بینی رضایت زناشویی براساس کیفیت ...
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رابطه هر یک از همســران با خانواده اصلی خودش مورد توجه بوده اســت و بر موضوع 
ارتباط هر یک از آنها با خانواده همســرش تمرکز نشــده است. در حالی که همان طور که 
بیان شــد اغلب افراد متأهل با سازگاری زناشــویی ضعیف در ایران  از ارتباط با خانواده 
همسر خود شکایت دارند نه خانواده اصلی شان. )صادقی و دیگران، 2012: 1( این مسئله 
در نظریات کالسیک خانواده درمانی مورد توجه نبوده است. به بیان دیگر نظریات موجود 
برای تبیین روابط حاکم بر خانواده  های ایرانی مناســب نیستند. بنابراین الزم است برای 

پر کردن خأل موجود پژوهش  های بومی در این حوزه انجام گردند.
پیشــینه پژوهش: به دلیل خأل وجود دانش مکفی در زمینه رابطه بین زوجین ایرانی با 
خانواده  هــای اصلی یکدیگر، مؤلفان پیش تر به اجرای مجموعه پژوهش  های کمی و کیفی 
به مــوازات هم در ایــن زمینه پرداخته اند. پژوهش  های اخیــر اطالعات مهمی در زمینه 
ماهیت رابطه بین زوجین با خانواده  های یکدیگر و عوامل مرتبط با کیفیت آن در اختیار 
گذاشــته اند. مؤلفان دریک پژوهش کیفی که به روش نظریه زمینه ای انجام دادند، موفق 
به اســتخراج یک مدل نظری برای تبیین روابط ســببی شدند و نام آن را مدل سیستمی 
ـ مثلثی خانواده گذاشــتند. مدل مذکور نشان داد که در وضعیت ایده آل خانواده ایرانی 
باید پس از ازدواج، بین زوجین اتحاد و هویت زوجی ایجاد شود، بین هر یک از زوجین 
با خانواده اصلی اش مرز منعطفی وجود داشــته باشــد و باالخره بین هر یک از زوجین با 
خانواده همســرش پیوستگی وجود داشــته باشد. براساس این مدل هر یک از سه مقوله 
فــوق بــر یکدیگر تأثیرگذارند و همه اجــزاء این مدل )زوجیــن و خانواده  های آنها( در 
شــکل گیری مقوالت اخیر نقش مهمی ایفا می کنند. آنچه که بیش از همه در این میان 
اهمیت دارد وجود یکپارچگی بین همه اعضای مدل سیســتمی ـ مثلثی )زن، شــوهر، 
خانواده زن و خانواده شوهر( می باشد. )چراغی، 1393: 86-83( همچنین براساس نتایج 
پژوهش  هــای کمی صورت گرفته، متغیر های مرتبط با کیفیت ارتباط با خانواده همســر 
مشخص گردید. برخی از مهم ترین یافته ها این بود که زنان در مقایسه با مردان از رابطه 
با خانواده همســر ناراضی ترند و تعارضات بیشتری با خانواده همسرشان تجربه می کنند. 
)چراغی و دیگران، 1394: 7( از طرفی افراد راضی و ناراضی از ارتباط با خانواده همسر، 
درباره شــیوه  های حل تعارض با خانواده همسر، میزان دریافت و ارائه حمایت  های مالی 
و غیرمالی و میزان تأثیرگذاری منفی خانواده همسر بر روابط زناشویی خود گزارش  های 
متفاوتی ارائه می کنند. )چراغی و دیگران، 1393: 451(. همچنین مشــخص شده است 
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که در بین اعضای خانواده همســر، مادر بیشترین و پدر کمترین تأثیر را بر همسر فرزند 
دارا می باشند. )چراغی و دیگران، 1394: 8(.

با وجود نتایج پژوهش های متعددی که به اهمیت کیفیت رابطه زوجین با خانواده های 
اصلــی یکدیگر اذعان نموده انــد و پژوهش های مختلفی که مؤلفان در زمینه ارتباط بین 
اقوام سببی انجام داده اند، هنوز سؤاالت زیادی در این میان پاسخ داده نشده اند. مهم ترین 
مســئله این اســت که در اکثر پژوهش های قبلی تنها به این مسئله اشاره شده است که 
کیفیت پایین ارتباط بین زوجین با خانواده های یکدیگر از مهم ترین پیش بینی کننده های 
انحالل زندگی مشترک آنها محسوب می شود. اما منظور از کیفیت پایین رابطه بین زوج 
و خانواده هــا دقیقاً چیســت؟ ارتباط بین زوجین با خانواده هــای یکدیگر ابعاد مختلفی 
چــون میزان تماس و رفت و آمد، تأییــد ازدواج زوج از جانب خانواده ها، دریافت و ارائه 
کمک بین زوج و دو خانواده و موارد دیگر را دارا می باشــد. کدام یک از ابعاد ارتباط بین 
زوج و خانواده ها بیشــترین تأثیر را بر کیفیت روابط زناشــویی آنها دارد؟ آیا واقعاً ارتباط 
زوجیــن با خانواده های یکدیگر از چنین جایگاه مهمی برخوردار اســت، یا اینکه معرفی 
عامل دخالت خانواده ها تنها روشی برای فرافکنی مشکالت به خانواده همسر در زوجین 
متقاضی طالق اســت؟ آیا در زوجین دیگر نیز کیفیت ارتباط با خانواده همســر چنین 
جایگاه مهمی در پیش بینی رضایت زناشویی دارا می باشد؟ با توجه به نتایج پژوهش های 
قبلی که مشخص کردند زنان در مقایسه با مردان از ارتباط با خانواده همسر ناراضی ترند 
)چراغی و دیگران، 1394(، آیا بین دو جنس در میزان سهم کیفیت ارتباط با دو خانواده 
در پیش بینی رضایت زناشــویی تفاوتی وجود دارد؟ پژوهش حاضر درصدد اســت برای 

سؤاالت مذکور پاسخی بیابد.

روش
جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه: در این پژوهش جامعه آماری عبارت بود از 
کلیه افراد متأهل ساکن شهر های تهران و کرج. معیار ورود افراد به پژوهش زندگی زوج 
در منزل مشــترک حداقل به مدت یک سال و وجود حداقل یک عضو )مادر، پدر، خواهر 

و برادر( در خانواده اصلی همسر بود.
شیوه نمونه گیری این پژوهش از نوع هدفمند بود. مؤلفان تمایل داشتند حتی المقدور 
در نمونه  مورد مطالعه، از افراد متعلق به طبقات اجتماعیـ  اقتصادی مختلف حضور داشته 

پیش بینی رضایت زناشویی براساس کیفیت ...



108

راهبرد فرهنگ/ شماره سی و یکم/ پائیز 1394

باشــند. با توجه به اینکه بخش های مختلف شهر تهران تقریباً نماینده طبقات اقتصادی 
ـ اجتماعی متفاوتی می باشد، محالت شهر تهران به 5 بخش شمال، جنوب، شرق، غرب 
و مرکز تقســیم شــدند. ســپس از همکاران پژوهش که اغلب از افراد ساکن این مناطق 
بودند درخواست شد که پرسشنامه ها را در  محالت تعیین شده توزیع نمایند. درباره شهر 
کرج تقســیم بندی متفاوت بود. زیرا براساس رایزنی با همکاران پژوهش ساکن این شهر، 
در بخش های مختلف شــهر، محالت با طبقات اقتصادی ـ اجتماعی متفاوتی به شــکل 
آمیخته وجود داشــت. بنابراین محالت شــهر کرج به سه دسته مرفه، متوسط و ضعیف 
تقســیم شدند و از همکاران خواسته شد تا پرسشــنامه ها را در خیابان های این محالت 
توزیع کنند. در انتخاب خیابان های هدف در هر منطقه، به این گونه عمل شد که اسامی 
خیابان های اصلی در هر یک از مناطق به شــکل مجزا نوشته شد و به شکل تصادفی یک 
خیابان از هر منطقه انتخاب گردید. از همکاران پژوهش خواسته شد که پرسشنامه ها را 
در خیابان هــای اصلی مورد نظر و یا خیابان های فرعی و کوچه های منتهی به آنها توزیع 
کنند. توزیع کنندگان پرسشنامه به منازل خیابان مذکور مراجعه کرده و پس از اطمینان 
از دارا بودن شــرایط شرکت در تحقیق ساکنین منزل و رضایت آنها نسبت به شرکت در 
پژوهش به آنها پرسشنامه می دادند. در نهایت پرسشنامه ها جمع آوری و برای نمره گذاری 
و ورود اطالعات به کامپیوتر به مؤلف اول مقاله ارسال می شدند. در نمونه گیری سعی بر 
این بود که از جنســیت ها و طبقات اقتصادی ـ اجتماعی متفاوت به طور یکسان در افراد 
نمونه هر شــهر گنجانده شــود. حجم نمونه شامل 172 نفر بود که شامل 109 زن و 63 
مرد بود. میانگین ســنی زنان 36/81 با انحراف میانگین 9/53 و میانگین ســنی مردان 
39/68 با انحراف معیار 10/98 بود. میانگین طول مدت ازدواج برای زنان 14/70 و برای 

مردان 13/63 بود.

ابزار
انریچ چهارمقیاسی1: مجموعه پرسشــنامه  های انریــچ شامل 20 آزمون است که برای 
اهداف بالینی و پژوهشی طراحی شده است. از بین این مجموعه، انریچ چهارمقیاسی بیش 
از بقیه مورد توجه و اســتفاده پژوهشگران قرار گرفته است. انریچ چهارمقیاسی متشکل 
از چهار مقیاس اســت که در قالب یک پرسشــنامه خودگزارش دهی با 35 ماده می باشد 

1. Four ENRICH Couple Scale
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و برای ارزیابی زمینه  های قدرت و غنای رابطه زوج ها طراحی شــده است. چهار مقیاس 
مورد ســنجش در این ابزار عبارت اند از: رضایت مندی زناشویی )شامل گویه هایی درباره 
رضایت از حوزه  های مختلف رابطه با همسر(، ارتباط )مهارت  های ارتباطی(، حل تعارض 
)شیوه  های حل اختالفات( و تحریف آرمانی )ایده آل سازی از رابطه زناشویی(. دامنه نمرات 
سه مقیاس اول از 10 تا 50 و برای مقیاس چهارم از 5 تا 25 می باشد. نمره کل از مجموع 
نمرات چهار مقیاس به دســت می آید. این مقیاس بر روی 21501 زوج هنجاریابی شده 
است و روایی آن از طریق روایی سازه با مقیاس  های رضایت خانوادگی، رضایت از زندگی 
همبســتگی معنادار 0/60 و 0/41 را نشان داده است. آلفای کرونباخ محاسبه شده برای 
چهار مقیاس در دامنه 0/70 تا 0/86 گزارش شــده اســت. همچنین پایایی آن از طریق 
آزمونـ  بازآزمون در بازه زمانی چهار هفته 0/86 گزارش شده است. )اولسون، 2006: 13( 
این آزمون توسط متخصصان روان شناس و زبان شناس ایرانی ترجمه و ترجمه مجدد شده 
اســت. روایی سازه آن از طریق محاسبه همبستگی نمرات این آزمون با آزمون سازگاری 
زناشویی1 0/73 گزارش شده است. روایی تفکیکی این آزمون نیز از طریق مقایسه نمرات 
زوجین سازگار و ناسازگار در این پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است و بیانگر آن بوده 
اســت که نمرات افراد دو گروه ســازگار و ناسازگار به پرسشنامه مذکور تفاوت معناداری 
نشان می دهد. آلفای کرونباخ محاسبه شده در جمعیت ایرانی برای کل پرسشنامه 0/87 
و برای مقیاس  های چهارگانه در دامنه 0/70 تا 0/91 بوده است. )صادقی، 1389: 223( 
در این پژوهش منظور از نمره رضایت زناشویی، ارتباط، حل تعارض و تحریف آرمانی 
عبارت اســت از نمرات افراد در مقیاس  های چهارگانه انریچ با همین اسامی، که از طریق 

جمع نمرات آیتم های مربوط به هر یک از عامل ها حاصل شده است.
پرسشنامه رابطه با خانواده  های اصلی: از آنجا که هیچ ابزار داخلی که به شکل خاص کیفیت 
ارتباط با خانواده همسران را در ابعاد مختلف مورد سنجش قرار دهد توسط مؤلفین یافت 
نشــد و بررســی ابزار های خارجی که در برخی خرده مقیاس  های خود به بررسی رابطه با 
خانواده همســران می پرداختند )مانند پرسشــنامه رضایت زناشویی انریچ( نشان داد که 
ابزار های مذکور ابعاد محدودی از رابطه با خانواده همسران را مورد سنجش قرار می دهند 
و با مؤلفه  های فرهنگی ایرانی مطابقت ندارند، محققان در مطالعات پیشــین بر آن شدند 
که برای ســنجش کیفیت رابطه با خانواده همسران پرسشنامه ای طراحی نمایند. شیوه 

1. MAT: Marital Adjustment Test

پیش بینی رضایت زناشویی براساس کیفیت ...
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ساخت پرسشنامه بدین گونه بود که مؤلف اول مقاله با پنج تن از متخصصان زوج درمانگر 
و خانواده درمانگر مصاحبه کرد و از آنها خواست فهرستی از عوامل مرتبط با رضایت زوج ها 
از رابطه با خانواده همســر ارائه دهند. سپس براساس فهرست شکل گرفته مجموعه ای از 
ســؤاالت طراحی و نگاشته شد. ســؤاالت در اختیار 20 فرد متأهل قرار گرفت و نظرات 
آنها درباره قابل فهم بودن ســؤاالت بررسی شد. در ضمن از افراد مذکور خواسته شد که 
در صورتی که براســاس تجربه آنها ســؤاالت دیگری می تواند با رضایت افراد از رابطه با 
خانواده همسرشــان مرتبط باشد، آنها را بیان کنند. پس از انجام اصالحات صورت گرفته 
در پرسشــنامه براساس نظرات افراد متأهل پرسشنامه نهایی مجدداً به متخصصان برای 
بازبینی و تأیید و بررسی روایی صوری عودت داده شد. پس از تأیید متخصصان، پرسشنامه 
نهایی تدوین گردید. پرسشــنامه دارای 61 مــاده بود که موضوعاتی چون کیفیت رابطه 
همسران با دو خانواده، رضایت دو خانواده اصلی برای ازدواج همسران، میزان تماس تلفنی 
و مالقات همســران با دو خانواده، برآورد ســهم دو خانواده در ایجاد تعارضات زناشویی، 
میزان تبادل کمک  های مالی و غیرمالی از جانب همسران و دو خانواده، علل، موضوعات 
و شــیوه واکنش به تعارضات پیش آمده با دو خانواده از جانب همسران، میزان جانبداری 
همســران از خانواده  خودشان در برابر یکدیگر، سیر تحول رابطه همسران با خانواده  های 
یکدیگر، کیفیت تعامالت فرزندان با دو خانواده را مورد سنجش قرار می داد. نمره گذاری 
برخی از سؤاالت به شکل لیکرت )40 سؤال(، برخی به شکل صفر و یک بود. یعنی برای 
پاســخ به آن ســؤال تعدادی گزینه به شــرکت کننده ارائه می گردید که باید از بین آنها 
گزینه مورد نظر را انتخاب می کرد )19 ســؤال(. برخی دیگر از سؤاالت نیز به گونه ای بود 
که شرکت کننده باید میزان رضایت خود از رابطه را با انتخاب عددی از یک تا 20 اعالم 
می کرد )دو ســؤال(. برای تعیین عوامل یا مؤلفه  های تشــکیل دهنده این پرسشــنامه از 
تحلیل عامل اکتشــافی با روش چرخش متعامد استفاده شده است. البته الزم به توضیح 
است که تحلیل عوامل در مورد سؤاالتی که به شیوه لیکرت نمره گذاری شده بودند انجام 
گردید )40 ســؤال(. تحلیل عوامل پرسشنامه بر روی اطالعات حاصل از یک نمونه 735 
نفری از شــش شهر )تهران، کرج، ساری، ســنندج، ارومیه و یزد( انجام شد. چهار عامل 
استخراج شــده به ترتیب خرســندی زوجین از ارتباط با دو خانواده )17 آیتم(، کیفیت 
ارتباط زوج با خانواده همســر )7 آیتم(، کیفیت ارتباط زوج با خانواده اصلی )6 آیتم( و 
دریافت و ارائه کمک بین زوج و دو خانواده )6 آیتم( نام گذاری شدند. )چراغی و دیگران، 
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1393: 458 و 1394: 15( برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش محاسبه آلفای کرونباخ 
استفاده شده است. آلفای محاسبه شده برای سؤاالت کمی )40 سؤال پرسشنامه( برابر با 
0/88 بود. آلفای کرونباخ محاسبه شــده برای هریک از 4 عامل به ترتیب عبارت از 0/88، 

0/81، 0/71 و 0/57 بوده است.
آیتم های مربوط به عامل خرسندی زوجین از ارتباط با دو خانواده عبارت اند از: کیفیت 
ارتباط بین هر یک از همســران با خانواده مقابل، برآورد ســهم هر یک از دو خانواده در 
ایجاد تعارضات زناشــویی، اعتقاد به وجود انتظــارات غیرمعقول هر یک از دو خانواده از 
عروس یا دامادشــان، طرفداری غیرمنطقی هر یک از همســران از خانواده اصلی اش در 
برابر همســرش، ناخرســندی هر یک از زوجین از میزان حضور یا رفت و آمد با خانواده 
همســرش، میزان به میان آمدن موضوع خانواده همسران در دعواهای زناشویی و میزان 
توهین به آنها. نمره کسب شــده در این عامل از 0 تا 68 متغیر است. نمره باالتر به معنی 
وضعیت مطلوب تر در روابط طرفین است. در این پژوهش نیز منظور از خرسندی زوجین 
از ارتباط با دو خانواده نمرات افراد در عامل مذکور است که از طریق جمع نمرات آیتم های 

مربوطه به دست آمده است.
آیتم هــای مربوط به عامــل کیفیت ارتباط زوج با خانواده همســر، عبارت بودند از 
کیفیت ارتباط همســر فرد با خانواده اش، میزان تماس و رفت و آمد هر یک از زوجین 
با خانواده همســر و میزان دریافت حمایت های مالی و غیرمالی زوج از ســوی خانواده 
همسر. نمره کسب شده در این عامل از 0 تا 28 متغیر است. نمره باالتر به معنی وضعیت 
مطلوب تر در روابط طرفین اســت. در این پژوهــش نیز منظور از کیفیت ارتباط زوج با 
خانواده همســر نمرات افراد در عامل مذکور اســت که از طریق جمع نمرات آیتم های 

مربوطه به دست آمده است.
عامل کیفیت ارتباط زوج با خانواده اصلی آیتم هایی چون کیفیت رابطه فرد با خانواده 
اصلی اش، میزان تماس هر یک از زوجین با خانواده اصلی فرد، میزان رفت و آمد همسر 
فــرد با خانواده اصلی فــرد و میزان دریافت حمایت های مالی و غیرمالی زوج از ســوی 
خانواده اصلی می باشــد. نمره کسب شده در این عامل از 0 تا 24 متغیر است. نمره باالتر 
به معنی وضعیت مطلوب تر در روابط طرفین اســت. در این پژوهش نیز منظور از کیفیت 
ارتباط زوج با خانواده اصلی نمرات افراد در عامل مذکور اســت که از طریق جمع نمرات 

آیتم های مربوطه به دست آمده است.

پیش بینی رضایت زناشویی براساس کیفیت ...
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عامل دریافت و ارائه کمک بین زوج و دو خانواده نیز شــامل آیتم های زیر می شــود: 
میزان وابســتگی مالی زوجین به هر یک از دو خانواده و میزان نیازمندی هر یک از دو 
خانواده به کمک های مالی و غیرمالی زوج. نمره کسب شده در این عامل از 0 تا 24 متغیر 
اســت. نمره باالتر به معنی عدم نیاز هر یک از طرفین به کمک می باشد. در این پژوهش 
نیــز منظور از دریافت و ارائــه کمک بین زوج و دو خانواده، نمرات افراد در عامل مذکور 

است که از طریق جمع نمرات آیتم های مربوطه به دست آمده است.

یافتهها
شــرکت کنندگان به طور همزمان به دو پرسشنامه چهارمقیاسی انریچ و پرسشنامه رابطه 
با خانواده  های اصلی زوج پاســخ دادند. در جدول 1 میانگین و انحراف معیار چهار خرده 
مقیاس انریچ و چهار عامل استخراج شده از پرسشنامه رابطه با خانواده  های اصلی به شکل 

کلی و به تفکیک جنسیت ارائه شده است.

جدول 1: میانگین و انحراف معیار متغیر های مورد مطالعه

پرسشنامه رابطه با خانواده  های اصلی زوجپرسشنامه چهارمقیاسی انریچ

رضایت 
حل ارتباطزناشویی

تعارض
تحریف 
آرمانی

خرسندی از 
ارتباط با دو 

خانواده

کیفیت ارتباط 
با خانواده 

همسر

کیفیت ارتباط 
با خانواده 

اصلی

دریافت و ارائه 
کمک بین زوج و 

دو خانواده

میانگین

34/4132/5628/9318/0651/2516/2415/0420/55کل

32/9231/0127/8317/2550/5415/3814/8920/36زنان

36/9035/2530/8319/4852/4717/7115/2919/92مردان

انحراف 
معیار

7/287/806/134/6310/415/804/473/02کل

6/927/906/164/569/986/094/283/21زنان

7/096/905/644/4311/084/984/793/55مردان

در جدول 2 ضرایب همبستگی بین چهار خرده مقیاس انریچ و چهار عامل ارتباط بین 
زوجین با خانواده های اصلی ارائه شده است. همان طور که در جدول 2 مشاهده می شود 
عامل چهارم یا دریافت و ارائه کمک بین زوج و دو خانواده با هیچ یک از خرده مقیاس  های 

انریچ رابطه معناداری نداشته است.
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جدول 2: رابطه بین مقیاس  های انریچ و چهار عامل پرسشنامه رابطه با خانواده  های اصلی همسران

تحریف آرمانی حل تعارض ارتباط رضایت زناشویی

*r=0/57
p>0/001

*r=0/53
p>0/001

*r=0/59
p>0/001

*r=0/64
p>0/001 خرسندی زوجین از ارتباط با دو خانواده

*r=0/32
p>0/001

*r=0/30
p>0/001

*r=0/38
p>0/001

*r=0/37
p>0/001 کیفیت ارتباط زوج با خانواده همسر

*r=0/26
p>0/001

*r=0/22
p>0/004

*r=0/31
p>0/001

*r=0/30
p>0/001 کیفیت ارتباط زوج با خانواده اصلی

r=0/14
p>0/07

r=0/06
p>0/48

r=0/13
p>0/1

r=0/10
p>0/2 دریافت و ارائه کمک بین زوج و دو خانواده

برای تعیین تأثیر هر یک از ســه عامل خرســندی زوجین از ارتباط با دو خانواده، 
کیفیت ارتباط زوج با خانواده همسر و کیفیت ارتباط زوج با خانواده اصلی بر واریانس 
خرده مقیاس  های چهارگانه رضایت زناشــویی از روش رگرســیون گام به گام1 استفاده 
شــد. قبل از انجام رگرسیون برای وارســی مقادیر پرت از فاصله مهاالنوبیس2 استفاده 
شــد. نتایج حاکی از عدم وجود مقادیر پرت بود. جداول 3، 4 و 5 و 6 نتایج رگرسیون 
را به شــکل کلی و به تفکیک جنسیت نشــان می دهند. همان طور که مشاهده می شود 
مدل های ارائه شــده صرف نظر از جنســیت افراد، قادر بــه پیش بینی 42% از واریانس 
رضایــت زناشــویی، 38% از واریانس ارتباط، 28% از واریانس حــل تعارض و 34% از 

واریانس تحریف آرمانی بوده اند.
مقایســه ســه ردیف کل، زنان و مردان در جداول تحلیل رگرسیون، نتایج مهمی 
را آشــکار می ســازد. در جدول 3 مشاهده می شــود که متغیر پیش بین ارتباط با دو 
خانــواده، به تنهایی قادر به پیش بینی 40% واریانس نمره رضایت زناشــویی در زنان 
می باشــد. اما در ردیف مردان مشــاهده می گردد که در مدل پیشــنهادی، دو متغیر 
ارتباط همسران با دو خانواده به همراه متغیر ارتباط زوجین با خانواده اصلی، قادر به 
پیش بینی 50% واریانس رضایت زناشــویی می باشد. در جداول 4، 5 و 6 نیز مشاهده 
می شــود که مدل های ارائه شــده قادر به تبیین واریانس بیشــتری از نمرات رضایت 

زناشویی در مردان می باشند. 

1. Stepwise
2. Mahalanobis Distance
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جدول 3: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی نمره رضایت زناشویی

متغیر های 
پیش بین

RR2 R2

تعدیل شده
ضریب 

FمعناداریB b
Toleranceمعناداریtاستاندارد

کل

گام 
اول

ارتباط با دو 
0/640/410/40114/140/0010/450/6410/680/0011/00خانواده

گام 
دوم

ارتباط با دو 
0/650/430/4262/090/0010/410/589/190/0010/87خانواده

ارتباط با 
0/200/162/530/010/87خانواده همسر

گام زنان
اول

ارتباط با دو 
0/640/410/4071/380/0010/450/648/450/0011/00خانواده

مردان

گام 
اول

ارتباط با دو 
0/640/420/4143/020/0010/410/656/560/0011/00خانواده

گام 
دوم

ارتباط با دو 
0/720/520/5031/850/0010/320/505/100/0010/84خانواده

ارتباط با 
0/520/353/530/0010/84خانواده اصلی

جدول4: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی نمره ارتباط

متغیر های 
پیش بین

RR2 R2

تعدیل شده
ضریب 

FمعناداریB b
Toleranceمعناداریtاستاندارد

کل

گام 
اول

ارتباط با دو 
0/600/350/3591/440/0010/450/609/560/0011/00خانواده

گام 
دوم

ارتباط با دو 
0/620/390/3852/840/0010/390/528/010/0010/87خانواده

ارتباط با 
0/270/163/100/0020/87خانواده همسر

زنان

گام 
اول

ارتباط با دو 
0/570/320/3249/850/0010/450/577/060/0011/00خانواده

گام 
دوم

ارتباط با دو 
0/590/350/3427/690/0010/410/526/170/0010/90خانواده

ارتباط با 
0/220/172/020/050/90خانواده همسر

مردان

گام 
اول

ارتباط با دو 
0/650/430/4244/590/0010/400/656/680/0011/00خانواده

گام 
دوم

ارتباط با دو 
0/700/490/4828/630/0010/330/545/300/0010/84خانواده

ارتباط با 
0/400/282/770/0070/84خانواده همسر
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جدول 5: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی نمره حل تعارض

متغیر های 
پیش بین

RR2 R2

تعدیل شده
ضریب 

FمعناداریB b
Toleranceمعناداریtاستاندارد

گام کل
اول

ارتباط با دو 
0/530/280/2865/840/0010/310/538/110/0011/00خانواده

گام زنان
اول

ارتباط با دو 
0/480/230/2331/880/0010/300/485/650/0011/00خانواده

مردان

گام 
اول

ارتباط با دو 
0/610/370/3635/270/0010/310/615/940/0011/00خانواده

گام 
دوم

ارتباط با دو 
0/670/440/4223/410/0010/250/494/590/0010/84خانواده

ارتباط با 
0/350/292/770/0080/84خانواده اصلی

جدول6: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی نمره تحریف آرمانی

متغیر های 
پیش بین

RR2 R2

تعدیل شده
ضریب 

FمعناداریB b
Toleranceمعناداریtاستاندارد

کل

گام 
اول

ارتباط با دو 
0/570/330/3280/280/0010/250/578/960/0011/00خانواده

گام 
دوم

ارتباط با دو 
0/590/340/3443/300/0010/230/527/660/0010/87خانواده

ارتباط با 
0/110/152/140/030/87خانواده همسر

گام زنان
اول

ارتباط با دو 
0/540/290/2943/170/0010/250/546/570/0011/00خانواده

مردان

گام 
اول

ارتباط با دو 
0/620/380/3737/360/0010/240/626/110/0011/00خانواده

گام 
دوم

ارتباط با دو 
0/660/430/4122/330/0010/200/524/860/0010/84خانواده

ارتباط با 
0/210/242/210/030/84خانواده اصلی

بحثونتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررســی ســهم کیفیت رابطه همســران با خانواده  های یکدیگر در 
پیش بینی رضایت زناشویی آنها انجام گردید. یافته ها نشان داد که بین تمام مقیا س  های 
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انریــچ با ارتباط زوجین بــا خانواده  های یکدیگر رابطه معناداری مشــاهده می شــود. 
همان طور که مشــاهده شد عامل خرســندی زوجین از ارتباط با دو خانواده، به تنهایی 
قــادر به پیش بینی 40% از واریانس رضایت زناشــویی، 35% واریانس ارتباط بین زوج، 
28% واریانــس حل تعــارض و 32% واریانس تحریف آرمانی در دو جنس بوده اســت. 
بدین ترتیب می توان گفت کــه برقراری ارتباط مطلوب بین زوجین با دو خانواده اصلی 
حداقل یک ســوم رضایت زناشــویی آنها را پیش بینی می کند. این یافته مهم را می توان 
به نوعــی بــا نتایج پژوهش  های قبلی که حاکی از این بودند کــه کیفیت پایین رابطه با 
خانواده همسر می تواند از پیش بینی کننده  های مهم طالق در ایران باشد همسو دانست. 
)فاتحی زاده و دیگران، 1384: 124؛ سامانی، 1386: 662؛ زرگر و نشاط دوست، 1386: 
737؛ قطبی و دیگران، 1386: 280 و مظاهری و دیگران، 1387: 214( ارتباط بین دو 
متغیر رضایت زناشــویی همســران و کیفیت ارتباط آنها با خانواده  های اصلی یکدیگر را 

می توان به چند شیوه تبیین کرد.
خانواده همواره در جامعه ایران به دلیل آموزه  های فرهنگی و مذهبی جایگاه محکم 
و مهمی را دارا بوده اســت. )پیرمرادی، 1383: 18 و شعبانی، 1374: 153( همچنین 
بررســی منابع تاریخی و مطالعات مردم شــناختی در جامعه ایران نشــان می دهد که 
به دلیل بی ثباتی  های سیاســیـ  اجتماعی و بی عدالتی حاکمان خون ریز، در طول تاریخ 
به مرور زمان احســاس ناامنی شدید و بی اعتمادی به غیر در افراد ریشه دوانیده است. 
ظاهراً این احســاس ناامنی و بی اعتمادی به غیرخودی ها، اهمیت باالی نهاد خانواده و 
پیوند هــای خونی را در جامعه ایران دوچندان کرده اســت. )بیمن، 1386: 110؛ ثریا، 
1388: 73 و ســریع القلم، 1390: 91( از طرفــی در طول تاریخ با وجود غلبه شــغل 
کشــاورزی در منطقه ایران، زندگی به شــکل خانواده هسته ای و اهمیت وجود فرزندان 
بیشتر به عنوان منابع کمکی در اقتصاد خانواده بسیار زیاد بوده است. )اعزازی، 1376: 
79 و بهنــام، 1356: 16( بدین ترتیــب از دیرباز تاکنون، اعضای خانواده اصلی و حفظ 
پیوند و وفاداری نســبت به آنان از جایگاه ویژه ای در تعامالت ایرانیان برخوردار است. 
طبیعی اســت که با چنین نگرشی اعضای خانواده اصلی سرمایه  های روانی مهمی برای 
افراد محســوب می شــوند که تا جای ممکن باید مانع از دور شدن و از دست دادن آنها 
شد. بنابراین این امر که زوجین حتی پس از ازدواج و تشکیل خانواده همچنان نسبت 
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به خانواده اصلی خود احســاس وفاداری کننــد واقعیتی غیرقابل انکار در جامعه ایران 
است که باید مورد توجه متخصصان خانواده در ایران قرار گیرد. از طرفی براساس نتایج 
پژوهش حاضر و پژوهش  های پیشــین این امــر می تواند تأثیر عمیقی بر کیفیت روابط 
زوجین بر جای گذارد. بنابراین باید برای این مســئله فرهنگی راه حل های متناســب با 

فرهنگ نیز اندیشیده شود.
نگاهی به ســؤاالت عامل خرسندی زوج از ارتباط با دو خانواده که به تنهایی قادر به 
پیش بینــی درصد قابل توجهی از واریانس  مقیاس  های انریچ بود، به درک نتایج پژوهش 
کمک شــایانی می نماید. موضوع ســؤاالت مربوط به این عامل عبارت بودند از: کیفیت 
رابطه هر یک از همســران با خانواده مقابل، انتظارات غیرمعقول هر یک از خانواده  های 
زوجین، میزان ســهم دو خانواده در تعارضات زناشــویی زوج، به میان آمدن موضوع دو 
خانواده و توهین به آنها در مشــاجرات زوجین، طرفــداری هر یک از زوجین از خانواده 
اصلی، ترجیح هر یک از همســران به مالقات با خانواده اصلی در غیاب همســر، ناراحتی 
هر یک از زوجین از میزان حضور و رفت و آمد خانواده همســر و میزان موافقت خانواده 
اصلی با ازدواج زوجین. نحوه پاسخدهی افراد به این مجموعه سؤاالت، وضعیت تعامل بین 
همسران و خانواده  های آنها را با یکدیگر و به عبارت دیگر میزان انسجام و یکپارچگی بین 
آنها را به تصویر می کشد. به این معنی که هر یک از همسران تا چه حد موفق به پذیرفته 
شــدن در خانواده طرف مقابل و برقراری رابطه مطلوب با آنها شده است. این مفهوم که 
در پژوهش کیفی چراغی )1393: 88-87( نیز به عنوان کد محوری توصیف شــده است 
نمایانگر حالتی است که در آن کلیه اجزای مدل سیستمی ـ مثلثی )زن، شوهر، خانواده 
زن و خانواده شوهر( در حفظ انسجام و تماس با اجزاء دیگر می کوشند. آنها حفظ منافع 
کل سیستم را بر ارضای نیاز های فردی مقدم می دارند. زیرا به نظر می رسد با حفظ منافع 
کل سیستم منافع همه اجزاء تأمین خواهد شد. در حالت انسجام هر یک از سه جزء در 
واکنش  های خود، حتی در شرایط ایجاد تعارض با دو جزء دیگر، به گونه ای عمل می کنند 
که هماهنگی کل سیســتم به هم نریزد. در وضعیت انســجام بین اجزا، همه اجزاء وجود 
یکدیگر را به رسمیت می شناسند و هیچ یک در صدد حذف اجزای دیگر از صحنه نمی باشند. 
چنین وضعیتی به ایجاد حالت برد ـ برد ـ برد ـ برد در کل سیستم می انجامد. توصیفات 

اخیر در شکل 1 به تصویر کشیده شده است.
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شکل 1: مدل وضعیت بهینه ازدواج در جامعه ایران )چراغی، 1393: 84(

براســاس شــکل 1 به نظر می رســد که وضعیت ایده آل ازدواج در جامعه ایران تنها 
به معنی ایجاد رابطه مطلوب بین زن و شوهر نیست بلکه به معنی ایجاد یک واحد جدید 
و منســجم متشــکل از زوجین و خانواده  های آنها می باشــد که در عین حال مرز های 
مشــخص و منعطفی نیز بین آنها وجود دارد. در حالی که وقتی هر یک از زوجین تنها 
احســاس تعلق به خانواده اصلی اش دارد و وفاداری نســبت به خانواده اصلی بر وفاداری 
نســبت به همسرشان غلبه دارد )دوکومون ـ نژی و شوئری1، 2003: 139( شاهد بروز 
مشکالتی زیادی در روابط بین اجزای سیستم و شکل گیری دو جبهه مقابل هم خواهیم 
بود. در این حالت هر یک از همسران در اتحاد با خانواده اش و در مقابل همسر و خانواده 
همسرش قرار دارد. رفتارهایی مانند طرفداری از خانواده اصلی، ترجیح به مالقات خانواده 
اصلی در غیاب همســر از تظاهرات چنین وضعیتی به شــمار می روند. از طرفی با توجه 
به اهمیت مفهوم خانواده در فرهنگ ایرانی و وجود احساســات قوی نســبت به خانواده 
اصلی در ایرانیان، عجیب نیســت که یکی از روش  های تخلیه خشم در همسران هنگام 
بروز مشــاجرات جدی، متهم کردن خانواده  های یکدیگر، پیش کشــیدن بحث آنها در 
مشــاجرات و اهانت به آنها باشــد. )صادقی و دیگران، 2012: 1( به نظر می رسد که این 
مسئله به نوبه خود باعث ایجاد یک چرخه منفی در روابط زوج خواهد شد. به این صورت 
که نارضایتی آنها از رابطه زناشــویی آنها را به ســمت متهم ساختن و توهین به خانواده 
طرف مقابل سوق می دهد. از طرفی متهم شدن و مورد توهین قرار گرفتن خانواده اصلی 
هر یک از زوجین باعث جریحه دار شدن احساسات و در صدد دفاع از خانواده اصلی در 
برابر همســر برآمدن و احتماالً مقابله به مثل می گردد. در نتیجه رضایت زناشویی تحت 

تأثیر منفی قرار می گیرد.
از مهم ترین یافته های پژوهش حاضر وجود تفاوت بین دو جنس در پیش بینی  واریانس 

1. Ducommun-Nagy & Schwoeri

خانواده زوج جوان
شوهر

خانواده 
زن
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نمرات انریچ براســاس 4 عامل پرسشــنامه ارتباط با دو خانواده اصلی بود. همان طور که 
در جداول 3 تا 6 مشــاهده شــد، نمرات مقیاس های انریچ مردان بیشتر از زنان براساس 
کیفیت ارتباط زوج با دو خانواده اصلی تبیین می گردد. می توان نتیجه گرفت که کیفیت 
مطلوب ارتباط زوج با دو خانواده برای مردان مهم تر از زنان اســت و رضایت زناشــویی 
آنها را بیشــتر تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین در نتایج مشــاهده می شود که اولین و 
مهم ترین متغیر پیش بین در هر دو جنس عامل ارتباط زوج با دو خانواده اســت. در گام 
بعــدی مهم ترین متغیر پیش بین در مردان، کیفیت ارتباط زوج با خانواده اصلی اســت. 
همان طور که مشــاهده شــد، دو عامل مذکور در کنار هم در مردان قادر به پیش بینی 
50% واریانس رضایت زناشویی، 48% واریانس ارتباط، 42% واریانس حل تعارض و %43 
واریانس تحریف آرمانی می باشــد. در حالی که در زنان مهم ترین متغیر پیش بین عبارت 
است از عامل ارتباط زوج با دو خانواده. این عامل به تنهایی قادر به تبیین 40% واریانس 
رضایت زناشویی، 32% واریانس ارتباط، 23% واریانس حل تعارض و 29% واریانس تحریف 
آرمانی در زنان بوده است. دومین متغیر پیش بین در زنان، ارتباط زوج با خانواده همسر 
بوده اســت که تنها قادر به افزایش 2% به واریانس تبیین شده ارتباط در زنان بوده است. 
بدین ترتیب به نظر می رســد که برقراری رابطه مطلوب با خانواده مردان، هم برای مردان 
و هم زنان مهم تر بوده اســت. شــاید بتوان چنین نتیجه گرفت که نقش خانواده مردان 
در تعیین رضایت زناشویی همسران مهم تر از خانواده زنان می باشد. این یافته به نوعی با 
یافته پژوهش چراغی و همکاران )1394: 20( که نشان دادند نقش خانواده شوهران در 
ایجاد تعارضات زناشــویی بیشــتر و مهم تر از خانواده زنان است، همسو دانست. از طرفی 
ایــن یافته را می توان از منظــری دیگر تبیین کرد. با توجه به اینکه در اکثر خانواده های 
جمع گرا تأکید بیشتر بر روابط بین نسلی است تا روابط با همسر و بر وفاداری مطلق فرزندان 
)خصوصــاً فرزندان ذکور( به خانواده تأکید زیادی می گردد )فالیکو، 2003: 48( می توان 
این امر را بهتر درک کرد. زیرا در چنین بافت های فرهنگی رابطه فرزند پسر ـ والدین از 
اهمیت باالیی برخوردار است و فرزند پسر پس از ازدواج باید نشان دهد که همچنان به 
خانواده خود وفادار مانده است. )سونپر، 2005: 306( از طرفی براساس نتایج پژوهش های 
انجام شده در ایران، زنان استانداردهای باالتری نسبت به رابطه با همسرشان دارا می باشند 
)ملک عسکر و دیگران، 1393: 150( و به نوعی درباره همسرشان تمامیت خواه ترند )چراغی، 
1393: 156-151( بنابراین احتمال اینکه زنان بیشــتر از مــردان در ارتباط با خانواده 
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همسرشان دچار مشکل شوند بیشتر است. زیرا اغلب با خانواده همسرشان بر سر تصاحب 
کامل شوهرشــان در کشمکش خواهند بود. از طرفی احتماالً مردان نیز در میان تعارض 
بین خانواده و همسرشان دچار فشار می گردند. بر این اساس می توان درک کرد که چرا 
سهم خانواده مردان در پیش بینی نمرات زناشویی باالتر از خانواده زنان است و چرا عامل 
برقراری رابطه مطلوب با خانواده اصلی برای مردان از جایگاه مهمی در پیش بینی رضایت 

زناشویی برخوردار است.    
یافته  های این پژوهش از این نظر مهم و قابل توجه بود که با نکات مطرح در نظریات 
کالسیک خانواده، خصوصاً نظریه بین نسلی بوئن تفاوت قابل مالحظه ای نشان می دهد. به 
این معنی که ظاهراً در ارتباط بین همسران با خانواده  های اصلی آنها، مفهوم تمایزیافتگی 
به شــکلی که در نظریه بوئن )کر، 2003: 105( معرفــی می گردد، رخ نمی دهد. به این 
معنی که همسران حتی پس از ازدواج، پیوند های عاطفی شدیدی با خانواده خود دارند. 
بنابراین براساس نتایج، وجود پیوند های شدید عاطفی بین هر یک از همسران با خانواده 
اصلی اش چالش بزرگی برای ازدواج آنها محســوب نمی شود. بلکه عدم ایجاد یکپارچگی 
بین خانواده تازه تأســیس با دو خانواده اصلی زوجین مشــکل زا خواهد بود. کما اینکه در 
نتایج نیز مشــاهده شــد که عامل دریافت و ارائه کمک بین زوجین و دوخانواده ارتباط 
معناداری با مقیاس  های انریچ نشــان نداد. این یافته را می توان این گونه تبیین کرد که 
به دلیل نزدیک بودن خانواده ایرانی به وضعیت گســترده، ارائه و دریافت کمک  های مالی 
و غیرمالی بین زوج و خانواده  های اصلی شان امری متداول و پذیرفته محسوب می گردد. 
)آزاد ارمکی، 1386: 39( این امر به نوعی نشانگر تفاوت  های خانواده ایرانی با خانواده غربی 
است و مجدداً بر تفاوت  های ظریف فرهنگی در زمینه روابط خانوادگی تأکید می کند. بر 
این اســاس لزوم توجه به ویژگی  های خاص خانواده ایرانی و ضرورت طراحی مداخالت 
خاص پیشگیرانه و درمانی در این زمینه و پرهیز از ترجمه صرف برنامه  های درمانی مبتنی 
بر نظریات خانواده درمانی غربی و اســتفاده از آنها برای خانواده ایرانی آشکارتر می گردد. 
مؤلفان با تکیه بر نتایج پژوهش حاضر، بر طراحی مداخالت خاص درمانی و پیشــگیرانه 
برای ارتقای رابطه زوجین با خانواده  های یکدیگر که با ویژگی  های جامعه ایران تناســب 
داشــته باشد تأکید دارند. توصیه بر این است که مداخالت مذکور به معرفی تصویر بهینه 
خانــواده ایرانی به مخاطبان پرداخته و مهارت  هــای الزم را به زوجین و خانواده ها برای 
مدیریت مشــکالت پیش آمده در این حوزه بیاموزند. همچنین به نظر می رســد که بهتر 
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اســت در برنامه های مداخالتی به زنان کمک شود تا نقش مهم برقراری رابطه مطلوب با 
خانواده همسرشــان را در پیش بینی رضایت زناشویی خود و همسرشان درک کنند و به 
مهارت های الزم در زمینه برقراری رابطه مطلوب با اقوام ســببی تجهیز گردند. از طرفی 
مردان نیز الزم اســت با درک نگرش زنان نســبت به ازدواج و روابط سببی، به ایجاد یک 
واحد خانوادگی مستقل و در عین حال پیوسته به دو خانواده اصلی کمک کنند. با توجه 
به شــرایط خاص و در حال گذر خانواده ایرانی در این برهه از زمان، و روند رو به رشــد 
طالق در جامعه ایران، که بخش قابل توجهی از آن به دلیل شکســت در برقراری روابط 
زوجین با دو خانواده اصلی می باشــد، ضرورت طراحی و اجرای چنین مداخالتی بیش از 

پیش احساس می شود.

محدودیتهایپژوهش
از آنجا که نمونه مورد بررســی به روش هدفمند و تنها از ساکنان شهرهای تهران و کرج 
تأمین شده  و معرف کل زنان و مردان متأهل ایرانی و مسائل موجود در روابط آنها نبوده 

است، در تعمیم دهی نتایج حاصل از پژوهش باید با احتیاط عمل کرد*.1 

* تشکر و قدردانی:
از همکاری آقای نوید زین الدینی و خانم ها مریم افراز، زهرا نوری، شبنم اصغری، لیال آشنا، نفیسه 
نوروزی، غزال قربانی راد، معصومه ســتارزاده، عاطفه پویا، فاطمه جعفرپور، ســونیا یعقوبی و مریم 
زارع زادگان که در امر نمونه گیری، توزیع و جمع آوری پرسشــنامه ها همکاری صمیمانه ای داشته اند 

بسیار سپاسگزاریم. 
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