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چکیده
اخیراً موضوع آشفتگی زناشویی به عنوان یکی از عامل های ختم شونده به طالق مورد توجه قرار گرفته است .نتایج
مطالعات نشان میدهد در هر لحظه  %02جمعیت در معرض آشفتگی زناشویی هستند .لذا به نظر میرسد شناسایی
عوامل پیشبینی کننده آشفتگی زناشویی و توجه به مسائل جنسیتی جهت هر گونه اقدامات پیشگیری کننده ضروری
است؛ بنابراین مرور سیستماتیک حاضر ،با هدف شناسایی عوامل پیشبینیکننده آشفتگی زناشویی در پژوهشهای
مورد نـظر و چـگونـگی توجه آنها به مسائل جنسیتـی انجام شـدهاسـت .قلمرو این مرور ،پـژوهشهای انجام شـده طی
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سالهای  0820-0202بوده و جستجو در پایگاههای اطالعاتی با استفاده ازکلید واژه Marital distress, Men,
 Women, Coupleو معادل فارسی آنها انجام شده است .نتایج این مرور متون نشان داده که مطالعات به ترتیب
عوامل فردی  % 20/0و بین فردی ، %00/7اجتماعی -فرهنگی ، %01فردی و بین فردی ، %2/7فردی و اجتماعی –
فرهنگی % 4/1را پیشبینیکننده آشفتگی زناشویی میدانند .دیگر نتایج این مطالعه حاکی از آن است که آشفتگی
زناشویی در  % 28مطالعات با روش کمی مورد بررسی قرار گرفته و % 82مطالعات ،مبنای تئوریکی مشخصی درنظر
نگرفتهاند .فراتر از چنین ویژگیهایی ،به نظر میرسد نگاه محققان در بیشتر مطالعات انجام شده ،مبتنی بر نظرگاهی
پوزیتیویستی از روانشناسی و روانشناسی اجتماعی بوده است و جای خالی رویکردهایی غیر پوزیتیویستی برای تحلیل
چنین موضوعی احساس میشود .تحلیلهایی که مفاهیمی همانند« توالی تعاملی در روابط زناشویی»« ،جهان ادراکی
زوجین»« ،همدلی هیجانی» و «مسائل جنسیتی» را به میان آورند .این چنین رویکردهایی در کنار رویکردهای
پوزیتیویستی میتوانند به غنای تحلیلی «پژوهشهای آشفتگی زناشویی» مدد رسانند.

واژگان کلیدی
مرور سیستماتیک ،آشفتگی زناشویی ،سیطره پوزیتیویسم ،مسائل جنسیتی

بیان مسئله
7

در سالهای اخیر ،موضوع تعارضات و آشفتگی زناشویی 8یکی از عوامل ختم شونده به طالق
است که به صورت یک روند فزاینده در میان آثار منتشر شده حوزه ازدواج «وضعیتی ویژه» کسب
کرده است (هالیگان ،چانگ و ناکس8172 ،؛ فیچنام8119 ،؛ برادربوری ،راج و لورنس.)8117 ،
آمارها آشفتگی زناشویی را به عنوان مشکلی موذیانه که در حال حاضر در همه جا هست مورد
توجه قرار دادهاند و نتایج مطالعات اپیدمیولوژیک به طور عمده نشان میدهد که در هر لحظه %81
جمعیت در معرض آشفتگی زناشویی هستند( گورمن و فرانکل.)8118 ،
آشفتگی زناشویی تحت عنوان احساس نارضایتی یکی از زوجین نسبت به رابطه زناشویی
تعریف میشود که تعریف فوق از آشفتگی رابطه ،مستلزم نارضایتی یکی از زوجین است ،اما
نارضایتی به شدت از یک زوج به زوج دیگر سرایت میکند (هالفورد .)8117 ،زوجین آشفته در
Conflict
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مقایسه با زوجین غیر آشفته ،توافق کمتری در میزان اختالفاتشان دارند ،رفتارهای منفیتر و
پرخاشگرانهتر فیزیکی از خود نشان میدهند .آنها بیشتر تمایل دارند که درگیر مسائل خود و رد و
بدل کردن گله و شکایت باشند که به نوعی نشان دهنده ضعف شنیداری و ضعف مهارت اعتبار
بخشی به همسر است (برنشتاین و برنشتاین .)7928،گاتمن( )7999معتقد است اکثر زوجینی که از
هم جدا میشوند و یا طالق می گیرند ابتدا یک دوره آشفتگی در رابطه را تحمل و سپس به جدا
شدن فکر میکنند .بردیت ،وان ،اورباچ و انتونیکی( )8171نیزمعتقد هستند که طالق پیامد
شکلگیری یک دوره آشفتگی زناشویی بین زوجین است .
شکلگیری آشفتگی زناشویی ناشی از تعارضات و اختالفات حل نشده زناشویی است.
تعارض زناشویی ناشی از ناهماهنگی زن و شوهر در نوع نیازها و روشهای ارضای آن،
خودمحوری ،اختالف در خواستهها ،طرحوارههای رفتاری و رفتار غیرمسئوالنه نسبت به ارتباط
زناشویی و ازدواج است(گالسه.)8171 ،
تعارض زناشویی به ادرکها ،هیجانها و رفتارهای همسر در زمینه عدم توافق یا عالئق
متفاوتی که نسبت به همسر خود تجربه میکند ،اشاره دارد .تعارض زناشویی اساساً منفی نیست .در
برخی موارد تعارض زناشویی ممکن است مبنایی را برای افزایش رضایتمندی از رابطه فراهم
آورد .درحالیکه در سایر موارد ممکن است موجب برهم خوردگی هماهنگی زوجین شود (فیچنام،
 .) 8112تعارضات و مسائل به وجود آمده در زندگی زناشویی اگر حل نشود ،با گذر زمان همچون
الیههایی بر روی هم قرار میگیرند و تا جایی ادامه پیدا میکند که زن یا شوهر از زندگی زناشویی
اظهار نارضایتی(کالمی و غیرکالمی) میکند و به دلیل پاسخدهی نامناسب از سوی همسر بر این
الیهها افزوده میشود(کرایدر و فیلدز ،)8118 ،در یک رابطه زناشویی که تعارض در آن شکل
گرفته است ،زوجین میتوانند با ایجاد تغییرات مثبت تعارض را حل کنند و به رابطه ادامه دهند ،اما
9

اگر زوجین مدت طوالنی در وضعیت تعارض بمانند  ،منجر به ناهمسانی و یا اختالفات زناشویی
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خواهد شد (گاتمن و کریکاف .)7929 ،اختالف زناشویی نیز مفهوم نسبتاً گستردهای دارد که
نشان دهنده حالتی از عدم رضایت زناشویی است که امکان دارد در تعامل با مشکالت دیگر زوجین
قرار گرفته و به تعارضهای طوالنی مدت ،فقدان تعهد زناشویی و احساس بیگانگی در روابط
منجر شود .طوالنی شدن تعارضات و حل نشدن اختالفات زمینهساز آشفتگی زناشویی است(بیچ،
.)8116گاتمن و کریکاف( )7929معتقدند که آشفتگی زناشویی نمود بیرونی و پاسخی به تعارضات
حل نشده در روابط زناشویی است .زوجین آشفته ،در رابطه زناشویی ،تعارض هیجانی ،رفتاری و
تهدید را تجربه میکنند و عمیقاً ناامید و ناشاد هستند و این نوع احساس میتواند انحالل رابطه
زناشویی را به همراه داشته باشد(بیچ.)8116 ،
آشفتگی زناشویی جزء پراسترسترین و مختل کنندهترین مشکالت انسانی است (جارمکا،
گالسر ،ماالرکی و کیکولت-گالسر )8179 ،و بعد از فوت ناگهانی افراد در خانواده ،آشفتگی
زناشویی و سپس طالق شدیدترین فشارهای روانی هستند که زوجین هنگام وقوع ،آن را تجربه
میکنند( بلوم ،2آشر 6ووایت 7921،1؛ به نقل از هالفورد .) 7922،آشفتگی زناشویی نشانههای
مهمی از بحران در خانواده را به همراه دارد ،که بسته به فرهنگ جوامع ،قومیتها (مکشال و
جانسون  )8172،و جنسیت( مین ،اولری ،مکاردی ،کنتراده ،لبیووی )7991 ،شدت بحران متفاوت
است .به عنوان مثال ،افراد در روابط زناشویی آشفته ،در معرض افزایش خطر ابتال به اختالالت
روانی و جسمی (تاوارزواسوه8179 ،؛ وایزمن8111 ،؛ بورمن و مارگولین )7998 ،و یا پیشرفت
بیماری قرار دارند( گان و هان .)8179 ،نتایج برخی مطالعات نشان داده است که آشفتگی زناشویی
با تغییرات در سیستم ایمنی بدن مرتبط است (جارمکا و همکاران .)8179 ،بر اساس گزارش
انستیتو ملی سالمت روان آمریکا نیز ،اختالل و آشفتگی در ازدواج عامل بسیاری از مشکالت روانی
بیماران بستری در بخش روانی بیمارستانهای آمریکا است ( وان آپ .)8112 ،همچنین ،درسطح
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باالی آشفتگی زناشویی ،فرد احساسات شدیدی از ناراحتی ،خشونت ،شوک و ناباوری را تجربه
خواهد کرد (گورمن و فرانکل )8118 ،که در جنبههای متعددی از روابط زناشویی ،همچون ارتباط
عاطفی ،حل مسئله ،زمان با هم بودن ،مسائل مالی ،مسائل جنسی و جهتگیری نقش اختالل ایجاد
میکند(پوتای و ویگنولز .)8112 ،از سوی دیگر نتیجه مطالعه استرود ،ویلسون ،دوربین ،و
مندلسون( )8177نشان داده است که آشفتگی زناشویی بر رابطه بین والدین و کودکان تاثیر منفی
میگذارد ،زیرا احساسات منفی ناشی از ناراحتی مادر و پدر به فرزندان سرایت میکند .نتیجه
مطالعه گورمن و روهر ( ) 8172نیز حاکی از وجود رابطه منفی بین آشفتگی زوجین با سازگاری
نوجوانان در ترکیه است؛ در نتیجه ،تأثیرآشفتگی رابطه والدین و به تبع آن طالق بر قلبها ،ذهنها
و روان کودکان از خفیف تا شدید و از ظاهرا کوچک به قابل توجه  ،اجتناب ناپذیر است( فاگان و
چارچیل )8178 ،و به احتمال زیاد این فرزندان با انواع مشکالت ،از جمله ناسازگاری روانشناختی
(گارمن و روهر ،)8172 ،اختالالت رفتاری ،اختالالت عاطفی ،مشکالت در روابط اجتماعی و
شکست تحصیلی روبرو خواهند شد(آماتو و چدله. )8112 ،
در راستای مطالعاتی که نشانههایی از بحران در روابط آشفته زوجین را مورد بررسی قرار
دادهاند ،برخی مطالعات نیز به بررسی عوامل پیشبینیکننده آشفتگی زناشویی پرداختهاند .نتایج
مطالعات آرپاکل و جورج( )8172نشان داده است که عناصر شخصیتی ،مقاومت نسبت به پذیرش
نقشهای زناشویی و فقدان شایستگی در انجام نقشها وتفاوتهای شخصیتی نقش مهمی
درآشفتگی زناشویی زوجین ایفا میکنند .برخی مطالعات دیگر اختالالت روانپزشکی زوجین را
زمینهساز آشفتگی زناشویی دانستهاند(سات8177 ،؛ ویشمن و شان بران8119 ،؛ هنه .)8119 ،نتایج
برخی از مطالعات نیز حاکی از نقش دخالت دیگران در زندگی زوجها ،اختالف طبقاتی  ،اختالف
عقاید ،اختالف درمیزان دینداری ،اختالف سنی زوجها ،اعتیاد (ابراهیم پور ،راد و تقی پور)8178 ،
و کیفیت رابطه جنسی( رید ،گروس و کارپنتر8177؛ محمدخانی و همکاران )8119 ،در شکلگیری
آشفتگی زناشویی بین زوجین است .همچنین نتایج مطالعه سفیری و محرمی( )7922نشان داده
است که بین میزان اختالفات زناشویی و ناهمسانی فرهنگی در باورهای مذهبی همسران و سنتی
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بودن خانواده ،پیوند معناداری وجود دارد .براساس نتایج این مطالعه اختالف زناشویی در زنان
خانه دار ،با خانواده همسری که سنتی هستند و زنانی که اعتقادات مذهبی بیشتری نسبت به همسر
دارند ،زیادتر است .همچنین بین زوجینی که اختالف سنی بین  6-71سال داشتند ،اختالف
زناشویی بیشتری گزارش شده است.
نتیجه مطالعه نیازی ،کویری ،بیدگلی ،نوروزی و نورانی( )7996در یک بررسی فراتحلیل
ده ساله از مطالعات انجام شده در ایران نشان داده است که عوامل فرهنگی با ضریب تاثیر، %97
پس از آن عوامل اقتصادی با ضریب تاثیر  ، %89عوامل اجتماعی  %79و عوامل فردی با ضریب با
 %72در شکلگیری آشفتگی زناشویی و طالق نقش دارد .فهیمی و موسوی( )7991نیز به بررسی
علت های تصمیم به جدایی در زنان آستانه طالق پرداختند .نتایج این مطالعات بر اساس سناریوی
زندگی زنان ،حاکی از فقدان مهارت محبت ورزی ،افزایش توقعات ،انحرافات و نارضایتی جنسی،
عدم تعهد زناشویی ،دخالت دیگران ،تفکر چندهمسری ،خشونت همسر ،بیتوجهی نسبت به
خواستههای همسر،کاهش آستانه صبر و سازشپذیری از عوامل مهم آشفتگی زناشویی و تصمیم
به خاتمه رابطه و طالق است.
از سوی دیگر مسائل جنسیتی موضوعی است که مورد توجه برخی فالسفه  ،جامعهشناسان
و روانشناسان بوده است و هریک با نگاه خود و از زاویهای متفاوت به بررسی این مسئله
پرداخته اند .در بررسی مشکالت زناشویی ،مسائل جنسیتی حائز اهمیت است و در سایه توجه به
نقش زنانگی و مردانگی بررسی این مسائل معنا مییابد .همانگونه که نجات و باقریان در « بررسی
تحلیلی تاریخ مطالعات روانشناختی جنسیت درجهانغرب» نشان دادهاند ،سیر تحولی تعریف
نقش زنانگی و مردانگی طی سه مرحله سازماندهی شده اند « :جنسیت به عنوان یک متغیر کیفی»،
«جنسیت به عنوان یک متغیر کمی» و «جنسیت به عنوان موجودیتی سیال ،پیچیده و چندبعدی» .در
مرحله اول از آنجا که بیشتر مطالعات روی آزمودنیهای مرد انجام شده تفاوتهای فردی مردان
مورد توجه بوده است و به زنان« ،به عنوان یک مشکل» و گروهی که نسبت به مردان دارای خأل
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وکمبود بودند نگریسته شده است؛ بنابراین تفاوتهای فردی زنان چندان مورد توجه قرار نگرفته
است (دنمارک ،کالرا ،بارونو کامبارری-فرناندز .)8112 ،در مرحله دوم جنسیت متغیر کیفی در
نظر گرفته شده است که خود شامل دو زیر مرحله است .در زیر مرحله اول تصوری دو قطبی از
زنانگی و مردانگی وجود داشته و هویت جنسی هر فرد در نقطهای از یک پیوستار قرار داشته است
(گولومبوک و فیوش )7922 ،که ردپای این طرز تفکر دربارۀ زنانگی و مردانگی به عنوان دو سریک
طیف واحد در تمایز نقشهای اجتماعی زنان و مردان را در آن زمان میتوان مشاهده نمود
(لمبرت .)8177 ،در زیر مرحله دوم تصور واحد بودن طیف زنانگی– مردانگی دستخوش تغییرو
نسبت به زیر مرحله اول متحول شد .ساندار بم اظهار داشت که زنانگی و مردانگی نه دو سر یک
طیف واحد ،بلکه دو مؤلفه جداگانه وناهمبسته هستند که هر یک طیف خاص خودش را داراست
(بم .)7912 ،در مرحله سوم که جنسیت به عنوان موجودیتی سیال ،پیچیده و چندبعدی در نظر
گرفته شده است .ژانت تیلور اسپنس( )7922معتقد بوده که جنسیت نه موجودیتی دوعاملی ،بلکه
چندعاملیاست و از رفتارها ،ویژگیها و باورهای گوناگون تشکیل شدهاست و روابط میان این
عوامل پیچیده و متغیر است .هر یک از این عوامل ،روند تحولی متمایزی دارند و در تحول خود از
عوامل متفاوتی نیز تأثیر میپذیرند .از این گذشته ،تعریف هر فرد از جنسیت ،مجموعه منحصر به
فردی از این عوامل را در بر میگیرد .به دیگر بیان ،اهمیت عوامل مختلف در تعریف زنانه یا مردانه
بودن در ذهن افراد ،از فردی به فرد دیگر تفاوت میکند و به تبع شاخصههای زن بودن یا مرد بودن
نیز متفاوت است(اسپنس.)7999 ،
بررسی ادبیات و پیشینه موضوع حاکی از آن است که تحقیقات قابل توجهی به صورت
مستقیم و غیر مستقیم در خصوص آشفتگی زناشویی انجام شده است که درهریک از این مطالعات
محققان از زوایای متفاوت به بررسی موضوع پرداختهاند،اما آمار سالهای اخیر و افزایش میزان
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طالق حاکی از آن است که دالیل اصلیترآن هنوز حل نشده است .با توجه به پابرجا بودن
مشکالت کنونی در روابط زوجین ،به نظر میرسد مطالعهای مروری که به شناسایی عوامل
پیش بینی کننده آشفتگی زناشویی ،در ضمن توجه به اهمیت نقش مسائل جنسیتی به منظور
گشایش نگاهی نوتر به این مسئله ،حائز اهمیت باشد؛ بنابراین مرور سیستماتیک حاضر ،با هدف
شناسایی عوامل پیشبینی کننده آشفتگی زناشویی در پژوهشهای مورد نظر و چگونگی توجه آنها
به مسائل جنسیتی انجام شده است .همچنین در این مطالعه ،مبانی تئوریکی استفاده شده و روش و
روند تحقیقات گذشته مطالعات مورد توجه بوده است .در نهایت این مطالعه سعی دارد با مروری
سیستماتیک بر مطالعات انجام شده ،به شناسایی و دستهبندی پیشبینی کنندههای آشفتگی زناشویی
و مسائل جنسیتی بپردازد و تا حد توان خود با بهرهگیری از مطالعات پیشین در جهت بالندهتر
کردن مطالعات بعدی کمک کند.
روش کار
شناسایی و انتخاب مطالعات
استراتژی جستجو به عنوان هسته اصلی و مهم در مرور سیستماتیک در پایگاه های اطالعاتی
چندگانه  ، Prequest ،ScienceDirect،Scopus،PubMed, Web of Scienceو Iranian Persionاز
تاریخ  January 1981تا  25 April 2018انجام شد .چهار کلمه کلیدی انگلیسی شامل

Marital

Women ،Men ،distressو  Couplesو معادل فارسی آنها با اپراتورهای  AND/ORدر عنوان و
چکیده به منظور بازیابی دقیق مورد استفاده قرار گرفت .در این مرور سیستماتیک به دو دلیل از
2

9

کلیدواژههای مشابه همانند ناهمسانی زناشویی و تعارضات زناشویی خودداری شد و فقط از

Marital discord
Marital conflicts

8
9
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کلید واژه آشفتگی زناشویی( )marital distressاستفاده شد .این دو دلیل عبارت اند از-7 :
تفاوت کیفی مفهومی این کلید واژهها در حوزه مشکالت زناشویی که در ادبیات پژوهش به
اختصار به آنها اشاره شده است -8 .گستردگی مقاالت دراین حوزهها که هریک به تنهایی نیازمند
یک مرور سیستماتیک به صورت جداگانه است .در جستجوی اولیه تعداد 7296سند در پایگاههای
71

اطالعاتی یافت شد .مقاالت تکراری حذف شدند و تعداد 7812سند باقی ماند .در ابتدا ،عناوین
و خالصه مقاالت بازیابی

77

شده برای تعیین دارا بودن شرایط اولیه ارزیابی شد؛ تعداد  7721سند

از این مرور سیستماتیک بر اساس معیارهای ورود و خروج حذف شد و تعداد  797سند که فایل
78

79

کامل آنها در دسترس بود وارد مطالعه شدند .پس از غربالگری نهایی در متن کامل مقاالت و
با توجه به رکوردهای اضافی که از طریق منابع دیگر اضافه شدهاند ،تعداد  89مقاله وارد مطالعه
شدند .استراتژی سرچ شامل کلمات کلیدی و واژه های اصالح شده برای هر پایگاه در جدول 7
نشان داده شدهاست.
معیارهای انتخاب مطالعات:
 .7مقاالت انگلیسی و فارسی زبان  .8 ،مقاالت اصلی  .9 ،مقاالت در حوزه آشفتگی زناشویی،
.2جامعه مطالعه :زوجین ،زنان و مردان
معیارهای حذف مطالعات:

10

Duplicates
Retrieve
12
Full tex
13
Screening
11
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مقاالت مرتبط با  .7ناهمسـانی زنـاشویی .8 ،تعارضات زناشـویی .9 ،درمان آشفتـگی زناشـویی،
72

.2پیامدهای آشفتگی زناشویی .2 ،مطالعات مروری .
همچنین در بررسی متن مقاالت ،به دلیل تاثیرات منفی شدید برخی اختالالت روانی و بیماریهای
جسمی شدید بر روابط زوجین  ،مطالعاتی که جامعه آنها زنان یا مردان مبتال به بیماریهای سایکوز
و یا انواع سرطان بود ،از مطالعه حذف شدند.
فرم استخراج دادهها
 .6اطالعات مورد نظر برای هر مقاله توسط دو نویسنده مقاله (پ ج و ن ا) استخراج و ارزیابی
شد که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد.
.8

اطالعات عمومی شامل( نویسنده اول ،سال ،کشور ،طراحی مطالعه)

 .9پیشبینیکنندههای آشفتگی زناشویی
 .2مبنای تئوریکی مطالعات
 .2نوع مطالعه( کمی ،کیفی)
دادهها بـرای هر یـک از مطالعات اولیه ،براساس عنوان مقاله ،نام نـویسنده نفر اول ،سـال
انتشار مطالعه ،حجم نمونه ،مکان انجام مطالعه ،عوامل مرتبط با آشفتگی زناشویی ،مبنای تئوریکی
مطالعات استفاده شده و نوع مطالعه استخراج شده است .خالصهای از یافتههای مقاالت در جدول
 7نشان داده شده است.

Review

14
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شکل .7فرآیند انتخاب مطالعات
اسکوپوس( :)Scopuseاز سال  0820تا اپریل  ، 0202تعداد  208استناد

ساینس دایرکت( :)Science Directاز سال  0820تا اپریل  ، 0202تعداد  127استناد
وب آف ساینس( :)Web Of Scienceاز سال  0820تا اپریل  ،0202تعداد  084استناد
پاب مد( :)Pub Medاز سال  0820تا اپریل  ،0202تعداد  22استناد
پرکوئست( :)Prequestاز سال  0820تا اپریل  ، 0202تعداد  47استناد
پایگاه های ایرانی( :)Iranian databasesاز سال  0820تا اپریل  ، 0202تعداد  02استناد
رکوردهای اضافه شده (:)Additional recordsاز سال  0820تا اپریل  ، 0202تعداد  8استناد
 022مقاله تکراری حذف شد
 0072مقاله بعد از حذف مقاالت تکراری بررسی شد
 0047مقاله بعد از بررسی عنوان و چکیده حذف شد
معیارهای خروج مقاالت:

 010مقاله بازبینی شد

 01مقاله با فایل کامل( )Full Textوارد مطالعه شد

-0
-0
-1
-4
-2
-8

ناهمسانی زناشویی
تعارض زناشویی
درمان آشفتگی زناشویی
پیامدهای آشفتگی زناشویی
مطالعات مروری
زنان یا مردان مبتال به سرطان یا اختالالت
روانی سایکوز
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جدول  .7نتایج بدست آمده از بررسی و مرور
مطالعات مرتبط با آشفتگی زناشویی
ردیف

نویسنده اول

7

Ariplackal
)(2015

کشور

نوع

عوامل پیش

مطالعه

بینی کننده

هایالیت

مبنای
تئوریکی

آشفتگی

توضیحات(تعداد
نمونه ،سن و
متغیرهای مورد

زناشویی

بررسی در آشفتگی
زناشویی)

هند

کیفی

مقاومت

نقش

مبنای

نتــایج بــه دســت آمــده

نسبت به

عوامل

تئوریکی

از مصــــاحبه بــــا 81

پذیرش

فردی و

دارد

شـــرکتکننـــده بـــا

نقشهای

بین فردی

رویکــــــــــــــــرد

زناشویی و

در

پدیدارشناســـی نشـــان

فقدان

شکلگیری

دهنــده آن اســت کــه

شایستگی

آشفتگی

مفـــــاهیمی ماننـــــد

درانجام

زناشویی

مقاومـــــت درونـــــی

نقشهای آن

روانـــی بـــه انتقـــال
دورههــــای چرخــــه
زنـــــدگی ،واکـــــنش
غیرقابــــل انعطــــاف
خانواده نسبت بـه فـرد
جدیــــد ،ایجــــادمرز
جدیــد میــان خــانواده
مبــدز زوجــین بــا زوج
هــا و عــدم تشــخی
زوجـــین نســـبت بـــه
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616
تشــخی

ایــن مرزهــا،

مقاومـــــت درونـــــی
روانــــــــــــــــــی
دربرابرمســــــــئولیت
زناشـــویی ،انتظـــارات
پـــــــــپش از ازدواج
زوجین و فـانتزی هـای
آنهــــــا در مقابــــــل
واقعیــتهــای زنــدگی،
عــــــدم آمــــــادگی
روانشــــناختی بــــرای
ازدواج و نداشـــــــتن
شایســـتگی درانجـــام
نقــشهــای زناشــویی
وحـــــل اختالفـــــات
میــانفــردی و تفــاوت-
هــای شخصــیتی نقــش
مهمـــی در آشـــفتگی
زناشــــویی زوجــــین
هندی دارند.
8

Madhusudan

)(2013

آمریکا

کمی

حمایت

نقش

مبنای

نتــایج بــه دســت آمــده

اجتماعی

عوامل

تئوریکی

از مطالعـــه در نمونـــه

ندارد

ای بـه حجـم  862نفــر

ادراک نشده
در مکان
جدید

اجتماعی-
فرهنگی

نشــان داده کــه در طــی

در

جابجــایی و مهــاجرت،

آشفتگی

کیفیـــــت زنـــــدگی

زناشویی

زوجــــین وحمایــــت
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اجتمــاعی ادراک شــده
در مکــان جدیــدی کــه
بـــــه آن مهـــــاجرت
کــردهانــد؛ بــه طــور
معنــی داری آشــفتگی
زناشــویی راپــیشبینــی
مــیکنــد .امــا طــول
اقامت ،سـن مهـاجرت
و تمـــــایز خـــــود،
تـــــــــأثیرمعنی داری
برآشـــفتگی زناشـــویی
ندارد.
9

Kilmann
)(2012

آمریکا

کمی

تکانشگری،

نقش

مبنای

نتـایج ایــن مطالعـه کــه

اضطراب و

عوامل

تئوریکی

 98زوج را مـــــــورد

دارد

بررســــی قــــرار داده

نگرانی و

فردی در

ویژگیهای

آشفتگی

نشـان دهنـده آن اســت

شخصیتی

زناشویی

که آشـفتگی زناشـویی
بــــین زوجهــــا بــــا
اختالفـــات بـــزر

در

نگرانــــــیهـــــــا و
تکانشـــــگریهـــــای
شخصــی ،و ویژگــی-
هـــــای شخصـــــیتی
خودمحـــور ارتبـــاط
دارد و تفـــــــاوت در
ویژگــــــی هــــــای
شخصــــــــــــــیتی
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پــــیشبینــــیکننــــده
آشــــفتگی زناشــــویی
است.

2

South
)(2011

مینه سوتا

کمی

2

Saigal
)(2011

آمریکا

کمی

اختالالت

نقش

مبنای

نتــــایج مطالعـــــه در

روانپزشکی

عوامل

تئوریکی

نمونــه ای بــه حجــم

(افسردگی)

فردی در

ندارد

 989نفــر حــاکی از آن

آشفتگی

اســت کــه اخــتالالت

زناشویی

روانپزشـــــــــکی در
محــور 7موجــب بــروز
پیامدهای مشـکل سـاز
در بیــــــرون فــــــرد
(اخـــتالالت رفتـــاری،
شخصــــــــــــــیت
ضــداجتماعی و )...یــا
موجــــب پیامــــدهای
مشــکل ســاز درونــی
(افســـــــــــردگی ،و
اخـــــــتاللهـــــــای
اضــطرابی) مــیشــوند
کــــه ایــــن عوامــــل
پــــیشبینــــیکننــــده
آشــــفتگی زناشــــویی
است.

اختالالت

نقش

مبنای

بــر اســاس نتــایج ایــن

روانپزشکی

عوامل

تئوریکی

مطالعـــه در نمونـــهای

(افسردگی)،

فردی در

دارد

 721نفــره ،افســردگی

نامناسب

آشفتگی

بـــر نحـــوه رفتـــار و
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بودن رفتار و

تعامــل زوجــین  ،درک

زناشویی

تعامل

تعـــامالت زوجـــین از

زوجین با

رفتــار خــود یــا رفتــار

یکدیگر

شریکشـــان درطـــول

(عدم درک

تعامــل ،و در نتیجــه در

تعامالت

آشــــفتگی زناشــــویی

زوجین از

زوجــین نقــش زیــادی
دارد.

رفتار خود یا
رفتار
شریکشان در
طول تعامل و
زبان گفتاری
نامناسب)
6

Markman
)(2010

آمریکا

کمی

نتــایج ایــن مطالعــه بــر

ارتباطات

نقش

مبنای

منفی قبل از

عوامل بین

تئوریکی

ازدواج و

فردی در

ندارد

فقدان

آشفتگی

بــین ارتباطــات منفــی

مدیریت

زناشویی

پـــــــــیش از ازدواج

روی

812

زوج

حاکی از آن اسـت کـه

هیجانی

(مشـــاهده شـــده یـــا

مناسب

خودگزارشـــــــــــی
زوجــین) بــا احتمــال
آشــفتگی زناشــویی و
بـــه تبـــع آن طـــالق
رابطــه مثبــت وجــود
دارد .همچنــــــــــین
نداشــــتن مــــدیریت
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615
هیجـــانی مناســـب در
آشــــفتگی زناشــــویی
نقش دارد.

1

Reid

قفقاز

کمی

)(2010

فقدان تربیت

نقش

مبنای

نتایج مطالعـه  711نفـر

جنسی

عوامل

تئوریکی

از زنـــــان قفقـــــازی

فردی در

ندارد

ازدواج کرده بـا مـردان

آشفتگی

هایپرسکشــوال نشــان

زناشویی

داده اســت کــه اخــتالل
در فعالیـــــتهـــــای
جنسی(هایپرسکشــــوا
ل) و متناســب نبــودن
نیازهـــــای جنســـــی
زوجـــین در آشـــفتگی
زناشویی نقش دارد.

2

Mohammad
khani
)(2009

ایران

کمی

فقدان تربیت

نقش

مبنای

نتـــایج مطالعـــه 891

جنسی

عوامل

تئوریکی

نفـــر از زنـــان متاهـــل

فردی در

ندارد

نشــان داده اســت ،کــه

آشفتگی

مقاربـــــت مقعـــــدی

زناشویی

مجبور شـده بـا میـزان
بیشـــتری از ویژگـــی-
هــــای پارانوئیــــدی،
روانپریشــــــــــــی،
حســادت ،درگیــری و
پرخاشــگری در رابطــه
زناشــویی و بــه دنبــال
آن آشــفتگی زناشــویی
همراه است.
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9

Wishman

آمریکا

کمی

)(2009

اختالالت

نقش

مبنای

نتــایج مطالعــه ملــی از

روانپزشکی

عوامل

تئوریکی

 7721زن انگلیســـــی

(افسردگی)

فردی در

ندارد

زبــان نشــان داده اســت

آشفتگی

کــه هــر انــدازه شــدت

زناشویی

عالیـــــم اخـــــتالل
شخصــــیت مــــرزی
بیشــتر باشــد ،میــزان
آشـــفتگی و خشـــونت
زناشویی بیشتر است.

71

Hoseynian
)(2008

ایران

کمی

مبنای

نتیجـــه بررســـی 221

کیفیت رابطه

نقش

نفـــر از زنـــانی کـــه

جنسی،

عوامل بین

تئوریکی

همســران آن هــا داری

توانایی حل

فردی در

ندارد

مسئله و

آشفتگی

فرزنـــد بـــوده اســـت

تاریخچه

زناشویی

نشــان داده کــه خــرده

مشکالت

مقیـــــــاسهـــــــای

خانوادگی

پرخاشـــگری ،ارتبـــاط
عــاطفی ،جهــتگیــری
نقــش ،زمــان بــا هــم
بـــــودن ،تاریخچـــــه
مشـــکالت خـــانواده،
توانــایی حــل مســئله،
رابطـــــه جنســـــی و
تربیــــت فرزنــــد ،از
عوامـــل پـــیشبینـــی
کننــــدهی آشــــفتگی
زوجین است.
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77

Whisman

آمریکا

کمی

)(2007

611

اختالالت

نقش

مبنای

نتایج این مطالعـه ملـی

روانپزشکی

عوامل

تئوریکی

بــا حجــم نمونــه 8879

(اختالالت

فردی در

ندارد

نفــــر حــــاکی از آن

خلق،

آشفتگی

است که بـین آشـفتگی

اضطرابی

زناشویی

زناشـــویی و طیـــف
وســیعی از اخــتالالت

و)...

روانــــــی شــــــامل
اخــتالالت اضــطرابی،
خلــــق ،اخــــتالل دو
قطبــی ســوء مصــرف
مــواد و الکــل رابطــه
وجود دارد.
78

Rogge
)(2006

آلمان

کمی

اختالالت

نقش

مبنای

نتیجــــه بررســــی 21

روانپزشکی و

عوامل

تئوریکی

زوج قفقـــازی نشـــان

فقدان مهارت

فردی و

ندارد

داده اســــــت کــــــه

کنترل خشم

بین فردی

خصـــــــومت و روان

در

رنجـــوری در  72مـــاه

آشفتگی

اول ازدواج همچنــــین

زناشویی

نداشـــــتن برخـــــی
مهــارت هــا ،نداشــتن
تحمــل و زود عصــبی
شدن پـیش بینـی کننـده
آشــــفتگی زناشــــویی
اســـت و ضـــعف در
مهــارتهــای ارتبــاطی
بـه تنهـایی نمـی توانـد
پـــیشبینـــی کننـــده
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آشــــفتگی زناشـــویی
زوجین باشد
79

Heene
)(2005

هلند

کمی

سبک اسناد

نقش

مبنای

نتایج مطالعـه بـر روی

دهی و سبک

عوامل

تئوریکی

 272زوج نشــــان داده

دلبستگی

فردی در

دارد

اســت کــه در نمونــه

آشفتگی

زنهـــــا ،اجتنـــــاب،

زناشویی

اســـــنادهای علـــــی،
ســبکهــای دلبســتگی
ایمــــن ،دوســــوگرا و
اجتنـــابی بـــه عنـــوان
متغیرهــــای میــــانجی
بــین عالئــم افســردگی
وآشـــفتگی زناشـــویی
نقــش مهمــی را ایفــا
می کنـد در حـالی کـه
در نمونــــه مــــردان،
ارتبــاط ســازنده وعلــی
واســــناد مســــولیت
پـــذیری بـــه عنـــوان
متغیرهــــای میــــانجی
عالئــــم افســــردگی
وآشـــفتگی زناشـــویی
نقــش مهمــی را ایفــا
میکند.

مروری سیستماتیك بر پژوهشهای آشفتگی زناشویی
72

Heene
)(2003

-

72

Hurst
)(2001

ایالت

کمی

613

اختالالت

نقش

روانپزشکی

عوامل

(افسردگی)

بررســـــــی  726زوج
مبنای

ازطریـــق تبلیغـــات در

فردی در

تئوریکی

رســانههــای محلــی و

آشفتگی

دارد

عمــــــومی نشــــــان
دادهاســـت کـــه بـــین

زناشویی

آشــفتگی زناشــویی و
افســـــردگی رابطـــــه
دوســویه و همبســتگی
پایدار وجود دارد.
ویرجینیا
آمریکا

کمی

تفاوت در

نقش

تصورات

عوامل

نتــایج بــه دســت آمــده
مبنای

از مطالعــــــه  79زوج

زوجین قبل

فردی در

تئوریکی

نشــان داده اســت کــه

و بعد از

آشفتگی

دارد

تفـــاوت بـــین ادراک

ازدواج

زناشویی

خــود واقعــی و خــود
آرمـــــــــــــــــانی
زوجین(نســــبت بــــه
خـــــــــود ،ازدواج و
همســـر) زمینـــهســـاز
آشــــفتگی زناشــــویی
اســت .همچنــین نتــایج
نشــان داده اســت کــه
نـــــــاهمخوانی درون
فـــردی نســـبت بـــه
نــــاهمخوانی میــــان
فــردی ســهم بیشــتری
در آشــفتگی زناشــویی
دارد و تفــــاوت ادارک

سال  ،61شمارة  | ،4زمستان 6931

611

زوجـــین پـــیشبینـــی
کننـــــده آشـــــفتگی
زناشـــــویی اســـــت.
همچنــین نتــایج نشــان
داده کــــه افســــردگی
زوجـــین بـــه عنـــوان
پـــیشبینـــی کننـــده
آشــــفتگی زناشــــویی
حائز اهمیت است.
76

Roberts
)(2000

نیوزلند

کمی

71

Forthofer
)(1996

آمریکا

کمی

مبنای

در ایــن مطالعــه نتــایج

فقدان

نقش

بررســــــــی  91زوج

صمیمیت

عوامل بین

تئوریکی

حاکی از آن اسـت کـه

زناشویی

فردی در

ندارد.

آشفتگی

رفتارهـــای خصـــمانه

زناشویی

شــــامل( اجتنــــاب از
صــمیمیت ،اجتنــاب از
تعارض،عقــب نشــینی
از عصـــــــــبانیت) و
رفتارهــایی کــه باعــ
فاصــله بــین زوجــین
مــیشــود در آشــفتگی
زناشویی نقش دارد.

از دست دادن

نقش

مبنای

در ایــن نمونــه ملــی

شغل

عوامل

تئوریکی

نتــایج بــه دســت آمــده

ندارد.

از مطالعــه بـــا حجـــم

اجتماعی-
فرهنگی

نمونــــه  2192نفــــر

در

نشــان داده کــه بــین از

آشفتگی

دســـــت دادن کـــــار
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616
مــردان بــه خصــوص

زناشویی

در  71ســــــــال اول
زنــدگی بــا آشــفتگی
زناشویی رابطـه وجـود
دارد ،امــــا در ایــــن
مطالعــه بــین از دســت
دادن کــــار زنــــان و
آشــــفتگی زناشــــویی
رابطه به دسـت نیامـده
است.
72

Choice
)(1995

آمریکا

کمی

الگوبرداری

نقش

مبنای

نتــایج بــه دســت آمــده

از خشونت

عوامل

تئوریکی

از ایــــن مطالعــــه از

خانواده اولیه

فردی و

دارد.

طریــق مصــاحبه تلفنــی

اجتماعی-

بــا  7296نفــر نشــان

فرهنگی

داده است؛ مردانـی کـه

در

شــاهد خشــونت بــین

آشفتگی

والدین بودنـد احتمـال

زناشویی

بیشـتری بـرای اســتفاده
از اســتراتژیهــای حــل
تعــــارض نــــامطلوب
داشــتند کــه موجــب
افــــزایش آشــــفتگی
زناشــویی ،خشــونت و
ضــــرب و شــــتم در
رابطــه زناشــویی شــده
است.
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79

Ben-David
)(1994

81

Halford
)(1990

87

Jones
)(1988

شوروی

کیفی

مبنای

نتــایج بــه دســت آمــده

فقدان

نقش

از مطالعـــه و بررســـی

صمیمیت

عوامل بین

تئوریکی

 21زوج نشـــــان داده

زناشویی و

فردی در

دارد.

نداشتن

آشفتگی

کـــه (الـــف) تشـــدید

راهبردهای

زناشویی

درگیــریهــا در روابــط

مناسب حل

بین فـردی (ب) تغییـر

مسئله

در الگوهـــای نزدیـ ـک
بــودن و تنظ ـیم فاصــله
(ج) تغییـــــــــــر در
الگوهــــــای حــــــل
منازعات .نقـش مهمـی
در آشــفتگی زناشــویی
زوجین دارد.

آلمان

کمی

(مونیخ)-
استرالیا
(بریزبن)

تفاوت

نقش

مبنای

براســاس نتــایج ایــن

فرهنگی

عوامل

تئوریکی

مطالعــه کــه بــر روی

زوجین

اجتماعی-

ندارد.
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فرهنگی

اســــت ،اختالفــــات

در

فرهنگ ـی نقــش مهمــی

آشفتگی

در ارتباطـــات کالمـــی

زناشویی

منفــــی و آشــــفتگی
زناشویی دارد .

-

کمی

باورهای

نقش

مبنای

در ایـــن مطالعـــه 29

ناکارآمد

عوامل

تئوریکی

زوج از ســـایتهـــای

دارد.

مختلــف شــامل یــک

فردی در
آشفتگی

گـــــروه اســـــتادیار

زناشویی

کارشناسی ،یـک گـروه
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کلیســــا ،کارمنــــدان
مدرسه و دفـاتر کسـب
و کــــار در مطالعــــه
شـــرکت کـــرده انـــد.
نتــایج بــه دســت آمــده
از اطالعــات جمعیــت
شـــناختی نشـــان داده
اســت کــه بــین ســال
ازدواج ،درآمــــد زوج،
ســطح تحصــیلی هــر
یـــک از همســـران ،و
تعـــداد فرزنـــدان بـــا
آشــــفتگی زناشــــویی
رابطــــه وجــــود دارد.
همچنــــــین بــــــین
باورهـــای ناکارآمـــد و
آشــــفتگی زناشــــویی
رابطــه وجــود داشــت.
از ســـوی دیگـــر هـــر
انـــدازه شـــباهت درک
شــده زوجــین کمتــر
اســـــت آشـــــفتگی
زناشویی بـین زوجـین
بیشتر است.

88

Bernal
)(1982

آمریکا

کیفی

مبنای

بــر اســاس نتــایج ایــن

آستانه تحمل

نقش

مطالعه کـه بـه صـورت

پایین و عدم

عوامل بین

تئوریکی

مصـــاحبه تلفنـــی بـــر

انعطاف

فردی در

ندارد.
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پذیری در

آشفتگی

روی  81زوج انجــــام

رابطه

زناشویی

شده اسـت ،تبیـین هـای
علـــی بـــرای تفـــاوت
هـــای بـــین زوجـــین،
انعطــــاف پــــذیری و
بردبـاری در تفـاوتهـا
و پیامــدهای واضــحی
از زنجیــــره تعامــــل،
تعیــین کننــده آشــفتگی
زناشــــویی زوجــــین
است.

89

Markman
)(1981

-

کمی

داشتن تصور

نقش

مبنای

ایــن مطالعــه بــا هــدف

منفی نسبت

عوامل

تئوریکی

پـــیشبینـــیآشـــفتگی

به ازدواج

فردی در

دارد.

زناشــــویی در یــــک

آشفتگی

دوره پیگیــری  2ســاله

زناشویی

بـــــــر روی  86زوج
انجـــام شـــده اســـت.
نتــایج بــه دســت آمــده
از ایــن مطالعــه طــولی
نشــان داده اســت کــه
دیـــــدگاه زوجـــــین
نســــبت بــــه ازدواج
پـــیشبینـــی کننـــده
آشــــفتگی زناشــــویی
است.
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یافتهها
همانطور که در بخش روش استراتژی جستجو ذکر شده است ،در این مرور سیستماتیک ،با توجه
به مالکهای انتخاب مقاالت ،تعداد  89مقاله مورد بررسی قرار گرفت که شامل مقاالت اصلی در
حوزه آشفتگی زناشویی بودند .در این مرور ،جامعه پژوهش  9مقاله مشخ

نیست[ .سه مقاله با

رویکرد کمی بودند که  8مقاله به این دلیل که جامعه مورد مطالعه را از سایتهای مختلف انتخاب
کرده بودند (هن8119 ،؛جونز .)7922 ،و در دیگری محقق جامعه مطالعه را ذکر نکرده بود
(مارکمن.] )7927 ،
نتایج به دست آمده از مرور این مطالعات نشان میدهد که به صورت کلی پیشفرض

72

بیشتر محققان برای پیشبینی آشفتگی زناشویی عوامل فردی است  )%21( 77که نقش آن درکشور
آمریکا پررنگتر است ،در حالی که در کشورهای آسیایی و سپس اروپایی عوامل بین فردی
پیشفرض بیشتر محققان بوده است  .)%86 /7( 6دیگر نتایج نشان داده است که بیشتر مطالعات
درقاره آمریکا ( )%21و سپس در قاره اروپا ( )%71و آسیا ( )%71انجام شده است .همچنین%26
محققان با روش کمی به بررسی آشفتگی زناشویی پرداختهاند و در مجموع مطالعاتی با روش کیفی
سهم بسیار کمی را به خود اختصاص دادهاند (( )%79جدول  .)8الزم به توضیح است که
درصدهای به دست آمده در این مطالعه نسبت به  89مطالعهای است که مورد مرور و توصیف قرار
گرفته است.

Presupposition

15
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جدول  .1متغیرهای پژوهش
متغیرها

فراوانی

درصد

پیشبینی کنندههای آشفتگی زناشویی
عوامل فردی

78

%28/8

عوامل بین فردی

2

%87/1

عوامل اجتماعی-فرهنگی

9

%79

عوامل فردی و بین فردی

8

%2/1

عوامل فردی و اجتماعی-فرهنگی

7

%2/9

جمع کل

89

%711

مبنای تئوریکی مطالعات
دارد

9

%99

ندارد

72

%61

جمع کل

89

%711

نوع مطالعات
کمی

81

%26

کیفی

9

%79

جمع کل

89

%711
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جدول .9بررسی پیشبینی کنندههای آشفتگی زناشویی و نوع مطالعات انجام شده طی سال های7927
تا8172
ترتیب سالها

متغیرها
7927-7922

7926-7991

7997-7992

7996-8111

8117-8112

8116-8171

8177-8172

8176-8172

جمع کل

پیش بینی کنندههای
آشفتگی زناشویی

عوامل فردی

7

7

1

7

8

2

9

1

78

عوامل بین فردی

7

1

7

7

1

8

1

1

2

عوامل اجتماعی-

1

7

1

7

1

1

7

1

9

فرهنگی
عوامل فردی و

1

1

1

1

1

7

7

1

8

بین فردی
عوامل فردی و

1

1

7

1

1

1

1

1

7

اجتماعی-فرهنگی
جمع کل

8

8

8

9

8

1

2

1

89

نوع مطالعات
کیفی

7

1

7

1

1

1

7

1

9

کمی

7

8

7

9

8

1

2

1

81

جمع کل

8

8

8

9

8

1

2

1

89
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نتایج جدول  9نشان دهنده آن است که طی سالهای  8177تا 8172پیشفرض بیشتر
محققان برای شناسایی عوامل پیشبینی کننده آشفتگی زناشویی« عوامل فردی » بوده است .در
حالیکه طی سالهای  8116تا « 8171عوامل فردی» و«عوامل بین فردی» به عنوان پیش
بینیکنندههای آشفتگی زناشویی دارای اهمیت بیشتری بوده که به نظر محققان طی سالهای اخیر
نشاندهنده پررنگ تر بودن نقش عامل فردی است .همچنین محققان طی سالهای  8116تا
 8171بیشتر مطالعاتی به صورت کمی انجام دادهاند .طی سالهای  8176-8172مطالعهای که در
پایگاههای مورد بررسی به تحلیل آشفتگی زناشویی بپردازد یافت نشد(جدول .)9

بحث و نتیجه گیری
نوشته حاضر با هدف کلی مرور و دستهبندی مطالعات عوامل موثر در آشفتگی زناشویی و بررسی
مسائل جنسیتی انجام شدهاست .نتایج این مرور در دو بخش قابل توضیح است .در بخش اول به
توصیف عوامل موثر در شکلگیری آشفتگی زناشویی براساس پیشفرضهای محققان و نتایج
مطالعات آنها و نیز دستهبندی این عوامل اشاره خواهد شد و در بخش دوم سعی شده است به
روش و روند تحقیقات گذشته ،سیطره پوزیتیویسم و تا حدی خألهای موجود همانند غیبت مسائل
جنسیتی در این مطالعات پرداخته شود.
به منظور انسجام و درک بهتر عوامل موثر در آشفتگی زناشویی ،عوامل پیشبینی کننده
آشفتگی زناشویی به سه دسته «عوامل فردی» « ،عوامل بین فردی» و «عوامل اجتماعی -فرهنگی»
تقسیم شده است .مبنای این مقولهبندی اهمیت مسائل فردی ،بین فردی و اجتماعی -فرهنگی در
نتایج مطالعات بوده است که محققان آنها را پیش فرض مطالعات قرار دادهاند .از زاویهای دیگر،
ردپای روانشناسی اجتماعی و جامعهشناسی در این مطالعات بیشتر نمایان است و نگاه محققان در
بیشتر مطالعات انجام شده ،مبتنی بر نظرگاهی پوزیتیویستی از روانشناسی و روانشناسی اجتماعی
است که طبیعتا نتایج به دست آمده نیز متاثر از این نوع نگاه است .نتایج مطالعات انجام شده حاکی
از آن است که عوامل فردی بیشترین نقش را در آشفتگی زناشویی دارند .از بین  89مطالعه مرور
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شده ،مطالعاتی که در آمریکا با هدف بررسی نقش آشفتگی زناشویی انجام شده است ،بیانکننده
آن است که عوامل فردی به میزان%28/8در آشفتگی زناشویی نقش دارند .منظور ازعوامل فردی،
ویژگیهایشخصیتی ،اختالالت روانی و مانندآن است (محمدپور .)7999 ،بر اساس نتایج این مرور
میتوان به باورهای ناکارآمد ،عدم کنترل خشم ،آستانه تحمل پایین ،اختالالت روانپزشکی و ....
اشاره کرد که اختالالت روانپزشکی و در راس آن «افسردگی»  ،بیشترین نقش را در شکلگیری
آشفتگی زناشویی دارد(سوت ،کروگر و الکنو8177 ،؛ سیگال8177 ،؛ ویشمن 8111،8119 ،؛ روگه،
8116؛ هنه .)8119 ،سوت و همکاران(  )8177معتقدند که اختالالت روانی موجب بروز پیامدهای
مشکل ساز در بیرون فرد (اختالالت رفتاری ،شخصیت ضداجتماعی و )...یا پیامدهای مشکل ساز
درونی (افسردگی و اختالل های اضطرابی) میشوند که این مشکالت بر روابط زناشویی زوجین
تاثیر منفی دارد .همانطور که گفته شد مطالعاتی که به بررسی نقش عوامل فردی در آشفتگی
زناشویی پرداختهاند ،بیشتر با پیشفرض اهمیت نقش عوامل فیزیولوژیکی به بررسی موضوع
پرداختهاند .چند مطالعه دیگر نیز موضوعات شخصیتی(روجریگز ،نیبز و نیی ،)8172 ،مصرف
الکل(کیلمن ،)8178 ،و تصورات زوجین نسبت به ازدواج(هارست )8117 ،را با روش کمی مورد
بررسی قرار دادهاند .در مطالعههایی که ویژگیهای شخصیتی زوجین را مورد بررسی قرار داده
است بیشتر به نقش رفتارهای تکانشی ،خودمحور و اختالالت شخصیتی پرداختهاند .دربین
مطالعات انجام شده با روش کمی ،علیرغم مطالعات نسبتا جامعی که صورت گرفته است ،جای
خالی مطالعاتی با روش غیرپوزیتیویستی که عواملی مانند مسائل جنسیتی ،طرحوارههای زوجین،
عقدههای حقارت ،انگیزه روانی نسبت به ازدواج را به عنوان متغیر پیشبینی مورد بررسی قرار
دهد ،احساس میشود و توجه به آنها حائز اهمیت است .شاید بررسی مفهوم «جهان ادارکی» بر
اساس تجربه زیسته زوجینی که آشفتگی زناشویی را تجربه کردهاند و درک آنها از مفاهیمی مانند
تصور از نقش زنانگی و مردانگی ،فاصله زناشویی و ...به کشف مفاهیم جدیدتری که در آشفتگی
زناشویی نقش دارند ،کمک کنندهتر باشد.
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عوامل بینفردی که نقش آن در نتایج این مطالعات کمرنگتر از عوامل فردی است ،طی
سالهای  8116-8171نسبت به دیگر سالها در جوامع اروپایی و آسیایی پررنگتر به نظر میرسد.
عوامل بین فردی به مهارت ارتباطی و نحوه تعامالت فرد بادیگران(فاجموتو و دایبو)8111،وهمدلی
وصمیمیت با دیگران (پینسوس )8172،تعریف میشود .از بین مفاهیمی که در مقوله روابط بین
فردی جای میگیرد ،فقدان صمیمیت زناشویی(بن-دیوید و الوی7992 ،؛ روبرت  ،)8111فقدان
تربیت جنسی( محمدخانی و همکاران8119 ،؛ رید و همکاران ،)8177 ،مقاومت نسبت به پذیرش
نقشهای زناشویی (آرپاکل و جورج ،)8172 ،تقسیم ناعادالنه قدرت در روابط زناشویی (هلفرن،
)7992و...که در جدول  7به آنها اشاره شده است ،بیشتر از مفاهیم دیگر به چشم میخورد که این
مفاهیم در سایه یک موضوع کلیتر تحت عنوان «ضعف در برقراری ارتباط موثر» بهتر مفهوم
پردازی می شود .در واقع هر سه مفهومی که به آنها اشاره شد نشانه ضعف در برقراری ارتباط
صحیح زناشویی و یا ضعف در مهارتهای زناشویی است که جزئی از مهارتهای ارتباطی
محسوب میشوند .نتایج مطالعاتی که به بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی و سازگاری یا عدم
سازگاری زوجین پرداختهاند حاکی از آن است که به نظر محققان داشتن مهارتهای ارتباطی در
راستای رسیدن به سازگاری در ازدواج و جلوگیری از وقوع اختالفات زناشویی نقش کلیدی دارد
(محمدخانی و همکاران8119 ،؛ رید و همکاران8177 ،؛ آرپاکل و جورج )8172 ،که در تایید آن
بابای و قهاری( )8176معتقد هستند که آموزش مهارتهای ارتباطی میتواند بر افزایش صمیمیت و
سازگاری زناشویی تأثیر بگذارد .مهارتهای ارتباطی که بر اصول یادگیری استوار است ،آموختنی
است که با توجه به نتایج این مطالعات که به ضعف در مهارتهای ارتباطی اشاره دارد ،به نظر
میرسد که خانواده ،جامعه و  ...شرایط آموزش صحیح و یادگیری را ایجاد نکرده و یا زوجین
نحوه صحیح استفاده از این مهارت را در زندگی مشترک نیاموختهاند .در کنار مطالعاتی که به نوعی
مرتبط و یا بخشی از مهارتهای ارتباطی هستند مفاهیمی دیگر همانند توالی تعاملی در روابط
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زناشویی که شامل مؤلّفههای بازشناسی سودمند (ستایش و قدردانی همسران از هم به روشهای
71

کالمی و غیرکالمی) ،نظرات سازنده ایگو (تمجید و ستودن همسر برای کارهایی که انجام میدهد
و برای چیزی که هست) ،توسعهی خاطرات مشترک
گذشته) ،فعالیتهای هیجانانگیز

79

72

(به اشتراک گذاشتن منظم خاطرات

(درگیری مشترک در فعالیتهای لذت بخش) ،بازخورد

81

(نظارت و ایجاد تغییر در الگوهای تعامل و ارتباط در ازدواج) و مکالمات کوچک(87صرف زمان
برای گفتگو با همسر در مورد موضوعات کوچک) است ،نسبت به آشفتگی زناشویی مورد توجه
قرار نگرفته است  .اگرچه برخی مطالعات تحت عنوان تعامالت زوجین مصالحهگر و روابط نگهدار
به این مفاهیم به عنوان پیشبینی کننده رضایت زناشویی توجه داشتهاند (کولتر و ماولوف8179 ،؛
آرون ،لواندوسکی ،ماشک و آرون8179،؛ فایوکوت ،تامیلسون ،آرون و کاپراریلو8172 ،؛ ویسر و
ویگل)8176 ،؛ اما ،مطالعهای که به بررسی نقش این مفاهیم در آشفتگی زناشویی بپردازد نادیده
انگاشته شده است.
در خصوص نتایج مطالعاتی که به روابط بین فردی پرداختهاند ،توجه به دونکته حائز
اهمیت است .اول اینکه در روابط بین فردی ،واکنش افراد به شرایط و نحوه رفتار در رابطه ،متاثر
از سن ،ارزشها ،جنسیت ،آموزش ،تجربه گذشته و  ...است (زهران )8178 ،اما در بین برخی
مطالعات که به عوامل بین فردی پرداختهاند توجه به این امرنادیده انگاشته شده است؛ برای مثال
در مطالعه محمدخانی و همکاران ( )8119سن شرکتکنندگان نادیده انگاشته شده و یا ممکن است
در مطالعه ذکر نشده باشد ،اما نکته قابل توجه ،اهمیت ویژگی نسلهای متفاوت ،نحوه تفکر و
نحوه واکنشها و رفتارهای آنها نسبت به مسائل خصوصا در شرایط اجتماعی -فرهنگی زمانه خود
16
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است که حداقل در این مطالعات مغفول مانده است .اگر چه این مسئله در عوامل فردی نیز حائز
اهمیت است ،اما به دلیل اینکه بیشتر نتایج مطالعات مورد بررسی زیربنای زیستی دارد و اختالالت
را شامل میشود ،نقش ویژگیهای نسلی کمرنگتر به نظر میرسد .نکته دوم نادیده انگاشتن برخی
مفاهیم جدیدتر روانشناسی در این مطالعات است .حتی علیرغم اینکه این مطالعات در حوزه
خانواده انجام شده است ردپای تئوریهای جدید در حوزه خانواده انگشت شمار است .از سوی
دیگر بیشتر مقاالت ،کم یا بیش ،خواسته یا ناخواسته به برخی تئوریهای روانشناسی اجتماعی ربط
تئوریک مییابند و ردپای دیگر تئوریهای روانشناسی که عمیقتر به بررسی موضوع میپردازند،
بسیار کمرنگ است؛ برای مثال ،با نگاهی دیگر و رویکردی عمیقتر به مسائل بینفردی ،خأل
مفهوم «همدلی هیجانی» با نگاه پدیدارشناسانه در رابطه زناشویی که مورد توجه محققان نبوده است
احساس میشود .اهمیت تئوری فلسفی « همدلی» در نظریه استین که اخیرا مورد توجه علوم
شناختی و سایر رشته ها قرار گرفته است (اسونوز 8172؛ زانتو 8172؛ وندرل فران 8172؛ جاردین
8172 ،8172؛زهاوی8172 ،؛ دالستن )8179 ،به معنی تجربه از تجربه شخ

دیگری است (استین،

 )8112و «همدلی هیجانی» که سومین مرحله از همدلی تئوری استین است به تجربه احساس
شخ

دیگری اشاره دارد .به نظر میرسد در روابط زناشویی میزان همدلی هیجانی زوجین نسبت

به یکدیگر نقش مهمی دارد و بررسی این مفهوم در روابط زناشویی شاید بتواند با نگاهی متفاوتتر
و ژرفتر  ،دریچهای نوتر برای شناسایی عوامل موثر در آشفتگی زناشویی بگشاید.
در بین عوامل اجتماعی -فرهنگی  ،پیش فرض محققان این است که تفاوتهای فرهنگی
زوجین ،تغییرات اجتماعی -فرهنگی ،از دست دادن شغل ،حمایت اجتماعی ادراک نشده( هالفورد،
هالفگ و دان7991 ،؛ فورتفر ،مارکمن ،کوکس ،استنلی و کسلر7996 ،؛ مدیوسودان )8179 ،در
شکلگیری آشفتگی زناشویی نقش کلیدی دارد .عوامل اجتماعی -فرهنگی ،تغییرات و تفاوتهای
فرهنگی و اجتماعی ،رسانههای ارتباطی ،ضعف مکانیزمهای آموزش اجتماعی قبل از ازدواج و
عواملی که متاثر از شرایط بافت اجتماعی -فرهنگی هست را شامل میشود(محمدپور.)7999 ،
اگرچه در مطالعات انجام شده به صورت کلی به نقش عوامل اجتماعی – فرهنگی اشاره شده است،
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اما با نگاهی کمی جزئیتر ممکن است ظهور و یا رشد فرهنگ فردگرایی در جوامع نقش قابل
توجهی داشته باشد که در این مطالعات چندان به آنها توجه نشدهاست ،در واقع فرهنگ فرد
گرایانه ،با قرار دادن فرد در مرکز توجه در معنای منفی آن و کم توجهی یا بی توجهی نسبت به
نیازهای طرف مقابل میتواند با ایجاد نگرشی جدید ،تغییر در ارزشها را به همراه داشته باشد .فرد
باید به این ارزشهای جدید یعنی ،خواستهای فردگرایانه ،میل به شناخت اجتماعی ،اشتیاق برای
پیشرفت اقتصادی وغریزه جنسی پاسخ دهد .ماهیت این تغییرشکل به طورکلی اینگونه است که
گرچه نگرشهایی که تحت تأثیر نظام خانواده شکل گرفتهاست ضرورتاً نگرشهای «ما» بودهاند
یعنی گرایشهای فردی باگرایشهای خانوده منطبق هستند ،لیکن نگرشهای نوکه در ارزشهای
جدید و در رویارویی با ارزشهای پیشین بهوجود آمدهاند لزوماً نگرشهای «من» هستند یعنی در
وجدان شخ

و خواستهای فرد ازخواستهای دیگر اعضای خانواده جدا است .در چنین

شرایطی ،ناگزیر فرد بر اساس تفکر جدید تغییر در رفتار را از خود نشان میدهد که ممکن است
این تغییر در رفتار و کم توجهی به نیازهای طرف مقابل در رابطه زناشویی منجر به تنش شود و یا
آن را مستمر کند یا حتی به اوج برساند (لوئیسوروزنبر  .)7912 ،نگاهی دیگر که از نظر محققان
دور مانده است تفکر حاکم بر فضای فکری  -روانی فرد و جامعه است که میتواند نقش مهمی
در چگونگی شکلگیری آشفتگی زناشویی داشته باشد و اگر بخواهیم با نگاهی کمی متفاوتتر و با
توجه به مفاهیم «کاالیی شدن عواطف و احساسات»« ،بیگانگی از خود» موضوع را مختصراٌ بررسی
کنیم ،شاید در دهه های اخیر ،تغییرات اجتماعی و رشد بخش خدمات فضایی ایجاد کرده که طی
آن احساسات افراد در روابط اجتماعی به ابژه تبدیل شده است.گویی در حال تجربه نوعی از
کاالیی شدن عواطف و احساسات هستیم که برای مثال ممکن است تاثیرات اینگونه کاالیی شدن
احساسات در روابط زناشویی با کاهش صمیمیت زناشویی خودنمایی کند .عالوه بر کاالیی شدن
عواطف و احساسات ،ممکن است بیگانگی از خود نیز در شکلگیری آشفتگی زناشویی برخی از
زوجین نقش داشته باشد .فروم( )7962که با تأسی از سیمن ،بیش از هر روانشـناس اجتمـاعی
دیگـر در تفسیر و تحلیل مفهوم «بیگانگی از خود» کوشیده است ،معتقد است که انسانها بهتدریج
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در جوامـع مدرن فردیت خود را از دست میدهند و به یک مهرۀ قابل تعویض تبدیل میشوند .در
نتیجـه ،انسانِ امروز ،با خودش ،با همنوعانش یا با طبیعت بیگانه خواهد شد .در چنین شرایطی،
روابط انسانها همانند روابط آدمکهای مصـنوعی ازخودبیگانـه اسـت و ممکن است این موضوع
در روابط زناشویی در جوامع در حال گذار به مدرنیته و مدرنیته به شکلگیری یک رابطه مصنوعی
و درست ایفا نکردن نقشهای زناشویی کمک کند .
در بیشتر مطالعاتی که انجام شده است ،تصریح پشتوانه تئوریکی مشخ

در آنها ،بسیار

88

شایعتر است و به نوعی این مطالعات « یتیم تئوریک » جلوه میکنند که این موضوع میتواند
یکی از مهمترین ضعفهای مطالعات تاکنون انجام شده تلقی شود .مهمتر آنکه احتماال نتایج به
دست آمده از اینگونه مطالعات از نتایج فلسفی منطبق بر پشتوانه تئوریکی مورد انتظار فاصله گرفته
و کمی دور میشود .دربرخی پژوهشهایی که به مسئله آشفتگی زناشویی پرداختهاند و تا حدی
مبنای تئوریکی داشتهاند ،کلیت مطالعه در سایه مبنای تئوریکی دیده نشده است و به اصل دوم
تئوری که « توصیف و تبیین» است توجه داشتهاند و درتبیین نتایج مطالعات به تئوری مورد نظر
اشاره شده است .در این مطالعات ،اولین و اساسیترین جنبهی یک تئوری که «مفاهیم» آن است،
نادیده انگاشته شده است .مفاهیم ،بر ساختههای ذهنی محقق برای فهم پذیریِ پدیدهها هستند،
مفاهیم ابزار کاوش و جستجو هستند و نقشهای مهمی در علم دارند .اولین و مهمترین نقش
مفاهیم ،نقش ارتباطی است .بدون تفاهم دربارهی مجموعهای از مفاهیم «ارتباط بین ذهنی» امکان
پذیر نیست(لیتل جان8112 ،؛ به نقل از مهدی زاده ،)7929 ،که توجه به این امر نیز در بیشتر
مطالعات مذکور مغفول مانده است .در این مطالعه مروری ،تعداد مطالعات کیفی که به بررسی
عمیقتر موضوع ،توصیفهای استداللی ،کشف معناها و تغییرهای کنشگران اجتماعی بپردازد،
محدود است .بیشتر پژوهشهای انجام شده در حوزه آشفتگی زناشویی با روش کمی به موضوع
پرداختهاند و رشد مطالعات کمی در سالهای اخیر بیشتر از گذشته است ،که این امر تایید کننده

.Lacke of Theory
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سیطره پوزیتیویسم وتحقیقات کمی بر فضای تحقیقات است که بر اساس نتایج به دست آمده طی
سالهای  8116-8171این سبک تفکر بیشتر از هر زمان دیگری بر فلسفه فکری محققان سایه
انداخته است .ممکن است این نوع مطالعات که ماهیتاً به بررسی سطحیتر مسائل میپردازند و با
شمارش و اندازهگیری جنبههایی از زندگی اجتماعی سروکار دارند شکاف عمیقی بین
پیچیدگیهای مسائل مرتبط با انسان با نتایج به دست آمده از مطالعات ایجاد کنند .همچنین
مطالعات کمی به بررسی رابطه خطی و علت و معلولی به صورت تک بعدی و در بهترین حالت که
تا حدی معقولتر است به بررسی رابطه دو طرفه بین متغیرها می پردازد .در واقع ،مسئله چند بعدی
بودن بستر و فرآیند شکلگیری موضوع آشفتگی زناشویی و طالق مغفول مانده است؛ در بین
مطالعات انجام شده ،یک مطالعه نسبتا خوب سعی کرده که به نگاه پدیدارشناختی نزدیک شود و با
روش پدیدارشناسانه تفسیری به بررسی موضوع پرداخته است (آرپاکل و جورج ،)8172 ،ابزار
مورد استفاده در این مطالعه پرسشنامه جمعیت شناختی و تکنیک آن مصاحبه است ،اما نکته حائز
اهمیت این است که ارتباط ارگانیکی بین نتایج پرسشنامه ،مصاحبه و تحلیلها وجود ندارد و یک
رابطه مکانیکی بین یافتهها برقرار است که به تبع آن ،نتایج به دست آمده نیز یکدیگر را پوشش
نمیدهند و نتیجه یکپارچه و منسجمی به دست نمیآید .در این مطالعه ،پدیدارشناسی با فلسفه
فکری عمیق آن در خدمت پرسشنامه قرار گرفته است .این مطالعه همانند دیگر مطالعات
پدیدارشناسانه « پدیدارشناسی» را فقط به یک روش و بدتر ازآن یک تکنیک تقلیل داده و فلسفه
فکری پدیدارشناسی با تمام پیچیدگیهایش و عمق تئوریک آن نادیده انگاشته شده که جای خالی
آن احساس می شود .البته نه در این مطالعه ،اما در برخی از مطالعاتی که در ایران با نگاه
پدیدارشناختی در حوزه خانواده انجام شده است ،به نوعی پدیدارشناسی تبدیل به یک عنوان شده
و جای امنی است برای محقق که مبهم گوییهایش را در پشت آن پنهان کند؛ در واقع شروع یک
جریان است که با فلسفه فکری پدیدارشناسی سازگار نیست .از سوی دیگر ،هرچند که یکی از
اهداف نگارندگان این مرور سیستماتیک ،جستجوی جایگاه مسائل جنسیتی در پژوهشهای مورد
بررسی بود ،اما نهایتا غیبت چنین مسائلی در اکثر آن پژوهشها به چشم آمد .گویا واحد تحلیل
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این مطالعات خانواده بوده است که در سایه رویکرد روانشناسی اجتماعی ،نگاه کلی به رفتار
زوجین داشتهاست و نقش جنسیتی زنان و یا حتی مردان به عنوان واحد تحلیل در نظر گرفته نشده
است .در مطالعاتی که به بررسی نقش عوامل فردی پرداختهاند ،هرچند به مسائل جنسی و
فیزیولوژیکی توجه شده ،اما مسائل جنسیتی و ویژگیهایی که زنان و مردان به طور اجتماعی کسب
میکنند ،نادیده انگاشته شده است .این در حالی است که مسائل مرتبط با جنس و ویژگیهای
فیزیولوژیکی در سایه پارامترهای اجتماعی معنا مییابد و این دو در هم تنیده شدهاند .البته از میان
مطالعات انجام شده ،آرپاکل و جورج(  )8172در نتایج مطالعات خود به مقاومت نسبت به پذیرش
نقشهای زناشویی و فقدان شایستگی درانجام نقشهای زناشویی دست یافتند ،اما نگاه حاکم بر
این مطالعه تحلیل نقش «زنانگی» و «مردانگی» در کلیت خانواده است نه به صورت جداگانه و به
عنوان یک واحد تحلیل مجزا.
در مطالعات بینفردی نیز که در سایه نداشتن مهارتهای ارتباطی موثر تعریف شده است،
مهارت های ارتباطی به صورت یک کل واحد در نظر گرفته شده است و به جنسیت و اهمیت نقش
زنانگی و مردانگی توجهی نشده است ،گویی دو «چیز» جداگانه (مهم نیست زن یا مرد) فارغ از
مسائل جنسیتی ،مهارتهای ارتباطی را یاد نگرفتهاند .علیرغم این مهم که ایجاد کلیشهها و
ایدئولوژیهای جنسیتی ،بر ایجاد ساختمان ذهنی و رفتارهای ناشی ازآن تأثیر میگذارد؛ در
مجموع ،این مطالعات به طور خاص به مسائل و جامعهپذیری جنسیتی توجه چشمگیری نداشتهاند،
این در حالی است که شناخت مسائل جنسیتی منجر به ایجاد نگرشها و کنشها و جایگاهای
خاصی برای هریک از دو جنس میشود و میتواند رفتارهای متفاوتی را برای زوجین در پی داشته
باشد.
این مطالعه ضمن ارج نهادن به تحقیقات کمی بر این باور است که مسئله آشفتگی زناشویی
باید از نظر بومی زوجین درگیرآن ،با توجه به نقش مسائل جنسیتی و از رویکرد درونی با تکیه بر
یک پارادایم نیز بررسی شود .چنین مطالعاتی میتوانند درک عمیقتر ،واقع بینانهتر و همدالنهتری از
بسترهای آشفتگی زناشویی داشته باشند و زوایای زیرین معنایی و ذهنی برخورد با این پدیده را
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بهتر روشن سازند .همچنین به نظر میرسد توجه به مفاهیمی دیگر همانند بررسی توالی تعاملی
زناشویی ،همدلی هیجانی ،جهان اداکی ،بیگانگی از خود و کاالیی شدن عواطف و احساسات در
روابط زناشویی ،با پشتوانه تئوریکی مشخ

که عمیقتر به بررسی موضوع می پردازند ،در این

مطالعات مغفول مانده است .هدف دیگر این مطالعه تاکید بر این نکته بود که به لحاظ پژوهشی،
ضروری است به صورتبندیهای متفاوتتری از مسئله « آشفتگی زناشویی » توجه ویژه داشته
باشیم و شاید ضروریتر است که از کلیشههای پژوهشی فراگیر ،انتزاعی و مکانیکی تحلیل آشفتگی
زناشویی دور شویم و به قلمروهای مغفول تحلیل مسئله گام نهیم و آشفتگی زناشویی را از نگاه
زوجینی که تجربه زیسته چنین کنشی را دارند و روایت میکنند ،بررسی کنیم .به نظر میرسد ارائه
تصویری از زیست جهان زنان و مردانی که آشفتگی زناشویی را تجربه کردهاند دریچهای نوتر به
روی مسئله آشفتگی زناشویی بگشاید و حتی ممکن است جستجو برای پاسخ این سوال که «زنان
و مردان ابعاد آشفتگی زناشویی را در زندگی فردی و اجتماعی خود چگونه روایت میکنند؟»
بتواند راهی متفاوتتر از آنچه مطالعات پیشین به آن پرداختهاند بگشاید ،که این مهم از طریق
بررسی موضوع ،به واسطه تجربه زیسته افراد در فضای روانی -اجتماعی خاص آن تجربه با نگاه
پدیدارشناسانه در بعد وجودی آن در مطالعات آتی ،میسرتر خواهد بود.
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