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محوری حاص «امنیت تأمین نیازها» بهوده اسهت .از نظهر زنهان مهورد
مطالعه بهرای رسهیدن بهه آرامهش در زنهدی زناوهوی الز اسهت اوالً
نیازهای همۀ اعضای خانواده در بستر خانواده تأمین وود؛ ثانیاً خهانواده
تأمین کنندۀ همۀ نیازهای باود که انتظار مه رود در خهانواده تهأمین
وود؛ ثالثاً تأمین نیازها توأ با احسا امنیت و اطمینان خاطر باود.
واژگان کلیدی

آرامش ،زندی زناووی  ،زنان ،نظریه مبنای

مقدمه و طرح مسئله

خانواده یل از اجزای اصل و مهم فرهنگ و ادب جامعه و همچنین یله از مظهاهر آن
در هر دوره محسوب م وود .در فرهنگ دین  ،خانواده واحدی اسهت توحیهدی کهه بها
توحید اله ارتباط دارد و همچون اسماء اله که همۀ آن اسماء ،مسهترر ذا احهدی
هستند ،همۀ اعضای خانواده نیز مسترر روح واحد خانواده م باوند و لهذا در فرهنهگ
دین خانواده اولین واحد توحیهدی روی زمهین خواههد بهود( .طهاهرزاده-224 ،1387 ،
 .)223زن و مرد در بستر خانواده توحیدی م توانند استعدادهای اله خود را رود داده
و به آرامش درون دست یابند (همان .)73 ،بستر خانواده ،بستر اُنس خاصه نسهبت بهه
یکدیگر است که زن و ووهر همراه با ایثار فراهم م کنند .در چنین فرهنهگ و فضهای
است که اُنس با همسر زمینۀ اُنس با خدا م وود (همان.)192-193 ،
ایجاد سلون و آرامش همسران در کنار یلدیگر از اههداف مههم ازدواج اسهت .وجهود
صفا ،یلرنگ و صمیمیت در خانواده عالمهت توفیهق ازدواج در رسهیدن بهه اصهل تهرین
هدف بوده و نشاندهندۀ عم کردن زن و مهرد بهه ویایفشهان در برابهر یلهدیگر اسهت
(امان  .)71 ،1390 ،پیوند ازدواج مقدمۀ وروع سهلن یهافتن و سهلن یزیهدن انسهان
است ،تا هرکس آرامهش خهود را در دیگهری بیابهد و نیهز منشهأ آرامهش دیگهری وهود
(طاهرزاده .)291 ،1387 ،به نظر م رسد که تنها از طریق خانواده سلنای حقیق درك
م وود و انسان م تواند بدان دست یابد و خداوند ،خانواده را که با پیوند یک زوج ول
م ییرد ،بستر تحقق چنین سلنای قرار داده است (همان .)286 ،خداوند متعال در آیۀ
 21سوره مبارکه رو  ،هدف ازدواج را سلونت و آرامش قهرار داده و مه فرمایهد "وَ مِن
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ءَايَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكمُ مِّ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُم مَّنوَََّّ وَ رَحْمَن إِنَّ فن ِ
ذَالِكَ ألَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون"؛ و با تعبیر پرمعن "لتسلنوا" مسائ بسیارى را بیان نمهوده
و نظیر این تعبیر را در آیۀ  189سوره اعراف نیز م فرماید "هُوَ الَّذِى خَلَقَكُنم مِّن نَّفن ٍ
وَاحِدَ ٍ وَ جَعَلَ مِنهْا زَوْجَهَا لِيَسْكُ َ إِلَيهْا" .وجود همسران با این ویژی هها بهراى انسهانهها
مایه آرامش زندیى است و یلى از مواهب بزرگ الهى محسوب مىوود( .ملار ویرازی،
 .)391 ،1374اولین معیار و نشهانۀ سهعاد منهدی همسهران ،احسها آرامهش اسهت؛
خانهای که آرامشگاه است مناسب تهرین سهلوی اعهتالی وجهود اسهت و همسهری کهه
آرامشگر است ،برترین همراه و همدل در مسیر تعال است (نقیب و زمان .)39 ،1390 ،
قرآن کریم تنها هدف را که برای تشلی خانواده بیان م دارد ،تسلین همسهران اسهت.
ایر چه در سایۀ این آرامش مواهب دیگری نصیب انسان م وود ،امها خلقهت انسهان بهه
یونه ای است که ایر همۀ مواههب را در زنهدی زناوهوی ببینهد امها سهلینه و آرامهش
نداوته باود ،انگیزهای برای تشلی خانواده نخواهد داوت و خود را کامیهاب نمه بینهد
(سلطان محمدی.)1120 ،1391 ،
طبق آیا بیان وده سلن یزیدن ،هدف تشلی خهانواده اسهت و لهذا ههر جهای ،
مح سُلن نیست .در انگیزۀ تشلی خانواده ،حالت به نا سلن یزیهدن و پنهاه یهافتن
پنهان است که باید سخت از آن مراقبت کرد تا از دست نرود ،در غیر این صور منزلهت
واالی سلن یزیدن در خانواده رخ نم نمایاند و اعضای خانهه نخواهنهد توانسهت بها آن
ارتباط پیدا کنند و در نتیجه از سروت اصل تشلی خانواده فاصله م ییرند و از حهوزۀ
آزادی در یک آرامش درون محهرو مه وهوند (طهاهرزاده .)286-287 ،1387 ،خانهه،
محیط خوش آرامش است که توان وناسای انسان را به خودش ارزان م دارد ،کهه تها
کجا م تواند درون خود باال رود و همسر است که بستر چنین آرامش را فراهم م کنهد
(همان .)289 ،خداوند بر عهده مردان قرار داده که برای زنان امنیت و آرامهش روحه و
جسم فراهم آورند تا جامعه به نتایج که باید از جانب زنان برسد ،برسد .زیرا به همان
اندازه که بستر آرامش روح و جسم زن از دسهت رفهت ،بهه همهان انهدازه جامعهه از
برکا واقع که خداوند از طریق زنان به جامعه م دهد ،محرو م وود (همهان-106 ،
.)105
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بر اسا آیا قرآن ،یل از اهداف مهم ازدواج و تشلی خانواده رسیدن به آرامهش
است و چنین آرامش برای حفظ و تعال خانواده ضروری است .از سوی به دلی وجهود
عواط قوی در زنان ،نقش آنان در تأمین بهداوت روان خانواده برجستهتر است (امان ،
 ،)81 ،1390و آرامش آنان به دلی نقهش تربیتیشهان اهمیهت مضهاع دارد ،از ایهن رو
پژوهش حاضر به بررس تجربۀ احسا آرامش زنان در زندی زناووی پرداخته است.
در زمینۀ آرامش در زندی زناووی پژوهشهای محدودی انجا وده است؛ ایپلچ
( )1390در پایاننامهای با عنوان "بررس احلها آرامهشبخهش قهرآن در حیطهۀ نظها
خانواده" به این موضوع پرداخته که هدف از آن دسهت یهاب بهه راهلهاری بهرای ایجهاد
آرامش و ثبا خانواده بوده است .این پایاننامه که به روش اسنادی و تحلیل تهیه وده
است ،در هر بخش پس از پرداختن به آیا و نظرا مفسرین و روایات کهه ذیه آیها
مورد نظر وجود دارد ،برای تبیین مطالب به تناسب موضوع به مباحث فقه  ،اجتماع و
روان وناس پرداخته است .هداوندی ( ،)1386در پایاننامهای با عنوان "بررس عوامه
مؤثر بر ایجاد آرامش در خانواده و رضایت از زندی خانوادی " ،عوامه مهؤثر بهر ایجهاد
آرامش و کسب رضایت در زندی خانوادی را با روش کتابخانهای بررس نموده و سع
کرده است راهلارهای در جهت بهبود روابط انسهان و خهانوادی بهرای ایجهاد روابهط
مناسبتر و زندی آرا تر پیشنهاد کند .بررسه پهژوهشهها نشهان مه دههد در زمینهۀ
احسا آرامش در زندی زناووی مطالعۀ میهدان انجها نشهده اسهت و پهژوهشههای
موجود به مطالعۀ کتابخانهای عوام مؤثر بر آرامش بسهنده کهردهانهد .از اینهرو پهژوهش
حاضر به دنبال بررس موضوع از دید زنان بوده است تا بتواند با نگاه دقیقتر به فرایند
تجربۀ احسا آرامش در زندی زناووی از دید زنان بپردازد.
روش پژوهش

روش پژوهش حاضر کیف و بر پایۀ راهبرد نظریۀ مبنای  1بهوده اسهت .نظریهۀ مبنهای ،
یک روش تحقیق کیف است کهه مه کووهد بها بهه کهارییری یهک سلسهله رویههههای
سیستماتیک ،نظریه ای مبتن بر استقرا درباره پدیده ای ایجاد کند و یافتههای آن وام
یک تنظیم نظری از واقعیت تحت بررس است .در این روش نه تنها مفاهیم و رابطه بین

1 Grounded Theory
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آن ها ایجاد م ووند ،بلله به طور موقت مورد آزمایش نیز قهرار مه ییرنهد (اسهترا  1و
کوربین .)23-24 ،1385 ،2نظریۀ مبنای به منزله یل از یونهههای تحقیهق کیفه  ،بهه
دنبال کش نظریه از دل دادههای میدان است .در روش نظریۀ مبنای محقق به وهیوه
استقرای به مطالعه پدیدهها م پردازد و آنها را کشه و بهه صهور تجربه از طریهق
یردآوری منظم اطالعا و تجزیه و تحلی دادهها اثبا م کند .در این روش ،یردآوری
اطالعا و تجزیه و تحلی آنها در رابطه تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند؛ تحقیق از یهک
نظریه وروع نم وود ،بلله از یک حوزه مطالعات آغاز و فرصت داده م وود تها آنچهه
متناسب و مربوط به آن است خود را نشان دهد (محمدی.)109 ،1387 ،
در پژوهش حاضر اطالعا از طریق مصاحبۀ عمیق با زنان ،جمعآوری و با استفاده از
کدیذاری نظری تحلی وده است .کدیذاری نظری ،عملیات است کهه طه آن دادههها
تجزیه ،مفهو سازی ،و به ولل تازه در کنهار یهکدیگهر قهرار داده مه وهوند (فلیهک،3
 .)329 ،1387بر این اسا متن مصاحبههها در سهه مرحلهۀ کدیهذاری بهاز ،محهوری و
انتخاب تحلی وده است .در کدیذاری بهاز ،بها تجزیهه و تحلیه سهطر بهه سهطر مهتن
مصاحبهها ،مفاهیم اولیه استخراج وده است و با مقایسه و دستهبندی مفاهیم ،مقولههها
حاص وده است .در کدیذاری محوری ،مقولههای که در مرحله کدیهذاری بهاز تجزیهه
ودهاند ،در ترکیب جدید به یکدیگر متص وهده ،و وهرایط عله و میهانج احسها
آرامش زنان در زندی زناووی جستجو وده است .در کدیذاری انتخاب نیز کدیهذاری
محوری در سطح انتزاع تر ادامه یافته و تحلی از سطح توصیف فراتر رفته است.
جامعۀ هدف پژوهش حاضر ،زنان متأه بوده است که در حال حاضر بها همسروهان
زندی م کنند .روش نظریۀ مبنای  ،مانند دیگر انواع پژوهش کیف متل بر تصهورا
معرف بودن نمونۀ آماری برای تعمیم پذیری دادهها و اصهالت یافتهههها نیسهت و عمومها
نمونهها به صور هدفمند انتخاب م ووند (ابوالمعال  .)389 ،1391 ،در ایهن پهژوهش
نیز برای انتخاب افراد از روش نمونهییری هدفمند استفاده وده است .ههمچنهین بهرای
نمونهییری از دادهها ،از روش نمونهییری نظری استفاده وده است .نمونهییری نظهری،
نمونهییری بر مبنای مفاهیم در حال یهور بریرفته از دادههاست .فرآیند نمونهییری تها
زمان رسیدن به اوباع نظری یعن زمان که هیچ ویژی جدیدی یهور نلند یا به بیان
1 Strauss, Anselm
2 Corbin, Juliet
3 Flick, Uwe
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مفهو جدیدی در خالل یردآوری دادهها خلهق نشهود ،ادامهه یافتهه اسهت (محمهدپور،
 .)325-326 ،1390به این ترتیب یافتههای پژوهش حاص مصاحبه با  60نفهر از زنهان
متأه است.
مشخصات زنان مورد مطالعه

مد زندی مشترك زنان مورد مطالعه ،بهین  1تها  54سهال و میهانگین مهد زنهدی
مشترکشان  18سال بوده است و به طور میانگین  2فرزند داوتهاند .سن زنان بین  23تا
 72سال و میانگین سن آنها 39 ،سال بوده است .همچنین سن همسرانشان بهین 25
تهها  78سههال و میهانگین سههن آنههها  44سههال بههوده اسههت .سههطح تحصهیال زنههان و
همسرانشان ،از زیر دیپلم تا دکتهرا بهوده اسهت ،بهیش از نیمه از زنهان و همسرانشهان
تحصیال لیسانس و باالتر داوتهاند .نیم از جمعیت زنان مورد مطالعه را زنان خانههدار
و نیم را زنان واغ تشلی دادهاند .همچنین اکثریت قریب بهه اتفها همسهران زنهان
مورد مطالعه واغ اند و تنها پنج نفر بازنشسته و دو نفر بیلارند.
یافتههای پژوهش

بر اسا تحلی صور یرفته در کدیهذاری بهاز و محهوری 20 ،مقولهه وهام انتخهاب
صحیح همسر ،نگرش توحیدی ،نگهرش صهحیح نسهبت بهه ازدواج و زنهدی زناوهوی ،
پذیرش نقشهای محوله و ایفای صحیح نقهش ،همهاهنگ همسهران ،وهناخت صهحیح
همسران نسبت به یک دیگر ،توجه و درك همسران نسبت به یهک دیگهر ،ویژیه ههای
اخالق مثبت همسران ،خودخواه و منیت نداوتن ،قناعت و ولریزاری ،ثبا حاصه
از ازدواج ،اسههتقالل و آزادی حاص ه از ازدواج ،روههد و تلام ه فههردی ،تههأمین نیازهههای
عاطف  ،تأمین نیازهای جنس  ،همراه  ،همدل و همیاری همسران ،حام و تلیههیهاه
بودن همسر ،انس و صمیمیت همسران ،اعتماد به یک دیگر ،امنیت اجتمهاع حاصه از
ازدواج ،به عنوان ورایط عل آرامش زنان در زندی زناووی به دست آمده است .عهالوه
بر مقوال مربوط به ورایط عل  4 ،مقوله نیز به عنوان ورایط میانج در ایجاد آرامهش
برای زنان مؤثر بودهاند که وام امنیت اقتصادی ،فرزند ،سبک زندی خانوادی و نحوۀ
تربیت همسران ،و تعام خوب خانوادهها با همسران م باود .در کدیذاری انتخاب نیهز
مقولۀ محوری «امنیت تأمین نیازها» بوده است.
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مطابق مدل الگوی استرا و کوربین ،ورایط عل به حوادث یا وقایع داللت مه کنهد
که به وقوع یا رود پدیدهای منته وود (استرا و کوربین .)101 ،1385 ،ورایط عل
احسا آرامش ،وقایع مربوط به زندی زناووی زن و مرد است که به ایجهاد و افهزایش
آرامش در زندی زناووی م انجامهد .بهر اسها نتهایج پهژوهش حاضهر ،وهرایط عله
احسا آرامش زنان در زندی زناووی عبار اند از:
کفویت همسران

مشابهت و کفویت همسران در ابعاد مختل از عوامه ایجهاد کننهدۀ آرامهش در زنهدی
زناووی بوده است .به طوری که زنان ،افهزایش آرامهش خهود طه زنهدی زناوهوی را
نتیجۀ افزایش مشابهت دانستهاند.
یل از مهمترین چیزای که آرامش رو ثبا میده وبیه وهدن زن و وهوهر بهه
همه ،اینقدر اثر داره که اوای که خیل با هم فر داوتیم آرامشمون کمتر بهود
و کمکم که من از فاز فلری و فرهنگ متفهاو بهه مشهابهت نهود درصهدی بها
همسر رسید به همون میزان آرامشم بیشتر ود .به نظهر مهن کفویهت اولهین
عاملیه که به واسطه اون میتون با همسر ارتباط بگیری و به آرامش برسه و
آد تأثیر کفویت رو وقت م فهمه که به اون مشابهت م رسه 30( .ساله ،بها 8
سال زندی مشترك)

کفویت همسران از ابعاد مختلف بر آرامش زنان مؤثر بوده است .یله از ایهن ابعهاد،
مشابهت فلری و اعتقادی بوده است .مشابهتِ ویژیه ههای وخصهیت همسهران ،دیگهر
عام مؤثر بر آرامش زنان بوده است.
با ووهر تو یه سری چیزا خیل مشهابهت داریهم ،مهثال درونگهرا بهودن .بهرای
همین تو اوقا فراغت مث خود مطالعه رو به مهمهون رفهتن خیله تهرجیح
میده و نه تنها مانع من نیست که تشویق هم م کنهه و ایهن چیهزا رو آرامشهم
تأثیر داره 34( .ساله ،با  1سال زندی مشترك)
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تأمین نیازهای جنسی

یل از عوام مؤثر بر آرامش زنان در زندی زناووی تأمین نیازهای جنس همسهران و
رضایت آنان از رابطۀ جنس بوده است.
من االن مردها رو اصال نم بینم ،تو محیط مردونه هم که قرار م ییر سر بهه
کار خودمه .حاال ایر ازدواج نلرده بود باالخره آد تو جامعه ،تو فیلم ،مردها رو
م دید ،ذهنش درییر م ود؛ اما االن که ازدواج کرد نیاز به ارتباط با جهنس
مخال پاسخ داده میشه که این خودش آرامشبخشهه 29( .سهاله ،بها  11سهال
زندی مشترك)
اینکه توقع و نیاز جنس من و همسر همسطحه و م تونیم همدیگه رو تأمین
کنیم خیل تو آرامشمون تأثیر داره 36( .ساله ،با  16سال زندی مشترك)

تأمین نیازهای عاطفی

زنان ،تأمین نیازهای عاطف خود توسط همسروان را از مهمترین عوام آرامهش بخهش
در زندی زناووی بیان کردهاند .ابراز محبت و توجه عاطف  ،احترا یذاوتن ،تعریه و
تمجید ،قدردان و تشلر از جمله رفتارهای بوده است که با تأمین نیازهای عاطف زنهان
بر احسا آرامش آنان در زندی مؤثر بوده است.
عالقۀ ووهر خیل مهمه ،همین که توجه م کنه ،محبهت داره و ابهراز عالقهه
م کنه ،یه آرامش و قو روح میده که دلخوریهای کوچیک ههم کهه پهیش
م آد فراموش کنم 34( .ساله ،با  1سال زندی مشترك)

حامی و تکیهگاه بودن همسر

زنان ،یافتن پشتوانه و تلیهیاه را یل از عوام به آرامش رسیدن با ازدواج بیان کردهاند.
با ازدواج آد یه پشتوانه پیدا م کنه .وقت حس م کنم همسر پشهت منهه و
یه کس رو دار که موقع خستگ و مشلال بهش پنهاه بیهار بهرا احسها
آرامشه .یا مثال م خوا ملل  ،ماوین بخر خیالم راحته که همسهر هسهت،
البته این فقط یک جنبه از اون پشتوانه است .اینقدر ایهن اطمینهان از پشهتوانه
داوتن برا مهمه که وقت همسر تهران نیست حت از بیرون بردن ماوهین از
خونه هم تر دار  45( .ساله ،با  22سال زندی مشترك)
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همچنین حمایت همسر از زن در ورایط مختل زندی بر آرامش زنان بسهیار مهؤثر
بوده است.

آد وقت مجرده یه احساس داره که فلر م کنه ایر ازدواج نلنهه ههم طهوری
نیست؛ اما اون آرامش دوران مجردی به خاطر مسئولیت نداوتنه ،آرامش داری
چون به کس جوابگو نیست  .اما آرامهش بعهد از ازدواج اینطوریهه کهه تهو یهک
مسئولیت داری اما در ازای کاری که برای همسر انجا مه دی ،یهک حهام
داری و یه کس که اون هم کاری بهرای تهو انجها مه ده و بهه خهاطر همهین
حمایت وابسته م و به همسر  .من پدر حام خوب نبهود و بهرای همهین
همیشه احسا خأل وجود یک حام رو در زنهدییم داوهتم و از ایهن نظهر بها
ازدواج این خأل پر ود و خیل به آرامش رسید  30( .ساله ،بها  8سهال زنهدی
مشترك)

نگرش صحیح نسبت به ازدواج و زندگی زناشویی

از جمله عوام آرامشبخش در زنهدی زناوهوی وهناخت واقعیهت زنهدی زناوهوی و
نگرش صحیح نسبت به آن بوده است.
من وقت ازدواج کرد هیچ وناخت از واقعیت زندی مشترك نداوتم .امها بهه
تدریج که وناخت پیدا کرد و از آرمانیرای ها فاصله یرفتم و نگروم نسهبت
به زندی مشترك ترییر کرد و واقعیت رو پذیرفتم به اون آرامش ههم رسهید .
( 35ساله ،با 16سال زندی مشترك)

همچنین تصور و دیدیاه درست همسر نسبت به وخصهیت و جایگهاه زن در زنهدی
زناووی بر آرامش زنان مؤثر بوده است.

اینله همسر من یک دید و تصور واقع و درست از زن داره و من رو بهه عنهوان
یک انسان م بینه نه یک برده که تملک وخص خودوه ،خیل برا ارزومند
و آرامشبخشه .اینله نگاهش اینه که ما دو انسانیم که به ههم محبهت داریهم و
قراره اسباب ارتقاء روح همدیگه رو فراهم کنیم و همدیگهه رو کامه کنهیم و
رفتارش منطبق بر همین نگاهه 35( .ساله ،با  17سال زندی مشترك)
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نگرش توحیدی

باورهای اعتقادی و جهانبین اله از طر مختل  ،ایجاد کنندۀ آرامش برای زنان بهوده
است .ایمان به خدا موجب پای بندی همسران به رعایت اخال در زندی زناووی بهوده
و از این طریق بر ایجاد آرامش مؤثر بوده است.
وقت همسر م ره سفر خارج از کشور ،بعض ها م ین تو چطوری اجازه م -
دی .اما من از بابت ایمان همسر و پای بندی اون به اخهال مطمئهنم و بهرای
همین خیالم راحته و نگران نیستم .در واقع این پهایبنهدی مهن و همسهر بهه
اخالقه که باعث م وه به هم اعتماد کنهیم و ایهن اعتمهاد باعهث آرامشهه33( .
ساله ،با  12سال زندی مشترك)

همچنین توک به خدا از عوام ایجاد کنندۀ آرامش برای زنان بوده است.

هر وقت معنویت تو زندییمون کم رنهگ مه وهه و دچهار روزمریه مه وهیم
آرامش تحتالشعاع قرار م ییره و هر وقهت حواسهمون بهه اون معنویهت بهوده
آرامش بیشتر بوده .یل از مصدا هاش همین توک به خداست .تهو موضهوعا
مختل یه وقتای که بحث پیش م آد م بینم خدا رو یادمون رفته و فلر م -
کنیم این مشل بین ما دوتاست و خودمون تنههای بایهد حلهش کنهیم .بهرای
داوتن آرامش رضایتمون از هم کهاف نیسهت و اون معنویهت ههم الزمهه23( .
ساله ،با  1سال زندی مشترك)

تقوا نیز از طریق تأثیر بر نحوۀ رفتار همسران بها یهکدیگهر در ایجهاد آرامهش نقهش
داوته است.

تقوا باعث اخال م وه ،باعث این که بندی خدا رو بلن م وه .تقوای مهن و
همسر باعث روابط حسنه بینمون م وهه و اینطهوری آرامهش مها رو تلمیه
م کنه 31( .ساله ،با  8سال زندی مشترك)

زنان ،پایبندی همسر به احلا دین و رعایت حالل و حرا توسط او را را بر آرامهش
مؤثر دانستهاند.

ووهر اه حالل و حرومه ،این خیله بهرا مهمهه .چهون خیهالم راحتهه کهه
حواسش هست لقمۀ حرو تو زندییمون نیاد و من نباید دائم نگهران باوهم کهه
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چ کار م کنه ،حساب کتابش درسته یا نه ،خمس م ده یا نم ده 43( .ساله،
با  20سال زندی مشترك)

اعتقاد به حاضر و نایر بودن خدا در زندی  ،دیگر عام آرامشبخش برای زنان بهوده
است.
ایمان به حضور خدا تو زندی و یقین به این که خدا م بینه یه قو قلبه بهه
آد م ده که باعث م وه تالطمهای زندی  ،آدمو تلون نده .من ایر یهه روزی
از جهت این ریشۀ اصل آرامش مشل پیدا کنم و دچار عد اطمینان از لطه
و نظار خدا بشم ،اون موقع هست که کوچلترین چیزی رو بزرگ مه بیهنم و
آرامشم به هم م ریزه 45( .ساله ،با  22سال زندی مشترك)

انجا کارهای منزل و ویای همسری و مادری با نیهت الهه نیهز در ایجهاد آرامهش
نقش داوته است.
من جاهای از زندی که انجا تقاضاهای کهه همسهر بهه عنهوان یهک زن از
انتظار داوته برا راحت نبوده ،به واسطه اون اعتقهاد بهوده کهه اون تقاضهاها رو
پذیرفتم ،چون باور داوتم که ایر این کارها رو برای خدا انجا بد  ،اجرش نهزد
خدا محفویه و این خیل برا ارزوهمند و آرامهشبخهش بهوده .اینلهه االن تهو
جامعه انتظارات از زن دارن که فعال باوه و کهار کنهه ،تنهها چیهزی کهه آدمهو
راض م کنه که از این پیشرفتها که پاداشهای خوب ههم داره بگهذره ،اینهه
که اولویت دادن به ویای مادری و همسری چیزیه که خهدا بیشهتر بهرای آد
م پسنده 35( .ساله ،با  16سال زندی مشترك)

همراهی ،همدلی و همیاری همسران با یکدیگر

همراه همسر با زن از عوام مؤثر بر آرامش زنان در زندی زناووی بوده است.

اینله م بینم یل هست که باهامه ،یل که پابهپا مه آد ،ههدفمون یلیهه و
داریم پابهپای هم تالش م کنیم برای هدفمون ،بهم آرامش خهاطر مه ده34( .
ساله ،با  11سال زندی مشترك)

بسیاری از زنان ،همدل همسر در ورایط دووار را آرامشبخش توصی کردهاند.
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وجود همسر آرامشزاست ،همین که وقت دچار مشل م وم یل هست کهه
تو ورایط بحران دلداریم بده و سع کنه مشللمو ح کنه .تو همین تحصهیلم
همسر خیل کملم م کنه .مثال وب امتحان کارهای خونه رو انجا م ده یها
دورۀ لیسانسم که م رفتم کال  ،بچهها رو نگه م داوت و مهن خیهالم از ایهن
جهت راحت بود .ما خیل مشلال تو زندییمون داوتیم اما همین که همسر
کنار بود یزندی مشلال کمتر م ود و تحملش راحتتر 35( .ساله ،بها 17
سال زندی مشترك)

کمک و یاری همسر به زن نیز نقش مهم در ایجاد آرامش برای زنان داوته است.

من پسر به دنیا اومده بود تا سه چهار ماه خیل یریه م کرد ،وهوهر از اداره
که م اومد م یفت من نگهش م دار وما ناهار بخور ،بعدا من م خهور ؛ ههر
وقت بچهها تب داوتن به من م یفت وما صبح مه خهوای بهری سهر کهال
بخواب ،مملنه سردرد بگیری ،من بیدار م مونم .پاوویه م کهرد ،دارو مه داد،
در صورت که خودوم صبح باید م رفت سر کار 65( .ساله ،با  45سال زنهدی
مشترك)

انتخاب درست همسر

پایهریزی صحیح زندی با انتخاب درست همسر از عوام مهم ایجاد آرامش بهرای زنهان
بوده است.

معیارهای که برای ازدواج داوتم مادی نبود که حتما تحصیالتش یها درآمهدش
فالن مقدار باوه .اینله از نظر ایدهها و عقاید و تفلرا بهه ههم بخهوریم خیله
برا مهم بود .وقت آد با دید باز انتخاب مه کنهه و سهنگ بنهای زنهدییش رو
محلم م یذاره ،اون آرامش به طور طبیع دنبهالش مه آد 40( .سهاله ،بها 11
سال زندی مشترك)

پذیرش و ایفای صحیح نقشهای محوّله در زندگی زناشویی

زنان پذیرش نقش همسری و وفق دادن خود با انتظهارا آن را در ایجهاد آرامهش مهؤثر
دانستهاند.
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اینکه آد نقشش رو بپذیره و چیزی رو که ازش انتظار دارن قبول کنهه خیله
مهمه .من تا زمان که نقشهم رو نپذیرفتهه بهود و باههاش کنهار نیومهده بهود
نتونستم احسا آرامش کنم .من خووبختانه زمهان بچههدار وهد کهه نقهش
مادری رو دوست داوتم .یعن برای رسیدن به آرامش اوال آد بایهد نقشهش رو
بپذیره و ثانیا خودوو با انتظارا اون نقهش وفهق بهده 35( .سهاله ،بها  16سهال
زندی مشترك)

همچنین احسا مسئولیت و تعهد همسر و تالش او بهرای انجها ویهای خهود در
قبال خانواده نقش مهم در ایجاد آرامش برای زنان داوته است.

تالش همسر خیل مهمه ،حاال واید اونقدر هم پول در نیهاره ،امها همهین کهه
م بینم دغدغه اینو داره که منو به آسایش برسونه و داره سهع مه کنهه ،بههم
آرامش م ده 30( .ساله ،با  8سال زندی مشترك)

خودخواهی و منیت نداشتن

یذوتن همسران از منیت و خودخواه  ،نقش سازندهای در کاهش اختالفا و افهزایش
تعامال مثبت همسران و در نتیجه ایجاد آرامش در زندی زناووی داوته است.

مادر همیشه م یفت زن و ووهر یلیشون باید "مهن" باوهه ،یلیشهون "نهیم
من" .من هیچ وقت ییر نم د که حتما بایهد فهالن کهار رو بلنهیم یها نلنهیم.
همیشه هر چ ووهر یفته یوش داد و یفهتم همهون بشهه .ههر کهاری اون
راضیه موافقت م کنم ،چه به نفعم باوه ،چه به ضهرر  .حته مه ریهم خریهد
م یه هر کدومو دوست داری بردار ،م یم نه ،همون که خود دوسهت داری
برا بردار 35( .ساله ،با  15سال زندی مشترك)

قناعت و شکرگزاری

زنان قدردان و واکر داوتهها بودن ،ساده زیست  ،قناعت و راض بودن بودن به داوتهها
را از عوام مهم ایجاد کنندۀ آرامش در زندی زناووی بیان کردهاند.

یه چیزی که فلر م کنم خیل اثر داوته رو آرامشهمون ایهن بهوده کهه مهن و
ووهر آدمای زیادهخواه و بلندپروازی نبودیم .اینطهوری نبهودیم کهه ذهنمهون
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درییر این باوه که چرا فالن خونه ،زندی و وسایلو نداریم یها درییهر تجمهال
باویم 63( .ساله ،با  44سال زندی مشترك)
من کال اه ولایت و غر زدن نیستم و از زنهدییم راضهیم .همیشهه بهه خهاطر
داوتن همسر و بچههای خوب خدا رو ولر م کنم و فلر مه کهنم خهود ایهن
ولریزاری هم باعث رود و آرامشم وده 31( .ساله ،با  8سال زندی مشترك)

به ثبات رسیدن زندگی با ازدواج

زنان ،از بین رفتن تالطمهای فلری و دغدغهها و نگران های دوران مجردی و بهه ثبها
رسیدن با ازدواج را از عوام اصل آرامشبخش بودن آن بیان کردهاند.

ایر بخوا آرامش االنم رو با دوران مجردیم مقایسه کهنم ،اون موقهع ده بهوده از
صد ،االن صده از صد ،چون تما تهنشههای فلهری و جنسه و خهانوادییم بها
ازدواج از بین رفته .وقت آرامش نداوته باو  ،بعدها که آرامش پیهدا مه کنه
م فهم چه فاکتورهای به زندییت اضافه وده کهه آرامهش داری .مهن وقته
مجرد بود خیل تنش فلری و روان داوهتم .بیشهتر دوران لیسانسهم رو روزه
م یرفتم ،چون دیدن پسرا دور و بر یه جور تحریک عصب و ذهن بود بهرا .
دنبال یل م یشتم که بشه همسر من .با ازدواج اون دنبال یشتن تمو وهد و
راحت ود  30( .ساله ،با  8سال زندی مشترك)

درک و توجه همسران نسبت به یکدیگر

اهمیت دادن همسران به عالیق ،خواستهها ،انتظارا و نظرا یلدیگر ،از عهوامل بهوده
است که زنان نقش آن را در ایجاد آرامش مهم دانستهاند.

یه وقت یرف و یروف م خر  ،ووهر م یه اینا تو این سهن و سهال بهه چهه
درد ما م خوره ،م یم من دلم به همین چیزا خووه ،م یه باوه ایهر دوسهت
داری و با اینا دلت خووه و خووحال م و عیب نداره بخر .وهوهر مه یهه
برید بیرون با دوستا غذا بخورید ،برید تفریح ،حت وده غذاوهو آمهاده کهرد
یذاوتم یخچال و چند روز با دوستا رفتم مسهافر ؛ زنهگ مه زنهه مه پرسهه
خوب  ،خوو  ،راحت  .خیل به فلرمه ،خودوم که جای م ره زنهگ مه زنهه
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ایه تنهای و سختته زودتر بریرد  .این که بهم توجه داره خیله خوبهه و بههم
آرامش م ده 55( .ساله ،با  38سال زندی مشترك)
به خواستههای ووهر احترا م یذار  .مثال دوست داره چادر بپووهم ،یهوش
م د  .برای همین ناراحت و اعصاب خردی پیش نم آد و آرامهش داریهم29( .
ساله ،با  12سال زندی مشترك)

زنان ،تبادل نظر و مشور کردن همسران با یلدیگر در امور مختل زندی و توجهه
به نظرا یلدیگر را از جمله عوام آرامشبخش ذکر کردهاند.

ما تو مسائ مختل با هم مشور م کنیم و هر کدو نظر و فلرمون رو مطرح
م کنیم و به نظرا همدیگه اهمیت م دیم .این یله از چیزاییهه کهه کمهک
م کنه حس همراه با هم تو زندی بیشتر بشه و اینطهوری روی آرامهش اثهر
م یذاره .از طرف هم خیال آد راحته که همسرش کاری رو بهدون همهاهنگ
انجا نم ده 23( .ساله ،با  1سال زندی مشترك)

درك ودن همسران توسط یکدیگر و تعام آنها بر اسا درك ورایط ،روحیها ،
ویژی ها و حساسیتهای یکدیگر نیز از جمله عوام آرامشبخش در زنهدی زناوهوی
بوده است.

من ووهرمو درك م کنم ،وقت م دونم بداخالقه جوری رفتار نم کنم که بر
رو اعصابش .یا از بیرون م آد حوصله نداره ،کاری نم کهنم کهه ناراحهت بشهه.
خوب اینطوری بحث و دعوا پیش نم آد و آرامش داریم 53( .ساله ،با  39سهال
زندی مشترك)
همهین کههه وههوهر فههم و وههعور داره و موقعیهت منهو درك مه کنههه خیله
آرامشبخشه .اینطوری نیست که بیاد کار خونه بلنه ،اما همین که م فهمه من
دانشههجو هسههتم و وههرایط منههو درك م ه کنههه و بهههم روحی هه م ه ده خیل ه
آرامشبخشه 33( .ساله ،با  12سال زندی مشترك)
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ویژگیهای اخالقی مثبت همسران

ویژی های اخالق مثبتِ همسر مانند یذوت داوهتن ،وخصهیت آرا  ،نجابهت و پهاک ،
بامعرفت و قدرونا بودن ،فهمیده بودن و مثبتنگری در ایجاد آرامش برای زنان مهؤثر
بوده است.
ووهر مرد فو العاده نجیب و پاکیه .یه وقت تو کوچه بها کسه سهال علیهک
م کنیم بعد که رد م ویم م پرسه ک بود ،م یم خانم فالن  ،مگه ندیدیش،
م یه نه ندیدمش و واقعا نگاه نم کنه .مرد بامعرفت و قدروناسیه .چنهد سهال
بعد ازدواجمون اولین خونهای که تو وهرستان خریدیم ،خودش سه دانگهش رو
به نامم کرد .من اینو خیل مردونگ م دونستم ،نه به خاطر پول ،چون نیهازی
به پول نداوتم ،بلله اینله تو اون زمان یعن چه سهال پهیش اینقهدر فههم و
معرفت داوت که زنش رو وریک ک زندییش بلنه برا خیل مههم بهود65( .
ساله ،با  45سال زندی مشترك)

از مهمترین ویژی های اخالقه همسهران کهه بهر تعامه مثبهت آنهان و در نتیجهه
آحسا آرامششان در زندی زناوهوی نقهش بسهیار مهؤثری داوهته اسهت ،صهداقت و
روراست بودن با یلدیگر بوده است.
اولین چیزی که تو زندی ما خیل مهم بوده اینه که ما همیشه با هم صهاد و
روراست بودیم ،هیچ دروغ به هم نم ییم ،هیچ رو از هم پنهان نمه کنهیم.
این صداقت در آرامشمون خیل تأثیر داوهته 36( .سهاله ،بها  16سهال زنهدی
مشترك)

اطمینان زن از وفاداری همسر به او نیز از جمله عوام مهؤثر بهر آرامهش زنهان بهوده
است.

چیزی که خیل برا مهمه ،وفاداری ووهرمه .همیشه فلر م کهنم ایهر زمهان
پای ووهر بلرزه و من اطمینانم به وفاداری اونو از دست بد  ،دیگهه نمه تهونم
بهش تلیه کنم و اونجاست که آرامشم به هم م ریزه 45( .سهاله ،بها  22سهال
زندی مشترك)
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آزادی و استقالل حاصل از ازدواج

زنان ،آزادی و اسهتقالل حاصه از ازدواج را از عوامه آرامهشبخهش بهودن ازدواج ذکهر
کردهاند.

آد با ازدواج استقالل پیدا م کنه ،چون زندییش و تصمیمییهریههاش مه آد
دست خودش .برای من ازدواج از این نظر کهه مه تونسهتم بهرا زنهدییم برنامهه
بچینم و پیش ببر خیل آرامشبخش بود .چون آرامش رو در این م بینم کهه
بتونم برا زندییم برنامهریزی کنم و اون برنامهه رو دنبهال کهنم و ایهن بها ازدواج
محقق ود چون دیگه موانع خارج مث تنشهای که به خاطر ولاف نسل با
خانواده داوتم ،وجود نداوت 30( .ساله ،با  8سال زندی مشترك)

رشد و تکامل در زندگی زناشویی

رود و تلام حاص از تحم دوواریها و مشلال زندی زناوهوی در ایجهاد آرامهش
برای زنان نقش داوته است.

با ازدواج آرامش آد بیشتر م وه ،با وجهود اینلهه مشهلال بیشهتر مه وهه.
مشلال در وهلۀ اول که باهاش برخورد م کن  ،خیل زننده و سهخته ،وهاید
حت به خدا ولایت کن  ،اما وقت تحم م کن و م یذره ،م بینه همهون
مشلال باعث ارتقاء و رود وده و این رود و بزرگ ودن بهت آرامش مه -
ده 35( .ساله ،با  17سال زندی مشترك)

بازدارندی ازدواج از برخ یناهان و رود حاص از آن نیز موجهب افهزایش آرامهش
بوده است.

وقت مجردی یاه مرتلب خطاهای م و  .مثال با هملار مرد با این تفلهر
که واید قسمت من این باوه ،به نیت وناخت تعام م کن  ،بعد به وب قهدر
که م رس م خوای توبه کن  ،همین اذیتت م کنه و با خود مه یه ایهر
ازدواج کرده بود دچار این خطها نمه وهد  .ازدواج واقعها آد رو از یهه سهری
یناهان باز م داره و از این جهت خیل آرامهشبخشهه 34( .سهاله ،بها  1سهال
زندی مشترك)
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احسا امنیت اجتماع حاص از ازدواج از عوامل بوده است کهه بهر احسها
زنان افزوده است.

آرامهش

تا ازدواج نلردی تو جامعه خیل به رسمیت وناخته نم و  .تهو محه کهار
احسا م کن مردها نگاه بدی بهت دارن ،امها وقته وهوهر مه کنه حهس
م کن یک حصار امنیت دور هست که جرأ نم کنن بهت نزدیهک بشهن،
این احسا امنیت تو اجتماع به آد آرامش م ده 34( .ساله ،با  1سال زندی
مشترك)

شناخت صحیح همسران نسبت به یکدیگر

وناخت درست همسران نسبت به یلدیگر از طریق تهأثیر بهر نحهوۀ تعهامال آن هها در
آرامشبخش نقش داوته است.
اوای زندی که وناخت کمتر بود ،آرامش خیل کمتر بود .چون دائهم دغدغهۀ
اینو داوتم که چه جوری رفتار کنم ،حاال واکنش همسر چیهه ،امها بعهد از یهه
مد که وناخت بیشتر ود م تونستم به راحت خواستههای خود و همسهر
رو مدیریت کنم و یواش یواش اون آرامش ایجاد ود و هر چ جلهوتر مه ریهم
بهتر م وه 33( .ساله ،با  12سال زندی مشترك)

انس و صمیمیت همسران با یکدیگر

اطمینان خاطر از داوتن یک مونس و همد در زندی و ارتبهاط صهمیم بها همسهر از
جمله عوامل بوده اسهت کهه زنهان بهه خهاطر وجهود آن ،ازدواج و زنهدی زناوهوی را
آرامشبخش توصی کردهاند.

همین که با ووهر مأنو تر از بقیه م و  ،خیل مهمهه .قرابهت فلریهت بها
مادر و خواهر بیشتره ،اما با ووهر که حرف م زن انگار راحتتهری ،حته
داد هم که م خوای بلش دوست داری سر اون بلش  .غصههاتو دوسهت داری
به اون بگ  ،خووحال  ،ذو م کن دوست داری برا اون بگ  .این انس به آد
آرامش م ده 29( .ساله ،با  4سال زندی مشترك)
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آرامش حاص از حضور همسر در خانه و هم نشین و مصاحبت با او از مصادیق ایهن
مؤانست بوده است.

من همسر که م ره مسافر وب خواب ندار  ،استر دار  ،اما وقت هسهت
با خیال راحت تا صبح م خوابم .از سر کار که برم یرده خونه مه بیهنمش یهه
آرامش خاص م ییر ( 42ساله ،با  28سال زندی مشترك)

اعتماد همسران به یکدیگر

زنان داوتن اعتماد متقاب را یل از عوام مؤثر بر آرامش دانستهاند .اعتماد همسران به
یلدیگر در زمینههای مختلف در ایجاد آرامش نقش داوته است.

ووهر یه برنامهای تو زندی داره باید اعتماد کنم که مه تونهه برنهامش رو بهه
انجا برسونه .ایر بهش اعتماد نلنم آرامشش به هم م خهوره 30( .سهاله ،بها 8
سال زندی مشترك)

اینله ووهر بهم اعتماد داره و حقوقش رو دست من م ده برا آرامشهه .همهه
چ زندی در اختیارمه ،به اختیار یذاوته که هر جور مه خهوای خهرج کهن.
( 55ساله ،با  38سال زندی مشترك)

شرایط میانجی احساس آرامش زنان در زندگی زناشویی

مطابق مدل الگوی استرا و کوربین ،ورایط میانج  ،ورایط کل و وسیعتری هسهتند
که بر چگونگ کنش /کنش متقاب اثر م یذارند و وام زمهان ،فضها ،فرهنهگ ،پایگهاه
اقتصادی ،سطح تلنولوژی ،ور  ،تاریخچه و وقایع زنهدی فهرد مه وهوند (اسهترا و
کوربین .)104 ،1385 ،ورایط میانج احسا آرامش ،ورایط کل و وسیعتهری ماننهد
فرهنگ ،پایگاه اقتصادی ،ور  ،تاریخچه زنهدی فهردی ،فرزنهدان و خهانواده زن و مهرد
است که بر ایجاد و افزایش آرامش در زندی زناووی اثر مه یهذارد .بهر اسها نتهایج
پژوهش حاضر ،ورایط میانج احسا آرامش زنان در زندی زناووی عبار اند از:

80

مطالعات زن و خانواده

دورة  ،3شمارة  ،2پاییز و زمستان 1394

امنیت اقتصادی

یل از عوامل که تأثیر به سزای بر احسا آرامش در زندی زناوهوی داوهته اسهت،
برخورداری از امنیت اقتصادی بوده است که با ایجاد ثبا و امنیهت در تهأمین نیازههای
مادی موجب ایجاد آرامش وده است.
ور ووهر جوری نبوده که نگران باویم یه ماه داریم ،یه ماه نداریم .همیشهه
درآمد ثابت بوده و خیالمون جمع بوده که م رسه و زنهدی رو مه یهذرونیم.
( 63ساله ،با  44سال زندی مشترك)

قب از ازدواج خیل دغدغۀ اقتصادی داوتم .دوست داوهتم ایهر مجهرد مونهد
بتونم یه خونۀ مستق داوته باوم .دائم به این فلر م کرد که کار کهنم ،پهول
جمع کنم ،یه خونه بخر یا اجاره کنم .بعد که ازدواج کرد این برا حه وهد.
برای همینه که اون امنیت اقتصادی که با ازدواج بهه دسهت مه آد تهو آرامهش
مهمه 34( .ساله ،با  1سال زندی مشترك)

فرزند

وجود فرزند از جمله عوام ایجاد کنندۀ آرامش در زندی زناووی بوده است.

بچه خیل تأثیر داوت .وقت بچهدار ودیم فلهر طهال از ذههنم بیهرون رفهت.
توجه و عالقۀ همسر خیل بهم بیشتر ود .بچهه یرفتهاریههای آدمهو بیشهتر
م کنه و برا همین رابطمون کمتر ود ،اما خیل عمیقتر ود 29( .سهاله ،بها 4
سال زندی مشترك)

سالمت و موفقیت فرزندان در ابعاد مختل زندی  ،در آرامشبخش به مادران مهؤثر
بوده است.

از نظر مادی چیزی ندار تو زندی  ،اما از نظر معنوی بچهههای سهالم و خیله
خوب دار و م تونم سرمو بلند کنم .خیل لذ م بر و آرامش دار از اینلهه
بچههامو سر و سامون داد و با اینله پدر خوب نداوتن تونستم خهوب تربیهت
کنم 54( .ساله ،با  37سال زندی مشترك)

زنان همچنین صمیمیت با فرزندان را موجب احسا

آرامش توصی کردهاند.
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االن که بچهها بزرگ ودن انگار آرامش بیشتری به آد م دن .با ههم صهمیم
هستیم .خیل اوقا با هم صحبت م کنیم ،م ین فالن جا حق با بابا بود وما
نباید اون کارو م کردی ،خود همین خوبه و آدمو هوویار م کنه 47( .ساله ،بها
 23سال زندی مشترك)

سبک زندگی خانوادگی و نحوۀ تربیت همسران

سبک زندی خانواده و نحوۀ تربیت همسران از طریق اثرپذیری وخصیت فرد از فضهای
خانواده بر نحوۀ تعامال و در نتیجه آرامش زنان نقش داوته است.

من کالً از اول آد صبور و آروم بود  .واید بهه خهاطر اینلهه خهانمههای کهه
اطرافم دید  ،مامانم ،خالهها  ،خواهر آد های آروم بودن .واید بهرای همهین
خیل از مسائل که به نظر بعض ها حادّه از اول اصال به نظهر مهن نمه اومهد و
برای همین از اول زندی مشلل نداوتم .به نظر من آرامش آد یه مقهداریش
برم یرده به تربیت خانوادی و محیط که تهوش بهزرگ وهدی ،مهثال اینلهه
رابطۀ اطرافیانت چطوری بوده 40( .ساله ،با  11سال زندی مشترك)

تعامل خوب خانوادهها با همسران

زنان ،رفتار و منش خوب خانوادۀ همسر را بر احسا
دانستهاند.

آرامش در زندی زناوهوی مهؤثر

خانوادۀ همسر رو خیل دوست دار و تأثیر مثبت روی آرامشمون دارن .آد -
های هستن که دنبال موولاف تو زندییت نیستن .من خیل چیزا ازوون یهاد
یرفتم .مادر ووهر مث مامانم خیل خوب و دوستانه تجربیاتش رو دراختیار
م یذاره ،بدون اینله امر و نه کنه 40( .ساله ،با  11سال زندی مشترك)

حمایت خانوادهها از همسران دیگر عام آرامشبخش در زندی زناووی بوده است.

از خانوادۀ ووهر خیل راض هستم ،خیل به ما کمک کردن .خهانوادۀ خهود
بیشتر از نظر اقتصادی کمک کردن ،اما خانوادۀ ووهر بیشتر از نظر فلری .کال
تو خانوادهوون همیشه حق با عرو و داماده .همیشه حام مهن بهودن و ایهن
باعث م وه آد پیش اونا احسا امنیت و آرامش کنه و احسا نلنه یه فهرد
غریبه و اضافه است 32( .ساله ،با  11سال زندی مشترك)
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همچنین زنان ،نظار خانوادهها بر عمللرد همسهر را موجهب قهو قلهب و آرامهش
توصی کردهاند.

وجود و حضور پدر و مادر خودش و خود خوبه ،مخصوصا پدر و مهادر خهودش،
چون باعث م وه که هر کاری دلش بخواد نتونه بلنه و ایهن یهه قهو قلهب و
آرامش برا منه .یا همین که خانوادۀ من هستن و همسر مه بینهه کهه پشهتم
خال نیست ،خیل مؤثره 34( .ساله ،با  11سال زندی مشترك)

مقولۀ محوری پژوهش حاضر «امنیت تأمین نیازها» بهوده اسهت و در مجمهوع بها در
نظر یرفتن ورایط عل و میانج م توان یفت:
از مهمترین اهداف ازدواج رسیدن به آرامش است ،اما برای رسیدن به این هدف الز
است:
 اوالً نیازهای همۀ اعضای خانواده در بستر خانواده تأمین وود؛

 ثانیاً خانواده تأمین کنندۀ همۀ نیازهای باود که انتظار م رود در خهانواده
تأمین وود؛
 ثالثاً تأمین نیازها توأ با احسا

امنیت و اطمینان خاطر باود.

نتیجهگیری

بررس ورایط عل و میانج احسا آرامش زنان در زندی زناوهوی نشهان مه دههد
عوام مختلف در ایجاد و افزایش آرامش زنان در زندی زناوهوی نقهش دارنهد و همهۀ
این عوام به نوع در راستای ایجاد و افزایش «امنیت تأمین نیازهها» هسهتند و از ایهن
طریق به احسا آرامش زنان م انجامند .بر این اسا م توان ورایط عله و میهانج
را در دو دستۀ کل تقسیم بندی کرد:
 دستۀ اول ،عوامل که در تأمین نیازها به طور مستقیم عم کهرده و نقهش
تأمینیر دارند؛

 دستۀ دو  ،عوامل که در تأمین نیازها به طهور غیرمسهتقیم عمه کهرده و
نقش تسهی یر دارند.
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تقسیم بندی عوام در جدول  1آمده است و در ادامه بهه نقهش ههر یهک از عوامه
پرداخته وده است.
جدول  .1عوامل تسهیلگر و تأمینگر «امنیت تأمین نیازها»
عوامل تسهیلگر

انتخاب صحیح همسر
نگرش توحیدی

نگرش صحیح نسبت به ازدواج و زندی زناووی

پذیرش نقشهای محوّله و ایفای صحیح نقش
کفویت همسران

عوامل تأمینگر

استقالل و آزادی حاص از ازدواج
امنیت اقتصادی
فرزند

تأمین نیازهای عاطف
تأمین نیازهای جنس

وناخت صحیح همسران نسبت به یک دیگر

همراه  ،همدل و همیاری همسران

ویژی های اخالق مثبت همسران

انس و صمیمیت همسران

درك و توجه همسران نسبت به یک دیگر
خودخواه و منیت نداوتن

حام و تلیهیاه بودن همسر
اعتماد به یک دیگر

سبک زندی خانوادی و نحوه ی تربیت همسران

رود و تلام فردی

ثبا حاص از ازدواج

تعام خوب خانوادهها با همسران

قناعت و ولریزاری

عوامل تسهیلگر «امنیت تأمین نیازها»

امنیت اجتماع حاص از ازدواج

انتخاب همسر بر اسا معیارهای درست و وناخت دقیق از انتظارا و ویژی های خود
و همسر ،از طریق فراهم آوردن زمینۀ الز بهرای پاسهخ دادن همسهران بهه انتظهارا و
نیازهای یلدیگر در زمینههای مختل در امنیت تأمین نیازها نقش داوته است.
در پژوهش حاضر زنان ،مصادیق مختلف از نگرش توحیدی و تأثیر آن بر آرامهش در
زندی زناووی را بیان کردهاند .برخ از این مصادیق مانند توک به خدا ،راضه بهودن
به رضای اله  ،اعتقادا و جهانبین اله در ایجهاد آرامهش فهردی بهرای زنهان نقهش
داوته است .برخ مصادیق نیز عالوه بر ایجاد آرامش فردی در آرامشبخش به اعضهای
خانواده مؤثر بوده است .از جملهی این مصادیق پایبندی به اخال به خهاطر ایمهان بهه
خدا و عم همسران به آموزههای دین در زمینۀ تعام با همسر بوده است که از طریق
تأثیر بر نحوۀ تعامال همسران در ایجاد امنیت تأمین نیازهای آنان نقش داوهته اسهت.
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رعایت حالل و حرا توسط همسر نیز از طریق ایجاد احسا امنیت و اطمینان خاطر از
مشروعیت ویوۀ تأمین نیازهای اقتصادی توسط همسر در آرامشبخش به زن مؤثر بوده
است .انجا کارهای منزل و ویای همسری و مادری با نیهت الهه  ،مصهدا دیگهری از
نگرش توحیدی زنان بوده است که موجهب تهالش و اهتمها زن بهرای تهأمین نیازههای
اعضای خانواده توأ با احسها رضهایت و تحمه صهبورانۀ دوهواریهها و خشهنودی از
خدمتگزاری به آنان برای کسب رضای اله وده و از این طریق در ایجاد آرامهش بهرای
زن و اعضای خانواده نقش داوته است.
نگرش صحیح زن نسبت به ازدواج و زندی زناوهوی از عهوامل بهوده اسهت کهه از
طریق تأثیر بر پذیرش نقشهای محوله در زندی زناووی و در نتیجه تالش برای انجا
ویای توأ با عالقهه و احسها مثبهت در امنیهت تهأمین نیازههای اعضهای خهانواده و
آرامشبخش به آنان مؤثر بوده است .همچنین تصور و دیدیاه درست همسر نسهبت بهه
وخصیت و جایگاه زن در زندی زناووی  ،از طریق تأثیر بر نحوۀ تعام همسهر بها زن و
فراهم سازی زمینه ی الز برای تأمین نیازهای او از جمله نیاز به رود و ارتقاء روح بر
آرامش زنان مؤثر بوده است .پذیرش نقش همسری و وفق دادن خهود بها انتظهارا آن و
تالش برای ایفای صحیح نقش و انجا ویهای مهورد انتظهار از طریهق تهأثیر بهر تهأمین
نیازهای مختل اعضای خانواده در آرامش آفرین نقش داوته اسهت .بهه عنهوان نمونهه
تالش همسر در زمینۀ مسئولیت اقتصادی او و تأمین هزینههههای خهانواده بهه احسها
اطمینان خاطر و امنیت اعضای خانواده در زمینهۀ تهأمین نیازههای زیسهت و در نتیجهه
آرامش آنان م انجامد.
یل از عوام مهم در تسهی امنیت تأمین نیازههای همسهران ،کفویهت و مشهابهت
آنان در ابعاد مختل بوده است .به عنوان نمونه زنان مشابهت فلری و اعتقادی خهود بها
همسر را موجب همراستا بودن اهداف و برنامههای وخص با برنامههههای خهانواده و در
نتیجه تسهی تحقق اهداف دانستهاند که م تواند از این طریق زمینهساز رود همسهران
در زندی زناووی و احسا امنیت آنان در تأمین نیاز به رود و خودولوفای باود.
وناخت صحیح همسران نسبت به یلهدیگر موجهب وهناخت بهتهر آنهان نسهبت بهه
انتظارا و نیازهای یلدیگر وده و وناخت بهتر نسبت به نیازها نقش مهمه در تهأمین
نیازهای هر یک از همسران توسط دیگری داوته است.
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از عوام بسیار اثریذار بر امنیت تأمین نیازهای همسران توجه و اهمیهت دادن آنهان
به عالیق ،خواستهها ،انتظارا و نظرا یلدیگر بوده کهه ههر یهک بهه نهوع در تهأمین
نیازها مؤثر بوده است .به عنوان نمونه توجه و اهمیت دادن همسران به خواستههای هم،
موجب احسا امنیت آنها در تأمین خواستههایشان توسط همسهر و در نتیجهه آرامهش
م وود .اهمیت دادن به نظرا یلدیگر از طریق مشور همسهران بها ههم زمینهۀ الز
جهت تأمین نیاز هر یک از آنان به بیان افلار و عقاید خویش را فراهم م آورد .همچنین
درك ودن همسران توسط یکدیگر و تعام آنهها بهر اسها درك وهرایط ،روحیها ،
ویژی ها و حساسیتهای یکدیگر موجب تأمین هر چه بهتر نیازها و خواسهتهههای ههر
یک در زندی زناووی و در نتیجه آرامش آفرین برای آنان بوده است.
ویژی های اخالق مثبت همسر از طر مختل در امنیت تأمین نیازهای زنان نقش
داوته است .به عنوان نمونهه نجابهت ،پاکهدامن و وفهاداری همسهر ،بها ایجهاد احسها
اطمینان خاطر نسبت به تعهد همسر موجب احسا امنیت زن در زمینۀ تهأمین نیهاز او
به تعلق خاطر و وابستگ به همسر وده اسهت .صهداقت همسهران نیهز موجهب اعتمهاد
متقاب به یک دیگر وده و با تأمین نیاز آنان به اعتماد کردن و مورد اعتماد واقهع وهدن
به آرامشبخش هرچهه بیشتروهان کمهک کهرده اسهت .یذوهتن همسهران از منیهت و
خودخواه و اولویت بخشیدن به مصالح خانواده ،نقش سازندهای در اهتما بهه تهأمین
نیازهای یک دیگر و فرزندان و در نتیجهه احسها امنیهت در تهأمین نیازههای مختله
داوته است.
قناعت و راض بودن همسران به داوتهها از طریق تعدی احسا نیاز در زمینههای
مختل موجب دوری آن ها از زیهادهخهواه و در نتیجهه احسها کفایهت و امنیهت در
تأمین نیازهای مختل از جملهه نیازههای مهادی وهده اسهت .در واقهع قناعهت ،کمیهتِ
احسا نیاز در همسران را تحت تأثیر قرار داده و با کاهش آن زمینهۀ رضهایت و ایجهاد
آرامش را برای آنان فراهم کرده است.
از بین رفتن دغدغههای دوران مجردی و به ثبا رسیدن بها ازدواج ،فضهای امهن را
برای پرداختن همسران به نیازهای مختل خهود و همسهر و در نتیجهه ایجهاد احسها
امنیت در تأمین نیازها ایجاد کرده است.
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استقالل و آزادی حاص از ازدواج تأمینکنندهی نیاز زنهان بهه خودمختهاری و اسهتقالل
بوده است .رود و تلام فردی زنان در زندی زناووی تأمینکننهدهی نیهاز آن هها بهه
خودولوفای مادی و معنوی بوده است .امنیت اقتصادی ایجادکنندهی احسها امنیهت
در تأمین نیازهای زیست اعضای خانواده بوده است.
وجود فرزند و پرورش او تأمینکنندهی نیاز زنان به مهرورزی بوده است .برخ زنهان
فرزندپروری را موجب رود و کمال خود بیهان کهردهانهد کهه از ایهن رو مه تهوان آن را
تأمینکنندهی نیاز زنان به رود و خودولوفای معنوی نیز دانسهت .سهالمت و موفقیهت
فرزندان نیز تأمینکنندهی نیازهای آنان بوده اسهت و از طریهق ایجهاد احسها آرامهش
برای فرزندان در ایجاد و افزایش آرامش برای زنان نقش داوته است.
ابراز محبت و توجه عاطف  ،احتهرا یذاوهتن ،تعریه و تمجیهد ،قهدردان و تشهلر
تأمینکنندهی نیازهای عاطف زنان از قبی نیاز به محبت ،تعلهق خهاطر و احتهرا بهوده
اسههت .هههمچنههین امنیههت تههأمین نیازهههای جنسهه همسههران در خههانواده از عوامهه
آرامشبخش ازدواج بوده است .همهدل و همیهاری همسهران بها یلهدیگر نیهز نیهاز بهه
مهرطلب و مهرورزی در آنان را تأمین کرده است و در ایجاد آرامهش بهرای زنهان نقهش
مؤثری داوته است.
حام و تلیهیاه بودن همسر از طریق تأمین نیاز زنهان بهه تعلهق خهاطر و وابسهتگ
موجب آرامش زنان وده است .آرامشبخش زنان به همسر و فرزندان نیز تأمین کنندهی
نیاز زنان به عشقورزی و خهدمت بهه دیگهران و نیهز احسها سهودمندی بهوده اسهت.
همچنین آرامش ایجاد وده برای اعضای خانواده بر افزایش آرامش زنان اثر داوته است.
صمیمیت همسران از طریق امنیت تأمین نیاز آنان به پیونهدجوی در ایجهاد آرامهش
برای آنان نقش داوته است .انس همسران با یلدیگر نیهز موجهب تهأمین نیهاز آنهان بهه
مونس و همد وده است.
اعتماد متقاب همسران به یلدیگر تأمینکنندۀ نیاز آنهان بهه اعتمهاد کهردن و مهورد
اعتماد واقع ودن بوده است.
همچنین امنیت اجتماع حاصه از ازدواج تهأمینکننهدهی نیهاز زنهان بهه احسها
امنیت در اجتماع بوده و از عوام آرامشبخش ازدواج بیان وده است.
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امنیت در تأمین نیاز آنهها

تعام خوب خانوادهها با همسران از طریق ایجاد احسا
به روابط متقاب با دیگران آرامش آفرین بوده است.
در مجموع با توجه به آنچه دربارۀ عوام مختل احسها آرامهش زنهان در زنهدی
زناووی بیان ود م توان یفت از آنجا که بر اسا پژوهش حاضر عام اصهل آرامهش
آفرین در زندی زناووی «امنیت تأمین نیازها» است ،برای ایجاد و افزایش آرامهش در
خانواده توجه به چند نلته ضروری است:

 اوالً برای ایجهاد آرامهش در خهانواده الز اسهت نیازههای همهه ی اعضهای
خانواده در بستر خانواده تأمین وود .بنابراین همسران که با تولد فرزنهدان،
عهدهدار نقش جدید والدین نیز م ووند باید اهتمها ویهژهای بهه وهناخت
ویژی ها و نیازهای یلدیگر و فرزندان خود ،که برحسب تمهایزات از قبیه
جنس ،سن ،خصوصیا وخصیت و اخالقه  ،جایگهاه و نقهش در خهانواده
متفاو است ،داوته باوند تا از طریق وناخت هر چه بهتر بتواننهد زمینهۀ
الز را برای تأمین نیازهای یلدیگر و فرزندان در فضای امن خانواده فهراهم
نموده و در نتیجۀ آرامش ایجاد وده برای همۀ اعضهای خهانواده در پرتهوی
تأمین نیازهایشان ،به آرامش برسند .زیرا در فرهنگ دین خانواده مرکب از
اجزای پراکنده ای که در کنار هم آمده باوند نیسهت ،بللهه جمهع یگانهه و
پایداری در پرتوی مودّ و رحمت است و بر این اسا احسا آرامش هر
یک از اعضای خانواده مستق از دیگری نبوده و وابسته به احسا آرامهش
سایر اعضای خانواده است.

 ثانیاً برای ایجاد آرامش در خانواده الز است خهانواده تهأمین کننهدۀ همهۀ
نیازهای باود که انتظار م رود در خهانواده تهأمین وهود .بنهابراین توجهه
همسران به ابعهاد مختله نیازههای یهک دیگهر و فرزنهدان و تهالش بهرای
بسترسازی مناسب بهرای تهأمین همهه جانبههی نیازههای اعضهای خهانواده
اهمیت ویژهای دارد .در این راسهتا همسهران بایهد ابعهاد مختله وجهودی
اعضای خانواده و تفاو نیازها و انتظارا آنان را در نظر بگیرنهد تها تهأمین
برخ نیازها با کمتوجه و اختالل مواجه نشهود و همهه ی اعضها در سهایۀ
تأمین همۀ نیازهایشان در بستر خانواده احسا آرامش کنند.
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 ثالثاً برای ایجاد آرامش در خانواده الز است تأمین نیازهای اعضای خانواده
توأ با احسا امنیت و اطمینهان خهاطر باوهد .بهه بیهان دیگهر ،اعضهای
خانواده نسبت به تأمین نیازهایشان در خانواده آسودی خیال داوته باوند
و با احسا عد ثبا و امنیت در این زمینه مواجه نشوند .بنابراین نگرش
و عمللرد همسران و فرزندان باید به یونهای باود که همهواره ایجادکننهدۀ
احسا امنیت و اطمینان خهاطر بهرای اعضهای خهانواده در زمینهۀ تهأمین
نیازهایشان باود.
منابع

ابوالمعال  ،خدیجه ( .)1391پژوهش کیف از نظریه تا عم  ،تهران،علم.
استرا  ،آنسلم ،و جولیت کوربین ( .)1385اصول روش تحقیق کیف  :نظریۀ مبنای  ،رویههها و
ویوهها( ،بیوك محمدی) ،تهران ،پژوهشگاه علو انسان و مطالعا فرهنگ .
امان  ،حدیثه (« .)1390نقش زن در آرامش خانواده» ،پژوهش نامهه اسهالم زنهان و خهانواده،
وماره .61-83 :9
ایپلچ  ،مریم( ،)1390بررس احلا آرامش بخش قرآن در حیطه نظها خهانواده ،کاروناسه
ارود( ،به راهنمای دکتر ناهید مشهای ) .دانشهگاه فردوسه مشههد ،دانشهلده الهیها و
معارف اسالم .
سلطان محمدی ،فاطمه (« .)1391بازخوان اصول و مبهان الز در تحلهیم بنیهان خهانواده بها
رویلردی بر آموزههای قرآن » ،کتاب مجموعه مقاال اندیشههای راهبردی ،زن و خانواده:
 .1093-1124تهران ،پیا عدالت.
طاهرزاده ،اصرر ( .)1387زن آنگونه که باید باود ،اصفهان ،لب المیزان.
فلیک ،اووه ( .)1387درآمدی بر تحقیق کیف ( ،هادی جلیل ) ،تهران ،ن .
محمدپور ،احمد ( .)1390روش تحقیق کیف ضد روش ،جلد اول ،تهران ،جامعهوناسان.
محمدی ،بیوك ( .)1387درآمدی بر روش تحقیهق کیفه  ،تههران ،پژوهشهگاه علهو انسهان و
مطالعا فرهنگ .
ملار ویرازی ،ناصر ( .)1363تفسیر نمونه ،جلد وانزدهم ،تهران ،داراللتب االسالمیه.

Journal of Woman and Family Studies
http://jwfs.alzahra.ac.ir
DOI): 10.22051/jwfs.2016.2208
تجربۀ احساس آرامش زنان در زندگی زناشویی :مطالعهای کیفی با رویکرد نظریۀ مبنایی

89

نقیب  ،سید ابوالقاسم و زری زمهان (« .)1390نقهش وفهاداری در اعتمهادآفرین و راهبردههای
توسعۀ آن در نهاد خانواده با رویلرد به آیا و روایا » ،مطالعا راهبردی زنان-53 :52 ،
.7
هداوندی ،محبوبه ( ،)1386بررس عوام موثر بر ایجاد آرامش در خانواده و رضهایت از زنهدی
خانوادی  ،کاروناس ارود( ،به راهنمای دکتر مریم ول لو) .دانشگاه آزاد اسالم (تههران
مرکزی) ،دانشلده روانشناس و علو اجتماع .

