
 

سال   30تا24زنان  العه ی موردی)مطاجتماعی موثر بر رفیق بازی زوجینبررسی عوامل 

 شهرستان نوشهر(
 سوگل رضائی 1

 چکیده 

نفر از  7عوامل اجتماعی موثر در رفیق بازی زوجین پرداخته شده است.این پژوهش کیفی و جامعه ی آماری آن  پژوهش بهدر این 

شهرستان نوشهر می باشند که جامعه ی آماری آن بر اساس نمونه گیری هدفمند و روش آن بر اساس ساله 30تا  24زنان متاهل 

مصاحبه و مشاهده و کتابخانه ای و اسنادی تنظیم شده است.هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رفیق بازی 

ن ها تاثیر بسزایی دارند و در پیشرفت دگی زناشویی آین در زنزوجین میباشد.در ادامه نتایج تحقیق نشان داد که دوستان زوج

زوجین یا از هم پاشیده شدن زندگی آن ها نقش زیادی دارند.همچنین از مراجعه کردن به روان شناس سخن به میان آمد که اکثر 

راه حل های بنیادی جهت حل  نها یکی ازن گذاشتن مسائل زندگی خود را با آزنان مورد مطالعه رفتن پیش روان شناس و در میا

تعارض دانسته اند.و از موارد مورد اشاره دیگر مطرح کردن مسائل خانوادگی با دوستان و آشنایان بود که زوجین باید از گفتن 

 مسائل و رازهای زندگی خود به دیگران برحذر باشند.و در آخر از تاثیر اینترنت و شبکه های مجازی صحبت شد که نتایج نشان داد 

 که اگراز اینترنت به درستی استفاده نشود می تواند زمینه ساز مسائل و مشکالت بین زوجین باشد.

 
، نوشهر واژگان کلیدی: معاشرت مجردی ، دوست ، دخالت اطرافیان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 gmail.comsogol.rze74@  09394540150دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه غیر انتفاعی سبز آمل   1



 مقدمه                                                           

خانواده یک گروه خویشاوند است که در اجتماعی کردن فرزندان و برآوردن برخی نیازهای بنیادی دیگر جامعه،مسئولیت اصلی را 

خون،زناشویی و یا فرزند پذیری با یکدیگر ارتباط می یابند و یب می شود که از راه به عهده دارد.خانواده از گروهی از آدم ها ترک

خانواده در طول تاریخ تحت تاثیر تحوالت (.1392ثالثی،ترجمه مانی نامشخص،با هم زندگی می کنند)کوئن،طی یک دوره ی ز

عضای خانواده از حالت گوناگون اقتصادی و اجتماعی دگرگون شده است.این دگرگونی ها منجر به بروز تعارض در روابط متقابل ا

خفیف گرفته تاحالت های شدید که خشونت خانواده است شده است.بخشی از این تعارضات در ارتباط با عوامل بیرون از خانواده و 

خانواده ها نقش بسیار مهمی در ایجاد شبکه های .(1390)عنایت و همکاران،تباط با عوامل درونی خانواده استبخشی از آنها در ار

الت مهمی در داشته،مجرایی برای افزایش تعامالت اجتماعی هستند.بر اساس این دیدگاه ازدواج و تشکیل خانواده،تحوعی اجتما

دواج،یعنی تالش زوج ها در چالش با بحران های متعدددر زندگی زناشویی از.(1388)حق شناس،زندگی محسوب می شوند

ئل ومشکالت بسیاری را در ایجاد،حفظ وبقای زندگی زناشویی و روابط است.زن و مرد به دالیل متعددبه ناچار می بایست مسا

نزدیک و صمیمانه با یکدیگر تجربه کنند.اکثر افراد در زندگی مشترک دچار مشکالتی می شوند که بر روابط بین فردی زوج ها اثر 

و کمیت ارتباط با خانواده درجه گذارند به عنوان مثال رفتار زن یا شوهر برای همسر غیر قابل قبول باشد و یا کیفیت 

زندگی زناشویی که یکی از جهانی ترین نهاهای بشری است که از .(1393)آزادی و همکاران،ک،خویشاوندان و دوستان مطرح باشدی

دو نفر با توانایی ها و استعدادهای متفاوت و با نیازها و عالیق مختلف و در یک کالم با شخصیت های گوناگون تشکیل شده 

دیگری محرومیت را به  .تعارض هنگامی رخ می دهد که چیزی رضایت را برای شخص فراهم کرده درحالی که همان چیز برایاست

وجود مشکالت و تعارض حل نشده اغلب باعث می شود تقابل منفی روی دهد.بدون شک .(1386)افخمی و همکاران،دنبال آورد

عالوه براین افزایش فرصت های آموزشی و .(1395بود)هاشمی و اصغری ابراهیم آباد،تعارض مانعی بر سر راه تداوم رابطه خواهد 

شغلی برای زنان،چالش های جدی نسبت به هنجارهای سنتی حاکم بر روابط جنسیتی در محل کار و خانواده را ایجاد 

آنان به عرصه اجتماع و اشتغال زمینه کرد،همچنین تغییر جایگاه زن از حالت نقش های سنتی با افزایش زنان تحصیل کرده و ورود 

از سوی دیگر طالق .(1394ساز تنش هایی در ساختار روابط خانوادگی سنتی با حاکمیت پدرساالرانه شد)رازقی واسالمی،

عاطفی،رابطه ای را توصیف می کند که در آن همسران در محیط های اجتماعی، خوب و صمیمی به نظر می رسند ولی در خلوت 

در واقع برخی از ازدواج هایی که با طالق پایان نمی یابند،به ازدواج هایی .(1389حمل یکدیگر نیستند)باستانی و دیگران،قادر به ت

تو خالی تبدیل می شوند که فاقد عشق،مصاحبت و دوستی هستند و همسران فقط با جریان زندگی خانوادگی به پیش می روند و 

دو نفر که با هم زن و شوهر می شوند تعداد زیادی از دوستان گذشته ی خود را .(9613زمان را سپری می کنند)رشید و مرادی،

نیز وارد زندگی شان می کنند با این که زمانی این دوستیها برایشان مهم بوده است از این پس همیشه در محتوای زندگی زناشویی 

ار می کند گاهی هم بین  دوستان و شریک زندگی شان نمی گنجد گاهی عدم عالیق و سوابق مشترک،روابط زناشویی را خدشه د

باورها،ارزش ها،نگرش ها،امکانات و محدودیت .(1383معتکفی،ترجمه آدم حسادت ایجاد می شود که جلب توجه می کند)نیون،

فت های هر خانواده مخصوص خود اوست و ممکن است مصلحت نباشد که دیگران از برخی از این ویژگی ها باخبر شوند.یکی از آ

ن گسستن حریم     ها افت رشد های روابط اجتماعی افراطی با بستگان شکسته شدن حریم امور خصوصی خانواده است به میزا

(.                                    1388می کنند)ملکی،  

  

  



 بیان مسئله 

زوجین است و تشکیل خانواده بهنجار نقش وجود یک ازدواج رضایتمندانه،محل تالقی و تبادل احساسات و عواطف مثبت بین 

از آنجایی که هر کدام از زوجین برای خود .(1397)مظاهری و همکاران،یفیت زندگی و بهزیستی جامعه داردمهمی در سالمت،ک

اتی دوستانی دارند ارتباط زوجین با دوستان و آشنایان خود زیاد شده و گوش دادن و عمل کردن به حرف های دیگران باعث تاثیر

به صورت ناخودآگاه یا آگاهانه بر زندگی زوجین می شود.به همین رو ارتباط و تعامل با افراد خارج از خانواده حائز اهمیت می باشد 

زیرا غفلت از این امر)رفیق بازی(پیامد عواملی دیگر مثل طالق و اعتیاد و موارد دیگر است که توجه به این مسئله را ضروری می 

و بحث شده به طالق نمی پردازیم و به یکی از دلیل اینکه مقاله های زیادی در مورد انواع طالق صورت گرفته  سازد.همچنین به

که کمتر راجع به آن بحث شده و لزوم تحقیق در آن احساس می شود پردخته می  عوامل طالق عاطفی زوجین یعنی رفیق بازی

 رفیق بازی زوجین موثر می باشد؟که چه  عواملی در سخ به این سوال است لذا این پژوهش در راستای پاشود 

                                                       ادبیات تحقیق     

معتقد است که اگر در میان افراد یا گروه ها و یا دوستان شمار کسانی که رفتار انحرافی دارند بیش از شمار افرادی باشد ساترلند 

رفتارهای بهنجار دارند،زمینه بروز انحرافات اجتماعی در آن ها بیشتر میشود همچنین تئوری یادگیری اجتماعی بندورا نشان که 

رفتارها را از خود بروز می  می دهد که افراد با مشاهده رفتارهای انحرافی به عنوان مدل یا الگو از آن رفتارها تقلید کرده و آن

 .(1395)اجتهادی و واحدی،دهند

نظریه شبکه بر این دیدگاه است که نزدیکان و اقوام زوجین به عنوان شبکه های مرتبط و تاثیر گذاری هستند که می توانند رابطه  

زن  و شوهر را تحت تاثیر قرار دهند.هر خانواده قسمتی از یک شبکه بزرگ خویشاوندی محسوب می شود که در تعامل با سایر 

استفن (.1393اما این تعامل تغییر ماهیت داده،جایگزین آن مداخله نابجا می گردد)صداقت و اسدیان،افراد خانواده قرار دارد 

مارکز،با نگرش سیستمی،به فرد،رابطه او با همسرش و رابطه فرد با دیگران می نگرد.او چارچوب نظریه خود را چنین توضیح می 

و زاویه ی سوم است که هر نقطه تمرکز خارج از خود به جز همسر  دهد که یک فرد متاهل دارای زاویه ی درونی،زاویه ی همسری

او  سازماندهی می کنند.فردی که»من«خودرامتاهل افراد  ی را نتیجه شیوه هایی می داند کهرا نشان می دهد.مارکز کیفیت زناشوی

ی کند که نسبت به زاویه های حرکات منظم و معینی اطراف و بین هر سه زاویه داشته باشد و به گونه ای خود را سازمانده

گوناگونش،مشغولیت و توجه قوی داشته باشد دارای کیفیت زناشویی باالیی است اما در مقابل در حالتی که یک زاویه تمام توجه 

کیفیت و سایر زوایا توجهی دریافت نکنند فرد کیفیت زناشویی پایینی دارد.براین اساس او هفت مدل فرد را به خود جلب کند 

زناشویی را متمایز می کند که سه مدل را کیفیت زناشویی پایین و چهار مدل را کیفیت زناشویی باال در نظر می گیرد.یکی ازمدل 

های کیفیت زناشویی پایین ،الگوی جدایی است که در آن هر دو همسر با زاویه ی سومشان آمیخته اند و از زاویه همسرشان فاصله 

         (.                                     1389فرزند،کار و دوستان باشد)باستانی وهمکاران،ازجمله  یه قدرتمند می تواند هر چیزیگرفته اند.سومین زاو

زوج که از قبل از ازدواج تا اوایل دوره والد شدنشان پیگیری شده  40استوراسلی و مارکمن بر روی نتایج مطالعه طولی که 

د که یکی از رایج ترین مشکالت زوجین مربوط به بستگان و دوستان هر یک از همسران است)قاسمی و بودند،نشان می دهن

بر آن مطالعات نشان می دهند زوج هایی که می آموزند چگونه تعارض ها و اختالفات خود را به طور موثر عالوه  (.1390همکاران،

)میلر و انند به زندگی مشترک ادامه بدهندمهارت هایی هستند می تو و کارآمد حل و فصل کنند،بیشتر از زوج هایی که فاقد چنین

جیل دوبیش با بررسی درباره فرهنگ یونانی به این نتیجه رسیده است که طرح مسایل خانوادگی با .(1388ترجمه بهاری،همکاران،



و درون خانواده رو نقض می کند و به  افراد خارج از خانواده اقدامی غیر قابل قبول است زیرا مرزبندی مقدس میان افراد بیرون

                                        .(1375)تانن،داخل خانواده می کشاندبه  عبارت دیگر پای اشخاص بیرون از خانواده را

زوج های (نیز در تحقیق کیفی که در مورد عوامل نارضایتی زناشویی و اقدام به طالق در 1390زاده،نظری و عارفی)محسن 

کرمانشاهی انجام داده بودند نشان دادند،دو دسته از عوامل،نارضایتی زناشویی را رقم می زنند،عوامل قبل از ازدواج شامل ازدواج با 

و ازدواج اجباری و عوامل بعد از ازدواج که  انگیزه نا مناسب افراد از فشارهای اجتماعی،مجرد ماندن و فضای ناخوشایند خانه پدری

ضور اندک شوهر در منزل و تداوم معاشرت های مجردی،تعارض برسر نگرش های نقش جنسیتی،خشونت شامل ح

                                            (.1393زناشویی،خیانت،بدگمانی،مشکالت مالی و تعارض با خانواده همسر می شود)اسمعیلی و دهدست،

انجام گرفت که 1392علل آن در شهر تهران توسط کوهسار قادری نیا در سال عوامل موثر برگرایش زوجین به طالق و  بررسی

نتایج یافته ها حاکی از آن است که در نمونه مورد بررسی مهم ترین علل طالق در مردان به ترتیب مشکالت شخصیتی،ناهماهنگی 

حالی است که زنان به ترتیب دخالت است این در های روحی،عدم تفاهم و بلوغ فکری و عاطفی و دخالت اطرافیان بیان شده 

دالیل طالق خود عنوان کرده اند)کفاشی و ی های روحی و اعتیاد را به عنوان اطرافیان،مشکالت شخصیتی و ناهماهنگ

 (.              1393سرآبادانی،

 اهداف تحقیق 

نظر به اینکه تعامل و داشتن صمیمیت در بین زوجین یکی از عوامل مهم در حفظ بنیان خانواده می باشد،هرگونه تالش برای نگه 

آسیب هایی چون سردی زوجین و پیش گیری کردن از بروز طالق  گرمی صفای خانواده و دوری جستن ازداشتن صمیمیت و 

                  مقاله بررسی عوامل موثر بر رفیق بازی زوجین می باشد.رو هدف این روری می باشد به همین عاطفی امری الزم و ض

           روش تحقیق                                                 

نمونه  ن زنان متاهل شهرستان نوشهر می باشد که از طریق ش کیفی می باشد و جامعه ی آماری آماهیت این پژوهش بر اساس رو

گیری هدفمند انتخاب شدند.نمونه گیری هدفمند به انتخاب آزمودنی هایی اشاره دارد که حداکثر اطالعات ممکن درباره پاسخ 

نفر آنان مصاحبه شد و زنان مورد مطالعه دارای  7در این پژوهش از (.1390سواالت پژوهش به دست آید)محسن زاده و همکاران،

شند که بیشتر از نیمی از مصاحبه شوندگان دارای فرزند بودند و دارای تحصیالت لیسانس می سال می با 30تا  24گروه سنی 

     باشند.در نهایت هر مصاحبه با کسب اجازه ضبط شد و به یادداشت برداری رسید.

 یافته های تحقیق

            از روی اجبار یا عشق و عالقه                             ازدواج 

                                                        در این زمینه اکثر مصاحبه شوندگان از ازدواج با واسطه وهمچنین از روی عشق و عالقه می گویند

ر رو دوست داشتیم و به مدت چند سال با هم ارتباط داشتیم تا در نهایت به گوید:ازدواج ما از روی عالقه بود وهمدیگساناز می

         صورت رسمی ازدواج کردیم.                                                  

ج کردیم و ی گوید:ازدواج ما کامال سنتی بود و ما رو به هم معرفی کردن وبعد از آن ما خودمون تصمیم گرفتیم و ازدوافاطمه م

                                                  دخانواده ها از اول در جریان بودن



زینب بیان دارد که:از روی عالقه بود و ما دانشجو بودیم و تو گروه فرهنگی فعالیت می کردیم همسرم منو دیدن و به واسطه مبلغ  

    کردیم              و ازدواج  ددانشگاه مطرح کردن

 میزان عشق و محبت بین همسران

 عشق و عالقه بینشان وجود دارد                                          ین باور هستند که میزان زیادی ازبیشتر زنان مورد مطالعه بر ا

بیشتر میشه طوری که نبودن  فاطمه اظهار می کند:رابطمون خوبه اوایل یک خورده کمتر بود ولی االن هرچه جلوتر میره عالقه 

  باعث میشه سخت بشه و جای خالی آن احساس میشه طرف

پگاه می گوید:من عشق و محبت خودمو بیشتر نشون میدم که چقدر دوستش دارم،شوهرم عشقو محبت داره ولی تو دار تره و 

 نشون نمیده و بیشتر با رفتارش عالقشو نشون میده

 کر میکنم که خیلی زیادهم اینطور فشقایق بیان می کند:خود

          تاثیر اشتغال زنان بر زندگی مشترک زوجین                         

 اشتغال زنان همه سرکار رفتن را دارای معایبی همراه با مزایای آن بیان کردند.                                                     در

ه آدم  شوهرشو درک کنه.وقتی شوهرش از بیرون میاد خستس و چون بعضی از زنا خیلی سرکاررفتن باعث میشفاطمه می گوید:

اهل حرف زدنن و وقتی میبینن شوهرشون میاد خونه و توجهی نمیکنه ممکنه درک نکنند.ولی سرکار رفتن از این لحاظ خوبه که 

                            رو حس میکنه.                    کار و بیرون  ضایبه نظرم حداقل خود زن هم اون ف

که خستگی محیط کار رو بیاره  ساناز می گوید:سرکار رفتن خوبه ولی در صورتی که زن و شبیه مرد نکنه یعنی زن طوری نباشه

     خونه و اینکه بخواد یک جوری کار رو وارد زندگیش کنه .                             

پگاه بیان دارد که:سرکار رفتن خانم ها هم خوبه هم بده.از این نظر بده که مثال خیلی از کارای خانه و زندگی و مثال بچه داری یا 

خانه داری برای زن خسته کننده میشه . اون جوری که باید به خانوادش برسه نمیتونه ولی از یک نظر خیلی خوبه چون میتونه 

                  ار شوهرش و به همدیگر تو مسائل مالی کمک کنند.               یک درآمدی کسب کنه در کن

مساوی با فداکاری و از الهه اظهار می کند که:با سر کار رفتن خانم ها خیلی موافق هستم اما نه توی ایران.سر کار رفتن یک خانم 

                                                     و جسمی برای اون خانم نمیمونه. خود گذشتگی زیاد و در آخر هم چیزی جز مسئولیت زیاد وخستگی روحی

              تاثیر دوستان در زندگی زناشویی                                

     د دوست عالیه.قطعا اگر دوستی واقعی باشه ادم میتونه توزندیگیش ازش تاثیر مثبت بگیره                               وشقایق میگوید:وج

بخواد زندگی رو خراب کنه یا بخواد پگاه می گوید که:بستگی به خود آدم داره که چه دوستی را انتخاب کنه مثال دوستی که 

گی مشکل ایجاد شود و به خصوص اگر دوست مجرد باشد.ولی اگر دوستی  داشته باشد که عاقل تحریکتون کنه باعث میشه تو زند

                                                            و فهمیده باشد و درک باال داشته باشد میتونه در کنار زندگی زناشوییش دوست هم داشته باشد البته با اجازه ی شوهرش.



یدگاه متفاوت تری در این زمینه دارد:حتما باید دوستایی باشند که قابل اعتماد هستند یا دوستایی باشند که به هم احترام فاطمه د

و زندگی خوبی داشته باشند چون کسایی که زندگی خوبی دارند باعث می شوند که زندگی کسی که با دوستاشم رفت و  دبگذارن

ه هیچ قید و بندی ندارند و چشم پاک نیستند و اینا باعث میشه که زندگی اون طرف هم آمد میکنه خیلی بهتر میشه و کسانی ک

                                             به هم بخوره.

                                        ارتباط صمیمانه بین زوجین و حرف زدن 

کنیم خیلی در شبانه روز هم حرف نمیزنیم به خاطر خستگی شوهرم و از وقتی فاطمه می گوید:اگر تنها باشیم با هم صحبت می 

بچه به دنیا اومده همه چیز کمتر شده.من خودم احساس می کنم نسبت به زوج های دیگر کمتر حرف می زنیم به این دلیل که 

 خودمون نیستیم وبیشتر در جمع هستیم. زیاد خونه ی

: من خیلی به حرف زدن با شوهرم عالقه دارم و دوست دارم راجع به هر اتفاق با شوهرم حرف پگاه در این زمینه بیان می کند که

بزنم ومیشینیم دوتایی با همدیگه صحبت میکنیم و دردودل می کنیم ولی اون یک خورده تودارتره و زیاد در تنهایی خودش با من 

                                                        هم صحبت نمیشه که این بستگی به سیستم خودش داره.

 شقایق اظهار دارد:بله خیلی صحبت می کنیم.کامال صمیمی و راحت هستیم.

 داشتن معاشرت های مجردی برای هر یک از زوجین 

رفیق بازی معاشرت های مجردی است.که این عامل طبق گزارش مصاحبه ها وجوددارد ولی  یکی از عوامل مهم در گرایش به

 .اعتدال هم رعایت میشود

فاطمه در این زمینه بیان می کند:بله با هرکسی که توی دوره ی مجردی بوده میتونم بیرون برم و همون کارایی که توی مجردی  

     اره.                                و این بستگی به شوهرت د می کردم و انجام بدم

پگاه می گوید:من و شوهرم هر دو یک جورایی دوستای صمیمیمونو نگه داشتیم البته نه به اون صورت که همیشه باهاشون بیرون  

                                                   بریم و بیشتر وقتامونو با دوستامون بگذرونیم تعادلشو رعایت می کنیم که اینجوری هر دوتامون راضی باشیم.     

ساناز می گوید:آره.هم من و هم همسرم.اگر کنترل شده باشد خوبه ولی اگر از حدش بگذره باعث می شود که هم زن و هم مرد 

       آسیب ببینند.    

 ازدواج در سن پایین                                              

      وید:به نظر من این موضوع به سن ازدواج مربوط نیست و کامال به شخصیت و دید زوجین ارتباط دارد.                              الهه میگ

 دو سن پایین بودیم ولی رفیق بازی نداریم.                    تاثیری داشته باشد من و همسرم هر شقایق می گوید:فکر نمی کنم این عامل 

ه بیان می کند:من خودم در سن پایین ازدواج کردم ولی به نظرم زندگی چیزی نیست که بخواد به مرور سرد بشه یا من فاطم

          بخوام تمایل پیدا کنم به چیزهای دیگه.به جنبه و ذات آدم بستگی دارد.               

                         رفتن پیش روان شناس برای حل تعارض بین زوجین       



      طبق گزارش یافته های تحقیق تمامی زنان مورد مطالعه رفتن پیش روان شناس برای حل تعارض را تاثیر بسزایی می دانند.                

و اطالعاتی ندارند شاید به نظرشون خوب باشد بعضی ها خوب  دفاطمه می گوید:برای کسایی که کتاب نخوندن یا نمی خونن

ون صحبت کنند شاید یک روان شناس خوب باشد و بتونه بهشون کمک کند اما باز هم باید روان شناسی باشد نمیتوانند با خانوادش

                 که واقعا کاربلد باشد.    

زینب بیان می کند:قطعا مشاور و مشورت با روان شناس در زمینه ی زندگی خیلی تاثیر دارد.چون من خودم آدم مذهبی هستم 

               تاثیر خودشو دارد.                                         اوهر هم شده مشورت بگیرید که قطعبه قرآن که میگه برای حل اختالف زن و ش ماکتفا می کن

الهه می گوید:اگر شخص روان شناس تجربه الزم داشته باشد و دلسوزانه بخواهد مشکالت زوجین را حل کند خیلی تاثیر مثبت 

 واند داشته باشد.میت

                در میان گذاشتن مسائل خانوادگی با دوستان و خانواده            

زینب می گوید:کامال مخالفم که در میان گذاشته بشه.مگر با بزرگتر ها اونم در باب مشورت ولی با  دوستان و اقوام مخالف این 

که باعث سردی بین زوجین دگی مشترک و ممکنه یک حرفی بزنند   در زنقضیه هستم چون آن ها هیچ کدام جای ما نیستند 

         بشه.                              

پگاه اظهار دارد:من به شخصه اصال دوست ندارم مسائل خانوادگی رو به دوست ها و اقوام بگم چون به خود زن و شوهر مربوط 

میشه و باید خودشون حل کنند چون دوست و آشنا بخواد بگه فایده ای نداره و مشکل ساز میشه چون واقعا نمیدونند و توی 

             یم بگیرند و نظر درستی بدهند.                                     زندگیشون نیستند که بخوان تصم 

فاطمه میگوید:من مخالفم.به نظر من هر کس به دید خودش به آدم نظر میده پس خیلی وقت ها این حرف ها میتونه زندگی آدم 

                                            حتی اگر مشکلی پیش میاد س هم نباید چیزی بگه رو خراب تر بکنه.به نظر من آدم باید همه چیزو تو خودش بریزه و به هیچ ک

     میزان دخالت اقوام و دوستان در زندگی زوجین                     

ندگی پگاه بیان می کند:چرا دخالت آشنا خیلی تو زندگیمون هست و همین باعث خیلی مشکالت میشه توی زندگیمون.چون از ز

ماخبر ندارند و نمیدونند چی می گذره واسه همین یک نظر اشتباه می دهند  که این باعث می شود زن و شوهر دچار مشکالت 

             بشوند و تصمیمات اشتباه  بگیرند.    

و  اونم طبیعی میشهساناز می گوید:دوست که دخالتی نداشت ولی خوب خانواده هم طبیعی بود که یک سری چیزا پیش بیاد که 

همه دارند.ممکنه حرفشونو بزنند ولی ما به اون حرف عمل نمی کنیم.اگر ببینیم پیشنهاد خوبیه می گیریم ولی اگر ببینیم تضاد 

             داره عمل نمی کنیم.          

سی بخواد به دخالت گوش بده فاطمه می گوید:دخالت همیشه هست.به نظر من این دست مرد است که مدیریت داشته باشد.اگر ک

                                               و دهن بین باشد به نظرم زندگی از هم می پاشد.



الهه می گوید:خیر. چون ذاتا انسان به سمت چیزهایی محدود کردن روابط با دوستان برای پیش گیری از آسیبهای رفیق بازی  

ممکنه به ظاهر با محدود کردن روابط فکر کنیم که مشکل حل شده ولی واقعیت اینه که این طور  میره که ازشون منع شده واینکه 

 نیست و فقط صورت مسئله رو پاک کردیم.

شقایق بیان می کند:فکر نکنم بشه کسیو محدود کرد.چون میشه در هر صورت طرف مقابل یواشکی کار خودشو انجام میده پس  

                                                        یر کنه.هرکسی باید از درون خودش تغی

زینب اظهار می کند:نه اصال.روابط دوستانه باید وجود داشته باشد.اصال یک روش برای تکامل بشر دوست است.یک موقع آدم 

                                                             محدود کردن راهش نیست. تره و میتونه ازش کمک بگیره.پس نه.دوستی می گیره که مثال از یک سری آدما خیلی باال

 تاثیر انجام دادن یا ندادن وظایف زناشویی)جنسی(در گرایش به رفیق بازی 

آره حتما تو وظایف زناشویی اگر کوتاهی بکنی فرد نمیتونه به خانوادش بازگرده و میتونه خودشو با دوستاش  زینب می گوید:

                 سرگرم کنه.بله خیلی تاثیر دارد.                                      

دهنده ی این است که همدیگر رو  چون نشاناگر به وظایف به درستی عمل بشه مرد خوشحال تره و همین طور زن.ساناز می گوید:

با هم بگذرونند ولی اگر به هم اهمیت ندهند  دوست دارند و به هم احترام می گذارند و طبیعتا دوست دارند وقت بیشتری رو

 وندشب دیر بیان خونه وبا رفیق باشطرفین آسیب می بیند که این خانم یا آقا به ما اهمیت نمی دهد پس تصمیم میگیرند که 

                  زنشو تحمل نکنه و زن هم با دوستاش بره بیرون و شوهرشو تحمل نکنه                                            

فاطمه می گوید:بستگی دارد.مثال کسی که شوهرش وظیفشو انجام نمیده سعی میکنند با دوستاشون درد و دل کنند و بعد مثال 

                                                    م بیرون برند تا این چیزارو فراموش بکنند و بعضی ها تو خودشون می ریزند و تحمل می کنند.تصمیم می گیرند با ه

               تاثیر مهارت های کالمی با همسر در متقاعد کردن آسیب های رفیق بازی

الهه می گوید:لحن دستوری فکر نکنم روی کسی تاثیر مثبتی داشته باشد لحن آرام و منطقی میتونه تاثیر داشته باشد ولی باز 

برمیگرده به شخصیت طرف مقابل.چون به شخصه تو اطرافیان دیدم که اقایی از مجردی خیلی اهل مجردی گشتن بوده و در 

               هم تاثیری نداشته تا اینکه خودش خسته شده                   متاهلی هم همینطور بوده و صحبت و خواهش 

شقایق بیان می کند:با احترام و نرمی حرف زدن حتما نتیجه ی بهتری میده.سعی میکنم همیشه در مرحله اول با آرامش درباره هر 

        موضوعی یا روابط با دوستان با نرمی حرف بزنیم.                        

ساناز اظهار دارد:باید با لحن آروم حرف بزنید.چون با لحن دستوری صحبت کردن حکم این رو دارد که انگار داری با بچه حرف می 

                زنی و بهش برمی خورد.باید با پنبه سر برید و باید باکلمات بازی کرد.

                           تاثیر اینترنت و شبکه های مجازی در زندگی مشترک      

شقایق بیان می کند:بستگی به طرف دارد.من خودم سعی میکنم هروقت همسرم خونه هست کمتر سراغ گوشی برم قطعا اگر اونم 

                                             بدم                                   سرش تو گوشی باشه من ناراحت میشم و باعث دلخوری میشه و شاید در اون لحظه دوستامو ترجیح 



درصد ممکنه تاثیر منفی در زندگی زناشویی داشته باشد و ادم سرگرم 60پگاه می گوید:اینترت و شبکه های مجازی نزدیک 

خوبه به در صد هم به این دلیل میگم  40اینترنت می شود و به دوست و رفیق بیشتر گرایش پیدا می کند که خیلی تاثیر دارد.

        دلیل اینکه از اینترنت اطالعات خوب و مهمی میتونیم کسب کنیم.                                          

همین شبکه های مجازی است که افراد ممکنه  ساناز می گوید:خیلی خیلی تاثیر دارد.چون همه ی چیزها مجازی شده و از طریق

                                                                دم های درست و حسابی نباشند چه برای زندگی،چه برای کار.نند و آآشنا بشوند و رفت وآمد بک با هم

  



    نتیجه گیری                                                     

 عه است باشد و از آن جایی که خانواده یک گروه مهم در جاماین پژوهش مربوط به عوامل اجتماعی موثر بررفیق بازی زوجین می 

اط اگر تعارضاتی مثل ارتب به همین دلیل در ارتباط زوجین .نقش کلیدی دارد مسائلگر در اجتماعی شدن فرزندان و ازدواج و دی

ارضات را مهار نکنند می تواند به شنایان خود به وجود بیاید و زوجین به موقع و به درستی این تعبیش از حد زوجین با دوستان و آ

آسیب های بیشتر دیگری چون طالق)طالق عاطفی( و اعتیاد و سردی زوجین و بروز ناراحتی های روحی و روانی برای بچه های 

شود.در این پژوهش از تاثیر دوستان در زندگی زناشویی سخن به میان آمد که در این زمینه مصاحبه شوندگان تبدیل زوجین و.. 

اظهار داشتند که وجود دوست درزندگی چه اون دوست خوب یا بد باشد در زندگی زوجین خیلی اثر گذار است که این یافته با 

م زوجین شبکه های تاثیر گذاری هستند که می تواند رابطه ی زن نظریه ی شبکه ی خویشاوندی که می گوید نزدیکان واقوا

که در این وشوهر راتحت تاثیر قرار دهند هم سو است.در ادامه از رفتن به روان شناس برای حل تعارض بین زوجین صحبت شد 

کالت بین زوجین نامیدند بین مصاحبه شوندگان وجود روان شناس را در زندگی ضروری دانستند و عاملی تاثیرگذار برای حل مش

که این یافته با نتایج میلر و همکاران هم سو است. همچنین از مطرح کردن مسائل خانوادگی با دوستان و خانواده گفته شد که 

نتایج این مطالعه نشان داد که مصاحبه شوندگان کامال مخالف به بیان کردن مسائل با خانواده و دوستان می باشند چون از زندگی 

ترک زوجین خبر ندارند و خود باعث مشکالت جدیدتر می شوند که این یافته ها با نتایج جیل دوبیش که با بررسی درباره ی مش

در اخر از تداوم معاشرت های مجردی در زندگی زوجین و دخالت دوست و فرهنگ یونانی به این نتیجه رسیده بود هم سو است.

ردی زیاده روی شود و جلوی دخالت دوست و اقوام گرفته نشود باعث از جرت های ماقوام در زندگی صحبت شد که اگر در معاش

( که در مورد عوامل نارضایتی 1390هم پاشیده شدن زندگی زوجین می شود که این یافته با نتایج محسن زاده،نظری و عارفی)

از دیگر مباحث یافته های تحقیق اشتغال زنان بود زناشویی و اقدام به طالق در زوج های کرمانشاهی انجام داده بودند مطابقت دارد.

که زنان مورد مطالعه بیان کردند اشتغال زنان هم خوب است و هم بد.و در پایان از محدود کردن روابط با دوستان گفته شد که 

 ست در بعضینتایج نشان داد محدود کردن روابط ایده ی خوبی نیست چون احتمال اینکه آن عمل تکرار شود زیاد است و دو

                                               مواقع می تواند یار و یاور ما در بعضی مسائل باشد لذا محدود کردن آن هم خوب نیست. 

 لذا با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادهای زیر ارائه می شود:          

 رف مقابل زیاد است و از روی اجبار نباشد.                                       ی خود و ط برای ازدواج مطمئن شوید که میزان عشقو عالقه-

از دوستان ناباب و همچنین از زیاده روی در معاشرت های مجردی دوری کنید و دوستی هایی را برگزینید که در زندگی باعث –

               پیشرفت در زندگی عاطفی ،کاری و .. شوند.                            

ارتباط صمیمانه با همسر خود داشته باشید و از دوری و انزوا بپرهیزید.شما به این دلیل با همسر خود ازدواج کردید که در همه –

                    ی مصائب و مشکالت و شادی های زندگی در کنار هم باشید پس درد و دل کردن با او را فراموش نکنید.                                 

برای حل کردن مشکالت بین خود و همسرتان به روان شناس مراجعه کنید و یا برای باالتر بردن سطح فکری خود برای ارتباط با –

 همسر کتاب بخوانید

           از در میان گذاشتن مسائل خصوصی زندگی خود با خانواده و دوستان پرهیز کنید.                                                    – 

      خود کوتاهی نکنید.                                   زناشوییوظایف  از آنجایی که نیاز جنسی بنیان هر خانواده ای است در انجام–



                                                     ماخذ  و  منابع

                                               توتیا  انتشاراتات،تهران،اصالح    ،جامعه شناسی،چاپ بیست و هشتم،با  1392کوئن،بروس،ترجمه ثالثی،محسن،

             چاپ اول،تهران،انتشارات درسا                                      در زندگی زناشویی،رازموفقیت  صد   ،1383معتکفی،نفیسه،،ترجمه  نیون،دیوید

سوم،تهران،انتشارات  چاپ  موزش های مهارت ارتباط زناشویی،آ  ،1388بهاری،فرشاد،ترجمه،ب،واکمن،،میلر،فیلیس،و،االم،نانالی،دانیلمیلر،شراد 

                 رشد

،تفاوت های کالمی در زن ومرد مرا نمی فهمی تو هم مرا نمی فهمی،چاپ  1375تانن،دبرا،ترجمه قراچه داغی،مهدی،فتوحی،زهره،

                    سوم،تهران،نشر اوحدی

  زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری،مجموعه مقاالت آسیب شناسی خانواده،چاپ اول،تهران،ناشر مرکز امور  1388حق شناس،سید جعفر،

                              ،با مشکالت همسرم چه کنم،چاپ چهارم،اصفهان،انتشارات حدیث راه عشق1388ملکی،حسن،

                                 59-72  ،1395،بهار 17درمانی،دوره پنجم،شماره  وزش،مشاوره و روان  ارض،فصلنامه آمهاشمی،سیده فاطمه،اصغری ابراهیم آباد،محمد جواد،نقش سواد عاطفی در پیش بینی طالق عاطفی با میانجیگری حا تع  

آزادی،زینب،کیمیایی،سید علی،عباسی بورندرق،سکینه،رابطه توانایی حل مساله خانواده و باورهای غیرمنطقی با مشکالت و ناسازگاری  

                       1-17  ،1393،زمستان36ه نهم،شماره  زناشویی،فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی،دور

  بهرامی،دکتر فاطمه،خالقی زاده،دکتر مریم،بررسی رابطه بین میزان بخشودگی و تعارض زناشویی زوجین در استان یزد،فصلنامهافخمی،ایمانه،

                                   431-442  ،1386،بهار9،دوره سوم،شماره  خانواده پژوهی

عنایت،حلیمه،دسترنج،منصوره،سلمانی،فائز،بررسی عوامل مرتبط با اختالفات خانوادگی،فصلنامه ی علمی پژوهشی جامعه شناسی زنان،دوره  

                                                          1-20  ،1390،بهار1دوم،شماره  

از ازدواج(بارضایت زناشویی)پس  دست،کوثر،ارائه طرحی مفهومی از رابطه تعارض های دوران نامزدی)پیش  اسمعیلی،معصومه،ده

                     405-445  ،1393،پاییز  3روان درمانی خانواده،دوره چهارم،شماره  مشاوره و  ،فصلنامهازدواج(از

قاسمی،سیمین،اعتمادی،عذرا،احمدی،سید احمد،بررسی اسیب های ارتباط زوجین با خانواده همسر به عنوان یکی از عوامل طالق از دیدگاه    

مشاوره و مددکاری اجتماعی،دومین همایش سراسری علمی کاربردی مددکاری اجتماعی ایران دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر،اسفند  

1390،  10-1                                 

اجتماعی موثر بر طالق عاطفی دو گروه زنان متاهل،خانه دار و شاغل شهر قم،دو فصلنامه  _کفاشی،مجید،سرآبادانی،سمیه،عوامل اقتصادی

                           125-153  ،1393،پاییز و زمستان5پژوهش های جامعه شناسی معاصر،دوره سوم،شماره 

ادی،آزاده،تعیین نقش متغیرهای ارتباطی در پیش بینی طالق عاطفی،دو فصلنامه پژوهش های جامعه شناسی معاصر،دوره  رشید،خسرو،مر 

                                                        133-151،  1396،بهار و تابستان10ششم،شماره  

  ،1394،پاییز32تربیتی زنان و خانواده،دوره دهم،شماره  _رازقی،نادر،اسالمی،اصلی،مطالعه کیفی علت های تعارض در خانواده،فصلنامه فرهنگی  
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