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 .لوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتیروانشناسی و ع

  اي بین نسلیمطالعه: واکنش به تعارض زناشویی
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  چکیده
. با هدف مقایسه واکنش افراد متأهل ، به تعارض زناشویی در طول سه نسـل اخیـر زنـان و دو نسـل اخیـر مـردان انجـام شـد         این پژوهش :هدف
. بودنـد  1392نوع مطالعه کیفی بود و جامعه آماري آن، کلیه افراد متأهل متعلق به سه نسل از سـاکنین تهـران در سـال     پژوهش حاضر، از :روش
نفـر در هـر گـروه نسـلی      9هاي پژوهش از طریق مصاحبه عمقـی بـا    داده. گیري، در دو مرحله و به صورت در دسترس و هدفمند انجام شدنمونه

ها در گـروه زنـان، بـا مراجعـه     این مصاحبه. نفر بودند، به دست آمد 45که جمعاً شامل ) نیز نسل دوم و سوم مرداننسل اول، دوم و سوم زنان و (
در ایـن   :هـا یافتـه . محتـوا کدگـذاري شـدند    هـا بـا روش تحلیـل   سـپس داده . به محل زندگی و در گروه مردان، به صورت تلفنی انجام گرفت

، 71و  49، 27آوري شد که میانگین سنی این سـه گـروه بـه ترتیـب     جمع مادربزرگ 9مادر و  9دختر،  9پژوهش، اطالعات از طریق مصاحبه با 
 9پسـر و   9چنـین فرآینـد مصـاحبه بـا      هم. بود 20و 14، 6ها به ترتیب و دامنه تغییرات سنی آن 1/6و  7/4، 5/2ها به ترتیب انحراف معیار سنی آن

. بـود  19و  4هـا  و دامنـه تغییـرات سـنی آن    3/6و  2/1هـا  ، انحراف معیار آن45و  28دو گروه نسلی پدر نیز صورت گرفت که میانگین سنی این 
تـري را در مقایسـه بـا     چنین مردان اجتنـاب کـم   هم. تر از نسل سوم مشاهده شد ها، میزان اجتناب از تعارض در نسل دوم، بیشپس از تحلیل داده

رسد که عواملی مانند تفاوت سنی، چرخـه زنـدگی و تفـاوت    به نظر می :گیري نتیجه. کردند برانگیز گزارش زنان در طرح موضوعات تعارض
  . ها در حین تعارض زناشویی اثرگذار استهاي افراد، بر نوع رفتار آندر استاندارد
   تعارض زناشویی؛ واکنش به تعارض؛ نسل :کلیدواژه

  
  ] 4/3/1394: ؛ پذیرش مقاله25/9/1393: دریافت مقاله[

   

  
  مقدمه

افتد که عـدم  تعارض در زندگی زناشویی زمانی اتفاق می
توافق، ناسازگاري و یا تفاوتی بین زوجین وجود داشـته باشـد   

هــاي زناشــویی را حاصــل  تــوان تعــارضچنــین، مــی هــم). 1(
هــا، نظــر زوجــین در زمینــه اهــداف شخصــی، انگیــزه اخــتالف
اهمیت پرداختن ). 2(هاي رفتاري دانست  ها و یا اولویتارزش

هاي زناشویی زمانی قابل درك خواهد بود که آثار  به تعارض
آن بر سالمت جسمانی، روانی و سالمت خانواده، مورد توجـه  

هـاي  هاي شدید زناشویی بـر بیمـاري   تأثیر تعارض. قرار بگیرد
ــل افســردگی و هــم  ــی از قبی ــین بیمــاري روان هــاي خــاص چن

بـه عـالوه،   ). 4، 3(است جسمانی از قبیل درد مزمن ثابت شده 
گري ضـعیف،  تعارض شدید زوجین با پیامدهایی از قبیل والد

افــزایش دیــدگاه منفــی فرزنــدان نســبت بــه ازدواج و افــزایش 
  احتمال خشونت والـدین نسـبت بـه دختـران در ارتبـاط اسـت       

یافته هاي پژوهشی که در ایران انجام شد نشان داد که ). 7-5(
موجب دلبستگی ناایمن کودك بـه  تواند تعارض زناشویی می

ــدین گــردد  ــارض   ). 8(وال ــار دقیقــی از شــیوع تع اگرچــه آم
زناشویی در ایران در دست نیست، اما نظر به این که بسیاري از 

چنین با توجه  شوند و همها در نهایت به طالق منجر می تعارض
 5/8افــزایش ( بـه افـزایش روز افــزون آمـار طـالق در کشــور    

، )نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال قبــل 93درصــدي در ســال 
تـوان اخـتالف و تعـارض میـان زوجـین را امـري در حـال         می

  ). 10، 9(گسترش دانست 
رغم آثار جسمی و روانی تعارض، نکته حایز اهمیـت   علی

Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, Vol. 21, No. 3, Fall, 202-214 
مقاله پژوهشی  

  اصیل
Original 

Article 
 

mailto:minapahlavan1368@gmail.com


203  
 

 

  
  و همکاران مینا پهلوان 

 

 
 

203

ال 
س

کم
 و ی
ست

بی
 /

مار
ش

 / 3 ه 
ــز 

پایی
139

4
  

V
ol

. 2
1 

/ N
o.

 3
 / 

Fa
ll 

20
15

  
  

ناپذیر  آن است که تعارض در زندگی زناشویی، امري اجتناب
شـود و روش برخـورد بـا تعـارض، بـیش از مفهـوم و        تلقی می

کننده تأثیر آن بـر رابطـه زوجـین     عوامل ایجادکننده آن، تعیین
در صورتی که تعارض به خوبی مدیریت شود، بـا رشـد   . است

و توانمنــدي همــراه اســت و در صــورت مــدیریت ناکارآمــد، 
سرد کننده خواهنـد بـود    اي دلزوجین محکوم به تحمل رابطه

اي را هاي زوجین در هنگام تعارض، طیف گستردهرفتار). 11(
اي از تعامالت منفی برخی از زوجین در چرخه. شودشامل می

ایـن وضـعیت در بلنـد مـدت، سـبب      . شوندفزاینده، گرفتار می
تري از پرخاشـگري   شود و با میزان بیش نارضایتی زناشویی می

هـاي زوجـین، ایجـاد    یکی از تالش). 12(فیزیکی همراه است 
که معموالً به دلیل راهی براي خروج از این چرخه منفی است 

رو  هـاي منفـی شـدید، بـا ناکـامی روبـه       همراه بودن با احساس
منفـی بـودن   عالوه بر الگوي فوق کـه بـا نـام الگـوي     . شود می
شود، الگوي تعاملی دیگري نیز وجـود دارد  شناخته می متقابل

مطـرح شـده اسـت     1گیـر فاصله -کنندهمطالبهکه به نام الگوي 
هاي کارآمدترین الگوترین و نامخرباین الگو که جزء ). 13(

کند که ارتباطی زوجین شناخته شده است، در حالتی بروز می
یک نفر خواهان تغییر در رابطه و دیگري از وضـعیت موجـود   

کنـد،   فـرد خواهـان تغییـر، بحـث مـی     ). 15 ،14(راضی باشـند  
آورد و در مقابـل،  کند و به طرف مقابل فشـار مـی  شکایت می

ر د). 16(کنــد گیــري مــیث اجتنــاب و کنــارهدیگــري از بحــ
کننـده یـا   هاي جنسیتی در اتخاذ نقـش مطالبـه   خصوص تفاوت

ــان، بــیش فاصــله ــر  گیــر، تحقیقــات نشــان داده اســت کــه زن ت
بـه دالیـل   ). 17(گیر هستند تر فاصله کننده و مردان بیش مطالبه

محورنـد و  تکاملی و یا اجتمـاعی، زنـان بـیش از مـردان رابطـه     
تر در مقایسه با مردان هستند  ن نزدیکی و صمیمیت بیشخواها

چنـین مسـئولیت زنـان در کـارِ خانـه و       این تمایـل و هـم  ). 17(
ــیش   ــه ب ــد، ســبب مطالب ــداري از فرزن ــب زن و  نگه ــر از جان ت

برخـی از  ). 15(شـود  تـر از طـرف مـرد مـی     گیـري بـیش   کناره
ر کنند و وارد بحث با یکدیگ زوجین نیز از تعارض اجتناب می

گیري را از و به عبارت دیگر الگوي اجتناب و کناره شوندنمی
هاي اجتنابی همراه بـا عاطفـه منفـی،    رفتار. دهندخود نشان می

بیش از اجتناب خنثی، کاهش در رضایت زناشویی را به دنبال 
گیـري  دهند کـه کنـاره  چنین، مطالعات نشان می هم). 18(دارد 

که  دهد درحالیاهش میزن، رضایت زناشویی مرد و زن را ک
عالوه ). 19(گیري مرد تأثیري بر رضایت زناشویی ندارد کناره

_______________________________________ 
1 demand-withdraw 

هـاي ناکارآمـد مـذکور، برخـی از زوجـین در حـین       بر سـبک 
ها را تحت تأثیر قرار داده است  تعارض، درباره مسایلی که آن

کنند  شان را به صورت مثبت ابراز می کنند، احساساتبحث می
یـن  ایـن گـروه از زوج  . کننداستفاده می و از گوش دادن فعال

حـل دارنـد    در هنگام بروز مشکالت، سعی در پیدا کـردن راه 
)20.(  

هاي تعارضی زوجـین، سـوال   حال با توجه به اهمیت رفتار
هـاي زوجـین در حـین    مطرح شـده آن اسـت کـه منشـأ رفتـار     

نظریـه یـادگیري اجتمـاعی معتقـد     . تعارض، در کجا قرار دارد
هاي رویارویی که هر فرد به روابط زناشـویی  تاست که مهار

بـه  ). 21(شـوند  آورد، در خـانواده مبـدأ آموختـه مـی    خود می
تـر از فرزنـدان    گرفتـه، کـم    همین دلیل، فرزندان والدین طـالق 

هـاي اجتمـاعی ماننـد حمایـت کـردن،      والدین دیگـر، مهـارت  
عــالوه بــر ایــن دیــدگاه، . آموزنــدتوافــق و حــل مســأله را مــی

آمیــز و یــا وان گفــت کــه محــیط خــانوادگی خصــومتتــ مــی
کنـد و ایـن   ایمن کمک میگسسته، به رشد سبک دلبستگی نا

رفتارهاي ناسازگارانه  کنندهتواند پیش بینیسبک دلبستگی می
ــزرگ در تعــارض ). 23 ،22(ســالی باشــد  هــاي زناشــویی در ب

توان مشابهت ژنتیکی بـین والـدین و فرزنـدان را    چنین، می هم
خـالل تعـارض بـه حسـاب     در ها هاي آن، در شباهت رفتارنیز

  ). 24(آورد 
پذیري هاي فوق حاکی از نقش خانواده در جامعه پژوهش

. اسـت  آنهـا گیري نوع واکنش به تعـارض در  فرزندان و شکل
هـاي  شـود و نسـل  پذیري دقیقاً تکرار نمیاما این فرآیند جامعه

ــود را د   ــتگان خ ــدگی گذش ــد، آداب و زن ــرار  جدی ــاً تک قیق
هـا، وسـایل ارتبـاط    سـاالن، رسـانه   عواملی مانند هـم . کنند نمی

تـر تغییـر و تحـوالت موجـود در     جمعی و در دیدگاه گسـترده 
ــار  ــات و رفت ــات، روحی ــر مطالب ــه، ب ــر  جامع هــاي هــر نســل اث

جا که کشور ما در مرحله گذار قـرار دارد و   از آن. گذارند می
دث اقتصـادي، اجتمـاعی   ها در معرض حوابیش از سایر کشور

هـاي  و فرهنگی است، احتماالً تفـاوت موجـود در رفتـار نسـل    
بـا  ). 25(هـا در آن مشـهود اسـت    مختلف، بیش از سایر کشور

توجه به توضیحات فوق، پـژوهش حاضـر قصـد دارد رد پـاي     
نهاد خانواده و تعارضات زناشـویی بررسـی    این تغییرات را در

هاي اخیـر  هاي نسله آیا رفتارکند و به این سؤال پاسخ دهد ک
هاسـت و یـا سـایر عوامـل     در هنگام تعارض، مانند والـدین آن 

پـذیري و نیـز حرکـت جامعـه از سـنت بـه        اثرگـذار بـر جامعـه   
اي متفاوت رفتـار  مدرنیته سبب شده است که فرزندان به گونه
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ــانی  . کننـــد ــاملی از علـــت و مبـ ــر، درك کـ در حـــال حاضـ
ر کشور صورت نگرفته است و هاي در حال وقوع د دگرگونی

هاي تأثیرپذیر از ایـن تحـوالت مـورد     ضرورت دارد که بخش
ترین رکن جامعه است و خانواده زیربنایی. بررسی قرار بگیرند

شود و  چه بسا وقوع گذار در یک جامعه، از این نهاد آغاز می
چنین، بـا در نظـر گـرفتن     هم. یابد ها گسترش می به باقی ارکان
ه اولین قدم در مدیریت کردن تغییرات موجـود در  این نکته ک

جامعه، فهم آگاهی از سمت و سوي این تغییـرات اسـت، ایـن    
سـازي فضـاي    پژوهش قصد دارد تـا گـامی در جهـت شـفاف    

موجود بردارد و تصویري روشن از بخشی از تغییرات در حال 
  .وقوع در خانواده ایرانی ارائه دهد

  
  روش

هـدف پـژوهش   . فی اسـت پژوهش حاضر، یک مطالعه کی
حاضر، مقایسه واکنش به تعـارض زوجـین در سـه نسـل اخیـر      

در افراد ساکن شهر تهران در سـال   زنان و دو نسل اخیر مردان
  .بوده است 1392

هاي مختلف جامعه، عالوه جا که افراد متعلق به نسلاز آن
هـاي دیگـري نیـز بـا هـم      بر تعلق به یک نسل خـاص، تفـاوت  

به . ب نمونه، تنها متغیر نسل مدنظر قرار نگرفتدارند، در انتخا
هاي منظور کم کردن تفاوت میان افراد و به نوعی کنترل متغیر

. هاي واحـد انتخـاب شـدند   ها از خانوادهگر، افراد نسل مداخله
هاي ورود به گروه نمونه در این پـژوهش، سـکونت در   مالك

سال بـراي   30تا  18شهر تهران و قرار داشتن در محدوده سنی 
ها در گـروه    متأهالن نسل سومی بود که مادر و مادربزرگ آن

ها در گروه مـردان در قیـد حیـات    زنان و پدر و پدربزرگ آن
ابتدا شش گـروه  . تمام اعضاي گروه نمونه متأهل بودند. بودند

ایـن شـش گـروه عبـارت بودنـد از      . نمونه در نظر گرفته شدند
ن نسل سوم، مردان نسل اول، زنان نسل اول، زنان نسل دوم، زنا
سه گروه زنان در نمونه مـا  . مردان نسل دوم و مردان نسل سوم

سـه گـروه   . شامل دختران، مادران و مـادران مادرانشـان بودنـد   
. مردان نیز از پسران، پدران و پدران پدران تشکیل شده بودنـد 

ــا     ــردان نســل اول ب ــه اطالعــات م ــه، دسترســی ب ــی در ادام ول
نگـین سـنی   با توجه به بـاالتر بـودن میـا   . و شدر مشکالتی روبه

تر مردان نسـل سـوم متأهـل     ازدواج در مردان شهر تهران، بیش
 28شـد، بـاالي   ها میسر مـی ساکن این شهر که دسترسی به آن

ها در بزرگ پدري آن سال سن داشتند که در این شرایط، پدر
 با ایـن وجـود،  . سال سن داشت 80قید حیات نبود و یا بیش از 

و  90، 83بـا سـنین   ) پـدربزرگ (با سه نفر از مـردان نسـل اول   
سال مصاحبه شد ولی این افـراد قـادر بـه ارائـه اطالعـات       100

دقیق در خصوص تعارضات زناشویی و یا شـیوه حـل و فصـل    
مشـکل  «آن نبودند و دائماً با گفتن جمالتـی از قبیـل ایـن کـه     

صـاحبه را بـه   جهت م »آییم با هم کنار می«و یا  »خاصی نداریم
دادنـد کـه   سمت گذشته کاري و سوابق شغلی خود تغییـر مـی  

) مــادربزرگ(البتــه ایــن شــرایط در خصــوص زنــان نســل اول 
وجود نداشت و تمامی آنها توضیحات کاملی را در خصـوص  

هـا بیـان    تعارضات قبلی و جدید خود و نحوه کنار آمدن با آن
لب توافق براي انجام البته این را نیز باید افزود که ج. کردندمی

مصاحبه نیز فرآیندي بسیار دشوار بود و چه بسا بودند مردانـی  
گیري از طریق که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، اما با نمونه

لذا گروه مردان نسل اول حذف . کردندمصاحبه، موافقت نمی
گیـري  نمونـه . و پژوهش با مردان نسل دوم و سوم ادامه یافـت 

در دو روش و به صورت در دسترس و هدفمنـد  این پژوهش، 
در مرحلـه اول کـه بـه شـکل در دسـترس بـود، بـا        . انجام شـد 

مراجعه حضوري و یا نصب اعالمیه در سـه مسـجد در منـاطق    
  هــاي اجتمــاعی، قــرار دادن اعالمیــه در شــبکه12و  شــش، دو

و یا درخواسـت کمـک از اسـاتید، دوسـتان و آشـنایان بـراي       
آوري نمونــه در  شــرایط، اقــدام بــه جمــعمعرفــی افــراد واجــد 

دختـر، مـادر و یـا    (از یکی از افراد سه نسل زنـان  . دسترس شد
ــزرگ ــا پــدر(و دو نســل مــردان ) مــادر ب ، کــه او و )پســر و ی

ــه مطالعــه را داشــتند، بــراي  اش، مــالكخــانواده هــاي ورود ب
بـراي ایـن افـراد    . آمـد  شرکت در پژوهش دعوت به عمل مـی 

حاضـر، بـا اسـتفاده از روش     کـه پـژوهش   شدتوضیح داده می
هاي بین نسلی در خانواده را مورد مطالعه قرار مصاحبه، تفاوت

درخواسـت  آنهـا  بعد از جلب موافقـت ایـن افـراد، از    . دهدمی
هـا را نیـز   هاي دیگر، توافـق آن شد تا ضمن صحبت با نسلمی

براي شرکت در پژوهش جلب نمایـد و در صـورت موافقـت،    
ر زنان و نسل دیگر مردان نیز به صـورت هدفمنـد   دو نسل دیگ

در . گرفــت صــورت  آنهــاوارد پــژوهش شــدند و مصــاحبه بــا 
صورت عدم موافقت، افراد از فرآیند پـژوهش کنـار گذاشـته    

ها در مورد زنان با مراجعه به محـل زنـدگی   مصاحبه. شدندمی
در . و در خصوص مردان به صورت تلفنی انجام پـذیرفت  آنها

جــا کــه روش پــژوهش از نــوع م نمونــه، از آنخصــوص حجــ
گیـري تـا زمـانی    کیفی و با استفاده از مصاحبه بود، روند نمونه

که اطالعات ارائه شده تکراري شدند و دیگر داده جدیدي به 
در ایـن پـژوهش،   . ، ادامه داشـت )اشباع اطالعات(دست نیامد 
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هاي نسلی مختلـف بـا حـدود     اطالعات کسب شده براي گروه
ولـی بـه منظـور فـراهم     . ا هشت مصاحبه به اشباع رسـید شش ت

گیـري   ها، روند نمونه هشدن امکان مقایسه بهتر بین تمامی گرو
ه نفر در هر گروه نسلی ادامه پیدا کرد   .تا نُ
هـایی  از طریق سـناریو اطالعات موردنیاز در این پژوهش، 

هــاي زوجــین و بــا اســتفاده از روش مصــاحبه  دربــاره تعــارض
ها، ابتدا براي ساختن سناریو .یافته اتخاذ شدمه ساختارعمقی نی
نامه رضایت  و پرسش MCQ(1(نامه تعارضات زناشویی  پرسش

مــورد بررســی قــرار ) فــرم کوتــاهEMS(2 )(زناشــویی انــریچ 
این ابعاد . ها اتخاذ شدبعد تعارض زناشویی از آن 10گرفتند و 
  نســــی؛ ج. 3فرزنــــدپروري؛ . 2مــــالی؛ . 1 :انــــد از عبــــارت

ــذهبی؛ . 5شــغلی؛ . 4 ــاري؛ ویژگــی. 6م ــاي رفت ــانواده . 7ه خ
ارتبـاط  . 10اوقـات فراغـت؛   .9هـاي جنسـیتی؛   نقش .8همسر؛ 
هـایی  حیطـه، سـناریو   10سپس براي هر یک از ایـن  . اجتماعی

ــد  ــاخته ش ــژوهش  . س ــدا پ ــرا، ابت ــه اج ــتی از   در مرحل ــر لیس گ
داد و  یهاي تعارض زوجین را در مقابل آزمودنی قرار مـ  حیطه

هـایی را کـه در آن دچـار تعـارض     خواست تـا حیطـه  او می از
هایی را در هر یـک  سپس محقق سناریو .هستند، مشخص کند

کرد  هاي تعارض موردنظر توسط آزمودنی، مطرح میاز حیطه
خواسـت تـا پاسـخ دهـد کـه اگـر در چنـین        و از آزمودنی می

 ي راموقعیتی قرار داشته باشد، خـودش و همسـرش چـه رفتـار    
  . دهندنشان می

با توجه به کیفی بودن ایـن پـژوهش، بـه منظـور تجزیـه و      
در ایـن  . ها، روش تحلیل محتـوا بـه کـار بـرده شـد     تحلیل داده
هــا بــه صــورت ســطر بــه ســطر و یــا پــاراگراف بــه روش، داده

بعـد از  . شدند و مفاهیم اولیه استخراج می پاراگراف، کدبندي
شود، مفـاهیم اولیـه در   یده میاین مرحله که کدگذاري باز نام

کنار هم گذاشته شدند و براساس نکات مشـترك بـه صـورت    
در ایـن مرحلـه از تحلیـل، کـه     . یک مقوله محـوري درآمدنـد  

ــی  ــده م ــق مقایســه و  شــود، کدگــذاري محــوري نامی از طری
  . ها ایجاد شدندبندي مفاهیم، مقوله دسته

  
  هایافته

ـه بـا   هاي این پژوهش از طریق مصـاحبه  یافته نفـر در هـر    نُ
شـناختی افـراد    هاي جمعیـت  ویژگی. گروه نسلی به دست آمد

  .آمده است 1جدول نمونه در 
_______________________________________ 
1 Marital Conflict Questionnaire 
2 Enrich Marital Satisfaction Scale 

  هاي جمعیت شناختی گروه نمونهویژگی -1جدول

  مدت ازدواج  سن همسر  سن  نسل  
  

  
  میانگین

  )انحراف معیار(
  میانگین 

  )انحراف معیار(
  میانگین

  )انحراف معیار(
  )1/5( 4/53  )8/6( 3/77  )1/6( 3/71  1  زن

2  7/48 )7/4(  8/54 )9/4(  4/30 )5/4(  
3  27 )5/2(  1/31 )5/3(  6/5 )7/3(  

  )1/3( 6/31  )2/5( 1/50  )3/6( 54  2  مرد
3  7/27 )2/1(  7/24 )6/2(  5/3 )3/1(  

  
نتایج به دست آمـده از ایـن پـژوهش، در دو بخـش قابـل      

ها ري دادهدر بخش اول، مفاهیم حاصل از کدگذا. ارائه است
دوم نیـز،  بخش در . شودهایی از هر یک ارائه میبه همراه مثال

هاي افراد نسبت به تعارض، در سه به مقایسه رفتارها و واکنش
  .نسل زنان و دو نسل مردان پرداخته خواهد شد

در قسمت اول، مفاهیم حاصل از کدگذاري باز مصاحبه با 
مثال از هر مفهـوم   سه نسل زنان و دو نسل مردان همراه با یک

هاي ارائه شده در زیـر هـر   باید افزود که مثال. ارائه شده است
کننـده نیسـتند و چـه بسـا     هاي فرد گـزارش مفهوم، لزوماً رفتار

کننده، به عنوان مثـالی از   ممکن است رفتار همسر فرد گزارش
  .هر مفهوم بیان شده باشد

  
  هاي مرحله اول واکنش. الف

هایی اسـت کـه   مرحله اول، واکنش هايمنظور از واکنش
  .شوددر موقعیت تعارض توسط نفر اول نشان داده می

  برانگیز مطرح نکردن موضوع تعارض -
شوهر مـن مریضـه، مـن بـراش خیلـی      «: ساله 72خانم غ  ·

ولـی هـیچ    ...کشم و همه کارهاش رو انجـام میـدم  زحمت می
نـه  کفکـر مـی   ...زبـان تشـکر نـداره    ...وقت قدردان من نیسـت 

چون  ...گم اصالً نمی ...گمولی من هم هیچی نمی ...وظیفه منه
  »...ذاريگه منت می دونم اگه بگم، میمی

برانگیز به صورت مسـتقیم   مطرح کردن موضوع تعارض -
 توسط نفر اول

خانمم یه ویژگی شخصیتی داره کـه مـن   «: ساله 46آقاي ج  ·
کنه، اگـه   پیدا میشون بروز  وقتی این ویژگی... کنهرو ناراحت می

... دمموقعیتی مثل مهمونی باشـه، اون لحظـه چیـزي رو بـروز نمـی     
ولی موضوع ... شاید با نگاه به ایشون بفهمونم که کارشون اشتباهه

  »...گذارم رو در خلوت باهاشون در میون می
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برانگیز توسط نفـر اول بـه    مطرح کردن موضوع تعارض -
 )فتنسرسنگینی، درخود ر(شکل غیر مستقیم 

خوام که یـه جاهـایی   من از خانمم می«: ساله 28آقاي م  ·
تـر رفـت و آمـد     هـا کـم  تر بروند یا بـا یـه سـري از آدم    رو کم
اي وجود منتظرم که یه بهانه ...گممنتها من کالً دیر می ...بکنند

  »...شم رم و سرسنگین میقبلش تو خودم می ...داشته باشه
 
  هاي مرحله دومواکنش. ب

هایی اسـت کـه   هاي مرحله دوم، واکنشاز واکنش منظور
بعد از مرحله اول، توسط خود فرد یا طرف مقابل او نشان داده 

  .شوندمی
برانگیز به شکل غیرمستقیم  مطرح کردن موضوع تعارض -

توسـط نفـر اول و سـپس مطـرح     ) سرسنگینی، درخـود رفـتن  (
 کردن موضوع به شکل مستقیم توسط خود او 

ذاشت مـن خیلـی    شوهرم اوایل نمی«: ساله 45خانم الف  ·
وقتـی جـایی    ...جاها برم یـا بـا خیلـی آدمـا رفـت و آمـد کـنم       

-کردم که ناراحت میشد یا کاري میرفتم که ناراحت می می
گفـتم   هـر چـی مـن مـی     ...کـرد سکوت می ...کردشد، قهر می

زد و وقتی تا این که خودش حرف می ...گفتچته چیزي نمی
 »...گفتعصبانیت می زد باحرف می

برانگیز به شکل غیرمستقیم  مطرح کردن موضوع تعارض -
توسط نفر اول و روي آوردن نفـر  ) سرسنگینی، در خود رفتن(

برانگیز  دوم و مذاکره با آرامش طرفین درباره موضوع تعارض
  حل تعارض بعد از مذاکره -

ی مون در زمینه مسایل مالما نوع سلیقه«: ساله 28آقاي م  ·
 ...کنـه  سلیقه خرج کردنمـون بـا هـم فـرق مـی      ...با هم متفاوته
اي به وجود میاد، قـبلش سـکوت و سرسـنگینی    وقتی دلخوري

اون وقـت خـانمم میـاد     ...من دیر به حـرف میـام   ...وجود داره
بـا هـم    ...کنـه شکنه و باب صـحبت رو بـاز مـی   سکوت رو می
جـویی  زنیم و آخرش معموالً بـه پـذیرش و دل  آروم حرف می

 »...شهمنجر می
برانگیز به شکل غیرمستقیم  مطرح کردن موضوع تعارض -

توسط نفر اول و روي آوردن نفر ) سرسنگینی ، در خود رفتن(
ــاره موضــوع تعــارض    ــا آرامــش طــرفین درب ــذاکره ب دوم و م

 عدم حل تعارض بعد از مذاکره –برانگیز
ی خوام که یـه جاهـای  من از خانمم می«: ساله 28آقاي م  ·
تـر رفـت و آمـد     هـا کـم  تر بروند یا بـا یـه سـري از آدم    رو کم
اي وجود منتظرم که یه بهانه ...گممنتها من کالً دیر می... بکنند

ولی این روابط چون از  ...شمقبلش سرسنگین می ...داشته باشه
قدیم وجود داره، ترك و پذیرشش سخته، خانمم سختشه کـه  

 »...قبول کنه
برانگیز به شکل غیرمستقیم  تعارض مطرح کردن موضوع -

توسط نفر اول و روي آوردن نفر ) سرسنگینی ، در خود رفتن(
ــا رفتــار ــاره دوم و مــذاکره همــراه ب هــاي هیجــانی طــرفین درب

 عدم حل تعارض بعد از مذاکره –برانگیز  موضوع تعارض
تـر از خـانمم تمایـل     معموالً من بیش«: ساله 29آقاي س  ·

 ...که در این رابطـه باهـاش حـرف بـزنم     جنسی دارم و سختمه
معموالً من  ...آلی راجع به این قضیه نداریممعموالً ما زمان ایده

ایـن   ...شـم  رم و سـاکت مـی  اولش دو سه روز تـو خـودم مـی   
کشه تـا ایـن کـه خـانمم سـعی      سکوت، یکی دو روز طول می

ایـه کـه   ترین مسـأله  این مسأله، بیش ...کنه از دل من دربیارهمی
تا حاال که  ...شیمزنیم، عصبانی میقتی راجع بهش حرف میو

کننـده   به رویه عملی که مانع از این بشه که این قضیه ناراحـت 
 »...باشه، نرسیدیم

برانگیـز بـه شـکل مسـتقیم      مطرح کردن موضوع تعارض -
  توسط نفر اول و روي آوردن همراه با واکنش هیجانی نفر دوم 

قتـا کـه عروسـی یـا مهمـونی      گاهی و«: ساله 71خانم ب  ·
کنه به داد و بیداد گم شروع میشیم، وقتی بهش میدعوت می
گم و میذارم داد من هم هیچی نمی ...گه من نمیام کردن و می

دم تـا  شینم واسش توضیح مـی بعد می ...هاش تموم شهو بیداد
 »...راضی شه

برانگیـز بـه شـکل مسـتقیم      مطرح کردن موضوع تعارض -
اول و روي آوردن نفـر دوم و مـذاکره بـا آرامـش     توسط نفـر  

عدم حل تعارض بعـد   – برانگیز طرفین درباره موضوع تعارض
  از مذاکره 

حــاج آقــا اهــل مهمــونی اومــدن «: ســاله 65خــانم الــف  ·
گم بیـا بـریم   وقتی بهش می ...سختشه که مهمونی بیاد ...نیست

نهـایی  گم ت منم می ...گه خودت بري بهتر نیست؟ فالن جا، می
بینـه  اونـم وقتـی مـی    ...کنم راضیش کنممن سعی می ...رمنمی

آخرش  ...شه گه باشه حاال ببینیم چی میمن ناراحت شدم، می
  »...ریمهم نمی

برانگیـز بـه شـکل مسـتقیم      مطرح کردن موضوع تعارض -
ــا   توســط نفــر اول و روي آوردن نفــر دوم و مــذاکره همــراه ب

حـل تعـارض    –برانگیـز  ارضآرامش طرفین درباره موضوع تع
 بعد از مذاکره 
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هاي جمعه شـوهرم دوسـت داره   روز«: ساله 53خانم ب  ·
ولـی چـون اگـه     ...ریـزي کنـه و ایـن ور و اون ور بـریم    برنامه

ها به دوش منه، من خیلـی تمایـل نشـون    بخوایم بریم، همه کار
گاهی اون ...کنیم همدیگه رو قانع کنیمالبته سعی می ...دمنمی
در این زمینـه   ...منم اگه بدونم دوست داره، راضیم ...پذیرهمی

 »...رضایت اون واسم شرطه
برانگیـز بـه شـکل مسـتقیم      مطرح کردن موضوع تعارض -

ــا   توســط فــرد اول و روي آوردن نفــر دوم و مــذاکره همــراه ب
عـدم   -برانگیز هاي هیجانی طرفین درباره موضوع تعارضرفتار

 حل تعارض بعد از مذاکره 
ــانم ر  · ــاله 59خ ــا دوســت و  «: س ــوهرم دوســت داره ب ش

اگـه   ...ولـی مـن دوسـت نـدارم     ...همسایه رفـت و آمـد کنـیم   
وقتـی بهـم    ...اخالقشون با من یکی نباشـه، مـن راحـت نیسـتم    

ده، مـن عصـبانی    خیلی که گیـر مـی   ...شهمون می گه، بحث می
 »...ره کنار و کوتاه میاد اون هم زود می ...زنمشم و داد میمی

برانگیـز بـه شـکل مسـتقیم      مطرح کردن موضوع تعارض -
 توسط نفر اول و سکوت نفر دوم

حاج آقا بـه مسـایل مـذهبی اهمیتـی     «: ساله 76خانم ك  ·
مـن فقـط حـرف     ...دهبه حالل و حروم اهمیتـی نمـی   ...دهنمی
ولـی اون   ...گمواسش از اهمیت این جور مسایل می ...زنممی

آخـرش   ...ده کته و به من اهمیتی نمـی سا ...کنهفقط گوش می
 »...رم منم بعد از این که گفتم می ...کنههم کار خودش رو می

برانگیـز بـه شـکل مسـتقیم      مطرح کردن موضوع تعارض -
 توسط نفر اول و ترك موقعیت توسط نفر دوم

از صـبح   ...کنهحاج آقا خیلی کار می«: ساله 72خانم ح  ·
وقتــی بهـش اعتراضــی   ...کنـه تـا شـب بیرونــه و داره کـار مــی   

زود میره بیـرون و چنـد سـاعت بعـد      ...گهکنم، هیچی نمی می
-شد مـی  تا یه چیزي می ...طور بودههمیشه همین ...گردهبرمی

 »...ریختمرفت بیرون و من هم تو خودم می
برانگیـز بـه شـکل مسـتقیم      مطرح کردن موضوع تعارض -

  نفر دوم) پذیرش(توسط نفر اول و تسلیم 
وقتی من از رفتار یا حرفی تو خانواده « :ساله 30خانم س  ·

با دعـوا و داد هـم    ...گمشم، به شوهرم میشوهرم ناراحت می
مـنم   ...ده اصـالً جـواب نمـی    ...گهاون هم هیچی نمی ...گممی

 »...گی رم تا بگه باشه تو راست میاین قدر رو مخش می
تجزیـه   در این بخش مفاهیمی کـه در کدگـذاري بـاز   . ب
شـوند و مقولـه   اند، در ترکیبی جدیـد بـه هـم متصـل مـی     شده

، مفــاهیم اولیــه، 2جــدول در . دهنــداي را تشــکیل مــیعمــده
  .اي، ارائه شده استهاي عمده و مقوله هستهمقوله
  

  

  ايهاي عمده و مقوله هستهمفاهیم اولیه، مقوله -2جدول 

  ايمقوله هسته  مقوله عمده  مفاهیم
واکنش همسران به   مرحله اولهاي واکنش

  تعارض
  
  
  

  1اجتناب                                                   برانگیز مطرح نکردن موضوع تعارض
برانگیز به صورت مستقیم توسـط   مطرح کردن موضوع تعارض

  نفر اول
  )مستقیم(نفر اول  2روي آوردن

بـه شـکل    برانگیز توسط نفـر اول  مطرح کردن موضوع تعارض
  )سرسنگینی، در خود رفتن(غیرمستقیم 

  )غیرمستقیم(روي آوردن نفر اول 

  هاي مرحله دومواکنش

  
برانگیــز بـه شــکل غیرمســتقیم   مطـرح کــردن موضـوع تعــارض  

توســط نفــر اول و ســپس مطــرح ) سرسـنگینی، درخــود رفــتن (
  کردن موضوع به شکل مستقیم توسط خود او

  
  روي آوردن مستقیم نفر اول           روي آوردن غیرمستقیم نفر اول

برانگیــز بـه شــکل غیرمســتقیم   مطـرح کــردن موضـوع تعــارض  
توسط نفر اول و روي آوردن نفـر  ) سرسنگینی، در خود رفتن(

ــوع       ــاره موض ــرفین درب ــش ط ــا آرام ــراه ب ــذاکره هم دوم و م
  حل تعارض بعد از مذاکره -برانگیز  تعارض

                              
    روي آوردن مستقیم نفر دوم       ي آوردن غیرمستقیم نفر اول     رو

  

 
  
  

_______________________________________ 
1 avoidant 
2 approach 
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 ادامه - 2جدول 
  ايمقوله هسته  مقوله عمده  مفاهیم

برانگیــز بـه شــکل غیرمســتقیم   مطـرح کــردن موضـوع تعــارض  
توسط نفر اول و روي آوردن نفر ) سرسنگینی ، در خود رفتن(

ــا     ــرفین درب ــش ط ــا آرام ــراه ب ــذاکره هم ــوع دوم و م ره موض
  عدم حل تعارض بعد از مذاکره –برانگیز تعارض

  
        

                                                                
  روي آوردن مستقیم نفر دوم     روي آوردن غیرمستقیم نفر اول     

واکنش همسران به 
  تعارض

م برانگیــز بـه شــکل غیرمســتقی  مطـرح کــردن موضـوع تعــارض  
توسط نفر اول و روي آوردن نفر ) سرسنگینی ، در خود رفتن(

ــار  ــا رفت ــاره  دوم و مــذاکره همــراه ب هــاي هیجــانی طــرفین درب
 عدم حل تعارض بعد از مذاکره –برانگیز  موضوع تعارض

برانگیز به شـکل مسـتقیم توسـط     مطرح کردن موضوع تعارض
  وم نفر اول و روي آوردن همراه با واکنش هیجانی نفر د

  
  
  
  
  
  
  

  روي آوردن مستقیم نفر اول                 روي آوردن مستقیم نفر دوم

برانگیز به شـکل مسـتقیم توسـط     مطرح کردن موضوع تعارض
نفــر اول و روي آوردن نفــر دوم و مــذاکره همــراه بــا آرامــش 

عدم حل تعارض بعـد   –برانگیز   طرفین درباره موضوع تعارض
  از مذاکره 

برانگیز به شـکل مسـتقیم توسـط     دن موضوع تعارضمطرح کر 
نفــر اول و روي آوردن نفــر دوم و مــذاکره همــراه بــا آرامــش 

حـل تعـارض بعـد از     –برانگیـز  طرفین درباره موضـوع تعـارض  
   مذاکره

برانگیز به شـکل مسـتقیم توسـط     مطرح کردن موضوع تعارض
هـاي  فرد اول و روي آوردن نفر دوم و مذاکره همراه بـا رفتـار  

عــدم حــل  -برانگیــز هیجــانی طــرفین دربــاره موضــوع تعــارض
  تعارض بعد از مذاکره

برانگیز به شـکل مسـتقیم توسـط     مطرح کردن موضوع تعارض
  نفر اول و سکوت نفر دوم

 

  
  

 روي آوردن مستقیم نفر اول                اجتناب نفر دوم

 

ط برانگیز به شـکل مسـتقیم توسـ    مطرح کردن موضوع تعارض
  نفر اول و ترك موقعیت نفر دوم
برانگیز به شـکل مسـتقیم توسـط     مطرح کردن موضوع تعارض

  )پذیرش نفر دوم(نفر اول و تسلیم 
  

هاي حاصل از مقایسه واکنش از نتایج، یافتهدوم در بخش 
هاي نسـلی مختلـف مـورد بررسـی     به تعارض زوجین در گروه

  .گیردقرار می
  
برابر تعارض و اجتناب از آن در میان نسل  روي آوردن در -  3جدول

  دوم و سوم
  نسل سوم  دومنسل   

  (%)فراوانی  (%)فراوانی
  )7/90( 58  )77(40  روي آوردن در برابر تعارض

  )3/9( 6  )23( 12  اجتناب از تعارض

هاي نسـلی  ها نشان داد که در تمام گروهنتایج بررسی داده
رابر تعـارض، بـیش از   در هر دو جنس، رفتار روي آوردن در ب

البته باید گفت کـه اجتنـاب از   . اجتناب از تعارض مشاهده شد
ایـن  . تعارض، در نسل دوم، بـیش از نسـل سـوم گـزارش شـد     

  . نشان داده شده است 3جدول نتایج، در 
رفتار اجتناب از تعارض در نسل دوم زنان، بیش چنین،  هم

از نسل اول و سوم زنان و در مردان نسل دوم، بـیش از مـردان   
به عالوه زنان به طور کلی، اجتنـاب از  . نسل سوم گزارش شد

   .دــزارش کردنـردان گــه با مــري را در مقایســـارض بیشتـتع
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  جتناب از آن در زنان سه نسل اخیر و مردان دو نسل اخیرمقایسه روي آوردن در برابر تعارض و ا - 4جدول 

  مردان  زنان  
  نسل سوم  نسل دوم  نسل سوم  نسل دوم  نسل اول  
  (%)فراوانی   (%)فراوانی   (%)فراوانی   (%)فراوانی   (%)فراوانی   

  )2/93( 27  )88( 21  )5/88( 31  )68( 19  )76(16  روي آوردن در برابر تعارض
  )8/6( 2  )12( 3  )5/11( 4  )32( 9  )24( 5  اجتناب از تعارض

  
 مقایسه مذاکره آرام، مذاکره هیجانی و حل تعارض در زنان سه نسل اخیر و مردان دو نسل اخیر - 5جدول 

  مردان  زنان  
  نسل سوم  نسل دوم  نسل سوم  نسل دوم  نسل اول  
  (%)فراوانی   (%)فراوانی   (%)فراوانی   (%)فراوانی   (%)فراوانی   

  )5/92( 20  )4/90( 13  )7/96( 23  )7/94( 15  )50( 6  راممذاکره آ
  )20( 5  )5/31( 6  )3/23( 7  )6/16( 3  )5/12( 2  مذاکره هیجانی

  )24( 6  )1/42( 8  )3/13( 4  )11( 2  )2/6( 1  حل تعارض

 

دهنده روي آوردن در برابر تعارض و اجتناب از  نشان 4جدول
 .هاي نسلی دو جنس استآن در میان گروه

هاي روي آوردن در برابـر  این پژوهش، عالوه بر رفتاردر 
هاي دیگر در حین تعـارض نیـز   تعارض و اجتناب از آن، رفتار

براي مثال، مشخص شد که پرداختن . مورد بررسی قرار گرفت
به تعارض، در نسل سوم زنان بیش از نسل دوم و در نسـل دوم  

نتهی شدن م. گردد، منتهی به مذاکره میزنان بیش از نسل اول
 روي آوردن در برابر تعارض به مذاکره، در میـان نسـل سـوم   

چنین، نتایج  هم. نیز بیش از مردان نسل دوم مشاهده شد مردان
نشان داد که مذاکره هیجانی در نسل سوم زنان، بـیش از نسـل   

. دهددوم زنان و در نسل دوم، بیش از نسل اول زنان، روي می
هــا ز کدگــذاري دادهحــل تعــارض نیــز مفهــومی اســت کــه ا 

استخراج گردید و مشخص شد کـه زنـان نسـل سـوم بـیش از      
ــل اول       ــان نس ــیش از زن ــل دوم ب ــان نس ــل دوم و زن ــان نس زن

کننـد؛ ایـن در حـالی    تعارضات خود را حل شده گـزارش مـی  
تـري از حـل    بـیش  هـاي  کـه مـردان نسـل دوم، گـزارش    اسـت  

ائـه  تعارض در مـذاکرات در مقایسـه بـا مـردان نسـل سـوم  ار      
  .به نمایش درآمده است 5جدول ها، در این یافته. اند داده

  
 بحث 

ها حاکی از آن است که میزان اجتناب از تعـارض در  داده
تـر   شاید گزارش موارد بیش. نسل دوم بیش از نسل سوم است

اجتناب از تعارض در نسل دوم نسبت به نسـل سـوم، بـه دلیـل     

معتقدند که تمایـل   پژوهشگران. تفاوت سنی این دو نسل باشد
افراد براي ابراز مستقیم تعارض و یا اجتناب از آن، با تمایل بـه  

ــادر  1افشــاگري -خــود ــرتبط اســت  آنه ــن خــود). 26(م  -ای
افشاگري و تمایل اشخاص براي ارتباط مسـتقیم و ابـرازي، بـا    

ــی  ــزایش ســن کــاهش م ــد اف ــده ). 26(یاب ــه عــالوه، ع اي از ب
هاي زندگی و اجتناب ن تعداد سالپردازان معتقدند که بی نظریه

بــه ایــن معنــا کــه ). 27(از تعــارض، رابطــه مثبــت وجــود دارد 
کننـد، بـیش از   افرادي که مدت زمان زیادي با هم زندگی می

. دهندهاي اجتنابی را از خود نشان میتر، رفتارهاي جوانزوج
ــار،      ــر افک ــارض ب ــري در تع ــأثیر درگی ــراد از ت ــن اف ــا ای گوی

کنند با اجتنـاب  رفتار آگاهی دارند و لذا سعی میها و  احساس
برانگیز، مانع از ایجاد فضاي منفـی   از طرح موضوعات تعارض

مطالب گفته شـده زمـانی صـادق    ). 27(در زندگی خود شوند 
است که بپذیریم واکنش افراد در برابر تعارض، مطابق با تعداد 

د، در کنـ هاي زندگی و به عبارتی چرخه زندگی تغییر میسال
پردازان رفتاري معتقدند کـه زوجـین   اي از نظریهکه عده حالی

ها کنند و این تفاوتهاي فردي با یکدیگر ازدواج میبا تفاوت
ممکـن اسـت    در نتیجه ).29 ،28(مانند در طول زمان ثابت می

تـر نسـل دوم نسـبت بـه نسـل سـوم، بـه علـت          که اجتناب بیش
همان طور که گفتـه  . باشدهاي این دو نسل تفاوتی در ویژگی

شد، محققان معتقدنـد کـه میـزان ابـراز مسـتقیم تعـارض و یـا        
کننده تمایل و یا عدم  ترجیح فرد براي اجتناب از آن، منعکس

_______________________________________ 
1 self- disclosure 
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لـذا شـاید بتـوان    ). 30(افشـاگري اسـت    -تمایل فـرد بـه خـود   
تفــاوت در اجتنــاب نســل دوم و ســوم را متــأثر از ویژگــی      

ممکـن اسـت   . این افراد دانسـت خودافشاگري و ابراز خود در 
تر از نسل سوم  ها در نسل دوم کمتمایل به ابراز مستقیم نگرانی

تـري را بـه منظـور     که فرهنگ جامعه، مجال بیشباشد و یا این
دهـد و بـه همـین دلیـل     گري در اختیار نسل سوم قرار میابراز

 .اندتري از ابراز تعارض را گزارش کرده نسل سوم، موارد بیش
ن طور که گفته شد، اجتناب از تعارض در زنـان نسـل   هما

مطــابق بــا . دوم، بــیش از زنــان نســل اول و ســوم مشــاهده شــد
توضیحات پیشین، تمایل افراد براي ابـراز مسـتقیم تعـارض در    

ــأثر از ویژگــی خــود   ــا حــدودي مت ــاب از آن، ت ــل اجتن  -مقاب
اسـت کـه مطـابق بـا افـزایش سـن، کـاهش         آنهـا افشاگري در 

تر بودن اجتنـاب نسـل     دراین صورت، باید شاهد بیش .یابد می
اول نسبت به نسل دوم و نسل دوم زنان در مقایسه با نسل سوم 

هاي ایـن پـژوهش مؤیـد آن اسـت     در صورتی که یافته. باشیم
که میـزان اجتنـاب نسـل دوم زنـان، بـیش از نسـل اول و سـوم        

ــام    . اســت ــه ن ــري ب ــاقض، متغی ــن تن ــین ای ــوان در تبی ــاید بت ش
ــتگیب ــت( 1رجس ــرد  ) اهمی ــث ک ــز وارد بح ــارض را نی در . تع

گري افراد در رابطه با موضـوعات  هاي جوان، میزان ابراز زوج
بـه عبـارت دیگـر، زوجـین     . مهم و یا غیـرمهم، تفـاوتی نـدارد   

جــوان در هــر دو حالــت، روي آوردن در برابــر تعــارض و     
ه دهنـد و احتمـاالً بـ   گرانه با آن را تـرجیح مـی  برخورد مواجهه

همین دلیل اسـت کـه روي آوردن در برابـر تعـارض در زنـان      
تـر از اجتنـاب از تعـارض     نسل سوم این پـژوهش، بسـیار بـیش   

هاي میانی عمـر،  در حالی که افراد در سال. گزارش شده است
در صورت برجستگی و اهمیت موضوع، به صورت مستقیم بـا  

تـري   گري کـم صورت، ابرازشوند و در غیر این آن مواجه می
که در زنان نسل دوم این پژوهش نیز، هرچند. دهندرا نشان می

اما در . اجتناب از تعارض بیش از نسل سوم گزارش شده است
ارتباط با افراد مسن باید گفت کـه ایـن افـراد، در موضـوعات     

کننـد و در حـالتی   مهم، با تعارض به شکل مستقیم برخورد می
ــراي آن    ــارض ب ــث تع ــا مبح ــت و ی ــه موقعی ــک ــت ه ا از اهمی

ترین حد افشاگري در انتقـال نـاراحتی را    برخوردار نباشد، کم
اي بسـیار  اي که گاه بـه مکالمـه  دهند؛ به گونهاز خود نشان می

 منتهـی ) 2غیرصـریح (کوتاه، خالصـه و نـامتمرکز بـر موضـوع     
ــی ــود م ــتگی    . ش ــت و برجس ــن، از اهمی ــزایش س ــا اف ــون ب چ

افراد مسـن نیـز از    شود، استفادهموضوعات تعارضی کاسته می
_______________________________________ 
1 salient 
2 non-committal 

لذا با استفاده از ایـن دیـدگاه،   ). 26(یابد این الگو، افزایش می
در خصوص زنان نسل اول، شاید بتوان گفت که این افراد، بـه  

گرانـه  آورند و رویکرد ابراز تعارضات با اهمیت خود روي می
هـا از  که تعارضی بـراي آن  دهند و زمانیدر برابر آن نشان می

کنند ولی گویا این وردار نیست، از آن اجتناب میاولویت برخ
در ســطح اول و در : گیــرداجتنــاب در دو ســطح صــورت مــی

خصوص برخی تعارضات، این اجتناب، گزارش شده اسـت و  
در سطح دوم و در خصوص برخی تعارضات با اولویت بسـیار  

اي کوتاه، مختصر و نـامتمرکز بـر   پایین، این اجتناب به مکالمه
م شده است و چون عمالً کنش و واکنشی معنادار، موضوع خت

بین زوجین صورت نگرفتـه اسـت، گزارشـی نیـز از ایـن نـوع       
تعارضات و شیوه مغرضانه برخورد با آن، ارائـه نشـده باشـد و    
احتماالً به این دلیل، گزارش اجتناب از تعـارض در نسـل دوم   

  . تر است از نسل اول بیش
مفهـومی اسـت کـه در    حل تعارض و مذاکره هیجانی نیـز  

مـذاکره هیجـانی در   . این پژوهش، مورد بررسـی قـرار گرفـت   
زنان نسل سوم، بیش از دوم و در دوم بـیش از نسـل اول زنـان    

کـه بـه دلیـل     دهـد مطالعات گوناگون نشـان مـی  . گزارش شد
ها، بـا گذشـت زمـان، از خشـم،      افزایش توانایی کنترل هیجان

شـود  زناشویی کاسته میگري افراد در تعامالت نفرت و سلطه
در خصوص ادراك از حل تعارض نیز بایـد گفـت کـه    ). 31(

تـري را در   اگرچه مردان نسل دوم، مـوارد حـل تعـارض بـیش    
انـد و ایـن همسـو بـا     مقایسه با مردان نسل سوم گـزارش کـرده  

هاي محققان مبنی بـر آن اسـت کـه افـزایش سـن، سـبب       یافته
شـود، امـا   سازنده می هاي حل تعارضتر از روش استفاده بیش

گزارش حل تعارض در زنان نسل سوم، بیش از زنان نسل دوم 
شـاید بتـوان   . و در زنان نسل دوم، بیش از زنـان نسـل اول بـود   

گفت کـه حـل تعـارض، نتیجـه فرآینـد مـذاکره در تعـامالت        
هاي این پژوهش بیانگر آن است که یافته). 32(زناشویی است 

تر از نسل دوم  ر نسل سوم بیشروي آوردن در برابر تعارض د
تر از نسل اول زنان، به مذاکره منتهی شـده   و در نسل دوم بیش

لذا ممکن است باالتر بـودن ادراك از حـل تعـارض در    . است
تر بـودن   نسل سوم و دوم نسبت به نسل اول زنان، به دلیل بیش

 .باشد آنهافرآیند مذاکره در 
با مـردان اجتنـاب   همان طور که گفته شد، زنان در مقایسه 

در این پژوهش، دو نوع . اندتر از تعارض را گزارش کرده بیش
در نـوع اول،  : اجتناب از تعارض در میان زوجین شناسایی شد

برانگیـز در   افراد به طور کلی از مطرح کردن موضوع تعـارض 
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در نوع دوم نیز، افراد در برابـر روي  . کنندرابطه خودداري می
ــارض   ــه تع ــر ب ــارآوردن همس ــکوت،   ، رفت ــل س ــایی از قبی ه

مبـانی  . دهنـد گیري و ترك موقعیت را از خود نشان مـی  کناره
تر بودن هر دو نوع اجتناب در مردان در مقایسه  نظري، به بیش

اما نتایج پژوهش حاضر خالف این مطلب . با زنان اشاره دارند
هـاي  را نشان داد و مردان دو نسل، گزارش کمی از بروز رفتار

در ارتباط با گـزارش انـدك مـردان در    . ی را ارائه دادنداجتناب
تـوان  برانگیـز مـی   خصوص عدم مطرح کردن موضوع تعارض

دهـد گـاه افـراد بـه دلیـل      ها نشان مـی گفت که برخی پژوهش
هاي طرف مقابل، تمایـل بـه مطـرح نکـردن     نگرانی از واکنش

کنند کـه  این اشخاص تصور می. شکایات خود از رابطه دارند
شان درباره موضوع تعـارض   ر به برقراري ارتباط با همسرانقاد

برانگیـز اجتنـاب    نیستند و لذا از مطرح کردن موضوع تعـارض 
این در حالی اسـت کـه پـژوهش حاضـر نشـان      ). 33(کنند می
گیري، سـکوت و   هایی از قبیل کنارهدهد که  احتمال رفتارمی

ارض از ترك موقعیت در زنان به دنبال مطرح شدن موضوع تع
در ایـن مطالعـه، زنـان گزارشـی از     . سوي مردان، اندك اسـت 

انـد و مـردان   اجتناب خود به دنبال مطالبه مردان را ارائه نکرده
ــه   ــرد مطالب ــورد الگــوي م ــار م ــز، چه  53زن فاصــله را در  -نی

چنین، همـان طـور کـه     هم. اندموقعیت تعارضی گزارش کرده
مــردان ایــن  تــر گفتــه شــد، ادراك از حــل تعــارض در پــیش

لـذا شـاید بتـوان فراوانـی     . پژوهش، بیش از زنـان وجـود دارد  
تر اجتناب از تعارض در مردان در مقایسه با زنان را به دلیل  کم

چنـین   اجتناب پـایین زنـان در برابـر روي آوردن مـردان و هـم     
بـه  . گزارش زیاد مردان از حل تعارض در مـذاکرات، دانسـت  

تر از زنان موضـوع را مطـرح   عبارت دیگر، گویا مردان راحت
کننـد، زیـرا   تر از زنـان، از تعـارض اجتنـاب مـی     کنند و کم می

هاي بیان کردن موضوع، احساس نگرانی ندارند نسبت به پیامد
ــا   و تصــور مــی ــاره موضــوع تعــارض ب ــد درب ــد کــه قادرن کنن

چنـین در خصـوص پـایین     هـم . همسرشان ارتباط برقـرار کننـد  
بر روي آوردن زنان به تعارض بایـد  بودن اجتناب مردان در برا

گفت که مطابق با توضیحات پیشـین، روي آوردن زنـان نسـل    
دوم و سوم در برابـر تعـارض، بـیش از روي آورن زنـان نسـل      

گردد و این یعنی مردان نسل اول در اول، به مذاکره منتهی می
تري را در برابـر   مقایسه با مردان نسل دوم و سوم، اجتناب بیش

ایـن یافتـه   . دهنـد شان بـه تعـارض نشـان مـی     ن زنانروي آورد
همسو با گزارش خـود مـردان نسـل دوم و سـوم در خصـوص      
اجتناب از تعارض است و همگی مؤید آن اسـت کـه اجتنـاب    

در برابــر روي آوردن همســر، در مــردان نســل دوم و ســوم در 
در تبیـین ایـن   . مقایسه با مردان نسل اول، کاهش داشـته اسـت  

دهد که در بسیاري ها نشان مین گفت که پژوهشتوایافته می
تـــر در  از مـــوارد، مـــردان بـــه دلیـــل داشـــتن قـــدرت بـــیش 

گیري، از وضعیت خود راضی هستند و لـذا از تعـارض    تصمیم
زیرا درگیر شدن در تعارض ممکن است . کنندگیري میکناره

بـه   آنبه تغییر وضعیت موجود و یا تفویض بخشـی از قـدرت   
ــو   ــر ش ــان، منج ــک    ). 34(د زن ــژوهش مل ــر، پ ــوي دیگ از س

هـاي  نشان داد که زنان نسل دوم و سوم، استاندارد) 36(عسگر
تري در زمینه کنترل و اعمـال قـدرت در خـانواده دارنـد،      بیش

هـــاي مـــردان در زمینـــه قـــدرت و حـــال آن کـــه اســـتاندارد
گیري در خانواده در طـول سـه نسـل، تغییـري معنـادار       تصمیم

گر در پـژوهش خـود عنـوان کـرد کـه      ملک عس. نداشته است
هایشان در طول سـه  میزان رضایتمندي زنان از تحقق استاندارد

نسل، داراي ثبات نسبی بوده است و این یعنی مردان نسل دوم 
انـد و کنتـرل و    هایشـان عمـل کـرده   دو سوم مخـالف اسـتاندار  

اند و احتماالً به همین تري را به زنان تفویض کرده قدرت بیش
تـري را نسـبت بـه     گیـري کـم  هـاي کنـاره  ت که رفتارعلت اس

شناسان نیـز بـر ایـن    جامعه). 35(دهند مردان نسل اول نشان می
باورند که نسـل جـوان بـیش از مردسـاالري، بـه توزیـع افقـی        

اندیشد و لـذا  قدرت در خانواده به جاي اقتدار عمودي آن می
بـه  گرایش به پیدایش خانواده دموکراتیک که در آن زوجین 

گذارنــد و تصــمیمات مطالبــات متقابــل یکــدیگر احتــرام مــی 
کنند، مخصوصاً در اساسی خانواده را با توافق طرفین اتخاذ می

  ).25(تر شده است  میان زنان بیش
در مجمــوع در خصــوص تغییــرات نســلی رفتــار تعارضــی 

هــاي گذشــته، اجتنــاب از تعــارض تــوان گفــت کــه نســل مــی
ایـن  . دهنـد هاي اخیـر نشـان مـی   لتري را در مقایسه با نس بیش

اجتناب از تعارض یا به علت تفاوت سنی و چرخه زندگی این 
ها و تمایالت نسـل دوم در خصـوص   افراد است و یا از نگرش

ها و تمایالت ابراز و یا اجتناب از تعارض و تفاوت این نگرش
چنین زنان، اجتنـاب از   هم. شودبا تمایالت نسل سوم ناشی می

تري را در مقایسه با مردان گزارش کردند که این  تعارض بیش
تفاوت احتماالً به دلیل پایین بودن اجتناب در زنـان، پاسـخگو   

چنـین قـدرت و کنتـرل     هـا در بحـث تعارضـی و هـم    بودن آن
  .تر زنان در دو نسل اخیر است بیش

ها باید گفت که ابزار مورداستفاده  در خصوص محدودیت
توان تأثیر ی بوده است و لذا نمیدر این پژوهش، مصاحبه عمق
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. هـاي افـراد را نادیـده گرفـت    کننده بر پاسـخ  جنسیت مصاحبه
که افراد به طور کلی تمایل به نشـان دادن تصـویري   ضمن این

. مثبت از خود، به خصوص در مصاحبه با شخص دیگر دارنـد 
لذا تالش شد تا با اطمینان دادن به افراد در خصوص محرمانـه  

چنین استفاده نکردن از جمالت قضـاوتی   ت و همبودن اطالعا
. در طــول مصــاحبه، تــا حــدودي از ایــن ضــعف کاســته شــود 

تر ذکر شد، به دلیـل مشـکالت موجـود در    طور که پیش همان
گیري، نسل اول مردان از پژوهش حذف و مطالعـه  روند نمونه

با مردان نسل دوم و سوم ادامه پیدا کرد که با توجه به این کـه  
ــردان نســل اول  در خصــ ــاب م ــدر(وص اجتن ــه )هــازرگبپ ، ب

استناد شـد و گزارشـی   ) هامادربزرگ(هاي زنان نسل اول  یافته
شان از تعـارض دریافـت    از خود این افراد در ارتباط با اجتناب

هاي مربـوط بـه مـردان نسـل اول از      نشد، در دست داشتن داده
فـراهم  تـري را  طریق مصاحبه با خودشان، امکان مقایسه مستند

هـاي افـراد در   چنین، در این پـژوهش بـه گـزارش    هم. کردمی
کـه  هاي حین تعارض استناد شد و بررسـی ایـن  خصوص رفتار

چه میزان گـزارش ایـن اشـخاص بـه واقعیـت نزدیـک اسـت،        
تـر   مدار بودن کـم که احتماالً رابطهبه ویژه این. پذیر نبود امکان

ت و رفتارهاي در خصوص نوع تعارضا آنهامردان، بر گزارش 
لذا پیشنهاد ). 17(شان تأثیرگذار است  ها و همسرانارتباطی آن

هاي تعارضی، به صورت هاي بعدي، رفتارشود در پژوهشمی
به عـالوه، نتـایج   . و از دیدگاه زن و شوهر بررسی شودی زوج

هـاي  ها در این پژوهش، مؤید رفتـار حاصل از کدگذاري داده
بنـابراین  . برانگیـز بـود   عـارض گوناگون زوجـین در موقعیـت ت  

شـود ابـزاري جدیـد بـه منظـور سـنجش الگوهـاي        پیشنهاد می
هاي این پژوهش ساخته شـود  تعاملی زوجین با استفاده از یافته
. هاي کمی دیگـر، بررسـی شـود   و نتایج این مطالعه با پژوهش

تـوان  هاي تعارضی هر نسل، مـی چنین، با توجه به فهم رفتار هم
نقاط ضعف و قوت واکنش به تعارض هر نسل  در جهت یافتن

  .ها، قدم برداشتو تالش در جهت کارآمد کردن این رفتار
  .]نویسنده اول استنامه کارشناسی ارشد  پایاناین مقاله برگرفته از [
حمایـت مـالی از پـژوهش و    بنا به اظهار نویسـنده مسـئول مقالـه،    [

  .]تعارض منافع وجود نداشته است
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Reaction to Marital Conflict: An Intergenerational Study  
 

Abstract 
Objectives: This research was conducted to compare the reaction of married 
people to marital conflict among three generations of women and two 
generations of men. Method: The study was a qualitative research and the 
target population was all married people belonging to last three generations 
living in Tehran in 2014. Sampling was conducted in two stages using 
convenience and purposive methods. Data were collected through in-depth 
interview with a total of 45 people, with 9 people in each generation group (the 
first, second and third generation of women and the second and third 
generation of men). The interviews with women were conducted at their 
residences and with men were done over the telephone. The collected data 
were coded using content analysis method. Results: In this research, 
information was gathered through interviews with 9 daughters, 9 mothers and 9 
grandmothers with an average (±SD) age of 27±2.5, 49±4.7 and 71±6.1, 
respectively. Also, interviews were conducted with 9 sons and 9 fathers with 
an average (±SD) age of 28±1.2 and 45±6.3, respectively.  Data analysis 
showed that conflict avoidance in the second generation was more than the 
third generation. Compared with the women, men reported less conflict 
avoidance in bringing up the conflicting issues. Conclusion: It seems that 
some factors such as people’s age differences, life cycle and differences in 
standards influence their behavior during marital conflict. 
 
Key words: marital conflict; reaction to conflict; generation 
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