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چکیده
با مروری بر دیدگاه ها و گزارش های پژوهشی خارجی و داخلی درباره شادمانی 
سوگیری های  موضوع،  بودن  پیچیده  بیانگر  که  برمی خوریم  تناقضاتی  به  تأهل،  و 
قومیتی برخی فمینیست های لیبرال و رویکردهای پوزیتیویستی صرف در آزمون، و 
تحمیل نظریه های غیر بومی بر واقعیات اجتماعی است؛ ضمن آنکه اکثر مطالعات نیز 
به حوزه روان شناسی اختصاص دارد. به منظور بومی سازی یا به عبارتی دیگر، برای 
با واقعیات اجتماعی  انطباق و تناسب مقوله ها  شناسایی مرزهای مفهومی و تعیین 
در صدد  پژوهش حاضر  است،  فرضیه یابی  روند  مستلزم طی کردن  که  ما  جامعه 
بررسی عمیق تر پدیده شادمانی از دیدگاه خود پاسخگویان زن متأهل با رویکردی 
جامعه شناختی است. پارادایم یا مدل الگویی پژوهش حاضر پدیده شادمانی برگرفته 
از رویکرد روشی استراوس و کوربین تحت عنوان نظریه بازکاوی بوده است. بر این 
اساس، با استفاده از نمونه گیری نظری و تعیین حجم بر اساس اشباع نظری، دیدگاه 
22 زن متأهل دانشجو از طریق مصاحبه عمیق و مصاحبه نیمه استاندارد نمونه تحلیل 
مقایسه ای شده است. یافته ها بیانگر آن است که تعمیم فرضیه جسی برنارد مبنی بر 
اینکه تأهل بیشتر از تجرد در زنان موجب ناشادمانی است، در نمونه مورد نظر به 
شدت مورد چالش قرار گرفته است. در روند فرضیه یابی در نمونه ها،  متغیر مستقل 
دوگانگی نظر و عمل شوهر تأثیر منفی و قوی بر شادمانی زنان و تأثیر مستقیم بر 
با  متجانس  و  ترکیبی  ازدواج  رابطه  همچنین  است.  داشته  آنان  وانمودی  شادمانی 

شادمانی زنان مثبت و رابطه منفی از آن ازدواج مدرن بوده است. 
واژگان کلیدی 
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1- مقدمه و طرح مسئله

تاريخ  ازاي  به  مي توان  را  شادماني  موضوع  به  توجه  قدمت  و  پيشينه 

خلقت بشر دانست. چرا كه آدمي همواره به دنبال اين بوده كه چگونه خود 

را از دردها و رنج ها رها سازد و از حال بد به حال خوب تغيير وضعيت دهد. 

بسياري از دانشمندان، شادماني را بزرگترين نعمت زندگي انسان دانسته اند 

 .(Diener & et al 1995: 3)

با توجه به اهميت نهاد خانواده و تأثير آن در نظام جامعه، شادمانی اعضای 

آورد.  به شمار  معيارهای سالمت جامعه  از  يکی  عنوان  به  می توان  را  آن 

زمانی كه روان شناسان به مطالعه نظام مند ازدواج در اواخر دهه 1960 و اوايل 

متقابل  رفتارهای  بر روی شناسايی  آوردند، تالش هايشان  دهه1970 روی 

مشاهده كردني متمركز گرديد و به شادمانی زناشويی كمتر توجه كردند. 

به تازگي نتايج برخی تحقيقات حاكی از آن بوده است كه رفتار زوج های 

شاد نسبت به زوج های غمگينی كه تالش می كنند رفتار منفی طرف مقابل 

را تالفی كنند كمتر پيش بينی پذير )ساختاری( است (Fincham 2009:1). از 

اين رو برای سياست گذاری سالمت جامعه، بررسی جامعه شناختی شادمانی 

و آسيب شناسی آن به ويژه در زندگی زناشويی امری ضروری است. در اين 

ميان بيشتر جامعه شناسان به شناسايی روابط دموگرافيک شادمانی زناشويی1 

با استفاده از پيمايش های بزرگ دامنه )سنت جامعه شناختی( پرداخته اند و اين 

1- Marital Happiness
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عالقه را با آزمايش تفاوت های فردی با شادمانی زناشويی تکميل كرده اند 

)همان(. به عبارت ديگر، پژوهش های جامعه شناختی عميق تر و كيفی كمتر 

انجام شده است. 

 با مرور نظريه ها و گزارش های تحقيقاتی خارجی و داخلی، به تناقضاتی 

ــل برمی خوريم كه بيانگر  ــادمانی زنان متأه ــورد تأهل و رابطه اش با ش در م

ــت. در مورد  ــبت به تأهل زنان اس ــه و خوش بينانه نس ــای بدبينان ديدگاه ه

ــرای دوركيم، نظريه ستيز  ــوان به نظريه كاركردگ ــای بدبينانه، می ت ديدگاه ه

انگلس و رويکردهای فمينيستی اشاره نمود )دوركيم 1378: 213؛ انگلس 1375؛ 

ــای خوش بينانه، می توان به نظريه  ــرز 1385: 487-467(. در مورد ديدگاه ه ريت

پارسونز، سليگمن، و ويت و گاالگر )پارسونز 1363: 732؛سفيري و ايمانيان 1388: 

117-115( اشاره كرد. مشابه اين تناقضات در گزارش های تحقيقاتی در خارج 

و داخل كشور نيز به چشم می خورد. يافته های پژوهش های كيرك پاتريک، 

ــای مطالعه دواس، استوتزر و فری، ويديکن و  ــز، استايل و گوو، يافته ه هاگ

ويلکاكس نيز مؤيد اين مطلب است )ميشل 1354: 193-191؛ آدامز 1999؛ دواس 

ــا  ــن ب 2002؛ Wilcox 2011: 2; Vidican 2011: 1; Stuzer 2004: 330(. همچني

ــادماني و رضامندي زنان  ــه به برخي از گزارش هاي داخلي درباره ش مراجع

متأهل، به يافته هايي مبتني بر ميزان باالي شادماني و رضامندي برمي خوريم 

ــی 1386؛ عليزاده 1386: 24؛ دانش 1389: 56؛ و بختيار نصرآبادي 1388:  )برزگر مروست

9(. در  عين حال برخي از گزارش هاي داخلي نيز بيانگر بي تأثير يا كم اهميت 
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ــني  ــادماني و رضامندي زنان متأهل بوده است )محس بودن متغير تأهل در ش

ــي 1387: 196؛ كشاورز و همکاران 1387: 45؛ و  ــي 1382: 116؛ موسوي بفروئ و صالح

رحماني 1387(.  

فرضيه  دريافت  برای  زمينه سازی  و  ابهامات  شدن  شفاف تر  منظور  به 

عميق تر  بررسی  ضرورت  ما،  جامعه  اجتماعی  شرايط  با  بيشتر  انطباق  با 

شادمانی زنان متأهل نمايان می شود. بدين منظور به شرح اجمالي ديدگاه ها 

و گزارش های بدبينانه و خوشبينانه نسبت به تاهل زنان، تناقضات موجود در 

گزارش های پژوهشی و تحليل مقايسه ای آن ها می پردازيم:

الف � دیدگاه های بدبینانه نسبت به تأهل زنان

و  كاركردگرا  نظريه پردازان  ميان  در  دوركيم  نظريه  به  رابطه  اين  در 

ديدگاه های ستيز و برخی فمينيست ها برمی خوريم. دوركيم معتقد است زن 

كمتر از شوهر از زندگی خانوادگی نفع می برد. اجتماع زناشويی فی نفسه، 

برای زن محدودكننده تر است و گرايش او را به خودكشی تشديد می كند 

)دوركيم 1378: 213(. در ميان نظريه پردازان ستيز نيز انگلس معتقد است »مرد 

فمينيست های   .)106:1375 )انگلس  پرولتارياست«  زن  و  بورژوا  خانه،  در 

ماركسيست به تقسيم جنسی كار در ازدواج توجه ويژه داشته اند. از نگاه 

آنان ازدواج قراردادی است كه در آن شوهر صاحب كار بدون مزد زن است 

استثمار مردساالرانه شکل  از  توليد خانگی و نحوه ای  به شيوه  امر  اين  و 

می بخشد. فمينيست های راديکال نيز عموماً منشأ همه نابرابری های جنسی را 
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پدرساالری می دانند. به اعتقاد آنان، علت تداوم تقسيم كار جنسيتی در خانه 

به عنوان يکی از جلوه های فراگير نابرابری های جنسيتی، استفاده ای است كه 

مردان از اين نوع تقسيم كار می  كنند. به طور خاص، به اعتقاد جسی برنارد 

ـ كه يکی از فمينيست های ليبرال آمريکايی استـ  دو نوع زناشويي در همه 

ازدواج هاي نهادي وجود دارد؛ يکي زناشويي مرد با اختياراتي از قبيل اقتدار، 

استقالل و برخورداري از خدمات خانگي، عاطفي و جنسي همسرش، و 

ديگري زناشويي زن كه طي آن از بي قدرتي و وابستگي، الزام به ارائه خدمات 

خانگي، عاطفي و جنسي و محروميت تدريجي از موقعيتي كه پيش از ازدواج 

به عنوان يک دختر جوان و مستقل داشت، رنج مي برد. بنابراين او نتيجه 

مي گيرد كه زناشويي براي مردان، خوب و براي زنان بد است )ريتزر1385: 

492-460(. ماگفورد و اللی در پژوهش خود، فرضيه جسی برنارد را در يک 

نمونه استراليايی بررسی كرده اند (Mug ford 1981: 969). در گزارش برنارد 

زمانی كه رابطه شادمانی با خوشبختی روان شناختی را اندازه گيری كرده بود، 

از خوشبختی  پايين تری  تنها سطح  نه  متأهل  به مردان  متأهل نسبت  زنان 

روان شناختی را دارا بوده اند بلکه به صورت متناقضی ممکن بود خودشان را 

بسيار شاد هم توصيف كنند. از نظر برنارد اين زنان به نسبت سنتی هستند، 

ولی در پژوهش ماگفورد و اللی، دليل شادمانی وانمودی زنان متأهل، به 

ازدواج های نامتجانس آنان نسبت داده شده است )همان:970(.
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 گرنسهايم نيز با انتقاد به نظريات كاركردگرايان بيان می دارد تمام كوشش 

زن خانه دار صرف دور نگه داشتن شوهر از مشکالت و ناراحتی های روزمره 

خانوادگی می شود و در عين حال سعی می كند مشکالت شغلی شوهرش 

را نيز بشناسد و خودش را با آن ها وفق دهد. گرنسهايم اين سؤال را مطرح 

می كند كه آيا واقعاً اين نوع خانواده قسمتی از زندگی جمعی انسانی است 

يا پديده ای جديد است كه برای ارائه خدمات به مرد به وجود آمده است 

)اعزازی،151:1387(. 

ب � دیدگاه های خوش بینانه نسبت به تأهل زنان

از نظر سليگمن ازدواج رابطه مستحکمي با شادماني دارد )سگيلمن 1389: 

ميان  در  مي دهند.  كاهش  را  شادماني  سطح  ناشاد،  ازدواج هاي  البته   .)78

نظريه پردازان كاركردگرا  پارسونز معتقد است در نظام باز جوامع صنعتی 

انتخاب شريک زندگی امری كاماًل شخصی است و در سيستم همسرگزينی 

با   .)732:1363 )پارسونز  است  رومانتيک  عشق  همسر  انتخاب  محرك  آزاد، 

انتخاب همسر به دليل عاشق بودن در نظام خانوادگی اين توقع در كار است 

كه زن و شوهر تعهدی دارند تا عاشق يکديگر باشند. ويت و گاالگر نيز 

استدالل كرده اند كه امروزه ازدواج برای زنان سودمند است. زنان متأهلی 

كه شادترند مشکالت روحی كمتری را گزارش می كنند و روابط جنسی 

رضايت بخش تری دارند. آن ها كمتر احتمال دارد قربانی آزار جنسی خانگی 

شوند و وضعيت اقتصادی بهتری نسبت به همتايان مجرد و شركای زندگی 
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بدون ازدواج دارند )سفيری به نقل از ويت و گاالگر، 2000 ،1388: 115-17(.

ج � تناقضات در گزارش های پژوهشی

داخل  و  خارج  پژوهشی  گزارش های  در  مذكور  تناقضات   مشابه 

كشور نيز به چشم می خورد؛ كيرك پاتريک به عنوان يکي از نظريه پردازان 

نظريه سازگاري زناشويي، عواملي را كه هم قبل از ازدواج و هم در دوران 

زناشويي در موفقيت زناشويي مؤثرند معرفی می كند )ميشل1354: 191-193(. 

همچنين طبق مطالعه هاگز، استايل و گوو رابطه بين ازدواج و خوشبختي به 

وسيله دو فرآيند انتخاب اجتماعي و عليت اجتماعي توضيح داده مي شود. 

بر اساس چشم انداز انتخاب اجتماعي، افراد با سطح خوشبختي باال نسبت 

متأهل  و  كردن  ازدواج  احتمال  بيشتر  پايين،  خوشبختي  سطح  با  افراد  به 

باعث  تأهلي  رابطه  اجتماعي،  عليت  اساس چشم انداز  بر  دارند.  را  ماندن 

افزايش سطح خوشبختي مي شود )به نقل ازآدامز1999(. يافته های مطالعه دواس 

نيز با مطالعات طوالنی مدت فمينيست ها كه اعتقاد دارند ازدواج مردان را 

شادتر و زنان را بدبخت تر می كند چالش دارد )دواس،2000، به نقل از خبرگزاری 

آسوشيتدپرس،2002:2-1(. نتايج تحقيق استوتزر و فری نيز بيانگر اين است كه 

رضايت از زندگی افراد متأهل بيشتر از افراد مجرد است؛ چرا كه ازدواج 

فرصت  متأهل  افراد  نيز  و  می شود  زوجين  نفس  به  اعتماد  افزايش  باعث 

بهتری برای بهره مندی از روابط صميمی حمايتي و بادوام دارند و كمتر از 

تنهايی رنج می برند (Stutzer & frey 2004: 330). ويديکن سطح شادمانی افراد 
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متأهل را  باالتر دريافته است؛ حتی اگر ازدواجشان خيلی موفقيت آميز نباشد 

و همسران شاد و خوش بين مي توانند در سطح شادماني شريک زندگي شان 

تأثير مثبتي داشته باشند (Vidican 2011:1). ويلکاكس نيز در پژوهش خود 

درباره تساوی جنسيتی در محيط خانه و محيط كار بحث می كند. از نظر او 

حتی زنانی كه موافق هنجارهای جنسيتی هستــند گزارش داده اند زمانی كه 

خودشان كار بيرون از خانه را انجام ندهنــد و شوهرانشــان بخش زيادی از 

درآمد را به دست آورند ازدواج هايشان شادتـر است. بنابرايــن اگر زندگی 

ازدواجشــان كمتر لذت می برند  از  باشد،  استوار  بر تســاوی گرايی  زنان 

 .(Wilcox 2011: 2-3)

با مراجعه به برخي از گزارش هاي داخلي درباره شادماني و رضامندي زنان 

متأهل، به يافته هايي مبتني بر ميزان باالي شادماني و رضامندي برمي خوريم 

)برزگر مروستی 1386؛ عليزاده 24:1386؛ دانش 1389: 56؛ بختيارنصرآبادي 1388: 9(. 

در عين حال برخي از گزارش هاي داخلي نيز بيانگر بي تأثير يا كم اهميت 

بودن متغير تأهل در شادماني و رضامندي زنان متأهل بوده است )محسني و 

صالحي1382: 116؛ موسوي بفروئي، 196:1387؛ كشاورز و همکاران 45:1387؛ رحماني 

  .)1387

د � تحلیل مقایسه ای دیدگاه های نظری و یافته های پژوهشی

ــای نظری درمی يابيم كه در  ــا مروری اجمالی بر گزارش ها و ديدگاه ه ب

ــوی ازدواج سنتی به عنوان عوامل  ــی از آن ها تأثير مدرنيته، تأهل و الگ برخ
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ــس در برخی ديگر همين  ــده است، در حالی كه بالعک ــادمانی قلمداد ش ش

عوامل در زمره عوامل تأثيرگذار در ناشادمانی اشاره شده اند.  به طور خاص، 

برنارد در گزارش خود به شادمانی وانمودی زنان اشاره كرده است و ساختار 

ازدواج آنان را سنتی قلمداد می كند. او با تعميم اين يافته، نتيجه می گيرد كه 

تأهل بيشتر از تجرد با ناشادمانی زنان رابطه معنادار دارد، در حالی كه ماگفورد 

و اللی عامل شادمانی وانمودی را به ازدواج نامتجانس نسبت می دهند. 

با توجه به نظريات و گزارش های متناقض در مورد شادماني زنان متأهل، 

پژوهش حاضر بر آن است كه با رويکردي جامعه شناختی و كيفي به بررسي 

به  و  بپردازد  آن ها  ديدگاه خود  از  متأهل  زنان  شادماني  عميق تر وضعيت 

بدين  مقايسه ای كند.  آنان را تحليل  بومی سازی، تجربه های زيسته  منظور 

منظور چهار پرسش پژوهشی به شرح زير ارائه مي شود:

1- زنان متأهل پديده شادمانی و افزايش و كاهش آن را چگونه احساس 

و تعريف می كنند؟

2- علل بي واسطه و ميانجی در پديد آمدن شادمانی در تجربه های زيسته 

زنان متأهل به چه زمينه هايی نسبت داده می شود.؟ 

3- زنان متأهل برای رويارويی با رخدادهای زندگی زناشويی، چگونه به 

كنترل و اداره شادمانی و افزايش و كاهش آن می پردازند؟ 

4- به نظر زنان متأهل، كاهش و افزايش شادمانی در خانواده چه تبعاتی 

دارد؟
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به اين ترتيب در پاسخ به پرسش های فوق، با پرهيز از تحميل نظريه های 

غير بومی كه گاهي متناقض نيز بوده اند، هدف اصلی پژوهش حاضر دستيابی 

به فرضيه هايی است كه از انطباق بيشتری با واقعيات جامعه داشته باشند. 

مبنايي،  )نظريه  بازكاوي  نظريه  روشي  رويکرد  از  بهره برداری  با  مهم  اين 

نظريه زمينه اي( ميسر است؛ چرا كه هدف اصلی آن نيز فرضيه سازی است 

و در قالب يک پارادايم1 يا مدل الگويی برای دريافت محتوای پديده، علل، 

راهبردها و پيامدهای آن به اجرا درمی آيد )استراوس و كوربين 1387: 23و97و98(. 

همچنين به دليل اهميت پاسخ گويی به شرايط ميانجی )ساختاری( كاهش و 

افزايش شادمانی، دريافت ابعاد جامعه شناختی اين پديده نيز ضروری است. 

جامع  طرحی  ارائه  برای  است  مقدمه ای  و  مدخل  پژوهش  اين  يافته های 

پيرامون ابعاد مختلف شادمانی كه با آزمون فرضيه ها و ربط منطقی آن ها، 

زمينه نظريه پردازی را فراهم می كند. 

2- روش شناسی تحقیق

و  نظريه ها  در  موجود  تناقضات  و  ابهامات  شدن  شفاف تر  منظور  به 

گزارش های پژوهشی، در پژوهش حاضر از رويکرد روشی نظريه بازكاوی 

)زمينه ای( بهره برداری شده است. ضمن مصاحبه با زنان متأهل، داده های 

كيفی مأخوذ از تجربه های زيسته آن ها تحليل مقايسه ای می شود تا زمينه 

1-Paradigm
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  (Strauss &فراهم شود نمونه ها  واقعيات  بر  بيشتر  انطباق  با  فرضيه سازی 

(Corbin 1998: 312. الزم به ذكر است كه بر اساس توضيحات جوپ، روند 

پژوهش حاضر با فرضيه شروع نمی شود؛ ممکن است ابتدا گمانه هايی زده 

شود، ولی بعد از گردآوری داده های اوليه، ارتباطات مشخص شده و فرضيه 

با  آن ها  مقايسه  با  فرضيه ها  اين  و سقم  می شود. صحت  تشکيل  مشروط 

داده های بعدی بررسی می  شود (Jupp 2006: 333). مراحل و روند بهره برداری 

از رويکرد روشی نظريه بازكاوی تحت عنوان پارادايم يا مدل الگويی، بر 

حسب شرايط علی پديده، زمينه، شرايط ميانجی، راهبردهای كنش و كنش 

متقابل و پيامدها )پارادايم( طی می شود )استراوس و كوربين 1387: 97 و 98(. 

دانشگاه  متأهل  دانشجويان  به  پژوهش حاضر  در  مطالعه  مورد  جامعه 

الزهرا )س( اختصاص دارد. برای انتخاب نمونه، از روش نمونه گيری نظری،1 

نمونه گيری در دسترس2 و نمونه گيری گلوله برفی3 استفاده شده است. حجم 

نمونه متشکل از دانشجويان متأهل دانشگاه الزهرا )س( در مقاطع مختلف 

تحصيلی، بر حسب اشباع نظری در روند فرضيه يابی تعيين می شود. ابزارها 

و تکنيک های استفاده شده در اين پژوهش، مصاحبه نيمه استاندارد، مصاحبه 

عميق و بررسی اسنادی است. تحليل داده ها به طور مداوم از طريق راهبرد 

1- Theoretical Sampling
2- Availability Sampling
3- Snowball Sampling

 )در اين استراتژی معموالً دوستانِ دوستان انتخاب می  شوند و بدين ترتيب امکان جست وجوی 
اشخاص در محيط فراهم می شود()فليک130:1388(.
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  (Corbin &مقايسه تداومی«1 انجام می شود. بنا به توصيه كوربين و استراس«

(Strauss,1990: 9 در تحقيق حاضر مقايسه های تداومی از طريق مقابله مداوم 

رويدادها با يکديگر انجام می شود. در ضمن تعيين مشابهت ها و تفاوت ها در 

داده ها، تبيين از طريق تکنيک »يافتن عامل مشترك« به دست می آيد )دواس 

 .)22 :1386

اعتبار يافته ها از طريق دريافت دقيق ديدگاه پاسخ گو درباره پرسش ها، 

تأمين می شود. آنچه كه محقق دريافته است، دوباره برای پاسخ گو بازگو شده 

و تأييد پاسخ گو به منزله ديدگاه او قلمداد می شود. همچنين از آنجا كه اين 

پژوهش يک تحقيق كيفی است و به قصد تعميم يافته ها صورت نمی گيرد، 

پايايی هم در مورد اين تحقيق مطرح نمی شود. 

3- سیمای پاسخ گویان

سيمای پاسخ گويان در رابطه با زندگی زناشويی در جدول شماره 1 آمده 

است.

1- Constant Comparison
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 توضیحاتویژگی

1 تا 12 سالميانگين: 5 سالمدت زندگی مشترك

0 تا 2 فرزندنما: 0تعداد فرزندان

21 تا 36 سالميانگين: 27 سالسن زنان

25 تا 42 سالميانگين: 31 سالسن همسران

0 تا 10 سالنما: 2-0 سالفاصله سنی زوجين

ليسانس و باالترنما: كارشناسی ارشد )59%(سطح تحصيالت زنان

ديپلم و باالترنما: كارشناسی )50%(سطح تحصيالت همسران

0 تا 6 مقطعنما: 2 مقطعاختالف تحصيالت زوجين

4- روند فرضیه یابی

روند فرضيه يابی طی چهار مرحله كاربرد مدل الگويی نظريه بازكاوی در 

مصاحبه ها، پاسخ به پرسش های مدل الگويی نظريه بازكاوی، كدگذاری ها، 

ظهور مفاهيم و دريافت متغيرها و توليد فرضيه صورت گرفته است.

4-1- مرحله اول- کاربرد مدل الگويی نظريه بازکاوی در مصاحبه ها

در اين مرحله، با توجه به مدل الگويی رويکرد روشی نظريه بازكاوی 

كه مبتنی بر تعريف پديده شادمانی، شرايط علی، زمينه، شرايط ميانجی و 

راهبردها و پيامدهای آن است، پاسخ به  پرسش های مذكور از ديدگاه خود 

پاسخ گو، با استفاده از مصاحبه نيمه استاندارد و مصاحبه عميق با زنان متأهل 

دانشجو كه از طريق نمونه گيری نظری انتخاب شده اند، دريافت شده است. 
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حجم نمونه شامل 22 نفر مصاحبه شونده است كه از طريق اشباع نظری به 

دست آمده است. 

4-2- مرحله دوم- پاسخ به پرسش های مدل الگويی نظريه بازکاوی

چنان كه پيش از اين آمد، پرسش های پژوهشی برگرفته از مدل الگويی 

پرسش های  به  پاسخ  مرحله،  اين  در  است.  بوده  بازكاوی  نظريه  رويکرد 

ظهور  زمينه  و  شده  تلخيص  شوندگان  مصاحبه  ديدگاه  اساس  بر  مذكور 

مفاهيم را فراهم كرده است.

گروه  دو  زناشويی،  زندگی  به  نسبت  پاسخ گويان  احساس  اساس  بر 

مقايسه ای  تحليل  پژوهشی  پرسش های  به  پاسخ  در  ناشادمانی  و  شادمانی 

شده اند. پاسخ به پرسش های مدل الگويی نظريه بازكاوی بر اساس داده های 

كيفی متن مصاحبه ها، و بر اساس بارز و برجسته بودن پاسخ ها در گروه های 

شادمانی و ناشادمانی، تفکيک و مقوله بندی شده است.

الف � پرسش اول: پدیده شادمانی از نظر زنان متأهل دانشجو چگونه تعریف 

مي شود؟

برای پاسخ گويی به اين سؤال، تعريف پديده شادمانی و ناشادمانی از 

ديدگاه پاسخ گويان با تأكيد بر احساس آن ها پرسيده شده است. احساساتی 

نظير لذت بردن و خوشايندی، سرحال و دلخوش بودن، انگيزه كار داشتن، 

شادمانی«  »احساس  عنوان  تحت  آرامش،  احساس  و  زندگی  از  رضايت 



225

بررسی جامعه شناختی شادمانی زنان متأهل دانشجو
13

91
ن 

ستا
تاب

 / 
56

ره 
شما

 / 
هم

رد
چها

ل 
سا

مقوله بندی شده است. احساساتی نظير استرس، فشار، افکار منفی، دلشوره 

و نگرانی، تحت عنوان »احساس ناشادمانی« مقوله بندی شده است )جدول 

شماره 2(.       
جدول 2-  تعریف پدیده شادمانی و پدیده ناشادمانی از نظر پاسخ گویان

تعریف پدیده ناشادمانیتعریف پدیده شادمانی

احساس ناشادمانیاحساس شادماني

احساس لذت بردن و خوشايندی
سرحال و دلخوش بودن

انگيزه كار داشتن
رضايت از زندگی
احساس آرامش

احساس استرس
احساس فشار

افكار منفی داشتن
احساس دلشوره و نگرانی

ب � پرسش دوم: احساس شادمانی- ناشادمانی از نظر زنان متأهل دانشجو به  

چه عواملی نسبت داده می شود؟

شرايط علی با حوادث و اتفاق هايی مرتبط است كه به وقوع يا گسترش 

پديده شادمانی می انجامد و در پاسخ به وقتی كه...، در حالی كه...، از آنجا 

كه...، چون...، به سبب...، و به علت...، دريافت می شود. در پژوهش حاضر، 

شرايط عّلی گروه شادمانی تحت عنوان »احراز هويت شخصی«، و در گروه 

ناشادمانی تحت عنوان  »سركوب هويت شخصی« مقوله بندی شده است 

)جدول شماره 3(.
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جدول 3- شرایط علی شادمانی درگروه شادمانی و ناشادمانیسا

شرایط علی گروه  ناشادمانیشرایط علی گروه شادمانی

سرکوب هویت شخصیاحراز هویت شخصی

 مورد توجه بودن، حمايت شدگی، دريافت
 هديه، تقرب به  خدا با انجام فرائض دينی،

 تفريح با لذت، ارضاء عاطفی، ارضاء جنسی،
محترم بودن، رفع مشكالت با همدلي

 حاشيه ای بودن، بی حرمت شدن، انتظارات
 سركوب شده، بی اعتماد شدن، خستگی و

 فشار جسمی، تنگناهای مالی، سرگردانی در
انجام مسئوليت ها، طرد شدگی

ج � پرسش سوم: احساس شادمانی- ناشادمانی از نظر زنان متأهل دانشجو در 

چه زمینه هایی پدید می آید؟

زمينه به محل حوادث و وقايع مربوط به پديده شادمانی داللت دارد. در 

پژوهش حاضر، شرايط زمينه ای گروه شادمانی، تحت عنوان »تأمين نيازهای 

ــوهر در زمينه تعامالت زوجين و  ــی- اجتماعی از سوی ش عاطفی – جنس

خانواده هايشان، تداخل امور تحصيلی و خانگی، تصميم گيری ها، مواجهه با 

مشکالت و اوقات فراغت«  مقوله بندی شده است. در مورد گروه ناشادمانی، 

ــوهر قبل و بعد از  ــرايط زمينه ای تحت عناوين »دوگانگی نظر و عمل ش ش

ازدواج و دوران زناشويی«  و  »احساس عدم امنيت روانی- جسمی - مالی 

ــر«  ــوهر و  تضادهای  نقشی دانشجو-  همس زن در زمينه  تقدم خانواده ش

مقوله بندی شده است )جدول شماره 4(. 
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شرایط زمینه ای گروه ناشادمانیشرایط زمینه ای گروه شادمانی

 تأمين نيازهای عاطفی- جنسی- اجتماعی
 زن از سوی شوهر در زمينه تعامالت زوجين

 و خانواده هايشان، تداخل امور تحصيلی
 و خانگی، تصميم گيری ها، مواجهه با

مشكالت واوقات فراغت

 دوگانگی نظر و عمل
 شوهر قبل و بعد از ازدواج

و دوران زناشويی

 احساس عدم امنيت
 روانی- جسمی - مالی

 زن در زمينه تقدم خانواده
 شوهر و تضادهای  نقشی

 دانشجو-  همسر

 همدلی متقابل عاطفی با شوهر، همدلی
 متقابل با خانواه شوهر، لذت متقابل جنسی

 زوجين، درک مشكالت تداخل امور
 تحصيلی و خانوادگی از سوی شوهر،
 حمايت شوهر از  زن در مقابل اقوام

 شوهر، احترام شوهر به خانواده زن، درد
 دل با دوستان يكرنگ و صميمی قديمی و

 دانشگاهی، انجام فرائض دينی و روی آوری
 به مذهب، لذت بردن از اوقات فراغت به

همراه شوهر

 بی صداقتی و پنهان كاری
 شوهر در دوره زناشويی،
 وعده و ادعاهای قبل از

 ازدواج و مغايرت آن ها در
رفتار بعد از ازدواج

 مشاجرات لفظی شوهر
 در اختالفات، بی حرمتی
 به زن نزد خانواده شوهر
 و در حاشيه بودن زن،

 ترجيح خانواده شوهر به
 زن در تعامالت، بی برنامه
 بودن  زندگی تحصيلی

 و خانوادگی، فشار
 جسمی برای بار اضافی

 مسئوليت های تحصيلی و
خانوادگی

د� پرس��ش چهارم: ش��رایط میانجی )س��اختاری( دخیل در ایجاد احس��اس 

شادمانی- ناشادمانی زنان متأهل دانشجو کدام اند؟

شرايط ميانجی يا ساختاری در رابطه با سهولت بخشی يا محدوديت هايی 

ــی و پايگاه اقتصادی و  ــت زمانی، مکانی، فرهنگ ــت كه از طريق وضعي اس

اجتماعی به گونه ای غيرمستقيم در پديده شادمانی تأثير می گذارد. در پژوهش 

حاضر، ابتدا از داده های كيفی مصاحبه ها، مقوله »الگوی ازدواج سنتی- مدرن 

ــس – نامتجانس« و مقوله »دوران  ــی«، مقوله »ساختار ازدواج متجان – تركيب

ــس مقوله های مذكور بر  ــده است. سپ ــادمانی تأهل – تجرد« دريافت ش ش
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حسب حضور بارز و برجسته آن ها در گروه شادمانی و ناشادمانی دسته بندی 

شده است. در گروه شادمانی، الگوی ازدواج سنتی و تركيبی )سنتی- مدرن(، 

ساختار ازدواج متجانس و شادمانی بيشتر دوران تأهل نسبت به تجرد حضور 

ــادمانی، الگوی ازدواج مدرن و گاهي سنتی،  ــته است. در گروه ناش بارز داش

ــبت به تأهل  ــادمانی بيشتر دوران تجرد نس ــار ازدواج نامتجانس و ش ساخت

حضور بارز داشته است )جداول شماره  5 و 6(. 
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سا مقوله های  بر حسب  ناشادمانی    – شادمانی  ساختاری  یا  میانجی  شرایط   -5 جدول 

الگوی ازدواج، ساختار ازدواج و دوران شادمانی

داده های کیفی در متن مصاحبه ها
میانجیشرایط

مقولهخرده مقوله

خواستگاری با نظارت كامل خانواده ها، انجام امور 
خانگی  بر عهده زن،  تصميم گيری های  زندگی بر 

عهده مرد
سنتی

الگوی 
ازدواج

دوستی قبل از ازدواج،  استقالل زوجين در 
انتخاب همسر،  انجام امور كار خانگی مشاركتی،  

تصميم گيری های زندگی مشاركتی
مدرن

آشنايی و ازدواج با نظارت خانواده زوجيـــن،  
استقــالل نسبی زوجين در انتخاب همسر، انجام امـور 
خانــگی زن < و= مرد،  تصميم گيری های زنــدگی بر 

عهــده مرد < و =  زن

تركيبی )سنتی – مدرن(

همسانی: سنی، قوميتی، مذهبی، محل زندگی خانواده، 
متجانساعتقادی، پايگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده ها 

ساختار 
ازدواج ناهمسانی: سنی، قوميتی، مذهبی، محل زندگی خانواده، 

نامتجانساعتقادی، پايگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده ها

تأهل< تجردشادمانی در دوران تأهل بيشتر از دوران تجرد
دوران 
شادمانی تجرد< تأهلشادمانی در دوران تجرد بيشتر از دوران تأهل

تأهل= تجردشادمانی در دوران  تأهل همانند دوران تجرد

جدول 6- شرایط میانجی شادمانی در گروه شادمانی و ناشادمانی

شرایط میانجی در گروه ناشادمانیشرایط میانجی در گروه شادمانی

 الگوی ازدواج
 ساختار ازدواجتركيبی و سنتی

متجانس
 دوران شادمانی
تأهل < تجرد

 الگوی ازدواج
مدرن

 ساختار ازدواج
نامتجانس

دوران شادمانی
تجرد < تأهل
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ه� � پرسش پنجم: احساس شادمانی- ناشادمانی از نظر زنان متأهل دانشجو با 

چه راهبردهایی اداره می شود؟

راهبردهايی كه پاسخ گويان برای كنترل و اداره شادمانی و افزايش آن و 

نيز برای رويارويی با تعارضات زندگی زناشويی به كار برده اند، در گروه 

به موفقيت« مقوله بندی شده  برای دستيابی  »راهبرد  شادمانی تحت عنوان 

است و در گروه ناشادمانی تحت عنوان »راهبرد برای جلوگيری از شکست«  

مقوله بندی شده است )جدول شماره 7(.
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سا جدول7- راهبردهای گروه شادمانی و ناشادمانی

راهبردهای گروه ناشادمانیراهبردهای گروه شادمانی

راهبرد برای جلوگیری از شکستراهبرد برای دستیابی به موفقیت

1. راهبردهای تعاملی زن و شوهر:
گفت وگو، عذرخواهی و گذشت، عدم دخالت نظر 
ديگران و  حل مشكالت خانوادگی به همراه شوهر

2. راهبردهای مذهبی:
كاربرد دستورات دينی برای آرامش بيشتر و صبوری 
تالفی جويانه،  واكنش های  تا  ناماليمات  برابر  در 
انجام  برای  اخروی  پاداش های  به  بودن  دلخوش 

وظايف زناشويی
3. راهبردهای مديريت تعارضات:

عوض كردن جو، ترک محيط، قطع رابطه موقت با 
و سكوت،  شوهر  از  گرفتن  فاصله  مسئله ساز،  افراد 
قهر موقتی، كوتاه آمدن، انعطاف پذيری، ديدار افراد 
صميمی، سرگرم شدن به كار ديگر، تماشای فيلم و 

مطالعه كتاب 
4. راهبردهای افزايش شادمانی:

ايجاد تنوع، شوخی كردن، آرايش كردن، ورزش، 
موسيقی، مسافرت، تفريح، گذران اوقات فراغت با 

شوهر، ميهمانی و ديدار خانواده  
5. راهبردهای مشورتی:

مشورت با خواهر و دوستان صميمی

6. راهبردهای مذهبی:
روی آوری به مذهب و اعتقادات دينی

7. راهبردهای درمانی:
مراجعه به مشاور و روان پزشک، مصرف دارو

8. راهبردهای خالقانه:
مقايسه خود و ديگران و دلخوش بودن به  شرايط 
پيامک  همسر،  جلب  برای  شدن  بچه دار  خود، 

دلجويی  به شوهر
9. راهبردهای انفعالی:

لبخند اجباری، دلداری شدگی از  كوتاه آمدن و 
سوی مادرشوهر

10. راهبردهای تالفی جويانه:
گاهي  و  كاهش  ديگران،  به  دخالت  اجازه  عدم 
تخليه  و  دادوبيداد  مشكل ساز،  افراد  با  رابطه  قطع 

روانی، قهر و سكوت، طالق
 

و � پرسش ششم: پیامدهای راهبردهای زنان متأهل دانشجو در مدیریت احساس 

شادمانی- ناشادمانی کدام اند؟

ــادمانی در خانواده است. در  ــاس ش پيامدها، نشانگر آثار و تبعات احس

ــاس شادمانی در گروه شادمانی و ناشادمانی،  پژوهش حاضر پيامدهای احس

ــده است )جدول  ــی« و »التيام بخشی« مقوله بندی ش ــت عنوان »هم افزاي تح

شماره 8(.
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جدول8-  پیامدهای شادمانی در گروه شادمانی و ناشادمانیسا

پیامدهای شادمانی در گروه ناشادمانیپیامدهای شادمانی در  گروه شادمانی

التيام بخشیهم افزايی

افزايش:
 آرامش، تمركز، اشتياق به كار، انگيزه
 ساماندهی امور برای موفقيت اعضای

خانواده، روابط با اقوام و دوستان

كاهش:
 مصرف دارو، رفتار عصبی، مرافعه و دعوا با

فرزند، شوهر و اقوام

4-3- مرحله سوم ـ کدگذاری ها، ظهور مفاهيم و دريافت  متغيرها 

در پژوهش حاضر سه متغير وابسته )شادمانی، شادمانی واقعی و شادمانی 

ـ  مدرن  ـ  سنتی  ازدواج  الگوی  ـ  مستقل  متغير  گروه  و شش  وانمودی( 

تركيبی، ساختار ازدواج متجانس ـ نامتجانس، درجه شادمانی در دوره تأهل 

و تجرد )تأهل <تجرد،  تجرد< تأهل،  تأهل = تجرد، دوگانگی نظر و عمل 

از  – جلوگيری  به موفقيت  افزايش شادمانی )دستيابی  شوهر، راهبردهای 

شکست(، پيامدهای شادمانی ) هم افزايی – التيام بخشی(ـ  به دست آمده اند 

)جدول شماره 9(.
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سا جدول 9- متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل برحسب تلخیص کدگذاری های باز و 

کدگذاری های محوری

کد گذاری محورکدگذاری بازمتغیر

ته 
ابس

ی و
رها

تغي
   م

   

خوشحال و راضی بودن ، لبخند زدن، خوشايندی، احساس 	 
آرامش، درحال و دلخوش بودن، و لذت بردن در اكثر اوقات 

در زندگی زناشويی.
شادمانی- 1

افكار 	  ، فشار و دارا بودن  احساس دلشوره، نگرانی، استرس 
ناشادمانی واقعی- 2منفی و  نارضايتی  در  اكثر اوقات در زندگی زناشويی.

اكثر 	  در   شادمانی  به  كردن  وانمود  ولی  ناشادی  احساس 
شادمانی وانمودی- 3اوقات در زندگی زناشويی.

قل
مست

ی 
رها

تغي
   م

    
    

    
    

    
    

    
    

  

تصميم گيری های مبتنی بر مردساالری – مشاركتی 	 
زن،  تحصيل  ادامه  فرزند،  تعداد  فرزند،  تربيت   ، مالی  )امور   

اشتغال زن، اوقات فراغت(
انجام امور خانگی توسط زن< مرد  -  مشاركتی 	 
نحوه ازدواج  وابسته به دخالت خانواده ها –  مستقل	 

الگوی ازدواج - 1
سنتی– مدرن –تركيب

همسانی - نا همسانی:
اجتماعی   – اقتصادی  پايگاه  مذهب،  زندگی،  محل  سن، 
خانواده  درآمد  و  شغل  تحصيالت،  زوجين،  )تحصيالت 

زوجين(، اعتقادات )دينی، سياسی- اجتماعی(

ساختار ازدواج - 2
متجانس – نامتجانس

مقايسه احساس شادی و رضامندی و آرامش در دوره تأهل و  
تجرد

در - 3 شــادمانی  درجــه 
دوره تأهــل و تجرد تأهل 
<تجــرد، تجــرد< تأهل،  

تأهل = تجرد

عدم  صداقت و پنهان كاری شوهر در زندگی زناشويی	 
مغايرت رفتار شوهر در زندگی زناشويی با وعده ها و ادعاهای 	 

او قبل از  ازدواج

نظــر - 4 دوگانگــی 
وعمل شوهر

شوهر، 	  و  زن  تعاملی  )راهبردهای  موفقيت  به  دست يابی 
راهبردهای مذهبی، راهبردهای مديريت تعارضات، راهبردهای 

افزايش شادی، راهبردهای مشورتی(
راهبردهای 	  مذهبی،  )راهبردهای  شكست  از  جلوگيری 

راهبردهای  انفعالی،  راهبردهای  خالقانه،  راهبردهای  درمانی، 
تالفی جويانه( 

راهبردهای افزايش - 5
شادمانی )دست يابی به 
موفقيت – جلوگيری 

از شكست(

ساماندهی 	  انگيزه  كار،  به  اشتياق  تمركز،  افزايش)آرامش، 
امور برای موفقيت اعضای خانواده، و روابط با اقوام و دوستان(

كاهش)مصرف دارو، رفتار عصبی، مرا فعه و دعوا با فرزند، 	 
شوهر و اقوام(

پيامد های شادمانی - 6
)هم افزايی – التيام 

بخشی(
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4-4- مرحله چهارم- توليد فرضيه 

به  بين متغيرهای مستقل و وابسته و فرضيه های  اين بخش، رابطه  در 

دست آمده ارائه شده است.

الف � رابطه متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش

در اين مرحله، با دريافت متغيرهای وابسته و مستقل مشاهده می  شود كه 

از ميان شش دسته متغيرهای مستقل، دسته درجه شادمانی در دوره تأهل و 

تجرد و دسته افزايش شادمانی و دسته پيامدهای شادمانی، به رغم تفاوت های 

امکان  داشته اند،  ناشادمانی  و  شادمانی  گروه های  در  كه  بارزی  و  برجسته 

فرضيه يابی در آن ها نيست؛ چرا كه همه آن ها در گروه متغيرهای وابسته 

مخالف حضور دارند، در حالی كه برای دستيابی به فرضيه بايد حضور يکی 

معادل غيبت متغير ديگر در همان گروه باشد. از اين رو، فقط رابطه سه دسته 

از متغيرهای مستقل )الگوی ازدواج، ساختار ازدواج و دوگانگی نظر و عمل 

شوهر( با سه متغير وابسته )شادمانی، ناشادمانی و شادمانی وانمودی( در ميان 

زنان متأهل دانشجو برای فرضيه يابی مد نظر قرار گرفته شده است )جدول 

شماره 10(.
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از  متغیرهای وابسته درمورد پدیده شادمانی  متغیرهای مستقل و  جدول 10- رابطه 

دیدگاه زنان دانشجوی  متأهل

متغیرهای مستقل و 
پاسخ گویان

متغیرهای وابسته و
پاسخ گویان

دوگانگیساختار ازدواجالگوی ازدواج
 نظر و
 عمل
شوهر

نامتجانسمتجانسترکیبیمدرنسنتی

شادمانی
1،2،4،5،6،7،8،11،12،13،16،17 

20،21،22

2،8،11،12
22،20،17، 

16
-1،4،5،6،7،

13،21
22، 16، 
12، 7، 
2، 1

21،20،17،
13،11،8،6،

5،4
-

ناشادمانی

ناشادمانی واقعی
9،15-9،15--9،159،15

شادمانی وانمودی
3،10،14،18،19

19،18،
14،10،3--1419،18،10،310،14
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5- فرضیه های پژوهش

غياب  و  گرفتن حضور  نظر  در  با  فرضيه  توليد  روند  مرحله،  اين  در 

متغيرها در رابطه با  فرضيه مخالف )متغير وابسته  شادمانی – ناشادمانی( به 

شرح زير انجام مي شود:

  

 .ازدواج مدرن با شادماني رابطه معكوس دارد   -1

 شادماني)             (- ازدواج مدرن                         

 .با شادماني رابطه مستقيم دارد) مدرن –سنتي (ازدواج تركيبي    -2

 شادماني             (+)ازدواج تركيبي                                     

 .ني رابطه مستقيم داردازدواج متجانس با شادما -3

 شادماني           (+) ازدواج متجانس                      

 .دوگانگي نظر و عمل شوهر با شادماني  رابطه معكوس دارد   -4

 شادماني)             (- دوگانگي نظر و عمل شوهر     

 .دوگانگي نظر و عمل شوهر با شادماني وانمودي رابطه مستقيم دارد -5

 شادماني وانمودي(+)             دوگانگي نظر و عمل شوهر     
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6- مدل نظری

در اين مرحله، مدل نظری برای تبيين شادمانی و شادمانی وانمودی بر 

اساس فرضيه های توليد شده در پژوهش حاضر، در نمودار شماره 1 ترسيم 

شده است:
نمودار 1- مدل نظری

  

 
 
 
 
 

      
       

 
                                                                     (+)

 
 

  -)( 
(+) -)( 

(+) 

 شادماني وانمودي
Y2 

 ازدواج مدرن
X3 

 ازدواج متجانس
X2 

 )مدرن سنتي-(يبيازدواج ترك
X1 

 دوگانگي نظر و عمل شوهر
 X4 
 

 شادماني
Y1  

 

7 - نتیجه گیری و پیشنهادها

ضمن بررسی مقايسه ای گزارش های تحقيقاتی داخلی و خارجی و نيز 

ديدگاه های جامعه شناسان، تناقضاتی درباره علل شادمانی زنان متأهل مشاهده 

و ديدگاه های مثبت و منفی نسبت به ازدواج دريافت می شود. پژوهش حاضر، 

با اتخاذ رويکرد نظريه بازكاوی و روند پژوهشی استقرايی- قياسی به جای 

آزمون مفروضات غربی، بر انطباق يافته ها با واقعيت اجتماعی تأكيد دارد و 
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با تحليل مقايسه ای ديدگاه 22 دانشجوی متأهل دانشجو و داده های پيشين 

دستاوردهای نظری و عملی زير را داشته است:

و  نيست  واقعی  متأهل  زنان  شادمانی  اظهار  برنارد،  نظر جسی  از   -1

رضامندی آن ها از زندگی زناشويی مغاير با اظهارات شان است. او دليل اين 

شادمانی وانمودی را تفکر و زندگی سنتی زنان كه وابستگی به ازدواج عامل 

آن است، قلمداد می كند. ماگفورد و اللی نيز ضمن تأييد يافته برنارد، عامل 

شادمانی وانمودی زنان متأهل را به ازدواج نامتجانس آن ها نسبت می دهند؛ 

نظر و عمل شوهر  پاسخ گويان، دوگانگی  پژوهش حاضر  در  در حالی كه 

خود در قبل و بعد از ازدواج و نيز پنهان كاری شوهر در زندگی زناشويی را 

عامل شادمانی وانمودی قلمداد كرده اند. همچنين در نظر برنارد، تأهل برای 

زنان به دليل ناشادمانی آن ها بد است در حالی كه در پژوهش حاضر و در 

نمونه بررسی شده، هم ازدواج متجانس و هم ازدواج تركيبی)سنتی- مدرن( 

موجب شادمانی زنان متاهل بوده و فقط ازدواج مدرن موجب ناشادمانی آنان 

بوده است )جدول شماره 11(. 
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گزارش های برنارد، ماگفورد و اللی و پژوهش حاضر

              عوامل
ناشادمانیشادمانی وانمودیشادمانیگزارش ها

تأهل< تجردتفكر و زندگی سنتیتجرد< تأهلبرنارد

تأهل< تجردازدواج نامتجانستجرد< تأهلماگفورد و اللی

پژوهش حاضر

تأهل< تجرد
ازدواج تركيبی

)سنتی- مدرن( و ازدواج 
متجانس

دوگانگی نظر و عمل 
ازدواج مدرنشوهر

يافته ها  اين  به نظر می رسد كه  با مقايسه اجمالی گزارش های مذكور، 

بيانگر روندی منطقی است. آنچه كه در بروز ناشادمانی مؤثر است، شرايط 

ناسازگار با هنجارهای غالب جامعه است كه می تواند مولد فشار و تعارض 

نقشی باشد و در قالب ناشادمانی ظاهر شود. برنارد در شرايط اجتماعی و 

هنجارهای مدرن، تفکر و زندگی سنتی را مولد شادمانی وانمودی قلمداد 

كرده است. اين يافته به نظر منطقی می رسد. در پژوهش حاضر نيز به لحاظ 

شرايط  آن  با  مدرن  هنجارهای  مدرن،  به  سنت  از  گذار  اجتماعی  شرايط 

ناسازگار است و عالوه بر آن با  ارزش های دينی نيز در تقابل است؛  پس 

ناشادمانی  می توان پذيرفت كه ازدواج مدرن در نمونه بررسی شده دچار 

چرا  است  شاد  نيز  مدرن(  ـ  )سنتی  تركيبی  ازدواج های  همچنين  است. 

كه پتانسيل انعطاف پذيری با شرايط گذار را دارد. ازدواج متجانس نيز به 
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دليل پذيرش ضمنی هنجارها از سوی زوجين مولد شادمانی است،  ولی 

اشکال وارد به نظريه برنارد، تعميم نابجای او در مورد تأهل و ناشادمانی 

است. سياست گذاری اجتماعی مبتنی بر حذف تأهل نتيجه اين تعميم غير 

علمی است. البته بايد در نظر داشت كه يافته های پژوهش حاضر در مرحله 

فرضيه سازی، يافته های برنارد را به چالش كشيده است و آزمون فرضيه ها در 

مطالعه ای ديگر برای مقايسه دقيق تر ضروری است. 

طبقه  تجربيات زن  تعميم  بر  مبتنی  فمينيستی  رويکرد  ديگر،  از طرف 

نقد  موهانتی و همکارانش  نتلس،  ويدون،  را  پوست غربی  متوسط سفيد 

كرده اند. از نظر آنان، اين رويکرد داعيه انتظام فرهنگ ديگران را دارد و با 

از پيش داده شده به معرفی زنان جهان سوم می پردازند. زنانی كه  مقدمه 

تفاوت ها را فروپاشيده، خاص گرايی تاريخی را انکار كرده، اعمال قدرت 

را چه مثبت و چه منفی رانده و قربانی جنسيتشان شده اند. منتقدين توصيه 

می كنند كه به لحاظ روش شناختی، از كاربرد چشم اندازهای اروپايی زندگی 

خانوادگی برای جوامع ديگر پرهيز گردد )جميلی كهنه شهری 1380: 164 و 165 

به نقل از  ويلدون، 1997؛ نتلس،1995؛ و موهانتی و همکاران، 1991(.  

تأثيرگذار  عامل  عنوان  به  هم  شوهر  عمل  و  نظر  دوگانگی  متغير   -2

در ناشادمانی واقعی و هم به عنوان عامل تأثيرگذار در شادمانی وانمودی، 

قوی ترين متغير مستقل در پژوهش حاضر در كاهش شادمانی نمونه مطالعه 

جامعه  فرهنگی  ارزش های  تفاوت چشمگير  بيانگر  يافته  اين  است.  شده 
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مطالعه شده با غرب است و مبين اهميت وفاداری شوهر برای زنان پاسخ گو 

بوده است. 

3- نقش مذهب در يافته های پژوهش حاضر نه تنها در البه الی انديشه 

زنان مطالعه شده رؤيت می شود، بلکه به عنوان ملجأ و مأمن برای رويارويی 

با مشکالت حاد زندگی نقش برجسته ای دارد. به اين ترتيب، بررسی تکميلی 

نقش مذهب در شادمانی زنان  و اتخاذ رويکردی جامعه شناختی – تاريخی 

نمايان می  شود.

و  مستقل  متغير  عنوان  به  مدرن(   – )سنتی  تركيبی  ازدواج  متغير   -4

تبيين كننده شادمانی زنان متأهل دانشجو، بيانگر واقعيت متمايز جامعه مطالعه 

شده و تفکرات نظری برآمده از جامعه غربی است. مشکل تعدد و تعارض 

نقشی همسر – دانشجوی زنان متأهل دانشجو، كه مشاركت نقشی زوجين 

در تصميم گيری ها و انجام امور خانگی را به عنوان عامل شادمانی قلمداد 

می كند، با توجه به افزايش بارز زنان دانشجو نسبت به مردان دانشجو، بيانگر 

آن  غربی  نوع  از  كه  ماست  جامعه  در  دانشجويی  زندگی  خاص  ويژگی 

متفاوت است. 

5- از آنجا كه يافته های پژوهش حاضر در مرحله فرضيه سازی متوقف 

شده است؛ لذا تعميم پذيری نياز به آزمون فرضيه ها در گروه های مختلف 

سنی و اقشار مختلف زنان دارد، ضمن آنکه بررسی تفاوت های جنسيتی در 

قبل و بعد از ازدواج نيز پيشنهاد می شود.
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6- پيام اصلی پژوهش حاضر پرهيز جدی از قضاوت عجوالنه برای 

تعميم فرضيه های غير بومی و نيز روی آوری به نظريه پردازی در مورد مسائل 

عمده زنان در شرايط اجتماعی جهانی شدن است. سياست گذاری اجتماعی 

بر مبنای مفروضات غير استاندارد پيامدهای اجتماعی جبران ناپذيري در پی 

خواهد داشت. 

منابع
استراس، آنسلم و جوليت كوربين 1387. اصول روش تحقيق كيفی )نظريه مبنايی  ×

مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  تهران  بيوك محمدی،  ترجمه  شيوه ها(.  و  رويه ها 
فرهنگی.   

كاركرد  × و  ساختار  نقش،  بر  تأكيد  با  خانواده  جامعه شناسي   .1387 شهال  اعزازي، 
خانواده در دوران معاصر، تهران، روشنگران.

انگلس، فريدريش 1375. منشأ خانواده، مالکيت خصوصي و دولت، ترجمه احمدزاده.  ×
برزگر مروستي، فرزانه. سنجش ميزان احساس خوشبختي شهروندان تهراني و عوامل  ×

مؤثر بر آن، )پايان نامه كارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي، به راهنمايي دكتر منصوره 
اعظم آزاده، دانشگاه الزهرا(، )1386(.

كالنتري.  × مهرداد  و  آرا  كيوان  محمود  بهرامي،  نصرآبادي، حسنعلي، سوسن  بختيار 
»بررسي سطح شادي در كاركنان دانشکده هاي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال 

1388«، سالمت كار ايران، دوره 6، ش 3، )پاييز1388(.
پارسونز، تالکوت 1363. ساختار اجتماعي خانواده در مباني و رشد جامعه شناسي،  ×

ترجمه حسن پويان، تهران، چاپخش.
كار  × تقسيم  مطالعات  روشی  و  نظری  »آسيب شناسی  فاطمه.  شهری،  كهنه  جميلی 

خانگی: به سوی يک رويکرد روش شناختی«، فصلنامه علمی – پژوهشی علوم انسانی 
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دانش، عصمت. »مقايسه سطح شادكامي و سالمت جسمي و رواني دانشجويان دختر  ×
و پسر متأهل و مجرد دانشگاه«، فصلنامه روان شناسي كاربردي، سال چهارم، شماره 4، 

زمستان )1389(.
دواس، دی. ای 1386. پيمايش در تحقيقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نايبی، تهران،  ×

نشر.
دوركيم، اميل 1378. خودكشي، ترجمه نادر ساالرزاده اميري، تهران، دانشگاه عالمه  ×

طباطبايي. 
زندگي  × كيفيت  بر  شغلي  رضايت  و  اشتغال  وضعيت  تأثير  بررسي  ريتا.  رحماني، 

زنان شاغل)كاركنان ستاد وزارت جهاد كشاورزي(، )پايان نامه كارشناسي ارشد پژوهش 
اجتماعي، به راهنمايي دكتر فاطمه جواهري، دانشگاه تربيت معلم تهران(، )1387(.

سفيری، خديجه و سارا ايمانيان 1388. جامعه شناسی جنسيت، تهران، جامعه شناسان.  ×
سليگمن، مارتين 1389. روان شناسي مثبت گرا در خدمت خشنودي پايدار، ترجمه  ×

مصطفي تبريزي، رامين كريمي و علي نيلوفري، تهران، دانژه. 
ريتزر، جورج 1374. نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر، ترجمه محسن ثالثي،  ×

تهران، علمي. 
آن،  × بر  مؤثر  اجتماعي  عوامل  و  زندگي  از  رضايت  بررسي  محمد جواد.  عليزاده، 

به راهنمايي دكتر فاطمه جواهري،  )پايان نامه كارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي، 
دانشگاه تربيت معلم(،)1386(.

كشاورز، امير، حسين مولوي و مهرداد كالنتري. »رابطه بين سرزندگي و ويژگي هاي  ×
جمعيت شناختي با شادكامي در مردم شهر اصفهان«، مطالعات روان شناختي دانشکده علوم 

تربيتي و روان شناسي دانشگاه الزهرا، دوره 4، ش 4، )زمستان1387(.
محسني، منوچهر و پرويز صالحي 1382. رضايت اجتماعي در ايران، تهران، آرون.  ×
ميشل، آندره 1354. جامعه شناسي خانواده و ازدواج، ترجمه فرنگيس اردالن، دانشکده  ×

علوم اجتماعي و تعاون دانشگاه تهران. 
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