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  :جنسيتي فاصله در روابط زوجينيل تحل

  گيري هاي شكل زمينهمصاديق و 
 2*پور زينب ملكي، 1يئسهيال صادقي فسا

  چكيده
اند؛ از سويي، بـه مسـائلي ماننـد سـاختار و كـاركرد       شناسان از دو منظر به بررسي موضوع خانواده پرداخته جامعه

گذرد  هاي گسترده مي هرچه از عمر خانواده. تحوالت خانوادهاند و از سوي ديگر، به تغييرات و  خانواده توجه داشته
خصـوص زن و شـوهر،    شود، اهميت روابط بين اعضـاي خـانواده، بـه    اي در جامعه بيشتر مي و تبلور خانوادة هسته

 از سوي ديگر، از آنجا كه كيفيت روابط درون خانواده نقش بسـزايي . شود تر مي منزلة اركان اصلي خانواده، واضح به
ها و بازخوردهاي اجتماعي اعضاي خانواده دارد و پايه و اساس روابط درون خانواده بر محـور   گيري نگرش در شكل

هـاي   رابطة زن و شوهر استوار است، پژوهش حاضر در تالش است با اتخاد رويكردي جنسـيتي بـه يكـي از جنبـه    
مـرد   21زن و  22يافتـه از   ساخت حبة عميق نيممصا 43در اين مقاله . كنش متقابل زناشويي به نام فاصله بپردازد

ها را با عنوان  توان آن هاي تحقيق حاكي از صور متفاوت فاصله در روابط زوجين است كه مي يافته. انجام شده است
كه بعضي  درحالي. بندي كرد فاصلة معطوف به انتخاب، فاصلة معطوف به تعارض، و فاصلة معطوف به موقعيت دسته

هـاي   فاصله ممكن است موجب گسستگي در روابط زوجين شود، فاصلة معطوف به انتخاب و صورت هاي از صورت
گفتني است نتايج ايـن پـژوهش بـه لحـاظ حجـم      . تواند به قوام و استحكام روابط منجر گردد ديگري از فاصله مي

  .وجه قابل تعميم نيست هيچ محدود نمونه به

  كليدواژگان
  .كنش متقابل زناشويي روابط زوجين، فاصلة ارتباطي،تحليل جنسيتي، خانواده، 

  بيان مسئله
يكي از نيازهاي اساسي و فطري انسان، هم هدف و هم وسـيلة   منزلة برقراري روابط اجتماعي، به
در بررسي روابط اجتماعي ميان افراد، روابط درون خانواده از اهميت . ارضاي نيازهاي ديگر است

اً تشكيل خانواده با ايجاد رابطه و پيوند بين دو جنس مخـالف آغـاز   اساس. بسزايي برخوردار است
 دادن سالمت خـانواده و كمـال آن در انجـام   . انجامد شده و عمدتاً به فرزندزايي و توليد نسل مي
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رود، بستگي مستقيم به چگونگي روابـط بـين دو    كاركردهايي كه از آن در يك جامعه انتظار مي
 ].19[دارد  ـ مرد و زنـ   جنس مخالف

داننـد كـه در آن زن و شـوهر بـه صـورت       ترنهلم و يانسن، ارتباط زناشويي را فراينـدي مـي  
با همـديگر بـه تبـادل     ـ هاي مختلف دادن، حاالت چهره، و ژست مثل گوش ـ كالمي و غيركالمي

با وجود اين، شواهد موجود گوياي ايـن حقيقـت اسـت كـه     ]. 20[پردازند  احساسات و افكار مي
منـد بـا مشـكالت و     ن در عصر حاضر در برقراري ارتباط و داشتن زندگي زناشويي رضـايت زوجي

احساس امنيت، آرامش، و روابط صـميمانه بـه سسـتي    . رو هستند هاي متعددي روبه ناهماهنگي
  ].4[گراييده است و كانون خانواده دستخوش فرايندهاي ناخوشايند شده است 

از قبيـل كاركردهـاي زيسـتي، اجتمـاعي،      ـ هـاي خـانواده  محققان بر ايـن باورنـد وقتـي كاركرد   
منـدي   تـدريج احسـاس رضـايت    يكي پس از ديگري آسيب ببيند، اعضاي آن بـه  ـ شناختي، و عاطفي
مندي اعضاي خانواده، ابتدا موجب گسسـت روانـي    كاهش تدريجي رضايت. دهند خود را از دست مي

ترتيـب،   بـدين ]. 2[شود كـه طـالق نـام دارد     ميو عاطفي و سپس اجتماعي و درنهايت واقعة حقوقي 
  .توان آن را فاصله در روابط زناشويي ناميد دهد؛ حالتي كه مي واگرايي ميگرايي جاي خود را به  هم

با توجه به اينكه پايه و اساس روابـط درون خـانواده بـر محـور رابطـة زن و شـوهر اسـتوار اسـت،         
در . متقابل زناشويي بـه نـام فاصـله بپـردازد      اي كنشه پژوهش حاضر در تالش است به يكي از جنبه

هـم از لحـاظ روانـي و هـم از لحـاظ      (انـد، كـه فاصـله     استدالل كرده 2و لر 1گونه كه كانتر واقع همان
فرض اين نوشـتار نيـز ايـن     ، پيش]35[ترين عنصر در ارتباط زناشويي است  تنهايي مركزي به) فضايي

  .ثيرگذار استأت اجتماعي متقابل  كيفيت كنش دركه  وجود داردزوجين فاصله بين  است كه نوعي
فرايند حفظ رابطـه تصـور شـده اسـت      منزلة ويژگي و كيفيتي از رابطه و هم به منزلة فاصله هم به

در ايـن  . شـود  تصـور مـي  ) يـا نزديكـي  ( 3منزلة قطب مخالف صـميميت  ، در معناي اول، فاصله به]2[
 نبـودن   نزديك يا صـميميت  منزلة مخالف يك پيوستارند و فاصله بهتعريف، فاصله و نزديكي دو قطب 

هايي به منظـور نزديكـي و    در معناي دوم، فاصله به نياز افراد براي ايجاد فرصت]. 36[شود  تعريف مي
هـاي   عنـوان پايـه   بنابراين، پژوهش حاضر در پي آن است كه زن و مرد، بـه  ].34[فاصله مرتبط است 
  .كنند بندي مي ، چگونه فاصله را تجربه و ساخت)ازدواج(ك ارتباط صميمي تشكيل خانواده در ي

هـا،   ازدواج پيوند دو فرد متفاوت اسـت كـه هريـك چـارچوب منبعـي جداگانـه دارنـد و ديـدگاه        
هـاي زنـدگي نايكسـان هـر فـرد       اين چارچوب بـا تجربـه  . گيرد شان از آن ريشه مي ها، و سليقه ارزش
شـود هـركس روشـي بـراي زنـدگي،       متمايز باعث مي هاي رچوب و تجربهتركيب اين چا. آميزد درمي

وكيف رابطه با همسر، و انتظارات و توقعات از يكديگر داشته باشد كـه   تعاريف، وتصوراتي از ازدواج، كم
  .متفاوت از ديگري است
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پسر يا دختر به دنيا آمدن پيامد مهمي بـراي  . جنسيت است هاي منبع يكي از اين چارچوب
اي متفـاوت   افراد بر پاية جنسيتشان بـه گونـه  ]. 9، ص23[هاي زندگي خواهد داشت  همة جنبه

هاي متفـاوتي را بپذيرنـد؛ مـثالً، نقـش مـادري       شود كه نقش بيني مي شوند و پيش اجتماعي مي
اسـت كـه زنـان را عمومـاً بـه كاركردهـاي        هـاي جنسـيتي   كننده در تقسيم نقـش  عامل تعيين

همسري، مـادري، و بـه حـريم خصوصـي خانـه و خـانواده و درنتيجـه يـك رشـته رويـدادها و           
در ايـن محـيط   . هـاي مـردان متفـاوت اسـت     كنـد كـه بـا تجربـه     هاي مختلف مرتبط مي تجربه

مصالح متفـاوتي را  ها و  آورند، ارزش عمل مي اجتماعي، زنان تفسيرهاي متمايزي از دستاوردها به
]. 472، ص16[دهنـد   كنند، و در برقراري روابط مهارت بيشـتري از خـود نشـان مـي     كسب مي
هاي ثانويه، اصولي مانند كارايي فردي، انضباط،  كه براي مردان، به علت عضويت در گروه درحالي

  ].40، ص5[گيرد  و هدفي كه بايد به آن رسيد در اولويت قرار مي
هاي جنسيتي كامالً متفاوت  هاي خاص و ارائة نقش زنان و مردان در محيط بنابراين، پرورش

هـاي   كردن هرچه بيشتر تفـاوت  همچنين عوامل اجتماعي و فرهنگي در تحكيم و برجسته. است
اند و آنان را در فضاي فكري متفاوت و گاه متقابـل قـرار    جنسيتي بين زنان و مردان تأثير داشته

دربارة ساخت واقعيت اجتماعي بينش و برداشـتي متفـاوت از مـردان    شود  دهد كه باعث مي مي
  .شان متمايز از يكديگر باشد هاي زندگي داشته باشند و شكل كلي روابط زنان و و مردان و تجربه

رسد  هاي جنسيتي فاصله بپردازد انجام نشده است، به نظر مي اي كه به تفاوت گرچه مطالعه
اي متفـاوت تجربـه    گونـه  گي روابـط صـميمانه را در ازدواج بـه   زنان و مردان در زنـدگي خـانواد  

دهـد   هاي جنسيتي در روابط صميمانه نشان مـي  مرور برخي مطالعات مربوط به تفاوت. كنند مي
انـد، امـا در ارزيـابي     اي يكسان، بـراي روابـط صـميمانه اهميـت قائـل      كه زنان و مردان، به گونه

دهـد   نشـان مـي  ) 2003(و همكاران  1يج مطالعات هاكصميميت، معيارهاي متفاوتي دارند؛ نتا
كـه مـردان    دهنـد، درحـالي   زنان صميميت را به صورت عاطفه و ابراز احساسات گرم نشـان مـي  

  ].18[دانند  ها، نزديكي بدني، و رفتارهاي جنسي مي صميميت را بيشتر مشاركت در فعاليت
بيـانگر آن اسـت   ) 1982رايـت،  (شده در الگوهاي صـميميت   هاي جنسي گزارش همچنين تفاوت

هـا نيـز گـزارش     هاي صميميت زنان در مقايسه با مردان باالتر اسـت و در برخـي ديگـر از آن    كه رتبه
  ].12[توانند مانند زنان صميمانه عمل كنند  هاي بسيار نزديك مي شود كه مردان فقط در دوستي مي

دربارة مسائل شخصي و عاطفي خود توانند  پژوهش ديگري نشان داد كه مردان از اينكه نمي
هـا خواهـان تعـاملي بسـيار      ند و فقط در صورتي كـه شـريك زنـدگي آن   ا صحبت كنند، ناراضي

  .تر نشان دهند توانند رفتارهاي صميمانه صميمي باشد، مي
با توجه به نقش فاصله در ابعاد مختلف رابطة زناشـويي، تجربـة فاصـله در روابـط صـميمي،      

هـاي   اجزاي سازندة فاصـله مشـخص نشـده و تفـاوت    . خود جلب كرده استتوجه كمتري را به 
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اي از فراينـدهاي   از آنجا كه فاصله با دامنة گسـترده . جنسيتي آن مورد كاوش قرار نگرفته است
... ارتباطي همچون تضاد، دلبستگي، اقتدار، انگيختگي، ارزيـابي شـناختي، رضـايت از ارتبـاط، و    

 منزلـة  از پديدة فاصله، به) زوجين(هاي اجتماعي  فهم ذهنيت سوژهمرتبط است، اين مقاله براي 
هاي زنان و مردان در درك و تصـور   هاي كنش متقابل زناشويي، به شناسايي تفاوت يكي از جنبه

  .كند گيري پديدة موردنظر اقدام مي پديده و شناسايي داليل شكل

  اهداف تحقيق
و درك زوجين از فاصله در روابط بـين    تجربههدف كلي اين پژوهش، بررسي، توصيف، و تفسير 

  :عميق به قصد رسيدن به اهداف خاص زير انجام شده است  هاي مصاحبه. هاست آن
شناخت مفهوم فاصله در روابـط زناشـويي براسـاس درك و توصـيف پاسـخگويان از ايـن       . 1

  هاي زنان و مردان در تجربة فاصله؛ مفهوم و شناسايي تفاوت
هـاي جنسـيتي و    گيري فاصله در روابط زوجين برحسب تفاوت هاي شكل زمينهشناسايي . 2

  هاي جنسيتي؛ ارائة تحليل
  .شناسايي روابط احتمالي بين متغيرهاي اكتشافي و فاصله. 3

  تعريف مفاهيم
ويژگـي و كيفيتـي از    منزلـة  فاصله هم بـه : اند توصيف كرده  محققان اغلب فاصله را به دو صورت

عنوان كيفيت رابطـه، ايـن اصـطالح بـر      به .فرايند حفظ رابطه تصور شده است منزلة رابطه و هم به
اي از جدايي كه يـك فـرد از    و درجه] 31[جدايي عاطفي و فيزيكي بين همسران و كمبود صميميت 

مطابق با اين ديـدگاه تعـاريف ديگـري بـراي     ]. 34[كند، اشاره دارد  شريك ارتباطي خود احساس مي
فـردي، تيـره يـا     فاصله را به معناي رابطـة ميـان  ) 1987(و همكاران  1هلگسون: ده استفاصله ارائه ش
بوگـاردوس   ،4كردن كنش متقابـل محـدودي و پـارك    تجربه) 1984( 3، رادل2داند؛ روآك اجباري مي

از طـرف ديگـر، فاصـله     ].34[اند  فاصله را كاهش صميميت يا درجاتي از تفاهم تعريف كرده) 1924(
وقتـي   .رايند حفظ رابطه به عنوان بخشـي از تنظـيم فاصـلة همسـران تعريـف شـده اسـت       منزلة ف به

كم يا خيلي زياد شـده اسـت، ممكـن اسـت      ها با همسرشان خيلي كنند فاصلة آن زوجين احساس مي
هاي متنوعي را براي تعديل فاصلة بـين خـود و ديگـري بـه منظـور دسـتيابي بـه يـك سـطح           روش

شـده بـين دو فـرد     هايي كه براي ابقا يا اصالح فاصلة درك چنين روش. رندكار گي مطلوب در رابطه به
 ].34[گيرد، تنظيم فاصله نام دارد  صورت مي

                                                        
1. Helgeson 
2. Roark 
3. Radl 
4. Park 



  5   گيري هاي شكل مصاديق و زمينه:تحليل جنسيتي فاصله در روابط زوجين

شـدن   بـراي مواجـه   شده هاي استفاده تنظيم فاصله نياز افراد براي دوري و نزديكي و سياست
نزديكي يا بـراي   هايي براي جوي فرصتو به عبارتي، اين مفهوم مستلزم جست. با اين نيازهاست

 ].32[جدايي است 

  پيشينة تجربي
موضوع فاصله بين زوجين موضوعي است كه به داليل ناشـناخته آمـار مشخصـي از آن در بـين     

خصـوص از منظـر    هـاي ايرانـي وجـود نـدارد و مطالعـات چنـداني در ايـن موضـوع، بـه          خانواده
طور ضمني در ارتباط  محدودي كه بهتوان به مطالعات  شناسي، انجام نشده است، ولي مي جامعه

  :با اين پديده انجام شده است اشاره كرد
هـاي جنسـيتي    بررسـي تفـاوت  «در مقالة خود با عنوان) 1387(اكرم خمسه و سيمين حسينيان 

در ابعـاد   هـاي جنسـيتي   تفاوت ةمقايس به بررسي» بين ابعاد مختلف صميميت در دانشجويان متأهل
دهـد كـه نيـاز     نشان مي نتايج به دست آمده. پرداختندهل أنشجوي متدا 100مختلف صميميت بين 

 جنسـي  ، وشـناختي  صـميميت عـاطفي، روان  نياز مـردان بـه   . مردان به صميميت بيشتر از زنان است
بيشتر از زنان و تمايل زنان به برقراري نزديكـي جسـماني، بـدون برقـراري رابطـة جنسـي، بيشـتر از        

هـاي   تفـاوت  شـناختي  و زيبـايي  ،تفريحـي  ،معنوي، اجتمـاعي ـ  فكري در ابعاد صميميت. مردان است
شـناختي   بررسـي جامعـه  «تحقيقـي بـا عنـوان    در ) 1389(حدادي  .شدمشاهده ن يجنسيتي معنادار

بررسـي   بـه » )گرايـي اجتمـاعي در زنـان شـهر تهـران      سـاخت  اي با رويكرد بر مطالعه( طالق عاطفي
در توضيح طـالق عـاطفي بـه    وي . در شهر تهران پرداختروش تحقيق كيفي با  طالق عاطفي ةمسئل

بلكـه نـوعي    ،شـود  نمـي  بـه جـدايي منجـر    كـه لزومـاً   ه اسـت طيفي از نارضايتي زناشويي اشاره كرد
زنـدگي و   ةها حاكي از تغييـر نگـرش زنـان بـه خـود و بـه فلسـف        يافته. دكن همسازي را جايگزين مي

ـ كـه از طريـق    اسـت  نابرابر در جريان زندگي روزمره ةهمچنين نوعي مبادل وعي عقالنيـت ابـزاري و   ن
  .انجامد همسر به احساس نابرابري مي نكردن درك

شناخت عوامل تأثيرگذار بر تفاهم زناشويي، رضايت از زندگي، و كيفيت رضايت زناشـويي از  
است كـه  ) 1383(دي ديدگاه زنان، از طريق تصورات و تعاريف مشابه زوجين، هدف پژوهش منا

» تأثير تصورات و تعاريف مشابه زوجين در رضايت از زندگي زناشويي از ديدگاه زنان«عنوان آن 
كننـدة اصـلي    نتايج پژوهش وي حاكي از آن بـود كـه سـرماية فرهنگـي زوجـين تعيـين      . است

 هـاي تصـورات و تعـاريف، رفتارهـاي     مشـابهت . ها از زندگي مشترك است تصورات و تعاريف آن
گيـري   كنـد و باعـث شـكل    مشابه و مشغوليات مشابهي را در زندگي بـراي زوجـين فـراهم مـي    

  .شود ويژه از ديدگاه زنان، مي گو و تقويت رابطة زناشويي و رضايت از زندگي، به و گفت
طالق به مطالعة »ها و پيامدها طالق عاطفي؛ زمينه«در پژوهش خود با عنوان ) 1389(روشني 

 عميـق بـا بيسـت نفـر از زنـان      ةاز طريـق مصـاحب   و مبنايي ةن به روش نظريعاطفي از ديد زنا
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زنـان در  . پـردازد  ة تهـران و بررسـي پرونـدة مراجعـان مـي     كننده به يكي از مراكز مشاور مراجعه
هاي خود در مواجهـه بـا    و استراتژي ،ها، پيامدهاي طالق عاطفي ها شرايط علّي، ويژگي مصاحبه

شـدن   شرايط علّي طالق عاطفي در سـه گـروه ناديـده گرفتـه    . اند هطالق عاطفي را توصيف كرد
در مواجهـه بـا طـالق عـاطفي      زنـان  هاي استراتژيانتظارات، نيازها، و نظرهاي زن توسط مرد و 

  .اند بندي شده طبقهو فرزندمحور  ،محور محور، خويشتن رابطه ةبراساس هدف به سه دست
هـاي اجتمـاعي، حمايـت     شـبكه : طبقـة متوسـط تهـران   اجتماع «نتايج پژوهش باستاني با عنوان 

شـان متفـاوت    نشـان داد زنـان و مـردان در سـاخت و تركيـب شـبكه      » اجتماعي، روابط بين زوجين
هـايي   هايشان، يعني شيوة تماس و سطح چندگانگي، تفاوت نيستند، بلكه در خصوصيت تعاملي شبكه

طبـق  . گيـرد  اليي از خويشـاوندان را دربرمـي  هاي زنان و مردان نسـبت بـا   شبكه. بين آنان وجود دارد
هـاي   نقـش . هاي كاركردي نيز متفاوت است نتايج به دست آمده، شبكة زنان و مردان در زمينة ويژگي

و مـردان  ) عاطفي(هاي زنانه  كه زنان بيشتر حمايت طوري  حمايتي برحسب جنسيت متفاوت است، به
همچنـين نتـايج ايـن پـژوهش     . كننـد  را فـراهم مـي  ) مالي و اطالعاتي(هاي مردانه  نيز بيشتر حمايت

هـا   هرچـه شـبكه  : نشـان داد ) هـا  تفكيـك نقـش  (دربارة چگونگي رابطة بين شبكه و روابـط زوجـين   
  ].30[تر خواهد بود  شده تر باشند، رابطة زن و شوهر تفكيك متراكم

ش كيفـي  در مقالـة خـود بـا نـام فاصـلة دوتـايي بـا اسـتفاده از رو        ) 2007(اري  الوي و بن
هـاي   داده. پديدارشناسي به بررسي تجربة پاسخگويان از فاصـله در روابـط زناشـويي پرداختنـد    

سؤال اصـلي پـژوهش بـدين    . دست آمده است به) زوج 10(نفر  20پژوهش حاضر از مصاحبه با 
ها چهار بعـد فاصـله را تشـخيص     فاصله چه معنايي براي شما دارد؟ كدگذاري داده: قرار بود كه

فاصلة فيزيكي معناي رايج منتسب به فاصـله از  . فاصلة فيزيكي، عاطفي، ارتباطي، و جنسي :داد
 دادن اين فاصله نياز به جدايي را به دو صورت در جـاي ديگـر بـودن و انجـام    . ديد كنشگران بود

. فاصلة ارتباطي به مفهوم كمبود يا نبود مبادالت شفاهي است. كند كارهاي متفاوت منعكس مي
مطالعات، ديدگاه رايج از فاصله را، كه نزديكي و فاصله متضاد يكديگرند و فاصله صـرفاً در  نتايج 

  .يابد، به چالش كشيد غياب نزديكي معنا مي
هــايي اســت كــه افــراد بــراي  بــه دنبــال بررســي روش) 2002(در پــژوهش ديگــري هــس 

وي ايـن پـژوهش را در   . كنند استفاده مي ها گذاري بين خود و شريك ارتباطي خود از آن فاصله
نفــر از دانشــجويان دانشــگاه  185كننــدگان مرحلــة اول  شــركت. دو مرحلــه انجــام داده اســت

هـاي خـود را از اينكـه     كنندگان خواسته شد تا روايت در اين مرحله از مشاركت. سوتا بودند مينه
ا هـ  اي بـه آن  قـه و كساني كـه عال ) نفر 91(شان را با كساني كه به آنان عالقه دارند  چگونه رابطه

هـاي   يافتـه از روش  اي سـاخت  در مرحلة اول، مجموعه. دهند، بنويسند ادامه مي) نفر 95(ندارند 
در مرحلـة دوم، بـراي   . روش گـزارش شـد   34در اين مرحلـه،  . گذاري تشخيص داده شد فاصله

شـده   روش گزارش 34دانشجوي دانشگاه ميسوري خواسته شد تا  114ارزيابي اعتبار پژوهش از 
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هاي درخور توجهي  اين دو مجموعه داده، شباهت. شده مرتب كنند هاي درك را براساس شباهت
بـا سـه اسـتراتژي اساسـي از مجمـوع ايـن        اي شده بندي درنهايت نيز، طرح طبقه. را نشان دادند

  .گيري، عدم درگيري در روابط، و افتراقِ شناختي اجتناب و كناره: ها منتج شد داده
توان بيان داشت كه تحقيقات زيادي در موضوع فاصلة زوجين انجام نشـده اسـت و    درمجموع، مي

انـد كـه    بسياري از تحقيقات به جاي كاربرد مفهوم فاصـله، از مفهـوم طـالق عـاطفي اسـتفاده كـرده      
نويسندگان اين مقاله بر اين باورند كه وجـود فاصـله در   . وجه با رويكرد اين مقاله سازگار نيست هيچ به

هاي مختلف به خـود گيـرد و كليـة     تواند صورت شود، بلكه مي زناشويي در يك نوع خالصه نمي روابط
. گيـري آن نيـز متنـوع اسـت     همچنـين داليـل شـكل   . برانگيز نيسـتند  ها الزاماً منفي يا چالش صورت

انـد كـه در نـوع خـود ارزشـمند اسـت؛        هرحال، محققان ايراني به ابعادي از اين موضوع توجه كرده به
  .توانند با اين مقاله در وفاق نباشند هاي تفسيري مي هاي نظري و ديدگاه رچند به لحاظ يافتهه

مورد مطالعه را از   طور ضمني در ارتباط با اين پديده انجام شده است، پديدة مطالعاتي كه به
 لـة منز هـاي اجتمـاعي بـه    اند و به ذهنيت سـوژه  ديد پژوهشگر و با رويكرد از بيرون تعريف كرده

  .اند مبنايي براي تعريف پديده توجه نداشته و به بررسي تفاسير افراد از فاصله نپرداخته
هـاي بـين    شده از اهميت مسئلة جنسيت و تفاوت هاي عنوان از سوي ديگر، در اكثر پژوهش

ها و داليل  منزلة يك متغير مهم و تأثيرگذار در درك و تصور كنشگران از پديده زنان و مردان به
هاي دو جـنس ارائـه    طور عام و بدون توجه به تفاوت ها به گيري پديده غفلت شده و تحليل شكل

هاي دو جنس از پديـدة   همين دليل، در تحقيق حاضر، به بررسي و كنكاش روايت به . شده است
  .مورد بحث خواهيم پرداخت

  مالحظات نظري
حقيـق، نظريـة مشخصـي را از    كوشد در جريـان فراينـد ت   هاي كمي كه محقق مي برخالف روش

هاي كيفي مطابق با ماهيت اكتشافي آن از ادبيات نظري  طريق طرح فرضيات بيازمايد، در روش
شـود بـا اتخـاذ رويكـردي      شود و فرضيات خاصي وجود ندارد، بلكه سعي مـي  خاصي پيروي نمي

شـود تـا بـر     پديدارشناسانه و با مطالعة فراگردهاي اجتماعي، دريافتي نظري از موضـوع حاصـل  
شـود، عمـدتاً    بنابراين، آنچه در زير به آن اشاره مي. مبناي آن بتوان به فرضياتي دست پيدا كرد

و در ايـن    هاي حاصل از ايـن تحقيـق قرابـت بيشـتري داشـته      مالحظات نظري است كه با داده
  .ها استفاده شده است اي از آن تحقيق به صورت استنادي، ارجاعي، و مقايسه

اند؛ هرچنـد در   هاي نظري، از ابتدا تحقيق را ساختاربندي نكرده ت كه اين ديدگاهگفتني اس
  .ها استفاده شده است ها به صورت استنادي از آن مرحلة تحليل داده
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  نظرية شبكه
پردازد و ضمن توجه به كل سـاخت، الگـوي روابـط     ديدگاه شبكه به تحليل ساخت اجتماعي مي

بنـابراين، در روش تحليـل شـبكه، توجـه اساسـاً      . كند سي ميموجود در داخل ساخت را نيز برر
هاسـت تـا خصوصـيات و صـفات      وكيـف، شـكل، و محتـواي روابـط و آرايـش آن      معطوف به كم

 بـا  را خـود ة نظريـ  بـات . است 1هاي مشهور نظرية شبكه اليزابت بات يكي از شخصيت ].9[كنشگران 
 اجتمـاعي ة شـبك اتصـال بـه    و خـانوادگي  هـاي  نقش جدايي: كند مي تبيين اساسي مفهوم دو تركيب
 يـك  كـه  اسـت  اشخاصـي  ميـان  ديدارهاي و آشناييميزان  2اتصال از بات منظور ].11[ه خانواد

 توصـيف  بـراي نيـز   3پراكنـده ة شـبك  عبـارت . اند خانوادهاز  مستقل اما، آشناست ها آن با خانواده
  .ددار وجود دهنده تشكيل واحدهاي ميان كمي روابط درآن رود كه مي كار به اي شبكه

ــراد  متــراكم دارنــدزن و شــوهري كــه شــبكة روابــط اجتمــاعي    يكــديگر را ةدر شــبك عضــواف
پس اين احتمال وجود دارد كه هنجارهاي درون شـبكه نيـز متنـوع و گونـاگون بـوده و      . شناسند مين

 جتمـاعي ا ةزن و شـوهري كـه در يـك شـبك     در مقابـل،  .وفاق اجتماعي و همياري اعضا كمتر باشـد 
پس بـه   ؛كنند كنند، از محيط و دوستان خارج از خانه كمك و حمايتي كسب نمي زندگي مي پراكنده
  ].123، ص3[ ندشو هاي سنتي يكديگر مجبور مي هاي متقابل به يكديگر و حتي قبول نقش كمك

در درون خـانواده بـه رابطـة     چگونگي روابـط زوجـين   براساس تحقيق بات، مشخص شد كه
بسـتگي  كننـد   هاي اجتماعي دريافـت مـي   هايي كه از شبكه و حمايتها با محيط اجتماعي  زوج
برخوردار باشـند، نيـاز كمتـري بـه روابـط زناشـويي       هاي ديگر  گروه پشتيبانياز ها  اگر آن. دارد

زن و شوهر به يكـديگر وابسـتگي متقابـل     ،ها نباشد ها و پشتيباني گر اين كمكا. خواهند داشت
ميـزان يكـدلي و    يارتقـا  هـاي مشـترك،   و حتـي سـرگرمي   ،دلمشغولي داشتن منافع،. يابند مي

موجب افزايش رضـايت   تقويت اين امر در ميان زن و شوهر .همراه خواهد داشته همفكري را ب
توجهي به آن، جز هدايت امـواج بيگـانگي و سـردي بـه كـانون       و بي شود مياز زندگي مشترك 

 .د شدبرنخواه اي در نتيجه ،خانواده

  نظرية سيستمي كيفيت زناشويي ماركز
او . نگرد استفن ماركز، با نگرشي سيستمي، به فرد، رابطة او با همسرش، و رابطة فرد با ديگران مي

: ند ازا دهد كه يك فرد متأهل سه زاويه دارد كه عبارت چارچوب نظرية خود را چنين توضيح مي
ها،  دروني فرد است با همة تالش» خود«اولين زاويه، . زاوية دروني، زاوية همسري، و سومين زاويه

اش شـكل   هاي گوناگون كه به وسيلة پيشينة طوالني از همة تجربيات زنـدگي  ها، و انرژي انگيزه
                                                        

1. Bott 
2. connectedness 
3. loose knite 
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زاوية . كنند دايت مياش به بيرون ه ند كه فرد را از زاوية درونيا دو زاوية ديگر، دو راهي. گيرد مي
كند، با  است؛ آن بخشي از خود كه به طور مداوم به همسر توجه مي» رابطه با همسر«دوم، زاوية 

سـومين  . ـ همبسـتگي اسـت   زاوية دوم پل استقالل. كند شود، و از او مراقبت مي او هماهنگ مي
افراد مختلف زاويـة سـوم    .اي خارج از خود، به جز همسر، اشاره دارد زاويه، به تمركز بر هر نقطه

هـاي   منـدي  ها فرزندان، خويشاوندان، دوسـتان، مشـاغل، عالقـه    ترين آن گوناگوني دارند كه مهم
تواند عاليق مستقل يا مشترك همسران باشد؛  سومين زاويه مي. هستند... تفريحي و سرگرمي، و

 ].14[ تواند مستقل از يكديگر يا مشترك باشد بنابراين، زاوية سوم همسران مي
طـور سـامانمند، خـود را     داند كه افراد متأهـل، بـه   هايي مي ماركز كيفيت زناشويي را نتيجة شيوه

كنند؛ فردي كه منِ او، حركات منظم و معيني اطـراف و بـين هـر سـه زاويـه داشـته        سازماندهي مي
و توجـه قـوي   هاي گوناگونش، مشغوليت  اي خود را سازماندهي كند كه نسبت به زاويه گونه باشد و به

داشته باشد، كيفيت زناشويي بااليي دارد؛ اما در مقابل، در حالتي كه يك زاويه همة توجـه فـرد را بـه    
  .هاي ديگر توجهي دريافت نكنند، فرد كيفيت زناشويي پاييني دارد خود جلب كند و درواقع زاويه

  تئوري ديالكتيك ارتباطي
آزمودن نقش فاصله در روابـط شخصـي اسـتفاده     از ديدگاه ديالكتيك براي 1باستر و مونتگومري

فـردي معمـوالً بـر نزديكـي تأكيـد       ها بيان كردند كه تئوري ارتباطات در روابط ميـان  آن. كردند
و  پـذير ان هـايي را توجيـه   چنين ديـدگاه  ها آن. كند آل ارتباط تلقي مي كند و آن را شكل ايده مي

تر، مشاهدة نزديكي و فاصـله،   گومري، نمايش دقيقبه نظر باستر و مونت. دانستند كننده مي گمراه
. دو قطب يك ديالكتيك ارتباطي، با رقابت براي نزديكي بيشتر يـا فاصـلة بيشـتر اسـت     منزلة به
اند  سير به سوي نزديكي بيشتر، بر اين عقيده  يك خط منزلة روابط به ةعالوه، نسبت به مشاهد به

  ].34[ير مدوام به سوي فاصله يا نزديكي ببينند كه محققان بهتر است روابط را در حال تغي
: نـد ا در متن اين ديدگاه، نزديكي و فاصله نمايندة نيروهاي رقيب در يـك سيسـتم ارتبـاطي   

سو ارتباطات در غيـاب يـك وابسـتگي هـويتي      بنابراين، از يك]. 36[ 3و خودمختاري 2وابستگي
طرف ديگر افراد بـدون خودمختـاري هـويتي    توانند وجود داشته باشند؛ از  ندارند و بنابراين نمي
  ].31[توانند در يك رابطه حضور داشته باشند  ندارند و بنابراين نمي

كند كه تقابل بين نزديكي و فاصله به كشمكش بين تمايل براي خودمختاري  بيان مي 4وانلر
هـاي   ينـه هـا در گز  ايـن دوراهـي  . و پيوستگي و الزام و تمايل براي تطبيق و تمايز مرتبط اسـت 

  ].32[اند  رفتاري مانند نزديكي در برابر اجتناب و معاشرت در برابر تنهايي نمايش داده شده
                                                        

1. Baxter &Montgomery 
2. Connection 
3. Autonomy 
4. Vanler 
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  زبان جنسيتي
شـدن، و دسـتيابي بـه جايگـاه      كاربرد زبان در زندگي روزمره مقاصد ارتباطي، تفكر و اجتمـاعي 

هـايي بـارز برحسـب     تاز آنجا كه زبان امري اجتماعي است، تفاو. كند پذير مي فرهنگي را امكان
دو ديـدگاه كلـي بـراي توجيـه     ]. 28[كار گيرندة آن زبان نيز وجـود دارد    جنسيت سخنور يا به

اولين ديدگاه بر مبناي نظرية تسلط و دومين ديـدگاه  : هاي زباني در دو جنس وجود دارد تفاوت
  ].34، ص5[بر مبناي نظرية تفاوت شكل گرفته است 

بودن زنـان در تعـامالت اجتمـاعي     نسيتي را ناشي از تحت سلطهسلطه، تمايز زبان ج  نظرية
هاي  فرهنگ هاي تفاوت، تمايزات مزبور را محصول تعلق زنان و مردان به خرده انگارد و نظريه مي

  ].21، ص24[كند  مجزا از هم ارزيابي مي
نقـش تـابع زنـان در اجتمـاع     . شوند بر اساس نظرية تسلط، زنان جنس نشاندار محسوب مي

بر اين اساس، سـبكي اختصاصـي يـا زبـاني زنانـه      . هاست كنندة رفتار آن ترين عامل تعيين اصلي
بودن، و  ، متفاوتنداشتن هاي زباني معين است كه حاكي از اطمينان وجود دارد كه شامل ويژگي

  ].15[فقدان اقتدار است 
كوشد  است و مي تر كنندة رفتار زباني زنان با نگرشي مثبت ديدگاه تفاوت تاحدودي مشخص

شود الگوهاي جنسيتي مربوط بـه   هاي معيني باشد كه تصور مي فرهنگ كنندة بافت خرده توجيه
تفـاوت زبـان زنـان     ،رويكـرد  براسـاس ايـن   ]. 36، ص5[ها وجود دارد  كنش متقابل زباني در آن

نـگ  فره كننـدة خـرده   مـنعكس  زبان مردانـه طور كه  فرهنگ زنانه است، همان ة خردهبازگوكنند
درنتيجــه، تفــاوت بــين مــردان و زنــان ماننــد تفــاوت دو ســخنگويي اســت كــه . مردانــه اســت

در اين ديدگاه، . شود سوءتفاهمتواند موجب  هاي متفاوتي دارند و اين امر گاهي مي فرهنگ خرده
شـوند، زيـرا از اهـداف تعـاملي متفـاوتي       مردان و زنان در ايجاد ارتبـاط بـا مشـكل مواجـه مـي     

  ].40ـ36، ص5[گذارد  كه بر گفتار آنان تأثير ميبرخوردارند 

  سرماية فرهنگي بورديو
تبـع   و بـه ) هـا  واره مجموعة طـرح ( 1ها واره شناس فرانسوي، عادت بر اساس انديشة بورديو، جامعه

   .كنندة رفتارها و اعمال وي است كننده و هدايت هاي فرهنگي انسان كنترل ها، سرمايه آن
هاي فرهنگي انسـان قـرار دارنـد و در اطـراف ايـن       ها در مركز سرمايه واره عادتزعم پرنو،  به
بـه  . كنـد  هـا را هـدايت مـي    هاي فرهنگي انسان آن اند كه سرمايه ها، تصورات اجتماعي واره عادت

هاي فرهنگي انسان راهنمـاي اعمـال و تصـورات     زبان ديگر، بر طبق نظرية عمل بورديو، سرمايه
  :شدن تصورات اجتماعي سه مرحله دارد ساخته البته]. 15[اوست 

                                                        
1. Habitus 
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نخست تصور اجتماعي نيازمند وجود يك شيء يا چيز است تا بتوانـد پـس از ارتبـاط بـا آن     
درواقع تا چيزي وجود نداشته باشـد كـه بتـوان بـا آن برخـوردي انجـام داد،       . چيز به وجود آيد

موضـوع برقـرار شـد، انسـان بـا       دوم، زماني كـه ارتبـاط بـا   . توان تصوري از آن چيز ساخت نمي
رود و بـا تعبيـر و تفسـير آن،     يابي مـي  برداشت تصويري از آن موضوع، به جايگاه داوري و ارزش

براساس اطالعات، شناخت، و فرهنگ خود، تصويري گويا و معنادار در ارتباط با فرهنگ خـويش  
ماند، بلكـه   ذهن باقي نميدر مرحلة سوم، اين تصورات در عالم . سازد و تصوري از آن موضوع مي

ايـن مرحلـه،   . شـود  ها، رفتارها، يا اظهارات انسان هويدا مي براي طرح و معرفي در گذر از كنش
  .مقام بيان تصورات اعم از كنش يا اظهارنظر است

انـد،   ها نقش مهمي دارند و از فرهنگ يكسـاني بهـره نبـرده    با توجه به اينكه در مرحلة دوم، فاعل
بـه زبـان ديگـر، فرهنـگ و     . هـا، تغييـر در تصـورات را در پـي خواهـد داشـت       ر فاعلتغيير موجود د

گيـري انديشـه و تفكـر وي تـأثير      شخصيت و محيط اجتماعي و اقتصادي و فرهنگـي فـرد در شـكل   
محققان بـراي اشـاره بـه ايـن     . گيري يا تغييرات تصورات او دخيل است دارد؛ يعني در چگونگي شكل
انــد؛ همچــون ضــمير ناخودآگــاه و خودآگــاه، خــود،  لفــي اســتفاده كــردهعوامــل از اصــطالحات مخت

  ).51- 52: 1385منادي، (ها كمابيش يكسان است  واره، و سرماية فرهنگي كه مدلوالت آن عادت
كشـاند،   هاي فرهنگي مـي  گيري فاصله را به سوي سرمايه هاي شكل آنچه بحث دربارة زمينه

كنندة شـكل و   هاي فرهنگي زوجين تعيين كه سرمايه طور كه عنوان شد، اين مسئله است همان
هاي تصورات و تعاريف، رفتارهاي مشـابه   درنتيجه، مشابهت. هاست محتواي افكار و رفتارهاي آن

گـو بـين   و گيري گفت كند، باعث شكل و مشغوليات مشابهي را در زندگي براي زوجين فراهم مي
  .ت خواهد بودشود، و مانعي بر سر راه ايجاد تعارضا زوجين مي

طـور   جهت دستيابي به تبيين روشني از فاصله، نظريات موجود در زمينة روابط بين افراد، به
شده هريك بر عوامل مختلف  نظريات مطرح. طور خاص، بررسي شد عام، و روابط بين زوجين، به

مورد توجه قرار اي از عوامل مؤثر بر آن را  گيري و تكوين فاصله تأكيد دارند و جنبه مؤثر بر شكل
رسد رسيدن به  رو، به نظر مي ازاين. اند اند و درمجموع مؤيد پيچيدگي و چندبعدي بودن آن داده

پژوهش حاضر، ضـمن بررسـي   . نظرية جامع و كامل، اگرچه غيرممكن نيست، بسيار دشوار است
ي در پيشينة پژوهش، كه ضمن بازشدن ذهن محقق و ايجاد حساسيت نظر منزلة اين نظريات به

 دادن كند، برآن است تا بـا انجـام   هاي عمومي براي ورود به ميدان كمك مي وي، به تدوين سؤال
  .دست آورد هاي تهراني به پژوهشي كيفي عوامل مؤثر بر فاصله را در ميان زوج

  روش تحقيق
از آنجا كـه ايـن تحقيـق درصـدد مطالعـه و تحليـل فاصـله در روابـط زوجـين دربـارة تجـارب            

ي كـه در     ن است، تا به دركي عميق از اين تجربه برسد، به كـار بـردن روش  شا روزمره هـاي كمـ
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دور   شـوند مـا را از هـدف اصـلي     گيري و در قالب ارقام و اعـداد ترسـيم مـي    ها مفاهيم اندازه آن
هاي از پيش تعيـين شـده نيسـت و     در صورتي كه پژوهش كيفي به دنبال تأييد فرضيه. كند مي

تواند ما را در رسـيدن بـه اهـداف     كند، مي پذير مي نشده را امكان بيني ي پيشها رسيدن به يافته
رو، در اين پژوهش، به منظور تبيين مفهوم فاصله در روابـط بـين    ازاين. تحقيق حاضر ياري كند

زوجين، از روش كيفي بهره گرفته شده است؛ روشي كـه فراينـدي مـداوم و غيرخطـي اسـت و      
  .و تحليل استاي از گردآوري  شامل چرخه

دسـت آمـده    گـوي همدالنـه بـه   و هاي عميـق و گفـت   اطالعات الزم براي اين پژوهش با مصاحبه
بـه دليـل حساسـيت موضـوع تحقيـق، يعنـي       (شـده در ايـن تحقيـق     هـاي انجـام   نوع مصاحبه. است
ساختاريافتة عميق بوده اسـت؛ يعنـي در عـين     مصاحبة نيمه) گفتن از زندگي و حريم خصوصي سخن
شـده از سـوي    كه محورهاي اصلي پرسش مشخص بوده، گـاهي بـا توجـه بـه مباحـث مطـرح      حالي 

شوندگان، ساختار پرسشنامه تاحدي رها شد و اجازه داده شد تا آنان بـه هـر شـكل و بـا هـر       مصاحبه
نتــايج ايــن روش . عمقــي كــه قادرنــد از تجربــة فاصــلة بــين خــود و همسرانشــان ســخن بگوينــد  

هـا بـه مـتن     هاي صوتي مصـاحبه  ها شامل تبديل فايل يند مستندسازي دادهفرا .نشدني بود بيني پيش
هـا عمـدتاً از سـه مرحلـه تشـكيل       بر اين باور است كه فرايند مستندسازي داده) 1388(فليك . است

در و بـه وسـيلة   » جديـد «، و برساختن واقعيتي )سازي پياده(ها  ها، ويرايش داده ضبط داده: شده است
  .ها از روش كدگذاري استفاده شده است در فرايند تحليل داده]. 316، ص22[متن توليدشده 

  جامعة مورد مطالعه
معموالً در روش كيفـي جامعـة   . ندا جامعة مورد مطالعه اين پژوهش زنان و مردان متأهل ساكن تهران

العـه  نمونـة مـورد مط  . گيري در معناي آنچه در مطالعات كمي مطرح است، وجود ندارد آماري و نمونه
طـور هدفمنـد و كوچـك     در تحقيقات كيفي كامالً مشخص و از پيش تعيين شـده نيسـت، بلكـه بـه    

پـذيري ارتبـاط    شـدت بـا سـطح اشـباع     حجم نمونه به. هاي عميق حاصل شود شود تا داده انتخاب مي
ي باشـد و  هاي قبلـ  شده تكرار داده آوري هاي جمع ها، داده آوري داده به اين معنا كه با ادامة جمع. دارد

بنابراين برخالف تحقيقات كمي، كه به تعيين حجـم نمونـه از طريـق    . اطالعات جديدي حاصل نشود
 1شود، در تحقيقات كيفـي تكـرار اطالعـات قبلـي يـا بـه قـول بـك         محاسبات آماري اهميت داده مي

 هرحـال،  بـه  ].36، ص6[يا نكـات برجسـته، نشـانة كفايـت حجـم نمونـه اسـت        2ها تكرار تم) 1992(
هايي چون جنس، طـول مـدت ازدواج، داشـتن يـا نداشـتن       گيري اين تحقيق با توجه به ويژگي نمونه

شود، زيـرا ممكـن اسـت     پذيري نيز لحاظ مي اي از انعطاف در اين زمينه، درجه. فرزند انجام شده است
  .بعد از شروع كار، متغيرهاي ديگري نيز، به لحاظ اهميت، وارد تحقيق شوند

                                                        
1. Beck  
2. theme  
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  هاي نمونه توصيف ويژگي
  .نفر مردند 21نفر زن و  22، شونده نفر مصاحبه 43از ميان  :جنسيت پاسخگويان
سـال بـا    49تـا   21كننـده در پـژوهش،    طيف سني زنان متأهـل شـركت   :سن پاسخگويان

كننده در پژوهش حاضـر نيـز     ميانگين سن مردان متأهل مشاركت. سال است 33ميانگين سني 
  .سال است 37شدة  ين محاسبهسال با ميانگ 52تا  26بين 

سال  9زمان ازدواج براي زنان حدود  ميانگين مدت :زمان زندگي مشترك پاسخگويان  مدت
  .سال است 7و براي مردان حدود 

كننده در پـژوهش حاضـر، نيمـي داراي     زن شركت 22از ميان  :تعداد فرزندان پاسخگويان
. درصـد اسـت   4/52و  6/47ردان بـه ترتيـب   اين مقدار براي مـ . فرزند و نيمي بدون فرزند بودند

  .بوده است 1و براي مردان  14/1ميانگين تعداد فرزندان براي زنان 
درصد تحصيالت  6/13، شونده زن متأهل مصاحبه 22از ميان  :سطح تحصيالت پاسخگويان

درصد تحصيالت كـارداني   8/31درصد تحصيالت متوسطه،  41، )ابتدايي و راهنمايي(زير ديپلم 
مــرد  21از ميــان . درصـد كارشناســي ارشـد و دكتــرا داشـتند    6/13كارشناسـي، و درنهايــت   و

درصـد   6/28، )ابتدايي و راهنمـايي (درصد تحصيالت زير ديپلم  3/14كننده در پژوهش،  شركت
درصـد نيـز تحصـيالت     19درصد تحصيالت كارداني و كارشناسي، و  1/38تحصيالت متوسطه، 

  .اشتندكارشناسي ارشد و دكترا د
 7/85. دار بودنـد  درصـد خانـه   59درصد از زنان، شـاغل و   41 :وضعيت اشتغال پاسخگويان
 .نفر نيز بازنشسته بود 1درصد، بيكار بودند، و  5/9نفر، معادل  2درصد از پاسخگويان مرد شاغل، 

 هاي تحليلي يافته

  شوندگان شده از سوي مصاحبه هاي درك انواع فاصله
بنـابر  . انـد  هاي مختلف تجربـه كـرده   كننده در پژوهش، فاصله را به صورت شركتزنان و مردان 

توان فاصله را به سه دسته فاصـلة معطـوف بـه موقعيـت، فاصـلة معطـوف بـه         گزارش آنان، مي
  .بندي كرد انتخاب، و فاصلة معطوف به تعارض طبقه

  فاصلة معطوف به موقعيت
و نزديك به هم زنـدگي كننـد، يكـي از مصـاديق فاصـله      اگرچه زوجين بيان كردند تمايل دارند باهم 

كننـد، در   اين بود كه به داليلي و به اقتضـاي وضـعيت موجـود در يـك خانـه زنـدگي نمـي        شانبراي
بينند، و گاهي ماهانـه بـا فواصـل زمـاني نسـبتاً       شهرهاي مختلف سكونت دارند، روزانه يكديگر را نمي
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در ازدواج يـاد   1توان از آن با فاصـلة طـوالني   اي كه مي فاصله. باشندتوانند در كنار يكديگر  طوالني مي
موقعيـت  . گيـرد  اين نوع فاصله، بنابر اقتضائات شـغلي، تحصـيلي، و شـرايط خاصـي شـكل مـي       .كرد

بـرخالف گذشـته   . شغلي مردان يكي از داليل حضور فيزيكي نداشتن زوجين در كنار يكـديگر اسـت  
كردند، امروزه زنـان نيـز بـه ايـن گـروه       آمد يا ادامه تحصيل ترك ميكه مردان خانه را براي كسب در

كه مردان بـه خـاطر موقعيـت شـغلي يـك دورة زمـاني را دور از خـانواده سـپري          درحالي. اند پيوسته
  .كنند هاي تحصيلي اين تجربه را كسب مي كنند، زنان بيشتر به دليل فرصت مي

همسـرم  «: گويـد  سـال زنـدگي مشـترك مـي    ساله، فوق ليسانس، با تجربـة چهـار    35امير 
از يك طرف اين امكـان وجـود نداشـت كـه بـاهم      . خواست خارج از ايران ادامة تحصيل دهد مي

شود بـاهم   در اين زمانه هرجا باشي مي. توان اين فرصت را از دست داد برويم، از طرف ديگر نمي
  ».ما هر روز باهم در تماسيم. در تماس بود

  خابفاصلة معطوف به انت
دهندگان فاصلة معطوف به انتخاب بيانگر نيـاز بـه جـدايي، در جـاي ديگـري بـودن،        براي پاسخ

هاي همسان با همسر  نبودن در فضا و فعاليت طور خالصه شريك كارهاي متفاوت و به دادن انجام
هـاي   كنشگران، بنابر اقتضائات و نيازهاي روحي و احواالت خود، براي حفـظ حـريم   ].36[است 

معمـوالً ايــن  . منـد داشـته باشــند   گـذاري نيــت  فاصــله سـعي دارنــد گـاهي در روابـطْ    شخصـي 
توانـد راهـي بـراي     شود، بلكه در مـواردي مـي   فقط به نتايج منفي منتهي نمي ها نه گذاري فاصله

  .تقدير از باهم بودن، جلوگيري از تنش، و حفظ اقتدار نيز تلقي شود
اين فاصله به اختيـار  «: گويد سال زندگي مشترك ميساله، ديپلم، با تجربة دوازده  37علي، 

بد نيست آدم گاهي با خودش خلوت كنـد  . ايي تنها باشيمه خواهيم يك وقت مي. خودمان است
  ».و براي خودش باشد و هر كسي هر كاري كه دوست دارد انجام بدهد

كنند؛ بـدون آنكـه    مياي از فاصله را ايجاد  گذاري، افراد بين خود و همسرشان درجه در اين فاصله
متفـاوت فضـاي    هـاي ارتبـاطي دو شـيوة     زنان و مردان براساس امكانات و مهارت. احساس انزوا كنند

بنـابر تعريـف، فضـاي     .گيرند تا مرز ميان خود و ديگري را تنظـيم كننـد   كار مي شخصي و قلمرو را به
  ].282، ص21[گيرد  ميشدة نامرئي است كه اندام يك شخص در آن قرار  شخصي منطقة مرزبندي

توضـيح دادنـش   «: گويـد  ساله، ليسانس، با تجربة سيزده سال زندگي مشترك مي 42ليلي، 
ولـي دوسـت دارم بـروم تـوي     . مثالً من هستم، شوهرم هست، دوقلوها هم هستند. سخت است
  ».دورم تنيده شده اي دوست دارم يك كرم ابريشم باشم كه پيله. عالم خودم

منظـور  . دان قلمرو شخصي به منظور تنظيم فاصله بين خود و همسرشان اسـت اما براي غالب مر
  .هاي جغرافيايي است كه برخالف فضاي شخصي قابل رؤيت است از قلمرو، مكان يا محدوده

                                                        
1. Long Distance Marriges (LDMs) 
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كـنج حيـاط يـك    «: گويد ساله، ليسانس، با تجربة شش سال زندگي مشترك مي 31سعيد، 
اين اتـاق نيـاز   . وابستگي خاصي به آن دارم. خانوادهرويش هم نوشتم خلوتگاه پدر . اتاق ساختم

كنم خيلـي   ايي كه احساس ميه مخصوصاً وقت. كند من را براي اينكه با خودم باشم برآورده مي
  ».ام و مرزها از بين رفته است در رابطه با همسرم قاتي شده

گذار به  هاي فاصلهكردن با خود، كه از طريق رفتار اصطالح خلوت گزيني يا به بنابراين، خلوت
آيد، مستلزم انتخاب عمدي تنهابودن به منظور براي خـود بـودن، تعمـق، مراقبـه، يـا       دست مي

  .هاي هدفمند ديگر است برخي فعاليت

 فاصلة معطوف به تعارض

هايي است كه به علت اختالل در روابط و تعامالت بـين زوجـين    منظور از اين نوع فاصله، فاصله
هاي مختلفـي بـه خـود بگيـرد و بـا توجـه بـه         تواند صورت ها مي ونه فاصلهگ اين. گيرد شكل مي

با توجه به اين موضـوع كـه كنشـگران    . هاي مختلف كنشگران قابل توضيح و تفسير است انگيزه
هـاي اطـراف خـود پاسـخ      طور اتوماتيـك بـه محـرك    ند و بها هاي در حال زندگي اجتماعي سوژه

گيرد و فهم ايـن مسـئله كـه     عي كه فاصله در آن شكل ميدهند، در نظر گرفتن متن اجتما نمي
  .يابد سازند، اهميت خاصي مي چگونه معاني را مي

هـاي فيزيكـي، جنسـي،     توانـد صـورت   شود، مي اين فاصله، كه گاه به شكل عميق ظاهر مي
  .عاطفي، و ارتباطي به خود گيرد

شود، براي  در مقابل آن نوع فاصلة فيزيكي كه به صورت تعمدي انتخاب مي :فاصلة فيزيكي
كنندگان، فاصلة فيزيكي نه يك نياز كه وضعيت ناخواسـته و نـامطلوبي    اي ديگر از مشاركت عده

  .شود محسوب مي
بـه جـز   «: گويـد  ساله، ليسانس، بـا تجربـة چهـارده سـال زنـدگي مشـترك مـي        43پرويز، 

همسـرم  . ام باز جدا از همـديگريم  ايي هم كه خانهه ام، وقت دا از خانوادهكاري، كه ج هاي ساعت
كردن بسـاط شـام، هـيچ كـار ديگـري را بـاهم        تقريباً به جز آماده. داري است اغلب مشغول بچه

  ».دهيم انجام نمي
هـا در   اگرچـه انسـان   .فاصلة جنسي به معني فقدان يا كمبود تماس جسمي است :فاصلة جنسي

اند، تجربة جنسي امـري شخصـي و    خود و در همة اعصار تمايالت جنسي را تجربه كردهطول زندگي 
زوجـين بخشـي از   . فردي در ايـن زمينـه دارنـد    خصوصي است و افراد تفكرات و احساسات منحصربه

  .دانستند اين فاصله را شامل تفاوت در تقاضاهاي جنسي و تمايالت مختلف در رابطة جنسي مي
تلقـي مـا از رابطـة جنسـي     «: گويد ديپلم، با تجربة دو سال زندگي مشترك ميساله،  29وحيد، 

تصور من از رابطة جنسي بـا  . نه اينكه من يا همسرم از خود رابطة جنسي بيزاريم. متفاوت است
  ».تصور او متفاوت است
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ادبيات پژوهشي مرتبط با رفتار جنسي بر اهميت تفاوت زنان و مردان دربارة فعاليت جنسي 
بيرنبام، ريس، ميكالينسر، زيلـيس،  (تعدادي از پژوهشگران . هيجانات مرتبط با آن تأكيد دارندو 

؛ دالميتــر، 1996؛ كــوهن و اســكاتلند، 2002؛ هيــل، 2004؛ اشــاچنر و شــيور، 2006و اورپــاز، 
طـور نسـبي يـك     انـد كـه مـردان بـه     عنوان كـرده ) 1389؛ به نقل از حيدري و همكاران، 1987

در مقابـل،  . ي به روابط جنسي دارند؛ رويكردي كـه در آن تأكيـد بـر لـذت اسـت     رويكرد تفريح
  .رويكرد زنان به روابط جنسي نگرشي ارتباطي است

شـود، نبـود    در پژوهش حاضر، يكي از مقوالتي كه به ايجاد فاصله بـراي مـردان منجـر مـي    
بـراي توصـيف    بنـابر تعريـف آبـوت و واالس، زنـانگي اصـطالحي     . در همسرانشان است 1زنانگي
شود و بار معنايي آن داشتن جاذبـة جنسـي    بودن است كه در جامعه ساخته و پرداخته مي مؤنث

  ].317، ص1[براي جلب مردان است 
تواند  همسرم نمي«: گويد ساله، ليسانس، با تجربة نوزده سال زندگي مشترك مي 48كيوان، 

از حـس ارتبـاط بـا جـنس مخـالف      يعني اينكه مـن  . من را از لحاظ روحي و جنسي اشباع كند
  ».شوم اشباع نمي

هـاي   وگـو، ضـعف، يـا نبـود مهـارت      تنها به كمبـود گفـت   فاصلة ارتباطي نه :فاصلة ارتباطي
هـا اطـالق    هـا، و بيـان خواسـته    ها، در ميان گذاشـتن آگـاهي   ارتباطي كالمي مانند بيان انديشه

  .شود يز شامل ميهاي ذهني متفاوت از مفاهيم را ن شود، بلكه بازنمايي مي
خيلي كـم  «:گويد ساله، سوم راهنمايي، با تجربة بيست سال زندگي مشترك مي 42فرشته، 

تعداد جمالتي كه در طول روز بينمان رد . د كه من و همسرم از خودمان حرف بزنيمآي پيش مي
  ».رسد شود به تعداد انگشتان دست هم نمي و بدل مي

) عـاطفي (آن جهـت اسـت كـه آن را نـوعي حمايـت      اهميت ارتباط كالمي براي زوجـين از  
آفرينــي، مراقبــت، و  دادن، ابــراز همــدردي، اطمينــان داننــد كــه در آن همســر بــا دلــداري مــي

  .دهد كردن به نيازهايش پاسخ مي كمك
كنندگان اين بود كه هريك مفاهيم متفاوتي در ذهن دارند يا  از مصاديق فاصله براي شركت

زند  ها سوء تعبيرها را دامن مي اين تفاوت. از يك مفهوم باهم فرق دارد ها هاي ذهني آن بازنمايي
  .كننده است كه يكي از مصاديق فاصله براي زنان و مردان مشاركت

مـن منظـورم از   «: گويد ساله، فوق ليسانس، با تجربة پنج سال زندگي مشترك مي 36الهام، 
مثالً اگر بگويم دوستم فالن ماشين كند؛  زنم چيزي نيست كه همسرم برداشت مي حرفي كه مي

  ».زنم كند دارم سركوفت زندگي او را مي را خريده، همسرم فكر مي
 ؛كننـد  مـي نبه يك شكل بـه الفـاظ نگـاه     ها حاكي از اين است كه زوجين محتواي مصاحبه

 ةيعنـي در زنـدگي روزمـر    ،گيري الفـاظ در حالـت عـادي    شكل مسلماً .دارندنيعني ديد واحدي 

                                                        
1. Femeninity 
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 ،متفاوتي داشـته باشـند   ةتوانند تجرب مي زوجيندليل اينكه ه بو هاست  نآ ةاشي از تجربن ،مردم
  .كنند شكل متفاوتي از هم تجربه ميه الفاظ را ب

ــاطفي   ــي و ع ــلة احساس ــة      :فاص ــي در تجرب ــم و اساس ــيار مه ــامين بس ــي از مض يك
فقـدان همـدلي   . زوجين به يكديگر بود نداشتن تعلق كنندگان از پديدة فاصله، احساس  مشاركت

نكردن و فقدان يـا كمبـود تبـادل شـفاهي احسـاس       يعني احساس عاطفي شخص ديگر را درك
  .داد ي ديگري بود كه تجربة پاسخگويان از فاصلة احساسي و عاطفي را تشكيل مي ها مؤلفه

ار بـار بهـار   اگر هز«: گويد ساله، ليسانس، با تجربة شش سال زندگي مشترك مي29نوشين، 
تواند حس  تواند چيزي را تصور كند، اما اگر برود و ببيند باز نمي شيراز را برايش تعريف كني مي

  ».بايد زمان بگذرد كه با حست همزادپنداري كند. تو را بفهمد

  اي و فاصله روابط اكتشافي متغيرهاي زمينه
ر اين نكته ضروري است كـه بـا   اي و فاصله، ذك در زمينة روابط پيشنهادي بين متغيرهاي زمينه

كارگيري روش كيفي، توضـيح ارتبـاط ميـان     شناسي تحقيق حاضر و به در نظر گرفتن نوع روش
گونـه كـه در    متغيرهاي مذكور به صورت روابط علّي و تعيين سهم هريك در تبيـين فاصـله آن  

يرهـاي  بلكـه متغ . تحقيقات كمي و پيمايشي مدنظر است، خـارج از حيطـة ايـن تحقيـق اسـت     
تر در قالب  كنند كه فرضيات و سؤاالت جديد براي بررسي دقيق اكتشافي اين امكان را فراهم مي

  .تحقيقات كمي و كيفي بعدي شكل گيرند
ترين تفاوت زنان و مردان در ادراك نوع فاصـله مربـوط بـه دو نـوع      عمده :جنسيت و فاصله

ري ارتباط، به كلمات نياز دارنـد و كمبـود   زنان گفتند براي برقرا. فاصلة فيزيكي و ارتباطي است
در مقابل، براي مردان كمبود نزديكـي  . سازي آنان از فاصله بود ارتباطات خصيصة مركزي مفهوم

فاصلة احساسي را هر دو جـنس تقريبـاً بـه صـورت     . فاصله درك شد منزلة فيزيكي و جنسي به
ـ  بـه   نداشـتن  راي مـردان احسـاس تعلـق   برابر عنوان كردند؛ با اين تفاوت كه در اين نوع فاصله ب

  .تر و شديدتر بود و حال آنكه زنان فقدان همدلي را بيشتر گزارش كردند يكديگر برجسته
منزلة زاويـة سـوم زنـدگي زنـان، فاصـلة       فرزند از سويي، به :شده تأثير فرزند بر فاصلة درك

عنـوان   داشتن فرزند نه بـه فيزيكي و عاطفي را از ديدگاه مردان ايجاد كرده است، از سوي ديگر ن
كنـد عمـل    عنوان عنصري كه اين فاصله را تشديد مـي  گيري فاصله، بلكه به اي براي شكل زمينه
تري را گـزارش   زناني كه فرزند نداشتند فاصله ارتباطي بيشتر و مردان وابستگي ضعيف. كند مي

  .كرد عمل ميعنوان عامل تشديدكنندة فاصله  بنابراين نداشتن فرزند فقط به. كردند
هـا   اگرچه با توجه به تعـداد محـدود مصـاحبه    :در روابط زوجين  طول مدت ازدواج و فاصله

رسـد بـين طـول مـدت ازدواج بـا نـوع فاصـلة         توان اظهارنظر قطعي انجام داد، به نظـر مـي   نمي
هـا از يـك    هاي ذهنـي آن  فاصله در تقاضاهاي جنسي و تمايالت جنسي و بازنمايي(شده  گزارش



  1392، بهار 1، شمارة 11زن در توسعه و سياست، دورة  نشرية   18

كنندگاني كه كمتر از پنج سال از ازدواجشـان گذشـته بـود     مشاركت. ارتباط وجود دارد) ممفهو
رسد با  به نظر مي. ها متفاوت است هاي ذهني آنان و همسرشان از پديده اشاره كردند كه دريافت

يابند، اين فاصـله از ميـان    هاي يكسان دست مي واره گذشت زمان، كه زوجين به تجارب و عادت
  .خواهد شد برداشته

در اين مطالعه همچنين مشخص شد زنان و مرداني كه از سـطح   :رابطة تحصيالت و فاصله
تحصيالت باالتر برخوردارند، نقش بيشتري در مـديريت رابطـة زناشـويي دارنـد و از رفتارهـاي      

كردن فاصلة بين خود و همسر و با هـدف دسـتيابي بـه يـك سـطح       گذار به منظور تعديل فاصله
گذاري به ايجـاد   ها بيان كردند سازوكارهاي عامدانة فاصله آن. كنند رابطه استفاده مي مطلوب در

  .شان انجاميده است تري در زندگي صميميت بزرگ

  گيري فاصله ها و علل شكل شناسايي زمينه
هايي كه قرابت مفهومي با  ها، و به كمك نظريه هاي عميق و تحليل محتواي آن با توجه به مصاحبه

گيري آن را  توان مسئلة فاصله را كالبدشكافي كرد و داليل شكل هاي تحقيق حاضر دارند، مي داده
شناسي  شناسي و روش گفتني است كه با توجه به ماهيت تحقيق كيفي و نوع معرفت. توضيح داد

 حاكم بر آن، توضيح روابط علّي ميان عوامل مذكور و تعيين سهم هريك در تبيين فاصله در روابط
طور كه در تحقيقات كمي مدنظر است، مطرح نيست، بلكه مطابق با ماهيت اكتشافي  زوجين، آن

تحقيق كيفي، اين تحقيق كوشيده تا با شناسايي داليل و عوامل مؤثر، زمينة توليد فرضـياتي را  
  .مهيا كند كه در مراحل بعدي اعتبار آن با تحقيقات كمي و آماري بررسي شود

  گي متمايز و فاصلههاي فرهن سرمايه
هاي فرهنگي متفـاوت، از طريـق تـأثيري كـه در تشـكيل       ها، سرمايه بر اساس محتواي مصاحبه

سرماية فرهنگي اگرچـه  . تواند سبب ايجاد فاصله شود معاني و سپس تصورات متفاوت دارند، مي
انـد در ميـان   تو گيري تعامالت ميان افراد همتراز شود، ولي از طرفي مي ساز شكل تواند زمينه مي

هاي فرهنگـي   متوازن به سرمايه نداشتن به عبارتي، دسترسي. افراد غيرهمسان فاصله ايجاد كند
  .گيري فاصله شود تواند تناسب و توازن را در ارتباط بر هم زند و موجب شكل مي

ا يكـي از داليـل   هـ  دسترسي مردان به سطح تحصيالت باالتر و افـزايش سـواد تخصصـي آن   
  .له است كه هر دو گروه زنان و مردان به آن اشاره كردندگيري فاص شكل

مـرام و  «: گويـد  ساله، دانشجوي ليسانس، با تجربة پنج سال زندگي مشترك مـي  29فرزانه، 
هـايش فكـر    او سواد بيشـتري دارد و بـا آن سـواد و دانسـته    . مسلك و دنياي ما شبيه هم نيست

ذهنـي كـامالً پزشـكي دارد كـه     ) لـوژي فيزيو(اش  براساس تخصـص و رشـتة تحصـيلي   . كند مي
. فهمـم  كنـد كـه مـن نمـي     هايي استفاده مي دهد؛ مثالً از واژه كند و نظر مي براساس آن فكر مي
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مـدام بـه   . كند ا به چشم بيمار نگاه ميه به آدم. متفاوت است... حتي نگاهمان به غذا، بيماري، و
دهم نه حرفي بزنم نـه   ر مواقع ترجيح ميجو اين. ها و بعدش هم تجويز است دنبال عالئم و نشانه

  ».كنيم  باهم جايي برويم كه بعدش بخواهيم دربارة موضوعي بحث
عالوه بر سطح تحصيالت، نوع رشتة تحصيلي نيز از طريق تشـكيل معـاني و فضـاي فكـري     

انـد و   هايي كه زنانه تعريف شده تحصيل زنان در رشته. گيري فاصله است متفاوت از داليل شكل
انـد باعـث شـده زوجـين فهـم و       هايي كه مردانه تعريف شـده  مقابل تحصيل مردان در رشته در

هـا را بـراي فكركـردن و     اي از مفـاهيم و معـاني كـه آن    تصوير تقريباً يكساني از امور و مجموعه
  .باشند كند نداشته  ادراك جهان و سپس تفسير آن توانا مي

واره  عـادت . واره نيز اسـت  تحصيالت شامل عادتطبق نظر بورديو، سرماية فرهنگي عالوه بر 
آمـده در شخصـيت كنشـگر اسـت كـه نحـوة مواجهـة او بـا          وخوهاي فـراهم  اي از خلق مجموعه
توان آن را ناخودآگاه فرهنگي، قاعـدة   اي كه مي بخشد؛ به گونه هاي مختلف را جهت مي موقعيت

نـي و جسـمي ادراك و ارزيـابي و    كنندة اعمال، و الگوهـاي ذه  الزامي هر انتخاب، اصل هماهنگ
  ].8[كنش نام نهاد 

هايي كه به اشكال مختلف باعـث بـه وجـود آمـدن اختالالتـي در روابـط        واره از جمله عادت
اي از  يافتـه  هاي جنسيتي شـبكة سـازمان   واره طرح. هاي جنسيتي است واره شود طرح زوجين مي
تـأثير باورهـاي اجتمـاعي     هـا تحـت   واره حاين طر. بودن است بودن يا مرد معناي زن  دانش دربارة
هاي جنسيتي، تشكيل  واره بازتاب طبيعي كاربرد طرح. هاي زنان و مردان قرار دارند دربارة ويژگي

اي از  شـده  بنـدي  هاي جنسيتي تصوير ذهني يكنواخت و قالب كليشه. هاي جنسيتي است كليشه
براسـاس  . دهد ارائه مي ون شده باشند،رفتارهاي خاص زنان و مردان را، بدون آنكه بررسي و آزم

هاي خاص، رفتار خـاص، و حـاالت روانـي     هاي جنسيتي، زنان و مردان در جامعه ويژگي كليشه
وظايف و كارهايي را دارند كه به صـورت معمـول بـا     دادن خاصي دارند و درنهايت، قابليت انجام

دهد  هايي را به زنان اختصاص مي سازي از طرفي خصوصيات و توانايي كليشه. ندا يكديگر متفاوت
هـا و خصوصـياتي را بـه مـردان      اي نيست و از طرفي ديگـر، توانـايي   ها نشانه كه در مردان از آن

  .]45، ص3[ند ا بهره دهد كه زنان از آن بي نسبت مي
هـايي   واره هاي مربوط به خصوصيات شخصيتي در حوزة روابط جنسي از جمله عـادت  كليشه

  .شود فاصله مياست كه سبب ايجاد 
بعد چند سال كـه  «: گويد ساله، ليسانس، با تجربة شش سال زندگي مشترك مي29نوشين، 

وقـت نتوانسـتم بـه او     مـن هـيچ  . ايم باهم هماهنگ شـويم  گذرد، هنوز نتوانسته از ازدواجمان مي
انـد كـه مردهـا     در جامعة ما هميشه توي گوشمان خوانـده . خواهم از او مي بگويم كه چه چيزي

به نظر من كـه  . شان شان را برطرف كنند و زنان نيازهاي روحي خواهند نيازهاي جسمي فقط مي
  ».اند ما هم فكر كرديم درست است از بس تكرارش كرده. اصالً درست نيست
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اند كه دربارة تمايالت جنسي خـود در زنـدگي زناشـويي كمتـر      زنان در فرهنگ ما پذيرفته
يك زن «رو هستند كه  آنان با اين كليشه روبه. متر ابراز دارندصحبت كنند و نارضايتي خود را ك

بنابراين، رفتار جنسي مطلوب او همواره » .كند خوب هرگز دربارة رفتار جنسي خود صحبت نمي
  .اي از ابهام قرار خواهد گرفت در هاله

زنـان از  ها نيز نشان داده است كه مردان و  از سوي ديگر، نتايج فراتحليلِ تعدادي از پژوهش
هـاي   مـردان براسـاس كليشـه   . ندا هاي مربوط به ارتباط جنسي با يكديگر متفاوت لحاظ انگيزش

. تر بـه ايـن رابطـه دارنـد     مندند و نگرشي سطحي جنسيتي بيشتر به جنبة جسماني رابطه عالقه
ر از فردي رابطه بيشت هاي بين كه زنان به احساسات عاشقانه بيشتر توجه دارند و به جنبه درحالي
  ].12[هاي جسماني آن توجه دارند  جنبه

  هاي روابط متراكم و فاصله شبكه
هـاي   هـايي از جنبـه   افراد جامعه در برقراري ارتباط وكميت و كيفيت آن يكسان نبوده و تفـاوت 

هاي جنسيتي كه ناشي از عوامل اجتماعي، فرهنگـي، و   مختلف بين آنان وجود دارد؛ نظير تفاوت
پذيري و در طول دورة زندگي همواره منجر بـه جداشـدن    جريان جامعه ساختاري است كه طي

هاي جنسيتي بين زنان و مردان  ها و نابرابري اين تفكيك. جهان اجتماعي مردان و زنان شده است
هـاي   گذارد و زنان و مردان را به شـبكه  در عضويت ارتباطي و اجتماعات فردي آنان نيز تأثير مي

سايز، تراكم، و (هايي چون خصوصيات ساختي  دهد كه از نظر ويژگي ياجتماعي متفاوتي سوق م
  .ندا متفاوت) ها انواع حمايت(، و كاركردي )صميميت(، خصوصيات تعاملي )تركيب

تواند تأثيرات زيادي در  دارشدن، نيز مي مجموعه وقايع طي دورة زندگي، يعني ازدواج و بچه
هـاي گسـتردة خويشـاوندي قبـل از پيونـدهاي       بكهشدن ش فعال. الگوي روابط زنان داشته باشد

دهد و مـانع از ايـن خواهـد شـد كـه       غيرخانوادگي، زنان را به دنياي متفاوتي از مردان سوق مي
تـر و مفيـدتري بـا آرايـش و تركيـب برابـر پيونـدهاي         هاي گسـترده  زنان، همانند مردان، شبكه

  ].245، ص38[خويشاوندي و غيرخويشاوندي داشته باشند 
هـاي اجتمـاعي بيشـتر و     تبـع آن فعاليـت   ردان اغلب به دليل ارتباط با محيط بيرون و بـه م

تـري از   هاي اجتماعي و شغلي بهتر نسبت به زنان، همواره با طيف وسـيع  قرارگرفتن در موقعيت
گيرند و فرصت برقراري ارتبـاط و گسـترش پيونـدهاي اجتمـاعي بـراي       افراد در ارتباط قرار مي

  .تب بيشتر استمرا مردان به
هاي مـردان و زنـان بـه سـوي تمـايز جنسـيتي پـيش         از سوي ديگر، در اغلب موارد، شبكه

طلبـي   تشـابه (گيرنـد   كه زنان بيشتر با زنان و مردان با مردان در تماس قرار مي طوري رود؛ به مي
 هاي اجتمـاعي  شوند و زنان در نشست هاي اجتماعي مردان وارد مي ، مردان در نشست)جنسيت

  .س خودشان كنش متقابل داشته باشنددهند با افرادي از جن زنان و در كل افراد ترجيح مي
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هـاي مـالي و    جنس منبع بسياري از حمايـت  هاي اجتماعي هم به بيان كنشگران مرد، شبكه
هاي زنـدگي را بـه    هايي كه توانايي رويارويي با مشكالت روزمره و بحران اطالعاتي است؛ حمايت

هـاي درونـي خـانواده     ند، بنابراين آنان را از حمايـت ا دهد و اغلب زنان از ارائة آن ناتوان ميا ه آن
هاي جنسيتي موجود در  در مقابل، به بيان كنشگران زن، تفكرات قالبي و كليشه .كند نياز مي بي

شـمرد،   داري را نقش اوليه و مسئوليت عمدة زنـان مـي   جامعه و فرهنگ، كه نقش مادري و خانه
ا اغلب در حوزة خصوصي قرار گيرند، ارتباط كمتري با همسر داشته باشـند،  ه موجب شده تا آن

و شانس و فرصت برقراري ارتباط با افراد مختلف و دسـتيابي بـه پيونـدهاي متنـوع و درنتيجـه      
  .منابع حمايتي نداشته باشند

همسـرم  «: ويـد گ ساله، سوم راهنمايي، با تجربة بيست سال زندگي مشترك مـي  42فرشته، 
اي جديدي ه روند دوست هرجا هم كه مي. رود خيلي با دوستان و مردهاي فاميل به مسافرت مي

رفتيم، ولـي از وقتـي كـه     اوايل ازدواج اكثراً باهم مي. شود كنند و مصيبت من بيشتر مي پيدا مي
قيد مسـافرت و  روند مجبورم  االن هم كه به مدرسه مي. ها شدم دار شديم، من كالً اسير بچه بچه

اگـر شـوهرم   . زنيم بينيم، كمتر حرف مي كمتر همديگر را مي. هاي دوستانه را بزنم تفريح و دوره
. عنوان يـك زن درك كنـد   توانست من را به كرد، شايد بيشتر مي كمي در فضاهاي زنانه سير مي
 ».كس شود، اما من از جانب هيچ او از طرف دوستانش حمايت مي

مـردان در مراقبـت از    نكـردن  وقت براي زنان و مشاركت اي تمام به پيشهشدن مادري  تبديل
شود كه يكي از مصـاديق فاصـله بـراي     هاي زوجين مي فرزند سبب ايجاد تمايز در فضا و فعاليت

  .شونده بود برخي از زنان مصاحبه
طوركلي، عوامل اجتماعي و فرهنگي و همچنـين وقـايع مهـم زنـدگي افـراد مثـل ازدواج،        به

هاي جنسيتي  كردن هرچه بيشتر تفاوت داري، و اشتغال، كه در تحكيم و برجسته داري، خانه چهب
اند، موجـب ايجـاد شـبكة روابـط      و ايجاد شبكة اجتماعي متفاوت بين زنان و مردان تأثير داشته

د منـ   بهـره  هاي اطرافيان خود از كمك افرادكه  ،متراكم ةهاي با شبك در خانواده. شوند متراكم مي
نقـش تفكيكـي    د، تقسـيمِ داننـ   كمتر خود را ملزم به كمك و همراهي همسرشان مي شوند و مي

 وامور مربوط به هم وجود دارد،  دادن مشاركت و همكاري كمي ميان زن و شوهر در انجام ،است
 ةهـاي بـا شـبك    در خـانواده  ،در مقابل .خورد به چشم مي حداقل مصاحبت و همراهي ميان آنان

هـاي   تقسيم نقش ،از اطرافيانهمسران هاي دريافتي  به دليل ميزان كم كمك ،اجتماعي پراكنده
و وابسـتگي و   ،تـر  هـاي زنانـه و مردانـه كمرنـگ     تفكيك ميـان حـوزه   ،خانوادگي اشتراكي است

  .شود زن و شوهر بيشتر مي مصاحبت

  زبان جنسيتي و فاصله
خصـوص ارتبـاطي، تفـاوت در كـاربرد زبـان       اد فاصله، بهپاسخگويان زن بر اين باورند يكي از علل ايج
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شـناختي مختلـف    هاي زبان در كتاب خود بر اين باور است كه مردان و زنان به گروه 1دبورا تانن. است
كنند و همـين موضـوع بـه مسـائل ارتبـاطي       ها با يك زبان صحبت نمي تعلق دارند؛ به يك معني، آن

هاي زنان و مردان در كاربرد زبـان ايـن اسـت     از جمله تفاوت .]158، ص29[شود  آزاردهنده منجر مي
. گيرنـد  ها و براساس اهداف تعاملي متفاوتي از زبان براي برقـراري ارتبـاط بهـره مـي     ها به شيوه كه آن
. كننـد  اجتماعي در صحبت شركت مـي   گويد مردان براي كسب يا حفظ پايگاه گونه كه تانن مي همان

  ].40، ص5[كنند  جاد ارتباط و افزايش نزديكي در صحبت شركت ميحال آنكه زنان براي اي
شوهرم خانـه را بـا   «: گويد سال زندگي مشترك مي 32ساله، سوم راهنمايي، با تجربة  49فهيمه، 

شايد واقعاً منظوري نداشـته باشـد، ولـي انگـار دارد بـا كـارگرانش حـرف        . محل كارش اشتباه گرفته
زنـم كـه بـا     من طوري حرف مي. كنم با او حرف بزنم صالً رغبت نميمن هم ا. زند؛ محكم و خشن مي

  ».خواهم حرف خودم را به كرسي بنشانم نه اينكه فكر كند مي. من احساس نزديكي كند

  كيفيت زناشويي و فاصله با توجه به ديدگاه ماركز
و زوج يـا  كننده از تجربياتشان بيانگر اين است كه آميخـتن هـر د   روايت زنان و مردان مشاركت

گـرفتن از زاويـة همسـري سـبب ايجـاد فاصـله در روابـط         يكي از زوجين با زاوية سوم و فاصـله 
  .زناشويي شده است كه اين روايت مطابق با مدل زناشويي ماركز است

شـغل و حرفـه    مـردان بـراي  اگرچـه  . اسـت ه زنان بر اين باورند كه شغل همسران رقيب آن
و   زيادي از احسـاس ارزشـمندي  بسيار مقدار و  قرار دارد يشانها تقريباً در صدر فهرست اولويت

كـه زنـان    ؛ درحـالي نـدارد  زوجينالزاماً تضادي با رابطة كنند،  كسب مي را از شغلشان هويتشان
اي كـه   گونـه  اسـت؛ بـه  فكر و ذكرشان را به خود مشغول كـرده   همة همسرانشانشغل معتقدند 

  .اند پاسخگويي به آن را فراموش كرده همسر، ارتباط با همسر، و درك نيازها و
شـوهرم بـا   «: گويـد  ساله، سوم راهنمايي، با تجربة هجده سال زندگي مشترك مي 42اكرم، 

بيشتر دلبستة كارش ). در خانه(يا محل كارش است يا اتاق كارش . كارش ازدواج كرده نه با من
  ».است تا من

ند به شـخص اول زنـدگي همسرشـان تبـديل     ا مردان نيز در مقابل از اينكه فرزندان توانسته
پـس از بـه   مردان مدعي بودنـد  . ها را به خود اختصاص دهند شاكي بودند شوند و همة توجه آن

ها جاي  د بچهنكن احساس مي ،دنتوجهي ندار اه آنديگر به  همسرشانها، معموالً  دنيا آمدن بچه
  .شود فرزندان پاسخ داده مي ، و نيازهاي عاطفي همسران فقط از طريقاند را گرفته آنان

مـا خيلـي ديـر    «: گويـد  ساله، ليسانس، با تجربة چهارده سال زندگي مشترك مي 43پرويز، 
چيز  ها به دنيا آمدند، همه از وقتي بچه). م همان روزها بودا روزهاي خوش زندگي(دار شديم  بچه

  ».كنم در حاشية زندگي هستم احساس مي. عوض شده
                                                        

1. Tannen, Deborah 
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حاكي از آن است كه از ديدگاه كنشگران، رابطه با همسرشان به ايـن  شده  كدهاي شناسايي
انـد و زاويـة همسـري را ناديـده      دليل كه يكي از همسران يا هر دو بر زاوية سوم متمركـز شـده  

  .فاصله درآمده است ـ اند به دو شكل الگوي جدايي و وابستگي گرفته

  ديالكتيك ارتباطي و فاصله
پژوهش حاضر، نزديكي دائمي با يكديگر را پذيرا نبودند و بر ايـن  كننده در  برخي زوجين شركت

باور بودند حتي در روابط نزديك نيز الزم است افراد زمـاني بـاهم و زمـاني دور از هـم باشـند و      
  .ميان دو حالت دوري و نزديكي تعادل ايجاد كنند

نظـر مـن همـة     بـه «: گويـد  ساله، ديپلم، با تجربة دوازده سال زندگي مشترك مي 37علي، 
مـن  . ا احتياج دارند كه زماني را به خودشان اختصاص بدهند و توي دنياي خودشان باشنده آدم

هـا از   كـردم، ولـي حـاال كـه سـال      جـوري فكـر نمـي    البته اوايل ازدواجمان ايـن . ام جوري كه اين
ايـت  توانـد بـا يكـي در نه    آدم مـي . ازدواجمان گذشته فهميدم كه هم من نياز دارم هم همسرم

. جـوري خيلـي بهتـر اسـت     اصـالً ايـن  . صميميت باشد، ولي وقتش را بين خود و او تقسيم كند
  ».بخش است هر دو برايم لذت. گويم از رابطه با همسرم گريزانم نمي

خواهنـد تنهـا و دور از دسـترس يكـديگر باشـند و زمـاني دوسـت دارنـد          زوجين گاهي مي
كننـده   درواقع برخـي زنـان و مـردان مشـاركت    . باشدهايشان  همسرشان باشد كه شنوندة حرف

درصدد ايجاد تعادل ميان فاصله و نزديكي در رابطة دونفره خود هسـتند، زيـرا بـر ايـن باورنـد      
روسـت   ازايـن . شان مطلـوب نيسـت   كمي و زيادي بيش از حد فاصله و دوري براي خود و رابطه

در پـژوهش حاضـر   (بدين معنا كـه افـراد   . كند كه فرد به فاصله رويكردي ديالكتيكي اختيار مي
كننـد بـين    در جريان روابط متقابل نيازهاي متضادي را احساس كرده و تالش مـي ) زن و شوهر

يكي از ايـن نيازهـاي متضـاد، كـه زنـان و      ]. 62، ص13[اين نيازهاي متضاد سازش ايجاد كنند 
ارتبـاط   ـ انـد، خودمختـاري   ردهاند به آن اشاره ك مرداني كه فاصلة معطوف به انتخاب را برگزيده

گـر شـده اسـت، در چـارچوب روابـط       مـا جلـوه   ـ اين تضادها، كه در قالب كشش بين من. است
كـه در همـان زمـان بـا      دونفرة زناشويي، تمايالت فرد را به منظـور بـراي خـود بـودن، درحـالي     

  .دهد همسر خود است، نشان مي
هـركس بايـد   «: گويـد  دگي مشـترك مـي  ساله، ليسانس، با تجربة هفت سال زن 31نسرين، 

منظـورم  . حتي اگر آن رابطـه زن و شـوهري باشـد   . اي مرزها را مشخص كند بتواند در هر رابطه
يعني اگـر خواسـتي يـك زمـاني را بـا خـودت باشـي        . شده باشد بندي چيز قالب اين نيست همه

ر ايـن حـد و مـرز    اگـ . بايد درجة دوري و نزديكي با همسر را مشخص كرد. امكانش فراهم باشد
در اين صورت، واقعاً خودت هستي، نه كسي كه هـيچ  . شود ايجاد شود، اقتدار دو طرف حفظ مي

  ».هركسي نياز دارد از ديگران متفاوت باشد و منحصر به فرد باشد. اختياري از خودش ندارد
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را ) تنظـيم فاصـله  (كننـدگان فاصـلة معطـوف بـه انتخـاب       توان گفـت مشـاركت   درواقع مي
دانستند كـه بـه كسـب ميـزان      وكاري جهت تنظيم مرزها و تعامالت ميان خود و همسر ميساز

نيز بـر ايـن بـاور اسـت كـه بـراي       ) 1999( 1كوك .كند مطلوب ارتباط و خودمختاري كمك مي
دستيابي به خودمختاري، خودآفرينندگي، و خالقيت فرد بايد بتواند بـه طـور موقـت از ديگـران     

 ].17[منفرد و دروني خود به كنكاش دربارة اين مسائل بپردازد  فاصله بگيرد و در فضاي

  گيري نتيجه
ترين نهاد بشري، هميشه توجـه متفكـران، پژوهشـگران، و متخصصـان      خانواده، نخستين و كهن
تـر بـه خـود جلـب كـرده و       هاي متفاوت جهت شناخت بهتـر و دقيـق   علوم انساني را از ديدگاه

بـر ايـن   . هاي آنان بـوده اسـت   درون خانواده همواره موضوع پژوهشها، كاركردها و روابط  نقش
اساس، پژوهش حاضر هدف خود را بررسي فاصله در كنش متقابل زناشويي قرار دارد و درصـدد  

چگونـه فاصـله را تجربـه و    ) ازدواج(شناخت اين مسئله بود كه همسران در يك ارتباط صميمي 
هاي تجربة زنان و مردان از  پژوهش به بررسي تفاوت بدين منظور، در اين. كنند بندي مي ساخت

  .فاصله پرداخته شد
هاي عميـق بـا پاسـخگويان دربـارة فاصـله و       شده را با توجه به مصاحبه ج هاي استخرا مقوله

  :توان در سه دسته كلي قرار داد مصاديق آن مي
و منفـي ادراك   اين نوع فاصله، كـه افـراد آن را فاصـلة ناخواسـته     :فاصلة معطوف به تعارض

كمبـود ارتباطـات   . شـود  كردند، در چهار دستة فيزيكي، عاطفي، ارتباطي، و جنسـي ظـاهر مـي   
در مقابل، براي مردان كمبود نزديكي فيزيكي و . سازي زنان از فاصله بود خصيصة مركزي مفهوم

وان فاصلة احساسي را هر دو جنس تقريباً به صـورت برابـر عنـ   . فاصله درك شد منزلة جنسي به
بـه يكـديگر    نداشـتن  تعلـق  كردند؛ با اين تفاوت كه در اين نـوع فاصـله بـراي مـردان احسـاس      

  .تر و شديدتر بود و حال آنكه زنان فقدان همدلي را بيشتر گزارش كردند برجسته
تواند به ويژگي كلي رابطـه يـا يـك رويـداد خـاص در زنـدگي        اين نوع از فاصلة دوتايي مي

مشخصـة عمـومي رابطـه     منزلـة  كنندگان فاصله را به هنگامي شركت. دزوجين اشاره داشته باش
در ايـن  . شان را دربرگرفتـه و فاقـد مرزهـاي مشخصـي باشـد      كنند كه سرتاسر رابطه تعريف مي

نشـانة پريشـاني ارتبـاط، كـه بـا       منزلة تعريف، فاصله همچون تهديد و اختاللي براي روابط و به
و احسـاس جـدايي مـرتبط اسـت، در نظـر گرفتـه        صميميت محدود، كمبود حمايـت عـاطفي،  

يك رويداد واحـد بـا بـرد زمـاني و محتـوايي       منزلة از طرف ديگر، هنگامي كه فاصله به. شود مي
پـذيرش   شوندگان قابـل  گرفت، مرزهاي مشخصي داشت كه براي مصاحبه محدود مدنظر قرار مي

و موقتي است، خللي در مناسبات  رغم برخي پيامدهاي منفي، كه عمدتاً به صورت گذرا بود و به
                                                        

1. Cooke 
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هاي بين زنان و مردان نشـان داد زنـان    بررسي تفاوت. كرد اجتماعي و عاطفي زوجين ايجاد نمي
  .كنند عنوان تهديد و رويدادي مخل تجربه مي بيشتر از مردان فاصله را به

 كننـدگان در پـژوهش   يكي ديگر از مصاديق فاصله براي شـركت  :فاصلة معطوف به موقعيت
حاضر اين بود كه مسكن مشترك نداشتند، در شهر و در مواردي در كشورهاي مختلف سـكونت  

  .توانستند يكديگر را ببينند داشتند، و در فواصل زماني طوالني مي
جـدايي  : كنندگان بين دو سطح از فاصله تمايز گذاشتند مشاركت :فاصلة معطوف به انتخاب
شـكل اول  . و نياز براي با خود بودن و بـراي خـود مانـدن   ) همسر(احساسي و عاطفي از ديگري 

نزلة بازتابي از نياز فردي يا مكانيسمي كـه بـراي   م اي از آشفتگي در ارتباط و شكل دوم به نشانه
بـا  . گيرد، تفسير شد؛ مكانيسمي كه مكمـل صـميميت اسـت    يحفظ رابطه مورد استفاده قرار م

شود و مردان فقط نقش همكار  داري وظيفة اصلي زن شمرده مي داري و بچه توجه به اينكه خانه
  .داد كه از اين مكانيسم استفاده كنند دارند، امكانات و فرصت بيشتري را در اختيار آنان قرار مي

د براي برقراري نزديكي و دوري در يك رابطة صميمي بـراي  اين نوع از فاصله شامل نياز افرا
درواقع افرادي كه رابطة نزديكي با يكديگر داشتند حـدي از  . رسيدن به حد مطلوب خلوت است
گاهي براي برقراري روابط سالم دو طرف بـه زمـاني نيـاز    . اند فاصله را در رابطة خود ايجاد كرده

. نگ منحصر به فرد خودشان را ايجاد كنند و توسعه دهنددارند كه فقط براي خود باشند تا فره
نتـايج نشـان داد كـه تجربـة زنـان و      . در عين حال زماني را هم براي بودن با ديگري نياز دارنـد 

هاي متفاوتي براي رسيدن  مردان از اين نوع فاصله بيشتر شبيه است تا متفاوت؛ هرچند از روش
ن از روش فضـاي شخصـي و مـردان از قلمـرو اسـتفاده      زنـا : انـد  به اين حد مطلوب بهره گرفتـه 

  .كنند و مردان بيشتر به اين نوع فاصله اشاره كردند مي
هـاي   عنوان پايه هاي فرهنگي متفاوت زنان و مردان، به ها، سرمايه بر اساس محتواي مصاحبه

توانـد   تشكيل خانواده، از طريق تأثيري كه در تشكيل معاني و سپس تصورات متفاوت دارند، مي
رشـتة  ) تحصيالت مردان در مقـاطع بـاالتر  (تفاوت در ميزان تحصيالت . سبب ايجاد فاصله شود

هـاي جنسـي بـه     واره و همچنين عـادت ) هاي تحصيلي به زنانه و مردانه تفكيك رشته(تحصيلي 
كنندة اعمال و الگوهاي ذهني و جسمي ادراك و ارزيابي كـنش از داليـل    عنوان اصول هماهنگ

تفكيـك  . گيـري فاصـله دارد   اي در شـكل  شبكة روابط افراد نيز نقش عمده. ندا ي فاصلهگير شكل
گذارد و زنان و  جنسيتي بين زنان و مردان در عضويت ارتباطي و اجتماعات فردي آنان تأثير مي

. نـد ا دهـد كـه از يكـديگر متمـايز و متفـاوت      هاي اجتماعي متفاوتي سوق مـي  مردان را به شبكه
داري،  ي و فرهنگــي و همچنــين وقــايع مهــم زنــدگي افــراد مثــل ازدواج، بچــه عوامــل اجتمــاع

هاي جنسـيتي و ايجـاد    كردن هرچه بيشتر تفاوت داري، و اشتغال، كه در تحكيم و برجسته خانه
اند، موجـب ايجـاد شـبكة روابـط متـراكم       شبكة اجتماعي متفاوت بين زنان و مردان تأثير داشته

منـد    هـاي اطرافيـان خـود بهـره     از كمـك  افـراد كـه   ،متـراكم  ةشبك هاي با در خانواده. شوند مي
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و وابستگي و مصـاحبت زن  دانند  ميكمتر خود را ملزم به كمك و همراهي همسرشان ، شوند مي
كننده از تجربياتشان بيـانگر ايـن    همچنين روايت زنان و مردان مشاركت .شود تر ميكمو شوهر 

گـرفتن از زاويـة همسـري     دو زوج با زاوية سوم و فاصلهاست كه آميختن هريك از طرفين يا هر 
  .شود سبب ايجاد فاصله در روابط زناشويي مي) آميختن زنان با فرزند و مردان با شغل(

. خصوص فاصـلة ارتبـاطي، تفـاوت در كـاربرد زبـان اسـت       يكي ديگر از علل ايجاد فاصله، به
القه براي ايجـاد ارتبـاط كالمـي، ماننـد     تفاوت زنان و مردان در كاربرد زبان و موضوعات مورد ع

هاي جنسيتي و متغيرهاي فرهنگـي، كـه بـر آن تـأثير      هاي ديگر، از طريق نقش بسياري تفاوت
عنوان مرجع استنادي بـراي فاصـلة معطـوف بـه      ديدگاه ديالكتيكي به. شود گذارد، تعيين مي مي

هاي متضادي را احسـاس كـرده و   انتخاب بر اين باور است كه مردم در جريان روابط متقابل نياز
  .كنند بين اين نيازهاي متضاد سازش ايجاد كنند تالش مي

هـا   هاي كنش متقابل فـارغ از ايـن كشـمكش    يكي از پوياترين نمونه منزلة روابط زناشويي به
هاي نزديكي و فاصله و تالش  تقابل. ارتباط است ـ يكي از اين نيازهاي متضاد خودمختاري. نيست

. ن خلوت شخصي به كشمكش بين تمايل براي خودمختاري و پيوستگي مرتبط اسـت براي داشت
شدن در دوران كودكي، كه پسران را بيشتر بـه سـوي اسـتقالل تشـويق و      البته تجربة اجتماعي

  .كنند، باعث شده است مردان بيشتر نياز به فضا و قلمروي شخصي را احساس كنند هدايت مي

 منابع
  .ني: عراقي، تهران ، ترجمة منيژه نجمشناسي زنان جامعه). 1388(واالس  آبوت، پامال و كلر] 1[
زادگـان،   ، ترجمة مهناز محمـدي پيامدهاي طالق براي كودكان و بزرگساالن). 1380. (ر.آماتور، پل] 2[

  .الملل انجمن اوليا و مربيان روابط بين: تهران
تأكيد بر نقش، ساختار، و كاركرد خانواده در دوران با : شناسي خانواده جامعه). 1387(اعزازي، شهال ] 3[

  .انتشارات روشنگران و مطالعات زنان: ، تهرانمعاصر
، ترجمـة  هـاي زناشـويي   شـناخت و درمـان اخـتالف   ). 1382(برنشتاين، فليپ؛ برنشـتاين، مارسـي   ] 4[

  .رسا: حميدرضا سهرابي، تهران
  .گام نو: ، تهرانستي در زبانفرادستي و فرود). 1381(نهاد جبروتي، مريم  پاك] 5[
: ، تهـران هـاي تحقيـق كيفـي    روش). 1389(باقري، محسن؛ صلصالي، مهوش؛ پرويـزي، سـرور    حاج] 6[

  .بشري
گيـري   هاي مقياس جهت بررسي ويژگي«). 1389(پور، خديجه؛ مواليي، اعظم  حيدري، محمود؛ زال] 7[

  .525-511، ص24، ش6، سپژوهي خانواده، فصلنامة »در رابطة جنسي
يـر   ديالكتيك منش و ميدان در نظريـة عمـل پـي   «). 1385(جمشيديها، غالمرضا؛ پرستش، شهرام ] 8[

  .32ـ1، ص30، شنامة علوم اجتماعي، »بورديو
  .48ـ9، ص6، شعلوم اجتماعي، فصلنامة »شناسي تحليل شبكه در جامعه«). 1373(چلبي، مسعود ] 9[



  27   گيري هاي شكل مصاديق و زمينه:تحليل جنسيتي فاصله در روابط زوجين

  .ني: ، تهرانتشريح و تحليل نظري نظم اجتماعي: شناسي نظم جامعه). 1375( ــــــــــ] 10[
كارشناسي ة نام پايان، »هاي خانوادگي بررسي عوامل مؤثر بر تقسيم نقش«). 1382(اهللا، ندا  حبيب] 11[

  .علوم اجتماعي ةدانشكد، دانشگاه عالمه طباطبايي، شناسي ارشد جامعه
هاي نقش جنسيتي در دو  واره نسي و طرحبررسي ارتباط ميان رفتار ج«). 1385(اي، اكرم  خمسه] 12[

ــان و مــردان در خــانواده : گــروه از دانشــجويان متأهــل ــار جنســي زن ، فصــلنامة »مقايســة رفت
  .339ـ327، ص8، شپژوهي خانواده

انتشارات جهاد : ، تهرانو رسانه ،شناسي ارتباطات، فرهنگ درآمدي بر جامعه). 1390(دارابي، علي ] 13[
  .دانشگاهي

نامـة كارشناسـي ارشـد زن در     ، پايـان »طالق عاطفي؛ زمينه و پيامـدها «). 1389(روشني، شهره ] 14[
  .خانواده، دانشگاه الزهرا، دانشكدة علوم اجتماعي و اقتصادي

شـناختي   بررسـي جامعـه  « ).1390(گيتـي  ، انلوييخ كريم ؛بهروز، محمودي بختياريرهبر، بهزاد؛ ] 15[
  .13ـ1، ص4، ش2، دورههاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش، »جنسيت و قطع گفتار ةرابط: زبان

  انتشارات علمي: ، ترجمة محسن ثالثي، تهرانشناسي معاصر هاي جامعه نظريه). 1384(ريتزر، جورج ] 16[
سـنجش ميـزان خودمختـاري زنـان     «). 1384(ترشيزي، منصـوره   اعزازي، هما؛ اميري زاده زنجاني] 17[

  .31ـ5، ص8، ش3، سمطالعات زنان، فصلنامة »ل مؤثر بر آنهمسردار ساكن مشهد و عوام
هـاي   واره تعيين رابطة بين طـرح «). 1387(زاده، مريم؛ عابدي، محمدرضا  ذوالفقاري، مريم؛ فاتحي] 18[

، 4، سپژوهـي  خـانواده ، فصلنامة »ناسازگار اوليه با ابعاد صميميت زناشويي زوجين شهر اصفهان
  .261ـ247، ص15ش

، مجلـة  »بررسي روابط عاشقانه، ازدواج، و ساختارهاي اجتماعي در ايران«). 1384(احمد  صادقي،] 19[
  .138ـ113، ص2شمارة  اول، پيش ، سشناسي جامعهتخصصي 

بررسي رابطة الگوهـاي ارتبـاطي ازدواج و ميـزان    «). 1384(زاده، مريم؛ احمدي، سيداحمد  فاتحي] 20[
، 2اول، ش ، سپژوهـي  خانواده، فصلنامة »رضايتمندي زناشويي زوجين شاغل در دانشگاه اصفهان

  .120ـ110ص
  .فرهنگي رسا مؤسسة خدمات: ، تهران)مباني( ارتباطات انساني). 1379(اكبر  فرهنگي، علي] 21[
  .ني: ، ترجمة هادي جليلي، تهراندرآمدي بر تحقيق كيفي). 1388(فليك، اووه ] 22[
  .ديگر: ، ترجمة كتايون بقايي، تهرانشناسي جنسيت جامعه). 1379(گرت، استفاني ] 23[
  .آذين گل: ، تهرانشناسي اجتماعي جنسيت و زبان). 1389(اصل، عباس  محمدي] 24[
تأثير تصورات و تعاريف مشابه زوجين در رضايت از زندگي زناشـويي از  «). 1383( منادي، مرتضي] 25[

  .40ـ7، ص4، ش2، سمطالعات زنان، »ديدگاه زنان
  .دانژه: تحليل روزمرگي و فضاي درون خانواده، تهران: شناسي خانواده جامعه). 1385(ـــــــــــ ] 26[
، 17، شفرهنگسـتان هنـر  ، فصـلنامة  »زندگي روزمرههاي  هنر در انتخاب«). b1385(ـــــــــــ ] 27[

  .179ـ154ص
زبان جنسيتي و مواردي از انعكاس كمي و كيفـي آن در برخـي از   «). 1389(نرسيسيانس، اميليا ] 28[

  .54ـ41، ص1، ش2، دورة )پژوهش زنان( زن در فرهنگ و هنر، »ها فيلمنامه



  1392، بهار 1، شمارة 11زن در توسعه و سياست، دورة  نشرية   28

، ترجمـة اكـرم خمسـه،    زنان در تجربة بشري سهم: روانشناسي زنان). 1387(هايد، جانت شيبلي ] 29[
  .آگه: تهران

[30] Bastani, S (2001). Middle class community in Tehran: Social network, 

socialsupport and marital relationships, Ph. D. thesis, Department of 
Sociology,University of Toronto, Canada. 

[31] Ben-Ari, A (2011). Rethinking closeness and distance in intimate relationships: 

Are they really two opposites?,Journal of Family Issues, 2 (1), 1-22. 
[32] Feeney, j (1991). Issues of closeness and distance in dating relationships: 

effects of sex and attachement style, Journal of Social and personal 
relationships, 16 (5), 571-590. 

[33] Jacobson, N. S. (1989). The politics of intimacy,Journal ofBehaviorTherapist, 

12, 29–32. 
[34] Hess, J (2002). Distance regulation in personal relationships: The development 

of a conceptual model and a test of representational validity, Journal of Social 
and personal relationships,19 (5), 663-683. 

[35] Hess, J (2003). Measuring distance in personal relationships:The Relational 

Distance Index, Journal of personal relationships,26 (2), 197-215. 
[36] Lavee,Y& and Ben-Ari, A (2007). Dyadic distance: From the inside story to a 

conceptual model, Journal of Social and personal relationships, 24 (5), 645-655. 
[37] Levin, I (2004). Living apart together: a new family form, current sociology, 52 

(2), 223- 240. 
[38] Smith, L. & Mcpherson (1993). You are who you know: A networkApproach to 

Gender, Theory on Gender/Feminism on Theory, England (ed.), NewYork.. 
[39] Vicki, H, Shaver, Ph & Dyer, M (1987). Prototypes of intimacy and distance in 

same-sex and opposite-sex relationships, Journal of Social and personal 
relationships, vol, 4. 


