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چکیده
هدف از این پژوهش تعیین عوامل اجتماعی و فرهنگی بازدارنده ارتباط کالمی موفق در میان
زوجین نا راضی از زندگی زناشویی در شمال شرق شهر تهران است .این مطالعه بارویکرد کیفی و
ابزار داده بنیاد انجام شد 12 .زن و مرد با نمونهگیری در دسترس و مصاحبه نیمه ساختاریافته و
براساس مالکهای ورود به پژوهش تا حد اشباع نظری مطالعه شدند .بر اساس نتایج ،در مدل
نهایی ،ارتباط کالمی ناموفق همسران ،به عنوان مقوله مرکزی تعیین شد و 30مفهوم به دست آمد
که این سی مفهوم در 13مقوله حاصل شد .شرایط علّی باعث ضعف دلبستگی ،ضعف اقتصادی و
ضعف سالمت جنسی میشود .همچنین عوامل شخصیتی و عوامل فرهنگی به عنوان مداخله گر
هستند و پیشینه فردی ،هم کفو نبودن و پیشینه خانوادگی به عنوان زمینهای محسوب میشوند.
راهبردهایی که مصاحبه شوندگان ارائه دادهاند ،گفتگو ،از خودگذشتگی ،مطالعه و درمان ،پیشرفت
تحصیلی و اقتصادی بوده است .فروپاشی و طالق قانونی یا عاطفی از آثار و پیامدهای ارتباط
کالمی ناموفق میباشد.
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.1مقدمه
خانواده نخستین هسته اجتماع و اساسیترین بنیان جوامع است که افراد هر اجتماعی در بستتر
آن رشد و نمو پیدا کرده ،از آن طریق وارد جامعه میشوند .همچنین ختانواده بستتری مناست
برای شناخت ارزشها و روند تغییر آنها در طی زمان بوده و نمونهای خرد از جامعة کالن استت
(مهدی زاده .)159 :1397،از جمله مظاهر زندگی اجتماعی انسان ،وجود تعامتل ستازنده میتان
انسانها و برقرار بودن عشق به همنوع و ابراز صمیمیت و همدلی بته یکتدیگر استت .ازدواج بته
عنوان عالیترین و مهم ترین رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی افراد همواره مورد
توجه بوده است .صمیمیت کلید داشتن ازدواجی موفق و منبع مهمی برای شادی ،احساس معنا
و رضایت زناشویی به شمار میرود .صمیمیت فرایندی تعاملی و شامل ابعتادی مترتبط بته هتم
است. .محور این فرایند ،شناخت ،درک ،پذیرش ،همتدلی بتا احساستات فترد دیگتر ،قتدردانی و
پذیرش دیدگاه اوست .میتوان گفتت ،بهتترین شتکل ارتبتاط درمیتان اعضتای ختانواده شتکل
میگیرد .ارتباط زناشویی هم عبارت است از فرایند تبادل اطالعات به طور کالمتی و غیرکالمتی
بین زوجین که شامل مهارتهایی برای تبادل الگوهای اطالعات درون سیستتم زناشتویی استت
مهارتهای ارتباطی به منزله آن است که به واسطه آنها افراد میتوانند درگیر تعاملهتای بتین
فردی و فرایند ارتباط شوند؛ فرایندی که افراد در طی آن ،اطالعتات ،افکتار و احساستات ختود را
ازطریق مبادله کالمی و غیرکالمی با یکدیگر درمیان میگذارند(جابری و همکتاران.)144:1394،
ارتباط تنها و مؤثرترین شیوهای است که میتواند در رابطهای به صمیمیت ،عمق ببخشد؛ چه از
طریق همسر و خانواده و چه از طریق دوستان باشد .اگر افراد برقرار کننتدههتای ختوب ارتبتاط
باشند ،همه جنبههای زندگی آنها بهبود بخشیده میشود .از ارکان ازدواج موفق ،توانایی زوجها
برای برقراری ارتباط کارآمد با یکدیگر است .همسرانی که میتوانند ارتباط واضتحی بتا یکتدیگر
برقرار کنند ،شانس بیشتری برای غلبه بر مشکالت و ماندن در کنار هم دارند .ارتبتاط زناشتویی
خوب و موفق با رضایت زناشویی ،صمیمیت زناشویی،کیفیت زندگی ،کیفیتت روابتط زناشتویی،
ثبات زناشویی و سالمت زناشویی مرتبط است (پیرساقی و همکاران .)1396،رفتتار یت

همستر

در خأل رخ نمیدهد ،بلکه در رابطه با موضوعات ،افراد و رویدادهای دیگر اتفاق میافتد .زوج های
ناموفق اغل در برخورد با مشکالت خود ،یکدیگر را سرزنش میکنند و این در حالی استت کته
بیشتر آنها برای رویارویی موفقیت آمیز با چالشهتای بعتد از ازدواج از مهتارتهتای ارتبتاطی
موثری برخوردار نیستند .خلق و تداوم ی

رابطه زناشویی مطلوب نیتاز بته همکتاری مشتترک،
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خالقیت ،نگرش متفکرانه و تالش و تفاهم قابل مالحظهای دارد که بخش قابل توجهی از آن بتا
آموزش پیش از ازدواج میسر میشود .ارتباط کالمی موفق و کارآمد میتواند طالقهای عتاطفی
و رسمی و بسیاری مشکالت و آسی هتای اجتمتاعی ،فرهنگتی ،اقتصتادی در میتان زوجتین و
فرزندان را کاهش دهد .بنابراین کمبود و کاهش ارتباطات گفتاری و کالمتی در بعتد ختانوادگی
یکی از جدیترین آسی هایی است که در عصر جدید و با ظهور و بروز تکنولتو یهتای جدیتد،
بسیاری از خانوادهها با آنها مواجه شدهاند و تکرار مداوم آن باعث گسستگی اعضای ختانواده از
هم ،دوری و جدایی اعضا از هم و در نتیجه به بار نشستن طالق عاطفی بر پیکره نظتام ختانواده
میباشد .بنابراین مواجهه با این میزان آسی بر پیکره نظام خانواده نشان میدهد که عدم توجه
به ارتباطات کالمی و گفتتاری و مهتارت صتحبت کتردن در نظتام و ستط کوچت

(ختانواده)

میتواند در بعد وسیعتر (جامعه) نیز شیوع و گسترش یابد و ارتباطات انستانی را مختتل کنتد و
در نتیجه هرگاه بنیان نهاد خانواده دچار تزلزل شود ،بنیانهای اخالقتی و اجتمتاعی کتل نظتام
اجتماعی متزلزل شده و جامعه به سوی مشکالت گوناگون ستوق داده متیشتود .پترداختن بته
عامل ارتباطات کالمی به عنوان راهگشای بستیاری از مشتکالت حتائز اهمیتت استت و در ایتن
پژوهش به این سؤال پاسخ داده متیشتود کته چته عوامتل اجتمتاعی و فرهنگتی بازدارنتده بتر
ارتباطات کالمی در همسران اثر میگذارد؟ پژوهشهتای متعتددی در زمینته ارتبتاط کالمتی و
الگوهای ارتباطی انجام شده است که به برخی از آنها اشاره متیشتود :محمودپتور و همکتاران
( ،)1399پیشبینی صمیمیت زناشتویی زنتان براستاس ههتن آگتاهی ،الگوهتای حتل تعتار ،
حمایت اجتماعی ادراک شتده و بهزیستتی اجتمتاعی را مطالعته کردنتد .نتتایج نشتان داد کته
متغیرهای الگوهای حل تعار  ،ههنآگاهی ،حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی اجتماعی
با صمیمیت زناشویی رابطه معنادار دارند .این متغیرها در مجموع قادر به پیشبینتی  23درصتد
از واریانس صمیمیت زناشویی بودند .اکبری گوابری و همکاران ( ،)1398نقش سرمایه اجتماعی
و روانشناختی در پیشبینی صمیمیت زناشویی زوجین را مطالعه کردهاند .نتایج نشتان داد بتین
نمره کل سرمایه اجتماعی و خرده مقیاسهای مشارکت در جامعته محلتی ،عاملیتت اجتمتاعی،
احساس امنیت و اعتماد ،تعامالت با خانواده و دوستان ،تحمل تنتوع ،ارزش زنتدگی و تعتامالت
شغلی؛ و بین نمره کل سرمایه روانشناختی و خرده مقیاسهای خودکارآمتدی ،امیتدواری ،تتاب
آوری و خوش بینی با صمیمیت زناشویی زوجین رابطه مثبت و معنتادار وجتود دارد .میکتائیلی
وهمکتتاران ( ،)1397نقتتش الگوهتتای ارتبتتاطی ختتانواده ،ستتاختار انگیزشتتی و انعطتتافپتتذیری
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روانشناختی در پیشبینی طالق هیجانی زوجین شهر اردبیل را مطالعه کردنتد .برآینتدها نشتان
داد که طالق هیجانی با انعطافپذیری روانشناختی ،ستاختار انگیزشتی انطبتاقی و الگتوی ارتبتاطی
گفت و شنود ارتباط منفی و معنیدار و با ساختار انگیزشی غیر انطباقی و الگتوی ارتبتاطی همنتوایی
ارتباط مثبت و معنیداری دارد .تحلیل رگرسیون نیز نشان داد  45درصد از واریانس طتالق هیجتانی
توسط متغیرهای ساختار انگیزشی ،الگوهای ارتباطی خانواده و انعطتافپتذیری روانشتناختی تبیتین
میشود .رحمانی و همکاران ( )1397به بررسی نقش روابط کالمی–غیتر کالمتی درپتیشبینتی
ترس از صمیمیت زوجین دربین 310نفر از زوجین مشهد پرداختهاند و به این نتیجه رسیدهاند
که بین ارتباط اولیه و خرده مقیاسهای ارتباط کالمی و غیرکالمی با ترس از صمیمیت ارتبتاط
وجود دارد .روابط بین زوجین بتر روی رضتایت و ستازگاری زناشتویی آنهتا تت ثیر متیگتذارد و
همچنین کیفیت رابطه توان پیشبینی قوی برای رضایتمندی زناشویی استت .ارتبتاط و نحتوه
تعامل زوجین با یکدیگر در پیشبینی رابطته زوجتین نقتش متؤثری ایفتا متیکنتد .کردبچته و
همکاران ( )1396به بررسی نقش الگوهای ارتباطی خانواده در پیشبینی خیانتت زناشتویی 50
نفر از زنان شهر اصفهان پرداختهاند .نتایج نشتان داد کته الگوهتای ارتبتاطی ختانواده ،اجتنتاب
متقابل و توقع/کناره گیری با خیانت زناشویی دارای رابطه معنادار است .همچنین نتایج مربتوط
به تحلیل رگرسیون نشان داد که الگوهای ارتباطی خانواده به شکل معناداری خیانتت زناشتویی
زنان را پیشبینی میکنند .رشیدی و همکاران ( )1395در پژوهشتی بته رابطته بتین الگوهتای
ارتباطی خانواده و تمایز یافتگی ختود بتا کیفیتت زنتدگی زنتان متقاضتی طتالق در کرمانشتاه،
پرداختهاند .نتایج نشان داد میان الگوی ارتباطی گفت و شنود و تمایز یافتگی با کیفیت زنتدگی
رابطه مستقیم وجود دارد و هر دو متغیر الگوهای ارتباطی خانواده و تمتایز یتافتگی ختود تتوان
پیشبینی کیفیت زندگی را دارند .عسکری و همکاران ( )1394رابطه الگوهای ارتباطی ختانواده
و تمایز یافتگی خود با کیفیت زندگی زنان متقاضتی طتالق مراجعته کننتده بته مرکتز مشتاوره
دادگستری کرمانشاه را بررسی کردهاند .نتایج نشان داد بتین الگتوی ارتبتاطی گفتت و شتنود و
تمایزیافتگی با کیفیت زندگی رابطهی مستقیم وجتود دارد و هتر دو متغیتر الگوهتای ارتبتاطی
خانواده و تمایز یافتگی خود توان پیشبینی کیفیت زندگی را دارند .جوادی و همکاران ()1394
اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی و تعامالت عاطفی با رویکرد ارزشهای دینتی بتر رضتایت
زناشویی را مطالعه کردهاند .تحلیل نتایج قبل و بعد از آموزش نشان داد که تفاوت بین میانگین
نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش ،در نمره رضایت زناشویی معنادار بوده است ،امتا
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تفاوت معنادار بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل در نمره رضتایت زناشتویی بته
دست نیامد .همچنین تاثیر این آموزش پس از گذشت  2ماه نیز پایدار بود .لیوبا بتن( )2017در
کتاب ارتباطات کالمی و غیر کالمی در خانواده مینویسد ،ارتباطات به معنای مبادلته اطالعتات
یا استفاده مشترک از نظام نمادها ،نشانهها و رفتارها ،چه پیتام نوشتتاری یتا گفتتاری ،یتا یت
نظامی از رویهها،تکنی ها بترای انتقتال متوثر عقایتد و اطالعتات تعریتف متیشتود .ارتباطتات
همچنین با باعث انتقال اطالعات از فردی به فرد دیگتر همتراه استت .تارهتان ( )2012نیتز در
پژوهش جداگانه ای دریافت که حمایت اجتماعی ادراک شده توسط فرد ،بر میزان امید ،رضایت
از زندگی و بهزیستی روانشناختی به طور مثبت تت ثیر گذاراستت .ستالیفو ( ،) 2009نشتان داد
زوجهایی که از سب های ارتباطی خوب و سالم برخوردارند ،از روابط مطلوبی هم سود میبرنتد.
از سوی دیگر ،بسیاری از تحقیقتات تائیتد متیکننتد کته ارتبتاط و رابطتهی زوجتی مناست و
رضایتبخش میتواند به میزان قابل توجهی کیفیت زندگی را ارتقتا بخشتد و احتمتال مشتکالت
دیگر را کاهش دهد .پژوهش حاضر از چندین جهت با پژوهشهای گذشتته متفتاوت استت-1 :
تاکید بر ارتباط کالمی خانواده است -2 ،رویکتر پتژوهش کیفتی استت -3 ،نگتاه بته ارتباطتات
اجتماعی و جامعه شناختی است -4،تحلیل کیفی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر ارتباطتات
کالمی خانواده در مدل نظریه زمینهای انجام میشتود کته بتا تحلیتل علتل و عوامتل و شترایط
مختلف پیدایش و آثار و نتایج و راهبردها همراه خواهد بود و پژوهشهای گذشته بتا ایتن روش
به این موضوع نپرداختهاند.

.2مبانی نظری پژوهش
نظریههای ارتباط :بر اساس الگوی لسول ،1ارتباط ی
ی

الگوی خطی و ی

طرفه استت کته در آن،

نفر بر دیگری ت ثیر میگذارد .الگوی او شامل پنج پرستش بتود کته مجموعته کتنشهتایی را

توصیف میکردند که ارتباط را تشکیل میدهند )1( :چه کستی؟ ( )2چته متیگویتد؟ ( )3در چته
مجرایی؟ ( )4به چه کسی؟ ( )5با چه ت ثیری؟ .بعتدها ،کلتود شتنون2و وارن ویتور 3الگتویی ارائته
کردند که در آن ،ارتباط عبارت از انتقال جریان اطالعات از منبع به مقصتد بتود .آن هتا در الگتوی
خود« ،پارازیت» را به الگوی لسول افزودند (وود .)1379 ،پس از آن الگوهای تعتاملی مطترش شتد.
1 Laswell
2 Claude shanon
3 Warren weaver
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این الگوها ارتباط را فرایندی میدانست که در آن شنوندگان نیز متقابالً برای ستخن گویتان پیتام
میفرستند« .بازخورد» یا پاسخدهی به پیتام ویژگتی اصتلی الگوهتای تعتاملی استت .مشتهورترین
الگوی تعاملی توسط ویلبر شرام  1مطرش شد که میگفت :پیام دهنتدگان پیتام را در درون میتدان
شخصی تجربه خود ،خلق و تفسیر می کنند .هرقدر میدان تجربه پیام دهندگان همپوشی بیشتری
داشتته باشتد ،طترفین منظتور یکتدیگر را بهتتر متیفهمنتد ( .)Schramm, 1978, 205همچنتین
سیلینسکا و همکارانش ( )2014معتقدند که ارتباطات در سیستم خانواده تعتاملی استت ،بته ایتن
معنی که رفتار هر ی

از افراد در این سیستتم یت

پیتام کتامالً قابتل درک  -هتم کالمتی و هتم

غیرکالمی  -برای یکدیگر است .در چنین شرایطی ،ارسال و دریافت پیامها در سیستم ختانواده بته
طور همزمتان در بتین اعضتا انجتام متیگیترد (.)2014 ،Celińska-Miszczuk and Wiśniewska
الگوهای تبادلی الگوی دیگری است که شامل عامل زمان و سایر جنبههای ارتبتاط مثتل پیتامهتا،
پارازیت و میدانهای تجربه میشود که ثابت نیستند و در طول زمان تغییر میکنند .در ایتن الگتو،
بیان میشود که در ارتباطات میان فتردی ،همیشته پارازیتت وجتود دارد .ارتباطتات میتان فتردی
فرآیندی است که انتقال و دریافت پیامهای کالمی و غیرکالمتی از طریتق آن صتورت متیپتذیرد.
( .)Chmielowska-Marmucka, 2015در الگوی تبادلی ،بر این نکته ت کید میشتود کته ارتباطتات
میان فردی ی

فراینتد دائتم التغییتر استت .در الگتوی تبتادلی ،طترفین ارتبتاط ،لحظتهای پیتام

میفرستند و لحظهای پیام میگیرند یا هر دو عمل را به طور همزمان انجام میدهند .در این الگتو،
نه کسی «فرستنده» و نه کسی «گیرنده» است؛ چرا که هر دو نفر پیام دهندگانی هستتند کته بته
ی

اندازه در فرایند ارتباط شرکت میکنند و غالباً شرکت آن ها خودانگیخته و همزمان استت .بته

دلیل آنکه پیام دهندگان پیوسته بر یکدیگر ت ثیر میگذارند ،ارتباطات میان فردی بتا التزام شتدید
اخالقی پیوند میخورند .بر اساس الگوی تبادلی ،رفتارهای کالمی و غیرکالمی ما میتوانند موجت
تقویت یا تضعیف روحیه دیگران شوند؛ همان گونه که رفتارهای کالمی و غیرکالمی آنان میتوانند
چنین حاالتی در ما ایجاد کنند ( وود.)1379 ،
نظریههای خانواده :رنه کونی  2مهمترین خصتلت و مشخصته اصتلی ختانواده را رویتارویی
روابط و صمیمیت میداند و خانواده را گروهی که بتا احساستات شتدید بتا یکتدیگر در ارتبتاط
هستند تعریف میکند .او از مفهوم نابسامانی نیز برای بیان روندی استفاده میکند که نمایشتگر

1 Wilbur schramm
2 Rene Konique
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اختالالت و روابط درونی و روابط گروهی خانواده است .در تعریف کالستی

ارنستت بترگس 1از

خانواده به عنوان گروهی خاص نام میبرد کته اعضتای آن بتا احساستات شتدید بتا یکتدیگر در
ارتباط هستند .به این ترتی وی بر مهمترین خصلت گتروه ختانواده یعنتی رویتارویی روابتط و
جمعیت ت کید میکند .کتولی 2بترای ختانواده مفهتوم گتروه اولیته را در نظتر گرفتت .هلمتو
شلسکی 3خانواده را به عنوان ی

نهاد اجتماعی و به منزلته تنهتا بتاقی مانتده ثبتات اجتمتاعی

معرفی میکند .شلسکی مس لهای به نام دوگانگی نظام اولیه و ثانویه را مطرش متیکنتد .در ایتن
حالت خانواده در برابر نظام اجتماعی قترار دارد .زنتدگی فترد در جامعته نقطته مقابتل زنتدگی
خانوادگی است .زندگی در جامعه در برگیرنده همه چیتز بته غیتر از ختانواده استت .زنتدگی در
جامعه دارای قوانین خاص خود است .در این زندگی احساس و محبت جایی ندارد .بلکته در آن
انضباط خش

و نظم کسالتآور و بیروش جهان خارج از خانه حاکم است .در صتورتی ختانواده

دارای فضایی آکنده از احساسات مشترک و آرامش محتیط انستانی و محبتت استت کته در آن
زندگی خصوصی یا زندگی انسانی تجلی مییابد( .اعزازی .)76:1381،
نظریههای عوامل اجتماعی و فرهنگی بازدارنده ارتباط  :بولتن عنتوان متیدارد ارتبتاط نتامؤثر
موج فاصله بین فردی عمیق میشود که در همته جنبتههتای زنتدگی تجربته متیشتود .پیامتد
فروپاشی ارتباط در اغل موارد تنهایی ،مشکالت ختانوادگی ،عتدم صتالحیت و نارضتایتی شتغلی،
فشار روانی ،بیماری جسمی و  ...خواهد بود .زندگی اغل زوجهایی که امید دارنتد ازدواجتی بتارور
داشته باشند به دلیل فقدان مهارتهای الزم به ی

رابطه متوازی بتدون صتمیمیت متیانجامتد و

هنگامی که ارتباط متوقف میشود ،انر ی عشق به آزردگی و خشم تبتدیل متیشتود و در نتیجته
منازعههای فراوان ،عدم عالیق جنسی را موج میشود(فوالدی و همکاران .)1392 ،لذا توجه بته
الگوی ارتباطی بین زوجین به منظور تحکیم روابط و زندگی زناشویی بسیار حائز اهمیت است.
براساس نظریه زیمل صمیمیت میان افراد به تدریج شکل میگیرد ،به مترور زمتان افتزایش
پیدا میکند ،از حالت تصنعی خارج میشود و در رفتارهای واقعی طرفین رابطه نستبت بته هتم
بروز می یابد .افزایش این صمیمیت ،نفوه بیشتر افراد درهم و نزدیکتی بیشتتر میتان آنهتا را بته
دنبال دارد .در نهایت افزایش نزدیکی میان افراد ،به شناخت دقیقتر آنها از یکدیگر میانجامد.
در این شرایط افراد به کوچکترین نشانههای رفتاری طرف مقابل واکنش نشان میدهند ،گفتنی
1 Ernest Burgess
2 Gypsy
3 Helmut Schlesky
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استت افتتزایش صتمیمیت بتتیش از هتتر چیتز از طریتتق خودافشتاگری (خودگشتتودگی) حاصتتل
میشود(شاه محمدی .)50:1390،
نظریهپردازان نفوه اجتماعی اعتقاد دارند که روابط میان فردی به شیوهای تتدریجی و قابتل
پیشبینی رشد میکند ،نظریه نفوه اجتماعی بیان میکند که ختود افشتایی روش اصتلی بترای
پیشبرد روابط غیرصمیمانه و کمعمق به روابط عمیق وصمیمانه است .البتته بتا وجتود ایتنکته
خودافشایی میتواند منجر به روابط صمیمانهتر گردد ،ممکتن استت فترد را آستی پتذیر ستازد
(احمدی.)1395 ،

.3روش پژوهش
در این تحقیق رویکرد اصلی کیفی و راهبرد یا ابزاراصلی نظریه داده بنیتاد یتا تئتوری زمینتهای
است .با استفاده از روش مشاهده میدانی پژوهشگران ستعی کترده استت بتا حضتور در میتدان
مشاهده و حتیاالمکان با حضور و درگیری طوالنی متدت در جمتعهتای ختانوادگی و مشتاهده
مستقیم ،اطالعات را ثبت نمایند ودادهها را جمتعآوری کنتد.در واقتع رونتد شناستایی ،ثبتت و
نامگذاری از آنچه روی میدهتدرا تتداوم بخشتند و بتا استتفاده از روش مصتاحبه ،پژوهشتگران
سؤاالتی را طرش کرده و آنها را به طریق مصاحبه حضتوری از حجتم نمونته انتختابی گفتگتو و
سؤال نمایند و پاسخهای آنها را ثبت و اطالعات را جمعآوری نمایندوبا ایجاد جوی دوستتانه و
تحری

عالقه مصاحبه شونده و ارائه منظم سؤالها به روند مصاحبه تداوم بحشند.با استتفاده از

سومین روش یعنتی بررستی متدارک و استنادکتابخانهای ستعی شتده استت دادههتای موجتود
درمطالعات گذشته،آمارهای رسمی وغیررسمی مدارک و اسناد سازمانی و منابع علمی مرتبط بتا
موضوع استخراج شده،مورد بهرهبرداری قرار گیرند .محیط این پژوهش منطقته شترق و شتمال
شرقی تهران بوده است و جامعه آماری و قلمرو مطالعاتی این پژوهش زوجین راضی و ناراضی از
زندگی ساکن در منطقه چهار شهر تهران هستند .براساس گستردگی حتوزه مطالعتاتی  ،تقلیتل
جامعه و محدود کردن سط آن به خانوادههای ساکن در منطقه چهار شهر تهران صورت گرفته
و از میان آنها حجم نمونه با اصل اشباع نظری انتخاب شدند .این تعداد از حجم نمونه بتا روش
نمونهگیری هدفمند از نوع ت ییدی و غیرت ییدی و نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند.با توجه
به محدودیتهای ناشی از کرونا بعضی از مصاحبهها تلفنی انجام شده استت.این مصتاحبههتا از
شرکت کننده اول تا نهایت نمونه  12در هر گروه ادامه یافته و با انتخاب ایتن تعتداد نمونته بته
نوعی به اشباع نظری مقولهها دست پیدا شده است و به بیان دیگتر مصتاحبههتا تتا زمتانی کته
مقولهها به اشباع نظری رسید ادامه پیدا کرده است .برای انتخاب دقیق تتر شترکت کننتدگان
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معیارهای ورودی دیگری از جمله حداقل مدرک تحصیلی متوسطه ،گذشت حتداقل دو ستال از
زندگی مشترک ،موفق بودن یا نبودن در برقراری ارتباط کارآمد خانوادگی و راضتی بتودن و یتا
راضی نبودن از زندگی زناشویی نیز در نظر گرفته شده است .در این پژوهش براساس ماهیتت و
رویکرد کیفی آن و استفاده از ابزار گرنددتئوری یا داده بنیان برای تجزیه و تحلیل دادهها از سه
مرحله کدگذاری بر مبنای مقولههای استخراج شتده از مطالعتات مقتدماتی استتفاده شتد .سته
مرحله کدگذاری مقولهها عبارتند از:کدگذاری باز:در ایتن مرحلته اولیته کدگتذاری ستعی شتد
مفاهیم درون مصاحبهها و اسناد و مدارک براساس ارتباط با موضوعات مشابه طبقه بندی شوند
ودرنهایت سعی بر این است در این مرحله اطالعات انبوه کس شده از مصاحبهها و اسناد درون
مفاهیم و دسته بندیهای مشخص تقطیع و خالصه گردد .کد گذاری محوری:در مرحله بعتد از
کدگذاری باز یعنی در کدگذاری محوری ستعی شتد بتین مقولتههتای تولیتد شتده در مرحلته
کدگذاری باز ایجاد رابطه و ارتباط گردد ،این مرحله فرایند نظریه پتردازی را بترای متا ستهولت
بخشید.در این مرحله یکی از مقولهها به عنوان مقوله محوری و اصلی تعریف و دسته بندی شتد
و سایر دستهها با این دست بندی اصلی ،مرتبط گردیتد- ،کتد گتذاری انتخابی:مرحلته ی آختر
کدگذاری در این پژوهش کدگذاری انتختابی استت،در ایتن مرحلته ستعی شد،براستاس نتتایج
کدگذاری باز و محوری ،مرحله اصلی یعنی نظریه پردازی صورت گیرد ،به ایتن صتورت کته در
این مرحله مقوله محوری را به شکل نظام مند به دیگتر مقولتههتا ربتط داده و آن روابتط را در
چارچوب ی

روایت ارائه دهیم و حتی در این مرحله مقولته هتایی را کته بته بهبتود و توستعه

بیشتری نیاز دارند را اصالش کنیم.برای ستنجش اعتبتار یافتتههتای پتژوهش حاضتر ،عتالوه بتر
استفاده از منابع داده گوناگون،یافتهها بتا متخصصان،کارشناستان در حتوزه علتوم اجتمتاعی،در
میان گذاشته میشود ،یعنی نظارت متخصصان اعمال میشود.عالوه بر این ،مقایسته یافتتههتای
پژوهش با برخی از پژوهشهای داخلی و خارجی پیشین به افزایش اعتبتار یافتتههتای بررستی
بسیار کم

کرد .در این پژوهش قابلیت اطمینان با بکارگیری روشهای زیر

افتزایش متییابتد:

هکر جزییات مربوط به چگونگی گردآوری دادهها و نحوه تصمیمگیریها و انجام مصتاحبههتا بتا
ی

برنامه قبلی دری

فضای مناس و رعایت شرایط مصاحبه با راهنماییهای الزم و به دور از

سوگیری و اعمال نظر شخصتی ،ارایته فهرستت وآمتار ومشخصتات مشتارکت کننتدگان ،ثبتت
یادداشتهای پژوهشگران و بازگرداندن نتایج ویرایش شتده مصتاحبه بته مصتاحبه شتوندگان و
گرفتن نظر آنان ،هکر جزییات تفسیرها و تحلیلهای طی شده درفرآیند پژوهش.
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.4یافتههای پژوهش
نتایج توصیفی :نمونه مورد مطالعه شامل12شرکت کننده (6زن و 6مرد)می باشدکه اززندگی
زناشویی ناراضی بودند .دامنه سنی مشارکت کنندگان از  28تا  55سال و طول مدت ازدواج از 2
تا  27سال متغیر بود 4 .نفر از شرکت کنندگان دارای  1فرزند 3 ،نفر دارای هیچ فرزند و پنج نفر
نیز دارای  2فرزند بود .میزان تحصیالت شرکت کنندگان نیز از متوسطه تا

دکتری متغیر بود.

نتایج تحلیلی :پس از استخراج شناسههتای بتاز،در نهایتت 30مفهتوم بته دستت آمتد .ایتن
مفهومها عبارت بودند از :وابستگی به شبکههای اجتماعی مجتازی،بی مستئولیتی،فقرمالی،اختالف
اقتصادی،ارتباط غیراخالقی،ناآگاهی جنستی و عاطفی،بیمتاری روحتی روانی،ستابقه اعتیاد،تفتاوت
اقتصادی،تفاوت فرهنگی،تفاوت اقلیمی،داغ خانواده پدری،وابستگی بته ختانواده پتدری،پرخاش،بی
اعتمادی،دروغ،ترس از خیانت،تنوع طلبی،گفتگتو دونفره،گفتگتوی ختانواده ها،ستکوت ،گذشتت و
نادیتتتتتده گرفتن،مشتتتتتاوره و درمان،شتتتتتناخت مشتتتتتکل،تالش اقتصتتتتتادی ،تتتتتتالش
تحصیلی،اختالف،جدایی،فقراقتصادی،نابسامانی اخالقی .این سی مفهوم در  13مقوله دسته بنتدی
گردید(ضعف دلبستگی،ضعف اقتصادی،ضعف سالمت جنسی،پیشینه فردی،هم کفو نبودن،پیشینه
خانوادگی،عوامتتل شخص تیتی،عوامل فرهنگی،گفتگتتو،از خودگذشتتتگی ،مطالعتته و درمان،پیشتترفت
تحصیلی و اقتصادی،فروپاشی و طالق قانونی یا عاطفی) .پس از تعیین پدیده محتوری ،ایتن ستؤال
مطرش شد که شرایط علّی فرایند ارتباط کالمی ناموفق کدام است.مصاحبه شوندگان شرایط علتی
ارتبتتاط کالمتتی نتتاموفق همستتران را ضتتعف دلبستتتگی (وابستتتگی بتته شتتبکههتتای اجتمتتاعی،بی
مسئولیتی)،ضعف اقتصادی ( فقر متالی و اختتالف اقتصتادی)و ضتعف ستالمت جنستی (ناآگتاهی
جنسی و عاطفی و ارتباط غیر اخالقی) میدانند.شرایط علّی ارتباط کالمی ناموفق بته ترتیت زیتر
مشخص شده است:
شرایط علی ارتباط كالمی نا موفق همسران
مفاهیم
وابستگی به شبکههای مجازی
بی مسئولیتی
فقر مالی
اختالف اقتصادی
ارتباط غیراخالقی
ناآگاهی جنسی و عاطفی

شرایط علی
ضعف دلبستگی
ضعف اقتصادی
ضعف
سالمت جنسی

با توجه به اطالعات ،دیدگاهها و تجربیات مشارکت کنندگان مشخص شد که همسران برای
حتتل مستتئله و برختتورداری ازمی تزان مطلتتوب ارتبتتاط کالمتتی ازگفتگو(گفتگودونفره،گفتگتتوی
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ختتانوادههتتا)،از ختتود گذشتگی(سکوت،گذشتتت ونادیتتده گتترفتن)،مطالعتته ودرمان(مشتتاوره و
درمان،شناخت مشکل)،پیشرفت تحصیلی و اقتصادی (تالش اقتصادی و تالش تحصتیلی) بترای
اصالش ارتباط سود میبرند.راهبردها برای بهبود ارتباط کالمی به ترتی زیر مشخص شده است:
راهبردهای همسران برای بهبود ارتباط كالمی
راهبردها

مفاهیم
گفتگو دونفره
گفتگوی خانواده ها
سکوت
گذشت و نادیده گرفتن
مشاوره و درمان
شناخت مشکل
تالش اقتصادی
تالش تحصیلی

گفتگو
از خودگذشتگی
مطالعه و درمان
پیشرفت تحصیلی و اقتصادی

فرایند ارتباط کالمی ناموفق ،تحت ت ثیر سه عامل زمینه ای پیشینه فردی(بیمتاری روحتی
روانی ؛سابقه اعتیاد)،هم کفو نبودن تفاوت اقتصادی،تفاوت فرهنگتی و تفتاوت اقلیمی)وپیشتینه
خانوادگی(داغ خانواده پدری،وابستگی به ختانواده پتدری) قترار داردکته بستتر نامناستبی بترای
زندگی زناشویی وخانواده فراهم میآورد .شرایط زمینه ای ارتباط کالمی ناموفق به ترتیت
مشخص شده است:
شرایط زمینه ای ارتباط كالمی ناموفق همسران
مفاهیم
بیماری روحی روانی
سابقه اعتیاد

شرایط زمینه ای
پیشینه فردی

تفاوت اقتصادی
تفاوت فرهنگی

هم کفو نبودن

تفاوت اقلیمی
داغ خانواده پدری
وابستگی به خانواده پدری

پیشینه خانوادگی

زیتر
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این عوامل تحت ت ثیر عامل دیگری نیز قرار داشت که نقش عامل مداخله ای را ایفا
میکرد .طبق نتایج ،عوامل شخصیتی(پرخاش،بی اعتمادی،دروغ)عوامل فرهنگی(ترس
ازخیانت وتنوع طلبی) درکنارعوامل زمینه ای میتواندمانع کاربرد راهبردهای مورد نظر
همسران برای ایجاد ارتباط کالمی کارآمدباشد .شرایط مداخلهگر ارتباط کالمی ناموفق به
ترتی

زیر مشخص شده است:
شرایط مداخلهگر ارتباط كالمی ناموفق زوجین
مفاهیم

شرایط مداخلهگر

پرخاش
بی اعتمادی

عوامل شخصیتی

دروغ
ترس از خیانت
تنوع طلبی

عوامل فرهنگی

با توجه به دیدگاهها و تجربیات مشارکت کنندگان فرایند ارتباط کالمی ناموفق باعث
فروپاشی و طالق (اختالف،جدایی ،فقر اقتصادی،نابسامانی اخالقی)در بین زوجین
میشود.پیامدارتباط کالمی ناموفق به ترتی زیر مشخص شده است:
پیامدهای ارتباط كالمی ناموفق همسران
مفاهیم

پیامدها

اختالف
جدایی

فروپاشی

فقراقتصادی

و طالق

نابسامانی اخالقی
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الگوی پارادایمی
الگوی پارادایمی ارتباط كالمی ناموفق همسران

عوامل علّی:

ضعف دلبستگی،ضعف اقتصادی،ضعف
سالمت جنسی
عوامل مداخلهگر:

عوامل زمینهای:

پیشینه فردی،هم کفو نبودن،پیشینه خانوادگی

عوامل شخصیتی،عوامل فرهنگی

پدیده:

ارتباط کالمی ناموفق همسران

راهبردها:

گفتگو،از خودگذشتگی،مطالعه و درمان،پیشرفت تحصیلی و
اقتصادی

پیامدها:
فروپاشی و طالق قانونی یا عاطفی

همانطور که الگو نشان میدهد ،مقوله ارتباط کالمی ناموفق همسران محور و مرکز پدیتده
ارتباط کالمی است .شرایط علّی باعث ضعف دلبستگی،ضعف اقتصادی،ضعف سالمت جنستی.
می شود.همچنین عوامل شخصیتی وعوامل فرهنگی به عنتوان مداخلتهگتر هستتندو پیشتینه
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فردی،هم کفو نبودن،پیشینه خانوادگی به عنوان زمینه ای محسوب می شود .راهبردهایی که
مصاحبه شوندگان ارائه داده اند ،گفتگو ،از خودگذشتگی ،مطالعه و درمان ،پیشرفت تحصیلی
و اقتصادی بوده است .فروپاشی و طالق قانونی یا عاطفی از آثار و پیامتدهای ارتبتاط کالمتی
ناموفق میباشد.

 .5بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر ،با هدف تحلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی بازدارنده ارتباط کالمتی همستران در
شهر تهران ازطریق ابزار گراندد تئوری نگاشته شده است .گرانددتئوری یا نظریه داده بنیاد یت
ابزار تحقیق کیفی است که برای نظریهپردازی پیرامون پدیده موردمطالعه استفاده میشود.ایتن
پژوهش ازنظریههای ارتباطات،خانواده و نظریههای عوامل اجتماعی و فرهنگی بازدارنده ارتبتاط
بهره برده است.
یافتهها در مدل نهایی نشان داد  ،ارتباط کالمی ناموفق همسران ،به عنوان مقوله مرکزی
تعیین شد .همسران د رمصاحبه خود شرایط علّی را که باعث ارتباط ناموفق بین زوجین
میشود را ضعف دلبستگی،ضعف اقتصادی،ضعف سالمت جنسی .میدانستند.همچنین عوامل
شخصیتی وعوامل فرهنگی به عنوان مداخلهگر هستندو پیشینه فردی،هم کفو نبودن،پیشینه
خانوادگی به عنوان زمینه ای محسوب میشود..راهبردهایی که مصاحبه شوندگان ارائه داده اند
،گفتگو،از خودگذشتگی،مطالعه و درمان،پیشرفت تحصیلی و اقتصادی بوده است .فروپاشی و
طالق قانونی یا عاطفی از آثار و پیامدهای ارتباط کالمی ناموفق میباشد.
پژوهش حاضر از چندین جهت با پژوهشهای گذشته متفاوت است ( )1ت کید بر ارتباط
کالمی خانواده دارد ( )2رویکر پژوهش کیفی است ( ) 3نگاه به ارتباطات اجتماعی و جامعه
شناختی است ( )4تحلیل کیفی تعیین کنندههای مؤثر بر ارتباطات کالمی خانواده در مدل
نظریه زمینهای انجام می شود که با تحلیل علل و عوامل و شرایط مختلف پیدایش و آثار و نتایج
و راهبردها همراه است و پژوهشهای گذشته با این روش به این موضوع نپرداختهاند .شناخت
عوامل بازدارنده ارتباط کالمی موفق میتواند در ارائه اطالعات الزم برای آموزش تداوم ارتباط
کارآمد به زوجها و نیز در ارائه مداخالت مناس

برای همسرانی مؤثر واقع شود که دچار

ناکارآمدی ارتباط زناشویی هستند .برای ارتباط موفق باید همگرایى و تعاملگرایی تقویت و
آموزش داده شود" .همگرایى" بستر مساعدى براى شکوفایى و خالقیت اعضاى خانواده است
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و”واگرایى” به نوع خود طرحى از خانواده را درمىافکند که همچون دو حوزه جداگانه شاهد به
هدر رفتن انر ىهاى زندگى است که صرف اصطکاک و تقابل مىشود .هر زوج باید دیگری را با
رفاقت پذیرش کند و جایگاه او را در زندگى حفظ نماید .براى برقرارى رابطه مطلوب عاطفى،
توجه کردن در دو بخش کالمى و غیرکالمى نقش اساسى دارد .در نهایت بر اساس نتایج این
پژوهش به نظر میرسد برای ایجاد و تداوم ارتباط کالمی کارآمد ،توجه به راهبردهای درونی و
بیرونی از سوی همسران ضروری است .اقتصاد و معیشت ،مدیریت عواملی چون زمان ،اوقات
فراغت ،مداخله اطرافیان و مصرف رسانهای راهبردهای بیرونی است .موقعیتشناسی ،نشاط
فردی ،سعه صدر و مشورتپذیر بودن از جمله راهبردهای درونی است که همسران میبایست
مورد توجه قرار دهند.

 .6پیشنهادها
الف) پیشنهادهای كاربردی:
برای ارتباط موفق باید همگرایى و تعامل گرایی تقویت و آموزش داده شود.
هر زوج باید دیگری را با رفاقت پذیرش کند و جایگاه او را در زندگى حفظ نماید.
براى برقرارى رابطه مطلوب عاطفى ،توجه کردن در دو بخش کالمى و غیرکالمى نقش
اساسى دارد.
بر اساس نتایج این پژوهش به نظر میرسد برای ایجاد و تداوم ارتباط کالمی کارآمد توجه
به راهبردهای درونی و بیرونی از سوی همسران ضروری است .اقتصاد و معیشت ،مدیریت
عواملی چون زمان ،اوقات

فراغت ،مداخله اطرافیان و مصرف رسانه ای راهبردهای بیرونی

است .موقعیت شناسی ،نشاط فردی ،سعه صدر و مشورت پذیربودن از جمله راهبردهای درونی
است که همسران میبایست مورد توجه قرار دهند.
ب)پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
پیشنهاد میگردد ،پژوهشگران بعدی مشابه این پژوهش را در شهرهای دیگر انجام دهند.
پیشنهاد می گردد ،پژوهشگران بعدی مشابه این پژوهش را درمناطق روستایی کشور انجام
دهند.
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