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Abstract
Introduction: divorce has always been one of the most challenging issues
facing human societies since direct and indirect effects are not only on the
psychological balance of couples and children but its negative effects on the
cultural system and the economic system are undeniable. Divorce as one of
the most influential phenomena in the Iranian society has also been proposed
which brings damage to different aspects. This way, we face a growing
divorce rate in Iran every day. Some consider this rise as a sign of uncertainty
and ultimately, the collapse of the family body and in general, the structure of
society, and some consider this trend as a result of increasing individual
liberty and the weakening of societal practices. However, the phenomenon of
divorce during the last century has led to a growing trend in the global and
national scale, wives who suffer from disagreements, are deficient in the skill
of life and are involved in unproductive communication patterns. If the
couples do not properly acquire the skills of life, including skills of
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communication and conflict resolution, conflicts in a verbal form and then
behave in a manner, and gradual degradation begins in couples' adaptation.
Ineffective communication leads to a gap between a profound individual
that is experienced in all aspects of life and all parts of society. The lack of
communication skills necessary to start and sustain marital life can lead to
loneliness, physical illness and psychological pressure, sense of incapacity
and dissatisfaction, family problems, and even death. The frustration of
improving couples' relationships, false insights, false relationships, besides
the side effects that affect the relationship between spouses, also undermine
the structure.
How to develop and expand the divorce in society and consequently the
destruction of healthy relationships among couples on one hand reflects
social, cultural, economic, and on the other hand the effect of how marital
relations are established among couples. Therefore, strengthening of the
relationship and communication skills among couples can reduce the burden
of the problem. Communication problems are a pivotal issue in the
communication approaches to the family.
Families in which both husband and wife are understanding and feel
satisfied with life have a better function and play a better role. Marital
satisfaction is one of the factors of achievement and achievement of the goals
of life communication problems are a central issue in the communication
approaches to the family in terms of their attachment, the relationship
between spouses can be effective in terms of satisfaction and attachment.
In this study, we try to identify and explain the challenges and relationship
between couples from the perspective of cultural differences in the way of
qualitative research method which ultimately forces couples to divorce each
other.
Research Method: In terms of research methods, this research is a quality
that uses the method of content analysis. It is also purposeful, exploratory, and
practical. The statistical population of this study consists of couples exposed
to divorce, academic experts, counselors and senior managers in the field of
social communication. The statistical sample of the study is 30 people who
were selected through theoretical and targeted sampling method.
Findings: The required statistical data were collected and analyzed using the
semi-structured specialized interview method. Goba and Lincoln criteria were
also used to evaluate the quality of the research results.
Conclusion: The results showed that the cultural causes of couples'
communication challenges exposed to divorce in three categories: nonadherence to religious, moral and social values (including 10 components),
individual and family abnormalities (8 components) and differences in
subcultures (2(. Component) are located.
Keywords: communication challenges, divorce, social factors, culture
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چکیده
از آنجا که نحوۀ برقراری ارتباط صحیح و مؤثر میان زوجین میتواند در میزان رضایتمندی و حس
تعلقخاطر آنان به یکدیگر مؤثر باشد در این پژوهش ،سعی شد به شناسایی و تبیین چالشها و تعارضهای
ارتباطی زوجین در معرض جدایی بهمنزلۀ یکی از علل فرهنگی پرداخته شود .این پژوهش از نظر روش
تحقیق ،کیفی است که از شیوۀ تحلیل مضمون استفاده شد .همچنین از نظر هدف ،اکتشافی و کاربردی است.
جامعۀ آماری این پژوهش را زوجین در معرض جدایی ،خبرگان دانشگاهی ،مشاوران و مدیران ارشد حوزۀ
ارتباطات اجتماعی تشکیل میدهند .نمونۀ آماری پژوهش  18نفر است که به روش نمونهگیری نظری و
هدفمند انتخاب شدند .دادههای آماری مورد نیاز با استفاده از شیوۀ مصاحبه تخصصی نیمهساختاریافته
جمعآوری و تجزیه و تحلیل شد .برای ارزیابی کیفیت نتایج پژوهش نیز معیارهای گوبا و لینکلن رعایت
شد .نتایج نشان میدهد ،علل فرهنگی چالشهای ارتباطی زوجین در معرض طالق در سه دسته عدم
پایبندی به ارزشهای مذهبی ،اخالقی و اجتماعی (شامل  18مؤلفه) ،ناهنجاریهای فرد و خانواده ( 0مؤلفه)
و تفاوت در خردهفرهنگها ( 2مؤلفه) جای میگیرند.
واژههای کلیدی :چالشهای ارتباطی ،طالق ،عوامل اجتماعی ،فرهنگ.
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مقدمه و بیان مسئله
طالق همواره یکی از چالشبرانگیزترین مسائل پیشروی جوامع بشری بوده است؛ چراکه آثار
مستقیم و غیرمستقیم آن نهتنها بر تعادل روانی زوجین و فرزندان برجای میماند ،بلکه آثار منفی
آن بر نظام فرهنگی و نظام اقتصادی انکارنشدنی است (عسکریندوشن و همکاران.)10 :1120 ،
طالق یکی از پدیدههای رو به گسترش و تأثیرگذار در جامعۀ ایران است که آسیبهایی را در
جنبههای مختلف بههمراه دارد (دلیری .)21 :1120 ،به این صورت که هر روزه با آمار روبهرشد
طالق در ایران مواجه هستیم .برخی این افزایش را نشانۀ تزلزل و درنهایت فروپاشی نهاد
خانواده و در کل ،ساختار جامعه میدانند و برخی این روند را بهصورت نشانهای از افزایش
آزادی فردی و سستشدن عرفهای اجتماعی محدودکننده میدانند .به هر حال ،پدیدۀ طالق
در طول یک قرن گذشته ،در مقیاس جهانی و ملی روند روبهرشدی داشته است
(عسکریندوشن و همکاران.)11 :1120 ،
خانواده هایی که در آن زن و شوهر با هم تفاهم دارند و از زندگی احساس رضایت میکنند،
کارکرد مناسبتری دارند و نقش خود را بهتر ایفا میکنند .رضایت زناشویی یکی از عوامل
پیشرفت و دستیابی به اهداف زندگی است (منفرد .)11 :1121 ،رضایت زناشویی یعنی وجود
رابطهای دوستانه همراه با حس تفاهم و درک یکدیگر ،وجود تعادلی منطقی میان نیازهای مادی
و معنوی زوجین .رضایت زناشویی در خانواده مهمترین رکن سالمت روانی افراد خانواده
بهشمار میآید که بر ستون مهارتهای ارتباطی استوار است (مهدویزاده.)11 :1122 ،
پژوهشها نشان میدهد همسرانی که دچار اختالفات و ناسازگاریهای زناشویی هستند ،در
زمینۀ مهارتهای زندگی دچار نواقص و با الگوهای ارتباطی بیحاصل مواجه هستند .اگر
زوجین بهشکلی مناسب مهارتهای زندگی و از جمله مهارتهای ارتباطی و حل تعارض را
کسب نکنند ،تعارضات به شکل کالمی و سپس بهصورت رفتاری تداوم مییابد و تخریب
تدریجی در سازگاری زوجین آغاز میشود (توکلیزاده و همکاران.)22 :2811 ،
مشکالت ارتباطی ،موضوعی محوری در رویکردهای ارتباطی به خانواده است .این
رویکردها تعارضهای میان زوجین را نه در قالب مشکالت جداگانه ،بلکه بهعنوان رابطهای
نارسا و کنشورانه تحلیل میکنند .شکست و ضعف در برقراری ارتباط ،یکی از رایجترین
مشکالتی است که همسران ناراضی گزارش میدهند (حمید و همکاران )0 :1121 ،که این
مشکل در مراحل اولیۀ زندگی بیشتر است (هابر و همکاران )2818 ،و موجب نارضایتی زوجین
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و درنتیجه طالق میشود .ارتباط نامؤثر موجب فاصلۀ بینفردی عمیقی میشود که در همۀ
جنبههای زندگی و همه بخشهای جامعه تجربه میشود .استفادهنکردن از مهارتهای ارتباطی
الزم برای شروع و ادامۀ زندگی زناشویی لذتبخش میتواند منجر به تنهایی ،بیماری جسمی و
فشار روانی ،احساس عدم صالحیت و نارضایتی شغلی ،مشکالت خانوادگی و حتی مرگ شود.
ناامیدی از بهبود روابط زوجین ،بینشهای سوگیرانه و نادرست و روابط غلط ،عالوهبر تأثیرات
سویی که بر ارتباطات میان همسران میگذارد ،بیتردید ساختار خانواده را نیز متزلزل میکند
(قاسمپور.)01 :1128 ،

مفاهیم نظری و مروری بر مطالعات گذشته
چگونگی ،ایجاد و گسترش طالق در جامعه و متعاقب آن نابودی روابط سالم میان زوجها از
یک سو بازتاب شرایط اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی است و از سوی دیگر معلول چگونگی
روابط زناشویی میان زوجین در خانواده؛ بنابراین تقویت روابط و مهارتهای ارتباطی میان
زوجین میتواند بار این مشکل را تا حدودی کم کند .برایناساس و بهدلیل ویژگی چندبعدی
طالق و گستردگی دیدگاههای مرتبط ،چهارچوب مفهومی این پژوهش دارای رویکردی ارتباطی
است و چندین نظریه برای تبیین فضای کنونی طالق و مبنای چهارچوب مفهومی پژوهش
استفاده شده است.

آنتونی گیدنز
آنتونی گیدنز از منظر برساختگرایی به طالق مینگرد .بهزعم وی ،زبان ابزاری برای توصیف
جهان نیست ،بلکه میانجی کردار اجتماعی است و در تمام فعالیتهای متنوعی که کنشگران
اجتماعی در آنها درگیر هستند ،دخالت دارد .گیدنز در این باره ،از جملۀ معروف آستین بهره
میگیرد« :واژگانی که در مراسم ازدواج بهکار میروند ،توصیفی از آن مراسم نیستند ،بلکه بخشی
از آن مراسماند» (گیدنز .)12 :1100 ،دیدگاه گیدنز در تبیین طالق را باید در مبانی نظری وی
دربارۀ ساختار و عاملیت جستوجو کرد .در روایت گیدنزی اگرچه ساختارها حالت تحمیلی
خویش را دارند ،عامل نیز می تواند دست به انتخاب بزند و با کنش خویش گامی برای تغییر
ساختارها بردارد و ساختار جدیدی بازتولید کند .گیدنز مفاهیم ساختار و عاملیت را با مفاهیم
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دیگر از قبیل بازاندیشی و سبک زندگی مرتبط میکند .بهزعم وی ،اهمیتیافتن سبک زندگی از
پیامدهای تجدد است.

نظریۀ کنش ارتباطی هابرماس
کنش ارتباطی نوعی کنش اجتماعی معطوف به حصول تفاهم است .بر مبنای این نظریه،
کنشگران برای رسیدن به درکی مشترک از طریق استدالل ،وفاق و همکاری با یکدیگر ارتباط
متقابل برقرار میکنند .کنش ارتباطی درواقع کنش متقابل میانی عامالنی است که از گفتار و
سمبلهای غیرشفاهی برای درک از طریق استدالل ،با یکدیگر یکپارچه و هماهنگ میکنند .در
کنش ارتباطی کنشگران منافع یکدیگر را درنظر میگیرند .هابرماس در کنش ارتباطی خود
بهدنبال ایجاد جامعهای است که در آن کنشگران بتوانند آزادانه و بدون تحریف با یکدیگر ارتباط
داشته باشند و این ارتباط تنها باید مبتنی بر استدالل و منطق باشد و هیچگونه اجبار و محدودیتی
و الزامی در آن مداخله نکند .این نظریه وضعیتی را درنظر میگیرد که در آن ارتباط آزادانه و
نامحدود صورت میگیرد (نوذری.)11 :1102 ،

ارتباطات فرهنگی
فرهنگ بهعنوان پدیدهای پیچیده و فراگیر ،تعاریف گوناگونی در میان اقوام و ملل گوناگون دارد.
بهمنزلۀ یک محصول که از مجموعه فرایندهای اجتماعی هر جامعهای بهوجود میآید ،زمانی که
توسط عضوی از یک فرهنگ ،برای مردمانی از فرهنگ دیگر فرستاده شود ،ارتباط فرهنگی
بهوجود میآید (پتی .)121 :2880 ،ارتباطات فرهنگی بهمنزلۀ فرایند مبادلۀ اندیشهها ،معانی و
کاالهای فرهنگی میان مردمانی از فرهنگهای مختلف ،میان آن دسته از مردم رخ میدهد که
ادراکات فرهنگی و سیستمهای نمادینشان بهاندازۀ کافی مجزا هستند .در اینگونه ارتباط ،میان
دو طرف هیچگونه عالقۀ فرهنگی وجود ندارد یا اینکه طرفین ،پیوندهای فرهنگی ضعیفی دارند
(پتی.)121 :2880 ،

مهارتهای ارتباطی
مدل ارتباطی کلود شنن و دارن ویوور
مهارتهای ارتباطی به رفتارهایی گفته میشود که شخص میتواند بهکمک آن با دیگران ارتباط
برقرار کند؛ بهگونهای که سبب بروز رفتارهای مثبت و پرهیز از واکنشهای منفی در طرف مقابل
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شود (کارتر .)12 :2811 ،دو ریاضیدان آمریکایی بودند که مدلی ساده و روشن را ارائه دادند.
این مدل از دیدگاه ریاضی به بررسی ارتباط میپردازد .برای برقراری ارتباط به یک منبع نیاز
است که بعد از رمزگذاری پیامی را تولید کند .این پیام بهکمک گیرنده رمزخوانی میشود .در
این مدل ،به نقش پارازیت توجه شده است؛ برای مثال یک مرد پشت تلفن (منبع) با دهانی تلفن
(رمزگذار) کلماتی بهکار میبرد (پیام) .این پیام صوتی در سیستم تلفن بهصورت تحریک
الکتریکی عبور میکند (کانال) و توسط یک گوشی تلفن دیگر (رمزخوان) و ذهن شنونده تلفن
(گیرنده) درک و فهمیده میشود .در این مدل رمزخوانی و رمزگذار ،هر نوع دستگاهی دانسته
میشود که اطالعات را در یک فرم به فرم دیگر تبدیل کند .مغز انسان نیز نوعی دستگاه رمزگذار
است که تصاویر و ایدهها را به کلمه و نمادهایی تبدیل میکند که توانایی انتقال در گفتوگو یا
نوشته را داشته باشد .در این مدل پارازیت را مربوط به کانال یا پیام دانستهاند (ویسنت و
والدرون.)01 :2818 ،
مدل دیوید برلو
مدل برلو حاوی چهار عنصر منبع ،پیام ،کانال و گیرنده است .برلو که بهشدت از نظریه محرک-
پاسخ در روانشناسی تأثیر پذیرفته بود ،فرایند یادگیری و تفسیر را بررسی کرد .او نشان داد که
چگونه فرد ،همواره هم گیرنده است و هم منبع؛ بنابراین یادگیری ،مشتمل بر فرایند تفسیر
محرک-پاسخ و عمل بر مبنای پیامدهای پاسخ است .او میگوید تکرار و تواتر ممکن است
پیوندهای محرک-پاسخ را محکمتر یا سستتر کند؛ از اینرو وقتی یک پاسخ ،با پاداش روبهرو
میشود ،آن عادت تقویت میشود و وقتی پاداش نمیگیرد ،تضعیف میشود و درنهایت از بین
میرود (محسنیان راد .)121 :1101 ،در تالش برلو ،مفهوم قصد ارتباطی نقش مهمی برای
برقرارشدن ارتباط مؤثر و آشکار دارد .برلو معتقد است قصد و هدف همۀ رفتارهای ارتباطی آن
است که پاسخی خاص از جانب فرد یا گروهی خاص را برانگیزد و ارتباط ،هنگامی مؤثر خواهد
بود ،که گیرنده با تالش کمتری پاسخ مطلوب را ارائه دهد (مهدویزاده .)12 :1122 ،برلو مدل
خود را شرح و بسط میدهد تا رابطۀ میان ارتباط و معنا را نشان دهد .او تأکید میکند که عناصر
ساختار زبان ،بهخودیخود معنا ندارند .همچنین در مبحثی با عنوان «معنی معنی» مینویسد« :ما
زبان را برای بیان و بیرونآوردن معناها بهکار میبریم .درواقع این کارکرد اصلی زبان است .معنی،
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چیزی ذاتی و جدانشدنی از بسیاری از تعاریف زبان است .بهروشنی مشخص است که معنی،
وابسته به کدهایی است که ما در ارتباط انتخاب میکنیم» (ویسنت و والدرون.)11 :2818 ،
رضایت زناشویی
تمرکز رضایت زناشویی به احتمال زیاد ،بر رضایتمندی از فرصتها ،تصمیمگیریها ،درآمد،
سبک زندگی ،ارتباط ،رابطۀ جنسی یا دوستان است .بدینترتیب رضایت از رابطۀ زناشویی را
مفهومی چندبعدی میدانند که عوامل گوناگونی را در برمیگیرد و مجموعۀ این عوامل در
رضایت یا خشنودی کلی از روابط نقش دارند (منفرد .)11 :1121 ،رضایت زناشویی ،انطباق
میان وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار است .براساس این تعریف رضایت زناشویی زمانی
محقق میشود که وضعیت موجود فرد در روابط زناشویی مطابق با آنچه باشد که وی انتظار
داشته است .رضایت زناشویی درواقع نگرش مثبت و لذتبخشی است که زن و شوهر از
جنبههای مختلف روابط زناشویی خود دارند .نتایج پژوهشها نشان میدهد که عواملی مانند
موضوعات رشدی درونفردی (شامل ویژگیهای شخصیتی ،بازخوردها ،باورها ،ارزشها و
انتظارات) و موضوعات رشدی بینفردی (مانند عشق ،صمیمیت ،تعهد ،عواطف و رابطۀ جنسی،
الگوهای ارتباطی ،موضوعات خانوادگی و موضوعات اجتماعی) بر میزان رضایتمندی زناشویی
مؤثرند (یعقوبی چوبری و همکاران)21 :1120 ،؛ بدینمعنا که هرچه فرد توانایی و آگاهی
بیشتری از شناخت و چگونگی انتخاب و تفکیک ویژگیهای شخصیتی خود و هماهنگی آنها
با ویژگیهای شخصیتی طرف مقابل خود داشته باشد ،توانایی انتخاب مناسبتر در او تقویت
میشود و همین انتخاب صحیح و مناسب زمینهساز رضایتمندی را در فرد فراهم میکند .میتوان
گفت آموزش برخی مهارتها ،مانند آمادگی و ارتباط ،مهارتهای ارتباطی و مجموعه
مهارتهای زندگی پیشنیاز درک متقابل و درک همسر است که الزمۀ رضایت زناشویی بهشمار
میآید (پریش.)1 :2811 ،

روش پژوهش
مطالعۀ حاضر ،از نظر روششناختی ،پژوهشی کیفی است که با بهکارگیری شیوۀ تحلیل مضمون
با تأکید بر رویکردی اکتشافی به واکاوی علل فرهنگی چالشهای ارتباطی زوجین در معرض
طالق در استان تهران پرداخته است .تحلیل مضمون ،روشی برای شناخت ،تحلیل و گزارش

چالشها و تعارضهای فرهنگی – ارتباطی زوجین در معرض طالق 323 ...

الگوهای موجود در دادههای کیفی است .این روش ،فرایندی برای تحلیل دادههای متنی است و
دادههای پراکنده و متنوع را به دادههای غنی و تفصیلی تبدیل میکند .از تحلیل مضمون میتوان
بهخوبی برای شناخت الگوهای موجود در دادههای کیفی استفاده کرد .تحلیل قالب مضامین و
تحلیل شبکۀ مضامین نیز از ابزارهایی هستند که معموالً در تحلیل مضمون بهکار میروند
(عابدجعفری و همکاران .)20 :1128 ،همچنین این پژوهش از لحاظ هدف جزء تحقیقات
اکتشافی و از نظر نتیجه ،جزء تحقیقات کاربردی است (سرمد و همکاران .)1120 ،نمونۀ آماری
پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی ،مشاوران و مدیران ارشد حوزۀ ارتباطات اجتماعی ،خانواده و
زوجهای در معرض طالق بودند .روش نمونهگیری کیفی هدفمند 1بود که در این پژوهش18 ،
نمونه بهعنوان مصاحبهشونده درنظر گرفته شد؛ زیرا بعد از مصاحبه با  18نفر کدهای جدیدی
اضافه نشد و حجم نمونه به اشباع رسید .گفتنی است فرایند مصاحبه در اواخر تابستان 1120
انجام شد .در این پژوهش بهمنظور گردآوری دادهها ابتدا بهکمک روش کتابخانهای ،مفاهیم مرور
و چهارچوب سؤاالت مشخص و سپس از مصاحبۀ نیمهساختاریافته استفاده شد.
در مصاحبههای انفرادی با مصاحبهشوندگان ،برای بررسی مقدماتی از سه سؤال مصاحبه
استفاده شد .ضمن اینکه سؤالهای فرعی دیگری نیز در کنار هر سؤال برای درک تجارب
شرکتکنندگان در حین مصاحبه مطرح شد .در زمان مصاحبه پژوهشگر با بیان سؤاالت راهنما،
صحت برداشت خود را از گفتههای مصاحبهشوندگان کنترل کرده است .پژوهشگر در فرایند
نمونهگیری از شرکتکنندگان داده ها را تحلیل کرد تا مواردی که ناقص بود ،با دریافت اطالعات
جدید از شرکتکنندۀ جدید کامل شود .همچنین طی فرایند تحلیل و جمعآوری دادهها که در
یک پژوهش تحلیل مضمون بهصورت همزمان انجام میشود ،دیدگاههای متخصصان دانشگاهی
برای تأیید صحت کدگذاری و شکلدهی طبقات اخذ شد که این امر نشاندهندۀ اعتبار سازهای
و درونی در این پژوهش است .استادان دانشگاه در رشتۀ علوم ارتباطات ،جامعهشناسی و
روانشناسی بهعنوان نمونه برای مصاحبه بهمنظور افزایش اعتبار بیرونی تحقیق انتخاب شدند؛
زیرا تجربهها و گفتههای آنها موجب کشف کدها و طبقاتی در تحلیل دادههای حاصل از
مصاحبه در این مطالعه میشود که در عمل به واقعیت نزدیکتر است و تکرارپذیری را افزایش
میدهد .نتایج حاصل از کدگذاری و طبقهبندی مفاهیم نیز به تأیید استادان دانشگاه رسید که
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Goal-orinted
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تأییدی بر پایایی پژوهش بود .بعد از  18مصاحبه ،عوامل اصلی و فرعی در مصاحبههای قبلی
تکرار شد و پژوهشگر به اشباع رسید .برای باالبردن کیفیت نتایج ،معیارهای گوبا و لینکلن
رعایت شد .برای باالبردن باورپذیری 1پژوهش ،پژوهشگران اصل تنوع در نمونهگیری را رعایت
کردند و مشارکتکنندگانی را برگزیدند که از لحاظ ویژگیهای جمعیتشناختی بیشترین تنوع
را داشتند .برای کسب اطمینانپذیری 2یافتههای پژوهش در اختیار برخی مشارکتکنندگان قرار
گرفت تا نظرات خود را بیان کنند که درنهایت به تأیید همۀ آنها رسید .همچنین تحلیل دادهها
و یافتههای بهدست آمده برای پنج پژوهشگر برجسته در زمینۀ تحقیق کیفی فرستاده شد که آنها
نیز مراحل تحلیل و یافتهها را تأیید کردند .برای افزایش تأییدپذیری 1ضمن تالش برای
کنارگذاشتن سوگیریها از سوی پژوهشگران ،همۀ نویسندگان مقاله در جریان تحلیل و
کدگذاری قرار گرفتند و در جلساتی که برگزار شد حضور داشتند و نظرات خود را بیان کردند.
برای افزایش انتقالپذیری 0،توصیف کاملی از کل روند پژوهش ارائه و نقلقولهای
شرکتکنندگان بهصورت مستقیم و با تعداد زیاد بیان شد .همچنین یافتههای پژوهش در اختیار
هفت نفر که شرایطی مشابه شرکتکنندگان در این پژوهش داشتند ،اما در مطالعۀ ما حضور
نداشتند قرار گرفت و آنها نیز تأیید کردند که تجربههایی شبیه تجربههای شرکتکنندگان
مطالعه داشتند.
برای رعایت اصول اخالقی در پژوهش ،از همۀ شرکتکنندگان رضایت آگاهانه کتبی گرفته
و به آنها گفته شد که هیچ الزامی برای شرکت در پژوهش نیست و هر زمان که تمایل داشته
باشند ،میتوانند مصاحبه را ترک کنند .همچنین به آنها دربارۀ فرایند مصاحبه و نحوۀ انتشار
نتایج توضیح داده شد و اطمینان یافتند که اسامی آنها در انتشار نتایج محرمانه باقی خواهد ماند.

یافتههای پژوهش
در این پژوهش  18نفر مشارکت داشتند که ویژگیهای آنها در جدول  1آمده است.

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Credibility
2. Dependability
3. Confirmability
4. Transferability
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جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی شرکتکنندگان
متغیر
جنسیت

سابقۀ کار

رشتۀ تحصیلی

سن

ابعاد

فراوانی

درصد

زن

11

11/11

مرد

12

11/11

زیر  1سال

10

01/11

 10- 1سال

12

08

بیشتر از  10سال

0

11/18

قاضی دادگاه خانواده

0

21/11

علوم ارتباطات

0

21/11

مشاوره-روانشناسی

1

28

سایر

0

21/11

کمتر از  11سال

1

18

 01-11سال

18

11/11

بیشتر از  01سال

11

11/11

در استخراج و نمایش یافتهها ،ابتدا کدهای اولیه از داخل متون مصاحبه برای فهم عمیقتر
آنها استخراج شد .در مرحلۀ بعد که مقولهبندی کدهای اولیه و تشکیل تم فرعی بود ،این تمها
از دل کدهای اولیه بیرون کشیده شدند و در دستۀ زیرمقولهها قرار گرفتند .در مرحلۀ آخر یعنی
تشکیل مقوالت اصلی ،مفهوم کلی و انتزاعی برداشتشده از زیرمقوالت احصا و
برچسبگذاری شدند .نتیجۀ طیکردن این مراحل 111 ،کد اولیه 11 ،زیرمقوله و  1مقولۀ اصلی
بود که در جدول  2به مهمترین یافتههای مرتبط با موضوع این نوشتار اشاره میشود.
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جدول  .2مقولهها ،زیرمقولهها و کدهای مستخرج از تحلیل دادهها
مقوالت

زیرمقوالت

کدها
کاهش اعتقادات مذهبی ،کمتوجهی به فرهنگ عفاف و ارزشهای دینی

پایبندنبودن به ارزشهای متعارف

پایبندنبودن به ارزشهای

در کانون خانواده ،روابط نامشروع با جنس مخالف قبل از ازدواج،

اخالقی

عادیپنداری و نگرش مثبت به داشتن روابط آزاد با جنس مخالف،
رازدارنبودن و نداشتن تعلقخاطر قلبی به یکدیگر
ارتباط با جنس مخالف ،انحرافات اخالقی ،معاشرت با افراد ناباب،

وفادارنبودن

افسارگسیختگی امیال جنسی ،تنوعطلبی و باالبودن میزان ازدواجهای
غیرمشروع ،مخفیکاری زوجین ،مقصرپنداشتن همیشگی طرف مقابل،
شکاکی و سوءظن داشتن
ایفانکردن نقشهای صحیح در زندگی مشترک ،بیتوجهی به نقش،

مسئولیتپذیرنبودن

اهتمامنداشتن به تأمین نیازهای معیشتی خانواده ،بیمسئولیتی و عدم

زوجین

تعهدمندی فرد در قبال وظایف خود و خانواده ،سهلانگاری و بیقیدی
بیشازحد زوجین در شرایط مختلف زندگی
نبود اهداف و معیارهای آگاهانه و مشخص برای انتخاب همسر،

نداشتن آمادگی و

شتابزدگی و ضعف در شناخت اولیه و پژوهشهای کافی برای انتخاب

مهارتهای همسرگزینی

همسر ،نگرش معاملهگرایانۀ محض برای معیار و مالک انتخاب همسر،

مناسب در فرد و خانواده

ضعف خانواده در آگاهیبخشی به فرزند خود برای تصمیمگیری و

پایینبودن مهارتهای ارتباطی

انتخاب صحیح همسر
عدم رشد بلوغ فکری و
عاطفی زوجین

نداشتن مهارت و توانایی حل مشکل و تعارض در زوجین ،نداشتن
مهارت خودشناسی زوجین ،نداشتن ثبات و استقالل فکری زوجین،
وابستگی بیشازحد زوجین به خانواده ،کنارهگیری و قهر
بیتوجهی و نادیدهگرفتن برخی ویژگیهای نادرست همسر ،نداشتن

واکنش هیجانی و ناتوانی

صداقت و اعتماد قلبی ،مشاجره و بحثهای طوالنی میان زوجین،

در مدیریت حل مسئله

مدیریت پایین در مواجهه با مشکالت ،نبود فرهنگ سازشپذیری و
گذشت ،کنترلنکردن خشم و گفتار با لحن توهینآمیز و تن صدای بلند

نبود مهارت جنسی در
زوجین

بیاننکردن شفاف خواستهها و احساسات عاطفی میان زوجین ،عدم
آموزش مهارتهای ارتباطی جنسی ،بیاننکردن شفاف انتظارات و
بیتوجهی به خواستههای جنسی خود و همسر
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ادامه جدول  .2مقولهها ،زیرمقولهها و کدهای مستخرج از تحلیل دادهها
مقوالت

زیرمقوالت

کدها
نبود بالندگی و رشد اعتماد و عزتنفس زوجین برای تشکیل زندگی

درکنکردن پیامهای

مشترک ،نداشتن مهارت برقراری ارتباط غیرکالمی و محبتورزی زوجین

پنهان کالمی و غیرکالمی

با یکدیگر ،بیتوجهی به نوع پوشش و آراستگی ظاهر ،درکنکردن

میان زوجین

صحیح پیامهای غیرکالمی مدنظر طرف مقابل ،نبود تعامالت صحیح
عاطفی-احساسی زوجین
نداشتن اشتیاق و انگیزۀ کافی زوجین در برقراری ارتباط کالمی،
بیاننکردن شفاف انتظارات ،مهارتنداشتن در سخنگفتن ،سختی در

ارتباطات کالمی ضعیف

گفتن جملۀ «دوستت دارم» ،نبود درک صحیح و مناسب از پیامهای
کالمی ،توضیحات اضافی و پیشگفتارهای زیاد برای بیان خواستههای
خود ،بیاننکردن دلخوریها و ناراحتیها
پیشزمینههای فرهنگی ،مداخلۀ بیجا و مکرر خانوادۀ زوجین ،بیتوجهی
به هنجارهای مورد قبول و توافق شریک ،وجود اختالفهای فرهنگی در

بیتوجهی به تفاوتهای

نوع سبک زندگی ،نحوۀ برقراری ارتباط زوجین از دو شهر متفاوت،

فرهنگی

تفاوت های فرهنگی میان دو شهر از محل زندگی زوجین ،نبود احترام
متقابل در خانوادههای زوجین در مواجهه با تفاوتهای موجود در
آدابورسوم یکدیگر ،نقش و تسلط فرهنگ سلطهگری بر فرد
فرهنگ خشونتآمیز مرد علیه زن ،میانجیگری نکردن و بیتوجهی

تفاوت در خردهفرهنگها

والدین ،برخوردارنبودن زوجین از حمایت خانواده ،فضای اقتصادی
نبود همتایی ،همانندی و

مطابق با فرهنگ خانوادگی زوجین ،پایگاه متفاوت خانوادگی ،تفاوت در

همکفوبودن زوجین

سطح بلوغ فکری ،تفاوت میزان حمایتگری زوجین از یکدیگر،
تفاوتهای فرهنگی موجود میان خانوادههای زوجین ،تفاوت در سطح
پایگاه اجتماعی و جهانبینی زوجین
ازدواج اجباری ،فریبکاری یا دروغگویی هنگام خواستگاری ،فرهنگ
اجبار و تحمیل در ازدواج ،فرهنگ مردساالری و زورگویی ،نبود شناخت

نبود احترام و درک
متقابل

و درک متقابل تفاوتها ،تفاوت در نوع بیان خواستهها و انتظارات،
شناخت متقابل زوجین و درک اختالفنظرهای یکدیگر ،رفتار
خودخواهانه ،نبود توافق اخالقی و تأیید نظرات یکدیگر نزد دیگران،
حقبه جانب بودن و تأکید بر نظرات خود ،تعامل نادرست خانواده با
زوجین
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ادامه جدول  .2مقولهها ،زیرمقولهها و کدهای مستخرج از تحلیل دادهها
مقوالت

کدها

زیرمقوالت

باورها و نگرشهای اشتباه به ازدواج ،همسر و زندگی مشترک ،چشم و
نگرش مقایسهای زوجین
به یکدیگر

همچشمی ،نادیدهگرفتن نظرات یکدیگر در تصمیمگیریهای زندگی
مشترک ،سرزنش و تحقیر همسر نزد دیگران ،مشخصنبودن خواستههای
زوجین در رفتار و گفتار آنان ،مقایسۀ طرف مقابل با دیگران و
تحقیرکردن او
قانع نبودن ،تغییر در توقعات و نداشتن رضایت جنسی زوجین از یکدیگر،

آرمانگرایی و توقعات بسیار

قناعت پایین

زیادهخواهی ،توقعات بیجا ،نیافتن ویژگیهای آرمانی و رؤیایی ذهنی
خود در طرف مقابل
فرهنگ اقتصادی و حمایت مالی نادرست حاکم بر فرد و خانواده،

تأثیر منفی استفاده از

تسریپذیری و کاهش قبح طالق ،استفادۀ نامناسب از اینترنت ،فضای

رسانهها

مجازی ،ماهواره و تماشای فیلمهای مستهجن ،فرهنگسازی غلط
رسانهها
انتظارات و توقعات رؤیایی و آرمانگرایانه از همسر ،عادیپنداری و

وجود باورها و
تصورهای فراواقعی

نگرش مثبت به داشتن روابط آزاد با جنس مخالف پس از ازدواج،
خودخواهی و خودبرتربینی یکی از زوجین ،امید به تغییر بعد از ازدواج،
خودخوری ،خودبرتربینی یا احساس بیهویتی و بیارزشی در برابر طرف
مقابل ،خودسانسوری و نبود گفتمان دربارۀ مشکالت ،رفتار خودخواهانه
و دوریگزینی ،وجود تفکرها و باورهای نادرست درونفردی

پایبندنبودن به ارزشهای متعارف
این مقوله بیشتر شامل مواردی است که بر بحث پایبندی به ارزشهای اخالق و متعارف تأکید
دارند و از زیرمقوالت پایبندنبودن به ارزشهای اخالقی ،وفادارنبودن و نبود مسئولیتپذیری
زوجین تشکیل شده است.
 پایبندنبودن به ارزشهای اخالقی
پایبندنبودن به ارزش های اخالقی یکی از مشکالت اصلی زوجین در معرض طالق است؛
بهگونهای که هم متخصصان و هم خود زوجین این مشکل را یکی چالشهای خود عنوان
کردند .در این راستا کاهش اعتقادات مذهبی ،کمتوجهی به فرهنگ عفاف و ارزشهای دینی در
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کانون خانواده و روابط نامشروع و عادیپنداری و نگرش مثبت به داشتن روابط آزاد با جنس
مخالف از جمله موضوعات مورد تأکید بودند« .همین نادیدهگرفتن ارزشهای اصیل و مذهبی
گذشته معضلی برای دعواهای زوجها بعد از ازدواج در حال حاضر است» (شرکتکنندۀ .)2
«بسیاری از اختالفها و درگیریها میان زوجین ،به دلیل این است که یکی از زوجین یا هر
دو به ارزشهای دینی و اخالقی پایبند نیست و هرگونه خالف یا ناشایستی را انجام میدهند.
احساس معنویت در زندگی آرامش میآورد .آرامش و معنویت روحی برای ایجاد کامیابی و
احساس ارزشمندی در کانون زندگی زناشویی بسیار مهم است» (شرکتکنندۀ .)1
درواقع وجود برخی بیهنجاریها و پایبندنبودن به برخی ارزشها و رعایتنکردن آنها
سبب می شود که زوجین رغبتی برای ادامۀ زندگی مشترک نداشته باشند و همین مسئله زندگی
مشترک آنها را بیشتر به خطر میاندازد.
 وفادارنبودن
بسیاری از شرکتکنندگان بیان کردند که در زندگی مشترک شریک زندگی آنها وفادار نیست و
به همین دلیل از زندگیکردن خسته شده بودند .در همین راستا متخصصان و صاحبنظران نیز
وفادارنبودن زوجین در دوران کنونی را یکی از مشکالت اصلی آنان عنوان کردند.
«یک سری شکایتها و دالیلی که زوجین برای طالقشان این روزها بیشتر مطرح میکنند ،از
رفتوآمدهای همسرشان با افرادی است که بهنوعی دچار انحرافات اخالقی و اجتماعی هستند؛
برای مثال مردی از همسر خود گلهمند بود که زنم شروع به رفتوآمد با دوستانی کرده که اکثراً
مطلقه هستند و هیچکدام هم سالمت رفتاری و اخالقی درستی ندارند یا با دوستان نابابی که با
وجود شوهر و بچه ،دوست پسر دارند و او را هم به این نوع رفتارها بنا به روشنفکری تشویق
میکنند تا باالخره او را هم آلوده به این کار کردند» (شرکتکنندۀ .)2
« ارتباط آزاد و بدون مرز زوجین بعد از ازدواج با جنس مخالف و لذت بردن از این نوع
ارتباط هایی که زوجین ازش ،خواه با پنهان کاری از همسر خود ،گاه آشکارا بهعنوان یک
شخص مدرن اجتماعی یاد میکنند ،به عنوان عدم پایبندی به ارزش های اجتماعی و فرهنگی،
خود را در بی عفتی و هرزگی مرد و زن و قانع نبودن به همسر خود نشان میدهد که بهکرات
به عنوان عامل مهم درخواست طالق از سوی زوجین و اختالف های ارتباطی آنها دیده شده»
(شرکتکنندۀ .)1
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برایناساس ارتباط با جنس مخالف ،انحرافات اخالقی ،معاشرت با افراد ناباب،
افسارگسیختگی امیال جنسی ،تنوعطلبی و مخفیکاری زوجین از جمله مواردی است که
وفاداری را بهعنوان یکی از اصول اساسی ازدواج به خطر میاندازد و زوجین را بهسوی طالق
سوق میدهد.


مسئولیتپذیرنبودن زوجین

مسئولیتپذیری یکی از شرایط الزم برای مستحکمشدن پیوند زناشویی است .اگر زوجین در
این زمینه بهخوبی عمل کنند ،میتوانند تا حدودی انتظارات و توقعات یکدیگر را برطرف کنند
و از ازهمپاشیدگی خانواده جلوگیری کنند .ایفانکردن نقشهای صحیح در زندگی مشترک،
بیتوجهی به نقش ،عدم اهتمام به تأمین نیازهای معیشتی خانواده ،بیمسئولیتی و عدم تعهدمندی
فرد در قبال وظایف خود و خانواده و همچنین سهلانگاری و بیقیدی بیشازحد زوجین در
شرایط مختلف زندگی از مواردی بودند که در مصاحبهها به آنها اشاره شد.
«علل فرهنگی دیگری که به چالشهای ارتباطی زوجین میانجامد ،نقشها و مسئولیتهایی
است که طرفین به یکدیگر تعهد دادهاند در زمان عقد که در ارتباطات زناشویی مطابق با همان
تعهدها و البته مسئولیتهایی که قوانین خانوادگی بر دوش آنها میگذارد ،به بهترین شکل عمل
کنند که یکی از زوجین یا از آنها سرباز میزنند یا بهدرستی این نقشها را ایفا نمیکنند و
وظیفۀ خود را به دوش دیگری میاندازند و در زمان بحران نیز طرف مقابل را مقصر آن اشتباه یا
نقصان میدانند .این نقشها میتواند در هر حوزهای باشد؛ تأمین مالی ،تربیت فرزندان ،تمیزی
خانه ،همفکری صحیح و مشورت و( »...شرکتکنندۀ .)11
«وقتی شریک زندگی بیمسئولیت از کنار همه چی میگذرد و هیچ چیز برایش مهم نیست،
دیگر این کجایش زندگی است( »...شرکتکنندۀ )1
با وجود تعهدات قبل از ازدواج ،در طول زندگی مواردی سبب برمالشدن احساس
بیمسئولیتی در یکی از زوجین میشود و این مسئله به چالش و تعارض و بهدنبال آن
درخواست و توافق طالق میانجامد.
پایینبودن مهارتهای ارتباطی
منظور از مهارتهای ارتباطی ،مهارتهای مشارکت در گفتوگوست؛ یعنی زوجین بتوانند
گفتههای خود را به شکلی مؤثر و قابلفهم بیان کنند و متقابالً صحبتهای دیگری را بهدقت

چالشها و تعارضهای فرهنگی – ارتباطی زوجین در معرض طالق 305 ...

گوش دهند و برداشت صحیحی از آن داشته باشند .این کار مهارتهای خاصی را میطلبد که به
آن «مهارتهای مشارکت در گفتوگو» یا مهارتهای ارتباطی گفته میشود .پایینبودن
مهارتهای ارتباطی در میان زوجین در معرض طالق یکی دیگر از مقولههای اصلی مطالعۀ
حاضر بود که شامل زیرمقوالت نداشتن آمادگی و مهارتهای همسرگزینی مناسب در فرد و
خانواده ،عدم رشد بلوغ فکری و عاطفی زوجین ،واکنش هیجانی و ناتوانی در مدیریت حل
مسئله ،نداشتن مهارت جنسی در زوجین ،درکنکردن پیامهای پنهان کالمی و غیرکالمی میان
زوجین و ارتباطات کالمی ضعیف است.
 نداشتن آمادگی و مهارتهای همسرگزینی مناسب
نداشتن آمادگی و مهارتهای همسرگزینی مناسب در فرد و خانواده یکی از زیرمقوالت مطالعۀ
حاضر بود که براساس آن نبود اهداف و معیارهای آگاهانه و مشخص برای انتخاب همسر،
شتابزدگی و ضعف در شناخت اولیه و تحقیقات کافی برای انتخاب همسر ،نگرش معاملهگرایانۀ
محض برای معیار و مالک انتخاب همسر ،ضعف خانواده در آگاهیبخشی به فرزند خود برای
تصمیمگیری و انتخاب صحیح همسر از جمله موارد اشارهشده در مصاحبه بودند.
«بسیاری از زوجین تصورات تحریفشدهای نسبت به همسر خود دارند که میتواند بر
ارتباطات زناشویی آنها تأثیر بگذارد .آنها اغلب فکر میکنند مردها و زنها شبیه اسطورهها
هستند ،درنهایت قدرت ،نهایت مهربانی ،نهایت فداکاری و . ...همین میشود که وقتی وارد
زندگی مشترک میشوند و نقصهای طرف مقابل را میبینند ،از درون احساس شکست به آنها
دست می دهد و دیگر آن حس رضایت و خوشبختی را ندارند و بنا به اختالفهایی که در
تصورات خود داشتهاند ،با واقعیتهایی که با آن روبهرو شدهاند ،میزان سازش و
انعطافپذیریشان در ارتباطات زناشویی تا حد زیادی دچار چالش میشود» (شرکتکنندۀ .)10
بنابراین یکی از دالیل اصلی افزایش طالق در میان زوجین نداشتن آمادگی و مهارتهای
همسرگزینی مناسب است؛ به این معنا که آنها آمادگی تصمیمگیری مناسب برای ادامۀ زندگی
را ندارند.
 عدم رشد بلوغ فکری و عاطفی زوجین
عدم رشد بلوغ فکری و عاطفی زوجین یکی دیگر از زیرمقوالت مستخرج در مطالعۀ حاضر
است .نداشتن مهارت و توانایی حل مشکل و تعارض در زوجین ،نبود مهارت خودشناسی،
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نداشتن ثبات و استقالل فکری زوجین ،وابستگی بیشازحد به خانواده ،کنارهگیری و قهر از
جمله موارد و مصادیق عدم رشد و بلوغ فکری زوجین هستند.
«بسیاری از مراجعهکنندگان به من از انتظارات و باورهای اشتباهی که همسرشان به خود و
آنها دارند گله میکنند؛ چراکه در تصور ذهنی خود از همسر یا زندگی مشترک بتی ساختهاند
که با کوچکترین تنش ،اختالفنظر یا برآوردهنشدن انتظاراتشان بهراحتی ترک برمیدارد و نمود
این شکست بت ذهنی در رفتار و گفتار آنان در زندگی مشترک به شکل دیگری نشان داده
میشود .گاهی خود زوجین هم نمیدانند که این چالشهای ارتباطی که دچار آن شدهاند از نوع
نگرش فرهنگی اشتباهی است که به یکدیگر یا به زندگی مشترکشان از قبل دارند .یکی از
عوامل مهم فرهنگی زوجین در تناسب و تفاهم نگرشهایی است که به همدیگر و زندگی
مشترک دارند؛ بنابراین باید به شکلی با توانمندیهای ارتباطی این نوع باورها و نگرشها را
همسو و تا حد زیادی همنظر با یکدیگر پیش ببرند که آنان را دچار اختالفسلیقهها و مشکالت
ارتباطی نکند» (شرکتکنندۀ .)1
بنابراین نبود یک محیط حمایتکنندۀ قوی که بخشی از آن به فضای محیط کار و
فراهمنبودن لوازم بهداشتی در آن و بخشی دیگر به رعایتنکردن مسائل بهداشتی از سوی
همکاران و اربابرجوع مربوط میشود ،از دالیل اصلی رعایتنکردن مسائل بهداشتی بود.
 واکنش هیجانی و ناتوانی در مدیریت حل مسئله
یکی دیگر از زیرمقوالت مطالعۀ حاضر واکنش هیجانی و ناتوانی در مدیریت حل مسئله است.
بیتوجهی و نادیدهگرفتن برخی ویژگیهای نادرست همسر ،نداشتن صداقت و اعتماد قلبی،
مشاجره و بحث های طوالنی میان زوجین ،مدیریت پایین در مواجهه با مشکالت ،نداشتن
فرهنگ سازشپذیری و گذشت ،عدم کنترل خشم و گفتار با لحن توهینآمیز و تن صدای بلند
ازجمله موارد و کدهای مربوط به این زیرمقوله بودند.
«وقتی کسی توانایی کنترل خود در یک بحث معمولی را نداشته باشد و بهمحض مواجهشدن
با یک مشکل کوچک بالفاصله به هم بریزد ،به درد زندگی مشترک نمیخورد؛ چون زندگی
فرازونشیب دارد و مدیریت میخواهد( »...شرکتکنندۀ .)0
از اینرو ناتوانی در مدیریت حل مسئله یکی دیگر از مشکالت و چالشهای زوجهای در
معرض طالق بود که ریشه در آدابورسوم فرهنگی و جامعهپذیری افراد دارد.
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 نبود مهارت جنسی در زوجین
نبود مهارت جنسی با توجه به ارزشها و فرهنگ حاکم بر جامعه ایران یکی دیگر از زیرمقوالت
مهارت ارتباطی است .بیاننکردن شفاف خواستهها و احساسات عاطفی میان زوجین ،نبود
آموزش مهارتهای ارتباطی جنسی ،بیاننکردن شفاف انتظارات و بیتوجهی به خواستههای
جنسی خود و همسر از جمله کدهای زیرمقولۀ حاضر بودند.
«با فرهنگ جامعۀ امروزی خیلی از متقاضیان طالق برای رهایی از یک سری قیدهای عرفی
و شرعی چه از طرف جامعه و چه از طرف خانوادههایشان به ازدواج روی میآورند که در آن
قیدوبندی مشخص وجود ندارد و بیشتر در دادگاه اذعان میکنند که من که مستقل بودم نیازی
به تکیهگاه صرفاً نداشتم ،فقط میخواستم با ازدواج خوشیهای بیشتری نصیبم شود و بتوانم
آزادانهتر با همسرم به خوشیهای کاذب بپردازم» (شرکتکنندۀ .)18
بنابراین مهارت جنسی و بیان شفاف انتظارات و خواستههای عاطفی و جنسی زوجین
میتواند مشکالت این حوزه را در بین زوجین به حداقل برساند و انتظارات آنها را تعدیل کند.
 درکنکردن پیامهای پنهان کالمی و غیرکالمی
درکنکردن پیامهای پنهان زوجها و عدم درک نگرانیها و خوشحالیهای یکدیگر یکی دیگر از
چالشهای اصلی زوجین در معرض طالق است که بهعنوان یکی از زیرمقوالت مهارت ارتباطی
در مطالعۀ حاضر ذکر شد .برایناساس عدم بالندگی و رشدیافتگی اعتماد و عزتنفس زوجین
برای تشکیل زندگی مشترک ،نداشتن مهارت برقراری ارتباط غیرکالمی و محبتورزی زوجین
با یکدیگر ،بیتوجهی به نوع پوشش و آراستگی ظاهر ،درک نادرست پیامهای غیرکالمی مدنظر
طرف مقابل و نبود تعامالت صحیح عاطفی-احساسی زوجین از جمله موارد مربوط به این
زیرمقوله بودند.
«بیان صحیح خواستهها و بازخورد مناسب برای آن خواسته ،یعنی ارتباط مؤثر داشتن که اگر
بنا به تفاوتهای مختلفی که زوجین در سبک نوع درخواست خواستههایشان از همدیگر بنا به
فرهنگی که در آن رشد یافتهاند بهدرستی نتوانند برای یکدیگر تفهیم کنند ،مسلماً برخی زوجین
تحمل آن اختالفهای ارتباطی پیشرو را ندارند؛ بنابراین تصمیم به جدایی و طالق میگیرند»...
(شرکتکنندۀ .)1
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درک پیامهای غیرکالمی و انتظارات زوجها از یکدیگر یکی دیگر از موارد الزم برای
استحکام پیوند زناشویی است.
 ارتباطات کالمی ضعیف
یکی از مشکالت اصلی زوجین در معرض طالق ارتباط کالمی ضعیف و صحبتنکردن دربارۀ
مسائل و موضوعات مورد اختالف است .نبود اشتیاق و انگیزۀ کافی زوجین به برقراری ارتباط
کالمی ،بیاننکردن شفاف انتظارات ،نداشتن مهارت سخنگفتن ،درک نامناسب از پیامهای
کالمی ،توضیحات اضافی و پیشگفتارهای فراوان برای بیان خواستههای خود ،بیاننکردن
دلخوریها و ناراحتیها از جمله کدهای این زیر مقولهاند.
«مشکل حرفنزدن است و اینکه همه چیز را درون خودت بریزی و درمورد مشکالت و

نگرانیها با شریک زندگیت نتوانی یا اعتماد نکنی که حرف بزنی( »...شرکتکنندۀ .)21
برایناساس اشتیاق و فراهمکردن شرایط مناسب برای صحبتکردن دربارۀ موضوعات مورد
اختالف و نگرانی میتواند راهحل مناسبی در تقویت مهارتهای ارتباطی و بهدنبال آن کاهش
طالق باشد.

تفاوت در خردهفرهنگها
این مقوله از زیرمقوالت بیتوجهی به تفاوتهای فرهنگی ،عدم همتایی ،همانندی و
همکفوبودن زوجین و نبود احترام و درک متقابل تشکیل شده است.
 بیتوجهی به تفاوتهای فرهنگی
بیشتر شرکتکنندگان بر بیتوجهی و احترام به تفاوتهای فرهنگی بهعنوان یکی از مشکالت
اصلی زوجین در معرض طالق اشاره کردند .پیشزمینههای فرهنگی ،مداخلۀ بیجا و مکرر
خانوادۀ زوجین ،بیتوجه به هنجارهای مورد قبول و توافق شریک ،وجود اختالفهای فرهنگی
در نوع سبک زندگی از جمله موارد ذکرشده در مصاحبهها بودند.
«فرهنگهای مختلف حتی در دو شهر مجاور نیز دارای الگوهای رفتاری ،ارزشها و قوانین
خاص به خود است .امکان دارد در فرهنگهای مختلف برای یک مقولۀ مشترک ،قوانین و
باورهای مختلفی برای افراد تعریف شود و از یک پیام یا پیشامد برداشتهای معنایی متفاوتی را
داشته باشند» (شرکتکنندۀ .)21
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«مسلماً نبود پیشزمینه های مشترک فرهنگی ،امکان برقراری ارتباط مثبت و مؤثر را دشوار
میکند و زوجین را به افرادی مستقل از هم درمیآورد» (شرکتکنندۀ .)2
بنابراین نحوۀ برقراری ارتباط زوجین از دو شهر متفاوت و توجه به تفاوتهای فرهنگی
میان دو شهر از محل زندگی زوجین ،احترام متقابل خانوادههای زوجین به تفاوتهای موجود
در آدابورسوم یکدیگر میتواند از مشکالت زوجهای در معرض طالق بکاهد.
 نبود همتایی ،همانندی و همکفوبودن
نبود همتایی ،همانندی و همکفوبودن یکی دیگر از زیرمقوالت مطالعۀ حاضر بود .فرهنگ
خشونت آمیز مرد علیه زن ،عدم میانجیگری و توجه والدین ،برخوردارنبودن زوجین از حمایت
خانواده ،فضای اقتصادی مطابق با فرهنگ خانوادگی زوجین ،پایگاه متفاوت خانوادگی ،تفاوت
در سطح بلوغ فکری ،تفاوت میزان حمایتگری زوجین از یکدیگر ،تفاوتهای فرهنگی موجود
بین خانوادههای زوجین ،تفاوت در سطح پایگاه اجتماعی و جهانبینی زوجین از جمله کدهای
این زیرمقوله بودند.
«در گذشته در قومیتهای مختلف افراد یک شناخت کلی از خانوادههای یکدیگر و
خصوصیات نسبی هم داشتند و بیشتر افرادی که با هم آشنایی نسبی و قومیتی داشتند ،با
یکدیگر زندگی مشترک را آغاز میکردند؛ به همین دلیل دوران آشنایی و نامزدی کمتری وجود
داشت ،اما ازدواجشان با تداوم بیشتری طی میشد ،اما امروزه شرایط زندگیها به نحوی شده
است که اصالً شناخت و یا امکان شناخت بهسادگی آن هم در مقولۀ همراستایی توانمندیها و
روحیههای زوجین نسبت به هم وجود ندارد» (شرکتکنندۀ .)11
بنابراین همسانهمسری و توجه به تفاوتهای فرهنگی از اهمیت برخوردار است.
 نبود احترام و درک متقابل
یکی دیگر از زیرمقوالت تفاوت در خردهفرهنگها ،زیرمقولۀ نبود احترام و درک متقابل است.
ازدواج اجباری ،فریبکاری یا دروغگویی هنگام خواستگاری ،فرهنگ اجبار و تحمیل در ازدواج،
فرهنگ مردساالری و زورگویی ،نداشتن شناخت و درک متقابل تفاوتها ،تفاوت در نوع بیان
خواستهها و انتظارات ،شناخت متقابل زوجین و درک اختالفنظرهای یکدیگر ،رفتار
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خودخواهانه ،نبود توافق اخالقی و تأیید نظرات یکدیگر نزد دیگران ،حقبهجانب بودن و تأکید
بر نظرات خود ،تعامل نادرست خانواده با زوجین از جمله مصادیق این زیرمقوله هستند.
«باید به تفاوتهای خصوصیات مردانه و زنانه در ارتباطات زناشویی توجه داشت .خیلی از
ویژگیهای متفاوتی که بیتوجهی به این تفاوتها خود باعث بروز مشکالت ارتباطی جدی بین
زوجین میشود» (شرکتکنندۀ .)10

آرمانگرایی و توقعات بسیار
یکی دیگر از مقوالت اصلی مطالعۀ حاضر آرمانگرایی و توقعات بسیار است که از زیرمقوالت
نگرش مقایسهای زوجین به یکدیگر ،قناعتنداشتن ،تأثیر منفی استفاده از رسانهها ،وجود باورها
و تصورهای فراواقعی تشکیل شده است.
 نگرش مقایسهای زوجین
مقایسۀ افراد در هر سن و سال و در هر مقطعی از زندگی که انجام شود ،پیامدهای منفی دارد و
نهتنها رشد و تعالی فرد را در پی نخواهد داشت ،بلکه آسیبهای جبرانناپذیری را به روحیه و
شخصیت فرد وارد میکند و این آسیب در زندگی مشترک زناشویی ،پیامدی جز طالق عاطفی و
درنهایت جدایی زوجین از یکدیگر نخواهد داشت.
«مگر روز اول مرا با این شرایط و موقعیت نپسندیده یا مورد قبولش نبودهام؟ حاال که چند
ماه یا چند سالی که از ازدواجمان گذشته مرتب چه از لحاظ مادی و چه معنوی مرا با اقوام یا

همکاران خود مقایسه میکند» (شرکتکنندۀ .)11
باورها و نگرشهای اشتباه به ازدواج ،همسر و زندگی مشترک ،چشم و همچشمی،
نادیدهگرفتن نظرات یکدیگر در تصمیمگیریهای زندگی مشترک ،سرزنش و تحقیر همسر نزد
دیگران ،مشخصنبودن خواستههای زوجین در رفتار و گفتار آنان ،مقایسه طرف مقابل با دیگران
از جمله کدهای این زیرمقوله بودند.
 قناعتنداشتن
قناعتنداشتن یکی دیگر از زیرمقوالت مطالعۀ حاضر بود که براساس کدهای قانعنبودن ،تغییر
در توقعات و نبود رضایت جنسی زوجین از یکدیگر ،زیادهخواهی ،توقعات بیجا ،نیافتن
ویژگیهای آرمانی و رؤیایی ذهنی خود در طرف مقابل بهدست آمد.
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«بیشتر زوجین بنا به رؤیاپردازیهایی که قبل از ازدواج برای خود تصور میکنند ،از دنیای
واقعی زندگی مشترک یک فضای غیرواقعی و غیرمتعارفی را میسازند و همین قناعت را از
زندگی آنها دور میکند» (شرکتکنندۀ .)2
درواقع با توجه به اینکه فزونطلبی و زیادهخواهی افراد به یک ارزش و اصل تبدیل شده
است و این تفکر اشتباه با توسل به ابزارهای مختلف ترویج مییابد ،قناعت در زندگی مشترک
کمتر و پایهای برای طالق زوجین شده است.
 تأثیر منفی استفاده از رسانهها
تأثیر منفی رسانهها یکی دیگر از زیرمقوالت آرمانگرایی و زیادهخواهی است که براساس
کدهای فرهنگ اقتصادی و حمایت مالی نادرست حاکم بر فرد و خانواده ،تسریپذیری و
کاهش قبح طالق ،استفادۀ نامناسب از اینترنت ،فضای مجازی ،ماهواره و تماشای فیلمهای
مستهجن ،فرهنگسازی غلط رسانهها در مطالعه حاضر بهدست آمد.
«رسانهها تأثیر فراوانی در ایجاد ،تغییر ،تقویت یا تضعیف ارزشها و هنجارهای فرد و
خانوادهدارند؛ بهطوریکه با ایجاد نگرش غلط در افراد و انتقال فرهنگ مبتذل در خانوادهها ،آثار
مخربی در پایداری خانواده میگذارند ،تأثیر منفی رسانه بر پایداری خانواده از طریق تأثیر
تماشای ماهواره و فیلمهای مستهجن بیشتر خود را نشان داده است( »...شرکتکنندۀ .)0
«رسانهها با فرهنگسازیهایی که خواستۀ مدیران تولید محتوایی خود هستند ،سعی دارند
دربارۀ مسائل مهم و واقعیات زندگی بهگونهای قدم بگذارند که نگرش افراد را به واقعیات
زندگی ،غیرواقعی و آرمانگرایانه کنند و باعث ایجاد انتظارات فزاینده و غیرواقعی فرد از
زندگی ،خانواده و همسر خود شوند» (شرکتکنندۀ .)1
برایناساس مدیریت و استفاده از رسانهها توسط زوجین میتواند در کاهش طالق مؤثر باشد.
 تصورهای فراواقعی
تصورهای فراواقعی یکی دیگر از زیرمقوالت آرمانگرایی و زیادهخواهی است که براساس کدها
یا انتظارات و توقعات رؤیایی و آرمانگرایانه از همسر ،عادیپنداری و نگرش مثبت به داشتن
روابط آزاد با جنس مخالف پس از ازدواج ،خودخواهی و خودبرتربینی یکی از زوجین ،امید به
تغییر بعد از ازدواج ،خودخوری ،خودبرتربینی یا احساس بیهویتی و بیارزشی در برابر طرف

 353مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ،دوره  ،01شماره  ،3تابستان 0011

مقابل ،خودسانسوری و عدم گفتمان دربارۀ مشکالت ،رفتار خودخواهانه و دوریگزینی ،وجود
تفکرها و باورهای نادرست درون فردی بهدست آمد.
«اگر نگاه زوجها به زندگی مشترک و طرف مقابل واقعگرایانه نباشد و خیلی آرمانی و
رؤیایی هر آنچه در همسر خود در ابتدای ازدواج میدیدند را برای خود بزرگنمایی و مبالغه
کنند ،در طول زندگی مشترک با بروز واقعیتهای رفتاری و گفتاری فرد اون دیوار شیشهای

آرمانی ترک برمیدارد» (شرکتکنندۀ .)10
«زندگی مشترک فقط خوشی و سرمستی نیست و یقیناً سختیها و بحرانهایی دارد که باید
با انعطافپذیری و ازخودگذشتی متقابل با یکدیگر از آنها عبور کنند» (شرکتکنندۀ .)28
درواقع ،وجود تصورات فراواقعی و آرمانگرایانه در زندگی باعث میشود که زندگی زوجها
با چالشهایی مواجه شود و این باعث مهیاشدن بستر طالق میشود.

بحث و نتیجهگیری
در جوامع مختلف ،آداب ورسوم متفاوتی رایج است .گاه عقاید یک جامعه با عقاید جامعه دیگر
در تضاد است و این موضوع بهویژه در مسئلۀ زناشویی قابلتوجه است .عوامل فرهنگی
بهصورت مداوم از دوران قبل از ازدواج تا مراحل ازدواج و زندگی مشترک در تداوم ،پایداری و
موفقیت زندگی مشترک یا بهعکس ،تزلزل و نابودی آن نقش بسزایی ایفا میکنند .برایناساس
این عوامل اهمیت دارند و قابلبررسی هستند.
یافتههای مستند پژوهش نشان میدهد که عوامل فرهنگی ،نداشتن مهارت ارتباطی و درک
طرف متقابل از جمله عوامل تأثیرگذار بر طالق زوجین است .برایناساس پایبندنبودن به
ارزشهای متعارف ،پایینبودن مهارتهای ارتباطی ،تفاوت در خردهفرهنگها و آرمانگرایی و
توقع ات بسیار از جمله ابعاد فرهنگی تأثیرگذار بر موضوع طالق و چالش زوجین بودند که
بهعنوان مقوالت اصلی در مطالعۀ حاضر استخراج شدند .برایناساس عدم پایبندی فرد و خانواده
به ارزشهای مذهبی و اخالقی در کمرنگشدن اخالقیات و تعهدات مؤثر است و عاملی منفی
در زندگی بهشمار میآید .همسو با این یافته ،مطالعات دیگر نشان دادند که رواج نسبیتگرایی
در اصول ثابت اخالقی و تردید در امور مقدس ،همچنین کمشدن وفاداری و تقید زن و مرد به
خانواده و کمرنگشدن غیرت مردان و حیا برای زنان ،افزایش روابط جنسی خارج از چارچوب
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ازدواج که از آثار سستشدن ارزشهای اخالقی است ،آثار شگرفی بر حیات خانوادگی داشته
است (ملکزاده.)1101 ،
عالوهبراین نتایج پژوهشهای جلیلیان ( )1110دربارۀ ازبینرفتن قبح طالق ،پاریس و الکی
( )1221دربارۀ فروپاشی خانوادهها بهدلیل سقوط ارزشهای مذهبی و اخالقی ،آماتور و راجرز
( )1221درمورد خیانت فرد به همسر بهعنوان یکی از عوامل طالق و سابینی ( )1221همراستا با
یافتههای این بخش از پژوهش است (قلیزاده و همکاران.)1120 ،
آرمانگرایی و زیادهخواهی نیز خود را در افزایش توقعات ،انحرافات و نارضایتی جنسی،
مقایسه افراد ،تأثیر منفی رسانهها و وجود باورهای نادرست و تصورات فراواقعی در فرد نشان
داده است .حضور بیقاعدۀ ماهواره و اینترنت در خانهها ،ذائقه جنسی را افزایش داده است و
زندگی فراواقعی را برای زوجین ترسیم کرده و از جذابیت زن و شوهر برای یکدیگر کاسته
است .در همین راستا قاسمپور ( )1101نشان داد که افزایش حضور در مجالس دوستانه و
خانوادگی ،بدون رعایت قواعد اخالقی به بیتفاوتی مرد در مقابل رفتارهای جنسی همسر منجر
شده است (قاسمپور .)1101 ،از سوی دیگر ،باورهای نادرست ،یعنی نگرش نادرست به همسر،
زندگی و اطرافیان یا آرمانگرایی در توقعات از آنان و نبود درک متقابل سبب دلسردی زوجین
میشود .یافتههای این قسمت با نتایج پژوهش کاظمیپور ( )1101پیرامون تغییر نگرش به
ازدواج و مطالعۀ قلیزاده و همکاران ( )1120همسوست؛ بنابراین با توجه به اهمیت نگرش در
شکلدهی رفتار فرد و عملکرد او در مقابل مسائل مختلف زندگی ،عالوهبر لزوم تغییر
نگرش های نامطلوب در جامعه ،باید به همسانی نوع نگرش در میان زوجین و عوامل مؤثر بر
آن ،از جمله همسانی فرهنگی توجه شود.
یافتههای پژوهش دربارۀ پایینبودن مهارتهای ارتباطی بیانگر نبود آمادگی و مهارت زوجین
برای انتخاب و زندگی مشترک ،نداشتن مهارت جنسی ،ناتوانی در حل مشکل و تعارض و
درکنکردن پیامها و خواستههای زوجین بود .در این راستا نبود آمادگی و مهارتهای
همسرگزینی مناسب در فرد و خانواده و عدم رشد بلوغ فکری و عاطفی زوجین و بهدنبال آن
واکنش هیجانی و ناتوانی در مدیریت حل مسئله ،نبود مهارت جنسی در زوجین ،درکنکردن
پیامهای پنهان کالمی و غیرکالمی میان زوجین و ارتباطات کالمی ضعیف بین آنها از جمله
مهمترین مواردی بودند که بیانگر ارتباط نامناسب و ضروری میان زوجین بودند؛ از اینرو اگر
زوجها نتوانند در زندگی مشترک این موضوعات را بهخوبی مدیریت کنند ،با چالشهای
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ارتباطی در زندگی روبهرو میشوند و پتانسیل طالق در میان آنها باالتر میرود .در این راستا
رسانهها نیز تأثیرگذار هستند .همسو با این نتایج مطالعات نشان دادند که تغییرات ناشی از
تغییرات فرهنگی در دو دهۀ گذشته و رسانه و انتظارات تأثیرات عمیقی در رفتار ارتباطی و
انتظارات عمومی داشته است (ملکزاده .)1101 ،نکتۀ مهم در این موضوع اشاره به بحث
فرهنگ و ویژگیهای فرهنگی است که در بیشتر مواقع بهعنوان مانعی برای برقراری ارتباط
مطرح است .در این راستا مطالعات نشان دادند که بسیاری از مشکالت و اختالفات خانوادگی از
ضعف مجاری اطالعرسانی ،شتابزدگی و پایینبودن مهارتهای ارتباطی ،جدینگرفتن برخی
نقاط ضعف مهم یا توجیه آنها ،بزرگنمایی برخی ویژگیهای کماهمیت ،کمتوجهی به اوصاف
بایسته و در مواردی فریبکاری و اغفال آگاهانه نشئت میگیرد (ملکزاده.)1101 ،
براساس نتایج مطالعه ،تفاوت در خردهفرهنگها نیز از جمله مسائل مهم و عامل خطر
زندگی زوجین است .تفاوت در خردهفرهنگها از طریق بیتوجهی به تفاوتهای فرهنگی ،نبود
همتایی ،همانندی و همکفو بودن زوجین و عدم احترام و درک متقابل و با توجه به تفاوت در
خردهفرهنگ شهرها ،سهم زیادی در مشکالت میان زوجین داشت .مطالعات نشان دادهاند که
اعضای یک خردهفرهنگ همواره بهتر یکدیگر را درک میکنند و تمایل بیشتری برای جذب
یکدیگر دارند .هر فرهنگ برای اعضای خود زمینههای مشترکی را فراهم میآورد که سبب رفتار
یکسان و یگانه میشود و همین رفتار یگانه موجب نزدیکی آنان به یکدیگر میشود و تأثیر
مضاعفی بر رابطۀ آنان القا میکند (فرهنگی .)1102 ،کفویت و همسانهمسری ،به معنای عام،
شرط الزم در همزیستی بیدغدغۀ زوجین و محوریترین نقطۀ وفاق و همبستگی آنهاست .این
امر ناشی از تأثیری است که در جذب محبت متقابل ،کاهش سوءتفاهمها و حل آسانتر
مشکالت احتمالی و ارتباط آسانتر دارد (قلیزاده و همکاران.)1120 ،
درنهایت میتوان گفت ،اگرچه حذف تمامی مشکالت از زندگیهای زناشویی غیرممکن
است ،با آموزش مدیریت حل تعارض و نهادینهکردن فرهنگ صبر و سازش و تقویت
مهارتهای ارتباطی میان زوجین و ترسیم واقعیتهای زندگی میتوان دامنۀ اختالفات و
تعارضات را محدود و ایمن کرد و تا حدودی میزان طالق را کاهش داد .برایناساس ،نوع تفکر
و نگاه فرد به زندگی و آدابورسوم ،تعیینکنندۀ مشی اجتماعی وی است و اختالف در فرهنگ
زوجین خود به اختالل در روابط آنان منجر میشود و متقابالً اختالل در روابط آنها سبب
دورشدن آنها از همدیگر و بهخطرافتادن زندگی زناشویی آنان میشود.
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 گیدنز ،آنتونی ( ،)1100مسائل محوری در نظریۀ اجتماعی کنش ،ساختار و تناقض در تحلیل
اجتماعی ،ترجمۀ محمد رضایی ،تهران :سعاد.
 مرادی ،طاهره ( ،)1120تأثیر تعارضات زناشویی بر روابط متقابل زن و شوهر ،پایاننامۀ کارشناسی
ارشد ،دانشگاه تربیتمعلم.
 ملکزاده ،فهیمه ( ،)1101آسیبشناسی طالق و بررسی آن در حقوق مدنی ،تهران :دبیزش.
 منفرد ،احمد ( ،)1121آسیب شناسی ازدواج و خانواده :نکاتی چند درباره شناسایی و علّت یابی
مسائل زناشویی در استادان طرح جامع آموزش خانواده ،جوان و تشکیل خانواده ،تهران :انجمن
اولیاء و مربیان جمهوری اسالمی ایران.
 مهدویزاده ،شیرین ( ،)1122بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی با رویکرد شناختی رفتاری
بر میزان سازگاری زناشویی زوجین ساکن شهرستان کرج ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد مشاوره،
دانشگاه الزهرا.
 محسنیانراد ،مهدی ( ،)1101ارتباطشناسی ،تهران :انتشارات سروش.
 نوذری ،حسینعلی ( ،)1102بازخوانی هابرماس ،تهران :چشمه.
 هویلیپور ،سارا (« ،)1128اثربخشی آموزش پیش از ازدواج بر انتظارات و نگرشهای زناشویی
فرزندان دختر در آستانه ازدواج کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب» ،مجلۀ یافتههای نو در
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 یعقوبی چوبری ،علی ،کنعانی ،محمدامین و راضیه یحییپور (« ،)1120بررسی رابطۀ سبک زندگی و
گرایش به طالق توافقی در بین شهروندان شهر رشت» ،جامعهشناسی نهادهای اجتماعی ،شمارۀ :10
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 یوسفی ،ابوالفضل ( .)1102بررسی موانع ارتباطی موجود میان دبیران و مدیران از دیدگاه دبیران
مدارس راهنمایی شهرستان قم ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی.
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