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college students living in dormitories. In order to
understand the familial factors, the study was  این پژوهش.بازگشت به خانۀ دانشجویان دختر ساکن خوابگاه است
qualitative and used a phenomenological approach. The  به روش کیفی و با،بنیادی است و بهمنظور درک عوامل خانوادگی
statistical population of the study consists of single
female students living in a dormitory who were  جامعۀ آماری پژوهش.استفاده از رویکرد پدیدارشناسی انجام شده است
pursuing a master's degree at Allameh Tabatabaei را دانشجویان دختر خوابگاهی مجرد تشکیل دادند که در حال تحصیل
University in Tehran Province and graduated at the end در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی استان تهران بودند
of the academic year 2017-2018. Among these female  از میان این. فارغالتحصیل شدند1396-1397 و تا پایان سال تحصیلی
students, 10 samples were selected by purposive
sampling method, snowball sampling method and their  از نوع، نمونه به روش نمونهگیری مبتنی بر هدف10 ،دانشجویان دختر
perceptions of effective factors related to family in نمونهگیری گلولهبرفی انتخاب شدند و ادراکات آنها از عوامل مؤثر
anxiety of going home were investigated through semi- مربوط به خانواده در اضطراب بازگشت به خانه از طریق مصاحبۀ نیمه
structured interviews. The results were examined. The
seven-step method was used to analyze the results. Data  بهمنظور تحلیل یافتهها از روش هفتمرحلهای.ساختاریافته بررسی شد
analysis resulted in the identification of 24 primary  مفهوم اولیه24  تجزیه و تحلیل دادهها به شناسایی.کالیزی استفاده شد
concepts that were classified into 12 subthemes. From  از طبقهبندی مجدد. مضمون فرعی طبقهبندی شدند12 منجر شد که در
the reclassification of these themes, 4 major themes or  چهار تم یا مضمون اصلی سبک ارتباطی ناکارآمد در،این مضامین
topics emerged such as dysfunctional family
communication style, confused family boundaries, and  فقدان تصمیمگیری کارآمد و، مرزهای مغشوش خانوادگی،خانواده
lack of effective decision making. Inefficient parenting  یافتههای پژوهش نیز.سبکهای فرزندپروری ناکارآمد بهدست آمد
styles were identified and the research results were  نتایج نشان میدهد.بهصورت جدولهایی طبقهبندی و ارائه شدند
classified and tabulated. The results show that ، مرزهای خانوادگی،ناکارآمدی در هریک از حیطههای سبک ارتباطی
ineffective parenting styles in each of the areas of
communication style, family boundaries, decision تصمیمگیری و سبکهای فرزندپروری به اضطراب بازگشت به خانۀ
making, and kindness styles lead to anxiety about going دانشجویان دختر خوابگاهی منجر میشود؛ بنابراین میتوان با
home among female dormitory students. Therefore, by  بهویژه در بافت آموزش خانواده در رسانههای،آگاهیبخشی به خانوادهها
informing families, especially in the context of family
education in public media and children's schools, it is  احتمال بازگشت دانشجویان دختر را به خانه،عمومی و مدارس فرزندان
.افزایش داد و زمینۀ ثبات نهاد خانواده را فراهم کرد
possible to increase the likelihood of female college
students going home and lay the foundation for the ، بازگشت به خانه، اضطراب، عوامل خانواده:واژههای کلیدی
stability of the family institution.
.دانشجویان خوابگاه
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مقدمه
خانواده در همۀ جوامع دربرگیرندۀ عمیقترین پیوندهای زیستی ،روانی و اجتماعی است و فرد در این محیط،
فرایند انسانشدن را تجربه میکند .درحقیقت ،پایه و اساس کیفیت اخالقی و روانی فرد در خانواده پیریزی
میشود و این نقش در همۀ مراحل رشد انسان از جمله دورۀ جوانی ،مهم و منحصربهفرد است .همچنین آنچه
درون خانواده جریان دارد ،هم عامل کلیدی در ایجاد سالمت است و هم میتواند زمینهساز اختالالت روانی و
تهدیدی جدی برای سالمت عمومی فرزندان بهشمار رود (آبانگاه1390 ،؛ کوهستانی ،رضاپور میرصالح و
بهجتی)1399 ،؛ بهطوریکه اختالل در کارکرد خانواده ،تعارضات خانوادگی ،پیوند ضعیف والدین و فرزندان
(محمدخانی و رضایی جمالویی1395 ،؛ بالسم و همکاران2013 ،؛ ابراهیمپور ،راد و تقیپور1389 ،؛ احمدی،
مرزبان و روحانی ،)1390 ،برخوردارنبودن از محبت ،همراهی و توجه اعضای خانواده (آزادی و آزاد،)1390 ،
نابرابری ادراک والد-جوان 1از محیط خانوادگی (هیومن ،درکس ،دلنگیس و چن ،)2016 ،ازهمگسیختگی
خانواده (فرزانه ،مالنیا جلودار و زمانیراد1394 ،؛ خواجهنوری و دهقانی ،)1394 ،نادیدهگرفتن مرزهای هویت
شخصی (مسعودنیا و فالح ،)1393 ،کنترل بیشازحد والدین (برلی ،مارگلین و راسمسن2015 ،؛ موسوی ،لو و
هاشم )2016 ،و برخورد نامؤثر با استقاللخواهی جوانان (جعفری و یوسفی1394 ،؛ دی البوکرک و اشنایدر،
 )2012میتواند به اضطراب 2آنان منجر شود.
البته باید به این نکته توجه داشت که نقش انکارناپذیر خانواده در جوانی در فرهنگهای شرقی مانند ایران،
بیشتر اهمیت دارد .به عبارت دیگر ،افرادی که در جوامع جمعگرا رشد مییابند ،رابطهمحور و خانوادهمحور
هستند .در این خانوادهها تأکید بر ارزشهایی چون احترام بیشتر به بزرگترها ،اطاعت از منابع قدرت ،حفظ
توازن و هماهنگی خانواده سبب میشود اختالف میان والدین و فرزندان کمتر پذیرفته شده باشد؛ بنابراین اگر
این اختالفنظرها رخ دهد ،بیش از فرهنگهای غربی که در آنها خودمختاری جوانان تأیید شده است،
مشکلزا خواهد بود .همچنین بهدلیل تأثیر بیشازحد عوامل خانوادگی بر دختران ،این مسائل برای آنان تنش
بسیاری به همراه دارد (اناری ،مظاهری و طهماسیان)1394 ،؛ بنابراین میتوان گفت خانوادههایی که عملکرد
ناکارآمدی در ارتباط با جوانان خود دارند ،فرزندان خود را دچار اضطراب میکنند (اشنایدر و همکاران.)2015 ،
فرد در حالت اضطراب ،دربارۀ موقعیت پیشآمده ،احساس عدم کنترل درونی میکند ،اما همچنان منابع بیرونی
را برای کنترل اوضاع در اختیار دارد (صادقزاده و سامانی .)1389 ،بنا بر نظریۀ نظامهای خانواده بوئن)1978( 3
نیز افراد با خودمتمایزسازی 4پایین در موقعیت تنشزای خانواده اضطراب بیشتری دارند و معموالً براساس
احساسات خود عمل میکنند و نه منطق (به نقل از گلدنبرگ وگلدنبرگ .)1394 ،خودمتمایزسازی توانایی
1. perception of parent-young
2. anxiety
3. Bowen, M.
4. self-differentiation
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کاهش واکنش عاطفی به افراد مهم است تا فرد بتواند عقایدش را بدون توجه به فشار اجتماعی بیان کند.
همچنین مفهومی است که الگوی تعاملی خانواده را توصیف میکند تا فاصلۀ اعضای خانواده را تنظیم کند و
با توجه به سن ،تعادلی مناسب میان فردیت و صمیمیت برقرار کند (کاظمیان و کالنتر هرمزی.)1391 ،
بهطورکلی ،فرد تمایزنایافته توانایی کمی برای تحمل اضطراب مزمن در روابط سیستمی دارد .یکی از راههای
گزینشی فرد برای کاهش این اضطراب ،گسلش عاطفی 1است؛ به این معنا که برخی از اعضای خانواده بهدلیل
صیانت نفس و دوری از امتزاج در پی فاصلهگیری هیجانی و مکانی از محیط خانوادگی برمیآیند (امیریطلب،
اعتمادی و سلیمی.)1393 ،
یافتههای حاصل از پژوهش گیالوند ،اسپیدکار و فخری ( )1394نشان میدهد افراد در بعضی مناطق کشور
بهویژه روستاها و شهرهای کوچک بهدلیل محدودیتهای فرهنگی ،اجتماعی و بهدنبال آن ،سختگیریهای
خاص قومی و قبیلهای و گاهی مالحظات عقیدتی ،ممکن است آزادی کمتری در محل زندگی خود احساس
کنند .همچنین ممکن است اشتغال به تحصیل آنها در سایر مناطق و کالنشهرها سبب شود تا آنها از قید
و بند این خردهفرهنگها رها شوند و درنتیجه از سطح استرس یا اضطراب احتمالی آنها نیز کاسته شود.
همچنین براساس نتایج پیمایش سراسری سازمان ملی جوانان که در سال  1380انجام شد 77 ،درصد جوانان
برای کسب موقعیت اجتماعی و  23درصد برای خنثیکردن فشارهای خانوادگی راهی دانشگاه شدهاند (به نقل
از فاتحی ،ادیبی ،یزدخواستی و سعیدی .) 1388 ،در عین حال ،تحصیل در دانشگاه و تجربه زندگی دانشجویی
در رشد و تقویت فردیت و گرایشهای فردگرایانه 2و ایجاد نوعی روحیۀ استقاللطلبی در افراد مؤثر است .این
سنخ از روحیه و گرایشها نیز ممکن است فرد را در تعارض با خانواده قرار دهد و خانوادههای آنها بهطور
عمده در برابر چنین تمایالتی مقاومت کنند و بیشتر بر جمعگرایی تأکید داشته باشند (کامرانی،1392 ،
سپاهمنصور و باقری .)1396 ،کرمی قهی و پاپینژاد ( )1391در پژوهش خود دریافتند ،دانشجویان دختری که
تجربه اقامت موقت برای ادامه تحصیل در تهران را دارند ،بهدلیل وجود امکانات آموزشی ،فرهنگی و تفریحی
از یک سو و تجربه آزادی و استقالل بیشتر از سوی دیگر ،در تمام ابعاد زندگی همراه با گمنامی در این شهر
تمایلی برای بازگشت به شهر خود نداشته باشند .همچنین این روحیۀ فردگرایی دانشجویان بر راهبردهای
مختلفی که در تعامل با خانوادۀ خود در زمینههایی که بر سر آن تعارض دارند ،مؤثر است؛ بهطوریکه ابتدا
راهبرد مقاومت و در ادامه راهبرد ایجاد تغییر را درپیش میگیرند .پس از آن در کنار این دو راهبرد ،راهبردهای
مدارا ،تحمل ،دوریگزیدن و در برخی موارد همنوایی را در پیش میگیرند (کامرانی .)1392 ،به عبارت دیگر،
وقتی زنان از جوامع سنتی و شهرهای کوچک به جوامع مدرن و شهرهای بزرگ مهاجرت میکنند ،با هنجارهای
جدید مرتبط با حقوق و فرصتهای زنان آشنا میشوند که استقالل آنان را تقویت میکند .از سوی دیگر ،با
وجود افزایش میانگین سن ازدواج در سالهای اخیر و بهدلیل حمایت مذهب و سنت از آن ،این مقوله اساس
1. emotional cut off
2. individualism
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هویت اجتماعی زنان را تشکیل میدهد و تأخیر در ازدواج در برخی مناطق ،مشکالت بسیاری را برای دختران
و خانوادههای آنان بهوجود آورده است .خانواده نیز بهدلیل نداشتن آگاهی ،در نوع رفتار و ارتباطات خود با
جوانان دچار چالش شده است؛ بهویژه دخترانی که به سن ازدواج رسیدهاند و ازدواج نکردهاند ،در مواردی غیر
از تحمل فشارهای ناشی از این موضوع ،با رفتارهای نامناسب اعضای خانواده نیز روبهرو میشوند و همین
مسئله یکی از عوامل مؤثر در اختالفات خانوادگی و جدایی دختران از خانواده محسوب میشود؛ بنابراین آنان
برای کاهش فشارهای اجتماعی در جامعۀ مبدأ ناشی از افزایش سالهای تجرد ،رهایی از برخی هنجارهای
سنتی آن جامعه و فشارهای خانوادگی ،تصمیم به مهاجرت تحصیلی میگیرند (محمودیان ،رازقی نصرآباد و
کارگر شورکی1388 ،؛ موسوی ،باقریان سرارودی ،مسچی ،خلعتبری و تاجری .)1399 ،وارستهفر و موسوی
تازهآبادی ( )1393نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند ،دانشجویانی که بهکمک محیط خوابگاه توانسته
بودند نیازهای استقالل ،پذیرش اجتماعی و شایستگی خود را رفع کنند ،عالقه وافری به زندگی خوابگاهی ابراز
میکردند و تجربۀ زندگی در خوابگاه را متفاوت میدانستند؛ بنابراین آن را به زندگی با خانوادۀ خود ترجیح
میدادند .همچنین نتایج مطالعات ترول ( )1982نشان میدهد هرچه موقعیت جغرافیایی زندگی والدین و جوانان
مشابه یکدیگر باشد ،نگرشهای مشترکی میان آنها وجود خواهد داشت و تفاوت کمتری در ارزشهایشان
دیده میشود ،اما هرچه فاصله جغرافیایی زندگی بیشتر باشد ،احتمال شکاف نسلی 1نیز بیشتر است؛ بنابراین
میتوان گفت شکلگیری شکاف نسلی سبب ایجاد اصطکاک در روابط خانواده میشود؛ درنتیجه نبود توانمندی
در خانواده برای حل این چالشها میتواند به جدایی فرزندان از والدین منجر شود .در چنین وضعیتی ،الگوهای
والدینی نمیتوانند بهعنوان یک گروه مرجع برای ارزشها و سبکهای زندگی نسل جوان محسوب شوند.
همچنین با رشد فردگرایی و گرایش جوانان به فاصلهگرفتن از محیط خانواده ،تعارضهایی میان فرزندان و
والدین بهوجود میآید که در این تعارضها ،بیشتر فرزندان از اینکه والدین آنها خودرأی هستند و اعتنایی به
دیدگاههای متفاوت آنان نمیکنند ،شکایت دارند .از سوی دیگر ،والدین نیز رفتار فرزندان خود را برخالف سنت
ادراک میکنند که این مسئله به شکلگیری محیطی تنشزا در خانواده منجر میشود که تأثیرات زیانباری بر
سالمت روان خانواده و فرزندان دارد و به تحمل یا فرار از خانواده میانجامد (طوالبی و کمربیگی1392 ،؛ رازقی
و اسالمی1394 ،؛ چراتی و هاشمیانفر.)1395 ،
درحقیقت ،افرادی که برای اجتناب از خانوادۀ نابسامان خود از گسلش هیجانی استفاده میکنند ،از یک
سو ،فردیت و استقالل الزم برای خودمختاری و خودرهبری را کسب نکردهاند و از سوی دیگر ،بهدلیل نداشتن
تماس کافی با خانوادۀ خود از حمایت آنان محروم هستند؛ بنابراین در مواجهه با مشکالت روزمره و تنشهای
زندگی نمیتوانند مشکالت را حل کنند و فشار بیشتری را تحمل میکنند؛ درنتیجه سالمت روانی آنها کاهش
مییابد (قویدل حیدری .)1394 ،گسلش هیجانی نمیتواند راهبرد حقیقی برای از بین بردن اضطراب
نشئتگرفته از فضای نامناسب خانوادگی باشد و همچنان تعارضهای میان فرد و خانوادهاش را باقی نگه
1. the generation gap
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میدارد؛ از اینرو فرد در بازگشت به همان محیط خانوادگی اولیه دچار اضطراب و عواطف منفی میشود
(گلدنبرگ وگلدنبرگ)1394 ،؛ درحالیکه خانواده باید مکانی باشد که در آن فرد احساس ایمنی کند و حق
داشته باشد عالئق ،استعدادها ،عواطف و احتیاجات طبیعی خود را بدون واهمه ابراز کند و از سایر اعضای
خانواده در حل مشکالت خود کمک بگیرد .مازلو ( )1954نیز معتقد است ،برآوردهنشدن نیازهای شخص از
قبیل نیازهای ایمنی ،1تعلق 2و احترام 3به نامتعادلبودن آن فرد منجر میشود و بر سالمت روان او تأثیر
میگذارد .میتوان گفت فضای خانواده در پرورش قوای مثبت و سازندۀ فرزندان ،بسیار مهم است و بسیاری از
اختاللهای روانی افراد در اثر رفتارها و برخوردهای نامناسب اعضای خانواده بهوجود میآید؛ بنابراین هنگامی
که یکی از اعضای خانواده با مسئلهای از قبیل اختالل اضطرابی روبهرو میشود ،این مشکل در شرایطی رفع
میشود که همۀ اعضای خانواده در تصمیمی جمعی ،سعی در حل آن مشکل داشته باشند؛ چراکه این مشکل
بهظاهر فردی ،به باورها ،عادات و ارتباطات خانواده بستگی دارد.
بهطورکلی بهدنبال این اضطراب نشئتگرفته از خانواده ،ممکن است جوانان بهسمت راههای جایگزین
دیگری از قبیل گسلش هیجانی از طریق دانشگاه (گیالوند ،اسپیدکار و فخری ،)1394 ،فرار از منزل (مسعودنیا
و فالح )1393 ،یا تکزیستی (کرمی قهی و پاپینژاد )1391 ،سوق یابند که نهتنها وضعیت موجود را بهبود
نمیبخشد ،بلکه بهدلیل نداشتن استقالل الزم برای خودرهبری و کمبود تماس کافی با خانواده برای به دست
آوردن حمایت آنها ،فشار بیشتری را به آنها تحمیل میکند و درنتیجه سالمت روان آنها را کاهش میدهد
(کیانی ،دهقانی اشکذری و احمدی قوزلوجه .)1391 ،همچنین اضطراب در دانشجویان میتواند آثار منفی بر
سالمت ،کیفیت زندگی ،4پیشرفت تحصیلی 5و نیز میزان آمادگی آنان برای پذیرش نقشهای حرفهای داشته
باشد و سبب شود آنها بخش قابلتوجهی از نیروی فکری خود را صرف چنین مشکالتی کنند (قمری و
خوشنام .)1390 ،عالوه بر این ،عدم بازگشت یا تأخیر در بازگشت به خانه میتواند با چالشهایی از قبیل خأل
محبت و نداشتن آرامش ،نداشتن احساس امنیت ،نداشتن برنامۀ مشخص در زندگی ،آسیبهای ناشی از دوستی
با جنس مخالف و سوءاستفاده از تنهایی این دختران منجر شود که دلیل آن کنترلنکردن خانواده ،افزایش
وابستگیهای افراطی به دوستان برای پرکردن خأل عاطفی و مشکالت ناشی از آن و کاهش شانس ازدواج
دختران بهدلیل نگرش منفی افراد جامعه به این نوع سبک زندگی دور از خانواده (کرمی قهی و پاپینژاد1391 ،؛
قدرتی و مقصودزاده )1398 ،است .با وجود این چالشها ،دانشجویان ترجیح میدهند این مشکالت را در فضای
غربت تحمل کنند ،اما به فضای خانواده خود برنگردند .در این صورت ،برای پیشگیری از ایجاد مشکالت روانی
و اجتماعی دانشجویان که تبعات آن خود فرد و سیستم خانواده و جامعه را نیز درگیر میکند ،مطالعۀ عوامل
1. safety needs
2. social needs
3. esteem needs
4. the quality of life
5. educational achievement
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خانوادگی مؤثر در اضطراب بازگشت به خانۀ دانشجویان و تدوین و اجرای برنامۀ آموزش خانواده براساس آن
موجب میشود شانس بازگشت آنان را به خانه افزایش یابد .از سوی دیگر با توجه به اینکه بهنظر میآید
پژوهشی دربارۀ این موضوع و عوامل مربوط به خانواده صورت نگرفته است ،نتایج پژوهش حاضر ،برای مشاوران
بهویژه مشاوران خوابگاهها ،توصیفی از عوامل خانوادگی بهدست میدهد که به اضطراب دانشجویان در حال
فارغالتحصیلی منجر میشود و همچنین برای خانوادههایی که فرزند دانشجو دارند ،اطالعاتی دربارۀ عوامل
اضطرابزای مرتبط با محیط خانوادگی فراهم میکند که میتواند برای آنها آگاهیبخش باشد؛ بنابراین این
پژوهش دنیای پدیداری دانشجویان دختر در حال فارغالتحصیلی را بررسی کرده و به این سؤال پاسخ داده است
که عوامل خانوادگی مؤثر در اضطراب بازگشت به خانه دانشجویان دختر ساکن خوابگاه چیست.

روش
پژوهش حاضر از منظر هدف ،بنیادی است .از منظر گردآوری اطالعات نیز با استفاده از رویکرد کیفی و روش
پدیدارشناسی توصیفی انجام گرفت .در پژوهش پدیدارشناسانه ،محقق تنها بهدنبال فهم پدیدههایی است که
قصد مطالعۀ آنها را دارد و نمیخواهد یافتهها را به جامعه تعمیم دهد .در کانون یک پژوهش کیفی ،فهم و
درک این مطلب قرار دارد که افراد چگونه با بهرهبرداری از جنبههای مختلف و تجربۀ اکتشافی به دنیای خویش
معنا میبخشند (ابوالمعالی)1391 ،؛ بنابراین در این پژوهش نیز بهمنظور درک تجربۀ زیستۀ دانشجویان دختر
خوابگاهی دارای اضطراب بازگشت به خانه از رویکرد پدیدارشناسی توصیفی استفاده شد.
جامعۀ مورد مطالعه این پژوهش دانشجویان دختر خوابگاهی مجرد در حال تحصیل در خوابگاههای دانشگاه
عالمه طباطبایی در مقطع کارشناسی ارشد بودند که تا پایان سال تحصیلی  1396-1397فارغالتحصیل شدند.
انتخاب این جامعه ،به این دلیل است که دانشجویان در اواخر تحصیل بودند و در معرض پدیدۀ اضطراب
بازگشت به خانه قرار داشتند؛ بنابراین محقق پس از گرفتن مجوزهای الزم از مسئوالن خوابگاه ،برای شروع
از طریق تماس با مشاوران خوابگاه به شیوۀ نمونهگیری هدفمند ،افرادی را که اذعان میکردند اضطراب
بازگشت به خانه دارند ،انتخاب کرد .سپس به روش گلولهبرفی خواسته شد افراد دیگری را که دارای مالکهای
این پژوهش باشند ،معرفی کنند و به این طریق ،افراد نمونه شناسایی شدند .بدینصورت که بهواسطۀ اولین
افرادی که هدفمند انتخاب شدند و مصاحبۀ عمیق نیمهساختاریافته با آنها انجام شد ،مصاحبهها بهصورت
رودررو صورت گرفت .میانگین زمان هر مصاحبه تقریباً  45دقیقه بود .مصاحبهها تا اشباع نظری ادامه یافت و
درنهایت با  10نفر مصاحبه شد .تجزیه و تحلیل دادهها به شیوۀ هفتمرحلهای کالیزی انجام شد .بهمنظور
افزایش قابلیت تعمیم و انتقال یافتهها به موقعیتهای دیگر ،تالش شد تا حد امکان افراد نمونه با سطح
اجتماعی-اقتصادی ،معنوی و سنی متفاوت باشند.

مراحل مصاحبه به شرح زیر است:
 .1آمادهکردن سؤاالت مصاحبه که برخی از آنها عبارتاند از :چه احساسی هنگام فارغالتحصیلی خود دارید؟

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،3سال دوازدهم

43

فضای خانواده چه تأثیری بر احساس شما داشته است؟ تعامالت اعضای خانواده با شما به چه صورت است؟
فکر میکنید فضای خانوادگی شما باید چگونه باشد که بتوانید با رغبت به خانه خود بازگردید؟  .2بیان هدف
تحقیق .3 ،تأکید بر اصل رازداری .4 ،ایجاد رابطۀ حسنۀ مشاورهای با صحبتهای اولیه و تشکر از پذیرش
مصاحبه . 5 ،کسب رضایت آگاهانه برای ضبط مصاحبه و گزارش اطالعات بدون ذکر نام و مشخصات خاص
معرف فرد .6 ،پرسشهای اصلی .7 ،پرسش سؤاالت بیشتر برای توضیح گفتهها از جمله :ممکن است بیشتر
توضیح دهید؟ ممکن است نمونهای از زندگی خودتان در این باره بگویید؟  .8یادداشتبرداریهای میدانی پس
از هر مصاحبه .9 ،گوشدادن به اظهارات مشارکتکننده و ثبت کلمه به کلمۀ آن روی کاغذ .10 ،مطالعۀ مکرر
مصاحبههای پیادهشده برای درک احساس و تجارب مشارکتکننده .11 ،زیر اطالعات معنادار و بیانات مرتبط
با پدیدۀ مورد بحث خط کشیده شد و به این طریق ،عبارات مهم مشخص شد .12 .انتساب یک کد که بیانگر
معنا و قسمت اساسی تفکر فرد در عبارت مورد نظر بود .13 .دستهبندی کدها براساس تشابه مفاهیم .14 ،ایجاد
دستههای موضوعی از مفاهیم تدوینشده .15 ،ایجاد پیوند میان دستههای موضوعی و تشکیل دستههای کلیتر
برای توصیف جامع از پدیدۀ تحت مطالعه .16 ،اعتباربخشی یافتهها با ارجاع به هر نمونه و پرسیدن دربارۀ
درستی ادراک محقق.
بهمنظور تضمین قابلیت تصدیق نیز پژوهشگر سعی کرد پیشفرضهای پیشین خود را تا حد امکان در
فرایند جمعآوری اطالعات دخالت ندهد .همچنین از راهنمایی و نظارت استادان متخصص برای انجام مصاحبه
و بررسی کدگذاریهای متن مصاحبه استفاده کرد.

یافتهها
الف) اطالعات جمعیتشناختی
ابتدا پیش از ارائه یافتههای کیفی ،اطالعات جمعیتشناختی مشارکتکنندگان در تحقیق که  10نفر از
دانشجویان دختر خوابگاهی دارای اضطراب بازگشت به خانه هستند ،در جدول  1گزارش شده است.
جدول  .1مشخصات جمعیتشناختی شرکتکنندگان
مصاحبهشوندگان
فراوانی
بازۀ سنی
مقطع تحصیلی
وضعیت تأهل
محل سکونت

دادههای جمعیتشناختی
10
30-24
کارشناسی ارشد
مجرد
خوابگاههای دانشگاه عالمه طباطبایی
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ب) فرایند تحلیل مصاحبهها و شناسایی مضامین
براساس یافتههای پژوهش ،مضامین اصلی ،فرعی و مفاهیم اولیۀ بهدستآمده از تحلیل مصاحبهها در جدول
 2ارائه شده است که در ادامه به توضیح مبسوط آنها پرداخته شده است.
جدول  .2نتایج تجزیه و تحلیل دادهها
مفاهیم اولیه
تعارض در خردهنظام زن و شوهری
تعارض در خردهنظام زن و شوهر با خانوادۀ همسر
تعارض در خردهنظام والد-فرزندی
سرکوبشدن خواستههای فرزند
درونفکنی قوانین والدین
بزرگنمایی نقاط ضعف فرزند
تضعیف خودباوری فرزند
نبود گفتوشنود
گفتوشنود مبهم و غیرمستقیم
بیان مکرر مشکالت
نبود حریم خصوصی
نبود آزادی و استقالل
نبود حق انتخاب
نبود حریم خانوادگی
دخالت خویشاوندان
رقابت و بدخواهی خویشاوندان
شبکۀ ارتباطی محدود با دوستان و آشنایان
نپذیرفتن ارزشهای تغییریافتۀ فرزند
نادیده گرفتهشدن در تصمیمگیریها
محدودشدن تجربههای تصمیمگیری
کنترل افراطی
حمایت افراطی
تنبیه شدید
اطناب

مضامین فرعی

مضامین اصلی

تجربۀ تعارضهای مداوم در
خردهنظامهای خانوادگی
سازشگری یا اجبار به سازش
الف) سبک ارتباطی ناکارآمد در خانواده
سرزنشگری
تبادل کالمی ناکارآمد

درهمتنیدگی مرزهای اعضای
خانوادۀ هستهای
درهم تنیدگی مرزهای شبکه
خویشاوندی
گسستگی مرزها
نبود انعطافپذیری مرزهای
خانوادگی همگام با رشد
تصمیمگیری یکجانبه و تحکمآمیز
پرورشنیافتن مهارت تصمیمگیری

ب) مرزهای مغشوش خانوادگی

ج) نبود تصمیمگیری کارآمد

دخالت در امور فرزندان
د) سبکهای فرزندپروری ناکارآمد
الگوهای انضباطی

الف) سبک ارتباطی ناکارآمد در خانواده
براساس تجارب مشارکتکنندگان ،اولین مضمون اصلی شناساییشده در زمینۀ اضطراب بازگشت به خانه که
توسط تعدادی از دانشجویان دختر خوابگاهی ،بهعنوان عامل مؤثر بر آن تأکید شد ،سبک ارتباطی ناکارآمد در
خانواده بود .درواقع میزان تعارضها و اختالفات والدین این دانشجویان با یکدیگر شدت بیشتری داشتهاند و
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آنان جدل زناشویی والدین خود را در سطح باالتری ادراک کردهاند .همچنین در این نوع خانوادههای این
دانشجویان سطح تنشها و کیفیت تعامالت خرده نظام زن و شوهر تحت تأثیر خانوادۀ همسرشان بوده است.
در خردهنظام والد-فرزندی نیز سبک ارتباطی صمیمانهای وجود نداشت و فرزندان برای جلوگیری از بروز
اختالف ،از حضور فیزیکی در میان اعضای خانواده و تعامل کالمی با آنان امتناع میکردند .این امر به سازشگری
اجباری دانشجویان منجر شده بود که نمیتوانستند در خانۀ خودشان بهراحتی به فعالیتهای مورد عالقهشان
بپردازند و هویت واقعی خود را بروز دهند .والدین آنان نیز خواستههای فرزند خود را سرکوب میکردند و
دانشجویان تنها با درونفکنی قوانین والدین ،سعی میکردند با رفتارکردن مطابق میل آنها آرامش را در خانه
حفظ کنند .سرزنشگری والدین نیز همراه با بزرگنمایی نقاط ضعف فرزندشان ،خودباوری فرزندان را تضعیف و
تحمل چنین شرایطی و سازگاری با آن را برای دانشجویان دشوار کرده است .درمقابل نیز تبادل کالمی ناکارآمد
اعضای خانواده بهصورت نبود گفتوشنود یا گفتوشنود مبهم و غیرمستقیم آنان با یکدیگر ،زمینه را برای حل
تعارضها و تغییر فضای ارتباطی متناسب با خواستههای اعضای خانواده فراهم نمیکرد و تبادل کالمی آنان
به بیان مکرر مشکالت محدود میشد .سبک ارتباطی ناکارآمد در خانواده بهعنوان مضمون اصلی ،دربرگیرندۀ
چهار مضمون فرعی بود که در جریان تحلیل دادهها شناسایی شدند:

تجربۀ تعارضهای مداوم در خردهنظامهای خانوادگی
«وقتی برم خونه ،همهش بین مامان و بابام دعوا میشه .هرکدوم میخوان منو بکشن سمت خودشون و منم
میمونم این وسط ،ولی وقتی خونه نیستم ،رابطهشون با هم خوبه و برای همینم دوست دارم دور باشم تا اینا
با هم خوب باشن و اعصاب خودمم راحتتره» (شرکتکنندۀ « .)5ازدواج پدر و مادرم بهنظرم ظلمی بوده که
بابای مامانم در حقش کرد؛ چون میگفت من خواستگارهایی هم داشتم که زن نداشتن ،ولی مامانمو به بابام
دادن .طایفۀ مامانم با طایفۀ بابام کارد و پنیرن ،خانوادۀ مامانم از بابام متنفرن و همینطور بابام از اونا .خوب
وقتی شرایط اینه ،دیگه چه انتظاری میشه داشت جز جنگ و دعواهایی که تو همۀ عمرمون دیدیم؟»
(شرکتکنندۀ « .)6سعی میکنم بیشتر خودمو تو اتاقم با درس یا گوشیم سرگرم کنم ،ولی امان از وقت شام
که مجبوریم با هم حتماً سر میز جمع بشیم .لحظۀ مرگمه .میگم االن دیگه دعوامون میشه» (شرکتکنندۀ
. )2

سازشگری یا اجبار به سازش
«منم تا مامانم میآدش ،همونجور که خودش میخواد میشینم .خب آخه آدم دوست داره تو خونۀ خودش
راحت باشه» (شرکتکنندۀ « .)8من خیلی وقتا بهخاطر ترس از محدودیت ،با خانوادهم دربارۀ یک سری مسائل
صحبت نمیکنم .خیلی میترسم از اینکه نکنه این نوع حرفزدن من سنتشکنی تلقی بشه و حاال چون دخترم
محدودترم کنن» (شرکتکنندۀ « .)4میخواستم آزاد باشم ،نه استرس بکشم که کی به مامانم چی میگه ،نه
که اینقدر نسبت گریه به خندهم زیاد باشه .اینکه عذاب وجدان خفهم نکنه ،هی خودمو قایم نکنم ،خوشیامو
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فریاد بزنم ،خودمو مراعات کنم بهجای اینکه بقیه رو مراعات کنم ،اینقدر رو خودم و خواستههام پا نذارم»
(شرکتکنندۀ .)6

سرزنشگری
«هرچقدر هم عالی باشم ،بازم مامانم یه چیز منفی از من پیدا میکنه که اونا رو حاال یا با شوخی یا با خشم
بهم بگه .خب وقتی اینجوریه ،فقط میگم کی میشه دوباره برگردم تهران .حاال تصور کن بخوام یه مدت
طوالنی بمونم اونجا .دیوونه میشم به خدا .اصالً فکرش میآد تو ذهنم ،دلم میگیره .انگار یه چیزی از درون
داره منو میخوره و همهش احساس تنش دارم» (شرکتکنندۀ « .)10این کار مامانم بهم کلی فشار میآره که
همیشه نقاط ضعف منو میبینه ،ولی نقاط قوتم رو نه .این خیلی رو اعتمادبهنفسم تأثیر میذاره» (شرکتکنندۀ
. )7

تبادل کالمی ناکارآمد
«تو خونۀ ما خیلی سکوت حاکمه .اصالً اینطور نیست که تبادلنظر کنیم که ذهن من پر بشه از لغات جدید و
از لحاظ اجتماعی آدم موفقی بشم» (شرکتکنندۀ « .)1اگه منظورت اینه که برم رسماً با پدر و مادرم در میون
بذارم که من این مقدار استقالل رو میخوام ،نمیتونم؛ چون این نیاز به پختگی داره ،نهتنها از طرف من ،بلکه
از طرف خانوادم و مستقیم هم در این باره صحبت نمیکنم» (شرکتکنندۀ « .)4ما دیگه تو خونه با هم حرف
نمیزنیم .مثل غریبهها با هم رفتار میکنیم .یه جوری رفتار میکنیم که انگار همو ندیدیم ،حتی اگه یک سال
همو ندیده باشیم» (شرکتکنندۀ « .)2بهتره بگم گاهی پیش میآد که من تو یه ماه متجاوز از چند کلمۀ آره
یا نه یا نمیدونم با بابام حرف نمیزنم و چیزایی که میگیم هم خیلی با نیش و کنایه است» (شرکتکنندۀ .)9
«دوست دارم توی زندگی آیندۀ خودم ،چیزایی نباشه که تو خونۀ خودمون تجربهشون کردم؛ مثالً غرزدن دربارۀ
مشکالتی که هیچ راهحلی هم براشون نیست» (شرکتکنندۀ .)1

ب) مرزهای مغشوش خانوادگی
تحلیل پاسخهای مشارکتکنندگان نشان میدهد مرزهای مغشوش خانوادگی ،بهعنوان دومین مضمون اصلی
بیانگر این مطلب است که دانشجویان در کنار اعضای خانواده خود حریم خصوصی ندارند که این مسئله ناشی
از نداشتن محیط شخصی و خصوصی در خانه و همچنین دخالتهای اعضای خانواده دربارۀ امور فردی آنان
است .همچنین آنان حق انتخاب و آزادی نداشتند؛ بهطوریکه فضای خانه و قوانین آن ،حس نداشتن تسلط بر
زندگی شخصی را به دانشجویان القا میکند .در حیطۀ ارتباط با شبکۀ خویشاوندی نیز گروهی از افراد مرزهای
خانوادگی درهمتنیده دارند و نبود حریم خانوادگی دانشجویان به خویشاوندان آنان ،فرصت دخالت در امور
خانوادگی را میدهد .عالوه بر این ،رقابت و بدخواهی خویشاوندان ،شرایط نامطلوبی را موجب میشود که فشار
و اضطراب فراوانی را به دانشجویان وارد میکند .همچنین در گروه دیگر ،گسست مرزها در خانواده رخ داده
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است؛ چنانکه شبکۀ ارتباطی محدودی با دوستان و آشنایان دانشجویان وجود دارد و سبب جدایی آنان از روابط
اجتماعی شده است که میتوانست حمایتگر مناسبی برای خانواده باشد .از سوی دیگر ،خانواده پذیرای
ارزشهای متحولشدۀ دانشجویان نبوده و مرزهای خانوادگی آنان همگام با رشدشان انعطافپذیری الزم را
نداشته است؛ درحالی که در محیط خوابگاه تمام این کمبود و فشارهای ناشی از شرایط خانوادگی و خویشاوندی
تا حدی رفع شده است و دانشجویان میتوانستند مطابق میل خود رفتار کنند و با ارضای نیازهای آزادی و
استقالل ،آرامش بیشتری را کسب کنند .بدینشکل میتوانستند با دوستانی که در این محیط پیدا کرده بودند،
ارتباط داشته باشند و متناسب با ارزشهای خود رفتار کنند .به همین دلیل ،داشتن چنین فضایی تمایل به
برگشت را در آنان کاهش داده است .مضمون اصلی مرزهای مغشوش خانوادگی چهار مضمون فرعی دارد که
عبارت است از:

درهمتنیدگی مرزهای اعضای خانواده هستهای
«االن دیگه خاله هم شدم و یک خانوادۀ بزرگتر هشتنفره هستیم .همیشه هم این جمع حضور دارن و این
خیلی منو اذیت میکنه؛ یعنی دیگه تو هیچ خلوتی واسه خودت نداری» (شرکتکنندۀ « .)2مادرم مدام سعی
میکرد کارای منو انجام بده و منم درمقابل ،تشنۀ استقالل شخصی بودم و همین بین ما تنش ایجاد میکرد»
(شرکتکنندۀ « .)6اینجا شرایط دست منه ،ولی تو خونه ،من دست اون شرایطم یا اتفاقایی که میخواد بیفته؛
چون بهنظرم تو اون خونه من دختر اون خونه هستم و نقش دیگهای ندارم ،اما اینجا تصمیمگیرنده هستم»
(شرکتکنندۀ .)4

درهمتنیدگی مرزهای شبکۀ خویشاوندی
«خب ما خیلی جمعهای خانوادگی خصوصی که مثالً فقط خودمون باشیم نداریم .همیشه فامیال هستن؛ مثالً
یکی از چیزهایی که من واقعاً دلم میخواد اینه که یه مسافرت رو با خانوادهم تنها برم ،ولی همیشه هروقت
خواستیم جایی بریم ،بابام چند نفر رو دورمون جمع کرده .یا شبای یلدا دلم میخواد با هم باشیم ،ولی همیشه
کسی خونمون هست» (شرکتکنندۀ « .)10زیاد رابطۀ صمیمی با خانوادۀ بابام ندارم .از حرفاشون آزرده میشم؛
مثالً اینکه بپرسن کی درست تموم میشه یا اومدی خونه میخوای چیکار کنی ،ولی دیگه مجبوریم باهاشون
حرف بزنیم ،چون رفتیم خونهشون» (شرکتکنندۀ « .)4بهخاطر رقابتهایی که تو اقوام هست ،سعی میکنم
دور باشم و بتونم بیشتر پیشرفت کنم؛ چون تو فامیل ما کسی به فکر کسی نیست ،ولی اون رقابت هست»
(شرکتکنندۀ .)8

گسستگی مرزها
«اینکه نمیخوام برم خونه ،شاید هم بهخاطر اینه که دوستایی که دوسشون دارم تو دانشگاه هستن و تو خونه
با هیچکس رفتوآمد نداریم و دیگه از دوستای اینجامم دور میشم» (شرکتکنندۀ « .)1من از اینکه نمیتونم
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خیلی خوب با اقوام یا خانواده رابطه برقرار کنم ،احساس بد و بیریشهبودن میکنم و فکر میکنم ما باید به
یک نسلی متعلق باشیم و این روابط به دالیل مختلف داره کمرنگ میشه ،مثالً وضعیت مالی بد که نمیتونن
همدیگه رو مهمون کنن .اصالً آدمها بهدلیل مشغلۀ ذهنیشون از هم دور شدن و این باعث میشه فکر کنم
دارم ریشههامو از دست میدم» (شرکتکنندۀ .)7

نبود انعطافپذیری در مرزهای خانوادگی همگام با رشد
«معموالً عقایدم رو توی خونه نمیگم؛ چون اگه عقاید واقعیمو بگم ،همه فکر میکنن من چقدر عوض شدم.
بقیه انتظار دارن من همون آدم سابق باشم؛ درحالیکه واقعاً فرق کردهم .اصالً قبالً هویت شخصی برام وجود
نداشت .همهش چیزی بودم که اونا میخواستن و االن تازه خودمو فهمیدم» (شرکتکنندۀ « .)6خب تو خوابگاه
میتونی با همسنوسالهات باشی و حالت باهاشون خوب باشه .هیچ پیشزمینهای از هم نداریم؛ بهخاطر همین
من میتونم خود واقعیمو نشون بدم بدون ترس از اینکه پس زده بشم ،ولی تو خونه من هنوزم با رفتارای دوران
بچگیم تعریف میشم و هنوز قبول ندارن که من یه آدم جدیدم که بزرگ شدم و میتونم رفتارای خودمو داشته
باشم» (شرکتکنندۀ .)5

ج) نبود تصمیمگیری کارآمد
این عامل سومین مضمون اصلی است که از تجارب دانشجویان دختر خوابگاهی استخراج شده است .این
دانشجویان بیشتر اوقات در تصمیمگیریهای خانوادگی و حتی شخصی خودشان نقشی نداشتهاند و نادیده
گرفته میشدند .درواقع بیشتر تصمیمگیریها یکجانبه و تحکمآمیز بوده که مانع شکلگیری حس تعلق در
آنان به امور خانوادگی شده است .همچنین بهدلیل ارضانشدن نیازهای دانشجویان مانند نداشتن حق انتخاب و
آزادی در تصمیمگیری و عدم دستیابی به شایستگی کافی برای خودرهبری ،هیجانات منفی آنها افزایش پیدا
کرده بود و تجارب محدودی برای تصمیمگیری داشتند که موجب پرورشنیافتن مهارت تصمیمگیری در آنان
شده بود .مضمون اصلی نبود تصمیمگیری کارآمد ،مضمونهای فرعی زیر را دربرگرفته است:

تصمیمگیری یکجانبه و تحکمآمیز
«تصمیمگیری مشترک تو خونۀ ما یک حالت تزئینی داره؛ مثالً من میگم میخوام این کار رو بکنم و بابام
میگه ببین این اتفاقا ممکنه پیش بیاد ،اما درنهایت معلوم نیست چی بشه و بیشتر اوقات نظر اونا حاکمه و
بیشتر جاهاش زوره» (شرکتکنندۀ « .)4اگر هم جمعی باهاشون برم بیرون ،اصالً بهم خوش نمیگذره؛ مثالً
تو تفریح با فالن فامیل میریم بیرون .اگر من اصالً خوشم نیاد ،از منم نظرسنجی نمیکنن که با اینا بریم یا
نه» (شرکتکنندۀ « .)5حتی برای خرید لباس ،واسه عروسی فامیل ،ما خیلی باید تقال میکردیم که بابام قانع
شه و آخرشم حرف حرف خودش بود» (شرکتکنندۀ .)6
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پرورشنیافتن مهارت تصمیمگیری
« من موجود ضعیفی هستم که هیچ مهارتی رو بلد نیستم که اینو ناشی از خانوادهم میدونم که بچه رو تنها
بهعنوان موجودی که فقط از لحاظ خوراک و پوشاک باید تأمین بشه درنظر میگرفتن و هیچ مهارتی برای
انتخابهای زندگیم بهم یاد ندادن» (شرکتکنندۀ « .)3همیشه وقتی به تمومشدن تحصیلم فکر میکردم،
حس خیلی بدی داشتم .نمیدونستم موندن اینجا بهتره یا برگشتن به خونه .بهخصوص االن که در همون
شرایطم و باید واسه زندگیم یه تصمیمی بگیرم ،خیلی برام سخته و واقعاً نمیتونم تصمیم درست بگیرم»
(شرکتکنندۀ .)1

د) سبکهای فرزندپروری ناکارآمد
این عامل بهعنوان چهارمین مضمون اصلی مؤثر در اضطراب بازگشت به خانه شناسایی شد که نشان میدهد
نوع ارتباط والدین با فرزندان خود در شکلگیری ابعاد شخصیتی ،فضای خانواده و الگوهای رفتاری آنان
تأثیرگذار است؛ از اینرو والدینی که برای شخصیت مستقل فرزند خود احترامی قائل نیستند ،با دخالت در امور
آنها از طریق کنترل و حمایت افراطی موجب تضعیف جایگاه آنان میشوند و فرصتی برای یادگیری به فرزندان
خود نمیدهند که بتوانند بر عقاید خود پافشاری و به شیوههای متفاوت عمل کنند .بدینترتیب سبکهای
فرزندپروری ناکارآمد ،موجب افزایش گسلش عاطفی شده و بر کیفیت تعامالت والد-فرزندی تأثیر گذاشته
است .والدین این دانشجویان با بهکارگیری الگوهای انضباطی از قبیل تنبیه شدید و اطناب سبب شدهاند فرزندان
آنها نتوانند به خودشان اطمینان کنند و احساس ارزشمندی داشته باشند .این مضمون اصلی دربرگیرندۀ
مضامین فرعی زیر است:

دخالت در امور فرزندان
«من میگفتم واسهم مهم نیست که چه رشتهای قبول بشم ،فقط میخوام تهران باشم .البته دیگران فکر
میکردن بهخاطر امکاناتش میگم .خب اونم بود ،اما بیشتر بهخاطر فاصلهای بود که میتونست بین من و
خانوادهم ایجاد کنه و از این همه کنترل و محدودیت نجاتم بده» (شرکتکنندۀ « .)1تو خونه که هستم ،همش
مامانم در حال گیردادن بهم هستش .باور کن که وقتی تو خونه هست ،جرئت ندارم یه لحظه دراز بکشم و به
گوشیم نگاه کنم؛ یعنی به همۀ حالتهای من کار داره» (شرکتکنندۀ « .)10مثالً من دوست دارم تو اتاق نماز
بخونم ،ولی چون مامانم نمیبینه که من دارم نماز میخونم ،بهم گیر میده چرا نمازت رو نخوندی .دیگه مجبور
میشم بیام جلوی خودش نمازمو بخونم» (شرکتکنندۀ « .)7برای بیرونرفتنم هم اینجا راحتترم؛ هرچند
خسته شدم از وضعیت اینجا که همیشه خودم بیام و برم ،اما زمانی که خونه هستم ،بابام میگه ببرمت فالن
جا و همهش پیگیره .اصالً خوشم نمیآد و میگم برم که دیگه راحت بشم .درواقع بیشازحد حمایت میکنن»
(شرکتکنندۀ « .)8آخه نمیدونم تو بچگی من چرا اینقدر دست و پاچلفتی بودم؛ البته به خودم حق میدم .از
بس مامانم کارامو میکرده ،اینجور شده بودم» (شرکتکنندۀ .)10
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الگوهای انضباطی
«من یه بار با کسی دوست شدم و بعد از چند وقت ،متأسفانه بابام فهمید .باورت میشه منو سه هفته تو اتاقم
حبس کرده بود؟ دقیقاً مثل یه زندانی .بیرون از اتاق نمیتونستم برم .حتی از خونه هم بیرون نمیتونستم برم.
بارها فکر خودکشی و فرار از خونه به سرم زد» (شرکتکنندۀ « .)3مثالً مامانم توی خونه کارایی رو که باید
بلد باشم ،مثل نحوۀ واریز پول رو فقط توضیح میده .منم باید فقط به عملکردنش نگاه کنم ،از اون طرف هم
واسه آشپزی هم اینجوریه .بهم میگه چرا بلد نیستی چیزی درست کنی .بعد که بهطور نظری توضیحش رو
داد و من میگم یک بار بهم بده تا منم درست کنم ،این کار رو نمیکنه .اینا خیلی رو اعصابمه» (شرکتکنندۀ
.)2

بحث و نتیجهگیری
پژوهش کیفی حاضر با رویکرد پدیدارشناسی به بررسی نقش عوامل خانوادگی در اضطراب بازگشت به خانۀ
دانشجویان دختر ساکن خوابگاه پرداخت .همانطور که مالحظه میشود در کدگذاریها ،سبک ارتباطی ناکارآمد
در خانواده بهعنوان اولین مضمون اصلی مؤثر در اضطراب بازگشت به خانه بهدست آمد که شامل تجربۀ
تعارضات مداوم در خردهنظام خانوادگی (خردهنظام زن و شوهری ،خردهنظام زن و شوهر با خانوادۀ همسر،
خردهنظام والد -فرزندی) ،سازشگری یا اجبار به سازش ،سرزنشگری و تبادل کالمی ناکارآمد (نبود
گفتوشنود ،گفتوشنود مبهم و غیرمستقیم ،بیان مکرر مشکالت) است .پژوهشهای پیشین نیز مؤید نتایج
پژوهش حاضر هستند؛ از جمله کورشنیا و لطیفیان ( )1386در پژوهشی به این نتایج دست یافتند که
جهتگیری گفتوشنود خانواده (میزانی که خانوادهها شرایطی را فراهم میآورند تا همۀ اعضای خانواده به
مشارکت آزادانه در تعامل ،بحث و تبادلنظر دربارۀ طیف وسیعی از موضوعات تشویق شوند) ،اضطراب و
افسردگی را در فرزندان پیشبینی میکند .همچنین جهتگیری همنوایی خانواده (میزانی که خانوادهها بر شرایط
همسانبودن نگرشها ،ارزشها و عقاید تأکید میکنند) بهطور معنادار و مثبتی ،پیشبینیکنندۀ اضطراب
فرزندان است .مؤمنی و علیخانی ( )1392در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که نزدیکی ،صمیمیت و
تفاهم در میان اعضای خانواده سبب میشود افراد تابآوری بیشتری در برابر فشارهای زندگی داشته باشند .از
سوی دیگر ،خانوادههای دارای عملکرد ناکارآمد ،سبب رضایتنداشتن از روابط خانوادگی ،کمبود صمیمیت،
گسستگی عاطفی و عدم انطباقپذیری اعضای خانواده میشوند؛ درنتیجه میزان اضطرابی که اعضای این نوع
خانوادهها تجربه میکنند ،بیشتر است .همچنین این نتایج با یافتههای کشاورز افشار ،صفاری فرد ،حسینی و
هدهدی ( )1397همسویی دارد که نشان میدهد تعارضهای میان والدین میتواند امنیت شخصی فرزندان و
همچنین روابط آنها با والدینشان را بهخطر بیندازد؛ بنابراین نوجوانان معضالت ناشی از ناسازگاری والدین را
درونی میکنند و مستعد ابتال به مشکالت سالمتی (از قبیل اضطراب و افسردگی) و همچنین ناسازگاری در
روابط اجتماعی (مانند پرخاشگری) میشوند .صیدی ( )1397نیز معتقد است تعارض فراوان والدینی و مشکالت
روانشناختی آنها میتواند به رفتارهای والدگری ناکارآمد دامن بزند .در چنین فضای ارتباطی ،والدین سطوح
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پایینی از نظارت و همچنین پذیرش را در رابطه با فرزندان خود نشان میدهند .فرزندان چنین والدینی نیز
انزوای اجتماعی و نشانههای اضطراب را از خود نشان میدهند .نتایج پژوهش محسنی و آهویی ( )1395حاکی
از آن است که والدین انعطافپذیری که در بیشتر موارد دربارۀ خواستههای خود با فرزندشان استدالل میکنند
و همچنین به نیازها و عقاید آنها حساس هستند ،سبب میشوند که فرزندان آنها اضطراب کمتری داشته
باشند .درواقع سبکهای ارتباطی که در آن اعضای خانواده از تبادل کالمی مبتنی بر گفتوشنود مستقیم و
غیرمبهم ،همراه با عدم سرزنشگری و سازشگری استفاده میکنند و تعارضهای بین والدین ،همچنین والدین
و فرزندان نیز کمتر است ،به کاهش اضطراب فرزندان منجر میشود .در چنین فضایی ،اعضای خانواده بهراحتی
میتوانند نگرانیهای خود را بیان کنند و اضطرابی ناشی از ابراز اختالفنظر پیشآمده و همینطور آگاهی
خانواده از تغییرات ارزشی خودشان نداشته باشند .همۀ اعضای خانواده به شرکت در تعامل و گفتوگو در
زمینههای مختلف تشویق میشوند و آزادانه و مداوم با یکدیگر تعامل دارند .از نظر عاطفی نیز حمایتگر یکدیگر
هستند .چنین خانوادههایی با گفتوشنود باال ،فرزندانشان را بهمنظور کسب مهارتهای اجتماعی باال ،افزایش
قاطعیت در رفتار و احساس خودارزشمندی سوق میدهند .این خانوادهها ،فرزندان خود را برای رسیدن به
تصمیمگیریهای شخصی به اندازه کافی توانمند میدانند ،به فرزندان خود و آنچه بیان میکنند عالقه نشان
میدهند و از آنان حمایت میکنند .والدین نیز نیازی به کنترل فرزندان و تصمیمگیری دربارۀ آنان احساس
نمیکنند .همچنین سبک ارتباطی سازگار و همدالنه در خردهنظام خانوادگی عالوه بر اینکه فضای امنی برای
رشد شایستگیها و توانمندیهای فردی و میانفردی فرزندان فراهم میکند ،سبب میشود آنان بتوانند بدون
داشتن دغدغۀ خانوادگی در جامعه حضور یابند و درصورت مواجهه با چالشهای گوناگون اجتماعی ،خانواده را
بهعنوان نهادی همفکر و پذیرا درک کنند که امکان بازگشت به آن مقدور است .برعکس خانوادههایی که
سرزنشگر و کنترلکننده هستند ،تأکید دارند که فرزندان باید همنوایی بیشتری با بزرگترها داشته باشند و از
تعارض و مقابله با جمع اجتناب کنند .تعامالت در این خانوادهها بر اجتناب از تعارض و وابستگی متقابل خانواده
به هم تکیه دارد و بهت است فرزندان مطابق میل والدین خود عمل کنند؛ بنابراین فرصتی برای تبادلنظر
میان اعضای خانواده وجود ندارد و آنان ترجیح میدهند تغییرات هویتی و دغدغههای فکری خود را در جمع
خانوادگی مطرح نکنند تا موجب آشفتگی در خانواده نشود .راهحلی نیز که تصور میکنند برای دوری از این
شرایط نامطلوب در اختیار دارند ،این است که به بهانۀ تحصیل یا اشتغال در شهری دیگر ،از فضای خانوادگی
خود فاصله بگیرند؛ از اینرو میتوان گفت ارتباط در خانواده امر مهمی است؛ چراکه شیوۀ ناصحیح آن میتواند
سبب تنش در خانواده شود و بر اعضای آن تأثیرگذار باشد.
مرزبندیهای مغشوش خانوادگی ،دومین مضمون اصلی مؤثر در اضطراب بازگشت به خانه محسوب
میشوند که درهمتنیدگی ،گسستگی و نبود انعطافپذیری همگام با رشد را در بردارد .این یافته با یافتههای
احمدی و خدادادی سنگده ( )1394دربارۀ نقش انعطافپذیری مرزها و نظارت متعادل بهعنوان دو عامل
خانوادگی مهم در شکلگیری و تداوم خانوادۀ سالم همخوانی دارد .همچنین اصل دهقان ،رضاییان و حسینیان
( )1395در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که هرچه امتزاج و درگیری خانواده بیشتر باشد ،احتمال اضطراب
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و بیثباتی افراد آن افزایش مییابد .نتایج تحقیقات قویدل حیدری ( ،)1394لی ،گارلند و هووار ( )2014و گلدنر،
ابیر و ساشار ( )2016نیز نتایج تحقیق حاضر را تأیید میکنند؛ به این صورت که این محققان معتقدند ،جوانان
برای پیشگیری از تنش و اضطراب ناشی از قوانین خشک والدین و نبود مرزها ،سعی در فاصلهگیری از خانواده
و ترک آن دارند .امانی ( )1394نیز بیان میکند ویژگیهای خانوادههای کارآمد این است که اعضا در عین
داشتن روابط صمیمانه ،از استقالل یکدیگر حمایت کنند و مرزهای آنها در تعامالت بینفردی حفظ شود.
همچنین خانوادههای ناکارآمد برای کنترل رفتار جوانان خود ،از قواعد خشک و انعطافناپذیر استفاده میکنند
که همین فرایند به اضطراب شدید در فرزندانشان منجر میشود .بهطورکلی وجود مرزهای روشن و انعطافپذیر
در خانواده از این جهت مهم است که محدودۀ رفتاری اعضا را مشخص میکند و به متمایزسازی آنها از
یکدیگر منجر میشود .این مسئله نیز از بروز مشکالت مرزی جلوگیری و نیاز به استقالل و در عین حال
برخورداری از حق انتخاب را برآورده میکند که تأمین آنها نیز نقش ضروری در حفظ سالمت روان اعضای
خانواده ایفا میکند؛ درحالیکه درهمتنیدگی مرزها ،گسستگی و انعطافناپذیربودن آنان میتواند موجب
شکلگیری خودمتمایزسازی پایین اعضای خانواده شود که این نیز به افزایش اضطراب در اعضای خانواده
میانجامد؛ بدینصورت که افراد دارای خودمتمایزسازی پایین ،با گسلش هیجانی ،قصد رهایی از تنشهای
خانوادگی و اضطراب نشأتگرفته از آن را دارند ،اما در این شرایط ،گسلش هیجانی نمیتواند راهبرد حقیقی
برای کاهش اضطراب آنان باشد و در بازگشت به محیط خانوادگی ،دچار همان اضطراب و عواطف منفی
میشوند .از سوی دیگر ،حفظ حریم خانوادگی نیز به نحوی که شبکۀ ارتباطی با دوستان و فامیل بهطور مداوم
و متعادل برقرار باشد ،یکی از عوامل پیشگیرانه در زمینۀ اضطراب اعضای خانواده عمل میکند.
سومین مؤلفۀ مؤثر در اضطراب بازگشت به خانه ،مضمون اصلی نبود تصمیمگیری کارآمد است که شامل
مضامین فرعی تصمیمگیری یکجانبه و تحکمآمیز و همچنین پرورشنیافتن مهارت تصمیمگیری است .کیانی،
دهقانی اشکذری و احمدی قوزلوجه ( )1391نیز معتقدند دستنیافتن به شایستگی کافی برای خودرهبری و
کمبود تماس کافی با خانواده برای بهدستآوردن حمایت آنان ،فشار زیادی به جوانان وارد میکند که منجر به
افزایش اضطراب آنان میشود .همچنین معیدفر و صبوری خسروشاهی ( )1389و جنادله و رهنما ()1393
استدالل میکنند که جوانان در دوران دانشجویی ،با استفاده از قدرت بازاندیشی ،به گزینش انتخابهای زندگی
هماهنگ با هویت شخصی میپردازند و از اینرو هماهنگ با این هویت و تصمیمگیریها متناسب با آن به
سمت آزادیهای فردی ،امنیت و رضایت از زندگی پیش میروند .همانطور که مالحظه میشود ،نتایج تحقیقات
ذکرشده با نتایج تحقیق حاضر که نقش تصمیمگیری را در کاهش اضطراب بازگشت به خانه مؤثر میداند،
همسویی دارد .میتوان گفت در خانوادههایی که تصمیمگیری بهصورت مشترک صورت میگیرد ،مشارکت
اعضا موجب ایجاد این نگرش میشود که آنها نیز در فرایندهای تصمیمگیری خانواده نقشی مؤثر دارند.
همچنین تجربۀ شرکت در فرایند تصمیمگیری ،این مهارت را در اعضای خانواده تقویت میکند .بدینگونه
اضطراب ناشی از نداشتن مهارت تصمیمگیری در افراد کاهش مییابد و آنها میتوانند در موقعیتهای آتی
بهخوبی از آن بهره ببرند.

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،3سال دوازدهم

53

مضمون اصلی دیگری که در کاهش اضطراب بازگشت به خانه دخیل است ،سبکهای فرزندپروری ناکارآمد
دربرگیرندۀ دخالت در امور فرزندان (کنترل افراطی و حمایت افراطی) و الگوهای انضباطی (تنبیه شدید و اطناب)
است .اسعدی ،شاهمنصوری ،محمدی ،رضاعی و جی سمتانا ( )1384در پژوهش خود نتیجه گرفتند خانوادههایی
که در شهرهای بزرگ زندگی میکنند ،بیشتر از شیوۀ فرزندپروری مقتدرانه بهره میگیرند؛ درحالیکه شیوههای
مستبدانه و آسانگیر در شهرهای کوچک و سنتی شایعتر هستند .همچنین تعارض میان والدین و فرزندان در
شیوۀ مقتدرانه کمتر اما در شیوۀ مستبدانه بهوفور دیده میشود که این تعارض به مشکالت روانشناختی مانند
اضطراب منجر میشود .چورپیتا و بارلو ( )1998معتقدند ،کنترل درونی و بیرونی ،مالک مناسبی برای تشخیص
اختالالت اضطرابی است؛ بدینمعنا که میتوان اضطراب را براساس میزان کنترلی که فرد بر محیط پیرامون
خود احساس میکند ،برداشت کرد؛ درنتیجه شخص زمانی دچار اضطراب میشود که وقوع حادثهای را پیشبینی
میکند که توان مواجهه با آن را در خود نمیبیند؛ بنابراین فضای خانواده باید دارای ثبات و پیشبینیپذیری
باشد تا احساس کنترل درونی و بیرونی در فرد شکل بگیرد .گلستانه و پیرمردوند چگینی ( )1396کنترل
بیشازحد را مانع ارضای نیازهای اساسی دانستهاند که بهزیستی فرد را به چالش میکشد و سبب اضطراب
میشود .محرری ،سلطانیفر ،خالصی و اسالمی ( )1391نتیجه گرفتند ،مادرانی که از اطناب کالم در تربیت
فرزندان خود استفاده میکنند ،پس از گذراندن دورههای آموزشی میتوانند بهجای سخنرانیهای طوالنیمدت
برای فرزندشان ،از اعمال روش تنبیهی و پاداش بهموقع استفاده کنند که این مهارت فرزندپروری نیز موجب
کاهش مشکالت رفتاری فرزندان میشود .نتایج پژوهش رحمانی و محب ( )1390نیز در حیطۀ شیوههای
فرزندپروری نشان میدهد والدین دارای سبک فرزندپروری مستبدانه و سختگیر ،بهاحتمال بیشتری فرزندان
دارای اختالالت اضطرابی خواهند داشت .همانگونه که مشاهده میشود ،نتایج تحقیقات فوق با نتایج پژوهش
حاضر همخوانی دارد .گفتنی است چنانچه والدین از سبکهای فرزندپروری استفاده کنند که توأم با حمایت و
کنترل کافی است ،نهتنها میتوانند روابط صمیمانهتری با فرزندان خود برقرار کنند ،بلکه همراه با محدودیتهای
معقول ،آزادی عمل بیشتری برای آنان درنظر میگیرند که این نیز نقش مؤثری برای کاهش اضطراب فرزندان
جوانی دارد که همواره بهدنبال کسب استقالل هستند .همچنین بهکارگیری الگوهای انضباطی معقول و متناسب
با شرایط موجود میتواند به حفظ سالمت روان در اعضای خانواده کمک کند و تنش کمتری را در فضای
خانوادگی بهوجود آورد.
از محدودیتهای پژوهش حاضر این بود که هنگام مصاحبه ،مشارکتکنندگان تمایلی به افشای برخی
اطالعات خانوادگی نداشتند و محقق در این موارد با مقاومت بیشتری از جانب آنان روبهرو میشد؛ از اینرو تا
آنجا که مشارکتکنندگان اجازه میدادند ،امکان دسترسی به دنیای پدیدارشناختی آنان فراهم بود .همچنین
مهاجرت تحصیلی مشارکتکنندگان در این تحقیق ،از شهرستانها به کالنشهرها بوده و یافتهها دربارۀ
مهاجرت از کالنشهرها به شهرستانها صدق نمیکند .با توجه به پژوهش حاضر ،پیشنهاد میشود پژوهشهایی
دربارۀ افرادی که دچار اضطراب بازگشت به خانه نیستند و عوامل مؤثر در آن صورت گیرد تا بتوان بین دو
گروه دارا و بدون اضطراب بازگشت به خانه مقایسهای انجام داد .با این حال میتوان از یافتههای پژوهش
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حاضر برای تدوین برنامههای پیشگیرانه و درمانی ،با هدف رفع اضطراب بازگشت به خانۀ دانشجویان استفاده
کرد.
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