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چكیده
گفتگوی مؤثر پایهای است که سایر جنبههای روابط زن و شوهر بر آن بنا نهاده شده است و نبود گفتگوی
مؤثر بین زوجین میتواند به سطح باالتری از تعارضات زناشویی منجر شده و خطر پیشروی مشكالت زناشویی
را افزایش دهد .استفاده از تجربههای زوجهای موفق در مورد گفتگوی مؤثر میتواند الهامبخش و الگوی کارامدی
برای افزایش صمیمیت و رضایتمندی زناشویی دیگر زوجها شود .این مطالعه با هدف بررسی شاخصهای
گفتگوی مؤثر زوجین با کارکرد سالم انجام شده است .این مطالعه با استفاده از یكی از روشهای تحقیق کیفی
تحت عنوان پدیدارشناسی توصیفی انجام شده است .روش جمعآوری اطالعات ،مصاحبه نیمه ساختار یافته با ده
شرکتکننده از زوجین با کارکرد سالم بود .تجزیه و تحلیل اطالعات با روش کالیزی بود .از تحلیل یافتههای این
پژوهش ،پنج مضمون اصلی و  00مضمون فرعی از تجربه و ادراکات زوجهای با عملكرد سالم ازدواج شهرستان
ارومیه در زمینه گفتگوی مؤثر پدیدار شد که عبارت است از )1 :عوامل مؤثر بر ایجاد و تداوم گفتگو  )0مراحل و
فرایند گفتگوی مؤثر  )3برنامهریزی برای گفتگو  )4محتوای گفتگو  )5مهارتهای ارتباطی .نتایج پژوهش نشان داد
کیفیت و کمیت گفتگوی مؤثر در کارامدی زندگی همسران خیلی مهم است .تجربه همسران موفق میتواند به
مشاوران و زوج درمانگران در کاهش موانع گفتگوی مؤثر و افزایش صمیمیت زناشویی کمک مهمی کند.
کلیدواژهها :مطالعه کیفی ،پدیدار شناختی ،گفتگوی مؤثر زوج.
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مقدمه
خانواده را مؤسسه یا نهاد اجتماعی معرفی کردهاند که ناشی از پیوند زناشویی زن و مرد است.
از جمله مظاهر زندگی اجتماعی انسان ،وجود تعامل سالم و سازنده میان انسانها ،عشق ورزیدن به
همنوع و ابراز صمیمیت و همدلی به یکدیگر است (عدالتی .)0202 ،اساس و رکن اصلی خانواده
به عنوان زیربناي جامعه ،ازدواج است .ازدواج یکی از مهمترین رویدادهاي زندگی انسان به شمار
میرود (موسوي .)0831 ،ازدواج مهمترین و بنیادیترین رابطه انسانی است؛ زیرا ساختار ایجاد
روابط خانوادگی و تربیت نسل آینده را فراهم میآورد (هولمن.)0220 ،0
مطالعات و تجربه بالینی نشان میدهد که در جامعه معاصر ،زن و شوهرها مشکالت شدید و
فراگیري را هنگام برقراري و حفظ روابط صمیمانه تجربه میکنند .ایجاد و حفظ روابط صمیمانه
در جریان ازدواج نیازمند مهارتهاي ارتباطی است (باگاروزي0220 ،0؛ وستروپ.)0220 ،8
مهارتهاي ارتباطی با تقویت ابراز حمایتهاي اجتماعی و عاطفی مانند دلداري دادن ،تشویق ،اطمینان
آفرینی ،مراقبت و کمک در تأمین نیازهاي همسر ،میتواند در افزایش رضایت زناشویی تأثیرگذار
باشد (کوئرنر 0221 ،به نقل از داستان و همکاران )0831 ،و پرهیز از برقراري ارتباط مؤثر از
عواملی است که موجب شکست زندگی زناشویی خواهد شد (بلوم.)0221 ،4
ارتباط مؤثر ،عناصر کالمی و غیر کالمی دارد که همدیگر را تقویت میکند .در این بین
عناصر کالمی ارتباط مؤثر یا گفتگوي مؤثر 5از جایگاه مهمی در ارتباط زناشویی برخوردار است
و زن و شوهر از طریق گفتگو ،راحتتر ،بهتر و بیشتر میتوانند پیام و احساسشان را به همدیگر
انتقال دهند و به هم نزدیکتر شوند (نیکولز 0111 ،به نقل از حسینی .)0838 ،گفتگوي مؤثر
مهارتی است که باعث ارضاي نیازهاي عاطفی و روانی و رضایت زن و شوهر از زندگیشان
میشود و بر سالمت روانی آنان مؤثر است (باگاروزي0220 ،؛ هلر و وود.)0113 ،1
ارتباط مؤثر توسط بسیاري از افراد ،مهمترین و ضروریترین مهارت ازدواج مطرح شده است.
زوجهایی که با یکدیگر ارتباط مؤثر دارند ،توانایی تأیید دو جانبه در آنها وجود دارد و میتوانند
به صورت غیر دفاعی به نیازهاي همسرشان گوش ،و پاسخ دهند؛ زمان سوء تفاهم ،بر مسئله
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مشکل هستند ،این شناخت بسیار اندک است (گاتمن .)0222 ،زوجینی که افکار و احساسات خود
را سرکوب میکنند و آنها را بر حق نمیدانند و میترسند بحث به مشاجره ختم شود ،سعی
میکنند با کنارهگیري ،تعارض در رابطه را به حداقل برسانند و چون گفتگویی انجام نشده و
یادگیري صورت نگرفته است ،وضعیت ارتباطی زوجین بدتر میشود (کوان.)0224 ،
گفتگوي مؤثر قلب روابط صمیمی و پایهاي است که دیگر جنبههاي روابط زن و شوهر بر آن
نهاده میشود (اولسون و دیفرین جی .)0228 ،0بیشتر پژوهشها در سالهاي اخیر مؤید این است که
عدم گفتگوي مؤثر بین زن و شوهر میتواند باعث سطح باالتري از تعارض زناشویی شود و خطر
پیشروي مشکالت زناشویی را افزایش دهد (فینچام و بچ .)0202 ،0همچنین عدم گفتگوي مؤثر زن
و شوهر ریشه بیشتر مشکالت زناشویی و سوء تفاهم است و از مهمترین عوامل بروز تنش ،سردي
روابط زن و شوهر و گسیختگی انسجام خانواده است (گاتمن و نوتاریوس0220 ،8؛ احمد و رید،4
 .)0223همچنین کم بودن یا نبود گفتگوي مؤثر زن و شوهر میتواند یکی از پیشبینهاي قوي
طالق در سالهاي اول ازدواج باشد (ویشمن و کورتانگ0228 ،5؛ گاتمن و لوینسون.)0222 ،
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متمرکز شده و در حالت مسالمتآمیز ارتباط برقرار کنند .متأسفانه در میان زوجهایی که دچار

طبق نظریه گاتمن ،وجود چهار سوار سرنوشت (عواملی که روابط زوجها را تخریب میکند)
با شدت زیاد در رابطه با  31درصد اطمینان پیشبینیکننده طالق است .این چهار سوارکار عبارت
است از انتقاد ،سرزنش ،جبههگیري و سکوت (گاتمن .)0111 ،در این راستا ،گاتمن ()0114
دریافت که زوجهاي فرسوده ،نسبت به زوجهاي غیر فرسوده کمتر در تعامالت مثبت و بیشتر در
تعامالت منفی مشارکت میکنند .عالوه بر این ،وي با بررسی ادبیات تحقیق و بر پایه تعامالت
مشاهده شده نتیجه گرفت که چندین الگو و رفتار تعاملی هست که میان زوجهاي فرسوده و غیر
فرسوده تمایز قائل میشود .زوجهاي فرسوده سطوح پایینتر توافق ،شوخی ،خنده دو نفره ،تأیید،
اطاعت و تکرار بیشتر عدم توافق ،انتقاد و رفتارهاي تدافعی نشان میدهند .آنها رفتارهاي تأییدي
کمتري دارند .هنگامی که همسرشان دربارۀ مشکل صحبت میکند ،واکنشهاي مثبت و مناسب
کمتري دارند؛ به احتمال کمتر در رفتارهاي حل مسئله مشارکت میکنند و همیشه شاکی هستند و
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حالت تدافعی دارند .از طرفی دیگر درخواست گفتگو ،بیان موضوع و بیان قصد مثبت خود براي
گفتگو از مقدمات گفتگوي مؤثر است و زوجین از این راه میتوانند وارد فضاي گفتگو با
همدیگر شوند و تفکر و احساس همدیگر را بشناسند و با مهارتهاي گوش دادن فعال ،انعکاس
دادن ،تأییدکردن و احساس همدلی به حل مشکالت بپردازند (هندریکس و هانت0111 ،0؛ فینچام
و بچ0202 ،؛ ونجلیستی.)0221 ،0
زوج درمانگران همواره درصدد ارائه راهکارهایی براي پیشگیري و درمان ناسازگاریهاي زن و
شوهر بودهاند .با افزایش روزافزون نارضایتی زن و شوهر از یکدیگر و بروز طالق عاطفی و رسمی
بین آنان و تأثیر این جداییها بر افراد خانواده و جامعه ،ضرورت دارد که براي این مشکالت
چارهاندیشی شود .امروزه الگوها و رویکردهاي گوناگون روانی ـ آموزشی در جهت بهبود و پربار
ساختن رابطه زناشویی پدیدار شده است که بیشتر از درمان به بهبود و ایجاد مهارتهاي ارتباطی،
قبل از روبهرو شدن زن و شوهرها با مشکالت توجه میکند و جنبه پیشگیري دارد (فروقانفر،
)0835؛ لذا به نظر میرسد ضروري است رویکردي کوتاه مدت و کارامد آموزشی مبتنی بر
آموزش ویژگیهاي گفتگوي مؤثر زوجین را یافت تا به زن و شوهرها در ایجاد و حفظ گفتگوي
مؤثر و کارامد کمک کرد .بنابراین بر اساس مطالعات و پژوهشهاي مختلف ،این پژوهش به دنبال
این است که به این سؤال اساسی جواب دهد که شاخصهاي گفتگوي مؤثر زن و شوهر با عملکرد
سالم چگونه است.

روش
پژوهش با رویکرد کیفی و به روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شده است .روش پدیدار
شناسی فرایند ساخت معناي تجربه انسانی از طریق گفتگو با اشخاصی است که با این تجربه
زندگی میکنند .روش جمعآوري دادههاي پژوهش ،مصاحبه نیمه ساختاري بود .پژوهشگر با
توجه به سؤال پژوهش با عنوان« :ویژگیها و شاخصهاي گفتگوي مؤثر زوجین با کارکرد سالم
چگونه است؟» چند سؤال باز و گسترده را بر اساس بررسی فرایند ،محتوا و مهارتهاي گفتگوي
مؤثر و با در نظر گرفتن فرهنگ و مذهب ایرانی مطرح ،و به صورت مقدماتی با پنج نفر مصاحبه
کرد و سؤاالتی که از نظر مصاحبهشوندگان نامفهوم بود ،ویرایش ،و سپس نتایج در اختیار پنج
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صوري و محتوایی آن سنجیده شد .سؤاالت مصاحبه به گونهاي طراحی شد که رشته گفتگو در
مصاحبه قطع نشود و به مصاحبهشونده براي هدایت جریان گفتگو ،آزادي بیشتري داده شود .چند
نمونه از سؤاالت باز بدین ترتیب است" :چه عواملی شما را بر ایجاد و تداوم گفتگو تشویق
میکند؟ براي گفتگو کردن چگونه برنامهریزي میکنید؟ در مورد چه مسائلی با همدیگر گفتگو
میکنید؟ مهارتهاي شما از نظر کالمی و غیر کالمی چگونه است؟ چه مراحلی را هنگام گفتگو
رعایت میکنید؟
جامعه آماري این پژوهش براي مصاحبه عمیق ،تمام زوجین با عملکرد سالم ازدواج در
شهرستان ارومیه با حداقل ده سال زندگی مشترک است .نمونه پژوهش شامل زوجینی است که از
بین زوجین با عملکرد سالم انتخاب شدند .به علت نبود شرایط نمونهگیري تصادفی مانند عدم
دسترسی به فهرست تمام زوجین با عملکرد سالم ازدواج و عدم همکاري بسیاري از زن و شوهرها
به دلیل وقتگیر بودن مصاحبه و سؤاالتی که درباره روابط خصوصی آنها پرسیده میشد و همچنین
الزم بودن ویژگیهایی همچون گشودگی الزم براي برونریزي اطالعات زناشویی از نمونهگیري
هدفمند 0و نظري براي انتخاب زن و شوهرها استفاده شد .در تحقیق کیفی ،تعداد مشارکتکننده
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متخصص در این زمینه قرار داده شد تا نظر تخصصی خود را اعالم کنند و از این طریق ،روایی

در پژوهش از پیش قابل تعیین نیست و تعداد مشارکتکنندهها تا اشباع نظري مقوالت پیش
میرود .در روش پدیدارشناسی حداقل تعداد مشارکتکنندهها شش نفر است .عموماً پژوهشهاي
کیفی با مشارکت هشت الی  02نفر انجام میشود و استفاده از حجم نمونه بیشتر میتواند عمق
بررسی را کاهش دهد (استراوس وکربین.)0810 ،
مطابق با نمونهگیري هدفمند در پاسخ به پرسش «ویژگیها و ابعاد گفتگوي مؤثر زوجین با
عملکرد سالم چگونه است؟» زن و شوهرهایی با عملکرد سالم مورد توجه قرارگرفتند .روش
اجراي پژوهش به این صورت بود که با همکاري امور بانوان استانداري آذربایجان غربی و اداره
آموزش و پرورش ارومیه ،دو مدرسه در مقطع متوسطه اول ارومیه ،که امکان مصاحبه در آنها
وجود داشت ،انتخاب شد و با کمک اولیاي مدارس ،خانوادههایی با عملکرد سالم که بالقوه براي
شرکت در تحقیق مناسب بودند و حداقل ده سال از زندگی مشترک آنها گذشته بود و به همکاري
حاضر بودند ،شناسایی شدند .به این منظور جلسهاي با حضور این خانوادهها تشکیل شد .در ابتدا
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محقق خود را معرفی کرد؛ سپس اهداف تحقیق و رعایت رازداري و امانتداري را یادآور ،و
پرسشنامه عملکرد ازدواج سالم بین والدین توزیع شد .پس از بررسی پاسخها نام والدین بر اساس
میزان عملکرد آنها از زیاد به کم فهرست شد و در نهایت از  05زوج اول این فهرست بتدریج از
طریق فرستادن دعوتنامههایی از سوي مدرسه براي مصاحبه در محل مدرسه دعوت به عمل آمد.
مصاحبه بدین ترتیب بود که ابتدا مصاحبهگر توضیحاتی درباره هدف پژوهش و مفهوم گفتگوي
مؤثر به زن و شوهر میداد و سپس از آنان خواسته میشد که با استفاده از توضیحاتی که پژوهشگر
براي هر سؤال ارائه میکند به سؤاالت با دقت پاسخ دهند .براي اطمینان از درک مراجعهکننده
نسبت به سؤاالت ،مصاحبهگر به تمام سؤاالت و اشکاالت وي هنگام پاسخگویی به هر سؤال به
صورت جداگانه جواب میداد .با توجه با اینکه اجازه ضبط مصاحبهها به محقق داده نشد از کل
محتواي مصاحبهها در جلسه یادداشتبرداري میشد .طول مدت مصاحبه بین 12تا  33دقیقه و با
میانگین 02دقیقه بوده است .در این پژوهش نمونهگیري زمانی به پایان رسید که اشباع نظري به
دست آمد و دادههاي اضافی ،کمکی به تکمیل و مشخص کردن مقوله نظري نکرد و نمونهها از
آن پس مشابه به نظر رسید.
تحلیل دادهها به روش کالیزي 0انجام شد .تجزیه و تحلیل مراحل هفتگانه این روش عبارت
است از :شرح دادن پدیده مورد نظر ،گردآوري توصیفهاي شرکتکنندگان در مورد پدیده،
مطالعه تمام توصیفهایی که شرکتکنندگان در مورد پدیده مورد نظر بیان کردهاند ،مراجعه به
نوشتههاي اصلی و استخراج بیانات مهم ،دریافت معنی از بیانات مشارکتکنندهها ،0گروهبندي و
سازماندهی معانی به دست آمده به صورت خوشههایی از مضمونها ،8ارائه توصیفی جامع و
کامل ،4مراجعه کردن به شرکتکنندگان براي معتبر کردن توصیف (بازنگري مصاحبهشوندگان)،
اضافه شدن این دادهها به توصیف جامع در صورت دستیابی به دادههاي جدید در طول تعیین اعتبار
(پولیت و بک.)0223 ،5
بر اساس مراحل این روش ،توصیفهاي شرکتکنندگان به منظور درک و هم احساس شدن
با آنها توسط پژوهشگر مطالعه ،و پس از مرور مطالب ،جمالت مهم دربارۀ پدیده مورد مطالعه
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1 - Colaizzi
2 - Formulating of meaning
3 - Grouping & organizing the meaning in a cluster of themes
4 - Present of an exhaustive description
5 - Polit DF, Beck ChT

عقاید استنتاج شده ،توصیف کامل و جامعی از جزئیات پدیده تحت مطالعه به دست آمد.
عبارات ،جمالت ،بندهاي متعلق به هر کدام از مصاحبهها جداگانه از مصاحبههاي دیگر و با
توجه به وجوه مشترک در قالب مضمونها و زیر مضمونها سازماندهی شد .به این ترتیب از
مجموع ده مصاحبه ،بیانات مهم استخراج ،و سپس با کنار هم قرار دادن و مقایسه مشترکات هر
مصاحبه و در هم ادغام کردن محصول ،پنج مضمون اصلی و  02مضمون فرعی در این پژوهش
پدیدار شد.
به منظور رسیدن به دقت و استحکام دادهها مقبولیت ،توان انتقال ،امکان وابستگی و توان
اعتماد ،دادهها مورد بررسی قرار گرفت (پولیت و بک0223 ،؛ مک نی و مک کیب.)0223 ،0
محقق براي اطمینان از صحت یافتهها زمان کافی براي جمعآوري دادهها در نظر گرفت و با
رفت و برگشت مکرر دادهها درگیري طوالنی مدت خود را حفظ کرد .درگیري مستمر ذهنی با
دادهها ،افزایش وسعت اطالعات و عمق اطالعات را امکانپذیر ساخت .در این تحقیق تالش شد
تا با انتخاب مشارکتکنندگان با سطوح مختلف سنی و تحصیلی ،تلفیق نمونهها حاصل شود.
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استخراج شد و سپس سازماندهی شناسهها ،دستهها و خوشهها انجام گرفت .با ترکیب کردن تمام

براي تأیید اعتبار محتواها از بازنگري اعضا در جلسهاي دیگر ،موارد با نه نفر از مشارکتکنندگان
در میان گذاشته شد و نظر نهایی آنها جمعبندي شد و بر اساس مصاحبهها تحلیل آن در ادامه
خواهد آمد.
براي کسب اطمینان از اینکه دیدگاههاي شخصی محقق در ساخت مضمونها به شکل
حداقلی بوده ،نقل قولهاي مشارکتکنندگان متناسب با مضمونها ارائه شده است .امکان وابستگی
دادهها از طریق بازنگري استادان تأیید شد .امکان انتقالپذیري دادهها ،از طریق بازنگري یافتهها
توسط پنج زوج ،که در فرایند تحقیق حضور نداشتند به لحاظ تناسب یافتهها ،به دست آمد .براي
دستیابی به توان اعتماد دو معیار امکان کاربرد و خنثایی مدنظر قرار داده شد .براي کسب امکان
کاربرد ،تالش شد تا بین زمینههاي فرهنگی و یافتههاي تحقیق ،تناسب و سازگاري منطقی باشد.
خنثایی نیز به شکل پرانتزگذاري و عدم دخالت دیدگاههاي محقق در تفسیر ابتدایی دادهها
ممکن شد.
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یافتهها
به منظور پاسخدهی به این سؤال پژوهش (ویژگیها و ابعاد گفتگوي مؤثر زن و شوهر با
کارکرد سالم چگونه است؟) از روش تحلیل کیفی به شیوه پدیدارشناسی استفاده شده است.
مضمونهایی که از دادههاي این مطالعه به دست آمد ،همگی دربارۀ تجربه زن و شوهرهاي با
کارکرد سالم بر اساس اهداف مطالعه یعنی جستجو ،ادراک و توصیف پدیده گفتگوي مؤثر بود.
مشارکتکنندگان در توصیف تجربه گفتگوي مؤثر ،ماهیت این گفتگو را با همسر خود توصیف
کردند .از تحلیل یافتههاي این پژوهش پنج مضمون اصلی و  02مضمون فرعی از تجربه و
ادراکات زوجهاي با عملکرد سالم ازدواج شهرستان ارومیه در زمینه گفتگوي مؤثر پدیدار شد که
عبارت است از )0 :عوامل مؤثر بر ایجاد و تداوم گفتگو  )0مراحل و فرایند گفتگوي مؤثر
 )8برنامهریزي براي گفتگو  )4محتواي گفتگو  )5مهارتهاي ارتباطی .به علت طوالنی شدن
صفحات مقاله ،اظهار نظرها و تجربیات هر کدام از زوجین بیان نمیشود و نتایج اظهار نظرهاي
آنها در قالب جدول  0ارائه خواهد شد و در قسمت بحث ،هر کدام از مضمونها تبیین خواهد شد.
در جدول  0مشخصات زن و شوهر با عملکرد سالم شرکتکننده در مصاحبههاي نیمه ساختار
یافته ارائه شده است.
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جدول  :1مشخصات زن و شوهر با عملكرد سالم شرکتکننده در مصاحبه
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مضمونهای اصلی و مضمونهای فرعی
مضمون اصلی اول :خوشبینی نسبت به نتایج گفتگو
مضمون فرعی

باور و اعتقاد قلبی نسبت به گفتگو
تشویق و ترغیب به گفتگو
صداقت داشتن در گفتگو
داشتن صبر و نداشتن پیشداوری
مضمون اصلی دوم :گفتگوی آگاهانه

مضمون فرعی

خوب گوش دادن
بازخورد دادن و خالصه کردن مباحث گفتگو
ارزش دادن و احترام به بیانات یكدیگر
همدلی کردن
مضمون اصلی سوم :برنامهریزی برای گفتگو

زوجهای با کارکرد سالم

مضمون فرعی

شاخصهای گفتگوی مؤثر

برنامهریزی و توافق در مورد موضوع گفتگو
برنامهریزی و توافق در مورد زمان گفتگو
برنامهریزی و توافق در مورد مكان گفتگو
مضمون اصلی چهارم :گفتگوی پرمحتوا

مضمون فرعی
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جدول  :2مضمونهای اصلی و فرعی توصیف گفتگوی مؤثر زن و شوهرهای با کارکرد سالم ازدواج

گفتگو درباره فرزندان
گفتگو درباره ارتباط با دیگران
گفتگو درباره مسائل دینی
گفتگو درباره کارهای روزانه
مضمون اصلی پنجم :مهارتهای ارتباطی
 )1مهارتهای کالمی:

مضمون فرعی

الف) ادبیات کالمی
ب) بیان احساسات مثبت
ج) بیان احساسات منفی
د) بیان نیازها
 )0مهارتهای غیر کالمی

بحث و نتیجهگیری
08

براي پاسخ به سؤال پژوهش از روش کیفی پدیدارشناسی استفاده ،و در آن به توصیف و
ادراک تجربه زن و شوهرهاي با عملکرد سالم از مفهوم گفتگوي مؤثر با همدیگر پرداخته شده

دوام و رشد خانواده اثر میگذارد ،مهارت ارتباط سالم مبتنی بر سازگاري و تفاهم بین اعضاي
خانواده است .گفتگو از مهمترین روشهاي ارتباط و سرآغاز بیان احساسات ،باورها ،ترسها و
امیدها و خواستهها است .گفتگوي مؤثر باعث شناخت دغدغهها ،آرزوها ،اهداف و تفاوتهاي
یکدیگر میشود و این شناخت باعث همدلی ،مشورت و در جریان کارهاي هم بودن است و
صمیمیت و سازگاري زن و شوهر را به دنبال دارد (میلر و همکاران .)0810 ،نتایج بررسی این
پژوهش با پژوهشهاي عرفانی اکبري ( ،)0803منصوریان و همکاران ( ،)0831عیسینژاد و
همکاران ( ،)0831حیدري و همکاران ،)0833( ،قلیلی و همکاران ( ،)0835غالمزاده و همکاران
( ،)0833اتکینز ،داس ،سام و کریستنسن ،)0225( 0داستان و همکاران ( ،)0831پیري و منادي
( )0812و گارلند )0130( 0همسو و هماهنگ است.
در این پژوهش زوجین با عملکرد سالم ،گفتگوي مؤثر را توصیف کردند .مضمون اصلی اول
که در این پژوهش پدیدار شده ،خوشبینی نسبت به نتایج گفتگو است که زن و شوهرها به عنوان
یکی از ویژگیهاي گفتگوي خود مطرح کردهاند .در تبیین مضمون اصلی خوشبینی نسبت به نتایج
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است .مهارتهاي بسیاري براي دوام و پایداري زندگی زناشویی مؤثر است .از مهارتهایی که بر بقا،

گفتگو میتوان گفت که این مضمون ماهیت گفتگوي مؤثر زن و شوهر را از دیگر ارتباطات جدا
میکند و حیاتی بودن آن را در گفتگوي آنان مشخص میسازد .این مضمون میتواند یکی از
ویژگیهاي منحصربهفرد گفتگوي زن و شوهر باشد و نشانگر اهمیت آن در گفتگو است .از
مشکالتی که زوجین ناموفق در زندگی زناشویی خود دارند ،بدبینی نسبت به گفتگو است که
باعث بروز سوء تفاهم و سوء تعبیر در ارتباطات زناشویی میشود .مضمونهاي فرعی مرتبط با
خوشبینی نسبت به نتایج گفتگو مانند باور و اعتقاد قلبی نسبت به گفتگو ،تشویق و ترغیب به
گفتگو ،صداقت داشتن در گفتگو و داشتن صبر و نداشتن پیشداوري از مضمونهاي جدیدي است
که در این پژوهش آشکار شده است.
در تبیین مضمون فرعی باور و اعتقاد قلبی به گفتگو میتوان گفت زن و شوهري که
طرحوارههاي مشابه ،تصورات و جهانبینی مشترکی دارند دربارۀ مسائل مختلف زندگی برداشت
یکسانی خواهند داشت .در نتیجه تفاهمشان بیشتر و گفتگوهایشان تداوم خواهد داشت .زمان
بیشتري را براي گفتگو با یکدیگر صرف میکنند .گفتگوي بیشتر ،شناخت همهجانبه را به همراه
1 - Atkins, D. C., Doss, B. D., Thum, Y. M., Sevier, M., & Christensen, A
2 - Garland, R
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خواهد داشت .این شناخت و خودافشایی ،که هسته مرکزي صمیمیت است ،باعث میشود زن و
شوهر خود را بیشتر به خواسته همسرشان نزدیک کنند و تغییراتی در راستاي نزدیک شدن بیشتر
به هم به وجود آورند که باعث صمیمیت و رضایت از زندگیشان میشود (منادي.)0838 ،
زوجینی که در طول زندگی خود آموختهاند که گفتگوي سازنده بین زن و شوهر خیلی از سوء
برداشتها را نسبت به همدیگر برطرف میکند بتدریج باور و اعتقاد قلبی آنان به گفتگو شکل
میگیرد و در نتیجه باعث افزایش خوشبینی آنان نسبت به نتایج گفتگو خواهد شد .کراپلی

0

( )0225نیز اعتقاد دارد زن و شوهرهایی که احساس مثبت به رابطه در همدیگر ایجاد میکنند،
سازگاري زناشویی بیشتري دارند.
در تبیین مضمون فرعی تشویق و ترغیب نسبت به گفتگو میتوان اظهار کرد زوجینی هستند
که همدیگر را به گفتگو ترغیب نمیکنند و ضعف ارتباطی آنان مدتها به طول میانجامد و حتی
احتمال فروپاشی زندگی زناشویی آنان نیز وجود دارد .گفتگو و تعامل محترمانه و صمیمانه بین
زن و شوهر ،تأثیرات مثبتی دارد .اگر بیشتر گفتگوهاي آنان پایان خوشی داشته باشد ،نشانه
صمیمیت و همدلی است و باعث تشویق شدن زن و شوهر به گفتگو میشود .در نتیجه تشویق
کردن همدیگر به گفتگو باعث افزایش خوشبینی زن و شوهر به نتایج گفتگو میشود.
در تبیین مضمون فرعی صداقت داشتن در گفتگو میتوان گفت صداقت داشتن از تعاملهاي
مثبت زن و شوهر اثر میپذیرد و بر آن نیز اثرگذار است .زمانی که تعامل منفی بین زوجین کمتر،
و تعامل مثبتشان بیشتر میشود ،ارتباط بین زوجها به ارتباطی صادقانه تبدیل میشود که در این
ارتباط آنها به یکدیگر کمک میکنند که درک مشترکی از عالئقشان داشته باشند و شباهتهاي
خود را برجسته و پررنگ کنند .به نظر محقق صداقت از ارکان زندگی شاد ،موفق و اخالقی و
جوهر روابط سالم میان زن و شوهر است و اعتماد و خوشبینی را نسبت به گفتگو بنیان مىنهد .از
سویی دیگر تکرار عدم صداقت هر یک از زوجین میتواند به خوشبینی آنان نسبت به نتایج
گفتگوي سالم آسیب جدي وارد سازد.
در تبیین مضمون فرعی داشتن صبر و نداشتن پیشداوري در گفتگوي زن و شوهرهاي با
کارکرد سالم میتوان گفت در گفتگویی که با صبر و نداشتن پیشداوري انجام میپذیرد ،زن و
شوهر میدانند که دیگري چه میگوید و از اینکه میتوانند آزادانه و بدون پیشداوري و
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خوشبینی آنان به نتایج گفتگو میافزاید .از سوي دیگر اگر زوجین قبل از گفتگو ذهن همدیگر
را بخوانند و پیشداوري ناعادالنهاي انجام دهند به حرفهاي همدیگر گوش فرا نمیدهند و در
بسیاري از مواقع گفتگو شروع نشده پایان میپذیرد .دوهان و همکاران )0221( 0در زمینه
خوشبینی نسبت به گفتگو میگویند تعامل مثبت در فضایی مثبت میتواند خلق مثبت را در زن و
شوهر ایجاد ،و گفتگوهاي سازنده و خوشایند نیز میتواند خاطرات خوب را در مورد نتایج گفتگو
در آنان ایجاد کند .یافتههاي این پژوهش در مورد خوشبینی نسبت به نتایج گفتگو (مضمون
اصلی اول) با پژوهشها و نظریات کراپلی ( ،)0225دوهان و همکاران ( )0221همسو و هماهنگ
است.
مضمون اصلی دوم در زمینه ویژگیها و ابعاد گفتگوي مؤثر زن و شوهرهاي با کارکرد سالم،
گفتگوي آگاهانه آنهاست که در این پژوهش به همراه مضمونهاي مرتبط خوب گوش دادن،
بازخورد دادن و خالصه کردن ،ارزش دادن و احترام به بیانات یکدیگر و همدلی کردن پدیدار
شده است .گفتگوي آگاهانه با در نظر گرفتن عناصر پیوستار ارتباطی میان زن و شوهر ،پیوندي
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قضاوت حرف بزنند و منظور یکدیگر را بفهمند ،لذت میبرند و همین لذت بردن از گفتگو بر

شایسته برقرار میکند .فرایند انعکاس دادن و خالصه کردن به زن و شوهر احساس شنیده شدن را
تقدیم میکند .از آنجا که در لغات گوینده بیاعتنایی و تحریفی دریافت نشود ،وي به آرامش
میرسد .همچنین در گفتگوي آگاهانه و مؤثر ،شنونده حالت دفاعی ندارد و ضمن شنیدن براي
نامعتبرسازي گفتههاي گوینده و برنده شدن در بحث تالش نمیکند (هندریکس و هانت0111 ،؛
مورو ،هولیمن و لوکئیت .)0205 ،به نظر محقق زن و شوهرهاي با کارکرد سالم از گفتگویی
آگاهانه و داراي فرایند پیروي میکنند و این گفتگوي آگاهانه صمیمیت و رضایت زناشویی
زوجین را منجر میشود.
در تبیین مضمون خوب گوش دادن در فرایند گفتگوي مؤثر میتوان اذعان کرد که گوش
دادن در تعامالت زن و شوهر اهمیت زیادي در ادامه یافتن گفتگوي آنان دارد .گفتگویی مؤثر
است که به زن و شوهر اطمینان دهد که حرفهاي آنان شنیده و درک میشود .گوش دادن
مهمترین مهارت ارتباطی است که میتواند در روابط زن و شوهر تولید صمیمیت ،و آن را حفظ
کند .وقتی زن و شوهر خوب گوش میدهند ،طرف مقابل را بهتر درک میکنند و با او هماهنگ
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میشوند (مککی ،فانینگ و پالگ .)0801 ،به نظر کراپلی ( )0225زوجهایی که از مهارت حل
مسئله یا گفتگو مانند فعاالنه گوش دادن و احساس همدلی استفاده میکنند ،سازگاري زناشویی
بیشتري دارند .به نظر محقق گوش دادن صمیمانه و غیر دفاعی مقدمه مراحل دیگر گفتگوي
آگاهانه است که اگر بخوبی انجام شود ،زن و شوهرها خواهند توانست بقیه مراحل را هم بخوبی
انجام دهند .به نظر میرسد مانع اساسی در عدم گوش دادن زوجین نسبت به همدیگر ،انباشتگی
مسائل منفی در زندگی زوجین و نوعی گوش دادن همراه با دفاع از خویشتن است؛ یعنی زوجین
هنگام گوش دادن در حال آماده کردن پاسخی براي دفاع از خودشان هستند و این موضع باعث
قطع فرایند گفتگوي مؤثر میشود.
اگر گوش دادن غیر دفاعی بین زوجین باشد ،مهارت خالصه کردن و بازخورد دادن ،گامی در
اثبات گوش دادن است که در ایجاد تماس میان زن و شوهر نقش بسزایی دارد؛ چون براي گوینده
بسیار مهم است که از شنونده پیام انتظار تکرار گفتههایش را داشته باشد تا پیام به طور مناسب
دریافت شود .زوجینی هستند که بدون بازخورد دادن به همسرشان به او اطمینان میدهند که
حرفش را دریافت کردهاند و احتمال دارد با درک نادرست از حرفهاي همسرشان ،احساسی منفی
در آنها شکل بگیرد و مدام بر این احساس منفی افزوده شود.
به نظر هندریکس و هانت ( )0111و مورو ،هولیمن و لوکئیت ( )0205مزیت خالصه کردن و
بازخورد دادن فقط به گوینده بر نمیگردد؛ زیرا شنونده براي درست شنیدن سخنان گوینده به
گوش کردن فعال نیاز دارد و بدون تمرکز نمیتواند بازخورد دهد و همین تمرکز ،او را از
پاسخدهی دفاعی و شتابزده مصون خواهد کرد.
ارزش دادن به حرفهاي همدیگر در گفتگوي آگاهانه پس از خالصه کردن و انعکاس دادن
صحبتها اتفاق میافتد که در تبیین آن میتوان گفت تأیید کردن و ارزش دادن همراه با گوش
دادن نسبتاً طوالنی و خالی از گوش دادنهاي دفاعی است که با هدف رسیدن به این ادراک ،که
نگرش گوینده معتبر و قابل تأیید شدن است ،انجام میشود .وقتی تأیید کردن انجام میشود ،ضمن
ورود به دنیاي دیگر و سعی به منظور درک اعتبار آن ،خود حقیقی حفظ و به هویت دیگري
ساخته نمیشود .این مهارت به فرستنده و گیرنده ،پیام میدهد که دیدگاه هر دویشان پذیرفتنی و
هیچکدام نادرست نیست .ارزش دادن به حرفهاي همسر به هرکدام از زن و شوهر کمک میکند تا
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بفهمند براي همسرشان معنی دارند .چنانچه ارزش دادن صورت نگیرد ،گوینده احساس بیثباتی،
بیمعنایی و بریدگی عاطفی از همسرش خواهد کرد (اعتمادي و همکاران0835 ،؛ هندریکس و

و بازخورد گرفتن به تفکرات و اندیشههاي همدیگر احترام بگذارند و بپذیرند که دیدگاه متفاوت
فرد دیگر را درک کنند و براي آن ارزش قائل باشند (خمسه .)0830 ،به نظر محقق زن و شوهرها
با مهارت ارزش دادن نسبت به تجربیات متفاوتشان ارزش قائل میشوند و خود را در افکار
همدیگر غرق میکنند و دنیا را فقط از دریچه افکار خود نمینگرند.
چنانچه همسران بتوانند گفتههاي همدیگر را تأیید کنند ،میتوانند احساس او را در مورد
گفتههایش درک کنند .چنین درکی ،آنها را به سمت همدلی کردن هدایت میکند .اگر زن و
شوهر توانایی دیدن جهان را از دریچه چشمان همسرشان داشته باشند و احساس او را درک کنند
با همدیگر همدل هستند (هندریکس0111 ،؛ باگاروزي.)0220 ،
معموال زوجین با کارکرد ناسالم ،همدلی ضعیفی با همدیگر دارند و نمیتوانند احساسات
وراي حرفهایشان را درک کنند که همین عدم همدلی ،آنان را در چرخه منفی تعاملی گیر
میاندازد و باعث بروز طالق عاطفی بین آنان میشود .به نظر محقق زن و شوهرهاي با کارکرد
سالم براي مطمئن شدن از درک صحیح احساسات همدیگر باید از مهارت انعکاس احساسات
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هانت0111 ،؛ مورو ،هولیمن و لوکئیت .)0205 ،زن و شوهر موفق میتوانند پس از بازخورد دادن

استفاده کنند؛ زیرا شناخت دقیق احساسات دشوار است .آنان میتوانند براي تأیید صحت انعکاس
احساس از همدیگر بپرسند آیا احساس تو این بود .اگر احساسات همدیگر را درست درک نکرده
باشند ،باید پیام براي او تکرار شود .یافتههاي این پژوهش در مورد گفتگوي آگاهانه (مضمون
اصلی دوم) با پژوهشها و نظریات هندریکس و هانت ()0111؛ المار مورو ،ریان هولیمن و وید
لوکئیت ()0205؛ بلنگر و همکاران)0220 ( 0؛ کراپلی)0225( 0؛ هارجی و همکاران همسو و
هماهنگ است.
برنامهریزي براي گفتگو مضمون اصلی سوم است که به همراه مضمونهاي مرتبط با آن مانند
برنامهریزي و توافق در مورد زمان ،مکان و موضوع گفتگو در این پژوهش پدیدار شده است .زن
و شوهر موفق به منظور انجام دادن گفتگویی آگاهانه و مؤثر براي زمان و مکان و محتواي گفتگو
برنامهریزي میکنند؛ زیرا آمادگی زن و شوهر براي گفتگو ،اجتنابناپذیر است و هرکدام که
عالقهمند و مشتاق گفتگو در مورد موضوعی مهم است ،باید در مورد زمان و مکان گفتگو از
همسرش سؤال کند و او نیز مؤظف است براي قرار گفتگو نظر خود را اعالم کند (هندریکس،
1 - Belanger, Isabelle & et al
2 - Cropley, C.J.
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0111؛ سازمان بهداشت جهانی ،0224 ،ترجمه فتی ،موتابی و عطوفی .)0835 ،معموال زوجینی که
به این نتیجه میرسند که دیگر امکان ادامه زندگی زناشویی برایشان مقدور نیست براي
گفتگوهایشان هیچ برنامهاي نداشتهاند و در زمانها و مکانهاي مختلف و با موضوعاتی مختلف
بحث کرده و حریم زندگی زناشویی خود را شکستهاند .این زوجین نمیتوانستهاند موضوعات
مطرح شده را حل کنند و موضوعی بر موضوعات ناتمام زندگیشان افزودهاند .در تبیین مضمونهاي
فرعی برنامهریزي و توافق در مورد زمان و مکان گفتگو میتوان گفت که زن و شوهر موفق در
مورد زمان گفتگوي خود برنامهریزي ،و سعی میکنند بهترین زمان را براي آن انتخاب کنند .به
نظر محقق ،گفتگوي همیشگی در زمانها و مکانهاي مناسب از ویژگیهاي زوجین سالم است.
گالسر در نظریه انتخاب خود یکی از عادتهاي مهرورزي را گفتگوي همیشگی میداند (گالسر،
0115؛ ترجمه صاحبی.)0810 ،
مفهوم گفتگو در بافت زمان معنا پیدا میکند .زوجین باید به منظور برخورداري از روابطی
رضایتمند براي میزان زمانی که با یکدیگر صرف میکنند اهمیت قائل شوند؛ زیرا با صرف زمان
بیشتر براي گفتگو است که از مشکالت کاسته میشود و رضایت زناشویی و انتظارات معقول
افزایش مییابد (کرایدر0113 ،؛ بلرتن 0225 ،به نقل از افخمی ،بهرامی و فاتحیزاده .)0831 ،در
تبیین مضمون برنامهریزي و توافق در مورد موضوع گفتگو میتوان گفت زن و شوهرهاي با
کارکرد سالم قبل از گفتگو در مورد موضوعی خاص و مشخص ،میاندیشند و قبل از جلسات
گفتگو موضوع و محوریت گفتگوي خود را مشخص ،و در مورد آن تصمیمگیري میکنند.
تصمیمگیري براي موضوع گفتگو از انحراف مباحث جلوگیري و زوجین را به نتیجه رسیدن
در محدودهاي مشخص متمرکز میکند .به نظر هندریکس و هانت ( )0111و المار مورو ،ریان
هولیمن و وید لوکئیت ( )0205محتواي خاص یا خط پایه 0در گفتگو به زن و شوهر کمک
میکند تمرکز خود را بر موضوع مورد بحث در طول گفتگو حفظ کنند و هر مسئله مهم را در
زمینه موضوع مورد بحث بفهمند .زوجین ناموفق معموال گفتگوي ناموفقی دارند؛ زیرا در زمان و
مکان نامناسبی سعی دارند تمامی مسائل انباشته شده زندگی زناشویی خود را حل کنند و مدام از
این شاخه به آن شاخه میپرند و گذشته را پیش میکشند و بدون حل و فصل کردن موضوعات
مطرح شده با دلخوري و کدورت به گفتگوي خود پایان میدهند.
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نظریات بک ،ترجمه قراچ داغی0831 ،؛ پیري0812 ،؛ اعتمادي0834 ،؛ منادي0838 ،؛ هندریکس
و هانت 0111 ،و مورو ،هولیمن و لوکئیت 0205 ،همسو و هماهنگ است.
گفتگوي پر محتواي زن و شوهرهاي با کارکرد سالم چهارمین مضمون اصلی در این پژوهش
است که به همراه مضمونهاي مرتبط با آن مانند گفتگو درباره فرزندان ،گفتگو درباره ارتباط با
دیگران ،گفتگو درباره مسائل مذهبی و گفتگو درباره کارهاي روزانه پدیدار شده است .در
خانوادههاي سالم به جاي اینکه سکوت حاکم باشد در مورد موضوعات مختلف صحبت میشود.
محتوا و کیفیت هنگام گفتگو بسیار مهم است .زن و شوهر موفق هنگام گفتگو توصیفی روشن از
مسائل مهم زندگی زناشویی به همدیگر نشان میدهند و فکر و احساسشان را به همدیگر اعالم
میکنند (هندریکس و هانت0111 ،؛ مورو ،هولیمن و لوکئیت .)0205 ،مصداق مهم در زندگی
زناشویی زوجین با کارکرد ناسالم ،گفتگوهاي بیمحتواي آنان با همدیگر است که گفتگوي آنان
صرفا در ایستگاه نیازهاي مادي متوقف است و به سمت نیازهاي روانی و عاطفی زوجین در حال
حاضر و آینده حرکت نمیکند و این گفتگوهاي کم محتوا میتواند زندگی بیکیفیتی را براي

شناسایی شاخصهای گفتگوی مؤثر زوجین :مطالعهای پدیدار شناختی

یافتههاي این پژوهش در مورد برنامهریزي براي گفتگو (مضمون اصلی سوم) با پژوهشها و

زوجین رقم بزند.
مضمونهاي فرعی گفتگو درباره فرزندان و ارتباط با دیگران مرتبط با مضمون اصلی گفتگوي
پر محتوا در این پژوهش آشکار شده است .به نظر محقق زن و شوهر موفق فرزندان موفقی نیز
دارند و فرزندان و اقوام از مهمترین موضوعات گفتگوي این زن و شوهرهاست .از دیدگاه
باگاروزي ( )0220زوجهاي موفق با گفتگو در مورد آینده فرزندان و ارتباط با دیگران ،در میان
گذاشتن آرزوها و نقشههاي آینده و همچنین در میان گذاشتن ترسها و عالیق نسبت به فرزندان
میتوانند به صمیمیت روانشناختی برسند .به نظر محقق چون جامعه ایران به آموزههاي دینی و
اسالمی معتقد هستند ،برنامهریزي و صحبت در مورد مسائل دینی باعث آرامش بیشتر آنان میشود.
به اعتقاد باگاروزي ( )0220زن و شوهر با گفتگو در مورد افکار ،احساسات ،باورها و تجربه خود
در زمینه دین ،ارزشهاي اخالقی ،معناي وجود ،زندگی پس از مرگ و ارتباط با خدا ،با همدیگر به
صمیمیت معنوي میرسند .این صمیمیت شامل فعالیتها و مشارکت با همسر در فعالیتها ،مراسم،
جشنها و تجربه دینی است.
همچنین در طول روز اتفاقات خوشایند و ناخوشایند زیادي براي زن و شوهرها میافتد .به نظر
محقق صحبت درباره این مسائل مورد عالقه زن و شوهرهاي سالم است .بنابراین در تبیین مضمون
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فرعی گفتگو درباره کارهاي روزانه میتوان گفت فعالیتهایی مثل در میان گذاشتن تجربه روزانه،
بحث در مورد حوادث روزانه ،خوردن و آشامیدن با همسر ،ورزش و بازي کردن با یکدیگر،
سهیم کردن همسر در مسئولیتها ،گذراندن تعطیالت و اوقات فراغت با یکدیگر ،موجب صمیمیت
اجتماعی ـ تفریحی زن و شوهر میشود (باگاروزي .)0220 ،یافتههاي این پژوهش در مورد
گفتگوي پر محتوا (مضمون اصلی چهارم) با پژوهشها و نظریات هندریکس و هانت ()0111؛
مورو ،هولیمن و لوکئیت ( )0205و باگاروزي ( )0220همسو و هماهنگ است.
مضمون اصلی پنجم مهارتهاي ارتباطی زن و شوهرهاي سالم است که همراه مضمونهاي
مهارتهاي کالمی و غیر کالمی در گفتگوي مؤثر در این پژوهش پدیدار شده است .یکی از دالیل
اصلی طالق رسمی زوجین ،نبود مهارتهاي ارتباطی است که باعث ایجاد چرخههاي تعاملی منفی و
انباشتگی و تراکم احساسات منفی زوجین میشود و صمیمیت زوجین را تا سر حد تنفر تنزل
میدهد .مضمون فرعی مهارتهاي کالمی شامل مضمونهاي ادبیات کالمی ،بیان احساسات مثبت،
بیان احساسات منفی و بیان نیازها است .ابتدا به بررسی مهارتهاي کالمی و مضمونهاي آن
میپردازیم .به نظر داستان و همکاران ( ،)0831مهارتهاي کالمی مانند بیان احساسات ،بیان
خواستهها ،سپاسگزاري ،استفاده از واژههاي محترمانه و همدلی در روابط زناشویی از جمله
روشهایی است که در استحکام و بقاي رابطه زناشویی نقش دارد .ارتباط کالمی ویژگی
اختصاصی انسانهاست و در زندگی زناشویی همسران در قالب کالم ،نگرشهایشان را درباره خود،
مخاطب خود ،مسائل کلی و مسائل مشترک به یکدیگر انتقال میدهند (ویکز و تریت.)0220 ،
در تبیین مضمون فرعی ادبیات کالمی زن و شوهرهاي سالم میتوان گفت که به کار بردن
کلمات و جمالت زیبا از ویژگیهاي آنها است .اوربیک کمپ و اینگلز ( )0220لحن گفتگوي
زوجهاي سالم را مثبت و مالیم و پیامهاي آنان را روشن میداند .تنها راهحل مشکالت زناشویی را
گفتگو با زبانی مهرورزانه و اثبات تعهد با قدردانی از همدیگر است (گالسر 0115 ،ترجمه
صاحبی0810 ،؛ تولستد و استوکس.)0118 ،0
محقق اعتقاد دارد زوجین ناموفق زبان تند و تیزي دارند .زوجین موفق با زبان نرم و به کاربردن
مداوم لحن مالیم در گفتگو به بیان احساسات میپردازند و به فضاي ارتباطی خود آرامش
میبخشند .به نظر دوپلیسس ( )0223کاربرد تعامالت مثبت باعث میشود زوجها به یکدیگر
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باگاروزي ( ،)0220زن و شوهر با گفتگو در مورد احساسات مثبتشان مثل شادي ،خوشحالی،
رضایت زناشویی و گفتگو در مورد احساسات منفی مثل غمگینی ،ناکامی ،ترس ،خشم ،گناه ،شرم،
تنهایی ،بیحوصلگی ،خستگی و افسردگی میتوانند صمیمیت هیجانی خودشان را ارضا کنند.
آخرین مضمون فرعی گفتگوي پرمحتواي زن و شوهر ،گفتگوي آنان در مورد نیازهایشان
است .زن و شوهر داراي نیازهاي مختلفی هستند که اگر در مورد این نیازها گفتگو نشود و یا بیان
نیازها به نیازهاي جسمانی محدود باشد ،رابطه آسیب میبیند و باعث بروز دلسردي در رابطه
زناشویی میشود ،به نظر گالسر (0115؛ ترجمه صاحبی )0810 ،نیاز به بقا ،دوست داشتن ،رابطه با
دیگران و حس تعلق ،قدرت ،آزادي و اختیار و لذت و خوشی یا تفریح نیازهاي گوناگون انسان
است که بهتر است در فضاي گفتگوي زن و شوهر مطرح شود .یافتههاي این پژوهش در زمینه
مهارتهاي ارتباطی (مضمون اصلی پنجم) با پژوهشها و نظریات میلر شرارد)0111( 0؛ امیریان و
همکاران ()0205؛ داستان و همکاران ( )0831و تولستد و استوکس )0118( 0همسو و هماهنگ
است.

شناسایی شاخصهای گفتگوی مؤثر زوجین :مطالعهای پدیدار شناختی

احساسات مثبت منتقل ،و بر جنبهها و محتواهاي مثبت از پیام همسرانشان توجه کنند .به نظر

با توجه به اهمیت یافتههاي پژوهش ،تا به حال در مورد شناسایی شاخصهاي گفتگوي مؤثر زن
و شوهر با کارکرد سالم پژوهش خاصی در داخل و خارج از کشور انجام نشده است .اعتقاد
پژوهشگر این است که شاخصهاي این پژوهش با نقشی که در شکلگیري و تداوم ارتباط
زناشویی کارامد دارد ،میتواند بسترهاي الزم موفقیت زندگی زناشویی و خانوادگی را فراهم
سازد .بر این اساس ،اطالعات این پژوهش را میتوان در تهیه بستههاي آموزشی و درمانی براي
زوج درمانی و آموزشهاي قبل و پس از ازدواج به کار بست .پیشنهاد میشود در زوج درمانیها از
یافتههاي این پژوهش براي فهم بهتر مشکالت ارتباط زناشویی و افزایش صمیمیت و رضایتمندي
زناشویی زوجها بهره گرفته شود.
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مشاوره .ش  1 :11تا .00
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2 - Tolested & Stokes
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