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 چکيده
با توجه به اهمیت خانواده در جوامعی مانند ایران می بایست نحوه ارتباطات میان افراد را در این 

جدی مورد بررسی قرارداد. اینجاست که دغدغه اساسی این تحقیق شکل گرفته است، نهاد بصورت 

اهمیت آنچه که در خانواده های  از سویی اهمیت مفهوم ارتباطات تحریف نشده و از سوی دیگر

که مبانی ارتباطات تحریف  این موضوع سوق داد ایرانی درحال وقوع است ما را بسوی تمرکز بر

 ارتباطات تحریف شده و هابرماس از بتوان گفت تحلیل ای ایرانی چیست. شایدخانواده ه نشده در

 زندگی روزمره بوده است. این امر تعامالت بین فردی در کانون توجه وی عرصه روابط اجتماعی و

اعتبار  جوامع سنتی قابل درک است برای افزایش به دلیل تفاوتهای ساختاری  جوامع غربی با

نفر از زن و شوهرهای تحصیل کرده  6ا گروهی، ب ا گزینش تکنیک مصاحبهاستنتاجات تحقیق، ب

آنها در میان گذاشتیم. در  باردی را فتگوهای حاصل شده از مصاحبه های فمصاحبه نموده و گ

آن بود که نامهربانی، اعتیاد، اختالف فرهنگی و  مجموع یافته های پژوهش در مرحله اول حاکی از

ه نیازهای دن، غیرمنطقی بودن، بی توجهی بروغگویی، نقش بازی کرطبقاتی، سرکوفت زدن، د

های تحریف کننده روابط بین همسران است. همسر، عدم توافق همسر و امثالهم، مهمترین مقوله

های پس از آن با کمک گرفتن از چهارچوب نظری هابرماس و وبر این موانع را در سه دسته کنش

به دلیل تفاوتهای ساختاری جوامع  این امر .بندی نمودیمدسته سنتی، عاطفی و راهبردی نامناسب

جوامع سنتی قابل درک است که صاحبنظری مانند هابرماس عرصه ارتباطات تحریف شده  غربی با

. با رجوع  به پیشینه را مستقیم بسوی یکی ازمهمترین نهادهای اساس اجتماعی معطوف نکرده باشد

 ١٠ ها که شاملبا ارائه یافته ها وبا مسایل و مشکالت خانواده های انجام شده در ارتباطپژوهش

باشد، می پردازیم شان میمشترک ها و بررسی کنش ارتباطی تحریف نشده در زندگیمصاحبه با زوج

و با توجه به چنین دغدغه ای ذهنی بود که موانع کنشهای ارتباطی تحریف شده را میان زوجین 

 ادیم و به جستجوی منابع مرتبط پرداختیم.کار خود قرار د در دستور

کنش ارتباطی، موانع ارتباطات تحریف نشده، هابرماس :واژگان کليدي
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 مقدمه
 کنش نظریه هابرماس یافته رشد پردازی نظریه شاهکار نموده اشاره آن به( ١39٠) استونز مانند صاحبنظران از برخی که همانگونه

 نظریه مطابق. شود نمی محدود آن به که بوده تحلیل این از بیش چیزی اما گرفته قرار پیامی تحلیل پایه بر اگرچه که باشد می وی ارتباطی

 به اجتماعی سیستم توسط جهان زیست متاسفانه که باشد می تقسیم قابل اجتماعی نظام و جهان زیست دوساحت به مدرن دنیای هابرماس،

 که بود معتقد هابرماس. اند شده آن گرفتار زیست جهان در افراد که ایست شده تحریف ارتباطات استعمار این ماحصل. است درآمده استعمار

 ریتزر،)است نشده تحریف ارتباطات به بازگشت امروز مدرن دنیای روی پیش مشکالت از رفت برون راه و باشد می ناتمام پروژه یک مدرنیزه

١374.) 
 با پژوهشی نتایج اساس بر. شود توجه خانواده اوضاع با مرتبط آمارهای به که دریابیم توانیم می زمانی را موضوع این به توجه اهمیت

 افزایش جنسی، رابطه کاهش همکاری، کاهش مولفه هفت دهنده نشان شوهر، و زن متقابل روابط بر زناشویی تعارضات تاثیر بررسی عنوان

 خود خویشاوندان با فردی رابطه افزایش دوستان، و همسر خویشاوندان با خانوادگی روابط کاهش فرزند، حمایت جلب هیجانی، های واکنش

 تعارضات با فوق مولفه هفت که داد نشان تحقیق این از حاصل نتایج. گرفت قرار آزمون و بررسی مورد یکدیگر از مالی امور کردن جدا و

 اتخاذ با تا برآنیم پژوهش این در شده یاد نکات به توجه با(. ١25 ،١375 براتی،)شود می آنها بین کنش باعث و دارند مثبت رابطه زناشویی

 سؤال این به و کرده نظر ارتباطشان و تعامالت نحوه دید زاویه از زوجین میان روابط به جمعی موردی مطالعه با پژوهشی راهبرد و کیفی روش

 باشد؟ می چیزهایی چه تحصیلکرده شوهرهای و زن بین شده تحریف ارتباطی کنشهای در مؤثر عوامل که دهیم پاسخ اساسی

 

 تحقيق انجام اهميت و ضرورت
 .کنند می توجه کاربردی و شناختی دوجنبه به تحقیق اهمیت و ضرورت باب در پژوهشگران معموال

 .1شکل 

 

 تحقيق اهداف
 مشترک زندگی در یکدیگر با زوجین متقابل کنش در ارتباط تحریف های زمینه شناسایی .١

 مشترک زندگی در یکدیگر با زوجین متقابل کنش در ارتباط تحریف بر موثر عوامل شناسایی .2

 مشترک زندگی در یکدیگر با زوجین متقابل کنش در ارتباط تحریف اصالحی راهکارهای شناسایی .3

 

 هابرماس مهم هاي و مؤلفه مفاهيم تعریف
 : است تاثیرگذار عامل سه اجتماعی کنش و انسانی های کنش برای هابرماس نظر

 انقیاد و سلطه بر مبتنی روابط یا قدرت(    3 زبانی ارتباط یا تعامل(    2 ابزاری کنش یا کار(    ١
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 .2شکل 

 

 منظور از حصول تفاهم فرآیند رسیدن به توافق در میان فاعالن ) سوژه ها ( در مقام گوینده و عمل کننده است.

به نظر هابرماس انسانها از طریق کار و زبان بر محیط و کارهایشان تا ثیر می گذارند. کار همان کنش عقالنی هدفمند که متضمن 

ست کنش ابزاری و گزینش عقالنی یا هر دو است که به تسلط و توانایی اعمال اراده بر طبیعت می انجامد. زبان ، انباشته از مفاهیم و نمادها

گیری دانش و استفاده از خرد جمعی را به انسانها داده است و به انعطاف پذیری مهارت در کنش ارتباطی انجامیده و ساختارهای که امکان فرا

 آگاهی افراد را شکل می دهد. 

زیابی دهند و به اراندیشند، گفتمان خود را شکل میبینی خویش میها بر اساس دانش پیشین، سنت و جهاناما در طول گفتگو، انسان

کننده چیستی و چگونگی افکار، اعتقادات و مباحثه تعیین و عاملبینی جهانجهان به عنوان زیربنای پردازند. در واقع زیستسایر گفتمانها می

ز نوع علوم بازسازنده گذارد. نظریه کنش ارتباطی اارتباطی آنها به هنگام تعامل، تاثیرگذار می ها بر طرز تفکر و ارزیابی افراد و عقالنیتانسان

این نوع علم بازسازنده را پراگماتیک عام نام نهاده است. و برای رسیدن به آن، از دو   قواعد ارتباط انسانی است، و هابرماس و در پی کشف

ه قواعدی را استفاده می کند.هدف تحلیل زبانی، بازسازنده این است ک  زبان شناسی جامسکی و سنت فلسفی ویتکنشتاین دوره دوم  سنت

توصیف کند که سخنگوی توانا باید یادبگیرد تا بتواند جمالتی بسازد و به روشی معقول بگوید تا دیگران بفهمند. وظیفه پراگماتیک عام 

یا پیش فرض های عام ارتباط است. هر کس بخواهد در فرایند رسیدن به تفاهم موفق باشد باید  تشخیص و بازسازی شرایط عام فهم ممکن

باید حقیقت داشته باشند.   صداقت: یعنی قضایا    (2فهمیدنی بودن: یعنی بیانات قابل فهم باشند.     (١اعتبار باشد:  4عی مطرح کردن مد

 صدق: یعنی گوینده حق دارد این قضایا را به زبان آورد.    (4درستی: یعنی گوینده باید صادق باشد.     (3

افراد به عنوان عدالتی که افراد بتوانند در جامعه، سازماندهی اجتماعی و اداره عمومی متکامل  هابرماس معتقداست کنش ارتباطی بین

تری را به وجود بیاورند وجود دارد. وی با معرفی خرد ارتباطی به عنوان مأوای حکم اخالقی مشکل توضیح در کارکرد مجرب و خرد ناب و 

 خرد عملی محض را پشت سر بگذارد.

های راهبردی پنهان، دست کم اهیم مهم در این مبحث، ارتباطات روشمندانه تحریف شده است. در وضعیتهای کنشیکی دیگر از مف

های کنش ارتباطی دارد که با تمام پیش فرضکند اما دیگری را در این تصور نگه میگیری به سوی موفقیت عمل مییکی از طرفین با سمت

زنی مجادالت درونی شود. از طرف دیگر نوع واپسشود که در اعمال تأثیری از آن یاد میزیها دیده میهمراهی دارد. این امر از جمله دست آمو

تاباند. )در مکانیسم دفاعی( تجربه دیگری است که نوع دیگری از آشفتگی ارتباطی هم در سطح روان فرد و هم در مناسبات بین شخصی بازمی

کند و تنها در دهد که با گرایش معطوف به پیروزی عمل مید را درباره این واقعیت فریب میدر اینگونه موارد دست کم یکی از طرفین خو

 (.445: ١384ظاهر به کنش ارتباطی معطوف است )هابرماس، 

ن هایی را که در نظریه کنش وبر دیدیم برطرف کند زیرا این نظریه بر عقالنیت غایتمند به عنواتواند نارسایینظریه کنش ارتباطی می

 (.445-446: ١384تنها وجهی که تحت آن کنش را می توان مورد نقد قرار داد و اصالح کرد محدود نمی ماند )هابرماس، 

ناپذیر در قفس توان گفت که برداشت ماکس وبر از مدرنیته به مثابۀ اسارتی به لحاظ تاریخی اجتنابدر یک نتیجه گیری کلی می

یح گردد، زیرا این برداشت به نحوی فاحش با شرایط دوران معاصر مرتبط است که، آن هم، به اشتباه بر داران اخیر، باید تصحآهنین سرمایه

ای پیشگویانۀ ماکس وبر در مورد شرایط نوین ما در واقع، گزینشی یک سویه از میان مجموعه های از عقالنیت مبتنی است.دیدگاالگوی یک سویه

 گیری ذاتی باید با تصحیح الگوی یک سویۀ عقالنیتی که مبنای آن است اصالح گردد.گسترده از احتماالت بوده است. این سو
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 ادبيات تجربی پژوهش

 )ارتباط با مسائل و مشکالت خانواده(پژوهشهای داخلی الف.

 های خارجی)موانع ارتباطی اعضای خانواده(پژوهش .ب(

 پژوهشهای داخلی الف.

 .باشندها میارتباط با مسایل و مشکالت خانواده پردازیم که درهایی میدر ابتدا به پژوهش

(« 83 -82مشهد )در سال  3بررسی تاثیر اینترنت بر ارزش های خانواده در بین دانش آموزان دبیرستانی ناحیه »در پژوهشی با عنوان 

ازند و در این بحث به توافقی برسند و افراد به شیوه عقالنی بتوانند به بحث بپرد»نقل از هابرماس، حوزه عمومی فضایی است که در آن  به

سائل افراد در این محیط ها بتوانند به طور برابر شرکت کنند... هر موضوعی بتواند در این بحث ها مطرح شود، در این بحث ها افراد بتوانند م

زاده و محمد  زنجانی «ن بحث کردخصوصی خود را مطرح کنند، این بحث ها همیشه باز است و همیشه می توان به آن رجوع کرد و درباره آ

   .(١384جوادی )

در بخشی از پژوهش با استفاده « بررسی انتقادی تشخیص ها و سیاست گذاری ها در مسایل خانواده و ازدواج»در پژوهشی با عنوان 

آن محسوب می گردد پرداخته از نظریه هابرماس پیرامون نظام اجتماعی و زیست جهان، بر عقالنی سازی زیست جهان که خانواده جزئی از 

( پیوستگی 2( بازتولید فرهنگی خانواده. ١اند. آن ها با ارائه جدولی به کارکردها و معیارهای ارزیابی فرایندهای بازتولید خانواده در سه منظر 

 .(١39١( جامعه پذیری در خانواده پرداخته اند قانعی راد، محمد امین و عزلتی، فاطمه )3اجتماعی خانواده. 
دنیای  که در مفاهیم جدیدی است سبک زندگی از رضایت همسر( ارتباط آن با عنوان )بررسی مفهوم سبک زندگی و پژوهشی با در -

انتظار  امروز معنا پیداکرده است رضایت همسر نیز احساس مثبتی است که از میزان انطباق وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد

 .(١395، حمیدخوجانی طلعت تازیکی )آید.د میفرد از همسرش بوجو

 های خارجیب( پژوهش

    FGCدرنیوزلند١989کنفرانس گروههای خانوادگی

مهمترین مسئله خانواده در غرب نژاد پرستی نیست بلکه پیامدهای زندگی در ساختار مدرن جامعه است، ساختاری که درپی آنست 

 گذاشته است برجا غیرمفیدی ازخود آثارجانبی اما افزایش دهد تارفاه مردم را

تحریک  "حمایت  از افراد در فرایند قدرت"به منظور حل کردن آسیبها و ایجاد تسهیالت) اف جی سی ( باید در چهار بعد کار کند  

 در ساختارها رگذاشته ب تقویت ایده آلهای جامعه اثر کمک و "تغییرات سازماندهی شده درفرایند واقعی "جامعه شان شبکه های طبیعی و

 ایجاد می کند با این کار ) اف جی سی (  قادر به پرکردن پل سیستم وزندگی است. جامعه که نیاز

 دانشگاه ساسکچوین دفاع شده است در مقطع دکتری در در2٠٠7جامعه تا خانواده پایان نامه ای است از فیلیپ لی که درسال  از

برای این مسائل تحت عنوان شیوه دموکراتیک  راه حلی را و درحل مسائل اجتماعی اشاره می کندفلیپ لی  به اهمیت نظریه هابرماس  ابتدا

تئوری هابرماس ظرفیت تولیدگفتمانی دموکراتیک درخانواده وجود داردکه به آن توجه نمود.  نماید. به زعم فلیپ لی دررادیکال مطرح می

خانواده است به  ی صالحیت ذهنی می باشند اما این امر مستلزم وجود فضای تفاهمی دررشد یافته و دارا خانواده جایی است که در آن افراد

است که هرکسی باید خود را مسئول چنین  عادالنه استوار خانواده بر پیش فرض رفتار عقیده فیلیپ لی فضای گفتمانی مبتنی برتفاهم در

رابطه با بخشهای عمومی است اما نتایج مستقیمی برای  ئوری هابرماس دربه گفته فیلیپ لی هرچند ت رفتاری در قبال دیگری احساس نماید.

خانواده منابعی برای ارضاء نیازهای طرفین دارد اهداف هماهنگ. پروژه های مشترک. حل مشکالت توسط یکدیگر  دارد. اعضای بر ها درخانواده

کند خانواده درحال تغییر دهد و ازسوی دیگر هابرماس ادعا میوند میو ایجاد روابط مستحکمتر که این همه اعضای خانواده را به یکدیگر پی

چنین شرایطی اعضای خانواده باید بیشتر به دنبال هماهنگ کردن  سوق می یابد. در روابط اعضا به سمت روابطی برابر ساختاری است و

ها بزرگ شدند و ازدواج نواده درطی زمان تغییرکرد )مثال بچهتعهدات و اهداف خود از یکسو و نیاز بقا از سوی دیگر باشد و زمانیکه شرایط خا

روابط خانوادگی  کردند( زوج باید بتوانند توازن کارکرد خانواده خود را حفظ نماید. به باور هابرماس اعضای خانواده برای فهم اهمیت آزادی در

 .مشارکت نمایند تمرینات منطقی روزانه ای را در پیش بگیرند و فعاالنه در این حوزه باید

 

 بنديجمع
 پرداز دانست.را در جایگاه ویژه تعامل ارتباطی در نزد این نظریه هابرماس نوآوری لُپ تواناه کلی به نظریه هابرماس میدر یک نگ

 تفاهم به» عادی فرآیند و واسط این طریق از. تنندمی درهم را خود کنش -گفتار کنشگر، و متکلم مدرک اذهان  آن، طریق از تعاملی که

 انگیزشی نیروی عقالنی نحو به اند،گرفته شکل ارتباطات طریق از که باورهایی و عادی توافقهای. شویممی وابسته یکدیگر به که است «رسیدن
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 به را فرآیند این هابرماس. شودمی حاصل نامحسوس و آرام نحوی به موارد بیشتر در که ایوابستگی آورد،می فراهم را وابستگی این ایجاد

 :کندمی بازسازی زیر عبارات قالب در صوری ایشیوه

 این از توافقی... آیدمی پدید متکلم و کنشگر مدرک ذهن دو کم دست توافقیمیان پذیرد،می را کنشی -گفتار ایشنونده که هنگامی

 تجدید و استقرار( ١: کنندمی عمل موارد این در رسیدن، تفاهم به واسط مقام در کنشها -گفتار... گیردمی صورت سطح سه در همزمان نوع

 پیش یا) نمایاندن( 2 سازد؛می برقرار رابطه مشروع( اجتماعی) های سامان جهان در چیزی یا گوینده آن، وسیلۀ به که فردی، میان روابط

 ساختن گرجلوه( 3 نماید؛می برقرار رابطه امور موجود وضعیت جهان در چیزی یا گوینده آن وسیله به که رویدادها، و حالتها( کردن فرض

. دارد را آن به دسترسی امتیاز که سازدمی برقرار رابطه ذهنی جهان در چیزی یا گوینده آنها وسیلۀ به که -خویشتن نمایاندن یعنی -هاتجربه

 با تفاهم به رسیدن امر در بازیگران شود؛می سنجیده انتقاد قابل اعتبار ادعای سه دقیقاً براساس شود،می حاصل ارتباطی لحاظ به که توافقی

 اعتبار ادعای طرح و جهان با فوق رابطۀ سه دقیقاً قالب در خویش کنشهای -گفتار دادن قرار از توانندنمی خود، ساختن پذیردرک و یکدیگر

 فردگرایی سازیواژگون ارتباطی، کنش نظریۀ از هابرماس هدف در نهایت باید گفت که .کنند اجتناب ها،جنبه این به توجه با آنها برای

 شبه تعمیمهای از را اجتماعی نظریۀ همیشه برای و بار یک است کوشیده او. است جامعه باب در گرایانهفایده و لیبرالی هاینظریه گویانۀتک

 مورد در) خود استراتژیکی محاسبات مبنای بر صرفاً که است واحد فرد یک از الگویی آن اساس که سازد مبرا جامعه مورد در شناختیجامعه

 چگونه اجتماعی لحاظ به هویت که مورد این در معقولی دالیل هانظریه قبیل این. نگردمی جهان به( کنش آن یا این نسبی سود و هزینه

 نظریۀ یاری به نامعقول نحوی به معموالً مسائل این همۀ. کنندنمی ارائه شوند،می هماهنگ چگونه لحاظ اجتماعی به کنشها یا گیرد،می شکل

 دچار است، کردنشان روشن درصدد که را فرآیندهایی همان که اینظریه شوند،می تبیین هاانگیزه و نقشها، مجازاتها، باب در  «هویج و چوب»

 .است تریبنیادی نقص دچار عقالنیت ضمنی مدل موارد این در .کندمی ابهام

 

 روش پژوهش

های مورد اشاره وی عبارتند از کند. استراتژیاز چهار نوع استراتژی پژوهش یاد می« های اجتماعیطراحی پژوهش»کتاب بلیکی در 

استراتژی پژوهشی استقرایی، قیاسی، پس کاوی و استفهامی. به طور خالصه استراتژی پژوهشی استقرایی بر تعمیم های استقرایی و شناسایی 

ندگی اجتمـاعی تاکید داشته و بر پرسشهای چیستی و چرایی می پردازد. استراتژی قیاسی بر اسـتداللی نظـری ماهیت توالی های منظم در ز

بـرای وجود رفتار یا پدیده اجتماعی مشاهده شده تمرکز داشته و بخصوص برای پاسخگویی به پرسشهای چرایی مناسب است. در استراتژی 

ید که مکانیسم و ساختار زیـر بنـایی تشـکیل دهنـده نظـم مشاهده شده،شناسایی شود. پژوهشی پس کاوی تبیین هنگامی به دست می آ

در نهایت استراتژی پژوهشی استفهامی که در آن نقطه آغاز جهـان اجتمـاعی کنشـگران اسـت؛نحوه برسـاختن واقعیت نزد آنها،روش 

های این استراتژی را تشکیل می ی و ناآشکار آنها مهمترین دغدغهشان، و معرفت ضمنسازی و معنا بخشیدن آنها به جهان اجتماعیمفهوم

(. پژوهش حاضر، به لحاظ استراتژی پژوهشی در چهارچوب استراتژی پژوهشی استفهامی قرار می گیرد که ١58 -١37: ١387دهد )بلیکی، 

بازیگران در محیط تعامل و با توجه به بینش نظری  در آن بر تعامالت زن و شوهر با یکدیگر در محیط خانواده با توجه به زمینه و کنش های

 پیشین از نظریه کنش ارتباطی هابرماس تحلیل انجام گرفته است.

 تواند فضاییگر و مصاحبه شونده، میدر گردآوری اطالعات روش مصاحبه، به دلیل ارتباط و تعامل میان مصاحبه

شونده، به  شترین اطالعات را که قابل اعتماد و صحیح نیز هست، از مصاحبهسرشار از تفاهم و همکاری میان آن دو ایجاد کند، تا بی

 (١8٠..١385دست آورد. )حریری 

شود، بلکه مشارکت کنندگان یا افراد مطلع کنند، فرد یا نمونه گفته نمیهای کیفی، به افرادی که در پژوهش شرکت میدر پژوهش

های کمی از قبل مشخص نیست، بلکه کنندگان پژوهش در نظریه بنیانی برخالف پژوهشمشارکتشوند. کامالً واضح است که تعداد نامیده می

، 3٠8، ص ١384گر به اشباع نظری دست یابد، ادامه خواهد یافت )بلیکی، ها تا هنگامی که پژوهشآوری و تحلیل منظم دادهبه تدریج با جمع

باشد. جامعه مورد مطالعه محقق، به عناصری می 93-94زمانی  صیل کرده در بازهها و آقایان، متأهل، تح( جامعه هدف شامل خانم3٠9ص 

 شود که دارای یک یا چند ویزگی مشترک باشند.گفته می

 

 هامقوله هاي محوري استخراج شده از مصاحبه
هر  مع الوصف این مقوله های محوری ارائه مصاحبه ها، محقق به استخراج مقوله معموال درگزارشهای رایج پژوهشهای کیفی پس از

 .منطقی می باشند ها معموال فاقد انسجام نظری و
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 (: مقوله هاي آزاد و محوري بر آمده از مصاحبه ها1جدول )

 ١ های آزادمقوله های محوری مقوله

 2 نا مهربانی بر آورده نشدن انتظارات

 3 اعتیاد زوجینانحراف رفتاری 

 4 فرهنگیاختالف  تضاد ارزشی زوجین

 5 سر کوفت زدن تضاد ارزشی زوجین

 6 دروغگویی زوجین انحراف اخالقی

 7 نقش بازی کردن تضاد ارزشی زوجین

 8 ثبات نداشتن ضعف شخصیتی زوجین

 9 غیر منطقی بودن زوجینعدم مهارت حل مساله 

 ١٠ دخالت اطرافیان حریم نداشتن نظام خانواده

 ١١ توجهی به نیاز های همسربه  بر آورده نشدن انتظارات

 ١2 حایت های مادر شوهر دخالت والدین

 ١3 اختالف فکری تضاد ارزشی زوجین

 ١4 رفتار همسر ءسو بر آورده نشدن انتظارات

 

 (کنش هاي سنتی تاثيرگذاربرارتباط تحریف شده1
داده  یاد به آنها گزینش آنها برای انتخاب و رافضایی تربیت شده بودندکه الگوهای عملی  مشارکت کنندگان این تحقیق در برخی از

ازدواج های سنتی و پرداختن به مسائل کلی)مانند وضعیت اقتصادی. اجتماعی و  فراهم می نمود الگوهایی که بسترهای عدم توافق را بودند.

 .نداشتن مهارتهای الزم برای تشخیص همسر مناسب فرهنگی خانواده(در هنگام انتخاب همسر و

 

 (کنشهاي عاطفی تحریف کننده ارتباطات2

به نحوی  شیوه های کنش های عاطفی نیز فراهم می سازد قالبهای سنتی که  پیش شرطهای تحریف ارتباطات را و ارزشها عالوه بر

 .به انحراف می کشاند جریان تعامل را

 

 کننده ارتباطات(کنشهاي راهبردي تحریف3 

برای  استراتژیهای نامناسبی را و راهبردها دادیم دریافتیم که مشارکت کنندگان تحقیق عمدتامصاحبه هایی که انجام  دقت در با

اعمال  -فرزندآوری برای پایبند کردن شوهر به خانواده -که عبارتند از: تمایل به تسلط همسر می گزیدند بر همسرخود رسیدن به تفاهم با

 خشونت برای فرار از مسئولیت

 کاریپنهان –رفتارهای دوگانه  -برقراری رابطه فرازناشویی و همزیستی با همسر -اعمال تصاعدی خشونت 

 گری و چسبندگی ارتباطیطفیلی -هاگیریعدم استقالل در تصمیم
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 گيريبندي و نتيجهجمع
، صداقت )آیا (گویی؟از: فهمیدنی بودن )چه می وجه کنش زبانی سخن می گوید که عبارتند 4هابرماس در بحث از کنش ارتباطی، از 

گویی صادق است؟(؛ در این چهارچوب، تحلیل ها نشان واقعاً منظورت این است؟(، درستی )آیا محقی که این را بگویی( و صدق )آیا آنچه می

ه این می دهد که در تعامالت زوجین در موارد مورد بررسی، در اغلب موارد هیچ کدام از ملزومات رخداد کنش زبانی تحقق نیافته است. ریش

عهد اتفاق را باید در دو امر جستجو کرد. اول آن که، در تعامل میان زن و شوهر گفتگو زمانی معنادار است که افراد از خط قرمز ارتباط که ت

رده بود به رابطه است عبور نکرده باشند. در اغلب مواردی که تحلیل شد، یکی از طرفین با برقراری رابطه فرازناشویی از این خط قرمز عبور ک

ه لذا در بدو امر گفتگو بی معنا به نظر می رسید. دوم این که، از آنجا که در اغلب موارد نوعی پنهان کاری، عدم مسئولیت پذیری، عدم توج

به دیگری مشاهده می شود لذا زوجین عمدتا درباره صداقت و صدق در کنش ارتباطی شان دچار مشکل هستند. بدین معنا که منظور واقعی 

گویند صادق نیستند. لذا در بدو امر کنش ارتباطی در تعامالت آنها امکان تحقق نمی  ن را در گفتگو مطرح نمی کنند، یا واقعا در آنچه میشا

 یابد. 

پذیری های محرک یا زر و زور در جامعهاز سویی دیگر، هابرماس در نقد سلطه از ارتباط مخدوش و فقدان خودآگاهی و نقش رسانه

ن می گوید که به عنوان موانع کنش ارتباطی تحریف نشده مطرح می باشند. در تحلیل های حاضر نیز مشاهده کردیم که چگونه افراد سخ

 بروز ایدئولوژی مردساالر در زندگی مشترک فاطمه و همسرش کنش ارتباطی را ناممکن می سازد. 

اس از انواع کنش ارائه کنیم که در آن هابرماس کنش ها را همچنین اگر بخواهیم تحلیل هایمان را در چهارچوب طبقه بندی هابرم

گونه کنش ابزاری، کنش راهبردی و کنش ارتباطی مطرح می نماید، باید به این موضوع اذعان داشته باشیم که در مصاحبه های مورد  3در 

رابطه و سپس کنش راهبردی در فرایند زندگی  ابتدای در -وبری معنای در –تحلیل کمتر با کنش ارتباطی مواجه بودیم و اغلب کنش عاطفی 

مشترک بوقوع پیوسته است. فرایندی که در آن ابتدا افراد چنان مجذوب یکدیگر می شوند که نقد یکدیگر و وضع موجود را کنار می گذارند. 

نافع فردی خویش و تحقق سپس در زندگی مشترک، به جهت مسائلی که رخ می دهد که در بستر کنش راهبردی به دنبال دستیابی به م

و همچنین عدم پذیرش تعامل مبتنی بر توافق و توجه به  -خود، دیگری و وضع موجود -خواسته های خود هستند. لذا عدم پذیرش نقد

 دیگری از جمله مهمترین آسیب های زندگی مشترک در موارد مورد بررسی است.

  .نیازها و رفع موانع استبه وضعیت آرمانی گفتار نیازمند پیش آید که دستیابیهای انجام گرفته چنین بر میاز مصاحبه

 

 نيازهاپيش
 دوری از رویایی بودن و رسیدن به زندگی ایده آل در بلند مدت   بازی در زمین واقعیت:

داشته و بر که وضعیت آذمانی گفتار یا همان کنش ارتباطی تحریف نشده آن است که افراد در زمین سخت واقعیت با یکدیگرتعامل 

 سر تفاوت ها به توافق دست یابند. توافقی که بعضاممکن است به معنای جدایی باشد.

نبود یک فضای عقالنی و فارغ از احساسات تصمیم ها گرفته می شود و   قرارگرفتن در چهارچوب عواطف و احساسات شخصی و

راهبردی برای دستیابی به موفقیت شخصی در  تا از جنس کمشکه این چهار چوب عمد وضعیت آرمانی دیگرعملدر جهارچوب عقالنیت است

و توجیهی به  اتخاذکرده عقالنیت معطوف به هدف دارد موضوعی فرد گرا زندگی زناشویی است در واقع کنش راهبردی از آنجا که رشه در

 بعنوان ابزاری برای دستیابی به نیازها و عالیق خود می خواهد. دیگران ندارد و آن صرفا

ته مهم دیگر پذیرش تفاوت ها می باشد که از دیدگاه نظریه انتقادی هر نوع مشابهتی به معنای پنهان کردن تفاوت ها است در ای نک

 .رهیافت وجود دارد 2باره دستیابی به موفقیت کنش ارتباطی تحریف نشده 

پذیریم و سپس به منظور حصول ا تفاوت را میهاست. ابتدگیری کنش ارتباطی تحریف نشده پذیرش تفاوتنیاز شکلاول آن که، پیش

های آرمانی گفتار، دستیابی به توافق لزوما به کنیم. دوم آن که، در بسیاری از وضعیتتوافق در یک چهارچوب عقالنی با یکدیگر مذاکره می

ها بیانجامد. گاهی پذیرش تر تفاوتتواند به پذیرش هر چه بیشمعنای ایجاد وحدت، همسانی، هماهنگی و یکپارچگی نیست بلکه توافق می

 تفاوت هزینه کمتری در مقایسه با همسانی متظاهرانه دارد. 

 .و نکته حائز اهمیت دیگر که نباید آن را فراموش کرد ساختار فرهنگی است

 فرایند در ن مادخترا چنین جریانی کمک می نماید. پسران و جامعه ایران حاکم است به تشدید فرهنگی که در ما ساختار به باور

نسبت می  دیگران صفتهایی را به خرد آنها مواجه هستیم. ویژگیهای غیرقابل تغییر و با زادها که ما چنین می پندارند جامعه پذیری خود

به  را یکدیگرمردان  مصاحبه های خودمی دیدیم که زنان و پندارند. بعنوان مثال درمی غیرقابل تغییر ذاتی، ژنتیکی و را دهندکه این صفتها

می  یک نگاه دیگر در می شود نظایرآن متهم می کردند. اما آنچه ذاتی قلمداد صفاتی نظیر پرخاشگربودن، غیرمنطقی بودن، خسیس بودن و
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ج به احتیا این هوشها بردن هریک از باال معنایی می بخشد پایین بودن هوشهای هیجانی، اخالقی، عاطفی و به ناتوانیهای مهارتی نظیر تواند

واژه های آدم  از درگفتگوهای خود به جای آنکه ما دارد الگوهای رفتاری وجود برای تغییر همه افراد چنین ظرفیتی در و مهارت دارد تمرین و

 هوش عاطفی هیجانی  پایینی برخوردار استفاده کنیم که فالن شخص از این واژه ها از گفتگوهای خود نیست در عصبانی استفاده کنیم بهتر

 سازمان جریان دارد در به گفتگوهای روزمره خودمان که درخانواده و اگر انجام وکسب مهارتهایی جبران نماید. با را بایستی ضعف خود است و

به  پیرامون ما تعامالتی الجرم جهانی را به کرات مشاهده می کنیم چنین فضای ارتباطی و دقت کنیم این شیوه های گفتاری نادرست را

 آید اما به نظر خنده دار شاید ایده آل و یک امر توانائیهای زبانی برای رسیدن به زندگی بهتر بهره گیری از که رهایی بخش و کشدمی  تصویر

 نماییم؟ نظر تجدید ارتباطی خود مبانی گفتاری و در وقت آن نرسیده است تا آیا
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