
 

 

در سه نسل از زنان  غیرمنطقی، مهارت های ارتباطی و سازگاری زناشوییمقایسه باورهای 

 تهرانی
 *2، مرجان جعفری روشن 1سوگل گیتی

 چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه باورهای غیرمنطقی، مهارت های ارتباطی و سازگاری زناشویی در سه نسل از زنان : هدف

 انجام شد. تهرانی

ساله و  36-50ساله،  21-35ساله شهر تهران در سه نسل  65تا  21زنان متاهل  پژوهش حاضر شامل جامعه آماری: روش

. برای جمع آوری شدنفر كه به روش نمونه گیری  در دسترس انتخاب شدند، اجرا  91ساله و در نمونه ای به حجم  65-51

(، و سازگاری 2004جرابک) یارتباط یمهارتها(، 1986اطالعات از سه پرسشنامه استاندارد باورهای غیر منطقی جونز)

. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها با استفاده از نرم شد(، با اعتبار و روایی مناسب استفاده 1978زناشویی اسپانیر)

، در سطح توصیفی از شاخص های فراوانی، شاخص های گرایش مركزی، شاخص های پراكندگی و نمودار؛  SPSSافزار

واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی توكی و تحلیل تحلیل بررسی مفروضه های مورد نیاز، از  ضمنح استنباطی نیز و درسط

 شد.بهره گرفته رگرسیون چند متغیره 

ساله)نسل  51-65كه  از بین مولفه های باورهای غیر منطقی، مولفه بی مسئولیتی عاطفی، گروه زنان  ها نشان دادیافتهیافته ها: 

ساله )نسل اول( نمره ی بیشتری را كسب نمودند. در مهارت های ارتباطی، مولفه ی اداره  21-35سوم(  در مقایسه با زنان 

ساله نمرات كمتری را كسب كردند. در  21-35با زنان  ساله در مقایسه 51-65ی سرد تعامالت هیجان آمیز گروه زنان 

سازگاری زناشویی، نمرات كل سازگاری نسل سوم نسبت به دو نسل دیگر كمتر و نمره نسل دوم نسبت به نسل اول هم 

 همچنین بود. 

یابد طی كاهش میبا باال رفتن مدت زندگی مشترک، باورهای غیرمنطقی افزایش یافته است و مهارت های ارتبانتیجه گیری: 

 .می یابدو سازگاری زناشویی كاهش 

 باورهای غیرمنطقی، سازگاری زناشویی، مهارت های ارتباطی های كلیدی :واژه
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 مقدمه

ازدواج یک مؤلفه بسیار مهم و با ارزش در حیات انسان تلقی می گردد. به واسطه ازدواج زن و مرد از طریق یک نیروی 

ناشی از غرایز، آیین محبت و عشق به هم جذب می شوند، به طور آزادانه و كامل متعهد یکدیگر شده تا واحد پویایی را به 

 (. 1384ران، عنوان خانواده ایجاد نمایند )احمدی و همکا

شود )جعفری، مشکالت ارتباطی امروزه بعنوان یکی از مهمترین موضوعات در زمینه موضوعات رضایت زناشویی مطرح می

ی شیوه و( براین باوراست كه چون چشم داشت ها 1380(. در این باره )كارلسون به نقل از ناصحی و همکاران، 1386

شی از باورهای غیر شوند و از آن جایی كه بسیاری از بیمارها و اختالالت روانی نانگرش افراد با باال رفتن سن دگرگون می

( كه نشان 2000های زناشویی است و طبق مطالعات برنشتاین و برنشتاین )منطقی، یک عامل شناخته شده در بروز اختالف

ار دارند از مشکل هستند چون انتظ داد بسیاری از همسران در برقراری و حفظ روابط دوستانه و صمیمی با یکدیگر دچار

از افرادی كه  درصد 91تا  85ی كلی، و از همسران به گونه ی اختصاصی منافعی بدست آورند و اینکه بین ازدواج به گونه

غیرمنطقی از رابطه  های غیر واقع بینانه ودر آستانه ی طالق قرار دارند در ابتدای روابط زناشویی عقاید مثبت و پیش بینی

 (.1393ناشویی داشته و بر این باور بودند كه احتمال طالق برای آنها صفر است )پور تجریشی و همکاران، ز

خی مهمی شکل جمعی آنان به وسیلۀ یک حادثه یا حوادث تاری فهوم نسل به گروهی از همساالن اطالق می گردد كه تجربۀم

. كنداللت نمیدمفهوم نسل بر تعداد سال مشخص و تعیین شده ای طبق این تعریف (. 2000)آبركامبی و استفان، گرفته باشد

. مفهوم به كار می رودو گذر نسل  گسست نسلی ،دربارة اختالف میان دو نسل مفاهیمی چون فاصلۀ نسلی، شکاف نسلی

مه احمدی، جمک لین، تر) نوان اختالفی در نگرش یا رفتار جوانان و افراد سالمند تعریف كرده اندع شکاف نسلی را به

دو نسل با  نسلی به معنی وجود تفاوت های دانشی، گرایشی و رفتاری مابینشکاف »  در تعریفی دیگر می بینیم(. 1387

راد پیر و میانسال اجتماعی، فرهنگی و تاریخی است. فرزندان در مقایسه با اف وجود پیوستگی های كالن متأثر از ساختارهای

) آزاد ارمکی و  كنند، اطالعات، گرایش ها و رفتارهای متفاوت دارندنگی زندگی میبا وجود این كه در یک فضای فره

 (.1386غفاری، 

كند، باورهای غیرمنطقی است. هر فرد مجموعه ای یکی از متغیرهای روان شناختی كه به نظر می رسد با گذر نسل تغییر می

شوند. معموال این باورها نیمه آگاهانه هستند و آشکار نده میاز تفکرات عمومی دارد كه عقاید مركزی یا باورهای بنیادی خوا

كند آنچه كه كنند كه هر فرد چگونه نسبت به زندگی واكنش نشان می دهد. زمانی كه یک واقعه رشته افکار را فعال میمی

به كار می افتد و اینکه  كند بستگی به باورهای بنیادی دارد كه به صورت نیمه آگاه در مورد آن واقعهشخص آگاهانه فکر می

شود به باورهای فرد بستگی دارد كه می تواند منطقی و یا غیرمنطقی باشد) فیاض حقایق خاصی برای افراد دارای مفهوم می

عوامل مهم در ایجاد و تداوم رفتارهای  3و تحریف های شناختی 2، افکار غیرمنطقی1مدل شناختیمطابق با (. 1387و كیانی، 

                                                           
1 cognitive model 

2 irrational beliefs 

3 cognitive distortion 
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 1تند. اخیراً ادبیات پژوهشی در این حوزه اختصاصی تر شده و معطوف به باورهای ناكارآمد در مورد رابطهپاتولوژیک هس

 (.2003و  استاچرت و بوریسک،  2002شده است)آدیس و بمارد، 

 های ارتباطی است.شود، مهارتیکی دیگراز متغیرهای روان شناختی كه به نظر می رسد با گذر نسل دستخوش تغییر می

 انسان كه طوری هب هستند، ضروری ایجاد رابطه برای هامهارت این آیند.می شمار به اختصاصی توانایی ارتباطی، هایمهارت

كنند  عمل كافی و املك شکلی به همسر(، به همسر دیگر )یعنی شخص پیام به انتقال زمان در آنها از استفاده با تواندمی

ار مثبت و مفید ای از توانایی هایی است كه زمینه سازگاری و رفتمجموعههای ارتباطی (. مهارت1387)قهساره و همکاران، 

های امل مهارتی مهارتهای ارتباطی زوجین شرا فراهم می آورد و فرد را قادر می سازد بصورت شایسته رفتار كند برنامه

ر رضایت بخش و حمایت گر و پایداصحبت كردن گوش دادن، حل تعارض و روابط بین فردی است كه منجربه روابط 

دادن فعاالنه به عنوان یک  توانایی گوش ها شامل مراحل مختلفی است.این مهارت ( .1394شود )افروز و همکاران می

. مهارت مهارت اساسی در روابط فردی همواره مورد توجه است. مهارت نوعی از مشاركت فعال در یک گفت و شنود است

براز احساس ها ها مولفه دیگری از مهارت های ارتباطی است كه براساس آن فرد دارای توانایی در او نظم دهی به هیجان 

ضح ارتباطی به عنوان و مهار آنها و نیز كنار آمدن با هیجان ها و عواطف دیگران است. توانایی دریافت و ارسال پیام های وا

امل میشود بلکه كه در آن نه تنها دریافت و ارسال پیام را شیکی دیگر از مولفه های مربوط به مهارت های ارتباطی است 

باشد. عالوه بر موارد ذكر شده شامل توانایی كشف معنای حقیقی پیامهای كالمی و غیركالمی در ارتباط اجتماعی نیز می

ز عقاید و احساسهای براقاطعیت یا فعال بودن در ارتباط نیز از دیگر مهارت های ارتباطی است. این مهارت ناظر بر توانایی ا

ات خود و خاصی است كه علیرغم معقول بودن گاهی با هنجارهای گروه همخوانی ندارد. توانایی دفاع از عقاید و نظر

دالورپور،  پافشاری بر دیدگاههای منطقی و معقول خویش را می توان از جمله مقوله های ارتباطی دانست )حسینچاری و

1385 .) 

های باشد، سازگاری زناشویی است. در سالای روان شناختی كه به نظر می رسد تحت تاثیر گذر نسل مییکی دیگر از متغیره

های بسیاری صورت گرفته تا ثبات و كیفیت روابط زناشویی را با استفاده از مفاهیمی چون سازگاری زناشویی، اخیر كوشش

(. جعفری روشن 1395ژه ها ارزیابی كنند )خطیبی، موفقیت، رضایت، ثبات، خوشبختی، توافق و مفاهیمی شبیه این وا

كند رضایت زناشویی و دیگر ( در كتاب مسایل اجتماعی آسیب زا با نگاهی به پیشگیری محله مدار خود عنوان می1394)

كند كه واژه ها یک حالت و یا یک حس درونی فردی است ولی سازگاری زناشویی از تعامل كارآمد زوجین حکایت می

زگاری در بسیاری از مواقع می تواند حس رضایت زناشویی را نیز به همراه بیاورد در واقع رضایت زناشویی می تواند این سا

ی سازگاری زناشویی باشد. وی سازگاری زناشویی را با دیدگاه سیستمیک محیط شناسانه، وضعیتی فرایند گونه می ثمره

رند و در یک چهارچوب فرهنگی مورد توافق به نیازهای )جنسی، داند كه در آن زوجین یکدیگر را درک كرده، می پذی

كنند و به طور كلی ،از رابطه ی خود احساس رضایت عاطفی و ...(یکدیگر توجه كرده و به رفع آن در حد تعادل اقدام می

کانیسم های شناختی در كتاب زناشویی درمانی از دیدگاه رفتاری ارتباطی بیان میکند كه م 2كنند. برنشتاینو خوشبختی می

بر سازگاری و رضایت زناشویی تاثیر می گذارند. وی سه عامل اجتماعی )تغییرات سریع و پیاپی زندگی روزانه، ارزشها، 
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رسم ها و باورها (؛ شخصی )برداشت های نادرست و انتظارات غیر واقع بینانه و ...( و عامل ارتباطی را در بروز ناسازگاری 

ندی كه با پیامدهایی چون دشواری در درک تفاوت های جنسی، اضطراب شخصی و بین فردی، رضایتمندی داند. فرآیموثر می

زناشویی، همبستگی و توافق كلی دوتایی هم آیند است، تعریف سازگاری از نگاه اسپانیر است كه می تواند بطور كامل بر 

ا در مطالعه ارتباطات خانوادگی و زناشویی به خود كیفیت زندگی تاثیر بگذارد. سازگاری زناشویی جایگاه برجسته ای ر

 (.1394اختصاص داده است )اسپانیر به نقل از مختار عارفی، 

شود و روابط همه ی اعضای با توجه به این كه خانواده و منظومه ی زن و شوهری بعنوان یک كل و نظام در نظر گرفته می

كند كه آیا گذر زمان در تبیین رند در این راستا این سوال به ذهن خطور میآن بر یکدیگر تاثیر گذاشته و از هم تاثیر می پذی

ه تاثیر گذر كسازگاری زناشویی، باورهای غیر منطقی و مهارتهای ارتباطی اثرگذار است؟ تاكنون تحقیق یافت نشده است 

نطقی، مهارتهای ه باورهای غیر مزمان بر این سه متغیر را به طور همزمان بررسی كرده باشد لذا محقق را بر آن داشته ك

ر بتوان گامی مفید ارتباطی و سازگاری زناشویی زنان شهر تهران را در سه نسل مورد بررسی قرار داده تا شاید از این رهگذ

اضر این در جهت بهبود روابط زوجین برداشت و شاهد كاهش آمار طالق بود.  بر این اساس مسئله اساسی در پژوهش ح

، تفاوت وجود ین باورهای غیر منطقی، مهارت های ارتباطی و سازگاری زناشویی بین سه نسل از زنان تهراناست كه آیا ب

 دارد؟

 روش 

معتقد است كه تحقیق پس رویدادی  1شود. كرلینجرای )پس رویدادی( محسوب میهای علی مقایسهپژوهش حاضر از نوع پژوهش

(. جامعه آماری شامل 1394عبارتست از مطالعه عینی و منظمی كه در آن پژوهشگر كنترل مستقیم بر متغیرهای مستقل ندارد)دالور، 

 ل آماری نیز شام نمونهسال هستند.  51-65سال ؛ و  36-50سال،  21-35كلیه زنان متاهل شهر تهران است كه در سه گروه سنی 

نفر به روش نمونه گیری در دسترس است به گونه ای كه زنان مطلقه و زنانی كه به هر دلیلی زندگی مشترک ندارند، از این   91

 یارتباط یمهارتها(، 1986برای گردآوری اطالعات الزم، از سه پرسشنامه استاندارد باورهای غیر منطقی جونز)نمونه خارج شده اند.

 (، با اعتبار و روایی مناسب استفاده شده است.1978ی زناشویی اسپانیر)(، و سازگار2004جرابک)

خرده  10 وسوال  100 دارایتوسط جونز تهیه شده و 1986این آزمون در سال :  (1986)الف( پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز

 بی (5بت به ناكامی نس ( واكنش4 سرزنش به تمایل (3 خود از باال انتظار (2 دیگران تایید به (نیاز1عبارتند از: است كه  مقیاس

گرایی.  ( كمال10 تغییر به نسبت (درماندگی9 وابستگی (8 مشکل از اجتناب (7 اضطراب با توام زیاد (گرانی6 هیجانی مسولیتی

همچنین گزارش شد.  71/0( از طریق آلفای كرونباخ 1389، به نقل از ساعتچی و همکاران، 1373اعتبار تست توسط تقی پور )

 گزارش كرده اند. 97/0( ضریب اعتبار آن از طریق ضریب آلفا 1389، به نقل از ساعتچی و همکاران، 1383كامکاری و عسکریان )

( با 1394ماده است كه در پژوهش نیکو صحبت) 34این پرسشنامه دارای :  (2004)ب( پرسشنامه مهارتهای ارتباطی جرابک

ناتوانی در گوش دادن،  -2تعامل معقول،  -1شد و هفت عامل استخراج گردید كه عبارتند از : راهنمایی جعفری روشن، هنجاریابی 

عدم تحمل در درک. در  -7تعامالت هیجان آمیز "سرد"اداره -6ابراز خود   -5بیانگر )عدم درک(  -4بیانگر )مواجه شدن(،  -3

                                                           
1 Kerlinger 
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گزارش شده است.  71/0و  69/0نباخ و دو نیمه كردن ( اعتبار تست از طریق آلفای كرو1384حسین چاری و فداكار ) پژوهش

اعالم گردیده است. در  77/0و  81/0( اعتبار از طریق آلفای كرونباخ و دو نیمه كردن به ترتیب 1385همچنین در پژوهش یوسفی)

 گزارش گردیده است. 67/0( آلفای كرونباخ برابر با 1387پژوهش جان بزرگی و ابراهیمی)

 1387سوال است در تحلیل عاملی قهساره ) 32پرسشنامه دارای ( : این 1978) 2(DAS) 1اری زناشویی اسپانیرج( پرسشنامه سازگ

بعد رابطه )رضایت زناشویی، همبستگی زناشویی، توافق زناشویی و ابراز محبت( را می سنجد.  4( این مقیاس 1379به نقل از ثنایی 

 از استفاده ( با1378حسن شاهی ) آورد. دست به مقیاس این برای كرونباخ آلفایضریب  طریق از را 96/0پایایی  (1978اسپانیر )

 و 86/0بازآزمایی روش با مقیاس را اعتبار (1389مالزاده ) كرد.  برآورد 92/0 كرونباخ آلفای ضریب و 96/0برابر  روش تنصیف

 90/0 برابر واالس الک سازگاری زناشویی پرسشنامه با آن همزمان روایی میزان گزارش كرده است. 89/0 كرونباخ آلفای روش با

نمود.برای جمع آوری اطالعات چهار منطقه شمال و جنوب، شرق و غرب تهران انتخاب شد. الزم به ذكر است این چهار  گزارش

نمونه ای از شهر تهران توانند به عنوان منطقه به این دلیل انتخاب شدند كه دارای انواع متفاوتی ازسطح فرهنگی، اقتصادی بوده و می

های شلوغ مانند بزرگ باشند. نمونه گیری در دسترس انجام شد. به منظور جمع آوری اطالعات با مراجعه به در منازل، و مکان

پارک، یا فرهنگسرا با آزمودنی ها ارتباط رودررو برقرار شد و نسبت به نمونه گیری در دسترس اقدام گردید. به تمامی شركت 

در این پژوهش توضیحات كلی الزم مبنی بر اهداف پژوهش و شركت داوطلبانه افراد و حفظ اطالعات شخصی آنها ارایه كنندگان 

و با استفاده از نرم افزار شد. پرسشنامه های پس از تکمیل جمع آوری شد، پرسشنامه ها كدگذاری گردید و وارد رایانه شد 

SPSS.22  .ی، مركز شیاز شاخص گرا یفیتوص سطحدر در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

واریانس تحلیل بررسی مفروضه های مورد نیاز، از  استنباطی نیز ضمن سطحدر و  نمودارهای مختلفو ی پراكندگشاخص های 

 .ه استبهره گرفته شدیکراهه و آزمون پسین توكی 

 هایافته 
 باورهای غیرمنطقی شاخص های گرایش مركزی و پراكندگی نمرات .1جدول 

                                                           
1 Spanier 

2 Dyadic adjustment scale 

 متغیر
گروه 

 سنی
 میانه میانگین

انحراف 

 استاندارد
 واریانس

دامنه 

 تغییرات

 نمره كل

35-21 295.50 295.50 13.571 184.174 52 

50-36 295.74 294.00 24.103 580.933 152 

65-51 298.15 297.00 11.375 129.397 39 

ضرورت تایید 

و حمایت از 

 جانب دیگران

35-21 27.46 27.00 5.332 28.433 19 

50-36 28.38 28.00 4.767 22.720 21 

65-51 28.55 29.00 2.964 8.787 11 

35-21 31.71 31.50 4.154 17.259 20 



  ..های. مهارت غیرمنطقی، باورهای مقایسه/  35

 

 ، نمرات مولفه های مهارت های ارتباطی را در گروه های مورد مقایسه نشان می دهد. 2جدول 

  

انتظار بیش از 

 حد از خود

50-36 30.43 30.00 4.412 19.467 20 

65-51 30.35 30.00 3.801 14.450 13 

تمایل به 

 سرزنش

35-21 31.29 31.00 2.956 8.737 10 

50-36 29.94 30.00 4.067 16.539 22 

65-51 31.05 31.50 3.170 10.050 15 

واكنش به 

 ناكامی

35-21 28.96 29.00 3.394 11.520 13 

50-36 28.98 29.00 3.808 14.500 20 

65-51 29.85 29.50 4.069 16.555 15 

بی مسئولیتی 

 عاطفی

35-21 26.08 26.00 4.313 18.601 16 

50-36 27.60 28.00 4.661 21.724 22 

65-51 29.55 29.50 3.348 11.208 13 

بیش نگرانی 

توام با 

 اضطراب

35-21 30.67 30.00 3.679 13.536 15 

50-36 31.32 31.00 4.453 19.831 26 

65-51 31.35 31.00 3.617 13.082 15 

اجتناب از 

 مشکالت

35-21 26.04 26.50 4.741 22.476 18 

50-36 28.32 29.00 4.429 19.613 20 

65-51 29.85 31.00 2.889 8.345 8 

وابستگی به 

 دیگران

35-21 32.04 32.00 4.428 19.607 19 

50-36 30.72 30.00 4.471 19.987 23 

65-51 28.35 29.00 3.843 14.766 14 

درماندگی به 

 نسبت به تغییر

35-21 32.83 32.50 3.679 13.536 16 

50-36 30.87 31.00 4.749 22.549 27 

65-51 29.70 29.50 3.935 15.484 17 

 كمال گرایی

35-21 28.42 29.00 3.202 10.254 13 

50-36 29.19 29.00 3.549 12.593 14 

65-51 29.55 30.00 2.964 8.787 12 



 36صفحه  97زمستان  ، 7دوره مشاوره و روان درمانی، فصلنامه آموزش،

 

 مهارت های ارتباطی شاخص های گرایش مركزی و پراكندگی نمرات.2جدول

 ، نمرات سازگاری زناشویی و مولفه های آن را در گروه های مورد مقایسه نشان می دهد. 3جدول 

  

 میانه میانگین گروه سنی متغیر
انحراف 

 استاندارد
 دامنه تغییرات واریانس

 تعامل معقول

35-21 17.42 17.00 2.263 5.123 9 

50-36 16.79 17.00 3.176 10.084 14 

65-51 16.40 16.00 2.326 5.411 10 

 ناتوانی

در گوش 

 دادن

35-21 16.29 17.00 2.386 5.694 9 

50-36 15.72 15.00 3.302 10.900 16 

65-51 15.55 15.00 2.523 6.366 10 

 مواجه شدن

35-21 11.42 12.00 2.185 4.775 10 

50-36 11.64 12.00 2.110 4.453 10 

65-51 11.90 12.00 1.889 3.568 6 

 عدم درک

35-21 21.88 21.00 2.508 6.288 10 

50-36 20.13 19.00 3.104 9.636 16 

65-51 18.75 18.00 3.076 9.461 13 

 ابراز خود

35-21 13.71 14.00 1.628 2.650 7 

50-36 12.60 12.00 2.499 6.246 11 

65-51 11.10 11.00 2.100 4.411 9 

اداره سرد 

تعامالت 

 هیجان آمیز

35-21 13.92 13.50 2.358 5.558 9 

50-36 13.15 12.00 2.621 6.869 11 

65-51 12.15 12.00 2.007 4.029 9 

 عدم تحمل

 در درک

35-21 8.54 8.50 1.615 2.607 6 

50-36 9.00 9.00 2.116 4.478 11 

65-51 8.95 9.00 2.564 6.576 12 



  ..های. مهارت غیرمنطقی، باورهای مقایسه/  37

 

 سازگاری زناشویی و مولفه های آن شاخص های گرایش مركزی و پراكندگی نمرات. 3جدول 

بین باورهای غیرمنطقی و مولفه »مبنی بر اینکه  در بررسی فرضیه پژوهشی اول های استنباطی نیز حاكی از آن است كههمچنین یافته

یافته ها حاكی از برقراری مفروضه های تحلیل واریانس یکراهه است و آزمون « های آن در سه نسل زنان تهران تفاوت وجود دارد.

ران حداقل بین دو تحلیل واریانس نیز نشان می دهد كه در متغیرهای بی مسئولیتی عاطفی، اجتناب از مشکالت، وابستگی به دیگ

گروه تفاوت معناداری مشاهده شده است. همچنین تفاوت حداقل دو گروه در مولفه درماندگی نسبت به تغییر، در حاشیه معناداری 

( نسبت به 55/29)با میانگین   51-65( گروه سنی 1(  و نتایج آزمون تعقیبی توكی نیز نشان می دهد كه 4قرار داشته است.)جدول 

)با   51-65( گروه سنی 2( در مولفه بی مسئولیتی عاطفی نمرات بیشتری كسب كرده اند. 08/26)با میانگین  21-35گروه سنی 

( در مولفه اجتناب از مشکالت نمرات بیشتری كسب كرده و گروه 04/26)با میانگین  21-35( نسبت به گروه سنی 85/29میانگین 

( 3( در این مولفه نمرات بیشتری كسب كرده اند. 04/26)با میانگین  21-35سنی ( نسبت به گروه 32/28)با میانگین  36-50سنی 

( در مولفه وابستگی به دیگران نمرات كمتری 04/32)با میانگین  21-35(نسبت به گروه سنی 35/28)با میانگین   51-65گروه سنی 

(در مولفه درماندگی نسبت 83/32)با میانگین  21-35(نسبت به گروه سنی 70/29)با میانگین   51-65( گروه سنی 4كسب كرده اند. 

  به تغییر نمرات كمتری كسب كرده اند.

 تغییراتدامنه  واریانس استاندارد انحراف میانه میانگین گروه سنی متغیر

 نمره كل

35-21 120.58 129.00 21.757 473.384 92 

50-36 108.06 108.00 24.533 601.887 123 

65-51 90.85 86.00 19.583 383.503 76 

رضایت 

 زوجین

35-21 39.21 41.00 7.896 62.346 28 

50-36 33.36 35.00 10.256 105.192 47 

65-51 28.85 29.00 6.515 42.450 27 

همبستگی 

 زوجین

35-21 14.88 15.00 5.736 32.897 24 

50-36 10.45 10.00 5.220 27.253 20 

65-51 7.40 5.50 4.784 22.884 15 

 توافق زوجین

35-21 57.25 60.00 9.377 87.935 40 

50-36 55.49 57.00 11.929 142.299 60 

65-51 47.35 45.00 9.172 84.134 36 

ابرازمحبت 

 زوجین

35-21 9.25 9.50 2.592 6.717 9 

50-36 8.77 9.00 2.539 6.444 12 

65-51 7.25 6.50 1.860 3.461 7 



 38صفحه  97زمستان  ، 7دوره مشاوره و روان درمانی، فصلنامه آموزش،

 

نتایج آزمون مقایسه میانگین نمرات باورهای غیرمنطقی و مولفه های آن در سه نسل زنان مورد بررسی. 4جدول   

 منبع تغییرات 
مجموع 

 مجذورات
 سطح معناداری Fمقدار  مجذور میانگین درجه آزادی

 نمره كل
 48.773 2 97.547 بین گروهی

.128 .880 
 379.744 88 33417.486 درون گروهی

ضرورت تایید و 

حمایت از جانب 

 دیگران

 8.586 2 17.172 بین گروهی

.405 .668 
 21.205 88 1866.015 درون گروهی

انتظار بیش از حد 

 از خود

 15.095 2 30.189 بین گروهی
.848 .432 

 17.807 88 1566.998 گروهیدرون 

 تمایل به سرزنش
 17.949 2 35.899 بین گروهی

1.370 .259 
 13.099 88 1152.717 درون گروهی

 واكنش به ناكامی
 6.020 2 12.040 بین گروهی

.425 .655 
 14.165 88 1246.487 درون گروهی

بی مسئولیتی 

 عاطفی

 65.597 2 131.194 بین گروهی
3.520 .034** 

 18.638 88 1640.102 درون گروهی

بیش نگرانی توام 

 با اضطراب

 3.875 2 7.750 بین گروهی
.232 .794 

 16.728 88 1472.096 درون گروهی

اجتناب از 

 مشکالت

 82.502 2 165.004 بین گروهی
4.602 .013** 

 17.929 88 1577.721 درون گروهی

وابستگی به 

 دیگران

 75.807 2 151.615 بین گروهی
4.041 .021** 

 18.760 88 1650.913 درون گروهی

درماندگی به 

 نسبت به تغییر

 56.825 2 113.650 بین گروهی
3.044 .053* 

 18.668 88 1642.767 درون گروهی

 كمال گرایی
 7.772 2 15.544 بین گروهی

.696 .501 
 11.160 88 982.060 درون گروهی

 معنادار است   /    *  در حاشیه معناداری 05/0معنادار است   /     **    در سطح  01/0 ***  در سطح
 



  ..های. مهارت غیرمنطقی، باورهای مقایسه/  39

 

« بین مولفه های مهارت های ارتباطی در سه نسل زنان تهران تفاوت وجود دارد.»در بررسی فرضیه پژوهشی دوم مبنی بر اینکه 

است و آزمون تحلیل واریانس نیز نشان می دهد كه درمولفه های یافته ها حاكی از برقراری مفروضه های تحلیل واریانس یکراهه 

حداقل بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده شده است. همچنین تفاوت حداقل دو گروه در مولفه « ابرازخود»و « عدم درک»

یبی توكی نیز نشان می دهد ( و نتایج آزمون تعق5در حاشیه معناداری قرار داشته است. )جدول « اداره سرد تعامالت هیجان آمیز»

(در مولفه مولفه عدم درک نمرات 88/21)با میانگین  21-35( نسبت به گروه سنی 75/18)با میانگین  51-65( گروه سنی 1كه 

( در این مولفه نمرات 13/20)با میانگین  36-50(نسبت به گروه سنی 88/21)با میانگین  21-35كمتری كسب كرده و گروه سنی 

( در مولفه 71/13)با میانگین  21-35(نسبت به گروه سنی 10/11)با میانگین   51-65( گروه سنی 2كرده اند. بیشتری كسب

( در 60/12)با میانگین  36-50(نسبت به گروه سنی 10/11)با میانگین   51-65ابرازخود نمرات كمتری كسب كرده و گروه سنی 

)با میانگین  21-35( نسبت به گروه سنی 15/12)با میانگین  51-65 ( گروه سنی3این مولفه نمرات كمتری كسب كرده اند. 

 ( در مولفه اداره سرد تعامالت هیجان آمیز نمرات كمتری كسب كرده اند.92/13

 نتایج آزمون مقایسه میانگین نمرات مولفه های مهارت های ارتباطی در سه نسل زنان مورد بررسی. 5جدول 

 سطح معناداری Fمقدار  مجذور میانگین درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات 

 تعامل معقول
 766. 5.956 2 11.912 بین گروهی

 

.468 

 7.778 88 684.506 درون گروهی 

ناتوانی در گوش 

 دادن

 421. 3.607 2 7.215 بین گروهی

 

.657 

 8.560 88 753.313 درون گروهی 

 مواجه شدن
 293. 1.274 2 2.549 بین گروهی

 

.747 

 4.346 88 382.484 درون گروهی 

 عدم درک
 6.246 54.481 2 108.962 بین گروهی

 

.003*** 

 8.723 88 767.609 درون گروهی 

 ابراز خود
 7.570 37.170 2 74.340 بین گروهی

 

.001*** 

 4.910 88 432.077 درون گروهی 

اداره سرد 

تعامالت هیجان 

 آمیز

 17.038 2 34.077 بین گروهی
2.882 

 

.061* 

 5.913 88 520.341 درون گروهی 

عدم تحمل در 

 درک

 395. 1.755 2 3.509 بین گروهی

 

.675 

 4.442 88 390.908 درون گروهی 

 معنادار است      /     *   در حاشیه معناداری 05/0معنادار است    /    **    در سطح  01/0***  در سطح 



 40صفحه  97زمستان  ، 7دوره مشاوره و روان درمانی، فصلنامه آموزش،

 

« سه نسل زنان تهران تفاوت وجود دارد. سازگاری زناشویی و مولفه های آن دربین »در بررسی فرضیه پژوهشی سوم مبنی بر اینکه 

یافته ها حاكی از برقراری مفروضه های تحلیل واریانس یکراهه است و آزمون تحلیل واریانس نیز نشان می دهد كه در نمرات 

( و نتایج آزمون تعقیبی 6ای آن حداقل بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده شده است. )جدول سازگاری زناشویی و تمام مولفه ه

( در سازگاری 58/120)با میانگین  21-35(نسبت به گروه سنی 85/90)با میانگین   51-65گروه سنی  -1توكی نیز نشان می دهد كه 

( 06/108)با میانگین  36-50( نسبت به گروه سنی 85/90ین )با میانگ 51-65زناشویی، نمرات كمتری كسب كرده و گروه سنی 

( نمرات 58/120)با میانگین  21-35(نسبت به گروه سنی 06/108)با میانگین  36-50نمرات كمتری كسب كرده اند. و گروه سنی 

( در مولفه رضایت 21/39 )با میانگین 21-35( نسبت به گروه سنی 85/28)با میانگین   51-65گروه سنی  -2كمتری كسب كرده اند. 

( در 21/39)با میانگین  21-35( نسبت به گروه سنی 36/33)با میانگین   36-50زوجین نمرات كمتری كسب كرده و گروه سنی 

)با میانگین  21-35(نسبت به گروه سنی 45/10)با میانگین   36-50گروه سنی  -3این مولفه نمرات كمتری كسب كرده اند. 

 21-35( نسبت به گروه سنی 40/7)با میانگین   51-65مبستگی زوجین نمرات كمتری كسب كرده و گروه سنی (در مولفه ه88/14

)با  36-50( نسبت به گروه سنی 40/7)با میانگین  51-65( در این مولفه نمرات كمتری كسب كرده و گروه سنی 88/14)با میانگین 

 21-35( نسبت به گروه سنی 35/47)با میانگین  51-65گروه سنی  -4اند. (در این مولفه نمرات كمتری كسب كرده 45/10میانگین 

( نسبت به گروه 35/47)با میانگین   51-65( در مولفه توافق زوجین نمرات كمتری كسب كرده و گروه سنی 25/57)با میانگین 

( نسبت به 25/7)با میانگین   51-65گروه سنی  -5( در این مولفه نمرات كمتری كسب كرده اند. 49/55)با میانگین  36-50سنی 

( نسبت 25/7)با میانگین  51-56( در مولفه ابراز محبت نمرات كمتری كسب كرده و گروه سنی 25/9)با میانگین  21-35گروه سنی 

 ( در این مولفه نمرات كمتری كسب كرده اند.77/8)با میانگین  36-50به گروه سنی 

 نمرات باورهای غیرمنطقی و مولفه های آن در سه نسل زنان مورد بررسی نتایج آزمون مقایسه میانگین. 6جدول 

 منبع تغییرات 
مجموع 

 مجذورات
 سطح معناداری Fمقدار  مجذور میانگین درجه آزادی

 نمره كل
 9.275 4833.470 2 9666.940 بین گروهی

 

.000*** 

 521.150 88 45861.192 درون گروهی 

رضایت 

 زوجین

 7.458 599.969 2 1199.937 بین گروهی

 

.001*** 

 80.447 88 7079.359 درون گروهی 

همبستگی 

 زوجین

 11.404 316.842 2 633.683 بین گروهی

 

.000*** 

 27.785 88 2445.042 درون گروهی 

 توافق زوجین
 5.365 619.866 2 1239.733 بین گروهی

 

.006*** 

 115.532 88 10166.795 درون گروهی 

ابرازمحبت 

 زوجین

 4.066 23.871 2 47.742 بین گروهی

 

.020** 

 5.871 88 516.676 درون گروهی 

 معنادار است      /    * در حاشیه معناداری 05/0معنادار است     /      **  در سطح  01/0***  در سطح 
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 بحث و نتیجه گیری

باورهای غیرمنطقی)بی مسئولیتی عاطفی، اجتناب از مشکالت، وابستگی فته های حاصل از پژوهش حاضر حاكی از تفاوت برخی یا

به دیگران، درماندگی نسبت به تغییر( در سه نسل مورد بررسی بوده است)هر سه نسل یا حداقل بین دو نسل(  به گونه ای كه با باال 

كنند و این ز به نوعی این یافته را تایید میرفتن مدت زندگی مشترک، باورهای غیرمنطقی افزایش یافته است. پژوهش های پیشین نی

( و سنبلی 1393یافته با یافته های برخی پژوهش های پیشین همخوانی دارد. از جمله می توان به پژوهش های اكبرزاده و همکاران )

 ( اشاره كرد.1392بیدگلی)

بررسی تمایزات نسلی باورهای نقش های جنسیتی و ارتباط آن با سازگاری، ( در پژوهش خود با عنوان 1392سنبلی بیدگلی)

، نتیجه گرفته است كه باورهای نقش جنسیتی زنان )جز در بعد اجتماعی( در سه نسل متفاوت است. انتظارات و تعارض زناشویی

 نفر( بودند. 48نفر( و بزرگسال) 168نفر(، میانسال) 96در پژوهش وی این سه نسل عبارت بودند از : جوان)

مسئولیتی ها باشد. بیتواند مهر تاییدی بر این یافتهمبانی نظری باورهای غیرمنطقی، میعالوه بر پژوهش های پیشین، نگاهی به 

قی است كه پژوهش حاضر عاطفی، اجتناب از مشکالت، وابستگی به دیگران، درماندگی نسبت به تغییر از جمله باورهای غیرمنط

نشان داد با باال رفتن مدت ازدواج، این باورها افزایش یافته است. به عبارت دیگر، به نظر می رسد این باورهای غیرمنطقی، در 

 های جدیدتر، كمتر نمود داشته است.نسل

شوند و هر احساس منفی، ناشی از درمانی خطاهای شناختی و افکار غیرمنطقی منجر به افکار منفی و ناسالم میبراساس شناخت

(. به طور كلی خطاهای شناختی سرچشمه نگاه افراد به 1391داغی، ، ترجمه قراچه1990اندیشه منفی به خصوصی است )برنز، 

 توجهی به امور مثبت، نتیجه گیری شتابزده، درشت نمایی،ها، رویدادها و روابط هستند. تفکر همه یا هیچ، فیلترذهنی، بیپدیده

استدالل احساسی، نظام بایدها، برچسب زنی، شخصی سازی و سرزنش كردن از جمله مهم ترین خطاهای شناختی هستند كه 

شود كه فرد شوند. این فرایندهای بدكاركرد شناختی باعث میاحساسات منفی را به دنبال دارند و باعث یاس و نا امیدی در فرد می

ود داشته باشد و این بدبینی به نوبه خود بر روابط اجتماعی و گوشه گیری فرد تاثیر دارد. اما ای نسبت به دیگران و خنظر بدبینانه

 های جوان تر، كمتر از این ویژگی ها برخورداند. شود كه نسلمالحظه می

ا باعث تغییر شود و آگاهی و كنترل بر این باورهاز طرفی آموزش مقابله با باورهای غیرمنطقی باعث شناخت خطاهای شناختی می

شود، بر این اساس ممکن است بتوان گفت علت كاهی باورهای غیر منطقی نگرش فرد و خوشبینی نسبت به امور و پدیده ها می

در نسل های جدید تر، ارتقای سطح آموزش آنها بوده است. و اما به طور خاص در مورد باورهای غیر منطقی مذكور )اجتناب از 

 ران، درماندگی نسبت به تغییر، بی مسئولیتی عاطفی( می توان گفت :  مشکالت، وابستگی به دیگ

بی مسئولیتی عاطفی، یکی ازدغدغه های مشاوران در مورد نسل های جدید است. نتایج پژوهش حاضر نیز این موضوع را نشان می 

پذیری است. افرادی كه به دقت  كند، مسئولیتدهد. یکی از ویژگی های مهم شخصیتی كه در موفقیت ما نقش عمده ای ایفا می

وظایفشان را انجام می دهند ونیازی به تذكر دیگران ندارند، از طرف دیگر اشخاصی به وظایف خود اهمیتی نمی دهند و برای 

 مسئولیتی كه به عهده دارند هیچ ارزشی قائل نیستند. اگرچه این تعریف از مسئولیت پذیری اشتباه نیست، اما روان شناسان تعریف

( مسئولیت پذیری را یک الزام و تعهد درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب 1989دقیق تری از این ویژگی ارائه داده اند. سرتو )
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كند و معتقد است كه مسئولیت پذیری از درون فرد سرچشمه می همۀ فعالیت هایی كه بر عهدة او گذاشته شده است، تعریف می

ا بر عهده می گیرد، توافق می نماید كه یک سری فعالیت ها و كارها را انجام دهد و یا بر انجام گیرد .فردی كه مسئولیت كاری ر

 (.1393این كارها توسط دیگران نظارت داشته باشد )عباسپور، 

با  یکی از باورهای غیر منطقی این باور است كه اجتناب از مشکالت و شانه خالی كردن از مسئولیت ها خیلی آسان تر از مواجهه

تواند آزاردهـنده باشد، زیرا طفره رفـتن از كارهای ناخوشـایندی كه فرد با آن سر و كار (. این باور می1395باشد )بامداد، آنها می

شود كه این كارها اثـر پایدارتری در ضمیر ناخودآگاه فرد بوجود آورد و هنگامی كه فـرد سرانجـام با آن روبرو شد دارد باعث می

 (.1393شود )عباس پور،یمشکل تر م

همچنین در مورد مولفه وابستگی به دیگران باید گفت این باور كه ما باید فردی قوی تر از خودمان داشته باشیم تا به او تکیه كنیم، 

اگر  شود كه فرد همیشه به دیگران نیازمند و محتاج باشد و از خود خالقیت و ابتکاری نداشته باشد و در غیر این صورتباعث می

(. این ویژگی در نسل های جدیدتر، كمتر مشاهده 1393فرد تنها بماند، عاجز و درمانده شود و دچـار اضطراب شود )عباس پور،

 شود و بر كسی پوشیده نیست كه نسل های جدیدتر، استقالل بیشتری نسبت به نسل های قدیمی تر دارند.می

ایجاد تغییر، مصمم تر از پیشینیان خود هستند. این باور كه وضع فعلی ما محصول  عالوه بر این، نسل های جدیدتر، نسبت به آینده و

توان به اثرات ( و چون ما زاییده گذشته خود هستیم، كمتر می1395تاریخچه و گذشته ماست و كمتر بر اثرات آن غلبه نمود )بامداد، 

شود و ایـن كه فرد یک بهانه و عذر در مقابل به هدف می آن فائق شد. این باور باعث ناامیدی وعدم تالش و كوشش برای رسیدن

 (. 1393مشکالت پیش آمده دارد، چراكه وی هیچ دستی در آن نداشته است )عباس پور،

 تواندشناسیم و یا به آنها عالقه داریم. میدر مورد تایید دیگران نیز، این باور كه نیاز به حمایت و تأیید افرادی داریم كه آنها را می

به دالیل متعدد مشکالتی برای انـسان ایجاد كند. برای مـثال تقاضای مورد تایید دیگران بودن سبب می شود كه انسان خودش رابه 

خاطر این كه آیا می تواند این تأیید را بدســت آورد یا نه ناراحـت و نگران نماید. اگر این تأیید را قطعا بدست آورد آنگاه نگران 

بادا دوباره آن را از دست بدهد. نگرانی كامل داشتن در مورد تأیید دیگران بر روی تصمیم و عملــکرد فرد در خواهد بود كـه م

گذارد. اینــکه خواستار یا تقاضامند تأیید و تقویت تقریبا هر كسی باشـیم هدفی غیر قابل دسترسی است، اش تأثــیر میمورد زندگی

ممکن است بعضی آن را تأیید كنند و بعضی دیگر تایید نکنند و گروهی نسبت به آن بی  دهدچرا كه هر كاری كه فرد انجام می

تفاوت باشـند. بنابراین انسان اگر به زندگـی خود ادامه دهد و زندگی خود را طـبق مــیل و آرزوهای خویــش اداره كند، مردم 

ت همـان مردمی نباشـند كه وی خواســـتارتایید آنهاسـت كنند و او را دوست دارند، اگر چه آنـان ممـکن اسـوی را تایید می

 (.1393)عباس پور،

یافته های حاصل از پژوهش حاضر حاكی از تفاوت برخی مولفه های مهارت  بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه دوم پژوهش :

ررسی بوده است به گونه ای كه با باال های ارتباطی )عدم درک، ابرازخود، و اداره سرد تعامالت هیجان آمیز( در سه نسل مورد ب

 1400( در مقایسه ای كه بین 1394یابد. عظیمی هاشمی و همکاران )رفتن مدت زندگی مشترک، مهارت های ارتباطی كاهش می

نها دانشجو و نسل قبل از آنها، انجام داده اند، دریافتند كه شیوه های ارتباطی نسل جدید، با نسل پیش از خود متفاوت است. آ

گزارش كرده اند كه نزدیک به یک سوم نسل جوان دوستای با جنس مخالف را نمی پذیرند كه این نسبت در نسل قبل حدودا 
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درصد خانواده های آنان( است. نیمی از جوانان با شرایط خاص و به راحتی این روابط را می پذیرند كه بررسی های  3/57دوبرابر )

ها موید تفاوت های بین نسلی و هم درون نسلی در مورد این موضوع است. نتایج در خصوص عمیق تر نشان داد كه این نسبت 

نوع رابطه با جنس مخالف حاكی از شکاف و قطبی شدن ارزشی در نسل جوان دانشجو است. همچنین تفاوت معنی داری بین 

ثبت به دوستی با جنس مخالف، این دوستی را درصد از جوانان دانشجو، عالوه بر نگرش م 40نسلی نیز در این مورد وجود دارد. 

 در عمل تجربه كرده اند.

 آماری تفاوت دادند، ( در پژوهش خود با عنوان تفاوت های نسلی ارزش ازدواج نشان1396همچنین رازقی نصرآباد و فالح نژاد ) 

 اجتماعی همچنان اقتصادی متغیرهای حضور در تأثیر این و دارد وجود مختلف های نسل در ازدواج در ارزش معنی داری

گویه  به مربوط نسلی تفاوت بیشترین وجود دارد. نسل سه در ازدواج در مدرن و سنتی ارزشهای از تركیبی حال این با پابرجاست.

ارتباطات بین است. این یافته ها، تفاوت های نسل ها در  نزدیک اقوام ازدواج با سپس و ازدواج از قبل پسر و دختر معاشرت های

 فردی را نشان می دهد.

عالوه بر این، مالحظه مبانی نظری مولفه های مذكور مهارت های ارتباطی )عدم درک، ابرازخود، و اداره سرد تعامالت هیجان آمیز(، 

 شواهدی در تایید این یافته ها نشان می دهد. 

 و از محتوا واضحی درک و انتقال كنند،می استفاده مؤثر تباطار الگوهای از خانواده ای در مورد مولفه عدم درک باید گفت وقتی

 توسعه، یادگیری، شخصیت، زیرا دارد، اعضاء خانواده بر مهمی اثر آن، ارتباطی الگوهای و خانواده نظام دارند. نوع پیام هر قصد

 بین اعضای اطالعات انتقال نحوة و اطالعات نوع به همه خانواده، افراد منطقی گیری و تصمیم انتخاب قدرت نفس، به اعتماد ابقاء

 باشد، داشته صحیح بازخورد و بفرستد را واضح پیام فرستنده، كه است آن نیازمند خانواده در مؤثر ارتباط است.  وابسته خانواده

 فرستنده آن در كه مداوم است فرآیندی خانواده، در مؤثر ارتباط بنابراین كند، را درک پیام مقصود و معنی گیرنده، عبارتی، به

 (.1387باشند )قهساره و همکاران،  داشته دخالت فعال طور به باید وگیرنده

دانند و همگی آنها روابط همچنین در مورد مولفه ابراز خود باید گفت تمامی خانواده درمانگرها خانواده را بستری برای تعامل می

های مختلفی مطرح شده است. یکی از این نظریه ها، نظریه ند. در این میان نظریهموجود در خانواده را ثقل و مركز خانواده می دان

روابط فردی است. بر اساس این نظریه ارتباط كنونی آدمیان تا حدودی بر اساس انتظاراتی است كه در اثر تجارب اولیه شکل گرفته 

ر بر زندگی او تاثیر می گذارد . پاسخی كه انسانها در برابر است. یعنی گذشته در یاد انسان باقی می ماند و همواره به صورت ناهشیا

كنند عمدتا براساس شباهت این اشخاص با افرادی است كه قبال درونی شده اند و نه بر اساس طرز رفتار واقعی دیگران صادر می

 (.1395آنان )گلدنبرگ و گلدنبرگ، 

یقات نشان داده است كه یکی از مهم ترین عوامل مشکل ساز بین زن و در مورد اداره سرد تعامالت هیجان آمیز نیز باید گفت تحق

درصد زوج های آشفته این مشکالت  90شوهر، اختالل در ارتباط است. مشکالت ارتباطی رایج ترین مشکل زوجین است و بیش از 

نفر در كنار هم قرار می گیرد ادامه رابطه (. وقتی دو 1389كنند )برنشتاین، برنشتاین، را به عنوان مشکل اصلی در روابط خود بیان می

آنها به دانش، مهارت و هنر هر كدام از آنها در تحکیم این ارتباط بستگی دارد و این الگوهای ارتباطی بر اساس قراردادهایی نامریی 

 (. 1393شود)اسماعیل پور و همکاران، به وجود می آید و بر روابط متقابل آنها حاكم می
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بیان شد شاید بتوان گفت كه نسل های جدیدتر، از مهارت های ارتباطی بیشتری نسبت به نسل های قدیمی تر براساس آنچه 

 برخوردارند و این همان چیزی است كه یافته های پژوهش حاضر بدان اشاره دارد.

هش سازگاری زناشویی به یکی از بحث برانگیزترین یافته های این پژوهش، كا بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه سوم پژوهش :

گذر زمان است. به طور كلی یافته های این پژوهش حاكی از آن است كه نسل های قبلی، سازگاری زناشویی كمتری از خود نشان 

(، 1391دهند. این یافته ها با اغلب یافته های پژوهش های پیشین همخوانی دارد. از آن جمله می توان به پژوهش های، فرخ زاد)می

( نشان داد كه سازگاری زناشویی 1394های پژوهش امینی)( اشاره كرد. از طرفی یافته1389(، ناصحی و همکاران )1389سلگی)

سال بیشتر از سازگاری زناشویی زوجین جوان است. این در حالی است كه وی در پژوهش خود به این نتیجه دست زوجین میان

های وی تفاوتی را در دلزدگی سال است. و یافتهز صمیمیت جنسی زوجین میانیافته است كه صمیمیت جنسی زوجین جوان بیشتر ا

گیرد كه گذشت زمان و طول مدت رابطه زناشویی، صمیمیت سال نشان نداد. وی در نهایت نتیجه میزناشویی زوجین جوان و میان

 دهد.ها را تحت تاثیر قرار میجنسی زوجین و سازگاری زناشویی آن

الی است كه پژوهش های زیادی تفاوت سازگاری زناشویی را در نسل های مختلف تایید كرده است. ناصحی و این یافته در ح

( در پژوهش خود نشان دهده است كه با افزایش تفاوت سنی و طول سال های ازدواج سازگاری زناشویی كاهش 1389همکاران )

   می یابد.

ادگی و نقشهای جنسیتی در سه نسل اخیر مردم شهر كرمانشاه دریافته است كه ( نیز در مقایسه ی كاركرد خانو1395جاللی خواه )

كاركرد خانوادگی در طی سه نسل، جز در بعد آمیختگی عاطفی بی تغییر بوده است. به تعبیر دیگر، آمیحتگی عاطفی در سه نسل 

 دستخوش تغییر شده است. 

های همسر گزینی و مقایسه صمیمیت و سازگاری زناشویی در دو سبک انتخاب همسر، از طریق موسسه( نیز به 1389سلگی)

و سازگاری زناشویی در زنانی كه از طریق  ؛ پرداخته و دریافته است كه نمره كل صمیمیتهمسرگزینی از طریق معرفی خانواده

 بودند باالتر است.بواسطه معرفی خانواده ازدواج كرده بودند، از زنانی كه  موسسه همسرگزینی ازدواج كرده

( در پژوهش خود نشان داد كه بین سه نوع فاصله سنی زوجین در میزان ارضای پنج نیاز اساسی گالسر و میزان 1391فرخ زاد)

 زناشویی تفاوت معنادری وجود دارد.سازگاری 

( نیز در پژوهشی با عنوان ارزش ها، نگرش ها و الگوهای كنش جوانان در خصوص همسر 1394عظیمی هاشمی و همکاران )

گزینی و روابط پیش از ازدواج در دو نسل اخیر استان خراسان رضوی نموده اند. یافته های پژوهش آنها موید تفاوت های بین 

رون نسلی در مورد ارزش های همسر گزینی و رابطه با جنس مخالف است. به نظر می رسد این نوع نگرش می تواند در نسلی و د

 سازگاری زناشویی آنها تفاوت ایجاد كند.

همچنین به نظر می رسد تفاوت رضایت زناشویی در نسل های مختلف، به مهارت های ارتباطی زوج ها ارتباط دارد. در این رابطه 

( هر دو به عواملی مانند مهارتهای ارتباطی و باورهای ناكارامد به عنوان 1389شتاین و الرسون )ترجمه پورعابدی و منشی، برن

عوامل موثر در ناسازگاری زناشویی اشاره كرده اند. این در حالی است وی، باورهای ناكارآمد را معادل باورهای غیرعقالنی الیس 
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نی الیس هم علت اكثر مسائل رفتاری و تعارضات بین فردی از جمله تعارضات زناشویی را با باورهای عقال –داند. دیدگاه منطقیمی

(. غالب زوج های دارای مشکالت زناشویی، بر طبق عاداتی 1387داند )فرح بخش به نقل از سیف،  غیرمنطقی فرد در ارتباط  می

ت به معانی نهفته در رفتارها، احساسات، حرف ها، حاالت چهره یا لحن ریشه دار، همواره فرض را بر این می گذارند كه كامال نسب

های (. براین اساس، این یافته با یافته بخش پیشین پژوهش حاضر )تفاوت مهارت1390صدای همسر خود آگاهی دارند )الیس، 

 كار برد.ها را در اینجا نیز می توان به ارتباطی در نسل های مختلف( گره خورده است و همان تبیین

اهم می آورد. در تعریف عالوه براین، نگاهی تحلیلی به ادبیات و مبانی نظری سازگاری زناشویی، شواهدی برای تایید این یافته ها فر

گاری زناشویی ساز»سازگاری زناشویی به عنوان یکی از مولفه هایی كه عملکرد خوب یک خانواده را نشان می دهد، آمده است : 

فین، وضع قوانین افتد و الزمه پیدایش آن انظباق سلیقه ها، شناخت صفات طردر طول زندگی در زوجین اتفاق می فرآیندی است كه

 (.1392رفتاری و شکل گیری الگوهای مناسب است )عرب بافرانی به نقل از اولیا، 

گاه اسپانیر اشویی است. از دیددر مورد مولفه رضایت زوجین باید گفت كه رضایت زوجین، یکی از آیتم های اصلی سازگاری زن

های فاوتتوان به شکل فرآیندی تعریف كرد كه با پیامدهای چندی چون دشواری در درک ت(، سازگاری زناشویی را می1976)

بر كیفیت  جنسی، اضطراب شخصی و بین فردی، رضایتمندی زناشویی، همبستگی و توافق كلی دوتایی هم آیند است كه بطور كلی

گذارد. سازگاری زناشویی فرآیندی است كه در طول زندگی در زوجین اتفاق می افتد و الزمه پیدایش آن انظباق ر میزندگی تاثی

ز پورتجریشی، ، به نقل ا1976سلیقه ها، شناخت صفات طرفین، وضع قوانین رفتاری و شکل گیری الگوهای مناسب است )اسپانیر، 

1393.) 

 (.1393داند )پورتجریشی، گی زوجین را نیز یکی از مولفه های سازگاری زناشویی می(، مولفه همبست1376همچنین اسپانیر)

كند رضایت زناشویی و ( در كتاب مسایل اجتماعی آسیب زا با نگاهی به پیشگیری محله مدار خود عنوان می1394جعفری روشن )

كند كه این تعامل كارآمد زوجین حکایت می دیگر واژه ها یک حالت و یا یک حس درونی فردی است ولی سازگاری زناشویی از

ی تواند حس رضایت زناشویی را نیز بهمراه بیاورد در واقع رضایت زناشویی می تواند ثمرهسازگاری در بسیاری از مواقع می

ه در آن سازگاری زناشویی باشد. وی سازگاری زناشویی را با دیدگاه سیستمیک محیط شناسانه، وضعیتی فرایند گونه می داند ك

زوجین یکدیگر را درک كرده، می پذیرند و در یک چهارچوب فرهنگی مورد توافق به نیازهای )جنسی ،عاطفی و ...( یکدیگر توجه 

در  1كنند. برنشتاینكنند و به طور كلی، از رابطه ی خود احساس رضایت و خوشبختی میكرده و به رفع آن در حد تعادل اقدام می

از دیدگاه رفتاری ارتباطی بیان میکند كه مکانیسم های شناختی بر سازگاری و رضایت زناشویی تاثیر می  كتاب زناشویی درمانی

گذارند. وی سه عامل اجتماعی )تغییرات سریع و پیاپی زندگی روزانه، ارزشها، رسم ها و باورها (؛ شخصی )برداشت های نادرست 

 داند.اطی را در بروز ناسازگاری موثر میو انتظارات غیر واقع بینانه و .....( و عامل ارتب

 

                                                           
1 Bernstein 
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 منابع 

دوجانبه ای موثر بر سازگاری -فردی و ارتباطی -ای (، بررسی عوامل زمینه1384احمدی نوده، خ. فتحی آشتیانی، ع. نوابی نژاد، ش.) 

 .221-237، 1زناشویی. فصلنامه خانواده پژوهی. 

 انتشارات جهاد دانشگاهیسازمان  :ناشر، تهران : جامعه شناسی نسلی در ایران( . 1386.)، غغفاریآزاد ارمکی، ت؛ 

(.پیش بینی رضایت زناشویی همسران بر اساس باورهای ارتباطی و مهارت های 1393اسماعیل پور،خ.خواجه،و.مهدوی،ن.)

 . 33ارتباطی.خانواده پژوهی.نهم، 

عاطفی با رویکرد  (، اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی و تعامالت1394افروز،غ.جوادی،ب.حسینیان،س.آذربایجانی،م.لواسانی،م )

 .14-2،3ارزشهای دینی بر رضایت زناشویی.روانشناسی خانواده،دوم، 

(.مقایسه ی نوع باورهای غیر منطقی،تعارضات زناشویی و سبک های مقابله ای در زوجین 1393اكبرزاده،د.قنبری،ص.محمدزاده،ع.)

 .524-516متقاضی طالق و عادی.

 موفق.)ا.شفیعی(.تهران:موسسه ی خدمات فرهنگی رسا.(.راهنمای ازدواج 1390الیس،آ.هارپر،ر.)

كارشناسی  نامهپایان ،جوان و میانسالمقایسه سازگاری زناشویی، صمیمیت جنسی و دلزدگی زناشویی در زوجین  (.1394ب) ،امینی

 .دانشکده علوم انسانی ،واحد كرمانشاهدانشگاه آزاد اسالمی  ،ارشد

 پایان. باال و پایین بدنی توده های شاخص با افراد اولیه ناسازگارانه های طرحواره و غیرمنطقی باورهای مقایسه(. 1395)م. بامداد،

 .مركز واحد اسالمی آزاد دانشگاه ارشد نامه

 (، انتشارات جیحون،چاپ هفتم.1391(. شناخت درمانی، ترجمه مهدی قراچه داغی )1990برنز، دیوید .)

ارتباطی(.)ح.پورعابدی نایینی و غ.منشی، _(.زناشویی درمانی )از دیدگاه رفتاری1389برنشتاین ،اچ.و برنشتاین،م.)

 مترجمان(.تهران.انتشارات رشد.

شهر  نیزوج ییزناشو یو سازگار یمنطق ریغ یباورها ی(.رابطه 1393فرد،ط.) ین نشان،س.نجف.پهلوا،میشیتجر یپورمحمد رضا

 .53.چهاردهم، یرفاه اجتماع یانقالب.فصلنامه 

 .19-3.33(آسیب شناسی خانواده ،نشریه پژوهشی تربیتی،یکم، 1379ثنایی،ب.)

 .یمحله مدار. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاه یریشگیبه پ یزا بانگاه بیآس ی(. مسائل اجتماع1394روشن، م. ) یجعفر

پس از ازدواج، علوم  ییزناشو تیرضا شیاز ازدواج بر افزا شیپ  یارتباط یآموزش مهارتها یبخشثرای (.بررس1386ع.)،یجعفر

 .31 -51، 2یکم،  ،یرفتار

 پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه مالیر (. رابطه نقش جنسیتی و كاركرد خانواده در سه نسل اخیر،1395جاللی خواه، ز .)

 .10(.ایا افراد كمرو فاقد مهارتهای ارتباطی اند؟.سوم ،1385حسینچاری،م.آقادالورپور،محمد.)

 یجامعه شناخت کردیاقوام شهر همدان با رو یبر انسجام خانواده  یسازگار یاز مولفه ها کیهر  ریتاث ی(.بررس1395.)،ایبیخط

 .169-2،135یران.شانزدهم،ا یاسجامعه شن ی.مجله 

.فصلنامه نیزوج یارتباط یازدواج بر باورها یآمادگ یآموزش برنامه  ری(.تاث1388ز.) ونی.مهد،شیرودی.قربان ش،جیخلعتبر

 .33-45، 1، ،اولیتیترب یروانشناس

 (. مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی ، تهران : انتشارات رشد. 1394دالور، ع. )
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 (. مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی ، تهران : انتشارات رشد. 1394دالور، ع. )

 فصلنامه(.هشتگرد شهر مطالعه مورد) ازدواج شارز نسلی های تفاوت(. 1396.)نژاد، لیال  فالح و بی بی آباد، حجیه نصر رازقی

 75 ،شماره19 دوره خانواده، و زنان اجتکاعی فرهنگی شورای

 .1(.رابطه ی مهارت های ارتباطی و سازگاری زناشویی در دانشجویان.روان شناسی معاصر.سوم،1386رضازاده،م.)

زنان و مردان متاهل  نیدر ب ییزناشو یاز زندگ تیرضا زانیعوامل موثر بر م یرابطه  ی(.مطالعه 1394جعفرآباد،ه.) یاریزارع،ب.صف

 111-140، 1زدهم،یزنان،س یو روان شناخت یشهر تهران،مطالعات اجتماع

 اطالعات انتشارات :مبانی، تهران و اصول ارتباطات شناسی ارتباطات، جلد اول : جامعه دانشنامه(.1394.)ساروخانی، ب

 (. آزمونهای روان شناختی، نشر ویرایش1389كامکاری، ک؛ عسکریان، م .)ساعتچی، م؛ 

های همسر گزینی و ب همسر: از طریق موسسهمقایسه صمیمیت و سازگاری زناشویی در دو سبک انتخا (.1389ع.)، سلگی

 .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،كارشناسی ارشد نامهپایان ،همسرگزینی از طریق معرفی خانواده

جنسیتی و ارتباط آن با سازگاری، انتظارات و تعارض زناشویی بررسی تمایزات نسلی باورهای نقش های (. 1392سنبلی بیدگلی، م.)

 .دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،شگاه اصفهان،دان كارشناسی ارشد نامهپایان ،در زنان شهر كاشان

 ،چهارم،شمارهیتیترب نینو یها شهی.اند ییزناشو یدر كاركرد خانواده و سازگار یارتباط ی(.نقش باورها1387.)،می.اسالمف،سیس

 .99-130، 2و1ی

(.اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر افزایش سازگاری زناشویی همسران 1387شامحمدی قهساره،ا.درویزه،ز.پورشهریاری،م.)

 معتادان و پیشگیری از بازگشت معتادان مرد در شهر اصفهان.

ختی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان سال دوم فنی (. بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی و سرسختی روانشنا1393عباس پور،ذ )

 حرفه ای اهواز. پایان نامه كارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز

(. ارزش ها، نگرش ها و الگوهای كنش جوانان در خصوص 1394عظیمی هاشمی، م؛ اعظم كاری، ف؛ بیگناه، م؛ رضامنش، ف .)

نسل اخیر ) مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه های استان خراسان رضوی( ، مجله  همسر گزینی و روابط پیش از ازدواج در دو

 ، بهار29علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ، شماره 

 ،ی سنی بین زوجین، پنج نیاز اساسی گالسر و سازگاری زناشوییای بین سه نوع فاصلهای و رابطهبررسی مقایسه (.1391.)،طزادفرخ

 .دانشگاه الزهرا )س(دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،كارشناسی ارشد نامهپایان

 (.ارتباطات انسانی : مبانی.تهران :نشر رسا.)چاپ هشتم(.1384فرهنگی،ع.ا.)

 .4. راهبرد فرهنگ، انیدانشجو یمنطق ریغ یشناسانه باورها بیآس ی(. بررس1387ژ.) ،یانیا.وك اض،یف

 (.خانواده درمانی.)ح.حسین شاهی برواتی و س.نقشبندی و ا.ارجمند(.تهران:چاپ شاهین.1395گلدنبرگ،ا.گلدنبرگ،ه.)

 سایه سخن ،چاپ هفتم. بدون شکست. )ع.صاحبی(.تهران:انتشارات (.ازدواج1395گلسر،و.،گلسر،ک.)

 نشر نی: ویراستار( تهران ) خاكپور چاوشیان، الله شناسی، ترجمه حسن جامعه(.1396.)بردسال، ک  گیدنز، آ و

و  یدر زنان. مجله روانشناس ییزناشو یبا سازگار یارتباط یو سبکها ی(.رابطه خود ارزشمند1394.)،پی.محمد،میمختارعارف

 .11-22. 4ساخت، دوم،  یروان پزشک

 نشر میزان، تهران :  حمید احمدی، ترجمه فرهنگ علوم سیاسی آكسفورد(. 1387.)ایان، مک لین
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Comparison of Irrational Beliefs, Communication Skills and 

Marital Adjustment in Three Generations of Tehrani Women 

Sogol Giti1, Marjan Jafari Roshan2* 

Abstract 

Purpose: The purpose of this study was to compare irrational beliefs, communication skills and 

marital adjustment in three generations of Tehrani women. 

Method: The statistical population of the present study consisted of married women aged 21 to 65 

in Tehran in three generations of 21-35 years old, 36-50 years old and 51-65 years old and in a 

sample of 91 people who were selected by available sampling method, Done. Accomplished. For 

collecting information, three standard questionnaires of Jones's irrational beliefs (1986), 

communication skills (2004), and spinier marital adjustment (1978) were used with appropriate 

validity and validity. After collecting the questionnaires, the data were analyzed using SPSS 

software at the descriptive level of abundance indexes, central tendency indicators, dispersion 

indices and graphs, and at the inferential level, one-way analysis of variance analysis and Tukey 

post hoc test and multivariate regression analysis. 

Results: The results showed that among the components of irrational beliefs, the component of 

emotional irresponsibility, the group of women aged 65-51 (third generation) scored a higher score 

compared to women aged 35-21 (first generation). In the communication skills, the cold 

management component of the exciting interactions of the 51-55-year-old women group had less 

scores compared to women aged 35-29. In marital adjustment, the overall consistency scores of 

the third generation were lower than those of the other two generations and the second-generation 

grade was also higher than that of the first generation. 

Conclusion: With increasing life span, irrational beliefs have increased and communication skills 

have been reduced and marital adjustment has decreased. 

Keywords: Irrational beliefs, marital adjustment, communication skills 
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