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چکیده
مقدمه  :در شرایط کنونی خانواده ایرانی در حال تغییرات بسیاری ناشی از حرکت به سمت مدرنیته است .پژوهش حاضر با هدف
تعیین و مقایسه تعهد زناشویی و باورهای ارتباطی زوجین دو نسل اخیر انجام شد .روش این پژوهش از نوع علی مقایسه ای بود.
روش پژوهش :جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان متاهل  22تا  30ساله دانشگاه آزاد اسالمی کرج بود که به روش
نمونه گیری در دسترس  280نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه جمعیت شناختی محقق
ساخته ،پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز  1997و پرسشنامه باورهای ارتباطی ( )RBIایدلسون و اپستین ( )1982بودند.
برای تحلیل آماری دادهها از روشهای آمار توصیفی و تحلیل واریانس چند متغیری استفاده گردید.
یافته ها :نتایج تحلیل آماری نشان داد که در متغیر تعهد زناشویی زوجین بین دو نسل تفاوت معنیداری وجود دارد ( ، P≤0/01
 ،)F=6/64نسل والدین در تعهد زناشویی نمره باالتری را نسبت به نسل فرزندان کسب کردند .ولی در باورهای ارتباطی زوجین دو
نسل اخیر تفاوت معنیداری مشاهده نشد (.)F=0/34 ، P>0/05
نتیجه گیری :بر اساس نتایج این پژوهش می توان گفت ،با شکاف نسلی موجود بین نسل قدیم و جدید ،تفاوتهایی در زمینه
ارزشهای زوجین وجود دارد که منجر به تفاوت در تعهد زناشویی دو نسل اخیر شده است.
واژگان کلیدی :باور ارتباطی" تعهد زناشویی" نسل
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مقدمه:
ازدواج مهمترین قرارداد زندگی هر فرد محسوب میشود ،انسانها به دالیل مختلفی ازدواج میکنند .در کنار تمایالت جنسی که از
مسائل اولیه است ،عشق ،امنیت اقتصادی ،محافظت ،امنیت عاطفی ،احساس آرامش و فرار از تنهایی نیز برخی از عواملی هستند که
باعث گرایش به ازدواج می شوند ( .)1در واقع یک ازدواجِ موفق قادر است بسیاری از نیازهای روانی و جسمانی فرد را در یک
محیط امن برآورده سازد ( .)2هر ازدواج موفق حاوی سه رکن اساسی تعهد ،جاذبه و تفاهم است .تعهد زناشویی قویترین و
پایدارترین عامل پیشبینی کننده کیفیت و ثبات رابطه زناشویی است ( .)3یکی از علل مهم در ماندگاری و حفظ یک ازدواج،
احساسِ تعهد در زوجین است .تعهد زناشویی را میتوان احساس تداومی که در جاذبه و محدودیتها پیدا میشود تعریف کرد ،تعهد
ماهیت وابستگی فرد در رابطه را نشان میدهد ،اینکه فرد در رابطه چقدر احساس امنیت میکند و تا چه حد احساس میکند که
رابطه در درازمدت ارزشمند است ( .)4جانسون ،)1999( 1تعهد زناشویی را شامل سه بعد تعهد شخصی ،تعهد اخالقی و تعهد
ساختاری میداند .تعهد شخصی به معنی عالقه و تمایل فرد برای تداوم رابطه زناشویی است .این تعهد منعکس کننده تلقیهای
فرد نسبت به شریک زندگی ،رابطه اش و همین طور میزان اهمیت رابطه برای هویت فرد است ( .)5بعد دیگر تعهد زناشویی تعهد
اخالقی است که نشان دهنده میزان احساس تعهد فرد به ادامه رابطه است .ارزشها و باورهای بنیادین فرد درباره مسیر رفتار صحیح
در رابطه بر محوریت تعهد اخالقی قرار دارد ( .)6تعهد ساختاری به این معناست که فرد احساس میکند به دلیل عوامل خارجی باید
در رابطه باقی بماند ( .)7عوامل مختلفی بر سطح تعهد زوجین اثر میگذارند .گودفرند و آگنیو ،)8( 2رضایت زناشویی ،برخورداری از
مهارتهای حل مسأله و ویژگیهای شخصیتی و روانی و اجتماعی فرد را از مهمترین پیشبینی کنندههای تعهد زناشویی دانستهاند.
عدم تعهد به رابطه زناشویی عوارض و پیامد های متعددی را به دنبال خواهد داشت که هم بر فرد ،هم بر خانواده و هم بر جامعه به
ویژه همسری که بیوفایی دیده است تاثیر میگذارد و آنها را دچار تغییرات فیزیولوژیک در سیستم اعصاب و فعالیت شناختی
خود میکند( .)9برقراری ارتباط یکی از مهارتهای اصلی زندگی محسوب میشود ( .)10تحقیقات نشان داده است عواملی که می-
توانند اثربخشیِ یک ارتباط را تضعیف کنند و موجب عدم درک درست پیام فرستاده شده و یا به عبارتی رمزگشایی صحیح آن شود
عبارتند از :باورهای غلط ،پیش داوری ها و نگرشهای منفی ( .)11باکوم و اپستین )12( 3یک مدل نشانهشناسی در مورد شناخت-
های درگیر در ناسازگاریهای زوج ارائه کردهاند .این مدل نشانهشناسی به طور گسترده بر اساس تئوری طرحوارهها و خطاهای
شناختی پایهگذاری شده و درآن به نقش  5عامل در روابط زوج اشاره شده است .این پنج عامل از سازه های ضروری ذهن هر فرد
برای ارتباط با دیگران هستند ،اما در صورت افراطی ،نادرست و غیر واقعی و یا ناهماهنگ بودن ،به روابطِ ناسازگارانه منتهی می
شوند .باورهای ارتباطی عقیده یا ذهنیتی است که زن و شوهر نسبت به ارتباط زناشویی خود دارند و آن را بعنوان واقعیت پذیرفته-
اند .باورهای غیر منطقی در روابط زناشویی به گونههای مختلف طبقهبندی شده اند .برای نمونه بر پایه طبقهبندی ایدلسون 4و
اپستین 5برخی از باورهای خاص و منحصر به فرد زوجین عبارتند از :الف) باور به مخرب بودن مخالفت :باور به اینکه مخالفت
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تخریب کننده است ،زمانی که زوجین فکر می کنند قدرت کافی برای تحمل مشکل ندارند ،سعی میکنند از بروز مشکل و اختالف
در روابط زناشویی جلوگیری کنند؛ ب) باور به عدم تغییر پذیری همسر ،به معنای این است که یکی از زوجین رفتار ایدهآل و قابل
قبولی نداشته باشد و زوج دیگر باور دارد همسر قابلیت تغییر رفتار را ندارد و انتظار اینکه رفتار مورد نظر در آینده نیز تکرار می
شود؛ پ) توقع ذهنخوانی ،انتظار آنکه بدون نیاز به بیان و اظهار کردن ،طرفِ مقابل بتواند احساسها ،افکار و نیازهای همسرش را
بفهمد؛ ت) کمالگراییِ جنسی ،توقع از همسر د ر ایجاد رابطه جنسی تام و تمام می باشد؛ ث) باور به تفاوتهای جنسیتی ،باورهای
قالبی هستند که اساس علمی ندارند و طبق آن ویژگی خاصی را به دو جنس نسبت میدهند.بر اساس این باور ،زن و مرد ذاتا با
یکدیگر متفاوت هستند( .)13وجود روابط بین باورها با کارکرد خانواده در همسران دارای اختالالت جنسی ( ،)14کیفیت رابطه
( ،)15آشفتگی و بیثباتی در روابط ( ،)16دلزدگی زناشویی ( ،)17احساسات مثبت نسبت به همسر ( ،)18مؤید اهمیت فراوان
باورها و استانداردها در زندگی زوجی و خانوادگی هستند.
نسل به عنوان یک واقعیت به بازتشخیص تجربیات مشترک افرادیکه در فضای تاریخی و فرهنگی متولد شدهاند ،یعنی کسانیکه
احساس می کنند با معاصرینشان مرتبط هستند ،بستگی دارد ،چرا که به لحاظ تاریخی ،سرنوشت مشترکی دارند .بنابراین یک نسل
به عنوان یک واقعیت فقط شامل افرادیکه به لحاظ تاریخی هم دوره هستند ،اطالق می شود ( .(19اصطالح شکاف نسلی به
معنای اختالف میان نسل ها با صورتی تکاملی است .اساسأ مفهوم شکاف در جامعه شناسی به آن دسته از تفاوتها و تمایزهای
نسبتأ پایداری گفته میشود که اغلب در جریان تقابلهای سیاسی اجتماعی بروز می کند .اصلیترین صورت شکاف اجتماعی در
ایران به لحاظ ساختار دو گانه اجتماعی سنت و مدرن است .فرزندان در قالب نسل سوم ،در برابر والدینی که نسل اول و دوم را
تشکیل می دهند ،علیرغم حیات فرهنگی مشترک ،نگرش ،رفتار و عملکرد متفاوتی دارند .معموال جوامع در حال گذر در این
وضعیت ،جوامعی که با تحوالت سریع اجتماعی و تقابالت سیاسی ،اجتماعی مواجه میگردند ،بیشتر مستعد پدیداری شکاف در
میان نسلهای خود می گردند و این قاعده در مورد کشور ایران که مصداق بارزی از یک جامعه در حال عبور از مظاهر سنت به
اشکال مدرن است و در این گذار تاریخی با حوادث و مسائل گوناگون سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی روبرو بوده و میباشد،
مشهودتر به نظر میرسد ( .)20در شرایط کنونی خانواده ایرانی در حال تغییرات بسیاری ناشی از حرکت به سمت مدرنیته است .با
این تغییرات آمارها نشان از افزایش روزافزون مشکالت زناشویی دارند ( .)21همچنین از شکل شناختهای افرادِ نسل جدید در
روابط زناشویی و تاثیر آن بر افزایش آمار طالق آگاه نیستیم .در واقع برای برنامهریزی کوتاهمدت و بلندمدت و همچنین یافتن راه-
حلِ مناسب برای مشکالت کنونیِ ناشی از تحوالت جدید باید از وضعیت و سیِر تغییرِ شناختها و تعهد افراد آگاه بود .اهمیت و
ضرورت پژوهش حاضر در این است که شکل و میزان تغییر باورهای ارتباطی و تعهد زاشویی را در نسل امروزی نسبت به نسل قبل
بررسی و عوامل موثر بر استحکام خانواده ،تعهد زناشویی و باورهای ارتباطی را پیدا کنیم .با توجه به مطالب ذکر شده ،سوال اصلی
پژوهش حاضر این است که آیا تعهد زناشویی و باورهای ارتباطی در نسل والدین و فرزندان تفاوت دارد؟
روش پژوهش:
طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی و از لحاظ شیوه گردآوری دادهها در زمره تحقیقات علیمقایسهای قرار میگیرد .جامعه آماری
این پژوهش دانشجویان متاهل 22تا 30ساله دانشگاه آزاد اسالمی کرج بودند .از آنجا که افرادِ متعلق به نسلهای متفاوت جامعه
عالوه بر تعلق به یک نسل ،تفاوت های دیگری نیز باهم دارند ،در انتخاب نمونه تنها به متغیر نسل توجه نمیشود و برای کم کردن
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تفاوت های میان افراد ،زوجین دو نسل از خانواده ای واحد به عنوان نسل والدین و نسل فرزندان انتخاب میشوند .نمونه پژوهش
حاضر  280نفر بودند که به روش در دسترس انتخاب شدند .از  280نفر تعداد نمونه  70زوج از نسل جدید و  70زوج نیز از نسل
قدیم بودند ،بدین معنی که  140نفر از نسل جدید و  140نفر نیز از نسل قدیم بودند .معیارهای ورود پژوهش عبارتند از:
دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد که حدقل دو سال از سابقه زندگی مشترکشان گذشته باشد؛ در بازهی سنی  22تا  30سال باشند و
در اولین ازدواجشان باشند .معیارهای خروج از پژوهش عبارتند از افرادی که سابقه طالق دارند .افرادی که اعتیاد به مواد مخدر
دارند ،میباشد .ابزارهای زیر در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند:
پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی :در این پرسشنامه سن افراد ،سن همسر ،شغل ،جنسیت ،مدت زمان زندگی مشترک،
تعداد فرزندان و آخرین مدرک تحصیلی ثبت شد.
پرسشنامه باور های ارتباطی ( :)RBI1مقیاس باورهای ارتباطی اولین بار توسط ایدلسون و اپستین ( )13ساخته شد .این
پرسشنامه  40سوال دارد و هر سوال در مقیاس  6درجه ای لیکرت نمره گذاری می شود .پنج خرده مقیاس آزمون باورهای
ارتباطی عبارت هستند از :باور به تخریب کنندگی مخالف ،باور به تغییر پذیری همسر ،توقع ذهن خوانی ،کمال گرایی جنسی و
باور در مورد تفاوتهای جنسی .اولیری )22( 2همسانی درونی پرسشنامه باورهای ارتباطی را از  72درصد تا  81درصد گزارش
کرده است .جیمز ،هانسلی و همسورس )23( 3برای  5خرده مقیاس این پرسشنامه ضریب آلفای  58درصد تا  83درصد را گزارش
کرده اند .در ایران نیز حیدری ،مظاهری و پور اعتماد ( )24همسانی درونی این پرسشنامه برای خرده مقیاس ها از  47درصد تا
 70درصد به دست آمد .پاسخنامه سیاهه باورهای ارتباطی از نوع لیکرت بوده و آزمودنیها عقیده خود را در مورد هر عبارت در
قالب یکی از گزینه های زیر است )0( :کامال غلط است )1( ،غلط است )2( ،احتماال غلط است )3( ،احتماال درست است)4( ،
درست است ) 5( ،کامال درست است .با جمع زدن امتیازات مربوط به عبارات هر خرده مقیاس ،نمره خرده مقیاس مربوط محاسبه
و با جمع کردن نمره  5خرده مقیاس ،نمره کل باورهای ارتباطی محاسبه میشود .در این سیاهه نمره باالتر نشان دهنده داشتن
باورهای ارتباطی غیرمنطقیتر است.
پرسشنامه استاندارد تعهد زناشویی :پرسشنامه استاندارد تعهد زناشویی توسط آدامز و جونز )25( 4با هدف سنجش تعهد
زوجین نسبت به همسر و ازدواج طراحی و در ایران توسط عباسی مولید درسال 1388هنجاریابی شده است .این پرسشنامه  44گویه
دارد و بر اساس طیف لیکرت (قویاً مخالفم تا قویاً موافقم) با نمرهبندی 1تا  5تنظیم شده است .نمرهی باالتر در این مقیاس به
معنای تعهد زناشویی باالتر است .در پژوهش آدامز و جونز پایایی سؤاالت پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ برای کل
پرسشنامه 0/89به دست آمده است .در اعتباریابی آزمون توسط شاهسیاه ،بهرامی و محبی( )26روایی محتوا توسط اساتید مشاوره
دانشگاه اصفهان تأیید شد و آلفای کرونباخ 0/85به دست آمد .در پژوهش حاضر ،پایایی این پرسسشنامه از طریق محاسبه ضریب
آلفای کرونباخ0/95 ،به دست آمد.
1

- Relationship Beliefs Inventory
- O’Leary
3
- James, Hensley & Hemsworth
4
Adams & Jones
2
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یافتهها:
در جدول  1نتایج متغیرهای جمعیت شناختی شرکت کنندگان پژوهش گزارش شده است .هم چنین برای به دست آوردن
میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش از آمار توصیفی و برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار استنباطی شامل تحلیل
واریانس چند متغیره استفاده شد که نتایج آن در جداول زیر نشان داده شدهاند.
جدول  :1نتایج متغیرهای جمعیت شناختی شرکت کنندگان
Table 1: Results of participants’ demographic variables
نسل والدین

متغیرها

تحصیالت

اشتغال

مدت ازدواج

نسل فرزندان

کل

زیر دیپلم

75

22

97

دیپلم

42

38

80

کارشناسی

16

43

59

ارشد و باالتر

7

37

44

شاغل

79

116

195

بیکار

61

24

85

 1-5سال

-

96

96

 6-10سال

-

32

96

 20 -11سال

14

12

26

 40 -21سال

98

-

98

 60 -41سال

28

-

28
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جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد تعهد زناشویی و باروهای ارتباطی در گروه والدین و فرزندان
Table 2: Mean and standard deviation of marital commitment and relational beliefs
in the group of parents and children
میانگین

انحراف معیار

تعداد

متغیرها

گروه والدین

56

106/02

2/67

گروه فرزندان

60

108/97

2/93

گروه,والدین

56

139/88

2/90

گروه فرزندان

60

132/60

2/77

باور ارتباطی
تعهد زناشویی

برای بررسی تفاوت در دو گروه از تحلیل واریانس چند متغیری(مانوا) میبایستی استفاده شود .قبل از استفاده از آزمون پارامتریک
تحلیل واریانس چند متغیری باید پیش فرضهای آن مورد بررسی قرار گیرد .یکی از پیش شرط های این آزمون ،همبستگی
متعارف بین متغیرهای مقایسهای است که به وسیله آزمون کرویت بارتلت بررسی میشود .مندرجات جدول آزمون کرویت بارتلت
نشان می دهد متغیرهای مورد مطالعه دارای همبستگی متعارف بوده و قادرند متغیر ترکیبی به وجود آورند چرا که خی دو
محاسبه شده ( )x2=4/58در سطح  0/05معنیدار نمیباشد ،بنابراین پیش فرض همبستگی متعارف متغیرها محقق شده است.
یکی دیگر از پیش شرط ها برابری ماتریس واریانس/کوواریانس است .براساس آزمون باکس ،شرط همگنی ماتریس های
واریانس/کوواریانس به درستی رعایت شده است ( .)F=1/58 ،P<0/05پیش شرط دیگر این آزمون ،همگنی واریانسهای خطاست،
مندرجات جدول آزمون لون نشان میدهد که پیش فرض مبتنی بر تساوی واریانس گروه ها در جامعه تأیید میشود (،P<0/05
.)F=0/158
با توجه به اینکه هر سه پیش شرط انجام تحلیل واریانس چند متغیره مورد تأیید قرار گرفت ،در ادامه برای بررسی اثر متغیر
گروه بر متغیرهای وابسته (باور های ارتباطی و تعهد زناشویی) از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد و نتایج آن در جدول 3
ارائه شده است.
جدول  :3اطالعات مربوط به شاخصهای اعتباری آزمون تحلیل واریانس چند متغیری
Table 3: Information of Validity indicators of the
)multivariate analysis of variance test (MANOVA
اثر
عضویت گروهی

آزمون

ارزش

F

df

P

اثر پیالیی

0/05

3/48

113

0/03

المبدای ویکلز

0/94

3/48

113

0/03

اثر هاتلینگ

0/06

3/48

113

0/03
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بزرگترین ریشه روی

3/48

0/06

0/03

113

نتایج آزمون المبدای ویلکز نشان داد که اثر مدل بر متغیر ها معنیدار میباشد [ ]F )3/48 ، P≤0/05و] آزمون فوق قابلیت
استفاده از تحلیل واریانس را مجاز شمرد .نتایج نشان داد که حداقل بین یکی از متغیرهای مورد بررسی در بین دو گروه مورد
بررسی تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  :4نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری تعهد زناشویی و باور ارتباطی در دو گروه
Table 4: Multivariate analysis of variance test results
for Marital commitment and relational beliefs in two groups
متغیر

گروه

P

موقعیت

SS

DF

MS

F

تعهد زناشویی

1721/08

1

1721/08

6/64

P≤0/01

باور های ارتباطی

105/74

1

105/74

0/34

P<0/05

با توجه به اطالعات جدول  4می توان نتیجه گرفت که فرض صفر در مورد هر متغیر تعهد زناشویی رد شده است وگروه ها در در
میزان تعهد زناشویی تفاوت معناداری دارند .اما فرض صفر در مورد باور های ارتباطی تایید شده و وگروه ها در در میزان باور های
ارتباطی تفاوت معناداری ندارند.
بحث و نتیجهگیری:
هدف پژوهش حاضر مقایسه باورهای ارتباطی و تعهد زناشویی در نسل والدین و نسل فرزندان بود .یکی از نتایج پژوهش این بود که
باورهای ارتباطی در نسل والدین و فرزندان تفاوتی ندارند .این یافته با نتایج پژوهشهای آزاد ارمکی ()20؛ عبدالهیان ( )27و همسو
میباشد .بر اساس نظریهی اپستین و باکوم ( )12پنج عامل شناختی در تعارضات زوج تاثیرگذار هستند .یکی از مهمترین این
عوامل باورهای افراد است .این مفهوم به پیشفرضهای غیرمنطقی ارتباطی در زندگی مشترک اشاره دارد .باورهای ارتباطی در
رضایت افراد در زندگی مشترک تاثیر بسزایی دارند .باورهای ارتباطی و دیگر وجوه شناختی در مراحل اولیهی رشد و تحت تاثیر
تجارب دوران کودکی ،مسائل خانوادگی ،تعامل با همساالن و محیط و فرهنگ شکل میگیرد ( .)12به نوعی میتوان تفاوت
باورهای ارتباطی افراد در فرهنگ های متفاوت را ناشی از تفاوت محیط آنان دانست .از آنجا که جامعهی ایران جامعهی در حال
تحولی می باشد ،تغییرات بسیاری در جو زندگی افراد در حال اتفاق افتادن است ،در این شریط این احتمال وجود دارد که در
باورهای افراد جامعه نیز تفاوتهایی ایجاد شده باشد .در واقع می توان گفت با وجود تحوالتی که در طی زمان در جو خانواده ایرانی
در حال اتفاق افتادن اس ت ،هنوز بین باورهای ارتباطی دو نسل فرزندان و والدین تشابه وجود دارد .این تشابه میتواند به این دلیل
باشد که باورهای افراد از سنین آغازین کودکی شکل میگیرد و والدین که زمینه ساز اصلی تجارب اولیهی کودکی هستند نقش
مهمی در شکلگیری باورهای ارتباطی افراد دارند .باورهای ارتباطی عقیده یا ذهنیتی است که زن و شوهر نسبت به ارتباط
زناشویی خود دارند و آن را بعنوان واقعیت پذیرفته اند .باورهای غیر منطقی در روابط زناشویی به گونههای مختلف طبقهبندی شده
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اند .برای نمونه بر پایه طبقهبندی ایدلسون واپستین برخی از باورهای خاص و منحصر به فرد زوجین عبارتند از باور به مخرب
بودن مخالفت ،باور به عدم تغییرپذیری همسر ،توقع ذهنخوانی ،کمالگراییِ جنسی و باور به تفاوتهای جنسیتی ،پتج باور قالبی
هستند که در برخی زوجین مشاهده میشوند( .)13در تبیین دیگر این یافته میتوان گفت ،اپشتاین و ایدلسون در سال ( )13نقش
باورهای ارتباطی را در انتظارات از درمان و استنباط افراد از مشکالت زناشویی و همینطور باورهای غیر منطقی مربوط به خودشان
را بررسی کرده اند .باورهای غیر منطقی مربوط به روابط به خصوص سه باور مربوط به خویشتن ،بر اساس نظریه الیس )28( 1بنا
شده است :این که الزم است دوست داشته شوی تا توسط دیگران پذیرفته شوی .هر فردی باید به صورت تمام کمال ،شایسته ،با
کفایت و موفق باشد .این وحشتناک است وقتی امور همانطور که فرد دوست دارد نباشد .سه باوری که توسط درمانگران خانواده و
زناشویی ذکر شده اند عبارتند از :الف) مخالفت های بین همسران روابط ضعیف را نشان می دهد .ب) همسران باید قادر باشند
خلق و نیازهای دیگری را درک کنند گویی که آن ها می توانند ذهنیات یکدیگر را بخوانند .پ) تغییرات مثبت در رابطه و اعضای
رابطه غیر ممکن است .برای باورهای ارتباطی نظریه ها ی مختلفی وجود دارد که یکی از نظریه ها ،نظریه ی عقالنی-هیجانی-
رفتاری آلبرت الیس می باشد .در این نظریه الیس اظهار میدارد که هیچ رویدادی واجد قابلیت ایجاد آشفتگی روانی در انسان
نیست ،زیرا تمام محرکات و رویدادها در ذهن مورد معنی بخشی قرار میگیرند .بنابراین همه مشکالت و ناسازگاری های هیجانی
ناشی از نحوه تعبیر و تفسیر و پردازش اطالعات حاصل از محرکات و رویدادها است که پشتوانه آن تعبیر و تفسیر ،باورهای
غیرمنطقی در مورد خود ،جهان و دیگران می باشد ( .)29در این نظریه باورهای ارتباطی ناکارآمد موجب اختالفات خانوادگی می
باشند و برای درمان باورهای ارتباطی بهترین راه ،کار کردن بر روی باورهای غیرمنطقی و تغییر دادن آنها است .به گونه ای که
باورهای کارآمد و سازگار با باورهای ناکارآمد جایگزین شود .)30( .هم چنین نتایج نشان داد که تعهد زناشویی در نسل والدین
تفاوت معناداری با نسل والدین دارد .این یافته همسو با پژوهشهای کریمیان و کریمی ()31؛ شکرانی ()32؛ بهرنگ و همکاران
()33؛ صیادی و همکاران ()34؛ گیوتز و همکاران ()35؛ میباشد .شکرانی ( )32در پژوهش خود تحت عنوان جنبههای مثبت و
منفی ابعاد مختلف تعهد زناشویی :مقایسه دو نسل اخیر از زنان و مردان ایرانی به این نتیجه رسید که بین ابعاد مختلف تعهد با
ادراک ها و احساسات مثبت همبستگی مثبت و معنادار و بین ابعاد مختلف تعهد با ادراک ها و احساسات منفی و ادراک ها و
احساسات محدود کننده همبستگی منفی و معناداری وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بعد شخصی تعهد ،توانایی
پیش بینی ادراکات و تعهد را به صورت مثبت دارد به این صورت که با افزایش بعد شخصی تعهد ،ادراکات و احساسات مثبت تعهد
افزایش و ادراکات و احساسات منفی و محدودکننده تعهد کاهش مییابند و بر عکس و همچنین بعد اخالقی تعهد ،توانایی پیش
بینی ادراکات و احساسات تعهد را به صورت منفی دارد؛ به این صورت که با افزایش بعد اخالقی تعهد ،ادراکات و احساسات مثبت
تعهد کاهش و ادراکات و احساسات منفی و محدودکننده تعهد افزایش مییابند و بر عکس .مقایسه میان زنان و مردان نشان داد که
بین زنان و مردان بین نسل اول و دوم در مورد ادراک ها و احساسات مثبت ،تفاوت معناداری وجود داشت ،به طوری که فرزندان،
یعنی نسل دوم دارای ادراک ها و احساسات مثبت بیشتری نسبت به نسل اول بودند .همچنین در تبیین این یافته می توان گفت،
نسل گذشته نسبت به نسل حاضر سنتی تر بوده اند و به نقش های جنسیتی خود بیشتر پایند بودند و بیشتر تعهد داشتند و
اهمیت زیادی نسبت به تعهد در خانواده قائل بودند .در حالی که نسل حاضر از سنت تا حدودی فاصله گرفته اند و بیشتر تمایل
Ellis
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دارند با ارزش های دنیای مدرن زندگی کنند و از نقش های جنسیتی نسل گذشته دور شده اند ،این تفاوت دیدگاه نسبت به نقش
های جنسیتی و ارزش های خانواده می تواند به تفاوت در تعهد زناشویی بین دو نسل منجر گردد .همچنین با توجه به اینکه طول
مدت زندگی زوجین نسل قدیم در این پژوهش زیاد بوده ،میتوان یکی از علل طوالنی بودن مدت زندگیشان را میزان باالی تعهد
در آنها دانست.
از محدودیت های پژوهش حاضر می توان به ابزار خودگزارش دهی برای جمع آوری دادهها اشاره کرد که این می تواند نتایج را
تحت تأثیر قرار دهد .از محدودیت های دیگر این پژوهش ،استفاده از نمونه گیری در دسترس می باشد که این امر تعمیم پذیری
نتایج ر ا دچار مشکل می کند؛ بنابراین پیشنهاد می شود که در پژوهش های بعدی این موارد مورد لحاظ قرار گیرد که نتایج قابل
اتکاتری به دست آید .با توجه به تفاوت معنیدار تعهد زناشویی در زوجین نسل جدید پیشنهاد میشود دورههای آموزشی در زمینه
اهمیت تعهد زناشویی و راهکارهای افزایش آن برای زوجین نسل جدید برگزار شود .و نیز با توجه به شباهت باورهای ارتباطی
والدین و فرزندان آنها و به دلیل اهمیت این باورها در رضایت از زندگی ،پیشنهاد میشود دورههای آموزشی به منظور شناخت
باورهای ارتباطی غیرمنطقی برای والدین و فرزندان برگزار گردد ،در این صورت میتوان به افزایش آگاهی افراد از شناختهای
غیرمنطقیشان کمک کرد .پژوهش حاضر را همچنین میتوان بر روی قومیتهای مختلف ایرانی انجام داد و به بررسی تفاوتهای
آنها در تعهد و باورهای ارتباطی پرداخت.
مالحظات اخالقی:
 .1پیش از شروع کار شرکتکننده (داوطلب) از موضوع و روش اجرا مطلع شد.
 .2از اطالعات خصوصی و شخصی داوطلبان محافظت شد.
 .3نتایج در صورت تمایل برای آنها تفسیر شد.
 .4مشارکت در تحقیق موجب هیچگونه بار مالی برای شرکت کنندگان نشد.
 .5این پژوهش با موازین دینی و فرهنگی آزمودنیها و جامعه هیچگونه مغایرتی ندارد.
تائیدیه اخالقی :موردی از طرف نویسندگان گزارش نشده است.
تعارض اخالقی :موردی از طرف نویسندگان گزارش نشده است.
منابع مالی :موردی از طرف نویسندگان گزارش نشده است.

تشکر و قدردانی:
از تمامی افرادی که با تکمیل پرسشنامهها ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند سپاسگزاری میکنیم.
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