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آزمون مدل علی تمایز یافتگی و رضایت زناشویی
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،تحلیل رابطهی علی تمایزیافتگی و رضایت زناشویی بوده است .جامعه
آماری این تحقیق ،متآهلین عادی شهر شیراز میباشند  .برای تعیین حجم نمونه با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی در دسترس و بر اساس تعداد مؤلفههای موجود در مدل ،تعداد  312نفر از
زوجین عادی که شامل  100زن و  100مرد متأهل که طول مدت ازدواج آنها بین  12 - 0سال
متغیر بوده و سن آنها زیر 02سال باشد انتخاب گردید .ابزار گردآوری دادهها شامل مقیاس تمایز
یافتگی خود اسکورن و مقیاس رضایت زناشویی انریچ (فرم کوتاه) بوده که روایی و پایایی ابزار مورد
تأیید قرار گرفت .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده ازنرمافزار  Spssو  Amosدر دو سطح توصیفی و
استنباطی صورت گرفت .نتایج نشان داد که ضریب تأثیر تمایز یافتگی خود بر رضایت زناشویی
معنیدار است؛ بدین معنی که تمایز یافتگی خود بر رضایت زناشویی اثر مستقیم و معنیداری دارد.
کلمات کلیدی :تمایزیافتگی ،رضایت زناشویی ،متأهلین.

 1دانشجوی دکتری تخصصی ،گروه روانشناسی ،واحد مرودشت  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،مرودشت  ،ایران.
 2استاد بخش روانشناسی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی،شیراز ،ایران.
 3استاد بخش روانشناسی ،دانشگاه شیراز،شیراز ،ایران.
 4استاد بخش روانشناسی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی،مرودشت ،ایران.
 نویسنده مسئولsamanisiamak@gmail.com :
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مقدمه
رضایت زناشویی 1ارزیابی کلی از وضعیت رابطهی زناشویی یا رابطهی عاشقانهی کنونی فرد است
که میتواند انعکاسی از میزان شادی افراد از روابط زناشویی و یا ترکیبی از خشنود بودن بهواسطهی
بسیاری از عوامل مختص رابطهی زناشویی باشد .میتوان رضایت زناشویی را بهعنوان یک موقعیت
روانشناختی در نظر گرفت که خود به خود بهوجود نمیآید ،بلکه مستلزم تالش هر دو زوج است.
رضایتمندی از روابط در بسیاری از مطالعات ،به طور گسترده ،به نتایج روابط & (Donaghue, N.,
) Fallon, 2003تعهد و میزان ثباتپذیری اعتماد )(Floyd, & Wasner,1994., Rusbult, 1983
عشق ،نگرشهای جنسی ،خود افشایی و ارزش دادن به روابط و مدت زمان با هم بودن ،میزان
اشتراک در فعالیتها ) (Eileen, Laura & Beth, 2011جهت دادن برای روابط طوالنی مدت،
دلبستگی روانشناختی در روابط و مصمم بودن بر پافشاری و حفظ روابط (Brauer, 2009., Shafer,
) Jensen, & Larson, 2014اشاره دارد.
رضایت زناشویی بهعنوان یکی از پیامدهای ازدواج ،وضعیتی پایدار از شادمانی است که با تعامل
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،توافق در مورد مسائل گوناگون ،رضایت جنسی و ایجاد شرایط مناسب
بهدست میآید .رضایت زناشویی یک متغیر روانشناختی است و به عنوان یک ویژگی فردی برای
زوجین در نظر گرفته میشود .افرادی که در رابطهی طوالنی مدت زناشویی خود راضیتر هستند،
شادتر ،سالمتر و طول عمر بیشتری دارند  (Chehreh, Azgoli, Abolmali, Nasiri, 2017) .روابط
زناشویی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر عملکرد خانواده است .روابط زناشویی بر کیفیت
عملکرد والدینی ،طول عمر ،میزان سالمت ،رضایت از زندگی ،میزان احساس تنهایی ،رشد و تربیت
فرزندان ،روابط اجتماعی و گرایش به انحرافات اجتماعی تأثیر دارد (Mehrabizadeh Honarmand,
)2010

اما چنانچه زندگی زناشویی شرایطی نامساعد را برای ارضای نیازهای مختلف همسران ایجاد
کند ،نه تنها جنبههای مثبت ازدواج تحقق نمییابد ،بلکه اثری منفی و گاه جبران ناپذیر را به جا
خواهد گذاشت .این اثرات منفی فقط برای همسران نیست ،بلکه طیف وسیعی از اختالالت را در
فرزندان آنان ایجاد می کند).( Lorenzio, 2009;Danesh, 2010
امروزه عوامل گوناگونی در سطوح فرد ،خانواده و جامعه به تفکیک و نیز در تعامل با یکدیگر بر
رابطهی بین زوجین اثرگذاشته و ممکن است منجر به اختالف بین زوجین شود .از جمله این عوامل
میتوان به میزان تمایزیافتگی خود 2در زوجین اشاره نمود .تمایز یافتگی خود ،که در سایه استقالل
Morital Satisfaction
self differentiation
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روانی و بلوغ عاطفی شکل میگیرد ،امری دایمی و پویاست ،به این معنا که افراد دائما در تالش برای
حفظ تمامیت روانی خویش هستند و داشتن این ویژگی سبب میشود که اضطراب اجتماعی کمتری
را تجربه نمایند) (Peleg & Zoabi, 2014زوجهای تمایز نایافته ،قادر نیستند فردیت و استقالل خود
را از خانوادهی پدری خود حفظ نمایند و احتمال بیشتری دارد تا ازدواج آنها به شکست بیانجامد.
افراد تمایز یافته تعریف مشخصی از خود و عقایدشان دارند .آنها میتوانند مسئولیت بیشتری را در
انتخاب جهتگیریهای خود در زندگی بپذیرند و در موقعیتهای شدیدا عاطفی ،کنترل خود را از
دست ندهند و منطقی و مسئوالنه تصمیمگیری نمایند ).(Homaei & DashtBozorgi, 2018
هیل) (Hill, 2013نشان داد که تمایزیافتگی به طورمعنیداری با رضایت زناشویی ارتباط دارد و
افراد متأهل با تمایزیافتگی باال ،رضایت زناشویی باالتری را گزارش مینمودند .مفهوم تمایزیافتگی
یکی از عوامل مؤثر در تحقیقات الگویابی جنسیتی و رضایت زناشویی است که مهمترین مفهوم
نظریهی سیستمی بوئن است).(Gibson, 2006
رانکین اسکوئر و همکاران ) (Rankin-Esquer, Burnett, Baucom & Epstein, 1997و وارینگ
و پاتون ) (Waring, 1984در پژوهشهای زمینهیابی خود نشان دادهاند همسرانی که برای یکدیگر
موقعیتهای مناسب برای خود مختاری و استقالل بیشتر فراهم میآورند و همسرانی که کمتر با
یکدیگر آمیختگی پیدا میکنند ازدواج های رضایتمندی را گزارش کردهاند.
نتایج پژوهشهای اسکورون ) (Skoworn, 2000در مورد ارتباط مثبت سطح تفکیک خود با
کیفیت روابط نشان داد که تمایز باال ،کیفیت روابط زناشویی خوب را پیشبینی میکند .
فردیناند )(Ferdinand, 2001درپی پژوهشی که بر روی دانشجویان دختر و پسر مجرد انجام
شد نشان داد که افزایش جایگاه من با کاهش مشکالت عاطفی رابطه دارد .
خانوادهها و دیگر گروههای اجتماعی تأثیر زیادی روی نحوهی تفکر ،احساس و عمل اعضای
خود دارند .با این حال همهی افراد به یک میزان از محیط تأثیر نمیپذیرند؛ همچنین خانوادهها و
گروهها نیز در میزان فشاری که برای ایجاد برابری و انطباق افراد با تفکرات گروهها به اعضا وارد
میکنند ،متفاوتند .این اختالف و تفاوت بین افراد و گروهها تحت عنوان تمایز یافتگی خود مشخص
میشود.
)(Beyrami, Fahimi, Akbari, Amiri Pichakalaei, 2012

محیط و خانواده ،سطح تمایز یافتگی فرد را تعیین میکنند و متقابال سطح تمایز یافتگی فرد بر
محیط و زندگی اجتماعی و آینده فرد و از جمله در روابط زناشویی وی تأثیر میگذارد .بر این اساس،
تمایز یافتگی از مفاهیم مرتبط با رضایتمندی زناشویی است .
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از دیدگاه بوئن ) (Bowen, 1978تمایز یافتگی به عنوان توانایی ایجاد تعادل در دو سطح درون
روانی و بین فردی تعریف میشود .
تمایزیافتگی خود دارای دو بعد درون فردی و بین فردی است که در سطح درون فردی به معنای
توانایی فرد در تمایز بین احساسات هیجانی از تفکر منطقی در سطح بین فردی عبارت است از
توانایی ایجاد تعادل بین داشتن استقالل و خود مختاری و حفظ روابط نزدیک با دیگران است.
) (Bowen,1978., Mohsenian, Karamloo, Ganjavi, 2007
تمایز یافتگی از  4بخش تشکیل شده است که عبارتند از:

جایگاه من  :داشتن توصیف آشکار از خود و ارزشمند داشتن اعتقادات و باورهای شخصی و
حفظ آن حتی در زمان مواجهه با فشار گروه.

بریدگي عاطفي  :احساس تهدید شدن در روابط صمیمانه ،ترس از صمیمت و آسیبپذیری
افراطی در روابط نزدیک که با فاصلهگیری عاطفی از دیگران آشکار میشود.

واکنش هیجاني  :حالتی است که در آن احساسات فرد بر عقل و منطقش غلبه میکند و پاسخ
هیجانی به محرکهای محیطی به صورت بیتفاوتی یا حساسیت افراطی بروز میکند.

آمیختگي با دیگران  :درگیری هیجانی با افراد مهم زندگی و هویتیابی افراطی از آنها ،افراد
هم آمیخته و دارای امتزاج با دیگران به شدت به تأیید و حمایت اطرافیان خود نیاز دارند و
رفتارهایشان تحت تأثیر سیستم هیجانی محیط و واکنش اطرافیان شکل میگیرد .افراد با تمایز
یافتگی باال به هیجانات خود آگاهی دارند و قادر به سنجش متفکرانهی موقعیت هستند .این افراد
توانایی رشد خود مستقل را در روابط صمیمی دارند و میتوانند در روابط عمیق ،آرامش و راحتی
خود را حفظ کنند و بنابراین دچار همجوشی و یا جدایی عاطفی نشوند ،در حالی که افراد کمتر
تمایز یافته یا به هم جوشی با دیگران متمایل میشوند و به این ترتیب با جدایی از افراد مهم زندگی،
از پا در میآیند یا به جدایی عاطفی تن میدهند و بنابراین هنگام مواجه شدن با صمیمت عاطفی
واکنشی اضطرابی نشان میدهند ) (Skoworn & Dendy, 2004توانایی شکل دادن یک رابطه نیز
بستگی به توانایی تمایز یافتگی فرد از دیگران دارد )2 (Oatley & Keltner, 2006مشخصهی تئوری
و درمان بوئنی مفهوم تمایزیافتگی است ،که تعیین کنندهی تعادل یا عدم تعادل میان دو نیرو یا
غریزهی زندگی است.
با توجه به مستندات فوق در باب ضرورت این پژوهش ،میتوان اذعان داشت که در جامعهی
امروزی یکی از جنبههای مهم و حیاتی در رابطهی زوجین ،رضایت زناشویی است که نقش مهمی
در خانواده داشته است؛ زیرا برخورداری از روابط زناشویی رضایت بخش؛ زیربنای عملکرد خوب
خانواده بوده و باعث رشد شایستگی ،توانایی سازگاری ،انطباق و ارتقای سالمت روان بین زوجین
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میگردد .بنابراین بررسی مؤلفههای مرتبط و تأثیر گذار در بین زوجین که یکی از آنها تمایز یافتگی
میباشد  ،الزم و ضروری است  .بررسی این متغیر و یافتن الگوها و مدلهای مناسب ،نگرش تازهای
را در اختیار مشاوران و محققان در مسیر آموزش خانوادهها قرار میدهد .تا جایی که میتوان از نتایج
این گونه تحقیقات در زندگی کاربردی و عملکرد خانوادهها و جلوگیری از انحرافات خانوادگی و
اجتماعی استفاده کرد .بنابراین محقق در این پژوهش به بررسی آزمون مدل علی تمایز یافتگی خود،
با رضایت زناشویی پرداخته است.

شکل  -3مدل مفهومی تأثیر تمایز یافتگی خود بر رضایت زناشویی

روش ،جامعه و نمونهی آماری پژوهش
پژوهش حاضر از حیث هدف ،کاربردی و از لحاظ نحوهی گردآوری دادهها از نوع تحقیقات
همبستگی میباشد و از آنجا که نتایج این تحقیق میتواند به ارائهی راهکارهایی جهت ارتقاء رضایت
از زندگی زناشویی در زوجین عادی شهر شیراز منجر شود از نوع تحقیقات کاربردی و از آن جا که
به بررسی مدل آزمون مدل علی تمایز یافتگی و رضایت زناشویی پرداخته از نوع تحقیقات همبستگی
میباشد.
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جامعه آماری این تحقیق ،متأهلین عادی شهر شیراز میباشند .برای تعیین حجم نمونه با
استفاده از روش نمونهگیری تصادفی در دسترس و بر اساس تعداد مؤلفههای موجود در مدل ،تعداد
 312نفر از زوجین عادی که شامل  100زن و  100مرد متأهل که طول مدت ازدواج آنها بین 0
  12سال متغیر بوده و سن آنها زیر  02سال باشد انتخاب گردید و هر  3پرسشنامه در اختیارآنها قرار گرفت.
ابزار پژوهش
مقیاس رضایت زناشویي انریچ (فرم کوتاه)
این مقیاس توسط اولسون ،فورنیر و درانکمن

(Olson, Forneyer and Dronkman,1989; Sanei

)Zaker, 2000

طراحی شده که به منظور ارزیابی زمینههای بالقوهی مشکل زا یا شناسایی زمینههای قدرت و
پر بار سازی روابط زناشویی بهکار میرود .نسخهی اصلی آزمون  110سؤال دارد که شامل  12خرده
مقیاس است .سلیمانی ) ( Soleimanian, 1994فرم کوتاه این مقیاس را تهیه کرده که دارای 47
سؤال میباشد .شیوهی نمرهگذاری این مقیاس بر اساس طیف لیکرت میباشد (  =0خیلی موافقم،
 =4موافقم =3 ،نه موافق و نه مخالف =2 ،مخالفم  =1 ،کامال مخالفم) .
وادسبای ) )Vadsbay ,2000; Poya Manesh, 2008در زمینهی روایی و اعتبار آزمون ،تحقیقات
گستردهای انجام داده است ،به طوری که میزان پایایی آزمون به روش بازآزمایی بین  2/40تا 2/94
و قدرت تمیز آن را  2/92گزارش نموده است .بررسیهای انجام شده به کمک این مقیاس بر روی
زوجهای خوشبخت ،پایدار ،طالق گرفته و در حال طالق ،روایی این مقیاس را تأیید نمودهاند.
ضرایب پایایی از طریق الفای کرونباخ در این پژوهش به شرح جدول  3-14میباشد.
جدول  -3ضرایب پایایی مقیاس رضایت زناشویی انریچ
تعداد سؤال
مقیاسها
0
موضوعات شخصیتی
0
ارتباط زناشویی
0
حل تعارض
0
مدیریت مالی
0
فعالیت های اوقات فراغت
0
روابط جنسی
0
ازدواج و فرزندان
0
اقوام و دوستان
0
جهت گیری مذهبی

ضریب الفا
2338
2373
2339
2329
2314
2342
2334
2343
2307
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همانطور که عنوان گردید ،مقیاس رضایت زناشویی انریچ (فرم کوتاه) دارای  47سؤال بوده که
بر اساس طیف لیکرت حداقل نمرهی آن  47و حداکثر نمرهی آن  230میباشد.
نتایج بررسی مدل اندازهگیری رضایت زناشویی پس از اصالح نشان میدهد که مقدار کای اسکوئر
در مدل تک عاملی مرتبهی اول معنادار است .با این وجود ،مقدار کای اسکوئر نسبی  2/33است که
نشان میدهد مدل وضعیت مناسبی دارد .از سوی دیگر ،مقدار شاخصهای تطبیقی  TLIو  CFIدر
حد بسیار مطلوب (باالی  )2/9است که نشان میدهد که دادهها به مدل برازش بسیار خوبی دارند و
مقدار شاخصهای مقتصد  PNFIو  PCFIباالی  2/0است و این نشان میدهد که اقتصاد مدل به
خوبی حفظ شده است یا پارامترها به شکل مطلوب و بهینه به مدل اضافه شدهاند .مقدار RMSEA
نیز  2/24است که نشان میدهد مدل اندازهگیری قابل قبول است.
مقیاس تمایز یافتگی خود
مقیاس تمایز یافتگی خود ) (DSIاز  44گویه و  4خرده مقیاس واکنش پذیری عاطفی (11
سؤال) ،جایگاه من ( 11سؤال) ،گریز عاطفی ( 12سؤال) و هم آمیختگی با دیگران ( 12سؤال)
تشکیل شده است که به منظور سنجش تمایزیافتگی افراد بهکار میرود .شیوهی نمرهگذاری این
مقیاس بهصورت طیف لیکرت  4نقطه ای (ابداً در مورد من صحیح نیست =  1تا کامالً در مورد من
صحیح است =  )4میباشد .
ضریب آلفای گزارش شده توسط اسکورن و فریدلندر برای پرسشنامه تمایز یافتگی خود 2/88
است .همین ضریب آلفا در پژوهش پلگ و پوپکو ) (Plag and Popko, 2004انجام گرفت 2/84
است).(Sanaei et al, 2008
به منظور اطمینان از روایی پرسشنامهی تمایز یافتگی خود از  12نفر از صاحب نظران در این
زمینه نظر خواهی شد که روایی محتوایی این ابزار را مورد تأیید قرار دادند .ضرایب پایایی از طریق
آلفای کرونباخ در این پژوهش به شرح جدول  3-21میباشد.
جدول  -3ضرایب پایایی مقیاس تمایز یافتگی خود
ردیف

خرده مقیاس

تعداد سوال

ضریب الفا

1
2
3
4
0

واکنش پذیری عاطفی
جایگاه من
گریز عاطفی
هم آمیختگی با دیگران
کل

11
11
12
12
40

2340
2342
2343
2343
238
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همانطور که عنوان گردید ،مقیاس تمایز یافتگی خود دارای  44سؤال بوده که بر اساس طیف
لیکرت حداقل نمرهی آن  44و حداکثر نمرهی آن  274میباشد.
نتایج بررسی مدل اندازهگیری تمایز یافتگی خود پس از اصالح نشان داد که که مقدار کای
اسکوئر در مدل تک عاملی مرتبهی اول معنادار نیست و مقدار کای اسکوئر نسبی 2328است که
نشان میدهد مدل وضعیت کامال مناسبی دارد .از سوی دیگر ،مقدار شاخصهای تطبیقی  GFIو
CFIدر حد بسیار مطلوب (باالی  )2/9است که نشان میدهد که دادهها به مدل برازش بسیار خوبی
دارند و مقدار شاخصهای مقتصد  PNFIو  PCFIزیر  2/0است و این نشان میدهد که اقتصاد مدل
به خوبی حفظ نشده است یا پارامترها به شکل مطلوب و بهینه به مدل اضافه شدهاند .مقدار
RMSEAنیز  2/22است که نشان میدهد مدل اندازهگیری قابل قبول نمیباشد .پس مدل عاملی
پرسشنامه با کمترین خطا تأیید میگردد.
یافتهها
سؤال :آیا تمایز یافتگي خود بر رضایت زناشویي تأثیر ميگذارد؟
بر اساس خروجی  ، Amosدر جدول ،3شاخصهای مطلق ،تطبیقی مدل نشان داده شدهاند.
شاخصها نشان میدهند که مقدار کای اسکوئر برای این مدل معنادار است ( )p=2/221؛ اما مقدار
کای اسکوئر نسبی ( )2/24حاکی از آن است که این مدل قابل قبول است .مقادیر باال 2/92برای
شاخصهای تطبیقی( ( cfi,tliبهمعنای برازش دادهها با مدل اصلی است و مقدار  23207برای
 RMSEAبه معنای برازش دادهها با مدل و تأیید نهایی آن است.
جدول -1بررسی شاخصهای کلی برازش برای مدل تأثیر تمایز یافتگی خود بر رضایت زناشویی
CMIN
88/70

df
43

P
2/221

CMIN/DF
2/24

CFI
2/90

TLI
2/93

RMSEA
2/207

جدول  -3خالصهی پارامترهای برآورد شده برای تمایز یافتگی خود بر رضایت زناشویی
پارامتر

برآورد استاندارد

مقدار بحرانی

سطح معناداری

آگاهی جنسی ← رضایت زناشویی

2/10

2/24

2/24

در جدول  ،4ضریب تأثیر تمایز یافتگی خود بر رضایت زناشویی  2/10است .که در سطح 2/24
معنیدار است ،بدین معنی که تمایز یافتگی خود بر رضایت زناشویی اثر مستقیم و معنی داری دارد.
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شکل  -3مدل اندازهگیری شدهی تأثیر تمایز یافتگی خود بر رضایت زناشویی

بحث و نتیجه گیری
یافتهها نشان داد که ضریب تأثیر تمایز یافتگی خود بر رضایت زناشویی معنیدار است و تمایز
یافتگی خود بر رضایت زناشویی اثر مستقیم و معنیداری دارد؛ به بیانی دیگر ،هر اندازه تمایزیافتگی
خود بیشتر باشد ،به همان میزان رضایت زناشویی نیز افزایش مییابد.
این نتیجهی پژوهش با یافتههای تحقیق اسکوئر و همکاران )(Skower et al, 1997
وارینگ و همکاران) ( Waring et al, 1984اسکورون) (Skoworn, 2000فردیناند (Ferdinand,
) 2001همخوان میباشد .آنان نیز نشان دادند ،بین تمایز یافتگی و رضایت زناشویی رابطهی مستقیم
و معناداری وجود دارد.
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در توجیه این نتیجهی پژوهشی ،بر اساس نظریه بوئن می توان اذعان داشت خودمتمایزسازی
میزان توانایی فرد برای تمیز فرایند عملی از فرایند احساسی (عاطفی) است که وی تجربه میکند
) (Bowen, 1978ارتباطات خانوادگی را به عنوان محصول تمایزیافتگی اعضای خانواده میدید و
این که ارتباطات خانوادگی بهبود نمییابد ،مگر اینکه سطح تمایزیافتگی اعضا افزایش یابد .
) (Bowen, 1978تمایز یافتگی را به دو شکل تعریف میکند که در آن فرد قادر است بین
عملکرد هیجانی و عقالنی از یک سو و روابط صمیمانه و خودمختاری از سوی دیگر ،تعادل ایجاد
کند .این مفهوم را میتوان به عنوان یک فرایند یا ویژگی شخصیتی بیان کرد .
میتوان این فرایند را به وسیلهی آزمایش کردن توانایی یک شخص در جدا شدن از خانوادهی
اصلی به شکل سالم و بدون طرد شدن یا گسلش عاطفی از طرف خانواده مشاهده کرد .این بدین
معنی است که فردی که قادر به جدا شدن با سطح باالیی از تمایز یافتگی باشد ،میتواند از وابستگی
عاطفی مخرب در روابط معنیدار و پایدار دوری کند .
تمایز خود ،جدایی روانی عقل و هیجان و استقالل خود از دیگران را شامل میشود .افراد در
جریان تفرد درک هویت خویش را کسب میکنند .این تمایز از خانوادهی اصلی آنها را قادر میسازد
تا مسؤولیت افکار ،احساسات ،ادراک و اعمال خود را بپذیرند .فرد تمایز یافته در برخورد با مسائل و
مشکالت زندگی توانایی برخورد منطقی و عقالنی را داشته و می تواند از برخورد با مسائل به صورت
احساسی جلوگیری کند .بنابراین این افراد ،توانایی حل مسائل را بهصورت مسالمت آمیز دارند.
افرادی که سطح تمایز یافتگی باالیی دارند ،اضطراب کمتر و آمیختگی کمتری بین عقل و
احساساتشان دارند و در روابط با همسر دچار تنشهای عاطفی نمیشوند .همچنین با توجه به
نظریهی بوئن میتوان گفت :زوجهایی که سطح تمایز یافتگی باالیی دارند ،در برخورد با مسائل و
مشکالت زندگی توانایی تصمیم گیری عقالنی بیشتری دارند و از طرفی این زوج ها بهدلیل عدم
وابستگی به سیستم خانوادهی اصلیشان و عدم تداخل دو سیستم ،دچار مشکل نمیشوند که این
خود باعث کاهش درگیریها و صمیمیت زناشویی میگردد .به واقع ،زوجین با سطوح باالتری از
تمایز یافتگی از انعطاف پذیری نقشی ،تماس صمیمی و واکنش هیجانی بهتری برخوردارند؛ بهعالوه،
چنین افرادی میتوانند با تفاوت در عقاید یا احساسات تهدید زای دیگران بیشتر کنار بیایند و در
موقعیتهای تنشزا بهتر عمل کنند.
بهعالوه ،تمایزیافتگی یک فرآیند است که اگر آن را بهصورت پیوستاری تصور کنیم ،در یک سر
آن خود مختاری و در سر دیگر آن امتزاج است؛ به عبارت دیگر ،تمایزیافتگی نیازمند رسیدن به
خودی یکپارچه است که مدیریت زندگی را دارا است .خود مختاری نشان دهندهی توانایی تفکر
واضح و روشن در خالل یک موقعیت است و امتزاج بدین معناست که این افراد به لحاظ عاطفی به
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خانوادههایشان وابسته هستند ،حتی اگر دور از آنها زندگی کنند .بنابراین تمایزیافتگی درست عکس
امتراج است؛ به عبارت دیگر ،فرد باید بتواند به این باور برسد که خود دارای خانوادهای مستقل است
که جدا از والدین وجود دارد و اولویت اساسی وی میباشد(Glading, ,2004;bahari,2010) .
تمایز یافتگی بیانگر میزان توانایی فرد برای تمایز بین فرآیند عقلی و فرآیند احساسی است یا
توانایی فرد برای این که به صورت خودکار از احساسات خود پیروی نکند .این نظریه راجع به
نیروهایی است که در درون خانواده جای دارند و در پی وحدت و با هم بودن و یا در پی فردیت
هستند .میتوان گفت ،نکتهی کلیدی در ارتباط بین تمایزیافتگی و رضایت زناشویی ،همین فردیت
یافتگی است؛ به عبارت دیگر ،هر چه فرد بتواند هویت مستقلی برای خانوادهی تازه تشکیل شده
قائل شود ،امکان افزایش رضایت زناشویی بیشتر میشود؛ چرا که رضایت زناشویی زمانی افزایش می
یابد که زوجین بتوانند خود را بدون خانوادهی اصلی و با خانوادهی جدید تعریف کنند .افراد با تمایز
یافتگی باال ،تصدیق میکنند که به دیگران نیاز دارند ،اما در عین حال وابستگی کمی به تأیید و
پذیرش دیگران دارند .آنها صرفاً از عقاید اطرافیانشان تقلید نمیکنند؛ ولی از روی مالحظه ،اصول
آنها را میآموزند .این به آنها کمک میکند تا مسائل مهم اجتماعی و خانوادگی را تعیین کنند و
در مقابل احساسات مقاومت کنند .بنابراین به رغم تعارض ،انتقاد و طرد میتوانند آرام بمانند .به
لحاظ میان فردی ،تمایز یافتگی باال ،توسعه یا استقالل خود را به لحاظ عاطفی ممکن میسازد.
همچنین افراد با سطح تفکیک پایین احتماالً تحت سلطهی واکنشهای عاطفی غیرعادی و یا خودکار
هستند و معموال حتی در برابر سطوح پایین اضطراب هم دچار بد کاری میشوند .از آنجایی که
آنها قادر به تفکیک افکار از احساسات نیستند ،در تفکیک خویشتن از سایرین نیز مشکل دارند و
لذا به سادگی در عواطف حاکم بر خانواده گم میشوند .این امر به این معنا است که با افزایش تمایز
یافتگی نوعی از هویت مستقل تشکیل میشود که فرد میتواند خود و خانوادهی خود را بدون در
نظر گرفتن دیگران تعریف کند .در این شرایط زوجین تمرکزشان برای زندگی زناشوییشان است و
اطرافیان صرفا امکانی برای بهتر شدن این زندگی زناشویی فراهم میکنند ،اما تعیین کنندهی
چگونگی زندگی زناشویی نیستند .میتوان انتظار داشت که با رشد تمایز یافتگی کنترل درونی
زوجین ،افزایش خود یافت و به عبارتی آنان توانایی پذیرش مسئولیت زندگی را دارا خواهند بود .این
امر به روشنی می تواند با رضایت از زندگی ارتباط برقرار کند؛ چرا که برای زوجین آنچه اتفاق افتاده
و خواهد افتاد ،ناشی از عملکرد آنان بوده و خواهد بود .تمایزیافتگی بیانگر میزان توانایی فرد برای
تفکر واقع بینانه راجع به موضوعات سرشار از عاطفه در خانواده میباشد .خود به عنوان فرایندی
توصیف میشود .که از طریق آن افراد استقالل روانی را کسب میکنند در حالی که هنوز بهطور
عاطفی برای روابط صمیمی جهت دستیابی به بلوغ بهینه با دیگران ارتباط دارند .بر اساس نظریهی
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بوئن ،تمایزیافتگی در دو بعد درون روانی و بین فردی خود رخ میدهد .در سطح درون روانی ،تمایز،
در برگیرندهی توانایی شخص جهت بهکارگیری آزمون متفکرانهی موقعیتها ،آگاهی کامل از عواطف
و هیجانات شخصی و دالیل منطقی یا تجارت مؤثر وابسته به نیازهای موقعیتی است .افراد تمایزیافته
برای تجربهی عواطف عمیق ،احساس آزادی میکنند و دارای قابلیت نظم بخشی به هیجانات بوده،
بهطور آزادانه به آنها دسترسی دارند؛ آنها قادرند افکار شخصی خود را شناسایی نموده و ابراز کنند.
افرادی که به کاملترین سطح تمایز از خود می رسند ،بهعنوان افرادی مشخص میشوند که
مرزبندیهای خود تعریف شدهای دارند؛ در حالی که اشخاص تمایز نایافته از نظر هیجانی مشکالت
روانشناختی را تجربه میکنند )(Khadayari Fard, Abedini, 2015
بنابراین تمایز یافتگی میتواند در عین حال که فرد را جدا از دیگران تعریف کند ،اجازهی تجربهی
عواطف عمیق با دیگران را نیز بدهد و این یکی از اساسیترین مفاهیم در تجربهی رضایت زناشویی
است .هر اندازه میزان تمایز یافتگی فرد کمتر باشد ،احتمال درهم آمیختگی هیجانی فرد با دیگران
به منظور ایجاد یک خود تمایز نایافته بیشتر خواهد بود .این در هم آمیختگی هیجانی میان دو فرد
تمایز نایافته برای ایجاد یک خود مشترک در روابط شخصی اتفاق افتاده و اغلب در ازدواج مشاهده
میشود .ازدواجهای این افراد ،اغلب با شکست مواجه میشود؛ چرا که رمز موفقیت و رضایت زناشویی،
توانایی تعریف مستقالنهی خود و در عین حال توانایی به اشتراکگذاری عواطف با دیگری است.
بوئن معتقد است ،افراد با الگوهایی از سبک زندگی و سطح تمایز که در خانوادهی مبدأ رشد یافته
وارد زندگی زناشویی میشوند ،زن و شوهری که با هم ازدواج کردهاند و یک سیستم جدید تشکیل
دادهاند ،ممکن است به سیستم خانوادههای قبلیشان وابسته باشند و این منجر به بروز تغییراتی در
سیستم جدید آنها شود .بسیاری از اوقات ،تعارضهایی که بین زن و شوهر رخ میدهد ،حاصل
تأثیر متقابل این سیستمهای خانوادگی است  .زوجینی که به یک اندازه از سطوح باالی تمایز یافتگی
برخوردارند ،قادرند فردیت و استقالل روشنی را بهوجود آورده و حفظ کنند و در همان زمان
صمیمیت عاطفی قوی ،پخته و غیر تهدیدآمیزی را داشته باشند .از سوی دیگر ،زوجینی که از سطوح
پایین تمایز یافتگی برخوردارند ،در برقراری صمیمیت ،با مشکل مواجه هستند؛ چون فقط خودهایی
کاذب را پرورش دادهاند ).(Talebi, Ghobari Bonab, 2012
با رشد خودهای کاذب (خودهای که دارای فردیت نیستند ،بلکه صرفا تعریفی برگرفته از خانواده-
ی اصلی فرد هستند) تعارضات زناشویی افزایش مییابد؛ چرا که زوجین سعی دارند خانوادهی تازه
تشکیل شدهی خود را بر اساس خانوادههای اصلی خود تعریف کنند و این امر غیر ممکن است و
منجر به افزایش مشکالت زناشویی میشود .
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تمایزیافتگی ،اشاره به توانایی ایجاد تعادل بین فرایندهای عقلی و فرایندهای عاطفی در سطح
درون روانی و ایجاد تعادل بین حفظ فردیت همراه با تجربهی صمیمیت در سطح بین فردی میکند.
تمایزیافتگی ،بهدست آوردن کنترل عاطفی و درعین حال ماندن در جو عاطفی خانواده است .این
مفهوم بیانگر میزان توانایی فرد برای تفکر واقع بینانه راجع به موضوعات عاطفی در خانواده است.
تمایزیافتگی شامل نوعی ظرفیت درون فردی برای متمایزکردن تفکر و احساس و نیز توانایی بین
فردی برای حفظ استقالل درون بافت روابط عمیق با افراد مهم زندگی است .در واقع جدایی میان
افکار و احساس و حفظ آرامش و اضطراب اندکی که مشخص کنندهی تمایزیافتگیاند ،باعث میشود
تا فرد بهتر بتواند به شناسایی و توصیف هیجانات خود بپردازد .از نظر بوئن ،تمایزیافتگی به معنای
رسیدن به حدی از استقالل عاطفی است که فرد بتواند در موقعیتهای عاطفی و هیجانی ،بدون
غرق شدن در جو عاطفی آن موقعیت ها ،به صورت عقالنی و خود مختار تصمیمگیری کند .افرادی
که از سطوح پایین تمایز یافتگی برخوردارند ،هویت شخصی تعریف شدهای ندارند و به خاطر کسب
رضایت دیگران ،رفتار و عقاید خود را تغییر میدهند؛ به حمایت از دیگران میپردازند و خود نیز
بهدنبال حمایت هستند و بهطور کلی میتوان گفت ،هیجانات و تأثیرپذیری از محیط در آنها غالب
است.
در مجموع ،تمایزیافتگی به فرد امکان میدهد بتواند تعریفی مستقل از خود و خانوادهی خود
(بدون در نظر گرفتن خانوادهی والدی) ارائه دهد .کمک میکند زوجین بر زندگی خود متمرکز شوند
و برای آن هویت مستقلی تعریف کنند ،که وجود دیگران ،نه تعیین کننده ،بلکه کمک کننده خواهد
بود .در این شرایط ،رضایت زناشویی افزایش خواهد یافت .اگر تمایزیافتگی را بتوان حاصل داشتن
تعریفی مستقل از خود در نظر گرفت ،این امر میتواند برای فردی متأهل ،پیامدهای فراوانی داشته
باشد .به گونهای که برای چنین فردی ،خانواده مفهومی از زن و شوهر و فرزندان است و خانوادهی
پدری یا مادری ،در این تعریف جایی ندارد؛ بنابراین برای چنین فردی ،رضایت و نارضایتی از زندگی،
یک مسألهی درون خانوادگی است .این تالش برای کنترل کردن زندگی ،نهایت میتواند اثرگذار
باشد؛ بهگونه ای که زوجین به نوعی از مهارت میرسند که حاصل کنترل درونی متغیرهای زندگی
آنان است .در چنین شرایطی ،دیگر آنچه اتفاق میافتاد ،ناشی از عملکرد آنهاست .زندگیشان و
همهی اتفاقات خوشایند و ناخوشایند ،حاصل چگونگی مدیریت زندگی زناشویی خواهد بود .با عنایت
به مطالب مطروحه میتوان بیان داشت ،هر چه تمایزیافتگی در زوجین بیشتر باشد ،زوجین ،رضایت-
مندی زناشویی بیشتری را تجربه میکنند.
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 میتوان پیشنهاد نمود که آموزش،در راستای رابطهی مستقیم تمایزیافتگی با رضایت زناشویی
،خانوادهها در جهت افزایش تمایزیافتگی فرزندان (به عنوان نمونهی آموزش مهارتهای ارتباطی
.کمک به استقالل و رشد فردیت و هویتیابی) میتواند باعث افزایش رضایت زناشویی شود
همچنین در این راستا فرهنگسازی در مورد نقشهای جنسیتی و تغییر باورهای سنتی نامطلوب
 میتواند موجب افزایش تمایز یافتگی بیشتر و در...  کتب درسی و،در مورد زنان از طریق رسانهها
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