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Abstract
This study aimed to compare the relationship between successful marriage and selfdifferentiation by considering the mediating role of cognitive emotion regulation in two
groups of married men and women in Tehran. This research was a comparative causal
and correlational study of structural equations that using the available sampling method,
600 male and female volunteers in equal numbers were selected in the period of summer
(2019) to summer (2020). To collect the data of this study, Hudson Successful Marriage
Index Questionnaire (1992) , Garnefski, Kraaij and Spinhoven Cognitive Emotion
Regulation Questionnaire (2002) , Skowron and Schmitt Self-Differentiation
Questionnaire (2003) were used. Data analysis was performed using independent t-test
and path analysis using structural equation modeling and AMOS software version 24.
The results showed that the path coefficient of the male group for all variables is higher
than women and also, cognitive emotion regulation has a minor mediating role in the
relationship between self-differentiation and successful marriage in men but does not
play a mediating role in women. cognitive emotion regulation strategies are one of the
most important individual factors in a successful marriage and family stability, therefore
the role of educating mentioned above is very important and needs more attention from
consultants and those involved in this field.
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چکيده
پژوهش حاضر با هدف مقایسه رابطه ازدواج موفق و خوود مماایزسوازی بوا در ظرور فورفمق ظقوش
واسطهای تنریمشناخمی هیجان در دو فروه زظان و مردان ممأهل شهر تهران اظجام شود ایوق پوژوهش از

مقاله پژوهشی

ظوع مطالعات علوی مقایسوهای و هابسوم ی از ظووع معواد ت سواخماری بوود هوه بوا اسوم اده از رو
ظاوظهفیری در دسمرس ،تعداد  600تق داوطلب زن و مرد به صوورت مسواوی در بوازه زمواظی تابسومان

تاریخ دریافت:

( )1398تا تابسمان ( )1399اظمخاب شدظد جهت جاعآوری دادههوای ایوق پوژوهش از پرسنونامههوای

1400/4/27

شاخص رضایت زظاشوویی هودسوق ( ،)1992تنرویمشوناخمی هیجوان فارظ سوکی ،هورایج و اسو ینهاون

تاریخ پذیرش:

( ،)2002خودمماایزسازی اسکورون و اشایت ( )2003اسم اده شد تجزیوه و تحلیول دادههوا بوه هاو

1401/2/3
صص41-60 :

آزمون  Tمسمقل و تحلیل مسیر با اسم اده از مدلسازی معاد ت ساخماری و ظرمافزار ایاووس ظسوخه 24
اظجام شد ظمایج ظنان داد ضریب مسیر فروه مردان برای تاام ممغیرها بینومر از زظوان اسوت و ها نویق
تنریمشناخمی هیجان در رابطه خودمماایزسازی با ازدواج موفق در مردان ظقش میاظجی جزئوی را داشومه،
ولی در فروه زظان ظقش میاظجی ظدارد از آنجا هه راهبردهای تنریم شناخمی هیجان ،یکوی از مهومتوریق
عوامل فردی در ازدواج موفق و ثبوات خواظواده بوه شواار مویرود ،بنوابرایق ظقوش خودمماایزسوازی و
تنریمشناخمی هیجان بسیار مهم بوده و ظیاز به توجه بینمر مناوران و دست اظدرهاران ایق حوزه دارد .

کليد واژه ها :ازدواج موفق؛ تنریم شناخمی هیجان؛ خود مماایزسازی

DOR: 20.1001.1.26454955.1401.17.59.3.4

 1داظنجوی دهمری ،مناوره داظن اه علوم و تحقیقات ،داظن اه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 2ظویسنده مسئول :اسماد ،فروه مناوره ،داظنکده علوم تربیمی و رواظنناسی ،داظن اه الزهرا ،تهران ،ایران
Hosseinian@alzahra.ac.ir
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مقدمه
ازدواج اولین مرحله چرخه زندگی خانوادگی است و مهمترين عامل در ايجاد جامعه سالم و
پديدهاي بسیار مهم قلمداد میشود .در اين مقوله ،انتخاا

همسار باه عناوا سان

بنااي اولیاه

تشكیل خانواده از اهمیت بسیاري برخوردار است (فیلیپس .)2018 ،1بنابراين رويداد ازدواج ورود
به مرحلهي جديدي از ز ندگی است که بخش بسیار مهمی از حیات فردي و اجتماعی هر فرد را در
بر میگیرد و اگر با شرايط الزم و آگاهی کافی صورت گیارد ،اثارات مهمای بار ساممت افاراد و
اجتماع میگذارد که از آ جمله میتوا به کاهش میزا بیماريها و خشونتها در جامعه و به تبع
آ  ،افزايش میزا سممتی ذهنی و جسمی اشاره نمود (برو .)2019 ،2
به رغم اين واقعیت که ماا اماروزه بایش از قبال دربااره عوامال موفقیات در ازدواج ا معاات
داريم ،وضعیت ازدواج همچنا نابساما و رو به زوال است .بنابراين بررسی به موقع ،علمی و همه-
جانبه ازدواج ،اولین گام در جهت شناسايی آسیبپذيري ها و بهبود وضعیت تا حد ممكن خواهاد
بود (اودرو.)2019 ،3
ازدواجها بسته به خصوصیات و اعمال و رفتار زوجین ،می توانند به سمت موفقیت ياا شكسات
میل کنند (مازوکا ،کافتسیوس ،لیوي و پرسااگهی .) 2019 ،4در واقاع ازدواج موفا  ،مهامتارين و
باارزشترين سرمايه و دستاورد زوجهاست .در ازدواج هاي موف  ،رضاايت و ساازگاري زناشاويی
افزايش می يابد و آ موجبات سممت و رفااه جسامانی روانای را فاراهم مایکناد يعنای بار ابعااد
مختلف سممت افراد تأثیر میگذارد (خداداي سنگده ،کمئی ،گوهري پور.)1399 ،
ويژگی ها و خصوصیات فردي ،نقش مهمای در کساب رضاايت زناشاويی و موفقیات ازدواج
داشته و به نظر میرسد عامل خودمتمايزسازي در اين ماورد بسایار مهام باشاد يعنای زوجهاا باياد
بتوانند تعادل مناسبی بین عقل و احساس خود برقرار کرده ،مرزهاي شخصی خود را حفظ نموده و
در روابط عا فی غرق نشوند (درخش ،اصمنی ،کرايی .)1398 ،ايجاد تعادل بین عقل و احسااس،
يعنی اينكه زوج ها بتوانند حین وابستگی به يكديگر از استقمل نسبی برخوردار بوده و هويت خود
1. Phillips, A
2. Brown,c
3. Odero, M. E. A
4. Mazzuca, S. , Kafetsios, K. , Livi, S. , & Presaghi, F
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را در رابطه زناشويی از دست ندهند (هافنر .)2014 ،1بناابراين مایتاوا گفات يكای از متهیرهااي
روا شناختی تأثیرگاذار بار رشاد و شاكوفايی خاانواده و همچناین تقوياتکنناده بنیاا خاانواده،
خودمتمايزسازي 2است (الهو ،پرايس ،کرامپتو  ،الفر و سولومو .)2019 ،3
خودمتمايزسازي مهم ترين مفهوم نظريه سیستمی باوئن اسات و بار افازايش تمايزياافتگی ز و
شوهر و جدا شد از خانواده اصلی تأکید دارد .به عبارتی خودمتمايزسازي به معنااي تواناايی فارد
براي تفكیک کرد خود از خانواده اصلی در سطح هیجاانی و شاناختی و ايجااد تعاادل در ساطح
درو روانی و بین فردي وجود خويش است که میتواند در کیفیت ارتبا ات باین فاردي و درو
خانوادگی نقش مهمی داشته باشد.
همچنین میتوا گفت خودمتمايزسازي يک ويژگی شخصیتی اسات کاه در ساطو مختلاف
صاافات درو رواناای و باارو رواناای نمايااا ماایشااود .بااه عنااوا کااارکرد درو رواناای ،توانااايی
جداسازي فرايندهاي عا فی از فرايندهاي عقمنی ،با توجه به کارکرد بین فاردي ،تواناايی تجرباه
کرد صمیمیت همراه با اساتقمل ياا میازا امتازاج فارد باا ديگارا را نشاا مای دهاد (تايساو و
فريدلندر 2000 ،4نقل از پیرساقی ،نظري ،حاجی حسنی و نادعلی پاور .)1393 ،هماا اور کاه در
پااژوهش صاا ت ( )1386و م ماادي ،علاایبخشاای و صااديقی ( )2019نیااز تأکیااد باار افاازايش
خودمتمايزسازي باا افازايش رضاايت زناشاويی و کااهش تعارضاات مایتاوا گفات باا افازايش
خودمتمايزسازي ،کیفیت ازدواج زوجین بهبود میيابد.
توانايی خودمتمايزسازي را می تاوا در پیوساتاري از خودمتمايزساازي پاايین (همجوشای) تاا
خودمتمايزسازي باال (خودمختاري) قرار داد (کابررا-اسانچز و فريدالندر .)2017 ،5افارادي کاه از
خودمتمايزسازي بااليی برخوردارند ،خاود رهبرناد از افكاار و احساساات خاويش آگاهناد و باه
درستی آنها را ابراز کرده و خود را مجبور به وفا داد باا انتظاارات ناامعقول ديگارا نمایکنناد
(موراي ،دنیلس و موراي .)2006 ،6در مقابل افراد تمايز نايافته ،معموالً از نظار عاا فی باه ديگارا

1. Haefner, J
2. Self-differentiation
3. Lahav, Y. , Price, N. , Crompton, L. , Laufer, A & Solomon
4. Tuason, M. T& Friedlander, M. L
5. Cabrera-Sanchez, P. , & Friedlander, M. L
6. Murray TL, Daniels MH, Murray CE
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وابسته می شوند و به سختی براي خود ،فكر ،احساس و عمل میکنند (هوئان
الن

 ،لیان

 ،ژيكوئاا ،

و ژائ.)2018 ،1
در همین رابطه ،مازر )2011( 2معتقد است همآمیختگی با ديگارا باه از دسات داد اساتقمل

خود و ان مل و هم آمیختگی ی روابط صمیمانه با ديگرا و به وياژه افاراد مهام زنادگی اشااره
دارد .شاواهد تجرباای از تااأثیر سااطح تمااايز خااود بار ابعاااد سااممت روا سااخن بااه میااا آورده و
خودمتمايزسازي را عامل مهمی در ارتقاي سممت روا دانسته اند (ردريگرز ،اسچوور ،اساكور ،
جدار ،ساجیگال وماژور .)2019 ،3توانايی برقراري ارتباط عا فی متعادل و حفاظ اساتقمل نسابی،
وجه مشخصه زوجهايی است که از روابط سالم و رضايتبخش برخوردارند .بنابراين سطح مناسب
تمايزيااافتگی ماایتوانااد عاماال مهماای در ازدواج موف ا باشااد (لوهااا و گابتااا .)2016 ،4از رفاای
پژوهشگرا حوزه خانواده از جمله گاتمن ( )2014معتقدند تعاممت زوجین نیز پایش بینای کنناده
کیفیت روابط میباشد .به عبارتی ازدواج موف به میزا زيادي ت تتأثیر کیفیت تعاممت زوجین
قرار دارد يعنی عموه بر خودمتمايزسازي ،هیجاناات و کیفیات باروز آنهاا در رواباط زوجاین ،از
جمله عوامل مؤثر در کیفیت ازدواج و زندگی زوجین است.
به عبارتی هیجانات نیز نقش مهم واساسی در زندگی زوجاین ايفاا مایکنناد (بلاو  ،هااس و
لونسو  .)2014 ،5آگاهی از کیفیت و ن وه بروز هیجانات ،چگونگی کنتارل و اساتفاده مناساب از
آنها ،میتواند منباع غنای باراي ساازگاري زوجاین باشاد .هیجاا هاا بخاش اعظمای از زنادگی را
دربرمیگیرند .حضور مستقیم و غیرمستقیم هیجا ها را مایتاوا در اساتدالل و عقمنیات مشااهده
کرد (فا می .)1399 ،بیاعتنايی به هیجا ها ،عدم مديريت آنها و مسام ه در بیا آنهاا ،مایتواناد
هزينههاي گزافی براي انسا درپی داشته باشد.
تنظیم هیجا  ،تمش هاي بكار گرفته شده توسط فرد براي حفظ ،مهار يا افزايش تجربه تعريف
شااده اساات (بوزيسااويس ،پاسااكالیس ،اسااچويت ماااکیر ،تاملینسااو  ،کااوپر و مااوراي. )2016 ،6
1. Huang, L. , Liang, Y. , Xiquan, M. A. , Long, X. , & Zhao, X
2. Mazer, M. J
3. Rodríguez González, M. , Schweer‐ Collins, M. , Skowron, E. A. , Jódar, R. , Cagigal, V. , & Major, S.
O
4. Lohan, A. , & Gupta, R
5. Bloch, L. , Haase, C. M. , & Levenson, R. W
6. Bozicevic, L. , De Pascalis, L. , Schuitmaker, N. , Tomlinson, M. , Cooper, P. J. , & Murray, L
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تنظیمشناختی هیجا يا مقابلهشناختی ،به عنوا شیوه شناختی دستكاري ورود ا معات فراخواناده
هیجانی شناخته می شوند (گارنفسكی ،کرايج و اسپینهاو  .)2002 ،1باه عباارت ديگار راهبردهااي
تنظیم شناختی هیجا  ،به ن وه تفكر افراد پس از بروز يک تجربه منفی يا واقعه آسیبزا براي آ ها
ا مق میشود.
تنظیم هیجا ها از ري شاناخت ،باه اور جادايی ناپاذيري باا زنادگی انساا مارتبط اسات.
شناختها يا فرايند هاي شناختی ممكن است باه ماا در ماديريت و تنظایم هیجاا هاا ياا احساساات
کمک کند تا ما روي هیجا ها کنترل داشته باشیم يا توسط آ ها درهم شكسته نشويم براي مثاال
حین تجربه تهديد يا وقايع فشارآور يا بعد از وقوع آ ها ،راهبردهاي تنظایمشاناختی هیجاا هاا باه
افراد کمک میکنند تا برانگیختگیها و هیجا هاي منفی را تنظیم نمايند .اين شیوه تنظیم با رشاد،
پیشرفت يا بروز اختملهاي روانی رابطه مستقیم دارد (کرايج ،پريوم بوم 2و گارنفسكی.)2002 ،
مهارت در ابراز هیجا مقابله با چالشهااي زنادگی را آساا تار مایکناد و منجار باه افازايش
سممت روانی در افراد می شود .افرادي که از نظر هیجانی توانمند هستند ،در موقعیتهاي مختلاف
احساسات خود را تشاخی

مایدهناد ،مفااهیم ضامنی آ را دری مایکنناد و باه گوناه ماؤثري

حالتهاي هیجانی خود را براي ديگرا بیا میکنند .اين افراد در مقايساه باا کساانی کاه تواناايی
دری و بیا حالت هاي هیجانی خود را ندارناد ،در کناار آماد باا تجرباههااي منفای از موفقیات
بیشتري برخوردارند و ساازگاري مناساب تاري را در ارتبااط باا م ایط و ديگارا نشاا مایدهناد
(گلمن.) 1995 1،
به عقیده مكراي ،دالگلیش ،جانسو  ،بورگس مازر و کلیاین ،)2014( 3آماوزش مهاارتهااي
تنظیم هیجانی در روابط میاا زوجاین ماؤثر باوده و ياو ،ماتساو و لیاروکس )2006( 4نظامجاويی
هیجا ها را مهمترين عامل پیشبینیکننده سازگاري مثبت در زندگی دانستهاند .پس تنظیمشناختی
هیجا ها نیز میتواند با ازدواج موف رابطه داشته و پرداختن به آ میتواند در غنیسازي ارتبا ات
و رضايت زناشويی مؤثر باشد.

1. Garnefski, N. , Kraaij, V. & Spinhoven, P. H
2. Pruymboom
3. McRae, T. R. , Dalgleish, T. L. , Johnson, S. M. , Burgess-Moser, M. , & Killian, K. D
4. Yoo, S. H. , Matsumoto, D. , & LeRoux, J. A
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بنا به نظريه بوئن ،خودمتمايزساازي يكای از زوجاین مای تواناد روي زوج ديگار و بقیاه افاراد
خانواده تأثیر مثبتی داشته باشد يعنی اين افراد میتوانند در کنترل هیجانی موف عمل کرده و ماياه
مودت و آرامش خانواده شوند .بنابراين با توجه باه تاأثیر عوامال ذکار شاده در تعااممت زنادگی
مشتری و افزايش آمار مق در سالهاي اخیر ،میبايست تمايزيافتگی و کنتارل هیجاانی زوجاین
بیشتر مورد توجه قرارگیرد.
بنا به گازارش منتشاره مرکاز آماار ايارا  ،باه ازاي  3ازدواج  1امق در کشاور ای تابساتا
 1400ثبت شده که تهرا در رتبه اول قرار دارد که اين خود میتواند نشانگر اهمیت موضوع باشد،
چرا که خودمتمايزسازي و تنظیمشناختی هیجا از عواملی است که میتواناد خاانواده را در زماا
کوتاهی از آسیبهاي جد ي نجات دهد .حاال ساؤال اصالی ايان اسات کاه باا توجاه باه فرهنا
خانواده هاي ايرانی ،آيا بین خانمها و آقاياا در میازا خودمتمايزساازي و تنظایمشاناختی هیجاا
تفاوتی وجود دارد؟ و آيا تنظیمشناختی هیجا در رابطه بین خود متمايزساازي و ازدواج موفا در
اين دو گروه نقش میاانجی دارد؟ همچناین ايان پاژوهش درصادد مقايساه رابطاه ازدواج موفا و
خودمتمايزسازي با میانجیگري تنظیمشناختی هیجا در دو گروه زنا و مردا متأهال شاهر تهارا
است.
روش
پژوهش حاضر به جهت اينكه به بررسی دادههاي مرتبط در بازه زمانی خاص پرداخته ،از ناوع
پژوهشهاي مقطعی و از حیث ر پژوهش علّی مقايسهاي و همبستگی از نوع معادالت ساختاري
می باشد .جامعه آماري شامل زنا و مردا متأهل شهر تهرا است که در زما انجام پژوهش با هم
زندگی میکردند .به منظور اخذ نمونهاي مناسب براي جمعآوري ا معات ،از روش نمونهگیاري
در دسترس استفاده شد .به اين صورت که با مراجعه به مدارس و سراي م لههااي مناا

مختلاف

تهرا  ،با توجه به ممی هاي ورود (متأهل بود  ،ازدواج اول ،سپري شاد  5تاا  20ساال از زماا
ازدواج) و خروج (ناق

جوا داد به سؤاالت) تعداد  600تن داو لاب باه اور مسااوي از دو

گروه ز و مرد ،ضمن رعايت اصول اخمقی به عنوا اعضاي نمونه انتخا شدند.
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البته در ابتداي پرسشنامه ،ضمن توضیح مختصر در مورد ت قیا و ذکار فواياد آ در کیفیات
ازدواج و پیشبینی آينده ازدواج از آنا خواسته شد در صورت تمايل در منزل به ساؤاالت پاسا
داده و در مراجعت بعدي ت ويل دهند .ضمناً تعداد افراد نمونه با توجه به فرمول 5 ،تا  15ماورد باه
ازاي هر گويه تعیین شده بود.
ابزارهای پژوهش
پرسشنامه شاخص رضایت زناشوییبراي اندازهگیاري متهیار ازدواج موفا از پرسشانامه  25ساؤالی ( )IMS1ياا شااخ

رضاايت

زناشويی هودسن )1992( 2استفاده شد .با کمک اين پرسشنامه میتوا به دامنه مشكمت زناشاويی
پی برد و رضايت زناشويی را سنجید .بنابراين در اين پژوهش نیز از اين شاخ

باه عناوا نشاانگر

ازدواج موف استفاده شاد .نمارهگاذاري ايان پرسشانامه در یاف لیكارت از  1تاا  7باود کاه = 1
هیچگاه =2 ،خیلی به ندرت =3 ،نسبتاً کم=4 ،گااهیاوقاات =5 ،نسابتاً زيااد =6 ،اکثار اوقاات=7 ،
همیشه را نشا میدهد .ابراهیم نژاد ( )1381پايايی آ را از ري آلفاي کرونباخ در زنا 0/96و
در مردا  0/94به دست آورده است .سازنده نیز ضريب آلفااي کرونبااخ ايان پرسشانامه را 0/96
گزارش کرده است (ثنايی ذاکر .)1387 ،در پژوهش حاضار ،ضاريب آلفااي کرونبااخ باراي ايان
پرسشنامه 0/925م اسبه شد.
پرسشنامه تنظیمشناختی هیجان ()CERQ3جهت سنجش تنظیم شناختی هیجاا از مقیااس تنظایم شاناختی هیجاا گارنفساكی ،کارايج و
اسپینهاو  )2002( 4استفاده شد .اين مقیاس يک ابزار خود گزارشی  36گويهاي در یاف لیكارت
 5نمره اي از همیشه تا هرگاز اسات کاه باراي سانجش راهبردهااي تنظایمشاناختی هیجاا پاس از
رويدادهاي استرسزاي زندگی که به تازگی تجربه شده ،باه کاار مایرود .ايان آزماو  9راهبارد
شناختی را براي کنترل و تنظیم هیجاا ارزياابی مایکناد کاه شاامل مممات خاويش ،5پاذيرش،6
1. Index of Marital Satisfaction
2. Hudson, W. W
3. Cognitive Emotional Regulating Questionary
4. Garnefski, N. , Kraaij, V. , &Spinhoven, P
5. Self-blame
6. Acceptance
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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نشخوار ذهنی ،1تمرکز مجدد مثبت ،2تمرکز مجدد بر برنامهريزي ،3ارزيابی مجدد مثبت ،4ديدگاه
پذيري ،5فاجعهانگاري 6و مممت ديگرا  7میباشد.
به ور کلی اين  9عامل را می توا در دو خرده مقیاس کلی تنظیم هیجا مثبات و منفای قارار
داد .هر خرده مقیاس ،شامل  4ماده است .نمره کل هر يک از خرده مقیاسها از ري جماعکارد
نمره مادهها به دست میآيد .بنابراين دامنه نمرات هر خرده مقیاس بین  4تا  20خواهد بود .نمارات
باال در هر خرده مقیاس ،بیانگر میزا استفاده بیشاتر راهبارد ماذکور در مقابلاه و مواجهاه باا وقاايع
استرسزا و منفی است .ضريب آلفا براي خرده مقیاسهاي ايان پرسشانامه باه وسایله گارنفساكی،
کرايج و اسپینهاو ( )2002در دامنهاي از  0/71تا  0/81گزارش شد .اعتبار کل راهبردهاي"مثبات
" " ،منفی" و"کل " با استفاده از ضاريب آلفااي کرونبااخ باه ترتیاب برابار 0/87 ،0/91و 0/93باه
دست آمده است .نسخه فارسی اين پرسشنامه در ايرا توسط حسانی ( )1389هنجارياابی و پاياايی
آ در دامنهاي از  0/76تا  0/92ذکر شده است .در پژوهش حاضر نیز ضريب آلفاي کرونباخ براي
اين پرسشنامه 0/776م اسبه شد.
پرسشنامه خود متمایزسازیبراي اندازهگیري متهیر خود متمايزسازي از پرسشنامه استاندارد ( )DSI 8اسكورو و اشمیت

9

( )2003استفاده شد .اين پرسشنامه يک ابزار خود گزارشی  46ساؤالی باود کاه تمرکاز اصالی آ
روي بزرگساال  ،ارتباطهاي مهم و روابط فعلی آنها با خانواده است .همچنین داراي یف لیكرت
 6درجهاي بوده و از  4خرده مقیاس ،شامل واکنشپذيري عا فی ،10جايگاه من ،11گريز عاا فی

12

1. Mind rumination
2. Positive refocusing
3. Refocus on planning
4. Positive reappraisal
5. Putting into perspective
6. Catastrophizing
7. Other-blame
8. Differentiation of self-inventory
9. Skowron, E. A. & Schmitt T. A
10. Emotional reactivity
11. I position
12. Emotional cut off
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و هم آمیختگی 1تشكیل شده است .نمرات  46تا  92نشاانگر خودمتمايزساازي پاايین و  92تاا 184
خودمتمايزسازي متوسط و باالتر از  184خودمتمايزسازي باال گزارش میشود.
يونسی ( )1385آ را در ايرا هنجاريابی کرد و ضريب پاياايی را 0/85گازارش نماود .ضامناً
ضريب آلفاي کرونباخ م اسبه شده در پژوهش (خطیبی ) 1394 ،باراي ايان پرسشانامه بااالي 0/7
برآورد شد .ضريب آلفاي گزارش شده توسط اسكور و فريدلندر باراي پرسشانامه تمايزياافتگی
خود  0/88است .همین ضريب آلفا در پژوهش پلج پوپكو که در سال  2004انجاام گرفات0/86 ،
است (نقل از خطیبی .)1394 ،در پژوهش حاضر نیز ضريب آلفاي کرونباخ ايان پرسشانامه 0/778
م اسبه شد.
یافتههای پژوهش
از کل افراد داو لب شرکتکننده در ت قی ( 600تن) ،به تعاداد مسااوي ز و مارد انتخاا
شد .در هر دو گروه ،به دلیل بقهاي بود مشخصات ،فقاط درصاد فراوانای جمعیاتشاناختی ،از
جمله سن ،ت صیمت ،تعداد سال ازدواج و تعداد فرزندا بررسی شد .از گروه زناا  87 ،تان (29
درصد) در م دوده سنی  36تا  40سال ،بیشترين تعداد و بعد از آ  75تن ( 25درصد) در م دوده
سنی  31تا  35سال قرار داشتند و آقايا  74تن ( 6 .24درصد) در م دوده  31تا  35سال و  76تان
( 25/3درصد) در م دوده  36تا  40سال قرار داشتند.
همچنین بیشترين تعداد سال ازدواج زنا 11تا 15سال و آقاياا  20تاا  16ساال باود .در هار دو
گروه ،درصد فراوانی دو فرزند بیشتر بود و از نظر سطح ت صیمت ،بیشترين آمار در هر دو گاروه
لیسانس بود.
مقایسه متغیرهای پژوهش در دو گروه مردان و زنان
براي مقايسه متهیرهاي اصالی در دو گاروه ز و مارد از آزماو  tمساتقل اساتفاده شاد .نتاايج
آزمو آماري در جداول زير گزارش شده است .يافتهها نشا داد میانگین نمرات «ازدواج موفا »،
«تنظیمشناختی هیجا » و «خود متمايزسازي» در گروه مردا از زنا در ساطح ا میناا  95درصاد
بیشتر بوده و اين تفاوت معنادار میباشد (جدول .)1
1. Fusion whth others
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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جدول .1نتايج آزمو  Tمستقل

گروه

ميانگين

متغير

زن

35 5

مرد

84 5

زن

48 3

مرد

71 3

خود

زن

73 3

مماایزسازی

مرد

ازدواج موفق

تنریمشناخمی
هیجان

اماره t

سطح معناداری
() P

نتيجه آماری
ت اوت معنادار است  -میاظ یق

-5/84

0/01

-3/29

0/01

-3/15

0/01

ازدواج موفق مردان از زظان بینمر
است
ت اوت معنادار است  -میاظ یق
تنریم شناخمی هیجان مردان از زظان
بینمر است

85 3

ت اوت معنادار است  -میاظ یق خود
مماایزسازی مردان از زظان بینمر است

با توجه به اينكه در سه متهیر اصلی (ازدواج موف  ،خودمتمايز سازي و تنظیمشناختی هیجا ) بین
مردا و زنا تفاوت معنادار وجود دارد ،بنابراين مدل ساختاري به تفكیک دو گروه مردا و زنا
در نمودارهاي زير برازش شده است.

مدل ساختاري برازش شده مردا
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مدل ساختاري برازش شده زنا

جهت تعیین میزا تناسب مدل ساختاري ،شاخ

هاي برازش م اسابه شادهاناد کاه نتاايج در

جدول  2آورده شده است.
جدول .2شاخ
شاخص

حد مطلوب

X2/df

 3و هامر

هاي برازش مدلهاي ساختاري
مدل مردان

مدل زنان

1/55

1/49

0/052

0/023

GFI

 0/9و با تر

0/924

0/906

AGFI

 0/9و با تر

0/905

0/931

NFI

 0/9و با تر

0/958

0/919

RFI

 0/9و با تر

0/917

0/920

IFI

 0/9و با تر

0/950

0/952

TLI

 0/9و با تر

0/904

0/936

CFI

 0/9و با تر

0/924

0/906

PRATIO

 0/5و با تر

0/538

0/727

PNFI

 0/5و با تر

0/641

0/753

PCFI

 0/5و با تر

0/555

0/589

RMR

ظزدی

به ص ر
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شاخص

حد مطلوب

مدل مردان

مدل زنان

RMSEA

هوچ تر از 0/08

0/060

0/011

نتايج شاخ

هاي برازش در جدول  4نشا میدهد مدل ساختاري مردا و زنا از برازش مطلوبی

برخوردار است .ضريب مسیر متهیرها با توجه به مدلهاي بارازش شاده در هار دو گاروه ماردا و
زنا  ،مثبت و با ا مینا  95درصد معنادار است و ضريب مسیر گروه مردا از زنا بیشتر است .در
جدول  3ضرايب مسیر گروه زنا و مردا مقايسه شد (جدول .)3
جدول . 3ضريب مسیر مستقیم به تفكیک جنسیت
رابطه

گروه

ضریب مسير

نسبت بحرانی

سطح معناداری

خود مماایز سازی ← ازدواج

مردان

0/31

4/12

0/001

موفق

زظان

0/24

3/53

0/001

خود مماایز سازی ←

مردان

0/25

3/67

0/001

تنریمشناخمی هیجان

زظان

0/17

2/21

0/001

همچنین يافتهها نشا داد در مردا  ،تأثیر غیرمستقیم و کل خود متمايز سازي بار ازدواج موفا
به ترتیب برابر با  0/07و  0/38است و مقدار شاخ
شاخ

 VAFبرابر با  0/2میباشاد کاه چاو مقادار

بین  0/2تا  0/8قرار دارد ،در مدل مردا تنظیمشاناختی هیجاا در رابطاه باین خودمتماايز

سازي و ازدواج موف نقش میانجی جزئی دارد .در گروه زنا  ،تأثیر غیرمستقیم و کل خود متماايز
سازي بر ازدواج موف به ترتیب برابر با  0/04و  0/28است و مقدار شااخ
می باشد که چو مقدار شاخ

 VAFبرابار باا 0/15

کمتر از  0/2قرار دارد ،در مدل زنا نقش میانجی تنظایمشاناختی

هیجا در رابطه بین خودمتمايز سازي و ازدواج موف تأيید نمیشود (جدول .)4
جدول . 4ضريب مسیر غیرمستقیم و کل در مردا و زنا
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رابطه

متغير ميانجی

خود مماایز سازی ←

تنریم شناخمی

ازدواج موفق

هیجان

گروه

مردان
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اثر غير
مستقيم

0/07

اثر کل

VAF

0/38

0/2

سطح

نقش ميانجی

معناداری

0/021

میاظجی
جزئی
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زظان

0/04

0/28

0/15

0/087

عدم تایید
میاظجی

بحث و نتیجهگیری
هاادا از پااژوهش حاضاار ،مقايسااه رابطااه ازدواج موف ا و خودمتمايزسااازي بااا میااانجیگري
تنظیم شناختی هیجا در دو گروه زنا و مردا متأهل شهر تهرا بود کاه تجزياه و ت لیال دادههاا
نشا داد در هر دو گروه زنا و مردا  ،خودمتمايزسازي با ازدواج موف رابطه مستقیم و معنااداري
داشته و نیز خودمتمايزسازي با تنظیم شناختی هیجا هم رابطه مساتقیم و معنااداري دارد .در گاروه
مردا تنظیم شناختی هیجا  ،نقش میانجی جزئی در رابطه خودمتمايزسازي با ازدواج موف داشاته،
ولی در گروه زنا تنظیم شناختی هیجا نقش میانجی ندارد .عموه بر اين ،مقايسه نمارات میاانگین
هر سه متهیر پژوهش ،يعنی ازدواج موف  ،تنظیمشناختی هیجا و خودمتمايزسازي نشا داد که در
گروه مردا میانگین هر سه متهیر بیشتر از زنا میباشد .البته علیرغم آنكاه نمارات هار ساه متهیار
پژوهش ،يعنی میانگین نمره ازدواج موف  ،میزا تنظیمشناختی هیجا و سطح خود متمايزسازي در
مردا اندکی بیشتر و باالتر از میانگین اين متهیرها در میا زناا باود ،باه نظار مایرساد عاموه بار
تأثیرات فرهنگی ،اين تفاوت ناشی از آ است که نگاه مردا نسبت به موضاوع زنادگی مشاتری
خوشبینانهتر است.
به ديگر سخن از آ جا که مردا تصور میکنند مسئولیت تأمین معاش خانواده و مسائل خارج
از خانه به ايشا ارتباط دارد ،لذا سطح و میزا رضاايت بااالتري را از زنادگی مشاتری مانعكس
نموده اند .هرچند با نگاهی ت لیلی به ضرايب مسیر و تأثیرات مستقیم (تعاملی) بین متهیرهاي رابطاه
مستقیم (ازدواج موف و خود متمايزسازي ) و اثرات غیرمستقیم (تنظیمشناختی هیجا ) در جاداول
 2و  ،3تفاوت اندکی بین اين دو گروه وجود دارد.
الزم به ذکر است به دلیل مقايسه اي بود پژوهش در دو جنس زنا و مردا  ،پژوهش مشابهی
که بتوا نتايج را با آنها مقايسه کرد ،يافت نشد .ولی بنا به نظريه بوئن ،خودمتمايزسازي در يكی از
اعضاي خانواده يا زوجین میتواند در جهت ارتقاي افراد ديگر خانواده نیز کمککننده باشد،
بنابراين در اين رابطه به ت قیقات مختلف بدو توجه به جنسیت پرداخته شد يعنای در تبیاین
روابط به دست آمده ،بدو توجه به جنسیت میتوا گفت :خانااواده از نهادهاااي اصلی هر جامعه
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و يكی از گروههايی اساات که می تواند نیازهاي عا فی ،مادي و معنوي انسااا را بر را سااازد.
براي اين منظور ،زوجین در روابااط خود و باراي رساید باه اهاداا متعاالی و موفا در زنادگی
مشتری الزم اساات از خصوصیااات روا شناختی مناسبی برخوردار باشااند.
بنا بر نظريه سیستمی بوئن ،خودمتمايزساازي در زنادگی مشاتری نقاش مهام و اساسای دارد
وري که اين افراد در برخورد با مسائل و مشكمت زندگی توانايی برخاورد منطقای و عقمنای را
داشته و میتوانند از برخورد با مسائل به صورت احساسی جلوگیري کنند .به عبارتی اين اشاخاص
توانايی حل مسائل به صورت مسالمتآمیاز را دارناد .افارادي کاه ساطح خودمتمايزساازي پاايینی
دارند ،اضطرا باالتر و آمیختگی بیشتري بین عقل و احساسات آنهاا وجاود دارد و در رواباط باا
ديگرا دچار تنشهاي عا فی میشوند.
در همین رابطه و همسو با يافتههاي اين پژوهش ،ص ت ( )1386به بررسی اثربخشای آماوزش
خودمتمايزسازي در کاهش تعارضات زناشويی زوجین ساکن شاهر قام پرداخات و نتیجاه گرفات
تعارضات زناشويی زوجین ناسازگار پس از ياک دوره آماوزش خاود متمايزساازي کااهش يافتاه
است.
از رفی پاژوهش م مادي ،علایبخشای و صاديقی ( )2019مبنای بار بررسای تاأثیر آماوزش
خودمتمايزسازي بر اساس نظريه بوئن بر خودمتمايزسازي و رضايت از زندگی  24زوج تهرانای باه
اين نتیجه رسید که با تقويت خودمتمايزسازي ،روابط زوجاین بهباود مایياباد .همچناین از ريا
آموزش خودمتمايزسازي ،به مقدار قابل توجهی میزا رضايت زناشويی زوجین افازايش مایياباد
يعنی افراد خودمتمايز ،مرزهاي روشن و قابلیت عملكارد خودمختاراناه شخصای بیشاتري دارناد و
ماایتواننااد در موقعیااتهاااي عااا فی ،خااود را کنتاارل نمااوده و بااا در نظرگاارفتن عقاال و منط ا
تصمیمگیري کرده و در نتیجه از کیفیت زندگی باالتري برخوردار باشند.
وجود حس خودمتمايزسازي قوي در افراد باعث می شود اوضاع و شرايط نگرا کننده م ایط
پیرامونی را ت ت کنترل خويش درآورده و به گونهاي منطقی  -و نه هیجانی  -با حوادث احتمالی
بیرونی پیش آمده برخورد کنند .بر اساس نظريه بوئن ،1سطح پايه خودتمايزسازي فارد در خاانواده
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اصلی وي ايجاد می شود .او عقیده دارد افراد با الگوهاي سبک زندگی و سطح خاود متمايزساازي
که در خانواده اصلیشا ايجاد شده است ،وارد ازدواج میشوند.
به عبارتی نظريه بوئن بیا میکند کاه تواناايی فارد باراي ايجااد تماايز خاود از زمیناه عاا فی
(هیجانی) خانواده اصلی تأثیر می پذيرد .در يک خانواده با والدين خو تماايز يافتاه ،فرزنادا باه
تدريج ياد می گیرند خودشا را به عنوا فرد واحد ،ولی مرتبط با اعضاي خانواده در نظر بگیرناد.
آنها میآموزند چگونه هیجاناتشا را تنظیم کنند و در انتخا هايشا در مورد عقاياد ،ارزشهاا و
باورها به صورت عاقمنه عمل کنند.
در مقابل اگر والدين به صورت ضعیفی تمايز يافته باشند ،کودکا خود را به عنوا دنباله رو يا
در موقعیت واکنشی نسبت به ارزش ها و عقايد والدين قرار می دهند .در چنین خانواده اي ،فرزندا
در توسعه خودمختاري هايشا به صورت واقعی شكست می خورند و فاقاد رويكارد هااي پايادار و
معقول در پاس به چالشهاي زندگی هستند .موقعی که افراد باه وياژه در رواباط نزدياک ،تامش
می کنند احساساتشا را بر پايه احساس همسرشا در مورد خود و اينكه چطور همسرشاا باه آنهاا
اعتبار میبخشد بنا نهند ،صمیمیت در ارتباط آنها تخريب شاده و رشاد و ت اول ارتبا اات مختال
میگردد.
میتوا چنین فرض کرد افرادي که متعل به خانوادههاي تمايز نیافتاهاناد ،باه احتماال بیشاتري
درگیر ازدواجهايی میشوند که بدکارکردي باالتري دارند .به عبارتی اين امر م تمل است افرادي
که به صورت ضعیفی تمايز يافته اند ،در نتیجه رشد در يک خانواده تمايز نیافته ،با احتمال بیشاتري
نگرش هاي ويژه نسبت به ازدواج دارند که اين نگارش هاا در اداماه ،موفقیات در ازدواج آيناده را
متأثر ساخته و شايد منجر به بدکارکردي گردد .بنابراين افراد تمايزنیافتاه ،گارايش باه ازدواجهااي
تمايزنیافته دارند و بالعكس اين امر نیز صادق است (گلین.)2006 ،1
در افراد با تمايزيافتگی باال براي کنترل هیجانات از تنظیمشناختی هیجا استفاده میشود .در
واقع ،تنظیمشناختی براي مديريت ا معات هیجا آور و برانگیزاننده به کار میرود و بر جنبه
شناختی و ذهنی مقابله با هیجا تأکید دارد .بسیاري از پژوهشگرا معتقدند ،مهارتهاي
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تنظیم شناختی هیجا  ،مؤثرترين عامل فردي در سممت روا افراد و ثبات خانواده به شمار میآيد
(گارنفسكی ،کرايج و اسپینهاو .)2001 ،
به عقیده مكراي و همكارا ( ،)2014آموزش مهارتهاي تنظیم هیجانی در روابط میا
زوجین مؤثر است .يو ،ماتسو و لیروکس ( )2006نیز نظمجويی هیجا ها را مهمترين عامل
پیشبینیکننده سازگاري مثبت در زندگی دانستهاند .بنابراين تنظیمشناختی هیجا با هدا
مديريت هیجا ها به منظور افزايش سازگاري و تطاب به کار میرود و بخشی از راهبردهاي
تطابقی هستند که با تجربه و درما ناراحتیهاي هیجانی و جسمانی مرتبطند.
بر اين اساس ،انتظار میرود برخورداري از توانمندي باال در تنظیمشناختی هیجا منجر به
سازگاري باالتر زناشويی میا زوجین و به تبع آ  ،افزايش رضايتمندي در آنا شود.
تنظیمشناختی هیجا در فرايندهاي مختلف بهنجار و نابهنجار نقش اساسی دارد و در برابر
م ریهاي منفی و تجار هیجانی ناخوشايند ،يكی از مؤلفههاي مهم فرايند مقابله است (رايو 1و
همكارا .)2013 ،
با نگاهی به نقش واسطه و تأثیر غیرمستقیم تنظیمشناختی هیجا اين نكته معلوم میشود که
افرادِ با تنظیمشناختی هیجانی باال ،عملكرد مناسبتري نسبت به افرادي که فاقد اين خصلتند دارند،
زيرا هیجا رويدادي پیچیده و چند بعدي است که منجر به آمادگی براي عمل می شود .در واقع
هدا هیجانات ،واکنش فرد در جهت سازگاري مناسب با موقعیتهاي به وجود آمده است.
پژوهشهاي مختلف نشا داده افزايش مهارتهاي تنظیمشناختی هیجا دو تأثیر مهم دارد:
 .1پاس هاي خودکار به م ریهاي هیجانی ،به ريقی بهبود میيابند که مانع رشد هیجا
منفی میشوند.
 .2مهارتهاي تنظیم هیجا  ،فرد را قادر به مواجهاه باا هیجاناات منفای مایکناد کاه باه روش
سازگارانهتري پیش برود و به احتمال کمتري دچار مشكمت سممت روا شاود .همچناین تنظایم
هیجا سازگارانه با اعتماد به نفس مثبت و تعاممت اجتماعی ،افزايش در فراوانی تجار هیجاانی
مثبت ،مقابله مؤثر در مواجهه با موقعیتهاي پر استرس و حتی گسترش فعالیتهاي مثبت در پاس
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به موقعیتهاي اجتماعی مرتبط است (دکر ،توری ،هس و موراي )2008 ،1يعنی تنظایمشاناختی
هیجا  ،نقش مهمی در سازگاري انساا باا وقاايع اساترسزاي زنادگی دارد و چگاونگی ارزياابی
دستگاه شناختی فرد در هنگام روباه رو شاد باا حادثاه منفای از اهمیات باااليی برخاوردار اسات.
بنابراين خود تنظیمی و تنظیمشناختی هیجانی تأثیر انكار ناپذيري در رفتار افراد نسابت باه اعضااي
خانواده و بخصوص رفتار با همسر و توفی در زندگی مشتری دارد.
در جمعبندي کلی از پژوهش حاضر می توا به اين نكته اشاره نماود کاه خودمتمايزساازي باا
میانجیگري راهبردهاي تنظیمشناختی هیجاا نقاش ماؤثري در ازدواج موفا دارد يعنای هار چاه
خودمتمايزسازي بیشتر باشد ،توفی در زندگی مشتری افزايش میيابد اما در اين مورد نبايد سهم
تنظیم شناختی هیجا ناديده گرفته شود هما ور که ت قیقاات ذکار شاده نیاز باه درساتی آ را
بررسی و تأيید کردند.
بنابراين در راستاي نتايج حاصله پیشنهاد می شود :مشاورا و روا شناسا از ري راهبردهااي
تنظیمشناختی هیجا  ،خودمتمايزسازي را در مشاوره پیش از ازدواج و همچنین غنیساازي رواباط
زوجین مد نظر داشته باشند.
از رفی چو گروه مردا در مقايسه با زنا نمرات باالتري کسب کردند پس در آماوزشهاا
توجه ويژه به گروه زنا داشته باشند .همچنین به م ققا عمقمند در حوزه مطالعات روا شاناختی
مرتبط با ازدواج موف پیشنهاد میشود اثربخشی اين متهیرها را با تهیه برنامههاي مداخلهاي در زمینه
تمايزيافتگی مورد سنجش قرار دهند تا کااربردي باود ايان متهیرهاا باه صاورت عملای مشاخ
گردد.
در ضمن پژوهش حاضر از نظر زمانی به سال  1398 - 1399م دود میباشاد و اگار بخاواهیم
نتايج را تعمیم دهیم ،بايد جانب احتیاط را رعايت کرده و مطالعات ولی گستردهاي در مكا هاي
مختلف انجام دهیم .همچنین با توجه به اينكه ابزار اندازهگیري متهیرهاا فقاط پرسشانامه باوده و از
ساير روشهاي اندازهگیري مانند مصاحبه و مشاهده استفاده نشده ،پیشنهاد میشود در پژوهشهاي
بعدي از اين روشها نیز بهرهمند شود.
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