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ازدواج مرحله ای بحرانی در زندگی است که هویت یافتگی را تسهیل میکند .مؤلفههای
گوناگونی نظیر خود متمایزسازی و یا تنظیم شناختی هیجان در ازدواج تاثیر گذارند .پژوهش
حاضر با هدف بررسی رابطه ازدواج موفق و خود متمایزسازی با در نظر گرفتن نقش واسطهای
تنظیم شناختی هیجان انجام شد .این پژوهش توصیفی  -همبستگی از نوع معادالت ساختاری
بود .جامعهی آماری پژوهش زنان و مردان متاهل شهر تهران که با استفاده از روش نمونهگیری
خوشهای و در دسترس تعداد  635نفر در بازهی زمانی تابستان ( )1398تا تابستان ()1399
انتخاب شدند .جهت جمعآوری دادههای این پژوهش از پرسشنامههایی شامل شاخص رضایت
زناشویی هودسن ( ،)1992پرسشنامه خود متمایزسازی اسکورون و اشمیت ()2003و

واژگان کلیدی
ازدواج موفق" " ،تنظیم
شناختی هیجان "" ،خود
متمایز سازی"

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی ،کرایج و اسپینهاون ( )2001استفاده شد .دادههای
حاصل از پرسشنامهها در دو بخش توصیفی و استنباطی و با استفاده از آزمونهای آماری و
رویکرد معادالت ساختاری توسط نرمافزارهای  SPSSو  AMOSمورد تجزیهوتحلیل قرار
گرفتند .نتایج نشان داد که متغیر مستقل خود متمایزسازی با تنظیم شناختی هیجان و ازدواج
موفق رابطه دارد) (<001/0pتنظیم شناختی هیجان در رابطه بین خود متمایزسازی با ازدواج
موفق نقش واسطهای ایفا میکند .از آنجا که راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ،یکی از مؤثرترین
عوامل فردی در ازدواج موفق و ثبات خانواده به شمار میآید ،بنابراین نقش آموزش این راهبردها
و همچنین خود متمایزسازی بسیار مهم بوده و ضرورت توجه بیشتر مشاوران و دستاندرکاران
را میطلبد.
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زمینه و هدف
ازدواج مرحلهای بحرانی در زندگی است که هویت یافتگی را تسهیل میکند .از آنجا که تمایزیافتگی
از والدین و توانایی تصمیمگیری و قبول مسئولیت الزمه ی ازدواج مطلوب است ،این تصمیم مهم به مثابه
تولدی دیگر در زندگی است که به شکلی کامال اختیاری صورت میگیرد (گاتمن .)2014 ،1طبق نظر بوئن
تمایز یافتگی به معنای توانایی شخص برای تمیز بین فرایند عقلی از فرایند احساسی میباشد .توانایی برقراری
ارتباط عاطفی متعادل و حفظ استقالل نسبی وجه مشخصه زوج هایی است که از روابط سالم و رضایت
بخش برخوردارند بنابرین سطح مناسب تمایز یافتگی می تواند عامل مهمی در ازدواج موفق باشد .بوهلندر2

( )1999بیان می کند هر اندازه میزان تمایز یافتگی فرد کمتر باشد احتمال درهم آمیختگی هیجانی فرد با
دیگران به منظور ایجاد یک خود تمایز نیافته بیشتر خواهد بود .بنابرین می توان گفت هیجانات نیز نقش مهم
و اساسی در زندگی زوجین ایفا می کند .آگاهی از کیفیت و نحوه ی بروز هیجانات ،چگونگی کنترل و
استفاده مناسب از آنها می تواند منبع غنی برای سازگاری زوج ها باشد.
با توجه به اینکه حرف شنوی و اطاعت از بزرگترها در فرهنگ مان احترام محسوب می شود  ،بنظر می
رسد که بعد از ازدواج جدایی از خانواده ها ی اصلی بشکل مناسبی صورت نگرفته و می تواند منجر به طالق
و مشکالت اساسی زوجین شود .بنابرین می توان گفت مولفه های گوناگونی نظیر خود متمایز سازی و یا
تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی آینده ازدواج موثر هستند  .پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ازدواج
موفق و خود متمایز سازی با در نظر گرفتن نقش واسطهای تنظیم شناختی هیجان انجام شد.

روش
مطالعه ی حاضر از نظر طرح پژوهش توصیفی  -همبستگی از نوع معادالت ساختاری بود .جامعه ی
آماری شامل زنان و مردان متاهل شهر تهران بود که مناطق  10 ،6 ،5 ،1و  17به صورت تصادفی انتخاب و
سپس اعضای نمونه بصورت در دسترس و هدفمند به تعداد  635نفر داوطلب از مناطق مذکور در بازه ی
زمانی تابستان ( )1398تا تابستان ( )1399با توجه به مالک های ورود (متاهل بودن ،نداشتن سابقه طالق
،سپری شدن  5تا 20سال از زمان ازدواج) و خروج (ناقص پر کردن و یا مخدوش بودن پرسشنامه) انتخاب
شدند .حجم نمونه از فرمول  5Q<n<10Qمحاسبه شد که در آن  Qتعداد گو یه های کل پرسشنامه های
تحقیق می باشد(هومن .)1384،جهت جمع آوری داده های این پژوهش از پرسشنامه های شاخص رضایت
زناشویی هودسن( ، )1992خودمتمایزسازی اسکورون و اشمیت ()2003و پرسشنامه تنظیم شناختی
هیجان گارنفسکی  ،کرایج و اسپینهاون ( )2001استفاده شد .دادههای حاصل از پرسشنامه ها در دو بخش

Gottman
Bohlander

1
2

صالحی و همکاران :رابطه ازدواج موفق و خودمتمایزسازی :نقش واسطهای....

3

توصیفی و استنباطی و با استفاده از آزمونهای آماری و رویکرد مدل سازی معادالت ساختاری توسط نرم
افزارهای  SPSSو AMOSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافتهها
از کل افراد شرکت کننده تعداد  315نفر(  49.64درصد) زن و  320نفر( 50.36درصد) مرد بودند.
اکثر افراد ( 50/39در صد) در سنین  31تا  40سال قرار داشتند و بیشترین تعداد سالهای ازدواج در محدوده
 11تا  20سال بود  .شاخص های توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار متغیرهای اصلی پژوهش نیز
استخراج گردید که میانگین کلی نمره ازدواج موفق 104/1با انحراف معیار9/1ومیانگین خودمتمایزسازی
121/50با انحراف معیار10/14ومیانگین تنظیم شناختی هیجان 147/6با انحراف معیار16/01بود که بنظر
میرسد همه نمرات در حد متوسط می باشند .در بخش استنباطی ،ابتدا نرمال بودن توزیع داده ها با استفاده
از آزمون شاپیرو-ویلکس و چولگی و کشیدگی مشخص شد .سپس با استفاده از تحلیل مسیر نشان داده شد
که متغیر خود متمایز سازی بر ازدواج موفق در سطح اطمینان  99درصد تاثیر مستقیم و معناداری دارد
(ضریب استاندارد مستقیم برابر . ) 0/26همچنین متغیر خود متمایز سازی بر تنظیم شناختی هیجان نیز در
سطح اطمینان  99درصد تاثیر معناداری داشته( ضریب استاندارد مستقیم برابر  )0/19و اثر غیر مستقیم
متغیر خود متمایز سازی بر ازدواج موفق (  )0/081نیز معنادار بود .شاخص )0/23( VAFمحاسبه شد که
چون بین  0/2و  0/8بود ،نقش میانجی جزئی متغیر تنظیم شناختی هیجان و نهایتا فرضیه اصلی تحقیق
مورد تایید قرارگرفت.

نتیجهگیری
فرضیه اصلی پژوهش حاضر این بود که خودمتمایزسازی از طریق واسطهگری تنظیم شناختی هیجان با
ازدواج موفق رابطه دارد که طبق یافته های این پژوهش فرضیه ی مزبور مورد تایید قرار گرفت  .این یافتهها با
پژوهش اسکورون ، )2004( 1بیادسی-آشکار و پلژ )2013( 2همسو و همخوان است؛ همچنین نتیجه این
پژوهش با نظریه بوئن هماهنگ است  .طبق نظریه ی بوئن ،)1976(3سطح تمایزیافتگی فرد در خانواده اصلی

وی ایجاد میشود؛ بنابراین ،به طور وسیعی از پویایی ها و تعامالت زوجین از خانواده اصلی متأثر می گردد.
در یک خانواده با والدین خوب تمایز یافته ،کودکان به تدریج یاد می گیرند که خودشان را به عنوان فرد واحد،
جدا ولی مرتبط با اعضای خانواده در نظر بگیرند .آنها یاد میگیرند که چگونه هیجاناتشان را تنظیم کرده و در
انتخابهایشان در مورد عقاید ،ارزشها و باورها به صورت عاقالنه عمل کنند .در این مورد آرین فر و رسولی
1
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( )1398نیزطی پژوهشی بیان کردند که الگوهای ارتباطی در خانواده ی اصلی ایجاد شده و در نحوه ی اتخاذ
تصمیمات در روابط آینده و موقعیت های خارج از خانواده ی اصلی اثر گذار است .با توجه به اینکه پایه ی
فرآیند خودمتمایزسازی ،کنترل آگاهانه اضطراب است ،از این رو ،خودمتمایزسازی که شیوه ای از بیان و تفکیک
احساسات و تفکرات است ،موجب کاهش اضطراب در روابط زناشو یی و ایجاد فرصتی برای پدید آمدن
خو یشتنی مستحکم و ابراز عقاید شخصی می شود که این مساله تاثیر مهمی در ایجاد روابط زوجین داشته و
میتواند روابط زناشو یی را استحکام بخشد .بنابرین هر اندازه تمایزیافتگی بیشتر باشد ،به مقدار قابل توجهی بر
رضایت زناشو یی ونیز بر رضایت از زندگی زوجین اثرگذار است (ایسیک و همکاران.)2020 ،
درراستای نتایج حاصله پیشنهاد می شود مشاوران و روان شناسان آموزش خودمتمایزسازی و راهبردهای
تنظیم شناختی هیجان را در مورد مشاوره ی پیش از ازدواج و همچنین غنی سازی روابط زوجین مد نظر داشته
باشند .به خاطر ماهیت رابطه ای پژوهش حاضر قابل تصور است زمانی که خودمتمایزسازی افزایش می یابد،
میزان استفاده از راهبردهای سازگارانه در تنظیم هیجانات نیز افزایش یافته و در نتیجه کیفیت زندگی زوجین هم
افزایش یافته و ازدواج موفقی پیش بینی میشود .در ضمن پژوهش حاضر از نظر زمانی به سال 1398-1399
محدود میباشد و اگر بخواهیم نتایج را تعمیم دهیم ،باید جانب احتیاط را رعایت کنیم.

مالحظات اخالقی
رعایت اخالق پژوهش :ضمن توضیح رازداری و رعایت اصول اخالقی ،شرکت کنندگان با رضایت شخصی
پرسشنامه ها را تکمیل کردند.
حمایت مالی :پژوهش حاضر بدون حمایت مالی انجام شده است.
سهم نو یسندگان :خانم دکتر سیمین حسینیان بعنوان نویسنده مسئول و استاد راهنما  -دکتر سیده منور یزدی
بعنوان استاد مشاور همکاری داشتند.
تضاد منافع :پژوهش حاضر بطور مستقیم و غیرمستقیم با منافع شخص یا سازمان خاصی تعارض منافع
ندارد.
تشکر و قدردانی :از تمام کسانی که صادقانه در اجرای این پژوهش همکاری داشتند کمال تشکر را دارم.
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