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Abstract
Introduction: Marriage is one of the most important events in life
and most of us welcome this important event to start a family.
Marriage is a good thing both in tradition and culture. This study
aims to present a causal model of a successful marriage based on
attachment styles, personality traits mediated by differentiation.
Methods: The sample size of 500 couples from Khoy city couples
was selected by available methods and considering the inclusion
criteria. Research data were collected using the Questionnaire of
Attachment Styles, Personality Traits, Differentiation, Family
Function, and Marital Satisfaction and analyzed using structural
equations.
Findings: Findings indicate that the most direct effect on successful
marriage is differentiation by affectivity with 0.379 and the least
effect is extraversion with -0.266. If a person has a high degree of
differentiation or learns to improve it, even if he / she has
inconsistent personality traits, he / she will accept and manage it. Is
created. While maintaining individuality, couples achieve the
desired "being" in a successful marriage.
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Extended Abstract
Introduction
Lack of knowledge of the right goals, basic
and effective criteria in marriage, lack of a
good and reliable source in premarital
education in the current society has also
helped us to witness many unsuccessful
marriages. Successful marriage is an ideal
goal for those who enter into this
relationship. Today, due to the change in the
methods of choosing a spouse and new
patterns of marriage from the traditional to
the modern form, the functioning of the
family is also affected by this and it seems
that the function of the family in these
marriages is also different. Complementary
performance between husband and wife and
the quality of the two-way relationship are
two factors that determine the level of life
satisfaction and marital adjustment and are
themselves a key factor for the harmonious
functioning of the family. Another criterion
that should be considered in a successful
marriage is a criterion such as the
personality traits of the couple that each of
them first starts awareness of their
characteristics and knows who will be
compatible with what characteristics.
Another important criterion that should be
considered during marriage and marriage in
order to "not" is the sense of security and
safety that couples receive from each other
and seek to obtain. This criterion can be
understood and explained in scientific
sources from the level of attachment and its
study. Attachment style is one of the most
important
factors
in
interpersonal
interactions that is formed in childhood and
continues at later ages according to the
environment in which it has evolved. The
concept of differentiation is the basis of
Bowen's theory. And the basis of Bowen's
theory of the emotional system is based on
the concept of self-separation. Increasing
divorce rates and their effects on families
necessitate solutions to prevent divorce.
Finding ways to prevent divorce deserves
attention. Instead of intervening in divorce
problems, researchers and therapists should
focus on preventing problems in marriage.
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Methods

The design of the present study is of the
correlation type in which the hypothetical
relationships between the variables of the
research model were investigated using
structural equation modeling. First, the
structural relationships of latent exogenous
and endogenous structures in the model and
the development of a causal model for
successful marriage were investigated. The
statistical population of this study included
500 couples from Khoy city families who
were selected by availability and
considering the inclusion criteria. Inclusion
criteria included: marriage life of 3 to 10
years, having at least one child, family
performance and marital satisfaction were
desirable (to measure a successful marriage,
a high score combination in performance
and marital satisfaction was considered).
The research instruments included: Family
Performance Questionnaire, Enrich Marital
Satisfaction
Questionnaire,
Neo
Questionnaire,
Attachment
Styles
Questionnaire, and Self-Differentiation
Questionnaire.

Findings

The final sample size of the present study,
after screening the data and discarding
incomplete and distorted questionnaires,
was 500 pairs and a total of 1000 people. The
age of the sample was 30 to 50 years and the
number of children was at least one child,
education was at least a diploma and their
job was a staff (military and cultural). The
average number of participants in the
present study is approximately 6.5 years
with a standard deviation of 2 units. The
study of correlation matrices in this study
indicates that the coefficients between the
variables are not higher than 0.60, the
highest correlation coefficient is 0.57.
Therefore, there is no possibility of
alignment between variables. To further
confirm the existence of this assumption,
two tolerance indices and VIF were used.
Values above 10 for the VIF index and values
less than 0.1 for the tolerance index indicate
the presence of alignment in the data (30).
All numbers related to tolerance index and
VIF index are different from the standard
values of these two indices, so the presence
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of alignment in the data is rejected and the
default of non-alignment in the data is
confirmed. The direct effect of the three
personality traits of experience, pleasure,
and conscientiousness on differentiation is
significant. Also, the indirect effect of the
personality traits of psychosis, empiricism,
pleasure, conscientiousness, and anxiety on
a
successful
marriage
through
differentiation is significant, but the indirect
effect of avoidance and extraversion
Successful marriage through differentiation
is not meaningful. The amount of variance
explained by the main endogenous variable
of the model, ie successful marriage through
the structures of personality traits,
attachment, and differentiation, is 0.34, ie
about 34% of the variance of the main
dependent variable is explained by the
model variables and 66% of the variance is
explained by Variables outside the model are
related. Also, 0.50 of the variance of the
differentiation construct is explained
through the main exogenous constructs of
the model, namely the five personality traits
and attachment (avoidance and anxiety
structures). All fit indices in the three groups
of indices related to absolute, adaptive, and
economical (economic) fit are in the
acceptable range and therefore the fit of the
assumed research model is confirmed.

Discussion

Considering the fit of the developed model in
all three indicators of absolute, comparative
and economical, it can be said that the
differentiation variable is important as a
mediating variable of the model and the
direct effect on successful marriage is
obtained with the maximum effect. These
findings are consistent with research
findings (18,19, 20). People who successfully
achieve their differentiation are able to free
themselves from emotional attachment to
their families. Without severing ties with
family members. In a successful marriage,
such people, when they enter into a marriage
with a new person separate from their
family of origin, maintain their emotional
and real ties with their family of origin while
being able to establish an intimate and
effective relationship with him. This gives
the source family the support of the
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destination family in both couples. At the
same time, the members of the family of
origin also receive the new person with full
readiness. The present study showed that
differentiation is the best factor for
accepting the personality traits and
attachment styles of oneself and one's
spouse for a successful marriage and the
continuation of the marital relationship.

Conclusion
In general, if a person has a high degree
of differentiation, even in the case of
inconsistent characteristics, he deals
with acceptance and management and
instead of getting stuck in changing
himself or the other party, he spends all
his energy on solving the problem of
married life. Problem solving and gender
role play, mutual respect, behavioral
control in critical situations will be the
teachings of this model so that the
person to move and act as a team, even if
the avoidant or anxious personality is
insecure. Something that is successful in
systemic and structured family therapy
of marriage goals. Individuals achieve
unity and continuity of marriage while
maintaining individuality and respect
and having it important.
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چکیده

تاریخ داوری1400/02/18 :

هدف :ازدواج به عنوان یکی از رویدادهای مهم زندگی است که بیشتر ما برای تشکیل خانواده از این رویداد مهم استقبال
میکنیم ازدواج چه در سنت وچه در فرهنگ امری پسندیده و نیکوست .هدف پژوهش حاضر ارائه مدل علی ازدواج موفق
بر اساس سبکهای دلبستگی ،ویژگیهای شخصیتی با میانجیگری تمایزیافتگی میباشد.
روش :حجم نمونهای برابر  500زوج از زوجین شهرستان خوی به شیوه دردسترس و با لحاظ نمودن مالک های ورود
به پژوهش انتخاب شدند .داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه سبکهای دلبستگی ،ویژگیهای شخصیتی،
تمایزیافتگی ،عملکرد خانواده و رضایت زناشویی جمعآوری و بااستفاده از معادالت ساختاری مورد تجزیه تحلیل قرار
گرفت
یافتهها :یافتهها حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مستقیم بر ازدواج موفق از سوی تمایزیافتگی با تأثیرپذیری 0/379
میباشد و کمترین میزان تأثیرپذیری نیز برونگرایی با میزان  -0/266میباشد .که اگر فرد دارای تمایزیافتگی باالیی
باشد یا بیاموزد آن را ارتقاء بخشد ،حتی در صورت داشتن ویژگیهای شخصیتی ناهمخوان نیز با پذیرش و مدیریت
برخورد نموده بهجای گیرکردن در تغییر خود یا طرف مقابل تمام انرژی خود را صرف حل مسئله زندگی زناشویی کرده و
دلبستگی ایمن زوجی ایجاد میشود .در عین حفظ فردیت ،زوج به "ماشدن" مطلوب در ازدواجی موفق میرسند.
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مقدمه
عدم آگاهی از اهداف صحیح  ,معیارهای اساسی و مؤثر در ازدواج  ،عدم
وجود منبعی خوب و قابلاعتماد در آموزش پیش از ازدواج در جامعه
کنونی دستبهدست هم داده تا ازدواجهای ناموفق زیادی را شاهد
باشیم ( .)1ازدواج موفق با مفهوم کیفیت رابطه زناشویی در ارتباط است.
زوجهای موفق ،کیفیت رابطه زناشویی خود را در سطح بسیار باال
توصیف مینمایند ( .)2کیفیت رابطه زناشویی بین دو فرد ،کارکرد آتی
خانواده را تعیین میکند و زیربنای سالمت روانی و جسمانی اعضای
آن را شکل میدهد ( .)3ازدواج موفق بهعنوان هدفی آرمانی برای
کسانی محسوب میشود ،که به این رابطه تن میدهند ( .)4امروزه با
توجه به تغییر شیوههای همسرگزینی و الگوهای نوین ازدواج از شکل
سنتی به مدرن کارکرد خانواده نیز از این امر تأثیر میپذیرد و به نظر
میرسد کارکرد خانواده در این ازدواجها نیز متفاوت میباشد (.)5
خانواده بافت سالمی برای رشد و اصالح است و وظیفه اصلی آن حمایت
از فردیت یابی و درعینحال ایجاد حس تعلق در بین اعضا است .درواقع
هر شخص در ماتریس اجتماعی خانواده متولد میشود و پرورش مییابد
و تنها در این چهارچوب تجربی است که فرد بالغ می شود و به ثبات
می رسد .مینوچین ویژگی هایی را برای خانواده های با کارکرد بد
برشمرده که عبارتند از :خانواده به هم تنیده ،خانواده های گسسته،
خانواده های برخوردار از یک مرد حاشیه ای ،خانواده هایی که والدین
با هم ارتباط عاطفی ندارند و در نهایت خانواده هایی با والدین کم سن
و جوان .اما نکته کلیدی با توجه به ویژگی های نامبرده از خانواده های
با کارکرد مطلوب و نامطلوب خودنمایی می کند عملکرد تکمیلی بین
زن و شوهری برای جور شدن و کیفیت رابطه دو سویه – دو جانبه –
آنهاست ( .)6عملکرد تکمیلی بین زن و شوهری و کیفیت رابطه دو
سویه ،دو عاملی هستند که میزان رضایت از زندگی و سازگاری زناشویی
را تعیین می کنند و خود عامل کلیدی برای عملکرد هماهنگ خانواده
هستند ( .)7الگوی مک مستر ،در مورد ارزیابی عملکرد خانواده ،بر
رویکرد سیستمی استوار است که در آن ساختار ،چگونگی سازماندهی
و الگوهای تبادلی خانواده موردبررسی قرار میگیرد .اصول بنیادی این
الگو عبارت است از :ارتباط بین بخشها و اجزای خانواده با یکدیگر،
قابلدرک نبودن یک جزء جدای از سایر اجزای خانواده ،نقش مهم
ساختار و الگوهای تعاملی خانواده در تعیین و شکلدهی رفتار اعضای
خانواده و اینکه کارکرد خانواده ،چیزی است بیش از کارکرد مجموع
اجزای آن ( .)8الگوی مک مستر ،عملکرد خانواده را در سه دسته
وظایف بنیادی (شامل موارد فطری و ذاتی چون تدارک غذا و سرپناه،
مهرورزی ،عاطفه و) ،وظایف رشدی (شامل مسائل مربوط به رشد فردی
چون نوزادی ،کودکی و مسائل مربوط به مراحل خانواده چون ازدواج
اول ،اولین بارداری ،تولد اولین فرزند) و رویدادهای مخاطرهآمیز (شامل
بحرانهای مربوط به بیماری ،تصادف ،بیکاری و )....دستهبندی
مینمایند .طبق الگوی مک مستر ،ابعاد مهم عملکرد خانواده ،عبارتنداز:
حل مسئله ،ارتباط ،نقشها ،پاسخدهی عاطفی،آمیزش عاطفی و کنترل
رفتار ( .)9تمام خانوادههای دارای عملکرد ضعیف ،درزمینهی
موضوعات عاطفی مشکل داشته و اغلب از طی فرایند حل مسئله
عاجزند ،در این خانوادهها ،ارتباطات نادیده گرفتهشده و یا فاقد صالحیت
46

است ،تخصیص و پاسخدهی نقش ،مشخص و واضح نیست ،گسترهای
واکنشهای هیجانی ،محدود بوده ،کمیت و کیفیت این واکنشها،
متناسب با بافت و محیط ،غیرعادی است ،درعینحال ،اعضای خانواده
به یکدیگر عالقهای نداشته و در مورد یکدیگر ،اقدام به سرمایهگذاری
عاطفی نمیکنند ،آنچه مینوچین از آن تحت عنوان خانوادههای گسسته
نام میبرد ( .)10بنابراین میتوان گفت خانواده ای که با ازدواج موفق
شکل گرفته باشد شامل ویژگیهای خانواده سالم خواهد بود به جای
بیان این که خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج
بهتر است بگویم خشت اول چون نهد معمار راست تا ثریا می رود دیوار
راست .در ایجاد چنین فضا و امکانی برای افرادی که قصد ازدواج دارند
و بخصوص ازدواج موفق قطعا پژوهش و تحقیق بسیار مهم و حیاتی
می باشد .در تحقیقات پیشین که ( )11در این زمینه همچون ارائه
الگویی از ازدواج موفق که کسب مهارتهای زوجی جدید ،قدردانی از
همسر ،شفاف بودن امور مالی ،تربیت فرزند ،تفریحات مشترک ،عشق
و دوست داشتن و رضایت جنسی از عوامل زمینهای موثر
بر ازدواج موفق میباشند .و در تحقیقی که ( )12به بررسی نقش
خودآگاهی هیجانی و خودکارآمدی بر ازدواج موفق پرداختند که بین
خودکارآمدی و خودآگاهی هیجانی با ازدواج موفق ارتباط مثبت و
معنادار وجود دارد و یا در تحقیق دیگری ( )13شناسایی و اندازهگیری
شاخصهای ازدواج موفق که شاخص های ازدواج موفق در چهار مقوله
اصلی و  18زیرمقوله شناسایی و مورد تایید واقع شدند .هم چنین در
تحقیقی ( )14فراترکیب پژوهش های پیشین در راستای دستیابی به
مؤلفه های ازدواج موفق در ایران انجام دادند که  22مفهوم و  97مقوله
به عنوان عوامل مؤثر بر ازدواج موفق ایرانی شناسایی شد.
از دیگر معیارهایی که در ازدواج موفق مورد بررسی باید قرار بگیرد
معیاری همچون ویژگیهای شخصیتی زوجین است که هرکدام ابتدا
آگاهی را از ویژگیهای خود شروع کرده و بداند چه کسی با چه
ویژگیهای با او سازگار و موافق خواهد بود ( .)9شخصیت الگوی نسبتاً
پایدار صفات ،گرایشها ،یا ویژگیهایی تعریف میشود که تا اندازهای
به رفتار افراد تداوم میبخشد ( .)15بهطور اختصاصیتر ،شخصیت ،از
صفات یا گرایشهایی تشکیل میشود که به تفاوتهای فردی در رفتار،
ثبات رفتار در طول زمان ،و تداوم رفتار در موقعیتهای گوناگون
میانجامد ( .)16این صفت میتواند منحصربهفرد باشد ،در برخی
گروهها مشترک باشد ،یا کل اعضای گونه در آن سهیم باشند ،ولی
الگوهای آنها در هر فرد متفاوت است .بنابراین ،هرکس با اینکه به
طریقی شبیه دیگران است،شخصیت منحصربهفرد دارد (.)17
( )18در بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر رابطه کوتاه مدت یا
رابطه زوجی دائمی به این نتیجه رسیدندکه نمرات بسیار باال در سنجش
ویژگی های شخصیتی در رابطه زوجی دائمی تاثیر منفی ولی در رابطه
کوتاه مدت تاثیر خنثی می تواند داشته باشد )19( .به بررسی رابطه
بهزیستی روان شناختی ،ویژگی های پنج گانه شخصیتی و سبک های
مقابله ای با خالقیت هیجانی دانشجویان پرداخت که یافته ها بین برون
گرایی ،انعطاف پذیری و مسئولیت پذیری با خالقیت هیجانی
دانشجویان رابطه مثبت معنیداری را نشان داد.
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گودرزی و همکاران

معیار مهم دیگری که در طول ازدواج و زوجیت باهدف "ماشدن" باید
بررسی شود احساس ایمن و امنیتی که زوجین از همدیگر میگیرند و
به دنبال آن هستند که بگیرند این معیار در منابع علمی از سطح
دلبستگی و بررسی آن قابلفهم و توضیح میباشد .سبک دلبستگی
یکی از مهمترین عوامل مؤثر در تعامالت بین فردی است که در دوران
کودکی فرد شکلگرفته و با توجه به محیطی که در آن تحولیافته
است ،در سنین بعدی ادامه مییابد ( .)20دلبستگی یک واژهی
روانشناختی است که این پدیده روانی یکی از عوامل عمده در تحول
اجتماعی و عاطفی کودک محسوب میگردد ( .)29همچنین دلبستگی
کودک به مادر نتایج طوالنیمدت را به دنبال دارد و شالودهی روابط
بعدی کودک با والدین و مناسبات عاطفی و اجتماعی او را بنا میکند.
 Bowlbyمعتقد است که دلبستگی در طول زمان دارای ثبات نسبی
است،به این معنی که نحوهی روابط بعدی فرد را با همساالن ،دوستان
همجنس و غیر همجنس پیشبینی میکند و در رشد سالم و تأمین
بهداشت روانی فرد اهمیت ویژهای دارد ( .)21به عبارت دیگرفرد تا چه
حد قادر است از ابزار رفتارهایی که به طور خودکاراز هیجان ناشی می
شوند اجتناب کند ( .)22درتحقیق ( )23به ارزیابی رابطه بین دلبستگی
ناایمن بزرگساالن (اضطراب و اجتناب) و رضایت از رابطه که فراتحلیلی
از رابطه حامی و شریک زندگی بود.
انجام دادند که بین دلبستگی نا ایمن و رضایت زناشویی ارتباط منفی
یافتند و تاثیر حمایتی در ارتباط با شریک زندگی قوی تر می نمود.
همچنین تحقیقات ( )24سبک های دلبستگی به عنوان پیش بینی
کننده همدلی به صورت خود گزارشی از دانشجویان پزشکی جدید الورود
بود که یافته ها نشان داد سبک های دلبستگی دانشجویان پزشکی به
همدلی خود ارزیابی شده  ،بیش از تأثیرات جنسیت و اختالف سنی
مربوط است.
با توجه به جامعه و فرهنگ و ساختار خانواده کنونی آیا هر فرد توانایی
انتخاب و تداوم رابطه مستقل و سازنده با انتخاب خود را دارد یاخانواده
مبدا وی با ساختار خانواده برهم تنیده به او این اجازه را خواهد داد؟ در
کل آیا فرد به سطحی از تمایزیافتگی رسیده است که ویژگیهای
شخصیتی خود را پذیرفته و به احساس ایمنی و بادلبستگی ایمن وارد
زوجیت شود؟ میزان تمایز یافتگی بیانگر آن است که یک فرد تا چه
اندازه می تواند بین فرآیند های عقالنی و هیجانی که تجربه میکند
تمایزقائل شود ( .)25تمایزیافتگی ازنظر بوئن نوعی نظام عاطفی بر
ساختارخانواده حاکم است که قابلیت انتقال بین نسلی دارد و سالمت
روانی فرد درگرو سطح تمایز و جدایی وی از این نظام است .نظریه
بوئن نقش مهمی در زمینه رشد نظری و کار بالینی خانوادهدرمانی داشته
است( .)20مفهوم تمایزیافتگی اساس نظریه بوئن است ازنظر وی افراد
با سطح تمایزیافتگی باال ازلحاظ عاطفی به دیگران شدیداً وابسته
نیستند و ضرورتی برای بریدن از دیگران هم ندارند و ازلحاظ احساسی
و فکری دارای «وضعیت خود» متعادل هستند و نیاز به تائید یا رد
دیگران ندارند بهطورکلی زیربنا و پایه نظریه نظام عاطفی بوئن درمانی
بر اساس مفهوم تفکیک خویشتن قرار دارد در زمینه تمایزیافتگی ()26
بررسی نقش تمایزیافتگی خود و فرسودگی شغلی در پیشبینی طالق
عاطفی انجام دادند که طالق عاطفی با تمایز یافتگی همبستگی

معنیدار منفی دارد و در تحقیقی دیگر ( )16به بررسی رابطهی
تمایزیافتگی خود با رضایتمندی و پرخاشگری زوجین پرداخت که بین
میزان تمایزیافتگی خود و میزان پرخاشگری زوجین رابطهی منفی
معنادار وجود داشت.
بر اساس آمارهای سازمان ثبتاحوال ،تعداد ازدواجهای ثبتشده در سال
 1398نسبت به سال قبل (16هزار مورد) کاهش داشته است .بر اساس
همین آمار ،در سال  ،1397بالغبر  599هزار مورد ازدواج و تعداد 205
هزار طالق ثبتشده در یک سال ،به  29درصد رسیده است باالترین
آمار در تاریخ ثبتاحوال ایران از سال  1344تاکنون میباشد (.)27
افزایش آمار طالق و آثار آن روی خانوادهها ضرورت ارائه راهکارهای
جلوگیری از طالق را باعث میشود( .)28یافتن روشهایی برای
پیشگیری از طالق شایستهی توجه است .بهجای مداخالت ناشی از
مشکالت طالق ،محققان و درمانگران باید بر روی پیشگیری از
مشکالت در ازدواج تأکید کنند ( )31ازآنجاییکه طالق تأثیرات منفی
شدیدی در روابط انسانی دارد ،اما همه محققان اکثراً به دالیل طالق
پرداخته اند اما ریشه طالق از پیوند زناشویی و این پیوند هم از انتخاب
دختر و پسر برای ازدواج تشکیل میشود که به نظر میرسد بهطور
منسجم به آن پرداخته نشده است .بنابراین حل و پیشگیری از طالق
را بهتر است از انتخاب دختر و پسر شروع کرد که برای ازدواج موفق
اقدام کنند .همچنین خالء پژوهشی در بررسی رابطه ویژگیهای
شخصیتی با ازدواج موفق و رابطه دلبستگی با ازدواج موفق و رابطه
تمایزیافتگی با ازدواج موفق کامال مشهود و نمایان بود بخصوص مدلی
تدوین شده به صورت مبسوط که کل ازدواج موفق را بدون دستکاری
ویژگیهای شخصیتی با قابل پذیرش کردن آنها توسط تمایزیافتگی
باشد ،نبود .بنابراین در پژوهش حاضر در صدد برسی این مسئله هستیم
که ویژگی های شخصیتی،سبک های دلبستگی با نقش میانجی
تمایزیافتگی آیا می تواند ازدواج موفق را تبیین نماید؟ و به عبارتی آیا
مدل مفهومی پژوهش با مدل تجربی برازش دارد؟

روش تحقیق
طرح پژوهش حاضر از نوع هبستگی است که در چارچوب آن ،روابط
مفروض میان متغیرهای مدل پژوهش ،با استفاده از روش مدل یابی
معادالت ساختاری مورد بررسی قرار گرفت .نخست به بررسی روابط
ساختاری سازههای نهان برونزاد و درونزاد موجود در مدل و تدوین
مدلی علی برای ازدواج موفق پرداخته شد .جامعه آماری این پژوهش
شامل  500زوج از خانواده های شهرستان خوی بهصورت در دسترس
و با لحاظ نمودن مالک های ورود به پژوهش انتخاب شدند .مالک
های ورود به پژوهش شامل :عمر ازدواج  3تا  10سال ،دارای حداقل
یک فرزند،عملکرد خانواده و رضایت زناشویی مطلوب بود (جهت
سنجش ازدواج موفق ترکیب نمره باال در عملکرد و رضایت زناشویی
لحاظ گردیده است) .ابزار پژوهش شامل :پرسشنامه عملکرد خانواده،
پرسشنامه ای  60سوالی است که برای سنجش عملکرد خانواده توسط
 Epstein, Baldwin and Bishabدرسال  1998بر اساس
الگوی مک مستر تدوین شده است(.)31این آزمون دارای شش خرده
مقیاس حل مسأله،ارتباط،نقش ،پاسخگویی عاطفی،آمیختگی
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تدوین مدل علی ازدواج موفق براساس سبک های دلبستگی و ویژگیهای شخصیتی با نقش واسطه ای تمایزیافتگی

عاطفی،کنترل رفتار و یک نمره به عنوان کارکردکلی می باشد.تمام
هفت مقیاس درونی آن همسانی درونی قابل توجهی دارند(آلفای
کرونباخ  0/72تا)0/92اعتبار و بازآزمایی آن در عرض یک هفته
خشنودی بخش بود(0/66تا.)0/76در پژوهش Malik Khosravi
()2003بین خرده مقیاس های آن آلفای کرونباخ  0/51تا  0/94به
دست آمد و همچنین بین تمام خرده مقیاسها و عملکرد کلی خانواده
همسبتگی0/47تا  0/97به دست آمد( .)30در تحقیق حاضر فقط از
مقیاس کارکرد کلی ارزیابی خانواده استفاده شد .این مقیاس درای 12
سوال در طیف لیکرت چهار گزینه ای(کامال موافق ،موافق ،مخالف،
کامال مخالف) است و نمره گذاری هر سوال به ترتیب از  4تا  1صورت
می گیرد .حداقل نمره  12و حداکثر نمره پرسشنامه  48است .از روش
آلفای کرونباخ جهت تعیین پایایی مقیاس ارزیابی کلی خوانواده استفاده
شد .نتیجه آلفای کرونباخ برابر 0/708شد و با توجه به اینکه بیشتر از
معیار الزم یعنی  0/70است لذا پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار می
گیرد .برای تعیین روایی مقیاس ارزیابی خانواده از تحلیل عاملی تاییدی
استفاده شد .همه گویه ها از ضریب مسیر مطلوبی برخوردار هستند .و
مشاهده گردید همه سواالت با سازه ارزیابی کارکرد کلی خانواده دارای
ضریب مسیر قابل قبول و معناداری هستند (.)29
پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم  47سؤالی آن توسط Olson
( )1998تهیه شد شامل  12مقیاس است که عبارتند از :پاسخ
قراردادی ،خشنودی زناشویی  ،مسایل شخصیتی ،ارتباط زناشویی  ،حل
تعارض ،نظارت مالی ،فعالیت های مربوط به اوقات فراغت ،روابط
جنسی ،ازدواج وفرزندان ،بستگان ودوستان ،نقش های مساوات طلبی
و جهت گیری عقیدتی ساخته شده است .این ابزار به صورت پنج گزینه
ای (که در اصل یک التفات سنج از نوع لیکرت است) درنظرگرفته شده
است (کامال موافق  ،موافق  ،نه موافق ونه مخالف  ،مخالف  ،کامال
مخالف)  ،که به هریک ازیک تا پنج امتیاز داده می شود .بنابراین حداقل
نمرات این پرسشنامه برابر  47و حداکثر نمره پرسشنامه برابر 235
خواهد بود .ضریب آلفای «پرسش نامه انریچ» درگزارش Olson,
 ،)1989( Forineru Drakemanبرای خرده مقیاس های
تحریف آرمانی ،خشنودی زناشویی ،مسایل شخصیتی  ،ارتباط ،حل
تعارض ،مدیریت مالی ،فعالیت های اوقات فراغت ،رابطه جنسی ،
فرزندان وفرزندپروری ،خانواده ودوستان ،نقش های مساوات طلبی به
ترتیب از این قرار است ، 0/74 ،0/75 ، 0/68 ، 0/73 ، 0/81، 0/90 :
 . 0/71 ،0/72 ، 0/77 ، 0/48 ، 0/76ضریب آلفای خرده مقیاس های
انریچ درچندین تحقیق متفاوت از( 0/68برای نقش های مساوات طلبی)
تا (0/86برای خشنودی زناشویی) با میانگین  0/79بوده است .اعتبار
بازآزمایی پرسش نامه در فاصله ی 4هفته بین ( 0/77برای فعالیت های
اوقات فراغت ) تا ( 0/92برای روابط جنسی وتحریف آرمانی ) با میانگین
 0/86بوده است .درکشورما اولین بار ،)1986( Soleimani
همبستگی درونی آزمون رابرای فرم بلند  0/93وبرای فرم کوتاه 0/95
محاسبه وگزارش کرده است .در تحقیق حاضر برای تعیین پایایی
پرسشنامه رضایت زناشویی از روش الفای کرونباخ استفده شد .نتایج
حاصل از این آزمون نشان داد که میزان پایایی کل پرسشنامه برابر
 0/714است .برای تعیین روایی پرسشنامه رضایت زناشویی از روایی
48

سازه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد .همه ضرایب مسیر
از حداقل معیار الزم یعنی  0/30برخوردار بودند.
برای سنجش ویژگی های شخصیتی از فرم کوتاه پرسشنامه نئو استفاده
شد .این پرسشنامه از  60گویه بر اساس مقیاس لیکرت (از کامال موافقم
تا کامال مخالفم) تهیه شده است که هر  12گویه ی آن یکى از پنج
عامل بزرگ شخصیت (روان نژندی ،برونگرایى ،پذیرا بودن ،خوشایندی،
و وظیفه شناسى) را می سنجد .نمره گذاری عامل ها از صفر تا چهار
صورت می گیرد .دامنه نمره یک فرد از صفر تا  48برای هر عامل قرار
می گیرد .این پرسشنامه نمره کل ندارد.مک کری و کاستا در تحقیقی
که برای تجدید نظر در پرسشنامه انجام دادند آن را روی  1492نفر
اجرا کردند .ضرایب حاصل از همسانی درونی این پرسش نامه با آلفای
کرونباخ بین  0/54و  0/79به دست آمده است .در تحقیق حاضر نیز
جهت تعیین میزان پایایی پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو از آزمون
آلفای کرونباخ استفاده شد .نتایج این آزمون برای همه مقادیر آلفای
کرونباخ بیشتر از مقدار معیار مورد قبول یعنی  0/70است .بنابراین
پایایی ابعاد پنج گانه پرسشنامه ویژگی های شخصیتی تایید می شود.
برای سنجش پرسشنامه سبک های دلبستگی که مقیاس مشتمل بر
 36گویه میباشد که از طریق عالمت گذاری روی یک مقیاس 5
درجهای (از نوع لیکرت) که از به هیچ وجه با خصوصیات من تطابق
ندارد =  ،1تا کامالً با خصوصیات من تطابق دارد =  5تشکیل میگردد،
سنجیده میشود .دارای  2زیر مقیاس اجتناب و اضطراب است ،در
پژوهش حاضر جهت تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ
استفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  0/729برای
خرده مقیاس اجتناب  0/733و برای خرده مقیاس اضطراب 0/758
بدست آمد که مقدار قابل قبولی محسوب می شوند و پایایی پرسشنامه
دلبستگی مورد تایید قرار گرفت .در پژوهش حاضر برای تعیین روایی
سازه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد که همه بارهای عاملی در
سطح  0/01معنادار هستند.
برای سنجش از پرسشنامه تمایز یافتگی خود که توسط Skorn
 ، and Dundeeدر سال  1998تهیه شده است ،استفاده شد .این
پرسشنامه برآوردی از میزان تمایز یافتگی فرد یا میزان توانایی فرد در
تفکیک فرآیندهای عقالنی و احساسی از یکدیگر را به دست می دهد.
این پرسشنامه  45سوال دارد که در مقیاس  6درجه ای لیکرت از کامال
مخالفم تا کامال موافقم درجه بندی شده است .حداقل نمره ممکن برای
یک فرد برابر  45و حداکثر نمره ممکن برای یک فرد برابر  270است.
در پژوهش  )2003( Askianeآلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه
برابر 0/81به دست آمد .در تحقیق حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه
تمایزیافتگی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .میزان ضریب پایایی
کل آزمون برابر  0/855بوده و با توجه به معیار آن که  0/70است ،یک
مقدار بسیار قابل قبول محسوب می شود اما مقدار ضریب پایایی خرده
مقیاس های آن حدودا برابر  0/60هستند .با توجه به اینکه این مقادیر
با مقادیر گزارش شده در تحقیقات داخلی که در زمینه هنجاریابی این
پرسشنامه انجام شده بودند همخوانی دارند برای نمونه ( )5بنابراین
پایایی خرده مقیاس های پرسشنامه نیز مورد تایید قرار می گیرد .میزان
بارهای عاملی ابعاد تمایزیافتگی (واکنش پذیری ،جایگاه من ،گذر
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عاطفی و هم آمیختگی) خود به ترتیب برابر  ،0/70 ،0/76 ،0/65و
 0/71شد.

یافتههای پژوهش

برای شاخص  VIFو مقادیر کوچکتر از  0/1برای شاخص تحمل نشان
دهنده وجود هم خطی در داده ها است (.)30
پس از بررسی و تایید وجود مفروضه های مدل یابی معادالت ساختاری،
مدل مفروض پژوهش به شرح زیر مورد برازش قرار گرفت:

حجم نمونه نهایی تحقیق حاضر پس از غربال گری داده ها و کنار
گذاشتن پرسشنامه های ناقص و مخدوش شامل  500زوج و در کل
 1000نفر بود .سن افراد نمونه 30تا  50سال و تعداد فرزندان حداقل
یک فرزند ،تحصیالت حداقل دیپلم و شغل آنها کارمند (نظامی و
فرهنگی) بودند انتخاب شدند در جدول ( )1مشخصات نمونه تحقیق از
نظر مدت زمان ازدواج ارائه شده است:
جدول ( )1شاخصهای توصیفی مدت زمان ازدواج
متغیر
مدت زمان
ازدواج

تعداد

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

500

6/46

2/32

3

10

براساس جدول ( )1میانگین شرکت کنندگان در تحقیق حاضر حدودا
برابر  6/5سال با انحراف معیار  2واحد است .حداقل مدت زمان ازدواج
سه سال و بیشترین مدت زمان ازدواج هم ده سال بوده است .الزم به
ذکر است که جامعه آماری تحقیق حاضر شامل زوجینی بود که حداکثر
مدت زمان ازدواج آنها ده سال باشد .در جدول زیر شاخص های
توصیفی متغیرهای وابسته اصلی تحقیق که رضایت زناشویی(همراه با
خرده مقیاس های دوازه گانه آن) و عملکرد خانواده بود ،ارائه شده است:
جدول( )2بررسی نرمال بودن چند متغیری داده ها با
استفاده از ضریب چندمتغیره ماردیا
نسبت بحرانی
کشیدگی
شاخص
کشیدگی
0/235
0/905
ضریب ماردیا
طبق داده های جدول ( )2مقدار شاخص ماردیا برابر  0/905و نسبت
بحرانی مربوط به آن برابر  0/235است .چوم این مقدار کمتر از مقدرا
بحرانی در سطح پنج درصد یعنی  1/96است لذا نرمال بودن چند
متغیری توزیع نمرات تایید می شود .بسیاری از تحلیل های چند متغیری
چنین فرض می کنند که متغیر های پژوهش به صورت خطی با یکدیگر
رابطه دارند .استفاده از ماتریسهای نمودار پراکندگی یکی از رایج ترین
روش های بررسی این مفروضه است .در تحقیق حاضر نیز برای بررسی
خطی بودن رابطه بین متغیرها از این روش استفاده شد .نتایج نشان داد
که نمودارهای مربوطه به شکل بیضی بوده و هیچ کدام از روابط در
بین متغیرها انحراف آشکاری از خطی بودن را نشان نمی دهد .هم
خطی بودن زمانی رخ می دهد که همبستگی درونی بین برخی متغیر
ها باالتر از  0/80باشد .بررسی ماتریس های همبستگی در این پژوهش
حاکی از این است که ضرایب بین متغیرها از  0/60باالتر نیست،
بییشترین ضریب همبستگی برابر  0/57است .بنابراین احتمال هم خطی
بودن بین متغیر ها وجود ندارد .جهت اطمینان بیشتر از وجود این
مفروضه از دو شاخص تحمل و  VIFاستفاده شد .مقادیر باالی 10

شکل( )1مدل مفروض پژوهش
طبق داده های شکل ( ،)1اغلب ضرایب بجز اثر مستقیم ویژگی های
شخصیتی روان آزردگی بر ازدواج موفق و تمایزیافتگی معنادار هستند.
جدول زیر ضرایب مسیر و معناداری آنها را برای اثرات مستقیم ،غیر
مستقیم و کل نشان می دهد .ضرایب مستقیم میزان تاثیر یک سازه بر
سازه دیگر را نشان می دهد .ضرایب غیرمستقیم میزان تاثیر یک سازه
را بر سازه دیگر از طریق یک سازه سوم نشان می دهد و ضرایب کل
نیز از جمع ضرایب مستقیم و غیرمستقیم تشکیل می شوند و بیانگر
ضریب تاثیر کلی یک سازه بر سازه دیگر در مدل هستند .ضرایب
مستقیم بر روی عالمت پیکان ها در مدل تحقیق شکل ( )1ارائه شده
اند .چون سازه ازدواج موفق از دو متغیر رضایت زناشویی و عملکرد
خانواده تشکیل شده است لذا شاخص های تحمل و  VIFبرای هر دو
متغیر مالک محاسبه شده و در جدول ( )3نشان داده شده اند:
جدول ( )3بررسی هم خطی چندگانه در متغیرهای پیش
بینی کننده رضایت زناشویی و عملکرد خانواده
نام متغیر
اجتناب
اضطراب
روان نژندی
برونگرایی
تجربه پذیری
خوشایندی
وظیفه شناسی
تمایز یافتگی
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رضایت زناشویی
شاخص
شاخص
تحمل
VIF
1/172
0/853
1/.134
0/882
1/880
0/532
2/073
0/482
2/037
0/491
2/388
0/419
2/152
0/465
2/010
0/498

عملکرد خانواده
شاخص شاخص
تحمل
VIF
1/127
0/887
1/108
0/903
1/874
0/534
2/072
0/483
2/035
0/492
2/387
0/419
2/142
0/467
1/236
0/809
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تدوین مدل علی ازدواج موفق براساس سبک های دلبستگی و ویژگیهای شخصیتی با نقش واسطه ای تمایزیافتگی

با توجه به داده های جدول ( ،)3همه اعداد مربوط به شاخص تحمل و
شاخص  VIFاز مقادیر معیار این دو شاخص فاصله دارند لذا وجود هم
خطی در داده ها رد می شود و پیش فرض عدم وجود هم خطی در داده
ها تایید می شود.

جدول ( )5شاخص های برازندگی مدل پژوهش

جدول ( )4اثرات استاندارد مستقیم ،غیرمستقیم و کلی
متغیرهای اصلی پژوهش

همانگونه که از داده های جدول ( )5قابل مشاهده است همه شاخص
های برازش در سه گروه شاخص های مربوط به برازش مطلق ،تطبیقی
و مقتصد(اقتصادی) در دامنه مورد قبول قرار دارند و بنابراین برازش
مدل مفروض تحقیق تایید می شود.

بحث و بررسی

*** p<0/001

همانگونه که در جدول ( )4مشاهده می شود ،اثر مستقیم سه ویژگی
شخصیتی تجربه پذیری ،خوشایندی و وظیفه شناسی بر تمایزیافتگی
معنادار است همچنین اثر غیرمستقیم ویژگی های شخصیتی روان
آزردگی ،تجربه پذیری ،خوشایندی ،وظیفه شناسی و اضطراب بر ازدواج
موفق از طریق تمایزیافتگی معنادار است اما اثر غیرمستقیم سازه اجتناب
و برونگرایی بر ازدواج موفق از طریق تمایزیافتگی معنادار نیست .الزم
به ذکر است که برای بررسی معناداری اثرات غیرمستقیم از روش بوت
استراپینگ (خودگران سازی) استفاده شد .همچنین در آخرین ستون
جدول فوق ،میزان واریانس تبیین شده متغیرهای درون زای مدل
براساس متغیرهای برون زا گزارش شده است .میزان واریانس تبیین
شده متغیر درون زای اصلی مدل یعنی ازدواج موفق از طریق سازه
های ویژگی های شخصیتی ،دلبستگی و تمایز یافتگی برابر  0/34است
یعنی حدود 34درصد از واریانس متغیر وابسته اصلی توسط متغیرهای
مدل تبیین می شود و  66درصد از واریانس آن به متغیرهای خارج از
مدل مربوط می شود .همچنین  0/50از واریانس سازه تمایز یافتگی از
طریق سازه های برون زای اصلی مدل یعنی ویژگی های پنج گانه
شخصیتی و دلبستگی(سازه های اجتناب و اضطراب) تبیین شده است.
در جدول زیر شاخص های نیکویی برازش مدل آورده شده است .انواع
مختلفی از شاخص های برازش وجود دارد که به سه دسته شاخص
های برازش مطلق ،تطبیقی و مقتصد تقسیم بندی می شوند.
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در تدوین مدلهای تجربی همواره بیشترین مقدار قبولی در شاخص
برازش در سه گروه شاخص برازش مطلق ،تطبیقی و مقتصد را شاهد
هستیم .در پژوهش حاضر نیز این سه شاخص در بیشترین دامنه مورد
انتظار خود هستند .با توجه به برازش مدل تدوینشده در هر سه شاخص
مطلق  ،تطبیقی و مقتصد میتوان گفت که متغیر تمایزیافتگی بهعنوان
متغیر واسطهای مدل مهم بوده و تأثیر مستقیم بر ازدواج موفق با
بیشترین مقدار اثر بهدستآمده است .این یافتهها با یافتههای
پژوهشهای ( )19, 20 18,مطابقت دارد .با توجه به دست آوردهای
پژوهش این نکته حائض اهمیت است که میزان تمایزیافتگی بر اساس
نظریه بوئن بیانگر آن است ،یک فرد تا چه اندازه میتواند بین
فرآیندهای عقالنی و هیجانی که تجربه میکند تمایز قائل شود.
بهعبارتدیگر فرد تا چه حد قادر است از بروز رفتارهایی که بهطور
خودکار از هیجانات ناشی میشوند اجتناب کند .میزان جدایی هیجانی
فرد از والدین در این فرآیند نقش کلیدی دارد زیرا افراد را ملزم میکند
تا یک خود متمایز داشته باشد ،بدون آنکه گسلش عاطفی با اعضای
خانواده را تجربه کند .افرادی که بهطور موفقیتآمیز به متمایزسازی
خود دست مییابند قادرند خود را از دلبستگی هیجانی به خانوادههایشان
برهانند .بدون اینکه روابط خود را با اعضای خانواده قطع کنند.در ازدواج
موفق چنین افرادی وقتی وارد زوجیت با فرد جدیدی جدا از خانواده
مبدأ خود میشوند ضمن توانایی برقراری رابطه صمیمی و کارساز با
وی پیوندهای عاطفی و واقعی خود را با خانواده مبدأ خود حفظ میکنند
و این سبب برخورداری از حمایت خانواده مبدأ از خانواده مقصد در هر
دو زوج میشود .ضمن آنکه اعضای خانواده مبدأ هم با آمادگی کامل
فرد جدید را پذیرا میشوند .برعکس ،افرادی که در فرآیند متمایزسازی
خود با دشواری روبهرو هستند در ارتباط با والدینشان آمیختگی هیجانی
را حفظ کردهاند و یا گسلش عاطفی را در روابطشان تجربه میکنند
( .)22در چرخه زندگی از دیدگاه  zilbachدر مرحله اول زوجیت
تکلیف زوجین ضمن حفظ فردیت رسیدن به وحدت میباشد .که
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تمایزیافتگی باال بهترین راه برای تحقق این هدف میتواند باشد.
تحقیق حاضر نشان داد که تمایزیافتگی بهترین عامل برای پذیرش
ویژگیهای شخصیتی و سبکهای دلبستگی خود و همسر خود برای
ازدواج موفق و تداوم رابطه زوجیت میباشد .تمایزیافتگی خود بهصورت
ویژگیهای درون فردی و بین فردی نیز قابل توصیف است.
تمایزیافتگی درون فردی به توانایی فرد در ایجاد تعادل بین افکار و
هیجانات اشاره دارد ،درحالیکه تمایزیافتگی بین فردی به توانایی تجربه
صمیمیت عمیق بدون به خطر افتادن احساس استقالل فردی اطالق
میشود ( .)23, 22با این صمیمیت عمیق بدون ترس از به خطر
افتادن احساس استقالل فردی ،شخص قادر خواهد بود ویژگیهای
شخصیتی خود و همسر خود را محترم دانسته و زوجیت را تهدیدی
برای تغییر یا از بین رفتن آنها نداند و رابطه زوجیت را با موفقیت و
شادکامی ادامه دهد و بهاینترتیب عملکرد ضعیف در تعریف مک مستر
که ناتوانی زوجین از حل مسئله میباشد را بهراحتی پشت سر میگذارند
و هرگز در بنبستهای تخریبی رابطه گیر نمیکنند .تأثیر متغیر
ویژگیهای شخصیت به ترتیب با بیشترین مقدار در مقیاسهای
خوشایندی ،تجربه پذیری ،وظیفهشناسی ،روان آزردگی و درنهایت
برونگرایی با کمترین مقدار بر ازدواج موفق مشاهده شد .که یافتهها با
یافتههای پژوهشهای گودرزی ،محسن زاده و شهرآرایی (23, 22
 )24,مطابقت دارد .مقیاس خوشایندی و دلپذیر بودن و وظیفهشناسی
بیانکننده ،ویژگیهای شخصیتی پذیرا و گشوده میباشد .این افراد در
سازگاری و همراهی با دیگران بسیار باز عمل میکنند و خرده
مقیاسهای اعتماد ،رکگویی ،نوعدوستی ،همراهی ،تواضع و دلرحمی
بودن نشاندهنده فردی قابلاعتماد و کارآمد در ایجاد تداوم رابطه
میباشد .در زوجین موفق ما به دنبال ایجاد و حفظ رابطه با کارآمدی
باال هستیم چون خانواده سالم از دیدگاه مک مستر خانوادهای تهی از
مشکل نیست بلکه خانوادهای با اعضای توانا در ایفای نقش تخصصی
و بامهارت در حل مسئله است .در آزمون نئو به دنبال سنجش و ارزیابی
سالمت روان فرد در مقیاس روان آزردگی هستیم چنانچه مالحظه
میشود با ازدواج موفق رابطه منفی دارد چراکه این مؤلفه ویژگی افراد
با اضطراب ،افسردگی ،شتابزدگی ،آسیبپذیری و پرخاشگری باال را
میسنجد و تمام این ویژگیها میتواند به رابطه زوجیت و تداوم رابطه
صمیمی و سودمند کارآمد آسیب برساند .تمایزیافتگی خود برای
سازگاری ارتباطی و روانشناختی ضرورت دارد .به لحاظ نظری
تمایزیافتگی پایین به مشکالتی نظیر اضطراب مزمن ،درماندگی
جسمانی و روانی ،انتخاب همسر با سطح تمایزیافتگی مشابه ،نارضایتی
زناشویی ،واکنشپذیری هیجانی و مثلث سازی منجر میشود.
پژوهشهای مختلف برخی از این ایدههای نظری را تائید کرده و نشان
دادهاند که تمایزیافتگی پایین با اضطراب مزمن و درماندگی جسمانی و
روانی ،سطح باالی واکنشپذیری هیجانی؛ و سطح پایین رضایت
زناشویی همراه است ( .)22مشکالت در موضوعات عاطفی که اغلب
ریشه در ناتوانی حل مسئله دارد عملکرد خانواده را ضعیف میکند که
این موضوع باعث میشود اعضای خانواده نسبت به هم بیعالقه شده
و اقدام به سرما گذاری عاطفی نکنند .در متغیر سبکهای دلبستگی در
مقیاس اضطراب و در مقیاس اجتنابی به ترتیب بیشترین و کمترین

مقدار اثر بر ازدواج موفق بوده است .که یافته ها با یافته های پژوهش
( )26, 24مطابقت دارد .طبق نظریه دلبستگی افراد از کودکی با
دلبستگی ایمن یا نا ایمن رشد یافته و در هنگام ازدواج سطح و نوعی
از دلبستگی مشخص به برقراری رابطه و تداوم و یا عدم تداوم رابطه
آنها تاثیر می گذارد ،که با توجه به یافته های پژوهش واسطه بودن
تمایز یافتگی بین مولفه های سبک های دلبستگی (اضطرابی و اجتنابی)
بر ازدواج موفق تاثیری مثبت دارد .به گونه ای که میزان پذیرش افراد
در حالت دلبستگی اجتنابی با واسطه گری تمایز یافتگی بر ازدواج موفق
در کل تاثیر باالیی را دارا بوده که این مورد خود از قطع رابطه و پایان
دادن به زوجیت پیشگیری می کند .بنابراین برای یک ازدواج موفق
که الزمه آن رضایت زناشویی و سازگاری ارتباطی است تمایزیافتگی
باال مورد نیاز است .که در این پژوهش نشان داده شد تمایزیافتگی
بامیانگین بیشترین تاثیر بر ازدواج موفق موثر بوده است و می توان پی
برد در اتفاق یک ازدواج موفق توجه و آگاهی از این مولفه ها و مهارت
یابی در زمینه تمایزیافتگی بسیار می تواند کارساز باشد و زوجین با
آگاهی و پذیرش ویژگی های شخصیتی خود و همسرخود به سطحی
از تمایزیافتگی خوب جهت مدیریت رابطه و پرهیز از به هم تنیدگی یا
از هم گسستگی برای هم ایمنی بخش بوده و رابطه به سمت ایجاد
سبک دلبستگی ایمن وسالم پیش رود و پایایی و تداوم زوجیت تضمین
شود .عملکرد تکمیلی بین زن و شوهر برای جورشدن و کیفیت رابطه
دوسویه – دو جانبه – آنهاست که میزان رضایت از زندگی و سازگاری
زناشویی را تعیین می کند و خود عامل کلیدی در عملکرد هماهنگ
خانواده است.

نتیجه گیری
در کل اگر فرد تمایزیافتگی باالیی داشته باشد حتی در صورت ویژگی
های ناهمخوان نیز با پذیرش و مدیریت برخورد نموده به جای گیر
کردن در تغییر خود یا طرف مقابل تمام انرژی خود را صرف حل مسئله
زندگی زناشویی می کند .شیوه حل مسئله و ایفای نقش جنسیتی ،احترام
متقابل ،کنترل رفتاری در مواقع بحرانی از آموزه های این مدل خواهد
بود تا فرد حتی در صورت ناایمن بودن شخصیت اجتنابی یا اضطرابی
نیز به سمت ماشدن و تیمی عمل کردن حرکت کند .چیزی که در
خانواده درمانی سیستمی و ساختاری از اهداف ازدواج موفق می باشد.
افراد ضمن حفظ فردیت و محترم و مهم داشتن آن به وحدت و تداوم
زوجیت می رسند.
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