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 خالصه 

تواند تحت تاثیر عوامل مختلف اعم از فردی و بین فردی باشد. رضایت زناشویي مي مقدمه:

عوامل باشند. هدف از انجام توانند از جمله این تمایزیافتگي خود، بخشودگي و ناگویي هیجاني مي

با  معلمان زندر تمایز یافتگي خود، بخشودگي بین فردی و ناگویي خلقي  مقایسه این پژوهش،

 .بودرضایت زناشویي باال و پایین 

متاهل زن معلمان کلیه شامل  ،جامعۀ آماری است. ایمقایسه_علي نوع از پژوهش این روش کار:

مشغول به  1693-90بود که در سال تحصیلي  منطقه آزاد اروندمقطع ابتدایي آموزش و پرورش 

انتخاب شدند و به  هدفمندروش نمونه گیری  دني به عنوان نمونه پژوهش باآزمو 277 .بودند خدمت

 (1994)مقیاس ناگویي خلقي  ،(1998خود )، تمایزیافتگي (1689فردی )بخشودگي بینهای پرسشنامه

برای بررسي  .SPSS-v.16از آزمون تحلیل واریانس در  .دادند پاسخ (1989) یيزناشو تیرضا و

 های پژوهش استفاده شد.فرضیه

 های تمایز یافتگي خودویي باال و پایین به لحاظ متغییربین دو گروه معلمان زن با رضایت زناش تایج:ن 

(7071 >P  0088و =F)بخشودگي بین فردی ، (7071 >P  49056و =F)  7071)و ناگویي خلقي >P  و

15038 =F) داری وجود دارد.تفاوت معني 

سطح تمایزیافتگي و بخشودگي باالتر و نیز ناگویي زنان  ،های این پژوهشیافته براساس نتیجه گیری:

 هیجاني کمتر، تاثیر معناداری بر بهبود رضایت زناشویي معلمان زن متاهل دارد.

 

 رضایت زناشویي ناگویي خلقي،خشودگي بین فردی، تمایزیافتگي، ب کلمات کلیدی:
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 قدمهم
ترین نهادهای جوامع مختلف خانواده است. یكي از با اهمیت

باشد مشترک با تشكیل خانواده همراه ميدر واقع آغاز زندگي 

ها در نقش زنان و سالمت روان آنکه و با توجه به این

در این میان روابط  ،خانواده انكار ناپذیر استستحكام ا

ترین نقش را بر عهده دارد. در ترین و عمدهمهمزوجین، 

حقیقت، زماني که در بین زن و مرد درکي بهینه نسبت به 

یكدیگر وجود داشته باشد، خانواده از استحكام و دوامي بیشتر 

 ارتباط زناشویي به دلیل ماهیت .(1) برخوردار خواهد بود

-مير عوامل متعددی قرار یچندوجهي آن و اینكه تحت تأث

توان يم(، 2) شودميهایي روبه رو همواره با چالشو  گیرد

ای سبب تشكیل خانوادهآنان  1گفت رضایتمندی زناشویي

کیفیت زندگي و بهزیستي کل افراد  ، ارتقابهنجار و به تبع آن

امروز تبدیل به  متغیر جامعۀ در (. ازدواج6) جامعه خواهد شد

 هایدهه در ازدواج ای پیچیده شده و در واقع تصویرپدیده

است تا دهه هفتاد  کرده تغییر چشمگیری طور به گذشته

ازدواج تحت عنوان تعهدات خانوادگي و اجتماعي تعریف مي 

و یافتن  2شد اما در دنیای مدرن مفاهیمي مانند تحقق خویشتن

مختلفي برای  ها دالیلانسان خوشبختي به آن اضافه شده است.

مستلزم آن است موفق یک رابطه زناشویي  (.4) دارند ازدواج 

 ،کنندميباهم ارتباط برقرار  بتوانند در عین حال کهکه زوجین 

های مرتبط با توانایي فرد از ایده یكي (.5) باهم متفاوت باشند

 . است 5بوئن 4گيمایزیافت، ت6صمیمیت برای رسیدن به

ماندن در ارتباط با توانایي فرد برای باقي تمایزیافتگي شامل

است؛ به عبارتي  خود ادراک دیگری، در عین حفظ

حفظ استقالل در عین حفظ ارتباط  تمایزیافتگي یعني توانایي

 نزدیكي تجربه عنوان به را یافتگي تمایز (. مفهوم3) با دیگران

                                                           
1 Marital satisfaction 
2 Self-fulfillment 
3 Intimacy 
4 Differentiation of self 
5 Bowen 

. کنندمي تعریف دیگران با( خودمختاری) اقتدار( صمیمیت)

 راجع بینانه واقع تفكر برای فرد توانایي میزان بیانگر مفهوم این

 شامل یافتگي تمایز. باشدمي خانواده در عاطفي موضوعات به

 و احساس و تفكر کردن متمایز برای فردی درون ظرفیت نوع

 روابط بافت درون استقالل، حفظ برای فردی بین توانایي نیز

(. 0) باشدمي و خودپنداره در زندگي مهم افراد با عمیق

فرد برای رشد  قابلیت از بخش غیر قابل تفكیكيتمایزیافتگي 

رسد با رضایت زناشویي مرتبط نظر مي و به بودهصمیمیت 

نشان  (،2770و همكاران ) 3پاتریک، مطالعه باشد. برای مثال

آمیخته،  درهم وبا سطوح پایین تمایزیافتگي  وجینيزداد که 

کیفیت  بفهمند که برای بهبود به خوبي نتوانندممكن است 

 که این مطلب دارنداز یكدیگر  مطالباتيروابطشان چه 

 .(8) شودتر رضایت زناشویي ميسطوح پایینسبب درنهایت 

به بررسي رابطه بین تمایزیافتگي و یسیاری های پژوهش

و مقایسه تمایز یافتگي بین زوجین دارای  زناشویي رضایت

برای . (14، 16، 12، 11، 17، 9، 3) اندپرداخته تعارض و عادی

 ای با هدف(، در مطالعه2718مثال، رضاییان و همكاران )

بررسي و مقایسه تمایزیافتگي خود، الگوهای ارتباطي و رضایت 

 نشان دادند که های متقاضي طالق توافقي و عادیجنسي در زوج

رضایت زناشویي و تمایزیافتگي خود رابطه معناداری  که بین

و تمایزیافتگي خود در سازگاری زوجین نقش  وجود دارد

به این نتیجه رسیدند که تمایزیافتگي، پیشبین  هاکند. آنایفا مي

 صورتبه اینضایت زناشویي است. رتعارض و  خوبي برای

نفي و با رضایت زناشویي رابطه رابطه م که با تعارض زناشویي

تری از و نیز زوجین متعارض سطوح پایین مثبت دارد

 بسیاریدر روابط زناشویي عوامل  (.14تمایزیافتگي داشتند )

. بخشودگي یكي از شودمي وجینمندی بین زباعث رضایت

 .آیدبه شمار ميمهمترین عوامل موثر در رضایت زناشویي 

تغییر میان "بخشودگي به عنوان  ،تعاریفترین در یكي از معتبر

فردی و اجتماعي مثبت در مقابل خطایي که در حوزه میان 

                                                           
6 Patrick 
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(. این توانایي در 15تعریف شده است )" فردی قراردارد

تواند به عنوان عامل بسیار مهمي در حفظ روابط بخشش مي

 هایپژوهش. (15) عاشقانه سالم و روابط زناشویي داشته باشد

بخشودگي را بر  بیني کنندهبسیار زیاد و متنوعي نقش پیش

 .(19، 18، 10، 13) کنندتایید مي نوجیرضایتمندی روابط ز

بین بخشش و رضایت  های این مطالعات نشان دادند کهیافته

و نیز گروه  وجود داردرابطه مثبت و معني دار  زناشویي

به ی سطوح باالتری از بخشش نسبت وجین عادی داراز

 ها در این زمینهاغلب پژوهش در وجین متقاضي طالق بودند.ز

 زوجینزناشویي  بیني کننده رضایت بخشودگي بهترین پیش

مثبت و بخشش به عنوان یک عامل  .(19) گزارش شد

گیری آن موجب هایي است که بكارپسندیده از جمله پتانسیل

و فكری زوجین و تداوم و رضایتمندی  نوجیزحفظ سالمت 

 هاست.رابطه بین آن

بین  آن مقایسهكي دیگر از متغیرهایي که این تحقیق به دنبال ی

 خلقي باشد، ناگویيمي باال و پایین زناشویي رضایتبا  زنان

اصطالح آلكسي تیمیا اولین بار توسط  .است (1)آلكسي تیمیا

روانشناختي در شناسایي و  برای توصیف ناتواني 2سیفنئوس

 ناگویي خلقيکاربرده شد. همچنین  های هیجاني بهبیان جنبه

ای از نقایص شناختي و عاطفي در بیان، مجموعه عنوان به

(. با 27) شودمي توصیف، شناسایي و تمایز احساسات تعریف

مهمي  توجه به اینكه توانایي بروز احساسات و هیجانات ، نقش

در ایجاد صمیمیت بین فردی دارد، عاملي مهم در ایجاد 

پایداری و تداوم روابط زوجین و نیز رضایت زناشویي مي 

ابراز های بسیاری رابطه بین توانایي (. پژوهش21) باشد

های هیجاني و توانایي تشخیص هیجانات، دارا  بودن مهارت

 22) و کردندها با صمیمیت و رضایت زناشویي را تایید هیجان

 تواندکه ابراز هیجان مي با توجه به اینكه(.  23، 25، 24، 26،

ناگویي و  بدیهي است ،شودزناشویي  سبب افزایش رضایت

منفي بر این رابطه داشته و رضایت  عدم ابراز هیجانات تأثیر

                                                           
1 Alexithymia 
2 Sifneos 

(. با توجه به اینكه در 25کاهد )ميزوجین از زندگي را 

 6های روانيراهنمایي تشخیصي و آماری اختالل ویرایش پنجم

(DSM-5) ه ناگویي خلقي به عنوان یک اختالل رواني طبق

افراد درجات گي که در بندی نشده است و به عنوان ویژ

در  آنیوستار نشانگان شود و پمختلفي دارد مطرح مي

توانیم (، مي20) شده استهای غیر بالیني نیز مشاهده جمعیت

ارتباط ابعاد مختلف آن )دشواری در شناسایي به بررسي 

احساسات، دشواری در توصیف احساسات و تفكر عیني( در 

اهمیت خانواده و لذا با در نظر گرفتن  افراد عادی بپردازیم.

سالمت ارتقا کارکرد خانواده و بهبود رضایت زناشویي در 

  از جملهجامعه، ضرورت دارد عوامل مرتبط با آن، 

هایي به عنوان سازه ناگویي خلقيو  ، بخشودگيتمایزیافتگي

بنیادین و اثرگذار بر روند بهبود و تقویت استحكام خانواده و 

 .بررسي قرار گیرد بخش مورد روابط زناشویي رضایت

های قبلي رابطه برخي از متغیرها با ژوهشپهرچند که در  

رها مقایسه این متغیرضایت زناشویي بررسي شده است، ولي 

پژوهشي انجام نشده  افراد با رضایت زناشویي باال و پاییندر 

تمایز یافتگي  مقایسه ،هدف پژوهش حاضر ،بنابراین .است

زنان با رضایت در خود، بخشودگي بین فردی و ناگویي خلقي 

 است.زناشویي باال و پایین 

                                                           
3 Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders 
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 روش کار

که در آن به  بودای مقایسه_حاضر، از نوع علّي پژوهش   

تمایز یافتگي، بخشودگي بین فردی و ناگویي رهای مقایسه متغی

 رضایت زناشویي باال و پایین معلمان زن بادر دو گروه  خلقي

حاضر شامل کلیه  پژوهشآماری  جامعه. استشده پرداخته 

معلمان متاهل زن مقطع ابتدایي آموزش و پرورش منطقه آزاد 

 خدمتمشغول به  1693-90تحصیلي بود که در سال  اروند

 1حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسي و مورگان .بودند

های جهت آزمون فرضیهحجم نمونه درباره انتخاب شد. 

گیری در انتخاب نمونه از طریق روش نمونه پس از پژوهش،

 های نمونهآزمودني تعداد متغییرهای پژوهش با توجه بهدسترس 

به این . به دو گروه با رضایت زناشویي باال و پایین تقسیم شدند

یانگین رضایت زناشویي در صورت که پس از محاسبه م

ها از یک انحراف معیار باالتر افرادی که نمرات آن ،هاآزمودني

یک انحراف معیار پایین تر از میانگین از و بیشتر از میانگین 

با رضایت زناشویي باال و  بود به ترتیب به عنوان گروهکمتر 

های ورود به پژوهش براساس مالکنفر  277پایین به حجم 

 هايپس از تكمیل توسط آزمودنها پرسشنامه انتخاب شدند و

زن و متاهل های ورود به پژوهش شامل، مالک عودت شد.

بودن،  سكونت در منطقه آزاد اروند، تدریس در یكي از 

آگاهانه و تمایل به شرکت در مدارس دولتي این شهر، رضایت 

های خروج، مخدوش بودن و ناخوانا این پژوهش، بودند. مالک

بودن یا عدم تكمیل حداقل ده گزینه پاسخ داده شده در 

 187، تعداد های خروجها بودند. بعد از رعایت مالکپرسشنامه

-. شاخصندمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت پرسشنامه باقیمانده،

 .ندمون نشان دهنده کفایت حجم نمونه بودهای توان آز

                                                           
1 Krejcy & Morgan 

 پژوهشابزار 

 این پرسشنامه :(ECS) 2انریچ ییزناشو تیپرسشنامه رضا

 40توسط اولسون، ساخته شده است و شامل  1989درسال 

 5. هر گزینه شامل یک مقیاس (28) ماده خودگزارشي است

که دامنه آن از  "کامال مخالفم"تا  "کامالموافقم"ای از درجه

میزان  ،مرتب شده است. هر چه نمره فرد بیشتر باشد 5تا  1

. در فرم اصلي (28) شودرضایت زناشویي وی نیز بیشتر مي

 1989پرسشنامه انریچ، اولسون و فورینز و دانكمن در سال 

 94/7 8کرونباخ اعتبار پرسشنامه را با روش ضریب آلفا

پرسشنامه را پایایي  1606اند و سلیمانیان در سال گزارش کرده

گزارش کرد  95/7در فرم کوتاه از طریق محاسبه ضریب آلفا 

در کار روی اعتبار 1603و در پژوهش دیگر، مهدویان در سال 

آزمون با استفاده از ضریب همبستگي پیرسون و با روش 

و برای  960/7را برای مردان  بازآزمایي به فاصله یک هفته آن

. در پژوهش حاضر با (29،  28) بدست آورد 942/7زنان 

 7088استفاده از روش آلفای کرونباخ پایایي پرسشنامه فوق 

 تعیین گردید.

توسط این مقیاس  :(DSI) 4خود پرسشنامه تمایزیافتگی

خرده مقیاس  4گویه و  43از (، 67)اسكورون و فریدلندر

سوال(،  11سوال(، جایگاه من ) 11پذیری عاطفي )واکنش

سوال(  12هم آمیختگي با دیگران ) سوال( و 12گریز عاطفي )

شده است که به منظور سنجش تمایزیافتگي افراد بكار تشكیل

 3صورت طیف لیكرت گذاری پرسشنامه بهنمره رود.مي

تا کامالً در مورد  1ای )ابداً در مورد من صحیح نیست = نقطه

شده باشد. ضریب آلفای گزارش( مي3من صحیح است = 

دلندر برای پرسشنامه تمایزیافتگي خود توسط اسكورن و فری

در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفای (. 67) است 88/7

 تعیین گردید. 7083کرونباخ پایایي پرسشنامه فوق 

                                                           
2 Enrich Couple Scales (ECS) 
3 Cronbach's alpha 
4 Differentiation of Self Inventory 
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این پرسشنامه  :(IFQ) 0پرسشنامه بخشودگی بین فردی

 بین بخشودگي میزان سوال بوده و هدف آن سنجش 25دارای 

انتقام  کنترل و مجدد ارتباط) مختلف افراد در آن ابعاد و فردی

است. طیف  (واقع بینانه فهم و درک رنجش، کنترل جویي،

مقدار آلفای  .(61) باشدپاسخگویي آن از نوع لیكرت مي

 کرونباخ برای خرده مقیاسها به این شكل گزارش شد: ارتباط

 ، درک7033رنجش ، کنترل7000کنترل انتقام جویي  و مجدد

. در پژوهش حاضر 7087و کل پرسشنامه  7050بینانه واقع فهم و

 7009با استفاده از روش آلفای کرونباخ پایایي پرسشنامه فوق 

 .(62) تعیین گردید

این مقیاس توسط بگبي و  :2تورنتو مقیاس ناگویی خلقی

سوالي  27شده و یک آزمون  طراحي 1994همكاران در سال 

 5نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیكرت . (66) است

 "کامال موافق"تا  "کامال مخالف"ای است که از درجه

در نسخه فارسي این مقیاس   .شودسنجیده و بررسي مي

و سه  7085باخ برای ناگویي خلقي کل را ضرایب آلفای کرون

زیر مقیاس دشواری در شناسایي احساسات، دشواری در 

 7002و  7005 ،7082عیني به ترتیب  توصیف احساسات و تفكر

. (66) محاسبه شد که نشانه همساني دروني خوب مقیاس است

حاضر برای تعیین پایایي پرسشنامه ناگویي هیجاني  پژوهشدر 

برای کل پرسشنامه  از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که

که بیانگر ضرایب پایایي قابل قبول پرسشنامه  7007برابر با 

  .باشديیادشده م

های این پژوهش، از آزمون تحلیل به منظور بررسي فرضیه

-فرضیههای مربوط به قبل از تحلیل دادهواریانس استفاده شد. 

ین پژوهش اهای برای اطمینان از اینكه دادههای پژوهش، 

کنند، به های زیربنایي تحلیل ورایانس را برآورد ميمفروضه

مفروضه تحلیل  سهشود. بدین منظور ها پرداخته ميبررسي آن

خطي و همها همگني واریانسنرمال بودن، واریانس شامل 

                                                           
1 Interpersonal Forgiveness Questionnaire 
2 Toronto Alexithymia (TAS) 

. جهت بررسي نرمال بودن، مورد بررسي قرار گرفتندچندگانه 

 .از آزمون کجي و کشیدگي استفاده گردید

 

 تایجن
های تاهل و سال 3063 + 408میانگین و انحراف معیار سن 

 بود.  8012 + 2033 در پژوهشمعلمان زن شرکت کننده 

میانگین و انحراف معیار نمونه شرکت کننده در پژوهش 

حاضر، برای متغییرهای تمایز یافتگي، بخشودگي بین فردی و 

به دست آمده است. میانگین  1ناگویي خلقي مطابق با جدول 

بود که دو  42085و  131076و انحراف معیار رضایت زناشویي

زناشویي باال و پایین به صورت یک انحراف گروه با رضایت 

معیار باالتر از میانگین و یک انحراف معیار پایین تر از میانگین 

فرضیه های مربوط به قبل از تحلیل داده تعریف شده است.

ین پژوهش اهای برای اطمینان از اینكه دادههای پژوهش، 

، به کنندهای زیربنایي تحلیل ورایانس را برآورد ميمفروضه

مفروضه تحلیل  سهشود. بدین منظور ها پرداخته ميبررسي آن

خطي و همها همگني واریانسنرمال بودن، واریانس شامل 

. جهت بررسي نرمال بودن، مورد بررسي قرار گرفتندچندگانه 

از آزمون کجي و کشیدگي استفاده گردید، با توجه به اینكه 

ند فرض نرمال بودن ( بود2(و )-2آماره های مذکور همه بین )

برای بررسي  داده ها در هر دو گروه تایید شد. همچنین

نتایج  استفاده شد 6همگني واریانس متغیرها از آزمون لوین

-ميدار معنيهای پژوهش غیر آزمون لوین در متغیرنشان داد 

 های پژوهشمتغیردر بنابراین واریانس خطای  دو گروه باشد. 

 یستند و فرض همگني واریانسداری متفاوت نبه طور معني

های تحلیل فرضیكي دیگر از پیش شود.تأیید ميآنها 

، حاضر در پژوهشباشد. خطي چندگانه ميواریانس، هم

بخشودگي بین فردی، تمایز یافتگي و ناگویي خلقي،  متغیرهای

با توجه به اینكه تلقي شدند.  پژوهشبه عنوان متغیرهای 

از مفروضه باشد، مي 7097تر از ضرایب همبستگي بین آنها کم

                                                           
3 Leven’s test of equality variances 
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اجتناب شده  پژوهشچندگانه بین متغیرهای بودن ي طخهم

های زیربنایي تحلیل مفروضهو با توجه به رعایت  است

 مي توان از این روش استفاده کرد. ورایانس

 
 های مرکزی، پراکندگي و توزیع متغیرها به تفكیک گروهشاخص .0جدول 

 متغیر
 شاخص آماری                

 آزمودني ها
 تعداد بیشترین نمره کمترین نمره انحراف معیار میانگین

 بخشودگي بین فردی
 95 97 40 12010 02022 رضایت زناشویي باال

 85 88 47 11064 59086 رضایت زناشویي پایین

 تمایزیافتگي
 95 243 146 23069 198060 رضایت زناشویي باال

زناشویي پایینرضایت   180027 29095 146 244 85 

 ناگویي خلقي
 95 33 28 9088 44065 رضایت زناشویي باال

 85 30 61 17043 57063 رضایت زناشویي پایین

 

 زناشویي باال و پایینرضایت  تمایز یافتگي، بخشودگي بین فردی و ناگویي خلقي معلمان زن با نتایج تحلیل واریانس چند متغیری )مانوا( روی نمرات  .2جدول

 مقدار آزمون نام
dF 

 فرضیه

dF 
 F خطا

 سطح

 (pمعني داری )

اثر پیالیي  707771 27091 103 6 7023 آزمون 

 707771 27091 103 6 7006 آزمون المبدای ویلكز

 707771 27091 103 6 7065 آزمون اثر هتلینگ

 707771 27091 103 6 7065 آزمون بزرگترین ریشه روی

 
هاا، بیاانگر   سطوح معني داری همه آزمون 2مطابق با جدول 

باا رضاایت زناشاویي بااال و پاایین       معلمان زنآن هستند که بین 

تمااایز یااافتگي،  از لحاااظ یكااي از متغیرهااای وابسااته )   حااداقل

( تفاوت معني داری وجود بخشودگي بین فردی و ناگویي خلقي

تفااوت،   باه برای پي باردن   اکنون(، F= 3015و  P< 7071دارد )

از تحلیل واریانس یاک متغیاری در ماتن ماانوا، در      نتایج حاصل

  .اساااااااااااات  ارائااااااااااااه شااااااااااااده   6جاااااااااااادول  

 

 رضایت زناشویي باال و پایین تمایز یافتگي، بخشودگي بین فردی و ناگویي خلقي معلمان زن با نتایج تحلیل واریانس یک متغیری در متن مانوا روی   .8جدول

 F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیرها
 سطح

 معني داری

 70773 0088 5373024 1 5373024 تمایز یافتگي
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 707771 49056 3882077 1 3882077 بخشودگي بین فردی

 707771 15038 1318033 1 1318033 ناگویي خلقي

 معلمان زنمالحظه مي شود بین  6همان طوری که در جدول

تفاوت  تمایز یافتگياز لحاظ  با رضایت زناشویي باال و پایین

(. F= 0088و  P< 7071معني داری مشاهده مي شود )

عبارت دیگر، با توجه به  گردد. بهتأیید مي 1بنابراین فرضیه 

 معلمان زن با رضایت زناشویي باالهای دو گروه، میانگین

تمایز از ي پایین زن با رضایت زناشویمعلمان نسبت به 

از لحاظ  دو گروههمچنین بین  باالتری برخوردارند. یافتگي

 7071تفاوت معني داری وجود دارد ) بخشودگي بین فردی

>P  49056و =F گردد. به تأیید مي نیز 2(. بنابراین فرضیه

معلمان زن با گروه، دیگر، با توجه به میانگین های دوعبارت 

معلمان زن با رضایت نسبت به  رضایت زناشویي باال

. باالتری برخوردارند بخشودگي بین فردیاز زناشویي پایین 

تفاوت معني داری  ناگویي خلقياز لحاظ  دو گروهبین  و نیز

 نیز 6(. بنابراین فرضیه F= 15038و  P< 7071وجود دارد )

های دو عبارت دیگر، با توجه به میانگین تأیید مي گردد. به

معلمان نسبت به  معلمان زن با رضایت زناشویي باالگروه، 

 کمتری ناگویي خلقياز زن با رضایت زناشویي پایین 

 .برخوردارند

 بحث و نتیجه گیری
تمایز یافتگي خود، بخشودگي بین  پژوهش حاضر با هدف مقایسه

معلمان زن با رضایت زناشویي باال و در فردی و ناگویي خلقي 

معلمان زن با رضایت  ها نشان داد کهداده تحلیل .پایین انجام شد

 هایبا یافتهزناشویي باال سطح باالتری از تمایز یافتگي دارند که 

برای مثال، آریامنش و همكاران . همراستا است (،15، 11قبلي )

های (، در پژوهشي با هدف مقایسه تمایزیافتگي بین زوج1692)

در شهر های دارای تعارض زناشویي مند و زوجرضایت

مند در مقایسه با های رضایتبندرعباس نتیجه گرفتند که زوج

های دارای تعارض، از تمایزیافتگي باالتری برخوردار هستند زوج

 و همین عامل باعث افزایش رضایت زناشویي در آنان شده است

نشان داد که با باالتر رفتن سطح  2727در سال  1ویلسون. (11)

تر تمایزیافتگي زوجین، رفتارهای ارتباطي و روابط رمانتیک پخته

شود زوجین سطح رضایت باالتری را در زندگي شده و باعث مي

نظریه محتوی این نتیجه همچنین با (. 60کنند )مشترک تجربه مي

وان گفت درواقع تمایز تدارد. در تبیین این یافته مي تطابق بوئن

کند و از فردی مي یافتگي باال فرد را قادر به تنظیم مرزها و حدود

قع بحراني جلوگیری کرده و وجین در موادرهم آمیختگي ز

های اساس منطق و نه واکنش کند در چنین مواقعي برکمک مي

در واقع، جدایي میان  .هیجاني و احساسي تصمیم گیری کنند

اندک که مشخص  افكار و احساس و حفظ آرامش و اضطراب

شود تا فرد بهتر بتواند به شناسایي اند، باعث ميکننده تمایزیافتگي

، هاپژوهشبسیاری از  .و توصیف هیجانات خود بپردازد

کننده رضایت زناشویي و  بیني پیش عنوان تمایزیافتگي را به

سطح  زوجین با. (3) کنندمي حصمیمیت زناشویي مطر

و شته کمتری دا ازدواج بلوغ عاطفي زماندر  تمایزیافتگي پایین

. این مسئله دارند ظرفیتي محدود برای صمیمیت و یكي شدن

برای پایداری ازدواجشان رشد  زوجشود که هر دو نیازمند این مي

 هایدر مقابل در نظام کنند.ميرا قرباني ازدواج  و خود رهبریشان

ای پذیرتر و رابطه نقشي نرمش زوجینزناشویي تمایزیافته، 

تفاوت عقاید یكدیگر را تحمل و واکنش  تر داشته وصمیمانه

های افراد که این ویژگي؛ کنندميتجربه  عاطفي کمتری را

ها و افزایش رضایت روابط زوج تمایزیافته موجب استحكام

 .(3) شودها ميزناشویي آن

در  بین فردی این پژوهش این بود که بخشودگي از دیگر نتایج

. نتایج حاصل با با رضایت زناشویي باال بیشتر بود معلمان زن

فهیم دانش و هماهنگ است. (، 9، 61، 67پیشین ) هاییافته

ای با هدف بررسي ارتباط در مطالعه 2727همكاران در سال 

                                                           
1 Wilson 



 
 
 

 66سال ، 6شماره ،99 سفندا-بهمن جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -8083

 
 شفقت بر خود و بخشودگي با رضایت زناشویي نتیجه گرفتند

که باالتر رفتن سطح بخشودگي با رضایت زناشویي باالتر در 

با توجه به  گفتتوان مي آندر تبیین  .(68) ارتباط است

تعریف بخشش به عنوان تغییر میان فردی و اجتماعي مثبت در 

ه است، قبال خطایي که در حوزه میان فردی رخ داد

ر تواند با کاهش دشود که ميبخشودگي شامل تغییراتي مي

احساسات منفي و افزایش عواطف مثبت همراه باشد، که این 

(. 61) خود دلیلي بر افزایش رضایت زناشویي خواهد بود

زوجیني که قادر به بخشیدن یكدیگر هستند به نوعي به تقدس 

این  که منجر به بخشش شده و رابطه زناشویي اعتقاد دارند

 همچنین .(29) شودبخشش سبب استحكام روابط زناشویي مي

تواند منجر یه سطوح و تفاهم زوجین مي رضایت زناشویي

 .باالتری از بخشودگي بین فردی شود

 معلمان زندر  ناگویي هیجانينشان داد که بین  ها همچنینیافته

که به  با رضایت زناشویي باال و پایین اختالف وجود دارد

های مختلفي این رابطه مورد تایید قرار کرات در پژوهش

( 2717) 1هیون و جوزف(. 23، 25، 24، 26، 22) گرفته است

ناشویي نشان دادند که ناگویي های رضایت زبیندر تبیین پیش

ترین اثرات را در این ارتباط تواند یكي از مهممي هیجاني

که افراد در توضیح این نتیجه باید گفت  (. 22داشته باشد )

دروني  حاالت تشخیصدر شناسایي و  خلقيدارای ناگویي 

عنوان  ها استفاده از احساسات به، برای آنمساله دارندخود 

سخت  تعادل دروني و حفظ يهایي برای خودتنظیمنشانه

توانند حاالت رواني خود را تنظیم و در این افراد نمي لذا، است

کنند، درنتیجه دچار پریشاني خاطر  مقاومت مقابل نامالیمات

و با توجه به اینكه  شدهدار  خدشه ها، قدرت تفكر آنشوندمي

ها همدلي و برقراری روابط مفید با دیگران برای آن توانایي

، کنندمي بنابراین نسبت به دیگران رفتار منفي پیدا است سخت

شوند درنتیجه دچار ناامیدی، ناتواني، رنجش و شكست مي

حمایت  ناگویي هیجاني با عدم رضایت از زندگي و فقدان

                                                           
1 Hyun  & Joseph 

و این مسئله باعث تخریب روابط با همسر  یافتهاجتماعي پیوند 

کیفیت و و در نتیجه تعامالت اجتماعي کم و بي، شودمينیز 

ه جنبه ی بفقدان قدرت تحلیل در رویدادها و روابط و توجه 

به شمار شناختي و عاطفي  عیني مسائل که خود نوعي نقص

و در نهایت زندگي  منجر به کسالت بار شدن شرایط مي آید

  .(25) مي شود پایین تر رضایت زناشویي

ای بر این مطلب گذاشت که زناني های این پژوهش صحهیافته

که رضایت زناشویي باالتری دارند درواقع همان افرادی هستند 

دارند و نیز که از سطوح باالتری از تمایز خود و بخشش برخور

تر بوده و توان ابراز احساسات و تشخیص به لحاظ هیجاني گویا

با توجه به اینكه در این احساسات دیگران را دارا هستند. 

معلمان متاهل زن مقطع ابتدایي نمونه تحقیق تنها شامل  پژوهش

 ، لذا در تعمیم نتایج آنبود آموزش و پرورش منطقه آزاد اروند

حتیاط با االزم است و زنان غیر شاغل های سني دیگر به گروه

درمانگران و  با توجه به نتایج این پژوهش، به سایر عمل شود.

 در پژوهش شود، به نقش متغیرهایمشاوران پیشنهاد مي

 زوج برای بهبود فرآیند ها راآن، توجه و  استحكام خانواده

 . بهبكار برندها درماني و پیشگیری از روند دلزدگي بین زوج

 آگاهي در جهت پژوهشین شود از نتایج اعالوه پیشنهاد مي

 استفاده شود. همچنین نیز های در شرف ازدواجافزایي زوج

-با در نظر گرفتن نقش تعدیلتحقیقي مشابه شود پیشنهاد مي

نتایج  انجام گیرد تا بتوانکنندگي جنسیت در هر دو جنس 

 .های مربوط به دو جنس را مقایسه کرد حاصل از داده
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 Abstract 

Introduction: Marital satisfaction can be influenced by various factors, both 

individual and interpersonal. Self-differentiation, forgiveness, and 

alexitymia can be among these factors. The aim of this study was to 

compare the self-differentiation, interpersonal forgiveness and alexithymia 

in female teachers with high and low marital satisfaction. 

Material and Methods: This research is causal-comparative. The statistical 

society included all female teachers in the elementary school of Arvand Free 

Zone who were engaged in the academic year of 2017, 200 subjects were 

selected as sample groups through available sampling method and responded 

to the interpersonal forgiveness (2010), the differentiation of self (1998), 

Alexithymia scale (1994) and marital satisfaction questionnaire (1989). 

Results: The results showed that there is a significant difference between 

two groups of female teachers with high and low marital satisfaction in 

terms of their differentiation (F= 7.88, p< 0.01), interpersonal forgiveness 

(F= 49.53, p< 0.01) and Alexithymia (F= 15.68, p< 0.01).  

Conclusion: According to the findings of this study, women have a higher 

level of differentiation and forgiveness, as well as lower alexithymia, a 

significant effect on improving the marital satisfaction of married female 

teachers. 

 

Keywords: self-differentiation, interpersonal forgiveness, marital 

satisfaction, alexithymia 

 

 
 

 


