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 خالصه 

 مقدمه
 يستیبهز نده،ینسل آ تیاست که مقدمه ترب عواملي نیتراز مهم يكیبه عنوان  خوشبختي زوجین احساس

بیني یشپپژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه و  شود. يو استقالل خود افراد محسوب م نیزوج يروان

 احساس خوشبختي زوجین بر اساس تمایزیافتگي و روابط موضوعي اولیه انجام شد.

 روش کار

ه آماری بود. جامع همبستگي عنواز  هاهآوری دادجمعروش  نظرو از  دیبررکا ف،هد نظراز  هشوپژ

هر تهران شسال زندگي مشترک داشتند و در زیر یک سقف در 10هایي بود که به مدت پژوهش شامل زوج

با  گیری در دسترس ونفر( به روش نمونه 300زوج ) 150کردند. از بین جامعه مذکور تعداد زندگي مي

 ،ورونسكوا) افتگيتمایزی هایپرسشنامهتوجه به معیارهای ورود و خروج به عنوان نمونه انتخاب شد و به 

های ادند. یافته( پاسخ د2010، لنتز) ياحساس خوشبخت( و 1995ي )بل و بل، روابط موضوع تیفیک(، 1998

 پژوهش با استفاده از آزمون همبستگي پیرسون و رگرسیون تحلیل شد.

 یجنتا

وابط ود و رخ يافتگی زیتمانتایج ضریب پیرسون نشان داد که ارتباط بین احساس خوشبختي زوجین با 

خود و روابط  يافتگی زیتما(. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که p≤0/001دار بود )معني هیاول يموضوع

 زوجین پرداختند. وشبختيبیني احساس خو معني دار به پیش %74% و  69به ترتیب به میزان  هیاول يموضوع

 گیرینتیجه

وجین زشبختي توان به صورت مستقیم احساس خوبر اساس تمایز یافتگي خود و روابط موضوعي اولیه مي

ویي دگي زناشفیت زنتوان کیبیني کرد؛ بنابراین با تقویت تمایزیافتگي و روابط موضوعي اولیه ميرا پیش

 زوجین را بهبود بخشید.

 کلمات کلیدی

  هیاول يروابط موضوع ،خود يافتگی زیتماي زوجین، اس خوشبختاحس

 .این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد پی نوشت:
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 مقدمه

در  ادفرا حقوقيکه و تعهد عاطفي لیناو انعنو بهازدواج 

 سمر عاليترین انعنو به همچنینو  کنندمي لقبو گساليربز

 ارههمو ادفرا یمنيو ا عاطفي یهازنیا به ستیابيد ایبر جتماعيا

از  یكيازدواج را  انميتو قعدر وا .ستا دهبو توجه ردمو

 ینا نماند متعهدو  نستدا دفر هر یهایتصمیمگیر ساسيترینا

 جینزو مابینفي مسایل ترینسحسااز  نیز نپیماو  عهد

 مانند تعهد، يمتشكل از عوامل(. ازدواج خوشبخت، 1ميباشد)

ي آنها زندگ ابیست که در غاعتماد ا و تیمیاحترام، صم

 يعوامل یيشناسا(. 2شود)مي روبرو یبا مشكالت جد یيزناشو

نقش دارند و  مندتیرضا موفق و یهاکه در ساختار ازدواج

منجر به  توانديم شونديدر ازدواج م يموجب احساس خوشبخت

در داشتن رابطه  نیکاهش آمار طالق در جامعه شود و به زوج

( 4و همكاران ) نچامیف(. 3)کمک کند اردیو پا بخشتیرضا

در کانون توجه  رییبا تغ توانيم مسئله را مطرح کردند که نیا

مشكالت مانند تعارض به سمت  يمنف یهامطالعات از جنبه

مثبت که  یهادر روابط و ساخت ترقیعم یهازهیو انگ يمعان

روابط کمک کرد و  یو بازساز تیاست به تقو يشامل خوشبخت

 یبا مطالعه الگوها دست آورد. ها بهزوج از روابط یبهتردرک 

هستند مشخص  داریازدواج پای که دارا ينیزوج يارتباط

دو  یدارا ستندیکه ماندگار و خوشبخت ن یيهاساختند ازدواج

 است که در آنی ابزار یهاازدواج، است: نوع اول ينوع اصل

 گرید یدآوردن سود و منفعت از فر ازدواج به خاطر به دست

است که در آن فرد به ی زیغری هاازدواج ،نوع دوم است.

متعهد شده است و به ازدواج ، به عنوان یک فرد، گرید شخص

(. الور و 5)متعهد نشده است جداگانه تیموجود کیعنوان  به

و خوشبخت عنوان کردند:  داریازدواج پای را برا لیهفت دلالور

انسان،  کیعنوان  هبودن، عالقه به همسر ب گریدوست همد

مقدس شمردن ازدواج، توافق بر سر اهداف و انتظارات، تعهد، 

 تیبه موفق لیدر طول زمان و تما گریشدن عالقه به همد شتریب

(. مطالعات انجام شده در مورد 6یي )زناشو و رابطه يدر زندگ

همانند  داریازدواج پا یدهایبه کلهای خوشبخت و موفق ازدواج

 شدن به همسر و ازدواج متعهد(، 8و  7يعاطفو  يمیروابط صم

( و عوامل دیگری مثل همگرایي و 11)حل تعارض(، 10و  9)

 گیری مذهبي منتهي شده است. جهت

 مشخص ادهخانورا در  دفری هیندآ بطروا که وامليعیكي از 

 تمایزیافتگي ،و در احساس خوشبختي او موثر استميکند 

در درون نگ بنای نظریه بوئن، تمایزیافتگي به عنوان س .باشدمي

 ،برعكس یاو  دنبو هم باو  تحدو پيدارد و در  یجا ادهخانو

 دفر هردر  تمایزیافتگي رظهوی جهدر ،بوئن نظر به. ستا یتدفر

از  شناختي یندآفر زیسااجد ایبر دفر نایياتو انمیز بیانگر

 ،یعني .ميکند تجربه دفر که ستا)هیجاني(  حساسيا یندآفر

از  رفتار رکادخو تبعیتاز  بجتناا ایبر دفر نایياتوی جهدر

 تمایز یافتگي ایست. برا تمایزیافتگي انمیز بیانگر ت،حساساا

، جایگاه من، گریز هیجاني هیجاني یکنشپذیروا یمولفه رچها

 تمایزیافتگيآمیختگي با دیگران مطرح شده است. و هم

 سيربررا در ازدواج  سویهدو  شپذیرو صمیمیت  هاینبنیا

 پاییني تمایزیافتگي سطح که دیمررود زن و مي رنتظاا. ميکند

 ظرفیتيو  کمتر هیجاني غبلو، ازدواج نمادر ز ،باشند شتهدا

این مسئله  .باشند شتهدا نشد یكيو  صمیمیت ایبر ودمحد

شان، رشد و نیازمند آن است که زن و مرد برای پایداری ازدواج

 یهانظامدر  ،مقابلدر  .دکننازدواج  قربانيشان را خودرهبری

 نقشي که هنددمي زهجاا یكدیگر به انهمسر ،تمایزیافته ناشویيز

 عقاید وتتفاو  باشند شتهدا صمیمانهترای بطهو را نرمشپذیرتر
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کنند  تحملرا  یکمتر هیجاني کنشو وا تحملرا  یكدیگر

(12 .) 

متغیر دیگری که ممكن است با احساس خوشبختي زوجین در 

مرتبط باشد کیفیت روابط موضوعي است.  زندگي مشترک

ذهن کودک به که  کنندن روابط ابژه تصور ميزاپردانظریه

گیرد و با رشد و تحول واسطه تجارب اولیه با مراقبان شكل مي

مانند و شود. این الگوها در سراسر زندگي ثابت ميتر ميپیچیده

ني شناسي رواشوند و آسیبهای مختلف تكرار ميدر موقعیت

(. 13شود)براساس این الگوهای روابط ابژه دروني شده تبیین مي

 نشاافطرا محیطدر  که حقیقي ادفرا با تعامل طریقاز  ادفرا

 نشادر درون رهگذر ینو از ا کنندمي شدر ،نددار رحضو

 نمایيهازبا ینا .دميگیر شكل تتجربیا یناز ا نمایيهایيزبا

 ر،هگذر ینو از ا دهندمي شكلرا  نکادکوو  لطفاا شدر ندرو

 شكل طفلدر  هاینمنداتوو   فاعيد یهاممكانیز ای ازمجموعه

 بین یهاادیداز رو لگساربز ادفرابیني پیش هنحوو بر  دميگیر

 نددار هاادیدرو یناز ا هاآن که شتيدابرو  افطرا محیط دیفر

و  2، ایگو1اید یهارساختا بطروا ینا ماهیت .ندارميگذ تأثیر

 طتباار(. 14دهد)ه شدت تحت تاثیر قرار ميرا ب 3سوپرایگو

 ،هازنیا تا زدميسا درقارا نها آ یكدیگر با بخو انهمسر

 ،عشق .ندارگذ نمیادر  سایرین بارا  دخو عالیقو  ستههااخو

 خوبي بهو  کنند ازبرا یكدیگر به نسبترا  شانمحبتو  ستيدو

 ادهخانودر  ناپذیربجتناا مسایلو  تمشكال حلی هعهداز 

 چنین نمكاا زمال تباطيراهای ترمها انفقد ماا یند.آبر

ی بطهو را دهنمو سلب جینزوو  ادهخانورا از  دیعملكر

 صمیمیت ونبدو  ازیموی  بطهرا یک بهرا  نهاآ بین صمیمانه

 د،ميشو متوقف صمیمانهی بطهرا که هنگامي. کندمي تبدیل

 ،نتیجهو در  دشومي تبدیل خشمو  گيآزرد به عشق ژینرا

                                                           
1. Id 
2. Ego 
3.Super Ego 

 معد ت،سكو به دنبر هپنا ر،مكر اتدنتقاا، اوانفر تعازنام

 (. 15)آوردمي پدیدرا  تمشكال نماند الینحلو  عاطفي هياهمر

 یلیهوا بطرواهای انجام شده نشان از این دارد که مرور پژوهش

و  صخا لبستگيد سبک یشكلگیر به ادهخانو محیطدر  ادفرا

 بر برتجا ینو ا ددميگر منجر تمایزیافتگي پایین یا باال حسطو

 اردميگذ مستقیم ریتاث تا گساليربزدر  جینزو دیبینفر بطروا

 دگاهیدبا  يافتگیزیخودتما لیاز قب یيهااستقالل در سازه(، 12)

ر د يخوشبخت؛ در ارتباط هستند نیزوج يو رفاه روان نانهیخوشب

است که  تیاز احساس آرامش و رضا یيازدواج داشتن معنا

 ولدم یو با انجام رفتارها يو اخالق یمعنو دگاهیبا د نیزوج

با ازدواج سازنده خود، آن را  گرانیدر حضور د يخوشبخت

 افتهیزیدر آنها کمتر تما «خود»که  یافراد(، 5) دهنديم لیتشك

، واجبه خصوص در اقدام به ازد گرانیاست، در روابط خود با د

 لیات تمافراد به شد نیو ا شونديم يختگیآمدچار انحالل و هم

نفس آنها به داشته و عزت گرانیبا د يو همسان يبه همرنگ

س ح ينبیشیپ(. اما پژوهشي که به 16) دارد يبستگ انیاطراف

 يخود و روابط موضوع يافتگی زیبراساس تما نیزوج يخوشبخت

و  عوضوم همیتا گرفتن نظردر باپرداخته باشد، یافت نشد.  هیاول

تبیین حس  وسي ربر به ،با در نظر گرفتن شكاف پژوهشي

 خوشبختي زوجین براساس تمایزیافتگي خود و روابط موضوعي

 . دازدميپراولیه 

 مواد و روش کار

آوری جمعروش  نظرو از  دیبررکا ف،هد نظراز  هشوپژ

جامعه آماری پژوهش شامل بود.  همبستگي عنواز  هاهداد

سال زندگي مشترک داشتند و در 10هایي بود که به مدت زوج

کردند. از بین جامعه یر یک سقف در شهر تهران زندگي ميز

گیری در نفر( به روش نمونه 300زوج ) 150مذکور تعداد 

دسترس و با توجه به معیارهای ورود و خروج به عنوان نمونه 
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انتخاب شد. معیارهای ورود به پژوهش عبارت بودند از: رضایت  

های ه بیماریسال زندگي مشترک، عدم ابتال ب 10زوج، سابقه 

شناختي. معیارهای خروج از پژوهش: مزمن جسمي و روان

وجود بیماری جسمي حاد، وجود اختالل روانپزشكي شدید با 

شناس، وابستگي به مواد مخدر و داروهای تشخیص روان

نندگان در این پژوهش کگردان. . به تمامي شرکتروان

ه و صرفا جهت های آنها کامال محرماناطمینان داده شد که پاسخ

آوری و بررسي اطالعات انجام پژوهش است.  برای جمع

شخصي از چک لیست جمعیت شناختي و به منظور سنجش 

های استاندارد شده استفاده شناختي از پرسشنامهمتغیرهای روان

آوری شده و اطالعات بدست آمده با استفاده های جمعشد. داده

چندمتغیره به منظور  پیرسون و رگرسیوناز آزمون همبستگي 

بیني احساس خوشبختي زوجین از طریق متغیرهای مورد پیش

 مطالعه استفاده شد.

 ابزار

 که پرسشنامه ینا :ورونسكوا تمایزیافتگیپرسشنامه 

ماده  45رود ها به کار ميزوج تمایزیافتگي انمیز سنجشایبر

انجام  ایگزینه شش سمقیا با به پرسشها هيدپاسخو  دارد

. نمره باال به معنای تمایزیافتگي و نمره پایین به معنای شودمي

 کنشوا نموآز دهخر رچها پرسشنامه ینا تمایزنایافتگي است.

را  من موقعیتو  انیگرد با میختگيآ ،هیجاني یياجد ،هیجاني

 نيدرو همبستگي ر،فریدلندو  ورونسكو. ادميگیر بردر 

 دهخرو  پرسشنامه ایبر خنباوکر یلفاآ بارا  پرسشها

، واکنش هیجاني 0.88به ترتیب کل پرسشنامه  آن یهانموآز

، و 0.82،  آمیختگي با دیگران 0.80، جدایي هیجاني 0.83

(. پایایي این مقیاس در 17گزارش کردند ) 0.80موقعیت من 

، 0.81، واکنش هیجاني 0.72ایران به ترتیب برای کل پرسشنامه 

، و موقعیت من 0.79 ،  آمیختگي با دیگران0.76جدایي هیجاني 

 (.18گزارش  شده است) 0.64

این  (:BORRTIی )روابط موضوع تیفیپرسشنامة ک

سنجش ی برا 1بل بل و توسط 1995پرسشنامه در سال 

 نیروابط موضوعي ساخته شد. ا تیفیک يیگویا یکارکردها

 یروانكاو نيیاثرات بال یریگاندازه یآزمون در اصل برا

 یاریطراحي شد؛ اما به مرور در بس ایزوفرنیاسك یدرازمدت برا

رواني و رفتار  شناسيبیپژوهشي از جمله آس یهانهیاز زم

 دارد که هیگو 45 کرد. پرسشنامة مذکور دایبهنجار کاربرد پ

(، AI)منیناا دلبستگي(، ALN)گانگيیچهار عامل ب

 یرا برا( SIي )اجتماع تيیکفابي(، و EGOیني)بانیخودم

 بیضر (19بل)دهد. بل و مي  پوشش سنجش روابط موضوعي

زماني دو هفته را بین  روابط موضوعي با فاصلة اسیمق يیایپا

گزارش  ٪81تا  ٪65 نیهفته ب 13 و با فاصله زماني  ٪90تا  58٪

بله و  نةیدر پرسشنامة فوق الذکر هر سؤال واجد دو گز. اندکرده

به  انمره صفر ر ریخ نةیو گز 1 بله نمره نةیاست؛ که گز ریخ

و  42، 37، 30، 21، 15، 8، 7، 1سواالت  حال نیا همراه دارد. با

 نیا رانیدر اشوند. گذاری ميبه صورت معكوس نمره 45

در پژوهشي با عنوان  1388ده در سال زارضاقلي پرسشنامه توسط

روابط موضوعي در دو نوبت به  تیفیبررسي رابطه پدر با ک

در  هااسیمق از خرده کیهر  يیایو پا فاصله دو هفته اجرا شد؛

 منیدلبستگي ناا،  ٪60 گانگيیت بودند از: برعبا رانيینمونة ا

 (.14)٪61 اجتماعي تيیکفاو بي ٪80 نيیبانیخودم،  64٪

 توسط تئو پرسشنامه این: پرسشنامه احساس خوشبختی لنتز

 در شخصیتي هایپژوهش انجمن سابق مدیر، 2010لنتز در سال 

سوال  12این پرسشنامه دارای . است شده تهیه میسوری لوییز سن

هدف این  سال قابل اجراست. 50 تا 16 سني و در طیف بوده

                                                           
1. Bell & Bell 
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مقیاس به صورت کلي، ارزیابي میزان وجود حس خوشبختي در 

گویي آن بدین صورت است که در افراد است. طیف پاسخ

به هر گزینه درست یک امتیاز  12و  11، 9، 2،3سواالت شماره 

گیرد. اما در سواالت هر گزینه غلط صفر امتیاز تعلق ميو به 

این روش معكوس شده و به هر  10، و 8، 7، 6، 5، 4، 1شماره 

گزینه درست صفر امتیاز و به هر گزینه نادرست یک امتیاز تعلق 

را خواهد داشت.  12تا  0ای از نمرات پرسشنامه دامنهگیرد. مي

. باشید این از ترخوشبخت مراتب به توانید : مي0 – 4 امتیاز

 توانیدمي چه ببینید کنید سعي. کنید مرور را خود هایجواب

 و فراز : شما5 – 8 امتیاز .شوید بهتر هستید که این از تا بكنید

 و متعادل شكل به مواقع اغلب در اما. دارید را خودتان نشیبهای

 دادن تغییر برای شدیدی اشتیاق. هستید خوشبخت متوسطي

 خود از ترخوشبخت اشخاص با اگر شما. ندارید تانزندگي

: 9 – 12 امتیاز .گیریدمي قرار بهتری وضعیت در کنید معاشرت

 که انتظاری میان. هستید خوشبختي انسان شما دیگران به نسبت

. ایدکرده برقرار تعادلي گیرید مي آن از آنچه و دارید زندگي از

 خوبي اجتماعي تعادل از، شما مانند، باال امتیاز با اشخاص

 از که دارید قرار دیگران توجه مورد جهت آن از شما. مندندبهره

 .کنیدمي پیروی "کنند زندگي بگذار و کن زندگي" سیاست

اساتید دانشگاه تهران در روایي پرسشنامه با استفاده از نظرات 

کلینیک تخصصي مشاوره و بهداشت رواني دانشگاه تهران، 

همچنین پایایي آن نیز با استفاده از شده است. ارزیابي و تایید 

بدست آمد که نشان دهنده پایایي  78/0کرونباخ آزمون آلفای

 باشد.قابل قبول این پرسشنامه مي

 نتایج

 زوج شرکت کرده بودند که میانگین سني 150در این پژوهش 

نشان  های توصیفيبود. یافته 7.65با انحراف معیاز  42.32آنها

 ، کیفیت روابط138.4انگین تمایزیافتگي زوجین داد که می

نتایج  1بود. در جدول  7.6و احساس خوشبختي  27موضوعي 

 ضریب همبستگي این متغیرها آورده شده است.

 

 تیفیک، خود يافتگیزیتما بین همبستگي . ضرایب1جدول 

 زوجین احساس خوشبختي، روابط موضوعي

 4 3 2 1 متغیرها

    1 خود يافتگیزیتما

   1 **52/0 روابط موضوعي تیفیک

  1 **74/0 **69/0 احساس خوشبختي

به  همبستگي ضرایب کلیه دهدمي نشان 1 جدول مندرجات

باشند)سطوح مي معني دار ≥001/0P سطوح در آمده، دست

معني داری برای همه ضرایب با عالمت ستاره در جدول آمده 

متغیرها از آزمون است(. برای بررسي نرمال بودن توزیع نمرات  

کلموگروف اسمیرنوف استفاده شده است که نتایج در جدول 

 زیر نشان داده شده است.

 . نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف در مورد پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها2جدول 

 کلموگروف ـ اسمیرنف نرمال بودن توزیع نمرات

 داریمعني  درجه  آزادی آماره
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 20/0 15 13/0 یزیافتگي خودتما 

 12/0 15 17/0 کیفیت روابط موضوعي

 23/0 15 11/0 احساس خوشبختي

ارائه شده است، فرض صفر برای  2همانگونه که در جدول 

نرمال بودن توزیع نمرات دو گروه در متغیرهای تمایزیافتگي 

خوشبختي تأیید خود، کیفیت روابط موضوعي و احساس 

گردد. یعني پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات در تمامي مي

 متغیرها مورد تایید قرار گرفت.

 بیني حس خوشبختي زوجین بر اساس تمایزیافتگي خود و کیفیت روابط موضوعي. نتایج رگرسیون به منظور پیش3جدول 

 سطح معنی داری نسبت بحرانی معیارخطای  βبرآورد استاندارد Bبرآورد غیراستاندارد پارامترها

 001/0 4/5 21/0 69/0 71/0 خود يافتگیزیتما

 001/0 9/2 22/0 74/0 82/0 کیفیت روابط موضوعي

بر اساس ضرایب مسیر استاندارد و مقادیر بحراني متناظر ارائه 

شود که ارتباط بین تمایز یافتگي مالحظه مي 3شده در جدول 

باشند. رابطه دار ميعي  مستقیم معنيخود و کیفیت روابط موضو

( ≥β   ،0.001P =0.69با احساس خوشبختي ) خود يافتگیزیتما

 =0.74رابطه کیفیت روابط موضوعي با  احساس خوشبختي) و 

β   ،0.001P≤ )است آمده بدست داري معن. 

 

 گیریو نتیجه بحث

اولین نتیجه پژوهش نشان داد که بین احساس خوشبختي با تمایز 

(. 1داری وجود دارد )جدول یافتگي خود در زوجین رابطه معني

با احساس  خوديافتگیزیتمارابطه  3های جدول براساس یافته

به عبارت  .است داريمعن (،≥β   ،0.001P= 0.69خوشبختي )

درصد توسط متغیر  69دیگر، احساس خوشبختي به میزان 

فرضیه فوق تایید گردد. بنابراین، بیني ميپیش خوديافتگیزیتما

نشان دادند ( در پژوهشي نشان دادند 20) کر و بوئنگردد. مي

 دگاهیبا د يافتگیزیخودتما لیاز قب یيهاکه استقالل در سازه

مهر و . خجستهدر ارتباط هستند ینزوج يو رفاه روان نانهیخوشب

از  یيداشتن معنا، در ازدواج ينشان داد که خوشبخت (5محمدی)

و  یمعنو دگاهیبا د نیاست که زوج تیرضا احساس آرامش و

حضور دیگران با  در يمولد خوشبخت یو با انجام رفتارها ياخالق

. بیرامي و دهنديم ازدواج سازنده خود، آن را تشكیل

 محیطدر  ادفرا یلیهاو بطروا( نشان دادند که 12همكاران)

 یا باال حسطوو  صخا لبستگيد سبک یشكلگیر به ادهخانو

 بطروا بر ربتجا ینو ا ددميگر منجر یزیافتگيتما پایین

.  اردميگذ مستقیم تاثیر تا گساليربزدر  جینزو دیبینفر

پرتنش  طیدر شرا افتهایزنیتما( نشان داد زوجین 21دریک )

د در ندار تیموقع گرفتن دهیناد ایبه فرار، اجتناب  ازی، نيعاطف

را به  يانجیه یهاتجربه آنها ،يافتگیزیتما شیبا افزا کهي حال

رو روبه تریقو جاناتید بود با هنشناخته و قادر خواه تیرسم

توان گفت: . در تبیین این فرضیه ميدیناید و با آنها کنار بنشو

ای برای مشخص کردن تعادل یا عدم خود، شیوهتمایزیافتگي

تعادل دو نیروی زندگي یعني باهم بودن و فردیت است. بعد 
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یروی از رهنمودهای خودش سوق فردیت موجد زنده را به پ

دهد تا یک هویت مستقل، واضح و مشخص داشته باشد. در مي

حالي که باهم بودن یک موجود زنده را به پیروی از رهنمودهای 

دهد تا یک هویت وابسته داشته باشد. دیگران سوق مي

را در  "موقعیت من"کند تا خود به افراد کمک ميتمایزیافتگي

ند، اضطراب خود را در برابر کنترل کردن روابط مهم حفظ ک

دیگران و رخدادهای ناگوار کاهش دهد، سطوح عاطفي و 

عقالني را به طور متعادل به کار گیرد، سازگاری و 

پذیری خود را افزایش داده و استقالل خویش را در انعطاف

روابط صمیمي حفظ نماید. فردی که از خودتمایزیافتگي باالیي 

مدار و هدفمند دروني برخوردار است، اخالقدارد از کنترل 

کند، به عقاید و باورهایش اعتماد و اطمینان کافي زندگي مي

دارد، در برابر تغییر باورهای ناکارآمدش منعطف است و در 

کنند به خاطر در مقابل رفتارهای دیگران واکنشي عمل نمي

کنند و نسبت به زندگي احساس رضایت و خوشبختي مي

تری دارند. این افراد به واسطه ودشان دیدگاه مثبتزندگي خ

خود، اغلب در احساس خوشبختي ناشي از تمایزیافتگي

کنند پذیرند و برای تغییر دیگران تالش نميشان مسیولیتزندگي

 پذیرند.بینانه خودشان و دیگران را ميبلكه با یک دید واقع

شبختي با بین احساس خودومین نتیجه از پژوهش نشان داد که 

داری وجود دارد روابط موضوعي اولیه در زوجین رابطه معني

، رابطه کیفیت روابط 3های جدول (. براساس یافته1)جدول 

( ≥β   ،0.001P=  0.74موضوعي به احساس خوشبختي)

به عبارت دیگر، احساس خوشبختي  .است آمده بدست داريمعن

ضوعي درصد توسط متغیر کیفیت روابط مو 74به میزان 

نتایج گردد. گردد. بنابراین، فرضیه فوق تایید ميبیني ميپیش

خوشبخت  ینزوج( نشان داد که 22پژوهش آسوده و همكاران)

حل مشكالت خود،  یيتوانا مانند يمهمهای يژگیو از و موفق

گذراندن  ها،نهیدرآمدها و هز تیریداشتن درک متقابل و مد

به  و دوست داشتن و احتراماوقات فراغت همراه با خانواده خود 

 هایي( شاخصه1395و همكاران ) یي. کرابرخوردارند گریهمد

 ،مشترک یحل تعارض مناسب، فرهنگ و تجارب معنو مانند

گذراندن وقت و  ،يتیشخص یهايژگیور گیكدیاز  يقدردان

 ،يرابطه جنس تیفیو ک تیمیصم ،یریپذتیمسئول حات،یتفر

احترام،  توجه، ت،یرک، حمامشت يزندگ تیفیارتباط، ک وهیش

داشتن  ،یتعهد و وفادار، بودنریپذانعطاف ن،یزوج يهمخوان

 موفق و پایدار را در ازدواج يو شغل يها، و مسائل مالارزش

و  تیموفق انسیواردرصد از  60 مجموع که در اندمؤثر دانسته

عیدی و هش وپژ. کننديم نییدر ازدواج را تب خوشبختي

در  دککو - درما بطروا کیفیت دهد کهمي ( نشان23خانجاني)

ای هیژو همیتاز ا نيدرو لفعا یلگوهاا لتحودر  کيدکودوران 

 نیز گساليربزدر  صمیمانهو  یکدنز بطو روا ستا رداربرخو

گیرند. در تبیین های فعال دروني قرار ميلگوا تاثیر همین تحت

 ،يشروع تفكّر روابط موضوع ةنقط توان گفت:این فرضیه مي

و  افتهیرشدنا يطیها در شرارابطه است. انسان ینیاز فرد برا

 يكیفیز یبقا یبرا یگریکه نیازمند فرد د ندیآيوابسته به دنیا م

در  یحقیقت بنیاد کی نیخود هستند. بنابرا يو روانشناخت

است که در ابتدا  یگریبه د يوابستگ خصوص وجود انسان،

 نی. ايمت روانشناختسال یبرا سپساست و  يكیفیز یبقا یبرا

 يو چگونگ دهديشخصیّت انسان را شكل م ،یاهیحقیقت پا

در سالمت و  یکلید ةمسأل اشيوابستگ یبرخورد او با نیازها

در واقع تعارضات حل نشده  ی روانشناختي است.بیمار

او مشتق شده در روابط  يفرد که از خانواده اصل يرواندرون

 یزیرند همسر تكرار و برونمان یبا افراد فرد یبعد يمیصم

ناسالم و  يارتباط یالگوها یریگشود که منجر به شكليم

 يارتباط یالگو. چنانچه شوديم نیزوج نیب یانانهیبرواقعیغ

 يبه راحتاز نوع سازنده و بر مبنای رضایت طرفین باشد،  نیزوج

کنند و به دنبال حل يدر مورد مسائل و تعارضات خود گفتگو م
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و...  یپرخاشگر ،يمنطقریغ یهاو از واکنش ندیآيآن برم 

و  يخانوادگ خچهیاز تار يآگاه. زوجین با کننديم یخوددار

و  نشیب يبه نوع يفعل روابطشان نسبت به رفتار خود در گذشته

ساز و عامل احساس خوشبختي که زمینه ابندی يدست م رتیبص

 آنهاست.

تــوان و نمــينتـایج ایــن پــژوهش محــدود بــه شـهر تهــران اســت   

هـا   داده یآورجمـع های آن را بـه سـایر جوامـع تعمـیم داد.     یافته

با توجه . دیانجام گرد يخودگزارش یهاپرسشنامه لیفقط با تكم

هـا و نتـایجي کـه پـژوهش حاضـر بدسـت آورده اسـت،        به یافته

با انتخاب جامعه آماری در مناطق مختلف کشور شود پیشنهاد مي

اعي را بر احساس خوشـبختي آنـان مـورد    توان اثر بافت اجتممي

هـای مشـابه در منـاطق دیگـر بـا      بررسي قرار داد. تكرار پـژوهش 

ــه    ــایج ب ــرای تعمــیم و اســتفاده از نت ــرا ب ــه بیشــتر، زی حجــم نمون

 تحقیقات زیادی نیاز است.
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 Abstract 

Introduction: The couples' sense of happiness is one of the most important 

factors that is the prelude to the education of the next generation, the 

psychological well-being of couples and the independence of individuals. 

The purpose of this study was to determine the relationship and prediction of 

couple's happiness based on differentiation and initial thematic relationships. 
Method: In terms of purpose, it was practical and in terms of data collection 

method was type 2. The statistical population of the study consisted of 

couples who lived together for 10 years living under one roof in Tehran. 150 

couples (300 people) were selected by convenience sampling method 

according to the inclusion and exclusion criteria., 1995) and feelings of 

happiness (Lentz, 2010) responded. Findings were analyzed using Pearson 

correlation and regression tests. 
Results: Pearson's results showed that there was a significant relationship 

between couple's happiness with their differentiation and their initial 

thematic relationships (p≤0.001). The results of regression also showed that 

self-differentiation and initial thematic relationships predicted couple 

happiness by 69% and 74%, respectively. 
Conclusion: Based on their differentiation and initial thematic relationships, 

one can directly predict the happiness of couples, thus enhancing the 

differentiation and initial thematic relationships can improve the quality of 

marital life of couples. 

Keywords: Couples Happiness, Self-Differentiation, Early Subject 

Relationships 
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