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مقاله اصلی

پیشبینی احساس خوشبختی زوجین بر اساس تمایز یافتگی خود و روابط
موضوعی اولیه
تاریخ دریافت -98/12/04 :تاریخ پذیرش1400/04/26 :

آرزو جعفری سلطان
نادر منیرپور*2
حسن میرزاحسینی3
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آبادی1

.دانشجوی دکتری ،گروه روانشناسي ،دانشگاه آزاد

اسالمي ،واحد قم ،قم ،ایران
2

.استادیار ،گروه روانشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي،

خالصه
مقدمه
احساس خوشبختي زوجین به عنوان یكي از مهمترین عواملي است که مقدمه تربیت نسل آینده ،بهزیستي
رواني زوجین و استقالل خود افراد محسوب مي شود .پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه و پیشبیني
احساس خوشبختي زوجین بر اساس تمایزیافتگي و روابط موضوعي اولیه انجام شد.
روش کار
پژوهش از نﻈر هدف ،کاربردی و از نﻈر روش جمﻊآوری دادهها از نوع همبستگي بود .جامعه آماری

واحد قم ،قم ،ایران

پژوهش شامل زوجهایي بود که به مدت 10سال زندگي مشترک داشتند و در زیر یک سقف در شهر تهران

 3استادیار ،گروه روانشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد

زندگي ميکردند .از بین جامعه مذکور تعداد  150زوج ( 300نفر) به روش نمونهگیری در دسترس و با

قم ،قم ،ایران

توجه به معیارهای ورود و خروج به عنوان نمونه انتخاب شد و به پرسشنامههای تمایزیافتگي (اسكوورون،

* گروه روانشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد قم ،قم،

 ،)1998کیفیت روابط موضوعي (بل و بل )1995 ،و احساس خوشبختي (لنتز )2010 ،پاسخ دادند .یافتههای

ایران

پژوهش با استفاده از آزمون همبستگي پیرسون و رگرسیون تحلیل شد.
Email: monirpoor@qom-iau.ac.
r

نتایج
نتایج ضریب پیرسون نشان داد که ارتباط بین احساس خوشبختي زوجین با تمایز یافتگي خود و روابط
موضوعي اولیه معنيدار بود ( .)p≤0/001نتایج رگرسیون نیز نشان داد که تمایز یافتگي خود و روابط
موضوعي اولیه به ترتیب به میزان  % 69و  %74و معني دار به پیشبیني احساس خوشبختي زوجین پرداختند.
نتیجهگیری
بر اساس تمایز یافتگي خود و روابط موضوعي اولیه ميتوان به صورت مستقیم احساس خوشبختي زوجین
را پیش بیني کرد؛ بنابراین با تقویت تمایزیافتگي و روابط موضوعي اولیه ميتوان کیفیت زندگي زناشویي
زوجین را بهبود بخشید.
کلمات کلیدی
احساس خوشبختي زوجین ،تمایز یافتگي خود ،روابط موضوعي اولیه
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافﻊ مي باشد.
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مقدمه
ازدواج به عنوان اولین تعهد عاﻃفي و حقوقيکه افراد در

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

بزرگسالي قبول ميکنند و همﭽنین به عنوان عاليترین رسم

بیشتر شدن عالقه به همدیگر در ﻃول زمان و تمایل به موفقیت

اجتماعي برای دستیابي به نیازهای عاﻃفي و ایمني افراد همواره

در زندگي و رابطه زناشویي ( .)6مطالعات انجام شده در مورد

مورد توجه بوده است .در واقﻊ ميتوان ازدواج را یكي از

ازدواجهای خوشبخت و موفق به کلیدهای ازدواج پایدار همانند

اساسيترین تﺼمیمگیریهای هر فرد دانست و متعهد ماندن این

روابط صمیمي و عاﻃفي 7و  ،)8متعهد شدن به همسر و ازدواج

عهد و پیمان نیز از حساسترین مسایل فيمابین زوجین

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

ميباشد( .)1ازدواج خوشبخت ،متشكل از عواملي مانند تعهد،

جهتگیری مذهبي منتهي شده است.

احترام ،صمیمیت و اعتماد است که در غیاب آنها زندگي
زناشویي با مشكالت جدی روبرو ميشود( .)2شناسایي عواملي
که در ساختار ازدواجهای موفق و رضایتمند نقش دارند و
موجب احساس خوشبختي در ازدواج ميشوند ميتواند منجر به
کاهش آمار ﻃالق در جامعه شود و به زوجین در داشتن رابطه
رضایتبخش و پایدار کمک کند( .)3فینﭽام و همكاران ()4
این مسئله را مطرح کردند که ميتوان با تغییر در کانون توجه
مطالعات از جنبههای منفي مشكالت مانند تعارض به سمت
معاني و انگیزههای عمیقتر در روابط و ساختهای مثبت که
شامل خوشبختي است به تقویت و بازسازی روابط کمک کرد و
درک بهتری از روابط زوجها به دست آورد .با مطالعه الگوهای
ارتباﻃي زوجیني که دارای ازدواج پایدار هستند مشخص
ساختند ازدواجهایي که ماندگار و خوشبخت نیستند دارای دو
نوع اصلي است :نوع اول ،ازدواجهای ابزاری است که در آن
ازدواج به خاﻃر به دست آوردن سود و منفعت از فردی دیگر
است .نوع دوم ،ازدواجهای غریزی است که در آن فرد به
شخص دیگر ،به عنوان یک فرد ،متعهد شده است و به ازدواج
به عنوان یک موجودیت جداگانه متعهد نشده است( .)5الور و
الورهفت دلیل را برای ازدواج پایدار و خوشبخت عنوان کردند:
دوست همدیگر بودن ،عالقه به همسر به عنوان یک انسان،

یكي از عواملي که روابط آیندهی فرد را در خانواده مشخص
ميکند و در احساس خوشبختي او موثر است ،تمایزیافتگي
ميباشد .تمایزیافتگي به عنوان سنگ بنای نﻈریه بوئن ،در درون
خانواده جای دارد و در پي وحدت و با هم بودن و یا برعكﺲ،
فردیت است .به نﻈر بوئن ،درجهی ﻇهور تمایزیافتگي در هر فرد
بیانگر میزان توانایي فرد برای جداسازی فرآیند شناختي از
فرآیند احساسي (هیجاني) است که فرد تجربه ميکند .یعني،
درجهی توانایي فرد برای اجتناب از تبعیت خودکار رفتار از
احساسات ،بیانگر میزان تمایزیافتگي است .برای تمایز یافتگي
ﭼهار مولفهی واکنشپذیری هیجاني ،جایگاه من ،گریز هیجاني
و همآمیختگي با دیگران مطرح شده است .تمایزیافتگي
بنیانهای صمیمیت و پذیرش دو سویه را در ازدواج بررسي
ميکند .انتﻈار ميرود زن و مردی که سطﺢ تمایزیافتگي پاییني
داشته باشند ،در زمان ازدواج ،بلوغ هیجاني کمتر و ﻇرفیتي
محدود برای صمیمیت و یكي شدن داشته باشند .این مسئله
نیازمند آن است که زن و مرد برای پایداری ازدواجشان ،رشد و
خودرهبریشان را قرباني ازدواج کنند .در مقابل ،در نﻈامهای
زناشویي تمایزیافته ،همسران به یكدیگر اجازه ميدهند که نقشي
نرمشپذیرتر و رابطهای صمیمانهتر داشته باشند و تفاوت عقاید
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یكدیگر را تحمل و واکنش هیجاني کمتری را تحمل کنند

منازعات فراوان ،انتقادات مكرر ،پناه بردن به سكوت ،عدم

(.)12

همراهي عاﻃفي و الینحل ماندن مشكالت را پدید ميآورد(.)15

متغیر دیگری که ممكن است با احساس خوشبختي زوجین در

مرور پژوهشهای انجام شده نشان از این دارد که روابط اولیهی

زندگي مشترک مرتبط باشد کیفیت روابط موضوعي است.

افراد در محیط خانواده به شكلگیری سبک دلبستگي خاص و

نﻈریهپردازان روابط ابژه تﺼور ميکنند که ذهن کودک به

سطوح باال یا پایین تمایزیافتگي منجر ميگردد و این تجارب بر

واسطه تجارب اولیه با مراقبان شكل ميگیرد و با رشد و تحول

روابط بینفردی زوجین در بزرگسالي تا تاثیر مستقیم ميگذارد

پیﭽیدهتر ميشود .این الگوها در سراسر زندگي ثابت ميمانند و

( ،)12استقالل در سازههایي از قبیل خودتمایزیافتگي با دیدگاه

در موقعیتهای مختلف تكرار ميشوند و آسیبشناسي رواني

خوشبینانه و رفاه رواني زوجین در ارتباط هستند؛ خوشبختي در

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

ازدواج داشتن معنایي از احساس آرامش و رضایت است که

افراد از ﻃریق تعامل با افراد حقیقي که در محیط اﻃرافشان

زوجین با دیدگاه معنوی و اخالقي و با انجام رفتارهای مولد

حضور دارند ،رشد ميکنند و از این رهگذر در درونشان

خوشبختي در حضور دیگران با ازدواج سازنده خود ،آن را

بازنمایيهایي از این تجربیات شكل ميگیرد .این بازنمایيها

تشكیل ميدهند ( ،)5افرادی که «خود» در آنها کمتر تمایزیافته

روند رشد اﻃفال و کودکان را شكل ميدهند و از این رهگذر،

است ،در روابط خود با دیگران به خﺼوص در اقدام به ازدواج،

مجموعهای از مكانیزمهای دفاعي و توانمندیها در ﻃفل شكل

دﭼار انحالل و همآمیختگي ميشوند و این افراد به شدت تمایل

ميگیرد و بر نحوه پیشبیني افراد بزرگسال از رویدادهای بین

به همرنگي و همساني با دیگران داشته و عزتنفﺲ آنها به

فردی محیط اﻃراف و برداشتي که آنها از این رویدادها دارند

اﻃرافیان بستگي دارد ( .)16اما پژوهشي که به پیشبیني حﺲ

تﺄثیر ميگذارند .ماهیت این روابط ساختارهای اید 1،ایگو 2و

خوشبختي زوجین براساس تمایز یافتگي خود و روابط موضوعي

سوپرایگو 3را به شدت تحت تاثیر قرار ميدهد( .)14ارتباط

اولیه پرداخته باشد ،یافت نشد .با درنﻈر گرفتن اهمیت موضوع و

همسران خوب با یكدیگر آنها را قادر ميسازد تا نیازها،

با در نﻈر گرفتن شكاف پژوهشي ،به بررسي و تبیین حﺲ

خواستهها و عالیق خود را با سایرین در میان گذارند .عشق،

خوشبختي زوجین براساس تمایزیافتگي خود و روابط موضوعي

دوستي و محبتشان را نسبت به یكدیگر ابراز کنند و به خوبي

اولیه ميپردازد.

از عهدهی حل مشكالت و مسایل اجتنابناپذیر در خانواده
برآیند .اما فقدان مهارتهای ارتباﻃي الزم امكان ﭼنین
عملكردی را از خانواده و زوجین سلب نموده و رابطهی
صمیمانه بین آنها را به یک رابطه ی موازی و بدون صمیمیت
تبدیل ميکند .هنگامي که رابطهی صمیمانه متوقف ميشود،
انرژی عشق به آزردگي و خشم تبدیل ميشود و در نتیجه،
1

. Id
. Ego
3
.Super Ego
2

مواد و روش کار
پژوهش از نﻈر هدف ،کاربردی و از نﻈر روش جمﻊآوری
دادهها از نوع همبستگي بود .جامعه آماری پژوهش شامل
زوجهایي بود که به مدت 10سال زندگي مشترک داشتند و در
زیر یک سقف در شهر تهران زندگي ميکردند .از بین جامعه
مذکور تعداد  150زوج ( 300نفر) به روش نمونهگیری در
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

جدایي هیجاني  ،0.76آمیختگي با دیگران  ،0.79و موقعیت من

زوج ،سابقه  10سال زندگي مشترک ،عدم ابتال به بیماریهای

 0.64گزارش شده است(.)18

مزمن جسمي و روانشناختي .معیارهای خروج از پژوهش:
وجود بیماری جسمي حاد ،وجود اختالل روانپزشكي شدید با
تشخیص روانشناس ،وابستگي به مواد مخدر و داروهای
روانگردان . .به تمامي شرکتکنندگان در این پژوهش
اﻃمینان داده شد که پاسخهای آنها کامال محرمانه و صرفا جهت
انجام پژوهش است .برای جمﻊآوری و بررسي اﻃالعات
شخﺼي از ﭼک لیست جمعیت شناختي و به منﻈور سنجش
متغیرهای روانشناختي از پرسشنامههای استاندارد شده استفاده
شد .دادههای جمﻊآوری شده و اﻃالعات بدست آمده با استفاده
از آزمون همبستگي پیرسون و رگرسیون ﭼندمتغیره به منﻈور
پیشبیني احساس خوشبختي زوجین از ﻃریق متغیرهای مورد
مطالعه استفاده شد.
ابزار
پرسشنامه تمایزیافتگی اسﻜوورون :این پرسشنامه که
برایسنجش میزان تمایزیافتگي زوجها به کار ميرود  45ماده
دارد و پاسخدهي به پرسشها با مقیاس شش گزینهای انجام
ميشود .نمره باال به معنای تمایزیافتگي و نمره پایین به معنای
تمایزنایافتگي است .این پرسشنامه ﭼهار خرده آزمون واکنش
هیجاني ،جدایي هیجاني ،آمیختگي با دیگران و موقعیت من را
در بر ميگیرد .اسكوورون و فریدلندر ،همبستگي دروني
پرسشها را با آلفای کرونباخ برای پرسشنامه و خرده

پرسشنامة کیفیت روابط موضوعی ( :)BORRTIاین
پرسشنامه در سال  1995توسط بل و بل 1برای سنجش
کارکردهای ایگویي کیفیت روابط موضوعي ساخته شد .این
آزمون در اصل برای اندازهگیری اثرات بالیني روانكاوی
درازمدت برای اسكیزوفرنیا ﻃراحي شد؛ اما به مرور در بسیاری
از زمینههای پژوهشي از جمله آسیبشناسي رواني و رفتار
بهنجار کاربرد پیدا کرد .پرسشنامة مذکور  45گویه دارد که
ﭼهار

عامل

بیگانگي(،)ALN

دلبستگي

ناایمن(،)AI

خودمیانبیني( ،)EGOو بيکفایتي اجتماعي ( )SIرا برای
سنجش روابط موضوعي پوشش ميدهد .بل و بل( )19ضریب
پایایي مقیاس روابط موضوعي با فاصلة زماني دو هفته را بین
 58٪تا  ٪90و با فاصله زماني  13هفته بین  ٪65تا  ٪81گزارش
کردهاند .در پرسشنامة فوق الذکر هر سؤال واجد دو گزینة بله و
خیر است؛ که گزینة بله نمره  1و گزینة خیر نمره صفر را به
همراه دارد .با این حال سواالت  42 ،37 ،30 ،21 ،15 ،8 ،7 ،1و
 45به صورت معكوس نمرهگذاری ميشوند .در ایران این
پرسشنامه توسط رضاقليزاده در سال  1388در پژوهشي با عنوان
بررسي رابطه پدر با کیفیت روابط موضوعي در دو نوبت به
فاصله دو هفته اجرا شد؛ و پایایي هر یک از خرده مقیاسها در
نمونة ایراني عبارت بودند از :بیگانگي  ، ٪60دلبستگي ناایمن
 ، 64٪خودمیانبیني  ٪80و بيکفایتي اجتماعي .)14(٪61

آزمونهای آن به ترتیب کل پرسشنامه  ،0.88واکنش هیجاني

پرسشنامه احساس خوشبختی لنتز :این پرسشنامه توسط تئو

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

لنتز در سال  ،2010مدیر سابق انجمن پژوهشهای شخﺼیتي در

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

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

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

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

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

نتایج

افراد است .ﻃیف پاسخگویي آن بدین صورت است که در

در این پژوهش  150زوج شرکت کرده بودند که میانگین سني

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

آنها 42.32با انحراف معیاز  7.65بود .یافتههای توصیفي نشان

و به هر گزینه غلط صفر امتیاز تعلق ميگیرد .اما در سواالت

داد که میانگین تمایزیافتگي زوجین  ،138.4کیفیت روابط

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

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

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

ضریب همبستگي این متغیرها آورده شده است.

ميگیرد .نمرات پرسشنامه دامنهای از  0تا  12را خواهد داشت.
امتیاز  :0 – 4مي توانید به مراتب خوشبختتر از این باشید.
جوابهای خود را مرور کنید .سعي کنید ببینید ﭼه ميتوانید

جدول  .1ضرایب همبستگي بین تمایزیافتگي خود ،کیفیت

بكنید تا از این که هستید بهتر شوید .امتیاز  :5 – 8شما فراز و

روابط موضوعي ،احساس خوشبختي زوجین

نشیبهای خودتان را دارید .اما در اغلب مواقﻊ به شكل متعادل و
متوسطي خوشبخت هستید .اشتیاق شدیدی برای تغییر دادن

متغیرها

1

زندگيتان ندارید .شما اگر با اشخاص خوشبختتر از خود تمایزیافتگي خود

2

1

معاشرت کنید در وضعیت بهتری قرار ميگیرید .امتیاز :9 – 12
کیفیت روابط موضوعي
نسبت به دیگران شما انسان خوشبختي هستید .میان انتﻈاری که

**0/52

1

از زندگي دارید و آنﭽه از آن مي گیرید تعادلي برقرار کردهاید .احساس خوشبختي

**0/69

**0/74

اشخاص با امتیاز باال ،مانند شما ،از تعادل اجتماعي خوبي
بهرهمندند .شما از آن جهت مورد توجه دیگران قرار دارید که از
سیاست "زندگي کن و بگذار زندگي کنند" پیروی ميکنید.
روایي پرسشنامه با استفاده از نﻈرات اساتید دانشگاه تهران در
کلینیک تخﺼﺼي مشاوره و بهداشت رواني دانشگاه تهران،
ارزیابي و تایید شده است .همﭽنین پایایي آن نیز با استفاده از
آزمون آلفایکرونباخ  0/78بدست آمد که نشان دهنده پایایي

دست آمده ،در سطوح  P≤0/001معني دار ميباشند(سطوح
معني داری برای همه ضرایب با عالمت ستاره در جدول آمده
است) .برای بررسي نرمال بودن توزیﻊ نمرات متغیرها از آزمون
کلموگروف اسمیرنوف استفاده شده است که نتایج در جدول
زیر نشان داده شده است.

جدول  .2نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف در مورد پیش فرض نرمال بودن توزیﻊ نمرات متغیرها
کلموگروف ـ اسمیرنف
آماره

1

مندرجات جدول  1نشان ميدهد کلیه ضرایب همبستگي به

قابل قبول این پرسشنامه ميباشد.

نرمال بودن توزیع نمرات

3

درجه آزادی

معني داری

4
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تمایزیافتگي خود

0/13

15

0/20

کیفیت روابط موضوعي

0/17

15

0/12

احساس خوشبختي

0/11

15

0/23

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

ميگردد .یعني پیش فرض نرمال بودن توزیﻊ نمرات در تمامي

نرمال بودن توزیﻊ نمرات دو گروه در متغیرهای تمایزیافتگي

متغیرها مورد تایید قرار گرفت.

خود ،کیفیت روابط موضوعي و احساس خوشبختي تﺄیید
جدول  .3نتایج رگرسیون به منﻈور پیشبیني حﺲ خوشبختي زوجین بر اساس تمایزیافتگي خود و کیفیت روابط موضوعي
برآورد غیراستانداردB

برآورد استانداردβ

خطای معیار

نسبت بحرانی

سطح معنی داری

تمایزیافتگي خود

0/71

0/69

0/21

5 /4

0/001

کیفیت روابط موضوعي

0/82

0/74

0/22

2 /9

0/001

پارامترها

بر اساس ضرایب مسیر استاندارد و مقادیر بحراني متناﻇر ارائه

و رابطه کیفیت روابط موضوعي با احساس خوشبختي(=0.74

شده در جدول  3مالحﻈه ميشود که ارتباط بین تمایز یافتگي

 )P≤0.001 ، βمعني دار بدست آمده است.

خود و کیفیت روابط موضوعي مستقیم معنيدار ميباشند .رابطه
تمایزیافتگي خود با احساس خوشبختي ()P≤0.001 ، β =0.69
بحث و نتیجهگیری

اخالقي و با انجام رفتارهای مولد خوشبختي در حضور دیگران با
ازدواج سازنده خود ،آن را تشكیل ميدهند .بیرامي و

اولین نتیجه پژوهش نشان داد که بین احساس خوشبختي با تمایز

همكاران( )12نشان دادند که روابط اولیهی افراد در محیط

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

خانواده به شكلگیری سبک دلبستگي خاص و سطوح باال یا

براساس یافتههای جدول  3رابطه تمایزیافتگيخود با احساس

پایین تمایزیافتگي منجر ميگردد و این تجارب بر روابط

خوشبختي ( ،)P≤0.001 ، β =0.69معنيدار است .به عبارت

بینفردی زوجین در بزرگسالي تا تاثیر مستقیم ميگذارد.

دیگر ،احساس خوشبختي به میزان  69درصد توسط متغیر

دریک ( )21نشان داد زوجین تمایزنایافته در شرایط پرتنش

تمایزیافتگيخود پیشبیني ميگردد .بنابراین ،فرضیه فوق تایید

عاﻃفي ،نیاز به فرار ،اجتناب یا نادیده گرفتن موقعیت دارند در

ميگردد .کر و بوئن ( )20در پژوهشي نشان دادند نشان دادند

حالي که با افزایش تمایزیافتگي ،آنها تجربههای هیجاني را به

که استقالل در سازههایي از قبیل خودتمایزیافتگي با دیدگاه

رسمیت شناخته و قادر خواهند بود با هیجانات قویتر روبهرو

خوشبینانه و رفاه رواني زوجین در ارتباط هستند .خجستهمهر و

شوند و با آنها کنار بیایند .در تبیین این فرضیه ميتوان گفت:

محمدی( )5نشان داد که خوشبختي در ازدواج ،داشتن معنایي از

تمایزیافتگيخود ،شیوهای برای مشخص کردن تعادل یا عدم

احساس آرامش و رضایت است که زوجین با دیدگاه معنوی و

تعادل دو نیروی زندگي یعني باهم بودن و فردیت است .بعد

 -4144پیشبینی احساس خوشبختی زوجین بر اساس تمایز یافتگی خود و روابط

آرزو جعفری سلطان آبادی و همکاران

فردیت موجد زنده را به پیروی از رهنمودهای خودش سوق

اوقات فراغت همراه با خانواده خود و دوست داشتن و احترام به

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

همدیگر برخوردارند .کرایي و همكاران ( )1395شاخﺼههایي

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

مانند حل تعارض مناسب ،فرهنگ و تجارب معنوی مشترک،

دیگران سوق ميدهد تا یک هویت وابسته داشته باشد.

قدرداني از یكدیگر ویژگيهای شخﺼیتي ،گذراندن وقت و

تمایزیافتگيخود به افراد کمک ميکند تا "موقعیت من" را در

تفریحات ،مسئولیتپذیری ،صمیمیت و کیفیت رابطه جنسي،

روابط مهم حفظ کند ،اضطراب خود را در برابر کنترل کردن

شیوه ارتباط ،کیفیت زندگي مشترک ،حمایت ،توجه ،احترام،

دیگران و رخدادهای ناگوار کاهش دهد ،سطوح عاﻃفي و

همخواني زوجین ،انعطافپذیربودن ،تعهد و وفاداری ،داشتن

عقالني را به ﻃور متعادل به کار گیرد ،سازگاری و

ارزشها ،و مسائل مالي و شغلي را در ازدواج موفق و پایدار

انعطافپذیری خود را افزایش داده و استقالل خویش را در

مؤثر دانستهاند که در مجموع  60درصد از واریانﺲ موفقیت و

روابط صمیمي حفظ نماید .فردی که از خودتمایزیافتگي باالیي

خوشبختي در ازدواج را تبیین ميکنند .پژوهش عیدی و

دارد از کنترل دروني برخوردار است ،اخالقمدار و هدفمند

خانجاني( )23نشان ميدهد که کیفیت روابط مادر  -کودک در

زندگي ميکند ،به عقاید و باورهایش اعتماد و اﻃمینان کافي

دوران کودکي در تحول الگوهای فعال دروني از اهمیت ویژهای

دارد ،در برابر تغییر باورهای ناکارآمدش منعطف است و در

برخوردار است و روابط نزدیک و صمیمانه در بزرگسالي نیز

مقابل رفتارهای دیگران واکنشي عمل نميکنند به خاﻃر در

تحت همین تاثیر الگوهای فعال دروني قرار ميگیرند .در تبیین

زندگي احساس رضایت و خوشبختي ميکنند و نسبت به

این فرضیه ميتوان گفت :نقطة شروع تفكّر روابط موضوعي،

زندگي خودشان دیدگاه مثبتتری دارند .این افراد به واسطه

نیاز فرد برای رابطه است .انسانها در شرایطي رشدنایافته و

احساس خوشبختي ناشي از تمایزیافتگيخود ،اغلب در

وابسته به دنیا ميآیند که نیازمند فرد دیگری برای بقای فیزیكي

زندگيشان مسیولیتپذیرند و برای تغییر دیگران تالش نميکنند

و روانشناختي خود هستند .بنابراین یک حقیقت بنیادی در

بلكه با یک دید واقﻊبینانه خودشان و دیگران را ميپذیرند.

خﺼوص وجود انسان ،وابستگي به دیگری است که در ابتدا

دومین نتیجه از پژوهش نشان داد که بین احساس خوشبختي با
روابط موضوعي اولیه در زوجین رابطه معنيداری وجود دارد
(جدول  .)1براساس یافتههای جدول  ،3رابطه کیفیت روابط
موضوعي به احساس خوشبختي(β = 0.74

)P≤0.001 ،

معنيدار بدست آمده است .به عبارت دیگر ،احساس خوشبختي
به میزان  74درصد توسط متغیر کیفیت روابط موضوعي
پیشبیني ميگردد .بنابراین ،فرضیه فوق تایید ميگردد .نتایج
پژوهش آسوده و همكاران( )22نشان داد که زوجین خوشبخت
و موفق از ویژگيهای مهمي مانند توانایي حل مشكالت خود،
داشتن درک متقابل و مدیریت درآمدها و هزینهها ،گذراندن

برای بقای فیزیكي است و سپﺲ برای سالمت روانشناختي .این
حقیقت پایهای ،شخﺼیّت انسان را شكل ميدهد و ﭼگونگي
برخورد او با نیازهای وابستگياش مسﺄلة کلیدی در سالمت و
بیماری روانشناختي است .در واقﻊ تعارضات حل نشده
درونرواني فرد که از خانواده اصلي او مشتق شده در روابط
صمیمي بعدی فرد با افرادی مانند همسر تكرار و برونریزی
ميشود که منجر به شكلگیری الگوهای ارتباﻃي ناسالم و
غیرواقﻊبینانهای بین زوجین ميشود .ﭼنانﭽه الگوی ارتباﻃي
زوجین از نوع سازنده و بر مبنای رضایت ﻃرفین باشد ،به راحتي
در مورد مسائل و تعارضات خود گفتگو ميکنند و به دنبال حل

64  سال،3  شماره،1400شهریور-مرداد
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 با توجه.فقط با تكمیل پرسشنامههای خودگزارشي انجام گردید

... پرخاشگری و،آن برميآیند و از واکنشهای غیرمنطقي

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

 زوجین با آگاهي از تاریخﭽه خانوادگي و.خودداری ميکنند

پیشنهاد ميشود با انتخاب جامعه آماری در مناﻃق مختلف کشور

گذشتهشان نسبت به رفتار خود در روابط فعلي به نوعي بینش و

ميتوان اثر بافت اجتماعي را بر احساس خوشـبختي آنـان مـورد

بﺼیرت دست مي یابند که زمینهساز و عامل احساس خوشبختي

 تكرار پـژوهشهـای مشـابه در منـاﻃق دیگـر بـا.بررسي قرار داد

.آنهاست

 زیــرا بــرای تعمــیم و اســتفاده از نتــایج بــه،حجــم نمونــه بیشــتر
.تحقیقات زیادی نیاز است

نتـایج ایــن پــژوهش محــدود بــه شـهر تهــران اســت و نمــيتــوان
 جمـﻊآوری دادههـا.یافتههای آن را بـه سـایر جوامـﻊ تعمـیم داد
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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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