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Abstract 
Abstract: The aim of this study was to investigate the role of components of 

self-differentiation (Emotional Reactivity, Emotional Cut-off, I-Position and 

Fusion with Others) in predicting marital intimacy of couples. The research 

design was practical in terms of purpose and descriptive-correlational in 

terms of data collection. The population of this study consisted of all married 

men and women in Tehran in 2021 that a total of 100 people (50 women, 50 

men) were selected as the sample size using the convenience sampling 

method. The research tools were Walker and Thompson (1983) Marital 

Intimacy Scale and Skowron and Schmitt (2003) differentiation of Self 

Inventory. Spearman correlation test and univariate regression analysis were 

used to analyze the data. Findings showed that among the subscales of self-

differentiation, only the emotional cutoff had an inverse and significant 

relationship with marital intimacy and was able to explain 15.2% of the 

variance of marital intimacy (P <0.01). According to the results of the 

present study, it can be concluded that emotional cutoff has an important role 

in marital intimacy and by reducing it, the intimacy in the marital 

relationship can be improved. 

Keywords: Emotional Cut-off, Emotional Reactivity, Fusion with Others, 

I-Position, Marital intimacy, Self-differentiation 
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 ییزناشو تیمیصم ینیب شیدر پ یافتگیزیخودتما یها نقش مؤلفه

 نیدر زوج

   یزهره رافض
 انشتته    ،یو عمتت م ینیی بتتالشناستت روانی، گتترو  شناستت روان اریاستتدا 

 .رانیتهران، ا ،ی انشگا  عالمه طباطبائ ،یدیترب ی و عل مشناس روان
  

 

  یصبور حانهیر
 ،یو عمت م  ینیی بتال شناست  روانگترو    ،یی عم مشناس روانکارشناس ارش  

 .رانیتهران، ا ،ی انشگا  عالمه طباطبائ ،یدیترب ی و عل مشناس روان انشه   
 

  چکیده
پذیری عاطفی، گریزعاطفی،  واکنش) یافتگیزیخودتما یها مؤلفهبررسی نقش  باهدفپژوهش حاضر 

 ازنظرطرح پژوهش زوجین بود.  بینی صمیمیت زناشویی دیگران( در پیش آمیختگی با جایگاه من و هم

جامعه این پژوهش تمامی زنان و بود. همبستگی  -توصیفی ها  گردآوری داده ازنظرهدف کاربردی و 

 011 درمجموعسترس گیری در د با استفاده از روش نمونهکه بودند  0011شهر تهران در سال  متأهلمردان 

صمیمیت زناشویی والکر و  مقیاس ابزار پژوهش،ند. حجم نمونه انتخاب شد عنوان به مرد( 01زن،  01) نفر

 لیوتحل هیتجز منظور به .بود(، 3111اسکورون و اسمیت ) فهرست تمایزیافتگی خود( و 0891تامپسون )

، نشان داد های پژوهش یافته. استفاده شد متغیره همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون تک آزمون از ها داده

گریز عاطفی با صمیمیت زناشویی رابطه معکوس و معنادار  تمایزیافتگی، صرفاًخودهای  مقیاس از میان خرده

پژوهش  نتایج طبق(. P<10/1) استدرصد از واریانس صمیمیت زناشویی  3/00داشته و قادر به تبیین 

توان  داشته و با کاهش آن مینقش مهمی در صمیمیت زناشویی  گریز عاطفیتوان نتیجه گرفت  حاضر می

 در روابط زوجین را بهبود بخشید. صمیمیت

 یریپذ واکنش ،یعاطف زیگر ،ییزناشو تیمیمن، صم گاهیجا ،یافتگیزیخودتما :ها واژهکلید

 .گرانیبا د یختگیآم هم ،یعاطف
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 مقدمه 

 ها آنی است که از میان شناخت روانبرمبنای رویکرد ارگانیزمی، انسان دارای نیازهای 

اشاره کرد. ارتباط یعنی نیاز به برقراری پیوندی عاطفی با  0توان به نیاز تعلق و ارتباط می

 سایر به و سپس آغازشده خانواده نزدیک اعضای با که ابتدا (3100، 3دیگران )ریو

تنها  عنوان به(. نیاز به برقراری ارتباط که 3101، 1یابد )بیرد می گسترش اجتماعی های گروه

( 3102، 0که سِکووَک و ببیس ریهرود ) شمار می کننده مفهوم صمیمیت به بینی پیش

استحکام رابطه نقش ثبات و در  نامیده شده و 0ها صمیمیت زناشویی اصطالحاً در میان زوج

(. در ادبیات پژوهشی تعریف 0189؛ صائمی و همکاران، 0180)رسولی،  دارد ییبسزا

، حال نیباا( 3100 ،2کامالً روشنی از مفهوم صمیمیت وجود ندارد )یو و همکاران

پردازان مفهوم  ان تعاریف مختلفی از آن ارائه نمودند. ازجمله اولین نظریهشناس روان

به  تنها نهاشاره کرد؛ صمیمیت از نگاه اریکسون  7توان به اریک اریکسون صمیمیت می

دادن هویت  رابطه جنسی محدود نشده بلکه به احساس توجه و تعهد، بدون ترس ازدست

مثلث عشق  اضالعیکی از  ( نیز صمیمیت را0892) 8استرنبرگ(. 0881، 9اشاره دارد )شولتز

میل به ارتقا سالمتِ  نزدیکی، پیوستگی وگرمی،  که شمرد برمیهیجانی رابطه عنصر  و

( در تعریفی دیگر صمیمیت را 0892) 00را دربردارد. همچنین، وین و وین 01دیگری

و  01ر اعتماد به یکدیگر، خودافشاییگیرند که در کنادرنظر می 03ارتباطی-ای درونی تجربه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Relatedness 

2. Reev, J. 

3. Beaird, M. 
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5. Marital intimacy 
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8. Schultz, D. P. 

9. Sternberg, R. J. 
10. warmth, closeness, connectedness and desire to promote the welfare of the loved 

one 

11. Wynne, L. C., & Wynne, A. R. 

12. subjective- relational experience 

13. self-disclosure 
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( نیز مدل چندوجهی از 0880همکاران )بروک و  دن شود. ون همدلی را نیز شامل می

سطح فردی،  صمیمیت زناشویی ارائه داده و معتقدند که صمیمیت زناشویی دارای سه

و خودافشایی، سطح زوجی  3است. سطح فردی دربرگیرنده اصالت 0زوجی و اجتماعی

نده شناخت، عاطفه و همبستگی رفتاری و سطح اجتماعی نیز در برگیرنده عبارات دربرگیر

رابطه  کیو حفظ  جادیااست که صرفاً برای زوج معنادار است. این مدل به  1خصوصی

ی همسران رابطه دارد. همچنین شناخت روانمنجر شده و با بهزیستی  بخش تیرضا ییزناشو

طور  به. شده استط با صمیمیت زناشویی شناسایی با مرور پیشینه پژوهشی، عوامل مرتب

و از  اشاره داشته نیزوج یزندگ تیفیک زناشویی و ، مطالعات اخیر به رابطه صمیمیت مثال

 اند. کردهادی ییزناشو  رابطه یژگیو نیتر مهمیکی از  و یشناخت روان یاساس ازیعنوان ن آن به

، سالمت روانیی، زناشو  یسازگار براین، مطالعات به نقش مفهوم صمیمیت در عالوه

 رفاهاشاره داشته و آن را عامل مهمِ افزایش و نشاط  یشاد شیافزا ،یکاهش خطر افسردگ

همچنین،  .(3102سورکی و همکاران،  گیرند )کاردان در نظر می بخش تیرضاو زندگی 

 بین رابطه ( با هدف بررسی0180فرد ) پوربازکیایی و صداقتی نتایج مطالعه مهدی

و صمیمیت  رضایت در منزل نشان داد که سازگاری با زوجین صمیمیت و زناشویی رضایت

ی، صمیمیت طورکل بهکند.  درصد سازگاری آنان را تبیین می 00حدود زنان  زناشویی

 در ارتباط است.ها  آنها و همچنین سالمت روانی  زناشویی با کیفیت زندگی زوج

توان به مفهوم  بر صمیمیت زناشویی می ؤثرمشناختی  عوامل روان نیتر مهم ازجمله

. مفهوم تمایزیافتگی که ابتدا (0188 ،ی و همکاران)باقراشاره کرد  0تمایزیافتگیخود

(، وجود 0879های مشخص )بوئن،  مطرح گردید، به معنای ایجاد مرزبندی 0توسط بوئن

تمایزیافتگی دارای (. مفهوم 3101، 2پذیری و استفاده از نظام عقالنی است )نیکولز انعطاف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Individual, dyadic and social group level 

2. Authenticity 

3. Private Expressions 

4. Self-differentiation 

5. Bowen, M. 

6. Nichols, M. P. 
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توانایی فردی به معنی  فردی. سطح درون فردی و سطح بین دو سطح است؛ سطح درون

خودمختاری  تجربهتوانایی فردی به معنی  و سطح بیناحساسی  ازتفکیک فرایندهای عقلی 

(. عالوه بر سطوح تمایزیافتگی خود، چهار 0879وجود صمیمیت است )بوئن، در عین 

که بر فرآیندهای هیجانی   شده مشخص( نیز 0889) 0کورون و فریدلندرعامل آن توسط اس

، 3پذیری عاطفی اند از: واکنش تمایزیافتگی خود عبارت مؤلفه 0است.  مؤثردرون خانواده 

 .0آمیختگی با دیگران و همجوشی یا هم 0، جایگاه من1گریز عاطفی

و هیجانات ناپایدار  های عاطفی پذیری عاطفی به معنی حساسیت شدید، طغیان واکنش

این مفهوم دارای سه  (.0889اسکورون و فریدلندر، )های محیطی است  نسبت به محرک

پذیری  است. افراد با واکنش 2جنبه حساسیت عاطفی، شدت عاطفی و ماندگاری عاطفی

های منفی، حساسیت عاطفی شدید از خود نشان داده  عاطفی باال، هنگام مواجهه با محرک

(. همچنین، این 3133، 7دارند )یوان و همکاران ریتأختعادل هیجانی  و بازیافتن و در بهبودی

افراد با عدم تفکیک عواطف از احساسات، واکنش شدید در برابر احساسات دیگران، 

قادر به تنظیم هیجانات خود  رو نیازاعواطف خود مواجه بوده  بر اساسگیری  تصمیم

بر رابطه زناشویی  مؤلفها بررسی پیشینه پژوهشی، این (. ب3108، 9نیستند )سیمون و همکاران

( بیانگر رابطه منفی 3133ی دارد برای مثال، پژوهش یوان و همکاران )توجه قابلنیز اثرات 

پذیری عاطفی و کیفیت زناشویی بوده و نشان داد هرچه  و معنادار بین واکنش

. افتیخواهد ر نیز افزایش های اجتنابی همس پذیری عاطفی فرد باال باشد، واکنش واکنش

گیری فیزیکی یا عاطفی  تمایزیافتگی خود به معنی فاصله مؤلفهدومین  عنوان بهگریز عاطفی 

بوئن، ) ردیگ ی دوران کودکی نشئت می نشده از دیگران است که از دلبستگی هیجانی حل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Skowron, E. A., & Friedlander, M. L. 

2. Emotional reactivity 

3. Emotional cutoff 

4. I-position 

5. Fusion with others 

6. emotional sensitivity, emotional intensity and emotional persistence. 

7. Yuan, Q et al. 

8. Simon, H. L. M et al. 
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از  والًمعم(. افراد با گریز عاطفی باال در تعامالت اجتماعی دچار مشکل بوده و 0879

(. این الگوی 0181کنند )برزگرکهنمویی و همکاران،  مواجهه با مسائل دشوار اجتناب می

رفتاری در تعامالت اجتماعی مانند روابط زناشویی نیز تکرار شده و عاملی تهدیدکننده 

بنابراین، هرچه گریز عاطفی بیشتر باشد، ؛ شود برای استحکام و عمق رابطه محسوب می

شواهد نشان  که یطور به(. 0879یابد )بوئن،  روابط آینده نیز افزایش می پذیری در آسیب

منجر شده و زمینه اختالفات زناشویی،  کمتر ییزناشو تیرضادهد گریز عاطفی بیشتر به  می

(. 0189کار و همکاران،  کند )فعله طالق، دلسردی و خیانت از سوی همسر را نیز فراهم می

توان به همجوشی با دیگران اشاره کرد. مفهوم  تگی میی تمایزیافها مؤلفهاز دیگر 

ی جا بههای کاذب  همجوشی به معنی عدم توانایی تفکیک فکر از احساس و بیان ارزش

بندی و همانندسازی مفرط با والدین  ( و وجود مثلث3100، 0عقاید واقعی بوده )شارف

(. همچنین، 0889لندر، اسکورون و فریدرود ) های این مفهوم به شمار می ویژگی ازجمله

و حمایت، چسبندگی عاطفی و عدم  دییتأدریافت  منظور بهتالش برای خشنودی دیگران 

شود  پیامدهای آن محسوب می ازجملهطور مستقل،  گیری به وجود قدرت تصمیم

رسد افراد با سطح باالی همجوشی در ایجاد  ی، به نظر میطورکل به(. 0181)آریامنش، 

های مشخص مشکل داشته و تصمیماتشان وابسته به نظر دیگران  زبندیفردیت و تعیین مر

هویت خود و همچنین  حفظاست. درمقابل، مفهوم جایگاه من بیانگر توانایی فرد برای 

ی ها ارزشمقاومت در برابر فشارهای بیرونی است. افراد با این ویژگی، نسبت به عقاید و 

بوسر و مانند ) می ارزشی خود متعهد باقی نظام بهبوده و هنگام تعارض با دیگران  خودآگاه

بنابراین، آزادانه قادر به شرکت در فضای عاطفی بدون ترس از امتزاج ؛ (3108، 3همکاران

 (.0879با دیگران هستند )بوئن، 

که مفهوم تمایزیافتگی خود نقش بسزایی  شده استبا بررسی مطالعات اخیر مشخص 

 طور به(. 3108، 1وابط زوجی دارد )المپیس و کاتادالهای دلبستگی عاشقانه و ر در سبک

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Sharf, R. S. 

2. Buser, T. J et al. 

3. Lampis, J., & Cataudella, S. 
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پذیر،  های تمایزیافته، درکنار روابط صمیمانه و انعطاف دهد زوج مثال شواهد نشان می

  پذیری عاطفی کمتری نشان آوری بیشتر و واکنش هنگام مواجهه با عقاید متفاوت، تاب

غ هیجانی کمتر و ظرفیتی محدود های با تمایزیافتگی پایین، بلو زوج که یدرحالدهند  می

نتایج  (.0188به نقل از مقیمی و همکاران،  0899، 0برای روابط صمیمانه دارند )کر و بوئن

 ییزناشو یسازگار یانجینقش مبررسی  باهدف( نیز 3131، )3پژوهش ایشیک و همکاران

سطوح باالتر  خود با یافتگیزیتمای نشان داد که از زندگ تیخود و رضا زیتما بادر ارتباط 

شواهد پژوهش  شود. منجر می یاز زندگ تیرضا به یی مرتبط بوده وزناشو یسازگار

تمایزیافتگی و هوش هیجانی با خودبررسی رابطه  باهدف( 0180بناب ) طالبی و غباری

بیانگر رابطه مثبت خودمتمایزسازی و رضایت زناشویی زنان متأهل شهرستان شاهرود 

های خودمتمایزسازی و  مؤلفهنشان داد که  زمان همتایج رگرسیون رضایت زناشویی بوده و ن

کنند. همچنین،  تبیین می را درصد از واریانس رضایت زناشویی 71هوش هیجانی حدود 

تمایزیافتگی و سازگاری خودباهدف بررسی رابطه  (3109) 1فریتاس  نتایج پژوهش

 یسازگاری زناشویی در تمام ود وخ تمایزیافتگی دهنده رابطه مثبت بین نیز نشانزناشویی 

 (3108) 0و همکاران گونزالس-رودریگزبود. همچنین، نتایج پژوهش مراحل زندگی 

ها  شناختی و سازگاری بین زوج پریشانی روان با تمایزیافتگیخود رابطه بررسی باهدف

ها  آنان همسر متقابلشناختی و سازگاری  عاطفی زنان بر پریشانی روان گریز داد کهنشان 

رابطه  آمد اما به دستکنندگان مرد نیز نتایج مشابهی  در مورد شرکت. منفی داردتأثیر 

از مفروضات اساسی فوق، نتایج ی طورکل . بهیافت نشد یشناخت پریشانی روان اب یمعنادار

های مشخص  میان همسرانِ تمایزیافته و وجود مرزبندیعاطفی  یواحدوجود بوئن مبنی بر 

، شواهد مخالفی نیز وجود دارد که حاکی از عدم حال نیبااد. کن مایت می، ح(0879)بوئن، 

وجود رابطه بین تمایزیافتگی خود و صمیمیت زناشویی است. به طورمثال، نتایج پژوهش 

های دلبستگی در  با هدف بررسی نقش تمایزیافتگی و سبک( 0189قاسمی و فتحی )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Kerr, M., & B. Bowen, M. 

2. Işık, E et al. 

3. Freitas, A. J. A. S. P. 

4. Rodríguez-González, M et al. 
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یافتگی و ابعاد نجان نشان داد که تمایزشهر زمتأهل  یها بینی صمیمیت زناشویی زوج پیش

پژوهش رضوانی و صائمی  که یدرحال بینی صمیمیت زناشویی را ندارند پیش نتوا نآ

عاطفی در  طالقباهدف تعیین همبستگی بین تمایزیافتگی و نوروزگرایی با ( 0189)

ی  جهیدرنتکاهش طالق عاطفی  انگریب 0182دانشجویان متأهل شهر آزادشهر در سال 

 ریتأثها شامل بررسی بود. سایر پژوهش افزایش خودتمایزیافتگی و کاهش نوروزگرایی

غیرمستقیم خودتمایزیافتگی بر تعهد زناشویی با نقش میانجی صمیمیت )مقیمی و همکاران، 

صمیمیت با نقش میانجی تمایزیافتگی  بر اساسبینی تعهد زناشویی  (، پیش0188

های  و بررسی رابطه صمیمیت و تمایزیافتگی با سبک( 0188گاریزی و همکاران،  )زارع

 (.0188دلبستگی در دانشجویان بود )آقایی و موسوی، 

شده در نقاط شهری  های ثبت از مرکز آمار ایران، طالق آمده دست بهباتوجه به شواهد 

( بنابراین اهمیت 0011مورد طالق بوده )مرکز آمار ایران،  071299شامل  0188تا سال 

ن به مطالعات حوزه خانواده و صمیمیت زناشویی در راستای کاهش نرخ طالق پرداخت

پیشین و با توجه به درنظرداشتن مطالعات رسد. با  نظر می  پرواضح و امری ضروری به

ی تمایزیافتگی در ارتقا آن چندان ها مؤلفهزناشویی، نقش هریک از  اهمیت سازه صمیمیت

 رو نیازاهای بیشتری انجام شود.  حوزه پژوهشموردتوجه نبوده و الزم است در این 

ی خودتمایزیافتگی ها مؤلفهاز  کی کدامکه  سؤالپاسخگویی به این  باهدفپژوهش حاضر 

 کند، طراحی و انجام شد. می  زناشویی ایفا بینی صمیمیت  نقش بیشتری در پیش

 روش

همبستگی  -فی توصی ها آوری داده جمع ازنظرهدف کاربردی و  ازنظرطرح پژوهش حاضر 

و  ییبررسی و کشف روابط احتمالی بین صمیمیت زناشوبود. در این پژوهش به 

. پرداخته شدی بر اساس تمایزیافتگی خود یبینی صمیمیت زناشو تمایزیافتگی خود و پیش

بود.  0011جامعه این پژوهش متشکل از تمامی زنان و مردان متأهل شهر تهران در سال 

بر اساس فرمول  نفر مرد( 01نفر زن و  01نفر ) 011ای با حجم  نمونه برای انجام این پژوهش
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( در نظر گرفته شد. در این فرمول حجم 3101، 0)تاباکنیک و فیدل (m≤ N 8+50گرین )

است. با توجه به اینکه در پژوهش حاضر تعداد  mبین و تعداد متغیرهای پیش Nنمونه 

 011نفر بود، ولی به علت امکان ریزش،  93 بود، حداقل حجم نمونه 0بین متغیرهای پیش

صورت میدانی  کمی و به ها آوری داده شیوه جمع نمونه پژوهشی انتخاب شدند. عنوان بهنفر 

، سکونت تأهلهای ورود به پژوهش شامل  مالک های معتبر بود. پرسشنامهو با استفاده از 

و  ای شرکت در پژوهشرضایت آگاهانه بر، کلیحداقل س التیسطح تحص در شهر تهران،

کامل بود. جهت  طور بهها معیارهای خروج از پژوهش شامل عدم پاسخگویی به پرسشنامه

های موردنظر، به علت وجود بیماری کرونا و عدم ارتباط حضوری، تهیه  دستیابی به نمونه

اد ماه از اردیبهشت الی خرد 3و به مدت  شده انجامها از طریق گوگل درایو  لینک پرسشنامه

 گذاشته شدهای اجتماعی از قبیل واتساپ و تلگرام به اشتراک  در شبکه 0011ماه سال 

و سکونت در  تأهلدر این بازه زمانی از مخاطبان درخواست شد در صورت  که یطور به

ها اقدام نمایند. همچنین در طی انجام پژوهش، اصول  شهر تهران، به تکمیل پرسشنامه

آگاهانه، حفظ اصول رازداری و محرمانگی اطالعات از  اخالقی از قبیل کسب رضایت

ها از آمار توصیفی جهت بررسی  آوری داده پس از جمع جانب پژوهشگران رعایت گردید.

های پژوهش و همچنین بررسی  کنندگان، نمرات پرسشنامه شناختی شرکت جمعیت  ویژگی

ار استنباطی، های گرایش مرکزی و پراکندگی استفاده شد. سپس در بخش آم شاخص

مور استفاده قرار گرفت.  3اسمیرنوف-ها، آزمون کولموگروف تعیین توزیع داده منظور به

ها از توزیعی نرمال برخوردار نبودند، آزمون ناپارامتریک اسپیرمن  باتوجه به اینکه داده

پژوهش به  سؤالجهت پاسخ به  رگرسیون خطیجهت تعیین رابطه میان متغیرها و همچنین 

آوری اطالعات در پژوهش حاضر نیز شامل مقیاس صمیمیت  شد. ابزارهای جمع رفتهکار گ

 3اسکورون و اسمیت 0( و فهرست تمایزیافتگی خود0891) 0والکر و تامپسون 1زناشویی

 ( بود.3111)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. 

2. Kolmogorov-Smirnov 

3. Marital Intimacy Scale 

4. Walker, A. J., & Thompson, L. 
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( 0891توسط والکر و تامپسون ) یها یگو 07 این مقیاسِ مقیاس صمیمیت زناشویی.

 7گذاری آن بر اساس لیکرت  شده و نمره ساخته ،صمیمیت در رابطهباهدف سنجش 

)والکر و  گزارش شده است 80/1تا  87/1  آلفاکرونباخ در دامنهاست. همچنین ای  درجه

و روایی را از  87/1ابزار را  نی( آلفاکرونباخ ا0181) و همکاران . موحدی(0891تامپسون، 

ن، آلفاکرونباخ در پژوهش . همچنیگزارش کردند 99/1طریق همبستگی آن با گویه کلی 

دهنده پایایی عالی پرسشنامه است. نمره صمیمیت از  که نشان 870/1حاضر برابر است با 

دهنده صمیمیت  و نمرات باالتر، نشان شده حاصل 07بر  ها آنجمع نمرات عبارات و تقسیم 

 (.0183بیشتر در رابطه است )غیاثی، 

 یسؤال 20 خود، فهرستی تمایزیافتگیاستاندارد  فهرست فهرست تمایزیافتگی خود.

سنجش تمایزیافتگی افراد  منظور به( 0889) دلندریفراست که توسط اسکورن و 

. این است شده  ( مورد تجدیدنظر واقع3111و توسط اسکورون و اسمیت ) شده یطراح

ای دارو ی مهم زندگی و روابط جاری افراد با خانواده اصلی  ها بر ارتباط پرسشنامه متمرکز

 0نمره  0؛ به گزینه استای  درجه 2گذاری آن بر اساس لیکرت  نمره. مقیاس است خرده 0

گذاری  معکوس نمره صورت به سؤاالتتعلق خواهد گرفت. تمامی  2نمره  2و به گزینه 

 372. حداکثر نمره 01-00-17-10-37-31-08-00-00-7-0 سؤاالت جز بهشوند  می

ی بیشتر و نمرات پایین به تمایزیافتگی کمتر نیز اشاره دارد است و نمرات باال به تمایزیافتگ

و  است شده( هنجاریابی 0190) 1(. پرسشنامه مذکور در ایران توسط اسکیان0197)ترابی، 

همچنین،  (.0188)به نقل از باقری و همکاران،  است آمده دست به 90/1آلفاکرونباخ 

و پایایی را از طریق  91/1درونی را ( آن را هنجاریابی نموده و همسانی 0192یونسی )

های  مقیاس (. محاسبه پایایی خرده0192)یونسی،  است نمودهاعالم  97/1روش بازآزمایی 

که عبارت است  است شده( انجام 3111خودتمایزیافتگی نیز توسط اسکورون و اسمیت )

                                                                                                                                        
1. Differentiation of Self Inventory 

2. Skowron, E. A., & Schmitt, T. A. 

3. Oskian, P. 
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یری عاطفی پذ ، واکنش92/1آمیختگی با دیگران =  ، هم83/1از آلفاکرونباخ کل مقیاس = 

(. 3111)اسکورون و اسمیت،  90/1و گریز عاطفی =  90/1، موقعیت من = 98/1= 

 است شدهگزارش  99/1شده توسط اسکورون و فریدلندر  همچنین پایایی محاسبه

که  981/1(. آلفاکرونباخ در پژوهش حاضر نیز برابر است با 0889)اسکورون و فریدلندر، 

های تمایزیافتگی  مقیاس کند. همچنین، پایایی خرده ره میبه پایایی مناسب پرسشنامه اشا

 917/1پذیری عاطفی=  خود در پژوهش حاضر نیز به شرح زیر است؛ آلفاکرونباخ واکنش

و بیانگر پایایی  780/1دهنده پایایی مناسب است. آلفاکرونباخ جایگاه من=  و نشان

نده پایایی مطلوب اما نیازمند ده نشان 208/1قبول است. آلفاکرونباخ گریز عاطفی=  قابل

دهنده پایایی  که نشان 911/1آمیختگی با دیگران= بررسی بیشتر است. آلفاکرونباخ هم

 مناسب است.

 یو به روش آزمون همبستگ SPSS26افزار  ها با استفاده از نرم داده لیسرانجام، تحل

 انجام گرفت. رهیمتغ تک ونیرگرس لیو تحل رمنیاسپ

 ها یافته

های استنباطی پژوهش پرداخته  های توصیفی و سپس ویژگی بخش ابتدا به ویژگیدر این 

تمامی زنان و مردان متأهل شهر  شاملجامعه پژوهش که گفته شد،  طور همانشود.  می

نمونه آماری انتخاب شدند. نیمی از  عنوان به ها آننفر از  011بود که  0011تهران در سال 

سال  13تا  1بین  ها آنزمان ازدواج  د بودند که از مدتها زن و نیمی دیگر مر آزمودنی

سال  23 ها آنو بیشترین  30 ها آن، کمترین 00/10±01/8 ها آنگذرد. میانگین سنی  می

و  0جدول ها دارای فرزند و تحصیالت تکمیلی بودند ) نیمی از آزمودنی باًیتقرداشتند. 

 (.3جدول 
 (n=544ها ) آن ینندگان، مقدار و درصد فراوانک شرکت یشناخت تیجمع یها یژگیو. 5جدول 

 درصد فراوانی فراوانی وضعیت مشخصه مشخصه

 جنسیت
 1/01 01 زن

 1/01 01 مرد

 1/00 00 دبیرستان و دیپلم تحصیالت
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 درصد فراوانی فراوانی وضعیت مشخصه مشخصه
 1/01 01 و کارشناسی پلمید فوق

 1/02 02 و دکترا ارشد یکارشناس

 تعداد فرزندان

1 00 1/00 

0 37 1/37 

3 32 1/32 

1 3 1/3 

 (n=544پژوهش ) یها پرسشنامه و زمان ازدواج مدت، سن یفیتوص یها آماره. 5 جدول

 نیشتریب نیکمتر انهیم اریانحراف مع میانگین متغیر

 23 30 01/13 01/8 00/10 سن

 13 1 11/2 70/9 08/8 ازدواج زمان مدت

 11/7 11/0 87/0 31/0 20/0 صمیمیت زناشویی

 21 01 11/00 09/01 00/18 اطفیپذیری ع واکنش

 20 31 11/01 10/9 00/03 جایگاه من

 00 02 11/11 30/9 72/11 گریز عاطفی

 23 31 01/03 38/8 08/03 آمیختگی با دیگران هم

 303 010 11/070 29/38 92/071 تمایزیافتگی خود

و کمترین نمره ، بیشترین 20/0±31/0میانگین نمره صمیمیت زناشویی برابر با  3طبق جدول 

دهنده صمیمیت بیشتر است.  بوده و نمرات باالتر نشان 11/7و  11/0آن به ترتیب برابر با 

کنندگان  و میانگین نمرات شرکت 303تا  010همچنین، نمره خودتمایزیافتگی بین 

 دهنده تمایزیافتگی بیشتر است. بوده و نمرات باالتر نشان 29/38±92/071

مقیاس  خرده 0ررسی همبستگی متغیرهای تمایزیافتگی خود و در این بخش ابتدا به ب

شود. سپس با استفاده از رگرسیون خطی  آن با متغیر صمیمیت زناشویی پرداخته می

چگونگی ارتباط میان متغیر تمایزیافتگی خود با صمیمیت زناشویی موردبررسی 

ی موردبررسبودن  نرمال ظرازنبین و مالک  گیرد. براین اساس، ابتدا توزیع متغیر پیش قرارمی

اسمیرنوف بر روی تمامی متغیرها اعمال گردید. نتایج -قرارگرفت و آزمون کولموگروف

 10/1از  تر کوچکحاصل از آن نشان داد که سطح معناداری متغیر صمیمیت زناشویی 
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توزیع  که ییازآنجابودن توزیع این متغیر برقرار نشد.  ، فرض صفر یا نرمالرو نیازابوده 

آوردن ضریب همبستگی از آزمون ناپارامتریک  دست متغیر مالک، نرمال نبود برای به

 اسپیرمن استفاده شد.

 (n=544پژوهش )های ریمتغ نیبآزمون اسپیرمن  یهمبستگ بیضر. 3 جدول

 متغیر
پذیری  واکنش

 عاطفی

جایگاه 

 من

گریز 

 عاطفی

آمیختگی  هم

 با دیگران

تمایزیافتگی 

 خود

صمیمیت 

 زناشویی
      0 پذیری عاطفی اکنشو

     0 -380/1** جایگاه من

    0 000/1 003/1** گریز عاطفی

   0 387/1** -107/1** 200/1** آمیختگی با دیگران هم

  0 -780/1** -070/1** 012/1** -970/1** تمایزیافتگی خود

 0 080/1 107/1 -121/1** 007/1 -071/1 صمیمیت زناشویی

 **(10/1≤ P  * 10/1و ≤ P) 

 0تمایزیافتگی خود و  ریمتغ نیب رمنیحاصل از آزمون اسپ یهمبستگ بیضرا 1جدول 

مقیاس  دهد. طبق جدول فوق، خرده صمیمیت زناشویی را نشان می ریبا متغمقیاس آن  خرده

بیانگر  10/1از  تر کوچکدر سطح معناداری  -121/1گریز عاطفی با ضریب همبستگی 

با صمیمیت زناشویی است. به عبارتی گریز عاطفی بیشتر،  رابطه معنادار و معکوس

براین باتوجه به این جدول،  کند. عالوه بینی می صمیمیت کمتری را در رابطه زناشویی پیش

مقیاس دیگر با صمیمیت زناشویی رابطه معناداری  خرده میان متغیر تمایزیافتگی خود و سه

تگی میان گریز عاطفی و صمیمیت زناشویی، بنابراین، باتوجه به ضریب همبس؛ وجود ندارد

 0نتایج و جدول  0رگرسیون خطی صرفاً برای این دو متغیر موردبررسی قرارگرفت. جدول 

 دهند. را نشان می ها آن یخط ونیسرگرضرایب 
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 ییزناشو تیمیصم ینیب شیدر پ یعاطف زیگر اسیمق خرده یخط ونیرگرس جینتا. 0 جدول

(544=n) 

 ها شاخص
مجموع 

 روراتمج
df 

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری
R R

2 Adjusted 

R
2 

Durbin-

Watson 

 718/0 000/1 003/1 181/1 111/1 210/07 730/33 0 730/33 رگرسیون

       380/0 89 087/032 باقیمانده

        88 330/008 کل

R=003/1) ضریب تعیین (،R=181/1) ضریب همبستگی، مقدار 0در جدول 
مچنین و ه( 2

Adjusted R=000/1) شده ضریب تعیین اصالح
 مدل رگرسیونیدهند که این  ( نشان می2

 دهد. میپوشش قرار  تحت تغییرات متغیر وابسته رادرصدی از 

 ییزناشو تیمیصم ینیب شیدر پ یعاطف زیگر اسیمق خرده یخط ونیرگرس بیضرا. 1 جدول

(011=n) 

( -181/1مقیاس گریز عاطفی و صمیمیت زناشویی ) ضریب استاندارد خرده 0طبق جدول 

درصدی معنادار است  80( در فاصله اطمینان P<10/1) 111/1عناداری با سطح م

صمیمیت زناشویی کاهش  1/1با افزایش یک واحد گریز عاطفی، حدود  که یطور به

 یابد. می

 گیری بحث و نتیجه

ی ها مؤلفهاز  کی کدامپژوهش مبنی بر اینکه  سؤالهای حاصل از بررسی  یافته

کند نشان داد که از  می  زناشویی ایفا بینی صمیمیت  پیشخودتمایزیافتگی نقش بیشتری در 

بینی صمیمیت زناشویی  های خودتمایزیافتگی، صرفاً گریز عاطفی در پیش میان زیرمقیاس

 بین متغیر پیش

 درصدی 59فاصله اطمینان  ضریب استاندارد ضریب غیراستاندارد

ß 
خطای 

 معیار
ß T P حد باال حد پایین 

 020/9 200/2 111/1 930/00  090/1 218/7 ثابت

 -110/1 -192/1 111/1 -082/0 -181/1 100/1 -109/1 گریز عاطفی



 311 | صبوری و  یرافض؛ نیدر زوج ییزناشو تیمیصم ینیب شیدر پ یافتگیزیخودتما یها نقش مؤلفه

هرچه  که یطور بهی آن با صمیمیت زناشویی معکوس و معنادار بود نقش داشته و رابطه

یابد. نتایج پژوهش  یز کاهش میگریز عاطفی بیشتر باشد، صمیمیت در رابطه زناشویی ن

الساداتی و  (، رییس0180(، بیرامی و همکاران )0180آسفیچی و همکاران ) تیموری

( و 3102) 0گونزالس و همکاران-(، رودریگز0187(، یوسفی و عزیزی )0180همکاران )

( با یافته فوق همخوان است. برای نمونه پژوهش 3108گونزالس و همکاران )-رودریگز

( نشان داد که گریز عاطفی با رضایت زناشویی رابطه منفی 0180ی و همکاران )آسفیچ

کند. همچنین، از تغییرات رضایت زناشویی را تبیین می درصد 8/03معنادار دارد و 

( در پژوهش خود نیز نشان دادند که زیرمقیاس گریز 0180الساداتی و همکارانش ) رییس

نتایج پژوهش  که یدرحالکند ی را تبیین میاز سازگاری زناشوی درصد 287/1عاطفی 

ابعاد های پژوهش ناهمخوان بوده و نشان داد که  ( با یافته0189قاسمی و فتحی )

. وجود این ناهمخوانی در بینی صمیمیت زناشویی را ندارند پیش نتوا تمایزیافتگی خود

برای مثال در های اخیر احتماالً به سطح تمایزیافتگی افراد مرتبط است  نتایج پژوهش

های  ( که در شهر زنجان انجام گرفت، یکی از علت0189پژوهش قاسمی و فتحی )

احتمالی در عدم معناداری رابطه بین تمایزیافتگی خود و صمیمیت زناشویی، سطوح 

 موردمطالعههای مکان  فرهنگ کننده و همچنین، خرده متوسط تمایزیافتگی افراد شرکت

توان گفت افرادی که در مواجهه با شرایط  افته پژوهش حاضر میی نییتبدر  حال نیباابود. 

و استقاللی  فاصله گرفتهگیرند، از آنان  اعضای خانواده قرار می  زا، تحت فرافکنی تنش

(. درواقع آنان که صمیمیت را تهدیدی علیه 0183زاده،  دهند )حسن ناسالم را پرورش می

( با فرار از پیوندهای عاطفی 3107، 3کارانالمپیس و همآورند ) خودمختاری به شمار می

گیری فیزیکی یا عاطفی، در برقراری ارتباط با دیگران دچار مشکل شده  نشده و کناره حل

فردی، به حفظ استقالل خود  ( و با ایجاد تعارضات بین0181)برزگرکهنمویی و همکاران، 

تعاقباً در زندگی زناشویی ی مرفتار سبک(. این نوع 3107پردازند )المپیس و همکاران،  می
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، 0شود )پروچاسکا و نورکراس نیز تکرار شده و مانع از حفظ استحکام و پایداری روابط می

توان نتیجه گرفت که عدم پاسخگویی به نیازهای عاطفی  ( بنابراین، می0879؛ بوئن، 3101

ای از نوع  ههای مقابل ی سبکسو بهدادن استقالل در روابط صمیمانه، فرد را  و ترس ازدست

ی رفتار سبکدهد. این  گیری هیجانی و استقالل افراطی در برابر دیگران سوق می فاصله

آمیز و ناکارآمد در  اغراق طور بهی آن ریکارگ بهگرچه در ابتدا نقش حفاظتی داشته ولی 

رابطه زناشویی، مانع از بیان احساسات و نیازهای فرد شده و از احساس همدلی، نزدیکی و 

مدار نیز  کاهد. همچنین، آنان در زندگی زناشویی از راهبردهای مسئله یت با همسر میصمیم

ای، از بحث و مشارکت در  احتماالً با اجتناب تجربه رو نیازا( 0879اجتناب نموده )بوئن، 

جهت رفع مشکالت موجود در رابطه زناشویی نیز کناره گرفته و عدم پاسخگویی به 

 شود. اخوشایند عاطفی مبدل مینیازهای همسر به تجارب ن

های  از سویی دیگر در پژوهش حاضر، رابطه معناداری میان سایر زیرمقیاس

های پیشین  تمایزیافتگی و صمیمیت زناشویی یافت نشد. یافته مذکور با نتایج پژوهش

(، 3131(، ایشیک و همکاران )3108و همکاران ) گونزالس-رودریگز ازجمله

( که بر رابطه معنادار 0181( و برزگرکهنمویی و همکاران )0188) گاریزی و همکاران زارع

بخش اشاره دارد، ناهمخوان  رضایت های تمایزیافتگی خود و روابط زناشویی زیرمقیاس

پذیری عاطفی و صمیمیت زناشویی بیانگر  است. نتایج پژوهش حاضر در حوزه واکنش

عدم رابطه معناداری بین این دو متغیر بود. احتماالً این عدم معناداری به پراکندگی باالی 

اشاره  ها آن ، نتایج پژوهش به رابطه منفی بینحال نیبااهای پژوهشی مربوط است  نمونه

های عاطفی و هیجانات ناپایدار  پذیری عاطفی با حساسیت شدید، طغیان دارد. واکنش

( و مشکل در تنظیم 0889اسکورون و فریدلندر، )های محیطی همراه بوده  نسبت به محرک

( بنابراین 3108، 3گیری منطقی را به همراه دارد )سیمون و همکاران هیجانات و تصمیم

های  حل گرفت که احتماالً غلبه هیجانات بر تصمیمات فرد، امکان ارائه راه توان نتیجه می

منطقی و مدیریت رفتاری را سلب نموده و دسترسی به راهبردهای سازگارانه تنظیم هیجان 
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بنابراین عدم تعدیل شدت ؛ سازد و متعاقباً رفتارهای مطلوب زناشویی را با مشکل مواجه می

نیل به اهداف زناشویی مانند بیان سازنده هیجانات، درک متقابل و مدت هیجانی، فرد را از 

کاهد. همچنین،  و از صمیمیت و نزدیکی عاطفی می بازداشتهو توجه به احساسات همسر 

جستجو و یافتن  که ییازآنجاتوان گفت  جایگاه من می مؤلفهدر رابطه با نتایج حاصل از 

گیرد، افراد صرفاً با اتصال  ه نشئت میگرا از عضویت در گرو های جمع هویت در فرهنگ

های اجتماعی قادر به ارائه تصویر مشخصی از خود هستند )بیرامی و همکاران،  به گروه

و با آنچه  شده فیتعرداشتن هویتی مشخص، از طریق پیوندهای اجتماعی  رو نیازا( 0180

سکورون و شود متفاوت است. همچنین طبق گفته ا های فردگرا شناخته می در فرهنگ

نفس افراد به  عدم وابستگی عزت جایگاه من، مؤلفههای  ویژگی ازجمله( 3111) تیاسم

عامل  عنوان بهقاطعیت در روابط نزدیک  که یدرحالنظر دیگران و مفهوم قاطعیت است 

لویی و شده ) گرا شناخته های جمع فردی در فرهنگ زننده هماهنگی و سازش بین برهم

دیگران نقش مهمی در تعیین  دییتأو  3های اجتماعی ایت( و حم3131، 0همکاران

( بنابراین احتماالً عدم معناداری رابطه 3109و همکاران،  1چانگدارد )آنان  نفس عزت

گرایی مرتبط است. از سویی دیگر،  فوق، به ناهمخوانی مفهوم جایگاه من در سنت جمع

آمیختگی با دیگران  شویی و همهای پژوهش به عدم رابطه معنادار بین صمیمیت زنا یافته

( در نظریه خود به تعادل عاطفی اندک در انتهای مقیاس 0879اشاره دارد. بوئن )

باالترین عملکرد را در بافت خانوادگی آن نشان  حال نیبااتمایزیافتگی اشاره داشته 

است  مؤلفههای این  عاطفی به افراد مهم زندگی ازجمله ویژگی  دهد. وابستگی می

راهبردی برای مقابله با شرایط  عنوان بهگرا  های جمع ( که در فرهنگ0181امنش، )آری

کارگیری آن احتماالً با  ( بنابراین، عدم به3108، 0رود )پلگ و همکاران زا به شمار می تنش

توجهی به عقاید و احساسات دیگران، عدم تبعیت از هنجارها و انتظارات خانوادگی و  بی

توان آن را تبیین احتمالی  یوندهای اجتماعی در نظرگرفته شده و میشدن پ همچنین گسسته
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توان  های فوق می یافته نییتبی، در طورکل بهبرای عدم معناداری رابطه فوق در نظر گرفت. 

پذیرفته و  ریتأثها  مقیاس گفت که صمیمیت زناشویی از گریز عاطفی بیشتر از سایر خرده

اید بتوان به فرهنگ و نمونه موردپژوهش نسبت داد. را ش ها مؤلفهعدم معناداری سایر 

؛ پلگ و 3100، 3کیم و همکاران ؛3103، 0ها )پلگ و راهالطور که سایر پژوهشهمان

بر  1فردگرایی-گرایی های فرهنگی جمع اند، ارزشکرده دییتأ( نیز 3108همکاران، 

( 3108همکاران )ی تمایزیافتگی تاثیرگذار است. برای نمونه پژوهش پلگ و ها مؤلفه

 ژهیو بهگرا  های جمع بیانگر تمایزیافتگی اندک و گریز عاطفی باال در بین فرهنگ

کشورهای عربی نسبت به کشورهای اروپایی بود. همچنین، نتایج پژوهش گونزالس و 

گرا  های جمع پذیری عاطفی بیشتر افراد در فرهنگ دهنده واکنش ( نشان3131همکاران )

کاری  هایی از قبیل محافظه ی نگرشطورکل بههای فردگرا بود.  درمقایسه با فرهنگ

 ژهیو به( و 3131، 7هیل و شکلفورد-)زیگلر 2، انطباق اجتماعی0گرایی ، سنت0اجتماعی

 (3100شارف، های جمعی بوده ) فرهنگ موردتوجهبیش از فردیت  مفهوم وابستگی متقابل

ساز  فرهنگ فردگرا امری مسئلهفردی، در  های مشخص بین فقدان مرزبندی که یدرحال

ی  توان نتیجه گرفت که عدم معناداری یافته بنابراین می؛ (3101رود )نیکولز،  شمار می به

ی ارتباطات  های تربیتی و نحوه فوق به بافت فرهنگیِ غالب وابسته بوده و احتماالً سبک

زیافتگی بین های فرهنگی است، در تعریف مفهوم خودتمای از ارزش متأثرخانوادگی که 

ای غربی  مفهوم خودتمایزیافتگی سازه که ییازآنجاهای ایرانی نقش بسزایی دارد.  خانواده

رسد، احتماالً مضمون آن  های شرقی امری غریب به نظر می بوده و در نظام ارزشی فرهنگ

در پژوهش حاضر از میان  رو نیازاشده   همسو با اجتناب یا استقالل افراطی درنظرگرفته
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های تمایزیافتگی، صرفاً رابطه گریز عاطفی و صمیمیت زناشویی معنادار  مقیاس ر خردهسای

 .شده است

توان به  هایی داشت که ازجمله می محدودیت ها این پژوهش همانند سایر پژوهش

شرایط اجرای غیرحضوری و مجازی پژوهش به علت شیوع ویروس کرونا اشاره کردکه 

نقش  نظر نگرفتنداد، همچنین در ها را نمییل پرسشنامهنظارت دقیق بر روند تکم امکان

های ازدواج زوجین از دیگر محدودیت زمان مدتای نظیر جنسیت و کنندهمتغیرهای تعدیل

قرار نیز مدنظر  های آینده این متغیرها شود در پژوهش پیشنهاد می رو نیازااین پژوهش بود. 

ی نتایج پژوهش حاضر طورکل بهجام شود. حضوری ان طور بهها و تکمیل پرسشنامه ردیگ

ی منفی صمیمیت زناشویی در مقایسه با سایر نیب شیپحاکی از نقش مهم گریز عاطفی در 

های  شود در برنامه های تمایزیافتگی خود است. براین اساس پیشنهاد می زیرمقیاس

 توجه بیشتری شود. مؤلفهای جهت ارتقا صمیمیت زوجین نسبت به این  مداخله

 شکر و قدردانیت

دانیم از تمامی افرادی که ما را در انجام این پژوهش یاری  بر خود الزم می لهیوس نیبد

 نمودند، صمیمانه تشکر و قدردانی کنیم.

 تعارض منافع

ی عمومی از شناس رواننامه کارشناسی ارشد نویسنده دوم در رشته  این مقاله برگرفته از پایان

در شده کرذبا ترتیب  متناسبهمه نویسندگان این مقاله . دانشگاه عالمه طباطبائی است

و  اند نویسنده مسئول را پذیرفته ترتیب اسامی و و همگی هداشت ممقاله سه شتدوین و نگار

 تعارض منافعی میان ایشان وجود ندارد. گونه چیه
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