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 چکیده
بود.  ییزناشو تیمیبا صم تیبه امن ازیخود و ن یافتگیزیرابطه تما یهدف از انجام پژوهش حاضر، بررس

زنان  هیپژوهش عبارت بودند از کل نیا یبود. جامعه آمار یاز نوع همبستگ یفیروش پژوهش حاضر توص

در دسترس و با توجه به  یریگ ها با استفاده از روش نمونه آن انیساکن شهر مشهد که از م ینیبال ریمتأهل غ

اطالعات از پرسشنامه  یآور جمع یمنظور برا نینفر انتخاب شدند. به هم 011جدول مورگان تعداد 

 تیامن ی(، پرسشنامه0889) یخود اسکورون و دند یافتگیزیتما ی(، پرسشنامه3110) یباگاروز تیمیصم

و  یفیتوص  یها ها به کمک شاخص داده ات،اطالع یآور . پس از جمعدی( استفاده گرد3110مازلو ) یروان

ها نشان داد  داده لیشد. تحل لیتحل SPSS-22افزار  گام به گام و با استفاده از نرم ونیو رگرس یهمبستگ

با مالک برابر  نیب شیپ یرهایچندگانه متغ یهمبستگ بی)مدل دوم( مقدار ضر ینیب شیمدل پ نیکه در بهتر

مالک است. مقدار  ریو متغ نیب شیپ یرهایمتغ نیدر حد متوسط و باالتر ب ابطهدهنده ر بوده که نشان 55/1با 

درصد از  21مطلب است که  نیا انگریبوده و ب 21/1اصالح شده برابر با  نییتب بیو ضر نییتب بیضر

( مربوط است. تیو امن یافتگیزی)تما نیب شیپ یرهایبه متغ ییزناشو تیمی( صمانسی)وار راتییتغ

و مالک از برازش  نیب شیپ یها که مدل رگرسیون با متغیر دهند ینشان م انس،یوار لیحلت یها شاخص

 بیضرا یو تغییرات تبیین شده توسط مدل، واقعی بوده و ناشی از تصادف نیست. بررس خوبی برخوردارند
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 کمال ریمتغ ینیب شی( قادر به پ=21/1) تی( و امن=22/1) یافتگیزیکه تما دهد ینشان م ونیرگرس

 7 زانیبه مدل تنها به م تیامن ریاست. افزوده شدن متغ تیاز امن شتریب انیم نیدر ا یافتگیزیهستند. سهم تما

 یها افتهیبا توجه به  تی(. در نهاP≤10/1معنادار است ) رییتغ نیافزوده است اما ا نییتب بیدرصد بر ضر

وجود  یرابطه معنادار یروان تیخود و امن یافتگی زیبا تما متیصم نیکرد که ب انیب توان یآمده م دست به

شهر  ینیربالیدر زنان متأهل غ تیمیصم زانیم ،یروان تیخود و امن یافتگی زیتما زانیم شیدارد و با افزا

 .ابدی یم شیمشهد افزا

 .تیامن ،ییزناشو متیخود، صم یافتگیزیتما :ها کلیدواژه
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 مقدمه
تواند موجب بهزیستی  بین زن و شوهر است که می ای صمیمانهوند اجتماعی ازدواج پی

ذهنی کیفیت زندگی و افزایش رضایتمندی زوجین از زندگی گردد. بسیاری از افرادی که 

به این امید  ها آناست؛  هدفشان تشکیل یک زندگی صمیمانه با همسر کنند میازدواج 

نمایند صمیمانه و خوبی را با همسر خود آغاز  که زندگی کنند میبرقرار  پیوند زناشویی

ترین احساسات و هیجانات درون فردی  صمیمت یکی از مهم درواقع(. 0،3108همایی)

است  چندبعدیرسند. صمیمت یک مفهوم  کردن آن به آرامش می باتجربهاست که افراد 

کی از صمیمیت را ی (3111و دارای نقش محافظت کننده در ازدواج است. استرنبرگ )

که گرمی، ارتباط محبت آمیز، ابراز عالقه  داند میاضالع مثلث عشق و عنصر هیجانی رابطه 

. شهوت یا میل ضلع شود میبه سالمتی طرف مقابل و میل به پاسخ متقابل همسر را شامل 

دیگر این مثلث و عنصر برانگیختگی جسمانی و روانی آن است که تمایل به فعالیت جنسی 

و تعهد ضلع سوم مثلث عشق و عنصر شناختی آن است که  گیرد میدر بر  و عشقبازی را

به این نتیجه برسند که عاشق یکدیگر هستند و این عشق را حفظ  ها زوج شود میباعث 

که صمیمیت زناشویی  دهد میهمواره نشان  ها پژوهش (.3105و همکاران، 3وسیناکنند )

ست و زوجینی که از صمیمت زناشویی و حیات زندگی زناشویی ا ی ادامهعامل مهمی در 

تعامالت مثبت در زندگی خود با همسرشان برخوردار هستند، به نسبت سایر زوجین بیشتر 

زناشویی  صمیمیت (.3131و همکاران، 2نوریبرند ) میاز زندگی مشترک خود لذت 

 های پژوهشبر اساس  ها مؤلفهتقویت شود. یکی از این  هایی مؤلفه تأثیرتحت  تواند می

( میزان 0287عزیزی )( و یوسفی و 3108) 5(، المپیس و کاتادلو3108همکاران )و  0پلگ

؛ المپیس و 3108خودتمایزیافتگی هر یک از زوجین است )پلگ و همکاران،

 (.0287و یوسفی و عزیزی، 3108کاتادلو،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Homaei, R 

2. Vecina, M. L 

3. Noori, J 

4. Peleg, O 

5. Lampis, J., & Cataudella, S 
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ل مثبت به شک تواند می ها ویژگیاین  باشند که می هایی ویژگیافراد تمایزیافته دارای  

موجب به بهبود وضعیت صمیمیت زناشویی گردند. زوجینی که دارای خود تمایزیافتگی 

این عواطف  تأثیر تحت باالیی هستند در زمانی که عواطف منفی شدیدی را تجربه کنند،

دارند. این افراد از هویت محکمی برخوردار  ای شدهکنترل  های واکنشو  گیرند نمیقرار 

و در روابط صمیمانه قادرند خود  کنند میرفتار  خوبی به زا تنش های موقعیتهستند و در 

 های تنشرا حفظ کنند و با دیگران آمیخته نشوند و در نتیجه از بسیاری از  شان شدهتعریف 

مشخصی برخوردار  های احساسبین زوجین کاسته شود. همچنین این افراد از افکار و 

(. 3108)پلگ و همکاران، دهند نمیگران تغییر دی های خواستههستند و خود را بر اساس 

( در پژوهش خود نشان دادند که زن و یا مردی که تمایزیافتگی 0287یوسفی و عزیزی )

 های ظرفیتبرخوردار هستند و توانایی و  خود پایینی داشته باشند، از بلوغ عاطفی کمتری

 (.0287کمتری برای صمیمت دارند )یوسفی و عزیزی،

از توانایی فرد برای رشد صمیمیت  ناپذیر جدایییزیافتگی یک جزء در حقیقت تما

 توانند نمیکه از میزان خودتمایزیافتگی مناسب برخوردار نباشند  سالی بزرگو افراد  است

(. برای 3108المپیس و کاتادلو،کنند )به میزان صمیمیت مناسبی در روابط خود دست پیدا 

فتگی دارند ممکن است کمتر بتوانند برای بهبود مثال همسرانی که سطوح پایین تمایزیا

مفید و منطقی میزان  های راهروابطشان اقدام مفیدی انجام دهند و به دنبال این باشند تا از 

 های زوج (..3109و همکاران، 0اکسیودهند )صمیمیت را در بین خود و همسرشان ارتقا 

و این اختالل و  شوند میر کارکرد تمایزنیافته در شرایط فشارزا دچار اضطراب و اختالل د

 کاهد می ها آن صمیمیتدرست و منطقی از میزان  های گیریعدم توانایی در تصمیم 

 (.0289فر و طالع پسند، بیان )روشن نژاد،

 ها آناز آنجا کهافراد تمایز یافته نسبت به عواطف و احساسات خود آگاهی دارند 

در مورد  راحتی به توانند می ها آنرا بیان کنند عواطف و احساسات خود  خوبی به توانند می

خواهند بیان کنند. این افراد  خود صحبت نمایند و آنچه را که از همسر خود می نیازهای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Xue, Y 
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(. در زمان بروز 3108و همکاران، 0بارتلهستند ) خودآگاهاز نقاط مثبت و منفی  خوبی به

نند. از راهبردهای مسئله مدار در عواطف منفی خود را کنترل ک توانند می خوبی بهمشکالت 

در نتیجه همواره در روابط خود احساس  گیرد میقرار  مورداستفاده خوبی بهاین افراد 

که افراد  شود می(. تمایزیافتگی موجب 3108و همکاران، 3)دالیسلوکنند  میصمیمیت 

ج قبل از ازدوا درگذشتهبتوانند زندگی کنونی خویش را با همسرشان از زندگی که 

خود تمایز یافته، اغلب افرادی  افراد (.3108و همکاران، 2المپیسکنند )متمایز  اند داشته

باالتری برخوردار هستند و در زمان بروز مشکالت زناشویی  خودکنترلیهستند که از 

مسئله را مدیریت نماید و تعامالت صمیمانه خود را با همسرشان حفظ  خوبی به توانند می

به دلیل آگاهی از نیازهای  تمایزیافتگیدارای  زوجین (.3108همکاران، و 0کنند )رادریگز

خویش را افزایش دهند و  زناشویی زندگیکیفیت  توانند مییکدیگر و تمایالت خویشتن 

 (.3108و همکاران، 5هاوانگشوند )رضایتمندی زناشویی باالتری برخوردار  از

 صمیمیت زناشویی مرتبط است،یکی دیگر از عواملی که با  دهد مینشان  ها پژوهش

به  توانند میکه از احساس امنیت باالیی برخوردار هستند  زوجینی امنیت است. احساس

خود را با  ی صمیمانه( و روابط 3108و همکاران، 6مانینباشند )یکدیگر اعتماد داشته 

های با همسر خود سخن بگویند و نیاز توانند می تر راحتهمسرشان شکل دهند. این زوجین 

با او  توانند می خوبی بهو  دانند میهمسر خود را محرم اسرار خود  ها آنخود را بیان کنند. 

 (.3109و همکاران، 7آلدربگیرند )ارتباط 

ارتباطی مثبت  های مهارتتا زوجین در تعامالت خود از  شود میموجب  احساس امنیت

تری در روابط خود داشته استفاده کنند و در نتیجه احساس صمیمت و رضایت بیش مؤثرو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bartle‐Haring, S 

2. Dell’Isola, R 

3. Lampis, J 

4. Rodríguez-González, M., 

5. Hwang, W 

6. Monin, J. K 

7. Alder, M. C 
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تا زوجین از اضطراب و تنش  شود میامنیت موجب  احساس (.3117، 0کروزباشند )

کمتری در روابط خود برخوردار باشند و با احساس سرزندگی و شادکامی به زندگی 

روابط خود را با همسرشان مدیریت کنند و در  خوبی بهزناشویی خود بپردازند و بتوانند 

توجه به مطالب  با (.3109و همکاران، 3هاگکنند )صمیمانه دست پیدا  ای بطهرانهایت به 

بیان شده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تمایزیافتگی خود و امنیت روانی با 

 باشد. صمیمیت زناشویی در زنان متأهل غیر بالینی مشهد می

 روش پژوهش

جه به عدم مداخله در ایجاد است و با تو ای توسعهپژوهش حاضر با توجه به هدف آن، 

 ها پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است.داده

 جامعه و نمونه آماری

ی زنان متأهل غیر بالینی ساکن شهر مشهد در زمستان ی آماری پژوهش حاضر کلیهجامعه

ها گذشته بود. تعداد  بودند که حداقل یک سال از زندگی مشترک زیر سقف آن 0287

نفر و تعداد نمونه در  51هایی از نوع همبستگی حداقل ل در پژوهشنمونه مورد قبو

نفر است. با توجه به اینکه بین  311هایی با روش تحلیل مسیر، حداقل نمونه برابر با  پژوهش

اندازه نمونه و آزمون فرض صفر، ارتباط نزدیکی وجود دارد، با نمونه بزرگ، محقق کمتر 

از میان جامعه  (.0282پذیرد )دالور، درست نیست می فرض صفر را در شرایطی که واقعاً

ها سال از زندگی مشترک زیر یک سقف آن 0زن متأهلی که حداقل  011تعداد  موردنظر

 داوطلبانه و در دسترس انتخاب شدند. صورت بهگذشته بود 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kruse, N 

2. Høeg, B. L 
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 ابزار پژوهش

و  ( تهیه3110) 0این پرسشنامه را باگاروزیی صمیمیت زناشویی باگاروزی: پرسشنامه

بعد  9سؤال است که نیازهای صمیمیت را در  00تنظیم کرده است. پرسشنامه شامل 

، عقالنی، معنوی، اجتماعی و شناختی روانشناختی، عاطفی، جسمی، جنسی، زیبایی

در این پرسشنامه از  سؤاالتدهد. پاسخ تفریحی زناشویی مورد سنجش قرار می

و در  51است. باالترین نمره در هر بعد  شده بندی دسته د()بسیار زیا 01تا  0( وجه هیچ به)0

است باگاوزی در پژوهش خود میزان روایی پرسشنامه را برابر بت  61بعد صمیمیت معنوی 

( 0290گزارش کرده است. این پرسشنامه در ایران برای اولین بار توسط اعتمادی ) 85/1

د میزان روایی این پرسشنامه را با مورد بررسی قرار گرفته است. اعتمادی در پژوهش خو

(. 0290گزارش کرده است )اعتمادی،  80/1آلفای کرونباخ سنجید و میزان آن را 

همان مقیاس به  سؤاالتهای این پژوهش با مجموع نمرات  های هر یک از مقیاس نمره

های این پرسشنامه به دست  ی کل پرسشنامه از مجموع نمرات مقیاس آید و نمره دست می

 به دست آمد. 98/1آید. در این پژوهش میزان آلفای کرونباخ این پرسشنامه  یم

است.  این پرسشنامه توسط اسکورون و دندی ساخته شده: 3پرسشنامه تمایزیافتگی خود

توسط اسکورون و فرایدلندر با  0889پرسشنامه تمایزیافتگی خود برای اولین بار در سال 

ماده بر  06مورد بازبینی قرار گرفت و با  3112سال  ماده طراحی و اجرا شد. سپس در 02

هیجانی، جایگاه من، گریز عاطفی و  پذیری واکنشخرده مقیاس  0مبنای نظریه بوئن و 

رود  سنجش میزان تمایزیافتگی افراد به کار می منظور بهآمیختگی با دیگران تنظیم شد و  هم

های مهم زندگی و روابط زار بر ارتباطتمرکز این اب (.3118، 2)اسکورون، استنلی و شاپیرو

تمایزیافتگی خود با مقیاس  نامه پرسشگذاری  جاری افراد با خانواده اصلی است. نمره

)کامالً در مورد 6)ابداً در مورد من صحیح نیست( تا  0از  ای گزینه 6لیکرت در یک طیف 

گیرد. تعلق می 6تا  0ای بین بندی شده است. به هر سؤال نمرهمن صحیح است( درجه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Bagarozi, D 

2. self differentiation inventory 

3. Skowron, E. A., Stanley, K. & Shapiro, M. D 
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ی نشانه نامه پرسشی کمتر در این است. نمره 376این پرسش نامه برابر با  ی نمرهحداکثر 

پرسشنامه تمایز یافتگی خود در ایران توسط  (.0297سطوح پایین تمایزیافتگی است )ثنایی، 

شد.  آموزان سال اول دبیرستان اجرانفری از دانش 36ی ( بر روی یک نمونه0290اسکیان )

گذاری حذف شد. تری با کل آزمون داشت، از نمرهکه همبستگی نسبتاً پایین هایی سؤال

توسط اسکورن و فریدلندر برای پرسشنامه  شده گزارشضریب آلفای کرونباخ 

به دست  90/1( ضریب آلفای کرونباخ 0290است. در پژوهش اسکیان ) 99/1تمایزیافتگی 

را مطلوب گزارش کرده است. در این پژوهش میزان  آمد و همچنین روایی این پرسشنامه

 به دست آمد. 92/1آلفای کرونباخ این پرسشنامه 

 63ی امنیت روانی یک مقیاس خود گزارشی پرسشنامه پرسشنامه امنیت روانی مازلو:
 های:توسط مازلو ساخته شده است و دارای مقیاس 3110که در سال  است سؤالی

ا، اعتقاد به خود، اشتیاق به زندگی، افسردگی، احساس محیطی، پارانوی ناسازگاری

، احساس عصبانیت، یأس و نا نفس اعتمادبهسعادتمندی، امنیت اجتماعی، خودآگاهی، 
باشد. امیدی، عالقه به زندگی، سازگاری با دیگران، احساس سالمت و احساس حقارت می

شود. باالترین داده می نمره 0در این آزمون به هر پاسخ درست مطابق با کلید آزمون 
باشد مازلو میزان آلفای می 63تواند در این آزمون کسب کند نمره ای که فرد می نمره

پور در سال  گزارش کرده است در ایران نیز زارع و امین 66/1کرونباخ این پرسشنامه را 

ا نشان ر 80/1همبستگی  آمده دست بهبه بررسی روایی این پرسشنامه پرداختند نتایج  0281
باشد. پایایی این آزمون به روش آلفای دهد که نشان دهنده روایی باالی این آزمون میمی

(. در این پژوهش میزان آلفای کرونباخ این 0281پور، باشد )زارع و امین% می60کرونباخ 
 به دست آمد. 72/1پرسشنامه 

 روش اجرای پژوهش
آوری ها و جمعاول: توزیع پرسشنامه این پژوهش طی دو گام زیر به اجرا درآمد: گام

آوری ها برای جمعگیری. اجرای پرسشنامهها، بحث و نتیجهها و گام دوم: تحلیل داده داده
بود که جهت باال بردن پراکندگی گروه نمونه؛ زنان متأهل از  صورت بدینها داده

 مایزیافتگیتهای صمیمیت باگاروزی، های مختلف انتخاب شدند. سپس پرسشنامه مکان
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ها خواسته شد شد و پس از توضیحات الزم از آنها داده بوئن و امنیت روانی مازلو به آن
ی پرسشنامه توضیحات که به سؤاالت پاسخ دهند. الزم به ذکر است که قبل از ارائه

ها و چگونگی ی آنمختصری در مورد هدف پژوهش، ضرورت همکاری صادقانه
ها گفته شد که نیازی به ذکر نام و شد و همچنین به آن به سؤاالت داده دهی پاسخ

دهی وجود مانند و محدودیت زمان برای پاسخها محرمانه باقی میمشخصات نیست و پاسخ
مورد  آمده دست بهآوری و اطالعات ، جمعشده توزیعهای ندارد. در نهایت پرسشنامه

های داده وتحلیل تجزیهرای بگیری قرار گرفت. همچنین ، بحث و نتیجهوتحلیل تجزیه
آماری، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. قسمت آمار توصیفی، شامل استخراج 

باشد. در بخش آمار استنباطی، برای های آماری میهای توزیع فراوانی و شاخصجدول

 ها داده SPSS22افزار ها از روش آماری همبستگی پیرسون با کمک نرمآزمون فرضیه
 قرار گرفت. وتحلیل تجزیهد مور

 ها یافته
 دموگرافیک پاسخگویان در پژوهش های ویژگیفراوانی مطلق و نسبی  -1جدول 

 درصد تعداد متغیر 

ل 
شغ

ن
خگویا

پاس
 

 5/5 33 آزاد

 6 30 دولتی

 5/99 250 دار خانه

 011 011 کل 

ع 
نو

ج
ازدوا

 

 9/8 28 فامیلی

 2/81 260 غیر فامیلی

 011 011 کل 

ت
ال

صی
ح

ن ت
میزا

 

 9/02 55 زیردیپلم

 0/36 010 دیپلم

 9/00 58 فوق دیپلم

 2/00 065 لیسانس

 2/2 02 لیسانس فوق

 1/0 0 دکترا

 011 011 کل 
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زندگی مشترک، تعداد  های سالمیانگین و انحراف معیار سن، تعداد - 2جدول 

 در پژوهش کنندگان شرکت های زوجفرزند 

 بیشینه کمینه انحراف معیار نگینمیا تعداد متغیر

 58 31 70/00 93/28 011 سن

 23 6 65/7 05/09 011 ماه( دوران عقد)طول مدت 

 28 0 01/00 56/05 011 زندگی مشترک های سال

 5 0 18/0 81/0 011 تعدادفرزند

 ها و ها پرداخته شد. بدین ترتیب که دورافتاده پیش از انجام تحلیل به غربالگری داده

های تک  پرت 0ای ها شناسایی و اصالح شدند. در ادامه با استفاده از نمودار جعبه گمشده

های توصیفی و  های پرت بود. شاخص متغیره بررسی شدند. نتایج نشان از عدم وجود داده

 آورده شده است. 0ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهشی در جدول 

 متغیرهای پژوهشیهای توصیفی و ماتریس همبستگی  شاخص -3جدول 

 3 2 1 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین متغیر

   0 -16/0 -16/1 93/53 82/067 تمایزیافتگی - 0

  0 52/1** -09/0 16/1 97/6 03/00 امنیت - 3

 0 09/1** 08/1** -37/0 13/1 35/63 77/312 صمیمت زناشویی - 2

*P<01/0 *P<05/0 

( و صمیمت زناشویی r=52/1یان تمایزیافتگی با امنیت )دهد که م نشان می 0نتایج جدول 

(08/1=r رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. رابطه امنیت با صمیمت زناشویی نیز مثبت و ،)

 (.r=09/1معنادار است )

بینی کننده تمایزیافتگی و  جهت بررسی نقش پیش گام به گامدر ادامه از رگرسیون 

اشویی استفاده شد. پیش از اجرای تحلیل به بررسی امنیت در ارتباط با صمیمت زن

چندگانه  هم خطیمفروضات رگرسیون شامل نرمال بودن توزیع خطاها، استقالل خطاها و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Box Plot 
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و ) 3و با در نظر گرفتن کجی  0پرداخته شد. با توجه به نتایج جدول  بین پیشبین متغیرهای 

وبی قرار داشته و نرمال کجی و کشیدگی در تمامی متغیرها در سطح مطل( 7کشیدگی 

بودن تک متغیره محقق شده است. بررسی نرمال بودن چندمتغیره توزیع خطاها با استفاده از 

صورت گرفت. سطح معناداری کمتر از  0اسمیرنوف -نمودار نرمال و آزمون کالموگروف

یع ها نشان که توز در این آزمون نشان دهنده نرمال بودن توزیع خطاهاست تحلیل= 110/1

(. بررسی استقالل خطاها با استفاده از آزمون P ،07/0=Z≥15/1خطاها نرمال است )

انجام شد. اگر خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند از رگرسیون  3واتسون -دوربین

 3واتسون به  -ها پرداخت. اگر آماره دوربین توان استفاده کرد و باید به اصالح داده نمی

خطاها محقق شده است. نتایج بررسی این مفروضه برای مدل  نزدیک باشد، استقالل

را به دست داد که نشان از استقالل خطاها  95/0رگرسیون پیشرفت تحصیلی ضریب 

 0و تورم واریانس 2با دو شاخص تحمل بین پیشداشت. مفروضه عدم همخطی متغیرهای 

(VIF)  نباید  م واریانسنزدیک بوده و ضرایب تور 0بررسی شد. ضرایب تحمل باید به

و تورم واریانس  73/1ده شاخص تحمل ننشان ده هم خطیباشند. نتایج بررسی  01بیشتر از 

بوده و نشان از عدم همخطی متغیرهای پیش بین بود. پس از تحقق مفروضات،  01/0برابر با 

رگرسیون گام به گام صمیمت زناشویی   به تحلیل رگرسیون پرداخته شد. خالصه مدل

 آمده است. 3مایزیافتگی و امنیت در جدول برحسب ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kolmogorov- Smirnov 

2. Durbin-Watson 

3. Tolerance 

4. Variance inflation facto (VIF) 
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 خالصه مدل و ضرایب رگرسیون صمیمت زناشویی بر حسب تمایزیافتگی و امنیت -4جدول 

 مدل
متغیر 

 بین پیش
R R

2 R 
2
 

Adjusted 
F R

2
Change Fchange B 

خطای 

 معیار
Beta t 

 08/1 15/1 59/1 38/035** 30/1 38/035** 30/1 30/1 08/1 تمایزیافتگی 0
**08/00 

3 
 تمایزیافتگی

55/1 21/1 21/1 **70/96 17/1 **90/26 
28/1 16/1 22/1 **67/6 

 17/6** 21/1 05/1 73/3 امنیت

 معنادارند. α=10/1در سطح کوچکتر از  tو  F ،F change** تمامی ضرایب 

ریب بینی )مدل دوم( مقدار ض دهد که در بهترین مدل پیش نشان می 3نتایج جدول 

بوده که نشان دهنده رابطه در  55/1بین با مالک برابر با  همبستگی چندگانه متغیرهای پیش

بین و متغیر مالک است. مقدار ضریب تبیین و  حد متوسط و باالتر بین متغیرهای پیش

درصد از  21بوده و بیانگر این مطلب است که  21/1ضریب تبیین اصالح شده برابر با 

بین )تمایزیافتگی و امنیت( مربوط  صمیمیت زناشویی به متغیرهای پیش تغییرات )واریانس(

بین  های پیش دهند که مدل رگرسیون با متغیر های تحلیل واریانس، نشان می است. شاخص

و مالک از برازش خوبی برخوردارند و تغییرات تبیین شده توسط مدل، واقعی بوده و ناشی 

( و =22/1دهد که تمایزیافتگی ) نشان می تصادف نیست. بررسی ضرایب رگرسیون از

متغیر مالک هستند. سهم تمایزیافتگی در این میان بیشتر  بینی پیش( قادر به =21/1امنیت )

درصد بر ضریب تبیین  7از امنیت است. افزوده شدن متغیر امنیت به مدل تنها به میزان 

 (.p≤10/1افزوده است اما این تغییر معنادار است )

 گیری نتیجهبحث و 

عوامل در تعیین ثبات و دوام رابطه زناشویی  ترین مهمیکی از  منزله بهصمیمیت زناشویی 

 صمیمت اصلی یک زندگی زناشویی موفق است. های پایه مطرح شده است و یکی از

و در واقع زیر  گذارد میتأثیر  ها انسانزناشویی بر بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی 

ابتدایی پس از ازدواج و  های سالدر  ویژه بهرد خوب خانواده است. صمیمت بنای عملک

اول زندگی زناشویی  های سالدارد، زیرا  تری برجستهجوان، نقش  های زوجاوایل زندگی 

بیشترین کاهش رضایتمندی و باالترین میزان طالق و جدایی را  ها زوجاست و  تر پرتنش
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زناشویی  صمیمت (.0289فر و طالع پسند، بیان ن نژاد،روشکنند ) میتجربه  ها سالدر این 

قرار دارد. از جمله عوامل  شناختی روانتحت تأثیر برخی عوامل از جمله عوامل 

خود و احساس امنیت است. در این  تمایزیافتگیمؤثر در صمیمت زناشویی  شناختی روان

یافتگی خود و صمیمت زوجین بر مبنای تمایز بینی پیشراستا پژوهش حاضر با هدف 

احساس امنیت صورت گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که تمایزیافتگی 

 کننده خوبی برای صمیمت زناشویی باشد. بینی پیش تواند میخود و احساس امنیت 

 کننده صمیمت بینی پیش تواند مینشان داد که تمایزیافتگی زوجین  ها پژوهشنتایج 

عاطفی از خانواده است و  استقاللخود در حکم نشانه میزان  فتگیتمایزیا زناشویی باشد.

(. 0،3107لیم و لیشود ) میبرای صمیمت زناشویی در نظر گرفته  بینی پیشعاملی در جهت 

زوجین با در نظر گرفتن چارچوب نظریه بوئن  در مورد رابطه تمایزیافتگی خود با صمیمت

 های واکنشمعیوب روابط به رویدادهای منفی،  های شبکهتبیین کرد که  گونه این توان می

زوجین در برابر مسائل  این (.3،3118کلورشود ) میعاطفی و هیجانی شدید و منفی منجر 

. چنین افرادی به بلوغ هیجانی دهند میواکنش هیجانی شدید و منفی نشان  اهمیت کم

انائی در تشکیل کمتری رسیده و ظرفیتی محدود برای پیوندهای صمیمانه دارند. عدم تو

و تهدیدی برای سازگاری زوجین به  ها خانوادهپیوند صمیمانه پیامدهای ناگواری برای 

معتقد است افرادی که تمایز کمتری از  بوئن (.3108)پلگ و همکاران، رود میشمار 

در برابر اضطراب  احتماالً ها آنکمتری دارند.  پذیری انعطافخانواده اصلی خود دارند، 

منطقی در رفع مسائل و  های حل راهو توانائی استفاده از  پذیرترند آسیبگی مزمن زند

مشکالت زندگی را ندارند. چنین افرادی به سمت افکار منفی و وابستگی به همسرشان 

که تمایزیافتگی پایینی دارند در برخورد با مسائل و  هایی زوج (.3108، 2راجزدارند )تمایل 

 عقالنی کمتری دارند و بیشتر با احساسات خود گیری تصمیممشکالت زندگی توانائی 

به دلیل وابستگی به سیستم خانواده قبلیشان و تداخل  ها زوجرند. همچنین این یگ تصمیم می
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. شود می های نارضایتیو  ها درگیریکه سبب افزایش  شوند میدو سیستم دچار مشکالتی 

 ها آنزندگی اختالف نظر به میان  برآمده از تمایزنایافتگی همسران در های اضطراباین 

تمایزیافته زوجین  های نظام. در مقابل در گردد میو موجب به کاهش صمیمت  انجامد می

. با توجه به نظریه بوئن افراد متمایز در برخورد با مسائل و شوند میکمتر دچار تعارض 

ثانیاً تمایز از . نمایند میرا حل  ها آنمشکالت زندگی عقالنی و منطقی برخورد کرده و 

خانواده اصلی موجب جلوگیری از تداخل دو سیستم و مانع ایجاد مشکالت در زندگی 

با تمایزیافتگی باال  افراد .کند میو در نهایت صمیمت زوجین افزایش پیدا  شود می ها زوج

به هیجانات خودآگاهی دارند و قادر به سنجش متفکرانه موقعیت هستند. این افراد 

ر و رفتار منعطف در سازگاری با فشارهای زندگی دارند و دارای عواطف احساس، تفک

روشن در ارتباط با دیگران هستند. همچنین در نزدیکی و گسستگی ارتباط از تعادل روانی 

تمایزیافته موجب قوام روابط زوجی و افزایش  های زوج های ویژگیبرخوردارند. این 

ر این قسمت پژوهش همسو با نتایج بسیاری از د آمده دست به های یافته. شود میصمیمت 

 ؛0،3110؛ اسکورون و دندی3118،کلور 0287یوسفی و عزیزی،است )پیشین  های پژوهش

که تمایزیافتگی خود  اند رسیدهپژوهشگران به این نتیجه  این (.3108،راجرز ،3108،پلگ

ت زوجین و موجب به افزایش صمیمی گذارد میزوجین بصورت مثبتی بر مشکالت اثر 

 .گردد می

شود  میاحساس امنیت روانی موجب به افزایش بهزیستی ذهنی و اعتماد بین روابط 

(. زوجینی که از احساس امنیت روانی باالیی برخوردار هستند از 3،3109واژاپلی و ریز)

با  راحتی به توانند میاسترس و اضطراب کمتری در روابط خود برخوردار هستند این افراد 

برقرار کنند و کیفیت زندگی زناشویی خود را افزایش دهند و صمیمیت  ارتباطد همسر خو

 (.2،3109رانیا و مایتیدهند )زناشویی را افزایش 
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کند و زمینه را برای شکل گرفتن  احساس امنیت روانی به بهزیستی روانی کمک می

های مثبت  دانیم احساس امنیت با نگرش طور که می کند. همان یک حس نیک را ایجاد می

یکی از  عنوان بهای دارد، زیرا که احساس امنیت  ها ارتباط نزدیک اما پیچیده و ارزش

گیری  احساس امنیت سبب شکل ازآنجاکه (.0،3109پات و رایتاست )های بهزیستی  مؤلفه

شود )کمپل و  یک حالت روانی صمیمت و یا گرایش یک فرد نسبت به یک فرد دیگر می

شود که زندگی زناشویی  کند و سبب می بهزیستی درونی کمک می ( به3101، 3همکاران

وجود رابطه  ( بنابراین3100، 2برای فرد مطلوب و خوشایند باشد )انگدهال و لیدسوک

 امری محتمل است. مثبت بین صمیمت و احساس امنیت

افرادی که احساس امنیت روانی دارند معموالً دنیا را از لحاظ عاطفی امن یا  درواقع

زیادی دارند و به خود و دیگران  نفس اعتمادبهمعموالً  ها آن بینند. دون صدمه عاطفی میب

تر و  کنند، اضطراب کمتری دارند و مایلند در رابطه با دیگران اجتماعی و فعاالنه اعتماد می

کنند تا از  تالش می ها آنبه این ترتیب،  (.3105، 0سان و تارمیناکنند )تر رفتار  صمیمانه

سخت برآیند و برای رسیدن به اهداف باالتر در زندگی دست به هر کاری  کارهای پس

 درواقعشود.  زنند. احساس امنیت روانی باعث روابط صمیمانه بین فردی خوشایندتر می می

گردد. این ممکن  امنیت روانی باعث بیشتر شدن شادی و صمیمیت در روابط بین فردی می

احساس تنهایی، استرس،  معموالًافراد دارای امنیت روانی است ناشی از این امر باشد که 

 ای از تنش و درگیری در روابط بین فردی ندارند. دشمنی و کینه، نشخوار فکری یا نشانه

بیان نمود،  گونه اینتوان  می شده مطرحگیری کلی آنکه با توجه به مطالب  نتیجه

 موردبررسیپژوهش این عوامل پذیرد که در این  می تأثیرصمیمت زناشویی از عواملی 

است. زمانی که زوجین دارای تمایزیافتگی  تمایزیافتگیگرفت. یکی از این عوامل 

کنند و این موجب احساس  برآورده می خوبی بهباشند، نیازهای عاطفی یکدیگر را  می
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رسد  ی اعتماد زناشوی به حداکثر می شود و در نتیجه ظهور پدیده ها می امنیت در آن

ی که دارای تمایز یافتگی هستند از میزان صمیمت باالتری برخوردار هستند و زوجین

از خود نشان دهند که این  العمل عکسهای دشوار زندگی چگونه  دانند که در موقعیت می

 گردد. ها می امر موجب ایجاد احساس امنیت و افزایش اعتماد زوجین در زندگی آن

و روش کار خود دارای مشکالت  ررسیموردبهر تحقیق بنا بر ماهیت، موضوع  

باشد. پژوهش حاضر نیز از این امر مستثنی نبوده است. یکی از هایی میمحدودیت

انجام شده است که  متأهلهای این پژوهش این بود که تنها بر روی زنان  محدودیت

سازد. های جمعیتی با محدودیت مواجه  پذیری نتایج را به سایر گروه تواند فرایند تعمیم می

ها و در نتیجه لزوم احتیاط در  همچنین عدم امکان انتخاب تصادفی شرکت کننده

در دسترس، محدود بودن مطالعه به شهر مشهد و نبود  صورت به، انتخاب نمونه ها یافته تعمیم

های این پژوهش  در تحقیق از جمله محدودیت کنندگان مشارکتاطمینان از گزارش دقیق 

 بود.

با توجه به نقش بنیادی تمایزیافتگی خود و احساس امنیت در  دگرد میپیشنهاد 

آموزشی در راستای ارتقاء صمیمیت زناشویی،  های کارگاهصمیمیت زناشویی، از  بینی پیش

قبل از ازدواج و  های مشاورهدر  "جایگاه من"بر تأکیدافزایش تمایزیافتگی خود با 

 ی درزمینهو بروشورهایی  ها کتابچهتا  شود میاستفاده گردد. همچنین، پیشنهاد  درمانی زوج

که در این  هایی کارگاهو  ها کالسافزایش صمیمیت زوجین چاپ گردد و در  های راهارائه 

 ، توزیع گردد.شود میزمینه تشکیل 
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