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 چکیده
اصلی و تمایزیافتگی خود انجام  های خانوادۀاساس مؤلفه بینی رغبت به ازدواج براین پژوهش با هدف پیش

ای شهید دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه شامل کلیۀآماری  جامعۀپژوهش حاضر از نوع همبستگی بود.  شد.

بودند که با  پسر نفر از دانشجویان 622مورد بررسی  نمونۀبود.  9313-11بهشتی کرج در سال تحصیلی 

 و مظاهری حیدری، ازدواج سنجپرسشنامه رغبتابزار پژوهش  .شدند ایتصادفی خوشهگیری روش نمونه

 ) یافتگی خودتمایز پرسشنامه( و 6222) اسكورون (،BFI) اصلی سالمت خانوادۀمقیاس  (،9336) پوراعتماد

(DSIها از ضریب همبستگی پیرسون وبرای تجزیه و تحلیل داده. ( بود9116) ت و همكارانهاوستا 

استقالل در یک گام توانست به نتایج نشان داد که  استفاده شد.گام به گام  ندمتغیری به شیوۀچرگرسیون 

ت به های بازخورد نسبت به ازدواج، آمادگی نسبدرصد از واریانس 966/2و  290/2 ،260/2، 932/2ترتیب 

آمیختگی با دیگران در یک همکل رغبت به ازدواج را تبیین کند. همچنین  ازدواج، موانع ازدواج و نمرۀ

درصد واریانس  212/2 جایگاه من در یک گام بازخورد نسبت به ازدواج، درصد واریانس 266/2گام 

درصد واریانس  233/2، گریز عاطفی و هم آمیختگی با دیگران در دو گام نگرش نسبت به ازدواجبوط مر

درصد واریانس موانع ازدواج و جایگاه من نیز در  912/2آمادگی به ازدواج، گریز عاطفی در یک گام 

های ه به یافتهبا توج. کل رغبت به ازدواج را تبیین کننددرصد واریانس نمرۀ 263/2توانستند یک گام 

های سالمت خانواده اصلی و تمایزیافتگی خود با ابعاد رغبت به ازدواج در دانشجویان رابطه لفهپژوهش، مؤ

های ها در برنامهکنند. لذا توجه به نتایج حاصل و کاربست آنبینی میداشته و بطور معناداری آن را پیش

  تواند حائز اهمیت باشد.می یهای رشدی و درمانآموزش پیش از ازدواج و مداخله

 رغبت به ازدواج، تمایزیافتگی خود، سالمت خانواده، دانشجویان: واژگان کلیدی
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 مقدمه

شود و از د و عامل تشكیل خانواده محسوب میترین قرارداد زندگی هر فرازدواج مهم

بشر را شمول بشری است که هیچ بنیادی این چنین صمیمانه افراد بنیادهای تقریباً جهان

 به مربوط فقط که نیست موضوعی ازدواج،(. 9319)احمدی،  تحت تأثیر قرار نداده است

 عناصر شود.می مربوط هم جامعه و خانواده به رویداد، یک عنوان به بلكه باشد، فرد دو

 از مراقبت نگرانی، تفاهم، تعهد، خوب، ارتباط عشق، موفق، ازدواج یک دهندهتشكیل

 شادی عاطفی، و روانی سالمت برای الزم شرط ثر،مؤ ارتباط است. بودن باهم و یكدیگر

 فردی رشد نیازمند که موضوعی (6291 ،9اوالدون و ییودا )ایسر، است زناشویی ثبات و

اهداف متعددی ازدواج دارای  (.6299 ،6داتیلئو و کاناوارو گومیرو، فونسكا، )نازار، است

مین نیازهای توان به آرامش و آسایش، تأازدواج میهای ترین هدفاست که از جمله مهم

ی و اجتماعی و امنیت فرد جنسی، بقای نسل، تكمیل و تكامل فردی و اجتماعی، سالمت و

(. 6226، 3)زیدی و شورایدی اجتماعی در فرد را نام برد-مین نیازهای روانیسرانجام تأ

اعی به عنوان پیوندی با ثبات و ازدواج به عنوان یكی از وقایع مهم حیاتی که از نظر اجتم

های اخیر دچار تغییر و شود در سالو مرد در بستر خانواده شناخته میهدفمند بین زن 

(. آمار موجود نشان 9312پور فرد، )بانكی تحوالت عمیقی در تمامی ابعاد شده است

سال  63سال و برای زنان  32/60دهد که میانگین سن ازدواج در کل کشور برای مردان می

)خبرنامه  باشدسال می 9/66سال و برای زنان  6/60بوده، در استان همدان نیز برای مردان 

ازدواج هر سال نسبت به رغبت به تغییر نرخ  12تا  32های سال(. طی 9319آماری کشور، 

( در 9) 33در سال  (3/1) 03( در سال 9/3) 32سال قبل کاهش داشته، طوریكه در سال 

بر میزان  31تا  32از سال ( بوده است. به عبارت دیگر -1/9) 12( و در سال 6/2) 31سال 

)سالنامۀ  کاهش یافته است 12ها هر چند با شیب اندک، اضافه شده ولی در سال ازدواج

( در پژوهشی با عنوان میزان تمایل جوانان به ازدواج و 9313) نیاطیبی(. 9312آماری، 

نفر از دانشجویان جوان  122ن که به صورت پیمایشی بر روی شناسایی موانع و مشكالت آ
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انجام شد، نشان داد که مهمترین موانع رغبت جوانان به ازدواج برحسب اولویت شامل 

باشد. ، موانع حاکمیتی و موانع فردی میموانع فرهنگی، موانع اجتماعی، موانع اقتصادی

تر دارد و دارای ابعاد ای وسیع و گستردهه با سایر ارتباطات انسانی دامنهازدواج در مقایس

(. در این خصوص 9333نژاد، )نوابی زیستی، اقتصادی، عاطفی، روانی و اجتماعی است

برقراری ارتباطات  عنوان عامل مؤثر بر شخصیت فرد و نحوۀبه 9سالمت خانواده اصلی

توانند در رابطه با میبه عنوان عوامل عاطفی و روانی افراد  6سطح تمایزیافتگیانسانی و نیز 

 رغبت افراد به ازدواج مورد بررسی قرار گیرند. 

اند که ساختار و محیط خانواده اصلی در تمایل و نگرش نسبت به تحقیقات نشان داده

 ن،بوئ نسلی چن یۀنظر (.6221)کاریی،  ازدواج و نیز زندگی خانوادگی فرزندان نقش دارد

 و گیرندمی یاد شاناصلی خانوادۀ در را فردیبینرابطۀ  زیربنای افراد، که کندمی عنوان

 اصلی ۀدخانوا در موجود ایرابطه مشكالت ادامۀ هازوج زناشویی و خانوادگی مشكالت

 معنای به فردی، بی تعارضات مانند اصلی خانوادۀ از شده ناشی مشكالت .است هاآن

 ها،نگرش باورها، و یابندمی تسلی خانوادگی برو روابط در بیشتر شدت و متفاوت

 زاده،محسن) دهندمی قرار ثیرتأ تحت را هاآن تعاملی الگوهای و نفس عزت رفتارها،

 هایشیوه از یكی که کندمی بیان بندورا، اجتماعی یادگیری ۀینظر (9312 عارفی، و نظری

 خانواۀ از را منفی ارتباط الگوهای عمدتاً ما .است دیگران رفتار مشاهدۀ یادگیری، اولیۀ

 الگو مشاهدۀ با را بهتر ارتباطی هایمهارت قادریم ما همچنین .ایمگرفته یاد اصلی

ن دو مفهوم کلیدی در استقالل و صمیمیت به عنوا. (6293 ،3انگی و نگال) بیاموزیم

سالم، به  (. در واقع در الگوی خانوادۀ9312 )کرمی، سالم مطرح هستند حیات خانوادۀ

صراحت بیان، مسئولیت،  کید برشود و این استقالل با تأمیاعضای خانواده استقالل داده 

آید. خانوادۀ د میاحترام به سایرین، باز بودن با دیگران و قبول جدایی و فقدان به وجو

 کند وخانواده روابط و صمیمت ایجاد می شود که در فضایای محسوب میسالم خانواده

ها بدون د یک فضای گرم در خانه، حل تعارضها، ایجار را با تشویق بیان احساساین کا

                                                           
1. Family of origin 

2. Differentiation of self 

3. Long, L., Yang, M.  
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ها بر اساس ایجاد استرس غیرالزم، ایجاد حساسیت نسبت به همدلی و ایجاد اعتماد به انسان

 سالمت که است داده نشان هابررسی. (9312)کرمی،  دهدنیكی نهاد آدمی شكل می

 کندبیان می (،6291)9ویسز است. ثرمؤ فرزندان آینده زندگی کیفیت در اصلیۀ خانواده

 هاپژوهش دارد. پایداری اثر زناشویی زندگی موفقیت و کیفیت در اصلی خانوادۀ که

 و )مورارا زناشویی سازگاری با رغبت به ازدواج و اصلی خانوادۀ سالمت رابطۀ بیانگر

، 3ووجشک و )جوزوفیک زنان در شدهادراک استقالل و صمیمیت (6296 ،6کیترل

 زناشویی رضایت و (6226 ،1اوک وها و لی)سانگ زناشویی بخشرضایت ( روابط6292

 اصلی خانوادۀ در ناسازگار هایوارهطرح با نیز است. صمیمیت (9319 )فرحبخش، زنان

انداز نظریۀ چندنسلی بوئن، دارد. از چشم رابطه (6223 عابدی، و زادهفاتحی )ذوالفقاری،

عدی افراد، یعنی روابط زناشویی اصلی به عنوان میراثی در طول زندگی ب ساختار خانوادۀ

( نشان داد که مفاهیم 6296) . تحقیق مورارا و ترلیک(9319پیرساقی، ) ثیرگذار استتأ

 الگوی دلبستگی عاشقانه است. ویسز کنندۀبینیاز خانوادۀ اصلی، پیششده افراد درک

دی در ازدواج نشان داد که های فرکیفی از تجارب و ویژگی ( در یک مطالعۀ6291)

واده به عنوان خانثیر پایداری دارد. کیفیت تصمیمات مربوط به ازدواج تأاصلی در  خانوادۀ

آورنده تمایزیافتگی یا ین عامل بوجودترگیری شخصیت، اساسینخستین پایگاه شكل

 .(9331)سلیمان نژاد،  استقالل عاطفی افراد است

 روابط در" خود" استقالل و فردیت حفظ در شخص یک توانایی"خود تمایزیافتگی

 است هیجان و عقل بین تعادل ایجاد در توانایی بیانگر همچنین و دیگران با صمیمانه

 فرد توانایی میزانیافتگی خود تمایز دیگر عبارت به .(9133 ،2بوئن و کر و 9103 ،1بوئن)

 دو در را تمایزیافتگی. دهدمی نشان را احساسی فرایندهای از فرایندهای عقلی تفكیک در

 شامل که دهدمی رخ فرد درون که فرآیندی عنوان به یكی :کرد بررسی توانمی سطح
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 در که فرآیندی عنوان به دیگری و است 6عاطفی پذیریواکنش و 9من جایگاه هایمؤلفه

گریز  و 3دیگران با آمیختگیهم هایمؤلفه شامل که پیوندندمی وقوع به افراد بین روابط

 و افكار در استقالل داشتن و "خود" از روشنی حس معنای به من جایگاه .است 1عاطفی

 و عقل بر فرد احساسات غلبه به اشاره عاطفی پذیریواکنش و (6299 ،1میزر) ستباورها

 (9133 بوئن، و کر ؛9103 بوئن،) دارد هیجاناتۀپایه بر پاسخگویی و منطقش

 آمیختگیهم و انحالل و" خود" استقالل دادن دست از به اشاره دیگران با آمیختگیهم

و  (.6299 میزر،) دارد زندگی مهم افراد خصوص به و دیگران با صمیمانه روابط طی در

اطفی را در شرایط پر تنش نشان نشینی عوج از رابطه و عقبتمایل به خرنیز  گریز عاطفی

 .(6229، 2)دریک دهدمی

 پیامدهای زمینه در .است هاسازه از مختلفی انواع با تعامل در خود یافتگیمایزت

 باالتر سطوح که است این بر (9133 بوئن، و کر و 9103) بوئن فرض خود، تمایزیافتگی

 فیزیولوژیكی و روانی کلی، عملكرد باالتر سطوح همچون پیامدهایی با خود تمایزیافتگی

 هاآن دارند، عقایدشان و خود از مشخصی تعریف تمایزیافته، افراد و است ارتباط در

 عاطفی که شدیداً هایموقعیت در و کنند انتخاب زندگی در را جهت خویش توانندمی

 شود،می نافرجام گرفتن تصمیمات و غیرارادی رفتارهای بروز به منجر افراد از بسیاری در

 نتایج کنند. گیریتصمیم منطق و عقل در نظرگرفتن با و ندهند دست از را خود کنترل

 تمایزیافتگی "ساختار از کردن حمایت و کشف برای که متعددی العاتمط از حاصل

 از گسترده طور به تجربی شواهد .است بوئن نظریه با منطبق و مؤید شده، انجام" خود

 میان به سخن روانی اختالالت نشانگان و روان سالمت ابعاد بر خود تمایز سطح تأثیر

 و هوپر) انددانسته روان سالمت ارتقای در مهمی عامل را خود تمایزیافتگی و اندآورده

 اسكورون، ؛0622 ،6لی و سندیج ویلیامسون،، 6222 ،9گیل و چانگ ؛ 6292 ،0دیپوی
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رسد که نوع و میزان (. همچنین به نظر می6222 ،1بابلتز و جانسون ؛6221 ،3آزن و وستر

خود ( در مطالعات تجربی 9133) ثیر دارد. کر و بوئنرغبت به ازدواج تأتمایزیافتگی بر 

هایی از قبیل خودتمایزیافتگی با دیدگاه خوشبینانه و رفاه در سازه نشان دادند که استقالل

اند که سطح باالی متعددی نشان دادههای پژوهش. روانی زوج در ارتباط هستند

اسكورون ) کنترل موفق و سازگاری زناشوییقوی  کنندۀبینیپیش ،و ابعاد آن یافتگیتمایز

 ات، سطح پایین تعارض(3191، 2اسكورون و فریدلندر) ، رضایت زناشویی(6221 ،1و دندی

، رغبت به (9313زاده هنرمند و سودانی، ساداتی، مهرابی، 6222)اسكورون،  زناشویی

)لطیفیان و  ای کارآمد ارتباطی(، الگوه9319بخشی و کالنتر کوشه، جهان) ازدواج

باشد که همۀ موارد می (9313)زارعی و حسینقلی،  و تعهد زناشویی (9313فخاری، 

 تگی خود با تمایل به ازدواج است.تمایزیاف بصورت مستقیم و غیرمستقیم حاکی از رابطۀ

 شخصیت، گیریشكل پایگاه نخستین عنوان به خانوادههمچنین با توجه به اینكه 

 تواندمی خانوادگی تعامالت ۀنحو و است خود تمایزیافتگی فرآیند در عامل تریناساسی

 هایپژوهش(. 9133 بوئن، و کر) یابد رشد فرد یک در «خود»چقدر  که کند مشخص

 بر اصلی ۀخانواد تأثیر از حاکی نیز، (6229 ،0اسمیت و تورنگرن جانسون،)ه شد انجام

آن بر ازدواج فرزندان بصورت  ثیرن بطور مستقیم و تأفرزندا در خود تمایزیافتگی سطح

 از نیز ازدواج و هاتصمیم ترینمهم از ازدواج به تصمیم که آنجا از. استمستقیم غیر

های کالن کشور به تشویق و همچنین سیاست رودشمار می به انسان زندگی ضروریات

 به رغبت بر مؤثر عوامل جمعیت، بررسینگام و به تبع آن افزایش ه جوانان به ازدواج به

 و اصلی سالمت خانوادۀ شدهیاد مقدمات به توجه با. رسدمی نظر به ضروری ازدواج

 رغبت با که رودمی آن احتمال که مهمی هستند روانی و عاطفی متغیرهای از تمایزیافتگی

 هایبه بررسی نقش مؤلفه . بر همین اساس این پژوهشباشند داشته رابطه جوانان ازدواج به

                                                                                                                                        
1. Chung, H. & Gale, H. 

2. Williamson, I. Sandage, S. J. & Lee, R. M. 

3. Skowron, E. A. Wester, S. R. & Azen, R. 

4. Johnson, P. & BuboltzJr, W. C. 

5. Skowron E. A. & Dendy, A. K .  

6. Skowron, E., & Friedlander, M. 

7. Johnson, P. Thorngren, J. M. & Smith, A, J. 
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 پذیریواکنش)صمیمت و استقالل( و ابعاد تمایزیافتگی خود اصلی سالمت خانوادۀ

بینی رغبت به پیشدر  با دیگران عاطفی آمیختگیهم، عاطفی گریز، من جایگاه، عاطفی

 پرداخته است. ازدواج در دانشجویان

 روش

ها از نوع همبستگی آوری دادهپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع

-11ای شهید بهشتی کرج در سال تحصیلیاست. کلیّۀ دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه

نفر از  622مورد بررسی  نمونۀدهند. آماری پژوهش حاضر را تشكیل می جامعۀ 9313

ها، )دانشگاه، رشته ایگیری تصادفی خوشهو با روش نمونهبودند دانشجویان پسر 

، 9ها از ضریب همبستگی پیرسونبرای تجزیه و تحلیل داده. انتخاب شدند ها(کالس

استفاده شد. از ضریب همبستگی پیرسون به دلیل بررسی چگونگی  6رگرسیون گام به گام

 ای پژوهش و از رگرسیون گام به گام به دلیل تعیین مقدار تبیین متغیر مالکروابط متغیره

اصلی و  سالمت خانوادۀ) بیناز روی متغیرهای پیش )رغبت به ازدواج در دانشجویان(

 ( استفاده شد.یافتگی خودتمایز

 ابزار

 حیدری، توسط پرسشنامه این :)پرساد( دانشجویی نسخۀ ،ازدواج سنجرغبت پرسشنامۀ

 1 السؤ 63شامل السؤ 61دارای  و است شده ساخته (9336) اعتمادپور و مظاهری

 001 روی بر پرسشنامه این .است ازدواج طالیی سن برای اضافی السؤ یک و ایگزینه

 1واریماکس،  نوع از چرخشی روش با و عوامل تحلیل از استفاده با و گردیده اجرا نفر

 برخوردار 9از  باالتر ویژۀ مقدار از همگی عوامل این که شد مشخص آن برای عامل

 برای تمایل و آمادگی -6 ازدواج، به نسبت بازخورد -9 از عبارتند عامل 1این  .بودند

 آن محتوای روایی. ازدواج موانع -1و  ازدواج یامدهایپ به نسبت نگرش-3ازدواج، 

 درونی همسانی و=r) 00/2) یبازآزمای طریق از آن اعتبار و شده ییدتأ متخصصان توسط

                                                           
1. Pearson correlation 

2. Stepwise regression 
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 کرونباخ آلفای ضریب حاضر پژوهش در .است گردیده محاسبه 16/2کرونباخ  آلفای

 .گردید محاسبه 03/2 پرسشنامه این

 9ت و همكاراناصلی توسط هاوستا مقیاس خانوادۀ (:BFI) اصلی مقیاس سالمت خانوادۀ

مقیاس خرده 92ماده است که دارای  12ای ( طراحی شده است. آزمون اصلی دار9116)

صمیمیت تشكیل و  )استقالل( خودپیرویاالشخاص است که به طور کلی از دو بعد بین

( از 9111) آید. ریون و همكارانماده بدست می 12کلی با جمع زدن نمره  شده است. نمرۀ

تای آن در تحلیل  92ماده  12ای درست کردند. از ماده 91زمون اصلی، دو فرم موازی آ

را برای  2/ 11و  9را برای فرم  11/2عاملی کنار گذاشته شد. سازندگان آلفای کرونباخ 

رم از میزان باالیی از هسمانی درونی برخوردار است. اند. هر دو فبه دست آورده 6فرم 

( و در r=11/2و  p<922/2) آزمون بسیار باال و معنادار است 6و  9همبستگی بین دو فرم 

( r=13/2و  p<229/2همان حال همبستگی باالی معناداری با مقیاس اصلی آزمون )

و برای ابعاد  11/2ای ( برای کل مقیاس ضریب آلف9331اند. در ایران، جاسبی )داشته

در این پژوهش از فرم بدست آورده است.  31/2و  12/2استقالل و صمیمیت به ترتیب 

در پژوهش  تهیه شد، استفاده شده است. (9319) ای آن که توسط عارفیماده 91کوتاه 

به دست آورده  31/2( نیز همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ میزان 9319) عارفی

 12/2 در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس (.9319) عارفی،  است

 محاسبه شد. 31/2و  31/2های استقالل و صمیمیت نیز به ترتیب مقیاسو برای خرده

 تمایزیافتگی میزان سنجش منظور به که پرسشنامه این: DSI) ) تمایزیافتگی خود پرسشنامه

باشد و سؤال می 12است، دارای شده ساخته (6222) اسكورون توسط رودار میافراد به ک

  و «عاطفی گریز»، «من جایگاه»، «عاطفی پذیریواکنش»مقیاس شامل: چهارخرده از

 ایدرجه 2 مقیاس یک بر پرسش هر. است شده تشكیل «با دیگران عاطفی آمیختگیهم«

 هایپژوهش در و بوده متخصصان تأیید مورد این پرسشنامه روایی .شودمی گذارینمره

 پاپكو،-پلک . پژوهشاست تأیید شده (6223) اسمیت و اسكورن (،6222) اسكورن

 واکنش عاطفی داد. گزارش زیر شرح به را هاآزمونو اعتبارخرده 31/2 را آلفا ضریب

                                                           
1. Allan J. Hovestadt, Williain T. Anderson, Fred P. Piercy, Smauel W. Cochran & 

Marshall Fine.  
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 دیگران با آمیختگی و (32/2) (، گسلش عاطفی32/2) شخصی مواضع موقعیت (،32)

 کل ( پایایی6223)  اسمیت و اسكورن پژوهش در (.6221، 9)پپلگ پوپكو (.01/2)

 عاطفی، پذیریواکنش هایمقیاسپایایی خرده و 16/2 کرونباخ آلفای روش با آزمون

و 39/2، 32/2، 31/2 به ترتیب دیگران با عاطفی آمیختگیهم و عاطفی گریز من، جایگاه

 روش آلفای با را آزمون کل پایایی (9331) اسكیان نیز ایران در .گردید محاسبه 31/2

 کل برای کرونباخ آلفای ضریب حاضر پژوهش در. است کرده دروبرآ 33/2کرونباخ 

 .گردید محاسبه 36/2پرسشنامه 

 هایافته
 . اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول

 Min Max M SD متغیر

 01/9 12/66 60 93 سن

 31/1 20/63 31 92 استقالل

 11/1 13/60 12 96 صمیمیت

 99/2 63/31 16 91 عاطفی پذیریواکنش

 32/1 21/33 11 62 من جایگاه

 61/2 69/13 10 61 عاطفی گریز

 19/2 21/33 16 90 با دیگران عاطفی آمیختگیهم

 12/3 01/61 32 62 بازخورد نسبت به ازدواج

 29/1 11/62 33 96 نگرش به پیامد ازدواج

 11/6 31/93 61 3 ازدواجآمادگی به 

 99/6 13/1 91 1 موانع ازدواج

 12/1 13/03 921 11 سنج ازدواجنمره کل رغبت

های توصیفی متغیرهای پژوهش که به ترتیب شامل اطالعات مربوط به یافته 9جدول 

 . دهدکمینه، بیشینه، میانگین و انحراف استاندارد است را نشان می

  

                                                           
1. Peleg-popko, Ora. 
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 اصلی به ازدواج و ابعاد سالمت خانوادۀ ابعاد رغبتات بین نمر. ضرایب همبستگی 2جدول

 0 2 1 1 3 6 9 متغیر

       9 استقالل

      9 023/2** صمیمیت

     9 231/2 932/2* بازخورد نسبت به ازدواج

    9 311/2** -202/2 -290/2 نگرش به پیامد ازدواج

   9 313/2** 126/2** 991/2 922/2** آمادگی به ازدواج

  9 133/2** 603/2** 932/2** 961/2* 936/2* موانع ازدواج

 9 123/2** 061/2** 030/2** 093/2** 223/2 966/2* سنج ازدواجنمرۀ کل رغبت

29/2P<**        21/2P<*  

 6اصلی در جدول  به ازدواج و ابعاد سالمت خانوادۀ نتایج آزمون همبستگی بین رغبت

های این جدول، بین استقالل و نگرش به پیامد ازدواج نشان داده شده است. بر اساس داده

همبستگی منفی معنادار وجود دارد. استقالل با بازخورد نسبت به ازدواج آمادگی به 

سنج ازدواج همبستگی مثبت و معنادار وجود موانع ازدواج و با نمره کل رغبت ازدواج،

و با بازخورد همبستگی منفی معنادار نگرش به پیامد ازدواج با دارد. همچنین صمیمیت 

سنج ازدواج نیز ه ازدواج، موانع ازدواج و با نمرۀ کل رغبتآمادگی بنسبت به ازدواج، 

 دارد.همبستگی مثبت و معنادار وجود 

 . ضرایب همبستگی بین نمرات رغبت به ازدواج و ابعاد تمایزیافتگی خود3جدول

 1 3 0 2 1 1 3 6 9 متغیر

  پذیریواکنش

 عاطفی
9         

        9 -611/2** من جایگاه

       9 -910/2* -392/2** عاطفی گریز

 آمیختگیهم

 عاطفی

 با دیگران 

**339/2 **611/2- **121/2 9      

 بازخورد نسبت 

 به ازدواج
211/2- 201/2 261/2 *911/2- 9     

 نگرش به پیامد

 ازدواج 
222/2- 692/2 220/2 996/2- **311/2 9    
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آمادگی به 

 ازدواج
222/2 216/2 **929/2 211/2- **126/2 **313/2 9   

  9 133/2** 603/2** 932/2** 936/2* 912/2* 291/2 230/2 موانع ازدواج

نمرۀ کل 

سنج رغبت

 ازدواج

263/2- *912/2 223/2 211/2 093/2 030/2 061/2 **123/2 9 

29/2P<**        21/2P<*  

نشان  6نتایج آزمون همبستگی بین رغبت به ازدواج و ابعاد تمایزیافتگی خود در جدول 

ایزیافتگی تنها جایگاه من با های این جدول، از بین ابعاد تمداده شده است. بر اساس داده

 گریز عاطفی بابت معنادار وجود دارد. همچنین همکل رغبت به ازدواج همبستگی مث نمرۀ

آمیختگی با دیگران همبستگی مثبت و معنادار دارد. همآمادگی به ازدواج و موانع ازدواج 

نیز با بازخورد نسبت به ازدواج همبستگی منفی معنادار و با موانع ازدواج همبستگی مثبت 

 معنادار دارد. 

 به ازدواجرغبت اصلی بر ابعاد  ن گام به گام ابعاد سالمت خانوادۀمدل رگرسیو . خالصه4جدول

 مدل متغیر مالک
متغیر 

 بینپیش
F P R 

6R B SE β t P 

بازخورد نسبت به 

 ازدواج
 233/2 931/6 932/2 211/2 212/2 932/2 290/2 233/2 101/1 استقالل 9

 222/2 039/2 922/2 320/2 922/2 260/2 26922 220/2 110/0 استقالل 9 آمادگی به ازدواج

 239/2 921/6 936/2 260/2 210/2 290/2 936/2 239/2 236/1 استقالل 9 موانع ازدواج

کل رغبت به  نمرۀ

 ازدواج
 213/2 112/9 966/2 991/2 633/2 966/2 291/2 213/2 129/3 استقالل 9

ابعاد توانند می ابعاد سالمت خانوادهاستقالل از  مؤلفۀدهد که نشان می 1نتایج جدول 

شده معنادار است و مشاهده  Fاساس این نتایجبینی کنند. بررا پیش رغبت به ازدواج

 260/2 بازخورد نسبت به ازدواج،واریانس از  درصد 932/2 در یک گام توانست استقالل

درصد از واریانس موانع ازدواج و  290/2درصد از واریانس آمادگی نسبت به ازدواج، 

 را تبیین نماید. کل رغبت به ازدواج  نمرۀ واریانس مربوط بهدرصد از  966/2
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 اصلی بر ابعاد رغبت به ازدواج ن گام به گام ابعاد سالمت خانوادۀرگرسیومدل خالصۀ  .5جدول

توانند ابعاد رغبت به ازدواج دهد که ابعاد متمایزگری خود مینشان می 1نتایج جدول 

آمیختگی با دیگران و هم مشاهده شده معنادار است  Fبینی کنند. بر اساس این نتایجرا پیش

بازخورد نسبت به ازدواج را تبیین نماید.  درصد واریانس 266/2 در یک گام توانست

را  نگرش نسبت به ازدواجدرصد واریانس مربوط  212/2 جایگاه من توانست در یک گام

درصد  233/2 آمیختگی با دیگران در دو گام توانستندتبیین کند. گریز عاطفی و هم

طفی در یک گام توانست همچنین گریز عاواریانس آمادگی به ازدواج را تبیین کنند. 

 263/2درصد واریانس موانع ازدواج را تببن نماید و جایگاه من نیز در یک گام  912/2

 . کل رغبت به ازدواج را تبیین کند درصد واریانس نمرۀ
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 گیریبحث و نتیجه 

خیر در ازدواج های اخیر، تأکس پوشیده نیست، اما متأسفانه در سالاهمیت ازدواج بر هیچ

عنوان یكی از معضالت اجتماعی مطرح شده است، و موانعی سن ازدواج جوانان را با به 

. شناخت موانع فردی و خانوادگی تأخیر در ازدواج افزایش چشمگیری مواجه ساخته است

لذا هدف از پژوهش حاضر  تواند زمینه را برای ازدواج به موقع و مناسب هموارتر کند.می

بینی رغبت در پیش تمایزیافتگی خود ابعاد اصلی و خانوادۀ سالمت هایؤلفهبررسی نقش م

 انجام گرفت. به ازدواج در دانشجویان 

سالمت های مؤلفهبین رغبت به ازدواج با حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که  نتیجۀ

های سالمت استقالل )از مؤلفه مؤلفۀ و مثبت و معناداری وجود دارد رابطۀاصلی  خانوادۀ

ت به ازدواج، موانع ازدواج بازخورد نسبت به ازدواج، آمادگی نسبتوانست اصلی(  خانوادۀ

، (6291) های ویسزاین یافته با نتایج پژوهشکل رغبت به ازدواج را تبیین کند.  و نمرۀ

 باشد. ( همسو می6226 اوک، وها و لی )سانگو  (6296 ترلک، و )مورارا

گیری لاز عوامل اساسی در شكه خانواده ک گفت توانمی فرضیه این تبیین برای

انی خود را از خانواده به ارث فرد عواطف و حاالت هیجافراد است.  های شخصیتیویژگی

 الگوهای و شخصیت و کندمی درونی خود در را خانواده هایویژگی و هاارزش برد ومی

زاده، پیرساقی و ملكی، )نعیمی، محسن  ددهمی سایرین شكل با رابطه را در خود رفتاری

 خانواده، اعضای بین تعامل چگونگی مانند اصلی خانوادۀ ارتباطی در الگوهای .(6291

 بر خانواده، اعضای توسط تصمیمات اتخاذ نحوۀ و مشترک عقاید به رسیدن برای

 هخانواۀ از بیرون دیگر هایموقعیت و آینده روابط در چگونگی برقراری ارتباط فرزندان

تواند اثرات مثبت و منفی بر بنابراین خانوادۀ اصلی می (.9303ثنائی، ) گذاردتأثیر می اصلی

سالم، به اعضای خانواده استقالل  الگوی خانوادۀ چنانچه در ازدواج فرزندان داشته باشد.

کید بر صراحت بیان، مسئولیت، احترام به سایرین، باز بودن استقالل با تأ شود و اینمیداده 

 اصلی خانوادۀ در . وقتی(9312 )کرمی، آیدو قبول جدایی و فقدان به وجود میبا دیگران 

 بحث تعامل، در آزادانه شرکت به تشویق خانواده اعضای آن در که دارد وجود شرایطی

 زمانی محدودیت بدون مشكالت و موضوعات از وسیعی گسترۀ دربارۀ نظر تبادل و
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مشكالت و نیز اتخاذ تصمیمات مربوط به  حل برای سازنده گیریجهت یک به شوند،

 مسایل معرض در فرزندان تنها نهآزادا نسبتاً محیط این در یابند.می دست اقدام به ازدواج

 بدون گیریمیمتص و جدید باورهای کشف به تشویق بلكه گیرندمی قرار برانگیزچالش

 پذیرش مورد کنندمی احساس فرزندان بنابراین شوند.می شانمشكالت حل برای ترس

 از های مختلف مانند ازدواج،گیریمشكالت و تصمیم با رویارویی در و هستند خانواده

 کنندرغبت پیدا می مناسب شده و در نهایت نسبت به ازدواج برخوردار توانایی باالیی

اصلی و  زا در خانوادۀچه شدت و فراوانی وقایع التهاب و هر(. 6221 ،9)فیتزپاتریک

ی و به تبع آن استقالل از بلوغ عاطف ،و سطوح اضطراب وارده باالتر باشدشتر یگسترده ب

احتمال شكست در ازدواج و تعارضات زناشویی بیشتر خواهد  اصلی کمتر بوده و خانوادۀ

 اصلی خانوادۀ محیط چه هر که است آن بیانگر یافته این ،بنابراین. (9303)ثنایی،  بود

 توجه عقاید، و احساسات ابراز برای فرزندان ترغیب گسترده، و باز ارتباطات ایجاد برای

استقالل  برای فرزندان به باشد، مهیاتر هاگیریتصمیم در هاآن دادن شرکت و عقاید به

 صادقی، )صالحیان، کرد خواهد کمک بیشترمناسب ازدواج  مایل بهتی و اصل از خانوادۀ

 (. 6292شریفی،  و بهرامی

با ابعاد تمایزیافتگی خود بین حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که  همچنین نتیجۀ

یافتگی خود تمایزابعاد  تربه بیان دقیقوجود دارد.  مثبت و معناداریرابطۀ رغبت به ازدواج 

بازخورد نسبت به ازدواج،  توانستند و گریز عاطفی( آمیختگی با دیگرانهمجایگاه من، )

کل رغبت به ازدواج را  ی به ازدواج، موانع ازدواج و نمرۀنگرش نسبت به ازدواج، آمادگ

اسكورون و و  (6221) های اسكورون و دندیاین یافته با نتایج پژوهش. تبیین کنند

ین این یافته در تبی باشد.همسو می  (9319) بخشی و کالنتر کوشهجهانو (9133) فریدلندر

و جمع  )فردیت( مفهوم تمایزیافتگی به تعامل بین شناخت، عاطفه، استقالل توان گفتمی

عبارت دیگر تمایزیافتگی یک ترکیب پیچیده از ه و بو  زندگی اشاره دارد بودن در گسترۀ

ی حفظ روابط های هیجانی و توانایی، توانایی تفكر منطقی در موقعیتپختگی هیجان

خود است  که یكی از ابعاد تمایزیافتگی جایگاه من(. 6299)دریک،  نزدیک عاطفی است

                                                           
1. Fitzpatrick, M. A. 
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تعریف واضحی از هویت خویش و دارا بودن عقاید و باورهای  به توانایی شخص در ارائۀ

توانایی پیروی منطقی از باورها و عقاید فردی را در  مشخص در زندگی اشاره دارد. و

فردی که دارای ا. در حقیقت دهدشان مین تحت فشارهای اطرافیان استشرایطی که فرد 

)این من هستم...این  قوی برخورداند شخصی هویت از هستند نیرومندی "من"جایگاه 

یک توازنی را بین  خواهم انجام دهم، نه آن...(ید من است... این کاری است که میعقا

که  (9312، نقل از یوسفی، 9119براون، )هرز دباششان دارا میاحساسی و عقالنیعملكرد 

رفتارهایی در قلمرو احساسی و ناخودآگاه، فكر  کند که بر پایۀها کمک میاین امر به آن

پخته عمل کنند و موقعی که زمان  و عمل نكنند و در مواقعی مانند تصمیم به ازدواج، کامالً

برای ازدواج، نسبت به آن از خود  های الزمج رسیده است، با بررسی شرایط و مؤلفهازدوا

یافتگی خود است که به معنای ی با دیگران از ابعاد دیگر تمایزآمیختگهم. نشان دهند تمایل

 "خود" (. افرادی که6296)گلدنبرگ و گلدنبرگ،  از دست دادن هویت در رابطه است

دام به ازدواج، به خصوص در اقها کمتر تمایزیافته است، در روابط خود با دیگران در آن

رنگی و همسانی با و این افراد به شدت تمایل به هم شوند.آمیختگی میدچار انحالل و هم

گریز عاطفی نیز  ( و6299، زر)می ها به اطرافیان بستگی دارددیگران داشته و عزت نفس آن

نشان مثل ازدواج تنش نشینی عاطفی را در شرایط پربه خروج از رابطه و عقبتمایل 

نیاز به فرار، اجتناب یا  نیافتهزدواج، فرد تمایزتنش عاطفی مثل ا. در شرایط پردهدمی

های هیجانی را به تمایزیافتگی، فرد تجربهموقعیت دارد در حالیكه با افزایش گرفتن نادیده

 ها کنار بیایدرو شود و با آنبهتر روناخته و قادر خواهد بود با هیجانات قویرسمیت ش

  (.6299)دریک، 

اصلی  سالمت خانوادۀهای مؤلفهتمایزیافتگی خود و های مؤلفهبین  همچنین رابطۀ

، (6229 اسمیت، و تورنگرن جانسون،های )ها با نتایج پژوهشمعنادار بود. این یافته

 به ۀنتیجباشد. همچنین ( همسو می6222 مونتگومری؛ و تیگپن شوارتز،( و )9110 مینارد،)

 واسطۀ نقش خصوص در (6292) دیپوی و هوپر پژوهش ۀنتیج با آمده دست

 . است راستاهم ،هاآن سالمت و خانوادگی عوامل با رابطه در خود تمایزیافتگی
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 خانواده. است خانواده خود، تمایز گیریشكل در مؤثر عوامل و آیندهاپیش از یكی

 تمایزیافتگی فرآیند در عامل تریناساسی شخصیت، گیریشكل پایگاه نخستین عنوان به

 «خود»چقدر  که کند مشخص تواندمی خانوادگی و سالمت تعامالت ۀنحو که است خود

هایی که از سالمت باالیی برخوردار خانواده(. 9133 بوئن، و کر) یابد رشد فرد یک در

راه کاهش و یا  . بنابراینباشددر اعضای آن خانواده زیاد می« ودخ»هستند میزان رشد 

ه به ازدواج و خانواده جدید، متمایز اصلی و گسترد تعارضات خانوادۀجلوگیری از سرایت 

، تمایزیافتگی فرد «خود»رشد کافی  و در نتیجۀ (9303)ثنائی،  اصلی است شدن از خانوادۀ

 شود.میزان موفقیت فرد در ازدواج بیشتر می یابد وافزایش می

تواند کاربردهای مهمی برای مشاوران ازدواج و پیش از میهای این پژوهش یافته

پیش از ازدواج اثرات مثبت و  زش خانواده داشته باشد. در مشاورۀازدواج و مدرسان آمو

گذار مورد بررسی قرار اصلی طرفین به عنوان یک عامل اثرهای خانوادهمنفی احتمالی 

زم برای مواجهه با مشكالت بعدی را گیرد تا طرفین ضمن آگاهی از این پیامدها آمادگی ال

شجویان پسر بودند و همچنین این پژوهش فقط دان نمونۀ با توجه به اینكهکسب کنند. 

گیری بصورت در دسترس است، بنابراین تعمیم نتایج به سایر اقشار جامعه )باالخص نمونه

د که شوهاد میصورت گیرد. در پایان پیشن دختران مجرد در شرف ازدواج( باید با احتیاط

های گیری از ابزارهای مختلف و نیز برخورداری از ویژگیمدل مدنظر در پژوهش با بهره

تر و فرهنگی و مذهبی جامعه مورد آزمون قرار گیرد و به منظور گسترش مدلی وسیع زمینۀ

توان به )از جمله می تر متغیرهای دیگری در رابطه با رغبت به ازدواج سنجیده شوندکامل

دری، پ های دلبستگی، تجارب خانوادۀهای هویت، سبکتغیرهای شخصیتی، سبکم

 جتماعی اشاره کرد(. ا-وضعیت اقتصادی

 منابع

ظیم هیجان زوجین مدار برتعهد زناشویی و تن(. اثربخشی درمان هیجان9319) احمدی، م.

روانشناسی و علوم  دانشكدۀ خانواده، نامۀ کارشناسی ارشد مشاورۀجوان. پایان

 تربیتی، دانشگاه خوارزمی.
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 تمایزیافتگی افزایش بر نمایشگری()روان سایكودرام تأثیر بررسی .(9331) .پ اسكیان،

 نامهپایان تهران.  پنج منطقۀ دبیرستان دختر آموزاندانش در اصلی خانوادۀ از فرد

 معلم تربیت دانشگاه تربیتی علوم و روانشناسی دانشكده مشاوره؛ ارشد کارشناسی

 . تهران

ورزی بر جرأت(. بررسی اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی 9319پیرساقی، ف )

نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره پایاندانشجویان دختر دانشگاه عالمه طباطبایی. 

 خانواده، دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی. 
معرفت در دانشگاه (. درآمدی بر آمار ازدواج جوانان در ایران، 9312.) پور فرد، ا حبانكی

 . 10-62، صفحات91، شماره3دوره ،اسالمی

های سنجش خانواده و مقیاس(. 9330.)؛ فالحتی، ش.؛ و هومن، ع.؛ عالقبند، سثنایی، ب.

 تهران: انتشارات بعثت. ازدواج.

، های مشاورهها و پژوهشاج فرزندان. تازهنقش خانوادۀ اصلی در ازدو(. 9303ثنائی، باقر.)

 .12 -69 ، صفحات6، شماره9دوره9

های ناسازگار رابطۀ ابعاد طرحواره(. 9319بخشی، زهرا و کالنتر کوشه، سیدمحمد.)جهان

 تمایزیافتگی با رغبت به ازدواج در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه عالمه. اولیه و

 . 611-631 ، صفحات6، شماره6دوره، خانواده درمانینامه مشاوره و روانلصف

(. ساخت و هنجاریابی پرسشنامه رغبت 9333.)اد، ح.رپوراعتم؛ مظاهری، م ع.؛ .حیدری، م

-612، صفحات39، شمارهمجله روانشناسی)پرساد(.  به ازدواج. نسخه دانشجویی

629. 

 ، سازمان ثبت احوال کشور. 39(. سه ماه اول، شماره 9319آماری کشور. ) خبرنامۀ

 (. سازمان ثبت احوال کشور. 9312سالنامه آماری. )

، دانشگاه آزاد اسالمی رساله دکترا(. ارزیابی مدل رضایت زناشویی، 9319) .عارفی، م 

 واحد علوم و تحقیقات، تهران.
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اصلی و فعلی و  ۀشده خانوادهای ادراکیهمبستگی بین ویژگ (.9312). فرحبخش ،ک

، 6دوره،درمانیفرهنگ مشاوره و روان ۀفصلنامآن با تعارض زناشویی.  ۀرابط

 . 22-31صفحات، 2شماره

 خودآگاه عواطف پایۀ بر زناشویی تعهد بینی پی(. 9313)زارعی، س. و حسینقلی، ف. 

فصلنامه مشاوره و متأهل.  دانشجویان در خود وتمایزیافتگی (گناه و شرم
 .933-993فحاتص، 9، شماره1 دوره ،رواندرمانی خانواده

 تمایزیافتگی، علّی رابطۀ (9313)زاده هنرمند، م.؛ و سودانی، م. ساداتی، س. ا.؛ مهرابی

زناشویی.  تعارض واسطۀ با زناشویی دلزدگی با بخشندگی و نورزگرایی

 . 23-11 صفحات ،6، شماره9دوره ،روانشناسی خانواده

یافتگی فرد از خانوده در ری بر افزایش تمایزگنمایشثیر روانأت (.9331) .ا ،سلیمان نژاد

 .16-16صفحات ،9 ، شماره69دوره ،مجله پزشكی ارومیهدانشجویان پرستاری. 

 از پس زنان روان سالمت بر خودمتمایزسازی آموزش تأثیر بررسی (.9331). ط شكیبایی،

 . طباطبائی عالمه دانشگاه ،ارشد نامۀکارشناسیانیاپ. طالق

(. میزان تمایل جوانان به ازدواج و شناسایی موانع و مشكالت آن. 9313. )نیا، مطیبی

 . 32-23صفحات، 92، شماره1دوره شناختی جوانان،فصلنامه مطالعات جامعه

ت خانوادۀ بی مقیاس مقیاس سطح سالمهای روانسنجی و هنجاریا(. ویژگی9312.)کرمی، ا

 . 993 -923صفحات، 33، شمارۀ92دوره92های مشاوره، اصلی. پژوهش

. ترجمه علی محمد مشاوره و درمان مسائل زن و شوهری(. 6220)النگ، ل.؛ النگ، م. 

(. 9316نظری، جواد خدادادی، مسعود اسدی، کبری ناموران و حسین صاحبدل)

 تهران: انتشارات آوای نور. 

گری تمایزیافتگی خود در رابطه با الگوهای (. نقش میانجی9313. )فخاری، نلطیفیان، م. و 

، 3 دوره،تربیتی زنان وخانواده -فصلنامه فرهنگیارتباطی خانواده و سالمت روان. 

 . 33-22 صفحات ،62شماره
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فرم کوتاه های روانسنجی (. بررسی ویژگی9313.)، جو اعتمادلطیفیان، م.؛ فخاری، ن.؛ 

گیری تربیتی، انشجویان ایرانی. فصلنامه اندازهخود در دمایزیافتگی پرسشنامه ت

 . 10-31، صفحات 91شماره ،1دوره

راک (. تجارب خانواده پدری و اد9312)زاده، ف.؛ نظری، ع. م.؛ و عارفی، م. محسن

-0صفحات، 33، شماره92دورههای مشاوره،  تعارضات خصمانه زناشویی. پژوهش

61  . 

. تهران: انتشارات انجمن درمانیمشاوره و ازدواج و خانواده(. 9333نژاد، شكوه. )نوابی

 اولیاء و مربیان. 

، خویشتن تفكیک خانوادگی مقیاس روانسنجی شاخصهای بررسی (.9312. )ن یوسفی،

 . 33-91 ، صفحات9شماره ،9دوره، دهخانوا درمانیروان و مشاوره فصلنامه
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