نقش مؤلفههای سالمت خانوادۀ اصلی و ابعاد تمایزیافتگی خود در
پیشبینی رغبت به ازدواج در دانشجویان
قادر نعیمی ،1فهیمه پیرساقی ،2محراب بشیرپور ،3زهرا
تاریخ دریافت9313/3/91:

اکبری4

تاریخ پذیرش9311/9/91:

چکیده
این پژوهش با هدف پیشبینی رغبت به ازدواج بر اساس مؤلفههای خانوادۀ اصلی و تمایزیافتگی خود انجام
شد .پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود .جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانشجویان دانشگاه فنی و حرفهای شهید
بهشتی کرج در سال تحصیلی  9313-11بود .نمونۀ مورد بررسی  622نفر از دانشجویان پسر بودند که با
روش نمونهگیری تصادفی خوشهای شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه رغبتسنج ازدواج حیدری ،مظاهری و
پوراعتماد ( ،)9336مقیاس سالمت خانوادۀ اصلی ( ،)BFIاسكورون ( )6222و پرسشنامه تمایزیافتگی خود (
(DSIهاوستات و همكاران ( )9116بود .برای تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و
رگرسیون چندمتغیری به شیوۀ گام به گام استفاده شد .نتایج نشان داد که استقالل در یک گام توانست به
ترتیب  2/290 ،2/260 ،2/932و  2/966درصد از واریانسهای بازخورد نسبت به ازدواج ،آمادگی نسبت به
ازدواج ،موانع ازدواج و نمرۀ کل رغبت به ازدواج را تبیین کند .همچنین همآمیختگی با دیگران در یک
گام  2/266درصد واریانس بازخورد نسبت به ازدواج ،جایگاه من در یک گام  2/212درصد واریانس
مربوط نگرش نسبت به ازدواج ،گریز عاطفی و هم آمیختگی با دیگران در دو گام  2/233درصد واریانس
آمادگی به ازدواج ،گریز عاطفی در یک گام  2/912درصد واریانس موانع ازدواج و جایگاه من نیز در
یک گام توانستند 2/263درصد واریانس نمرۀ کل رغبت به ازدواج را تبیین کنند .با توجه به یافتههای
پژوهش ،مؤلفه های سالمت خانواده اصلی و تمایزیافتگی خود با ابعاد رغبت به ازدواج در دانشجویان رابطه
داشته و بطور معناداری آن را پیشبینی میکنند .لذا توجه به نتایج حاصل و کاربست آنها در برنامههای
آموزش پیش از ازدواج و مداخلههای رشدی و درمانی میتواند حائز اهمیت باشد.

واژگان کلیدی :رغبت به ازدواج ،تمایزیافتگی خود ،سالمت خانواده ،دانشجویان
 .9کارشناس ارشد مشاوره ،دانشگاه خوارزمیGhader.naimi21@gmail.com ،
 .6دانشجوی دکتری مشاوره ،دانشگاه خوارزمی
 .3دانشجوی دکتری مشاوره ،دانشگاه آزاد واحد رودهن
 .1کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد
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مقدمه
ازدواج مهمترین قرارداد زندگی هر فرد و عامل تشكیل خانواده محسوب میشود و از
بنیادهای تقریباً جهان شمول بشری است که هیچ بنیادی این چنین صمیمانه افراد بشر را
تحت تأثیر قرار نداده است (احمدی .)9319 ،ازدواج ،موضوعی نیست که فقط مربوط به
دو فرد باشد ،بلكه به عنوان یک رویداد ،به خانواده و جامعه هم مربوط میشود .عناصر
تشكیلدهنده یک ازدواج موفق ،عشق ،ارتباط خوب ،تعهد ،تفاهم ،نگرانی ،مراقبت از
یكدیگر و باهم بودن است .ارتباط مؤثر ،شرط الزم برای سالمت روانی و عاطفی ،شادی
و ثبات زناشویی است (ایسر ،ییودا و اوالدون )6291 ،9موضوعی که نیازمند رشد فردی
است (نازار ،فونسكا ،گومیرو ،کاناوارو و داتیلئو .)6299 ،6ازدواج دارای اهداف متعددی
است که از جمله مهمترین هدفهای ازدواج میتوان به آرامش و آسایش ،تأمین نیازهای
جنسی ،بقای نسل ،تكمیل و تكامل فردی و اجتماعی ،سالمت و امنیت فردی و اجتماعی و
سرانجام تأمین نیازهای روانی-اجتماعی در فرد را نام برد (زیدی و شورایدی.)6226 ،3
ازدواج به عنوان یكی از وقایع مهم حیاتی که از نظر اجتماعی به عنوان پیوندی با ثبات و
هدفمند بین زن و مرد در بستر خانواده شناخته میشود در سالهای اخیر دچار تغییر و
تحوالت عمیقی در تمامی ابعاد شده است (بانكیپور فرد .)9312 ،آمار موجود نشان
میدهد که میانگین سن ازدواج در کل کشور برای مردان  60/32سال و برای زنان  63سال
بوده ،در استان همدان نیز برای مردان  60/6سال و برای زنان  66/9سال میباشد (خبرنامه
آماری کشور .)9319 ،طی سالهای  32تا  12تغییر نرخ رغبت به ازدواج هر سال نسبت به
سال قبل کاهش داشته ،طوریكه در سال  )3/9( 32در سال  )1/3( 03در سال  )9( 33در
سال  )2/6( 31و در سال  )-9/1( 12بوده است .به عبارت دیگر از سال  32تا  31بر میزان
ازدواجها هر چند با شیب اندک ،اضافه شده ولی در سال  12کاهش یافته است (سالنامۀ
آماری .)9312 ،طیبینیا ( )9313در پژوهشی با عنوان میزان تمایل جوانان به ازدواج و
شناسایی موانع و مشكالت آن که به صورت پیمایشی بر روی  122نفر از دانشجویان جوان
1. Esere, M. O., Yeyeodu, A., Oladun, C.
2. Nazare, B., Fonseca, A., Gameiro, S., & Canavarro, M. C.
3. Zaidi, A. U., & Shuraydi, M. S.
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انجام شد ،نشان داد که مهمترین موانع رغبت جوانان به ازدواج برحسب اولویت شامل
موانع فرهنگی ،موانع اجتماعی ،موانع اقتصادی ،موانع حاکمیتی و موانع فردی میباشد.
ازدواج در مقایسه با سایر ارتباطات انسانی دامنهای وسیع و گستردهتر دارد و دارای ابعاد
زیستی ،اقتصادی ،عاطفی ،روانی و اجتماعی است (نوابینژاد .)9333 ،در این خصوص
سالمت خانواده اصلی 9بهعنوان عامل مؤثر بر شخصیت فرد و نحوۀ برقراری ارتباطات
انسانی و نیز سطح تمایزیافتگی 6افراد به عنوان عوامل عاطفی و روانی میتوانند در رابطه با
رغبت افراد به ازدواج مورد بررسی قرار گیرند.
تحقیقات نشان دادهاند که ساختار و محیط خانواده اصلی در تمایل و نگرش نسبت به
ازدواج و نیز زندگی خانوادگی فرزندان نقش دارد (کاریی .)6221 ،نظریۀ چن نسلی بوئن،
عنوان میکند که افراد ،زیربنای رابطۀ بینفردی را در خانوادۀ اصلیشان یاد میگیرند و
مشكالت خانوادگی و زناشویی زوجها ادامۀ مشكالت رابطهای موجود در خانوادۀ اصلی
آنها است .مشكالت ناشی شده از خانوادۀ اصلی مانند تعارضات بی فردی ،به معنای
متفاوت و شدت بیشتر در روابط برو خانوادگی تسلی مییابند و باورها ،نگرشها،
رفتارها ،عزت نفس و الگوهای تعاملی آنها را تحت تأثیر قرار میدهند (محسنزاده،
نظری و عارفی )9312 ،نظریۀ یادگیری اجتماعی بندورا ،بیان میکند که یكی از شیوههای
اولیۀ یادگیری ،مشاهدۀ رفتار دیگران است .ما عمدتاً الگوهای ارتباط منفی را از خانواۀ
اصلی یاد گرفتهایم .همچنین ما قادریم مهارتهای ارتباطی بهتر را با مشاهدۀ الگو
بیاموزیم (النگ و یانگ .)6293 ،3استقالل و صمیمیت به عنوان دو مفهوم کلیدی در
حیات خانوادۀ سالم مطرح هستند (کرمی .)9312 ،در واقع در الگوی خانوادۀ سالم ،به
اعضای خانواده استقالل داده میشود و این استقالل با تأکید بر صراحت بیان ،مسئولیت،
احترام به سایرین ،باز بودن با دیگران و قبول جدایی و فقدان به وجود میآید .خانوادۀ
سالم خانوادهای محسوب میشود که در فضای خانواده روابط و صمیمت ایجاد میکند و
این کار را با تشویق بیان احساسها ،ایجاد یک فضای گرم در خانه ،حل تعارضها بدون
1. Family of origin
2. Differentiation of self
3. Long, L., Yang, M.
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ایجاد استرس غیرالزم ،ایجاد حساسیت نسبت به همدلی و ایجاد اعتماد به انسانها بر اساس
نیكی نهاد آدمی شكل میدهد (کرمی .)9312 ،بررسیها نشان داده است که سالمت
خانوادهۀ اصلی در کیفیت زندگی آینده فرزندان مؤثر است .ویسز ،)6291(9بیان میکند
که خانوادۀ اصلی در کیفیت و موفقیت زندگی زناشویی اثر پایداری دارد .پژوهشها
بیانگر رابطۀ سالمت خانوادۀ اصلی با رغبت به ازدواج و سازگاری زناشویی (مورارا و
ترلیک )6296 ،6صمیمیت و استقالل ادراکشده در زنان (جوزوفیک و ووجشک،3
 )6292روابط رضایتبخش زناشویی (سانگلی و وها اوک )6226 ،1و رضایت زناشویی
زنان (فرحبخش )9319 ،است .صمیمیت نیز با طرحوارههای ناسازگار در خانوادۀ اصلی
(ذوالفقاری ،فاتحیزاده و عابدی )6223 ،رابطه دارد .از چشمانداز نظریۀ چندنسلی بوئن،
ساختار خانوادۀ اصلی به عنوان میراثی در طول زندگی بعدی افراد ،یعنی روابط زناشویی
تأثیرگذار است (پیرساقی .)9319 ،تحقیق مورارا و ترلیک ( )6296نشان داد که مفاهیم
درکشده افراد از خانوادۀ اصلی ،پیشبینیکنندۀ الگوی دلبستگی عاشقانه است .ویسز
( )6291در یک مطالعۀ کیفی از تجارب و ویژگیهای فردی در ازدواج نشان داد که
خانوادۀ اصلی در کیفیت تصمیمات مربوط به ازدواج تأثیر پایداری دارد .خانواده به عنوان
نخستین پایگاه شكلگیری شخصیت ،اساسیترین عامل بوجودآورنده تمایزیافتگی یا
استقالل عاطفی افراد است (سلیمان نژاد.)9331 ،
تمایزیافتگی خود"توانایی یک شخص در حفظ فردیت و استقالل" خود" در روابط
صمیمانه با دیگران و همچنین بیانگر توانایی در ایجاد تعادل بین عقل و هیجان است
(بوئن 9103 ،1و کر و بوئن .)9133 ،2به عبارت دیگر تمایزیافتگی خود میزان توانایی فرد
در تفكیک فرایندهای عقلی از فرایندهای احساسی را نشان میدهد .تمایزیافتگی را در دو
سطح میتوان بررسی کرد :یكی به عنوان فرآیندی که درون فرد رخ میدهد که شامل

1. Weiss, J. M.
2. Muraru, A. A., & Turliuc, M. M.
3. Jozefik, B., & Wojciech, P. M.
4. Seung, L. H., & Wha, O. S.
5. Bowen, M.
6. Kerr, M. E. & Bowen, M.
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مؤلفههای جایگاه من 9و واکنشپذیری عاطفی 6است و دیگری به عنوان فرآیندی که در
روابط بین افراد به وقوع میپیوندند که شامل مؤلفههای همآمیختگی با دیگران 3و گریز
عاطفی 1است .جایگاه من به معنای حس روشنی از "خود" و داشتن استقالل در افكار و
باورهاست (میزر )6299 ،1و واکنشپذیری عاطفی اشاره به غلبه احساسات فرد بر عقل و
منطقش و پاسخگویی بر پایهۀهیجانات دارد (بوئن9103 ،؛ کر و بوئن)9133 ،
همآمیختگی با دیگران اشاره به از دست دادن استقالل "خود" و انحالل و همآمیختگی
در طی روابط صمیمانه با دیگران و به خصوص افراد مهم زندگی دارد (میزر .)6299 ،و
گریز عاطفی نیز تمایل به خروج از رابطه و عقبنشینی عاطفی را در شرایط پر تنش نشان
میدهد (دریک.)6229 ،2
تمایزیافتگی خود در تعامل با انواع مختلفی از سازهها است .در زمینه پیامدهای
تمایزیافتگی خود ،فرض بوئن ( 9103و کر و بوئن )9133 ،بر این است که سطوح باالتر
تمایزیافتگی خود با پیامدهایی همچون سطوح باالتر عملكرد کلی ،روانی و فیزیولوژیكی
در ارتباط است و افراد تمایزیافته ،تعریف مشخصی از خود و عقایدشان دارند ،آنها
میتوانند جهت خویش را در زندگی انتخاب کنند و در موقعیتهای شدیداً عاطفی که
در بسیاری از افراد منجر به بروز رفتارهای غیرارادی و گرفتن تصمیمات نافرجام میشود،
کنترل خود را از دست ندهند و با در نظرگرفتن عقل و منطق تصمیمگیری کنند .نتایج
حاصل از مطالعات متعددی که برای کشف و حمایت کردن از ساختار "تمایزیافتگی
خود" انجام شده ،مؤید و منطبق با نظریه بوئن است .شواهد تجربی به طور گسترده از
تأثیر سطح تمایز خود بر ابعاد سالمت روان و نشانگان اختالالت روانی سخن به میان
آوردهاند و تمایزیافتگی خود را عامل مهمی در ارتقای سالمت روان دانستهاند (هوپر و
دیپوی 6292 ،0؛ چانگ و گیل ،6222 ،9ویلیامسون ،سندیج و لی6220 ،6؛ اسكورون،
1. I-position
2. Emotional reactivity
3. Fusion with others
4. Emotional cut off
5. Maser, M. J.
6. Drake, J. R.
7. Hooper, L. M. & DePuy, V.
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وستر و آزن6221 ،3؛ جانسون و بابلتز .)6222 ،1همچنین به نظر میرسد که نوع و میزان
تمایزیافتگی بر رغبت به ازدواج تأثیر دارد .کر و بوئن ( )9133در مطالعات تجربی خود
نشان دادند که استقالل در سازههایی از قبیل خودتمایزیافتگی با دیدگاه خوشبینانه و رفاه
روانی زوج در ارتباط هستند .پژوهشهای متعددی نشان دادهاند که سطح باالی
تمایزیافتگی و ابعاد آن ،پیشبینیکنندۀ قوی کنترل موفق و سازگاری زناشویی (اسكورون
و دندی ،)6221 ،1رضایت زناشویی (اسكورون و فریدلندر ،)9113 ،2سطح پایین تعارضات
زناشویی (اسكورون ،6222 ،ساداتی ،مهرابیزاده هنرمند و سودانی ،)9313 ،رغبت به
ازدواج (جهانبخشی و کالنتر کوشه ،)9319 ،الگوهای کارآمد ارتباطی (لطیفیان و
فخاری )9313 ،و تعهد زناشویی (زارعی و حسینقلی )9313 ،میباشد که همۀ موارد
بصورت مستقیم و غیرمستقیم حاکی از رابطۀ تمایزیافتگی خود با تمایل به ازدواج است.
همچنین با توجه به اینكه خانواده به عنوان نخستین پایگاه شكلگیری شخصیت،
اساسیترین عامل در فرآیند تمایزیافتگی خود است و نحوۀ تعامالت خانوادگی میتواند
مشخص کند که چقدر «خود» در یک فرد رشد یابد (کر و بوئن .)9133 ،پژوهشهای
انجام شده (جانسون ،تورنگرن و اسمیت )6229 ،0نیز ،حاکی از تأثیر خانوادۀ اصلی بر
سطح تمایزیافتگی خود در فرزندان بطور مستقیم و تأثیر آن بر ازدواج فرزندان بصورت
غیرمستقیم است .از آنجا که تصمیم به ازدواج از مهمترین تصمیمها و ازدواج نیز از
ضروریات زندگی انسان به شمار میرود و همچنین سیاستهای کالن کشور به تشویق
جوانان به ازدواج به هنگام و به تبع آن افزایش جمعیت ،بررسی عوامل مؤثر بر رغبت به
ازدواج ضروری به نظر میرسد .با توجه به مقدمات یادشده سالمت خانوادۀ اصلی و
تمایزیافتگی از متغیرهای عاطفی و روانی مهمی هستند که احتمال آن میرود که با رغبت
به ازدواج جوانان رابطه داشته باشند .بر همین اساس این پژوهش به بررسی نقش مؤلفههای
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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سالمت خانوادۀ اصلی (صمیمت و استقالل) و ابعاد تمایزیافتگی خودواکنشپذیری
عاطفی ،جایگاه من ،گریز عاطفی ،همآمیختگی عاطفی با دیگران در پیشبینی رغبت به
ازدواج در دانشجویان پرداخته است.

روش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمعآوری دادهها از نوع همبستگی
است .کلیّۀ دانشجویان دانشگاه فنی و حرفهای شهید بهشتی کرج در سال تحصیلی-11
 9313جامعۀ آماری پژوهش حاضر را تشكیل میدهند .نمونۀ مورد بررسی  622نفر از
دانشجویان پسر بودند و با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای (دانشگاه ،رشتهها،
کالسها) انتخاب شدند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون،9
رگرسیون گام به گام 6استفاده شد .از ضریب همبستگی پیرسون به دلیل بررسی چگونگی
روابط متغیره ای پژوهش و از رگرسیون گام به گام به دلیل تعیین مقدار تبیین متغیر مالک
(رغبت به ازدواج در دانشجویان) از روی متغیرهای پیشبین (سالمت خانوادۀ اصلی و
تمایزیافتگی خود) استفاده شد.

ابزار
پرسشنامۀ رغبتسنج ازدواج ،نسخۀ دانشجویی (پرساد) :این پرسشنامه توسط حیدری،
مظاهری و پوراعتماد ( )9336ساخته شده است و دارای  61سؤال شامل 63سؤال 1
گزینهای و یک سؤال اضافی برای سن طالیی ازدواج است .این پرسشنامه بر روی 001
نفر اجرا گردیده و با استفاده از تحلیل عوامل و با روش چرخشی از نوع واریماکس1 ،
عامل برای آن مشخص شد که این عوامل همگی از مقدار ویژۀ باالتر از  9برخوردار
بودند .این  1عامل عبارتند از  -9بازخورد نسبت به ازدواج -6 ،آمادگی و تمایل برای
ازدواج-3 ،نگرش نسبت به پیامدهای ازدواج و  -1موانع ازدواج .روایی محتوای آن
توسط متخصصان تأیید شده و اعتبار آن از طریق بازآزمایی ( (r=2/00و همسانی درونی

1. Pearson correlation
2. Stepwise regression
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آلفای کرونباخ  2/16محاسبه گردیده است .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ
این پرسشنامه  2/03محاسبه گردید.
مقیاس سالمت خانوادۀ اصلی ( :)BFIمقیاس خانوادۀ اصلی توسط هاوستات و همكاران

9

( )9116طراحی شده است .آزمون اصلی دارای  12ماده است که دارای  92خردهمقیاس
است که به طور کلی از دو بعد بیناالشخاص خودپیروی (استقالل) و صمیمیت تشكیل
شده است .نمرۀ کلی با جمع زدن نمره  12ماده بدست میآید .ریون و همكاران ( )9111از
آزمون اصلی ،دو فرم موازی  91مادهای درست کردند .از  12ماده  92تای آن در تحلیل
عاملی کنار گذاشته شد .سازندگان آلفای کرونباخ  2/11را برای فرم  9و  2/ 11را برای
فرم  6به دست آوردهاند .هر دو ف رم از میزان باالیی از هسمانی درونی برخوردار است.
همبستگی بین دو فرم  9و  6آزمون بسیار باال و معنادار است ( p>2/922و  )r=2/11و در
همان حال همبستگی باالی معناداری با مقیاس اصلی آزمون ( p>2/229و )r=2/13
داشتهاند .در ایران ،جاسبی ( )9331برای کل مقیاس ضریب آلفای  2/11و برای ابعاد
استقالل و صمیمیت به ترتیب  2/12و  2/31بدست آورده است .در این پژوهش از فرم
کوتاه  91مادهای آن که توسط عارفی ( )9319تهیه شد ،استفاده شده است .در پژوهش
عارفی ( )9319نیز همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ میزان  2/31به دست آورده
است ( عارفی .)9319 ،در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 2/12
و برای خردهمقیاسهای استقالل و صمیمیت نیز به ترتیب  2/31و  2/31محاسبه شد.
پرسشنامه تمایزیافتگی خود ( : (DSIاین پرسشنامه که به منظور سنجش میزان تمایزیافتگی
افراد به کار میرود توسط اسكورون ( )6222ساخته شده است ،دارای 12سؤال میباشد و
از چهارخردهمقیاس شامل« :واکنشپذیری عاطفی»« ،جایگاه من»« ،گریز عاطفی» و
»همآمیختگی عاطفی با دیگران» تشكیل شده است .هر پرسش بر یک مقیاس  2درجهای
نمرهگذاری میشود .روایی این پرسشنامه مورد تأیید متخصصان بوده و در پژوهشهای
اسكورن ( ،)6222اسكورن و اسمیت ( )6223تأیید شده است .پژوهش پلک-پاپكو،
ضریب آلفا را  2/31و اعتبارخردهآزمونها را به شرح زیر گزارش داد .واکنش عاطفی
& 1. Allan J. Hovestadt, Williain T. Anderson, Fred P. Piercy, Smauel W. Cochran
Marshall Fine.

39

نقش مؤلفههای سالمت خانوادة اصلی و ابعاد تمایزیافتگی خود در ...

( ،)32موقعیت مواضع شخصی ( ،)2/32گسلش عاطفی ( )2/32و آمیختگی با دیگران
(( .)2/01پپلگ پوپكو .)6221 ،9در پژوهش اسكورن و اسمیت (  )6223پایایی کل
آزمون با روش آلفای کرونباخ  2/16و پایایی خردهمقیاسهای واکنشپذیری عاطفی،
جایگاه من ،گریز عاطفی و همآمیختگی عاطفی با دیگران به ترتیب 2/39 ،2/32 ،2/31و
 2/31محاسبه گردید .در ایران نیز اسكیان ( )9331پایایی کل آزمون را با روش آلفای
کرونباخ  2/33برآورد کرده است .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای کل
پرسشنامه  2/36محاسبه گردید.

یافتهها
جدول .1اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

Min

Max

M

SD

سن

93

60

66/12

9/01

استقالل

92

31

63/20

1/31

صمیمیت

96

12

60/13

1/11

واکنشپذیری عاطفی

91

16

31/63

2/99

جایگاه من

62

11

33/21

1/32

گریز عاطفی

61

10

13/69

2/61

همآمیختگی عاطفی با دیگران

90

16

33/21

2/19

بازخورد نسبت به ازدواج

62

32

61/01

3/12

نگرش به پیامد ازدواج

96

33

62/11

1/29

آمادگی به ازدواج

3

61

93/31

6/11

موانع ازدواج

1

91

1/13

6/99

نمره کل رغبتسنج ازدواج

11

921

03/13

1/12

جدول  9اطالعات مربوط به یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش که به ترتیب شامل
کمینه ،بیشینه ،میانگین و انحراف استاندارد است را نشان میدهد.

1. Peleg-popko, Ora.
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جدول .2ضرایب همبستگی بین نمرات ابعاد رغبت به ازدواج و ابعاد سالمت خانوادۀ اصلی
متغیر

9

استقالل

9

6

**2/023

صمیمیت
بازخورد نسبت به ازدواج

2/932

2/231

نگرش به پیامد ازدواج

-2/290

-2/202

آمادگی به ازدواج

*

1

2

9

*

**

3

1

0

2/922

9
**

2/311

2/991

**

*

**

2/126

9
**

2/313

**

9
**

موانع ازدواج

2/936

2/961

2/932

2/603

2/133

نمرۀ کل رغبتسنج ازدواج

*2/966

2/223

**2/093

**2/030

**2/061

9
**2/123

**P<2/29

9

*P<2/21

نتایج آزمون همبستگی بین رغبت به ازدواج و ابعاد سالمت خانوادۀ اصلی در جدول 6
نشان داده شده است .بر اساس دادههای این جدول ،بین استقالل و نگرش به پیامد ازدواج
همبستگی منفی معنادار وجود دارد .استقالل با بازخورد نسبت به ازدواج آمادگی به
ازدواج ،موانع ازدواج و با نمره کل رغبتسنج ازدواج همبستگی مثبت و معنادار وجود
دارد .همچنین صمیمیت با نگرش به پیامد ازدواج همبستگی منفی معنادار و با بازخورد
نسبت به ازدواج ،آمادگی به ازدواج ،موانع ازدواج و با نمرۀ کل رغبتسنج ازدواج نیز
همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد.
جدول .3ضرایب همبستگی بین نمرات رغبت به ازدواج و ابعاد تمایزیافتگی خود
9

متغیر
واکنشپذیری

3

6

1

1

2

9

عاطفی
**

جایگاه من

-2/611

گریز عاطفی

**-2/392

9
*-2/910

9

همآمیختگی
عاطفی

**

2/339

**

-2/611

**

2/121

9

با دیگران
بازخورد نسبت
به ازدواج
نگرش به پیامد
ازدواج

-2/211

2/201

2/261

*-2/911

9

-2/222

2/692

2/220

-2/996

**2/311

9

0

3

1
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آمادگی به
ازدواج
موانع ازدواج
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2/222

2/216

**2/929

-2/211

**2/126

**2/313

2/230

2/291

*

2/912

*

**

**

*

2/223

2/936

2/603

2/932

9
**

9

2/133

نمرۀ کل
رغبتسنج

-2/263

2/912

2/211

2/030

2/093

2/061

**

9

2/123

ازدواج
**P<2/29

*P<2/21

نتایج آزمون همبستگی بین رغبت به ازدواج و ابعاد تمایزیافتگی خود در جدول  6نشان
داده شده است .بر اساس دادههای این جدول ،از بین ابعاد تمایزیافتگی تنها جایگاه من با
نمرۀ کل رغبت به ازدواج همبستگی مثبت معنادار وجود دارد .همچنین همگریز عاطفی با
آمادگی به ازدواج و موانع ازدواج همبستگی مثبت و معنادار دارد .همآمیختگی با دیگران
نیز با بازخورد نسبت به ازدواج همبستگی منفی معنادار و با موانع ازدواج همبستگی مثبت
معنادار دارد.
جدول .4خالصه مدل رگرسیون گام به گام ابعاد سالمت خانوادۀ اصلی بر ابعاد رغبت به ازدواج
متغیر مالک
بازخورد نسبت به
ازدواج

مدل

متغیر
پیشبین

9

استقالل

F

P

R

1/101

2/233

2/290

R6

B

SE

β

t

P

2/932

2/212

2/211

2/932

6/931

2/233

آمادگی به ازدواج

9

استقالل

0/110

2/220

26922

2/260

2/922

2/320

2/922

2/039

2/222

موانع ازدواج

9

استقالل

1/236

2/239

2/936

2/290

2/210

2/260

2/936

6/921

2/239

9

استقالل

3/129

2/213

2/291

2/966

2/633

2/991

2/966

9/112

2/213

نمرۀ کل رغبت به
ازدواج

نتایج جدول  1نشان میدهد که مؤلفۀ استقالل از ابعاد سالمت خانواده میتوانند ابعاد
رغبت به ازدواج را پیشبینی کنند .براساس این نتایج  Fمشاهدهشده معنادار است و
استقالل در یک گام توانست  2/932درصد از واریانس بازخورد نسبت به ازدواج2/260 ،
درصد از واریانس آمادگی نسبت به ازدواج 2/290 ،درصد از واریانس موانع ازدواج و
 2/966درصد از واریانس مربوط به نمرۀ کل رغبت به ازدواج را تبیین نماید.
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جدول .5خالصۀ مدل رگرسیون گام به گام ابعاد سالمت خانوادۀ اصلی بر ابعاد رغبت به ازدواج
مالک

متغیر

مدل

پیشبین

متغیر

F

P

R

R2

B

SE

β

t

P

به ازدواج

بازخورد نسبت

9

با دیگران

همآمیختگی

1/110

2/291

2/911

2/266

-2/236

2/231

-2/911

-6/119

2/222

به ازدواج

نگرش نسبت

6

جایگاه من

96/321

2/222

2/692

2/212

2/621

2/210

2/692

3/130

2/222

6

با دیگران

همآمیختگی

گریزعاطفی+

1/111

2/221

2/629

آمادگی به ازدواج

9

عاطفی

گریز

0/231

2/223

2/929

2/262

2/929

2/239

2/691

3/616

2/233

2/201

2/263

2/929

6/216

2/223
2/229

ازدواج

موانع

9

به ازدواج

نمرۀ کل رغبت

9

جایگاه من

2/213

گریز

1/613

2/266
2/291

عاطفی

2/912

2/263

2/613

2/991

2/912

1/121

2/291

2/912

2
1
1
19
2/266 0
33
3/326 /
2
62/
2
2/912 3
9/
2
2/262 2
-2
9
2/210 /
-/
2/262 2
2

نتایج جدول  1نشان میدهد که ابعاد متمایزگری خود میتوانند ابعاد رغبت به ازدواج
را پیشبینی کنند .بر اساس این نتایج  Fمشاهده شده معنادار است و همآمیختگی با دیگران
در یک گام توانست  2/266درصد واریانس بازخورد نسبت به ازدواج را تبیین نماید.
جایگاه من توانست در یک گام  2/212درصد واریانس مربوط نگرش نسبت به ازدواج را
تبیین کند .گریز عاطفی و هم آمیختگی با دیگران در دو گام توانستند  2/233درصد
واریانس آمادگی به ازدواج را تبیین کنند .همچنین گریز عاطفی در یک گام توانست
 2/912درصد واریانس موانع ازدواج را تببن نماید و جایگاه من نیز در یک گام 2/263
درصد واریانس نمرۀ کل رغبت به ازدواج را تبیین کند.

نقش مؤلفههای سالمت خانوادة اصلی و ابعاد تمایزیافتگی خود در ...

33

بحث و نتیجهگیری
اهمیت ازدواج بر هیچکس پوشیده نیست ،اما متأسفانه در سالهای اخیر ،تأخیر در ازدواج
به عنوان یكی از معضالت اجتماعی مطرح شده است ،و موانعی سن ازدواج جوانان را با
افزایش چشمگیری مواجه ساخته است .شناخت موانع فردی و خانوادگی تأخیر در ازدواج
میتواند زمینه را برای ازدواج به موقع و مناسب هموارتر کند .لذا هدف از پژوهش حاضر
بررسی نقش مؤلفههای سالمت خانوادۀ اصلی و ابعاد تمایزیافتگی خود در پیشبینی رغبت
به ازدواج در دانشجویان انجام گرفت.
نتیجۀ حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که بین رغبت به ازدواج با مؤلفههای سالمت
خانوادۀ اصلی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد و مؤلفۀ استقالل (از مؤلفههای سالمت
خانوادۀ اصلی) توانست بازخورد نسبت به ازدواج ،آمادگی نسبت به ازدواج ،موانع ازدواج
و نمرۀ کل رغبت به ازدواج را تبیین کند .این یافته با نتایج پژوهشهای ویسز (،)6291
(مورارا و ترلک )6296 ،و (سانگ لی و وها اوک )6226 ،همسو میباشد.
برای تبیین این فرضیه میتوان گفت که خانواده از عوامل اساسی در شكلگیری
ویژگیهای شخصیتی افراد است .فرد عواطف و حاالت هیجانی خود را از خانواده به ارث
میبرد و ارزشها و ویژگیهای خانواده را در خود درونی میکند و شخصیت و الگوهای
رفتاری خود را در رابطه با سایرین شكل میدهد (نعیمی ،محسن زاده ،پیرساقی و ملكی،
 .)6291الگوهای ارتباطی در خانوادۀ اصلی مانند چگونگی تعامل بین اعضای خانواده،
برای رسیدن به عقاید مشترک و نحوۀ اتخاذ تصمیمات توسط اعضای خانواده ،بر
چگونگی برقراری ارتباط فرزندان در روابط آینده و موقعیتهای دیگر بیرون از خانواۀه
اصلی تأثیر میگذارد (ثنائی .)9303 ،بنابراین خانوادۀ اصلی میتواند اثرات مثبت و منفی بر
ازدواج فرزندان داشته باشد .چنانچه در الگوی خانوادۀ سالم ،به اعضای خانواده استقالل
داده میشود و این استقالل با تأکید بر صراحت بیان ،مسئولیت ،احترام به سایرین ،باز بودن
با دیگران و قبول جدایی و فقدان به وجود میآید (کرمی .)9312 ،وقتی در خانوادۀ اصلی
شرایطی وجود دارد که در آن اعضای خانواده تشویق به شرکت آزادانه در تعامل ،بحث
و تبادل نظر دربارۀ گسترۀ وسیعی از موضوعات و مشكالت بدون محدودیت زمانی
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شوند ،به یک جهتگیری سازنده برای حل مشكالت و نیز اتخاذ تصمیمات مربوط به
اقدام به ازدواج دست مییابند .در این محیط نسبتاً آزادانه تنها فرزندان در معرض مسایل
چالشبرانگیز قرار میگیرند بلكه تشویق به کشف باورهای جدید و تصمیمگیری بدون
ترس برای حل مشكالتشان میشوند .بنابراین فرزندان احساس میکنند مورد پذیرش
خانواده هستند و در رویارویی با مشكالت و تصمیمگیریهای مختلف مانند ازدواج ،از
توانایی باالیی برخوردار شده و در نهایت نسبت به ازدواج مناسب رغبت پیدا میکنند
(فیتزپاتریک .)6221 ،9و هر چه شدت و فراوانی وقایع التهابزا در خانوادۀ اصلی و
گسترده بیشتر و سطوح اضطراب وارده باالتر باشد ،بلوغ عاطفی و به تبع آن استقالل از
خانوادۀ اصلی کمتر بوده و احتمال شكست در ازدواج و تعارضات زناشویی بیشتر خواهد
بود (ثنایی .)9303 ،بنابراین ،این یافته بیانگر آن است که هر چه محیط خانوادۀ اصلی
برای ایجاد ارتباطات باز و گسترده ،ترغیب فرزندان برای ابراز احساسات و عقاید ،توجه
به عقاید و شرکت دادن آنها در تصمیمگیریها مهیاتر باشد ،به فرزندان برای استقالل
از خانوادۀ اصلی و تمایل به ازدواج مناسب بیشتر کمک خواهد کرد (صالحیان ،صادقی،
بهرامی و شریفی.)6292 ،
همچنین نتیجۀ حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که بین ابعاد تمایزیافتگی خود با
رغبت به ازدواج رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .به بیان دقیقتر ابعاد تمایزیافتگی خود
(جایگاه من ،همآمیختگی با دیگران و گریز عاطفی) توانستند بازخورد نسبت به ازدواج،
نگرش نسبت به ازدواج ،آمادگی به ازدواج ،موانع ازدواج و نمرۀ کل رغبت به ازدواج را
تبیین کنند .این یافته با نتایج پژوهشهای اسكورون و دندی ( )6221و اسكورون و
فریدلندر ()9133و جهانبخشی و کالنتر کوشه ( )9319همسو میباشد .در تبیین این یافته
میتوان گفت مفهوم تمایزیافتگی به تعامل بین شناخت ،عاطفه ،استقالل (فردیت) و جمع
بودن در گسترۀ زندگی اشاره دارد و و به عبارت دیگر تمایزیافتگی یک ترکیب پیچیده از
پختگی هیجانی ،توانایی تفكر منطقی در موقعیتهای هیجانی و توانایی حفظ روابط
نزدیک عاطفی است (دریک .)6299 ،جایگاه من که یكی از ابعاد تمایزیافتگی خود است
1. Fitzpatrick, M. A.
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به توانایی شخص در ارائۀ تعریف واضحی از هویت خویش و دارا بودن عقاید و باورهای
مشخص در زندگی اشاره دارد .و توانایی پیروی منطقی از باورها و عقاید فردی را در
شرایطی که فرد تحت فشارهای اطرافیان است نشان میدهد .در حقیقت افردی که دارای
جایگاه "من" نیرومندی هستند از هویت شخصی قوی برخورداند (این من هستم...این
عقاید من است ...این کاری است که میخواهم انجام دهم ،نه آن )...یک توازنی را بین
عملكرد احساسی و عقالنیشان دارا میباشد (هرزبراون ،9119 ،نقل از یوسفی )9312 ،که
این امر به آنها کمک میکند که بر پایۀ رفتارهایی در قلمرو احساسی و ناخودآگاه ،فكر
و عمل نكنند و در مواقعی مانند تصمیم به ازدواج ،کامالً پخته عمل کنند و موقعی که زمان
ازدواج رسیده است ،با بررسی شرایط و مؤلفههای الزم برای ازدواج ،نسبت به آن از خود
تمایل نشان دهند .همآمیختگی با دیگران از ابعاد دیگر تمایزیافتگی خود است که به معنای
از دست دادن هویت در رابطه است (گلدنبرگ و گلدنبرگ .)6296 ،افرادی که "خود"
در آنها کمتر تمایزیافته است ،در روابط خود با دیگران به خصوص در اقدام به ازدواج،
دچار انحالل و همآمیختگی میشوند .و این افراد به شدت تمایل به همرنگی و همسانی با
دیگران داشته و عزت نفس آنها به اطرافیان بستگی دارد (میزر )6299 ،و گریز عاطفی نیز
تمایل به خروج از رابطه و عقبنشینی عاطفی را در شرایط پرتنش مثل ازدواج نشان
میدهد .در شرایط پرتنش عاطفی مثل ازدواج ،فرد تمایزنیافته نیاز به فرار ،اجتناب یا
نادیدهگرفتن موقعیت دارد در حالیكه با افزایش تمایزیافتگی ،فرد تجربههای هیجانی را به
رسمیت شناخته و قادر خواهد بود با هیجانات قویتر روبهرو شود و با آنها کنار بیاید
(دریک.)6299 ،
همچنین رابطۀ بین مؤلفههای تمایزیافتگی خود و مؤلفههای سالمت خانوادۀ اصلی
معنادار بود .این یافتهها با نتایج پژوهشهای (جانسون ،تورنگرن و اسمیت،)6229 ،
(مینارد )9110 ،و (شوارتز ،تیگپن و مونتگومری؛  )6222همسو میباشد .همچنین نتیجۀ به
دست آمده با نتیجۀ پژوهش هوپر و دیپوی ( )6292در خصوص نقش واسطۀ
تمایزیافتگی خود در رابطه با عوامل خانوادگی و سالمت آنها ،همراستا است.
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یكی از پیشآیندها و عوامل مؤثر در شكلگیری تمایز خود ،خانواده است .خانواده
به عنوان نخستین پایگاه شكلگیری شخصیت ،اساسیترین عامل در فرآیند تمایزیافتگی
خود است که نحوۀ تعامالت و سالمت خانوادگی میتواند مشخص کند که چقدر «خود»
در یک فرد رشد یابد (کر و بوئن .)9133 ،خانوادههایی که از سالمت باالیی برخوردار
هستند میزان رشد «خود» در اعضای آن خانواده زیاد میباشد .بنابراین راه کاهش و یا
جلوگیری از سرایت تعارضات خانوادۀ اصلی و گسترده به ازدواج و خانواده جدید ،متمایز
شدن از خانوادۀ اصلی است (ثنائی )9303 ،و در نتیجۀ رشد کافی «خود» ،تمایزیافتگی فرد
افزایش مییابد و میزان موفقیت فرد در ازدواج بیشتر میشود.
یافتههای این پژوهش میتواند کاربردهای مهمی برای مشاوران ازدواج و پیش از
ازدواج و مدرسان آموزش خانواده داشته باشد .در مشاورۀ پیش از ازدواج اثرات مثبت و
منفی احتمالی خانوادههای اصلی طرفین به عنوان یک عامل اثرگذار مورد بررسی قرار
گیرد تا طرفین ضمن آگاهی از این پیامدها آمادگی الزم برای مواجهه با مشكالت بعدی را
کسب کنند .با توجه به اینكه نمونۀ این پژوهش فقط دانشجویان پسر بودند و همچنین
نمونه گیری بصورت در دسترس است ،بنابراین تعمیم نتایج به سایر اقشار جامعه (باالخص
دختران مجرد در شرف ازدواج) باید با احتیاط صورت گیرد .در پایان پیشنهاد میشود که
مدل مدنظر در پژوهش با بهره گیری از ابزارهای مختلف و نیز برخورداری از ویژگیهای
زمینۀ فرهنگی و مذهبی جامعه مورد آزمون قرار گیرد و به منظور گسترش مدلی وسیعتر و
کاملتر متغیرهای دیگری در رابطه با رغبت به ازدواج سنجیده شوند (از جمله میتوان به
متغیرهای شخصیتی ،سبکهای هویت ،سبکهای دلبستگی ،تجارب خانوادۀ پدری،
وضعیت اقتصادی-اجتماعی اشاره کرد).
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