خودمتمایزسازی و رضایت زناشویی

مجلهی اصول بهداشت روانی

امامی و برون

ویژهنامه سومین کنفرانس بینالمللی نوآوریهای اخیر در روانشناسی ،مشاوره و علوم رفتاری

مقالهي پژوهشی
تاثیر آموزش خودمتمایزسازی بر میزان رضایت
زناشویی در بین دانشجویان زن متاهل
*کبری امامی ریزی

خالصه

استادیار گروه علوم تربیتی ،واحد ایذه،

مقدمه :هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تاثیر آموزش خودمتمایزسازی بر میزان

دانشگاه آزاد اسالمی ،ایذه ،خوزستان ،ایران

رضایت زناشویی دانشجویان زن متاهل دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایذه بود.

لیال برون

روشکار :تعداد آزمودنیهای این پژوهش شامل  25نفر بود که به صورت تصادفی
ساده انتخاب و در دو گروه آزمون ( 52نفر) و شاهد ( 52نفر) جایگزین شدند .ابزار

عضو هیات علمی گروه روانشناسی ،واحد
ایذه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایذه  ،خوزستان ،
ایران

اندازه گیری رضایت زناشویی انریچ ( )1999بود .در ابتدا از هر دو گروه پیشآزمون
گرفته شد و سپس گروه آزمون به مدت  9جلسه در برنامه آموزش خودمتمایزسازی
شرکت کرد .دادهها با آزمون تحلیل کوواریانس و نرمافزار  SPSSتحلیل گردیدند.
یافتهها :نتایج نشان داد که آموزش خودمتمایزسازی بر میزان رضایت زناشویی زنان
متاهل تاثیر دارد ( P≤ 5/51و) F =05/52
نتیجهگیری :به نظر میرسد آموزش خودمتمایزسازی میتواند میزان رضایت
زناشویی زنان را افزایش دهد.

گروه علوم تربیتی ،واحد ایذه ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،ایذه ،خوزستان ،ایران

واژههای کلیدی :تاهل ،خودمتمایزسازی ،دانشجویان ،رضایت زناشویی
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انسان ،اصالتاً موجودی است اجتماعی و نخستین بستر فعلیت

ایجاد می شود .بنابراین ،به طور وسیعی از پویایی ها و

یافتن این ویژگی برترین مخلوق الهی ،به طور قطع کانون

تعامالت بین اعضای خانواده متأثر می گردد .او عقیده دارد

مقدس خانواده 1است .خانواده ،اولین و پربرکت ترین نهاد

که افراد ،با الگوهای سبک زندگی و سطح خود

اجتماعی در تاریخ و فرهنگ تمدن انسانی است ( .)1ازدواج

متمایزسازی که در خانواده اصلیشان ایجاد شده است ،وارد

به دلیل نقشی که در بنا نهادن نظام خانو ادگی و تربیت نسل

ازدواج می گردند ( .)2نظریه بوون بیان می کند که توانایی

آینده دارد به عنوان مهمترین و اساسی ترین رابطه بشری

کودک برای ایجاد تمایز خود از زمینه عاطفی (هیجانی)

توصیف شده است.یکی از جوانب بسیار مهم نظام زناشویی،

خانواده اصلی تأثیر می پذیرد .در یک خانواده با والدین

رضایتی است که همسران در ازدواج تجربه می کنند.

خوب تمایز یافته ،کودکان به تدریج یاد می گیرند که

رضایت زناشویی ،نگرش مثبت و لذت بخشی است که زن

خودشان را به عنوان فرد واحد ،جدا ولی مرتبط با اعضای

و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی مثل ارتباط،

خانواده در نظر بگیرند .آنها یاد میگیرند که چگونه

مسائل شخصیتی ،حل تعارض ،مسائل مالی ،روابط جنسی و

هیجاناتشان را تنظیم کنند ،همانگونه در انتخابهایشان در

فرزندان دارند ( .)5رضایتزناشویی 5به عنوان میزان ادراک

مورد عقاید ،ارزشها و باورها به صورت عاقالنه عمل می

زوج از اینکه شریکشان نیازها و تمایالت آنها را بر آورده

کنند .در مقابل اگر والدین به صورت ضعیفی تمایز یافته

می کند تعریف می شود ( .)0سازگاری و رضایت مندی

باشند ،کودکان خود را به عنوان دنباله رو والدین یا در

زناشویی مفهومی ایستا و ثابت نیست و اکثر زوج ها طی

موقعیت و اکنشی نسبت به ارزشها و عقاید آنها در نظر می

زندگی مشترک خود تغییراتی جزئی را در میزان رضامندی

گیرند .در چنین خانواده ای کودکان ،در توسعه

تجربه میکنند و در نتیجه آنها همواره ناگزیرند خود را

خودمختاری هایشان به صورت واقعی شکست می خورند و

فعاالنه با جنبه های گوناگون و تغییرپذیر فیزیکی ،اجتماعی و

فاقد رویکرد های همسان (پایدار) و معقول در پاسخ به

روانی

خود

محیط
0

کنند

سازگار

(.)4

مفهوم

4

چالش های زندگی هستند (.)9

خودمتمایزسازی  ،بنیاد نظریه بوون است .بوون ()1999

موقعی که افراد ،به ویژه در روابط نزدیک ،تالش می کنند

تمایزیافتگی خود را به عنوان درجه ای که در آن فرد قادر

احساسشان از خود را بر پایه احساس همسرشان در مورد

است بین الف) کارکرد عقالنی  -هیجانی ب) صمیمیت -

خود و این که چطور همسرشان به آنها اعتبار می بخشد بنا

خودمختاری ،در روابط تعادل برقرار کند ،تعریف می کند.

نهند ،پس صمیمیت در ارتباط آنها تخریب شده و رشد و

این مفهوم ،افراد را بر حسب درجه تمایزیافتگی یا آمیختگی

تحول ارتباطات مختل می گردد (.)9

(امتزاج) بین کارکرد عقلی و هیجانی تعریف می کند در

می توان چنین فرض کرد  ،افرادی که متعلق به خانواده های

حقیقت خودمتمایزسازی ،بیانگر تعادل میان خودمختاری و

تمایز نیاف ته اند ،به احتمال بیشتری درگیر ازدواج هایی می

فردیت در افراد است (  .)2همچنین خودمتمایزسازی به

شوند که آنها نیز تمایزنیافته اند و دارای بدکارکردی

عنوان درجه ای که فرد قادر است عملکردهای منطقیش را

باالتری نیز هستند .این امر محتمل است که افرادی که به

حفظ کند ،هنگامی که به وسیله اجبارهای هیجانی درون

صورت ضعیفی تمایز یافته اند ،در نتیجه رشد در یک

سیستم ارتباطی تحت فشار است ،توصیف می شود بر طبق

خانواده تمایزنیافته ،با احتمال بیشتری دارای نگرش های

نظر بوون ،سطح تمایزیافتگی فرد در خانواده اصلی وی

ویژه ن سبت به ازدواج هستند که این نگرش ها در ادامه،
موفقیت در ازدواج آینده را متأثر ساخته و شاید منجر به

Family
Marital stisfaction
Self differentiation
Bowen
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بدکارکردی آن گردد ،بنابراین افراد تمایزنیافته گرایش به
ازدواج های تمایزنایافته دارند (.)9
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از جنبه های مهم سازگاری با موضوع ازدواج ،احساس

ابزار پژوهش

رضایتمندی از زندگی زناشویی مستلزم وجود پایداری از

الف  -مقیاس رضایت زناشویی انریچ :این مقیاس در سال

سازگاری از جانب زوجهاست و احساس رضایت از ازدواج

 1999توسط اولسون ،فریند و درانکمن ساخته شده

نقش مهمی در میزان کارکردهای بهنجار خانواده ایفا می

است.دارای یک فرم  152سوالی و یک فرم  112سوالی که

کند .اسکورون ،نقش خودمتمایزسازی را بر سازگاری

هدف ان تعیین حیطه های کاری،نقاط قوت در روابط

زناشویی مورد بررسی قرار داد .نتایج این پژوهش که بر

زناشویی است .فرم کوتاه مقیاس توسط سلیمانیان

روی  09زوج انجام شد ،مبین آن بود که زوج هایی که

()1090تهیه شده که دارای  49سوال می باشد .آزمودنی

کمتر از لحاظ هیجانی منفعل بوده و کمتر گسسته از یا

پاسخ های خود را روی مقیاس  2درجه ای مشخص می

آمیخته با دیگران بودند و به همان نسبت توانایی حفظ

کند.به هر گزینه  1تا 2امتیاز داده می شود .پایایی مقیاس 49

عقایدشان را داشتند ،سطوح باالتری از رضایت زناشویی را

سوالی انریچ را از طریق الفای کرونباخ  ./22محاسبه شده

تجربه می کردند .در حالی که زوج هایی که کمتر تمایز

است که اعتباریابی این مقیاس با نمرات استرس همبسته شد

یافته بودند ،با اندوه و اضطراب زناشویی بیشتری مواجه می

و یک رابطه منفی معنادار به دست اوردکه نشان دهنده

شدند ( .)15به ویژه اسکورون دریافت که گسلش عاطفی،

همبستگی مطلوب این مقیاس است .و اعتبار این مقیاس با

خود به تنهایی پیش بینی کننده تعارض زناشویی به ویژه در

پرسشنامه سازگاری زوجی  5/95گزارش شد (.)15

مردان است .همچنین این تحقیق ،فرضیه بوون را که بیان می

ب  -برنامه آموزشی محقق ساخته :به منظور آموزش خود

کند ،افراد با کسانی ازدواج می کنند که دارای سطوح

متمایز سازی بر اساس نظریه بوئن ساخته شده است و روائی

خودمتمایزسازی مشابه هستند ،تأیید نکرد .کروس در مطالعه

آن توسط  15نفر از متخصصان روان شناسی که به صورت

متغییرهای

تصادفی انتخاب شدند مورد تایید قرار گرفت؛ این برنامه در

فردی،موقعیتی،و ارتباطی مانند سازگاری،دلبستگی،اعتماد،به

هشت جلسه یک ساعته توسط محققین آموزش داده شد .بر

توانایی عملکرد افراد در ارتباطات نزدیک تاثیر دارد (.)11

طبق نظریه بوئن حداقل  4عامل بر سطح تمایز یافتگی

باتوجه به اینکه مولفه خودمتمایز سازی بعنوان مفهومی که

شخص وجود دارد؛ - 1واکنش عاطفی - 5گسلش عاطفی - 0

فرد بین کارکردهای عقالنی ،صمیمیت و خودمختاری در

آمیختگی با دیگران - 4توانایی بدست آوردن موقعیت من

روابط تعادل برقرار کند ،در روابط بین اعضای خانواده نقش

برنامه طراحی شده به منظور آموزش مها رت های خودمتمایز

مهمی دارد و بر کیفیت زندگی و رضایت کلی افراد در

سازی است و تکالیفی مانند نوشتن ویژگی های خود،نوشتن

زندگی تاثیر می گذارد ،لذا هدف پژوهش حاضر بررسی

پیشینه خانوادگی،یادداشت کردن تجربیات یا حوادث و

تاثیر اموزش خودمتمایزسازی بر میزان رضایت زناشویی در

مشخص کردن رفتار و احساس فرد نسبت به حوادث پیش

بین دانشجویان زن متاهل دانشگاه ازاداسالمی واحد ایذه بود.

آمده ،نوشتن وقایعی که موجب شادی،ترس،خشم و غیره

روشکار

شده و همچنین نوشتن روابط با افراد دیگر ،لیست کردن

پژوهش حاضر با استفاده از طرح پیش آزمون -پس آزمون

اشتباهات خود ،نوشتن یادداشت های فرضی از موقعیت های

با گروه شاهد انجام شد .تعداد  52نفراز دانشجویان زن

اضطراب ساز و بررسی پاسخ فرد به آن موقعیت،و  ....به

متاهل در گروه آزمایش و  52نفر در گروه شاهد به روش

افراد داده می شد.

برروی

تحقیقی

زوجین

دریافت

که

تصادفی انتخاب و جایگزین شدند.
جدول  -1ساختار آموزشی خود متمایزسازی
تاریخ جلسه
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جلسه اول

امامی و برون

ایجاد حس تعهد برای ادامه جلسات

آشنایی اعضا گروه و معرفی اهداف آموزش و انجام
پیش آزمون

جلسه دوم

آشنایی با مرزهای ارتباطی در زندگی شخصی

آگاهی از چگونگی تداخل احساس و فکر و رفتار

جلسه سوم

آموزش نسل نگار و طریقه رسم آن

بررسی جایگاه همشیرها،وضعیت زناشویی،و درجه امتزاج فرد با خانواده گسترده،نظام

جلسه چهارم

ایجاد پایه ای برا ی برقراری صمیمیت

یادآوری خاطراتی که منجر به قهر،آشتی و دعوا شده و بیان دالیل آنها

جلسه پنجم

شناسایی پاسخ دهی عاطفی خویش در برابر یکدیگر

بررسی موقعیت هایی که فرد در آن دچار اضطراب می شود و بررسی بیشترین نوع

و آگاهی بر مواضع شخصی

پاسخدهی که فرد در مواقع اضطراب آمیز می دهد و ارزیابی میزان بیان مواضع شخصی

عاطفی خانواده هسته ای گسلش ع اطفی از والدین و فرایند فراکنی خانواده و بررسی مثلث
ها و بررسی فرایند انتقال چند نسلی و چگونگی انتخاب همسر

خود
جلسه ششم

بررسی تاثیر سبک دلبستگی موجود فرد در ارتباط با همسر

بیان انواع سبکهای دلبستگی موجود و رابطه آن با
رشد بعدی شایستگی در روابط اجتماعی

جلسه هفتم

بررسی دوبینی ذهن نسبت به مسائل و ارتباطات و

جلسه هشتم

بررسی وقایع و خاطرات زندگی مشترک و نوشتن دو شکل نگاه به آنها

چگونگی معنادهی به وقایع

آنچه هستند و آنچه ما به آنها معنا می دهیم.

جمع بندی و ارزیابی از خود

انجام پس آزمون

نتایج

به منظور بررسی اثر بخشی آموزش خودمتمایزسازی بر
میزان رضایت زناشویی ،داده ها به وسیله تحلیل کواریانس
به شرح ذیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
جدول -2تحلیل کواریانس اثرات آموزش خود متمایزسازی بر رضایت زناشویی
منابع
تغییر

مجموع

درجه

مجذورا

آزاد

ت

ی

پیش

0194119

آزمون

05

گروه
خطا

1590410
05
1222912

کل

95
122912
5

سطح

میانگین

معنی

F

مجذورات

داری

1

019411905

95195

5155

1

159041005

051529

5155

49

0241201

49

همانگونه که در جدول یک گزارش شده است ،بنابراین
فرضیه تحقیق مبتنی بر تاثیر آموزش خودمتمایز سازی بر
رضایت زناشویی مورد تایید قرار می گیرد.
جدول-3تحلیل کواریانس اثرات آموزش خود متمایزسازی بر رضایت زناشویی
شاخصهایآماری
آزمودنی ها

مجموع
مجذور
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذور

سطح
مقدارF

احتمال
خطا P

مجذورات

متغیر همراه
(موضوعات

11921

1

11921

0149

51529

شخصی )
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گروه ها

551292

1

551292

خطا

541929

49

51259

091592

5155
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متغیر همراه ( ارتباط
زناشویی )
گروه ها
خطا
متغیر همراه(حل

2199

1

2199

2129

51514

15199

1

15199

15129

51555

491405

49

11505

5140

1

5140

51525

51951

گروه ها

50115

1

50115

59192

5155

خطا

09112

49

51900

2121

1

2121

تعارض )

متغیر همراه
(مدیریت مالی )
گروه ها

5112

1

5112

خطا

20121

49

11109

متغیر همراه(فعالیت

4195

51501

1199

5155

51504

1

51504

51559

51922

گروه ها

15129

1

15129

9155

5155

خطا

201992

49

11149

اوقات فراغت)

متغیر همراه( ارتباط

5119

1

5119

51540

5112

گروه ها

51452

1

51459

51092

51205

خطا

25125

49

11592

جنسی )

متغیر همراه( ازدواج
و فرزندان)
گروه ها
خطا
متغیر همراه(اقوام و

14192

1

14192

15102

5151

51199

1

51199

19199

5155

22199

49

1151

51510

1

51510

51519

51992

گروه ها

5155

1

5155

5121

51110

خطا

02199

49

51922

دوستان )

متغیر همراه(جهت

2122

1

2122

12129

5155

گروه ها

111192

1

111192

59159

5155

خطا

19 /229

49

51092

گیری مذهبی )

بر اساس داده های جدول  5به طور خالصه می توان گفت

بنابراین فرضیه

از آنجا که رضایت موضوعات شخصی ،حل تعارض،

خودمتمایزسازی رد می شود.

ارتباط زناشویی ،مدیریت مالی ،فعالیت اوقات فراغت،

بحث

جهت گیری مذهبی ،ازدواج و فرزندان مشاهده شد

خود متمایز سازی توانایی ابراز موضع من است  .لذا افرادی

بنابراین فرضیه تحقیق مبتنی بر تاثیر آموزش خودمتمایز

که از سطح مناسب تمایزیافتگی برخوردارند ،خودرهبرند؛

سازی تایید می شود.

یعنی به افکار و احساسات خا ص خودشا ن واقف هستند و

و همچنین بر اساس داده های جدول  5می توان گفت از

آنها را ابراز می نمایند و اجباری جهت وفق دادن خود با

آنجا که رضایت ارتباط جنسی و اقوام و دوستان مشاهده شد

انتظارات نامعقول د یگران احسا س نمی کنند.در مقابل افراد
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.تمایزنایافته ،اکثرا از نظر عاطفی به د یگران وابسته ً هستند و

خود متمایز سازی کمک می کند افراد بین عقل و

به سختی برای خود ،فکر ،احسا س و عمل می کنند (.)10

احساسشان تمایز قائل شوند و بلوغ عاطفی باالتری داشته

هر چه افراد تمایز یافتگی بیشتری داشته باشند ،به نظر می

باشند؛تمامی این مهارتها می توانند در زندگی زناشویی

رسد که انعطاف پذیری بیشتری داشته ،ارتباطات صمیمانه را

دخیل باشد و میزان رضایت زناشویی را تحت تاثیر قرار دهد

مجاز می دانند ،تفاوت از عقایدشان را تحمل می کنند و

(.)19

انفعال هیجانی کمتری را تجربه می کنند .چنین زوج هایی

از آنجاییکه آموزش خودمتمایزسازی کمک می کند افراد

هنگام مواجهه با تضاد ،دارای تحمل بیـشتری نسبت به

در روابط شان سبک دلبستگی اجتنابی کمتری نشان دهند و

اختالف عقـایدند و در نتیـجه تهدید کمـتری را احساس می

بیشتر به دیگران اعتماد کنند باعث می شود که افراد در

کنند ( .)14در تبیین یافته پژوهش های نظریه می توان اﻇهار

زندگی زناشویی خود سطوح باالتری از اعتماد را داشته

داشت که از بعد ی سیستم ها ،زمانیکه خودمتمایزسازی

باشند و افراد با دلبستگی ایمن همسرشان را قابل اتکاتر و

آمیخته خود پایین باشد ،احتماال وجود خواهد اشت که

اعتماد تر می بینند (.)19

منجر به کاهش فردیت و یکسانی تفکرات و احساسات فرد

نتیجهگیری

با دیگران خواهد شد (.)12

آموزش خودمتمایز سازی مهارتهای حل مساله ،کنترل

با توجه به اینکه پایه فرآیند آگاهانه د خودمتمایزسازی،

هیجانات و انعطاف پذیری و کاهش اضطراب در روابط بین

کنترل آگاهانه اضطراب است ،از این رو ،آموزش

فردی و تشخیص صحیح نیازها و توانایی های شخصی را

خودمتمایزسازی که شیوه ای از بیا ن و تفکیک احساسات و

تقویت می کند .از آنجاییکه زندگی زناشویی ممکن است

تفکرات است ،موجب کاهش اضطراب در روابط زناشویی

گاهی همراه با تنش باش د افرادی که خودمتمایزتر هستند

و ایجاد فرصتی برای پدید آمدن خویشتنی مستحکم و ابراز

بهتر می توانند این تعارضات را برطرف کنند زیرا به

عقاید شخصی می شود که این مساله تاثیر مهمی در ایجاد

مهارتهای حل مساله و کنترل هیجانات و مجهز هستند.

روابط زوجین دارد و میشود با ابراز عقاید و نظرات به موقع
فرد را دچار اشتباهاتش کرد ولذا روابط زناشویی را
استحکام بخشید (.)12
لذا طبیعی است که انتظار داشته باشیم آموزش خودمتمایز
سازی بتواند بر افزایش رضایت زناشویی افراد تاثیر داشته
باشد از آنجایی که آموزش خود متمایز سازی مهارت های
تفکیک عقل از احساس را در فرد تقویت می کند باعث می
شود که فرد مهارتهای الزم را برای کنترل و تنظیم هیجانات
به دست آورد و همچنین میتواند تعریف مشخصی از خود و
عقایدشان داشته باشند،و بهتر جهت و هدف زندگیشان را
مشخص کنند و در موقعیتهای شدید عاطفی که در بسیاری
از افراد منجر به بروز رفتارهای غیر ارادی و گرفتن
تصمیمات نافرجام می شود،کنترل خود را از دست ندهند و
با در نظر گرفتن عقل و منطق تصمیم گیری کنند و در نقش
ها و مسائل بین شخصی بهتر عمل کنند همچنین آموزش
66-57
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