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چکیده

Abstract
Introduction: The aim of this study was to predict
marital adjustment among young couples in Ahvaz
based on personality traits, differentiation of self and
psychological hardiness.
Method: Design of this study was descriptivecorrelational. Statistical population included all
young couples in the age range of 20 to 40 years old
in Ahvaz city in 2019. Participants were 368 male
and female that were selected by a multistage cluster
sampling method among all young couples. Tools
were Neo Five Factor Inventory, Differentiation of
self-Inventory, Kobasa Hardiness Questionnaire and
Graham–Bisspicrrier
Marital
Adjustment
Questionnaire. Data were analyzed using Pearson’s
Correlation and Multiple Regression Analysis.
Results: From Neo personality traits: E (0/75), C
(0/49), A(0/48), O(0/33) and N(-0/54); from
differentiation of self dimensions: I position (0/56),
)emotional reactivity (0/40), emotional fusion (-0/19
and from hardiness: commitment (0/41), challenge
(0/42) and control (0/42) were related with marital
adjustment.
Regression
analysis
showed
significantly Beta coefficients for E(0/63), N(-0/11),
O(0/07), for I position (0/59), emotional
reactivity0/27, emotional fusion (0/26), emotional
cutoff
(-0/13),
and
for
control
(0/26),
challenge(0/22) and commitment (0/18).
Conclusion: It could be concluded that couples who
are higher in E, C, A, O and lower in N, and are
more differentiated of self and psychological
hardiness are more compatible in their marital life.
Keywords: Maritl Adjastment, Personality Trait,
Differentiation of Self, Hardiness.

مقدمه :هدف این پژوهش پیشبینی سازگاری زوج های جوان از
طریق ویژگیهای شخصیتی ،تمایزیافتگی خود و سرسختی
روانشناختی در شهر اهواز بود.
روش :پژوهش حاضر توصیفی – همبستگی بود .جامعۀ پژوهش
شامل کلیۀ زوجهای جوان  02تا  02ساله شهر اهواز در سال 7931
بودند که به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کرده بودند و بر طبق
آمار شبکه بهداشت شهر اهواز  3910نفر بودند .نمونۀ مورد مطالعه
 963نفر ( 730زوج) بود که به روش نمونهگیری خوشهای
دومرحلهای انتخاب شدند و پرسشنامههای شخصیتی نئو مک کرا و
کاستا ،سازگاری زناشویی گراهام بی اسیانیر ،تمایزیافتگی خود دریک
و سرسختی کوباسا را تکمیل نمودند .دادهها با استفاده از آزمون
همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد.
یافتهها :از ویژگی های شخصیتی نئو :برون گرایی  ،2/17وظیفه
شناسی  ،2/03توافق جویی ، 2/03گشودگی 2/99و روان
رنجورخویی  -2/70؛ از ابعاد تمایزیافتگی خود :جایگاه من ،2/276
واکنش پذیری عاطفی  ،2/0و گریز عاطفی -2/73؛ و از ابعاد
سرسختی :کنترل ،2/07چالش طلبی 2/00و تعهد  2/07با سازگاری
زناشویی ارتباط داشتند .بررسی رگرسیون بطور معنادار برای برون
گرایی ،روان رنجورخویی و گشودگی ضرایب بتای  -2/770 ،2/69و
 2/21؛ برای جایگاه من ،واکنش پذیری عاطفی ،هم آمیختگی و
گریز عاطفی ضرایب بتای  2/06 ، 2/01 ، 2/73و  -2/79؛ و برای
کنترل ،چالش طلبی و تعهد نیز ضرایب بتای  2/00 ، 2/06و 2/73
را نشان داد.
نتیجهگیری :میتوان گفت زوجهایی که برونگرایی ،وظیفه-
شناسی ،توافقجویی و گشودگی باالتر و روان رنجورخویی پایینتری
دارند و از تمایزیافتگی خود و سرسختی روانشناختی باالتری
برخوردارند در زندگی زناشویی خود سازگارتر هستند.
واژههای کلیدی :سازگاری زناشویی ،ویژگیهای شخصیتی،
تمایزیافتگی خود ،سرسختی.
 -7کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه پیامنور ،تهران ،ایران

 -0نویسنده مسئول :استادیار ،گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیامنور ،تهران ،ایران
 -9دانشیار ،گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران

39

f.bayanfar@se.pnu.ac.ir

سال  ،77شماره ( 7پیاپی ،)07بهار 7933

مجله روانشناسی بالینی

مؤثر در روابط زناشویی بررسی شده ،برونگرایی 72با شیوه
های تعامل زوجها رابطه داشت( .)0برخی پژوهشگران نیز
گشودگی به تجربه 77را عامل مهمی در روابط زناشویی
دانسته و معتقدند گشودگی به تجربه پایین در افراد موجب
میشود آنها از انعطافپذیری ،تفکر واگرا و قدرت سازندگی
برای حل مسایل و مشکالت زناشویی برخوردار نباشند(.)6
یکی دیگر از عواملی که میتواند در کاهش تعارضات و
افزایش سازگاری زوجین نقش فعالی را بازی کند،
تمایزیافتگیخود 70زوجین است .تمایز یافتگی خود
اساسیترین مفهوم نظریۀ بوئن است( .)1تمایزیافتگیخود،
توانایی فرد در تفکیک فرآیندهای عقلی و احساسی،
صمیمیت و خودمختاری خویش از دیگران است(.)3 ,7
مفهوم تمایزیافتگیخود همانطور که بوئن بیان کرد ،غالباً
در ادبیات خانوادهدرمانی درست تعبیر نشده و با استقالل
یا 7فردیت یکسان دانسته شده است .هرچند تمایزیافتگی-
خود در برخی ابعاد مشابه فردیت یا جدایی است ولی این
مفهوم دقیقا به معنای جدایی نیست .از نظر بوئن،
تمایزیافتگیخود توانایی کاهش واکنش عاطفی به افراد
مهم است تا فرد افکار خود و عقایدش را بدون توجه به
فشارهای اجتماعی بیان کند( .)3زوجهای تمایزنیافته در
شرایط فشارزا دچار اضطراب و اختالل در کارکرد میشوند.
با بررسی میزان تعارضات میتوان به میزان تمایزیافتگی
خود زوجین پی برد .تعارض با واکنشهای عاطفی یا جدایی
عاطفی زوجین مشخص میشود( .)3از دیدگاه نظری ،چهار
عامل مؤثر در تمایز یافتگی خود وجود دارد :واکنش
عاطفی ،79جدایی عاطفی ،70آمیختگی با دیگران 77و

مقدمه
سازگاری زناشویی 7با توجه به اهمیت نهاد خانواده در
جوامع امروزی ،ارتباط آن با کیفیت زندگی و تأثیرگذاری بر
جنبه های مختلف از جمله سالمت جسمی و روانی از دهه
 7332مورد توجه قرار گرفته است .سازگاری زناشویی
عبارت است از وضعیتی که در آن زن و شوهر در بیشترین
مواقع احساس ناشی از خوشبختی و رضایت از همدیگر را
دارند و فرآیندی است که در طول زندگی زن و شوهر به
وجود می آید که الزمه آن انطباق سلیقهها ،شناخت صفات
شخصیتی ،ایجاد قواعد رفتاری و شکلگیری الگوهای سالم
گفتگو و تعامالت است(.)7
سازگاری زناشویی مفهومی چند بعدی است که نسبت به
رضایت زناشویی 0از ویژگیهای عینیتری برخوردار
است( .)0بر اساس بررسیهای به عمل آمده سازگاری
زناشویی دارای چهار مؤلفه اصلی رضایت دوتایی ،9توافق
دوتایی ،0همبستگی دوتایی 7و گفتگوهای محبتآمیز6
است( .)9 ,7از جمله عوامل مؤثر بر سازگاری زناشویی،
متغیرهای شخصیتی هستند .مطالعات انجام شده به طور
کلی نشانگر آن است که ویژگیهای شخصیتی 1با تمام
عملکردهای انسان ارتباط دارد( .)7شخصیت به طور
مستقیم و به عنوان عاملی تأثیرگذار بر فرآیند ارتباطی زوج-
ها اثر دارد .شخصیت یک فرد انواع معین و متفاوتی از
واکنشها را از طرف متقابل فرامیخواند و بالطبع رضایت
زناشویی و میزان سازگاری آنها را متأثر میسازد .پژوهش-
های انجام شده در بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی در
میزان رضایت زناشویی نشان داده شخصیت تأثیرات
پایداری بر روابط زناشویی دارد .همچنین برخی ویژگیهای
شخصیتی همچون روان رنجورخویی 3تنشها و تعارضات
را بین زوج ها افزایش میدهد و تداوم زندگی زناشویی را
تهدید می کند( .)0 ,0پژوهشگران با استفاده از مدل پنج
عاملی شخصیتی و نقش آن در سازگاری زناشویی نشان
دادهاند که از این پنج عامل ،روان رنجورخویی که بیشتر با
هیجانات منفی از آن یاد میشود ،اثرات عمدهای بر
سازگاری زناشویی دارد( .)7برخی پژوهشگران رابطه بین
ویژگیهای شخصیتی و سازگاری زناشویی را تأیید کردهاند
و وظیفهشناسی 3را از همبستههای مهم رضایت زوجین نام
بردهاند .در پژوهش باس که در آن ویژگیهای شخصیتی

1- marital adjustment
2- marital satisfaction
3- couple satisfaction
4- couple agreement
5- couple interconnection
6- friendly conversations
7- personality trait
8- neuroticism
9- conscientious
10- extraversion
11- openness
12- differentiation of self
13- emotional ractivity
14- emotional cutoff
15- emotional fusion
16- I position
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درجاتی از آن برخوردارند و از سه مؤلفۀ اساسی تعهد،9
کنترل 0و مبارزهجویی 7تشکیل شده است .تعهد به باور فرد
به ارزش و اهمیت وجودی خود ،ارزش قائل شدن برای
خود و اهمیت دادن به فعالیتهایی که انجام میدهد اشاره
دارد .کوباسا بر این باور است که تعهد ،اساسیترین عامل
حفظ بهداشت روانی است .تعهد یعنی توانایی شناخت ارزش
ها ،اهداف و اولویتهای یک فرد ،ارزیابی دقیق تهدیدی
که یک موقعیت خاص در زندگی ایجاد میکند و برای
برخورد مناسب با آن ضروری است .مؤلفه کنترل به مفهوم
مرکز کنترل که نخستین بار در سال  7362به وسیله
جولیان راتر مطرح شد نزدیک است .از نظر راتر افراد دارای
منبع کنترل درونی مطمئن هستند که میتوانند در دگرگونی
محیط اطراف خویش اثرگذار باشند ،در حالی که افراد دارای
منبع کنترل بیرونی بر این باورند که در تغییر محیط و
شرایط بیتأثیرند .از نظر سازگاری ،احساس کنترل منتهی
به فعالیتهایی میشود که هدفشان تغییر وضعیت مشکل
ساز است .این مؤلفه یک باور کلی تعریف میشود که فرد
میتواند بر جریان وقایع زندگی تأثیر بگذارد .مبارزهجویی یا
چالش یک باور کلی است مبنی بر اینکه تغییر (نه ثبات)
در زندگی طبیعی است و این تغییر مبارزهای هیجانانگیز
برای رشد بیشتر است .همچنین این مؤلفه به یک گرایش
کلی در رابطه با وقایع پراسترس زندگی به صورت
برانگیزاننده اشاره دارد( .)70افراد سرسخت به طور کلی از
سازگاری بیشتر و خودکارآمدی باالتری برخوردارند(.)77
همچنین افرادی که اهمیت جایگاه خود را در زندگی
دریافتهاند ،دارای منبع کنترل درونیاند و حوادث را پیامد
اعمال خودشان ،قابل کنترل و حتی مثبت ارزیابی
میکنند( .)76تحقیقات نشان میدهد که سرسختی روان-
شناختی مؤلفهای است که با حس کنجکاوی ،تمایل به
داشتن تجارب جالب و معنادار ،ابراز وجود ،پرانرژی بودن،
توانایی و مقاومت مشخص شده است( .)71پژوهشهای
متعددی در مورد رابطه سرسختی 7روانشناختی و سازگاری

موقعیت من .76به سخن دیگر افراد تمایزیافته با ویژگیهای
 )7ممکن است عواطف منفی
زیر مشخص میشوند:
شدیدی را تجربه کنند .اما توسط این عواطف تحلیل
نمیروند و واکنش این دسته افراد کنترل شده است)0 .
زمانی که تجربههای درونی یا تعامالت بین فردی بسیار
تنشزا باشد ،افراد تمایزیافته لزومی احساس نمیکنند که از
لحاظ عاطفی از دیگران جدا شوند .این گونه افراد از هویتی
محکم برخوردارند )9 .این افراد در روابط صمیمانه قادرند
خود تعریف شدهشان را حفظ کنند و با دیگران آمیخته
نمیشوند )0 .ذاتاً خودرهبرند .افکار و احساسات خاص
خودشان را دارند و اجباری در وفق دادن خود با انتظارهای
دیگران ندارند(.)72
از این دیدگاه زن و یا مردی که تمایزیافتگی خود پایینی
داشته باشند ،زمانی که ازدواج میکنند انتظار میرود بلوغ
عاطفی کمتری را دارا و ظرفیتی محدود برای صمیمیت و
یکی شدن داشته باشند( .)77تمایزیافتگی یک جزء
جداییناپذیر از توانایی فرد برای رشد صمیمیت است و به
نظر میرسد تمایزیافتگی خود با سطح رضایت 7مرتبط
باشد و میتواند رضایت را افزایش داده و آن را پیشبینی
کند( .)70برای مثال همسرانی که سطوح پایین تمایزیافتگی
دارند ممکن است کمتر بتوانند برای بهبود روابطشان اقدام
مفیدی انجام دهند .عدم اقدام در جهت بهبود روابط در
نهایت به سطوح پایین رضایت زناشویی منجر میشود(.)79
تمایزیافتگیخود به صورت ویژگیهای درونفردی و
بینفردی نیز قابل توصیف است .تمایزیافتگی درونفردی
به توانایی فرد در ایجاد تعادل بین افکار و هیجانات اشاره
دارد ،در حالی که تمایزیافتگی بین فردی به توانایی فرد در
تجربۀ صمیمیت عمیق بدون به خطر افتادن احساس
استقالل فردی اطالق میشود( .)77بنابراین تمایزیافتگی
میتواند بر روی ویژگیهای شخصیتی تأثیر داشته باشد و از
طرف دیگر ویژگیهای شخصیتی میتواند عامل مهمی در
پیشبینی سازگاری زناشویی محسوب شود.
عامل دیگری که در پیشبینی سازگاری مؤثر است
سرسختی 0است .سرسختی مجموعهایی از ویژگیهای
شخصیتی است که در هنگام رویاروئی با وقایع استرس
زای زندگی ،به عنوان منبع مقاومت ایفای نقش میکند.
این مفهوم یک ساختار چندمؤلفهای است که همۀ افراد به

1- marital satisfaction
2- hardiness
3- commitment
4- control
5- challenge
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شد که برای شرکت در یک پژوهش به مرکز درمانی خود
مراجعه کنند .برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران
استفاده شد و حجم نمونه با در نظر گرفتن سطح اطمینان
 37درصد  963نفر ( 730زوج)محاسبه گردید .معیارهای
ورود آزمودنیها به پژوهش عبارت بودند از -7 :محدودۀ
سنی بین  02تا  02سال  -0حداقل یک بار مراجعه به
مراکز بهداشتی و درمانی  -9داشتن حداقل میزان
تحصیالت سیکل برای پاسخگوئی به سواالت  -0تمایل به
مشارکت در پژوهش .معیارهای خروج آزمودنیها از
پژوهش عبارت بودند از -7 :وجود اختالالت روانی و خلقی
طبق پرونده مراجعان در مراکز بهداشتی و درمانی -0
افرادی که سابقه طالق داشتند و یا زندگی مشترک بدون
ازدواج رسمی داشتند.
ابزار
 -7پرسشنامۀ آزمون شخصیتی  :7NEO-FFIپرسشنامۀ
پنج عاملی نئو دارای یک فرم کوتاه  62سؤالی است که
 NEO-FFIنامیده میشود .این پرسشنامه شامل  7خرده
مقیاس روانرنجورخویی ،برونگرایی ،گشودگی به تجربه،
توافقجویی و وظیفهشناسی است .هر یک از این  7مقیاس
دارای  70سؤال است که به صورت ،0 ،9 ،0 ،7 ،2
نمرهگذاری میشود و تعدادی از سؤاالت معکوس
نمرهگذاری میشود .با استفاده از کلید هر شاخص که بر
روی پاسخنامه قرار داده میشود ،نمرههای هر یک از آنها
محاسبه میشود و این نمرهها از حاصل جمع سادۀ
گزینههای هر شاخص به دست میآید .سپس این نمرهها
به پروفایلی که نمرههای خام را به نمرههای  Tتبدیل
میکند ،منتقل میشود .پس از نمرهگذاری و انتقال به
پروفایل ،نمرهها مورد طبقهبندی و تفسیر قرار میگیرد.
اعتبار و روایی این مقیاس در پژوهشی که در مورد
دانشجویان علوم انسانی دانشگاه تهران انجام شد ،مورد
تأیید قرار گرفته است .در این پژوهش از دو روش بازآزمایی
و همسانی درونی برای برآورد ضریب اعتبار استفاده شده
است .در روش بازآزمایی کوتاهمدت ،ضریب همبستگی
نمرات نوبت اول و نوبت دوم که با فاصله بین  0تا  9هفته
اجرا شد ،برای هر یک از عوامل جداگانه محاسبه شده
است .این ضرایب برای پنج عامل که عبارتند از:

زناشوئی انجام شده با وجود این هنوز میزان ارتباط این دو
متغیر به خوبی تبیین نشده است .نتایج تحقیقات متعدد
نشان میدهد میزان موفقیت و سازگاری زناشویی وابسته به
میزان آگاهی زوجین از عوامل مؤثر بر روابط زناشویی است.
شناخت عوامل مرتبط با سازگاری زناشویی موجب کاهش
مسائل و مشکالت پیش روی زوجین به ویژوه زوجهای
جوان میشود .تجربههای بالینی و رویکردهای خانواده
درمانی نشان میدهد شناخت عوامل مؤثر در سازگاری
زناشویی میتواند در جلوگیری از تعارضات زناشویی نقش
کلیدی را بازی کند .با توجه به شرایط فرهنگی کشور ما و
کم بودن میزان سازگاری زناشویی به ویژه در سالهای اول
ازدواج و در بین زوجهای جوان و با عنایت به پیشینه
پژوهشی ذکر شده و نقش ویژگیهای شخصیتی،
تمایزیافتگیخود و سرسختی روانشناختی در حل تعارضات
و رضایت زناشویی و همچنین با توجه به اینکه پیشبینی
سازگاری زناشویی زوجهای جوان بر مبنای ویژگیهای
شخصیتی ،تمایزیافتگیخود و سرسختی روانشناختی
تاکنون به صورت همزمان در منابع ایرانی انجام نشده است
پژوهش حاضر با هدف پیشبینی سازگاری زناشویی زوج-
های جوان برمبنای ویژگیهای شخصیتی ،تمایزیافتگیخود
و سرسختی روانشناختی و همچنین یافتن مهمترین عوامل
اثرگذار انجام گرفته است تا سهم هر یک از این ابعاد در
پیشبینی سازگاری زناشویی را آشکار کند.
روش
طرح پژوهش :پژوهش حاضر با توجه به هدف آن،
بنیادی و با توجه به بررسی رابطه بین متغیرها توصیفی و از
نوع همبستگی بود.
آزمودنیها :جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ زوجین
جوان بین  02تا  02سالۀ شهر اهواز در سال  7931بود که
به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کرده بودند و بر اساس
آمار سازمان بهداشت شهر اهواز  3900نفر بودند.
نمونهگیری به روش خوشهای دومرحلهای انجام شد .به این
صورت که ابتدا از میان تمام زوجین مراجعه کننده به مراکز
بهداشتی و درمانی ،زوجین جوان بین  02تا  02سال و در
مرحلۀ بعد از میان تمام مناطق شهر پنج منطقۀ شمال،
جنوب ،شرق ،غرب و مرکزشهر اهواز انتخاب شدند .سپس
در چند نوبت فراخوان عمومی از تمامی این زوجین خواسته

1- Neo Five Factor Inventory
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 6گزینهای درجهبندی شده است .حداکثر نمرۀ این
پرسشنامه  016است .نمرۀ کمتر در این پرسشنامۀ نشانۀ
سطوح پایین تمایزیافتگی است .روایی محتوایی این
پرسشنامه با روش همسانی درونی  2/39گزارش شده است
پرسشنامۀ مذکور از  0خرده مقیاس واکنشپذیری عاطفی،
جایگاه من ،گریز عاطفی و همآمیختگی با دیگران تشکیل
شده است .اسکورن و اسمیت( ،)02پایایی کل را با ضریب
آلفای کرانباخ  2/30و دامنه پایایی خرده مقیاسها را 2/37
تا  2/36گزارش کردهاند .هات در پژوهش خود پایایی
درونی را از طریق روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه
 ،2/37برای خرده مقیاس واکنش عاطفی  ،2/37جایگاه من
 ،2/63گریز عاطفی  2/67و برای همآمیختگی با دیگران
 2/62را به دست آورد .اسکیان این پرسشنامه را بر روی 00
نفر از دانشآموزان سال اول دبیرستان اجرا کرد و پس از
تجزیه و تحلیل نتایج در نهایت پایایی این پرسشنامه را با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  2/37به دست آورد(.)77
در پژوهش حاضر نیز پایایی این ابزار با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  2/32و برای خرده
مقیاسهای آن به ترتیب ،واکنشپذیری عاطفی ،2/13
جایگاه من  ،2/60گریز عاطفی  2/17و همآمیختگی با
دیگران  2/60محاسبه شد.
0
 -9مقیاس سرسختی روانشناختی کوباسا  :این آزمون به
وسیله کوباسا ،مدی و بارتون ساخته شده است .آزمون
زمینهیابی دیدگاههای شخصی پرسشنامهای است که در
سنجش سرسختی روانشناختی به کار میرود .این آزمون
از  72ماده تشکیل شده است .که آزمودنی باید میزان
درست یا نادرست بودن جملهها را با یک مقیاس  0درجه
ای از صفر تا سه مشخص کند .عدد صفر نشان دهنده این
است که آن جمله اصال درست نیست و عدد سه نشان
دهنده آن است که آن جمله خاص از نظر آزمودنی کامال
درست است .این آزمون از سه مؤلفۀ فرعی چالشطلبی (71
سؤال) ،تعهد ( 76سؤال) و کنترل ( 71سؤال) تشکیل شده
است .نمرۀ بیشتر در کل مقیاس و مؤلفههای7آن
نشاندهندۀ میزان باالتر آن ویژگی در آزمودنی است .برای

روانرنجورخویی ،برونگرایی ،گشودگی به تجربه،
توافقجویی و وظیفهشناسی به ترتیب برابر با ،2/30 ،2/30
 2/67 ،2/13و  2/36است .در پژوهشی که کاستا و مک
کرا برای بازآزمایی کوتاهمدت فرم کوتاه آزمون  NEOروی
 023نفر از دانشجویان به فاصلۀ  9ماه انجام دادند ،ضرایب
اعتبار برای  7عامل به ترتیب ،2/13 ،2/32 ،2/17 ،2/39
 2/13محاسبه شد .در بررسی ضریب اعتبار به روش
همسانی درونی برای هر یک از عوامل پنجگانه فرم کوتاه
مقیاس از شاخص ضریب اعتبار آلفای کرونباخ استفاده شده
که نتایج به دست آمده برای پنج عامل با  70سؤال به
ترتیب برابر با  2/73 ،2/09 ،2/19 ،2/13و  2/11بود .پس
از حذف بعضی از سؤاالت ،مقدار ضریب آلفا به ترتیب برای
پنج عامل برابر با  2/67 ،2/70 ،2/16 ،2/13و 2/13
محاسبه شد که نشانۀ همسانی درونی خوب مقیاس است.
برای بررسی روایی این مقیاس نیز برای هر یک از عوامل
پنجگانه ضریب همبستگی پیرسون بین نمرههای فرم کوتاه
و فرم بلند آزمون ( )NEO-PI-Rبرای  02نفر آزمودنی
محاسبه شد .ضریب همبستگی به دست آمده برای هر یک
از عوامل به ترتیب برابر  2/07 ،2/17 ،2/10 ،2/12و 2/17
بود .این نتایج روایی فرم کوتاه مقیاس شخصیتی NEO-
 FFIرا تأیید میکنند .نتایج روایی همگرا نشان داد
همبستگی بین روانرنجورخویی و برونگرایی نئو یا
نوروزگرایی و برونگرایی آیزنک به ترتیب  2/63و  2/01به
دست آمد( .)73در پژوهش حاضر پایایی این آزمون ،با
استفاده از روش آلفای کرونباخ ،برای پنج عامل که عبارتند
از :روانرنجورخویی ،برونگرایی ،گشودگی به تجربه،
توافقجویی و وظیفهشناسی به ترتیب روانرنجورخویی
 ،2/69برونگرایی  ،2/67گشودگی به تجربه ،2/12
توافقجویی  2/60و وظیفهشناسی  2/73به دست آمد.
-0پرسشنامۀ تمایزیافتگی خود( :)7DSI-Rپرسشنامۀ
تمایزیافتگی خود یک پرسشنامۀ خودسنجی است که توسط
اسکورن و فریدلندر( )73تهیه شده و سپس توسط اسکورن
و اسمیت 0229 ،مورد تجدیدنظر قرار گرفته است این
پرسشنامه  06سؤالی است که به منظور سنجش تمایز
یافتگی افراد به کار میرود و تمرکز اصلی آن روی
ارتباطات مهم زندگی و ارتباطات جاری افراد با خانوادۀ
اصلی است .این پرسشنامه با مقیاس لیکرت در یک طیف

1- Differentiation of Self Inventory
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نظریه خود در مورد کیفیت روابط زناشویی ،این پرسشنامه
را ابزاری مناسب برای ارزیابی کیفیت زناشویی معرفی کرده
است .این پرسشنامه  70سؤالی ،از روی فرم اصلی 90
سؤالی اسپانیر ساخته شده است که به صورت طیف  6تایی
از  2تا  7نمره گذاری میشود .پاسخ کامال موافق نمره  7و
کامال مخالف نمره صفر میگیرد .این ابزار از سه خرده
مقیاس" همفکری و توافق"" ،رضایت" و "انسجام"
تشکیل شده است .روایی محتوای این ابزار را هیأتی سه
نفری از داوران تأیید کردند و روایی مالک محور آن با
قدرت تشخیص در جداسازی افراد متأهل از مطلقه ،متأهل
از زندگی مشترک ،همجنسگرا از دگرجنسخواه و
تفاوتهای زوجهای دارای فرزند از زوجهای بدون فرزند
تأیید شد .روایی سازه از طریق استفاده از آن در بیش از
هزار مطالعه و روایی همگرای آن به واسطۀ رابطهاش با
مقیاس سازگاری زناشویی الک – واالس ( )r=2/36مورد
تأیید واقع شده است(.)07
روند اجرای پژوهش :ابتدا از میان تمام زوجین مراجعه
کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر اهواز  ،زوجین جوان
بین  02تا  02سال و در مرحلۀ بعد از میان تمام مناطق
شهر پنج منطقۀ شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکزشهر
اهواز انتخاب شدند .سپس در چند نوبت فراخوان عمومی از
تمامی این زوجین خواسته شد که برای شرکت در یک
پژوهش به مرکز درمانی خود مراجعه کنند .در مرحله بعد با
برگزاری جلسۀ آگاهی از اهداف پژوهش برای مشارکت
کنندگان در پژوهش که در سالن اجتماعات و یا نمازخانه
مراکز بهداشت برگزار می شد ،پرسشنامهها ارائه و پس از
تکمیل جمعآوری گردید .در طول تکمیل پرسشنامه ها
پژوهشگر و دستیار ایشان در محل برای پاسخگویی به
سواالت احتمالی مشارکت کنندگان7و نظارت بر فرایند
تکمیل پرسشنامه ها حضور داشتند.
یافتهها
یافتهها نشان میدهد که میانگین سنی مشارکت کنندگان در
پژوهش  02-07سال  07 /70درصد 07-92 ،سال 00/06
درصد 92-97 ،سال  03/32درصد 97-02 ،سال 07/73
درصد است .سطح تحصیالت زیردیپلم  90/62درصد ،دیپلم
 ،92/09کارشناسی  06/69درصد ،کارشناسی ارشد 3/63

هر یک از مؤلفههای چالش طلبی ،تعهد و مبارزهجویی
نمرهی جداگانه ارائه میشود .آزمون دارای نمرهی کل نیز
هست که از میانگین غیر وزنی نمرههای سه مؤلفه نامبرده
در باال تشکیل میشود.
به نظر مدی  72مادهای که در این آزمون به کار رفته است،
نسل سوم آزمونهای سرسختی روانشناختی است .سه
مؤلفه این آزمون از پایایی و همسانی درونی مطلوبی
برخوردارند و تحلیل عوامل نشان داده است که این سه
عامل به یکدیگر مرتبط هستند .اویلیتی بر این باور است که
در حال حاضر این آزمون بهترین شیوه سنجش سرسختی
روانشناختی است .این مقیاس از ثبات و همسانی درونی
باالیی برخوردار است .تحلیل عوامل این سه آزمون  9عامل
مرتبط را نشان داده است که بر همگونی سازهی سرسختی
روانشناختی داللت میکند .یافتههای به دست آمده با این
آزمون مشابه یافتههایی است که از آزمونهای نسل دوم
مشتق شدهاند .این مقیاس پایایی و اعتبار بیشتری نسبت به
مقیاسهای نسل دوم دارد( .)07در مورد روایی پرسشنامه
سرسختی ،ناخدا و یارعلی با استفاده از مقیاسهای متفاوتی
به اعتباریابی مقیاس سرسختی مبادرت ورزیدند .ناخدا برای
کل مقیاس سرسختی و خرده مقیاسهای تعهد ،کنترل و
مبارزهجویی ضرایب اعتبار  2/93 ،2/97 ،2/03 ،2/79را
گزارش کرده است .در پژوهش یارعلی نیز برای همان
متغیرها به ترتیب ضرایب اعتبار  2/77 ،2/19 ،2/62و 2/01
گزارش شده است( .)07روایی سازۀ این مقیاس در جامعۀ
ایرانی  2/79و پایائی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
برای کل مقیاس  2/30و برای مؤلفههای آن ،یعنی کنترل،
تعهد و چالشطلبی به ترتیب  2/17 ،2/63و  2/66گزارش
شد( .)07در این پژوهش ضریب پایایی به روش آلفای
کرونباخ برای کل مقیاس  2/31و برای خرده مقیاسهای
آن ،یعنی کنترل ،تعهد و چالش طلبی به ترتیب ،2/67
 2/13و  2/63به دست آمد .بنابراین پایایی این پرسشنامه
مورد تأیید قرار گرفته است.
7
-0مقیاس سازگاری زناشویی اصالح شده  :این پرسشنامه
توسط باسبی و همکاران( )00ساخته شده است .فرم اصلی
این مقیاس را اسپانیر( )09و بر اساس نظریه لیوایز و
اسپاینر( ،)09در مورد کیفیت روابط زناشویی ساخته شده
است .فینچام و برادبوری( )00نیز پس از مطرح کردن
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دادههای مورد تحلیل را از یک توزیع نرمال در فاصله اطمینان
 37درصد مورد تأیید قرار داد .با توجه به مقادیر حد معناداری
به دست آمده برای گروههای مختلف و بزرگتر بودن این
مقدار از 2/27میتوان گفت که توزیعها از منحنی نرمال
پیروی میکند.

درصد ،دکترای تخصصی 7/69درصد است .میانگین ،انحراف
استاندارد ،چولگی و کشیدگی متغیرهای مورد مطالعه در جدول
یک گزارش شده است .یافتهها نشان میدهد که چولگی و
کشیدگی همه متغیرها کمتر از  ±7/36است.
برای بررسی مفروضه نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون
کولموگروف-اسمیرونف استفاده شد .این آزمون برخورداری

جدول )1میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی و کشیدگی متغیرهای مورد مطالعه
متغیرها

پنج عامل نئو

تمایزیافتگی خود

سرسختی
سازگاری زناشویی

شاخص متغیر

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

روانرنجورخویی
برونگرایی
گشودگی به تجربه
توافق جویی
وظیفهشناسی
واکنشپذیری عاطفی
جایگاه من
گریز عاطفی
همآمیختگی با دیگران
تمایزیافتگی خود (کل)
تعهد
چالش طلبی
کنترل
سرسختی (کل)
سازگاری

09/00
00/03
00/19
00/19
00/76
07/63
07/00
72/13
71/07
17/71
79/36
6/27
72/36
92/17
31/33

7/63
3/77
0/13
6/00
7/30
9/13
6/70
9/01
0/60
3/73
9/37
0/71
9/06
1/13
09/77

-/277
2/709
-/203
2/061
2/967
-2/136
2/961
-2/297
2/990
-2/666
2/796
2/973
2/263
2/607
-2/777

-2/920
-2/223
-2/726
-2/769
2/991
7/76
-2/901
-2/100
-2/333
2/701
-2/709
-2/013
-2/969
-2/231
-2/907

جدول  )2همبستگی صفر مرتبه ویژگیهای شخصیتی ،سطح تمایزیافتگی ،سرسختی و مقیاس سازگاری

*p<0.01**p<0.05

توافق  2/03و وظیفه شناسی  2/72با سازگاری زناشویی
همبستگی دارند .از میان مؤلفه های سرسختی :تعهد 2/07

جدول  0نشان میدهد که از پنج عامل شخصیت نئو:
برونگرایی ،2/17گشودگی  ،2/99روان رنجورخویی ،2/79

33

سال  ،77شماره ( 7پیاپی ،)07بهار 7933

مجله روانشناسی بالینی

درجۀ دوم و گشودگی به تجربه با ضریب بتای  2/21در
درجۀ سوم قادر به پیشبینی سازگاری زناشویی بودند .متغیر
توافقجویی و وظیفهشناسی قادر به پیشبینی سازگاری
نبودند.
با توجه به جدول  0نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه
نشان داد که متغیر جایگاه من با ضریب بتای  2/73در گام
اول ،واکنشپذیری عاطفی با ضریب بتای  2/01در گام دوم،
همآمیختگی با دیگران  2/06در گام سوم و گریز عاطفی با
ضریب بتای  -2/79در گام چهارم قادر به پیشبینی
سازگاری بودند.
با توجه به جدول  7نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه
نشان داد که متغیر کنترل با ضریب بتای  2/06در گام اول
پیشبینی ،چالش طلبی با ضریب بتای  2/00در گام دوم
پیشبینی و تعهد با ضریب بتای  2/73در گام سوم قادر به
پیشبینی سازگاری زناشویی بودند.

 ،چالش طلبی ، 2/00کنترل  2/09و سرسختی کل  2/79با
سازگاری زناشویی رابطه داشتند .از میان مؤلفه های
تمایزیافتگی نیز :گریز عاطفی ، 2/73جایگاه من ،/62
2واکنش پذیری عاطفی ،2/02همآمیختگی با دیگران-2/27
و نمره کل تمایز یافتگی خود 2/01با سازگاری زناشویی
همبستگی داشتند؛ که همگی بجز هم آمیختگی با دیگران از
لحاظ آماری معنادار هستند.
برای تشخیص همخطی در رگرسیون از شاخص تلورانس و
عامل تورم واریانس استفاده شد .نتایج تحلیل هم خطی
نشان داد که شاخص تلورانس  2/00و عامل تورم واریانس
 0/0است .از اینرو یکی از مفروضههای الزم برای تحلیل
رگرسیون فراهم است .در جدول  0ماتریس همبستگی خرده
مقیاسهای متغیرهای پژوهش آورده شده است .با توجه به
جدول  9نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان
داد که متغیر برونگرایی با ضریب بتای  2/69در درجۀ اول
پیشبینی ،متغیر روانرنجورخویی با ضریب بتای  -2/770در

جدول )3نتایج رگرسیون چندگانه برای پیشبینی سازگاری زناشویی براساس ویژگیهای شخصیتی
متغیر
(ثابت)
رنجورخویی
برونگرایی
گشودگی به تجربه
توافقجویی
وظیفهشناسی

ضرایب غیراستاندارد
خطای استاندارد
B
0/299
11/337
2/236
-2/002
2/212
2/363
2/231
2/732
2/237
2/227
2/237
2/236

ضرایب استاندارد

Beta
-2/770
2/697
2/211
2/227
2/206

R2

R

2/16

2/73

t

P

73/977
-0/770
70/023
0/263
2/277
7/270

7/22
2/277
2/227
2/293
2/337
2/970

جدول  )4نتایج رگرسیون چندگانه برای پیشبینی سازگاری زناشویی بر اساس مؤلفههای تمایزیافتگی خود
متغیر
(ثابت)
جایگاه من
همآمیختگی با دیگران
گریز عاطفی
واکنشپذیری عاطفی

ضرایب غیراستاندارد
خطای استاندارد
B
9/17
70/29
2/23
7/23
2/77
2/60
2/70
-2/00
2/79
2/32

ضرایباستاندارد

Beta
2/73
2/06
-2/79
2/01

R

2/61

R2

2/00

t

P

79/33
77/77
7/00
-9/27
6/73

2/227
2/227
2/227
2/220
2/227

جدول )5نتایج رگرسیون چندگانه برای پیشبینی سازگاری بر اساس مؤلفههای سرسختی
ضرایب استاندارد
ضرایب غیراستاندارد
t
R2
R
خطای استاندارد
Beta
B
96/02
0/23
17/33
(ثابت)
9/00
2/73
2/77
2/70
تعهد
2/03
2/79
7/73
2/06
2/71
2/33
کنترل
0/03
2/00
2/09
2/31
چالش طلبی
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2/227
2/227
2/227
2/227

نجمه روشننژاد و همکاران

پیشبینی سازگاری زناشویی زوجهای جوان بر مبنای...

دائمی را به دنبال دارد که در چگونگی سازش یافتگی
زوجین با تجربههای پر تنش تأثیر میگذارد( )03بدین ترتیب
سازگاری در روابط را تحت تأثیر قرار میدهد .عالوه بر این
روانرنجورخویی دربردارندۀ انواع هیجانهای منفی مانند
ترس ،خشم و برانگیختگی است .اینگونه افراد احتمال
بیشتری دارد که دارای باورهای غیرمنطقی باشند و قدرت
کمتری در کنترل امیال و تکانهها داشته باشند( .)7 ,0این
افراد به هنگام مواجهه با موقعیتهای اضطرابزا ناامید شده
و آن را به عنوان تهدید در نظر میگیرند( .)7از سوی دیگر
میزان برآورد این افراد از توانایی خود در مقابله با مسائل و
مشکالت پایین است .بناب این خود را قادر به تغییر موقعیت
نمیدانند و تنها کاهش هیجانهای مرتبط با موقعیت مشکل
آفرین را مدنظر قرار میدهند و از راهبردهای مقابله هیجان
مدار استفاده میکنند که این امر خود موجب اقدام به
رفتارهای ناسازگارانه زناشویی میشود .به عبارت دیگر،
استفاده از راهبردهای مقابله هیجانمدار در مواجهه با مسایل
و مشکالت زندگی زناشویی با برانگیختن رفتارهای نامرتبط
با سازگاری و رضایت زناشویی ،عملکرد فرد را در مدیریت
مسایل و مشکالت زندگی تضعیف میکند که به کاهش
سازگاری زناشویی منجر می شود( .)0پژوهشها نشان می
دهند که روان رنجورخویی زیربنای اضطراب و ترس از
شکست است .فردی که عدم ثبات هیجانی دارد ،سعی در
پرهیز از موقعیتهای تهدیدزا میکند و کمتر با وضعیت
پاداش دهنده تحت تأثیر قرار میگیرد( .)0،7یکی از ویژگی
های افراد روان آزردهخو ،خودپنداره ضعیف است که این امر
میتواند به نیازی ناهشیار برای شکست و تداوم احساس
شکست خوردگی منجر شود .به همین دلیل روان آزرده
خویی به کاهش سازگاری زناشویی منجر میشود.
بنابراین با توجه به این یافته پژوهش ،افرادی که از سطح
روان رنجورخویی باالیی برخوردارند به احتمال زیاد در
برخورد با مسایل و مشکالت زندگی زناشویی از راهبردهای
مقابلهای هیجانمدار به جای مسئلهمدار استفاده میکنند و
همین امر آنان را در معرض ناسازگاری قرار میدهد .این
نتیجه حاکی از آن است که زمانی که هر دو زوج از
راهبردهای مسئلهمدار در مواجهه با مسایل و مشکالت
زندگی استفاده کنند باشند ،سازگاری بیشتر از زمانی است که
زوجها روان آزردهخو باشند و از راهبردهای هیجانمدار

بحث
سازگاری زناشویی به منزله یکی از مهمترین عوامل در
تعیین ثبات و دوام رابطه زناشویی مطرح شده است(.)7
سازگاری زناشویی بر بسیاری از ابعاد زندگی فردی و
اجتماعی انسانها تأثیر میگذارد و در واقع زیر بنای عملکرد
خوب خانواده است .سازگاری به ویژه در سالهای ابتدایی
پس از ازدواج و اوایل زندگی زوجهای جوان ،نقش برجسته
تری دارد ،زیرا سالهای اول زندگی زناشویی پر تنشتر است
و زوجها بیشترین کاهش رضایتمندی و باالترین میزان
طالق و جدایی را در خالل این سالها تجربه میکنند(.)0
سازگاری زناشویی تحت تأثیر برخی عوامل از جمله عوامل
روانشناختی قرار دارد .از جمله عوامل روانشناختی مؤثر در
سازگاری زناشویی میتوان از ویژگیهای شخصیتی ،تمایز
یافتگی خود و سرسختی روانشناختی نام برد .در این راستا
پژوهش حاضر با هدف پیشبینی سازگاری زوجهای جوان
بر مبنای ویژگیهای شخصیتی ،تمایزیافتگی خود و
سرسختی در بین زوجهای جوان شهر اهواز صورت گرفت.
نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که ویژگیهای
شخصیتی ،تمایزیافتگی خود و سرسختی میتواند
پیشبینیکنندۀ خوبی برای سازگاری زناشویی باشد.
پژوهشهای فراوانی نشان میدهند که ویژگیهای
شخصیتی هر فرد زیربنای روانشناختی روابط پایدار وی با
دیگران است و بنابراین پیشبینی کننده کلیدی برای روابط
موفق و کارآمد و یا ناموفق و ناکارآمد است .ویژگیهای
شخصیتی موجب میشوند که افراد در مواجهه با مسائل و
مشکالت زندگی واکنشهای متفاوتی نشان دهند( .)0هر چه
افراد توانایی بیشتر در مهار فشار روانی داشته باشند ،کمتر از
شیوههای مقابلهای مبتنی بر هیجان که منجر به ناسازگاری
میشود استفاده میکنند .این در حالی است که بر اساس
مدل پنج عاملی شخصیت ،افرادی که نمرات باالیی در
عامل روان رنجورخویی کسب میکنند بیشتر مستعد تجربه
هیجانهای منفی از جمله خشم ،تکانشگری ،ناکامی،
پرخاشگری و آسیبپذیری هستند( )0،7،03به رویدادها به
شکل منفی واکنش نشان میدهند و منفی بودن آن را زیاد
تر از حد برآورد میکنند( .)0در زمینه نقش منفی روان
رنجورخویی در سازگاری زناشویی باید گفت که رگههای
شخصیتی همچون بیثباتی هیجانی ،آسیبپذیریهای
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عاملی شخصیت ،وظیفهشناسی با مجموعهای از ویژگیها
همچون خویشتنداری ،نظم و ترتیب ،تعمق و پیگیری
فعاالنه اهداف مشخص میشود و نمره باال در این مقیاس
نشانه قابلیت اعتماد و اتکا ،خودنظمبخشی ،پیشرفت مداری،
سختکوشی ،مصمم بودن ،انگیزش و مسئولیتپذیری
باالست( )9همچنین افراد برخوردار از وظیفهشناسی باال از
آنجا که سخت کوش و هدفمند بوده و قدرت جهتدهی
خوبی در زندگی دارند به آسانی در برخورد با مسائل ناامید
نمیشوند و تالش برای موفقیت را متوقف نمیکنند .شاید
یکی از دالیل عدم قدرت پیشبینی سازگاری زناشویی از بعد
وظیفهشناسی در پژوهش حاضر آن باشد که سؤاالت بعد
وظیفهشناسی مانند "فرد مرتب و منظمی هستم""،به خوبی
میتوانم کارهایم را طوری تنظیم کنم که درست سر زمان
تعیین شده انجام شوند""،وسایل متعلق به خودم را تمیز و
مرتب نگه میدارم""،سعی میکنم کارهایم را با احساس
مسئولیت انجام دهم" و ...بیشتر بعد وظیفهشناسی در رابطه
با فعالیتهای شغلی و امور شخصی مدنظر طراحان
پرسشنامه شخصیتی نئو بوده و کمتر به بعد وظیفهشناسی
نسبت به وظایف همسری توجه نمودهاند .دلیل دیگر میتواند
آن باشد که لزوما فرد وظیفهشناس احساس رضایت از
زندگی زناشویی و سازگاری زناشویی را ممکن است نداشته
باشد .به کرات مشاهده شده در جلسات خانواده درمانی
زوجین ناسازگار که میزان رضایت زناشویی پایینی را گزارش
میکنند ادعا میکنند که یکی از ویژگیهای مثبت
همسرشان تعهد و وظیفهشناسی است .عالوه بر آن ویژگی
وظیفهشناسی در حد باال میتواند رگههای شخصیت
وسواسی را نشان دهد که در مشاورههای شغلی بسیار
مطلوب است ولی در مشاورههای زناشویی میتواند زمینه
های نارضایتی را در زندگی زناشویی فراهم کند .افراد با
ویژگی وظیفهشناسی باال احتماال کمالگرا هستند و انتظار
دارند که همسرشان تمام و کمال بوده و تمام کارها را به
خوبی و سر وقت انجام دهد و هیچ عیب و نقصی در انجام
کارها نداشته باشد که خود میتواند زمینه ناسازگاری را
فراهم کند.
پژوهش حاضر همچنین نشان داد که رابطه معنیداری بین
گشودگی به تجربه با سازگاری زناشویی وجود دارد .در تببین
این یافته میتوان گفت که گشودگی به تجربه با وِیژگی

استفاده کنند .این یافته با بسیاری از تحقیقات در زمینۀ رابطه
ویژگیهای شخصیتی با رضایت و سازگاری همخوانی
دارد(.)03،06
شاد و همکاران( )06در پژوهش خود همسو با یافتههای این
پژوهش نشان دادند که ویژگی روان رنجورخویی با رضایت
زناشویی رابطه منفی و ویژگیهای برون گرایی ،مسئوایت
پذیری ،توافقجویی و گشودگی به تجربه با رضایت زناشویی
رابطه مثبت دارد .جزایری و همکاران( )01که به تدوین
مدل شادکامی بر اساس ویژگیهای شخصیتی پرداختند
همسو با یافتههای این پژوهش به این نتیجه رسیدند که
روان رنجورخویی اثر منفی و معنیداری بر شادکامی و برون
گرایی و گشودگی به تجربه اثر مثبت و معنیداری بر
شادکامی دارد .در پژوهش آنها نشان داده شد که برون
گرایی و تجربهگرایی اساس زیستی رضایت از زندگی و
شادکامی ،توافقپذیری و وظیفهشناسی زمینه ظهور رضایت
از زندگی و احساس شادکامی است.
در تبیین رابطه برونگرایی و سازگاری زناشویی واتسون،
هابارد و ویز تمایل به تجربه عواطف مثبت و کریتلز
برخورداری از اعتماد به نفس و خلق مثبت را به عنوان عامل
این ارتباط ذکر کرده اند .همچنین دارگیز و همکاران داشتن
مهارت جرأتورزی و برخورداری از روابط گرم و صمیمی با
دیگران را دلیل دور بودن افراد برونگرا از شیوههای منفعل
مقابله با موقعیتهای فشارزا میدانند .برونگرایی میتواند از
طریق افزایش سطح حمایت اجتماعی و به طبع آن گرایش
به راهبردهای مبتنی بر مسئله ،همچون درخواست حمایت
اجتماعی ،زوجین را در جهت بهبود روابط بین فردی یاری
نماید( .)01 ,9در تبیین این یافته میتوان گفت حمایت
خانوادگی و اجتماعی سنگبنای کاهش استرس و تنش
روانی و به تبع آن بهرهگیری از شیوههای مناسب و فعال
مقابله با فشار روانی و مشکالت زندگی زناشویی است و
رفتارهای مقابلهای مسئله محور را تسهیل مینماید و این
مسئله در کشور ما که خانواده واحد شبکه اجتماعی است و
افراد شیوههای مناسب رفتار و حل مسأله را در آن می
آموزند ،و به ویژه در سالهای ابتدایی بعد از ازدواج نقش
مهمی در سازگاری زناشویی زوجین دارند.
پژوهش حاضر نشان داد که عامل شخصیتی وظیفهشناسی
نتوانسته سازگاری زناشویی را پیشبینی کند .در مدل پنج
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های حل تعارضات زناشویی یکی از موارد نارضایتی همسران
آن است که همسرشان جلب رضایت اقوام ،دوستان و
آشنایان را بر جلب رضایت همسر ترجیح داده و از نظر
دیگران فرد بسیار محبوبی است ،این در حالی است که از
نظر آنها رفتار همسرشان در محیط بیرون از منزل با رفتار
داخل منزل بسیار متفاوت است و رفتارهای از خودگذشتگی،
ایثار و همراهی را با همسر خود ندارد .در برخی از موارد
همسران تمایل دارند که همسرشان بیشتر نیرو ،انرژی و
وقت خود را صرف همسر کرده و کمتر به رفتارهای یاری
رسان به اقوام ،دوستان و همکاران بپردازد .در ضمن این
پژوهش در شهر اهواز انجام شده و ممکن است رفتارهای
نوعدوستی ،خونگرمی ،ایثار و فداکاری برای دیگران و
ترجیح دادن دیگران بر همسر در میان این افراد شایعتر از
مردمان شهرهای دیگر ایران باشد.
یکیدیگر از عوامل روانشناختی مؤثر در پیشبینی سازگاری
زناشویی تمایزیافتگی خود است .نتایج پژوهشها نشان داد
که تمایزیافتگی زوجین میتواند پیشبینیکنندۀ سازگاری
باشد( .)1،3تمایزیافتگی خود در حکم نشانۀ میزان استقالل
عاطفی از خانواده است و عاملی در جهت پیشبینی برای
سازگاری در نظر گرفته میشود .در مورد رابطۀ مستقیم
تمایزیافتگی خود با سازگاری زوجهای جوان با در نظر
گرفتن چارچوب نظریۀ بوئن میتوان اینگونه تبیین کرد که
شبکههای معیوب روابط به رویدادهای منفی ،واکنشهای
عاطفی و هیجانی شدید و منفی منجر میشود .این زوجین
در برابر مسائل کم اهمیت واکنش هیجانی شدید و منفی
نشان میدهند .چنین افرادی به بلوغ هیجانی کمتری رسیده
و ظرفیتی محدود برای پیوندهای صمیمانه دارند .عدم
توانائی در تشکیل پیوند صمیمانه پیامدهای ناگواری برای
خانوادهها و تهدیدی برای سازگاری زوجین به شمار میرود
( .)72 ,3بوئن معتقد است افرادی که تمایز کمتری از خانواده
اصلی خود دارند ،انعطافپذیری کمتری دارند .آنها احتماالً در
برابر اضطراب مزمن زندگی آسیبپذیرترند و توانائی استفاده
از راهحلهای منطقی در رفع مسائل و مشکالت زندگی را
ندارند .چنین افرادی به سمت افکار منفی و وابستگی به
همسرشان تمایل دارند( )3 ,1زوجهایی که تمایزیافتگی
پایینی دارند در برخورد با مسائل و مشکالت زندگی توانائی
تصمیمگیری عقالنی کمتری دارند و بیشتر احساسی عمل

هایی نظیر انعطافپذیری در حل مشکالت ،توجه بیشتر به
همسر ،استفاده از روشهای گوناگون و عقالنی در حل
تعارضات زناشویی و روابط جنسی( )01به کارگیری شیوه
های تفکر واگرا در حل مسائل( ،)0که از ویژگیهای افراد
تجربهپذیر است موجب میشود زوجین در حل مسائل و
چالشهای زندگی زناشویی به گستره وسیعتری از راه حل
ها دست یابند .همین امر میتواند از سطح تعارضات آنها
بکاهد و دستیابی به سازگاری زناشویی را آسان کند.
یافتههای پژوهش نشان داد که توافقجویی نتوانسته
سازگاری زناشویی را پیشبینی کند .توافقجویی نشاندهنده
ویژگیهای شخصیتی مانند همدردی نسبت به دیگران،
کمک به آنها و باور به اینکه دیگران نیز متقابال کمک کننده
هستند ،میباشد( .)6تمایل به انطباق عالیق با دیگران ،نوع-
دوستی ،همراهی ،فروتنی و یاری کردن دیگران از دیگر
ویژگیهای افراد توافقجو است( .)7افراد توافقجو به گوش
دادن به صحبتهای دیگران عالقمند هستند .رفتار همدالنه
و مبتنی بر احترام با دیگران دارند .از تحقیر ،سرزنش و کنایه
زدن به دیگران پرهیز میکنند .نوعدوستی که از دیگر
ویژگیهای توافقجویی است بر توجه فرد به دیگران،
ازخودگذشتگی و ایثار تأکید دارد .افراد دارای این ویژگی در
هر حال آماده کمک کردن به دیگران هستند( .)7،9در تبیین
یافتههای این بخش از پژوهش میتوان ادعا کرد که افراد
توافقجو سعی دارند روابط بین فردی خوبی داشته باشند و
در دیدگاه دیگران افراد محبوبی باشند از پرسشهای مؤلفه
توافقجویی میتوان به موارد زیر اشاره کرد"سعی میکنم در
مقابل همه مؤدب باشم""،با فامیل و همکارانم جر و بحث
نمیکنم""،اغلب آشنایانم مرا دوست دارند"" ،همکاری را بر
رقابت بر دیگران ترجیح میدهم"و. ...همانگونه که مشاهده
میشود این ویژگی شخصیتی روابط بین فردی افراد را می
سنجد ،ولی به طور مستقیم میزان توافقجویی با همسر را
نمیسنجد .ضمن آن که فردی که میزان توافقجویی باالیی
با همکاران ،دوستان و آشنایان خود دارد احتمال دارد با
همسر خود نسبت به دیگران ،میزان توافقجویی پایینتری
داشته باشد .در بسیاری از موارد یکی از دالیل نارضایتی
همسران رفتار از خودگذشتگی ،نوعدوستی ،توجه زیاد همسر
به دوستان ،آشنایان ،اقوام و همکاران خود و رفتارهای یاری
رسان به دیگران و کمتوجهی به همسر است .در مشاوره
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میتوانند بر اتفاقات ناگوار چیره شوند( .)07 ,76این افراد
اتفاقات ناگوار را تهدیدکننده و کنترلناپذیر نمیبینند .در
مواقعی که باید به فعالیتهایی دست بزنند که نسبت به آن
رغبت ندارند .با استفاده از راهبردهایی آن فعالیت را به یک
کار جالب و مثبت و فرصتی برای رشد و بالندگی تبدیل
میکنند و از این طریق میتوانند شرایط را متناسب با
ویژگیهای خود سازگار نمایند .افراد سرسخت ،به عنوان
افرادی که حوادث را پیامد رفتار خودشان( )07 ,70میدانند،
احساس کنترل بیشتری در زندگی خویش دارند و نسبت به
نتایج کارهای خویش ،احساس مسئولیت بیشتری مینمایند.
به این ترتیب ،افراد سرسخت ،زندگی را مجموعهای از
نامالیمات و حوادث جبرگرایانه و خود را انسانی محکوم به
تسلیم در برابر دشواریها نمیبینند و همین دیدگاه مثبت به
زندگی ،زمینۀ سازگاری و تالش بیشتر در راستای تحقق
خواستهها و برطرف کردن دشواریهای زندگی را برای آنها
فراهم میآورد .این تالش هدفمند که مخالف با رفتارهای
فعلپذیری ،پذیرندگی و مطیع بودن است( )71 ,76زمینۀ
سازگاری زناشویی را فراهم می آورد .خوشبینی و
جهتگیری مثبت در زندگی منجر به هیجانات مثبت و
سازگاری بیشتر در فرد خواهد شد و نیز سبب میشود فرد در
برابر شرایط استرسزا ،تحمل و تابآوری بیشتری از خود
نشان دهد(.)07 ,71
در جمعبندی نتایج میتوان بیان داشت که متغیرهای
ویژگیهای شخصیتی ،سطح تمایزیافتگی و سرسختی
توانایی پیشبینی درصد قابل مالحظهای از واریانس
سازگاری را دارند و از میان این سه متغیر بیشترین سهم
پیشبینی مربوط به متغیر ویژگیهای شخصیتی است که
قدرت تبیینکنندگی بیشتری را دارد .بعد از آن متغیر
تمایزیافتگی خود و در آخر متغیر سرسختی قرار دارد .در
میان خرده مؤلفهها ،در متغیر ویژگیهای شخصیتی خرده
مؤلفۀ برونگرایی ،در متغیر تمایزیافتگی خود ،خرده مؤلفۀ
جایگاه من و در متغیر سرسختی ،خرده مؤلفۀ کنترل
بیشترین قدرت تبیینکنندگی سازگاری را دارند.
در مطالعۀ حاضر محدودیتهایی وجود داشت که باید در
تعمیمپذیری یافتهها احتیاط شود .از جمله اینکه پژوهش
حاضر در شهر اهواز صورت گرفت لذا تعمیم یافتههای آن به

میکنند .همچنین این زوجها به دلیل وابستگی به سیستم
خانوادۀ قبلیشان و تداخل دو سیستم دچار مشکالتی
میشوند که سبب افزایش درگیریها و نارضایتیهای
میشود .این اضطرابهای برآمده از تمایزنایافتگی همسران
در زندگی اختالف نظر به میان آنها میانجامد .در مقابل در
نظامهای تمایزیافته زوجین کمتر دچار تعارض میشوند .با
توجه به نظریۀ بوئن افراد متمایز در برخورد با مسائل و
مشکالت زندگی عقالنی و منطقی برخورد کرده و آنها را
حل مینمایند .ثانیاً تمایز از خانوادۀ اصلی موجب جلوگیری از
تداخل دو سیستم و مانع ایجاد مشکالت در زندگی زوجها
میشود( .)72 ,3افراد با تمایزیافتگی باال به هیجانات
خودآگاهی دارند و قادر به سنجش متفکرانۀ موقعیت هستند.
این افراد احساس ،تفکر و رفتار منعطف در سازگاری با
فشارهای زندگی دارند و دارای عواطف روشن در ارتباط با
دیگران هستند .همچنین در نزدیکی و گسستگی ارتباط از
تعادل روانی برخوردارند .این ویژگیهای زوجهای تمایزیافته
موجب قوام روابط زوجی و افزایش سازگاری میشود.
یافتههای به دست آمده در این قسمت پژوهش همسو با
نتایج بسیاری از پژوهشهای پیشین است(.)79-72 ,3 ,1
این پژوهشگران به این نتیجه رسیدهاند که تمایزیافتگی خود
زوجین بصورت مثبتی بر سازگاری اثر میگذارد.
یافتۀ دیگر پژوهش حاضر ،بیانگر پیشبینی سازگاری بر
مبنای سرسختی بود .این یافته نیز در توافق با مطالعات
پیشین است .سرسختی یک ساختار چندمؤلفهای است که
همۀ افراد به درجاتی از آن برخوردارند .این مؤلفه ،ترکیبی از
باورها دربارۀ خویشتن و جهان است که از سه مؤلفۀ اساسی
تعهد ،مهار و مبارزهجویی تشکیل شده است .تحقیقات
روانشناسان نشان میدهد که سرسختی مؤلفهای است که
با حس کنجکاوی  ،تمایل به داشتن تجارب جالب و معنادار،
ابراز وجود ،پرانرژی بودن ،توانائی و مقاومت بیشتر مشخص
شده است( .)76در برخی پژوهشها( )07 ,07نشان داده شده
که ویژگی سرسختی ،دارای ارتباط معکوس با هیجانات
منفی از جمله غمگینی ،اضطراب و احساس گناه است .طبق
این پژوهشها افرادی که از ویژگی سرسختی پایینتری
برخوردارند ،سطوح باالتری از ویژگیهای ناسالم شخصیتی و
هیجانات منفی مانند غمگینی ،اضطراب و احساس گناه را
دارا هستند و این امر به این معناست که افراد سرسخت
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توجه به ابعاد متغیرهای مورد پژوهش در پیشبینی سازگاری
زناشویی در ردههای سنی و در شهرهای مختلف انجام
.دهند
 این مقاله برگرفته شده از پایاننامه:تشکر و قدردانی
 می7936 -31کارشناسیارشد رشته مشاوره خانواده در سال
 بدین.باشد که با حمایت دانشگاه پیامنور اجرا شده است
وسیله از مراکز بهداشتی و درمانی و شبکه بهداشت شهر
اهواز که با همکاری صمیمانه امکان اجرای این پژوهش را
فراهم نمودند و در انجام پژوهش پژوهشگران را یاری دادند
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