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اي تمایزیافتگی در ارتباط میان افسردگی و رضایت بررسی نقش واسطه

  زناشویی زنان

  3شهدخت آزادي و 2، فرزانه ناهیدپور*1محمدرضا بلیاد

 23/10/95پذیرش: تاریخ     16/5/95دریافت: تاریخ 

 

  چکیده

اي ایـن پـژوهش بررسـی رابطـه میـان افسـردگی و رضـایت زناشـویی و نقـش واسـطه           از هدف    

کننده به مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج بـود. بـه همـین    یزیافتگی در زنان مراجعهتما

 صـورت در کننده به مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی واحد کـرج، بـه  زن مراجعه167منظور، تعداد 

اسـخ  زناشویی انریچ و افسردگی بک پتمایز خود، رضایت نامه پرسشو به سه  دسترس انتخاب شدند

اي از ها از روش الگویابی معادالت ساختاري و بـراي بررسـی اثـرات واسـطه    دادند. براي تحلیل داده

هاي الگویابی معادالت ساختاري، برازندگی الگوي پیشنهادي روش بوت استراپ استفاده شد. تحلیل

رضایت زناشویی و  هاي تجربی را تایید نمود. نتایج حاکی از اثر مستقیم نشانگان افسردگی بربا داده

هاي آن یعنی جـدایی عـاطفی، واکـنش    مقیاستمایزیافتگی و خرده راهاثر غیرمستقیم این متغیر از 

  .هیجانی، جایگاه من و آمیختگی با دیگران بر رضایت زناشویی بود

  

 .تمایزیافتگی، افسردگی، رضایت زناشویی: ي کلیديهاواژه
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    پیشگفتار

یـــک ســـازه ذهنـــی اســـت کـــه بـــر پایـــه بـــرآورده شـــدن نیازهـــا،   رضـــایت زناشـــویی     

). Burpee& Langer,2005انتظــــارات، و آرزوهــــاي افــــراد در ازدواج اســــتوار اســــت (    

ــاتمن و دي  ــاتمن، گـ ــر (گـ ــاس  Gottman, Gottman& De Claire, 2006کالیـ ــر اسـ ) بـ

ــژوهش ــایت       پ ــاد و رض ــک ازدواج ش ــه ی ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــود ب ــی  خ ــش، ازدواج بخ

ــ ــه در آن زوجاسـ ــار     ت کـ ــدیگر رفتـ ــمیمی بایکـ ــوب و صـ ــت خـ ــک دوسـ ــون یـ ــا همچـ هـ

ــی ــه    مـ ــود را بـ ــویی خـ ــات زناشـ ــد و تعارضـ ــیوهکننـ ــه و  شـ ــم، محترمانـ ــت اي مالیـ مثبـ

ــی  ــدیریت م ــالی م ــد. در ح ــهکنن ــروز   اجوازد ک ــا ب ــی ب ــاي ناراض ــانهه ــاي نش ــردگی در  ه افس

ــی  ــخص مـ ــراد مشـ ــود (افـ ــان Peleg, 2008شـ ــط میـ ــر روابـ ــردگی بـ ــ). افسـ ــراد فـ ردي افـ

ــی   ــاي مـ ــر جـ ــیاري بـ ــی بسـ ــاثیرات منفـ ــه تـ ــردگی، نـ ــذارد. افسـ ــی  گـ ــاط منفـ ــا ارتبـ تنهـ

 ,Uebelackerزناشــــــویی در هــــــر دو همســــــر دارد (نیرومنــــــدي بــــــا رضــــــایت

Courtnage&Whisman, 2003  ــی ــان مــ ــا اطمینــ ــه بــ ــوان از ) بلکــ ــی  راهتــ آن فروپاشــ

ــیش  ــز پــ ــه را نیــ ــرد ( رابطــ ــی کــ ). در Ertel, Rich-Edwards & Koenen,2011بینــ

ــنهاد کردنـــد کـــه همســـران افســـرده    ــر  بـــار بـــیش 25حقیقـــت، برخـــی برآوردهـــا پیشـ تـ

 ,Bullochنـــد (کناخـــتالف زناشـــویی را نســـبت بـــه همســـران غیرافســـرده گـــزارش مـــی 

Williams, Lavorato, & Patten, 2009 یکــــی از منــــابع ایــــن ارتبــــاط نیرومنــــد .(

کننــده اســت  فــردي مختــل میــان تمایــل افــراد افســرده بــه درگیــر شــدن در رفتارهــاي      

)Uebelacker, Courtnage& Whisman,2003ــه، آن ــراي نمونـــ ــط  ). بـــ ــا در روابـــ هـــ

ــویی خــود آشــفتگی بــیش    ــاد، حالــت      زناش ــی، انتق ــر، ابــراز احساســات منف هــاي دفــاعی  ت

ــیش ــم  ب ــر و ه ــین ت ــایین  ،چن ــطوح پ ــی  س ــان م ــی نش ــراحت کالم ــر ص ــراد  ت ــر اف ــد. همس دهن

ــی   ــاد و منف ــز انتق ــرده نی ــیش افس ــی ب ــاط     گرای ــود و ارتب ــرده خ ــریک افس ــه ش ــبت ب ــري نس ت

ــی   ــان مـ ــویی نشـ ــد (زناشـ ــژوهش). Benazon& Coyne,2000دهـ ــاي پـ ــوین هـ ــان  نـ نشـ

ــه  ــاي مقابلـ ــه رفتارهـ ــن   داد کـ ــودن، ممکـ ــع بـ ــردن و پرتوقـ ــرزنش کـ ــون سـ ــه همچـ جویانـ

ــان    ــر دو زوج پریش ــراي ه ــت ب ــه  اس ــد، ب ــده باش ــهکنن ــی    اي گون ــا م ــن رفتاره ــه ای ــد ک توانن

ــذ ــد (   در گـ ــاهش دهنـ ــه را کـ ــت رابطـ ــان کیفیـ  ,Meltzer, McNulty &Karneyر زمـ

ــتا، مــــک2012 ــالتی و راســــل (). در همــــین راســ ) نشــــان McNulty &Russell,2010نــ

ــه   ــاي مقابلـ ــه رفتارهـ ــد کـ ــکالت    دادنـ ــا مشـ ــوقعی بـ ــردن و پرتـ ــرزنش کـ ــون سـ اي همچـ

 Lurentزناشـــویی همـــراه هســـتند. الرنتـــو همکـــاران (شـــدیدتر و ســـطوح پـــایین رضـــایت

et al,2009  ــارض ــان تعـ ــولی میـ ــاط طـ ــی   ) ارتبـ ــردگی را بررسـ ــانگان افسـ ــویی و نشـ زناشـ
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ــدن زوج  ــر شـ ــه درگیـ ــد کـ ــد و دریافتنـ ــی در  نمودنـ ــدیگر و پرخاشـــگري فیزیکـ ــا یکـ ــا بـ هـ

ــه دوســویه،           ــت. در یــک مطالع ــرتبط اس ــانگان افســردگی زن م ــا نش ــا ب ــارض تنه ــول تع ط

ــس (  ــوهلر و هلمـ ــروالکس، بـ ــه  Proulx, Buehler & Helms,2009پـ ــد کـ ــز دریافتنـ ) نیـ

ــار خشـــونت  ــامالت زناشـــویی ســـطوح بـــاالتر نشـــانگان       رفتـ بـــار شـــوهر در طـــول تعـ

ــانگان         ــا نش ــز ب ــان نی ــونت زن ــرد و خش ــی ک ــیش بین ــد پ ــال بع ــه س ــان را س ــردگی در زن افس

ــوهران آن  ــردگی در ش ــم   افس ــود. ه ــرتبط ب ــا م ــود      ه ــایز خ ــه تم ــد ک ــخص گردی ــین، مش چن

ــو    ــایت زناشـ ــالمت روان و رضـ ــا سـ ــکوورن،    بـ ــال، اسـ ــراي مثـ ــت دارد. بـ ــاط مثبـ یی ارتبـ

اي از ) بــــا نمونــــه Skowron, Stanley & Shapiro, 2009اســــتانلی، و شــــاپیرو ( 

ــانگان روان     ــا نشـ ــود بـ ــایز خـ ــاالي تمـ ــطوح بـ ــه سـ ــد کـ ــجویان دریافتنـ ــناختی و  دانشـ شـ

ــان  ــکالت می ــم مش ــردي ک ــایز        ف ــا تم ــی ب ــاط منف ــردگی ارتب ــطوح افس ــت. س ــراه اس ــر هم ت

ــت (  ــود داشـ ــه     Elieson, & Rubin,2001خـ ــد کـ ــان دادنـ ــرده نشـ ــر افسـ ــراد غیـ ). افـ

 سطوح باالتري از تمایز خود نسبت به افراد غیرافسرده دارند. 

ــمیمیت             ــه ص ــراي تجرب ــرد ب ــایی ف ــه توان ــه ب ــت ک ــوئن اس ــه ب ــاس نظری ــافتگی اس تمایزی

ــتقالل از آن     ــظ اسـ ــاطفی و حفـ ــو عـ ــدن در جـ ــاقی مانـ ــران و بـ ــا دیگـ ــاره دارد   بـ ــا اشـ هـ

)Klever,2009 ــه ــان). بـ ــان  بیـ ــرد میـ ــانگر عملکـ ــافتگی نشـ ــر، تمایزیـ ــایی دیگـ ــردي، توانـ فـ

ــدا  ــردنجـ ــان   کـ ــرد میـ ــام عملکـ ــی و انجـ ــاطفی از منطقـ ــدهاي عـ ــایی فرآینـ ــردي، توانـ فـ

ــان آن       ــب میــ ــادل مناســ ــتقالل و تعــ ــا اســ ــراه بــ ــمیمیت همــ ــه صــ ــت  تجربــ هاســ

)HeidenRootes, Jankowski & Sandage,2010  .(  

ــر،       ــخن دیگ ــه س ــان   ب ــط می ــا رواب ــد ت ــه قادرن ــراد تمایزیافت ــران   اف ــا دیگ ــالمی ب ــردي س ف

ــی    ــت شخصـ ــد، هویـ ــرل نماینـ ــود را کنتـ ــات خـ ــند، احساسـ ــته باشـ ــظ  داشـ ــان را حفـ اشـ

ــد (     ــل نماینـــ ــاس و عمـــ ــر، احســـ ــان تفکـــ ــراي خودشـــ ــد و بـــ  &Tuasonکننـــ

Friedlander,2000هـــا قادرنـــد تـــا میـــان فرآینـــدهاي عـــاطفی و منطقـــی تمـــایز         ). آن

زا واکـــنش هـــاي اســـترساي کارآمـــد و ســـازگارانه بـــه موقعیـــتو بـــه شـــیوهقائـــل شـــوند 

اي از مطالعــــات ارتبــــاط ).در مجموعــــهGushue, & Constantin,2003نشــــان دهنــــد (

ــطراب (  ــود و اضــ ــایز خــ ــان تمــ ــانگان Skowron& Friedlander,1998منفــــی میــ )، نشــ

ــردگی (  ــکی و افســ ــانهJankowski & Hooper,2012روانپزشــ ــم )، نشــ ــاي جســ انی هــ

)Peleg&Rahal, 2012) ــترس ــد.  Bartle-Haring & Lal,2010) و اســـ ــت شـــ ) یافـــ

ــزون ــاعی           اف ــکالت اجتم ــل مش ــایی ح ــا توان ــود ب ــایز خ ــان تم ــت می ــاط مثب ــن، ارتب ــر ای ب

)Skowron, 2004ــالمت روان ــناختی ( )، ســــ )، و Jankowski & Hooper,2012شــــ
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ــویی (  ــایت زناشـ ــوئن ( Peleg,2008رضـ ــد. بـ ــت شـ ــان) Bowen,1978) یافـ ــه   بیـ ــت کـ داشـ

ــراد تمایزیافتــــه از زنــــدگی و روابــــط زناشــــویی  ــتند (افــ  ,Manziشــــان راضــــی هســ

Vignoles, Regalia & Scabini,2006ــه ــاختن   ). زمینـ ــرتبط سـ ــان مـ ــري امکـ ــاي نظـ هـ

ــی     ــراهم مـ ــردگی را فـ ــویی و افسـ ــایت زناشـ ــر رضـ ــه دو متغییـ ــایزخود بـ ــن  تمـ ــازد. ایـ سـ

ــط  ــیشرواب ــر پ ــه    ت ــرار گرفت ــی ق ــی تجرب ــورد بررس ــود و    ام ــایز خ ــاره تم ــات درب ــد. مطالع ن

ــاالتر         ــطوح بـ ــه سـ ــت کـ ــده اسـ ــر شـ ــی منجـ ــه کلـ ــن نتیجـ ــه ایـ ــویی بـ ــایت زناشـ رضـ

ــی   ــث مـ ــافتگی باعـ ــط  تمایزیـ ــران از روابـ ــا همسـ ــود تـ ــند   شـ ــی باشـ ــیار راضـ ــان بسـ شـ

)Peleg,2008ــن ــگرانرو، ). از ایـ ــد  پژوهشـ ــی آننـ ــطه   در پـ ــش واسـ ــی نقـ ــه بررسـ ــا بـ اي تـ

ــایت    ــان رضـ ــاط میـ ــود در ارتبـ ــایز خـ ــا   تمـ ــد تـ ــردگی بپردازنـ ــانگان افسـ ــویی و نشـ زناشـ

  راهگشاي مشاوران در زمینه تشخیص و درمان مشکالت زناشویی باشد.  

 

  
  .الگوي مفهومی (پیشنهادي) پژوهش -1نمودار 

  

  هاي پژوهش فرضیه

  افسردگی اثر مستقیم بر رضایت زناشویی دارد.-1

  ي آن دارد.هامقیاسافسردگی اثر مستقیم بر تمایزیافتگی و خرده-2

  هاي آن اثر مستقیم بر رضایت زناشویی دارند.مقیاستمایزیافتگی و خرده-3

  تمایزیافتگی دارد. راهافسردگی اثر غیرمستقیم بر رضایت زناشویی از  -4

 جدایی عاطفی دارد. راهافسردگی اثر غیرمستقیم بر رضایت زناشویی از  -5
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  واکنش هیجانی دارد. راهاز افسردگی اثر غیرمستقیم بر رضایت زناشویی  -6

  جایگاه من دارد. راهافسردگی اثر غیرمستقیم بر رضایت زناشویی از  -7

  آمیختگی با دیگران دارد. راهافسردگی اثر غیرمستقیم بر رضایت زناشویی از  -8

 

  ابزار و روش

رکز کننده به مزنان مراجعه تمامی این پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل    

سال از ازدواج آنان  2 کم دستبود که  95- 94مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج در سال 

انشگاه کننده به مرکز مشاوره دزن مراجعه 167 نمونه مورد مطالعه در این پژوهشسپري شده بود. 

پس از ، ها دادهآوري  گردصورت دردسترس انتخاب شدند. براي که به آزاد اسالمی واحد کرج بود

آوري گرداز ریاست مرکز مشاوره دانشگاه در راستاي همکاري با پژوهشگران براي  گرفتن اجازه

اي سه روز به مدت بودند، هفته ها داده، دو نفر از همکاران پژوهشگر که مسئول گردآوري ها داده

ره براي حل زنانی که به مرکز مشاو تمامیشدند و از یک ماه در مرکز مشاوره دانشگاه مستقر می

سال از ازدواج آنان سپري شده بود، یعنی از  2دند و مدت کرمشکالت زناشویی خود مراجعه می

. پس از کنندکردند تا در پژوهش شرکت هاي جامعه پژوهش برخوردار بودند، درخواست میویژگی

براي  ها رانامه پرسشتوضیح درباره هدف پژوهش و کسب رضایت آنان براي مشارکت در پژوهش، 

هاي جامعه مورد مطالعه کنندگانی هم که ویژگیاست، مراجعه گفتنیسپرند. پاسخگویی به آنان می

به شرح  نامه پرسشهاي مورد نیاز از سه آوري دادهگردشدند. براي را نداشتند، از نمونه حذف می

 :شدزیر استفاده 

 &Skowronو فریندلنـدر ( اسـکورون   بـه وسـیله   نامـه  پرسـش ایـن  : 1تمـایزخود  نامـه  پرسشالف)

Friendlander,1998 اسکورون و اسمیت مـورد   به وسیله 2003و سپس در سال  شد)تهیه و تدوین

اي درجـه  6هـاي آن در یـک مقیـاس    گویه دارد و پاسـخ  46 نامه پرسشتجدیدنظر قرار گرفت. این 

بـاال بـه معنـاي    نمـره  بنـدي شـده اسـت.    (کـامال مـوافقم) درجـه    5(کامال مخافم) تـا   1لیکرت از 

  شرح زیر دارد: مقیاس بهخرده 4این ابزار تمایزیافتگی و نمره پایین به معناي تمایزنایافتگی است. 

هـاي محیطـی بـر اسـاس     گویه) گرایش بـه واکـنش نشـان دادن بـه محـرك      12واکنش هیجانی (

یه) کـه حـس   گو 10مقیاس جایگاه من (سنجد. خردههاي خودکار و نیز طغیان هیجانی را می پاسخ

مقیـاس جـدایی   سـنجد.خرده دارد را مـی  بـاور خودمختاري و توانایی و وفاداري فرد به آنچه بـه آن  

گویه)، ترس از صمیمیت یا غرق شدن در روابط نزدیک و رفتارهاي دفاعی براي مقابلـه   12عاطفی (

                                                           
1-Differentiation of self Inventory-Revised 
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گیري عـاطفی  گویه) که در 12مقیاس آمیختگی با دیگران (کند. خردهها را مشخص میبا این ترس

 د.  کنمی بازتابشدید با افراد مهم و همانندسازي شدید با یکی از والدین را 

ــروي (      ــدپور و خســــــ ــژوهش آزادي، ناهیــــــ  &Azadi, Nahidpoorدر پــــــ

Khosravi,2014       ــل ــر از روش تحلیـ ــورد نظـ ــون مـ ــازه آزمـ ــی سـ ــین روایـ ــور تعیـ )، بمنظـ

اکتشـــافی ابتـــدا کیفیـــت . بـــراي اجـــراي تحلیـــل عـــاملی شـــدعـــاملی اکتشـــافی اســـتفاده 

ــش   ــتگی پرس ــاتریس همبس ــم  م ــاس و ه ــاي مقی ــین ه ــه  ،چن ــت نمون ــوایی  قابلی ــري محت گی

ــدار آزمــون کرویــت بارتلــت برابــر بــا           ــاس مــورد بررســی قــرار گرفــت. مق بــود  78/4مقی

بـــود کـــه حـــاکی از  73/0برابـــر بـــا  KMOمعنـــادار بـــوده و ضـــریب  001/0کـــه در ســـطح 

ــه  ــت کــ ــاي دادهآن اســ ــ هــ ــود در مــ ــه  اتریس دادهموجــ ــم نمونــ ــادار و حجــ ــا معنــ هــ

بخـــش اســـت. بـــر اســـاس نتـــایج بدســـت آمـــده از تحلیـــل عـــاملی اکتشـــافی بـــا   رضـــایت

ــه  ــل مولفـ ــتفاده از روش تحلیـ ــاکس   اسـ ــرخش واریمـ ــا چـ ــلی و بـ ــاي اصـ ــا   4هـ ــل بـ عامـ

ــزرگ ــژه بـ ــر از  ارزش ویـ ــه   1تـ ــد کـ ــتخراج شـ ــلاسـ ــل   63/59 در کـ ــانس کـ ــد واریـ درصـ

ــی   ــین م ــاس را تبی ــد. عامــ مقی ــانس ارزش      لکنن ــد واری ــب درص ــه ترتی ــده ب ــد ش ــاي تایی ه

شــرح زیــر اســت: میــانگین واریــانس     ســنجد بــه روایــی همگــرا را مــی   مقــدارکــه ویــژه 

)، 66/0)، جــــدایی عــــاطفی (71/0اســــتخراج شــــده بــــراي مقیــــاس واکــــنش عــــاطفی (

   ).53/0)، و مقیاس جایگاه من (60/0آمیخگی با دیگران (

هـاي  و خرده مقیـاس  نامه پرسش) پایایی کل Skowron, & Schmitt, 2003اسکوورن و اسمیت (    

، واکـنش  92/0 نامـه  پرسـش آن را با استفاده از روش آلفاي کرانباخ  به شرح زیر بدسـت آورد: کـل   

. در ایـران،  86/0، و آمیختگـی بـا دیگـران    84/0،  جـدایی عـاطفی   81/0، جایگاه من 89/0عاطفی 

یایی این ابزار را با استفاده از آلفاي کرانباخ به شرح زیـر بدسـت   ) نیز پاNajaflooe, 2005نجفلویی (

، آمیختگـی بـا دیگـران    76/0، جـدایی عـاطفی،   81/0، واکنش عـاطفی  72/0 نامه پرسشآورد: کل 

  . 64/0، و موقعیت من 79/0

 نامــــه پرســــشافســــردگی بــــک یــــک  نامــــه پرســــش: 1ب)آزمــــون افســــردگی بــــک

هــاي گیــري شــدت افســردگی و نشــانه   ازهســوالی اســت کــه بــراي انــد     21خودگزارشــی 

اي از دامنــــه نامــــه پرســــش). ایــــن Beck, Steer & Brown,1996آن تــــدوین شــــد (

پـــذیري، تغییـــرات در  شـــناختی ماننـــد تحریـــک  شـــناختی و زیســـت  عملکردهـــاي روان

هـــا در یـــک ســـنجد. هـــر کـــدام از پرســـشخـــواب و اشـــتها و دشـــواري در تمرکـــز را مـــی

ــاس  شــوند. نمــره بــاال در   گــذاري مــی نمــره 63بــا نمــره کــل    3 تــا 0اي از درجــه 4مقی

                                                           
1-Beck Depression Inventory-II 
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ــن  ــشای ــه پرس ــان نام ــر     نش ــت. نم ــم افســردگی اس ــتر عالئ ــدت بیش ــده ش ــا هدهن جمــع  ه

ــی ــه   م ــی در دامن ــره کل ــا نم ــوند ت ــا  0اي از ش ــره     63ت ــت. نم ــردگی اس ــدت افس ــانگر ش نش

افســــردگی شــــدید اســــت   63-30متوســــط، و  29-20خفیــــف،  19-14کــــم،  13تــــا  0

)Beck, Steer & Brown,1996  .(  

هاي افسردگی اسـت کـه از همسـانی    نامه پرسشافسردگی بک یکی از پرکاربردترین  نامه پرسش    

 74/0تـا   54/0اي از هـا در دامنـه  )، همبستگی کلی پرسـش α=94/0درونی باالیی برخوردار است (

همسـانی درونـی   ) نیـز  Raes,2010). ریـس( Arnau, Meagher, Norris & Bramson,2001اسـت ( 

اي براي مثال، بیماران سرپایی هاي متفاوت، پایایی مشابه. در نمونهکردگزارش  90/0را  نامه پرسش

)92/0=α ) و دانشـجویان (93/0=α  ) گـزارش گردیـد (Smith & Erford,1998   اعتبـار بازآزمـایی .(

درمان بدست آمـد   ايه هو آخر جلس نخست) در مطالعه با بیماران سرپایی در هفته α=94/0باالیی (

)Beck, Steer & Brown,1996 بررسی روایی سازه در مقایسه با .(SCL-90   شـد بررسی و مشـخص 

همبسـتگی نیرومنـدي وجـود دارد    89/0افسردگی بک با خرده مقیاس افسردگی آن  نامه پرسشکه 

)Steer, Ball, Ranieri& Beck,1997 .( 

یی این ابزار را با استفاده از روش آلفاي کرانباخ براي ) پایاBesharat, 2004در ایران، بشارت (    

و محمدخانی دابسونگزارش نمود.  91/0تا  83/0و براي افراد بیمار از  92/0تا  85/0افراد بهنجار از 

)Dobson & Mohammad-Khani,2006هاي نفر ایرانی ویژگی 354اي متشکل از ) نیز با نمونه

از این آزمون تاییدکننده  بدست آمدهنمودند و دریافتند نتایج سنجی این آزمون را بررسی  روان

تشخیص حاصل از مصاحبه بالینی ساختار یافته است و در تشخیص و سنجش شدت افسردگی از 

 96/0پایایی آزمون را با استفاده از روش آلفاي کرانباخ  ها ضریب اعتبار باالیی برخوردار است. آن

مذکور، با استفاده از روش آلفاي  نامه پرسشوهش کنونی نیز پایایی چنین، در پژ . همکردندمحاسبه 

 بدست آمد.  82/0و  89/0ترتیب سازي بهکرانباخ و دو نیمه

 انریچ زناشویی نامه پرسش سئوالی 47فرم  از پژوهش این در :1رضایت زناشویی انریچ نامه پرسشج) 

 مخالف، مخالف، نه و موافقنه  ق،است (کامالًمواف گزینه 5 داراي سئوال هر .شد استفاده

 داده امتیاز 1 تا 5 از معکوس گونه به یا 5 تا 1 از آن گزینه هر به که )ندارم نظري کامالًمخالف،

 زناشویی: که روابط از کلی رضایت نمره- 1 شود:می انجام روش دو به مقیاس گذارينمره. شودمی

 و شده جمع نامه پرسش کلید در شده درج يهاامتیاز بر اساس ماده 47 تمامی در فرد هاي هنمر

 شخصیتی، هاي موضوع شامل فرعی: که هايمقیاس نمره- 2دهد. می تشکیل را کلی رضایت نمره

 و ازدواج جنسی، روابط فراغت، اوقات هايفعالیت مالی، مدیریت تعارض، حل زناشویی، ارتباط

                                                           
1-Enrich marital satisfaction questionnaire 
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 از یک هر براي را ها هنمر موعمج در که است مذهبی گیريجهت و دوستان و اقوام فرزندان،

 5 عدد بر را هرمقیاس نمره مجموع سپس و کرده محاسبه جداگانه صورتبه فرعی هايمقیاس

) پایایی آزمون را با استفاده از روش آلفاي Soleymanian,1994سلیمانیان (. کنیممی تقسیم

) Mardani& Haidari,2010مردانی حموله و حیدري (بدست آورد.  95/0 کوتاه فرم کرانباخ براي

با استفاده از روش  را آن پایایی و محتوایی برخوردار بوده روایی از ابزار این که دادند نیز نشان

را با  نامه پرسشبدست آوردند. در نهایت، در پژوهش کنونی، پژوهشگران پایایی  82/0بازآزمایی 

  .  کردندمحاسبه  90/0و  95/0ترتیب سازي بهاستفاده از روش آلفاي کرانباخ و دو نیمه

  

 هایافته

ــی آن      167     ــه همگـ ــتند کـ ــرکت داشـ ــژوهش شـ ــن پـ ــده در ایـ ــرکت کننـ ــا زن و  شـ هـ

ــد.   ــل بودنـ ــد آن 2/50متاهـ ــنی     درصـ ــروه سـ ــه گـ ــا بـ ــتند.   34-28هـ ــرار داشـ  92/43قـ

هــــا شــــاغل بودنــــد.  درصــــد آن 30/52هــــا داراي تحصــــیالت کارشناســــی و  درصــــد آن

ــنها  ــوي پیشــ ــابی الگــ ــور ارزیــ ــاختاري  بمنظــ ــادالت ســ ــابی معــ ــژوهش از الگویــ دي پــ

)SEM( افزارهـــاي لیـــزرر و آمـــوس هـــا بـــا اســـتفاده از نـــرماســـتفاده شـــد. تمـــام تحلیـــل

    .  شدانجام  18ویراست 

  

  .زناشویی و افسردگی در زنان مورد مطالعههمبستگی محاسبه شده میان رضایت -1جدول 

  7  6  5  4  3  2  1  متغیرها

              __  افسردگی -1

            __  - 62/0**  مایز خودت-2

ــدایی -3 جــــــــــ

  عاطفی

**39/0  **75/0 -  __          

واکـــــــــــنش -4

  هیجانی

**26/0  **82/0 -  **66/0  __        

ــا -5 ــی بــ آمیختگــ

  دیگران

**34/0  **73/0 -  **70/0  **78/0  __      

    __  58/0**  - 71/0**  - 62/0**  84/0**  -18/0**  جایگاه من-6

رضــــــــــــایت -7

  زناشویی

**59/0 -  **  50/0  **34/0 -  **46/0 -  **38/0 -  **25/0  __  
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ــان     ــدول    هم ــه در ج ــه ک ــاالگون ــی  ب ــه م ــان    مالحظ ــده می ــبه ش ــتگی محاس ــود، همبس ش

  معنادار است. 01/0متغیرهاي پژوهش از نظر آماري در سطح 

  

   .هاي برازش الگوي پیشنهادي و تجربیمقایسه شاخص -2 جدول

-NFI  CFI  AGFI GFI  RMSEA  P الگو
Value 

Chi-
square 

  (خی دو) 

  05/41  000/0  81/0  73/0  86/0  90/0  83/0  الگوي تجربی

ــه       ــه یافتـ ــه بـ ــا توجـ ــدول  بـ ــاي جـ ــاالهـ ــام   بـ ــژوهش در تمـ ــنهادي پـ ــوي پیشـ ، الگـ

داراي بــــرازش نســــبتا خــــوبی  NFI ،CFI،AGFI ،GFIهــــاي برازنــــدگی ماننــــد  شــــاخص

ــت،  ــه داده    اس ــد ک ــانگر آنن ــی بی ــوي تجرب ــرازش الگ ــاي ب ــاخص ه ــده  ش ــت آم ــاي بدس ــا ه ب

هـــا و الگـــوي دیگـــر، داده بیـــان کننـــد. بـــهالگـــوي مفهـــومی (پیشـــنهادي) مطابقـــت مـــی

ــدیگر هــم    ــا یک ــی ب ــد و داده  تجرب ــوانی دارن ــی    خ ــی پشــتیبانی م ــا از الگــوي تجرب کننــد.  ه

و  GFI=73/0شــــود، دو شــــاخص گونــــه کــــه در جــــدول بــــاال مالحظــــه مــــی همــــان

86/0=AGFA       ــاخص ــن دو ش ــدر ای ــتند، هــر ق ــه یــک نزدیــک هس ــک نزدیــک   ب تــر  بــه ی

 دهنده برازش کامل الگوي تجربی هستند.  باشند نشان

  

.سازي ساختاري براي الگوي پژوهشنتایج مدل -3جدول   

 مسیرهاي الگوي نهایی اثرات مستقیم سطح معناداري

001/0  59/0 تمایزیافتگی ←افسردگی   

001/0  51/0 جدایی عاطفی ←افسردگی   

008/0  29/0 فیواکنش عاط ←افسردگی   

005/0  33/0 جایگاه من ←افسردگی   

009/0  24/0 آمیختگی با دیگران ←افسردگی   

001/0  61/0 رضایت زناشویی ←افسردگی   

001/0  53/0 رضایت زناشویی ←تمایزیافتگی   

007/0  27/0 رضایت زناشویی ←جدایی عاطفی   

01/0  18/0 رضایت زناشویی ←واکنش عاطفی   

007/0  21/0 شوییرضایت زنا ←جایگاه من   

001/0  42/0 رضایت زناشویی ←آمیختگی با دیگران   
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ــان     ــی     هم ــه م ــدول مالحظ ــه در ج ــه ک ــتاندارد   گون ــریب اس ــود، ض ــامیش مســیرها از  تم

ــاي آن و رضـــایت زناشـــویی و   مقیـــاسمتغیـــر افســـردگی بـــه تمایزیـــافتگی، خـــرده     هـ

هــــاي آن بــــه رضــــایت زناشــــویی مقیــــاسمســــیرها از تمایزیــــافتگی و خــــرده تمــــامی

  ادار است. معن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پژوهش .نتایج مدل سازي معادالت ساختاري براي ضرایب مسیرهاي مستقیم الگوي پیشنهادي - 2شکل 

  

ــامی     ــطح     تمـ ــاري در سـ ــر آمـ ــتقیم از نظـ ــیرهاي مسـ ــتاندارد مسـ ــرایب غیراسـ  01/0ضـ

ــیه      ــاال، فرض ــکل ب ــیر در ش ــرایب مس ــتند. ض ــادار هس ــاي معن ــد   ه ــژوهش را تایی ــتقیم پ مس

  کند.می

  

  

  

  

  

  

  

 افسردگی

 تمایزیافتگی

 جدایی عاطفی

 واکنش عاطفی

 جایگاه من

 آمیختگی با دیگران

 رضایت زناشویی

59/0  

51/0  

29/0  

33/0  

24/0  

53/0  

27/0  

18/0  

21/0  

42/0  
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تمایزیافتگی  راهزناشویی از نتایج بوت استراپ براي بررسی اثرات غیرمستقیم افسردگی بر رضایت -3جدول 

  .هاي آنمقیاسو خرده

خطاي   سوگیري  بوت  هاداده  مسیرهاي غیرمستقیم

  استاندارد

سطح اطمینان 

95/0  

حد 

  پایین

  حد باال

ر رضـــــایت افســـــردگی بـــــ

 راهزناشـــــــــــــــــــویی از 

  تمایزیافتگی

7149/0  7168/0  005/0  215/0  

859/0  506/0  

افســـــردگی بـــــر رضـــــایت 

ــویی از  ــدایی  راهزناشــــ جــــ

  عاطفی

4287/0  4321/0  003/0  022/0  

703/0  246/0  

افســـــردگی بـــــر رضـــــایت 

واکــــــنش  راهزناشــــــویی از 

  هیجانی

2460/0  2518/0  007/0  080/0  

541/0  058/0  

ت افســـــردگی بـــــر رضـــــای

  جایگاه من راهزناشویی از 
2152/0  2268/0  004/0  075/0  

386/0  033/0  

افســـــردگی بـــــر رضـــــایت 

آمیختگـــــی  راهزناشـــــویی از 

  با دیگران

1934/0  1928/0  002/0  142/0  

329/0  037/0  

  

حــاکی از قــرار نگــرفتن صــفر در     بــاالهــاي اطمینــان بــراي منــدرجات جــدول     فاصــله    

ــله  ــن فاص ــیه     ای ــد فرض ــه تایی ــتقیم و در نتیج ــیرهاي غیرمس ــاداري مس ــا و معن ــاي ه ــا 2ه ت

ــویی از           6 ــایت زناش ــر رض ــتقیم ب ــر غیرمس ــان اث ــردگی در زن ــه افس ــا ک ــن معن ــه ای ــت. ب اس

هـــاي جــدایی عــاطفی، واکـــنش هیجــانی، جایگــاه مـــن،     مقیــاس تمایزیــافتگی و خــرده   راه

 ا دیگران دارد.و آمیختگی ب

  

  گیريبحث و نتیجه

از الگویـــابی معـــادالت ســـاختاري نشـــان داد کـــه افســـردگی  بدســـت آمـــدههـــاي یافتـــه    

تمایزیــــافتگی و  راهبــــر رضــــایت زناشــــویی تــــاثیر مســــتقیم و غیــــر مســــتقیم از       

 )هـــاي آن (جـــدایی عـــاطفی، واکـــنش هیجـــانی، جایگـــاه مـــن و آمیختگـــی مقیـــاس خـــرده
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ــ  ــران دارد. یافت ــا دیگ ــژوهش  هب ــا پ ــژوهش ب ــن پ ــاي ای ــان    ه ــه می ــی رابط ــه بررس ــه ب ــایی ک ه

ــرده   ــایز خـــود، خـ ــان      مقیـــاستمـ ــایت زناشـــویی در زنـ ــردگی بـــا رضـ هـــاي آن و افسـ

) و کنـــــر و Skowron,2000پرداختنـــــد، هماهنـــــگ اســـــت.براي نمونـــــه، اســـــکوورن ( 

) بــــه ایــــن نتیجــــه رســــیدند کــــه از Knerr& Bartel-Haring,2010هارینــــگ (بارتــــل

ــه  ــان هم ــیش       می ــدك پ ــاطفی ان ــدایی ع ــا ج ــود تنه ــایز خ ــاد تم ــیابع ــایت  بین ــده رض کنن

ــیش ــویی بـ ــگ (  زناشـ ــه پلـ ــت. در مطالعـ ــان اسـ ــر در زنـ ــویی Peleg,2008تـ ــایت زناشـ ) رضـ

ــان ارتبــاط  کــه، در مــردان واکــنش   معنــادار بــا جــدایی عــاطفی داشــت. در حــالی      یدر زن

ــاران (    ــفی و همکـ ــود. یوسـ ــم بـ ــن مهـ ــاه مـ ــانی و جایگـ ــز Yousefi et al,2009هیجـ ) نیـ

ــا     ــه دارد. کالتـ ــویی رابطـ ــایت زناشـ ــا رضـ ــود بـ ــایز خـ ــاد تمـ ــه ابعـ ــه همـ ــد کـ ــان دادنـ نشـ

)Kaleta,2014  نیـــز دریافـــت کـــه میـــان تمایزیـــافتگی و مولفـــه جایگـــاه مـــن بـــا رضـــایت (

هـــاي جـــدایی عـــاطفی، واکـــنش هیجـــانی، زناشـــویی زنـــان رابطـــه مثبـــت و میـــان مولفـــه

ــویی   ــایت زناشـ ــران و رضـ ــا دیگـ ــی بـ ــر،    آمیختگـ ــود دارد.  آبالکـ ــی وجـ ــه منفـ ــان رابطـ زنـ

ــمن (  ــگ، و ویســ ــد Uebelacker, Courtnage & Whisman, 2003کورتانــ ) دریافتنــ

-عنـــوان زنکـــه افســـردگی بـــا ســـرکوب خـــود و الگوهـــاي ارتبـــاطی توصـــیف شـــده بـــه  

ــوهر  ــی و شـ ــاره-متقاضـ ــم  کنـ ــت. هـ ــته اسـ ــر همبسـ ــان    گیـ ــی میـ ــاط منفـ ــین، ارتبـ چنـ

امـــا بـــراي مـــردان نـــه. زنـــان  ،ي زنـــان معنـــادار بـــودزناشـــویی بـــراافســـردگی و رضـــایت

ــم  ــویی کـ ــایت زناشـ ــردان رضـ ــه مـ ــه مـــی نســـبت بـ ــات تـــري را تجربـ ــا تعارضـ ــد و بـ کننـ

ــیش ــی     ب ــه م ــویی مواج ــه زناش ــري در رابط ــفتگی     ت ــویی و آش ــودگی زناش ــد فرس ــوند مانن ش

ــناختی ( روان ــمن (Vandeleur et al, 2009شــ ــک  Whisman,2001). ویســ ــز یــ ) نیــ

ــژوهش ــردگی و  فراتحل پــ ــاره افســ ــی دربــ ــایتنایلــ ــه  ی رضــ ــام داد کــ ــویی انجــ  26زناشــ

ــا مطالعـــه را دربرداشـــت. او دریافـــت کـــه  ــا  یرضـــایتنـ  18زناشـــویی بـــراي توجیـــه تقریبـ

ــان و     ــردگی در زنـ ــانگان افسـ ــانس نشـ ــد از واریـ ــردگی    14درصـ ــانس افسـ ــد از واریـ درصـ

ــه  ــردان ب ــه  در م ــاط ب ــن ارتب ــت (ای ــار رف ــهک ــان   اي گون ــراي زن ــادار ب ــیشمعن ــردان   ب ــر از م ت

) اظهـــار داشـــت کـــه ارتبـــاط علـــی مســـتقیم میـــان رضـــایت  Davila,2001بـــود). داویـــال (

زناشـــویی و نشـــانگان افســـردگی اهمیـــت نـــدارد زیـــرا ایـــن دو پدیـــده بـــه احتمـــال زیـــاد  

ــردگی       ــویی و افسـ ــایت زناشـ ــر رضـ ــه دو متغیـ ــد. رابطـ ــدیگر دارنـ ــا یکـ ــل بـ ــه متقابـ رابطـ

ــوان    ــه عن ــافتگی ب ــه تمایزی ــامی ک ــی   هنگ ــزوده م ــانجی اف ــر می ــودمتغی ــی  ،ش ــر م ــد. تغیی کن

ــی   ــان م ــه نمای ــوآنچ ــطوح         ،دش ــر س ــود ب ــایز خ ــه تم ــایی ک ــت، ج ــده اس ــام پیچی ــک نظ ی

ــان      ــول زمـ ــده در طـ ــن دو پدیـ ــر ایـ ــیوه تغییـ ــردگی و شـ ــویی و افسـ ــایت زناشـ ــه رضـ اولیـ
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ــی  ــاثیر م ــات  ت ــذارد. در مطالع ــاگونگ ــا       گون ــانجی ی ــر می ــک متغی ــوان ی ــه عن ــود ب ــایز خ تم

ــدیل ــویی،      تعـ ــط زناشـ ــت روابـ ــا کیفیـ ــاگون بـ ــاي گونـ ــان متغیرهـ ــاط میـ ــده در ارتبـ کننـ

ــود (   ــویی بـــ ــتالف زناشـــ ــش و اخـــ ــن .)Dekel,2010بخشـــ ــگران از از ایـــ رو، پژوهشـــ

ــطه      ــوان یـــک متغیـــر  واسـ ــافتگی بـــه عنـ ــاط رضـــایت    تمایزیـ ــی ارتبـ اي بـــراي بررسـ

ــدزناشـــویی و نشـــانگان افســـردگی اســـتفاده     از پـــژوهش  بدســـت آمـــده . نتـــایج کردنـ

ــایز خـــود و خـــرده  هـــاي آن ماننـــد جـــدایی عـــاطفی،  مقیـــاسحـــاکی از آن بـــود کـــه تمـ

ــان رضـــایت          ــران واســـطه میـ ــا دیگـ ــن، و آمیختگـــی بـ ــاه مـ ــانی، جایگـ ــنش هیجـ واکـ

هــاي قبلــی را  هــاي ایــن پــژوهش، پــژوهش   زناشــویی و افســردگی در زنــان اســت. یافتــه    

ــر     ــانگان افسـ ــویی و نشـ ــایت زناشـ ــافتگی در رضـ ــد تمایزیـ ــان دادنـ ــه نشـ ــط کـ دگی و روابـ

ــان آن ــه   می ــن یافت ــترش داد. ای ــود را گس ــا ب ــه ه ــا یافت ــژوهش ب ــاي پ ــگ  ه ــر هماهن ــاي دیگ ه

ــود. ــدن (  بــ ــوردون، و بولــ ــا، گــ ــه Khaddouma,Gordon & Bolden,2015خادومــ ) بــ

مقیـــاس جایگـــاه مـــن و ایـــن نتیجـــه رســـیدند کـــه نمـــره کلـــی تمایزیـــافتگی و دو خـــرده

ــان     ــاط می ــطه ارتب ــران واس ــا دیگ ــی ب ــی   آمیختگ ــویی م ــایت زناش ــاهی و رض ــن آگ ــود. ذه ش

ــایز خـــود و مولفـــه Kaleta,2014چنـــین، کالتـــا ( هـــم هـــاي آن میـــان ) نشـــان داد کـــه تمـ

ــایت زناشــویی و اســترس در زنــان واســطه مــی       راهدیگــر، اســترس از   بیــان شــود. بــه رض

  گذارد.  هاي آن بر رضایت زناشویی تاثیر میتمایز خود و مولفه

ــان     ــه   هم ــه ک ــژوگون ــاي هشپ ــین ه ــان داد، پیش ــانه نش ــاري نش ــاي بیم ــی و  ه ــاي روان ه

ــافتگی        ــطح تمایزیـ ــا سـ ــویی بـ ــات زناشـ ــویژه اختالفـ ــاعی بـ ــکالت اجتمـ ــمانی و مشـ جسـ

). Skowron, Stanley & Shapiro,2009; Skowron,2000فـــــرد مـــــرتبط اســـــت (

ــایز  ــراد تمـ ــان       افـ ــنش نشـ ــی واکـ ــاطفی غیرمنطقـ ــوران عـ ــا فـ ــارزاها بـ ــه فشـ ــه بـ نایافتـ

ــی ــد، م ــته   دهن ــران وابس ــه دیگ ــود ب ــط خ ــط  در رواب ــه رواب ــان دادن ب ــه پای ــد، ب ــان ان ــردي می ف

ــنش      ــا ک ــه ب ــراي مقابل ــی ب ــوان راه ــه عن ــراد ب ــدن از اف ــدا ش ــارض و ج ــا و تع ــط  ه ــا در رواب ه

ــان  ــد، نوسـ ــرایش دارنـ ــتی گـ ــان همزیسـ ــی و هیجـ ــاي خلقـ ــه  هـ ــداري را تجربـ ــاي ناپایـ هـ

ــی ــد (مــ ــهPeleg,2013کننــ ــن یافتــ ــ ). ایــ ــه بــ ــا نظریــ ــا بــ ــت هــ ــگ اســ وئن هماهنــ

)Bowen,1978        کـــه تاکیـــد داشـــت ســـطح تمایزیـــافتگی بـــراي تجربـــه صـــمیمیت و (

ــره زناشـــویی از اهمیـــت زیـــادي برخـــوردار اســـت، و مشـــکالت    مشـــارکت در رابطـــه دو نفـ

حـــال، آینـــد کـــه همســـران تمایزنایافتـــه باشـــند. بـــا ایـــنزناشـــویی هنگـــامی بوجـــود مـــی

شـــود. زناشـــویی و افســـردگی واســـطه مـــیســـطح تمایزیـــافتگی در ارتبـــاط میـــان رضـــایت 

ــایی اتخـــاذ    مقـــدار ــویی بـــا افســـردگی بـــه واکـــنش هیجـــانی، توانـ ارتبـــاط رضـــایت زناشـ
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ــدایی          ــت. ج ــته اس ــاطفی وابس ــدایی ع ــران و ج ــه دیگ ــی ب ــه آمیختگ ــل ب ــن، تمای ــاه م جایگ

ــتجوي روش         ــویی و جس ــاط زناش ــراي ارتب ــانعی ب ــوان م ــه عن ــت ب ــن اس ــاطفی ممک ــاي ع ه

گیـــري از تعـــامالت بـــا   ). کنـــارهPeleg,2008زدواج درك شـــود (مقابلـــه بـــا تـــنش در ا  

ــت (   ــرتبط اســ ــه مــ ــایی در رابطــ ــاس تنهــ ــزایش احســ ــرد را از Gottman,1999افــ ) و فــ

ــی    ــروم مـ ــرش محـ ــت همسـ ــت حمایـ ــویی    دریافـ ــایت زناشـ ــاهش رضـ ــث کـ ــازد و باعـ سـ

  ). Landis et al,2013گردد ( می

ــایت نــــا     ) ممکــــن Neff & Karney,2009زناشــــویی در افــــراد تمایزنایافتــــه ( یرضــ

کـــاك، مـــاردوك و مارزالـــک   اســـت بـــه اضـــطراب و افســـردگی منجـــر شـــود. کـــري      

)Krycak, Murdock &Marszalek,2012 ــنش ــه واکــ ــرادي کــ ــاي) افــ ــ  هــ ــان بــ ه شــ

ــان  ــیله هیج ــا وس ــی  ه ــدایت م ــر       ه ــیخته درگی ــم گس ــط از ه ــا در رواب ــد ت ــا مایلن ــوند ی ش

ــی      ــت م ــر را از دس ــراد دیگ ــاطفی اف ــت ع ــوند، حمای ــه   دش ــر ب ــن ام ــد. ای ــله  هن ــاطر فاص خ

ــنش     ــا واکـ ــرتبط بـ ــاي مـ ــده رفتارهـ ــاینده و آزاردهنـ ــت فرسـ ــا ماهیـ ــران یـ ــرفتن از دیگـ گـ

ــفتگی روان    ــه آشـ ــه تجربـ ــت بـ ــدان حمایـ ــت. فقـ ــانی اسـ ــناختی ( هیجـ  & Murdockشـ

Core,2004 ) ــردي ــان فـ ــط میـ ــکالت در روابـ ــیWei et al,2005) و مشـ ــر مـ ــود ) منجـ شـ

 شود.  هاي دشوار میا موقعیتکه باعث پیشگیري از سازگاري ب
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