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 مقدمه -1-1

این فرایند زوجین با احساس تعلق به هم، روابط طووننی مودتی    ازدواج پیوند مقدسی است که طی

 اجتماعی بر کیفیت این روابط توثییر دارد. _ها، و مسائل شخصیتیها، تفاوتریزی می کنند. موقعیترا پی

شود که وجود برخی مؤلفه ها در روابط زوجین منجر به روابط مثبت و سازگاری زناشویی در زوجین می

شوود. راوایت از زنودگی زناشوویی یزوی از ایون       هوا بوه ناسوازگاری زوجوین منجور موی      نبود این ؤلفه 

خود مختواری در تصومیم گیوری و    کند.زوجین را تهدید می 1هاست که نبود آن سازگاری زناشویی مؤلفه

شود که از آن به تمایزیافتگی استقالل رأی و پختگی افراد، عامل مهمی در سازگاری زوجین محسوب می

های سبکاست.   4، دلبستگی 3یزی از مؤلفه های نزدیک به راایت زناشویی شود.همچنین می 2خود یاد

گیورد و حالول نوو     در افراد متفاوت است. این سبک ها از دوران کودکی در افراد شوزل موی   دلبستگی

باشد. این سوبک هوا در سوازگاری و ناسوازگاری زوجوین، موؤیر اسوت. از دیگور         مادر می_ارتباط کودک

است. این نو  هوش بوه شوناخت    5املی که می تواند با سازگاری در زوجین مؤیر باشد هوش هیجانیعو

شود. افراد دارای هوش هیجانی بان  احساسات دیگران و پاسخ مناسب به احساسات دیگران را شامل می

ی بتواننود سوهم   رود، این عوامل شخصویت احتزال می تر باشند.می توانند در برقراری ارتباط مناسب، موفق

   مهمی در راایت و سازگاری زوجین ایفا کنند.

 بیان مسئله 1-2

خانواده یزی از مهم ترین نهاد های اجتماعی است که  در تربیت و پرورش نسل آینده تثییر بسزایی 

دارد. وجود محیطی امن و سالم ، هم برای تداوم زندگی زوجین و هم برای رشود و پورورش کودکوان از    

                                                             
1
 adptational  

2 self-differentiation 
3 marital satisfaction  
4 attachment  
5 emotional intelligence 
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ای بهداشت و سالمت خانواده است.بحث و اختالف نظر در بین زوجین اجتنواب ناپوریر اسوت،    آرمان ه

ولی گاهی بحث ها و تفاوت ها به گونه ای است که زوجین احساس می کنند که نمی تواننود بوه رابطوه    

زناشویی خود ادامه دهند. در چنین شرایطی زوجوین احسواس ناراوایتی موی کننود و بوه مراکزم واوره        

در چنین شرایطی ناسازگاری در زوجین افزایش  و احسواس   ادگی و گاه دادگاه ها مراجعه می کنند.خانو

روابوط  یابود. زوجوین دارای ک ومزش و ناسوازگاری     تعلق و محبت بین زوجین بوه شودت کواهش موی    

عوه موی   زناشویی پر تن ی را تجربه می کنند و برای فرار از این بحران به مراکز م اوره و دادگاه ها مراج

بررسی و شناختن تفاوت ها و شباهت های این دسته از زوجین با دیگر زوجین و عوامل موؤیر در   کنند. 

 میزان راایت زناشویی آنها، اروری و مهم است.

عملزرد سالم نهاد خانواده است که  فرایندی اسوت   راایت زناشویی یزی از مهم ترین مالک های 

ید و نزمه ی آن انطباق سلیقه هوا، شوناخت لوفات شخصویتی،     که در طول زندگی زوجین بدست می آ

؛به نقل ازبخ ووده و  1892ایجاد قواعد رفتاری و شزل گیری الگوهای مراوده ای است)نسول و ن سول،

(. راایت زناشویی به عنوان یک ارزیابی ذهنی از کیفیت کلی ازدواج و اینزه تا چه 1381بهرامی احسان،

، چاپیول و  1رات وتموایالت در ازدواج بوراورده موی شوود، تعریو  شوده اسوت)باهر       اندازه نیاز ها، انتظا

بواق بوین واوعیت    (معتقد است که راایت زناشوویی انط 1885)به نقل سلیمانیان،  3وینچ . (2،1893لی 

موجود فرد در روابط زناشویی با واعیت مورد انتطار است. عوامل مؤیر در راایتمندی زناشویی بوه دو  

می شوند: ال ( فرایند میان فردی شوامل: مهارتهوای ارتبواطی، سوبک هوای حول مسو له و         دسته تقسیم

جنسی، سبک دلبستگی زوج ها، عاطفه و اسنادهای ناسازگار است و ب( عوامل  ی رابطهتعارض، کیفیت 

زنودگی و انتقوال هوا     محیطی شامل : فرزندان ، تاریخچه ی زندگی، خانواده ی اللی زوج ها، ف ارهای

(. تحقیقات ن ان می دهند که متغیرهای متعودد ماننود   1381به نقل از پاداش و همزاران؛4،2001یچست)ب

ع ق ، تعهد ، ارتباط،اعتماد متقابل، احترام،حمایت،وفاداری، عالیق م ترک، لومیمیت، نگوران یگودیگر    

                                                             
1 .Baher 
2 .Leafe 
3 . Winch 
4 .Beache 
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 1ه دارند)کاسلوبودن و توجه کردن، تبادل متقابل احساسات و افزار و تجربیات با راایت از زندگی رابط

 (.  1881و رابینسون،

ویژگی های شخصیتی و مهارتهای زوجین در راایت زناشویی نقش مهمی ایفوا موی کنود. یزوی از     

عوامل روان ناختی  که به نظر موی توانود در  راوایت زناشوویی زوجوین موؤیر باشود ، تموایز یوافتگی          

 فورد  که است عاطفی استقالل از حدی به رسیدن به معنای تمایزیافتگی ،(1891)2بوئن نظر خوداست.  به

 لوورت  بوه  هوا،  موقعیوت  آن عاطفی در جو شدن غرق بدون هیجانی، و عاطفی های موقعیت در بتواند

 هویوت  تمایزیوافتگی برخوردارنود،   پوایین  سطوح از که افرادی . کند گیری تصمیم مختار خود و عقالنی

به  دهند؛ می تغییر را خود عقاید و رفتار راندیگ راایت کسب خاطر به و ندارند ای شده تعری  شخصی

 هیجانوات  گفت توان می کلی طور به و هستند حمایت دنبال به نیز خود و پردازند می دیگران از حمایت

3گیبسوون  (. 1819 اسوت)بوئن،  غالوب  آنهوا  در از محویط  پوریری  تثییر و
 مفهووم  اسوت  معتقود  (1883) 

 وابسوتگی  هوم  دیگور  عبوارت  بوه  وابستگی؛ هم وایت ی فهمبرا است پلی بوئن دیدگاه در تمایزیافتگی

زن و مردی که سوط  تموایز یوافتگی پوایینی داشوته باشوند        از طرفی است . پایین تمایزیافتگی با مترادف

زمانی که ازدواج می کنند انتظار می رود بلوغ عاطفی کمتری را دارا و ظرفیتی معودود بورای لومیمیت و    

ر مقابل در نظام های زناشویی تمایز یافته همسران به یزدیگر اجازه می دهند یزی شدن داشته باشند اما د

که نقش نرمش پریرتر و رابطه ای لمیمانه تر داشته باشند ئ تفاوت عقاید یزدیگر را تحمل و واکن ود  

در  "تمایز خوود "( در پژوه ی درباره ی نقش 1395(. نجفلویی)1819وئنکمتری را تجربه کنند)بفی عاط

زناشویی به این نتیجه رسید که تموایز یوافتگی بوا تعوارض هوای زناشوویی رابطوه معزووس دارد.          روابط

گزارش کردند کسانی کوه واکونش عواطفی و جودایی     ( 1889)4همچنین در پژوهش اسزورن و فرید لندر

عاطفی پایینی ن ان میدهند و تمایز خود بانیی دارند به گونه ای چ مگیر در پیونود زناشوویی راوایت    

 .بی تری تجربه می کنند

باشد و یزی از عوامل مهم در راایت ی نوعی پیوند و ارتباط عاطفی میان زوجین میازدواج بر پایه

بالبی دلبستگی را و یژگی نو  انسان می دانود کوه باعوث ایجواد پیونود       زناشویی زوجین، دلبستگی است.

                                                             
1 . Caslo 
2 . Boen 
3 .Gibsone 
4 Fridlander 
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بووه نقوول از هاشوومی و ؛ 1813، 1مووی شووود ) بووالبی و مهووم در زنوودگی هیجووانی قوووی بووا افووراد خووا 

فوگل معتقد است که دلبستگی، پیوند هیجانی پایدار بین دو فرد است بطوری که یزوی از  (. 1382جوکار،

طرفین کوشش می کند نزدیزی یا مجاورت با مواو  دلبستگی را حفظ کرده و به گونه ای عمل کند توا  

-راازاده،دادسوتان،اهه  (.1395خانجوانی،  مطم ن شود کوه ارتبواط اداموه موی یابود) بوه نقول از عیودی و        

( در پژوه ی با بررسی رابطه سبک های دلبستگی و همسازی زناشویی در دان جویان 1395ای،کیامنش)

به این نتیجه رسیدند که میزان همسازی زناشویی زوجهای ایمن بی تراز زوجهای نا ایمن و مختلط)یزوی  

یی زوجهای مختلط بی تر از روجهای ناایمن است کوه  ایمن،دیگری ناایمن(است و میزان همسازی زناشو

 لزوم توجه به نو  سبک دلبستگی زوجین در ازدواج را خاطر ن ان می کند.

یزی از عنالری مهم در کنترل هیجانات و عواطو  توسوط زوجوین،  در موقعیوت هوای مختلو        

 2. سوالووی و موایر  زندگی ، که می تواند بر راایت زناشویی زوجین مؤیر باشد، هووش هیجوانی اسوت   

(با تغییراتی در تعاری  مایر 1885) 3( برای اولین بار واهه ی هوش هیجانی را مطرح کردند. گلمن1888)

و سالووی هوش هیجانی را جنبه دیگری از هوش معرفی کرد که شامل آگاهی از احساس هوا و اسوتفاده   

روانی و مهار آشفتگی هوای روانوی   از آن برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی و تحمل اربه های 

است او با فراهم ساختن لیستی بلند خوی تن داری،پ تزار،توانایی مهوار تزانوه هوا، بوه تواخیر انوداختن       

اراای نیازها، تنظیم خلق، مهار ااطراب ها به منظور تسهیل در اندی ویدن و تفزور دربواره ی احسواس     

(در پژوه وی بوا   1393هیجانی بر شومرد. تیرگوری)  های خود و دیگران را،توانایی های موجود در هوش 

بررسی هوش هیجانی و سالمت روان:روی کردها،راهبردها و برنامه های پیش گیری در بهسازی زنودگی  

زناشویی به این نتیجه رسید که هوش هیجانی سازه ای بنیادین و ایر گرار بر روند بهبود و تقویت روابوط  

 زناشویی راایت مندانه است.

به اهمیت زندگی زناشویی و همچنوین در موورد نقوش تموایز یوافتگی خوود، سوبک هوای          با توجه

دلبستگی و هوش هیجانی در راایت زناشویی ، نیاز به پژوهش هر چه بی تر پیرامون شناسایی هر یوک  

پوژوهش   هودف  .بطور کلیهای  ایرانی اروری به نظر می رسداز عوامل مویر بر راایت زناشویی زوج 

                                                             
1 Balby 
2 mayer 
3 Goleman 
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همسوران  تمایز یافتگی خود، سبک های دلبستگی و هووش هیجوانی بوا راوایت زناشوویی       رابطهحاار 

 باشد.سازگار و ناسازگار می

 فرضیات تحقیق 1-3

( بین تمایز یافتگی خود  و راایت زناشویی در زوجین سازگار و زوجین ناسازگار  ارتباط وجود 1

 دارد.

ار و زوجوین ناسوازگار  ارتبواط وجوود     هوش هیجانی  و راایت زناشویی در زوجین سازگبین ( 2

 دارد.

سبک های دلبستگی  و راایت زناشویی در زوجوین سوازگار و زوجوین ناسوازگار  ارتبواط       بین (3

 وجود دارد.

 هدف )اهداف( پژوهش 1-4

 هدف اصلی-1-4-1

تمایز یافتگی خود، سبک هوای دلبسوتگی و هووش هیجوانی بوا راوایت زناشوویی         ی رابطهبررسی 

 گار و ناسازگار.همسران ساز

 اهداف جزعی-1-4-2

 تمایز یافتگی خود با راایت زناشویی. ی رابطهبررسی -1

 سبک های دلبستگی با راایت زناشویی. ی رابطهبررسی  -2

 هوش هیجانی با راایت زناشویی. ی رابطهبررسی  -3

 تمایز یافتگی خود ، سبک های دلبستگی و هوش هیجانی. ی رابطهبررسی  -4 



 

  

1 

 یف پژوهشتعار 1-5

 تعاریف مفهومی-1-5-1

راایت زناشویی به عنوان یک ارزیابی ذهنی از کیفیت کلوی ازدواج و اینزوه توا    :رضایت زناشویی 

چه اندازه نیاز ها، انتظارات وتمایالت در ازدواج براورده می شوود، تعریو  شوده اسوت)باهر، چاپیول و      

 .(1893لی ،

 در بتواند فرد که است عاطفی استقالل از حدی به سیدنر به معنای : تمایزیافتگیتمایزیافتگی  خود

 خود و عقالنی لورت به ها، موقعیت آن عاطفی در جو شدن غرق بدون هیجانی، و عاطفی های موقعیت

 (. 1978 کند )بوئن، گیری تصمیم مختار

از  فوگل معتقد است که دلبستگی، پیوند هیجانی پایدار بین دو فرد است بطوری که یزوی  :دلبستگی

طرفین کوشش می کند نزدیزی یا مجاورت با مواو  دلبستگی را حفظ کرده و به گونه ای عمل کند توا  

 (.1395مطم ن شود که ارتباط ادامه می یابد) به نقل از عیدی و خانجانی،

شامل توانایی برای ت خیص درست هیجان ها و عواط  دیگران و پاسخ متناسب به  :هوش هیجانی

نگیختن،آگاهی و نظم بخ یدن و کنترل پاسخ های هیجانی خویش می باشود. )سوالووی   آنها همچنین برا

،1881) 

 تعاریف عملیاتی-1-5-2

 رضایت زناشویی :

پرس نامه تمایز خود اسزورون بدست می  این نمره، نمره ای است  که فرد در : تمایزیافتگی  خود

سووال دارد کوه پاسوخ     45بزوار موی رود و    آورد.این پرس نامه برای سنجش میزان تمایز یافتگی زوج ها

 گزینه ای لیزرتی انجام می شود.1دهی به پرس ها با مقیاس 
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 بزرگسوانن بدسوت موی آورد.ایون     دلبسوتگی  مقیاس این نمره، نمره ای است  که فرد در : دلبستگی

 5 لیزورت  سمقیوا  یک در عبارت 19 دارای.  شد تهیه  رید و کولینز وسیله به 1880 سال در ابتدا مقیاس

 وااطراب. وابستگی نزدیزی،:  د دار مقیاس زیر سه پرس نامه.  باشد می های درج

بدسوت موی    پرس نامه ی هوش هیجانی این نمره، نمره ای است  که فرد در :هوش هیجانی

،بور اسواس الگووی ترکیبوی هووش      2001آورد.این پرس نامه را پترایدز و فارنهام در سوال  

 .مقیاس دارد 15سوال و 114اولیه این مقیاس هیجانی ساخته اند. فرم 

 اهمیت وضرورت پژوهش  1-6

خانواده اولین و تثییر گرار ترین نهادی است که که در تربیت و پرورش فرزندان و به تبع آن ، آینده 

ی یک ک ور نقش ایفا می کند. سالمت و بهزیستی خوانواده هوا نقوش مهموی درسوالمت  روان افوراد و       

ی نو  رفتوار  کند. الگو گیری فرزندان از والدین مطابق با نظریه ی بوئن، پیش بینی کننده جامعه بازی می

، تمایالت، انتظارات و سبک های زندگی زناشویی آنها در آینده است. راایت زناشویی بوه عنووان یوک    

ازدواج بوراورده   ارزیابی ذهنی از کیفیت کلی ازدواج و اینزه تا چه اندازه نیاز ها، انتظارات وتموایالت در 

هر اندازه کوه فورد راوایت زناشوویی بی وتری       .(1893می شود، تعری  شده است)باهر، چاپیل و لی ،

داشته باشد ، انتظار می رود که سالم تر و با میل و اشتیاق بی تری در امور  خانواده درگیر شود کوه ایون   

ه منجر خواهد شد.  کوه بوه نظور    مواو  به کاهش تنش ها و م زالت و افزایش همزاری ها در خانواد

اروری می رسد که راایت زناشویی به عنوان یک فاکتور مهم از عملزرد سالم خوانواده موورد بررسوی    

 قرار گیرد

 نظور  عامل بسیار مهم  در ازدواج، پختگی و آمادگی زوجین برای ایفای نقوش زناشوویی اسوت. بوه    

 هوای  موقعیوت  در بتوانود  فورد  کوه  است عاطفی لاستقال از حدی به رسیدن به معنای تمایزیافتگی بوئن،

 مختوار  خوود  و عقالنوی  لوورت  بوه  هوا،  موقعیت آن عاطفی در جو شدن غرق بدون هیجانی، و عاطفی

اینزه افراد تمایز یافته و دارای استقالل عاطفی بتوانند بهتور از افوراد تموایز نایافتوه در     . کند گیری تصمیم

نزه ایا تمایز یافتگی می تواند در بهبور کیفیت راایت زناشوویی موؤیر   زندگی زناشویی رفتار کنند و یا ای

 باشد ، می تواند د ر درک بهتر زوجین و ویژگی های روان ناختی آنها ، به ما کمک کند.
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ع ق پایه و اساس یک پیوند زناشویی اسوت. دلبسوتگی مواووعی اسوت کوه در ادبیوات ازدواج و       

وگل معتقد است که دلبستگی، پیوند هیجانی پایدار بین دو فورد اسوت   ف .دارد میخانواده جایگاه بسیار مه

بطوری که یزی از طرفین کوشش می کند نزدیزی یا مجاورت با مواو  دلبسوتگی را حفوظ کورده و بوه     

افرادی کوه  (.1395گونه ای عمل کند تا مطم ن شود که ارتباط ادامه می یابد) به نقل از عیدی و خانجانی،

ه هم وابسته اند انتظار می رود به خاطر وجود دلبستگی واحساس نزدیزی ، از بسویاری  از نظر احساسی ب

از مسائل و نواقص و تنش ها چ م پوشی کنند .با توجه به اهمیت دلبستگی در کیفیت راایت زناشویی 

 ر دلبستگی بر راایت زناشویی بررسی شود.یبه نظر اروری می رسد که تثی

هوش  روابط زناشویی مهم تلقی شود مدیریت عواط  و هیجانات است.از عواملی که می تواند در 

را شوامل توانوایی بورای    ( آن 1881سوالووی )  .هیجانی از مهارت های افراد در این زمینوه حزایوت دارد  

ت خیص درست هیجان ها و عواط  دیگران و پاسخ متناسب به آنها همچنین برانگیختن،آگاهی و نظوم  

ی هیجانی خویش می دانند، که با توجه به بعد عواطفی بوودن ماهیوت ازدواج،    بخ یدن و کنترل پاسخ ها

با توجه به تواویحات   بظر می رسد که تثییر هوش هیجانی بر راایت زناشویی مورد بررسی قرار گیرد. 

ی تموایز  طوه راب با و اهمیت بررسی عوامل مؤیر بر راایت زناشویی ، هدف از پوژوهش حااور بررسوی   

 ک های دلبستگی و هوش هیجانی با راایت زناشویی می باشد.یافتگی خود، سب
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 اهمیت ازدواج -2-1

اجتماعی است. با ت زیل این واحد انجام اج مبنای ت زیل خانواده یعنی اولین و مهمترین واحدازدو

ترین رسم مهمترین و عالی عنوانازدواج به شود.آوری آغاز میاز وظای  مهم خانواده یعنی فرزندیزی

، ای انسانیاست. ازدواج رابطهیید بودهثعاطفی افراد همواره مورد تاجتماعی برای دستیابی به نیازهای

پیچیده و بسیار ظری  است. دنیل اللی ازدواج عمدتا ع ق ومحبت، داشتن شریک و همراه در 

خانواده یزی از اولین و  نودی است.روانی و افزایش شادی و خ  -عاطفیزندگی، ارااء نیازهای

ازدواج قرار گرفته است. در بین نهادهای مختل  جامعه،  ةمهمترین نهادهای اجتماعی است که بر پای

، خانواده اساسا یک کانون کمک روان است. کانون مقدس خانواده بهترین مزان برای تربیت جسم و

بر اعضای خود را  هت که باید ف ارهای روانی واردتسزین، التیام و شفابخ ی است. خانواده کانونی اس

گیری ها کانون شزلشزوفایی آنها را هموار کند. خانواده در تمام فرهنگ و راه رشد و تخفی  دهد

اش قابل تعری  نیست و خانواده رکن اللی سازنده، فرد و فرد است، هیچ فردی جدا از خانوادههویت

 (.1398)میر محمد لادقی،  شخصیت اوست

دیگر عامل دلسوردی  از گرشته نقطه تمرکز انتظارات زوج و از سویزناشویی در خانواده بیشرتباطا

جسومی و روانوی اعضوای آن    سزایی بر خانواده و سوالمت زناشویی، تاییر بهبرای آنها شده است. راایت

 در آغواز زنودگی دارای  کننود،  اغلب افرادی کوه ازدواج موی   (1818)1اعتقاد مارکمن و هالوگبهگرارد. می

-بر افت تدریجی که بوا گرشوت زموان در راوایتمندی    زناشویی هستند، اما عالوهسط  بانیی از راایت

-دهد که اگر حول میهای اول ازدواج نیز م زالت جدی رخها و ماهدهد، در همان هفتهزناشویی رخ می

 .کندزناشویی را تهدیدتواند راایت و یبات رابطهن ود می

-توانود یواس  انسانی باشود. شوگفت اینزوه ازدواج موی    ترین و پایدارترین روابطتواند غنیدواج میاز

توانود  ، ازدواج موی خوود ترین نیز باشد. با ایجاد هیجاناتی در حد اعالیک مزشترین و پرمیقآورترین ع

                                                             
1 Hahweg& Markman 
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، افوراد  اشود. در ازدواج ی برپری، همچون ترکیبی یگانه از توانایی و آسیبمن اء شادی بسیار و درد عمیق

تواند تاییر منفی بر همسوران  یابند. اما ازدواج میمیای از شادی و به تی سوای این دنیا دستسرچ مهبه

 (.1398)میر محمد لادقی،  گریزگاهی از آن نیاز دارندکنند گویی بهو باعث شود احساس بگرارد

زدواج یوک سیسوتم منفورد نیسوت بلزوه      عاطفی ازدواج تنها بخ وی از پیچیودگی آن اسوت. ا   فضای

، خانواده، مرهب، دوستان ،کارگرارند، که شامل جامعهمیییرثآن تپریرند و برمتعددی از آن تاییر میعوامل

-شوده روند در ازدواج پدیدار، چندیناخیر ةدهچنددر ها و شخصیت افراد است.ها، عادتزمینهو نیز پیش

 1889 درلد جمعیت در سوال  51به  1810 درلد جمعیت در سال 19 زا ازاست. میزان ازدواج در آمری

-دوم، افزایش شمار افرادی است که هرگز ازدواج نموی روند (.1889، مرکز آمار آمریزا) استیافتهکاهش

هوای در رابطوه   روند سوم، افزایش شمار زوج گیرند.کنند و یا پس از طالق تصمیم به ازدواج مجدد نمی

 کردنود. هم زندگی میازدواج بالورت رابطه بدونزوج به 500000 تنها 1810ج است. در سال ازدوابدون

)اولسوون و   اسوت میلیوون زوج در سوال افوزایش یافتوه     4 و 1881میلیون زوج در سال  1/3این تعداد به 

 (.1393، 1اولسون

از جودایی،  اری از افوراد پوس  رسد کوه بسوی  مینظرکنند، بهبار ازدواج میاقل یکچه اکثر افراد حداگر

آورنود.  میازدواج مجدد رویکنند و کمتر بهازدواج را انتخاب میبدون ةدهند و یا رابطمیتنهایی را ترجی 

اخیر رو به کاهش نهاده است و شواهدی در دست نیست که ن ان دهد  ةدهمجمو  آمار ازدواج در سهدر

اسوت، اموا ازدواج منوافع    محبوبیوت ازدواج کواهش یافتوه   گردد. اگور چوه   این روند به زودی معزوس می

تری دارند، از یوروت  ترند، عمر طوننی، خانوادگی و فردی بسیاری در بر دارد. افراد متاهل سالماجتماعی

تری در قیاس با افراد مجرد و افوراد بوا   بخشجنسی راایتمندند و روابطو جایگاه اقتصادی بانتری بهره

های با حضور هور  عالوه کودکان از نظر عاطفی و تحصیلی معمون در خانوادهبه واج دارند.ازدرابطه بدون

 .کنندمیدو والد بهتر رشد

از افراد مجرد، مطلقه و بیووه از رفتارهوای   هل بیشثتری دارند: افراد متزندگی سالمهل سبکثافراد مت

از مصرف م روبات الزلی که بوا  م زالت ناشیههل کمتر بثمثال، افراد متکنند. برایرسان پرهیز میآسیب

-هول سوبک  ثشوند. درمجمو  افوراد مت فردی و افسردگی همراه است، دچار میتصادفات، تعاراهای بین

 .رسان دارندتری در تغریه، ورزش و پرهیز از رفتارهای آسیبزندگی سالم

                                                             
1  .Olson 
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Abstract: 

      The aim of current research relationship self-differentiation, attachment styles 

and emotional intelligence with marital satisfaction in adptational & unadptational 

hasbends The population of current study was including Tabrizs adptational & 

unadptational hasbends disabilities in 2014- 2015 academic year. Study sample 

include 140 adptational & unadptational which were selected cluster sampling (by 

multilevel). Data were collected using of marital satisfaction scale academic, self-

differentiation, attachment styles & emotional intelligence questionnaire and 

feelings of loneliness. The collected data were analyzed by Descriptive indicators 

and regression test. The results showed that the mean scores of relationship self-

differentiation, attachment styles and emotional intelligence with marital 

satisfaction in adptational & unadptational hasbends. The results indicate that  exist 

relationship self-differentiation, attachment styles and emotional intelligence with 

marital satisfaction in adptational & unadptational hasbends. 

Keywords:  self-differentiation, self-differentiation ,attachment styles , emotional 
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