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  مقدمه

يک سازه  2تمايز خود 1( 1988؛ كروبان  1978ادگي ) باون طبق نظريه سیستم خانو

 –ابط والدين برای درک چگونگي نقش مهم كیفیت رومهم روانشناختي است كه چار چوبي 

فراهم مي كند. طبق نظر باون فرزند در تجربیات اعضای خانواده از استرس و اظطراب 

عادل بین استقالل و ارتباط مشخص و درون سازی روابط خانوادگي با ت به وسیلهری سالم سازگا

ظ هیجاني و فیزيکي از برای جدا كردن خود از لحا پیش بیني مي شود. اين تعادل توانايي فرد

خود و همچنین در توانايي فرد برای رسیدن به بلوغ و استقالل هیجاني بدون از دست  خانواده 

 3(. 2001چارلز )س مي شود  دادن توانايي برای بر قراری ارتباط عاطفي با ديگران منعک

 کر ازتوانايي برای جدا كردن تف ،همچنین تمايز خود به عنوان يک مفهوم درون ذهني نیز

 تعريف مي شود. احساس

بالغ ان افراد نابه عنو مشکل دارند،تمايز احساسات  ی كه درغیر متمايز ی افراد

، تحلیل تفکیک احساس از تفکر وانايي برایتوصیف مي شوند در حالي كه افراد بسیار متمايز ت

افکار خود و تصمیم گیری در مورد باور های خود و عملکرد بر اساس آن باورها را دارند. 

راب در نظام خانوادگي پايین باالترين سطح عملکرد خانوادگي زباني حاصل مي شود كه اضط

                                                 
1 Bowen  

2differentiationSelf    
3lesChar.   
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ده منشأ خود رابطه ی ، اعضای خانواده به خوبي متمايز باشند و هر يک از والدين با خانواباشد

 1(. 2000نیکولز و شوارتز )جاني نسبتا خوبي را داشته باشند هی

هیجاني ،  2از لحاظ نظری چهار عامل بر سطح تمايز يک فرد تأثیر مي گذارد. واكنش پذيری

كروباون « . ) من » ، تلفیق با ديگران و توانايي برای قرار گرفتن در موقعیت  3فاصله هیجاني

فرادی كه دارای تمايز نا كافي تمايل دارند از لحاظ هیجاني واكنشي باشند و بیشتر ا  .( 1988

جهت تجربه و شدت احساسات خود حهت داده مي شود. آرام بودن در پاسخ به  آن هاانرژی 

(. در موقعیت های میان  1988كروباون  )دشوار است  آن هاهیجان پذيری با ديگران برای 

مايز خود در پاسخ به استرس و اضطراب بیش از حد به تلفیق به ديگران فردی ، افراد دارای ت

احساس نا امني ،  آن هاهمچنین  .( 2000ز تنیکولز و شوار )يا فاصله هیجاني مي پردازد 

تراسون فريد لندر   )ناتواني برای تفکر ، احساس و عملکرد برای خود را تجربه مي كنند 

ه تمايز خوب را گزارش مي كنند و مرز های خانوادگي ( . از طرفي ديگر افرادی ك 2000

مشخص گزارش مي كنند به ظر مي رسند قادر به عملکرد مستقل باشند و به نوبه خود 

 سازگاری شخصي بیشتر و سطوح اضطرابي پايین تر را تجربه مي كنند.

مايز خود باون ، ما را كنترل مي كنند. مفهوم ت ها هیجان های شديد را دارند اين هیجان آن ها

تمايز باال با اشاره مي كند.  آن ها، به توانايي برای تجربه صمیمیت با ديگران و استقالل از 

                                                 
1& Shwartz Nichols.  

2reactivity   

motional distancee  3  
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نین با توانايي برای كاهش اضطراب خود و مقاومت در برابر اضطراب حس قوی خود و همچ

 1(. 1997اشناک )ذيگران مرتبط است  

 ،درون 4زياد و صمیمیت 3، انعطاف پذيری2روابط دارای تمايز خوب با سطوح پايین اضطراب

( . افراد دارای تمايز  1988كروباون )يا شريک مشخص مي شود ترس از ملحق شدن با همسر

كمتر اضطراب مزمن بیشتر را تجربه مي كنند تحت استرس بیشتر دچار اختالل عمل مي 

و اضطراب و  5شوند. و عاليم جسماني و رواني بیشتر نظیر خلق افسرده ، جسماني كردن

 تجربه مي كنند. الکلیسم را

مطالعات اخیر بین تمايز خود استرس ، اضطراب و سالمت رواني رابطه معنادار نشان 

جسماني و رواني و همچنین با  –مي دهد. مشاهده شده است كه تمايز خود با سالمت روحي 

اندرسون و ؛ قووازی  1998هرينگ  –شکل گیری سالمت هويت همبستگي دارد. ) بارتل 

عاليم  6( 2004تمايز خود با استرس ) اسکوران ، وستلر و آزن  به عالوه(. 1993سباتلي 

 ؛2002( ، اضطراب صفت ) پلگ 1998؛ اسکوران و فريد لندر 2002فیزيولوژيکي ) پلگ 

                                                 
Shnack. 1 

2anxiety   
3flexibility   

4 ntimacyi   
5somatization   

6nzeSkowron, Westler & A   
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( و اضطراب امتحاني )  2005؛ 2002( ، اضطراب اجتماعي ) پلگ  1998ندراسکوران و فريد ل

 همبستگي منفي دارد. 1( 2004پلگ 

همچنین پیشنهاد شده است كه افراد دارای تمايز خود نا كافي ممکن است در معرض 

( برای  2002،2005خطر برای سطوح باالی اضطراب و عاليم جسماني و روانشناختي ) پلک 

( باشند. اگر چه 2004؛ اسکوران و همکاران 1997هرينگ  –سطوح پايین سازگاری ) بارتل 

يک ، مطالعاتي كه به بررسي مفهوم تمايز خود پرداخته اند در غرب انجام شده اند بیشتر

مطالعه فرهنگ غربي و شرقي را با استفاده از نمونه هايي از كشور فیلیپین و اياالت متحده را 

 . 2(2000تو آسون و فريد لندر )مقايسه كرده است 

داده های حاصل از نمونه  با اضر بررسي داده های حاصل از اين نمونههدف مطالعه ح

ايراني است. میان بیشتر ايرانیان يک فرهنگ اساسي مشترک وجود دارد كه به صورت فرهنگ 

جمع گرايي و مقتدر قابل توصیف است. مذهب ، سنت و خانواده اجزای اصلي اين فرهنگ 

ان استوار است هستند. از اين رو روابط اجتماعي بر مبنای وظیفه و وفاداری به خانواده و دوست

تا بر نیاز های خود. با اين وجود قرار گیری ايرانیان در معرض فرهنگ غربي و وجود همزماني 

شهر  ساكن نگرش ها را به وجود آورده است به طوری كه در فرهنگ فعلي بسیاری از ايرانیان

ي اهمیت های بزرگ مولفه های فرهنگ غربي و غیر غربي وجود دارد. تحلیل  جامعه ايراني فعل

                                                 
1geleP   

2Tuason & Friedlander   
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بر صیالت جوانان را روشن مي كند بنانین تأكید بر تحو همچ 2ذهب و اعضای خانواده درجه م

 اين انتظار مي رود كه در ارتباط با تمايز خود ، تشابه و تفاوت ها يافت شود.

ر هر د( ، فرايند تمايز ممکن است  2000توآسون و فريد لندر )هماهنگ با پیشنهاد 

ونه ک نمد باشد، مطالعه حاضر اولین تالش برای بررسي اين روابط در يفرهنگي منحصر به فر

جمع  تي وايراني است اين مطالعه  بررسي جهاني بودن نظريه باون و كاربرد آن به فرهنگ سن

ه ست كاضر اين ارضیه اصلي مورد بررسي در مطالعه حف گرايي شرقي را امکان پذير مي كند.

 ود )خني معنای متفاوتي خواهد داشت و دفاع از باورهای تمايز در بافت جمع گرايي ايرا

 موقعیت من ( به علت پیوند قوی با خانواده و جامعه مشکل تر خواهد بود.

 

 بیان مسئله

يکي از مهمترين عوامل تاثیر گذار در رشد و تکامل يک شخص خانواده او مي باشد. نقش ها و 

اساس روابط آتي مي باشد. مردم اغلب  روابطي كه برای شخص در خانواده تعیین مي شود

پیگیر روابطي هستند كه با الگوی ارتباطي موجود در خانواده خود مشابه باشد. نظريه هايي 

اری فرد را چگونگي تاثیر عملکرد خانوادگي بر انتخاب رابطه و سازگ (11978باون )مانند نظريه

                                                 
Bowen. 1 
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فته است. فرهنگ نیز هم بر افراد و مي كند. اما تفاوتهای فرهنگي مورد توجه قرار نگر هتوجی

 هم بر الگوهای خانوادگي تأثیر مي گذارد.

( تبیین جامع از رشد و حفظ صمیمیت و بلوغ در روابط زناشويي 1978باون  )نظريه تمايز خود

تا چه حد فرد مي تواند عملکرد عاطفي  اين كهعنوان ه را فراهم كرده است. مفهوم تمايز خود ب

صمیمیت و استقالل )خود مختاری( متعادل كند، تعريف شده است. افرادی كه و عقالني را با 

بخوبي متمايز نشده اند، انرژی بیش از حد را برای كنار هم بودن سرمايه گذاری مي كنند كه 

تحت تأثیر  آن هاتار شود و پاسخهای فکری تیره و باعث مي شود مرز هیجاني بین اين افراد 

لید شده در آن رابطه قرار مي گیرد. روابط زناشويي كه با تمايز احساسات و هیجان های تو

ی نقش و تحمل بیشتر مشخص مي شود امکان صمیمیت بیشتر، انعطاف پذيری بیشتر در ايفا

ف نظر را فراهم مي آورد و در نتیجه مقداری استقالل در روابط صمیمانه البیشتر در مقابل اخت

؛ 1994 1ماريتن -سهیل مي شود )كنردسون حفظ مي شود و واكنش هیجاني كمتری ت

  2(1998اسکورون و فرايدلندر 

ابعاد فردگرايي و جمع گرايي مفاهیم كلیدی برای درک ساختار اجتماعي روابط مي باشند. اين 

( در 1988 3رولند )مفاهیم هم در سطح فرهنگي و هم در سطح شخصي تجلي پیدا مي كنند. 

خود در جوامع شرقي اساساً ارتباطي است تا مستقل. او  تحلیل خود اشاره داشت كه مفهوم

                                                 
1Martin -Kundson.    

landerSkowron & Freid.  2 

. Roland3 
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اظهار داشت كه ويژگي های وابستگي شديد هیجاني، تقاضای متقابل برای صمیمیت و حمايت، 

محبت متقابل، همدلي و حساسیت به نیازهای هم ديگر از جمله ويژگي های ساختار خانواده 

 شرقي هستند.

( زنان عمدتاً 1991 1طرح شده است )ماركوس كیتاياما تفاوت های جنسي در خودپنداره نیز م

عبارت ديگر زنان يا وابستگي ه يا وابسته اند يا وابستگي متقابل را ترجیح مي دهند. ب

ند، آگاهي عین حال كه حس خود مستقل را دار روانشناختي و اقتصادی را نشان مي دهند يا در

 از جنبه های روابط صمیمانه نیز دارند.

مي رود كه حس خودمختاری را در خود رشد بدهند و از زنان انتظار  نه شرقي  هایدر كشور

(. در نتیجه امکان دارد تفاوتهای فرهنگي و جنسي 1998 2،آن تشويق مي شوند. )بهوگل بهنه 

در خود پنداره با تجربه محبت و توانايي برای صمیمیت در روابط صمیمي ارتباط داشته باشد 

( تمايز خود به عنوان يک متغیر مهم در درک روابط زناشويي تلقي مي 8819 3،)ديون و ديون

اعتقاد داشت كه سطح تمايزی كه يک فرد در خانواده مبدا خود تجربه مي كند « باون»شود. 

تاثیر مهم و بادوامي بر زندگي خود دارد. كیفیت روابط يکي از زمینه هايي است كه تحت تأثیر 

یر فرهنگ انجام نشده است. بیشتر پژوهش هايي كه به تمايز خود پژوهش چنداني در مورد تأث

                                                 
itayamaK. 1 

. Bhogle2 

Dion & Dion.  3 
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و رابطه ی آن با رضايت زناشويي پرداخته اند با نمونه های سفید پوست در جوامع غربي انجام 

 (.1992 3، انجي 2، برگر1985 1شده است. )الروی 

ای از تمايز  ( به ارتباط بین درجه1993 5؛ دِنراشتاين 1990 4پژوهش ها )راس و همکاران

خود و كیفیت ازدواج اشاره كرده اند و بر اين نکته تاكید دارند كه تمايز در پیدايش صمیمیت 

، 6در رابطه ی زناشويي نیز نقش دارد. به عبارت ديگر مي توان استنباط كرد كه جنسیت

 و درجه تمايز خود نیز بر رضايت از روابط زناشويي و صمیمیت با همسر تأثیر مي 7فرهنگ

 گذارد.

 متغیر انجام خواهد شد. سهبنابراين پژوهش حاضر به منظور بررسي ارتباط بین اين 

 

 

 هدف كلی پژوهش

ا ب آن ها رواني  در ايران و مقايسه فاقد مشکالت متاهلمیان زنان  ،بررسي تمايز خود -1

 ريکادر فیلیپین و آم فاقد مشکالت رواني  متاهلزنان 

                                                 
. Larvery1 

Berger. 2 

. Ng3 

Ross. 4 

 Dennerstein. 5 
6sex   

7culture   
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 فرضیه ها 

داری وجاود تفااوت معناي  ،و فاقد مشکالت رواني از لحاظ تمايز خود دارا متاهلبین زنان  .1

 دارد.

و فاقد مشکالت رواني از لحاظ صامیمیت تفااوت معناي داری وجاود  دارا متاهلبین زنان  .2

 دارد.

 تفاوت معني داری وجود دارد.محبت و فاقد مشکالت رواني از لحاظ  دارا متاهلبین زنان  .3

 ارتباط وجود دارد. میان زنان فاقد مشکالت روانيمحبت بین صمیمت، تمايز خود و  .4

زنان فاقد محبت لفه های تمايز خود مي توان میزان ستفاده از متغیر های صمیمیت و موابا   .5

 .بیني كرد یشمشکالت رواني را پ

 

  اهمیت و ضرورت تحقیق

رابطه ی مثبت ازدواج و سالمت رواني و عاطفي در پژوهش های متعدد تأيید شده است. در 

شناسايي شده است.  ،ت رابطه ی زناشوييبر كیفی تاثیرگذارطي دهه های گذشته چندين متغیر 

برخي از اين متغیرها انفرادی و تعدادی ديگر مربوط به هر دو شريک زندگي مي باشند. در 
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طي سالهای گذشته تغییرات اجتماعي بر بسیاری از اين عوامل تاثیر گذاشته است و متغیرهايي 

د. تمايز خود به عنوان يکي از كه كیفیت روابط را تعديل مي كنند، دچار تغییر كیفي شده ان

 بلوغ و رسیدن به سالمت رواني بسیار تعیین كننده است. ،متغیرهای شخصیتي در رشد

مفهوم صمیمیت نیز نقش مركزی در روابط زناشويي دارد و جنبه های چند بعدی از صمیمیت 

ی زناشويي كه در رشد و حفظ كیفیت روابط سهیم هستند شناسايي شده اند. ارتباط بین رابطه 

و سالمت رواني اثبات شده است. روابط زناشويي در رضايت از زندگي و احساس خشنودی كه 

فرد تجربه مي كند نقش دارد. متغیرهايي نظیر تعهد، خودافشاگری، حل مسئله و متغیرهای 

 جمعیتي با سازگاری زناشويي ارتباط دارند. -اجتماعي

 

 : تعاریف عملیاتی

 تمایز خود:

به میزان تعادل بین عملکرد هیجاني و عقلي از يک طرف و صمیمیت و خود  تمايز خود

مختاری روابط از طرف ديگر، اشاره مي كند. در سطح روان شناختي تمايز خود به عنوان 

ی آن هاتوانايي برای تمايز افکار و احساسات و انتخاب بین تصمیمات متأثر از عقل و هیج

خود به عنوان توانايي برای تجربه صمیمیت با ديگران فرد است. در سطح بین فردی تمايز 
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(. در پژوهش حاضر تمايز خود نمره ای است 1978 ،است )باون آن هابه همراه استقالل از 

 ( به دست مي آورد.1998كه فرد در پرسشنامه تمايز خود اسکورون و فريد لندر) 

 :صميميت

يک پديده ی ارتباطي يعني درجه  ( صمیمیت را به عنوان1995و همکاران ) 1ون گن بروک

ارتباط يا وابستگي متقابل بین دو شريک تلقي مي كند.  صمیمیت شامل جنبه های عاطفي، 

 بعد ساختاری صمیمیت زناشويي تفاوت قائل مي شود: 6شناختي و رفتاری مي باشد. بین 

طح ساعد در سه  بعد در سطح ارتباطي )عاطفي، شناختي و وابستگي متقابل وسیله ای(، دو ب

 انفرادی )اصلیت، گشودگي( ويک بعد در سطح موقعیتي )حالت انحصاری( وجود دارند.

در مطالعه حاضر از پرسشنامه صمیمیت زناشويي استفاده خواهد شد. مشاکالت صامیمیت 

، اين پرسشنامه برای تعیین میزان صمیمیت استفاده خواهاد شاد. ابعااد ديگار مثال توافاق

 یز مورد استفاده قرار خواهند گرفت.گشودگي، محبت و تعهد ن

 

 محبت:

محبت به درجه ابراز احساسات صمیمیت عاطفي و هیجاني توسط زوجین اشااره ماي كناد 

(. در مطالعه حاضر از خرده مقیااس محبات مرباوط باه مقیااس كیفیات 1984 1)وارينگ

 زناشويي و پرسشنامه صمیمیت زناشويي استفاده خواهد شد.

                                                 
1Vanghen Brock   
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يکاي   DSM- IV-TRكساني كه بر اساس مالک های تشخیصي   :دارای مشکالت روانی

 در پرونده شان ثبت شده است و تحت درمان هستند. اضطرابي،از اختالالت 

دارای  DSM- IV-TRكساني كه براساس ماالک هاای تشخیصاي  :فاقد مشکالت روانی

 مشکل روانشناختي قابل توجهي نیستند.

 

  مروری بر ادبیات پژوهش

برای تبیین روابط خانوادگي پیشانهاد شاده اناد.   متنوعي و مداخله های درمانيروشهای نظری 

در طي سالها، پیشرفت قابل توجهي در پژوهش در مورد ازدواج صورت گرفته است، از رويکرد 

تغییارات قابال  1950خود گزارش مبتني بر شخصیت گرفته تا تمركز بر تعاامالت. در دها  

. در اواسط اين دهه، پژوهشگران بر گسترش شاخص های توجهي در پژوهش ها صورت گرفت

ي و مطالعا  الگوهاای رشادی در طاول عمار كوتاهي برای ارزيابي رضاايت زناشاوياستاندارد 

(. اين ديدگاه تعاملي به طور همزماان بار شاناخت و 2002 2گاتمن و نوتاريوس،)متمركز شدند

 رفتار تعاملي تمركز داشت. 

و  1980جهي در پژوهش زناشاويي مطارح شاد. در دهاه هاای رويکرد چند و 1970در ده  

كه دورۀ تغییرات اجتماعي بوده، تغییرات در نقاش زناان و كشاف خشاونت و زناا در  1990

                                                                                                                                                             
Waring. 1 

1- Gotman & Notarius                                              
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خانواده صورت گرفت و در نتیجه پژوهش ها بر گسترش شاخص هاايي بارای ارزياابي پیاماد 

طول عمر و اخاتالالت هماراه زناشويي متمركز شدند و پژوهش در مورد مسائلي نظیر سالمتي، 

نارضايتي زناشويي آغاز شد. همچنین پژوهشها در زمینه اختالف فرهنگي در ازدواج نیاز آغااز 

 شدند. 

در حال حاضر تاكید زيادی بر انجام مشاهدات در شرايط طبیعي مي شود ) ملبي جاي كنجار و 

زناشاويي، ممکان اسات (. متداولترين متغیرها در زمینه پژوهشي كیفیات رواباط 1995، 1ورنر

مفاهیمي نظیر سازگاری، شادی و رضايت زناشويي باشند كه با فراواني زياد مورد مطالعاه قارار 

 فتند. رگ

ط در كیفیات روابا آن هااعالوه بر اينها متغیرهای زيادی مورد بررساي قارار گرفتاه و نقاش 

واج و ابطاه باین ازدزناشويي مورد ارزيابي قرار گرفته اسات. ماثالً بسایاری از پژوهشاگران، ر

ضاايت سالمت رواني و جسماني و افسردگي را مورد بررسي قرار دادند. و يا متغیرهايي چاون ر

باط و حل زناشويي و نقش خانوادگي، خود افشاگری، شناخت اجتماعي، فرايند تعامل و اسناد، ارت

 مسئله، آگاهي هیجاني و توافق مورد بررسي قرار گرفت. 

هست. اين نظرياه  2ستم های خانوادگي، نظريه سیستم های خانواده باونيکي از رويکردهای سی

ین فردی، با بلوغ بپیشنهاد مي كند كه جدايي روانشناختي خود به طور موفقیت آمیز در روابط 

                                                 
1- Werner 

2- Bowen 
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ارتباط دارد. مشکالت زناشويي ناشي از عدم موفقیت برای حال مشاکالت همزيساتي اولیاه از 

فرديت سرچشمه مي گیرد. همسری كاه هناوز باه  -جداييعدم موفقیت در رسیدن به مرحله 

درجه كافي از استقالل و هويت نرسیده است، در روابط صمیمانه دونفاره، مشاکالت زياادی را 

تجربه خواهد كرد. مشکالت زناشويي همچنین ممکن است از تمايل بارای الحاای ياا تارس از 

ها به طور مداوم با جنبه های مختلفاي تمايل برای ايجاد و همزيستي ناشي شود. در ازدواج، زوج

از صمیمت و جدايي سر و كار دارند كه شاامل هويات، اساتقالل، وابساتگي متقابال، جادايي و 

 مشاركت مي باشد. 

نظريه باون بر مبنای مفاهیم تمايز خود و اضطراب ناشي از الحای هیجاني استوار اسات. نظرياه 

ظ صامیمت درازمادت در رواباط زناشاويي را تمايز خود تبیین جامعي در مورد گسترش و حف

 فراهم  مي كند. 

 تمایز خود

فرديات تمركاز كارده اسات. نظرياه او  -نظريه سیستم های خانوادگي باون بر مفاهیم جدايي

هشت مفهوم اصلي را در بر مي گیرد. مفهوم تمايز به عنوان درجاه ای كاه فارد قاادر اسات، 

 استقالل در روابط متعادل بکند، تعريف شده است. عملکرد هیجاني و عقالني را با صمیمت و 

تمايز خود حالتي از دانش خود و تعريف خود را توصیف مي كند كه باه پاذيرش ديگاری بار 

 ن با ديگران بدون نیاز برای دفاعباورها يا عقايد خود تکیه مي كند اما فرد را برای مرتبط بود


