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Abstract  

 

Introduction: The relationship between resiliency and marital burnout has received both 

theoretical and empirical support. However, less is known about the mechanisms by which 

resiliency may influence marital burnout. 

Aim: ehT aim of present study was to investigate the mediating role of self-differentiation in 

the relationship between resiliency and marital burnout among married women in Tehran. 

Method: The research design was descriptive– correlational, where, 200 participants selected 

through available sampling. Couple burnout Scale (CBS), Conner and Davidson Resilience 

Scale (CD-RISC) and Differentiation of Self Inventory (DSI) were coducted to collect data. 
Then collected data were analyzed using Pearson correlation and path analysis.  

Results: Path analysis results showed that resiliency had a significant negative direct effect 

on marital burnout (P <0. 01, ß = -0.212), whilst it had a significant positive direct effect on 

self – differentiation (P <0.01, ß = 0.459). Also, Path analysis showed that indirect effect of 

resiliency on marital burnout through self- differentiation (P <0.05, ß = -0.096) was 

significant. 

Conclusion: The present study highlighted the mediating role of self-differentiation as an 

underlying mechanism between resiliency and marital burnout. Therefore, developing self-

differentiation in married women could be a good way to protect them in the face of 

adversities during marital life.  
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 چکيده

 

که  سازوکارهایرابطه بین تاب آوری و فرسودگی زناشویی از حمایت نظری و تجربی کافی برخوردار است، اما درباره  :مقدمه

 . تاب آوری از طریق آنها بر فرسودگی زناشویی اثر می گذارد مطالعات اندکی وجود دارد

 زنان بین دلزدگی زناشویی دربا آوری  تاب بین خودتمایزیافتگی در رابطه واسطه ایمطالعه نقش  با هدف پژوهش حاضر :هدف

 .انجام شدتهران شهر  متاهل

نفر به شیوه نمونه گیری  در دسترس انتخاب شدند  299 زنان متاهل از جامعه .بود یهمبستگ از نوع توصیفی واین پژوهش  :روش

تجدیدنظر شده پرسشنامه  و  (CD-RISC) کانر و دیویدسون آوریتاب مقیاس  ،(CBS) مقیاس دلزدگی زناشویی و به وسیله

همبستگی پیرسون و )پس از اینکه داده ها جمع آوری شد با استفاده از  .آزمون قرار گرفتند مورد (DSI- R  )تمایزیافتگیخود 

 . تحلیل شدند( تحلیل مسیر

و  (P<99/9و ß=-292/9)منفی معنادار دلزدگی زناشویی بر آوریتاب اثر مستقیم که تحلیل مسیر نشان دادآزمون نتایج  :ها یافته

همچنین نتایج  تحلیل مسیر نشان داد که اثرغیرمستقیم تاب آوری بر . بود (P<99/9و ß=051/9)بر خودتمایزیافتگی مثبت معنادار

 . بود  (P<95/9و ß=-912/9)یمنفی معنادار دلزدگی زناشویی از طریق خودتمایز یافتگی

دلزدگی و  آوریتاب مهم در رابطه بینسازوکار خودتمایزیافتگی به عنوان یک مطالعه حاضر بر نقش واسطه ای : گيری نتيجه

تواند روش خوبی برای حمایت از آنها در خودتمایزیافتگی در زنان متاهل میبنابراین، گسترش و توسعه . تاکید داردزناشویی 

 . مواجهه با نامالیمات زندگی زناشویی باشد

 خودتمایزیافتگیدلزدگی آوری،  تاب ازدواج،: ها واژه کليد

 
 
 

 

 

 

 

 
.است محفوظ کردستان پزشکی علوم دانشگاه براي نشر حقوق تمامی
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 مقدمه

نیازهای بشری  ترینزندگی زناشویی یکی از جهانی

با های متفاوت وانایی ها و استعداداست که از دو نفر با ت

ها و عالیق مختلف و در یک کالم با شخصیت  نیاز

گلدنبرگ و ) های گوناگون تشکیل شده است

رابطه زناشویی خود را با  افراد (.9،2992گلدنبرگ

کنند، ولی به های مثبت آغاز مینگرش و احساس

گونه  یابند رفتار همسرشان آنتدریج هنگامی درمی

های منفی در اند، احساسنیست که انتظارش را داشته

؛ 2992، 2مک کارتی) آیندها پدید میرابطه آن

پس از افزایش (. 9312، حشمتی و همکاران

های برآمده از برآورده نشدن سرخوردگی و تنش

ها و نیازهای میان فردی، احساس سرخوردگی خواسته

شود و این مایه از دست آشکارا به همسر نسبت داده می

رفتن عشق و تعهد شده و دلزدگی جایگزین شور و 

؛ 29999و همکاران ،  3پاینز) گرددشیفتگی نخستین می

 (.2993، 0پوکورسکا و همکاران 

به همسران اجازه نمی دهد تا از  5وییدلزدگی زناش

تعارضات اجتناب کنند و یا به شیوه ای مناسب آنها را 

حل کنند، به طوری که هر دو از ازدواج و رابطه با 

، و همکاران 2چن) احساس رضایت نمی کنند یکدیگر

فقدان  زناشویی دلزدگی (9118)3کایزر به زعم (.2993

 به توجه کاهشکه  است عاطفی دلبستگی تدریجی

 و دلسردی افزایش احساس عاطفی و همسر، بیگانگی

 شود را شامل می همسر به نسبت تفاوتی بی

دلزدگی  (2999) 1لینگر از نظر (.2999، 8مازارانتانی)

انی ناشی از عدم افتادن جسمی و رو زناشویی، از پا

                                                 
1. Goldenberg, H & Goldenberg, I 
2. McCarthy 
3. Painse 
4. Pokorska 
5. marital burnout 
6. Chen 
7. Kayser 
8. Mazzarantani 
9. Linger 

کوچکی و ) تناسب بین توقعات و واقعیات است

دلزدگی زناشویی را ( 2990) پاینز (.9312کربالیی، 

که شامل سه  دسرخوردگی پیش رونده در نظر می گیر

سرخوردگی و نا  -9: این مراحل شامل. مرحله است

دلسردی و بی تفاوتی  -3نفر و خشم و ت  -2امیدی، 

اضافی،  ئولیتدر پژوهشی بار مسعالوه بر این . است

را به عنوان مطالبات متناقض و تعهدات خانوادگی 

بر  ران تاثیر یمشخص کرده است که بیشتری لعوام

 .دلزدگی زناشویی دارند

در بررسی عوامل درون فردی تاثیر گذار بر دلزدگی 

اظهار می دارند  (2995) 99دوننالن و کانگر زناشویی

به عنوان یک ویژگی شخصیتی تاثیر  99که تاب آوری

 بیانگر وری آ تاب .داردزناشویی عمده ای بر عملکرد 

با  آمیزموفقیت سازگاری برای پویا نظام یک ظرفیت

 فرایند یا موجودیت عملکرد، که است هاییاختالل

، 92ماستن) دهد می قرار تهدید مورد را نظام آن رشد

تحریک  های موقعیت به واکنش در افراد (.2990

 افراد اگر. اند متفاوت یکدیگر آمیز باتعارض و کننده

 و زااسترس شرایط در باشند، باال آوریدارای تاب

 را خود شناختیروان سالمت ناگوار، های موقعیت

 نشان باالیی شناختی روان سازگاری کنند ومی حفظ

 (.2993، 93لیوارت وهمکاران) ددهنمی

می کنند که تاب آوری  عنوان (2999)90نف و بردلی

ی زناشویی باعث می شود افراد در شرایط دشوار زندگ

های موجود خود زا، از ظرفیتو با وجود عوامل استرس

در دست یابی به موفقیت و رشد زندگی فردی و به تبع 

آن خانوادگی استفاده کنند و از این چالش ها و آزمون 

ها به عنوان فرصتی برای توانمند کردن خود و ارتقای 

در کنار موراد مطرح شده، . ببرندزندگی زناشویی بهره 

                                                 
10. Donnellan & Conger 
11. resiliency 
12. Masten 
13. Lievaart 
14. Neff & Bradly 
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آوری نقش تاب دهد که ویژگینشان می هاپژهش

مهمی در رضایت زناشویی، روابط زوجین، کاهش 

های رمقی زناشویی، کاهش استرس دلزدگی و بی

هیوبر و ) شویی و افزایش هیجانات مثبت داردزنا

همچنین  (.2992، 2ملوین و همکاران؛ 2999، 9همکاران

آوری، پیوندهای خانوادگی را  تاب همچنین ویژگی

با . شودوری میتاب آتقویت و باعث ارتقاء مضاعف 

ارتقای تاب آوری، فرد می تواند در برابر عوامل 

استرس زا، اضطراب آور و همچنین عواملی که مسبب 

شود میبه وجود آمدن مشکالت زناشویی و خانودگی 

 و بر آنها غلبه کنداز خود مقاومت نشان داده 

؛ اونگ، برگمان و 2998، 3، کندی و آرماتابولدوین)

 (.2990، 5تاکیو؛ 2991، 0بوکر

چه به نظر آن کنندعنوان می (2991)2و استنلی اسکورون

برخی عوامل با هیجانات  بین نظر می رسد در رابطه

منفی در زندگی زناشویی نقش مهمی داشته باشد 

توانایی جدا سازی نسبی اعضای خانواده و مراقبت از 

 .های متفاوت استخود در شرایط حساس و هیجان 

و همچنین  مذکور مرتبط با دیدگاههای یکی از ایده

برای رسیدن به  در تمامی فرهنگ ها دافراتوانایی 

زناشویی، مفهوم در زندگی صمیمیت 

مطرح شده در نظریه نظام های  3خودتمایزیافتگی

 خودتمایزیافتگی (. 2999، 8پلگ) بوئن است خانواده

ست که به عنوان ا نظام های خانواده   اساس نظریه

توانایی فرد برای تجربه صمیمیت با دیگران و باقی 

ماندن در جو عاطفی خانواده و حفظ استقالل از آنها 

به بیان دیگر  (.2990، 1کر) تعریف شده است

                                                 
1. Huber 
2. Melvin 
3. Boldwin, Kennedy & Armata 
4. Ong, Bergamen & Boker 
5. Taku 
6. Skowron & Stanely 
7. self-differentiation 
8. Peleg 
9. Kerr 

خودتمایزیافتگی نشانگر عملکرد میان فردی، توانایی 

جدا کردن فرآیندهای عاطفی از منطقی و انجام 

فردی، توانایی تجربه صمیمیت همراه با عملکرد میان 

  (.2998، 99نر) تقالل و تعادل مناسب میان آنهاستاس

نظریه نظام های خانواده عنوان می کند هر گاه در رابطه 

زناشویی سطح تمایزیافتگی هر دو زوج پایین باشد 

آمیزش عاطفی بیشتری روی می دهد که این حالت 

اری پایین در منجر به کاهش کیفیت زناشویی و سازگ

تمایز یافتگی یک جزء . روابط زناشویی می شود

رشد صمیمت است و  برایجدایی ناپذیر از توانایی فرد 

به نظر می رسد سطح تمایز یافتگی  با سطح رضایت و 

کیونگ ) شویی مرتبط باشدعدم رضایت از زندگی زنا

مطرح  (2993)92لیکانی در همین راستا (.2992، 99سیل

زناشویی وقتی تمایزیافتگی زوج ها  می کند در نظام

ارض ها نیز باال باشد احتمال  سازگاری مناسب با تع

شود و اظطراب، واکنش های برای زوج ها بیشتر می

یابد، در جانی و در نهایت آمیختگی کاهش میهی

سمت مقابل، استفاده زوج های با تمایز یافتگی پلیین از 

تعادل بین اجتناب به هنگام وقوع تعارض به بر هم زدن 

دراز مدت به  انجامد و دربا هم بودن و فردیت می

 ی گوناگونیهاهچنین پژوهش. دلزدگی منجر می شود

در بیان ارتباط منفی بین تمایزیافتگی و دلزدگی 

فراد از سطوح تمایز شان داده اند که هر چه ازناشویی ن

تری برخوردار باشند به دلیل آمیختگی یافتگی پایین

در تعارضات زناشویی درگیر  بیشتر عقل و احساساتشان

 های عاطفی شدید با همسر و در طوالنی مدتتنش

؛  2999، 93کورن) شونددچار دلزدگی زناشویی می

امروزه (. 2999؛ پلگ، 2990، 90میلر، آندرسون و کال

ها برای برقرای ارتباط  و حفظ رابطه صمیمانه زوج

                                                 
10. Knerr 
11. Kyung-Sil 
12. Licani 
13. Kworn 
14. Miller, Anderson & keala 
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کنند و در واقع فراگیری را تجربه می مشکالت شدید و

مشکالت زناشویی بیش از هر مقوله دیگر سبب ارجاع 

خانوادگی  ریافت خدمات روان درمانی و مشاورهو د

عوامل و  فرسودگی زناشوییبر این اساس مطالعه . است

مجموع پژوهش های . دخیل در آن اهمیت فراوان دارد

ذکر شده در مورد تاب آوری، دلزدگی زناشویی و 

خودتمایزیافتگی این ایده را مطرح می کند که در 

ارتباط بین تاب اوری و دلزدگی زناشویی، عاملی مانند 

. ای داشته باشدتواند نقش واسطهدتمایزیافتگی میخو

 یشین به بررسی متغیرهای موردهای پاگرچه پژوهش

اند اما رابطه این نظر به صورت ساده و خطی پرداخته

متغیرها به شکل دسته جمعی بررسی نشده است، 

بنابراین پژوهش حاضر در قالب یک مدل به دنبال 

که آیا خودتمایزیافتگی : استسوال زیر پاسخگویی به 

آوری و دلزدگی زناشویی نقش  تاب بین در رابطه

مطرح شده مدل و بر اساس مطالب  ای دارد؟ واسطه

 .شودمفهومی زیر مطرح می

 

 

 

 

 

 

 
 مدل مفهومی پژوهش 1 نمودار

 

  روش

جامعه . بوداز نوع همبستگی  و پژوهش حاضر توصیفی 

  12-13که در سال  آماری پژوهش زنان متاهلی بودند

شهر تهران مراجعه   8و  0های سالمت مناطق  به خانه

جهت تعیین حجم نمونه بر اساس دیدگاه . می کردند

کند در مدل های تحلیل که عنوان می (2999) کالین

با   نفر قابل دفاع است 299مسیر حجم نمونه حداقل 

بیش برآورد و با در نظر گرفتن احتمال ریزش نمونه 

 نفر با استفاده از روش نمونه گیری درسترس 225تعداد 

مالک های  .انتخاب شدندگیری در دسترس  نمونه

سال، طول  59تا  29ورود به پژوهش شامل دامنه سنی 

سال و تحصیالت باالتر از  5مدت ازدواج بیشتر از 

تنها مالک خروج از پژوهش دریافت درمان . دیپلم بود

 و در حین مطالعه های روانشناختی در طول سال گذشته

پس از مراجعه به خانه های سالمت و آشنایی با . بود

افراد اهداف پژوهش و اطمینان دهی با آنان در 

رمانه ماندن اطالعات شخصی پرسش نامه خصوص مح

های پژوهش در اختیار آن دسته از زنان متاهلی قرار 

همچنین، . گرفت که برای پاسخ اعالم آمادگی کردند

مالحضات اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین 

در نهایت، . حریم خصوصی و رازداری رعایت گردید

نامه به  پرسش 25پس از اجرای پرسش نامه ها تعداد 

علت مخدوش بودن از روند پژوهش حذف شد و 

نرم  3با استفاده از نسخه  نفر 299های مربوط به  داده

  .مورد تحلیل قرار گرفت AMOSافزار 

 

تمایزیافتگی 

 خود

دلزدگی  تاب آوری

 زناشویی
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 ابزار

یک ابزار  :(CBS)1دلزدگی زناشویی مقياس

 9112در سال  پاینزسوالی است که  29 خودسنجی

نامه بر اساس  نمره گذاری این پرسش. ساخته شده است

 3معرف عدم تجربه تا  9درجه ای از  3مقیاس لیکرت 

و حد  903شود که حد باالی نمره  تجربه زیاد  انجام می

نشان دهنده است و نمرات باالتر  29پایین نمره 

به وسیله  پرسش نامه روایی .فرسودگی بیشتر است

 ارتباط مثبتهای  های منفی با ویژگی همبستگیبررسی 

به تایید امنیت، خودشکوفایی، احساس هدفمندی  شامل

های ترجمه شده به طور  نسخهو  است رسیده 

در فرهنگ  آمیزی در مطالعات بین فرهنگی موفقیت

ضریب پایایی این . های مختلف استفاده شده است

برای یک دوره یک  81/9مقیاس با روش بازآزمایی 

برای دوره چهار  22/9ه و برای دوره دو ماه 32/9ماهه، 

همچنین پایایی این مقیاس با استفاده . ماهه محاسبه شد

 13/9تا  19/9 بیندر دامنه  آلفای کرونباخضریب از 

، نویدی در ایران (. 2990پاینز، ) محاسبه شده است

پرسشنامه پس از اجرای  (9382) ادیب راد و صباغیان

معلم  929پرستار و  929 شامل ،نفر 209مذکور روی 

را  آلفای کرونباخضریب با استفاده از ضریب پایایی 

 پژوهش حاضر نیز ضریبدر  . گزارش کرداند 32/9

 .به دست آمد 88/9 با برابر آلفای کرونباخ
 :(CD-RISC ) آوری کانر و دیویدسون تاب مقياس

به منظور   (2993) توسط کانر و دیویدسون این مقیاس

 .گیری مقابله با فشار وتهدید تهیه شده است اندازه

های آن به  که گزینهای است  ماده پنج گزینه 25دارای 

دامنه ی  که گذاری شده است نمره  0 تا9ترتیب از 

هر چه این امتیاز باالتر باشد، و  است 999تا  9از  نمرات

د و دهنده خواه شتر فرد پاسخآوری بی بیانگر میزان تاب

                                                 
1. Couple Burnout Scale 
2. Conner & Davidson Resilience Scale 

در پژوهش خود جهت  (9381) محمدی .برعکس

تعیین روایی مقیاس از روش تحلیل عامل استفاده نمود 

استخراج کرد که  93/3و تنها یک عامل با ارزش ویژه 

پژوهش در . درصد واریانس را تبیین کرد 28این عامل 

 پایایی این مقیاس (9381) سامانی، جوکار و صحراگرد

گزارش کرده  83/9را  بر اساس ضریب آلفای کرونباخ

 برابرآلفای کرونباخ نیز ضریب حاضر پژوهشدر . اند

که بیانگر ضریب پایایی مطلوب  بدست آمد 81/9

 .مقیاس است
 -DSI)  خود تمایزیافتگیتجدید نظر شده پرسشنامه 

R:)  اسکورون و  نامه توسط اولیه این پرسشفرم

 توسط 2993و در سال  شده است تهیه( 9118) فرایلندر

گذاری  نمره .تجدیدنظر شد اسکورن و اسمیت

با مقیاس لیکرت در یک  تمایزیافتگی نامه خود  پرسش

( ابدا  در مورد من صحیح نیست) 9ای از  گزینه 2طیف 

بندی شده  درجه( کامال در مورد من صحیح است) 2تا 

و   گیرد میتعلق   2و  9ای بین  به هر سوال نمره. است

نمرة  .است 232نامه برابر با  این پرسشحداکثر نمرة 

انة سطوح پائین تمایز نامه نش کمتر در این پرسش

 روایی محتوایی این پرسشنامه( 2998)نر .یافتگی است

و ضریب آلفای  83/9همسانی درونی روش  ازرا 

در ایران  .گزارش کرده است 88/9آن را نیز کرونباخ 

و  کردپرسشنامه مذکور را هنجاریابی  (9380)اسکیان

ضریب   را بر اساس مقیاسضریب پایایی برای کل 

در پژوهش  .است ش کردهگزار 85/9  آلفای کرونباخ

ضریب آلفای با استفاده از  این ابزارپایایی  حاضر نیز 

 .محاسبه شد 89/9 کرونباخ

 

 یافته ها

زن متاهل حضور داشتند که   299در پژوهش حاضر 

میانگین و انحراف استاندارد سن آنها به ترتیب برابر با 

                                                 
3. Defferentiation Of Self Inventory Revised 
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میانگین و انحراف اساندارد طول . بود 52/0و  28/31

بود  92/3و  99/ 03مدت ازدواج آنها به ترتیب برابر با 

نفر  32نفر دیپلم،  12و در این بین میزان تحصیالت 

نفر نیز کارشناسی  99نفر کارشناسی و  29فوق دیپلم، 

های توصیفی متغیرهای  نتایج شاخص. ارشد بود

 .ارایه شده است 9پژوهش در جدول شماره 
 

 دلزدگی زناشوییو خودتمایزیافتگی  آوری،تاب توصيفیهای  یافته 1 لجدو

 کشيدگی کجی حداکثر نمره حداقل نمره انحراف معيار ميانگين ها متغير

 -295/9 -290/9 12 38 529/93 59/28 آوریتاب

 -309/9 983/9 239 932 393/23 23/989 خودتمایزیافتگی

 -039/9 -988/9 992 32 218/90 23/35 دلزدگی زناشویی

 

و انحراف  نشان می دهد که میانگین 9های جدول  یافته

و  59/28استاندارد تاب آوری گروه  به ترتیب برابر با 

خود د و ندارتامیانگین و انحراف اس، است 52/93

 39/23و  23/989تمایزیافتگی گروه به ترتیب برابر با 

است و میانگین و انحراف استاندارد دلزدگی زناشویی 

نتایج  همچنین.  است 21/90و  23/35به ترتیب برابر با 

ها در دامنه دهد که  کجی توزیع نمرهنشان می 9جدول 

قرار دارد که ( -3و 3) و کشییدگی در دامنه( 2-و  2)

 .ها استنشانگر نرمال بودن توزیع داده

 
 زناشویی دلزدگیخودتمایزیافتگی و و  آوریضرایب همبستگی تاب  جدول 

 

 2پیرسون در جدول  نتایج حاصل از آزمون همبستگی

 آوری با خودتمایزیافتگیتابکه دهد نشان می

(092/9=R  99/9و>P )و  با  رابطه مثبت معنادار

رابطه ( P<99/9و  R= -393/9)دلزدگی زناشویی 

 وخودتمایزیافتگی بین افزون بر آن . منفی معنا دار دارد

رابطه ( P<99/9و  R= -392/9) دلزدگی زناشویی

وجود همبستگی بین متغیرها . داردوجود منفی معنادار 

 .داردداللت بر انتخاب درست متغیرها در مدل مفهومی 

ای خود تمایزیافتگی نقش واسطهبرای آزمون  در ادامه 

از تحلیل آوری با دلزدگی زناشویی در رابطه بین تاب

پیش از اجرای این آزمون باید از . مسیر استفاده شد

ها، بهنجاری توزیع داده)هایی اساسی آن  برقراری مفروضه

 .اطمینان حاصل شود( خطی چندگانههمو م نمونه حج

راحل قبلی بر اساس کجی ها در مبهنجاری توزیع داده

برای حجم نمونه . و کشیدگی مورد بررسی قرار گرفت

به  393/9برابر  (KMO)  کایسر، میر و اوکلین شاخص

دست آمد که بیانگر کفایت حجم این نمونه است 

به عنوان حداقل مقدار الزم برای تحلیل  2/9ضریب )

خطی چندگانه بین متغیرهای هم. (شوددر نظر گرفته می

پژوهش مفروضه دیگر آزمون تحلیل مسیر است که با 

و عامل تورم واریانس مورد   آماره تحملاستفاده از 

دهد برای نتایج حاصل نشان میو  بررسی قرار گرفت

آوری و خودتمایزیافتگی آماره تحمل هر دو متغیر تاب

. است 222/9و  311/9و عامل تورم واریانس به ترتیب 

 3 2 9 متغيرها

   9 آوریتاب -1

  9 092/9* خودتمایزیافتگی - 

 9 -392/9* -393/9* دلزدگی زناشویی - 
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و عامل تورم  99/9دامنه پذیرش آماره تحمل بزرگتر از 

است، بنابراین بین متغیرهای  99واریانس کمتر از 

با تایید  .خطی چندگانه وجود نداردپژوهش هم

های آزمون تحلیل مسیر امکان اجرای برقراری مفروضه

در ادمه نتایج تحلیل مسیر ارایه . استآزمون فراهم این 

 .می شود

 

 
 

 (tضرایب )برازش یافته با ضرایب استاندارد و ل مسيرهای مد 1شکل 

 
 شاخص های برازندگی الگوی پيشنهادی در پژوهش حاضر  جدول

     ، CFI GFI AGFI NFI RMSA 

523/2 129/9 183/9 130/9 959/9 932/9 

 

نشان می دهد که تمامی شاخص های  3نتایج جدول 

ده از مطلوبیت باالیی برخوردارند، برازش به دست آم

در خصوص شاخص های  Klineزیرا مطابق دیدگاه 

 (،     ) برازش مدل نسبت خی دو به درجه آزادی

، شاخص (CFI) ، شاخص برازش تطبیقی3کمتر از

و شاخص نیکویی برازش  (GFI)نیکویی برازش

و ریشه میانگین  19/9بزرگتر از ( AGFI) تطبیقی

نشانگر برازش  98/9کمتر از( RMSA) مجذور خطا

های به  لذا، شاخص. (2999کالین، )مطلوب است

داده ها با مدل مدنظر دهند که  دست آمده نشان می

 .برای روابط متغیرهای پژوهش برازش دارد

 
 در مدلو کل ضرایب استاندارد  مستقيم و غير مستقيم   4جدول 

 واریانس تبيين شده اثر کل  اثر غير مستقيم اثر مستقيم مسيرها

 299/9    بر خودتمایزیافتگی از

  051/9  051/9 آوریتاب

 313/9    بر دلزدگی زناشویی از 

  -393/9 -912/9 -292/9 آوریتاب

  -291/9  -291/9 خودتمایزیافتگی

 

 تاب آوری

 خودتمایزیافتگی

 0/212- )2/97 -( دلزدگی زناشویی

957/0 (15/9) 207/0- (95/2-) 
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و ساختار  0اساس مسیرهای آزمون شده در جدول  بر

 آوری بر تاباثر   2روابط بین متغیرها در نمودار 

معنادار است ( p<99/9،  و ß=051/9) خودتمایزیافتگی

درصد از واریانس خودتمایز یافتگی را  29و این متغیر 

همچنین، نتایج تحلیل مسیر نشان داد که  . تبیین می کند

، اثر غیر مستقیم ( p<99/9و  ß= -292/9)اثر مستقیم 

(912/9-=ß  95/9و>p )393/9)اثر کل  و- =ß  و

99/9>p )همچنین  تاب آوری بر دلزدگی زناشویی و

خودتمایزیافتگی بر دلزدگی زناشویی نتایج اثر مستقیم 

(291/9- =ß 99/9، وp< )و تاب  دار استنیز معنا

توانایی با هم آوری با نقش واسطه ای خودتمایزیافتگی 

س دلزدگی زناشویی را در درصد از واریان 09تبیین 

 . جامه زنان متاهل دارند

 

 بحث 

 واسطه ایپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش 

آوری و دلزدگی  تاببین خودتمایزیافتگی در رابطه 

نتایج . انجام شد در بین زنان متاهل شهر تهران زناشویی

پژوهش نشان داد که تاب آوری بر دلزدگی زناشویی 

 های  پژوهش نتایجبا  این یافته  .اثر منفی مستقم دارد

، دونانلن و (9312) حشمتی، قراده، جعفری و قلیزاده

، هیوبر و (2999) ، نف و برادلی(2995) کونگر

همسو  (2992) همکاران و ملوین و( 2999) همکاران

شجاعی، شجاعی، پژوهش نتایج همچنین،  .است

 داد کهنشان ( 9310) دستجردی و خورشید زاده

باالتری در  آوری تاب پرستاران زن متاهل که سطح

کمتر احتمال دارد در شرایط مقایسه با سایرن دارند،

های  دشوار زندگی دچار تعارضات و نارضایتی

 در کنار موارد ذکر شده نتایج پژوهش . زناشویی شوند

دهد پزشکان متاهلی که در  نیز نشان می (2990)تاکیو 

برابر نامالیمات و استرس های شغلی خود تاب آوری 

باالی دارند و مسایل کاری خود را وارد بافت 

خانودگی نمی کنند از کیفیت زناشویی باالتری نیز 

زدگی برخوردار هستندو به تبع آن کمتر دچار دل

ن بیان اتو بیین این یافته میدر ت. شوند می یزناشوی

باعث بهبود شرایط روانی شتن تاب آوری اداشت که د

در واقع، تاب آوری . افراد در شرایط تنش زا می شود

به عنوان نوعی فرآیند یا توانایی  به فرد امکان ترسیم و 

دسترسی به فهرستی از راهبرهای مقابله ای را می دهد 

این مولفه خود نقش بسیار مهمی در مواجهه با تنش که 

کند و به  های ناشی از چالش های زناشویی ایفا می

 عنوان یک منبع مقاومت و سپر محافظ در برابر دلزدگی

 (.2993والش، ) و بر رمقی زناشویی عمل می نماید

خود  بر آوری تابداد که  نتایج پژوهش در بخش دیگر

به بیان دیگر هر  .مستقیم دارد مثبت اثرتمایزیافتگی 

خود افزایش یابد به همان اندازه آوری  تاباندازه 

این یافته با  .و بالعکس یابد افزایش میتمایزیافتگی 

( 2992)؛ کونگ سل(2993)لیکانی هاینتایج پژوهش

 همچنین، نتایج پژوهش .همسو است( 2999)و کورن

که در دهد که افرادی  نشان می (2995)کیم و همکاران

آوری باالیی دارند از  مسائل خانوادگی خود تاب

در تبیین این . درجه تمایزیافتگی باالیی برخوردار هستد

از آنجایی که هر دو متغیر یافته می توان بیان داشت 

تاب آوری و خودتمایزیافتگی با اضطراب رابطه 

توان ادعا کرد چنانچه فردی بتواند  تنگاتنگ دارند می

زا خود را مدیریت کند و توانایی  ابدر شرایط اضطر

تحمل شرایط تنش زا را دشاته باشد از سطح باالیی از 

تاب اوری برخوردار است و می توان استدالل کرد که 

ایزیافتگی باالیی نیز خواهد به احتمال قوی خودتم

همچنین، می  (.2992الهاو، استین و سولومون، ) داشت

عنوان می  (2992) والشتوان بیان داشت همانطور که 

ب آوری با نوعی احساس فشار روانی و کند کاهش تا

درگیری شدید عاطفی در روابط بین فردی همراه است 

که این مورد بر مبنای نظریه نظام های خانواده نشانگر 
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لذا ، افرادی است که سطح تمایز یافتگی پایین دارند

توان رابطه متقابل تاب آوری و تمایزیافتگی را در  می

 .افراد استنباط کرد

در نهایت، نتایج پژوهش نشان داد که خود تمایزیافتگی 

آوری و دلزدگی زناشوییی نقش  در رابطه بین تاب

به این معنا که تاب آوری از طریق . واسطه ای دارد

خود تمایزیافتگی بر دلزدگی زناشویی اثر غیر مستقیم 

لطیفیان و  این یافته با نتایج پژوهش های .دارد

در همین . استهمسو  (2990)و کالتا( 9310)اریفخ

تمایزیافتگی، از  خود کند بیان می (2993)لیکانی، راستا

آمیختگی زن و شوهر در مواقع بحرانی جلوگیری 

سازد تا مشکالت موجود در  کند و آنها را قادر می می

 رابطه را با عقل و منطق و نه بر اساس واکنش

و بجای  رفع کنندهای هیجانی و احساسی،  پذیری 

 های دشوار، گیری عاطفی از یکدیگر در موقعیت فاصله

زندگی سمت  به با تاب آوری در برابر این مشکالت

در همچنین، . اشویی با کیفیت تری حرکت کنندزن

توان گفت افراد با تمایزیافتگی باال  تبیین این یافته می

تمایزیافتگی پایین دلزدگی زناشویی با نسبت به افراد 

پایینی دارند و همچنین از رضایت زناشویی و کیفیت 

افراد با تمایزیافتگی  زیرا . زندگی بیشتری بر خوردارند

به هیجانات خودآگاهی دارند و قادر به سنجش البا

این افراد توانایی رشد من  .متفکرانه موقعیت هستند

توانند در  دارند و می را مستقل را در روابط صمیمانه

روابط زناشویی آرامش و راحتی خود را روابط عمیق و 

حفظ کنند و از امتزاج و گسلش عاطفی برای تعدیل 

میلر، آندرسون و ) های درونی خود اجتناب کنندتنش

که در بخش قبل  همانطورو  ( 2999؛ پلگ، 2990کال، 

افرادی که خودتمایزیافتگی باالیی داشته  مطرح شد

رند و افراد دارای آوری باالیی نیز برخوردا باشند از تاب

قابلیت بیشتری در مواجهه با  می توانند آوری باالتر تاب

مشکالت و تغیرات داشته باشند و در نتیجه دچار 

شوند چرا که بهترین راه حل را  دلزدگی زناشویی نمی

از در نهایت  (.2998نر،) کنند برای مشکل خود پیدا می

این است که  تنها بر  حاضر های پژوهشمحدودیت

اجرا گردیده و  متاهل شهر تهران زنان جامعه روی

پیشنهاد لذا، . امکان تعمیم نتایج به گروه مردان را ندارد

شود پژوهش حاضر در نمونه های وسیع تر با می

فرهنگ های متفاوت و در مناطق جغرافیایی دیگر و 

همچنین این . همچنین در بین مردان نیز انجام شود

را مورد بررسی ( زن و شوهر)وهش یک زوج کامل پژ

قرار نمی دهد، بنابراین پیشنهاد می شود که پژوهش 

های یک زوج کامل را در مورد  های آتی دیدگاه

آوری و خودتمایزیافتگی مورد  دلزدگی زناشویی، تاب

 .بررسی قرار دهند

 

 گيری  نتيجه

خودتمایزیافتگی به مطالعه حاضر بر نقش واسطه ای 

و  آوریتاب عنوان یک مکانیسم مهم در رابطه بین

. تاکید دارددلزدگی زناشویی در بین زنان متاهل 

بنابراین، گسترش و توسعه خودتمایزیافتگی در زنان 

تواند روش خوبی برای حمایت از آنها در  متاهل می

همچنین . مواجهه با نامالیمات زندگی زناشویی باشد

که خودتمایزیافتگی می الزم به ذکر است از آنجایی 

تواند از طریق آموزش و تمرین بهبود یابد مفید است 

که در برنامه های پیشگیری و مداخله ای مورد استفاده 

بدیهی است که افزایش دانش در نهایت، . قرار گیرد

درباره عوامل موثر بر دلزدگی زناشویی و همچنین 

آوری  می  شناخت حاالت خود تمایزیافتگی، تاب

د برای خدماتی که در مشاوره ازدواج و خانواده توان

شود، همواره مفید و موثر  درمانی طراحی و فراهم می

باشد، بنابراین به متخصصین بالینی و مشاوره پیشنهاد 

شود که به مراجعین مرکز مشاوره کمک کنند تا به  می

آوری خود پی ببرند و با  میزان خودتمایزیافتگی  و تاب
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ی ازدواج و یا برقراری روابط اقدام آگاهی بیشتر برا

 .نمایند

 

 سپاسگزاری

 8و  0های سالمت مناطق نهبدین وسیله از کارکنان خا

ر انجام پژوهش و تهران و تمام زنان متاهلی که د

مودند، تشکر و ها همکاری نتکمیل پرسش نامه

 .آیدقدردانی به عمل می
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