
 1400 زمستان، 28 شماره، رفتاری ایرانفصلنامه روانشناسی و علوم 

Iranian Journal of Psychology and Behavioral Sciences, (28), 2022 
 

 خانواده بر اساس تمایزیافتگی خود  تشکیل  به  نسبت  مثبتپیش بینی نگرش  

 ایگو  توانمندی میانجی  نقش با 

Predicting a positive attitude towards family formation based on its differentiation  
with the mediating role of Ego Strength 

 

 

 محمدباقر ساعدی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت،  

 .علوم و تحقیقات تهران

 MohammadBagher Saaedi 

Master of  Personality Psychology, Islamic Azad 

University, Science and Research Branch, 

Tehran.  

 * مهرناز آزاد یکتا

دکتری تخصصی روانشناسی، عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه  

 .آزاد اسالمی واحد اسالمشهر 

 Mehrnaz Azadeyekta 

PhD in Psychology, Faculty Member and 

Associate Professor, Islamic Azad University, 

Islamshahr Branch.  

Email: m.azadyekta@yahoo.com 

 چکیده
هدف از پژوهش حاضر پیش بینی نگرش مثبت نسبت به تشکیل  

خانواده براساس تمایزیافتگی خود با نقش میانجی توانمندی ایگو 

می باشد. به همین منظور از روش مطالعه توصیفی ـ  همبستگی  
دانشجویان مجرد   کلیه  آماری پژوهش را  استفاده گردید. جامعه 

در سال   اسالمی واحد قم  آزاد    1399-1400تحصیلی  دانشگاه 

یری در دسترس  گنمونهبین با استفاده از روش  ین  ا  ازتشکیل داد که  
نفر انتخاب شدند. اطالعات با استفاده از پرسشنامه     384تعداد  

و رغبتتما   ازدواج سنج یزیافتگی خود اسکورن، توانمندی ایگو  

  ی تحلیل مسیر وهاآزمونبا استفاده از   هادادهی گردید.  آورجمع

و تحلیل    یهتجز( مورد  زمانهمتحلیل رگرسیون چندگانه )به روش  
قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد نقش متغیرهای »جایگاه من،  

در  ی »نگرش نیبشیپهم آمیختگی با دیگران و توانمندی ایگو« 

نسبت به تشکیل خانواده«، مثبت است؛ همچنین واکنش هیجانی  

بینی »نگرش نسبت به تشکیل  شو گسلش عاطفی نقش منفی در پی
ی واکنش هیجانی، جایگاه  هامؤلفهخانواده« نشان دادند؛ همچنین  

هم و  عاطفی  گسلش  دیگران  من،  با  گری  واسطه   باآمیختگی 

خانواده« را  تشکیل  به  نسبت  توانستند »نگرش  توانمندی ایگو 

بینی کنند؛ همچنین گسلش عاطفی، هم آمیختگی با دیگران  یشپ
مستقیم توانستند نگرش مثبت نسبت به    صورت بهی ایگو  و توانمند

 
Abstract 

The aim of this study was to predict a  positive 

attitude toward family formation based on its 

differentiation with the mediating role of Ego 

Strength. For this purpose, the descriptive-

correlation study method was used. The 

statistical population of the study consisted of all 

single students of the Islamic Azad University, 

Qom Branch in the academic year 1399-1400, of 

which 384 people were selected using the 

available sampling method. Data were collected 

using Scourne's self-differentiation 

questionnaire, Ego Strength  and marriage 

motivation. Data were analyzed using path 

analysis and multiple regression analysis 

(simultaneous method). The results showed that 

the role of the variables "My position, integration 

with others and Ego Strength " in predicting 

"attitude towards family formation" is positive; 

Emotional reactions and emotional breakdowns 

also played a negative role in predicting 

"attitudes toward family formation"; Also, the 

components of emotional response, my position, 

emotional breakdown, and integration with 

others, mediated by Ego Strength , were able to 
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بینی کنند. همچنین نتایج یشپتشکیل خانواده را در دانشجویان 

نشان داده    زمان همحاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه با روش 

زیر   که  )  مؤلفهاست  گسلش  β  ،01/0>p=151/0جایگاه من   ،)

( با  β  ،01/0>p=-364/0عاطفی  آمیختگی  هم  و  دیگران  ( 
(133/0=β ،05/0>p  زیر نیز  مؤلفه( از  های تمایزیافتگی خود و 

بینی نگرش مثبت  یشپ( توان  β  ،01/0>p=353/0توانمندی ایگو )

 .رددا  رانسبت به تشکیل خانواده در دانشجویان  

نگرش،  تما  :های کلیدیواژه یزیافتگی خود، توانمندی ایگو، 

 .تشکیل خانواده
 

predict "attitudes toward family formation"; 

Also, emotional breakdown, integration with 

others, and Ego Strength  were directly able to 

predict a  positive attitude toward family 

formation in students. Also, the results of 

multiple regression analysis with simultaneous 

method have shown that the sub-component of 

my position (β = 0.151, p <0.01), emotional fault 

(β = -0.364, p <0.01) and Integration with others 

(β = 0.133, p <0.05) from the components of self-

differentiation and also the ability of ego (β = 

0.353, p<0.01) to predict a  positive attitude 

towards family formation in students has it.. 

Keywords: Differentiation, Ego Strength, 

Attitude, family formation 
 

 1400 بهمن پذیرش:                  1400ذر آدریافت :    پژوهشی  نوع مقاله :

 

 

  مقدمه
نهادی اجتماعی است که پایه و اساس ارتباط انسانی را تشکیل م و در آن زن و مرد با نیروی نهفته ناشی از غرایز   دهدیازدواج، 

زندگی زناشویی  خانواده را ایجاد کنند.    نام  تا واحد پویایی با  شوندیو آیین و عشق به هم جذب و آزادانه و کامل تسلیم یکدیگر م

م  زن و و تشکیل خانواده شروع  با ازدواج  بهشودیمرد  عال  ینترعنوان مهم  . ازدواج  برای دستیابی به    رسم  ترینیو  اجتماعی 

بزرگ افراد  عاطفی و امنیتی  بهنیازهای  تأک  سال و  و از دیرباز مورد  بشر همواره  بقای نسل  بوده است. شاید    یدمنظور حفظ 

کرد: همبستگی، آزادگی، عشق و محبت، تشکیل خانواده، ارضای   الصهجوان را بتوان به این شرح خ یهااهداف زوج  ترینیعموم
بن  داریپا  ییزناشو استحکام خانواده به ازدواج و رابطه [.1]  ، حفظ نسل و داشتن فرزندمیل جنسی   یعن یدارد،    یبستگ  نیادیو 

بر آن  ،ییزناشو  تیدر رضا یهرگونه تزلزل و سست ن کند،یها را مختل مزوج یکه آرامش روانافزون  در   زیبقا و دوام خانواده را 

م   تحول  و  تغییر  و  دهندگی  شفا  و  التیام  تکامل،  و  رشد  کانون  اجتماعی،  واحدیعنوان   به  . خانوادهدهدیمعرض خطر قرار 
 ینترمهم زمره  در خانواده [2.]است  اعضایش میان  روابط یبستر فروپاش  هم و شکوفاییبستر   هم که است عوارض  و هایبآس

  زیادی  اهمیت  از  خانواده  تداوم  و  حفظ.  گیردیم  شکل مخالف  جنس  دو  بین  ازدواج  اساس  بر  که  است  اجتماعی  یهانظام

 است  طرفین  شخصیت تکامل جهت در  یک هر  نسبی استقالل  حفظ  با نفر دو  بین  مشترک  زندگی  پیوند  ازدواج. است برخوردار

 و  پایدار رابطه  برقراری به نیازاست.   وجودی تعادل  برقراری در  اساسی مسبب  آدمی و  سکون  آرامش، ایجاد در  مهمی  عامل  و
 سوق ازدواج و همسر انتخاب سمت به را مردی و زن هر سرانجام که است  دالیلی ینترمهم  از  محبت و عشق  باتوام   و صمیمی

برخوردار استدلیل بررسی عواملی که در کیفیت زندگی زناشویی نقش دارند، از اهمیت ویژه  به همین  .[3]  دهدیم . یک  ای 

نسبت  نگرش  .  اشاره کرد «به ازدواجنسبت    1نگرش»توان به  دسته از این عوامل فرآیندهای درون فردی است که از آن جمله می
عبارت است از عقیده ذهنی و باورهای فرد در مورد ازدواج نسبتاً  که در مراحل اولیه زندگی شکل گرفته و سازه  به ازدواج  ای 

نشان  [ نگرش4]  ثابت است یا سوگیریداوری  ، پیشالتدهنده احساسات و تمای  به ازدواج  فرض شده و  ها، تصورات از پیشها 

 
1. Attitude 
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است. بنابراین، نترس در مورد ازدواج  شیوه فکرگها و عقاید راسخ افراد  مورد ازدواج   در  و احساس کردن او  رش فرد به ازدواج 

به صورت ناگهانی و بدون هیچ رش فردگ، نروانشناسان اجتماعی  دیدگاه از[. 5] است   االتیگونه فعل و انفعنسبت به یک شیء 

نتیجه عوامل مختلف باشد و در طول زمان صورت گیردرشی خاص میگگیری نگیرد، بلکه اتخاذ و شکلشکل نمی [  6]  تواند 

یزیافتگی خود  تمااست.   2اشد؛ »تمایزیافتگی خود«رسد با نگرش به تشکیل خانواده در ارتباط بیکی از متغیرهایی که به نظر می
با دیگری در عین حفظ »ادراک خود« یشامل توانایی فرد برای باق   بدون  توانندیم  تمایزیافته  رادفا [  7] است ماندن در ارتباط 

( معتقد است که  1978) 3[. بوئن8]خود را حفظ کنند   الل، استقنزدیک روابط  در صمیمیت تجربه ضمن ،شدن یکی از  ترس

عاطفی بیشتری روی م هرگاه سطح تمایزیافتگی هردر روابط زناشویی   پایین باشد آمیزش  که این حالت منجر   دهدیدو زوج 
پایین در روابط زناشویی م باهم    ییهادر عوض زوجشود. یبه کاهش کیفیت زناشویی و سازگاری  عاطفی را  که حداقل آمیزش 

نیز دارند و این، امکان باهم بودن بادارند، بیشترین فردیت  تمایزیافتگی یک جزء [.  9]  دهدیها مبه آن  یترثبات و محکم را 

باشد. به  سطح تمایزیافتگی با  رسدیاز توانایی فرد برای رشد صمیمیت است و به نظر م  ناپذیرییجدا نگرش به ازدواج مرتبط 

عنوان می( در نت2020)  4که توماس، ترمبلی و جوآنینگطوری   نگرش به  یجه پژوهش خود  دارند که بین تمایزیافتگی خود و 
علی بخشی و صدیقی ) رابطه معناداری وجود دارد. همچنین محمدی،  نشان دادند که  2019ازدواج  ( در نتیجه پژوهش خود 

 تمایز یافتگی در نگرش به ازدواج مؤثر است. 
باشد، »توانمندی ایگو« تواند با نگرشرسد میمتغیر دیگری که به نظر می توانمندی ایگو  است.   5به تشکیل خانواده در ارتباط 

  .( 2021و همکاران،   6)مسینا های درونی و هم ظرفیت در نظر گرفتن مطالبات دنیای بیرونی استهم شامل توانایی کنترل تکانه

بیرونی به دنیای درونی برگردد ضعف ایگو موجب می به خودش عقبشود که ارگانیسم از دنیای  نشینی کند. فقدان قدرت  و 

بر محیط می تسط  نبود احساس  نبود خودکنترلی و  به معنی  عملکرد م[. 10]  باشدایگو  به معنای  است و ؤایگو  ثر شخص 

مناسب، احساس تسلط و  المتدهند عبارتند از ثبات فیزیولوژیک و سمشخصاتی که در کل با هم توانمندی ایگو را تشکیل می
گیری، نداشتن تعصبات قومی، خودانگیختگی هیجانی  نسبت به واقعیت، احساس کفایت شخصی و سرزندگی، سهل قدرتمندی

[ در این میان نتیجه پژوهش ساعدی  11] یک توانایی و ظرفیت عمومی انسجام در شخصیت است  چنین قدرت ایگوو هوش. هم

 به ازدواج دارد.   نسبت  ( نشان از ارتباط توانمندی ایگو و نگرش1399مهدی )و کربالیی
  تاکنون حاضر  مدل ترکیب  که  آنجا از و نگرش نسبت به تشکیل خانواده  بینییشپ در  متغیرها این از  یک هر اهمیت  به توجه  با

نظر  چالش  یک  را آن محقق  است،  نگرفته انجام با نگرش نسبت به تشکیل  آن،  رفع و برای گرفته در  ارتباط تمایزیافتگی خود 

 طراحی  برای  الزم زمینه کننده  فراهم  تواندپیشنهادی می پژوهش روین  ا  ازخانواده، با نقش میانجی توانمندی ایگو بررسی شد.  

با    حاضر، پژوهش  اساس،  این باشد. بر نسبت به تشکیل خانواده در جوانانبهبود نگرش   جهت  ایمداخله هایبرنامه  اجرای  و
با نقش میانجی توانمندی ایگو و    یبررس هدف نگرش نسبت به تشکیل خانواده  بین تمایز یافتگی خود و  پاسخ به این  رابطه 

نگرش به تشکیل خانواده با نقش میانجی توانمند یافتگی خود و  ی ایگو رابطه معنا داری وجود سوال است که آیا بین تمایز 

 دارد؟ 
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پژوهشروش  شناسی 
بوده و در رده تحقیقات توصیفی ـ همبستگی قرار داشت. در این پژوهش   صورت  بهپژوهش حاضر  نوع کاربردی  مقطعی و از 

تشکیل خانواده  بین(، توانمندی ایگو به عنوان متغیر میانجی و نگرش نسبت به  یشپمتغیر مستقل )  عنوان  بهیزیافتگی خود تما
پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان مجرد دانشگاه آزاد  عنوان به )مالک( در نظر گرفته شدند. جامعه آماری  متغیر وابسته 

  12000ها با توجه به آمار گرفته شده از دانشگاه آزاد اسالمی،  بود که تعداد آن  1399-1400اسالمی واحد قم در سال تحصیلی  

شد. روش   گزارش  نمونهنمونهنفر  حاضر،  پژوهش  در  بود.  گیری  دسترس  جامعه آماری گیری در  حجم  به تعداد  توجه  با 
نفر به عنوان نمونه   384)دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی استان قم(، حجم نمونه بر اساس جدول مورگان محاسبه و تعداد 

مطالعه  گرفتند.مورد  پژوهش جهت  قرار  تحلیل  یه تجزدر این  از  هادادهو  بخش آمار توصیفی  پژوهش در  آمار  هاروشی  ی 

پژوهش استفاده شد و در بخش آمار استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنف )جهت   بررسی متغیرهای اصلی  برای  توصیفی 

نرمال بودن   تحلیل رگرسیون چندگانه به روش  هادادهبررسی  پیرسون و تحلیل مسیر و  ضریب همبستگی   موردهمزمان  (، 
 قرار گرفت.  استفاده

 

 ابزار پژوهش
 پرسشنامه تمایزیافتگی خود: 

 مبنای بر آیتم 46جکسون در   توسط نهایی آزمون و شده ( تهیه1989فریدلندر ) و اسکورن توسط پرسشنامه این اولیه فرم

 رودمی کار به افراد سنجش تمایزیافتگی منظور به و است خودگزارشی صورت به پرسشنامه این است، شده ساخته بوئن نظریه

 مقیاس خرده 4از   مذکور [. پرسشنامه12اصلی است ] خانواده با افراد روابط و زندگی مهم ارتباطات روی آن اصلی تمرکز و

 آلفای ضریب پایایی نظر [ از13است ] شده دیگران تشکیل با آمیختگی من و هم عاطفی، جایگاه هیجانی، گسلش واکنش

] شده گزارش 88/0فریدلندر  و اسکورن توسط شده گزارش کرونباخ پایایی14است   آلفای ضریب با که هاآزمون خرده [ 

گزارش شده است   74/0آمیختگی با دیگران=و هم  8/0، جایگاه من=8/0، گسلش عاطفی=8/0شامل واکنش هیجانی=   کرونباخ

 از ضریب استفاده با آن پایایی و کرده اجرا دبیرستانی آموزان دانش از نفر  26روی  را مذکور ( پرسشنامه1384[. اسکیان )15]

 .است شده محاسبه -/81کرونباخ   آلفای
 

 پرسشنامه توانمندی ایگو: 

ساخته شده است. این پرسشنامه هشت نقطه قدرت ایگو  (  1997)روانشناختی قدرت ایگو توسط مارکستروم و همکاران سیاهه 
سؤال است. عبارات    64سنجد و دارای  خواسته، هدف، شایستگی، وفاداری، عشق، مراقبت و خرد هستند را میکه شامل: امید، 

نمره  ای لیکرت بهدرجه پرسشنامه بر روی یک مقیاس پنج   ،4کمی با من مطابق است نمره  ،5صورت کامالً با من مطابق است 

دهی  گذاری شده است. شیوه پاسخنمره  1اصالً با من مطابق نیست نمره و   2کمی با من مطابق نیست نمره    ،3نظری ندارم نمره 

باشد.  می  60ترین نمره  و پایین  300تواند اخذ نماید  ای که فرد میشود. باالترین نمرهصورت برعکس انجام میسؤاالت معکوس به
این پرسشنامه از حاصل جمع نمره فرد در سؤاالت نمره باال در این آزمون به معنی سطح باالی قدرت ایگو است. نمره فرد در 

وایی صوری، محتوا و سازه این پرسشنامه را مورد تأیید قرار دادند و همچنین  ( ر1997ان )آید. مارکستروم و همکاربه دست می

بر  نیز آلفای کرون[ 16]گزارش کردند.    68/0برای بررسی پایایی آن از روش محاسبه ضریب آلفای کرنباخ، آن را  باخ سیاهه را 
عینی  گزارش کرد. همچنین پایایی این پرسشنامه در پژوهش    77/0سازی مقیاس را و پایایی دو نیمه  91/0ای ایرانی روی نمونه

( . از طرفی آلفای کرونباخ گزارش شده در پژوهش حاضر  به دست آمده است 64/0به روش آلفای کرونباخ (  1396و همکاران 

 گزارش شد.  831/0نیز  
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 مقیاس نگرش به تشکیل خانواده: 

) و  حیدری را  )پرساد( دانشجویی  نسخه  ازدواج سنج  رغبت  پرسشنامه   4  دارای  این پرسشنامه  نمودند.  طراحی  (1383همکاران 

  پیامدهای به نسبت نگرش  برای ازدواج، عملی تمایل  و آمادگی  ازدواج، به نسبت بازخورد  از  عبارتند  که باشدمی  مقیاس زیر
دانشگاه  از  نفر  5 به  را  آن  پرساد، پرسشنامه  محتوای  اعتبار ارزیابی  منظور  به  ازدواج.  موانع  و  ازدواج   هاآن  از  و  ارایه  اساتید 

  مطالعه  نتایج اساس بر  نهایتاً دهند.  قرار مورد بررسی  ازدواج  به دانشجویان  رغبت ارزیابی در توانایی  نظر از  را آن که خواستند

  نسخه و شده  اعمال پرسشنامه در  مفهومی  و لفظی تغییرات  ایمشاوره، پاره  اساتید توسط شده ارایه  نظرهای نقطه و  مقدماتی
 دو زمانی  فاصله با آزمون باز  روش  با  گرفت؛  قرار آزمون  مورد آزمودنی  نفر  40  مقیاس روی این  پایایی شد. تهیه  پرساد  نهایی

بین  ضریب  هفته  همسانی و باشدمی معنادار  001/0 احتمال  سطح  در که بود  89/0 برابر  آزمون این  اجرای بار  دو همبستگی 

پرسشنامه  بخشی و  جهان  پژوهش  [. در17است ] 92/0 برابر  آمده بدست ضریب  و  محاسبه کرونباخ  آلفای طریق  از درونی 
در پژوهش حاضر نیز آلفای کرونباخ گزارش   .گردید  محاسبه  75/0 پرسشنامه این  کرونباخ آلفای  ضریب  نیز  (1391) همکاران

 گزارش شد.  761/0شده 
 

پژوهشیافته  های 
و یه  تجزی مرکزی و پراکندگی و نمودار مورد  هاشاخصتوصیف متغیرهای پژوهش در این بخش با استفاده از جداول فراوانی،  

 گیرد.یمتحلیل قرار  

 ی تمایزیافتگی خودهامؤلفه؛ میانگین و انحراف معیار 1 جدول

 انحراف استاندارد میانگین  متغیر

 88/7 08/43 واکنش هیجانی

 67/7 9/34 جایگاه من

 89/8 9/40 گسلش عاطفی

 9/9 1/44 هم آمیختگی با دیگران

 58/8 7/40 کل 

 
و انحراف استاندارد    08/43نمره    «واکنش هیجانی»متوسط در  طور  بهها شود، آزمودنییممشاهده   1چنانچه در جدول شماره 

و در »هم   89/8و انحراف استاندارد   9/40، »گسلش عاطفی« نمره  67/7و انحراف استاندارد    9/34، در »جایگاه من« نمره  88/7

نمره   با دیگران«  آوردند؛ میانگین کل   9/9انحراف استاندارد  با   1/44آمیختگی  با انحراف   7/40نیز    شده  گزارشبه دست 
 بود.  58/8استاندارد 

 های آماری توانمندی ایگو و نگرش در آزمودنی هامشخصه؛ 2 جدول

 بیشینه کمینه کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین  متغیر

 309 154 -652/0 046/0 8/28 03/230 توانمندی ایگو

 103 28 -296/0 -137/0 8/12 3/59 نگرش به تشکیل خانواده
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و انحراف استاندارد    03/230نمره   «توانمندی ایگو»متوسط در   طور بهها شود، آزمودنییممشاهده  2چنانچه در جدول شماره  

است؛ از طرفی چولگی و   309و بیشترین مقدار   154برای توانمندی ایگو  شده  گزارشآوردند؛ کمترین مقدار  به دست  8/28

نگرش نسبت به تشکیل »متوسط در   طور  بهها  کشیدگی ناچیز توزیع حکایت از نرمال بودن شکل توزیع دارد. همچنین آزمودنی

استاندارد   3/59نمره    «خانواده به تشکیل   شده  گزارشآوردند؛ کمترین مقدار    به دست 8/12و انحراف  نگرش نسبت  برای 
نرمال بودن شکل توزیع دارد.  103و بیشترین مقدار    28خانواده،   است؛ از طرفی چولگی و کشیدگی ناچیز توزیع حکایت از 

 ؛ ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش3 جدول

 یرهامتغ 1 2 3 4 5 6

 واکنش هیجانی 1     

 جایگاه من -061/0 1    

 گسلش عاطفی 493/0** -199/0** 1   

 هم آمیختگی با دیگران 596/0** -026/0 57/0** 1  

 توانمندی ایگو 141/0** -365/0** -4/0** -356/0** 1 

 نگرش به تشکیل خانواده -014/0 089/0 -206/0** 008/0 353/0** 1

*p= )05/0  )یک دامنه 

**p= )01/0  )یک دامنه 

 

نگرش نسبت به تشکیل خانواده رابطه معکوس و  که بین   دهدینشان م 3 شماره اطالعات جدول ادار و معنگسلش عاطفی و 

وجود دارد. در این جدول باالترین    01/0بین توانمندی ایگو و نگرش نسبت به تشکیل خانواده رابطه مستقیم و معنادار در سطح 
ترین همبستگی بین گسلش و پایین  01/0( در سطح  353/0بین توانمندی ایگو و نگرش نسبت به تشکیل خانواده ) همبستگی

 گزارش شده است.  01/0( در سطح 206/0عاطفی و نگرش نسبت به تشکیل خانواده )

ترین مفروضه استفاده از این روش، تعیین مسیر یاصلفرضیه اصلی پژوهش با استفاده از تحلیل مسیر مورد آزمون قرار گرفت.  
 .استغیرها، بر اساس پیشینه تحقیق رابطه علت و معلولی بین مت

 ؛ آزمون رگرسیون بررسی رابطه بین تمایزیافتگی خود و توانمندی ایگو با نگرش نسبت به تشکیل خانواده4 جدول

 R بینیشپمتغیر 
R2 

Adjusted 
B Beta t P 

 
 

 

 
406/0 

 

 

 
165/0 

1/99  34/9 001/0 

 527/0 -633/0 - 039/0 -063/0 واکنش هیجانی

 87/0 -163/0 - 009/0 -015/0 جایگاه من

 003/0 -02/3 - 201/0 -291/0 گسلش عاطفی

 001/0 21/3 21/0 273/0 هم آمیختگی با دیگران

 001/0 86/5 356/0 159/0 توانمندی ایگو

 متغیر مالک: نگرش نسبت به تشکیل خانواده
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 کرد. جمع بندیمالک را در شکل  یرهایبر متغ  نیبشیپ یرهایمتغ ریتأث  زانیم توانیم  4ل جدو  جیبا توجه به نتا

 متغیرها بین روابط تجربی  ؛ مسیرهای1شکل

 
 

م 1  شماره  چنانکه در شکل عاطف  شود،یمشاهده  خود و  یافتگیزیتما  یهامؤلفه  ریاز ز  گرانیبا د  یختگیو هم آم  یگسلش 

به صورت مستق  لی»نگرش نسبت به تشک گویا  یتوانمند   گاهیجا  ،یجانیواکنش ه یاز طرف  کند؛یم ینیبشیپ  میخانواده« را 

عاطف   ین یبشیخانواده را پ لینگرش نسبت به تشک گو،یا یتوانمند قیاز طر دتوانستن گرانیبا د یختگیو هم آم  یمن، گسلش 
 کنند.  

 

و نتیجه  گیری  بحث 
بررسی رابطه پژوهش حاضر  با تشکیل به نسبت  نگرش  و خود تمایزیافتگی هدف از  ایگو بود.    توانمندی  میانجی  نقش  خانواده 

تجزیه و تحلیل  (  زمان همی تحلیل مسیر و تحلیل رگرسیون چندگانه )به روش  هاآزمونبا استفاده از    هادادهنتایج حاصل از 

توانمند هم آمیختگی با دیگران و  نقش متغیرهای »جایگاه من،  نسبت به  نیبشیپی ایگو« در  نشان دادند  ی »نگرش مثبت 
همچنین واکنش هیجانی و گسلش عاطفی نقش منفی در پیش بینی »نگرش مثبت نسبت به  تشکیل خانواده«، مثبت است؛ 

عاطفی و هم آمیختگی با دیگران هامؤلفهتشکیل خانواده« نشان دادند؛ همچنین  واکنش هیجانی، جایگاه من، گسلش    بای 

بینی کنند؛ همچنین گسلش عاطفی، هم یشپانمندی ایگو توانستند »نگرش مثبت نسبت به تشکیل خانواده« را گری توواسطه
توانمندی ایگو   با دیگران و  در دانشجویان    صورت  بهآمیختگی  نسبت به تشکیل خانواده را  نگرش مثبت  توانستند  مستقیم 

جایگاه من، گسلش  مؤلفهنشان داده است که زیر   زمانهمروش بینی کنند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه با  یشپ

بینی نگرش مثبت نسبت به  یشپهای تمایز یافتگی خود و توانمندی ایگو توان  مؤلفهعاطفی و هم آمیختگی با دیگران از زیر 

 رد. دا راتشکیل خانواده در دانشجویان  
(، فرهادیان نژاد و 1400زرین و نیکخواه )ی عبدیهاپژوهشاز  آمده  دست  بهی با نتایج  کل طور بهها  نتایج حاصل از این یافته

(، عباسی و حسینی  1398کفرانی )(، منتظری1399مهدی )(، ساعدی و کربالئی1399(، ابراهیمی و همکاران )1399همکاران )

)(، شفعی1397) )(، مرتضوی1396زاده و همکاران  )(، ات1396فر و همکاران  )1396ابکی رادفرد  (،  1396(، حاجلو و موالیی 
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)1396زارعی ) (  2017(، بائوئر و همکاران )2020(، توماس، ترمبلی و جوآنینگ )2021(، پارک )2021(، دالیزوال و همکاران 

 باشد.  ( همسو می2016و کیم و جانگ )

( بر این است که سطوح باالتر  1987ت، فرض بوئن )توان گفدر تبیین ارتباط تمایزیافتگی و نگرش نسبت به تشکیل خانواده می

ب پیامدهایی همچون سطوح  با  تمایزیافته،    االترتمایزیافتگی خود  عملکرد کلی، روانی و فیزیولوژیکی در ارتباط است و افراد 
های شدیداً  توانند جهت خویش را در زندگی انتخاب کنند و در موقعیتها میآن. تعریف مشخصی از خود و عقایدشان دارند

غیرارادی و گرفتن تصمیمات نافرجام می منجر به بروز رفتارهای  بسیاری از افراد  شود، کنترل خود را از دست عاطفی که در 

نظر گرفتن عقل و منطق تصمیم با در  گیری کنند. نتایج حاصل از مطالعات متعددی که برای کشف و حمایت کردن  ندهند و 
نشان  ( در مطالعات تجربی خود  1988[. کر و بوئن )18ید و منطبق بر نظریه بوئن است ]مؤ، شده  جامانیزیافتگی  تما از ساختار

  افراد برای انتخاب همسر مناسبو رفاه روانی  ینانهببا دیدگاه خوش  یزیافتگیتما از قبیل خود  ییهادر سازه اللدادند که استق

هستند. پژوهش نشان دادهدر ارتباط  ب  اندهای متعددی  پ یزیافتگیتما االیکه سطح    کنترل  قوی بینی کنندهیشو ابعاد آن، 

پایین تعارضات زناشویی ]یزناشوی  سازگاری و  موفق ]19، رضایت زناشویی، سطح  ناکارآمد  20[، رغبت به ازدواج  [ و الگوهای 
یافته 21ارتباطی ] تبیین این  افزود  یم[ است. همچنین در  پذیرش های صمیانبنیزیافتگی،  تماتوان  یه را در سو  دویمت و 

بررسی  یزیافتگی پایینی داشته باشند، هیجان کمتر و ظرفیتی محدود  تمارود زن و مردی که سطح  یمکند. انتظار  یمازدواج 

به یکدیگر اجازه  تمابرای یکی شدن و صمیمت داشته باشند. در مقابل، در روابط  دهند که نقش نرمش پذیرتر  یمیزیافته، افراد 
یزیافتگی  تماتحمل کنند. افراد با  تر داشته باشند و تفاوت عقاید یکدیگر را تحمل و واکنش هیجانی کمتری را یمانهصمی ارابطهو  

عاطفی، اضطراب را جذب   نشان هاواکنشکنند و  یمپایین در روابط  هیجانی یا جدایی هیجانی را  بنابراین افراد ؛  دهندیمی 

دارند. پس نتیجه   ترموفقیزیافتگی پایین زندگی تمایزیافته نسبت به افراد دارای  تما برای ازدواج  م  گیری یمو مشکالت کمتری 

 تر است. ها برای ازدواج و تشکیل خانواده مثبتکه نگرش آن
نیز می به تشکیل خانواده  نگرش  ایگو و  گفت  در تبیین توانمندی  بدون    تیظرف  گو،یا  یتوانمندتوان  فرد در تحمل استرس 

برا تیظرف یبه معنا  ینباشد. همچنیکننده متجربه اضطراب فلج ها  ل و پاسخ دادن به آنمشک طیشرا ینانهبدرک واقع یفرد 

  یرون یدر مقاصدش در مقابل موانع ب  یداریو پا یرونیبرابر فشار ب درمقاومت  ییفاقد توانا فیضع  یگویباشد. ایبه شکل مؤثر م
پ هدفبه قضاوت درست درباره منبع،    یو دسترس بنابرا یاعمال انسان یامدهایو  هم شامل    گویقدرت ا  یطورکل  به  ن،یاست؛ 

  سمیکه ارگان شودیموجب م  گویاست. ضعف ا  یرونیب  یایدر نظر گرفتن مطالبات دن  یتظرف  هم و  یدرون  یهاکنترل تکانه  ییتوانا

به خودش عقب  یدرون یایبه دن یرونیب  یایاز دن   نبودو   یکنترل  نبود خود یبه معن گویکند. فقدان قدرت ا ینینشبرگردد و 

بر مح  .[22شد ]بایم طیاحساس تسط 
به مبانی و دیدگاه یافتهدر مجموع با توجه  به نتایج به دست آمده از  توان های پژوهش حاضر، میهای نظری و همچنین نظر 

عناصری هم ناشی از  که اساساً  در سالیان اخیر،  نسبت به تشکیل خانواده و ازدواج  نگرش در جوانان  چون توجه گفت تغییر 

فشارهای اقتصادی، سبک زندگی فردگرایانه و ... میادمیک، ترس از مسئولیتفزاینده جامعه به تحصیالت آک باشد،  های ازدواج، 
 از  آنچه  تر،به صورت واضحچون توانمندی ایگو و ساختار شخصیت و میزان تمایزیافتگی فرد نیز بستگی دارد.  به متغیرهایی هم

عاطفی، جایگاه من، هم آمیختگی با دیگران و  گسلش عاطفی،  مفاهیم   ید، متغیرهای مذکورمطرح گرد یگوا  یتوانمندواکنش 

باشند که بر این اساس و نیز با توجه به همسویی نتایج، با  یخانواده م یلنسبت به تشک یمنف یاکننده نگرش مثبت    بینییشپ
عنوان کرد که در جامعه ها، میهای دیگر پژوهشیافته نظر محقق، افراد تمایزیافته و همتوان  با توانمندی آماری مورد  چنین 

نسبت به شرایط جامعه و چالش باال،  توانایی سازگاری ایگو  ازدواج،  همسرگزینی و  خود در جهت  پیش روی  ها و مشکالت 

انتظار  فق دارند. بنابراین  دهند و در نتیجه نسبت به مسئله ازدواج و تشکیل خانواده نگرشی مثبت و موامناسبی از خود نشان می
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بر دو متغیر تمایزیافتگی خود و  خانواده، یلبه ازدواج و تشک  یاندانشجو  یبو ترغ  یاجتماع یزندگ یفیتک  یارتقا یبرا  رودیم

 ها توجه نمود.توانمندی ایگو و آموزش راهبردهای مرتبط با آن

نهایت،  نظیر ایران،  ذکر این مطلب ضروری است کهدر  بیشبه جوامعی  پاهنجارهای خانوادگی  برجایند و  تر از سایر جوامع 

به شمار می های  مشکالت و چالش  امروزه  این نکته نیز قابل مشاهده است کهدر عین حال   امارود  نهاد خانواده از نهادهای مهم 
حال تغییر و تحول  ه ایران در جامعازدواج و تشکیل خانواده در   و تشکیل خانواده وجود دارد، به عبارتی  مختلفی در مسیر ازدواج

بنابراین شیوهنکنتغییر می  نیزها و هنجارهای اجتماعی در جریان این تغییرات اجتماعی، ارزش  و  است های همسرگزینی، د؛ 

گیری از ایجاد هر برای پیش  باید لذاچنین انتظارات زن و شوهر و مناسباتشان هم دگرگون خواهد شد؛  تشکیل خانواده، هم
 با در نظر گرفتن این تغییرات انجام شود.  ،ریزی در جامعهگذاری و برنامهی، هرگونه سیاستامسئله

 

 سپاسگزاری 
 شود.می  قدردانی و  تشکر پژوهش، در  کنندگان شرکت تمامی  همکاری از

 

 مشارکت نویسندگان

 پژوهشی معاونت  توسط که بود شخصیت  روانشناسی رشته  در اول نویسنده پایان نامه کارشناسی ارشد  از برگرفته مقاله این

 . است انجام شده  شخصی  هزینه  به و رسیده  تصویب  به  علوم و تحقیقات تهران واحد  اسالمی آزاد دانشگاه
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