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Abstract
Introduction: Multi-generational family theory suggests that individuals acquire a

foundation for interpersonal relationships in their families of origin. Current marital

difficulties are seen as extensions of relationship problems in the spouses’ original families.
Thus, the aim of this research was to examine the role of family of origin in differentiation of

self and marital conflict.

Methods: 207 married students of Islamic Azad University of Karaj from nursing and

midwifery department were selected via single cluster sampling method and answered  to

three questionnaires such as  family of origin (FOS), Barati and Sanaei marital conflicts and

differentiation of self (DSI-R). For Data analysis Pearson correlation, stepwise regression

analysis and independent T-test were performed.

Results: Results showed that there was a negative significant correlation between family

of origin function and its components and marital conflicts (P>0.01). There was a negative

significant correlation between marital conflicts and differentiation of self (P>0.01). There

also was a positive significant correlation between family of origin function and its

components and differentiation of self (P>0.01). Also, T-test results indicate a significant

difference between marital conflicts and differentiation in healthy and unhealthy family

functioning (P>0.01).

Conclusion: The results of current research indicated that there was a significant

correlation among family of origin function and its components, marital conflicts and

differentiation of self and healthy family of origin functioning associated with decrease in

marital conflict and increase in differentiation of self
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خود و اصلی در تمایزهدف پژوهش حاضر بررسی نقش خانوادهرو، از این. شودهاي اصلی همسران تلقی میدر خانوادهمشکالت ارتباطی 
. زناشویی بودتعارضات

اي مرحلهاي تکگیري خوشهنمونهشیوهدانشجوي متاهل پرستاري و مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج به207تعداد :هاروش
خود و تمایزبراتی و ثناییزناشوییتعارضات،FOS(Family of origin Scale(اصلیو به سه پرسشنامه خانوادهشدند انتخاب 

)DSI-R(Differentiation of self Inventory-Revisedتحلیل ،همبستگی پیرسونها ازبراي تحلیل داده. سخ دادندپا
. استفاده شدو آزمون تی مستقلگام به گامرگرسیون

وجود و معناداررابطه منفی)>01/0P(زناشوییتعارضاتهاي آن و اصلی و مولفهکارکرد خانوادهبینها نشان دادیافته:هایافته
هاي آن مولفهاصلی و کارکرد خانوادهبین.بدست آمددار معنارابطه منفی و)>01/0P(خود زناشویی و تمایزمیان تعارضاتبه عالوه . شتدا
تمایز خود وزناشویی بینی تعارضاتقادر به پیشهاي آنو مولفهاصلیخانوداده. شتدار وجود دامعنارابطه مثبت و) >01/0P(خود تمایزو 
)01/0P< (با کارکرد سالم هايخانوادهدرزناشویی و تمایز خود تعارضاتمیان داري تفاوت معناهمچنین نتایج آزمون تی نشان دهنده.است

. )P>01/0(می باشدو ناسالم 
زناشویی با تعارضات) صمیمیت و استقالل(هاي آن نتایج این پژوهش نشان داد که میان کارکرد خانواده اصلی و مولفه:گیرينتیجه

. همراه استو افزایش تمایز خودزناشوییبا کاهش تعارضاتهمسرانکارکرد سالم خانواده اصلیوو تمایز خود رابطه معنادار وجود دارد
.خودتمایز، زناشوییتعارضاتاصلی، خانواده:هاکلید واژه
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مقدمه
با بر الگوهاي ارتباطی و تعاملی افراد عوامل بسیاري

یکی از این عوامل، تجارب فرد در .گذارندمیتاثیردیگران 
در فرد توجه به تجارب اولیه ). 1(می باشدش ااصلیخانواده

این تجارب از فرد درك خانواده اصلی اهمیت زیادي دارد، زیرا 
ممکن است کیفیت روابط زناشویی و هاانطباق با آنو شیوه 
خانواده اصلی به تجارب ). 2(را تحت تاثیر قرار دهد اوازدواج 

در دوران کودکی اشاره دارد که اوفرد با والدین یا مراقبان
نهندرا در دوران بزرگسالی بنیان میاو يفردمیاناساس روابط 

کننده سازگاري زناشویی تعیینخانواده اصلی سالم کارکرد .)3(
). 4(شان است ازواجها در آنعاطفی-فرزندان و وضعیت روانی

اي است که از خانوادهبر اساس الگوي رشدي، خانواده سالم،
داشتن هاي سالم فرزندپروري، شیوهکاربرد هایی همچون ویژگی
گیري، ارضاي نیازهاي هاي مشورت با یکدیگر و تصمیممهارت

و روانی تامین سالمت جسمانیروانی و عاطفی اعضا، جسمانی،
نشان دادند که کارکرد پژوهشگران).5(برخوردار باشد هاآن

کند تا هویت مثبتی سالم خانواده اصلی به فرزندان کمک می
خود را افزایش دهند، و احتمال بروز استقاللکسب کنند، 

.)7و6(مشکالت رفتاري و ارتباطی را در آینده کاهش دهند
خانواده اصلی در قرار گرفتن در معرض تجارب منفی همچنین، 

فرزنداندر و زناشویی با افزایشِ خطر مشکالت ارتباطی 
) 8(دهندو تشکیل خانواده میهنگامی که بزرگ می شوند

تجارب منفی موجود در خانواده اصلی عبارتند از . استهمراه
و طالق والدین تعارضات خانوادگی شدید، خشونت، خصومت،

، خشونت فیزیکی )9(ها که به الگوهاي تعاملی منفی در زوج
، طالق و )11(، اسنادهاي منفی راجع به خود و همسر )10(

. شوندمنجر می)12(اختالف زناشویی در فرزندان 
Stutzman به این نتیجه رسیدند که ) 2011(و همکاران

ها بر روابط آنسالمت فردي و زناشویی والدین یا کیفیت 
).13(سالمت فرزندان و برعکس تاثیر خواهد گذاشت 

Markman الگوهاي دریافتند که ) 2010(همکاران و
بینی ارتباطی منفی و مخرب در خانواده اصلی قادر به پیش

در .)14(سال اول ازدواج است 5در همسران اختالفات زناشویی 

دادند که نشان ) Simon & Furman)2010این راستا،
ها از تعارضات بین والدین با ادراك نوجوانان و برداشت آن

تعارض آنان ارتباط ي حلهاتعارض در روابط رومانتیک و سبک
به این نتیجه ) 2008(همکارانو Whitton.)15(دارد

میان سطوح خشونت و درگیري گزارش شده توسط رسیدند که
خانوادگی با سطوح والدین و فرزندان در هنگام تعامالت 

ه توسط فرزندان در هنگام هاي گزارش شدخشونت و درگیري
بالك .)16(اشان همبستگی باالیی وجود داردزناشوییتعامالت

نسلی در تحقیقی با عنوان انتقال بین)2010(و همکاران
اصلی خشونت به بررسی ارتباط میان خشونت والدین در خانواده

دادند که مشاهده خشونت بین والدین و خشونت همسران نشان 
شناختی در روابط زناشویی بر ارتکاب خشونت فیزیکی و روان

در تحقیقی نیز ) 1390(فرحبخش . )17(گذاردفرزندان تاثیر می
هاي ادراك شده خانواده اصلی و عنوان همبستگی بین ویژگیبا 

بین به این نتیجه رسید که زناشوییفعلی و رابطه آن با تعارض
-میزان ادراك زوجین از خانواده اصلی و میزان وجود تعارض

. )18(ها همبستگی وجود داردزناشویی در زندگی فعلی آن
نشان دادند که تجارب ) 2011(مورارو و همکارنهمچنین 

-اصلی الگوي دلبستگی و الگوي دلبستگی نیز رضایتخانواده

). 19(نمایدمیبینی زناشویی را پیش
میزان براصلی خانوادهکارکرد زناشویی،تعارضاتعالوه بر 

هاي خانواده نظریه سیستم.گذاردتمایز یافتگی افراد نیز تاثیر می
بوئن فرض کرد که سطح تمایزیافتگی شخص عمدتا با 

یافتگی تمایز).20(الگوهاي تعاملی خانواده در ارتباط است 
فردي، تمایز خود به در سطح درون. متشکل از دو سطح است
هیجانی از فرآیندهاي عقالنی و توانایی تمایز فرآیندهاي

فردي در سطح میان. مدار اشاره داردهاي هدفانتخاب فعالیت
نیز تمایزیافتگی به معناي توانایی ایجاد همزمان استقالل و 

توان گفت بنابراین، می).22و21(حفظ صمیمیت با دیگران است 
مطابق. استصمیمیتو استقاللتمایزیافتگی پیوستاري از 

-نظریه بوئن، میزان تمایزیافتگی به تاریخچه خانوادگی و پویایی

افراد اشاره دارد و چارچوبی براي درك چگونگی عاطفیهاي 
خانواده و نقش مهم آن در سازگاري فرد عاطفی کارکرد سیستم 
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و همکارانJohnsonتا در این راس.)23(کند فراهم می
که کارکرد خانواده بر سطوح نمودندگزارش ) 2001(

و McGoldrick). 24(گذارد تمایزیافتگی جوانان تاثیر می
نیز به این نتیجه رسیدند که میزان تمایز ) 2003(همکاران

ها اشان مستقیما با توانایی آنیافتگی نوجوانان از خانواده اصلی
زاها و الگوهاي ارتباطی و کارکردي مختل استرسبراي مقابله با 

آید، همبستگی دارد ها میشان به دنبال آنخانواده که در ازدواج
که سطوح ) 28، 27، 26(مطالعات بسیاري نشان دادند که ). 25(

. باالي تمایز خود با عملکرد سالم خانواده مرتبط است
کارکرد نقشبررسیشد، فوق اشارهباتوجه به آنچه که در 

در زناشویی و تمایزخودتعارضاتبروزدرخانواده اصلی
برعالوهزیرا، .اي برخوردار استدانشجویان از اهمیت ویژه

، و مسائل زناشوییتعارضاتهاي تحصیلی و شغلی،استرس
در عمدههايزاتنشاز نیز مرتبط با کارکرد خانواده اصلی 

افزایشبهاستممکنشوند کهمحسوب میزندگی دانشجویان
رو، هدفاز این. شوندمنجرهاآندر بهزیستیکاهشواسترس

تمایزخود درهمسراناصلینقش خانوادهبررسیپژوهش حاضر
آیا میان : استهاي زیر به پرسشو پاسخ زناشوییتعارضاتو

زناشویی، و ، تعارضاتهاي آنو مولفهکارکرد خانواده اصلی
واصلی آیا کارکرد خانوادهتمایزخود رابطه معنادار وجود دارد؟ 

و تمایزخود زناشویی بینی تعارضاتپیشقادر به هاي آنمولفه
هستند؟

روش مطالعه
. استو پس رویداديهمبستگیتحقیق حاضر از نوع 

دانشکده پرستاري کلیه دانشجویان متاهل جامعه پژوهش شامل
سال1حداقلکه بودکرج اسالمی واحد دانشگاه آزاد و مامایی 

و در سال ها سپري شده بوداز ازدواج آنسال10و حداکثر 
از جامعه یاد شده با . مشغول به تحصیل بودند91- 90تحصیلی 

207ايمرحلهتکاي گیري خوشهنمونهروشاستفاده از 
صورت که از بین کلیه به این. برگزیده شدنددانشجوي متاهل

،دانشگاه آزاد واحد کرجدانشکده پرستاري و ماماییِ هايکالس
لیه به کسپس.گردیدصورت تصادفی انتخاب بهکالس10

که شرایط جامعه پژوهش هاي انتخاب شدهکالسدانشجویان

ها، پس از توضیح هدف پژوهش و جلب رضایت آنرا داشتند،
آوري هاي جمعداده. گردیدها جهت پاسخگویی ارائه پرسشنامه

SPSSافزار شده با استفاده از نرم v.16براي . تحلیل شد
.وري اطالعات از سه پرسشنامه بشرح زیر استفاده گردیدآجمع

:)Family of origin Scale(اصلیمقیاس خانواده
سئوالی است که براي 40اصلی یک پرسشنامه مقیاس خانواده

سنجیدن ادراك و استنباط شخص از میزان سالمت خانواده
اصلی بر استقالل و مقیاس خانواده. اش تدوین شده استاصلی

صمیمیت به عنوان دو مفهوم کلیدي در حیات یک خانواده سالم 
در این الگو، خانواده سالم به اعضاي خود استقالل . تمرکز دارد

، صراحت بیان، مسئولیتدهد و این استقالل با تاکید بر می
و پذیرش جدایی و فقدان ،احترام به سایرین، باز بودن با دیگران

شود که در اي محسوب میخانواده سالم، خانواده. آیدبوجود می
کار را با کند و این فضاي خانواده و روابط، صمیمیت ایجاد می

، ایجاد فضاي گرم در خانه، حل تشویق بیان انواع احساسات
فهم ایجاد حساسیت نسبت به ، ها بدون ایجاد استرستعارض

نمره کل آزمون یا جمع . دهدانجام می، و ایجاد اعتمادمشترك
شود که نمره می200و حداکثر 40ها حداقل نمرات کل سوال

باالتر نشانه استنباط از سالمت بیشتر خانواده یعنی کارکرد سالم 
. خانواده است

Petrogiannisد پایایی این پرسشنامه را در تحقیق خو
دست آوردند که حاکی از دقت به93/0از طریق آلفاي کرانباخ 

. )29(سالم خانواده استاالي این آزمون براي سنجش کارکرد ب
-ی پرسشنامه خانوادهینیز در تحقیق خود پایا) 1385(صفارپور 

گزارش نمود که حاکی 89/0با استفاده از آلفاي کرانباخ اصلی را 
-دقت باالي این آزمون براي سنجش کارکرد خانواده با نمونهاز 

80با یک نمونه) 1390(فرحبخش . )30(هاي ایرانی است
، 83/0اصلینفري همبستگی درونی را براي آزمون خانواده

. دست آوردبه84/0، و مولفه استقالل 72/0مولفه صمیمیت 
بازآزمایی همچنین، پایایی کل آزمون را با استفاده از روش 

گزارش 42/0، و مولفه استقالل را 52/0، مولفه صمیمت 64/0
). 18(نمود 
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خودتمایزنظر شده تجدیدپرسشنامه 
)Differentiation of self Inventory- Rivised( :
در سال Skowron & Schmittین پرسشنامه توسطا

توسط 2003و سپس در سال )31(تهیه و تدوین گردید1998
Skowron این . مورد تجدیدنظر قرار گرفتهمکارانو

6هاي آن در یک مقیاس گویه دارد و پاسخ46پرسشنامه 
- درجه) کامال موافقم(6تا ) فملکامال مخا(1اي لیکرت از درجه

نمره باال به معناي تمایزیافتگی و نمره پایین . بندي شده است
. به معناي تمایزنایافتگی است

آزمون واکنش عاطفی، جدایی نامه چهار خردهاین پرسش
. گیردعاطفی، آمیختگی با دیگران، و موقعیت من را دربرمی

Skowron پایایی کل پرسشنامه و خرده ) 2003(همکارانو
هاي آن را با استفاده از روش آلفاي کرانباخ  به شرح زیر مقیاس

، 89/0، واکنش عاطفی 92/0کل پرسشنامه : دست آوردبه
، و آمیختگی با دیگران 84/0،  جدایی عاطفی 81/0یگاه من جا
نیز پایایی این ابزار را با ) 1384(در ایران، نجفلویی. )32(86/0

کل : دست آورداستفاده از آلفاي کرانباخ به شرح زیر به
، 76/0، جدایی عاطفی، 81/0، واکنش عاطفی 72/0پرسشنامه 

. )33(64/0، و موقعیت من 79/0آمیختگی با دیگران 
منظور تعیین روایی ، به)1392(آزادي، ناهیدپور و خسروي 

سازه آزمون مورد نظر از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده 
براي اجراي تحلیل عاملی اکتشافی ابتدا کیفیت ماتریس . کردند

گیري هاي مقیاس و همچنین قابلیت نمونههمبستگی پرسش
مقدار آزمون کرویت . محتوایی مقیاس مورد بررسی قرار گرفت

معنادار بوده و 001/0بود که در سطح 78/4بارتلت برابر با 
بودکه حاکی از آن است که 73/0برابر با KMOضریب 

ها معنادار و حجم نمونه اطالعات موجود در ماتریس داده
ز تحلیل دست آمده ابر اساس نتایج به. بخش استرضایت

هاي اصلی و با عاملی اکتشافی با استفاده از روش تحلیل مولفه
استخراج 1عامل با ارزش ویژه بزرگتر از 4چرخش واریماکس 

واریانس کل مقیاس را تبیین می%63/59شد که مجموعا 
هاي تایید شده به ترتیب درصد واریانس ارزش ویژه عامل. کنند

میانگین : شرح زیر استد بهسنجکه میزان روایی همگرا را می

، )71/0(واریانس استخراج شده براي مقیاس واکنش عاطفی 
، و مقیاس )60/0(گی با دیگران ت، آمیخ)66/0(جدایی عاطفی 

همچنین، براي بررسی پایایی این ابزار، ).53/0(جایگاه من 
دست شرح زیر بهضریب پایایی آن از طریق آلفاي کرانباخ به

، )82/0(واکنش عاطفی ، )86/0(ی کل مقیاس ریب پایایض. آمد
، و مقیاس )79/0(گی با دیگران ت، آمیخ)76/0(جدایی عاطفی 

که حاکی از پایایی باالي ابزار و قابلیت )64/0(جایگاه من 
. )34(اعتماد آن است

این ابزار داراي :  براتی و ثناییپرسشنامه تعارضات زناشویی
زناشویی و جهت است که با هدف سنجش تعارضاتپرسش42

هاي هر پرسش در پاسخ. ه در جامعه ایرانی ساخته شداستفاد
کامال (5تا ) کامال مخالفم(1اي لیکرت از درجه5یک مقیاس 

و 210نمره کل پرسشنامه . بندي شده استدرجه) موافقم
ر و نشانگر تعارض بیشتباالاست که نمره42کمترین نمره آن 

بعد تعارضات زناشویی را 7پرسشنامه این. باشدبرعکس می
سنجد که شامل کاهش همکاري، کاهش رابطه جنسی، می

، انهاي هیجانی، افزایش جلب حمایت فرزندافزایش واکنش
افزایش رابطه فردي با خویشاوندان خود، کاهش رابطه 
خانوادگی با خویشاوندان همسر و جدا کردن امور مالی از 

مطالعات روانسنجی نشان داده است که این . یکدیگر است
ضریب آلفاي . پرسشنامه داراي روایی محتوایی مطلوب است

و براي هفت مقیاس آن از 71/0کرانباخ براي کل پرسشنامه 
کاهش رابطه با خانواده (81/0تا ) کاهش رابطه جنسی(60/0

یت اصولهمچنین، به منظور رعا). 35(متغیر بوده است ) همسر
شددادهاطمینانکننده در پژوهشافراد شرکتتمامبهاخالقی

نیازيوبودخواهند محرمانههاآنخصوصی اطالعاتکلیهکه
توانند از میدر صورت تمایلوندارندخانوادگینامونامدرجبه

.انصراف دهندپژوهش و ادامه آنمشارکت در

هایافته
هاي مورد مطالعه و ویژگیبه منظور توصیف متغیرهاي 

هاي آمار توصیفی مانند شناختی نمونه پژوهش، از روشجمعیت
نتایج در جدول . میانگین و انحراف استاندارد استفاده گردید

.اندشدهارائه 1شماره 
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زناشویی و تمایز خوداصلی، تعارضاتکارکرد خانوادهمیانگین و انحراف معیار- 1جدول
انحراف استانداردمیانگین و شناختیمتغیرهاي جمعیتمیانگین و انحراف استانداردمتغیرها

31/32±67/8سن34/140±16/22اصلی         خانوادهکارکرد
26/6±38/2مدت ازدواج23/128±69/34تمایز خود
43/1±384/1تعداد فرزندان47/90±63/34زناشوییتعارضات

کنندگان در این پژوهش همگی مونث بوده و شرکت
شان ، مدت ازدواج)31/32±67/8(میانگین سنی آنها 

ها برابر با و میانگین تعداد فرزندان آن) 16/8±26/6(
با توجه به میانگین نمره کارکرد خانواده . بود) 384/1±43/1(

، )23/128±69/34(و تمایز خود ) 34/140±16/22(اصلی 

دانشجویان پرستاري و مامایی از نظر کارکرد سالم خانواده اصلی 
متوسط و با توجه به میانگین تعارضات زناشویی و تمایز خود 

توان گفت آنها تعارضات زناشویی اندکی می) 69/34±23/128(
. کنندرا تجربه می

زناشویی و تمایزخود هاي آن با تعارضاتاصلی و مولفههمبستگی محاسبه شده میان کارکرد خانواده-2جدول 
1234متغیرها

__کارکرد خانواده-1

__68/0**مولفه صمیمیت-2

__75/0**71/0**مولفه استقالل-3

__-41/0**-45/0**-31/0**تعارضات زناشویی-4

-54/0**39/0**32/0**24/0**تمایز خود-5
نشان داد که ) 3جدول (محاسبه ضریب همبستگی پیرسون

، میزان صمیمیت زناشویی و کارکرد خانواده اصلیتعارضاتمیان 
) >01/0P(اصلی اصلی، و میزان استقالل در خانوادهدر خانواده

تمایز خود و همچنین، میان . رابطه منفی و معنادار وجود دارد

صمیمیت در خانواده اصلی، و میزان ، میزاناصلیکارکرد خانواده
رابطه مثبت و معنادار و ) >01/0P(استقالل در خانواده اصلی 

رابطه منفی و ) >01/0P(زناشویی و تمایزخود میان تعارضات
.معنادار وجود دارد

هاي آنمولفهواصلیکارکرد خانوادهطریقاز زناشوییتعارضاتبینی براي پیشگام به گام تحلیل رگرسیون -3جدول
سطح معناداريtاستانداردضرایب ضرایب غیراستانداردمدل

BRR2)Beta(
51/3001/0-45/020/048/0-58/1مولفه صمیمیت
92/2001/0-49/024/035/0-12/1مولفه صمیمیت
55/2001/0-26/0-92/0مولفه استقالل

48/2001/0-22/0-87/0عملکرد کلی
، در گام اول، میزان ضریب )4(جدول هاي با توجه به یافته

بدین معنا که مولفه صمیمت . است20/0برابر با ) R2(تعیین 
-از واریانس متغیر وابسته یعنی تعارضات%20تواند تنهایی میبه

اما در گام دوم، میزان ضریب تعیین . زناشویی را تبیین نماید

)R2 ( به دهد مولفه صمیمیت است که نشان می24/0برابر با
از %24توانند  همراه مولفه استقالل و عملکرد کلی مجموعا می

. واریانس تعارضات زناشویی را تبیین کنند

هاي آناصلی و مولفهبینی تمایزخو از روي کارکرد خانوادهتحلیل رگرسیون گام به گام براي پیش-4جدول 
معناداريسطحtاستانداردضرایب ضرایب غیراستانداردمدل

BRR2)Beta(
78/038/014/054/012/4001/0مولفه استقالل
مولفه استقالل

مولفه صمیمیت
عملکرد کلی

39/0
34/0
31/0

42/017/041/0
32/0
29/0

21/3
87/2
53/2

001/0
001/0
001/0
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دهد که  در گام اول، میزان نشان می) 5(هاي جدول یافته
بدین معنا که مولفه . است14/0برابر با ) R2(ضریب تعیین 

از واریانس متغیر وابسته یعنی %14تواند استقالل به تنهایی می
اما در گام دوم، میزان ضریب تعیین . تمایزخود را تبیین نماید

)R2 ( دهد مولفه استقالل به است که نشان می17/0برابر با
از %17توانند عملکرد کلی مجموعا میهمراه مولفه صمیمیت و

. واریانس تمایزخود را تبیین کنند

کارکرد سالم و ناسالم هاي با کارکردخانوادهي تعارضات زناشویی و تمایز خود در مقایسهآزمون تی مستقل براي -5جدول 
سطح معناداريلونآزمونمتغیرها

معناداري

سطح معناداريدرجه آزاديتی محاسبه
45/156/09/3205001/0تعارضات زناشویی

8/207/01/4205004/0تمایز خود
ي آزمون تی مستقل جهت مقایسه5جدول شماره 

با از دانشجویان دو گروه تعارضات زناشویی و تمایز خود در 
از آنجا که از . دهدرا نشان میخانوادهکارکرد سالم و ناسالم 

نی واریانس هاست؛ ابتدا هاي آزمون تی همگجمله پیش فرض
هاي دو متغیر در نی واریانسلوِن همگا استفاده از آزمون اف ب

نتایج به دست آمده در هر دو . ها مورد سنجش قرار گرفتگروه
توان از ها برقرار است و مینی واریانسدهد همگمتغیر نشان می

نتایج ). P<05/0(آزمون پارامتریک تی مستقل استفاده کرد
ري دادهد میان دو گروه تفاوت معناآزمون تی مستقل نشان می

بدین . خود وجود داردیزاي تعارضات زناشویی و تمدر زمینه
معنی که خانواده با کارکرد سالم نسبت به خانواده با کارکرد 

خود باالتري برخوردار تر و تمایزیینزناشویی پاناسالم از تعارضات
)>01/0P(.هستند

بحث
کارکرد میان نشان داد کهپژوهش حاضر،هاي یافته

و )استقاللوصمیمیت(هاي آنمولفهو ،اصلیخانواده
به این معنا .زناشویی رابطه منفی و معنادار وجود داردتعارضات

که با افزایش کارکرد سالم خانواده و میزان صمیمیت و استقالل 
. یابدزناشویی کاهش میادراك شده در خانواده اصلی، تعارضات

هاي آن قادر به پیشاصلی و مولفهکارکرد خانودادههمچنین، 
هاي این پژوهش یافته.زناشویی و تمایز خود استبینی تعارضات

و همکارانBehrensانجام شده توسطهاي با پژوهش
)2000( ،Amatoو همکاران)2001(،Simon &

Furman)2010(،whittonو همکاران)2008(،
Black11،13(استاهنگهم)2010(همکارانو ،

همه این پژوهشگران نشان دادند که کارکرد .)15،16،17
عبارت دیگر،به. زناشویی نقش داردخانواده اصلی در تعارضات

و فرزندان خانواده اصلی بر عملکرد والدین در الگوهاي تعاملی 
در همین راستا، پیروان بوئن معتقدند . گذارداثر میهارشد آن

ی آموخته شده در خانواده آدمیان گرایش دارند که سبک ارتباط
اصلی خود را در همسرگزینی و سایر روابط مهم خود تکرار کنند 

کسانی. )36(و الگوهاي مشابهی را به فرزندانشان انتقال دهند 
اصلی خویش و در تعامل با والدین خود با تجربهکه در خانواده

، هاتوجهی، غفلت، طرد، ابراز محدود هیجانکمهاي منفی مانند 
ت مشابهی شوند، مشکالیممواجه فقدان صمیمیت و استقاللو

با توجه ). 37(شان خواهند داشت فرزندانرا در ارتباط با همسر و
زناشویی اي از تعامالتبخش عمده،به آنچه که گفته شد

زناشویی در دوران کودکی از طریق مشاهده تعامالتفرزندان 
در تجربه الگوهاي فرزندانهنگامی که . شوندوالدین آموخته می

مانند موارد طالق یا (خورند مثبت تعامل زناشویی شکست می
فردي هاي بین، ممکن است مهارت)تعارض شدید میان والدین

،کارآمد همچون ارتباط موثر و حل تعارض را نیاموزند
در زناشوییدر تعارضاتهاآنهایی که مانع از درگیري مهارت

کسانی که مشکالتی را در روابط در نتیجه، .شوندمیآینده
کنند، مشکالت زناشویی فعلی خود با همسرشان تجربه می

اشان را مجددا سازماندهی هاي اصلیخانوادهدر موجودارتباطی 
.دنکنو بازیابی می

هاي حاصل از تحقیق بیانگر آن است که یافتههمچنین، 
استقالل و تمایزخود اصلی، مولفه صمیمیت، میان کارکرد خانواده

به این معنا که کارکرد سالم .رابطه مثبت و معنادار وجود دارد
خانواده و میزان استقالل وصمیمیت ادراك شده در خانواده 
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مطالعات بسیاري نشان دادند که . اصلی، با تمایزخود همراه است
که سطوح باالي تمایز خود با عملکرد ) 28، 27، 26، 25، 24(

مطابق نظریه بوئن، کارکرد خانواده با . سالم خانواده مرتبط است
هاي کارآمد یا سیستم. شودسطح تمایزیافتگی آن مشخص می

.تعادل برقرار نمایندصمیمیتو استقاللمیان قادرندتمایزیافته 
رند و مراقب گذاها، اعضا به یکدیگر احترام میدرون این خانواده

شوند تا براي خودشان احترام کودکان ترغیب می. هم هستند
فردي الزم براي مدیریت موثر هاي بینقائل باشند، مهارت

روابط دوران بزرگسالی در آموزند که در مشکالتی را می
فردیت و رو، از این. خواهند شدها مواجه با آنخود صمیمانه 

که والدین نسبت ثبتیم، گرم و ماحتراتوام بااستقالل با روابط
در . شود، ترغیب میدهندنشان میبه یکدیگر و فرزندانشان 

هاي تمایز نایافته با آمیختگی هیجانی و شکست سیستمعوض، 
شناخته صمیمیتو استقاللدر ایجاد تعادل کارآمد میان نیاز به 

بوئن معتقد بود تمایزیافتگی توسط فرآیند انتقال چند . شوندمی
راي سطح اشود و والدین دنسلی از والدین به فرزندان منتقل می

تمایزیافتگی باال یا پایین، معموال فرزندانی با همان سطح از 
عبارت دیگر، وقتی که اعضاي دو به. کنندتمایزیافتگی تربیت می

اند، با هم ازدواج خانواده که کمترین سطح تمایزیافتگی را داشته
کم یکی از کرد دستبینی میکه بوئن پیشگونه کنند، همانمی

ها در اثر فرآیند فرافکنی داراي سطحی از تمایز فرزندان آن
).36(شان کمتر است یافتگی خواهند بود که حتی از والدین

هاي این پژوهش این است که میان یکی دیگر از یافته
این یافته . تمایزخود و تعارضات زناشویی رابطه منفی وجود دارد

. هماهنگ استدر این زمینههاي انجام شده نیز با پژوهش
خود و تعارضات نشان داد میان تمایزنجفلویی براي نمونه، 

که دریافت )2008(Peleg.)33(زناشویی رابطه وجود دارد
میان تمایز خود و رضایت زناشویی در زنان و مردان رابطه وجود 

توان گفت که پژوهش میهاي این با توجه به یافته. )38(دارد
افراد برخوردار از سطوح باالي تمایزیافتگی تمایل دارند تا 

که در صورتی. خود را تقویت نمایندفعلیسالم خانواده عملکرد
در افراد داراي سطوح پایین تمایزیافتگی عملکرد خانواده مختل 

تمایز خود بر اساس نظریه بوئن،). 39(و رضایت پایین است

هاي صمیمیت و پذیرش دو سویه را در ازدواج بررسی بنیان
زن و مردي که سطح تمایزیافتگی پایینی داشته باشند، . کندمی

رود بلوغ عاطفی کمتري را کنند انتظار میزمانی که ازدواج می
. دارا و ظرفیت کمتري براي صمیمیت و یکی شدن داشته باشند

فر براي پایداري که هر دو نآن استاین مساله نیازمند 
را قربانی ازدواج کنند و در استقالل  خود ازدواجشان رشد و 

.نتیجه تعارضات بیشتري را در روابط خود تجربه نمایند
تاثیر تنوع فرهنگی بر کارکرد خانواده و ی،در پژوهش فعل

اثر این تنوع فرهنگی بر عملکرد بهینه افراد  با توجه به سطح 
آوري براي جمع. ها مورد بررسی قرار نگرفتتمایزیافتگی آن

اطالعات تنها از پرسشنامه استفاده گردید که این امر بررسی 
. سازدشیوه پاسخگویی و صحت و سقم اطالعات را محدود می

دربرگیرنده دانشجویان مونث فقط انتخاب شدههمچنین، نمونه 
ا مشکل ها را بتعمیم یافتهاین مساله پرستاري و مامایی بود که 

.سازدمواجه می

نتیجه گیري نهایی
خانواده اصلی و بین نقش نتایج این پژوهش نشان داد که 

زناشویی و تمایز با تعارضات) صمیمیت و استقالل(هاي آن مولفه
کارکرد سالم به این معنا که . داشتخود رابطه معنادار وجود 

خودتمایززناشویی و افزایش خانواده اصلی با کاهش تعارضات
بینی همچنین، کارکرد خانواده اصلی قادر به پیش. همراه است

خانواده اصلی نه کارکرد .تعارضات زناشویی و تمایز خود است
تنها بر رشد عاطفی و اجتماعی فرزندان تاثیر دارد، بلکه از 

از . ها استهاي مهم کیفیت روابط زناشویی آنکنندهبینیپیش
اصلی به ما کمک تعامالت درون خانوادهو روابط رو، درك این
موفقیت میزان استقالل افراد از خانواده خود و بتوانیم کند تا می

با توجه.بینی کنیمپیششان در ازدواجرا هاآنیا عدم موفقیت
توجه به نقش خانواده اصلی و تمایز خود در هاي پژوهش، یافته

اي برخوردار ویژهفردي از اهمیتفردي و میانمشکالت درون
شود میپیشنهادبه کلیه مشاوران و خانواده درمانگران لذا، . است

هاي پیش از ازدواج و پس از ازدواج به کارکرد تا در مشاوره
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خانواده اصلی و تاثیر آن بر ازدواج فرزندان و کمک به حل 
. مشکالت آنها توجه نمایند

تشکر و قدردانی
این پژوهش برگرفته شده از طرح پژوهشی مصوب دانشگاه 

14/2/90در تاریخ 130056به شماره آزاد اسالمی واحد کرج 

آزاد اسالمی واحد بدینوسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه. است
خاطر حمایت مالی از این طرح پژوهشی نهایت بهکرج 

کننده شرکتهمچنین، از کلیه دانشجویان . سپاسگزاري را داریم
ها یاري نمودند، در این طرح که ما را در تکمیل پرسشنامه

. نماییمتشکر می
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