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Abstract 
The aim of the present study is to investigate the 
relationship between the communicational patterns 
and emotional atmosphere of the family of origin and 
the attitude toward marriage considering the mediating 
role of self-differentiation. This study was conducted 
fundamentally, using the correlation method of path 
analysis. The statistical population included single 
students in Tehran and the sample consisted of 325 
students (230 girls/90 boys). The instruments used 
were Marriage Attitude Scale (MAS), Family 
Communicational Pattern (RFCP), Emotional 
Atmosphere (Hill-Bern), and Self-differentiation (DSI-
SF). Data were analyzed by path analysis using SPSS-
24 and AMOS software. The results showed that 
among the communication patterns of the family of 
origin, the patterns of dialog and conformity had a 
significant relationship with self-differentiation. There 
was a significant relationship between emotional 
atmosphere in the family of origin and self-
differentiation. There was a significant relationship 
between self-differentiation and optimistic, realistic, 
and ideal attitudes toward marriage. The results 
showed that self-differentiation mediated the 
relationship between the dialog patterns and the 
emotional atmosphere of the family of origin with an 
optimistic attitude toward marriage. Therefore, it can 
be concluded that by improving the communication 
patterns and emotional atmosphere of the family of 
origin, and thus increasing the self-differentiation of 
the individual, one can help to achieve an optimistic, 
realistic, and idealistic attitude toward marriage. 
Keywords: Attitudes toward Marriage, Self-
Differentiation, Communication Pattern, Family of 
Origin, Emotional Atmosphere in the Family. 

 دهیچک

 یو جو عاطف یارتباط یالگوها ۀرابط ۀهدف پژوهش حاضر، مطالع
 گریانجیخانواده مبدأ با نگرش به ازدواج با توجه به نقش م

 یهمبستگ یروش کم است و به یادیمطالعه بن نیاست. ا یافتگیزیتما
شامل  یآمار ۀانجام شده است. جامع یاز نوع معادالت ساختار

هستند.  1399-1400 یلیتحص المجرد شهر تهران در س انیدانشجو
 انیپسر( از دانشجو 90دختر و  230دانشجو ) 325منظور،  نیا یبرا

 یدردسترس انتخاب شدند. ابزارها یریگ شهر تهران به روش نمونه
 یارتباط ی، الگو(MAS)نگرش به ازدواج  یها اسیمورد استفاده، مق

-DSI) یافتگیزیو تما (Hill-Bern) ی(، جو عاطفRFCP)خانواده 

SF) افزار  کمک نرم و به یها با استفاده از معادالت ساختار بود. داده
SPSS 24  وAMOS از  دهد یم پژوهش نشان جیشدند. نتا لیتحل

 یوشنود و الگو گفت یخانواده مبدأ، الگو یارتباط یالگوها انیم
جو  نیب نیدارند. همچن یافتگیزیبا تما یارتباط معنادار ییهمنوا
و نگرش  یافتگیزیتما نیب زیو ن یافتگیزیمبدأ و تما ۀخانواد یعاطف

وجود دارد  یمعنادار ۀبه ازدواج رابط دئالیو ا انهیگرا واقع نانه،یب خوش
(05/0 ≥ pبه .) وشنود  گفت یالگو نیدر ارتباط ب یافتگیزیعالوه، تما

به ازدواج، نقش  نانهیب مبدأ با نگرش خوش ۀخانواد یو جو عاطف
 یارتباط یگرفت، با بهبود الگوها جهینت توان یم نیابرادارد؛ بن یانجیم

افراد  یافتگیزیتما شیبا افزا جهیخانواده مبدأ و درنت یو جو عاطف
به  انهیگرا دئالیو ا انهیگرا واقع نانه،یب به کسب نگرش خوش توان یم

 ازدواج کمک کرد.
 ،یارتباط یالگو ،یافتگیزینگرش به ازدواج، تما :یدیکل یها واژه
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 مقدمه
فردی و  یازهاین ۀوردکنندآبر یها راه نیتر یاساسیکی از  ایجاد خانواده و ۀاولی ۀعنوان هست ازدواج به

هر  یها انتخابثرترین ؤو م نیتر مهمازدواج یکی از  است. بودهاجتماعی افراد همواره مورد توجه پژوهشگران 
که در تکامل  آید شمار می بهتحولی رشد  یها دوره. این انتخاب یکی از شود حسوب میمفرد در طول زندگی 

، بلکه نیست زوجین ۀرابطعاملی محدود به  ازدواج (.201۷)ادامچیک،  شخصیتی انسان مهم است یها جنبه
یک ازدواج موفق، عشق،  یده شکل عناصراز  .شود یمشناخته در جامعه و خانواده  رگذاریثأتعنوان عامل  به

و  )نازار، فونسکا، گومیرو، کاناوارو بودن است باهم نگرانی، مراقبت از یکدیگر و ارتباط خوب، تعهد، تفاهم،
ازدواج  یریگ میتصمامروزه با پیشرفت جوامع و پیچیدگی روابط اجتماعی عوامل متعددی در  (.2011دتیلیو، 

آمار رسمی سازمان  براساس در این امر از اهمیت باالیی برخوردار است. ثرؤنقش دارند و بررسی عوامل م
 دهد یمنشان  ها یبررس. است  دادهرخ  مورد ازدواج در کشور 530225تعداد ، 1398سال  درکشور  احوال ثبت

 )سایت رسمی ثبت احوال کشور، است  بودهبه کاهش  ساله رو هفت ۀباز، طی 98تا  92از سال  ها ازدواجتعداد 
 آن  دنبال بهمدرن و  اخیر، گذار جامعه از سنتی به یها سالبا توجه به کاهش چشمگیر نرخ ازدواج در (. 1399

مار ازدواج و افزایش طالق آکاهش  ۀکنند تبیین تواند یمبررسی نگرش جوانان ، تغییر دیدگاه قشر جوان جامعه
 د.اخیر باش یها سالدر 

 هستند ها نگرشو  ها ارزش، فردی و اجتماعی یرفتارهاگیری  در شکل مهمو  مؤثرعوامل  جمله از

عنوان معنا و انتظار  به تواند یم 1به ازدواج نگرش .(1394 بیگناه و رضامنش،، اعظم کاری، )عظیمی هاشمی

 (.2014ویلوبی، ) کند ینده تعریف شود و ممکن است در طول عمر تغییرآزناشویی  ۀیک فرد از ازدواج و رابط

، 3دوم گذار جمعیتی، 2نوگرایی با چارچوب نظریخود  پژوهشدر  (1396ماسوله ) ، فانی و اصغرپورنیکخواه

مدنظر با نوع نگرش به  یرهایمتغبین نتیجه گرفتند، پارسونز  4، نقش، انتخاب عقالنی و نظام کارکردی3دوم

 ۀاجتماعی، دینداری، هزین -پایگاه اقتصادی یرهایمتغنگرش به ازدواج رابطه وجود دارد. همچنین بین 

کیفی در  پژوهش ۀنتیج با نوع نگرش به ازدواج رابطه وجود دارد. 6نقش جنسیتی یها شهیکلو  5فرصت

براساس الگوی پارادایمی  دهد می نشان (1396 پور، ، محمدی و عباسمهر )خجسته نگرش به ازدواج ۀحوز
طی رویکردی  است که جوانان به ازدواج ۀکنند نگرش به ازدواج، تغییر نگرش به ازدواج عامل اساسی ترغیب

. براساس این رویکرد، اقداماتی مانند ترویج الگوهای موفق ازدواج در جامعه، ردیگ یمکلی و سیستمی صورت 
ازدواج، افزایش  یها چالشمتناسب با  یا مقابلهمادی و معنوی والدین، آموزش راهبردهای  یها تیحما

و  آشته. شود یممشاوره ازدواج توصیه  یها هستهآمادگی ازدواج و حمایت دولت در تشکیل  یها مهارت

                                                 
1. attitude toward marriage 

2. modernization 

3. the second demographic transition 

4. functional system 

5. opportunity cost 

6. gender stereotypes 
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 یها سبک، 1شخصیتی یها یژگیو یها لفهؤمکه  ندبه این نتیجه رسید خود( در پژوهش 139۷)ی کرم

 بینی نگرش به ازدواج را دارند. توانایی پیش 3و جو خانوادگی 2بستگی دل

مهمی است که در روابط خانوادگی نقش مهمی  یها یژگیویکی از  4از سوی دیگر ویژگی تمایزیافتگی

 با نگرش به ازدواج رابطه وجود دارد تمایزیافتگی یها لفهؤمبین ، دهند یمنشان  ها پژوهش. همچنین دارد
 ندیاز فرا یعقل ندیفرا زییتم ییتوانا یافتگیزی(. منظور از تما1398 حسینی، و عباسی ؛2012 سیمونز،و  )بارو
تفکر و  نیب تواند یم افتهیزیفرد تما گریبه عبارت د ؛است یفرد انیو م یروان در دو بعد مسائل درون یعاطف

)گولدنبرگ و  گرفتار نشود یجانیه یفرد مختار در دام بلواها کیعنوان  و به کند برقراراحساس تعادل 

افراد ، کند یمبیان  (2004 نقل از دیویس و لیندسی، به 198۷) 5بوئن ینسل انیم ۀنظری(. 1398گولدنبرگ، 

در نیز مشکالت زناشویی  .رندیگ یفرام ۀ خوداولی یها خانوادهرا در  یشفردی خو پایه و اساس روابط بین
متفاوت از خانواده اولیه  میزان زوجین با معنا وهای  تعارض و استخانواده این راستای مشکالت موجود در 

 ها آنو در مقابل  کنند یممنطقی مدیریت  یشکل . افراد با تمایزیافتگی باال رفتارهای خود را بهافتد اتفاق می
زوجین (. 2013)پیس،  شوند یمعاطفی خود هدایت  یها واکنش بادارند،  کمیافرادی که تمایزیافتگی 

 یها واکنشاضطراب و  و دارند فراوانیپذیری  انعطاف ها تعارضتمایزیافته در نظام زناشویی هنگام بروز 
 کنند یمدر مقابل زوجین با تمایزیافتگی پایین از مواجهه با تعارض اجتناب  .دهند یمهیجانی کمتری را بروز 

. (2019 )لمپیس، کاتودال، آگوس، بوسونرا و اسکورون، دهند یمهیجانی از خود نشان  یها واکنشو 
زوجین تمایزیافته صمیمت در رابطه  دهد می( نشان 1393)زاده و سودانی  ، مهرابیساداتیپژوهش  یها افتهی
تمایزیافته  رامش در پاسخ به عواطف دیگران در افرادآتحمل بیشتری در تفاوت عقاید یکدیگر دارند. حفظ  و

کیم و  .شود یممنجر  ها آنشناختی  افزایش رضایت زناشویی و سازگاری بهتر روان به استحکام روابط زوجین،
گرش به ازدواج با نمرات باال در به این نتیجه رسیدند که نمرات باال در ن خود ( در تحقیق2015جانگ )

 یها پژوهشبا توجه به تعاریف و  تمایزیافتگی و عملکرد خانواده و رضایت از زندگی مطابقت دارد.
زندگی  و افراد، در تمایل و نگرش به ازدواج بر سطح تمایزیافتگی ریتأثبر  شده، محیط خانواده عالوه عنوان

، مبدأ مهم محیط خانواده ۀمؤلفدو  این رو بررسی از این ؛(2006 )کاریی، است مؤثرخانوادگی فرزندان خانواده 

 حائز اهمیت است. ۷و جو عاطفی 6الگوی ارتباطی یعنی

مانند بیان احساسات و ، اعضای یک خانوادهی میان و تعامالت عاطف به مجموع روابط عاطفی خانواده جو
(. الگوی ارتباطات 2008 ،اوچینوو )ربلین  شود یمگفته ارتباط و طرز برخورد افراد با یکدیگر  ۀعالیق، نحو

                                                 
1. personality characteristics 

2. attachment styles 

3. family environment 

4. self-differentiation 
5. bowen's intergenerational theory 
6. family communication patterns 
7. family emotional climate 
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ی امعن وشنود به گفت یریگ جهتاست.  1همنوایی یریگ جهتوشنود و  گیری گفت خانوادگی شامل جهت

نظر در موضوعات متفاوت  افراد خانواده به ارتباط و تبادل نآ درکه  استبودن شرایطی در خانواده  فراهم
)سیگلمن  عقاید متفاوت و مخالف با خود صحبت کنند ۀدربارتمایل داشته باشند و ضمن حفظ احترام یکدیگر 

و عقاید و رعایت  ها نگرشبودن  نهمساکید خانواده بر أگیری همنوایی عبارت است از ت جهت (.2018 و رایدر،
مثبت معناداری  همبستگی ها پژوهشبرخی  (.2002، ان یمروئرنر، )ک هنجارهای خانواده از سوی فرزندان

فر و  صابری) اند کردهآوری فرزندان گزارش  ب با خودتنظیمی هیجانی و تا أمبد دۀعاطفی خانوا بین جو
 مؤثربا الگوی ارتباطی از عوامل  دأمب عاطفی خانواده جو ها پژوهش. همچنین در برخی (1398 اربابی، حاجی

 (.1398 فوالدچنگ، االسالمی و شیخ محمدی،سید؛ 138۷ ،استادی )نجارپور اند شدهبر هویت افراد مشخص 
هویت و تمایزیافتگی افراد و  عاطفی بر الگوی ارتباطی و جوأ، یعنی با توجه به اهمیت نقش خانواده مبد

 ۀعاطفی خانواد الگوی ارتباطی و جو ۀتمایزیافتگی بر نگرش به ازدواج، پژوهش حاضر رابط ریتأثدنبال آن  به
بنابراین در راستای تحقق  کرده است؛گری تمایزیافتگی با نگرش به ازدواج بررسی  را با نقش میانجی مبدأ

 .ستا ها داده ۀبرازند زیرپیشنهادی  یالگومطرح است که آیا  سؤالاین  مدنظرهدف 

 

 
 پژوهش یمدل مفهوم .1 شکل

 

                                                 
1. conformity orientation 



 293                                  دهمدواز ، سال3پژوهشی، شماره  -شناختی، علمی روان کاربردی های پژوهش نامه فصل

 روش
آماری شامل دانشجویان مجرد  ۀجامع است. معادالت ساختاریچندگانه از نوع همبستگی پژوهش حاضر 

دردسترس استفاده  یریگ نمونه. در این پژوهش از روش است 1399-1400شهر تهران در سال تحصیلی 
صورت اینترنتی تهیه شد و بعد از شناسایی  شیوع بیماری کرونا پرسشنامه بهدلیل  صورت که به شد. بدین

کارگیری انواع راهبردهای استفاده از ظرفیت فضای  تلگرامی، صفحات معتبر اینستاگرامی و به یها کانال
دانشجویان  .قرار گرفتمجرد شهر تهران صورت گسترده در اختیار دانشجویان  مجازی، لینک پرسشنامه به

. تعداد پاسخ دادند ها هیگو( شدند و به 1الین )سایت پرس اینترنتی مربوط ۀصفحصورت داوطلبانه وارد  بهنیز 

( به ازای هر پارامتر 1998) 2مورد نیاز در مدل ساختاری با توجه به پیشنهاد کلین یها کننده شرکت

 18بنابراین در پژوهش حاضر با توجه به الگوی پیشنهادی  ؛(1393، )بشلیدهنفر است  10شده حداقل  محاسبه
درمجموع تعداد . ه استکننده درنظر گرفته شد شرکت 18متر ازای هر پارا شده وجود دارد و به پارامتر محاسبه

دانشجوی پسر مجرد در  95نفر دانشجوی دختر مجرد و  230شامل  ،نفر 325در این پژوهش  ها کننده شرکت
 ه است.بود 22کارشناسی ارشد و دکتری با میانگین سنی  ناسی،مقطع کارش

 ابزارهای پژوهش
 (FEAQ) 3برن لیه ۀخانواد یعاطف جو اسیمق

 یموسوبه نقل از  1964، 4برن هیل) برن هیل یعاطف جو ۀپرسشنامخانواده از  یعاطف جوسنجش  یبرا

، دکردنییتأ، نوازش، محبت)مؤلفه  8سؤال دارد و  61پرسشنامه  نیااستفاده شد. ( 13۷6 ،یشوشتر
به  سؤاالتنیمی از  .سنجد یمرا ( تیامنکردن، اعتماد و احساس  قیتشودادن،  هیهدمشترک،  یها تجربه

 یها سؤالپرسشنامه  نیابیانگر همان رابطه و احساس به مادر است. در دیگر  ینیم پدر و با یآزمودن ۀرابط
 محب و یرحمان .شود یم یگذار ه نمر( 5= ادیز یلیختا  1= کم یلیخ از) در مقیاس لیکرت یا نهیگز پنج

دست  به 83/0 6ییبازآزماکرونباخ و  یآلفا قیطرخانواده را از  یعاطف جوآزمون  5ییایپا بیضر( 1390)

دست  به 89/0 کرونباخ محاسبه شد، یآلفا قیطرآزمون که از  نیا ییایپا(، 1393آوردند. در پژوهش جاودان )

 ۷یدییتأ یعاملپرسشنامه، از روش تحلیل  نیا ییمحتوا ییرواتعیین  یبراآمده است. در همان پژوهش 
ابزار است. همچنین  نیامناسب  ییروانشانگر  نیاداشتند و  یمناسب یعاملها بار رمتغی ۀاستفاده شد که هم

 کی جومال ۀزمان مقیاس فوق از پرسشنام هم ییرواتعیین  یبرا( 1386)ی سودانو  یرجب، یکوتدر پژوهش 

                                                 
1. porsline 

2. kline 

3. Family Emotional Atmosphere Questionnaire (Feaq) 

4. Bern 

5. reliability coefficient 
6. retest 
7. confirmatory factor analysis 
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دست آمده است. در پژوهش  به 6۷/0 پرسشنامه ییروا بیضرشده که  استفاده 1 (AFC) عاطفی خانواده

 یآلفا یها روشخانواده از  یعاطف جومقیاس  2یدرون یهمسان یبررس یبرا( 1391و صفرزاده ) یخرمسراج 

 دۀدهن نشاندست آمد که  به ۷۷/0 و ۷۷/0، 85/0 ،8ترتیب  و گاتمن استفاده شد که به 3کرونباخ، تنصیف

 یآلفا روش به خانواده یعاطف جو مقیاس یدرونهمبستگی  حاضر پژوهش در. است یقبول قابل ییایپا
 است. آمده دست به 92/0 کرونباخ

 (DSI-SF) 4دفرم کوتاه تمایز خو ۀپرسشنام

تمایزیافتگی خود )دریک،  ۀتمایزیافتگی خود در پژوهش حاضر از فرم کوتاه پرسشنام یریگ اندازه یبرا
از  یا نهیگز گویه است که با مقیاس لیکرت در یک طیف شش 20( استفاده شد. این پرسشنامه شامل 2011

چهار  یدارابندی شده و  درجه «کامالً شبیه خصوصیات من است»تا « اصالً شبیه خصوصیات من نیست»

با دیگران  8آمیختگی و هم ۷ی و هیجانیگسلش عاطف ،6، جایگاه من5پذیری هیجانی مقیاس واکنش خرده

. روایی ه استگزارش شد 85/0تا  ۷2/0بین  (2011است. پایایی بازآزمایی پرسشنامه در تحقیق دریک )

آن با افسردگی، اضطراب حالت، اضطراب صفت، استرس و  ۀپرسشنامه با استفاده از رابط 9زمان مالکی هم

طور منفی با افسردگی،  نفس و به تطور مثبت با عز گی بهتمایزیافت ۀنفس بررسی و مشخص شد ساز عزت
 ۀهر زیرمقیاس با نمر ۀمثبتی بین نمر ۀاضطراب حالت، اضطراب صفت و استرس رابطه دارد. همچنین رابط

. کردند( بررسی 1393) یفخارو  نلطیفیا را سنجی این مقیاس در ایران روان یها یژگیوکل مشاهده شد. 
بیش  درمجموعو  شوند یممقیاس در فرهنگ ایرانی احراز  ۀسازند یشنهادیپچهار عامل  دهد مینتایج نشان 

مقیاس و همچنین ضرایب  10یواگرا. روایی کنند یممورد نظر را تبیین  ۀاز واریانس ساز 04/52 از

ب پایایی، ضرایبارۀ بخش بود. در رضایت کل که شاخصی از روایی مقیاس است، ۀعامل با نمری ها  همبستگی
با  یختگیآم هم، عامل 48/0پذیری هیجانی  کنشعامل وا ،6۷/0 عامل جایگاه من یبراکرونباخ  یآلفا

 .گزارش شد ۷3/0و عامل برش هیجانی  ۷6/0دیگران 

                                                 
1. affective family climate 

2. internal consistency 
3. bisection method 

4. Differentiation of Self Inventory - Short Form (DSI-SF) 

5. Emotional Reactivity )ER) 

6. I Position (IP) 

7. Emotional Cut Off (EC) 

8. Fusion (FO) 

9. simultaneous criterion validity 
10. discriminant validity 
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 (MAS) 1نگرش به ازدواج ۀپرسشنام

. این مقیاس اند هساخت (1396به نقل از سیاح، کوچک انتظار و حسنی،  1998) 2روزن و براتین رااین مقیاس 

 و باورهااست که  (موافق کامالًمخالف تا  کامالً از)لیکرت  یا درجه چهارگزاره با مقیاس  23شامل 
 93و حداکثر  23کلی که حداقل  ۀ، نمرها گزارهجمع نمرات  با. سنجد یممربوط به ازدواج را  یها نگرش

 فروشان، نویدیان و عابدی . نیلاستدواج ازبه  تر مثبتنگرش  ۀدهند نشان. نمرات باالتر دیآ یمدست  است، به
 اند کردهرا برای این مقیاس گزارش  82/0و  84/0ترتیب ضریب آلفای کرونباخ  به خود پژوهش در( 1392)

 .باالی این ابزار است نسبتاًکه نشان از همسانی درونی 

 (RFCP) 3مقیاس الگوی ارتباطی

و میزان  اند کردهطراحی آن را ( 1990خودسنجی است که ریچی و فیتزپاتریک ) ۀاین ابزار یک پرسشنام
 ۀدر دامن ،گویه که درباره وضعیت ارتباطات خانواده وی هستند 26را با  دهنده پاسخموافقت یا عدم موافقت 

 یۀگو 15. دهستنمخالفم  کامالًمعادل  صفر ۀموافقم و نمر کامالًمعادل  4 ۀنمر .کند بررسی می یا درجه پنج

آزمودنی  هر .هستندمربوط  5گیری همنوایی بعدی به جهت ۀگوی 11و  4وشنود گیری گفت تاول به بعد جه

خود  ۀبیشتر در هر مقیاس به این معناست که آزمودنی در خانوادۀ نمر .آورد یمدست  هدو نمره از این ابزار ب
 .کند یمگو یا همنوایی بیشتری را ادراک  و گیری گفت ترتیب جهت به

گیری  لفای کرونباخ را برای جهتآفارسی مقیاس روایی را مطلوب و ضریب  ۀنسخ (1386) نیا کوروش
 دهد مینی درونی نشان همسابررسی . گزارش کرده است 81/0و  8۷/0ترتیب  وشنود و همنوایی به گفت

همچنین بین نمرات  دارند.معنادار را همبستگی کل آن عامل بیشترین  ۀسؤاالت مربوط به هر عامل با نمر
 ۷4/0با مقیاس توجه  وشنود گفت یریگ جهت .داردمعنادار وجود  رابطۀ همبستگی ۀمربوط به هر عامل و نمر

ضریب پایایی  داشت. یمعنادارهمبستگی  49/0یا کنترل  ازحد شیبگیری همنوایی با مقیاس حمایت  و جهت
 .بود ۷8/0گیری همنوایی  مقیاس جهتبارۀ و در 84/0وشنود  گیری گفت بازآزمایی برای مقیاس جهت

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات
ها  ، آزمون فرضهمبستگی)فراوانی، میانگین، انحراف معیار، ضرایب  های توصیفی بررسی آماره برای

 AMOS افزار نرماز  سازی معادالت ساختاری و برای مدل SPSS 24افزار  کرونباخ( از نرم یو آلفا

 استفاده شد. 24

                                                 
1. Marital Attitude Scale (MAS) 

2. rosen and brateen 
3. Revised Family Communication Patterns (RFCP) 

4. conversation orientation 
5. conformity orientation 
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 ها افتهی

 شناختی الف( توصیف جمعیت

 (N=328) پژوهش یشناخت تیجمع یرهایمتغ یفیتوص یها شاخص .1جدول 
 ینسب یفراوان یفراوان  ریمتغ

 تیجنس
 29/0 95 مرد

 ۷1/0 233 زن

 التیتحص

 56/0 183 یکارشناس

 39/0 129 ارشد یکارشناس

 05/0 16 یدکتر

 سن

18 11 03/0 

19 15 05/0 

20 23 0۷/0 

21 3۷ 11/0 

22 48 15/0 

23 85 26/0 

24 50 15/0 

 18/0 59 45 یال 25

 
درصد( زن بودند و همچنین از  ۷1، بیشتر افراد حاضر در پژوهش از لحاظ جنسیت )1با توجه به جدول 

 نیانگیم و سال 23 نمونه نیانگیم سن مورد در. داشتندمدرک کارشناسی ، درصد 56لحاظ مدرک تحصیلی 
 بود. 09/23گروه پژوهش  یسن

 ها شاخصب( توصیف 

 نیهمچن .معنادار است p ≤ 05/0پژوهش در سطح  یرهایمتغ بیشتر بین ۀرابط دهد یمنشان  2 نتایج جدول
( و r=  5۷9/0) مبدأعاطفی خانواده  وشنود با جو گفت یر ارتباط متغیرهادهمبستگی بیشترین ضریب 

یکی . است( r=118/0با تمایزیافتگی ) مبدأ ۀعاطفی خانواد جو ۀمعنادار نیز در رابطهمبستگی کمترین ضریب 
ست. در این پژوهش، برای بررسی ا ها دادهبودن ربهنجای، ساختار التالگویابی معاد یها مفروضه نیتر مهماز 

 .است  شدهاز ضریب کجی و ضریب کشیدگی استفاده  ها دادهبهنجاربودن 
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 حاضر پژوهش در رهایمتغهمبستگی  بیضرا سیو ماتر اریانحراف مع ن،یانگیم .2جدول 

 نیانگیم 
انحراف 

 اریمع
1 2 3 4 5 6 7 8 

        1 44316/15 0644/31 وشنود گفت

       1 -630/0** ۷8324/11 5951/20 یینوا هم

 یجو عاطف
 مبدأ ۀخانواد

5406/53 920۷4/13 **5۷9/0 **435/0- 1      

به  ینانهنگرش بدب
 ازدواج

۷60۷/19 6400۷/4 **232/0- **159/0 **38۷/0- 1     

نگرش خوش
 به ازدواج ینانهب

۷669/19 1894۷/4 **19۷/0 *122/0 **468/0 **5۷9/0- 1    

نگرش واقع
 به ازدواج یانهگرا

1288/13 854۷3/2 **215/0 **295/0- **220/0 **512/0- **445/0 1   

لیدئانگرش ا
 به ازدواج یانهگرا

2025/14 04۷62/2 **148/0- 06۷/0 **160/0- **184/0 **258/0- **268/0- 1  

 1 024/0 189/0** 55/0 -288/0** 118/0* -268/0** 128/0* 29512/13 5859/68 یافتگیزیتما

01/0 P< 05/0 P< 

 

 ج( آزمون نرمال

و  یگچول یها پژوهش با استفاده از شاخص یها داده عیبودن توز نرمال ی. بررس3جدول 
 رهایمتغ کیبه تفک یدگیکش

 ها شاخص ریمتغ

 یتوضع یدگیکش یچولگ

 یالگوها
 یارتباط

 نرمال -885/0  -141/0 شنود و گفت

 نرمال -919/0  095/0  ییهمنوا

 نرمال -641/0  -1۷5/0  کل

 نرمال -291/0  232/0  به ازدواج ینانهنگرش بدب

 نرمال -081/0  -289/0  به ازدواج ینانهب خوشنگرش 

 نرمال -263/0  -136/0  به ازدواج یانهگرا نگرش واقع

 نرمال 226/0  -1۷8/0  به ازدواج یانهگرا لئایدنگرش ا

 نرمال -102/0  -040/0  مایزیافتگیت

 
چولگی  یها آماره ۀبهنجاربودن، محاسب ۀمفروضمتداول در بررسی  یها مالکیکی از ، 3جدول  براساس
از توزیع  5/0در سطح  ها داده ،باشد -2 + و2بین  ها داده. اگر مقادیر چولگی و کشیدگی استو کشیدگی 

 دست آمد. به -2+ و 2بین  ها دادهبهنجار برخوردارند. در این مطالعه، مقادیر چولگی و کشیدگی 
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 د( آزمون مدل ساختاری

 پژوهش یشنهادیپ یالگو رد یممستق یرهایمس یمدل ساختار یو معنادار یب. ضرا4جدول 
 تیوضع استانداردشده β نوع اثر مالک ریمتغ نیب شیپ ریمتغ

 معنادار 43/0 میمستق یافتگیزیتما وشنودگفت
 معنادار -28/0 میمستق یافتگیزیتما ییهمنوا

 معنادار 86/0 میمستق یافتگیزیتما خانواده مبدأ یجو عاطف
 معناداریرغ 08/0 میمستق به ازدواج ینانهنگرش بدب یافتگیزیتما

 معنادار 20/0 میمستق به ازدواج ینانهبنگرش خوش یافتگیزیتما

 معنادار 22/0 میمستق به ازدواج یانهگرانگرش واقع یافتگیزیتما
 معنادار 22/0 میمستق به ازدواج یانهگرالئایدنگرش ا یافتگیزیتما

 
شنود  و غیرمعنادار، متغیر گفت یرهایمسپس از اصالح مدل و حذف  ،4جدول آمده  دست براساس نتایج به

نیز به میزان  مبدأ ۀفی خانوادطو جو عا -28/0و همنوایی به میزان  43/0طور مستقیم  از الگوهای ارتباطی به
 22/0و  نانهیب خوشاز واریانس نگرش  20/0 یمطور مستق به نیز یافتگیزیتماو  یافتگیزیتمااز واریانس  86/0
 .کند یمبه ازدواج را تبیین  انهیگرا واقعو  لئادیاواریانس نگرش از طور مستقیم  به

 پژوهش یشنهادیپ یالگو رد یممستقیرغ یرهایمس یمدل ساختار یو معنادار یب. ضرا5جدول 
 تیوضع استانداردشده β نوع اثر مالک ریمتغ نیب شیپ ریمتغ

 معنادار 094/0 میمستقریغ یزیافتگیتما یقبه ازدواج از طر ینانهبنگرش خوش وشنودگفت

 معناداریرغ 022/0 میمستقریغ یزیافتگیتما یقبه ازدواج از طر ینانهب نگرش خوش ییهمنوا

 معنادار 1۷3/0 میمستقریغ یزیافتگیتما یقبه ازدواج از طر ینانهبنگرش خوش مبدأ ۀخانواد یجو عاطف

 
روش آزمون ضرایب میانجی است، استفاده شده  نیتر جیرااز آزمون سوبل که  میرمستقیغبرای تعیین اثر 
این است که فرض صفر )مبنی بر  ۀدهند نشان ،بیشتر باشد 96/1آمده از  دست هآزمون ب ۀاست. اگر مقدار آمار

 ریتأثو رد شده  05/0متغیر مستقل و وابسته ندارد( در سطح خطای  ۀاینکه متغیر میانجی نقشی در میان رابط
وشنود بر نگرش  غیرمستقیم الگوی ارتباطی مبتنی بر گفت ریتأثمیزان  دار است.اانجی در این رابطه معنمی

 2/3سوبل متغیر  آزمون)چون مقدار  استو معنادار  094/0تمایزیافتگی نیز به میزان  با به ازدواج نانهیب خوش
عاطفی  غیرمستقیم جو ریتأثمیزان  (.استمعنادار  p ≤ 05/0و در سطح  96/1از مقدار بحرانی  تر بزرگو 

و معنادار  1۷3/0نیز به میزان  از طریق تمایزیافتگی ه ازدواجب نانهیب خوشدر تبیین واریانس نگرش  خانواده
معنادار  p ≤ 05/0و در سطح  96/1از مقدار بحرانی  تر بزرگو  ۷4/3سوبل متغیر  آزمون)چون مقدار  است
در تشریح مدل  ؛ بنابراینکل از نظر آماری معنادار نبود ارد روابط مستقیم و غیرمستقیم ودر سایر مو (.است
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 .نشد ارائه

 مدل حیپژوهش بعد از تصح یبرازش مدل معادالت ساختار یها . شاخص6جدول 
 برازش تیکفا زانیم اریمع نام شاخص

 02/1895( p=5۷2/0) 2معنادار  ریمقاد آن یو معنادار (2)دو یخ ۀآمار

 333/2 و کمتر 3و  2 نینسبت ب (812=df) (df 2/) یآزاد ۀدو به درجیخ

 1/0RMSEA ≤ 025/0 (RMSEA) یبیمجذورات تقر نیانگیم یخطا ۀشیر

 90/0NFI ≥ 95/0 (NFIبرازش ) ۀشدشاخص نرم

 90/0CFI ≥ 96/0 (CFI) یقیشاخص برازش تطب

 90/0GFI≥ 93/0 (GFI) برازش ییکویشاخص ن

 
با نگرش به ازدواج با نقش  مبدأ ۀعاطفی خانواد الگوهای ارتباطی و جو نییتبمنظور  به بخش نیادر 

، شاخص مجذور 5در جدول  .(2شکل ) استفاده شد یساختارمعادالت  یابی مدلروش  زا میانجی تمایزیافتگی
X) یخ

X) یآزاد ۀبر درج یخ، شاخص مجذور 02/1895( برابر با 2
2
/df شاخص برازش 33/2( برابر با ،

 نیانگیممجذور  ۀشیر یخطا و 93/0( برابر با GFIبرازش ) ییکوین، شاخص 96/0( برابر با CFI) یا سهیمقا
از  تر بزرگ( مقدار 1999هو و بنتلر ) دگاهید براساس نیبنابرا ؛آمد دست به 025/0( برابر با RMSEA) بیتقر
بر برازش مطلوب  RMSEAشاخص  یبرا 1/0از  تر کوچکو مقدار  GFIو  CFI یها شاخص یبرا 90/0

 داللت دارد. ها دادهمفروض با  یالگو

 ۀعاطفی خانواد بین الگوهای ارتباطی و جو ۀرابط برای مناسب ساختاری مربوط به مدل جینتا 2شکل 
 ییکوین یها شاخص قیدق. مرور دهد یمرا نشان  با نگرش به ازدواج با نقش میانجی تمایزیافتگی مبدأ

درصد از  42الگو،  نیادارد. در  یمناسببرازش  ها دادهمزبور با  یالگو دهد یمنشان  یساختار یالگوبرازش 
  شد. نییتببین در کل  متغیرهای پیش قیطراز  نمرات نگرش به ازدواج یپراکندگ
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خانواده مبدأ با نگرش به ازدواج با  یو جو عاطف یارتباط یالگوهاۀ رابط ی. مدل ساختار2شکل 

 یزیافتگیتما یانجینقش م

 

 گیری هنتیجبحث و 
با  مبدأ ۀعاطفی خانواد بود که آیا الگوی ارتباطی خانواده و جو سؤالاز پژوهش حاضر، پاسخ به این  هدف

 ،در این پژوهش. تمایزیافتگی خود با نگرش به ازدواج در خانواده ارتباط معناداری دارد یگر یانجیمنقش 
با نگرش به ازدواج با نقش میانجی  مبدأ ۀعاطفی خانواد الگوهای ارتباطی و جو ۀرابطبرای بررسی 

با حذف و و الگوی نهایی  رنتایج نشان داد دو الگوی معادالت ساختاری استفاده شد  زاخود،  یافتگیزیتما
 ۀارتباطی خانواد یالگوهااز میان  مفروض، ۀزادی برای رسیدن به برازش مناسب در معادلآ های هکاهش درج

و  دارد معنادار ای هطراب یافتگیزیتما با مبدأ ۀعاطفی خانواد جو وهمنوایی  و وشنود گفتالگوهای  أمبد
که با ی دارد رمعنادا ۀرابط ازدواج به انهیگرا لئادیاو  انهیگرا واقع نگرش ،نانهیب خوشنگرش  بانیز  یافتگیزیتما

؛ عباسی و 2012 سیمونز،بار و  ؛2015 کیم و جانگ، ؛2006 پیشین همخوانی دارد )کاریی، یها افتهینتایج 
 به ازدواج نانهیب خوشنگرش  بر وشنود گفتغیرمستقیم الگوی ارتباطی مبتنی بر  ریتأثمیزان (. 1398 حسینی،

 یعاطف جو
 خانواده

 ایدئال

 بدبینانه

وشنوگفت
 د

 گرایانهواقع

 تمایزیافتگی

 بینانهخوش

 همنوایی
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تبیین واریانس نگرش  رمستقیم جو عاطفی خانواده درغی ریتأثمعنادار بود. میزان  از طریق تمایزیافتگی نیز
 میان ارتباط به عبارت دیگر تمایزیافتگی در نیز معنادار بود. گیاز طریق تمایزیافت به ازدواج نانهیب خوش
 با .نقش میانجی دارد، به ازدواج نانهیب خوشعاطفی خانواده با نگرش  ارتباطی و جو الگوهای زا وشنود گفت

انتظار افزایش  توان یم، همنوایی و جو عاطفی خانواده وشنود گفت یها مؤلفهبا بهبود  ،3توجه به جدول 
بر ر اینکه ب محیط خانواده عالوهپی آن کاهش نگرش بدبینانه به ازدواج را داشت.  تمایزیافتگی افراد و در

نیز زندگی خانوادگی فرزندان خانواده  و ، در تمایل و نگرش به ازدواجثیرگذار استأت افراد سطح تمایزیافتگی
پژوهش تمایزیافتگی افراد که به معنای توانایی تمیز فرایند عقالنی از فرایند  یها افتهیبا توجه به  .است رثؤم

شنود و  و گفتهمنوایی،  یها لفهؤماز طریق بهبود  است،رفتار از احساسات  ۀبدون اراد فتنریپذنریتأثعاطفی و 
 به ازدواج است. انهیگرا لئادیاو  نانهیب خوشنگرش  ینیب شیپجو عاطفی خانواده قادر به 

 از نظام ارتباطی و هیجانی خانواده، به تعریف بوئن ریرپذیتأثعنوان عاملی  تمایزیافتگی افراد خانواده به
زمان حفظ  تفکر و احساس و هم میان( در توانایی تعادل 1398به نقل از گولدنبرگ و گولدنبرگ،  198۷)

توانایی  زیانگ اضطراب. فرد تمایزیافته در رابطه با مسائل ابدی یمپذیری واقعیت افراد بروز  عینیت و انعطاف
هیجانی دیگران را دارد. با توجه  یها نشانهو عقاید بدون هدایت خودکار از  ها ارزش و حفظ یزیر برنامهتفکر، 

 ، تصویری که از روابط خود دررندیگ ینمقرار  فهمند ینمبه اینکه این افراد تحت هدایت هیجاناتی که آن را 
، با احساس عاملیت و تمایزیافتگی در رابطه یخانوادگخود در روابط  های همتناسب با تجرب ،آینده هم دارند

 ها آنمقیاس، تمایزیافتگی پایین دارند، تلفیق هیجانات و عقالنیت در  نیااست. افرادی که در سوی دیگر 
از طرف  شدن پذیرفته قربانیها  آندیت و فر شود یم ها آنانداختن احساسات اطرافیان بر زندگی  موجب سایه

 شود یمسبب پذیری از هیجانات دیگران و نداشتن استقالل هیجانی ریتأث. داشتن خود کاذب، شود یمدیگری 
هیجانی،  یها تنش، دأارتباطی خود در خانواده مب های هاز تجرب متأثرفرد در نگرش به ارتباطات آتی خود، 

 پذیری روابط را درنظر بگیرد. انعطاف نبود و ها یساز مثلث
بینی  وشنود از طریق تمایزیافتگی قادر به پیش گفتارتباطی  الگویبود که  اینبیانگر  ها افتهیهمچنین 

نظر و بحث آزادانه  . تشویق به تبادلاستبه ازدواج در خانواده  انهیگرا لئادیاگرایانه و  واقع ،نانهیب خوشنگرش 
سازنده،  ینظرها اختالفناهمسان با جمع، استقبال از  یباورهاشمردن  موضوعات مختلف، محترم ۀدربار
، در ها یریگ خویشتن و تشویق به مشارکت در تصمیم ۀعقید گرفتن در معرض عقاید مخالف باقرار

 بودن از دیگران فرد و مستقل استقالل، منحصربه یریگ شکل، به وشنود گفت الگوی ارتباطی با ییها خانواده
 و عواطفمستقل با باورها  یها انسانعنوان  فرزندان خود را به شود یم سبب بنابراین؛ شود یم منجر

این امر ، دهد یمنشان  ها نهیشیپبررسی  طور که همان .بدانند جایگاه من دریافتقادر به مخصوص به خود و 
دیگران  دییتأت برای دریاففرد  شود یمسبب است که این موضوع  ثرؤهویت مستقل افراد م یریگ شکلبر 

این  . تمایزیافتگیشود یمکه این محور اصلی تمایزیافتگی محسوب  کندفردیت خود را انکار  نیاز نداشته باشد
بنابراین  ؛عین حال عقاید خویش را داشته باشد و در ببردبهره  ها آنتا از نکات مثبت  دهد یم فردامکان را به 

که افراد در طول زندگی شروع به  یا گونه ثیرگذار باشد؛ بهأبر نگرش به ازدواج هم ت تواند یماین موضوع 
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درنتیجه افرادی که در  ؛کنند یم یساز مدلو انتظاراتی را بر مبنای این ارتباطات برای آینده  کردهتعمیم 
روابط زناشویی آینده آن به  ۀدهند میتعمهستند،  وشنود گفتدارای الگوی ارتباطی از نوع  مبدأ یها خانواده
 به ازدواج دارند. یتر نانهیب خوشو نگرش  هستند

آن  ریتأثالگوی ارتباطی همنوایی با تمایزیافتگی خود و  میانمعکوس  ۀرابطاز دیگر نتایج پژوهش حاضر 
همنوایی در ارتباطات خانوادگی بر  گرایانه بود. الگوی ارتباطی لئاگرایانه و اید ، واقعنانهیب خوشبر نگرش 

 شدت نیازمند به که این امر، شخص را به کند یمبا دیگران تأکید  سازگاریو  نداشتن تعارض نی عقاید، همسا
آمیختگی در روابط اجتماعی  او را به سمت همو  (2002، ان یمر وئرنر و)ک کند یمتأیید و موافقت دیگران 

خود نیست.  یبرابا دیگران، شخص قادر به حفظ هویت جداگانه  یختگیآم هماثر  . دردهد سوق می
توانایی ضعیف در تنظیم  هیجانی و یختگیآم هم، رفتن استقالل خود در شخص، به پیدایش اضطراب ازبین

منفی  ریتأثارتباطات فعلی خود  از متأثرکه این امر در نگرش فرد به ارتباطات آتی،  شود یممنجر هیجان 
( فرزندانی که در 1398)گولدنبرگ و گولدنبرگ،  تحلیل مهم دیگر این است که از دیدگاه بوئن .گذارد یم

ها مستعد گسلش عاطفی از  سازی فروانی مثلث دلیل هب ،ابندی یمجوش و تمایزنیافته پرورش  هم یها خانواده
زای اعضای  ابط آسیبدلیل قرارگرفتن مکرر در تعامالت هیجانی و رو هب ها آنخود هستند.  أخانواده مبد

ویژه والدین( مستعد ازدواج با فردی هستند که سطح تمایزیافتگی مشابه خودشان دارد. در چنین  هخانواده )ب
و  دارد، فردی که تمایزیافتگی کمی کند یمتعریف  «یا هسته ۀخانوادنظام عاطفی »فرایندی که بوئن آن را 

، هنگام ازدواج جذب افراد کندتفکیک مناسبی برقرار  بین فرایندهای عقالنی و احساسی خود تواند نمی
نگرش چنین فردی به ازدواج  . تصور وشود میعاطفی  یها بیآسای مشابه خود و درنتیجه مستعد  تمایزنیافته

خود  أمبد ۀخانوادصورت ناخودآگاه مشابه با الگوی تعاملی و روابطی است که در  هو زندگی زناشویی، ب
 ای نخواهد بود. بینانه و واضح است که نگرش خوش کردهمشاهده 

فرزندان و موفقیت یا  یها نگرشو تعامالت والدین را در  أمبد ۀخانواد ریتأثنتایج پژوهش حاضر، اهمیت 
که برای رواج استحکام  کند میازپیش، این واقعیت را گوشزد  و بیش دهد یمها نشان  عدم موفقیت ازدواج آن

یعنی از زمان زندگی  ،ها قبل از ازدواج بینانه به ازدواج باید افراد را از سال واقع یها نگرش در روابط زناشویی و
، سطح تمایزیافتگی مناسبی را در ها خانواده یساز یغنو با اصالح و  ساخت آماده ها أ آنمبد یها خانوادهدر 

 ها خانوادهسیستمی به  یها درمانشناسان و مشاوران خانواده در  روان شود یمد. پیشنهاد کرفرزندان ایجاد 
تمایزیافتگی مناسب فرزندان در  بر بهبود الگوهای ارتباطی و اصالح جو عاطفی در مسیر عالوه تاکمک کنند 

 یریگ میتصم أمبد ۀخانوادتعادل بین هیجان و شناخت و مرزهای مناسب در  ۀتجربحرکت باشند تا فرد با 
با توجه به اینکه این پژوهش به دانشجویان شهر تهران در ارتباط با روابط آتی خود داشته باشد. مناسبی 

این پژوهش  شود یمهمچنین پیشنهاد  .شودمحدود بود، تعمیم نتایج آن به سایر شهرها باید با احتیاط انجام 
در بررسی علل کاهش آمار  تواند یم. این نتایج بررسی شودنیز و و رویکرد کیفی غیردانشج یها نمونهبا 

 ازدواج در جامعه، مشاوره و مداخالت در بافت خانواده و قبل از ازدواج کاربرد مهمی داشته باشد.
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 ۀفصلنامنوجوانان پسر.  یپرخاشگربا  یزندگ یها مهارتخانواده و  یجو عاطف، ینیخودبازب ۀ(. رابط1393جاودان، م. )

 .125-142، (5)3. یفرد یها تفاوتشخصیت و 
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 .1۷9-212، (29)8 .راهبرد فرهنگ. روابط پیش از ازدواج خصوص همسرگزینی و
 در یعمتوم  ستالمت بتا   یاجتماع تیحماخانواده و  یعاطفجو  ۀرابط(. 1386. )سودانی، م و .،ر ، غ.یرجب .،ف ،یکوت

 ،(5)4. یشناست نو در روان یها افتهی یجیترو-یعلمۀ فصلناماول مقطع متوسط شهر اهواز.  یۀپاآموزان دختر  دانش
18-4. 

 ۀفصتلنام الگوهای ارتباطات ختانواده.   ۀدنظرشدیتجدبررسی روایی و پایایی ابزار  (.1386لطیفیان، م. ) .، ونیا، م کورش
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 .855 – 8۷5، (12)3. پژوهی خانواده
 مهرداد فیروزبخت. تهران  رسا. ۀترجم. درمانی خانواده (.1398لدنبرگ، ا. )ولدنبرگ، ه.، و گوگ

 متارتباطی خانواده و سال یالگوهاخود در رابطه با  تمایزیافتگی یگریانجیم(. نقش 1393) .ن ،یفخار .، ولطیفیان، م

 .65-84، (26)8 .تربیتی زنان و خانواده -فرهنگی  ۀفصلنامروان. 
 یلیو عملکرد تحص یاجتماع-یفترد یختانواده بتا ستازگار یجتو عتاطف ۀرابط ی(. بررس13۷6، م. )یشوشتر یموسو

. دانشتگاه آزاد  عمتومی  روانشناستی  ارشتد  یکارشناس نامتۀ یتانپااهتواز.  ییسوم مدارس راهنمتا یۀآموزان پا دانش
 .اهواز واحد المیاس

 نفتس و پایگتاه اقتصتادی و اجتمتاعی بتر      عتزت  خودپنتداره،  عاطفی خانواده، جو ۀرابط(. 138۷استادی، س. ) نجارپور
 .49-58، (9)3 .شناسی بالینی اندیشه و رفتار در روانهویت جوانان.  یریگ شکل

 بر مؤثرسنجش نگرش دانشجویان نسبت به ازدواج و عوامل  (.1396. )اصغرپور ماسوله، ا. ر و .،م فانی، .،ا نیکخواه، ه. 
 .99-122، (3)28 .شناسی کاربردی جامعهن. آ

. ستنجی مقیتاس نگترش بته ازدواج     هتای روان  (. بررستی ویژگتی  1392. ).، و عابتدی، ا نویتدیان، ع  .،پ فروشان، نیل
 .35-4۷، (1)1. یپرستار روان
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