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پژوهشهای روانشناسی اسالمی
37-21 /1399  بهار و تابستان،1  شماره،سال سوم

ش بینی تعهد زناشویی براساس تمایزیافتگی زوجین با نقش میانجی مرزهای
 پی
زوجینی خانواده

Predicting marital commitment based on the differentiation of spouses
with the mediating role of marital family boundaries

Hassan Taghiyan
Mahdi Ghasemi Moravvej

Abstract
This study aims to investigate the mediating role
of marital family boundaries in the relationship
between marital commitment and marital
differentiation. The research method of this
research was descriptive-correlational and
the statistical population includes all married
men and women in Qom. From this statistical
population, 210 samples were selected by
random sampling method. Adams and Jones
(1997) Marital Commitment Questionnaire,
Houshyari Marital Family Boundaries (2020) and
Skowron and Friedlander Differentiation of Self
Inventory (2003) were used to collect research
data. The results were analyzed using correlation
coefficient statistical methods and Baron and
Kenny method using linear regression. Findings
showed: a) There is a positive and significant
relationship between marital commitment
and external family boundaries; B) There is a
significant positive relationship between marital
commitment and the differentiation of spouses; C)
The marital boundaries of the family as a whole
play a mediating role in the relationship between
self-differentiation and marital commitment.
According to the research findings, in order to
improve the level of marital commitment, it is
necessary to consider modifying and improving
marital boundaries and strengthening their
differentiation.
Keywords: Family, Marital Commitment, Family
Boundaries, Spouses Boundaries, Spouses
Differentiation
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررس���ی نق���ش میانجی مرزهای
زوجین���ی خانواده در رابطه می���ان تمایزیافتگی زوجین و
، روش پژوهش این تحقیق.تعهد زناش���ویی انجام ش���د
توصیف���ی از ن���وع همبس���تگی و جامع���ه آم���اری ش���امل
 از جامعه آماری.همه زنان و مردان متأهل ش���هر قم ب���ود
 نمونه ب���ه روش نمونهگیری تصادفی210 یادش���ده تعداد
 ب���رای گ���ردآوری دادهه���ای پژوه���ش از.انتخ���اب ش���د
،)1997( پرسش���نامههای تعه���د زناش���ویی آدامز و جون���ز
، صفورایی پاریزی،مرزهای زوجینی خانواده هوشیاری
) و پرسش���نامه تمایزیافتگ���ی1399( جزای���ری و تقیی���ان
) استفاده شد و نتایج با2003( خود اسکورن و فریدلندر
بهکارگیری روشهای آماری ضریب همبستگی و روش
.بارون و کنی با اس���تفاده از رگرسیون خطی تحلیل شد
 الف) میان تعهد زناشویی:یافتههای پژوهش نشان داد
با مرزهای بیرونی خانواده رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد؛ ب) میان تعهد زناش���ویی ب���ا تمایزیافتگی زوجین
رابط���ه مثبت معن���ادار وج���ود دارد؛ ج) مرزهای زوجینی
خان���واده بهصورت کام���ل در رابط���ه بی���ن تمایزیافتگی
 براس���اس. نق���ش میانجی دارد،خ���ود و تعهد زناش���ویی
، برای ارتقای س���طح تعهد زناشویی،یافتههای پژوهش
الزم اس���ت اصالح و بهب���ود مرزهای زوجین���ی و تقویت
.تمایزیافتگی آنان مورد توجه قرار گیرد
 مرزهای، تعهد زناش���ویی، خان���واده:واژگان کلی���دی
. تمایزیافتگی زوجین، مرزهای زوجینی،خانواده
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مقدمه

خانواده یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی ،اس���اس تش���کیل جامعه و حفظ عواطف انسانی
اس���ت و هرگونه نارس���ایی در عملکرد خانواده تبعاتی ناگوار ،هم در سطح فردی و هم در سطح
اجتماع���ی در پ���ی دارد .یکی از نیازهای عاطفی انس���ان ،ایجاد روابط انس���انی اس���ت و ازدواج
بهعنوان س���اختاری اساسی برای بنیان نهادن رابطه خانوادگی و صمیمیت (روزن 1و همکاران2004 ،؛

به نقل از :عارفی و همکاران )1395 ،و مهمترین و اصلیترین عامل ارتباطی میان انس���انها معرفی ش���ده
است (لوکاس2003 2،؛ به نقل از :مؤمنی ،کاوسی امید و امانی.)1395 ،
ملح���ق ش���دن دو غیر همجنس با قصد ازدواج ،س���رآغاز رس���می یک واحد جدی���د خانواده و
زیرمنظوم���ۀ زوجینی اس���ت (مینوچین و فیش���من .)1986 3،این زیرمنظومه متش���کل از دو بزرگس���ال با
جنس���یتهای مخالف است که با هدف ابزارشده تشکیل خانواده به هم ملحق شده و دارای
نقشهایی اس���ت که برای عملکرد خانواده حیاتی میباش���د (مینوچی���ن .)1974 ،قرآن کریم ازدواج
شرعی و همتایی اعتقادی را شرط صدق عنوان «زوجیت» دانسته و هرگاه چنین کفویتی وجود
نداشته باشد ،آنان را همسر به حساب نیاورده و از واژه «زوج» استفاده نکرده است (طیبحسینی و

انصاریان)1397 ،؛ پس در بینش قرآنی برخالف رویکرد س���اختنگر 4،پایۀ اساسی خانوادۀ هستهای
و گس���ترده ،زن و شوهری اس���ت که از طریق قوانین شرعی خاص ازدواج

کردهاند (سراقی و صفورایی

پاریزی.)1398 ،
براس���اس عناصر بهدست آمده از منابع اسالمی ،میتوان خانواده را به شرح ذیل تعریف کرد:
«خان���واده بنای���ی اس���ت که با پیمان زندگی مش���ترک یک زن و مرد مس���لمان بنا نهاده میش���ود
فرزند همس���ر ،پدرب���زرگ و مادرب���زرگ در
و براس���اس آن ،اغل���ب زن و م���رد ب���ا فرزن���دان و گاه���ی ِ
مس���کنی واح���د و در فضایی همراه با آرام���ش و محبت ،تحت مدیریت و تأمین معیش���ت مرد
زندگی میکنند؛ زوجین نس���بت به نیازهای هم بهویژه نیاز جنس���ی مسئول و برای دیگران نقش
محافظتی و پرورشی دارند» (همان).
در میان تعامالت گوناگون انس���انی ،تعهد مهمترین جنبه کیفی یک رابطه اس���ت .پایبندی
به عهد و پیمان ازدواج نیز بهعنوان مکانیزمی دوامبخش اهمیت بس���زایی دارد و از ویژگیهای

1. Rozen.
2. Lokas.
3. Minuchin & Fishman.
 .4مینوچین بدون توجه به شکلگیری خانواده تصریح کرده است که همخانگیهای غیر قانونی و زوجهای همجنس بچهدار نیز در
رویکرد ما جا میگیرند (مینوچین و فیشمن ،1986 ،ترجمه بهاری و سیا ،1386 ،ص.)38

را میت���وان احس���اس تداومی تعریف کرد

ک���ه در جاذبه و محدودیتها پیدا میش���ود (نلس���ون 3و

همکاران2011 ،؛ به نقل از :امانی .)1394 ،تعهد ماهیت وابستگی فرد در رابطه را نشان میدهد ،اینکه فرد
در رابطه چه اندازه احس���اس امنیت میکند و تا چه حد احس���اس میکن���د که رابطه درازمدت
ارزش���مند اس���ت .جانس���ون 4تعهد زناشویی را شامل س���ه ُبعد تعهد ش���خصی ،تعهد اخالقی و
تعهد س���اختاری میداند (ش ��ا کرمی ،زهرا کار و محس� �نزاده .)1393 ،تعهد ش���خصی ،ب���ه معنای عالقه و
(همان) .بعد دیگر تعهد زناش���ویی ،تعهد اخالقی است که نش���اندهنده میزان احساس تعهد
محوریت تعهد اخالقی قرار دارد (نلس ��ون و همکاران2011 ،؛ به نقل از :امانی .)1394 ،تعهد س���اختاری به این
معناس���ت

که فرد احساس میکند به دلیل عوامل خارجی باید در رابطه باقی ماند (تانگ و کوران،

5

2012؛ به نقل از :امانی.)1394 ،
هم تعهد نسبت به همسر و هم تعهد نسبت به نهاد ازدواج برای موفقیت یک ازدواج مهم است
(المرت و دوالهیت2008 6،؛ به نقل از :امانی .)1395 ،هر ازدواج موفق حاوی س���ه رکن اساس���ی تعهد ،جاذبه
و تفاهم اس���ت که در این میان ،تعهد زناش���ویی قویترین و پایدارتری���ن عامل پیشبینیکننده
کیفیت و ثبات زناش���ویی اس���ت (موس ��کو2009 7،؛ به نقل از :امانی .)1395 ،س���طوح باالی تعهد زناشویی
با ابراز عش���ق بیش���تر ،س���ازگاری و ثبات زناش���ویی باالتر ،مهارتهای حل مس���ئله مناسبتر و
رضایت زناش���ویی رابطه دارد (زارعی و حسینقلی )1393 ،و در صورتی که سطح تعهد زناشویی پایینتر
بیاید منجر به دلزدگی زناشویی میشود (اسدی ،فتحآبادی و محمدشریفی.)1392 ،
عوامل متعددی بر تعهد زناش���ویی تأثیر دارند .این عوامل را میتوان در گس���ترهای از مس���ائل
روانی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،جسمانی و معنوی جای داد و هر کدام میتوانند به نوعی
تعهد زناش���ویی زوجی���ن را تقویت یا تضعیف نمایند .یکی از عوامل تأثیرگذار بر تعهدزناش���ویی
زوجی���ن ،مرزهای زوجینی خانواده اس���ت .الی���زر 8و مینوچین ( )1990معتقدن���د «مرزهای زوجینی
1. Micher.
2 . Marital commitment.
3 . Nelson.
4 . Janson.
5 . Tang & kuran.
6 . Lamert & Dulahit.
7 . Mosoko.
8. Elizur.

................................................................................................................................

فرد به ادامه رابطه اس���ت .ارزشها و باو رهای بنیادین فرد درباره مس���یر رفتار درست در رابطه ،بر

هداوناخ ینیجوز یاهزرم یجنایم شقن اب نیجوز یگتفایزیامت ساسارب ییوشانز دهعت ینیب شیپ

تمای���ل ف���رد برای تداوم رابطه زناش���ویی و همینطور میزان اهمیت رابطه برای هویت فرد اس���ت

..............................................................................................................................................

ازدواجهای موفق و طوالنی بهشمار میرود (میچر2013 1،؛ به نقل از مؤمنی و همکاران .)1395 ،تعهد زناشویی
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خان���واده» خطوط فرضی حاص���ل از الگوهای رفتاری ،قوانین و انتظاراتی اس���ت که زیرمنظومه
زوجین���ی را از س���ایر زیرمنظومهه���ا و بی���رون خانواده متمای���ز کرده و کمی���ت و کیفیت تعامالت
زوجی���ن با یکدیگ���ر و با بی���رون از زیرمنظومه خود را معی���ن میکند (ر.ک :گلدنب���رگ 1و گلدنب���رگ.)2008 ،
زیرمنظوم���ه زوجین���ی دارای مرزهای بهنجار ،با حفظ اس���تقالل خود ،با بی���رون ارتباط دارد ،در
منظومههای دیگر مداخله نمیکند ،اجازه دخالت نیز نمیدهد و زوجین با وجود اتحاد درونی،
با بیرون تعامل دارند (نیکولز و نیکولز.)2006 ،
از سوی دیگر ،خانواده ،زیرمنظومهها و مرزهای آن از موضوعات مهمی است که در آموزههای
اس�ل�امی ب���ا اهمیت و فراوانی باال به آن پرداخته ش���ده و ماهیت و محت���وای مرزهای خانواده به
روش���نی بیان شده اس���ت .اهمیت مرزهای خانواده در آموزههای اسالمی بدان جهت است که
ایفای نقشهای خانوادگی و س�ل�امت روانی ،عاطفی ،جنس���ی و س���ایر ابعاد س�ل�امت اعضای
خان���واده ب���ه وجود مرزهای بهنجار خانواده بس���تگی دارد و این در صورتی اس���ت که زیرمنظومه
زوجینی بهعنوان اصلیترین زیرسیس���تم خانواده دارای مرزهای بهنجار بوده و بتواند نقش خود
را در کمال آرامش و بدون مداخله دیگران به صورت مطلوب ایفا نماید .نظام تعامالت زوجین
در خان���واده و قوانی���ن آن در آموزههای اس�ل�امی تحت عنوان اخالقیات و اح���کام عملی ناظر به
تنظیم روابط زیرمنظومه زوجینی با یکدیگر و با بیرون از خود و همچنین با خانواده اصلی بیان
ش���ده که از آن به الگوی اس�ل�امی مرزه���ای زوجینی خانواده تعبیر میش���ود .تحلی���ل یافتههای
برآمده از متون اس�ل�امی نش���ان میدهد که میتوان برای زیرمنظومه زوجینی چند نوع مرز ترسیم
نمود .بخش���ی از این مرزها ناظر به کیفیت و کمیت تعامالت زوجین با یکدیگر است و بخشی
دیگر تعامالت زوجین با بیرون از خود و با خانوادههای اصلی را شامل میشود (هوشیاری ،صفورایی،

جزایری و تقییان 1399 ،الف).
اهمیت مرزهای زوجینی در اندیش���ۀ قرآنی به اندازهای اس���ت که ش���رط دس���تیابی به اهداف
واالی ازدواج 2و حت���ی ش���رط صل���ح زوجی���ن و رج���وع بع���د از ط�ل�اق؛ پایبن���دی به آنها دانس���ته
ش���ده 3و خ���دای تعالی خوف ناپایبندی ب���ه مرزهای زوجین یا همان اوام���ر و نواهی الهی مرتبط

1. Goldenberg.
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احترام زیرمنظومۀ زوجینی و پیمان زناش���ویی زنان را نگا ه دارند و از نزدیک ش���دن به حریم آنان
بپرهیزند( 3هوشیاری و همکاران1399 ،ب).
«تعهد خاص زناش���ویی» به معنای محدود کردن روابط عاطفی-جنس���ی به همسر از مرزهای
زیرمنظومۀ زوجینی به ش���مار میرود .وارد نش���دن در دوس���تیهای پنهانی با نامحرم ،نشکستن
انحصار جنسی زوجینی حتی با تنوعطلبی حالل ،وارد نشدن در حریم جنسی دیگران با نگاه،
همدیگ���ر ،وارد نکردن دیگران در حریم عاطفی-جنس���ی زوجین���ی حتی در فکر همگی به دلیل
هس���تند و قابل توافق و تغییر نمیباش���ند ،از جمله مرزهای انعطافناپذی���ر زیرمنظومۀ زوجینی
ب���ه ش���مار میآیند« .ح���دود تعامالت جنس���ی همس���ران» یکی از مرزه���ای زیرمنظوم���ۀ زوجینی
اس���ت که مصادیق آن عبارتاند از :تعدی نکردن از حدود آمیزش جنس���ی متعارف حالل مگر
ب���ا رضای���ت طرف مقابل ،ممنوعیت آس���یب جس���مانی زوجین به یکدیگ���ر ،پایبندی به حدود
زمان���ی آمیزش جنس���ی از جمله :نزدیکی نکردن در عادت ماهان���ه ،روزهداری و بیماری یکی از
زوجی���ن؛ پایبندی به ح���دود مکانی همچون :ترک آمیزش جنس���ی در مکان وج���ود ناظر محترم
حت���ی کودک؛ پایبندی به حدود ّ
کمی آمیزش جنس���ی ،مانند ترک نکردن آمیزش بیش از چهار
ماه با عدم رضایت همس���ر ،رعایت عدالت در تعدد زوجات؛ پایبندی به حدود روانی-عاطفی
آمیزش جنس���ی از جمله :آراس���تگی فردی زوجین ،پاس���خگویی به نیازهای طرفین���ی و پرهیز از
بیاعتنایی و بیمیلی و ایجاد لذت جنسی طرفینی« .حقوق و تکالیف متقابل همسران» چون
در واقع مش���خصکنندۀ گس���تره و محدودۀ انتظارات فرد از دیگران و دیگران از فرد میباش���ند،
داخل در مرزهای خانواده هس���تند .سرپرستی و مدیریت خانواده توسط مرد و عدم امکان ورود
ی���ا واگ���ذاری آن به زن ،پذیرش مدیریت و سرپرس���تی مرد توس���ط زن با مظاه���ر :وجوب اطاعت
از ش���وهر و ع���دم خروج از خانه ب���دون اذن او ،کیفی���ت و کمیت مدیریت و کنترل مرد نس���بت
َ ّاَ
َ
ُ
 .1قدر متیقن از «أ ْن َیخافا أ ل ُی ِقیما ُحد َود اهَّلل» تعهد خاص زناش ��ویی میباش���د؛ اما بیش���تر مفسرین به اطالق آیه اخد کرده و آن را به
معن ��ای تعهد عام زناش ��ویی معنا کردهاند (قرطب ��ی ،1405 ،ج ،1ص218؛ طباطبایی ،1363 ،ج ،2ص352؛ طبرس���ی ،1407 ،ج،2
طبری ،1415 ،ج ،2ص281؛ مقدس اردبیلی ،بیتا ،ص.)607
ص578؛
َ َ َ َّ ُ َ َ ُ
ْ َ ُ ُ ُ َ َ ُ
...« .2إ ْن ِخ ْف ُت � ْ�م َأ َّال ُیقیم ��ا ُح ُد َ
ناح َع َل ْیهما َ ْ َ ْ
ولئ َ
اهَّلل َفال ُج َ
ک ُه ُم
ود
اهَّلل فأ ِ
اهَّلل فال ت ْع َتدوها َو م ْن َیتعد ُحدود ِ
فیما اف َتدت ِب ِه ِتلک ح���دود ِ
ِ
ِ
َّ ِ
الظال ُم َ
ون» (بقره.)229 :
ِ
َ َّ َ ْ ُ َ ْ
ْ
ُ َ َ َُ
َ
«ح ّر َم ْت َعل ْی ُک ْم ...ال ُم ْح َص ُ
ساء» (نساء)23-22 :؛ «...ال َت ْعز ُموا ُع ْق َد َه ِّ
نات ِم َن ِّ
ُ .3
النکاح حتى یبلغ ال ِکتاب أجله( »...بقره .)235 :
الن
ِ
ِ
ِ
ِ

................................................................................................................................

اینک���ه تعیینکنندۀ کمی���ت و کیفیت تعامالت زوجی���ن با بیرون از حریم خصوصی همس���ران
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س���خن و رفتار ،خارج نش���دن از حریم زوجینی حتی در فکر ،خودآرایی کردن همسران تنها برای

..............................................................................................................................................

ب���ه تعامالت زوجینی 1را مجوز طالق قرار داده اس���ت 2.به مردان نامحرم نیز دس���تور داده اس���ت
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به همس���رش ،ممنوعیت بدگمانی و غیرت بیجا و حرمت نس���بت ناروای روابط فرازناش���ویی،
ممنوعیت توهین و تحقیر برخی از مصادیق حقوق و تکالیف مش���ترک و اختصاصی همسران
و از جمله مرزهای زیرمنظومۀ زوجینی به ش���مار میرون���د .پایبندی زوجین به حدود اقتصادی
خانواده از جمله :تأمین نیازهاى مادی ،پرداخت مهریه ،توسعه بر عیال ،احسان و انفال واجب
والدین توسط مرد و قدردانی ،رضامندی ،سازگاری و قناعت توسط زن ،استقالل اقتصادی زن
در اموال ش���خصی ،احس���ان واجب والدین از اموال ش���خصی و طرفینی با رضایت مرد .برخی
م���وارد همچون صله و انفاق واجب والدین توس���ط مرد از حدود رفتاری اوس���ت و زن نمیتواند
در آن ورود و ممانع���ت نمای���د .انفاق واجب والدین زن از اموال ش���خصی خ���ود و صله و انفاق
مس���تحب والدین زوجین از اموال مش���ترک جزء مرزهای انعطافپذیر اقتصادی زوجینی است
و همس���ران میتوانند با رضایت طرفینی نس���بت به آنها اقدام کنند .سرنوش���ت دینی همس���ران
تا جایی که به خانواده ارتباط دارد ،حریم خصوصی به حس���اب نمیآید و زوجین باید نس���بت
ب���ه کم���ال معنوی و تربیت دینی یکدیگر حس���اس بوده و در این مس���یر همدیگ���ر را یاری نمایند
(هوشیاری و همکاران1399 ،ب).
«فضای روانی-فیزیکی ویژۀ همس���ران» و «رازداری زناشویی» دو مرز دیگر زیرمنظومۀ زوجینی
اس���ت .عدم افش���ای مش���کالت و تعارضات داخلی خانواده ،حفظ اس���رار همسر ،حفظ حریم
روانی-جنس���ی همس���ر ،ف���اش نک���ردن جزئی���ات روابط جنس���ی ،پنهان���ی بودن آمیزش جنس���ی
همس���ران از مصادی���ق مرزه���ای اطالعاتی و رازداری زناش���ویی هس���تند« .مرزه���ای اخالقی» به
معنای معاشرت معروف ،بخشی دیگر از حدود تعامالت همسران است که نرمی و نفوذپذیری
در برابر همسر یکی از مهمترین لوازم آن است (هوشیاری و همکاران1399 ،ب).
یکی دیگر از متغیرهای مؤثر در تعهد زناش���ویی ،تمایزیافتگی 1زوجین اس���ت .نتایج بسیاری
از پژوهشها نش���ان میدهد که بین س�ل�امت روانی افراد و ویژگیهای روانی و شخصیتی آنها با
پایبندی به تعهداتش���ان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (ویتس���ون2003 2،؛ به نقل از :مؤمنی و همکاران،

 )1395و یکی از مهمترین پیشبینیکنندههای تعهد زناشویی ویژگیهای شخصیتی و روانی فرد
است (گودنفورد و آ کتیو.)2008 3،
1. Differention.
2. Wetson.
3. Gudenford & Aktiv.

خان���واده تکیه دارد و آن را ب���ر روابط بعدی مؤثر میداند (یونگ ،کالس���کو و ویش���ار .)2003 2،تمایزیافتگی
بهمنزل���ه یک���ی از عوامل پایدار و چند نس���لی نش���ان میدهد که چگونه خانواده مبدأ ش���خص،
میتواند بر روابط زناشویی فرد تأثیر بگذارد (یونگ و همکاران ،2003 ،به نقل از :عارفی و همکاران .)1395 ،درجه
ظهور تمایزیافتگی بیانگر میزان توانایی فرد برای جداسازی فرایند شناختی از فرایند احساسی
(هیجان���ی) تجربهش���ده اس���ت .در تعریفی دیگر تمایزیافتگی خود ش���امل جدا ش���دن س���الم یا
اسماعیلی و رسولی.)1392 ،
بد تعبیر ش���ده و با اس���تقالل یا فردیت یکسان تلقی میش���ود .هرچند ابعاد آن مشابه است ،اما
فردیت و جدایی با خودمتمایزس���ازی برابر نیست (یوسفی ،عزیزی .)1397 ،انتظار میرود زن و مردی
ک���ه س���طح تمایزیافتگی پایینی دارند ،در زم���ان ازدواج ،بلوغ هیجانی کمت���ر و ظرفیتی محدود
ب���رای صمیمیت و یکی ش���دن داش���ته باش���ند .در مقاب���ل ،در نظامهای زناش���ویی تمایزیافته،
همس���ران به یکدیگر اجازه میدهند که نقش انعطافپذیر و رابطهای صمیمانهتر داشته باشند
و تف���اوت عقای���د یکدیگر را تحمل و واکنش هیجانی کمتری را تجربه کنند (کر و یولن1988 4،؛ به نقل

از :مؤمنی و همکاران.)1395 ،
از دیدگاه نظری ،دس���تکم چهار عامل مؤثر در سطح تمایز خود وجود دارد :واکنش عاطفی،
جدای���ی عاطفی ،آمیختگی با دیگ���ران و موقعیت من .به بیان دیگر ،چه���ار ویژگی اصلی افراد
تمایزیافت���ه عبارتاند از .1 :افراد تمایزیافته ممکن اس���ت عواطف ش���دیدی را تجربه کنند ،اما
توس���ط این عواطف تحلیل نمیروند و واکنش این دس���ته افراد کنترل شده است؛  .2زمانی که
تجربهه���ای درونی یا تعامالت بینفردی بس���یار تنشزا باش���د ،افراد تمایزیافته لزومی احس���اس
نمیکنند که از لحاظ عاطفی از دیگران جدا شوند .اینگونه افراد از هویتی محکم برخوردارند؛
 .3اف���راد تمایزیافت���ه در رواب���ط صمیمان���ه قادرند خود تعریف ش���ده خویش را حف���ظ کنند و با
ً
دیگران آمیخته نشوند؛  .4افراد تمایزیافته ذاتا خودرهبرند ،افکار و احساسات خاص خودشان
1. Buan.
2. Young , klasko & Weishaar.
3. Glading.
4. Ker & Yulan.

................................................................................................................................

مفه���وم خودمتمایزس���ازی همانطور ک���ه بوئن بیان کرد ،اغل���ب در ادبیات خان���واده درمانی
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توانایی حفظ عینیت به وسیله جدا کردن عواطف از

شناخت است (گالدینگ ،2011 3،ترجمه تاجیک

..............................................................................................................................................

از بانفوذتری���ن دیدگاهه���ا در این زمینه ،نظریۀ تمایزیافتگی بوئن 1اس���ت که ب���ر روابط اولیه در
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را دارن���د و اجب���اری در وفق دادن خود با انتظارهای دیگران ندارند (تاپس���ون و فریدلن���در2000 1،؛ به نقل از:

یوسفی و عزیزی.)1397 ،
از آنج���ا که تعهدزناش���ویی زیربنای س�ل�امت کل خانواده به ش���مار م���یرود و مهمترین هدف
ازدواج ،یعنی رس���یدن به آرامش و س�ل�امت روانی حاصل از آن ،در س���ایه تعهد زناش���ویی قابل
دستیابی است؛ به همین جهت بازخوانی و کاربست عوامل مؤثر بر تعهدزناشویی برای رسیدن
به سالمت فردی ،خانوادگی و اجتماعی ضرورت دارد .طبق بررسیهای انجامشده ،تحقیقاتی
در رابط���ه با تعهدزناش���ویی و متغیرهای مرتبط با آن صورت گرفته اس���ت .رزن-گاراندون ،میرز
و هات���ی )2004( 2در ی���ک بررس���ی روی ویژگیه���ای زوجهایی که بیش از  45س���ال از ازدواجش���ان
گذش���ته بود ،دریافتند که اکثریت این زوجها به همس���ر و ازدواجش���ان متعه���د بودند و رضایت
زناش���ویی خوی���ش را ب���ه مؤلفه تعهد اس���ناد میدادند (به نق���ل از :مؤمن���ی و هم���کاران .)1395 ،همچنین،
نتایج پژوهشها نش���ان داده است که س���طوح باالتر تعهد زناشویی با ابراز عشق باال (کلمنس و
اسونسون ،)2000 3،درگیریها و اختالفات زناشویی پایین (اسونسون و تراها گ ،)1985 ،بخشودگی باال
(فیتک 4و همکاران ،)2002 ،تعارض زناش���ویی پایین (اس���کانزونی و آرنت )1987 5،و خیانت پایین (هریس و لی،

6

 ،)2007در ارتباط است.
میلر و آندرسون و کال ،)2004( 7اسکورون ،)2000( 8مؤمنی و علیخانی ( )1392و ولدخانی ( ،)1387نیز
در پژوهشهای خود بهطور مشابه به این نتیجه رسیدند که زوجهایی که از سطح تمایزیافتگی
باالیی برخوردارند در زندگی زناش���ویی س���ازگاری بیش���تر و به دنبال آن تعهد زناش���ویی باالتری
دارند .نتیجه پژوهش زارعی و حس���ینقلی ( ،)1393نش���ان داد که تمایزیافتگی با تعهد زناش���ویی
رابط���ه مثبت دارد .مؤمنی و هم���کاران ( ،)1395نیز به این نتیجه رس���یدند که تمایزیافتگی تعهد
زناشویی را پیشبینی میکند و بین آنها رابطه مثبت وجود دارد.
یافتهه���ای پژوهش زارعگاریزی ،ابراهیمی مقدم و ابوالمعالی الحس���ینی ( )1399نش���ان داد که
تمایزیافتگی خود رابطه میان نیازهای بنیادین روانش���ناختی و تعهد زناش���ویی را از یکس���و و
رابط���ه بین صمیمیت زناش���ویی و تعهد زناش���ویی را از س���وی دیگر میانجیگ���ری میکند و بین
1. Tapson & Fredlander.
2. Rezan Garandon & Merz & Hati.
3. Kelemens & Esonson.
4. Fitk.
5. Eskanzoni & Arent.
6. Haris & Li.
7. Miler, Anderson & kela.
8. Eskoron.

داد که ویژگیهای ش���خصیت ،سبکهای دلبستگی و جهتگیری مذهبی ،پیشبینیکننده
تعهد زناشویی هستند .محمدپور ،فرحبخش ،حسینی و بلوچزاده ( )1397به این نتیجه رسیدند
که میان سبکهای دلبستگی و تعهد زناشویی رابطه معنادار وجود دارد.
با وجود تحقیقاتی که به آن اش���اره ش���د ،میتوان گفت ،تحقیقاتی در رابطه با تعهدزناش���ویی
و متغیره���ای مرتب���ط ب���ا آن صورت گرفته اس���ت ،ام���ا تاکنون رابطه تعهد زناش���ویی ب���ا مرزهای
پی آزمون فرضیههای ذیل اس���ت :بین تعهد زناش���ویی با مرزهای زوجینی خانواده رابطه وجود
تمایزیافتگی خود و تعهد زناشویی نقش میانجی دارد.
روش پژوهش

پژوهش حاضر با توجه به هدف و کاربرد آن ،جزء تحقیقات کاربردی است .از نظر روش پژوهش
و ش���یوه گردآوری دادهها از نوع توصیفی-همبستگی اس���ت و برای گردآوری اطالعات از روش
میدانی استفاده شده است.
جامعه آماری و روش نمونهگیری

جامعه آماری این پژوهش ،زنان و مردان متأهل شهر قم بود که با روش گلولهبرفی  210نفر از آنان
انتخاب شدند و به پرسشهای پژوهش پاسخ دادند.
ابزار پژوهش

در ای���ن پژوهش از س���ه پرسش���نامه تعهد زناش���ویی ،مرزهای زوجین���ی خان���واده و تمایزیافتگی
زوجین استفاده شده است.
پرسشنامه تعهد زناشویی :این پرسشنامه میزان پایبندی افراد به همسر و ازدواجشان و ابعاد
آن را اندازهگیری میکند .پرسش���نامه مذکور به وس���یله آدامز و جونز )1997( 1تهیه و تدوین ش���ده و
س���ه بعد تعهد زناش���ویی را اندازهگیری میکند که شامل تعهد ش���خصی ،تعهد اخالقی و تعهد
1. Adamz & Jonz.

................................................................................................................................

دارد؛ بین تعهد زناشویی با تمایزیافتگی زوجین رابطه وجود دارد؛ مرزهای زوجینی در رابطه بین
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زوجینی و تمایزیافتگی زوجین بررس���ی نشده است؛ ازاینرو ،پژوهش حاضر با همین هدف در

..............................................................................................................................................

آنها همبستگی مثبت وجود دارد .نتایج پژوهش صادقی ،قادری جاوید و شالنی ( ،)1398نشان
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س���اختاری اس���ت .پرسش���نامه دارای  44گویه ب���وده و نمرهگ���ذاری آن براس���اس طیف لیکرت
ً
ً
پنجدرجهای و از کامال موافقم تا کامال مخالفم میباشد .آدامز و جونز در شش پژوهش گوناگون
برای رس���یدن به پایایی و روایی پرسش���نامه ،آن را در نمونهای متشکل از  417نفر متأهل347 ،
نف���ر مج���رد و  46نفر مطلقه اج���را کردند .پایایی کل پرسش���نامه  0/82گزارش ش���ده اس���ت .در
پژوهش زارعی و حسینقلی ( )1393نیز ضریب آلفای کرونباخ  0/80به دست آمد .در اعتباریابی
آزمون توسط (شاهسیاه ،بهرامی و محبی )1388 ،روایی محتوایی توسط استادان دانشگاه اصفهان تأیید
و آلفای کرونباخ  0/85به دست آمد.
پرسش���نامه مرزهای زوجینی خانواده :پرسشنامه  66س���ؤالی مرزهای زوجینی خانواده در سال
 1399توس���ط هوشیاری براساس آموزههای اسالمی س���اخته و ویژگیهای روانسنجی آن بررسی
ش���ده است و ش���ش زیرمولفۀ تعهد خاص زناش���ویی ،مرزهای تعامالت جنسی زوجین ،مرزهای
تعامالت غیرجنسی زوجین ،فضای روانی-فیزیکی اختصاصی ،رازداری خانوادگی-زناشویی و
حدود انتظارات دوسویه را اندازهگیری میکند .روایی ابزار با روش تحلیل عاملی تأیید و پایایی آن
با روش آلفای کرونباخ  0/92محاسبه شد .به منظور بررسی روایی سازه و برآورد پارامترهای گویهها؛
پرسشنامه  66گویهای بر روی نمونهای  508نفری از جامعه آماری اجرا شد .نتایج تحلیل عاملی،
تأییدکننده روایی سازه پرسشنامه و مرزهای زوجینی است و کلیه شاخصها نشاندهنده برازش
مناسب مدل تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه مرزهای درونی زوجینی است .بهعنوان شاهدی
بر روایی سازه ،میانگین نمره دو گروه از پاسخگویان با هم مقایسه شد .نتایج نشان داد به صورت
معناداری میانگین نمره مرز در گروه پاس���خگویان دارای اختالل خانواده کمتر از میانگین نمره در
خانوادههای عادی اس���ت و پرسشنامه به خوبی توانسته بین دو گروه خانوادههای عادی و دارای
اخت�ل�ال خانوادگی تفکیک قائل ش���ود .نمرهگذاری گویههایاین پرسش���نامه به صورت لیکرت
چهاردرجهای اس���ت؛ بنابراین ،حداکثر نمره آزمودنی در این پرسش���نامه  264و کمترین نمره 66
اس���ت .پرس���شهای -52 -51 -50 -47 -46 -45 -43 -37 -35 -34 -32 -25 -17 -11
 66 -64 -62 -61 -58 -56 -55 -53به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند .نمره باال در این
پرس���شها ،نشاندهنده مطابقت تعامالت آنان با معیارهای دینی ،نگرش مثبت زوجین نسبت
به یکدیگر و پایبندی آنان به قوانین اخالقی و حقوقی زیرمنظومه زوجینی است و از بهنجار بودن
مرزهای زوجینی حکایت میکند.

توس���ط اس���کورن و فریدلندر ( )2003بهمنظور س���نجش تمایزیافتگی افراد طراحی و تدوین ش���ده
اس���ت .پرسشنامه اس���تاندارد تمایزیافتگی خود ش���امل ارتباطهای مهم زندگی و روابط جاری
اف���راد با خانواده اصلی اس���ت .ای���ن پرسش���نامه دارای  4خردهمقی���اس واکنشپذیری عاطفی،
جایگاه من ،گریز عاطفی و همآمیختگی با دیگران اس���ت .نمرهگذاری این پرسشنامه براساس
طیف ش���ش گزینهای لیکرت اس���ت .نمره کمتر در این پرسشنامه نشاندهنده سطوح پایینتر
پرسش���نامه باالی  0/7برآورد ش���د .ضریب آلفای گزارش شده توسط اس���کورن و فریدلندر برای

یافتههای پژوهش

 68نف���ر ( 32/4درصد) پاس���خگویان م���رد و  142نف���ر ( 67/6درصد) زن بودهان���د 7/1 .درصد
پاس���خگویان کمتر از  25سال داشتهاند 20/5 .درصد بین  26تا  30سال داشتهاند .سن 24/8
درصد پاس���خگویان بین  31تا  35س���ال اس���ت و س���ن  47/6درصد نیز بیش از  35س���ال بوده
اس���ت .تحصی�ل�ات  11/4درصد پاس���خگویان در حد دیپل���م و کمتر بوده اس���ت 3/3 .درصد
دارای تحصیالت کاردانی و  23/8درصد دارای تحصیالت کارشناسی بودهاند 41/9 .درصد
تحصیالت خود را در حد کارشناس���ی ارش���د عنوان کردهان���د و  5/7درصد تحصیالت دکتری
داشتهاند 13/8 .درصد نیز عنوان کردهاند که دارای تحصیالت حوزوی هستند.
میانگی���ن ،انح���راف معیار و ضرایب همبس���تگی متغیره���ای تحقیق در جدول  1ارائه ش���ده
اس���ت .همبس���تگی میان همه متغیره���ای تحقیق مثبت و معنادار اس���ت؛ بنابرای���ن ،میتوان
از دادههای تحقیق به منظور بررس���ی رابطۀ میان تمایزیافتگی خود و تعهد زناش���ویی باواس���طه
مرزهای زوجینی استفاده کرد.
جدول  :1آمارهای توصیفی و ضرایب همبستگی متغیرهای تحقیق
متغیرهای تحقیق

مرز زوجینی

تمایزیافتگی خود

M

Std

1

مرز زوجینی

151/9

19/29

1

تمایزیافتگی خود

121/1

16/37

**0/338
**0/803

**0/357

تعهد زناشویی

136/3

20/88

تعهد زناشویی

1

برای بررسی نقش میانجی مرزهای زوجینی در رابطه بین تمایزیافتگی و تعهد زناشویی ،از تحلیل

................................................................................................................................

پرسشنامه تمایزیافتگی خود  0/88است.
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تمایزیافتگی اس���ت .ضریب آلفای کرونباخ محاسبهش���ده در پژوهش خطیبی ( )1394برای این

..............................................................................................................................................

پرسش���نامه استاندارد تمایزیافتگی خود :پرسشنامه تمایزیافتگی ابزاری  45سؤالی است که
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معادالت ساختاری استفاده شده است .نمودار معادالت مذکور در نمودار  1ارائه شده است.

نمودار  :1نمودار معادالت ساختاری پیشبینی تعهد زناشویی براساس تمایزیافتگی با نقش
واسطهای مرزهای زوجینی
ش���اخصهای ب���رازش م���دل ( RMSEA=0/08 ،CFI=0/97 ،IFI=0/97 ،NNFI=0/95 ،NFI=0/94و

x =2/34ــــــــ ) dfنش���اندهنده مناسب بودن مدل معادالت ساختاری برای پیشبینی تعهد زناشویی
2

براس���اس تمایزیافتگی با نقش واسطهای مرزهای زوجینی است .جدول شماره  2ضرایب مسیر و
اثرات مستقیم و غیرمستقم متغیرهای تحقیق را نشان میدهد.
جدول  :2اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای تحقیق
متغیر درو نزا

متغیرهای برو نزا

اثر مستقیم

اثر کل

اثر غیر مستقیم

ضریب استاندارد

t

ضریب استاندارد

T

ضریب استاندارد

t

مرزهای زوجینی

0/88

2/35

-

-

0/88

2/35

تمایزیافتگی خود

0/07

1/55

0/32

4/64

0/39

5/42

مرزهای زوجینی تمایزیافتگی خود

0/36

2/14

-

-

0/36

2/14

تعهد زناشویی

R2
0/82
0/13

همانگونه که در جدول  2مش���اهده میشود تمایزیافتگی بر مرزهای زوجینی تنها اثر مستقیم
دارد که اثرات یادشده نیز مثبت و معنادار است .تمایزیافتگی خود  13درصد واریانس مرزهای
زوجینی را تبیین میکنند.
مرزهای زوجینی بر تعهد زناش���ویی تنها اثر مس���تقیم دارد که این اثر مثبت و معنادار اس���ت.
اث���ر غیرمس���تقیم تمایزیافتگ���ی ب���ر تعهد زناش���ویی نیز مثب���ت و معنادار اس���ت؛ اما اثر مس���تقیم
تمایزیافتگ���ی ب���ر تعهد زناش���ویی غیرمعنادار ش���ده اس���ت .به دیگر س���خن ،مرزه���ای زوجینی

همچنی���ن 82 ،درصد واریانس تعهد زناش���ویی توس���ط اثرات مس���تقیم و غیرمس���تقیم مرزهای
زوجینی و تمایزیافتگی تبیین میشود.
نسبت اثر غیرمستقیم به کل اثر تمایزیافتگی زوجین بر تعهد زناشویی  0/82است .به عبارت
دیگ���ر 82 ،درص���د ارتباط بین تمایزیافتگی زوجین و تعهد زناش���ویی از مس���یر مرزهای زوجینی
خانواده میگذرد.

تمایزیافتگی خود بود .نتایج حاصل از ضریب همبس���تگی نش���ان داد که بین تعهد زناشویی و
مرزهای زوجینی خانواده رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .بنابراین ،فرضیه اول پژوهش مبنی
بر وجود رابطه میان تعهد زناش���ویی و مرزهای زوجینی تأیید ش���د .ازآنجاکه تاکنون پژوهش���ی بر
روی مرزهای زوجینی انجام نش���ده است ،امکان مقایسه نتایج وجود ندارد .در تبیین این یافته
میتوان گفت :یکی از عوامل تأثیرگذار بر تعهد زناشویی زوجین ،مرزهای زوجینی خانواده است.
«تعه���د خاص زناش���ویی» به معنای محدود کردن روابط عاطفی-جنس���ی به همس���ر از مرزهای
زیرمنظومۀ زوجینی به ش���مار میرود .وارد نش���دن در دوس���تیهای پنهانی با نامحرم ،نشکستن
انحصار جنسی زوجینی حتی با تنوعطلبی حالل ،وارد نشدن در حریم جنسی دیگران با نگاه،
س���خن و رفتار ،خارج نش���دن از حریم زوجینی حتی در فکر ،خودآرایی کردن همسران تنها برای
همدیگر ،وارد نکردن دیگران در حریم عاطفی-جنس���ی زوجینی حتی در فکر ،همگی به دلیل
اینک���ه تعیینکنندۀ کمی���ت و کیفیت تعامالت زوجی���ن با بیرون از حریم خصوصی همس���ران
هستند و قابل توافق و تغییر نمیباشند ،از جمله مرزهای انعطافناپذیر زیرمنظومۀ زوجینی به
حس���اب میآیند و افرادی که پایبند به رعایت مرزهای زوجینی هس���تند افراد متعهد به زندگی
زناشویی به شمار میروند؛ بنابراین وجود رابطه بین این دو متغیر دور از انتظار نیست.
یافت���ه دیگ���ر پژوهش حاضر این اس���ت که بین تعهد زناش���ویی و تمایزیافتگ���ی خانواده رابطه
مثب���ت و معن���ادار وج���ود دارد؛ بنابرای���ن فرضی���ه دوم پژوهش مبنی ب���ر وجود رابط���ه میان تعهد
زناشویی و

تمایزیافتگی تأیید شد .این یافته با نتایج پژوهشهای پیشین (گلن و کرامر1987 ،؛ هاوس

و مالینکرود1998 ،؛ اس ��کورن و دندی2004 ،؛ میلر ،اندرس ��ون و کال2004 ،؛ پیالژ2008 ،؛ اس���کورن2000 ،؛ جمالی مطلق و همکاران،

................................................................................................................................

ه���دف پژوهش حاضر بررس���ی نق���ش میانجی مرزهای زوجین���ی در رابطه بین تعهد زناش���ویی و

هداوناخ ینیجوز یاهزرم یجنایم شقن اب نیجوز یگتفایزیامت ساسارب ییوشانز دهعت ینیب شیپ

بحث و نتیجهگیری

..............................................................................................................................................

ب���ه ص���ورت کام���ل در رابطه بی���ن تمایزیافتگی و تعهد زناش���ویی نقش میانجی داش���ته اس���ت.
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2013؛ زارعی و حس ��ینقلی1393 ،؛ مؤمنی و همکاران1395 ،؛ زار عگاریزی و همکاران1399 ،؛ اصالنی ،عبدالهی و امانالهی)1396 ،

همسو است .در تبیین این یافته میتوان گفت یکی از مهمترین اهداف تشکیل خانواده رسیدن
ب���ه آرامش اس���ت و ب���رای تحقق این آرامش تعهد زناش���ویی اهمیت و نقش بس���زایی دارد .طبق
نظ���ر گلن و کرامر ( )1987تجربیات و مش���خصههای فردی با تعهد زناش���ویی در ارتباط هس���تند.
تمایزیافتگ���ی خ���ود بهعنوان یکی از مش���خصههای فردی با تعهد زناش���ویی ارتباط دارد .درجه
توانایی فرد برای اجتناب از تبعیت خودکار رفتار از احساسات ،بیانگر میزان تمایزیافتگی خود
است و هدف اصلی آن توازن میان احساسات و شناخت است .آستین و سولومون (2016؛ به نقل

از :زار ع گاریزی و همکاران ،)1399 ،نگره تمایزیافتگی خود را توانایی ایجاد تعادل در دو سطح درو نروانی
و فراروان���ی /بینفردی تعریف میکنند .به باور آنها ،تمایز با توجه به کارکرد درو نروانی ،توانایی
جداس���ازی فراینده���ای عاطف���ی از فرایندهای عقالن���ی را دارد و ب���ا توجه به کارک���رد بینفردی،
توانای���ی تجربه ک���ردن صمیمیت همراه با اس���تقالل در روابط بینفردی و تعادل مناس���ب میان
آنها را نشان میدهد .تمایزیافتگی خود ،ظرفیت تفکر و انعکاس است که فرد بهطور خودکار به
فش���ارهای هیجانی درونی یا بیرونی پاس���خ ندهد .افراد تمایزیافته در روابطشان از خودمختاری
بیش���تری برخوردارند و تمایل دارند صمیمیت بیش���تری بدون غرق شدن در احساسات داشته
باش���ند .همین ویژگی افراد تمایزیافته اس���ت که باعث اس���تحکام روابط زوجها و افزایش تعهد
زناشویی میشود.
یافت���ه دیگر پژوه���ش حاضر نش���ان داد مرزهای زوجینی خان���واده در رابطه بی���ن تمایزیافتگی
زوجی���ن و تعهدزناش���ویی نق���ش میانج���ی دارد؛ بنابرای���ن ،فرضیه س���وم پژوهش نیز تأیید ش���د.
ازآنجاک���ه تاکنون تحقیقی با هدف بررس���ی این تقش واس���طهای انجام نش���ده ،امکان مقایس���ه
یافتهها وجود ندارد .در تبیین این یافته میتوان گفت :زوجینی که از سطح تمایزیافتگی باالیی
برخوردارند ،در زمان ازدواج ،بلوغ هیجانی بیشتری برای صمیمیت و یکی شدن با هم داشته و
پس از ازدواج نیز به یکدیگر اجازه میدهند که نقش انعطافپذیر و رابطهای صمیمانهتر داشته
باش���ند و تف���اوت عقاید یکدیگر را تحمل و واکنش هیجانی کمت���ری را تجربه کنند .این ویژگی
س���بب میشود زوجین با رعایت حدود مرزهای عاطفی ،جنس���ی و غیرجنسی سطح باالیی از
آرامش و تعامل را در خانواده به نمایش گذارند که این مس���ئله با تعهد زوجین نس���بت به زندگی
مش���ترک همراه خواهد بود .هرچند ممکن اس���ت زوجین در زندگی خود با تکانههای عاطفی و

توس���ط این عواط���ف تحلیل نمیروند؛ بلکه ت�ل�اش میکنند این عواط���ف را مدیریت نمایند تا
از ثبات جو عاطفی و روانی حاکم بر خانواده کاس���ته نش���ود .ایفای نقش متقابل زوجین در این
زمین���ه باعث ایجاد عالقه به تداوم ش���رایط خانوادگی و تعهد نس���بت به طرف مقابل میش���ود.
تمایزیافتگیبهمنزله یکی از عوامل تنظیم روابط عاطفی با دیگران مشخص میکند که چگونه
فرد ضمن ارتباط با خانواده مبدأ خود ،روابط عاطفی مطلوبی با همسر خود داشته باشد .درجه
تجربهش���ده اس���ت؛ این توانایی باعث میش���ود زوجین حقوق و تکالیف متقابل با همس���ر خود
و مدیری���ت خان���واده توس���ط مرد و عدم ام���کان ورود یا واگ���ذاری آن به زن ،پذی���رش مدیریت و
سرپرس���تی مرد توس���ط زن با مظاه���ر :وجوب اطاعت از ش���وهر و عدم خروج از خان���ه بدون اذن
او ،کیفیت و کمیت مدیریت و کنترل مرد نس���بت به همس���رش بر تعهد آنها نس���بت به زندگی
زناشویی تأثیر داشته باشد.
افراد با س���طح تمایزیافتگی باالتر توان مدیریت احساسات و عواطف خود را دارند؛ بنابراین،
میتوانند به صورت کامل روابط عاطفی-جنس���ی خود را به همسر خود محدود کنند؛ در روابط
خود به حدود روانی-عاطفی ارتباط با یکدیگر از جمله :آراستگی فردی ،پاسخگویی به نیازهای
طرفینی و پرهیز از بیاعتنایی و بیمیلی به همدیگر پایبند باشند .تقید به این حدود تعامالت
زوجینی باعث افزایش تعهد زناشویی میشود .زوجینی که سطح تمایزیافتگی باالیی را تجربه
میکنن���د ،دارای هویتی محکم هس���تند؛ بنابراین ،این توان را دارند که مش���کالت و تعارضات
داخلی خانواده را افشا نکنند ،اسرار و حریم روانی-جنسی همسر خود را حفظ کنند و جزئیات
روابط جنس���ی با همسرش���ان را فاش نکنند .تعهد به این مرزهای اطالعاتی و رازداری در روابط
زناشویی منجر به مستحکم شدن تعهد نسبت به زندگی مشترک میشود.
براساس یافتههای پژوهش ،به زوجین ،مشاورین و درمانگران خانواده پیشنهاد میشود برای
ارتقای س���طح تعهدزناشویی ،اصالح و بهبود مرزهای زوجینی و تقویت تمایزیافتگی زوجین را
مورد توجه قرار دهند.

................................................................................................................................

و تفاوتهای واقعی منتس���ب به جنس���یت را پذیرفته و اجازه ندهند قواعدی مانند سرپرس���تی
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ظهور تمایزیافتگی بیانگر میزان توانایی فرد برای جداسازی فرایند شناختی از فرایند احساسی
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هیجانی شدیدی روبهرو شوند؛ اما در نتیجه تمایزیافتگی ،به دلیل واکنشپذیری عاطفی باال،
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