
Family Psychologyروانشناسی خانواده                               

خوانی خودها در افراد متقاضی و غیرمتقاضی طالقمقایسه ناهم

گیرد، پیامدهاي ناخوشایند روانی و تانداردها براي خویش در نظر میچه به عنوان اسعدم تطابق بین خود واقعی ادراك شده فرد و آن:چکیده
پژوهش حاضر با . دهدگیري و حفظ روابط زوجی و رضایت از زندگی را تحت تاثیر قرار تواند شکلکه میکند، از جمله اینعاطفی ایجاد می

فرد متقاضی 122یابی به این هدف، به منظور دست. ام شدخوانی خودها در بین افراد متقاضی و غیرمتقاضی طالق انجهدف مقایسه ناهم
نتایج پژوهش نشان . پاسخ دادند) ISDI(خوانی خودها به پرسشنامه ناهم) مرد39زن، 76(فرد غیرمتقاضی 115و ) مرد45زن، 77(طالق 

بایدي / خوانی خود واقعینین بین دو گروه در ناهمچداد ناهماهنگی خودها در افراد متقاضی طالق باالتر از افراد غیر متقاضی طالق است؛ هم
هاي براساس یافته. دار وجود داردنامطلوب دیگران تفاوت معنا/ بایدي دیگران و خود واقعی/ نامطلوب شخصی، خود واقعی/ شخصی، خود واقعی

به عبارت دیگر هر . ضایتی زوجین را فراهم آوردتواند موجبات نارهاي موجود میفاصله بین خودها و واقعیتتوان نتیجه گرفتاین پژوهش می
طوري که مقایسه بین کند، بههیجانی متفاوتی را ادراك میيهایی از خود، پیامدهاخوانی بین جنبهفردي بر اساس الگوهاي خاصی از ناهم

آنها تاثیرگذار باشد تا جایی که منجر به تواند مشکالتی را براي زوجین ایجاد کند و  بر میزان رضایت زناشوییخودها و تعارضات خود می
.انحالل روابط زناشویی شود

آل، خود بایدي، خود نامطلوب، طالقخود ایده:هاي کلیديواژه

Abstract: Discrepancy between actual perceived self and what the individual considers as standard guidelines, can
results in unpleasant mental and emotional outcomes. So it can affect the form and maintaining relation of couples
and their life satisfaction. The aim of the present study was to examine the comparison of self-discrepancy among
divorcing and non-divorcing individuals. A total of 239 volunteers (122 divorcing and 117 non-divorcing
individuals), in Tehran, participated in this study. All participants were asked to complete Self-Discrepancy Index
(SDI). The results showed that the divorcing individuals reported significantly higher on levels of self-discrepancy.
The results also revealed that personal actual-ought self-discrepancy, personal actual-feared self-discrepancy, others
actual-ought self-discrepancy, and others actual/ feared self-discrepancy were different in the two groups. Based on
the results of this study, it can be concluded that the distance between selves and realities can provide dissatisfaction
in couples, and subsequently marital disruption can follow. In other words, each couple, based on certain patterns of
self-discrepancy among aspects of selves, can experience different emotional consequences, so their conflict can
create problems for them. The comparison between selves can affect marital satisfaction, so that it can lead to
dissolution of marital relationship.
Keywords: ideal self, ought self, feared self, divorce
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The comparison of self-discrepancy among individuals
demanding and non-demanding divorce
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مقدمه

2هشگران، رابطه زناشویی و رضایت زناشوییطبق نظر پژو

متغیري است که در طول زندگی تحت تاثیر عوامل متعددي 
هاي انجام قرار دارد؛ یکی از این عوامل با توجه به پژوهش

در این رابطه است 4یا تصویر از خود3شده، نقش خود
هر ). 2012النگیس، کلکستون، اورورکه، اسمیت و دي(

1. self confidence
2. marital satisfaction
3. self
4. self image

و تصوري از وجود خویشتن دارد که آن را هاانسانی برداشت
خود، عنصر سازنده . یا خود نام نهاد5توان هویت شخصیمی

خود یک . شخصیت انسان و عامل سازش شخصی فرد است
محصول اجتماعی است که در اثر تعامل فرد و محیط به 

). 1987هیگینز، (شود ج پایدار مییآید و به تدروجود می
خوانی جام شده و مطابق با نظریه ناهمهاي انبنابر پژوهش

؛ رابینز و بالدرو،1999راسبالت، ویسلکوئست و ویتون، 
بیانگر ) 1987هیگینز، (خوانی خودها نظریه ناهم). 2003

-چارچوبی است که در آن افراد بر اساس معیارها و خود
10و خود بایدي9آلاستانداردهایی که در دو سطح خود ایده

. پردازندگیرند، به قضاوت خود میبراي خویش در نظر می
استانداردها، شامل معیارهایی هستند که فرد براساس - خود

دهد و در تعامالت نها خویشتن را مورد ارزیابی قرار میآ
گیرند؛ زمانی کودك با مراقبین در دوران کودکی شکل می

که مراقبین کودك بر رفع نیازهاي مرتبط با محبت متمرکز 
عنی محتویات خود یها شوند، کودك بر آرزوها و آرمانمی
اس شود و سیستم خود نظارتی او بر اسآل متمرکز میایده

از طرف دیگر وقتی که مراقبین . کندآل رشد میخود ایده
کودك بیشتر به نیازهاي مرتبط با امنیت کودك توجه کنند، 

عنی محتویات خود بایدي یکودك بر وظایف و تعهدات 
شود و توجه خود نظارتی او در جهت خود بایدي متمرکز می

آل منظور از خود ایده). 1989هیگینز، (کند رشد می
موعه صفاتی است که فرد آرزو دارد و امیدوار است که به مج

آنها دست یابد، مانند داشتن تحصیالت باال؛ ثروتمند، زیبا و 
خود بایدي مجموعه صفاتی است که فرد فکر . هنرمند بودن

5. personal identity
6. self-discrepancy theory (SDT)
7. actual self
8. self-standards
9. ideal self
10. ought self

عاطفی و قانونی بین زن و مرد است و  ازدواج پیوندي
منشاء چرخه زندگی خانوادگی شناخته میشود و به اعتقاد 
پژوهشگران، نقش مهمی در سالمت عمومی زوجین ایفا 
میکند (لمب، لی و دماریس، 2003؛ مارکس و المبرت،

1998)، و حمایت اجتماعی و اقتصادي حاصل از آن، 
موجبات کسب رفاه و آرامش زن و مرد را فراهم میکند 

ایلمونن، 2002). زندگی خانوادگی و (الکسو و پائونونن  -
خانواده به عنوان نخستین محیط اجتماعی، یکی از 
محیطهاي موثر بر سالمت جسمانی و روانی فرد است که 
شرایط الزم براي رشد ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی وي را 
فراهم میکند (سازمان جهانی بهداشت، 2004). اما گاهی 
استرسزا و بحرانهایی روبهرو میشود که  خانواده با حوادث
نظام خانوادگی به فروپاشی با برهم زدن تعادل خانواده،
میانجامد. طالق پدیدهاي است که به اعتقاد برخی از 
پژوهشگران، بعد از مرگ ناگهانی در خانواده، از مهمترین 
و  میشود (بشارت، دهقانی و فشار تلقی عوامل ایجاد تنش
توالئیان، 1393؛ مرادي، 1392) و عواقب آن دامنگیر همه 
اعضاي خانواده میشود و بهداشت روانی افراد را خدشهدار 
میکند (هاروي و فاین، 2011). نتایج پژوهشها نشان 
میدهد طالق والدین افزایش تمایل به طالق در نوجوانان به

ویژه در دختران (هاز، کنیول و براونینگ، 2014)، ایجاد 
اختالل در روابط خواهر-برادرها، کاهش اعتماد به خود1
دختران در برقراري و ثبات روابط، عدم اعتماد به شریک 
زندگی در دختران (روث، هارکینز و انگ، 2014)، و اثرات 
دارد (آماتو،  روانی پایدار در بزرگسالی فرزندان را بهدنبال
2010؛ کاسیمانو و ریگز، 2013). همچنین مارکس و المبرت 
(1998) در مطالعه طولی خود نشان دادند سالمت روانی

زوجین در خانوادههاي طالق، افت معناداري پیدا میکند.

ادراك  (هیگینز، 1987)، عدم تطابق بین خود واقعی7 خودها6
براي خویش در  شده فرد و آنچه به عنوان خود-استانداردها8
نظر میگیرد، پیامدهاي ناخوشایند روانی و عاطفی ایجاد 
میکند (استیونز، هامبرگ، الوجوي و پیتمن، 2013؛ باك، 
2012؛  2014؛ فیلیپس و سیلویا، 2010؛ لوینسون و رودباخ،

2012؛ لیس، شیفرن و ریزو، 2013؛ ورگارا  لوپز و رابرتز، -
هیگینز و بارگ، 1987) و شکلگیري و حفظ روابط زوجی و 
رضایت از زندگی را تحت تاثیر قرار میدهد (دریگوتاس، 
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ها و یا تعهدات و الزامات باید دارا باشد کند به خاطر نقشمی
خود . ا حیا بودنو بی، مهربانی، قدرشناسییمانند راستگو

هاي روانی آل و خود بایدي متمایز از یکدیگرند و موقعیتایده
گیرند؛ به که به لحاظ کیفی متفاوت هستند را در بر می

آل بیانگر وجود نتایج استانداردهاي ایده-طوري که خود
استانداردهاي بایدي نشان -مثبت هستند در حالی که خود

رابینز و بالدرو، (د دهنده عدم وجود نتایج منفی هستن
معتقد است فرد عالوه بر ) 1987(چنین هیگینز هم). 2003

استانداردهاي شخصی مورد - که خود را بر اساس خوداین
آل و بایدي که ارزیابی قرار می دهد، به استانداردهاي ایده

اش مانند شریک عشقی، والدین و دیگرانِ مهم زندگی
کند و خود را بر توجه میگیرندفرزندان، براي او در نظر می

خوانی بین خود ناهم. دهدآن مبنا نیز مورد قضاوت قرار می
آل باعث ایجاد احساساتی ادراك شده فرد و خود ایدهواقعی

؛ بالدرو و 2002استرامن، (مانند اندوه، نا امیدي و افسردگی 
لوپز و - ؛ ورگارا2012؛ لوینسون و رودباخ، 2000فرانسیس،

لیس و (و احساس گناه ) 1987؛ هیگینز، 2012رابرتز، 
خوانی با شود و ناهممی) 1987؛ هیگینز، 2013همکاران، 

خود بایدي احساسات ناخوشایندي نظیر آشفتگی و اضطراب 
؛ 2004؛ شاه، بریزي و هیگینز،1993اسکات و اوهارا، (

؛ 2012لوپز و رابرتز، - ؛ ورگارا2012لوینسون و رودباخ، 
؛ 2013لیس و همکاران، (و احساس شرم ) 1987هیگینز، 
چنین به عقیده مارکوس هم. را به دنبال دارد) 1987هیگینز، 

استانداردها تحت - نوع دیگري از خود) 1986(و نوریوس
وجود دارد که مجموعه صفاتی مانند 1عنوان خود نامطلوب

گیرد که فرد گري و خائن بودن را در بر میحسادت، افراطی
لی به آنها ندارد بلکه سعی در اجتناب از داشتن نه تنها تمای

خوانی خود واقعی فرد با خود رسد همبه نظر می. کندآنها می
آل و بایدي، در خوانی با خود ایدهنامطلوب در مقایسه با ناهم

ایجاد پیامدهاي روانی ناخوشایند مانند افسردگی و اضطراب 
؛ 1987وي، اگیل(و سطح رضایت از زندگی فرد موثرتر است 

؛ 1986؛ مارکوس و نوریوس، 2012لوینسون و رودباخ، 
). 2005؛ هاردین و لیونگ،2012لوپز و رابرتز، -ورگارا

کند که چگونه باورهاي خوانی خودها بیان میه ناهمینظر
ناسازگار در مورد خود، انواع مختلف احساسات و عواطف 

به ). 2013استیونز و همکاران، (کنند منفی را ایجاد می

1. feared self

استانداردها؛ میزان - عبارت دیگر صرف نظر از محتواي خود
خوانی ادراك شده میان آنها، نقش مهمی در آسیبناهم

لوپز و رابرتز، -؛ ورگارا2014باك، (کند پذیري روانی ایفا می
خوانی خودها در زمینه روابط زوجی در بررسی ناهم). 2012

نشان داده است ) 2003(نیز، نتایج تحقیقات رابینز و بالدرو 
گیري و حفظ خوانی خودها اثرات مستقیمی بر شکلکه ناهم

هاي روانی ناخوشایند زمانی بین روابط زوجی دارد و حالت
شود که میان خود واقعی آنها و شرکاي زندگی ایجاد می

خوانی وجود داشته ها و تعهدات آنها با یکدیگر ناهمآرمان
کند که خود واقعی او از نظر زمانی که فرد احساس می. باشد

آل شخصی او است در واقع نوعی دهیهمسرش مطابق با خود ا
3کند که منجر به تایید رفتاريدریافت می2د ادراکیییتا

دهد تا خود شود و به نوبه خود به فرد این فرصت را میمی
آل سازد تر با خود ایدهاش را اصالح کند و آن را منطبقواقعی
دریگوتاس و (آل را کاهش دهد ایده/ نی خود واقعیخواو ناهم

از سویی دیگر در حیطه روابط زوجین نیز ). 1999همکاران، 
که اند که زوجین زمانیها به این نتیجه رسیدهبرخی پژوهش

که در کنند، در مقایسه با زمانیرا بیشتر تصدیق می» خود«
در خوانی وجود داشته باشد، شادي بیشتريوجودشان ناهم

رابطه دارند، به صورتی که شخصی اگر دیدگاه مثبتی در 
مورد خودش داشته باشد تعهد بیشتري براي رسیدگی به 

؛ دریگوتاس 2003رابینز و بالدرو، (کند اش احساس میرابطه
چنین برخی محققان هم). 1991؛ تیرمن، 1999و همکاران، 

-یدریافتند پاسخدهی زوجین در رابطه بر اساس خود واقع
آل دیگران، نتایج مثبت و ایده- آل شخصی و خود واقعیایده

چشمگیري در راستاي تداوم رابطه و رضایت طرفین بر جاي 
). 2003اوزگول، هیوبک، وارد و ویلکینسون، (خواهد گذاشت 

ها در گرو رضایت سو ثبات خانوادهن از یکیبنابرا
همسران از یکدیگر است و عدم رضایت زوجین منجر به

هاي متفاوت زندگی خواهد شد و از ایجاد ناکارآمدي در حوزه
مندي تحت تاثیر عوامل متفاوتی از سوي دیگر این رضایت

کی از یدر واقع . جمله نقش و عملکرد مناسب خود است
خودها قرار خوانیکه می تواند تحت تاثیر ناهمیهایمقوله

خودها انیخواي که ناهمگیرد، زندگی زناشویی است، به گونه
تواند موجب بروز اختالل در عملکرد هر یک از زوجین می

2. conceptual approval
3. behavioral approval
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شود و بر روابط زوجی و کیفیت زندگی زناشویی اثرات سوء 
. دهدداشته باشد و در نهایت پایداري آن را تحت تاثیر قرار 

اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوتبر این
ر متقاضی طالق خودها در افراد متقاضی و غییخوانناهم

.طراحی شد

روش
جامعه آماري، نمونه و روش اجراي پژوهش

اي بود و با هدف مقایسه-پژوهش حاضر از نوع علی
خوانی خودها بین افراد متقاضی و افراد غیر مقایسه ناهم

بر این اساس دو جامعه آماري براي . متقاضی طالق انجام شد
ري نخست شامل این پژوهش قابل تعریف بود؛ جامعه آما
هاي از بین دادگاه. کلیه افراد متقاضی طالق شهر تهران بود

خانواده شهر تهران، دادگاه شهید باهنر انتخاب شد و تعداد 
کننده به این نفر از افراد متقاضی طالق توافقی مراجعه160

. گیري هدفمند انتخاب شدنددادگاه با استفاده از روش نمونه
شناختی افراد متقاضی ي جمعیتهاپس از بررسی ویژگی

نفر از افراد غیر متقاضی طالق مطابق با 150طالق، تعداد 
شناختی افرد متقاضی با استفاده از روش هاي جمعیتویژگی
هاي عمومی نظیر گیري در دسترس، با مراجعه به مکاننمونه
از           . هاي ورزشی انتخاب شدندها و باشگاهپارك

واسته شد تا داوطلبانه شاخص یکپارچه کنندگان خشرکت
پس از بازبینی . را تکمیل کنند) ISDI(1خوانی خودناهم

نفر از 122آوري شده، در نهایت تعداد هاي جمعپرسشنامه
نفر از گروه غیر متقاضی که به115گروه متقاضی طالق و 

صورت کامل به ابزار پژوهش پاسخ داده بودند، براي تحلیل 
) نفر45(درصد 9/36از گروه متقاضیان طالق، . باقی ماندند

زن ) غیرشاغل45شاغل، 32نفر؛ 77(درصد 1/63مرد و 
) نفر39(درصد 2/34گروه غیر متقاضی نیز شامل . بودند

. بود) غیرشاغل41شاغل، 35نفر؛ 76(درصد 8/65مرد و 
افراد متقاضی طالق به یمیانگین و انحراف استاندارد سن

، و براي افراد غیرمتقاضی طالق به 11/5و 4/31ترتیب 
چنین میانگین مدت ازدواج در هم. بود26/6و 73/32ترتیب 

سال و در گروه غیرمتقاضی طالق 32/6گروه متقاضی طالق 
.سال بود9/7

1. Integrated Self-Discrepancy Index (ISDI)

ابزار سنجش
شاخص یکپارچه : خوانی خودشاخص یکپارچه ناهم

توسط ) 1987(خوانی خود، که بر اساس نظریه هیگینز ناهم
ساخته شد، داراي شش زیر مقیاس     ) 2002(هاردین 

خوانی خود آل شخصی، ناهمایده/ خوانی خود واقعیناهم
نامطلوب / خوانی خود واقعیبایدي شخصی، ناهم/ واقعی

خوانی آل دیگران، ناهمایده/ خوانی خود واقعیشخصی، ناهم
نامطلوب / یخوانی خود واقعبایدي دیگران و ناهم/ خود واقعی

شود که پنج در این آزمون از افراد خواسته می. دیگران است
در آخر از آنها . صفت را براي هر زیر مقیاس فهرست نمایند

هاي فهرست شده را با خود واقعیشود که صفتخواسته می
اکنون به طور واقعی هستند، مقایسه چه همشان، یعنی آن

به هیچ(1ي لیکرت از انمایند و بر اساس مقیاس پنج درجه
، )کندکامال مرا توصیف می(5تا ) کندوجه مرا توصیف نمی

هاي هر زیرمقیاس نشان میانگین نمره. ها نمره دهندبه صفت
خوانی در آن بعد است؛ به این دهنده وجود یا عدم وجود ناهم

بیشتر و یخوانناهمنزدیکتر باشد،1ترتیب که هر چه به 
دهد خوانی کمتري را نشان میباشد ناهمنزدیکتر5هرچه به 

خوانی البته در مورد مقوله ناهم). 2009هاردین و الکین، (
نامطلوب دیگران / نامطلوب شخصی و خود واقعی/ خود واقعی

یعنی هرچه نمره فرد . کندمیاین مطلب به طور عکس صدق
5خوانی کمتر و هر چه به تر شود نشان از ناهمنزدیک1به 

خود . خوانی بیشتر در فرد استتر شود نشان از ناهمنزدیک
. اضافه شد) 2002(نامطلوب نیز بعدها توسط هاردین 

توان این هاي گوناگون میبراساس نظر او، طبق پژوهش
ها درنظر گرفت و یا حذف نمود قسمت را جدا از سایر بخش

2روایی) 2005(هاردین و لیونگ ). 2002هاردین، (

تا 73/0هاي مختلف، از در نژادها و ملیتها را زیرمقیاس
) 1387(این آزمون توسط میرزاحسینی . گزارش کردند88/0

دانشجوي داراي هراس اجتماعی اجرا، و براي 250روي 
بر . ل عاملی اکتشافی استفاده شدیمحاسبه روایی آن  از تحل

هاي این آزمون در دو اساس نتایج این تحلیل، زیرمقیاس
/ خوانی خود واقعیهاي ناهمفتند؛ زیرمقیاسعامل قرار گر

/ بایدي شخصی، خود واقعی/ آل شخصی، خود واقعیایده
بایدي دیگران در یک عامل قرار / آل دیگران و خود واقعیایده

و واریانس تبیین شده804/2ژه یگرفتند که داراي مقدار و

2. validity
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/ خوانی خود واقعیهاي ناهمبود و زیرمقیاس725/46
نامطلوب دیگران در عامل / شخصی و خود واقعینامطلوب 

بود و مقدار 277/1دوم قرار گرفتند که داراي مقدار ویژه 
1پایایی. کرددرصد واریانس مقیاس را تبیین می292/21

ها از و پایایی زیرمقیاس90/0آلفاي کرونباخ کل مقیاس برابر 
). 1387میرزاحسینی، (گزارش شده است 85/0تا 77/0
ین در پژوهش حاضر ضریب آلفاي کرونباخ براي کل چنهم

88/0تا 81/0ها بین و براي زیرمقیاس88/0مقیاس برابر با 
.دست آمدبه

هاافتهی
هاي تحصیالت، وضعیت دو براي ویژگیخینتایج آزمون

اشتغال و تعداد فرزندان، وآزمون تی مستقل براي سن و 
تغیرها بین دو گروه مدت زمان ازدواج، نشان داد در این م

05/0p(دار وجود ندارد تفاوت معنا رسد نظر میلذا به ). <
شناختی بر متغیرهاي هاي جمعیتاثر احتمالی ویژگی

میانگین و انحراف . پژوهش در هر دو گروه یکسان باشد
خوانی خودها در دو گروه متقاضی و غیر استاندارد نمرات ناهم

.ارایه شده است1ول متقاضی طالق، به تفکیک در جد

1جدول 
خوانی خودها در دو گروه متقاضی و غیرمتقاضی طالقرد نمرات ناهمامیانگین و انحراف استاند

، و براي آزمون معناداري تفاوت 1با توجه به جدول 
خوانی غیر متقاضی طالق در ناهممیانگین گروه متقاضی و

. خودها، از آزمون تحلیل واریانس چند متغیري استفاده شد
فرض همسانی ماتریس به این منظور ابتدا براي برقراري پیش

فرضپیشکهدادنشاننتایجوشداجرانیلوآزمونهاواریانس

، 2در جدول . ها در دو گروه برقرار استفرض برابري واریانس
خوانی خودها یج تحلیل واریانس چند متغیره براي ناهمنتا

نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره . ارایه شده است
نشان داد بین دو گروه متقاضی و غیر متقاضی طالق حداقل 

.در یکی از متغیرهاي مورد مقایسه تفاوت معنادار وجود دارد

2جدول 
خوانی خودهاناهمنتایج تحلیل واریانس چند متغیره براي 

داريسطح معناdf(F(ارزشنوع آزمونمنبع تغییرات

گروه

93/100005/0)6و230(48/0پیالیی
93/100005/0)6و230(78/0ویلکز

93/100005/0)6و230(39/0هاتلینگ
93/100005/0)6و230(38/0روي

ها درمنظور مشخص نمودن این مساله که تفاوت گروه1به
خوانی خودها است، از آزمون تحلیل واریانس یک از ناهمکدام

ارایه شده 3تک متغیره استفاده شد که نتایج آن در جدول 

1. reliability

متغیره با توجه به نتایج آزمون تحلیل واریانس تک. است
فرونی نشان داد، بین دو گروه در آلفاي میزان شده بن

، 1Fو235=25/9(بایدي شخصی /خوانی خود واقعیناهم
003/0p نامطلوب /، خود واقعی)درصد04/0و اندازه اثر >

1F ،0005/0pو235= 54/33(شخصی  12و اندازه اثر >

متغیر
طالقگروه غیرمتقاضیطالقگروه متقاضی

MSDMSD

خوانی خودهاناهم

41/366/044/389/0آل شخصیایده/واقعی
47/357/073/377/0بایدي شخصی/واقعی
56/277/097/178/0نامطلوب شخصی/واقعی
36/356/052/385/0آل دیگرانایده/واقعی
25/358/066/375/0بایدي دیگران/واقعی
46/253/001/272/0نامطلوب دیگران/واقعی
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،1Fو235= 36/21(بایدي دیگران /، خود واقعی)درصد
003/0p نامطلوب /و خود واقعی) درصد08/0و اندازه اثر >

1F ،0005/0pو235= 13/29(دیگران  11زه اثر و اندا>
چنین بین دو گروه به هم. دار وجود داردتفاوت معنا) درصد

آل شخصی و خود ایده/خوانی خود واقعیلحاظ ناهم
05/0p(دار وجود ندارد آل دیگران تفاوت معناایده/واقعی > .(

ها در جدول و با توجه به نمرات میانگین گروه3بنابر جدول 
هاي غیرمتقاضی، با وجهاي متقاضی طالق نسبت به ز، زوج1

بایدي /خوانی خود واقعیتر در ناهمکسب نمرات پایین
، )M=25/3(بایدي دیگران /و خود واقعی) M=47/3(شخصی 

خوانی بیشتري با خود بایدي شخصی و شان ناهمخود واقعی
خوانی بایدي دیگران دارد، و با کسب نمرات باالتر در ناهم

و خود ) M=56/2(ی ـلوب شخصـنامط/یـخود واقع
شان هم، خود واقعی)M=47/2(نامطلوب دیگران /واقعی

خوانی بیشتري با خود نامطلوب شخصی و نامطلوب دیگران 
.دارد

3جدول 
خوانی خودهانتایج تحلیل واریانس تک متغیره براي ناهم

مجذور اتاي سهمیسطح معناداريdf(F(متغیرمنبع تغییرات

گروه

08/078/001/0)1و235(آل شخصیایده/واقعی
25/9003/004/0)1و235(بایدي شخصی/واقعی
54/330005/012/0)1و235(نامطلوب شخصی/واقعی

84/209/001/0)1و235(آل دیگرانایده/واقعی
36/210005/008/0)1و235(بایدي دیگران/واقعی
13/290005/011/0)1و235(نامطلوب دیگران/واقعی

بحث
خوانی خودها در افراد ش حاضر با هدف مقایسه ناهمپژوه

نتایج پژوهش . متقاضی طالق و افراد غیرمتقاضی انجام شد
خوانی خوانی خودها در حیطه ناهمحاضر نشان داد ناهم

آل بین دو گروه تفاوت معنادار ندارد و در ایده/خودهاي واقعی
ب در نامطلو/بایدي و واقعی/خوانی خودهاي واقعیحیطه ناهم

هاي متقاضی و غیرمتقاضی طالق تفاوت معنادار دارد؛ به گروه
اي که فاصله بین خودها در گروه متقاضی طالق بیشتر گونه

به عبارت دیگر بین دو گروه . از گروه غیرمتقاضی طالق است
بایدي شخصی، خود /خوانی خود واقعیدر ناهم

بایدي دیگران و خود/نامطلوب شخصی، خود واقعی/واقعی
بنابر . نامطلوب دیگران تفاوت معنادار وجود داشت/واقعی

هاي متقاضی طالق نسبت به زوجدست آمده، زوجنتایج به
خوانی هاي تر در ناهمهاي غیرمتقاضی، با کسب نمرات پایین

بایدي دیگران، ناهم/بایدي شخصی و خود واقعی/خود واقعی
خصی و شان با خود بایدي شخوانی بیشتري بین خود واقعی

بایدي دیگران نشان دادند و با کسب نمرات باالتر در ناهم
/نامطلوب شخصی و خود واقعی/هاي خود واقعیخوانی

با شانواقعیخوانی بیشتري بین خودنامطلوب دیگران، هم
به عبارت . خود نامطلوب شخصی و نامطلوب دیگران داشتند

توان گفت افراد متقاضی طالق در مقایسه با همتایان دیگر می
کنند صفات ناخواسته و نامطلوب غیرمتقاضی طالق فکر می

. بیشتري دارند 
) 1991(هاي ریف هاي فوق، نتایج پژوهشدر تایید یافته

خوانی نیز نشان داد که ناهم) 2001(و کینی، اسمیت، دونزال 
به . خود و میزان رضایت زناشویی با یکدیگر ارتباط دارند

، خود، عنصر سازنده شخصیت انسان )1991(عقیده تیمرمن 
روابطکیفیتبرو موجب سازش شخصی فرد است که

از دهد که هر کداموي توضیح می. گذاردتاثیر میزوجین
خوانی بین      ز ناهمزوجین بر اساس الگوهاي خاصی ا

هایی از خود، پیامدهاي هیجانی متفاوتی را ادراك   جنبه
تواند مشکالتی را طوري که تعارضات خود میکنند، بهمی

زان یبراي زوجین ایجاد کند و این مقایسه بین خودها بر م
به نظر  . زوجین نیز تاثیرگذار خواهد بودرضایت زناشویی

کنند را بیشتر تصدیق می» خود«که رسد زوجین زمانیمی
که در شادي بیشتري در رابطه دارند، در مقایسه با زمانی

).  1991تیمرمن، (خوانی وجود داشته باشد وجودشان ناهم
نیز در پژوهش خود به این نتیجه ) 2003(اوزگول و همکاران 

واقعی و دیگر  خوانی بین خودرسیدند که افزایش ناهم
از . مشکالت ارتباطی زوجین مرتبط استهاي خود با جنبه
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گزارش کرد که هماهنگی میان ) 2011(طرف دیگر یو 
تواند عملکرد روابط بین شخصی را بهبود خودهاي موجود می

هاي آگاهانه یا ناآگاهانه در واقع خود به منزله کوشش. بخشد
ان ادراکات درونی و یفرد براي جستجو و ایجاد توافق م

ت که بر روابط فردي تاثیرگذار است اطالعات ورودي اس
).  1992آرونسون، (

،       )1989(خوانی خود هیگینز بر پایه نظریه ناهم
به . خوانی خودها اضطراب و افسردگی را به دنبال داردناهم

شخصی و (بایدي / عنوان نمونه فاصله بین خود واقعی
د کند و باعث این نگرانی در فر، ایجاد اضطراب می)دیگران

شود که نتواند انتظارات خود و یا دیگران را برآورده کند و می
پذیري فرد را در در نتیجه احساس تخطی از وظیفه، آسیب

سازي چون اضطراب و ترس از مقابل احساسات آشفته
که در فرد بین آنچه در واقع زمانی. دهدمجازات افزایش می

يدارد ود باشد فاصله زیادي وجود یکه هست و آنچه که با
ها و مشکالت روانشناختی از جمله اضطراب و دچار ناراحتی
؛ هیگینز، باند، کلین و 1987هیگینز، (شود افسردگی می

هاي پژوهش حاضر نیز نشان نتایج یافته). 1986استرامن، 
خوانی بیشتري بین خود داد که افراد متقاضی طالق ناهم

آید به نظر می. اندواقعی با خود بایدي خود و دیگران داشته
خصوص در به(این افراد به دلیل فاصله بین آنچه باید باشند 

از دیدگاه (با آنچه که باید داشته باشند ) روابط زناشویی
احساس آشفتگی و اضطراب   ) خودشان و دیگران مهم

توضیح داده است اگر شخص چنین ) 1987(هیگینز . اندکرده
داشته ) ز نظر دیگران مهمچه از نظر خود و چه ا(اي را فاصله

هاي واقعی او با بایدي که از خود انتظار دارد و باشد، ویژگی
اش درنظر دارند که هر یا با حالتی که افراد با اهمیت زندگی

خوانی دو وظیفه و الزامات او است که به آنها دست یابد، هم
جانی، اضطراب یندارد؛ بنابراین فرد در برابر تنش، ناپایداري ه

ها نشان   نتایج پژوهش. پذیر استاحساس گناه آسیبو 
اند که تمام این احساسات با رضایت زناشویی رابطه داده

).1391؛ موسوي، 1393داودي، (معکوس دارد 
شخصی و (چنین فاصله بین خودواقعی و خود بایدي هم
منجر به تفاوت استانداردها و انتظارات در زندگی ) دیگران

در این خصوص هرینگ، هوییت و فلت . شودزناشویی می
اعتقاد دارند علل پایین آمدن رضایت زناشویی ) 2003(

گرایی زوجین در این زمینه را باید در عواملی چون کمال

فردي موثر بر ناسازگاري و کاهش سازگاري زناشویی بررسی 
هاي هیجانی و پژوهشگران اعتقاد دارند درگیري. کرد

، عدم شناخت و درك صحیح آشفتگی و خصومت بین زوجین
زن و مرد از یکدیگر و در نتیجه داشتن انتظارات و توقعات 

گرایانه از یکدیگر که با فاصله بینانه و آرمانمبهم و غیر واقع
افتد، خطر کاهش بین آنچه هست و آنچه باید باشد اتفاق می

دونالن، (دهد رضایت زناشویی را به طور موثري افزایش می
؛ گونزاگ، کمپوس، هومباند، ایکون، 2004نت، کانگر، بریا

این بدین معنا است که گویا ). 2007؛ ویزمن، 2010برت، 
افراد قبل از ازدواج تصوراتی از زندگی مشترك دارند و 

شان نقش بسته است که کامال از آنها انتظاراتی در ذهن
آگاهی ندارند و این گونه انتظارات مبتنی بر چارچوبی است 

هایی ها و بایدالش تعیین شده است و مبتنی بر ایدهکه از پی
نظریه . است که ممکن است ریشه در واقعیت نداشته باشند

خوانی خودها که مبتنی بر خودهاي ممکن، یعنی خود ناهم
دهد که ال، خود واقعی و خود بایدي است، توضیح میایده
ردهاي تواند به معناي فاصله بین استانداخوانی خودها میناهم

در واقع زوجینی که . افراد با آنچه که اکنون وجود دارد، باشد
کردند با آنچه که بین آنچه که در مورد همسرانشان تصور می

بینند، دچار فاصله بین خودهاي ذهنی وجود دارد تفاوت می
.شوند و تعارضات آشکاري در رابطه نشان خواهند دادمی

فراد متقاضی طالق نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در ا
فاصله بین خود واقعی با خودنامطلوبی که خودشان و دیگران 

اي است که آنها بیش از گروه از آنها تصور دارند به گونه
. کشندغیرمتقاضی طالق خود را نامطلوب به تصویر می

1، نام این خود نامطلوب را خود ناخواسته)1987(اوگیلوي 

د به داشتن صفات و گذاشت که به معناي عدم تمایل فر
اش هایی است که از نظر او یا شخص مهم زندگیویژگی

کنند بنابراین این افراد احساس می. مناسب و مطلوب نیستند
این تصویر ) 1987(اوگیلوي . صفات نامطلوب بیشتري دارند

را پیش بینی کننده پیامدهاي هیجانی منفی، تنش، 
رسد این نظر میبنابراین به . داندافسردگی و اضطراب می

زوج هاي متقاضی طالق با داشتن تصویر نامطلوب و با درگیر 
هاي هاي منفی منجر به تاخت و تاز هیجانشدن در هیجان

گونه که همان. انددر زندگی و رابطه زناشویی شدهیمنف
هاي متعدد نشان داده است که احساس عصبی نتایج پژوهش

1. unwanted self
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ی رابطه معکوس دارد بودن، اضطراب و تنش با رضایت زناشوی
کنند که ویژگی و این افراد گویا شبیه فردي رفتار می

). 1391؛ موسوي، 1393داودي، (دارد 1شخصیتی نورزگرایی
رسد هاي فوق این گونه به نظر میبنابراین با توجه به تبیین

هاي خوانیکه احتماال افراد متقاضی طالق به دلیل وجود ناهم
با بایدي دچار کاهش سازش بیشتر در خودهاي واقعی 
اند که این هاي ناخوشایند شدهشخصی و نیز ادراك هیجان

نارضایتی از خود، در رضایت از زندگی زناشویی نقش 
. کندبااهمیتی ایفا می
هاي پژوهش حاضر تفاوت معناداري بین نتایج یافته

بین دو ) شخصی و دیگران(آل ایده/خوانی خودواقعیناهم
تببین احتمالی . غیرمتقاضی طالق نشان ندادگروه متقاضی و

تواند توان براي این گروه افراد نمونه در نظر گرفت، میکه می
آید افراد به نظر می. شان باشدسن آنها و طول مدت ازدواج

سال و میانگین 8تا 6این گروه با طول مدت ازدواج بین 
سال هنوز فرصت خود را براي رسیدن به 32تا 31سنی 

برك . بینندشان از دست رفته نمییها و آرزوهاآلیدها
معتقد است زوجین در این سنین به دلیل داشتن ) 2001(

ها را به تعویق هایشان، آنزمان زیاد براي رسیدن به خواسته
کنند، اما دست هایشان نمیآلاندازند و خود را درگیر ایدهمی

نیز از ) 2005(گ گزارش هاردین و لئون. دارنداز تالش بر نمی
خوانی خود در کند؛ آنها پی بردند ناهماین ادعا حمایت می

آل آل و خود واقعی ایدههاي خود واقعی ایدهزیرمقیاس
تري پیدا دیگران، در دهه سوم زندگی زناشویی نقش پررنگ

اي دیگر از محققان نیز عنوان در همین راستا عده. کندمی
ایی از زندگی مشترك هاي ابتدکردند که در طول سال

/  آل و خود واقعیایده/هاي خود واقعیمقایسه بین جنبه

هاي میانی یا پایانی زندگی آل دیگران کمتر از سالایده
؛ به نقل از داودي، 2005، 2دانیل و باالرد(زناشویی است 

نیز نشان داد که ) 1393(نتایج مطالعه داودي ). 1393
هاي مختلف خود در دههخوانیرضایت کلی زناشویی و ناهم

شود که با درنظر گرفتن زندگی دستخوش تغییرات می
شناسی در زوجین و نیز ویژگی هاي شخصیتی از قبیل وظیفه

تالشی که آنها به دنبال این ویژگی براي نگهداري یک رابطه 
هاي خود آنان و تواند بر مقایسه جنبهکنند میموفق می

. سزایی داشته باشدبهشان تاثیرمیزان رضایت زناشویی
خوانی هاي این پژوهش، بررسی ناهمکی از محدودیتی

شود براي بررسی خودها در افراد متاهل بود که پیشنهاد می
چنین هم. تر، مشابه این مطالعه در زوجین انجام شوددقیق

در مطالعات دیگر نشان داده شده است که ویژگی هاي 
ی تاثیر داشته باشد در تواند بر رضایت زناشویشخصیتی می

بینی کننده حالی که تمرکز این پژوهش تنها بر نقش پیش
بنابراین . خوانی خود در میزان ثبات زندگی افراد بودناهم

اي صفات شود در مطالعات آتی نقش واسطهپیشنهاد می
. شخصیتی نیز درنظر گرفته شود

عی، خوانی خودها با انتظارات اجتمابا توجه به رابطه ناهم
هاي جسمی، روانی و اختالالت رفتاري و نیز انسجام بیماري

هاي توان با مطالعات نظري گسترده، برنامهخانواده، می
اي مناسب طراحی نمود و از   پیشگیري و یا مداخله

فردي و زوجی پیشگیري کرد و یا به کاهش يهاآشفتگی
ودها خوانی ختوان با بررسی ناهمچنین میهم. آنها کمک کرد

هاي به هاي پیش از ازدواج و با درمان و آموزشدر مشاوره
. ریزي نمودهاي پایدارتري را برنامهموقع و مناسب، ازدواج
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