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Abstract
The purpose of this study was comparing the effectiveness of McMaster and Bowen family therapy on
intimacy, cognitive emotion regulation and family function in couples who exposed to divorce. This
study had a quasi-experimental method including pre-test - post-test with control group and threemonth follow up. The statistical population consisted of all couples applying for divorce who referred
by family court to counseling centers of Rasht city in 1396. From this community, 48 couples with the
criteria for entering the research were selected through available sampling and were randomly assigned
to three groups of 16 people. But due to the drop in the number of subjects, the number of people in
each group reached 10. Two methods of McMaster and Bowen family therapy approaches were
performed for 8 sessions of 2 hours and the control group did not receive any treatment. After
completing the sessions, three groups were subjected to post-test and follow-up trials. Instruments
included Walker and Thompson intimacy scale, Garnefski cognitive emotion regulation and Epstein
family assessment. The results of multivariable analysis of covariance showed that McMaster and
Bowen family therapy had a significant effect on intimacy, cognitive emotion regulation and family
function (P <0.001). Also, the results of follow-up test showed that there is no significant difference
between the effectiveness of Bowen and McMaster family therapy on intimacy, cognitive emotion
regulation and family function. According to the findings, considering Intimacy, cognitive emotion
regulation and family functioning variables in working with couples who applying for divorce
recommended to counselors and psychologists.
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف هم سنجی اثربخشی خانوادهدرمانی بوئن و مک مستر بر بیآالیشی ،تنظیم شناختی هیجان و
کارکرد خانواده در زوجین درخواستکننده طالق صورت گرفت .روش پژوهش ،نیمه آزمایشی به شیوه پیشآزمون-
پسآزمون با گروه گواه و پیگیری سهماهه بود .جامعه آماری دربرگیرنده همه زوجین درخواستکننده طالق ارجاع
دادهشده از سوی دادگاه خانواده به مراکز مشاوره شهر رشت در سال  7931بودند .از این جامعه  04نفر از زوجین با
داشتن مالکهای ورود به پژوهش ،به شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و با گمارش تصادفی در سه گروه
 71نفره قرار گرفتند؛ ولی به دلیل افت آزمودنیها ،تعداد نفرات هر گروه به  74نفر رسید .دو رویکرد خانوادهدرمانی
بوئن و مکمستر در گروههای آزمایش به مدت  4نشست  1ساعته اجرا شد و گروه گواه ،درمانی دریافت نکرد .پس از
پایان نشستها ،از هر سه گروه پسآزمون و پیگیری سهماهه گرفته شد .ابزارهای مورداستفاده مقیاس بیآالیشی واکر
و تامپسون ،تنظیم هیجان شناختی گارنفسکی و سنجش کارکرد خانواده اپشتاین بودند .برآیندهای تحلیل کوواریانس
چندمتغیری نشان داد خانوادهدرمانی بوئن و مکمستر بر بیآالیشی ،تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده تأثیر
معنیداری داشته است ( .)P>4/447همچنین ،برآیندهای آزمون تعقیبی نشان داد میان اثربخشی رویکرد بوئن و
مک مستر ،بر بیآالیشی ،تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده تفاوت معنیداری وجود ندارد .با توجه به یافتههای
پژوهش به مشاوران و روانشناسان پیشنهاد میشود متغیرهای بیآالیشی ،تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده را
در کار با زوجین درخواستکننده طالق موردتوجه قرار دهند.

واژگان کلیدی :بوئن ،مک مستر ،بیآالیشی ،تنظیم شناختی هیجان ،کارکرد خانواده
سعید پور ،فریبا؛ اصغری ،فرهاد؛ و صیادی ،علی .)7931( .هم سنجی اثربخشی رویکرد خانوادهدرمانی
ارجاع

بوئن و مدل مک مستر بر بیآالیشی ،تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده در زوجین
درخواستکننده طالق .مشاوره و رواندرمانی خانواده.737-272 ،2 ،
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مقدمه
ازدواج بهعنوان برجستهترین و بزرگترین هنجار اجتماعی برای دستیابی به نیازهای هیجانی ،همیشه مورد تأکید
قرارگرفته است .روابط انسانی پیچیده ،ظریف و پویا است بهگونهای که ویژگیهای خاصی دارد ( Nayeri, Lotfi,

 .)& Noorani, 2014راه ارتباطات و شیوه انتقال پیامها ،یکی از مسائل حیاتی برای داشتن تعامالت شایسته است.
ارتباط ناسالم ،میتواند ابعاد گستردهای از زندگی خانوادهها را تحت تأثیر قرار دهد که از آن جمله میتوان به
ایجاد اختالل در روابط زوجین و بروز طالق اشاره کرد (قاسمی ،اعتمادی و احمدی .)5931 ،تعامالت منفی میان
زوجین با کاهش جنبههای مثبت ازدواج مانند خوشنودی ،تعهد ،بیآالیشی و اعتماد در رابطه ،احتمال طالق را
افزایش میدهد ( ،Halford,2001ترجمه تبریزی ،کاردانی و جعفری .)5917 ،طالق در مناطق روستایی کمتر از
مناطق شهری است و دلیل آن هم انسجام پایه و اساس خانواده در مناطق روستایی میباشد (.)Sun & Zhao, 2016
طالق همسران ،بر کیفیت زندگی و کارکرد خانواده نیز تأثیر منفی میگذارد ( Anthony, Diperna & Amato,

 .)2014بیآالیشی یکی از نیازهای زندگی زناشویی است که با تصمیمگیری مشترك و هماوایی زناشویی در
ارتباط است ( .)Nazare, Fonseca, Gamerio, Canavarro, & Dattilio, 2011بیآالیشی مفهومی پویا در
ارتباطات انسانی و بهویژه در روابط زوجی میباشد که به معنای باز بودن ،عدم بازداری در روابط و نزدیکی در
ابعاد گوناگون هیجانی ،منطقی و عملکردی است که در بستر روابط ایجاد میشود

( & Hatfield, Bensman

 .)Rapson, 2014فرصتهای ایجاد بیآالیشی میان همسران ،عنصر مهم در کارکرد بهنجار خانواده است ( lewis,

 ،1978به نقل از وارینگ)3159 ،؛ بنابراین کیفیت و کمیت بیآالیشی میان همسران ،تعیینکننده محیط و کارکرد
خانواده به شمار میآید .از دیگر مؤلفههای مؤثر بر روابط زناشویی ،تنظـیم هیجـان مـیباشـد (.)Chung, 2014

هیجانات نقش برجستهای در رشد و نگهداری روابط صمیمانه ایفا میکنند و در طول زمان بر پویاییهای هیجانی
فردی و میان فردی تأثیر میگذارند ( .)Schoebi & Randall, 2015بررسیها نشان دادهاند که توانمند بودن افراد
از دید هیجانی ،روبهرو شدن آنها را با چالشهای زندگی آسان میکند ( Haskett, Stelter, Proffit & Nice,

 .)2012تنظیم شناختی هیجان 5را میتوان روششناختی مدیریت اطالعات هیجانی تعریف کرد (
.)Garnefski, Miklósi, Ubbiali, Domínguez-Sánchez & et. Al, 2016

Potthoff,

& Garnefski, Kraaij,

 ،)2001( Spinhovenنه راهبرد متفاوت تنظیم شناختی هیجان را شناسایی کردهاند که در دودسته راهبردهای مثبت
و منفی جای میگیرند .راهبردهای سرزنش خود ،3سرزنش دیگران ،9نشخوار ذهنی 4و فاجعهآمیز

پنداری1

1. cognitive emotion regulation
2. self-blame
3. other-blame
4. rumination
5. catastrophizing
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راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان را تشکیل میدهند و راهبردهای پذیرش ،5توجه دوباره به برنامهریزی،3
توجه دوباره مثبت ،9ارزیابی دوباره مثبت 4و اتخاذ دیدگاه ،1راهبردهای مثبت تنظیم هیجان را تشکیل میدهند.
یافتههای پژوهش ( Gutentag, Halperinb, Porat, Bigman, & Tamir (2016نشان داد افرادی که به توانایی
کنترل هیجانات اعتقاد دارند و بیشتر از راهبرد ارزیابی دوباره شناختی استفاده میکنند ،موفقیت بیشتری در
تنظیم هیجانات خود به دست میآورند ،)Aldo, Jazaieri, Goldin & Gross, 2014( .در بسط نظریههای
مربوط به راهبردهای تنظیم هیجان ،اظهار داشتند که آشفتگی در هیجانها و دشواری در تنظیم آنها به دلیل
اهمیت ذاتیشان در زندگی روزمره ،پیامدهای آسیبشناختی خواهند داشت .توانایی استفاده از راهبردهای
مثبت تنظیم شناختی هیجان ،عالوه بر کاهش تجربه احساسات منفی ،میتواند باعث افزایش تجربه احساسات
مثبت شود ( )2010( Quoidbach, Berry, Hansenne, & Mikolajczak .)Troy, 2012به بررسی تأثیر
راهبردهای مثبت و سازگارانه تنظیم هیجان در دو مؤلفه بهزیستی روانشناختی (کاهش پریشانی و خوشنودی از
زندگی) پرداختند یافتهها نشان داد اشتراكگذاری یک رویداد مثبت با دیگران موجب خوشنودی از زندگی و
درگیر شدن در نشخوار یک رویداد مثبت ،منجر به کاهش پریشانی میشود .مهارتهای تنظیم هیجان تحت
تأثیر رابطه والد-کودك در سالهای اولیه کودکی قرار دارد (عسگر پور ،کربالیی محمد میگونی و تقیلو،
 .)5934درواقع کارکرد خانواده میتواند در بهوجودآمدن مشکالت هیجانی و راهبردهای تنظیم هیجان دخیل
باشد (صالحی ،باغبان ،بهرامی و احمدی .)5931 ،کارکرد خانواده تعادلی ظریف میان نزدیکی /انسجام خانواده
و توانایی انعطافپذیری به تغییرات و چالشها است که هم در درون خانواده و هم در محیط اتفاق میافتد
( .)Buswell, Zarbriskie, Lundberg, & Hawkins, 2012کارکرد خانواده در اصل اشاره به ویژگیهای
سیستمی خانواده دارد .بهبیاندیگر کارکرد خانواده یعنی ،توانایی خانواده در هماهنگی یا انطباق با تغییرات
ایجادشده در طول حیات ،حل کردن تعارضها ،همبستگی میان اعضا ،موفقیت در الگوهای انضباطی ،رعایت
حدومرز میان افراد و اجرای مقررات و اصول حاکم بر این نهاد که با هدف حفاظت از کل نظام خانواده است
( ،Portes & Hovel, 1992به نقل از مجرد کاهانی و قنبری هاشمآبادی .)5931 ،نحوه تعامل میان اعضای
خانواده و راهکارهایی که برای تنظیم شناختی هیجان مورداستفاده قرار میگیرد ،بر شیوههای حل تعارض
اثرگذار است (جاللی و رافعی .)5935 ،با توجه به اینکه خانواده و روابط درون آن ،پیچیدگیهای خود را
دارد ،نظریههای مختلفی در زمینه کارکردهای آن ارائهشده است .کارکرد خانواده یکی از عوامل مهم تضمین-
1. acceptance
2. refocus on planning
3. positive refocusing
4. positive reappraisal
5. putting into perspective
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کننده کیفیت زندگی و سالمت روانی خانواده و اعضای آن است (رسولی .)5931 ،ازآنجاییکه هر نظریه
نمیتواند همه جنبههای کارکرد خانواده را پوشش دهد ،در این مقاله ما به هم سنجی خانوادهدرمانی بوئن 5و
الگوی مکمستر 3پرداختیم .ازنظر بوئن نوعی نظام هیجانی بر ساختار خانواده حاکم است که قابلیت انتقال بین
نسلی دارد و سالمت روانی فرد در گروی سطح تمایزیافتگی و جدایی وی از این نظام است (

Roytburd,

 .)Friedlander & Myrna, 2008مفهوم تمایز یکی از مفاهیم اساسی نظریه بوئن است که به توانایی تجربه
بیآالیشی و درعینحال استقالل از دیگران اشاره دارد ( .)Klever, 2009هدف اصلی درمان بوئنی ،کاهش
اضطراب مزمن بهوسیله آگاه کردن از سیستم هیجانی خانواده؛ افزایش سطح تمایز و تمرکز بـر تغییـر خـود بهجای
سعی در تغییر دادن دیگران است ( ،)2015( Kim, Prouty, Smith, Ko, Wetchler, & et al .)Bowen, 1978در
پژوهش خود به تأثیر تمایزیافتگی بر کارکرد خانواده پرداختند .یافتهها نشان داد تمایزیافتگی روی سالمت روان
اعضای خانواده تأثیرگذار است و باعث بهبود عملکرد کلی خانواده میشود .در پژوهش یوسفی ( )5931یافتهها
نشان داد که از میان دو رویکرد طرحواره درمانی و نظام هیجانی بوئن در اثربخشی بر میل به طالق ،نظام هیجانی
بوئن مؤثرتر از طرحواره درمانی بود .در پژوهش نبوی حصار ،عارفی و یوسفی ( ،)5939یافتهها نشان داد خانواده-
درمانی مبتنی بر نظام هیجانی بوئن بر سبکهای عشقورزی و بیآالیشی در میان زنان مؤثر است .یکی دیگر از
الگوهای مهم در زمینه بررسی کارکرد خانواده ،الگوی مک مستر است .این مدل که مبتنی بر رویکرد سیستمی
میباشد ساختار ،سازمان و الگوی تبادلی واحد زناشویی را توصیف میکند و اجازه میدهد که روابط خانوادگی
یا زناشویی در یک طیف سطحی ،از وضعیت سالمت روان تا اختالل شدید روانی مورد آزمایش قرار گیرد
( .)Carlson, 2005برای فهم ساختار و سازمان الگوی تعاملی مرتبط با خانواده ،این الگو شش بعد از زندگی
خانوادگی را موردسنجش و ارزیابی قرار میدهد که شامل حل مسئله ،9ارتباط ،4نقشها ،1پاسخگویی هیجانی،6
همراهی هیجانی 7و کنترل رفتار 1میباشد ( .)Ryan, Epstein, Keitner, Miller, & Bishop, 2012در این مدل،
کارکرد اساسی خانواده ،فراهم کردن محیطی مناسب برای اعضای خانواده در جهت رشد جنبههای مختلف
جسمی ،روانی و اجتماعی میباشد ( .)Dai, & Wang, 2015درمانگر میتواند مقصودها ،هدفها و روشهای
درمان را شناسایی کند؛ این مدل به اینجا و اکنون توجه دارد و موجب مفهومسازی نسبتاً آسان رفتارهای افراد

1. Bowen
2. McMaster
3. problem solving
4. communication
5. roles
6. affective response
7. affective involvement
8. behavior control
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( & Ryan, Epstein, Keitner, Miller,

 .)Bishop, 2012مطالعه  )2010( Coll, M, Powell, Thorbo, & Haasنشان داد کارکرد خانواده از قدرت
پیشگوییکننده باالیی برای اعتماد میان اعضاء برخوردار بوده و اعتماد نیز بر شکلگیری روابط صمیمانه میان اعضا
نقش دارد .یافتههای پژوهش ( )Dai, & Wang, 2015نشان داد کارکرد خانواده تحت تأثیر عوامل متعددی قرار
دارد .عامل اول ساختار خانواده است که بر کارکرد خانواده اثر میگذارد .ساختار بعضی از خانوادهها ،تک
والدی و ساختار دیگر خانوادهها ،دو والدی است .عامل دوم وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده است .خانواده-
ها در جنبههای بسیاری با هم تفاوت دارند که این مسئله بر کارکرد خانواده تأثیر میگذارد .درآمد ماهیانه،
وضعیت اقتصادی ،موقعیت اجتماعی پدر و شرایط زندگی ،نمونههایی از این تفاوتها میباشد .عامل سوم ،روابط
اعضای خانواده است که در کارکرد خانواده اهمیت بسیاری دارد .روابط همسران ،روابط والد-فرزندی و سبک-
های والدینی از این جمله هستند .عامل چهارم ،مرحلهای است که خانواده در یک دوره زمانی خاص ،به آن تعلق
دارد .بهعنوانمثال زوجین جوانی که فرزندی ندارند ،مرحله کودکان دبستانی ،مرحله کودکان دبیرستانی،
نوجوانان ،اواسط زندگی ،مرحله آشیانه خالی و سالهای بازنشستگی .درنهایت عامل پنجم ،حوادث زندگی
هستند که میتوانند بر کارکرد خانواده تأثیر بگذارند .از این حوادث میتوان به ازدواج ،شروع کار ،اخراج از کار
و به دنیا آمدن اولین فرزند اشاره کرد .نتایج پژوهش کریمی ،باباخانی و امیری مجد ( )5934نشان داد که الگوی
کارکرد خانواده مکمستر بر افزایش میزان بیآالیشی زناشویی زوجین مؤثر بوده است .کرمی ،زکییی و
علیخانی ( )5935در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که میان همه خرده مقیاسهای کارکرد خانواده الگوی
مکمستر با اختالالت شخصیت رابطه منفی و معنیداری وجود دارد .یافتههای پژوهش موسوی ( )5933نیز ،نشان
داد بهبود کارکرد خانوادگی زوجین مبتنی بر الگوی مک مستر ،با افزایش میزان تفاهم و هماوایی میان همسران
رابطه داشته ،درعینحال ،ارتباط مستقیمی با بیآالیشی زوجین دارد.
امروزه شناخت عوامل مؤثر و متأثر از طالق از اولویتهای بهداشت روانـی به شمار میآید .خانواده در تعیین
سطح سالمت روانی اعضاء نقشی فراگیر دارد و بهواسطه دامنه کنشهای گسترده خود ،به شدت بر عملکردهای
روانشناختی فرد اثرگذار است .محققان معتقدند وجود نقص در برقراری ارتباط ،به آشفتگی رابطه منجر میشود.
زوجین آشفته ،هنگام بحث و گفتگو در مورد مشکالت غالباً عجله و انتقاد میکنند و سعی در تغییر یکدیگر
دارند .همچنین ،فاقد مهارتهای گوش دادن فعال هستند ،از بحث پیرامون مشکالت طفره میروند و بر اساس
مقابلهبهمثل به رفتارهای منفی همسرشان پاسخ میدهند .درنتیجه افزایش برانگیختگی هیجانی و فراوانی آن ،باعث
از میان رفتن خوشنودی زناشویی شده و تأثیرات نامطلوبی بر کارکرد روابط زوجی دارد .ازآنجاییکه به نظر می-
رسد بیآالیشی ،تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده ازجمله عواملی هستند که نقش مهمی در کیفیت
زندگی زناشویی ایفا میکنند ،انجام پژوهشهایی در این زمینه جهت آشکار کردن اهمیت توجه به این متغیرها در
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خانوادهها ضروری به نظر میرسد .با توجه به پیشینه پژوهش اینگونه به نظر میرسد که خانوادهدرمانی مکمستر
بر متغیرهای بیآالیشی ،تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده مؤثرتر از رویکرد بوئن باشد .لکن پژوهشی که
بهطور مستقیم و همزمان اثربخشی خانوادهدرمانی بوئن و الگوی مکمستر بر بیآالیشی ،تنظیم شناختی هیجان و
کارکرد خانواده در زوجین درخواستکننده طالق را موردبررسی قرار داده باشد( ،بر اساس جستجوهای محقق
در منابع فارسیزبان) وجود نداشته است .ازآنجاییکه اهمیت این مقوله در کشور بهخوبی برجسته نشده است،
ضرورت انجام پژوهش حاضر احساس شد .لذا با تأکید بر اهداف درمانی پرسشهای پژوهش عبارتاند از:
 .5آیا شرکت زوجین در نشستها خانوادهدرمانی بوئن و مکمستر باعث افزایش بیآالیشی ،تنظیم شناختی
هیجان و کارکرد خانواده در زوجین درخواستکننده طالق میگردد؟
 .3آیا میزان اثربخشی فنون مبتنی بر خانوادهدرمانی بوئن و مدل مکمستر بر بیآالیشی ،تنظیم شناختی هیجان و
کارکرد خانواده متفاوت است؟
روش
روش پژوهش حاضر به شیوه نیمه آزمایشی 5با طرح پیش آزمون-پسآزمون با گروه گواه و پیگیری سهماهه بود.
هنگامیکه انتخاب افراد تحت تجربه بهصورت تصادفی ممکن نباشد و یا نتوان متغیرهای مستقل را کامالً
دستکاری و یا در آنها مداخله نمود از روش تحقیق نیمه آزمایشی استفاده میشود ( .)Reichardt, 2009جامعه
آماری این پژوهش شامل همه زوجین درخواستکننده طالق ارجاع دادهشده از سوی دادگاه خانواده به مراکز
مشاوره شهر رشت در پاییز و زمستان سال  5936بودند .مالكهای شرکت آزمودنیها در پژوهش بدین شرح
بود :دارای پرونده طالق و مایل به همکاری جهت دریافت مداخله مشاورهای بودند ،سن زوجین میان  31تا 41
سال بود ،حداقل سابقه ازدواج  3سال و حداکثر  51سال بود ،سابقه طالق قبلی نداشتند ،حداقل تحصیالت زوجین
دیپلم بود .مالكهای خروج از پژوهش نیز به شرح زیر بود :اختالالت حاد روانشناختی مانند اختالالت
شخصیت ،افسردگی و وجود اختالالت محور اول ،مصرفکنندگان داروهای روانپزشکی ،غیبت از نشستهای
درمان (دو نشست پیوسته) ،عدم گرایش به تداوم درمان ،طالق یا مرگ یکی از زوجین بود .بهمنظور انتخاب
نمونهها ،از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شد .در مرحله اول از میان  591مراجع (مرد یا زن) که در پاییز
سال  5936از سوی دادگاه خانواده به مراکز مشاوره رشت ارجاع دادهشده بودند ،شرایط ورود ،از طریق پرونده-
های مشاورهای و صحبت با مشاوران مراکز مذکور که قبالً جهت پذیرش مراجعین با آنها مصاحبه مشاورهای
انجام داده بودند و آنها را با آزمون سنجش و ارزیابی کرده بودند ،بررسی شد؛ یعنی از این جامعه ،افرادی که
شرایط ورود به جامعه تحقیق را داشتند ،انتخاب شدند (در این مرحله تعداد  61نفر شرایط ورود نداشتند و از
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جامعه تحقیق حذف شدند) .سپس در مرحله دوم با نمونه باقیمانده ( )71نفر تماس تلفنی جهت تمایل به شرکت
در نشستها مشاورهای گرفته شد ،از میان این افراد تعداد  41نفر از مراجعین درخواستکننده طالق مراکز مذکور
حاضر به همکاری جهت شرکت در نشستها خانوادهدرمانی به شیوه بوئن و مکمستر شدند 41 ،نفر بر اساس
جدول کوهن و با در نظر گرفتن توان آزمون  ،%11سطح آلفای ( 1/11آزمون دو طرفه) و اندازه اثر ،1/6
بهصورت نمونهگیری در دسترس انتخاب شد .در هر گروه  54نفر و درکل  43نفر نیاز بود ،ولی با توجه بهاحتمال
افت حجم نمونه 41 ،نفر ( 56نفر در دو گروه آزمایش) و  56نفر در گروه گواه بهصورت تصادفی جایگزین
شدند .در مرحله سوم  41نفر انتخابشده ،به پرسشنامههای بیآالیشی ،تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده
پاسخ دادند (پیشآزمون) .حجم نمونه در مطالعه حاضر با توجه به امکان ریزش آزمودنیها 56 ،نفر برای هر گروه
بود؛ ولی به دلیل افت آزمودنیهای گروه آزمایش بوئن پس از دو نشست 9 ،زوج با توجه به معیارهای خروج
(جابجایی مکانی و غیبت بیش از دو نشست) ،از درمان خارج شدند؛ بنابراین تعداد نفرات به  51نفر در هر گروه
آزمایشی و  51نفر در گروه گواه تقلیل یافت .گروه گواه در این پژوهش هیچ درمانی دریافت نکرد؛ بنابراین نمونه
این پژوهش درمجموع  91نفر بود که  51نفر در گروه خانوادهدرمانی بوئن 51 ،نفر در گروه خانوادهدرمانی مک
مستر و  51نفر در گروه گواه قرار داده شدند.
ابزارها
مقیاس بیآالیشی زناشویی .5این پرسشنامه توسط  ،5319( Walker & Thompsonبه نقل از ثنایی)5911 ،
تهیهشده که دارای  57ماده است .نمرهگذاری مقیاس مذکور بر روی یک مقیاس لیکرت  7درجهای ،از (5هرگز)
تا (7همیشه) صورت میگیرد .هرچه نمره فرد در این مقیاس بیشتر باشد ،بیآالیشی باالتری را تجربه میکند .این
مقیاس توسط ثنایی ترجمهشده است و ضریب پایایی این پرسشنامه را بر اساس دادههای  511زوج در اصفهان،
 1/36به دست آورد (ثنایی .)5911 ،موحدی ،موحدی و کریمی نژاد ( ،)5939برای تعیین پایایی پرسشنامه
بیآالیشی از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده کردند که به ترتیب با  1/37و  1/36بیانگر پایایی مطلوب
این پرسشنامه میباشد .ضریب آلفای کرونباخ در این پژوهش  1/11به دست آمد.
پرسشنامه تنظیم هیجان شناختی .3این پرسشنامه توسط  )2001( Garnefski, Kraaij, & Spinhovenساختهشده
و شامل  96عبارت در  3خرده مقیاس میباشد .این پرسشنامه تمرکز دوباره مثبت ،تمرکز دوباره بر برنامهریزی،
ارزیابی دوباره مثبت ،دیدگاه پذیری ،پذیرش ،راهبردهای غیر انطباقی مانند مالمت خویشتن ،مالمت دیگران،
نشخوارگری و فاجعه انگاری را در طیفی لیکرتی از هرگز= 5تا همیشه= 1ارزیابی میکند .روایی این پرسشنامه با
توجه به خرده مقیاس افسردگی و اضطراب مقیاس سالمت عمومی گلدبرگ و هیلر به ترتیب  91و  %97و در
1. marital intimacy scale
2. cognitive emotion regulation questionnaire
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سطح معنیداری  1/115محاسبه شد (یوسفی .)5911 ،حسنی ( )5913آلفای کرونباخ این پرسشنامه را میان  1/76تا
 1/33گزارش کرد .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه  1/17به دست آمد.
ابزار سنجش کارکرد خانواده .5این ابزار یـک پرسـشنامه  61سؤالی است که توسط

& Epstein, Baldwin,

 ،5319( Bishopبه نقل از ثنایی )5911 ،با هدف سنجش کارکرد خانواده بر مبنای الگوی مکمستر تدوینشده است
و شش بعد حل مسئله ،ارتباطات ،نقشها ،همراهی هیجانی ،آمیـزش هیجانی ،کنترل رفتار و مقیاس کلی را مشخص
ال مخالف
میکند .مقیاس پاسخدهی به این پرسشنامه بر اساس لیکرت چهارقسمتی از کامالً موافق (نمره یک) تا کام ً
(نمره چهار) میباشد .نمرات باالتر نشاندهنده کارکرد ضعیفتر خانواده و نمرات کمتر نشاندهنده کارکرد بهتر
خانواده است .اگر خرده مقیاس کارکرد کلی را از تجزیهوتحلیلها خارج کنیم ،شش خرده مقیاس دیگر این ابزار از
استقالل نسبی برخوردارند .یوسفی ( )5935در پژوهشی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی ،روایی سازة این ابزار را
بررسی کرد که نتایج نشاندهنده برازش مناسب دادهها با ساختار ابزار است .همچنین مقادیر آلفای کرونباخ و ضریب
تنصیف برای کل پرسشنامه ،به ترتیب برابر  13و  %19بود که نشاندهنده پایایی قابلقبول ابزار بود .ضریب آلفای
کرونباخ برای کل پرسشنامه در این پژوهش  1/19به دست آمد.
مداخله
نشستها خانوادهدرمانی بوئن
نشست اول :معارفه ،ایجاد رابطه حسنه ،اجرای پیشآزمون آزمونهای بیآالیشی ،تنظیم شناختی هیجان و
کارکرد خانواده ،ارزیابی وضعیت و شدت تعارضات زوجین.
نشست دوم :آگاه کردن زوجین از میزان همجوشی (وحدت) یا تفکیک خود (تفرد) با خانواده گسترده و همسر
خود با ذکر توضیح همجوشی (وحدت) و توضیح تفکیک خود (تفرد).
نشست سوم :آگاه کردن خانواده از مثلث سازیها ،توضیح مثلث سازی و آموزش مثلث زدایی.
نشست چهارم :آموزش ژنوگرام( 3شجره نگار) خانواده و آگاهی از چگونگی پیدایش مشکل فعلی ،رسم
ژنوگرام خانوادگی زوجین ،آموزش فن بازگشت به خانه.
نشست پنجم :توضیح فرایند فرافکنی خانوادگی ،بررسی فرایند فرافکنی خانوادگی در روابط زوجین ،توضیح
مفهوم بریدگی هیجانی.
نشست ششم :بررسی انتقال چند نسلی در زوجین ،آموزش مفهوم انتقال چند نسلی ،آموزش روابط شخص با
شخص.
نشست هفتم :ترتیب تولد و جایگاه کارکردی فرد در خانواده اصلی و تأثیر آن بر روابط زوجین.
)1. family assessment device (FAD
2. genogram

122

سعیدپور ،اصغری وصیادی

نشست هشتم :جمعبندی مطالب گذشته ،نتیجهگیری ،اجرای پسآزمون (.)Bowen, 1978

نشستهای خانوادهدرمانی به روش مک مستر
نشست اول :معارفه ،ایجاد رابطه حسنه ،اجرای پیشآزمون آزمونهای بیآالیشی ،تنظیم شناختی هیجان و
کارکرد خانواده ،ارزیابی وضعیت و شدت تعارضات زوجین.
نشست دوم :تعیین مشکالت خانواده با توجه به مشکل کنونی ،کارکرد عمومی خانواده ،توصیف مشکل و
روشنسازی مشکل.
نشست سوم :چگونگی کنار آمدن با مشکل ،فهرست بندی گزینهها ،مذاکره در مورد انتظارات خانواده از درمان
و انتظارات درمانگر از خانواده ،عقد قرارداد با بیان انتظارات طرفین.
نشست چهارم :حل مسئله ،ارتباط ابزاری و هیجانی ،تفکر سیستمی و سطوح کارکرد خانواده.
نشست پنجم :نقشها ،کارکردهای سازگارانه و ناسازگارانه خانواده ،پاسخدهی هیجانی.
نشست ششم :مشارکت هیجانی ،کنترل رفتار ،چهار سبک استاندارد در مورد رفتارهای قابلقبول.
نشست هفتم :درمان مشکالت خانواده :الف) اولویتهای درمانی ب) تعیین تکالیف اعضا ج) ارزیابی تکالیف.
ایفای نقش خانواده دارای کارکرد نامناسب.
نشست هشتم :خالصهسازی پیامدهای درمان ،چگونگی مدیریت مشکالت جدید در خانواده ،اجرای پسآزمون
(.)Ryan, Epstein, Keitner, Miller, & Bishop, 2012

شیوه اجرای پژوهش
تجزیهوتحلیل دادههای آماری ،در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت .در سطح توصیفی از شناسههایی
چون میانگین ،انحراف معیار ،فراوانی و در سطح استنباطی از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی
بنفرونی با بهکارگیری نرم افزار  SPSSنسخه  ،33انجام شد .تحلیل کوواریانس حالت جامعی از انواع تحلیل
واریانس است که در آن افزون بر هم سنجی میانگینهای یک یا چند گروه و برآورد یک یا چند متغیر مستقل ،اثر
یک یا چند متغیر کنترل ،مداخله گر و همپراش 5از معادله خارج میشود ( .)MacKinnon, 2008درواقع این تحلیل
روشی آماری است که اجازه میدهد اثر یک متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار گیرد درحالیکه اثر
متغیر دیگری را حذف کرده و یا از بین میبرد ( .)Ramsay, 2006بااینحال استفاده از این آزمون نیاز به پیشفرض-
هایی دارد .این پیش فرضها شامل :طبیعی بودن توزیع نمرات ،3همگونی واریانسها( 9آزمون لوین این پیش فرض
را آزمایش میکند) ،برابری ماتریس کوواریانسهای متغیرهای وابسته (آزمون باکس برای بررسی این مفروضه در
1. covariate
2. normality
3. homogeneity of variance

هم سنجی اثربخشی رویکرد خانوادهدرمانی بوئن و مدل مک مستر ...

122

میان گروههای آزمایش و کنترل مورداستفاده قرار میگیرد) و پیشفرض اجرای همپراش (پیشآزمون) قبل از ارائه
آموزش به گروههای آزمایشی ،میباشد ( .)MacKinnon, 2008در خصوص مطالعه حاضر ،شرایط استفاده از آزمون
تحلیل کوواریانس چندمتغیری با توجه به این مفروضهها برقرار بود .در آزمونهای تعقیبی نیز ،میانگین گروهها
بهصورت دو به دو با هم هم سنجی شده تا دقیقا معلوم شود که کدام یک از دو گروهها با هم اختالف دارند .در
آزمون تعقیبی بونفرونی ،نرخ خطای اولیه متناسب با تعداد مقایسهها کمتر از  1/11و برای سه هم سنجی برابر
( )1/11÷ 9=1/157در نظر گرفته میشود (اصغری جعفرآبادی و محمدی.)5934 ،
اخالق در پژوهش
قبل از شروع نشستها ،به هر سه گروه فرم خوشنودی آگاهانه داده شد تا در جریان اهداف پژوهش قرار گیرند .به
طور کلی نکات مربوط به اخالق پژوهش ازجمله امانتداری در استفاده از منابع ،دقت در استناددهی ،رعایت ارزش
های اخالقی در گردآوری دادهها ،عدم سوگیری در تحلیل دادهها و رعایت حریم خصوصی جامعه پژوهش توسط
پژوهشگران اعمال گردید.
یافته ها
در رابطه با مشخصات جمعیت شناختی شرکتکنندگان ،در سه گروه 11 ،درصد مرد و  11درصد دیگر زن بودند.
تحصیالت شرکتکنندگان در پژوهش در گروه رویکرد خانوادهدرمانی بوئن با  61درصد ،در گروه رویکرد
خانوادهدرمانی مکمستر با  61درصد و در گروه گواه با  11درصد کارشناسی بود .در گروه رویکرد خانوادهدرمانی
بوئن ،رویکرد خانوادهدرمانی مک مستر و گروه گواه میانگین سن شرکتکنندگان در پژوهش به ترتیب برابر با
 99/51 ،33/71و  95/51سال بود هم چنین میانگین مدت ازدواج شرکتکنندگان در سه گروه پژوهش به ترتیب
برابر با  1/41 ،1/11و  1/41سال بود .در جدول ( )5میانگین و انحراف معیار نمرات بیآالیشی ،تنظیم شناختی هیجان
و کارکرد خانواده به تفکیک گروههای آزمایش و کنترل نشان دادهشده است.
جدول  .2اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش
گروه

متغیرهای وابسته

خانوادهدرمانی بوئن

پیش آزمون
(M)SD

پسآزمون (M)SD

پیگیری
(M)SD

بیآالیشی زناشویی

(39/14 )74/14

(740/14 )79/71

(743/14 )7/13

تنظیم شناختی هیجان

(749/44 )77/19

(743/14 )74/00

(777/04 )74/91

کارکرد خانواده

(711 )74/71

(777/14 )70/91

(744/14 )79/11

رویکرد مک مستر

بیآالیشی زناشویی

(39/14 )77/94

(33/34 )70/90

(747/14 )70/17

کنترل

تنظیم شناختی هیجان
کارکرد خانواده
بیآالیشی زناشویی
تنظیم شناختی هیجان
کارکرد خانواده

(747/44 )71/41
(797 )71/01
(34 )14/01
(33 )71/93
(794/14 )71/77

(743/74 )77/47
(714/74 )71/47
(43/14 )19/13
(33/74 )71/10
(794/14 )71/91

(774/14 )79/41
(777/04 )70/71
(41/04 )14/14
(33 )71/04
(794/14 )71/93
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نتایج جدول  ،5نشان داد که در گروه خانوادهدرمانی بوئن میانگین پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
بیآالیشی زناشویی برابر با  514/31 ،39/31و  ،513/61میانگین پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری تنظیم
شناختی هیجان برابر  513/71 ،519/11و  555/41و میانگین پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری کارکرد خانواده
برابر  555/31 ،536و  511/61است .همچنین نتایج نشان داد در گروه رویکرد مک مستر میانگین پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری بیآالیشی زناشویی برابر  33/31 ،39/61و  ،515/71میانگین پیشآزمون ،پسآزمون و
پیگیری تنظیم شناختی هیجان برابر  513/51 ،515/11و  551/31و میانگین پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
کارکرد خانواده برابر  531/51 ،595و  551/41است .همچنین یافته های جدول  ،5نشان داد که در گروه گواه
میانگین پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری بیآالیشی زناشویی برابر با  13/61 ،31و  ،16/41میانگین پیش
آزمون ،پسآزمون و پیگیری تنظیم شناختی هیجانی برابر  33/51 ،33و  33و میانگین پیشآزمون ،پسآزمون و
پیگیری کارکرد خانواده برابر  591/61 ،591/31و  591/31است .شایان ذکر است که نمرات پایین در مقیاس
کارکرد خانواده نشانگر کارکرد سالمتر خانواده است و بهصورت معکوس تفسیر میگردد .برای آزمون
فرضیههای تحقیق از تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده شده است .در این نوع تحلیل باید شرطهای زیر
رعایت گردد تا بتوان به نتایج منتج شده اطمینان کرد .نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف نشان داد که
پیشفرض نرمال بودن توزیع دادهها ،در مورد متغیرهای پژوهش در هر سه نوبت آزمون برقرار است
( .)p>1/15همچنین با توجه عدم معنیداری آزمون لوین ،میتوان نتیجه گرفت که پیشفرض همگنی
واریانسها در مورد متغیرهای پژوهش برقرار میباشد ( .)p>1/15نتایج آزمون باکس برای بررسی مفروضه
برابری ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته در میان گروه های آزمایش و کنترل نیز نشان داد که ماتریس
کوواریانس متغیرهای وابسته در گروه ها برابر است ( .)p<1/11نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری نشان داد
که میزان  Fمشاهدهشده برای آزمون المبدای ویلکز در مرحله پسآزمون  1/71و در مرحله پیگیری  4/16می-
باشد و در سطح  1/115معنیدار می باشند و نشانگر آن است که تفاوت معنیدار بینگروهی از دید متغیرهای
وابسته (بیآالیشی ،تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده) وجود دارد .در جدول  ،3یافتههای تحلیل
کواریانس تکمتغیره (آنکوا) در متن تحلیل کواریانس چندمتغیره (مانکوا) گزارش میشود.
جدول  .1نتایج تحلیل آنکوا در متن مانکوا بر روی متغیرهای وابسته
مرحله
پسآزمون

پیگیری

درجه آزادی

F

معنیداری

اندازه اثر

بیآالیشی زناشویی

1

4/71

4/447

4/07

تنظیم شناختی هیجان

1

4/19

4/447

4/01

کارکرد خانواده
بیآالیشی زناشویی
تنظیم شناختی هیجان
کارکرد خانواده

1
1
1
1

3/14
79/07
1/91
79/47

4/447
4/447
4/447
4/447

4/09
4/71
4/90
4/71

متغیر وابسته
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نتایج جدول  ،3نشان داد که بیآالیشی زناشویی در مرحله پسآزمون ( )F= 1/13<0/001, Pو
پیگیری ( )F= 59/45, P <0/001بهبود پیدا کرده است و میزان اندازه اثر  1/45در مرحله پسآزمون و
 1/13در مرحله پیگیری است .همچنین تنظیم شناختی هیجانی در مرحله پسآزمون ( F= 1/79P <0/001,
) و پیگیری ( )F= 6/96, P <0/001بهبود پیدا کرده است و میزان اندازه اثر  1/43در مرحله پسآزمون و
 1/94در مرحله پیگیری است .همچنین کارکرد خانواده در مرحله پسآزمون ( )F= 3/31, P<0/001و
پیگیری ( )F= 59/11, P < 0/001بهصورت معنیدار بهبود پیدا کرده است و میزان اندازه اثر  1/49در
مرحله پسآزمون و  1/13در مرحله پیگیری است؛ بنابراین این یافتهها نشانگر معنیداربودن ترکیبی
متغیرهای وابسته در مرحله پسآزمون و پیگیری است .بهمنظور بررسی دقیق تر از آزمون تعقیبی بنفرونی
استفاده شد و نتایج در جدول  9و  4گزارش شده است.
جدول  .1نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی در مرحله پسآزمون
متغیر
بوئن
بیآالیشی زناشویی

مک مستر
بوئن

تنظیم شناختی هیجان

مک مستر
بوئن

کارکرد خانواده

مک مستر

خطای استاندارد

معنیداری

گروه

تفاوت میانگین

4/740
4/447

مک مستر

9/37

1/17

کنترل

77/77

1/19

بوئن

-9/37

1/17

4/740

کنترل

1/73

1/11

4/409

مک مستر

-7/94

1/43

7/444

کنترل

1/14

1/41

4/477

بوئن

7/94

1/43

7/444

کنترل

4/41

1/41

4/441

مک مستر

-7/07

9/31

4/779

کنترل

-71/77

9/39

4/447

بوئن

7/07

9/31

4/779

کنترل

-77/70

9/34

4/411

یافتههای جدول  ،9نشان داد میان گروههای بوئن و مک مستر در هم سنجی با گروه گواه از دید
متغیرهای وابسته در مرحله پسآزمون تفاوت معنیدار وجود دارد و خانوادهدرمانی بوئن و خانوادهدرمانی
مکمستر در هم سنجی با گروه گواه توانستهاند موجب افزایش بیآالیشی زناشویی ،افزایش تنظیم شناختی
هیجان و بهبود کارکرد خانواده شوند .همچنین نتایج جدول نشان داد که میان گروههای بوئن و مکمستر از
دید اثربخشی بر متغیرهای وابسته در مرحله پسآزمون تفاوت معنیداری وجود ندارد.
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جدول  .1نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی در مرحله پیگیری
متغیر
بوئن
بیآالیشی زناشویی

مک مستر
بوئن

تنظیم شناختی هیجان

مک مستر
بوئن

کارکرد خانواده

مک مستر

گروه

تفاوت میانگین

خطای استاندارد

معنیداری

مک مستر
کنترل
بوئن
کنترل
مک مستر
کنترل
بوئن
کنترل
مک مستر
کنترل
بوئن
کنترل

1/34
14/10
-1/34
71/49
-4/91
4/11
4/91
3/40
-0/07
-73/94
0/07
-70/47

0/44
0/47
0/44
0/41
1/34
1/44
1/34
1/41
0/44
9/31
0/44
9/37

4/730
4/447
4/730
4/471
7/444
4/474
7/444
4/479
4/497
4/449
4/497
4/449

یافتههای جدول  ،4نشان داد میان گروههای بوئن و مکمستر در هم سنجی با گروه گواه از دید
متغیرهای وابسته در مرحله پیگیری تفاوت معنیدار وجود دارد و خانوادهدرمانی بوئن و خانوادهدرمانی مک
مستر در هم سنجی با گروه گواه توانستهاند موجب افزایش بیآالیشی زناشویی ،افزایش تنظیم شناختی
هیجان و بهبود کارکرد خانواده شوند .همچنین نتایج جدول نشان داد که میان گروههای بوئن و مکمستر از
دید اثربخشی بر متغیرهای وابسته در مرحله پیگیری تفاوت معنیداری وجود ندارد.
بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام پژوهش حاضر ،هم سنجی اثربخشی دو رویکرد خانوادهدرمانی بوئن و مک مستر بر
بیآالیشی ،تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده در زوجین درخواستکننده طالق بود .برآیندها نشان
داد که آموزش خانوادهدرمانی بوئن و مدل مکمستر بر افزایش بیآالیشی ،تنظیم شناختی هیجان و کارکرد
خانواده تأثیر معنیداری داشته است .همچنین ،برآیندها نشان داد که میان گروههای بوئن و مکمستر از دید
اثربخشی بر متغیرهای وابسته در مرحله پسآزمون و پیگیری تفاوت معنیداری وجود ندارد .در ادبیات
پژوهش ،پژوهشی که اثربخشی این دو رویکرد بر بیآالیشی ،تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده را هم
سنجی کند ،یافت نشد .در اثربخشی خانوادهدرمانی بوئن بر بیآالیشی زناشویی ،نتایج پژوهش حاضر با
پژوهشهای نجفلویی ( ،)5911اسکینان و چنگیزی (Gandy ،)2006(Chung, & Gale ،)5917
( )2007و نبوی حصار ،عارفی و یوسفی ( )5939همسو میباشد .افراد درخواستکننده طالق اغلب از
اضطراب و نشانگان روانشناختی ناشی از عدم تمایزیافتگی از خانواده مبدا رنج میبرند .بوئن بیان میکند
تمایزیافتگی پایین منجر به اضطراب مزمن ،فشار روانی ،افسردگی ،پرخاشگری ،اختالل در بیآالیشی و
عشقورزی نامتعارف و بهزیستی ضعیف میشود که این عوامل موجب تسهیل تعارضهای زناشویی،
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نارضایتی زناشویی و نهایتا اقدام به طالق میگردد .هدف اصلی درمان بوئنی ،کاهش اضطراب مزمن
بهوسیله آگاهکردن از سیستم هیجانی خانواده و افزایش سطح تمایز و تمرکز بـر تغییـر خـود بهجای سعی در
تغییر دادن دیگران است .بوئن عنوان میکند که رابطه بین اعضای یک خانواده به طور مستقیمی با کارکرد
هر یک از اعضاء ارتباط دارد و توانایی هر یک از اعضاء برای کارکرد فردی ،ارتباط مـستقیمی بـا کارکرد
کل خانواده دارد ()Bowen, 1978؛ بنابراین ،یافتههای این پژوهش با مبانی نظریه بوئن و پژوهش غفاری،
رفیعی و ثنایی ذاکر ( )5913در اثربخشی نظام هیجانی بوئن بر کارکردهای خانواده همسو میباشد .یکی از
فواید اولیه درمان موفقیتآمیز از دیدگاه بوئن آن است که خانوادهها الگوهای بین نسلی را خواهند فهمید و
نسبت به تاریخچهای که بر شیوههای فعلی تعامالت آنها تأثیر گذاشتهاند ،بینش کسب میکنند
( .)Gladding, 2014یافته دیگر پژوهش نشان داد که خانوادهدرمانی مبتنی بر مدل مکمستر باعث
افزایش بیآالیشی ،تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده در مراجعین درخواستکننده طالق شده است.
این یافته با نتایج پژوهش کریمی ،باباخانی و امیری مجد ( )5939در اثربخشی الگوی کارکرد خانواده (مک
مستر) بر بیآالیشی زناشویی زوجین همخوانی دارد .همچنین در تحقیقات انجام شده توسط مهینی ،تیموری
و رحیمی ()5933؛ شاکریان ()5931؛ بشارت و همکاران ()5933؛ Ascher, Sturm, Seider,
 )2010( Holley, Millerمشخص گردید که یکی از عوامل مؤثر در تشکیل روابط میانفردی به
خصوص روابط رمانتیک میان زوجین ،عامل هیجانات مثبت است ،این ویژگی موجب انگیزه الزم برای
تشکیل و ادامه یک رابطه مؤثر میباشد .مهارتهای تنظیم هیجان تحت تأثیر رابطه والد-کودك در
سالهای اولیه کودکی قرار دارد (عسگر پور ،کربالیی محمد میگونی و تقیلو .)5934 ،درواقع کارکرد
خانواده میتواند در به وجودآمدن مشکالت هیجانی و راهبردهای تنظیم هیجان دخیل باشد (صالحی،
باغبان ،بهرامی و احمدی .)5931 ،نحوه تعامل میان اعضای خانواده و راهکارهایی که برای تنظیم شناختی
هیجان مورداستفاده قرار میگیرد ،بر شیوههای حل تعارض اثرگذار است (جاللی و رافعی .)5931 ،همه
زوجها ،زندگی خود را با مهربانی و دوستداشتن طرف مقابل آغاز میکنند .در طول سالهای اولیه ،حتی
ممکن است از تعارضات جلوگیری کنند تا احساسات مثبت اولیه را حفظ کنند؛ ولی با گذشت زمان،
انباشت اختالف نظرها ،بیان احساسات منفی و رفتارهای دردسرساز منجر به پریشانی روابط میشود
( .)Amato & James , 2018مطالعة  )1983( Epstein, Baldwin, & Bishopدربارة عملکرد
و کارایی خانواده نشان داده است کـه کارآیی خـانواده بیشتر به ویژگیهای نظام خانواده ،شیوههای سیستمی
و الگوهای تبادلی بـین اعضای آن مربوط است و نه به ویژگیهای درون ـ روانی اعضای خانواده .پژوهشها
نشان داده است که ساختار خانواده پیشبینیکنندة اصلی عملکرد خانواده ،خوشنودی زناشویی و عزت نفس
پایین است ( .)Al-kernawi, 2010نتایج پژوهش مؤمنی و علیخانی ( )5933نشان داد بین کارکرد
خانواده ،خرده مقیاسهای (ارتباط ،آمیزش هیجانی ،ایفای نقش و حل مشکل) و تابآوری با استرس رابطه

121

سعیدپور ،اصغری وصیادی

منفی و معنیدار و بین خرده مقیاسهای تمایزیافتگی ،واکنش هیجانی و همآمیختگی با دیگران رابطه مثبت
و با خرده مقیاس جایگاه من ،رابطه منفی و معنیداری وجود دارد .از یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت
که کارکرد خانواده بر تمایزیافتگی خود و تابآوری در مقابل اضطراب و افسردگی نقش بسزایی دارد.
ازآنجاییکه بر اساس همه دیدگاههای روانشناختی ازجمله روانکاوی ،رفتارگرایی ،شناختی و انسانگرا،
خانواده مهمترین نقش را در تکوین شخصیت اعضای خود دارد ،ضروری مینماید که درصدد حفظ
سالمت ساختار و کارکرد خانواده باشد .بهاینترتیب خانواده کارکردهای حل مسئله ،ارتباطات ،نقشها،
پاسخگویی و درگیری هیجانی و نیز کنترل رفتاری خود را بهبود میبخشد و درنهایت حمایت اجتماعی
خانواده میتواند در مقابل تأثیر منفی محیطهای آسیبزا بهعنوان یک سپر مقاومتی عمل کند (بیرامی ،فرنام،
قلی زاده و ایمانی .)5913 ،در پایان می توان چنین بیان کرد که با داشتن مدلی کارآمد بر اساس بیآالیشی،
تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده و با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی ،میتوان اثربخشی درمان و
مداخله در اختالفات زناشویی را افزایش داده و خطر وقوع طالق را که متأسفانه امروزه رو به افزایش است،
کاهش داد؛ زیرا وقتی زوجین از کارکردهای خانواده اطالع یابند ،بینش وسیعتری پیداکرده و از مسئولیت-
های خود بیش از گذشته ،آگاه می شوند و همچنین ممکن است برداشت متفاوت از نقشها و کارکردهای
خانواده کاهشیافته و اختالفات زناشویی به حداقل برسد .نتایج پژوهش حاضر عالوه بر کاربردی بودن برای
زوجین ناسازگار ،فواید بسیاری برای مشاوران خانواده در مرحلة پیش از ازدواج ،زناشویی و طالق دارد.
محدودیتها و پیشنهادها
ازجمله محدودیتهای این پژوهش میتوان به محدود بودن جامعه ،به زوجین درخواستکننده طالق شهر
رشت اشاره کرد که امکان تعمیم نتایج این پژوهش را به سایر گروههای جامعه با محدودیت مواجه می-
سازد .ازجمله محدودیتهای دیگر این پژوهش میتوان به وجود برخی متغیرهای مداخلهگر مانند وضعیت
اجتماعی-اقتصادی و نوع فرهنگ اشاره کرد که در کنترل پژوهشگر نبود .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که
یکی از عوامل مؤثر در تشکیل روابط میان فردی بهخصوص روابط صمیمانه میان زوجین ،عامل هیجانات
مثبت است ،این ویژگی موجب انگیزه الزم برای تشکیل و ادامه یک رابطه مؤثر میباشد .در طول زمان،
انباشت اختالفنظرها ،بیان احساسات منفی و رفتارهای دردسرساز منجر به پریشانی روابط میشود و
درصورتیکه زوجین از کارکردهای خانوادگی خودآگاه نباشند ،اختالفات زناشویی عمیقتر شده و منجر به
طالق میگردد .با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد میشود در تحقیقات بعدی ،خانوادهدرمانی بوئن با
سایر رویکردهای خانوادهدرمانی بر بیآالیشی ،تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده هم سنجی شود.
همچنین ،پیشنهاد میشود سازمانها و مراکز دولتی و خصوصی متولی خانوادهدرمانی و آموزش خانواده از
رویکردهای خانوادهدرمانی بوئن و مکمستر در جهت حل مشکالت زوجین استفاده نمایند.
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تصریح درباره عدم تناقض منافع
این نوشتار برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده نویسنده نخست ،با عنوان هم سنجی
اثربخشی خانوادهدرمانی بوئن و مکمستر بر بیآالیشی ،تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده در زوجین
درخواستکننده طالق مراجعهکننده به مراکز مشاوره شهر رشت میباشد و با منافع شخص یا سازمان
خاصی تضاد ندارد.
سپاسگزاری
نویسندگان بر خود الزم میدانند از مراکز مشاوره شهر رشت و زوجین شرکتکننده در پژوهش تقدیر و
تشکر نمایند.
منابع
اسکینان ،پرویز و چنگیزی ،فرشاد .)5917( .بررسی رابطه تمایزیافتگی و سبکهای هویت در دانشجویان
کارشناسی دانشگاه تهران .چهارمین سمینار سراسری دانشجویان ،دانشگاه علم و صنعت.31-34 ،
][link
بشارت ،محمدعلی؛ افقی ،زهرا؛ آقایی ثابت ،سیده سارا؛ حبیب نژاد ،محمد؛ پورنقدعلی ،علی و گرانمایه
پور،

شیوا .)5933( .نقش تعدیلکننده راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین ناگویی هیجانی و
مشکالت بین شخصی ،فصلنامه تازههای علوم شناختی[link] .49-13 ،)4( 51 ،

بیرامی ،منصور؛ فرنام ،علیرضا؛ قلی زاده ،حسین و ایمانی ،مهدی .)5913( .مقایسه کارکردهای خانوادگی

بیماران افسرده اساسی با افراد سالم بر اساس مدل مک مستر .مجله پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی تبریز ]link[ .914-961 ،4)35( ،
ثنایی ،باقر .)5911( .مقیاسهای سنجش خانواده و ازدواج .چاپ دوم .تهران :انتشارات بعثت[link] .
جاللی ،ایران و رافعی ،هما .) 5935( .بررسی رابـطه تنظیم شناختی هیجان با فرآیـند و محـتوای خانواده و
شیوههای مقابله با تعارض دانشآموزان دبیرستانهای شیراز .پژوهشهای نوین روانشناختی31 ،
(]link[ .63-49 ،)7

حسنی ،جعفر .)5913( .خصوصیات روانسنجی پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان .مجله روانشناسی
بالینی]link[ .79-19 ،)7(9 ،
رسولی ،آراس .)5931( .تدوین مدل بومی کارکرد خانواده بر اساس مؤلفههای امید ،صمیمیت وتعارضهای
زناشویی در زنان مراجعهکننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه ،زن و جامعه.61-93 ،)9(7 ،
[]link
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شاکریان ،عطا .)5931( .نقش ابعاد شخصیت و جنسیت در پیشبینی سازگاری زناشویی ،دوماهنامه علمی
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه]link[ .56-33 ،)5(56 ،
صالحی ،اعظم؛ باغبان ،ایران؛ بهرامی ،فاطمه و احمدی ،سیداحمد .)5935( .تأثیر دو روش آموزش تنظیم

هیجان مبتنی بر مدل فرایند گراس و رفتار درمانی دیالکتیک ،بر عالئم مشکالت هیجانی .مجله
تحقیقات علوم پزشکی زاهدان[link] .43-11 ،)3(54 .
عسگر پور ،فاطمه؛ کربالیی محمد میگونی ،احمد و تقی لو ،صادق .)5934( .سبک های فرزندپروری،

آسیب کودکی و تنظیم شناختی غیرانطباقی هیجان در کودکان کار ،کنگره انجمن روانشناسی
ایران[link].5161-5169،
غفاری ،فاطمه؛ رفیعی ،حسن و ثنایی ذاکر ،باقر .)5913( .اثربخشی آموزش خانواده با استفاده از «تئوری

سیستمی بوئن» بر تمایز یافتگی و کارکرد خانوادههای دارای فرزند معتاد ،فصلنامه خانواده
پژوهی[link].337-393 ،)33(6 ،
قاسمی ،سیمین؛ اعتمادی ،عذرا و احمدی ،سید احمد .)5931( .شناسایی آسیبهای تعاملی زوجین و
خانواده همسر و پیامدهای آن :پژوهش کیفی .تحقیقات کیفی در علوم سالمت:)9( 1 ;5931 .
[link].363-311
کرمی ،جهانگیر؛ زکی یی ،علی و علیخانی ،مصطفی .)5935( .رابطه کارکرد خانواده با اختالالت شخصیت
بر اساس الگوی مک مستر .مشاوره و روان درمانی خانواده[link] .114-197 ،)4(3 ،
کریمی ،ناهید؛ باباخانی ،وحیده و امیری مجد ،مجتبی .)5934( .اثربخشی الگوی کارکرد خانواده (مک-
مستر) بر صمیمیت زناشویی زوجین .فصلنامه علوم رفتاری]link[ .539-591 ،)7(39 .
مجردکاهانی ،امیرحسین و قنبری هاشمآبادی ،بهرامعلی ( .)5931ارزیابی اثربخشی مداخالت آموزشی

روانی گروهی بر عملکرد خانواده بیماران مبتال به اختالالت خلقی .فصلنامه مشاوره و رواندرمانی
خانواده]link[ .453-933 ،)9(5 ،
موحدی ،معصومه؛ موحدی ،یزدان و کریمی نژاد ،کلثوم .)5939( .بررسی رابطه رضایت زناشویی،

صمیمیت و کیفیت روابط زناشویی در متأهلین باگذشت .فصلنامه مشاوره و رواندرمانی خانواده،
]link[ .613-699 ،)4(4
موسوی ،فاطمه .)5933( .نقش کارکرد خانواده (مبتنی بر الگوی مکمستر) در پیشبینی نگرشهای
صمیمانه و توافق زوجین در خانوادههای شهر قزوین .فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده،
]link[ .4153-415:)9(9
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مومنی ،خدامراد و علیخانی ،مصطفی .)5933( .رابطه کارکرد خانواده ،تمایزیافتگیخود و تابآوری با

استرس ،اضطراب و افسردگی در زنان متاهل شهرکرمانشاه ،فصلنامه مشاوره و رواندرمانی
خانواده]link[ .337-933 ،3)9( ،
مهینی ،شهرام؛ تیموری ،سعید و رحیمی ،سوسن ( .)5933مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و

آمیختگی اندیشه-کنش در زوجین متقاضی طالق و زوجین عادی با میانجیگری نقش جنسیت .فصلنامه
مشاوره و روان درمانی خانواده]link[ .914-971 .)9(9 ،
نبوی حصار ،جمیله؛ عارفی ،مختار و یوسفی ،ناصر .)5939( .اثربخشی خانوادهدرمانی با تأکید بر نظام
عاطفی بوون بر سبکهای عشقورزی و صمیمیت در میان زنان .دو فصلنامه مشاوره کاربردی4 ،
(]link[ .31-19 ،)3
نجفلویی ،فاطمه .)5911( .نقش تمایزخود در روابط زناشویی .فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی-97،)9(3 ،
[link] .37
هالفورد ،کیم .)3115( .زوجدرمانی کوتاهمدت «یاری به زوجین برای کمک به خودشان» .چاپ دوم.
ترجمه :مصطفی تبریزی ،مـژده کاردانی و فاطمه جعفری ( .)5917تهران :انتشارات فراروان.
][link
یوسفی ،فریده .)5911( .بررسی رابطه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با افسردگی و اضطراب در
دانشآموزان مراکز راهنمایی استعدادهای درخشان .فصلنامه کودکان استثنایی-133 ،)4( 6 ،
[link] .175
یوسفی ،ناصر .)5931( .مقایسهی اثربخشی دو رویکرد خانوادهدرمانی مبتنی بر طرحوارهدرمانی و نظام

عاطفی بوون بر طرحوارههای ناسازگار اولیه در مراجعین متقاضی طالق شهر سقز .مجله اصول
بهداشت روانی[link] .916-979 ،)13(59 ،
یوسفی ،ناصر .)5935( .بررسی شاخصهای روانسنجی مقیاسهای شیوه سنجش خانوادگی مکمستر،
فصلنامه اندازهگیری تربیتی]link[ .35-531 ،)7(3،
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