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Abstract 
Introduction: Dysfunctional relationship beliefs are one of the factors 
affecting marital dissatisfaction in couples applying for the divorce. The 
purpose of this study was to compare the effectiveness of McMaster and 
Bowen family therapy approaches on the relationship beliefs of couples 
applying for the divorce.
Methods: This study was a quasi-experimental method including a 
pretest-posttest with a control group. The statistical population consisted 
of all couples applying for the divorce and referred by the family court 
to counseling centers of Rasht city in 2017. Through the available sam-
pling method, forty-eight couples who meet research entering criteria 
were selected as study and randomly assigned to three groups of sixteen 
people; in the end, the number reduced to ten people in each group due 
to Exit criteria. Two methods of McMaster and Bowen family therapy 
approaches were performed for Eight sessions of one hundred twenty 
minutes each for two experimental groups; while the control group did 
not receive any intervention. After completing the sessions, the post-test 
was applied to all groups. The instrument of this study was the Edelson 
& Epstein’s Relationship Beliefs Inventory. Data were analyzed using 
analysis of covariance and LSD post hoc test by SPSS22.
Results: The results of the analysis of covariance and LSD post hoc test 
showed that Bowen Family Therapy and McMaster’s model had a sig-
nificant effect on couples’ relationship beliefs while Bowen’s approach 
was more effective. (P = 0.037)
Conclusions: The results showed that Bowen family therapy was more 
effective than McMaster’s model on relationship beliefs in couples ap-
plying for the divorce. Therefore, this approach can be used to reduce 
dysfunctional relationship beliefs in couples applying for the divorce. 
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چکیده

مقدمه: یکی از عوامل موثر بر نارضایتی زناشویی در زوجین درخواست کننده طالق، 
باورهای ارتباطی ناکارآمد است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر رویکرد خانواده درمانی 
بوئن و مدل مک مستر بر باورهای ارتباطی در زوجین درخواست کننده طالق صورت گرفت.

با گروه  با استفاده از طرح پیش آزمون پس آزمون  روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی و 
ارجاع  طالق  درخواست کننده  زوجین  کلیه  دربرگیرنده  جامعه آماری  گردید.  اجرا  کنترل 
آماری  این جامعه  از  بود.  به مراکز مشاوره شهر رشت  از سوی دادگاه خانواده  داده شده 
نمونه گیری  شیوه  به  پژوهش،  به  ورود  داشتن مالک های  با  زوجین  از  نفر  و هشت  چهل 
به  گرفتند.  قرار  نفره  شانزده  گروه  سه  در  تصادفی  روش  به  و  شدند  انتخاب  دسترس  در 
علت مواجهه پژوهش با افت نمونه، تعداد اعضاءهرگروه به ده نفر تقلیل یافت. دو رویکرد 
خانواده درمانی بوئن و مک مستر در گروه های آزمایش به مدت هشت جلسه صد و بیست 
دقیقه ای اجرا شد. گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. پس از پایان جلسات، از هر سه 
گروه پس آزمون گرفته شد. در این پژوهش،سیاهه باورهای ارتباطی ایدلسون و اپشتاین مورد 
استفاده قرارگرفت. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس و آزمون تعقیبی LSD با 

به کارگیری نرم افزار SPSS22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: برآیندهای تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی LSD نشان داد که خانواده درمانی 
بوئن و مدل مک مستر بر باورهای ارتباطی زوجین تاثیر معنی داری داشته است. رویکرد بوئن 

)P=0/037(.اثربخش تر از مدل مک مستر بود
بحثونتیجهگیری: نتایج پژوهش نشان داد خانواده درمانی بوئن بر باورهای ارتباطی 
زوجین درخواست کننده طالق موثرتر از مدل مک مستر بود. بنابراین می توان از این رویکرد 

برای کاهش باورهای ارتباطی ناکارآمد زوجین متقاضی طالق استفاده نمود.

مقایسه تاثیر رویکرد خانواده درمانی بوئن و مدل 
مک مستر بر باورهای ارتباطی زوجین خواستار طالق
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راار 1399، دوره 9، شماره 1، پیاپی 5931

روپدا س یبپرر و همکاران

مقدمه

کاربرد مداخالت ارتباطی در قالب برنامه های آموزشی برای اطالع رسانی و راهنمایی زوجین، به خصوص برای متخصصان 
خانواده و مشــاوره ازدواج سابقه قدیمی دارد. تشــویق روابط عاطفی سالم و کاربردی بی فایده نیست، چراکه قرارگرفتن در 
یک رابطه امن عاطفی، مزایای جسمی و روانی متعددی را برای زوجین درپی دارد.]1[ در دهه های اخیر کاربرد رویکردهای 
شناخت درمانی در غنی سازی ازدواج و بهبود ارتباط در خانواده، به شکل گسترده ای مورد توجه درمانگران بوده است. این 
رویکردها بر این باورند که نارضایتی از رابطه، در اصل از باورهای غیرواقع بینانه نشــات می گیرد که در نتیجه آن ها، نیازها و 
انتظــارات غیرمنطقی به وجود می آید.]2[ باورهای ارتباطی یکی از زمینه های کالن در تجزیه و تحلیل شــناخت اجتماعی و 
فرایندهای ارتباطی هستند که نوع روابط فرد را تعیین می کنند و می توانند کارآمد یا ناکارآمد باشند.]3[ یافته های پژوهشی در 
این زمینه نشان داده است که باورهای ارتباطی غیرمنطقی با سازگاری و رضایت زناشویی رابطه منفی معناداری داشته و با حل 
مســاله ناکارآمد در ارتباط اســت. عالوه بر این، شناسایی و اصالح باورهای غیرمنطقی در روابط، یکی از بخش های اصلی 
 درمان های زناشــویی با تمرکز شناختی است که نشان می دهد باورهای زوجین، مولفه مهمی در آموزش روابط می باشد.]4[

 نتایج پژوهش ایدلســون و اپشــتاین]3[ نیز، نشــان داد که میزان باورهای غیرمنطقی در بازه رابطه زناشویی، پیش بینی کننده 
نیرومندی برای آشــفتگی زناشویی اســت. این باورها عبارتند از: توقع ذهن خوانی یا انتظار اینکه بدون نیاز به گفتن و اظهار 
نظر کردن، افکار و احساسات و نیازهای فرد از جانب همسر شناخته شده باشد. کمال گرایی جنسی هر شخصی باید انتظار 
کمال جنسی را از خود و همسر خود داشته باشد. باور به اینکه نبود توافق، ویرانگر و تخریب کننده است و اختالف نظر یا 
مخالفت، یک رابطه را نابود می کند. باور به اینکه زوجین نمی توانند تغییرکنند و قادر به تغییر خود و رابطه خود نیستند. باور 
درباره ناهمتایی های جنســی و نبود درک درســت از ناهمتایی های زن و مرد. ســایر پژوهش ها نیز نشان داده اند که باورهای 
کارآمد در ارتباط بین ســبک های دلبســتگی و رضایت از رابطه، نقش واســطه ای دارند. افراد با ســبک دلبستگی ناایمن، 
رضایت زناشــویی کمتری را در رابطه خود تجربه می کنند چراکه آن هــا باورهای کارآمد کمتری در مورد توانایی خود برای 
مراقبت از دیگران و درخواســت مراقبت از ســوی دیگران دارند.]5[ باتوجه به آنچه که گفته شد، این گونه به نظر می رسد که 

باورهای ارتباطی می توانند پیش بین مناسبی برای ازدواج و زندگی زناشویی موفق باشند.]6[
رویکردهای متعددی جهت درمان مشــکالت خانواده ها و زوجین وجود دارد. یکی از این رویکردها، مشــاوره سیستمی 
بوئنی اســت. از نظر بوئن نوعی نظام عاطفی بر ســاختار خانواده حاکم اســت که قابلیت انتقال بین نســلی دارد و سالمت 
روانی فرد در گروی ســطح تمایزیافتگی و جدایی وی از این نظام است.]7[ مفهوم تمایز یکی از مفاهیم اساسی نظریه بوئن 
است که به توانایی تجربه صمیمیت و در عین حال استقالل از دیگران اشاره دارد.]8[ زیربنای این نظریه آن است که تصور 
می شود همیشه نوعی اضطراب مزمن در زندگی وجود دارد که بخش اجتناب ناپذیری از طبیعت به شمار می آید. بدین شکل 
خانواده همواره در حال کشــمکش بر ســر متعادل سازی باهم بودن و تفکیک خود می باشد.]9[ هدف اصلی درمان بوئنی، 
گاه کردن از سیستم عاطفی خانواده و افزایش سطح تمایز و تمرکز بر تغییر خـود به جای  کاهش اضطراب مزمن به وســـیله آ
ســعی در تغییر دادن دیگران است.]10[ هدف الگوی مک مستر این است که مفاهیم زیربنایی در درمان و عملکرد خانواده 
مشــخص شــود تا درمانگران با استفاده از آن یک درمان موثر را به کار گیرند. این مدل روی شش جنبه از عملکرد خانواده: 
حل مشکل، ارتباط، نقش ها، همراهی عاطفی، مشارکت عاطفی و کنترل رفتار تمرکز دارد.]11[ خانواده های دارای عملکرد 
ضعیف، در زمینه موضوعات عاطفی مشــکل داشــته و اغلب از طی فرآیند حل مساله عاجزند، در این خانواده ها ارتباطات 
نادیده گرفته شــده و یا فاقد صالحیت است، نقش ها مشــخص و واضح نیست، گستره واکنش های هیجانی محدود بوده، 
کمیــت و کیفیت این واکنش ها، متناســب با بافت و محیط، غیرعادی اســت. در عین حال، اعضــای خانواده، به یکدیگر 
عالقه ای نداشته و اقدام به سرمایه گذاری عاطفی و صمیمیت زناشویی نمی کنند.]12[ یافته های پژوهش نشان دهنده اثر بخشی 
رویکرد خانواده درمانی بوئن بر افزایش صمیمیت زناشویی،]13[ تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده،]14[ افزایش تراز 
کیفیت زناشویی و مولفه های آن از جمله توافق، رضایت و انسجام زوجی و کاهش میل به طالق]15[ است. سایر پژوهش ها 
نیز، اثربخشی آموزش الگوی کارکرد خانواده مک مستر بر افزایش صمیمیت زناشویی،]16[ انسجام خانواده]17[ و سازگاری 
زناشــویی بین همســران]18[ را نشــان داده اند. همان طور که نتایج پژوهش های مذکور نشــان می دهد، اکثر آن ها، رضایت 
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مقاپسه تاثیو روپکود خانراده درمانی ررئن و مبل مک مستو رو راورهای ارتداطی زوجین خراستار طالق

زناشــویی، صمیمیت و کارکرد خانواده را مورد بررســی قرار داده اند و 
مقایسه اثربخشی تاثیر رویکرد خانواده درمانی بوئن و مدل مک مستر بر 
باورهای ارتباطی زوجین درخواســت کننده طالق مورد نظر قرار نگرفته 
است. باتوجه به عدم کفایت پژوهش های انجام شده در زمینه باورهای 
ارتباطــی زوجین به ویژه زوجین درخواســت کننده طــالق، هدف این 
پژوهش مقایســه تاثیر رویکرد خانواده درمانی بوئن و مدل مک مســتر 

بر باورهای ارتباطی زوجین درخواست کننده 
طالق اســت. بنابراین ســوال اصلــی تحقیق 
حاضر این اســت کــه آیا اثربخشــی خانواده 
درمانی بر اســاس رویکرد بوئن و مک مستر 
بر باورهای ارتباطی زوجین درخواست کننده 

طالق متفاوت است؟
روش

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش نیمه آزمایشــی با 
طرح پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل انجام 
شد. جامعه آماری پژوهش شــامل کلیه زوجین متقاضی طالق ارجاع داده 
شــده از دادگاه خانواده به مراکز مشــاوره شهر رشــت در پاییز سال 1396 
بودند. به منظور انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. 
در مرحله اول از میان صد و ســی و هشــت درخواست کننده طالق که در 
پاییز سال 1396 از طرف دادگاه خانواده به مراکز مشاوره رشت ارجاع داده 
شــده بودند و شــرایط ورود به پژوهش از طریق بررسی پرونده های مشاوره  
را داشــتند، چهل و هشــت نفر بر اســاس جدول کوهن و با در نظر گرفتن 
توان آزمون هشــتاد درصد، سطح آلفای پنج صدم، آزمون دو طرفه و اندازه 
اثر شــش دهم، به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. با توجه به 
احتمال افت حجم نمونه، چهل و هشت نفر به صورت تصادفی در دو گروه 
آزمایــش و یک گروه گواه هر گروه شــانزده نفر قرار گرفتند. حجم نمونه 
در مطالعه حاضر، شــانزده نفر برای هر گروه در نظر گرفته شد. اما به دلیل 

افــت حجم نمونه به علت جابجایی مکانی و غیبت نفرات، شــش نفر از هر 
گروه درمان خارج شــدند. تعداد نفرات در هر گروه به ده نفر تقلیل یافت. 
ضمنا کفایت حجم نمونه از طریق توان آماری محاســبه شــد. در مرحله بعد 
پیش آزمون انجام گردید و شرکت کنندگان به پرسشنامه باورهای ارتباطی پاسخ 
دادند. دو رویکرد خانواده درمانی بوئن و مک مستر درگروه های آزمایش به 
مدت هشــت جلسه صد و بیســت دقیقه ای اجرا شد و گروه کنترل، مداخله 
درمانی دریافت نکرد. بعد از اتمام جلسات، از هر سه گروه پس آزمون گرفته 
شــد. نحوه انتخاب و جایدهی آزمودنی ها در گروه های آزمایش و گواه در 

نمودار CONSORT نشان داده شده است.
مالکهایورودوخروج

مالکهــایورود: داشتن پرونده طالق. تمایل به همکاری جهت دریافت 
مداخله مشاوره ای، دامنه سنی بیست تا چهل سال، داشتن حداقل سابقه ازدواج 
 دو سال و حداکثر ده سال. عدم سابقه طالق قبلی. حداقل تحصیالت دیپلم. 
مالکهایخروج: اختالالت حاد روان شناختی مانند اختالالت شخصیت، 
افسردگی و وجود اختالالت محور اول، مصرف داروهای روانپزشکی، غیبت 
از جلســات درمان به صورت دو جلسه پیوسته، عدم گرایش به تداوم درمان، 

طالق یا فوت یکی از زوجین.

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

برای  LSD( نتایج آزمون 8)جدول
-های خانوادهمقایسه تفاوت گروه

 درمانی مک مستر و کنترل

تفاوت  گروه متغیر
 میانگین

P-
value 

باورهای 
 ارتباطی

رویکرد 
 >001/0 -68/25 مسترمک

   کنترل 
 

 درمانی به روش بوئن( خالصه جلسات آموزش خانواده1)جدول
 مدت زمان  /هاتکنیک /اهداف /جلسات

 قرارداد درمان، بستن جلسه تعداد و اهداف قواعد، حسنه، بیان رابطه معارفه، ایجاد /1
 مدیریت /آزمونضات زوجین، اجرای پیشتعارو شدت درمانی، ارزیابی وضعیت 

های استفاده از گزینهعقالنی،  وهای هیجانی بحث در مورد تفاوت واکنشهیجان، 
 دقیقه 120/های خودشدن توسط هیجان جای هدایتمختلف به رفتاری

کردن زوجین از میزان همجوشی )وحدت( یا تفکیک خود )تفرد( با خانواده  آگاه /2
آموزش توضیح همجوشی )وحدت( و تفکیک خود )تفرد(،  /همسر خودرده و گست

 برقراریهای افراد تمایزیافته و تمایزنیافته، مفهوم خودمتمایزسازی، بیان ویژگی
 دقیقه 120/خویشتن تفکیک فعلی و زندگی مشکالت بین ارتباط

 سازیلثثم راتثا بررسی سازی، مثلث توضیح ها،سازیمثلث از خانواده کردنآگاه /3
سازی در انواده، بررسی اثرات مثلثسازی در ختشریح منطق مثلث /زناشویی روابط رب

 دقیقه 120/سازینامثلث راهکار برای یهارا، و کاهش عملکرد خانواده تداوم مشکل
 /خانواده( نگارشجره) ژنوگرام آموزش فعلی، مشکل پیدایش چگونگی از آگاهی /4

 رابطه بررسیری در زندگی افراد، ط خانه پدتاثیر محی ،ینزوج گیخانواد ژنوگرام رسم
 به بازگشت فن آموزش، پدری خانه سابق مشکالت و زندگی فعلی مشکالت ینب

 دقیقه 120/خانه
 فرایند بررسی /عاطفی بریدگی مفهوم توضیح خانوادگی، فرافکنی فرایند توضیح /5

 و یافته غبلو ژگی رابطهیو مورد در آموزش، زوجین روابط در خانوادگی فرافکنی
 دقیقه 120/نوادهخا در پذیریلیتوومس آموزش مفهوم

 آموزش نسلی،چند انتقال مفهوم آموزش /زوجین در نسلیچند انتقال بررسی /6
تالش برای تغییر  ،پذیری و خودپیرویولیتومس، گسترش شخص با شخص روابط

بیان  صحیحنحوه  ،تقادش و اندیگران، کم کردن سرزنتغییر جای دادن خود به
 دقیقه 120/احساسات و باورهای شخصی

 خواهرها و جایگاه دادن ربط /اصلی خانواده در فرد کارکردی جایگاه و تولد ترتیب /7
های ولیتومسها و نقش، آگاهی از زوجین روابط بر آن تاثیر تولد و ترتیب برادرها

 دقیقه 120/ناشی از ترتیب تولد
از جلسات  و مروریخالصه  /مونزآپس اجرای گیری،نتیجه ب،مطال یبندجمع /8

 دقیقه 120/، راهبردهای نهایی برای بهبود وضعیتکالگذشته، رفع اش

های پژوهش در متغیرهای راوانی گروه( مقایسه ف3)جدول
 (10)تعداد نفرات در هر سه گروه= شناختیجمعیت

مک  بوئن متغیر
ی کا کنترل مستر

 اسکوور
P-

value 

 5 5 5 زن 96/0 34/0 5 5 5 مرد جنسیت

 5 6 6 لیسانس 69/0 06/1 5 4 4 دیپلم تحصیالت

 5 4 4 30-40 62/0 33/0 5 6 6 20-30 سن
دت م

 ازدواج
6-2 8 8 6 37/0 69/0 10-6 2 2 4 

 مستردرمانی به روش مک( خالصه جلسات آموزش خانواده2)جدول
 مدت زمان  /هاتکنیک /اهداف /جلسات

 دادقرار درمان، بستن جلسه تعداد و اهداف قواعد، حسنه، بیانمعارفه، ایجاد رابطه /1
 یکدیگر با آشنایی /آزمونوجین، اجرای پیشدرمانی، ارزیابی وضعیت و شدت تعارضات ز

آشنایی ، بیان قواعد برگزاری جلسات و ایجاد تعهد، امنیت و با اعتماد همراه جو و ایجاد
 قیقهد 120/کانون خانواده مستر، اهمیت مک خانواده الگوی کارکرد با
 یفتوص خانواده، عمومی کارکرد کنونی، مشکلبه توجه با خانواده مشکالت تعیین /2

ه، المس حل بازدارنده عوامل له،امس حل فرآیند شناساییآ /مشکل سازیروشن و مشکل
 دقیقه 120/له بر روی یکی از مشکالت کنونی زوجیناکار بردن مهارت حل مسنحوه به

تاثیر  /اطیتبار مشکالت انواع و زوجین روابط در رثوم اطارتب نقش بیان و توضیح /3
همراه با  رودرروتمرین گفتگوی  ،چشمی و لمسی کالمی،های مختلف ارتباط شیوه

 120/در ارتباط شناختی زنان و مردانهای روانتفاوت، تماس چشمی و گوش دادن موثر
 دقیقه

 هایسبک انواع /هوادخان ردکارک سطوح و سیستمی تفکر عاطفی، و ابزاری ارتباط /4
 موانع بررسی، از سرزنش، بیان مشکالت به دور صریح تهاجمی، ه،عالنمنف سبک گفتگو
 دقیقه 120/صمیمیت و تفاهمدر ایجاد  لهامس حل از اجزای یکی عنوانبه دادن گوش

بررسی نحوه  /عاطفیدهیپاسخ خانواده، ناسازگارانه و سازگارانه کارکردهای ها،نقش /5
اند، زوجین دهها با هم به توافق نرسیهایی که زوجین بر سر آننقش زل ومدیریت من

 دقیقه 120/دارند چه چیزی به رابطه عاطفی خود اضافه کنند؟دوست 
 مردان و زنان اندیشیدن چگونگی تشریح /رفتار کنترل عاطفی وتوضیح مشارکت /6

 و زن جنسی هایبا تفاوت آشنایی رابطه، این از نآنا و انتظارات زناشویی روابط درباره
 دقیقه 120/محبت های ابرازتکنیک همسر، عاطفی به نیازهای توجه و مرد

 ارزیابی.3 اعضا تکالیف تعیین.2 درمانی هایاولویت.1: خانواده مشکالت درمان /7
 هایعیتبینی موقپیش و چگونگی شناسایی آموزش، و مثبت مخرب انتقاد ثیرات /تکالیف

 دارای خانواده نقش ایفای، خانواده در شمخ اصلی دالیل با آشنایی، برانگیزاننده خشم
 دقیقه 120/نامناسب ردکارک

 اجرای خانواده، در جدید مشکالت مدیریت چگونگی درمان، پیامدهای سازیخالصه /8
 در جدید مشکالت مدیریت چگونگیخالصه و مروری از جلسات گذشته،  /آزمونپس

 دقیقه 120 /رفع اشکالخانواده و 

 متغیر بر آزمونپیش اثر کنترل با کوواریانس تحلیل نتایج( 5)جدول
 زوجین ارتباطی باورهای

 منابع
 تغییرات

مجموع  متغیر
 وراتمجذ

درجه 
 آزادی

ن میانگی
 مجذورات

F P-
value 

توان 
 آزمون

اندازه 
 اثر

-پیش
 آزمون

باورهای 
 ارتباطی

08/218 1 08/218 64/57 001/0< 808/0 55/0 

 78/0 000/1 >001/0 69/59 70/794 2 70/794  گروه

-های توصیفی مربوط به نمرات پیش( یافته4)جدول
 های آزمایش و کنترلآزمون در گروهآزمون و پس

 هاگروه
-خانواده)

 (درمانی

 پس آزمون پیش آزمون

انحراف  میانگین
انحراف  میانگین استاندارد

 استاندارد
 42/5 50/75 32/8 32/110 بوئن

 57/6 64/84 12/7 50/110 مسترمک
 07/9 32/110 64/9 12/111 کنترل

برای  LSD( نتایج آزمون 6)جدول
های بوئن و مقایسه تفاوت گروه

 مک مستر

تفاوت  وهگر متغیر
 میانگین

P-
value 

باورهای 
 ارتباطی

رویکرد 
 037/0 -14/9 بوئن

رویکرد  
   مک مستر

 LSD( نتایج آزمون 7)جدول
های قایسه تفاوت گروهبرای م

 خانواده درمانی بوئن و کنترل

تفاوت  گروه متغیر
 میانگین

P-
value 

باورهای 
 ارتباطی

رویکرد 
 >001/0 -82/34 بوئن

   کنترل 

 =138nایهای مشاورهپروندهمطالعه  بابررسی شرایط ورود 

 هننفر بر اساس جدول کو 48انتخاب 

دهی تصادفی در جای
 =16nگروه آزمایشی اول

جایدهی تصادفی در 
 =16nگروه آزمایشی دوم

ر جایدهی تصادفی د
 =16nگروه گواه

 آزموناجرای پیش آزموناجرای پیش

 

 آزمونی پیشاجرا

 

به علت نفر 6حذف 
 جابجایی مکانی و غیبت

 =10nیکی از زوجین
 

به علت نفر 6حذف 
 جابجایی مکانی و غیبت

 =10nاز زوجین یکی
 

به علت نفر 6حذف 
 جابجایی مکانی و غیبت

 =10nیکی از زوجین
 

 

 
انی اجرای خانواده درم

 =10nبوئن

جرای خانواده درمانی ا
 =10nمک مستر

 

عدم دریافت مداخله 
 =10nدرمانی

 آزموناجرای پس آزموناجرای پس آزموناجرای پس

 =10nهاتحلیل داده =10nهاتحلیل داده

 

 =10nهادهتحلیل دا

 

 پژوهش Consort( نمودار 1)نمودار

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

برای  LSD( نتایج آزمون 8)جدول
-های خانوادهمقایسه تفاوت گروه

 درمانی مک مستر و کنترل

تفاوت  گروه متغیر
 میانگین

P-
value 

باورهای 
 ارتباطی

رویکرد 
 >001/0 -68/25 مسترمک

   کنترل 
 

 درمانی به روش بوئن( خالصه جلسات آموزش خانواده1)جدول
 مدت زمان  /هاتکنیک /اهداف /جلسات

 قرارداد درمان، بستن جلسه تعداد و اهداف قواعد، حسنه، بیان رابطه معارفه، ایجاد /1
 مدیریت /آزمونضات زوجین، اجرای پیشتعارو شدت درمانی، ارزیابی وضعیت 

های استفاده از گزینهعقالنی،  وهای هیجانی بحث در مورد تفاوت واکنشهیجان، 
 دقیقه 120/های خودشدن توسط هیجان جای هدایتمختلف به رفتاری

کردن زوجین از میزان همجوشی )وحدت( یا تفکیک خود )تفرد( با خانواده  آگاه /2
آموزش توضیح همجوشی )وحدت( و تفکیک خود )تفرد(،  /همسر خودرده و گست

 برقراریهای افراد تمایزیافته و تمایزنیافته، مفهوم خودمتمایزسازی، بیان ویژگی
 دقیقه 120/خویشتن تفکیک فعلی و زندگی مشکالت بین ارتباط

 سازیلثثم راتثا بررسی سازی، مثلث توضیح ها،سازیمثلث از خانواده کردنآگاه /3
سازی در انواده، بررسی اثرات مثلثسازی در ختشریح منطق مثلث /زناشویی روابط رب

 دقیقه 120/سازینامثلث راهکار برای یهارا، و کاهش عملکرد خانواده تداوم مشکل
 /خانواده( نگارشجره) ژنوگرام آموزش فعلی، مشکل پیدایش چگونگی از آگاهی /4

 رابطه بررسیری در زندگی افراد، ط خانه پدتاثیر محی ،ینزوج گیخانواد ژنوگرام رسم
 به بازگشت فن آموزش، پدری خانه سابق مشکالت و زندگی فعلی مشکالت ینب

 دقیقه 120/خانه
 فرایند بررسی /عاطفی بریدگی مفهوم توضیح خانوادگی، فرافکنی فرایند توضیح /5

 و یافته غبلو ژگی رابطهیو مورد در آموزش، زوجین روابط در خانوادگی فرافکنی
 دقیقه 120/نوادهخا در پذیریلیتوومس آموزش مفهوم

 آموزش نسلی،چند انتقال مفهوم آموزش /زوجین در نسلیچند انتقال بررسی /6
تالش برای تغییر  ،پذیری و خودپیرویولیتومس، گسترش شخص با شخص روابط

بیان  صحیحنحوه  ،تقادش و اندیگران، کم کردن سرزنتغییر جای دادن خود به
 دقیقه 120/احساسات و باورهای شخصی

 خواهرها و جایگاه دادن ربط /اصلی خانواده در فرد کارکردی جایگاه و تولد ترتیب /7
های ولیتومسها و نقش، آگاهی از زوجین روابط بر آن تاثیر تولد و ترتیب برادرها

 دقیقه 120/ناشی از ترتیب تولد
از جلسات  و مروریخالصه  /مونزآپس اجرای گیری،نتیجه ب،مطال یبندجمع /8

 دقیقه 120/، راهبردهای نهایی برای بهبود وضعیتکالگذشته، رفع اش

های پژوهش در متغیرهای راوانی گروه( مقایسه ف3)جدول
 (10)تعداد نفرات در هر سه گروه= شناختیجمعیت

مک  بوئن متغیر
ی کا کنترل مستر

 اسکوور
P-

value 

 5 5 5 زن 96/0 34/0 5 5 5 مرد جنسیت

 5 6 6 لیسانس 69/0 06/1 5 4 4 دیپلم تحصیالت

 5 4 4 30-40 62/0 33/0 5 6 6 20-30 سن
دت م

 ازدواج
6-2 8 8 6 37/0 69/0 10-6 2 2 4 

 مستردرمانی به روش مک( خالصه جلسات آموزش خانواده2)جدول
 مدت زمان  /هاتکنیک /اهداف /جلسات

 دادقرار درمان، بستن جلسه تعداد و اهداف قواعد، حسنه، بیانمعارفه، ایجاد رابطه /1
 یکدیگر با آشنایی /آزمونوجین، اجرای پیشدرمانی، ارزیابی وضعیت و شدت تعارضات ز

آشنایی ، بیان قواعد برگزاری جلسات و ایجاد تعهد، امنیت و با اعتماد همراه جو و ایجاد
 قیقهد 120/کانون خانواده مستر، اهمیت مک خانواده الگوی کارکرد با
 یفتوص خانواده، عمومی کارکرد کنونی، مشکلبه توجه با خانواده مشکالت تعیین /2

ه، المس حل بازدارنده عوامل له،امس حل فرآیند شناساییآ /مشکل سازیروشن و مشکل
 دقیقه 120/له بر روی یکی از مشکالت کنونی زوجیناکار بردن مهارت حل مسنحوه به

تاثیر  /اطیتبار مشکالت انواع و زوجین روابط در رثوم اطارتب نقش بیان و توضیح /3
همراه با  رودرروتمرین گفتگوی  ،چشمی و لمسی کالمی،های مختلف ارتباط شیوه

 120/در ارتباط شناختی زنان و مردانهای روانتفاوت، تماس چشمی و گوش دادن موثر
 دقیقه

 هایسبک انواع /هوادخان ردکارک سطوح و سیستمی تفکر عاطفی، و ابزاری ارتباط /4
 موانع بررسی، از سرزنش، بیان مشکالت به دور صریح تهاجمی، ه،عالنمنف سبک گفتگو
 دقیقه 120/صمیمیت و تفاهمدر ایجاد  لهامس حل از اجزای یکی عنوانبه دادن گوش

بررسی نحوه  /عاطفیدهیپاسخ خانواده، ناسازگارانه و سازگارانه کارکردهای ها،نقش /5
اند، زوجین دهها با هم به توافق نرسیهایی که زوجین بر سر آننقش زل ومدیریت من

 دقیقه 120/دارند چه چیزی به رابطه عاطفی خود اضافه کنند؟دوست 
 مردان و زنان اندیشیدن چگونگی تشریح /رفتار کنترل عاطفی وتوضیح مشارکت /6

 و زن جنسی هایبا تفاوت آشنایی رابطه، این از نآنا و انتظارات زناشویی روابط درباره
 دقیقه 120/محبت های ابرازتکنیک همسر، عاطفی به نیازهای توجه و مرد

 ارزیابی.3 اعضا تکالیف تعیین.2 درمانی هایاولویت.1: خانواده مشکالت درمان /7
 هایعیتبینی موقپیش و چگونگی شناسایی آموزش، و مثبت مخرب انتقاد ثیرات /تکالیف

 دارای خانواده نقش ایفای، خانواده در شمخ اصلی دالیل با آشنایی، برانگیزاننده خشم
 دقیقه 120/نامناسب ردکارک

 اجرای خانواده، در جدید مشکالت مدیریت چگونگی درمان، پیامدهای سازیخالصه /8
 در جدید مشکالت مدیریت چگونگیخالصه و مروری از جلسات گذشته،  /آزمونپس

 دقیقه 120 /رفع اشکالخانواده و 

 متغیر بر آزمونپیش اثر کنترل با کوواریانس تحلیل نتایج( 5)جدول
 زوجین ارتباطی باورهای

 منابع
 تغییرات

مجموع  متغیر
 وراتمجذ

درجه 
 آزادی

ن میانگی
 مجذورات

F P-
value 

توان 
 آزمون

اندازه 
 اثر

-پیش
 آزمون

باورهای 
 ارتباطی

08/218 1 08/218 64/57 001/0< 808/0 55/0 

 78/0 000/1 >001/0 69/59 70/794 2 70/794  گروه

-های توصیفی مربوط به نمرات پیش( یافته4)جدول
 های آزمایش و کنترلآزمون در گروهآزمون و پس

 هاگروه
-خانواده)

 (درمانی

 پس آزمون پیش آزمون

انحراف  میانگین
انحراف  میانگین استاندارد

 استاندارد
 42/5 50/75 32/8 32/110 بوئن

 57/6 64/84 12/7 50/110 مسترمک
 07/9 32/110 64/9 12/111 کنترل

برای  LSD( نتایج آزمون 6)جدول
های بوئن و مقایسه تفاوت گروه

 مک مستر

تفاوت  وهگر متغیر
 میانگین

P-
value 

باورهای 
 ارتباطی

رویکرد 
 037/0 -14/9 بوئن

رویکرد  
   مک مستر

 LSD( نتایج آزمون 7)جدول
های قایسه تفاوت گروهبرای م

 خانواده درمانی بوئن و کنترل

تفاوت  گروه متغیر
 میانگین

P-
value 

باورهای 
 ارتباطی

رویکرد 
 >001/0 -82/34 بوئن

   کنترل 

 =138nایهای مشاورهپروندهمطالعه  بابررسی شرایط ورود 

 هننفر بر اساس جدول کو 48انتخاب 

دهی تصادفی در جای
 =16nگروه آزمایشی اول

جایدهی تصادفی در 
 =16nگروه آزمایشی دوم

ر جایدهی تصادفی د
 =16nگروه گواه

 آزموناجرای پیش آزموناجرای پیش

 

 آزمونی پیشاجرا

 

به علت نفر 6حذف 
 جابجایی مکانی و غیبت

 =10nیکی از زوجین
 

به علت نفر 6حذف 
 جابجایی مکانی و غیبت

 =10nاز زوجین یکی
 

به علت نفر 6حذف 
 جابجایی مکانی و غیبت

 =10nیکی از زوجین
 

 

 
انی اجرای خانواده درم

 =10nبوئن

جرای خانواده درمانی ا
 =10nمک مستر

 

عدم دریافت مداخله 
 =10nدرمانی

 آزموناجرای پس آزموناجرای پس آزموناجرای پس

 =10nهاتحلیل داده =10nهاتحلیل داده

 

 =10nهادهتحلیل دا

 

 پژوهش Consort( نمودار 1)نمودار
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راار 1399، دوره 9، شماره 1، پیاپی 6131

روپدا س یبپرر و همکاران

در اجرای این پژوهــش مالحظات اخالقی 
گاهانــه و محرمانــه بودن  ماننــد رضایــت آ
اطالعات رعایت شد. همچنین، این پژوهش 
بخشــی از رســاله کارشناسی ارشــد مشاوره 
خانــواده نویســنده اول می باشــد که تحت 
نظارت اســتاد راهنما با شــماره پروانه 6775 
از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره صورت 

گرفت. 
ایزارپژوهش

ســیاههباورهایارتباطی: این ابزار اولین 
بار توســط ایدلســون و اپشــتاین]3[ به منظور 
اندازه گیــری باورهای غیرمنطقــی در زندگی 
زناشویی با شصت ســوال ساخته شد. بعد از 

پاره ای تغییرات، سازندگان این ابزار با حذف تعدادی از سواالت، نسخه 
چهل گزینه ای را در ســال 1990 تدوین کردند. در این مطالعه نســخه 
چهل گزینه ای مورد اســتفاده قرار گرفت و هر ســوال در مقیاس شش 
درجه ای لیکرت از صفر-کامال غلط تا پنج-کامال درســت پاسخدهی 
می شود. این مقیاس پنج باور ناکارآمد شامل سه مفروضه و دو استاندارد 
را می سنجد که شامل مفروضه تخریبگر  بودن عدم توافق در یک رابطه، 
اســتاندارد توانایی ذهن خوانی همســران، مفروضه عدم توانایی فرد برای 
تغییــر خود و رابطه، اســتاندارد کمال گرایی جنســی، مفروضه متفاوت  
بودن شــخصیت ها و نیازهای  ارتباطی اساسی در مردان و زنان می باشد. 
بــرای نمره گذاری، همه نمرات باهم جمع می شــوند و نمره کل باالتر 
در این ابزار بیانگر باورهای ناکارآمد بیشتر است.]19[ نسخه فارسی این 
ابزار توســط مظاهری و پوراعتماد]20[ بــا روش ترجمه و ترجمه مجدد 
تهیه شده است. پایایی این ابزار در پژوهش طیرانی نجاران، محمدخانی 
و حســنی،]21[ در پیش آزمون هفتــاد و نه صدم، پس آزمون هفتاد و دو 
صدم و پیگیری هفتاد و چهار صدم محاســبه شــد. در پژوهش حاضر، 
ضریب پایایی این ابزار از طریق محاســبه آلفای کرونباخ هشــتاد و سه 
صدم به دست آمد. در جدول شماره یک و دو خالصه جلسات به شیوه 

خانواده درمانی بوئن]10[ و الگوی مک مستر]15[ ارائه شده است. 
پــس از انتخاب نفرات و جایدهی تصادفی آن ها در دو گروه آزمایش 
و یک گروه کنترل، ســیاهه باورهای ارتباطی به عنوان پیش آزمون در بین 
نفرات گروه ها توزیع شــد. ســپس، برنامه های درمان مبتنی بر رویکرد 
خانواده درمانی بوئن و مک مســتر برای دو گــروه آزمایش، گروه اول 
خانواده درمانی بوئن و گروه دوم خانواده درمانی مک مســتر در هشت 
جلســه صد و بیســت دقیقه ای در طی دو ماه، هفته ای یک جلسه برای 
زوجین اجرا شــد و گروه گــواه هیچ گونه درمانی را دریافت نکرد. بعد 
از اتمام جلســات در مرحله پس آزمون، مجددا سیاهه باورهای ارتباطی 
در اختیــار آزمودنی ها قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های آماری، در 
دو ســطح توصیفی و اســتنباطی صورت گرفت. در ســطح توصیفی از 
شناســه هایی چون میانگین، انحراف معیار، فراوانی و در سطح استنباطی 
از روش تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی LSD با به کارگیری نرم افزار 

SPSS22 استفاده شد.

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

برای  LSD( نتایج آزمون 8)جدول
-های خانوادهمقایسه تفاوت گروه

 درمانی مک مستر و کنترل

تفاوت  گروه متغیر
 میانگین

P-
value 

باورهای 
 ارتباطی

رویکرد 
 >001/0 -68/25 مسترمک

   کنترل 
 

 درمانی به روش بوئن( خالصه جلسات آموزش خانواده1)جدول
 مدت زمان  /هاتکنیک /اهداف /جلسات

 قرارداد درمان، بستن جلسه تعداد و اهداف قواعد، حسنه، بیان رابطه معارفه، ایجاد /1
 مدیریت /آزمونضات زوجین، اجرای پیشتعارو شدت درمانی، ارزیابی وضعیت 

های استفاده از گزینهعقالنی،  وهای هیجانی بحث در مورد تفاوت واکنشهیجان، 
 دقیقه 120/های خودشدن توسط هیجان جای هدایتمختلف به رفتاری

کردن زوجین از میزان همجوشی )وحدت( یا تفکیک خود )تفرد( با خانواده  آگاه /2
آموزش توضیح همجوشی )وحدت( و تفکیک خود )تفرد(،  /همسر خودرده و گست

 برقراریهای افراد تمایزیافته و تمایزنیافته، مفهوم خودمتمایزسازی، بیان ویژگی
 دقیقه 120/خویشتن تفکیک فعلی و زندگی مشکالت بین ارتباط

 سازیلثثم راتثا بررسی سازی، مثلث توضیح ها،سازیمثلث از خانواده کردنآگاه /3
سازی در انواده، بررسی اثرات مثلثسازی در ختشریح منطق مثلث /زناشویی روابط رب

 دقیقه 120/سازینامثلث راهکار برای یهارا، و کاهش عملکرد خانواده تداوم مشکل
 /خانواده( نگارشجره) ژنوگرام آموزش فعلی، مشکل پیدایش چگونگی از آگاهی /4

 رابطه بررسیری در زندگی افراد، ط خانه پدتاثیر محی ،ینزوج گیخانواد ژنوگرام رسم
 به بازگشت فن آموزش، پدری خانه سابق مشکالت و زندگی فعلی مشکالت ینب

 دقیقه 120/خانه
 فرایند بررسی /عاطفی بریدگی مفهوم توضیح خانوادگی، فرافکنی فرایند توضیح /5

 و یافته غبلو ژگی رابطهیو مورد در آموزش، زوجین روابط در خانوادگی فرافکنی
 دقیقه 120/نوادهخا در پذیریلیتوومس آموزش مفهوم

 آموزش نسلی،چند انتقال مفهوم آموزش /زوجین در نسلیچند انتقال بررسی /6
تالش برای تغییر  ،پذیری و خودپیرویولیتومس، گسترش شخص با شخص روابط

بیان  صحیحنحوه  ،تقادش و اندیگران، کم کردن سرزنتغییر جای دادن خود به
 دقیقه 120/احساسات و باورهای شخصی

 خواهرها و جایگاه دادن ربط /اصلی خانواده در فرد کارکردی جایگاه و تولد ترتیب /7
های ولیتومسها و نقش، آگاهی از زوجین روابط بر آن تاثیر تولد و ترتیب برادرها

 دقیقه 120/ناشی از ترتیب تولد
از جلسات  و مروریخالصه  /مونزآپس اجرای گیری،نتیجه ب،مطال یبندجمع /8

 دقیقه 120/، راهبردهای نهایی برای بهبود وضعیتکالگذشته، رفع اش

های پژوهش در متغیرهای راوانی گروه( مقایسه ف3)جدول
 (10)تعداد نفرات در هر سه گروه= شناختیجمعیت

مک  بوئن متغیر
ی کا کنترل مستر

 اسکوور
P-

value 

 5 5 5 زن 96/0 34/0 5 5 5 مرد جنسیت

 5 6 6 لیسانس 69/0 06/1 5 4 4 دیپلم تحصیالت

 5 4 4 30-40 62/0 33/0 5 6 6 20-30 سن
دت م

 ازدواج
6-2 8 8 6 37/0 69/0 10-6 2 2 4 

 مستردرمانی به روش مک( خالصه جلسات آموزش خانواده2)جدول
 مدت زمان  /هاتکنیک /اهداف /جلسات

 دادقرار درمان، بستن جلسه تعداد و اهداف قواعد، حسنه، بیانمعارفه، ایجاد رابطه /1
 یکدیگر با آشنایی /آزمونوجین، اجرای پیشدرمانی، ارزیابی وضعیت و شدت تعارضات ز

آشنایی ، بیان قواعد برگزاری جلسات و ایجاد تعهد، امنیت و با اعتماد همراه جو و ایجاد
 قیقهد 120/کانون خانواده مستر، اهمیت مک خانواده الگوی کارکرد با
 یفتوص خانواده، عمومی کارکرد کنونی، مشکلبه توجه با خانواده مشکالت تعیین /2

ه، المس حل بازدارنده عوامل له،امس حل فرآیند شناساییآ /مشکل سازیروشن و مشکل
 دقیقه 120/له بر روی یکی از مشکالت کنونی زوجیناکار بردن مهارت حل مسنحوه به

تاثیر  /اطیتبار مشکالت انواع و زوجین روابط در رثوم اطارتب نقش بیان و توضیح /3
همراه با  رودرروتمرین گفتگوی  ،چشمی و لمسی کالمی،های مختلف ارتباط شیوه

 120/در ارتباط شناختی زنان و مردانهای روانتفاوت، تماس چشمی و گوش دادن موثر
 دقیقه

 هایسبک انواع /هوادخان ردکارک سطوح و سیستمی تفکر عاطفی، و ابزاری ارتباط /4
 موانع بررسی، از سرزنش، بیان مشکالت به دور صریح تهاجمی، ه،عالنمنف سبک گفتگو
 دقیقه 120/صمیمیت و تفاهمدر ایجاد  لهامس حل از اجزای یکی عنوانبه دادن گوش

بررسی نحوه  /عاطفیدهیپاسخ خانواده، ناسازگارانه و سازگارانه کارکردهای ها،نقش /5
اند، زوجین دهها با هم به توافق نرسیهایی که زوجین بر سر آننقش زل ومدیریت من

 دقیقه 120/دارند چه چیزی به رابطه عاطفی خود اضافه کنند؟دوست 
 مردان و زنان اندیشیدن چگونگی تشریح /رفتار کنترل عاطفی وتوضیح مشارکت /6

 و زن جنسی هایبا تفاوت آشنایی رابطه، این از نآنا و انتظارات زناشویی روابط درباره
 دقیقه 120/محبت های ابرازتکنیک همسر، عاطفی به نیازهای توجه و مرد

 ارزیابی.3 اعضا تکالیف تعیین.2 درمانی هایاولویت.1: خانواده مشکالت درمان /7
 هایعیتبینی موقپیش و چگونگی شناسایی آموزش، و مثبت مخرب انتقاد ثیرات /تکالیف

 دارای خانواده نقش ایفای، خانواده در شمخ اصلی دالیل با آشنایی، برانگیزاننده خشم
 دقیقه 120/نامناسب ردکارک

 اجرای خانواده، در جدید مشکالت مدیریت چگونگی درمان، پیامدهای سازیخالصه /8
 در جدید مشکالت مدیریت چگونگیخالصه و مروری از جلسات گذشته،  /آزمونپس

 دقیقه 120 /رفع اشکالخانواده و 

 متغیر بر آزمونپیش اثر کنترل با کوواریانس تحلیل نتایج( 5)جدول
 زوجین ارتباطی باورهای

 منابع
 تغییرات

مجموع  متغیر
 وراتمجذ

درجه 
 آزادی

ن میانگی
 مجذورات

F P-
value 

توان 
 آزمون

اندازه 
 اثر

-پیش
 آزمون

باورهای 
 ارتباطی

08/218 1 08/218 64/57 001/0< 808/0 55/0 

 78/0 000/1 >001/0 69/59 70/794 2 70/794  گروه

-های توصیفی مربوط به نمرات پیش( یافته4)جدول
 های آزمایش و کنترلآزمون در گروهآزمون و پس

 هاگروه
-خانواده)

 (درمانی

 پس آزمون پیش آزمون

انحراف  میانگین
انحراف  میانگین استاندارد

 استاندارد
 42/5 50/75 32/8 32/110 بوئن

 57/6 64/84 12/7 50/110 مسترمک
 07/9 32/110 64/9 12/111 کنترل

برای  LSD( نتایج آزمون 6)جدول
های بوئن و مقایسه تفاوت گروه

 مک مستر

تفاوت  وهگر متغیر
 میانگین

P-
value 

باورهای 
 ارتباطی

رویکرد 
 037/0 -14/9 بوئن

رویکرد  
   مک مستر

 LSD( نتایج آزمون 7)جدول
های قایسه تفاوت گروهبرای م

 خانواده درمانی بوئن و کنترل

تفاوت  گروه متغیر
 میانگین

P-
value 

باورهای 
 ارتباطی

رویکرد 
 >001/0 -82/34 بوئن

   کنترل 

 =138nایهای مشاورهپروندهمطالعه  بابررسی شرایط ورود 

 هننفر بر اساس جدول کو 48انتخاب 

دهی تصادفی در جای
 =16nگروه آزمایشی اول

جایدهی تصادفی در 
 =16nگروه آزمایشی دوم

ر جایدهی تصادفی د
 =16nگروه گواه

 آزموناجرای پیش آزموناجرای پیش

 

 آزمونی پیشاجرا

 

به علت نفر 6حذف 
 جابجایی مکانی و غیبت

 =10nیکی از زوجین
 

به علت نفر 6حذف 
 جابجایی مکانی و غیبت

 =10nاز زوجین یکی
 

به علت نفر 6حذف 
 جابجایی مکانی و غیبت

 =10nیکی از زوجین
 

 

 
انی اجرای خانواده درم

 =10nبوئن

جرای خانواده درمانی ا
 =10nمک مستر

 

عدم دریافت مداخله 
 =10nدرمانی

 آزموناجرای پس آزموناجرای پس آزموناجرای پس

 =10nهاتحلیل داده =10nهاتحلیل داده

 

 =10nهادهتحلیل دا

 

 پژوهش Consort( نمودار 1)نمودار

 

یافته ها

در جدول شماره سه مقایسه مشخصات جمعیت شناختی بین سه گروه ارایه شده است. نتایج آزمون کای اسکوور نشان داد 
بین سه گروه پژوهش از نظر جنسیت، تحصیالت، سن و مدت ازدواج تفاوت معناداری وجود ندارد. در جدول شماره چهار، 
نمرات پیش آزمون و پس آزمون در گروه های آزمایش و کنترل نشــان داده شــده اســت. به منظور تجزیه و تحلیل استنباطی 
یافته های پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره پنج ارایه شده است. قبل از استفاده 
از آزمــون تحلیل کوواریانس پیش فرض های مهم این آزمون آماری مورد بررســی قرار گرفت. پیش فرض های اســتفاده از 
تحلیــل کوواریانس: نرمال بودن توزیع پراکندگی داده ها، برابری واریانس های خطا، همگن بودن خطوط رگرســیون، مورد 
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رصلنامه مبدکاری اجتماعی62

مقاپسه تاثیو روپکود خانراده درمانی ررئن و مبل مک مستو رو راورهای ارتداطی زوجین خراستار طالق

بررســی قرار گرفت. با توجه به برقراری هر سه مفروضه آزمون مذکور، 
از تحلیل کوواریانس در این پژوهش استفاده شد.

جدول شماره پنج نشان داد، خانواده درمانی بوئن و مدل مک مستر بر 
باورهای ارتباطی زوجین تاثیر معنی داری داشــته است. همچنین باتوجه 
به میانگین های ارایه شــده در جدول شماره چهار می توان استنباط کرد 
کــه نمرات گروه مداخله نســبت به گــروه کنتــرل، در متغیر باورهای 
ارتباطــی به طور معناداری کاهش یافت. الزم به ذکر اســت که کاهش 
نمرات در متغیر باورهای ارتباطی، نشــان دهنــده عملکرد بهتر زوجین 
می باشــد. از آنجایی که در این مطالعه ســه گروه وجود داشــت، برای 
مقایســه دو بــه دوی نتایج گروه ها، از آزمون LSD اســتفاده شــد که 
 نتایج آن در جدول های شــماره شــش، هفت و هشت ارایه شده است.

جدول شــماره شــش نشــان داد، بین رویکرد خانــواده درمانی بوئن و 
مدل مک مســتر تفاوت معناداری در بهبــود باورهای ارتباطی به لحاظ 
آمــاری وجــود دارد.)P=0/037( همچنیــن، باتوجه بــه میانگین های 
ارایه شــده در جدول شــماره چهــار و باتوجه به اینکه نمــره باالتر در 
مقیاس باورهای ارتباطی زوجین نشــان دهنده باورهای ناکارآمد بیشــتر 
اســت، لذا می توان نتیجه گرفت که رویکرد خانــواده درمانی بوئن در 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

برای  LSD( نتایج آزمون 8)جدول
-های خانوادهمقایسه تفاوت گروه

 درمانی مک مستر و کنترل

تفاوت  گروه متغیر
 میانگین

P-
value 

باورهای 
 ارتباطی

رویکرد 
 >001/0 -68/25 مسترمک

   کنترل 
 

 درمانی به روش بوئن( خالصه جلسات آموزش خانواده1)جدول
 مدت زمان  /هاتکنیک /اهداف /جلسات

 قرارداد درمان، بستن جلسه تعداد و اهداف قواعد، حسنه، بیان رابطه معارفه، ایجاد /1
 مدیریت /آزمونضات زوجین، اجرای پیشتعارو شدت درمانی، ارزیابی وضعیت 

های استفاده از گزینهعقالنی،  وهای هیجانی بحث در مورد تفاوت واکنشهیجان، 
 دقیقه 120/های خودشدن توسط هیجان جای هدایتمختلف به رفتاری

کردن زوجین از میزان همجوشی )وحدت( یا تفکیک خود )تفرد( با خانواده  آگاه /2
آموزش توضیح همجوشی )وحدت( و تفکیک خود )تفرد(،  /همسر خودرده و گست

 برقراریهای افراد تمایزیافته و تمایزنیافته، مفهوم خودمتمایزسازی، بیان ویژگی
 دقیقه 120/خویشتن تفکیک فعلی و زندگی مشکالت بین ارتباط

 سازیلثثم راتثا بررسی سازی، مثلث توضیح ها،سازیمثلث از خانواده کردنآگاه /3
سازی در انواده، بررسی اثرات مثلثسازی در ختشریح منطق مثلث /زناشویی روابط رب

 دقیقه 120/سازینامثلث راهکار برای یهارا، و کاهش عملکرد خانواده تداوم مشکل
 /خانواده( نگارشجره) ژنوگرام آموزش فعلی، مشکل پیدایش چگونگی از آگاهی /4

 رابطه بررسیری در زندگی افراد، ط خانه پدتاثیر محی ،ینزوج گیخانواد ژنوگرام رسم
 به بازگشت فن آموزش، پدری خانه سابق مشکالت و زندگی فعلی مشکالت ینب

 دقیقه 120/خانه
 فرایند بررسی /عاطفی بریدگی مفهوم توضیح خانوادگی، فرافکنی فرایند توضیح /5

 و یافته غبلو ژگی رابطهیو مورد در آموزش، زوجین روابط در خانوادگی فرافکنی
 دقیقه 120/نوادهخا در پذیریلیتوومس آموزش مفهوم

 آموزش نسلی،چند انتقال مفهوم آموزش /زوجین در نسلیچند انتقال بررسی /6
تالش برای تغییر  ،پذیری و خودپیرویولیتومس، گسترش شخص با شخص روابط

بیان  صحیحنحوه  ،تقادش و اندیگران، کم کردن سرزنتغییر جای دادن خود به
 دقیقه 120/احساسات و باورهای شخصی

 خواهرها و جایگاه دادن ربط /اصلی خانواده در فرد کارکردی جایگاه و تولد ترتیب /7
های ولیتومسها و نقش، آگاهی از زوجین روابط بر آن تاثیر تولد و ترتیب برادرها

 دقیقه 120/ناشی از ترتیب تولد
از جلسات  و مروریخالصه  /مونزآپس اجرای گیری،نتیجه ب،مطال یبندجمع /8

 دقیقه 120/، راهبردهای نهایی برای بهبود وضعیتکالگذشته، رفع اش

های پژوهش در متغیرهای راوانی گروه( مقایسه ف3)جدول
 (10)تعداد نفرات در هر سه گروه= شناختیجمعیت

مک  بوئن متغیر
ی کا کنترل مستر

 اسکوور
P-

value 

 5 5 5 زن 96/0 34/0 5 5 5 مرد جنسیت

 5 6 6 لیسانس 69/0 06/1 5 4 4 دیپلم تحصیالت

 5 4 4 30-40 62/0 33/0 5 6 6 20-30 سن
دت م

 ازدواج
6-2 8 8 6 37/0 69/0 10-6 2 2 4 

 مستردرمانی به روش مک( خالصه جلسات آموزش خانواده2)جدول
 مدت زمان  /هاتکنیک /اهداف /جلسات

 دادقرار درمان، بستن جلسه تعداد و اهداف قواعد، حسنه، بیانمعارفه، ایجاد رابطه /1
 یکدیگر با آشنایی /آزمونوجین، اجرای پیشدرمانی، ارزیابی وضعیت و شدت تعارضات ز

آشنایی ، بیان قواعد برگزاری جلسات و ایجاد تعهد، امنیت و با اعتماد همراه جو و ایجاد
 قیقهد 120/کانون خانواده مستر، اهمیت مک خانواده الگوی کارکرد با
 یفتوص خانواده، عمومی کارکرد کنونی، مشکلبه توجه با خانواده مشکالت تعیین /2

ه، المس حل بازدارنده عوامل له،امس حل فرآیند شناساییآ /مشکل سازیروشن و مشکل
 دقیقه 120/له بر روی یکی از مشکالت کنونی زوجیناکار بردن مهارت حل مسنحوه به

تاثیر  /اطیتبار مشکالت انواع و زوجین روابط در رثوم اطارتب نقش بیان و توضیح /3
همراه با  رودرروتمرین گفتگوی  ،چشمی و لمسی کالمی،های مختلف ارتباط شیوه

 120/در ارتباط شناختی زنان و مردانهای روانتفاوت، تماس چشمی و گوش دادن موثر
 دقیقه

 هایسبک انواع /هوادخان ردکارک سطوح و سیستمی تفکر عاطفی، و ابزاری ارتباط /4
 موانع بررسی، از سرزنش، بیان مشکالت به دور صریح تهاجمی، ه،عالنمنف سبک گفتگو
 دقیقه 120/صمیمیت و تفاهمدر ایجاد  لهامس حل از اجزای یکی عنوانبه دادن گوش

بررسی نحوه  /عاطفیدهیپاسخ خانواده، ناسازگارانه و سازگارانه کارکردهای ها،نقش /5
اند، زوجین دهها با هم به توافق نرسیهایی که زوجین بر سر آننقش زل ومدیریت من

 دقیقه 120/دارند چه چیزی به رابطه عاطفی خود اضافه کنند؟دوست 
 مردان و زنان اندیشیدن چگونگی تشریح /رفتار کنترل عاطفی وتوضیح مشارکت /6

 و زن جنسی هایبا تفاوت آشنایی رابطه، این از نآنا و انتظارات زناشویی روابط درباره
 دقیقه 120/محبت های ابرازتکنیک همسر، عاطفی به نیازهای توجه و مرد

 ارزیابی.3 اعضا تکالیف تعیین.2 درمانی هایاولویت.1: خانواده مشکالت درمان /7
 هایعیتبینی موقپیش و چگونگی شناسایی آموزش، و مثبت مخرب انتقاد ثیرات /تکالیف

 دارای خانواده نقش ایفای، خانواده در شمخ اصلی دالیل با آشنایی، برانگیزاننده خشم
 دقیقه 120/نامناسب ردکارک

 اجرای خانواده، در جدید مشکالت مدیریت چگونگی درمان، پیامدهای سازیخالصه /8
 در جدید مشکالت مدیریت چگونگیخالصه و مروری از جلسات گذشته،  /آزمونپس

 دقیقه 120 /رفع اشکالخانواده و 

 متغیر بر آزمونپیش اثر کنترل با کوواریانس تحلیل نتایج( 5)جدول
 زوجین ارتباطی باورهای

 منابع
 تغییرات

مجموع  متغیر
 وراتمجذ

درجه 
 آزادی

ن میانگی
 مجذورات

F P-
value 

توان 
 آزمون

اندازه 
 اثر

-پیش
 آزمون

باورهای 
 ارتباطی

08/218 1 08/218 64/57 001/0< 808/0 55/0 

 78/0 000/1 >001/0 69/59 70/794 2 70/794  گروه

-های توصیفی مربوط به نمرات پیش( یافته4)جدول
 های آزمایش و کنترلآزمون در گروهآزمون و پس

 هاگروه
-خانواده)

 (درمانی

 پس آزمون پیش آزمون

انحراف  میانگین
انحراف  میانگین استاندارد

 استاندارد
 42/5 50/75 32/8 32/110 بوئن

 57/6 64/84 12/7 50/110 مسترمک
 07/9 32/110 64/9 12/111 کنترل

برای  LSD( نتایج آزمون 6)جدول
های بوئن و مقایسه تفاوت گروه

 مک مستر

تفاوت  وهگر متغیر
 میانگین

P-
value 

باورهای 
 ارتباطی

رویکرد 
 037/0 -14/9 بوئن

رویکرد  
   مک مستر

 LSD( نتایج آزمون 7)جدول
های قایسه تفاوت گروهبرای م

 خانواده درمانی بوئن و کنترل

تفاوت  گروه متغیر
 میانگین

P-
value 

باورهای 
 ارتباطی

رویکرد 
 >001/0 -82/34 بوئن

   کنترل 

 =138nایهای مشاورهپروندهمطالعه  بابررسی شرایط ورود 

 هننفر بر اساس جدول کو 48انتخاب 

دهی تصادفی در جای
 =16nگروه آزمایشی اول

جایدهی تصادفی در 
 =16nگروه آزمایشی دوم

ر جایدهی تصادفی د
 =16nگروه گواه

 آزموناجرای پیش آزموناجرای پیش

 

 آزمونی پیشاجرا

 

به علت نفر 6حذف 
 جابجایی مکانی و غیبت

 =10nیکی از زوجین
 

به علت نفر 6حذف 
 جابجایی مکانی و غیبت

 =10nاز زوجین یکی
 

به علت نفر 6حذف 
 جابجایی مکانی و غیبت

 =10nیکی از زوجین
 

 

 
انی اجرای خانواده درم

 =10nبوئن

جرای خانواده درمانی ا
 =10nمک مستر

 

عدم دریافت مداخله 
 =10nدرمانی

 آزموناجرای پس آزموناجرای پس آزموناجرای پس

 =10nهاتحلیل داده =10nهاتحلیل داده

 

 =10nهادهتحلیل دا

 

 پژوهش Consort( نمودار 1)نمودار

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

برای  LSD( نتایج آزمون 8)جدول
-های خانوادهمقایسه تفاوت گروه

 درمانی مک مستر و کنترل

تفاوت  گروه متغیر
 میانگین

P-
value 

باورهای 
 ارتباطی

رویکرد 
 >001/0 -68/25 مسترمک

   کنترل 
 

 درمانی به روش بوئن( خالصه جلسات آموزش خانواده1)جدول
 مدت زمان  /هاتکنیک /اهداف /جلسات

 قرارداد درمان، بستن جلسه تعداد و اهداف قواعد، حسنه، بیان رابطه معارفه، ایجاد /1
 مدیریت /آزمونضات زوجین، اجرای پیشتعارو شدت درمانی، ارزیابی وضعیت 

های استفاده از گزینهعقالنی،  وهای هیجانی بحث در مورد تفاوت واکنشهیجان، 
 دقیقه 120/های خودشدن توسط هیجان جای هدایتمختلف به رفتاری

کردن زوجین از میزان همجوشی )وحدت( یا تفکیک خود )تفرد( با خانواده  آگاه /2
آموزش توضیح همجوشی )وحدت( و تفکیک خود )تفرد(،  /همسر خودرده و گست

 برقراریهای افراد تمایزیافته و تمایزنیافته، مفهوم خودمتمایزسازی، بیان ویژگی
 دقیقه 120/خویشتن تفکیک فعلی و زندگی مشکالت بین ارتباط

 سازیلثثم راتثا بررسی سازی، مثلث توضیح ها،سازیمثلث از خانواده کردنآگاه /3
سازی در انواده، بررسی اثرات مثلثسازی در ختشریح منطق مثلث /زناشویی روابط رب

 دقیقه 120/سازینامثلث راهکار برای یهارا، و کاهش عملکرد خانواده تداوم مشکل
 /خانواده( نگارشجره) ژنوگرام آموزش فعلی، مشکل پیدایش چگونگی از آگاهی /4

 رابطه بررسیری در زندگی افراد، ط خانه پدتاثیر محی ،ینزوج گیخانواد ژنوگرام رسم
 به بازگشت فن آموزش، پدری خانه سابق مشکالت و زندگی فعلی مشکالت ینب

 دقیقه 120/خانه
 فرایند بررسی /عاطفی بریدگی مفهوم توضیح خانوادگی، فرافکنی فرایند توضیح /5

 و یافته غبلو ژگی رابطهیو مورد در آموزش، زوجین روابط در خانوادگی فرافکنی
 دقیقه 120/نوادهخا در پذیریلیتوومس آموزش مفهوم

 آموزش نسلی،چند انتقال مفهوم آموزش /زوجین در نسلیچند انتقال بررسی /6
تالش برای تغییر  ،پذیری و خودپیرویولیتومس، گسترش شخص با شخص روابط

بیان  صحیحنحوه  ،تقادش و اندیگران، کم کردن سرزنتغییر جای دادن خود به
 دقیقه 120/احساسات و باورهای شخصی

 خواهرها و جایگاه دادن ربط /اصلی خانواده در فرد کارکردی جایگاه و تولد ترتیب /7
های ولیتومسها و نقش، آگاهی از زوجین روابط بر آن تاثیر تولد و ترتیب برادرها

 دقیقه 120/ناشی از ترتیب تولد
از جلسات  و مروریخالصه  /مونزآپس اجرای گیری،نتیجه ب،مطال یبندجمع /8

 دقیقه 120/، راهبردهای نهایی برای بهبود وضعیتکالگذشته، رفع اش

های پژوهش در متغیرهای راوانی گروه( مقایسه ف3)جدول
 (10)تعداد نفرات در هر سه گروه= شناختیجمعیت

مک  بوئن متغیر
ی کا کنترل مستر

 اسکوور
P-

value 

 5 5 5 زن 96/0 34/0 5 5 5 مرد جنسیت

 5 6 6 لیسانس 69/0 06/1 5 4 4 دیپلم تحصیالت

 5 4 4 30-40 62/0 33/0 5 6 6 20-30 سن
دت م

 ازدواج
6-2 8 8 6 37/0 69/0 10-6 2 2 4 

 مستردرمانی به روش مک( خالصه جلسات آموزش خانواده2)جدول
 مدت زمان  /هاتکنیک /اهداف /جلسات

 دادقرار درمان، بستن جلسه تعداد و اهداف قواعد، حسنه، بیانمعارفه، ایجاد رابطه /1
 یکدیگر با آشنایی /آزمونوجین، اجرای پیشدرمانی، ارزیابی وضعیت و شدت تعارضات ز

آشنایی ، بیان قواعد برگزاری جلسات و ایجاد تعهد، امنیت و با اعتماد همراه جو و ایجاد
 قیقهد 120/کانون خانواده مستر، اهمیت مک خانواده الگوی کارکرد با
 یفتوص خانواده، عمومی کارکرد کنونی، مشکلبه توجه با خانواده مشکالت تعیین /2

ه، المس حل بازدارنده عوامل له،امس حل فرآیند شناساییآ /مشکل سازیروشن و مشکل
 دقیقه 120/له بر روی یکی از مشکالت کنونی زوجیناکار بردن مهارت حل مسنحوه به

تاثیر  /اطیتبار مشکالت انواع و زوجین روابط در رثوم اطارتب نقش بیان و توضیح /3
همراه با  رودرروتمرین گفتگوی  ،چشمی و لمسی کالمی،های مختلف ارتباط شیوه

 120/در ارتباط شناختی زنان و مردانهای روانتفاوت، تماس چشمی و گوش دادن موثر
 دقیقه

 هایسبک انواع /هوادخان ردکارک سطوح و سیستمی تفکر عاطفی، و ابزاری ارتباط /4
 موانع بررسی، از سرزنش، بیان مشکالت به دور صریح تهاجمی، ه،عالنمنف سبک گفتگو
 دقیقه 120/صمیمیت و تفاهمدر ایجاد  لهامس حل از اجزای یکی عنوانبه دادن گوش

بررسی نحوه  /عاطفیدهیپاسخ خانواده، ناسازگارانه و سازگارانه کارکردهای ها،نقش /5
اند، زوجین دهها با هم به توافق نرسیهایی که زوجین بر سر آننقش زل ومدیریت من

 دقیقه 120/دارند چه چیزی به رابطه عاطفی خود اضافه کنند؟دوست 
 مردان و زنان اندیشیدن چگونگی تشریح /رفتار کنترل عاطفی وتوضیح مشارکت /6

 و زن جنسی هایبا تفاوت آشنایی رابطه، این از نآنا و انتظارات زناشویی روابط درباره
 دقیقه 120/محبت های ابرازتکنیک همسر، عاطفی به نیازهای توجه و مرد

 ارزیابی.3 اعضا تکالیف تعیین.2 درمانی هایاولویت.1: خانواده مشکالت درمان /7
 هایعیتبینی موقپیش و چگونگی شناسایی آموزش، و مثبت مخرب انتقاد ثیرات /تکالیف

 دارای خانواده نقش ایفای، خانواده در شمخ اصلی دالیل با آشنایی، برانگیزاننده خشم
 دقیقه 120/نامناسب ردکارک

 اجرای خانواده، در جدید مشکالت مدیریت چگونگی درمان، پیامدهای سازیخالصه /8
 در جدید مشکالت مدیریت چگونگیخالصه و مروری از جلسات گذشته،  /آزمونپس

 دقیقه 120 /رفع اشکالخانواده و 

 متغیر بر آزمونپیش اثر کنترل با کوواریانس تحلیل نتایج( 5)جدول
 زوجین ارتباطی باورهای

 منابع
 تغییرات

مجموع  متغیر
 وراتمجذ

درجه 
 آزادی

ن میانگی
 مجذورات

F P-
value 

توان 
 آزمون

اندازه 
 اثر

-پیش
 آزمون

باورهای 
 ارتباطی

08/218 1 08/218 64/57 001/0< 808/0 55/0 

 78/0 000/1 >001/0 69/59 70/794 2 70/794  گروه

-های توصیفی مربوط به نمرات پیش( یافته4)جدول
 های آزمایش و کنترلآزمون در گروهآزمون و پس

 هاگروه
-خانواده)

 (درمانی

 پس آزمون پیش آزمون

انحراف  میانگین
انحراف  میانگین استاندارد

 استاندارد
 42/5 50/75 32/8 32/110 بوئن

 57/6 64/84 12/7 50/110 مسترمک
 07/9 32/110 64/9 12/111 کنترل

برای  LSD( نتایج آزمون 6)جدول
های بوئن و مقایسه تفاوت گروه

 مک مستر

تفاوت  وهگر متغیر
 میانگین

P-
value 

باورهای 
 ارتباطی

رویکرد 
 037/0 -14/9 بوئن

رویکرد  
   مک مستر

 LSD( نتایج آزمون 7)جدول
های قایسه تفاوت گروهبرای م

 خانواده درمانی بوئن و کنترل

تفاوت  گروه متغیر
 میانگین

P-
value 

باورهای 
 ارتباطی

رویکرد 
 >001/0 -82/34 بوئن

   کنترل 

 =138nایهای مشاورهپروندهمطالعه  بابررسی شرایط ورود 

 هننفر بر اساس جدول کو 48انتخاب 

دهی تصادفی در جای
 =16nگروه آزمایشی اول

جایدهی تصادفی در 
 =16nگروه آزمایشی دوم

ر جایدهی تصادفی د
 =16nگروه گواه

 آزموناجرای پیش آزموناجرای پیش

 

 آزمونی پیشاجرا

 

به علت نفر 6حذف 
 جابجایی مکانی و غیبت

 =10nیکی از زوجین
 

به علت نفر 6حذف 
 جابجایی مکانی و غیبت

 =10nاز زوجین یکی
 

به علت نفر 6حذف 
 جابجایی مکانی و غیبت

 =10nیکی از زوجین
 

 

 
انی اجرای خانواده درم

 =10nبوئن

جرای خانواده درمانی ا
 =10nمک مستر

 

عدم دریافت مداخله 
 =10nدرمانی

 آزموناجرای پس آزموناجرای پس آزموناجرای پس

 =10nهاتحلیل داده =10nهاتحلیل داده

 

 =10nهادهتحلیل دا

 

 پژوهش Consort( نمودار 1)نمودار

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

برای  LSD( نتایج آزمون 8)جدول
-های خانوادهمقایسه تفاوت گروه

 درمانی مک مستر و کنترل

تفاوت  گروه متغیر
 میانگین

P-
value 

باورهای 
 ارتباطی

رویکرد 
 >001/0 -68/25 مسترمک

   کنترل 
 

 درمانی به روش بوئن( خالصه جلسات آموزش خانواده1)جدول
 مدت زمان  /هاتکنیک /اهداف /جلسات

 قرارداد درمان، بستن جلسه تعداد و اهداف قواعد، حسنه، بیان رابطه معارفه، ایجاد /1
 مدیریت /آزمونضات زوجین، اجرای پیشتعارو شدت درمانی، ارزیابی وضعیت 

های استفاده از گزینهعقالنی،  وهای هیجانی بحث در مورد تفاوت واکنشهیجان، 
 دقیقه 120/های خودشدن توسط هیجان جای هدایتمختلف به رفتاری

کردن زوجین از میزان همجوشی )وحدت( یا تفکیک خود )تفرد( با خانواده  آگاه /2
آموزش توضیح همجوشی )وحدت( و تفکیک خود )تفرد(،  /همسر خودرده و گست

 برقراریهای افراد تمایزیافته و تمایزنیافته، مفهوم خودمتمایزسازی، بیان ویژگی
 دقیقه 120/خویشتن تفکیک فعلی و زندگی مشکالت بین ارتباط

 سازیلثثم راتثا بررسی سازی، مثلث توضیح ها،سازیمثلث از خانواده کردنآگاه /3
سازی در انواده، بررسی اثرات مثلثسازی در ختشریح منطق مثلث /زناشویی روابط رب

 دقیقه 120/سازینامثلث راهکار برای یهارا، و کاهش عملکرد خانواده تداوم مشکل
 /خانواده( نگارشجره) ژنوگرام آموزش فعلی، مشکل پیدایش چگونگی از آگاهی /4

 رابطه بررسیری در زندگی افراد، ط خانه پدتاثیر محی ،ینزوج گیخانواد ژنوگرام رسم
 به بازگشت فن آموزش، پدری خانه سابق مشکالت و زندگی فعلی مشکالت ینب

 دقیقه 120/خانه
 فرایند بررسی /عاطفی بریدگی مفهوم توضیح خانوادگی، فرافکنی فرایند توضیح /5

 و یافته غبلو ژگی رابطهیو مورد در آموزش، زوجین روابط در خانوادگی فرافکنی
 دقیقه 120/نوادهخا در پذیریلیتوومس آموزش مفهوم

 آموزش نسلی،چند انتقال مفهوم آموزش /زوجین در نسلیچند انتقال بررسی /6
تالش برای تغییر  ،پذیری و خودپیرویولیتومس، گسترش شخص با شخص روابط

بیان  صحیحنحوه  ،تقادش و اندیگران، کم کردن سرزنتغییر جای دادن خود به
 دقیقه 120/احساسات و باورهای شخصی

 خواهرها و جایگاه دادن ربط /اصلی خانواده در فرد کارکردی جایگاه و تولد ترتیب /7
های ولیتومسها و نقش، آگاهی از زوجین روابط بر آن تاثیر تولد و ترتیب برادرها

 دقیقه 120/ناشی از ترتیب تولد
از جلسات  و مروریخالصه  /مونزآپس اجرای گیری،نتیجه ب،مطال یبندجمع /8

 دقیقه 120/، راهبردهای نهایی برای بهبود وضعیتکالگذشته، رفع اش

های پژوهش در متغیرهای راوانی گروه( مقایسه ف3)جدول
 (10)تعداد نفرات در هر سه گروه= شناختیجمعیت

مک  بوئن متغیر
ی کا کنترل مستر

 اسکوور
P-

value 

 5 5 5 زن 96/0 34/0 5 5 5 مرد جنسیت

 5 6 6 لیسانس 69/0 06/1 5 4 4 دیپلم تحصیالت

 5 4 4 30-40 62/0 33/0 5 6 6 20-30 سن
دت م

 ازدواج
6-2 8 8 6 37/0 69/0 10-6 2 2 4 

 مستردرمانی به روش مک( خالصه جلسات آموزش خانواده2)جدول
 مدت زمان  /هاتکنیک /اهداف /جلسات

 دادقرار درمان، بستن جلسه تعداد و اهداف قواعد، حسنه، بیانمعارفه، ایجاد رابطه /1
 یکدیگر با آشنایی /آزمونوجین، اجرای پیشدرمانی، ارزیابی وضعیت و شدت تعارضات ز

آشنایی ، بیان قواعد برگزاری جلسات و ایجاد تعهد، امنیت و با اعتماد همراه جو و ایجاد
 قیقهد 120/کانون خانواده مستر، اهمیت مک خانواده الگوی کارکرد با
 یفتوص خانواده، عمومی کارکرد کنونی، مشکلبه توجه با خانواده مشکالت تعیین /2

ه، المس حل بازدارنده عوامل له،امس حل فرآیند شناساییآ /مشکل سازیروشن و مشکل
 دقیقه 120/له بر روی یکی از مشکالت کنونی زوجیناکار بردن مهارت حل مسنحوه به

تاثیر  /اطیتبار مشکالت انواع و زوجین روابط در رثوم اطارتب نقش بیان و توضیح /3
همراه با  رودرروتمرین گفتگوی  ،چشمی و لمسی کالمی،های مختلف ارتباط شیوه

 120/در ارتباط شناختی زنان و مردانهای روانتفاوت، تماس چشمی و گوش دادن موثر
 دقیقه

 هایسبک انواع /هوادخان ردکارک سطوح و سیستمی تفکر عاطفی، و ابزاری ارتباط /4
 موانع بررسی، از سرزنش، بیان مشکالت به دور صریح تهاجمی، ه،عالنمنف سبک گفتگو
 دقیقه 120/صمیمیت و تفاهمدر ایجاد  لهامس حل از اجزای یکی عنوانبه دادن گوش

بررسی نحوه  /عاطفیدهیپاسخ خانواده، ناسازگارانه و سازگارانه کارکردهای ها،نقش /5
اند، زوجین دهها با هم به توافق نرسیهایی که زوجین بر سر آننقش زل ومدیریت من

 دقیقه 120/دارند چه چیزی به رابطه عاطفی خود اضافه کنند؟دوست 
 مردان و زنان اندیشیدن چگونگی تشریح /رفتار کنترل عاطفی وتوضیح مشارکت /6

 و زن جنسی هایبا تفاوت آشنایی رابطه، این از نآنا و انتظارات زناشویی روابط درباره
 دقیقه 120/محبت های ابرازتکنیک همسر، عاطفی به نیازهای توجه و مرد

 ارزیابی.3 اعضا تکالیف تعیین.2 درمانی هایاولویت.1: خانواده مشکالت درمان /7
 هایعیتبینی موقپیش و چگونگی شناسایی آموزش، و مثبت مخرب انتقاد ثیرات /تکالیف

 دارای خانواده نقش ایفای، خانواده در شمخ اصلی دالیل با آشنایی، برانگیزاننده خشم
 دقیقه 120/نامناسب ردکارک

 اجرای خانواده، در جدید مشکالت مدیریت چگونگی درمان، پیامدهای سازیخالصه /8
 در جدید مشکالت مدیریت چگونگیخالصه و مروری از جلسات گذشته،  /آزمونپس

 دقیقه 120 /رفع اشکالخانواده و 

 متغیر بر آزمونپیش اثر کنترل با کوواریانس تحلیل نتایج( 5)جدول
 زوجین ارتباطی باورهای

 منابع
 تغییرات

مجموع  متغیر
 وراتمجذ

درجه 
 آزادی

ن میانگی
 مجذورات

F P-
value 

توان 
 آزمون

اندازه 
 اثر

-پیش
 آزمون

باورهای 
 ارتباطی

08/218 1 08/218 64/57 001/0< 808/0 55/0 

 78/0 000/1 >001/0 69/59 70/794 2 70/794  گروه

-های توصیفی مربوط به نمرات پیش( یافته4)جدول
 های آزمایش و کنترلآزمون در گروهآزمون و پس

 هاگروه
-خانواده)

 (درمانی

 پس آزمون پیش آزمون

انحراف  میانگین
انحراف  میانگین استاندارد

 استاندارد
 42/5 50/75 32/8 32/110 بوئن

 57/6 64/84 12/7 50/110 مسترمک
 07/9 32/110 64/9 12/111 کنترل

برای  LSD( نتایج آزمون 6)جدول
های بوئن و مقایسه تفاوت گروه

 مک مستر

تفاوت  وهگر متغیر
 میانگین

P-
value 

باورهای 
 ارتباطی

رویکرد 
 037/0 -14/9 بوئن

رویکرد  
   مک مستر

 LSD( نتایج آزمون 7)جدول
های قایسه تفاوت گروهبرای م

 خانواده درمانی بوئن و کنترل

تفاوت  گروه متغیر
 میانگین

P-
value 

باورهای 
 ارتباطی

رویکرد 
 >001/0 -82/34 بوئن

   کنترل 

 =138nایهای مشاورهپروندهمطالعه  بابررسی شرایط ورود 

 هننفر بر اساس جدول کو 48انتخاب 

دهی تصادفی در جای
 =16nگروه آزمایشی اول

جایدهی تصادفی در 
 =16nگروه آزمایشی دوم

ر جایدهی تصادفی د
 =16nگروه گواه

 آزموناجرای پیش آزموناجرای پیش

 

 آزمونی پیشاجرا

 

به علت نفر 6حذف 
 جابجایی مکانی و غیبت

 =10nیکی از زوجین
 

به علت نفر 6حذف 
 جابجایی مکانی و غیبت

 =10nاز زوجین یکی
 

به علت نفر 6حذف 
 جابجایی مکانی و غیبت

 =10nیکی از زوجین
 

 

 
انی اجرای خانواده درم

 =10nبوئن

جرای خانواده درمانی ا
 =10nمک مستر

 

عدم دریافت مداخله 
 =10nدرمانی

 آزموناجرای پس آزموناجرای پس آزموناجرای پس

 =10nهاتحلیل داده =10nهاتحلیل داده

 

 =10nهادهتحلیل دا

 

 پژوهش Consort( نمودار 1)نمودار

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

برای  LSD( نتایج آزمون 8)جدول
-های خانوادهمقایسه تفاوت گروه

 درمانی مک مستر و کنترل

تفاوت  گروه متغیر
 میانگین

P-
value 

باورهای 
 ارتباطی

رویکرد 
 >001/0 -68/25 مسترمک

   کنترل 
 

 درمانی به روش بوئن( خالصه جلسات آموزش خانواده1)جدول
 مدت زمان  /هاتکنیک /اهداف /جلسات

 قرارداد درمان، بستن جلسه تعداد و اهداف قواعد، حسنه، بیان رابطه معارفه، ایجاد /1
 مدیریت /آزمونضات زوجین، اجرای پیشتعارو شدت درمانی، ارزیابی وضعیت 

های استفاده از گزینهعقالنی،  وهای هیجانی بحث در مورد تفاوت واکنشهیجان، 
 دقیقه 120/های خودشدن توسط هیجان جای هدایتمختلف به رفتاری

کردن زوجین از میزان همجوشی )وحدت( یا تفکیک خود )تفرد( با خانواده  آگاه /2
آموزش توضیح همجوشی )وحدت( و تفکیک خود )تفرد(،  /همسر خودرده و گست

 برقراریهای افراد تمایزیافته و تمایزنیافته، مفهوم خودمتمایزسازی، بیان ویژگی
 دقیقه 120/خویشتن تفکیک فعلی و زندگی مشکالت بین ارتباط

 سازیلثثم راتثا بررسی سازی، مثلث توضیح ها،سازیمثلث از خانواده کردنآگاه /3
سازی در انواده، بررسی اثرات مثلثسازی در ختشریح منطق مثلث /زناشویی روابط رب

 دقیقه 120/سازینامثلث راهکار برای یهارا، و کاهش عملکرد خانواده تداوم مشکل
 /خانواده( نگارشجره) ژنوگرام آموزش فعلی، مشکل پیدایش چگونگی از آگاهی /4

 رابطه بررسیری در زندگی افراد، ط خانه پدتاثیر محی ،ینزوج گیخانواد ژنوگرام رسم
 به بازگشت فن آموزش، پدری خانه سابق مشکالت و زندگی فعلی مشکالت ینب

 دقیقه 120/خانه
 فرایند بررسی /عاطفی بریدگی مفهوم توضیح خانوادگی، فرافکنی فرایند توضیح /5

 و یافته غبلو ژگی رابطهیو مورد در آموزش، زوجین روابط در خانوادگی فرافکنی
 دقیقه 120/نوادهخا در پذیریلیتوومس آموزش مفهوم

 آموزش نسلی،چند انتقال مفهوم آموزش /زوجین در نسلیچند انتقال بررسی /6
تالش برای تغییر  ،پذیری و خودپیرویولیتومس، گسترش شخص با شخص روابط

بیان  صحیحنحوه  ،تقادش و اندیگران، کم کردن سرزنتغییر جای دادن خود به
 دقیقه 120/احساسات و باورهای شخصی

 خواهرها و جایگاه دادن ربط /اصلی خانواده در فرد کارکردی جایگاه و تولد ترتیب /7
های ولیتومسها و نقش، آگاهی از زوجین روابط بر آن تاثیر تولد و ترتیب برادرها

 دقیقه 120/ناشی از ترتیب تولد
از جلسات  و مروریخالصه  /مونزآپس اجرای گیری،نتیجه ب،مطال یبندجمع /8

 دقیقه 120/، راهبردهای نهایی برای بهبود وضعیتکالگذشته، رفع اش

های پژوهش در متغیرهای راوانی گروه( مقایسه ف3)جدول
 (10)تعداد نفرات در هر سه گروه= شناختیجمعیت

مک  بوئن متغیر
ی کا کنترل مستر

 اسکوور
P-

value 

 5 5 5 زن 96/0 34/0 5 5 5 مرد جنسیت

 5 6 6 لیسانس 69/0 06/1 5 4 4 دیپلم تحصیالت

 5 4 4 30-40 62/0 33/0 5 6 6 20-30 سن
دت م

 ازدواج
6-2 8 8 6 37/0 69/0 10-6 2 2 4 

 مستردرمانی به روش مک( خالصه جلسات آموزش خانواده2)جدول
 مدت زمان  /هاتکنیک /اهداف /جلسات

 دادقرار درمان، بستن جلسه تعداد و اهداف قواعد، حسنه، بیانمعارفه، ایجاد رابطه /1
 یکدیگر با آشنایی /آزمونوجین، اجرای پیشدرمانی، ارزیابی وضعیت و شدت تعارضات ز

آشنایی ، بیان قواعد برگزاری جلسات و ایجاد تعهد، امنیت و با اعتماد همراه جو و ایجاد
 قیقهد 120/کانون خانواده مستر، اهمیت مک خانواده الگوی کارکرد با
 یفتوص خانواده، عمومی کارکرد کنونی، مشکلبه توجه با خانواده مشکالت تعیین /2

ه، المس حل بازدارنده عوامل له،امس حل فرآیند شناساییآ /مشکل سازیروشن و مشکل
 دقیقه 120/له بر روی یکی از مشکالت کنونی زوجیناکار بردن مهارت حل مسنحوه به

تاثیر  /اطیتبار مشکالت انواع و زوجین روابط در رثوم اطارتب نقش بیان و توضیح /3
همراه با  رودرروتمرین گفتگوی  ،چشمی و لمسی کالمی،های مختلف ارتباط شیوه

 120/در ارتباط شناختی زنان و مردانهای روانتفاوت، تماس چشمی و گوش دادن موثر
 دقیقه

 هایسبک انواع /هوادخان ردکارک سطوح و سیستمی تفکر عاطفی، و ابزاری ارتباط /4
 موانع بررسی، از سرزنش، بیان مشکالت به دور صریح تهاجمی، ه،عالنمنف سبک گفتگو
 دقیقه 120/صمیمیت و تفاهمدر ایجاد  لهامس حل از اجزای یکی عنوانبه دادن گوش

بررسی نحوه  /عاطفیدهیپاسخ خانواده، ناسازگارانه و سازگارانه کارکردهای ها،نقش /5
اند، زوجین دهها با هم به توافق نرسیهایی که زوجین بر سر آننقش زل ومدیریت من

 دقیقه 120/دارند چه چیزی به رابطه عاطفی خود اضافه کنند؟دوست 
 مردان و زنان اندیشیدن چگونگی تشریح /رفتار کنترل عاطفی وتوضیح مشارکت /6

 و زن جنسی هایبا تفاوت آشنایی رابطه، این از نآنا و انتظارات زناشویی روابط درباره
 دقیقه 120/محبت های ابرازتکنیک همسر، عاطفی به نیازهای توجه و مرد

 ارزیابی.3 اعضا تکالیف تعیین.2 درمانی هایاولویت.1: خانواده مشکالت درمان /7
 هایعیتبینی موقپیش و چگونگی شناسایی آموزش، و مثبت مخرب انتقاد ثیرات /تکالیف

 دارای خانواده نقش ایفای، خانواده در شمخ اصلی دالیل با آشنایی، برانگیزاننده خشم
 دقیقه 120/نامناسب ردکارک

 اجرای خانواده، در جدید مشکالت مدیریت چگونگی درمان، پیامدهای سازیخالصه /8
 در جدید مشکالت مدیریت چگونگیخالصه و مروری از جلسات گذشته،  /آزمونپس

 دقیقه 120 /رفع اشکالخانواده و 

 متغیر بر آزمونپیش اثر کنترل با کوواریانس تحلیل نتایج( 5)جدول
 زوجین ارتباطی باورهای

 منابع
 تغییرات

مجموع  متغیر
 وراتمجذ

درجه 
 آزادی

ن میانگی
 مجذورات

F P-
value 

توان 
 آزمون

اندازه 
 اثر

-پیش
 آزمون

باورهای 
 ارتباطی

08/218 1 08/218 64/57 001/0< 808/0 55/0 

 78/0 000/1 >001/0 69/59 70/794 2 70/794  گروه

-های توصیفی مربوط به نمرات پیش( یافته4)جدول
 های آزمایش و کنترلآزمون در گروهآزمون و پس

 هاگروه
-خانواده)

 (درمانی

 پس آزمون پیش آزمون

انحراف  میانگین
انحراف  میانگین استاندارد

 استاندارد
 42/5 50/75 32/8 32/110 بوئن

 57/6 64/84 12/7 50/110 مسترمک
 07/9 32/110 64/9 12/111 کنترل

برای  LSD( نتایج آزمون 6)جدول
های بوئن و مقایسه تفاوت گروه

 مک مستر

تفاوت  وهگر متغیر
 میانگین

P-
value 

باورهای 
 ارتباطی

رویکرد 
 037/0 -14/9 بوئن

رویکرد  
   مک مستر

 LSD( نتایج آزمون 7)جدول
های قایسه تفاوت گروهبرای م

 خانواده درمانی بوئن و کنترل

تفاوت  گروه متغیر
 میانگین

P-
value 

باورهای 
 ارتباطی

رویکرد 
 >001/0 -82/34 بوئن

   کنترل 

 =138nایهای مشاورهپروندهمطالعه  بابررسی شرایط ورود 

 هننفر بر اساس جدول کو 48انتخاب 

دهی تصادفی در جای
 =16nگروه آزمایشی اول

جایدهی تصادفی در 
 =16nگروه آزمایشی دوم

ر جایدهی تصادفی د
 =16nگروه گواه

 آزموناجرای پیش آزموناجرای پیش

 

 آزمونی پیشاجرا

 

به علت نفر 6حذف 
 جابجایی مکانی و غیبت

 =10nیکی از زوجین
 

به علت نفر 6حذف 
 جابجایی مکانی و غیبت

 =10nاز زوجین یکی
 

به علت نفر 6حذف 
 جابجایی مکانی و غیبت

 =10nیکی از زوجین
 

 

 
انی اجرای خانواده درم

 =10nبوئن

جرای خانواده درمانی ا
 =10nمک مستر

 

عدم دریافت مداخله 
 =10nدرمانی

 آزموناجرای پس آزموناجرای پس آزموناجرای پس

 =10nهاتحلیل داده =10nهاتحلیل داده

 

 =10nهادهتحلیل دا

 

 پژوهش Consort( نمودار 1)نمودار

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

برای  LSD( نتایج آزمون 8)جدول
-های خانوادهمقایسه تفاوت گروه

 درمانی مک مستر و کنترل

تفاوت  گروه متغیر
 میانگین

P-
value 

باورهای 
 ارتباطی

رویکرد 
 >001/0 -68/25 مسترمک

   کنترل 
 

 درمانی به روش بوئن( خالصه جلسات آموزش خانواده1)جدول
 مدت زمان  /هاتکنیک /اهداف /جلسات

 قرارداد درمان، بستن جلسه تعداد و اهداف قواعد، حسنه، بیان رابطه معارفه، ایجاد /1
 مدیریت /آزمونضات زوجین، اجرای پیشتعارو شدت درمانی، ارزیابی وضعیت 

های استفاده از گزینهعقالنی،  وهای هیجانی بحث در مورد تفاوت واکنشهیجان، 
 دقیقه 120/های خودشدن توسط هیجان جای هدایتمختلف به رفتاری

کردن زوجین از میزان همجوشی )وحدت( یا تفکیک خود )تفرد( با خانواده  آگاه /2
آموزش توضیح همجوشی )وحدت( و تفکیک خود )تفرد(،  /همسر خودرده و گست

 برقراریهای افراد تمایزیافته و تمایزنیافته، مفهوم خودمتمایزسازی، بیان ویژگی
 دقیقه 120/خویشتن تفکیک فعلی و زندگی مشکالت بین ارتباط

 سازیلثثم راتثا بررسی سازی، مثلث توضیح ها،سازیمثلث از خانواده کردنآگاه /3
سازی در انواده، بررسی اثرات مثلثسازی در ختشریح منطق مثلث /زناشویی روابط رب

 دقیقه 120/سازینامثلث راهکار برای یهارا، و کاهش عملکرد خانواده تداوم مشکل
 /خانواده( نگارشجره) ژنوگرام آموزش فعلی، مشکل پیدایش چگونگی از آگاهی /4

 رابطه بررسیری در زندگی افراد، ط خانه پدتاثیر محی ،ینزوج گیخانواد ژنوگرام رسم
 به بازگشت فن آموزش، پدری خانه سابق مشکالت و زندگی فعلی مشکالت ینب

 دقیقه 120/خانه
 فرایند بررسی /عاطفی بریدگی مفهوم توضیح خانوادگی، فرافکنی فرایند توضیح /5

 و یافته غبلو ژگی رابطهیو مورد در آموزش، زوجین روابط در خانوادگی فرافکنی
 دقیقه 120/نوادهخا در پذیریلیتوومس آموزش مفهوم

 آموزش نسلی،چند انتقال مفهوم آموزش /زوجین در نسلیچند انتقال بررسی /6
تالش برای تغییر  ،پذیری و خودپیرویولیتومس، گسترش شخص با شخص روابط

بیان  صحیحنحوه  ،تقادش و اندیگران، کم کردن سرزنتغییر جای دادن خود به
 دقیقه 120/احساسات و باورهای شخصی

 خواهرها و جایگاه دادن ربط /اصلی خانواده در فرد کارکردی جایگاه و تولد ترتیب /7
های ولیتومسها و نقش، آگاهی از زوجین روابط بر آن تاثیر تولد و ترتیب برادرها

 دقیقه 120/ناشی از ترتیب تولد
از جلسات  و مروریخالصه  /مونزآپس اجرای گیری،نتیجه ب،مطال یبندجمع /8

 دقیقه 120/، راهبردهای نهایی برای بهبود وضعیتکالگذشته، رفع اش

های پژوهش در متغیرهای راوانی گروه( مقایسه ف3)جدول
 (10)تعداد نفرات در هر سه گروه= شناختیجمعیت

مک  بوئن متغیر
ی کا کنترل مستر

 اسکوور
P-

value 

 5 5 5 زن 96/0 34/0 5 5 5 مرد جنسیت

 5 6 6 لیسانس 69/0 06/1 5 4 4 دیپلم تحصیالت

 5 4 4 30-40 62/0 33/0 5 6 6 20-30 سن
دت م

 ازدواج
6-2 8 8 6 37/0 69/0 10-6 2 2 4 

 مستردرمانی به روش مک( خالصه جلسات آموزش خانواده2)جدول
 مدت زمان  /هاتکنیک /اهداف /جلسات

 دادقرار درمان، بستن جلسه تعداد و اهداف قواعد، حسنه، بیانمعارفه، ایجاد رابطه /1
 یکدیگر با آشنایی /آزمونوجین، اجرای پیشدرمانی، ارزیابی وضعیت و شدت تعارضات ز

آشنایی ، بیان قواعد برگزاری جلسات و ایجاد تعهد، امنیت و با اعتماد همراه جو و ایجاد
 قیقهد 120/کانون خانواده مستر، اهمیت مک خانواده الگوی کارکرد با
 یفتوص خانواده، عمومی کارکرد کنونی، مشکلبه توجه با خانواده مشکالت تعیین /2

ه، المس حل بازدارنده عوامل له،امس حل فرآیند شناساییآ /مشکل سازیروشن و مشکل
 دقیقه 120/له بر روی یکی از مشکالت کنونی زوجیناکار بردن مهارت حل مسنحوه به

تاثیر  /اطیتبار مشکالت انواع و زوجین روابط در رثوم اطارتب نقش بیان و توضیح /3
همراه با  رودرروتمرین گفتگوی  ،چشمی و لمسی کالمی،های مختلف ارتباط شیوه

 120/در ارتباط شناختی زنان و مردانهای روانتفاوت، تماس چشمی و گوش دادن موثر
 دقیقه

 هایسبک انواع /هوادخان ردکارک سطوح و سیستمی تفکر عاطفی، و ابزاری ارتباط /4
 موانع بررسی، از سرزنش، بیان مشکالت به دور صریح تهاجمی، ه،عالنمنف سبک گفتگو
 دقیقه 120/صمیمیت و تفاهمدر ایجاد  لهامس حل از اجزای یکی عنوانبه دادن گوش

بررسی نحوه  /عاطفیدهیپاسخ خانواده، ناسازگارانه و سازگارانه کارکردهای ها،نقش /5
اند، زوجین دهها با هم به توافق نرسیهایی که زوجین بر سر آننقش زل ومدیریت من

 دقیقه 120/دارند چه چیزی به رابطه عاطفی خود اضافه کنند؟دوست 
 مردان و زنان اندیشیدن چگونگی تشریح /رفتار کنترل عاطفی وتوضیح مشارکت /6

 و زن جنسی هایبا تفاوت آشنایی رابطه، این از نآنا و انتظارات زناشویی روابط درباره
 دقیقه 120/محبت های ابرازتکنیک همسر، عاطفی به نیازهای توجه و مرد

 ارزیابی.3 اعضا تکالیف تعیین.2 درمانی هایاولویت.1: خانواده مشکالت درمان /7
 هایعیتبینی موقپیش و چگونگی شناسایی آموزش، و مثبت مخرب انتقاد ثیرات /تکالیف

 دارای خانواده نقش ایفای، خانواده در شمخ اصلی دالیل با آشنایی، برانگیزاننده خشم
 دقیقه 120/نامناسب ردکارک

 اجرای خانواده، در جدید مشکالت مدیریت چگونگی درمان، پیامدهای سازیخالصه /8
 در جدید مشکالت مدیریت چگونگیخالصه و مروری از جلسات گذشته،  /آزمونپس

 دقیقه 120 /رفع اشکالخانواده و 

 متغیر بر آزمونپیش اثر کنترل با کوواریانس تحلیل نتایج( 5)جدول
 زوجین ارتباطی باورهای

 منابع
 تغییرات

مجموع  متغیر
 وراتمجذ

درجه 
 آزادی

ن میانگی
 مجذورات

F P-
value 

توان 
 آزمون

اندازه 
 اثر

-پیش
 آزمون

باورهای 
 ارتباطی

08/218 1 08/218 64/57 001/0< 808/0 55/0 

 78/0 000/1 >001/0 69/59 70/794 2 70/794  گروه

-های توصیفی مربوط به نمرات پیش( یافته4)جدول
 های آزمایش و کنترلآزمون در گروهآزمون و پس

 هاگروه
-خانواده)

 (درمانی

 پس آزمون پیش آزمون

انحراف  میانگین
انحراف  میانگین استاندارد

 استاندارد
 42/5 50/75 32/8 32/110 بوئن

 57/6 64/84 12/7 50/110 مسترمک
 07/9 32/110 64/9 12/111 کنترل

برای  LSD( نتایج آزمون 6)جدول
های بوئن و مقایسه تفاوت گروه

 مک مستر

تفاوت  وهگر متغیر
 میانگین

P-
value 

باورهای 
 ارتباطی

رویکرد 
 037/0 -14/9 بوئن

رویکرد  
   مک مستر

 LSD( نتایج آزمون 7)جدول
های قایسه تفاوت گروهبرای م

 خانواده درمانی بوئن و کنترل

تفاوت  گروه متغیر
 میانگین

P-
value 

باورهای 
 ارتباطی

رویکرد 
 >001/0 -82/34 بوئن

   کنترل 

 =138nایهای مشاورهپروندهمطالعه  بابررسی شرایط ورود 

 هننفر بر اساس جدول کو 48انتخاب 

دهی تصادفی در جای
 =16nگروه آزمایشی اول

جایدهی تصادفی در 
 =16nگروه آزمایشی دوم

ر جایدهی تصادفی د
 =16nگروه گواه

 آزموناجرای پیش آزموناجرای پیش

 

 آزمونی پیشاجرا

 

به علت نفر 6حذف 
 جابجایی مکانی و غیبت

 =10nیکی از زوجین
 

به علت نفر 6حذف 
 جابجایی مکانی و غیبت

 =10nاز زوجین یکی
 

به علت نفر 6حذف 
 جابجایی مکانی و غیبت

 =10nیکی از زوجین
 

 

 
انی اجرای خانواده درم

 =10nبوئن

جرای خانواده درمانی ا
 =10nمک مستر

 

عدم دریافت مداخله 
 =10nدرمانی

 آزموناجرای پس آزموناجرای پس آزموناجرای پس

 =10nهاتحلیل داده =10nهاتحلیل داده

 

 =10nهادهتحلیل دا

 

 پژوهش Consort( نمودار 1)نمودار

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

برای  LSD( نتایج آزمون 8)جدول
-های خانوادهمقایسه تفاوت گروه

 درمانی مک مستر و کنترل

تفاوت  گروه متغیر
 میانگین

P-
value 

باورهای 
 ارتباطی

رویکرد 
 >001/0 -68/25 مسترمک

   کنترل 
 

 درمانی به روش بوئن( خالصه جلسات آموزش خانواده1)جدول
 مدت زمان  /هاتکنیک /اهداف /جلسات

 قرارداد درمان، بستن جلسه تعداد و اهداف قواعد، حسنه، بیان رابطه معارفه، ایجاد /1
 مدیریت /آزمونضات زوجین، اجرای پیشتعارو شدت درمانی، ارزیابی وضعیت 

های استفاده از گزینهعقالنی،  وهای هیجانی بحث در مورد تفاوت واکنشهیجان، 
 دقیقه 120/های خودشدن توسط هیجان جای هدایتمختلف به رفتاری

کردن زوجین از میزان همجوشی )وحدت( یا تفکیک خود )تفرد( با خانواده  آگاه /2
آموزش توضیح همجوشی )وحدت( و تفکیک خود )تفرد(،  /همسر خودرده و گست

 برقراریهای افراد تمایزیافته و تمایزنیافته، مفهوم خودمتمایزسازی، بیان ویژگی
 دقیقه 120/خویشتن تفکیک فعلی و زندگی مشکالت بین ارتباط

 سازیلثثم راتثا بررسی سازی، مثلث توضیح ها،سازیمثلث از خانواده کردنآگاه /3
سازی در انواده، بررسی اثرات مثلثسازی در ختشریح منطق مثلث /زناشویی روابط رب

 دقیقه 120/سازینامثلث راهکار برای یهارا، و کاهش عملکرد خانواده تداوم مشکل
 /خانواده( نگارشجره) ژنوگرام آموزش فعلی، مشکل پیدایش چگونگی از آگاهی /4

 رابطه بررسیری در زندگی افراد، ط خانه پدتاثیر محی ،ینزوج گیخانواد ژنوگرام رسم
 به بازگشت فن آموزش، پدری خانه سابق مشکالت و زندگی فعلی مشکالت ینب

 دقیقه 120/خانه
 فرایند بررسی /عاطفی بریدگی مفهوم توضیح خانوادگی، فرافکنی فرایند توضیح /5

 و یافته غبلو ژگی رابطهیو مورد در آموزش، زوجین روابط در خانوادگی فرافکنی
 دقیقه 120/نوادهخا در پذیریلیتوومس آموزش مفهوم

 آموزش نسلی،چند انتقال مفهوم آموزش /زوجین در نسلیچند انتقال بررسی /6
تالش برای تغییر  ،پذیری و خودپیرویولیتومس، گسترش شخص با شخص روابط

بیان  صحیحنحوه  ،تقادش و اندیگران، کم کردن سرزنتغییر جای دادن خود به
 دقیقه 120/احساسات و باورهای شخصی

 خواهرها و جایگاه دادن ربط /اصلی خانواده در فرد کارکردی جایگاه و تولد ترتیب /7
های ولیتومسها و نقش، آگاهی از زوجین روابط بر آن تاثیر تولد و ترتیب برادرها

 دقیقه 120/ناشی از ترتیب تولد
از جلسات  و مروریخالصه  /مونزآپس اجرای گیری،نتیجه ب،مطال یبندجمع /8

 دقیقه 120/، راهبردهای نهایی برای بهبود وضعیتکالگذشته، رفع اش

های پژوهش در متغیرهای راوانی گروه( مقایسه ف3)جدول
 (10)تعداد نفرات در هر سه گروه= شناختیجمعیت

مک  بوئن متغیر
ی کا کنترل مستر

 اسکوور
P-

value 

 5 5 5 زن 96/0 34/0 5 5 5 مرد جنسیت

 5 6 6 لیسانس 69/0 06/1 5 4 4 دیپلم تحصیالت

 5 4 4 30-40 62/0 33/0 5 6 6 20-30 سن
دت م

 ازدواج
6-2 8 8 6 37/0 69/0 10-6 2 2 4 

 مستردرمانی به روش مک( خالصه جلسات آموزش خانواده2)جدول
 مدت زمان  /هاتکنیک /اهداف /جلسات

 دادقرار درمان، بستن جلسه تعداد و اهداف قواعد، حسنه، بیانمعارفه، ایجاد رابطه /1
 یکدیگر با آشنایی /آزمونوجین، اجرای پیشدرمانی، ارزیابی وضعیت و شدت تعارضات ز

آشنایی ، بیان قواعد برگزاری جلسات و ایجاد تعهد، امنیت و با اعتماد همراه جو و ایجاد
 قیقهد 120/کانون خانواده مستر، اهمیت مک خانواده الگوی کارکرد با
 یفتوص خانواده، عمومی کارکرد کنونی، مشکلبه توجه با خانواده مشکالت تعیین /2

ه، المس حل بازدارنده عوامل له،امس حل فرآیند شناساییآ /مشکل سازیروشن و مشکل
 دقیقه 120/له بر روی یکی از مشکالت کنونی زوجیناکار بردن مهارت حل مسنحوه به

تاثیر  /اطیتبار مشکالت انواع و زوجین روابط در رثوم اطارتب نقش بیان و توضیح /3
همراه با  رودرروتمرین گفتگوی  ،چشمی و لمسی کالمی،های مختلف ارتباط شیوه

 120/در ارتباط شناختی زنان و مردانهای روانتفاوت، تماس چشمی و گوش دادن موثر
 دقیقه

 هایسبک انواع /هوادخان ردکارک سطوح و سیستمی تفکر عاطفی، و ابزاری ارتباط /4
 موانع بررسی، از سرزنش، بیان مشکالت به دور صریح تهاجمی، ه،عالنمنف سبک گفتگو
 دقیقه 120/صمیمیت و تفاهمدر ایجاد  لهامس حل از اجزای یکی عنوانبه دادن گوش

بررسی نحوه  /عاطفیدهیپاسخ خانواده، ناسازگارانه و سازگارانه کارکردهای ها،نقش /5
اند، زوجین دهها با هم به توافق نرسیهایی که زوجین بر سر آننقش زل ومدیریت من

 دقیقه 120/دارند چه چیزی به رابطه عاطفی خود اضافه کنند؟دوست 
 مردان و زنان اندیشیدن چگونگی تشریح /رفتار کنترل عاطفی وتوضیح مشارکت /6

 و زن جنسی هایبا تفاوت آشنایی رابطه، این از نآنا و انتظارات زناشویی روابط درباره
 دقیقه 120/محبت های ابرازتکنیک همسر، عاطفی به نیازهای توجه و مرد

 ارزیابی.3 اعضا تکالیف تعیین.2 درمانی هایاولویت.1: خانواده مشکالت درمان /7
 هایعیتبینی موقپیش و چگونگی شناسایی آموزش، و مثبت مخرب انتقاد ثیرات /تکالیف

 دارای خانواده نقش ایفای، خانواده در شمخ اصلی دالیل با آشنایی، برانگیزاننده خشم
 دقیقه 120/نامناسب ردکارک

 اجرای خانواده، در جدید مشکالت مدیریت چگونگی درمان، پیامدهای سازیخالصه /8
 در جدید مشکالت مدیریت چگونگیخالصه و مروری از جلسات گذشته،  /آزمونپس

 دقیقه 120 /رفع اشکالخانواده و 

 متغیر بر آزمونپیش اثر کنترل با کوواریانس تحلیل نتایج( 5)جدول
 زوجین ارتباطی باورهای

 منابع
 تغییرات

مجموع  متغیر
 وراتمجذ

درجه 
 آزادی

ن میانگی
 مجذورات

F P-
value 

توان 
 آزمون

اندازه 
 اثر

-پیش
 آزمون

باورهای 
 ارتباطی

08/218 1 08/218 64/57 001/0< 808/0 55/0 

 78/0 000/1 >001/0 69/59 70/794 2 70/794  گروه

-های توصیفی مربوط به نمرات پیش( یافته4)جدول
 های آزمایش و کنترلآزمون در گروهآزمون و پس

 هاگروه
-خانواده)

 (درمانی

 پس آزمون پیش آزمون

انحراف  میانگین
انحراف  میانگین استاندارد

 استاندارد
 42/5 50/75 32/8 32/110 بوئن

 57/6 64/84 12/7 50/110 مسترمک
 07/9 32/110 64/9 12/111 کنترل

برای  LSD( نتایج آزمون 6)جدول
های بوئن و مقایسه تفاوت گروه

 مک مستر

تفاوت  وهگر متغیر
 میانگین

P-
value 

باورهای 
 ارتباطی

رویکرد 
 037/0 -14/9 بوئن

رویکرد  
   مک مستر

 LSD( نتایج آزمون 7)جدول
های قایسه تفاوت گروهبرای م

 خانواده درمانی بوئن و کنترل

تفاوت  گروه متغیر
 میانگین

P-
value 

باورهای 
 ارتباطی

رویکرد 
 >001/0 -82/34 بوئن

   کنترل 

 =138nایهای مشاورهپروندهمطالعه  بابررسی شرایط ورود 

 هننفر بر اساس جدول کو 48انتخاب 

دهی تصادفی در جای
 =16nگروه آزمایشی اول

جایدهی تصادفی در 
 =16nگروه آزمایشی دوم

ر جایدهی تصادفی د
 =16nگروه گواه

 آزموناجرای پیش آزموناجرای پیش

 

 آزمونی پیشاجرا

 

به علت نفر 6حذف 
 جابجایی مکانی و غیبت

 =10nیکی از زوجین
 

به علت نفر 6حذف 
 جابجایی مکانی و غیبت

 =10nاز زوجین یکی
 

به علت نفر 6حذف 
 جابجایی مکانی و غیبت

 =10nیکی از زوجین
 

 

 
انی اجرای خانواده درم

 =10nبوئن

جرای خانواده درمانی ا
 =10nمک مستر

 

عدم دریافت مداخله 
 =10nدرمانی

 آزموناجرای پس آزموناجرای پس آزموناجرای پس

 =10nهاتحلیل داده =10nهاتحلیل داده

 

 =10nهادهتحلیل دا

 

 پژوهش Consort( نمودار 1)نمودار

 

بهبــود باورهای ارتباطــی ناکارآمد زوجین 
نســبت به رویکرد خانــواده درمانی مک 
 مســتر اثربخشــی بیشــتری داشــته است. 
نتایــج جدول شــماره هفت نشــان داد، بین 
گروه هــای خانــواده درمانی بوئــن و گروه 
کنتــرل در متغیــر باورهای ارتباطــی زوجین 
 )P>0/001(.تفاوت معنــاداری وجــود دارد
همچنیــن، باتوجه به میانگین های ارایه شــده 
در جدول شــماره چهار می توان نتیجه گرفت 
که خانواده درمانی بوئــن در کاهش نمرات 
باورهای ارتباطی زوجین اثربخش بوده است. 
نتایج جدول شــماره هشت نشــان داد، بین 
گروه های خانواده درمانی مک مستر و گروه 
کنتــرل در متغیــر باورهای ارتباطــی زوجین 
 )P>0/001(.تفاوت معنــاداری وجــود دارد
همچنین، باتوجه به میانگین های ارایه شده در 
جدول شماره چهار می توان نتیجه گرفت که 
خانواده درمانی مک مستر در کاهش نمرات 
باورهای ارتباطی زوجین اثربخش بوده است.

بحث و نتیجه گیری

باتوجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که رویکرد خانواده درمانی بوئن در مقایســه با رویکرد خانواده درمانی مک 
مســتر بر باورهای ارتباطی زوجین درخواســت کننده طالق اثربخشی بیشتری دارد. همســو با نتایج این پژوهش، می توان به 
یافته های پژوهش جهان بخشــیان، رســولی، تاجیک اســماعیلی و صرامی فروشان،]11[ ســعیدپور، اصغری و صیادی،]12[ 
نبوی حصار، عارفی و یوســفی]13[ اشــاره کرد. از نظر بوئن نوعی نظام عاطفی بر ســاختار خانواده حاکم است که قابلیت 
انتقال بین نســلی دارد و ســالمت روانی فرد در گروی ســطح تمایزیافتگی و جدایی وی از این نظام است.]7[ تمایزیافتگی 
از مفاهیم اساســی نظریه بوئن اســت که به توانایی تجربه صمیمیت و در عین حال استقالل از دیگران اشاره دارد.]8[ هدف 
گاه کردن از سیستم عاطفی خانواده و افزایش سطح تمایز و تمرکز بـر  اصلی درمان بوئنی، کاهش اضطراب مزمن به وسـیله آ
تغییـر خـود بـه جای سعی در تغییر دادن دیگران است.]10[ در توضیح این مساله می توان گفت که زوجین در سال های اولیه 
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راار 1399، دوره 9، شماره 1، پیاپی 6331

روپدا س یبپرر و همکاران

ازدواج در تبیین مرزبندی های سالم بین روابط 
زوجی و خانواده اصلی خود با دشواری هایی 
مواجه اند. این مســاله باعــث افزایش دخالت 
خانواده ها در زندگی زوجینی که تازه ازدواج 
کرده اند، می شــود و بــر طبق نظریــه بوئن، 
در صورتیکــه زوجیــن از تمایزیافتگی پایینی 
برخوردار باشــند، قادر به جدایی از سیســتم 
عاطفی خانواده اصلی خود نخواهند بود. در 
نهایت با تداوم دخالت اطرافیان، مشــکالت 
متعــددی در روابط زوجیــن پدید می آید که 
منبع تعارضــات تکــراری و در نهایت اقدام 
به متارکه اســت. طالق به عنــوان یک پدیده 
اجتماعــی منبعث از مجموعــه علل و عوامل 
متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اســت 
و تعییــن یک عامل اصلــی و قطعی در بروز 
طالق امکان پذیر نیست. نارضایتی از رابطه، 
در اصــل از باورهــای غیرواقع بینانه نشــات 
می گیرد که در نتیجه آن ها، نیازها و انتظارات 
یافته های  به وجــود می آیــد.]2[  غیرمنطقــی 
پژوهش ایدلســون و اپشــتاین]3[ نشــان داد 
کــه میزان باورهای غیرمنطقــی در بازه رابطه 
زناشــویی، پیش بینی کننــده نیرومندی برای 
آشفتگی زناشویی اســت. یکی از فواید اولیه 
درمان موفقیت آمیز از دیدگاه بوئن آن اســت 
که خانواده ها الگوهای بین نســلی را خواهند 
فهمید و نسبت به تاریخچه ای که بر شیوه های 
فعلــی تعامالت آن ها تاثیر گذاشــته اســت، 
بینش کســب می کنند.]22[ بر مبنای الگوی 
خانــواده درمانی مک مســتر نیــز، عملکرد 
خانواده با رویکرد سیســتمی مــورد ارزیابی 
قرار گرفته و ساختار، چگونگی سازماندهی، 
الگوهــای تبادلــی، ارتبــاط بیــن بخش ها و 
اجزای خانواده با یکدیگر مورد بررســی قرار 
می گیرد. همچنیــن، به قابل درک نبودن یک 
بخش جدای از ســایر بخش هــای خانواده و 

نقش مهم ســاختار و الگوهای تعاملی خانواده در تعیین و شــکل دهی 
رفتار اعضای خانواده توجه می شــود. در زمینه اثربخشــی الگوی مک 
مســتر نیز، می توان بــه یافته های پژوهــش کریمی، باباخانــی و امیری 
مجد،]16[ مســتوفی سرکاری، قمری و حسینیان،]17[ نبوی، ثنایی ذاکر 
و کیامنش]18[ اشــاره کرد. تمام خانواده های دارای عملکرد ضعیف، 
در زمینه موضوعات عاطفی مشــکل داشــته و اغلب از طی فرآیند حل 
مســاله عاجزند. در این خانواده ها ارتباطات نادیده گرفته شده و یا فاقد 
صالحیت است. نقش ها مشخص و واضح نیست، گستره واکنش های 
هیجانی محدود بوده، کمیت و کیفیت این واکنش ها، متناسب با بافت 
و محیط، غیرعادی اســت. درعین حال، اعضــای خانواده، به یکدیگر 
عالقه ای نداشــته و در مورد یکدیگر، اقدام به ســرمایه گذاری عاطفی 
نمی کنند.]15[ افراد با سبک دلبستگی ناایمن، رضایت زناشویی کمتری 
را در رابطه خود تجربه می کنند چراکه آن ها باورهای کارآمد کمتری در 
مورد توانایی خود برای مراقبت از دیگران و درخواســت مراقبت از سوی 
دیگران دارند.]5[ باتوجه به آنچه گفته شد، شناسایی و اصالح باورهای 
غیرمنطقی در روابط، یکی از بخش های اصلی درمان های زناشــویی با 
تمرکز شناختی است که نشان می دهد باورهای زوجین، مولفه مهمی در 

آموزش روابط می باشد.]4[
محدودیتهــا: ازجملــه محدودیت های این پژوهــش می توان به 
محدود بودن جامعه، به زوجین درخواست کننده طالق شهر رشت اشاره 
کرد که امکان تعمیم نتایج این پژوهش را به ســایر گروه های جامعه را با 
محدودیت مواجه می ســازد. همچنین می توان به وجود برخی متغیرهای 
مداخله گر مانند وضعیت اجتماعی اقتصادی و نوع فرهنگ اشــاره کرد 

که در کنترل پژوهشگر نبود.
پیشــنهادها: با توجه بــه تاثیرگذاری باورهــای ارتباطی بر بی ثباتی 
ازدواج، توجه بیشــتر به این سازه در زندگی زناشویی و همچنین تقویت 
باورهای ارتباطی مثبت در جهت تداوم بخشی به ازدواج می تواند اثربخش 
باشد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدی، 
خانواده درمانی بوئن با ســایر رویکردهای خانــواده درمانی بر باورهای 
 ارتباطی زوجین مقایســه شــود و مرحله پیگیری نیز در نظر گرفته شود.

سپاســگزاری: از کلیه زوجینی که به عنوان شــرکت کننده در اجرای 
این پژوهش ما را یاری رساندند، تشکر و قدردانی به عمل می آید.

تعارضمنافع:این پژوهش بخشــی از پایان نامه کارشناســی ارشد 
مشــاوره خانواده نویســنده اول در دانشــگاه گیالن می باشد و تعارض 

منافعی میان نویسندگان وجود ندارد.
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