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Abstract 
The purpose of the present study is to examine the 

effectiveness of self-differentiation therapy on couples’ 

egocentrism and marital adjustment based on Bowen’s 

family systems theory. It is an applied and quasi-

experimental with a pre-test-post-test and follow-up with a 
control group. The statistical population is 56 couples who 

contacted NAJA counseling centers in Tehran in 2018. 

The criteria for inclusion in the study were assigned by a 

psychiatrist. It included the absence of personality 

disorders, absence of chronic mental disorders, absence of 

addiction, and couples identified as dynamic in a 

diagnostic interview, a problem related to demarcation. In 
addition, the self-report of the subjects confirmed that they 

were not on the verge of divorce and did not have chronic 

physical illnesses. Therefore, 15 couples were in the 

experimental group and 15 couples were in the control 

group. The Locke-Wallace Marital Adjustment Test 

(LWMAT) and the Lapsley Ego-Centrism Questionnaire 

(LAPCEL) were used. Repeated measures were used and 

the hypothesis was tested using SPSS-21 software with a 
mixed analysis design. Differentiation therapy 

significantly contributed to the improvement of marital 

adjustment (P = 0.001). In egocenterism, results of 

Personal Fable Scale (PFS) indicated that the therapy 

affected uniqueness (P = 0.048) and the omnipotence and 

vulnerability components (P = 0.001). The therapy has 

been also affected the fantasy variable (P = 0.001). The 1-

month follow-up of the results showed the stability of the 
effects of the intervention. Therefore, the intervention 

increased compatibility and decreased egocentrism of 

couples in the experimental group compared with the 

control group in the posttest and follow-up phases. So this 

model can be used by family counselors and therapists. 
Keywords: Self-Differentiation, Bowen Family Therapy 

Theory, Marital Adjustment, Egocentrism.

دهیچک
خودد بور    یافتگیزیدرمان تما یاثربخش یهدف از پژوهش حاضر، بررس

 ۀخوانداد  یو  براسوا  نرر  نیزوجو  ییزناشود  یو سازگار ینیب انیخددم
-آزمودن  شیاز نود  پو   یتجرب مهیو ن یپژوهش کاربرد نیبدون است. ا

پوژوهش   نیو ا یآمار  با گروه کنترل است. جامع یریگیآزمدن و پ پس
 نینفوور از زوجوو 56 یعنوویسووا ه  45 تووا 21ان کننوودگ شووامم مراجعووه

است.  1397کننده به مراکز مشاوره ناجا در شهر تهران در سال  مراجعه
 15و  شیزوج در گروه آزموا  15زوج انتخاب شدند که  30ها  آن نیاز ب

-الک ییزناشود  یسازگار  زوج در گروه کنترل قرار گرفتند. پرسشنام
( LAPSEL) یالپسو   ینو یب انیخددم  و پرسشنام( LWMST)واال  
در قا و    شیگوروه آزموا    . مداخ و رونود  یشمار م پژوهش به یابزارها

ج سوه در سوه مواه اجورا شود و گوروه کنتورل 10در  یدرمان گروهو 
مخووت ب بووا  انسیوووار میوونکردنوود. از حوورل ت   افووتیدر یا مداخ ووه

   یوس به ختهیآم میاز حرل ت   هیآزمدن فرض یمکرر و برا یریگ اندازه
در  یافتگیو زیتما یدرموان   اسوتفاده شود. مداخ و    SPSS-21 ارافوز  رمن

 ،ینو یب انیو (. در خددمP=001/0معنادار بدد ) ییزناشد یسازگار شیافزا
 ییکتوا ی  نشان داد مداخ ه بر مؤ فو  (PFS) یپرداز افسانه ا یمق جینتا
(048/0=Pو مؤ فووه ) مداخ ووه  یریپوو   یو آسوو یتوودان همووه یهووا
(001/0=P.مؤثر است ) مداخ ه معنادار  ،یپرداز الیخ رین در متغیهمچن

اثورا   یدارینشانگر پا جینتا  ماه کی یریگی(. پP=001/0بدده است )
با گروه  سهیدر مقا شیمداخ ه در گروه آزما نیمداخ ه بدده است؛ بنابرا
 یسازگار شیمدج  افزا یریگیآزمدن و آزمدن پ کنترل در مراحم پس

پوژوهش،   یهوا  افتهی. با تدجه به دش نیوجدر ز ینیب انیو کاهش خددم
و کوواهش  یسووازگار شیافووزا  نوویدر زم تدانوود یموو کووردیرو نیووا

مشواوران و درموانگران خوانداده     ۀمدرد استفاد نیدر زوج ینیب انیخددم
 واقع شدد.

بودون،   یدرموان  خوانداده  یو  خدد، نرر یافتگیزیتما :یدیکل یها واژه
 .ینیب انیخددم ،ییزناشد یسازگار
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 مقدمه
 یکیو  اند یمدخ یعدامم متعدد ییزناشد یدر تداوم زندگ .بخشد یم یتافراد معنا و هد یازدواج خدب به زندگ

عدامم در  ینتر از مهم یکی  منز  به 1ییزناشد یاست. سازگار یامر مهم سازگار یندر ا یاساس یباز شرا
در ازدواج  ی( سازگار1957) 2(. از نرر راجرز2005مطرل شده است )گال،  ییثبا  و تداوم رابط  زناشد یینتع

مفهدم در  ین. اشدد یحدر متقابم برآورده م است که به یازهایین یو ارضا یترضا ی،شامم احسا  شادمان
 یندیفرا ییزناشد ی(. سازگار1959و واال ،  الک از نقم به 1957 راجرز،شدد ) یم یت ق یازدواج، ضرور

 ین،شناخت صفا  حرف ها، یقهآن انطباق س  یدایشپ  و الزم آید یوجدد م به ینزوج یدر حدل زندگ هاست ک
 زوجین، فرایند این حی(. 1959 واال ،و  الکمناس  است ) یا گدها یریگ و شکم یرفتار ینوضع قدان

در  ییزناشد یتبه حداکثر رضا یدنرس یرفتارشان را برا یا گدها یگریکد یبا همکار یا یصدر  انفراد به
 از یکشدۀ هر ادراک یترضا بنابراین(؛ 2010و بارو،  دهینگرا با ی،) نندک یو اصالل م ییرروابطشان تغ

 این(. 2014، یپست، رود  و استن -پیترسدن) یابد یم یشبه تداوم رابطه افزا یماز رابطه و م، همسران
از  زوجین، کمشتر زندگی در. شدد یمنجر م خانداده یا زوجی سیستم هماهنگ عم کرد و است کام به یندفرا

های  اما بدون فهم دیدگاه، کنند یاستفاده م فردی ینخدد در روابب ب یربناییز یها تجارب و شناخت ،ها آمدخته
 ییکه تدانا یصدر  نامناس  ادراک شدد. افراد به یکشتعامال  فرد ممکن است تدسب شر یگری،د
را  یگرید یو آرزوها یقعال یازها،ن تدانند یهستند و م یتر مثبت یدگاهدارند، دارای د 3یاجتماع یریگ یدگاهد

و  یتمندیرضا در نیز 4بینی یانخددم متغیر  سازگاری، بر عالوه بنابراین(؛ 1990، النگبهتر برآورده سازند )
 یناز زوج یکیدر  بینی یان(. کاهش خددم2006، دیفرن و ا سدنمؤثر است ) یاربس ینروابب زوج یفیتک

 حرف از فرد ادراک بر رابطه از خشنددی همچنین. شدد یاز رابطه در حرف مقابم م یخشندد یشمدج  افزا
 یحرف مقابم به زندگ یداز د ینمشترک آرام، مست زم آن است که زوج یزندگ رو ینا از. دارد مثبت اثر مقابم

مسائم فقب از جان  خدد و  یدنبه د یمو تما بینی یانخددم (.1987، فیشرو  کدرکدرانکنند ) نگاه و مسائم
ض است تعارض و ادراک نادرست از مسئ   مدرد تعار یجاداز منابع ا یکیحرف مقابم  یدگاهغف ت از د

به مفهدم  بینی یان(. خددم2014و کارستن،  دیدرو، چمبرز ؛2018، ک یتدنو  ج بر  براکین،-روهر سامدئم،)
مدجدد مدافق و  های یتو واقع ها یدگاهد یوجد جست به نیاز احسا  نبدد و دیگران نررهای درکدر  یناتدان

 (.1374 پیاژه،نرر خدد است ) ییدتأ یمخا ف برا
 روابب کیفیتبا  یارتباط تنگاتنگ ،خدد در افراد تمایزیافتگی سطح مفهدم( 1978) بدون نرری به  بنا
و حاصم  کند یبرقرار م یتبددن و فردباهم نیروی دو بین فرد کهاست  یخدد تعاد  تمایزیافتگیدارد.  زوجین
 خانداده  او ی برواب درخدد  تمایزیافتگی نقش بر( 1978) بدون(. 2013است )گ دنبرگ و گ دنبرگ،  یزندگ

                                                 
1. marital adjustment 

2. Rogers, C. R. 

3. social perspective taking 

4. egocentrism 
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 میزان بیانگر فرد، هر در خدیشتن تفکیک و ظهدر  . درجداند یم مؤثر بعدی روابب برآن را  و کند تأکید می
 تدانایی یزانم ؛ بنابراینکند یم تجربه وی که است احساسی فرایند از عق ی فرایند تفکیک برای فرد تدانایی

 گ دنبرگ، و گ دنبرگاست ) فردخدد در آن  یزتما بیانگر ساسا ،اح از رفتار خددکار تبعیت از اجتناب برای فرد
: کند یم معرفی را تمایز اساسی ند  دو و داند یم عاحفی ب دغ مترادف را یزیافتگی( تما1978(. بدون )2013

)شامم  3ۀ مبدأخانداد از فرد عاحفی جدایی سطح معنای به تمایز ای یه. سطح پا2کارکردی تمایز و 1پایه یزتما
 روابب به پاسخ در تداند یم کارکردی تمایز. کند ینم تغییر یآسان به که است شده تعریف( همشیرها و مادر پدر،
 تداند یم درمان در آنچه. باشد فرد ای یهپا تمایز سطح از تر یینپا یا باالتر خی ی زندگی یزا استر  عدامم و

 در مزمن اضطراب یریگ شکم به 4خانداده ایگدیۀ تدد از یزنایافتگیاست. تما یکارکرد یزتما کند، تغییر
 زناشدیی؛ تعارض. 1: دهد یم نشان را خدد شکم چند بهشدد که  منجر می 5یا ۀ هستهخانداد هیجانی سیستم

 اغ   در. فرزند رفتاری. مشکال  4 عاحفی؛  فاص . 3 همسر؛ هیجانی و یجسمان بیماری و ناکارآمدی. 2
 درگیر بیشتر، دارنداندکی  تمایزیافتگی که افرادی. شدند یم دیده هم باها  نشانه این  همها  خانداده

 با 7سازیمث ث یا همجدشی و 6عاحفی گسستگی هیجانی، یریپ  واکنش مثم هیجانی دفاعی های یسممکان
 کمتر هیجانی ب دغ ازدواج زمان در دارند،اندک  یزیافتگیکه سطح تما یزن و مرد ین؛ بنابراشدند یم دیگران

 یکدیگر، همسران به یزیافتهتما ییدر نرام زناشد ی، و دارند شدن یکی و صمیمیت برای م دود ظرفیتی و
را ت مم و  یکدیگر یدداشته باشند و تفاو  عقا تر یمانهو رابط  صم یرترپ  که نقش انعطاف دهند یاجازه م

 (. 1988بدون،  و کررا تجربه کنند ) یکمتر یجانیواکنش ه
در  اندک یزیافتگیعاشقانه است. تما  و دوحرفه در رابط مد  یحدالن یمیتصم حافظ دزیا یزیافتگیتما

به  ینتدجه زوج رو ینا ازاست.  یرگ ارعامم تأث یو تعارضا  خاندادگ یارتباح یها ها در تنش زوج
مثبت  یرفتار یجعم کردشان به نتا یزسطدل تما یشخدد و افزا یرارادیغ یجانیه یها م دودکردن پاسخ

 یزندگ ییرا فرد به تغ یسازگار یزانم یشافزا یزسازی،(. درواقع هدف خددمتما2008، کنرنتج خداهد شد )م
مسئ ه اگر در ارتباط  ینو ا استاز احساسا   یعق  یندهایفرا تفکیک ییکاهش اضطراب و تدانا یجهو درنت

 یت من،خداهد بدد )تا ییناشدز یسطح سازگار دهندۀ یشدرنرر گرفته شدد، افزا ییزناشد های یبا ناسازگار
 سب  کنند، یم اصالل دیگران دیدگاه فهمیدن ع تبه اجتماعی مدقعیت در افرادکه  یی(. رفتارها2008

 اثربخشی یرمطا عا  اخ ی(. برخ1990، النگ) شدد یم شان یو اجتماع فردی ینب تعامال  اثربخشی
 نمدنه برای ؛اند کرده ارزیابیمثبت  یندر زوج یبین یانخددم کاهشو  ییزناشد یرا بر سازگار یزیافتگیتما

                                                 
1. basic differentiation 

2. functional differentiation 

3. family of origin 

4. family ego mass 

5. nuclear family 

6. emotional cut off 

7. triangulation 
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 ییباال یزیافتگیکه از سطح تما ییها ( نشان داد زوج1387) ی( و و دخان1392) یخانیو ع  یمطا عا  مؤمن
پژوهش  یی( در مدل نها1398) یان یافشار و بکیاندارند.  یشتریب یسازگار ییزناشد یدر زندگ ،برخدردارند

معنادار  ییزناشد یزدگ دل یقاز حر ییزناشد یخدد با سازگار یزیافتگیتما یرمستقیمغ نشان دادند رابط  ددخ
مثبت   رابط ییزناشد یباال و سازگار یزیافتگیتما ین( نشان داد ب2004) ین و دندواسکدر پژوهش. شدد یم

 یگرانب خدد با ددر رواب ،ها باال است آن یزهستند و سطح تما یکه کمتر واکنش ینیزوج بنابراین ؛وجدد دارد
( 1998) ما ینکرود و  هاو . کنند یرا تجربه م یشتریب ییزناشد یو خشندد کنند یحا ت من خدد را حفظ م

باالتر  ییزناشد ی، سازگاریو استقالل از خاندادۀ اص  یزیافتگیسطح تما یشبه این نتیجه رسیدند که با افزا
فر و  یاننژاد، ب ( و روشن1391بناب ) یو غبار ی، حا ب(2009(، مدسکد )2008) یممطا عا  ه ین. همچنرود یم

مثبت معنادار وجدد دارد.  رابط  ییزناشد یخدد و سازگار یزیافتگیتما ین( نشان داد ب1398پسند ) حا ع
با گ شت  یارتباط مثبت معنادار ،خدد یزآمدزش تما یافتنددر نیز( 2014) سی و کریچاک مردوک، هینتز من،
 بینی یشخدد در پ یزتما یز( ن2020) یگزو رودر ینزکا -یرشد ی ر،اوزب  مطا ع در. دارد یندر زوج یو سازگار

 به خدد( در پژوهش 1990النگ ) یزن بینی یانخددم ین . در زمبدد مؤثر سازگاری یقاز حر زندگی از یترضا
از  یاریو بس است دخرسن زوجین از کمتر متعارض، زوجین در اجتماعی گیریدیدگاه تدانایی رسید نتیجه این

 یزدریافتند که تما یز( ن2012) ی یو اپ درتیز. سگیرد می نشئت ینزوج بینی یانخددم ازتعارضا  و اختالفا  
گرا را در  و جمع بین یرخددمیانچارچدب تفکر غ یکو  یگراندرک د ییۀ مهم تداناکنند یینتع یکخدد نقش 
هم  افراد در  یو سددمند برا نریر یضرور  ب یکخدد  یزنشان داد تما یتجرب های یافته. ندک یفرد ایفا م

 رسیدند نتیجه این به خدد پژوهش در یز( ن2012) سدالرز و ک نان گ ین،  بالنک،است.  یارتباحا  اجتماع
 .یابد یم یشافزا یتعارض یاحتمال مهار رفتارها ،شدد یم یشترب گیرییدگاهد تدانایی هرچه که

تدجه به مدضد   یتسدء آن، ضرور  و اهم یامدهایپ یزو ن یراخ یها سال یدرصد آمار حالق ح یشافزا
و ارتباحا  نار  و  ییزناشد ناسازگاری دهد ینشان م یراخ یها را برجسته ساخته است. گزارش ینروابب زوج

 حبق از هر  یشترب ییمعضم اختالفا  زناشد که یحدر به ؛دارد رشدی به رو روند ما جامعه درپر از ابهام 
 یزانم (.1385، زادهیو فات  ا  هیرحمتمشاوره است ) مراکز به مراجعه د یم یگرد یپزشک روان تشخیصی

عدامم  یاناز م ینبنابرا ؛رخ داده است کمشتر زندگی اول سال پنج در یرسم یها درصد از حالق 60
. شدد یتر م نگپرر کمشتر یزندگ یهاو  یها خصدص در سال هحالق، نقش آمدزش ب دهندۀ کاهشمخت ف 

و  اند یو سازگار یمیتفاقد صم یناختصاص دارد که زوج یعاحف یها حالق به یزن یتر آمار بزرگ
 ین(؛ بنابرا1398، کچ  مدسدیرسانده است ) یزانم کمترینها را به  ارتباحا  آن کیفیت بینی یانخددم

 یستمو دوام س کیفیتبر  یقیعم  یرااست و تأث ییزناشد یمهم زندگ یها از سازه بینی یانو خددم یسازگار
 بینی یانو خددم گیری یدگاهو نقص در د ییزناشد ناسازگاری کهشدد  یرفتهمسئ ه پ  یناگر ا .گ ارد یخانداده م

 بر آن تبعا  و پیامدها و باشد داشته نقش زوجین تعارضا  تشدید یا ایجاد در است ممکن ینباال در زوج
 بینی یانو خددم یعدامم مؤثر بر سازگار ی، بررسگ ارد می یرتأث یط دبخانداده به شکم نام یستمعم کرد س
 یشنهادپ ییزناشد زندگی بیشتر هرچه یتمنردر تثب به ییها راه تدان یعدامم م این شناخت با یابد. می ضرور 
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 یا یمحدر مستق به و شدند یمرتبب م عدامم این به که خاندادگی کال از مش بسیاری  ریش ین. همچنکرد
 شدد. می ییشناسا ،نددار یرتأث بینی یانو خددم ییزناشد یبر سازگار یرمستقیمغ

و  فردی ینروابب ب کیفیتو نقش آن در  تمایزیافتگی سطح اهمیت در( 1978) بدون ی با تدجه به نرر
ن درما یتا اثربخش یمپژوهش حاضر بر آن شد درخانداده،  هیجانی یستمدر س یروان شناختی ی آس یها نشانه
کننده به مراکز مشاوره  مراجعه ینزوج ییزناشد یسازگار یشو افزا بینی یانکاهش خددم برخدد  یزیافتگیتما

 .کنیم بررسی راتهران بزرگ  یانترام یفرمانده یو مددکار

 ها روش
 پژوهش اجرای روش و نمونه آماری،ۀ جامع

-آزمدن یشحرل پ رایدا آزمایشی هیمها ن داده یو به   اظ گردآور یکاربرد هدفحاضر به   اظ  پژوهش
کنندگان  پژوهش از مراجعه یاست. جامع  آمار یگداه و انتصاب تصادف گروهبا  یگیریپ آزمدنآزمدن و  پس

  یسانس حداکثر و دیپ م حداقم ت صیال دارای  ،سا ه 45تا  21 ینبه مراکز مشاورۀ ناجا انتخاب شدند که ب
 کهپزشک صدر  گرفت  روان یصتشخ بهبه پژوهش  ورود یها . مالکبددند متدسب اقتصادی  حبق ازو 

که  ینیزوج یند. همچندب اعتیادو نداشتن  روانی مزمن اختالال نداشتن  یت،شخص اختالال شامم نداشتن 
است انتخاب شدند )براسا   یزیافتگیها مرتبب با تما آن مشکممشخص شد  تشخیصی  مصاحبدر 
 یکا،آمر یپزشک انجمن روان (DSM-5) 1یروان یها اختالل یو آمار یصیتشخ راهنمای ینپنجم یارهایمع

مزمن  های یمارینبددن و نداشتن ب در شرف حالق ها، یآزمددن یده (. عالوه بر این براسا  خددگزارش2013
زوج انتخاب شدند و سپس براسا  نمرا   56فدق،  یبشرا یکنندگان دارا مراجعه ینشد. از ب ییدتأ یجسمان

در  یشزوج گروه آزما 18گزین شدند. یها جا در گروه تصادفی روش به و انتخابها  زوج از آن 36ن، آزمد یشپ
 شرکت تهران سطح در ناجاۀ مشاور کزاز مرا یکیدر  یسه ماه در قا   درمان گروه یح یج س  درمان 10

 ی،مد، بازرگان و حجازنفر است )سر 12 آزمایشی مطا عا نمدنه در  میزان کمترین اینکه به تدجه با. کردند
 پایان تا آزمایشزوج در گروه  15زوج،  18تعداد  از ،درمان یح ها یآزمددن ی(، با احتساب افت احتما 1386
 آزمدن از پسپژوهش صدر  نگرفت و  یا مداخ ه یچه کنترل،ماندند. در گروه  باقی نمدنه در مداخ ه
ناجا و  ۀمشاور کزمرا کندگیپرا یمد  هم انجام شد. به لکنترمداخ ه در گروه  ،اخالق یترعا د یم به ،پیگیری

از  ،اند. پس از اتمام ج سا  با هم نداشته یا ها رابطه گروه که فرض شدانتخاب از مناحق مخت ف تهران، 
مداخ ه  یدر هردو گروه اجرا شد. م تدا یگیریماه، آزمدن پ یکبعد از  و آزمدن به عمم آمد هردو گروه پس

 (.1978)بدون،  شد( است و از سه منبع استفاده 2006و النگ ) یانگسا  حرل ( برا1 جدول)
 که یافراد و شد داده تدضیحکنندگان  به شرکتپژوهش  یبو شرا روش ،اخالقی مالحرا  یترعا برای

انصراف دهند.  همکاری  اداماز  مختار بددند در هر زمان و کردند کتدر مطا عه شر داشتند رضایت و یمتما

                                                 
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental D   isorder- 5th Ed (DSM-5) 
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شد  پیشنهاد کنترلکنندگان گروه  کنندگان م رمانه بدد. افزون بر آن به شرکت مشارکت یعا  شخصاحال
که  یافراد  هم ی. براکنند کتشر یدرمان  پس از اتمام پژوهش در ج سا  مداخ  ،تمایم صدر  در که
 شد و یح  تشرب شرکت در ج سایند کار و شرایها، فرا ورود به پژوهش را داشتند، اهداف، روش یارهایمع

 یها اخالق در پژوهش یم   یتپژوهش در کم ین. اامضا کردندو آگاهانه  یکتب  نام رضایتفرم  زوجین
 به 11/10/1397 یخدر تار IR.IAU.ARAK.REC.1397.015 اخالق  مصدب کدبا  یست پزشکیز

 .رسید تصدی 

 ابزار سنجش
 (LWMAT) 1ییزناشو سازگاری مقیاس
 ،ابزار یناستدار است. ا ییاز روابب زناشد فردی ینادراک ب بر( 1959واال  )-الک ییزناشد یسازگار مقیا 
 یندهآ یسازگار بینی یشپ یبرا یاسیو مق ییزناشد یسنجش سازگار یکدتاه برا های یا مق یناز او  یکی

است.  متغیر 158تا  2متفاو  آن از  یا در مق ها یهگد یاست. ارزش عدد یهگد 15 یآزمدن دارا یناست. ا
 نشان  بیشترو  100 نمرۀاست.  158 تا 2 ازآن   هر سؤال و دامن یازا آزمدن برابر با حاصم جمع امت ۀنمر
 ؛1975، 2می ر و ک مناست ) ییدر روابب زناشد یدگیتن ۀدهند نشان 100از  کمتر ۀو نمر ییزناشد یترضا
 یبرا یآزمدن سازگار این(. 1959، واال  و ؛ الک1379، مراهری از نقم به 1997 ،3مارگد ین و ویس
با استفاده از فرمدل  4یدرون یبرخدردار است. برآورد همسان البا ییسازگار و ناسازگار از روا یها زوج
آزمدن با  ینا یاییبدده است. پا 90/0 برابرآن  یم دو ن ینب یهمبستگ ی خدب و ضر یاربس 5براون-یرمناسپ

 یآزمدن برا ین(. ا1394 ی،نژاد مدسد س یمانست آمده است )د به r=90 6کردنیمهاستفاده از روش دون
باال برخدردار است.  ییسازگار و ناسازگار از روا یها زوج یبرا یزکنندهشده و با نمرا  متماشناخته یها گروه

دهندۀ  دارد که نشان ییباال همبستگی( 1959الک و واال  ) ییزناشد بینی یشآزمدن با آزمدن پ یننمرا  ا
(. 1387، ییهست )ثنا یزن یندهدر آ یسازگار بینی یشپ یبرا یآن است. آزمدن م کدر آزمدن یباال ییروا
 64/0 یا مق ینکرونباخ ا یآ فا ی دست آمد. ضر به 90/0کردن یمهآزمدن با استفاده از روش دون ینا یاییپا

 دست آمد. به 85/0( 1387) ثنایی تدسب مقیا  کم کرونباخ آ فای ضری  ینم اسبه شده است. همچن

 (LAPCEL) 7یالپسل بینی یانخودم ۀپرسشنام
 ( است.1993، ی)الپس  2پردازی یالخ و 1یشخص یپرداز افسانه  دو پرسشنام شامم

                                                 
1. Locke-Wallace Marital Adjustment Test (LWMAT) 

2. Coleman, A., & Miler, S. 

3. Weiss, B., & Margolin, E. 

4. internal consistency 

5. Spearman-Brown 

6. the method of halving 

7. Lapsley Ego-Centrism Questionnaire (LAPCEL) 
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او  یا که احساسا  و تجرب ینهزم ینتصدرا  فرد را در ا ی،شخص یدجد یپرداز افسانه  پرسشنام در( ا ف
و  یریبه بروز احسا  فناپ  یا فرد بددن تا اندازه حسا  من صربهاسنجیده می شدد. این  فرد است من صربه

و  4تدانی همه، 3یکتایی یا مق سه خرده یسؤال و دارا 46پرسشنامه شامم  ین. اانجامد یم ناپ یری ی آس
 14 ناپ یری دارای ی آس یا مق . خردهگیرد یتع ق م 5تا  1از  یا نمره ها یهگد یاست. برا 5ناپ یری ی آس

تا  19 ۀو به آن نمر دارد سؤال 19تدانی  همه یا مق خرده گیرد؛ یتع ق م 70تا  14 ۀو به آن نمر است سؤال
 ین. در اگیرد یتع ق م 65تا  13 ۀو به آن نمر استسؤال  13 یکتایی داری یا مق خرده گیرد؛ یتع ق م 95
کم شامم  ۀ. نمرشدند یم یگ ار نمره کد صدر  مع به برخی و یمصدر  مستق به ها یهگد یبرخ مقیا ، سه

، 79/0 یتدان همه یها مؤ فه یکرونباخ را برا یآ فا ی ( ضر1993) یاست. الپس  یا مق جمع هر سه خرده
  گزارش کرده است. پرسشنام 73/0 ناپ یری ی آس یا مق خرده یو برا 70/0 یکتایی یا مق خرده
 ییو روا اعتبار م اسب  ی( ترجمه و برا1392) یو پدربافران زار  یدسفی،تدسب آقا یشخص یپرداز افسانه
( و SSS) 6زاکرمن خداهی هیجاناز دو پرسشنام   زمان هم روایی، بررسی برایدانشجد اجرا شد.  300 درمدرد
و  ناپ یری ی تدانی و آس همه یکتایی، های یا مق نشان داد خرده یجشد. نتا استفاده( BDI) 7بک یافسردگ
خداهی  باهیجان p<01/0در سطح  27/0و  16/29/0، 16/0 ی ترت به یهمبستگ ی کم با ضرا یپرداز افسانه

و  یریناپ  و افسانه ناپ یری ی تدانی و آس همه های مقیا  خرده ینارتباط مثبت و معنادار دارند. همچن
 یبا افسردگ p<01/0در سطح  -23/0و  34/0 ،-26/0 ی ترت به یهمبستگ ی کم با ضرا یپرداز افسانه
کرونباخ برابر با  یبا استفاده از روش آ فا یشخص یپرداز دارند. اعتبار آزمدن افسانه یو معنادار یمنفارتباط 

 آزمدن است. ینمعتبربددن ا ۀدهند دست آمده که نشان به 78/0
 یانشدن م قائم تمایز برای را فرد یتداننااست که  مقیاسی (:PFS) یدجد پردازی یال( پرسشنام  خب

شامم  یا مق ین. اسنجد یم ،کند که ذهن دیگران مشغدل اوست گمانفرد  شدد یدج  ماهداف فکر که م
است.  یا نمره 4تا  1  ینو شامم چهار گز شدد یانجام م یمصدر  مستق به یگ ار نمره کهسؤال است  38
 ییو روا اعتبار  م اسب یو برا ترجمه (1392) پدربافرانی و زار  آقایدسفی،حاضر تدسب  پردازی یالخ یا مق

زاکرمن و  خداهی هیجان پرسشنام زمان از دو  هم ،ییروا یبررس منردر بهدانشجد اجرا شد.  300 درمدرد
 p<01/0در سطح  14/0 یهمبستگ ی حاضر با ضر پردازی یالنشان داد خ یجبک استفاده شد. نتا یافسردگ

در سطح  21/0 یهمبستگ ی ربا ض یبا افسردگ ینارتباط مثبت و معنادار دارد. همچن خداهی هیجانبا 
01/0>p یآ فا ی ( ضر1996) رانی و گددسچیچ فالنری، ی،است. الپس  معنادارمثبت و  دارای ارتباط 

                                                                                                                                 
1. Personal Fable Scale (PFS) 

2. Imaginary Audience Scale (IAS) 

3. uniqueness 

4. omnipotence  

5. invulnerability 

6. Sensation Seeking Scale (SSS) 

7. Beck Depression Inventory (BDI) 
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 اند. گزارش کرده 93/0حاضر را  پردازی یالخ یا مق یآمده برا دست کرونباخ به

و النگ  یانگبراساس طرح  و( 1978بوون ) یدرمان ۀ خانوادهنظریبراساس  ی. پروتکل جلسات درمان گروه1 جدول
(2006) 

 عناوین جلسه

 بدون. یدری یدگاهبراسا  د یزیافتگیتما یساز مفهدم یانبا اهداف ج سا ، ب ییاعتماد، آشنا یبرقرار یگر،گروه با همد یاعضا آشنایی اول

 دوم
 یها نقش یربه ارث برده است، تأث یاص  ۀادهر فرد که از خاند یبرا یباورها مربدط به انترارا  نقش چنس ییژندگرام، شناسا ترسیم

با  ییدر خانداده، آشنا یکپاتد دژ یها مث ث یه،او  ینیمث ث وا د ،ها مث ث ییشناسا ی،زندگ ۀعمد یعوقا ۀخانداده و ادار یتبر مدقع یتیجنس
 در منزل. یفانجام تکا  ی،نس  ینب یتکرار یا گد

 سدم
 یبر ارتباط بررس یتیو شخص یتیجنس یها تفاو  یرتأث یمانه،انترارا  فرد از روابب صم یانب ان،یگرروابب مهم افراد با د یخچ تار بررسی

 در منزل. یفانجام تکا  یرون،ب یتدرمدرد شغم و فعا  ها یدگاهد

 چهارم
و  یفرهنگ یرا تأث یتد د و روابب وا دها، بررس ی ترت یبررس یرمستقیم،حدر غ به یجانیه یستمژندگرام، آمدزش عم کرد س یمترس ادام 
 ی،ذهن یرشخص، پرورش تصد یو عاحف ید بستگ یها سبک یبررس ی،دوران کددک یحدادث عاحف یرتأث یبر روابب افراد، بررس یاخالق

 در منزل. یفانجام تکا 

 پنجم
خدد،  ینان ب واقع یبررس یبرا یو آمادگ یعاحف های ی آس یامگ شته و ا ت یها کاهش رنج ،امن و سازنده یطیخشم در م  تخ ی  و بیان

 در منزل. یفافکار از احسا ، انجام تکا  یکتفک ینداز ازدواج، فرا یانترارا  منطق

 ششم
انجام  ،بددنیراو پ  یادادن فعال و پد من، مهار  گدش های یاماستفاده از پ ینده،گد یقب  یآگاهانه شامم آمادگ وگدی گفتروش  تمرین

 در منزل. یفتکا 

 هفتم
 های ی و آس یازهابا ن ییآگاهانه، آشنا وگدی گفتو آمدزش روش  یینده، آشناآزارده رفتارهای تعیین و همسر عمیق نیازهای با آشنایی

 در منزل. یفخدد فرد و همسر، انجام تکا 

 هشتم
ا م و مخرب و س یها سبک یکآن تدسب زوج، تفک یامدهایفهرست تعارضا  و روش برخدرد و پ ی مهار  حم تعارض شامم ته آمدزش

 در منزل. یفانجام تکا  یمانه،ها بر روابب صم آن یرتأث

 نهم
 یرپ یریتأث یزانم یزحم مسئ ه و ن دربارۀو باورها  یدو عقا یسبک زندگ یمنردر بررس و اشکاال  حم مسئ ه به یابیارز ،حم مسئ ه مهار 

 در منزل. یفمدرد، انجام تکا  ینخدد در ا یاص  ۀافراد از خانداد

 .یینها گیری یجهو نت یبند خدد و جمع یتتمام یرشو پ  سازی یکپارچه دهم

 اطالعات تحلیل و تجزیه ۀشیو
تفاو   یینتع یبرا انجام گرفت. SPSS-21افزار  براسا  برنامه در قا   نرم یآمار یها داده یمو ت   تجزیه
 (x2دو ) یاز آزمدن خ ،مستقم یرمتغ  بعد از ارائ کنترل،و  یشیدو گروه آزما یانم یدرمان  مداخ  یاثربخش

مخت ب با  واریانس یمت   در این ت قیق از حرل .استفاده شد شناختی یتجمع های یژگیو بررسی منردر به
از با استفاده  01/0 یدر سطح معنادار ها ، دادهپژوهش های یهفرضاستفاده شد. برای آزمدن  کررم یریگ اندازه

 .ت  یم قرار گرفتند آمیخته مدر تجزیه و یمحرل ت  

 ها یافته
بدد.  80/33 ± 16/7 کنترلو در گروه  15/34 ± 58/6 یشکنندگان در گروه آزما سن شرکت میانگین
 10 زیر یشکنندگان در گروه آزما شرکتدرصد  3/73. بدد سال 48 سن بیشترین و سال 21 سن کمترین
 40 و سال 10 یرز درصد 60وه کنترل در گر .زندگی مشترک داشتندسال  10 یباال درصد 6/26سال و 
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 کمدر دارای آزمایش گروه افراد درصد 7/46. بددند کردهرا تجربه  کمشتر زندگی سال 10 از باالتر درصد
 افراد درصد 60 نیز کنترلبددند. در گروه  یسانس  فدق درصد 10 و یسانس  درصد 3/43 ،یپ مد و فدق یپ مد

 یها ابتدا شاخص دربددند.  یسانس  فدق درصد 3/13 و یسانس  درصد 6/26 ،یپ مد و فدق یپ مد کمدر دارای
م اسبه  یگیریآزمدن و پ پس آزمدن، یشپ  و کنترل، در سه مرح  یشگروه آزما برای پژوهش  نمدن یفیتدص
 شد.

 آزمایش و کنترلآزمون در دو گروه  هدر سه مرحل ییزناشو یسازگار یرمتغ یارو انحراف مع یانگینم .2 جدول

 آزمون یشپ آماری شاخص گروه
M ± SD 

 آزمون پس
M± SD 

 پیگیری

 M± SD (ماهه یک)

 گروه
 آزمایش

 38/12 ± 07/83 78/10 ± 00/81 05/12 ± 27/65 ان راف استاندارد ± میانگین

 960/0 (266/0=p )957/0 (288/0=p )959/0( p=304/0) وی ک-شاپیرو

 گروه
 کنترل

 91/12 ± 27/64 81/14 ± 47/60 94/12 ± 83/62 ان راف استاندارد ± میانگین

 952/0 (226/0=p )955/0 (283/0=p )958/0( p=195/0) وی ک-شاپیرو

 p، 09/0=F 063/0=p، 60/3=F 630/0=p، 24/0=F=766/0  دین آزمدن

آزمدن  یج. نتااستاجرا نرمال   در هر دو گروه و در هر سه مرح  ی کو-شاپیرو مقادیر ،2 جدولمطابق 
 یندر ب ها یانسوار یهمگن  مفروض ینبنابرا است؛ یرمعنادارغ 05/0ها و در سه مرح ه در سطح   دن در گروه

به   اظ  ،ها گروه ینمستقم ب یرمتغ یاز اجرا یشمستقم نشان داد پ tآزمدن   یجنت .برقرار شد ها هداد
 های یسماتر یهمگن  مفروض (.P، 74/0( =118)t>05/0وجدد ندارد ) یتفاو  معنادار ییزناشد یسازگار

 P، 93/1=F، 28/12 =Box’s>05/0برقرار است ) ییزناشد یسازگار یها داده یندر ب یانسکدوار-یانسوار

Mییزناشد یزمان بر سازگار× گروه  یاثر تعام  دهد ینشان م یریچندمتغ یمت    یجنت ین(. همچن 

 معنادار است. 01/0( در سطح  F(2 و 57= )2 ،001/0 P= ،66/13=324/0 ،المبدای وی کز =676/0)

 یانسکووار یخطاها یسماتر یآزمون برابر یبرا یتست موخل .3 جدول

 معناداری سطح آزادی درجۀ 2 موخلی شاخص

654/0 22/24 2 001/0 

 3 جدولمطابق با  زناشدیی سازگاری برای کدواریانس خطاهای ماتریس برابری آزمدن  نتیج همچنین
معنادار است  01/0در سطح  یسازگار یرمتغ یبرا یحاصم از آزمدن مدخ  یرزش مج ور کاا دهد ینشان م

(01/0>p، 465/0=w، 22/24( =2)2 ا .)سازگاری برای کرویت  مفروضآن است که  یانگرب یافته ین 
 اصالل شد. 1ینهد گر-یسرآن با استفاده از روش گ یدرجا  آزاد یمد  ینبرقرار نبدده و به هم زناشدیی

                                                 
1. Greenhouse–Geisser correction 
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 ییزناشو یمستقل بر سازگار یراثر متغ ییندر تب یختهآم یلتحل یجنتا .4 جدول

 2 معناداری سطح F آزادی درجۀ خطا مجذورات مجموع مجذورات مجموع

 275/0 001/0 98/21 49/1و  17/86 58/7926 91/3003

مطابق با ا نشان می دهد. رمستقم  متغیر اثر تبیین در کررم یریگ با اندازه آمیخته ت  یم نتایج، 4 جدول

2= 275/0) یزمان بر سازگار× گروه  یتعام  اثرجدول این 
، 001/0=P، 98/21(=17/86 49/1 و)F در )

 یندر زوج یسازگار یشافزا مدج مستقم  یرمتغ یآن است که اجرا یانگرمعنادار است و ب 01/0سطح 
 است. کنترلدر گروه  تغییر عدم و آزمایش گروه در افزایش نشانگر یز. نمددارها نشدد یم

 

 
و  یشیآزما یها در گروه یگیریآزمون و پ پس آزمون، یشدر مراحل پ زناشویی سازگاری تغییرات . نمودار1 شکل

 کنترل

نرمال  اجرا مرح  در هر دو گروه و در هر سه  وی ک-یروشاپ یرمقاد بینی، یانخددم یرمتغ یها داده در
  مفروض ینبنابرا یرمعنادار است وغ 05/0ها و در سه مرح ه در سطح  در گروه ینآزمدن  د یج. نتااست
 ،مستقم یرمتغ یاز اجرا یشمستقم نشان داد پ tآزمدن  یج نت .ها برقرار شد داده یندر ب ها یانسوار یهمگن

  (. مفروضP، 74/0( =118 )t>05/0وجدد ندارد ) یتفاو  معنادار بینی یانها به   اظ خددم گروه ینب
 ،P،93/1=F >05/0برقرار بدد ) بینی یانخددم یها داده یندر ب یانسکدوار -یانسوار های یسماتر یهمگن
28/12=Box’s Mبینی یانزمان بر خددم× گروه  ینشان داد اثر تعام  یریچندمتغ یمت   یج نت ین(. همچن 

 نادار است.مع 01/0( در سطح F(2و  57= )2، 001/0 P= ،66/13=324/0وی کز،  المبدای= 676/0)
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 آزمایش و کنترلدر سه مرحله آزمون در دو گروه  بینی یانخودم یرمتغ یارو انحراف مع یانگین. م5 جدول

 آزمون یشپ آماری شاخص گروه متغیر
M±SD 

 آزمون پس
M±SD 

 پیگیری

 (ماهه یک)

افسانه
 

پرداز
/ی

ی
یکتای

 

 آزمایش
 21/5 ± 07/34 89/3 ± 87/32 84/4 ± 13/37 ان راف استاندارد ± میانگین

 936/0 (176/0=p)951/0 (192/0=p)952/0(p=070/0) ی کو-شاپیرو

 کنترل
 61/3 ± 72/35 05/4 ± 63/35 97/3 ± 57/36 ان راف استاندارد ± میانگین

 952/0 (083/0=p)939/0 (131/0=p)946/0(p=185/0) ی کو-شاپیرو

 p، 71/1=F 076/0=p، 26/3=F 137/0=p، 27/2=F=197/0  دین آزمدن

افسانه
 

پرداز
/ی

همه
 

تدان
 ی

 آزمایش
 27/6 ± 03/51 60/7 ± 40/49 17/6 ± 60/61 ان راف استاندارد ± میانگین

 954/0 (631/0=p)973/0 (075/0=p)938/0(p=212/0) ی کو-شاپیرو

 کنترل
 83/6 ± 10/57 32/7 ± 95/57 44/7 ± 20/59 ان راف استاندارد ± میانگین

 977/0 (642/0=p)974/0 (942/0=p)982/0(p=755/0) ی کو-شاپیرو

 p، 44/0=F 775/0=p، 08/0=F 631/0=p23/0=F=511/0  دین آزمدن

افسانه
 

پرداز
ی

/آس
 
ی

 
ی
ناپ یر

 

 آزمایش
 =63/6F ± 43/37 95/6 ± 73/34 36/5 ± 17/44 ان راف استاندارد ± میانگین

 =931/0 (142/0=p)947/0 (143/0=p)947/F(p=051/0) ی کو-شاپیرو

 کنترل
 =F 64/5 ± 87/41 50/5 ± 43/42 61/6 ± 27/42 ان راف استاندارد ± میانگین

 =965/0 534/0=p)970/ (098/0=p)941/F(p=414/0) ی کو-شاپیرو

 p، 59/0=F 279/0=p، 19/1=F 336/0=p،94/0=F=446/0  دین آزمدن

خ
یال
 

ی
پرداز

 آزمایش 
 =F 00/12 ± 03/86 85/10 ± 80/85 16/8 ± 13/107 نداردان راف استا ± میانگین

 =940/0 (638/0=p)973/0 (188/0=p)952/F(p=090/0) ی کو-شاپیرو

 کنترل
 =F 67/8 ± 57/108 40/8 ± 13/105 20/8 ± 67/105 ان راف استاندارد ± میانگین

 =979/0 (101/0=p)942/0 (051/0=p)931/F(p=804/0) ی کو-شاپیرو

 p، 04/0=F 242/0=p، 40/1=F 105/0=p، 71/2=F=852/0  دین آزمدن

در دو گروه و در هر سه  یپرداز افسانه یها و مؤ فه پردازی یالخ ۀمربدط به حدز ی کو-شاپیرو شاخص
در هر دو  بینی یانخددم یها مؤ فه یها نرمال داده یعتدز یانگرب کهاست  یرمعنادارغ 05/0اجرا در سطح   مرح 
 تدان یم نیست؛ بنابراین معنادار  دین آزمدن براسا  یزنمرا  ن یخطا یانستفاو  وار .(5است )جدول  گروه

 یانسوار یمت    یج. نتاستبرقرار  بینی یانخددم یها داده یخطا برا های یانسوار یهمگن  گفت مفروض
در دو گروه  بینی یانخددم یها مؤ فه آزمدن یشپ  یس( در مقاF(4و  55= )P، 627/0>05/0) یریچندمتغ

 ینوجدد نداشته و بنابرا یها تفاو  معنادار گروه ینمستقم ب یرمتغ یاز اجرا یشپنشان داد و کنترل  یشآزما
 .است برقرار بینی یانخددم یها داده یبرا یگروه یتوابسته از عضد یراستقالل متغ  مفروض
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 یها حوزه یریچندمتغ یلو تحل یانسوارکو-یانسوار های یسماتر یبرابر ۀآزمون مفروض یجنتا .6 جدول

 بینی یانخودم

 بینی یانخودم

-یانسوار یسماتر برابری

 ها یانسکووار
 یریچندمتغ آزمون

M.Box F P 
 المبدای

 ویلکز
F 

 درجات

 آزادی
p 2η 

 104/0 044/0 2و  57 31/3 896/0 126/0 67/1 56/10 یکتایی/ یپرداز افسانه
 432/0 001/0 2و  57 64/21 565/0 072/0 93/1 28/12 ینتدا همه/ یپرداز افسانه
 576/0 001/0 2و  57 64/38 424/0 001/0 68/4 77/29 ناپ یری ی / آسیپرداز افسانه

 539/0 001/0 2و  57 34/33 461/0 016/0 59/2 48/16 پردازی یالخ

 ناپ یری ی آس  مؤ ف یوابسته برا یرهایمتغ یانسکدوار های یسماتر همگنی  مفروض همچنین
=  P، 59/2 =F، 59/2<05/0) پردازی یال( و خP، 68/4  =F، 77/29  =Box’s M<01/0) یپرداز افسانه

Box’s Mتدان یو کنترل م یشحجم نمدنه در دو گروه آزما یبا تدجه به برابر ینبا وجدد ا .یست( برقرار ن 
 دهد ینشان م 6در جدول  یریچندمتغ یمت   یجد. نتارگ ان یرتأث یمت   یجنتابر مدضد   ینانترار داشت که ا

2= 104/0 ،1ی کزو یالمبدا=896/0) یپرداز افسانه یکتایی  زمان بر مؤ ف× گروه  یاثر تعام 
، 044/0  =P، 

2= 432/0 ،ی کزو یالمبدا=565/0) تدانی همه یها و بر مؤ فه 05/0( در سطح F(2و  57= ) 31/3
، 

001/0 =P، 64/21 ( =57 2 و)F2=576/0 ،ی کزو یالمبدا=424/0) پ یری ی ( و آس، 001/0 =P، 
اثر  دهد ینشان م 6جدول  ینمعنادار است. همچن 01/0در سطح  یپرداز افسانه ۀ( حدزF(2 و 57= )64/38

و  2، 001/0 =P، 34/33( =57=539/0 ،ی کزو یالمبدا=461/0) پردازی یالخ ۀزمان بر حدز× گروه  یتعام 
2)F 01/0) یکتایی یها مؤ فه یبرا یدر تست مدخ  یمعنادار است. ارزش مج ور کا 01/0سطح ( در>p، 

761/0=w، 87/14= (2)2
)، 01/0) تدانی همه> p، 740/0=w، 12/16(=2)2

 )ناپ یری آسی  و 

(01/0>p، 687/0=w، 03/20= (2)2
 ) بینی یانخددم پردازی یالخ پرسشنام و  یپرداز افسانه پرسشنام 

(01/0>p، 651/0=w، 50/24(=2)2
)  یچه یبرا یتکرو  مفروض ینبنابرا ؛معنادار است 01/0در سطح 

ها با  مربدط به آن یدرجا  آزاد یمد  ینو به هم نیستبرقرار  بینی یانخددم یها ها و مؤ فه از حدزه یک
 اصالل شد. یسرگ-ینهد روش گر

 

 

                                                 
1. Wikes’ Lambda 
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 بینی خودمیان بر قلمست متغیر اثر تبیین در آمیخته تحلیل نتایج .7 جدول

 بینی یانخودم
 مجموع

 مجذورات
 مجموع
 خطا مجذورات

 F آزادی درجۀ
 سطح

 معناداری
2  

 060/0 048/0 71/3 26/1 و 04/73 29/1471 21/94 یکتایی/ یپرداز افسانه
 355/0 001/0 98/31 19/1 و 87/68 56/1793 03/989 تدانی همه/ یپرداز افسانه
 402/0 001/0 98/38 27/1 و 40/73 42/1063 71/714 اپ یرین ی / آسیپرداز افسانه

 481/0 001/0 73/53 48/1 و 97/85 42/5499 40/5094 پردازی یالخ

2= 060/0) یکتایی  زمان بر مؤ ف× گروه  یاثر تعام  دهد ینشان م 7جدول 
، 048/0 =P، 71/3 =

2= 355/0) تدانی همه یها و بر مؤ فه 05/0( در سطح F(26/1 و 04/73)
، 001/0=P، 98/31( =87/68 و 

19/1)F2= 402/0) پ یری ی ( و آس
، 001/0=P، 98/38 (=40/73 27/1 و)Fدر  یپرداز افسانه ۀ( حدز

2= 481/0) پردازی یالخ ۀزمان بر حدز× گروه  یاثر تعام  ینمعنادار است. همچن 01/0سطح 
، 001/0 =P، 

 یزیافتگیدرمان تمانشان داد  یج. درمجمد  نتااستعنادار م 01/0( در سطح F(48/1 و 97/85= ) 73/53
 بینی یانخددم یرمتغ پردازی یالخ یا و مق یپرداز افسانه یا مق یها نمرا  مؤ فه یانگینکاهش م سب 
 یپرداز افسانه یا مق یها نمرا  مؤ فه یانگینم ،یشدر گروه آزما دهد ینشان م 2شکم  ی. نمددارهاشدد می
 یگیریپ  کاهش در مرح  ینو ا یافتهآزمدن کاهش  پس  در مرح  بینی یانخددم یرمتغ دازیپر یالخ یا و مق

شد  گیری یجهنت ینسدم چن  یدر آزمدن فرض ترتی  ینپابرجا مانده است. بد آزمدن یشپ  با مرح  یسهدر مقا
 .دهد یکاهش م ینرا در زوج بینی یانصدر  معنادار خددم به یزیافتگیکه درمان تما

 

 
و  یشیآزما یها در گروه یگیریآزمون و پ پس آزمون، یشدر مراحل پ بینی یانخودم ییراتنمودار تغ .2 لشک

 کنترل
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 گیری یجهنت و بحث
 یو سازگار بینی یانبدون بر خددم یدگاهبر د یخدد مبتن یزیافتگیتما یاثربخش یینحاضر به تع  مطا ع
 یزیافتگیش تمایپژوهش نشان داد افزا یها افتهیت. کننده به مراکز مشاوره پرداخ مراجعه ینزوج ییزناشد

با گروه کنترل مؤثر  یسهدر مقا یشگروه آزما یندر زوج ییزناشد یو سازگار بینی یانخددم یخدد در ارتقا
 یپژوهش با مبان ینا های یافتهمعنادار بدد.  یزن بینی یانخددم یها مداخ ه بر مؤ فه ینبدده است. ا

(، 2008) یمه های یافتهبا  یبر سازگار یزیافتگیشده درمدرد اثر تما انجام یها پژوهش بدون و یدرمان خانداده
 عارفی،(، 1392) یخانیو ع  مؤمنی(، 1392) بناب غباری و حا بی(، 1391) یو باباخان یجعفر ی،م مد
و  یکرابتر ، زگنزا رودریگز ،فریتا  و (1395) ییمرک و یاباخانب ،نژادی(، نداب1395) اسمعی یشیخ و رحیمی

 یندر ب ییزناشد سازگاری یشخدد به افزا یزیافتگی( همسد است. در پژوهش حاضر درمان تما2020) ینمارت
 است و از خانداده عاحفی استقالل میزان  نشاندرواقع  یزیافتگیمعنا که سطح تما ین. به اشدمنجر  زوجین

 و جانکدسکی  سندیجته شدد. در مطا عا  گرف نرردر ییزناشد یسازگار یبرا بینی یشعامم پ تداند یم
 یندر زوج یبا گ شت و سازگار یخدد ارتباط مثبت معنادار یز( تما2014) همکاران و هینتز من( و 2010)

 و صمیمیت یانمثبت م ای رابطهداد نشان  یزن (2007درداند و فد رود )یس ز، ج پاتریک، یقت ق یجداشت. نتا
وجدد نداشته است که  یا رابطه ییزناشد یخدد و سازگار تمایزیافتگی یانم اما ،وجدد داشته زناشدیی رضایت

ماه  یکاثرا  مداخ ه پس از  یگیریپژوهش حاضر ناهمسد است. در پژوهش حاضر پ یجبا نتا یجهنت ینا
آن در مراحم مخت ف  یاست و بررس یرپ  امکان تمایزیافتگی اثرا  ان الل یا یداریپا رو این ازانجام شد. 

در  ینزوج سازگاری دربارۀ( 2020) همکارانو  فریتا  یقا مثم ت ق یحد  یها به پژوهش یازن یدگزن
مراحم   در هم ینزوج یخدد با سازگار یزتما ینب معناداری مثبت ارتباط کهدارد  یازن یخاندادگ زندگی چرخ 
( مشاهده VII) زندگی نیابه پا یک( و نزدV) یبزرگسا  یزندگ یانیم مرح  به سمت  کتحدر خاص حر و به

ها  زوج ینبر تعامم و ارتباط ب ییزناشد یمفهدم سازگار که کرد یینتب گدنه ینحاصم را ا یجنتا تدان یشد. م
 افرادی چنین. هستند یشتریب ییزناشد یسازگار دارایدارند،  تری یمیکه ارتباط صم ییها . زوجکند یم یدتأک

 و دارند آگاهی خدد هایهیجان به باال یزیافتگیتما یمد  و به دارند را صمیمانه روابب در مستقم رشد تدانایی
در  منعطف رفتار و تفکر و احسا  افراد ینا .(2008)پ گ،  هستند مدقعیت متفکران  سنجش به قادر

و  نزدیکی در ینهستند. همچن یگرانعداحف روشن در ارتباط با د یدارند و دارا یزندگ یبا فشارها یسازگار
مدج  قدام روابب زن و  یزیافتهتما یها زوج های یژگیو ینبرخدردارند. ا یرتباط از تعادل روانا یگسستگ

که از  رسند یم ییو خددشکدفا یبه پختگ ی. افراد زمانشدد یم ییزناشد یسازگار یششدهر و افزا
و  هاو  عا مطا  نتایج(. 1988)کر و بدون،  یابند ییمبدأ رها خاندادۀناگشدده به  یعاحف های ید بستگ

 ی،اص  خاندادۀ از استقالل و تمایزیافتگی سطح افزایش با کهآن است  مبین یز( ن1998)ما ینکرود  
 یکمتر یریپ  انعطاف ،کمتر یزاست افراد با تما معتقد( 1978. بدون )رود یباالتر م یزن ییزناشد یسازگار

 یحم منطق استفاده از راه ییو تدانا پ یرند ی آس یشترب ییزناشد یدارند و احتماالً در برابر اضطراب مزمن زندگ
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دارند )کر و بدون،  یمبه همسرشان تما وابستگی و اتکابه  افرادی ینرا ندارند. چن یدر رفع مشکال  زندگ
دارند و  یمانهصم یدندهایپ یم دود برا ظرفیتی و رسند می یکمتر یجانیبه ب دغ ه افرادی ین(. چن1988

. رود یم شمار به ینزوج ییزناشد یسازگار یبرا یدیها و تهد خانداده یبرا یگدارنا پیامدهای آبستن ینا
مثبت وجدد   رابط ییزناشد یباال و سازگار یزیافتگیتما ین( ب2004)ی و دند اسکدرونمطابق با پژوهش 

خدد را  اهیگجا یگراندر روابب خدد با د ،ستا ها باال آن یزهستند و سطح تما یکه کمتر واکنش ینیدارد و زوج
( 1999) بده ندر مطا عا  نتایج کهگدنه  . همانکنند یرا تجربه م یشتریب ییزناشد یو خشندد کنند یحفظ م

خدد  یک یجادمنردر ا به یگرانفرد با د یجانیه همجدشی با کمتر تمایزیافتگی میزان داد نشان یزن
و  ینزکا -شدیر اوزبی ر،. مطا عا  دیاب یکاهش م یو یسازگار یجهخداهد بدد و درنت یشترب یافتهنایزتما

و با  بدده زندگی از یتو رضا ییزناشد یخدد با سطدل باالتر سازگار یزنشانگر تما یز( ن2020) گنزا ز یگزرودر
 .دارد یهمخدان رو پیش مطا ع 

 .شدمنجر  زوجین یندر ب بینی یانخددم کاهشخدد به  یزیافتگیدرمان تما حاضر، پژوهش در همچنین
(، 2012) وانگ و برینکدرث ،(، گ باخ2004(، فالول )2014) یوبزپ گ و  مطا عا  های یافتهپژوهش با  یجنتا

و  کدئالر-مارتین دیدیس، ،(1397) پیرانیو  تقدایی زاده،سرکشیک(، 1395و م مدزاده ) یعقدبیمطا عا  
 اپر ی سدرتیز و اخیر، مطا ع با  راستا است. هم همسد (2014) کارستن و دیدرو چامبرز، و (2019) د  
به  یب،گرا به م  و جمع بین یرخددمیانغ یده و ند  پاسخ همدیگر از افراد مشابه درک( نشان داد 2012)
ها  آن است،خدد در افراد باالتر  یزتما یزانهرچه م ی. به عبارتاستها وابسته  خدد در آن تمایزیافتگی یزانم

 و زوبی پ گ های یافته .دهند یخدد نشان م یانو احراف یبم  از تری یتر و شناخت واقعیشب یخددکنتر 
پتروسکه و  یبر ،کد  میرون،بدد.  یو عم کرد شناخت یزسازیخددمتما ینمثبت ب  نشانگر رابط یز( ن2014)

 یز فراواناحراف خدد و تما یایدن ییو شناسا یخددکنتر  ،نفس اعتمادبه خددشناسی، یز( ن2017) سا تیجرا د
مهم  ای کننده یینخدد تع یزکه تما کردند یشنهادو پ نددرنرر گرفت بین یرخددمیانافراد غ های ژگییاز و را خدد

مطا عا  درمدرد  برخی نتایج. است گرا یرقدمو غ یرخددخداهانهانداز غ چشم یکاز  یریندرک سا ییدر تدانا
 یکاف  مطا عا مسد است. ه یرمستقیمصدر  غ به اخیر مطا ع با  یز( نبینی یانخددم کاهش) یریگ یدگاهد
و  یشناخت یریپ  انعطاف مدج  یاجتماع یریگیدگاهد یی( نشان داد تدانا2012) همکاران و(،  بالنک 1975)

که بر  یاز عدام  یکینشان داد  یز( ن1990النگ ) یها پژوهش یج. نتاشدد یم فردی ینب یها کاهش تعارض
کاهش  یقاز حر گیرییدگاهداست.  یاجتماع یریگیدگاهد ییدارد، تدانا یرتأث ییرابطه زناشد یو بقا یفیتک

 و( یی)تمرکززدا یگردادن به فرد دیتاهم یش(، تمرکز و افزابینی یانبه خدد )کاهش خددم یرضروریغ یتاهم
 مطا عا  یبرخ .شدد یدر افراد م ییرتغ مدج  یدر مداقع ضرور یتدادن قاحعنشان و خدد به اهمیت افزایش

( 1990النگ ) یقا در ارتباط است. در ت ق غیرمستقیم پژوهش مدضد  با یزن یتعارض یاه درخصدص سبک
 یگرانروابطشان با د یستمس یرا صرف نگهدار شان یزندگ یشترب یین،پا یزیافتگیاشخاص با سطح تما نیز
ابم و حرف مق یتدجه به تقاضاها یگران،خدد را براسا  اجتناب از تعارض با د یاص  یما و تصم کنند می

( 2012) و همکاران  بالنک و (2009) یرشبرگو ه یرآ ،. بنگیرند یرا دچار ندسان نکند، م شان یآنچه زندگ
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داشته باشند، احتمال مصا  ه یگردیک های یدگاهدر شناخت د یشتریتالش ب یننشان دادند هرچه زوج یزن
 وسامدئم  و (1395و م مدزاده ) یعقدبی. مطا عا  یابد یم یشافزا یتعارض های یتدر مدقع ها آنکردن 

 یها و سبک بدیامی یشحم تعارض و مصا  ه پس از مداخ ه افزا یها سبکنشان داد  نیز( 2018) همکاران
مشاهده  کندرد  یرمستقیمغ یا مستقیم را حاضر نتایج که هایی یافته. دارندمعنادار  کاهش یو رقابت یاجتناب
  نشد.

 دارای که افرادی که کرد تبیین گدنه یناپژوهش را  این یجنتا تدان یمخت ف م یها با تدجه به پژوهش
 یبرا ای یژهو اعتبار و دانند یم ها یتفعا   معمدالً خدد را م در و در رأ  هم هستند، یادیز بینی یانخددم

خدد را  نهایشا ییدرمدرد خددشان و تدانا افراحی و یادز پردازی یالافراد بر اثر خ گدنه ینخدد قائم هستند. ا
 یگراننررا  د درک به قادر بینیان. افراد خددمیندبرآ کاریهر  عهدۀاز  تدانند یم که دانند یفرد م من صربه

از  یاریاز آن است که بس یحاک ینبه تعامال  زوج ی. نگاهببینند دیگران چشم از را یادن تدانند یو نم نیستند
  (. در مطا ع2018 همکاران، و سامدئماست ) ینزوج ینیب یانخددم یمد  به مابین یتعارضا  و اختالفا  ف

با  ،تعارضا  در و کند بیان سازنده ۀشیدخدد را به  عصبانیت و خشم چگدنه که گیرد یم یادشده فرد  انجام
از حم مسئ ه  یراحت خدد و همسر واقف شدد و به نیازهای بر عقیده کند،ابراز  آگاهانه  مکا ماستفاده از روش 

 یکسان ،دارند کمتری یزیافتگیکه تما یافراد ،. به اعتقاد بدونپیدا کند یدسترس یزیافتگیبه تما واستفاده 
 یتاهم یتفکر احالعا  واقع ۀبراسا  احساسا  خدد را دارند و به قد گیری یمبه تصم یمهستند که تما

 یگرانو تفکرا  د یتبه هد زیافتهیافراد تما ،در مقابم .از خدد دارند بینانه یرواقعغ یابیو ارز دهند ینم یادیز
 یگراند ییرتغ یرو خدد را درگ رندو شرط دا یدبدون ق یرشو پ  گ ارند یاحترام م یواکنش عاحف یابدون انتقاد 

 کهاز آن است  کیحا گیری دیدگاه زمین مخت ف در  یقا (. ت ق2004، یو دند اسکدرون) کنند ینم
که فرد قبالً به آن  شدد یم یبه احالعات یفاو  مدج  دسترسمت یدگاهیمسائم و د یدنبا د یریگ دیدگاه
متفاو  به حم مسئ ه خداهد پرداخت  یا گدنه و متفاو  قطعاً به یشترنداشته است. فرد با احالعا  ب یدسترس
 یمنطق یشترو ب شدد یجانی میتر حم تعارض، کمتر ه مناس  یها حم درنررگرفتن احتماال  و راه یمد  و به

جنبه از تعارض  یکاز  یشب یو تمرکز برا یو کاهش خددم در ییمدج  تمرکززدا ینبنابرا ند؛ک یعمم م
 یگرو استنباط افکار و احساسا  فرد د یگرفرد د یگاه شناخت نررگرفتن نرردر تدانایی فرد رو از اینشدد.  یم
به  یزیافتگیفرد در تما کهاست  چیزی همان ین(. ا2012و وانگ،  برینکدرثرا دارد )گ باخ،  یحصدر  ص  به

 .کند یم یداپ یآن دسترس
همسر  های یدگاهد درک یشحم تعارض سازنده و مصا  ه با افزا کسب یقا ،از ت ق بسیاری در همچنین

 یدگاهدرک د ییتدانا ،در حم تعارض است یضرور یجزئ یاجتماع یریگ دیدگاه کهآنجا  مثبت دارد. از  رابط
کند  یم بینی یشرا پ یتر حم تعارض سازنده یها تر و سبکیشب یسازگارخصدص در زمان تعارض،  ههمسر ب

 یگرد سدی از و است منطق به هیجان از حرکت روند تمایزیافتگی در(. 2019 ،کدئال و  د  یدیس،)د
 یجاداز منابع ا یکیحرف مقابم و  یدگاهمسائم از جان  خدد و غف ت از د یدنبه د یمتما بینی یانخددم

 ادراک، بین اند داده نشان کهها  پژوهش یرمطابق با سا بنابراین ؛ک نادرست از مسئ ه استتعارض و ادرا
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 تدان ی(، م2002 کم،و باو ینوجدد دارد )اپشتا همبستگی زناشدیی زندگی کیفیت و زوجین ارزیابی و تفسیر
 یرتعارضیه و غسازند یها استفاده از سبک نیز و زوجین تعارضا  کاهشدر  گیرییدگاهد های یافتهگفت 

 ترتی  بدیناست.  بینی یانخددم کاهشبر  یزیافتگیتما یرو تأث یتبر اهم مبنی پژوهش ینا یافت بر  ییدیتأ
 تر یمانهو رابطه صم یرترپ  که نقش انعطاف دهند یاجازه م یکدیگرهمسران به  یزیافته،تما ییدر نرام زناشد

 (.1988 بدون،و  کررا تجربه کنند ) یکمتر یجانینش هرا ت مم و واک یکدیگر یدداشته باشند و تفاو  عقا
 یاطاحت باید یجنتا یمدر تعم رو یندردستر  بدد. از ا  پژوهش استفاده از نمدن ینا های م دودیت جم ه از

اه انجام شد. م یک ی به مد زمان یتم دود یمد  بعد از مداخ ه به یگیریپ  مرح  آنکه یگرد یتکرد. م دود
صدر   یندهدر آ ت قیقاتی الزم است ،است تر یحدالن زمانی یازمندافراد ن روانی کارکرددر  یرا تغی کهاز آنجا 

تدان  های پژوهش حاضر می . از یافتهمطا عه کند تر یحدالن یرا در بازده زمان رفتاری تغییرا  بتداند که گیرد
بینی زوجین استفاده  هش خددمیاندر راستای مداخال  با ینی و درمانی برای افزایش سازگاری زناشدیی و کا

 یها حم به راه یندرمان زوج برایکدتاه  زمانی ۀتا در م دود کند یشناسان کمک م پژوهش به روان ینا .کرد
 یتم دود یمراجع قاندن یرخانداده و سا یها دادگاه یازبرحس  ن یدرمان خانداده یراز یابند؛ یدسترس تر یعسر

 یشنهادپ یجدان در شرو  زندگ ینزوج یآن برا  ارائ ،مداخ ه ینا یاثربخش با تدجه به یندارد. همچن زمانی
خدد مطا عه  یزتما یریگ در شکم یو قدم ینقش عدامم فرهنگ یندهآ یقا در ت قشدد  پیشنهاد میشدد.  یم

  شدد.

 یتشکر و قدردان
پژوهش ما را  ینا یاکه در اجر یهمکاران  تهران بزرگ و هم یانترام یفرمانده ۀمراکز مشاور یساؤاز ر
 .یمآنان خداستار یروزافزون برا یقو از خداوند منان تدف داریمرا  یرساندند کمال تشکر و قدردان یاری

 منابع
 یشخصو  یپرداز افسانه های یا مق ییو روا یاییپا ی(. برآورد مقدمات1392. )  پدربافرانی،و  ،.ل زار ، ،.  آقایدسفی،
شوناخت   پژوهشی-ع می  دوفص نامدر بزرگساالن.  بینی یانسنجش خددم یبرا هایی یا : مقیدجد پردازی یالو خ

 .52-68 (،3)2. یاجتماع
خودد،   یزیوافتگی تما ینب  در رابط زناشدیی ید زدگ یا برازش مدل نقش واسطه .(1398. )ک یا،ن افشاری و، .  بکیان،

در زنوان و موردان متأهوم شوهر      ییدزناشو  یسوازگار  بینوی  یشدر پو  ییحم تعارض و انترارا  زناشد یها سبک
 .225-246، (38)2 .یشناخت روان یها مدل یها روش  مج کرمانشاه. 

 .بعثتتهران:  .ازدواجسنجش خانداده و  های یا مق(. 1377. )ب ی،یثنا
 .آگاه انتشارا : تهران .یدر ع دم رفتار یقت ق یها روش(. 1386آ. ) حجازی، و ،.  بازرگان، ،.ز سرمد،
 .8-26 ،(41)2 ی.درمان روان یها تازه .ییزناشد یزندگ های ی (. آس1385) م. زاده، فات ی و .،ف  هی،ا  رحمت
در مراکوز   ییزناشود  یتو رضوا  یجوانی خدد، هدش ه تمایزیافتگی رابط  تعیین(. 1391. )ببناب،  یغبار ، و.م ی،حا ب
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 .15-32 ،(18)5. خانداده مطا عا  و زن مج  شاهرود.  شهر مشاورۀ

 پیش بینی رضایت زناشدیی بر اسا  سبکهای د بستگی و مد فه های تمایزیافتگی (. 1394. )م، مدسدی، نژاد یمانس 
 . دبی، امارا  مت ده عربی.1394آذر  9 .یو ع دم انسان یریتمد ا م  ی ینکنفرانس ب مقا  
بوا   یتمن و عدامم شخص یقدرتمند بینی، یانخددم  رابط ی(. بررس1397ذ. ) پیرانی،و  ،د. یی،تقدا ،.ف زاده، سرکشیک
 دانشگاه اراک.تهران: . ییزناشد یترضا

 دادستان، تهران: بعثت. یرخم مد منصدر و پر ترجم . روانی ت دل گسترۀدر  یاژهپ یدگاهد(. 1374) ،.ژ پیاژه،

 یبرمبنوا  یجودان فرهنگو   یهوا  زوج ییزناشود  یسازگار بینی یش(. پ1395. )د ی ی،اسمع یخو ش ،ر. یمی،رح ،.م عارفی،
 .87-106 ،(13)2. پژوهش و خانداده  فص نام. ینوا د ییزناشد یتو رضا یاص  ۀاز خانداد یزیافتگیتما یزانم

موردان و زنوان   در  ییزناشود  یبا سازگار یزسازیمن و خددمتما یتیهد یها منز ت  رابط بررسی(. 1387. )ج و دخانی،
 .تهران ییحباحباعالمه  دانشگاه .ارشد یکارشناس  نام یانپا. ییمتأهم دانشگاه عالمه حباحبا

. ینزوجو  یسازگار یزانو سطح ت دل من با م یزسازیخددمتما  رابط(. 1391. )و ی،و باباخان ،آ. ی،جعفر ،.ف م مدی،
 .114-125(، 14)4. رفتاری ع دم  فص نام
 ،(4)1. پژوهی خانداده  مج . ییزناشد یسازگار با ید بستگ یو ا گدها یرمنطقی. ارتباط تفکرا  غ(1379م. ) مراهری،
378-369. 
 .8-10 ،156 .برنامه  مج آمار ازدواج و حالق در کشدر.  ی ی(. ت  1384چ ک، ل. ) مدسدی
بوا اسوتر ، اضوطراب و     یآور خودد و تواب   تمایزیوافتگی  خوانداده،  عم کرد  رابط(. 1392م. ) یخانی،و ع  ،.خ مؤمنی،

 .298-320 ،(3)2. خانداده یدرمان و روان مشاوره  فص نامدر زنان متأهم شهر کرمانشاه.  یافسردگ
. ینزوج یو سازگار یمیتبر صم یزسازیآمدزش خددمتما ی(. اثربخش1393ن. ) یمی،کر و ،.و ی،باباخان ،ش. نژاد، ینداب

 یشناسو  روان یانجمون ع مو   .اهداز .مط دب خانداده یا گد یمدر ترس یمگا ؛خانداده شناسی روان م ی ۀکنگر یناو 
 چمران اهداز. یددانشگاه شه .یرانا ۀخانداد
. ینحوم تعوارض زوجو    یهوا  بر سبک گیری یدگاهآمدزش اثر آمدزش د ی(. بررس1395. )  زاده، م مد و ،آ. یعقدبی،

 .48-62 ،(28)7. یدرمان فرهنگ مشاوره و روان  فص نام
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