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چکیده

Abstract
Introduction: The purpose of this study
was to investigate the effects of Boen’s
intergenerational method training on family
relations and systematic family variables in
Isfahan in 2018-2019.
Method: A semi- experimental design by
pre-test and post-test with control group
conducted. A sample with 40 married
women were selected on a voluntary basis
and randomly divided into control and
experimental
groups.
The
research
instruments were Family Relation scale,
triangulation scale,as well as, control
method and boundaries scale. Both groups
were evaluated in pre-test and post-test. The
experimental group was trained for 8
sessions of Boen’s intergenerational method
training, while no training receive by
control group. The collected data were
analyzed using MANOVA analysis.
Results: The results showed that the
method used in general was effective in
improving research variables of mothers
(p <0.05) except 2 variables of rigid and
vague oundaries
Conclusion: It can be concluded that
Boen’s intergenerational method training
can be used to improve family variables.
Keywords: Boen’s method, triangulation,
family relationships, control method,
boundaries.

مقدمه :این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی روش بین نسلی
بوئن بر روابط خانوادگی ،مرزها ،مثلثسازی و شیوههای کنترل
زنان متأهل شهر اصفهان انجام شد.
روش :بنابراین این پژوهش از نوع آزمایشی بود و با توجه به
اینکه گزینش و گمارش آزمودنیها در گروهها به شکل دردسترس
انجام شد بنابراین پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود .جامعه آماری
کلیه زنان متأهل شهر اصفهان در سال تحصیلی  79-79بود .به
منظور نمونهگیری از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد و
از بین  05زن ثبتنام کننده  05زن انتخاب شدند و در دو گروه
آزمایش و کنترل به شکل دردسترس گمارش شدند .ابزارهای
پژوهش عبارت بودند از  :مقیاس روابط خانوادگی ،مقیاس مثلث-
سازی و مقیاس شیوههای کنترل .گروههای پژوهشی به مدت
هشت جلسه نود دقیقهای در معرض آموزشهای مبتنی بر نظریه
بوئن قرار گرفتند .هر دو گروه قبل و بعد از مداخله در معرض
پیشآزمون و پسآزمون قرار گرفت .دادههای گردآوری شده ب h
تحلیل کواریانس چند متغیره تحلیل شدند.

یافتهها :نتایج نشان داد که این روش بر بهبود متغیرهای مورد
مطالعه به جز دو متغیر مرزهای خشک و مرزهای مبهم مؤثر بوده
است (.)P= 5/50
نتیجهگیری :با توجه به این نتایج میتوان گفت روش بوئن برای
بهبود روابط خانوادگی و متغیرهای سیستمی در بین زنان متأهل
شهر اصفهان روش مؤثری است.
واژههای کلیدی :روش بوئن ،روابط خانوادگی ،مثلثسازی،
مرزها ،شیوه کنترل.

 .1دانشجوی دکتری روانشناسی ،دانشکده علومتربیتی و روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان) ،اصفهان ،ایران
 .2نویسنده مسئول :استادیار ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده علومتربیتی و روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان
(خوراسگان) ،اصفهان ،ایران
 .3دانشیار ،گروه روانشناسی ،دانشکده علومتربیتی و روانشناسی ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران

52

z.yousefi@khuisf.ac.ir

سال ،12شماره( 3پیاپی ،)09پاییز 1377

مجله روانشناسی بالی نی

واکنشی در دیگران ایجاد کردن ،یعنی تالش هدفمندانه
برای تغییر رفتار دیگران ،برای این منظور تکنیکهایی وجود
دارد مانند :محبت کردن ،غر زدن ،سکوت ،استداللآوردن،
عقبنشینی ،تعهد گرفتن ،رقابتهای شدید ،شوخی کردن و
به مزاح گرفتن ،مقایسه کردنهای اجتماعی ،تهدید کردن و
تطمیع .شیوههای کنترل میتواند باعث فراخوانی خشم و یا
حمایت همسر شود(.)9
یکی از روشهای شناخته شده در حوزه خانواده روش بین
نسلی بوئن است .بوئن )7()1799( 1خانواده را یک واحد
عاطفی از روابط میداند و به همین دلیل توجه خود را به
جای تمرکز به جزء ،به کل خانواده متوجه ساخت و آن را
نظام عاطفی 2خانواده نامیده و کارکرد عاطفی 3انسان را به
صورت علمی تنظیم کرد .این نظریه از هشت مفهوم نظری
به هم پیوسته تشکیل شده که این مفاهیم میتواند عوامل
طالق و ازهم پاشیدگی و یا انسجام خانوادگی را توضیح
بدهد .این مفاهیم عبارتند از :متمایزسازی خود ،0مثلثسازی
نظام عاطفی خانواده هستهای ،0فرافکنی6خانواده ،گسلش
عاطفی ،9فرآیند انتقال چندنسلی ،جایگاه فرزندان و واپس
روی اجتماعی .9در رویکرد ساختاری ،خانواده به عنوان یک
کل مطرح است و تعامالت بین زیرمجموعهها مورد توجه
قرار میگیرد .هسته مرکزی اصالحات خانوادگی در این
روش افزایش تمایز خود زوجین است(.)6
تاکنون پژوهشهای گوناگونی به بررسی اثربخشی روش
بوئن بر متغیرهای روانشناختی پرداختهاند ازجمله پیرساقی،
نظری ،حاجی حسنی و نادعلیپور ( )15()1373اثربخشی این
روش را بر بهبود میزان ابراز وجود دانشجویان ،امیری طلب،
اعتمادی و سلیمی ( )11()1373بر کاهش احساس غربت
دانشجویان؛ شیرزادی ،شفیعآبادی و دوکانهای فرد ()1379
( )12اثربخشی این روش را بر کاهش طالق عاطفی و بهبود
کیفیت زندگی؛ هاشمی ،زادهمحمدی و جراره ()13()1373
اثربخشی این روش را بر بهبود تمایزیافتگی؛ مادران نشان
دادند.

مقدمه
حفظ و تداوم خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی از
اهمیت زیادی برخوردار است .خانواده به عنوان واحدی
اجتماعی ،کانون رشد و تکامل ،التیام و شفادهندگی و تغییر و
تحول آسیبها و عوارضی است که هم بستر شکوفایی و هم
بستر فروپاشی روابط میان اعضایش را فراهم میکند( .)1از
اینرو روابط خانوادگی در حفظ و بقای خانواده حائز اهمیت
است .خانواده یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی است که
متولی امر جامعهپذیری و تولید شخصیت است .خانواده هر
فرد دارای ابعاد و شاخصهای متفاوتی است که میتواند در
شکلگیری شخصیت فرد مؤثر باشد( .)2عشق و عالقه که
سبب صمیمیت و محبت در خانواده است تعامل بیشتر بین
اعضای خانواده را موجب شده و پیچیدگیها را کاهش می
دهد و در عین حال ،باعث بهبود روابط مکمل بین دو شخص
زن و شوهر که پایگاههای یکسانی ندارند میشود(.)3
نحوهی مرزبندی مرزها در خانوده در رویکردهای سیستمی
همواره حائز اهمیت بوده است .مرزبندی سیستم به این
معنی است که چه کسی میتواند در تعامالت شرکت کند و
چگونه ،که البته این خود قواعدی دارد( .)0این قواعد تعاملی
یا مرزها از لحاظ انعطافپذیری متفاوتاند .خانواده از لحاظ
میزان انعطافپذیری و نفوذ مرزها سه نوع است .1 :خانواده
های با مرزهای بسته و نفوذناپذیر؛  .2خانوادههای با مرزهای
مبهم ،گنگ و به میزان زیادی نامشخص و نامتمایز؛
 .3خانوادههای به اندازه کافی انعطافپذیر با مرزهای روشن
و کارکرد مناسب .نحوه مرزبندی میتواند زوجین را به سمت
و سوی مثلثسازی هدایت نماید(.)0
منظور از مثلثسازی آن است که در زمان تنش بین دو نفر،
شخص ثالثی (داوطلبانه یا در پی دعوت او) وارد ماجرا شود
تا تعاملی سه نفری تشکیل گردد .مثلثسازی در مواردی
انجام می شود که روابط فرد با دیگران توام با تنش باشد.
بعضی مثلث ها سالم اند و بعضی ناسالم .مثلث ناسالم شیوه
ی مکرر برخورد با اضطراب است که در آن صورت ،تنش
بین دو شخص به شخص یا شیئ دیگر فرافکن میشود(.)6
در عین حال تجارب افراد در روابطشان با همسرانشان می
تواند متأثر از شیوههایی باشد که زوجین به کمک آن یک
دیگر را کنترل میکنند تا مطابق میل آنها عمل کنند()9
کنترل کردن یا دستکاری کردن دیگران :در لغت یعنی

1. Bowen
2. emotional system
3. earning emotional
4. differention of self
5. nuclear family emotional system trianqulation
6. projection
7. emotional break
8. social regression
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همانگونه که مشاهده میشود تا کنون پژوهشی به بررسی
اثربخشی این روش بر بهبود روابط خانوادگی ،مرزها ،مثلث
سازی و شیوههای کنترل نپرداخته است به نظر میرسد این
روش از ساز و کارهایی برخوردار است که میتواند متغیرهای
مذکور را بهبود بخشد .از اینرو پژوهش حاضر بر آن شد تا
به بررسی این مهم بپردازد نتایج چنین پژوهشی میتواند در
راستای تنظیم بستههای آموزشی و درمانی مناسب در
خانواده درمانی مؤثر باشد .بنابراین پژوهش حاضر به این
سؤال پاسخ داد که آیا روش بوئن بر روابط خانوادگی ،مرزها،
مثلثسازی و شیوههای کنترل زنان متأهل شهر اصفهان
مؤثر است؟
روش

ابزار
 .1مقیاس مثلثسازی یوسفی و بهرامی ( )1370به نقل از
دهقانی شش ده و یوسفی ( :)10()1379این پرسشنامه شامل
 16ماده میباشد که براساس نظریه ساختاری مینوچین
( )10()1793ساخته شده است وروی یک طیف  0درجهای از
کامالً موافقم تا کامالً مخالفم نمرهگذاری میشود و میل به
مقابله با مشکالت ارتباطی از طریق دخیل کردن شخص
ثالث را ارزیابی میکند .این مقیاس نمره کل دارد .روایی
صوری آن توسط متخصص تأیید شده است و همسانی
درونی آن از طریق آلفای کرونباخ بررسی شد ()α= 5/990
که قابل قبول بود .الزم به ذکر است در پژوهش حاضر
نمرهی کل مثلثسازی مد نظر بود .روایی سازه ،همگرا و
واگرای این ابزار توسط یوسفی و بهرامی ( )1370به نقل از
دهقانی شش ده و یوسفی ( )10()1379بررسی وقابل
اطمینان گزارش شده است .پایایی بازآزمایی این مقیاس
توسط یوسفی پس از دو هفته اجرا ( )r= 5/9گزارش شده
است .با توجه به اینکه این متغیر با میل به طالق (روایی
همگرا) رابطه معنادار و مثبت و با روابط خانوادگی روابط
منفی و معنادار (روایی واگر) داشت به منظور شناسایی مدل،
تحلیل عامل تأییدی انجام شد نتایج این تحلیل نشان داد،
شاخص کای اسکوئر نسبی برابر با  3/127است و این نشان
میدهد که این الگو از وضعیت قابل قبولی برخوردار است.
همچنین مقدار شاخصهای تطبیقی  TLIو  CFIدر حدود
 5/7بود .مقدار  RMSEAنیز به عنوان مهمترین شاخص
برازش کلی نشان داد که به طور کلی الگوی مثلثسازی از
برازش مناسبی برخوردار و قابل قبول بود(.)10
 .2مقیاس روابط خانوادگی بارنز و اولسون ( :)1792برای
سنجش روابط خانوادگی از مقیاس روابط خانوادگی بارنز  9و
اولسون ( )16()1792استفاده شد ،این مقیاس حاوی 15
عبارت است و روی طیف لیکرت پنج درجهای از کامالً
موافقم تا کامالً مخالفم نمرهگذاری میشود .آنان با اجرای
آن روی نمونه  2060نفری ضریب همسانی درونی
( )α =5/70و ضریب بازآزمایی ( )r= 5/91و ()α= 5/96
محاسبه شد .در این پرسشنامه نمرهی کل مد نظر است .در
ایران در دو پژوهش همسانی درونی آن به ترتیب  5/73و
 97گزارش شد ( .)19 -19در این پژوهش همسانی درونی
این پرسشنامه مجدداً از طریق آلفای کرونباخ بررسی شد

طرح پژوهش :با توجه به اینکه این پژوهش با هدف
بررسی اثربخشی روش بوئن بر روابط خانوادگی ،مرزها،
مثلثسازی و شیوههای کنترل زنان متأهل شهر اصفهان
انجام شد بنابراین این پژوهش از نوع آزمایشی بود و با توجه
به اینکه گزینش و گمارش آزمودنیها در گروهها به شکل در
دسترس انجام شد بنابراین پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود.
آزمودنیها :جامعه آماری کلیه زنان متأهل شهر اصفهان
در سال تحصیلی  79-79بود .به منظور نمونهگیری از روش
نمونه گیری در دسترس استفاده شد به این ترتیب که از بین
فرهنگسراهای شهر اصفهان فرهنگسرای باغ نوش انتخاب
شد و پس از اطالعرسانی در خصوص برگزاری دوره
آموزشی از بین  05زن ثبتنام کننده در دوره براساس
مالکهای ورود و خروج  05زن انتخاب شدند و در دو گروه
آزمایش و کنترل به شکل دردسترس گمارش شدند.
مالکهای ورود عبارت بودند از :نمره باالتر از متوسط
نمرات در مقیاس میل به طالق ،داشتن سن بین بیست تا
پنجاه سال ،تکمیل رضایت آگاهانه ،داشتن مدرک حداقل
دیپلم و مالکهای خروج عبارت بودند از :حضور در دورهی
آموزشی دیگر به طور همزمان با این دوره ،داشتن بیماری
شدید و مزمن جسمی ،عدم حضور در بیش از دوجلسه و
ناتوانی از همکاری با آموزشگر در رعایت اصول دوره
آموزشی و انجام تکالیف .کلیه موارد به کمک یک مصاحبه
کوتاه و اولیه بررسی شد.
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برای خردهمقیاس کنترل راهحلمدار ( )α= 5/90بود .نتایج
این تحلیل نشان داد شاخص کای اسکوئر نسبی برابر با
 3/913است که نشان میدهد که این الگو از وضعیت قابل
قبولی برخوردار است .همچنین مقدار شاخصهای تطبیقی
 TLIو  CFIباالتر از  5/7است .مقدار  RMSEAنیز به
عنوان مهمترین شاخص برازش کلی نشان داد که به طور
کلی الگوی مدل کنترل هیجانمدار از برازش مناسبی
برخوردار و قابل قبول است.
روند اجرای پژوهش :به منظور اجرای پژوهش پس از
تشکیل گروه آزمایش محقق هفتهای یک روز صبح در
جلسات نود دقیقهای به مدت هشت هفته به زنان متأهل
آموزش داد .این جلسات در محل فرهنگسرای باغ نوش
اصفهان برگزار شد .در ادامه بسته آموزشی که مبتنی بر
استانداردهای سبک انجمن روانشناسان آمریکا براساس
نظریه بوئن (اسپری و پالسو )2519 ،و برای ارتباطات
خانوادگی بهتر ارائه میشود الزم به ذکر است .پس از تدوین
بسته اعتبار محتوای آن به کمک بررسی نظر پنج متخصص
در حوزه خانواده به کمک محاسبه ضریب توافق مناسب
تأیید شد .در ادامه این طرح آموزش به همراه اهداف و فنون
آن (جدول  )1ارائه شده است.

( .)α= 5/720این مقیاس پیش از این در پژوهش دهقانی
ششده و یوسفی ( )10()1379برای سه بعد رابطه با خانواده
خود ،رابطه با خانواده همسر و رابطه با خانواده همسر منطبق
شده بود و در این پژوهش نیز این سه بعد مد نظر قرار
گرفت.
 .3مقیاس شیوههای کنترل :این پرسشنامه شامل  26عبارت
میباشد و به منظور سنجش روشهای کنترل دیگران توسط
یوسفی و بهرامی ( )1370به نقل از دهقانی ششده و یوسفی
( )10()1379و براساس نظر باس و الرسن ()17()2519
ساخته شده است و روی یک طیف پنجدرجهای از کامالً
موافقم تا کامالً مخالفم نمرهگذاری میشود و دارای دو
خردهمقیاس هیجانمدار و راهحلمدار میباشد .آنان روایی
محتوا و صوری آن را به کمک پنج متخصص تأیید کرده و
روایی سازه آن را به کمک تحلیل عامل اکتشافی برای دو
عامل کنترل هیجانمدار و راهحلمدار مثبت بررسی و تأیید
شد ،روایی همگرای آن برای خرده مقیاس کنترل هیجان
مدار از طریق همبستگی مثبت با ترس از خیانت و برای
کنترل راهحلمدار از طریق همبستگی مثبت آن با رابطه با
همسر تأیید شد ،آنان پایایی بازآزمایی آن را پس از دو هفته
اجرا ( )r =5/9گزارش کرده است .همسانی درونی در این
پژوهش برای خردهمقیاس کنترل هیجانمدار ( )α= 5/93و

جدول (1اهداف و فنون رفتاری مربوط به طرح آموزشی روابط بهتر در خانواده
فنون رفتاری
خرده اهداف
 .1به مراجع یا زوجین آموزش دهیدکه دلزدگی هیجانی است که ناشی از ناتوانی در
 .1آشنایی با دلزدگی به عنوان هیجانی ناشی از عدم
سازگاری با تفاوتهای یکدیگر در سالئق ،نظرات ،عقاید ،ویژگیهای حل مسئله و
سازگاری با تفاوتهای یکدیگر()1
مدیریت امور زندگی است.
 .2برای زوجین بیان کنید که عدم سازگاری با تفاوتهای زوجی میتواند به اضطراب
 .2توضیح وقوع اضطراب به عنوان نتیجهی عدم
منجر شود.
سازگاری با تفاوتها برای زوجین یا مراجع(.)2
 .3برای مراجع عالئم اضطراب را با توجه به منابع در حوزهی روانشناسی بالینی توضیح
دهید.
 .0به مراجع یا زوجین آموزش دهید که نمودهای اضطراب در زندگی زوجی عبارتند از
 .3توضیح عالئم اضطراب()0 ،3
کنترل یکدیگر ،اختالفات زناشویی ،میل به تخریب همسر در حضور خود وی یا درغیاب
وی ،میل به نسبت دادن خوبیها به خود و بدیها به همسر است.
 .0به کمک کاربرگه شماره ( )1به زوجین توضیح دهید که یکی از علل مهم اضطراب در
مقابل تفاوتها عدم تمایز خود است.
 .6تمایز خود را به زبانی ساده و قابل فهم برای زوجین تعریف نمایید( .تمایز خود یعنی
نگاه خردمندانه و نه هیجانزده به زندگی ،یعنی زمانی که مشکلی در زندگی رخ میدهد و
 .0توضیح علل مضطرب شدن(.)11 ،15 ،7 ،9 ،9 ،6 ،0
دچار هیجانهای منفی مثل خشم ،نگرانی ،ترس یا حسادت میشوید برای مبنای اینگونه
هیجانات دست به اقدام نزنید).
 .9توضیح دهید بخشی از هیجانزدگی در زندگی ناشی از تربیت خانوادگی ماست نه لزوما
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خرده اهداف

 .0توضیح شیوههای افزایش تمایز خود و کاهش
اضطراب(.)19 ،16 ،10 ،10 ،13

زهرا احمدیمهر و همکاران

فنون رفتاری
مشکالت همسران.
 .9توضیح دهید که هر فردی از والد همجنس خود میزان زیادی از همسرداری را میآموزد.
بنابراین افراد از والد همجنس خود آموختهاند به جای روشهای مناسبِ روبهرویی تفاوتها
هیجان زده شوند و به جای عاقبت اندیشی به راهحلشان طبق هیجاناتشان عمل کنند .از
مراجعان بخواهید که کاربرگه ( )2را کامل کنند.
 .7آموزش دهید که هریک از ما میراثی خانوادگی در زمینه برخورد با رویدادهای زندگی
داریم که باورهای ما دربارهی زندگی ،زندگی خانوادگی و یا همسر را تشکیل میدهد.
(برای مثال باور به اینکه مرد را نباید پرروکرد ،گربه را باید دم حجله کشت ،خواهرشوهر
عقرب زیرقالی است .یا بخور یا خورده میشوی) این باورهای غلط اجازه نمیدهد در
زندگی تدبیر کنیم و در نتیجه هیجان زده عمل میکنیم نتیجه هیجانی عمل کردن
اضطراب بیشتر است چون یا مشکل حل نشده باقی میماند و یا مشکل جدیدی رخ می-
دهد.
 .15ابتدا کاربرگ شماره  3را با ازمودنی تکمیل کنید سپس آموزش دهید که جامعه بیش از
آنکه خردمندی را تشویق کند هیجانزدگی را تشویق مینماید .در واقع روشهای فعلی
روبهرویی با زندگی ما را مضطرب میکند.
 .11آموزش دهید که برخی افراد در خانواده پدری بیش از سایرین مورد تنبیه ،بیعدالتی و
یا تنبیه قرار گرفتهاند در واقع حکم دیوار کوتاه خانواده را داشتهاند این کار نه تنها باعث
میشود پس از ازدواج به دنبال حل حقارتهای گذشتهی خود باشند بلکه باعث میگردد
برای اینکه خودشان دیوار کوتاه نشوند دیگران را دیوار کوتاه کنند و مشکالت را فرافکنی
کنند.
 .12به افراد مثلثزدایی را آموزش دهید .به آنان بیاموزید زمانی که از رویدادهای خانوادگی
مضطرب میشوند نباید برای کاهش اضطرابشان با یک فرد نزدیک دردودل کنند و ذهن
او را نسبت به همسرانشان بشورانند و یا از آنها کمک بخواهند .به آنها شیوههای کاهش
اضطراب را آموزش دهید تا بتوانند برای یافتن راه صحیح فکر کنند.
 .13به افراد مزایای مثلثزدایی را آموزش دهید (برای مثال چون مشکالت خانوادگی به
بیرون درز نمیکند افراد مداخلهگر فرصت سوء استفاده پیدا نمیکنند ،اطرافیان احترام
بیشتری برای زوجین قائلند زیرا از مشکالت آنان مطلع نیستند ،تعداد افرادی که از
مشکالت آنان آگاه است کمتر میشود و بنابراین بهتر قابل حل است و )...به آنان آموزش
دهید مشاوری داشته باشند که در صورت نیاز به برونریزی و دردودل مشکالتشان را با
وی طرح کنند.
 .10با توجه به اینکه فرافکنی مشکالت به دیگران مانع حل مشکالت است از افراد
بخواهید به جای تمرکز بر عیوب دیگران به حل و فصل عیوب خویش بپردازند .برای این-
کار بخواهید ابتدا فهرستی از عیوب همسرشان آماده کنند سپس فهرستی از توانمندیهای
او آماده کنند و در نهایت او فهرستی از توانمندیها و عیوب خودشان آماده کنند .سپس به
آنان آموزش دهید افرادی که به جای تمرکز بر عیوب خویش بر عیوب دیگران تمرکز
دارند در رشد متوقف میشوند .پس به جای تمرکز بر دیگران بر خودشان متمرکزشوند.
 .10به افراد آموزش دهید که یک راه مهم برای افزایش تمایز خود و کاهش اضطراب
روش حل مسئله است با ارائه یک مسئله خانوادگی به آنان حل مسئله را آموزش دهید.
 .16با توجه به اینکه یکی از دالیل مضطرب شدن زوجین عدم مهارتهای گفتگو کردن
است به طور خالصه مهارتهای گفتگو را به آنان یاد بدهید.
 .19برای کاهش اضطرابهای زوجی ناشی از تفاوتها با آموزش این نکته که تفاوتها
فرصت یادگیری و رشد هستند نه تهدید بیاموزند که با تغییر نگاه اضطراب خود را کاهش
دهند.
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افزایش امید و خوشبینی زوجین یا یکی از آنها به زندگی
خانوادگی و یکدیگر.
یافتهها
در این پژوهش  05زن متأهل در دو گروه کنترل و آزماایش
شرکت کردند که  %65آنان لیساانس %0 ،آناان کارشناسای
ارشد و  %30آنان دیاپلم بودناد 05 .درصاد تاک فرزناد01 ،
درصد دو فرزند و بیشتر داشتند و مابقی بادون فرزناد بودناد
میانگین سنی  39/2سال بود.
به منظور بررسی فرضیه پژوهش از آزمون تحلیل کواریاانس
چند متغیری استفاده شد.
نتایج جدول  2نشان میدهد که میانگین نمرات پاسآزماون
درگروه آزمایش نسبت باه پایشآزماون در برخای متغیرهاا
افزایش و در برخی متغیرها کاهش یافتاه اسات .باه منظاور
بررسی معناداری این تفاوت از آزمون تحلیل کواریانس چناد
متغیری استفاده شد.
به منظور بررسی پیشفرض نرمال باودن دادههاا از آزماون
شاااپیرو ویلااک و بااه منظااور بررس ای پاایشفاارض برابااری
واریانسها از آزمون لوین استفاده شد .نتایج ایان تحلیالهاا
نشان داد که نمرات متغیرهای پژوهش نرمال است همچنین
نتایج آزمون لوین نشان داد تفاوت واریانسهاای متغیرهاای
پژوهش با هم معنادار نیست و این دو پیش فرض استفاده از
آزمون تحلیل کواریانس رعایت شده است.
به منظور برابری کواریانسهای نمرات متغیرهای پژوهش در
دو گروه از آزمون باکس استفاده شد.

تعاریف رفتاری
 .1زوجین یا یکی از آنها از همسرش فاصله فیزیکی ،روانی و
عاطفی بیشتری میگیرد.
 .2زوجین یا یکی از آنها بر نقاط ضعف همسرش متمرکز
است.
 .3زوجین یا یکی از آنها به طالق فکر میکند.
 .0زوجین یا یکی از آنها اکثر فعالیتهایش را بدون
همسرش تعریف میکند و اوقاتش را بدون او سپری میکند.
 .0زوجین یا یکی از آنها حداقل مشورت را با همسرش دارد.
 .6زوجین یا یکی از آنها برای آرام کردن خشم ناشی از
دلزدگی با همسرش درگیری پیدا میکند.
 .9زوجین یا یکی از آنها با هم اختالفاتی مبتنی بر بیزاری
یکی یا هردو از یکدیگر دارد.
 .9زوجین یا یکی از آنها نشخوارهای فکری درباره عدم
تناسب و تعامل مناسب با هم دارند.
 .7تأکید زوجین یا یکی از آنها روی تفاوتها.
 .15عدم تحمل اضطراب ناشی از ادراک تفاوتها.
اهداف کلی
 .1نزدیکتر شدن زوجین به یکدیگر به لحاظ عاطفی،
جسمی و روانی.
 .2افزایش عاطفه مثبت زوجین و کاهش عواطف منفی
نسبت به یکدیگر.
 .3کاهش اختالفات ناشی از آسیبهای سیستمی.

جدول )2میانگین و انحراف استاندارد روابط خانوادگی ،مرزها ،مثلثسازی و شیوه های کنترل براساس گروه آزمایش وکنترل
انحراف استاندارد
میانگین
نوع آزمون
گروه
متغیرها
7/00
30/35
پیشآزمون
گروه آزمایش
0/02
05/90
پسآزمون
رابطه با همسر
9/95
05/25
پیشآزمون
گروه کنترل
9/37
05/15
پسآزمون
6/55
37/15
پیشآزمون
گروه آزمایش
0/62
02/20
پسآزمون
رابطه با خانواده خود
0/12
02/90
پیشآزمون
گروه کنترل
0/71
01/30
پسآزمون
9/35
33/25
پیشآزمون
گروه آزمایش
6/70
39/05
پسآزمون
رابطه با خانواده همسر
15/75
32/55
پیشآزمون
گروه کنترل
11/17
35/95
پسآزمون
0/05
30/95
گروه آزمایش پیشآزمون
مرزهای خشک
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زهرا احمدیمهر و همکاران
نوع آزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

گروه
گروه کنترل
گروه آزمایش

مرزهای منعطف
گروه کنترل
گروه آزمایش
مرزهای مبهم
گروه کنترل
گروه آزمایش
مثلثسازی
گروه کنترل
گروه آزمایش
شیوههای کنترل هیجانمدار
گروه کنترل
گروه آزمایش
شیوههای کنترل راهحلمدار
گروه کنترل

مرزهای منعطف %16/9 ،از تغییرات مثلاثساازی  %21/0از
تغییرات شیوه کنترل هیجانمدار و  %22/3از تغییرات شایوه
کنترل راهحلمدار را تبیین میکند.

جدول )3نتیجه آزمون باکس به منظور بررسی برابری
کواریانس نمرات متغیرهای پژوهش در دو گروه آزمایش و
کنترل
آزمون باکس

F

df1

df2

معناداری

66/009

1/579

00

0903/952

5/350

میانگین
30/00
31/60
31/10
19/10
25/15
17/35
19/05
15/00
15/55
15/95
15/50
39/20
35/09
39/20
39/65
20/60
17/35
22/65
22/15
35/95
20/00
31/05
32/25

انحراف استاندارد
6/19
6/56
0/99
3/31
2/39
2/05
2/76
2/92
2/36
1/69
1/09
13/57
12/19
10/77
10/70
6/92
0/90
9/53
9/26
6/72
7/17
11/79
12/53

جدول  3برای آزماون بااکس نشاان مای دهاد کاه تفااوت
کواریانس نمرات متغیرهای پژوهش در دو گاروه غیرمعناادار
است .باتوجه به تأیید پیشفرضها به منظور مقایسه دو گروه
از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری استفاده شد.
همانطور که در جدول  0مالحظه میشاود ،روش باوئن بار
بهبود رابطه با همسار ،رابطاه باا خاانواده همسار ،مرزهاای
منعطف ،مثلثسازی ،شیوه کنترل هیجانمدار و شیوه کنترل
راهحلمدار معنادار است .همچنین ضریب اتا نشان مایدهاد
که اثر روش بوئن  %17/6از تغییرات رابطه با همسر%23/0 ،
از تغییاارات رابطااه بااا خااانواده همساار %26/9 ،از تغییاارات
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جدول )4نتایج تحلیل کواریانس به منظور بررسی اثربخشی روش بوئن بر متغیرهای پژوهش بر حسب گروه
منبع تغییرات

پیشآزمون

گروه

متغیرها
رابطه با همسر
رابطه با خانواده خود
رابطه با خانواده همسر
مرزهای خشک
مرزهای منعطف
مرزهای مبهم
مثلثسازی
شیوه کنترل هیجانمدار
شیوه کنترل راهحلمدار
رابطه با همسر
رابطه با خانواده خود
رابطه با خانواده همسر
مرزهای خشک
مرزهای منعطف
مرزهای مبهم
مثلثسازی
شیوه کنترل هیجانمدار
شیوه کنترل راهحلمدار

مجموع
مجذورات
679/509
327/619
1393/317
609/096
5/971
16/132
2799/321
290/909
1679/539
155/510
60/631
191/369
9/333
30/961
2/293
099/509
109/752
276/720

Df

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

میانگین
مجذورات
679/509
327/619
1393/317
609/096
5/971
16/132
2799/321
290/909
1679/539
155/510
60/631
191/369
9/333
30/961
2/293
099/509
109/752
276/720

F

معناداری

07/000
17/617
91/969
37/657
5/291
0/732
35/300
10/611
09/606
9/590
3/756
9/753
5/051
15/621
5/679
0/992
9/717
9/331

5/555
5/555
5/555
5/555
5/656
5/530
5/555
5/551
5/555
5/513
5/509
5/556
5/090
5/553
5/015
5/522
5/557
5/559

مجذور
اتا
5/635
5/050
5/912
5/099
5/557
5/100
5/011
5/330
5/622
5/176
5/117
5/230
5/519
5/269
5/520
5/169
5/210
5/223

توان آزمون
1/55
5/775
1/55
1/55
5/595
5/090
1/55
5/709
1/55
5/935
5/095
5/922
5/150
5/993
5/129
5/607
5/996
5/979

منفی شان که مربوط به سردرگمی بین نزدیکی به همسار و
حفظ فردیت است را کاهش دهند همچنین از طریق مثلاث-
زدایی از فرزند و اجتناب از فرافکنی خاانواده ،اضاطراب را در
خانواده مدیریت کنند .همچنین آنها آموختند که تماایز خاود
که به معنای تصمیمگیری بر مبنای خرد وتعقل اسات را باه
جای تصمیمگیری براساس هیجانات جایگزین کنند .در واقع
آنان به کمک آگاهی از عوامل مؤثر برتمایز خود و همچناین
انجام تکالیف مرتبط با آن توانستهاند تصمیماتی را در زندگی
زوجی بگیرند که آیندهنگراناهتار و دور از تکانشاوری اسات
مجموع ویژگیهای مذکور در کنار این نکتاه کاه باه جاای
تمرکز بر عیوب دیگران از جمله همسر و خانواده همسار بار
عیوب خویش و نقایص خود متمرکز باشاند بناابراین رابطاه
بهتر با همسر و خانواده همسر تجربه کرده باشند و در نتیجه
بازخورد مثبتی از همسرانشان دریافت کند که منجر به بهبود
روابط خانوادگی در دو بعد رابطه با همسر و رابطه با خاانواده
همسر شده است.
عدم اثر این روش بر بهبود رابطه با خانواده خود باید گفات
شاید اصالح رابطه با خانواده پدری به روشهاای عمیاقتار

بحث
نتایج نشان داد این روش بر بهبود ابعاد روابط خانوادگی ،ابعاد
مرزها ،ابعاد شیوههای کنترل ،کلیه متغیرهای پژوهش به جز
مرزهای خشک و مبهم موثر بوده است.
نتایج این پژوهش با سایر یافتهها که اثربخشی روش بوئن را
برسایر متغیرها نشان میدهد همسو است از جملاه باا یافتاه
های پیرساقی ،نظری ،حاجی حسانی و ناادعلیپاور ()1373
( )15اثربخشاای ایاان روش باار بهبااود میاازان ابااراز وجااود
دانشجویان ،امیری طلب ،اعتمادی و سلیمی ( )11()1373بار
کاهش احساس غربت دانشجویان؛ شیرزادی ،شافیعآباادی و
دوکانهای فرد ( )12()1379اثربخشی ایان روش بار کااهش
طالق عاطفی و بهبود کیفیت زندگی؛ هاشمی ،زادهمحمادی
و جاااراره ( )13()1373اثربخشااای ایااان روش بااار بهباااود
تمایزیافتگی.
همچنین در زمینه اثربخشی این روش بار بهباود رابطاه باا
همسر و خانواده همسر باید گفت از آنجا که در این آموزش-
ها زنان متأهل از طریاق افازایش آگااهی و انجاام تکاالیف
مرتبط با آموزشها آموختهاند که چگونه اضطرابها و حاالت
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بررسی اثربخشی روش بین نسلی بوئن بر روابط خانوادگی ،مرزها...

پیشنهاد میشود براساس نتایج حاصل از این پژوهش خانواده
درمان از طرح درمان حاصال از ایان پاژوهش بارای بهباود
متغیرهای خانوادگی بهره ببرند.
تشااکر و قاادردانی :ایاان پااژوهش حاصاال رساااله دکتااری
روانشناسی است .از این طریق از شاهرداری شاهر اصافهان،
مدیر ،کارکنان و کلیه زنان متأهال کاه ماا را یااری کردناد
سپاسگزاری میشود.
منابع

همچنین روشهاای روانپویشای نیااز دارد زیارا مشاکالت
عمده بین زنان و خانواده پدری در ساالهاای اولیاه زنادگی
شکل میگیرد.
در تبیین اثربخشی این روش بار متغیرهاای سیساتمی بایاد
گفته شود از آنجا که مثلثساازی یکای از راههاای کااهش
هیجانات منفی در خانواده است و باعث میشود تا زوجین یاا
یکی از آنها برای کاهش اضطراب مرزهای خانوادگی را زیار
پا بگذارند و متوسل به افراد خارج از رابطه زوجی از جمله باا
فرزند یا خانوادههای اصلی شوند( )25بنابراین کاهش مثلاث
سازی نشان میدهد کاه افاراد آموختاهاناد باا مثلاثزدایای
مشکالت خانوادگی به بیرون از خانه راه پیدا نکارده و افاراد
مداخلهگر فرصت سوء استفاده پیدا نکردهاند ،اطرافیان احترام
بیشتری برای زوجین قائل شدهاند چرا که از مشکالت آناان
مطلع نشدهاند ،تعداد افرادی که از مشکالت آنان آگاه اسات
کمتر شده و بنابراین مسائل بهتر قابل حل شده است .به نظر
میرسد افرایش تمایز خود و کاهش مثلثسازی در کنار هام
موجب شده تا زنان راههای صحیح گفتگو را طبق آموزشها
بیاموزند ،هیجاناتشان را بهتر مدیریت نمایند و برای کاهش
هیجانات منفی نیاز باه بااز کاردن مشاکالت خاانوادگی در
بیرون از رابطه زوجی نداشته باشند و حتی مشکالت کمتری
را تجربه کنند ،همچنین آنها آموختند که برخی از مشاکالت
فعلی آنان در رابطه با همسرانشان مربوط به گذشته آناان و
رابطه آنان با خانوادهی اصلیشان دارد این مجموع آگاهیها
در کنار تمرینات عملی در بین جلسات و تکمیل کاربرگاههاا
کمک تا مرزهای منعطف اصاالح شاود و زوجاین در شاکل
دادن به مرزها از حالتهای افراطی دور شوند .از سوی دیگر
مجموع تغییرات بااال کماک کارده تاا زناان بارای کااهش
هیجانات منفیشان تمایل کمتری به کنتارل همسارانشاان
داشاته باشااند و هار دو نااوع کنتاارل اعام از راهحاالماادار و
هیجانمدار هر دو کاهش یابد.
با توجه به نتایج به دست آمده میتوان گفات یکای از روش
های مؤثر برای بهبود متغیرهاای خاانوادگی و سیساتمی در
بین زنان اصفهانی که میل به طالق آنان رو به افزایش است
روش بین نسلی بوئن است.
الزم به ذکر است این پژوهش نیز همچون سایر پژوهشهاا
محدودیت هایی داشت از جمله یکسان باودن آماوزشگار و
محقق و گزینش و گمارش غیر تصادفی آزمودنیها.
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