
August-September 2021, Volume 10, Issue 4

The effectiveness of “Functional Family Therapy” on Self Differentiation 

and Marital Satisfaction of Married Students

Majid Abdi 1, Faezeh Asgari 2*

1- Master Student of Family Counseling, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran.
2- Assistant Professor, Department of Counseling, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran. 

Corresponding author: Faezeh Asgari, Assistant Professor, Department of Counseling, Islamic Azad University, 
Qom Branch, Qom, Iran. 
Email: FZ_asgari@yahoo.com

Received:16 Nov 2020                   Accepted: 15 July 2021

Abstract 
Introduction: Marital satisfaction and differentiation are the determining factors in maintaining and 
strengthening the family. The aim of this study was the effectiveness of "Functional Family Therapy” 
on self-differentiation and marital satisfaction in married students of Qom Azad University.
Methods: The research method was quasi-experimental with pre-test-post-test-follow-up design 
with control group. The population of the present study included all married students of Qom Azad 
University. From this number, 30 students were selected in a purposeful and convenience method 
and were randomly assigned to the intervention group and the control group by lottery. "Functional 
Family Therapy” consisted of 9 sessions of 90 minutes. Data collection instruments included a 
demographic questionnaire, the "Differentiation of Self Inventory" and the "Enrich Marital Satisfaction 
Scale". Content validity was measured by qualitative method and reliability was measured by internal 
consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient. To collect data, "Functional Family 
Therapy" training was performed on the intervention group in 9 sessions of 90 minutes. Data were 
analyzed in SPSS. 24. 
Results: "Functional Family Therapy" is effective in increasing Self differentiation (P=0.000, F=2.111) 
and there is a significant difference between the stages of assessment of differentiation between 
intervention and control groups. Also, "Functional Family Therapy" is effective in increasing marital 
satisfaction (P= 0.000, F=1.22) and there is a significant difference between the stages of marital 
satisfaction assessment between intervention and control groups and this effect is lasting.
Conclusions: "Functional Family Therapy" increases marital satisfaction and self-differentiation of 
married students. Therefore, teaching the mentioned method should be considered in promoting marital 
satisfaction and self-differentiation of married people. 
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چکیده
مقدمــه: رضایــت زناشــویی و تمایــز یافتگــی خــود از عوامــل تعیین کننــده در حفــظ و اســتحکام خانــواده مــی باشــند. هــدف از پژوهــش 
حاضــر تعییــن اثربخشــی "خانــواده درمانــی کارکــردی" بــر روی تمایــز یافتگــی خــود و رضایتمنــدی زناشــویی در دانشــجویان متأهــل 

دانشــگاه آزاد قــم اســت. 
روش کار:  روش پژوهــش از نــوع نیمــه تجربــی بــا طــرح پیش آزمــون- پس آزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود. جامعــه پژوهــش حاضــر 
شــامل کلیــه دانشــجویان متأهــل دانشــگاه آزاد شــهر قــم بــود. از ایــن تعــداد 30 دانشــجو بــه  صــورت هدفمنــد و در دســترس انتخــاب و 
بــه  طــور تصادفــی بــه روش قرعــه کشــی در گــروه  مداخلــه و گــروه  کنتــرل قــرار گرفتنــد. ابــزار گــردآوری داده هــا شــامل پرسشــنامه 
ــچ"  ــویی انری ــت زناش ــاس رضای ــود" )Differentiation of Self Inventory( و "مقی ــي خ ــز یافتگ ــیاهه تمای ــناختی، "س ــت ش جمعی
)Enrich Marital Satisfaction Scale( بــود. روایــی محتــوا بــه روش کیفــی و  پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب 
الفــا کرونبــاخ انــدازه گیــری شــد. بــرای جمــع آوری داده هــا ، آمــوزش "خانــواده درمانــی کارکــردی" بــه گــروه مداخلــه در 9 جلســه 90 

دقیقــه اجــرا شــد. داده هــا در نرم افــزار اس پــی اس اس نســخه 24 تحلیــل شــد.
یافتــه هــا: "خانــواده درمانــی کارکــردی" بــر  افزایــش تمایــز یافتگــی خــود موثــر اســت )P = 0/000, F=111/2(  و بیــن مراحــل 
ارزیابــی تمایــز یافتگــی خــود بیــن گــروه هــای مداخلــه و کنتــرل، تفــاوت معنــا داری وجــود دارد. همچنیــن "خانــواده درمانــی کارکردی" 
بــر افزایــش رضایــت زناشــویی موثــر اســت )P= 0/000, F= 22/1( و بیــن مراحــل ارزیابــی رضایــت زناشــویی بیــن گــروه هــای مداخلــه 

و کنتــرل تفــاوت معنــاداری وجــود دارد و ایــن تاثیــر  پایــدار اســت.
نتیجــه گیــری: "خانــواده درمانــی کارکــردی" موجــب افزایــش رضایتمنــدی زناشــویی و تمایــز یافتگــی خــود دانشــجویان متاهــل 
مــی شــود. لــذا آمــوزش روش ذکــر شــده، در ارتقــای رضایتمنــدی زناشــویی و تمایــز یافتگــی خــود افــراد متاهــل پیشــنهاد مــی شــود.

کلیدواژه ها: خانواده درمانی کارکردی، تمایز یافتگی خود، رضایتمندی زناشویی.

مقدمه 
پایــه و اســاس ارتبــاط انســانی را ازدواج تشــکیل می دهــد، کــه در 
آن زن و مــرد بــا نیــروی نهفتــه ناشــی از غرایــز و آییــن و عشــق 
ــوند،  ــر می ش ــلیم یکدیگ ــل تس ــه و کام ــذب و آزادان ــم ج ــه ه ب
ــواده،  ــد )1(. خان ــاد کنن ــواده را ایج ــام خان ــی بان ــد پویای ــا واح ت
ــخصیت  ــتعدادها و ش ــکل دهنده اس ــه و ش ــاد جامع ــن نه مهم تری
آدمــی اســت )2(. در خانــواده عواملــی از قبیــل مطلوبیــت، رضایت، 

ــیار  ــل بس ــواده، عوام ــه خان ــرد بهین ــت و کارک ــنودی، کیفی خش
مؤثــری هســتند کــه موجــب شــکوفایی، رشــد و پیشــرفت اعضای 
خانــواده می گردنــد )3(. شــیوه هایــی کــه زوجیــن بــر ســر 
ــای  ــا نیازه ــود را ب ــق می رســند و خ ــه تواف ــود ب ــای خ اختالف ه
ــد،  ــق می کنن ــل تطبی ــای مکم ــاد نقش ه ــت ایج ــر جه یکدیگ
ــری آن را در  ــویی و انعطاف پذی ــی زناش ــداری زندگ ــد پای می توان
ــد )4(. رضایــت زناشــویی را  ــر شــرایط زندگــی پیش بینــی کن براب
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ــا  ــرد از زندگــی زناشــویی ب ــاق بیــن انتظــارات ف ــوان انطب مــی ت
ــن  ــاق بی ــر، انطب ــی  دیگ ــه  عبارت ــا ب ــی و ی ــات او در زندگ تجربی
ــرد )5(.  ــف ک ــار تعری ــورد انتظ ــت م ــود و وضعی ــت موج وضعی
ــتحکام  ــظ و اس ــده در حف ــی تعیین کنن ــویی عامل ــت زناش رضای
خانــواده اســت و بــر ســالمت روانــی، جســمانی، رضایــت از زندگی 

ــذار اســت )6(. ــت در شــغل تأثیرگ و موفقی
تمایزیافتگــی خــود جــزء جدایی ناپذیــر از توانایــی فــرد بــرای رشــد 
صمیمیــت اســت و بــه نظــر مــی رســد ســطح تمایزیافتگــی خــود  
بــا ســطح رضایــت زناشــویی مرتبــط باشــد. بــرای مثال همســرانی 
بــا ســطوح پاییــن تمایزیافتگــی خــود کــه در هــم  آمیختــه شــده 
ــرای بهبــود  ــد، ممکــن اســت کمتــر بتواننــد درک کننــد کــه ب ان
ــن  ــه ای ــد ک ــی خواهن ــر م ــزی از یکدیگ ــه چی ــان چ روابطش
مطلــب در نهایــت بــه ســطوح پایین تــر رضایــت زناشــویی منجــر                                                                                   

مــی شــود )7(.
خانــواده مســتحکم بــه ازدواج و رابطــه ی زناشــویی پایــدار و 
بنیادیــن بســتگی دارد، یعنــی هرگونــه تزلــزل و سســتی در 
ــا را  ــی زوج ه ــه آرامــش روان ــر آن ک ــزون ب ــت زناشــویی، اف رضای
مختــل می کنــد، بقــا و دوام خانــواده را نیــز در معــرض خطــر قــرار 
ــوان  ــالق، به عن ــزان ط ــش می ــان افزای ــن می ــد )8(. در ای می ده
مســئله اجتماعــی، پژوهشــگران را در جهــت بررســی عوامــل تداوم 
ــیب های  ــل و آس ــا عوام ــت ت ــه اس ــویی برانگیخت ــط زناش رواب
روان شــناختی را جســتجو نماینــد )9(. رضایــت زناشــویی شــرایطی 
اســت کــه در آن زن و شــوهر در بیشــتر مواقــع احســاس رضایــت و 
خوشــبختی از یکدیگــر داشــته باشــند. بــه  عبــارت  دیگــر، زوجیــن 
ســازگار زن و شــوهرهایی هســتند کــه از روابطشــان بــا یکدیگــر 
ــدن  ــل گذران ــی مث ــون زندگ ــائل گوناگ ــه مس ــد و درزمین راضی ان
اوقــات فراغــت، ســرمایه  گــذاری، چگونگــی ادامــه زندگــی، ایده ها 
و تصمیــم بــرای آینــده و غیــره تــا حــد زیــادی باهــم اتفاق نظــر 
دارنــد )10(. کاهــش رضایــت زناشــویی یکــی از مهم تریــن علــل 

مراجعــه زوجیــن بــه مشــاوران و درمانگــران اســت. 
ــود  ــه اعضــاء خ ــالم، کمــک ب ــواده س ــای خان ــی ه یکــی از ویژگ
ــه  در جهــت تمایزیافتگــی خــود )differentiation self( اســت. ب
ــی و  ــرد عقالن ــد، کارک ــاد بگیرن ــواده ی ــراد خان ــه اف ــا ک ــن معن ای
ــواده  ــرد خــود را از اعضــای خان احساســی خــود را از هــم و کارک
ــردی«   ــی کارک ــواده درمان ــه »خان ــد. از آنجایی ک ــک دهن تفکی
برافزایــش ســالمت خانــواده و روابــط اعضــا مؤثــر اســت،                                                           
مــی توانــد در تمایزیافتگــی خــود زوجیــن نیــز مؤثــر باشــد )11(.
مفهــوم تمایزیافتگــی خــود یکــی از مفاهیــم اساســی نظریــه بوئــن 
)Bowen Theory( اســت کــه بــه توانایــی تجربــه صمیمیــت بــا 

 Bowen .دیگــران و درعین حــال اســتقالل از دیگــران اشــاره دارد
معتقــد اســت در روابــط بیــن زوجیــن اگــر ســطح تمایــز یافتگــی 
ــواده  ــا خان خــود هــر دو زوجیــن پاییــن باشــد آمیــزش عاطفــی ب
اصلــی بــرای آن هــا اتفــاق مــی افتــد کــه ایــن حالــت منجــر بــه 
کاهــش کیفیــت زناشــویی و ســازگاری پاییــن در روابــط زناشــویی 
مــی شــود. برعکــس، زوج هایــی کــه حداقــل آمیــزش عاطفــی را 
بــا خانــواده اصلــی دارنــد، بیشــترین فردیــت را نیــز دارنــد و ایــن، 
امــکان باهــم بــودن باثبــات و محکم تــری بــه آن هــا مــی دهــد 

.)12(
ــی  ــای درمان ــی از روش ه ــردی«  یک ــی کارک ــواده درمان »خان
اســت کــه بــر رضایــت زناشــویی زوجیــن مؤثــر اســت. بــر طبــق 
ــه   ــواده ب ــو خان ــر عض ــا )Systems Theory( ه ــه نظام ه نظری
ــران  ــا دیگ ــادل ب ــظ تع ــت حف ــواده در جه ــدي از خان ــه واح منزل
ارتبــاط برقــرار مــی کنــد )13(. »خانــواده درمانــی کارکــردی«  بــه 
ــظ  ــواده، حف ــان در خان ــاي پنه ــاختن الگوه ــکار س ــی آش چگونگ
تعــادل و شــناخت هدف هــا کمــک مــی کنــد. خانــواده درمانگــران 
ــب  ــه برچس ــواده ک ــو خان ــا آن عض ــه نه تنه ــد ک ــن باورن ــر ای ب
ــد،  ــبت می دهن ــه او نس ــکالت را ب ــده و مش ــه او زده  ش ــار ب بیم
نیازمنــد درمــان اســت، بلکــه ســایر اعضــاي خانــواده نیــز بایــد در 
فراینــد درمــان مدنظــر قــرار گیرنــد. »خانــواده درمانــی کارکردی«  
به منظــور ایجــاد تغییــرات در افــراد و خانــواده، در 5 مرحلــه 
ــر، 2-  ــه تغیی ــد ب ــد از: 1- تعه ــه  عبارت ان ــت ک ــده اس تدوین ش
انگیــزش بــرای تغییــر، 3- ارزیابــی تعامــالت و طراحــی تغییــرات، 
ــرات در  ــه تغیی ــاری و 5- عمومیــت بخشــیدن ب ــرات رفت 4- تغیی

ــت )13(.  ــا اس ــر نظام ه ــا و دیگ ــاد رفتاره ــایر ابع س
ــری را در  ــدید و فراگی ــکالت ش ــا مش ــر زوج ه ــه معاص در جامع
ــد،  ــی کنن ــه م ــقانه تجرب ــه عاش ــظ رابط ــراری و حف ــگام برق هن
ــق  ــردد. طب ــی گ ــالق م ــی ازدواج و ط ــی ثبات ــه ب ــر ب ــه منج ک
گــزارش مرکــز آمــار ایــران در طــی 6 ماهــه اول ســال 1399 در 
کل کشــور 72781 مــورد طــالق ثبــت شــده اســت )14(. درواقــع 
مشــکل رضایــت زناشــویی و عــدم ثبــات در ازدواج بیــش از هــر 
ــای  ــت مراقبت ه ــاع جه ــبب ارج ــر س ــی دیگ ــوع روانشناس موض
بهداشــتی روانــی می گــردد. تمایزیافتگــی خــود در ازدواج بســیاری 
از مشــکالت روانــی، عاطفــی و اجتماعــی خانواده هــا و همچنین در 
کل جامعــه را کاهــش مــی دهــد و همچنیــن ارتقــاء ســطح رضایت 
ــداری در ازدواج موجــب مــی شــود  ــال آن پای ــه دنب زناشــویی و ب
افــراد جامعــه بــا آرامــش خاطــر بیشــتر بــه رشــد و تعالــی و خدمات 
ــز از  ــا نی ــد و خانواده ه ــادی بپردازن ــی و اقتص ــی و فرهنگ اجتماع
ایــن پیشــرفت ســود خواهنــد بــرد. بــا توجــه بــه اهمیــت هــر یــک 
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ــن  ــش در ای ــام پژوه ــدم انج ــده و ع ــر ش ــای ذک ــن متغیره از ای
موضــوع، پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن اثربخشــی »خانــواده 
درمانــی کارکــردی«  بــر روی تمایــز یافتگــی خــود و رضایتمنــدی 
زناشــویی در دانشــجویان متأهــل دانشــگاه آزاد قــم انجــام شــد. 

روش کار
روش پژوهشــی نیمــه  تجربــی بــا طــرح پیش آزمــون، پس آزمــون 
ــود. جامعــه پژوهــش دانشــجویان  ــا گــروه کنتــرل ب و پیگیــری ب
متأهــل دانشــگاه آزاد اســالمی قــم رشــته هــای مشــاوره و 
روانشناســی ورودی 1397 بــود. روش نمونه گیــری به صــورت 
ــراد  ــن اف ــه از بی ــود و ک ــترس ب ــد و در دس ــری هدفمن نمونه گی
ــر  ــداد ه ــدند تع ــاب ش ــه انتخ ــوان نمون ــه عن ــن ب ــه 30 ت جامع
گــروه 15 تــن بــود کــه  بــه  صــورت تصادفــی  بــه روش قرعــه 
کشــی در گــروه مداخلــه و کنتــرل جایگــذاری شــدند.  مــالک ورود 
ــه  ــودن ب ــد ب ــی شــرکت در جلســات و عالقمن ــه توانای ــه مطالع ب
شــرکت منظــم در جلســات آموزشــی )مشــارکت داوطلبانــه(، عــدم 
شــرکت همزمــان در کالس هــای آموزشــی مشــابه بــود. همچنین                                                                                          
ــل  ــا در مراح ــنامه ه ــل پرسش ــدم تکمی ــروج ع ــای خ ــالک ه م

ــود. اجــرای پژوهــش، غیبــت بیــش از یــک جلســه ب
ــناختی  ــت ش ــنامه جعی ــا پرسش ــع اوری داده ه ــای جم ــزار ه اب

ــود ــالت ب ــیت و تحصی ــن، جنس ــامل س ش
 Differentiation of Self( یافتگــي خــود«  »ســیاهه تمایــز 
ــده  ــه ش ــال Skowron& Dendy 1998 تهی Inventory( در س

اســت )15(. ایــن ابــزار 45 عبــارت دارد . مولفــه هــا شــامل واکنش 
هیجانــی )emotional reactivity( )8 عبــارت شــامل عبــارت 
)I-position( مــن  موقعیــت   ،)1،5،6،9،12،13،17،18 هــای 
)16 عبــارت شــامل عبــارت هــای 14،19،20،22،23،24-4،7-

 emotional cut( قطــع هیجانــی ،)26،30،34،36،37،39،40،42
ــای 35-31-2،3،11،15،27- ــارت ه ــامل عب ــارت ش off( )9 عب

38،43(، آمیختگــی بــا دیگــران )fusion with others( )12عبارت 
شــامل عبارت هــای 8،10،16،21،25-،32،33،41،44،45-29-28( 
مــی باشــد. کــه در مقیــاس 6 درجــه ای لیکــرت از کامــال مخالفــم 
ــدارم  ــری ن ــق )3(، نظ ــه مواف ــف ن ــه مخال ــم )2(، ن )1(، مخالف
ــدی شــده اســت.  ــه بن ــم )6( درج ــال موافق ــم )5(، کام )4(، موافق
ــیر  ــد  و تفس ــی باش ــره 270  م ــر نم ــره 45 و حداکث ــل نم حداق
ــاال نشــانگر  ــاال بــودن نمــره ب نمــره بدیــن صــورت اســت کــه ب
تمایــز نایافتگــی خــود و نمــره پاییــن نشــانگر تمایزیافتگــی خــود                                                                                                 
ــت.  ــده اس ــاره ای نش ــا اش ــره ه ــدی نم ــطح بن ــد. س ــی باش م
تمایــز  »ســیاهه  ســازه  روایــی   Skowron & Friedlander

یافتگــي خــود« بــر روی 313 تــن از دانشــجویان متاهــل دانشــگاه 
نیویــورک را بــه روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی و تاییــدی بررســی 
و نتایــج وجــود 4 مولفــه را تاییــد کــرد. پایایــی بــه روش همســانی 
درونــی بــا محاســبه ضریــب الفــا کرونبــاخ در نمونــه فــوق بــرای 
نمــره کلــی 0/88، واکنــش هیجانــی 0/84، موقعیــت مــن 0/83، 
ــزارش  ــران 0/74 گ ــا دیگ ــی ب ــی 0/82 و آمیختگ ــع هیجان قط
کردنــد )Buser &Gibson .)15  در مطالعــه خود«پرسشــنامه 
تمایــز یافتگــي خــود« را در مطالعــه ای بــا   923 دانشــجوی کالــج 
ــد.  ــتفاده کردن ــال اس ــی 31 س ــنی 18 ال ــه س ــی در دامن نیوجرس
روایــی بررســی نشــده اســت و پایایــی بــه روش همســانی درونــی 
ــر  ــرای ه ــوق  ب ــه ف ــاخ در نمون ــا کرونب ــب الف ــا محاســبه ضری ب
ــت  ــی 0/79، موقعی ــش هیجان ــای واکن ــاس ه ــر مقی ــک از زی ی
ــران 0/86  ــا دیگ ــی ب ــی 0/83 و آمیختگ ــع هیجان ــن0/73، قط م

ــد )16(. ــزارش کردن گ
در ایــران »پرسشــنامه تمایــز یافتگــي خــود » توســط خورشــید زاد 
)17( بــر روی یــک نمونــه 180تــن از دانشــجویان  دانشــگاه عالمه 
ــی  ــه روش کیف ــوا ب ــی محت ــد. روای ــرا ش ــران اج ــی ته طباطبای
ــه  ــگاه عالم ــی دانش ــروه روانشناس ــین گ ــن از مدرس ــط 8 ت توس
مــورد تاییــد قــرار گرفــت. پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا 
محاســبه ضریــب الفــا کرونبــاخ بــر روی نمونــه فــوق، کل 0/74، 
ــی  ــع هیجان ــن 0/80،  قط ــت م ــی 0/80، موقعی ــش هیجان واکن
ــی و  ــد. علیک ــت آم ــران 0/73  بدس ــا دیگ ــی ب 0/80 و آمیختگ
ــز یافتگــي  ــز در پژوهــش خــود »پرسشــنامه تمای نظــری )18( نی
خــود«  در میــان 21 زوج کارمنــد دانشــگاه تربیــت معلــم تهــران 
بــکار گرفــت. روایــی پرسشــنامه گــزارش نشــده اســت و پایایــی 
بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب الفــا کرونبــاخ در 
ــی  ــش هیجان ــرای کل پرسشــنامه ،0/81 ، واکن ــوق را ب ــه ف نمون
0/81، موقعیــت مــن 0/69،  قطــع هیجانــی 0/65 و آمیختگــی بــا 

ــد. ــزارش کردن دیگــران 0/60 گ
 Enrich Marital( انریــچ«  زناشــویی  رضایــت  »مقیــاس 
 Fawers & توســط   1989 ســال  در   )Satisfaction Scale

Elson ســاخته شــد )19(. فــرم اصلــی آن از 115 عبــارت تشــکیل 

 شــده اســت. در پژوهــش حاضــر از فــرم کوتــاه آن اســتفاده 
گردیــد. فــرم کوتــاه مقیــاس دارای 47 عبــارت مــی باشــد.                                                                  
 personality( زیرمقیــاس هــا شــامل موضوعــات شــخصیتی
issues( دارای 5 عبــارت شــامل )2-4-12-22-40(، نقــش هــای 

برابــر )equalitarian roles( دارای 3 عبــارت شــامل )47-31-1(،، 
ارتبــاط )Communication( دارای هفــت عبــارت شــامل )10-6-

 ،)conflict resolution( حــل تعــارض ،)13-23-32-36-41
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مدیریــت   )42-33-24-14-12-7( شــامل  عبــارت   6 دارای 
ــامل )8- ــارت ش ــی )financial management( دارای 5 عب مال
15-16-25-34(، اوقــات فراغــت )leisure activities(، دارای 
 sexual( ــی ــط جنس ــامل )9-17-26-35-43( رواب ــارت ش 5 عب
relationship( دارای 2 عبــارت شــامل )3-20( ، فرزنــدان و 

ــامل  ــارت ش ــج عب ــر )children and marriage(، دارای پن همس
 )family and friends( دوســتان و خانــواده )11-19-28-37-45(
ــی  ــری مذهب ــت گی ــامل )29-38-46(، جه ــارت ش دارای 3 عب
-21-5( شــامل  عبــارت   4 دارای   )religious orientation(
30-39(، پاســخ قــرار دادی )Contractual response( دارای 2 
عبــارت شــامل )3-20( مــی باشــد. عبــارت هــا در طیــف لیکــرت 
5 درجــه ای بصــورت کامــال مخالفــم )1(، مخالفــم )2(، نــه مخالــف 
نــه موافــق )3(، موافقــم )4(، کامــال موافقــم )5( درجــه بندی شــده 
اســت. حداقــل نمــره 47 و حداکثــر نمــره 235 مــی باشــد و نمــره 
ــاال نشــانگر  ــره ب ــن و نم ــویی پایی ــت زناش ــن نشــانگر رضای پایی
ــا                                                           ــره ه ــدی نم ــطح بن ــد. س ــی باش ــاال م ــویی ب ــت زناش رضای

ــاره ای نشــده اســت. اش
Fawers & Elson )19( روایــی صــوری و محتــوا بــه روش 

ــا  ــچ« ب ــویی انری ــت زناش ــاس رضای ــاه »مقی ــرم کوت ــی ف کیف
اســتفاده از نظــر 7 تــن از متخصصیــن حــوزه روانشناســی اجتماعی 
دانشــگاه باکینگهــام )University of Buckingham( تاییــد شــد. 
همچنیــن پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب 
ــتان  ــور انگلس ــن کش ــن از زوجی ــر روی 350 ت ــاخ  ب ــا کرونب الف
ــت.  ــده اس ــزارش نش ــا گ ــه ه ــی مولف ــد پایای ــزارش ش 0/92 گ
ــوا  ــی محت ــود روای ــش خ Reardon & Peterson )20( در پژوه

بــه روش کیفــی فــرم کوتــاه »مقیــاس رضایــت زناشــویی انریــچ« 
را بــا اســتفاده از نظــر 8 تــن از متخصصــان روانشناســی ســالمت، 
مطلــوب ارزیابــی کردنــد. پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــرای 
نمــره کل رضایــت زناشــویی  بــا محاســبه ضریــب الفــا کرونبــاخ بر 
روی 190 تــن از زوجیــن 0/88 و بــرای مولفــه هــای موضوعــات 
ــل  ــاط 0/76، ح ــر0/80، ارتب ــای براب ــش ه ــخصیتی 0/85، نق ش
تعــارض0/82، مدیریــت مالــی0/77، اوقــات فراغــت 0/81، روابــط 
جنســی 0/76، فرزنــدان و همســر0/90، دوســتان و خانــواده 0/72، 
جهــت گیــری مذهبــی 0/78، پاســخ قــرار دادی 0/75 بدســت آمد.

ــوری و  ــی ص ــود  روای ــش خ ــکاران )21( در پژوه ــکری و هم ش

محتــوا بــه روش کیفــی فــرم کوتــاه »مقیــاس رضایــت زناشــویی 
ــن از متخصصــان روانشناســی دانشــگاه  ــا نظــر 10 ت انریــچ« را ب
ــه روش  ــی ب ــد. پایای ــد ش ــوم پزشــکی مشــهد بررســی و تایی عل
همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب الفــا کرونبــاخ بــر روی 255 
ــس از 7  ــی پ ــاز آزمای ــه روش ب ــات ب ــن 0/85 و ثب ــن از زوجی ت
ــد. پایایــی مولفــه هــا گــزارش نشــده  ــه 0/87 گــزارش کردن هفت
ــاس  ــاه »مقی ــرم کوت ــان ف ــی همزم ــلیمانیان )22( روای ــت. س اس
رضایــت زناشــویی انریــچ«  بــر روی 50 زوج هــر 2 شــاغل شــهر 
ــه  ــی ب ــت آورد و پایای ــه دس ــی آن 0/95 ب ــرم اصل ــران  را باف ته
ــا  ــویی  ب ــت زناش ــره کل رضای ــرای نم ــی ب روش همســانی درون
محاســبه ضریــب الفــا کرونباخ بــر روی نمونــه فــوق  0/93 و برای                                                                                             
مولفــه هــای موضوعات شــخصیتی 0/85، نقــش های برابــر0/73، 
ــات  ــی0/74، اوق ــت مال ــارض 0/77، مدیری ــل تع ــاط0/81، ح ارتب
ــر0/72،  ــدان و همس ــی 0/88، فرزن ــط جنس ــت 0/71، رواب فراغ
دوســتان و خانــواده )0/75(، جهــت گیــری مذهبــی 0/81 ، پاســخ 

ــد. ــرار دادی0/73 بدســت آم ق
در مطالعــه حاضــر روایــی محتــوا بــه روش کیفــی ابــزار هــا توســط 
ــالمی  ــگاه آزاد اس ــی دانش ــروه روانشناس ــین گ ــن از مدرس 10 ت
ــانی  ــه روش همس ــی ب ــد پایای ــد ش ــی و تایی ــم بررس ــد ق واح
ــر روی 30  ــاخ  ابزارهــا ب ــا محاســبه ضریــب الفــا کرونب ــی ب درون
تــن از دانشــجویان متاهــل دانشــگاه آزاد قــم بــرای کل »ســیاهه 
ــت  ــی 0/85، موقعی ــش هیجان ــود«،0/82، واکن ــی خ تمایزیافتگ
ــرای  ــی 0/65 و ب ــی 0/73 و آمیختگ ــی هیجان ــن 0/77، بریدگ م
ــچ«  ــویی انری ــت زناش ــاس رضای ــره کل » مقی ــاه نم ــرم کوت ف
ــش  ــات شــخصیتی0/82، نق ــای موضوع ــه ه ــرای مولف 0/85 و ب
ــت  ــارض )0/75، مدیری ــل تع ــاط0/83، ح ــر0/78، ارتب ــای براب ه
مالــی0/78، اوقــات فراغــت 0/83، روابــط جنســی )0/85، فرزنــدان 
و همســر 0/77، دوســتان و خانــواده )0/74، جهــت گیــری مذهبــی 

ــد. ــت آم ــرار دادی 75/ 0 بدس ــخ ق 0/73، پاس
براســاس      کارکــردی«  درمانــی  »خانــواده  آمــوزش  بســته 
ذاکــری  و   ،)23( ونــد  معــارف   )24(  Alexander & Sexton

بــادی )25( تهیــه و تدویــن شــده اســت. روایــی آن در ایــن                                   
ــی  ــه اســت )23-25(. روای ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی ــا م پژوهــش ه
ــروه  ــین گ ــن از مدرس ــط 10 ت ــی توس ــات آموزش ــوای جلس محت

ــت. ــرار گرف ــد ق ــورد تایی ــم م ــگاه آزاد ق ــی دانش روانشناس



مجید عبدی و  فائزه عسگری

141

بسته آموزشی »خانواده  درمانی کارکردی«

جلسه اول: رابطه درمانی برقرار شد، افراد با موضوع پژوهش آشنا شدند،  پیش آزمون بر روی افراد اجرا شد. 
جلسه دوم: اعضای گروه با مفاهیم تمایزیافتگی خود، آمیختگی عاطفی و رضایتمندی زناشویی آشنا شدند.

جلسه سوم: نگرش ها ، احساس ها و واکنش های عاطفی افراد نسبت به دیگران اصالح شد.
جلسه چهارم: مهارت های گوش دادن فعال و ارتباط مؤثر آموزش داده شد.

جلسه پنجم و ششم: مهارت های قرارداد های وابستگی و سرمشق دهی آموزش داده شد.
جلسه هفتم و هشتم: مهارت مذاکره و حل مسئله آموزش داده شد.

جلسه نهم: مهارت های آموخته شده تثبیت و تقویت شدند، محتوای جلسات جمع بندی شد، پس آزمون اجرا گردید. 

ــدت 63 روز،  ــه م ــه ب ــروه  مداخل ــا، گ ــع آوری داده ه ــرای جم ب
ــا روش  ــه ای ب ــک جلســه( 90 دقیق ــه ای ی طــی 9 جلســه )هفت
"خانــواده درمانــی کارکــردی" در فضــای مجــازی  بــا نــرم افــزار 
در  دیدنــد.   آمــوزش   )Adobe Connect( کانکــت  ادوب  وب 
جلســه آخــر پــس آزمــون و یــک مــاه پــس از آن آزمــون پیگیــری 
ــرار  ــوزش ق ــار آم ــت انتظ ــرل در فهرس ــروه کنت ــدو گ ــرا ش اج
ــز                                        ــرل نی ــه گــروه کنت ــد پژوهــش، ب ــان فرآین ــد از پای ــد. بع گرفتن

ــد.  ــای الزم داده ش ــوزش ه آم
ــذ  ــس از اخ ــه پ ــود ک ــن روش ب ــه ای ــش ب ــرای پژوه ــوه اج نح
مجــوز الزم از دانشــگاه آزاد قــم  و انتخــاب آزمودنــی هــا هــدف 
ــه،  ــروه مداخل ــد. گ ــح داده ش ــا توضی ــی ه ــه آزمودن ــش ب پژوه
ــوزه )25-23(   ــن ح ــده در ای ــام ش ــای انج ــش ه ــاس پژوه براس
طــی 9 جلســه )هفتــه ای یــک جلســه( 90 دقیقــه ای بــا روش " 
خانــواده درمانــی کارکــردی" توســط دانشــجوی کارشناســی ارشــد 
مشــاوره خانــواده کــه در ایــن حــوزه آمــوزش هــای الزم را دریافت 
کــرده بــود، تحــت آمــوزش قــرار گرفتنــد بعــد از یــک مــاه دوبــاره 
پیگیــری اجــرا شــد. در دوره هــای آموزشــی 4 تــن غایــب بودنــد، 
جلســه دوم  2 تــن غایــب و جلســه ســوم  1 تــن و جلســه پنجــم 1 

تــن دیگرغایــب بودنــد. هیــچ فــردی بیــش از یــک جلســه غیبــت 
نداشــت. مالحظــات اخالقــی لحــاظ شــده بدیــن صــورت بــود که، 
ــرای شــرکت در  ــی ب ــه کتب ــت نام ــده رضای ــراد شــرکت کنن از اف
ــت  ــج بدس ــه نتای ــد ک ــح داده ش ــد و توضی ــت ش ــش دریاق پژوه
ــرای انجــام کار پژوهشــی  ــوده و  صرفاًب ــه ب آمــده کامــاًل محرمان
ــان  ــد از پای ــم بع ــرل ه ــروه کنت ــراد گ ــد. اف ــد ش ــتفاده خواه اس
جلســات و اخــذ آزمــون پیگیــری جلســات آموزشــی برگــزار شــد.
داده هــا بوســیله آزمــون تحلیــل کواریانــس و  تحلیــل واریانــس 
ــزار اس پــی اس اس  ــرم اف ــا اســتفاده از ن ــدازه گیــری مکــرر ب ان

نســخه 24  تحلیــل شــد. 

یافته ها
ــه )4/96( 28/9   ــروه مداخل ــنی گ ــار س ــرا ف معی ــن و انح میانگی
گــروه کنتــرل )6/36( 31/2 ســال بــود. و از لحــاظ جنســیت گــروه 
ــود.   ــرد( ب ــرل )8 زن و 7 م ــروه کنت ــرد( و گ ــه )6 زن و 9 م مداخل
مقطــع تحصیلــی گــروه مداخلــه )کارشناســی 5 نفــر، کارشناســی 
ارشــد10 نفــر(  مقطــع تحصیلــی گــروه کنتــرل )کارشناســی 6 نفر، 

کارشناســی ارشــد 9 نفــر بودنــد.

جدول 1 : میانگین و انحراف استاندارد تمایز یافتگی خود و رضایت زناشویی گروه ها در 3 بار اندازه گیری 

پیگیری پس آزمون پیش آزمون
گروه ها متغیر

انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

9/62 161/8 9/89 161/6 10/8 151 مداخله
تمایز یافتگی خود

8/48 150/6 8/53 150/7 8/41 150/6 کنترل

20/9 127/4 21/04 126/6 23/6 112/2 مداخله رضایت زناشویی

107/4 107/4 9/62 107/9 10/6 113 کنترل
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یافتــه هــای )جــدول 1( نشــان مــی دهــد کــه اگرچــه نمــره پــس 
ــون افزایــش داشــته  ــه پیــش آزم ــون هــر 2 گــروه نســبت ب آزم
ــه  ــن افزایــش در گــروه مداخل اســت، امــا مشــاهده مــی شــود ای
ــی هــای  ــن نمــره آزمودن ــرل اســت. همچنی بیشــتر از گــروه کنت
گــروه مداخلــه، پــس از اجــرای ســوم، تقریبــا ثابــت مانــده اســت، 
ــا کاهــش همــراه  ــرل ب ــری گــروه کنت ــی کــه نمــره پیگی در حال

بــوده اســت. 
ــون  ــس از آزم ــس کواریان ــب ماتری ــارن مرک ــی تق ــت بررس جه
باکــس، کرویــت داده هــا از آزمــون موشــلی و همگنــی واریانــس 
گــروه هــا از آزمــون لویــن اســتفاده شــد کــه محاســبات مربــوط 

ــه آن در )جــدول 2( منعکــس شــده اســت. ب

جدول 2 : خالصه آزمون های مفروضه های تحلیل واریانس جهت بررسی تقارن ماتریس کوواریانس،کرویت داده ها و همگنی واریانس های گروه ها

آماره متغیر
باکس

F درجه
آزادی 1

درجه 
آماره P-valueآزادی 2

موشلی
توزیع 

2χ
درجه  
P-valueآزمون لوینP-valueآزادی

تمایز یافتگی 
44/96/6165680/30/00035228/220/0001/350/254خود

رضایت 
17/012/565680/30/020/02896/0920/0002/110/157زناشویی

)جــدول2( نشــان مــی دهــد، ســطح معنــاداری میــزان F بدســت 
آمــده کمتــر از 0/05 اســت ایــن نتیجــه بــدان معنــا اســت 
ــرار                     ــد ق ــورد تائی ــس م ــس کوواریان ــی ماتری ــرض همگن ــه ف ک
نمــی گیــرد امــا بــا توجــه بــه برابــری تعــداد 2 گــروه مــی تــوان 
ــاداری  ــن ســطح معن ــرض چشــم پوشــی کــرد. همچنی ــن ف از ای
آزمــون کرویــت موشــلی حاکــی از آن اســت کــه مفروضــه کرویت 

ــن  ــای کری ــاره ه ــن، از آم ــرار نیســت. بنابرای ــا برق ــرای داده ه ب
ــای محافظــه  ــون ه ــه آزم ــت ک ــن – فل ــا هوی ــاوس- گیســر ی ه
کارانــه تــری هســتند، جهــت تفســیر داده هــا اســتفاده مــی شــود. 
ــه  ــت ک ــی از آن اس ــن حاک ــون لوی ــاداری F  در آزم ــطح معن س
همگنــی واریانــس گــروه هــا در متغیرهــای پژوهــش برقرار اســت.

جدول 3 : خالصه آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر اثرات درون گروهی و برون گروهی

درجه مجموع مجذوراتمنبع تغییراتمتغیرها
آزادی

میانگین 
مجدورات

FP- valueاندازه اثر

تمایز یافتگی 
1254/411254/44/910/0350/149گروهبین آزمودنیخود

7140/828255/03خطا

درون آزمودنی 

عامل و گروه

580/021/21478/01111/20/0000/799عامل

572/61/21471/8109/70/0000/797
146/0433/94/29خطا )عامل(

رضایت مندی 
زناشویی

بین آزمودنی

درون آزمودنی 

3597/313597/30/0490/1310/131گروه
23882/728852/9خطا
442/061/01435/722/10/0000/442عامل

2020/021/011991/2101/30/0000/784عامل و گروه
557/928/419/6خطا )عامل(

نتایــج تحلیــل واریانــس انــدازه گیــری مکــرر  متغیر تمایــز یافتگی 
خــود  در درون مــوردی بــر مبنای Greenhouse- Geisser نشــان 
ــادار اســت  ــل در ســطح 0/01 معن ــی عام ــه اثراصل ــد ک ــی ده م
)Greenhouse =580/02 ، F=111/2 ،p=0/000( ایــن نتیجــه 
بــدان معنــا اســت کــه بیــن نمــره عامــل هــا )پیــش آزمــون، پــس 

ــن  ــر گرفت ــدون در نظ ــود، ب ــی خ ــری( تمایزیافتگ ــون و پیگی آزم
گــروه، تفــاوت معنــاداری وجــود دارد. همچنیــن اثــر تعاملــی گــروه 
ــادار  ــز در ســطح 0/01 معن ــری( نی ــدازه گی ــل )مراحــل ان ــا عام ب
بــه   .)Greenhouse  =572/6  ،  F=109/7  ،p=0/000( اســت 
عبــارت دیگــر، حداقــل بیــن 2 مرحلــه از مراحــل ارزیابــی تمایــز 
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ــاوت  ــرل، تف ــه و کنت ــای مداخل ــروه ه ــن گ ــود بی ــی خ یافتگ
ــاداری وجــود دارد.  معن

ــت  ــر رضای ــرر متغی ــری مک ــدازه گی ــس ان ــل واریان ــج تحلی نتای
 Greenhouse-( ــای ــوردی برمبن ــویی  در درون م ــدی زناش من
Geisser(، نشــان مــی دهدکــه اثراصلــی عامــل در ســطح 0/01 

 )Greenhouse =442/06 ، F=22/1 ،p=0/000( ــت ــادار اس معن
ایــن نتیجــه بــدان معنــا اســت کــه بیــن نمــره عامــل هــا )پیــش 
ــدون در  ــویی ب ــت زناش ــری(، رضای ــون و پیگی ــس آزم ــون، پ آزم
ــن  ــود دارد. همچنی ــاداری وج ــاوت معن ــروه، تف ــن گ ــر گرفت نظ

ــز در  ــری( نی ــدازه گی ــل ان ــل )مراح ــا عام ــروه ب ــی گ ــر تعامل اث
 =2020/02 ، F=101/3 ،p=0/000( ــت ــادار اس ــطح 0/01 معن س
ــه از  ــن 2 مرحل ــل بی ــر، حداق ــارت دیگ ــه عب Greenhouse(. ب

ــه و  مراحــل ارزیابــی رضایــت زناشــویی بیــن گــروه هــای مداخل
ــود دارد. ــا داری وج ــاوت معن ــرل تف کنت

ــه  ــوط ب ــا مرب ــاوت ه ــه تف ــی اینک ــور بررس ــه منظ ــن، ب بنابرای
کدامیــک ازمراحــل انــدازه گیــری در گــروه هــا اســت، از آزمــون 
بونــی بــرای مراحــل بصــورت  2 بــه 2 اســتفاده شــد کــه خالصــه 

ــج آن در )جــدول4( نشــان داده شــده اســت. نتای

جدول 4 : نتایج آزمون تعقیبی بونی برای مقایسه 2 تایی مراحل در تمایز یافتگی خود و رضایت زناشویی

P-valueانحراف استانداردمیانگین تفاوت هامرحله 2مرحله 1متغیرها

1/460/01*15/30-پس آزمونپیش آزمون
1/460/01*7/85-پیگیریتمایز یافتگی خود

1/460/01*15/30پیش آزمونپس آزمون
2/251/460/85پیگیری

1/810/01*14/45-پس آزمونپیش آزمون
1/810/01*16/77-پیگیریرضایت زناشویی

1/810/01*14/45پیش آزمونپس آزمون
0/131/811/00-پیگیری

)جــدول 4( نتایــج آزمــون بونــی را نشــان مــی دهــد. آزمــون بونــی 
بــرای مقایســه هــای 2 تایــی مداخلــه هــا در پیــش آزمــون، پــس 
آزمــون و پیگیــری در متغیرهــای تمایــز یافتگــی خــود و رضایــت 
زناشــویی اســتفاده شــده اســت. نتایــج ایــن آزمــون نشــان داد کــه 
در نمــره کل رضایــت زناشــویی بیــن مراحــل پیــش آزمــون و پس 
آزمــون و بیــن پیــش آزمــون و پیگیــری تفــاوت معنــاداری وجــود 
دارد. امــا بیــن مراحــل پــس آزمــون و پیگیــری  تفــاوت معنــا داری 

وجــود نــدارد.

بحث 
ــی  ــواده درمان ــا هــدف تعییــن اثربخشــی "خان پژوهــش حاضــر ب
کارکــردی" بــر روی تمایــز یافتگــی خــود و رضایتمندی زناشــویی 
ــه  ــد. یافت ــام ش ــم انج ــگاه آزاد ق ــل دانش ــجویان متأه در دانش
ــر روی  ــی کارکــردی" ب ــواده درمان پژوهــش نشــان داد کــه "خان
تمایزیافتگــی خــود در زوجیــن موثــر  و پایــدار اســت. نتیجــه حاضر 
بــا نتایــج پژوهــش هــای ذیل همســو اســت.  معــارف ونــد )23( در 
پژوهــش خــود نشــان داد "خانــواده درمانــی کارکــردی" در کاهش 
 Alexander  .ــر اســت ــه همدیگــر موث وابســتگی شــدید افــراد ب
ــواده  ــد "خان ــی ده ــان م ــود نش ــش خ Sexton & )24( در پژوه

درمانــی کارکــردی" موجــب ارتقــای تمایــز یافتگــی خــود و حــل 
تعارضــات خانوادگــی مــی شــود. و ذاکــری بــادی )25( نشــان داد 
"خانــواده درمانــی کارکــردی" موجــب ارتقــای رضایــت، عملکــرد 
خانــواده و تمایــز یافتگــی خــود زنــان مــی شــود. در تبییــن ایــن 
یافتــه مــی تــوان گفــت: "خانــواده درمانــی کارکــردی" مداخلــه ای 
ــز  ــواده متمرک ــن اعضــای خان ــر تعامــالت بی ــر تغیی ــه ب اســت ک
اســت و در آن تــالش می شــود کارکــرد خانــواده به عنــوان واحــدی 
ــد. مشــاوری  ــود یاب ــواده بهب ــک اعضــای خان ــک  ت متشــکل از ت
ــن  ــای بی ــد الگوه ــردازد می کوش ــی می پ ــواده  درمان ــه خان ــه ب ک
ــراد  ــی در درون اف ــی را کــه ســبب ناراحت ــل انعطاف نســلی غیرقاب
یــا در روابــط بیــن فــردی می شــود، در هــم بشــکند. در "خانــواده 
ــوان دغدغه هــای هــر یــک از اعضــای  درمانــی کارکــردی" می ت
خانــواده را مطــرح نمــود؛ امــا ایــن روش درمانــی بیشــتر بــر روی 
کــودکان مؤثــر اســت؛ زیــرا واقعیــت روزمــره کــودکان مســتقیمًا 
تحــت تأثیــر بافــت خانــواده قــرار دارد )25(. در "خانــواده درمانــی 
کارکــردی" مشــاوران الگوهــای تعاملــی مخــرب را مــورد هــدف 
قــرار مــی دهنــد و از مداخــالت رفتــاری بــرای تقویــت راه هــای 
مثبــت پاســخدهی در داخــل خانــواده اســتفاده مــی کننــد. پــس از 
آنکــه خانــواده بــا روش هــای دیگــر مقابلــه بــا مشــکل آشــنا شــد، 
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اشــتیاق اعضــا بــرای تعامــل ســازنده تــر افزایــش مــی یابــد )13(. 
یکــی از موضوعــات مهــم در روابــط بیــن زوجیــن ســطح تمایــز 
یافتگــی خــود آن هــا مــی باشــد هــر چــه تمایزیافتگــی خــود افــراد 
متاهــل پاییــن باشــد، آمادگــی بیشــتری بــرای اضطــراب دارنــد، به 
رویدادهــا و رفتــار همسرشــان واکنــش هــای عاطفــی یــا هیجانــی 
ــی  ــواه درمان ــه خان ــا ک ــد.  از آنج ــی دهن ــان م ــدیدتری نش ش
کارکــردی یکــی از مداخــالت موثــر در حــوزه روانشناســی اســت 
ــه رضایــت،  ــل ب ــاری و چگونگــی نی ــه تعییــن قوانیــن رفت کــه ب
خوشــبختی و موفقیــت مــی انجامــد. لــذا انتظــار مــی رود کســانی 
کــه بــا شــیوه "خانــواده درمانــی کارکــردی"  تحــت درمــان قــرار 
ــج توانایــی بیشــتری در تمایزیافتگــی خــود  ــه تدری ــد ب مــی گیرن

پیــدا نماینــد )25(.  
یافتــه بعــدی پژوهــش نشــان داد کــه "خانــواده درمانــی 
ــدار  ــر و پای ــر روی رضایــت زناشــویی زوجیــن موث کارکــردی"  ب
ــو  ــل همس ــای ذی ــش ه ــج پژوه ــا نتای ــر ب ــه حاض ــت. نتیج اس
مــی باشــد. غیاثــی گندمانــی )7( در پژوهــش خــود نشــان 
ــی کارکــردی موجــب افزایــش ســازگاری و  ــواده درمان ــد خان دادن
رضایتمنــدی زناشــویی مــی شــود، حامــد مقاصــد و همــکاران )27( 
در پژوهــش خــود نشــان داد "خانــواده درمانــی کارکــردی" موجب 
ارتقــای رضایتمنــدی زناشــویی و تنظیــم شــناختی هیجــان مــی 
شــود. بعــالوه، اعتمــادی و همــکاران )28( در نتایــج مطالعــه خــود 
ــت  ــر رضای ــردی"  ب ــی کارک ــواده درمان ــه "خان ــد ک ــان دادن نش
ــش  ــکاران )29(، در پژوه ــی و هم ــت.  دارای ــر اس ــویی مؤث زناش
خــود نشــان داد "خانــواده درمانــی کارکــردی" یــک روش مؤثــر 
اســت کــه می توانــد رضایــت زناشــویی و تــاب آوری را در زوجیــن 
ــد )O’Farrell ،)30 در پژوهــش  ــش ده ــاد افزای دارای عضــو معت
خــود نشــان داد "خانــواده درمانــی کارکــردی"، کارکــرد خانــواده 
ــای  ــه رویکرده ــبت ب ــه نس ــن زمین ــد و در ای ــود می بخش را بهب
دیگــر برتــری دارد )Anderson& Miller ،)31  در پژوهــش خــود 
نشــان دادنــد "خانــواده درمانــی کارکــردی" می تواننــد در کاهــش 
ــد )32(.   ــرار گیرن ــر ق ــیار مؤث ــن بس ــویی در زوجی تعارضــات زناش
ــواده  ــا "خان ــوزش ب ــد آم ــان دادن ــکاران نش McLendon و هم

ــده  ــویی ش ــت زناش ــش رضای ــث افزای ــردی" باع ــی کارک درمان
ــت )33(. اس

در تبییــن یافتــه حاضــر مــی تــوان گفــت ایــده اصلــی "خانــواده 
درمانــی کارکــردی" ایــن اســت کــه نشــانه هــاي اختــالل فــرد 
هنگامــی کــه در بافــت الگوهــاي تعاملــی خانــواده ارزیابــی شــود، 
ــژه و  ــون وی ــی از فن ــت و یک ــناخت اس ــل درک و ش ــر قاب بهت

ــرا در  ــه اج ــردی" ب ــی کارک ــواده درمان ــرد "خان ــه ف ــر ب منحص
آوردن الگوهــاي تعامــل خانــواده اســت و همچنیــن هــدف اصلــی 
ــا  ــواده ب ــالم خان ــد س ــود و رش ــکالت موج ــل مش ــهیل ح آن تس
تمرکــز بــر ارتبــاط بیــن فــردي و اعضــاي مهــم خانــواده اســت. 
لــذا در ایــن روش، درمانگــر بــا تمرکــز روي ســاختار یــا ســازمان 
ــه اي  ــاي کلیش ــا الگوه ــد ت ــی کن ــک م ــراد کم ــه اف ــواده، ب خان
ــط  ــش و در رواب ــود را افزای ــري خ ــاف پذی ــل، انعط ــود را تعدی خ
ــواده بازنگــري کننــد و آن هــا را اصــالح کننــد  بیــن اعضــاي خان
ــویی                    ــت زناش ــش رضای ــث افزای ــا باع ــن کاره ــت ای ــه در نهای ک
ــوان  ــی ت ــه م ــن نتیج ــن ای ــن در تبیی ــود )32(. همچنی ــی ش م
گفــت علــت موفقیــت "خانــواده درمانــی کارکــردی" در محتــوا و 
برنامــه ایــن روش اســت. طرفــداران "خانــواده درمانــی کارکردی"  
ــی جــاري آن  ــه ســاختار و الگوهــاي تبادل ــا مــی کوشــند ب عمدت
توجــه کننــد. آن هــا بــه بســتر و زمینــه اجتماعــی کــه افــراد رفتــار 
ــه  ــد. ب ــد خــود را در آن نشــان مــی دهــد، عنایــت خاصــی دارن ب
همیــن دلیــل موضــوع اصلــی آن هــا بازســازي خانــواده بــر اســاس 
مرزســازي، طــرح و حــل تعارضــات زیرمنظومــه هــاي زناشــویی، 
ــاي  ــع نیازه ــل، رف ــی مخت ــاري و ارتباط ــاي رفت ــح الگوه تصحی
ــت  ــود کیفی ــژه همســر خــود، بهب ــه وی ــواده ب همــه اعضــاي خان
روابــط جنســی و مدیریــت روابــط مالــی اســت کــه ایــن عوامــل 
ــن  ــود )34(. تبیی ــی ش ــویی م ــت زناش ــش رضای ــب افزای موج
ــرف  ــک ط ــردی"  از ی ــی کارک ــواده درمان ــه در "خان ــر اینک دیگ
ــه تمریــن عملــی در جلســات و مــرور و تمریــن آن هــا در  ــا ارائ ب
ــر در حــل  ــوزش روش هــاي مؤث ــا آم ــه و از طــرف دیگــر، ب خان
تعارضــات زناشــویی، زمینــه افزایــش رضایتمنــدي روابط زناشــویی 
و موجبــات تقویــت زیرمنظومــه زناشــویی فراهــم مــی گــردد. دو 
وظیفــه مهــم زیــر منظومــه هــاي زناشــویی کــه در ایــن رویکــرد 
ــوهر(  ــر )زن و ش ــاي یکدیگ ــاي نیازه ــت، ارض ــده اس ــوان ش عن
ــه  ــی ب ــی توجه ــت. ب ــم اس ــی از ه ــی – اجتماع ــت روان و حمای
ــروز عــدم رضایــت زناشــویی  هــر یــک از ایــن وظایــف باعــث ب
ــا دادن  ــی کارکــردی" ب ــواده درمان ــذا در روش "خان مــی شــود، ل
تکالیفــی بــه زوجیــن در مــورد توجــه بــه یکدیگــر و رفــع نیازهــاي 
متقابــل منجــر بــه افزایــش رضایــت از روابــط زناشــویی می شــود. 
ــا  ــان ب ــا همزم ــان کمــک شــد ت ــه زن ــن روش ب ــن در ای همچنی
آشــکار ســاختن تعارضــات موجــود، امــکان حــل تضادهــا و تعارض 
هــاي موجــود فراهــم شــود و عمــال روش درســت حــل آن هــا را 
ــر  ــن ام ــه ای ــد ک ــه کار ببرن ــی آن را ب ــی واقع ــه و در زندگ آموخت

ــت زناشــویی مــی شــود )33(. باعــث افزایــش رضای
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نتیجه گیری
ــدی  ــش رضایتمن ــب افزای ــردی" موج ــی کارک ــواده درمان "خان
زناشــویی و تمایــز یافتگــی خــود دانشــجویان متاهــل مــی شــود. 
ــش از  ــود مشــاوران در جلســات مشــاوره پی ــی ش ــه م ــذا توصی ل
ازدواج از مفاهیــم ایــن رویکــرد درجهــت ارتقــای تمایــز یافتگــی 
خــود و ایجــاد رضایــت منــدی زناشــویی  در افــراد اســتفاده نماینــد. 
ــاری  ــود بیم ــر، وج ــش حاض ــای پژوه ــت ه ــن محدودی مهمتری
ــزار  ــن برگ ــورت آنالی ــات بص ــار جلس ــه اجب ــه ب ــود ک ــا ب کرون
گردیــد. بعــالوه،  محــدود بــودن نمونــه پژوهــش بــه دانشــجویان 
دانشــجویان متأهــل دانشــگاه آزاد شــهر قــم، کــه تعمیــم آن بــه 
دیگــر گــروه هــا و دیگرشــهرها را بــا محدودیــت روبــرو مــی کنــد.

 

سپاسگزاری
ــان نامــه کارشناســی ارشــد رشــته  ــه  از پای ــه حاضــر برگرفت مقال
ــر  ــم دکت ــی خان ــه راهنمای ــدی ب ــد عب ــواده مجی ــاوره خان مش
ــازمانی  ــه س ــالق از کمیت ــد اخ ــد. ک ــی باش ــگری م ــزه عس فائ
IR.IAU.QOM. ــماره ــه ش ــگاه آزاد ب ــش دانش ــالق در پژوه اخ
REC.1399.024 بــه تاریــخ  30/8/1399 دریافــت گردیــد. از 

مســئولین دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد قــم و  بویــژه افــراد نمونــه 
شــرکت کننــده کــه در اجــرای ایــن پژوهــش همــکاری نمودنــد، 

ــود. ــی ش ــی م ــکر و قدردان تش

تضاد منافع
نویسندگان این مقاله هیچگونه تضاد منافعی گزارش نکردند.
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