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صمیمیت زناشویی و سازگاری زوجین
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صحت1
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خالصه
مقدمه
وجود صمیمیت و سازگاری بین زوجین سبب پایداری دوام خانواده و سالمت زوجین و فرزندان ميشود.
بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي درمان به شیوه خودمتمایزسازی بر صمیمیت

1دانشجوی دکتری مشاوره ،دانشگاه آزاد اسالمي اصفهان

زناشویي و سازگاری زوجین انجام گرفت.

(واحد خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.

روش کار

 2استاد تمام ،گروه مشاوره ،دانشگاه عالمه طباطبایي،

این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطالعات از نوع نیمهتجربي ،با طرح

تهران ،ایران

پیشآزمون ،پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری سه ماهه بود .جامعه آماری این پژوهش را کلیه

3استاد گروه روان شناسي ،دانشكده علوم تربیتي و
روانشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي اصفهان(خوراسگان)،
اصفهان ،ایران
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زوجیني تشكیل دادند که به مرکز مشاوره خانواده سالم در شهر قم در سال  1396مراجعه نموده بودند .از
بین زوجیني که تمایل به شرکت در پژوهش داشتند  16زوج ( 8زوج و  8زوج) به صورت دردسترس
انتخاب و به شكل تصادفي در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه  8زوج) جایگزین شدند .گروه آزمایش
تحت  10جلسه درمان خودمتمایزسازی طي دو و نیم ماه قرار گرفتند ،در حاليکه گروه گواه مداخله حاضر
را دریافت نكردند .پرسشنامههای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه صمیمیت زناشویي
(باگاروزی )2001 ،و پرسشنامه سازگاری زناشویي (اسپینر )1976 ،بود .دادههای حاصل از پژوهش به شیوه
تحلیل واریانس با اندازهگیری مكرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج
نتایج نشان داد که درمان به شیوه خودمتمایزسازی بر صمیمیت زناشویي و سازگاری زوجین تأثیر معنادار
دارد ( .)p>0/001بدین صورت که این درمان توانسته منجر به بهبود صمیمیت زناشویي (اندازه اثر 66
درصد) و سازگاری (اندازه اثر  55درصد) زوجین شود.
نتیجهگیری
یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که درمان به شیوه خودمتمایزسازی با بهرهگیری از فنوني همانند
همجوشي ،آگاه کردن زوجین از مثلثسازیها ،توضیح فرافكني خانوادگي و مفهوم بریدگي عاطفي
ميتواند به عنوان یک روش کارآمد جهت بهبود صمیمیت زناشویي و سازگاری زوجین مورد استفاده قرار
گیرد.
کلمات کلیدی
درمان به شیوه خودمتمایزسازی ،صمیمیت زناشویي ،سازگاری زوجین
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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مقدمه
خانواده نخستین هسته اجتماع و اساسيترین بنیان جوامع است

تخریب و ویرانگری در ميآید که این فرایند صمیمیت

که افراد هر جامعهای در بستر آن رشد و نمو پیدا کرده و از آن

زناشویي 7زوجین را کاهش ميدهد (صائمي ،بشارت و

طریق وارد جامعه ميشوند .از جمله مظاهر زندگي انسان ،وجود

اصغرنژاد فرید .)1397 ،صمیمت زناشویي یک مشخصه کلیدی

تعامل سازنده میان انسانها و برقرار بودن عشق به همنوع و

و مهم روابط زناشویي و از ویژگيهای بارز یک ازدواج موفق

همدلي به یكدیگر است (بایرمن و کلورسون .)2014 1،اگر

به شمار ميآید .این ویژگي به وجود تعامل بین همسران اشاره

خانواده محیطي سالم و سازنده و والدین به سبک دلبستگي ایمن

ميکند .نبود یا کمبود آن شاخص آشفتگي در روابط زناشویي

مجهز باشند ،کمتر پیش ميآید که اعضاء آن به نهادهای درماني

است (ویكس ،گرالد ،فیف و استفان .)2009 8،صمیمیت سبب

نیازمند گردند .اما نظر به اینكه میزان ارزشمندی هر پدیده با

ميشود افراد بخشهای مهمي از خودشان را با دیگران سهیم

دشواری حفظ آن درآمیخته است ،قدمت مشكالت خانواده نیز

شوند .در روابط صمیمانهای که همدلي ،صداقت ،خودافشایي،

به قدرمت تشیكل این نظام بوده است (کرگو .)2006 2،اما به

اشتیاق ،صراحت و وضوح رفتاری وجود دارد ،افراد عموماً به

مرور بعضي از زوجین به دالیل مختلف به مشكل ارتباطي

شباهتهایي که با یكدیگر دارند پي برده ،عالوه بر لذتي که

برخورده و تعارضات زناشویي 3را تجربه ميکنند (ویلسون 4و

فينفسه در رابطه صمیمانه ميبرند ،به پاالیش رواني و تجربه

همكاران .)2017 ،این مشكل ممكن است اشكال گوناگون

حس همبستگي با دیگری نیز دست ميیابند (مارگوریت ،زیمر-

داشته باشد و به صورت افسردگي یكي یا هردو زوج ، ،رفتار

جیمبک و بویسالرد .)2012 9،مهمترین موانع ایجاد صمیمیت

اختاللآمیز بین فرزندان ،سوء رفتار با همسر ،درگیری لفظي و

شامل ناتواني در گوش کردن فعال ،شنیدن انتخابي ،شنیدن

فیزیكي بین هردو زوج بروز نموده و نهایتاً منجر به طالق گردد

دفاعي ،شنیدن با هدف تغییر نگرش نفر مقابل ،استفاده از واژه-

(کریبت ،اسمیت ،آچینو ،باکوم و نیلي -مور .)2017 5،در

های مبهم ،سرزنش کردن ،انتظارات کمالگرایانه از رابطه،

مواقعي که روابط صمیمي بین زن و شوهر خدشهدار ميشود و

فقدان همدلي ،تعصب و سرسپاری به کلیشهها ،تفاوتهای

تفاهم زناشویي کاهش ميیابد ،عوارض مخرب و منفي در

فرهنگي و دفاعهای ناهشیار افراد باشد (پاتریک ،سلز ،گیردانو و

بهداشت رواني خانواده و همچنین بهداشت رواني فرزندان ایجاد

تولراد.)200710،

ميشود .از این رو افزایش تفاهم و سازگاری زناشویي و

بروز اختالفات و تعارضات زناشویي ،عالوه بر کاهش صمیمیت

مساعدسازی محیط خانواده به عنوان یكي از اقدامات بهداشت

زناشویي ،سازگاری زناشویي11را نیز کاهش ميدهد (فتوحي،

رواني اولیه مالحظه ميگردد و در زمینههای تربیتي از اهمیت

میكاییلي ،عطادخت و حاجلو1396 ،؛ عمراني ،جمهری و احدی،

چشمگیری برخوردار است (لي و لیو.)2020 6،

 .)1397سازگاری زناشویي وضعیتي است که در آن زن و شوهر

تعارض ناشي از واکنش نسبت به تفاوتهای فردی است و

در بیشتر مواقع احساس خوشبختي و رضایت دارند و از کنار هم

زماني آنقدر شدت ميیابد که احساس خشم ،نفرت ،حسادت،

بودن لذت ميبرند .این سازگاری از طریق عالقه متقابل ،مراقبت

سوء رفتار کالمي و فیزیكي در روابط حاکم شده و به حالت

از یكدیگر ،پذیرش ،درک و ارضای نیازها ایجاد ميشود
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نرگس صحت و همکاران

(سیرهینلوگال ،تپ و سیرهینلوگال .)2017 1،عامل اصلي

نظام عاطفي با افزایش خودمتمایزی ،موجب کاهش اضطراب و

ناسازگاری زناشویي ،میزان خشم ابراز شده و یا تعداد تعارضات

ایجاد صمیمیت و عشق واقعي در روابط زوجین ميشود.

نیست بلكه تحقیر کردن 2و فاصلهگیری دفاعي 3است که باعث

زوجیني که دارای سطح تمایزیافتگي باالتری هستند از صمیمیت

بروز آشفتگيهای زناشویي ميشود .سازگاری زناشویي به

و سازگاری بیشتر و رضایت زناشویي باالتری برخوردارند و

سازگاری کلي فرد کمک ميکند ،یعني همسراني که از

زوجیني که از سطح تمایزیافتگي ضعیفي برخوردارند دارای

سازگاری زناشویي باالیي برخوردارند ،عزتنفس بیشتری دارند و

فكری نامنعطف و برش عاطفي (سردی در روابط) و به طور

در روابط اجتماعي سازگاری باالتری را از خود نشان ميدهند

کلي سطح باالیي از نارضایتي زناشویي برخوردارند (باوم و

(گلدفارب ،ترادل ،بویر و پرویل .)2019 4،از طرف دیگر

اشنیت .)2005 10،رویكرد خودمتمایزسازی بوئن ،خانواده را

سازگاری زناشویي بر کیفیت زندگي زوجین نیز تأثیر گذاشته و

یک واحد عاطفي و شبكهای از روابط در هم تنیده ميپندارد و

سبب ميشود تا زوجین تعمال مثبتتری را از خود نشان دهند

وقتي ميتوان این واحد را بهتر درک کرد که آن را از دیدگاه

(یوسفي ،بشلیده ،عیسينژاد ،اعتمادی و شیربیگي.)1390 ،

چهارچوب چند نسلي تحلیل کرد .در د درمان خودمتمایزسازی

روشهای آموزشي و درماني مختلفي برای زوجین متعارض

بوئن ،خودمتمایزسازی ،یعني برقراری تعادل بین احساس و

بهکار گرفته شده است .یكي از روشهای درماني پرکاربرد،

شناخت (جنكینز ،بابولتز ،شوارتز و جانسون.)200511،

درمان به شیوه خودمتمایزسازی 5است .نتایج پژوهش محمدی،

حال با توجه به آسیبهای روانشناختي ،ارتباطي و هیجاني در زوجین

جعفری و باباخاني ()1391؛ ایوبي ،جعفری و قمری ()1392؛

دارای تعارضات زناشویي صمیمیت و سازگاری زناشویي پایین

نبوی حصار ،عاطفي و یوسفي ()1393؛ کارخانه ،جزایری،

(فتوحي و همكاران1396 ،؛ صائمي ،بشارت و اصغرنژاد فرید1397 ،؛

بهرامي و فاتحيزاده ()1394؛ شریعتي فیضآباد ()1395؛
اماميریزی و برون ()1396؛ سعیدپور ()1397؛ پلگ )2008(6و
سیمون ،دیپالسیدو و کانووی )2019( 7نشان داده است که
خودمتمایزسازی ميتواند اثری معنادار بر بهبود مولفههای
ارتباطي و زناشویي داشته باشد .در رویكرد درمان

عمراني ،جمهری و احدی )1397 ،و اهمیت بهرهگیری از روشهای
درماني و مداخلهای مناسب همچون درمان خودمتمایزسازی و تایید
کارآیي آن در پژوهشهای مختلف (محمدی ،جعفری و باباخاني،
1391؛ ایوبي ،جعفری و قمری1392 ،؛ نبوی حصار ،عاطفي و یوسفي،
1393؛ کارخانه و همكاران1394 ،؛ شریعتي فیضآباد1395 ،؛
اماميریزی و برون1396 ،؛ سعیدپور1397 ،؛ پلگ 2008 ،و سیمون،

خودمتمایزسازی بوئن 8،اعتقاد بر آن است که هر یک از

دیپالسیدو و کانووی )2019 ،و سرانجام عدم انجام پژوهشي در

همسران سبكي را که در خانوادهی مبدأ ميآموزند ،ميخواهند

راستای بررسي اثربخشي درمان به شیوه خودمتمایزسازی بر صمیمیت

که در سایر روابط تكرار کنند و الگوی مشابه را به فرزندانشان

زناشویي و سازگاری زوجین ،مساله اصلي پژوهش حاضر بررسي

نیز انتقال دهند .بنابراین تنها راهحل مشكل فعلي آن است که

اثربخشي درمان به شیوه خودمتمایزسازی بر صمیمیت زناشویي و

رابطه فرد را با خانوادهی مبدأ تغییر داده و این تنها در این

سازگاری زوجین بود.

صورت است که فرد به خودمتمایزسازی دست یابد ،یعني تعادل
بین احساس و شناخت ،خود و خانواده (پاپكو .)2004 9،درمان

روش کار
این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطالعات
از نوع نیمهتجربي ،با طرح پیشآزمون ،پسآزمون با گروه گواه و

1

. Cirhinlioglu, Tepe, Cirhinlioglu
. Contempt
3
. Defensive distance
4
. Goldfarb, Trudel, Boyer, Préville
5
. Self-differentiation treatment
6
. Peleg
7
. Simon, DiPlacido, Conway
8
. Bowen
9
. Papko
2

دوره پیگیری سه ماهه بود .جامعه آماری این پژوهش را کلیه زوجیني
تشكیل دادند که به منظور حل مشكالت زناشویي خود به مرکز
مشاوره خانواده سالم در شهر قم در سال  1396مراجعه نموده بودند.
0
Baum, Shnit
. Jenkins, Buboltz, Schwartz, Johnson1
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1
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روش انتخاب نمونه به صورت دردسترس بود .بدین صورت که ابتدا

در پژوهش حاضر ضریب پایایي کل پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ

زوجین متعارض مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده سالم شهر قم

 0/ 92بدست آمد.

مورد شناسایي قرار گرفتند .سپس با پخش فرمهای حضور در پژوهش
به شكل داوطلبانه در بین زوجین متعارض پخش شد .با شناسایي

پرسشنامه سازگاری زناشویی

زوجین داوطلب ،تعداد  16زوج انتخاب و به صورت تصادفي با

پرسشنامه سازگاری زناشویي به وسیله اسپینر 1در سال  1976برای

استفاده از قرعهکشي در دو گروه آزمایش ( 8زوج) و گواه ( 8زوج)

سنجش میزان سازگاری دو نفره (زن و شوهر) تهیه شده و پرسشنامهای

گماشته شدند .در نهایت گروه آزمایش تحت  10جلسه درمان

خودسنجي است .این پرسشنامه دارای  32سوال است .نمرات این

خودمتمایزسازی طي دو و نیم ماه قرار گرفتند ،ولي گروه گواه این

پرسشنامه از  151-0متغیر است که کسب نمرات برابر یا پایینتر از 100

مداخالت را دریافت نكرده و به روند درماني معمول خود در مراکز

به معنای سازگاری افراد و نمرات کمتر از  100به معني وجود مشكلي

مشاوره ادامه داد .مالکهای ورود به پژوهش شامل :دامنه سني  20تا

در روابط زناشویي و عدم سازگاری و تفاهم خانوادگي است .اسپینر

 40سال ،داشتن سالمت جسمي و تمایل به شرکت در پژوهش به

ضریب همساني دروني این مقیاس پر استفاده را از  0/92تا  0/96و اعتبار

صورت زوجي بود .این در حالي بود که مالکهای خروج از پژوهش

مالکي باالیي را برای آن گزارش ميکند .این مقیاس چهار بعد از رابطه

نیز شامل داشتن بیش از دو جلسه غیبت ،عدم همكاری و انجام ندادن

را ميسنجد که عبارتند از رضایت زناشویي ،همبستگي زناشویي ،توافق

تكالیف مشخص شده در کالس و عدم تمایل به ادامه حضور در

زناشویي و ابراز عواطف .اسپینر ( )1976قابلیت اعتماد مقیاسهای فرعي

فرایند انجام پژوهش بود .جهت رعایت اخالق در پژوهش رضایت

را به ترتیب برای رضایتمندی زناشویي  ،0/94توافق زناشویي ،0/9

زوجین برای شرکت در برنامه مداخله کسب و از کلیه مراحل مداخله

همبستگي زناشویي  0/86و ابراز محبت در روابط زناشویي  0/73بدست

آگاه شدند .همچنین به افراد گروه گواه اطمینان داده شد که آنان نیز

آورد .همچنین روایي کلي این پرسشنامه بر اساس همبستگي 0/86

پس از اتمام فرایند پژوهشي این مداخالت را دریافت خواهند نمود.

گزارش شد .در پژوهش حسنشاهي ،نوری و مولوی (1389؛ به نقل از

همچنین به هر دو گروه اطمینان داده شد که اطالعات آنها محرمانه

مدرسي ،زاهدیان و هاشمي محمدآباد )1393 ،روایي این مقیاس  0/92و

باقي ميماند و نیازی به درج نام نیست.

پایایي آن  0/75بدست آمد .پایایي این پرسشنامه در پژوهش حاضر با

ابزار پژوهش

استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/74محاسبه شد.

پرسشنامه صمیمیت زناشویی
پرسشنامه صمیمیت زناشویي توسط باگاروزی ( ،)2001برای ارزیابي

روند اجرای پژوهش

نیازهای صمیمیت در ابعاد عاطفي ،روانشناختي ،عقالني ،جنسي،

در بخش کمي ،جهت انجام پژوهش پس از اخذ مجوزهای الزم

فیزیكي ،معنوی ،زیباشناختي و تفریحي -اجتماعي طراحي شده است.

از طرف مرکز مشاوره مربوطه و انجام فرایند نمونهگیری (مطابق با

شامل  40سؤال است که آزمودني به شكل رتبهبندی شده ،از  1به معنای

آنچه ذکر گردید) ،زوجین انتخاب شده ( 16زوج دارای

«به هیچ وجه چنین نیازی وجود ندارد» تا  10به معنای «نیاز بسیار زیادی
وجود دارد» به هر سؤال پاسخ ميدهد .کمترین نمره در این پرسشنامه
 40و باالترین نمره  400است .اعتمادی ( )1384برای تعیین روایي
محتوایي ،پرسشنامه را در اختیار  15استاد مشاوره و  15زن و شوهر قرار
داد و روایي محتوایي آن تأیید شد .ضریب پایایي کل پرسشنامه نیز با
روش آلفای کرونباخ  0/94بدست آمد .عالوه بر این خمسه و حسینیان

تعارضات زناشویي) به شیوه تصادفي در گروههای آزمایش و
گواه گمارده شدند ( 8زوج در گروه آزمایش و  8زوج در گروه
گواه) .گروه آزمایش مداخله درماني مربوط به خودمتمایزسازی
را در طي دو و نیم ماه به صورت هفتهای یک جلسه  90دقیقهای
را در  10جلسه دریافت نمودند .این در حالي است که افراد حاضر

( )1386در مطالعهای پایایي هر بُعد صمیمیت را با روش آزمون -باز

در گروه گواه مداخالت حاضر را در طول پژوهش دریافت

آزمون محاسبه نمودند که برای صمیمیت عاطفي  ،0/89روانشناختي

نكرده و در انتظار دریافت مداخالت حاضر بودند.

 ،0/82عقالني  ،0/81جنسي  ،0/91فیزیكي  ،0/80معنوی ،0/65
زیباشناختي  0/76و اجتماعي -تفریحي  0/51و برای کل صمیمیت 0/82
بدست آمد .و حاکي از پایایي قابل قبول این مقیاس ميباشد .همچنین

. Spanier
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جدول  -1پروتكل درمان خودمتمایزسازی بوئن
جلسات

محتوای جلسات
آشنایي و برقراری رابطه درماني ،آشنایي با قوانین کلي درمان ،سنجش ماهیت مشكل و مصاحبه ارزیابي مشكالت زوجین ،دادن تكلیف به زوجین

جلسه اول

و آموزش به زوجین که چطور این تمرینها را انجام دهند .درمانگر از زوجین ميخواهد تا در طول هفته ،سه حادثه یا تجربه را در زندگيشان
مرور کنند و بررسي کنند در مورد آن حادثه چه فكر ،احساس ،یا رفتاری داشتهاند؟ و از کجا این فكر و احساس یا رفتار را کسب کردهاند؟

بررسي تكالیف داده شده به زوجین در جلسه قبل -آموزش مفهوم خودمتمایزسازی به زوجین  -توضیح همجوشي (وحدت) (تمایز)  -توضیح
تفكیک خود (تفرد)  -آگاه کردن زوجین از میزان همجوشي (وحدت) یا تفكیک خود (تفرد) با خانواده اصلي و همسر خود .بررسي ویژگي
جلسه دوم

افراد تمایزیافته و افراد تمایزنیافته .دادن تكلیف به زوجین برای جلسه آینده :از زوجین ميخواهیم در طول هفته جاری ،زندگي خود را بررسي و
ببینند چه مواقعي فكر و احساس و رفتار تمایز یافته داشتهاند و در چه مواقعي در زندگيشان فكر و احساس و رفتار تمایزنیافته داشتهاند ،آنها را
یادداشت نمایند تا در جلسه بعدی ،بحث شود.
بررسي تكالیف داده شده به زوجین  -آگاه کردن زوجین از مثلثسازیها  -توضیح مثلث سازی دادن تكلیف به زوجین با هدف آشنا ساختن

جلسه سوم

زوجین با مثلثسازیهای خود در خانواده :از زوجین ميخواهیم تا بر روابط خود با دیگران ،در طول هفته جاری توجه کنند و مثلث سازیهای
خود را در خانواده کشف کنند ،آنها را یادداشت نمایند تا در جلسه بعد ،بررسي شوند.
بررسي تكالیف انجام شده توسط زوجین در طول هفته گذشته ،آموزش نامثلث سازی به زوجین .دادن تكلیف به زوجین :به زوجین تكلیف مي-

جلسه چهارم

دهیم تا جلسه بعد ،دو تا سه واقعه را یادداشت کنند که در آن توانستهاند از فن نامثلث سازی استفاده کنند .هدف از آموزش فن نامثلث سازی به
زوجین رویارویي صحیح و موفق با موقعیتهای تنشزای زندگي است.
بررسي تكالیف انجام شده توسط زوجین ،آموزش شجرهنگار به زوجین و آگاهي از چگونگي پیدایش مشكل فعلي ،رسم شجرهنگار خانوادگي.

جلسه پنجم

دادن تكلیف به زوجین برای جلسه بعد :از زوجین خواسته ميشود شجرهنگار خانوادگي خود را تا سه نسل قبل ترسیم کنند و هدف از این
تكلیف ،آشنا شدن زوجین با الگوهای تكراری منتقل شده به آنان از نسلهای گذشته است.
بررسي تكالیف داده شده به زوجین در جلسه قبل ،آموزش تكنیک بازگشت به خانه ،به زوجین .دادن تكلیف به زوجین :به زوجین تكلیف مي-

جلسه ششم

دهیم تا جلسه بعد ،از خانه دوره کودکي خودشان دیدن کنند و حتي با افراد دوره کودکيشان در مورد حوادث آن دوران گفتگو کنند ،این
تمرین برای حل اختالف و آشتي نیست بلكه فقط برای تفكیک و تمایز خود است .هدف از آموزش بازگشت به خانه به زوجین ،آگاهي از
الگوهای درمان کودکي و تأثیر آن بر زندگي کنوني زوجین است.
توضیح فرافكني خانوادگي ،توضیح فرافكني خانوادگي در روابط زوجین :از زوجین ميخواهیم برای جلسه بعد ،صفات مثبت یا منفي که در خود

جلسه هفتم

سراغ دارند بنویسند و در مقابل هر صفت را یادداشت کنند که چه خاطرهای در ذهن دارند که به خود آن صفت را نسبت ميدهند .هدف تكلیف:
آگاهي از تأثیر والدین و خاطرات گذشته و نسبت دادن صفات منفي و مثبت به خود
بررسي تكالیف داده شده به زوجین در جلسه قبل ،توضیح مفهوم بریدگي عاطفي به زوجین .دادن تكلیف به زوجین :به زوجین تكلیف ميدهیم

جلشه هشتم

که سه رویداد یا تجربه جدید در زندگيشا ن را یادداشت کنند .هدف از این تكنیک :آگاهي فرد از این موضوع که ما معموالً افكار و هیجانات
والدینمان را در خود دروني ميکنیم و حتي با فاصله گرفتن و دوری از والدین هم نميتوانیم از شر این افكار و هیجانات مزاحم رهایي یابیم .مگر
اینكه نسبت به این افكار و احساس ات به خودآگاهي برسیم و خود این افكار و احساساتمان را انتخاب کنیم.
بررسي تكالیف داده شده به زوجین در جلسه قبل ،آموزش مفهوم انتقال چند نسلي به زوجین .دادن تكلیف به زوجین برای جلسه آینده :از زوجین

جلسه نهم

ميخواهیم تا سه تجربه را در زندگي خود یادآوری کنند که این تجارب تحت تأثیر والدین و گذشتگان آنان بوده است .سپس سه تجربه را در
زندگي خود یادآوری کنند که این تجارب را با خود واقعيشان تجربه کردهاند .تمامي این تجارب را یادداشت کنند تا در جلسه بعد در مورد آنها
بحث شود.

جلسه دهم

بررسي تكالیف داده شده به زوجین در جلسه قبل ،آموزش روابط شخص به شخص به زوجین ،بررسي ترتیب تولد و جایگاه کارکردی فرد در
خانواده اصلي و تأثیر آن بر روابط فعلي زوجین ،جمعبندی مطالب گذشته

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها از دو سطح آمار توصیفي

برابری واریانسها ،آزمون موچلي جهت بررسي پیشفرض کرویت

و استنباطي استفاده شده است .در سطح آمار توصیفي از میانگین و

دادهها و همچنین از تحلیل واریانس با اندازهگیری مكرر برای بررسي

انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطي از آزمون شاپیرو -ویلک

فرضیه پژوهش استفاده گردید .نتایج آماری با استفاده از نرمافزار

جهت بررسي نرمال بودن توزیع متغیرها ،آزمون لوین برای بررسي

آماری  SPSS-23مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
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تحصالت زیردیپلم  29/2درصد از زنان و  8/4درصد از مردان

یافتههای حاصل از دادههای دموگرافیک نشان داد که  12/5درصد از

تحصیالت دیپلم 29/2 ،درصد از زنان و  33/3درصد از مردان

زنان درگروه سني  20الي  25سال 37/5 ،درصد از زنان و  16/7از

تحصیالت کارشناسي 20/8 ،درصد از زنان و  20/8درصد از مردان

مردان در گروه سني  26الي  30سال 37/5 ،درصد از زنان و 50/0

تحصیالت کارشناسي ارشد و  16/7درصد از زنان و  16/7درصد از

درصد از مردان در گروه سني  31الي  35سال 12/5 ،درصد از زنان و

مردان تحصیالت دکترا دارند .حال یافتههای توصیفي پژوهش مورد

 33/3درصد از مردان در گروه سني  36الي  40سال هستند .همچنین

بررسي قرار ميگیرد.

نتایج نشان داد که  4/2درصد از زنان و  20/8درصد از مردان دارای
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد صمیمیت و سازگاری زناشویي در دو گروه آزمایش و گواه در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
مولفهها

گروهها

صمیمیت زناشویي
سازگاری زناشویي

پیشآزمون

پیگیری

پسآزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

گروه آزمایش

114/87

11/69

200/06

20/67

193/75

19/83

گروه گواه

115/50

13/06

109/68

13/33

101/62

13/28

گروه آزمایش

55/56

6/50

85/56

14/23

81/43

19/14

گروه گواه

47/56

7

46/68

4/75

46/18

5/51

نتایج جدول توصیفي نشان داد که صمیمت و سازگاری زناشویي

نشان ميداد پیشفرض همگني واریانسها رعایت شده است

زوجین حاضر در گروه آزمایش در اثر دریافت درمان

( .)p<0/05همچنین نتایج آزمون موچلي بیانگر آن بود که پیشفرض

خودمتمایزسازی بهبود یافته است .قبل از ارائه نتایج تحلیل آزمون

کرویت دادهها در متغیرهای صمیمیت و سازگاری زناشویي رعایت

واریانس با اندازهگیری مكرر ،پیشفرضهای آزمونهای پارامتریک

شده است ( .)p<0/05بر این اساس با برآورده نشدن پیشفرض

مورد سنجش قرار گرفت .بر همین اساس نتایج آزمون شاپیرو ویلک

کرویت مشخص ميشود که روابط بین متغیرها ،با احتمال باالیي

بیانگر آن بود که پیشفرض نرمال بودن توزیع نمونهای دادهها در

امكان دارد مقادیر متغیر وابسته را تغییر دهد و بر این اساس شانس

متغیرهای صمیمیت و سازگاری زناشویي در گروههای آزمایش و

ارتكاب به خطای نوع اول افزایش ميیابد .بر این اساس در جدول بعد

گواه در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری برقرار است

از تحلیل جایگزین (آزمون گرین هاوس-گایسر) استفاده ميشود تا با

( .)p<0/05همچنین پیشفرض همگني واریانس نیز توسط آزمون

کاهش درجه آزادی ،شانس ارتكاب به خطای نوع اول کاهش یابد.

لوین مورد سنجش قرار گرفت که نتایج آن معنادار نبود که این یافته
جدول- 3تحلیل واریانس با اندازهگیری مكرر جهت بررسي تاثیرات درون و بینگروهي برای متغیرهای صمیمیت و سازگاری زناشویي
متغیرها

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

مقدار f

مقدار p

اندازه اثر

توان
آزمون

صمیمیت

مراحل

28618/75

1/08

26463/12

37/72

0/0001

0/55

1

زناشویي

گروهبندی

88209/37

1

88209/37

37/97

0/0001

0/56

1

تعامل مراحل و گروهبندی

45031

1/08

41639/16

59/35

0/0001

0/66

1

خطا

22760/25

32/44

701/53

سازگاری

مراحل

3919/75

1/10

3538/64

31/28

0/0001

0/51

1

زناشویي

گروهبندی

17985/37

1

17985/37

57/07

0/0001

0/65

1

تعامل مراحل و گروهبندی

4557/25

1/10

4114/16

36/37

0/0001

0/55

1

خطا

3758/33

33/23

113/09
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نتایج جدول  3نشان داد که میانگین نمرات متغیرهای صمیمیت و

مراحل و گروهبندی به عنوان مهمترین یافته جدول فوق حاکي از آن

سازگاری زناشویي زوجین فارغ از تاثیر گروهبندی در طي مراحل

بود که درمان خودمتمایزسازی با تعامل مراحل نیز تاثیر معناداری بر

پسآزمون و پیگیری دچار تغییر معنادار شده که این تغییر با مقایسه با

مراحل آزمون (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) متغیرهای

پیشآزمون یک تفاوت معنادار به شمار ميرود .از طرفي نتایج سطر

صمیمیت و سازگاری زناشویي زوجین داشته است .همچنین نتایج

دوم جدول فوق بیانگر آن است که متغیر گروهبندی (درمان

نشان داد که  64و  68درصد از تغییرات متغیرهای صمیمیت و

خودمتمایزسازی) فارغ از مراحل (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری)

سازگاری زناشویي زوجین توسط تعامل متغیر مراحل و گروهبندی

بر متغیرهای صمیمیت و سازگاری زناشویي زوجین تاثیر معنادار داشته

تبیین ميشود .حال در ادامه با استفاده از آزمون تعقیبي بونفرني در

است .بدین معنا که اثر درمان خودمتمایزسازی در مقایسه با گروه

جدول  4مقایسه زوجي میانگین نمرات صمیمیت و سازگاری زناشویي

گواه یک اثر معنادار بوده است .در نهایت اما سطر مربوط به تعامل

آزمودنيها بر حسب مرحله ارزیابي ارائه ميشود.

جدول - 4مقایسه زوجي میانگین نمرات صمیمیت و سازگاری زناشویي آزمودنيها بر حسب مرحله ارزیابي
متغیر

مرحله

مرحله مورد مقایسه

صمیمیت

پیشآزمون

تفاوت

خطای انحراف معیار

معناداری

میانگینها
زناشویي
پسآزمون
سازگاری

پیشآزمون

زناشویي
پسآزمون

پسآزمون

-39/68

5/95

0/0001

پیگیری

-32/50

5/81

0/0001

پیشآزمون

39/68

5/95

0/0001

پیگیری

7/18

1/37

0/09

پسآزمون

-14/56

2/39

0/0001

پیگیری

-12/25

2/37

0/0001

پیشآزمون

14/56

2/39

0/0001

پیگیری

2/31

0/63

0/17

همانگونه نتایج جدول  4نشان ميدهد ،بین میانگین نمرات مرحله

مرحله پسآزمون شده و این اثر در مرحله پیگیری نیز ثبات خود را

پیشآزمون با پسآزمون و پیگیری متغیرهای صمیمیت و سازگاری

حفظ نموده است.

زناشویي تفاوت معنادار وجود دارد .این بدان معناست که درمان
خودمتمایزسازی توانسته به شكل معناداری نمرات پسآزمون و

بحث و نتیجهگیری

پیگیری را نسبت به مرحله پیشآزمون دچار تغییر نمایند .چنانكه

پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي درمان خودمتمایزسازی بر

یافتههای توصیفي نیز بیانگر افزایش میانگین نمرات صمیمیت و

صمیمیت و سازگاری زناشویي زوجین انجام گرفت .یافته اول

سازگاری زناشویي زوجین بود .یافته دیگر این جدول نشان داد که بین

پژوهش حاضر نشان داد که درمان خودمتمایزسازی بر صمیمیت

میانگین نمرات مرحله پسآزمون و پیگیری متغیرهای صمیمیت و

زناشویي زوجین تأثیر معنادار دارد .بدین صورت که این درمان

سازگاری زناشویي تفاوت معنادار وجود ندارد .این یافته را ميتوان

توانسته منجر به بهبود صمیمیت زناشویي زوجین شود .در پژوهشي

این چنین تبیین نمود که نمرات صمیمیت و سازگاری زناشویي زوجین

همسو سعیدپور ( )1397با بررسي تأثیر رویكرد خانواده درماني بوئن

که در مرحله پسآزمون دچار افزایش معنادار شده بود ،توانسته این

بر صمیمیت ،تنظیم شناختي هیجان و کارکرد خانواده در زوجین در

تغییر را در طول دوره پیگیری نیز حفظ نماید .در یک جمعبندی

معرض طالق نشان داد که رویكرد خانواده درماني بوئن بر صمیمیت،

ميتوان بیان نمود درمان خودمتمایزسازی توانسته منجر به افزایش

تنظیم شناختي هیجان و کارکرد خانواده در زوجین در معرض طالق

معنادار میانگین نمرات صمیمیت و سازگاری زناشویي زوجین در

تاثیر معنادار دارد .عالوه بر این نبوی حصار ،عاطفي و یوسفي ()1393
با اثربخشي خانواده درماني با تأکید بر نظام عاطفي بوئن بر سبکهای
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عشقورزی و صمیمیت در زنان نشان دادند که بین گروههای آزمایش

مؤثر بوده است .عالوه بر این محمدی ،جعفری و باباخاني ( )1391با

و گروه کنترل در متغیرهای سبکهای عشقورزی و صمیمیت تفاوت

بررسي رابطه خودمتمایزسازی و سطح تحول من با میزان سازگاری

معناداری وجود دارد ،یعني خانواده درماني بوئن موجب افزایش

زوجین نشان داد که خودمتمایزسازی با سازگاری زوجین رابطه

صمیمیت در این زنان شده است .در نهایت کارخانه و همكاران

معنادار دارد .ایوبي ،جعفری و قمری ( )1392نیز با بررسي اثربخشي

( )1394با بررسي تاثیر آموزش مبتني بر خودمتمایزسازی بوئن بر

آموزش کنترل خودمتمایزسازی در کنش عاطفي زنان متاهل نشان

جراتورزی زنان متاهل دریافتند که آموزش مبتني بر

دادند که آموزش کنترل خودمتمایزسازی منجر به افزایش کنش

خودمتمایزسازی بوئن منجر به بهبود جراتورزی زنان متاهل شده بود.

عاطفي زنان متاهل ميشود .در نهایت امامي ریزی و برون ( )1396با

در تبیین اثربخشي درمان خودمتمایزسازی بر صمیمیت زناشویي

بررسي تاثیر آموزش خودمتمایزسازی بر رضایت زناشویي دانشجویان

زوجین ميتوان گفت که با دریافت درمان خودمتمایزسازی زوجین

زن متاهل دریافتند که آموزش خودمتمایزسازی منجر به بهبود رضایت

قادر به تفكیک افكار از احساسات ناشناختهشان شده و از فنوني

زناشویي دانشجویان زن متاهل شده بود.

همچون نامثلثسازی بهره ميبرند (پلگ .)2008 ،یعني این زوجین با

در تبیین اثربخشي درمان خودمتمایزسازی بر سازگاری زناشویي

دریافت درمان خودمتمایزسازی ،هنگام استرس و اضطراب ،هر زوج

زوجین ميتوان گفت که درمان خودمتمایزسازی سبب ميشود تا

به دو طریق عمل ميکنند ،اول اینكه آنها اضطراب خود را در

زوجین دارای قدرت تفكیک باالتری در جهت خودمتمایزسازی با

موقعیتهای خانوادگي حل کرده و احساسات را به دیگری فرافكني

مشكالت و آثار رواني خانواهد خود قرار گیرند .بر این اساس ،افرادی

نميکنند و دوم اینكه وقتي تنش یا اضطراب در خانواده بوجود

که دارای سطح تفكیک باالتری هستند از صمیمت بهتر و عشقورزی

ميآمد خودشان را از کانون توجه جدا ميکردند ،یعني در طي

منطقيتر و رضایتمندی زناشویي باالتری برخوردار ميشوند .بر طبق

استرس عاطفي ،منطقي باقي ميماندند .البته زوجین آزاد بودند تا

این نظریه زوجین با سطح باالیي از تفكیک خود دارای احساس ،تفكر

نگرانيها یا عالیق خود را به زبان بیاورند .از اینرو تنش و تعارض به

و رفتار منعطف در سازگاری با فشارهای زندگي مشترک ميباشند و

شدت کاهش ميیافت .کاهش تنش در اثر درمان خودمتمایزسازی

دارای عواطف روشن در ارتباط با همسرشان هستند و در نزدیكي و

سبب ميشد تا زوجین به میزان کمتری دچار مشاجرات زناشویي شده

گسستگي ارتباط زناشویي از تعادل رواني برخوردار هستند .بر عكس،

و از این طریق صمیمیت زناشویي باالتری را تجربه نمایند .عالوه بر

زوجین با سطح خود تفكیكي ضعیف دارای فكری نامنعطف و برش

این درمان خودمتمایزسازی موجب کاهش سطح اضطراب و ایجاد

عاطفي (سردی در روابط) و به طور کلي سطح باالیي از نارضایتي

صمیمیت و عشق واقعي در روابط زوجین ميشود ،و در نتیجه در

زناشویي را تجربه ميکنند ،از این منظر زوجین دائما در حال

مواقع بحران و اضطراب و سردی روابط و عدم ابراز عشقورزی

کشمكش و تعارض بر سر متعادلسازی میان احساس آمیزش

صحیح در صورت اجرای صحیح ميتواند موثر واقع شود ،زیرا

(صمیمیت) و تفكیک خود هستند .بنابراین خودمتمایزسازی سبب

استقالل در سازههایي از قبیل خودمتمایزی با دیدگاه خوشبینانه

ميشود وحدت در عین تفرد صورت گیرد ،زوجین به سوی کارکرد

صمیمیت و ابراز عشق واقعي زوجین در ارتباط هستند .بر این اساس

عاطفي بهتر هدایت شوند و خودپیروی آنها کاهش و سالمت رواني

درمان خودمتمایزسازی با کاهش اضطراب و سردی در روابط موجب

آنها تقویت شود ،زیرا خودتمایزی در فرد به توانایي احساس

افزایش صمیمیت زوجین ميشود.

خودتفكیكي در فرد و توانایي فرد در تعادل در تمایز از دیگران در

یافته دوم پژوهش حاضر نشان داد که درمان خودمتمایزسازی بر

ضمن صمیمیت با دیگران اشاره دارد .بر این اساس ميتوان کفت

سازگاری زناشویي زوجین تأثیر معنادار دارد .بدین صورت که این

درمان خودمتمایزسازی با ایجاد وحدت در عین تفرد سبب ميشود تا

درمان توانسته منجر به بهبود سازگاری زناشویي زوجین شود .در

احساس و کارکرد عاطفي زوجین تقویت شده و در نتیجه سازگاری

پژوهشي همسو شریعتي فیضآباد ( )1395نشان داد که آموزش

زناشویي بیشتری را از خود نشان دهند.

رویكرد خانواده درماني بوئن بر بهبود و تعدیل سبکهای دلبستگي و

محدود بودن دامنه تحقیق به زوجین  20تا  40سال مراجعه کننده به

افزایش تمایزیافتگي و افزایش راهبردهای سازشیافته نظمجویي

مرکز مشاوره شهر خانواده سالم شهر قم اصفهان؛ عدم کنترل

شناختي و کاهش راهبردهای سازشنیافته نظمدهي شناختي هیجان

متغیرهای تاثیرگذار بر صمیمیت و سازگاری زناشویي زوجین ،عدم
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تمایل بعضي از زوجین جهت شرکت در پژوهش حاضر و عدم

در سطح دانشگاهها ،فرهنگسراهای شهرداری و مراکز مشاوره

بهرهگیری از روش نمونهگیری تصادفي از محدودیتهای پژوهش

دادگستری معرفي شود تا آنها با بكارگیری این درمان برای زوجین،

حاضر بود .بنابراین پیشنهاد ميشود برای افزایش قدرت تعمیمپذیری

جهت بهبود صمیمیت و سازگاری زناشویي زوجین گامي عملي

نتایج ،در سطح پیشنهاد پژوهشي ،این پژوهش در سایر استانها و

برداشته باشند.

مناطق و جوامع دارای فرهنگهای متفاوت ،دیگر جامعههای آماری

تشکر و قدردانی

(همانند زوجین متعارض با طرحوارههای ناسازگار اولیه ،زوجین بدون

مقاله حاضر برگرفته از رساله دوره دکترای تخصصي نرگس صحت

فرزند متعارض و  ...و  ،)...کنترل عوامل ذکر شده و روش نمونهگیری

در دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان (اصفهان) بود .بدین وسیله

تصادفي اجرا شود .با توجه به اثربخشي درمان خودمتمایزسازی بر

از تمام زوجین حاضر در پژوهش ،خانوادههای آنها و مسئولین مرکز

صمیمیت و سازگاری زناشویي زوجین ،در سطح کاربردی پیشنهاد

مشاوره خانواده سالم که همكاری کاملي جهت اجرای پژوهش

ميشود درمان خودمتمایزسازی به درمانگران و مشاورن حوزه خانواده

داشتند ،قدرداني به عمل ميآید.

منابع
اعتمادی ،ع .)1384( .بررسي و مقایسه اثربخشي رویكرد رواني -آموزشي مبتني بر شناختي -رفتاری و ارتباط درماني بر صمیمیت زوجین مراجعهکننده
به مراکز مشاوره در شهر اصفهان ،پایاننامه دکتری دانشكده روانشناسي و علوم تربیتي دانشگاه تربیت معلم.

اماميریزی ،ک ،.برون ،ل .)1396( .تاثیر آموزش خودمتمایزسازی بر میزان رضایت زناشویي در بین دانشجویان زن متاهل ،نشریه اصول
بهداشت رواني.35-47 ،)1(4 ،
ایوبي ،ا ،.جعفری ،ا ،.قمری ،م .)1392( .اثربخشي آموزش کنترل خودمتمایزسازی در کنش عاطفي زنان متاهل ،فصلنامه فرهنگي -تربیتي
زنان و خانواده.25-42 ،)1(22 ،
خمسه ،ا ،.حسینیان ،س .)1386( .بررسي تفاوتهای جنسیتي بین ابعاد مختلف صمیمیت در دانشجویان متأهل ،نشریه مطالعات اجتماعي -روانشناختي
زنان.35-52 ،)1(6 ،
سعیدپور ،ف ،)1397( .مقایسه تأثیر رویكرد خانواده درماني بوون و مک مستر بر صمیمیت ،تنظیم شناختي هیجان و کارکرد خانواد در زوجین در
معرض طالق مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان رشت ،پایاننامه کارشناسي ارشد ،دانشكده علوم تربیتي دانشگاه گیالن.
شریعتي فیضآباد ،ح ،)1395( .رابطه «تمایز یافتگي»« ،نظم جویي شناختي هیجان» و «سبکهای دلبستگي» در دانشجویان :اثربخشي آموزش رویكرد
سیستمي بوون بر آن ،پایاننامه کارشناسي ارشد ،دانشكده علوم تربیتي و روانشناسي دانشگاه مشهد.

صائمي ،ح ،.بشارت ،م.ع ،.اصغرنژاد فرید ،ع.ا .)1397( .مقایسه اثربخشي زوج درماني گاتمن و زوج درماني هیجان محور بر صمیمیت
زناشویي زوجین ،روانشناسي خانواده.39-52 ،)2(5 ،
عمراني ،س ،.جمهری ،ف ،.احدی ،ح .)1397( .پیش بیني سازگاری زناشویي بر اساس باورهای فراشناختي با در نظر گرفتن نقش میانجي
تعارض های زناشویي ،مجله علوم روانشناختي.501-508 ،)68(17 ،
فتوحي ،س ،.میكاییلي ،ن ،.عطادخت ،ا ،.حاجلو ،ن .)1396( .اثربخشي زوج درماني مبتني بر فراهیجان بر سازگاری و دلزدگي زناشویي در
همسران دارای تعارض ،نشریه فرهنگي -تربیتي زنان و خانواده.45-64 ،)1(12 ،
کارخانه ،پ ،.جزایری ،ر.ا ،.بهرامي ،ف ،.فاتحي زاده ،م.ا .)1394( .بررسي تاثیر آموزش مبتني بر خودمتمایزسازی بوئن بر جرات ورزی
زنان متاهل اصفهان ،شخصیت و تفاوت های فردی.167-183 ،)7(4 ،
محمدی ،ف ،.جعفری ،ا ،.باباخاني ،و .)1391( .رابطه خودمتمایزسازی و سطح تحول من با میزان سازگاری زوجین ،مجله علوم رفتاری113- ،)14(4 ،
.125

63  سال،6  شماره،99 اسفند-بهمن

 مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد-2173

. اثربخشي خانواده درماني با تأکید بر نظام عاطفي بوون بر سبکهای عشقورزی و صمیمیت در زنان.)1393( . ن، یوسفي،. م، عارفي،. ج،نبوی حصار
.83-98 ،)2(4 ،دو فصلنامه مشاوره کاربردی
. رابطه سبک های عشقورزی و کیفیت ز زناشویي در میان افراد متأهل.)1390(. ن، شیربیگي،. ع، اعتمادی،. ا، عیسينژاد،. ک، بشلیده،. ن،یوسفي
.21-36 ،)1( 1 ،دوفصلنامه مشاوره کاربردی دانشگاه چمران اهواز
Baum, N., Shnit, D. (2005). Self- differentiation and narcissism in divorced parent's co-parental relationships and
functioning. Journal of Divoyce & Remarriage, 42, 33- 55.
Bayerman, S., Kleverson, E. (2014). Family therapy and Self Differentiation in women with and without mental
disorders .Procedia social and Behavioral Sciences, 2 (11), 223-232.
Cirhinlioglu, F.G., Tepe, Y.K., Cirhinlioglu, Z. (2017). Psychological distress, self esteem and emotional dependency
of married individuals as predictors of marital adjustment. Procedia Computer Science, 120, 164-171.
Crago, H. (2006). Couple, Family and Group Work: First step in interpersonal intervention. Open University press.
Crago, H. (2006). Couple, Family and Group Work: First step in interpersonal intervention. Open University press.
Cribbet, M.R., Smith, T.W., Uchino, B.N., Baucom, B.R.W., Nealey-Moore, J.B. (2020). Autonomic influences on
heart rate during marital conflict: Associations with high frequency heart rate variability and cardiac pre-ejection
period. Biological Psychology, 151, 107-112.
Goldfarb, M.R., Trudel, G., Boyer, R., Préville, M. (2019). Till depression do us part? Examining the prospective
associations between depression and marital adjustment in older adults. European Review of Applied
Psychology, 69(2), 41-49.
Jenkins, S.M ., Buboltz J.R., W.C., Schwartz, J.P., & Johnson, P. (2005). Differentiation of self and psychology
development. Contemporary Family Therapy, 27, 251-261.
Li, X., Liu, Q. (2020). Parent–grandparent coparenting relationship, marital conflict and parent–child relationship in
Chinese parent–grandparent coparenting families. Children and Youth Services Review, 109, 104-110.
Marguerite, K., Zimmer-Gembeck, M. J., Boislard, M. (2012). Identity, intimacy, status and sex dating goals as
correlates of goal-consistent behavior and satisfaction in Australian youth. Journal of Adolescence, 15, 1–14.
Papko, O. (2004). Differentiation and test anxiety in adolescents, University of Haifa. Journal of Adolescents, 27, 645662.
Patrick, S., Sells, J.N., Giordano, F.G. & Tollerud, T.R. (2007). Intimacy, differentiation, and personality variables as
predictorsof marital satisfaction.Journal of Familytherapy,15, 359-367.
Peleg, O. (2008). The relation between differentiation of self and marital satisfaction: what can be learned from married
people over the course of life? The American journal of Family Therapy, 36, 388- 401.
Simon, H.L.M., DiPlacido, J., Conway, J.M. (2019). Attachment styles in college students and depression: The
mediating role of self differentiation. Mental Health & Prevention, 13., 135-142.
Weeks, N., Gerald, R., Fife, B., & Stephan, T. (2009) Rebuilding intimacy following in idently. Psychotherapy in
Australia, 15, 207-216.
Wilson, S.J., Andridge, R., Peng, J, Bailey, B.E., Malarkey, W.B., Kiecolt-Glaser, J.K. (2017). Thoughts after marital
conflict and punch biopsy wounds: Age-graded pathways to healing. Psychoneuroendocrinology, 85, 6-13.

نرگس صحت و همکاران

 اثربخشی درمان به شیوه خودمتمایزسازی بر صمیمیت زناشویی و سازگاری زوجین-2174

Original Article

Effectiveness of the Treatment Through Self-Differentiation on the Couples’ Marital
Intimacy and Adjustment
Received: 09/08/2020 - Accepted: 27/12/2020
Narges Sehhat 1
Abdollah Shafiabadi 2*
Asghar Aghaei 3
1

PhD Student in Counseling, Islamic
Azad University of Isfahan (Khorasgan
Branch), Isfahan, Iran.
2 Full Professor, Department of
Counseling, Allameh Tabatabai
University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Educational
Science and Psychology, Isfahan
(Khorasgan) Branch, Islamic Azad
University, Isfahan, Iran.
Email: ashafiabadyi@yahoo.com

Abstract
Introduction: the presence of intimacy and adjustment between the couples
causes the family stability and the couples’ and children’s health. Therefore,
the present study was conducted with the aim of investigating the
effectiveness of the treatment through self-differentiation on the couples’
marital intimacy and adjustment.
Method: it was an applied study in case of purpose and quasi-experimental
in case of data collection method with pretest, posttest, control group and
two-month follow-up design. The statistical population of the study included
all the couples who referred to Healthy Family Consultation Center in the
city of Qom in 2017. 16 couples (8 women and 8 men) who were willing to
participate in the study were selected through convenient method and
accommodated into experimental and control groups (each group of 8). The
experimental group underwent 10 sessions of self-differentiation treatment
during two-and-a-half months, while the control group didn’t receive the
aforementioned interventions. The applied questionnaires included marital
conflict questionnaire (Barati and Sanaei, 1998), marital intimacy
questionnaire (Bagarouzi, 2001) and marital adaptation questionnaire
(Spinner, 1976). The data from the study were analyzed through repeated
measurement ANOVA method.
Results: the results showed that the treatment through self-differentiation
method has significant effect on the couples’ marital intimacy and
adaptation (p<0.001) such that it succeeded in the improvement of the
couples’ marital intimacy (effect size 66%) and adaptation (effect size 66%).
Conclusion: the findings of the present study indicated that the treatment
through self-differentiation can be applied as an efficient method to improve the
couples’ marital intimacy and adaptation through utilizing techniques such as
fusion, making the couples aware of triangulation, explaining familial projection
and the concept of affective cut.
Keywords: Treatment through self-differentiation, marital intimacy, the
couples’ adaptation
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