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Article Type 
Research Article 

 Purpose: Emotional divorce as a social harm is the first step 

in the divorce process and indicates the severity of marital 

conflicts stemming from numerous factors such as the 

malfunction of couples' communication patterns. so; The 

present study was conducted to investigate the effectiveness of 

Bowen's family-centered approach on improving 

communication patterns and marital conflicts in women with 

emotional divorce. 

Materials and Methods: A quasi-experimental study was a 

pretest-posttest with a control group. The statistical population 

was all women with marital conflict who referred to the 

Central Welfare Organization of Isfahan in the first quarter of 

2020. After screening, 30 subjects with emotional divorce 

were selected by simple random sampling and assigned to 

experimental and control groups. The research tool was the 

scale of communication patterns and marital conflicts. The 

subjects in the experimental groups participated in the Bowen 

family therapy training program, but the control group did not 

receive any training. Finally, the data were analyzed using 

SPSS software at two levels of descriptive statistics (mean and 

standard deviation) and inferential statistics (analysis of 

covariance and analysis of variance of repeated measures 

multivariate). 

Findings: The results showed that Bowen's therapeutic 

approach led to a significant difference in the mean post-test 

scores of the experimental group in both variables of marital 

conflict and communication patterns. 

Conclusion: Bowen's therapeutic approach can be useful in 

reducing the rate of marital conflict and improving the 

communication pattern of women with emotional divorce, and 

consequently, reduce emotional divorce and increase marital 

adjustment. 
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  و همکاران     سبزواری پریسا  134

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 بر بوئن محور خانواده رویکرد اثربخشی بررسی
 زنان زناشویی تعارضات و ارتباطی الگوهای بهبود

 عاطفی طالق دچار
 

 ،1سبزواری پریسا
 مشهد، واحد مشاوره، و تربیتی علوم گروه دکتری، دانشجوی
 ایران مشهد، اسالمی، آزاد دانشگاه

 
 ،۲*نژاد خوی غالمرضا

 ایران مشهد، اسالمی، آزاد دانشگاه مشهد، واحد تربیتی، علوم گروه
 .(نویسنده مسئول)

 
 3طوسی صفاریان محمدرضا

 ایران مشهد، اسالمی، آزاد دانشگاه مشهد، واحد تربیتی، علوم گروه
 

 چکیده

 در مرحله اولین اجتماعی، آسیب یک عنوانبه عاطفی طالق: هدف
 زا گرفته نشات زناشویی تعارضات شدت بیانگر و طالق فرایند
. است زوجین ارتباطی الگوهای بدکارکردی چون شماریبی عوامل

 خانواده رویکرد اثربخشی بررسی منظوربه حاضر، مطالعه لذا؛
 نانز زناشویی تعارضات و ارتباطی الگوهای بهبود بر بوئن محور
  .است شده انجام عاطفی طالق دچار
 پس-آزمون پیش نوع از آزمایشی شبه پژوهش :هاروش و مواد

 دارای زنان کلیه آماری جامعه. بود کنترل گروه با همراه آزمون
 شهر بهزیستی مرکزی سازمان به کنندهمراجعه زناشویی تعارض
 از پس که بودند 1399 سال اول ماههسه زمانی بازه در اصفهان

 ساده تصادفی روش به عاطفی، طالق دچار آزمودنی 30 گری،غربال
 پژوهش ابزار. شدند گمارده کنترل و آزمایش گروه دو در و انتخاب
 هایآزمودنی. بود زناشویی تعارضات و ارتباطی الگوهای مقیاس
 شرکت بوئن درمانیخانواده آموزشی برنامه در آزمایش هایگروه

 درنهایت. نکردند دریافت آموزشی هیچ کنترل گروه اما کردند،
 توصیفى آمار سطح دو در و SPSS افزارنرم از استفاده با هاداده

 انسکوواری تحلیل) استنباطى آمار و( استاندارد انحراف و میانگین)
 مورد( متغیری چند مکرر گیریاندازه واریانس تحلیل و

 .گرفت قرار وتحلیلتجزیه
 هب منجر بوئن درمانی رویکرد که بود آن بیانگر نتایج :هایافته

 هر در آزمایش گروه نمرات آزمونپس میانگین در معنادار تفاوت
  .شد ارتباطی الگوهای و زناشویی تعارضات متغیر دو

 میزان کاهش در تواندمی بوئن درمانی رویکرد :گیرینتیجه
 فیعاط طالق دچار زنان ارتباطی الگوی بهبود و زناشویی تعارضات

 سازگاری و کاهش را عاطفی طالق آن، متعاقب و باشد سودمند
  .دهد افزایش را زناشویی

 
 تعارضات ارتباطی، الگوهای بوئن، درمانیخانواده :کلیدی هایواژه

 عاطفی طالق زناشویی،
 

 03/11/1400تاریخ دریافت: 
 10/01/1400تاریخ پذیرش:  

نویسنده مسئول rkhoy@yahoo.com  

 مقدمه
آرامش و  ت،یخود احساس امن یاست که به اعضا ینهادخانواده 

زن و  نیبر قرارداد ب یمشترک مبتن ی. زندگدهدیخاطر م یتسال
 ییتبع آن انجام تمام کارکردهاخود و به یازهاین یارضا یمرد برا

 جادیو پرورش کودکان و ا تیترب کار،میتقس ،یهمکار هیمثل روح
 یریگشکل یازدواج مبنا. ]1[است وادهمهر و عطوفت در کانون خان

 یهاهیخانواده و قطب مقابل آن طالق است که سبب سست شدن پا
 را یو اجتماع یخانوادگ ،یفرد ی. طالق فروپاششودینهاد خانواده م

 .]2[دارد یدر پ
است. سازمان  افتهیشیافزا رانیطالق در ا زانیم ریاخ یهاسال در

، 1398طالق در کل کشور را در سال  زانیم رانیاحوال اثبت
اعتراف به شکست  یاگرچه طالق نوع .مورد اعالم کرد 176922
بحران در خانواده  ینیع یاز نمودها یکیاست و  ییزناشو یدر زندگ

(  یعاطف قاما نوع خاموش و پنهان آن )طال؛ ]3[شودیمحسوب م
کارشناسان  استمداران،یروان شناسان، جامعه شناسان، س دیاز د

مانده است. الزم به  یپژوهشگران مخف یطورکلمسائل خانواده و به
 دهندیرا نشان م یموجود فقط طالق رسم یاست که آمارها حیتوض

اعالم  یتاکنون آمار رسم نیزوج انیدر م یدرباره طالق عاطف یول
  نشده است.

از مردان و  یاریبس کهنیرغم ابه یبه مرحله طالق عاطف دنیرس
علل  تواندیم کنندیخود را با عشق و عالقه شروع م یزنان زندگ

مشکالت  ازحد،شیداشته باشد ازجمله؛ کار و اشتغال ب یمختلف
ن داشت ،یو جنس ییمسائل زناشو نهیاختالف در زم ،یو مال یاقتصاد

متفاوت  یهایداشتن سرگرم ،یتیو ترب یمتفاوت فرهنگ یهانهیزم
یژگیو یو عدم توافق بر سر نحوه گذراندن اوقات فراغت و برخ

یغرور و لجباز ها،یخواهادهیز ها،یمانند خودخواه یتیشخص یها
. از طرف نیینفس پانفس کاذب و عزتاعتمادبه ها،یطلبتنوع ها،

و  یقوم ،یفرهنگ یهاتیازجمله؛ محدود یعلل متفاوت گرید
و ترس از حرف مردم، ترس از  هایچشمموهچشممانند  یاجتماع

 دنیاز بزرگ کردن فرزندان و ... مانع از رس یتنها ماندن و نگران
 ییعدم توافق در هر رابطه زناشو .]4[شودیم یبه مرحله طالق رسم

 رشتیتوافق از حد انتظار ب دمع نیا کهیاما درصورت ؛]5[است یعیطب
 شود.  ییمنجر به تعارضات زناشو تواندیشود م

 به ییموازات عشق در ارتباط زناشواست که به یادهیپد تعارض
 دیآیبه وجود م یزمان بوده و اجتنابرقابلیغ یو امر دیآیوجود م

 کند،یم دایتداخل پ گریاعمال فرد د ابفرد  کیکه اعمال 
 شوندیم ترکینزد گریکدیدو فرد به  به موازاتی که کهنحویبه
از  یکیاز سویی دیگر؛  .]6[ابدییم شیافزا آنان تعارض یروین

یثر ما ییزناشو یزندگ تیفیکه بر بقاء دوام و ک یعوامل نیترمهم
خانواده  یاعضا نیو تفاهم ب یبر سازگار یروابط سالم و مبتن گذارد،

در نظام  زین  ریست دگاهیاز د. ]7[خصوص زن و شوهر استبه
و در نقطه مقابل  ]8[است کنندهنییتع اریخانواده عنصر ارتباط بس

 یارتباط یها الگوهامشکالت خانواده نیتراز مهم یکی زین
 تعامل یچگونگ یارتباطات خانوادگ یاز الگوها منظور. ]9[تاس
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مشترک و نحوه اتخاذ  دیبه عقا دنیرس یخانواده برا یاعضا نیب
 .]10[باشدیتوسط خانواده م ییهامیتصم
معاصر و خطر  یایدر دن ییزناشو یهاروزافزون تعارض شیافزا

بر  آن یناسالم و اثرات منف یارتباط یالگوها جهیدرنت ییبروز جدا
ها موجب شده است تا و فرزندان آن نیزوج یسالمت روان

 یرا برا ییکردهایو رو هاهیمشاوران و خانواده درمانگران نظر
یکی از دهند،  ئهارا یدچار طالق عاطف نیکمک به زوج

یبوئن م یدرمان خانواده محور ،یدرمان یکردهایرو ترینمعروف
 .دباش

. ابداع شد ،(1987) «بوئن یمور»توسط ، خانواده هاینظامرویکرد 
 کیشامل تفک پیوستههمبهمتشکل از هشت مفهوم  هینظر نیا

 یفرافکن ندیفرا ،یاخانواده هسته یها، نظام عاطف، مثلثشتنیخو
 رهایهمش گاهیجا ،یچند نسل انتقال ندیفرا ،یخانواده، گسلش عاطف

 .]11[است  یاجتماع یو واپس رو
که تمام  ورندبا نیخانواده بوئن بر ا یهادرمانگران منظومه

 یکه در کارکرد خانواده وجود دارد، ازجمله؛ الگوها یاختالالت
 یناکارا تیریاز مد ،ییزناشو دیو تعارضات شد یناسالم ارتباط

عنوان اختالالت به نیو به ا شودیم یخانواده ناش ستمیاضطراب در س
 یهدف اصل رونی. ازاشودیم ستهیکنترل اضطراب نگر یبرا یراه

 ستمیآگاه کردن از س -1 لهیوسکاهش اضطراب به یئندرمان بو
 خود رییو تمرکز بر تغ زیسطح تما شیافزا -2خانواده و  یعاطف

 .]12[است گرانیدادن د رییدر تغ یسع یجابه
وجود  ]14[و آسا ]13[مطالعات اصغری ازجمله یاریپژوهش بس

بوئن در کاهش مشکالت  کردیرو یاز اثربخش یدارد که حاک
 نیخانواده ارزشمندتر نکهیبه ا باتوجه. خانواده است یشناختروان

آمار طالق،  ینهاد جامعه است و با روند صعود نیترو اثربخش
خانواده محور  کردیرو یاثربخش یپژوهش حاضر به دنبال بررس

چار د نانز ییو تعارضات زناشو یارتباط یبوئن بر بهبود الگوها
 است. یطالق عاطف

 
 مواد و روش ها

 – آزمونپیششبه آزمایشی و از نوع مطالعه حاضر یک پژوهش 
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه . با گروه نامعادل بود آزمونپس

به سازمان مرکزی  کنندهمراجعهزنان دارای تعارض زناشویی 
را  1399اول سال  ماههسهبهزیستی شهر اصفهان در بازه زمانی 

در این مطالعه حجم نمونه بر اسـاس مطالعـات تشکیل دادند. 
آزمودنی، از بین جامعه آماری )زنان دارای تعارض  30پیشـین 

 گیری در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفیزناشویی( به روش نمونه
به  هایآزمودننفره( گمارده شدند. مالک ورود  15در دو گروه )

چرخه مداخله پژوهش، شرط دارا بودن تعارض زناشویی از طریق 
کسب نمره برابر یا بیشتر از نقطه برش پرسشنامه تعارض زناشویی 

(، تحصیالت حداقل سیکل، عدم سابقه دریافت 1995گاتمن )
عدم سابقه دریافت مداخالت و همچنین  زمانهممداخالت درمانی 

ق در پژوهش الجهت رعایت اخ بود.« ی خانواده بوئنهامنظومه»
ضایت آگاهانه جهت شرکت در پژوهش، حفظ سی رشرط اسا

قبل و بعد از  .لحاظ شد کنندگانشرکتی صعات و اسرار شخالاط
. در این پژوهش از تکمیل شدند هانامهپرسشاتمام مداخله، 

 یآورجمعپرسشنامه تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی برای 
 استفاده شد.  هاداده

سؤالی  54این پرسشنامه یک ابزار پرسشنامه تعارضات زناشویی: 
اند سنجد که عبارتاست و هشت بعد از تعارضات زناشویی را می

های کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنش :از
هیجانی، افزایش جلب حمایت فرزندان، افزایش رابطه فردی با 
خویشاوندان خود، کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و 
دوستان، جدا کردن امور مالی از یکدیگر، و کاهش ارتباط مؤثر. 

 5تا  1تناسب شده که بهبرای هر سؤال پنج گزینه در نظر گرفته
شده است. حداکثر نمره کل پرسشنامه ادهها اختصاص دنمره به آن

در این ابزار نمره بیشتر به معنی تعارض  است. 54و حداقل آن  270
لفای آ بیشتر و نمره کمتر به معنی رابطه بهتر و تعارض کمتر است.

به دست آمده  %72و همکاران،  کرونباخ در پژوهش رضاپور
 .]15[است

یزان موافقت یا عدم موافقت این ابزار مپرسشنامه الگوهای ارتباطی: 
گویه که درباره وضعیت ارتباطات خانواده وی  26دهنده را با پاسخ

معادل  4دهد. نمره ای مورد گویه قرار میدرجه 5ی هستند در دامنه
گویه اول  15کامالً موافقم و نمره صفر معادل کامالً مخالفم است. 

دی مربوط به گویه بع 11وشنود و گیری گفتمربوط به بعد جهت
گیری همنوایی هستند. هر آزمودنی دو نمره از این ابزار بعد جهت

آورد. نمره بیشتر در هر مقیاس به این معناست که به دست می
وشنود یا گیری گفتآزمودنی در خانواده خود به ترتیب جهت

 میزان، در پژوهش کشتکاران کند.همنوایی بیشتری را ادراک می
یی گیری همنواوشنود و جهتگیری گفتی جهتآلفای کرونباخ برا

 .]16[بود 89/0و  92/0به ترتیب 
 کنندگانشرکتسه توجیهی برای قبل از اجرای مداخله، یک جل

رورت پژوهش، اهداف و ضصوص خدر  توضیحاتیارائه  منظوربه
برگزار  هاآنزمان  ات و تعداد و مدتجلسبرگزاری  طرایآن و ش

ای هخواسته شد تا پرسشنامه  کنندگانشرکتد. همچنین از تمام ش
ی رویکرد سیستمه مداخل ،پژوهشگر ازآنپستکمیل کنند. را  فوق
برنامه  اساس برهفتگی  صورتبه دوساعتهسه جل 8را طی  بوئن

اجرا کرد.  آزمایشبرای گروه ( 2009مدون مرکز آموزشی بوئن )
برنامه درمانی سیستمی بوئن به شرح زیر  هایجلسهشرح مختصر 
 (. 1است )جدول 

 

 درمانی بوئنجلسات درمانی رویکرد خانواده (1) جدول
 شرح جلسات اتجلس

 اول
آشنایی با اعضا، کمک به درک مشکل، عوامل مؤثر 

 با مشکل و تأثیر آن بر خانواده

ارزیابی خانواده، ترسیم ژنوگرام اعضا و بررسی  دوم
 هاآنالگوهای 

 سوم
آشنایی و کار بر روی تمایزیافتگی و توضیح در مورد 
جدایی افکار از احساس و جدایی فرد از خانواده، 

 ارزیابی افراد در این خصوص

وابستگی و چگونگی آشنا کردن اعضا با مفهوم هم چهارم
 بهبودی در آن
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 پنجم
آشنایی زوجین با مفهوم مثلث سازی و نظام عاطفی 

ها در ایجاد و تداوم ای و تأثیر آنهستهخانواده 
 مشکل

آشنایی خانواده با مفاهیم فرافکنی خانوادگی و  ششم
 ها در مشکالت خانوادهگسلش عاطفی و تأثیر آن

آشنایی اعضا با وضعیت همشیرها و فرایند انتقال بین  هفتم
 نسلی

مروری بر تمام جلسات و راهبردهای نهایی برای  هشتم
 آزمونو اجرای پس بهبود وضعیت

 

گروه  دواتمام جلسات درمانی برای هر یک هفته پس از 
، درمانیمداخالت آزمون انجام شد. اجراکننده موردمطالعه پس

از روش های آماری ها وتحلیل دادهبرای تجزیه .بودپژوهشگر  صرفاً
 افزاریدر برنامه نرمشامل تحلیل کوواریانس استنباطی مناسب 

spss شد. استفاده 
 

 هایافته
 92/5در گروه کنترل  هاآزمودنیمیانگین و انحراف استاندارد سن 

 06/30 ± 53/3، برای گروه آزمایش خانواده محور بوئن 33/30 ±
با استفاده از تحلیل واریانس نیز حاکی از  هامیانگینسال و مقایسه 

 در میانگین سنی دو گروه بود. دارمعنیعدم وجود تفاوت 
 

 

 میانگین و انحراف معیار سن به تفکیک سه گروه. 3 جدول
 F Sig انحراف معیار میانگین تعداد گروه 

 سن
 945/0 057/0 53/3 06/30 15 خانواده محور بوئن

   92/5 33/30 15 کنترل

درصد از  7/6بررسی سطح تحصیالت در دو گروه نشان داد که 
درصد از گروه کنترل دارای  3/13بوئن، و  درمانیخانوادهگروه 

بوئن  درمانیخانوادهدرصد از گروه  40تحصیالت در سطح دیپلم؛ و 
درصد از گروه کنترل دارای تحصیالت در سطح کارشناسی  3/13و 

ارشد بودند. مقایسه فراوانی سطح تحصیالت در دو گروه نشان داد 
 وجود ندارد. داریمعنیتفاوت  هاگروهکه بین 

 

 
 گروهدو فراوانی و درصد سطح تحصیالت به تفکیک  .3 جدول

 
 Chi-square کنترل بوئن 
 F P F P Value Sig 

 تحصیالت

 243/0 939/7 3/13 2 7/6 1 دیپلم
   3/33 5 3/13 2 کاردانی

   40 6 40 6 کارشناسی
   3/13 2 40 6 کارشناسی ارشد

جهت بررسی اثربخشی رویکرد خانواده محور بوئن بر نمره کل 
تعارضات زناشویی زنان دچار طالق عاطفی از تحلیل کوواریانس 

نتایج تحلیل کوواریانس تک  4تک متغیری استفاده شد. جدول 

متغیری را جهت بررسی اثربخشی مداخله بر نمره کل تعارضات 
 .دهدمیزناشویی ارائه 

 
 

 بر تعارضات زناشوییدرمانی بوئن حلیل کوواریانس تک متغیری جهت بررسی اثربخشی مداخله نتایج ت. 4 جدول
 ƞ2 داریمعنیسطح  F میانگین مجذور Df مجموع مجذور مؤلفه
 738/0 001/0 911/75 44/15234 1 44/15234 گروه

 نیدرماخانوادهنتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری نشان داد که 
بوئن بر نمره کل تعارضات زناشویی زنان با طالق عاطفی اثربخش 

بعاد بوئن بر ا درمانیخانوادهبوده است. سپس جهت بررسی اثربخشی 

تعارضات زناشویی زنان با طالق عاطفی از تحلیل کوواریانس چند 
چند متغیری را جهت  هایآزموننتایج  5متغیری استفاده شد. جدول 

 .دهدمیارائه  موردبررسیله بر ابعاد بررسی اثربخشی مداخ
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 مداخله بر ابعاد تعارضات زناشویی اثربخشینتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری جهت سنجش  .5 جدول
 ƞ2 داریمعنیسطح  F میانگین مجذور Df مجموع مجذور مؤلفه

 682/0 001/0 894/42 730/204 1 730/204 کاهش همکاری
 559/0 001/0 373/25 433/93 1 433/93 رابطه جنسی

 670/0 001/0 581/40 294/325 1 294/325 واکنش هیجانی
 572/0 001/0 675/26 672/124 1 672/124 جلب حمایت فرزند

 630/0 001/0 084/34 274/209 1 274/209 افزایش رابطه با خویشاوند
 516/0 001/0 302/21 606/95 1 606/95 کاهش رابطه با خانواده

 697/0 001/0 930/45 444/281 1 444/281 کردن امور مالی جدا
 001/0 979/0 001/0 008/0 1 008/0 کاهش ارتباط

 درمانیخانوادهنتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که 
بوئن بر همه ابعاد تعارضات زناشویی زنان با طالق عاطفی به جزء 

. همچنین در بعد الگوهای باشدمیاثربخش  مؤثربعد کاهش ارتباط 
نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری  6ارتباطی، براساس جدول 

بوئن بر نمره کل الگوهای ارتباطی زنان  درمانیخانوادهنشان داد که 
 با طالق عاطفی اثربخش بوده است.

 

 
 لگوهای ارتباطینتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری جهت بررسی اثربخشی مداخله سیستمی بوئن بر ا. 6 جدول

 ƞ2 داریمعنیسطح  F میانگین مجذور Df مجموع مجذور مؤلفه
 173/0 025/0 638/5 170/51 1 170/51 گروه

بوئن بر ابعاد الگوهای  درمانیخانوادهسپس جهت بررسی اثربخشی 
ارتباطی زنان با طالق عاطفی از تحلیل کوواریانس چند متغیری 

 استفاده شد. 

 

 مداخله سیستمی بوئن بر ابعاد الگوهای ارتباطی اثربخشینتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری جهت سنجش . 7 جدول
 ƞ2 داریمعنیسطح  F میانگین مجذور Df مجموع مجذور مؤلفه

 463/0 0001/0 430/22 605/205 1 605/205 وشنودگفت
 320/0 002/0 238/12 138/70 1 138/70 همنوایی

 درمانیخانوادهنتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که 
 .اشدبمیبوئن بر الگوهای ارتباطی زنان با طالق عاطفی اثربخش 

 
 نتیجه گیری

بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر رویکرد  باهدفمطالعه حاضر 
بوئنی بر متغیرهای تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی  مندنظام

در زنان دچار طالق عاطفی انجام شد. طبق نتایج حاصل، مداخله 
مبتنی بر رویکرد سیستمی بوئن بر متغیرهای تعارضات زناشویی و 

بود. نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعات  مؤثرالگوهای ارتباطی 
 همکارانو  Mikaeli؛ ]Erdem and Safi ]17تحقیقات 

؛ ]20[و همکاران  Sasani؛ ]19[ Avila-Zavala؛ ]18[
 است.  راستاهم

قدند، بوئنی معتنظام درمانگران گفت:  توانمیدر تبیین این نتایج 
باالیی است. اگر میزان متعارف  یریپذپدیده ازدواج نیازمند انطباق

 ها احساساز زوج کدامیچو قابل قبولی از انطباق در ازدواج نباشد، ه
زناشویی به حسی  رضایتاین  امنیت و مراقبت ندارند. عالوه بر

با سطح  یهاو خودمتمایزسازی نیاز دارد. زوج یقوی از خودشناس
پایین و برخوردار از همجوشی باال قادر نیستند،  یزیافتگیتما

، این فرآیند بر یجهخود را در رابطه درک کنند، درنت یهاخواسته
گذارد و تعارضات یها از زندگی اثر منفی میت آنروی رضا

باتوجه به هدف درمان دهد. بنابراین؛ یمزناشویی آنان را افزایش 
در رویکرد بوئنی که رسیدن افراد به سطح باالتری از تمایز است به 

 از رشد شخصی برسد تا بتواند از یاصورتی که فرد بتواند به مرحله
برانگیز  تعارض هاییتبی در موقعهیجانی و مقصریا یهاواکنش

بین فردی فاصله بگیرد و بر نقش خود در ایجاد و حفظ مشکالت 
آموزشی قرار در گروه  های. وقتی آزمودن]21[ها متمرکز شودو تنش
فاصله گیر با کاهش تماس و  هایخانوادهضمن شناسایی ، گرفتند
تم عملکرد سیسنسبت بـه  ،هاتفاوتبا انکار  تنیدهدرهم هایخانواده

دهنده تداوم یهامثلث یریگهیجانی خانواده و چگونگی شکل
 باالبردهرا که سطح اضطراب در خانواده  هایییتمشکل در موقع

بدون  است که شدهفراهمها و این فرصت برای آن شده، آگاه است
 یهاو از تجربه دادهگوشدرگیری هیجانی بتوانند به یکدیگر 

وفصل همچنین با حفظ چنین شرایطی در حل. دیگران بیاموزند
. شیوه استفاده از فنون رویکرد نظام مشکالت یکدیگر سهیم شوند

خانواده بوئنی و اثربخشی آن در پژوهش حاضر با پژوهش 
Titleman 22[مشابه است[ . 
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ده خانواالگوهای ارتباطی وضعیت خانواده و چگونگی عالوه بر آن؛ 
ز او اعی، فرهنگی و اقتصادی است بازتاب شرایط اجتم سوکیاز 

باشد. در آن خانواده میاضطراب زا سوی دیگر معلول عوامل درونی 
جانبه اعضای خود همه بدکارکردیهمه جوامع برای دستیابی به 

ا ر مدیریت ناکارای اضطراب در سیستم خانوادهباید عوامل مؤثر بر 
صیت زن را ای است که شخگونهبشناسند. روحیه جامعه ایرانی به

 شخصیت و ،بیند، لذا با شکستن این کانوندر چارچوب خانواده می
 عاطفی قالط .شودل میالهویت خانوادگی وی دستخوش اخت

ناپذیری را بر است که خسارات روانی و اجتماعی جبران ایمسئله
ها پوشی از آنآورد که چشمفرد، خانواده و جامعه وارد می

در جلسات آموزشی و طی دفعات با  ؛پذیر نیست. بنابراینامکان
، عوامل اضطراب زای نهفته در ارتباطات «پرسشگری»فن  برهیتک

بود که پرداختن  بنابراینخانواده شناسایی، محورهای آن تعریف و 
 آن تواند در کاهشعوامل مرتبط و یا زیربنایی این معضل میبه 

های آماری فرضیه، مؤید کما اینکه تحلیل گامی مؤثر بردارد.
های درمان بوئنی بر الگوهای ارتباطی زنان دچار اثربخشی آموزش

 طالق عاطفی است. 
توان به کاهش اثربخشی این درمان می علتِ تبیینِدیگر برای 

ها از فرایندهای هیجانی خانواده پذیری افراد و آگاه شدن آنواکنش
های ای و با خانوادهو همچنین کاهش مثلث سازی در خانواده هسته

اشاره کرد که برای های الگوی ارتباطی در قالب آموزشمبدأ 
ن ئجلسه درمان اختصاص داده شده بود و به عقیده بو چندهرکدام 

دو رکن اساسی  های هیجانی و مثلث سازینیز واکنش، (1978)
اضطراب در سیستم هیجانی خانواده هستند. بنابراین، این مداخله 

 عنوان مشخصه اصلی نظمبههای تمایزیافتگی توانسته است شاخص
 .]23[را بهبود بخشددرمانی بوئن 

( نیز بیان شد؛ رویکرد درمانی بوئنی هایافتهتر )یشپکه  طورهمان
ت، اثربخش بوده اس« مؤثربعد ارتباط » جزبهبر تعارضات زناشویی 

رویکرد بوئنی بر  تأثیرها حاکی از این در حالی است که یافته
ها باید اذعان داشت: دارد. در تبیین این یافته« الگوهای ارتباطی»
 عنوانبه« مؤثرباط ارت»متغیر جامع و کل و « الگوهای ارتباطی»

پرسشنامه هر  سؤاالتزیرمولفه ای در تعارضات زناشویی است و 
 باشد. از سویی دیگر، برخییممتفاوت با یکدیگر  کامالًدو بخش، 

دقتی یبمنفی بوده و  صورتبهتعارضات زناشویی  سؤاالتاز 
تعارضات زناشویی، امکان ثبت  سؤاالتها در پاسخ به یآزمودن

رت را افزایش داده است. کما اینکه؛ نمره نزدیک به سطح ی پِهاداده
 تواند ادعایی بر صحت این تبیین باشد. یممعناداری در این زیرمولفه 

 
طبق نتایج حاصل، مداخله مبتنی بر رویکرد سیستمی بوئن بر 

راین؛ بود. بناب مؤثرمتغیرهای تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی 
دیگر، از  هایدرمانند در کنار توانمیمتخصصان حوزه سالمت 

رویکرد سیستمی بوئن در بهبود الگوهای ارتباطی و کاهش تعارضات 
میل آنان را به طالق عاطفی  ترتیباینبهزناشویی زنان بهره برده و 

به محدود  توانیمی این پژوهش هاتیمحدود ازجملهکاهش دهند. 
به مراکز  کنندهجعهمرابودن جامعه، به زنان دچار طالق عاطفی 

مشاوره شهر اصفهان اشاره کرد که امکان تعمیم نتایج این پژوهش 
. همچنین سازدیمی جامعه با محدودیت مواجه هاگروهرا به سایر 

مانند وضعیت  گرمداخلهبه وجود برخی متغیرهای  توانیم
اجتماعی و نوع فرهنگ اشاره کرد که در کنترل پژوهشگر نبود. 

با توجه به شرایط خاص پاندمی کروناویروس  هایآزمودنتجمیع 
و اجرای  نیآفرمشکل شدتبه، 1399( در بهار سال 19-)کووید

غربالگری براساس پرسشنامه طالق عاطفی به دلیل قلت 
 بود.  فرساطاقت کنندگانمراجعه

 
 تعارض منافع

تعارض منافع توسط نویسندگان گزارش  گونههیچدر این پژوهش 
 است.  نشده

 
 سهم نویسندگان

و وزشی و نگارش متن پریسا سبزواری وظیفه اجرای مداخله آم
جناب آقای دکتر خوی نژاد و جناب آقای دکتر اساتید محترم: 

نیز راهنمایی و نحوه نگارش و همچنین روش پژوهش و  صفاریان
 . اندداشتهرا بر عهده  هایافته

 
 تشکر و قدردانی

از تمام مسئولین سازمان بهزیستی استان اصفهان و تمام  وسیلهبدین
که در فرایند این پژوهش مارا یاری نمودند نهایت  هاییآزمودنی

 . آیدمیتشکر و قدردانی به عمل 
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