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چکیده
 بکر  ایرانکی  فرهنکگ  اسکاس  بر خودمتمایزسازی آموزش اثربخشی تعیین پژوهش، این هدف
 بکر  و آزمایشکی  نیمکه  نوع از پژوهش روش است. زنان تمایزیافتگی و زوجی خواهی تمامیت
 آمکاری  جامعکة  بکود.  کنتکرل  گروه با پیگیری آزمون و آزمون پس ک آزمون پیش طرح اساس
 صکورت به که بودند تهران شهر یک منطقة  محلة سراهای به کنندهمراجعه زنان تمامی شامل
 نمکرات  میکانگین  از بکاالتر  نمرۀ که افرادی محله، سراهای در آگهی نصب طریق از فراخوان
 و زوجی خواهی تمامیت نامةپرسش در تهران شهر یک منطقة سراهای به کنندهمراجعه زنان
 بکا  و شکدند  انتخکاب  کردنکد،  کسکب  تمایزیکافتگی   نامةپرسش در را میانگین از تر پایین نمرۀ
 در تصکادفی  صکورت به و انتخاب نفر 21 نمونه، گروه به خروج و ورود های مال  به توجه
 از اسککتفاده بککا هککا داده نفککر(. 11 گککروه )هککر شککدند جککایگزین کنتککرل و آزمککایش گککروه دو

 در آزمایش گروه شد. گردآوری زوجی خواهی تمامیت و خودمتمایزسازی های نامه پرسش
 در کنتکرل  و آزمکایش  گروه کردند. شرکت خودمتمایزسازی آموزشِ ایِ دقیقه 31 جلسة 1

                                                                                                                                        
 ، تهران، ایراندانشگاه شهید بهشتی شناسی، مشاورۀ، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و رواناستادیار   .1

(h_falahzade@sbu.ac.ir( )نویسندۀ )مسئول. 
دانشکگاه شکهید    شناسکی،  گروه مشاوره، دانشککده علکوم تربیتکی و روان   کارشناس ارشد مشاورۀ خانواده،   .2

  .تهران، ایران ،بهشتی
 .تهران، ایران ،شهید بهشتی شناسی، پژوهشکدۀ خانواده، دانشگاهاستادیار روان  .9

mailto:h_falahzade@sbu.ac.irنویسندۀ


8،سالسوم،شمارة8931،شناسیفرهنگیروان811

 

 شکدند  سکنجش  شدهذکر ابزارهای از استفاده با پیگیری و آزمون پس آزمون، پیش مرحلة سه
 ککه  داد نشکان  هکا  یافتکه  شکد.  تحلیکل  و تجزیکه  آمیختکه  واریکانس  تحلیکل  از استفاده با نتایج و

 هکای  مؤلفکه  و تمایزیکافتگی  افزایش سبب ایرانی فرهنگ اساس بر خودمتمایزسازی آموزش
 شکده  خواهی( تمامیت )مؤلفة ناهمخوانی کاهش سبب آموزش این همچنین، است. شده آن
تکوان   مکی  اسکت.  نداشکته  معنکاداری  تأثیر باال استانداردهای یعنی دیگر، مؤلفة روی اما است؛
 یکک  عنکوان بکه  ایرانکی  فرهنکگ  اسکاس  بر خودمتمایزسازی آموزش بهگرفت که باید  نتیجه
 و مشکاوران  سکوی  از زوجکی،  خکواهی  تمامیت کاهش و تمایزیافتگی افزایش در مؤثر روش
 د.وش توجه درمانگران  هخانواد

 خودمتمایزسازی. تمایزیافتگی، زوجی، خواهی تمامیت کلیدی:هایهواژ
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Abstract  

The purpose of this study was to determine the effectiveness of training in 

developing Iranian-culture-based self-differentiation on dyadic perfectionism and 

differentiation in women. The research method was semi-experimental and was 

based on pre-test, post-test, and follow-up test with control group. The statistical 

population consisted of all women who referred to community houses of Tehran's 

District 1. The women were summoned by advertisements that were posted in the 

community houses of Tehran's District 1. Among them, 20 women who gained the 

higher than average score in Self-Differentiation Scale (SDS), and lower than 

average score in Dyadic Perfectionism Questionnaire (DPQ) were selected by 

available sampling, and according to entrance-exit criteria  were randomly assigned 

to experimental and control groups (10 members in each group). The data were 

collected using SDS and DPQ. The experimental group participated in eight 90-

minute self-differentiating training sessions. The experimental and control groups 
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were evaluated in three stages: pre-test, post-test and follow up using the mentioned 

tools. The results were analyzed using Mixed Analysis of Variance. The results 

showed that teaching self-differentiation on Iranian culture basis has increased 

differentiation and its components. This training has also reduced the discrepancy 

(perfectionism subscale) but has not had any significant effect on the other 

perfectionism subscale, the high standards. In general, it can be concluded that 

teaching self-differentiation on Iranian culture basis, as an effective way to increase 

differentiation and reduce perfectionism, should be considered by consultants and 

family therapists.  

 Keywords: self-differentiation, dyadic perfectionism, differentiation. 

مقدمه
 تکامکل  جهکت  در یکک،  هکر  نسبی استقالل حفظ با نفر دو فردی زندگی پیوند یعنی ازدواج
 واجکد  انسکانی،  روابکط  انکواع  تکرین  پیچیده از یکی عنوانبه زناشویی پیوند طرفین. شخصیت
 دیگکر  فکردی بکین  روابکط  کمتکر  در ککه  اسکت  احساسکات  آزادسازی در ای بالقوه توان چنان
 ککه  اسکت  ای رابطکه  ازدواج (.1915 همککاران،  و مقکدم  )صکادق  یافکت  را آن نظیکر  توان می

 مکردی  و زن .مانکد  خواهکد  رابطه این در قرن نیم تقریباا و شود می آن وارد انتخاب با شخص
 و رشکد  و اجتمکاعی  تحکوالت  قکرن نکیم  بکا  را خکود  بتواننکد  بایکد  کننکد،  می ازدواج هم با که

 زناشکویی  رابطکة  زیکاد  احتمکال  بکه  صورت، این دیر در دهند؛ تطبیق یکدیگر متقابل تغییرات
 دارنکد،  ازدواج بکرای  افراد که هایی فرض پیش و استانداردها شد. خواهد مشکل دچار هاآن

 سکری  یک زیرا (؛1337 همکاران، و 1باوکوم) کند می ایفا صمیمی روابط در مثبتی عملکرد
 شکروع  جکایی  از مشککل  امکا  دهنکد؛  مکی  هکا  زوج به روزمره زندگی برای اخالقی های راهبرد
 و بکاال  اسکتانداردهای  هکا  زوج یکا  نشکوند  بکرآورده  اسکتانداردها  و انتظکارات  ایکن  که شود می

 دیگکران  و خکود  برای باال استانداردهای تعیین بگیرند. نظر در خود رابطة در ای بینانهدیرواقع
 کنکد  می ایفا زناشویی مشکالت در مهمی نقش و است همراه رابطه در ناسازگاری سطوح با

 اسکککتانداردهای فکککرد وقتکککی (.1335 همککککاران، و 2هویکککت ؛1331 همککککاران و )اپسکککتین
 یککا ای رابطککه گرایککی کمککال عنککوان بککا آن از کنککد، مککی تحمیککل دیگککران بککه را گرایانککه کمککال
  ؛2112 ،1مککاب  و ویکب  ؛2116 ،9همککاران  و )شکی  شکود  مکی  یکاد  زوجکی  خکواهی  تمامیت
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 هکای  نگکرش  اش زنکدگی  شکریک  بکه  نسکبت  فرد زوجی خواهی تمامیت در (.2112 ،2استوبر
 از بکاالیی  انتظکارات  همسکران  از یککی  گرایکی،  کمکال  از شککل  ایکن  در دارد. گرایانکه  کمال
 را انتظکاراتش  توانکد  نمکی  همسکرش  ککه  کند می ادرا  گونه این و دارد اش زندگی شریک
 ایجککاد زوجکی  خکواهی  تمامیککت ککه  مشککالتی  جملککهاز (. 2112 ،9)فکریتس  سکازد  بکرآورده 
 (1331 ،4)بوشمن آمیز خصومت فردی بین رفتارهای و زناشویی روابط در آشفتگی کند، می
 امکروزه  اسکت.  (2112 همکاران، و 5نان )مکی تعارض ایجاد و رابطه در صمیمیت کاهش و

 و پکرور  گکل  آن جملة از است؛ گرفته صورت خواهی تمامیت زمینة در متنوعی های پژوهش
 مؤلفککة شککش از کککه رسککیدند نتیجککه ایککن بککه خککود پککژوهش در (1939) مککنش سککتایش
 و اسکت  متأهکل  زنکان  زناشکویی  رضکایت  بینکی  پکیش  بکه  قکادر  آن مؤلفة پنج خواهی، تمامیت
 نتکایج  شکود.  زنکان  زناشکویی  رضکایت  ککاهش  سکبب  توانکد  مکی  مکواردی  در خواهی تمامیت
 بکر  زنکدگی  کیفیکت  آمکوزش  مثبکت  تأثیر تأییدکنندۀ (،1932) همکاران و فرروشن پژوهش
 است. افراد خواهی تمامیت
 فکرد  که تعامالتی و شدن اجتماعی چگونگی که معتقدند (2111) 6جفری و الرسون 
 گکذارد.  مکی  اثکر  آینکده  در او ارتبکاطی  الگوی نوع بر کند، می مشاهده خود مبدا خانوادۀ در

 اثکر  بعکدی  روابکط  بکر  روابط این و دارد تأکید خانواده محیط در اولیه روابط بر تمایزیافتگی
 اسکت.  چندنسکلی  و پایکدار  عکاملی  تمایزیکافتگی  بنکابراین،  (.1939 آذر، )آریکایی  گکذارد  می

 را زنکدگی  از زوجکین  رضکایتمندی  و صکمیمانه  روابکط  و تعکامالت  که دادند نشان مطالعات
 دریافکت  انکد،  ککرده  رشکد  آن در زوجین از یک هر که اصلی خانوادۀ که تأثیری از توان می
 هم و فردی درون مفهومی هم که است بوئن نظریة شالودۀ تمایزیافتگی (.1931 بخش،)فرح
 طکور بکه  فکرد  ککه  اسکت  انعککاس  و تفککر  ظرفیکت  خویشکتن،  تمایز است؛ فردی بین مفهومی
 (.1311 بککوئن، و 7)کککر ندهککد پاسککخ بیرونککی یککا درونککی هیجککانی فشککارهای بککه خودکککار
 و (1317 )بکوئن،  افکار از احساسات جداسازی توانایی به فردی درون سطح در تمایزیافتگی

 عکین  در و هکا آن بکا  شدن صمیمی و دیگران با ارتباط برقراری توانایی به فردی بین سطح در
  هکم  بکاال  تمایزیکافتگی  سکطح  دارای افکراد   اسکت.  مربوط خودمختاری یا استقالل حفظ حال
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 تحکت  کمتکر  و کننکد  مکی  ابکراز  شان اصلی خانوادۀ به را خود بودن جدا هم و خود صمیمیت
 تمایزیکافتگی  پکایین  سکطوح  دارای ککه  افرادی گیرند. می قرار دیگران عقاید و رفتارها تأثیر 

 عقاید و رفتار دیگران رضایت کسب دلیلبه و ندارند ای شدهتعریف شخصی هویت هستند،
 و هسکتند  حمایت دنبالبه نیز خود و پردازند می دیگران از حمایت به دهند، می تغییر را خود
 )بکوئن،  اسکت  بیشکتر  هکا آن در محکیط  از تأثیرپکذیری  و هیجانات گفت توان می کلی طوربه

 رضککامندی بککا تمایزیککافتگی بککاالی سککطوح کککه دادنککد نشککان هککا پککژوهش همچنککین، (.1317
 (.1939 مهینی، و )دفاری دارد رابطه کمتر تعارض و زناشویی کیفیت زناشویی،
 انتظکارات  و نیازهکا  هکا،  اولویکت  مختلکف  فرهنگکی  هکای  بافکت  در افکراد  ککه  آنجا از
 هکای  فرهنکگ  در آن هکای  حکل  راه و زوجکین  مشککالت  نکوع  لکذا،  دارند ازدواج در متفاوتی
 بکا  خاصکی  رفتارهای فرهنگی در است ممکن که معنی بدین باشد؛ متفاوت تواند می مختلف

 عملککرد  در رفتارهکا  همان دیگر فرهنگی در که حالی در باشند، مرتبط زوجین ناکارآمدی
 ازدواج ککه  زمکانی  تا فرزندان معموالا ایرانی، زندگی سبک در نکند. ایجاد مشکلی زوجین
 ازدواج بکا  مصادف پدری منزل از کردن کوچ بیشتر و کنند می زندگی خانواده با اند، نکرده
 خکانوادۀ  بکا  بیشکتر  ازدواج از پیش تا فرزندان ایرانی، های خانواده در بنابراین، شود. می هاآن
 تکأثیر  تحکت  بسکیار  کنند، می احساس هاآن با شدیدی عاطفی نزدیکی کنند، می زندگی خود
 و نکوع  تبکع  بکه  و کننکد  مکی  تجربه هاآن به نسبت زیادی وفاداری احساس و دارند قرار هاآن
 (.1939همکاران، و )چرادی دهد می قرار تأثیر تحت را افراد تمایزیافتگی سطح

 آمکوزش  رابطه، در باال خواهی تمامیت و پایین تمایزیافتگی مخرب اثرات به توجه با
  خکانوادۀ  توجکه  مکورد  اخیکر  دهکة  چنکد  در ککه  هکایی  شیوه از یکی عنوانبه خودمتمایزسازی
 فراینکدهای  ککه  کنکد  کمکک  افکراد  بکه  تواند می است، گرفته قرار پژوهشگران و درمانگران
 آن در شککدن دککرق بککدون عککاطفی هککای موقعیککت در و تفکیککک را خککود احساسککی و عقلککی
 مفهکوم  بکوئن  بکرای  کننکد.  عمکل  عاقالنکه  و کننکد  حفکظ  را خود عاطفیِ استقالل ها، موقعیت

 آمکوزش  شود،می محسوب نیز درمانی تکنیک بلکه درمانی، فرایند تنها نه خودمتمایزسازی
 شخصکیت  اسکاس  بکر  مسکتقل  طکور بکه  اشخاص که است هدف این دنبالبه خودمتمایزسازی

 (.1932 اسکمعیلی،  و )کاظمیکان  کننکد  کنتکرل  را خکود  افککار  و عواطکف  دیگکران  نه و خود
 اسکتفاده  خکانواده  تعکاملی  الگوهکای  توصکیف  منظکور بکه  ککه  است مفهومی خودمتمایزسازی

 فردیکت  بین مناسب تعادلی سن، به توجه با و کند تنظیم را خانواده اعضای فاصلة تا شود می
 خانوادگی های درمان در خودمتمایزسازی آموزش (.2112 ویفن،) سازد برقرار صمیمیت و
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 زنکدگی  از رضکامندی  افکزایش  جملکه، از اسکت.  داشکته  زیکادی  ککاربرد  فکردی  بین روابط و
 و )کاظمیککان اضککطراب کککاهش (،1931 )یوسککفی، طککالق بککه میککل (،کککاهش1931 )اینککانلو،
 افکراد  تمایزیکافتگی  افکزایش  و (1931 )تقکوی،  زوجکین  صمیمیت افزایش (،1932 اسمعیلی،
 مکدت طکوالنی  در هکا  پکژوهش  ایکن   اثربخشی میزان که آنجا از (.1913 همکاران، و )دفاری
 اصکالح  بکرای  چنکدانی  مداخلکة  تکاکنون  رسکد  مکی  نظکر بکه  همچنکین،  و اسکت  نشکده  سنجیده
 افکزایش  طریکق  از بتوانکد  ککه  پژوهشکی  انجکام  لکذا  است، نرفته کاربه زوجی خواهی تمامیت
 در رسکد.  می نظربه ضروری بگذارد، تأثیر زوجی خواهی تمامیت بر خودمتمایزسازی، سطح
 زمینکة  در مکؤثر  روشکی  ککارگیری بکه  بکا  تکا  بکود  خواهکد  آن بکر  حاضر پژوهش راستا، همین
 هکر  گکامی  حکداقل  نابهنجکار،  خواهی تمامیت اصالح آن دنبالبه و ازدواج حین های آموزش
 از پکژوهش  این بردارد. خوشبخت و سالم ای خانواده تداوم و ایجاد جهت در کوچک چند
 بکر  خودمتمایزسکازی  آمکوزش  اثربخشی شناسایی زیرا باشد؛ مؤثر تواند می نیز کاربردی بُعد
 زنکان،  تمایزیکافتگی  افکزایش  و زوجکی  خکواهی تمامیکت  ککاهش  بکر  ایرانکی  فرهنکگ  اساس
 کننکده  یکاری  هکا  خکانواده  و هکا  زوج به کمک در خانواده مشاوران و شناسانروان به تواند می
 ایکن  بکه  پاسخ شده،مطرح مباحث بر تأکید با حاضر، پژوهش در اصلی هدف بنابراین، باشد.
 خکواهی  تمامیکت  بکر  ایرانکی  فرهنگ اساس بر خودمتمایزسازی آموزش آیا که است پرسش
 استب پایدار زمان طول در مداخله این اثر آیا و داردب اثر زنان تمایزیافتگی و زوجی

پژوهشروش
 و کنتکرل  گکروه  بکا  آزمکون  پکس  کک  آزمکون  پیش طرح با آزمایشینیمه حاضر، پژوهش روش
  محلة سراهای به کنندهمراجعه زنان تمامی را پژوهش این آماری جامعة بود. پیگیری آزمونِ
 دسکترس،  در گیکریِ  نمونه روش از استفاده با دادند. می تشکیل 1935 زمستان در یک منطقة
 نمرۀ که افرادی ولنجک، محله سرای در حاضر، پژوهش در مشارکت داوطلب افراد بین از
 در را گکروه  همکان  میانگین از باالتر نمرۀ و تمایزیافتگی  نامةپرسش در را میانگین از تر پایین
 بکه  خکروج  و ورود هکای  مال  به توجه با و کردند کسب زوجی خواهی تمامیت نامةپرسش
 کنتکرل  و آزمکایش  گکروه  دو در تصکادفی  صکورت بکه  و انتخکاب  نفر 21 تعداد نمونه، گروه

 سال، 51ک25 سنی ةکدامن در داشتن رارکق ورود، های مال  نفر(. 11 گروه )هر شدند جایگزین
 تحصکیالت  سکطح  داشکتن  فرزنکد،  یک حداقل داشتن ازدواجشان، از سال 2 حداقل گذشت
 و مکزمن  روانکی  هکای  بیمکاری  داشکتن  طکالق،  سابقة داشتن خروج، های مال  و دیپلم باالی
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 بررسکی  آموزشکی  جلسات تشکیل از قبل ها مال  این است. آن با مرتبط داروهای مصرف
 توانسکت  مکی  که بود شرایطی هر یا مزاحم متغیرهای کنترل ها   مال این تعیین از هدف شد.
 دهد. قرار تأثیر تحت را پژوهش نتیجة

پژوهشابزارهای
 سکال  در اسلنی و شی سوی از پرسشی 26 مقیاسِ این :1زوجیخواهیتمامیتمقیاس

 سکه  ابکزار  این رود. می کاربه زوجی روابط در گرایی کمال سنجش برای و شد ساخته 1333
 هکای  مکاده  (.26ک29) 4نظم و (22ک17) 9باال استانداردهای (،16ک1) 2ناهمخوانی دارد: زیرمقیاس
 زیرمقیکاس  در فکرد  بکاالی  نمکرۀ  اسکت.  (7 کک  1) تکایی 7 لیککرت  مقیاس اساس بر نامهپرسش
 در بکاال  نمکرۀ  و بهنجکار  زوجکی  گرایکی  کمکال  دهنکدۀ نشکان  نظکم،  زیرمقیاس و باال استاندارد
 در اسکت.  نابهنجکار  زوجکی  گرایکی  کمکال  دهندۀ نشان باال استاندارد و ناهمخوانی زیرمقیاس
 و ناهمخوانی زیرمقیاس دو از است، نابهنجار خواهی تمامیت بر تمرکز چون حاضر پژوهش

 و شکد  اسکتفاده  اسکت،  آزمکون  مکادۀ  26 از مکاده  22 شکامل  مجموعکاا  ککه  بکاال  استانداردهای
 بکر  آن تأکیکد  و (2116 )بکوگی،  سکنجی روان هکای  قابلیت بودن پایین دلیلبه نظم زیرمقیاس
 5گرایکی  کمال تجدیدنظرشدۀ مقیاس اساس بر مقیاس این شد. حذف بهنجار خواهی تمامیت
(APS-R) را مطالعه دو (2116) همکاران و شی (.1336 همکاران، و6)سالنی است شده تهیه 

 نفکر  913 حجکم  به ای نمونه اول مطالعة دادند. انجام مقیاس این پایایی و روایی سنجش برای
 کک 61/1 ترتیکب بکه  باال استاندارد زیرمقیاس برای آلفا ضریب و کلی بستگیهم شد. می شامل را
 و 47/1کک 71/1 نکاهمخوانی  زیرمقیاس برای آلفا ضریب و کلی بستگیهم بود. 12/1 و 52/1
 اسکت.  بوده 17/1 و 67/1/ک75 نظم زیرمقیاس برای آلفا ضریب و کلی بستگیهم بود. 39/1
 زیرمقیاس بین بستگیهم ،21/1 باال استاندارد و ناهمخوانی زیرمقیاس نمرات بین بستگیهم

 در اسکت.  49/1 نظکم  و بکاال  اسکتاندارد  زیرمقیکاس  بکین  بستگیهم و 13/1 نظم و ناهمخوانی
 ،16/1 باال استاندارد زیرمقیاس برای آمده دست به کرونباخ آلفای (1934) اباذری پژوهش
  بکه  بکرای  (1934) ابکاذری  بکود.  31/1 نظکم  مقیکاس  برای و 14/1 ناهمخوانی زیرمقیاس برای

                                                                                                                                        
1.  Dyadic Almost Perfect Scale 

2.  Discrepancy 

3.  High Standards 

4.  Order 

5.  Almost Perfect scale- Revised 

6.  Slaney 
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 ککرده  اسکتفاده  فراسکت  چندبعکدی  گرایی کمال نامةپرسش از زمانهم روایی، آوردن دست
 اشکتباه  مورد در نگرانی و باال استاندارد زیرمقیاس بستگیهم است: زیر شرح به آن نتایج که
(11/1>P ,65/1 =r؛) شخصککی اسککتانداردهای و بککاال اسککتاندارد زیرمقیککاس بسککتگیهککم  
(11/1>, P66/1=r؛)  11/1) والکدین  انتظکارات  و بکاال  اسکتاندارد  زیرمقیکاس  بسکتگی هکم >P 
,54/1=rوالکدین  انتقکادگری  و بکاال  اسکتاندارد  زیرمقیاس بستگیهم (؛ (11/1 >P ,47/1=r؛) 
 بسکتگی هکم  (؛P ,45/1=r< 11/1) اشتباه مورد در نگرانی و ناهمخوانی زیرمقیاس بستگیهم

 زیرمقیکاس  بسکتگی هم (؛P ,91/1=r< 11/1) شخصی استانداردهای و ناهمخوانی زیرمقیاس
 و نکاهمخوانی  زیرمقیکاس  بسکتگی هکم  و (P ,51/1=r< 11/1) والدین انتظارات و ناهمخوانی
 از ابکزار  ککل  اعتبکار  (،1934) ابکاذری  پکژوهش  در (.P ,61/1=r< 11/1) والکدین  انتقادگری
 آمد. دستبه 16/1 کرونباخ آلفای ضریب محاسبة طریق

 نقکل  بکه  ؛2111) اسکورون سوی از که نامهپرسش این :8سازیمتمایزخودنامةپرسش
 میکزان  سکنجش  منظکور بکه  که است پرسشی 46 ابزاری است، شده ساخته (1914 اسکیان، از

 جکاری  ارتباطات و زندگی مهم روابط بر آن اصلی تمرکز رود. می کاربه افراد تمایزیافتگی
 در و لیککرت  مقیکاس  با نامهپرسش این (.2111 )اسکورون، هاستآن اصلی خانوادۀ با افراد
 مقیککاسخککرده 4 از مککذکور نامککةپرسککش اسککت. شککده بنککدی درجککه ای گزینککه 7 طیککف یککک
-4) «9مکن  جایگاه» (،41-91-94-91-26-21-11-14-11-6-1) «2عاطفی پذیری واکنش»
-21-24-21-16-12-1-9-2) «4عاطفی گریز» (،7-11-15-13-29-27-91-95-41-49
-97-99-23-25-22-17-19-3-5) «5دیگران با عاطفی آمیختگی هم» و (92-96-93-42
 آن نامکه، پرسش در افراد خام نمرات آوردن دستبه از بعد .است شده تشکیل (44-45-46
 ککه  شکود  مکی  محاسبه اساس این بر متمایزسازی،خود سطح و کنندمی تبدیل درصد به را ها

 51 از بکاالتر  نمکرات  و پکایین  متمایزسازیخود سطح دهندۀ نشان ،51 از تر پایین و 51 نمرات
 از نقکل  بکه  ؛2114) اسکورون و نات پژوهش در باالست. متمایزسازیخود سطح دهندۀ نشان
 اسکیان آمد. دستبه 14/1 کرونباخ آلفای با نامهپرسش کل درونی پایایی (،1916 خزاعی،

 ککرده  محاسکبه  11/1 کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با را نامهپرسش این پایایی (،1914)

                                                                                                                                        
1.  Differentiation of Self Inventory (DSI) 

2.  Emotional reactivity (ER) 

3.  I – position (I-P) 

4.  Emotional cutoff (EC) 

5.  fusion with others 
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 فریدلنککدر و اسکککورون سککوی از شکده محاسککبه کرونبککاخ آلفکای  ضککریب همچنککین، و اسکت 
 است. 11/1 (،1914 اسکیان، از نقل به ؛1331)

اجراشیوة
 حضکور  با معارفه جلسة عنوان با ای جلسه محله، سرای در آموزشی جلسات برگزاری از قبل
 مطالکب  و جلسکات  اهداف دربارۀ مختصر توضیحی جلسه، این در شد. برگزار متأهل بانوان
 ایکن  در شکرکت  داوطلب که افرادی و شد داده شود، پرداخته آن به است قرار که مسائلی و

 بررسکی  از پس و کردند تکمیل آزمون پیش عنوانبه را نظر مورد  نامةپرسش بودند، جلسات
 دو در تصکادفی  طکور به و شدند انتخاب نفر 21 تعداد ورود، های مال  و نامهپرسش نمرات
 ایِ دقیقکه  31 جلسکة  1 در آزمکایش  گکروه  سکپس  شکدند.  جکایگزین  کنترل و آزمایش گروه

 عنککوانبککه جلسککات اتمککام از بعککد بالفاصککله، کردنککد. شککرکت خودمتمایزسککازی آمککوزشِ
 نتکایج  آن مبنکای  بکر  و شکد  اجکرا  گکروه  دو هکر  روی نامهپرسش همان دیگر بار آزمون، پس
 محتکوای  شکد.  انجکام  پیگیکری  آزمکون  مکاه  2 تقریبکاا  گذشت از پس نهایت،در و شد بررسی
 اثربخشکی  بررسکی  و طراحکی » عنوان با (،1939) همکاران و چرادی های پژوهش از جلسات
 ؛،«همسکر  خانوادۀ با ارتباط کیفیت و زناشویی سازگاری بر فرهنگ بر مبتنی ای مداخله بستة

 کککاهش بککر خودمتمایزسککازی آمککوزش اثربخشککی» عنککوان بککا (1932) اسککمعیلی و کاظمیککان
 بکر  ای مداخلکه  اثربخشی بررسی و طراحی» عنوان با (1934) همکاران و بادی قره ؛«اضطراب
 در سکازی  مثلکث  و مثلکث  هکای  کتکاب  همچنکین،  و «بکوئن  خکانوادۀ  هکای  سیستم نظریة اساس
 بکوئن  درمکانی  خانواده نظریة و (1336 همکاران، و 1رن)گه درمان الفبای ج،ازدوا و خانواده
 متغیکر  بکودن  متفکاوت  دلیکل بکه  همچنکین،  اسکت.  شکده  اسکتخراج  (،1931صدق، لهجه )خوش
 شکده  سکازی  متناسکب  اهکداف،  بکه  توجکه  بکا  جلسات به مربوط های سرفصل حاضر، پژوهش
 1 شمارۀ جدول در که صورتیبه گروهی، شیوۀ به خودمتمایزسازی آموزش جلسات است.
 شد. برگزار است، آمده

  

                                                                                                                                        
1.  Guerin 
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 ایرانی فرهنگ اساس بر خودمتمایزسازی آموزش جلسات  8جدول
 جلسات هافعالیتواهداف

 از اسکتفاده  و جلسکه  شکروع  هکای  تکنیکک  از اسکتفاده  بکا  آشکنایی  و معارفکه  و ارتباط برقراری
 برای افراد در تعهد حس ایجاد جلسات، قوانین و قواعد و اهداف بیان شکن،یخ های تکنیک
 مثلثی ک سیستمی مدل با اعضا آشنایی و ازدواج اهمیت در  و جلسات ادامة

 اول

 احساسکات  خود، منفی و مثبت های ویژگی شناخت تکلیف، بررسی با خودآگاهی بحث شروع
 مفهکوم  توضکیح  خودآگکاهی،  بکه  مربکوط  تکالیف و ها تمرین انجام با هاآن درست گذارینام و

 نایافتکه،  افرادتمکایز  و تمایزیافتکه  افراد های ویژگی موقعیت، و مصداق و مثال با خودمتمایزسازی
 توضکیح  خکانوادگی(،  ژنکوگرام  نمونکه  یکک  دادن )نشکان  نگکاره(  )نسل ژنوگرام ترسیم آموزش
 دوره طول در آن بر توجه و تمرکز بر تأکید و کارکردش و هدف دربارۀ

 دوم

 بررسککی تمایزیککافتگی، و زنککدگی کنککونی مشکککالت بککین ارتبککاط برقککراری تکلیککف، بررسککی
 و اعضکا  خکود  از موقعیکت  و مثکال  گکرفتن  )بکا  احسکاس  و عقل بر مبتنی رفتارهای های تفاوت
 مسئله حل مهارت آموزش و هیجان مدیریت و ها( آن بررسی

 سوم

 سکازی، مثلکث  مختلکف  اشککال  سکازی، مثلکث  در مکؤثر  عوامکل  سازی، مثلث تکلیف، بررسی
 انتقال دربارۀ توضیح خانوادگی، ارتباطات و مشکالت تداوم در سازیمثلث تأثیرات بررسی
 )ژنوگرام( ها مثلث نسلی بین

 چهارم

 کمک و رابطه های مثلث کردن اداره های روش و زدایی مثلث فنون آموزش تکلیف، بررسی
 از اسکتفاده  )بکا  زندگی در فرد مبدا خانوادۀ محیط تأثیر توضیح و عاطفی فاصلة کردن کم به

 کشیدند( که ژنوگرامی

 پنجم

 هکای  سکبک  شکناخت  بکرای  اعضکا  به کمک و ارتباطی سبک دربارۀ توضیح تکلیف، بررسی
 ای( پروانه )مدل همسران بین تعامل های چرخه حلقوی، علیت مفهوم توضیح شان، ارتباطی

 ششم

 ارتبککاطی، مرزهککای بککا آشککنایی همسککر، بککا مککؤثر ارتبککاط مهککارت آمککوزش تکلیککف، بررسککی
 دهککی شکککل و ایجککاد و دیگککران بککا رابطککه در دیرمنطقککی و منطقککی باورهککای متمایزسککاختن
 صمیمیت( )افزایش زوجی هویت کنندۀتقویت رفتارهای

 هفتم

 طکول  در شکده ارائکه  مطالکب  بنکدی  جمکع  اعضکا،  هکای پرسش به دادن پاسخ و تکلیف بررسی
 اجکرای  دوره، ایکن  از احساساتشان و افکار بیان و دوره مورد در اعضا از نظرخواهی جلسات،
 جلسات ختم و قدردانی و تشکر و آزمونپس

 هشتم

هایافته
 گکروه  ازدواج مکدت  فراوانکی  بیشکترین  و سال 41ک96 بین نمونه، گروه سن فراوانی بیشترین
 و میکانگین  شکامل  توصکیفی  هکای  داده 2 شکمارۀ  جکدول  اسکت.  بکوده  سال 21ک11 بین نمونه،
 آزمکون،  پکیش  زمکان  سکه  در کنترل و آزمایش گروه دو در را وابسته متغیرهای معیار انحراف
 دهد: می نشان ماهه 2 پیگیریِ و آزمون پس
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 و آزمکون  پکس  آزمکون،  پکیش  زمکان  سکه  در گکروه  دو در وابسته متغیرهای معیارانحراف و میانگین  2جدول
 پیگیری

پیگیریآزمونپسآزمونپیشتعدادگروهمتغیروابسته

 میانگین
 انحراف
 معیار 

 میانگین
معیار  انحراف
 میانگین

 انحراف
 معیار 

    

 4/15 1/125 4/11 9/194 6/11 7/125 11 آزمایش تمایزیافتگی
 1/3 1/129 3/3 1/129 5/1 3/129 11 کنترل 
 3/4 7/26 9/4 2/21 4/4 5/25 11 آزمایش پذیری واکنش
 1/4 4/26 6/4 5/26 5/4 6/26 11 کنترل عاطفی
 7/3 5/95 9/3 9/97 4/3 1/95 11 آزمایش جایگاه من
 6/3 9/95 5/3 1/95 1/3 2/95 11 کنترل 

 1/3 5/99 2/3 6/95 1/1 4/99 11 آزمایش گریز عاطفی
    2/99 1/7 9/99 11 کنترل 
آمیختگی  هم

 با
 3/7 1/91 4/7 2/99 1/6 3/91 11 آزمایش

 3/9 1/21 1/9 1/23 5/9 1/21 11 کنترل دیگران
 9/11 7/74 1/11 3/79 1/11 1/76 11 آزمایش ناهمخوانی
 4/7 4/71 5/7 1/71 7/7 4/71 11 کنترل 

استانداردهای
 باال

 5/9 7/91 5/9 1/91 2/9 1/92 11 آزمایش

 2/4 1/92 2/4 1/99 9/4 2/92 11 کنترل
 

 و تمایزیکافتگی  نمکرات  ککه  دهکد  مکی  نشان نیز 2 شمارۀ جدول در ها میانگین مقایسة
 هککای مؤلفککه نمککرات و افککزایش آزمککون پککس مرحلککة در آزمککایش گککروه در آن هککای مؤلفککه
 نمرات آزمون پس مرحلة در کنترل گروه در که حالی در است، یافته کاهش خواهی تمامیت

 اسکت  )گفتنکی  اسکت  داشته افزایش خواهی تمامیت های مؤلفه نمرات و کاهش تمایزیافتگی
 گریکز  و عاطفی پذیری واکنش و بیشتر تمایزیافتگی و خودپیروی دهندۀ نشان بیشتر، نمرۀ که

 هکا  آزمودنی  بین اثرات و آمیخته واریانس تحلیل نتایج 9 شمارۀ جدول است(. کمتر عاطفی
 دهد. می نشان را گروه دو آزمون پس و آزمون پیش تفاوت یا
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 وابسته متغیرهای تعاملی اثرات و آمیخته واریانس تحلیل نتایج  9جدول

اثرمتغیر
مجموع
مجذورات

آزادیدرجة
میانگین

Fsigمجذورات
اندازه

اثر
 9/1 11/1 63/7 72/163 45/1 69/246 اثر گروه تمایزیافتگی
    1/26 21/577 خطا  
 26/1 11/1 24/6 11/3 2 61/13 اثر گروه پذیری واکنش
    96 59/56 خطا  

 13/1 19/1 99/4 47/7 51/1 21/11 اثر گروه جایگاه من
    3/26 59/46 خطا  

 21/1 14/1 43/4 32/19 21/1 31/16 اثر گروه گریز عاطفی
    1/21 79/67 خطا  
 22/1 11/1 14/5 72/6 2 49/19 اثر گروه آمیختگی هم

    96 39/47 خطا  
 2/1 19/1 52/4 11/11 59/1 39/16 اثر گروه ناهمخوانی
    4/27 47/67 خطا  

 11/1 21/1 66/1 51/2 41/1 71/9 اثر گروه استاندارد باال
    6/26 17/41 خطا  
 

 متغیرهای در کنترل و آزمایش گروه معنادار تفاوت بیانگر 9 شمارۀ جدول در نتایج
 متغیکر  جکز به متغیرها همة در F آزمون شدن معنادار به توجه با است. مداخله نتیجة در وابسته

 آزمکون،  )پکیش  گیری اندازه مرحلة هر در تجربه از پس های مقایسه انجام باال، استانداردهای
 است. شده انجام بونفرونی طریق از ها مقایسه این است. ضروری پیگیری(، و آزمون پس

 

 بونفرونی آزمون نتایج خالصة 4جدول

sigخطاهاتفاوتمیانگینمرحلهمتغیر

 11/1 15/1 -251/4 آزمون پس آزمون پیش تمایزیافتگی
 11/1 61/1 111/1 پیگیری آزمون پیش 
 11/1 36/1 -251/4 پیگیری آزمون پس 
 12/1 41/1 -911/1 آزمون پس آزمون پیش پذیری واکنش
 31/1 47/1 -511/1 پیگیری آزمون پیش 
 14/1 23/1 -111/1 پیگیری آزمون پس 
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 4جدولادامة

  sig خطا هاتفاوتمیانگین مرحله متغیر

 19/1 92/1 -71/1 آزمون پس آزمون پیش جایگاه من
 11/1 45/1 11/1 پیگیری آزمون پیش 
 19/1 21/1 111/1 پیگیری آزمون پس 

 111/1 293/1 -151/1 آزمون پس آزمون پیش گریز عاطفی
 111/1 565/1 -151/1 پیگیری آزمون پیش 
 11/1 494/1 111/1 پیگیری آزمون پس 
 11/1 91/1 -251/1 آزمون پس آزمون پیش آمیختگی هم

 11/1 93/1 -111/1 پیگیری آزمون پیش 
 11/1 92/1 151/1 پیگیری آزمون پس 

 91/1 52/1 31/1 آزمون پس آزمون پیش ناهمخوانی
 42/1 45/1 71/1 پیگیری آزمون پیش 
 11/1 91/1 -21/1 پیگیری آزمون پس 

 

 در آزمکون  پکس  با آزمون پیش نمرات بین که دهند می نشان 4 شمارۀ جدول در نتایج
 بکا  آزمکون  پکس  نتکایج  ککه   حکالی  در دارد، وجود معناداری تفاوت آموزش، و مداخله نتیجة
 ماهکه 2 پیگیکری  در آمکوزش  اثکر  پایداری عدم دهندۀ نشان این و است نشده معنادار پیگیری
 اسکاس  بکر  خودمتمایزسکازی  آمکوزش  ککه  دریافکت  تکوان  مکی  آماری نتایج به توجه با است.
 یعنکی  خکواهی،  تمامیکت  هکای  مؤلفکه  از یکی کاهش و تمایزیافتگی افزایش به ایرانی فرهنگ
 است. کرده کمک ناهمخوانی

گیرینتیجهوبحث
 همککاران  و دفکاری  (،1931) اینکانلو  (،1931) یوسکفی  هکای  یافتکه  بکا  حاضکر  پژوهش های یافته
 خککود آمککوزش اثربخشککی کککه ککک (1331) تککایتلمن و (1913) همکککاران و خزاعککی (،1913)

 رضایتمندی افزایش تمایزیافتگی، سطوح افزایش ها، زوج صمیمیت افزایش بر را متمایزسازی
 هماهنکگ  و همسکو  کک  دادنکد  نشان ازدواج، به نسبت نگرش تغییر و طالق، به میل کاهش زنان،
 است.

 تمایزیافتگی بر ایرانی فرهنگ اساس بر خودمتمایزسازی آموزشِ اثربخشیِ تبیین در



8،سالسوم،شمارة8931،شناسیفرهنگیروان821

 

 باشکد،  پایین تمایزیافتگی که زمانی ها، سیستم  نظریة بُعد از که کرد بیان توان می متأهل، زنان
 و تفککرات  یکسکانی  و فردیکت  ککاهش  بکه  ککه  داشت خواهد وجود ای خودآمیخته احتماالا
 خودمتمایزسکازی،  فراینکد  پایکة  اینککه  بکه  توجه با شد. خواهد منجر دیگران با فرد احساسات
 و بیکان  از ای شکیوه  ککه  خودمتمایزسازی آموزش رو،  این از است، اضطراب آگاهانة کنترل
 ایجکاد  و فکردی  بکین  روابکط  در اضکطراب  کاهش سبب است، تفکرات و احساسات تفکیک
 شود. می شخصی عقاید ابراز و مستحکم خویشتنی آمدن پدید برای فرصتی

 عکاطفی  لحاظ از اضطراب، از رهایی برای پایین، تمایزیافتگی سطح دارای های زوج
 اضکطراب  و کننکد  حفظ را فاصله نتوانند دلیل هر به ها زوج اگر گیرند. می فاصله یکدیگر از
 (2 زناشکویی،  تعکارض  (1 کنکد:  مکی  پیکدا  بکروز  شککل  چهار به بیشتر اضطراب این برود، باال

 گریز (4 و فرزندان بر مشکل فرافکنی یا تمرکز (9 ها، زوج از یکی روانی یا جسمی بیماری
 (.1311 بوئن، و )کر عاطفی

 ککاهش  (1 کنکد:  می معرفی خود سیستمی درمان برای اصلی هدف دو (1317) بوئن
 هیجکانی  سیسکتم  از تمایزیکافتگی  افکزایش  (2 و خکانواده  هیجکانی  سیسکتم  در مزمن اضطراب
 هکای  نشکانه  ککاهش  بکه  توانکد  مکی  هکدف  دو ایکن  بکه  رسیدن که کند می تأکید بوئن خانواده.
 اضکطراب  اصلی نشانة سه یعنی خانواده، های تعارض و فرزندان مشکالت اختالل، و بیماری
 رابطکه  هر )در خودمتمایزسازی ارتقای بر بوئن تأکید شود. منجر خانواده هیجانی سیستم در
 بکه  دسکتیابی  بکرای  آموزشکی  برنامکة  در پژوهشکگر  است. احساس( و عقل و خانواده خود، با

 روابکط  در شکدن  درگیکر  و زدایکی  مثلکث  نگکار،  نسکل  ترسکیم  قبیل از فنونی شده،ذکر اهداف
 و تغییکر  اولیکة  مککانیزم  است، معتقد بوئن اینکه به توجه با کرد. استفاده را شخص به شخص
 پکذیری  مسکئولیت  رشکد  بکه  باال فنون بر عالوه بنابراین، است؛ شناخت و فکر محرکه، موتور
 مشکل ایجاد در نقششان پذیرفتن و خانواده هیجانی فرایندهای مورد در بینش افزایش افراد،
 شد. پرداخته خانواده فرافکنیِ فرایند و

 رفع برای دارند، باالیی اضطراب زا استرس مواقع در و پایین تمایزیافتگی که افرادی
 مثکل  هیجکانی  دفکاعی  هکای مکانیسکم  درگیکر  بیشکتر  آمکده،  وجکود بکه  رابطکه  در که اضطرابی
 راهککار ) دیگکران  با سازیمثلث یا آمیختگی هم و عاطفی گسستگی هیجانی، پذیریواکنش

 در سکومی  شخص کردن وارد طریق از استرسپر هایموقعیت کردن اداره برای ناکارآمدی
 آمکوزش  بکا  رود مکی  انتظار لذا شوند، می (تعارض و اضطراب کاهش منظوربه همسر با رابطه
 هکای  مثلث کردن اداره شیوۀ و زا استرس شرایط در هیجانات مدیریت و خودآگاهی مهارت



 828...اثربخشیآموزشخودمتمایزسازیبراساسفرهنگ

 

 و کننکد  کنتکرل  را خکود  هیجانکات  برانگیز تعارض و زا اضطراب های موقعیت در افراد رابطه،
 شود. منجر افراد تمایزیافتگی افزایش به نتیجه،در و نکنند رابطه وارد را سومی فرد

 نکاهمخوانی  ککاهش  بکر  آموزش اثرگذاری تبیین برای آمده دستبه نتایج به توجه با
 انجکام  زمینکه  ایکن  در مسکتقلی  و جکامع  تحقیکق  تکاکنون  اینکه به توجه با گفت، توان می زنان
 مقایسکه  و ارائکه  اسکت،  پکژوهش  موضکوع  به نزدیک که هایی پژوهش رو  این از است، نشده
 الگوهکای  ککه  اسکت  (1934) جم صفایی و (1934) اباذری ها، پژوهش این جملة از شود.می

 کردند. بررسی خواهی تمامیت دارای های زوج در را شخصیتی های ویژگی و تعاملی
 بکین  نکاهمخوانی  (،2112 فکریتس،  از نقکل  بکه  ؛2119) بولکدرو  و رابینکز  دیکدگاه  طبق

 از دارد؛ رفتکاری  پیامکدهای  سکری  یکک  دهکد،  مکی  رخ واقعیکت  در آنچه و آل ایده مشی خط
 زمکانی  صکمیمی،  روابکط  در رابطکه.  از نارضایتی آن دنبالبه و منفی ارتباطی الگوهای جمله،
 نتیجکه  ایکن  بکه  و کنکد  مکی  بررسکی  رابطکه  در همسکرش  عملککرد  با را خود انتظارات فرد که
 احساس دچار دارد، وجود همسرش عملکرد و او های خواسته بین زیادی فاصلة که رسد می

 و رابطکه  در وقکایع  شکدن  تحریف سبب انتظارات این همچنین، شود. می ای رابطه ناهمخوانی
 طبکق  ککه  ای گونکه به (.1313 همکاران، و )اپستین شود می ها زوج روابط کیفیت آمدن پایین
 همککاران  و فرروشن و (1939) منش ستایش و پرور گل (،2114) شریعتی پژوهش های یافته
 اینککه  دلیکل به مواردی در خواهی تمامیت است؛ نزدیک حاضر پژوهش نتایج به که (1932)

 را دلیلککی هککی  و دارنککد را نقککص و عیککب بککدون کارهککایی دادن انجککام انتظککار افککراد ایککن
 و شکود  زنکان  زناشکویی  رضکایت  ککاهش  و زناشویی ناسازگاری سبب تواند می پذیرند، نمی

 شود. کمتر رابطه به نسبت تعهدشان
 بکه  زیکادی  اهمیکت  خواه تمامیت افراد گفت، توان می آمده دستبه نتیجة تبیین برای
 کارهکایی  انجکام  از و نگراننکد  دیگکران  سکوی  از تأیید عدم از دهند، می دیگران های ارزیابی
 بکرای  تکالش  و ورزنکد  مکی  اجتنکاب  شکود  می دیگران تأیید عدم نتیجه،در و رنجش سبب که
 حکالی  در ایکن  اسکت.  همکراه  بکاال  اضطراب با ها نگرش نوع این داشتن و دارند بودن عیب بی
 نگکران  و اسکت  بوده مشکالت و مسائل اصلی زیربنای اضطراب بوئن، رویکرد در که است
 اسکت.  تمایزنایافته افراد های ویژگی از شدن، طرد از ترس و دیگران تأیید عدم دلیلبه بودن
 دیگکران  دیدگاه و انتظارات مطابق دیگران، توجه و تأیید جلب برای افراد این که ای گونهبه
 که شود می داده آموزش افراد به خودمتمایزسازی، آموزش در که آنجا از و کنند. می رفتار
 روابکط  در و دهنکد  پاسکخ  متفاوت ای شیوه به ها موقعیت قبال در دیگران، از خود تفکیک با
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 و عقایکد  ابکراز  بکه  قکادر  تکر  راحکت  و بهتکر  و باشند داشته محکمی من موضع خود، فردی بین
 قکادر  ککه  اسکت  کسی است،  قوی من موضع دارای که فردی باشند. دیگران به احساساتشان

 اسکت.  فکرد  در مکن  جایگکاه  تقویکت  از حکاکی  ایکن  و کنکد  بیکان  را خکود  نظکرات  نقطه است
 بکرای  تکالش  و رابطه از مشکل، بروز هنگام در خواه تمامیت افراد اینکه به توجه با همچنین،
 )مهکارت  مکؤثر  ارتبکاط  برقکراری  چگکونگی  بکه  آمکوزش  ایکن  کشند، می کنار اختالفات حل

 رو ایکن  از پردازد. می زا تنش شرایط با برخورد در هیجانات مدیریت و مسئله( حل و مذاکره
 یابد. بهبود کنندهشرکت افراد عملکرد رود می انتظار

 و بککاال اسککتانداردهای مطککابق هککم دیگککران دارنککد اصککرار خککواه، تمامیککت افککراد
 اسکتانداردها  ایکن  به رسیدن در کوتاهی دلیلبه را هاآن و کنند زندگی هاآن خواهانة تمامیت
 همسکرش  عملککرد  از فکرد  ککه  باالیی انتظارات مجموعة باال، استانداردهای کنند. می تحقیر
 توانککد نمککی همسککرش کککه کنککد مککی ادرا  طککور ایککن ولککی دارد؛ تحصککیل یککا کککار دربککارۀ
 کند. برآورده را او های خواسته

 گفکت،  تکوان  مکی  بکاال  اسکتانداردهای  ککاهش  در آموزش تأثیرگذاری عدم تبیین در
 ککودکی  دوران تربیکت  در ریشکه  افکراد،  در نابهنجار خواهی تمامیت ایجاد مهم علل از یکی
 ککود   تنبیکه  نیکافتنی،  دسکت  و بکاال  سکطح  معیارهکای  تعیین والدین، های گیری سخت دارد.

 گکرفتن  نادیکده  و اهکداف  ایکن  بکه  رسکیدن  بکرای  جکا(  بکه نکا  هکای  مقایسکه  و تحقیکر  )سرزنش،
 در کودککان  در هنجکار  نابکه  خواهی تمامیت ساز زمینه تواند می کود  کوچک های موفقیت
 یکاد  ککود   که شود می سبب والدین رفتار گونه این فروید، دیدگاه طبق شود. سالیبزر 
 در و دهنکد  می بها او به کارها انجام در موفقیت و کارایی میزان به توجه با دیگران که بگیرد
 شکدن،  طکرد  تکرس  از هکا آن شود. تأیید و قبول دیگران طرف از که است ارزشمند صورتی
 از نقکل  بکه  ،1353) فرویکد  کننکد.  زنکدگی  والکدین  توقعکات  طبکق  که کنند می فراوانی تالش

 حتمااهکا  سری یک به معتقد رنجور روان افراد از برخی که است باور این بر (2117 الکسمن،
 و اصکلی  خکانوادۀ  بکوئن،  رویککرد  طبکق  گفکت،  توان می ادامه در رو، این از هستند؛ بایدها و

 تربیتکی  سکبک  دارد؛زیکرا  افکراد  آینکدۀ  عملککرد  در اساسکی  نقشی آن، به مربوط های پویایی
 رسکد  مکی  نظکر بکه  است. بوده گرایانه کنترل و گیرانه سخت خواه، تمامیت افراد اصلی خانوادۀ
 ایکن  والکدین  انکد.  داشته رفتارهایشان مقابل در زیادی مسئولیت خانه در کودکی در افراد این
 در پکاداش  عنکوان به را پذیرش و داشتن دوست شد، ذکر باال مطالب در که طور همان افراد،
 انجکام  بایکد  تکو » قبیکل  از جمالتکی  والکدینی،  دسکتورات  کردند. می تلقی برتر عملکرد مقابل
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 ککه  اندیشکید  مکی  خواه تمامیت کود  و بوده «باشی ارزشمند باید» ،«باشی بهتر باید» ،«دهی
 اسکت  ممکن شوم کامل اگر دهم، انجام را کارم بهتر کمی اگر کنم، تالش بیشتر کمی اگر

  باشند. داشته دوست مرا والدینم
 )مؤلفککة خککواهی تمامیککت گیککری شکککل چککون شککد، گفتککه کککه مطککالبی بککه توجککه بککا

 نظکر بکه  دارد، شکناختی  جنبکة  و گرفتکه  صکورت  ککودکی  از فرایندی طی باال( استانداردهای
 طکور بکه  ککه  مبکاحثی  بکه  توجه با ایرانی، فرهنگ اساس بر خودمتمایزسازی آموزش رسد می

 رو، ایکن  از شکود.  بکاال  اسکتانداردهای  ککاهش  سکبب  نتوانسکته  پردازد، می آن به سیستماتیک
 و درمکان  بکرای  توانکد  می کند، می تأکید شناختی های جنبه بر بیشتر که درمانی رود می انتظار
 مکورد  نمونکة  ککه  بکود  ایکن  هکا  محکدودیت  از یککی  اینککه  بکه  توجکه  با باشد. مؤثر آن، بهبود

 سکایر  به نتایج تعمیم و بودند تهران شهر ولنجک محلة سرای به کننده مراجعه زنان پژوهش،
 ایکن  شکود  مکی  پیشکنهاد  گیکرد،  صکورت  احتیکاط  بکا  بایکد  مختلف فرهنگی های بافت در زنان

 نتکایج  و اجرا متفاوت اقتصادی ک اجتماعی طبقات و فرهنگ با و مختلف جوامع در آموزش
 شود. مقایسه حاضر پژوهش با

منابع
 بینککی پککیش در آن نقککش و اصککلی خککانوادۀ از ایرانککی زوجککین تمایزیککافتگی بررسککی (.1939) ا. آذر، آریککایی

 خکانواده،  پژوهشککدۀ  ارشکد.  کارشناسکی  نامکة  پایکان  .ایرانی اقوام زناشویی رضایت و ارتباطی الگوهای
 بهشتی. شهید دانشگاه
 متقکارن  گرایی کمال دارای های زوج در تعارض حل سبک و تعاملی الگوهای مقایسة (.1934) س. اباذری،
 بهشتی. شهید دانشگاه خانواده، پژوهشکدۀ ارشد. کارشناسی نامةپایان .نامتقارن و

 بکر  (نمایشکگری  روان) سکایکودرام  تکأثیر  بررسکی  .(1917) ش. نکژاد، نکوابی  و ب.، ذاکر، ثنایی پ.، اسکیان،
 و هکا تکازه   .تهکران  5 منطقکة  دبیرسکتانی  دختر آموزاندانش در اصلی خانواده از فرد تمایزیافتگی افزایش
 .42-27 (،25) 7 ،مشاوره هایپژوهش
 نامککةپایککان .زنککدگی از رضککامندی افککزایش بککر خودمتمایزسککازی آمککوزش اثربخشککی (.1931) ش. اینککانلو،

 طباطبائی. عالمه دانشگاه شناسی،روان و تربیتی علوم دانشکدۀ ارشد. کارشناسی
 ،زنکان  زناشکویی  صکمیمیت  بکا  پدر فقدان و خود تمایزیافتگی دلبستگی، های سبک رابطة (.1931) ن. تقوی،
 مشهد. فردوسی دانشگاه شناسی،روان و تربیتی علوم دانشکده ارشد. کارشناسی نامةپایان
 همسکر  خانوادۀ با ارتباط های سبک (.1939) م. صادقی، و ل.، پنادی، ف.، موتابی، م.، مظاهری، م.، چرادی،
 و زناشویی سازگاری بر فرهنگ بر مبتنی ای مداخله بستة اثربخشی بررسی و طراحی و ایرانی زوجین در

 بهشتی. شهید دانشگاه خانواده، پژوهشکدۀ دکتری. رسالة ،همسر خانوادۀ با ارتباط کیفیت

 .هکا  زوج تمایزیکافتگی  سکطح  و صکمیمیت  میکزان  بکر  تمایزیافتگی آموزش تأثیر بررسی (.1916) س. خزایی،
 .تهران معلم تربیت دانشگاه ارشد. کارشناسی نامةپایان



8،سالسوم،شمارة8931،شناسیفرهنگیروان824

 

 بعثت. تهران: .بوئن درمانیخانواده نظریة (.1931) ا. صدق، لهجهخوش

 کیفیکت  بکر  مبتنکی  درمکانی  روان آمکوزش  اثربخشی بررسی (.1932) ز. پاداش، و س.، مختاری، ع.، روشنفر،
 .135 -116 (،1)3 ،سالمت نظام تحقیقات اصفهان. شهر مشاورۀ مراکز مراجعان گرایی کمال بر زندگی
 نامکة پایکان  .پسکر  و دختکر  دانشکجویان  در زنکدگی  کیفیت و تمایزیافتگی رابطة بررسی (.1911) ف. شماعی،

 .معلم تربیت دانشگاه شناسیروان دانشکدۀ خانواده. مشاوره ارشد کارشناسی
 از رضکایت  میکزان  (.1915س.) طهماسکبی،  و ه.، شکمس،  پ.، معروضکی،  ف.، عسکگری،  ل.، مقکدم،  صادق

  .51-45 (،2) 12 دانش، افق گناباد. شهر دار خانه و شادل زنان در زناشویی زندگی
 گکری میکانجی  نقکش  متأهکل:  افراد در زوجی گرایی کمال و خود ناهمخوانی رابطة (.1934) ش. جم، صفایی

 بهشتی. شهید دانشگاه خانواده، پژوهشکدۀ ارشد. کارشناسی نامةپایان شخصیتی. های ویژگی

 سیستمی تئوری از استفاده با خانواده آموزش اثربخشی (.1913) ب. ذاکر، ثنایی و ح.، رفیعی، ف.، دفاری،
 .293-227 ،(22 ) 6،پژوهیخانواده معتاد. فرزند دارای هایخانواده کارکرد و تمایزیافتگی بر بوئن
 در خکانواده  عملککرد  بکا  تمایزیکافتگی  و روابکط  از رضامندی رابطة بررسی (.1939) ش. مهینی، و م. دفاری،

 .57-93  ،4 ،فردی هایتفاوت و شخصیت متأهل. دانشجویان
 تعارض با آن رابطة و فعلی و اصلی خانوادۀ شدهادرا  های ویژگی بین بستگیهم (.1931)  . فرحبخش،
 .61-95  ،6 ،درمانی روان و مشاوره فرهنگ زناشویی.

 هککای نشککانه و تمایزیککافتگی (.1934) م. لواسککانی، دالمعلککی و ر.، رسککتمی، ع.، م. بشککارت، ف.، بککادی، قککره
 نظریکة  براسکاس  ای مداخلکه  اثربخشکی  بررسکی  و طراحکی  خکانواده:  هیجکانی  سیسکتم  در مکزمن  اضطراب
 .24-1 ،(1) 5 ،خانواده درمانی روان و مشاوره بوئن. خانوادۀ های سیستم
 فرزنککدان اضکطراب  ککاهش  بککر خودمتمایزسکازی  آمکوزش  اثربخشککی (.1932) م. اسکمعیلی،  س.، کاظمیکان، 
 .53-59 ،4 ،شناختیروان سالمت در طالق. های خانواده

 هکای  مؤلفکه  براسکاس  زناشویی رضایت های مؤلفه پذیری بینی پیش (.1939) س. منش، ستایش و م.، پرور، گل
  .215-247 ،(65)  17 ،خانواده و زنان اجتماعی فرهنگی شورای دانشجو. متأهل زنان گرایی کمال

 و خکانواده  در سکازی  مثلکث  و مثلکث (. 1336. )  ج. وککایوتو،  ل.، فکای،  ت.، فوگارتی، ف.، جی، رن،گه
 دانژه. تهران: دوم. چ (.1939) بهاری ف. ترجمة .درمان الفبای ازدواج:

 و ازدواج مشکاورۀ  در مداخلکه  و سکنجش  ژنوگرام: (.1939) س. برگر، شلن و ر.، گرسون، م.، گلدرید، مک
 دانژه. تهران: .درمانی خانواده
 ع. گنجکوی،  آ. دهقکانی،  م. ترجمکة  .هکا(  روش و )مفکاهیم  درمکانی خانواده (.1939) ر. شوارتز، و م.، نیکولز،
 دانژه. تهران: چهارم. چ طهماسبیان.  . و محمدی زاده
 عکاطفی  نظکام  و درمکانی وارهطکرح  بر مبتنی درمانیخانواده رویکرد دو اثربخشی مقایسة (.1931) ن. یوسفی،
 .64-59 ،(11) 9 ،بالینی شناسیروان متارکه. متقاضی مراجعان  در طالق به میل بر بوئن
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