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چکیده
ده درمانی این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی خانوا

با تأکید بر نظام عاطفی بوون بر سبکهاي عشق ورزي 
و صمیمت در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره و 
دادگاه خانواده شهر سنندج انجام گرفت. طرح شبه 
آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه 
کنترل بود. جامعه تحقیق زنان مراجعه کننده به مراکز 

زن به 30اه خانواده شهر سنندج بود، که مشاوره و دادگ
تصادفی از میان آنها انتخاب شدند و ابزارهاي يوهیش

سبکهاي عشق ورزي و صمیمت را تکمیل کردند. 
نفري 15شرکت کننده ها به روش تصادفی در دو گروه 

(گروه آزمایش و گواه) گماشته شدند. نتایج تحلیل 
هاي آزمایش و کوواریانس نشان داد که بین زنان گروه 

کنترل در متغیرهاي سبکهاي عشق ورزي و صمیمت 
لذا توصیه می ).p>001/0تفاوت معنادار وجود دارد (

شود، مشاوران و درمانگران از این برنامه درمانی براي 
بهبود عملکرد خانواده استفاده کنند.

مبتنی بر نظام یدرمانخانوادهکلیدي:يهاواژه
، صمیمت زنان.يورزشقعيهاسبکعاطفی بوون، 

Abstract
This study sets out to examine of the effectiveness
of family therapy based Bowen emotion System
on love styles and Intimacy among counseling
applicant women, Sanandaj city. The design of the
study is as quasi-experimental and pre test and
post test conducted on the control group. The data
population includes all of counseling applicant
women of Sanandaj city, one of the provinces of
Kurdistan. 30 subjects were selected at random
from among the data population. Using the tools
of love styles and Intimacy, the scales of
independent variables of love styles and Intimacy
women were measured within counseling
applicant women (pre test) and in the end, based
on random situation sampling, subjects were
arranged in two 15- groups i.e. Bowen emotion
System therapy and evidence group. The results of
Multi Analysis of covariance (MANCOVA)
showed that controlling pre test of significance
level, all tests of variables of groups indicate the
existence of a significant difference, at least with
regard to the one of the dependent variables- love
styles and Intimacy, between counseling applicant
women of experimental and evidence
groups(p<0.001). Also, the findings of the study,
furthermore, showed that family therapy based
Bowen emotion System have almost a Persistent
and Stable effect on love styles and intimacy after
two month. So, it would be better for Counselor
and therapist to prepare programs to improve
Family Functioning in such people.

Keywords: Bowen emotion System therapy- love
styles and intimacy - women
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مقدمه
ده یاز روابط درهم تنياهکشبویواحد عاطفیکخانواده را درمان مبتنی بر نظام عاطفی بوون

یخیا تارییچند نسلچهارچوبدگاه یرا از ده آنکرد کكبهتر درن واحد رایتوان ایمیوقتپندارد ویم
م یبوون مفاه.تمها استسیسيهینظرو ياوکرواننظریه ن یبیپليمنزلهدرمان بوون به م.ینکل یتحل

ل خانواده واحد کاو اعتقاد دارد که .ل خانواده گسترش دادکفرزند به - مادريرابطهخود را ازیعاطف
درمان ایندرشوند. کیکتفزیآمتیموفقطوربها یگر مجزا یدیکتوانند از یه نمکشوندیمیتلقیعاطف

منظم قابل یند ارتباطیفراینوعبوونيهیفرضبق ون طچند.کتوجه یان چند نسلیجرد به روند ویبا
درمان مبتنی بر در دهد.یوند میمختلف خانواده را به هم پيهارد اعضاء متعلق به نسلکارک،ینیبشیپ

یکشتر یبکیکتفو و شناخت استن احساسیتعادل ب،یعنی،شتنیخوکیکتفنظام عاطفی بوون، 
آنجا ازباشد.يه بودن وجودکنیاست تا ایر زندگیم مسکحدراییافتنیهدف دست یکند است تا یفرا
را درکیاز همسران سبیکهرکه کند میان یو بداردیمفهوم چند نسلیبوون درمانینظام عاطفه ک

مشابه به فرزندشان انتقال يالگونند وکرارکر روابط تیساخواهند آن را دریماند وآموختهأمبديخانواده
تنها درم ویدهرییتغأدمبيخانوادهفرد را با رابطه ه کآن است یل فعلکحل مشه ن تنها رایبرابنا،دهند

. دهندیمتر نشان مکنش کوايجاریعاطفيرویدر برابر نابند وییدست مکیکن صورت افراد به تفیا
سپسرد ویگیمورد سنجش قرار میابیفنون ارزق مصاحبه ویاز طریابتدا نظام عاطفدر روش بوون،

).1998،دمنیفر(رد یگیچند مرحله صورت میطیخانواده درماندر روش بوون،.ردیگیصورت ممداخله 
ت آن اسـت  یـ فیوجـود عشـق و ک  ییروابط زناشويهاییایپویکنندهنییتعن عوامل یاز مهمتریکی
ـ فیبـر ک يثرؤعامـل مـ  يورزعشـق ). عشق و سـبک 2001،کلیتنر، لونداهر و میشل،گه(گنزا روابـط  ت ی
ن انـواع  ییـ که بـه تب ییهاهین نظریترن و مورد توجهی). از مهمتر2006اونه و پارك،،نیاست (لوییزناشو

ـ بدست آمده از اي) بر اساس برآوردها1973(یلاست. » یل«يبعدششيهینظرپردازد یعشق م االت ی
يهـا سـبک ). انـواع  2007ه نقل از نتـو،  (بکندیمان یرا بيورزا شش روش عشقیتانیمتحده، کانادا و بر

د بـه معشـوق   یشدیکیزیل فین نوع عشق توأم با میک (اروس): ایعشق رومانت-1: عبارتند ازيورزعشق
از یعشق دوستانه (استورگ): نـوع -2رد. یگیشکل میکیزیت و تناسب فی، جذابییبایاست و بر اساس ز

ـ ابـد. در ا یین گسـترش مـ  یافته و بـه طـرف  یرشد یبخش به آهستگلذتیتیمیآن صمیعشق که ط ن ی
گرانـه  یعشـق باز -3کننـد.  یگر فاش مـ یکدیيشتر برایخود را بيوجودياین، زوایج طرفیند به تدریفرآ

کـه  یتیسـت، وضـع  یدر آن نيچ تعهدیشده و هیح تلقیک تفریوه، عشق به عنوان ین شی(لودوس): در ا
عشـق  -4. شـود یمـ تمـام  يمدت است و بـه زود الً کوتاهشود و معمویمیتلقيک بازیمانند شرکت در 

شـود  یکه باعـث مـ  یت ذهنیهمراه با حسادت و عشق همراه مشغولیجانید هیا): حالت شدی(مانیشهوان
کـه  یانه (پراگما): عشق منطقـ یگراعشق واقع-5. هراس داشته باشندشده و از طرد شدنیشخص عصب

ت انتخـاب  یبا سن، مذهب، سـوابق و شخصـ  یخص و همخوانشيازهایرابطه، بر اساس نیکدر آن شر
عشق فداکارانـه (آگاپـه): عشـق    -6ک وجود دارد. یجان و تحریشتر از هیت خاطر بینجا رضایشود. در ایم
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ـ اسـت. در ا تـوأم اده از حد یزیو بخشندگيریپذ، همراه با مراقبت از معشوق که با انعطافیرشرطیغ ن ی
ود دارد.نوع عشق خود را فدا کردن وج

) 1988(و والسـتر لـد یشود. هـات ف یف میا توصیند پویفرآیکعنوانبهاست کهمتغیري 1تیمیصم
شـوند و  یـک گر نزدیدیکـ ننـد بـه   کیه در آن افراد تالش مـ ککنندتلقی میيندیشامل فرآراتیمیصم

، ترجمـه  1991سترنبرگ (نند. به نظر اکشف کار و رفتارها را ک، افهاشان در احساسیهاتفاوتها وشباهت
شـافر و اولسـون   نـد.  کیجاد مـ ی، تعلق و تماس را ایکیه نزدکاست یت احساساتیمی) صم1382بهرامی، 

مسـائل  يجـه افشـا  یه نتکـ دانند یمياتجربهو ند یت را فرآیمی) صم1998، به نقل از هلر و وود، 1981(
.مانه استیان گذاشتن تجارب صمیمانه و در میصم

. استمؤلفهسهشامل تیمیصمکه کنندیمبیان )1382، به نقل از نوید، 1986(سیاوتروسیتراو
آنها نشان دادند . خاصفردیکعنوانه بسرهمكدر-3ویحستیمیصم-2،یشهوانتیمیصم- 1

دهدیمنشان. شواهد شودیمیجنسردکعملاختاللبهمنجرهاحوزهنیاه همایویکهرفقدانکه 
ییزناشوویتمقاربمسائلرسبرآنهاتوافقعدمتعلّبههازوجهايطالقوهاییجداسومکه دو 

کند. صمیمیت زناشویی را مطرح میبعد نه)1385پور، ، ترجمه آتش2001. همچنین باگاروزي (باشدیم
اعم از احساساتيهیکلاین بعد از صمیمیت نیاز به در میان نهادن و سهیم شدن .صمیمیت عاطفی- 1

، ناکامی، ترس، احساس ینیغمگمنفی (هاي) و احساسیزدگ، وجد و هیجان يشاداحساسات مثبت (
نیاز به در میان .صمیمیت روان شناختی- 2،) با همسر استیافسردگگناه، تنهایی، کسالت، خستگی و 

عمیق و مسائل نهادن، ارتباط برقرار کردن و پیوند با یک فرد دیگر از طریق افشاي مطالب مهم و 
نیاز به سهیم شدن و درمیان .صمیمیت عقالنی- 3،باشدمعنادار فردي در مورد خود حقیقی و درونی می

نیاز به در . صمیمیت جنسی-4،باشدها، افکار و باورهاي مهم با یک شریک یا همسر مینهادن ایده
جنسی با همسر است. این نوع هايمیان نهادن، سهیم شدن و ابراز افکار، احساسات و خیال پردازي

این نوع از نزدیکی .صمیمیت فیزیکی-5،باشدصمیمیت به ویژه در راستاي برانگیختن و میل جنسی می
اشتباه گرفت. است، نگیختگی جنسی اجسمانی را نباید با صمیمیت جنسی که هدف از آن ایجاد بر

تماس بدنی نزدیک همانند آغوش صمیمیت فیزیکی ممکن است در قالب یک لمس ساده یا در قالب 
با ، عقاید و تجارب خود هانیاز به سهیم شدن افکار، احساس.صمیمیت معنوي- 6،شودگرجلوهگرفتن 

ها و باورهاي اخالقی، طبیعی و معنوي وجود، ارزشوراءهاي ماحوزههمسر است که به نوعی با مذهب،
یا یک قدرت برتر، رابطه فرد با طبیعت و جایگاه فرد با خدايرابطهمعناي وجود، زندگی پس از مرگ، 

، هاها، افکار، ادراكکه نیاز به سهیم شدن احساس.یصمیمیت زیباشناخت- 7، فرد در دنیا ارتباط دارند
-صمیمیت اجتماعی- 8،گیر و زیبا هستندآورنده، نفسباورها و تجاربی است که از نظر فرد به هیجان

بخشها و تجارب تفریحی و لذتلیتنیاز به درگیر شدن و مشارکت در فعایت . این بعد از صمیمتفریحی
در بردارنده آن است که زوجین تمایل دارند تا چه میزان از وقت خود.صمیمیت زمانی- 9و دارد با همسر 

1. intimacy
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.هاي صمیمانه نمایندنجام فعالیترا با شریک خود صرف ا
روابـط بهبـود ويپربارسـاز يبـرا همسرانيتقاضاوسوکیازییزناشویتینارضاوطالقشیافزا

ـ ادریصـ تخصيهاو آموزشهامداخلهبههمسرانازینيدهندهنشانگر،یديسوازییزناشو نـه یزمنی
ـ یروان تحلماننديدمتعديردهایکرونیزوجتیمیصمبهمربوطالتکمشحل يبرا. است یشـناخت ،یل
بـر اسـاس  از آن یـک هـر . داردوجـود یآموزشـ ی ـ  روانـ وفعواطـ بـر زکمتمریدرمانارتباط،يرفتار

شیافـزا يبـرا ياژهیویآموزشویدرمانيهاروشهمسران،يمانهیصمروابطازخودخاصيهانییتب
. مشکالت مـرتبط  )1377، یسیرویو مي(بهارکنندیمارائهمتیصمبهمربوطالتکمشحلّوتیمیصم

دهد زمـانی  شکست خورده، نشان میيرابطهمشکالت جنسی در یک به عنوانبا صمیمیت اغلب خود را 
پزشکی دلیل شکست در رابطه نباشد، مشکالت مربوط بـه  و علتکه مشکالت جنسی وجود داشته باشد 

، ترجمـه  2001(باگـاروزي،  ردیـ گیمـ صمیمیت به عنوان بخشی از تاریخچه جنسی افراد مورد توجه قرار 
تیرضـا بايفردنیبروابطدربهبودویشبختخواحساسکه بین دهدمیشواهد نشان). 1385، پورآتش
و نتـایج نشـان   گرفتـه انجـام مـردان بـا هرابطدرزینیمشابهمطالعات. داردوجودرابطه زناندریجنس
(النمن، پیـک  استمرداناز شتریبزناندریخوشبختاحساسویجنستیرضانیبرابطهمقدار دهدمی

). 1999و روزن، 
ه از هر هـزار مـورد   کران یدر ای) و با توجه به آمار رسم1993گاتمن، (ریاخيدههش طالق در یافزا

توجـه بـه   ن بـا ی) و همچنـ 1377،یسیرویشود (بهاري و میست مورد به طالق منجر میازدواج، حدود دو
ن یـ ضـرورت ا ،)1375ا، ان نییکاست (شدهیطالق معرفزانیمنظرازجهانشورکن یران چهارمیه اکنیا
در فرهنـگ  بـوون را  یدرمـان ینظـام عـاطف  یاثربخشبود که این بر سعی شود. یشتر روشن میژوهش بپ

آن را که به کـاهش رابطـه   یشناختروانيهانهیو زممورد بررسی قرار دادهسنندج درایرانی و بخصوص
:مطرح گردیدفرضیه بنابر این دو .کنیمییشود، شناسایمیمنتهییناشوسرد، خیانت و طالق در روابط ز

خـانواده  -2ورزي زنـان اثـر دارد.  هـاي عشـق  بوون بـر سـبک  یبر نظام عاطفیمبتنیخانواده درمان-1
بوون بر صمیمیت زنان اثر دارد.تأکید بر نظام عاطفی یدرمان

روش
گیريجامعه، نمونه و روش نمونه

ن یايجامعهمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با پیش آز
دادگاه خانوادة شهر سنندجمراکزیو ارجاعیطالق خود ارجاعیمتقاضراجعان زنه میکلشامل ق یتحق
یک مصاحبه بر اساس گیري تصادفی زن به روش نمونه30زن متقاضی طالق 139از میان، که بود

هاي مایل به همکاري و شرکت در جلسهالق در دادگاه خانواده،هاي ورود: داشتن پرونده طاولیه و مالك
العالج، مصرف نکردن داروهاي اي، نداشتن همسر معتاد و الکلی، نداشتن بیماري صعبمداخله مشاوره

در مرحله بعد، زنان به روش نازایی برگزیده شدند.اعصاب و روان در طول دوره مداخله و نداشتن مشکل 
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زن) واگذار شدند و هر دو گروه از زنان در دو 15زن) و یکی به گروه کنترل (15وه آزمایش (تصادفی یکی به گر
موقعیت پیش آزمون و پس آزمون مورد سنجش قرار گرفتند، میانگین اختالف سن زنان متقاضی طالق با همسران 

(سه ماه و دوازده روز) بود.12/3سال و میانگین مدت آشنایی قبل از ازدواج 14/33سال، میانگین سن زنان 83/7

ابزار سنجش
و دیک کیو هندر،کیهندراین مقیاس توسط .)LAS(1عشقهاي فرم کوتاه مقیاس نگرش

ماده و شش سبک عشق از جمله 24با هدف بررسی شش نوع سبک عشق نظریه لی که داراي )1998(
(عشق دوستانه و آرام)، مانیا (عشق (عشق پرشور)، لودوس (عشق تفریحانه و بازیگرانه)، استورگ اروس

، باشدغیرمنطقی و وسواسی)، پراگما (عشق عملگرایانه و سازگارانه) و اگیپ (عشق نوعدوستانه و فداکارانه) می
ها به روش لیکرتی و به چهار ماده دارند که پاسخ به مادههر یک از این شش سبک عشق . تدوین شده است

از این خرده باشد، همچنین نمره باال در هر یکمی1تا کامالً مخالفم= 5فقم= اي از کامالً مواگزینه5صورت 
، به نقل از رجبی، عباسی و 1998ک و همکاران (یباشد. هندردهنده همان نوع سبک عشق میها نشانمقیاس
؛ تادوسجیویک،87/0تا 68/0گانه عشق را از هاي شش) ضرایب آلفاي کرونباخ سبک1391، مهرخجسته

؛ هیون، سیلوا، کري و 75/0تا 59/0) از 1391، به نقل از رجبی و همکاران، 2004آرانکیک و لیجبین کویک (
) ضرایب پایایی آلفاي کرونباخ شش سبک عشق از 1391و رجبی و همکاران (86/0تا 69/0) از 2004هوان (

و روایی همزمان این 81/0تا 14/0ز و در دانشجویان پس ا80/0تا 12/0، در دانشجویان زن از 80/0تا 15/0
10/0) براي شش سبک عشق از 1986یلد واسپریچر (فهات2راي عشق پرشوماده30مقیاس با استفاده از مقیاس 

گزارش دادند.42/0تا 
يبرا)1385پور، ، ترجمه آتش2001(يباگاروزتوسطاین پرسشنامه. 3پرسشنامه صمیمیت زوجین

ویباشناختیز،يمعنو،یکیزیف،یجنس،ی، عقالنیروانشناخت،یابعاد عاطفدرتیمیصميازهاینیابیارز
نیچنوجهچیهبه"يمعنابه=1از،هاي آنمادهاستماده 41شامل وشدهیطراحیاجتماع- یحیتفر

ياآلفییایپابیضرتدوین شده است"داردوجوديادیزاریبسازین"يمعنابه=10تا"وجود ندارديازین
،89/0یعاطفتیمیصمهاي مؤلفهيبرابازآزمونروشباییایپاو 94/0راپرسشنامهلکرونباخک

–یاجتماعو76/0یباشناختیز،65/0يمعنو،80/0یکیزیف،91/0یجنس،81/0ی، عقالن82/0یروانشناخت
گزارش شده است.63/0یحیتفر

روند اجراي پژوهش
گاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه به مراکز مشاوره و دادگاه خانواده ابتدا با گرفتن نامه از دانش

هاي اساس مالكالزم با مسئوالن مربوطه و انتخاب زنان بریو بعد از هماهنگیمسنندج مراجعه کرد

1.  Love Attitude Scale
2.  Passionate Love Scale
3.  Dyadic Intimacy Questionnaire
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اساس روش بوونی دوبار در هفته و هر جلسه یک ساعت به صورت بریورود و خروج، مداخله درمان
مرحله دو هاي آزمایش و کنترل درهرکز مشاوره ژیران شهر سنندج اجرا گردید. ضمناً گرودر میگروه

ه ورزي و صمیمیت مورد سنجش قرار گرفتند. بهاي عشقپیش آزمون، پس آزمون با ابزارهاي سبک
ها محرمانه خواهد بود و هدف از عالوه به زنان دو گروه گفته شد که اطالعات بدست آمده از آن

ها است و به اعضاي گروه کنترل قول داده شد، اري جلسات کمک به بهبود ارتباط مناسب بین زوجبرگز
ها برگزار خواهد شد.ها براي آنیک جلسه در خصوص مسائل زناشویی و تفاهم بین زوج

هاتجزیه و تحلیل داده
اف معیار و براي هاي آماري مانند میانگین و انحرها از شاخصدر این پژوهش براي تحلیل داده

ها با استفاده از استفاده شد. داده(ANCOVA)بررسی دو فرضیه تحقیق از تحلیل کوواریانس 
تحلیل شدند.SPSS- 20آماري افزارنرم

درمانيهاجلسهصورت
موضوع جلسه، آموزش در مورد تفکیک .موضوع جلسه، برقراري ارتباط اولیه، جلسه دوم.جلسه اول
.سازي، جلسه چهارمها و مثلثموضوع جلسه، مثلث.درمانی، جلسه سوميیوهشت و خویشتن و اثرا
جلسه پنجم. موضوع جلسه فرایند فرافکنی خانواده یا انتقال تفکیک نظام عاطفی خانواده، ،موضوع جلسه

، جلسه هفتم. موضوع جلسه، فرایند گسلش عاطفی،نیافتگی والدین به فرزند. جلسه ششم. موضوع جلسه
).1978بندي، خالصه جلسات قبل (بوون، نتقال چند نسلی نگار، و جلسه هشتم، دستور جلسه. جمعا

نتایج

1جدول 
هاي آزمایش و کنترل در موقعیت پیش آزمون، پس آزمون در متغیرهاي وابستههاي آماري گروهشاخص

متغیر
صمیمیتورزيهاي عشقسبک

اریانحراف معنیانگیماریانحراف معنیانگیمموقعیتگروها

32/20532/1636/36067/4آزمونشیپشیآزما
18/31218/1527/67007/5آزمونپس

65/23423/918/372054/4آزمونشیپنترلک
67/22332/1489/36385/5آزمونپس

ش آزمون به هاي زنان از مرحله پیهاي نمرهشود، میانگینمشاهده می1همانگونه که در جدول 
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هاي این و صمیمیت افزایش یافته است. اما نمرهيورزعشقهاي در متغیرهاي سبکپس آزمون مرحله 
دو متغیر در گروه کنترل تا حدودي ثابت مانده است.

) و براي F ،631/0=p=18/0ورزي (هاي عشقانس لون براي متغیرهاي سبکیهاي آزمون همگنی وارمفروضه
ورزي هاي عشقویک براي متغیرهاي سبک- ) و آزمون بهنجاري شاپیروF ،345/0=p=63/0صمیمیت (

)71/0=F 321/0، و=p() 56/0و براي صمیمت=F ،213/0=p( به دست آمد، که این دو یافته یکی به همگنی و
دارند.هاي آزمایش و کنترل در این دو متغیر اشاره هاي گروهها و دیگري به توزیع نرمال دادهبرابري واریانس

هاي آزمایش و گواه داري تحلیل کوواریانس نشان دادند که بین زنان متقاضی طالق گروههاي معنیآزمون
، اثر پیالیی: F=12/32، المبداي ویکلز: F=55/72ورزي (اثر هتلینگ: هاي عشقهاي سبکحداقل در یکی از مؤلفه

11/11=F :34/143و بزرگترین ریشه ري=F 001) در سطح آماري<pداري وجود دارد. با توجه به این تفاوت معنی
کوواریانس استفاده کرد.لتوان براي مقایسه دو گروه از روش آماري تحلیها مییافته

.2جدول
ورزيهاي عشقهاي سبکمؤلفهپس آزمون يبر رو)در متن مانکوا(ک راهه یانس یل کواریتحلج ینتا
مجموع راتییمنبع تغرهایمتغ

مجذورات
درجه 

يآزاد
نیانگیم

Fpمجذورات
مجذور 

اتا

کیعشق رومانت
42/5056142/505617/130001/018/0ش آزمونیپ

75/460203202/23010124/4510001/094/0گروه 
18/2011322925/723خطا

گرانهیعشق باز
15/5383115/538384/120001/016/0ش آزمونیپ

56/371314223/18565735/3320001/093/0گروه 
44/2231512904/601خطا

عشق دوستانه
32/4465132/446541/110001/012/0ش آزمونیپ

45/251506214/12575357/3540001/091/0گروه 
62/2320232992/563خطا

انهیعشق واقع گرا

76/4334176/433437/130001/017/0ش آزمونیپ
82/311241269/15562066/4120001/093/0گروه 

53/3132172907/639خطا

عشق شهوانی

91/5536191/553694/140001/021/0ش آزمونیپ
64/400523212/200261656/5350001/095/0گروه 

36/4351242954/485خطا
21/4089121/408976/120001/011/0ش آزمونیپ

68/288776243/14438834/3260001/096/0گروه عشق فداکارانه
31/2405442934/476خطا
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طالق یمراجعان متقاضن یبش آزمون یبا کنترل پشودیممشاهده 2ه در جـدول کيهمان طور
).>0001/0p(وجود دارديداریتفاوت معنورزيهاي عشقهاي سبکلفهؤمدر ش و گواه یآزمايهاگروه

در به دست آمده يهاتفاوتدرصد96تا 91از یعنیباشد، یم96/0تا 91ا تفاوت بین یر یزان تأثیم
با تأکید بر نظام عاطفی بوون در زنان گروه یر خانواده درمانیتأثمربوط به مؤلفهاین نمرات پس آزمون 

ق را مبنی بر تأثیر خانواده درمانی با تأکید بر نظام ها فرضیه اول تحقیتحت مداخله است. این یافته
کنند.ورزي تأیید میهاي عشقهاي مختلف متغیر سبکعاطفی بوون بر افزایش مؤلفه

هاي آزمایش داري تحلیل کوواریانس نشان دادند که بین زنان متقاضی طالق گروههاي معنیآزمون
، اثر F=21/65، المبداي ویلکز: F=89/43هتلینگ: اي صمیمت (اثر و گواه حداقل در یکی از مؤلفه

داري تفاوت معنیp>001/0) در سطح آماري F=17/124و بزرگترین ریشه ري: F=32/7پیالیی: 
توان براي مقایسه دو گروه از روش آماري تحلیل ها میوجود دارد. بنابر این بر اساس این یافته

کوواریانس استفاده کرد.

.3جدول
هاي صمیمیت مؤلفههاي پس آزموننمرهيبر روا) در متن مانکو(ک راهه یانس یل کواریلتحج ینتا

منبع رهایمتغ
راتییتغ

مجموع 
مجذورات

درجه 
يآزاد

نیانگیم
Fpمجذورات

مجذور 
اتا

عاطفی
64/7278164/727833/11005/023/0ش آزمونیپ

57/682425276/34121245/233004/096/0گروه 
39/2233542914/612خطا

روانشناختی
26/6494126/649456/11007/034/0ش آزمونیپ

67/482425227/24121245/2110001/095/0گروه 
56/3242622935/734خطا

عقلی
43/5476143/547633/150001/016/0ش آزمونیپ

56/362617232/18130865/242006/094/0گروه 
73/3432342911/601خطا

جنسی
87/5435187/543545/150001/018/0ش آزمونیپ

73/344352232/17217654/3010005/095/0گروه 
63/4243452978/625خطا

بدنی
76/6525176/652574/160001/027/0ش آزمونیپ

53/522412212/26120617/4240001/096/0گروه 
54/4453252967/719خطا

34/5278134/527843/110001/012/0ش آزمونیپمعنوي
78/367805298/18390209/4120001/097/0گروه 
42/3214552922/542خطا

زیبایی شناختی
01/4145101/414544/110001/014/0ش آزمونیپ

34/334512206/16725667/2450001/095/0گروه 
23/4141622918/636خطا

56/3575156/357553/130001/016/0ش آزمونیپ
66/399523234/19976149/2350001/094/0گروه تفریحی- اجتماعی

11/4034712924/563خطا
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طالق یمراجعان متقاضن زنان یبش آزمون یبا کنترل پشودیمشاهده م3چنانچه در جدول 
زان یم).>0001/0p(وجود دارديداریتفاوت معنهاي صمیمیتمؤلفهش و گروه گواه از لحاظ یآزمايهاگروه

نمرات پس بدست آمده در يهاتفاوتدرصد97تا 94از یعنیاست، 96/0تا 94/0ا تفاوت بین یر یتأث
این باشد. یبوون میبر نظام عاطفیمبتنیاندرمر خانواده یمربوط به تأثهاي صمیمیتمؤلفهآزمون 

ها فرضیه دوم تحقیق را مبنی بر تأثیر خانواده درمانی با تأکید بر نظام عاطفی بوون بر افزایش یافته
کنند.هاي مختلف متغیر صمیمیت تأیید میجنبه

بحث 
ينهیزمشده در م انجايهابوون و پژوهشیه نظام عاطفینظرین پژوهش با مبانیايهاافتهی

ودو، هلر)1984()، کر1978بوون (، )1998(و ویلسون توسط الرسوناشوییصمیمیت و روابط زن
انجام شده در يهابا پژوهشهمچنیندر یک راستا هستند. ومی ) از لحاظ مفه1382(، نوید)1998(

کب، )1382هرامی، ، ترجمه ب1991(اشویی توسط استرنبرگزي و روابط زنورهاي عشقسبکينهیزم
، )1998(وپرک)، 1377(ترجمه تمدن ملکی، ،)1983(ایالکبوس، )1382، ترجمه قرچه داغی، 1992(

و )1385(و شفیع آباديفرحبخش)،2007(نتو، )2006(ن، اونه و پارك، یلو)، 1377(ترجمه عزیزي، 
فیروز ، طرقبهی(حفاظیزوجيمندتیبا رضايورزعشقيهاسبکبا رابطه در دیگري يهاپژوهش

ينحوه)، 2001ان، همکارو انزاگو(گیدلبستگ)، سبک 1999(و تریزانچیف)،1385شناس آبادي، حق
يها)، مهارت2005ان، همکار(کرامر و ینی)، خودتسک2006، و همکاراننی(لوییتعامل و ارتباط زناشو

(چو و کراس، ییروابط زناشوت یفیو ک) 2000(اندرو، یت زندگیفی)، ک2003(کانکل و بورسلون، یارتباط
با یخانواده درمانينهیزمانجام شده در يهاپژوهشهمخوان هستند. همچنین ) 2005لسون، ی؛ ن1995
مانند )ورزيهاي عشقصمیمیت و سبک(هاي زناشویی مؤلفهبوون بر ابعاد یبر نظام عاطفتأکید 

، ي، اعتمادیوسفی)، 1387(ينظرو یکیعل)، 1387(يزیان و چنگی)، اسک1385(نجفلوتحقیقات
اسکوئر، بورنکت، باوکوم و اپستین –رونکین )، چاپ نشده(، فاتحی زاده، احمدي و عیسی نژادیبهرام

باوم و )،1998و بوون (کر )، 2000)، اسکورون (1989، ریچاردز ()1984() و وارینگ و پلتون 1980(
)، 2000ندر (لدین و فرسو)، تاو1999نا (ی)، ت1998، کوسک ()1998(در و فریدلناسکورون)، 2005اشنیت (

هاي حاضرند.در تأیید یافته) 2002(یتل)، با2003(یون)، د2007(ي)، گاند2006(نگ و گالاچ
و طبق داردخانواده در رابطه باینیکار بالينهیزمدر یه بوون نقش مهمینکه نظریبا توجه به ا

ن سطح اضطراب و یاشد، کمترده بیمتعادل از خانواده رسيزیبه خود تماکهيبوون فرديالگو
طالق اغلب از اضطراب و ین متقاضیدار بخصوص زوجو افراد مشکلهاي اعصاب و روانی دارد يماریب

ند، کیان مین بوون بیبرند، همچنیاز خانواده مبدا رنج ميزیاز عدم خودتمایناشینشانگان روانشناخت
، اختالل در صمیمیت و ي، پرخاشگری، افسردگین منجر به اضطراب مزمن، فشار روانیپائککیسطح تف

هاي ل تعارضین عوامل موجب تسهیشود که ایف میضعیذهنیورزي نامتعارف و بهزستعشق
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با یگردد، درمان نظام عاطفیطالق ماقدام به متارکه واًتیو نهاها، اختالفییزناشویتی، نارضاییزناشو
شده ن یموجب کاهش سطح اضطراب و ایجاد صمیمیت و عشق واقعی در روابط زوجيزیش خودتمایافزا

جه در مواقع بحران و اضطراب و سردي روابط و عدم ابراز عشق ورزي صحیح در صورت یدر نتو ، است
نانه، یگاه خوشبدیبا ديزیل خودتمایقبازییهارا استقالل در سازهیتواند موثر واقع شود، زیح میاجراء صح

؛ باوم و 1988(کر و بوون، تعدادي از تحقیقات ن در ارتباط هستند که یصمیمیت و ابراز عشق واقعی زوج
؛ اسکورون، هولمز 1996ف، ی؛ شورز و ر2006و گال، ؛ چونگ1988د لندر، ی؛ اسکورن و فر2005ت، یاشن

ا، ی؛ اسکورون، استفن و راز1998د الندر، ی؛ اسکورون و فر2004ال، یلر، آندرسون و کی؛ م2003، یو ساباتل
.کنندت یحماها را این یافته) 2000ندر، لدیو فراسون؛ تاو2006کریستین، و يلز، هاری، داني؛ مور2004
ورزي منطقی تر و افرادي که داراي سطح تفکیک باالتري هستند از صمیمت بهتر و عشقجه یدر نت

ک خود یاز تفکیین با سطح باالیه زوجین نظریطبق اند. بر مندي زناشویی باالتري برخورداررضایت
عواطف يد و دارانباشیمشترك میزندگيبا فشارهاياحساس، تفکر و رفتار منعطف در سازگاريدارا

برخوردار یاز تعادل روانییارتباط زناشویو گسستگیکیروشن در ارتباط با همسرشان هستند و در نزد
(سردي در ینامنعطف و برش عاطفيفکريف دارایضعیکیبا سطح خود تفکن یزوجبر عکس، .هستند

ن دائماً در ین منظر زوجیکنند، از ایرا تجربه مییزناشویتیاز نارضاییسطح باالیروابط) و به طور کل
خود هستند، کیک(صمیمیت) و تفزشیان احساس آمیميسازمتعادلش و تعارض بر سر کشمکحال 

(صمیمیت و دوري عاطفی) هستند، تنش معطوف به وحدت و تفرديروهایر با نیدرگینیزوجیوقت
ين به سویرد، زوجین تفرد صورت گیرد، اگر وحدت در عیگیشود و مشاجره صورت میخته میبرانگ

را یشود، زیت میتقوآنهایاهش و سالمت روانکآنها يرویشوند و خودپیمهدایت بهتر یرد عاطفکارک
گران در یز از دیفرد در تعادل در تماییدر فرد و توانایکیاحساس خود تفکییفرد به توانادريزیخودتما

مسئله ساز است يزیمشکل خودتماین طالقیگران اشاره دارد. از آنجا در اغلب زوجیت با دیمیضمن صم
يزیخودتماکند و دتواند این تعادل را در ایجادرمان بوون می، اکنندین بعد توجه میو کمتر به اصالح ا

؛ 2005کالوگ،؛ مک2003؛ آدامز، 2000ها (کوون، تعدادي از پژوهشگیرد.متعادل شکل میمتعادل 
، ییت زناشوی، رضايبا سازگاريزین خود تمایرابطۀ ب)1988دلندر، ی، اسکورون و فر2006تا، یارپ

.اندرا تأیید کردهطالق ینیش بیو پییمشاجرات زناشو
(عدم یشان اقدام به برش عاطفن مشکل دار در موقع حاد شدن مشکلیشده زوجاغلب مشاهده 

(اغلب حرکت گرانیک به دیزش و ارتباط نزدیا در حد افراط به آمیکنند، و یصمیمیت) از همسرشان م
يزین با سطح خود تمایآورند، زوجیرو میزندگي) در مواقع فشارزایبه سوي صمیمیت با خانواده اصل

دن یبريبرایشوند و ضرورتیداً وابسته میخود شديخانوادهگران بخصوص یبه دیز لحاظ عاطفن اییپا
ورزي نامتعادل در عشق"ت خودیوضع"يدارايو فکرینند و از لحاظ احساسیبیاز خانوادة خود هم نم

تالل در کارکرد جه اخیخود دارند، در نتيخانوادها رد نظرات ید ییأاز به تیداً نیو صمیمیت هستند و شد
مندي عاقالنه و صمیمیت ، عدم عالقهیتیرضانان مشکالت تعارض،یزوجيزیسطح متعادل خود تما

توان با یمکیکق تفیابد و از نظر بوون تنها از طرییشدت ممیان آنها در ییزناشوينامناسب و ناسازگار
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یو عقالنیالل فرد در بعد عاطفه نشانگر استقکاست يندیفرآکیکرا تفین مسائل مقابله نمود، زیا
د، به صورت عقالنی عشق بورزند ینمايریگمی، به صورت مستقل تصمردیگیماد یآن فرد یاست و ط

و یکیعل؛ 1385؛ نجفلو، 1998ندر، لدین و فرو؛ اسکور1988(کر و بوون، ها که تعدادي از پژوهش
.و تفسیر هستندر ین تعبیادی) مؤ2007لندا، یامپوس و بک؛ 1999نا، ی؛ ت1387، ينظر

ن یمورد مطالعه، ايجامعهیفرهنگيهایژگیبا توجه به وتوان استنباط کرد،به طور مفهومی می
يخانوادهرا در یرسد. زیوابسته جالب به نظر ميرهایبر متغیبوون درماندرمان ر یثأتجه در مورد ینت
یمستقالنه و همرنگيدهیعقو چه بسا ابراز شدهیمطلوب تلقيت امریمیهمواره ارتباط و صمیرانیا

ن تحت یشود. همچنیمی، لجاجت و ساز مخالف زدن تلقیان، خودخواهیاطرافيهانکردن با خواسته
دست يا عصای، احترام به بزرگترها و ي، گذشت، بزرگواريک شدن در غم و شادیچون شریاصطالحات

گران غرق شوند و نوعی عشق ید دیاحساسات و عقاشوند، در یحاً مجاب مین شدن، افراد تلویوالد
دهد، یپژوهش نشان ميهاافتهیکه ی. در حالتصور کننداشتباهاً آن را مربوط به خود یرمانتیک و حت

یافتگیک یص دهند از سطح تفکیگران را تشخید و عواطف خود و دیتوانند مرز عقایکه بهتر ميافراد
باشند.یبرخوردار ميباالتر

دهد که ینشان ميادیزيهاداند، اما پژوهشیمیخود را جهانيند که بوون مدل و تئورهرچ
(گوشو وثر هستندؤورزي معشقينحوهو صمیمیت و يزسازیدر شدت خود تمایفرهنگيهاارزش

ثر أمتيه بوون تا حدودین است که نظرین پژوهش بر ایبه هر صورت فرض ما در ا).2003ن، یکونستانت
ج ین با توجه به نتای، بنابرادادیمقرار یمورد وارسیرانیاست و آن را در فرهنگ ایفرهنگيهارزشاز ا

وجود با جامعهبوون در يهینظرن نمود که ایتوان بیبوون میبدست آمده و با در نظر گرفتن مدل درمان
توان بر ینمونه ماین بوون در ینظام عاطفیرش است با توجه به اثربخشیقابل پذیفرهنگيهاتفاوت

تاوزان و (چاپ نشده)،ارانو همکیوسفیيهابوون صحه گذاشت که پژوهشینظام عاطفید جهانید
ه یبودن نظرید جهانیمؤ) نیز1978) و بوون (1998)، کوسک (2006)، چونگ و گال (2000فریدلندر (

بوون هستند.
ق در فاصله ین تحقیاعبارتند از اینکهکه بودمواجه يهاچالشها وتیبا محدودحاضرپژوهش

تواند به تعمیم نتایج را در شرایط زمانی بلند مدت تحت تأثیر که این امر میکوتاه مدت اجرا شده یزمان
در يسازعدم فرهنگقرار دهد و به دلیل بافت سنتی شهر سنندج و کوچک بودن محیط و به دلیل

حاضر به ادامه جلسات یسختطالق به یفراد متقاضاغلب ایاستفاده از مشاوره و جلسات درمان
، یبه علت بافت سنتیاست، مراجعان طالقیت درمان بوون چند نسلیماهکه . از آنجا بودنديامشاوره

همسر به جلسه درمان ی(مثل پدر بزرگ و اعضاء خانواده) حتافراد حداقل در دو نسلآوردن حاضر به 
ج به کل یم نتایدادند، که در تعمیل میدردرصد کل نمونه را تشک. در پژوهش حاضر زنان صد بودندن

شتر و در جوامع مختلف با یبا حجم بییهانمونهيشود، برایشنهاد میت را لحاظ کرد. پید جنسیجامعه با
شتر شود یج بیم نتایت تعمیتا قابلگر تکرار شود ین پژوهش توسط پژوهشگران دیتر امتفاوتيهافرهنگ

ورزي را با حجم هاي عشقسبکبراي صمیمیت و ر یل مسیشود، محققان از مدل تحلیمشنهاد یپو 
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ن پژوهش یدر اکنند.یران بررسیه و مدل بوون درمانی را در ایاستفاده کنند و برازش نظرینمونه مکف
د ن انجام شویزوجيقات مشابه رویتحقيبعديهاد است در پژوهشیتمرکز بر فرد بوده است نه زوج، ام

ییشود و اثر آن بر روابط زناشوین بررسیورزي در زوجهاي عشقق تر سطح صمیمیت و سبکیو دق
گزارش شود.

گیرينتیجه
تر ورزي و بررسی دقیقهاي عشقهاي صمیمیت و سبکهاي پیش از ازدواج با انجام آزموندر مشاوره

شان تر آنها براي انتخاب شریک زندگیاصولیتر وتوان به انتخاب آگاهانههاي روانشناختی زوجها میویژگی
ورزي در بروز هاي عشقبه تشریح نقش متغیرهاي صمیمیت و سبکتوانیمکمک کرد. در این جلسات 

مشکالت زناشویی پرداخته و بدین طریق راه پیشگیري از طالق و مشکالت زناشویی را هموارتر ساخت. فرایند 
ورزي مؤثر بوده است. با ارائه برنامه هاي عشقت و سبکین در بهبود صمیموبومشاوره خانواده با تأکید بر درمان

هایی با شکل جذاب و هاي گروهی، رادیو و تلویزیون و اختصاص برنامهنهاخاص در این زمینه از طریق رس
ها به الفها و مشکالت خانوادگی را قبل از اینکه این اختهاي داراي اختالفمحتوایی آگاهی دهنده، خانواده

ها و شدیدترین حالت و طالق قانونی منجر شود به مراکز مشاوره خانواده مراجعه کرده و نسبت به رفع اختالف
هایی که در زمینه خانواده بخصوص در زمینه طالق کار الزم است، ارگانها اقدامات جدي صورت گیرد.تعارض

ریزي کنند هاي مشاوره قبل از ازدواج نیز برنامهائه برنامهها در خصوص ارکنند، مثل سازمان بهزیستی و دادگاهمی
هاي قبل از ازدواج را جدي ی، جوانانی که قصد ادواج با یکدیگر را دارند، آگاه نمایند تا مشاورهیهاو با ارائه برنامه

ه اینکه افراد و ا توجه ببگیرند و نقش این عوامل روانشناختی را در کارکرد خانواده سالم و ناسالم بشناسند. ب
هاي ایرانی داراي وابستگی عاطفی و تابع زندگی جمعی هستند، بنابر این ضرورت دارد که در جلسات خانواده
اي افراد اي افراد به تمایز روانشناختی صمیمت و استقالل از والدین تشویق شوند و تأکید به جلسات مشاورهمشاوره

الل درون خانوادگی و افزایش قز والدین تشویق شوند و تأکید به استختی صمیمت و استقالل اابه تمایز روانشن
روابط زوجین توجه شود.صحیح از لحاظ بهبود تیصمیمزسطح تمای
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