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Abstract 
 
Background: The purpose of this study was to investigate the effect of psychoeducational (relationship 
enrichment) approach and McMaster theory on increasing cohesion-flexibility of couples.  
Materials and methods: From among 60 volunteer couples, 24 were randomly selected and divided into 
two experimental groups of psychoeducational (8 males and 8 females) and McMaster (8 males and 8 
females), and one control group (8 males and 8 females). Each of the experimental groups was separately 
trained in 10 sessions over a three-month period based on the psychoeducational (RE) and McMaster 
approaches. The participants in the three groups were evaluated by the marital cohesion -flexibility 
questionnaire in three stages of pre-test, post-test, and follow-up period. Chi-squared was used to analyze 
data.  
Results: The results of the study indicated that the psychoeducational relationship enrichment model and the 
McMaster model didn’t significantly increase cohesion – flexibility among couples (P>0.05). 
Conclusion: Cohesion and flexibility among spouses are seen in a linear continuum that shows the central 
points of healthy relationships. Cohesion shows the degree of dependence and independence between 
spouses and flexibility shows the ability of the marital system as an effective substitute for stress and 
changes. In this study, two psychoeducational and McMaster's approaches did not succeed to improve 
cohesion and flexibility between couples.  
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  دانشگاه آزاد اسالمي پزشكيعلوم جله م
  91تا  83صفحات ، 98بهار ، 1، شماره 29 ورهد

  

مقايسه اثر بخشي زوج درماني به شيوه پربارسازي رابطه و رويكرد مك مستر در 
 هاانعطاف پذيري زوج –افزايش همبستگي 

  3،2، عليرضا كيامنش2باقر ثنائي ذاكر، 1سيد جمال الدين نبوي
   

  ي دكتراي مشاوره، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، ايراندانشجو 1
  دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران ،استاد باز نشسته 2
   شگاه آزاد اسالمي تهران، ايران نواحد علوم و تحقيقات، دا ،استاد بازنشسته 3
   كيدهچ

انعطاف  - بررسي تاثير رويكرد پربار سازي رابطه و رويكرد مك مستر در بهبود همبستگي پژوهش حاضر به منظور :سابقه و هدف
 .پذيري در بين همسران انجام شد

به شكل دوباره صورت تصادفي انتخاب شدند و ه زوج ب24زوج  داوطلب براي شركت در اين پژوهش،  60نمونه آماري، از بين  :روش بررسي
زن ) سازمان دهي شدند. هر  8و  8زن) و گروه كنترل ( 8مرد و  8( زن)، مك مستر 8مرد و  8آموزشي ( –ني تصادفي به دو گروه آزمايش،روا

جلسه در طي سه ماه، بر اساس رويكرد پربارسازي رابطه همسران و رويكرد مك مستر آموزش  10طور جداگانه در ه هاي آزمايش بيك از گروه
انعطاف پذيري  مورد  –سه مرحله پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري از طريق پرسشنامه همبستگي  ها و گروه كنترل درداده شدند. آزمودني

 .دو استفاده شدكايارزيابي قرار گرفتند. در اين پژوهش براي تحليل يافته ها از روش آماري 

روابط همسران و رويكرد مك مستر در آموزشي غني سازي  –دهد رويكردهاي رواني نتايج بدست آمده در اين پژوهش نشان مي ها:يافته
  ).p<05/0( داري نداشتنديها تاثير معنانعطاف پذيري آزمودني مقايسه با گروه كنترل  در بهبود همبستگي و

     شوند  كه نقاط مركزي روابط سالم را نشان همبستگي و انعطاف پذيري در بين همسران دريك پيوستار خطي ديده مي :گيرينتيجه
بستگي نشان دهنده درجه وابستگي و استقالل در بين همسران و انعطاف پذيري، توانايي سيستم زناشويي به تغيير پذيري موثر دهند. هممي

ها در منطقه آموزشي و مك مستر در سوق دادن آزموني–شود. در اين پژوهش دو رويكرد رواني در برابر استرس و تغييرات محيطي تلقي مي
  پذيري موفق نبودند.انعطاف  –سالم همبستگي 
 .مك مستر، پربارسازي رابطه، انعطاف پذيري ،همبستگي واژگان كليدي:

  
  

  1مقدمه
گذار بر ريتاث ياجتماع يهانهاد نيترياز اصل يكيخانواده 

 يبرا يو مكاتب بشر انيسالمت فرد و جامعه است، كه همه اد
ن داشت يبرا قتيهستند. در حق ليقا ييآن ارزش و بهاء باال

                                                 
   ثنايي ذاكردكتر باقر دانشگاه خوارزمي،  ،تهران: نويسنده مسئول آدرس

)email: bsanai@yahoo.com(   

ORCID ID: 0000-0001-9387-5938  
  20/12/96: دريافت مقالهتاريخ 

  8/3/97: تاريخ پذيرش مقاله

خانواده  كيشاداب، سرزنده و مسؤل، وجود  يشهروندان
. است رياپذو اجتناب ن يامر ضرور كيتوانمند و با نشاط، 

 گريكديخانواده، روابط زن و شوهر با  كيو قلب  يستون اصل
كنند و چگونه ينفر چگونه با هم تعامل م دو نيا نكه،ي. ااست
در  ييسزاه ب كنند،  نقشيم فايا يخود را در زندگ يهانقش

اعضاء خانواده دارد. ازدواج و  گريارتباط د تيفيك نييتع
و  يفرد يزندگ يخدادهار نيترخانواده از مهم ليتشك

 ندهيكنند و آياست، كه عموم مردم آن را تجربه م ياجتماع
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و  يكه باعث ادامه زندگ يدهد. عامليقرار م ريآنها را تحت تاث
مشترك است.  يهاو ارزش قيشود، عاليرابطه م كي يداريپا

شود. با يافزوده م يبه زندگ زيما ن يهاحال تفاوت نياما با ا
 ت،يحما نيرا در ع گريكديتوانند يها مها، زوجوجود تفاوت

 ،يو اجتماع يعينهاد طب نينخست نيا ).1( پربار و كامل سازند
و  يكيزيف ،ياجتماع يقدرتمند، عملكردها ياكرهيچونان پ

تواند جهت يدهد و ميقرار م ريرا تحت تاث شيضااع يروان
 يثبات شخص جادياعضاء خود، ا ياجتماع _ يرشد روان عيتسر

كل،  كيمحافظت از ساختار خود به عنوان  زيدر آنها و ن
تمدن  يهااز ارمغان يكيگردد. اما  يمانند تلقيب يمأمن
 نيرتياديبن نيا يهاهيپا دنيمدار امروز، لرزان گردان نيماش

و  يروابط انسان انياست؛ انسداد به وجود آمده م ينهاد اجتماع
 يهادر دهه ييشوزنا يوندهايپ يچهل درصد يفروپاش

  ).2( ادعا است نيبر صحت ا  يگذشته گواهان
 ،يو مختل كننده خانوادگ رپايد ليجهت مقابله با مسا امروزه

د كارآمد در دست است و تعدا ييهاها و دستورالعملراه حل
است بر صحت  يگواه نهيزم نيروز افزون كتب و پژوهش در ا

از  ياريهمه قانون كارساز و علم، بس نيگفتار. اما با وجود ا نيا
از  يميبه ن كيهم اكنون نزد ن،يقوان نيا رامونيخانواده ها پ

 ييارجاعات مراكز بهداشت روان به دنبال تعارضات زناشو
  ). 3( رنديگيصورت م

همسران، نسبت  نيو مهم در روابط ب يت اساساز موضوعا يكي
از  يكيرابطه است.  نيدر ا يريو انعطاف پذ يهمبستگ نيب

سنجش خانواده و زوج  يالگو نه،يزم نيمهم در ا يهاهينظر
الگو براساس  ني). ا4(است توسط اولسون  ،يحلقو دهيچيپ

و  انوادهو ارتباط، خ يريانطباق پذ ،يهمبستگ ياصل يهامالك
كند. يم يو دسته بند يمراجعه كننده را درجه بندزوج 

 ده،ياز حد مرتبط/ تن شياز گسسته تا ب يمالك همبستگ
 ،يارتباط خانوادگ ،يعاطف ونديمانند پ ياست و ابعاد ريمتغ

. بعد رديگيرا در بر م ،يفرزند - و رابطه والد ييارتباط زناشو
 ميمو مكان، تص زمان( يدرون يمرزها يدرجه بند يهمبستگ

ها) را  يو سرگرم قي(دوستان، عال يرونيب ي)، و مرزهايريگ
  .رديگيهم دربر م

را از  ياگونه يمنحن يپراكندگ ،يريانطباق پذ يهااسيمق
از حد  شي(خشك) تا منعطف و ب يريعدم انعطاف پذ

 ريز يهااسيدهد و شامل خرده مقيمنعطف و آشفته، ارائه م
)، نظم (از فيضع يرتا رهب ي(از سلطه گر ياست: رهبر

نظرات تا  ليتا هرج و مرج)، مذاكره (از تحم يكتاتوريد
(از  نيقوانو )، ريها (از خشك تا متغ)، نقشيتكانش ماتيتصم

  .)نيمع ينامنطف تا ساختار قانون

 وستاريشود، دامنه پيم دهيد 1كه در شكل  طور همان
(آشفته،  اديز يدگياز چپ به راست، از تن ،يهمبستگ

شود، يم ييسلطه شناسا - ميتسل ي)، كه با الگوهاياملتعريغ
طلبانه،  يمراودات  موفق و تساو يدر برقرار اديز ييتا توانا

 هخانواده را ب يريانعطاف پذ ،ينوسان دارد. محور عمود
كند. يمطرح م دهيچيپ يحلقو يمنحصر به الگو يعنوان بعد

شفته نقطه) تا آ نيتر نييمحور، از خشك (پا نيا وستاريپ
طبقه  ينمودار برا نيشده است. ا دهينقطه)، كش ني(باالتر

 يهاها و زوجخانواده شتريب يافراط ايسخت و/ يالگوها يبند
 ميترس ارآ،ك يهامنعطف تر خانواده يهاناكارآمد و سبك
 يسالم سبك خانوادگ يهاخانواده ،اساس نيشده است. بر ا

سازد تا سبك يم دهند كه آنها را قادريرا نشان م يمنعطف
 رييرا در طول زمان تغ يو خانوادگ يفرد ،يرشد يرفتار
   .دهند

خانواده و  يحلقو دهيچيپ يابيسنجش و ارز يالگو اگراميد
بدون  گر،يكديبودن با  يبه معنا يمجموع، همبستگ در زوج

 ياعضا نيب ياز اصول فرد يتخط اي يسلب آرامش شخص
بدون  گريكديبودن با  گر،يخانواده و زوج است. به عبارت د

 وستاريپ نيهمسر. ا يو خصوص يشخص ميتجاوز به حر
 نيا يشده است، چرا كه دو انتها فيتعر يمنحن كيبراساس 

آن نشان  انهيو م رنديگيبه خود م يشكل ناكارآمد وستاريپ
است. هر چه همسران در  يفرد نيدهنده سالمت مراودات ب

احترام  گريكدي يشخص ميبه حر گر،يكديشكل بودن با 
الگو  نيشان از هم نشود، ايكه باعث دور يبگذارند، به صورت

موضوع  تي). با توجه به اهم5تر است و بالعكس (سالم
روابط  تيفيدردوام و بقا و ك يريپذ نعطافا – يهمبستگ

 نيدرمشاوره خانواده، به ا يمتعدد يهاهيهمسران، نظر نيب
 نيانجام دادند. ا را ياديز يهاحوزه پرداختند و پژوهش

 يو مداخالت درمان يپرداز هيدارند تا با نظر يها سعكرديرو
و  يدو مفهوم همبستگ نيسطح ا يابيدر بهبود و تعادل 

روابط  يهمسران به پربارساز نيدر روابط ب يريانعطاف پذ
مك  كرديرو كردها،يرو نياز جمله ا كمك كنند. ييزناشو

 نيروابط ب يساز يغن آموزشي – يروان كرديمستر و رو
 يكل كرديعنوان دو روه پژوهش ب نيهمسران هستند كه در ا

 آموزش زوج ها استفاده شده است. ينگر برا يينگر و جز
است  يتجرب يكردهاياز رو يكيعنوان ه مك مستر ب كرديرو

در  ياستوار است و در خانواده درمان يستميس هيكه  بر پا
آن درحل مشكالت و  عملكرد خانواده و نقش يابيارز نهيزم

الگو،  ني. در افق استكاركرد خانواده مو تيفيبهبود ك
خانواده مورد  يتبادل يو الگوها يسازمانده يساختار، چگونگ
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الگو عبارت است از:  نيا نياديرد. اصول بنيگيقرار م يبررس

قابل درك  گر،يكديخانواده با  يها و اجزابخش نيارتباط ب
خانواده، نقش مهم  ياجزا رياز سا يجزء جدا كينبودن 

 يو شكل ده نييخانواده در تع يتعامل يساختار و الگوها
است  يزيكه كاركرد خانواده چ نيخانواده و ا يرفتار اعضا

مك مستر، ابعاد  يآن. الگو يمجموع اجزا ركرداز كا شيب
 ،يرشد فيوظا ،ياديبن فيمهم  عملكرد را در سه دسته وظا

 زيمخاطره آم يدادهاينواده و رومربوط به مراحل خا ليمسا
مك مستر، ابعاد مهم  ي. طبق الگوكنديم يدسته بند

ها، عملكرد خانواده عبارتند از: حل مساله، ارتباط، نقش
تمام  و كنترل رفتار. يعاطف يريدرگ ،يعاطف يپاسخده
موضوعات  نهيدر زم ف،يعملكرد ضع يدارا يهاخانواده
حل مساله  نديفرآ يو اغلب از ط دارندمشكل  ،يعاطف

 ايگرفته شده و  دهيها، ارتباطات نادخانواده نيدر ا .عاجزند
نقش، مشخص و  يو پاسخده صياست، تخص تيفاقد صالح

محدود بوده،  ،يجانيه يهاواكنشگستره  ست،يواضح ن
 ط،يها، متناسب با بافت و محواكنش نيا تيفيو ك تيكم
عالقه  گريكديه خانواده ب يحال، اعضا نياست، درع يرعاديغ

 يعاطف يگذار هياقدام به سرما گريكدينداشته و در مورد 
پژوهش  نيطور كه در باال اشاره شد، در اهمان .)6( كنندينم

 يغن يآموزش يروان كرديمك مستر از  رو كرديعالوه بر رو
   از  يكي روابط همسران هم استفاده شده است. يساز

 ،ييو زناشو يوجز نهيمطرح در زم يكردهايرو نيترعمده
 شتري). درگذشته ب7( هستند يآموزش- يروان يهامدل
 رانهيشگيپ يكردهايبا عنوان رو آموزشي– يروان يكردهايرو

و  يريشگيپ نيموجود ب ياهرغم تفاوت يعل مطرح بودند.
دو نوع مداخله  نيا نيب يدو دهه گذشته مرزها يدرمان، ط
و  شبرديپ يراالگو ب ني). ا8( رفته است نياز ب يتا حدود

صوص افراد ، به خيميو صم كيكردن روابط افراد نزد يغن
- افراد، زوج يتواند برايالگو م نيشده است. ا يخانواده طراح

  تر اجرا شود. بزرگ يهاگروه ايها و 
موجود  يو عاطف يروانشناخت تيرضا شيالگو، افزا نيهدف ا

 يدفر نيب يرفتار ياختصاص يهادر افراد و آموزش مهارت
 يالگو شامل سه مهارت اصل ني).ا8( رفتار است رييتغ يبرا

ابراز فكر و احساس  و بحث و گفتگو  است. در كنار   ،يهمدل
حل مشكل و  ل،يسهت يهامهارت يگورم يسه مهارت اصل نيا

را  يگريد رييو كمك به تغ يرييبقاء، خود تغ م،يتعارض، تعم
  ).9( هم به مرور اضافه كرد

 
  وي سنجش و ارزيابي پيچيده حلقوي خانواده و زوجالگ .1 شكل 

  
ه مك مستر ب دگاهيپژوهش در صدد است تا براساس د نيا

 يغن آموزشي– يروان دگاهيجامع نگر و د دگاهيد كيعنوان 
رابطه محور، به مولفه مهم  يالگو كيرابطه بعنوان  يساز

زوج  نيدر ب  ييدر روابط زناشو يرپذي انعطاف – يهمبستگ
 كه ييمهاجر ساكن در ونكور كانادا بپردازد. از آنجا يرانيا يها

 يهازوج نيبراساس مطالعات و مشاهدات انجام شده در ب
و است آنها قابل توجه  نيطالق و تعارضات در ب وعيمهاجر، ش

 رهنگ،علت مواجه شدن با دو فه ب مهاجر يرانيا يهازوج
و استقالل  زانيم نيب ي، در تعادل بخشيو غرب يشرق

شوند، محقق يدر روابط با همسرانشان دچار بحران م يوابستگ
اشاره  كرديدو رو ميآموزش  مفاه يعالقمند است تا اثربخش

 يريو انعطاف پذ يدو مفهوم همبستگ يشده را در تعادل ساز
     .كند يرا بررس ييدر روابط زناشو
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  مواد و روشها
تخـابي  پژوهش حاضراز نوع پژوهش نيمه تجربي است. طرح ان

براي اجرا نيز طرح پـيش آزمـون و پـس آزمـون بـا دو گـروه       
آزمايشي و يك گروه كنترل است كه پس از مداخله آموزشـي،  

 مورد مشاهده و اندازه گيري قرار گرفتند.  

كـه در  بودنـد  جامعه آماري مورد نظر كليـه زوج هـاي ايرانـي    
مدارس سطح شهر ونكوور كانادا فرزندانشان در حـال تحصـيل   

دند. پس از اخذ موافقت، موضوع پژوهش، بـا مسـؤل بخـش    بو
استقرار دانش آموزان ايراني در آموزش و پرورش شهر ونكـوور  
در ميان گذاشته شد و در سطح مدارس تبليغات انجام شـد. از  

كارگـاه بهبـود   «اين تبليغـات بـا عنـوان    1395آبان تا دي ماه 
صـورت   »هاي زندگي زناشوييروابط همسران و آموزش مهارت

  گرفت.
نفر)، به صورت تصادفي  48زوج ( 24زوج  داوطلب،  60از بين 

 8 ساده و با روش قرعه كشي انتخـاب شـدند، و در سـه گـروه    
  قرار گرفتند. مرد) 8زن و  8نفره، هر گروه شامل 16زوجي (

و  RE)( آموزشـي  –گروه آزمايش اول، تحـت آمـوزش روانـي    
ركردي مـگ مسـتر   گروه آزمايش دوم، تحت آموزش الگوي كا

گروه كنتـرل در ليسـت انتظـار و دور از هرگونـه      .قرار گرفتند
  . بودندمداخله آموزشي 

ها در پژوهش حاضـر، داشـتن حـداقل يـك     مالك انتخاب زوج
سـال سـابقه    5فرزند، تحصيالت دانشـگاهي، داشـتن حـداقل    

  سال اقامت در كانادا بود. 3ازدواج و باالي 
دو گروه اجرا شـد. بـراي گـروه    هاي آموزشي براي سپس دوره

جلسـه، هـر    RE 10)( آموزشـي  –تحت آموزش الگوي روانـي  
هاي حاضـر در گـروه دوم، يعنـي    دقيقه بود.  زوج 120جلسه 

اي آموزش دقيقه 120جلسه،  10گروه آموزشي مك مستر هم 
داده شدند. در هر هفته يك جلسه آموزشي براي هر گروه اجرا 

هـا،  طـول دوره اجـراي سـاير گـروه    شد و گروه كنترل نيـز در  
آموزشي را دريافت نكردند، امـا بـه دليـل مالحظـات اخالقـي      

اي هـم بـراي اعضـاي گـروه     پژوهش، پس از اتمام طـرح، دوره 
آموزشـي   -زوج از گروه رواني 2 ،. در حين اجراشدكنترل اجرا 

آزمـون،   هاي فرضـيات افت داشتند كه براي  حفظ پيش فرض
ورت تصادفي از گروه مك مسـتر و دو زوج  صه نتايج دو زوج، ب

زوج  6از گروه كنترل كنار گذاشته شدند. در نهايت از هر گروه 
ها، نتـايج  زن ) باقي ماندند و در تحليل 6مرد و   6نفره ،  12(

ها، مورد بررسي قـرار گرفتنـد. پـس از    به دست آمده  اين زوج
 آزمـون  هاي آموزشي و در جلسه آخر هر گروه، پساتمام دوره

هاي سه گانـه اجـرا شـد.    هاي حاضر در گروهها روي تمام زوج

هـا  نتايج حاصل در پيش آزمون با  نمـرات پـس آزمـون گـروه    
مقايسه شد تا ميزان اثربخشي هر يـك از رويكردهـا درتعـادل    

هـا بررسـي و مقايسـه    انطاف پـذيري زوج  –بخشي همبستگي 
متغير آزمايشي، شود. در نهايت به منظور بررسي ماندگاري اثر 

پس از سه مـاه، آزمـون پيگيـري انجـام شـد و نتـايج آن نيـز        
جداگانه مورد تحليل قرار گرفتند. مقياس مورد استفاده در اين 

ابتـدا،  ارزيابي همبستگي و انعطاف پـذيري اسـت كـه    پژوهش 
) به سرپرستي ديويد اولسون، 5حين انجام رساله پورتنر و بل (

  مقياس ارزيابي  همبسـتگي ين شد. در دانشگاه مينه سوتا تدو
اي و خودگزارشـي اسـت كـه    انعطاف پذيري ابزاري تك صفحه

سؤال دارد و نمـره گـذاري آن بـر اسـاس الگـوي حلقـوي        20
پيچيده سه بعـدي تجديـد نظـر شـده دربـاره سيسـتم زوج و       

شود تا هر سـؤال را  گيرد. از اعضا خواسته ميخانواده انجام مي
: تقريبـاً  1اي ليكرتـي، بـه ترتيـب    درجـه  5با توجه به مقياس 

: تقريبـاً  5 و : اكثـراً، 4: گـاهي،  3: چنـد وقـت يكبـار،    2هرگز، 
گـر، پـس از انجـام    هميشه ارزش گذاري كنند. در واقع آزمون

هاي اصلي همبستگي، انطباق پذيري و مصاحبه، خرده مقياس
كند. ارتباط را در مورد خانواده مراجعه كننده، درجه بندي مي

) تـا بـيش از حـد    2و  1خرده مقياس همبستگي از گسسـته ( 
) متغيـر اسـت و ابعـادي ماننـد پيونـد      10و  9مرتبط/ تنيده (

 -عاطفي، ارتبـاط خـانوادگي، ارتبـاط زناشـويي و رابطـه والـد      
گيرد. بعد همبستگي درجه بندي مرزهـاي  فرزندي را در بر مي

بيرونــي درونــي (زمــان و مكــان، تصــميم گيــري)، و مرزهــاي 
ــرگرمي  ــق و س ــتان، عالي ــي (دوس ــر م ــم درب ــا) را ه ــرد. ه     گي

اي را از هاي انطباق پـذيري، پراكنـدگي منحنـي گونـه    مقياس
عدم انعطاف پذيري (خشك) تا منعطف و بيش از حد منعطف 

هـاي زيـر اسـت:    دهد و شامل خرده مقيـاس و آشفته ارائه مي
تـاتوري  رهبري (از سلطه گري تا رهبري ضعيف)، نظم (از ديك

تــا هــرج و مــرج)، مــذاكره (از تحميــل نظــرات تــا تصــميمات 
ها (از خشك تا متغير)، قـوانين (از نـامنطف تـا    تكانشي)، نقش

مقياس ارتباطي هم طيفي اسـت كـه از    ساختار قانوني معين).
شود. ابعادي كـه  سطوح پايين ارتباط تا سطوح باال كشيده مي

هـاي  د از: مهـارت شـوند عبارتنـ  در اين حوزه درجه بندي مـي 
هـاي  گوش كردن (همدلي، گوش كردن توجـه آميـز)، مهـارت   

صحبت كردن (صحبت با يك نفر، صحبت براي سـايرين)، بـي   
  پرده گويي، وضوح ارتباطي، تداوم در ارتباط، احترام و پذيرش. 

همبسـتگي و انعطـاف پـذيري دو متغيـري      ،در اين پرسشنامه
تگي در چهار دسته، به شوند. همبسهستند كه اندازه گيري مي

ـ   صورت خطي قرار مي هـم  ه گيرند: گسسته، جـدا، مـرتبط، و ب
  تنيده. انعطاف پذيري هم به همين ترتيب به چهار گروه 
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شود: سخت، باسـاختار، منعطـف، و آشـفته. نمـرات     تقسيم مي
خام همبستگي و انطباق پذيري حاصـل از اجـراي ابـزار، روي    

شـود.  اي تبـديل مـي  درجـه  8اي اي جداگانه، بـه نمـره  صفحه
ميانگين نمرات دو مقياس محاسبه شده، تا با يكي از اين چهار 
نوع خانواده همخوان شود: انتهـايي، ميانـه، نسـبتاً متعـادل، و     

براي مقياس همبستگي، و  89/0متعادل. ثبات دروني اين ابزار 
براي مقياس انطباق پذيري گزارش شده اسـت. ضـرايب    79/0

و بـراي انطبـاق پـذيري     83/0اس همبسـتگي،  بازآزمايي مقيـ 
ي يـ گزارش شده است. گزارشات اخير نشـان دهنـده روا   80/0

). در پـژوهش حاضـر   17صوري و افتراقي قابل قبولي هستند (
كـه    نجاييآاز  محاسبه شد. 85/0نيز آلفاي كرانباخ اين آزمون 

مفاهيم همبستگي و انعطاف پذيري در قالب يك پيوستار ديده 
ند و دو انتهاي اين پيوستار نشان دهنده روابط سـالم در  شومي

بلكـه قـرار گـرفتن در نقـاط مركـزي       ،بين همسـران نيسـتند  
دهند. بنـابراين بـا توجـه بـه     پيوستار، روابط سالم را نشان مي

 ؛جاي نمره با فراواني سروكار داريمه هاي آماري باينكه در داده
پژوهش از روش آمـاري  ها در اين  لذا براي مقايسه زير مقياس

  .دو براي تحليل استفاده شدكاي
  

  هايافته
–هاي رواني فوق نشانگر ميزان فراواني گروه 1 هاي جدولداده

مك مستر و كنترل، در آزمون هاي سـه گانـه پـيش     آموزشي،

 هاي آزمايش و كنترل از لحاظ همبستگي و انعطاف پذيري زناشوييفراواني در پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري گروه. 1دول ج

  پيش آزمون  پس آزمون كنترل  كل

  مجموع كنترل 12 12 12 36

 رواني آموزشي 12 12 12 36

 مك مستر 12 12 12 36

  كنترل 4 3 3 10
  آشفته

  

 
  
  
  
  

  يانعطاف پذير

 رواني آموزشي 4 0 1 5

 مك مستر 2 1 1 4

 منعطف كنترل 3 2 2 7

 رواني آموزشي 4 5 5 14

 مك مستر 4 5 4 13

 باساختار كنترل 1 2 2 5

 رواني آموزشي 2 4 4 10

 مك مستر 3 4 5 12

 سخت كنترل 4 3 3 12

 رواني آموزشي 2 4 4 10

 مك مستر 3 3 2 8

 مجموع كنترل 12 12 12 36

  
  

 
  
  
  
  
  
  

  همبستگي

 رواني آموزشي 12 12 12 36

 مك مستر 12 12 12 36

 تنيده كنترل 4 4 3 11

 رواني آموزشي 5 4 4 13

 مك مستر 4 2 2 8

 مرتبط كنترل 3 2 1 6

 رواني آموزشي 5 6 5 16

 مك مستر 5 4 4 13

 جدا كنترل 3 2 2 7

 زشيرواني آمو 2 3 3 8

 مك مستر 2 1 1 4

 گسسته كنترل 4 4 4 12

 رواني آموزشي 3 2 1 6

 مك مستر 4 2 2 8
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آزمون، پس آزمون و پيگيري، به تفكيك خـرده مقيـاس هـاي    
 همبستگي است.  –انعطاف پذيري 

درجه آزادي و آزمون  6با  648/2دو كايمقدار آمار با توجه به 
و مقايسـه ايـن    872/2و سطح معني داري 879/2دقيق فيشر 

شـود فراوانـي (نسـبت)    مشاهده مي 05/0سطح معني داري با 
–هـاي مختلـف (كنتـرل، مـك مسـتر و روانـي       افراد در گروه

آموزشي) و زير مقياسهاي انعطاف پذيري در پـيش آزمـون بـا    
  .)1(جدول  )p<05/0( داري ندارندالف معنيهم اخت

درجه آزادي و آزمون  6با  995/0دو كايبا توجه به مقدار آمار 
و  495/0و به ترتيب با سطح معنـي داري   156/5 دقيق فيشر

مشـاهده   05/0هـا  بـا   داريو مقايسه اين سـطح معنـي  566/0
 هـاي مختلـف (كنتـرل،   شود فراواني (نسبت) افراد در گروهمي

هـاي انعطـاف   آموزشـي) و زيـر مقيـاس   –مك مستر و روانـي  
 داري ندارنــدپــذيري در پــس آزمــون بــا هــم اخــتالف معنــي

)05/0>p(  جدول)2(.   
درجه آزادي و آزمون  6با  483/4دو كايبا توجه به مقدار آمار 

و  656/0و به ترتيب با سطح معنـي داري   137/4دقيق فيشر 
مشـاهده   05/0هـا  بـا   داريو مقايسه اين سطح معني 725/0
هـاي مختلـف (كنتـرل،    شود فراواني (نسبت) افراد در گروهمي

هـاي انعطـاف   آموزشـي) و زيـر مقيـاس   –مك مستر و روانـي  
 داري ندارنـد پذيري در پيگيري آزمون بـا هـم اخـتالف معنـي    

)05/0>p(  جدول)3(.  

درجه آزادي و آزمون  6با  209/1دو كايبا توجه به مقدار آمار 
هــاي بــه ترتيــب بــا ســطح معنــي داري 550/1دقيــق فيشــر 

 05/0هـا بـا   داريو مقايسه اين سطح معني 987/0و  9801/0
هـاي مختلـف   شود فراواني (نسبت) افراد در گـروه مشاهده مي

هـاي  آموزشـي) و زيـر مقيـاس   –(كنترل، مك مسـتر و روانـي   
 داري ندارنـد همبستگي در پيش آزمون با هم اخـتالف معنـي  

)05/0>p(  جدول)4(.   
  

درجـه آزادي و آزمـون    6با  240/3دو كايبا توجه به مقدار آمار 
و  810/0و به ترتيب بـا سـطح معنـي داري     513/3دقيق فيشر 

مشـاهده   05/0هـا  بـا   داريو مقايسه اين سـطح معنـي   872/0
هاي مختلف (كنترل، مك شود فراواني (نسبت) افراد در گروهمي

هـاي همبسـتگي در پـس    شي) و زيرمقياسآموز–مستر و رواني 
  .)5(جدول  )p<05/0( داري ندارندآزمون با هم اختالف معني

درجـه آزادي و آزمـون    6با  435/5دو كايبا توجه به مقدار آمار 
و  532/0و به ترتيب بـا سـطح معنـي داري     574/5دقيق فيشر 

مشـاهده   05/0هـا  بـا   داريو مقايسه اين سـطح معنـي   518/0
هاي مختلف (كنترل، مك د فراواني (نسبت) افراد در گروهشومي

هـاي همبسـتگي در   آموزشـي) و زيـر مقيـاس   –مستر و روانـي  
  .  )6(جدول  )p<05/0( داري ندارندپيگيري با هم اختالف معني

  
  

 هاي مختلف در پيش آزموندر سطوح مختلف انعطاف پذيري و گروه براي مقايسه نسبت (فراواني)دو كايآزمون . 2جدول

  دقيق سطح معني داري  سطح معني داري  درجه آزادي  دوكايمقدار آماره  
648/2  دوكاي  6 851/0  872/0  

788/2  نسبت درست نمايي  6 835/0  863/0  
879/2  آزمون دقيق فيشر    872/0  

 
  هاي مختلف در پس آزموندر سطوح مختلف انعطاف پذيري و گروه براي مقايسه نسبت (فراواني) دوكايآزمون . 3جدول

  معني داري دقيقسطح   سطح معني داري  درجه آزادي  دوكايمقدار آماره  
 0/459 0/424 6 5/995  دوكاي

 0/499 0/366 6 6/533  نسبت درست نمايي
 0/566   5/156  آزمون دقيق فيشر

 
  هاي مختلف در پيگيري در سطوح مختلف انعطاف پذيري و گروه براي مقايسه نسبت (فراواني) دوكاي. آزمون 4جدول

  سطح معني داري دقيق  اريسطح معني د  درجه آزادي  دوكايمقدار آماره  
 0/656 0/612 6 4/483  دوكاي

 0/728 0/644 6 4/239  نسبت درست نمايي
 0/725   4/137  آزمون دقيق فيشر
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  بحث
 منـدي يكـي از   روابط زناشويي با كيفيـت و همـراه بـا رضـايت    

و بـا نشـاط   ترين عوامل شكل گيري يـك خـانواده سـالم    مهم
ــران    ــين همس ــط ب ــم و اساســي در رواب ــه مه اســت. دو مولف
همبستگي و انعطاف پذيري است. همبستگي درجه وابستگي و 
استقالل را در بين همسران و انعطاف پذيري، توانايي سيسـتم  
زناشويي به تغيير پذيري موثر  در موقعيـت هـاي استرسـي و    

وج هـا در  كند. قرار گـرفتن ز فشارهاي محيطي را مشخص مي
نقطه مركزي همبستگي يعني روابط مرتبط و جدا و در مفهوم 
انعطاف پذيري ايستادن در نقـاط منعطـف و باسـاختار نشـان     
دهنده روابط سـالم در بـين همسـران اسـت. نـاتواني ايـن دو       
رويكرد در تاثير گذاري بر مفاهيم همبستگي و انعطاف پذيري 

ند منظر تحليل كرد، در روابط بين همسران را  مي توان  از چ
ه هاي در اين پژوهش  كه بازيك طرف موقعيت  شركت كننده

علـت شـكننده بـودن موقعيتشـان،     ه عنوان مهاجرين جديد، ب
ــا   ــوع رابطــه ب ــه ريســك  جابجــايي و تغييــرات در ن حاضــر ب
همسرشان نبودند و از طرف ديگر تاثير پذيري از فرهنگ غربي 

د توجـه دارد و در مقابـل،   كه بيشتر به فرديت و استقالل افـرا 
هـاي در پـژوهش كـه    شـركت كننـده   فرهنگ شرقي و ايراني 

هـا  بيشتر به وابستگي تمايل دارند باعث شد تا شـركت كننـده  
دست به تغيير در فاصله ارتباطي خود با همسرانشـان نزننـد و   
علي رغم مداخالت آموزشي مطـابق بـا مفـاهيم رويكـرد مـك      

طه ، به نقاط مركزي همبستگي مستر و رويكرد غني سازي راب
 و انعطاف پذيري تمايلي نشان ندهند.

بررسـي   "در پـژوهش خـود تحـت عنـوان      ) 10بوستاني پور( 
آموزشي وسيستم محور –شي زوج درماني به شيوه رواني خاثرب

نشان داد،  "هاانعطاف پذيري زوج –گروهي بر روي همبستگي 
نـي  قـرار گـرفتن    اين دو رويكرد در تعادل بخشي  زوج ها (يع

زوج ها درمحور مركزي زير مجموعه هاي همبستگي و انعطاف 
در "پذيري)  موفق نبودند. محقق در توضيح خود آورده اسـت  

 فرهنگ ما رابطه زناشويي مطلوب، يك رابطه تنيده اسـت كـه  
زن و شوهر نبايد در آن هـيچ گونـه راز پنهـان از هـم داشـته      

  زوج ها براي بهبود روابط، به باشند، و در واقع در طول درمان، 
كنند حريم هاي فردي را كنـار زده و بـه اسـم    غلط، سعي مي

بهبود رابطه، تمام مسائل خصوصي فردي را هـم بـراي همسـر    
خود بازگو كنند، كه اين مفروضـات مربـوط بـه همبسـتگي و     

طور كه مشـاهده   . همان"سالمت رابطه زوجي در تناقض است
ژوهش بـا يافتـه هـاي بوسـتاني پـور      شود يافته هاي اين پمي

ـ  علـت نـوع   ه هماهنگ است، هرچند كه دالئل عدم موفقيت، ب
ها در اين پـژوهش  بـا دالئـل بوسـتاني پـور متفـاوت       آزمودني
  هستند.

)  تحـت عنـوان   11اما در پژوهش ديگر كه توسط بابا خـاني ( 
مقايسه اثر بخشي الگوي كاركرد مك مستر و فلدمن بر ذهن "

دهـد  نشـان مـي   ،انجام شد "رض زناشويي زوجينآگاهي و تعا
هاي پـژوهش حاضـر همسـو نيسـت.  در     هاي آن با يافتهيافته

 هاي مختلف در پيش آزموندر سطوح مختلف همبستگي و گروه براي مقايسه نسبت (فراواني) دوكايآزمون . 5جدول 

  سطح معني داري دقيق  معني داري سطح  درجه آزادي  دوكايمقدار آماره  
 0/980 0/976 6 1209  دوكاي

 0/987 0/976 6 1/223  نسبت درست نمايي
 0/987   1/550  آزمون دقيق فيشر

 
  هاي مختلف در پس آزموندر سطوح مختلف همبستگي و گروه براي مقايسه نسبت (فراواني) دوكايآزمون . 6جدول

  سطح معني داري دقيق  سطح معني داري  درجه آزادي  دوكايمقدار آماره  
 0/810 0/778 6 3/240  دوكاي

 0/786 0/752 6 3/440  نسبت درست نمايي
 0/782   3/513  آزمون دقيق فيشر

 
  هاي مختلف در پيگيري در سطوح مختلف همبستگي و گروه براي مقايسه نسبت (فراواني) دوكايآزمون . 7جدول

  سطح معني داري دقيق  سطح معني داري  ديدرجه آزا  دوكايمقدار آماره  
 0/532 0/489 6 5/435  دوكاي

 0/533 0/419 6 6/038  نسبت درست نمايي
 0/518   5/574  آزمون دقيق فيشر
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دهد، آموزش الگوهـاي  واقع باباخاني در پژوهش خود نشان مي
مك مستر در كاهش تعارضات زناشويي و افـزايش همبسـتگي   

  موثر است. 
ش و دهند كه علي رغم اهميت آموزنتايج اين تحقيق نشان مي

مــداخالت آموزشــي و درمــاني رويكردهــا، توجــه بــه فرهنــگ 
رشدي، فرهنگ ميزبان و شرايط موقعيتي نقش مهم و تعيـين  

خصوص همسران ه اي را در روابط بين اعضاي خانواده، بكننده
كند. در خاتمـه مشـاوران خـانواده و درمـانگران بايـد      بازي مي

ه يـا حـذف   توجه داشته باشند كه در مقوله درمان، عـدم توجـ  

 عنصر مهم فرهنـگ و عوامـل مـوقعيتي، درمـان  و آمـوزش را      
  اثر يا ناكارآمد خواهد كرد.بي
 

  تشكر و قدرداني
مسول دانش  ينعمت اليدانم از سركار خانم ليدر خاتمه الزم م 

 يهازوج يزبان مدرسه ادموند در ونكوور و تمام يآموزان فارس
   پژوهش تشكر كنم. نيشركت كننده در ا
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