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Aims: Commitment to marriage is of importance as a sustainable mechanism. It is one of the 

characteristics of successful and long-lasting marriages. Marital commitment is the strongest and 

most stable predictor of marital quality and stability. Therefore, this study aimed to examine the 

effects of self-differentiation treatment based on Bowen’s family system theory on couples’ 

marital commitment. 

Materials & Methods: The research method was quasi-experimental with convenience sampling 

and one-month follow-up. The statistical population included clients who visited the counseling 

centers of Greater Tehran Police Command in the last quarter of 2018 and the first quarter of 

2019. The sample included 30 couples, randomly assigned to the intervention and control groups 

(allocation ratio of 1:1). Marital commitment Questionnaire (Adams & jones, 1997) was utilized. 

The couples in the intervention group received ten 60-minute sessions of self-differentiation 

treatment by the researcher based on Bowen’s treatment system as group therapy over three 

months. The control group received no treatment. The follow-ups in both groups were performed 

after one month. The data analysis was done in the pre-test, post-test, and follow-up through 

repeated measures analysis of variance and mixed design. 

Findings: The results indicated that the self-differentiation treatment was significantly effective 

in promoting marital commitment among couples of the intervention group compared to the 

controls (p=0.001). Furthermore, the results of the mixed design analysis indicated that the 

implementation of the independent variable was meaningful on all three components of Personal 

Commitment (p=0.001), structure Commitment (p=0.001) and Moral Commitment (p=0.004). 

This intervention’s results were also significant at the follow-up stage. 

Conclusion: The self-differentiation treatment intervention based on Bowen’s family system 

theory effectively improved the couples’ marital commitment in the intervention group 

compared to the control group. The results of this research can be used in intervention planning 

with an emphasis on the role and importance of self-differentiation in the family to promote 

marital commitment and prevent couples from betraying each other, achieving timely prevention 

of divorce and emotional divorce picked up. 
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یطوالنهای موفق و های ازدواجبخش دارای اهمیت بسزایی است و از ویژگیمکانیزمی دوام عنوانبهتعهد و پایبندی به ازدواج اهداف: 
بینی کیفیت و ثبات زناشویی است. بنابراین پژوهش حاضر ترین و پایدارترین عامل پیشرود. تعهد زناشویی قویبه شمار می مدت

 .های خانواده بوون در تعهد زناشویی در زوجین انجام شدتعیین اثربخشی درمان تمایزیافتگی خود بر اساس نظریه سیستم باهدف

؛ مراجعین مراکز یبود. جامعه آمار ماههکگیری در دسترس و پیگیری ینیمه آزمایشی با روش نمونهطرح پژوهش حاضر ها: و روش مواد
 15 هرکدامتصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل ) صورتبهباشند که می 1397مشاوره فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در نیمه دوم سال 

ابزار پژوهش استفاده شد. مداخله درمانی زوجین بر اساس نظام درمان  عنوانبه( 1997زوج( قرار گرفتند. پرسشنامه تعهد آدامز و جونز )
ش توسط محقق یگروه آزما یدرمان گروهی برا صورتبهی در طی سه ماه و اقهیدق 60جلسه  10ها در بوون در قالب درمان گروهی زوج

 .انجام شد یریگی، در هر دو گروه، پآزمونپس یماه از اجرا كیصورت نگرفت. پس از گذشت  یاچ مداخلهیاجرا شد. در گروه كنترل ه

(. =001/0pمداخله درمانی تمایزیافتگی خود در گروه آزمایش در افزایش تعهد زناشویی زوجین در مقایسه با گروه کنترل مؤثر بود ): هاافتهی
( =001/0p( تعهد ساختاری )=001/0pمؤلفه تعهد شخصی )همچنین نتایج تحلیل آمیخته بیانگر آن است كه اجرای متغیر مستقل بر هر سه 

 .ز معنادار گزارش شدین یریگین مداخله در مرحله پیج ای( معنادار بود. نتا=004/0pو تعهد اخالقی )

در  ش گروه آزمای ایش تعهد زناشویی زوجینزاف ی بوون  دردرمانخانوادهدگاه یبر اساس د مداخله درمانی تمایزیافتگی خود: یریگجهینت
 .مقایسه با گروه کنترل مؤثر بود

 .های خانواده بوون، تعهد زناشوییسیستم یتمایزیافتگی خود، نظریه درمانها: دواژهیکل 
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 مقدمه
ازدواج سالم به معنی حضور چندین عنصر تعهد، رضایت، ارتباط و 

 عدم وجود عناصری نظیر خشونت و خیانت در روابط زناشویی است

ترین جنبه کیفی یک رابطه است . در تعامالت انسانی، تعهد مهم[1]

اهمیت بسزایی دارد و پايبندي به  دوام بخشمکانیزمی  عنوانبهو 

[. 2گردد ]مدت تلقی میازدواج موفق و طوالنی هایآن از ویژگی

يكي از كاركردهاي خانوادِه متعهد و سالم، تعهد در قبال ديگر 

خود را وقف  تنهانهاعضاي خانواده است. در این خانواده، اعضا 

کنند، بلكه به رشد و تعالي ديگر آسايش و بهزيستي خانواده می

 [. 3نمایند ]اعضا نيز كمك مي

ج موفق حاوی سه رکن اساسی تعهد، جاذبه و تفاهم هر ازدوا

( Marital Commitmentاست که در این میان تعهد زناشویی )

 بینی کیفیت و ثبات زناشوییترین و پایدارترین عامل پیشقوی

شود. بدون تعهد، رابطه سطحی و رضایت می است و باعث افزایش

[. رضایت فرد از زندگی زناشویی 4بدون سمت و جهت خواهد بود ]

رود و رضایت از خانواده رضایت وی از خانواده به شمار می منزلهبه

رفت كننده پیشتسهیل یجهدرنتبه مفهوم رضایت از زندگی است و 

عهد زناشویی در [. مفهوم ت5مادی و معنوی جامعه خواهد بود ]

های مطالعاتی خانواده و ازدواج، توجه زیادی را به خود حوزه

و به این معنی است که زوجین تا چه حد برای روابط  معطوف نموده

زناشویی خود ارزش قائل هستند و چقدر برای حفظ و تداوم ازدواج 

[. معناي تعهد اين است که فرد همسرش را 6خود، انگیزه دارند ]

د، يعني به او وفادار است و از ديگري به هر شکل و دوست دار

تعهد  [. مطابق مدل آدامز و جونز،7كند ]شمايل که باشد اجتناب مي

 Personalزناشویی مشتمل بر سه ُبعد است. ُبعد تعهد شخصی )

Commitment ؛ تعهد نسبت به همسر و عالقه و تمایل فرد برای)

 ت است كه منجر به لذت بردنتداوم رابطه و مبتني بر جاذبه و رضاي

 مسئولیتاز رابطه، احساس آرامش در زندگِي مشترك و پذيرش 

 Moralبرای حفظ ازدواج و احترام خواهد شد، ُبعد تعهد اخالقی )

Commitmentها (؛ وفاداری اخالقی فرد نسبت به ازدواج، ارزش

. [8و باورهاي بنيادين فرد درباره مسير رفتار صحيح در رابطه است ]

(؛ به موانع و structure Commitmentُبعد تعهد ساختاري )

های موجود در ترک رابطه و احساس اجبار به تداوم آن محدودیت

رابطه یا ترس از پیامدهای طالق است و به پیامدهای مالی، عاطفی 

 [. 9و اجتماعِی خاتمه دادن به روابط زناشویی اشاره دارد ]

                 ی را در حوزه خانواده ارائه موری بوون نظریه نظام خانوادگ

                             داد؛ زیربناي آن بر اساس مفهوم تمایزیافتگی خود 

(Self-differentiation قرار دارد كه بر روابط اولیه در خانواده )

داند. درجه ظهور می مؤثرکرده و آن را بر روابط بعدی  تأکید

فرد بیانگر میزان توانایی فرد برای جداسازی تمایزیافتگی در هر 

فرایند شناختی از فرایند احساسی )هیجانی( است که فرد تجربه 

کند، یعنی درجه توانایی فرد برای اجتناب از تبعیت خودکار رفتار می

یکی از  عنوانبه[. تمایزیافتگی 10از احساسات و عواطف ]

است. بوون معتقد  های فردی با تعهد زناشویی در ارتباطمشخصه

است که دستیابی فرد به سطحی از تمایزیافتگی از خانواده اصلِی 

مهم و بادوامی در زندگی مشترک وی دارد و  تأثیرخود، یک 

های زناشویی از ضعف در تمایزیافتگی خود و نداشتن تعارض

یابی است. زن و مردی که سطح احساس قوی در هویت

زمان ازدواج، بلوغ هیجانی کمتر و تمایزیافتگی پائینی دارند، در 

ظرفیتی محدود برای صمیمیت و تعهد دارند. در مقابل در زوجين 

دهند که نقشی تمایزیافته، همسران به یکدیگر اجازه می

تر داشته باشند و تفاوت عقاید پذیرتر و رابطه صمیمانهانعطاف

 دیکدیگر را تحمل و در مقابل همدیگر تعهد بیشتری را تجربه کنن

راك توانند اد[افرادي كه داراي تمايزيافتگي بااليي هستند، مي. 11]

يك شخص داشته باشند و از  عنوانبهخوبي از خود  شدهمشخص

 [. 12كنند ]بودن در يك رابطه صميمي احساس راحتي مي

شود و يك عضو جامعه محسوب مي عنوانبهپليس، ابتدا 

ها و ؛ حل بحراناهآندارند كه نقش  چندبعدیسپس عامليتي 

را  هاشکنیقانونهاي اجتماعي، اعمال قانون و جلوگيري از تنش

دهد. مخاطرات دوري از خانواده، زندگي، كار در شرايط پوشش مي

بزه هاي مداوم و طوالني، كار با مجرمان و افراد باشسخت، آماده

شغل پليس را داراي  بینیپیشغیرقابل هایمأموریتو  دیده

تنيدگي باال و پيچيدگي خاص نموده است كه پيامدهاي ناگواري را 

نمايد. لذا ساختار خانواده او براي فرد و خانواده ايجاد مي

در خانواده  شدهانجامتحقيقات  .[13پذيري باالتري دارد ]آسيب

نظاميان حاكي از آن است که رضايت زناشويي آنان نسبت به ساير 

[. همچنين سطح 14ها كمتر و تعارضات بااليي دارند ]ادهخانو

 باش كاهشسازگاري و رضايت زناشويي زوجين قبل و بعد از آماده

و نيرومندي  خود شفقتیپژوهشي در بررسي نقش . [13يابد ]مي

خود در اختالل استرس تروماتيك ثانويه همسران جانبازان نشان 

خطر  در قربانيان، یمقابله گرع منب عنوانبهداد كه تقليل قدرت خود 

[. بررسي ديگر نشان 15دهد ]را افزايش مي هاآنپذيري رواني آسيب

پذیری عاطفی کمتر، گسلش عاطفی و هایی که واکنشداده؛ زوج

امتزاج محدودی با یکدیگر دارند و قادرند از عقاید خود دفاع کنند، 

[. تحقیقات 16] کنندمیزان باالتری از تعهد زناشویی را تجربه می

دیگر نشانگر آن است که تمایزیافتگی خود با تعهد زناشویی رابطه 

مثبت معنادار دارد و افراد دارای سطح تمایزیافتگی باالتر، احساس 

[. پژوهشي در بررسی 17شرم کمتر و تعهد زناشویی بیشتری دارند ]

رابطه تمایزیافتگی خود با تعهد زناشویی نتایج نشان داد که 

یت و تمایزیافتگی با تعهد زناشویی رابطه دارد و این صمیم

ند کبینی میدرصد از واریانس تعهد زناشویی را پیش 62متغیرها، 

[. همچنین تحقیقاتی بر اساس تحلیل رگرسیون نشان داد که 18]

بین صمیمیت، تمایزیافتگی و تعهد زناشویی همبستگي وجود دارد 

 یزسازیخود متماظري اي در تبيین مدل ن[. در مطالعه19]

اي و تعهد زناشويي، نتايج حاكي از آن است كه راهبردهاي مقابله



 و همکاران دهایی     66

 1399 زمستان، 1، شماره 10 دوره نامه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی فصل

هد تع کننده بینییشپاي افراد و راهبردهاي مقابله یساز یزتما

 [.20زناشويي است ]

ها، در زندگی مشترِک کمتر درصد طالق 60دهد آمارها نشان می

ر ب یرگذارتأثختلِف سال بوده است. بنابراین از میان عوامل م 5از 

های اولیه زندگی در سال خصوصبهمقوله طالق، نقش آموزش 

ی هابه طالق یتربزرگگردد. در کنار آن، آمار تر میُپررنگ مشترک

که فاقد صمیمیت و سازگاري هستند و تعهد  عاطفی اختصاص دارد

 [. 21رساند ]زوجین را به كمترين میزان مي

تعارضات و طالق و پیامدهای آن بر ساختار  روزافزونافزایش 

های اخیر افراد و جامعه و فقدان تعهد و طالق عاطفی، در سال

تعهد از  اهمیت بررسی روابط زوجین را برجسته ساخته است.

عمیقی بر كيفيت و دوام  تأثیراتهای مهم زندگی است و سازه

م خانواده دارد و فقدان این متغیر، عملکرد سیستم خانواده سیست

شكل م هرگونهدهد و ايجاد قرار مي تأثیررا به شکل نامطلوبی تحت 

تواند ها نيز ميهاي كاركنان ناجا همچون ساير خانوادهدر خانواده

مانعي در رشد و تعالي نيروهاي نظامي باشد. بنابراين براي 

يز توجه ن هاآنهاي دستيابي به پليس قدرتمند بايستي به خانواده

شود. اگرچه مفاهیم نظریه بوون در تحقیقات همبستگی 

است، ولیکن  شدهیتحماز این مدل و ا قرارگرفته یموردبررس

اي در زوجین اندك است. بنابراين هدف اصلی تحقيقات مداخله

این پژوهش تعيین اثربخشی درمان تمایزیافتگی خود، بر اساس 

ننده کدیدگاه بوون در بهبود و افزایش تعهد زناشویی زوجین مراجعه

.است به مراکز مشاوره و مددکاری فرماندهي انتظامي تهران بزرگ

 
 [.23و11،22النگ ]  بوون بر اساس طرح یانگ و یدرمانپروتکل جلسات درمان گروهی برگرفته از نظریه خانواده (1جدول 

 عناوین شماره جلسه
 سازی تمایزیافتگی بر اساس دیدگاه بوون.آشنایی اعضای گروه با همدیگر، برقراری اعتماد، آشنایی با اهداف جلسات، بیان مفهوم اول

 
 دوم

ه و های جنسیتی بر موقعیت خانوادترسیم ژنوگرام، شناسایی باورهای مربوط به انتظارات نقش جنسی برای هر فرد که از خانواده اصلی به ارث برده است، تأثیر نقش
 وی تکراری بین نسلی، انجام تکالیف در منزل.های پاتولوژیک در خانواده، آشنایی با الگها؛ مثلث والدینی اولیه، مثلثاداره وقایع عمده زندگی، شناسایی مثلث

ورد شغل و ها در مهای جنسیتی و شخصیتی بر ارتباط، بررسی دیدگاهبررسی تاریخچه روابط مهم افراد با دیگران، بیان انتظارات فرد از روابط صمیمانه، تأثیر تفاوت سوم
 فعالیت بیرون، انجام تکالیف در منزل.

طور غیرمستقیم، بررسی ترتیب تولد و روابط والدها، بررسی تأثیرات فرهنگی و اخالقی بر روابط افراد، بررسی ژنوگرام، آموزش عملکرد سیستم هیجانی بهادامه ترسیم  چهارم
 و عاطفی شخص، پرورش تصویر ذهنی، انجام تکالیف در منزل. یبستگهای دلتأثیر حوادث عاطفی دوران کودکی، بررسی سبک

بینانه خود، انتظارات منطقی از ازدواج، های عاطفی و آمادگی برای بررسی واقعهای گذشته و التیام آسیبو تخلیه خشم در محیطی امن و سازنده، کاهش رنجبیان  پنجم
 فرایند تفکیک افکار از احساس، انجام تکالیف در منزل.

 های من، مهارت گوش دادن فعال و پویا و پذیرا بودن. انجام تکالیف در منزل.از پیامتمرین روش مکالمه آگاهانه شامل آمادگی قبلی گوینده، استفاده  ششم
های خود فرد و همسر، انجام تکالیف در آشنایی با نیازهای عمیق همسر و تعیین رفتارهای آزارنده، آشنایی و آموزش روش مکالمه آگاهانه، آشنایی با نیازها و آسیب هفتم

 منزل.
ها بر روابط صمیمانه، های سالم و مخرب و تأثیر آنمهارت حل تعارض شامل تهیه فهرست تعارضات و روش برخورد و پیامدهای آن توسط زوج، تفکیک سبکآموزش  هشتم

 انجام تکالیف در منزل.
مسئله و نیز میزان تأثیرپذیری افراد از خانواده اصلی خود  منظور بررسی سبک زندگی و عقاید و باورها پیرامون حلمهارت حل مسئله، ارزیابی و اشکاالت حل مسئله به نهم

 در این مورد، انجام تکالیف در منزل.
 گیری نهایی.بندی و نتیجهسازی و پذیرش تمامیت خود و جمعیکپارچه دهم

 

 هامواد و روش
و  آزمونپس - آزمونیشپاز نوع نیمه آزمایشی  این پژوهش

پیگیری با گروه كنترل بود که در آن اثربخشی متغیر مستقل یعنی 

بوون بر متغیر تعهد زناشویی بررسی شد. جامعه  یزیافتگیتمادرمان 

به  1397بودند که در نیمه دوم سال  یمتأهلهای آماری شامل زوج

 مراکز مشاوره نیروی انتظامی تهران بزرگ مراجعه نمودند. 

های مزمن پژوهش شامل فقدان بیماریمعیارهای ورود به 

جسمانی، فقدان اعتیاد، فقدان اختالالت شخصیت، فقدان 

اختالالت مزمن روانی و فقدان در ُشُرِف طالق بودن در نظر گرفته 

 شد.
کنندگان واجد شرایط که تمایل به شرکت در از بین مراجعه

زوج به روش در دسترس انتخاب گرديد و با  56پژوهش داشتند؛ 

های دموگرافیک و تعهد زناشویی آدامز و تکمیل نمودِن پرسشنامه

 همتا شدند.  آزمونیشپجونز در مرحله 

تصادفي در گروه  صورتبه همتاشدهزوج  36از این تعداد، 

زوج  18زوج در گروه كنترل و  18آزمایش و كنترل تخصیص یافتند. 

 در گروه آزمایش قرار گرفتند. 

كه كمترين ميزان نمونه در مطالعات  مسئلهبا توجه به اين 

 تیدرنهانفر است؛ با احتساب افت احتمالي آزمودني،  12آزمايشي 

زوج در گروه  15زوج در گروه كنترل و  15جامعه آماری شامل 

جلسه  10آزمایش تا پایان مداخله حضور داشتند. مداخله درمانی؛ 

گروه آزمايش ای طي سه ماه و در قالب درماِن گروهی براي دقیقه 60

تحقیق اجرا شد. محتواي مداخله بر اساس طرح یانگ  گروهتوسط 

 [.23و11،22] ( 1-و النگ است و از سه منبع استفاده گردید )جدول

اي صورت نگرفت. پس از گذشت يك در گروه كنترل هيچ مداخله

، مجدداً در دو جلسه برای همه افراد دو گروه، آزمونپسماه از اجراي 

يري اجرا شد. در اين پژوهش از افراد خواسته شد تا با آزمون پيگ

های توجه به مشاهدات، احساسات و واقعیات خود در طی ماه
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گذشته، پرسشنامه را تکمیل کنند. این پرسشنامه توسط زوجین 

 انفرادی تکمیل گرديد. صورتبه

 Dimensions of) ییزناشو تعهد پرسشنامه

Commitment Inventory  :(جونز و آدامز توسط پرسشنامه اين 
 تعهد ُبعد سه و است پرسش 44 یدارا. است شدههیته( 1997)

 تعهد همسر، به نسبت تعهد ای یشخص تعهد شامل ییزناشو
 آزمون سؤال هر. کندیم یریگاندازه را یساختار تعهد و یاخالق

 ینظر) ،(مخالفم) ،(مخالفم کامالً ) یادرجهپنج اسیمق کی یدارا
 نیب افراد یکل نمره دامنه. است( موافقم کامالً ) و( موافقم) ،(ندارم

 یلک تعهد بودن باال پرسشنامه نیا در باالتر نمره که است 172 تا 1
 یبرا را ییایپا زانیم( 1997) جونز و آدامز. دهدیم نشان را نیزوج

 %86 یساختار تعهد و %89 یاخالق تعهد ،% 91 یشخص تعهد
 ییمحتوا و یصور ییروا( 1392) دیمول یعباس. کردند برآورد

 را کرونباخ یآلفا ،%90 را کاپا شاخص و کردند دیتائ را پرسشنامه
 پژوهش در[. 24] کردند محاسبه %86 را ییآزما باز بیضر و 85%

 یشخص تعهد یبرا کرونباخ یآلفا زین( 1393) همکاران و یمحمد
 [.25] آمد دست به %78 یساختار تعهد و %76 یاخالق تعهد ،66%

 گروه دو انیم تفاوت  یبررس در :هاداده آماري لیوتحلهیتجز
یگژیو بررسي جهت ، مستقل ریمتغ ارائه از بعد کنترل و شیآزما
  و ميانگين. شد استفاده  x^2 آزمون از شناختي جمعيت یها

 يبررس در. رفت بکار توصيفي یهاافتهی جهت استاندارد انحراف
 یبررس جهت و ويلك -شاپيرو شاخص از  هاداده توزيع بودن نرمال

 سپس. شد  استفاده نیلو Fاز خطا یهاانسیوار یهمگن مفروضه
 از آزمونشیپ مرحله در  وابسته متغير استقالل بررسي یبرا

 کررم یریگاندازه با مختلط واريانس تحليل طرح  گروهي، عضويت
 معناداري سطح در پژوهش هايفرضيه آزمون جهت و. رفت بکار

 انجام SPSS 21 فزارنرم قالب در آميخته طرح تحليل روش از 01/0
  .شد

 به ورود معيارهاي كه افراد همه یبرا :یاخالق مالحظات
 در شركت شرايط و كار فرايند ها،روش اهداف، داشتند، را پژوهش
 هانهآگا و یکتب نامهرضايت فرم نیزوج از. دیگرد حیتشر هاآموزش

 اخالق ملي كميته در 015/1397 اخالق كد با پژوهش نیا. شد اخذ
 .دیگرد بیتصو پزشكي زيست هايپژوهش در
 

 
میانگین و انحراف معیار مربوط به ابعاد تعهد زناشویی در سه مرحله آزمون در دو گروه كنترل و آزمايش (2جدول   

 گروه بعد تعهد زناشویی
آزمونیشپ  

M±SD 
آزمونپس  

M±SD 
(ماههیکپیگیری)  

M±SD 

 تعهد شخصی
03/4±  20/27 آزمایش  47/32  ±89/3  13/33  ±42/4  

77/3±  80/28 کنترل  50/28  ±28/4  33/29  ±90/3  

 تعهد ساختاری
21/5±  13/32 آزمایش  37/39  ±37/4  50/39  ±34/4  

64/4±  43/33 کنترل  23/34  ±79/3  40/34  ±85/4  

اخالقیتعهد   
56/9±  33/61 آزمایش  50/69  ±62/9  30/72  ±17/7  

40/8±  53/62 کنترل  30/63  ±21/8  97/63  ±55/6  

 

 های تعهد زناشویینتایج تحلیل آمیخته در تبیین اثر متغیر مستقل بر مؤلفه (3جدول 

 اثرات مؤلفه
میانگین 
 مجذورات

میانگین 
 مجذورات خطا

F 
 سطح 

 معناداری
2  

 شخصیتعهد 
 

 106/0 011/0 88/6 62/27 14/190 اثر گروه
 357/0 001/0 22/32 79/6 70/218 اثر زمان

 192/0 001/0 82/13 89/10 44/150 اثر تعاملی گروه * زمان

 تعهد ساختاری
 234/0 001/0 69/17 55/22 02/399 اثر گروه
 297/0 001/0 55/24 22/21 83/520 اثر زمان
 152/0 001/0 36/10 88/19 87/205 * زماناثر تعاملی گروه 

 تعهد اخالقی
 139/0 003/0 36/9 00/95 90/888 اثر گروه
 254/0 001/0 72/19 57/34 63/681 اثر زمان

 103/0 002/0 64/6 56/56 49/375 اثر تعاملی گروه * زمان

 

 هایافته
 1/34±6/6گروه آزمايش با میانگین سنی  درزوج  15در این مطالعه 

سال  8/33±1/7زوج در گروه کنترل با میانگین سنی  15سال و 

سال بود.  48سال و بيشترين سن  21حضور داشتند. كمترين سن 

 10باالي  % 6/26سال و  10زوجین در گروه آزمايش زير  % 3/73

 60تیب رسال زندگي مشترك داشتند، این میزان در گروه کنترل به ت

، یپلمدفوقافراد گروه آزمايش داراي ديپلم و  % 7/46بود.  % 40و  %

بودند. در گروه  یسانسلفوقدارای  % 10دارای ليسانس و  % 3/43

دارای ليسانس  % 6/26، یپلمدفوقافراد داراي ديپلم و  % 60كنترل 

 بودند.  یسانسلفوقدارای  %3/13و 

ه ُبعد تعهد زناشویی شامل های مربوط به سیافته 2در جدول 

تعهد شخصی، تعهد اخالقی و تعهد ساختاری در سه مرحله آزمون 

 در دو گروه كنترل و آزمايش آمده است. 
 05/0ویلک در هر دو گروه در سطح -مقادیر شاخص شاپیرو

د. ش یدتائها معنادار بود، بنابراين مفروضه نرمال بودن توزیع داده

در دو گروه در سه مرحله از طريق  مفروضه همگني واریانس خطا

 آزمونشپیشد. مفروضه استقالل متغير وابسته در  یدتائآزمون لون 

از عضويت گروهي نيز با استفاده از روش تحليل واريانس چند 

هاي (. مفروضه همگني ماتريس<05/0pمتغيري برقرار بود )

، P ،49/1=F=177/0كوواريانس متغيرهاي وابسته تعهد شخصي )



 و همکاران دهایی     68

 1399 زمستان، 1، شماره 10 دوره نامه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی فصل

47/9=Box's M( تعهد ساختاري ،)897/0=P ،37/0=F ،

36/2=Box's M( تعهد اخالقي )008/0=P ،74/3=F ،

75/23=Box's M .با لحاظ برابري حجم نمونه مشاهده شد )

تعهد شخصي و تعهد  مؤلفه برزمانهمچنين اثر تعاملي گروه * 

 ( كه اين يافته حاكي از عدم برقراري<01/0pاخالقي معنادار شد )

-با روش گرينهوس هاآنكرويت است كه درجات آزادي  مفروضه

 گيسر اصالح شد. 

گيري مكرر در تبيين اثر نتايج تحليل آميخته با اندازه

 برزماناثر تعاملي گروه *  3متغيرهاي مستقل مطابق با جدول 

تعهد شخصي، تعهد ساختاري و تعهد اخالقي در سطح  هایمؤلفه

نگر آن است که اجرای متغیر مستقل معنادار است و بیا 01/0

معنادار هر سه مؤلفه تعهد شخصی، تعهد ساختاری و  صورتبه

 تعهد اخالقی را در گروه آزمایش افزایش داده است. 

 2 نمودار ،یشخص تعهد افزايش نشانگر 1 نمودار بیترت به

 تعهد افزايش نشانگر 3 نمودار و یساختار تعهد افزايش نشانگر

 .است كنترل گروه در رییتغعدم و آزمايش گروه در یاخالق

 

 
آزمون و پیگیری در ، پسآزمونیشتغییرات مؤلفه تعهد شخصی در مراحل پ (1نمودار 

 های آزمایش و کنترلگروه

 

 
آزمون و پیگیری در ، پسآزمونیشتغییرات مؤلفه تعهد ساختاری در مراحل پ (2نمودار 

 های آزمایش و کنترلگروه

 
آزمون و پیگیری ، پسآزمونیشتغییرات مؤلفه تعهد اخالقی به در مراحل پ( 3نمودار 

 آزمایش و کنترل یهادر گروه
 

 بحث

مطالعه حاضر به تعیین اثربخشی تمایزیافتگی خود مبتنی بر 

ه کننده به مراکز مشاوردیدگاه بوون بر تعهد زناشویی زوجین مراجعه

هاي پژوهش نشان داد افزايش تمایزیافتگی خود در پرداخت. يافته

ارتقا تعهد زناشویی در زوجین گروه آزمایش در مقایسه با گروه 

تعهد نیز معنادار  یهامؤلفهین مداخله بر بوده است. ا مؤثرکنترل 

بوون و  یدرمانخانوادههای این پژوهش با مبانی بود. یافته

و  یمؤمنSkoworn   [16 ،]همچون شدهانجامهای پژوهش

[، 26[، نبوي و همكاران ]25[، محمدي و همكاران ]18همكاران ]

Timm  وKeiley [27 ،]Tang و Curran [28 ،]Tran  و

Simpson [29 نيز ]وان تها مياست. در تبيين اين يافته راستاهم

گفت هرگاه تمایزیافتگی هر دو زوج پایین باشد؛ در زمان ازدواج، 

بلوغ هيجاني كمتر و ظرفيتي محدود براي صميميت دارند، لذا میان 

دهد که این حالت منجر به کاهش کیفیت آمیختگی روی می هاآن

بیِن نیرومندي برای بروز اختالفات و شود و پیشزندگی و تعهد می

 صورتبهالگوهای رفتاری و ارتباطی  گردد. اينطالق محسوب می

ناهشیار از طریق فرایند انتقال چند نسلی، به نسل دیگر منتقل 

هایی که در سطح تمایزیافتگی باالیی [. زوج223،11] شوندیم

 ند،كنايمن استفاده مي یبستگدلهستند در روابط خود از سبك 

 هاآنكنند، انسجام خانوادگي روابط صميمانه برقرار مي یراحتبه

 اعتمادترقابلو  اتکاترقابلزياد است و در روابط خود، همسر را 

 [. 27،30بینند، بنابراين سازگاری و تعهد زناشویی باالتری دارند ]می

هايي نشان داد كه رابطه هاي اخير پژوهشهمسو با يافته

ايمن با تعهد شخصي از طريق تمايزيافتگي خود  یستگبدلسبك 

توان گفت افراد [. در تبيين اين يافته مي28،31معنادار هستند ]

با ديگران روابط  یراحتبهايمن، سازگاري زناشويي بااليي دارند 

شوند، انسجام نزديك مي هاآنكنند و به صميمانه برقرار مي

[. 28زياد است و عاشق شريك زندگي خود هستند ] هاآنخانوادگي 

هاي نظامي، ميزان پژوهشي نشان داده كه فقدان پدر در خانواده



 69    بزرگ تهران یانتظام یفرمانده مشاوره مراکز به کنندهمراجعه نیزوج ییزناشو تعهد بر بوون خانواده یهاستمیس هینظر بر یمبتن خود یافتگیزیتما درمان یاثربخش

Journal of Police Medicine Volume 10, Issue 1, Winter 2021 

دهد. اين يافته با يافته اخير همسو سازگاري و تعهد را كاهش مي

رنگ نماید زيرا در پژوهش اخير تواند آن را كمنيست وليكن نمي

فتند قرار گر یموردبررسن تمركز بر شخص نظامي نبوده است و زوجي

[13 .] 

نشان داد که مداخله، تعهد شخصي را افزایش  هانتایج داده

تعهد شخصي به معناي عالقه و تمايل براي تداوم  ازآنجاکهدهد. می

اي مبتني بر رضايت زناشويي است، به دليل شناسایی رابطه

الگوهاي تکراری بیِن نسلی و نیازهای عمیق همسر و شناسایی 

ها در ساختار خانواده، تمايزيافتگي؛ افراد را در جهت بهبود لثمث

[. مطالعات نیز نشان 32سازد ]روابط و ابراز احساسات توانمند می

؛ اضطراب باال در روابط نزديك یافتگینا یزتماهاي داده که شاخص

 [. 33ال دارد ]ببه دنگيري عاطفي بيشتر در روابط را و فاصله

تعهد  مؤلفهمطالعه حاضر منجر به افزايش در درمانی مداخله 

كند به دليل ساختاري گردید. در تعهد ساختاري، فرد احساس مي

عوامل خارجي و واقعي زندگي و پيامدها و اثرات آن بايد در رابطه 

[. مهارت مکالمه آگاهانه، حل تعارض، بیان و تخلیه 34باقي بماند ]

نطقی، تعدیل و تنظیم م یاگونهبهخشم در محیطی امن و سازنده 

هیجانات منفی، فرصتي است تا فرد به توانایی جدا نمودن افکار از 

[. در تبيين اثر 29احساسات و هیجانات خود دست یابد ]

توان بیان داشت كه افراد داراي تمايز تمايزيافتگي خود بر تعهد، می

پايين، در برابر مشكالت خود، هيجاني هستند و از استراتژي دفاعي 

 دهشسرکوبو عقالني، جهت كاهش صميميت و انكار نيازهاي پايه 

كنند، لذا تمايل محدودي به تعهد بيشتر خود، در روابط استفاده مي

 [. 34در رابطه هستند ]

ها و تعهد اخالقي نيز در مطالعه حاضر افزايش يافت. ارزش

باورهاي بنيادين فرد درباره مسير رفتار صحيح در رابطه، تعهد 

[. مطالعات حاكي از آن است كه در روابط زناشويي 35] قي استاخال

براي حفظ يک رابطه متعهدانه، زوجين با کمک يکديگر بر مشکالت 

کنند و کليد ازدواج موفق را در تعهد، ارتباط تمركز مي هاآنو حل 

  [.36دانند ]مناسب، احترام، درک متقابل و اهداف مشترک مي

محدودیت این پژوهش استفاده از نمونه در دسترس  ازجمله

ر احتیاط کرد. محدودیت ديگ بایستیمدر تعمیم نتایج  روینازابود، 

بعد از مداخله به دلیل محدودیت  ماههیکمرحله پیگیری  کهآن

تغييرات در كاركرد رواني افراد نيازمند  ازآنجاکهزمانی انجام شد. 

تحقيقاتي در آينده است كه بتواند تر است نيازمند زماني طوالني

 تر وارسي نمايد. تغييرات رفتاري را در بازده زماني طوالني

کند تا در محدوده كوتاه این پژوهش به روانشناسان کمک می
دسترسی یابند،  تریعسرهای حلزماني جهت درمان زوجين به راه

های خانواده و سایر نیاز دادگاه برحسب یدرمانخانوادهزيرا انجام 
مراجع قانونی محدوديت زماني دارد. با توجه به اينكه موفقيت 
پليس كشور ابتدا به داشتن خانواده هماهنگ و سالم است و در 

نظريه بوون در خانواده پليس هيچ تحقيقي  ییکاراخصوص 
خاص بر روي  طوربهگردد اين مداخله ، پيشنهاد مينشدهانجام
هاي تخصصي و عملياتي انجام گردد. همچنین با توجه به پليس

اثربخشی این مداخله، ارائه آن برای زوجین جوان در شروع زندگی 
گردد. در تحقیقات آینده نقش عوامل فرهنگی و قومی پیشنهاد می

از  یتدرنهاقرار گیرد و  موردمطالعهگیری تمايز خود در شکل
راستای مداخالت بالینی و توان در های پژوهش حاضر مییافته

های درمانی برای افزایش تعهد زناشویی زوجین و کاهش طالق
 .عاطفی و قانونی استفاده نمود

 
 گیرینتیجه

خود بر  یزیافتگیتماهای مطالعه حاضر نشان داد که درمان یافته
اساس ديدگاه درماني بوون در ارتقاي ابعاد تعهد زناشويي شامل 
تعهد شخصی )عالقه و تمايل فرد براي تداوم رابطه زناشويي(، تعهد 
اخالقي )وفاداري فرد به ازدواج( و تعهد ساختاري )موانع و 

 .است مؤثردر ترك رابطه زناشويي( در جامعه پلیس،  هاییتمحدود
 

  تشکر و قدردانی

ز روسای مراکز مشاوره فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و همه ا

همکارانی که در اجرای این پژوهش ما را یاری رساندند کمال تشکر 

 روزافزونو قدردانی خود را اعالم نموده و از خداوند منان توفیق 

 برای آنان خواستاریم.

 تعارض منافع 

تعارض  نهگویچهكه نمايند نويسندگان مقاله تصريح مي وسیلهینبد

 منافعي ندارند.

 سهم نويسندگان

شهناز دهايي )نويسنده اول( اجراي مطالعه و تحليل آماري، عليرضا 

نويسنده دوم( طراحي پژوهش و و  مسئولنویسنده ) یوسفیآقا 

ها و آزاده فرقداني )نويسنده سوم( مرور ادبيات و تبيين تحليل داده

دقت و صحت مطالب را  یتمسئولها. همه نویسندگان داده

 پذيرند.مي

  منابع مالي

است  شدهینتأمهاي اين پژوهش توسط نويسنده اول همه هزينه
.هستو برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول 
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