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Article Type 
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 Purpose: The aim of this study was to compare the effectiveness 

of individual counseling based on compassion therapy with family 

therapy based on Bowen’s emotional system on differentiation of 

girls. 

Materials and Methods: The research method was quasi-

experimental. The sampling method in the present study was 

avaliable. 30 eligible female students (14-17 years old) announced 

their readiness to take part in this research then after performing 

the differentiation questionnaire they were divided into three 

groups including two experimental groups (10 people in each 

group) and one control group (10 people) by a simple random 

method through lottery. The data collection tool was a 

differentiation questionnaire. The differentiation questionnaire was 

completed four times by the adolescents in the sample group 

before the beginning of treatment sessions, after the end of 

treatment, two months after treatment (first follow-up), and six 

months after the end of treatment (second follow-up). Initially, 

family therapy base on Bowen’s emotional system was provided 

for the first group and individual counseling based on compassion 

therapy for the second group. During this period, the control group 

did not receive any counseling or psychological training. After 

data collection, the data was analyzed by the covariance statistical 

method. 

Findings: The results showed that in the individual counseling 

group based on compassion therapy compared to the family 

therapy group based on Bowen emotional system, the degree of 

differentiation and its subscales have increased significantly. 

Conclusion: According to the research results, it is suggested to 

use compassion therapy and family therapy based on Bowen's 

emotional system to improve the differentiation of students in 

psychology and counseling centers, schools, universities and other 

cases. 
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 9911تابستان ، 2، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

بر شفقت  یمبتن یمشاوره فرد یاثر بخش سهیمقا

ن بر ئبو یبر نظام عاطف یمبتن یبا خانواده درمان یدرمان

 ی دختران افتگی زیتما

 ،2هوشمند نبیز
، یآزاد اسالمدانشگاه ، رشته مشاوره، واحد قمی، دکتر یدانشجو

 .رانیاقم، 
 ، *1 ینیحس رزایم حسن
، یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس ،یگروه روانشناس ار،یاستاد

 )نویسنده مسئول(. رانی، اقم، یدانشگاه آزاد اسالم، واحد قم
 3یباجضرغام ح دیمج

، یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس ،یگروه روانشناس ار،یاستاد
 .رانی، اقم، یآزاد اسالمدانشگاه ، واحد قم

 
 چکیده

 یمبتن یمشاوره فرد یاثر بخش زانیم سهیمقا قی: هدف تحقدفه
بر    نبر نظام عاطفی بوئ یمبتن یبا خانواده درمان یبر شفقت درمان

 دختران بود. یافتگیزیتما
نیمه  صورت به حاضر تحقیق در پژوهش روش :.ها روشمواد و 

.  بود  روش نمونه گیری ، نمونه گیری در دسترس آزمایشی بود. 
 آمادگی اعالم( سال 9۱-_94)  شرایط واجد دختر آموز دانش 9۳

 تصادفی روش به یافتگی تمایز پرسشنامه اجرای از پس که نمودند
)  آزمایش گروه دو شامل گروه سه در کشی قرعه طریق از ساده
 گرفتند. قرار(  نفر 9۳)  کنترل گروه یک و(  نفر 9۳ گروه هر

بود. پرسشنامه  یافتگی زیپرسشنامه تما ،ها هداد یابزار گردآور
، پس درمانازشروع جلسات  شیدر چهار نوبت، پ یافتگی زیتما
اول(، و شش ماه بعد  یریگیدرمان، دو ماه پس از درمان )پ انیازپا
 لیدوم(، توسط نوجوانان گروه نمونه تکم یریگیدرمان )پ انیازپا

 یبوئن برا یبر خانواده درمان یخانواده مبتن هشد. در ابتدا مشاور
گروه دوم  یبرا یبر شفقت درمان یمبتن یگروه اول و مشاوره فرد

 اینوع مشاوره  چیدوره، گروه کنترل ه نیارائه شد. در طول ا
 از ها داده ینکردند. پس از گردآور افتیدر یآموزش روانشناخت

 شد.استفاده  لیتحلجهت  انسیکووار یآزمون آمار
بر  یمبتن  ینشان داد در گروه مشاوره فرد قیتحق جی: نتاها افتهی

بر نظام  یمبتن ینسبت به گروه  خانواده درمان  یشفقت درمان
آن  به طور  یها اسیو خرده مق  یافتگیزیتما  زانیبوئن  م یعاطف

 .است افتهی شیافزا  یمعنا دار
شود از روش  یم شنهادیپ قیتحق جیتوجه به نتابا : یریگ جهینت
بوئن  یبر نظام عاطف یمبتن یو خانواده درمان یشفقت درمان یها
 یرواشناس یدانش آموزان در مراکز درمان یافتگیزیبهبود تما  یبرا

 .موارد استفاده شود ریو مشاوره ، مدارس، دانشگاه و سا
 
مبتنی بر نظام عاطفی  یخانواده درمان ،یشفقت درمان واژه ها: دیکل

 یافتگی زیتما ،بوئن
 

 9۳/۳4/9911: افتیدر خیتار
 91/۳0/9911:  رشیپذ خیتار

 :نویسنده مسئولmirzahoseini.hasan@yahoo.com 
باشد یاول م سندةینو یمقاله برگرفته از رسالة دکتر نیا 
 

 مقدمه
نگرش افراد در مورد خودشان )خودپنداره( و تصور آنان در مورد 
توانایی شان، بر موفقیت آنها در حیطه های مختلف ) بر اساس 
اثربخشی بر تعامالت، عملکردها و پاداش های حاصل از این 
تعامالت( تاثیر می گذارد . نوجوانی زمانی مناسب برای شکل دهی 

(. شکل گیری هویت 9است )هویت ) احساس و مفهومی از خود( 
زمینه را برای برخی از چالشهای اساسی در سالهای جوانی فراهم 

تفکیک خویشتن با توجه به می کند از جمله آنها تمایزیافتگی یا 
درون روانی، توانایی جداسازی فرایندهای عاطفی از  کار کرد

فرایندهای عقالنی است و با توجه به کارکرد بین فردی، توانایی 
صمیمیت همراه با استقالل در روابط بین فردی و  به کردنرتج

تعادل مناسب میان آنها می باشد.افراد بدون تمایزیافتگی از نظر 
عاطفی به دیگران وابسته اند به دشواری می توانند برای خودشان 

خود رهبرند،  "فکر، احساس و عمل کنند؛ اما افراد تمایز یافته ذاتا
ودشان را دارند و اجباری در وفق خود افکار و احساسات خاص خ

با انتظارات دیگران ندارند. بوئن معتقد است سطح تمایزیافتگی فرد 
در خانواده اصلی اش به دست می آید و در زندگی آینده او تاثیر 

در خانواده اصلی خود تجربه . نقش و روابطی که فرد  می گذارد
 ظهور درجه بوئن رنظ د پایه ای برای رفتار آینده اوست. بهمی کن
 فرایند یزتما  برای او توانایی میزان گویای فرد هر در یافتگی تمایز
 یعنی. کند می تجربه وی که است( عاطفی)احساسی فرایند از عقلی

 از رفتار کار خود تبعیت از اجتناب برای فرد توانایی درجه
 خود تمایز(.  2)است  خود تمایز میزان بیانگر احساسات،

 موضوعات به راجع بینانه واقع تفکر برای فرد توانایی بیانگرمیزان
 به افراد بوئن نظر به.است خانواده در عاطفه از سرشار
 بر آنها تمایز سطح. شوند می متولد « 9توده نامتمایز من»صورت

 در صمیمیت و فردیت بین تعامل برقراری جهت که تالشی اساس
 بنابراین. (9یابد) می رشد دهند می صورت خانوادگی تعامالت

 افراد آن طریق از که شود می توصیف فرایندی عنوان به تمایز خود
 عاطفی طور به هنوز که حالی در کنند کسب می را روانی استقالل

 ارتباط دیگران با بلوغ بهینه به دستیابی جهت صمیمی روابط برای
 و بین روانی درون بعد 2 در تمایزیافتگی بوئن نظریه اساس بر.دارند
 برگیرندة در تمایز، روانی درون سطح در. دهد می رخ  فردی

 ها، موقعیت متفکرانه آزمون کارگیری به شخص جهت توانایی
 یا منطقی دالیل و هیجانات شخصی و عواطف از کامل آگاهی
(.یکی از روش 4) است موقعیتی نیازهای به وابسته مؤثر تجارب

درمان متمرکز بر است.    شفقتدرمان متمرکز بر های درمانی 
درمانی است که پل گیلبرت آن را ابداع یک سیستم روان  شفقت

درمانی ترین روان و تدوین کرده است. این رویکرد از معروف
هایی را از موسوم به موج سوم رفتاردرمانی است که تکنیک

شناسی تکاملی، هایی از روانرفتاردرمانی شناختی به همراه ایده
شناسی بودیستی و شناسی رشد، روانشناسی اجتماعی، رواننروا

_________________________________ 
1 Undifferentiated ego mass 
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تکنیک اصلی  .علوم اعصاب را یکپارچه کرده است
آموزش ذهن مشفق است. در این تکنیک به درمانجو   ن،درما

شود. آموزش ذهن ها و خصوصیات شفقت آموخته میمهارت
کند تا الگوهای شناختی و هیجانی مشفق به درمانجویان کمک می

ساز مرتبط با اضطراب، خشم، خودانتقادگری، مشکل
 (5)نددهزدایی و شیدایی خفیف )هایپومانیا( خود را تغییر شخصیت

ها حداقل سه نوع سیستم تنظیم عاطفه تکامل یافته در وجود انسان
ئق )جستجوی منبع( و ت از خطر، سیستم ساظاست: سیستم محاف

بر ارتباط بین الگوهای شناختی و این سه سیستم   ،سیستم تسکین
هایی نظیر شود. از طریق استفاده از تکنیکتنظیم هیجان تاکید می

های رفتاردرمانی شناختی به آموزش ذهن مشفق و تکنیک
ها را به طور شود که هرکدام از این سیستمدرمانجویان آموخته می

ها و تری به موقعیت یریت کرده و به طور مناسبموثری مد
(.  تحقیقات مختلفی در زمینه  بررسی 0)شرایط پاسخ بدهند

اثربخشی شفقت درمانی با خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی 
بوئن بر تمایز یافتگی  صورت گرفت است.  در تحقیق بیلیاد و 

یان افسردگی و ای تمایزیافتگی در ارتباط منقش واسطههمکاران 
نتایج حاکی از اثر مستقیم  .(۱بررسی شد ) رضایت زناشویی زنان

نشانگان افسردگی بر رضایت زناشویی و اثر غیرمستقیم این متغیر 
های آن یعنی جدایی عاطفی، مقیاساز راه تمایزیافتگی و خرده

واکنش هیجانی، جایگاه من و آمیختگی با دیگران بر رضایت 
خود در  زیتماابعاد  نقش مپیس و همکاران ال .زناشویی بود

 (. نتایج تحقیق نشان داد 5افسردگی را بررسی کردند )مشکالت 
با  پیوند و  ی،  سطح باالتر قطع احساستمایزیافتگی نییکه سطح پا

را نشان  افسردگیاز مشکالت مربوط به  یسطح باالترو گرانید
به بررسی رابطه تمایز یافتگی و  2و وهوپر 9جانکواسکی دهد. یم

(. نتیجه تحقیق نشان داد میان تمایز یافتگی و 1افسردگی پرداختند )
 افسردگی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.  قاسمی و همکاران

اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر نظم جویی شناختی هیجان، 
افراد مهارت های ذهن آگاهی و آمادگی برای تجربه شرم و گناه 

نتایج تحلیل  (.1را بررسی کردند) مبتال اختالل افسردگی مختلط
، یکواریانس نشان داد که بین راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان

مهارت های ذهن آگاهی و آمادگی برای تجربه شرم و گناه گروه 
آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معنی داری وجود 

در مقایسه با گروه کنترل در مرحله پس  دارد. افراد گروه آزمایش
آزمون نمرات کمتری در تجربه شرم و گناه و نمرات بیشتری در 

شکافی که در تحقیقات  مهارت های ذهن آگاهی کسب کردند
گذشته وجود دارد آن است که روش های درمانی مشاوره فردی 
مبتنی بر شفقت درمانی با خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی 

وئن  به صورت جداگانه بررسی شده اند این در حالی است که به ب
تحقیقی نیاز است که این روش ها را باهم بررسی کند. در این 
راستا هدف تحقیق مقایسه میزان اثر بخشی مشاوره فردی مبتنی بر 
شفقت درمانی با خانواده درمانی مبتنی  بر نظام عاطفی بوئن  بر 

_________________________________ 
1 JANKOWSKI 
2Hooper 

محقق به دنبال پاسخگویی این سوال است: تمایزیافتگی دختران بود .
آیا  مشاوره فردی مبتنی بر شفقت درمانی با خانواده درمانی مبتنی 

 بر نظام عاطفی بوئن بر تمایزیافتگی دختران اثربخش است؟

 روش هامواد و 
بوده و در آن دو  گروه آزمایش و  نیمه آزمایشیحاضر    پژوهش

 ساجرای پیش آزمون و پ) لیست انتظار( با یک گروه کنترل 
دیاگرام طرح پژوهش  .شده استآزمون و آزمون پیگیری استفاده 

 آمده است. 9در جدول 
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 .دیاگرام طرح پژوهش9جدول 

آزمون پیگیری  پس آزمون متغییر مستقل پیش آزمون گمارش تصادفی گروهها
 اول دو ماه بعد

آزمون پیگیری 
دوم هشت ماه 

 بعد
مشاوره  9گروه آزمایش 

خانواده مبتنی بر نظام عاطفی 
 بوئن

RE1 T1 X1 T2 T3 T4 

مشاوره فردی  2گروه آزمایش 
 مبتنی بر شفقت درمانی

RE2 T1 X2 T2 T3 T4 

 RC T1 - T2 T3 T4 گروه کنترل
 مشاوره اول، متغییر. دارد وجود مستقل متغییر  دو پژوهش این در

مبتنی بر  درمانی خانواده دوم، ،متغییر درمانی شفقت بر مبتنی فردی
 تحقیقدسترس در  در گیری نمونه روشاز  .بود بوئن نظام عاطفی

 2 منطقه 5 ناحیه شهرداری با که مدارسی به استفاده شد  حاضر
 محله جوانان دبیران کانونهای به همچنین و داشتند همکاری

 تا اطالع رسانی شد 5 ناحیه در واقع صادقیه و طرشت شریف،
 دختر آموز دانش 9۳. نمایند معرفی را پژوهش شرایط واجد افراد

 از پس که نمودند آمادگی اعالم( سال 9۱_-94) شرایط واجد
 طریق از ساده تصادفی روش به یافتگی تمایز پرسشنامه اجرای
 9۳ گروه هر)  آزمایش گروه دو شامل گروه سه در کشی قرعه

ابزار گردآوری  .گرفتند قرار(  نفر 9۳)  کنترل گروه یک و(  نفر
( توسط اسکورن و DSIها:   پرسشنامه تمایز یافتگی )ه داد

توسط  9914ساخته شده است و در سال  9111فریدلندر در سال 
اسکیان در تهران هنجاریابی شده است. این پرسشنامه ، یک 

سوالی است که به منظور سنجش تمایزیافتگی افراد  45پرسشنامه 
 نظام بر مبتنیبکار میرود. و تمرکز اصلی آن روی ارتباطات 

  تمایزیافتگی نیز پژوهش این در روابستهمتغیی. است بوئن عاطفی
 است. سال 9۱ -94 دختر نوجوانان کلیه شامل آماری جامعه. است

ف شش گزینه ای این پرسشنامه با مقیاس لیکرت در یک طی 
اس . پرسشنامه مذکور از چهار خرده مقیدرجه بندی شده است

، گریز عاطفی وهم آمیختگی با واکنش پذیری عاطفی، جایگاه من
ه هر خرده مقیاس دیگران تشکیل شده است. سوال های مربوط ب

-29-91-94-9۳-0-9. واکنش پذیری عاطفی: به قرار زیر است
-2۱-29-91-95-99-۱-4جایگاه من:  20-9۳-94-91-4۳
-21-24-2۳-90-92-1-9-2گریز عاطفی:  99-95-49-49
-25-22-9۱-99-1-5هم آمیختگی با دیگران:  92-90-91-42
-99-2۱-29-91-95-99-۱-4سوالهای  21-99-9۱-44-45
به صورت مثبت و سایر سواالت به صورت معکوس  -9۱-49-49

شنامه نشان سطوح نمره گذاری می شوند. نمره کمتر در این پرس

یافتگی است. روایی و پایایی پرسشنامه تمایزیافتگی، پایین تر تمایز 
و فریدلندر قبال با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ توسط اسکورن 

پوپکو در  -گزارش شده است. در پژوهشی که توسط پلج 11/۳
 10/۳صورت گرفت پایایی پرسشنامه تمایزیافتگی  2۳۳4سال 

محاسبه  19/۳گزارش شده است . پایایی پرسشنامه توسط اسکیلن 
تران نوجوان شده است. پس از انتخاب نمونه و گمارش تصادفی دخ

کنترل، جلسات مشاوره برای دو گروه آزمایش و یک گروه  در
گروههای آزمایش تشکیل شد. پرسشنامه تمایزیافتگی در چهار 

، پس ازپایان درمان، دو ماه پس درماننوبت، پیش ازشروع جلسات 
از درمان )پیگیری اول(، و شش ماه بعد ازپایان درمان )پیگیری 
دوم(، توسط نوجوانان گروه نمونه تکمیل شد. در ابتدا خانواده 

بوئن برای گروه اول و مشاوره فردی  نظام عاطفی انی مبتنی بردرم
مبتنی بر شفقت درمانی برای گروه دوم ارائه شد. در طول این 
دوره، گروه کنترل هیچ نوع مشاوره یا آموزش روانشناختی 

مبتنی  درمانی خانواده دریافت نکردند. تعداد جلسات برای گروه
ه فردی مبتنی بر شفقت و مشاور جلسه 1 بوئننظام عاطفی بر 

که بصورت دو بار در هفته و به مدت یک جلسه بود  92 درمانی
تحلیل داده  و ساعت تا یک ساعت و نیم اجرا می شد.  برای تجزیه

 استفاده شد. SPSS22از نرم افزار ها 
 
 

 یافته ها
و  آزمون پس و آزمون شیپ استاندارد انحراف و نیانگیم 2جدول

( و کنترل 9،2ی آزمایش) هاگروه 2و پیگیری  9مرحله پیگیری 
در متغیر تمایزیافتگی و زیر مقیاس های آن را نشان می دهد.  

مایز یافتگی و زیر ه که در جدول مشهود است میانگین تهمانگون
مقیاس های آن در گروه های آزمایش نسبت به کنترل در مرحله 

 ته است.پس آزمون و پیگیری افزایش داش

 
( و کنترل در متغیر تمایزیافتگی و  2و  9ی آزمایش)  هاگروه و پیگیری های آزمون پس و آزمون شیپ استاندارد انحراف و نیانگیم:2جدول

 خرده مولفه های آن

                
 شاخص

 متغیر                                                         
 پیگیری دوم پیگیری اول پس آزمون پیش آزمون 
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 واکنش پذیری

انحراف  میانگین گروهها
 معیار

انحراف  میانگین
 معیار

انحراف  میانگین
 معیار

انحراف  میانگین
 معیار

 41/9 9۱ 11/۳ 9۳/90 ۳9/9 2۳/90 10/9 4۳/92 9آزمایش
آزمایش 

2 9۳/99 11/9 1۳/91 9۱/9 0۳/91 94/9 ۱۱/9۱ 41/9 

آزمایش 
9 

99 41/9 0۳/9۱ 10/۳ 1۳/90 ۱9/۳ 1۳/95 ۱1/۳ 

 9۳/9 9۳/99 42/9 ۱۳/94 42/9 4۳/95 21/9 9۳/94 کنترل

 جایگاه من

 11/۳ 9۳/90 41/9 9۱ 49/9 9۳/9۱ 14/۳ ۱۳/99 9آزمایش
آزمایش 

2 4۳/92 15/9 91 24/9 ۱۳/91 ۳5/9 0۳/9۱ 94/9 

آزمایش 
9 

5۳/92 15/9 1۳/90 ۱1/۳ 1۳/95 ۱9/۳ 92/95 1۳/۳ 

 49/9 ۱۳/94 9۳/9 9۳/94 95/9 9۳/94 41/9 99 کنترل

 گریز عاطفی

 92/9 1۳/95 99/9 1۳/90 24/9 9۱ 41/9 ۱۳/99 9آزمایش
آزمایش 

2 99 01/9 5۳/91 ۳1/9 2۳/91 ۳9/9 1۳/91 04/9 

آزمایش 
9 

9۳/94 25/9 9۳/91 12/9 0۳/9۱ ۱9/9 4۳/9۱ ۱9/9 

 59/9 0۳/92 10/۳ 0۳/95 14/۳ ۱۳/95 ۳5/9 ۱۳/94 کنترل

 هم آمیختگی

 99/9 1۳/90 99/9 9۱ ۱1/9 9۳/9۱ 25/9 ۱۳/99 9آزمایش
آزمایش 

2 2۳/94 22/9 1۳/91 09/9 4۳/91 04/9 2۳/91 ۳9/9 

آزمایش 
9 

9۳/99 10/9 1۳/9۱ 52/9 4۳/9۱ ۱9/9 0۳/90 ۱9/9 

 10/۳ 0۳/99 59/9 0۳/92 54/9 1۳/99 12/9 ۱۳/92 کنترل

 تمایز کلی

 55/2 11/991 59/2 1۳/991 19/2 0۳/94۳ 4//2۱ 5۳/999 9آزمایش
آزمایش 

2 1۳/999 4۳/4 99/949 ۳4/2 1۱/949 9۱/2 91/94۳ 00/2 

آزمایش 
9 

1۳/992 99/5 94/94۳ 94/9 45/991 1۱/2 95/99۱ 2۳/2 

 4۳/2 90/994 45/9 40/994 49/9 94/999 2۳/9 94/999 کنترل
بر هدف تحقیق مقایسه میزان اثر بخشی مشاوره فردی مبتنی 

ن بر ئه درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوخانواد شفقت درمانی با
 پژوهش.این پژوهش از نوع مقطعی است تمایزیافتگی دختران بود. 

بوده و در آن  دو گروه آزمایش و یک  نیمه آزمایشی انجام شده
آزمون و  س) لیست انتظار( با اجرای پیش آزمون و پگروه کنترل 

برای بررسی طرح فوق آزمون  .شده استآزمون پیگیری استفاده 
. در ادامه پیش فرض های شده استآماری کوواریانس استفاده 

های نمره ها ساوی واریانسکوواریانس ذکر می گردد.پیش فرض ت

( و کنترل تأیید گردید. پیش فرض 9،2در گروه های آزمایش)
( و کنترل 9،2نرمال بودن توزیع نمرات در گروه های آزمایش)

 یتحقیق غیرمعن یکلیه متغیرها یتعامل برا Fمقدار تأیید گردید.
 باشد. بنابراین، مفروضه همگنی رگرسیون تایید می شود. یدار م
های آزمون تحلیل آنچه که در باال بیان شد، پیش فرضبنابر 

باشد، پس استفاده از تحلیل کوواریانس بال کوواریانس برقرار می
 مانع است.

 
عاطفی بر  تمایزیافتگی دختران  مقایسه  تاثیر  مشاوره فردی مبتنی بر شفقت درمانی با خانواده درمانی مبتنی بر نظام انسیکووار لیتحل. 9جدول 

 در مرحله پس آزمون
 سطح

 معناداری
F 

 میانگین
 مجذورات

 درجه
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

 منابع تغییر
 

 متغیر
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 پیش آزمون 90/9 9 90/9 94/۳ ۱9/۳

 تمایزیافتگی

۳5/۳ 99/5 94/2۱ 9 94/2۱ 
ها)خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بین گروه

 بوئن و کنترل(

 هادرون گروه 59/991 9۱ 94/1  

 پیش آزمون 19/۳ 9 19/۳ ۳1/۳ 19/۳

۳5/۳ 01/4 ۳1/41 9 ۳1/41 
ها)مشاوره فردی مبتنی بر شفقت درمانی و بین گروه

 کنترل(

 هادرون گروه 22/9۱4 9۱ 20/9۳  

 پیش آزمون ۳2/1 9 ۳2/1 91/9 20/۳

۳5/۳ ۳9/5 29/25 9 29/25 
ها)خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی گروهبین 

 بوئن و مشاوره فردی مبتنی بر شفقت درمانی(
 هادرون گروه 1۱/9۳9 9۱ 51/5  

 

دهد که بعد از تعدیل نمرات پیش آزمون نشان می 9نتایج جدول 
خانواده درمانی ها گروه تمایز یافتگی، تفاوت معناداری بین گروه

مبتنی بر نظام عاطفی بوئن و کنترل در پس آزمون وجود دارد 
(۳5/۳P< ،99/5 F= در گروه خانواده درمانی مبتنی بر نظام )

عاطفی بوئن نسبت به گروه کنترل  تمایزیافتگی افزایش معنا داری 
دهد که بعد از نشان می  9داشته است.  همچنین بر اساس  جدول 

یش آزمون تمایزیافتگی ، تفاوت معناداری بین تعدیل نمرات پ
ها ی مشاوره فردی  مبتنی بر شفقت درمانی  و کنترل در پس گروه

( که در گروه مشاوره =۳5/۳P< ،01/4 Fآزمون وجود دارد )
فردی  مبتنی بر شفقت درمانی  نسبت به گروه  کنترل تمایز یافتگی 

حقیق نشان داد  بعد افزایش معنا داری داشته است. همچنین نتیجه ت
های از تعدیل نمرات پیش آزمون، تفاوت معناداری بین گروه

مشاوره فردی مبتنی بر شفقت درمانی و خانواده درمانی مبتنی بر 
 ۳5/۳P< ،۳9/5نظام عاطفی بوئن در پس آزمون وجود دارد )

F= و میزان تمایزیافتگی در گروه شفقت درمانی  افزایش معنا )
 داری داشته است.

 
های مشاوره فردی مبتنی بر شفقت درمانی با خانواده درمانی مبتنی بر . خالصه نتایج تحلیل خرده مقیاس های  تمایز یافتگی در گروه4جدول 

 .2و پیگیری  9نظام عاطفی بوئن در مرحله های پیگیری 

 سطح
 معناداری

F 

 میانگین
 مجذورات

 

 درجه
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

 منابع تغییر
 

 متغیر موقعیت

۳5/۳ 92/4 99/5 9 99/5 
ها)خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوئن و بین گروه

 کنترل(

پیگیری 
9 

واکنش 
 پذیری

 

۳5/۳ 15/4 29/0 9 29/0 
ها)مشاوره فردی مبتنی بر شفقت درمانی و بین گروه

 کنترل(

۳5/۳ 45/5 94/۱ 9 94/۱ 
ها)خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوئن و بین گروه

 مشاوره فردی مبتنی بر شفقت درمانی

۳5/۳ ۳1/4 ۳2/5 9 ۳2/5 
ها)خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوئن و بین گروه

 کنترل(

پیگیری 
2 

۳5/۳ 29/4 25/5 9 25/5 
مبتنی بر شفقت درمانی و ها)مشاوره فردی بین گروه

 کنترل(

۳5/۳ ۱9/4 90/۱ 9 90/۱ 
ها)خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوئن و بین گروه

 مشاوره فردی مبتنی بر شفقت درمانی

۳5/۳ 91/4 29/5 9 29/5 
ها)خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوئن و بین گروه

پیگیری  کنترل(
9 

جایگاه 
 من

ها)مشاوره فردی مبتنی بر شفقت درمانی و بین گروه ۳1/4 9 ۳1/4 ۳9/5 ۳5/۳
 کنترل(
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ها)خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوئن و بین گروه 22/0 9 22/0 19/4 ۳5/۳
 مشاوره فردی مبتنی بر شفقت درمانی

۳5/۳ 99/4 ۳1/5 9 ۳1/5 
بوئن و ها)خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بین گروه

 کنترل(

پیگیری 
2 

۳5/۳ 54/4 ۳5/4 9 ۳5/4 
ها)مشاوره فردی مبتنی بر شفقت درمانی و بین گروه

 کنترل(

ها)خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوئن و بین گروه ۳9/0 9 ۳9/0 19/4 ۳5/۳
 مشاوره فردی مبتنی بر شفقت درمانی

۳5/۳ 94/4 5۳/5 9 5۳/5 
ها)خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوئن و گروهبین 

 کنترل(

پیگیری 
9 

گریز 
 عاطفی

 

۳5/۳ 91/4 29/5 9 29/5 
ها)مشاوره فردی مبتنی بر شفقت درمانی و بین گروه

 کنترل(

۳5/۳ 92/5 50/0 9 50/0 
ها)خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوئن و بین گروه

 شفقت درمانیمشاوره فردی مبتنی بر 

۳5/۳ 99/4 ۳1/5 9 ۳1/5 
ها)خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوئن و بین گروه

 کنترل(

پیگیری 
2 

ها)مشاوره فردی مبتنی بر شفقت درمانی و بین گروه ۳2/5 9 ۳2/5 ۳1/4 ۳5/۳
 کنترل(

۳5/۳ 9۳/5 94/0 9 94/0 
بوئن و  ها)خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفیبین گروه

 مشاوره فردی مبتنی بر شفقت درمانی

۳5/۳ 59/5 2۱/۱ 9 2۱/۱ 
ها)خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوئن و بین گروه

پیگیری  کنترل(
9 

هم 
 آمیختگی

۳5/۳ 12/4 22/0 9 22/0 
ها)مشاوره فردی مبتنی بر شفقت درمانی و بین گروه

 کنترل(

ها)خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوئن و گروهبین  50/4 9 50/4 ۱1/9 ۳5/۳
 مشاوره فردی مبتنی بر شفقت درمانی

 

۳5/۳ 11/4 41/0 9 41/0 
ها)خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوئن و بین گروه

 کنترل(

پیگیری 
2 ۳5/۳ 11/9 50/4 9 50/4 

ها)مشاوره فردی مبتنی بر شفقت درمانی و بین گروه
 کنترل(

۳5/۳ ۳0/4 5۳/5 9 5۳/5 
ها)خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوئن و بین گروه

 مشاوره فردی مبتنی بر شفقت درمانی
در  خرده مقیاس های واکنش پذیری،جایگاه من  4براساس جدول 

، گریز عاطفی و هم آمیختگی پس از تعدیل نمرات پیش آزمون 
های مشاوره فردی مبتنی بر شفقت تفاوت معناداری میان گروه

خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوئن در مرحله  ی بادرمان
وجود دارد  و این خرده مقیاس ها در گروه مشاوره  2و  9پیگیری 

فردی  مبتنی بر شفقت درمانی  نسبت به گروه  خانواده درمانی 
فزایش معناداری داشته است. همچنین مبتنی بر نظام عاطفی بوئن ا

ها در  خرده مقیاس های تمایزیافتگی،  تفاوت معناداری میان گروه
ی مشاوره فردی مبتنی بر شفقت درمانی و کنترل  در مرحله 

وجود دارد و این خرده مقیاس ها در گروه  مشاوره  2و  9پیگیری 
ش فردی مبتنی بر شفقت درمانی نسبت به گروه کنترل افزای

 تمایزیافتگیمعناداری داشته است. همچنین در  خرده مقیاس های 
خانواده درمانی مبتنی بر نظام  های ت معناداری میان گروهتفاو

ین وجود دارد و  ا 2و  9عاطفی بوئن و کنترل  در مرحله پیگیری 
خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی  خرده مقیاس ها در گروه

 نترل  افزایش معناداری داشته است. بوئن  نسبت به گروه ک
 

 نتیجه گیری
ی مبتنی بر هدف تحقیق مقایسه میزان اثر بخشی مشاوره فرد

خانواده درمانی مبتنی نظام عاطفی بوئن  بر   شفقت درمانی با
نتیجه تحقیق نشان داد  9تمایزیافتگی دختران  بود. بر اساس جدول 

در گروه مشاوره فردی  مبتنی بر شفقت درمانی  نسبت به گروه  
خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوئن  میزان تمایزیافتگی  و 

ری  افزایش یافته است . خرده مقیاس های آن  به طور معنا دا
(، توماس و ماری،  9۳، کرایتون جانکوسکی )و گوملی مکبس

(، مارشال و 99الیزابت و اسکورن در، گیلبرت  و پروکتور  )
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 9911تابستان ، 2، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

(، پوپکو ، پیالژ و تحقیقات داخلی  شهرآرای و 92همکاران )
(،  94(، قربانیان و همکاران )99(، مومنی و علیخانی)9گودرزی )

( ، شیخ االسالمی و همکاران همسو است.  95کاران )غفاریان و هم
 احساس عمیق عواطف تجربه برای از طریق شفقت درمانی افراد

 به و بوده هیجانات به بخشی نظم دارای قابلیت و کنند می آزادی
 خود شخصی قادرند افکار آنها دارند، دسترسی آنها به آزادانه طور

 مرزبندیهای همچنین باعث می شود افراد  . کنند ابراز و شناسایی را
را تعریف کنند که این امر باعث افزایش تمایز یافتگی گردد.  خود

به درمانجویان  تمایز یافتگی ذهن مشفق و همچنین  از طریق 
ها را شود که به طور موثری هرکدام از این سیستمآموخته می

شرایط پاسخ ها و تری به موقعیت مدیریت کرده و به طور مناسب
به افزایش  شفقت به خود منجرو خود را متمایز کنند.  بدهند

 شفقت و دغدغه نسبت به دیگران می شود. شفقت به خود باعث
منظر تجربیات مشترک انسانی  می شود فرد تجربیات خود را در 

اقتضای انسان بودن است و  صکه رنج، شکست و نق ابدیبیند و در
ارزش شفقت کردن  ،از آنها هستم  افراد که من هم یکی ی همه

دارند، کمتر قضاوت کردن نسبت به خود منجر به کمتر قضاوت 
که این امر می تواند باعث شود   کردن نسبت به دیگران می شود

د. یعنی نافراد میان فکر کردن و احساس کردن توازن برقرار کن
مستعد هیجان و خود انگیختگی قوی اما همچنین دارای خویشتن 

 هستندکه می تواند تمایز یافتگی افراد را افزایش دهد.داری 
همچنین نتیجه تحقیق نشان داد  میزان  تمایز یافتگی  و خرده  

مقیاس های آن  در گروه شفقت درمانی  نسبت به گروه کنترل  
یافته با نتایج تحقیقات کرایتون  این  افزایش معنا داری داشته است.

 هافمن(، توماس و ماری، الیزابت و اسکورن در،  9۳جانکوسکی )
، و تحقیقات داخلی شهرآرای و و گوملی مکبس ، و همکاران
(، 94(، قربانیان و همکاران )99(، مومنی و علیخانی)9گودرزی )

قرتیه و همکاران همسو است. افرادی که شفقت به خود باالیی 
رند نسبت به افرادی که شفقت به خود کمی دارند سالمت دا

نها درد گریزناپذیر و احساس روانشناختی بیشتری دارند زیرا در آ
ی که همه افراد تجربه می کنند با سرزنش خود بی رحمانه  شکست

، احساس انزوا و همانندسازی فزاینده با افکار و هیجانات استمرار 
ود یک انسجام متعادل میان دغدغه نمی یابد. در واقع شفقت به خ

برای خود و دغدغه برای دیگران است، حالتی که محققان آن را 
برای عملکرد روانی بهینه ضروری می دانندکه این امر می تواند 

باعث افزایش تمایز یافتگی افراد شود. از نتایج دیگر تحقیق آن بود  
روه  خانواده میزان  تمایز یافتگی  و خرده مقیاس های آن  در  گ

درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوئن  نسبت به گروه کنترل  افزایش  
 9۳معنا داری داشته است. این یافته با نتایج کرایتون جانکوسکی )

 ، و همکاران هافمن(، توماس و ماری، الیزابت و اسکورن در، 
(، 9، و تحقیقات داخلی شهرآرای و گودرزی )و گوملی مکبس

(، قرتیه و 94(، قربانیان و همکاران )99نی)مومنی و علیخا
، نظام عاطفی بوئن  درمانگر سیستم خانواده .همکاران همسو است

د و به شیوهای اصیل رابطه برقرار می کن به "من"با حفظ موضع 
درمانجویان فرصت می دهد تا عقاید و اعمالشان را از عقاید و 

ی آرام و جالب اعمال درمانگر متمایز کنند درمانگر به شیوه ا

ثبت نامشروط مارتباط برقرار می کند و بدون نشان دادن توجه 
که بیشتر با هم جوشی خانواده، نه با تمایز خود متناسب است، 

است، انتقال می دهد، دلسوزی و اهمیت را که برای اعضا قائل 
برای پی بردن به آنچه در خانواده های آشوب زده می  درمانگر 

گذرد، به نیروی مشاهده و تفکر واقع بینانه، نه همدلی، اتکا می 
.با توجه به آنچه بیان شد نتیجه تحقیق نشان داد مشاوره فردی کنند

نظام  بر خانواده درمانی مبتنیبر شفقت درمانی  نسبت به مبتنی 
گی دختران  اثربخش تر بود.در این راستا عاطفی بوئن  بر   تمایزیافت

پیشنهاد می شود از این روش برای  بهبود تمایزیافتگی دانش آموزان 
در مراکز درمانی رواشناسی و مشاوره ، مدارس، دانشگاه و سایر 
موارد استفاده شود و تحقیق مشابه در جامعه آماری پسران انجام 

استفاده از باتوجه به شود. از  محدودیت های تحقیق حاضر آن بود 
رعایت باید در تعمیم نتایج آن جانب احتیاط را  نمونه در دسترس

 کرد.
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