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  چكيده
پژوهش حاضر به منظور بررسي تاثير رويكرد رواني سازگاري زناشويي نقش مهمي در ارتقاي روابط زوجين دارد.  :هدف سابقه و

 .آموزشي غني سازي رابطه و نظريه مك مستر در بهبود سازگاري بين همسران انجام شد

 هبه شكل تصادفي به  دو گرودوباره ي انتخاب و صورت تصادفه زوج ب 24زوج داوطلب براي شركت در اين پژوهش،  60از بين  :يسروش برر
هاي زن) سازمان دهي شدند. هر يك از گروه 8مرد و  8زن) و  يك گروه كنترل ( 8مرد و 8( مك مستر و زن) 8مرد و   8رواني آموزشي (مداخله 
بطه همسران و رويكرد مك مستر آموزش داده جلسه در طي سه ماه، براساس رويكرد رواني آموزشي غني سازي را 10طور جداگانه در هآزمايش ب

ها و گروه كنترل در سه مرحله پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري از طريق پرسشنامه سازگاري زن و شوهري مورد ارزيابي قرار آزمودني شدند.
  . ها از فرمول آماري تحليل واريانس استفاده شدگرفتند. براي تحليل يافته

افزايش سازگاري بين همسران موثر  برداري مك مستر به طور معني آموزشي غني سازي رابطه همسران و الگوي - الگوي رواني  :هايافته
 ).p>05/0( بودند

شود. توافق بين همسران در سازگاري در بين همسران شامل توافق، همبستگي، رضايتمندي، مهرباني و سطح تنش مي : :گيرينتيجه
براي رسيدن به اين مهم داد ي خوب و داشتن يك رابطه برنده برنده حياتي است. نتيجه اين پژوهش نشان موضوعات مهم، براي يك  سازگار

 .توانند موفق عمل كنندهر دو رويكرد رابطه محور و مسأله محور مي

  .آموزشي، مك مستر -سازگاري زناشويي، رواني:  واژگان كليدي:
  

  1مقدمه
ادگي اسـت و خـانواده،   ازدواج منشاء ايجاد چرخه زندگي خانو

ها و خرده فرهنگي است كه بر اساس تاريخچه مشترك، فرضيه
ادراكات دروني شده در مـورد جهـان و اهـداف مشـترك بـين      

اي عميق و چند اليـه وجـود دارد و افـراد در    اعضاي آن، رابطه
هـاي هيجـاني   هـا و دلبسـتگي  چنين نظامي، از طريق وفاداري

 )1( انده هم گره خوردهقدرتمند، پايدار و متقابل ب
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)email: jamalnabavi@yahoo.com  (  
         27/10/96: تاريخ دريافت مقاله
  30/2/97 :تاريخ پذيرش مقاله

تالشـي   ؛تواند آغاز يك تالش باشدخانواده از طريق ازدواج، مي
جهت كسب سازگاري در جهت رشد فردي و كنار هـم مانـدن   

  ). 3،2( براي رفع مشكالت زوجي
و همبسـتگي   )4-8سـازگاري زناشـويي (   هاي متعدد،پژوهش
ـ  را تعيين كننده )9-14( زوجي ط هاي اصلي شكل گيـري رواب

  اند.كل خانواده دانسته
 1990مطالعه علمي سازگاري زناشويي توجه جالبي را از دهـه  

تـوان  تاكنون پيدا كرده است. دربـاره سـازگاري زناشـويي مـي    
گفت كه سازگاري زناشـويي وضـعيتي اسـت كـه در آن زن و     
شوهر در بيشتر مواقع احساس ناشي از خوشبختي و رضايت از 

هـا از طريـق   رضايت بخـش بـين زوج  همديگر را دارند. روابط 
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عالقه متقابل، ميـزان مراقبـت ازهمـديگر و پـذيرش و تفـاهم      

  .)15يكديگر قابل ارزيابي است (
سازگاري زناشـويي در مطالعـات مربـوط بـه ازدواج و زنـدگي      

تعريف شده است. سـازگاري   يهاي متفاوتخانوادگي به صورت
ارض و سـهيم  اي همچون ميزان تععوامل پيچيده«را زناشويي 

ها كه با خـوش حـالي و موفقيـت در زنـدگي     شدن در فعاليت
) يا گروه ديگر از محققين سازگاري 16( »زناشويي همراه است

تعريـف  » ظرفيت سازگاري و انطباق و توانايي حال مسـاله «را 
اتفاق نظـر كلـي    ،در تعريف سازگاري زناشويي .)17( دنكنمي

ــق ع   ــدم تواف ــن ع ــت اي ــدارد و عل ــود ن ــاعي، وج ــل اجتم وام
روانشناختي، شخصيتي، و جمعيت شناختي مختلفي است كـه  

اي معتقدنـد  با سازگاري زناشويي ارتباط دارد. همچنـين عـده  
سازگاري زناشويي به عنوان يـك پيوسـتار و تغييـر در فراينـد     

  .)18( پيوستار است
هاي سازگار، زن و شوهرهايي هستند كه توافق زيـادي بـا   زوج

انـد، از نـوع كيفيـت    نوع و سطح روابطشان راضيهم دارند، از 
گذران اوقات فراغت رضايت دارند و مديريت خـوب در زمينـه   

  .)19( كنندوقت و مسائل مالي خودشان اعمال مي
با توجه به اهميـت موضـوع، رويكردهـاي متعـددي در حـوزه      

كيفيـت   يكنند تا در بهبـود و ارتقـا  خانواده درماني تالش مي
  همسران راهكارهايي را ارائه دهند.  سازگاري در بين

دربين اين رويكردها دو رويكردي كـه در ايـن پـژوهش بـراي      
عنوان دو گـروه آزمـايش اسـتفاده    ه ها بآموزش شركت كننده

رويكرد مك مستر و رويكرد روانـي آموزشـي غنـي     ،شده است
سازي رابطه زناشويي است. از جمله رويكردهاي تجربي كه بـر  

استوار است و در خانواده درمـاني در زمينـه    رويكرد سيستمي
ارزيابي عملكرد خانواده و نقش آن درحـل مشـكالت و بهبـود    

الگـوي   كيفيت كاركرد خانواده مورد ارزيابي قرار گرفته اسـت، 
مك مستر است. در اين الگو، ساختار، چگـونگي سـازماندهي و   
الگوهاي تبادلي  خانواده مورد بررسي قـرار مـي گيـرد. اصـول     

ها و اجـزاي  بنيادين اين الگو عبارت است از: ارتباط بين بخش
خانواده با يكديگر، قابل درك نبودن يك جزء جـداي از سـاير   
اجزاي خانواده، نقش مهم ساختار و الگوهاي تعـاملي خـانواده   
در تعيين و شكل دهي رفتار اعضاي خانواده و اين كه كـاركرد  

  .است زاي آنخانواده چيزي بيش از كاركرد مجموع اج
الگوي مك مستر، ابعاد مهم  عملكرد را در سه دسـته وظـايف   
بنيادي، وظايف رشدي، مسايل مربـوط بـه مراحـل خـانواده و     

. طبق الگوي مك كندرويدادهاي مخاطره آميز دسته بندي مي
مستر، ابعـاد مهـم عملكـرد خـانواده عبارتنـد از: حـل مسـاله،        

يري عاطفي و كنتـرل  ارتباط، نقش ها، پاسخدهي عاطفي، درگ
  رفتار.

هاي داراي عملكرد ضعيف، در زمينـه موضـوعات   تمام خانواده
. و اغلب از طي فرآيند حل مساله عاجزندرند عاطفي، مشكل دا

هـا، ارتباطـات ناديـده گرفتـه شـده و يـا فاقـد        در اين خانواده
صالحيت است، تخصيص و پاسخدهي نقش، مشخص و واضـح  

يجـاني، محـدود بـوده، كميـت و     هاي هنيست، گستره واكنش
ها، متناسب بـا بافـت و محـيط، غيرعـادي     كيفيت اين واكنش

است، درعين حال، اعضاي خانواده به يكديگر عالقه نداشـته و  
 كننـد در مورد يكديگر اقدام به سـرمايه گـذاري عـاطفي نمـي    

)20(.  
يكي ديگر از رويكردهايي كه در بهبـود و غنـي سـازي روابـط     

ت، رويكرد رواني آموزشي اسـت. درگذشـته   همسران مدعي اس
آموزشـي بـا عنـوان رويكردهـاي     –بيشـتر رويكردهـاي روانـي    

هـاي موجـود بـين    علـي رغـم تفـاوت    پيشگيرانه مطرح بودند.
پيشگيري و درمان، طي دو دهه گذشته مرزهاي بـين ايـن دو   

يكـي از ايـن    ).21( نوع مداخله تا حدودي از بين رفتـه اسـت  
موزشي الگوي درماني غنـي سـازي رابطـه    آ-رويكردهاي رواني

و غني كردن روابط افراد نزديك و  است. اين الگو براي پيشبرد
انـد. ايـن الگـو    افراد خانواده طراحي شده، به خصوص صميمي

تـر اجـرا شـود.    هاي بزرگها و يا گروهتواند براي افراد، زوجمي
هدف اين الگو، افزايش رضايت روانشناختي و عـاطفي موجـود   

هاي اختصاصي رفتـاري بـين فـردي    در افراد و آموزش مهارت
اين الگو شامل سه مهارت اصـلي   ).22( براي تغيير رفتار است

همدلي،  ابراز فكر و احساس  و بحث و گفتگو  است. در كنـار  
هاي تسهيل، حل مشـكل  گورمي مهارت ،اين سه مهارت اصلي

يير ديگـري   و تعارض، تعميم، بقاء، خود تغييري  و كمك به تغ
  ).23( را هم به مرور اضافه كرد

ـ  ه پژوهش حاضر در صدد است تا براساس ديدگاه مك مستر ب
آموزشـي غنـي   –عنوان يك ديدگاه سيستمي و ديدگاه روانـي  

عنوان يـك الگـوي رابطـه محـور، بـه بهبـود و       ه سازي رابطه ب
     .ارتقاع سازگاري در روابط زناشويي بپردازد

  
  مواد و روشها

حاضر نوعي پژوهش كاربردي است كه به شيوه نيمـه   پژوهش
تجربي اجرا شده است. با توجه به انتخاب مشـاركت كننـدگان   

هاي نيمه آزمايشي استفاده شد. به صورت در دسترس، از طرح
طرح انتخابي براي اجرا نيز طرح پيش آزمون و پس آزمون بـا  
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ه كـه پـس از مداخلـ   بود دو گروه آزمايشي و يك گروه كنترل 
 آموزشي، مورد مشاهده و اندازه گيري قرار گرفتند.  

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

هـايي كـه   از طريق نمونه گيري در دسترس، از بين زوج. بودند
افـراد  نـد،  براي شركت در كارگاههاي آموزشي ابراز عالقـه كرد 

هاي داوطلب، كه نمره سازگاري آنها انتخاب شدند. از بين زوج
 100) كمتر از DAS )Dyadic Adjustment Scaleدر مقياس 

نفر)، به صورت تصادفي ساده و بـا   48( زوج 24بود، در نهايت 
روش قرعه كشـي انتخـاب شـدند، و در سـه گـروه بـه شـيوه        

هـا در پـژوهش   وجتصادفي، جايگزين شدند. مـالك انتخـاب ز  
، داشتن حداقل يك فرزند، تحصيالت دانشگاهي، داشتن رحاض

سـال اقامـت در كانـادا     3سال سابقه ازدواج و باالي  5حداقل 
  بود.

پس از اخذ موافقت، موضوع پژوهش، با مسؤل بخـش اسـتقرار   
دانش آموزان ايراني در آموزش و پرورش شهر ونكوور در ميان 

س تبليغات انجام شد. از آبـان تـا   گذاشته شد و در سطح مدار
كارگـاه بهبـود روابـط    «اين تبليغـات بـا عنـوان    1395دي ماه 

  صورت گرفت. »هاي زندگي زناشوييهمسران و آموزش مهارت
زوج واجـد شـرايط بـراي     60زوج ثبـت نـام شـده،    85از بـين  

 زوج 24شركت در پژوهش تشخيص داده شـدند. از ايـن بـين    
سـاده و بـا روش قرعـه كشـي      نفر)، به صـورت تصـادفي   48(

نفره، هر گروه شامل  16زوجي ( 8انتخاب شدند و در سه گروه 
  قرار گرفتند. مرد) 8زن و  8

هاي سه گانـه، گـروه آزمـايش    ها در گروهپس ازجايگزيني زوج
 گـروه دوم و  ،RE)( آموزشـي  –اول تحت آموزش مدل آروانـي 

گـروه  تنـد.  تحت آموزش الگوي كاركردي مك مستر قرار گرفت
  .بودانتظار و دور از هرگونه مداخله آموزشي فهرست كنترل در 
هاي آموزشي براي دو گروه اجرا شـد. بـراي گـروه    سپس دوره

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

آموزش  ايدقيقه 120 جلسه 10گروه آموزشي مك مستر هم 
. در هر هفته يك جلسه براي هر گروه اجرا شد. دريافت كردند

ها، آموزشـي را  گروه كنترل نيز در طول دوره اجراي سايرگروه
دريافت نكرد، اما به دليل مالحظات اخالقي پـژوهش، پـس از   

. در شـد اي هم براي اعضاي گروه كنترل اجرا اتمام طرح، دوره
آموزشي افـت داشـتند كـه     – زوج از گروه رواني 2 ،حين اجرا

ـ  براي حفظ پيش فرض ه هاي فرضيات آزمون، نتـايج دو زوج، ب
صورت تصادفي از گروه مك مسـتر و دو زوج از گـروه كنتـرل    

  6نفـر،   12زوج ( 6كنار گذاشته شدند. در نهايت از هـر گـروه   

ها، نتايج به دست آمـده  زن ) باقي ماندند و در تحليل 6مرد و 
مورد بررسي قرار گرفتند. قابـل ذكـر اسـت كـه     ها، از اين زوج

(از اول اسـفند   ها بـه مـدت دو مـاه و نـيم    هدوره آموزشي گرو
  ) انجام شد. 1396تا نيمه ارديبهشت  1395

هاي آموزشي و در جلسه آخر هر گروه، پـس  پس از اتمام دوره
گانـه اجـرا   هاي سههاي حاضر در گروهها روي تمام زوجآزمون

هـا  ل در پيش آزمون با نمرات پس آزمون گروهشد. نتايج حاص
مقايسه شد تا ميزان اثربخشي هر يـك از رويكردهـا در بهبـود    

بـه منظـور بررسـي    پايـان  سازگاري بررسي و مقايسه شود. در 
ماندگاري اثر متغير آزمايشي، پس از سه ماه، آزمـون پيگيـري   

  . شدانجام شد و نتايج آن نيز جداگانه تحليل 
سـازگاري زن و شـوهري، ريشـه در     مقيـاس  :ابزار پـژوهش 

 32اي دارد. ايـن مقيـاس، پرسشـنامه    جامعه شناسي خـانواده 
اي، توسـط گراهـام   درجـه  5سؤالي است كه در قالب ليكرتـي  

سؤال اين مقياس  11اسپانير تدوين شده است. به دليل اينكه 
از آزمون الك واالس گرفته شده، تعجب آور نخواهد بـود اگـر   

اســت. عوامــل  86/0ه همبســتگي ايــن دو آزمــون بــدانيم كــ
چهارگانه تشكيل دهنده اين ابزار عبارتنـد از: توافـق دوتـايي،    

اين ابزار بـراي   .رضايت دوتايي، همساني دوتايي، و ابراز محبت
سنجش كيفيت ارتباط زناشويي طراحي شده است. نمره كلـي  

توانـد بـراي سـنجش رضـايت     حاصل از اجراي اين آزمون مـي 
توانـد بـه   هـا هـم مـي   شويي به كار رود، و نمرات زيرمقياسزنا

عنوان برآوردي از همبستگي، توافق، و ابراز محبت بـه حسـاب   
  آيند. 

دقيقه اجـرا كـرد.    10تا  5توان در سوالي را مي 32اين آزمون 
سوالي اين آزمون هم در دسترس اسـت. ايـن    14تر فرم كوتاه
تر، بـه صـورت دسـتي نمـره     دقيقه يا كم 5توان در ابزار را مي

تا  0گذاري كرد. نمره كلي، حاصل مجموعه نمره سؤاالت، بين 
گزارش شده است  96/0آلفاي كرانباخ كل مقياس  است. 151

)، رضـايت دونفـري   90/0و براي مقياس هاي توافق دونفـري ( 
) بـه  73/0)، و ابـراز محبـت (  81/0)، همساني دونفري (94/0(

محتـوايي، از طريـق مقايسـه     ). روايـي 18دست آمـده اسـت (  
هاي افراد در ازدواج و طالق گرفته، محاسبه شـده اسـت.   پاسخ

پاسخ افراد طالق گرفته در مقايسه با افـراد در ازدواج، تفـاوت   
ها با استفاده نشان داد. اين مقايسهرا  )>p 001/0داري (يمعن

انجام گرفتند. ميانگين نمـره كلـي افـراد در ازدواج     tاز آزمون 
بود. روايي همزمان هم  7/70و ميانگين نمره كلي افراد 8/114

بر اساس محاسبه همبستگي اين آزمون بـا مقيـاس سـازگاري    
) محاسبه شده است. همساني r=86/0واالس ( –زناشويي الك 
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و روايـي همزمـان مقـايس را نيـز بـا       95/0دروني اين ابزار را 

  اند. ردهگزارش ك 83/0واالس،  -مقياس رضايت زناشويي الك
بررسي شده هاي زيادي اين آزمون در پژوهشپايايي  در ايران،

)، بـا اجـرا در   1381( شاست. در پژوهش مـالزاده و همكـاران  
نفر از نمونـه مـورد بررسـي،     92روزه بر روي  37فاصله زماني 

به دست آمـد و ضـريب    86/0ضريب پايايي به روش بازآزمايي 
  تعيين شد. 89/0آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه 

بـه منظـور    شمـالزاده و همكـاران   ،ايرانآن در اعتبار در مورد 
برآورد روايي، با اجراي همزمان ايـن پرسشـنامه و پرسشـنامه    

 76واالس ضريب همبستگي بـراي   –سازگاري زناشويي الرك 
 /. بـه دسـت آمـد   90هاي نمونـه  نفر از زوج هاي مشابه با زوج

لفاي كرانباخ محاسبه شده در پژوهش حاضر نيز ميزان آ .)24(
  به دست آمد.  90/0

هاي آزمايش و كنتـرل،  داري تفاوت بين گروهيبراي بررسي معن
آزمون، از روش تحليل واريانس  استفاده هاي پيشبا تعديل نمره

هــاي تحليــل شــد. بــراي اســتفاده از ايــن روش ابتــدا مفروضــه
آزمـون  هـا از طريـق   واريانس، شامل مفروضه يكسـاني واريـانس  

ها در . براي پيگيري اختالف بين ميانگين گروهشدلوين محاسبه 
   . هاي سه گانه از آزمون تعقيبي شفه استفاده شدآزمون

  
  هايافته

براي تحليل سوال پـژوهش از روش تحليـل واريـانس مخـتلط     
همان گونه كـه در جـدول   دوراهه (طرح آميخته) استفاده شد. 

بعد است كه هر  4ويي داراي سازگاري زناششود مشاهده مي 1
شود. از يك از آنها به صورت مستقل از پرسشنامه استخراج مي

ـ  ،مجموع نمرات همه ابعاد چهارگانه ه نمره سازگاري زناشويي ب
 .آيددست مي

ات داري اثـر و سـطح معنـي   Fبا توجه به مقدار آمـاره آزمـون   
درون گروهي (زمان)، اثرات بـين گروهـي (مداخلـه) و اثـرات     

 .شـود مداخله) مشـاهده مـي  × متقابل آنها يا تعامل آنها (زمان 
هـاي  ميانگين نمره سـازگاري زناشـويي (نمـره كـل) در زمـان     

-هاي آموزشي مختلف (رواني آموزشي، مـك مختلف و با روش
ارند. همچنين داري دمستر و گروه كنترل) با هم اختالف معني

هـاي  هاي مختلـف و در زمـان  ميانگين نمره اين متغير با روش
(جدول  )p>05/0( داري دارندمختلف نيز با هم اختالف معني

2(.   
در پس آزمون و پيگيري بـين  ، 3با توجه به آماره هاي جدول 

هـاي  ميانگين نمرات سازگاري زناشويي (نمـره كـل) در گـروه   
داري ا گروه كنترل اختالف معنـي رواني آموزشي و مك مستر ب

در ســاير مــوارد بــين ميــانگين نمــره . )p>05/0( وجــود دارد
 داري مشاهده نشدسازگاري زناشويي (نمره كل) اختالف معني

)05/0>p(.   
  

  بحث
داري بـين رويكـرد   يتفاوت معنـ داد نشان مطالعه حاضر نتايج 
آموزشي و رويكـرد مـك مسـتر در افـزايش سـازگاري       -رواني

 -توان گفت كه رويكرد روانيشود. بنابراين ميها ديده نميجزو

  
   پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري در دو گروه آزمايش و كنترلدر ميانگين و انحراف معيار  سازگاري زناشويي  .1جدول 
 گروه كنترل گروه مك مستر گروه رواني آموزشي  

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين مراحل ارزيابي نمره كل
زگاريسا  

 زناشويي
 1/71 55/00 3/20 57/67 5/08 55/83 پيش آزمون
96 7/56 65/33 پس آزمون /00 5/26 55/67 3/28 
9266 7/45 65/25 پيگيري  3/87 55/83 3/41 

 
  تحليل واريانس مختلط دو راهه براي عوامل درون گروهي و بين گروهي در متغير سازگاري زناشويي . 2جدول 

وع مجم منبع تغييرات
 مجذورات

ميانگين 
 مجذورات

df F  سطح
 معناداري

 مجذور سهمي اتاي

 0/398  >0001/0  32/731  787/694  2  1575/389 *مداخله بين گروهي

 0/321  >0001/0 23/450 564/333  2 1128/667 **زمان درون گروهي

 0/163 0/001 4/832 116/278  4 465/111 مداخله× زمان  تعامل

       24/066  99 2382/500 خطا
          107 5551/667 كل

 مستر و گروه كنترل؛ **زمان: يعني تغييرات بين پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري -آموزشي، مك -هاي مداخله روانيمداخله: يعني تغييرات بين گروه*
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آموزشي به عنوان يك رويكرد جزء نگر كه بـه بهبـود و ارتقـاء    
ها بيشتر تأكيد دارد و رويكرد مك مستر كه روابط در بين زوج

به عنوان يك رويكرد جامع، سيستمي و مشكل مدار محسـوب  
تي نسبت به يكديگر ها ارجحيشود، در بهبود سازگاري زوجمي

ندارند. اما هر دو گروه آموزشـي، در مقايسـه بـا گـروه كنتـرل      
. از آنجـايي كـه در سـازگاري    دادندداري را نشان يتفاوت معن

حـل مناسـب تعـارض،     مانند ،بين همسران به عوامل مختلفي
بروز هيجانات مثبت و منفي به شكل درست، ارتبـاط مناسـب   

وجود همدلي و همكـاري بـين   ها، عدم خود محوري، بين زوج
ها، عدم غرق شـدن  پذيري زوجگيري و مسؤليتها، تصميمزوج

هـا نسـبت بـه خـود و     در تجربيات منفي گذشته و آگاهي زوج
سـازي  آموزشي غنـي  -توان اشاره كرد، رويكرد روانيهمسر مي

هاي گفتگو، عمـق بخشـيدن   روابط همسران با تأكيد بر مهارت
ز احساسات، مهـارت حـل تعارضـارت و    به همدلي، آموزش ابرا

هـا در زنـدگي   اختالفات و قـدرت تعمـيم و نگهـداري مهـارت    
هـاي حـل   روزمره، همانند رويكرد مك مسـتر كـه بـر مهـارت    

ها، مهارت ارتباط و گفتگـو، پاسـخگويي عـاطفي،    مسأله، نقش
دهـد از توانـايي و   درگيري عاطفي و كنترل رفتار اهميـت مـي  

د ســازگاري بــين همســران برخــوردار امكــان الزم بــراي بهبــو

نظر ه دست آمده در اين پژوهش منطقي به هستند. لذا نتايج ب
رسد. فنوني مثل اعتمادسازي، حل مسأله، شناخت ارتبـاط  مي

سـازي روابـط، موجـب ارتقـاء     و پرهيز از ذهن خواني و عينـي 
 شود.ها ميهمدلي و همكاري بين زوج

نـوان يـك رويكــرد   عليـرغم اينكـه رويكــرد مـك مسـتر بــه ع    
سيستمي با ساختار و باليني، كه در كار بـا زوج و خـانواده بـه    
ابعاد مختلـف توجـه دارد و بـه حـل مسـأله و مشـكالت بـين        

آموزشي بـه عنـوان    -دهد و رويكرد روانيهمسران اهميت مي
يك رويكردي كه بيشتر به جنبه پيشگيري، ارتبـاط و همـدلي   

مده در ايـن پـژوهش نشـان    دست آه كند، اما نتايج بتوجه مي
دهد كه زوج درمانگران در ارتقاء سازگاري بين همسران به مي

هـا  تواننـد اعتمـاد كننـد و در كـار بـا زوج     هر دو رويكـرد مـي  
  توانند از آنها استفاده كنند.مي

)، اوركـي و  25پـور ( هـاي  بوسـتاني  نتايج اين پژوهش با يافته
 ش)، تيلدن و همكـاران 27)، هالفورد و سوديپر (26( شهمكاران

)، همخــوان اســت. در 29( ش)، و كريستنســن و همكــاران28(
آموزشـي   -شود كه مدل روانيها مشاهده ميهمه اين پژوهش

   .ها مؤثر هستندو مدل مك مستر در افزايش سازگاري زوج
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