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Abstract
Introduction: Divorce applicant couples have many problems, especially in the field of family function and
marital adjustment and psychological interventions are necessary to improve their characteristics. This
research aimed to determine the effectiveness of couple therapy by Gottman method on family function
and marital adjustment in divorce applicant couples.
Methods: This research was semi-experimental with a pre-test and post-test. The research statistical
population was divorce applicant couples referring to counseling centers of Gharchak city in spring season
of 2018 year. Research sample was 50 couple that were selected by available sampling method and randomly
assigned to two equal groups (each group 25 couple). The experimental group trained couple therapy by
Gottman method for 8 sessions of 90 minutes (two sessions a week). The research instruments were family
function and marital adjustment questionnaires that completed in pre-test and post-test stages by both
groups. Data were analyzed by multivariate analysis of covariance method.
Results: The findings showed that couple therapy by Gottman method led to increase family function (F
= 47.50, P < 0.000) and marital adjustment (F = 44.82, P < 0.000) in divorce applicant couples.
Conclusions: The results indicate the importance of couple therapy by Gottman method on increase the
family function and marital adjustment in divorce applicant couples. As a result, clinical psychologists and
therapists can use couple therapy by Gottman method to improve psychological characteristics, especially
improving family function and marital adjustment in divorce applicant couples.
Keywords: Couple Therapy, Marital Adjustment, Divorce, Family Function
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مقدمه :زوجین متقاضی طالق مشکالت فراوانی بهویژه در زمینه عملکرد خانواده و سازگاری زناشویی دارند و انجام مداخالت
روانشناختی برای بهبود ویژگیهای آنها ضروری است .این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی زوج درمانی به روش گاتمن بر عملکرد
خانواده و سازگاری زناشویی در زوجین متقاضی طالق انجام شد.
روش کار :این پژوهش نیمهتجربی با طرح پیشآزمون و پسآزمون بود .جامعه آماری پژوهش زوجین متقاضی طالق مراجعهکننده به
مراکز مشاوره شهر قرچک در فصل بهار سال  1331بودند .نمونه پژوهش  56زوج بودند که با روش در دسترس انتخاب و با روش
تصادفی ساده در دو گروه مساوی (هر گروه  25زوج) جایگزین شدند .گروه مداخله  8جلسه  36دقیقهای (هفتهای دو جلسه) تحت
آموزش زوج درمانی با روش گاتمن قرار گرفت .ابزارهای پژوهش پرسشنامههای عملکرد خانواده و سازگاری زناشویی بودند که در
مراحل پیشآزمون و پسآزمون توسط هر دو گروه تکمیل شدند .دادهها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند.
یافتهها :یافتهها نشان داد که زوج درمانی به روش گاتمن باعث افزایش عملکرد خانواده ( )F = 41/56 ،P > 6/666و سازگاری
زناشویی ( )F = 44/82 ،P > 6/666در زوجین متقاضی طالق شد.
نتیجه گیری :نتایج حاکی از اهمیت زوج درمانی به روش گاتمن بر افزایش عملکرد خانواده و سازگاری زناشویی در زوجین متقاضی
طالق بود .در نتیجه ،روانشناسان بالینی و درمانگران میتوانند از زوج درمانی به روش گاتمن برای بهبود ویژگیهای روانشناختی بهویژه
بهبود عملکرد خانواده و سازگاری زناشویی در زوجین متقاضی طالق استفاده کنند.
کلیدواژهها :زوج درمانی ،سازگاری زناشویی ،طالق ،عملکرد خانواده
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
جای خواهد گذاشت [ .]2طالق یا متقاضی طالق بودن یکی از
شاخصهای معتبر نارضایتی در روابط زناشویی و گسستگی عاطفی بین
زوجین است [ .]3در بررسی زندگی زناشویی زوجین متقاضی طالق،
مفهوم سازگاری زناشویی ( )Marital adjustmentجایگاه ویژهای
دارد [ .]4این مفهوم یکی از مهمترین عوامل موثر بر عملکرد زوجین
است که بر سالمتی خانواده تاثیر میگذارد [ .]5سازگاری زناشویی به

خانواده از پیوند زناشویی زن و مرد تشکیل میشود و یکی از مظاهر
زندگی زناشویی موفق وجود تعامل سازنده میان زن و شوهر و برقرار
بودن عشق و ابراز صمیمیت به یکدیگر است [ .]1ازدواج یکی از مراحل
حساس زندگی است که نقش مهمی در بهداشت روانی دارد و چنانچه
زندگی زناشویی شرایط مناسبی برای ارضای نیازهای زوجین نداشته
باشد ،نه تنها بهداشت روانی تحقق نمییابد ،بلکه پیامدهای منفی بر

11

نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری ،دوره  ،5شماره  ،2زمستان 7931

افزایش مهارتهای ارتباطی زنان متأهل موثر بود [ .]18در پژوهشی
دیگر  Hendersonو همکاران گزارش کردند که مداخله مبتنی بر
ترکیب نظریه گالسر و گاتمن بر بهبود رفتارهای زناشویی موثر بود
[.]13
 Walkerضمن پژوهشی به این نتیجه رسید که مداخله مبتنی بر بهبود
ازدواج بر اساس مدل گاتمن در خانوادههای دارای فرزند با نیازهای ویژه
نقش موثری در بهبود سازگاری زناشویی و روابط زوجها داشت [.]26
همچنین مدنی و همکاران گزارش کردند که مدل تلفیقی رویکرد
هیجانمدار و مدل گاتمن بر بهبود روابط زناشویی و تمام خرده
مقیاسهای آن شامل رضایت ،اعتماد ،تعهد ،سازگاری ،شور و شوق
جنسی ،صمیمیت و عشق موثر بود [ .]21هواسی و همکاران ضمن
پژوهشی به این نتیجه رسیدند که زوج درمانی گروهی به روش گاتمن
باعث کاهش فرسودگی زناشویی زوجها شد [ .]22در پژوهشی دیگر
شاکر دولق و همکاران به این نتیجه رسیدند که زوج درمانی شناختی-
رفتاری بر افزایش عملکرد خانواده و زیرمقیاسهای حل مشکل ارتباط،
نقشها ،همراهی عاطفی ،آمیزش عاطفی و کنترل رفتار متقاضیان
طالق موثر بود [ .]23عالوه بر آن محمدی و همکاران گزارش کردند
که مداخله آموزشی مبتنی بر مدل گاتمن باعث افزایش صمیمیت
زناشویی زنان شد [.]24
افزایش روزافزون مشکالت ،نارضایتی و ناسازگاری زناشویی ،افزایش
درصد آمار طالق و پیامدهای سوء آن ضرورت و اهمیت توجه به موضوع
روابط زوجین و کاهش مشکالت آنان را مشخص مینماید .همچنین
ناسازگاریها و اختالفهای زناشویی چه به طالق بینجامد و چه
نینجامد آثار و فشارهای روانی و اجتماعی منفی زیادی را بر خانواده
تحمیل میکند .به همین دلیل شناخت و درمان اختالفها و مشکالت
زناشویی در هر جامعهای ضروری است .عالوه بر آن از مشکالت زوجین
متقاضی طالق میتوان به مشکالتی در زمینه عملکرد خانواده و
سازگاری زناشویی اشاره کرد .زوج درمانی در کاهش مشکالت زناشویی
موثر است .زیرا حداقل یکی از زوجها تمایل کمتری برای طالق دارد و
بیشتر به دنبال بهبود روابط است ،اما از راهکارهای مناسب آگاهی ندارد.
یکی از روشهای موثر زوج درمانی برای کاهش مشکالت زناشویی زوج
درمانی به روش گاتمن است .با اینکه پژوهشهایی درباره اثربخشی زوج
درمانی به روش گاتمن بر ویژگیهای روانشناختی زوجها از جمله تعهد
زناشویی ،سازگاری زناشویی ،صمیمیت زناشویی و غیره انجام شده ،اما
پژوهشی درباره اثربخشی آن بر عملکرد خانواده و سازگاری زناشویی
انجام نشده است .بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی زوج
درمانی به روش گاتمن بر عملکرد خانواده و سازگاری زناشویی در
زوجین متقاضی طالق انجام شد.

میزان تفاهم و سهیم شدن زوجین در فعالیتها اشاره دارد که با
خرسندی و موفقیت در زندگی همراه است [ .]0سازگاری زناشویی
وضعیتی است که در آن زوجین در بیشتر مواقع احساس رضایت و
خوشبختی دارند و الزمه آن انطباق سلیقهها ،شناخت صفات شخصیتی،
ایجاد قواعد رفتاری و شکلگیری الگوهای ارتباطی سازنده است [.]1
یکی دیگر از مفاهیم مهم در بررسی زندگی زناشویی زوجین متقاضی
طالق ،مفهوم عملکرد خانواده ( )Family functionاست [ .]8خانواده
دارای عملکردهای متفاوتی است ،اما عملکرد اصلی آن تأمین نیازهای
اعضای خانواده است که این تأمین نیازها نقش مهمی در سالمت
خانواده دارد [ .]3عملکرد خانواده توانایی خانواده در هماهنگی یا تطابق
با تغییرات ایجاد شده در طول حیات ،حل تضادها و تعارضها،
همبستگی بین اعضاء و موفقیت در الگوهای انضباطی ،رعایت حد و مرز
بین افراد و اجرای مقررات و اصول حاکم بر آن با هدف حفاظت از نظام
خانواده و حفظ تعادل آن است [ .]16خانوادههای دارای عملکرد ضعیف
و نامناسب دارای مشکالت بسیاری بهویژه در زمینه عاطفی هستند .در
چنین خانوادههایی معموال ارتباط مناسب نادیده گرفته شده ،گستره
واکنشهای هیجانی محدود و کمیت و کیفیت واکنشها نسبت به
محیط نامناسب است و عالوه بر آن اعضای خانواده به یکدیگر عالقهای
نداشته و در مورد یکدیگر اقدام به سرمایهگذاری عاطفی نمیکنند
[ .]11در مقابل خانوادههای دارای عملکرد مناسب توانایی شناسایی
مشکل ،بررسی و اقدام به حل آن و ارزیابی و در صورت نیاز استفاده از
راه حل دیگر وجود دارد .نحوه انتقال اطالعات بین آنها مستقیم ،روشن
و تاثیرگذار است .آنان به نیازهای اساسی همه اعضا توجه کرده و پاسخ
مناسبی به آنها میدهند [.]12
یکی از کاربردهای اصلی علم روانشناسی بکاربردن اصول آن در یافتن
شیوههای نوین زندگی ،پیشگیری از مسائل و مشکالت و ارتقای سالمت
و سازگاری است [ .]13یکی از روشهای موثر بهبود ویژگیهای
روانشناختی زوج درمانی ( )Couple therapyاست که زوج درمانی
مبتنی بر نظریه  Gottmanیکی از انواع آن میباشد .بر اساس این
نظریه شکست در برقراری ارتباط یکی از رایجترین مشکالتی است که
از سوی همسران ناراضی ابراز میشود و آشفتگی زناشویی به شدت
عملکرد فیزیولوژیکی را تحت تاثیر قرار میدهد .در نتیجه افراد دارای
رضایت از زندگی ،عمر طوالنیتری دارند و کمتر بیمار میشوند [.]14
بر اساس این نظریه احترام متقابل و افتخار عوامل بسیار مهمی هستند
و کوتاهی در غنیسازی روابط موجب عدم برخورد منطقی با حوادث
پراسترس ،گرفتار شدن در نزاعهای طوالنی و بیفایده ،احساس انزوا و
تنهایی و اختالفات زناشویی میشود [ .]15این نظریه بر اصالح و تقویت
نقشه راه ،تقویت حس دلبستگی و تمجید ،کاهش تعارضها و عواطف
منفی ،ارائه گامهای مشخص و معین برای حل مشکالت و تعارضات،
افزایش واکنشهای هیجانی مناسب و یکی کردن امور مالی برای بهبود
رابطه زناشویی تاکید میکند [.]10
پژوهشها حاکی از اثربخشی روش درمانی گاتمن بر بهبود ویژگیهای
روانشناختی است .برای مثال  Davoodvandiو همکاران ضمن
پژوهشی به این نتیجه رسیدند که زوج درمانی گاتمنی بر افزایش
سازگاری زناشویی و صمیمیت زوجین موثر بود [ Deylami .]11و
همکاران به این نتیجه رسیدند که مداخالت آموزشی روانی گاتمنی بر

روش کار
پژوهش حاضر نیمهتجربی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه
کنترل بود .جامعه آماری پژوهش زوجین متقاضی طالق مراجعهکننده
به مراکز مشاوره شهر قرچک در فصل بهار سال  1331بودند که از میان
آنان  56زوج با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و با روش تصادفی
ساده در دو گروه مساوی جایگزین شدند .برای تعیین حجم نمونه از
معادله  Fleissاستفاده شد.
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طبق پژوهش موسوی دیوا و همکاران [،d = 2/123 ،σ = 2/26 ]25
 Power = 6/36و  α = 6/35است ،لذا حجم نمونه  22/540محاسبه
شد که در این پژوهش حجم نمونه برای هر گروه  25زوج در نظر گرفته
شد .معیارهای ورود به مطالعه عدم مصرف داروهای روانپزشکی،
گذشت حداقل  3و حداکثر  1سال از ازدواج ،نداشتن فرزند ،عدم
استفاده همزمان از روش درمانی دیگر و عدم سابقه دریافت آموزش
زوج درمانی به روش گاتمن و معیارهای خروج از مطالعه انصراف از
ادامه همکاری و غیبت دو جلسه و بیشتر از آن بود .روند اجرای پژوهش
به این صورت بود که پس از اخذ هماهنگی با مراکز مشاوره و انتخاب

=

2𝜎 2 (𝑧1−𝛼+ 𝑧1−𝛽 )2
2
𝑑2

=n

آزمودنیها ،نمونهها با روش در دسترس انتخاب و به دو گروه مساوی
(هر گروه  25زوج) تقسیم شدند .سپس با روش تصادفی به کمک
قرعهکشی یکی از گروهها بهعنوان گروه مداخله و گروه دیگر بهعنوان
گروه کنترل مشخص شد .در نهایت گروه مداخله  8جلسه  36دقیقهای
به مدت یک ماه (هفتهای دو جلسه) تحت آموزش زوج درمانی به روش
گاتمن قرار گرفت و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش قرار
گرفت .محتوی مداخله توسط  Gottmanطراحی [ ]14و توسط رجائی
[ ]20مورد استفاده و تایید قرار گرفت که هدف و محتوی آن به تفکیک
جلسات در جدول  1گزارش شده است.

جدول  :1هدف و محتوی زوج درمانی به روش گاتمن به تفکیک جلسات
جلسات

هدف

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم

هفتم

هشتم

محتوی مداخله

آشنایی و بیان اهداف

معرفی اعضا ،بیان قوانین جلسات ،تشریح اهداف زوج درمانی به روش گاتمن و معرفی اجمالی ایجاد خانه استوار زندگی مشترک

تشریح خانه استوار زندگی

شناخت حیطههای شخصیتی ،عاطفی ،شناختی ،فلسفی ،عالئق و آرزوهای خود و همسر ،شناخت دنیای عاطفی و هیجانی همسر و

مشترک

درک نگرانیها و دغدغههای وی

بررسی تعارضات زناشویی

بحث درباره تعارضات زناشویی و شیوه حل آنها ،گفتگو درباره رفتارهای مخرب زوجین مثل رفتارهای خشن ،آموزش شیوههای موثر
افزایش محبت و تعامالت مثبت ،احیا و افزایش احساسات مثبت و قدرشناسی

معرفی چهار عامل فروپاشی

گفتگو درباره رفتارهای مخرب رابطه زناشویی (چهار عامل فروپاشی رابطه شامل انتقاد ،تحقیر و تمسخر ،حالت تدافعی و طفره رفتن از

روابط زناشویی

گفت و گوی معقوالنه) و بررسی پیامدهای آنها در روابط زناشویی

افزایش تعامالت مثبت با همسر

بحث در خصوص اهمیت پذیرش نفوذ همسر از سوی شوهر و تاثیر آن در روابط زناشویی و آموزش افزایش تعامالت مثبت با همسر

زبان بدن و فیزیولوژی بدن در

گفتگو درباره رفتارهای مخرب زناشویی مربوط به زبان بدن و تاثیر آن بر روابط زناشویی ،بحث درباره فیزیولوژی بدن در حین

روابط زناشویی

مشاجرات ،راهبردهای مقابلهای برای مواجه شدن با مسائل و شیوههای آرامسازی

تالش برای ترمیم روابط
زناشویی

بحث درباره یکی از رفتارهای مخرب زناشویی یعنی شکست در تالش برای ترمیم روابط و تاثیر آن بر زندگی ،راههای مقابله با مشکالت
غیرقابل حل ،توجه به رویاها و رویاهای زناشویی ،شناخت رویاهای همسر ،آرامشدهی به همسر و آموزش نحوه توافق بر روی یک مورد
خاص

توانمندسازی خلق مفهومی

گفتگو درباره توانمندسازی خلق مفهومی مشترک در زندگی زناشویی ،ارائه راه حلها برای گفتگو با همسر جهت رسیدن به ارزشهای

مشترک در زندگی زناشویی

مشترک زناشویی مانند آداب ،نقشها ،اهداف و آیینهای خانوادگی

 6تا  106است و نمره باالتر بهمعنای سازگاری زناشویی بیشتر است.
روایی همگرا و سازه ابزار تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 6/30
گزارش شد [ .]28همچنین ایزدی و سجادیان پایایی ابزار را با روش
آلفای کرونباخ  6/84گزارش کردند [ .]23در پژوهش حاضر پایایی با
روش آلفای کرونباخ در مرحله پسآزمون  6/31محاسبه شد.
در این پژوهش نکات اخالقی از جمله بیان اصل رازداری ،محرمانه
ماندن اطالعات شخصی ،تحلیل دادهها به صورت کلی و امضای
رضایتنامه شرکت آگاهانه در پژوهش رعایت شد .همچنین دادهها در
دو سطح توصیفی و استنباطی به کمک نرمافزار  SPSS-19با خطای
 6/65تحلیل شدند .در سطح توصیفی از شاخصهای گرایش مرکزی و
پراکندگی برای توصیف متغیرها و در سطح استنباطی از آزمون تی
مستقل برای مقایسه پیشآزمون گروهها و از آزمون تحلیل کوواریانس
چندمتغیری برای تعیین اثربخشی زوج درمانی به روش گاتمن بر
عملکرد خانواده و سازگاری زناشویی استفاده شد.

زوج درمانی توسط یک متخصص روانشناسی بالینی دارای مدرک دوره
زوج درمانی به روش گاتمن در یکی از مراکز مشاوره شهر قرچک اجرا
شد .همچنین در پایان هر جلسه بر اساس مطالب آن جلسه تکلیفی به
شرکتکنندگان داده و در ابتدای جلسه بعد مورد بررسی و ارزیابی قرار
میگرفت .آزمودنیها در مراحل پیشآزمون و پسآزمون پرسشنامههای
زیر را تکمیل کردند .پرسشنامه عملکرد خانواده :این پرسشنامه توسط
 Epsteinو همکاران ساخته شد .این ابزار دارای  06گویه است که با
استفاده از مقیاس چهار درجهای لیکرت ( = 1کامال مخالفم تا  = 4کامال
موافقم) نمرهگذاری میشود .نمره این ابزار از طریق مجموع نمره گویهها
بهدست میآید ،لذا دامنه نمرات بین  06تا  246است و نمره باالتر
بهمعنای عملکرد خانواده مطلوبتر است .روایی صوری و محتوایی ابزار
با نظر متخصصان تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ  6/32گزارش
شد [ .]21همچنین عاشوری و همکاران پایایی ابزار را با روش آلفای
کرونباخ  6/85گزارش کردند [ .]13در پژوهش حاضر پایایی با روش
آلفای کرونباخ در مرحله پسآزمون  6/81محاسبه شد .پرسشنامه
سازگاری زناشویی :این پرسشنامه توسط  Spanierساخته شد .این
ابزار دارای  32گویه است که با استفاده از مقیاس شش درجهای لیکرت
( = 6کامال مخالفم تا  = 5کامال موافقم) نمرهگذاری میشود .نمره این
ابزار از طریق مجموع نمره گویهها بهدست میآید ،لذا دامنه نمرات بین

یافتهها
شرکتکنندگان  56زوج متقاضی طالق بودند که شاخصهای توصیفی
فراوانی و درصد فراوانی تحصیالت و مدت ازدواج آنها در جدول 2
گزارش شده است.
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زناشویی زوجین متقاضی طالق در مراحل پیشآزمون و پسآزمون به
تفکیک گروههای مداخله و کنترل در جدول  3گزارش شده است.

وضعیت تحصیالت و مدت ازدواج زوجین متقاضی طالق در جدول 2
قابل مشاهده است .میانگین و انحراف معیار عملکرد خانواده و سازگاری
جدول  :2فراوانی و درصد فراوانی زوجین متقاضی طالق به تفکیک تحصیالت و مدت ازدواج
سطوح

درصد فراوانی

فراوانی

تحصیالت
دیپلم

14

14%

کاردانی

28

28%

کارشناسی

30

30%

کارشناسی ارشد

22

22%

 4سال

22

44%

 5سال

16

26%

 0سال

16

26%

 1سال

8

10%

مدت ازدواج

جدول  :3میانگین و انحراف معیار عملکرد خانواده و سازگاری زناشویی زوجین متقاضی طالق گروهها در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
گروه مداخله

متغیرها/گروهها
پیشآزمون

گروه کنترل
پسآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

عملکرد خانواده

Mean
161/28

SD
12/04

Mean
132/16

SD
13/84

Mean
163/32

SD
11/53

Mean
161/25

SD
11/02

سازگاری زناشویی

33/26

1/30

41/12

1/25

46/01

1/40

38/34

1/31

حاکی از نرمال بودن متغیرها ،برابری ماتریسهای کوواریانس و برابری
واریانسها میباشند .بنابراین شرایط استفاده از تحلیل کوواریانس
چندمتغیری وجود دارد .نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای
تعیین اثربخشی زوج درمانی به روش گاتمن بر عملکرد خانواده و
سازگاری زناشویی در زوجین متقاضی طالق در جدول  4گزارش شده
است.

میانگین و انحراف معیار عملکرد خانواده و سازگاری زناشویی زوجین
متقاضی طالق در جدول  3قابل مشاهده است .همچنین نتایج تی
زوجی نشان داد میانگین پیشآزمون گروهها از نظر عملکرد خانواده
( )T = 6/140 ،P > 6/053و سازگاری زناشویی (6/433 ،P > 6/881
=  )Tتفاوت معناداری نداشتند .نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
عملکرد خانواده و سازگاری زناشویی در مراحل ارزیابی ،نتایج آزمون
 Mباکس و نتایج آزمون لوین معنادار نبودند که این یافتهها بهترتیب

جدول  :4نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای تعیین اثربخشی زوج درمانی به روش گاتمن بر عملکرد خانواده و سازگاری زناشویی در زوجین متقاضی طالق
آماره F

اثر پیالیی

6/80

03/15

P-Value
6/666

6/81

المبدای ویلکز

6/32

03/15

6/666

6/81

اثر هاتلینگ

2/31

03/15

6/666

6/81

بزرگترین ریشه روی

2/31

03/15

6/666

6/81

مقدار

نوع آزمون

طبق نتایج جدول  4زوج درمانی به روش گاتمن حداقل بر یکی از
متغیرهای عملکرد خانواده و سازگاری زناشویی در زوجین متقاضی
طالق اثر معنادار دارد ( .)F = 03/15 ،P > 6/666نتایج تحلیل
کوواریانس تکمتغیری در متن تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای

مجذور اِتا

تعیین اثربخشی زوج درمانی به روش گاتمن بر هر یک از متغیرهای
عملکرد خانواده و سازگاری زناشویی در زوجین متقاضی طالق در
جدول  5گزارش شده است.

جدول  :5نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیری در متن چندمتغیری برای تعیین اثربخشی زوج درمانی به روش گاتمن بر عملکرد خانواده و سازگاری زناشویی در زوجین متقاضی طالق
منبع اثر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

عملکرد خانواده

گروه

834/35

1

834/35

41/56

P-Value
6/666

6/85

سازگاری زناشویی

گروه

351/10

1

351/10

44/82

6/666

6/81

متغیرهای وابسته

طبق نتایج جدول  5زوج درمانی به روش گاتمن بر هر دو متغیر عملکرد
خانواده و سازگاری زناشویی در زوجین متقاضی طالق اثر معنادار دارد.
با توجه به مجذور اِتا میتوان گفت که  85درصد تغییرات عملکرد
خانواده و  81درصد تغییرات سازگاری زناشویی نتیجه اثر زوج درمانی

مجذور اِتا

به روش گاتمن است .در نتیجه زوج درمانی به روش گاتمن باعث
افزایش عملکرد خانواده ( )F = 41/5 ،P > 6/666و سازگاری زناشویی
( )F = 44/82 ،P > 6/666در زوجین متقاضی طالق شد.
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سعادتی شامیر و همکاران

بحث
پژوهشهای  Davoodvandiو همکاران [ Henderson ،]11و
همکاران [ ]26[ Walker ،]13و هواسی و همکاران [ ]21همسو بود.
برای مثال  Davoodvandiو همکاران ضمن پژوهشی به این نتیجه
رسیدند که زوج درمانی گاتمنی باعث افزایش سازگاری زناشویی
زوجین شد [ .]11نتایج پژوهش  Walkerحاکی از آن بود که مداخله
بر اساس مدل گاتمن باعث افزایش سازگاری زناشویی زوجهای دارای
فرزند با نیازهای ویژه شد [.]26
در پژوهشی دیگر هواسی و همکاران گزارش کردند که زوج درمانی
گروهی به روش گاتمن باعث کاهش فرسودگی زناشویی زوجها شد
[.]22
در تبیین این نتایج بر مبنای نظر  Halfordو همکاران [ ]31میتوان
گفت که رویکرد گاتمنی تحت عنوان رویکرد تلفیقی شناختی-
سیستمی شناخته شده است و بیشترین تأکید درمانگر در این رویکرد
زوج درمانی به مسائل شناختی و روابط میان زوجها است .بنابراین
میتوان از طریق زوج درمانی گاتمنی و با حذف و تغییر شناختهای
ناسازگار و تقویت شناختهای تقویتکننده روابط صمیمی میان زوجها
را بهبود بخشید .تغییر شناختهای ناسازگار و تقویت شناختهای
تقویتکننده از طریق تاثیر بر نگرش درباره پیوند زناشویی و نگرش
نسبت به طالق ،بهبود کیفیت روابط زناشویی و طرحوارههای شخصیتی
باعث تقویت تعهد میگردد ،تعهدی که میتواند تضمینکننده روابط
زناشویی پایدار باشد .همچنین روش زوج درمانی گاتمنی از طریق بهبود
روابط کالمی میتواند باعث ابراز عشق و محبت بیشتر در میان زوجها
شود که این امر خود نیز باعث تقویت تعهد و بالطبع بهبود روابط
زناشویی پایدار میشود .در نتیجه زوج درمانی به روش گاتمن از طریق
تقویت تعهد و افزایش روابط زناشویی پایدار میتواند باعث افزایش
سازگاری زناشویی در زوجین متقاضی طالق شود.
مهمترین محدودیتها شامل نداشتن مرحله پیگیری به دلیل
محدودیت زمانی و عدم دسترسی به آزمودنیها و استفاده از روش
نمونهگیری در دسترس بود .محدودیت دیگر داشتن فقط یک گروه
مداخله و عدم امکان مقایسه نتایج زوج درمانی به روش گاتمن با یک
روش درمانی دیگر بود .بنابراین پیشنهاد میشود درپژوهشهای آتی از
مرحله پیگیری برای بررسی تداوم نتایج استفاده شود .همچنین
پیشنهاد در پژوهشهای آتی نتایج زوج درمانی به روش گاتمن با سایر
روشهای زوج درمانی مثل واقعیت درمانی ،معنویت درمانی ،فراشناخت
درمانی و غیره مقایسه شود

با توجه به افزایش روزافزون مشکالت خانوادگی و زناشویی و آمار طالق
و پیامدهای منفی آنها ،پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی زوج
درمانی به روش گاتمن بر عملکرد خانواده و سازگاری زناشویی در
زوجین متقاضی طالق انجام شد.
نتایج نشان داد که زوج درمانی به روش گاتمن باعث افزایش عملکرد
خانواده در زوجین متقاضی طالق شد .این نتیجه با نتایج پژوهشهای
 Deylamiو همکاران [ ،]18مدنی و همکاران [ ،]21شاکر دولق و
همکاران [ ]23و محمدی و همکاران [ ]24همسو و با نتایج پژوهش
ربیعی و همکاران [ ]36ناهمسو بود .برای مثال  Deylamiو همکاران
به این نتیجه رسیدند که مداخالت آموزشی روانی گاتمنی بر بهبود
مهارتهای ارتباطی زنان متأهل موثر بود [ .]18در پژوهشی دیگر شاکر
دولق و همکاران گزارش کردند که زوج درمانی شناختی-رفتاری بر
افزایش عملکرد خانواده در متقاضیان طالق موثر بود [ .]23ربیعی و
همکاران ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که زوج درمانی بر بهبود
دو بعد عملکرد خانواده شامل تأکیدات مذهبی و درهمتنیدگی تاثیر
معناداری نداشت [.]36
در تبیین ناهمسویی نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش ربیعی و
همکاران [ ]36میتوان گفت که پژوهش حاضر بر روی زوجین متقاضی
طالق و پژوهش آنان بر روی زوجین متقاضی گفتار درمانی انجام شد.
با توجه به متفاوت بودن ویژگیها و شرایط دو گروه (متقاضی طالق و
متقاضی گفتار درمانی) نتایج میتواند متفاوت باشد .افراد متقاضی
طالق در مقایسه با افراد متقاضی گفتار درمانی از نظر عملکرد خانواده
دارای ضعیفتر هستند ،لذا آموزش به آنان باعث تغییرات بیشتری
میشود و به همین دلیل روش زوج درمانی در گروه متقاضی طالق
باعث بهبود عملکرد خانواده شده ،اما در گروه متقاضی گفتار درمانی
باعث بهبود ابعاد عملکرد خانواده نشده است .در تبیین اثربخشی زوج
درمانی بر افزایش عملکرد خانواده بر مبنای نظریه ]14[ Gottman
میتوان گفت که در این روش زوج درمانی برای مقابله با جنبههای
منفی ازدواج تاکید زیادی بر عشق و احترام میشود و برای افزودن بر
جنبههای مثبت به مواردی چون نشان دادن عالقه ،مهربانی و محبت،
توجه داشتن ،قدرشناسی ،همدردی ،همدلی ،پذیرنده بودن ،بذله گویی
و سهیم شدن در شادیها اشاره میگردد .همچنین در این روش آموزش
مهارتهای ارتباطی موثر میتواند به زنان متأهل در برقراری یک رابطه
حسنه در جهت رشد و شکوفایی کمک کند و از ایجاد یا تداوم
احساسات مخرب و منفی در طول رابطه زناشویی بکاهد .عالوه بر آن
این شیوه آموزشی به زنان متأهل در حل تعارض و رفع مشکالت
زناشویی ،پرهیز از روابطی که منجر به شکست میشوند ،کاهش
ناامیدی ،خشم ،احساس بیارزش بودن ،افسردگی و ناکامی و افزایش
حس همدلی و شناخت بهتر از نیازها و تمایالت همدیگر و افزایش
رغبت جهت تداوم رابطه زناشویی کمک میکند و باعث ایجاد و بهبود
رابطهای توأم با روابط کارآمدتر و مثبتتر میشود .در نتیجه عوامل فوق
باعث میشوند که مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه گاتمن باعث افزایش
عملکرد خانواده در زوجین متقاضی طالق میشود.
همچنین نتایج نشان داد که زوج درمانی به روش گاتمن باعث افزایش
سازگاری زناشویی در زوجین متقاضی طالق شد .این نتیجه با نتایج

نتیجهگیری
زوج درمانی به روش گاتمن باعث افزایش عملکرد خانواده و سازگاری
زناشویی در زوجین متقاضی طالق شد .بنابراین نتایج حاکی از اهمیت
زوج درمانی به روش گاتمن بر افزایش عملکرد خانواده و سازگاری
زناشویی در زوجین متقاضی طالق بود .در نتیجه این روش قابلیت
کاربرد در مراکز و کلینیکهای خدمات روانشناختی را دارند ،لذا
روانشناسان بالینی و درمانگران میتوانند از زوج درمانی به روش گاتمن
برای بهبود ویژگیهای روانشناختی بهویژه بهبود یا افزایش عملکرد
خانواده و سازگاری زناشویی در زوجین متقاضی طالق استفاده کنند.
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سپاسگزاری
مراکز مشاوره شهر قرچک و همه زوجین متقاضی طالقی که در انجام
. تشکر و قدردانی میکنند،پژوهش یاری و مساعدت رساندند

در پژوهش حاضر هیچگونه تضاد منافعی برای نویسندگان مقاله وجود
ندارد و رعایت نکات اخالقی توسط دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
 پژوهشگران از مسئوالن. تایید شد313051831 تحقیقات تهران با کد
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