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Abstract 

Background & Objectives: Divorce tendency facilitates the breakdown of the most fundamental structure of society, the family. The social 
consequences of divorce cause various psycho–emotional impairments at individual and social dimensions. As a result of divorce, couples break 

up and their intimate relationship ends, love and affection lead to hatred, animosity, and unity, leading to loneliness and confusion. Divorce is 

the end of a disrupted and damaged life; it does not occur instantly and unexpectedly, and rather follows a clear and gradual process. An important 
factor associated with divorce tendency is marital burnout, i.e., a painful state of emotional and biopsychological exhaustion. Gottman enrichment 

model is among the most valid approaches in the field of marriage interventions. Therefore, the present study was conducted to determine the 

effect of couple therapy by Gottman on divorce tendency and marital burnout in married women. 
Methods: This was a quasi–experimental study with a pretest–posttest and a control group design. The statistical population of this study was 

all married women referring to two counseling centers in Isfahan City, Iran, in 2018 (N=54). The study sample consisted of 32 women who were 

selected based on their willingness to participate in the study and through the convenience sampling method. The study inclusion criteria were 
an age range of 20 to 45 years, no mental health problems, at least one year of marriage experience, and achieving a lower score than the cut–

off point for divorce in the considered scale (scores above 44). The study exclusion criteria included reluctance to continue meetings, and 
disruption during meetings (disorder, deviation from the main topic). The following ethical considerations were observed: providing written 

information about the research to the study participants; assuring them about the confidentiality of information obtained and use it only for 

research purposes; voluntarily participating in the study; not recording the study subjects’ surname to observe their privacy, and obtaining written 
informed consent forms the study participants. The study subjects were randomly assigned to two experimental and control groups (n=16/group). 

Then, the experimental intervention, i.e., Gottman's couple therapy (2010) was performed for 10 sessions of 90 min in the experimental group. 

At the end of the sessions, both study groups were re–evaluated. Data collection tools included the Couple Burnout Measure (Pines, 1996) and 
the Divorce Tendency Scale (Rusbult et al., 1986). The obtained data were analyzed using descriptive statistics (mean & standard deviation), 

and inferential statistics, including Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA) in SPSS. Besides, p<0.05 was considered statistically 

significant. 
Results: There was a decrease in the posttest mean values of divorce tendency and marital burnout in the experimental group. Accordingly, the 

MANCOVA results suggested that by eliminating the effect of the pretest, the presented couple therapy by Guttman’s method impacted divorce 

tendency and marital burnout in the study participants (p<0.001). Additionally, the MANCOVA data indicated a significant difference between 
the experimental and control groups in terms of marital burnout (physical, psychological, & emotional aspects) (p<0.001). 

Conclusion: Gottman’s couple therapy approach could significantly reduce marital burnout and divorce tendency in the explored married 

women. Therefore, marriage counselors and therapists could use the findings of this research in the context of clinical and therapeutic 
interventions. Furthermore, this therapeutic, practical, and beneficial approach could be applied to resolve conflicts and help improve marital 

relations among individuals.  

Keywords: Couple therapy, Gottman, Divorce tendency, Marital burnout. 
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  .۴۵1(:1۰)؛ ۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ اهمهرم برخط انتشار   

روش گاتمن بر میل به طالق و دلزدگی زناشویی زنان بررسی اثربخشی مشاورٔه زناشویی به
 متأهل متمایل به طالق
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

-های روانیها و ناتوانیتر جامعه یعنی خانواده است. پیامدهای اجتماعی طالق سبب بروز انواع آسیبگسیختگی ساختار بخش بنیادیساز ازهممیل به طالق زمینه زمینه وهدف:
میل به طالق و دلزدگی زناشویی زنان متأهل مایل  روش گاتمن برشود؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مشاورٔه زناشویی بهعاطفی در ابعاد فردی و اجتماعی می

 به طالق انجام گرفت.
کننده به دو مرکز مشاوره در شهر اصفهان در سال آزمون با گروه گواه بود. جامعٔه پژوهش را تمامی زنان مراجعهآزمون و پستجربی از نوع پیشاین پژوهش نیمه بررسی:روش

صورت گیری دردسترس انتخاب شدند. سپس بهروش نمونهزن متأهل مایل به طالق بود که از بین داوطلبان شرکت در پژوهش، به ۳۲مل تشکیل دادند. نمونٔه پژوهش شا 1۳۹۷
)روزبلت و  ( و مقیاس میل به طالق1۹۹۶کنندگان در پژوهش مقیاس دلزدگی زناشویی )پاینز، نفر( قرار گرفتند. شرکت 1۶تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل )هر کدام 

ها با استفاده از ( قرار گرفتند. داده۲۰1۰روش گاتمن )ای تحت آموزش مشاورٔه زناشویی بهدقیقه ۹۰مدت ده جلسٔه ( را تکمیل کردند. زنان گروه آزمایش، به1۹۸۶همکاران، 
ها سطح وتحلیل شد. در تمامی آزمونتجزیه 1۹نسخٔه  SPSSافزار آماری کمک نرمآمار توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( و آمار استنباطی )تحلیل کوواریانس( و به

 در نظر گرفته شد. ۰٫۰۵معناداری برابر با 

یانگین نمرات داری کمتر از مطور معناآزمون بهآزمون، میانگین نمرات میل به طالق و دلزدگی زناشویی گروه آزمایش در مرحلٔه پسنتایج نشان داد که با کنترل اثر پیشها: یافته
 (.p<۰٫۰۰1میل به طالق و دلزدگی زناشویی در گروه گواه است )

 روش گاتمن، در مداخالت خانواده است.های پژوهش حاضر شاهدی بر مفید و مؤثربودن مشاورٔه زناشویی بهیافته گیری:نتیجه
 مشاورٔه زناشویی، گاتمن، میل به طالق، دلزدگی زناشویی.ها: کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
هایی برای سالمت روان اعضای خود است کنندٔه برنامهخانواده فراهم

ها و ناتوانیو طالق، آسیبی اجتماعی جدی برای بروز انواع 
اند (. تحقیقات نشان داده1های عاطفی و روانی است )معلولیت

کنند، معموالً رفتارهای ضداجتماعی، کودکانی که طالق را تجربه می
فعالی، نارسایی افسردگی، نگرانی، پرخاشگری، بزهکاری، بیش

بر (. عالوه۲یادگیری، افت تحصیلی و کاهش سازگاری بیشتری دارند )
زافزون طالق و آثار وسیع آن بر بهداشت و سالمت روانی و شیوع رو

پردازان حوزٔه خانواده و ازدواج را بر عاطفی افراد، پژوهشگران و نظریه
آن داشته است تا به راهکارهایی برای کنترل، کاهش و پیشگیری از 
وقوع این معضل اجتماعی بپردازند. طبق تعریف، طالق فرایندی است 

شود و با تالش برای که با تجربٔه بحران عاطفی هر دو زوج شروع می
ها و سبک زندگی ا نقشحل تعارض ازطریق ورود به موقعیت جدید ب

. طبق آمار رسمی در ایران، از هر هزار ازدواج (۳)یابد جدید خاتمه می
شود و ایران چهارمین کشور حدود دویست ازدواج به طالق منجر می

. (۴)جهان از نظر میزان نسبت طالق به ازدواج معرفی شده است 
ختی، جسمانی، شناتجربٔه طالق، سازگاری افراد را در تمام ابعاد )روان

دهد و باعث کاهش عملکرد و تأثیر قرار میاجتماعی، هیجانی( تحت
. در بررسی علت (۵)شود ناکارآمدی اعضای خانواده پس از طالق می

بر عوامل اجتماعی، اقتصادی و حقوقی، توجه به علل طالق عالوه
شناختی و عاطفی ازجمله میل به طالق که منجربه طالق فردی، روان

مقصود از مفهوم میل  .(۶)ای برخوردار است د از اهمیت ویژهشومی
مندی زوجین به جداشدن و گسستن ، میزان تمایل و عالقه1به طالق

. در بررسی عوامل (۳)روابط زناشویی طی مراحل قانونی است. 
خوبی مشهود است مختلف در ایجاد میل به طالق، دلزدگی زناشویی به

(۷.) 
به بستگی کاهش تدریجی دل یعنی  ۲اشوییسرخوردگی و دلزدگی زن

تفاوتی عالقگی و بیکه با احساس بیگانگی، بیهمسر عاملی است 
جای عواطف مثبت زوجین به یکدیگر و جایگزینی عواطف منفی به

 (.۸همراه است )
عنوان حالت خستگی جسمانی، عاطفی و روانی دلزدگی را به پانیز
مدت همراه با مطالبات عاطفی داند که در شرایط درگیری طوالنیمی

گذارند با زندگی زناشویی پا می که افراد به عرصٔهشود. زمانیایجاد می
اند، وارد این انتظارات و توقعات خاصی که از پیش در ذهن خود داشته

 ،واقعیت چیز دیگری است شوندشوند؛ اما وقتی متوجه میرابطه می
ا دلخوری و درنهایت تدریج دچار نوعی احساس سرخوردگی یبه

 (.۹شوند )زناشویی خود می دلزدگی از رابطٔه
نوعی دلزدگی را تجربه ها بهپژوهشگران معتقدند با اینکه تمامی ازدواج

و زندگی  دهندمیها با کیفیت ضعیف ادامه کنند، بسیاری از آنمی
؛ دهند که به فروپاشی متمایل استثباتی را تشکیل میمتأهلی بی

جدایی و سازگاری  یقین با افکار و تصورات فراوانی دربارٔهبه همچنین
 (.11،1۰،۷) ضعیف همراه است ۳زناشویی

                                                      
1. Divorce tendency 
2. Marital burnout 
3. Marital adjustment 

مختلفی را برای کار  4درمانیهای زوجشناسی خانواده تاکنون مدلروان
ها که توجه چشمگیری اند. یکی از این مدلبا مراجعان طالق ارائه داده

ای اثربخش بسیاری از شیوه به را در دهٔه گذشته کسب کرده است و
روش گاتمن است درمانی بهمسائل زوجین را درمان کرده است، زوج

سال تحقیق  1۴درمانی خود را بر پایٔه (. گاتمن نظریٔه زوج۹،1۰،1۲)
دربارٔه علل طالق، ارائه داد. نظریٔه گاتمن، رویکردی تلفیقی است و از 

درمانی یاری گرفته است.  های مختلفمبانی و اصول اعتقادی نظریه
شدن در معانی پنهان و گاتمن به تغییرات رفتاری، تغییر باورها، عمیق

گاه رویاها و نگاه سیستمی به خانواده به زمان توجه طور همناخودآ
 (.1۲)کند می

گاتمن و دکلر براساس تحقیقات خود نشان دادند که ازدواجی شاد و 
دوست با یکدیگر همچون یک هاموفق ازدواجی است که در آن زوج

شیؤه مالیم محترمانه و کنند و تعارضات زناشویی خود را بهرفتار می
ها یا ادراکات خودش کنند. هریک از زوجین دیدگاهمثبت مدیریت می

رو، (؛ ازاین1۳ ازدواج و احساسات در رابطٔه زناشویی دارد ) ٔرا درباره
ابطه و تقویت رفاقت روش گاتمن بازسازی ردرمانی بههدف زوج

ها کمک کند مدیریت تعارض زناشویی است تا از این رهگذر، به زوج
و معنای داشتن حس مشترک را در رابطه بیاموزند. طبق نظر گاتمن، 

کنندٔه طالق بینیها،  پیشکننده در روابط زوجوجود چهار عامل تخریب
گیری؛ هند از: انتقاد؛ سرزنش؛ جبهااست. این چهار عامل عبارت

(. گاتمن اظهار داشت، دو جزء اصلی در ازدواج وجود 1۴سکوت )
. سطح کلی عواطف مثبت؛ 1شود: دارد که منجربه کارکرد درست آن می

ها در کاهش احساسات منفی در طی حل تعارضات . توانایی زوج۲
بسیار معتبر موجود در  از رویکردهای 5سازی گاتمن(. مدل غنی1۲)

های زیادی بر قدرت پربارسازی آن است که پژوهشزمینٔه زناشویی 
 (.1۳،1۵) اندتأکید داشته

تحقیقات اثربخشی براساس مدل گاتمن انجام گرفته است که به برخی 
صورت شود. شاپیرو و گاتمن یک آزمایش بالینی بهها اشاره میاز آن

هایی انجام دادند که انتقال به دورٔه والدینی را تصادفی در میان زوج
گیری شد. ساله اندازهدورٔه سهکردند. تأثیر مداخله در طول یکتجربه 

برای  SCL-90گیری براساس نتایج، افسردگی پس از زایمان طبق اندازه
هریک از زوجین گروه آزمایش کاهش پیدا کرد؛ اما در زوجین گروه 

سال برای هریک  کنترل افزایش یافت. پرخاشگری زناشویی در طی یک
از زوجین گروه مداخله درمقایسه با گروه کنترل در سطح کمتری قرار 
داشت. کیفیت کلی رابطٔه زناشویی در گروه آزمایش ارتقا پیدا کرد؛ اما 

طور یکنواختی کاهش یت کلی رابطٔه زناشویی در گروه کنترل بهکیف
ای که جانسون براساس نظر گاتمن در زمینٔه (. در مطالعه1۶یافت )
های پریشان و عادی انجام داد، نتایج نشان داد های رفتاری زوجتفاوت

های مثبت همسر تمرکز کنند و بر هایی که گرایش دارند بر جنبهزوج
ی تمرکز کمتری دارند، دارای زندگی شادتر، رضایت بیشتر های منفجنبه

(. در پژوهش وستراپ که در بین 1۷) و روابط پایدارتری هستند
های ارتباطی ازدواج با شیؤه کنندگان در دورٔه آموزشی مهارتشرکت

4. Couple therapy 
5. Gottman's enrichment model 
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۳ 

گاتمن برای پایدارسازی روابط زناشویی انجام شد، مشخص شد که 
های ارتباطی بهبود نشان ان در مهارتکنندگان و نیز همسرشخود شرکت

نیز در پژوهشی با بررسی (. سعادتی شامیر و همکاران 1۸دهند )می
روش گاتمن بر عملکرد خانواده و سازگاری درمانی بهاثربخشی زوج

زناشویی بر زوجین متقاضی طالق نتیجه گرفتند که شیؤه آموزشی 
شویی زوجین متقاضی گاتمن بر بهبود عملکرد خانواده و سازگاری زنا

 (.1۹طالق مؤثر است )
زا در زندگی ای روانی و رخدادی بسیار تنشباتوجه به اینکه طالق پدیده

 دوم پس از  ٔآورد، در ردهافراد است و از نظر میزان اختاللی که پدید می
هایی در زمینٔه پیشگیری و دادن پژوهش، انجام(۲۰)مرگ جای دارد 

از  رسد.نظر میدی و اجتماعی ضروری بهکاهش این معضل بزرگ فر
رسد سازوکارهای حاکم بر روش گاتمن بتواند بر نظر میسوی دیگر به

های زناشویی و درنتیجه کاهش میل به طالق تأثیر بگذارد بهبود سازه
های درمانی و پیشگیری از میل به طالق مؤثر و در تدوین چارچوب

یین اثربخشی مشاورٔه باشد؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف تع
روش گاتمن بر کاهش میل به طالق و دلزدگی زناشویی زناشویی به

 زنان متأهل مایل به طالق انجام شد.

 بررسیروش 2
آزمون و آزمایشی و طرح پیشدر این پژوهش از روش تحقیق نیمه

آزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعٔه آماری را در پژوهش حاضر پس
کننده به دو مرکز مشاورٔه شهر أهل مایل به طالق مراجعهتمامی زنان مت

زن  ۳۲های این پژوهش تشکیل دادند. نمونه 1۳۹۷اصفهان در سال 
کننده به مراکز مشاوره بودند. شیؤه انتخاب زن مراجعه ۵۴از مجموع 

شیؤه ها براساس میزان تمایلشان به شرکت در این پژوهش بود که بهآن
های انتخاب و رعایت دند. سپس باتوجه به مالکدردسترس انتخاب ش

نفر و  1۶صورت تصادفی در دو گروه آزمایش مالحظات اخالقی، به
کنندگان به پژوهش نفر قرار گرفتند. معیارهای ورود شرکت 1۶کنترل 

سال سال؛ داشتن حداقل یک  ۴۵تا۲۰عبارت بود از: دارابودن سن بین 
نقطٔه برش میل به طالق )نمرٔه بیشتر زندگی مشترک؛ کسب نمرٔه کمتر از 

کنندگان از پژوهش عبارت بود از: معیارهای خروج شرکت(. ۴۴از 
جاد خلل و آشوب در یها به ادامٔه جلسات درمان؛ انداشتن آنلیتما
. مالحظات (یشدن از موضوع اصلو خارج ینظمیان جلسات )بیجر

کنندگان، به شرکت اخالقی شامل ارائٔه اطالعاتی کتبی دربارٔه پژوهش
بودن اطالعات دادن اطمینان خاطر به افراد دربارٔه رعایت محرمانه

بودن آمده و استفاده از آن فقط در امور پژوهشی، داوطلبانهدستبه
منظور نشدن نام و نام خانوادگی ایشان بهمشارکت در مطالعه، ثبت

بود.  کنندگانرعایت حریم خصوصی و دریافت رضایت کتبی از شرکت
نفر توصیه شده  1۵های آزمایشی حداقل نمونه برای هر گروه در طرح
روش (. سپس مداخلٔه آزمایشی، یعنی مشاورٔه زناشویی به۲1است )

ای برای گروه آزمایش اجرا شد. دقیقه ۹۰( در ده جلسٔه 1۴گاتمن )
 پس از اتمام جلسات، هر دو گروه دوباره ارزیابی شدند. 

گیری میزان دلزدگی زوجین از : برای اندازه1وییمقیاس دلزدگی زناش-
مقیاس دلزدگی زناشویی پاینز استفاده شد. این مقیاس ابزاری 

                                                      
1. Couple Burnout Measure  

(. ۹طراحی شد ) 1۹۹۶خودسنجی است که توسط پاینز در سال 
ماده، مشتمل بر سه مؤلفٔه جسمی و عاطفی و روانی  ۲1مقیاس دارای 

شوند. سطح خ داده میامتیازی پاسها در مقیاسی هفتاست. این گویه
یک، معرف نبود تجربٔه عبارت مدنظر و سطح هفت، معرف تجربٔه 

های منفی زیاد عبارت مدنظر است. هفده مادٔه مقیاس شامل عبارت
بودن و چهار مادٔه آن، شامل عبارات ارزشمانند خستگی، ناراحتی و بی

بودن است. عبارات منفی بودن و پرانرژیمثبت مانند خوشحال
گذاری صورت معکوس نمرهصورت مستقیم و عبارات مثبت بههب

است. در  ۲1و حداقل  1۴۷شوند. حداکثر امتیاز در کل مقیاس می
و حداقل امتیاز هفت  ۴۹های مقیاس، حداکثر امتیاز هریک از مؤلفه

دهد. پاینز است. نمرٔه بیشتر در این مقیاس، دلزدگی بیشتر را نشان می
دورٔه را با استفاده از روش بازآزمایی، برای یکضریب پایایی مقیاس 

و ضریب  ۶۶/۰و دورٔه چهارماهه  ۷۶/۰، دورٔه دوماهه ۸۹/۰ماهه یک
گزارش کرد. وی برای ارزیابی  ۰٫۹۳تا۰٫۹1آلفای کرونباخ آن را بین 

ضریب روایی نشان داد که مقیاس دارای همسانی درونی بین متغیرها 
های ارتباطی مثبت مانند نظر با ویژگی است و ۰٫۹۰و  ۰٫۸۴در دامنٔه 

مثبت دربارٔه ارتباط، کیفیت مکالمه، احساس امنیت، خودشکوفایی، 
مندی، کشش و جاذبٔه عاطفی به همسر و کیفیت رابطٔه احساس هدف

(. تداوم درونی برای r=-۰٫۶۳زمان معناداری دارد )جنسی، روایی هم
 تا۰٫۹1سنجیده شد که بین ها، با ضریب آلفای کرونباخ اغلب آزمودنی

(. در ایران، نویدی ضریب پایایی مقیاس دلزدگی ۹بود ) ۰٫۹۳
نفری ۲۴۰زناشویی را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، در نمونٔه 

(. صفی ۲۲محاسبه کرد ) ۰٫۸۶معلم،  1۲۰پرستار و  1۲۰شامل 
پوریان و همکاران، ضریب پایایی مقیاس دلزدگی زناشویی را با 

فاده از دو روش ضریب آلفای کرونباخ و تنصیف، برای کل مقیاس، است
دست آوردند؛ همچنین روایی به ۰٫۹۴و  ۰٫۹۲ترتیب برابر با به

زمان و واگرایی مقیاس را ازطریق محاسبٔه ضریب همبستگی با هم
عنوان کردند که بیانگر ضرایب  -۰٫۶1مقیاس صمیمیت زناشویی، 

(. در پژوهش حاضر ۲۳مذکور است ) پایایی و روایی مطلوب مقیاس
های آن توسط روش نیز میزان پایایی مقیاس دلزدگی زناشویی و مؤلفه
های جسمی، عاطفی ضریب آلفای کرونباخ، برای کل مقیاس و مؤلفه

 دست آمد.به ۰٫۸1و  ۰٫۹۷، ۰٫۷۵، ۰٫۹۵ترتیب برابر با و روانی، به
توسط روزبلت و بار : این مقیاس اولین ۲مقیاس میل به طالق-

سؤالی 1۴طراحی شد. این مقیاس ابزاری  1۹۸۶همکاران در سال 
رود. کار میاست و برای ارزیابی زوجین مستعد و متقاضی طالق به

مقیاس است که هر کدام توسط هفت سؤال ابزار دارای دو خرده
شدن )تمایل ها شامل تمایل برای خارجمقیاسشود. خردهسنجش می

بندی ایل به مسامحه است. هر سؤال در طیف درجهبه طالق( و تم
. خیلی ۶. زیاد، ۵. کم، ۴. خیلی، ۳ندرت، . به۲. هرگز، 1تایی )هفت
شود. نمرٔه پرسشنامه با جمع نمرات گذاری می. همیشه(، نمره۷زیاد، 
آید. روزبلت و همکاران در تحلیل آماری این دست میها بهسؤال

و  ۰٫۹1مقیاس تمایل به طالق ی خردهپرسشنامه ضریب آلفا را برا
. این مقیاس (۲۴)گزارش کردند  ۰٫۸۶مقیاس تمایل به مسامحه خرده

توسط زارع در ایران هنجاریابی شد. در پژوهش زارع پایایی پرسشنامه 

2. Divorce Tendency Scale  
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۴ 

)برای زنان  ۰٫۸۸با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل نمونه 
میزان ضریب آلفای درصد( ذکر شد و ۸۷درصد و برای مردان۸۹

درصد و ۸۹شدن های تمایل به خارجمقیاسکرونباخ برای خرده

 یجلسات آموزش الصٔهدر ادامه خ (.۲۵محاسبه شد ) ۸۸/۰مسامحه 
آموزشی  شامل ده جلسٔه همراه محتوای مداخلهبه مدل گاتمن

 آمده است. 1در جدول ، ایدقیقه1۲۰

 روش گاتمنی آموزشی جلسات به. محتوا1جدول 
 خالصٔه جلسات درمانی جلسات

 اول

کردن اهداف و منطق جلسات، برقراری رابطٔه حسنه و عاطفی، آشنایی با طرح کلی ها و مشخصآشنایی زوج
ها، بیان انتظار از مراجعان و تعهد بردن به اهمیت رابطٔه زناشویی و مفاهیم سازگاری و صمیمیت زوججلسات، پی

کارگیری آن در زندگی واقعی و درنهایت بیان اهمیت آنان به شرکت در جلسات، لزوم یادگیری مطالب و سعی در به
 انجام تکالیف.

 دوم
 هدف: اصل اول؛ اصالح و تقویت نقشٔه عشق خود.

 تکلیف: تمرین نقشٔه راه عشق برای کمک به تقویت شناخت و درک بهتر شریک زندگی.

 سوم
بستگی و های وجود دلبستگی و تمجید، نشانهبستگی و تمجید، مفاهیم دلتقویت حس دلهدف: اصل دوم؛ 

 بستگی در رابطه.چگونگی ایجاد دل
 بستگی. ای برای تمجید و دلهفتهتکلیف: دادن تکلیف دورٔه آموزشی هفت

 چهارم

ها، اسات عاطفی زوجکردن به یکدیگر؛ عشق و احسجای پشتسوی هم بهبرداشتن بههدف: اصل سوم؛ قدم
 چگونگی ایجاد آن و حفظ رابطٔه زناشویی از سردی و یکنواختی.

 دهد، چه باید کنید؟تکلیف: وقتی همسرتان به شما تمایلی نشان نمی

 پنجم
 طلب.دادن به همسر جهت نفوذ بر شما؛ چگونگی مقابله با همسر قدرتهدف: اصل چهارم؛ اجازه

 ازی تنازع بقا در جزیرٔه گاتمن.تکلیف: تسلیم برای پیروزی و ب

 ششم
 شدنی.کردن مشکالت حلهدف: اصل پنجم؛ حل

 های خود؛ بدون بحث دربارٔه آن.ای از تعارضتکلیف: پیداکردن نمونه

 ها در زمینٔه رفع موانع و مشکالت.ادامٔه کار بر حل تعارض هفتم

 هشتم
 بست.روابط زناشویی، شناسایی علل بنبست در کردن بر موانع مفهوم بنهدف: اصل ششم؛ غلبه

 ها در محیط طبیعی و تهیٔه گزارش.تکلیف: اجرای این تمرین

 نهم
 هدف: اصل هفتم؛ تحقق مفهوم مشترک، ایجاد فرهنگ جدید در خانواده.

 آمده.هایی از ابهامات پیشتکلیف: اجرای قوانین در منزل، مطالعه و بررسی مطالب در جلسات و تهیه نمونه

 آزمون.های پایانی در زمینٔه جلسات و اجرای پسبحث دهم

ها با استفاده از آمار توصیفی، میانگین، انحراف تحلیل دادهوتجزیه
افزار کمک نرممعیار و آمار استنباطی با روش تحلیل کوواریانس، به

SPSS  معناداری ها سطح صورت گرفت. در تمامی آزمون1۹نسخٔه
 در نظر گرفته شد. ۰٫۰۵برابر با 

 هایافته ۳
های توصیفی میل به طالق و دلزدگی زناشویی را در شاخص ۲جدول 

تفکیک دو گروه آزمایش و گواه آزمون بهآزمون و پسمراحل پیش
ها داللت بر آن دهد. یافتههمراه نتایج تحلیل کوواریانس نشان میبه

زمون میل به طالق و دلزدگی زناشویی در آدارد که میانگین نمرات پس
گروه آزمایش در مرحلٔه بعد از مداخله درمقایسه با گروه گواه کاهش 

ها باتوجه به اینکه الزم داری این تفاوتیافته است. برای تعیین معنا
آزمون مهار شود، از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد؛ است پیش

 آزمون بررسی شد.  های اینفرضولی قبل از آن پیش

همراه نتایج تفکیک دو گروه آزمایش و گواه بهآزمون بهآزمون و پسهای توصیفی متغیرهای میل به طالق و دلزدگی زناشویی در مراحل پیش. شاخص۲جدول 
 تحلیل کوواریانس

 گروه متغیر
 آزمونپس مقایسٔه آزمونپس آزمونپیش

 توان آزمون مجذور اتا pمقدار  Fمقدار  انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین
میل به 
 طالق

 ۳٫۷۷ ۳۳٫۸۷ 11٫۵۸ ۶۵٫۳1 آزمایش
۲۶۴٫1۲ ۰٫۰۰1> ۰٫۹۰ 1 

 1۳٫۰۷ ۷۰٫۵۶ 1۳٫۲۴ ۷1٫۵۰ گواه
دلزدگی 
 زناشویی

 ۴٫۸۰ ۷۸٫۶۲ ۳٫۰۹ 1۰۲٫۳1 آزمایش
1۵۸٫۲۸ ۰٫۰۰1> ۰٫۵۸ 1 

 ۴1/۴ ۰۰/1۰۴ ۶۳/۳ ۸۸/1۰۴ گواه

ها بودن توزیع دادهاسمیرنف نرمالبا استفاده از آزمون کولموگروف
بررسی شد و نتایج نشان داد توزیع نمرات از توزیع نرمال پیروی 

ها توسط آزمون لوین برای نمرات کند. همچنین همگنی واریانسمی
به طالق ارزیابی گردید و فرض صفر یعنی دلزدگی زناشویی و میل 
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۵ 

(. به این ترتیب، آزمون <۰٫۰۵pها پذیرفته شد )فرض همگنی واریانس
 کار رفت. های تحقیق بهتحلیل کوواریانس برای آزمون فرضیه

شود باتوجه به کاهش میانگین میل مشاهده می ۲طورکه در جدول همان
آزمون، در مرحلٔه پس به طالق و دلزدگی زناشویی در گروه آزمایش

آزمون مشاورٔه نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد، با حذف اثر پیش

روش گاتمن بر میل به طالق و دلزدگی زناشویی تأثیر داشته زناشویی به
 (. p<۰٫۰۰1است )
های دلزدگی زناشویی در مراحل های توصیفی مؤلفهشاخص ۳جدول 

همراه گروه آزمایش و گواه بهتفکیک دو آزمون را بهآزمون و پسپیش
 دهد.نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره )مانکوا( نشان می

همراه نتایج تفکیک دو گروه آزمایش و گواه بهآزمون بهآزمون و پسهای دلزدگی زناشویی در مراحل پیشهای توصیفی مؤلفه. شاخص۳جدول 
 چندمتغیرهتحلیل کوواریانس 

 گروه متغیر
 آزمونپس مقایسٔه آزمونپس آزمونپیش

 توان آزمون مجذور اتا pمقدار  Fمقدار  انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 جسمی
 1٫۸۰ ۲۴٫۳1 ۲٫۲۳ ۳1٫۰۶ آزمایش

۹۵۶٫۳۵ ۰٫۰۰1> ۰٫۷۸ 1 
 1٫۴۵ ۳۰٫۴۳ 1٫۸۰ ۳۰٫۷۵ گواه

 عاطفی
 ۲٫۰1 ۲۹٫۰۶ 1٫۸۵ ۳۷٫1۲ آزمایش

1۵۶٫۳۵ ۰٫۰۰1> ۰٫۸۵ 1 
 1٫۷1 ۳۷٫۵۶ ۲٫1۹ ۳۸٫۰۰ گواه

 روانی
 ۲٫۷۴ ۲۵٫۲۵ ۲٫۲۷ ۳۴٫1۲ آزمایش

۶۳٫1۶ ۰٫۰۰1> ۰٫۷۰ 1 
 ۳٫۲۰ ۳۶٫۰۰ ۲٫۴۸ ۳۶٫1۸ گواه

های شود که تفاوت بین گروهمشاهده می ۳باتوجه به مندرجات جدول 
های دلزدگی زناشویی )جسمی، عاطفی، از لحاظ مؤلفهآزمایش و گواه 

توان بیان داشت که مشاورٔه (؛ لذا میp<۰٫۰۰1روانی( معنادار است )
های دلزدگی زناشویی شده روش گاتمن باعث کاهش مؤلفهزناشویی به

 است.

 بحث 4
روش پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مشاورٔه زناشویی به

دلزدگی زناشویی زنان متأهل انجام شد. نتایج  گاتمن بر میل به طالق و
نشان داد که این روش در میل به طالق و دلزدگی زناشویی زنان متأهل 

های تحقیقات زیر اثربخش است. نتایج پژوهش حاضر با یافته
درمانی همسوست؛ تحقیق بابکوک و همکاران مشخص کرد، زوج

هش مشکالت روش گاتمن منجربه افزایش رضایت زناشویی، کابه
(. براند ۲۶شود )سال میزناشویی و تعارض مخرب زوجین در یک 

کننده در کارگاه گاتمن را بررسی کرد. نتیجٔه این زوج شرکت 1۴نیز 
ها مفید بوده است و باعث کاهش پژوهش نشان داد که کارگاه برای آن

(. همچنین والکر ۲۷مشکالت زناشویی و ارتباطی در آنان شده است )
ژوهش خود عنوان کرد، برنامٔه تقویتی ازدواج گاتمن بر رضایت در پ

هایی که کودکانی با نیازهای ویژه را به فرزندی قبول زوجی خانواده
(. هواسی و همکاران نیز در پژوهشی ۲۸، مؤثر بوده است )کردند

 روش گاتمن بر کاهش فرسودگی زناشوییدرمانی بهدریافتند که زوج

 (.1۵زوجین سودمند است )
توان گفت مدل گاتمن با متمرکزکردن آمده میدستدر تبیین نتایج به
های مثبت یکدیگر مثل قدرشناسی، همدردی، همسران بر جنبه

ها کند که آنداشتن کمک میدادن مهربانی و توجهبودن، نشانپذیرنده
های تری به همسر خویش داشته باشند و از دیدن جنبهبینانهنگاه خوش

(؛ 1۳مخرب که باعث تعارضات زوجی شده، بپرهیزند ) منفی و
همچنین آموزش این برنامه به همسران در حل تعارض و رفع مشکالت 
زناشویی، پرهیز از روابط منجربه شکست، کاهش ناامیدی، احساس 

بودن و ناکامی، افزایش حس همدلی و شناخت بهتر از نیازها ارزشبی
هت تداوم زناشویی و درنهایت و تمایالت همدیگر، افزایش رغبت ج

(. عالوه بر این، ۲۰کند )کاهش تعارضات و میل به طالق کمک  می
تأکید مدل مذکور بر ایجاد مشارکت ازطریق یافتن معنای مشترک، 

منظور ابراز افزایش خودافشایی، توانایی درک متقابل، تشویق همسر به
تا در هنگام حل کند عالقه و بهبود روابط متقابل به همسران کمک می

 (.۲۹تعارضات توانایی کاهش عاطفٔه منفی را داشته باشند )
یابند و رفتارهای مثبت و خوشایند که رفتارهای آمیخته کاهش میزمانی

. همچنین این (1۳)شود یابند، رضایت از رابطه بیشتر میافزایش می
ان کنندگکردن شرکتهای ارتباطی و آشناهای مهارترویکرد با آموزش

با کار و الگوی ارتباطی مخرب و انتقاد، اهانت، رفتار توافقی، 
نکردن و سکوت و تأثیرات مخرب این چهار رفتار بر رابطٔه همکاری

کند تا از الگوهای جایگزین و مؤثرتر زناشویی به همسران کمک می
مدار حلهای راهرفتار استفاده کنند و در مواقع تعارض به مکالمه

توان گفت که زنان پس از شرکت شده میتوجه به نکات بیانبپردازند. با
روش گاتمن آموختند تا دربارٔه تعهدات و در جلسات درمانی به

ای کارآمد با گونهها با همسرشان مجدداً مذاکره کنند، بهمسئولیت
یکدیگر ارتباط برقرار سازند، در زمینٔه علل نبود توافق و اهمیت بیان 

بهترین شیؤه مدیریت نبود توافق صحبت کنند و  دیدگاهشان دربارٔه
طور معناداری عواطف مثبت بیشتر، ارتباط بهتر و رفتارهای حل به

های تری را از خود نشان دهند. این عواطف مثبت و روشمسئلٔه مناسب
نوبٔه خود باعث کاهش میل به طالق زنان سازندٔه حل تعارض به

نظر گاتمن، سطح کلی عواطف رابطه از  شود. شرط موفقیت یکمی
مثبت و توانایی کاهش عاطفٔه منفی در هنگام حل تعارضات است. 

یابند و رفتارهای مثبت و خوشایند که رفتارهای آشفته کاهش میزمانی
؛ بنابراین این (1۴)شود یابند، رضایت از رابطه بیشتر میافزایش می

 زوجین کمک کند. تواند به بهبود روابط درمدل مشاورٔه زناشویی می
هایی بود. ها دارای محدودیتپژوهش حاضر مانند سایر پژوهش

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
99

.1
0.

0.
13

3.
2 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                               6 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1399.10.0.133.2
https://jdisabilstud.org/article-1-1615-fa.html


۶ 

اجرای پژوهش بر زنان متأهل شهر اصفهان تعمیم نتایج آن را به دیگر 
گیری دردسترس و کند. شیؤه نمونهشهرها و مناطق با مشکل مواجه می

های دیگر تحقیق نبود مرحلٔه پیگیری در این پژوهش از محدودیت
 ها توجه کرد.حاضر است که باید به آن

 گیرینتیجه ۵
روش گاتمن بر کاهش دلزدگی زناشویی و میل به طالق درمانی بهزوج

زنان متأهل مایل به طالق مؤثر است؛ بنابراین مشاوران و درمانگران 
های این پژوهش در راستای مداخالت بالینی توانند از یافتهخانواده می

ند و از این رویکرد درجهت کاهش تعارضات و آموزشی استفاده کن
 زناشویی و بهبود روابط زوجین بهره برند.

 قدردانی و تشکر 6
داند از تمامی زوجینی که نهایت همکاری گروه پژوهش بر خود الزم می

 اند، تشکر و قدردانی کند. را با پژوهشگران داشته

 بیانیه 7
 اول پژوهش این مقاله مستخرج از رسالٔه دکتری مشاورٔه نویسندٔه

 حاضر است و دارای کد اخالق

IR.IAU.KHUISF.REC.1۳۹۷.۲۶۴  از کمیتٔه اخالق در
خوراسگان -پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهانهای زیستپژوهش

گونه تعارض منافعی در این مقاله کنند هیچاست. نویسندگان اعالم می
ای انجام سهوجود ندارد. این پژوهش با حمایت مالی هیچ نهاد یا مؤس

 نشده است.
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