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 خالصه 

درماني گاتمن و واقعیت درماني بر طالق اثربخشي زوجمقايسه  باهدفپژوهش حاضر : مقدمه

کننده به مراکز مشاوره منطقه سه تهران عاطفي، الگوهای ارتباطي و تحمل پريشاني در زنان مراجعه

 صورت گرفته است.

آزمون با گروه کنترل انجام شد. پس-آزمونپیش صورتبهاين پژوهش شبه آزمايشي و  كار:روش 

 6379در سال  کننده به مراکز مشاوره منطقه سه تهرانزنان مراجعهجامعه آماری پژوهش را کلیه 

 شيزماگروه آنفر در  22بین ينازاحجم نمونه تعیین گرديد.  عنوانبهنفر  92تعداد که  دادندميتشكیل 

نفر در گروه کنترل   22و  (واقعیت درمانيدوم) شيآزما گروهنفر در  22، (درماني  گاتمنزوج)اول

گمارش شدند. ابزار  هاگروهتصادفي در  صورتبهیری در دسترس انتخاب و گنمونهبا روش 

وتحلیل يهتجز. برای بود طالق عاطفي، الگوهای ارتباطي و تحمل پريشاني آوری اطالعات شامل جمع

 از آزمون کوواريانس چندمتغیری استفاده شد.  هاداده

درماني  گاتمن و واقعیت درماني بر طالق زوجی هاگروهین ب نتايج اين تحقیق نشان داد نتایج:

 کننده به مراکز مشاوره منطقه سه تهرانعاطفي، الگوهای ارتباطي و تحمل پريشاني در زنان مراجعه

طالق عاطفي، الگوهای ارتباطي و تحمل تنهايي بر ندارد ولي هر دو درمان بهداری وجود تفاوت معني

 .کننده به مراکز مشاوره منطقه سه تهران مؤثر بودندپريشاني در زنان مراجعه

درماني  گاتمن و زوج توان نتیجه گرفتبنابراين بر اساس نتايج به دست آمده، مينتیجه گیری: 

  .، الگوهای ارتباطي و تحمل پريشاني در زنان مؤثر استواقعیت درماني بر طالق عاطفي

 -الگوهای ارتباطي  -طالق عاطفي  -واقعیت درماني  -درماني  گاتمن زوجكلمات كلیدی:  

 زنان –تحمل پريشاني 

 

 
 



 

 16سال  ويژه نامه، جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -515

 

 مقدمه 

ترين رسم اجتماعي برای دستیابي به ازدواج به عنوان مهم

کید بوده رد تأهمواره مونیازهای عاطفي و امنیت افراد بزرگسال 

یر اخهای در دهه 6علیرغم تغییرات ساختار خانواده(. 6است )

حفظ خانواده در جوامع بشری از جايگاه وااليي برخوردار  ،(2)

و صاحبنظران بر تحكیم کانون خانواده اهمیت  استبوده 

دهند، از اينرو علیرغم تغییرات فرهنگي در جوامع، مي

گاه خود را در جوامع دارا است و خللي بسترخانواده هنوز جاي

از سويي ديگر دوران   (.3آن ايجاد نشده است )های در ارزش

توان به مياز آن جمله  داشتهجديد تهديداتي نیز با خود به همراه 

ها بنابراين روابط زوجین در بن بست (2)فرديت اشاره کرد 

روی  2و افراد به جدايي و طالقشود تواند از هم پاشیده مي

 افراد را تحت الشعاع قرار دهد 3تواند سالمت روانميآورند که 

  (.1و باعث وجود تنش هايي در زندگي آنها شود)( 5)

با توجه به اين مشكالت و تبعات آن،  میزان طالق نیز روز به  

و شیوع بااليي با خود به همراه ( 9)روز در حال افزايش است 

زيادی را های که طالق آسیبند امطالعات نشان داده(. 8دارد )

به همراه دارد که میزان زيادی از تجربیات استرس زا را به افراد 

زوجین از ارتباطات و  ،زمان طالق عاطفي (. در7)کندميوارد 

نسبت به هم برخوردارند و يک شروع مرگبار ميعواطف ک

توان گفت ميرو  از اين (،61)باشدميبرای آسیب به خانواده 

زوجین در کنار هم هستند اما میزان احترام آنها  چند هر که

نسبت به هم ضعیف شده و روز به روز احساس آنها به هم 

رود تا احساسات مياين اتفاق تا جايي پیش  ؛شودميکمرنگ 

مثبت آنها نسبت به هم تبديل به احساسات منفي شده و مرگ 

ران از با توجه به گذر جامعه اي(. 66) رسدمييک رابطه فرا 

مهم های سنت به مدرنیته طالق عاطفي به يكي از دغدغه

ايران رو جامعه در  طالق شیوع (62اجتماعي تبديل شده است )

  (.63) به افزايش  است

                                                           
1 family structure 
2 divorce 
3 mental health 

پژوهشگران ارتباط زوجین را به عنوان سیستم الگوهای تعاملي 

(. 62)دانند که شامل طیفي از الگوهای مثبت و منفي است مي

نشان داده است که الگوهای ارتباطي بر رضايت  اتاخیرا مطالع

در اين راستا سه الگوی ارتباطي معرفي  (65رابطه تاثیر دارد)

 5متقابل، اجتنابي 2شده است که شامل الگوهای ارتباطي سازنده

  .(68و  69، 61)است  1متقابل و توقع/کناره گیری

مل توان از عواميزندگي مملو از فشار رواني است و هرگز ن

تنش زا در طول زندگي رهايي يافت. کیفیت زندگي هر فرد 

عمیقا متاثر از توانايي تحمل پريشاني است. در معرض فشار 

روانشناختي و جسماني های بودن، منجر به آسیبميرواني دائ

 (.67شود و اثرات منفي بر کارامدی فرد خواهد داشت)مي

شود ميني تعريف ، به عنوان توانايي ذهني يا عی9پريشاني حملت

که افراد در برابر حاالت مخرب دروني يا بیروني مقاومت 

توجه به نقش تحمل پريشاني در روابط زناشويي و  (.21د)نکنمي

های اخیر افزايش چشم گیری داشته است که عاشقانه در سال

گزارش  (22در اين میان محققي ) (.26نشان از اهمیت آن دارد)

های ک افراد برای تحمل وضعیتکرده است که توانايي در

هیجاني ناخوشايند پس از تجربه استرس آسیب زا و راهبردهای 

، به ويژه رفتارهای PTSDمقابله با استرس در ارتباط با عالئم 

تواند مسیر پیشرفت عالئم و نتیجه درمان را تحت مياجتنابي، 

ر تواند بميتأثیر قرار دهد. باور به اين است که تحمل پريشاني 

مهم خودشناسي چون توجه، ارزيابي شناختي های پردازش

هیجاني به پريشاني، های حاالت فیزيكي و هیجاني و واکنش

رسد تحمل پريشاني با ميظر ه نرو ب از اين(. 23) موثر باشد

روانشناختي رابطه داشته باشد و ممكن است سالمت های نشانه

 روان افراد را تهديد کند. 

های درماني زوجین، توجه به تنوع روشاز ديگر سو، با 

پژوهشگران معتقدند که درمانگران بايد مداخالت تايید شده در 

 مطالعات پیشین را برای انتخاب زوج درماني مد نظر قرار دهند

                                                           
4 constructive 
5 avoidant 
6 demand-withdraw 
7 distress tolerance 



 
 و  همكاران روجردیمه بین سلیمان ب                   درمانی گاتمن و واقعیت درمانی بر طالق عاطفی، الگوهای ارتباطی و تحمل پریشانی در زنان   اثربخشی زوجمقایسه  -251 

 

به همین دلیل، در اين پژوهش اثربخشي رويكرد (. 25و  22)

 بر بهبود 2و زوج درماني واقعیت درماني 6تمنازوج درماني گ

( 6799نظريه گاتمن ) ت.روابط زوجین مورد استفاده شده اس

های يک رويكرد تلفیقي است و از مباني و اصول اعتقادی نظريه

مختلف درماني ياری جسته است. تحقیقات اولیه اين رويكرد 

حل مسائل مربوط های بیشتر در رابطه با ارتباطات مهم و ويژگي

تا در مورد چگونگي   به روابط ناسالم زناشويي متمرکز بود

 (.21اثربخشي درمان بالیني)

روش زوج درماني گاتمن، يک مدل درماني است که با بررسي 

 (. اين  مدل29)تحقیقاتي چند ساله قوت يافته است های يافته

های يک رويكرد تلفیقي است و از مباني و اصول اعتقادی نظريه

که روابط مختلف درماني ياری جسته است. گاتمن معتقد است 

زناشويي يک سیستم پیچیده است، که در آن حرکت تعامالت 

زناشويي با نظم خاصي به سمت نقاط قابل پیش بیني در جريان 

تحقیقاتي ناشي از تاثیر اين رويكرد بر های است. برخي يافته

تعامالت و ارتباطات زناشويي نشان از اهمیت و نقش مهم اين 

  .(28د )درمان در اين حوزه دار

بسیاری از تحقیقات گاتمن مبین نتايج موفق اين روش درماني 

که اند مطالعات نشان دادهدر اين راستا  (.27) الهام بخش بود

و رابطه  3بهبود رضايت از زندگيزوج درماني گاتمن بر 

 (.31و  22) زناشويي زوجین

يكي ديگر از رويكردهای درماني که با مشكالت روابط 

باشد. مي واقعیت درمانيط است رويكرد ها مرتبزناشويي زوج

به ارتقای سالمت روان و بهبود اختالالت رواني واقعیت درماني 

رسد سازگاری مناسبي بر بهبود طیفي ميپردازد که بنظر مي

  (.36زيادی از مشكالت رواني دارد)

در اين رويكرد تمرکز بر رفتار، محدود به اعمال نیست بلكه 

 و فیزيولوژی است که افراد يا مراجعهشامل افكار، احساسات 

فعلي های کنندگان  از آن به عنوان راهي برای مقابله با موقعیت

                                                           
1 gottman method couple therapy 
2 Reality therapy 
3 life satisfaction 

شود که تالش مينامیده « رفتار کامل»گیرند. اين ميدر نظر 

  (.32ترکیبي برای برآورده شدن نیاز افراد است )

رود يكي از ميبنابراين با توجه به آنچه گفته شد، انتظار  

ترين اهداف واقعیت درماني، برقراری روابط معني دار بین مهم

درمانگر و مراجعه کننده باشد؛ اين رابطه به عنوان يک جايگزين 

برای عدم وجود يک رابطه رضايت بخش در زندگي مراجعه 

رود که اين رابطه برای مراجعه ميکننده نیست، بلكه انتظار 

يا خانوادگي  کننده  پیش آمادگي بهبود در روابط آتي و

  (.33باشد)

بنابراين، افزايش طالق عاطفي و نارضايتي زناشويي از يک سو و 

تقاضای همسران برای پرباری و بهبود روابط زناشويي از سوی 

های ديگر، نشان دهندة نیاز همسران به مداخالت و آموزش

قصد  حاضر در نتیجه، پژوهش تخصصي در اين زمینه است. 

نوين و کار آمد زوج درماني گاتمن و واقعیت دارد، تا الگوهای 

درماني را جهات درمان زنان مورد بررسي قرار دهد. بنابراين ما 

به دنبال دو سوال بوديم که الف( زوج درماني گاتمن و واقعیت 

درماني در بهبود طالق عاطفي، الگوهای ارتباطي و تحمل 

مان تاثیر پريشاني زنان متاهل موثر هستند يا خیر؟ ب( کدام در

بیشتری نسبت در بهبود طالق عاطفي، الگوهای ارتباطي و تحمل 

 پريشاني زنان متاهل دارد؟

 روش كار

طرح اين پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر شیوه 

ها جز مطالعات آزمايشي)نیمه تجربي( است. گردآوری داده

 _طرح تحقیق از نوع مطالعه شبه آزمايشي و از نوع پیش آزمون

 س آزمون با گروه کنترل است.پ

کننده به مراکز زنان مراجعهجامعه آماری پژوهش را کلیه 

تعداد که  دادندميتشكیل  6379در سال  مشاوره منطقه سه تهران

دامنه سني آنها از  حجم نمونه تعیین گرديد. عنوانبهنفر زن  92

 شيگروه آزمانفر در  22بین ينازا .سال بود 21تا  25

 شيآزما گروهنفر در  22، (درماني  گاتمنزوج)اول

نفر در گروه کنترل  با روش  22و  (واقعیت درمانيدوم)
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 هاگروهتصادفي در  صورتبهیری در دسترس انتخاب و گنمونه 

 گمارش شدند. 

 پژوهش ابزار

اين پرسشنامه  (:CPQپرسش نامه الگوهای ارتباطی)-5

به منظور لیفرنیا در دانشگاه کا( 6782را کريستنسن و ساالوی )

اين بررسي الگوهای ارتباطي متقابل زوجین طراحي نمودند. 

اين پرسشنامه رفتارهای همسران را در سوال دارد  35پرسشنامه 

طول سه مرحله از تعارض زناشويي شرح داده است. آلفای 

مقیاس پرسشنامه  5کرونباخ بدست آمده در پژوهش ها بر روی 

گزارش شده است که نتايج  85/1ا ت 22/1الگوهای ارتباطي از 

( ضريب آلفای کرونباخ 6397رضايت بخشي است. عبادت پور)

، ارتباط 91/1را برای الگوی ارتباط سازنده متقابل)پنج سوالي( 

، زن متوقع  11/1گیر  ، ارتباط توقع / کناره96/1اجتناب متقابل 

رد برآو 52/1و مرد متوقع / زن کناره گیر  56/1گیر مرد/ کناره

نامه، همبستگي بین نموده است و به منظور روايي پرسش

نامه رضايت زناشويي را به نامه و پرسشاين پرسشهای مقیاس

دست آورده است . ضرايب به دست آمده برای سه خرده 

مقیاس ارتباط سازنده متقابل، ارتباط اجتنابي متقابل و ارتباط 

که  -/.35و-/.58،/.58توقع کناره گیری به ترتیب عبارتند از: 

 /. معنادار بود.16همگي در سطح آلفای 

پرسشنامه طالق عاطفي توسط  پرسشنامه طالق عاطفی: -2

ساخته شده و در ايران توسط جزايری در  2111گاتمن در سال 

 22ترجمه و روايا و پايا شده است. اين پرسشنامه در  6388سال 

خیر )نمره  گويه و به شكل دو گزينه ای بله)نمره يک( و يا

( 6373صفر(، تنظیم شده است در مطالعه موسوی و رضازاده )

به  73/1پايايي کلي اين مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ 

دست آمد. روايي محتوايي اين پرسشنامه با نظر متخصصان تايید 

قرار دارد که  81/1تا  27/1شد وبار عاملي همه سواالت در دامنه 

لي است. پايايي کل مقیاس در پژوهش بار عاملي مورد قبو

  (.32به دست آمد ) 98/1حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ 

اين مقیاس توسط سیمونز و مقیاس تحمل پریشانی: -3

( ترجمه و بررسي 6388( و در ايران توسط علوی)2115گاهر)

باشد. نمرات باال ميخرده مقیاس  2ماده و  65شده است. دارای 

س نشانگر تحمل پريشاني زياد است. همبستگي در اين مقیا

 16/1درون طبقه ای اين مقیاس پس از گذشت شش ماه، 

گزارش شده است. همچنین روايي همزمان آن با مقیاس پذيرش 

راهبردهای مقابله ای رابطه های خلق رابطه مثبت و با مقیاس

منفي داشته که نشان دهنده روايي مقیاس است)سیمون و گاهر، 

و  19/1. همچنین مقدار آلفای کرونباخ اين پرسشنامه را (2115

گزارش  97/1اعتبار باز آزمايي اين پرسشنامه را نیز 

(. در ايران هم علوی و 2161کردند)شمس، عزيزی و میرزايي،

که پايايي اند (، از اين پرسشنامه استفاده کرده6371همكاران)

ستفاده از آلفای آن را با اهای و خرده مقیاس 96/1کل مقیاس را 

 اند.گزارش کرده 51/1تا  22/1کرونباخ از 

 زوج درماني گاتمن آزمون، گروه آزمايش پس از انجام پیش

در  و گروه آزمايش واقعیت درماني ایدقیقه 621 ۀجلس 61در 

تحـت مداخله قرار  فردیصـورت  ای بـهدقیقه 621 ۀجلس 61

اقعیت درماني به و و مداخله زوج درماني گاتمن ۀگرفت. برنام

 .شودميبیان  2-6جداول  در ترتیب

 پروتکل درمانی 
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 ای از محتوای جلسات زوج درماني گاتمنخالصه -5جدول

 جلسه هدف محتوا  

تهیه لیستي از نحوه ارتباطات متقابل آنها و بیان هدف از شرکت در  نوشتن مشكالت خود در رابطه

 جلسات

ت و ارزيابي معارفه، بیان منطق و اهداف جلسا

 میزان تعهد آنها به حضور در جلسات

 اول

پر کردن سواالت نقشه عشق خود و 

 همسر

های بهود رابطه عشقي میان آنها از طريق افزايش شناخت بررسي شیوه

های مختلف شخصیتي، عاطفي، شناختي، آرمان خود و همسر در حوزه

راني ها و و آرزوها و شناخت دنیای احساسي و عاطفي همسر و درک نگ

 های او و افزايش هر چه بیشتر فضای شناختي آنها از همسردغدغه

 دوم آشنايي با مفهوم نقشه عشق                   

استفاده از شیوه شروع ماليم در بحث 

 ها و تمرين اين روش

کشاند)شروع تند، خشن بیان رفتارهای مخرب که رابطه را به نابودی مي

و بررسي عامل اصلي ناکارامدی ارتباط  و سخت در آغاز مباحثه(

 های موثر در افزايش محبت، احترام و تعامالت مثبتآموزش شیوه

 سوم آشنايي با مهارت ارتباط موثر

نوشتن رفتارهای مخرب خود و 

های تعاملي جايگزين کردن با شیوه

 سازنده

 بیان چهار عامل فروپاشي رابطه)انتقاد، تحقیر و تمسخر، حالت تدافعي،

طفره رفتن ار گفتگوی معقوالنه و بي اعتنايي. تمرکز بر نزديک شدن به 

همديگر و افزايش ابعاد صمیمت و بررسي عوامل ايجاد کننده سردی در 

 رابطه

 چهارم آشنايي با مفهوم چهار اسب سوار گاتمن

پذيرش نفوذ همسر در مشاجرات و 

 گفتگو در خصوص نحوه کاربرد آن

رهای مخرب) طغیان کردن( و آموزش اهمیت بیان يكي ديگر از رفتا

پذيرش نفوذ از سوی همسر و شريک کردن او در تصمیم گیری ها و 

 احترام قائل شدن برای همسر

آشنايي با موضوع نفوذ همسر و نقش آن در 

 کاهش استرس

 پنجم

های  رفع مشكالت قابل حل، شناسايي سبک شروع آموزش شیوه نوشتن مشكالت دائم و قابل حل

مشاجرات، آموزش به کار گیری اقدامات جبراني، توجه به فیزيولوژی 

های مختلف آرام سازی و نیز خود در طول مشاجرات، آموزش شیوه

 های مقابله با مشكالت قابل حلراه

آشنايي با انواع مشكالت و شیوه برخورد 

 سازنده

 ششم

های نوشتن برخي از تعارضات و شیوه

 ارتباطي برای حل آن

و غیر قابل حل، توجه به روياها و داليل های غلبه بر مشكالت دائميراه

پنهاني مشكالت، تمرين هايي برای کشف رويا، کار روی موارد به بن 

بست رسیده و آرام کردن يكديگر و نحوه توافق بر مشكالت غیر قابل 

 حل

 هفتم شیوه حل تعارض

های خاص و خلق معنايي نوشتن آيین

 مشترک در رابطه

مشترک در زندگي زناشويي از وانمند سازی آنها برای خلق مفهوميت

طريق خلق زندگي دروني توسط آنها. تمرين هايي برای رسیدن به 

ارزش ها و نقاط مشترک از طريق بررسي نمادها،  آداب، نقش ها، 

                                                                                  های  خانوادگي                                                        اهداف و آيین

 

 هشتم آشنايي با ارزش ها و خلق مفاهیم مشترک

ايجاد صمیمیت با همسر با مكالمه و 

های صحبت در خصوص تفاوت

 زوجین در تعارضات

آموزش مفهوم عشق به صورت جزئي و نقش زن در آرام سازی بحث 

 های جنسیتيهای زوجین و تفاوتتنش در

آشنايي با مفهوم عشق و نقش صمیمیت در 

های جنسیتي در بهبود رابطه و آشنايي با تفاوت

 بخورد با استرس

 نهم

  

 

 
 

 دهم جمع بندی و نتیجه گیری و مرور جلسات
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 ای از  محتوای جلسات زوج درماني بر اساس واقعیت درمانيخالصه -2جدول 

 جلسه هدف حتوام تكلیف

از افراد خواسته شد تا جلسه آينده چه 

توانند انجام دهند که برای کاری مي

 رابطه شان مفید باشد.

از شرکت کنندگان اين سوال پرسیده  شد که آيا برای حفظ ازدواج و تقويت 

اند يا برای تغییر و اصالح همسر ؟ بیان مشكل فعلي در رابطه و اينكه آن آمده

 ناسب و مناسبي در رابطه آنها وجود دارد؟چه چیز نام

آشنايي و معارفه و توضیح کلي در 

 خصوص جلسات و محتوای آنها.

 اول

نوشتن رفتارهای کنترل گرايانه و 

 جايگزين کردن رفتارهای سازنده

در اين جلسه در خصوص رفتارهای مخرب و تاثیر آن بر روابط صحبت شد. 

داده شد و افراد با بحث در خصوص همچنین مفهوم کنترل بیروني آموزش 

 رفتارهای مخرب خود و نتايج آن با ديگر اعضا گفتگو کردند.

آشنايي با عادات مخرب ارتباطي و 

توضیح در خصوص روانشناسي کنترل 

 بیروني و دروني

 دوم

وج ها به توضیح در خصوص دنیای کیفي  زوج ها و نیز میزان نیاز هر يک از ز نوشتن دنیای مطلوب خود و همسر

عشق و احترام. افراد با مفهوم دنیای مطلوب و نقش آن در بهبود ارتباط آشنا 

 شدند.

 سوم آشنايي با دنیای کیفي و نیازها

بیان اين نكته که هر از آنها برای رفع نیارهای خود و همسر چه رفتارهايي را  انجام آزمون نیازهای گالسر

د بوده يا نه؟ افراد با مفهوم نیازها و نوع اند و آيا اين رفتار کارامانتخاب کرده

نگرش خود با مشكالت رابطه آشنا شدند. اينكه تفاوت در نیازها آنها را به 

تواند نقش موثری در سمت رفتارهای مخرب کشانده و آگاهي از اين مفهوم مي

 برخي مشكالت داشته باشد.

آموزش مفهوم نیازها و تفاوت نیازها 

 در زوجین.

 چهارم

افراد با مفهوم رفتار و اينكه تمام رفتارهای آنها انتخاب خودشان است آشنا  شتن رفتارها با تاکید بر چهار جز رفتارنو

جز رفتار خود را شناسايي کرد و به بحث  2شدند. با انجام کار گروهي هر کس 

 و گفتگو در اين زمینه پرداخته شد.

آموزش رفتار کلي با استفاده از ماشین 

بیان هر از اجزای آن در رفتار و 

 رسیدن به خواسته

 پنجم

نوشتن رفتارهای مسئوالنه و غیر مسئوالنه 

 در طي هفته

در خصوص مفهوم مسئولیت پذيری و انتخاب صحبت شد. اينكه آنها قرباني 

توانند با انتخاب رفتار مسئوالنه انتخاب بهتری شرايط نیستند و در هر لحظه مي

 داشته باشند.

 ششم م مسئولیت پذيریآموزش مفهو

نوشتن تعارضات اخیر در رابطه و بیان 

 سهم خودشان در موضوعات

افراد به اين بینش رسیدند که از ديدگاه طرف مقابل نیز به مشكالت نگاه کنند. 

 همچنین با مقصر قلمداد نكردن طرف مقابل نقش خود را در تداوم مسائل بیابند.

طه تغییر سطح ادراک آنها از مسائل راب

و در نظر گرفتن سهم خود در بروز 

مشكالت و آموزش باورهای تئوری  

 انتخاب

 هفتم

نوشتن برخي تعارضات و پیدا کردن 

 نقش خود و تمرين رفتارهای سازنده

پیدا کردن سهم خود در مشكالت و بیان اينكه چه رفتاری آنها را به نتیجه بهتری 

 رساند.مي

انتخاب برنامه و طرحي جايگزين بر 

رفتار مخرب قبلي و تعهد در انجام آن 

بدون در نظر گرفتن رفتارهای 

همسر.تغییر اين ادراک که ديگران 

 مسئول شاد کردن آنها هستند.

 هشتم
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استفاده از زمان کیفي و حل کردن مساله 

 اخیر خود با استفاده از دايره حل اختالف

اختالف در افراد با مفهوم زمان کیفي آشنا شدند و در خصوص دايره حل 

 های تعارض آموزش ديدند.زمان

استفاده از تكنیک زمان کیفي برای 

آشنايي با دنیای مطلوب همسر و بیان 

خواسته خود بدون استفاده از ابزار 

کنترل بیروني و آموزش دايره حل 

 اختالف

 نهم

 دهم مرور و نتیجه گیری مرور جلسات قبل و در میان گذاشتن تجارب افراد در گروه -

 

تحلیل  22SPSSافزار  های پژوهش به روش تحلیل کوواريانس چند متغیری با استفاده از نرم آزمون، داده بعد از اجرای پس

 .شد

 نتایج

های پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای نمره  اسمیرنف -آزمون کلموگروف  میانگین ، انحراف استاندارد و -3جدول 

 های آزمايش و کنترلپژوهش در گروه

 
 پس آزمون پیش آزمون

 k-S آزمون انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 زوج درماني گاتمن

 1.79 3.26 5.89 6.71 67.33 طالق عاطفي

 18/1 7.11 5.76 3.76 -22.58 الگوی سازنده متقابل

 52/1 8.35 67.18 3.33 21.21 الگوی کناره گیری/توقع

 19/1 3.11 61.51 2.29 62.21 بلالگوی اجتنابي متقا

 1.626 62.12 58.27 62.78 31.11 تحمل پريشاني

 واقعیت درماني

 1.97 3.82 5.51 6.86 67.25 طالق عاطفي

 1.56 3.17 5.75 3.83 -22.12 الگوی سازنده متقابل

 1.59 8.57 68.97 3.28 21.51 الگوی کناره گیری/توقع

 12/1 2.76 63.51 2.51 61.75 الگوی اجتنابي متقابل

 18/1 63.31 58.11 62.12 39.91 تحمل پريشاني

 گروه کنترل

 57/1 3.17 69.27 6.75 68.18 طالق عاطفي

 13/1 2.16 -23.58 2.39 -23.51 الگوی سازنده متقابل

 72/1 3.53 37.61 3.57 21.91 الگوی کناره گیری/توقع

 71/1 2.58 8.91 3.71 8.51 الگوی اجتنابي متقابل

 76/1 3.28 31.11 6.71 31.18 تحمل پريشاني

آزمايش زوج درماني گاتمن و های گروهبه منظور مقايسه 

و کنترل در نمرات طالق عاطفي، الگوهای  واقعیت درماني

 6از تحلیل کواريانس چند متغیری ارتباطي و تحمل پريشاني

  .استفاده شد

                                                           
1 MANCOVA 

بدست آمده  F دهد که مقدارمينتايج اين جدول نشان 

 1.116در سطح  26.111و  3.111( با درجه آزادی 62.381)

آزمايش زوج های باشد، در نتیجه بین نمرات گروهميمعنا دار 

و گروه کنترل در نمرات  درماني گاتمن و واقعیت درماني

طالق عاطفي، الگوهای ارتباطي و تحمل پريشاني تفاوت معنا 

توان مي 5داری وجود دارد. بر اين اساس  بر اساس جدول 



 

 16سال  ويژه نامه، جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -517

آزمايش زوج درماني گاتمن و واقعیت های گفت گروه 

 ، الگوهای ارتباطي (p=116/1)بر بهبود طالق عاطفي درماني

(116/1=p) و تحمل پريشاني(116/1=p)   زنان مراجعه کننده

 به مراکز مشاوره منطقه سه تهران تاثیر داشته است.

 طالق عاطفي، الگوهای ارتباطي و تحمل پريشاني در سه گروههای مقايسه زوجي میانگین -4جدول
 Sig اختالف میانگین گروه ها متغیر

 طالق عاطفي

 زوج درماني گاتمن
 6.111 1.232 واقعیت درماني

 1.116 38.22 کنترل

 واقعیت درماني
 6.111 -1.23 زوج درماني گاتمن

 1.116 39.78 کنترل

 کنترل
 1.116 -38.22 زوج درماني گاتمن

 1.116 -39.78 واقعیت درماني

 الگوی سازنده متقابل

 زوج درماني گاتمن
 6.111 1.32 واقعیت درماني

 1.116 -22.55 کنترل

 واقعیت درماني
 6.111 -1.32 ني گاتمنزوج درما

 1.116 -22.89 کنترل

 کنترل
 1.116 22.55 زوج درماني گاتمن

 1.116 22.89 واقعیت درماني

 الگوی کناره گیری/توقع

 زوج درماني گاتمن
 6.111 -1.119 واقعیت درماني

 1.116 7.11 کنترل

 واقعیت درماني
 6.111 1.119 زوج درماني گاتمن

 1.116 7.19 کنترل

 کنترل
 1.116 -7.11 زوج درماني گاتمن

 1.116 -7.19 واقعیت درماني

 الگوی اجتنابي متقابل

 زوج درماني گاتمن
 6.111 1.22 واقعیت درماني

 1.116 -63.58 کنترل

 واقعیت درماني
 6.111 -1.22 زوج درماني گاتمن

 1.116 -62.12 کنترل

 کنترل
 1.116 63.58 زوج درماني گاتمن

 1.116 62.12 واقعیت درماني

 تحمل پريشاني

 زوج درماني گاتمن
 6.111 -1.81 واقعیت درماني

 1.116 -35.29 کنترل

 واقعیت درماني
 6.111 -1.81 زوج درماني گاتمن

 1.116 -32.26 کنترل

 کنترل
 1.116 35.29 زوج درماني گاتمن

 1.116 32.26 واقعیت درماني

 

الگوهای سازنده نشان دهنده روند افزايشي در میزان  2جدول 

متقابل و تجمل پريشاني و روند کاهشي در میزان الگوی کناره 

های در گروهو طالق عاطفي  گیری/توقع و اجتنابي متقابل

آزمايش زوج درماني گاتمن و واقعیت درماني در مرحله ی پس 

روه گدر  الگوهای ارتباطينمرات آزمون است در حالیكه 



 
 و  همكاران روجردیمه بین سلیمان ب                   درمانی گاتمن و واقعیت درمانی بر طالق عاطفی، الگوهای ارتباطی و تحمل پریشانی در زنان   اثربخشی زوجمقایسه  -251 

 

کنترل روند نسبتا ثابتي را در هر دو مرحله تحقیق حفظ کرده 

 است.

 نتیجه گیری بحث و

ترين رسم اجتماعي برای دستیابي به ازدواج به عنوان مهم

نیازهای عاطفي و امنیت افراد بزرگسال همواره مورد تاکید بوده 

 (2)اخیرهای در دهه 6علیرغم تغییرات ساختار خانواده(. 6است )

بوده خانواده در جوامع بشری از جايگاه وااليي برخوردار  حفظ

دهند، از ميصاحبنظران بر تحكیم کانون خانواده اهمیت و  است

اينرو علیرغم تغییرات فرهنگي در جوامع، بسترخانواده هنوز 

آن های جايگاه خود را در جوامع دارا است و خللي در ارزش

ه حاضر به بررسي از اين رو مطالع.  (3ايجاد نشده است )

 راهكارهای در ماني دراين زمینه پرداخته است.

گاتمن  و  درمانيزوجها اين پژوهش حاکي از آن است که يافته

واقعیت درماني بر بهبود طالق عاطفي، الگوهای ارتباطي و 

کننده به مراکز مشاوره منطقه سه مراجعه تحمل پريشاني در زنان

ها در تأثیرگذاری بیشتر بر بین آنمؤثر هستند اما تفاوتي  تهران

طالق عاطفي، الگوهای ارتباطي و تحمل پريشاني در زنان 

ديده نشد. اين  کننده به مراکز مشاوره منطقه سه تهرانمراجعه

دهد که اين دو رويكرد اثرات مشابهي بر متغیرهای نشان مي

بر اين اساس مروری بر پیشینه ها نیز  نشان . اندوابسته داشته

 بر واقعیت درماني اثربخشي متعددی مطالعات که دهديم

 .اندکرده گزارش را ارتباطي الگوهای بهبود و زناشويي رضايت

در تحقیق خود بهاين نتیجه  ( 6371) همكاران و افشار کشاورز

 الگوهای در کنترل و آزمايش هایگروه بین دست يافتند که

 باب در مچنین،ه (.32داشت ) وجود داریمعني تفاوت ارتباطي

 را رويكرد اين اثربخشي پژوهشگران درماني گاتمن،زوج تأثیر

 ناسازگار هایطرح شادکامي، امیدواری، جنسي، رضايت بر

 زناشويي، استرس زوجین، متعارض ارتباطي باورهای زوجین،

 اين هایيافته با که اندکرده گزارش زناشويي رضايت و امید

 (.21و  37، 38، 39، 31، 35) همسو است مطالعه

 هایمهارت آموزش اثربخشي بررسي به مطالعه يک طي در

 و زناشويي استرس بر گاتمن مدل اساس بر زناشويي

                                                           
1 family structure 

 اين نتايج اساس بر .بود پرداخته زوجین در زناشوييميشادکا

 گاتمن مدل اساس بر زناشويي هایمهارت آموزش مطالعه،

شده  زناشوييميشادکا افزايش و زناشويي استرس کاهش سبب

 طالق کاهش به تواندمي گاتمن روش با درمانيبود. زوج

 انحرافات کاهش وميغیرکال وميکال روابط بهبود عاطفي،

کند. از مي زوجین دارای تعارض کمک در فردی بین شناختي

 هازوج ارتباطي موضوعات بر روش درماني دو که اينآنجايي

 زناشويي درگیری ختارسا و زناشويي رضايت کنند کهمي تأکید

 راستا اين (. در26) دارند قرار زوجین ارتباط وضعیت تأثیر تحت

 اولیه روزهای از مكرری که و جدی تعارضات که باور دارند

 رضايت توانندمي نشوند، حل اگر اند،داشته وجود زناشويي

در سازند.  مواجه جدی تهديد با را پايداری ازدواج و زناشويي

ها هايي مواجه بود که اهم آنقق با محدوديتاين تحقیق، مح

کننده به زنان مراجعهمحدود بودن جامعه آماری به اند از: عبارت

بود که امكان تعمیم نتايج اين  مراکز مشاوره منطقه سه تهران

سازد. ها با محدوديت مواجه ميپژوهش را به ساير گروه

پس از مداخله  هادر اين تحقیق صرفاً سه متغیر در گروههمچنین 

موردبررسي و مقايسه قرارگرفته است. عالوه بر اين کمبود 

های مدون در حوزه موضوع پژوهش حاضر تحقیقات و پژوهش

طالق عاطفي، الگوهای ارتباطي و تحمل ويژه در متغیرهای به

پژوهش است. همچنین های پريشاني يكي ديگر از محدوديت

ماهه دوره پیگیری سهبه دلیل محدوديت زماني امكان اجرای 

 وجود نداشت.

اين تحقیق در بین جوامع ديگر نیز شود تا مي بنابراين پیشنهاد

ها باهم مقايسه های آنانجام گیرد و در صورت امكان داده

گردد. همچنین متغیرهای روانشناختي ديگر مرتبط با متغیرهای 

پژوهش نیز موردبررسي و مطالعه قرار گیرند. عالوه بر اين 

های مدون جهت شناسايي و تعیین مداخالت مؤثر انجام پژوهش

تری از بررسي جامع، های آتيدر پژوهش، شودتوصیه ميگیرد. 

انجام شود و بر  متغیرهای پژوهشهای مؤثر بر عوامل و روش

گردد در تحقیقات پیشنهاد مياساس آن مدلي طراحي شود. 

مجدد اثربخشي ماهه برای ارزيابي آتي يک پیگیری يک تا سه
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به نقش جنسیت در ها صورت پذيرد. بنظر الزم است تا درمان 

 های بعدی توجه بیشتر گردد. پژوهش

 اخالقی مالحظات

 پیروی ازاصول اخالق پژوهش 

تمام مراحل انجام شده مطابق با استانداردهای اخالقي 

کمیته مسئول آزمايش انسان و مطابق با اعالمیه هلسینكي 

  .تجديدنظر شده است 2118ر سال است که د 6795

 مالی  حامی

 .استبرگرفته از رساله دکتری  اين پژوهش

 منافع تعارض

 . بین نويسندگان هیچ تعارض منافعي وجود ندارد 

 تشکر وقدردانی

کنندگان در پژوهش قدرداني به عمل  از تمام شرکت

 .آيدمي
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 Abstract 
Introduction: The purpose of this study was to compare the effectiveness of 

Gottman's Couple Therapy and Reality Therapy on emotional divorce, 

communication patterns and distress tolerance in women referred to 

counseling centers in Tehran's Third District. 

Methods:  This quasi-experimental study was carried out as a pre-test-

posttest with control group. The statistical population of the study consisted 

of all women referring to counseling centers in District 3 of Tehran in 1397, 

of which 72 were selected as sample size. Twenty-two people in the first 

experimental group (Gottman's Couple Therapy), 24 in the second 

experimental group (Reality Therapy) and 24 in the control group were 

selected by random sampling method and randomly assigned to the groups. 

Data collection tools included emotional divorce, communication patterns 

and distress tolerance. Multivariate covariance test was used to analyze the 

data.  

Results: The results of this study showed that there is not a significant 

difference between Gottman's Couple Therapy and Reality Therapy on 

emotional divorce, communication patterns and distress tolerance in women 

referring to counseling centers in Tehran. However, both treatments alone 

have no effect on emotional divorce, communication patterns and tolerance 

Distress in women referring to counseling centers in Tehran's District 3 was 

effective. 

Conclusion: According to the findings, it can be concluded that Gutman's 

paternity therapy and the reality of therapy are effective on emotional 

divorce, communication patterns and distress tolerance in women. 

Key words: Gottman's Couple Therapy - Reality Therapy - Emotional 

Divorce - Communication Patterns - Tolerance of Distress – Women 

 


