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خالصه

- مدار و زوجدرمانی هیجاناین پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی زوج:مقدمه

هاي حل درمانی به روش گاتمن بر کاهش فرسودگی زناشویی و تغییر سبک

  .انجام شدتعارض 

کننده به شامل زوجین مراجعهاین پژوهش بالینی آماري  يجامعه: کارروش

.بودشناختی کرج براي حل اختالفات زناشویی مراکز مشاوره و خدمات روان

نمرات بیشتري نسبت پاینز نامه فرسودگی زناشویی زوج که در پرسش18تعداد

ها آنهاي حل تعارض نامه سبکپرسشنمرات در چنین، و هم داشتهبه میانگین 

گیري هدفمند کمتر از میانگین بود، با نمونه ،در سبک حل تعارض سازنده

جایگزین  شاهدو یک گروه  ونتصادفی در دو گروه آزم به طورانتخاب و 

درمانی اي هفتگی زوجدقیقه 120جلسه  10هاي آزمون تحت گروه. گردیدند

  .شدندتحلیل ) مانکوا(واریانس  با روش تحلیل هاداده. قرار گرفتند

مدار و روش گاتمن باعث کاهش درمانی گروهی هیجانزوج: هایافته

- هم). P>05/0(شوند هاي حل تعارض میفرسودگی زناشویی و تغیر سبک

درمانی به روش گاتمن در مدار از زوجدرمانی گروهی هیجانچنین، زوج

  .تر استتعارض اثربخشهاي حل و تغیر سبک کاهش فرسودگی زناشویی

-مدار و زوجدرمانی هیجانهاي این پژوهش زوجبر اساس یافته:گیرينتیجه

سودمند هستند و  ،درمانی به روش گاتمن در کاهش مشکالت زناشویی زوجین

  .دهندتغییر می، هاي سازندههاي حل تعارض مخرب را به سبکسبک

  ، هیجانزناشویی درمانی، فرسودگیزوج ،تعارض:هاي کلیديواژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نوشتپی

کننده در این هاي شرکتاز زوج. نامه دکترا است که با تایید دانشگاه خوارزمی تهران، بدون حمایت مالی و تعارض منافع انجام شده استاین مقاله برگرفته از پایان

.گرددمیدانی قدرپژوهش 
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مقدمه

تواند به عنوان موقعیتی تعریف شود که در آن تعارض زناشویی می

مطابق این تعریف، تعارض ). 1(اختالف نظرات مثبت و منفی وجود دارد 

رو، یکی از این. افتداي است که در تمام روابط زناشویی اتفاق میپدیده

هاي ارزیابی سالمت روابط زناشویی آن است که زوجین چگونه از جنبه

- اي مثبت حل شود، میشیوهاگر تعارض به. کنندتعارضاتشان را حل می

بنابراین، . تواند عاملی ثمربخش در جهت عمق بخشیدن به رابطه باشد

نیست، سالم یا ناسالم بودن یک رابطه به مقدار تعارض بین افراد وابسته 

هاي حل بنابراین مهارت). 2(بلکه به نحوه حل تعارض بستگی دارد 

هاي کلیدي در روابط موفق هستند و افرادي که تعارض یکی از شاخص

هاي سازنده حل تعارض هستند مدت رابطه خود را افزایش داراي مهارت

اي سازنده یکی از تکالیف اساسی در حل تعارض به شیوه). 3(دهند می

و نشان داده شده است که ارتباط زیادي با ) 4(است  فظ رابطهجهت ح

- اما، سبک حل تعارض غیرسازنده به. رضایت از رابطه و ثبات آن دارد

تدریج باعث سرخودگی و فرسودگی زوجین و افزایش احتمال طالق 

  ).5(شود می

فرسودگی را حالتی از خستگی ) 2011(پاینس، نیل، هامر و آیسکسن 

کنند که در جوي از کشمکش و طفی و روانی تعریف  میجسمانی، عا

خستگی . شودمدت همراه با مطالبات عاطفی ایجاد میدرگیري طوالنی

- جسمانی با عالئمی همچون احساس خستگی، کسالت و بیحالی بروز می

رغبتی، خستگی عاطفی با رنجش، بی). 6(شود کند که با خواب رفع نمی

ارزشی، برهم گیزه، احساس گیر کردن، بیافسردگی، تنهایی، کمبود ان

خستگی ). 7(شود خوردگی احساسی و حتی افکار خودکشی نمایان می

نگري نسبت به رابطه روانی معموال به صورت کاهش خودباوري و منفی

در . کندبا همسر و احساس یاس و سرخوردگی نسبت به وي بروز می

و فریب در رابطه را  واقع، خستگی روانی احساس درماندگی، ناامیدي،

ایدلویچ و بروسکی فرسودگی را به عنوان ). 8(شود شامل می

گیرند که شامل چهار مرحله تصاعدي سرخوردگی پیشرونده درنظر می

این مراحل به ترتیب عبارتند از اشتیاق، ایستایی و رکود، ناامیدي، . است

اهش از آنجا که فرسودگی زناشویی ک). 9(احساسی عالقگی و بیبی

تواند به عشق و عالقه و افزایش رفتارهاي خصمانه را به دنبال دارد، می

  ).10(نارضایتی زناشویی منجر شده و بنیان خانواده را متزلزل سازد 

درمانی با هدف درمانی و خانوادهامروزه رویکردهاي گوناگون زوج

. ها بوجود آمده استکاهش تعارضات و آشفتگی ارتباطی میان زوج

 هیجان  رویکرددرمانی سودمند در این زمینه،زوجهايروشازیکی

مدار باعث کاهش تحقیقات نشان دادند که درمان هیجان. استمدار

وجانسون.شودمی) 12(زناشویی و افزایش رضایت) 11(فرسودگی 

9در راخوددرمانیمداخالتوراهبردها)1985(در سال گرینبرگ

در این مدل، فرض بر این است که وضعیت ). 13(کردند معرفیگام

روانی و بین شخصی که زوجین در تعامالت خود دارند بواسطه تجربیات 

پایه و اساس روش . شودمیهیجانی فردي هریک از زوجین سازماندهی

مدار، خودسازي و رشد فردي بوده و تعادل فرد هدفدرمان هیجان

- کند تا زمانیرد بیان میفرضی اساسی این رویک). 14(اصلی درمان است 

- یک از زوجین، قادر نباشند نیازهاي دلبستگی خود را در حیطهکه هر

در میان گذارند تعارضات زناشویی هاي رضامندي و امنیت با یکدیگر

مدار بر درمانی هیجانتاکید زوج).15(کند گیري  میشروع به شکل

نیازهاي ابل برايسالم، از طریق مراقبت، حمایت و توجه متق دلبستگی

جاي ابراز هیجانات رسد که زوجین، بهنظر میبه. خود فرد و همسر است

کننده باشد کنند که براي آنها کمتر تهدیدرا بیان میقوي، هیجاناتی

هاي در یک سري الگوهاي خشک و چرخهبنابراین، زوجین آشفته). 16(

- بارها تکرار میگردد و بارها وتعاملی که توسط خود آنها تقویت می

افتند و عدم توانایی آنها براي تحمل هیجاناتی که در آن شود، گیر می

منجر به باقی ماندن آنها در آشفتگی و ناسازگاري بیشتر اندگیر افتاده

  ).17(شود مسایل غیرقابل حل می

و  19، 18(درمانی دیگر، نظریه گاتمن است که تحقیقات رویکرد زوج

) 1994(گاتمن . ر حل مشکالت زوجین نشان دادسودمندي آنرا د) 20

سال تحقیق درباره علل طالق، ارائه  14نظریه زوج درمانی خود را بر پایه 

بر اساس تحقیق خود نشان ) 2006(کالیر گاتمن، گاتمن، و دي). 5(داد 

ها با دادند که یک ازدواج شاد و موفق ازدواجی است که در آن زوج

کنند و تعارضات زناشویی خود را رفتار مییکدیگر همچون یک دوست 

هر یک از زوجین . کننداي مالیم، محترمانه و مثبت مدیریت میبه شیوه

هاي خودش را درباره ازدواج و احساسات در رابطه ها یا ادراكدیدگاه

درمانی به روش گاتمن هدف زوجرو،  از این). 21(زناشویی دارد 

تا از این رهگذر، به . ناشویی استبازسازي رابطه و تقویت رفاقت ز

ها کمک نماید تا مدیریت تعارض و معناي داشتن حس مشترك در زوج

با توجه  به آنچه که در باال گفته شد،محقق درصدد است . رابطه بیاموزند

مدار و درمانی هیجانتا به بررسی مقایسه اي اثربخشی دو رویکرد زوج

ناشویی زوجین ناکارآمد درمانی گاتمن بر کاهش فرسودگی ززوج

  .بپردازد

  کارروش

- آزمایشی با طرح توسعه یافته پیشروش پژوهش کنونی، از نوع نیمه

جامعه آماري حاضر شامل زوجین . آزمون با گروه کنترل بودپس- آزمون

به مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی کرج بود که براي کننده مراجعه

از جامعه یاد . مراکز مراجعه کردندحل اختالفات زناشویی خود به این 
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زوجی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند و نمرات آنها در 18شده، 

گیري سبک حل تعارض سازنده کمتر از میانگین بود، با استفاده از نمونه

دو گروه (هدفمند انتخاب شدند و با گمارش تصادفی در سه گروه 

زوج  18دلیل اینکه . دجایگزین گردیدن) آزمایش و یک گروه کنترل

براي مطالعه انتخاب گردیدند، آن است که تعداد افراد ) زوج 6هر گروه (

ثنایی، (نفر باشد  12تا  6شرکت کننده در مشاوره گروهی بایستی بین 

شرایط ورود افراد به مطالعه  عبارت بود از تحصیالت دیپلم به ). 1379

 3تمام جلسات، گذشت  باال، تکمیل فرم تعهدات اخالقی و مشارکت در

سال از زندگی مشترك، متقاضی طالق نبودن و عدم دریافت  5تا 

- مالك. خدمات روانشناختی و مشاوره فردي در خارج از جلسات گروه

هاي هاي خروج افراد از مطالعه نیز سابقه بستري در بیمارستان

روانپزشکی، مصرف داروهاي روانپزشکی و روانگردان، مصرف هر نوع 

زوج  18سپس، . ي آرامبخش، الکل و مواد مخدر در نظر گرفته شددارو

زوج در  6(به سه گروه تقسیم شدند و به صورت تصادفی در سه گروه 

درمانی به شیوه زوج در گروه زوج 6مدار، درمانی هیجانگروه زوج

  .جایگزین شدند ) زوج دیگر در گروه کنترل 6و  گاتمن

راي تمامی شرکت کنندگان در ابتداي اجراي پژوهش، محقق ب

توضیحاتی درباره ماهیت وهدف اجراي جلسات درمانی ارایه نمود و به 

جلسه، 10دو گروه آزمایش در  سپس، . سواالت آنان نیز پاسخ گفت

هاي آزمودنی. با توالی هر هفته یک جلسه شرکت نمودنداي دقیقه120

دریافت  گروه کنترل نیز هیچگونه آموزشی تا پایان فرایند پژوهش

جلسه  10در پایان اجراي . نکردند و در لیست انتظار قرار گرفتند

- آموزشی، مجددا سه گروه بوسیله پرسشنامه فرسودگی زناشویی و سبک

محتواي جداول زیر براي . هاي حل تعارض مورد ارزیابی قرار گرفتند

  .گرههاي آزمایشی به شرح زیر بود

  

  مدارجلسات زوج درمانی هیجان) 1(جدول 

  خالصه جلسه  عنوان  جلسات

  آشنایی اعضاي گروه با یکدیگر، بیان قوانین و مقرارت گروه، ارزیابی اهداف و انگیزه مشارکت در درمان   آشنایی و شروع   اول

  زدایی از چرخه تعاملیتنش: مرحله اول

  درمانیتوافقایجاددلبستگی،موانعومشکلارزیابیدار،مشکلتعامالتکشف  آمیز در رابطه زوجینشناسایی مسائل تعارض  دوم

پذیرش چرخهمراجعان،ودرمانگرتشخیصبینهماهنگیکلیدي،هیجانیهايپاسخکردنمشخص  شناسایی چرخه تعامل منفی در حین بیان مساله  سوم

  مراجعانتوسطتعاملی منفی

دستیابی به هیجانات شناخته نشده و مربوط به   چهارم

  دلبستگی که زیربناي موضع تعاملی همسران است

بنیادي، انعکاس تجربه نشدهتصدیقاحساساتپذیرشدلبستگی،بهمربوطبرجستهيهاتجربهکردنباز

  هیجانی

دهی مجدد مشکل موجود بر حسب چارچوب  پنجم

چرخه تعاملی، هیجانات زیربنایی همراه آن و 

  نیازهاي دلبستگی

- هیجانی، قالبتجربهبادرگیريبهبخشیدنعمقهیجانات،پذیرشدلبستگی،نیازهايشناساییافزایش

  گیري مجدد مشکل، ردیابی

  تغییر موضع تعاملی: مرحله دوم  

ارتقاي روند شناسایی نیازهاي دلبستگی و جنبه   ششم

  هاي نادیده گرفته شده خود

تعریفدیگري،نهخودرويتمرکزتعامل،روشهايارتقاهیجانی،درگیريبهبخشیدنعمقعمیق

  دلبستگیمجدد

پذیرش تجربه همسران به شکل ارتقاي میزان   هفتم

  متقابل

  شدهسرکوبآرزوهايبویژهآرزوهاگذارينمادرویدادها،تغییروتعامالتبازسازي

تسهیل بیان نیازها و خواسته ها به منظور   هشتم

  بازسازي تعامالت بر اساس اداراکات جدید

مهارتهاي حل مساله و قدیمی، آموزش مشکالتبرايجدیدهايحلراهکشفتعامالت،بازسازي

  دهی مجدد هیجاناتمذاکره، شکل

  استحکام بخشی و یکپارچه سازي:مرحله سوم  

تسهیل ایجاد راه حلهاي جدید براي مسایل   نهم

  قدیمی

ساختنایمن،دلبستگیایجادجدید،هايوضعیتپذیرشهمسرشان،بامراجعانصمیمانهدرگیري

  رابطهازشادداستانی

بهنیازيسرزندگیبرايکهنتیجهاینبهرسیدناکنون،وگذشتهالگويبینتعاملکردنمشخصبخشی به موقعیت هاي جدید و چرخه استحکام   دهم
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  .نیستدرمانگر  هاي رفتار دلبستگی

  

  جلسات زوج درمانی به روش گاتمن) 2(جدول 

  خالصه جلسه  عنوان  جلسات

ــاي    آشنایی و ارزیابی اولیه  اول ــنایی اعضـ ــاي زوجـــین،        آشـ ــابی نیازهـ ــروه، ارزیـ ــوانین و مقـــرارت گـ ــان قـ ــدیگر، بیـ ــا یکـ ــروه بـ گـ

  تعهد هر همسر در قبال ازدواج، انتظارات زوجین از یکدیگر و از درمان

ــت      دوم ــردازش تعارضــــات و افــــزایش رفاقــ پــ

  زناشویی

ــاري        ــادالت رفتـ ــزایش تبـ ــی و افـ ــاري منفـ ــادالت رفتـ ــاهش تبـ ــا کـ ــراه بـ ــاملی همـ ــاي تعـ ــر در الگوهـ تغییـ

  مثبت

ــت      کم کردن چهار سوار سرنوشت  سوم ــوار سرنوشـ ــار سـ ــایی چهـ ــراي شناسـ ــه زوج بـ ــه (کمـــک بـ ــرزنش، جبهـ ــاد، سـ ــکوت انتقـ ــري، و سـ گیـ

  و تاثیرات مخرب آنها بر رابطه زوجین

ــارت   چهارم ــوزش مهــ ــارض،  آمــ ــل تعــ ــاي حــ هــ

  متقاعدسازي و سازش

ــت           ــه یـــک ازدواج موفـــق اسـ ــه تعـــارض الزمـ ــد کـ ــین تـــا دریابنـ ــه زوجـ ــوزش بـ ــد کـــه  آمـ و بیاموزنـ

  هاي یکدیگر را بپذیرند و با آنها کنار بیایندچگونه تفاوت

ــارض   پنجم ــا تعـ ــورد بـ ــوه برخـ ــوزش نحـ ــاي آمـ هـ

  دائمی حل نشدنی 

  هاي صحیح حل تعارض و سازش با آنها به زوجین آموزش سبک

ایجــــــاد عواطـــــــف مثبــــــت در طـــــــول     ششم

  تعارضات

  ز یکدیگرپیشگیري از گسترش دامنه تعارضات و عذرخواهی ا

ایجــــاد عواطــــف مثبــــت در طــــول اوقــــات   هفتم

  بدون تعارض

ــاوت      ــود تفـ ــا وجـ ــر بـ ــذیرش همسـ ــرام و پـ ــس احتـ ــازي حـ ــویق    بازسـ ــین و تشـ ــا، تحسـ ــان آنهـ ــاي میـ هـ

  یکدیگر 

کمـــک بــــه افــــزایش شــــناخت زوجــــین از دنیــــاي یکــــدیگر بــــه منظــــور کنــــار آمــــدن بــــا حــــوادث    رفع ناهماهنگی فراهیجان   هشتم

  زا و تعارضاتاسترس

ــایی    نهم ــتم معنــ ــت یــــک سیســ ــاد و تقویــ ایجــ

  مشترك

ــدیگر را در       ــا یکـ ــد تـ ــالش نماینـ ــرده و تـ ــی بـ ــدیگر پـ ــاي یکـ ــا و آرزوهـ ــا رویاهـ ــین تـ ــه زوجـ ــوزش بـ آمـ

  راستاي تحقق آنها حمایت نمایند

  مرور جلسات گذشته و اجراي پس آزمون  خاتمه  دهم

  

  :ابزارهاي پژوهش

در این پژوهش : CBM)(پاینزفرسودگی زناشویی پرسشنامه

سوالی  21به منظور اندازه گیري میزان فرسودگی زناشویی از مقیاس 

در این مقیاس نمرات . )22(شد استفاده  )1996(فرسودگی زناشویی پاینز

و حد  147باالتر نشان دهنده فرسودگی بیشتر است و حد باالي نمره 

ها باید آنها را تبدیل به درجه براي تفسیر نمره. باشدمی 21پایین نمره، 

کرد که این عمل از طریق تقسیم نمودن نمره هاي حاصل شده از 

ها، در تفسیر نمره. آیدبه دست می) سوال 21(پرسشنامه بر تعداد سواالت 

نشان دهنده وجود  5، نشانگر لزوم کمک فوري، درجه 5از  تردرجه بیش

نشان دهنده خطر  3، درجه ایانگر حالت فرسودگی، نم4بحران، درجه 

و کمتر از آن نیز نشان دهنده وجود رابطه خوب  2و درجه  فرسودگی

براي یک دوره یک  89/0،باز آزمون -ضریب اطمینان آزمون. است

. براي دوره سه ماهه بود 66/0براي یک دوره دو ماهه و  76/0ماهه، 

در . گزارش شده است 93/0و  91/0ضریب آلفاي اندازه گیري شده بین 

ایران نویدي، ضریب پایایی این پرسشنامه را با استفاده از آلفاي کرونباخ 

آوردنبدستبرايپژوهشیدر). 23(گزارش کرده است 86/0

انریچزناشوییرضایتپرسشنامهباراآزموناین CBM)(روایی

بدست آمد - /40دو پرسشنامه اینبینهمبستگیضریبکردند،همبسته

  ).24(باشد معنادار می  P>001/0که در سطح 

براي): B )ROCI-IIنسخه1تعارضحلهايسبکپرسشنامه

تعارضحلهايسبکدومنسخهازتعارضحلهايسبکسنجش

رحیم
2

برايکهاستدهیخودگزارشابزاریکمقیاساین. شد، استفاده

ماده،28شامل.رودمی کاربهارتباطیتعارضوتضادمیزانگیرياندازه

، و)25(یکپارچه وملزم شدهمسلط،،مقیاس اجتنابی، مصالحهخرده5

: سازندهتعارضحلسبک - 1: کلی است که عبارتند ازمقیاسزیرسه

- این سبک کلی از مجموع دو سبک یکپارچه و ملزم شده به دست می

مجموع دو این سبک کلی از : سبک حل تعارض غیرسازنده - 2. آید

این : سبک مصالحه - 3آید، و سبک مسلط و سبک اجتنابی به دست می

شیوه در نقطه میانی توجه و انتظارات دیگران و نیازهاي خود قرار دارد و 

هاي این مقیاس به ماده ).26(به تقسیم امتیازات بین طرفین اشاره دارد 

 مقیاس لیکرت در. شودگذاري میاي نمرهدرجه 5شکل لیکرت 

، نظري ندارم )2نمره ( ، مخالفم )1نمره ( برگیرنده عبارت کامال مخالفم 

                                                
١-conflict resolution styles Scale
٢-Rahim  
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هر یک از . است) 5نمره ( ، کامالً موافقم )4نمره ( ، موافقم )3نمره ( 

را کسب کنند و سپس با توجه به تعداد  5تا  1اي از توانند نمرهها میماده

. دست می آید هاي هر زیر مقیاس، نمره ي کلی آن زیر مقیاس بهماده

حداقل و حداکثر نمره هر زیر مقیاس نیز با توجه به تعداد ماده هاي آن از 

/. 83تا/. 72ازمقیاساینپایاییتحقیقات مختلفدر.است 5تا  1

به . از نظر روایی نیز این مقیاس مورد تأیید است ).25(است شدهگزارش

ل عاملی محاسبه طوري که روایی سازه ي آن با استفاده از روش تحلی

این پرسشنامه در پژوهش . شده و قابل قبول بودن آن به تأیید رسیده است

مناسبی برخوردار بوده است /. ) 95تا /. 50بین ( هاي گذشته از روایی 

)26.(  

  نتایج

آزمون پس-آزموناز آنجا که در پژوهش حاضر از طرح پژوهشی پیش

ها روش تحلیل دادهبا گروه کنترل استفاده گردید، براي تحلیل 

ها، براي اطمینان از این مطلب قبل از تحلیل داده. کواریانس به کار رفت

کنند، هاي زیربنایی تحلیل کواریانس را برآورده میها مفروضهکه داده

  .ها پرداخته شدابتدا به بررسی این مفروضه

  

  هاي آزمایش و گروه کنترلهاي دلبستگی درگروهانحراف معیار فرسودگی زناشویی و سبکمیانگین و -3جدول

کنترل مداردرمانی هیجانزوج زوج درمانی گاتمن

آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش

759/3 530/3 198/2 655/3 790/2 962/3 میانگین فرسودگی 

160/0زناشویی 651/0 158/0 786/0 162/0 450/0 انحراف معیار

93/91 750/98 33/119 333/90 750/98 666/90 میانگین هاي حل سبک

23/8تعارض 84/9 700/8 49/5 89/7 03/10 انحراف معیار

  

آزمون گروه شود، میانگین پیشمالحظه می) 3(همانگونه که در جدول 

مدار و درمانی به روش هیجاندرمانی به روش گاتمن، زوجآزمایشی زوج

اما پس از اعمال متغیرهاي . گروه کنترل با یکدیگر تفاوتی ندارند

هاي حل در میانگین فرسودگی زناشویی و سبک) درمانیزوج(آزمایشی 

به منظور . تعارض سه گروه در پس آزمون تفاوتهایی مالحظه گردید

  .ها از تحلیل کواریانس استفاده گردیدبررسی معنادار بودن این تفاوت

  

اه¬انسیوار یهمگن یبررس يبرا نیو آزمون لو رنفیاسم - آزمون نرمال کالموگراف-4جدول

  سطح

  معناداري

درجه 

2آزادي 

درجه 

آزادي 

1  

آزمون 

لوین

اسمیرنف-آزمون کالموگراف

Sig df آماره

39/0 33 2 95/0 20/0 36 آزمون فرسودگیپیش  11/0

75/0 33  2  28/0 20/0 36 12/0 آزمون فرسودگیپس

40/0  33  2  96/0  15/0 36 16/0   هاي حل تعارضآزمون سبکپیش

66/0  33 2 34/0  20/0 36 10/0   هاي حل تعارضآزمون سبکپس

  

دهد سطح معناداري در نشان می) 4(همانطور که در جدول 

ها  اسمیرنف و آزمون لوین براي برسی همگنی واریانس -کالموگراف

توان گفت فرض نرمال بودن است، با اطمینان باالیی می 05/0بیشتر از 

هاي فرسودگی زناشویی و سبکها در دو متغیر ها و همگنی واریانسداده

  .حل تعارض برقرار است

  

 مدار،¬جانیه درمانی¬در گروه زوج ییزناشو یحل تعارض و فرسودگ هاي¬سبک رییتغ زانیم سهیمقا يبرا کطرفهیانسیکوار لیتحل-5جدول

به روش گاتمن و گروه کنترل درمانی¬گروه زوج

مجموع   منبع تغییرات  متغیرها

  مجذورات

درجه 

  آزادي

میانگین 

  مجذورات

سطح   اف

  معناداري

میزان 

  تاثیر

سبکهاي حل 

  تعارض

  025/0  007/0  815/1  309/62  1  309/62  پیش آزمون

  186/0  003/0  666/3  123/280  2  246/560  گروه

  194/0  009/0  68/7  43/173  1  306/2  پیش آزمونفرسودگی 
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  355/0  001/0  807/8  49/254  2  282/5  گروه  زناشویی

  

همانگونه که در جدول فوق مالحظه می شود، با کنترل پیش آزمون،  

درمانی به روش گاتمن تاثیر درمانی مدار و  زوجدرمانی هیجانزوج

. دارند هاي حل تعارض  و فرسودگی زناشوییمعناداري بر تغییر سبک

- درمانی هیجانبنابراین، فرضیه تحقیق تایید گردید به این معنا که  زوج

درمانی به روش گاتمن در مقایسه با گروه گواه موجب تغییر مدار و  زوج

و کاهش فرسودگی ) از غیر سازنده به سازنده(هاي حل تعارض سبک

ن براي مشخص نمودن این موضوع که معنادار شد.  زناشویی گردیدند

مقدار اف از تاثیر کدام روش درمانی حاصل شده است از آزمون تعقیبی 

- نتایج آزمون توکی نشان داد که بین زوجین گروه. توکی استفاده گردید

و ) درمانی به روش گاتمنمدار و  زوجدرمانی هیجانزوج(هاي آزمایشی 

هاي همچنین، میان گروه. گروه کنترل تفاوت معناداري وجود دارد

به این معنا که زوج درمانی . ایشی تفاوت معناداري مالحظه گردیدآزم

هاي حل تعارض و کاهش فرسودگی زناشویی مدار در تغییر سبکهیجان

  .درمانی به روش گاتمن استتر از زوجاثربخش

  بحث

مدار و درمانی گروهی هیجانزوجنشان داد که ) 6(هاي جدول یافته

هاي موجب زناشویی و تغییر سبک درمانی گروهی به روش گاتمنزوج

نتایج آزمون تعقیبی حاکی از اثربخشی بیشتر . حل تعارض شده است

- مدار در کاهش فرسودگی زناشویی نسبت به زوجدرمانی هیجانزوج

هاي رجایی هاي پژوهشاین یافته با یافته. درمانی به روش گاتمن است

گاتمن، رایان، و  ، بابکوك،)1389(، بهرامی )1392(، محرومی )1394(

، 27(همسو است ) 2012(، براند )2000(، گاتمن و سیلور )2013(گاتمن 

همه پژوهشگران یاد شده به این نتیجه رسیدند که ). 29، 18، 28، 19، 20

درمانی به روش گاتمن باعث کاهش مشکالت زناشویی زوجین زوج

رکت در توان گفت که زوجین پس از شدر تبیین این یافته می. شودمی

- جلسات درمانی به روش گاتمن یاد گرفتند تا درباره تعهدات و مسئولیت

اي کارآمد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، گونهها مجددا مذاکره کنند، به

درباره علل عدم توافق و اهمیت بیان دیدگاهشان درباره بهترین شیوه 

یی را که هامدیریت عدم توافق صحبت نمایند، و تصمیم بگیرند ایده

شود تا زوجین بتوانند همین مساله باعث می. اند عملی نمایندپیشنهاد کرده

به طور معناداري عواطف مثبت بیشتر، ارتباط بهتر، و رفتارهاي حل مساله 

هاي سازنده این عواطف مثبت و روش. تري را از خود نشان دهندمناسب

در زوجین حل تعارض به نوبه خود باعث کاهش فرسودگی زناشویی 

شرط موفقیت یک رابطه از نظر گاتمن سطح کلی عواطف . گرددمی

). 30(مثبت، و توانایی کاهش عاطفه منفی در هنگام حل تعارضات است 

گاتمن بر پایه این عقیده مبتنی است که مداخالت درمانی باید عواطف 

مثبت را افزایش دهند و به زوجین کمک کنند راهبردهایی براي براي 

  .عواطف منفی در هنگام تعارض کشف نمایندکاهش 

- درمانی گروهی هیجانزوجنشان داد که ) 6(هاي جدول همچنین، یافته

درمانی گروهی به روش گاتمن موجب کاهش فرسودگی مدار و زوج

نتایج آزمون تعقیبی . هاي حل تعارض شده استزناشویی و تغییر سبک

دار در کاهش فرسودگی مدرمانی هیجانحاکی از اثربخشی بیشتر زوج

هاي پژوهش یافته. درمانی به روش گاتمن استزناشویی نسبت به زوج

مدار در کاهش فرسودگی درمانی هیجانکنونی در زمینه اثربخشی زوج

هاي اعتمادي هاي پژوهشهاي حل تعارض با یافتهزناشویی و تغییر سبک

آبادي اد، و شفیعنژ، هنرپروران، تبریزي، نوابی)1393(و احمد برآبادي 

دالگلیش، ، )1394(، داورنیا، زهراکار، معیري، و شاکرمی )1389(

جانسون، موسر و تاسکا
1

- ، سلیمانی احمدي، زارعی، و فالح) 2015(

میرا، )2014(چایی 
2

، گرینبرگ، واروار و مالکولم)2010(
3

)2008 ( 

یاد هاي در تمام پژوهش). 35، 34، 33، 32، 11، 31، 12(همسو است 

مدار در کمک درمانی هیجانشده، محققان به این نتیجه رسیدند که زوج

در تبیین این . اشان سودمند استبه زوجین براي حل مشکالت زناشویی

- مدار بر تغییر رفتار دلبستگی بهزوج درمانی هیجان ها می توان گفتیافته

دیدگاه این ). 14(عنوان ابزاري براي بهبود روابط آشفته تمرکز دارد 

ها ها براي درمیان گذاشتن هیجانآشفتگی ارتباطی را نتیجه شکست زوج

هاي تعاملی منفی منجر  و کنار آمدن با احساس ناامنی میداند، که به چرخه

هاي ها در دستیابی به هیجانبنابراین، هدف آن کمک به زوج. شودمی

ماد بین نهفته و تسهیل تعامالت مثبتی است که دردسترس بودن و اعت

زوج نشان  6هایژوهش حاضر نیز با یافته). 36(دهد ها را افزایش میزوج

هاي منفی، افزایش مدار با آشکارسازي هیجاندرمانی هیجانداد که زوج

هاي منفی تعامل باعث کاهش فرسودگی تعامالت مثبت و شکستن چرخه

  .گرددزناشویی می

درمانی اثربخشی زوجدر نهایت، اگر چه تحقیقی در رمینه مقایسه 

توان به درمانی به روش گاتمن انجام نشده است، میمدار و زوجهیجان

- هاي فوق با یافتهتحقیقات مشابه در این زمینه اشاره کرد و گفت که یافته

دریافتند ) 1985(جانسون و گرینبرگ . هاي زیر همسو استهاي پژوهش

رمانی با رویکرد حل دمدار بسیار سودمندتر از زوجکه درمان هیجان

جیمز ). 13(مساله است و تاثیرات آن در یک پیگیري دو ماهه پایدار بود 

مدار را هاي ارتباطی به درمان هیجانتاثیر افزودن آموزش مهارت) 1991(

                                                
1-Dalgleish, Johnson, Moser & Tasca 
2-Mira
3-Greenberg, Warwar & Malcolm
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بررسی نمود و دریافت که این روش هیچ تاثیري بر کارآمدي زوج 

درمانی ز تاثیر زوجبا این حال، مطالعه جیم. مدار ندارددرمانی هیجان

تایید شده بود ) 1985(مدار را که قبال توسط جانسون و گرینبرگ هیجان

نیز نشان ) 1392(نژاد قوشچی اسدپور، شقاقی، و مهدي). 37(را نشان داد 

مدار میزان بخشی و هیجاندرمانی خودنظمدادند که رویکردهاي زوج

مدار بیشترین تاثیر اندرمانی هیجصمیمیت زوجین را افزایش داده و زوج

توان در تبیین این یافته می). 38(را در افزایش صمیمیت زوجین داشت 

با یکدیگر ) 1996(و جانسون ) 1994(هاي گاتمن گفت که نظریه

درمانی هایی دارند که شاید این تفاوتها باعث گردید که زوجتفاوت

این ). 39و  5(درمانی به روش گاتمن شود مدار سودمندتر از زوجهیجان

  :ها به شرح زیر هستندتفاوت

درمانی در مقابل، زوج. نظریه گاتمن به شیوه قیاسی شکل گرفت- 1

طور استقرایی از نظریه بالبی به) 1985(مدار جانسون و گرینبرگ هیجان

هاي روش. نوبه خود از کار فروید ناشی شدنشات گرفت که آن نیز به

روش متفاوت در ایجاد نظریه علمی سادگی دو استقرایی و قیاسی به

که اکنون تحت عنوان روش ) 1999(بنابراین، الگوي گاتمن . هستند

شود، یک الگوي مبتنی بر قیاس است درمانی گاتمن به آن اشاره میزوج

درمانی اساس نظریه زوج -2. که براي کاهش احتمال طالق طراحی شد

است، اما اساس نظریه مدار جانسون و گرینبرگ نظریه دلبستگی هیجان

گاتمن، نظریه سیستمی و تحقیقاتی است که در زمینه طالق صورت 

گاتمن بیشتر بر الگوهاي ارتباطی و تعاملی منفی در ایجاد -3. گرفتند

تعارض زناشویی تاکید داشت، و جانسون و گرینبرگ بر هیجانات منفی 

اوت، طبیعتا به دلیل زیربناهاي نظري متف- 4و رفتارهاي دلبستگی 

  . شودراهبردهاي درمانی متفاوتی نیز در هر دو رویکرد به کار گرفته می

  گیرينتیجه

مدار و ها این پژوهش حاکی از آن است که زوج درمانی هیجانیافته

زوج درمانی گروهی به روش گاتمن باعث تغییر سبکهاي دحل تعارض و 

حل هاي سبک. شودکاهش میزان فرسودگی زناشویی در زوجین می

فرسودگی شود و  ادامه تعارض ناسازنده منجر به فرسودگی زناشویی می

زناشویی منجر به خستگی جسمی، عاطفی و روانی در فرد و در نهایت 

هاي هاي تحقیق کنونی نشان داد که با تغییر سبکیافته. شودطالق می

توان از هاي فرسودگی زناشویی میحل تعارض و درمان به موقع نشانه

اشی رابطه زناشویی جلوگیري نمود و به زوجین آموخت که به فروپ

بنابراین،  .اي صحیح بتوانند مشکالتشان را حل و مدیریت نمایندشیوه

مدارو  زوج درمانی هیجاناثربخشی رویکردهاي زوجشودیمتوصیه 

هایی که زوج نیستند، هاي تک جنسیتی یا با نمونهدرمانی گاتمن با نمونه

عی از مشکالت زناشویی به غیر از فرسودگی زناشویی، و روي طیف وسی

کننده به مراکز مشاوره هاي دیگري به غیر از زوجین مراجعهبا نمونه

  .بررسی شود

  تشکر و قدردانی

این مقاله مستخرج از پایان نامه دکترا است که با تایید دانشگاه 

از . استخوارزمی تهران، بدون حمایت مالی و تعارض منافع انجام شده 

شکر و قدر دانی به هاي شرکت کننده در این پژوهش نهایت تکلیه زوج

  .آیدمیعمل 
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