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چکیده
مقدمه  :مشکالت روان شناختی در زنان ممکن است نظام خانواده را تحت تاثیر قرار داده و باعث تغییراتی در نظام خانواده شود .وجود این
مشکالت روان شناختی در زنان اغلب باعث مشکالت و تنشهایی در زندگی آنها میشود که سالمت روان آنها را هدف قرار میدهد  ،بنابراین،
این پژوهش بدنبال این سوال است که آیا زوجدرمانی گاتمن بر بهبود طالق عاطفی ،الگوهای ارتباطی و تحمل پریشانی در زنان مراجعهکننده به
مراکز مشاوره منطقه سه تهران است یا خیر؟
روش پژوهش :این پژوهش نیمه آزمایشی و بهصورت پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل انجام شد .جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان
مراجعهکننده به مراکز مشاوره منطقه سه تهران در سال  1397تشکیل میدادند که از این بین 24نفر در گروه آزمایش(زوج درمانی گاتمن) و 24
نفر در گروه کنترل قرار گرفت که این تعداد به روش تصادفی در گروه ها تقسیم شدند .گروه آزمایش ده جلسه دو ساعته زوج درمانی گاتمن
آموزش دیدند .ابزار جمع آوری اطالعات شامل پرسشنامه طالق عاطفی ،الگوهای ارتباطی و تحمل پریشانی بود که گروه ها پرسشنامه ها را در
مراحل پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند .برای تجزیه وتحلیل دادهها از آزمون کوواریانس چند متغیری استفاده شد.
یافتهها :نتایج این تحقیق نشان داد بین گروههای زوج درمانی گاتمن و کنترل بر طالق عاطفی ،الگوهای ارتباطی و تحمل پریشانی در زنان
مراجعهکننده به مراکز مشاوره منطقه سه تهران تفاوت معنیداری وجود دارد (.)p > 0/001
نتیجهگیری :تحقیقات قبلی نشان داده است که زوجدرمانی گاتمن باعث بهبودی سازگاری و چهار اسب سوارکار شده است و میتواند به زوجهایی
که از طالق عاطفی رنج میبرند کمک کند.
کلیدواژهها :الگوهای ارتباطی" تحمل پریشانی" زوجدرمانی گاتمن" طالق عاطفی
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مقدمه:
سازمان بهداشت جهانی ،خانواده را عامل اجتماعی اولیه در افزایش سالمت و بهزیستی معرفی کرده است ( .)1دستیابی به جامعه سالم ،آشکارا در
گرو سالمت خانواده و تحقق خانواده ،مشروط به برخورداری افراد آن از سالمت روانی و داشتن رابطههای مطلوب با یکدیگر است .از این رو سالم
سازی اعضای خانواده در روابطشان بی گمان اثرهای مثبتی را در جامعه به دنبال خواهد داشت .ارتباط زناشویی هسته مرکزی نظام خانواده و
اختالل در آن به منزله تهدیدی جدی برای بقاء و سالمت روان خانواده است (.)2
ازدواج از قدیمیترین پیوندهای انسانی است که ارضا کننده و رشد دهنده شخصیت آدمیبوده است و اکثر افراد حداقل یک بار در زندگی خود دست
به انتخاب میزنند .)3( .ازدواج با دنیایی از امید آغاز میشود .امید به روزی که احساسمان را درک کنند و ما را بپذیرند ،امید به اینکه به تعلق خاطر
برسیم ،حمایت شویم و امنیت خاطر داشته باشیم .اما گاه این امید در برخورد با واقعیتهای ازدواج رنگ میبازد ،نیازها برآورده نمیشوند ،خشم
فاصله میاندازد ،داوریها مساله ساز شده و احساس تنهایی حاکم میشود (.)4
علیرغم تغییرات ساختار خانواده در دهههای اخیر ( ،)5حفظ خانواده در جوامع بشری از جایگاه واالیی برخوردار است و صاحبنظران به تحکیم کانون
خانواده اهمیت میدهند ،ازاینرو علیرغم تغییرات فرهنگی در جوامع ،بسترخانواده هنوز جایگاه خود را در جوامع داراست و خللی در ارزشهای آن
ایجاد نشده است ( )6از سویی دیگر دوران جدید تهدیداتی نیز با خود به همراه آورده است که از آن جمله میتوان به فردیت اشاره کرد ( .)7بنابراین
روابط زوجین در بن بست ها میتواند از هم پاشیده شود و افراد به جدایی و طالق روی آورند که میتواند سالمت روان افراد را تحت الشعاع قرار
دهد ( )8و باعث وجود تنش هایی در زندگی آنها شود ( .)9اما با توجه به این مشکالت و تبعات آن ،میزان طالق نیز روز به روز در حال افزایش
است ( .)10مطالعات نشان داده اند که طالق آسیبهای زیادی را با خود به همراه دارد که میزان زیادی از تجربیات استرس زا را به افراد وارد
میکند ( .)11از سویی دیگر ،گاه طالق به صورت قانونی صورت نمیگیرد و زوجین در کنار هم هستند اما ارتباط و عواطفی بین آنها در جریان
نیست که از آن به عنوان طالق عاطفی یاد میکنند و بعنوان حلقه اول طالق و جدایی عمل میکند و زوجین را به سمت طالق میکشاند (.)12
در زمان طالق عاطفی زوجین از ارتباطات و عواطف کمینسبت به هم برخوردارند و یک شروع مرگبار برای آسیب به خانواده را شروع میکنند از
اینرو می توان گفت که زوجین در کنار هم هستند اما میزان احترام آنها نسبت به هم ضعیف شده و روز به روز احساس آنها به هم کم رنگ میشود
( .)13این اتفاق تا جایی پیش میرود تا احساسات مثبت آنها نسبت به هم تبدیل به احساسات منفی شده و مرگ یک رابطه فرا میرسد (.)14
با توجه به گذر جامعه ایران از سنت به مدرنیته ،طالق عاطفی به یکی از دغدغههای مهم اجتماعی تبدیل شده است ( )15و شیوع آن در ایران رو
به افزایش است ( .)16باور بر این است که بی توجهی به نیازهای زنان میتواند یکی از دالیل مهم طالق عاطفی در ایران باشد (.)17
هدف اصلی ازدواج ،ارتباط است .ارتباط به زن و شوهر این امکان را میدهد که با یکدیگر به بحث و تبادل نظر بپردازند و از نیازهای هم آگاهی
یابند .شایعترین مشکلی که زوجهای ناراضی مطرح میکنند ،موفق نبودن در برقراری رابطه است (  .)18الگوهای ارتباطی نامطلوب ،موجب میشود
که مسائل مهم رابطه ،حل نشده باقی مانده و منابع تعارض تکرار شوند ( .)19بنابر این میتوان گفت همسرانی که دچار اختالف و ناسازگاری
زناشویی هستند ،در زمینه مهارتهای ارتباطی دچار نواقصی بودند و درگیر الگوهای ارتباطی بی حاصلی هستند ( .)20تعامل در روابط زوجی به
معنای دادن و گرفتن میان دو شخص است که شامل الگوهای رفتاری منظم و تکرار شونده میباشد (.)21
پژوهشگران ارتباط زوجین را به عنوان سیستم الگوهای تعاملی میدانند که شامل طیفی از الگوهای مثبت و منفی است ( .)22اخیرا مطالعهای نشان
داده است که الگوهای ارتباطی بر رضایت رابطه تاثیر دارد ( .) 23در این راستا سه الگوی ارتباطی معرفی شده است که شامل الگوهای ارتباطی
سازنده متقابل ،1اجتنابی متقابل 2و توقع/کناره گیری 3است ( .)24الگوی ارتباطی سازنده متقابل که در آن زوج ها حاالت خود را بروز میدهند و به
دنبال حل مشکالت هستند و به عنوان الگوی ارتباطی مثبت در نظر گرفته میشود ( .)25از اینرو الگوهای ارتباطی سازنده در راستای مشارکت
فعاالنه ،راهبردهای همکاری یا حمایتی زوجین مفهوم شده اند ،به عبارتی دیگر میتوان گفت ارتباط سازنده متقابل به فرآیندهای ارتباطی مربوط
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میشود که زوجین در حل مسائل مشترک و ارائه حمایت عاطفی با هم همکاری میکنند ( .)26الگوهایهای ارتباطی سازنده متقابل شامل مشارکت
و نقش یکسان زوجین در فرآیند تصمیم گیری برای کمک به مدیریت تعارضات یا مشکالت ارتباطی است ( .)27پویایی ارتباطات ،از جمله
راهبردهای ارتباطی سازنده متقابل ،نقش مهمیدر ارتقای سالمت و تغییر رفتار در زوجین ایفا میکند ( .)28از طرف دیگر ،الگوهای اجتنابی متقابل
و توقع/کناره گیری به عنوان الگوهای ارتباطی منفی یاد میشوند ( .)29به دگر سخن میتوان گفت زوجین در الگوهای اجتنابی و کناره گیر از
ارتباط فیزیکی ،عاطفی و احساسی پرهیز میکنند و از الگوهای ارتباطی مخرب استفاده میکنند ( .)30بنابراین میتوان گفت آنچه که رابطه
زناشویی را تهدید میکند استفاده از الگوهای ارتباطی منفی توسط زوجین است که ممکن است از جانب هر دو زوج رخ دهد.
تحمل پریشانی ،به عنوان توانایی ذهنی یا عینی تعریف میشود که در این حالت افراد در برابر حاالت مخرب درونی یا بیرونی مقاومت میکنند
( .)21با توجه به نقش تحمل پریشانی در روابط زناشویی و عاشقانه ،این موضوع در سالهای اخیر افزایش چشم گیری داشته است که نشان از
اهمیت آن دارد ( .)29در حقیقت ،تحمل پریشانی روانی یک متغیر تفاوتهای فردی است که به ظرفیت تجربه و مقاومت در برابر چالش و ناراحتی
هیجانی اشاره میکند ( .) 31افراد دارای تحمل پریشانی پایین ،در یک تالش غلط برای مقابله با هیجانات منفی خود ،درگیر بی نظمیرفتاری
می شوند و هنگام قرار گرفتن در معرض استرس و تنش ،در تنظیم و کنترل هیجانهای خود دچار مشکل میشوند و به همین دلیل دنبال
راهبردهایی هستند که باعث می شود در کمترین زمان این احساس تنش را از بین ببرد و شخص به حالت لذت فوری برسد .از جمله راهبردهای
ناکارمد در این افراد میتوان به استفاده از رفتارهای پرخطری مانند سو مصرف مواد ،الکل و سایر رفتارهای پر خطر اشاره کرد (.)32
تحمل دشواری به ویژه در مطالعات واکنشهای استرس پس از سانحه برجسته شده است زیرا ازمکانیزمهای پس از آن فهمیده میشود که افراد
مسائل مربوط به سالمت روان خود را افزایش میدهند یا در برابر آن تاب آوری نشان میدهند ( .)33باور بر این است که تحمل پریشانی میتواند
بر پردازشهای مهم خودشناسی چون توجه ،ارزیابی شناختی حاالت فیزیکی و هیجانی و واکنشهای هیجانی به پریشانی ،موثر باشد ( .)32از این
رو به نظر میرسد تحمل پریشانی با نشانههای روانشناختی رابطه داشته باشد و ممکن است سالمت روان افراد را تهدید کند (.)34
امروزه نظریه ها و مداخلههای گوناگونی برای حل مشکالت بین زوجین وجود دارد .یکی از رویکردهای نوین و اثر بخش در این زمینه ،زوج درمانی
به شیوه گاتمن است .)16( .نظریه گاتمن )16( 1یک رویکرد تلفیقی است و از مبانی و اصول اعتقادی نظریه های مختلف درمانی یاری جسته است.
گاتمن معتقد است که روابط زناشویی یک سیستم پیچیده است ،که در آن حرکت تعامالت زناشویی با نظم خاصی به سمت نقاط قابل پیش بینی
در جریان است .برخی یافتههای تحقیقاتی ناشی از تاثیر این رویکرد بر تعامالت و ارتباطات زناشویی نشان از اهمیت و نقش مهم این درمان در
این حوزه دارد .تحقیقات اولیه این رویکرد بیشتر در رابطه با ارتباطات مهم و ویژگیهای حل مسائل مربوط به روابط ناسالم زناشویی متمرکز بود
تا در مورد چگونگی اثربخشی درمان بالینی بوده است.
ناسازگاری زناشویی و تاثیرات چشمگیر آن بر سالمت جسمیو روانی زوجین عوامل مهمیدر تخریب روابط زناشویی است که ضرورت کاربرد زوج
درمانی را به عنوان راهی جهت تامین بهداشت روان جامعه برجسته میکند ( .)35همچنین بین زوجین ،زنان نسبت به مردان در برابر عوامل استرس
زای زناشویی بیشتر زخم پذیر هستند و استرسهای زناشویی بر آنان تاثیر بیشتری میگذارد و این مساله میتواند به دلیل اهمیت دادن بیشترآنان
به روابط صمیمانه و نیاز به حفظ این روابط باشد ،بخاطر این که زنان در جامعه به خاطر بافت اجتماعی_ فرهنگی بهتر است زندگی را به هر قیمتی
حفظ کرده و کمتر طالق بگیرند (.)36
بنابراین ،افزایش طالق عاطفی و نارضایتی زناشویی از یک سو و تقاضای همسران برای پرباری و بهبود روابط زناشویی از سوی دیگر ،نشان دهندة
نیاز همسران به مداخالت و آموزشهای تخصصی در این زمینه است .در نتیجه این پژوهش قصد دارد تا الگوهای نوین و کار آمد زوج درمانی
گاتمن و واقعیت درمانی را جهت درمان زنان مورد بررسی قرار دهد .زیرا این درمانها بر مبنای رویکرد و پیشینه ،سیستماتیک و روان آموزشی
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هستند که عالوه بر تمرکز بر ارتباطات ،پذیرای اهمیت هیجانات نیز هستند ،و با تحمل پریشانی و طالق عاطفی ناشی از روابط زناشویی ارتباط
بیشتری دارند از دیگر سو ،با توجه به تنوع روشهای درمانی زوجین ،پژوهشگران معتقدند که درمانگران باید مداخالت تایید شده در مطالعات پیشین
را برای انتخاب زوج درمانی مد نظر قرار دهند ( .)37در رویکرد گاتمن در خصوص اقدامات جبرانی ،اجازه نفوذ به همسر و ایجاد مفهومیمشترک
بین زوجین صحبت میشود که به نوعی در مورد رفتارهایی که انتخاب میکنیم سخن میگوید اما هیچ گاه به انتخاب در لحظه کنونی اشاره
نمیکند .از این رو ،افزایش طالق عاطفی و نارضایتی زناشویی از یک سو و تقاضای همسران برای پرباری و بهبود روابط زناشویی از سوی دیگر،
نشان دهندة نیاز همسرا ن به مداخالت و آموزشهای تخصصی در این زمینه است .در نتیجه ،پژوهش قصد دارد ،تا الگوهای نوین و کار آمد زوج
درمانی گاتمن را جهات درمان زنان مورد بررسی قرار دهد .زیرا ،این درمان ،بر مبنای رویکرد و پیشینه ،سیستماتیک و روان آموزشی هستند ،عالوه
بر تمرکز بر ارتباطا ت ،پذیرای اهمیت هیجانات نیز هستند ،و با تحمل پریشانی و طالق عاطفی ناشی از روابط زناشویی ارتباط بیشتری دارند .بطور
کلی ،پژوهش حاضر در پی بررسی اثربخشی رویکرد زوج درمانی گاتمن در بهبود طالق عاطفی ،الگوهای ارتباطی و تحمل پریشانی زنان متاهل
میباشد .بنابراین ما به دنبال این سوال بودیم که زوج درمانی گاتمن در بهبود طالق عاطفی ،الگوهای ارتباطی و تحمل پریشانی زنان متاهل موثر
است یا خیر؟
روش پژوهش:
روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است .جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان مراجعهکننده به مراکز
مشاوره منطقه سه تهران در سال  1397تشکیل میدادند که تعداد  48نفر زن بهعنوان حجم نمونه تعیین گردید .دامنه سنی آنها از  25تا  40سال
بود .ازاینبین  24نفر در گروه آزمایش و  24نفر در گروه کنترل با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و بهصورت تصادفی در گروهها گمارش
شدند.
ابزارهای پژوهش عبارت بود از؛ ( )1پرسشنامه الگوهای ارتباطی( :)CPQاین پرسشنامه را کریستنسن و ساالوی ( )1984در دانشگاه
کالیفرنیا را به منظور بررسی الگوهای ارتباطی متقابل زوجین طراحی نمودند .این پرسشنامه  35سوال دارد و در یک مقیاس نه درجه ای از اصال
امکان ندارد( )1تا خیلی امکان دارد ( ) 9درجه بندی شده است .این پرسشنامه رفتارهای همسران را در طول سه مرحله از تعارض زناشویی شرح
داده است .این مراحل عبارتند از -1:زمانی که در روابط زوجین مشکل ایجاد می شود این مرحله دارای  4سوال است که پاسخ هریک در مقیاس
 9نقطه ای درجه بندی شده است -2در مدت زمانی که درباره مشکل ارتباطی بحث می شود ،این مرحله دارای  18سوال است و  -3بعد از بحث
راجع به مشکل ارتباطی که این قسمت از  13سوال تشکیل شده است .پرسش نامه دارای سه خرده مقیاس است مقیاس ارتباط سازنده متقابل ،
مقیاس اجتنابی متقابل ،مقیاس ارتباط توقع /کنارهگیری .نتایج پایایی کریستنسن و هیوی ( )37و هیوی و همکارانش( )38بر روی آزمودنیهای
آمریکایی شباهت بسیاری با کار بتمن و همکارانش ( )39بر روی آزمودنیهای سوئیسی و آلمانی دارد .آلفای کرونباخ بدست آمده در پژوهشهای
این محققان بر روی  5مقیاس پرسشنامه الگوهای ارتباطی از  0/44تا  0/85گزارش شده است که نتایج رضایت بخشی است .عالوه بر این نتایج
پایایی بتمن و همکارانش ( )40بر روی آزمودنیهای سوئیسی و آلمانی نیز رضایت بخش است .آلفای کرونباخ بدست آمده در پژوهش این محققان
بر روی مقیاس سازنده متقابل ،بین  0/74تا  0/78گزارش شده است (  .)41عبادت پور( )41ضریب آلفای کرونباخ را برای الگوی ارتباط سازنده
متقابل( پنج سوالی)  ،0/70ارتباط اجتناب متقابل  ،0/71ارتباط توقع  /کناره گیر  ،0/66زن متوقع  /کنارهگیر مرد 0/51و مرد متوقع  /زن کناره
گیر  0/52برآورد نموده است و به منظور روایی پرسشنامه ،همبستگی بین مقیاسهای این پرسشنامه و پرسشنامه رضایت زناشویی را به دست
آورده است  .ضرایب به دست آمده برای سه خرده مقیاس ارتباط سازنده متقابل ،ارتباط اجتنابی متقابل و ارتباط توقع کناره گیری به ترتیب عبارتند
از-./58،./58 :و -./35که همگی در سطح آلفای  ./01معنادار بود.
()2پرسشنامه طالق عاطفی :پرسشنامه طالق عاطفی توسط گاتمن در سال  2000ساخته شده و در ایران توسط جزایری در سال 1388
ترجمه و روایا و پایا شده است .این پرسشنامه در  24گویه و به شکل دو گزینه ای بله(نمره یک) و یا خیر ( نمره صفر) ،تنظیم شده است و شامل
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جمالتی درباره جنبههای مختلف زندگی زناشویی است که ممکن است فرد با آن موافق یا مخالف باشد .حداقل نمره ای که توسط آزمودنی محاسبه
میگردد صفر و حداکثر نمره  24خواهد بود .نمرهگذاری پرسشنامه به صورت بله  /خیر است  .پاسخ بله امتیاز یک و پاسخ خیر صفر میگیرد .هر
چقدر میزان جوابهای بله بیشتر باشد احتمال طالق عاطفی بیشتر است .پس از جمع کردن پاسخ ها ،چنانچه تعداد پاسخهای مثبت برابر  8و
باالتر باشد ،به این معناست که زندگی زناشویی فرد در معرض جدایی قرار داشته و عالئمیاز طالق عاطفی در او مشهود است ( .)42در مطالعه
موسوی و رضازاده ( )43پایایی کلی این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ  0/93به دست آمد .روایی محتوایی این پرسشنامه با نظر متخصصان
تایید شد و برای به دست آوردن روایی سازه از تحلیل عاملی به روش چرخشی و اریماکس استفاده شد و مقادیر اشتراک و باز عاملی سواالت
پرسشنامه نشان داد که بار عاملی همه سواالت در دامنه  0/49تا  0/80قرار دارد که بار عاملی مورد قبولی است .پایایی کل مقیاس در پژوهش
حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ  0/78به دست آمد (.)44
( )3مقیاس تحمل پریشانی :این مقیاس توسط سیمونز و گاهر( )45و در ایران توسط علوی( )46ترجمه و بررسی شده است .دارای  15ماده
و  4خرده مقیاس میباشد .خرده مقیاس ها عبارتند از .1تحمل( تحمل پریشانی هیجانی)  .2جذب( جذب شدن به وسیله هیجانات منفی  .3ارزیابی(
برآورد ذهنی پریشانی)  .4تنظیم( تنظیم تالش ها برای تسکین پریشانی) .عبارات این ابزار بر روی یک مقیاس  5درجه ای نمره گذاری میشوند()1
کامال موافق تا ( )5کامال مخالف و عبارت شماره  6در این مقیاس به صورت معکوس نمره گذاری میشود .نمرات باال در این مقیاس نشانگر تحمل
پریشانی زیاد است .همبستگی درون طبقه ای این مقیاس پس از گذشت شش ماه 0/61 ،گزارش شده است .همچنین روایی همزمان آن با مقیاس
پذیرش خلق رابطه مثبت و با مقیاسهای راهبردهای مقابله ای رابطه منفی داشته که نشان دهنده روایی مقیاس است ( .)47همبستگی بین مقیاس
تحمل پریشانی با پریشانی عاطفی برابر ، -0/59با کژ تنظیمی - 0/51و با تنظیم خلق برابر  -0/54گزارش شده است (سیمونز و گاهر.)2005،
روایی همزمان این پرسشنامه نشان داده است که بین مقیاس تحمل پریشانی با هیجان مثبت ،هیجان منفی و وابستگی به سیگار به ترتیب
همبستگیهای  ، -0/22 ،0/543و  -0/65وجود دارد .همچنین مقدار آلفای کرونباخ این پرسشنامه را  0/67و اعتبار باز آزمایی این پرسشنامه را
نیز  0/79گزارش کردند( .)48در ایران هم علوی و همکاران( ،) 48از این پرسشنامه استفاده کرده اند که پایایی کل مقیاس را  0/71و خرده
مقیاسهای آن را با استفاده از آلفای کرونباخ از  0/42تا  0/56گزارش کرده اند .بعد از اجرای پس آزمون ،داده های پژوهش به روش تحلیل
کوواریانس چند متغیری با استفاده از نرم افزار  SPSS24تحلیل شد.
یافتههای پژوهش:
یافتههای توصییفی متغیرهای پژوهش در جدول شیماره  1آمده اسیت .این جدول میانگین  ،انحراف اسیتاندارد و نرمال بودن نمرات متغیرهای
پژوهش با اسیتفاده از آزمون کالموگراف اسیمیرنف به تفکیک گروه ها در مراحل پیش آزمون و پس آزمون اشیاره شیده اسیت .نتایج نشیان میدهد
که که پیش فرض نرمال بودن برقرار است.

اثربخشی زوج درمانی گاتمن بر بهبود طالق عاطفی  ،الگوهای ارتباطی و تحمل پریشانی زنان مراجعه کننده به مراکز ...

جدول ( :)1میانگین  ،انحراف استاندارد و آزمون کلموگروف  -اسمیرنف نمرههای پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای پژوهش در گروههای
آزمایش و کنترل
Table (1): Mean, standard deviation and Kolmogorov-Smirnov test, pre-test and post-test scores
of research variables in experimental and control groups
پیش آزمون
میانگین

انحراف استاندارد

پس آزمون
میانگین

انحراف استاندارد

آزمونk-S

طالق عاطفی

19.33

1.90

5.87

3.41

0.97

درمانی

الگوی سازنده متقابل

-22.58

3.91

5.91

9.66

0/68

گاتمن

الگوی کناره گیری/توقع

40.20

3.33

19.08

8.35

0/54

الگوی اجتنابی متقابل

14.20

4.27

16.50

3.00

0/67

تحمل پریشانی

36.66

12.98

58.29

12.04

0.121

گروه

طالق عاطفی

18.08

1.95

17.29

3.09

0/59

کنترل

الگوی سازنده متقابل

-23.50

2.37

-23.58

2.61

0/63

الگوی کناره گیری/توقع

40.70

3.59

39.16

3.53

0/94

الگوی اجتنابی متقابل

8.50

3.96

8.70

4.58

0/96

تحمل پریشانی

36.08

1.90

36.00

3.28

0/91

زوج

به منظور مقایسه گروههای آزمایش و کنترل در نمرات طالق عاطفی ،الگوهای ارتباطی و تحمل پریشانی از تحلیل کواریانس چند متغیری استفاده
شد  .جهت بررسی برقراری پیشفرضهای آزمون تحلیل کوواریانس از آزمون لوین استفاده شد .آزمون لوین در متغیرهای طالق عاطفی ،الگوهای
ارتباطی (سازنده متقابل ،کناره گیری /توقع و اجتنابی متقابل) و تحمل پریشانی به ترتیب با مقدار ، f=0.906 ،f=0.093 ، f=0.695
f=316و  f=2.154در سطح معناداری  p=135 ، p=0.409 ، p=0.911 ،p=0.503و p=0.12حاکی از همگنی واریانسهای
گروههای مورد مقایسه بوده است.
جهت پاسخ به فرضیه ی پژوهش آماره ی المبدای ویلکز در جدول شماره  2گزارش شده است .بر اساس این جدول میتوان گفت که آماره ی
المبدای ویلکز )(P=0/001معنی دار است .این جدول نشان میدهد که مقدار  Fبدست آمده ( )31.466با درجه آزادی  5و  37در سطح 0.001
معنا دار میباشد ،در نتیجه بین نمرات گروههای آزمایش زوج درمانی گاتمن و گروه کنترل در نمرات طالق عاطفی ،الگوهای ارتباطی و تحمل
پریشانی تفاوت معنا داری وجود دارد .بر این اساس بر اساس نتایج میتوان گفت گروههای آزمایش زوج درمانی گاتمن بر بهبود طالق
عاطفی ) ،(P=0/001الگوهای ارتباطی ) (P=0/001و تحمل پریشانی ) (P=0/001زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه سه تهران
تاثیر داشته است.
جدول ( :)2نتایج تحلیل چند متغیره برای مقایسه گروه ها
شاخص متغیر
گروه

Table (2): Results of multivariate analysis to compare groups
Sig Hypothesis
Error df
F
مقدار
آزمون
df
0/001
5
37
31.466
0.810
المبدای ویلکز

ضریب ایتا
0.81

7خانواده و بهداشت

فصلنامه خانواده و بهداشت ،دوره یازدهم ،شماره اول ،بهار  ،1400پیاپی ( 27)1ص 11-24
Family and health Quarterly, vol11, Issue 1, Spring 2021, ISSN: 2322-3065,
http://journals.iau-astara.ac.ir, D.O.R: 20.1001.1.23223065.1400.11.1.1.4

جدول ( :)3نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مقایسه دو گروه
Table (3): Results of multivariate analysis of covariance to compare the two groups
Sig
F
مجموع مجذورات Df
ضریب اتا
میانگین مجذورات
متغیرهای وابسته
گروه

خطا

طالق عاطفی

951.515773

1

951.515773

113.210055

0.001

0.750

الگوی سازنده متقابل

7727.413988

1

7727.413988

42.609994

0.001

0.509

الگوی کناره گیری/توقع

3275.936161

1

3275.936161

89.939596

0.001

0.687

الگوی اجتنابی متقابل

388.942491

1

388.942491

26.442646

0.001

0.392

تحمل پریشانی

6718.538168

1

6718.538168

122.715403

0.001

0.734

طالق عاطفی

344.599663

41

8.404870

الگوی سازنده متقابل

7435.438144

41

181.352150

الگوی کناره گیری/توقع

1493.373207

41

36.423737

الگوی اجتنابی متقابل

603.065292

41

14.708910

تحمل پریشانی

2244.706512

41

54.748939

بحث و نتیجه گیری:
پژوهش حاضر باهدف اثربخشی زوجدرمانی گاتمن بر طالق عاطفی ،الگوهای ارتباطی و تحمل پریشانی در زنان مراجعهکننده به مراکز مشاوره
منطقه سه تهران صورت گرفته است .یافتهها نشان داد که پس از مداخله زوجدرمانی گاتمن بین گروههای آزمایش و کنترل در متغیر طالق
عاطفی زنان متأهل شهر تهران تفاوت معناداری وجود دارد .بنابراین بر اساس این یافته میتوان نتیجه گرفت زوج درمانی گاتمن بر کاهش طالق
عاطفی زنان متأهل شهر تهران مؤثر است.
تحقیقات قبلی نشان داده است که زوجدرمانی گاتمن باعث بهبودی سازگاری و چهار اسب سوارکار شده است( .)11رجایی ،دانشپور و رابرتسون
( )29نشان دادند که زوجدرمانی بر اساس روش گاتمن ممکن است به زوجهایی که از طالق عاطفی رنج میبرند کمک کند .عالوه بر این هوپر و
همکاران( )27باور دارد که این روش به زوجهایی که دارای ارتباط منفی و عدم رضایت زناشویی هستند،مؤثر واقع میشود .از سویی دیگر ،این
درمان در بهبود تعارضات زناشویی نقش مهمیداشته است ( .)35یافتههای مطالعه دیگری نشان داد که رویکرد زوجدرمانی گاتمن تأثیر مثبتی در
بهبود سازگاری زناشویی و صمیمیت زوجها داشته است؛ به طوری که ،نتایج ارزیابیها در دوره پیگیری نشان داد که زوج درمان گاتمن دارای
تأثیرات پایدار بر سازگاری زناشویی و صمیمیت زوجین داشته است که طبعاً این نتایج میتواند با کاهش طالق عاطفی همراه باشد ( . )45همچنین
بابکوک ،گاتمن ،رین و گاتمن( )40دریافتند که رویکرد گاتمن توانایی بهبود رضایت زناشویی و کاهش تعارضات زوجین را دارد و میتواند منجر به
افزایش رضایت زناشویی شود .نتایج پژوهش عبادی راد و کریمینژاد( )46نشان داد که زوجدرمانی گاتمن اثربخشی معناداری بر تعهد زناشویی دارد.
این نتایج نشان از آن دارد که زوجدرمانی گاتمن در کاهش طالق عاطفی و عوامل تأثیرگذار بر آن ،نقش مهم و تأثیرگذاری دارد.
وایری ( )47باور داردکه طالق عاطفی گونهای از طالق است که بهطور قانونی ثبت نگردیده است ،ولی هنگامیرخ میدهد که زوجین رابطه
نزدیک و عاطفی باهم نداشته باشند و بین آنها حسی وجود نداشته باشد .تعارضات در زندگی زناشویی وجود دارد و نمیتوان آن را نادیده گرفت،
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لذا ،نحوه مواجهه و مدیریت آنها در رابطه موفق از اهمیت زیادی برخوردار است .هنگامیکه طالق عاطفی رخ میدهد ،چشمانداز مثبت است و
زوجین زمان دشواری پیدا کردن جنبههای آسیبدیده رضایتبخش روابط خود رادارند .لذا ،باوجود طالق عاطفی ،امکان زیادی برای ارتقا سالمت
روان و داشتن مسائل مربوط به رابطه وجود دارد.
پژوهشهای اندکی درباره طالق عاطفی انجام شده است ولی پژوهشهایی هست که به ارزیابی مؤلفههای نزدیک و همپوشانی چون رضایت
زناشویی و سازگاری و طالق پرداخته است .مارکمن و هولگ ( )48پس از پیگیری  3تا  4ساله نشان دادند زوجین ارتقا چشمگیری در ابراز هیجان
مثبت ،ارتباط بهتر و مهارتهای حل مسئله داشتهاند .بنابراین ،زوجدرمانی گاتمن تأثیر طوالنیمدت بر نارضایتی زناشویی و طالق داشته است.
یوهانسون ( )49پژوهشی درباره تفاوتهای رفتاری زوجین ناراحتکننده و ناسازگار ترتیب داد .او دریافت زوجینی که دارای خصوصیتهای مثبت
بیشتر و منفی اندکی هستند ،روابط رضایتبخشتری دارند .همچنین ،او گزارش کرد زمانی که شوهر تسلط همسر خود را قبول میکند و قدرت
خود را با او به اشتراک میکند ،ارتباط آنها بادوامتر است .پژوهشها نشان میدهند که مطالعه بر روی طالق عاطفی ،جدایی و مهارتهای ارتباطی
موجب ارتقا رضایت زناشویی میگردد.
طالق عاطفی به دلیل تناقضات موجود در گفته ها ،اعمال و احساسات یکی از دردناک ترین شرایطی است که در رابطه به وجود میآید و این در
حالی است که مهم ترین ویژگی در ازدواج که عشق و همراهی است ،در رابطه وجود ندارد .افرادی که به این نقطه میرسند لزوما از هم طالق
نمی گیرند ،اما اگر به شدت به دنبال حل اختالف نباشند زندگی زناشویی آنها تمام شده تلقی میشود( .)50رویکرد گاتمن بر تمرکز زوج ها بر
جنبههای مثبت یکدیگر و تقویت نگاه خوشبینانه به منظور دستیابی به سازگاری بیشتر تاکید دارد .ایجاد مشارکت در زوج ها از طریق یافتن معنای
مشترک ،افزایش خود افشایی و توانایی درک متقابل و تشویق یکدیگر به منظور ابراز عالقه در روابط متقابل از جمله مبانی کلیدی در اجرای درمان
است .در تبیین این نتایج بر مبنای نظر هالفورد و همکاران( ،)51میتوان گفت که رویکرد گاتمنی تحت عنوان رویکرد تلفیقی شناختی سیستمیشناخته
شده است و بیشترین تاکید درمانگر در این رویکرد ،به مسائل شناختی و روابط میان زوج هاست و از طریق تاثیر بر نگرش درباره پیوند زناشویی و
نگرش نسبت به طالق ،بهبود کیفیت روابط زناشویی باعث تقویت تعهد میگردد .تعهدی که میتواند تضمین کننده روابط زناشویی پایدار باشد.
همچنین از طریق بهبود در روابط کالمیمی تواند باعث ابراز عشق و محبت بیشتر در میان زوج ها شود که این امر خود باعث تقویت تعهد و بالطبع
بهبود در روابط زناشویی پایدار شود .یکی از مفاهیم دیگر در رویکرد گاتمن" حساب بانکی عاطفی" است که اشاره به تعامالت مثبت ،ابراز محبت،
تایید احساسات یکدیگر و عالقمندی به حرف ها و مسائل یکدیگر دارد پر کردن حساب بانکی عاطفی زوجین باعث میشود که زوجین هنگام
مشکالت بتوانند از آن برداشت کنند .هنگامیکه این حساب خالی باشد فاصله عاطفی زوجین زیاد است و بالطبع طالق عاطفی اتفاق میافتد.
عالوه براین ،یافتهها نشان داد که پس از مداخله زوجدرمانی گاتمن بین گروههای آزمایش و کنترل در متغیر الگوهای ارتباطی زنان متأهل شهر
تهران تفاوت معناداری وجود دارد .بنابراین بر اساس این یافته میتوان نتیجه گرفت زوجدرمانی گاتمن بر بهبود الگوهای ارتباطی زنان متأهل شهر
تهران مؤثر است .یافتههای پژوهش حاضر تا حدودی با پژوهشهای گارانزینی و همکاران ( ، )52گاتمن و ( )41همسو است که این پژوهشها
نشان دادهاند زوجدرمانی گاتمن بر کاهش مشکالت ارتباطی در زندگی زناشویی زوجین تأثیرگذار است.
در بخشی از این مطالعه ما به دنبال بهبود الگوهای ارتباطی سازنده بهعنوان یکی از الگوهای ارتباطی زناشویی بودیم که در زندگی زناشویی از
اهمیت زیادی برخوردار است زیرا این الگو ،ارتباطی مثبت بین زوجین ایجاد میکند و برای رضایت زناشویی بسیار مهم و حیاتی است و از آسیب
بهسالمت روان و بهزیستی روانشناختی جلوگیری میکند ( .)16این نتایج با مفاهیم و یافتههای گاتمن در یک راستا است .زوجدرمانی گاتمن در
تالش است تا با استفاده از نقشه عشق و ساختن سیستم تشویق  ،ارتباطات نزدیک و صمیمیزوجین را ارتقا داده تا آنها از طریق ارتباطات سازنده،
ارتباط مثبتی باهم برقرار کنند ( .)41مفاهیم اساسی زوجدرمانی گاتمن برای فرهنگهای مختلف ،قابلیت کاربرد دارند زیرا یافتهها نشان میدهد که
این روش بر بهبود ارتباطات سازنده افراد تأثیر مثبتی داشته است .بنابراین هم زوجین و هم و مشاوران خانواده میتوانند از مفاهیم زوجدرمانی
گاتمن در جامعه ایران استفاده کنند ،زیرا بین فرهنگ ایران و مفاهیم گاتمن چالشی جدی وجود ندارد .عالوه بر این مطالعات دیگری نیز نشان داد
که بین قبل و بعد از مداخله تفاوت معنیدار وجود دارد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که تأثیر مداخله تا یک سال پس از میتواند پایدار باشد.
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همانطور که قبالً اشاره شد ،زوجدرمانی گاتمن میتواند تأثیراتی طوالنیمدت بر روابط زوجین داشته باشد .در این راستا پیشبینی میشود که
تأثیرات زوجدرمانی گاتمن بر آزمودنیهای این تحقیق ،حفظشده و زوجین میتوانند از تمام مهارتهای بهدستآمده در طول درمان در شرایط واقعی
زندگی خود استفاده کنند..
در این مدل تلفیقی با استفاده از آموزش هفت اصل خانه امن رابطه گاتمن با تاکید بر مجموعه پروتکل ها و تمرینات ساختار یافته مدل گاتمن به
مراجعان برای افزایش مهارتهای اجتماعی خود در زمینه هایی مانند گوش دادن همدالنه ،اعتبار بخشی ،توجه و احترام به عقاید و نظرات یکدیگر،
خود آرام سازی فیزیولوژی ،به شیوه مناسب بحث کردن ،پذیرش نفوذ و سازش به منظور افزایش رفتار مثبت کمک میشود .آموزش این مهارتهای
رفتاری و به کار گیری آن در رابطه زوج ها سبب می شود در برخورد با مسائل و مشکالت استرس زای زندگی از حمایت عاطفی یکدیگر برخوردار
شده و احساس تنهایی نکنند و کیفیت رابطه زناشویی آنها بهبود یابد( .)40آنچه مسلم است یکی از علل ناسازگاری افراد ناتوانی در حل مساله است
که در این زمینه روش گاتمن تمرکز ویژه ای بر ارتقای این مهارت دارد .این رویکرد زوج ها را به یافتن توانمندیهای خود به منظور بهبود رابطه و
حل مساله هدایت میکند که نتیجه آن ایجاد سازگاری مطلوب خواهد بود.
محدودیتهای پژوهش
در این تحقیق ،محقق با محدودیتهایی مواجه بود که اهم آنها عبارتاند از :محدود بودن جامعه آماری به زنان مراجعهکننده به مراکز مشاوره
منطقه سه تهران بود که امکان تعمیم نتایج این پژوهش را به سایر گروهها با محدودیت مواجه میسازد .همچنین در این تحقیق صرفاً سه متغیر
در گروهها پس از مداخله موردبررسی و مقایسه قرارگرفته است .عالوه بر این کمبود تحقیقات و پژوهشهای مدون در حوزه موضوع پژوهش حاضر
بهویژه در متغیرهای طالق عاطفی ،الگوهای ارتباطی و تحمل پریشانی یکی دیگر از محدودیتهای پژوهش است .همچنین به دلیل محدودیت
زمانی امکان اجرای دوره پیگیری سهماهه وجود نداشت.
بنابراین پیشنهاد میشود تا این تحقیق در بین جوامع دیگر نیز انجام گیرد و در صورت امکان دادههای آنها باهم مقایسه گردد .همچنین متغیرهای
روانشناختی دیگر مرتبط با متغیرهای پژوهش نیز موردبررسی و مطالعه قرار گیرند .عالوه بر این پژوهشهای مدون جهت شناسایی و تعیین مداخالت
مؤثر انجام گیرد .توصیه میشود ،در پژوهشهای آتی ،بررسی جامعتری از عوامل و روشهای مؤثر بر متغیرهای پژوهش انجام شود و بر اساس آن
مدلی طراحی شود .پیشنهاد میگردد در تحقیقات آتی یک پیگیری یک تا سهماهه برای ارزیابی مجدد اثربخشی درمانها صورت پذیرد .بنظر الزم
است تا به نقش جنسیت در پژوهشهای بعدی توجه بیشتر گردد.
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