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توجه به علل  شویی است. در بررسی علت طالقشدن و گسستن روابط زنا مندی زوجین به جدامیزان تمایل و عالقه ،میل به طالق :چکیده
 تلفیقیهای اثربخشی رویکرد تعیین هدف پژوهش حاضرای برخوردار است. جمله میل به طالق از اهمیت ویژهشناختی ازفردی و روان

بدین منظور از بین  د.بوتوافقی میل به طالق در زوجین متقاضی طالق کاهش بر  (SSF) محورحلراه-راهبردیو  (GEF) گاتمن-مدارهیجان
این پژوهش  در انتخاب شدند.توافقی  متقاضی طالق نفر( 92) زوجشش مراجعه کردند، کز مشاوره شهر پلدختر ابه مر 9311زوجینی که سال 

فیقی رویکرد تلو  گاتمن-مدارهیجانتلفیقی  رویکرد یدرماننوع خط پایه چندگانه استفاده شد. پروتکل  تک موردی از آزمایشیازطرح 
پرسشنامه میل به  به هازوجشد و  اجراپیگیری سه مرحله و هشت تا ده جلسه مداخله مرحله خط پایه، دو تا چهار در  محورحلراه-راهبردی

در مرحله پس از  گاتمن-مدارهیجانمیزان بهبودی در متغیر میل به طالق در گروه رویکرد تلفیقی نتایج نشان داد  پاسخ دادند. (DDQ) طالق
 رویکرددو هر . بر این اساسدرصد بود 16/39و  18/02، محورحلراه-راهبردی رویکرد تلفیقی درصد و در گروه 63و  40/33درمان و پیگیری، 

توان از می توافقی شود که برای کاهش میل به طالق در زوجین متقاضی طالقگرفته می نتیجه بنابراین .اندثیر داشتههای درمان تأبر هدف
 ای استفاده نمود.در جلسات درمانی و مشاروه محورحلراه-راهبردی رویکرد تلفیقیو  گاتمن-مدارهیجانرویکرد تلفیقی دو هر

 ، میل به طالقمحورحلراه-راهبردیرویکرد ، گاتمن-مدارهیجانرویکرد : کلیدی هایواژه
Abstract: Desire for divorce is the degree of desire and interest of couples to separate and break the marital 
relationship. In studying the causes of divorce, consideration of individual and psychological causes, including desire 
for divorce is of particular importance. The purpose of this study was to determine the effectiveness of integrated 
Gottman-Emotional focused )GEF( and Strategic-Solution focused (SSF) approaches on decreasing desire for divorce 
in couples applying for agreed divorce. For this purpose, six couples (12 persons) were selected among all couples 
referring to counseling centers in Poledokhtar city in 2018. In this research, a single-case experimental design of a 
multiple baseline was used. The GEF  and SSF treatment protocols were implemented in two to four stages of the 
baseline, eight to ten intervention sessions and three follow up steps. couples responded to divorce desire 
questionnaire (DDQ) (Rosbult et al, 1986). The results showed that the rate of improvement in the variable of desire 
for divorce in the group of GEF approach in the post-treatment and follow-up stages was 53.04 and 65% and in the 
group of SSF approach, 42.98 and 76/51%, in other words, both approaches had a significant effect on the goals of 
the treatment. Therefore, it can be concluded that in order to reduce the desire for divorce in couples applying for 
divorce, it is possible to use both integrated Gottman-Emotional focused and integrated Strategic-Solution focused 
approaches in treatment and consulting sessions. 
Keywords: Gottman-Emotional Focused approach, Strategic-Solution Focused approach, desire for divorce 
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 مقدمه
ای چند عاملی است که بر فرد و خانواده ، پدیده9طالق

ها ناهنجاری انواع آثار مخربی دارد و در ابعاد اجتماعی موجب

یکی از  ،طالق .(2499 ،پاستورمارتینزو  )برناردی شودمی

است که فروپاشی فردی،  2های خانوادگیمهمترین آسیب

نریمانی، رحیمی و ) خانوادگی و اجتماعی را در پی دارد

و ا افزایش مشکالت روانی ارتباط قوی ب و( 9311صداقت، 

 افت موقعیت اجتماعی و اقتصادی برای همه افراد درگیر دارد

در  (.9311 ،ورپ، محمدی، سودانی و عباسمهر)خجسته

ای در طور فزایندهبههای اخیر موضوع تعارضات زناشویی سال

کسب "ویژه یجایگاه"میان آثار منتشرشده حوزه ازدواج

، و همکاران ، تراسی، اسپینرد، ایزنبرگ، لو)زانگ کرده است

دهند که طالق آمارها نشان می(. 2491؛ کریستنسن، 2491

 ، خاکی)فرحبخشست چند سال گذشته در حال افزایش ادر 

نسبت ازدواج به  9313 در ایران در سال (.9311، معتمدی و

 )سازمان بود 6/3، این نسبت 9316در سال و  1/3طالق 

توجه به  ،در بررسی علت طالق (.9316 ،9313، ثبت احوال

ای جمله میل به طالق از اهمیت ویژهعلل روانشناختی از

ل زوجین به جدایی و تمای یعنیبه طالق  میلبرخوردار است. 

 اوزونی)بِردی شکستن روابط زناشویی از طریق مراحل قانونی

هایی که وجز. (2498، ، فرحبخش، اسماعیلی و کاظمیدوجی

های منفی تعامالت زناشویی از هیجان در ،میل به طالق دارند

(. 2493 )گاتمن، کنندهای مثبت استفاده میبیش از هیجان

 3و رفتاری 0، عاطفی3عد شناختیمیل به طالق دارای سه بُ

است که بُعد شناختی، تصورات فرد در مورد طالق و بُعد 

عاطفی، شامل احساسات و عواطف مثبت و منفی فرد نسبت 

به طالق است و بُعد رفتاری، میزان آمادگی رفتاری فرد را 

)زارعی محمودآبادی،  گیردجهت طالق یا علیه آن دربر می

های (، معتقدند که اگر نگرش2493) (. الدن و تیلور9319

در زندگی زوجین پایین باشد موجبات تعامالت 6صمیمانه

در روابط  8و شادمانی 1و رضایتشده  آنهانامناسب در زندگی 

 
1. divorce 

2. family injuries  

3. cognitive 

4. emotional  

5. behavioral 

6. intimate attitudes 

7. satisfaction  

8. happiness 

 شودبه میل به طالق تواند منجرکه می شودمیمختل 

 (. 9316، ، عسگری و عسگریبزرگی)دشت

 هایدرمانر د یامروزه درمانگران با موضوعات گوناگون

به تنهایی 1بعدیهای تکمواجه هستند و درمانخانوادگی 

های آن در را با همه پیچیدگی94اند روابط خانوادگینتوانسته

های خاص از مؤلفه تلفیقهایی برای تالشاخیرا . نظر بگیرند

رویکردهای مختلف در یک مدل منسجم و یکپارچه انجام 

تلفیقی  هایرویکرد. (2492)هالفورد و اسنایدر،  شده است

-راهبردیو ( GEF)99گاتمن-مدارهیجان

ایی هستند که جمله رویکردهاز (SSF)92محورحلراه

دهای رویکر. دارندحل مشکالت زوجین  کاربردهای زیادی در

توانند به دارند و میزیادی  گاتمن و جانسون با هم همپوشانی

کرد این دو رویشوند.  تلفیق ،ترجامع 93درمانییک مدل زوج

 و بر نداستوار (EHA)90گراییرویکرد وجودی انسانبراساس 

آگاهی و توجه به اینجا و اکنون و دسترسی به هیجانات برای 

زوجین تمرکز دارند. 96و کیفیت روابط93افزایش صمیمیت

ی تلفیق این دو رویکرد، تأکید هردو  بر عنصر کلیدی برا

ت اس 91منفی در پریشانی رابطه اهمیت و نقش مهم عاطفه

(. از فرض رایج و مشترکِ دیگرِ این دو رویکرد 2493)دیوید، 

یق الگوهای معموال از طر 98این است که مشکالت زناشویی

؛ جانسون، 2493گاتمن، دهد )تکراری در رابطه رُخ می

کمک به زوجین  ،مدارهدف عمده رویکرد هیجان (.2491

خود و تغییر 24و احساسات91برای شناسایی و ابراز نیازها

و تمرکز آن بر بُعد 22به دلبستگی ایمن 29لبستگی ناایمند

 تحقیقات نشان داده که .(2491)جانسون،  هیجانی است

حل یک درمان مؤثر برای  (EFT) مداردرمان هیجان

)پورسردار، صادقی، گودرزی  زوجین متعارض استمشکالت 

 
9. single-dimensional treatments 

10. family relationships 

11. integrated Gottman-Emotional Focused Approach 

12. integrated Strategic- Solution Focused Approach 

13. couples therapy model 

14. Existential-Humanistic Approach 

15. intimacy  

16. quality of relationships 

17. negative affect in relation distress 

18. marital problems 

19. needs 

20. emotions 

21. insecure attachment 

22. secure attachment 
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درمان  هایی کهدرصد از زوج 14بیش از  (.9318و روزبهانی، 

بهبود  9کنند از عالئم ناراحتی رابطهدریافت میر مداهیجان

ازسوی دیگر، مدل گاتمن  .(2493 ،و فاروو برادلی)یابند می

و تمرینات ساختاریافته برای  2هابا تکیه بر مجموعه پروتکل

راجعان کمک در تغییر رفتار م 3های اجتماعیافزایش مهارت

)گاتمن  است کند و تمرکز اصلی آن بر بُعد رفتاریفراوانی می

و 0گاتمن بازسازی رابطه درمانیِهدف زوج (.2493و سیلور، 

ها کمک نماید است تا به زوج 3تقویت رفاقت زناشویی

 را رابطه در 1حس مشترک و معنای داشتن 6مدیریت تعارض

 طبق نظریه گاتمن .(2491 ،گاتمن)گاتمن و  بیاموزند

 86با  ،ابطهبا شدت باال در ر 8آخرالزمانچهار سوار  (2493)

 در پژوهش کننده طالق است.بینیدرصد اطمینان پیش

از مفاهیم کلیدی مدل گاتمن مانند هفت اصل خانه حاضر 

 کارکردن چهار سوار کن، شناسایی و ریشه1امن رابطه

، (93و دیوار سنگی 92گیری، جبهه99، تحقیر94)انتقاد

، و گاتمن )گاتمن 93و محبت90های طالق، نقشه عشقشاخص

شناسایی چرخه  مدار:مفاهیم رویکرد هیجاناز   و (2448

، انواع 91و احساسات زیربنایی و ابرازنشده 96تعامالت منفی

 98سبک دلبستگی، آشنایی با انواع الگوهای مکالمات شیطانی

 .شد( استفاده 2493)جانسون، 

-راهبردی ، رویکردپژوهشرویکرد تلفیقی دیگر در این 

ها و اصول، روشلفیق که از ت است  (SSF) محورحلراه

توسط  محورحلو راهدرمانی راهبردی دو رویکرد های نگرش

تئوری »یکاین رویکرد  در. وجود آمدبه( 2448) کوئیک

                                                           
1  . symptoms of relationship discomfort 

2. protocols 

3. social skills 

4. relationship reconstruction 

5. marital friendship 

6. conflict management 

7. common sense 

8. four horsemen of the apocalypse 

9. sound relationship house 

10. criticism 

11. contempt 

12. entrenchment 

13. stonewall 

14. love map 

15. affection 

16. cycle of negative interactions  

17. underlying and unexpressed emotions 

18. evil conversation patterns 

اگر کاری  -2 مشکل چیست؟ -9 وجود دارد:« بخشیسه

اگر مؤثر نیست، آن را  -3 مؤثر است، آن را بیشتر انجام بده.

، این رویکرد عالوهبه .همتوقف کن و کار متفاوتی انجام بد

را با  «انجام آنچه مؤثر است»برحور محلتأکید درمان راه

با یکدیگر  «تغییر آنچه مؤثر نیست» تأکید درمان راهبردی بر

( 2448) . موضعی که کوئیک(2492)کوئیک،  کندادغام می

ریزی شده از درمان اتخاذ کرده این است که یک ادغام برنامه

ارزشمندی است و از آنچه  ، کارحورمحلراهبردی و راه

رود کنند، فراتر میطور جداگانه ارائه میها بههرکدام از مدل

افزایش روزافزون آمار طالق، آن را  (.9313 /2448 ،کوئیک)

که طوریبه، تبدیل کردهیکی از مسائل اجتماعی جدی به 

گذشته را ندارد و افراد آن را بح امروزه دیگر واژه طالق ق

آمار طالق . گیرندعنوان یک انتخاب فردی در نظر میبه

تاکنون اعالم  9300که رکورد طالق از سال  9316درسال 

. در شش (08/3نسبت ازدواج به طالق ) رسید 08/3شده به 

یعنی  16/3نسبت ازدواج به طالق  9311ماهه نخست سال 

)سازمان مورد طالق در کشور ثبت شده است  24هر ساعت 

های اخیر مطالعات سالدر (. 9311 و9316، لثبت احوا

 مدار و گاتمننزیادی در زمینه اثربخشی رویکردهای هیجا

)کندی، جانسون، ویب و ویلت،  در حل مشکالت زوجین

، (2491و دلبستگی )جانسون، 91استرس رابطه(، 2498

 (،2491پور و رابرتسون، رجایی، دانش) تعارض زناشویی

، جانسون، )ویبضطراب دلبستگی رضایت از رابطه و کاهش ا

(، 2491و همکاران،  الفنتاین، برگس موسر، دالگلیش

هواسی، ) های حل تعارضفرسودگی زناشویی و تغییر سبک

صمیمیت زناشویی زوجین در  ،(2498زاده، زهراکار و محسن

صمیمیت (، 9318، عسگری و گودرزیآستانه طالق )

کیفیت  ،(9311 صائمی، بشارت و اصغرنژادفرید،) زناشویی

، (2491، مدنی، هاشمی گلپایگانی و لواسانی) روابط زناشویی

 و (9311، نژادداوودوندی، فرزاد و نوابیها )زوج سازگاری

 برمحور حلاثربخشی رویکردهای راهبردی و راه همچنین

 مدیریت تعارضات ،(2492)کوئیک،  هاکاهش مشکالت زوج

، 24روابط عاشقانه افزایش(، 2491، ویتون و کنگال)جیمز

 ،کوئیک) درمان مشکالت نعوظ در مردان و ارگاسم در زنان

 
19. relationship stress 

20. romantic relationships 
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و  (9318اخالق و نریمانی، خوشتعارض زناشویی )( 2448

؛ 9311و داورنیا، آباد، عباسی حسنهنرور) صمیمیت زناشویی

این  در ایراناما  انجام شده است؛( 9316ساجدی و جهانگیر، 

بر  این رویکردهااثربخشی به صورت تلفیقی ه بها پژوهش

 ،با توجه به مطالب فوق ند.انپرداختهکاهش میل به طالق 

تلفیقی  هایاثربخشی رویکرد با هدف تعیینپژوهش حاضر 

میل به کاهش بر  محورحلراه-راهبردیو  گاتمن-مدارهیجان

های پژوهش به این شکل فرضیه انجام شد. بنابراین، طالق

کاهش بر  گاتمن-مدارهیجان رویکرد تلفیقی-9 مطرح شد:

 -2 و میل به طالق در زوجین متقاضی طالق مؤثر است

میل به کاهش محور بر حلراه -تلفیقی راهبردیرویکرد 

 طالق در زوجین متقاضی طالق مؤثر است.

 روش
 آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش جامعه

 (SCED) 9در این پژوهش از طرح آزمایشی تک موردی

، استفاده شد. 3خط پایه چندگانه و از نوع 2نیتک آزمود یا

، خط پایه چندگانه و AB ، ABABهایاین طرح شامل طرح

)گال، بورگ و گال،  است های تغییر مالکطرح

طرح خط پایه چندگانه  از که در این پژوهش (9113/9318

های مثبت ، ویژگیموردیهای تجربی تکشد. طرحاستفاده 

سبی روی شرایط درمان، تشکیل زیادی دارند که کنترل ن

 خط پایه، سنجش مداوم در حین درمان و پس از درمان

های ادهبرای پردازش و تحلیل د)پیگیری( از آن جمله است. 

معناداری  .شد استفاده 0معناداری بالینیاین پژوهش از روش 

ای که انجام شده ه ارزش عملی یا اهمیت اثر مداخلهبالینی ب

رویکرد عمده و پرکاربرد در  . دوشودمیاست، اطالق 

و 3تغییر پایا داری بالینی عبارتند از: رویکرد شاخصمعنا

 تحلیل و تجزیه برای. همچنین 6رویکرد مقایسه هنجارین

 های ترسیم دیداری یاروش و ارزیابی کارایی، از هاداده

 درصد بهبودی نیز استفاده شد نمودار گرافیکی و تحلیل

، همکارانپور، عطاری و ر، رجبی، عالیپوعباس، مهرخجسته)

9313 .) 

 
1. Single-Case Experimental Design  

2. single subject experiment  

3. multiple baseline  

4. clinical significance 

5. reliable change index 

6. normativ comparisions 

توافقی طالق  متقاضی هایزوج تمامیجامعه آماری شامل    

 سالدر  ای شهر پلدخترهای مشاورهکلینیککننده به مراجعه

بود. با استفاده از روش  طالق جهت مشاوره 9311

انتخاب و زوج  6 مذکور امعهگیری در دسترس، از جنمونه

 زوج( 3 در دو گروه آزمایش )هر گروهصادفی صورت تبه

-راهبردیرویکرد و  (GEF) گاتمنمدار رویکرد هیجان

زوجین به های ورود الکم .ندشدگمارده  (SSF) محورحلراه

 -2 توافقی متقاضی طالق هایزوج -9 :فرآیند پژوهش

شان گذشته که حداقل یک سال از زمان ازدواج زوجینی

تالل روانی بر اساس مصاحبه اخنداشتن سابقه  -3باشد.

داشتن حداقل  -0ی های روانشناختاستفاده از آزمون و بالینی

. سال 03ر و حداکث 24سن حداقل -3 .ممدرک تحصیلی دیپل

 2تعیین خط پایه، هر زوج پرسشنامه میل به طالق را برای 

سپس بار و به فاصله زمانی سه روز تکمیل نمودند.  0تا 

سه هفتگی برای گروه رویکرد جل 94درمان به مدت 

جلسه  8و  (2491)مدنی و همکاران،  گاتمن-مدارهیجان

د )کوئیک، اجرا ش محورحلراه-راهبردیبرای گروه رویکرد 

برای گروه  94و  3، 9در جلسات ابزار پژوهش . (2492

-راهبردیبرای گروه  8و  0، 9لسات جو  گاتمن-مدارهیجان

میانگین نمرات هر زوج ا براساس هشد. داده ارائه محورحلراه

ماه پس از  سه ها تازوجمنظور پیگیری نیز به شد.محاسبه 

 ارزیابی قرار گرفتند. مورددر سه نوبت جلسات مداخله 

-مدارهیجانگروه های زوجسنی  استاندارد انحرافو نگین میا

انحراف میانگین سنی و و  33/3و  96/21( GEF) گاتمن

 محورحلراه-راهبردیرویکرد روه های گزوجاستاندارد 

(SSF) ،32  بود 28/3و. 
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 9 جدول

 محورحلراه-راهبردیو  گاتمن-مدارهیجانتلفیقی  رویکردهایجلسات  محتوی
 محورحلراه-راهبردیتلفیقی رویکرد  گاتمن-مدارهیجانرویکرد تلفیقی 

سؤال  زوجین وای و همدالنه، آشنایی با جلسه اول: برقراری ارتباط حرفه

ارزیابی اولیه از ها از یکدیگر و از شرکت در جلسات، درباره انتظارات آن

بیان اهداف و قوانین جلسات درمان، نقاط قوت و ضعف رابطه زناشویی، 

 .آزمونعنوان پیشسشنامه میل به طالق بهاجرای پر

پژوهش، تدوین  با نمودن زوجین رابطه، آشنا ایجاد معارفه، جلسه اول:

واعد و اصول جلسات درمانی و چگونگی روند پژوهش، ایجاد اهداف، ق

. اجرای پرسشنامه میل به طالق درمانی اتانگیزه و اعتماد در جلس

در  تمایل دارندآزمون. تعیین موارد مثبتی که زوجین ن پیشعنوابه

 زندگی تداوم یابد. 

 جلسه دوم: آشنایی با انواع سبک دلبستگی، چرخه تعامالت منفی، کاهش

تبادالت رفتاری منفی، شناسایی احساسات زیربنایی و ابرازنشده، کنترل و 

   .پردازش هیجانات

، حصولملموس، عینی و قابل تبدیل مشکل به اهداف مثبت،جلسه دوم: 

 بررسی علل مشکل، ایجاد روحیه احساس مسئولیت، گفتگو درباره

و تعامالت  طدادن روابمنفی(. ایفای نقش برای نشان تغییرات )مثبت یا

 زوجین. 

، آشنایی با مفاهیم EFTای از مفاهیم جلسه سوم و چهارم: خالصه
9A.R.E آشنایی با انواع الگوهای  ،های حل تعارضو آموزش مهارت

جانات ناخوشایند توسط خود و پذیرش و درک هی ،2مکالمات شیطانی

 صورت محرمانه.همکتوب نمودن هیجانات خود ب همسر،

عشق و احترام. شناسایی و  قراری ارتباط توأم با صداقت،بر جلسه سوم:

 های زوجین. عدم انتقاد و تحقیر، تحسین و قدردانی.کردن تواناییبرجسته

 ها. گفتگو دربارهییهای خود و تفکر درباره خودگویییادداشت توانا

زدن و توجه به باورها و افکار چگونگی مواجهه با ناکامی، برچسب

 .غیرمنطقی

خام و اهمیت شناسایی این  هایه پنجم: آشنایی با مفهوم موقعیتسجل

، آشنایی با دو عنصر نیرومند و پنهان 3ها، بازنگری لحظه سختموقعیت

 .، اجرای پرسشنامه میل به طالق"عشق و احترام"

ها، ات مثبت در زندگی، اصالح مرزبندیچهارم: تشخیص استثنائجلسه 

ها کارگیری تواناییین درباره چگونگی بهگفتگوی زوج ها،تعیین محدودیت

 .ها. اجرای پرسشنامه میل به طالقبرای ترمیم تعارضات و حل آن

، "آخرالزمان چهار سوار"های طالق و جلسه ششم: آشنایی با شاخص

ناک تجارب دهای درسبک شروع مشاجرات. شناسایی جنبه آشنایی با

 .هاوجزوجین، مشاهده سبک پردازش موضوعات هیجانی ز

 آسا و پرسش مقیاسی.فاده از فن بازتعبیر، پرسش معجزهاستجلسه پنجم: 

دداشت های مناسب، یاحلسازی راهبحث درباره استثناها و برجسته

 ثر.های مؤحلزا، شناسایی راههای مشکلموقعیت

جلسه هفتم: آشنایی با مشخصات ازدواج موفق، هفت اصل خانه امن، 

ل(، اشتراک گذاشتن عالقه، تحسین و صل او)ا 0نقشه عشق و محبت

گرفتن از یکدیگر )اصل جای فاصلهشدن بهقدردانی )اصل دوم(، نزدیک

  .سوم(

کردن گفتگوی مثبت. تأکید بر عملیاستفاده از فن اضداد، جلسه ششم: 

کردن افکار، احساسات و و جایگزین "جایبه"ها با استفاده از واژهحلراه

 ساز. ای افکار، احساسات و رفتار مشکلجمناسب به  رفتار

ر روابط )اصل جلسه هشتم و نهم: پذیرش نفوذ همسر و عواطف مثبت ب

های راه حل )اصل پنجم(،مشکالت قابلهای رفع چهارم(، آموزش شیوه

غلبه بر مشکالت دائمی و احترام به رؤیاهای زندگی همسر )اصل ششم(، 

 ایجاد معنای مشترک )اصل هفتم(. 

دها، بحث و گفتگو راجع به کلیسه هفتم: استفاده از فنون شاهجل

ها. منحرف ساختن شخص از الگوهای رفتاری ناسالم و کهنه، مقاومت

های تعارضات زناشویی و ها. تهیه فهرستی از نشانها علل مقاومتآشنایی ب

 .میل به طالق

ت قدیمی های جدید برای مشکالحله دهم: تسهیل ابراز نیازها و راهجلس

های و تحکیم موقعیت A.R.Eو التیام جراحات با استفاده از سه مؤلفه 

ی ای از جلسات، اجراجدید و چرخه تعاملی مثبت، ارائه خالصه

 آزمون، توضیح زمان و تاریخ جلسات پیگیری. پس

ت تغییرات. استفاده از بندی و تثبیمعج مداخالت،ارزیابی جلسه هشتم: 

افکار، احساسات و بحث درباره  بندی جلسات،عبندی و جمسؤال درجه

سازی میزان دستیابی به اهداف، برجسته یافته ورفتارهای تغییر

آزمون و توضیح زمان و تاریخ جلسات ی پسهای زوجین، اجراتوانمندی

 پیگیری.

 

 
1. Accessibility, Responsiveness, Engagement  

2. demon dialogues 

3. revisiting a rocky moment 

4. love maps 
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   سنجشابزار 

میل به  پرسشنامه .(DDQ) میل به طالق پرسشنامه

 (9186) انسون و مورر، جتوسط روزولت 1(DDQ)طالق 

در ایران  (9319) محمودآبادیتوسط زارعیو طراحی 

سؤالی است و  90این پرسشنامه یک ابزار  .هنجاریابی شد

به طالق در زوجین متقاضی طالق برای ارزیابی میزان میل 

ای درجه 1 بر اساس مقیاس لیکرتی. این ابزار رودکار میبه

شود. نمره باال حاکی میگذاری = همیشه( نمره1= هرگز، 9)

از میل زیاد به طالق و نمره پایین نشانگر میل پایین به طالق 

 2شدنتمایل برای خارج مقیاسزیر 2این ابزار دارای است. 

است که هرکدام  3)تمایل به طالق( و تمایل به مسامحه

این ابزار  0روایی گیرند.سؤال مورد سنجش قرار می 1توسط 

( 9310 ) ی، داورنیا و همکاراننظری، رسول در پژوهش

صورت بررسی محتوایی توسط پنج نفر از متخصصین هب

این  3آلفای کرونباخشناسی و مشاوره بررسی و تأیید شد. روان

 و  89/4 ،(9319) محمودآبادیپرسشنامه توسط زارعی

در  دست آمد.به 83/4(، 9310)نظری و همکاران  توسط

( همسانی درونی این 9318ششده و یوسفی )پژوهش دهقانی

 18/4 آزمون از طریق آلفای کرونباخ برای کل مقیاس

در تحلیل آماری  (9186و همکاران )روزولت محاسبه شد. 

و بُعد  19/4شدن، ُبعد خارج ن پرسشنامه ضریب آلفا برایای

 را گزارش نمودند. 86/4مسامحه، 

 هایافته
خص مقدار شادهد که نشان می 2های جدول نتایج داده

ترتیب در مرحله های اول، دوم و سوم بهبرای زوج تغییر پایا

 88/0در مرحله پیگیری و  81/3و  06/3و  9/0پس از درمان 

این مقادیر در سطح آماری  .دست آمدبه 83/0و  02/0و 

43/4 >p  .دست اگر شاخص تغییر پایا بهمعنادار هستند

صد اطمینان در 13شد، با با 16/9 آمده مساوی یا بزرگتر از

(43/4 > pمی )یجه گرفت که تغییر یا بهبودی توان نت

 نیستدست آمده ناشی از اثر مداخله است و تصادفی به

به (. 9312مهر، بیرامی و بشلیده، رجبی، ایمانی، خجسته)

 
1. divorce desire questionnaire 

2. go-up 

3. neglect 

4. validity 

5. Cronbach's alpha 

مقادیر شاخص تغییر پایا در مرحله پس از دلیل باال بودن 

توان می Z (16/9،)و در مراحل پیگیری از ارزش  درمان

را در تأیید نتیجه ها از نظر آماری یافتهمعنادار بودن این 

 (2443، مز، کلی و ال)فیشر کارانهمالک دوگانه محافظه

یز ن درصد بهبودی این سه زوج 2طبق جدول  .مالحظه نمود

 21/33و  98/34و  61/33ترتیب پس از جلسات درمانی به

و  93/60و  00/60( و در مرحله پیگیری 40/33)میانگین 

توان گفت میزان میدرصد( است که  63)میانگین  08/66

به بر کاهش میل  گاتمن-مدارهیجاندرمانی اثربخشی زوج

 نقل ازبه  ؛9188) 6بالنچاردبندی طالق بر اساس طبقه

در  عنوان موفقیتم بهئعالکاهش  %34)( 9313، پورعباس

 %23زیر بهبودی اندک و کاهش عالیم  %01تا  %23درمان، 

حله در مرحله درمان و در مر شود(شکست درمانی تلقی می

که این  گیرندآمیز قرار میپیگیری در طبقه درمان موفقیت

 تغییرات از نظر بالینی معنادار است.

 
6. Blanchard, E. B. 
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  2 جدول

 مان و پیگیریدر مراحل خط پایه، در )سه زوج اول( در متغیر میل به طالق گاتمن-مدارهیجانتلفیقی  رویکرد نمرات گروه 
 زوج سوم زوج دوم زوج اول درمان  مرحله

 خط پایه 

 16 88 13    خط پایه اول

 19 14 16 خط پایه دوم

 13 81 - خط پایه سوم

 10 - - خط پایه چهارم

3/13 میانگین مرحله خط پایه  33/88  3/13  

 درمان

 13 19 14 جلسه اول

 30 31 30 جلسه پنجم

 22 20 23 جلسه دهم

33/02 یانگین مرحله درمانم  00 66/03  

9/0 شاخص تغییر پایا )درمان(  06/3  81/3  

61/33 درصد بهبودی درمان  98/34  21/33  

 40/33 دی کلیدرصد بهبوِ

 پیگیری

 21 28 33 پیگیری نوبت اول

 30 33 33 پیگیری نوبت دوم

 39 32 30 پیگیری نوبت سوم

33/39 66/39 33 میانگین مرحله پیگیری  

88/0 شاخص تغییر پایا پیگیری  02/0 83/0  

00/60 پیگیریدرصد بهبودیِ   93/60 08/66 

63                                                                                        درصد بهبودی کلی  

 

ای حاصل از اثربخشی رویکرد هبرای بررسی بهتر یافته

نیز ارائه  9ر کاهش میل به طالق، نمودار ب گاتمن-مدارهیجان

  .شودمی

دست آمده از تأثیر های بهتحلیل دیداری داده 9نمودار 

بر کاهش میل به طالق  گاتمن-مدارهیجانتلفیقی رویکرد 

پایه، درمان و های اول، دوم و سوم در مراحل خط زوج در

و  دهد میانگیننشان می دهد. این نمودارپیگیری را نشان می

های اول، دوم و سوم در زوج های میل به طالق درسطح نمره

مراحل درمان و پیگیری نسبت به مرحله خط پایه بهبود پیدا 

کارانه )فیشر، کلی براساس مالک دوگانه محافظه کرده است.

نقطه( از  6های ترسیم )(، تعداد نقطه داده2443و المس، 

در متغیر دوم و سوم های اول، نقطه( زوج 3تعداد مورد نیاز )

. بین سطح تغییرات قرار داردط پیشدر زیر خمیل به طالق، 

فی نیست و نتیجه مداخله تغییرات حاصله تصاد بر این اساس

بهبودی و کلی شاخص تغییر پایا، درصد طوربهاست. درمانی 

-مدارهیجانهای گروه دهد که زوجنمودار گرافیکی نشان می

ر کاهش میل به طالق را نشان د ، تغییرات معناداریگاتمن

توان نتیجه گرفت که تغییرات از نظر بالینی اند و میداده

 معنادار است.
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 گاتمن-مدارهیجانپایه، مداخله و پیگیری در سه زوج گروه های متغبر میل به طالق در مراحل خط روند تغییر نمره .9نمودار

 

پایا در دهد که مقادیر شاخص تغییر نشان می 3جدول 

 1/2زوج پنجم،  ،2/3مرحله پس از درمان برای زوج چهارم، 

، 18/3ترتیب و در مراحل پیگیری به 438/3و زوج ششم، 

 43/4 این مقادیر در سطح آماری .دست آمد به 19/3و  21/3

p <  معنادار هستند. به دلیل باال بودن مقادیر شاخص تغییر

 Zپیگیری از ارزش  پایا در مرحله پس از درمان و در مراحل

ها از نظر آماری را در توان معنادار بودن این یافته(، می16/9)

)فیشر و همکاران،  کارانهانه محافظهید نتیجه مالک دوگتأی

دهد نشان می 3 جدول ، نتایجعالوهبه( مالحظه نمود. 2443

-راهبردیتحت درمان رویکرد های درصد بهبودی زوج

 00و  13/38، 11/03 ترتیببه اخلهدر مرحله مد محورحلراه

 ،98/30ترتیب ( و در مرحله پیگیری به18/02یانگین )م

این تغییرات  .( درصد بود16/39 )میانگین 12/33و  91/01

این، بر اساس درصد بهبودی بنابر از نظر بالینی معنادار است.

 ( و پیگیری18/02) کلی این سه زوج در مرحله درمان

تلفیقی رویکرد فت که میزان اثربخشی توان گ(، می16/39)

ر کاهش میل به طالق بر اساس ب محورحلراه-راهبردی

در ( 9313پور، ؛ به نقل از عباس9188) بالنچاردبندی طبقه

حله پیگیری مرحله درمان در طبقه بهبودی اندک ولی در مر

کلی طورگیرند و بهآمیز قرار میدر طبقه درمان موفقیت

بر  محورحلراه-راهبردیدرمانی تلفیقی زوجحاکی از موفقیت 

ق در زوجین متقاضی طالق است. کاهش میل به طال

توان گفت که تغییرات از نظر بالینی معنادار درنتیجه می

 است.
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 3جدول 

 مان و پیگیریمیل به طالق در مراحل خط پایه، درمتغبر )سه زوج دوم( در محورحلراه-راهبردیرویکرد تلفیقی  نمرات گروه 

زوج چهارم                                 زوج پنجم        مرحله درمان

زوج ششم                                     

 

   خط پایه  

   

  81 81 19    خط پایه اول

  86 19 88 خط پایه دوم

  14 81 - خط پایه سوم

  88 - - خط پایه چهارم

 میانگین مرحله

پایهخط   

3/81  81 23/88   

                                                                                                                  

 درمان

 

  12 10 10 جلسه اول

  01 33 09 جلسه چهارم

  21 36 34 جلسه هشتم

 میانگین مرحله

 درمان

33/08  33/30  33/01   

ایا پ شاخص تغییر

 )درمان(

2/3  1/2  438/3   

درصد بهبودی 

 پس از درمان

11/03  13/38  00  

درصد بهبودی 

 کلی درمان        

18/02  

                                                                                                                

 پیگیری        

 

اول پیگیری نوبت  02 06 31  

 پیگیری نوبت

 دوم

03 08 02  

 پیگیری نوبت

 سوم

38 - 09  

 میانگین مرحله

 پیگیری

09 01 66/04   

ایا شاخص تغییر پ

 پیگیری

18/3  21/3 19/3   

درصد بهبودی 

 پس از پیگیری

98/30  91/01 12/33  

درصد بهبودی 

 کلی پیگیری

16/39   
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رویکرد  حاصل از اثربخشی هایبرای بررسی بهتر یافته

نیز  2بر کاهش میل به طالق، نمودار  محورحلراه-راهبردی

 .شودمیارائه 

های پرسشنامه میل به طالق و روند تغییر نمره 2 نمودار

دست آمده از تأثیر رویکرد های بهتحلیل دیداری داده

های زوج بر کاهش میل به طالق در محورحلراه-راهبردی

چهارم، پنجم و ششم در مراحل خط پایه، درمان و پیگیری 

دهد میانگین و سطح نشان می دهد. این نمودارشان میرا ن

های چهارم، پنجم و ششم در زوج های میل به طالق درنمره

مراحل درمان و پیگیری نسبت به مرحله خط پایه بهبود پیدا 

)فیشر و  هکارانبراساس مالک دوگانه محافظه کرده است.

نقطه( از  6) های ترسیم(، تعداد نقطه داده2443همکاران، 

های تعداد نقطه دادهو چهارم، نقطه( زوج  3) تعداد مورد نیاز

پنجم  هاینقطه( زوج 3) نقطه( از تعداد مورد نیاز 3) ترسیم

که  بین سطح تغییرات قرار دارددر زیر خط پیشو ششم 

تیجه مداخله درمانی و تغییرات حاصله تصادفی نیست و ن

بهبودی و کلی شاخص تغییر پایا، درصد طوربهمعنادار است. 

و  پنجم، چهارمهای دهد که زوجنمودار گرافیکی نشان می

ر ، تغییرات معناداری دمحورحلراه-راهبردیگروه  ششم

توان نتیجه گرفت اند و میکاهش میل به طالق را نشان داده

 معنادار است. که تغییرات از نظر بالینی

 
 محورحلراه-راهبردیگروه  سه زوج ر میل به طالق در مراحل خط پایه، مداخله و پیگیرییهای متغروند تغییر نمره .2نمودار

 

 بحث
اثربخشی رویکردهای  تعیینپژوهش حاضر با هدف  

محور بر کاهش حلراه-راهبردی و گاتمن-مدارهیجانتلفیقی 

. شدانجام توافقی قاضی طالق میل به طالق در زوجین مت

میانگین متغیر میل به طالق پس که  دادنشان  نتایجبررسی 

از اتمام مراحل درمان نسبت به مرحله خط پایه بهبود پیدا 

ها در متغیر وابسته تغییرات همه زوجو است کرده 

ی در دو روش درمانبه عبارتی هر. اندتوجهی داشتهقابل

های با یافته نتایجاین  .اندهکاهش میل به طالق مؤثر بود

و  رجایی(، 9311داوودوندی و همکاران )(، 2491) جانسون

عسگری و (، 9311صائمی و همکاران )(، 2491) همکاران

و  مدنیو  (2498کندی و همکاران )(، 9318) گودرزی

مدار و گاتمن که اثربخشی رویکرد هیجان( 2491) همکاران

ه ب همسو است.ت رساندند، را در حل مشکالت زوجین به اثبا

 و بروباکر جانسون نتایج مطالعات با هایافته عالوه، این

هواسی و همکاران و  (2491) و همکاران ویب (،2496)

، نتایج پژوهش حاضر نشان از طرفیهمخوانی دارد. ( 2498)

-راهبردیداد که میانگین نمره متغیر میل به طالق در گروه 
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له و پیگیری در مقایسه با خط در جلسات مداخ محورحلراه

کاهش  درمان درپایه افزایش یافته که بیانگر مؤثربودن این 

این یافته با زوجین متقاضی طالق است.  میل به طالق در

اخالق و خوش(، 2491) و همکاران کنگالجیمزمطالعات 

( و 9316ساجدی و جهانگیر )(، 9318) نریمانی

ر اثربخشی رویکرد د (9311) آباد و همکارانهنرورحسن

 در درمان مشکالت زوجین محورحلراه-راهبردی تلفیقی

 کوئیک هایبا پژوهش نتایجاین همچنین  همسو است.

اثربخش بودن  ( مبنی بر9313 /2448) کوئیک ( و2492)

بر کاهش مشکالت  محورحلراه-راهبردیرویکرد تلفیقی 

  ها همخوانی دارد.زوجزناشویی 

-مدارهیجانبتنی بر رویکرد تلفیقی در جلسات درمانی م

بر مشارکت هیجانات در الگوهای دائمی سالم در  گاتمن

د شد. در این جلسات هیجانات زوجین آشفته تأکی

ین پذیر در هرکدام از زوجین آشکار شد و توانایی زوجآسیب

آمیز پدیدار های ایمن و محبتدر ابراز این هیجانات به شیوه

ات در بافتی ایمن، الگوهای تعاملی . پردازش این هیجانشد

)جانسون،  وجود آوردبهدر زوجین تر و جدیدتر را سالم

ها توانستند عالئم هیجانی جدیدی را زوج همچنین .(2491

هند الگوهای تعاملی به سمت دکه اجازه می منتقل کنند

یش بودن بیشتر از لحاظ هیجانی پ پذیری و پاسخگودسترس

تری خلق بخشتر و رضایتیوند ایمنرفته و درنتیجه یک پ

مدار با رویکرد هیجان (.2493، و همکاران )دالگلیش شود

تأکید بر حمایت دوطرفه از همدیگر و گشودگی هیجان و 

بروز آن به طریق مثبت، کشف انتظارات مثبت از هم، بیان 

ها، تمرکز تکرار آن تجارب جدید در زندگی زناشویی و تداوم و

از ها، تأکید بر مراقبت خود و شناسایی آن بر لمس هیجانات

وار با هم، شناسایی همسر و اتصال و پیوند دلبستگی

ها در زندگی زناشویی و های تعاملی منفی و حذف آنچرخه

ای و ، اژه)محمدی هاو تکرار و تداوم آن مثبتایجاد تعامالت 

شدن سطح آشفتگی و تعارضات سبب آرام (9316، لواسانی

تر و کاهش میل به بخشضایتر پایان ارتباطی رزناشویی و د

 . شد هادر زوج طالق

، مثل گاتمن های زناشویی، با اجرای مهارتعالوههب

)محبت، شوخی، اعتماد، پذیرش و  استفاده از تعامالت مثبت

 دادن وگشودگی(، با توجه و احترام به نظرات یکدیگر گوش

انی زناشویی به شیوه مناسب بحث کردن موجب افزایش شادم

( و 9313، احمدیذاکر و ثنایی ، زهراکار،زادی)ساکی

درنتیجه باعث کاهش میل به طالق در زوجین شد. زوجین 

را یاد گرفتند تکرار رفتار منفی را کاهش داده و رفتار مثبت 

ویژه از آن جهت مهم است که بیشتر تکرار کنند. این عمل به

میل به طالق،  رب رفتارهای منفی بیش از رفتارهای مثبت

گذارد )گاتمن و گاتمن، تأثیر می تعارضرضایتمندی و نا

(. نتایج حاصل از این پژوهش با پژوهش جانسون 2491

ه در پژوهشی ک( 2493جانسون )( همسو است. 2493)

های های رفتاری زوجبراساس نظر گاتمن بر روی تفاوت

 هایی که برو عادی انجام داد، نشان داد زوج پریشان

های منفی و روی جنبه بیشترهای مثبت همسر تمرکز جنبه

تمرکز کمتری دارند، زندگی شادتر، رضایت بیشتر و روابط 

این عوامل باعث شد تا پایدارتر و میل به طالق کمتری دارند. 

تر بتوانند به توافق زناشویی دست یابند و این زوجین راحت

 زناشویی فضای عاطفی مثبت موجب رضایتمندی و شادمانی

لسات مداخله ج. شد جداییمیل به کاهش نتیجه بیشتر و در

باعث شد  گاتمن-مدارهیجاندرمانی مبتنی بر رویکرد زوج

اجرات و زوجین در جهت تعمیق دوستی، تقویت مدیریت مش

گذاری در رابطه زوجی گام ایجاد معنای مشترک و هدف

اه، تقویت اصالح و تقویت نقشه ردر این مداخالت با  بردارند.

ها و عواطف منفی، تعارض حس دلبستگی و تمجید، کاهش

برای های مشخص و معین ارائه گامکاهش میل به طالق، 

 های هیجانی مناسب برای حل مشکالت و تعارضات، واکنش

و همکاران، گارانزینی ) افزایش یافتبهبود رابطه زناشویی 

زوجین  های مثبت در زندگی،برای افزودن بر جنبه (.2491

یاد گرفتند با نشان دادن عالقه، مهربانی و محبت، 

شدن در گویی و سهیمبودن، بذلهقدرشناسی، همدلی، پذیرنده

، و گاتمن )گاتمن ها بر حل مشکالت زندگی فائق آیندشادی

و درنتیجه رضایت زناشوییشان بیشتر و تمایل به ( 2448

به مانی ها کاهش یافت. عالوه بر آن جلسات درطالق در آن

یی، کاهش در حل تعارض و رفع مشکالت زناشوها زوج

بودن، افسردگی و ناکامی و  ارزشناامیدی، خشم، احساس بی

افزایش حس همدلی و شناخت بهتر از نیازها و تمایالت 

، )زارعی همدیگر و افزایش رغبت جهت تداوم رابطه زناشویی

ک ( کم9311، فرد، نجارپوریان و عسگریصادقی ،برومند

ای توأم با رضایت کرد و باعث ایجاد و بهبود رابطه فراوانی

 .شدبیشتر و کاهش میل به طالق 
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 محورحلراه-راهبردیدر تبیین کارآمدی رویکرد تلفیقی 

وجین کمک که به زتوان گفت بر کاهش میل به طالق می

ای که منتج به ایجاد گیری شدهشد تا از فرایندهای شکل

های تقویت و یا ند و زمینهوشده، آگاه شنگرش طالق در آنان 

توان گفت گرایش به طالق حاصل ها را یافتند. میتشدید آن

حلی برای گذر از این نگرش اشتباه است که دیگر راه

مشکالت فعلی وجود ندارد یا دیگر توانی برای حل مشکالت 

استفاده از این رویکرد باعث بهبود روابط و  .است باقی نمانده

افزایش رضایت زناشویی و کاهش میل به طالق در  درنتیجه

نقل از رضازاده، به ؛ 9118، 9انگ و برگ)دی ی زوجین شد

زوجین با شناسایی و برجسته در جلسات درمانی، . (9313

ها عدادهای خود، آموختند که پتانسیلها و استکردن توانایی

 ها را تحسینهای خود و همسر را شناسایی و آنو توانمندی

با  کردن یکدیگر دست بردارند.ند و از انتقاد و تحقیر کن

که استفاده از تکنیک سواالت استثناء زوجین توانستند زمانی 

از زوجین پرسیده  مثال مشکل وجود نداشته را فاش کنند؛

هایی گوش دادی؟ چه زمان تشد: آخرین بار کی به همسر

 راسل)بحث نکنی؟  تتر است که با همسربرایت آسان

 جلسات درمانی توانست با قطع کردن چرخه(. 2446، تینمار

های متفاوت به زوجین و یافتن راه معیوب تعارضات زناشویی

ای گونهبه میل به طالقکمک نماید تا بتوانند در مقابله با 

بندی، با استفاده از تکنیک سواالت درجه عمل کنند. کارآمد

ود را بر روی الق خاز زوجین خواسته شد تا میزان میل به ط

مشخص کنند. این  94تا  9بندی از یک مقیاس درجه

تکنیک به زوجین کمک کرد تا پیشرفت یا عدم پیشرفت 

درمان خود را خارج و داخل جلسات درمان تعیین کنند. 

همچنین به همسران کمک شد تا این مسأله که یکدیگر را 

ر داده فایده را تغییو الگوهای بی کردهمقصر بدانند را متوقف 

به یت بهتری رسیدند که این امر منجرو به تعادل و صمیم

کاسترو و گاترمن، )دی شد هاآندر  جداییکاهش میل به 

آسا برای جلسات درمان وقتی از پرسش معجزه در(. 2448

که نسبت به زندگی، همسر و آینده رابطه زناشویی زوجینی 

شد تصور  آنها گفته خود ناامید شده بودند استفاده شد و به

ای اتفاق بیفتد و تمامی باره معجزهکنند اگر به یک

ها متوجه افتد، آنن پایان یابد آنگاه چه اتفاقی میشامشکالت

 
1. De Yong, P., & Berg, I. K.  

(، این 9313 /2448چه تغییراتی خواهند شد )کوئیک؛ 

تکنیک به زوجین کمک کرد زندگی متفاوتی را تصور کنند 

رسازی ندارند، تصویا همسر خود که دیگر در آن مشکلی ب

. ندشان امیدوار شدشد و به زندگیشان ایجاد مطلوبی در ذهن

پذیر بودن تغییر باعث شد تا زوجین در بحث در مورد امکان

جهت مثبت )کاهش میل به طالق( تغییر نمایند و کمتر به 

ر زوجینی که تا دیروز فکفکر طالق و تعارضات باشند. 

جز راهی بپیچیده و وحشتناک است و  هاکردند مشکل آنمی

وار شده طالق ندارند، اکنون با شرکت در جلسات درمان امید

های الزم برای حل مشکل خویش و متوجه شدند که توانایی

در مجموع  .و افزایش صمیمیت، محبت و شادمانی را دارند

 و گاتمن-مدارهیجانهای تلفیقی های رویکردفنون و تکنیک

شد تا زوجین ب در جلسات درمانی سب محورحلراه-راهبردی

های مختلفی برای حل مشکالتشان پیدا کنند و حلراه

بهبودی و کاهش شدت مشکالت، از میزان میل به  درنتیجه

  ها کاسته شد.آنو تعارضات زناشویی  طالق

دردسترس بودن  مثلهایی این پژوهش با محدودیت 

که ناشی کنندگان ها، تعداد محدود شرکتنیآزمود

مواجه  موردی است،شناسی طرح تکشهای روازمحدودیت

ها پذیری یافتهتعمیم مانعی برای ها. این قبیل محدودیتبود

های این طرح اجرای یکی دیگر از محدودیت شود.قلمداد می

تواند احتمال خطای یادگیری را که می بودمکرر ابزار پژوهش 

با  های آتیدر پژوهش شودبنابراین پیشنهاد می .افزایش دهد

، ازجمله طرح های آزمایشی حقیقیستفاده از طرحا

و تعداد  آزمون با گروه کنترلپس-آزمونپیش

و مقایسه تر روایی کنندگان بیشتر، به ارزیابی دقیقشرکت

 مشکالتسایر بهبود درمان و در رویکردها این اثربخشی 

)تعارض، ناسازگاری، خیانت، رضایت  روانشناختی زوجین

های سنی، جنسیتی، تحصیلی و یان گروهدر م زناشویی و...(

  شود. پرداختهفرهنگی گوناگون 
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ذاکر، ب.، و احمدی، م. هراکار، ک.، ثناییزادی، ف.، زساکی

های زناشویی بر (. بررسی اثربخشی آموزش مهارت9313)

مجله اساس مدل گاتمن بر شادمانی زناشویی. 
 .31-34، 32، های مشاورهپژوهش

 (.9311صائمی، ح.، بشارت، م. ع.، و اصغرنژادفرید، ع. ا. )

ی درماندرمانی گاتمن و زوجمقایسه اثربخشی زوج

 رویکرد هیجانمدار-گاتمن، رویکرد راهبردی-راهحلمحور و کاهش میل به طالق                                                               83



مجله محور بر صمیمیت زناشویی زوجین. هیجان
 .31-32، 94، روانشناسی خانواده

های شناختی رفتاری اثربخشی درمان(. 9313پور، ذ. )عباس
گرایانه، محور بر افکار خودکشیحلمحور و راهخانواده

پذیری خانوادگی عالئم افسردگی، پیوستگی و انطباق
نامه دکتری مشاوره، . پایانکنندگان به خودکشیاقدام

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران 

 اهواز.

درمانی واره(. اثربخشی طرح9318عسگری، ا.، و گودرزی، ک. )

هیجانی بر صمیمیت زناشویی زوجین در آستانه طالق. 

 .910-983، 6،سالمت اجتماعی 

شی (. اثربخ9311فرحبخش، ک.، خاکی، ا.، و معتمدی، ع. )

شناختی در کاهش میل به مداخله مبتنی بر مدل بوم

پژوهشی -صلنامه علمیف طالق و تعارض زناشویی.

 .926-931 ،62 ،های مشاورهپژوهش

. مدارحلدرمانی راهبردی راهروان(. 2448کوئیک، ا. ک. )

ترجمه سمیه شاهمرادی، مسعود صادقی، مریم 

 : ساواالن. (. تهران9313زاده، و لیال میرنیام. )فاتحی

های تحقیق روش(. 9113گال، م.، بورگ، و.، و گال، ج. ) 
. ترجمه شناسیتربیتی و روانکمی و کیفی در علوم

احمدرضا نصر، محمود ابولقاسمی، خسرو باقری، حمیدرضا 

، 92(. چاپ 9318عریضی، زهره خسروی، و همکاران. )

 تهران: انتشارات سمت.

(. 9316لواسانی، م. )علیو غالم .،ای، جاژه.، محمدی، م

مدار بر دلزدگی زناشویی اثربخشی آموزش رویکرد هیجان
چهارمین کنفرانس بین المللی ها. و میل به طالق در زوج

 های اخیر در روانشناسی، تهران، ایران. نوآوری

لواسانی، م. گلپایگانی، ف.، و غالمعلیمدنی، ی.، هاشمی

مدار و گاتمن و هیجان(. ارائه مدل تلفیقی رویکرد 9316)

های پژوهش اثربخشی آن بر احساس تنهایی زنان متأهل.
 .84-18 ،96، مشاوره

بینی (. پیش9311نریمانی، م.، رحیمی، س.، و صداقت، م. )

طالق عاطفی زوجین بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده و 

 .21-38، 3، روانشناسی خانوادهساختار انگیزشی. 
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