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Abstract 
Introduction: Nurses face multiple stressors at work in the workplace and these problems are not limited to 
the work environment and can affect family relationships. Objectives: The purpose of this study was to 
determine the effectiveness of Gatman group counseling on marital intimacy among nurses. 
Methods: The experimental method was a repeated experiment with a control group. The statistical 
population of all nurses was 3 hospitals in Zanjan in the second half of 1397. After the first sampeling, 75 
people were selected by computer sortition method and a test of the need for intimacy was introduced. The 
24 subjects who obtained the lowest scores in the test were randomly assigned to receive Gutmann's couples 
in 60 minutes in two groups of 12 experimental and control groups. The control group did not receive any 
counseling until the end of the research process. After the end of the sessions, both groups received a posttest. 
After 1 month, a test was performed to test the stability of the effect. To analyze the data, spss20 software 
and repeated measures test were used to evaluate the results. 
Results: The results showed that there was a significant difference between the mean marital intimacy of the 
experimental group (377.08) and the control group (262.92), compared to the follow-up results for the 
experimental group (392) and the control group (622.08) the sustainability of the treatment effect was 
confirmed. It can be concluded that Gatman's group counseling with difference (11/16/11) and a significant 
level of 5% has promoted the marital intimacy of women in the experimental group. 
Conclusions: The Gutmann Couple Therapy model improves the marital intimacy of nursing women. And 
this advice model can be used to promote marital intimacy of shift workers from different institutions and 
departments. 
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 مقاله پژوهشی           پرستاری ایراننشریه پژوهش 

زنان  ییزناشو تیمیگاتمن بر صم یبر زوج درمان یمبتن یمشاوره گروه یاثربخش

 پرستار
 

  3زاده ، فرشاد محسن 3 اسدپور لی، اسماع 2 زهراکار انوشی، ک*1 یلیسه مینس
 

 تلفن تماس:  رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم ،یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس ،یدکتر یدانشجو ،یلیسه مینس ۱
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم ،یتیدانشکده علوم ترب ار،یدانش 2
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم ،یتیدانشکده علوم ترب ار،یاستاد 3
-2433363022. تلفن: رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم ،یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس ،یلیسه مینس: نویسنده مسئول *

 nasimsoheili86@gmail.com: لیمی، ا45۱46-53743: یکدپست+، 98
 

 ۱3/06/۱398 تاریخ پذیرش مقاله:   0۱/04/۱398 تاریخ دریافت مقاله:

 چکیده
یو م ستیکار ن طیمشکالت فقط محدود به مح نیو ا شوندیمواجه م یمتعدد یکار با استرسورها طیپرستاران روزانه در مح مقدمه:

ان پرستار زن ییزناشو تیمیگاتمن بر صم یمشاوره گروه یبگذارد. هدف: پژوهش حاضر با هدف اثربخش ریتأث زیبر روابط خانواده ن تواند
 انجام شد.

شهر زنجان  مارستانیب 3پرستاران  هیکل یبا گروه کنترل بود. جامعه آمار ختهیبا طرح تکرار سنجش آم یشیروش آزما روش کار:
نفر انتخاب شده و آزمون  75 یوتریکامپ یبه روش قرعه کش هیاول یرینموه گ یبودند. که پس از اجرا ۱397دوم سال  مهیدر ن

 ینیگزینمره را در آزمون کسب کرده بودند به روش جا نینفر که کمتر 24آنها اجرا شد. سپس  یبرا یباگاروز تیمیصم یازهاین
کردند. گروه کنترل  افتیدر قهیدق 60گاتمن را به مدت  یجلسه زوج درمان ۱6و کنترل،  شینفره آزما ۱2در دو گروه  یتصادف

ماه به منظور  ۱پس از  پس آزمون گرفته شد. روهجلسات از هر دو گ انینکردند پس از پا افتیپژوهش در ندیفرا انیتا پا یامشاوره
مکرر  یریبا اندازه گ انسیو آزمون وار spss20ها ازنرم افزار داده لیو تحل هیتجز یاثر مجدداً آزمون اجرا شد. برا یداریپا یریگیپ

 استفاده شد. جینتا یجهت بررس
( تفاوت معنادار است، 92/265( و گروه کنترل )08/377) شیگروه آزما ییزناشو تیمیصم نیانگیم نینشان داد که ب جینتا ها:یافته
 جهینت توانیشد. م دییاثر درمان تأ یداری( پا08/262( و گروه کنترل )392) شیگروه آزما یبرا یریگیپ جیبا نتا سهیدر مقا نیهمچن

 شده است. شیزنان گروه آزما ییشوزنا تیمیباعث ارتقاء صم %5 ی( و سطح معنادار۱6/۱۱۱گاتمن با تفاضل ) یگرفت که مشاوره گروه
 یمدل مشاوره جهت ارتقا نیاز ا توانی. و مگرددیزنان پرستار م ییزناشو تیمیگاتمن باعث بهبود صم یمدل زوج درمان نتیجه گیری:

 مؤسسات و ادارات مختلف استفاده نمود. یفتیکارکنان ش ییزناشو تیمیصم

 زنان پرستار ،یزوج درمان ،ییزناشو تیمیصم ،یگاتمن، مشاوره گروه یمدل درمان ها:یدواژهکل

محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

مقدمه

یم لیگروه ارائه دهندگان خدمات سالمت را تشک نیبزرگتر پرستاران

 یمردم ارتباط تنگاتنگ یاست که با سالمت یاحرفه ،ی. پرستاردهند

بر  مشتمل ینیبال یپرستار یهااز مراقبت ییهاجنبه لهیدارد و به وس

گروه از  نی. اگرددیها مشخص مافراد و گروه نیب یارتباطات انسان

همچون  یمتعدد یکار با استرسورها طیروزانه در مح امعه،ج نیشاغل

 سروکار داشتن با ،یفتیکار ش ،یاز حد توان، تعارضات فرد شیکار ب

 زانیتضاد با پزشکان و ابهام در م ،یروان تیفقدان حما ر،یمرگ و م

 نیمراقب یبر سالمت توانندیعوامل م نیکه ا شوندیرو به رو م اراتیاخت

 .[۱] بگذارند ریتأث

کار ممکن است با  طیاساس مطالعات مختلف، زنان پرستار در مح بر

 جادیها، ااز جمله باال بودن خشونت نسبت به آن یادیمشکالت ز

و  ییکاهش کارا تیروبرو شده که در نها یو جسم یروان یفرسودگ

البته مشکالت زنان پرستار  [2] ها را به دنبال داردآن یعملکرد شغل

 یهمسردار ،یبر روابط مادر تواندیو م ستین کار طیفقط محدود به مح

وجود  لیستاران مؤنث به دلبگذارد. شاغل بودن پر ریتأث زیو خانواده ن

خانه خواه  طیو دور بودن از مح یبصورت شبانه روز یکار یهافتیش

، شودیم زین نیزوج ییزناشو تیمیناخواه به مرور باعث کم شدن صم

 ،یکیاست، به عنوان نزد یانسان یاساس ازین کی یکه بطور کل تیمیصم
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زم است و مستل گریبا شخص د یدوست داشتن یتشابه و رابطه شخص

 [3] افکار و احساسات است انیو ب رشیپذ ق،یدرک عم ،یآگاه

 ،یفاست و شامل ابعاد عاط یبیو ترک ایپو ،یتعامل ندیفرا کی تیمیصم

هم مانند  ییوزناش تیمی. صم[4] است یو معنو یعقالن ،یروانشناخت

ه در ب یرو عوامل گوناگون نیاست، از ا  یچند بعد هادهیاز پد یاریبس

 یامدهایمنجر به پ ییزناشو تیمیوجود آمدن آن مؤثر است. نبود صم

 رنگ ییاز روابط زناشو یتی، نارضایخانوادگ یهاچون تالطم یناگوار

 سرانهم نیباختن عشق و عالقه، ضعف تفاهم و همکاری در روابط ب

است که  ییاز روانشناسان حوزه زناشو یکیگاتمن  .[5] شودیم

. ابداع کرده است نیروابط زوج تیبرای تقو یمتنوع یآموزش یهابرنامه

و تالش  باشدیم یبر مشاهده از زوج درمان یمبتن یروش گاتمن روش

 یاز شناخت، آگاه یقیدرک عم کیکمک کند که به  نیدارد تا به زوج

در رابطه خودشان  یارتباط کی جادیو شروع به ا سندبر یو همدرد

ها نآ یفرد انیمناسب و رشد م تیمیمنجر به صم تیبکنند که در نها

 .[6] شودیم

تا افکار، ادراک و  کندیکمک م نیگاتمن به زوج یمدل زوج درمان 

 نیتا زوج سازدیمدل درمانگر را قادر م نیدهند. ا رییرا تغ شانیرفتارها

آموزش دهد.  نیبه زوج تیمیرا به منظور بهبود و رشد روابط و صم

ابزار و فنون گوناگون  کردها،یدرمانگران را در استفاده از رو کردیرو نیا

و  یفرد یدرون روان یهایدگرگون لیو تسه ستمیس رییمنظور تغ به

د، افت یچگونه اتفاق م یدر سطح رفتار راتییمساله که تغ نیفهم ا

کردن اقدامات  بیبا ترک یروش درمان نی. ا[7] سازدیم ریانعطاف پذ

 یعیتا موانع طب کندیافراد کمک م نیبه ا ن،یزوج ناتیبا تمر یدرمان

 یی، را شناساشودیها مآن نیارتباط و رابطه کارا ب کی جادیکه مانع از ا

خانه روابط "گاتمن هیدر نظر نیادی. مفهوم بن[8] و مشخص کنند

 یخوش گمان ،یمبنا در دوست کی. شامل ساخت باشدیم "استوار

 مینظام از مفاه کی جادیها و اتعارض تیرینسبت به احساسات، مد

که  دهدیاحساسات نشان م بهنسبت  ی. خوش گمانشودیمشترک م

احساسات مثبت وجود دارد تا از  یشرکای رابطه، به اندازه کاف انیم

 تیریشود. مد رییجلوگ رند،یگیکه از تعارضات نشأت م یمنف راتیتاث

 زیآم تیموفق یاصالح یهاها در تالشزوج ییتوانا یتعارض به معن

 سازدیها را قادر مها، آنزوج انیاحساسات مثبت م گریاست. عالقه و د

ند، به گفتگو بپرداز زیسموم نم طیتا بدون صدمه زدن به رابطه، در شرا

به نام  ینشود. عنصر انشانیاگر گفتگوها منجر به حل تعارضات م یحت

یفرهنگ مشترک در ازدواج م کی جادیمشترک، شامل ا میمفاه جادیا

است، از  اههمر گریکدی اهاییکردن از اهداف و رو تیکه با حما شود

 تیمیو حفظ صم جادیمنجر به ا تیعوامل در نها نیمجموع ا ینظر و

که  افتیخود در یهاشیآزما ی. گاتمن طشودیم ییدر روابط زناشو

 یرابطه وجود دارد. و کی یفروپاش یکننده بزرگ برا ینیب شیچهار پ

ت، اس یسوارکار انتقادگر نی. نخستدینام"چهار سوارکار شوم "ها را آن

است و  یسوارکار حالت دفاع نیاست، سوم ریسوارکار تحق نیدوم

آور  امیچهارسوارکار، پ نیسوارکار پاسخ ندادن نام دارد. ا نیهارمچ

سال بعداز  6/5رابطه هستند. در واقع،  کی یبرا یناگوار یخبرها

. شوندیچهار سوارکار گرفتار طالق م نیبه واسطه ا نیازدواج، زوج

در  تیموفق یبرا گریکننده د ینیب شیسوارکار پ رچها نیعالوه بر ا

 یاست. روابط زمان یتعامالت مثبت به منف بتینس ییروابط زناشو

 یرا خواهند داشت که نسبت تعامالت مثبت به منف تیموفق نیشتریب

ها تعامالت مثبت آن یعنیباشد؛  کیدر طول تعارض، دست کم پنج به 

 ی. هدف زوج درمان[9] ها باشندآن یاز تعامالت منف شتریپنج برابر ب

روابط  تیو تقو یجهت بازساز نیگاتمن در وهله اول کمک به زوج

نحوه  یریادگیها جهت و دوم کمک به آن گریکدیشان با دوستانه

 نیبل، حق یتبادالت مثبت و منف نیموازنه ب رییتعارضات با تغ تیریمد

گاتمن  یدرمان وج. بعالوه، ز[۱0] باشدیم ییو پس از تعارضات زناشو

که توسط تبادالت  یبر آثار منف ژهیتا بطور و کندیکمک م نیبه زوج

 نی. اندیفائق آ یو طفره رفتن در پاسخده زیرآمیتحق ،یمنتقدانه، تدافع

جود و ییهاتفاوت نشانیکه ب اموزندیتا ب کندیکمک م نیروش به زوج

 ادی دیبا نیزوج نی. بنابراستندین یرفتن نیها از بتفاوت نیدارد و ا

 .[۱۱] سازگار شوند " یمشکالت دائم" نیتا با ا رندیبگ

 افتهیسازمان  یهاها و روششامل برنامه ی( درمان۱999گاتمن ) کردیرو

و در جهت  شودیم دهینام "یمنظم و منطق" یدرمان ندیاست که فرا

مشترک و  یمعنا جادیمشاجرات و ا تیریمد تیتقو ،یدوست قیتعم

گاتمن بر  یدرمان وهیشده است. ش یها طراحدر رابطه زوج یهدفگذار

هه سه د یط تیفعال نیاستوار است و ا یدرمانگاه جربهت یبررس هیپا

 یدرمان وهیش نی. ا[9] گذشته انجام گرفته است و همچنان ادامه دارد

تلف مخ یهاهینظر یو اصول اعتقاد یاست که از مبان کپارچهی یکردیرو

 یقصه درمان زیو ن یوجود دگاهید ،یستمیس هینظر لیاز قب یدرمان

 انهلگریروان تحل دگاهیاز د نیهمچن گاتمن کردیجسته است. رو یاری

 یکردهایرفتار است از رو رییو آنجا که به دنبال تغ کندیم یرویپ زین

 یاثربخش نهیدر زم یمتعدد یها. پژوهش[۱2] کندیم تیحما یرفتار

: شودیها اشاره ماز آن یگاتمن انجام شده است که به برخ یمدل درمان

بر  یمبتن یکه مداخله آموزش افتندی( در۱396زهراکار و همکاران )

را در مرحله  شیزنان گروه آزما ییزناشو تیمیصم زانیمدل گاتمن م

در  یبرنامه آموزش نیداده است و ا شیپس آزمون بطور معناداری افزا

و  یمی. کر[۱3] مؤثر بوده است ییزناشو تیمیصم شیبهبود و افزا

 یگاتمن یدرمان وج( در پژوهش خود نشان دادند که ز۱395) ییکاکابرا

را به همراه داشته باشد  ییزناشو یهادار تعارض یکاهش معن تواندیم

. [۱4] داشته باشد یرا در پ یشتریب ییزناشو تیرضا قیطر نیو از ا

 وهیبه ش یاز آن است که زوج درمان ی( حاک۱392) یمحروم یهاافتهی

 یارتباط یو بهبود الگوها نیزوج یرمنطقیغ یگاتمن بر کاهش باورها

 زی( ن۱395) یقیو حمزه پورحق یجانیتم ی. توکل[8] ها مؤثر استآن

نشان داد که آموزش مهارت حل اختالف گاتمن باعث  یدر پژوهش

( در 20۱8و همکاران ) یباسل [۱5] شودیم ییزناشو تیرضا شیافزا

 "تیمیو صم یمشکالت فرزندپرور نیرابطه ب یبررس"با عنوان یپژوهش

 شیگاتمن منجر به افزا هیبر نظر یمبتن یزوج درمان لکه مد افتندیدر

 تنداش یریتاث یشد اما بر مشکالت فرزندپرور ییزناشو تیمیصم

زوج  جینتا "با عنوان ی( در پژوهش20۱7و همکاران ) ینی. گاراز[۱6]

 گزارش کردند "همجنسگرا نیگاتمن با زوج هیبر نظر یمبتن یدرمان

 ییناشوز تیرضا شیمنجر به افزا اتمنگ هیبر نظر یمبتن یکه زوج درمان

( در 20۱5. لوت )[۱7] است دهیدر زنان و مردان همجنسگرا گرد

چهار سوارکار گاتمن در مکاشفه و ذهن  نیارتباط ب "با عنوان یپژوهش

از چهارسوار انهدام در  یکه آگاه افتیدر "ییزناشو تیبا رضا یآگاه

و  یو ذهن آگاه شفهدرمان مکا یاثربخش شیا افزاب ییرابطه زناشو

در  نهیشیمرور پ یط" [۱8] شودیم ییزناشو تیرضا شیافزا نیهمچن

نان ز ییزناشو تیمیگاتمن بر صم یمدل زوج درمان یرابطه با اثربخش
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ز ا یپرستاران زن درصد بزرگ نکهیبه ا نظر .نشد افتی یقیپرستار تحق

شغل  طیو به واسطه مطالبات و شرا دهندیم لیرا تشک یجامعه پرستار

 یرو شیقرار دارند سؤال پ ییزناشو تیمیخود در معرض کمبود صم

ر گاتمن ب یبر زوج درمان یمبتن یمشاوره گروه ایاست که آ نیمحقق ا

 د؟دار ریزنان پرستار تأث ییزناشو تیمیصم

 کارروش

پس -آزمون شیو طرح پژوهش پ یشیپژوهش حاضر، آزما روش

پژوهش شامل  نیا یعه آماربا گروه کنترل بود. جام یریگیپ -آزمون

 نیو امام حس یاهلل موسو تیبهمن، آ یهامارستانیپرستاران ب هیکل

نفر  75شده،  ادیبودند. از جامعه  ۱397دوم سال  مهیشهر زنجان در ن

طالعه ورود افراد به م طیانتخاب شدند. شرا یادفتص یرینمونه گ وهیبه ش

سال، دارا بودن فرزند، داشتن  40تا  30 نیعبارت از داشتن سن ب

و مشارکت در  یفرم تعهدات اخالق لیتکم ،یسال سابقه کار 5حداقل 

از لحاظ  شیشرکت کنندگان در آزما نیتمام جلسات بود. عالوه بر ا

 زیخروج افراد از مطالعه ن یهاشدند. مالک یمدت زمان تأهل همتاساز

و روانگردان، مصرف هر نوع  یروانپزشک یداشتن سابقه مصرف داروها

آرامبخش، الکل و مواد مخدر و داشتن سابقه طالق در نظر گرفته  یدارو

پژوهش، هدف پژوهش،  یاصول اخالق تیبه منظور رعا ن،یشد. همچن

شرکت کنندگان  یحق خروج از مطالعه، و بدون ضرر بودن مداخله برا

ر . ددیگردشرکت در پژوهش اخذ  یآنان برا تیداده شد و رضا حیتوض

 یبر رو یباگاروز ییزناشو تیمیصم یازهایمرحله بعد پرسشنامه ن

 یبدست آمده و پس از نمره گذار جی. بر اساس نتادیها اجرا گردآن

 تمذکور نمرا یهانفر از پرستاران که در پرسشنامه 24ها، پرسشنامه

 نیر اد نترییکسب کرده بودند )نمرات پا نیرینسبت به سا یکمتر

کمتر است(، به عنوان نمونه  ییزناشو تیمیها نشانگر صمپرسشنامه

افراد با گمارش  نیپژوهش انتخاب شدند و سپس در مرحله بعد ا

گروه کنترل )هر  کیو  یشیگروه آزما کیدر دو گروه، شامل  یتصادف

اصول  تیبه منظور رعا ن،یشدنند. همچن نیگزینفر( جا ۱2گروه 

، حق خروج از مطالعه، و بدون ضرر بودن پژوهش، هدف پژوهش یاخالق

 یآنان برا تیداده شد و رضا حیشرکت کنندگان توض یمداخله برا

 یپژوهش، محقق برا یاجرا ی. در ابتدادیشرکت در پژوهش اخذ گرد

جلسات  دفو ه تیدرباره ماه یحاتیشرکت کنندگان توض یتمام

 شیس، گروه آزماپاسخ گفت. سپ زیارائه نمود و به سؤاالت آنان ن یدرمان

جلسه شرکت نمودند.  کیهر هفته  یبا توال یاقهیدق 60جلسه،  ۱6در 

وهش پژ ندیفرا انیتا پا یآموزش چگونهیه زیگروه کنترل ن یهایآزمودن

 .انتظار قرار گرفتند ستینکردند و در ل افتیدر

 هلیمجدداً افراد شرکت کننده بوس ،یجلسه آموزش ۱6 یاجرا انیپا در

و  هیجزت یقرار گرفتند. برا یابیمورد ارز ییزناشو تیمیپرسشنامه صم

رر مک یریبا اندازه گ انسیو از آزمون وار یفیها از آمار توصداده لیتحل

ها استفاده شد. نرم افزار مورد استفاده جهت داده جینتا یجهت بررس

 یهابه گروه یارائه مداخالت درمان یبود. در ط spss20 هاداده لیتحل

نکردند و در  افتیدر یاگروه کنترل، مداخله یهایآزمودن ،یشیآزما

در هر  یاصول اخالق تیانتظار قرار گرفتند. از آنجا که رعا ستیل

 زیبرخوردار است، در انجام مطالعه حاضر ن ییبسزا تیپژوهش از اهم

پژوهش  ی( پژوهشگر خود را به واحدها۱در نظر گرفته شد:  ریموارد ز

 ی( به واحدها2ارائه نمود  یحاتیو در مورد اهداف پژوهش توض یمعرف

( 3داده شد  نانیاطم یپژوهش جهت محرمانه ماندن اطالعات شخص

مورد پژوهش محترم شمرده شد  یفرهنگ، مذهب و ... واحدها د،یعقا

پژوهش جهت حضور در ادامه پژوهش  وردم ی( برآزاد بودن واحدها4

حفظ شد و به آنها در مورد  هایزمودنآ یشخص می( حر6 دیگرد دیتاک

( در ثبت اطالعات و آمار به 7داده شد  نانیخطر بودن مداخله اطم یب

 لیو تحل هیاطالعات و تجز یدست آمده از پژوهش در زمان جمع آور

 نیبه عمل آمد. همچن یعلم یآنها و استفاده از منابع دقت و امانتدار

 ۱جدول در  .باشدیم Ir.khu.rec 39/8931 کد خالق پژوهش حاضر

 .گاتمن ارائه شده است وهیبه ش یجلسه درمان گروه ۱6 یمحتوا

 

 GMCT از جلسات یشرح مختصر .1 جدول

 خالصه جلسه جلسات

 و اظهار نظرها شنهاداتیارائه پ ،یاهداف درمان زییاتحاد و طرح ر یو با درمانگر گروه، شکل ده گریکدیشرکت کنندگان با  ییآشنا اول

 مشترک( مینظام از مفاه کی جادیها و اتعارض تیرینسبت به احساسات، مد یخوش گمان ،یمبنا در دوست کیخانه روابط استوار )ساخت  هیبا نظر ییآشنا دوم

 .رشیو موافقت در برابر مخالفت و عدم پذ نیتحس ٔ  سهیپرورش عالقه، مقا ،یعاشق دیجد یهاشرکت کنندگان با نقشه عشق خود، ابداع نقشه ییآشنا سوم

 .و توجه نشان دادن به جای دوری جستن نیاز عالقه و تحس یمثبت همسر، پرورش دادن فرهنگ یهاآموزش در خصوص توجه خاص به جنبه چهارم

 ایو  ینخوش گما ،ییآن بر رابطه زناشو ریو همکاری نکردن و سکوت( و تأث یشرکت کنندگان با چهار رفتار مخرب در مدل گاتمن )انتقاد، اهانت، رفتار تدافع ییآشنا پنجم

 .عواطف النیس ،یبه احساسات مثبت و منف یبدگمان

 .یو خانوادگ یارتباط یهانییها و آنمادها، آداب، نقش یبررس قیها و نقاط مشترک از طربه ارزش دنیبرای رس یناتیارائه تمر ششم

 .ارتباط مؤثر یهاآموزش مهارت شتر،یب تیمیآموزش نحوه گفتگو با همسر برای صم ،یعاطف یبا مفهوم حساب بانک ییآشنا هفتم

 .ها و حل مؤثر مسالهتعارض تیریخشم و سوء استفاده، مد انیهمسر، آموزش درباره تفاوت م رییآموزش در خصوص نفوذ پذ هشتم

 .گریکدیها از آن کیتفک ییو توانا ییزناشو یشرکت کنندگان با تضادها در زندگ ییآشنا نهم

 .هاو مدارا در آغاز بحث ییبرای نرم خو نیتالش برای اصالح رفتار و تمر ،ییعلل اختالفات زناشو یابی شهیدر خصوص ر هایکمک به آزمودن دهم

برای حل اختالفات در خصوص  یآموزش مدل ،یاختالفات در خصوص مشکالت دائم تیریبرای مد یآموزش مدل نات،ینفوذ، هنر مصالحه و کسب مهارت در تمر رشیپذ ازدهمی

 .مشکالت قابل حل

 یکیولوژیزیف یهادادن نیسازش، تسک ری،یپذ ریتأث ،ییاصالح و تشنج زدا مت،یآغاز مکالمات با مال یهابرای مقابله با مشکالت مانند مهارت ازیمورد ن یهاآموزش مهارت دوازدهم

 .ییدر رابطه زناشو

 .مشکالت نیا قیو عم یپنهان لیو دال اهایقابل حل، توجه به رؤ ریو غ یغلبه بر مشکالت دائم یهاراه زدهمیس

 .حل رقابلیو نحوه توافق بر روی مشکالت غ گریکدیآرام کردن  ده،یکار روی موارد به بن بست رس اها،یبرای کشف رؤ ییهانیتمر چهاردهم

 .توسط فرد یدرون یخلق زندگ قیاز طر شیخو ییزناشو یمشترک در زندگ یتوانمند سازی همسران برای خلق مفهوم پانزدهم

 .یخانوادگ یهانییها، اهداف و آ، نقشنمادها، آداب یبررس قیها و نقاط مشترک با همسر خود از طربه ارزش دنیجهت رس ییهانیتمر شانزدهم
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بررسی نیازهای صمیمیت باگاروزی  یسوال 4۱پژوهش پرسشنامه  ابزار

(، برای ارزیابی نیازهای 200۱پرسشنامه توسط باگاروزی ) نیبود. ا

صمیمیت در ابعاد عاطفی، روانشناختی، عقالنی، جنسی، فیزیکی، 

 اعتمادی. است شده طراحی اجتماعی –معنوی، زیباشناختی و تفریحی

 استاد ۱5 اختیار در را پرسشنامه محتوایی، روایی تعیین برای ،(۱385)

 شوهر قرار داد و روایی محتوایی آن تأیید شد. ضریب و زن ۱5 و مشاوره

 [۱9] /. بدست آمد 94کل پرسشنامه نیز با روش آلفای کرونباخ  پایایی

پایایی هر بعد  یا( در مطالعه۱387عالوه بر این، خمسه و حسینیان )

 برای که نمودند محاسبه بازآزمون –صمیمیت را با روش آزمون 

تی، عقالنی، جنسی، فیزیکی، معنوی، روانشناخ عاطفی صمیمیت

 ،8۱/0 ،82/0 ،89/0: ترتیب به تفریحی، – اعیزیباشناختی و اجتم

 پایایی از حاکی و [20]آمد  بدست 5۱/0 ،76/0 ،65/0 ،80/0 ،9۱/0

 .باشدیم مقیاس این قبول قابل

 هاافتهی

. باشدیقابل مشاهده م 2جدول پژوهش حاضر در  یفیتوص یهاشاخص

در  ییزناشو تیمینمرات صم نیانگیم شودیکه مشاهده م همانطور

 50/268و کنترل  83/273 شیآزمون در دو گروه آزما شیمرحله پ

آزمون  نمرات از عینرمال بودن توز یاست. به منظور بررس کسانی باًیتقر

 3جدول آزمون در  نیا جی. نتادیاستفاده گرد رنوفیاسم -کولموگروف

 .باشندیقابل مشاهده م

 

 و کنترل شیدو گروه آزما کیبه تفک ییزناشو تیمینمرات صم یفیتوص یهاشاخص. 2 جدول

 گروه کنترل گروه درمان گاتمن مرحله آزمون

 اریانحراف مع نیانگیم اریانحراف مع نیانگیم 

     یعاطف تیمیصم

 64/4 58/30 ۱7/۱0 75/3۱ آزمون شیپ

 55/4 30 ۱2/9 83/44 آزمون پس

 20/4 58/29 27/9 45 یریگیپ

     یروانشناخت تیمیصم

 64/4 ۱7/32 27/9 92/33 آزمون شیپ

 0۱/5 92/3۱ 58/7 42/44 آزمون پس

 ۱9/5 75/3۱ 93/7 83/46 یریگیپ

     یعقالن تیمیصم

 20/4 33 59/9 08/33 آزمون شیپ

 69/3 25/32 79/7 92/46 آزمون پس

 66/3 ۱7/32 8۱/7 58/47 یریگیپ

     یجنس تیمیصم

 36/5 50/34 58/۱2 ۱7/39 آزمون شیپ

 ۱0/5 42/33 56/9 08/48 آزمون پس

 ۱3/4 32 60/7 33/5۱ یریگیپ

     یبدن تیمیصم

 ۱7/4 ۱7/3۱ 69/9 33/3۱ آزمون شیپ

 55/4 75/3۱ 45/6 83/46 آزمون پس

 96/4 58/30 50/9 44 یریگیپ

     یمعنو تیمیصم

 55/5 83/39 42/۱0 67/39 آزمون شیپ

 39/5 33/39 9۱/8 42/53 آزمون پس

 46/4 58/38 68/6 83/56 یریگیپ

     یشناخت ییبایز تیمیصم

 78/6 67/33 28/9 83/34 آزمون شیپ

 77/6 42/34 77/6 67/45 آزمون پس

 24/5 67/33 5۱/9 ۱7/5۱ یریگیپ

     یحیو تفر یاجتماع تیمیصم

 03/5 58/33 3۱/۱0 34 آزمون شیپ

 95/4 83/32 09/8 92/46 آزمون پس

 60/6 75/33 3۱/6 25/49 یریگیپ

     ییزناشو تیمیصم

 57/22 50/268 24/76 83/273 آزمون شیپ

 06/2۱ 92/265 59/58 08/377 آزمون پس

 32/۱5 08/262 73/58 392 یریگیپ
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 نمرات عینرمال بودن توز یجهت بررس رنوفیاسم -آزمون کولموگروف جینتا .3 جدول

 گروه کنترل شیگروه آزما 

 یسطح معنادار Zمقدار  یسطح معنادار Zمقدار  

 625/0 75۱/0 302/0 97۱/0 یعاطف تیمیصم

 430/0 873/0 426/0 877/0 یروانشناخت تیمیصم

 893/0 577/0 826/0 628/0 یعقالن تیمیصم

 973/0 485/0 3۱6/0 960/0 یجنس تیمیصم

 938/0 534/0 809/0 639/0 یبدن تیمیصم

 700/0 707/0 559/0 79۱/0 یمعنو تیمیصم

 268/0 00۱/0 634/0 746/0 یشناخت ییبایز تیمیصم

 229/0 04/۱ 693/0 7۱۱/0 یحیو تفر یاجتماع تیمیصم

 877/0 590/0 507/0 823/0 ییزناشو تیمیصم

 

 هاانسیوار یهمگن ی: بررسنیآزمون لو جینتا .4 جدول

 یسطح معنادار 2 یدرجه آزاد 1 یدرجه آزاد F آماره 

 599/0 33 2 520/0 یعاطف تیمیصم

 ۱62/0 33 2 92/۱ یروانشناخت تیمیصم

 408/0 33 2 920/0 یعقالن تیمیصم

 ۱53/0 33 2 98/۱ یجنس تیمیصم

 063 33 2 009/3 یبدن تیمیصم

 05۱/0 33 2 26/3 یمعنو تیمیصم

 257/0 33 2 4۱/۱ یشناخت ییبایز تیمیصم

 070/0 33 2 88/2 یحیو تفر یاجتماع تیمیصم

 ۱27/0 33 2 20/2 ییزناشو تیمیصم

 

آزمون  ریکه مقاد ییشود، از آنجامشاهده می 3جدول طور که در  همان

و  ییرابطه زناشو تیفیک یرهایمتغ یبرا رنوفاسمی –کولموگروف 

و کنترل  یشیآزما یهاآن در گروه یهاو مؤلفه ییزناشو تیمیصم

 عیگرفت که توز جهینت توانیلذا م( P>  05/0)  باشندیمعنادار نم

 هاانسیوار یهمگن یبررس ی. براباشدینرمال م رهایغمت نینمرات در ا

قابل  4جدول آزمون در  نیا جیاستفاده شد که نتا نیاز آزمون لو

 ری، مقادگرددیمشاهده م 4جدول همان طور که در .باشدیمشاهده م

 یهمگن یبررس یبرا نیکه نشان دهنده مقدار آزمون لو F آماره

 یهااز مؤلفه کی چی، در هباشدیو کنترل م یشیگروه آزما یهاانسیوار

 نکهیتوجه به ابا ( P>  05/0)  باشدیمعنادار نم ییزناشو تیمیصم

 مکرر یریبا اندازه گ انسیوار لیتحلاستفاده از آزمون  یفرها شیپ

 یمبتن یروش مشاوره گروه ریتأث یشده است، به منظور بررس تیرعا

آن، از آزمون اندازه  یهاو مؤلفه ییزناشو تیمیگاتمن بر صم هیبر نظر

 .شودیمکرر استفاده م یریگ

 یمراحل سنجش گروه مشاوره گروه یزوج سهیبه مقا 5جدول  در

 یهاهو مؤلف ییزناشو تیمیصم ریگاتمن در متغ یبر زوج درمان یمبتن

 آن پرداخته شده است

 نیب دهدینشان م ییزناشو تیمیصم ریدر مورد متغ 5جدول  اطالعات

<  0۱/0) آزمون و پس آزمون تفاوت معنادار وجود دارد شیمرحله پ

P) ( و 83/273آزمون ) شیدر پ ریمتغ نیا یهانیانگیکه با توجه به م

 نیا گرددی( مشاهده م392) یریگی( و در پ08/377پس آزمون )

 یمشاوره گروه ریاست. که نشان دهنده تأث هداشت شیافزا نیانگیم

در  نیدارد. همچن ییزناشو تیمیصمگاتمن بر  یبر زوج درمان یمبتن

 یریگیو پس آزمون و پ یریگیآزمون و پ شیمراحل پ سهیمورد مقا

 ریمعنا که تأث نیبد (P<  0۱/0)معنادار است  جینتا گرددیمالحظه م

که  قیقتح هیفرض نی. بنابراستبر گاتمن ماندگار بوده ا یمشاوره مبتن

گاتمن بر  یبر زوج درمان یمبتن یمشاوره گروه " کندیم انیب

. در مورد گرددیم دییتأ "زنان پرستار مؤثر است. ییزناشو تیمیصم

 تیمیو صم یعقالن تیمیو صم یروانشناخت تیمیصم یهامؤلفه

آزمون و پس  شیمراحل پ نیب گرددیمالحظه م یشناخت ییبایز

فاوت ت یریگیپس آزمون و پ نیو ب یریگیآزمون و پ شیپ نیب ن،آزمو

ها مؤلفه نیا یهانیانگیکه با توجه به م (P<  05/0) معنادار وجود دارد

 شیافزا یریگیدر پس آزمون و پ هانیانگیم نیا گرددیمشاهده م

 نیها و تداوم اثر امؤلفه نیدرمان گاتمن بر ا ریاند که نشانه تأثداشته

 .باشدیدرمان م

 تیمیصم ،یجنس تیمیصم ،یعاطف تیمیصم یهامورد مؤلفه در

تفاوت  یحیو تفر یاجتماع تیمیو صم یمعنو تیمیصم ،یبدن

آزمون و  شیپ نیآزمون و پس آزمون، ب شیمراحل پ نیب یمعنادار

 یمبتن یمشاوره گروه نیو بنابرا (P<  05/0)تفاوت وجود دارد یریگیپ

 نیداشته است. اما در ا ریها تأثمؤلفه نیگاتمن بر ا یبر زوج درمان

دول جوجود ندارد. در  یریگیمرحله پس آزمون و پ نیب یها تفاوتمؤلفه

و کنترل در مراحل  شیآزما یهاگروه یزوج سهیمقا یبه بررس زین 6

آن پرداخته شده  یها-و مولفه ییزناشو تیمیصم ریسنجش در متغ

 .است

در  ییزناشو تیمیصم ریدر متغ گرددیمالحظه م 6جدول اساس  بر

 05/0) وجود ندارد یها تفاوتاز گروه کی چیه نیآزمون ب شیمرحله پ

 <P) دو گروه کنترل، گروه  نیب یریگیاما در مرحله پس آزمون و پ

و با ( P<  05/0) تحت مشاوره گاتمن و گروه تفاوت معنادار وجود دارد

( و 08/377) شیگروه آزما یبرا ییزناشو تیمیصم نیانگیم هتوجه ب

 شیمشاوره گاتمن باعث افزا گرددی( مالحظه م92/265گروه کنترل )
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 یریگیمرحله پ یشده است. برا ییزناشو تیمیصم رینمرات متغ شتریب

( و 392) شیگروه آزما یبرا ییزناشو تیمیصم نیانگیبا توجه به م زین

اتمن کامالً مشاوره گ ریتأث گرددی( مالحظه م08/262گروه کنترل )

 محسوس بوده است.
 

 آن یهاو مؤلفه ییزناشو تیمیصم ریگاتمن در متغ یبر زوج درمان یمبتن یمراحل سنجش گروه مشاوره گروه یزوج سهیمقا .5 جدول

 یسطح معنادار استاندارد یخطا (I-J) نیانگیتفاوت م Jمرحله  Iمرحله 

     یعاطف تیمیصم

 00۱/0 70/۱ - 08/۱3 پس آزمون آزمون شیپ

 00۱/0 69/۱ - 25/۱3 یریگیپ آزمون شیپ

 554/0 279/0 -۱67/0 یریگیپ آزمون پس

     یروانشناخت تیمیصم

 00۱/0 38/۱ - 50/۱0 پس آزمون آزمون شیپ

 00۱/0 40/۱ - 9۱/۱2 یریگیپ آزمون شیپ

 00۱/0 239/0 - 4۱/2 یریگیپ آزمون پس

     یعقالن تیمیصم

 00۱/0 52/۱ - 83/۱3 پس آزمون آزمون شیپ

 00۱/0 53/۱ - 50/۱4 یریگیپ آزمون شیپ

 00۱/0 ۱78/0 - 667/0 یریگیپ آزمون پس

     یجنس تیمیصم

 00۱/0 67/۱ - 83/۱2 پس آزمون آزمون شیپ

 00۱/0 32/2 - 08/۱6 یریگیپ آزمون شیپ

 ۱03/0 93/۱ - 25/3 یریگیپ آزمون پس

     یبدن تیمیصم

 00۱/0 07/2 - 50/۱5 پس آزمون آزمون شیپ

 00۱/0 ۱8/2 - 66/۱2 یریگیپ آزمون شیپ

 2۱4/0 23/2 83/2 یریگیپ آزمون پس

     یمعنو تیمیصم

 00۱/0 85/۱ - 75/۱3 پس آزمون آزمون شیپ

 00۱/0 79/2 - ۱6/۱7 یریگیپ آزمون شیپ

 ۱46/0 29/2 - 4۱/3 یریگیپ آزمون پس

     یشناخت ییبایز تیمیصم

 00۱/0 45/۱ - 83/۱0 پس آزمون آزمون شیپ

 00۱/0 ۱7/2 - 33/۱6 یریگیپ آزمون شیپ

 0۱۱/0 04/2 - 50/5 یریگیپ آزمون پس

     یحیو تفر یاجتماع تیمیصم

 00۱/0 05/۱ - 9۱/۱2 پس آزمون آزمون شیپ

 00۱/0 7۱/۱ - 25/۱5 یریگیپ آزمون شیپ

 ۱82/0 7۱/۱ - 33/2 یریگیپ آزمون پس

     ییزناشو تیمیصم

 00۱/0 56/8 - 25/۱03 پس آزمون آزمون شیپ

 00۱/0 ۱۱/9 - ۱6/۱۱8 یریگیپ آزمون شیپ

 00۱/0 05/2 - 9۱/۱4 یریگیپ آزمون پس

 

 ییبایز تیمیصم ،یبدن تیمیصم ،یروانشناخت یهادر مورد مؤلفه

هم در مرحله پس  گرددیمالحظه م یاجتماع تیمیو صم یشناخت

و کنترل  شینمرات دو گروه آزما نیب یریگیآزمون و هم در مرحله پ

ینشان م هانیانگیم سهیکه مقا (P<  05/0) تفاوت معنادار وجود دارد

. شده است ریمتغ نینمرات ا شتریب شیمشاوره گاتمن باعث افزا دهد

یمالحظه م زین یعقالن تیمیو صم یعاطف تیمیصم یهادر مؤلفه

و کنترل  شینمرات دو گروه آزما نیتنها در مرحله پس آزمون ب گردد

ینشان م هانیانگیم سهیقاکه م( P<  05/0) تفاوت معنادار وجود دارد

شده است. در  ریمتغ نینمرات ا شیمشاوره گاتمن باعث افزا دهد

 گرددیمالحظه م زین یجنس تیمیو صم یمعنو تیمیصم یهامؤلفه

 ریمتغ نینمرات ا شتریب شیبر مشاوره گاتمن باعث افزا یکه روش مبتن

 .شده است

 بحث

 یهابرمدل گاتمن بر مؤلفه یمداخله مبتن ریپژوهش حاضر تأث در

ه نشان داد ک هاافتهی. دیگرد یزنان پرستار بررس ییزناشو تیمیصم

 تیمیصم یهابر مدل گاتمن بر تمام مؤلفه یمبتن یمداخله آموزش

ها ه آموزشک یپرستاران نیب نیمثبت داشته است. بنابرا ریتأث ییزناشو

ر اند، از نظنکرده افتیدر یکه آموزش یاند و پرستارانکرده افتیرا در

 یوجود دارد و زوج درمان یتفاوت معنادار ییزناشو تیمیصم زانیم

وده است. اثرگذار ب ییزناشو تیمیصم شیگاتمن بر افزا هیبر نظر یمبتن

( 20۱8و همکاران ) یلمید قاتیتحق یهاافتهیر با پژوهش حاض جینتا

گاتمن بر روابط  یدادند، مدل زوج درمان شانکه در پژوهش خود ن

؛ بابکوک و همکاران [2۱] مثبت داشته است ریسازنده زنان متأهل تأث



 و همکاران یلیسه

42 

به روش گاتمن  ی( که در پژوهش خود نشان دادند که زوج درمان20۱3)

ض و تعار ییکاهش مشکالت زناشو ،ییزناشو تیرضا شیمنجر به افزا

 .[22] شده است کسالیمخرب در 
 

 آن یهاو مولفه ییزناشو تیمیصم ریو کنترل در مراحل سنجش در متغ یشیآزما یهاگروه یزوج سهیمقا .6 جدول

 یسطح معنادار استاندارد یخطا (I-J) نیانگیتفاوت م 

    یعاطف تیمیصم

 725/0 28/3 ۱6/۱ آزمون شیپ

 00۱/0 07/3 83/۱4 آزمون پس

 00۱/0 98/2 4۱/۱5 یریگیپ

    یروانشناخت تیمیصم

 52۱/0 69/2 75/۱ آزمون شیپ

 00۱/0 74/2 50/۱2 آزمون پس

 00۱/0 8۱/2 08/۱5 یریگیپ

    یعقالن تیمیصم

 977/0 84/2 083/0 آزمون شیپ

 00۱/0 ۱3/3 66/۱3 آزمون پس

 00۱/0 ۱4/3 4۱/۱5 یریگیپ

    یجنس تیمیصم

 833/0 53/3 750/0 آزمون شیپ

 00۱/0 03/3 66/۱4 آزمون پس

 00۱/0 ۱5/3 33/۱9 یریگیپ

    یبدن تیمیصم

 959/0 22/3 ۱67/0 آزمون شیپ

 064/0 04/3 33/۱۱ آزمون پس

 004/0 008/3 4۱/9 یریگیپ

    یمعنو تیمیصم

 960/0 30/3 -۱67/0 آزمون شیپ

 00۱/0 ۱6/3 08/۱4 آزمون پس

 00۱/0 08/3 25/۱8 یریگیپ

    یشناخت ییبایز تیمیصم

 7۱9/0 20/3 ۱6/۱ آزمون شیپ

 00۱/0 07/3 25/۱۱ آزمون پس

 00۱/0 29/3 50/۱7 یریگیپ

    یاجتماع تیمیصم

 898/0 22/3 4۱7/0 آزمون شیپ

 00۱/0 08/3 08/۱2 آزمون پس

 00۱/0 04/3 50/۱5 یریگیپ

    ییزناشو تیمیصم

 9۱9/0 09/2۱ 33/5 آزمون شیپ

 005/0 58/۱9 ۱6/۱۱۱ آزمون پس

 00۱/0 64/۱9 9۱/۱29 یریگیپ

 

 ی( که در پژوهش خود عنوان کردند که مدل زوج درمان20۱2برند )

ها و عملکرد آن نیگاتمن منجر به بهبود روابط زوج هیبر نظر یمبتن

 ی( که با بررس۱397زاده ) یسیو ع [23] شده است گریکدینسبت به 

 تیگاتمن بر رضا یستمیس یشناخت یمدل زوج درمان یاثربخش

 جهینت نیناسازگار به ا یها رهو بهبود طرحوا یشاد ،یبخشندگ ،یجنس

 تیارض شیگاتمن بر افزا یستمیس یشناخت یکه زوج درمان دندیرس

 ریناسازگار تأث یبهبود طرحواره ها نیو همچن یشاد ،یجنس، بخشودگ

( که ۱396نژاد و فرزاد ) ینواب ،ی، داوودوند[24] داشته است یمثبت

 دچارکه  ییهاکمک به زوج یگاتمن برا یزوج درمان یاثربخش

قرار دادند؛ همخوان  دییرا مورد تأ جاناتیه میدر روابط و تنظ یناسازگار

و همکاران  یهواس یهاپژوهش جیبا نتا هاافتهی نی. همچن[25] باشدیم

گاتمن  یمدل آموزش یکه اثربخش یمیو کر ییرجا ،ی(، بهرام۱394)

 .[29-26] باشدیها مآن دیینموده بودند، همسو و در تأ دییرا تأ

ای مقابله با گفت گاتمن بر توانیبدست آمده م جینتا نییتب در

بر عشق و احترام دارد و برای  ادییز دیازدواج تاک یمنف یهاجنبه

: نشان دادن عالقه، کندیاشاره م ریمثبت به موارد ز یهاافزودن بر جنبه

 ،یهم دردی، همدل ،یو محبت، توجه داشتن، قدرشناس یمهربان

 یآموزش. در برنامه هایشدن در شاد میو سه ییگو ذلهبودن، ب رندهیپذ

ها در برقراری به زوج تواندیمؤثر م یارتباط یهاگاتمن، آموزش مهارت

ان آن ییو کارآمد که در جهت رشد و شکوفا هیرابطه حسنه، دو سو کی

در طول  یتداوم احساسات مخرب و منف ای جادیباشد، کمک کند و از ا

 درها برنامه به زوج نیآموزش ا نیبکاهد. همچن ییرابطه زناشو انیجر
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که منجر به  یاز روابط زیپره ،ییحل تعارض و رفع مشکالت زناشو

ارزش بودن،  یخشم، احساس ب دی،ی، کاهش ناامشودیشکست م

و شناخت بهتر از  یحس همدل شیافزا نیو همچن یو ناکام یافسردگ

و  ییرابطه زناشو اومرغبت جهت تد شیافزا گر،یهمد التیو تما ازهاین

و  کندیکمک م ییکاهش ناسازگاری و تعارضات زناشو تیدر نها

یها به ارمغان مرا برای زوج شتریب تیو رضا تیمیتوام با صم یارابطه

 ،یکه شرکت کنندگان در جلسات مشاوره گروه ی. هنگام[30] آورد

 بجذ زانیم شیبرای بهبود روابط عاشقانه، افزا یمتنوع یهاآموزش

ت قدرت، غلبه بر مشکال میتقس ت،یمیمحبت و احترام، بهبود ابعاد صم

ه موارد ب نیا یکردند، همگ افتیدر یمعنا به زندگ دنیو بخش یدائم

با همسرانشان داشته  شترییب تیمیها کمک نمود تا احساس صمآن

ل ح یهاشرکت کنندگان با مهارت ییآشنا یباشند. در جلسات آموزش

ها کمک نمود تا تعارضات بوجود ارتباط مؤثر به آن یهاتعارض و مهارت

حل کنند و با برقراری  یبه نحو مناسب را شانییآمده در رابطه زناشو

و  ازهایاز ن یترارتباط مثبت و مؤثر با همسر، به فهم درست کی

ها آن نیب تیمیصم زانیم جهیبرسند و در نت گریکدی یهاخواسته

ها شرکت کنندگان توانستند آموزش واسطهکه ب ی. هنگامابدی شیافزا

مثبت او توجه  یهایژگیهمسر به و یمنف یهابجای تمرکز بر جنبه

 ادییز ندیجذاب و خوشا یهامتوجه شدند که همسرشان جنبه ند،ینما

ت تمرکز شرک جهیها تا کنون به آن توجه نکرده بودند. در نتدارد که آن

و مثبت  ندیمثبت همسرشان، احساسات خوشا یهایژگیکنندگان بر و

 نیو ناراحت کننده شد و ا یاحساسات منف نیگزینسبت به همسر جا

 نیو محبت ب تیمیصم رییباعث شکل گ دیعواطف و احساسات جد

شرکت کنندگان با چهار  ییآشنا نی. همچندیها و همسرشان گردآن

و  یعفنادرست در رابطه )انتقاد، اهانت، رفتار تدا یرفتار و الگوی ارتباط

طه چهار رفتار بر راب نیکه ا یمخرب یراتیهمکاری نکردن و سکوت( و تاث

ب مناس یو الگوهای ارتباط هاوهیش ینیگزیخواهد داشت و جا ییزناشو

با  دیها باعث شد تا شرکت کنندگان در ارتباطات جدبجای آن

 جادیکه باعث ا ییموثرتر رفتار کنند و از رفتارها یاهمسرشان به گونه

، دوری کنند. شرکت کنندگان آموختند تا در شودیدر رابطه م شتن

بجای متهم نمودن،  ییبحران در رابطه زناشومواقع بروز مشکالت و 

 از دیتنش در رابطه، با جادیسرزنش کردن و مقصردانستن همسر و ا

مناسب که مورد  یگفتگو و مکالمه راه حل مدار، به دنبال راه حل قیطر

 راتیاست، باشند و اجازه ندهند تا مشکالت تاث شانتوافق خود و همسر

ارائه  یهاگذارند. در مجموع آموزشب ییمخرب خود را بر رابطه زناشو

مختلف به شرکت کنندگان کمک نمود تا به درک  یهانهیشده در زم

 دیدج یهامهارت رییادگی لهیبرسند و بوس ییاز رابطه زناشو یدرست

بخش تر و توام با  تیتر، رضا بخشلذت ییروابط زناشو ،ییزناشو

 .ندیرا تجربه نما شتریب تیمیصم

 رییگجهینت

گاتمن بر  وهیبه ش یگروه یمداخله زوج درمان ریپژوهش تأث نیا در

قرار گرفت.  یزنان پرستار مورد بررس ییزناشو تیمیصم یهامؤلفه

گاتمن  هیبر نظر یمبتن یروش زوج درمان ریمطالعه نشانگر تأث نیا جینتا

 نیبود. از دستاوردهای ا ییزناشو تیمیصم یهااز مؤلفه یبر برخ

 رییگ جهیشرح نت نیبه ا یدر دو سطح نظری و عمل توانیپژوهش م

 یهاپژوهش جینتا تواندیپژوهش م نیا جیکرد. در سطح نظری نتا

 تواندیپژوهش حاضر م یهاافتهی ،یکند. در سطح عمل دییرا تأ نیشیپ

 نکهی. نظر به اردیمورد استفاده قرار گ یآموزش یهابرنامه نیبرای تدو

 فایسالمت جامعه ا تیفیک یرا در ارتقا یو مهم یاتیپرستاران نقش ح

خدمات ارزشمندشان با انواع  تیبه علت ماه یو از طرف کنندیم

خود مواجه  یو خانوادگ یاسترسورها و مسائل اثرگذار بر روابط فرد

 یدر راستا توانیگاتمن م یاز روش مشاوره گروه یریهستند با بهره گ

عنصر  ییزناشو تیمیصممشترک پرستاران که  یزندگ تیفیک یارتقا

 یدادهایاز رو یریشگیپ نهیرا در زم یگام مهم باشدیآن م یاصل

 یدگیکه در صورت عدم رس ییروابط زناشو یچون سرد یندیناخوشا

 یبرداشت. مدل درمان شوندیم یمحضر ای یمنجر به طالق عاطف

آن  یو پروتکل درمان باشدیم نیارتباط زوج تیبر تقو یگاتمن مبتن

 نیمحور است که مجموع ا فیو تکل یاتیچارچوب مشخص، عمل یرادا

یپرستاران ارتقا م یمشاوره گروه نهیکاربرد آن را در زم هایژگیو

 یغلش تیماه لیاشاره شد پرستاران به دل زی. همانطور که قباًل نبخشد

شده  یمنظم و زمانبند یامداخله جیپک کی افتیدر ازمندیخود ن

ر د یریگیمحور بودن آن قابل اجرا و پ فیکلهستند که به واسطه ت

 نیا یگاتمن تمام یباشد که مدل درمان زین یامشاوره ریغ طیمح

 .باشدیرا در حد مطلوب خود دارا م هایژگیو

همراه  ییهاتیبا محدود گرید یهابه مانند پژوهش زیپژوهش ن نیا

از زنان  یاپژوهش حاضر بر روی نمونه نکهیبوده است. با توجه به ا

 گریبه د جینتا میدر تعم دیبا نیپرستار شهر زنجان انجام گرفته، بنابرا

و کمبود منابع  تیکرد. محدود تیرا رعا اطینقاط و شهرها جانب احت

پژوهش حاضر  یهاتیاز محدود زین یآموزش وهیش نیبا ا بطهدر را

 نهیمتضمن صرف زمان و هز یاهر برنامه مداخله ی. اجرارودیبشمار م

ها و الخصوص در جامعه پرستاران که شرکت در کالس یعل باشدیم

 یهافتیش ییفراوان و جابجا یهایمستلزم هماهنگ یجلسات درمان

با استفاده از پروتکل  یآت یهادر پژوهش شودیم شنهادیاست. پ یکار

 داریالزم جهت پا داتیتمه یهفتگ یهایریگیپ نیو همچن یبیترک

 مشاوران خانواده میاز ت ریی. بهره گردین صورت گدرما یاثربخش یساز

و کمک درمانگر در  کنندیم تیفعال یو ازدواج که بصورت گروه

 .باشدیپژوهش م نیا شنهاداتیپ گریاز د یآت یهاپژوهش

 یسپاسگزار

( ۱4۱۱9900۱با کد مصوب ) یحاصل مستخرج از رساله دکتر مقاله

از وقوع جرم  یریشگیو پ یمعاونت اجتماع تیکه به حما باشدیم

و  تیریاز مد لهیوس نیاستان زنجان اجرا شده است. بد یدادگستر

شهر  نیو امام حس یاهلل موسو تیبهمن، آ یهامارستانیپرسنل ب

 یمختلف که عل یهازنجان و به خصوص پرستاران مشغول در بخش

، شگران داشتندبا پژوه مانهیصم یکار و کمبود وقت همکار یرغم سخت

 یاز وقوع جرم دادگستر یریشگیو پ یمعاونت اجتماع نیو همچن

میرا دار یاستان زنجان کمال تشکر و قدردان
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