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Abstract
Introduction: All of those who want to get married and start a family
are looking for a happy, successful and long-term cohabitation and
expect a fair relationship with equal rewards and costs. Current study's
aim is comparison the effect of group counseling based on Gottman
method couple therapy and systemic-behavioral on relational ethics of
married women in Tehran.
Materials and Methods: The research is an experimental one with
repeated measurement and with pre-test, post-test and follow up with
two experimental groups and one control group and to collect data
from the Relational Ethics Questionnaire (RES) were used. Multivariate
analysis of covariance was performed using SPSS software version 23
on the data. The statistical population Included 100 married women
who voluntarily referred to Mahmid and Frazahn Counseling Centers
in Tehran in 2019. From this population, 36 people who received the
lowest scores of the Relational Ethics Questionnaire were selected and
randomly divided into three groups of 12 each. Experimental and
control groups were selected randomly for the implementation of
Gottman's couple therapy and systemic-behavioral. Pre-test was
performed on all three groups and after 14 sessions of group couple
therapy, post-test was taken and one month later, follow-up test was
performed on the groups.
Findings: The findings showed that: Gottman method couple therapy
and systemic-behavioral on relational ethics and its components has
been effective and that this effect had remained constant in the followup phase but there was no significant difference between these two
methods in terms of effectiveness on relational ethics (p= 0/531).
Conclusion: Considering the effectiveness of the researched
approaches, it is suggested to use these approaches in order to resolve
marital conflicts and increase relationshinal ethics.
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Extended Abstract

Introduction
The quality and survival of a marital
relationship depends on the existence of
elements that strengthen and perpetuate
this relationship and create understanding.
A number of marital theorists have
expressed their theories about marital
functions and marital quality Based on the
model of fair exchange in relationships(48).
Relational Ethics deals with balancing what
people pay in relationships with what they
have the right to take from others(25).
Relational ethics is "an action or process that
involves both individual and relational
facts"( 36). Ethical relations are a
characteristic of the Contextual therapy(16)
And is described as "the internal dynamics of
human relationships, based on the fact that
each person in the relationship is inherently
responsive to the other" (13). There are two
types of Relational Ethics: vertical and
horizontal. The Vertical Relational are
relationships between two generations, such
as parents and children, they are asymmetric
in giving and receiving And horizontal
relational are relationships between people
of equal status who have mutual
expectations and commitments. These
relationships are symmetrical in giving and
receiving(36).The
systemic-behavioral
couple therapy approach is a combination
therapy and combines the more effective
factors of behavioral couple therapy with
some systemic techniques. The main goal of
the systemic-behavioral approach is better
compatibility couple together, and to
increase the flexibility in their interactions
(20) In systemic-behavioral couple therapy,
Crowe & Ridley ( 1990) set up the Hierarchy
of Alternative levels of Intervention (ALI)
clinical guidelines, in which the therapist
prescribes treatment strategies according to
the couple's problems. (18). Gottman
presented his theory under the title " Sound
Relationship House (SRH)", which is
hierarchical and explains how to build a
strong relationship. The Sound Relationship
House is built by 7 floors (blocks) which are
protected by two walls (29).1- Build Love
map 2- Express your love and admiration for
each other 3- Paying attention to each other
instead of turning away 4- Positive attitude
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5- Manage conflict 6- Make life dream com
true 7-Create a common meaning. The
protective walls of this house are strong
relationships: trust and commitment (28).
The five main processes, ie, the line of tasks
that lead to the success of the marital
relationship and reduce negative conflicts
and increase positive emotions, are actually
the goals and guidelines of treatment:1Reducing negative emotions during conflict
2- Increased positive emotion during
conflict 3-Creating positive emotions over
time without confli 4- Eliminate the
inconsistency of inconsistent metaemotions 5- Creating and cultivating a
common meaning (33). Studies (24) show
the importance and impact of relational
ethics on relationship and marital
satisfaction. Johnson and Lawson (38)
conducted research on disturbed and
normal couples based on Guttman's
theory,The results showed that couples
tended to focus on the positive aspects of
their spouse and they focus less on the
negative aspects, have a happier life, more
satisfaction and more stable relationships.
Goodarzi & Bostanipou (27) in their study
entitled "Evaluation of the effectiveness of
systemic-behavioral couple therapy on
increasing marital adjustment" show that
systemic-behavioral couple therapy has
been effective on increasing marital
adjustment and expressing love. Considering
the role of relationship ethics in marital life
and explanations about the approaches of
couple therapy, this study tries to implement
the effect of systemic-behavioral couple
therapy approach and Gottman couple
therapy on Relational ethics to test the
following hypotheses.
Hypothesis 1: Gottman
group couple
therapy is effective on relationl ethics.
Hypothesis 2: systemic-behavioral group
couple therapy is effective on relationl ethics
Hypothesis 3: Group counseling based on
Guttman couple therapy and systemicbehavioral couple therapy have different
effects on the relationship ethics of married
women.
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Materials and Methods
The research is an experimental one with
repeated measurement and with pre-test,
post-test and follow up with two
experimental groups and one control
group.The statistical population Included
100 married women who voluntarily
referred to
Mahmed and FraZahn
Counseling Centers in Tehran in 2019 .From
this population, 36 people who received the
lowest scores of the Relational Ethics
Questionnaire were selected and randomly
divided into three groups of 12 each.
Experimental and control groups were
selected randomly for the implementation of
Gottman's couple therapy and systemicbehavioral. The pre-test was performed in
all three groups and after the end of 14
sessions of 90 minutes of group couple
therapy, the post-test was performed and
one month later, a follow-up test was
performed on the groups to evaluate the
effectiveness
and stability of
the
interventions. To test the hypotheses,
Multivariate analysis of covariance was
performed using SPSS software version 23
on the data. Research tools: Relational ethics
Scale(RES):
The
Hargrave
et
al.
questionnaire (36) with 24 items was used
to measure relational ethics. In this study,
the second part of the horizontal relational
ethics questionnaire is used, which is related
to a person's current relationship with his
spouse.
Findings
Hypothesis 1: Gottman
group couple
therapy is effective on relationl ethics
Results of univariate analysis of covariance
show that with pre-test control, there is a
significant difference in the post-test and
follow-up between Gottmann and control
groups (a= 0.000), That is Gottman-style
couple therapy has been effective on
relational ethics. (Fp=51/04,Ff=47/33).
Results of multivariate analysis of
covariance to compare groups in terms of
subscales of justice and trust, loyalty and
entitlement show that with pre-test control,
there is a significant difference between the
groups in terms of subscales of justice and
trust, loyalty and entitlement a= 0.000(less
than 0.5). That is, Gottmann-style couple

therapy has been effective on the subscales
of justice and trust, loyalty, and entitlement.
Results of univariate analysis of covariance
to compare groups in terms of subscales of
justice
and
trust,
loyalty
and
entitlementshow that with pre-test control,
there is a significant difference in the posttest between the groups in terms of
subscales of justice and trust, and
entitlement (a= 0.000) and in terms of
subscale Loyalty (a= 0.004(.
with pre-test control, there is a significant
difference in the follow-up between the
groups in terms of subscales of justice and
trust, and Loyalty (a= 0.000) and in terms of
subscale entitlement (a= 0.001).
Hypothesis 2: systemic-behavioral group
couple therapy is effective on relationl ethics
Results of univariate analysis of covariance
show that with pre-test control, there is a
significant difference in the post-test and
follow-up between systemic-behavioral and
control groups in terms of relational ethics
(a=0.000), That is systemic-behavioral
couple therapy has been effective on
relational ethics. (Fp=69/87,Ff=53/14).
Results of multivariate analysis of
covariance to compare groups in terms of
subscales of justice and trust, loyalty and
entitlement show that with pre-test control,
there is a significant difference between the
groups in terms of subscales of justice and
trust, loyalty and entitlement a= 0.000(less
than 0.5). That is, systemic-behavioral
couple therapy has been effective on the
subscales of justice and trust, loyalty, and
entitlement.
Results of univariate analysis of covariance
to compare groups in terms of subscales of
justice and trust, loyalty and entitlement
show that with pre-test control, there is a
significant difference in the post-test and
follow-up between the groups in terms of
subscales of justice and trust, Loyalty and
entitlement (a= 0.000).
Hypothesis 3: Group counseling based on
Guttman couple therapy and systemicbehavioral couple therapy have different
effects on the relationship ethics of married
women.
Results of multivariate analysis of
covariance in terms of relational ethics show
that according to the obtained significance
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level is 0.531 (more thana= 0.05), it can be
said that group couple therapy Gottman
model and systemic-behavioral do not have
different effects on the relational ethics of
married women And neither is superior to
the other.
Discussion
The results showed that: group couple
therapy Gottman method and systemicbehavioral on relational ethics and its
components(justice and trust, Loyalty and
entitlement) has been effective and that this
effect had remained constant in the followup phase(with respect to the significance
level of 0.000 (less than 0.5)). also according
to the results analysis of covariance,there
was no significant difference between these
two methods in terms of effectiveness on
relational ethics (p= 0/531).
Gottman's couple therapy model focuses on
awareness and attention to the here and
now and access to emotions to increase the
intimacy
and
quality
of
couples'
relationships
(42)Gottman
,Through
research and practice-based interventions,
helps
couples
achieve
greater
understanding,
communication,
and
intimacy in their relationships by breaking
down barriers(43). Gottman In his theory
(SRH) explains how to build a strong
relationship and a successful marriage.and
offers educational-psychological, preventive
and
therapeutic
interventions
and
introduces two walls (1) trust and (2)
commitment and loyalty that are part of the
components of relationshnal ethics. And for
couples to have a successful marriage, they
have to follow it(29).The systemicbehavioral couple therapy approach is a
combination therapy and most couples
expect a fair relationship with equal rewards
and costs (or duties). In failed or troubled
marriages, the balance of rewards and costs
is very low or unfair (19). In this approach,
the goals are quite clear. Among the main
goals are the following: Improving couples'
adaptation in communication, dialogue and
satisfaction, increasing flexibility in
relationship interactions and accepting
more roles, increasing mutual empathy
between couples and Respect for couples's
personal space (20). Crowe & Ridley(18)
have established a hierarchical clinical guide
98

to alternative levels of intervention in which
the therapist prescribes treatment strategies
according to the couple's problems And the
goal is to create an interaction that brings
more reciprocal rewards (20). Among the
limitations of the research are the lack of
control over the variables of interfering and
disturbing and the fact that the subjects may
be affected by conditions that are beyond the
control of the researcher. Performing the
pre-test may have caused awareness and
experience in the subjects and affected the
research results.
Conclusion
Considering the effectiveness of the
researched approaches, it is suggested to use
these approaches in order to resolve marital
conflicts and increase relationshinal ethics.
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مقاله پژوهشی
مقايسه تأثير مشاوره گروهي مبتني بر زوجدرماني به شيوه گاتمن و سيستمي-
رفتاري بر اخالق رابطهاي در روابط زناشويي زنان متاهل
محمدرئوف فتاحي ،1محسن رسولي2٭ ،کيانوش زهراکار

3

 - 1دانشجوی دکتری مشاوره ،گروه مشاوره ،دانشکده ادبیات ،علوم انسانی و اجتماعی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران ،ایران

 - 2استادیار گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی ،کرج ،ایران
 - 3دانشیار گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی ،کرج ،ایران

تاريخ دريافت1399/1/8 :
تاريخ داوري1399/6/16 :
تاريخ پذيرش1399/7/19 :
از دستگاه خود برای اسکن و خواندن
مقاله به صورت آنالین استفاده کنید

چکيده
مقدمه و هدف :تمام کسانی که قصد ازدواج و تشکیل خانواده دارند به دنبال یک زندگی مشترک بانشاط ،موفق و
طوالنی مدت هستند و انتظار یک رابطه منصفانه همراه با پاداش و هزینه مساوی را دارند .هدف از پژوهش حاضر ،مقایسه
تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر زوجدرمانی به روش گاتمن و سیستمی-رفتاری بر اخالق رابطهای زنان متأهل میباشد.
مواد و روشها :پژوهش از نوع آزمایشی با اندازهگیری مکرر و با طرح پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری با دو گروه
آزمایشی و یک گروه کنترل می باشد و برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای اخالق رابطهای ( )RESاستفاده شد.
تحلیل کوواریانس چند متغیره با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 23روی دادهها انجام گرفت .جامعه آماری موردنظر
شامل  100نفر از زنان متأهل شهر تهران میباشد که داوطلبانه در سال  1398به مراکز مشاوره فرا ذهن و مهمید تهران
مراجعه کردند،از این جامعه  36نفر که دارای کمترین نمرات از پرسشنامه اخالق رابطهای بودند انتخاب و بهصورت
تصادفی در سه گروه  12نفری قرار گرفتند .گروه های آزمایش و کنترل برای اجرای زوج دزمانی گاتمن و سیستمی
رفتاری بصورت سادفی انتخاب شدند .پیشآزمون از هر سه گروه به عمل آمد و پس از پایان 14جلسه زوجدرمانی گروهی،
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پسآزمون گرفته شد و یک ماه بعد ،آزمون پیگیری هم از گروهها به عمل آمد.
يافته ها :حاکی از تأثیر مداخله زوج درمانی گاتمن و زوج درمانی سیستمی-رفتاری بر اخالق رابطه ای و مؤلفههای آن
و پایداری این تأثیر در مرحله پیگیری بود اما تفاوت معناداری بین این دو شیوه ازلحاظ اثربخشی روی اخالق رابطهای

کليد واژه :زوجدرمانی ،روش گاتمن،
سیستمی-رفتاری ،اخالق رابطهای

دیده نشد.) p=0/531 (.
بحث و نتيجه گيري :با توجه به اثربخشی رویکردهای موردپژوهش ،پیشنهاد می شود از رویکردهای مذکور در جهت
حل تعارضات زناشویی و افزایش اخالق رابطهای استفاده شود.

* نويسنده مسئول مقاله :محسن رسولی
نشاني :گروه مشاوره ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،کرج ،ایران
پست الکترونيکيdr.rasouli@hotmail.com :
تلفن09107655525 :
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مقدمه
خانواده چیزی بیش از مجموعهای افرادی است که در یک فضای مادی
و روانی خاص به سر میبرند .خانواده یک نظام اجتماعی و طبیعی است
که ویژگیهای خاص خود را دارد .در چنین نظامی ،افراد بهوسیله عالیق
و دلبستگیهای عاطفی نیرومند ،دیرپا و متقابل به یکدیگر متصل
شدهاند .ممکن است از شدت وحدت این عالیق و دلبستگیها در طی
زمان کاسته شود ،لیکن بازهم عالیق مزبور در سراسر زندگی به بقای
خود ادامه خواهند داد ( .)25کیفیت و بقای رابطهی زناشویی به وجود
عناصری بستگی دارد که باعث استحکام و تداوم این رابطه و ایجاد
تفاهم میشود .تعدادی از نظریهپردازان زناشویی نظریههایشان را در
مورد کارکردهای زناشویی و کیفیت زناشویی بر پایه مدل تبادل منصفانه
در روابط بنا نهادند( .)48اخالق رابطهای با تعادل آنچه که افراد در روابط
پرداخت میکنند در مقابل آنچه که حقدارند از دیگران بگیرند سروکار
دارد .بر اساس مفهوم اخالق رابطهای ،1انصاف و عدالت میان اعضای
خانواده امری است پر نوسان که در آن عالیق هر عضو از سوی دیگران
به رسمیت شناخته میشود ،که شامل جنبههای روانشناختی
فردی(درون فرد چه اتفاقاتی میافتد) و ویژگیهای سیستمی(نقشها،
سلسلهمراتب قدرت و زنجیره تبادل پیام در داخل خانواده است (.)25
اخالق رابطهای «یک عمل یا فرآیندی است که شامل ه ر دو
واقعیتهای فردی و رابطهای است»(  .)36خالق رابطهای مشخصهای
از رویکرد بافتنگر است ( )16و بهعنوان «پویایی درونی از روابط
انسانی ،بر این مبنا که هرکدام از افراد در رابطه ،ذاتاً به دیگری پاسخگو
باشد» بیانشده است( .)13اخالق رابطهای چیزی فراتر از تعادل حقوق
و تعهدات شخصی است و شامل روابط بین اعضای خانواده میباشد.
افراد نهتنها مسئول اعمال خود در تراز پرداخت روابط هستند ،بلکه
مسئول پیامدهای آن رفتار ،که متوجه دیگران هست ،نیز هستند
.بنابراین ،این بعد از رابطه هم شامل ابعاد سیستمی و روانی است و هم
فراتر از آن است(.)2
هارگراو و فیتزر( )2003در مفهوم اخالق رابطهای در ارتباط با همسر
بیان میکنند که هر دو نفر مستحق بده -بستانی از احترام ،توجه ،عشق،
صمیمیت ،رشد و شکوفایی ،مسئولیت مالی و وفاداری هستند و برای
توضیح مفهوم اخالق رابطهای ،نشان میدهد که در یک رابطه افقی
(بهعنوانمثال ،یک رابطه برابر ،مانند روابط بین زن و شوهر و نه در
بین نسلها) ،هنگامیکه اخالق رابطهای متعادل است ،هر دو نفر
میتوانند احترام ،مراقبت ،عشق ،صمیمیت ،پرورش و مسئولیت مالی
قابلقبول را در روابط ارائه و دریافت کنند؛ اما اگر متعادل نباشد،
بهعنوانمثال ،اگر یک شریک وفادار نباشد و یا کنترل همه اعضای
خانواده را به دست داشته باشد ،شریک دیگر ممکن است خشم،
افسردگی ،فریبکاری ،طالق ،یا طالب و خواستار آنچه از طرف همسرش
1. relational ethics
2. Trust and justice
3. Loyalty
4. accountability
5. family ledger
6. Entitlement

مستحق دریافت آن است ،باشد .مباحث اعتماد و عدالت(انصاف)،2
وفاداری ،3مسئولیتپذیری ،4تراز پرداخت خانوادگی5و استحقاق 6یا
محق بودن که انصاف را در روابط تحت تأثیر قرار میدهند ،ازجمله
مباحثی هستند که اخالق رابطهای را شکل میدهند(24و .)36اخالق
رابطهای بر این عقیده استوار است که تعادل چندجانبه از حقوق و
تکالیف در همهی روابط وجود دارد و مانند تقویتکنندهای است که در
آن ،توازن بین حقوق و تکالیف ،وفاداری و مسائل مربوط به اعتماد ،در
بین نسلها گسترش مییابد( .)31زمانی که اخالق رابطهای متعادل
باشد هرکدام از طرفین بیشتر به انجام وظایف خود در قبال دیگری
تمرکز میکند تا رعایت حقوق خود از جانب طرف مقابل( .)21وقتی
پاسخگویی در روابط درست نباشد و زمانی که دادن و گرفتن در روابط
نامتعادل باشد ،درنتیجه ممکن است مجموعهای از مشکالت ،از قبیل
افسردگی ،اختالل عملکرد جنسی ،بیاشتهایی روانی ،روابط راکد و
بیماریهای روانتنی را به دنبال داشته باشد( .)12اخالق رابطهای در
دو نوع عمودی 7و افقی 8وجود دارد .منظور از روابط عمودی ،روابط بین
دو نسل مانند والدین و فرزندان که هرچند در آن انصاف و صداقت
هست اما در دادن و گرفتن نامتقارن هستند و دوم ،روابط افقی یعنی
روابط بین افراد با موقعیت برابر که دارای انتظارات و تعهدات دوطرفه
هستند مانند همسران ،خواهران و برادران و دوستان .این روابط در دادن
و گرفتن متقارن هستند ( .)36زمانی که افراد در روابط خود بین تکالیف
و حقوق ،تعادل را احساس کنند ،حس درونی انصاف باعث احساس
خشنودی و رضایت آنها میشود ،هنگامیکه این تعادل برای مدتی
ادامه پیدا کند ،افراد در آن رابطه احساس اعتماد میکنند .احساس
اعتماد باعث میشود تا افراد به انجاموظیفهی خود در قبال دیگری ادامه
دهند( .)15این احساس از عدالت ،به تعادل در ارتباط؛ بین آنچه که فرد
مستحق دریافت آن از رابطه است و آنچه که او موظف است برای حفظ
رابطه در قبال دیگری انجام دهد ،اقتضا میکند( .)36و زمانی که عدم
تعادل یا بیعدالتی در تراز پرداخت از تکالیف و حقوق وجود داشته باشد،
اغلب اختالل در عملکرد به وجود میآید(14و .)2هارگراو و همکاران
( )1991اعتقاددارند که بعد اخالق رابطهای مهمترین فاکتور درمان
ناکارآمدی روابط میباشد که در تحقیقات روانشناختی کم موردتوجه
قرارگرفته است .پژوهشهای پژوهشهای گانگاما ،بارتل -هارینگ و
گلبوا )24(9گرامز و همکاران( )31و گانگاما )23(،اهمیت و تأثیر اخالق
رابطهای بر رابطه و رضایت زناشویی را نشان میدهد .تالش و ارائه
الگوهای مناسبی برای درمان و حل ناسازگاریها ،همواره مدنظر
مشاوران خانواده و درمانگران بوده است .ازجمله این تالشها توجه به
رویکردهای تلفیقی است .رویکرد زوج درمانگری سیستمی-
رفتاری(10)SBCTازجمله این رویکردهای درمانی است که از سوی
مایکل کرو 11در دهه  1990در لندن برای کار با زوجهای مشکلدار در
زمینه روابط جنسی ،به کار گرفته شد .)47( .رویکرد زوجدرمانی
7. .vertical
8. horizontal
9. Gangamma, R & bartle-haring, S. & glebova, T.
10. systems –Behavioral Couple Therapy
11. M, Crowe

رسولي و همکاران

این راهنمای بالینی سلسلهمراتب برای انواع مداخالت و سهولت فرایند
تصمیمگیری درباره مداخالت ،شکلگرفته تا نشان دهد چه مداخلههایی
برای چه زوجهایی مؤثرتر است .راهنمای بالینی ،این قدرت انتخاب را
به درمانگر میدهد که در صورت وجود عالمت دریکی از آنها یا
انعطافناپذیری زیاد ،در تعامالت زن و شوهر ،مداخالت باالتر را
برگزیند و با زوج دارای مشکالت با پیچیدگی کمتر و دارای
انعطافپذیری بیشتر در تعامالت از انتخاب سطوح پایینتر سود ببرد.
انتخاب بین راه کارههای رفتاری یا سیستمی در پی سنجش میزان
درآمیختگی روابط زوجها و انعطافناپذیری در تعامالت زن و شوهر
انتخاب میشود .حرکت در جهت باال و پایین سلسلهمراتب سطوح
راهکارهای درمانی برحسب نوع پاسخ به تغییرات در چارچوب روابط
زوجها در فواصل بین جلسات تعیین میشود .راهکارهای رفتاری مانند
گفتگوی دوجانبه ،مهارتهای حل مسئله و ارتباط آموزی مربوط به
سطوح پایینتر و زمانی است که زوجها از مشکالت ارتباطی رنج میبرند
و سطوح باالی راهنمای بالینی مربوط به راهکارهای سیستمی مانند
برانگیختن بحث و تشدید آن ،تعیین تکالیف و جداول و دستورات
پارادوکسی میباشد که برای زوجهای که دارای پیچیدگی و مقاومت
زیاد و از انعطافناپذیری زیادی برخوردارند( . )8در راهنمای بالینی دو
محور عمودی و افقی وجود دارد :محور عمودی نمودار ،وضعیت زوج را
نشان میدهد و همانگونه که سلسلهمراتب باال میرود در سه زمینه
افزایش پیدا میکند -1 :عالمت دریکی از زوجها یا هردو(عالئم روانی)
 -2تمرکز بر فرد  -3انعطافناپذیری زوجها(سیستم) .محور افقی
مداخله درمانگر  ،بر اساس شدت عالمت ،درجه تمرکز بر فرد و
انعطافناپذیری تعاملهای زن و شوهر را نشان میدهد .هرچه افزایش
در سه زمینه محور عمودی بیشتر شود ،درمانگر میتواند مداخلههای
سطح باال را انتخاب کند ،که البته بستگی به سطح مهارت و ابتکارات
درمانگر دارد .در مقابل هرقدر در عالئم فردی ،تمرکز بر فرد و
انعطافناپذیری زوج ،کاهش دیده شود ،درمانگر میتواند از مداخلههای
سطوح پایینتر سلسلهمراتب استفاده کند.)20 (.

سیستمی-رفتاری یک درمان ترکیبی است و عوامل موثرتر زوجدرمانی
رفتاری را با برخی تکنیکهای سیستمیک مانند چارچوببندی مجدد،
برانگیختن بحثها و تشدید آنها و تکالیف سیستمی گوناگون درهم
میآمیزد .اغلب زوجها انتظار یک رابطه منصفانه همراه با پاداش و
هزینه( یا وظایف) مساوی را دارند .در ازدواجهای ناموفق یا مشکلدار
توازن پاداش و هزینه در سطح بسیار پایین یا غیرمنصفانهای است و
گفتگوی متقابل کوششی برای تغییر ویژگیهای زوجهای ناکارآمد و
پریشان است و هدف آن الگوی تعاملی است که پاداش متقابل بیشتری
را به همراه داشته باشد .این تغییر میتواند بر اساس« بخشیدن برای
دریافت »1باشد ،یعنی هر زوج قبول کند کاری را انجام دهد که دیگری
خشنود میشود(تبادل مستقیم برای رفتار مثبت) یا همانگونه که گاتمن
پیشنهاد میدهد این رفتار میتواند جدا و مجزا از مشارکت زوج یعنی
بر اساس «صورتحساب بانکی »2یعنی هر زوج کارهای مثبتی را بدون
ارتباط با پاسخ مثبت زوج دیگر انجام دهد( .)20یکی از اصول
زوجدرمانی رفتاری که یکی از رویکردهای تلفیقی سیستمی-رفتاری
است ،اصول تبادل اجتماعی است .این اصل تبادل اجتماعی بیان
میدارد که رضایت ذهنی هر یک از زوجها از رابطه زناشویی خودشان
تابع نسبت سود و زیان حضور در رابطه زناشویی است(  .)32این اصل
با اخالق رابطهای و مؤلفههای آن که شامل اعتماد و انصاف ،وفاداری
و بخصوص استحقاق ،مرتبط میباشد .در رویکرد سیستمی-رفتاری
الزم است که اهداف مشخص شود .هدف اصلی رویکرد سیستمی-
رفتاری ،سازگاری بهتر زن و شوهر باهم ،و افزایش انعطافپذیری در
تعاملهای آنان است .بهبود سازگاری مورد انتظار شامل ارتباط بهتر در
سطح هیجانی و رفتاری ،توانایی بیشتر گفتگو ،و در جای مناسب بحث
سازنده ،پذیرش مرزبندیهای شخصی و مسئولیت فردی و پاسخهای
متنوعتر است که به رابطه انعطافپذیر و تحمل بیشتر میانجامد.)20( .
در زوجدرمانی سیستمی-رفتاری ،کرو و ریدلی( )1990راهنمای بالینی
سلسلهمراتب سطوح جایگزین مداخله( 3)ALIرا تنظیم کردهاند که
درمانگر راهکارهای درمانی را مطابق با مشکالت زوجها تجویز میکند.

8

پایان درمان وارجاع
سازگاری با عالمت

ویژگی های زوج:
عالئم روانی
تمرکز بر فرد
انعطاف ناپذیری سیستم
پارادوکس

پایان درمان یا
ارجاع

سازگاری با
عالمت

پارادوکس

بحث ها و اجرای نقش
آموزش ارتباط

تکالیف و
جداول زمانبدی

6
5
4
3

تکالیف و جداول
سطح مداخله های درمانگر براساس ابتکارات و مهارت

7

2

گفتگوی متقابل

1
0

تحریک بحث ها آموزش ارتباط گفتگوی متقابل

شکل .1راهنماي باليني سلسهمراتب سطوح جايگزين( )ALI
1.Give to get
2. Emotional bank account
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یکی دیگر از رویکردها و روشهای نوین برای حل مشکالت زوجها،
زوجدرمانی به شیوه گاتمن است .رویکرد او پایههای اساسی مدل
رفتاری را با تمرکز بر شروع و تکنیکهای بازسازی به کار میبرد(.)30
در مطالعهای که جانسون و لونسون )38( 1بر اساس نظر گاتمن بر روی
تفاوتهای رفتاری زوجهای پریشان و عادی انجام دادند ،نتایج نشان
داد زوجهایی که گرایش دارند تا بر جنبههای مثبت همسر تمرکز کنند
و روی جنبههای منفی تمرکز کمتری دارند .زندگی شادتر ،رضایت
بیشتر و روابط پایدارتری دارند .در یک تحقیق بلندمدت که گاتمن روی
 130زوج که تازه ازدواجکرده بودند نشان میداد مردانی که از ابتدای
ازدواج اجازه میدهند زنانشان بر آنها نفوذ و تأثیر داشته باشند زندگی
شادمانتری دارند و نسبت به مردانی که در برابر تأثیر و نفوذ همسرشان
سرسختی و مقاومت کردهاند و حاضر نیستند قدرت را با همسرشان
تقسیم کنند بهاحتمال  81درصد ازدواج آنها با مشکل روبرو
میگردد( .)28عواطف منفی میتواند قسمتهایی از تعامالت زوجها که
کارایی ندارند را مشخص نماید .عواطف منفی نیز درصورتیکه همراه با
تأثیرپذیری باشد ،در طول زمان میتواند باعث بهبود بخشی کیفیت
رابطه زناشویی شود .مثالً خشم میتواند بیانصافی و بیعدالتی در رابطه
زناشویی را کاهش دهد .در روابط زناشویی مطلوب با عواطف مثبت و
جبرانکننده عواطف منفی خنثی میشود( رعایت قانون نسبت پنج به
یک) ( .)32گاتمن با توجه به مطالعات انجام داده ،نظریه خود را تحت
عنوان« خانه روابط استوار( »2)SRHارائه نمود که بهصورت
سلسلهمراتبی میباشد و در آن چگونگی ساختن یک رابطه مستحکم را
توضیح داده است .خانه روابط استوار توسط  7طبقه(بلوک) ساختهشده
که دو دیوار آنها را محافظت میکند -1 ..نقشه عشق 3را پایهریزی
کنید -2 ،عالقه و ستایش خود را نسبت به هم ابراز کنید -3 4توجه
کردن به هم بهجای رویگردانی -4 5دیدگاه مثبت -56تعارض را
مدیریت کنید -67رؤیاهای زندگی را برآورد کنید -7 8معنای مشترک
را بیافرینید .9دیوارهای محافظ این خانه روابط استوار عبارتاند از:
اعتماد و تعهد .) 29( .گاتمن بعد از مطالعه روی صدها زوج ،سرانجام
توانست از راز موفقیت ازدواجهای موفق سر دربیاورد .او متوجه شد که
زوجهای موفق در هفت زمینه باهم شباهت دارند و از این اصول
هفتگانه که در خانه روابط استوار به آن اشاره شد ،پیروی میکنند و
ازدواجهای ناموفق دستکم یک مورد از این اصول را رعایت نمیکنند.
( .)28پنج فرایند اصلی ،یعنی خط مشهایی که سبب موفقیت رابطه
زناشویی میشود و باعث کاهش تعارضات منفی و افزایش عواطف

مثبت میشود .درواقع اینها اهداف و دستورالعملهای درمانی
هستند -1:کاهش عواطف منفی در طول تعارض -2.10افزایش عاطفه
مثبت در طول تعارض -3 .11ایجاد عواطف مثبت در طول زمان بدون
تعارض -4 .12رفع ناهماهنگی فرا هیجانهای ناهمخوان -5 .13ایجاد
و پرورش معنای مشترک .)33( 14گاتمن روشهای زیر را برای رسیدن
به اهداف در نظر گرفت -1 :پردازش دعواها و اتفاقات پشیمانی آور-2
تخلیه هیجانی -315کم کردن چهار سوار آخرالزمان (16انتقاد ،17تدافعی
بودن ،18تحقیر کردن ،19طفره رفتن -4)20حل مسئله ،متقاعدسازی و
سازش -5آرامسازی فیزیولوژیکی -6رعایت نسبت جادویی (یعنی
نسبت تعامالت و احساسات مثبت به تعامل منفی در زوجهای پایدار 5
به  1و این نسبت در زوجهای ناپایدار  0/ 8به  1میباشد)  -7رعایت
سلسلهمراتب خانه روابط استوار -8رابطه جنسی مطلوب -9شکلدهی
آیینهای خاص برای پوند بیشتر باهم(آیین پیوند -10)21پیدا کردن
اهداف و ارزشهای مشترک .)32( .در بررسیهای پژوهشگر در
پایگاههای اطالعاتی موجود در کشور تا زمان مطالعه حاضر ،پژوهشی
که مستقیماً در داخل و خارج از کشور روی اثربخشی زوجدرمانی مدل
گاتمن و زوجدرمانی سیستمی-رفتاری بروی اخالق رابطهای و یا
مؤلفههای آن( استحقاق ،وفاداری  ،اعتماد و انصاف)انجامگرفته ،یافت
نشد اما تحقیقاتی مبنی بر اثربخشی این رویکردها بر روی متغیرهای
مشابه مانند کیفیت زناشویی ،سازگاری زناشویی ،همبستگی بین زوجها،
بهزیستی روانی زوجها ،بهبودی الگوهای ارتباطی و افزایش تنظیم
هیجان  ،سازش زوجی ،ثبات ازدواج و رضایتمندی ازدواج ،کاهش
تعارضات ،و شادکامی زناشویی ،تعهد زناشویی انجامگرفته که نتایج
اثربخشی آنها را تأیید کردهاند .رضایی ،بوستانی پور ،حبیبیان()45در
پژوهشی خود تحت عنوان« بررسی نقش اعتماد و صمیمیت در
پیشبینی بیثباتی ازدواج در زنان و مردان متأهل» به این نتیجه رسیدند
که اعتماد و صمیمیت از عوامل مؤثر در ثبات و عدم ثبات یک ازدواج
میباشد .خجسته مهر ،فرامرزی و رجبی ( )41در پژوهشی به بررسی
نقش ادراک انصاف بر کیفیت زناشویی پرداختند .نتایج نشان داد که
ادراک انصاف بر کیفیت زناشویی اثر مثبت قوی دارد .رجایی ،دانش پور
و رابرتسون()1در پژوهش خود به بررسی تأثیر زوج درمانی بر اساس
روش گاتمن در کاهش طالق عاطفی و بهبود مهارت های ارتباطی
کالمی و غیرکالمی در زوج های ایرانی پرداخته است .نتایج مطالعه
نشان داد که روش گاتمن طالق عاطفی را کاهش داده و مهارت های
ارتباطی غیرکالمی کالمی آنها را بهبود می بخشد .عبادی راد و کریمی

1. Johnson & Levenson,
2. Sound Relationship House
3. Build Love map
4. Sare fondness and admiration
5. Turning towards versus away
6. Positive Perspective
7. Manage conflict
8. Make life dream com true
9. Create shared meaning
10. Down –Regulate Negative Affect during
Conflict
11. up - Regulate Negative Affect during Conflict

12. Build Positive Affect during Non - Conflict
13. Bridge Meta – emotion Mismatches
14. Create and Nurture a Shared Meaning
System
15. catharsis
16. Four Horsemen of the Apocalypse
17. Criticism
18. Defensiveness
19. Contempt
20. stonewalling
21. ritual of connection
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نژاد ( )22در پژوهش خود به نام«اثربخشی زوجدرمانی شناختی-
سیستمی گاتمنی بر تعهد زناشویی زوجها شهر مشهد» به این نتیجه
رسیدند که زوجدرمانی گاتمن بر تعهد زناشویی اثربخشی معناداری
داشته و همچنین به شیوه غیرمستقیم و از راه بهبود کارکرد زوجها در
باورهای ارتباطی ،بر تعهد زناشویی و بهبود تعهد اثرگذار است .بشارت
و الهیجینی( )6در پژوهش خود به نام «تأثیر شرکت در برنامه روان-
آموزشگری مبتنی بر روی آورد سیستمی-رفتاری گاتمن در سازش
یافتگی زوجی و احساسهای مثبت زوجها» به این نتیجه رسیدند که
برنامه روان -آموزشگری مبتنی بر روی آورد سیستمی-رفتاری گاتمن
درافزایش سازش یافتگی زناشویی و همچنین نگرش مثبت به همسر
کارآمد بوده است .گودرزی و بوستانی پور( )27در پژوهش خود با
عنوان«بررسی اثربخشی زوجدرمانی سیستمی – رفتاری بر افزایش
سازگاری زناشویی» نشان که زوجدرمانی سیستمی  -رفتاری بر
افزایش سازگاری زناشویی و مؤلفههای آن یعنی رضایت زناشویی،
همبستگی دونفری ،توافق دونفری و ابراز محبت مؤثر بوده است.
بوستانی پور( )10در پژوهش خود تحت عنوان« بررسی تأثیر زوجدرمانی
سیستمی-رفتاری بر کاهش تعارضات زناشویی زوجهای هر دوشاغل»
به این نتیجه رسید که زوجدرمانی سیستمی-رفتاری بر کاهش میزان
تعارضات زناشویی زوجهای هر دوشاغل مؤثر است .همچنین نتایج
پژوهش کالنس 1و همکاران ( )1994نیز نشان داد که درمان سیستمی
 رفتاری در تغییر نگرشهای ذهنی افراد نیز اثربخش است .سروک ولوی )1993( 2طی تحقیق خود نشان دادند که درمان سیستمی -
رفتاری در تغییر منبع کنترل از بیرونی به درونی مؤثر است( .)27با توجه
به تحقیقات انجامگرفته درباره اهمیت عدالت و انصاف و داشتن اخالق
رابطهای مناسب در ارتباط بین زوجها و حفظ نهاد خانواده ،لذا تالش
برای افزایش سازگاری و تفاهم درواقع هم کارکرد پیشگیرانه برای حفظ
اساس خانواده دارد ،هم میتواند در درمان مشکالت ارتباطی پیش روی
زوج کمککننده باشد ،لذا شناسایی عوامل زیر بنایی و درمانی دو
رویکرد مذکور و استفاده از آنها در جهت استحکام خانوادهها و
همچنین استفاده در مراکز مشاوره خانواده از اهمیت این پژوهش
میباشد .بهاینترتیب و با توجه به نقش اخالق رابطهای در زندگی
زناشویی و توضیحات باال درباره رویکردهای زوجدرمانی موردنظر ،این
پژوهش میکوشد تا با هدف مقایسه تأثیر زوجدرمانی مبتنی بر
سیستمی-رفتاری و زوجدرمانی مدل گاتمن بر اخالق رابطهای برای
آزمون فرضیه های زیر اجرا شد.

فرضيه هاي پژهش:
فرضیه  :1مشاوره گروهی مبتنی بر زوجدرمانی به شیوه گاتمن بر
اخالق رابطهای در روابط زناشویی زنان متأهل مؤثر میباشد.
فرضیه  :2مشاوره گروهی مبتنی بر زوجدرمانی به شیوه سیستمی-
رفتاری بر اخالق رابطهای در روابط زناشویی زنان متأهل مؤثر میباشد.

Kelance
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فرضیه  :3مشاوره گروهی مبتنی بر زوجدرمانی به شیوه گاتمن و
زوجدرمانی سیستمی-رفتاری تأثیر متفاوتی بر اخالق رابطهای زنان
متأهل دارد.

مواد و روشها
این پژوهش از نوع آزمایشی با اندازهگیری مکرر و با طرح پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری با دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل می باشد.
آزمودنیهای پژوهش شامل سه گروه( دوازده نفر) میباشد که دو گروه
متغیرهای مستقل یعنی زوجدرمانی سیستمی-رفتاری و زوجدرمانی
مدل گاتمن را دریافت کردهاند و گروه دیگر به عنوان گروه کنترل که
هیچ مداخلهای روی آنها انجام نگرفت ،در نظر گرفتهشدهاند .گروهها
هم بهصورت تصادفی برای درمانهای مختلف انتخاب شدند .جامعه
آماری موردنظر شامل  100نفر از زنان متأهل شهر تهران میباشد که
در اردیبهشتماه سال ،98داوطلبانه جهت حل مشکالت زوجی خود و
یا عالقهمند به بهبود و ارتقاء کیفیت روابط زناشویی خود به مراکز
مشاوره فرا ذهن واقع در یوسفآباد و مرکز مشاوره مهمید ،واقع در
خیابان آزادی ،کوچه آشیان که محل کار پژوهشگر میباشد ،مراجعه
کردند .جهت انتخاب نمونه و برگزاری جلسات مشاوره گروهی از بین
زنان مراجعهکننده 36 ،نفر که کمترین نمرات را از میانگین پرسشنامه
اخالق رابطهای کسب کرده بودند انتخاب و بهصورت تصادفی در سه
گروه آزمایش و کنترل(هر گروه  12نفر) قرار گرفتند .مالکهای ورود
افراد به پژوهش شامل داشتن حداقل سه سال سابقه زندگی مشترک،
نداشتن تعارضات شدید زناشویی و نبودن در آستانه طالق و تعهد جهت
حضور در تمامی جلسات و عدم دریافت خدمات مشاوره فردی در طول
جلسات گروهی بود .مالک خروج افراد هم پیدا کردن مشکالت
جسمانی حاد و اختالالت شدید روانی که نیاز به بستری شدن یا
تعارضات شدید زناشویی که نیاز به مراجعه به مراکز مشاورهای برای
حل آن ،و یا تقاضای طالق از طرف یکی یا هردو زوج میباشد .پس
از انتخاب و شکلگیری گروههای کنترل و آزمایش  ،پیشآزمون در
بین تمام شرکتکنندگان اجرا شد و پس از اخذ پیشآزمون از هر سه
گروه ،جلسات گروهی زوجدرمانی برای گروههای آزمایش در 14جلسه
 90دقیقهای به و با توالی هر هفته یک جلسه اجرا شد .اما
شرکتکنندگان گروه کنترل تا پایان پژوهش مداخلهای دریافت
نکردند .پس از اتمام جلسات مداخلهای مجدداً سه گروه مورد ارزیابی
قرار گرفتند( پسآزمون) ،بعد از گذشت  1ماه مجدداً یک آزمون پیگیری
از گروههای سهگانه انجام گرفت تا میزان تأثیر و پایداری مداخالت
مورد برسی قرار گیرد .پس از اجرای آزمون پیگیری ،طبق تعهدات و
جهت مالحظات اخالقی در پژوهش و قدردانی از همکاری گروه کنترل،
کارگاه یک روزه آموزشهای زناشویی بر اساس مدل گاتمن برای گروه
کنترل برگزار شد .برای آزمون فرضیهها از آزمون تحلیل کوواریانس
چند متغیره و درنهایت تجزیهوتحلیل دادهها با کمک نرمافزار SPSS
نسخه  23انجام شد.

Serok& Lowy
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مقايسه تأثير مشاوره گروهي مبتني بر زوجدرماني به شيوه گاتمن و سيستمي-رفتاري بر اخالق رابطهاي در روابط زناشويي زنان متاهل

ابزار پژوهش :پرسشنامهی اخالق رابطهای :)RES(1برای اندازهگیری
اخالق رابطهای از پرسشنامهی  24مادهای هارگراو و همکاران()1991
استفاده شد .که بهصورت لیکرت پنج طیفی( )1کامالً مخالفم تا()5
کامالً موافقم نمرهگذاری شده است .این پرسشنامه شامل دو مؤلفهی
عمودی و افقی میباشد .اخالق رابطهای عمودی به خانوادهی فرد،
دورانی که فرد کودکی خود را در آنجا گذرانده مربوط میشود که
سؤاالت  12-1را شامل میشود .اخالق رابطهای افقی به روابط فعلی
فرد با همسرش مربوط میشود که سؤاالت  24-13را شامل میشود.
همچنین هرکدام از مؤلفههای عمودی و افقی دارای سه عامل میباشند
که عدالت و اعتماد عمودی ، 2وفاداری عمودی 3و حقوق عمودی4
،مربوط به مؤلفهی عمودی و عدالت و اعتماد افقی، 5وفاداری افقی، 6و
حقوق افقی  7مربوط به مؤلفهی افقی میباشند .سؤاالت مربوط به
خردهمقیاسهای اخالق رابطهای عمودی به شرح زیر است :عدالت و
اعتماد( 10 ،8 ،7 ،2 ،1و  ،)12وفاداری( 5 ،3و  ،)11استحقاق( 6 ،4و )9
وسؤاالت مربوط به خردهمقیاسهای اخالق رابطهای افقی به شرح زیر
است :عدالت و اعتماد( 23 ،20 ،18 ،16 ،14و  ،)24فاداری( 17 ،13و
 ،)21استحقاق( 19 ،15و  )22بهعالوه سؤاالت منفی بهصورت معکوس
نمرهگذاری میشوند.سؤاالتی که بهصورت معکوس نمرهگذاری می-
شوند عبارتاند از.23 ،22 ،19 ،18 ،15 ،14 ،12 ،9 ،8 ،6 ،3 ،2 :
هارگراو و همکاران( )1991با استفاده از آلفای کرونباخ ،پایایی مؤلفهی
عمودی (ارتباط با خانوادهی اصلی) را  ، %91مؤلفهی افقی (ارتباط با
همسر) را  %94و پایایی کل آن را  %93گزارش کردهاند .همچنین
روایی همزمان آن را با پرسشنامهی سازگاری زناشویی و پرسشنامهی
اقتدار شخصی نشان دادند . )2 (.در این پژوهش از قسمت دوم
پرسشنامه اخالق رابطهای افقی که به روابط فعلی فرد با همسرش
مربوط میشود استفاده میشود .جلسات و پروتکلهای اجرایی بهصورت
خالصه در جدولهای زیر به آن اشارهشده است

1. Relational ethics Scale
2. Vertical Trust and Justice
3. Vertical Loyalty
4. Vertical Entitlement
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5. Horizontal Trust and Justice
6. Horizontal Loyalty
7. Horizontal Entitlement
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رسولي و همکاران

جدول .1پروتکل اجرايي زوجدرماني به شيوه گاتمن
عنوان

جلسات

خالصه جلسات

اول

آشنایی با اعضا ،بیان اهداف
جلسات

معارفه و آشنایی اعضای گروه با یکدیگر ،اجرای پیشآزمون برقراری ارتباط و آشنا کردن
شرکتکنندگان با اهداف ،اصول و مقررات جلسات

دوم

نقشه عشق و بهبود آن

آشنایی آزمودنیها با نقشه عشق و پر کردن پرسشنامه نقشه عشق توسط آنها .ارائه تکلیف

سوم

شناخت خود و همسر برای
اجرای نقشه عشق

مطرح کردن بحث کشف خویشتن توسط رهبر ،تمرین گفتگوی دونفره و انجام دادن آن در خانه
جهت شناخت بهتر زوجها از دنیای درون و گذشته همدیگر جهت ترسیم و یا بهبود نقشه عشق
خود .ارائه تکلیف

چهارم

تمرین قدرشناسی جهت
افزایش عشق و محبت

بحث و گفتگو درباره اهمیت و روشهای افزایش احترام و قدردانی ،پیدا کردن ویژگیها و جنبههای
مثبت خود و همسر و در میان گذاشتن با یکدیگر .ارائه تکلیف

پنجم

مرور خاطرات اوایل ازدواج
جهت افزایش عشق و
محبت

اهمیت تاریخچه و فلسفه ازدواج ،فکر کردن به خاطرات خوب و خوش اوایل زندگیشان و
احساسات مثبت همراه آن .ارائه تکلیف

ششم

حساب بانکی عاطفی

توضیح و اهمیت مفهوم حساب بانکی و چگونگی افزایش آن در زندگی زناشویی ارائه تکلیف.

هفتم

کاهش استرس و نزدیک
شدن به هم

اهمیت گفتگو و صحبت کردن زوجها با یکدیگر و نقش آن در کاهش استرسهایی حداقل به مدت
 20تا  30دقیقه در روز .آموزش تکنیک چگونگی گفتگوی صحیح زوجها و بازخورد بین آنها .ارائه
تکلیف

هشتم

ریشهیابی و شناسایی علل
اختالفات

تأثیر نقش بیتوجهیها  ،افکار ،عواطف و خاطرات زوجها در اختالفات زناشویی .واقعی نبودن
اختالفات زناشویی .ارائه تکلیف

نهم

تأثیر و نفوذپذیری در همسر

سهیم کردن شریک زندگی در تصمیمگیریها و قدرت و احترام گذاشتن به احساسات و
نقطهنظرهای همسر .ارائه تکلیف

دهم

تعارضات زناشویی و
طبقهبندی آنها

آشنایی با تعارضات زناشویی و طبقهبندی آنها مبنی بر قابلحل یا دائمی بودن و راهکارهای الزم
برای مواجه با آنها .ارائه تکلیف

يازدهم

مهارت حل تعارضات
قابلحل

ارائه یک مدل آموزشی برای حل تعارضات و مشکالت قابل .ارائه تکلیف حل

دوازدهم

مهارت حل مشکالت و
تعارضات دائمی

ارائه یک مدل آموزشی برای حل تعارضات و مشکالت دائمی .ارائه تکلیف

سيزدهم

خلق مفهومی مشترک

روشهای ایجاد سیستم معنای مشترک مانند :نقش زوجیها و آیینهای خانوادگی ،حمایت کردن از
نقشهای زندگی ،داشتن اهداف مشترک .ارائه تکلیف

چهاردهم

اختتامیه

خالصهای و مرور مطالب گفتهشده و اجرای پسآزمون
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جدول .2پروتکل اجرايي زوجدرماني سيستمي-رفتاري
جلسات

خالصه جلسات

عنوان

کمک به شرکتکنندگان برای آشنایی باهم و شرایط کلی گروه ،کمک به اعتمادسازی ،بیپرده

اول

آشنایی با گروه و اعتمادسازی

دوم

مبانی ارتباط

سوم

انواع مهارتهای ارتباطی

چهارم

برقراری ارتباط مثبت

پنجم

نقش ذهنخوانی در برقراری

کمک به شرکتکنندگان برای شناسایی بیشتر هم و نسبتاً عاری از تهدید ،کاوش احساسات ناشی از

ارتباط

دیگری شدن ،تأکید بر لزوم گوش دادن دقیق و فعال در خالل گفتگو ،آموزش مفهوم ذهنخوانی و

گویی و ترغیب در مباحث و فعالیتهای گروه و تأکید بر بازخورد دادن و صحبت کردن بیشتر درباره
خود و تجارب خود
آموزش و بیان مفهوم ارتباط ،بررسی اجزای ارتباط و بیان نقش هر یک ،تمرین تعیین اجزای ارتباط
در گفتگوهای روزمره زوجها.
آشنایی بامهارت های ارتباطی مثبت و منفی ،افزایش همدلی متقابل زوجها ،کاهش بحثها و
شکایات تکراری ،توانایی صحبت آزادانه درباره موضوعات متفاوت ،ارتباط بهتر در سطح هیجانی و
رفتاری
آشنایی با عناصر ارتباط مثبت و عناصر منفی ارتباط ،تقویت عناصر مثبت ارتباط و کاهش عناصر
منفی.

تشریح نقش آن در گفتگوها.
افزایش توانایی گفتگوی مثبت و سازنده بین زوجها ،کوشش برای تغییر ویژگیهای زوج ناکارآمد و

ششم

گفتگوی متقابل

هفتم

آموزش عینی سازی(«1من چه

آموزش عینیتبخشی به انتظارها و خواستهها ،توسط زوجها .نوشتن تغییرات موردنظر همسر در

کسی هستم؟»

طرف مقابل

آموزش عینی سازی(«)2به من

نوشتن  15ویژگی ارزشمند و دست داشتنی در همسرانشان .بررسی علل انتساب و تقویت آنها در

آنچه دوستداری بگو»

همسر مقابل

نهم

توانایی اعتمادسازی

باال بردن شناخت نسبت به اعتماد فیزیکی ،عقلی و عاطفی .کاوش در اثر سطح اعتماد موجود در

دهم

مهارت حل مسئله

آموزش مراحل نهگانه حل مسئله

يازدهم

تمرین مهارت حل مسئله

تمرین راههای حل مسئله و تعمیم آن به مشکالت زناشویی.

دوازدهم

بیان مفاهیم سیستمی در

آشنایی اعضا با مفاهیم سیستمی مانند :مرزها و درهم تنیدگی ،اتحادها و ائتالفها و سلسلهمراتب

خانواده()1

قدرت( مسئولیتپذیری ،کنترل و تصمیمگیری)

بیان مفاهیم سیستمی در

آشنایی اعضا با مفاهیم سیستمی دیگر مانند :صمیمیت یا فاصله( دوری و نزدیکی) ، ،مثلثها،

خانواده()2

زیرسیستمهای موجود در خانواده ،علیت حلقوی ،قواعد و قوانین خانوادگی ،تعادل حیاتی خانواده.

اختتام

خالصهای و مرور مطالب گفتهشده و اجرای پسآزمون

پریشان ،ایجاد الگوی تعاملی که پاداش متقابل بیشتری را به همراه داشته باشد

هشتم

گروه (و بین همسران) بر باز بودن مباحث .ایجاد فرصتی برای اعضای گروه (و همسران) تا به هم در
مورد اعتماد ،بازخورد بدهند.

سيزدهم
چهاردهم

فصلنامه علمي – پژوهشي زن و جامعه1400 .؛ 117 -95 :)45( 12

106

رسولي و همکاران

سیستمی-رفتاری تا سال  33/3 ، 80درصد در گروه گاتمن تا سال 80
و  50درصد در گروه کنترل تا سال  80ازدواجکردهاند 41/7 .درصد
پاسخدهندگان در گروه سیستمی-رفتاری 1فرزند 50/0 ،درصد در گروه
گاتمن  1فرزند و  50/0درصد در گروه کنترل دارای  2فرزند میباشند.
 83/3درصد پاسخدهندگان در گروه سیستمی-رفتاری خانهدار50 ،
درصد در گروه گاتمن سایر مشاغل و  58/3درصد در گروه کنترل
خانهدار میباشند .نتایج میانگین آزمودنیها در متغیر اخالق رابطهای در
گروه گاتمن در مراحل پیشآزمون  ،34/33پسآزمون،46/92
پیگیری 47/67و در گروه سیستمی-رفتاری در مراحل پیشآزمون
 ،32/17پسآزمون ،46/92پیگیری  49/08و در گروه کنترل در مراحل
پیشآزمون  ،45/33پسآزمون  ،44/08پیگیری  44/58میباشد.

يافته ها
برای تجزیهوتحلیل اطالعات بهدستآمده در این پژوهش از آزمون
تحلیل کوواریانس تک و چند متغیره استفادهشده است که برای این
کار میبایست مفروضههای آن مانند آزمون یکسانی کوواریانس ،آزمون
تساوی واریانسهای خطا و همگنی شیب رگرسیون برای همه فرضیهها
انجام گیرد ،رعایت شود .نتایج آمار توصیفی دادهها نشان داد که50 :
درصد پاسخدهندگان در گروه سیستمی-رفتاری  31تا  40سال41/7 ،
درصد در گروه گاتمن  31تا  40سال و  75درصد در گروه کنترل  31تا
 40سال میباشند 58/3 .درصد پاسخدهندگان در گروه سیستمی-
رفتاری تا دیپلم 41/7 ،درصد در گروه گاتمن تا دیپلم و  50درصد در
گروه کنترل لیسانس میباشند 58/3 .درصد پاسخدهندگان در گروه

جدول .3ميانگين و انحراف معيار پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيري در متغير اخالق رابطهاي و مؤلفههاي آن در گروههاي مورد
مطالعه
متغير

آزمونها

اخالق رابطهاي

گروه زوجدرماني گاتمن

گروه کنترل

گروه زوجدرماني سيستمي-
رفتاري

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

34/33

7/38

32/17

2/79

45/33

7/83

پسآزمون

46/92

6/47

46/92

3/08

44/08

8/45

پیگیری

47/67

5/77

49/08

3/50

44/58

9/94

عدالت و

پیشآزمون

16/33

3/65

15/75

1/13

22/17

5/30

اعتماد

پسآزمون

22/58

3/15

23/00

1/35

21/25

5/24

پیگیری

23/08

3/42

24/25

1/48

21/75

5/98

پیشآزمون

10/08

1/88

8/42

1/38

12/42

2/23

پسآزمون

13/08

1/56

12/92

1/44

12/33

2/46

پیگیری

13/42

0/900

13/08

1/38

11/92

2/46

پیشآزمون

7/92

2/57

8/00

2/00

10/75

2/22

پسآزمون

11/25

2/53

11/00

1/65

10/50

2/02

پیگیری

11/17

2/58

11/75

2/05

10/92

2/57

وفاداري

استحقاق

فرضیه  :1مشاوره گروهی مبتنی بر زوجدرمانی به شیوه گاتمن بر اخالق رابطهای در روابط زناشویی زنان متأهل مؤثر میباشد.
جدول  .4نتايج آزمون ام باکس در مورد تساوي ماتريسهاي کوواريانس اخالق رابطهاي
ام باکس

F

درجه آزادي 1

درجه آزادي 2

سطح معناداري

5/604

1/684

3

87120

0/168

با توجه به اینکه سطح معناداری ( 0/168بیشتر از  )0/05میباشد ،لذا
شرط تساوی ماتریس کوواریانس پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در
گروهها برقرار است و میتواند آزمون تحلیل کوواریانس انجام گیرد.
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مقايسه تأثير مشاوره گروهي مبتني بر زوجدرماني به شيوه گاتمن و سيستمي-رفتاري بر اخالق رابطهاي در روابط زناشويي زنان متاهل

جدول  .5نتايج آزمون لوين متغير اخالق رابطهاي جهت تساوي واريانسهاي خطا
F

درجه آزادي 1

درجه آزادي 2

سطح معناداري

پسآزمون

0/004

1

22

0/951

پيگيري

1/291

1

22

0/268

باالی  /05میباشد میتوان گفت که واریانس خطای متغیر اخالق
رابطهای در پسآزمون و پیگیری باهم برابر و تفاوت معناداری بین آنها
وجود ندارد و فرض یکسانی واریانسهای خطا برقرار است.

جدول باال نتایج آزمون لوین جهت سنجش برابری واریانسهای خطا
در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری را در متغیر اخالق رابطهای نشان
میدهد و با توجه به اینکه سطح معناداری گروه پسآزمون و پیگیری

جدول  .6نتايج بررسي همگني شيب رگرسيون اخالق رابطهاي

اخالق رابطهاي *
گروه

درجه آزادي

متغير

مجموع

وابسته

مجذورات

پسآزمون
پیگیری

16/586
47/809

F

ميانگين

سطح

مربعات
1
1

معناداري
1/431
3/654

16/586
47/809

0/246
0/070

همانطور که در جدول  6مشاهده میشود ،سطح معناداری پسآزمون  0/246و پیگیری  0/070میباشد ،که نشان میدهد تفاوت شیب رگرسیون
معنیدار نیست و درنتیجه فرض همگنی شیب رگرسیون برای اجرای آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری رعایت شده است.
جدول  .7نتايج تحليل کوواريانس تک متغيري براي مقايسه گروهها ازلحاظ اخالق رابطهاي
متغير
گروه

منبع

مجموع

تغييرات

مجذورات

پسآزمون
پیگیری

603/703
697/490

درجه آزاد

ميانگين مجموع

F

مجذورات
1
1

نتایج حاصل از جدول  7نشان میدهد ،با کنترل پیشآزمون ،بین
گروههای آزمایش گاتمن و کنترل ازلحاظ اخالق رابطهای با توجه به
سطح معناداری  0/000در پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد ،یعنی
زوجدرمانی به شیوه گاتمن روی اخالق رابطهای مؤثر بوده است.

603/703
697/490

سطح

اندازه اثر

معناداري
51/048
47/332

0/000
0/000

0/709
0/693

با کنترل پیشآزمون ،بین گروهها ازلحاظ اخالق رابطهای با توجه به
سطح معناداری  0/000در گروه پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد.

جدول .8نتايج تحليل کوواريانس چند متغيري براي مقايسه گروهها ازلحاظ خرده مقياسهاي عدالت و اعتماد ،وفاداري و استحقاق
مؤلفهها

نام آزمون

مقدار

F

عدالت و

اثر پیالی
الندای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه روی
اثر پیالی
الندای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه روی
اثر پیالی
الندای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه روی

0/72
0/28
2/56
2/56
0/60
0/40
1/50
1/50
0/56
0/44
1/263
1/263

25/59
25/59
25/59
25/59
15/03
15/03
15/03
15/03
12/62
12/62
12/62
12/62

اعتماد

وفاداري

استحقاق
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درجه آزادي

درجه آزادي

سطح

فرضيه

خطا

معناداري

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

اندازه اثر
0/719
0/719
0/719
0/719
0/600
0/600
0/600
0/600
0/558
0/558
0/558
0/558
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دارد .یعنی زوجدرمانی به شیوه گاتمن روی خرده مقیاسهای عدالت و
اعتماد ،وفاداری و استحقاق مؤثر بوده است.

نتایج حاصل از جدول  8نشان میدهد با کنترل اثر پیشآزمون بین
گروهها ازلحاظ خرده مقیاسهای عدالت و اعتماد ،وفاداری و استحقاق
با توجه به سطح معناداری ( 0/000کمتر از  )0/5تفاوت معناداری وجود

جدول  .9نتايج تحليل کوواريانس تک متغيري براي مقايسه گروهها از لحاظ خرده مقياسهاي عدالت و اعتماد ،وفاداري و
استحقاق
متغير

درجه آزاد

منبع

مجموع

تغييرات

مجذورات

F

ميانگين
مجموع

اندازه اثر

سطح
معناداري

مجذورات
عدالت و

پسآزمون
پیگیری

162/28
189/17

1
1

162/28
189/17

39/60
30/82

0/000
0/000

0/653
0/595

وفاداري

پسآزمون
پیگیری
پسآزمون
پیگیری

24/53
43/22
37/30
33/83

1
1
1
1

24/53
43/22
37/30
33/83

10/39
29/46
19/53
15/95

0/004
0/000
0/000
0/001

0/331
0/584
0/482
0/432

اعتماد

استحقاق

نتایج حاصل از جدول  :9نشان میدهد ،با کنترل پیشآزمون ،بین
گروهها ازلحاظ خرده مقیاسهای عدالت و اعتماد ،استحقاق با توجه به
سطح معناداری  0/000و وفاداری با توجه به سطح معناداری  0/004در
گروه پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد.

با کنترل پیشآزمون ،بین گروهها ازلحاظ خرده مقیاسهای عدالت و
اعتماد ،وفاداری ،با توجه به سطح معناداری  0/000و استحقاق با توجه
به سطح معناداری  0/001در گروه پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد.

فرضيه  :2مشاوره گروهي مبتني بر زوجدرماني به شيوه سيستمي-رفتاري بر اخالق رابطهاي در روابط زناشويي زنان متأهل
مؤثر ميباشد.
جدول  .10نتايج آزمون ام باکس در مورد تساوي ماتريسهاي کوواريانس اخالق رابطهاي
ام باکس

F

درجه آزادي 1

درجه آزادي 2

سطح معناداري

13/403

4/028

3

87120

0/107

با توجه به اینکه سطح معناداری ( 0/107بیشتر از  )0/05میباشد ،لذا
شرط تساوی ماتریس کوواریانس پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در
گروهها برقرار است و میتواند آزمون تحلیل کوواریانس انجام گیرد.
جدول  .11نتايج آزمون لوين اخالق رابطهاي جهت تساوي واريانسهاي خطا
F

درجه آزادي 1

درجه آزادي 2

سطح معناداري

پسآزمون

1/851

1

22

0/187

پيگيري

0/043

1

22

0/838

جدول باال نتایج آزمون لوین جهت سنجش برابری واریانسهای خطا
در پسآزمون و پیگیری را در متغیر اخالق رابطهای نشان میدهد و با
توجه به اینکه سطح معناداری گروه پسآزمون و پیگیری باالی /05
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0میباشد میتوان گفت واریانس خطای متغیر اخالق رابطهای در
پسآزمون و پیگیری باهم برابر و تفاوت معناداری بین آنها وجود ندارد
و فرض یکسانی واریانسهای خطا برقرار است.

فصلنامه علمي – پژوهشي زن و جامعه1400 .؛ 117 -95 :)45( 12

مقايسه تأثير مشاوره گروهي مبتني بر زوجدرماني به شيوه گاتمن و سيستمي-رفتاري بر اخالق رابطهاي در روابط زناشويي زنان متاهل

جدول  .12نتايج بررسي همگني شيب رگرسيون اخالق رابطهاي

اخالق رابطهاي *
گروه

متغير

مجموع

وابسته

مجذورات

پسآزمون
پیگیری

4/952
20/060

ميانگين مربعات

درجه آزادي

F

سطح
معناداري

4/952
20/060

1
1

همانطور که در جدول  :12مشاهده میشود ،سطح معناداری پسآزمون
 0/465و پیگیری  0/281میباشد ،که نشان میدهد تفاوت شیب

0/555
1/226

0/465
0/281

رگرسیون معنیدار نیست و درنتیجه فرض همگنی شیب رگرسیون برای
اجرای آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری رعایت شده است.

جدول  .13نتايج تحليل کوواريانس تک متغيري براي مقايسه گروهها ازلحاظ اخالق رابطهاي
متغير

منبع

مجموع

تغييرات

مجذورات

پسآزمون
پیگیری

610/601
878/646

ميانگين

درجه آزاد

F

مجموع

سطح

اندازه اثر

معناداري

مجذورات
گروه

610/601
878/646

1
1

نتایج حاصل از جدول  :13نشان میدهد ،با کنترل پیشآزمون ،بین
گروههای آزمایشی سیستمی-رفتاری و کنترل ازلحاظ اخالق رابطهای
با توجه به سطح معناداری  0/000در گروه پسآزمون تفاوت معناداری

69/876
53/149

0/000
0/000

0/769
0/717

وجود دارد و یعنی زوجدرمانی سیستمی-رفتاری روی اخالق رابطهای
مؤثر بوده است.
با کنترل پیشآزمون ،بین گروهها ازلحاظ اخالق رابطهای با توجه به
سطح معناداری  0/000در گروه پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد.

جدول .14نتايج تحليل کوواريانس چند متغيري براي مقايسه گروهها ازلحاظ خرده مقياسهاي عدالت و اعتماد ،وفاداري و
استحقاق
متغير

نام آزمون

مقدار

F

عدالت و

اثر پیالی
الندای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه روی
اثر پیالی
الندای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه روی
اثر پیالی
الندای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه روی

0/79
0/20
3/91
3/91
0/55
0/44
1/24
1/24
0/61
0/39
1/57
1/57

39/15
39/15
39/15
39/15
12/43
12/43
12/43
12/43
15/73
15/73
15/73
15/73

اعتماد

وفاداري

استحقاق

نتایج حاصل از جدول  :14نشان میدهد با کنترل اثر پیشآزمون بین
گروهها ازلحاظ خرده مقیاسهای عدالت و اعتماد ،وفاداری و استحقاق
با توجه به سطح معناداری ( 0/000کمتر از  )0/5تفاوت معناداری وجود
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درجه آزادي

درجه

سطح

فرضيه

آزادي خطا

معناداري

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

اندازه اثر
0/797
0/797
0/797
0/797
0/554
0/554
0/554
0/554
0/611
0/611
0/611
0/611

دارد .یعنی زوجدرمانی به شیوه سیستمی-رفتاری روی خرده
مقیاسهای عدالت و اعتماد ،وفاداری و استحقاق مؤثر بوده است.
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جدول .15نتايج تحليل کوواريانس تک متغيري براي مقايسه گروهها ازلحاظ خرده مقياسهاي عدالت و اعتماد ،وفاداري و
استحقاق
متغير

درجه آزاد

منبع

مجموع

تغييرات

مجذورات

F

ميانگين

سطح

مجموع

اندازه اثر

معناداري

مجذورات
عدالت و

پسآزمون
پیگیری

194/75
248/65

1
1

194/75
248/65

72/63
39/90

0/000
0/000

0/77
0/655

وفاداري

پسآزمون
پیگیری
پسآزمون
پیگیری

36/93
44/96
22/34
45/93

1
1
1
1

36/93
44/96
22/34
45/93

18/25
20/32
14/97
25/94

0/000
0/000
0/000
0/000

0/465
0/492
0/416
0/55

اعتماد

استحقاق

با کنترل پیشآزمون ،بین گروهها ازلحاظ خرده مقیاسهای عدالت و
اعتماد ،وفاداری و استحقاق با توجه به سطح معناداری  0/000در گروه
پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد.

نتایج حاصل از جدول  :15نشان میدهد ،با کنترل پیشآزمون ،بین
گروهها ازلحاظ خرده مقیاسهای عدالت و اعتماد ،وفاداری و استحقاق
با توجه به سطح معناداری  0/000در گروه پسآزمون تفاوت معناداری
وجود دارد.
فرضيه  -3مشاوره گروهي مبتني بر زوجدرماني به شيوه گاتمن و زوجدرماني سيستمي-رفتاري تأثير متفاوتي بر اخالق رابطهاي
زنان متأهل دارد.
جدول  .16نتايج آزمون ام باکس در مورد تساوي ماتريسهاي کوواريانس
ام باکس

F

درجه آزادي 1

درجه آزادي 2

سطح معناداري

13/403

4/028

3

87120

0/117

با توجه به اینکه سطح معناداری ( 0/117بیشتر از  )0/05میباشد ،لذا
شرط تساوی ماتریس کوواریانس پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در
گروهها برقرار است و میتواند آزمون تحلیل کوواریانس انجام گیرد.
جدول  .17نتايج آزمون لوين متغير اخالق رابطهاي جهت تساوي واريانسهاي خطا
F

درجه آزادي 1

درجه آزادي 2

سطح معناداري

پسآزمون

0/813

1

22

0/377

پيگيري

0/066

1

22

0/799

میباشد میتوان گفت واریانس خطای متغیر اخالق رابطهای در
پسآزمون و پیگیری باهم برابر و تفاوت معناداری بین آنها وجود ندارد
و فرض یکسانی واریانسهای خطا برقرار است.

جدول باال نتایج آزمون لوین جهت سنجش برابری واریانسهای خطا
در پسآزمون و پیگیری را در متغیر اخالق رابطهای نشان میدهد و با
توجه به اینکه سطح معناداری گروه پسآزمون و پیگیری باالی 0/05

جدول  .18نتايج بررسي همگني شيب رگرسيون متغير اخالق رابطهاي

اخالق رابطهاي *
گروه

111

متغير

مجموع

وابسته

مجذورات

پسآزمون
پیگیری

109/053
169/614

درجه آزادي

ميانگين

F

مربعات
1
1

109/053
169/614

سطح
معناداري

1/124
1/940

0/158
0/061
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مقايسه تأثير مشاوره گروهي مبتني بر زوجدرماني به شيوه گاتمن و سيستمي-رفتاري بر اخالق رابطهاي در روابط زناشويي زنان متاهل

رگرسیون معنیدار نیست و درنتیجه فرض همگنی شیب رگرسیون برای
اجرای آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری رعایت شده است.

همانطور که در جدول  18مشاهده میشود ،سطح معناداری پسآزمون
 0/158و پیگیری  0/061میباشد ،که نشان میدهد تفاوت شیب

جدول .19نتايج تحليل کوواريانس چند متغيري اخالق رابطهاي
متغير

نام آزمون

مقدار

F

گروه

اثر پیالی
الندای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه روی

0/061
0/939
0/065
0/065

0/654
0/654
0/654
0/654

نتایج حاصل از جدول  19نشان میدهد ،با توجه به اینکه سطح
معناداری بهدستآمده ( 0/531بیشتر از  )0/05میباشد میتوان گفت
مشاوره گروهی مبتنی بر زوجدرمانی به شیوه گاتمن و زوجدرمانی
سیستمی-رفتاری تأثیر متفاوتی بر اخالق رابطهای زنان متأهل ندارند
و هیچکدام بر دیگری برتری ندارند.

بحث و بررسي
هدف از پژوهش حاضر ،مقایسه تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر
زوجدرمانی به روش گاتمن و سیستمی-رفتاری بر اخالق رابطهای زنان
متأهل شهر تهران میباشد .نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس تک
متغیره و چندمتغیره دادهای پژوهش ،نشان میدهد با کنترل اثر
پیشآزمون بین گروههای آزمایش و کنترل ،هم در زوجدرمانی گاتمن
و هم سیستمی -رفتاری ،ازلحاظ اخالق رابطهای با توجه به سطح
معناداری ( 0/000کمتر از  )0/5تفاوت معناداری وجود دارد.
بهعبارتدیگر زوجدرمانی به شیوه گاتمن و سیستمی رفتاری روی
اخالق رابطهای مؤثر بودهاند و این اثربخشی بعد از گذشت 1ماه پس از
مداخله ،ماندگاری داشته است .همچنین نتایج حاصل از تحلیل
کوواریانس روی خرده مقیاسهای اخالق رابطهای هم نشان میدهد
که این اثربخشی زوجدرمانی به شیوه گاتمن و سیستمی رفتاری روی
خرده مقیاسهای اخالق رابطهای یعنی ،عدالت و اعتماد ،وفاداری و
استحقاق مؤثر بوده است.
اخالق رابطهای ادراک درونی انصاف و عدالت در همهی افراد میباشد
و زمانی که افراد در روابط خود بین تکالیف و حقوق ،تعادل را احساس
کنند ،حس درونی انصاف باعث احساس خشنودی و رضایت آنها
میشود ،هنگامیکه این تعادل برای مدتی ادامه پیدا کند ،افراد در آن
رابطه احساس اعتماد میکنند .احساس اعتماد باعث میشود تا افراد به
انجاموظیفهی خود در قبال دیگری ادامه دهند و زمانی که عدم تعادل
یا بیعدالتی در تراز پرداخت از تکالیف و حقوق وجود داشته باشد ،اغلب
اختالل در عملکرد به وجود میآید و باعث مشکالت ارتباطی و عدم
سالمت رابطههای صمیمانه میشود ( .)36بوزورمنی-نگی بیان میکند:
زمانی که فردی که نتواند حقوق خود را در روابط خود با همسرش به
دست آورد یا بهطور مداوم حقوقش نادیده گرفته شود ،پاسخگویی واقعی
وی در آینده ممکن است بهصورت افسرده ،شخص بیخواب ،بیاشتها،
فصلنامه علمي – پژوهشي زن و جامعه1400 .؛ 117 -95 :)45( 12

درجه آزادي

درجه آزادي

سطح

فرضيه

خطا

معناداري

2
2
2
2

20
20
20
20

0/531
0/531
0/531
0/531

اندازه اثر
0/061
0/061
0/061
0/061

معتاد ،ناموفق ،اختالل در عملکرد جنسی ،روابط راکد ،حادثهخیز و یا
بیمار روانی باشد؛ بنابراین ،اگر در روابط فرد با خانواده اصلی یا روابط
همسری ،تعادل درداد و ستد وجود نداشته باشد میتواند بر سالمت
جسمی و روانی تأثیر بگذارد )12 (.زمانی که اخالق رابطهای متعادل
باشد هرکدام از طرفین بیشتر به انجام وظایف خود در قبال دیگری
تمرکز میکند تا رعایت حقوق خود از جانب طرف مقابل( .)21و اغلب
زوجها انتظار یک رابطه منصفانه همراه با پاداش و هزینه( یا وظایف)
مساوی رادارند .در ازدواجهای ناموفق یا مشکلدار ،توازن پاداش و
هزینه در سطح بسیار پایین یا غیرمنصفانهای است (17و.)18
بوزورمنی-نگی معتقد است وقتی اعتماد برقرار نباشد و موردتوجه بودن
مورد نقض قرار بگیرد مجازات به یکی از این دو روش اتفاق میافتد،
()1جبران سازنده که تواند همسو با نسبت جادویی(یعنی نسبت تعامالت
و احساسات مثبت به تعامالت منفی در زوجهای پایدار  5به  1و این
نسبت در زوجهای ناپایدار  0 / 8به  1میباشد) یا حساب عاطفی گاتمن
داشته باشد ،که این جبران سازنده باعث بهبود پیوند رابطهای میشود
و یا ( )2جبران مخرب که باعث تخریب دوباره یا آسیب بیشتر به
رابطهی اصلی یا دیگر روابط سالم میشود ( .)15وفاداری توسط
بوزرمنی-نگی و کراسنر(  )15بهعنوان یک تعهد ترجیحی در یک
خانواده یا عضو خانواده تعریفشده است که ناشی از حقوقی است که
شایستگی آن رادارند .به این معنا که ،همچنان که اعتماد در رابطه به
وجود میآید ،زوجها تعهد ترجیحی را نسبت به یکدیگر تجربه میکنند.
گاتمن در نظریه «خانه روابط استوار» چگونگی ساختن یک رابطه
مستحکم و ازدواج موفق را توضیح داده است .که دارای  7طبقه(بلوک)
و دو دیوار میباشد :دیوارهای محافظ این خانه روابط استوار عبارت
بودن از( )1اعتماد :به این درجه از آگاهی زن و شوهر برمیگردد که
همسر در همه حال ،تکیهگاه و سرپناه خواهد بود( وقتیکه آنها
غمگین ،خشمگین ،هراسان ،جریحهدار ،فربه ،نحیف ،پیروز ،سرافکنده
و )2()...تعهد :به وفاداری اشاره دارد ،به گرامی داشتن همسر ورای
هرکس دیگر و جستجو نکردن برای یافتن کسی که ممکن است بهتر
از همسرش باشد .جایی که تعهد باشد ،نگران شدن از جایگزین شدن
با فردی«بهتر» جایگاه و معنایی ندارد( .)29دو دیوار اعتماد و تعهد که
به وفاداری اشاره میکند و از مؤلفههای اخالق رابطهای هم میباشند
باعث موفقیت در ازدواج و داشتن زندگی رضایتبخش و موفقیتآمیز
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است .عواطف و احساسات منفی هم درصورتیکه همراه با تأثیرپذیری
باشد ،در طول زمان میتواند باعث بهبود بخشی کیفیت رابطه زناشویی
شود .مثالً خشم میتواند بیانصافی و بیعدالتی در رابطه زناشویی را
کاهش دهد .عواطف منفی در همه روابط زناشویی روی میدهد .اما در
روابط زناشویی مطلوب ،با عواطف مثبت و ترمیم(استفاده از نسبت
جبران جادویی) عواطف منفی را خنثی میکنند .)32 (.هدف اصلی
رویکرد سیستمی-رفتاری هم سازگاری بهتر زن و شوهر باهم ،و
افزایش انعطافپذیری در تعاملهای آنان است .بهبود سازگاری مورد
انتظار شامل ارتباط بهتر در سطح هیجانی و رفتاری ،توانایی بیشتر
گفتگو ،و در جای مناسب بحث سازنده ،پذیرش مرزبندیهای شخصی
و مسئولیت فردی و پاسخهای متنوعتر است که به رابطه انعطافپذیر
و تحمل بیشتر میانجامد .)20( .در زوجدرمانی سیستمی-رفتاری ،کرو
و ریدلی( )18راهنمای بالینی سلسلهمراتب سطوح جایگزین مداخله را
تنظیم کردهاند که درمانگر راهکارهای درمانی را مطابق با مشکالت
زوجها تجویز میکند .)20,17 (.یکی از اصول زوجدرمانی رفتاری که
یکی از رویکردهای تلفیقی سیستمی-رفتاری است ،اصول تبادل
اجتماعی است .این اصل تبادل اجتماعی بیان میدارد که رضایت ذهنی
هر یک از زوجها از رابطه زناشویی خودشان تابع نسبت سود و زیان
حضور در رابطه زناشویی است .درعینحال رضایت زناشویی تحت تأثیر
رویدادهای برون رابطهای نیز قرار دارد .)32 (.این اصل با اخالق
رابطهای و خرده مقیاسهای آنکه شامل اعتماد و انصاف ،وفاداری و
بخصوص استحقاق ،مرتبط میباشد.
در فرضیه سوم هم با توجه نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری و
سطح معناداری بهدستآمده ( 0/531بیشتر از  )0/50میتوان گفت
مشاوره گروهی مبتنی بر زوجدرمانی به شیوه گاتمن و زوجدرمانی
سیستمی-رفتاری نسبت به گروه کنترل تأثیر متفاوتی بر اخالق
رابطهای زنان متأهل ندارند و هیچکدام بر دیگری برتری ندارند .میتوان
گفت مدل زوجدرمانی گاتمن بر آگاهی و توجه به اینجا و اکنون و
دسترسی به هیجانات برای افزایش صمیمیت و کیفیت روابط زوجها
تمرکز دارد( .)42گاتمن از طریق مداخالت مبتنی بر تحقیق و تمرین ،
کمک میکند تا زوجها از طریق شکستن موانع ،به درک بیشتر و ارتباط
و صمیمیت بیشتر در روابط خود دست یابند .) 43 ( .گاتمن در نظریه «
 7اصل خانه روابط استوار» خود چگونگی ساختن یک رابطه مستحکم
و ازدواج موفق را توضیح داده است و مداخلههای آموزش -روانی،
پیشگیرانه و درمانی ارائه میدهد و دو دیوار ()1اعتماد و( )2تعهد و
وفاداری را معرفی میکند که جزء مؤلفههای اخالق رابطهای میباشند
و برای اینکه زوجها ازدواج موفقی داشته باشند باید آن را رعایت کنند.
( .)29رویکرد سیستمی-رفتاری هم یک درمان ترکیبی است و عوامل
موثرتر زوجدرمانی رفتاری را با برخی تکنیکهای سیستمی درهم
میآمیزد و اغلب زوجها انتظار یک رابطه منصفانه همراه با پاداش و
هزینه( یا وظایف) مساوی را دارند .در ازدواجهای ناموفق یا مشکلدار،
توازن پاداش و هزینه در سطح بسیار پایین یا غیرمنصفانهای است(.)20
در رویکرد سیستمی-رفتاری اهداف کامالً مشخص هستند .ازجمله
اهداف اصلی و مهم رویکرد سیستمی-رفتاری میتوان به موارد زیر
اشاره کرد :بهبود سازگار زوجها در ارتباط ،گفتگو و رضایت ،افزایش
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انعطافپذیری در تعامالت رابطهای و قبول نقشهای بیشتر ،افزایش
همدلی دوطرفه بین زوج و احترام گذاشتن زوجها به فضای شخصی
یکدیگر(  .) 20کرو در رویکرد خود برای رسیدن به اهداف رویکرد خود،
راهنمای بالینی سلسلهمراتب سطوح جایگزین مداخله را طرحریزی
کرده است که درمانگر راهکارهای درمانی را مطابق با مشکالت زوجها
تجویز میکند .راهکارهای رفتاری مانند(مذاکره و گفتگوی دوجانبه،
آموزش ارتباطات  ،نقش بازی  ،وظایف  ،جدول زمانی و متناقض،
مهارتهای حل مسئله و میباشد که گفتگوی متقابل کوششی برای
تغییر ویژگیهای زوجهای ناکارآمد و پریشان است و هدف آن الگوی
تعاملی است که پاداش متقابل بیشتری را به همراه داشته باشد .بنابراین
هردو رویکرد میتوانند بر اخالق رابطهای مؤثر باشند و با توجه به
دیدگاه ،اصول و اهداف هر دو رویکرد ،و همچنین دادههای بهدستآمده
نسبت به هم ارجحیتی ندارند و نتایج حاصله بیانگر عدم برتری این دو
نوع روش در درمان و تأثیرگذاری بر اخالق رابطهای میباشد .میتوان
اثربخشی زوجدرمانی مدل گاتمن و سیستمی-رفتاری در پژوهشهای
برومند( ،)11بهرامی )7 (،عیسی زاده ( ،)37آهنگران ارجمندی (،)5
عبادی راد و کریمی نژاد ( ،)22جانسون و لونسون( ،)38رابینسون و
پرایس ( ،)47اشجع( ،)4عزیزپور و صفرزاده( ،)3بوستانی پور( )9یوسف
زاده ،نوابی نژاد و نورانی پور( )49کیوانی امید( ، ،)39گلدمن و گرینبرگ
( ،)26خجسته مهر ،قنبری ،تقی پور( ، )40گانگاما ،بارتل -هارینگ و
گلبوا ( ،)24گرامز و همکاران( ،)31گانگاما ( )23پیدا کرد که همسو با
نتایج پژوهش حاضر می باشد.
محدودیتهای پژوهش -1 :با توجه به اینکه پژوهش از نوع
آزمایشی بود ،امکان کنترل متغیرهای مزاحم وجود نداشت و ممکن
است آزمودنیها تحت تأثیر شرایطی که از کنترل پژوهشگر خارج است،
قرارگرفته باشند -2.عدم کنترل متغیرهای مداخله کننده ازجمله) سن،
تحصیالت ،تعداد فرزندان و شغل( میتواند در روند پژوهش تأثیرگذار
باشد -3 .اجرای پیشآزمون ممکن است باعث هوشیاری و کسب
تجربه در آزمودنیها شده باشد و این هوشیاری و کسب تجربه را هنگام
اجرای پسآزمون و پیگیری مورداستفاده قرار دهند و بر نتایج پژوهش
تأثیر گذاشته باشد -4.تفاوتهای فردی آزمودنیها ممکن است بر نتایج
پژوهش تأثیر گذاشته باشد.

نتيجه گيري
با توجه به اثربخشی رویکردهای موردپژوهش ،می توان از عوامل زیر
بنایی و درمانی دو رویکرد مذکور استفاده و از آنها در جهت در جهت
حل تعارضات زناشویی و استحکام خانوادهها و همچنین استفاده در
مراکز مشاوره خانواده استفاده کرد.
مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش
در این پژوهش موازین اخالقی رعایت و به آزمودنی ها تضمین داده
شد که اطالعات شخصی و مباحث مطرح شده محرمانه خواهد بود و
اصل رازداری کامال در نظر گرفته شده است.
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