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چکیده

وش گاتمن بر کاهش طالق عاطفی در زوج هاي متعارض شهرستان هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی زوج درمانی به ر
مشهد بوده است. این پژوهش کاربردي، از نوع شبه آزمایشی است که به صورت پیش آزمون، پس آزمون، با گروه آزمایش و گروه 

انشگاه فردوسی مشهد کنترل انجام شده است. جامعه آماري این پژوهش، کلیه ي زوجین مراجعه کننده به کلینیک روانشناسی د
زوج تعیین گردید، که به صورت تصادفی در دو 14دسترس بود. حجم نمونه پژوهش درگیرينمونهگیري،نمونهبودند. شیوه

زوج قرار گرفتند. ابزار به کار رفته در این پژوهش، مقیاس طالق عاطفی 7گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند و در هر گروه 
8مرحله ي پیش آزمون، آزمودنی هاي هر دو گروه به این پرسشنامه پاسخ گفتند. زوج هاي گروه آزمایش در طی گاتمن بود. در 

جلسه و هر جلسه به مدت یک ساعت و نیم تحت درمان قرار گرفتند؛ در صورتی که گروه کنترل تحت هیچ گونه درمانی قرار 
سشنامه یاد شده را تکمیل نمودند. داده هاي جمع آوري شده، با تحلیل نگرفتند. در پایان طرح، هر دو گروه آزمایش و کنترل پر

) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که زوج درمانی به روش گاتمن، سبب کاهش طالق ANCOVAکوواریانس (
). در نتیجه پژوهش حاضر نه تنها اهمیت روابط عاطفی در روابط زناشویی را مورد تایید قرار می P>05/0عاطفی گردیده است (

تلفیقی گاتمن در بهبود روابط عاطفی و به تبعیت از آن کاهش طالق - دهد؛ بلکه به درمانگران توصیه می نماید تا از روش رفتاري
عاطفی بهره جویند.

اتمن، طالق عاطفی، زوج هاي متعارض.زوج درمانی به روش گواژگان کلیدي: 
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The effectiveness of couple therapy based on Gottman’s method of
decreasing emotional divorce among conflicted couples

in Mashhad city

Abstract

The purpose of this study was to determine effectiveness of couple therapy based
on Gottman’s method of decreasing emotional divorce among conflicted couples in
Mashhad City. The design of study was semi-experimental with pre-test and post-
test, and control group. The sample for the study comprised 14 voluntary couples of
all those couples who had gone to psychological clinic of Ferdowsi University of
Mashhad and Dr. Kimiaei’s clinic. They were assigned randomly to an
experimental and control group (7 in each). The experimental group revised 8
session for one and half hour couple therapy based on Gottman’s method.
Participants were assessed by EDS questionnairs. ANCOVA models were used to
test the study hypotheses. Result of the study showed that participants in the
experimental group could reduce emotional divorce. Therefore, couple therapy
based on Gottman’s method may help couples suffering from emotional divorce.
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