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مقاله پژوهشی اصیل

 مشاوره  متقاضیمردان  طالقمیل به برکاهش  يدرمانگر و معنا يگرثیرگشتالت درمانتأ
 1یناصر یوسف

 ي خانواده، دانشگاه کردستان یارگروه مشاوره استاد
 محمد علی کیانی

 دانشور گروه روانشناسی، دانشگاه کردستان
    21/11/91ه: پذیرش مقال        10/7/91دریافت مقاله:                   

 
ده  چکی
رت صومشاوره  متقاضیمردان  طالقمیل به کاهش ، در يدرمانگر و معنا يآورد گشتالت درمانگر يرودو  یبخشاثر یبررس این پژوهش با هدف  هدف:
 گرفت. 
انتخاب شدند. با استفاده از دفی اتص به شیوةمرد  45از این جامعه  بود که سنندج کز مشاوره امراجعه کننده به مر مردان جامعه تحقیق شامل کلیه روش:

گروه گشتالت ( ينفر 15در سه گروه  ن شدند و به تصادفآزمودنیها تعییمیل به طالق میزان  یلیتکم یصیتشخ ۀمصاحبو میل به طالق پرسشنامه 
پیش آزمون، پس آزمون  در سه مرحلهزمودنیها، آمیل به طالق زان یممیل به طالق  پرسشنامهاستفاده از  . باو گواه) قرارگرفتند يدرمانگر  ، معنايدرمانگر

 و پیگیري اندازه گیري شد. 
همچنین نتایج  .ندثرمؤمیل به طالق کاهش در يدرمانگر و معنا يگشتالت درمانگر آورد روينشان داد که کواریانس چند متغیري تحلیل نتایج  :ها یافته

 .و جود ندارد يتفاوت معنادارمیل به طالق درمانگري در کاهش  ناروي آورد گشتالت درمانگري و مع ن دویب  پژوهش نشان داد،
مشاوره   متقاضیمردان  طالقدرمانگري، در کاهش میل به  اثربخشی قابل مالحظه اي از گشتالت درمانگري و معنا اخیر نتایج مطالعه گیري: نتیجه

 نشان داد. 
 .ينگر، گشتالت درمايدرمانگر معنا، میل به طالق: يدیکل يهاواژه 

1 . Naseryoosefi@yahoo.com 
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تأثيرگشتالت درمانگري و معنا درمانگري بر ميل به طالق/ یوسفی، ناصر

 مقدمه
است که شیوع روز افزون آن پژوهشگران و نظریه پردازان حوزه خانواده و  1»طالق«یکی از معضالت مهم در زمینه زندگی زناشویی پدیده اي به نام 

است که با تجربۀ بحران  يفرآیندطبق تعریف، طالق  ازدواج را بر آن داشته که در مورد علل و عوامل تأثیرگذار بر آن به بررسی و تحقیق  بپردازند.
گاتمن، عاطفی هر دو زوج شروع می شود و با تالش براي حل تعارض از طریق ورود به موقعیت جدید با نقش ها و سبک زندگی جدید خاتمه می یابد(

علل و  از میانر هستند. طالق پدیده پیچیده اي است که عوامل مختلف فردي، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و حتی سیاسی بر آن تأثیر گذا ).1993
عوامل فردي طالق بیشتر مورد توجه مشاوران خانواده و ازدواج قرار گرفته است. عوامل فردي شامل عوامل ارثی و  عوامل تأثیرگذار بر طالق،

) بعضی 1997برادبوري ( )،کارنی و1993فیزیولوژیکی، ویژگی هاي شخصیتی و روانی، آموخته ها و ویژگی هاي جمعیت شناختی است. به نظر گاتمن (
ط زناشویی ویژگی هاي روان شناختی مانند روان رنجوري و سبکهاي روابط(دلبستگی) معیوب، ابعاد شناختی(طرح واره ها)، آسیب هاي پایداري را در رواب

ی دیگر از عوامل آسیب زا در خانواده و به وجود می آورند و احتمال بروز طالق را افزایش می دهند. همچنین وجود اختالالت و ناهنجاري هاي روانی یک
اجتماعی، مدت ازدواج، تعداد  -زندگی زناشویی محسوب می شوند. از سوي دیگر عوامل جمعیت شناسی مانند سن، جنسیت، تحصیالت، طبقه اقتصادي

به این عوامل به پیچیدگی بیشتر پدیده طالق منجر فرزندان، وضعیت اشتغال و عواملی مانند آن تأثیري گسترده بر روابط زناشویی دارند و تاثیرات چندجان
 ). 1384می شود( فاتحی زاده، بهجتی اردکانی و نصراصفهانی، 

). طبق آمار رسمی در ایران از هر هزار 1998یانگ و النگ، (تحقیق حاضر با توجه به روند رو به افزایش طالق در دهۀ اخیر درجهان شکل گرفت
طالق به  میزان نسبت نظر از جهان کشور چون ایران چهارمین ) و1377د به طالق منجر می شود (بهاري و میرویسی،مورد ازدواج، حدود دویست مور

گسستن روابط زناشویی  مقصود از مفهوم میل به طالق میزان تمایل و عالقه مندي زوجین به جدا شدن و ).1375(کیان نیا،  است شده ازدواج معرفی
مفهوم داراي سه بعد شناختی، عاطفی و  رفتاري است، که در بعد شناختی تصورات فرد را در مورد طالق در بر می گیرد و طی مراحل قانونی است، این 

له  در بعد عاطفی شامل احساسات و عواطف مثبت و منفی فرد نسبت به طالق است، سرانجام بعد رفتاري میزان آمادگی رفتاري فرد را جهت علیه یا
تصمیم به طالق نتیجه فشار درونی شدیدي است که حداقل به یکی از همسران وارد می شود که ممکن است از طریق برآورده  طالق در بر می گیرد.

مسلماً، تا  ).1998نشدن نیازها یا اهداف، شیوه هاي مقابله اي ضعیف، مدیریت حوادث زندگی یا ناتوانی در انتقال احساسات به همسر باشد(یانگ و النگ،
مشکالتی که سبب می شود، زوجین تصمیم به جداي بگیرند، مزمن است، مثل انگیزه جدایی، تعارض شدید و رویدادهاي خشونت آمیز دائمی،  اندازه اي

اي گاهی هم عوامل غیره منتظره باعث فرو پاشی زندگی زناشویی می شود، مثل افشاء خیانت هاي زناشویی، و یا موقعی که یکی از همسران قصد جد
زوجی، ممکن است زوج ها عوامل فشار زاي  باشد و نسبت به زندگی با همسر خود تردید داشته باشد. عالوه بر مشکالت درون فردي یا بینداشته 

ک ازمند کمین طالقی ن افرادیبنابرا شامل شغل، اجتماع، و خانواده گسترده می باشد. بیرونی مختلفی را بر رابطۀ خود تجربه کنند، برخی از این عوامل
رباز یاند که از د يدرمانگر ياز جمله روشها يرمانگردو گشتالت  يمعنادرمانگر .استری، امکان پذيدرمانگر يروشها يریکارگ هن کمکها با بیهستند. ا

 اند. فا کردهیدر کاهش رنج انسان ا ییسهم به سزا
کمتر به  يوه درمانگرین شیا است. يگري درمانابه معن 4و تراپی ،معنامعادل ، 3واژه لوگوس .است یونانی 2یمعادل واژة لوگوتراپ يمعنادرمانگر 

ار و در کا. مطرح شد) 1386/1967توسط فرانکل( يمعنادرمانگر. )2007 پاول و سومو،( کند ید میتأکزندگی  يو معنا ه دارد و بیشتر بر آینده گذشته توج
 مانند بر مفاهیمی آورد . این روي)2007 پاول و سومو،( هدایت کندمعنا دهد،  یدگکه به زنکرد که مراجع را به سوي هدفی  مشاوره با مراجعان سعی می

معناي عشق و معناي رنج در جریان درمان  ،7قصد متضاد ، تهی زندگی،6، تکاپوي اندیشه اي5اندیشه زاد یروان آزردگ فرد، یناکام، یدر زندگ ییمعناجو
افتن ی يتالش فرد برا ؛ندیاندیشه زاد گو یروان آزردگ نآح به که در اصطالاست،  یآزردگ -روان  یاصل علت یناکامدرمانگران  معنا . به اعتقادتوجه دارد

رخ دادن آن  است که با يزیل به وقوع آن چیتما ند،یگو یا وافر هم مو قصد متضاد که به آن قصد قوي ی استشه یاند يتکاپو يمعنابه  یگددر زن امعن
 .)2002نبرگ،شول(شود استفاده می  ،ایمان و تیمعنوزندگی گذران،  ،خودتحقق  لیت،اي قبول مسئو روشهاي مشاورهاز  آورد ين رویدر ا. میمخالف

ي آگاهی، یعنی بر آگاهی امحتوو خود آگاهی  رشد، بر يدرمانگر گشتالت .کامل شد)1951(9گودمنو  نیفرالیهپرز،  وسیلهبه 8يگردرمانگشتالت       

1. Divorce 
2 . logo therapy 
3 . logos 
4 . therapy 
5 .noogenic  
6 .noo Dynamics 
7 .paradoxical intention 
8.Gestalt therapy 
9.Perls,F. Hefferline, R., & Goodman, P. 
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مقاله پژوهشی اصیل

به  د؛به چرایی کاري ندارکند؛  ریه بیشتر از چگونگی عمل سؤال می. این نظ)2007 ،ه و شنیی( کید دارددیگران و جهان تأ ، فرد از ارتباط با خود
کند. به  میتوجه 6ینظم جویو خود  5لیتی، خود مسئو4یکی شدن ،3، بازگشت2، برون فکنی1سدشدن آگاهی مانندمفاهیمی  و  تجارب،کنون و اینجا
ی سع این مکتبپیرو  اندرمانگرش یابد.  افزایآگاهی برداشته شود و پیوستار آگاهی  يکه سدها بر آن استسعی  يگردرمان وعنعبارت دیگر در این 

 تکمیل انندم، يدرمانگر، در این روي آورد از روشهاي خاص گشتالت .)2007و دیاك، (ویت افزایش دهند  ینظم جویخود د توانایی فرد را براي نکن می
در زیر به پاره اي از پژوهشهاي مرتبط با طالق . شود استفاده می يگرو گسترش آگاهی در جریان درمان 9،آگاهی جسمانی8، تمرین زبانی7مکارهاي ناتما

  طالق و موضوع مورد مطالعه در مقاله حاضر اشاره می شود.
طالق و زنان  زناشویی و مقایسه آن در زنان متفاضی ) در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه باورهاي ارتباطی با دلزدگی1384ادیب راد و ادیب راد (

کنندگی  خواهان ادامه زندگی مشترك  انجام دادند، نتایج نشان دهندة تفاوت معنادار بین باورهاي ارتباطی (کل) و خرده مقیاس هاي باور به تخریب
شویی و باورهاي ارتباطی در زنان متقاضی طالق و زنان مایل به ادامه مخالف، انتظار ذهن خوانی و تغییر ناپذیري همسربود، تفاوت رابطه بین دلزدگی زنا

 زندگی مشترك معنادار بود.
 ) در پژوهشی با عنوان بررسی اثربخشی معنا درمانی و گشتالت درمانی در کاهش نشانگان افسردگی،1385یوسفی، عطاري، بشلیده و همکاران(

نفر در سه گروه گشتالت، معنادرمانی و گواه ) شهرستان سقز انجام شد، بررسی نتایج با روش  90اضطراب و پرخاشگري در میان زنان متقاضی طالق(
ی سنجش هاي مکرر چند متغیري نشان داد که رویکرد گشتالت درمانی در کاهش نشانگان پرخاشگري، اضطراب و افسردگی همانند رویکرد معنا درمان

 موثر است.
عنوان اختالالت جنسی، عامل پنهان طالق انجام دادند، آمارها نشان می دهند که یکی از عوامل موثر و ) در پژوهشی با 1387غدیري و فروتن(

روانی یا  -اصلی در طالق، عدم ارضاي غریزه جنسی زوجین است که می تواند به صورت عدم سازگاري زناشویی بروز کند و دالیل مختلف روحی 
 پزشکی داشته باشد.

زن) مراجعه کننده  292مرد و  108متقاضی طالق ( 400) در پژوهشی با عنوان بررسی شیوع اختالالت جنسی درمیان 1387فروتن و جدیدمیالنی(
خانواده تهران انجام دادند، نتایج نشان داد، بیش تر افراد درخواست کننده طالق از زندگی جنسی خود رضایت نداشتند و همچنین  به مجتمع قضایی

 نسبت به مردان پایین تر است. میزان عملکرد جنسی زنان
) در پژوهشی با عنوان بررسی احساس تمایل و تقصیر با استرس، افسردگی و اضطراب 1387یزد خواستی، منصوري، زاده محمدي و همکاران(

 یان طالق وجود دارد.متقاضیان طالق، نتایج نشان داد، رابطه معناداري بین بررسی احساس تمایل و تقصیر با استرس، افسردگی و اضطراب متقاض
زوج شهر  30)، در پژوهشی با عنوان تأثیر طرحواره درمانی بر اسنادهاي زناشویی و باورهاي ارتباطی آنان در بین 1387ذوالفقاري و فاتحی زاده (

)، در 1387د بخشیده است. حمیدپور(اصفهان انجام داد. نتایج نشان داد که طرحواره درمانی اسنادهاي ارتباطی زوجین و باورهاي ارتباطی آنان را بهبو
پسر) به شیوه  1دختر و  2نفره ( 3پژوهشی با عنوان بررسی مقدماتی کارآیی و اثربخشی طرحواره درمانی در درمان شکست هاي عشقی با در نمونه اي 

مگیري در میزان افسردگی، عزت نفس و بهبود هدفمند و موردي انجام داده است که نتایج آن نشان داد که طرحواره درمانی توانسته است، تغییرات چش
اشتند، در پنج طرحواره ناسازگار(محرومیت هیجانی، رهاشدگی، بی اعتمادي/بدرفتاري، شکست و خویشتن تحول نیافته/گرفتار) که بیشترین نمرات را د

 ایجاد کند. 
 صاص یافته است. اخت میل به طالقبر برکاهش  يگرگشتالت درمان و يدرمانگرهاي معنا شیوهر یثزان تأیم یبررسبه حاضر پژوهش هدف 
 روش
مرد به  45بود که از این جامعه  سنندج جامعه تحقیق شامل کلیه مردان مراجعه کننده به مراکز مشاوره  .استآزمایشی پژوهش  این  تحقیق طرح       

میزان میل به طالق آزمودنیها تعیین شدند و به تصادف  یصی تکمیلیشیوة تصادفی انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه میل به طالق و مصاحبۀ تشخ

1.blocks to awareness 
2.projection 
3.retroflection 
4.confluence 
5.self. responsibility 
6.self. regulation 
7.unfinished business 
8. language exercises 
9. bodily awareness 
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درمانگري و گواه) قرارگرفتند. با استفاده از پرسشنامه میل به طالق میزان میل به طالق آزمودنیها،   نفري (گروه گشتالت درمانگري، معنا 15در سه گروه 
 پس آزمون اندازه گیري شد.  و در سه مرحله پیش آزمون

برقراري  درمان شامل، فرآیند .مورد درمان قرار گرفتند) 1951پرز (مدل  و براساس گروهیبه صورت  يگشتالت درمانگر گروه اول با روش مردان       
این  ایجاد کلیت در شخصیت فرد و دادن تکلیف بود. و ینظم جویتقویت خود  ولیتی،ئیت خود مستقو ،کسب تجربه در جلسه درمان دادن آگاهی، رابطه،

فرانکل  بر اساس مدل  گروهی به صورت ي. گروه دوم با روش معنادرمانگرشداي یک بار ارایه  هفته  ،جلسه یک ساعتی 10ي درگرشیوه درمان
 تیو معنو ایمان در زندگی، ایجاد معنا ،یزندگ بهد یام ،خودتحقق  لیت،درمان شامل، قبول مسئو فرآیند .مورد درمان قرار گرفتند )1386/1967(

  .شدهفته اي یک بار ارایه   جلسه یک ساعتی، 10گري دراین شیوه درمان و قصد متضاد و دادن تکلیف بود. يگردرمان
این پرسشنامه اولین بار به وسیله روزلت،  .به دست آمدند يریگیو پ بعد ،سه مرحله قبلدر  پرسشنامه میل به طالقداده ها با استفاده از       

سوالی است که براي ارزیابی زوجین مستعد و متمایل به طالق به کار می رود، که  28)، طراحی شد. این پرسشنامه یک ابزار 1986جانسون و مورو (
سوال دارد، بعد تمایل براي خارج شدن (متمایل به طالق)، بعد تمایل به مسامحه، بعد ابراز احساسات و بعد وفاداري است.  7بعد است و هر بعد  4داراي 

 =همیشه). 7= خیلی زیاد.  6= زیاد.  5=کم. 4= خیلی کم. 3= بندرت. 2=هرگز. 1شود ( گذاري می تایی نمره 7بندي  یتم به وسیله مقیاس درجههر آ
م تمایل به اندازه گیري تمایل یا عد بیشینه  نمره هاي و دیگر کمینه عبارت می آید. به دست به نمرات ماده ها جمع با پرسشنامه این نمره هاي بنابراین
است. در پژوهش حاضر دو  بعد یعنی تمایل براي خارج شدن و بعد  ها آزمودنی تمایل به طالق در باالي میزان از حاکی باال نمرة که می باشد، طالق

راي ؛ بعد خارج )در تحلیل آماري این پرسشنامه ضریب آلفا ب1986تمایل به مسامحه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. روزلت، جانسون و مورو (
 ). 1993) گزارش کردند(روزولت و بونک، 86/0) و بعد مسامحه (63/0) ، وفاداري (76/0) ، بعد ابراز احساسات (91/0شدن(متمایل به طالق)(

فاده از  شیوة آلفاي زوج اجراء شد که پایایی آن با است 40) در ایران هنجار یابی شد و  بر روي1387این پرسشنامه توسط داوودي، اعتمادي و بهرامی(
براي مردان) بدست آمد و میزان آلفاي کرونباخ براي خرده مقیاس هاي تمایل براي خارج شدن 87/0براي زنان و  0/ 89( 88/0کرونباخ براي کل نمونه

توسط پنج متخصصین بدست آمده است. روایی پرسشنامه به صورت بررسی محتوایی 72/0و مسامحه  86/0، وفاداري 90/0، ابراز احساسات 89/0
 روانشناسی و مشاوره بررسی شد.

 یافته ها
ویلک جهت پیش فرض  -نتایج آزمون شاپیرو و  نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوي واریانس هاي نمرات متغیرهاي تحقیق گروه ها

هاي  فرض صفر براي تساوي واریانسبود که  784/0برابر  ویلک -شاپیرو و مقدار F= 64/0نرمال  بودن توزیع نمرات در جامعه بررسی شد. که مقدار 
گردد. به عبارت دیگر پیش فرض همگنی واریانس ها برقرار است، همچنین پیش فرض نرمال بودن توزیع  نمرات دو گروه در متغیرهاي تحقیق تأیید می

 آزمون براي متغیرهاي تحقیق تأیید می گردد.  نمرات در پس
 مؤثر است در جداول بعدي ارایه شده است. میل به طالقبر گشتالت درمانگري برکاهش  ادرمانگري ومعنبررسی این فرضیه که 

 طالق در مراحل پیش و پس آزمونبه  مردان تمایل. میانگین و انحراف معیار نمره هاي میل به طالق 1جدول

 گروه ها مراحل آزمون متغیرها
 شاخص آماري

 تعداد انحراف معیار میانگین

ل به می
 طالق

 پیش آزمون
 15 12/7 11/52 معنادرمانگري

 15 08/8 67/64 گشتالت درمانگري
 15 23/6 33/52 کنترل

 پس آزمون
 15 56/11 16/24 معنادرمانگري

 15 43/4 09/20 گشتالت درمانگري
 15 78/7 12/66 کنترل

و گروه  گشتالت درمانگري، گروه معنادرمانگريانحراف معیار متغیر میل به طالق، گروه  در مرحله پیش آزمون و پس آزمون میانگین و 1جدول 
 نشان داده شده است.کنترل 
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. نتایج تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانکوا بر روي پس آزمون میانگین نمرات میل به طالق مراجعان متقاضی 2جدول 
 آزمون طالق گروه هاي آزمایش و گواه با کنترل پیش

 متغیر
منبع 

 تغییرات
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

میانگین 
 F مجذورات

 سطح
 معنی داري

p 

مجذور 
 اتا

توان 
 آماري

میل به 
 طالق

 83/0 15/0 001/0 18/6 66/157 1 66/157 پیش آزمون
 00/1 91/0 0001/0 02/324 17/1281 2 34/2563 گروه 

  54/34 68 21/3031 خطا
 

ارائه شده است، همچنین با کنترل پیش آزمون بین مراجعان متقاضی طالق گروه هاي آزمایش و گروه گواه از  2ي که نتایج در جـدول همان طور
)، بنابراین فرضیه تحقیق تأیید می گردد. میزان تأثیر یا تفاوت برابر F=02/324و > p 0001/0لحاظ میل به طالق تفاوت معنی داري مشاهده می شود (

می  گشتالت درمانگريو گروه  معنادرمانگريدرصد تفاوت هاي فردي در نمرات پس آزمون میل به طالق مربوط به تأثیر  91می باشد، یعنی  91/0با 
 است، یعنی امکان خطاي نوع دوم وجود نداشته است و داللت بر کفایت حجم نمونه دارد. 1باشد. توان آماري برابر با 

یل واریانس مشخص نمی سازد که بین کدام گروه تفاوت وجود دارد، لذا بدنبال این تحلیل، تحلیل تعقیبی بونفرونی معنی دار شدن تفاوت در تحل
 نشان داده شده است.  3انجام شد که نتایج آن در جدول 

 
ي سه . نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی براي مقایسه میانگین نمرات میل به طالق مراجعان متقاضی طالق گروه ها3جدول 

 گانه
 3 2 1 میانگین گروهها 

 )>p<( )*0001/0 p 76/0(  ــــ 32/21 معنادرمانگريخانواده درمانی مبتنی بر  1

گشتالت خانواده درمانی مبتنی بر  2
 )>p 0001/0*( ــــ )>p 76/0(  41/19 درمانگري

 ــــ )>p<( )*0001/0 p 0001/0*( 21/66 کنترل 3

 گشتالت درمانگريو گروه  معنادرمانگريطالق گروه هاي  و مردان تمایل بهطالق گروه کنترل  مردان تمایل بهد، بین نشان می ده 3جـدول  نتایج
نترل تفاوت معنی داري از لحاظ میل به طالق وجود دارد. با توجه به میانگین میل به طالق آنان نسبت به میانگین مراجعان متقاضی طالق گروه ک

گروه هاي آزمایش شده است، بنابراین فرضیه تحقیق تأیید می گردد. همچنین بین مراجعان متقاضی طالق گروه هاي  موجب کاهش میل به طالق
 ندارد.تفاوت معنی داري وجود  گشتالت درمانگريو گروه  معنادرمانگري

 نتیجه گیريبحث و 
پیشبین و تسهیل کنندة میل به طالق محسوب می شوند و از مؤلفه  با توجه به اینکه ابعاد رضایت زناشویی، تعارض زناشویی، توافق پذیري از عوامل

ییه و شن، ، 1951گودمن و پرز، و پژوهشهاي واسطه اي( گشتالت درمانیهاي این پژوهش با مبانی نظریه  هاي میل به طالق هستند، بنابراین یافته
 همخوان است. تارکه همسو وم) در مورد اثر گشتالت درمانی بر کاهش میل به طالق و 2007

درمانگري که بر رشد، خود آگاهی و محتواي آگاهی، یعنی بر گشتالتطبق دیدگاه باید بیان داشت، اثر گشتالت درمانی در تبیین اثربخشی و موثر بودن 
افکار خود آگاهی یابند و با پیدا کردن  ، زوجین ناراضی از روابط زناشویی به ریشه)1383پالمر،    (آگاهی فرد از ارتباط با خود،  دیگران و جهان تأکید دارد

طی سالهاي  از شواهد تأیید کننده یا رد کننده افکار ناخودآیند منتج از آن را زیر سوال ببرند و دیدگاه جدید به روابط زناشویی پیدا کنند. افراد تعریفی جدید
کمک می کند تا فرد بین گشتالت درمانی یی تداوم می بخشند. راهبردهاي و این روند را در روابط زناشو در روابط می گیرندمتمادي اطالعات ناهمخوان 

آگاهی در گشتالت شخصیتش تفاوت قائل شود و مستقیماً مشاهده کند که چگونه در روابط زناشویی براي بقاي خودش می جنگد.  ناسالمجنبه سالم و 
جایگزین کردن رفتارهاي سالم در روابط زناشویی  رهاي منفی و چگونرفتا نده به فرد جهت شناسایی و  تشخیص بهترین ابزار کمک کندرمانی 



15
5

تأثيرگشتالت درمانگري و معنا درمانگري بر ميل به طالق/ یوسفی، ناصر

فراهم می  و کاهش میل به طالق را می شود و زمینه تغییر را در فرد و به تبع آن در روابط زوجین روابط بین فردياست، که موجب آگاهی فرد نسبت به 
 کند.

 ،ري ندارد؛ به تجارب،کنون و اینجا و  مفاهیمی مانند سدشدن آگاهی، برون فکنیکند؛ به چرایی کا این نظریه بیشتر از چگونگی عمل سؤال می 
 کند. توجه می بازگشت، یکی شدن، خود مسئولیتی و خود نظم جویی

زناشویی طبق دیدگاه گشتالت درمانی مشکالت روابط زناشویی ناشی از باورهاي ناکارآمد کنونی است که این باورها با رفتارهاي نامتعارف در روابط 
گشتالت درمانی بین  .خود را نشان می دهند. این باورها و افکار تأثیرات زیادي بر عملکرد روابط زناشویی در حوزه هاي شناختی، عاطفی و بین فردي دارد
که این گذشته ناگوار  گذشته و حال به خوبی ارتباط برقرار می کند و این در حالی است که زوجین مشکل دار داراي گذشته ایی سخت گیرانه هستند

 منجر به یادگیري شیوه هاي رفتاري و شناختی غیر قابل انعطاف در فرد شده است و آن را در روابط زناشویی تکرار می کند. 
 کنند درمانگري سعی بر آن است که سدهاي آگاهی برداشته شود و پیوستار آگاهی افزایش یابد.  درمانگران پیرو این مکتب سعی می گشتالت 

کارهاي مانند تکمیلدرمانگري. در این روي آورد از روشهاي خاص گشتالت)2007(ویت و دیاك،توانایی فرد را براي خود نظم جویی  افزایش دهند 
ک هاي در بعد رفتاري منجر به اصالح سبگشتالت درمانی  شود. ناتمام، تمرین زبانی،آگاهی جسمانی و گسترش آگاهی در جریان درمانگري استفاده می

، در جهت تأیید باورها و طرحواره هایش در روابط زناشویی رفتار می کند که اشویی از طریق سبک انطباقی تسلیمانطباقی فرد می شود. افراد در روابط زن
رویکرد د را ذکر کرد. و جزییات بیهوده در زندگی این افرا می توان الگوي رفتاري نظم، کمال گرایی، دقیق بودن، وقت شناسی، توجه زیاد به قواعد

ید می باشد و بر گشتالت درمانی به دلیل کارکردن بر درون مایه هاي روانشناختی یا همان در افراد داراي میل به طالق، در اصالح باورها و افکار آنها مف
 کاهش میل به متارکه و طالق موثر است.

در کار ، معنا درمانی یا محقق نتوانست آن را پیدا کند طالق تحقیق مشابه یافته نشد با مرور پیشینه پژوهش مبنی بر اثر معنا درمانی برکاهش میل به
تهی زندگی، قصد  ،در زندگیکه مراجع را به سوي هدفی که به زندگی معنا دهد، هدایت کند  این روي آورد بر معناجویی  داردمشاوره با مراجعان سعی 

 توجه دارد.  متضاد، معناي عشق و معناي رنج در جریان درمان
یا محقق نتوانست آن را پیدا کند، در تبیین  با مرور پیشینه پژوهش مبنی بر اثر نظام عاطفی بوون درمانی برکاهش میل به طالق تحقیق مشابه یافته نشد

، زناشوییموضوع مهم در زندگی به چندین دلیل به عنوان یک  معنا در زندگیبر میل به طالق باید بیان داشت،  معنا درمانیاثربخشی و موثرتر بودن 
واقع شود. نمی توان در جستجوي  در زندگی لذت و شادمانی باید وجود داشته باشد اما خود نباید هدف«فرانکل معتقد است:  است مورد بررسی قرار گرفته

 در زندگی گاه«یم. فرانکل می گوید: است که خود ما به کل شرایط زندگی مان می ده خوشبختی رفت و آن را یافت زیرا خوشبختی نتیجه معنایی
شادمانی هاي کوچک هستند که به کل زندگی ما ارزش زیستن  لحظات کوتاهی وجود دارد که ما را غرق لذت و سرور می کند. همین لحظات کوتاه و

توان با عظمت یک لحظه  ستی را میهاي خارق العاده حتی اگر این شادمانی ها فقط یک لحظه باشند زیرا عظمت ه می دهند نه اتفاقات و پیروزي
تمایلی به زندگی مشترك ندارند و میل به جدایی در آنها زیاد می شود. شاید فکر کنید  بی معنایی در زندگی هستند،وقتی زن و شوهر درگیر  .سنجید

مت روان می داند و می گوید: زندگی خالی از هیجان را از شرایط الزم سال جستجو و یافتن معنا خود می تواند موجب تنش شود اما فرانکل این تنش و
رسانده و آنچه که باید بدان دست یابد یا به  به روان نژندي است. شخصیت سالم باید در سطحی میان آنچه به آن دست یافته یا به انجام هیجان محکوم

دستیابی به اهدافی که  آن است که فرد سالم تالش کافی براي آنچه هست و آنچه باید باشد. این فاصله براي انجام رسانده، باشد. یعنی فاصله اي میان
زوجینی که معنایی در زندگی ندارند، محکوم به شکست هستند و تمایل به طالق آنها زیاد است و اگر زوجین به زندگیش معنا می بخشد را داشته باشد. 

وقتی انسان پی می برد که سرنوشت او رنج بردن است مخدوش می شود، معموال نتوانند در زندگی رنج ببرند و معناي رنج درك کنند، ادامه زندگی آنها 
وجین باید بدانند ناچارست رنجش را بعنوان ، وظیفه اي استثنایی بپذیرد. ناگزیر باید این حقیقت را بپذیرد که در زندگی مشترك رنج بردن معنا دار است. ز

یا به جاي او رنج برد. تنها فرصت موجود بستگی به نحوه برخورد آنها با مشکالت و تحمل  که هیچکس نمی تواند او را از رنجش هایش برهاند و
ج ینتا یبه طور کل . پی بردن به مفاهیم معنادرمانی اثر فراوان بر کاهش میل به جدایی دارد و موجب تحکیم روابط خانوادگی می شود.مشقات دارد

 .دهد یکاهش م میل به طالق رادرمانگري)  درمانگري (گشتالت درمانگري و معنا ند که دو رویکرد مشاوره و روانپژوهش نشان داد
ر محدویت پژوهش این بود که محقق با مشقات زیاد زوجین را راضی به شرکت در جلسات مداخله اي کرد و محدودیت دیگر این است که این پژوهش د

 به جامعه در مورد هر دو جنس بررسی شود.مورد مردان به کار رفت که پیشنهاد می شود، جهت تعمیم نتایج 
رو هستند ، کار مصیبت باري دارند، دچار ناامیدي هاي احتمالی رو به  زوجینی که با مشکالت معنایی ،بیشتر کاربرد دارد زوجینمعنا درمانی براي کاربرد

درمانی بیشتر با افراد با طورکلی گشتالت بهیابی هستند.  در مرحله هویتزندگی می باشند و آمدن با محدودیت هاي ر، در مرحله کنادر روابط هستند
شده موثر است. زوجینی که کارکرد آنها محدود یا ناهمسان است و اصوالً به  شدت اجتماعی، محدودشده و تحت فشار قرار گرفته مشکالت به
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درمانی، هاي آگاهی یافتن گشتالترسد که بعضی از شیوهنظر میهاي آنها از زندگی نیز حداقل است. به  شود و لذتهاي درونی آنها مربوط می محدودیت
 با زوجین به عنوان شیوه آموزش مربوط به رشد مفید باشد. 
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