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چكیده
زمینه و هدف :سرطان جزء بیماریهای تهديد کننده زندگي محسوب شده و موجب افزايش اختالالت هیجاني و کاهش چشمگیر
کیفیت زندگي در بیماران ميشود .لذا هدف از اين پژوهش ،تعیین و مقايسه اثربخشي گشتالت درماني گروهي و تئوری انتخاب بر
صمیمیت زناشويي در زنان دارای سرطان سینه در شهر ياسوج بود.
روش بررسي :پژوهش حاضر از نوع طرح تجربي با استفاده از روش پیشآزمونـ پسآزمون با گروه کنترل بود که در سال
3111ـ 3111انجام شد .جامعه آماری پژوهش حاضر با استفاده از روش نمونهگیری غیرتصادفي هدفمند تعداد  21زن بودند که به
صورت تصادفي در دو گروه آزمايشي و گروه کنترل(هر گروه  61زن) قرار گرفتند .به منظور گردآوری دادهها از پرسشنامه
صمیمیت زناشويي تامپسون و واکر استفاده شد .گروههای آزمايشي تحت گشتالت درماني گروهي( 31جلسه  21دقیقهای) و تئوری
انتخاب( 31جلسه  21دقیقهای) قرار گرفتند ،اما گروه کنترل هیچگونه مداخلهای دريافت نكرد .دادهها با استفاده از آزمون آماری
تحلیل کوواريانس مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند.
يافتهها :نتايج نشان داد ،هر دو درمان گشتالت درماني گروهي و تئوری انتخاب بر افزايش صمیمیت زناشويي در زنان دارای
سرطان سینه در شهر ياسوج اثربخش بودند( )P=1/1113و بین اثربخشي گشتالت درماني گروهي و تئوری انتخاب بر افزايش
صمیمیت زناشويي در زنان دارای سرطان سینه در شهر ياسوج ،تفاوت معنيداری وجود نداشت( )P=1/1113اين نتايج تا مرحله
پیگیری تداوم داشت.
نتیجهگیری :ميتوان از گشتالت درماني گروهي و تئوری انتخاب در جهت افزايش صمیمیت زناشويي در زنان مبتال به سرطان سینه
بهره برد .اين شیوه های درماني مي تواند کمک شاياني به بهبود عملكرد زنان مبتال به سرطان سینه در زمینه ارتقا سطح صمیمیت
زناشويي ايفا کند.
واژههای کلیدی :گشتالت درماني گروهي ،تئوری انتخاب ،صمیمیت زناشويي ،سرطان سینه
* نويسنده مسئول :بهنام مكوندی ،اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اهواز ،گروه روانشناسي
Email: makvandi_b@yahoo.com
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گشتالت درماني و تئوری انتخاب بر صمیمیت زناشويي

تومور را ايجاد ميکنند ،اين تـودههـا اغلـب بـدون درد

مقدمه
سرطان عليرغم پیشرفتهـای قابـل توجـه در
علم پزشـكي ،هـم چنـان بـه عنـوان يكـي از مهـمتـرين

بوده و به صـورت بـافتي سـفت در قسـمت فوقـاني و
خارجي سینه پديدار ميشوند(.)2

بیماریهای قرن حاضر و دومین علت مرگ و میر بعد

پس از آگاهي زنان از وجود بیمـاری سـرطان

از بیماریهای قلبي و عروقي به شمار ميآيد .سرطان

سینه ،زندگي آنها از تمـام جنبـههـا تحـت تـ ثیر قـرار

نام بیماريي است که طي آن رشد يک يا مجموعهای از

ميگیـرد ،يكـي از جنبـههـای مهـم ،عملكـرد جنسـي و

ســلولهــا از کنتــرل بــدن خــارج شــده و تــوده ياختــه

ارتباط با همسر است که به تدريج موجب کاسته شدن

(سلولهای سرطاني) يا تومور شكل ميگیرد .سـرطان

از صمیمیت زناشويي(آنهـا خواهـد شـد( .)2صـمیمیت

با تغییر شكل سلول ها و از دست رفتن تمـايز سـلولي

زناشويي ،رضايت داشتن از ارتباطات میان زوجـین و

مشخص ميشود( .)3در حال حاضر بیش از  7میلیون

کیفیت مطلوب اين ارتباطات ،دارای پیامدهای متعـددی

نفر در جهان در اثر ابتال به سـرطان جـان خـود را از

است کـه بـر روی روابـ زوجـین ،فرزنـدان و ديگـر

دست دادهاند و پیشبیني ميشود اين میـزان تـا سـال

اعضای خانواده و همین طـور بـر روی زنـدگي کـاری

 6161به بیش از  31میلیون نفر برسد( .)6سـرطان بـه

ت ثیر خواهد داشت( .)7از آنجايي که اين بیمـاری يكـي

عنوان يک بیماری فلج کننده و صعبالعـالج در جامعـه

از مهمترين اندام های جنسي زنان را مورد هدف قـرار

تلقــي مــيشــود و فــرد پــس از تشــخیص آن دچــار

ميدهد و مسـتقیماً بـا هويـت جنسـي آنهـا در ارتبـاط

اضطراب و افسـردگي ناشـي از تـرس غیـر واقعـي از

است ،موجب اختالل در رواب جنسي و زناشويي آنها

مرگ و کاهش انرژی اجتماعي ميشود ،به طـوری کـه

مي شود( .)1پژوهشها نشان دادهاند که ضـربه ناشـي

ضرورت بسـتری مكـرر و نگرانـيهـای مـداوم بـرای

از تشخیص و درمان سرطان سـینه تـ ثیر زيـادی بـر

بیمــاران و خــانواده آنهــا فــرد را بــه ســوی اخــتالالت

ارتباطات زناشويي ،عملكرد جنسي و رواني افراد مبتال

رواني مي کشـاند( .)1در بـین انـواع مختلـس سـرطان،

ميگذارد(.)1

.

سرطان سینه( )3که  62درصد همه سرطانها در زنـان

از آنجايي که سرطان باعث تـنش هـای مـزمن،

را شامل ميشود ،شايعتـرين سـرطان و کشـندهتـرين

اختالالت جسمي ،رواني و اجتماعي متعدد و اختالل در

بـدخیمي در بـین زنـان محســوب مـيشــود و يكـي از

ويژگي های روان شـناختي بیمـاران مـي شـود و رشـد

مهمترين عوامل نگران کننده سـالمتي زنـان در جهـان

روشهای درماني جنبش خودياری و گروه درماني در

ميباشد( .)0سرطان سینه رشد نابهنجـار سـلول هـای

دهه  ،3171احتماالً اتفاقي بـه نظـر مـيآيـد کـه گـروه

غیرطبیعي است که در آن سلولها بدون هـیچ کنترلـي

درماني در اين شراي به عنوان اولین انتخـاب درمـان

رشد کـرده و تقسـیم شـده و تـودههـايي موسـوم بـه

1-Gestalt Therapy

مجله ارمغان دانشـ دوره 62ـ شماره1ـ مرداد و شهريور(3011شماره پي در پي)302

373

ايمان نظری و همكاران

اين بیمـاری در افـراد مـورد توجـه قـرار گرفـت(.)31

بودن رفتار ،تمرکز بر اينجا و اکنون ،کنترل درونـي و

برگــزاری جلســات درمــاني گروهــي بــرای بیمــاران

درنتیجه نیل به هويت توفیق کـه ارتبـاط مسـتقیمي بـا

سرطاني ،بر ارتباط واضح ملحق شدن بـه ديگـران در

عزت نفس دارد مورد ت کید است( .)32نظريـه انتخـاب

سازش با اختاللـي متكـي اسـت کـه بـا گوشـهگیـری،

در مورد بهتر انتخاب کردن اسـت ،امـا قبـل از آن هـر

کـــاهش عواطـــس و احســـاس بیگـــانگي مشـــخص

فرد بايد دلیل انتخـابهـای بـد خـود را بفهمـد .نظريـه

ميگردد( .)33از جمله روش های درماني گروهـي ،کـه

انتخاب بیان ميکند که اين خـود مـا هسـتیم کـه تمـام

در درمان بسـیاری از اخـتالالت روانـي شـهرت دارد،

اعمالمـان از جملــه احسـاس بــدبختي خـود را انتخــاب

گشتالت درماني( )3است ( .)36پرلز ،هیفرالين و گودمن

مي کنیم( .)32آموزش واقعیت درماني گروهـي کـه بـر

گشتالت درماني را با هدف ت کید بر خودآگاهي فرد از

اساس نظريه انتخاب به وجود آمده است هـدف عمـده

ارتباط با خود ،ديگـران و جهـان طراحـي کردنـد .ايـن

آن برانگیختن مراجع ،بـه اقـدامات عملـي بـرای تغییـر

درمان به نتايج مثبتي برای افراد دارای اخـتالل روانـي

شراي ناخواسـته کنـوني اسـت .چهـار نیـاز عشـق و

ختم مي شود و به همـان نسـبت بـرای افـرادی کـه بـا

تعلـــــــق( ،)1قدرت(پیشرفت/شايســـــــتگي)( ،)0آزادی

سیســتم ارزشهــای اجتمــاعي مخالفــت مــيکننــد و

(اســتقالل)( )2و تفريح(لــذت)( ،)2بــه عنــوان نیازهــای

مهارت های کالمي پايیني دارنـد ،نیـز مفیـد اسـت(.)31

اساسي روانشناختي ،و نیاز به بقاء به عنوان تنها نیاز

گشتالت درماني بـه افـراد کمـک مـي کنـد تـا از سـطح

اساسي فیزيولوژيک در انسان به حساب ميآيـد(.)37

.

بازیهای خودفريب ،دفاعها و اليههـای شـناخته شـده

اين پنج نیـاز اساسـي در وجـود همـه افـراد مشـتر

فراتر روند و به نشان دادن احساساتي کـه هرگـز بـه

است ،اما میزان اهمیت و اولويـت هـر کـدام از آنهـا از

گونهای مستقیم تجربه نشده است تشويق شود(.)30

فردی به فرد ديگر ،متفاوت است و در هر فردی يک يا

رويكرد ديگری که در جهـت بهبـود صـمیمیت

چند مورد از اين پنج نیاز ،مهمتر از ساير نیازها بـروز

زناشويي در زنان دارای سرطان سینه به کار ميرود،

مي کنـد( .)31پـژوهش هـا حـاکي از اثربخشـي درمـان

تئوری انتخاب( )6است .نظريـه انتخـاب گالسـر يكـي از

تئــوری انتخــاب بــر افــزايش صــمیمیت و رضــايت

مداخالت درماني رايج در حوزه روانشناسي شناختي

زناشــويي ،عــزت نفــس جنس ـي و کــاهش تعارضــات

در راه توصــیس انســان ،تعیــین قــوانین رفتــاری و

زناشويي اشاره داشتهاند(60ـ.)32

چگــونگي نیــل بــه رضــايت ،خوشــبختي و موفقیــت
محسوب ميشود .در اين شیوه درمان مواجه شدن بـا
واقعیت ،قبـول مسـئولیت ،شـناخت نیازهـای اساسـي،
قضاوت اخالقي درباره درسـت بـودن و يـا نادرسـت
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1-Gestalt Therapy
2-Choice Theory
3-Love and Belonging
)4-Power(Achievement/Competency
)5-Freedom(Independence
)6-Fun(Enjoyment
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گشتالت درماني و تئوری انتخاب بر صمیمیت زناشويي

همانطور که اشاره شـد ،مشـكالت بـه وجـود

روش و بررسي

آمده در اثر بیماری سرطان سینه در بیمـاران ،کـاهش

پژوهش حاضر از نوع تجربي بـا طـرح پـیش-

رواب بین فردی و زناشويي را در پي دارد و بـه ايـن

آزمونـ پسآزمون با گـروه کنتـرل بـود کـه در سـال

ترتیب بر طالق بین زوجین که حادترين و جـدیتـرين

 3111-3111انجام شد.

مشكالت ارتباطي خانواده است ،منجر ميشود .به ايـن
ترتیـ ـب ،بـــه کـــارگیری مـــداخالت روانشـــناختي و
غیردارويــي بــرای بهبــود کارکردهــای زناشــويي ايـن
بیماران از اهمیت به سزايي برخوردار است .بـا توجـه
به اثـرات نـامطلوب مشـكالت زناشـويي و اثـر آن بـر
صــمیمیت زناشــويي و پیامــدهای ناشــي از آن ،بــا
تشخیص به موقـع و بـا مـداخالت مناسـب بـه وسـیله
درمانگران مي توان به بهبود شراي نامطلوب ناشي از
تعارضات زناشويي و افزايش صمیمیت زناشـويي در
زنان دارای سرطان سینه کمک قابل توجهي داشت .در
پــژوهشهــای ســابق اثربخشـي گشــتالت درمــاني بــر
مسائل زناشويي و صمیمیت زناشويي مـورد بررسـي
قــرار نگرفتــه اســت و از اي ـن جهــت ،پــژوهش جنبــه
نوآوری دارد .همچنین ،برای پي بردن به اين نكتـه کـه

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنـان مبـتال
به بیماری سرطان سینه مراجعه کننده به کلینیک فـوق
تخصصي سـرطان شـهر ياسـوج در سـال 11ــ3111
بودند که با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .به
اين ترتیب که مال هـای ورود بـه پـژوهش را شـامل
گــرفتن نمــره پــايینتــر از میــانگین در پرسشــنامه
صمیمیت زناشويي و مصرف داروی همزمان به جهت
اختالل ديگری نداشته باشند ،تشكیل دادند .مـال هـای
خروج نیز غیبت در جلسات درماني و عـدم تمايـل بـه
ادامه شرکت در پـژوهش در نظـر گرفتـه شـد .از ايـن
تعداد 21 ،نفر از افراد واجد شراي  ،بـه عنـوان نمونـه
آماری انتخاب شدند ،سپس به طور کامالً تصـادفي در
گروه مداخله گشتالت درماني گروهي( 61نفـر) ،گـروه
مداخله درمان تئوری انتخاب( 61نفـر) و گـروه کنتـرل
( 61نفــر) جــايگزين شــدند .بعــد از اتمــام جلســات

کدام يک از اين دو درمـان اثربخشـي بیشـتری دارنـد،

آموزشي ،از گروههای آزمايشي و کنتـرل در شـراي

ضروری بـه نظـر مـيرسـد .بنـابراين ضـرورت دارد

يكســان پــسآزمــون بــه عمــل آمــد .ي ـک مــاه پــس از

روشهای درماني مختلس مورد مقايسه قرار گیرند تـا

برگزاری مرحله پسآزمون ،مرحلـه پیگیـری بـر روی

اثربخشترين و مناسبتـرين روش مداخلـه شناسـايي

هر سه گروه انجام شد و دادههای گردآوری شـده بـا

شــود .لــذا هــدف از ايــن پــژوهش ،تعیــین و مقايســه

آزمون آماری تحلیل کوواريـانس مـورد تحلیـل قـرار

اثربخشي گشتالت درماني گروهي و تئوری انتخاب بر

گرفتنــد .از جملــه اصــول رعايـت شــده اخالقـي ،عــدم

صمیمیت زناشويي در زنـان دارای سـرطان سـینه در

تضییع حقوق افراد شرکت کننده در پژوهش و رعايت

شهر ياسوج بود.

حقوق انساني آنها بود .همچنین بعد از اتمـام جلسـات
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آموزشي بر روی گروههای آموزشـي و اجـرای پـس

آمد( .)62در پژوهش حاضـر بـرای بررسـي همسـاني

آزمون ،جهت رعايت اصول اخالقي ،جلسـات درمـاني

درونـي پرسشــنامه از آلفــای کرونبـا اســتفاده شــده

به طور فشرده بر روی گروه کنترل نیز اجـرا گرديـد.

است که ضريب آلفای کرونبـا  1/16بـه دسـت آمـده

برای جمعآوری دادهها از ابزارهای زير اسـتفاده شـد؛

است6 ،ـ محتوای جلسات گشـتالت درمـاني گروهـي:

3ـ پرسشنامه صمیمیت زناشويي به وسیله تامپسـون

محتوای جلسات درمـان گشـتالت درمـاني بـر اسـاس

و واکر تهیه شده که دارای  37ماده مـيباشـد و بـرای

ساختار درماني پرلز و همكاران( )36در  31جلسـه 21

سنجش مهر و صمیمیت مـابین زوجـین تـدوين شـده

دقیقــه ای بــه صــورت هفتگــي انجــام شــد(جدول ،)3

است .نمره گذاری مقیاس مذکور بر روی يـک مقیـاس

1ـ محتوای جلسات تئـوری انتخـاب :رويكـرد واقعیـت

لیكرتي  7درجهای از (3هرگز) تـا (7همیشـه) صـورت

درماني مبتني بر نظريه انتخاب طي  31جلسه  21دقیقه

ميگیرد .بنابراين طیس نمرات هر آزمودني بـین  37تـا

ای تحــت واقعیــت درمــاني مبتنــي بــر نظريــه گالســر

 331قرار ميگیرد .هر چـه نمـره فـرد در ايـن مقیـاس

اقتباس از پژوهش اماني( )67در جلسات هفتگي انجـام

بیشتر باشد ،صمیمیت باالتری را تجربه مـي کنـد(.)62

خواهد شد(جدول .)6

اين مقیاس به وسیله براتي و ثنايي ذاکر ترجمـه شـده

دادههــای جمــعآوری شــده بــا اســتفاده از

است و ضريب پايايي ايـن پرسشـنامه را در  311زوج

نرمافزار  SPSSو آزمونهای آماری تحلیل کواريـانس

در اصــفهان 1/12 ،بــه دســت آورد( .)62در پژوهش ـي

چند متغیره و تک متغیـره و آزمـون تعقیبـي بنفـرون،

مقیـ ـاس صـــمیمیت زناشـــويي 1/71و پايـ ـايي ايـ ـن

تجزيه و تحلیل شدند.

پرسشــنامه بــا روش آلفــای کرونبــا  1/11بــه دســت
جدول  :3خالصه جلسات گشتالت درماني گروهي
جلسات
اول

شرح جلسات
اجرای پیش آزمون و معرفي فلسفه گشتالت درماني ،رسیدن به آگاهي و معرفي اجمالي اهداف و تكنیک های جلسات آتي

دوم

آگاهي و قبول مسئولیت افكار و احساسات هر عضو به وسیله خودش و وحدت بین افكار و احساسات وشناخت فرافكني ها

سوم

درباره تعريس اعضا و دارد بدن خودش از که هايي توصیس از فرد آگاهي اکنون ،و اينجا اساس بر حال زمان کردن ت تجربه
ماهیت انسان

چهارم

مرور کلیه مواردی که طي چهار جلسه گذشته در گروه کار شده است

پنجم

تكمیل جمالت ناتمام ،کار بر روی قطب های متضاد و گفتگو بین قطبها

ششم

آگاهي افراد از اجزای مورد انكار شخصیت خود ،آگاهي از همه ابعاد دروني ،استفاده از تكنیكهای صندلي خالي و نقش وارونه

هفتم

کار روی امور و وضعیت های ناتمام با استفاده از تكنیک ايفای نقش صندلي خالي و تكنیک خیال بافي بیان

هشتم

احساسات و عواطس مثبت و منفي بر اساس استفاده از تكنیک صندلي داغ و تكنیک دور چرخیدن

نهم

جمع بندی فنون و تكنیک های استفاده شده در طول جلسات گذشته

دهم

پیگردی احساسات وآگاهي و تجربه ها و اجرای پیش آزمون
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جدول  :6محتوای جلسات درماني تئوری انتخاب
رديس

محتوی جلسه

جلسه

معارفه و آشنايي اعضای گروه ،معرفي اهداف تشكیل جلسات ،بیان قوانین گروه ،ت کید بر

3

برقراری ارتباط عاطفي و ارزيابي اولیه

6

شناسايي مشكل فعلي

1

تشخیص اقدامات صورت گرفته در

بررسي خواستههای اعضا ،بحث در مورد رفتار کنوني ،تمرکز بر رفتار کنوني ،تعیین هدف

زمینه مشكل

مورد نظر فرد.

ارزيابي اقدامات و رفتارهای کنوني يا

تالش برای حذف اين فرض بیمار که قرباني شكستهای قبلي و يا انتخابهای گذشته شده،

قضاوت ارزشي درباره رفتار

تحلیل رفتار فردی و چگونگي جريان زندگي کنوني ،بیان مفهوم تئوری انتخاب و نقش

برقرار کردن ارتباط خوب با مراجع و اجرای پیشآزمون
بررسي خواستههای اعضاء ،بحث در مورد رفتار کلي ،تمرکز بر رفتار کنوني ،تعیین هدف
مورد نظر فرد

0

انتخابهای خودمان در زندگي
شناخت

2

نیازها

و

اهمیت

رفتار

مسئوالنه در واقعیت درماني

برنامهريزی برای داشتن رفتار مسئوالنه با تاکید بر کنترل دروني ،به دست آوردن مجدد کنترل
زندگي بر تكیه بر زندگي خود ،شناخت نیازهای مربوط به بقاء عشق ،احساس تعلق و قدرت و
ارزشمندی ،آزادی و تفريج و لزوم ارضای مؤثر آنها.

2

بررسي گزينهها و انتخابهای بديل و

بررسي جايگزينهای احتمالي مؤثر برای پر کردن آنچه اعضاء ميخواهند از زندگي خود خارج

جايگزين

کنند ،ارضای نیازهای اساسي مبتني بر تصاوير واقع گرايانه ،افزايش حس مسئولیتپذيری
انتخابهای نزديک به دنیای کیفي.

7

طراحي برنامهای که به حل مشكل

کمک در تدوين برنامههای واقع بینانه و تشويق برای آزمودن جايگزينها ،شروع کردن تعهدات

کمک کند

ساده و استفاده از آنها به عنوان پايه در مراحل بعدی ،طرح نقشه برای عملي کردن خواستهها
و ت کید بر طرحهای مفید و معقول و عملي ،استفاده از فنوني مثل ايفای نقش ،بحثهای عقالني
و مواجههسازی ،تغییر افكار منفي به مثبت ،شو لفظي و مراقبه و پرسش.

1

تعهد گرفتن از مراجعان برای پیش

بحث در مورد اين که هر عمل و تصمیمي در اين جهان پیامدهای خاص خود را دارد ،پیامدهای

بردن و پیگیری برنامه

منطقي و غیرقابل اجتناب رفتارها ،ايجاد تعهد برای اجرای برنامههای واقع بینانه و اين که
چگونه به شیوه متفاوتي در جهت رسیدن به آنچه ميخواهند عمل کنند ،اعضاء به اهمیت رابطه
و درگیری خود و ديگران ارج مينهند.

1

ايجاد ساختاری برای ارزيابي روند

نپذيرفتن عذر و بهانه ،قضاوت ارزشي دوباره برای طرحهايي که مراجع به آنها عمل نكرده،

اجرای برنامه

امتناع از تنبیه(به علت لطمه زدن به رواب حسنه و ايجاد هويت ناموفق) ،تشويق به ارزشیابي و
طرحريزی و تعهد مجدد ،تجديد نظر برنامههای قبلي که ناموفق بودهاند.

جمعبندی مطالب و نتیجهگیری نهايي

31

بیان خالصهای از جلسات قبل به وسیله اعضا گروه ،بررسي تكالیس و بازخوردها ،جمعبندی
نهايي و اجرای پسآزمون و پايان جلسه.

يافتهها

و پیگیری پرداخته است و نشان مـي دهـد کـه میـانگین

در جدول  1اطالعات دموگرافیک مربوط به زنان

گروه های گشتالت درماني و تئوری انتخـاب از مرحلـه

گروه های آزمايش و کنترل بر حسب میـانگین سـني و

پیش آزمون به پـس آزمـون و پیگیـری افـزايش يافتـه

تحصیالت نشان داده شده است .جـدول  0بـه بررسـي

است .قبل از تحلیل دادههای مربوط به فرضیهها بـرای

میـــانگین و انحـــرافمعیـــار متغیرهـــای پـــژوهش در

اطمینان ازاين که دادههای اين پـژوهش مفروضـه هـای

گروههای آزمايشي و کنترل در پیشآزمون ،پسآزمون

تحلیــل کوواريــانس را بــرآورد مــيکننــد ،بــه بررســي
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گشتالت درماني و تئوری انتخاب بر صمیمیت زناشويي

مفروضه های آن پرداخته شد .بدين منظور نرمال بودن

همان طور که در جدول  2مشاهده ميشـود ،تفـاوت

دادهها ،به واسطه عدم معنـيدار بـودن کولمـوگروف ـ

بین میانگین گـروه گشـتالت درمـاني گروهـي و گـروه

اسمیرنوف نشان داد که متغیـر صـمیمیت زناشـويي از

کنترل در صمیمیت زناشويي برابر  61/312ميباشد که

توزيع بهنجار بودن تبعیت مـي کنـد .هـمچنـین ،بـرای

در سطح  1/1113معني دار ميباشـد .ايـن يافتـه نشـان

بررسي مفروضه همگني واريانسها(جهت يكسان بودن

مــيدهــد کــه گشــتالت درمــاني گروهــي بــر صــمیمیت

واريانس های دو گروه آزمايشـي و گـروه و کنتـرل) از

زناشويي مؤثر بوده است .همچنین ،تفاوت بین میانگین

آزمون لوين اسـتفاده شـد .نتـايج نشـان داد مفروضـه

گــروه تئــوری انتخــاب و گــروه کنتــرل در صــمیمیت

همگنــي واريــانسهــا برقــرار و اســتفاده از تحلیــل

زناشويي برابر  61/613مي باشد که در سـطح 1/1113

کوواريانس مجاز است .هـمچنـین ،بـه منظـور بررسـي

معنيدار مي باشد .اين يافته نیز نشان ميدهد که تئوری

مفروضه همگني شیب خ رگرسیون از آزمون تحلیـل

انتخــاب بــر صــمیمیت زناشــويي مــؤثر بــوده اســت.

واريانس استفاده شد .معنيدار نبودن اين تعامل ،نشـان

به عالوه ،تفاوت بـین میـانگین گـروه گشـتالت درمـاني

دهنده رعايت مفروضه همگنـي شـیب خـ رگرسـیون

گروهي و گروه تئوری انتخاب بر صـمیمیت زناشـويي

است .بنابراين فرض همگني شیب خ رگرسیون بـرای

برابــر  1/112مــيباشــد کــه در ســطح  1/716بــوده و

متغیرهــای پــژوهش نیــز برقــرار اســت و مــيتــوان از

معنيدار نميباشد .اين يافته نشان ميدهد که بین گروه

آزمون تحلیل کوواريانس استفاده کرد .نتايج حاصل از

گشتالت درمـاني گروهـي و گـروه تئـوری انتخـاب بـر

تحلیل کوواريانس در جدول  2آمده است.

صمیمیت زناشويي تفاوت معنيداری وجود ندارد و هر

همانطور که در جدول  2مشاهده مـيشـود ،نسـبت

دو درمان بـر صـمیمیت زناشـويي اثربخشـي يكسـاني

تحلیل کواريانس تک متغیری برای متغیر وابسته نشـان

داشـــته اســـت .در ادامـــه ،نتـــايج حاصـــل از تحلیـــل

ميدهند که در متغیر صمیمیت زناشويي بین گروههـای

کوواريانس در مرحله پیگیری در جدول  7آمده است.

«گشتالت درماني گروهي»« ،تئـوری انتخـاب» و کنتـرل

همان طور که در جدول 7مشاهده مـيشـود ،نسـبت

تفـــاوت معنـــيدار ديـــده مـــيشـــود(  F=03/263و

تحلیل کواريانس تک متغیری برای متغیر وابسته نشـان

 .)p =1/1113بنابراين حداقل يكي از درمانها بر متغیـر

ميدهند که در متغیر صمیمیت زناشويي بین گروههـای

وابسته ت ثیر معنيداری دارد .جهت پي بردن به اين کـه

«گشتالت درماني گروهي»« ،تئـوری انتخـاب» و کنتـرل

کدام درمان مؤثر بوده و آيا بـین درمـانهـای مختلـس

در مرحلــه پیگیــری تفــاوت معنــيدار ديــده مــيشــود

تفاوت معني دار وجـود داشـته اسـت ،از نتـايج آزمـون

 F= 06/272و  .)P= 1/1113بنابراين پايداری اثر حداقل

تعقیبي بنفروني اسـتفاده شـد کـه نتـايج حاصـل را در

يكي از درمانها بر متغیر وابسته ت ثیر معنيداری دارد.

جدول  2مشاهده ميکنید.

جهت پيبردن به اين که کدام درمان مـؤثر بـوده و آيـا

مجله ارمغان دانشـ دوره 62ـ شماره1ـ مرداد و شهريور(3011شماره پي در پي)302

377

ايمان نظری و همكاران

بین درمانهای مختلس تفـاوت معنـيدار وجـود داشـته

معنيدار مي باشد .اين يافته نیز نشان ميدهد که تئوری

است ،از نتايج آزمون تعقیبي بنفروني استفاده شـد کـه

انتخــاب بــر صــمیمیت زناشــويي مــؤثر بــوده اســت و

نتايج حاصل را در جدول  1مشاهده ميکنید.

اثربخشي اين درمان در طول زمان پايـدار بـوده اسـت.

همان طور که در جدول  1مشاهده مي شود ،تفـاوت

به عالوه ،تفاوت بـین میـانگین گـروه گشـتالت درمـاني

بین میانگین گـروه گشـتالت درمـاني گروهـي و گـروه

گروهي و گروه تئوری انتخاب بر صـمیمیت زناشـويي

کنترل در صمیمیت زناشويي برابر  62/261ميباشد که

برابــر  1/262مــيباشــد کــه در ســطح  1/211بــوده و

در سطح  1/1113معني دار ميباشـد .ايـن يافتـه نشـان

معنيدار نميباشد .ايـن يافتـه نشـان مـيدهـد کـه بـین

مــيدهــد کــه گشــتالت درمــاني گروهــي بــر صــمیمیت

پايداری اثربخشـي گـروه گشـتالت درمـاني گروهـي و

زناشويي مؤثر بـوده اسـت و ايـن اثربخشـي در طـول

گروه تئـوری انتخـاب بـر صـمیمیت زناشـويي تفـاوت

زمان پايداری داشته است .همچنین ،تفاوت بین میانگین

معنيداری وجود ندارد و اثربخشـي هـر دو درمـان در

گــروه تئــوری انتخــاب و گــروه کنتــرل در صــمیمیت

طول زمان پايدار باقي مانده است.

زناشويي برابر  62/102مي باشد که در سـطح 1/1113

جدول  :1مشخصات دموگرافیک زنان واحدهای پژوهش در گروههای آزمايشي و کنترل
گروهها

میانگین سني زنان

تحصیالت
سیكل

ديپلم

کارداني

کارشناسي

کارشناسي ارشد

گشتالت درماني گروهي

17/26

1

0

3

1

6

تئوری انتخاب

12/70

6

2

1

7

3

گروه کنترل

12/33

1

0

6

7

6

جدول  :0میانگین و انحراف معیار متغیر وابسته در گروههای آزمايشي و کنترل در پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری
متغیر

پیش آزمون

سنجش

وابسته

صمیمیت
زناشويي

پیگیری

پس آزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

گشتالت درماني گروهي

17/22

31/17

22/12

31/11

21/21

1/72

تئوری انتخاب

11/11

33/11

27/12

33/13

22/61

33/31

گروه کنترل

02/21

1/77

06/21

1/17

00/31

36/10

جدول  :2نتايج تحلیل کوواريانس تک متغیری روی نمرههای پس آزمون صمیمیت زناشويي
متغیر وابسته

مجموع مجذورات

صمیمیت زناشويي

7211/111

درجه

میانگین مجذورات

واريانس

سطح معنيداری

مجذور اتا

اندازه اثر

ازادی
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6

1722/322

03/263

1/1113

1/711

3
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جدول  :2نتايج آزمون تعقیبي بنفروني برای مقايسه تفاوت میانگینهای صمیمیت زناشويي گروههای «گشتالت درماني گروهي »« ،تئوری
انتخاب» و کنترل در مرحله پس آزمون
متغیر

گروههای مورد مقايسه

تفاوت میانگینها

خطای معیار

سطح معنيداری

صمیمیت

گشتالت درماني گروهي ـ گروه کنترل

61/312

1/031

1/1113

زناشويي

تئوری انتخاب ـ گروه کنترل

61/613

1/102

1/1113

گشتالت درماني گروهي ـ تئوری انتخاب

1/112

1/660

1/716

جدول  :7نتايج تحلیل کوواريانس تک متغیری روی نمرههای پیگیری صمیمیت زناشويي
متغیر وابسته

مجموع مجذورات

صمیمیت زناشويي

2121/212

درجه

واريانس

میانگین مجذورات

آزادی
6

مجذور اتا

سطح

اندازه اثر

معنيداری
06/272

6113/721

1/1113

3

1/272

جدول  :1نتايج آزمون تعقیبي بنفروني برای مقايسه تفاوت میانگینهای صمیمیت زناشويي گروههای «گشتالت درماني گروهي»« ،تئوری
انتخاب» و کنترل در مرحله پیگیری
متغیر

گروههای مورد مقايسه

تفاوت میانگینها

خطای معیار

سطح معنيداری

صمیمیت

گشتالت درماني گروهي ـ گروه کنترل

62/261

1/636

1/1113

زناشويي

تئوری انتخاب ـ گروه کنترل

62/102

1/326

1/1113

گشتالت درماني گروهي ـ تئوری انتخاب

1/262

1/117

1/211

يافته ها نشان داد کـه هـر دو درمـان گشـتالت

بحث
از آنجايي که سرطان سینه يكـي از مهـمتـرين

درماني گروهي و تئوری انتخاب بر افزايش صـمیمیت

اندامهای جنسي زنان را مورد هـدف قـرار مـيدهـد و

زناشــويي در زنــان دارای ســرطان ســینه اثــربخش

مستقیماً با هويت جنسي آنها در ارتباط اسـت ،موجـب

هستند .همچنین ،نتايج حاکي از اين بود که بـین گـروه

اختالل در رواب جنسي و زناشويي آنها ميشـود(.)1

گشتالت درماني گروهـي و گـروه تئـوری انتخـاب بـر

پژوهشها نشان دادهاند که ضربه ناشـي از تشـخیص

صمیمیت زناشويي تفاوت معني داری وجود نداشـت و

و درمــان ســرطان ســینه تـ ثیر زيــادی بــر ارتباطــات

اين نتیجه تا مرحله پیگیری تداوم داشـت .اولـین يافتـه

زناشــويي ،عملكــرد جنســي و روانــي افــراد مبــتال

نشان داد ،درمان گشتالت درماني گروهي بـر افـزايش

مي گذارد( .)1هدف از ايـن پـژوهش تعیـین و مقايسـه

صمیمیت زناشويي در زنان دارای سرطان سینه مؤثر

اثربخشي گشتالت درماني گروهي و تئوری انتخاب بر

است و اين نتیجه تا مرحله پیگیـری تـداوم داشـت .در

صمیمیت زناشويي در زنـان دارای سـرطان سـینه در

خصوص اين يافته ،پژوهشي در دسترس محقق قـرار

شهر ياسوج بود.

نگرفت که همسويي يا ناهمسويي آن بـا يافتـه حاضـر
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مورد بررسي قرار گیرد .در تبیین اين يافتـه مـيتـوان

مي دهد .به اين ترتیب ،قابل کنترل بودن منابع هیجـاني

چنین اظهار داشت که ،در گشتالت درمـاني بـر آگـاهي

باعث مي شود تـا فـرد سـالمت روانـي بهتـری داشـته

مبتني بر زمان حال و همچنین يكپارچگي بـدن و ذهـن

باشد و بتواند مشكالت را با آرامش بهتـری حـل کنـد.

و احساسات ت کید ميشود که اين امر موجب ميشود

تجارب مثبت انباشته شده زنان در مقابلـه بـا شـراي

افــراد در ط ـي جلســات بــه تجربــه عمیـق زمــان حــال

استرسزا يا مشكالت ،ادرا زنان از کیفیت رابطه آنها

ميرسند و ميتوانند از احساسات ،افكار و اعمال خود

را تغییر مـيدهـد و بـه احتمـال زيـاد بـه تعامـلهـا و

آگاهي پیدا کنند .الزم به ذکر است اين آگاهي صرفاً به

رفتارهای مثبت منجر ميشود.

آگاهي از رواب خود با ديگران و جهان اطراف اسـت

يافته ديگر نشان داد ،تئوری انتخاب بر افزايش

و تالش فرد در جهت برداشتن موانع اين آگاهي اسـت.

صمیمیت زناشويي در زنان دارای سرطان سینه مؤثر

رمز شادی و رضايت در گشتالت درماني ،پايـان دادن

است و اين نتیجه تا مرحله پیگیری تـداوم داشـت .ايـن

به اموری است که موجـب انـدوه و غـم بـرای انسـان

يافته با نتايج پژوهش های(67ـ ،)32هماهنگ و هـمسـو

ميشود( )31که اين متضمن رها کردن گذشـته اسـت.

است .در تبیین اين يافته ميتوان چنین بیان نمـود کـه،

هدف از درمان ،آگاهي بدون وقفه در لحظه حال اسـت

وجود سرطان سینه در زنان ،تبعات زيادی بر روابـ

که فرد را قادر ميسازد تا متوجه شـود چگونـه خـود

زناشويي آنها ميگذارد به طوری که تصـوير بـدن در

جلوی عملكرد خويش را مـيگیـرد .بـه طـور کلـي ،در

نزد اين افراد به شدت پايین ميآيد و با فاصله گـرفتن

گروه درماني ،تكنیک هـايي کالمـي و غیرکالمـي ابـداع

از همسر خود ،موجب سردی در رابطـه مـيشـوند .از

شده است تا اعضای گروه را با مشكالت شان مواجـه

طرفي ،به عقیده گالسر( )32مهمترين انگیـزه زوجینـي

کرده و بـه آنهـا کمـک کنـد هويـت و ثبـات خـويش را

که به سوی رواب نامشروع کشیده ميشـوند ،تجربـه

بازيابند( .)30هدف اصـلي در گشـتالت درمـاني ،رشـد

مجدد صمیمیت فردی و جنسي است .چیزی کـه ديگـر

در واقعي و متمرکز بر حال خود و نیرو بخشیدن به

آن را در زنــدگي مشــتر آنهــا نمــييابنــد ،بنــابراين

اعضای گروه است تا تغییر کننـد و مسـئولیت زنـدگي

جذابیت رواب نامشروع به اين دلیل است که هیچ يـک

خود را به عهده گیرند( .)33همچنـین ،در طـي جلسـات

از طرفین ،عیب جويي ،شكوه و سرزنش نمي کننـد يـا

گشتالت درمـاني ،راههـای مقابلـه بـا مشـكل مسـتقیماً

نــق نمـي زننــد( .)61زوجینـي کــه بــه جــای توجــه بــه

بررسـي مـيشــوند و معمــوالً بــا يـافتن راه حــلهــای

نیازهای يكديگر درصدد کنترل رفتار يكـديگر هسـتند،

مناسب برای مشكالت رضايت روان شـناختي حاصـل

فضايي سرشـار از انـرژی منفـي ايجـاد مـيکننـد ،در

مي شود .از سـوی ديگـر ايـن وضـعیت باعـث نظـم و

نتیجه با کاهش صمیمیت میان آنها بـه مـرور جـذابیت

انسجام فكری مي شود و آشـفتگي هیجـاني را کـاهش

رابطه زناشـويي نیـز کـم مـيشـود ،در نتیجـه مقدمـه

333
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رفتارهايي مثـل روابـ فرازناشـويي و بـي وفـايي را

تئوری انتخـاب زنـان توانسـتند بـا همكـاری درمـانگر

برای تجربه مجدد صمیمیت اولیـه فـراهم مـيکنـد .در

برای مشكالتشان راه حلهای مختلس پیدا کننـد و ايـن

حالي که بـا آمـوزش تئـوری انتخـاب بـه زنـان دارای

همكاری در يافتن راه حلها و حل مشكالت زناشـويي،

سرطان سینه ميتوان به سردی رابطه آنها بـا همسـر

باعث ايجاد صمیمیت بین آنها شد .در رابطه زناشويي

خود يا کنترلگری بیش از حد همسر در آنها کمک کرد

وقتــي توقعــات عاشــقانه محقــق نشــوند ،احســاس

تا از اين جهـت مـانع شـكل گیـری الگوهـای ارتبـاطي
مخــرب در رابطــه زوج ـین شــود( .)61هــدف تئــوری
انتخاب مانند هـدف همـه مـداخالت درمـاني کمـک بـه
مراجــع بــرای ايجــاد راه حــلهــايي اســت کــه کیفی ـت
مثبتتری از زندگي را تولید ميکنند .در تئوری انتخاب
کشــس آرام اســتثنائات در زنــدگي مراجــع م ـيتوانــد
امیدواری و کمک را به مراجع القا کند تا نزديـک شـدن
به آينده بهتری را ببیند( .)60در اين رويكرد اين اعتقاد
وجود دارد که صحبت کردن درباره علل مسائل ،مدت
آنها و اشاره به سختي تغییـر دادن آنهـا ،اغلـب باعـث
ايجاد احساس درماندگي بیشتری در مراجع مي شـود؛
بنابراين ايجاد تغییر اگـر غیـرممكن نشـود ،مشـكلتـر
ميشود ،به عبارت ديگر ،صحبت کردن درباره اين کـه
چگونه مراجع مي خواهد مسائل متفاوت شوند و او چه

سرخوردگي مستقیماً به همسر نسبت داده ميشـود و
سبب تحلیل رفتن عشق و تعهد ميگـردد و فرسـودگي
جايگزين عشـق مـيشـود .عـدم صـمیمیت در زوجهـا
سبب مـيشـود بسـیاری از زوجـین نسـبت بـه ادامـه
زندگي مشتر ناامید شوند و از نظر عاطفي و روانـي
فاصله زيادی با همسر خود پیدا کنند و ديگـر شـور و
هیجاني برای بودن در کنار شريک زندگيشان نداشته
باشند( .)61بسـیاری از پـژوهشهـا نشـان دادهانـد در
عین حال که روشهای درماني تكمیلـي سـرطان نظیـر
شیمي درماني يا پرتودرماني باعث افزايش طول عمـر
يا حتي رفع کلي خطـر مـرگ مـيشـود ،امـا مـيتوانـد
بدريخت کننده ،رنج آور و دارای عوارض دايمي باشند
و منجــر بــه کــاهش ارتباطــات اجتمــاعي آنهــا شــود.

کاری ميتواند انجام دهد تـا ايـن اتفـاق بیفتـد ،بـه وی

عوارضي مثـل تهـوع ،اسـتفراغ ،ضـعس و خسـتگي،از

کمک ميکنـد تـا بـاور کنـد کـه تغییـر ممكـن اسـت و

دســـت دادن موهـــای ســـر ،ســـوختگي و ضـــايعات

انتخاب با خود اوست.

پوستي( )11ميتواند ت ثیرات منفي شـديد بـر تصـوير

ديگــر يافتــه پــژوهش نشــان داد ،بــین گــروه

ذهني آنها از بدنشان و از آن طريق بر عزت نفس ايـن

گشتالت درماني گروهـي و گـروه تئـوری انتخـاب بـر

بیماران بر جای گذارنـد .در حـالي کـه بـا اسـتفاده از

صمیمیت زناشويي تفاوت معني داری وجود نداشـت و

جلســات درمــاني گشــتالت درمــاني گروه ـي و گــروه

اين نتیجه تا مرحله پیگیری تداوم داشت .به طور کلـي،

تئــوری انتخــاب م ـيتــوان تــا حــدودی بــر مشــكالت

شرکت در جلسات گشـتالت درمـاني گروهـي و گـروه

روانشناختي که متوجه اين بیماران اسـت فـايق آمـد و
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میزان صمیمیت و رضايت زناشويي را در آنها بهبـود

معده ،استفاده از نتايج ايـن درمـان بـرای انجمـنهـای

بخشید.

حمايت کننده از بیماران سرطاني.
از محدوديت هـای ايـن مطالعـه محـدود بـودن

پیشنهاد ميشـود گشـتالت درمـاني و تئـوری

اجرای مطالعه به کلینیک فوق تخصصي سرطان شـهر

انتخاب به کادر روانشناسي مراکز درماني مبتاليان به

ياسوج با مراجعه کنندگان از قشر اقتصادی اجتماعي

سرطان آموزش داده شود.

متوس است که ميتواند تعمیم يافتههـای پـژوهش را
به ساير جوامـع متـاثر سـازد .در عـین حـال بـه نظـر
ميرسد که بررسي نقاط ابهامي نظیر نقـش همبسـتگي
و حمايت گری عاطفي همسر ،افكـار و باورهـای منفـي
زوجین نسبت به بیماری و نیز افسـانههـا و باورهـای
غلـ رايـج بـین بیمـاران در ارتبـاط بـا آينـده زنــدگي
زناشويي مي تواند تصـوير شـفافتـری از متغیرهـای
مؤثر بر رضايتمندی زناشويي زنان مبتال به سرطان
سینه در مراحـل اولیـه تشـخیص و درمـان آن فـراهم
آورد ،همچنین اتخاذ تدابیری برای حضـور مشـاوران
در بخش های اونكولـوژی بیمارسـتان هـا و برگـزاری
جلســات آموزشــي و مشــاورهای بــرای بیمــاران و
همســران خــود ،مــيتوانــد در پیشــگیری از تشــديد

نتیجهگیری
در هنگــام اطــالع از وجــود ســرطان س ـینه در
زنان ،آنها نگراني بسیاری در مورد عكس العمـل هـا و
تفكر همسر خود در مورد وضعیت و تغییرات ظـاهری
خود دارند که تواند آنها را با افكار منفي و ناامیدانه در
ارتباط با آينـده رابطـه آنهـا بـا همسـر درگیـر کنـد و
عواملي مثل میل به محدود شدن رواب اجتمـاعي و از
دست رفتن برخي کنش وری های فردی و تصور فـرد
از بیمــاری ،کیفیــت زنــدگي فــرد را متــ ثر ســازد.
پیامدهايي که هر يـک از آنهـا مـيتوانـد حـداقل بـرای
مدتي به طور مستقیم يا غیرمستقیم بر سطح صمیمیت
زناشــويي زنــان تــاثیر منفــي بگــذارد .در حــالي کــه
همسران در اين شراي ميتوانند نقش بسیار مهمي در

مشــكالت و نارضـــايتي زناشـــويي ايـــن بیمـــاران و

انطباقپذيری اين بیماران بر عهده داشته باشـند .لـیكن

همسران آنها نقش عمدهای ايفا کند.

اغلــب در ايـن زمــان آنهــا نیـز ممكــن اســت هنــوز در

با اطالع رسـاني بیشـتر در مـورد مشـكالت

معرض آسیب و فشار رواني ناشي از عـدم قطعیـت و

روحي ،رواني درمان جويان مبتالء به سـرطان ،افـراد

پیشبیني ناپذيری و ترس از دسـت دادن همسـر قـرار

جامعه و به خصوص خانواده اين بیماران ،ميتوان بـه

داشته و مخصوصاً از احساس عدم آمـادگي و گیجـي

بهبودی اين افراد کمک کرد.

برای انتخاب روش درسـت کمـک بـه همسـر و بـروز

به کار بـردن درمـانهـای گشـتالت درمـاني و

عكسالعمل مناسب در مقابـل تغییـرات او رنـج ببرنـد.

تیوری انتخاب بـر سـاير سـرطانهـا ازقبیـل سـرطان

پديدهای که در نهايت ميتواند رواب زناشويي زوج را
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با تهديد مواجـه کـرده و طبیعتـاً نارضـايتي از روابـ
زناشــويي را بــه همــراه داشــته و کارآمــدی روابــ
زناشويي زوج را مختل کند .بنابراين به نظر مـيرسـد
در ايـ ـن دوران پـــرتنش و بحرانـ ـي ،ارايـ ـه خـــدمات
مشــاورهای و زوج درمــاني در کــاهش آزردگ ـيهــای
روانشناختي فردی و بین فردی و پیشگیری از تشديد
مشكالت زناشويي ،حـايز اهمیـت باشـد .هـدف اصـلي
گشتالت درمـاني و تئـوری انتخـاب ايـن اسـت کـه بـه
مراجع کمک کند تا دريابد نیازی به وابسـتگي ديگـران
ندارد و مـيتوانـد موجـودی مسـتقل باشـد؛ بنـابراين،
زماني که موانع از سر راه برداشته ميشود ،انسان به
رشد ميرسـد .نتـايج چنـین پـژوهشهـايي ،در زمینـه
پیشگیری از عواطس منفي و اعتالی عواطـس مثبـت در
زنان مبتال به سرطان سینه حائز اهمیت است.

تقدير و تشكر
پــژوهش حاضــر حاصــل پايـان نامــه دکتــری
روانشناســــــــي ســــــــالمت بــــــــا کــــــــد
IR.IAU.AHVAZ.REC.1399.032

مــيباشــد کــه بــدون

حمايت مالي انجام شـده اسـت .در پايـان از مسـئولین
کلینیــک فــوق تخصصــي ســرطان شــهر ياســوج و
آزمودنيها که نهايت لطس و همكاری را داشتند ،کمـال
تشكر و قدرداني را داريم.
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Abstract:
Background & aim: Cancer is one of the life-threatening diseases and causes an increase in
emotional disorders and a significant decrease in the quality of life in patients. Therefore, the aim of
the present study was to determine and compare the effectiveness of group gestalt therapy and
selection theory on marital intimacy in women with breast cancer in Yasuj, Iran.
Methods: The present study used and experimental design with pretest-posttest method with
control group, which was conducted during 2019-2020. The statistical population of the present
study was 60 women using purposive non-random sampling method who were randomly divided
into experimental and control groups (20 women in each group). Thompson and Walker marital
intimacy questionnaire was used to collect data. The experimental groups underwent group gestalt
therapy (10 sessions of 60 minutes) and selection theory (10 sessions of 60 minutes), but the
control group did not receive any intervention. Data were analyzed using analysis of covariance.
Result: The results indicated that both group gestalt therapy and selection theory were effective in
increasing marital intimacy in women with breast cancer in Yasuj (P = 0.0001). There was no
significant difference in breast size in Yasuj, Iran (P = 0.0001). These results continued until the
follow-up stage.
Conclusion: It can be concluded that group gestalt therapy and selection theory could be used to
increase marital intimacy in women with breast cancer. These therapies could help improve the
performance of women with breast cancer in improving the level of marital intimacy.
Keyword: Gestalt Therapy Group, Choice Therapy, Marital Intimacy, Cancer.
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