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   چکیده
اثربخشي آموزش مدل تلفیقي پژوهش حاضر با هدف بررسي 

مدار و مدل گاتمن بر کیفیت رابطه زناشویي زنان رویکرد هیجان
متاهل انجام گرفت. این پژوهش به روش آزمایشي با طرح شبه

آزمون و پیگیري با گروه کنترل آزمون، پسآزمایشي از نوع پیش
انجام شده است. جامعه آماري این پژوهش زنان متاهل 

د. نباشمي 13به خانه سالمت تهرانسر منطقه کننده مراجعه
گیري نفر از افراد جامعه بودند که به روش نمونه 12نمونه شامل 

نفر  37نفر در گروه آزمایش و  37در دسترس انتخاب شدند و 
در گروه کنترل قرار گرفتند. در این پژوهش از پرسشنامه کیفیت 

ر اساس نتایج ( استفاده شد. بPRQCابعاد رابطه ادراک شده )
توان گفت هاي پژوهش ميتحلیل کوواریانس چندمتغیري داده

مدار و مدل گاتمن که آموزش مدل تلفیقي رویکرد هیجان
موجب افزایش معنادار کیفیت رابطه زناشویي و تمام شش 

هاي آن )رضایت، اعتماد، تعهد، شوق و شور جنسي، مقیاسخرده
گیري ج آزمون اندازهصمیمیت و عشق( شده است. همچنین نتای

مکرر نشان داد که اثربخشي آموزش مدل تلفیقي حاضر بعد از 
نتایج پژوهش حاکي از این  ،یک ماه ماندگار بوده است. بنابراین

مدار و مدل است که از آموزش مدل تلفیقي رویکرد هیجان
توان براي بهبود کیفیت رابطه زناشویي زنان متاهل گاتمن مي
 استفاده کرد.

مدار، مدل مدل تلفیقي، رویکرد هیجان های کلیدی:هواژ

 گاتمن، کیفیت رابطه زناشویي

 
 

 

Abstract 
The aim of this study was to evaluate the 
effectiveness of an integrated model of emotionally 
focused approach and Gottman model on the 

quality of marital relationship in married women. In 
this study the quasi-experimental design with pre-
test, post-test and follow up with a control group 

were used. The study population included married 
women who went to Tehransar health center, 
district 21. The sample consisted of 26 volunteer 
participants, which were selected using 

convenience sampling method, in two groups, 
including experimental (n = 13) and control (n = 
13) groups. All participants were asked to complete 
the Perceived Relationship Quality Components 

(PRQC) questionnaire. Multivariate analysis of 
covariance (MANCOVA). Results showed that the 
integrated model of emotionally focused approach 

and Gottman model significantly increased marital 
relationship quality and its six subscales 
(relationship satisfaction, trust, commitment, 
intimacy, passion, and love). Additionally, using 

repeated measures in the follow-up conducted one 
month later showed satisfactory results about the 
effectiveness of the integrated model in the 
experiment group. Therefore, it can be concluded 

that the specifically designed integrated model of 
emotionally focused approach and Gottman model 
can be used to increase the quality of marital 

relationship for married women. 
Keywords: Integrated model, emotionally focused 
approach, Gottman model, quality of marital 
relationship  
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                         مقدمه
دو خانواده و دو نوع  پیوستترین  مسائل بزرگسالي است که شامل مشکلو ترین پیچیدهازدواج یکي از 

ازدواج در نیاز افراد به تعلق داشتن، یعني (. اهمیت 1113گلدریک و کارتر، سبک زندگي است )مک
دوست داشتن و دوست داشته شدن است و روابط صمیمانه به عنوان سکویي حمایتي در مقابله با 

یک متغیر مهم در ارتباط با زندگي زناشویي،  (.3554شود )گاتمن، هاي دنیاي واقعي محسوب ميدشواري
بسیاري در حیطه روابط زناشویي بر روي آن انجام شده است کیفیت رابطه زناشویي است که تحقیقات 

( کیفیت رابطه زوجین مفهومي چندبعدي است که شامل ابعاد 1112(. از نظر سندفورد )1115)کاستر، 
هاي باشد. پژوهشگوناگون روابط در زوجین مانند سازگاري، رضایت، شادماني، انسجام و تعهد مي

جمله پایداري و تداوم  رتباط زناشویي بر همه ابعاد کارکرد خانواده ازدهد که کیفیت امختلف نشان مي
هاي (. در سال1112ازدواج، شادکامي زوجین و حمایت از فرزندان تأثیرگذار است )ویلکاکس و ناک، 
 روابط اند و کیفیتاخیر، پژوهشگران توجه زیادي به بررسي و ارتقاء کیفیت رابطه زناشویي داشته

 (.1111 دارد )برادبوري و همکاران، خانوادگي کلي ارتباطات کیفیت ارزیابي در اساسي نقش زناشویي

اي در ساختارهاي خانوادگي و زوجي مواجه هستند و درمانگران با موضوعات گوناگون و پیچیدهامروزه 
هایي هاي رفتاري یا هیجاني( به تنهاي مبتني بر شناخت یا درمانبعدي )مثالً درمانهاي تکدرمان

(. بر 1131هاي آن در نظر بگیرند )هالفورد و اسنایدر، اند روابط خانوادگي را با همه پیچیدگينتوانسته
هاي خاص از رویکردهاي مختلف به یک هایي براي ترکیب مؤلفههاي اخیر تالشهمین اساس، در سال

(. رویکردهاي 1112ان، روش منظم و در یک مدل منسجم و یکپارچه انجام شده است )اسنایدر و همکار
پذیري در درمان تري از مداخله و انعطاففردي از جمله ایجاد پایه وسیعتلفیقي داراي مزایاي منحصر به 

که از ربط و متناقض کوشند تا خطر مداخله اتفاقي، بيمراجعان است. همچنین رویکردهاي تلفیقي مي
ها حاصل زگاري بالقوه یا تعامالت ناسازگار آنهاي مختلف، بدون مالحظه ناسااصول یا تکنیک التقاط
درماني شناخته ي مؤثر زوجهاامروزه گاتمن و جانسون از شخصیت (.3553شود را کاهش دهد )لبو، مي
اند. نظریه هاي آموزشي متنوعي براي تقویت روابط زوجین ابداع کردهکه برنامه ،(1137اند )میونیر،شده

هاي مختلف سیستمي، وجودي، که از مباني و اصول اعتقادي نظریهگاتمن رویکردي تلفیقي است 
 روابط، به مدارهیجان رویکرد (. جانسون نیز در3558روانکاوي و رفتاري یاري جسته است )رندال، 

 رویکردي مدار،رویکرد هیجان (. 1113دارد )جانسون،  تأکید تعامالت و چرخه دلبستگي هايسبک

 اوایل در که است بزرگساالن نظریه دلبستگي و گرایيانسان سیستماتیک، دیدگاه سه تلفیق از یکپارچه

 در ارتباطات و هیجانات مهم نقش به رویکرد این شد. ابداع و گرینبرگ جانسون توسط 3581 دهه

(. 1114گیرد )جانسون،مي نظر در تغییر عامل را هیجانات و داشته اشاره ارتباطي دهي الگوهايسازمان
زناشویي  رابطه ویژهبه بین فردي روابط مطالعه در هانظریه مؤثرترین از یکي دلبستگي نظریه امروزه
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 با بزرگساالن که است آن از ( حاکي1118نتایج پژوهش الکي ) (.1117شیور،  و است )میکالینسر

 قدرتمند عاملي دلبستگي سبک  و دارند نیز متفاوتي ارتباطي الگوهاي دلبستگي متفاوت، هايسبک

 عمده هدف رو، این آید. ازمي شمار به هاآن بین ارتباطي رفتارهاي و زناشویي بیني عملکردپیش براي

 دلبستگي هاينگراني اصلي و تمایالت و نیازها تا کند کمک زوجین به که این است مداررویکرد هیجان

 دلبستگي و شودمي زوجین کاسته دلبستگي هايناامني از کنند، بنابراین و ابراز کرده شناسایي را یکدیگر

-(. جانسون و گاتمن تأثیر کار یکدیگر را بر روي مدل1117یابد )جانسون، پرورش مي هاآن بین ایمن

؛ جانسون و 1118اند )جانسون، هاي مربوط به خود، در منابع مختلف تصدیق کرده و به رسمیت شناخته
انسانگرایي -دو رویکرد بر اساس و مباني رویکرد وجوديین (. ا1118؛ گاتمن و گاتمن، 3554گرینبرگ، 
و اکنون و دسترسي به هیجانات براي افزایش صمیمیت و جا و بر آگاهي و توجه به اینباشند استوار مي

به علت نقاط مشترک بسیاري که این دو رویکرد دارند،  (.1139زوجین تمرکز دارند )دیوید،  کیفیت روابط
عنصر کلیدي براي تلفیق این دو رویکرد، تأکید  اند.قالب یک مدل تلفیقي بیان شدهدر این پژوهش در 

؛ جانسون، 3555هر دو رویکرد بر اهمیت و نقش مهم عاطفه منفي در پریشاني رابطه است )گاتمن، 
(، همچنین از فرض رایج و مشترک دیگر این دو رویکرد این است که 3554؛ جانسون و گرینبرگ، 1114

؛ جانسون، 3555دهد )گاتمن، زناشویي از طریق الگوهاي معموالً تکراري در رابطه رخ مي مشکالت
خانه امن  از آموزش مفاهیم کلیدي مدل گاتمن مانند هفت اصل در مدل تلفیقي پژوهش حاضر (.1114
ر سنگي( و )انتقاد، ، تحقیر، حالت تدافعي و دیوا 1کن کردن چهار سوار آخرالزمان، شناسایي و ریشه3رابطه

در ایجاد معاني و تعامل جدید با استفاده از تمرکز آن در بیان نیازهاي  مدارهاي رویکرد هیجاناز تکنیک
( 1114 منظور التیام جراحات دلبستگي )جانسون،دلبستگي ارضا نشده و پردازش مجدد احساسات به

قي پیشنهادي پژوهش حاضر نشان استفاده شده است. با توجه به مطالب ذکر شده، در شکل زیر مدل تلفی
 داده شده است:

                                                           

3- Sound Relationship House 
1- Horsemen of  the Apocalypse 
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 مدار و مدل گاتمنمدل تلفیقی رویکرد هیجان -1شکل

  

هاي نظریه دلبستگي، رویکـرد شود این مدل تلفیقي از تلفیق مؤلفههمچنان که در شکل باال مشاهده مي
  مدار و مدل گاتمن تشکیل شده است.هیجان

داشتن روابط  .نیست کس پوشیدههیچ منظر از خانواده و زوجین در ارتباط بحث به ضرورت پرداختن     
آور فردي و خانوادگي شـود و فقـدان چنـین هاي حیرتتواند منجر به پیشرفتبخش ميزناشویي رضایت

 است داده نشان تحقیقات ها التیام نیابد.هایي را ایجاد کند که شاید سالها و صدمهتواند زخماي ميرابطه

 کلي کیفیت بر زناشویي رابطه کیفیت و یافته افزایش طالق زناشویي احتمال رابطه کیفیت کاهش با که

بـا توجـه بـه اهمیـت کیفیـت رابطـه  .(3558بوث،  و )جانسون است ذهني تأثیرگذار بهزیستي و زندگي
مـدار و دلیل و علت تلفیق رویکرد هیجان زناشویي، این متغیر در پژوهش حاضر مورد بررسي قرار گرفت.

 مداررویکرد هیجان عمده باشد. هدفمدل گاتمن در پژوهش حاضر استفاده از مزایاي این دو رویکرد مي

و احساسات خود و تغییر دلبستگي ناایمن به دلبستگي ایمن  به زوجین براي شناسایي و ابراز نیازها کمک
هـاي اجتمـاعي و بعـد مهـارت و تمرکز آن بر بعد هیجاني است، اما بـر توسـعه ،(1117است )جانسون، 

هـا و تمرینـات رفتاري افراد تمرکز خاصي ندارد. از سوي دیگر، مدل گاتمن با تکیه بر مجموعه پروتکـل
( در تغییـر رفتـار 1131هـاي اجتمـاعي )گـاتمن و سـیلور، افته به مراجعان براي افزایش مهـارتیساختار

باشد. وجـود تمرینـات سـاختاریافته و رفتاري مي کند و تمرکز اصلي آن بر بعدمراجعان کمک فراواني مي
ابزار متنوع مدل گاتمن در ارزیابي جامع و دقیق و همچنین در انجام تمرینات در خارج از فضـاي کـالس 

ی
مدل تلفیق

ن
ن مدار و مدل گاتم

جا
رویکرد هی

نظریه دلبستگی

سبک دلبستگی

کارکرد دلبستگی

رویکرد هیجان مدار

شناسایی احساسات

A.R.E

بازبینی لحظات سخت

مکالمات شیطانی

موقعیت های خام

مدل گاتمن

شاخص های طالق

خانه امن رابطه
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هاي آموزشي آموزشي به خصوص در کشور ما بسیار حائز اهمیت است، چرا که بیشترین متقاضیان کالس
آنجا که تغییر و بهبود در روابط زناشویي نیاز مبرم به همکاري و تمـرین باشند و از اي، زنان ميو مشاوره
-یافته و ابزار متنوع مدل گاتمن ایـن امکـان را بـراي شـرکتزوجین دارد، وجود تمرینات ساختارتکالیف 

در  آورد تا با استفاده از این ابزار، تعاملي هدفمند و ساختاریافته براي انجام تمرینـاتکنندگان به وجود مي
اند، داشـته باشـند. بـه هاي آموزشي شرکت نکردهخارج از کالس آموزشي با همسران خود که در کالس
(، و هم بعد رفتاري )مدل گـاتمن( تـوجهي EFTطور کلي، با تلفیق این دو رویکرد هم به بعد هیجاني )

اي کـه ایگاه ویـژهو اهمیت و نقش هیجان در تغییر فرد و جبه مطالب بیان شده  توجه با شود.خاص مي
مدار و مدل گاتمن اي تلفیق رویکرد هیجانمزایو (، 3753 براي عواطف قائل هستند )هنرپروران،ما مردم 

ار نگرفتـه اسـت، در ایـن با نظر به این که تاکنون اثربخشي این مدل تلفیقي در ایران مورد مطالعه قـر و
بر کیفیت روابط  مدار و مدل گاتمنهیجان رویکرداثربخشي آموزش این روش تلفیقي مبتني بر ، پژوهش

 . شده استزناشویي زنان متاهل بررسي 
 

 روش

آزمون و پیگیري با گروه آزمون، پسآزمایشي، پیشاین پژوهش، کاربردي و از نوع آزمایشي با طرح شبه
محله  13کننده به خانه سالمت منطقه باشد. جامعه آماري این پژوهش زنان متاهل مراجعهکنترل مي

و در یک سال اخیر با رویداد  ها گذشتهتهرانسر استان تهران بودند که حداقل دو سال از ازدواج آن
. با تعیین این جامعه، سعي شد تا اثر رویدادهاي ودندبزاي شدیدي در زندگي مشترک مواجه نشده استرس
تواند تاثیرات متفاوتي در رابطه يگونه رویدادها مزا بر کیفیت رابطه زناشویي کنترل شود، زیرا ایناسترس

گلدریک استرس خانواده که توسط مک ي(. بر اساس الگو3553زناشویي داشته باشد )کوهان و برادبري، 
ماه گذشته، مرگ فرزندان، از دست  7سقط جنین طي  ،در این پژوهش .( ارائه شده است1113) و کارتر

از همسران، بیکاري همسر و حوادث غیرمنتظره به دادن یا بیماري حاد والدین، بیماري حاد هر یک 
کنندگان در برنامه آموزشي باید برنامه زا در نظر گرفته شد. همچنین شرکتعنوان رویدادهاي استرس

فوري براي طالق و جدایي نداشته باشند و از درمان همزمان در طول مدت شرکت در برنامه آموزشي 
همچنین حداقل تحصیالت و سال  49و حداکثر  11کنندگان حداقل سن براي شرکت. استفاده نکنند

گیري در نفر از افراد جامعه بودند که به روش نمونه 12. نمونه شامل بوددیپلم و حداکثر کارشناسي 
جلسه را  31نفر که شرایط شرکت در کالس آموزشي به مدت  37ها دسترس انتخاب شدند و از بین آن

بر  کیفیت رابطه زناشویينفر دیگر بعد از استخراج نمرات پرسشنامه  37داشتند، در گروه آزمایش و 

 اساس نمرات گروه آزمایش به شیوه همتاسازي در گروه کنترل قرار گرفتند. 
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 ابزار

که در ترجمه به اختصار  ،(PRQC) 1شده از ابعاد رابطه زناشویی پرسشنامه کیفیت ادراک

( تدوین شده است. این پرسشـنامه کوتـاه و 1111همکاران ) و کیفیت ابعاد رابطه نام گرفت، توسط فلچر
سؤال در شش بعد رضایت، تعهد، صمیمیت، اعتماد، شور و هیجان جنسي، و عشق است.  38معتبر شامل 

اي براي هر بعد سه سؤال مطرح شده است که آزمودني پاسـ  خـود را در مقیـاس لیکـرت هفـت درجـه
و بـا مقیـاس  82/1نامه کیفیت رابطه با مقیاس صمیمیت ضریب همبستگي بین پرسش کند.مشخص مي

دهد که ضریب روایي پرسشنامه کیفیـت ابعـاد به دست آمد. این نتایج نشان مي 34/1سازگاري زناشویي 
( در پژوهشي بر روي افرادي که روابط با ثبات و طوالني مدت 1111رابطه، باال است. فلچر و همکاران )

که ضریب آلفاي کرونباخ براي طوريبراي هر یک از ابعاد رابطه نشان دادند، به داشتند، پایایي مطلوبي را
، 82/1، 52/1، 53/1ابعاد رضایت، تعهد، صمیمیت، اعتماد، شور و هیجـان جنسـي، و عشـق بـه ترتیـب 

گانه نیـز گزارش شده است. همبستگي بین ابعاد شـش89/1، و براي کل پرسشنامه 85/1، و 82/1، 38/1
 91/1، با میـانگین 35/1تا  37/1بت، و معنادار گزارش شده است. دامنه این ضرایب همبستگي از باال، مث

 مذکور ابعاد از یک هر براي کرونباخ آلفاي ( ضریب3785بوده است. در پژوهش نیلفروشان و همکاران )

 براي زمایيبازآ به دست آمد. همچنین ضرایب 59/1، 54/1، 57/1، 53/1، 52/1، 35/1، 53/1ترتیب  به

 .آمد دست به 59/1، 59/1، 51/1، 81/1، 53/1، 84/1، 59/1ترتیب  به مذکور ابعاد

 

  آوری اطالعاتشیوه اجرا و جمع

آزمون و انتخاب نمونه در مرحله پیش پرسشنامه کیفیت ادراک شده از ابعاد رابطه زناشویيبعد از اجراي 
اي از آموزش مدل دقیقه 311جلسه  31به مدت گروه کنترل و گروه آزمایش، اعضاي گروه آزمایش 

هاي نظري و استفاده از پیشینه مدار که توسط پژوهشگر تحت نظارت اساتید باتلفیقي گاتمن و هیجان
که توسط جانسون بر مبناي  HMT1مدار و از برنامه مداخله گروهي پژوهشي و مفاهیم رویکرد هیجان

و چند مقوله کلیدي مدل گاتمن تدوین شده  (1118ن، و تئوري دلبستگي بالبي )جانسوEFT 7مدل
است، برخوردار شدند. گروه کنترل تحت هیچ آموزشي قرار نگرفتند. در اتمام جلسات مجدداً دو گروه 

آموزش مدل تاثیر پایداري به منظور بررسي  همچنین .آزمایش و کنترل به ابزار پژوهش پاس  دادند
بار  يبرا گروه آزمایش یک ماه بعد از اتمام جلسات، ،زناشویي زنان متاهلبر بهبود کیفیت روابط  تلفیقي

                                                           

3- Perceived Relationship Quality Components 
1- Hold Me Tight 
7- Emotionally Focused Therapy 
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جلسات آموزش مدل تلفیقي  ر ادامه خالصهبه پرسشنامه کیفیت رابطه زناشویي پاس  دادند. دسوم 
در جدول زیر آمده  ،اي استدقیقه 311مدار و مدل گاتمن که شامل ده جلسه آموزشي رویکرد هیجان

 است:
 

 مدار و مدل گاتمنمراحل آموزش مدل تلفیقی رویکرد هیجان -1جدول 
 جلسات محتوای جلسات

ها از شرکت در دوره آموزشي، بیان ناي و همدالنه، آشنایي با اعضا و سؤال درباره انتظارات آبرقراري ارتباط حرفه
 آزمونپیشعنوان  کیفیت رابطه زناشویي به اهداف و قوانین جلسات آموزشي؛ اجراي پرسشنامه

 اول

 دوم نشده ابراز و زیربنایي منفي، شناسایي احساسات تعامالت چرخه سبک دلبستگي، آشنایي با آشنایي با انواع

 سوم A.R.E3آشنایي با مفاهیم  EFTاي از مفاهیم خالصه

 چهارم 1آشنایي با انواع الگوهاي مکالمات شیطاني

 پنجم 7ها، بازنگري لحظه سختشناسایي این موقعیتهاي خام و اهمیت آشنایي با مفهوم موقعیت

 ششم ، آشنایي با سبک شروع مشاجرات"چهار سوار آخرالزمان"و  هاي طالقآشنایي با شاخص

( معرفي گردید، 3555آشنایي با مشخصات ازدواج موفق و آشنایي با هفت اصل خانه امن رابطه که توسط گاتمن )
و محبت )اصل اول(، اشتراک گذاشتن عالقه، تحسین و قدرداني خود )اصل دوم(، نزدیک  4عشق آشنایي با نقشه

 شدن به جاي فاصله گرفتن از یکدیگر )اصل سوم(

 هفتم

هاي غلبه بر )اصل پنجم(، راه 2ت قابل حلفع مشکالهاي رهشیوزش مو)اصل چهارم(، آ 9پذیرش نفوذ همسر
 )اصل هفتم( 8شترک)اصل ششم(، ایجاد معناي م 3مشکالت دائمي

 هشتم و نهم

مشکالت قدیمي و التیام جراحات با استفاده از سه  براي جدید هايحلراه ها، تسهیلخواسته و نیازها ابراز تسهیل
آزمون و نظرخواهي پس اجراي جلسات، جدید و چرخه تعاملي مثبت؛ اختتام هايموقعیت و تحکیم A.R.Eمؤلفه 

 کنندگاناز شرکت

 دهم

 
 هایافته

در بخش توصیف داده از میانگین و انحراف اسـتاندارد و در بخـش اسـتنباطي بـراي بررسـي اثربخشـي 
آموزش مدل تلفیقي حاضر از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیـري )مـانکوا( بـراي بررسـي مانـدگاري 

 گیري مکرر استفاده شده است.اثربخشي مدل تلفیقي حاضر از روش اندازه

                                                           

3- Accessibility, Responsiveness, Engagement 
1- Demon Dialogues 
7- Revisiting a Rocky Moment 
4- Love Maps 
9- Accepting Influence and Compromise 
2- Working with Solvable Problems 
3- Perpetual Problems 
8- Creating Shared Meaning 
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  های کیفیت روابط زناشویی زنان متاهلمقایسه میانگین نمرات خرده مقیاس -2شکل
 

هاي کیفیت روابط مقیاسشود، مقایسه میانگین نمرات خردهمشاهده مي 1همچنان که در شکل  
زناشویي زنان متاهل در دو گروه داللت بر این دارد که میانگین نمرات گروه آزمایش در مقایسه با گروه 

آزمون تغییر بیشتري داشته است. همچنین کمترین میانگین در هر دو گروه آزمایش مرحله پسکنترل در 
مقیاس مقیاس رضایت بعد از خردهباشد. خردهمقیاس شور و هیجان جنسي ميو کنترل مربوط به خرده

-ر پسآزمون کمترین میانگین را دارد. اما نکته جالب توجه این است که دشور و هیجان جنسي در پیش

در راستاي  رضایت و شور هیجان جنسي است.مقیاس آزمون بیشترین تغییر میانگین مربوط به خرده
گاتمن بر مدل مدار و هاي استنباطي و بررسي فرضیه پژوهش که آموزش مدل تلفیقي هیجانتحلیل

هاي تحلیل با توجه به برقرار بودن مفروضه ،بهبود کیفیت رابطه زناشویي زنان متاهل تأثیر دارد
ها )آزمون لوین(، نرمال بودن توزیع کوواریانس چند متغیري )همگني ضرایب رگرسیون، همگني واریانس

 ارائه شده است. 1ها )آزمون شاپیرو ویلک( از این آزمون استفاده شد که نتایج آن در جدول داده
 

های کیفیت مقیاسبر خردهنتایج آزمون معناداری تحلیل کوواریانس چند متغیری )مانکوا(  -2جدول 

 رابطه زناشویی
 اتا سطح معناداری dfخطا  dfفرضیه f مقدار آزمون 

 911/1 114/1 11/35 11/2 353/7 911/1 اثر پیالیي گروه
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رضایت تعهد صمیمیت اعتماد شور و هیجان 
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عشق

پیش آزمون پس آزمون پیگیری
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قابلیت استفاده از آزمون تحلیل کواریـانس چنـد  ندهد که سطوح معناداري آزمونشان مي 1نتایج جدول 
هاي مورد مطالعه از نظر حداقل دهند که در گروهشمارد. این نتایج نشان ميمتغیري ) مانکوا( را مجاز مي

 یکي از متغیرهاي وابسته تفاوت معناداري وجود دارد. 

 
تأثیر آموزش مدل تلفیقی گاتمن و متغیری در مورد نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندخالصه  -3جدول

 مدار بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زنان متاهلهیجان
 شاخص 

 منابع تغییرات

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجات آزادی مجموع مجذورات

وه
گر

ر 
اث

 

 14113 38478 124439 3 124439 رضایت

 14117 31433 33488 3 33488 تعهد

 14111 31422 331429 3 331429 صمیمیت

 14113 8438 393497 3 393497 اعتماد

 14117 33471 131423 3 131423 جنسي

 14119 5449 34442 3 34442 عشق

  

 

مدار گردد، تأثیر عمل آزمایشي آموزش مدل تلفیقي رویکرد هیجانمشاهده مي 7طور که در جدول همان
تـوان باشد. لذا ميمعنادار مي α=19/1در سطح کیفیت رابطه زناشویي هاي مقیاسو گاتمن بر تمام خرده

مدار و مدل گاتمن بر بهبود کیفیت روابـط زناشـویي آموزش مدل تلفیقي رویکرد هیجاننتیجه گرفت که 
 زنان متاهل تأثیر دارد. 

ل گاتمن بر مدار و مدآموزش مدل تلفیقي رویکرد هیجانفرضیه دوم پژوهش این بود که تأثیر        
براي بررسي این فرضیه  پایدار مانده است.بهبود کیفیت روابط زناشویي زنان متاهل بعد از یک ماه 

پژوهش بعد از انجام آزمون پیگیري که بعد از یک ماه انجام شد، ابتدا مفروضه کرویت با استفاده آزمون 
چون نتیجه آزمون موچلي است،  359/1و سطح معناداري  595/1موچلي انجام شد. مقدار آزمون موچلي 

توانیم کرویت برقرار است و به همین خاطر ميتوان نتیجه گرفت که مفروضه معنادار نیست؛ بنابراین مي
 گروهي بدون تعدیل درجات آزادي آزمون هوین فلت استفاده کنیم.هاي دروناز نتیجه آزمون
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-آموزش مدل تلفیقی رویکرد هیجانهای مکرر در مورد آزمون پیگیری تأثیر گیریتحلیل اندازه -4جدول

  روابط زناشویی زنان متاهلمدار و مدل گاتمن بر بهبود کیفیت 

  
عامل زمان در سطح  18/13با مقدار  Fمقدار مشخصه آماري  دهدهمانطور که جدول باال نشان مي

توان نتیجه گرفت که تغییر )افزایش( در مراحل مختلف آزمون معنادار است، یعني مي α=19/1معناداري 
نتایج آزمون تعقیبي در مراحل مختلف آزمون در گروه آزمایش نشان داد که  معنادار است. همچنین

 اثربخشي تأثیري تفاوت معناداري دارد، بنابراین آزمون و پیگیرآزمون، پسمیانگین دو مرحله پیش
مدار و گاتمن بر بهبود کیفیت روابط زناشویي زنان متاهل بعد از آموزش مدل تلفیقي رویکرد هیجان

 .گذشت یک ماه ماندگار است
 

 گیریبحث و نتیجه

ن بر بهبود مدار و مدل گاتمپژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش مدل تلفیقي رویکرد هیجان
کیفیت رابطه زناشویي زنان متأهل انجام گردید. نتایج حاصل بیانگر معنادار بودن اثربخشي آموزش مدل 

هاي کیفیت رابطه زناشویي زنان تلفیقي بر بهبود کیفیت رابطه زناشویي و همچنین بر کلیه خرده مقیاس
ي که اثربخشي آموزش مدل هاي انجام شده پژوهشکننده در پژوهش بود. در بررسيمتاهل شرکت

مدار و مدل گاتمن بر بهبود کیفیت رابطه زناشویي را بررسي کرده باشد، چه در تلفیقي رویکرد هیجان
مدار را بر افزایش هاي مختلفي اثربخشي رویکرد هیجانداخل و چه در خارج یافت نشد. اما پژوهش

؛ 1117؛ الویس،1111اقلین و هاتسون، ؛ ک1131کنند )دنتون و همکاران، رضایت زناشویي تأیید مي
(. 1133و کنستل،  ؛ سندبرگ1131؛ هالچوک، مکنین و جانسون، 1115؛ رودریگز، 1118داونینگ، 

هاي مرتبط با دلبستگي را در افزایش مدار و نظامهاي متعددي تأثیر رویکرد هیجانهمچنین پژوهش
؛ 3558؛ جانسون و بوث، 3588گرینبرگ و جانسون، اند )کیفیت روابط زناشویي نیز مورد تأیید قرار داده

(، که با نتایج پژوهش حاضر 1112؛ نوفل و شیور، 1119آري و الوي، ؛ بن1113هولیست و همکاران، 
مدار بر کیفیت رابطه در ایران نیز پژوهشي با هدف بررسي اثربخشي رویکرد هیجان باشد.همسو مي

 الگوهاي مدار بر بهبودمنظور بررسي اثربخشي رویکرد هیجانهایي به زناشویي یافت نشد، اما پژوهش

 و زناشویي (، افزایش سازگاري3751(، شادماني )رنجبري، 3751ارتباطي زوجین )جاویدي و همکاران، 

 شاخص

 منبع تغییرات         

مجموع 

 مجذورات

درجات  

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

 113/1 18/13 73/584 1 23/3528 فلت -هوین  اثر زمان

   3/42 14 33/3311 فلت -هوین  خطا
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(، افزایش میزان صمیمیت 3757نابارور )نجفي و همکاران،  زوجین شناختيو روان سالمت جسمي ارتقاء
مندي زناشویي تغییر رضایت (،3757هاي دانشجو )حامدي و همکاران، زوجزناشویي و خودکارآمدي 
مدار را ( انجام گرفته است که اثربخشي معنادار رویکرد هیجان3753)اماني، زوجین و افسردگي زنان 

( نشان داد که بین دلبستگي 3753دهد. همچنین نتایج حاصل از پژوهش فتحي و همکاران )نشان مي
مندي مندي زناشویي رابطه مثبت و معنادار و بین دلبستگي اجتنابي و اضطرابي با رضایتایمن و رضایت

  .زناشویي رابطه منفي و معنادار وجود دارد
مدار استفاده شد که همچنان که بیان شد در این مدل تلفیقي از تلفیق مدل گاتمن با رویکرد هیجان      

ها بر اساس تحقیقات رویکرد گاتمن انجام شده است، مانند اي که تنهاي خارجيپژوهش نتایج حاضر با
(، متز و اپستین 1111و کارم ) (، وستروپ3558(، گاتمن و همکاران )3557پژوهش مارکمن و همکاران )

(، 1112(، گاتمن و همکاران )1112(، یه و همکاران )1114(، هیکس و همکارن )1117(، لبو )1111)
-در پژوهش باشد. همچنین( همسو مي1139( و لوت )1133و همکاران ) ن(، اشد1115بارناکل و ابوت )

هاي انجام شده در ایران پژوهشي که از مدل گاتمن براي بهبود کیفیت رابطه زناشویي استفاده شده باشد 
بیني مندي، شادماني و سازگاري زناشویي و همچنین پیشهایي در زمینه رضایتیافت نشد، اما پژوهش

؛ آبروي و 3751؛ کاظمي و همکاران، 3785تفاده از مدل گاتمن انجام شده است )بهرامي، طالق با اس
 (.3754؛ خازني، 3754؛ رجایي، 3757زاده و همکاران، ؛ ساکي3753همکاران، 

توان گفت، از اهداف اولیه مدار ميدر تبیین نتایج پژوهش حاضر با توجه به اهداف رویکرد هیجان      
باشد. تماس هیجاني و پیوند ایمن از مدار تغییر دلبستگي ناایمن به دلبستگي ایمن ميرویکرد هیجان

شود. این پیوند و دلبستگي ایمن پاسخگوي نیازهاي طریق در دسترس بودن و پاسخگویي ایجاد مي
-باشد. در همین راستا، از اهداف مهم دیگر رویکرد هیجاندروني زوجین به امنیت، حمایت و تماس مي

ار، تسهیل ابراز و بیان نیازهاي دلبستگي ارضا نشده، پذیرش نیازهاي دلبستگي همسر و پردازش مد
باشد. ابراز هیجانات سبب احساس رضایت، مجدد احساسات به منظور التیام جراحات دلبستگي مي

فردي بیشتر بین زوجین شده و آنان را کمتر در حسي، صمیمیت و گرمي بینخرسندي، سرزندگي، هم
هاي انجام شود. پژوهشکند و سبب بهبود کیفیت رابطه زناشویي ميپذیر ميبرابر عواطف منفي آسیب

کنند، رضایت زناشویي دهد که افرادي که هیجانات بیشتري را ابراز ميشده در زمینه زناشویي نشان مي
مدار نیز در یکرد هیجانهاي روتوان با استفاده از تکنیک(، از این رو، مي3782بیشتري دارند )حیاتي، 

ایجاد معاني و تعامل جدید به مراجعان کمک کرد و سطح کیفیت رابطه زناشویي را افزایش داد )جانسون، 
1114 .) 
توان گفت تأکید رویکرد گاتمن به کاهش رفتار در تبیین نتایج حاضر با استفاده از رویکرد گاتمن مي     

مچنان که بیان شد رویکرد گاتمن به کاهش رفتار منفي تأکید باشد. همنفي و افزایش رفتار مثبت مي

file:///C:/Users/flower/Desktop/110yarab_fatima/EFT/مقایسه%20اثربخشی%20زوج¬درمانی%20هیجان¬مدار،%20شناختی-رفتاری%20و%20تلفیقی%20شناختی-رفتاری-هیجانی%20بر%20سیر%20تغییر%20رضایتمندی%20زناشویی%20زوجین%20و%20افسردگی%20زنان%20شهر%20همدان.pdf
file:///C:/Users/flower/Desktop/110yarab_fatima/EFT/مقایسه%20اثربخشی%20زوج¬درمانی%20هیجان¬مدار،%20شناختی-رفتاری%20و%20تلفیقی%20شناختی-رفتاری-هیجانی%20بر%20سیر%20تغییر%20رضایتمندی%20زناشویی%20زوجین%20و%20افسردگی%20زنان%20شهر%20همدان.pdf
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دارد و اختالف زناشویي را نتیجه عواملي همچون رفتارهاي نامناسبي مانند نادیده گرفتن، تحقیر، 
مدل گاتمن( و یا عدم شناخت کافي از یکدیگر، یا در اسب آخرالزمان  4گیري و سکوت )سرزنش، کناره

هاي ناسازگار، رفتارهاي منفي را مقابله داند. از آنجا که زوجرابطه زناشویي مي بست و موانع دروجود بن
شود. پس یک کنند، این روش برخورد به افزایش تعارض و ایجاد سیکل معیوب منجر ميبه مثل مي

باشد. این عمل به ویژه از آن جهت قضیه بنیادي در رویکرد گاتمن قطع چرخه تعاملي منفي در رابطه مي
مندي و شادماني از رابطه تأثیر هم است که رفتارهاي منفي بیش از رفتارهاي مثبت به تجربه رضایتم

(. همچنین در این مدل تلفیقي با استفاده از آموزش هفت اصل 1111؛ جانسون، 3554گذارد )گاتمن، مي
گاتمن به مراجعان ها و تمرینات ساختاریافته مدل خانه امن رابطه گاتمن با تکیه بر مجموعه پروتکل

گوش دادن همدالنه، اعتباربخشي و توجه و  هایي مانندهاي اجتماعي خود در زمینهبراي افزایش مهارت
نفوذ  سازي فیزیولوژي و به شیوه مناسب بحث کردن، پذیرشاحترام به عقاید و نظرات یکدیگر، خود آرام

ها هاي رفتاري و بکارگیري آنن مهارتشود. آموزش ایو سازش به منظور افزایش رفتار مثبت کمک مي
)گاتمن و سیلور،  شوددر رابطه زوجین سبب افزایش شادماني زناشویي و بهبود کیفیت رابطه زناشویي مي

1131 .) 
هاي هاي پژوهش حاضر این بود که با توجه به این که در بررسي نمرات خرده مقیاساز محدودیت       

مقیاس شور و هیجان جنسي بود، آزمون، کمترین میانگین، مربوط به خردهکیفیت رابطه زناشویي در پیش
مقیاس نیاز به توجه و اختصاص زمان بیشتري به طور خاص دارد. بر همین رسد که این خردهبه نظر مي

مدار با مدل گاتمن خرده مقیاس شور و شود در بازبیني مدل تلفیقي رویکرد هیجاناساس، پیشنهاد مي
ي مورد توجه خاص قرار گیرد و اثربخشي مدل پیشنهادي با این مدل بررسي و مقایسه هیجان جنس

هاي دیگر پژوهش حاضر این بود که تحقیقات معدودي درباره تلفیق رویکرد همچنین از محدودیت گردد.
یکرد ها از تحقیقات مشابه در حوزه رومدار و رویکرد گاتمن وجود داشت. از این رو، بیشتر مقایسههیجان
باشد. این مساله ضرورت انجام تحقیقات بیشتر در این مدار و مدل گاتمن به طور جداگانه ميهیجان

دهد. همچنین از آنجا که وضعیت اقتصادي و اجتماعي و سالمت روان و زمینه را در آینده نشان مي
زناشویي مؤثر باشد، تواند در کیفیت رابطه ها ميشناختي آزمودنيسابقه مشکالت روانپزشکي و روان

هاي این با توجه به یافته هاي آتي مورد بررسي و توجه خاص قرار گیرد.شود در پژوهشپیشنهاد مي
مدار و مدل درمانگران از مدل تلفیقي رویکرد هیجانشود که مراکز مشاوره و روانپژوهش، پیشنهاد مي

-ده کنند و از مدل تلفیقي حاضر در کالسگاتمن براي بهبود کیفیت رابطه زناشویي مراجعین خود استفا

-هاي آمادگي پیش از ازدواج استفاده شود و میزان اثربخشي و سودمندي آن با گروهي که در این کالس

 ها شرکت نکردند مقایسه گردد.
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