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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the 
effect of the Prevention and Relationship 
Enhancement Program based on Gottman & 
Glaser's integrated approach to love, respect and 
marital Intimacy. The research method was semi-
experimental with pre-test-post-test and control 
group. The statistical population included all 
couples referring to health centers in Yazd(127 
couples), of which 14 couples (28 persons) were 
voluntarily selected and randomly divided into 
two experimental groups and control group. The 
research tools consisted of Gottman Love and 
Respect Scale (GLRS) and Walker & Thompson 
Intimacy (WTI), which were administered in two 
stages of pre-test and post-test. Independent 
variable in nine 120- minute sessions were carried 
out. Data were analyzed using Mancova 
multivariate analysis of covariance. The results 
showed that the program of Prevention and 
Relationship Enhancement Program based on 
Gottman & Glaser's integrated approach , was 
significantly effective in improving the love, 
respect and Intimacy of couples (p <0.005). 
Therefore, the use of this program as a preventive 
approach to couple problems is suggested. 
Keyword: Gottman & Glaser's Integrated 
Approach,  Love and Respect,  Marital Intimacy 

 چکیده
 پیشگیری و بهبودهدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر برنامه 

رابطه مبتنی بر رویکرد تلفیقی گاتمن و گالسر بر عشق، احترام و 
آزمایشی با صمیمت زناشویی بود. روش این مطالعه، نیمه

آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه پس -آزمونپیش
کننده به مراکز بهداشت و درمان شهر زوج( مراجعه 721زوجین )

نفر( داوطلبانه انتخاب و  22زوج ) 71این میان  یزد بود که از
زوج(  1زوج( گواه ) 1صورت تصادفی در دو گروه آزمایش )به

رام عشق و احتهای جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه
بود که در ( WTIو صمیمیت والکر و تامسون )( GLRSگاتمن )

 9در  تقلآزمون اجرا شد. متغیر مسآزمون و پسدو مرحله پیش
ای در گروه آزمایش اجرا شد )هر هفته یک دقیقه 721جلسه 

ها به روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره جلسه(، داده
Mancova).نتایج نشان داد  ( مورد بررسی آماری قرار گرفت

 ی پیشگیری و بهبود رابطه، مبتنی بر رویکرد تلفیقی گاتمنبرنامه
صورت به صمیمت زوجیناحترام و  و گالسر بر بهبود عشق،

(. بنابراین، استفاده از این برنامه >110/1pمعناداری مؤثر است )
نهاد کننده از مشکالت زوجین پیشعنوان یک رویکرد پیشگیریبه
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 مقدمه 
 (.2172 موحد و همکاران،پور) آیدحساب میتعهد و احترام از جمله کارکردهای خانواده سالم به ،صمیمیت، عشق

 ز درروخانواده در جهت ارتقای صمیمیت و احترام زوجین نسبت به یکدیگر روزبهمتخصصان  امروزه تالش
دهد که ریشه بسیاری از مشکالت زناشویی، مطالعات نشان می (.2171 موحد و همکاران،)پور افزایش است حال

 انسانی اساسی نیاز یک صمیمیت، (.2117 ،باگاروزی) کمبود صمیمیت و مشکالت ارتباطی بین همسران است

 نزدیکی، عنوانبه صمیمیت است. شده شناخته دوستانه روابط توسعه در مهم فرایند یک عنوانبه و باشدمی

 بیان و پذیرش عمیق، درك ،آگاهی مستلزم و است دیگر شخص با داشتنی دوست شخصی رابطه و تشابه

ارعی زمهارتی زوجین است )بسیاری از مشکالت ازدواج ناشی از بی ،گاتمن معتقد است. است احساسات و افکار
 (.2172 و زارعی،محمودآبادی 

 بیان را خود نزدیکی و صمیمیت آن وسیلهبه زوج هر که روشی و راه که است این توجه شایان هنکت

 داشتن که چرا(. 2171بارتل هارینگ، دی و گنگما،  ،)یو پذیردمی اثری او نیازها از زیادی میزان به کند،می

وابط با همسر، عنصر اصلی زندگی عاطفی و رباشد و می انسان در ساسیا انگیزه و نیاز یک صمیمانه روابط
نیاز به عشق و  بر انتخاب هنظری گالسر در(. 7990حسینی مکوند و صداقت، ، آدمبنی) اجتماعی فرد است
بال دنفراد با سطح باالیی از نیاز به تعلق، بهکه معتقد است ا طوری، به(2110 ،)لویدکند صمیمیت تأکید می

فردی نروابط بی به تالش در راستای توسعه مندهو عالق روابط همگون و پذیرش دیگران، لذت با دیگران بودن
 و زن بین ارتباطتعامل و  کیفیت گاتمن هعقیدبه. همچنین (7991ی، ئشناس و آقایزدان ،)صحت هستند
 مطالعات (.2172 و زارعی، محمودآبادی )زارعی است طالق زناشویی و آشفتگی برای مهمی پیشگوی هاشوهر

 هستند؛ وی همچنین نابسامان ازدواج دارای دارند همدیگر با تریمنفی ارتباط که زوجینی ،داد نشان وی

 هایهیجان از بیش منفی هایهیجان از خود زناشویی تعامالت در، هستند طالق درصدد که هاییزوج دریافت

 ایجاد فرآیند در مهمی گام م با عشق و احترام،أکارآمد و تو یادگیری ارتباط کنند. بنابراین،می استفاده مثبت

ایجاد و حفظ روابط صمیمانه در  (.2171و لندیپر،  فریا استالهوفر،) است سازگاری و صمیمیت افزایش یا و
 گریف و مالهرب،باشد )میای نیازمند کسب مهارت، آموزش و انجام وظایف ویژهکه هنری است  ،ازدواج

 ،طور کلیعشق و احترام و به ،صمیمت بر مؤثر عوامل و آشفته زوجین از شده ارائه تصویر به توجه با (.2172
 سوی از و داده کاهش زوجین را صمیمیت ضعف به منجر عوامل سویک از که رابطه مداخالتی ضرورت دارد

 تقویت کند. مطالعات ها راخانواده و زوجین در مؤثر و کارآمد عملکرد پیشگیرانه، هایبرنامه وسیلههب، دیگر

 و مؤثر بسیار بلندمدت در زناشویی مشکالت از بروز جلوگیری برای پیشگیرانه رویکردهای که دهدمی نشان
زارعی ؛ 2171ایزر، یودو و اوالدو،  ؛2170سرگین و وزیدلو، بورك، ، )گیورتز باشندمی صرفههب مقرون

 رویکردهای به نیاز (. احساس2171 م،باکو؛ 2172 اسنایدر، و هالفورد؛ 2172 سردادور و نصیریان،، محمودآبادی

 ایجاد به دیگر، سوی از رفتاری علوم در رویکردها گسترش این و سویک از خانواده نامحقق در پیشگیرانه

 معتقدند، است. پژوهشگران بسیاری انجامیده مشکالت برابر در هازوج سازیایمن برای متعددی هایروش
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 داده آموزش پیشگیرانه هایبرنامه در که هاییمهارت با بتواند ،کرده ازدواج تازه زوج یک کهاین احتمال

 شده پیچیده ارتباطی منفی الگوهای در هاسال که است زوجینی از بیشتر کنند؛ حفظ را ارتباطشان شود،می

مارکمن، استنلی، ؛ 2170، و همکاران گیورتز) کنند ترمیم را شانرابطه درمانیزوج با کمک خواهندمی اکنون و
 ایفا را نقشی پیشگیرانه هایشیوه اگر، عالوه(. به7991 ،گاتمن، کوان و کارر؛ 2110 ،جنکینز، پترال و وادورث

 یابد. اینمی کاهش زیادی حد تا پردازد،می درمانی مالحظات برای اجتماع و فرد که اقتصادی بهای کنند،

تواند جلوی می، های پیشگیرانه همراه با آموزشدارد. برنامه تأکید «پیشگیرانه هایبرنامه» اهمیت بر موقعیت
سردادور و  ،مودآبادیها در روابط را بگیرد و عملکرد خانواده را بهبود بخشد )زارعی محبسیاری از آسیب

 (.2172 ،نصیریان
 رفتارهای آن طی در که گرددمی اطالق ایمداخله هرگونه به زوجین روابط بهبود و پیشگیری هایبرنامه

 روابط در بدکاری از، نتیجه در و گردد ایجاد بهبود خوب، ایرابطه رفتارهای در و یابد کاهش مخرب ایرابطه

 (.2119 ،)کانینگهام شودمی پیشگیری فردیبین

های پیشگیرانه در حوزه مشکالت زناشویی شناسانی هستند که به برنامههر دو از روان، گاتمن و گالسر
 مبانی از و است تلفیقی رویکرد یک، (2112) گاتمن، جیمز، سانسون، نیسون و کریستین تأکید دارند. نظریه

 تقویت روابط برای متنوعی آموزشی هایبرنامه او .است جسته یاری درمانی مختلف هاینظریه اصول و

 آزمایشگاه یک ایجاد به دست ارتباط، مورد در خود مطالعات تکمیل برای ،گاتمن است. کرده ابداع زوجین
 باالیی موفق بسیار دقت با خویش هایپژوهش در ایشیوه چند رویکرد از استفاده با و زد ازدواج مخصوص

 پاسدار نیروهای میان هاازدواج تمام در گرچه، است گردید. او معتقد ازدواج طولی پایداری و دوام بینیپیش به

 های مثبتجنبه میان تعادل ،است مهم چهآن اما ؛دارد وجود درگیری و نبرد آن زنندهنیروهای برهم و ازدواج

 را نکردن همکاری و تدافعی رفتار اهانت، انتقاد، مهم بسیار منفی عامل چهار است. وی ازدواج در منفی و
هفت »شبیه  ،توان گفتبرد که مینام می «چهار مهاجم مهلک»ها با عنوان از آن .داندمی ازدواج زنندهبرهم

 ایجاد بر زیادی تأکید ازدواج منفی هایجنبه با مقابله برای ،گاتمن در دیدگاه گالسر است. «عادت تخریبگر

 مهربانی عالقه، دادن نشان کند:می اشاره زیر موارد به مثبت هایجنبه بر افزودن برای و دارد احترام و عشق

 هاشادی در شدن سهیم و گوییبذله بودن، پذیرنده همدلی، همدردی، قدرشناسی، داشتن، توجه محبت، و
کند زیست ازدواج صحبت میدر جایی دیگر گاتمن از محیط (.2111بنسون و هرناندز وست، ، ویمک ،هیکس)

کنند و این مورد بسیار شبیه جهان آفرینند و تجربه میزوجین موفق محیط شادتری را می ،معتقد استو 
ان راسر زندگی، تصاویر جهبرد. گالسر نیز معتقد است در سای است که گالسر در ازدواج از آن نام میکیفی

نیاز اصلی بقا،  پنجها تحت انسان(. ما 7991، گالسر و گالسرست )ا انگیزه واقعی تمام رفتارهای ما کیفی ما
تری تر باشند، ازدواج موفقچه همسران در این پنج نیاز همسانهستیم. هرآزادی و تفریح  ،قدرت ،عشق و محبت

و  کنند رفتار همسرشان را تغییر دهنداغلب سعی می ،دارند. افرادی که از زندگی مشترکشان راضی نیستند
به این  دست ،نامدمی گری که گالسر آن را هفت عادت تخریبارفتارهای کلیشهسری معموالً با توسل به یک

 ها عبارتند از:زنند. این رفتارکار می
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 و تنبیه -0؛ تهدید -0 ؛زدن غر و نقغر -1 ؛شکوه و گالیه -9 ؛سرزنش -2 ؛جویی و انتقادعیب -7
 .رای تحت کنترل درآوردن دیگریبدادن  باج -1

 .ستا هابنیادین آن نیازهای شدت در تفاوت، هازوج بیشتر بودن ناموفق علت، (2111) گالسر اعتقاد به
 ها و فیزیولوژی فرد هستند، تأکیدی که گاتمن نیز در دیدگاه خود دارد. اگرتأثیر ژننیازهایی که بسیار تحت

 زندگی ابتدای از انتخاب هنظری کارگیریبه با و هستند خود اساسی نیاز پنج تأثیرتحت که کنند درك هازوج

 ایجاد چشمگیری پیشرفت هاآن زناشویی روابط بهبود در کنند، تالش نیازها این ارضای برای مشترکشان

 در شادی ایجاد باعث دیگران کردن ناکام بدون، نیاز پنج این (. یادگیری2110 استوارت، و شد )براون خواهد

 مستمر صورتبه را هاآن توانمی و هستند کارآمد رفتارهای محرك نیازها این تأمین ،واقع در گردد.می فرد

 و اندمتفاوت قوت و شدت لحاظبه افراد در نیازها این (.2110 ویلهیت، و )فری گرفت کاربه هازوج روابط در
 مشکل صورتبه نیازها در ناهمخوانی ،دیگر طرف از شود.می منجر روابط در اشکاالتی بروز به هاتفاوت این

 این به هازوج اوقات اغلب ولی ؛بیابند لهئمس این برای حلیراه تا سازدمی مجبور را هازوج و شودمی گرجلوه

 کنندمی استفاده و تنبیه تهدید شکایت، گالیه، مانند سرزنش، مخربی عادات از و شوندمی توجهبی لهئمس
 (.2171 ویتون، و ریگان اسکات، رهودز، )مارکمن،

ن جداگانه بر رابطه زوجی صورتبهیک از رویکردهای گاتمن و گالسر را مختلفی اثربخشی هرهای پژوهش
 ،؛ سودانی7990لواسانی، یعلگلپایگانی و غالمهاشمی، ؛ مدنی7990نژاد، راد و کریمیاند )عبادیبررسی کرده

موحد پور؛ 2172 و زارعی، محمودآبادی زارعی؛ 7990زاده، زهراکار و محسن، ؛ هواسی7990نیا، کرمی و شیرعلی
 (.2117یل و برادبوری، دراو ،؛ کب2112؛ وستروپ، 2172؛ رابی، ووبولدینگ و کارلسون، 2172 و همکاران،

 گاتمن، شیوه با ازدواج ارتباطی هایمهارت آموزشی دوره ،نشان داد (2112) وستروپ مطالعهطور مثال به

در پژوهش  ،(7990نژاد )راد و کریمیکند. عبادیایجاد می ارتباطی هایمهارت در را ایمالحظهقابل بهبود
نیا، یکرمی و شیرعل ،سودانی .است مؤثرد، رویکرد گاتمن بر تعهد زناشویی زوجین شهر مشهد دنخود نشان دا

 مؤثرنیز در پژوهش خود نشان دادند مشاوره با رویکرد گالسر بر کاهش طالق عاطفی در زوجین  ،(7990)
در پژوهش خود به این نتیجه  ،(7991) محمدیبخشی و خاصاسدی، جهان ،است. همچنین کشاورز افشار

 مسئله به شیوه تئوری انتخاب گالسر بر بهبود ارتباط زوجین اثر معناداری دارد.رسیدند که آموزش حل
 بررسی احترام و همچنیناهمیت صمیمت و ارتباط همراه با عشق و  خصوص در پیشینه مرور به توجه با

 رویکرد از استفاده که رسدمی نظربه ازدواج، موفقیت در مؤثر لعوام وصخص در گاتمن و گالسر نظرات

 قابلیت از ،پیشگیری و بهبود رابطه در قالب یک برنامه پردازاین دو نظریه هایدیدگاه ادغام و تلفیقی
 حاضر پژوهش بنابراینباشد؛  در رابطه زوجین برخوردارعشق و احترام  افزایش صمیمت، برای توجهی شایان

 زوجین شهر یزد بر عشق، احترام و صمیمت زناشویی گاتمن و گالسر تلفیقی رویکرد بودن اثربخش قصد دارد

د بهبود رابطه مبتنی بر رویکر برنامه پیشگیری ورا مورد بررسی قرار دهد و به این سؤال پاسخ دهد که آیا 
 شویی در زوجین شهر یزد خواهد شد؟و گالسر باعث باال رفتن عشق، احترام و صمیمیت زناتلفیقی گاتمن 
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 روش
 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،جامعه آمار

 کاربردی هایپژوهش نوع از بود که گواه گروه با آزمونپس و آزمونپیش نوع از تجربیشبه پژوهش روش

کننده به مراکز بهداشت و درمان شهر یزد بود که از مراجعهجامعه آماری شامل کلیه زوجین  .شودمی محسوب
 دو در گمارش تصادفی صورتبهداوطلبانه انتخاب و  ریگینمونه روش به بود کهنفر(  22زوج ) 71این میان 

 ها،آموزش این در شرکت برای داوطلب گروه از کنندهشرکت هایزوج .شدند داده قرار گواه و آزمایش گروه

مزمن و عدم داشتن طرحی برای  روانی و جسمی اختالالت به نفر دو هر ابتال ورود )عدم هایمالك اساس بر
 طالق، گذشتن حداقل دو سال از زندگی مشترك( وارد پژوهش شدند.

 قبلی ازدواج هسابق هازوج از کدامهیچ داشت. قرار سال 21 تا 21 دامنه در کنندگانشرکت سنی میانگین

 زوج سه بود. ارشد کارشناسی تا کاردانی از هازوج تحصیالت دامنه و سال دو ازدواج سنوات میانگین نداشتند،

 بودند. فرزند بدون هازوج هبقی و فرزند یک دارای آزمایش گروه در زوج چهار و گواه گروه در
و  گواهآزمون و انتخاب گروه های صمیمیت زناشویی، عشق و احترام در مرحله پیشبعد از اجرای مقیاس

ای تحت آموزش قرار گرفتند، ولی گروه گواه دقیقه 721جلسه  نُهمدت وه آزمایش، اعضای گروه آزمایش بهگر
هیچ آموزشی دریافت نکردند. در اتمام جلسات مجدداً دو گروه آزمایش و گواه به ابزار پژوهش پاسخ دادند. در 

 جلسه بود، در جدول زیر آمده است. نُهادامه خالصه جلسات آموزشی که شامل 

 خالصه جلسات -7جدول 
 محتوای جلسات جلسات

، ها از شرکت در جلساتای و همدالنه، آشنایی با اعضا و معرفی یکدیگر، سؤال در مورد انتظارات آنبرقراری ارتباط حرفه اول
 آزمونبین اهداف و قوانین جلسات، اجرای پیش

 

های درونی آن، ارزیابی و شناخت دنیای کیفی خود و جهان کیفی گالسر، شناخت جهان کیفی و عکسآشنایی با مفاهیم  دوم
 همسر، درك و تأیید جهان کیفی یکدیگر

 

 ای خلق مفاهیم مشتركآشنایی با محیط زیست ازدواج از دیدگاه گاتمن و توانمندسازی زوجین بر سوم
 

گالسر و اهمیت تفاوت شدت نیازها در نیمرخ نیازها، تمرین بررسی نیمرخ نیازهای آشنایی با پنج نیاز اساسی از دیدگاه  چهارم
 زوج

 

 چهار مهاجم مهلک در دیدگاه گاتمن و تمرین آگاهی از آن در رابطه زوج: آشنایی با 7شناسایی عوامل تخربیگر رابطه  پنجم
 

 در دیدگاه گالسر و تمرین شناسایی آن در رابطه زوج هفت عادت تخریبگرآشنایی با : 2گر رابطه شناسایی عوامل تخربی ششم
 

 آموزش هفت اصل خانه امن گاتمن و نقش آن در بهبود رابطه هفتم
 

 هابود رابطه زوج و رسیدن به خواستهآموزش هفت رفتار مهرورزی از دیدگاه گالسر و نقش آن در به هشتم
 

 آزمونگیری و اجرای پسنتیجهبندی و ارزیابی محتوای آموزشی جلسات قبلی، جمع نهم
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 سنجش ابزار
( ساخته شده و یک 7999این پرسشنامه توسط گاتمن ) :(GLRS) 7عشق و احترام گاتمن پرسشنامه

شود قبول در زمینه روابط زوجین است که توسط خود شخص تکمیل میگیری با روایی و پایایی قابلروش اندازه
و  بله/ خیر است صورتبهال در زمینه احترام متقابل و وجود عشق در روابط زناشویی است که ؤس 21و شامل 

)آرمان و همکاران،  باشددهنده مشکل ارتباطی بیشتر میتر نشاندارد و نمره پایین 21تا  1دامنه نمره بین 
 97/1خ محاسبه و برابر با با استفاده از روش آلفای کرونبا ،پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر(. 7921

 باشد.دهنده پایایی مناسب آن میدست آمد که نشانهب

ساخته  7929این پرسشنامه توسط والکر و تامسون در  :(WTI) 1صمیمیت والکر و تامسونپرسشنامه 

گذاری مقیاس مذکور بر ماده بوده و برای سنجش مهر و صمیمیت تدوین شده است. نمره 71دارای که شد 
ثنایی  گیرد. این مقیاس توسط) همیشه( صورت می 1) هرگز( تا  7ای، از درجه 1یک مقیاس لیکرتی روی 
، نیز 7921دست آمد. نعیم در سال به 90/1، ترجمه شد و ضریب پایایی این پرسشنامه، 2111در سال ذاکر 

 دست آمد.به 90/1برای تعیین پایایی پرسشنامه صمیمیت از روش آلفای کرونباخ استفاده کرد که برابر با 

 هایافته
( استفاده شد. Mancovaاریانس چندمتغیره )ودر این پژوهش برای تحلیل استنباطی نتایج از تحلیل کو

ها )آزمون بودن داده نیاز شامل نرمالهای موردفرضقبل از بررسی فرضیات پژوهش، پیش ،بنابراین
 آزمون لوین(های دو گروه )های پارامتریک، همگونی واریانساسمیرنوف( جهت کاربرد آزمون -کلموگروف
 بررسی شد.

 بودن  فرض نرمالاسمیرنوف در مورد پیش -نتایج آزمون کلموگروف -1جدول 

 توزیع نمرات دو گروه

 متغیرها
 اسمیرنوف -آزمون کرموگروف

 P آماره

 صمیمیت زناشویی
 920/1 100/1 آزمایش

 110/1 111/1 گواه

 عشق و احترام
 099/1 112/1 آزمایش

 299/1 029/1 گواه

بودن توزیع نمرات کلیه متغیرها در دو گروه  فرض نرمالشود که پیشمشاهده می، 2با توجه به نتایج جدول 
 یید شده است.أآزمایش و گواه ت

                                                           
1. Gottman Love and Respect Scale (GLRS) 

2. Walker & Thompson Intimacy (WTI) 
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 هافرض همگونی واریانسنتایج آزمون لوین در مورد پیش -3 جدول

 متغیرها F  ضریب P معناداری

 صمیمیت زناشویی 179/1 179/1

 عشق و احترام 111/1 190/1

د ییأها برای نمرات هر دو متغیر تفرض تساوی واریانسپیش ،شودمشاهده می 9طور که از نتایج جدول همان
 شده است. 

که آموزش انجام شده بر عشق، احترام و صمیمت زناشویی بررسی فرضیه پژوهش مبنی بر این منظوربه
 واریانس چندمتغیره یا مانکوا استفاده شد.از روش تحلیل کو ،است مؤثرزوجین 

 های عشق و احترام، نتایج حاصل از تحلیل مانکوا بر روی میانگین نمره -4 جدول

 صمیمیت زناشویی
 توان آماری ثیرأمیزان ت داریامعن F ارزش نوع آزمون

029/1 7اثر پیالیی  11/1  172/1  029/1  299/1  

911/1 2المبدای ویلکز  11/1  172/1  029/1  299/1  

00/7 9اثر هیتلینگ  11/1  172/1  029/1  299/1  

00/7 1ترین ریشه رویبزرگ  11/1  172/1  029/1  299/1  

 آزمونپیشهای وابسته با گواه متغیر آزمونپسبین گروه آزمایش و گواه از لحاظ  ،دهدنشان می 1نتایج جدول 
 نای یید شد. برأفرضیه اصلی در پژوهش حاضر ت ،داری وجود دارد. بنابرایناتفاوت معن>p 11/1 در سطح

( در صمیمیت زناشوییو  احترام ،)عشق های وابستهکم در یکی از متغیرتوان بیان داشت که دستمی ،اساس
ری در متغیاریانس یکوبردن به این تفاوت دو تحلیل کوبین دو گروه اختالف وجود دارد. جهت پی آزمونپس

درصد  02دهد که ضریب اندازه اثر نشان می ذکر شده است. 0متن مانکوا انجام گرفت که نتایج آن در جدول 
است که  29/1 چنین توان آزمون آماری در این پژوهشتفاوت دو گروه مربوط به مداخله آزمایشی است. هم

 باشد.نشان از کفایت حجم نمونه می
  

                                                           
1. Pillai's Trace 

2. Wilks' Lambda 

3. Hotelling's Trace 

4. Roy's Largest Root 
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 و احترام ،های عشقنتایج حاصل از تحلیل آنکوا در متن مانکوا بر روی میانگین نمره -5 جدول

 صمیمیت زناشویی

 متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 داریامعن

اندازه 

 اثر

توان 

 آزمون
صمیمیت 

 زناشویی
701/11   701/11  11/91  111/1  11/1 99/1 

12/1 عشق و احترام   12/1  79/2  171/1  10/1 19/1 

احترام  ،هر دو متغیر عشق آزمونپسهای آزمایش و گواه از لحاظ دهد که بین گروهنشان می، 0نتایج جدول 
توان می ،داری وجود دارد. بنابرایناتفاوت معن >117/1P در سطح آزمونپیشو صمیمیت زناشویی با گواه اثر 

احترام  ،اساس رویکرد تلفیقی گاتمن و گالسر باعث افزایش عشق برنامه پیشگیری و بهبود رابطه بربیان کرد 
 گردد.و صمیمیت زناشویی در زوجین می

 گیریبحث و نتیجه
ن و بهبود رابطه مبتنی بر رویکرد تلفیقی گاتم بخشی برنامه پیشگیری وبا هدف بررسی اثر ،پژوهش حاضر

گالسر بر عشق، احترام و صمیمت زناشویی در زوجین شهر یزد انجام شد. نتایج حاصل بیانگر این بود که 
امروزه  .معناداری بهبود بخشیده است صورتبهاحترام و صمیمیت را در زوجین را  برنامه ذکر شده عشق،

صمیمیت یا مفاهیم همبسته با  و آموزشی متعدد و متنوعی وجود دارند که ارتقاهای درمانی ها و روشمداخله
ها با کدام از آناند و هراشویی را هدف قرار دادهدر زندگی زن هامانند اینآن نظیر ارتباط، عشق و احترام و 

 (.7999، انسلیمانینظری و ، نیا)حیدردهند های نظری مختلفی این کار را انجام میگیریجهت
های های بهبود رابطه تمرکز زیادی داشته و بر مبنای پژوهشرویکرد گاتمن بر تدوین برنامه ،میان این در

توجهی  ست، به نتایج جالبا هاعمیقی که حاصل مشاهدات گسترده از تعداد زیادی از زوجین در طی سال
و  به چگونگی روابط زوجین توجه داشته ،دست یافته است؛ همچنین ویلیام گالسر نیز در نظریه انتخاب خود

ا استفاده از بتا در این پژوهش تالش شد بنابراین کند؛ کاربست دیدگاه خود در بهتر شدن روابط را تشریح می
همچون  ها، تعامالت مثبتهای مختلف برگرفته از آنجستن از تمرین تلفیق دیدگاه گاتمن و گالسر و با بهره

صمیمیت بیشتر به زوجین آموزش داده شود. تحقیقات متعدد نشان  ،ابل و در نهایتعشق و احترام، درك متق
باشد یمعشق و صمیمیت زوجین  های بهبود رابطه تقویت ارتباط، همدلی،که یکی از مقاصد برنامهاست داده 

 اثربخشی برنامهدر تبیین یافته این پژوهش مبنی بر  (.2171 ،هارینگ، دی و گنگمابارتل ،؛ یو2111)چانگ، 
توان به این موضوع اشاره کرد که شرکت زوجین در مذکور بر بهبود عشق، احترام و صمیمیت زناشویی می

شناخت از یکدیگر و از رابطه زوجی  های ارتباطی مؤثرتر و نیز ارتقاهای آموزشی باعث یادگیری مهارتبرنامه
هم  ،طور که قبالً نیز اشاره شده بیشتر باشد. همانتواند احساس صمیمیت و عالقگردد که نتیجه آن، میمی

و دور از ذهن نیست که تلفیق  آموزش زوجین از اهمیت زیادی برخوردار است ،در رویکرد گالسر و هم گاتمن
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بنابراین  ؛عنوان یک برنامه بهبود رابطه اثربخشی باالیی بر زوجین داشته باشدهای این دو رویکرد بهتکنیک
ب توان حاصل تغییراتی دانست که در روابط زوجین بر اثر آموزش متناساین رویکرد تلفیقی را می دلیل اثربخشی

 ایجاد شده است.
رچه گ ،های آموزشی متنوعی برای تقویت روابط زوجین ابداع کرده است. وی معتقد استبرنامه ،گاتمن
دید اری یا مشکالت مالی تشز قبیل بیکهای بیرونی اها تحت شرایط و بحرانضعف ازدواجها و نقاطتوانمندی

ها به تنهایی عامل متالشی شدن ازدواج نیست. مسائلی همچون رابطه جنسی و ولی خود این بحران ؛شودمی
تمند های سعادچون بسیاری از ازدواج ؛حتی سازگاری و توافق نیز مالك پایداری و موفقیت یک ازدواج نیست

قبول است چه قابلچه مهم است، توافق بر سر آنبلکه آن کنند؛را تجربه می افق و نارضایتینیز میزانی عدم تو
های منفی ازدواج تأکید زیادی بر ایجاد عشق و احترام دارد و برای افزودن با جنبهبرای مقابله  ،باشد. گاتمنمی

ی باف، مدرس غروکاظمی، آقا محمدیان شعر) دهدهای زیادی را پیشنهاد میهای مثبت رابطه تکنیکبر جنبه
 آرامش کنند، را آرام جوّ چگونه که گیرندمی ها طی جلسات یادزوج، (7999) گاتمن نظر(. به7929و مهرام، 

 یک برای را راه تنها نه، دیگری و خود کردن آرام .کنند متمرکز دوباره را خود توجه و بازیابند را خود

دارد. از  بسزایی سهم زوجین، از هریک جسمانی و هیجانی سالمت در که کندمی هموار پربارتر گویوگفت
دیگر سازد تا اعضا بتوانند با یکاین فرصت را فراهم می حضور زن و شوهر با همدیگر در چنین جلساتی ،سویی
ک های ساختن یراه ،های الزم جهت رابطه بهتر را فرابگیرند و در واقعها و تمرینگو کنند و تکنیکوگفت

 بخش و بدون شکست را بیاموزند. نشاط و رضایتبا  ازدواج
کند که هدف اصلی نظریه انتخاب به این موضوع اشاره می «ازدواج بدون شکست»گالسر نیز در کتاب 

ها آموزش دهد تا به نیازهای اساسی خود و همسرشان آگاهی یابند و تالش کنند این است که به زوج
(. همچنین در این دیدگاه به زوجین آموزش داده 2110روان و استوارت، )ب تری داشته باشندهای مناسبانتخاب

 در مورد عاداتی همچون سرزنش، گالیه، شکایت و تنبیه و اثرات مخرب آن بر رابطه آگاه شوندتا شود می
(، مفهوم جهان کیفی را درك کرده و برداشت بهتری از ارتباط 2171 ،ویتون و ریگان اسکات، رهودز، ،)مارکمن

هبود تواند بر بها و تمرین و کاربرد آن میست که مجموع این آموزشا طبیعیبنابراین روجی داشته باشند؛ 
 کیفیت رابطه زوجین مؤثر بوده و صمیمیت، عشق و احترام را افزایش دهد. 

اه گاتمن و گالسر وجود نداشت. بود که تحقیقی درباره تلفیق دیدگهای پژوهش حاضر این از محدودیت
ضرورت  لهمسئجداگانه انجام شد. این  صورتبهها از تحقیقات مشابه در این دو دیدگاه رو، بیشتر مقایسهایناز

 ،وهشژدست آمده از این پهبا توجه به نتایج ب بنابراین،دهد. های بیشتر در آینده را نشان میانجام تحقیق
 های آتی تکرار و بر روی متغیرهای وابسته دیگری همچوناین رویکرد تلفیقی در پژوهشکه شود پیشنهاد می

 مورد بررسی قرار گیرد. هامانند اینرضایت زناشویی، فرسودگی و 
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 منابع
گوی زوجین بر ارتباط وروش گفتثیر أ(. ت7921) .افزا، حآرمان، س.، زاهد، غ.، شکیبایی، ف.، بینا، م.، باقریان، ر.، و روح

 .9-79 (،9)77. مجله علوم پزشکی اراكثیر آن بر رفتار فرزندانشان. أها و تآن

بر عالئم  (ERP) اثربخشی درمان رویارویی و بازداری از پاسخ (.7990) آدم، ل.، مکوند حسینی، ش.، و صداقت، م.بنی
-719 (،2)2. شناختینهای کاربردی رواپژوهشفصلنامه  .هلأعملی و رضایت زناشویی زنان مت -وسواس فکری

797. 

 صمیمت افزایش بر رابطه بهبود و پیشگیری برنامه بخشیاثر(. 7999. )ا م.، و سلیمانیان، ع. نظری، ع. حیدرنیا، ا.،
 .99-01(، 70)1. بالینی شناسیروان فصلنامه مطالعات. هازوج زناشویی

کاهش طالق عاطفی نظریه انتخاب در  وره با تأکید بر(. اثربخشی مشا7990) .و شیرالی نیا، خ .،کریمی، س .،م سودانی،
 . 29-92(، 2)9شناسی خانواده. روانزوجین. 

نقش نیاز به موفقیت و نیاز به تعلق در اثرگذاری ادراك از عدالت بر  (.7991) م.، و آقائی، م. شناس،یزدان .،س صحت،
 .719-709 (،1)2 .شناختیهای کاربردی روانفصلنامه پژوهش .گرارفتار خدمت

سیستمی گاتمنی بر تعهد زناشویی زوجین  -شناختی(. اثربخشی زوج درمانی 7990نژاد، ك. )و کریمی .،م. راد، سعبادی
 .10-92 (،0)7 .سازی خانوادهشناسی مشاوره و غنیفصلنامه آسیبشهر مشهد. 

کیفیت  (. بررسی اثربخشی برنامه ارتقا7929) ر.، مدرس غروی، م.، و مهرام، ب. محمدیان شعرباف، ح..، آقاکاظمی، پ
 .17-20(، 2)7شناسی بالینی و مشاوره. های روانپژوهشمت روان. زندگی زوجین بر رضایتمندی زناشویی و سال

مسئله مبتنی بر نظریه ثیر آموزش حلأ(. ت7991. )م و خاص محمدی، بخشی، ز.،کشاورز افشار، ح.، اسدی، م.، جهان
 .27-22 (،2)72. شناسی کاربردیدانش و پژوهش در روانها. انتخاب بر الگوهای ارتباطی زوج

 .. تهران:  فرا انگیزشازدواج بدون شکست. نیت نیکو و هدی برازندهسمیه خوش ترجمه (.7991) گالسرگالسر و 

مدار و مدل گاتمن (. ارائه مدل تلفیقی رویکرد هیجان7990هاشمی گلپایگانی، ف.، و غالمعلی لواسانی، م. ) .،مدنی، ی
 .22-90(، 02)70 ی مشاوره.ها. فصلنامه پژوهشهلأو اثربخشی آن بر احساس تنهایی زنان مت

نامه پایان .روابط صمیمی با همسر و تعارضات زناشویی با خشونت علیه زنان -(. رابطه دلزدگی زناشویی7921) س. نعیم،
 شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اهواز.کارشناسی ارشد، رشته روان

(. اثربخشی زوج درمانی گروهی به روش گاتمن بر کاهش فرسودگی 7990) زاده، ف.هواسی، ن.، زهراکار، ك.، و محسن
 .09-01 (،0)1 .نشریه روان پرستاریزناشویی زوجین. 
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