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 چکیده

 لگوهایا بر گاتمن مدل بر مبتنی زناشویی هایمهارت آموزش اثربخشی بررسی هدف با حاضر پژوهش
 گروه با مونآزپس-آزمونپیش شیوه به و آزمایشی نیمه نوع از حاضر پژوهش. گرفت انجام زنان ارتباطی

 تشکیل 1397 الس در شهریار شهرستان زنان از شرایط واجد زن 15 را حاضر پژوهش نمونه. باشدمی گواه
 در. شدند ایگزینج گواه و آزمایش گروه دو در تصادفی بصورت و انتخاب داوطلبانه شیوه به که دادندمی

 ارزیابی وردم( 1984) ساالوی و کریستنسن ارتباطی الگوهای پرسشنامه بوسیله گروه دو آزمون،پیش مرحله
 آزمایش روهگ برای یدقیقه 90 جلسه، 10 در گاتمن مدل بر مبتنی ارتباطی هایمهارت سپس. گرفتند قرار
 آزمونپس گروه دو هر از آموزشی جلسات پایان از پس. نکرد دریافت ایمداخله گواه گروه اما گردید، اجرا

 تجزیه. گردید تفادهاس کوواریانس تحلیل و توصیفی آمار هایروش از هاداده تحلیل و تجزیه برای. شد گرفته
 تفاوت باطیارت الگوهای سبک لحاظ از گواه و آزمایش گروه دو زنان بین که داد نشان هاداده تحلیل و

 و ارتباطی الگوهای بهبود باعث گاتمن مدل بر مبتنی زناشویی هایمهارت آموزش و دارد وجود معناداری
 باعث گاتمن مدل بر مبتنی زناشویی هایمهارت آموزش. است شده آزمایش گروه زنان در هاآن هایمؤلفه
 در ارتباطی هاییارتمه بهبود جهت در آموزشی شیوه این از توانمی. گرددمی زنان ارتباطی الگوهای بهبود
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 مقدمه
پیوندهای انسانی است که ارضا کننده و رشد  ترینترین و عالیترین، مهمازدواج از قدیمی

( و با دنیای از 1397؛ به نقل ازجعفری، 2008ی شخصیت آدمی است )کوردک، دهنده

شود، امید به روزی که احساس ما را را درک کنند و ما را بپذیرند، امید امیدواری شروع می

معموالً عوامل گوناگون فردی، به اینکه به تعلق خاطر برسیم و مورد حمایت قرار بگیریم، اما 

شناختی پایداری و کارکرد سازنده ازدواج را تهدید و تضعیف اجتماعی، عاطفی و روان

شود که احساس تعلق خاطر نکنیم و ( و منجر به این می2016کند )آماتو و ماروت، می

ایی حاکم افتد و احساس تنهبین طرفین فاصله میهایمان برآورده نشود لذا به مرور خواسته

؛ به نقل از محمدی، زهراکار، جهانگیری، 1994، 1شود )پالگ، مک کی و فالینگمی

(. بنابرین برای داشتن یک ازدواج موفق، اصول و قوانینی 1396داورنیا، شاکرمی و مرشدی 

ی وجود دارد که زن و شوهر باید به آن توجه و عمل کنند. یکی از این اصول توجه به رابطه

؛ رحمتی، برآبادی 1998است )اولسون و همکاران،  های ارتباطی زوجینمهارتزناشویی و 

ی زوجین اگر لذت بخش و رضایت بخش باشد، نقش بسزایی در رابطه (،1398و حیدرنیا، 

تواند به شدت بر دوام زندگی مشترک خواهد داشت به عبارتی نحوه برقراری رابطه می

بگذارد و باعث شادی و یا حتی باعث رنج تأثیر  سازگاری و رضایتمندی از رابطه زناشویی

؛ به نقل 2014، 2یانگ و النگ؛ 2018اسمیت، پرینز، داماس و النگلین ها گردد )برای زوج

 (.1397فرد، ؛ زارعی، میرزایی و صادقی1395از کرامتی و سپهری شاملو، 

( 1395سولی، ی ر؛ ترجمه2010ای هست )هال، ارتباط مؤثر که ستون فقرات هر رابطه 

ترین ممکن است به دالیل مختلف دچار مشکل شود، مشکالت ارتباطی، از یکی از اساسی

( و از 1392های مشکالت خانوادگی بوده )جاویدی، سلیمانی، احمدی و صمدزاده، ریشه

ترین عوامل بروز مشکالتی همچون ناسازگاری و نارضایتی در زندگی زناشویی به شمار مهم

درمانی و مشاوره ش از هر مقوله دیگر سبب ارجاع و دریافت خدمات روانرود که بیمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Palg, Maci 

2. Yang & Long 



 1399تان ، زمس44یازدهم، شمارة سال فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی،     256
 

؛ به نقل از فنوحی، میکائیلی، 2007شود )چن، تاناکا، یوجی، هیرامورا و شیکایی، می

 (1397عطادخت و حاجلو، 

( نیز در تحقیقی نشان داد که ارتباط زناشویی ناشاد اغلب نتیجه 1993) 1از طرفی گاتمن

الگوهایی ارتباطی منفی است. به عالوه الگوی ارتباطی آشفته بر سالمت روان زوجین تأثیر 

توان به (؛ بنابراین با تغییر الگوهای ارتباطی می2011چشمگیری دارد )شفرت و اسکارز، 

زایش سالمت روان و رضایت زناشویی کمک کرد. منظور کاهش ناسازگاری زناشویی و اف

ها، کانال ارتباطی است که از طریق آن زن و شوهر با یکدیگر به از الگوهای ارتباطی زوج

 (.1393؛ به نقل از کرمانشاهی، شفیع آبادی، 1996، 2پردازند )ترنهلم و ینسنتعامل می

وجین را به سه دسته تقسیم ( الگوهای ارتباطی بین ز1991) 3کریستنسن و ساالوی

 -الگوی ارتباط سازنده -1( که عبارتند از: 1396کنند )به نقل از مسلمی، آقایی و شعبانی، می

کنند در مورد متقابل: نوعی الگوی ارتباطی است که در طی آن هم زن و هم شوهر سعی می

نند، احساساتشان آمیز آن را حل کمشکل ارتباطی خود بحث و گفتگو کنند و به نحو مسالمت

حل و مذاکره بدهند )به نقل را نسبت به هم ابراز نمایند و برای مشکل ارتباطی، پیشنهاد راه

(. در این الگو هر دو زوج احساس 1398نیا، اعرابی و خانی، مقدم، گنجی، شریفازحسنی

گو کنند و به راحتی در مورد مسائل و تعارضات خود گفتکنند که یکدیگر را درک میمی

کنند. )هیوی، های غیر منطقی، اجتناب و پرخاشگری استفاده نمیکنند و از واکنشمی

توانند افکار، (، طرفین در این الگو می1996، 4براندون، الرسون، زامتوبل و کریستنسن

(. 1393احساسات، تمایالت و نیازهای خود را به یکدیگر منتقل کنند )بهرامی و همکاران، 

متقابل: نوعی الگوی ارتباطی است که طی آن هم زن و هم مرد  -اجتناب الگوی ارتباط -2

ی مشکل دوری گزینند. تعارض بین زوجین شدید است کنند از بحث کردن دربارهسعی می

ترین حد خود ها در پایینباشد و ارتباط بین آنها شکل موازی با همدیگر میو زندگی آن

 -3(  1396قل از معصومی، رضاییان و حسینیان، ؛ به ن1991است )کریستنسن و ساالوی، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gottman 

2. Trenholm& Jensen 

3. Christensen 

4. Heavey, Brandon, Larson, Zumtobel & Christensen 
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گیر: این الگو که دارای دو قسمت الف( توقع مرد/ کنارگیری کناره-الگوی ارتباطی توقع

باشد که در طی آن یکی نوعی الگوی ارتباطی می گیری مرد استزن؛ ب( توقع زن/ کناره

 . دیگری را وارد بحث دربارهی انتقاد کردن، غر زدن و..کند به وسیلهاز طرفین سعی می

کند به نحوی بحث را تمام کند، یا از آن اجتناب مشکل نماید، در حالی که دیگری سعی می

(؛ که 1396نموده و ساکت بماند و یا حتی اتاق را ترک کند )به نقل از مسلمی و همکاران، 

د )هالی، ویرجینیا و گیری تمایل دارندر این میان معموالً زنان به توقع و مردان به کناره

(. در این الگو، زوج متوقع فردی وابسته و 2016؛ شاپیرو، گاتمن و فینک، 2010، 1لونسون

، 2زوج کناره گیر، ترس از وابسته شدن دارد )الدریگ، سویر، جانس، اتکینسن و کریستنسن

( 9119، 3(. این الگو تأثیر منفی بر رضایت زناشویی زوجین دارد )کریستنسن و شنک2007

 (.2014تواند منجر به طالق شود )دناتو، حتی می

مت روان بنابراین با توجه به پیامدهای مخربی که الگوهای ارتباطی آشفته بر سال 

های مختلفی ( دارد روش2014( و رابطه زناشویی )دناتو، 2011زوجین )شفرت و اسکارز، 

اند که رویکردهای ان دادهها نشبرای حل این مشکل بوجود آمده است از آن جمله پژوهش

سازی روابط زوجین، برای جلوگیری از مشکالت زناشویی در بلندمدت های غنیچون برنامه

سازی های غنی( برنامه2013؛ پارک، 2013بسیار مؤثر است )تامپکینز، رودر، توماس و کچ، 

طریق ایجاد ای هستند که به دنبال بهبود رابطه از ازدواج ازجمله رویکردهای پیشگیرانه

( و همچنین 1398به نقل از نامنی و خدادادی،  2011اهداف برای ازدواج بوده )سین و سوی 

ای و همدلی و های مقابلههای ارتباطی، مدیریت تعارض و حل مسئله، مهارتمهارت

اهش صمیمیت را در زوجین بهبود بخشیده و از این طریق سبب افزایش رضایتمندی و ک

؛ به نقل از 2006شود( باکوم، دالوگ، آتکینز، آنجل و تورمایر، یی میهای زناشوآشفتگی

 (1396فتوحی و همکاران، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Holley, virgnia & levvenson 

2. Eldrige, Sevier, Jones, Atkins & Christensen 

3. Christensen, & Shenk 
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های پیشرو در آموزش مسائل مربوط به ازدواج توسط گاتمن با عنوان یکی از مدل

 ( در قالبSRHیا صدای رابطه در خانه )»خانه تأهل پایدار« مدل آموزش زناشویی 

 (.1397ز فتوحی و همکاران، فراهیجان توسعه یافته است )به نقل ادرمانی مبتنی بر زوج

این رویکرد که بر این جا و اکنون و دسترسی به هیجانات برای بهبود و افزایش کیفیت 

( یک رویکرد تلفیقی است و از مبانی و اصول 2015، 1روابط بین زوجین تمرکز دارد )دیوید

؛ به نقل از مدنی، هاشمی 1998سته است )رندال، های مختلف درمانی یاری جاعتقادی نظریه

های اساسی مدل رفتاری را با ( رویکرد گاتمن پایه1396گلپایگانی و غالمعلی لواسانی، 

کند ( و به افراد کمک می2005، 2برد )هارویهای بازسازی ارتباط به کار میتمرکز بر فن

سازد تا همچنین درمانگران را قادر میها را تغییر دهند و تا افکار، ادراک و رفتارهای زوج

نژاد، راد و کریمیشان آموزش دهد )به نقل از عبادیها را به منظور بهبود و رشد روابطزوج

(. به عبارتی هدف زوج درمانی به روش گاتمن بازسازی رابطه و تقویت رفاقت 1396

رض و معنای داشتن ها کمک نماید که مدیریت تعازناشویی است تا از این طریق، به زوج

از نظر گاتمن  (.1397حس مشترک در رابطه را بیاموزند )به نقل از فتوحی و همکاران، 

های مناسبی تعارض و مشکالت در همه روابط زناشویی وجود دارد ولی اگر زوجین با روش

حل را حل و مشکالت غیرقابل حل را بپذیرند )به توانند مشکالت قابلمدیریت کنند، می

توانند از این مشکالت به ( حتی می1397زاده، اسدپور و زهراکار، از حیدریان، محسننقل 

تر کردن رابطه خود استفاده کنند )به نقل از زارعی و همکاران، عنوان فرصتی برای مستحکم

1397.) 

 96توانند با اطمینان معروف هستند، می "های طالقسرنح"وجود موارد زیر که به 

: شروع نامالیم بحث یعنی بحثی 1کننده طالق باشند، این موارد عبارتند از: درصد پیش بینی 

: چهارسوار تباهی الف( 2و فریاد، انتقاد، توهین و سرزنش و... شروع شده باشد  که با داد

تو "یا  "تو همیشه..."یعنی حمله کردن به شخصیت همسر و اغلب با جمالتی مانند  انتقاد:

( ب( توهین 1398یاسین، )به نقل از جاللی، حیدری، داودی و آل شودشروع می "هرگز...

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. David 

2. Harvy 
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هرگونه  "شودترین سوار سرنوشت است و به این صورت تعریف میآزاردهندهو تحقیر: 

دار کردن احساسات طرف مقابل رفتار کالمی یا غیرکالمی که یکی از همسران برای جریحه

جویی های خصمانه، تمسخر، ستیزهی، شوخی. این رفتارها عبارتند از فحاش"بردکار می به

: 3، ج( حالت تدافعی داشتن و د( سکوت (1395زاده، )به نقل از هواسی، زهراکار و محسن

های جبرانی، تالش جبرانی به هر نوع : ناکامی تالش5: زبان بدنِ منفی 4طغیان عواطف منفی 

ایجاد شده را کاهش دهند و دهند تا تنش شود که زوجین انجام میعمل و تالشی گفته می

(. الزم به ذکر است که وقتی در یک 1395؛ ترجمه علیزاده، 1999: خاطرات بد )گاتمن، 6

شوند های طالق به کرات وجود داشته باشند باعث آشفتگی زناشویی میای این سرنخرابطه

در نتیجه دهد، که این آشفتگی به شدت عملکرد فیزیولوژیکی زوجین را تحت تأثیر قرار می

شوند تری داشته و بیشتر دچار بیماری میافرادی که دچار نارضایتی از زندگی هستند عمر کم

 (.1397شامیر، صنیعی و زارع، )به نقل ازسعادتی

عالوه بر موارد مطرح شده از دید گاتمن کلید موفقیت در زندگی زناشویی این هست 

کنند و چقدر ، چطور با یکدیگر رفتار میکه زوجین زمانی که با هم تعارض و مشکلی ندارند

شان بر رابطه و نگرشی که به همسر خود دارند بر کنند تا افکار و احساسات مثبتتالش می

( این رویکرد با تمرکز بر صمیمیت و 2018شان غلبه کند )گاتمن افکار و احساسات منفی

پذیری با د و تحریکمندی زوجین نسبت به همدیگر و جایگزین کردن فضای انتقاعالقه

( و همچنین اصالح و بهبود نقشه عشقی، افزایش احساس 2007)گاتمن،  قدردانی و احترام

های هیجانی مثبت، نفوذپذیری از همسر، ها و واکنشدلبستگی و تحسین، افزایش پاسخ

مدیریت و پذیرش مشکالت غیرقابل  ،(2013های یکدیگر )گاتمن و سیلور، پذیرش تفاوت

، 1پردازد )گارانزینی و همکارانی کردن امور مالی به سازی روابط زناشویی میحل و یک

2017.) 

یلسما و شریالن، های مختلفی اثربخشی رویکرد گاتمن را نشان داده است )پژوهش

(؛ 2018گاتمن و گاتمن ) (، همچنین اثربخشی این نظریه در مطالعات دیگری مثل203

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Garanzini 
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(؛ گاتمن 2018یاسین )(؛ جاللی، حیدری، داودی و آل2018نژاد و فرزاد )داودوندی، نوابی

؛ میرزایی (2002(؛ وستروس )2012برند ) (؛2013(، بابوک، گاتمن، ریان و گاتمن )2015)

 (، حیدریان،1397(؛ صائمی، بشارت و اصغرنژاد )1397(؛ فتوحی و همکاران )1398)

(؛ فتوحی و 1397(؛ سعادتی شامیر، صنیعی و زارع )1397زاده، اسدپور و زهراکار )محسن

( در حل مشکالت زوجین به اثبات رسیده 1395(؛ هواسی و همکاران )1396همکاران )

 است.

با توجه به اهمیتی که پیامدهای مخرب الگوهای ارتباطی ناکارآمد بر رابطه زناشویی 

( و به تبع آن بر فرزندان دارد )به نقل از بلوچ، 2013اسکالدمن، و سالمت روانی زوجین )

( و همچنین با توجه به اینکه تغییر الگوهای ارتباطی در مقایسه با عوامل تاثیرگذار بر 1397

تر است های شخصیتی و شرایط اجتماعی و اقتصادی عملیروابط زناشویی مانند ویژگی

های اینکه زنان به میزان بیشتری نسبت به مردان از روش ( بعالوه با عنایت به1390)ثناگویی، 

ی ؛ ترجمه2015کنند )گاتمن و گاتمن، ارتباطی منفی مثل انتقاد، سرزنش، تحقیر استفاده می

ی ، ترجمه2016؛ گاتمن، گاتمن، آبرامز و آبرافز، 1397زهراکار، لواف پور و ایزدی اجیرلو، 

( لذا پژوهشگر بر این شد که به بررسی 2009و ایسلپ، ؛ هیمن، هانت، مالیک 1397باغستانی، 

یِ زنان مبادرت های زناشویی مبتنی بر مدل گاتمن بر الگوهای ارتباطتأثیر آموزش مهارت

ورزد؛ بنابراین این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که آیا بهره گیری از رویکرد 

 مؤثر است؟تلفیقی گاتمن در جهت بهبود الگوهای ارتباطی زنان 

  



 261 زنان ارتباطی الگوهای بر گاتمن روش به زناشویی هایمهارت آموزش اثربخشی

 روش پژوهش
باشد. جامعه آزمون با گروه کنترل میآزمون ـ پسطرح پژوهش، آزمایشی با طرح پیش

تان آماری پژوهش حاضر، شامل مادران دانش آموزان دختر دبستانی مدرسه بهشت شهرس

ت نمونه شیوه نمونه گیری این پژوهش به صوربود.  1397ـ  1396شهریار در سال تحصیلی 

ع ابتدایی گیری داوطلبانه بود بدین صورت که از میان تمامی مادران داوطلب کودکان مقط

التر از میانگین مادر که نمره با 60مدرسه بهشت به پرسشنامه الگوهای ارتباطی پاسخ دادند و 

ایش و مادر در گروه آزم 15 کسب کردند انتخاب شدند و از این میان به صورت تصادفی

های برای ورود به گروه در نظر گرفته شد که مادر در گروه کنترل قرار گرفتند. مالک 15

اجشان گذشته عبارتند از: داشتن سطح تحصیالت دیپلم به باال، حداکثر ده سال از مدت ازدو

هی( گرو باشد، عدم شرکت در یک مداخله درمانی دیگر )اعم از مشاوره فردی، زوجی و

نداشتن  به شکل موازی با این پژوهش، عدم اقدام به تقاضایی طالق از سوی هر دو زوج،

بود  اختالالت روانی حاد و تحت دارودرمانی نبودن. اصول اخالقی پژوهش بدین صورت

از اتمام  که به اعضاء در مورد پژوهش، رازداری در فرایند پژوهش آگاهی داده شد و بعد

اجراء  گروه گواه نیز به منظور قدردانی از حضورشان جلسات آموزشی کامل پژوهش برای

 :زیر را تکمیل کردند یآزمون پرسشنامهآزمون و پسها در مراحل پیشآزمودنیشد. 

توسط کریستنسن و  1984(: این پرسشنامه در سال CPQپرسشنامه الگوهای ارتباطی )

پور ترجمه توسط عبادت 1379ان، در سال ساالوی در دانشگاه کالیفرنیا ساخته شد و در ایر

ای درجه 9سؤال است که دارای طیف لیکرت  35و هنجاریابی شد. این پرسشنامه شامل 

کند. این ها را در طی سه مرحله تعارض زناشویی برآورد میباشد. این ابزار رفتار زوجمی

مدت زمانی  -2آید هنگامی که مشکل در روابط زوجین به وجود می -1مراحل عبارتنداز: 

ها. این بعد از بحث درباره مشکل ارتباطی زوج -3شود که درباره مشکل ارتباطی بحث می

ارتباط اجتناب  -2ارتباط سازنده متقابل  -1پرسشنامه از سه خرده مقیاس تشکیل شده است:

( 9951) 1(. هیوی، کریستنسن و ماالموت1379گیری )عبادپور؛ ارتباط توقع کناره -3متقابل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Heavy, Christensen & Malamute 
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میزان ثبات درونی برای خرده مقیاس ارتباط سازنده متقابل را به دست آوردند؛ آلفای 

. محاسبه شد. برآورد روایی /81؛ و /84کرونباخ برای مردان و زنان در این خرده مقیاس 

های این پرسشنامه و پرسشنامه رضایت زناشویی را محاسبه پرسشنامه، همبستگی بین مقیاس

یب محاسبه به دست آمده برای خرده مقیاس ارتباط سازنده متقابل، ارتباط کرده است؛ ضرا

. بود که همگی در /35و  -./58.، /58گیری به ترتیب اجتناب متقابل، ارتباط توقع /کناره

معنادار بودند، همچنین برای تعیین پایایی، همبستگی درونی  0/01سطح آلفای کرونباخ 

ارقام محاسبه شده عبارتنداز: خرده مقیاس سازنده متقابل ها را محاسبه کرد، خرده مقیاس

. /55گیری مرد ؛ و توقع زن / کناره/53گیری زن .، توقع مرد/ کناره/51.، اجتنابی متقابل /50

 SPSS(. برای اطمینان از پایایی پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار آماری 1379)عبادت پور، 

بدست  812/0ه برای پرسشنامه الگوهای ارتباطی برابر ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد

باشد. همچنین الزم به ذکر است آمد که نشان داد این پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار می

 که شیوه اجرای پژوهش به شرح زیر بود:

های پس از اخذ مجوز از آموزش و پرورش شهرستان شهریار و بعد از انجام هماهنگی

های زناشویی )آموزش خانواده( لین مدرسه فراخوان شرکت در کارگاه مهارتالزم با مسئو

در انجمن اولیاء و مربیان مطرح شد و عالقمندان به پژوهشگر معرفی شدند، از طرفی دعوت 

نامه شرکت به تمامی مادران ارسال شد، از بین مادران داوطلب پس از تکمیل پرسشنامه 

ه نمره باالتر از میانگین در الگوهای ارتباطی داشتند انتخاب نفر ک 60الگوهای ارتباطی تعداد 

مادر در گروه کنترل  15مادر در گروه آزمایش و  15شدند، سپس به صورت تصادفی 

های زناشویی های گروه آزمایش، آموزش مهارتجایگزین شد، در ادامه برای آزمودنی

ای برگزار گردید. برای گروه دقیقه 90جلسه  10براساس مدل گاتمن به صورت گروهی طی 

گواه جلسات آموزشی تشکیل نشد. بعد از اتمام جلسات از دو گروه گواه و آزمایش، 

 آزمون به عمل آمد.پرسشنامه الگوهای ارتباطی به عنوان پس

 (1392زاده،: پروتکل جلسات رویکرد گاتمن )ساکی1جدول 

 تکلیف محتوا هدف جلسه
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 آشنایی و ارزیابی اولیه اول

معرفی و ایجاد رابطه حسنه، بررسی تاریخچه مختصری 

از زندگی اعضاء )مانند سن، تحصیالت و...(، بیـان 

 اهـداف، بیان قواعد جلسات

 آزموناجرای پیش

 دوم
آشنا ساختن زوجین با 

 نقشه عشقی و بهبود آن

پر کردن پرسشنامه نقشه عشق جهت فهم بهتر از کیفیت 

های بهبود عشقی و راهنقشه عشق. توضیح مفهوم نقشه 

 آن

 "من کیستم"اجرای تمرین 

 جداگانه با همسر

 سوم
افزایش عالقه و احترام 

 به همسر

بررسی تکالیف جلسه قبل، بیان طرق بهبود عالقه و 

های مثبت برای تعمیق رابطه، اهمیت توجه به جنبه

 تکمیل پرسشنامه عالقه و احترام

تاریخچه "اجرای تمرین 

 "فلسفه ازدواج"و  "ازدواج

 چهارم

بهبود حساب بانکی 

عاطفی و مهارت 

 ارتباطی

بررسی تکالیف جلسه قبل، بیان طرق بهبود حساب 

بانکی عاطفی، آموزش روش صحیح گفتگو، دریافت 

 بازخورد

حساب بانکی "اجرای تمرین 

گفتگو  "و تمرین  "عاطفی

 "برای کاستن از استرس

 پنجم
افزایش نفوذپذیری از 

 همسر

بررسی تکالیف جلسه قبل، بیان تمایل به سهیم شدن در 

قدرت و احترام گذاشتن به نقطه نظرهای همسر به جای 

تالش برای تحمیل نظرات خود بر همسر و دریافت 

 بازخورد

نخواهید که  "اجرای تکلیف 

 "برنده شوید

 ششم

آشناکردن زوجین با 

ها در زندگی تعارض

زناشویی و توانایی 

 از یکدیگرتفکیک آنها 

بررسی تکالیف جلسه قبل، آموزش در خصوص 

تضادهای قابل حل و غیرقابل حل و تفکیک این دو از 

یکدیگر، آموزش عالئم سرشاخ شدن هنگام بحث، 

 دریافت بازخورد

تقسیم "اجرای فرم مربوط به 

مشکالت به قابل حل بودن و 

 "غیرقابل حل بودن

 هفتم

آموزش مدلی برای حل 

زوجین در اختالفات به 

خصوص رفع مشکالت 

 قابل حل

بررسی تکالیف جلسه قبل، آموزش فنونی برای رفع 

کار ازموارد زیر استفاده مشکالت قابل حل برای این

سازی خود شد: شروع مالیم، انجام تالش جبرانی، آرام

 و همسر، توافق و بازخورد

، "شروع مالیم "اجرای تمرین 

و  "سازی خودآرام "تمرین 

 "سازی همسرآرام "تمرین 

 هشتم

آموزش مدیریت 

 خصوص اختالفات در

 مشکالت غیر قابل حل

بررسی تکالیف جلسه قبل، آموزش فنونی برای 

مدیریت مشکالت دائمی از طریق بررسی رویاهای 

 خود، بازخورد

 "کشف رویاها "اجرای تمرین 

 

 نهم
ایجاد و تقویت یک 

 سیستم معنایی مشترک

قبل، آموزش به زوجین تا بتوانند بررسی تکالیف جلسه 

 معنای مشترکی ایجاد کنند

، تمرین "هاآیین"اجرای تمرن 

 "هانقش "و تمرین  "اهداف "

 آزموناجرای پس بررسی تکالیف جلسه قبل، دریافت بازخورد خاتمه دهم

 هایافته
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بین توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سن و تحصیالت در  2های جدول یافته

نمونه  %7/66نمونه آماری،  30دهد که از مجموع های آزمایش و کنترل را نشان میگروه

درصد  7/36سال بودند و همچنین  45تا  36درصد بین سنین  3/33سال و  35تا  25بین سنین 

درصد دارای تحصیالت در سطح  7/36درصد فوق دیپلم و  7/26دارای تحصیالت دیپلم، 

 باشند.لیسانس می

: توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سن و تحصیالت در بین 2جدول 

 ها )آزمایش و کنترل(گروه

 هاگروه

 

 سن و تحصیالت

 کل کنترل آزمایش

 فراوانی
درصد 

 فراوانی
 فراوانی

درصد 

 فراوانی
 فراوانی

درصد 

 فراوانی

ن
س

 

35-25 11 3/73 9 60 20 7/66 

45-36 4 7/26 6 40 10 3/33 

 100 30 100 15 100 15 جمع

ت
ال

صی
ح

ت
 

 7/36 11 40 6 3/33 5 دیپلم

 7/26 8 7/26 4 7/26 4 فوق دیپلم

 7/36 11 3/33 5 40 6 لیسانس

 100 30 100 15 15 15 جمع

آزمون و های توصیفی دو گروه آزمایش و گواه در دو مرحله پیشبیانگر شاخص 3جدول 

-در مرحله پیش الگوهای ارتباطیشود میانگین باشد. همانطور که مشاهده میآزمون میپس

( تقریباً یکسان است؛ اما در مرحله 32.27( و گواه )34.80آزمون در دو گروه آزمایش )

گروه آزمایش قرار گرفته بودند، کاهش معناداری داشته  الگوهای ارتباطیآزمون نمرات پس

 باشد.می 12.67و 
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 آزمون الگوهای ارتباطیآزمون و پسهای پیش: میانگین و انحراف استاندارد نمره3جدول 

 متغیرها

 گروه

 آزمونپس پیش آزمون

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

 ارتباط سازنده متقابل
 3.08 11.07 2.55 17.27- آزمایش

 3.67 13.20- 2.64 14.53- کنترل

ارتباطی اجتنابی 

 متقابل

 2.16 6.40 2.51 20.20 آزمایش

 3.64 18.47 2.38 17.67 کنترل

گیری/ ارتباط کناره

 توقع

 2.19 12.67 1.74 34.80 آزمایش

 4.67 29.47 2.81 32.27 کنترل

مورد بررسی و تأیید قرار  های آن برای فرضیهبرای انجام تحلیل کواریانس، ابتدا پیش فرض

های الزم برای اجرای آزمون تحلیل کواواریانس نظیر نرمال بودن، گرفت. پیش فرض

ها، نمونه گیری تصادفی و ضرایب خطوط رگرسیون با هم برابر باشند و یا همگنی واریانس

هد متغیر مستقل و کمکی با هم تعامل نداشته باشند؛ که گزارش بررسی آنها در ادامه خوا

ویلک استفاده گردید. نتایج -آمد. برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات از آزمون شاپیرو

آزمون آزمون و پساین آزمون نشان داد که توزیع نمرات متغییر الگوهای ارتباطی در پیش

 (.4باشد )جدول نرمال می

 ویلک -پیرو : بررسی نرمالیته نمرات الگوهای ارتباطی با استفاده از آزمون شا4جدول 

 متغیرها
آماره 

 آزمون

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 ارتباط سازنده متقابل

 آزمونپیش
 363. 15 938. آزمایش

 318. 15 934. کنترل

 آزمونپس
 331. 15 936. آزمایش

 308. 15 934. کنترل

ارتباطی اجتنابی 

 متقابل

 آزمونپیش
 419. 15 943. آزمایش

 143. 15 912. کنترل

 آزمونپس
 484. 15 947. آزمایش

 068. 15 891. کنترل
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 متغیرها
آماره 

 آزمون

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

گیری/ ارتباط کناره

 توقع

 آزمونپیش
 241. 15 926. آزمایش

 100. 15 902. کنترل

 آزمونپس
 804. 15 967. آزمایش

 112. 15 905. کنترل

 الگوهای ارتباطی

 آزمونپیش
 154. 15 914. آزمایش

 851. 15 970. کنترل

 آزمونپس
 200. 15 921. آزمایش

 122. 15 907. کنترل

آزمون از آزمون و پسهای دوگروه آزمایش و گواه در پیشبرای بررسی همنگی واریانس

-آزمون و پسآزمون لوین استفاده شد که با توجه به عدم معناداری آزمون لوین برای پیش

 (.5باشد )جدول ها برقرار میواریانستوان نتیجه گرفت که پیش فرض برابری آزمون می

 ها: نتایج آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس5جدول 

 آزمون لوین

 متغیر
 F 1df 2dfمقدار 

سطح معنی 

 داری

 459. 28 1 565. ارتباط سازنده متقابل

 635. 28 1 231. ارتباطی اجتنابی متقابل

 544. 28 1 377. گیری/ توقعارتباط کناره

 167. 28 1 2.009 الگوهای ارتباطی

های ارتباطی زنان: برای ارتباط سازنده متقابل نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره برای مهارت

( 1,25F=150/117و  P >05/0( و ارتباطی اجتنابی متقابل )1,25F= 957/266و  P >05/0مقدار )

( در 25و  1با درجات آزادی )( 1,25F= 099/159و  P >05/0گیری/ توقع )و ارتباط کناره

 ارائه شده است. 5باشد که در جدول از لحاظ آماری معنادار می 05/0سطح 
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 : نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره )مانکوا(6جدول 

 منابع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F 

 سطح

 معناداری
 ضریب اتا

 گروه

 814. 000. 266.957 2985.121 1 2985.121 ارتباط سازنده متقابل

 724. 000. 117.150 870.548 1 870.548 ارتباطی اجتنابی متقابل

گیری/ ارتباط کناره

 توقع
1673.957 1 1673.957 159.099 .000 .764 

 خطا

 - - - 11.182 25 279.551 ارتباط سازنده متقابل

 - - - 7.431 25 185.777 ارتباطی اجتنابی متقابل

گیری/ ارتباط کناره

 توقع
263.037 25 10.521 - - - 

 کل

 - - -  29 4737.867 ارتباط سازنده متقابل

 - - -  29 1343.367 ارتباطی اجتنابی متقابل

گیری/ ارتباط کناره

 توقع
2489.867 29  - - - 

چندمتغیره برای نتایج تحلیل واریانس  شودمشاهده می 6های جدول همانگونه که از یافته

توان نتیجه گرفت باشد. از این رو میهای ارتباطی زنان از لحاظ آماری معنادار میمهارت

زنان الگوهای ارتباطی های های زناشویی مبتنی بر رویکرد گاتمن بر مؤلفهآموزش مهارت

 اثربخش است.

 گیریبحث و نتیجه
نی بر مدل گاتمن بر الگوهای های زناشویی مبتدر پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت

ها نشان داد که این مداخله باعث کاهش ارتباطی زنان مورد بررسی قرار گرفت. یافته

گیری و موجب افزایش الگوی ارتباطی سازنده کناره/الگوهای ارتباطی اجتنابی متقابل وتوقع

های ی پژوهشهای این پژوهش با برآیندها. یافتهمتقابل در زنان گروه آزمایش شده است

(، محمدی و همکاران 2019سون، )(، رجایی، دانش پور و رابرت2018جاللی و همکاران )

(، داودوندی، نوابی نژاد و فرزاد 1392(، محرومی )1393(، بهرامی و همکاران )1396)



 1399تان ، زمس44یازدهم، شمارة سال فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی،     268
 

 2(، گاتمن و سیلور2013) 1(، بابوکو همکاران2015(، دیلمی، حسن، بابا و کدیر )2018)

( که به این نتیجه رسیدند که زوج درمانی گاتمن باعث کاهش 2012اند )( و بر2012)

 باشد.شود، همسو میمشکالت و بهبود کیفیت روابط زناشویی می

توان گفت الگوهای ارتباطی زوجین از جمله های حاصل از این میدر تبیین یافته

مشاوران و ها در زوج درمانی کانون توجه عناصری است که برای حل مشکالت آن

گیرد؛ زیرا تغییر الگوهای ارتباطی در مقایسه با دیگر عوامل اثرگذار درمانگران قرار می

تر است های شخصیتی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی عملیرضایت زناشویی مانند ویژگی

( الگوهای ارتباطی را در سه دسته 1991(. کریستنسن و ساالوی )2016)نظری و صفرنیا، 

اند )به نقل بندی کردهگیر تقسیمکناره/اطی سازنده متقابل، اجتناب مقتابل و توقعالگویی ارتب

(. الگوی ارتباطی سازنده متقابل الگوی است که در آن زن و 1396از مسلمی و همکاران، 

آمیز آن را حل گو کرده و به نحو مسالمتوکنند در مورد مسائل خود گفتشوهر سعی می

( رویکرد گاتمن با تاکید بر 2007و همکاران،  3براز کنند )ونگلیستیشان را او احساسات

ها باید روشن و واضح بیان شوند، های خود )به عنوان مثال خواستهآموزش نحوه ابراز خواسته

های همسر از طریق ی پاسخ به خواستهکلی نباشند و عاری از سرزنش و تحقیر باشند( و نحوه

ها، درگیر شدن و مخالفت با به خواستهاعتنایی دهی یعنی بیپاسخ آموزش تفاوت سه سبک

ها منجر به بهبود الگویی ارتباطی سازنده خواسته و برآورده کردن یا پاسخ مثبت به خواسته

( عالوه بر موارد فوق از اعضاء خواسته 1396ی علیزاده، ، ترجمه2001شود )گاتمن، می

شود از کنند که باعث می های ابرازخواسته و پاسخ به خواسته را پرشود که پرسشنامهمی

دهی مثبت سبک ارتباطی خود و پیامدهایش بیشتر آگاهی پیدا کرده و سبک کارآمد پاسخ

های داده شده، برگزینند. همچنین در این رویکرد برای تقویت ارتباط را به کمک آموزش

دارند متمرکز  "حال"شود که روی احساساتی که در لحظه سازنده از اعضاء خواسته می

گیری بیشتر به همدیگر کند که افراد به جای اجتناب یا کنارهشوند این روش کمک می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Babcock 

2. Gottman & Silver 

3. Vangelisti 
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های افزایش حساب بانکی عاطفی مانند نزدیک شوند. به عالوه در این رویکرد از تکنیک

ی کاهش استرس امتیازدهی به خود بخاطر انجام کار مثبت در قبال همسر و تکنیک مکالمه

شود لذا کاربرد موارد مطرح شده باعث تقویت الگوی ارتباطی ه می( استفاد1398)میرزایی، 

 گردد.سازنده متقابل می

باشد که نوعی الگوی ارتباطی است گیری میکناره/دسته دوم الگویی ارتباطی توقع

کند با غرزدن و انتقاد دیگری را وارد بحث نماید در حالی که طرف که در آن سعی می

کند از بحث و گفتگو اجتناب نموده و سکوت کند )حسنی عی میمقابل به طرق مختلف س

( با توجه به اینکه از نظر رویکرد گاتمن وجود انتقاد، 1398مقدم و همکاران، 

شود زن و شوهر سرزنش، دفاعی رفتار کردن و شروع نامالیم بحث به مرور باعث می/توهین

نند لذا چهارسوارتباهی آموزش از بحث و گفتگو باهمدیگر طفره روند و سکوت اختیار ک

شود چون در گالیه صرفاً شود به این صورت که گالیه کردن جایگزین انتقاد میداده می

شود نه کلیت شخصیت فرد و قدردانی و احترام جایگزین روی یک رفتار شخص تاکید می

م از گردد الزم به ذکر اسن که برای تقویت قدردانی و احتراتوهین، تحقیر و سرزنش می

های مثبت همسرشان را انتخاب و با هسرشان شود که چند مورد از ویژگیاعضاء خواسته می

شوند از جمالتی استفاده کنند که ای پیش قدم مینیز مطرح کنند و وقتی برای بیان خواسته

شود یعنی شود. همچنین شروع مالیم جایگزین شروع نامالیم میشروع می "من"با واژه 

ند بحثی را با داد و فریاد، انتقاد، توهین و سرزنش شروع نکنند و اگر شروع شوتشویق می

دقیقه استراحت کنند بعد شروع کنند این  20نامالیم بود از تالش جبرانی استفاده بکنند مثالً 

شود که طرفین بحث را مالیم های دیگرِ این رویکرد باعث مییِ تکنیکموارد به عالوه

کند و لذا تر اجتناب میث مالیم و مناسب شروع شد طرف مقابل کمشروع کنند و وقتی بح

 شود.گیری و بهبود ارتباط زوجین میتکرار این چرخه باعث کاهش الگویی توقع/کناره

دسته دیگر از الگوهای ارتباطی الگویی اجتناب متقابل هست که در این الگو زوجین 

لبته هر ازدواجی با یک میزان مناسب کنند. ااز برقرای ارتباط بایکدیگر خودداری می

شود ولی به مرور عوامل مختلفی باعث تضعیف شعله عشق رابطه زن و مندی شروع میعالقه

ای آن را سوختههای نیمهتوان زغالهای مختلف میشود ولی با این حال به روششوهر می
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ه اینصورت که از است ب "بررسی پیشینه رابطه"دوباره شعله ور کرد از آن جمله تمرین 

شان صحبت کنند این تمرین ی رویدادهای شاد گذشتهشود که دربارهزوجین خواسته می

های مثبت شود زوجین به خاطر بیاورند که چرا با هم یک زوج شدند و ویژگیباعث می

شود که به مرور جذب صحبت با یکدیگر آورند و این باعث میهمسرشان را بیشتر بخاطر می

ی عالقه و تحسین در طول این دوره اعضاء یاد روزه 14ی چنین از طریق دورهگردند هم

تر فکر کنند و این به نوبت خود سبب شان مثبتگیرند نسبت به همسر و رابطه زناشوییمی

شود زوجین نسبت به هم احساس مثبت پیدا کنند و بجای اجتناب بیشتر به سمت یکدیگر می

یابد بعالوه برای کاهش میزان گوی اجتناب متقابل کاهش میسوق پیدا کنند و نتیجتاً ال

های افزایش مند بشوند و یکی از راهاجتناب در رابطه باید طرفین نسبت به هم عالقه

مندی کمک به زوجین برای شناخت هر چه بهتر و بیشتر همدیگراست برای این مهم عالقه

سوالی نقشه عشقی، تمرین کشف  20بازی شود از جمله از فنون بهبود نقشه عشقی استفاده می

ی عشقی اختصاصی این شان با همسر و خَلق نقشهنقاط منفی و مثبت خود و مطرح کردن

شود که بتوانند با هم وقت بگذرانند و شناخت بیشتری از عالیق، امید موارد منجر به این می

داب تغییرات زندگی و آرزوهای هم داشته باشند و بیشتر احساس درک شدن بکنند و در گر

تر با هم در تماس و ارتباط باشند؛ بنابراین این موارد مطرح شده باعث به جای اجتناب، بیش

ور گردد و در شان مجدد شعلهمند شده و عشق رابطهگردد زوجین نسبت به هم عالقهمی

ارتباطی یابد و از الگوهای شان کاهش مینتیجه الگویی ارتباطی اجتناب متقابل در روابط

 (2012موثری استفاده خواهند نمود )گاتمن و سیلور، 

های زناشویی به طور خالصه برآیند پژوهش حاضر نشان داد که آموزش مهارت

 گرددبراساس رویکرد گاتمن باعث بهبود الگوهای ارتباطی می

های پیشین باشد و در تواند تأیید کننده نتایج پژوهشاین پژوهش در سطح نظری می

های آموزشی مورد تواند برای تدوین برنامههای پژوهش حاضر میعملی نیز یافته سطح

باشد از های میهای دیگر دارای محدودیتاستفاده قرار بگیرد. این پژوهش به مانند پژوهش

ها را با مشکل مواجه گیری در دسترس، محدودیتی است که تعمیم یافتهآن جمله شیوه نمونه

ای زنان متأهل شهرستان شهریار به اینکه پژوهش حاضر بر روی نمونه سازد و با توجهمی
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ها احتیاط الزم به عمل آید. از دیگر انجام گرفته است بنابراین بهتر است در تعمیم یافته

توان به بُعد جنسیت اشاره کرد که به دلیل تک جنسیتی بودن های پژوهش میمحدودیت

به عالوه نبود ها در هر دو طرف رابطه میسر نبود، اعضاء )زنان( امکان اثرگذاری آموزش

باشد که باید به آن توجه های مهم این پژوهش میمرحله پیگیری نیز از جمله محدودیت

تر تر، کاملهای آتی به منظور دستیابی به اطالعات دقیقشود که در پژوهشنمود. پیشنهاد می

ی ارتباطی مرحله پیگیری نیز انجام گیرد. و بررسی تداوم تاثیرات رویکرد گاتمن بر الگوها

های بیشتری در خصوص گردد پژوهشبا توجه به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد می

اثربخشی رویکرد گاتمن در جهت شفاف شدن اثرات این رویکرد به جهت افزایش 

مبنی  و همچنین با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر ها انجام پذیردپذیری یافتهتعمیم

مشاوران زوج و گردد بر اثربخش بودن رویکرد گاتمن بر الگوهای ارتباطی پیشنهاد می

سازی روابط ای به منظور ترمیم و غنیهای آموزشی و جلسات مشاورهخانواده در کالس

 زناشویی از این رویکرد استفاده نمایند.
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 منابع

پیش بینی الگوهای ارتباطی (. 1393محمد، زهراکار، کیانوش )بهرامی، محمود؛ نظری، علی

، فصلنامه اندیشه و رفتار، ها توسط سالمت معنوی و بهزیستی روان شناختیزوج

9(33،) 15-33. 

رابطه الگوهای ارتباطی زنان و مردان با توجه به پایبندی مذهبی و (. 1390ثناگویی، محمد )

(، پیاپی 1)6، فصلنامه روانشناسی و دین، رضایتمندی زناشویی در روابط زوجین

(21 ،)109-91. 

(. 1392جاویدی، نصرالدین؛ سلیمانی، علی اکبر؛ احمدی، خدابخش؛ صمدزاده، منا )

، تحقیقات علوم اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود الگوهای ارتباطی زوجین

 .5رفتاری، شماره 

آموزشی بر اساس الگوی ستیر برای  –انی تدوین یک برنامه رو(. 1396جعفری، اصغر )

ای ناکاآمد و احتمال وقوع زوجین متعارض و اثربخشی آن در کاهش سبک مقابله

 .130-107(، 30)8درمانی، ، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روانطالق

مقایسه اثربخشی (. 1398یاسین، سیدعلی )جاللی، ندا؛ حیدری، حسن؛ داودی، حسین و آل

، مجله ذار ی غىی سازی روابط گاتمن بر الگًوهای ارتباطی زناندرمان هیجان م

 DOI: 10.22122/rbs.v17i2.2523، 279-265(، 2)17تحقیقات علوم رفتاری، 

نیا، سیدحمید؛ اعرابی، محسن و خانی، صغری مقدم، صدیقه؛ گنجی، ژیال؛ شریفحسنی

: مطالعه مروری بررسی عوامل مرتبط با الگوهای ارتباطی زوجین ایرانی(. 1398)

 .239-222(، 177)29مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران،  مفهومی،

بررسی (. 1397زاده، فرشاد؛ اسدپور، اسماعیل و زهراکار، کیانوش )حیدریان، آرزو؛ محسن

سیستمی گاتمن بر کیفیت  -اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر درمان شناختی

، مجله ال به سرطان پستان و همسران آنهازندگی و الگوهای ارتباطی بیماران مبت

 .76-66(، 1)21سالمت و مراقبت، 
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تأثیر برنامه غنی سازی روابط (. 1398رحمتی، مریم؛ احمدآبادی، حسین و حیدرنیا، احمد )

بر سازگاری زناشویی  "وقت زندگی بهتر برای زن و شوهرها"زوجین مبتنی بر طرح 

-235(، 41)11درمانی، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان زنان با ازدواج زودهنگام،

258. 

ارائه مدلی جهت تبیین نقش (. 1397فرد، میترا )زارعی، اقبال؛ میرزایی، میترا و صادقی

های روانی و های حل مسئله در پیشگیری از آسیبهای ارتباطی و مهارتمهارت

درمانی، گ مشاوره و روان، فصلنامه فرهناجتماعی با میانجیگری تعارضات خانوادگی

9(35 ،)1-26. 

های زناشویی براساس مدل بررسی اثربخشی آموزش مهارت(. 1392زاده، فاطمه )ساکی

نامه کارشناسی ارشد ، پایانگاتمن بر استرس زناشویی و شادمانی زناشویی در زنان

 مشاوره خانواده، منتشر نشده، دانشگاه خوارزمی تهران.

اثربخشی زوج درمانی به روش (. 1397شامیر، ابوطالب؛ صنیعی، ماندانا و زارع، الهام )سعادتی

نشریه گاتمن بر عملکرد خانواده و سازگاری زناشویی در زوجین متقاضی طالق، 

 DOI: 10.21859/ijrn-05022، 17-10(، 2)5پرستاری، پژوهش توانبخشی در 

مقایسه اثربخشی (. 1397نژاد فرید، اصغر )صائمی، حسین؛ بشارت، محمدعلی و اصغر
فصلنامه زوجدرمانی گاتمن و زوجدرمانی هیجانمحور بر صمیمیت زناشویی زوجین، 

 .52-39(، 2)5روانشناسی خانواده، 

(. 1392صمدزاده، منا؛ شعیری، محمدرضا؛ مهدویان، علیرضا؛ جاویدی، نصیرالدین )

فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده،  پرسشنامه الگوهای ارتباطی: اعتبار و روایی،

3(1 .)153-126. 

هنجاریابی پرسشنامه الگوهای ارتباطی زناشویی در شهر تهران در (. 1379عبادت پور، بهناز )

 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.78-79

سیستمی -شناختیاثربخشی زوج درمانی (. 1396عبادی راد، سیدمحمد، کریمی نژاد، کلثوم )

، مجله آسیب شناسی، مشاوره و غنی گاتمنی بر تعهد زناشویی زوجین شهر مشهد

 .75-92(، 1)3سازی خانواده، 
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اثربخشی زوج (. 1396فتوحی، سکینه؛ میکائیلی، نیلوفر؛ عطادخت، اکبر و حاجلو، نادر )

دارای درمانی مبتنی بر فراهیجان بر سازگاری و دلزدگی زناشویی در همسران 

 .64-45(، 39)12تربیتی زنان و خانواده،  –فصلنامه فرهنگی  تعارض،

سه اثربخشی (. مقای1397فتوحی، سکینه؛ میکائیلی، نیلوفر؛ عطادخت، اکبر و حاجلو، نادر )

زوج درمانی مبتنی بر فراهیجان با زوج درمانی روایتی بر سازگاری و دلزدگی 

 .101-77(، 34)9درمانی، مشاوره و روانفصلنامه فرهنگ  زناشویی زوجین متعارض،

های روان شناختی و الگوهای ابطه سرمایه(. ر1395کرامتی، راضیه؛ سپهری شاملو، زهره )
مجله روان شناسی اجتماعی.  .1395ارتباطی با خشونت خانگی در زنان متأهل در سال 

11(41 .)100-89. 

رسی اثربخشی درمان آدلری بر بهبود بر(. 1393کرمانشاهی، فاطمه؛ شفیع آبادی، عبداهلل )

 9پژوهشی پژوهشنامه تربیتی، -فصلنامه علمی الگوهای ارتباطی زنان نابارور،

(40،)112-99. 

اثربخشی روش گاتمن در بهبود تعارضات زناشویی (. 1395کریمی، لیدا، کاکابرایی، کیوان )

علوم تربیتی،  کنفرانس جهانی روانشناسی و ،1394نابارور شهر کرمانشاه در سال 

حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم، شیراز، پژوهش شرکت ایده بازار صنعت 

 سبز.

ی حمیدرضا ، ترجمهفنون افزایش هوش هیجانی کودکان(. 1393گاتمن، جان مردخای )

 بلوچ. تهران: انتشارات رشد )جوانه رشد(.

، ترجمه سید زناشویی هفت اصل موفقیت در ازدواج و(. 1395گاتمن، جان مردخای )

 (.1999مرتضی، نظری. تهران: اندیشه معاصر. )

ی مصطفی، علیزاده. نشره قطره. ترجمه ها،به سازی رابطه(. 1396گاتمن، جان مردخای )

(2001.) 

گاتمن، جان مردخای؛ گاتمن، جولی شوارتز؛ آبرامز، داگالس و آبرامز، راشل کارلتون 

ی باغستانی، فاطمه. تهران: نسل ترجمه اخت زنان،راهنمایی مردان برای شن(. 1397)

 (.2016نو اندیش. )
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اصل اساسی زوج درمانی  10(. 1397گاتمن، جولی شوارتز؛ گاتمن، جان مردخای )

ی زهراکار، کیانوش؛ لواف پور نوری؛ ایزدی اجیرلو. تهران: نشر ترجمه اثربخش؛

 (.2015تمدن علم. )

بخشی زوج درمانی به شیوه گاتمن بر الگوها و باورهای بررسی اثر(. 1392محرومی، فائزه )

. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده. منتشر ارتباطی زوجین متعارض دانشجو

 نشده، دانشگاه فردوسی.

محمدی، محمد؛ زهراکار، کیانوش؛ جهانگیری، جهانگیر، داورنیا، رضا؛ شاکرمی، محمد؛ 

ی مداخله آموزشی مبتنی بر مدل گاتمن بر بررسی کارآی(. 1394مرشدی، مهدی )

 .74-84(. 1)8مجله سالمت و بهداشت،  صمیمیت زناشویی زنان،

محمدی، محمد؛ زهراکار، کیانوش؛ جهانگیری، جهانگیر؛ داورنیا، رضا؛ شاکرمی، محمد؛ 

بررسی کارآیی مداخله آموزشی مبتنی بر مدل گاتمن بر (. 1396مرشدی، مهدی )

 .84-74(، 8)1مجله سالمت و بهداشت،  زنان،صمیمیت زناشویی 

ارائه مدل تلفیقی (. 1396مدنی، یاسر؛ هاشمی گلپایگانی، فاطمه؛ غالمعلی لواسانی، مسعود )

 رویکرد هیجان مدار و مدل گاتمن و اثربخشی آن بر احساس تنهایی زنان متأهل،

 (.62)1های مشاوره، فصلنامه پژوهش

اثربخشی آموزش مبتنی بر رویکرد (. 1396شعبانی، زهرا )مسلمی، مریم؛ حکیمه، آقایی و 

فصلنامه دانش و  روایت درمانی گروهی بر الگوهای ارتباطی در زوجین دانشجو،

 .60-51(، 68( پیاپی )2)18شناسی کاربردی، پژوهش در روان

پیش بینی رضایت جنسی بر (. 1396معصومی، سمیرا؛ رضاییان، حمید؛ حسینیان، سیمین )

 .79-101(،1)5فصلنامه مطالعات زن و خانواده،  الگوهای ارتباطی زوجین،اساس 

اثر بخشی رویکرد آموزشی گاتمن بر بخشودگی زناشویی و الگوهای (. 1398میرزایی، رقیه )

پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، منتشر نشده، دانشگاه  ارتباطی زنان،

 خوارزمی تهران.



 1399تان ، زمس44یازدهم، شمارة سال فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی،     276
 

بررسی اثربخشی آموزش غنی سازی روابط (. 1398اکبر )ادی، علینامنی، ابراهیم؛ خداد

 خانوادگی میلر بر بهزیستی روانشناختی و خشونت زناشویی از نگاه زنان آزار دیده،

 .176-147(، 38)10درمانی، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان

ترجمة لیال رسولی، چاپ پنجم،  بهبود روابط زناشویی به زبان آدمیزاد،(. 1395هال، پالوو )

 (.2010تهران: هیرمند )انتشار به زبان اصلی:

بررسی اثربخشی زوج (. 1395زاده، فرشاد )هواسی، ناهید؛ زهراکار، کیانوش و محسن

، فصلنامه درمانی گروهی به روش گاتمن بر کاهش فرسودگی زناشویی زوجین
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