مجله روانشناسی بالینی – سال یازدهم ،شماره ( 4پیاپی  ،)44زمستان 9318

The Effectiveness of Marital Skills
Training Based on the Gotman’s Model
in Covert Relational Aggression of
Women

اثربخشی آموزش مهارتهای زناشویی مبتنی بر مدل
گاتمن بر پرخاشگری ارتباطی پنهان زنان
اصغر کریمی ،1صدیقه احمدی ،2کیانوش زهراکار
تاریخ دریافت79/21/12 :

3

Karimi, *A., Ahmadi, S., Zahrakar, K.

تاریخ پذیرش79/21/12 :

چکیده

Abstract
Introduction: Aggression is one of the
factors influencing the relationship of
couples, so the purpose of this paper was to
investigate the effect of marriage training
based on the Gotman’s Model on covert
relational aggression in women.
Method: Using a randomized controlled
trial design, among mothers of Behesht
primary school students in Shahriar town in
Tehran during 2018 year a sample including
30 women were selected on a voluntary
basis and randomly divided in two
experimental and control groups. The
experimental
group
received
the
intervention and control group subjects
remained in the waiting list. All subjects
were evaluated by Nelson and Carroll’s
 covert relational aggression scale at the pretest and posttest stages. Data extracted from
the scale and analyzed by a ANCOVA
analysis.
Results: Data analysis showed that
significant difference between the women of
the two groups in terms of the extent in their
covert relational aggression and the
trainings
reduced
covert
relational
aggression in women of the experimental
group.
Conclusion: The training of marital skills
based on the Gotman’s Model could reduce
the covert aggression of women and is then
recommended to therapists.
Keywords: marital skills, Gotman model,
covert relational aggression.

مقدمه :پرخاشگری ارتباطی از عوامل تأثیرگذار بر روابط زوج
ها میباشد ،لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش
مهارتهای زناشویی مبتنی بر مدل گاتمن بر پرخاشگری
ارتباطی پنهانِ زنان انجام شده است.
روش :پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی و به شیوه پیش
آزمون – پسآزمون با گروه گواه میباشد .جامعه آماری این
پژوهش ،شامل مادران دانشآموزان دختر دبستانی مدرسه
بهشت شهرستان شهریار در سال  7931نمونهای شامل  93زن
واجد شرایط به شیوه داوطلبانه انتخاب و بصورت تصادفی در دو
گروه آزمایش و گواه گمارده شدند .گروه آزمایش مداخله درمانی
را دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار ماند .دو گروه
بوسیله مقیاس پرخاشگری ارتباطی پنهان نلسون و کارول ،در
مرحله پیشآزمون و پسآزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند .برای
تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس استفاده گردید.
یافتهها :تحلیل دادهها نشان داد که بین زنان دو گروه از لحاظ
میزان پرخاشگری ارتباطی پنهان تفاوت معناداری وجود دارد و
آموزش مهارتها باعث کاهش پرخاشگری ارتباطی پنهان در
زنان گروه آزمایش شد.
نتیجهگیری :آموزش مهارتهای زناشویی مبتنی بر مدل
گاتمن باعث کاهش پرخاشگری ارتباطی پنهان زنان میگردد و
لذا به درمانگران قابل توصیه است.
واژههای کلیدی :مهارتهای زناشویی ،گاتمن ،پرخاشگری
ارتباطی پنهان.
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اطالق میشود که به همسر آسیب میرساند ،نظیر صدمه
زدن به روابط یا احساس پذیرش اجتماعی و تخریب روابط
دوستانه(.)71
پرخاشگری پنهان در روابط زناشویی به دو شکل نمود پیدا
میکند( )74یکی به شکل عدم برقراری رابطه جنسی ،تهدید
به ترک رابطه و دریغ کرن توجه و مهربانی از همسر و
دیگری به شکل آزار غیرمستقیم همسر از طریق بدگویی،
شایعه پراکنی ،درمیان گذاردن اطالعات خصوصی همسر با
دیگران که تخریب وجهه اجتماعی نام دارد( .)79نتایح
مطالعات هیمن و اسلپ به نقل از فرانکل و همکاران()73
حاکی از این بود که زنانی که از خشونت پنهان رنج برده اند،
در مقایسه با زنانی که پرخاشگری پنهان را تجربه نکردهاند،
بیشتر در معرض خطر برای قربانی شدن و سایر آسیبهای
روانی و اجتماعی قرار میگیرند.
یکی از روشهای کارآمد برای ارتقای کیفیت روابط بین
زوجها و همچنین حل اختالفات زناشویی و پیشگیری از
طالق ،آموزش مهارتهای زندگی زناشویی است که از
برنامههای غنیسازی ازدواج به شمار میرود .برنامههای
پیشگیری و بهبود روابط زوجین به هرگونه مداخلهای اطالق
میشود که در طی آن رفتارهای رابطهای مخرب کاهش
مییابد و رفتارهای رابطهای خوب و کارآمد بهبود یابند و در
نتیجه از بدعملکردی در روابط بین فردی پیشگیری می
شود( .)23از جمله روشهای مؤثر در این مورد رویکرد
گاتمن میباشد.
گاتمن یکی از روانشناسان حوزهی زناشویی است که برنامه
های آموزشی متنوعی برای تقویت روابط زوجین ابداع کرده
است .نظریهی وی یک رویکرد تلفیقی است و از مبانی و
اصول اعتقادی نظریههای مختلف درمانی یاری جسته است.
گاتمن و همکارانش دریافتند که وجه ممیزه روابط سالم
زوجی با روابط ناسالم در الگوهای ارتباطی آنها میباشد(.)27
این مدل آموزشی شامل شش سرنخ پیش بینی طالق و
تخریب روابط .7 :شروع نامالیم ،یعنی بحثی که با داد و
فریاد زدن ،توهین ،سرزنش و بی احترامی شروع میشود و
این نوع شروع در اکثر اوقات به نتیجه منفی منتهی میشود
 .2چهارسوارکار آخرالزمان ،2سوارکار اول انتقاد ،9سوارکار دوم

مقدمه
ازدواج از جمله عالیترین و مهمترین رسم اجتماعی ،رابطهی
انسانی ،پیچیده ،ظریف و پویا میباشد که از ویژگیهای
خاصی برخوردار است( .)7باید در نظر داشت که ازدواج
نیازمند همکاری ،همدلی ،وحدت ،عالقه ،مهربانی ،بردباری و
مسئولیتپذیری است و از جمله پیچیدهترین و مشکلترین
مسائل بزرگسالی میباشد( .)2از جمله جنبه های اساسی و
حیاتی سیستم زناشویی ،رضایتی است که زن و شوهر در
رابطه خود احساس و تجربه میکنند ،که در انسجام و
پایداری خانوادگی بیشترین تأثیر را دارد( .)4 ,9در نتیجه
پژوهشهای که در مورد روابط بین زوجین انجام میگیرد،
به دنبال مشخص کردن عواملی هستند که کیفیت تعامالت
بین زوجین را تحت تأثیر قرار میدهد(.)5
پژوهشهای مختلفی نشان داده است که خشونت و
پرخاشگری از جمله عواملی است که کیفیت تعاملی زوجین
را تحت تأثیر قرار میدهد(.)3-6
خشونت بین زوجین یک شکل از پرخاشگری آشکار است
که یا یک طرفه و یا دو طرفه میباشد .خشونت اثرات منفی
زیادی بر عملکرد ارتباطی بین زوجین به جای می
گذارد( .)73در این میان پرخاشگری فیزیکی ،شکلی از
خشونت خانگی در خانواده است که توجه عمدهای مطالعات
زناشویی و خانواده را به دلیل ماهیت شدید و تأثیر منفی
روانی و اقتصادی زیادی که بر جامعه دارد ،به خود اختصاص
داده است( .)77با این حال بجورکوریست ،اوسترمان و
الجرسچیتز ( ،)7334معتقد هستند که «پرخاشگری فیزیکی
مستقیم ،تنها نشان دهنده نوک کوه یخ از پرخاشگری فردی
است»( .)72نوع دیگری از پرخاشگری که مورد توجه
پژوهشگران قرار گرفته و در طی پژوهشهای اخیر به عنوان
عاملی مؤثر بر بی ثباتی ازدواج شناسایی شده است(،)74 ,79
پرخاشگری ارتباطی 7میباشد که گاهی اوقات پرخاشگری
پنهان هم نامیده میشود و در برگیرنده اعمالی است که در
رابطه دو نفره زن و شوهر به کار گرفته میشود(.)75
پرخاشگری ارتباطی را تالشی برای آسیب رساندن به همسر
از طریق اعمال نفوذ هدفمند و صدمه زدن به رابطه تلقی
کردهاند( )76و نوعی آزار رساندن به دیگران از طریق ایجاد
اختالل در روابط بین افراد می باشد( )71و به رفتارهای

2. Four Horseman of Apocalypse
3. Criticism

1. relational aggression
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تحقیر ،سوارکار سوم حالت تدافعی 7برخورد کردن و سوارکار
آخر سکوت .9 ،)22(2طغیان عواطف منفی  .4زبان بدن،
 .5ناکامی تالشهای جبرانی ،منظور از تالشهای جبرانی
تالشهایی هستند که زوجها انجام میدهند تا تنش ایجاد
شده را کاهش دهند  .6خاطرات بد( )29و هفت اصل اساسی
برای بهبود روابط :اصالح نقشه راه عشق خود ،تقویت حس

کنترل تا سه ماه بعد از تولد فرزند بهبودی نشان داد.
همچنین رفتارهای اهانتآمیز شوهران کاهش داشت و در
مقابل بروز احساسات مثبت در زنان و مردان افزایش یافت.
از طرفی محمدی ،زهراکار ،جهانگیری ،داورنیا ،شاکرمی و
مرشدی( )23در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که
مداخله آموزشی مبتنی بر باعث بهبود روابط زوج و کاهش
خشونت شده و در نهایت منجر به افزایش صمیمیت می
گردد .به عالوه حسینیان ،بهرنگی ،قاسمزاده و تازیکی(،)93
در پژوهش خود دریافتند که آموزش مهارتهای ارتباطی
باعث کاهش پرخاشگری میگردد .همچنین ملک زاده،
اعزازی بجنوردی ،شاهنده ،وطنخواه و بهادری جهرمی()97
در پژوهشی اثربخشی رویکرد گاتمن را اثبات کردند و گراوند
و منشئی( )71نیز در پژوهش خود در یافتند که آموزش
مهارتهای تنظیم هیجان و مهارتهای باعث بهبود
پرخاشگری ارتباطی میگردد .همچنین قمریگیوی ،محبی و
صادقی( )93دریافتند که بخشش درمانی باعث کاهش
پرخاشگری میگردد .اما پژوهشی که اثربخشی این رویکرد
بر روی پرخاشگری ارتباطی را بررسی کند یافت نشد تا به
توان یافته تحقیق حاضر را با یافتههای تحقیقات انجام شده
مورد مقایسه قرار داد.
جامعه زمانی سالم است که خانواده به ویژه زنان آن جامعه
سالم باشند و از عوامل مؤثر در خانواده سالم میتوان به
نحوه ارتباط اعضاء اشاره کرد .رابطه مناسب اعضاء با
یکدیگر نقش مهمی در سالمت افراد خانواده دارد .همچنین
زنان در مقایسه با مردان به میزان بیشتری از پرخاشگری
ارتباطی پنهان استفاده میکنند( .)97و این نوع از
پرخاشگری آنان را بیشتر از مردان آزار میدهد( .)92بنابراین
تالش برای کاهش پرخاشگری ارتباطی پنهان اجتنابناپذیر
است .عالوه بر آن پژوهشی که به بررسی اثربخشی رویکرد
گاتمن بر پرخاشگری ارتباطی پنهان پرداخته باشد یافت
نشد .در نتیجه هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی
آموزش مهارتهای زناشویی به روش گاتمن بر پرخاشگری
ارتباطی پنهان در زنان میباشد.
روش

دلبستگی ،تمجید و احترام ،به سوی هم قدم برداشتن جای
پشت کردن به یکدیگر ،پذیرفتن نفوذ همسر ،حل کردن
مشکالت قابل حل ،غلبه بر موانع و بن بستها ،خلق مفهوم
مشترک میباشد( .)29به عقیده گاتمن همه زوجهایی که
ازدواج موفق و رضایتبخشی دارند این مراحل مطرح شده را
رعایت میکنند و ناکارآمدی در هریک از این موارد مطرح
شده میتواند یکی از دالیل شکست در زندگی زناشویی
تلقی شود .براساس رویکرد گاتمن احترام متقابل و افتخار به
طرف مقابل نقش مهمی دارد و هر کوتاهی در غنیسازی
روابط باعث عدم برخورد منطقی با اختالفات زناشویی می
گردد که منجر به گرفتار شدن در نزاعهای طوالنی مدت
شده و باعث ایجاد و افزایش پرخاشگریی میگردد(.)26-24
این رویکرد بر اصالح و و تقویت نقشه عشقی ،تقویت حس
تعریف و تمجید ،کاهش تعارضها و عواطف منفی ،ارائه
گامهای مشخص برای حل مشکالت ،افزایش واکنشهای
هیجانی کارآمد و مدیریت مشکالت غیرقابل برای بهبود
رابطه زناشویی تأکید دارد(.)21 ,25
پژوهشهای مختلفی اثربخشی رویکرد گاتمن را نشان
دادهاند ،از آن جمله پژوهش شاپیرو و گاتمن( )26میباشد که
در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که افزایش
کیفیت رابطه باعث کاهش پرخاشگری میشود .باکوم،
گاتمن ،ریان و گاتمن( )21در پژوهشی با پیگیری یک ساله
دریافتند که افرادی که آموزشهای مبتنی بر مدل گاتمن را
دریافت کردند عملکرد بهتری حتی بعد از یک سال در هر
دو بعد مدیریت تعارض و بهبود رووابط زناشویی داشتند.
شاپیرو ،گاتمن و فینک( )21نیز به بررسی تغییرات کوتاه
مدت تعارضات زوجها در بازه زمانی گذار به مرحله والدینی
پرداختند .مشاهدات آنان حاکی بود که روابط زوجهای
متعارض شرکتکننده در کارگاه آموزشی در مقایسه با گروه

طرح پژوهش :پژوهش حاضر از نوع کاربندی تصادفی
کنترل شده بود.

1. Defensiveness
2. Stonewalling

31

سال ،77شماره( 4پیاپی ،)44زمستان 7931

مجله روانشناسی بالی نی

است( .)75نتایج تحلیل عاملی تأییدی پژوهش منگ()2339
روایی سازه نسخه اصلی پرسشنامه را نشان داده است(.)75
کارول و همکاران( )74ضریب آلفای کرونباخ نمرات کناره
گیری عاطفی را برای شوهران برابر با  3/33و برای
همسرانشان برابر 3/16و همچنین آلفای کرونباخ خراب
کردن وجهه اجتماعی را برای شوهران برابر  3/11و برای
همسرانشان برابر با  3/33گزارش نمودند .کرامر( )76نیز در
پژوهش خود ضریب آلفای کرونباخ را برای خراب کردن
وجهه اجتماعی به ترتیب  3/14و  3/13در مردان و  3/12و
 3/14در زنان گزارش کرد .خزاعی ،نوابینژاد ،فرزاد و
زهراکار( ،)79در پژوهش خود دریافتند که مدل دو عاملی
مقیاس پرسشنامه پرخاشگری ارتباطی پنهان به شکل
مناسبی با دادهها برازش دارد و ضریب آلفای کرونباخ در این
پژوهش برابر با  ،3/15اعتبار همگرا برابر با  ،3/41اعتبار
واگرا برابر با  -3/42به دست آمد که همگی در سطح
 p< 3/37معنادار بودند.
روند اجرای پژوهش :پس از اخذ مجوز از آموزش و
پرورش شهرستان شهریار استان تهران ،و بعد از انجام
هماهنگیهای الزم با مسئولین مدرسه فراخوان شرکت در
کارگاه مهارتهای زناشویی در انجمن اولیاء و مربیان مطرح
شد و عالقمندان به پژوهشگر معرفی شدند ،از طرفی
دعوتنامه شرکت به تمامی مادران ارسال شد ،از بین مادران
داوطلب پس از تکمیل پرسشنامه پرخاشگری ارتباطی تعداد
 93نفر که نمره باالتر از میانگین را در پرسشنامه داشتند،
انتخاب شدند ،سپس به صورت تصادفی در گروه آزمایش و
گواه جایگزین شدند ،در ادامه برای آزمودنیهای گروه
آزمایش ،آموزش مهارتهای زناشویی براساس مدل گاتمن
به صورت گروهی طی  73جلسه  33دقیقهای برگزار گردید.
برای گروه گواه جلسات آموزشی تشکیل نشد .بعد از اتمام
جلسات از دو گروه گواه و آزمایش ،پسآزمون به عمل آمد.
پروتکل مدل گاتمن که بر اساس کتاب هفت اصل ازدواج
موفق انتخاب و مورد استفاده قرار گرفته است در جدول 7
مطرح شده است.
یافتهها
جدول  2بیانگر شاخصهای توصیفی وضعیت دو گروه در
متغیرهای پژوهش میباشد .همانطور که مشاهده میشود
میانگین پرخاشگری ارتباطی پنهان در مرحله پیشآزمون در

آزمودنیها :جامعه آماری پژوهش حاضر ،شامل مادران
دانشآموزان دختر دبستانی مدرسه بهشت شهرستان شهریار
در سال تحصیلی  7936-31بود .شیوه نمونهگیری به صورت
نمونهگیری داوطلبانه و در دسترس بود بدین صورت که
تمامی مادران داوطلب به پرسشنامه پرخاشگری ارتباطی
پنهان پاسخ دادند و  93نفر که نمره باالتر از میانگین کسب
کردند ،انتخاب شدند و از این میان به صورت تصادفی 75
زن در گروه آزمایش و  75زن در گروه گواه قرار گرفتند .در
ادامه برای آزمودنیهای گروه آزمایش ،آموزش مهارتهای
زناشویی براساس مدل گاتمن به صورت گروهی طی 73
جلسه  33دقیقهای برگزار گردید .برای گروه گواه جلسات
آموزشی تشکیل نشد و در لیست انتظار ماندند .بعد از اتمام
جلسات از هر دو گروه ،پرسشنامه پرخاشگری ارتباطی پنهان
به عنوان پسآزمون به عمل آمد .معیار و مالکهای برای
ورود به گروه در نظر گرفته شد که عبارتند از .7:داشتن
سطح تحصیالت دیپلم به باال  .2حداکثر ده سال از مدت
ازدواجشان گذشته باشد  .9داشتن عالقه به ترمیم و بهبود
رابطه و داشتن عالقه و رضایت آگاهانه به شرکت در کارگاه
 .4عدم شرکت در یک مداخله درمانی دیگر (اعم از مشاوره
فردی ،زوجی و گروهی) به شکل موازی با این پژوهش .5
داشتن حداقل یک فرزند برای ورود به به پژوهش از جمله
مالکهای اساسی بود .همچنین مالحضات اخالقی از این
قرار بود .7 :آگاه ساختن اعضا از اهداف و شیوه پژوهش .2
بیان رازداری و محدودیتهای آن  .9برگزاری ده جلسه
آموزش مهارتهای زناشویی به روش گاتمن بر گروه گواه
بعد از اتمام پژوهش.
ابزار
7
 .7مقیاس پرخاشگری ارتباطی پنهان نلسون و کارول
 :)75(2336این مقیاس به منظور سنجش کنارهگیری
عاطفی و خراب کردن وجهه اجتماعی در روابط زوجین
ساخته شده است .مقیاس پرخاشگری ارتباطی پنهان ،دارای
 72سؤال (هر زیر مقیاس دارای  6گویه) است .خرده مقیاس
کنارهگیری عاطفی شامل سؤاالت  7تا  6و خرده مقیاس
خراب کردن وجهه اجتماعی شامل سؤاالت  1تا  72میباشد.
این مقیاس به روش لیکرت بر حسب پاسخهای  7تا 1
درجهای (از خیلیکم =  7تا خیلیزیاد =  )1نمره گذاری شده
1. Covert Relational Aggression Scale
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دو گروه آزمایش ( )96/39و گواه ( )96/13تقریباً یکسان
است .اما در مرحله پسآزمون نمرات پرخاشگری ارتباطی
پنهان گروه آزمایش ( ،)73/63کاهش حدوداً  71نمرهای
داشته است .در ادامه به منظور انجام آزمون تحلیل کواریانس
ساده ابتدا پیشفرضهای این آزمون بررسی شد که در ادامه
نتایج آن ارائه شده است .نتایج آزمون شاپیرو -ویلک نشان
داد که توزیع نمرات متغییر پرخاشگری ارتباطی پنهان در
پیشآزمون و پسآزمون نرمال میباشد (جدول .)9
نتایج آزمون شاپیرو  -ویلکک نشکان داد ککه توزیکع نمکرات
متغییر پرخاشگری ارتبکاطی پنهکان در پکیشآزمکون و پکس
آزمون نرمال میباشد (جدول  .)9نتایج تحلیل یکسان بکودن
شیب خط رگرسیون به عنوان پیشفرض تحلیکل کواریکانس
جلسه
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم

آورده شده است .بر اساس نتکایج آزمکون همگکونی ضکرایب
رگرسیونی از طریق تعامل پیشآزمون کنکارهگیکری عکاطفی
( P> 3/35و  22( = 3/727و  ،)F)7خکککراب ککککردن وجهکککه
اجتمکککاعی ( P> 3/35و  22( = 3/253و  )F)7و پرخاشکککگری
ارتبککاطی پنهککان ( P> 3/35و  26( = 7/652و  )F)7بککا متغیککر
مستقل ،سطح اثر بزرگتر از  3/35میباشکد ،بنکابراین فرضکه
همگنی رگرسیونی پذیرفته می شود .همچنین نتکایج آزمکون
پس مفروضه همسانی واریانس ها (لوین) برای کنکاره گیکری
عککاطفی ( ،)F= 2/921خککراب کککردن وجهککه اجتمککاعی
( )F= 3/217و پرخاشککگری ارتبککاطی پنهککان ( )F= 3/232و
نیز پیشفرض آزمکون ام بکاکس ( P= 3/992و )F= 7/746
حاکی از برقراری مفروضههای تحلیل کواریانس بود.

جدول (1پروتکل رویکرد گاتمن
برنامه جلسات
آشکنایی با اعضاء ،بیکان اهکداف ،بیان قواعد جلسات ،اجرای پیشآزمون
پر کردن پرسشنامه نقشه عشق جهت فهم بهتر از کیفیت نقشه عشق .ارائه تکلیف
خالصهسازی و بررسی تکالیف جلسه قبل ،بیان طرق بهبود عالقه و احترام ،بیان اهمیت توجه به جنبههای مثبت هم برای تعمیق رابطه،
تکمیل پرسشنامه عالقه و احترام ،دریافت باز خورد و ارائه تکلیف
خالصهسازی و بررسی تکالیف جلسه قبل ،بیان طرق بهبود حساب بانکی عاطفی ،آموزش روش صحیح گفتگو ،دریافت بازخورد و ارائه
تکلیف
خالصهسازی و بررسی تکالیف جلسه قبل ،بیان تمایل به سهیم شدن در قدرت و احترام گذاشتن به نقطه نظرهای همسر ،دریافت
بازخورد و ارائه تکلیف
خالصهسازی و 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 و ارائه تکلیف
خالصهسازی و بررسی تکالیف جلسه قبل ،آموزش فنونی برای رفع مشکالت قابل حل ،بازخورد و ارائه تکلیف
خالصهسازی و بررسی تکالیف جلسه قبل ،آموزش فنونی برای مدیریت مشکالت دائمی ،بازخورد و ارائه تکلیف
خالصهسازی و بررسی تکالیف جلسه قبل ،آموزش آداب ارتباط با همسر ،نقشهای زوجین و آیینهای خانوادگی
برنامه :خالصهسازی و بررسی تکالیف جلسه قبل ،اجرای پسآزمون ،دریافت بازخورد و ارائه تکلیف

جدول (2میانگین و انحراف استاندارد نمرههای پیشآزمون و پسآزمون پرخاشگری ارتباطی پنهان
تعدیل شده پسآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
متغیرها
گروه
میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد
3/46
3/53
2/73
3/39
7/93
73/41
آزمایش
کنارهگیری عاطفی
3/45
71/41
9/71
71/79
9/46
71/61
گواه
3/59
73/37
7/69
3/61
7/36
71/41
آزمایش
خراب کردن وجهه اجتماعی
3/54
76/46
5/76
76/13
5/61
71/21
گواه
3/14
73/54
2/92
73/63
2/91
96/39
آزمایش
نمره کل
3/15
94/33
1/32
94/39
1/62
96/13
گواه
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جدول )3بررسی بهنجاری توزیع نمرات پرخاشگری ارتباطی پنهان با استفاده از آزمون شاپیرو – ویلک
سطح معناداری
درجهآزادی
آماره آزمون
متغیرها
3/36
75
3/13
آزمایش
پیشآزمون
3/35
75
3/11
کنترل
کنارهگیری عاطفی
3/75
75
3/37
آزمایش
پسآزمون
3/27
75
3/32
کنترل
پیشآزمون
خراب کردن وجهه اجتماعی
پسآزمون
پیشآزمون
پرخاشگری ارتباطی پنهان
پسآزمون

3/32
3/13
3/33
3/34
3/32
3/13
3/35
3/32

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

بر اساس جدول  4پس از کنترل اثر پیشآزمون پرخاشکگری
ارتبککاطی پنهککان بککین دو گککروه آزمایشککی و کنتککرل از نظککر
میانگین نمره پسآزمون پرخاشگری ارتباطی پنهکان تفکاوت
معنککیداری وجککود دارد P< 3/337( .و  .)F= 279/724بککر
اساس جدول  ،2میانگین تعدیل شکده پرخاشکگری ارتبکاطی
پنهان زنان گکروه ازمکایش در مرحلکه پکسآزمکون ()73/54

3/71
3/31
3/33
3/93
3/71
3/31
3/54
3/71

75
75
75
75
75
75
75
75

پایینتر است .آموزش مهارتهای زناشویی مبتنی بر رویکرد
گاتمن بر پرخاشگری ارتباطی پنهان زنان اثربخش است .جم
اثر مداخله آموزش مهارتهای زناشویی مبتنکی بکر رویککرد
گاتمن پرخاشگری ارتباطی پنهان زنان بکر  3/111مکیباشکد
که در حد باالست.

جدول )4نتایج تحلیل کواریانس )(ANCOVA

متغیر
پرخاشگری
ارتباطی پنهان

منبع
گروه

منبع
پیشآزمون
گروه

مجموع مجذورات
143/53
7137/93

درجهآزادی
7
7

میانگین مجذورات
143/53
7137/93

F
13/73
279/72

سطح معناداری
3/333
3/333

ضریب اتا
3/11
3/13

جدول )5نتایج تحلیل واریانس پسآزمون نمرات پرخاشگری ارتباطی پنهان پس از تعدیل پیشآزمون
ضریب
سطح
میانگین
درجه
مجموع
متغیر وابسته
F
اتا
معناداری
مجذورات
آزادی
مجذورات
کنارهگیری عاطفی
3/11
3/337
713/72
531/11
7
531/11
پرخاشگری ارتباطی
پنهان
3/62
3/337
61/94
261/45
7
خراب کردن وجهه اجتماعی 261/45

اجتماعی در گروه آزمایش ( )73/37پایینتر از گکروه کنتکرل
( )76/46مککیباشککد بنککابراین مککیتککوان گفککت در دو مؤلفککه
پرخاشگری ارتباطی پنهان در پسآزمکون تفکاوت معنکاداری
دیده شددر پژوهش حاضر اثربخشکی آمکوزش مهکارتهکای
زناشویی بکه روش گکاتمن بکر پرخاشکگری ارتبکاطی پنهکان
بررسی گردید .یافتهها نشان داد که مداخله آموزشکی مبتنکی
بر مدل گاتمن باعکث ککاهش میکزان پرخاشکگری ارتبکاطی
پنهان در زنان شده است .که نتایج ایکن بخکش از پکژوهش
حاضر با یافتههای شاپیرو و همکاران( )26همسکو مکیباشکد،

بر اساس جدول  5بین دو گروه آزمایشکی و کنتکرل از نظکر
مؤلفههای پرخاشگری ارتباطی پنهان زنان :برای کنارهگیری
عککاطفی مقککدار ( P< 3/35و  )F1,26 = 713/773و خککراب
کککردن وجهککه اجتمککاعی ( P< 3/35و  )F1,26 = 61/943بککا
درجککات آزادی ( 7و  )26در سککطح  3/35از لحککاظ آمککاری
تفاوت معنادار وجود دارد.
براساس جدول  ،2میانگین نمرات تعدیل شده مؤلفه کنکاره
گیری عاطفی در گکروه آزمکایش ( )3/53پکایینتکر از گکروه
کنترل ( ،)71/41میانگین نمرات مؤلفه خراب ککردن وجهکه
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توانستند بجای توجه صرف بر جنبههکای منفکی همسکر بکه
ویژگیهای مثبکت او نیکز توجکه کننکد ،متوجکه شکدند ککه
همسرشان جنبههای جذاب و خوشایند زیادی دارد ککه آنهکا
تاکنون به آن توجه نکرده بودند .لذا همسران به جای تمرکز
بر ویژگیهای منفی ،احساسات ناخوشایند و منفی بر ویژگکی
هکای مثبکت همسرشکان ،احساسکات خوشکایند و مثبکت
همسرشان تمرکز کردند و این عواطکف و احساسکات جدیکد
باعث کاهش میزان پرخاشگری ارتبکاطی پنهکان و افکزایش
محبت و عالقه بین آنها و همسرانشکان شکد .بکه عکالوه بکا
توجه به اینکه چهار سوارکار آخرالزمان (انتقاد ،اهانکت ،رفتکار
تدافعی و همکاری نکردن و سکوت) در الگوی پرخاشکگری
ارتباطی پنهان به وفور اتفاق میکند .لذا شرکتکننکدگان بکا
چهار سوارکار آخرالزمان و تأثیرات مخربکی ککه ایکن چهکار
سوارکار بر رابطه زناشویی دارد ،آشنا شدند و این موارد را بکا
شیوهها و الگوهای ارتباطی مناسب جایگزین نمودنکد ،بکدین
گونه اعضاء توانستند در ارتباطات جدیکد بکا همسرشکان بکه
گونهای مؤثرتر و کارآمدتر رفتکار کننکد و از رفتارهکایی ککه
باعث تخریب رابطه میشود ،پرهیز کنند .به اعضاء آمکوزش
داده شد که در مواقع بکروز مشککالت و اخکتالف در رابطکه
زناشویی بجای انتقاد ،توهین ،سرزنش ،متهم نمودن و مقصر
دانستن همسر بهتر است از طریق گفتگو و سکبک ارتبکاطی
آموزش داده شده مشکل خود را حل کنند ،از جمله جمالتکی
که با واژه «من» شروع میشکوند ،را بکه ککار ببرنکد و یکا از
شکایت کردن بجای انتقاد کردن استفاده کنند و سعی کننکد
همیشه بر اساس هفت اصل اساسی آموزش داده رفتار کنند.
در مجموع آموزشهای ارائه شده در زمینههای مختلکف بکه
اعضاء کمک ککرد تکا بکه درک درسکتی از رابطکه زناشکویی
برسند و منجر به این شد که نه تنها زن و شوهر در شکرایط
اختالف و تعارض عمکلرد مناسبی داشته باشند بلککه باعکث
شد از اوقاتی که اختالف خاصی با همکدیگر نداشکتهانکد بکه
عنوان فرصتی برای صمیمیت بیشتر و تقویت هرچکه بیشکتر
حساب بانکی عاطفی خود استفاده کنند که همین به نوبکهی
خود باعث می شود وقتی زن و و شکوهر بکا تعکارض خاصکی
روبرو شدند بصورت کارآمدی با آن تعارض روبرو شوند و بکه
بدین ترتیب زوجین به میزان کمتری از پرخاشگری ارتباطی
پنهان استفاده کردند و روابط زناشویی لذتبخشتکر ،رضکایت
بخشتر را تجربه مینمایند.

همچنین نتایج پژوهش حاضر همسو با برآیند پکژوهشهکای
محمدی و همکاران( ،)23پژوهش حسینیان و همکاران(،)93
ملکزاده و همکاران( ،)97گراوند و همکاران( ،)71همچنکین
قمری و همکاران( )92میباشد اما پژوهشکی ککه اثربخشکی
این رویکرد بر روی پرخاشگری ارتباطی را بررسی کند یافت
نشد تا به توان یافته تحقیق حاضر را با یافتههکای تحقیقکات
انجام شده مورد مقایسه قرار داد .در تبیین نتایج بدست آمده
میتوان گفت گاتمن برای مقابله با جنبههای منفکی ازدواج
تأکید زیادی بر عشق ،مجبت ،قدردانی و احترام دارد و برای
افزودن بر جنبههای مثبت از مکوارد زیکر اسکتفاده مکیکنکد:
نشکان دادن عالقکه ،مهربکانی و محبکت ،توجکه داشکتن،
قدرشناسی ،همدردی ،همدلی ،پذیرنده بودن ،شوخ طبعکی و
سهیم شدن در شادیها .دربرنامه آموزشی گکاتمن ،آمکوزش
مهارتهای ارتباطی مؤثر میتواند به زوجها در برقراری یک
رابطه کارآمد ،و مناسب که در جهت رشد و شککوفایی آنکان
باشد ،کمک کند و مانع ایجاد یا تداوم احساسکات مخکرب و
منفی در طول جریان رابطه زناشویی بشود .همچنین آموزش
این برنامه به زوجها باعکث حکل تعکارض و رفکع مشککالت
زناشکویی ،ککاهش ناامیکدی ،خشکم ،افسکردگی و ناککامی و
همچنین افزایش حس همدلی و شکناخت بهتکر از نیازهکا و
تمایالت همدیگر ،افزایش رغبت جهت تداوم رابطه زناشویی
شکده و در نهایکت منجکر بکه ککاهش خشکم و پرخاشکگری
میگردد و رابطههای توام با رضایت بیشتر را برای زوجها به
ارمغان میآورد(.)99
هنگامی که شرکتکنندگان در جلسکات آموزشکی ،آمکوزش
های متنوعی برای بهبود روابکط عاشکقانه ،افکزایش میکزان
محبت و احترام ،تقسیم قدرت ،حکل مشککالت قابکل حکل،
غلبه بر مشکالت غیرقابل حل و معنادهی به زندگی دریافت
کردند ،همگی این مکوارد منجکر بکه بهبکود رابطکه آنهکا بکا
همسرانشان شکد .در جلسکات آموزشکی آشکنایی اعضکاء بکا
مهارتهای حل تعارض و مهارتهای ارتباط مکؤثر بکه آنهکا
کمک نمود تا تعارضات بوجود آمده در رابطه زناشوییشان را
به نحو مناسبی حل و مدیریت کنند و با برقراری یک ارتباط
مثبت و مؤثر بکا همسکر ،بکه فهکم درسکتتکری از نیازهکا و
خواستههای یکدیگر برسند و به شکل مناسبی خواستههکای
خود را ابراز کنند .در نتیجه میزان پرخاشگری ارتبکاطی بکین
آنها افزایش یافت .هنگامی که بواسکطه آمکوزشهکا اعضکاء
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تشکر و قدردانی :در نهایکت از پرسکنل محتکرم دبسکتان
بهشت بویژه مدیریت محترم که کمال همکاری را در اجرای
این پژوهش با مکا داشکتند ،مراتکب قکدردانی خکود را اعکالم
میداریم.
تعارض منافع :نویسکندگان هکی گونکه تعکارض منکافعی
ندارند.
منابع

بحث
نتایج به خوبی نشان داد که شیوه آموزشی مدل گاتمن باعث
کاهش پرخاشگری ارتباطی پنهان در بین اعضکای گکروه بکا
همسرانشان شده است .از یافتههای پژوهش حاضر میتکوان
در دو سطح نظری و عملی بدین شرح نتیجهگیکری ککرد .در
سطح نظری نتایج این پژوهش میتواند نتایج پکژوهشهکای
پیشین را تأیید کنکد .در سکطح عملکی ،یافتکههکای پکژوهش
حاضر میتواند برای تدوین برنامههای آموزشی مورد استفاده
قرار گیرد .این پژوهش حاضر نیز همانند پژوهشهکای دیگکر
دارای محدودیتهایی بوده است .از جمله ایکن مکوارد شکیوه
نمونهگیری در دسترس ،محدودیت مهمی اسکت ککه امککان
تعمیم نتایج را بکا مشککل مواجکه مکیسکازد انتخکاب نمونکه
تصادفی میتواند متغیرهای مداخلهگر تأثیرگذار در پژوهش را
به میزان بیشتری کنترل نماید و با توجه به اینککه پکژوهش
حاضر بر روی نمونههای از زنان متأهکل شهرسکتان شکهریار
انجام گرفته ،بنابراین باید در تعمیم نتکایج بکه دیگکر نقکاط و
شهرها جانب احتیاط را رعایت نمود .حجم نمونه ککم و نبکود
مرحله پیگیری نیز مواردی است که از جمله محدودیتهکای
است که باید به آن توجه داشت.
در پایان پیشنهاد میشود محققکان در پکژوهشهکای بعکدی
جهت دستیابی به اطالعات دقیقتر و جامعتر درباره این مدل
آموزشی مرحله پیگیری را نیز لحاظ کنند و نتایج درمان را در
یک دوره طوالنی بررسی کنند .همچنین پیشنهاد مکیگکردد
پژوهشهایی آتی به مقایسه اثربخشی شیوه آموزشی گکاتمن
با دیگر برنامههای غنیسازی ازدواج و بکا دیگکر شکیوههکای
زوجدرمانی از جمله زوجدرمانی هیجانمدار ،بپردازند تا تصویر
روشنتری از اثربخشی و کارایی این شیوه آموزشی بکا توجکه
به بافت فرهنگی ایران و در مقایسه با دیگر رویکردها بدست
آیککد .از دیگککر پیشککنهادات پککژوهش حاضککر ایککن اسککت کککه
مشاوران خانواده و ازدواج از این مدل آموزشی در کالسهای
آموزش خانواده ،جهت بهبود روابط زناشویی و آمکوزشهکای
قبل و بعد از ازدواج جهت بهبود و غنیسازی روابط زناشویی،
میتوانند بهره ببرند.
حمایت مالی :این مقاله حاصل پایاننامه دانشجویی مقطع
کارشناسیارشد اصغرکریمی رشته مشاوره خانواده بوده اسکت
و دارایی کد اخالق  IR.khu.REC.1397/11میباشد.
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