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مقاله پژوهشی اصیل

 ناسازگار هاي اثر بخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر افزایش عملکرد زوج
 1منصور سودانی

 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز
 زاده هنرمندمهناز مهرابی

 شناسی، دانشگاه شهید چمران اهوازاستاد گروه روان
 زیبا سلطانی

 عضو هیات علمی،  دانشگاه پیام نور شهر کرد
 12/7/91 پذیرش مقاله:                     1/2/91دریافت مقاله:  

ده        چکی
ر گروهی  ب ي: هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل به شیوههدف

  کننده به مرکز بهزیستی شهرستان بروجن بود.هاي ناسازگار مراجعهزوجافزایش عملکرد 
آماري این  يجامعه  پس آزمون و گروه کنترل بود. -نوع تجربی با پیش آزمونز ا پژوهشاین طرح  :روش

 20باشد. نمونه آماري شامل ي بهزیستی بروجن میکننده به اداره هي زوج هاي ناسازگار مراجعکلیه  تحقیق شامل
اي بهبود عملکرد خانواده پاسخ ق برزوج، از زوج هاي ناسازگار که به فراخوان محقّ 31زوج بود که از بین تعداد 

زوج گروه 10ها به طور تصادفی به دو گروه مساوي (به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. آزمودنی ،مثبت دادند
هر دو  عملکرد خانواده بود. ابتدا افراد ينامهگیري پرسشابزار اندازهشدند.  تقسیم زوج گروه کنترل) 10آزمایش و 

جلسه آموزش تحلیل رفتار متقابل  8هاي گروه آزمایش در قرارگرفتند و سپس آزمودنیگروه مورد پیش آزمون 
هاي هر دو گروه به ابزار سنجش خانواده پاسخ ، آزمودنی  ه بر روي گروه آزمایششرکت کردند. پس از پایان مداخل

ري تجزیه و تحلیل متغیدبري و چنهاي آماري کوواریانس تک متغیفته هاي تحقیق با استفاده از روشدادند. یا
 شدند. 

هاي گروه آزمایش و گروه کنترل از لحاظ عملکرد بین زوجهاي به دست آمده نشان داد که : یافتهها یافته
، نقش ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و حل مشکل، ارتباط(ی خانواده و حیطه هاي آن کلّ

 داري وجود دارد.تفاوت معنیکارایی) 
گرفت که آموزش تحلیل رفتار متقابل باعث توان نتیجهیج پژوهش حاضر میه به نتابا توج :گیري نتیجه     

د. هاي گروه کنترل شهاي گروه آزمایش در مقایسه با زوجدر زوجهاي آن و حیطه ی خانوادهعملکرد کلّافزایش 
که ممکن است براي زوجین به وجودآید،  تواند از مشکالتیهاي  زندگی میتعمیم این آموزش به دیگر جنبه

 پیشگیري کند.
 هاي ناسازگارتار متقابل، عملکرد خانواده، زوجتحلیل رف کلید واژه ها:
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اار بخشی آموزن تحليل رفتار متقابل بر افزایش عملکرد زوج های ناسازگارا سودانی، منصور و همکاران

     مهمقد 
عبادت محسوب  ،گیردس و ارزشمند است و درصورتی که با قصد قربت انجامازدواج از نظر اسالم امري مقد

شود و شکل جدیدي به ازدواج، زندگی دختر و پسر دگرگون میبا د اجتماعی، عشود و پاداش اخروي دارد. از بمی
پذیرند،  دهند، مسئولیت میو شوهر، یک واحد کوچک اجتماعی را تشکیل می، زن گیرد. به عبارت دیگرخود می

دي است که هاي متعدزنیز، انسان داراي نیا از نظر روانیشود. دار میرسند و زندگی آنها هدفبه استقالل می
تأثیر زیادي داشته باشد. نیاز جنسی یکی از  ،تواند در سالمت جسم و روان و ایجاد تعادلها میآن موقعارضاي به

 ).1384(احمدي، ، که موجب تشکیل خانواده می گردداین نیازها است
روانی  -ي زیستیهاپیشگام خانواده درمانی ساختی معتقد است، ارگانیسم خانواده بیش از پویایی 1مینوچین

ي و روانی خاص اش است. خانواده بیش از مجموعه افرادي است که در یک فضاي مادیکایک اعضاي خانواده
خود را دارد. این نظام اجتماعی  هاي خاصِام اجتماعی و طبیعی است که ویژگیبرند. خانواده یک نظمیسربه

بر این، خانواده کند. عالوه عی تعیین میهاي متنود نقشاي از قواعد و اصول را ابداع و براي اعضاي خومجموعه
هاي آشکار و نهان را به وجود می آورد رسانیاي از پیامهاي پیچیدهدار برخوردار است، صورتاز یک ساخت نظام

 دهد تا تکالیف مختلفی را بالی را در اختیار دارد که به آن اجازه میگشاي مفصهاي مذاکره و مسألهو روش
پا و متقابل به هاي عاطفی نیرومند، دیربستگیعالیق و دلبا قیت به انجام برساند. در چنین نظامی، افراد موفّ

ها ت، وفاداري و تداوم عضویت. همین ویژگیها عبارت است از محبخانواده ياند. ویژگی همهصل شدهیکدیگر متّ
،  ترجمه شاهی برواتی و نقشبندي، 1996، 2و گلدنبرگ (گلدنبرگکندمتمایز می هااست که آن را از سایر نظام

1385 .( 
مند به ایجاد یک زندگی سعادتمند عاري از اختالف و عالقه هازوجشود که زندگی مشترك در حالی آغاز می

باره در شود که به یکا چه میام گذارند؛جدید می يمشاجره هستند و با امیال و آرزوهاي مختلفی قدم به عرصه
النز، املکمپ، مج دهدبازد و جاي خود را به اختالف و ناسازگاري میت و صمیمیت رنگ میآنها عشق و محب)
مشکالت مراجعان باید آن  يگران براي شناخت ریشه) درمان1998به نظر گلدنبرگ ( ).1980، 3لوري و مارکوت
-شوند، در درون خانواده رشد مید میانواده متولّزیرا افراد در خ ده و جامعه مورد بررسی قرار دهندرا در متن خانوا

، 4شود. به نظر کریستین بیلزها نیز باید در درون خانواده حلشوند و مشکالت آنکنند، در خانواده دچار مشکل می
هاي این ایده که معنا ناشی گوید: ریشهشناسی است. او میهاي خانواده درمانی، مردمها و سرچشمهاز جمله ریشه

 يشناس معروف در دههمردم 5هاي مارگارت میدبه سخنرانی ،هاي رفتاري جاري در گروه طبیعی استز تسلسلا
 ).1381گردد(به نقل از ثنایی، ل قرن بیستم بر میباو

کنند و ها با هم زندگی میکردن با سایر مناسبات زندگی تفاوت دارد. وقتی زوجی باهم زندگیازدواج و حتّ
شرط، قیدوتظار دارند که از عالیق بیکنند. هر کدام انمیعاتی از هم پیداظ زندگی مشترك هستند، توقّد به حفمتعه

1. Minchin   
2 .Goldenberg & Goldenberg  
3. Elens, Emmelkamp, macgillvery & Markvoot  
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5 . Margaret Made 
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وفاداري و حمایت دیگري برخوردار ت،صمیمیاز یکدیگر عات و احساسات زن و شوهر ت توقّباشند. به خاطر شد
کند، زن و تفاهم اختالفی بروز میسوء از هم زیاد است. وقتی در اثرتعبیر آنها احتمال برداشت نادرست یا سوء

شود خصومت، آیند و وقتی مشکالت نمایان میه به مسأله در مقام سرزنش همدیگر بر میشوهر به جاي توج
تدریج برند و بههاي مثبت و قوي یکدیگر را از یاد میگیرد. در اینجا زن و شوهر جنبه میسرزنش و اختالف باال

، ترجمه قراجه داغی، 1964، 1(بکشوددر اصل زندگی مشترك سوء تفاهم فراهم میکه کشدجایی میکار به 
1382 .( 

دگی افراد بشر را شمول بشري است و هیچ بنیادي این چنین صمیمانه، زنهاي تقریباً جهانازدواج یکی از بنیاد
فردي موجود در ي مسائل بینردر زمینههاي درمانی مؤثّاست. از سوي دیگر در انتخاب شیوهتحت تاثیر قرارنداده

نظام زناشویی و خانوادگی توجو نفر برآیند مارپیچ هاي علّی یت است که رفتار متقابل ده به این اصل حائز اهم
هاي هر به عبارتی بر اساس یک دید سیستمی، کنش .دهدرا شکل می آنها شماري است که رفتار هر دويبی

). در این دیدگاه فرد را نه یک 1375(ثنایی، ایر اعضاي آن محیط استهاي سفردي در محیط، وابسته به کنش
گیرند، میهاي دیگر درنظرالعات با سیستمبلکه یک سیستم پویاي دائماً در حال ارتباط و تبادل اطّ ؛سیستم بسته

ب و نه تعامل مخرّي کمک به فرد در ایجاد و هماهنگی سالم و پویا ر و کاراتري در زمینهتوانند بینش مؤثّافراد می
هاي هایی که بر روابط بین فردي و واکنششند. در همین راستا یکی از نظریهسالم با محیط اطرافش داشته بانا

حلیل هاي کاربردي و کارایی ارائه داده تکاري مسائل بین فردي، راهه دارد و در زمینهمتقابل افراد با یکدیگر توج
است. تحلیل رفتار متقابل  آن را ارائه دادهي دوم قرن بیستم در نیمه 3ست که برنیا تحلیل تبادلی ا 2رفتار متقابل
گذرد هاي بین فردي میها و تعاملاي از عمر در تبادلر که بخش عمدهاي است مبتنی بر این تصواصوالً نظریه

 ).1375، ترجمه رضوانی، 1965، 4(شی یر و کارور
) معتقد است کاربرد تحلیل روابط متقابل اصوالً در بررسی روابط 1370 قراچه داغی، ي، ترجمه1975برن (

هاي تواند پیش بینی و بازنگريها، تحلیل روابط میاین موقعیت زناشویی و پیوندهاي اجتماعی گوناگون است. در
شود و ه میتوجها با یکدیگر اي را به دست آورد. در تحلیل روابط متقابل بیشتر بر روابط انسانمفید و قانع کننده

بخشی با یکدیگر داشته باشند و آن را جایگزین روابط روابط سالم، مثبت و رضایتاعتقاد بر این است که اگر افراد 
بکاهند و از زندگی خود آمیز نمایند، قادر خواهند بود که از فشارهاي روانی خود و دیگران تخریبی، منفی و تحقیر

 ). 1373(کالنتري، لذّت ببرند
هاي ي یک روش درمان تعاملی است که بر جنبه)، معتقد است تحلیل رفتار متقابل به منزله1994(5يکور
فرد، براي هاي کند و هدف آن افزایش آگاهی و توانایی یند درمان تأکید میـ عقالنی و رفتاري در فرآشناختی
 گیري و تغییر جریان زندگی خود است. تصمیم

1  . Beck  
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ی طالق در کشور هاي زناشویی، خشونت و حتّکه از افزایش میزان اختالف هاي اخیره به گزارشبا توج
ي راهکارهاي هایی که به ارائهیت پژوهشتوان به نقش و اهممی ،)1378کند (صالحی فدردي، حکایت می

ر برد. عالوه بپی ،گرددمیمنجر مناسب در جهت بهبود کیفیت زندگی زناشویی و در نهایت حفظ بنیان خانواده 
هاي مدل ي، موجب ارائهي زناشوییت رابطهبردن کیفیمشکالت ارتباطی و باال براي حلّ هازوجاین تقاضاي 

و  است شدهد درمانی متعد1379(بشارت، ت مضاعف داردانتخاب مدل درمانی کارآمد در چنین شرایطی اهمی .( 
شناسی و چگونگی آموزش ارتباط با دیگران داي براي خوي تحلیل رفتار متقابل وسیلهکه شیوهه به آنتوجبا

 عالوههب). 1380آبادي و ناصري، رود (شفیعمیشماربراي تشخیص مشکالت زندگی بهاست، این مکتب روشی 
ها، اذعان تحلیل رفتار متقابل در درمان زوج ياستفاده از شیوه ي) در زمینه1384، ترجمه فصیح، 1964برن (

ـ بدترین امکان آن است که ازدواج 1حلیل رفتار متقابل امکان سه نتیجه وجود دارد: کرده است که از طریق ت
عات طرفین کنار گذاشته امکان دارد بسیاري از توقّ -2داراي آشوبی قابل مالحظه ولی تحت کنترل باقی بماند 

ه هم ستعدادهاي بالقوها و ابهترین فرجام آن است که خصلت-3خره دو در مسائلی مصالحه کنند و باأل شود و هر
بر عملکرد  متقابلتحلیل رفتار  يرا شناسایی کنند. در این پژوهش سعی بر آن است تا اثر بخشی آموزش به شیوه

توان انتظار داشت که در صورت اثر بخشی این روش در گیرد.  میمورد بررسی قرارناسازگار  هايزوج يخانواده
درك و انتقال اغلب مفاهیم مطرح شده در این نظریه، بتوان آن را به بافت و فرهنگ ایران و نظر به سادگی 

ها، در سطح پیشگیري شناختی به زوجخدمات روان يهاي مختلف ارائهي آموزشی ـ درمانی در حیطهعنوان شیوه
ن توصیه کرد. صان مربوط و مسئوالو درمان به متخص 
قیت آموزش دهد میزان موفّ) نشان می2002( 2رتسکی) و ساندرسون و کا2003( 1هاي مارکمننتایج پژوهش

راه  16) تحقیقی تحت عنوان 2007( 3% بوده است. جون80هاي ارتباطی در کاهش تعارض زوجین حدود مهارت
تقابل که بر روي هاي تحلیل رفتار ماز تحلیل رفتار متقابل در گروه درمانی انجام داد. وي با استفاده از تکنیک

پزشکی انجام داد به این نتیجه دست یافت که استفاده از این هاي روانکنندگان به کلینیکعهگروهی از مراج
چنین در ازدیاد احساس شور و هیجان به روش درمانی باعث افزایش به کارگیري نیروي فکر در انجام کارها و هم

هاي برقراري ارتباط تعیین هارت) در پژوهش خود به این نتیجه رسید که م2002( 4کند. اسپرچربیماران کمک می
ي اصلی سازگاري زناشویی و روابط متقابل زناشویی است و بسیاري از مشکالت زناشویی ناشی از کننده

ي آن احساس ناکامی و خشم به خاطر عدم برآورده نشدن نیازها و ر است که نتیجهمؤثّوءتفاهم و ارتباط غیرس
حاالت من دانشجویان ) به بررسی 2009( 5کیسکی و تاسوکاكاست.  هاي زن و شوهر در زندگی زناشوییخواسته

که این  دانشجویان پرستاري ترکیه با استفاده از دو رویکرد تحلیل رفتار متقابل پرداختند و نتیجه گرفتند
کمترین  دانشجویان هنگامی که با دیگران برخورد می کنند من بالغ خود را به کار می گیرند و در شرایط بحرانی

1 . Mark man 
2. Sanderson & Karetsky 
3 . Jon 
4 . Sprecher 
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) 2007( 1چنین دانشجویان کمترین استفاده را از من کودك خود داشتند. لورنسکنند. هما از من والد میاستفاده ر
کرد و مشاوره و ارتباط دانشجویان داروسازي با بیماران بررسی را بر بهبوددر پژوهشی کاربرد تحلیل رفتار متقابل 

فتوحی بناب، حسینی نسب و کند(بیماران کمک می اارتباط مفید ب يآگاهی از این تکنیک  به برقرارنتیجه گرفت 
و تحلیل رفتار  اسالمی ،رفتاري –گري شناختی اثر بخشی زوج درمان در پژوهشی تحت عنوان .)1390(هاشمی

رفتاري، اسالمی و  –آموزش رویکرد شناختی  که به این نتیجه رسیدند هاي ناسازگارمتقابل بر خودشناسی زوج
گري اسالمی نسبت به زوج افزایش می دهند و زوج درمان هاي ناسازگار راخودشناسی زوجتحلیل رفتار متقابل 

) در پژوهشی تحت عنوان 1384سالمت (تر است. ري و تحلیل رفتار متقابل اثر بخشرفتا -گري شناختیندرما
تعارضات زناشویی هاي ارتباطی با استفاده از روش تحلیل رفتار متقابل بر کاهش بررسی تأثیر آموزش مهارت«

هاي ارتباطی با استفاده از روش تحلیل رفتار متقابل باعث کاهش به این نتیجه رسید که آموزش مهارت» زوج ها
داري با گروه کنترل تفاوت دارد. در این پژوهش به شود و گروه آزمایشی به طور معنیتعارضات زناشویی می

تصادفی انتخاب و در دو  يزوج به شیوه 24در رضایت زناشوییمنظور بررسی تأثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل 
آزمون نشان داد که این آموزش در آزمون و پسي پیشگرفتند. مقایسهقرار مطالعهگروه آزمایشی و کنترل، مورد 
بخشی گروه درمانی به بررسی اثر«) در پژوهشی تحت عنوان 1385ر است. ترکان (رضایت زناشویی همسران مؤثّ

هاي گروه آزمایش به این نتیجه رسید که رضایت زناشویی زوج» ي تحلیل رفتار متقابل بر رضایت زناشوییشیوه
در مرحله پس  کنترلي تحلیل رفتار متقابل شرکت کرده بودند نسبت به گروه را که در درمان گروهی به شیوه

) به بررسی 2010عیلی و نیک (، اسمايددر پژوهشی محم .آزمون و پیگیري به طور معنی داري افزایش داده است
-و نتیجه با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر مهارت هاي ارتباطی دانشجویان پرداختند گروهی يخشی مشاورهاثرب

 شود.یان میوهاي ارتباطی، درك و خود ابرازي دانشجکه این رویکرد باعث افزایش مهارتگرفتند 
ت نبود ارتباط مناسب یا نداشتن مهارت کافی براي ابراز بیی به علاز آنجا که بروز بیشتر تعارضات زناشو

اثر بخشی عواطف یا عشق خود به شریک زندگی در روابط زناشویی است، لذا پژوهش حاضر به منظور تعیین 
بهزیستی  يکننده به مرکز مشاورهمراجعه هايزوجي گروهی، بر عملکرد موزش تحلیل رفتار متقابل به شیوهآ

ال وبه دنبال یافتن پاسخی براي این دو سحاضر ، پژوهش به عبارت دیگران بروجن انجام شده است. شهرست
 است:
 يکننده به مرکز مشاورهمراجعه هايزوجي گروهی بر عملکرد به شیوه رفتار متقابلآیا آموزش تحلیل -1

 بهزیستی بروجن تاثیر دارد؟
کننده به مرکز مراجعه هايزوجهاي عملکرد بر حیطه ي گروهیبه شیوه رفتار متقابلآیا آموزش تحلیل -2

 بهزیستی بروجن تاثیر دارد؟ يمشاوره
 روش       
آزمون و پس -آزمونتجربی با پیشاین پژوهش از نوع طرح  گیري:جامعه، نمونه و روش نمونه     

 يمرکز مشاورهعه کننده به ناسازگار مراج هايزوجآماري این پژوهش، شامل تمامی  يجامعهگروه کنترل بود. 
زوج  20آماري پژوهش شامل  يباشد. نمونهمی1389آخر سال  يبهزیستی شهرستان بروجن در سه ماهه

1 .Lawrence 
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ق براي بهبود عملکرد ببه بهزیستی که به فراخوان محق کنندهزوج ناسازگار مراجعه 31ه از بین باشد کناسازگار می
طور تصادفی به دو گروه ها بهتصادفی ساده انتخاب شدند. آزمودنی زناشویی پاسخ مثبت داده بودند به صورت

با گمارش ) انتصاب شدند و گروه آزمایش و کنترل نیز کنترلزوج گروه  10زوج گروه آزمایش و  10مساوي (
به صورت مختلط (زن و گروه آزمایش  هاي . الزم به ذکر است که زوجتصادفی در دو گروه قرار داده شدند

 در لیست انتظار قرارگرفتند تا پس از پایان کنترلگروه  هايکردند. زوججلسات آموزش گروهی شرکت درشوهر)
 تحقیق، جلسات آموزش گروهی نیز در مورد آنها اعمال گردد. 

مردان گروه هاي آزمایش وکنترل به تفکیک آورده شده  زنان و میانگین و انحراف معیار سنّ 1در جدول 
 است.

 ها، به تفکیک گروه مردان زنان و ن و انحراف معیار سنّمیانگی .1جدول
 انحراف معیار میانگین گروه جنسیت

 زن
 4/3 9/30 آزمایش
 07/5 2/32 کنترل

 مرد
 63/3 2/35 آزمایش 

 81/4 1/34 کنترل

ر مردان و زنان گروه آزمایش به ترتیب براب میانگین سنّ ،نشان داده شده است 1طور که در جدول همان
سال  2/32و  1/34سال و این شاخص آماري براي مردان و زنان گروه کنترل به ترتیب برابر با  9/30و  2/35با

 است.
فراوانی و درصد فراوانی افراد گروه آزمایش و گروه کنترل، به تفکیک جنسیت بر حسب وضعیت  2در جدول

 تحصیلی نشان داده شده است.
به تفکیک جنسیت بر اساس وضعیت  دوگروه، راد . فراوانی و درصد فراوانی اف 2جدول

 تحصیلی
 فراوانی تراکمی درصد فراوانی فراوانی مدرك تحصیلی گروه جنسیت

 زن

 آزمایش
 10 10 1 دیپلم

 100 90 9 لیسانس
 - - - فوق لیسانس

 کنترل
 50 50 5 دیپلم

 90 40 4 لیسانس
 100 10 1 فوق لیسانس

 مرد

 آزمایش
 5 50 5 دیپلم

 40 40 4 لیسانس
 100 10 1 فوق لیسانس

 کنترل
 - - - دیپلم

 100 100 10 لیسانس
 - - - فوق لیسانس
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 10نفر) از زنان گروه آزمایش داراي مدرك لیسانس و  9درصد( 90دهد  نشان می 2طور که جدول همان
نفر) لیسانس و  4درصد( 40نفر)  دیپلم،  5درصد( 50نفر) داراي مدرك دیپلم و در مردان گروه آزمایش 1درصد(

نفر)  داراي مدرك دیپلم،  5درصد( 50) داراي مدرك فوق لیسانس بودند. در زنان گروه کنترل، نفر 1(درصد 10
نفر) داراي مدرك فوق لیسانس و در مردان گروه کنترل  1درصد( 10نفر)  داراي مدرك لیسانس و  4درصد( 40

 .رك لیسانس بودندنفر) داراي مد 10صد(در 100
ي عملکرد خانواده به نامهدر پژوهش حاضر از پرسش: ي عملکرد خانوادهنامهپرسش :پژوهش  ابزار      

الی است که وس 60 ينامهاستفاده شد. مقیاس سنجش عملکرد خانواده یک پرسش هامنظور بررسی عملکرد زوج
تدوین شده است. این الگو خصوصیات ساختاري، شغلی و  1براي سنجیدن عملکرد خانواده بنا بر الگوي مک مستر

6مشکل( سازد. این ابعاد شامل: حلّص میکند و شش بعد از عملکرد خانواده را مشخّن میتعاملی خانواده را معی 
سئوال)، و کنترل  8سئوال)، آمیزش عاطفی( 8سئوال)، همراهی عاطفی( 9ها( سئوال)، نقش 7سئوال)، ارتباط(

راي سنجش مقیاس بعد، از شش خردهباشند. لذا ابزار سنجش خانواده متناسب با این شش بوال) میسئ 9رفتار(
).  1379تشکیل شده است (ثنایی،  سئوال)13مقیاس هفتم مربوط به کارایی کلی خانواده (آنها، به عالوه یک خرده

طیف گاتمن، ترستون، برش  شود. از جملهبراي سنجش گرایش پاسخ دهندگان از طیف مختلفی استفاده می
به این  شده است.، از طیف لیکرت استفاده دهندگانقطبین و طیف لیکرت. در این پژوهش براي سنجش گرایش 

الزم به شود. نمره داده می 4تا  1رتیب از مخالفم به ت اًموافقم، موافقم، مخالفم، و قوی ي قویاًصورت که به گزینه
ي عملکرد است. نمرات کمتر نشانه 1تا  4از گذاري به صورت معکوس نمره ،اپرسش هذکر است که در بعضی از 

مقیاس دیگر این ابزار ه و تحلیل خارج کنیم، شش خردهمقیاس کارایی عمومی را از تجزیتر است. اگر خردهسالم
است. این ابزار در یک بین  زمان و پیشي داراي روایی همنسبتا از استقالل برخوردارند. ابزار سنجش خانواده تا حد

ط بستگی متوسمقیاس رضایت زناشویی الك واالس هم با زوج حدوداً شصت ساله، 178مستقل روي  يمطالعه
(ثنایی، استي سالمندي فیالدلفیا نشان دادهبینی نمرات مقیاس روحیه خوبی براي پیش داشت و قدرت نسبتاً

سانی درونی نسبتاً از هم 92/0تا  72/0هاي خود از مقیاسنجش خانواده با ضرایب آلفاي خرده). مقیاس س1379
 هاي حلّمقیاساس و خردهمقی ) ضرایب آلفاي کل1379ّ). امینی در پژوهشی (1379(ثنایی، خوبی برخورداراست

، 0/ 61، 92/0ی را به ترتیب ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و کارایی کلّمشکل، ارتباط، نقش
) بر اساس 1379، به نقل از ثنایی، 1378گزارش کرده است. رضایی ( 81/0و  61/0، 65/0، 64/0، 72/0، 38/0

، 67/0، 66/0، 91/0هاي آن به ترتیب فوق معادل مقیاس-و خردهمقیاس  براي کلّ را پژوهش خود ضرایب آلفا
 گزارش کرده است.  73/0و  38/0، 61/0، 42/0، 63/0

خرده  یک از آلفاي کرونباخ محاسبه شد و براي هرضریب نامه به روش ایی پرسشدر پژوهش حاضر نیز پای
ی به کلّ ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و کارایی مشکل، ارتباط، نقش هاي حلّآزمون
روش  چنین براي بررسی روایی آزمون ازبه دست آمد. هم 80/0و  72/0،  69/0، 56/0، 63/0، 78/0، 87/0ترتیب

ي نامهشناسی پرسشي مشاوره و روانرشتهصان روایی صوري استفاده شد. بدین صورت که چند نفر از متخص
 سنجد.دند که عملکرد خانواده را میکرفوق را بررسی و اظهار 

1. McMaster Model 
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تعیین اهداف تحلیل ساختاري و ، ل: آشناییي اوجلسات آموزش تحلیل رفتار متقابل: جلسه يخالصه     
 ترسیم اگوگرام  و با سرنخ هاي کالمی و غیرکالمی حاالت من اعضاآشنا کردن  ،لیهدي اوکارکر

هاي تثبیت ت، طرد، آلودگی و روششخصی با مشکالت ساختاري و کارکردي اعضاي دوم: آشنا کردن جلسه
 حاالت من
 ل، متقاطع و انواع آنمفهوم تبادل مکم ، با مفهوم تبادل و ارتباط متقابل اعضاي سوم: آشنا کردن جلسه
کردن  ي ارضاشیوهو )(والديکنندهمرورو  رانیهاي پستکنیک، ضرورت تقویت بالغ بیان ي چهارم: جلسه

 کودك
، و شیوه (کالمی و غیرکالمی، مثبت و منفی ،شرطی و غیر شرطی)آشنایی با نوازش، انواعي پنجم: جلسه

 هاي کسب آن
طور هکردن گروه ب، آشناآنزمان و شش روش مختلف سازماندهی ورت ضربا  اعضاي ششم: آشنا کردن جلسه

  .کار جهت شکستن جریان بازي روانیراه يث نمایشی ) و ارائه(بازي روانی)، آشنایی با (مثلّخاص با مفهوم
زندگی و روند  يگانهچهارهاي آشنایی با وضعیت نویس زندگی و انواع آن،ماهیت  پیش بیاني هفتم: جلسه

  .هاگیري آنلشک
تأکید بر کاربرد  - تافزایش صمیمی هاي راهکارارائه  -ي هشتم: آشنایی با مفهوم بالغ وحدت یافتهجلسه

 .هاي واقعی زندگیمفاهیم در زندگی و تعمیم آن به حیطه
 ها  یافته      
-ملکرد خانواده و حیطهآزمون ع هاي مربوط به کلّهاي توصیفی حاصل از تحلیل دادهیافته بخشدر این      

 گیرد.هاي آن  مورد بحث و بررسی قرار می
گروه در مقیاس عملکرد دو هاي آزمودنی هاي . میانگین و انحراف معیار نمره3لجدو

 آزمونآزمون و پسپیش يخانواده در مرحله
 کنترل آزمایش مرحله

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 
 81/2 85/210 06/6 60/208 پیش آزمون
 93/3 25/209 14/4 20/86 پس آزمون

آزمون به  آزمون و پس پیش يشود میانگین گروه آزمایش در مرحله مشاهده می 3طور که در جدول همان
 است. 25/209و 85/210و میانگین گروه کنترل به ترتیب برابر با  20/86و  60/208ترتیب برابر با

 
 
 
 

 



13
91

یز 
 پای

. 3
ره 

شما
م . 

 دو
ال

س
27

6

مقاله پژوهشی اصیل

هاي عملکرد گروه در حیطهدو هاي آزمودنی هاي اف معیار نمره. میانگین و انحر4لجدو
 آزمونآزمون و پسي پیشخانواده در مرحله

هاي عملکرد خانواده آزمون در حیطه پیش يدهد میانگین گروه آزمایش در مرحله نشان می 4مندرجات جدول 

، براي همراهی 30ها برابر با ، براي نقش3/25ارتباط برابر با  ، براي45/22مشکل برابر با براي حلّ ببه ترتی
و براي کارایی  15/29، براي کنترل رفتار برابر با 95/19، براي آمیزش عاطفی برابر با 5/27عاطفی برابر با 

اي ارتباط برابر ، بر35/7مشکل برابر با  است. میانگین گروه آزمایش در مرحله پس آزمون براي حلّ 30/42یکلّ
، 55/10، براي آمیزش عاطفی برابر با 10/14، براي همراهی عاطفی برابر با 05/13ها برابر با ، براي نقش10با 

 .است 60/16ی برابر با و عملکرد کلّ 75/12براي کنترل رفتار برابر با 
ارتباط ، براي 5/21مشکل برابر با  براي حلّآزمون ي پیشهاي آماري براي گروه کنترل در مرحلهاین شاخص

، 6/28، براي آمیزش عاطفی برابر با 27، براي همراهی عاطفی برابر با 45/30ها برابر با ، براي نقش45/26برابر با 
 آزمون به ترتیب براي حلّي پساست و در مرحله 95/46ی و براي کارایی کلّ 15/30براي کنترل رفتار برابر با 

، براي همراهی عاطفی برابر با 4/30ها برابر با براي نقش 15/25ارتباط برابر با  ، براي55/21مشکل برابر با 
 .ست 15/41یو براي کارایی کلّ 35/30، براي کنترل رفتار برابر با 95/28، براي آمیزش عاطفی برابر با 95/25

عملکرد خانواده از آزمون لوین استفاده شده  فرض تساوي واریانسها براي رعایت پیشبررسی فرضیه قبل از
83/0(داري وجود نداردر بین دو گروه تفاوت معنیاست که نتایج آن نشان داد از لحاظ واریانس این متغی=p 

  کنترل آزمایش رهامتغی 
 انحراف  استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین  

پیش 
 آزمون

 68/0 55/21 01/1 45/22 حل مشکل
 96/0 45/26 35/2 3/25 ارتباط

 93/0 45/30 18/1 00/30 نقش ها
 56/1 00/27 22/1 5/27 همراهی عاطفی
 81/1 6/28 64/1 95/19 آمیزش عاطفی
 63/1 15/30 90/1 15/29 کنترل رفتار
 74/1 95/46 99/1 30/42 کارایی کلی

پس  
 آزمون

 26/1 55/21 82/0 35/7 مشکل حلّ
 94/0 15/25 22/1 00/10 ارتباط
 35/1 4/30 06/2 05/13 هانقش

 01/1 95/25 39/1 10/14 همراهی عاطفی
 16/1 95/28 36/1 55/10 آمیزش عاطفی
 94/0 35/30 18/1 75/12 کنترل رفتار
 93/3 15/41 84/0 60/16 کارایی کلی
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توزیع نمرات در جامعه اسمیرنف جهت پیش فرض نرمال بودن  –چنین نتایج آزمون کالموگروف هم  ).F=04/0و
 ).p 99/0=Z=28/0(نجار استهداللت بر این دارد که توزیع نمره هاي عملکرد خانواده به

ش و آزمایي گروه هاي عملکرد خانواده) و مقایسه کلّ يل (نمرهدر پژوهش حاضر براي بررسی سئوال او
ي هادوم پژوهش که مربوط به حیطهئوال براي بررسی ساستفاده شد. راهه کنترل از تحلیل کوواریانس یک

 )MANCOVAري (حیطه عملکرد خانواده) بود از روش تجزیه و تحلیل کوواریانس چند متغی7( عملکرد خانواده
ابسته بودکه لزوم استفاده از روشر واستفاده شد. این امر به دلیل وجود بیش از یک متغیري را هاي چند متغی

هاي پژوهش حاضر ، براي اطمینان از این که داده اههاي مربوط به فرضیهادهکند. پیش از تحلیل د ایجاب می
ی چندگانه، همگنی واریانس و ی بودن، هم خطّتحلیل کوواریانس را، که شامل خطّبنایی  هاي زیرمفروضه

 يهمهق شدن ها محقّداده آنها شد. نتایج تحلیل يکنند، اقدام به محاسبه همگنی شیب رگرسیون برآورده می
تر است،  هاي کوواریانس مهمي مفروضه ه به این که همگنی شیب رگرسیون از همهتوجبا داد.ها را نشان مفروضه

-ی عملکرد خانواده و حیطهکلّ يهاي مربوط به شیب رگرسیون در مورد نمرهجا تنها به گزارش یافته لذا در این
آزمون عملکرد پیش ر کمکی(گرسیونی بین متغینتایج همگنی شیب ر 5هاي آن پرداخته شده است. جدول 

 دهد.  هاي آزمایش و کنترل) نشان مید خانواده) را در سطوح عامل(گروه(پس آزمون عملکروابستهخانواده) و 
 ر هاي کمکی و وابسته در سطوح عامل. نتایج همگنی شیب رگرسیون بین متغی5جدول

تعامل پیش 
 آزمون در

سطوح عامل 
 با

پس 
 آزمون

موع مج
 مجذورات

 يدرجه
 آزادي

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 معناداري

عملکرد 
 خانواده

62/35 1 62/35 26/2 156/0 

ها) در سطوح آزمون آزمون) و وابسته(پس پیش  (ر کمکیشود، تعامل متغیمیمشاهده 5طور که در جدول همان
 کلّ يهمگنی رگرسیون در خصوص نمرهدار نیست. بنابراین فرض  ) معنیهاي آزمایش و کنترل عامل (گروه

 عملکرد خانواده  رعایت شده است.
آزمون هاي پسري بر روي نمره. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس تک متغی6جدول

 عملکرد خانواده 
منبع 
 تغییر

حجم 
 نمونه

مجموع 
 مجذورات

 يدرجه
 آزادي

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 معناداري

       
 >881/0 023/0 400/0 1 400/0 20 آزمایش

 >001/0 30/4 67/71133 1 67/71133 20 گروه
 - - 123/17 17 83/292 20 خطا

ی خانواده گروه هاي عملکرد کلّحاصل از مقایسه میانگین نمره Fشود، مشاهده می 6طور که در جدول همان
 دار هستند.معنی )p> 001/0است که  در سطح مورد نظر ( 30/4آزمایش و گروه کنترل برابر با 
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ري استفاده شده است. پیش از به منظور بررسی سئوال دوم پژوهش از آزمون آماري کوواریانس چند متغی
اي تحلیل کوواریانس در مورد ه مفروضه يیههاي حاصل از این بررسی، الزم به توضیح است که کلّ یافته ي هئارا

ی خطّها(فرضي پیششدن همهقمحقّ ،هاتایج تحلیل دادهگرفت. نعملکرد خانواده مورد بررسی قرار هايحیطه
طور که پیشتر بیان شد،  ) را نشان داد. همانی چندگانه، همگنی واریانس و همگنی شیب رگرسیونخطّبودن، هم

عملکرد خانواده گزارش  يحیطه 7هاي حاصل از همگنی  شیب هاي رگرسیون مربوط به  جا تنها دادهدر این
(پیش آزمون حیطه هاي عملکرد خانواده) و  ر کمکیهاي رگرسیون بین متغی نتایج همگنی شیب 7شود. جدول می

 وابسته (پس آزمون حیطه هاي عملکرد خانواده) را در سطوح عامل(گروه هاي آزمایش وکنترل) نشان می دهد.
 و وابسته در سطوح عامل رهاي کمکیهاي رگرسیون بین متغی. نتایج همگنی شیب7جدول

 
پس 

 آزمون ها
  مجموع 

 مجذورات
       يدرجه

 آزادي   
   میانگین 

 F مجذورات

سطح 
  معنی 
 داري

پیش تعامل 
ها در آزمون

 سطوح عامل با

 101/0 992/2 598/1 2 196/3 مشکل حلّ

 841/0 177/0 280/0 2 561/0 ارتباط

 866/0 147/0 993/0 2 993/0 هانقش
همراهی 
 055/0 451/4 194/3 2 39/6 عاطفی

آمیزش 
 828/0 192/0 180/0 2 361/0 عاطفی

کنترل 
 178/0 105/2 345/2 2 689/4 رفتار

کارایی 
 533/0 676/0 821/0 2 641/1 یکلّ

-آزمونها) و وابسته(پسآزمونپیش  (ر کمکیي متغیشود، تعامل همهمشاهده می 7طور که در جدول همان
ها رعایت براین فرض همگنی رگرسیونازمایش و کنترل ) معنی دار نیست. بنهاي آها) در سطوح عامل (گروه

 شده است.
آورده  8هاي عملکرد خانواده در جدول ري مربوط به حیطهمتغیهاي کوواریانس چندنتایج حاصل از تحلیل 

  شده است.
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ون آزمهاي پسري بر روي نمره.  نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغی8جدول 
 زوجین دوگروه يهاي عملکرد خانوادهحیطه

 F اثر آزمون
آزادي  يدرجه

 فرضیه

 درجه
      آزادي 

 خطا   

 سطح معنی 
 داري          

 اثر پیالیی
 المبداي ویلکز

 اثر هتلینگ
 رین ریشه رويبزرگت

969/0 
031/0 
486/31 
486/31 

49/22 
49/22 
49/22 
49/22 

7 
7 
7 
7 

5 
5 
5 
5 

002/0< 
002/0< 
002/0< 
002/0< 

که بین  ها بیانگر آن هستند آزمون ي داري همه شود، سطوح معنی مشاهده می 8طور که در جدول  همان 
ي گانه 7(حیطه هاي رهاي وابستهکم از لحاظ یکی از متغی گروه کنترل، دست هاي گروه آزمایش و آزمودنی

-که از لحاظ کدام یک از حیطه بردن به این نکتهبراي پیاري وجود دارد. بنابراین دعملکرد خانواده) تفاوت معنی
کوواریانس چند  هاي عملکرد خانواده بین دو گروه تفاوت وجود دارد، هفت تحلیل کوواریانس یک راهه در متن

 گزارش شده است.  9ري انجام شد که نتایج حاصل در جدول بمتغی
هاي حیطه آزمون هاي پسمرهري بر روي نتغی.  نتایج تحلیل کوواریانس تک م9جدول 

 زوجین دو گروه يعملکرد خانواده

 عامل
          مجموع 
 مجذورات

  يدرجه
 آزادي

   میانگین 
 F مجذورات

  
 

  66/31 04/23 1 04/23 مشکل حلّ

  69/34 071/46 1 071/46 ارتباط

  18/7 54/20 1 54/20 هانقش

  06/31 27/36 1 27/36 همراهی عاطفی

  99/45 79/36 1 79/36 آمیزش عاطفی

  07/29 88/38 1 88/38 کنترل رفتار

  70/83 59/95 1 59/95 کارایی عمومی
، براي ارتباط برابر 66/31مشکل برابر با  هاي حاصل براي حلّ  Fشود مشاهده می 9طورکه در جدول  همان

/ 99، براي آمیزش عاطفی برابر با 31/ 06، براي همراهی عاطفی برابربا 18/7ها برابر با ي نقش ، برا69/34با 
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هاي به  F ياست و کلیه 83/ 70، و براي کارایی عمومی برابر با 29// 072، براي کنترل رفتار برابر با 45
 دار هستند. ) معنیp> 05/0آمده در سطح مورد نظر ( دست

 گیري نتیجه       

افزایش عملکرد  گروهی بر ي تحلیل رفتار متقابل به شیوه شزهدف این تحقیق بررسی اثربخشی آمو         
ق پاسخ مثبت دادند، که به فراخوان محقّ مذکورزوج از زوج هاي  20شهر بروجن بود که روي  هاي ناسازگارزوج

ی خانواده قابل باعث بهبود عملکرد کلّاجرا گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش تحلیل رفتار مت
ط کریستینسن و با پژوهش انجام شده توس  یافته زوجین گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است. این

متقابل از دالیل  ي) که در پژوهشی به این نتیجه رسید که مشکل در برقراري ارتباط سازنده1991( 1شنگ
) که 1383) و صفرزاده (1382(اصالنیچنین  باشد و هم و اختالفات زناشویی میها  عملکرد پایین زوج يعمده

باشد. در واقع  شود همسو می هاي ارتباطی باعث افزایش عملکرد خانواده  میکنند آموزش ارتباط و مهارت بیان می
ري از یکدیگر نائل تر انتقال دهند و به درك بیشتصریح هاي خود را کند تا پیام به زوجین کمک می TAآموزش 

ضافه کنند و در ي رفتاري خود ا باعث می شود تا زوجین این عادات را به گنجینه TAآیند. تمرین اصولی 
جا، سرزنش،  زا مانند انتقاد بیبه جاي استفاده از رفتارهاي تشنجساز و تعارض بین زوجین هاي مشکل موقعیت

 سازنده استفاده نمایند.هاي طعنه وکنایه، زخم زبان و غیره از شیوه
هاي عملکرد  گروهی باعث افزایش حیطه ي تحلیل رفتار متقابل به شیوه يعالوه، آموزش به شیوه به
در زوجین طفی،کنترل رفتار و کارایی عمومی)آمیزش عاطفی، همراهی عا ها، مشکل، ارتباط، نقش حلّ(خانواده

 يخصوص اثربخشی آموزش به شیوهه است. نتایج حاصل دروه کنترل شدناسازگار گروه آزمایش در مقایسه با گر
) که نشان داد 1385ط سالمت (با پژوهش انجام شده توس ها مشکل زوج تحلیل رفتار متقابل بر افزایش حلّ

 2چنین با نتایج پژوهش ساندرسون و کارتسکیباشد. هم سو میگردد هم می هامشکل زوج باعث حلّ TAآموزش 
هاي زش مهارتهاي آموکه در دوره هایی ها نشان داد که بیشتر زوجت. نتایج پژوهش آنهماهنگ اس )2002(

آیند و تعارض کمتري را تجربه رتر و کارآتري دارند و بهتر با هم کنار میاند با هم روابط مؤثّارتباطی شرکت داشته
چنین کنند. همتعارض را تجربه می ها هستند سطح باالتري ازکه فاقد این مهارت هاییزوج هوعاله . بکنندمی

-می ها مشکل زوج هاي ارتباطی باعث حلّاین نتیجه رسید که آموزش مهارت ) نیز در پژوهشی به1381(فقیرپور
هاي بالغ خود را درگیر مسأله وقتی مشکلی بین آنها پیش آمد من گیرندیاد می TAآموزش ها  در اثر  زوجگردد. 

و را بررسی  ت اصلی مشکل به وجود آمده د و من کودك نظارت داشته باشد و علّکنند و من بالغ بر من وال
هاي بالغ حین بررسی مشکل هم نتوانستند من ی اگر درگیرند که حتّچنین یاد میآیند. هم درصدد رفع مشکل بر

صلی مشکل به وجود ت اکنند علّ صکنند و مشخّ طور منطقی آن را بررسیهکار گیرند بعد از اتمام آن بخود را به 
 منطقی برسند. يآمده، چه بوده و با همدیگر به یک نتیجه

1. Christensen & Shenk 
2. Sanderson & Karetsky  
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ط کریستینسن و با پژوهش انجام شده توس  یافته زوجین گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است. این
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و را بررسی  ت اصلی مشکل به وجود آمده د و من کودك نظارت داشته باشد و علّکنند و من بالغ بر من وال
هاي بالغ حین بررسی مشکل هم نتوانستند من ی اگر درگیرند که حتّچنین یاد میآیند. هم درصدد رفع مشکل بر
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 منطقی برسند. يآمده، چه بوده و با همدیگر به یک نتیجه

1. Christensen & Shenk 
2. Sanderson & Karetsky  
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)، 1381پور()، فقیر1991( هاي کریستنسن و شنگبا پژوهش هاخصوص افزایش ارتباط زوجیج حاصل درنتا
 ها حکایت از باشد. این پژوهش ) هماهنگ می1385) و ترکان (1994( 1)، آذرین، ناستیر و هانس1384طهرانی (

) 1386چنین گودرزي (گردد. هم می ها زوجهاي ارتباطی باعث افزایش و بهبود ارتباط  آن دارد که آموزش مهارت
ناکارامد استفاده کرده بود به این نتیجه رسید که آموزش  يها زوجدر تحقیقی که از روش ارتباطی ستیر بر روي 

ي  زوج ها گردد باعث می TAتوجه به این که آموزش  گردد. با می زوج هاارتباطی باعث افزایش ارتباط سالم بین 
شود را  کننده حاالت نفسانی خود را تشخیص دهند و سه قسمتی که در ارتباط از آن استفاده می شرکت

کنند و چگونه یک ارتباط با  کنند و بدانند که در یک ارتباط از کدام حالت نفساتی استفاده می   شناسایی
طوري که باعث افزایش   هطور موازي ادامه پیدا کند بتواند تداوم یابد، و بهغ میگري حالت من بال میانجی
ال کنند می کودك همدیگر را بیشتر بشناسند و بالغ را فع جوي خود را کمتر استفاده کنند و گردد و والد عیب ارتباط

 گردد. باعث افزایش ارتباط می TAتوان نتیجه گرفت آموزش 
) که نشان داد 1386هاي گودرزي (با یافته هاي زوجین  خصوص کارایی نقشده درهاي به دست آمیافته

چنین با گردد و هم می هازوجمد باعث افزایش نقش هاي آناکار يزوج هاگروهی و ارتباطی بر روي  يمشاوره
هماهنگ  هاي زندگی و برقراري ارتباط زناشویی کارآمد) که به بررسی آموزش مهارت1383( دهپژوهش  صفرزا

کند بر حسب موقعیت واکنش هاي فرد یا حالت من او نیز تغییر می TAه به این که در اثر آموزش باشد. با توجمی
ه به این که افراد هاي گوناگون با توج کند و در زمان ر الگوهاي رفتاري گرایش پیدا مییبه طوري که فرد براي تغی

-یادگرفتهرا چه توانند آننی گوناگون استفاده می کنند و میاالت نفساگیرند از ح در خانواده چه نقش هایی را می
ناشویی خود فهمد که در زندگی ز هر فرد می  TAآل شکل دهند. بعد از آموزش طور ایدهدوباره تغییر دهند و به ،اند

 هاي یک از جایگاهزندگی قرار دارد و در ارتباط با زوج خود از کدام  ينامههاي نمایشدر کدام یک از جایگاه
د من بالغ خود و نکن با تشخیص نقش خود و چگونگی شکل گیري آن سعی میها زوجکند.  ارتباط استفاده می

به جایگاه من خوب هستم تو خوب هستی برسند. که این باعث افزایش کارایی نقش  تاال کرده ر آگاهانه را فعتفکّ
 .شود می هازوجهاي 

شود. این  می آنانتحلیل رفتار متقابل باعث افزایش آمیزش عاطفی  يشیوه به ها زوجآموزش  چنین هم
زیابی بخشی آموزش مهارت هاي ارتباطی دردرك متقابل را مورد ار ) که اثر1981( 2هاي گارلند پژوهش با یافته

طور به درك نگرش و احساسات همسر خود يزمینه هایی که آموزش دیده بودند درقرار داد و نشان دادکه زوج
) و 1381)، پویان فرد (1386(هاي گودرزيهمچنین با پژوهش ،معنی داري افزایش نشان داده بودند

آموزش مهارت ارتباطی باعت درك بیشتر همسر خود  ها نشان دادند باشد. این پژوهشهمسو می )1382(اصالنی
-شناخت پیدا می یشبه همسر خو چون افراد هم نسبت به خود و هم نسبت زوج هاگردد. در اثر آموزش به  می

کنند و جنبه هاي آسیب پذیر آن را اصالح و  هاي مثبت عملکرد خانواده را تقویت میجنبه زوج هاکنند و نیز 
 زوج هااین امر باعث آمیزش عاطفی  وکند  نمایند و ارتباط والد،کودك زیر نظر بالغ افزایش پیدا می ترمیم می

 گردد. می

1   . Azarin, Nastier & Hanes 
2. Garland  
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  Fاین حیطه از  در دهدنشان می زوج هاخصوص همراهی عاطفی دو گروه در يمقایسهدست آمده از   هب
 1هاي وود و دیویدسنداشته است و این یافته با پژوهش هاي گروه آزمایش افزایش عملکرد خانواده آزمودنی

شود.  می هاجزوت بین هاي ارتباطی باعث افزایش محبنها نشان دادند که آموزش مهارتآ .خوانی دارد) هم1993(
که یی  ها زوجسو است. آنها نیز دریافتند ) نیز هم2003(2چنین با نتایج پژوهش هالفورد، مارکمن، کلین و استافرهم

اند احساس مثبت بیشتري نسبت به همدیگر دارند و بیشتر با هم همراهی عاطفی دارند و آموزش ارتباطی دیده
که 1378چنین با نتایج تحقیق عرفانی اکبري (دهند. همم نشان میآمیز نسبت به ههرفتارهاي مراقبتی و توج (

سو است. هم ،شودمی زوج هات در باعث افزایش عالقه و محب زوج هاارتباطی به  –دارد، آموزش رفتاريبیان می
هاي ارتباطی باعث افزایش احساس مثبت و ) نشان داد که آموزش مهارت1386نیا (چنین پژوهش شیرالیهم

گردد که زوج ها بتوانندیک  باعث می TAشود. نوازش و صمیمیت در دیگر میي زوجین نسبت به همعالقه
جویی دیده نشود. من هاي کودك یکدیگر را و در آن برتري و سلطه ریا و نزدیکی با هم داشته باشندبی يرابطه

یکی از زوجین نمودار  ينی که کودك آزردهپیدا کنند (زیر نظر من بالغ) و دست نوازشی بر روي آنها بکشند. زما
دهد. که این امر باعث کند و او را نوازش می درون فرد را آرام می يهمسر کودك آزرده  گر شود والد حمایتمی

 .گردد همراهی عاطفی زوجین می
مایش است. این گروه آزي  ها زوجکنترل رفتار  افزایش  ،رفتار متقابل يبه شیوه ها زوجآموزش  از دیگر نتایج

کنترل رفتار از طریق  هاي زناشویی و هاي پیشگیري از تنش) تحت عنوان راه2003یافته با پژوهش مارکمن (
باالتري از ارتباط  این پژوهش نشان داد که همسران با سطوح يباشد. نتیجههماهنگ می ارتباط يآموزش نحوه

هاي چنین با یافتهایی بیشتري براي کنترل رفتار دارند. همهاي ارتباطی منفی توانتري از مهارتو سطوح پایین
هاي بررسی نشان دادند که آموزش مهارت) نیز هماهنگ می باشد. آنها در 1383) و صفر زاده (1382( اصالنی

 ي حاالته به این نکته که در این نظریه استفاده کردن از همهشود. با توجباطی باعث افزایش کنترل رفتار میارت
گردد به کار  شان خارج می باشد و اگر افراد من بالغ خود را در زمانی که کنترل رفتار از دستنفسانی الزامی می
پردازد و بیشتر عاقبت اندیش است، معقول  بالغ بیشتر به تجزیه و تحلیل می من  ه به این کهگیرند و نیز با توج

توان به این نتیجه رسید که در صورت  کند. می ارزیابی میهاي گوناگون را باشد و همیشه واقعیت و موقعیت می
هاي متفاوت را ارزش  شود که انسان موقعیتهاي دیگر به طور سالم، باعث می پرورش من بالغ و استفاده از من

 و بعد از آن رفتار کند و کنترل بیشتري بر رفتار خود داشته باشد.  یابی
) که در 1991ط کریستینسن و شنگ (ج پژوهش انجام شده توسنتایدر نهایت، یافته به دست آمده با 

ها  عملکرد پایین زوج يمتقابل از دالیل عمده يپژوهشی به این نتیجه رسید که مشکل در برقراري ارتباط سازنده
کنند آموزش ارتباط و  ) که بیان می1383زاده () و صفر1382( اصالنیباشد و همچنین  و اختالفات زناشویی می

کمک  هازوجبه  TAهماهنگ است. در واقع آموزش  ،هاي ارتباطی باعث افزایش کارایی عمومی می گرددارتمه
باعث  TA لتر انتقال دهند و به درك بیشتري از یکدیگر نائل آیند. تمرین اصوهاي خود را صریح کند تا پیام می
ساز و تعارض بین هاي مشکلکنند و در موقعیتي رفتاري خود اضافه این عادات را به گنجینه هازوجشود تا  می

1   . Wood & Davidson  
2. Halford., Markman,, Klin. & Stanfr  
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-جا، سرزنش، طعنه وکنایه، زخم زبان و غیره از شیوه زا مانند انتقاد بیبه جاي استفاده از رفتارهاي تشنج همدیگر
 هاي سازنده استفاده نمایند.

فتار متقابل باعث گرفت که آموزش تحلیل ر توان نتیجه ه به نتایج پژوهش حاضر میطور خالصه با توجه ب
ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و کارایی عمومی و در کل ارتباط، نقش مشکل، افزایش حلّ

وجود آید پیشگیري کند. یعنی  به زوج هاشود و از مشکالتی که ممکن است براي  می ها زوجافزایش عملکرد 
، نسبت زوج هاشود  زندگی زناشویی و اجتماعی موجب میآموزش تحلیل رفتار متقابل و تعمیم آن به دیگر سطوح 

 کنند.  تري پیدابه دیگر مسائل زندگی و تعارضات دید باز
 سپاس و قدردانی      

انجام  مراحل مختلف عزیزانی که ما را در يبهزیستی شهرستان بروجن و همه يکارکنان ادارهبدین وسیله از 
 گردد.  دردانی میقر و تشکّ یاري نمودند، این پژوهش 
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