
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 

  

       Print ISSN: 2251-6654 
      Online ISSN: 2588-3542 

 

  

Journal of  Family Counseling and Psychotherapy 
Vol. 11, No. 2 (32), 2022 

 20.1001.1.22516654.1400.11.2.3.3 

 

Comparison of the Effect of Group Training of Choice-Based Theory 

Approach and the Transactional Analysis on Psychological Capital among 

Couples with Marital Conflict 

Received: 2021-02-22             Accepted: 2022-01-05 

Mohammad Reza Tabe Jamaat 
Ph.D. student, Department of psychology, Borujerd Branch, Islamic Azad  

Azad  University, Borujerd, Iran 

 Mohamad Asgari   
Associate Professor, Department of Measurement, Faculty of 

Psychology and Education, Allameh Tabataba’i University, 
Tehran, Iran. drmasgari423@gmail.com 

Malek Mirhashemi 
 Associate Professor, Department of Social Sciences & Psychology, 

Faculty of Roudehen Islamic Azad University, Roudehen, Iran 

Nasrin Bagheri 
Assistant Professor, Department of Social Sciences & Psychology, 

Faculty of Roudehen Islamic Azad University, Roudehen, Iran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
Background: Marital conflict reduces psychological capital, and it has adverse effects on the 
physical and mental health of the spouses. Previous research has shown the effect of the 
approach based on choice theory and transactional analysis in reducing marital conflict 
between spouses. Objective:   The present study aims to compare the effect of the approach 
based on choice theory and transactional analysis on the psychological capital of couples who 
have marital conflicts. Method: This research was conducted by experimental method with 
pre-test and post-test design and with an unbalanced control group with more than one 
experimental group. For this purpose, out of all couples with marital conflicts who were 
referred to counseling centers in the third district of Tehran with at least one year of living 
together with the available sampling method,30 couples(60 husbands & wives) were selected 
and randomly substituted into three groups of experimental 1, experimental 2, and control. 
The data before and after the experiment were gathered by the Psychological Capitals 

Questionnaire )Luthans, Youssef, & Avolio, 2007(. Findings: The data analysis with covariance 

analysis showed that interventions of choice theory and transactional analysis have a 
significant effect on the components of self-efficacy (P <0.01, F = 10.15) and hope (P <0.01, F = 
14.18) and optimism (P <0.01, F = 9.72) psychological capital at the level of 0.01 and resilience 
(P <0.05, F = 4.78) was significant. But the difference in the effect of the independent variable 
on any of the components of psychological capital was not significant. Conclusion: The results 
showed that the difference between the effectiveness of both independent variables on the 
increasing of the components of psychological capital was not significant. Therefore, applying 
both methods by counselors and psychotherapists to increase the psychological capital of 
couples involved in marital conflict can be recommended. 
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Introduction 

Marital conflict in marital life occurs when one factor provides satisfaction for a partner 

while the same factor leads to deprivation for another. Marital conflict is a serious 

interpersonal and social problem that has uncomfortable side effects on the physical 

and mental health of couples and their children (Gaunt, 2006; Ghorbani, 2015). If the marital 

conflict does not manage properly, it can cause interpersonal problems and disrupt the 

couple's marital life, but if marital conflict the help of appropriate interventions is 

properly managed led to reduces maladaptive communication and provides positive 

and effective skills for couples to effectively coping with stressors (Makhanova,  McNulty, 

Eckel, Nikonova, & Maner, 2018) .  Effective and satisfying relationship of couples depends on 

increasing mutual support and increasing their psychological capital depends on 

improving and expanding interactive skills in social relationships (Azadian & Fathi 2016; 

Newman, Nielsen, Smyth, & Hirst, 2018).  Psychological capital is one of the important research 

topics in positive psychology studies, which has been defined as self-assessment in 

different situations and the possibility of understanding success in those situations   

(Howard, 2017). According to the function of reducing marital conflicts and increasing 

psychological capital in improving marital relationships, this study compares the 

effectiveness of the effect of the approach based on choice theory, and the 

transactional analysis of psychological capital among conflicting couples.  

There is a shred of evidence that the transactional analysis has been able to 

effectively reduces the level of verbal conflicts between spouses; Reducing the level of 

conflict and marital burnout, and increasing the level of marital satisfaction of spouses 

(Ardeshiri Lordejani, Sharifi & Ghasemi, 2015;  RezaOstovar, 2017; Noshadi & Motamedi, 2015). In 

addition, there is significant support for the effectiveness of the choice theory. Studies 

showed this intervention is effective in reducing the level of marital conflict (Agha Yousefi, 

Fathi Ashtiani, Ali Akbari, & Imani Far, 2016).  

According to this short background, this study seeks to compare the effectiveness of 

two methods of reality therapy based on choice theory, and the transactional analysis 

on the level of psychological capital among conflicting couples. So, the question of the 

present study was: which of these therapies can better affect and change the 

psychological capital level of conflicting couples? 

https://fcp.uok.ac.ir/issue_7820_7830.html?lang=en
https://www.researchgate.net/publication/6831089_Couple_Similarity_and_Marital_Satisfaction_Are_Similar_Spouses_Happier
https://qccpc.atu.ac.ir/article_4188.html
https://qccpc.atu.ac.ir/article_4188.html
https://psycnet.apa.org/record/2018-60795-004
https://psycnet.apa.org/record/2018-60795-004
http://jzvj.miau.ac.ir/article_2210_f4ac5a41624bf6c5ef3e27e8cadebe8e.pdf
https://research.monash.edu/en/publications/mediating-role-of-psychological-capital-in-the-relationship-betwe
https://drive.google.com/file/d/1RWwuYo25yIaVjaFoCn7yZ-oA82Ln_ibn/view
https://drive.google.com/file/d/1RWwuYo25yIaVjaFoCn7yZ-oA82Ln_ibn/view
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Methodology 

The method of this applied study was experimental and was designed using an unbalanced 

control group with two experimental groups. The population of the study includes couples who 

were referred to counseling centers due to marital conflicts in the third district of Tehran in 

2020. The sample includes 30 couples (60 husband&wife) who were diagnosed have marital 

conflicts that were selected by the convenient method and randomly assigned to three groups 

of 20 members. According to Experts' points of view (Sarmad, 2020), the sample size for the 

experimental study was at least 15 people in each group. Reality therapy based on choice theory 

was performed for experimental group 1, and the transactional analysis intervention was 

performed for experimental group 2. Data collection tools included a 24-item psychological 

capital questionnaire by Lathans, Yousef & Avolio (2007). Reality therapy based on choice theory was 

designed according to the Persian version of Glasser's introduction to hope psychology in choice 

theory textbook (Glasser, translated by Sahebi 2020) and was evaluated by several specialist professors 

and was held in experimental group 1 in 8 sessions of 90 minutes once a week. The transactional 

analysis intervention was designed based on the book Transactional analysis counseling in action 

(Stewart, 2013) and was evaluated by several expert professors and was held in experimental group 

2 in 8 sessions of 90 minutes once a week. 

Findings and discussion 

Table 1 shows the mean and standard deviation of each of the components of psychological 

capital in the experimental and control groups in stages of pre-test and post-test. 

Table 1  Findings of descriptive statistics on the dependent variable (psychological capital) 

Dependent variable 
components 

 pretest Posttest 
Group M SD M SD 

self-efficacy 
reality therapy 24.05 4.04 28.10 3.45 

transactional analysis 24.15 4.27 28.20 3.87 
control group 24.75 2.86 23.90 4.27 

hope 
reality therapy 23.60 5.46 28.60 3.32 

transactional analysis 23.55 4.83 28.05 4.52 
control group 23.25 4.11 23.45 2.78 

resiliency 

reality therapy 22.50 3.96 28.85 3.74 

transactional analysis 23.70 4.04 26.25 3.94 

control group 24.10 2.53 24.80 2.89 

optimism 
reality therapy 20.55 3.03 24.60 3.62 

transactional analysis 21.15 3.99 24.80 3.68 
control group 22.25 2.88 22.10 2.14 

 

https://fcp.uok.ac.ir/?lang=en
../../Dr.%20Sajad%20Jamaat/Downloads/gisoom.com/book/1319670/کتاب-روش-های-تحقیق-در-علوم-رفتاری
https://psycnet.apa.org/record/2007-01018-000
https://sayehsokhan.com/default.aspx?TabId=502&Id=27387
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=dfvAAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=transactional+analysis+book&ots=HAAYdnk1a2&sig=ngcT-vyl-ZTYxakuOJzC_NvMvnc#v=onepage&q=transactional%20analysis%20book&f=false
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The analysis output of the Shapiro-Wilk test (analysis of variance test for normality) 

showed that the data distribution was normal. The analysis output of multiple analysis 

of variance (MANOVA) indicated the assumption of independence of the dependent 

variable confirmed in the pre-test, that is, the sample cases were independent of each 

other. In addition, the analysis output of Levene's test for equality of variances 

confirmed that the variance of post-test error of the dependent variable was 

homogeneous. The results of the analysis of variance-covariance homogeneity by Box’s 

M statistics also showed that the use of the parametric test is valid. Also, the result of 

Bartlett's test of sphericity was significant df=9. Therefore, multivariate analysis of 

covariance (MANCOVA) was suitable for comparing dependent variables between 

experimental and control groups. 

The results of one-way analysis of covariance (ANCOVA) when analysis of the effect 

of the independents variable on the dependent variable showed that the effect of 

interventions on self-efficacy (P <0.01, F = 10.15) and hope (P <0.01, F = 14.18) and 

optimism (P <0.01, F = 9.72) psychological capital at the level of 0.01 and resilience (P 

<0.05, F = 4.78) was significance. Therefore, to evaluate for differences, the Bonf erroni 

post hoc test was applied and its results are presented in Table 3. 

Table 3. Results of Bonferroni post hoc test 

control group (p< 0.01) 
transactional analysis (p< 

0.05) 
reality therapy 

group 
self-efficacy 

SE ∆x ̄SE ∆x ̄SE ∆x ̄ 

1.14 4.42 1.11 0.02 - - reality therapy 

1.11 4.40 - - - - transactional analysis 

- - - - - - control group 

Hope 

SE ∆x ̄SE ∆x ̄SE ∆x ̄ 

1.08 5.25 1.04 0.71 - - reality therapy 

1.05 4.54 - - - - transactional analysis 

- - - - - - control group 

Resiliency 

SE ∆x ̄SE ∆x ̄SE ∆x ̄ 

0.92 2.81 0.90 0.99 - - reality therapy 
0.90 1.81 - - - - transactional analysis 

- - - - - - control group 

Optimism 

SE ∆x ̄SE ∆x ̄SE ∆x ̄ 

0.87 3.45 0.84 0.33 - - reality therapy 
0.85 3.12 - - - - transactional analysis 

- - - - - - control group 

https://fcp.uok.ac.ir/issue_7820_7830.html?lang=en
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Results 

the present study aims to compare the effectiveness of reality therapy based on the choice 

theory and transactional analysis on the psychological capital of couples who have marital 

conflicts. The data analysis with covariance analysis showed that interventions of reality 

therapy and transactional analysis have a significant effect on the components of self-

efficacy (P <0.01, F = 10.15) and hope (P <0.01, F = 14.18) and optimism (P <0.01, F = 9.72) 

psychological capital at the level of 0.01 and resilience (P <0.05, F = 4.78); But the difference 

in the effect of the independent variable on any of the components of psychological capital 

was not significant. The results showed that the difference between the effectiveness of 

both independent variables on the increasing of components of psychological capital was 

not significant. The findings of this study are consistent in the scope of the investigation 

effectiveness of transactional analysis and are consistent t with the findings of studies by 

Ardeshiri Lordejani, Sharifi, & Ghasemi (2015);  and  Noshadi & Motamedi (2015)with the findings of a 

study by ( Agha Yousefi, Fathi Ashtiani, Ali Akbari, & Imani Far, 2016) in the scope of the 

investigation the effectiveness of reality therapy based on choice theory. 
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 چکیده

 یناگوار تأثیرات نهمسرا یروان و یبدن سالمت یرودهد و  را کاهش می شناختییی سرمایۀ روانزناشو تعارض

 ییزناشو تعارض کاهش در متقابل ارتباط لیتحل و انتخاب نظریه یکارآمدخود نشانگر یقبل های پژوهش. گذارد می

نظریه انتخاب و تحلیل ارتباط  تأثیر رویکرد مبتنی بر هم سنجی هدف با حاضر پژوهش رو، ازاین. اند بوده همسران

جین دارای تعارضات زناشویی بود. این پژوهش به روش آزمایشی با طرح شناختی زو های روان متقابل بر سرمایه

گروه کنترل نامعادل با بیش از یک گروه آزمایش انجام شد. بدین منظور از زوجین دارای تعارضات زناشویی 

ری گی کننده به مراکز مشاوره منطقه سه شهر تهران با تجربه حداقل یک سال زندگی مشترک با روش نمونه مراجعه

و کنترل  2 یشیآزما، 1 یشیآزماصورت تصادفی در سه گروه  انتخاب و بهزن و شوهر(  60)زوج  30در دسترس، 

 ,Luthans)شناختی  های روان قبل و بعد از مداخله با استفاده از پرسشنامه سرمایهها  دادهجایگزین شدند. 

Youssef, & Avolio,  2007) نظریه ها با تحلیل کوواریانس نشان داد که اجرای  شد. تحلیل داده گردآوری

 <01/0( و امیدواری )F(2و  53=  ) P  ،15/10 <01/0خودکارآمدی )های  و تحلیل رفتار متقابل بر مؤلفه انتخاب

P  ،18/14 (  =53  2و)Fو خوش ) ( 01/0بینی> P  ،72/9 (  =53  2و)Fسرمایه روان )  شناختی را در سطح

تأثیر قرار داده  تحت 05/0( آن را در سطح معناداری F(2و  53=  ) P  ،78/4 <05/0) یآور و مؤلفه تاب 01/0

ها نشان داد که  یافته دار نبود. شناختی معنی های سرمایه روان از مؤلفه یک هیچولی تفاوت اثر متغیر مستقل بر  است.

کارگیری هر دو  بنابراین به ؛نبود دار معنی شناختی روان هیسرما های مؤلفه بر مستقل ریمتغ دوهر  شیاثربخ تفاوت

 شود. درمانگران توصیه می شناختی زوجین متعارض به مشاورین و روان روش جهت افزایش سرمایه روان

 اختیشن ، سرمایه رواننظریه انتخاب تحلیل ارتباط متقابل، تعارض زناشویی، ها: واژه
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 مقدمه

همان  که درحالی ،شخص فراهم کرده یرا برا تیرضا ،عاملیکه  دهد یرخ م یهنگام 1ییتعارض زناشو

و واجد  یاجتماع یمشکل جد کی ییزناشو تعارض ،را به دنبال آورد تیمحروم یگرید یبرا عامل

 Gaunt, 2006 ،. ( Ghorbani, 2015)است و فرزندانشان  نیوجز یو روان یبر سالمت جسمان یتأثیرات منف

مدیریت نشود باعث تخریب زندگی زناشویی، حس تهدید و تخریب رابطه  درستی بهتعارض  که درصورتی

 های مهارت ها زوجو در  کاهد میمدیریت شود از ناکارآمدی ارتباط  درستی به که درصورتیو  شود می

 ,Makhanova,. McNulty, Eckel,Nikonova, & Maner) کند میایجاد  زا استرسمثبت و کارآمد را در شرایط 

از  زوجین یبانیو پشت تیحما در رابطه زناشویی، هرچقدرنشان داده است که  های پیشین. پژوهش(2018

 یه سبب برخوردارو بدارند  یشتریب و همدلیدرک ی، آرامش روان ینباشد زوج شتریو ب دارتریپا یکدیگر

 Azadian & Fathi) برخوردار هستند زین یشتریشناختی ب های روان از سرمایه تر گسترده یاجتماع از روابط

 .(Newman, A.,Nielsen, I.,Smyth, R.,& Hirst,G. 2018) (؛2016

در  خودارزیابی عنوان بهکه  است گرا مثبتشناسی مهم روان های مؤلفهیکی از  2شناختی سرمایه روان 

 ای سازهشناختی،  سرمایه روان( Howard, 2017) است شده تعریفرابطه با شرایط و احتمال درک موفقیت 

و 5، خودکارآمدی 4بینی خوش، 3شناختی یعنی امید -است که چهار مؤلفه ادراکی پیوسته هم بهترکیبی و 

و   بخشد میدر یک فرآیند تعاملی و ارزشیابانه، به زندگی فرد معنا  ها مؤلفهرد. این را در بردا 6آوری تاب

 نماید میدهد و او را برای ورود به صحنه عمل آماده  را تداوم می تنش زا های موقعیتتالش فرد برای تغییر 

با توجه  .(Tehrani Azad & Mojtabaei 2019) کند میو مقاومت و سرسختی وی در تحقق اهداف را تضمین 

شناختی در زوجین  ، این پژوهش به بررسی و  به اهمیت کاهش تعارض های زناشویی و افزایش سرمایه روان

 ن می پردازد. بر زوجی 8و تحلیل رفتار متقابل 7انتخابمبتنی بر نظریه  اثربخشی آموزش رویکرد یسنج امکان

  های شیوهرساند تا  یاری نیبه زوج توان میالزم و کارآمد  یآموزش های فرصتبا فراهم نمودن  رو ازاین

 .کارگیرند بهرا  یکارآمدتر های شیوهدهند و  رییمخرب و ناکارآمد مقابله با تعارض خود را تغ

                                                                                                                     
1. marital conflict 
2 . psychological capital 
3.hope 
4.optimism 
5.self-efficacy 
6.resilience 
1.choice theory 

8.transactional analysis 

https://fcp.uok.ac.ir/issue_7820_7830.html?lang=en
https://www.researchgate.net/publication/6831089_Couple_Similarity_and_Marital_Satisfaction_Are_Similar_Spouses_Happier
../Downloads/di123_01amato.pdf
https://qccpc.atu.ac.ir/article_4188_893d89b4a016f4ff0637de1ae1953654.pdf
https://psycnet.apa.org/record/2018-60795-004
https://psycnet.apa.org/record/2018-60795-004
http://jzvj.miau.ac.ir/article_2210_f4ac5a41624bf6c5ef3e27e8cadebe8e.pdf
http://jzvj.miau.ac.ir/article_2210_f4ac5a41624bf6c5ef3e27e8cadebe8e.pdf
http://jzvj.miau.ac.ir/article_2210_f4ac5a41624bf6c5ef3e27e8cadebe8e.pdf
https://research.monash.edu/en/publications/mediating-role-of-psychological-capital-in-the-relationship-betwe
https://research.monash.edu/en/publications/mediating-role-of-psychological-capital-in-the-relationship-betwe
https://drive.google.com/file/d/1RWwuYo25yIaVjaFoCn7yZ-oA82Ln_ibn/view
https://www.sid.ir/FileServer/JF/30313985106.pdf
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اختی در راه توصیف انسان، تعیین شناسی شننظریه انتخاب گالسر یکی از مداخالت رایج در حوزه روان

 شدن مواجهشود. در این شیوه، قوانین رفتاری و چگونگی نیل به رضایت، خوشبختی و موفقیت محسوب می

مسئولیت، شناخت نیازهای اساسی، قضاوت اخالقی درباره درست بودن و یا نادرست بودن ل با واقعیت، قبو

 نفس عزتنیل به هویت توفیق که ارتباط مستقیمی با  درنتیجهی و رفتار، تمرکز بر اینجا و اکنون، کنترل درون

راد نزد اف یاساس یازهاینشان دادند که هرچه ن (Sahebi, 2020( .)Chen & Jang, 2015است ) تأکیددارد، مورد 

 شیافزا یاجتماع ثیو هم از ح یفرد ثیآنان هم از ح یزندگ یفیسطح ک ،ردیقرار گ موردتوجه شتریب

باعث  ازهاین یارضا که طوری به ،شناختی آن اثر مثبت بگذارد روان های جنبهبر  تواند یامر م نیکه ا یابد می

 یها نشانه نیو همچن شود یاز همسر م تیرضا شیافزا درنتیجهو  ییزناشو یزندگ یفیسطح ک شیافزا

 .یابد میآنان ارتقا  یروان یستیو مسائل بهز یبهداشت روان

های بد خود را اما قبل از آن هر فرد باید دلیل انتخاب ؛انتخاب در مورد بهتر انتخاب کردن است نظریه

مان را س بدبختیاحسا ازجملهکند، این خود ما هستیم که تمام اعمالمان را بفهمد. نظریه انتخاب بیان می

(. هدف نظریه انتخاب آن است Khalili, Barzegar, Kahnamooei, Sahebi & Farahani 2016) کنیمانتخاب می

، العمل عکس دهد )عمل، که به مراجع کمک شود تا خودش را ارزیابی کند و ببیند آیا آنچه انجام می

شود تا  به دست آورد و یا اینکه به او کمک می خواهد میشود چیزی را که  باعث می (تصمیم، اقدام و غیره

 , Cardos)دهد جستجو و شناسایی کند  متفاوتی را که احتمال موفقیت را افزایش می برخوردهایو  ها راه

David, & David,. 2017).  ،رفتار به چهار جزء تفکر، احساس، عمل و فیزیولوژی تقسیم در این رویکرد

 نیز تحقق ها جنبهاست و با انجام آن سایر  مؤثرشود. اعتقاد بر این است که عمل ملموس، برای کل رفتار  می

و تمایالت  ها خواستهتعارضات زناشویی، حاصل نیازها،  .ل ملموس است، لذا تغییر، مستلزم عمیابد می

 ها زوجباشند. یکی از  خودخواهکه یکی از طرفین یا هر دو  افتد میاست و زمانی اتفاق  ها زوجناهمگون 

و  کند میای را مطرح  و اهداف دیگر، خواسته ها طرح، ها قابلیت، ها ظرفیتانه و بدون مالحظه خودخواه

 - Wilson, Andridge, Peng, Bailey, Malarki & Cicoltشود ) خواسته محقق نشود، تعارض ایجاد می آن وقتی

Glasser, 2017.) 

رشد و  منظور هب درمانی رواندر مورد شخصیت و روش منظمی برای  ای دیگرنظریه تحلیل رفتار متقابل 

ای، روشی عقالنی ی تحلیل ارتباط محاورهاست، شیوه شده ارائهتغییر شخصی است که توسط اریک برن 

در کسب آگاهی و قبول مسئولیت، با  طور همینو درک رفتار خویش و  وتحلیل تجزیهاست که فرد را در 

https://fcp.uok.ac.ir/?lang=en
https://sayehsokhan.com/default.aspx?TabId=502&Id=27387&mId=1&title=%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%20(%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF)
https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.01.011
https://www.sid.ir/FileServer/JF/4023713950101.pdf
https://dl.acm.org/doi/abs/10.1016/j.chb.2017.03.007
https://dl.acm.org/doi/abs/10.1016/j.chb.2017.03.007
https://dl.acm.org/doi/abs/10.1016/j.chb.2017.03.007
https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2017.07.489
https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2017.07.489
https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2017.07.489
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(. چنین تحلیلی در Shafi Abadi & Naseri, 2020دهد )افتد، یاری میدر زمان حال اتفاق می آنچهتوجه به 

ای فرد با ای یا تحلیل شخصیت فرد، تحلیل رفتار متقابل یا تحلیل رابطهافتد، تحلیل سازهچهار زمینه اتفاق می

پنهان که برای فرد دارای بازدهی و نتیجه است و  یا تحلیل متقابل ها بازیدیگری و روابط بین افراد، تحلیل 

 نویس زندگی یا تحلیل داستان خاص زندگی فرد که او بازیگر اصلی آن است.تحلیل نمایشنامه و پیش

رفتار متقابل در  لیتحل یاثربخشارتباط با در ( Darbani, Farokhzad & Lotfi Kashani 2019) پژوهش 

شهر تهران  ها در زوجغفلت و سوء رفتار  ی،کالم های تعارضبر  ،مدت راهبرد کوتاه درمانی خانوادهبا  سهیمقا

کننده به مرکز مشاوره شرکت مهندسی و توسعه نفت تهران در سال  زوج مراجعه 45بود. این پژوهش روی 

 درمانی خانوادهگروهی به آموزش تحلیل رفتار متقابل و  ای یقهدق 90جلسه  8انجام شد، محقق طی  1396

کالمی، غفلت و  های تعارضپرداخت. نتیجه نشان داد که هر دو روش منجر به کاهش  مدت کوتاهراهبردی 

( در ارتباط با  Ardeshiri Lordejani, Sharifi & Ghasemi , 2015) پژوهش در .شوند می ها زوجسوء رفتار در 

 اصفهان شهر زوجین زناشویی تعارضات کاهش بر متقابل رفتار تحلیل روش به گروهی آموزش اثربخشی

 زناشویی تعارضات کاهش برای مناسبی روش متقابل، ارتباط تحلیل شیوه به گروهی نشان داد که مشاوره

 تحلیل گروهی آموزش اثربخشی منظور به( Noshadi & Motamedi, 2015)پژوهش  .است بوده زوجین

 1390خانواده که در سال  در مداخله مرکز به کننده مراجعه زنان زناشویی رضایت افزایش بر متقابل رفتار

جلسه  8شد. این پژوهش به روش آزمایشی به مدت یک ماه،  جامبیجار ان شهرستان طالق کاهش منظور به

 تحلیل رویکرد اساس بر گروهی آموزش که داد گروهی روی گروه مداخله صورت گرفت. نتیجه نشان

و نشانگر این  است شده کننده شرکت زنان زناشویی رضایت سطح در معنادار افزایش موجب متقابل رفتار

متقابل، روش آموزشی مناسبی جهت افزایش رضایت زناشویی در زنان و است که رویکرد تحلیل رفتار 

بر آموزش تحلیل رفتار متقابل  یبررس هب ( در پژوهشیReza Ostovar, 2017)پیشگیری از طالق است. 

شهر تهران بود.  2زوج( منطقه  20نفر ) 40شامل  ی. جامعه آمارپرداختند یمیتو صم ییزناشو یفرسودگ

ج ینتا بررسیاز مراکز مشاوره تهران انجام شد.  یکیدر  یقهدق 60جلسه  10 یط آموزش تحلیل رفتار متقابل

 یدهد و فرسودگ یشرا افزا ییزناشو یمیتد صمتوان می ر متقابلرفتاآموزش تحلیل دهد که  نشان می

در پژوهشی به  ،(Ghazanfari, Arshadi Keshavarzi, Hassani  & Emamipour, 1397. را کاهش دهد ییزناشو

 ها زوج رابطه و کیفیت تعارض حل های سبک بر انتخاب نظریه بر مبتنی درمانی زوج اثربخشی تعیین بررسی

 بین از. بود و پیگیری گواه گروه با آزمون پس ،آزمون یشپ طرح با آزمایشی نیمه پژوهش، روش پرداختند.

https://fcp.uok.ac.ir/issue_7820_7830.html?lang=en
https://www.adinehbook.com/gp/product/9640102210
http://ensani.ir/fa/article/download/406019
https://www.sid.ir/FileServer/SF/8831396H01102.pdf
https://www.sid.ir/FileServer/JF/62113945704.pdf
http://fpcej.ir/article-1-147-en.pdf
http://ensani.ir/fa/article/download/401210
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 نمره که زوج 20 کرده بودند؛ مراجعه مشهد شهر پیوند خانواده مشاوره مرکز به 1395 پاییز در که زوجی 78

. شدند انتخاب بودند؛ کسب کرده 1374 ثنایی زناشویی تعارض پرسشنامه در را 115 برش نقطه اساس بر باال

 هفته ای ای دقیقه  90 جلسه 8 طی زوجی به شکل که انتخاب بود نظریه بر مبتنی درمانی زوجش در این پژوه

 تحلیل مکرر اندازه گیری با آمیخته واریانس تحلیل از استفاده با ها داده و اجرا آزمایش گروه مورد در یکبار

 بر این و داشته اثر مثبت رفتار جز به زنان تعارض حل سبک های بر مداخله این که داد نشان نتایج. شد

 Agha yousefi, Fathiاست. ) مانده پایدار پیگیری مرحله در بوده واین تأثیر مؤثرزنان و شوهران  رابطه کیفیت

Ashtiani, Ali Akbari & Imani Far, 2016بر  مبتنی درمانی واقعیت رویکرد بخشی ( در پژوهشی با هدف اثر

اجتماعی که در زنان دارای تعارض زناشویی در شهرستان  بهزیستی و زناشویی های تعارض بر انتخاب نظریه

با دوره پیگیری  که روش شناسی این پژوهش جزء طرحهای نیمه آزمایشی می باشد، ازنظر .فسا انجام شد

ای  گونه به درمانی، واقعیت رویکرد نتیجه نشان دادکه آموزشی،  دستورالعمل  یک ماهه بعد از اجرای

با توجه به مطالب فوق  .دهد می کاهش زنان در کنترل گروه با مقایسه در را زناشویی های تعارض کارآمدی

میزان کارایی و اثربخشی فنون حاصل از آموزش رویکرد مبتنی بر نظریه انتخاب و   محقق بر آن است تا

را بر کاهش تعارضات زناشویی مورد آزمون و بررسی قرار دهد و به دنبال پاسخگویی به  تحلیل رفتار متقابل

شناختی در کاهش های آموزشی اثربخشی بهتری بر سرمایه رواناین سوال است که کدام یک از روش

 تعارضات زناشویی خواهند داشت؟

های سرمایه  خاب بر مؤلفهآموزش رویکرد مبتنی بر نظریه انت -1ی پژوهش عبارتند از ها فرضیه 

بین  -3شناختی تأثیر دارد. های سرمایه روان آموزش تحلیل رفتار متقابل بر مؤلفه -2شناختی تأثیر دارد. روان

شناختی تفاوت وجود  آموزش رویکرد مبتنی بر نظریه انتخاب و آموزش تحلیل رفتار متقابل بر سرمایه روان

 دارد.

 روش

مایشی و با استفاده از طرح گروه کنترل نامعادل با بیش از یک گروه پژوهش حاضر از نوع پژوهش آز

شامل کلیه زوجینی است که به دلیل تعارضات زناشویی به مرکز مشاوره  ،آماری جامعه آزمایش انجام شد.

توسط روان شناسان مرکز به محقق معرفی  مراجعه کردندو 1398انتخاب نو منطقه سه شهر تهران در سال 

https://fcp.uok.ac.ir/?lang=en
https://www.sid.ir/FileServer/JF/29613952601.pdf
https://www.sid.ir/FileServer/JF/29613952601.pdf
https://www.sid.ir/FileServer/JF/29613952601.pdf
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های آزمایشی حداقل  ( حجم نمونه برای پژوهشSarmad, 2020) 1ساس پیشنهاد کوهن و مانیونشدند بر ا

تا زن و شوهر( دارای  60) زوج 30 شاملنمونه  این پژوهش در نفر در هر گروه در نظر گرفته شد. 15

 باشد. در ابتدانفر می 20و کنترل( شامل  2، آزمایش 1در هر گروه )آزمایش  تعارضات زناشویی است که

تهران انتخاب شد. در مرحله آخر  3منطقه  مشاوره انتخاب نو در مرکزگیری به شیوه در دسترس از نمونه

نفره(  20و کنترل )هر گروه  2، آزمایش 1صورت گمارش تصادفی در یکی از سه گروه آزمایش  به

پژوهش شامل؛ زوجین دارای تعارضات زناشویی رضایت خود را از  مالک های ورود به شد. تهقرارگرف

حضور در جلسات آموزشی اعالم کردند، بر اساس مصاحبه بالینی شرکت کنندگان سابقه اختالل روانی 

نداشتند، حداقل یک سال از زندگی مشترک زوجین می گذشت، دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم 

گردید  اجرا گروه سه هر برای آزمون پیش مداخله، از قبل سال سن داشتند. 40سال و حداکثر  25حداقل  بودندو

جلسه برای هر زوج قرار  8به مدت  نظریه انتخاب تحت آموزش با رویکرد مبتنی بر 1ازآن گروه آزمایش  و پس

جلسه برای هر زوج صورت گرفت و  8آموزش با رویکرد تحلیل رفتار متقابل به مدت  تحت 2 شیآزماگرفت؛ گروه 

آزمون گرفته شد.  گروه کنترل هیچ مداخله آموزشی دریافت نکردند. بعد از مداخالت آموزشی، از هر سه گروه پس

، جلسات آموزشی رایگان انجام گردید و به گروه کنترل پس از پایان ها زوجالزم به ذکر است که برای تشویق 

 .ردندپژوهش آموزش رایگان دریافت ک

 رابزا

خرده مقیاس دارد و توسط  4گویه و  24این مقیاس  (:2007) 3لوتانز 2شناختی روان هیپرسشنامه سرما

(Luthans, Yousef & Avolio, 2007تهیه و اعتبار یابی شده است مؤلفه ) این مقیاس امیدواری های 

 گویه ، 6) بینی خوشچهار خرده مقیاس این ابزار شامل  خود کارآمدی است. و بینی خوش- آوری تاب

گویه( است. طیف پاسخگویی برای مقیاس  6( و خود کارآمدی)هیگو 6آوری) ( ، تابهیگو 6) یدواریام

مقیاس  موافقم( بود. خرده کامالً 6مخالفم تا  کامالً -1لیکرت ) یا درجه شششناختی  سرمایه روان

به مواردی چون باور و اطمینان قلبی در تجهیز منابع شناختی در دستیابی به نتایج مطلوب در  بینی خوش

 خاص ، خرده مقیاس امیدواری به داشتن عزم راسخ و مسیر رسیدن به اهداف شخصی ، اشاره دارد. یا حوزه

تغییر مثبت در جهت پیشرفت آوری به ظرفیت روانی مثبت برای برگشت از مصیبت و  مقیاس تاب خرده

                                                                                                                     
1. Cohen& Manion 
2. Psychological capital 
3. Luthans 

https://fcp.uok.ac.ir/issue_7820_7830.html?lang=en
https://www.adinehbook.com/gp/product/9643290514
https://psycnet.apa.org/record/2007-01018-000
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در دستیابی به موفقیت و  ازیموردن یها ییتواناخرده مقیاس خودکارآمدی به اطمینان داشتن به  اشاره دارد.

( Luthans, Yousef & Avolio 2007اشاره دارد ) زیبرانگ چالشباور داشتن به قدرت در غلبه بر تکالیف 

( 79/0، 76/0، 69/74) بینی خوش های مقیاسآلفای کرونباخ را برای چهار نمونه اجرا کردند که برای خرده 

، 75/0( و خودکارآمدی) 66/0،72/0، 71/0، 71/0آوری)  (، تاب80/0،76/0، 75/0، 72/0، امیدواری) 

آوری  ( و مقیاس تاب69/0دوم ) مونهدر ن بینی خوشمقیاس  اگرچهاست.  شده گزارش( 75/0، 85/0، 84/0

اما روایی مقیاس سرمایه  رسیدند نمی( به سطح قابل قبولی از پایداری درونی 66/0در نمونه سوم ) 

 پژوهش در .(Rajai 2017بود ) یقراردادمتناوب باالی استاندارد  طور بهدر چهار نمونه  کامالًشناختی  روان

 .آمد دست به( 90/0) با برابر کرونباخ یآلفا روش به پرسشنامه نیا یدرون یهمسان حاضر

 مداخالت

در این پژوهش دو گروه آزمایشی تحت آموزش گروهی با رویکرد نظریه انتخاب و رویکرد تحلیل 

 است. شده انجامجلسات آموزش به شرح زیر که ساختار و محتوای  اند قرارگرفتهرفتار متقابل 

 مبتنی بر نظریه انتخابگروهی  مداخله

 Sahebiمبتنی بر نظریه انتخاب با استفاده از کتاب نظریه انتخاب گالسر ) بسته آموزش گروهی رویکرد 

مورد  محتوی روایی ازنظرو مشاوره خانواده  یشناس رواننفر از اساتید  چهاروسط ( طراحی شد و ت2020

 بار کیصورت گروهی و هر هفته  به ای دقیقه 90 جلسه 8 قرار گرفت. این آموزش به مدت تائیدارزیابی و 

پروانه م  با شماره دانشگاه علمی هیئتمرکز مشاوره انتخاب نو با همکاری خانم دکتر نسرین باقری عضو  در

 محتوی جلسات آموزشی به شرح زیر است:که  ،صورت گرفت 562

لذا در این جلسه معارفه اعضا با یکدیگر و برقراری  ،هدف جلسه برقراری ارتباط و معارفه اعضا بود: جلسه اول

با  بیان قواعد گروه، اهداف و معرفی دوره پرداخته شد. آشنایی زوجین سپس به .ارتباط اولیه انجام گرفت

 شناسی کنترل درونی و بیرونی و در انتها، انتخاب رفتار کلی و بازخورد پرداخته شد.مفاهیم روان

درون آن است، اینکه زوجین به ارزیابی و  های عکساین جلسه شناخت دنیای کیفی و  هدف جلسه دوم:

چگونگی  هدرون آن پی ببرند و ب های عکسسنجش دنیای کیفی خود و شناخت دنیای کیفی همسر و 

 به دنیای کیفی همسر و درک دنیای وی بپردازند. یابی راه

به ارزیابی میل به کنترل  جلسه سوم: در این جلسه به آموزش هفت رفتار مهلک پرداخته شد. اینکه افراد

 نقش هفت رفتار مهلک در روابط زناشویی پرداخته شد. به کردن دیگران توسط خود پرداختند.

https://fcp.uok.ac.ir/?lang=en
https://psycnet.apa.org/record/2007-01018-000
https://www.sid.ir/FileServer/JF/33413966910.pdf
https://sayehsokhan.com/default.aspx?TabId=502&Id=27387
https://sayehsokhan.com/default.aspx?TabId=502&Id=27387
https://sayehsokhan.com/default.aspx?TabId=502&Id=27387
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و  ها آنبه زوجین و نقش آن در بهبود روابط  مهرورزین جلسه آموزش هفت رفتار جلسه چهارم: هدف ای

 بود. همچنین ویژگی روابط دوستانه و فرق آن با روابط زوجین آموزش داده شد. ها خواستهرسیدن به 

 جلسه پنجم: هدف این جلسه آموزش پنج نیاز اساسی به زوجین و کمک به درک پنج نیاز اساسی خود.

یکدیگر  نیازهایو در جریان  همدیگر را ارزیابی کردند نیازهایم: هدف از این جلسه، زوجین سطح جلسه شش

 تفاوت نیازها در زن و مرد آموزش داده شد. ها آنقرار گرفتند و به 

مذاکره کنند و بر سر ارضای  تشکیل دایره فرضی حل و اینکه چگونه جلسه هفتم: هدف این جلسه این بود که

 کنند، آموزش داده شد. ریزی طرحبرای حل اختالفات  چگونه نه توافق داشته باشند.چگو نیازها

این جلسه به ارزیابی زوجین در زمینه درک مفاهیم زیر: انتخاب رفتارها، کنترل درونی و  هدف جلسه هشتم:

نتهای بیرونی، دنیای کیفی نیازهای اساسی، هفت رفتار مهرورزی و هفت رفتار مهلک پرداخته شد. در ا

به تکمیل  ها آنو  پرسشنامه توزیع ها آناز کل جلسات پرداخته شد و بین  گیری نتیجهجلسه به بحث و 

 مجدد پرسشنامه پرداختند.

 گروهی تحلیل رفتار متقابل مداخله

 -Venjonesبسته آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل با استفاده از کتاب تحلیل رفتار متقابل )

Dadgostar;2016 )و  شناسی روانطراحی شد و توسط چهار نفر از اساتید ( 1398)اریک برن  های بازی و

 ای دقیقه 90جلسه  8آموزش به مدت  نیا قرار گرفت. تائیدمورد ارزیابی و  مشاوره خانواده محتوی روایی

ی عضو در مرکز مشاوره انتخاب نو با همکاری خانم دکتر نسرین باقر بار یکگروهی و هر هفته  صورت به

که محتوی جلسات آموزشی به شرح زیر  صورت گرفت 562با شماره پروانه م  دانشگاه علمی هیئت

 است:

لذا در این جلسه معارفه اعضا با یکدیگر و برقراری  ،هدف جلسه برقراری ارتباط و معارفه اعضا بود جلسه اول:

ی والد، بالغ، کودک، مفاهیم تحلیل با مفاهیم تحلیل ساخت اولیه یعن زوجین .ارتباط اولیه انجام گرفت

و بالغ و کودک طبیعی، کودک سازگار و  کننده کنترل، انتقادگر و کننده کمککارکردی اولیه یعنی والد 

 های مثبت و منفی آشنا شدند. همچنین با رفتار کالمی، غیرکالمی حاالت من و اگوگرام آشنا شدند.جنبه

دائمی و کودک دائمی آموزش  ل، مفاهیم طرد، والد دائمی، بالغاین جلسه مرور مباحث قب هدف جلسه دوم:

آلودگی بالغ از کودک، والد و آلودگی مضاعف و حذف یا بیرون راندن  اعضا با مفاهیم نیهمچن داده شد.

 آشنا شدند و در انتها تکالیف خانگی ارائه شد.

https://fcp.uok.ac.ir/issue_7820_7830.html?lang=en
https://www.gisoom.com/book/11235206/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.gisoom.com/book/11235206/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.gisoom.com/book/11235206/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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ابل مکمل، رابطه متقاطع، رابطه متقابل جلسه سوم: هدف این جلسه به اعضا مفاهیم ارتباط متقابل، رابطه متق

 هایی آموزش داده شد.دار به همراه شکل و مثالمتقابل زاویه و رابطهپیچیده 

به آموزش مفهوم نوازش و اهمیت و ضرورت آن در زندگی پرداخته شد و  جلسه، نیاز اجلسه چهارم: هدف 

 گروهی ارائه شد. های بازیبا ذکر مثال و  ها نوازشانواع 

نویس نامطلوب و ، لزوم خروج از پیشسینو شیپگیری روند شکل سه پنجم: هدف این جلسه، اعضا باجل

شناسایی چهار وضعیت زندگی  به ها آنتوسط بالغ آشنا شدند. همچنین  یزمان نیا -گیری این مکانیتصمیم

 ند.پرداخت ها آننویس مربوط به و پیش در زندگی ها آنو اثرات  ها آنو روند پیدایش 

 در روابط بود. ها آنو تأثیر  دهنده سوقها و هدف این جلسه آموزش در مورد بازدارنده جلسه ششم:

روانی، تمبرها و  های بازیمباحث قبلی پرداخته شد و سپس اعضا با انواع  مرور بهدر این جلسه  جلسه هفتم:

 در روابط آشنا شدند. ها آننقش 

 با مفهوم بالغ وحدت یافته مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس اعضامباحث قبلی  در این جلسه جلسه هشتم:

افزایش صمیمیت ارائه شد و بر کاربرد مفاهیم در زندگی و تعمیم آن به  راهکارهایی جهت آشنا شدند و

از کل جلسات پرداخته شد و  گیری نتیجهواقعی زندگی اشاره شد. در انتهای جلسه به بحث و  یها طبقه

 به تکمیل مجدد پرسشنامه پرداختند. ها آنو  نامه توزیعپرسش ها آنبین 

 شیوه اجرای پژوهش 

بر  .شد یرسان اطالعتهران  3از طریق فراخوانی در مرکز مشاوره انتخاب نو در منطقه  موردنظرابتدا پژوهش 

 این اساس زوجینی که تعارضات زناشویی داشتند توسط روان شناسان مرکز معرفی شدند. طبق معیارهای

نفر  60زوج ) 30اخذ شد. تعداد  ها آناخالقی پژوهش جهت مشارکت در طرح پژوهش رضایت آگاهانه از 

گیری  بر اساس نمونه نفر زن و شوهر( 20) زوج 10در هر گروه  ،زن و شوهر( دارای تعارضات زناشویی

، 1ایش صورت گمارش تصادفی در یکی از سه گروه آزم به هدفمند در دسترس انتخاب شدند و سپس

قرار گرفتند در این طرح از هر سه گروه )دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل(  و کنترل 2 شیآزما

شناختی به عمل آمد و سپس بر گروه اول آزمایش، مداخله از نوع  متغیرهای سرمایه روان آزمون پیش

 رفتار متقابل اریک برن و گروه دوم آزمایش، مداخله از نوع تحلیل رویکرد مبتنی بر نظریه انتخاب گالسر

گرفته  آزمون پسدریافت نکرد. بعد از مداخالت از هر سه گروه  ای مداخلهاجرا شد، ولی گروه کنترل هیچ 

 شد.

https://fcp.uok.ac.ir/?lang=en
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 ها یافته 

، گروه 77/6و  00/34به ترتیب برابر با  گروه نظریه انتخاب میانگین و انحراف استاندارد سن زوجین

انتخاب  یهنظر یروبود. در گروه  30/5و  10/34و گروه کنترل برابر با  06/7و  30/33رفتار برابر با  یلتحل

نفر کارشناسی ارشد و باالتر بود. در  4و  یکارشناسنفر  7نفر کاردانی،  4نفر دیپلم،  5میزان تحصیالت 

اسی نفر کارشن 7نفر کارشناسی و  4نفر کاردانی،  5نفر دیپلم،  4رفتار متقابل میزان تحصیالت  یلتحلگروه 

نفر  7نفر کارشناسی و  6نفر کاردانی،  3نفر دیپلم،  4ارشد و باالتر بود. در گروه کنترل میزان تحصیالت 

انتخاب  یهنظرگروه مبتنی بر  کارشناسی ارشد و باالتر بود. میانگین و انحراف استاندارد مدت ازدواج زوجین

 بود. 27/3و  70/6و گروه کنترل برابر با  89/2و  70/5رفتار برابر با  یلتحل، گروه 29/3و  20/6به ترتیب 

آزمایش  یها گروهشناختی را در  های سرمایه روان و انحراف استاندارد هر یک از مؤلفه یانگینم 1جدول 

 دهد. نشان می آزمون پسو  آزمون پیشو کنترل و در دو مرحله 

 شناختی توصیفی سرمایه روان یها شاخصه1 جدول

 ها گروه
 آزمون پس آزمون شیپ

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 

 نظریه انتخاب
 

 45/3 10/28 04/4 05/24 خود کارآمدی

 32/3 60/28 46/5 60/23 امید

 74/3 85/28 96/3 50/22 آوری تاب

 62/3 60/24 03/3 55/20 بینی خوش

 تحلیل رفتار متقابل

 

 87/3 20/28 27/4 15/24 خود کارآمدی

 52/4 05/28 83/4 55/23 دامی

 94/3 25/26 04/4 70/23 آوری تاب

 68/3 80/24 99/3 15/21 بینی خوش

 گروه کنترل
 

 27/4 90/23 86/2 75/24 خود کارآمدی

 78/2 45/23 11/4 25/23 امید

 89/2 80/24 53/2 10/24 آوری تاب

 14/2 10/22 88/2 25/22 بینی خوش
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 در، استکنترل گروه  با آزمون پس –آزمون شیپپژوهش حاضر از نوع اینکه طرح  به توجه با

ی آزمون آماری تحلیل کوواریانس این آزمون بهترین روش ها فرض شیپرعایت شدن  صورت

از آزمون آماری تحلیل کوواریانس  سؤال. به همین منظور برای پاسخگویی به این است لیوتحل هیتجز

اولیه است، این  فرض شیپ چندآزمون مستلزم رعایت  نیا ازده ایم. استفااستفاده کرده راهه کی

های رگرسیون، ، همگنی شیبها انسیوارنرمال بودن توزیع نمرات، همگنی  رندهیدربرگ ها فرض شیپ

. یکی از استها متغیر همراه و متغیر وابسته و همگنی ماتریس کوواریانس انیموجود رابطه خطی 

از آزمون شاپیرو و ویلک  فرض شیپع نمرات است. برای بررسی این نرمال بودن توزی ها فرض شیپ

مؤلفه  یاستثنا بهدهد که  نشان می شاپیرو و ویلک مقادیر آزمون که ییازآنجااستفاده گردید. 

از  کی چیهدر  ها اسیمقتمامی خرده ، برای آزمون پسخودکارآمدی در گروه نظریه انتخاب در مرحله 

غیر معنادار  05/0 شناختی در سطح های سرمایه روان مربوط به دیگر مؤلفه زمونآ پسو  آزمون شیپمراحل 

 (.2)جدول  نرمال است ها آنهای مربوط به  و بنابراین توزیع داده

 نتایج آزمون شاپیرو و ویلک 2جدول 

 هاگروه
 آزمونپس آزمونشیپ

 
 S-W)سطحمعناداری( S-W)سطحمعناداری(

نظریهانتخاب

 

 923/0 (039/0=p)899/0(p=111/0) دیخود کارآم

 936/0 (074/0=p)913/0(p=198/0) امید

 948/0 (801/0=p)972/0(p=338/0) آوری تاب

 958/0 (712/0=p)968/0(p=512/0) بینی خوش

تحلیلرفتارمتقابل

 

 928/0 (332/0=p)948/0(p=142/0) خود کارآمدی

 973/0 (249/0=p)941/0(p=808/0) امید

 920/0 (278/0=p)943/0(p=101/0) آوری بتا

 929/0 (079/0=p)915/0(p=146/0) بینی خوش

گروهکنترل

 

 981/0 (115/0=p)923/0(p=951/0) خود کارآمدی

 965/0 (511/0=p)958/0(p=655/0) امید

 961/0 (944/0=p)981/0(p=567/0) آوری تاب

 974/0 (283/0=p)944/0(p=828/0) بینی خوش
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مؤلفه خودکارآمدی در گروه نظریه انتخاب در مرحله  یاستثنا بهدهد که  نشان می 2ول جد

غیر  05/0 شناختی در سطح های سرمایه روان ویلک مربوط به دیگر مؤلفه -، شاخص شاپیروآزمون پس

 نرمال است. اگرچه معناداری مؤلفه خودکارآمدی ها آنهای مربوط به  معنادار و بنابراین توزیع داده

با  ینباوجودابیانگر عدم توزیع نرمال آن مؤلفه است  یادشدهشناختی در گروه و مرحله  سرمایه روان

گفت انحراف از مفروضه شدید نبوده و  توان میویلک  -توجه به سطح معناداری شاخص شاپیرو

حلیل واریانس نسازد. نتایج ت اعتبار یبانتظار داشت که این مقدار انحراف از مفروضه نتایج را  توان می

های سرمایه  مؤلفه آزمون پیشچند متغیری نشان داد که پیش از اجرای متغیرهای مستقل، میانگین 

(. این مطلب F(8و  108=)p ،91/0=746/0به لحاظ آماری معنادار نیست ) ها گروهشناختی در  روان

هاست. استفاده  ن دادهاز عضویت گروهی در بی آزمون پیشبیانگر برقراری مفروضه استقالل متغیرهای 

های سرمایه  مؤلفه یها آزمون پساز آزمون لون نیز نشان داد که مفروضه همگنی واریانس خطای 

 ها برقرار است. رگرسیون در بین داده خط یبشمفروضه همگنی شناختی، همانند  روان

 آزمون لوین جینتا 3جدول 

 ها گروه
 آزمون پس آزمون شیپ

 ناداریمع درجات آزادی Fمقدار 

 نظریه انتخاب

 

 047/0 (38و  1) 2/4 خود کارآمدی

 210/0 (38و  1) 6/1 امید

 302/0 (38و  1) 1/1 آوری تاب

 091/0 (38و  1) 0/3 بینی خوش

تحلیل رفتار 

 متقابل

 

 051/0 (38و  1) ¼ خود کارآمدی

 054/0 (38و  1) 9/3 امید

 192/0 (38و  1) 7/1 آوری تاب

 844/0 (38و  1) 039/0 بینی خوش

بررسی شد  «1ام ـ باکس»آماره  وسیله بههمگنی واریانس ـ کوواریانس مفروضه  ها فرضیهپیش از آزمون 

 ، Box's M= 45/24است )های پژوهش حاضر برقرار  و نتایج نشان داد مفروضه مزبور در بین داده

                                                                                                                     
1. Box’s M 
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(344/0=P ،10/1  =F  در ادامه نتیجه آزمون .)بود معنادار  01/0در سطح  9با درجه آزادی  1کرویت بارتلت

(24/27 =2χبنابراین تحلیل کوواریانس چند متغیری برای مقایسه سرمایه روان .)  های گروهشناختی در بین 

ویلکز  =F (539/0ارزش  آزمایش و کنترل مناسب بود. تحلیل کوواریانس چند متغیره اجرا و نتایج نشان داد

2 =266/0، المبدا
  ،001/0 =P  ،53/4 (  =100  8و)F معنادار است. این موضوع  01/0( در سطح کمتر از

شناختی تحت تأثیر اجرای متغیرهای مستقل در  های سرمایه روان یکی از مؤلفه کم دستبیانگر آن است که 

            .است ییریافتهتغ ها گروه

شناختی  های سرمایه روان مستقل بر مؤلفهمتغیر در آزمون اثر  راهه یکنتایج تحلیل کوواریانس  4جدول 

 دهد. را نشان می

  راهه کینتایج تحلیل کوواریانس  4جدول 

F p2 میانگینمجذوراتخطامیانگینمجذوراتبینگروهیمتغیروابسته

 277/0 001/0 15/10 94/11 17/121خودکارآمدی

 349/0 001/0 18/14 63/10 73/150امیدواری

 153/0 012/0 78/4 81/7 31/37آوریتاب

 268/0 001/0 72/9 94/6 46/67 بینیخوش

 .است 53و درجه آزادی خطا برابر با  2نکته: در تمام سطوح متغیر وابسته  درجه آزادی گروه برابر با 

 P  ،15/10 (  =53 <01/0خودکارآمدی )های  مؤلفهنتایج جدول فوق اجرای متغیرهای مستقل  بر اساس

( F(2و  53=  ) P  ،72/9 <01/0بینی ) ( و خوشF(2و  53=  ) P  ،18/14 <01/0امیدواری ) ( وF(2و 

( آن را در سطح F(2و  53=  ) P  ،78/4 <05/0آوری) و مؤلفه تاب 01/0شناختی را در سطح  سرمایه روان

ژوهش حاضر از متغیر گروه در پ که اینتأثیر قرار داده است. در ادامه با توجه به  تحت 05/0معناداری 

بود، بنابراین برای ارزیابی  شده تشکیلرفتار و گروه کنترل(  تحلیل)گروه نظریه انتخاب، گروه  طبقه سه

 است. شده ارائه 5به کار گرفته شد که نتایج آن در جدول  2ها، آزمون تعقیبی بن فرونی جهت تفاوت

                                                                                                                     
1 Bartlett test of sphericity 
2 Bonfrroni post hoc 
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 آزمون بن فرونی 5جدول 

گروهکنترل گروه بنظریهانتخا تحلیلرفتار

 خودکارآمدی

01/0> P ،14/1=SE،42/4 =∆x̄ 05/0< P ،11/1=SE،02/0 =∆x̄ - نظریهانتخاب 

01/0>P ،11/1=SE،40/4 =∆x̄ - - تحلیلرفتار 

گروهکنترل - - -

 امیدواری

01/0> P ،08/1=SE،25/5 =∆x̄ 05/0< P ،04/1=SE،71/0 =∆x̄ - نظریهانتخاب 

01/0> P ،05/1=SE،54/4 =∆x̄ - - تحلیلرفتار 

گروهکنترل - - -

 آوریتاب

05/0> P ،92/0=SE،81/2 =∆x̄ 05/0< P ،90/0=SE،99/0 =∆x̄ - نظریهانتخاب 

05/0< P ،90/0=SE،81/1 =∆x̄ - - تحلیلرفتار 

گروهکنترل - - -

بینیخوش

01/0> P ،87/0=SE،45/3 =∆x̄ 05/0< P ،84/0=SE،33/0 =∆x̄ - بنظریهانتخا 

01/0> P ،85/0=SE،12/3 =∆x̄ - - تحلیلرفتار 

گروهکنترل - - -

در مقایسه با گروه کنترل  نظریه انتخاب دهد که نتایج آزمون بن فرونی در جدول فوق نشان می

( P ،08/1=SE،25/5 =∆x̄ <01/0(، امیدواری)P ،14/1=SE،42/4 =∆x̄ <01/0های خودکارآمدی) مؤلفه

و مؤلفه  01/0شناختی را در سطح معناداری  ( سرمایه روانP ،87/0=SE،45/3 =∆x̄ <01/0بینی ) و خوش

افزایش داده است. همچنین  05/0( آن را در سطح معناداری P ،92/0=SE،81/2 =∆x̄ <05/0آوری) تاب

دهد که تحلیل ارتباط متقابل در مقایسه با گروه کنترل  نشان می 3نتایج آزمون بن فرونی در جدول 

( P ،05/1=SE،45/4 =∆x̄ <01/0(، امیدواری)P ،11/1=SE،40/4 =∆x̄ <01/0های خودکارآمدی) مؤلفه

تحت تأثیر  01/0شناختی را در سطح معناداری  ( سرمایه روانP ،85/0=SE،12/3 =∆x̄ <01/0بینی ) و خوش

های  از مؤلفهیک  دهد که تفاوت اثر دو متغیر مستقل بر هیچ جدول فوق نشان می یتدرنهاقرار داده است. 

 معنادار نیست. 05/0شناختی در سطح  سرمایه روان
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 گیری یجهنتبحث و 

مبتنی بر نظریه انتخاب  رویکرد هدف اصلی تحقیق حاضر اثربخشی و مقایسه آموزش تحلیل رفتار متقابل و  

ر آموزش . در تحقیق حاضر محقق اثاستهای دارای تعارضات زناشویی  شناختی خانواده های روان بر سرمایه

شناختی زوجین  بر سرمایه روان ای مقایسهصورت  تحلیل رفتار متقابل و آموزش رویکرد نظریه انتخاب را به

قرار داده است و نتیجه نشانگر تأثیر هر دو آموزش در افزایش  موردبررسیدارای تعارضات زناشویی 

ولی بین دو روش آموزش تفاوتی  شناختی در زوجین دارای تعارضات زناشویی است های سرمایه روان مؤلفه

، (Ardeshiri Lordejani, Sharifi & Ghasemi 2015) ،این پژوهش با تحقیقات  یجهنت یافت نشد. اثرگذاریدر 

(Noshadi & Motamedi, 2015 )، (Darbani, Farokhzad, Lotfi Kashani, 2018) ، (Ghazanfari, Keshavarzi 

Arshadi 2018) ، ، (Agha Yousefi, 2016)  ،(Sanagoo Moharer, et al,2019) ، (Reza Ostovar et al, 2017) 

ش تعارضات زناشویی و در تحقیقات فوق  اثر تحلیل رفتار متقابل و واقعیت درمانی بر کاه .دارد همسویی

 است.  قرارگرفته تائیدصورت جداگانه  مورد  زناشویی  به مندی رضایتافزایش 

، با توجه تعارضات زناشویی  شناختی زوجین دارای روان در تبیین اثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر سرمایه

شناختی  -که چهار مؤلفه ادراکیاست  پیوسته هم بهترکیبی و  ای سازهشناختی،  سرمایه روان لوتانز،به نظر 

نایدر امید را انتظار مثبت برای دست شاآوری را در بردارد.  ، خودکارآمدی و تاببینی خوشیعنی امید، 

که دو مؤلفه بسیار مهم در درون خود دارد: یکی شناخت و دیگری عاطفه.  داند مییافتن به یک هدف 

و توهم فاصله بسیار زیادی دارد.  پردازی خیالاست، با حس امیدواری که با شناخت و عاطفه توأم  درواقع

معتقد  (Snyder 2007) .شود فرد فعالیت محور شود امیدی که با شناخت و عاطفه همراه است، باعث می

مشخص محقق  ریزی برنامهش با یک است، کسی که امید دارد یعنی اعتقاد و حس تعلقی دارد که اهداف

کسی که امید دارد،  چراکهخواهد شد. به همین دلیل داروی بسیاری از دردهای روحی و روانی امید است. 

 باور( chun & Jang 2015. )داروی همه دردها را دارد و باور دارد که امید مشکالتش را حل خواهد کرد

عاملی مهم در نظام سازنده شایستگی انسان است. انجام وظایف توسط افراد مختلف با  ،کارآمدیخود

صورت ضعیف، متوسط و یا قوی و یا توسط یک فرد در  های متفاوت به های مشابه در موقعیت مهارت

تحت تأثیر  آسانی بهتوانند  می ها مهارتکارآمدی آنان وابسته است. خودشرایط متفاوت به تغییرات باورهای 

حتی افراد خیلی مستعد در شرایطی که باور ضعیفی نسبت به  درنتیجهخودشکی یا خود تردیدی قرار گیرند، 

به  طورکلی به ،نیز همچون امید بینی خوش .کنند های خود استفاده کمتری می خود داشته باشند، از توانایی

های موجود بر سر راه زندگی،  مشکالت و سختی رغم یعل»ت که معنی اعتماد عمیق به این موضوع اس
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 بینی خوش، شناختی رواندر سرمایه  .«انجامد یمو خوشی  یخوب به زیچ همهو  ردیگ یم سروساماناوضاع 

تواند به دست آورد و  می آنچه، فرد به بررسی نانهیب واقع بینی خوشاست. در  مدنظر ریپذ انعطافو  گرا واقع

  یها یسختو  ردیپذ یمرا  تیمسئول، فرد ریپذ انعطاف بینی خوش. در پردازد یمتواند به دست آورد  آنچه نمی

در . دهد با توجه به موقعیت، انتظارات خود را شکل می ها آنو در برخورد با  ردیگ یمآن را نیز در نظر 

د، در برابر آنچه قادر به کسب د به دست آورتوان میدر حقیقت، فرد به ارزیابی آنچه  ینانهب واقع بینی خوش

، نقش مهمی در ارتقای خودکارآمدی فرد دارد ینانهب واقع بینی خوشبنابراین، ؛ پردازد یمآن نیست، 

(Luthans, Youssef, & Avolio, 2007) (Seligman, 1986)  در ینب خوشبر این باور است که: افراد ،

؛ کنند یم: بر اسنادهای کلی تکیه کنند یمخود، چنین عمل  های یتموفقو  ها شکسترویارویی با 

؛  در رویارویی با هندد یمدرونی خود نسبت  های ییتوانارا به  هایشان یتموفقاسنادهایشان پایدار است؛  

یکی از  عنوان بهآوری  تاب .دهند یمنسبت  یدارپا یرغ، شکست خود را به عوامل ویژه بیرونی و ها یناکام

را در تمام  ها آنگذارد و  یک مشخصه واکنشی است که روی افراد تأثیر می شناختی، روانسرمایه  یها مؤلفه

که شامل تحمل،  است ده در زندگی افرادییک فرایند پیچ انعنو به . این اصطالح کند میهدایت  ها تیموقع

یک فعالیت  عنوان به شناسی روان، این حالت است شناسی روان یا اشاره در مقابلآوری  صبر و واکنش تاب

نشان داده است  ه تحقیقات گذشت .شود مشخص می ها تیفعالو تمرکز روی اهداف و  برای جهش به عقب

 & Fredricksonدارد ) زوجینط رواب و در ازدواج، رضایت زناشویی مهمی شنق ،آوری تاب یها یژگیو که

Joiner,2002( )Huber& Navarro,2010( ،)Neff & Broady,2011 .)که فقدان  اند دادهنشان  ها پژوهش

ازدواج و انتظار از ازدواج و ه ش ب، نگریآور تاب مله ازدواج ازج همربوط ب ئل در مورد مساکافی آموزش 

از  عدو ب ل را قب فراداست زندگی اممکن  که هستندعواملی  نیتر عیشادر ازدواج از  فقیت ترس از عدم مو

زمینه مؤثری در این  شد تا حدود زیادی نقتوان میاز ازدواج ل قب یها آموزش. لذا کل کندازدواج دچار مش

آوری  تاب. (quoted by Taylor  Reza Zadeh, Sadri & Ghamari Damperchi, 2019،2000 ) کند ایفا

از  یکی  ع است. درواق ک زندگی مشتر یها بحرانو  ها یدشواردر برابر  ،تحاد زوجینازناشویی صبر و 

را مشکالت با  توان مقابله شیافزا وزناشویی  روابطدر ازدواج و بهبود  مهمی  نقش د توان می که عواملی 

آوری ، نوعی حالت  تاب (.Sadeghi & Esmaeili,2017) است یآور تابباشد،  ه ازدواج داشت عد از و ب ل قب

زندگی  های تعارضو  ها یبتمص، ها یناکامتوسعه است که بر اساس آن فرد قادر است در رویارویی با  قابل

ادامه دهد و برای دستیابی به  تر افزونو مسئولیت بیشتر،  به تالش  ها یشرفتپو حتی رویدادهای مثبت، 

https://fcp.uok.ac.ir/issue_7820_7830.html?lang=en
https://psycnet.apa.org/record/2007-01018-000
https://positivepsychology.com/learned-optimism/
https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/1467-9280.00431?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/1467-9280.00431?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/1467-9280.00431?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1066480710364477
http://content.apa.org/journals/psp/101/5/1050
https://fcp.uok.ac.ir/article_61262_f9588d3834916d29df0932750c92f6e7.pdf
https://irancounseling.ir/journal/article-1-348-fa.pdf
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ی افراد تاب آور، پس از حاکی از آن است که برخ شده انجامهای  موفقیت بیشتر، از پای ننشیند. پژوهش

عملکرد  که درحالی، گردند یبازمدشوار زندگی، دوباره به سطح معمولی عملکرد  های موقعیترویارویی با 

، نسبت به گذشته ارتقا پیدا ها یدشوارو  ها یبتمص، ها یناکامبرخی دیگر از این افراد، پس از رویارویی با 

 هستند: ها یژگیواین ، افراد تاب آور، دارای درمجموع. کنند یم

 .پذیرند یمزندگی را به سهولت  های یتواقع( 1

 شود.( حمایت می ها آن یها ارزش یلهوس به معموالًاین باور )که زندگی پرمعنا است.  دارند یمانا( 2

 .  چشمگیری برای وفق دادن سریع خود با تغییرات بزرگ هستند های ییتوانا( دارای 3

،  بینی خوش،  دیام های ینهزمکه بتوانند  ییها ناانس ی،اشاره شد، در بعد شخصتوجه به آنچه در باال  با

داشته  یدر زندگ یشتریب تیانتظار داشت موفق توان میآوری را در خود ارتقاء بخشند  و تاب یکارآمدخود

دارند ،  دیکه ام ی. افرادکشند ینمپس  پا یزندگ ماتی، از نامال شوند مین میتسل یراحت به که یکسان باشند.

 شده انجامهای  و پژوهش قاتیاز تحق یاریدر بس ،دارند و تاب آور هستند یکارآمدخودهستند،  ینب خوش

شود  بنابراین آموزش رویکرد تحلیل رفتار متقابل باعث می؛ نمایند یم جادیخود ا یرا برا یبهتر ندهیآ

قدر و منزلت خود را  ،بودن فرد همنحصربخود و نیز درک و ضعف  با اشراف به نقاط قوت  ها یآزمودن

وقتی  ، یعنی کودک طبیعی، بدانند و برای خود ارزش قائل شوند و با شناخت وجه خالق درون خود 

طرفی با  از. گردند یم و باعث شارژ روانی خود   کنند یم را بیشتر تشویق  خود ، کنند یمموفقیتی حاصل 

 تر راحتاشتباهات خود را  استذهنی  یها سرزنش أمنشکه  شناخت و کنترل وجه سرزنشگر والد درون

امکان  یتدرنهاتا  آورند یمو اشتباه را فرصتی برای یادگیری بشمار  کنند یمو کمتر از خود انتقاد  پذیرند یم

این باور  افراد تواند در ای می تحلیل ارتباط محاوره.  فراهم  گردد برای آنان  رشد شخصی و خودشکوفایی

و خودپنداره را به همراه داشته باشد.  فتهای پیشرتواند زمینههد و افزایش خودکار آمدی میرا افزایش د

 بر عملکردو بنابراین  هاست یتو فعالهای خود در کنترل افکار، احساسات، خودکارآمدی اطمینان به توانایی

کند، مؤثر فعالیت میواقعی افراد، هیجانات و انتخاب افراد و سرانجام میزان تالشی که شخص صرف یک 

ت تا حدودی الو مشک مسائلکه در مواجهه با  کند میاست. رویکرد تحلیل رفتار متقابل به افراد کمک 

پیرو تفکر  ،عاطفی های یریدرگاز دیگران و  یرو دنباله یجا بههیجانی خود را کنترل نموده و  یها واکنش

بعد بالغ خود را پرورش دهند و از من  اند وانستهتافراد با شرکت در جلسات آموزشی . منطقی خویش باشند

خاص زندگی خود تسلط  های موقعیتشرایط و  در رو ینازاد، کودک و والد متناسب با موقعیت استفاده کنن

https://fcp.uok.ac.ir/?lang=en
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. وجه والد استبالغ و کودک فرد  ،سالم بودن سه وجه والد درگرومت روان الس یطورکل به بیشتری دارند.

ترکیب به  این. استمنفی ضعیف  گر کنترلبودن از والد حمایتگر مثبت قوی و والد سالم به معنای برخوردار 

 ،گردد یم نفس عزتکه ضمن دریافت حمایت درونی از والد حمایتگر خود که منجر به  کند میفرد کمک 

 تائید در مدل والد بیرونی خود نیز به دلیل برخوردار بودن از رفتارهای خودکار حمایتگر نسبت به دیگران از

. وجه سالم کودک به شودبرخوردار ،  گردد یمدر فرد  نفس اعتمادبهسالم بیرونی که منجر به  یها نوازشو 

 که است ، معنای آزاد بودن کودک طبیعی و نیز برخوردار بودن از وجه مثبت کودک انطباق یافته

 طلب قدرتطلب و  عزلت ،بطل تائیدفرد از سه مدل شخصیتی ناسالم  گردد یماین شرایط باعث  درمجموع

 ،خاصیت رها بودن ،به شخصیت فرد ،وضعیت به همراه کودک طبیعی آزاد و رشد یافته اینباشد.  به دور

بر اساس افکار و احساسات و باورهای  گیری یمتصمو خودکفایی داده و به فرد اجازه تقالل احساس اس

و  بپردازد ارج از تعصب و وهم به واقعیت سنجیتا خ کند میدهد. بالغ سالم نیز به فرد کمک  شخصی را می

و این مکانی را به واقعیت  زمانی ینا یها واکنشدر تعامل و همکاری با دو وجه سالم دیگر خود بهترین 

گفتگو و )ذهنی ناسالم  یها پردازشمنابع درونی فرد را از  ،ترکیب در شخصیت ینا رایج عرضه نماید.

دور در ذهن فرد و  یها گذشته وفصل حل یجا بهو انرژی روانی فرد   دساز یمفارغ  (درونی یها سرزنش

و به فرد در رشد و شکوفایی درونی کمک  گردد یمدر زمان حال جاری  ،هیجانی ناشی از آن های یریدرگ

زندگی مقتدرانه عمل  یها چالشمعنی گرا و هدفمند بوده و در  ،گرا واقعانسانی  ،فردی چنین. نماید می

که برای  هایی یبازمنطقی و مسئول است و از ، ینب واقع آدمی ،بالغ ازنظرآدم باثبات  ،به عبارتی نماید می

فرد باثبات  درمجموع. کند میپرهیز ، اند یافتهت زندگی به دوش دیگری ترتیب الانداختن مسئولیت و مشک

، خودانگیخته، کودک ازنظرو  کند میگذشته را حفظ  باارزش یها سنتوالد فردی دلسوز است که  ازنظر

رو تحلیل رفتار متقابل با اثرات مثبتی که بر اصالح و بهبود والد و کودک  است، ازاین طبع شوخشاد و 

  ها و تعارض ها ایجاد ارتباط صحیح از بسیاری از تنش با کند یمبه افراد کمک گذارد  درونی فرد می

رشد و شکوفایی خود بهره ببرند. با توجه به حالت برای  االمکان یحتهای خود  تواناییاز کند و جلوگیری 

کلی این الگوی ارتباطی که هدف آموزش ، رساندن افراد به یک الگوی ارتباطی برنده ، برنده است و 

عالوه بر شناخت حاالت نفسانی خود ، حاالت نفسانی  گیرند یمآموزش زوجین یاد  روند درهمچنین 

های مختلف به بهترین شکل رفتار کند و طبق این الگوی  با موقعیتهمسرش را بهتر بشناسد و در مواجهه 

مکمل و کاهش  یها رابطهشیوه برقراری یک ارتباط سالم و بدون تنش را از طریق برقراری  ارتباطی 

https://fcp.uok.ac.ir/issue_7820_7830.html?lang=en
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کند و  تحلیل رفتار متقابل به افزایش این الگوی ارتباطی کمک میش ، آموز گیرند یفراممتقاطع  یها رابطه

 ه کند که با حالت نفسانی بالغ خود برخالف حالت نفسانی والد در پی حل تعارضات ب شویق میزوجین را ت

گفتگو برآیند و از حالت نفسانی کودک که پاسخی هیجانی و آنی است کمتر استفاده کنند و این خود 

عیت با حالت مناسب با آن موق، شود که زوجین توانایی این را به دست آورند که در هر موقعیتی  باعث می

آشنایی با تحلیل رفتار به فرد کمک . نفسانی طرف مقابل رفتار کنند و روابط متقابل مکمل ایجاد کنند

 (.Solomon, 2003) کند که عالوه بر درک بهتر خود، بداند که چگونه با دیگران تعامل داشته باشد می

 طور ینا توان میشناختی زوجین دارای تعارضات زناشویی  نظریه انتخاب بر سرمایه روان تأثیردر تبیین 

 ،شناختی است شناسی روانکه یکی از مداخالت درمانی رایج در حوزه  این رویکرد استنباط کرد که طبق 

در این  .شود شبختی و موفقیت محسوب میچگونگی نیل به رضایت ، خودر جهت در راه توصیف انسان 

اخالق درباره درست بودن و یا نادرست  قضاوت ،شناخت نیازهای اساسی ، قبول مسئولیت  ،شیوه درمان

آموزش فنون  (.Glasser, 2017)است تأکیدبه اینجا و اکنون و کنترل درونی مورد  تمرکز ،بودن رفتار 

 ,Amani) و افزایش حرمت خود و تعهد زناشویی زوجین انتخاب در کاهش ناسازگاری زوجین ه نظری

و  اند کدم ها آنکه روابط ناکارآمد فعلی  شوند میانتخاب افراد متوجه ه است. طبق نظری کارساز( 2015

شود و جایگزینی رفتارهای مبتنی بر کنترل درونی  آن چیست. طبق این نظریه اهمیت رابطه درک می الیلد

 گردد یمهمسران  ژهیو بهعادات مخرب مبتنی بر کنترل بیرونی سبب بهبود در روابط بین افراد  یجا به

(Glasser, 2010 ) .است که به مراجع کمک کند تا خودش را ارزیابی  بر آننظریه انتخاب درمانگر  در

شود چیزی را که  ، تصمیم، اقدام و غیره ( باعث میالعمل عکسدهد )عمل،  نماید و ببیند آیا آنچه انجام می

متفاوتی را که احتمال  برخوردهایو  ها هراتا  کند میبه دست آورد و یا اینکه به او کمک  خواهد می

واقعیت درمانی یک نظام کنترل درونی است و  درواقع. دهد جستجو و شناسایی کند موفقیت را افزایش می

را تشریح  کنند یمکه جهت زندگی ما را تعیین  هایی ینهگزچرایی و چگونگی انتخاب 

 مشکالت تا با  کند میگروهی به افراد کمک  ریه انتخاب رویکرد نظبنابراین ( Wubbolding, 2013)کند می

عشق  ازجمله خود، ارضای نیازهای بنیادین  بتوانند باو  بپردازندبررسی رفتار خود  و به شوند  خودآگاهقبلی 

دهد،  سوق می شناسد ینممراقبت و مهرورزی نسبت به کسانی که حتی  یسو بهرا  ها آن تنها نه خاطر تعلقو 

د منجر توان میباشند که این با افراد خاص، اعضای خانواده و دوستان  بخش یترضاجستجوی رابطه  بلکه به

رویکرد مبتنی بر نظریه آموزش  تأکیدهمچنین   .(Glasser, 2020باشد ) احساس مثبت نسبت به خودبه 
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اجتناب کند تا از کنترل شدن توسط نیروهای بیرونی  به زوجین کمک می ، بر کنترل درونی فرد انتخاب

 آوری در افراد این نگرش منجر به افزایش تاب درنتیجهد. نباشد و متمرکز بر کنترل  درونی خو  کنند 

 ازگفت چنانکه درمانگری قصد دارد  توان می آمده دست بهبا توجه به نتایج  (.Sanagooei 2019) شود می

دو  رویکرد آموزشی تحلیل رفتار متقابل و رویکرد  مبتنی بر نظریه انتخاب یک رویکرد را برای کاهش  بین

 دو رویکرد تفاوتی وجود ندارد. تعارضات زناشویی زوجین انتخاب کند ، بین  

 محدودیت و پیشنهادها

و عدم انتخاب تصادفی افراد برای  گیری در دسترس به روش نمونه توان میاین پژوهش  های یتمحدوداز  

 یترضابود که خارج از کنترل پژوهشگر و به دلیل ماهیت آزمایشی و ضرورت وجود  ها گروهشرکت در 

از  به علت شرایط ویژه )کرونا( امکان پیگیری وجود نداشت. به وجود آمد. آگاهانه برای ورود به پژوهش

این است که  است ، اعتقاد بر آزمون پس های نمرهروی  ها آزموناین است که اثر  ها محدودیتدیگر 

ها از طریق  . اطالعات و دادهکند میرا مخدوش  ها آنگذارد و نمرات  تأثیر می ها آزمودنیروی  آزمون پیش

که ممکن است تحت تأثیر عوامل  شد  آوری جمعپرسشنامه  وسیله بهو  کنندگان شرکتد گزارش دهی خو

های آینده،  انتخاب  در پژوهش به ارائه تصویر مثبت باشد. بنا براین دهندگان پاسخمتعدد مثل گرایش 

از  ونآزم پیشدارای  یها پژوهشو در  گردد یمتصادفی  و استفاده از روش مصاحبه  پیشنهاد 

از پیشنهادهای کاربردی این است  کمتر شود. آزمون پیشتا اثر  غیر داوطلب استفاده شود کنندگان شرکت

مختلف آموزشی چه در حوزه  یها مدلپیشگیری مقدم بر درمان است،  امکان اجرای  ازآنجاکهکه ، 

ایی چون آموزش و پرورش و متقابل  در نهاده رویکرد مبتنی بر نظریه انتخاب  و چه در حوزه تحلیل رفتار

همچنین   شود. و بخصوص برای کسانی که قصد ازدواج دارند در مراکز مشاوره پیشنهاد می ها یدادگستر

آموزشی رویکرد تحلیل رفتار متقابل و نظریه انتخاب  های کارگاهو  ها دورهمراکز مشاوره  گردد میپیشنهاد 

 ود روابط زوجین دارای تعارض ترتیب دهند.را جهت آموزش به مشاوران و درمانگران جهت بهب

 

 پژوهش اخالق

، یرازدار اخذ رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش ، ازجملهحاضر اصول اخالقی پژوهش  در پژوهش

خانوادگی و اطالعاتی مانند آن، مختار بودن  نام درج نام ، یجا بهمحرمانه ماندن اطالعات با استفاده از عدد 

و  حفظشان به خروج از پژوهش در هر زمان در صورت تمایل نداشتن به ادامه همکاری ، گانکنند شرکت

https://fcp.uok.ac.ir/issue_7820_7830.html?lang=en
http://journal-counselling.iiau.ac.ir/article_672381_c961b17e83d525b5222ec249a7934c85.pdf
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آسیب  گونه چیه، همچنین پژوهشگران ملزم متعهد بودند که  کنندگان شرکتمنزلت انسانی و حریم خصوصی 

، در کمیته  وارد نشود.  در ضمن این پژوهش کنندگان شرکتشناختی ، اقتصادی و اجتماعی به  جسمانی، روان

  IR.IAU.B.REC.1399.002های زیست پزشکی وزارت بهداشت ، شناسه اخالق   ملی اخالق در پژوهش

 .دریافت کرد

 مشارکت نویسندگان

؛ نویسنده دوم دانشجو؛ است مسئولاستاد راهنما و نویسنده  اول سندهینومقطع دکتراست.  نامه انیپامقاله برگرفته از 

 .باشند یمر اول و نویسنده چهارم استاد مشاور دوم نویسنده سوم استاد مشاو

 منابع مالی

 نشده افتیدر یمال تیحما گونه چیه و بوده سندگانینو عهده بر تماماً مقاله انتشار و پژوهش نهیهز و یمال منابع تمام 

 .است

 ها دسترسی به مواد و داده

 .محققان قرار دارددر دسترس ی آسان بهدر این پژوهش  شده استفادهی ها پرسشنامه 

 رضایت برای انتشار

 .نویسندگان از انتشار این مقاله رضایت کامل دارند 

 کنندگان تائید اخالقی و رضایت مشارکت

 در خود تیرضا با کنندگان شرکت تمام و شد گرفته یکتب آگاهانه تیرضا کنندگان شرکت از پژوهش یاجرا از شیپ 

 اطمینان دادند که نتایج تحقیق محرمانه خواهد بود. ها آنمحققان به  و داشتند شرکت پژوهش

 منافع تعارض درباره حیتصر

واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب و تحلیل ارتباط  یاثربخش» عنوان تحت دکترا نامه انیپا از برگرفته نوشتار نیا

 گروه»  «جین دارای تعارضات زناشوییدر زو یاجتماع وشناختی ، ذهنی  شناختی ، بهزیستی روان متقابل بر سرمایه روان

 .ندارد منافات یسازمان ای یشخص منافع با و است   «رانیا آزاد اسالمی،  بروجرد، دانشگاه واحد بروجرد، ،شناسی روان

 یسپاسگزار

 .دیننما تشکر و ریتقد همکاران و کنندگان شرکت همه از دانند یم الزم خود بر پژوهشگران 

 

 

https://fcp.uok.ac.ir/?lang=en
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