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Abstract
Background & Aim: This study aimed to evaluate the effectiveness of transactional analysis
(TA) on the improvement of communication skills, conflict resolution, and rejection
sensitivity in couples referred to counseling centers in Masjed Soleyman, Iran.
Materials & Methods: This experimental research had a pretest-posttest design, as well as a
control group and a follow-up. The statistical population included all couples referred to
counseling centers in 2019. Overall, four counseling centers were selected randomly, from
which 20 couples (40 individuals) were randomly selected and divided into three groups of
test and control (10 couples per group). The participants in the test groups attended 10 onehour-and-a-half educational sessions while the subjects in the control group received no
education. Data were collected using Queendom communication skills inventory (CSTR),
Rejection Sensitivity Questionnaire (RSQ), and Marital Conflicts Questionnaire (MCQ). In
addition, data analysis was performed using repeated measures multivariate analysis of
variance.
Results: In this study, TA had a positive effect on the variables of communication skills,
conflict resolution, and rejection sensitivity in the couples (P<0.05).
Conclusion: According to the results of the study, TA was recognized as an effective method
that could improve communication skills, conflict resolution, and rejection sensitivity in
couples.
Keywords: Transactional Analysis, Communication Skills, Conflict Resolution, Rejection
Sensitivity
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بهبود مهارت های ارتباطی ،حل تعارض و حساسیت به طرد زوجین

بررسی اثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر بهبود مهارت های ارتباطی ،حل تعارض و حساسیت به
طرد زوجین شهرستان مسجد سلیمان
معصومه جلیلی* ،1زهرا افتخار صعادی
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 -1گروه روانشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
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چکیده
زمینه و هدف :هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر بهبود مهارت های ارتباطی ،حل تعارض و حساسیت
به طرد زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان مسجدسلیمان بود.
مواد و روشها :روش این پژوهش آزمایشی ،با طرح پیش آزمون ،پس آزمون با گروه کنترل و پیگری بود .جامعه آماری این
پژوهش شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکزمشاوره مسجدسلیمان در سال  1011بود .از بین جامعه آماری ابتدا به روش نمونه
گیری تصادفی  4مرکز مشاوره انتخاب ،و در ادامه تعداد23زوج ( 43نفر) از این مراکز به روش تصادفی در قالب سه گروه
آزمایش و کنترل گمارش شدند(13زوج برای هر گروه) .گروه های آزمایش به مدت  13جلسه یک ساعت و نیمه تحت آموزش
قرار گرفتند ،اما گروه کنترل آموزشی را دریافت نکردند.به منظور جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه مهارت های ارتباطی
کوییندام ،پرسشنامه استاندارد حساسیت به طرد ( )RSQو پرسشنامه تعارض زناشویی ()MCQاستفاده شد.به منظور تجزیه و
تحلیل داده هایپژوهش از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر چند متغیره استفاده شد.
یافتهها :نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش نشان داد که تحلیل رفتارمتقابل بر متغیرهای مهارت های ارتباطی،حل
تعارض و حساسیت به طردزوجین موثر است ()p<3/30
نتیجهگیری :با توجه به یافته های این پژوهش می توان گفت که آموزش تحلیل رفتار متقابل یکی از روش های موثر در جهت
بهبود مهارت های ارتباطی ،حل تعارض و حساسیت به طرد زوجین است.
واژگان کلیدی :تحلیل رفتار متقابل ،مهارت های ارتباطی،حل تعارض ،حساسیت به طرد

مقدمه

چگونگی مدیریت سازنده و یا غیر سازنده است (.)0

ازجمله مسائلی که همواره در طول تاریخ مورد توجه

تعارض زناشویی به عنوان تعامل بین زوجهایی در نظر

واقع شده است و به نوعی اساس حیات بشری بدان

گرفته میشود که عالیق ،دیدگاهها و باورهای متضادی

وابسته است ،مسئله ازدواج است که به واسطه آن

دارند 11 .درصد افراد مطلقه تعارض بیش از حد را

زوجین در ارتباطی متقابل با همسر خود قرار میگیرند

یکی از دالیل طالق خویش گزارش کردهاند (.)4

( .)1ازدواج در مقایسه با سایر روابط انسانی بهترین

برخی نظریات بر این باور هستند که تعارض در زندگی

فرصت برای تجربه خوشبختی ،حمایت اجتماعی و

خانوادگی ،رویدادی طبیعی است و در اغلب اوقات،

صمیمیت است و افراد را بهگونهای به هم پیوند میدهد

پدیدهای اجتنابناپذیر در نظر گرفته میشود که در

که در روابط دیگر میسر نیست ( .)2یکی از ابعاد رابطه

تمامی روابط خانوادگی به چشم میخورد ( .)0در

بین همسران که در پیامد و محصول روابط زناشویی

دیدگاه سیستمی ،تعارض را ناشی از هر نوع تنازع بر

مهم است ،سطح تعارضات موجود در روابط و

سر تصاحب پایگاه و منابع قدرت در بین زوجها
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 -2استادیار گروه روانشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ،خوزستان ،ایران

معصومه جلیلی

خانواده و اختالل در آن بهمنزله تهدیدی جدی برای بقا

فرضهای غلط ،اهداف و انتظارات غیرواقعبینانه در بین

و سالمت روان خانواده است ( .)7تحقیقات در مورد

زوجین تجلی پیدا میکند و این سوءبرداشت ،ادراکها

زوجین مؤید این امر است که تقریباً  13تا  10درصد از

و ارزیابیهای بعدی زندگی مشترک را تحت تأثیر قرار

افراد متأهل ،مرتباً مشکالت ارتباطی مهمی را گزارش

میدهد ( .)14افراد مبتال به حساسیت به طرد در ارتباط

میکنند ( .)1مهارتهای ارتباطی ابزاری در اختیار

خود با دیگران دارای یک گوش به زنگی شدت یافته

زوجین قرار میدهد که با آن بتوانند تعارض را حل

در مقابل نشانههای طرد است ( .)10متأسفانه با توجه به

کنند و صمیمیتی را که موجب انطباق نیازهای زنان و

گزارشهای اخیر که از افزایش میزان اختالفهای

مردان میشود ،افزایش داده و کیفیت زندگی خود را

زناشویی ،خشونت و حتی طالق در کشور حکایت

بهبود بخشند ( .)1ارتباط نامؤثر موجب فاصله بین فردی

میکند ،میتوان به نقش و اهمیت پژوهشهایی که به

عمیقی میشود که در همة جنبههای زندگی تجربه

ارائه راهکارهای مناسب در جهت بهبود مهارتهای

می¬شود .پیامد فروپاشی ارتباط در اغلب موارد

ارتباطی و حل تعارض و در نهایت باال بردن آستانه

تنهایی ،مشکالت خانوادگی ،عدم صالحیت و

تحمل زوجین منجر میگردد ،پی برد .یکی از

نارضایتی شغلی ،فشار روانی ،بیماری جسمی و غیره

راهکارهای ارتقای ارتباط زوجین آموزش تحلیل رفتار

خواهد بود ( Blanchard .)13در پژوهشی نشان داد

متقابل ( )TAاست .تحلیل رفتار متقابل یکی از نظریاتی

که الگوهای ارتباطی و حل مسئله ضعیف ،پیش زمینة

است که به روابط بین فردی ،فرآیند حوادث زندگی و

تعارض زناشویی است ()11؛ اما هنگامی که زوجها با

واکنشهای متقابل افراد توجه بسیار داشته و در زمینه

یکدیگر زندگی صمیمانه را آغاز میکنند ،هرکدام با

مسائل ببین فردی راهکارهای کاربردی ارائه داده است

مجموعهای رؤیاها و انتظارات وارد رابطه میشوند و

( .)11در واقع تحلیل رفتار متقابل نظریهای است مبتنی

هنگامی که این رؤیاها و انتظارات با تنبیه ،تجارب

بر این تصور که بخش عمدهای از عمر در تبادلها و

استرسزا و ناسازگاری جایگزین شوند ،رابطه زناشویی

تعاملهای بین فردی میگذرد ( .)17زوجدرمانی با

دچار زیان شده و سرانجام به دلزدگی و حساسیت به

رویکرد تحلیل رفتار متقابل بهگونهای طراحی شده

طرد منتهی میگردد ( .)12این ویژگی در مردان با

است که عالوه بر بهبود رابطه زناشویی زوجین ،باعث

رفتارهای کنترلکننده و حسادت آمیز آنان نسبت به

رشد فردی هرچه بیشتر برای هریک از طرفین به تنهایی

همسرانشان و در زنان با بیان جمالت منفی و انتقادگری

نیز میگردد .در این درمان فرآیند کاهش آشفتگی

بیشتر نسبت به شوهرانشان همراه است و بر طبق

رابطه به وسیله فعالتر کردن بالغ هر یک از دو طرف

تحقیقات ،زوجینی که حساسیت به طرد باالیی دارند به

انجام میگیرد ،بدین وسیله آنها رابطه خود را درک

احتمال بیشتری در روابط خود شکست میخوردند

میکنند و میتوانند با یکدیگر برای حل مشکالتشان

(.)10

همکاری داشته باشند ( .)11اثربخشی آموزش تحلیل

حساسیت به طرد به عنوان یکی از طرحواره های

رفتار متقابل در بهبود مسائل و مشکالت زوجین در

ناسازگار اولیه ،سبب میشود افراد رفتارهای خود را

چندین پژوهش گزارش شده است .از جمله دربانی و

بسیار منفیتر از دیگران تفسیر کنند .این سوگیری در

همکاران در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که
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میدانند ( .)1ارتباط زناشویی هسته مرکزی نظام

تفسیر به صورت سوءتفاهمها ،نگرشهای تحریفشده،

بهبود مهارت های ارتباطی ،حل تعارض و حساسیت به طرد زوجین

کوتاهمدت در تعارضات کالمی اثربخشتر است (.)11

سوال این پژوهش این است که آیا آموزش تحلیل

در پژوهشی  Lawrenceدریافت که کاربرد تحلیل

رفتار مقابل بر بهبود مهارت¬های ارتباطی ،حل تعارض

رفتار متقابل بر بهبود مشاوره و برقراری ارتباط مفید با

و حساسیت به طرد زوجین موثر است؟

بیماران مؤثر است ( .)23جلیل پیران و همکاران در

مواد و روش ها

پژوهشی به اثربخشی گروهدرمانی با رویکرد تحلیل

روش پژوهش حاضر ،آزمایشی با طرح پیشآزمون-

رفتار متقابل بر رضایتمندی زناشویی اشاره کردند (.)21

پسآزمون با گروه کنترل و پیگیری دوماهه بود .جامعه

صدیقی و همکاران در پژوهشی نشان دادند که گروه

آماری این پژوهش شامل کلیه افراد متأهل دارای

درمانی تحلیل رفتار متقابل ،در افزایش الگوهای

اختالف و مشکالت زناشویی مراجعهکننده به مراکز

ارتباطی سازندة زوجها مؤثراست ( .)22پژوهش نیری و

مشاوره مسجدسلیمان در سال  1011بود .از بین مراکز

همکاران نشان داد که آموزش تحلیل رفتار متقابل بر

مشاوره شهر مسجد سلیمان تعداد  4مرکز مشاوره به

افزایش صمیمیت زوجین مؤثر است ( .)20امینی و

روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند و در ادامه از

همکاران دریافتند که آموزش مهارتهای ارتباطی با

بین تمامی زوجینی که به این مراکز مراجعه کردند

استفاده از روش تحلیل ارتباط متقابل تأثیر معنیداری بر

تعداد  23زوج ( 43نفر) به روش تصادفی در قالب سه

کاهش تعارضات زناشویی و مؤلفههای آن داشته است

گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند ( 13زوج برای

( Slavic .)24و همکاران در پژوهش خود دریافتند

هر گروه) .قبل از اجرای جلسات درمانی از زوجین

روش تحلیل رفتار متقابل نسبت به شناخت درمانگری

خواسته شد که به طور کامل به پرسشنامههای

به زندگی زناشویی مؤثرتر زوج های با شخصیت منفعل

مهارتهای ارتباطی ،تعارض زناشویی و حساسیت به

منتهی میگردد ( .)20کالل قوچان عتیق در پژوهشی

طرد پاسخ دهند .بعد از اتمام پیشآزمون ،گروههای

به این نتیجه دست یافت که گروهدرمانی مبتنی بر

آزمایش به مدت  13جلسه یک ساعت و نیمه تحت

تحلیل رفتار متقابل بر باورهای ارتباطی و دلزدگی

آموزش قرار گرفتند ،اما گروه کنترل آموزشی را

دانشجویان پسرمتأهل ،مؤثراست ( .)21با وجود پژوهش

دریافت نکردند .پس از پایان جلسات گروهدرمانی،

های ذکر شده ،تاکنون پژوهشی به صورت جامع به

مجدداً آزمودنیهای دو گروه آزمایش و کنترل

اثربخشی کاربرد تحلیل رفتار متقابل بر مهارتهای

پرسشنامهها را تکمیل نموده و پس از گذشت دو ماه،

ارتباطی ،حل تعارض و حساسیت به طرد زوجین

مرحله پیگیری اجرا گردید .در پایان دادههای

نپرداخته است .لذا با توجه به خالء پژوهشی در زمینه

بهدستآمده با استفاده از نرمافزار  SPSSو تحلیل

مورد بحث و با توجه به اهمیت سالمت خانواده و اینکه

واریانس اندازهگیری مکرر چند متغیره مورد

به نظر می رسد تحلیل رفتار متقابل به علت تمرکز بر

تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.

روابط بین انسان ها و تبادالت آنها می تواند موجب

ابزارهای اندازهگیری

کاهش مشکالت خانوادگی گردد ،در این پژوهش

پرسشنامه

سعی بر آن است که به تعیین اثربخشی آموزش تحلیل

(:)Queendom

رفتار مقابل بر بهبود مهارت های ارتباطی ،حل تعارض

مهارتهای ارتباطی بزرگساالن ابداع شده است
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مداخله تحلیل رفتار متقابل در مقایسه با خانوادهدرمانی

و حساسیت به طرد زوجین پرداخته شود .از این رو

معصومه جلیلی

توصیف میکند .برای تکمیل آن پاسخگو باید هرگویه

به تناسب  1تا  0نمره به آنها اختصاص داده شده است؛

را بخواند و سپس میزان انطباق وضعیت فعلی خود را با

حداکثر نمره کل پرسشنامه  273و حداقل آن  04است.

محتوای آن برروی یک طیف لیکرت پنجدرجهای از

حداکثر نمرة هر خرده مقیاس مساوی با تعداد

هرگز تا همیشه مشخص میکند .مهارتهای ارتباطی

سؤالهای آن خرده مقیاسها ضربدر  0است .در این

فرعی که در این مقیاس مورد بررسی قرار میگیرند:

ابزار نمرة بیشتر به معنی تعارض بیشتر و نمره کمتر به

شامل پنج مهارت گوش دادن ،توانایی دریافت و ارسال

معنی رابطة بهتر و تعارض کمتراست .در پژوهش

پیام ،بینش نسبت به فرآیند ارتباط ،کنترل عاطفی و

حاضر ضریب اعتبار پرسشنامه از طریق روش آلفای

ارتباط توأم با قاطعیت هستند .برای هر پاسخگو در هر

کرونباخ  3/10به دست آمد.

یک از مهارتهای پیش گفته که در قالب خرده

پرسشنامه حساسیت به طرد ( :)RSQدر این

آزمونهایی شامل تعداد متفاوتی از گویه ها مطرح شده

پرسشنامه متغیر حساسیت به طرد با  11سؤال دو قسمتی

اند نمره جداگانهای محاسبه میشود .دامنه نمره محتمل

(الف و ب) و بر اساس مقیاس لیکرتی ششدرجهای

برای هر فرد بین  04تا  173خواهد بود .البته باید خاطر

سنجش میشود .قسمت «الف» هر سؤال در مورد میزان

نشان شود که برخی از عبارات به دلیل ماهیت و

اضطرابی است که در موقعیت مربوط به آن سؤال

محتوای آنها ،در محاسبه نمره به صورت وارونه نمره

احساس میکند و قسمت «ب» احتمال دریافت پاسخ

گزاری میشوند .برای سنجش قابلیت اعتماد آزمون

مثبت از طرف مقابل را ارزیابی میکند .برای مثال،

مهارتهای ارتباطی ،ابتدا با استفاده از روش آلفای

یکی از سؤالها از این قرار است :از دوست خود

کرونباخ ،قابلیت اعتماد کل آزمون محاسبه شد که

میخواهید که لطف بزرگی در حق شما میکند یا نه؟

مقدار عددی آن برابر  3/11و حاکی از همسانی درونی

(از  1اصالً نگران نیستم تا  1خیلی نگرانم) .قسمت دوم

قابل قبول این آزمون بود .همچنین ضریب قابلیت

به این مربوط است که فرد چقدر احتمال میدهد

اعتماد کل آزمون با استفاده از روی تنصیف برابر با

دوستش با کمال میل چنین لطفی را انجام دهد (از 1

 3/71به دست آمد ( .)27ضریب پایایی در پژوهش

«احتمال خیلی کمی دارد» تا « 1احتمال زیادی دارد»).

حاضر با روش آلفای کرونباخ برابر با  3/71به دست

طراحهای ابزار میزان حساسیت به طرد را اینگونه به

آمد.

دست آوردند :ابتدا با کم کردن نمرات «انتظار پذیرش»

پرسشنامه تعارض زناشویی ( :)MCQاین

در هر موقعیت (قسمت ب) از عدد « 7نمرات انتظار

پرسشنامه یک ابزار  04سؤالی است که هشت بعد از

فرد» را محاسبه کردند .سپس در هر موقعیت ،نمرة

تعارضات زناشویی را میسنجد که عبارتاند از:

انتظار طرد را در «درجة اضطراب» ضرب ،سپس

کاهش همکاری ،کاهش رابطه جنسی ،افزایش

میانگین نمرات حاصل برای  11موقعیت را محاسبه

واکنشهای هیجانی ،افزایش جلب حمایت فرزندان،

کردند .خوشکام و همکاران ضریب پایایی این

افزایش رابطة فردی با خویشاوندان خود ،کاهش رابطة

پرسشنامه را  3/10به دست آوردند ( .)21در این

خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان ،جدا کردن

پژوهش ضریب پایایی محاسبه شده برابر با  3/70بود.

امور مالی از یکدیگر ،و کاهش ارتباط مؤثر .در این
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دارای  04گویه است که مهارتهای ارتباطی را

پرسشنامه برای هر سؤال  0گزینه در نظر گرفته شده که

بهبود مهارت های ارتباطی ،حل تعارض و حساسیت به طرد زوجین

جدول  .1اصول جلسات مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل ()TA
جلسات
جلسه اول

جلسه سوم
جلسه چهارم

جلسه اول شامل معرفی رهبر گروه ،توضیح مختصری در رابطه با اهداف و قوانین گروه و در خاتمه اخذ تعهد از اعضای گروه به منظور
رعایت قوانین گروه و شرکت منظم در جلسات
در این جلسه نظریه تحلیل رفتار متقابل بطور کلی و البته مختصر و خالصه برای اعضاء بیان گردید و اعضاء گروه توانستند آشنایی هرچند
اندک با آن پیدا نمایند.
در این جلسه ابعاد مختلف شخصیتی از نظر اریک برن معرفی شد و اعضاء به گروههای چند نفری تقسیم شدند و در کالس به صورت
گروهی به تمرین پرداخته شد.
در جلسه چهارم تکالیف جلسه قبل توسط اعضاء و رهبر گروه بهصورت گروهی تمرین شد و یکی دیگر از حالتهای من یعنی حالت
«من کودکی» و کارکرد آن بهطور کامل توضیح داده شد و تکلیف متناسب با آن ارائه گردید.
در این جلسه تکالیف جلسه قبل توسط اعضاء و رهبر گروه بهصورت گروهی تمرین شد و حالت «من بالغ» و کارکرد آن برای اعضاء

جلسه پنجم

گروه توضیح داده شد و سه فاکتور اساسی برای تشخیص حالتهای مختلف شخصیت در افراد دیگر نیز توضیح داده شد و تکلیف
متناسب با آن ارائه شد.

جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم

تمرین عملی حالت های مختلف من همراه با اعضاء گروه همچنین در این جلسه حالتهای طرد و آلودگی بهعنوان دو حالت آسیبزا در
نظریه تحلیل رفتار متقابل توضیح داده شد و تکلیف مربوط به آن ارائه شد.
در این جلسه چهار موقعیت اساسی در زندگی از نظر اریک برن (طرحهای زندگی) برای اعضاء توضیح داده شد.
در این جلسه رابطه و انواع روابط از نظر تحلیل رفتار متقابل توضیح داده شد و رابطه مکمل و کاربرد آن بهطور جداگانه و کامل تشریح
گردید و تکالیف متناسب با آن ارائه شد.
در این جلسه رابطه متقاطع در نظریه اریک برن توضیح داده شد و تکالیف متناسب با آن برای تمرین عملی ارائه گردید.
در جلسه پایانی روابط سالم انسانی و چگونگی بر خود با والد و کودک در روابط توضیح داده شد و در نهایت اعضاء به همدیگر

جلسه دهم

بازخورد دادند و از اعضاء خواسته شد که سعی نماید روابط بالغانه را در موقعیتهای مختلف زندگی حفظ نمایند سپس پس آزمون
توسط گروه اجرا شد.

یافتهها

تحصیالت شرکت کنندگان به تفکیک دو گروه

در این بخش ابتدا دادههای جمعیت شناختی به تفکیک

آزمایش و کنترل آورده شده است.

گروهها گزارش میشود .در جدول زیر سن ،جنسیت و
جدول  .2جنسیت ،سن ،تحصیالت و مدت ازدواج شرکت کنندگان به تفکیک گروه ها
تحلیل رفتار متقابل

کنترل

فراوانی

فراوانی

زن

13

13

مرد

13

13

 23تا  03سال

14

14

 01تا  43سال

4

0

 41تا  03سال

2

1

دیپلم و فوق دیپلم

1

1

کارشناسی

11

12

اطالعات دموگرافیک
جنسیت

سن

تحصیالت
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جلسه دوم

محتوا

معصومه جلیلی

مدت ازدواج

کارشناسی ارشد

0

2

کمتر از  0سال

4

0

بین  0تا  10سال

13

14

بیشتر از  10سال

13

1

40/3

3/11

گروه در متغیرهای جنسیت ،سن ،تحصیالت و مدت

نمرات مهارتهای ارتباطی ،تعارض زناشویی و حساسیت

ازدواج تقریبا همگن میباشند .نتایج آزمون خی دو نیز

به طرد درگروه آزمایش (تحلیل رفتار متقابل) و گروه

نشان میدهد تفاوت دو گروه از نظر جنسیت ،سن،

کنترل در مراحل پیش آزمون و پس آزمون ،در ادامه

تحصیالت و مدت ازدواج معنادار نمی باشد.

ارائه شده است.

جدول  .3میانگین و انحراف معیار مهارتهای ارتباطی ،تعارض زناشویی و حساسیت به طرد به تفکیک مرحله سنجش در گروه ها
گروه

متغیر

تحلیل رفتار متقابل

مهارت های ارتباطی

کنترل

مهارت های ارتباطی

تحلیل رفتار متقابل

تعارض زناشویی

کنترل

تعارض زناشویی

تحلیل رفتار متقابل

حساسیت به طرد

کنترل

حساسیت به طرد

شاخص

پیش آزمون

پس آزمون

پیگیری

میانگین

10/23

124/43

121/10

انحراف معیار

1/30

10/21

10/00

میانگین

14/13

14/13

11/33

انحراف معیار

10/00

23/21

23/20

میانگین

17/13

73/23

73/13

انحراف معیار

1/02

1/01

13/21

میانگین

10/23

14/13

14/13

انحراف معیار

7/14

12/01

13/07

میانگین

74/13

11/33

13/03

انحراف معیار

1/47

7/04

1/71

میانگین

70/23

72/33

70/33

انحراف معیار

1/11

1/01

11/27

همچنان که مالحظه می شود میانگین در دو گروه

متقابل باعث کاهش تعارض زناشویی و حساسیت به

آزمایش در مرحله پس آزمون ،نسبت به پیش آزمون

طرد زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شده است.

تغییر نشان می دهد .براساس نتایج مندرج در جدول،

در بکار گیری روش های آماری پارامتریک ،ابتدا باید

می توان به این توصیف دست زد که تحلیل رفتار

مفروضات آزمون مورد تایید قرار بگیرد تا بتوان از
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همانگونه که نتایج جدول و نمودارها نشان می دهد دو

شاخص های توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد)

بهبود مهارت های ارتباطی ،حل تعارض و حساسیت به طرد زوجین

روش تحلیل واریانس مختلط «استقالل مشاهدات،

آزمودنی ها و یک عامل بین آزمودنی ها) استفاده شد.

نرمال بودن توزیع متغیر وابسته ،همگنی واریانس ها و

مراحل سه گانه پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری به

آزمون کرویت» در گروههای مختلف مورد بررسی و

عنوان عامل درون آزمودنی و گروه بندی آزمودنی ها

تایید قرار گرفت .به منظور بررسی تاثیر روش های

در دو گروه به عنوان یک عامل بین آزمودنی در نظر

تحلیل رفتار متقابل و کنترل بر نمرات مؤلفه های

گرفته شدند .در این بخش ابتدا نتایج آزمون های

مهارتهای ارتباطی ،تعارض زناشویی و حساسیت به طرد

چندمتغیری ارائه می شود.

زوجین در مراحل پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری،
جدول  .4آزمون تحلیل واریانس چند متغیری نمرات ابعاد مهارتهای ارتباطی ،تعارض زناشویی و حساسیت به طرد
زوجین در دو گروه تحلیل رفتار متقابل و کنترل
آزمون

ارزش

F

 dfفرضیه

 Dfخطا

P

ضریب ایتا

اثرپیالی

3/13

11/37

0

01

3/331

3/31

المبدای ویلکس

3/343

11/37

0

01

3/331

3/31

اثرهتلینگ

1/01

11/37

0

01

3/331

3/31

بزرگترین ریشه روی

1/01

11/37

0

01

3/331

3/31

اثرپیالی

3/11

42/11

1

00

3/331

3/11

المبدای ویلکس

3/11

42/11

1

00

3/331

3/11

اثرهتلینگ

7/71

42/11

1

00

3/331

3/11

بزرگترین ریشه روی

7/71

42/11

1

00

3/331

3/11

اثرپیالی

3/13

17/01

1

00

3/331

3/13

تعامل گروه*تکرار

المبدای ویلکس

3/13

17/01

1

00

3/331

3/13

اندازه گیری

اثرهتلینگ

1/03

17/01

1

00

3/331

3/13

بزرگترین ریشه روی

1/303

17/01

1

00

3/3331

3/13

اثر شاخص آماری

بین گروهی

درون گروهی

نتایج جدول  4نشان میدهد با روش تحلیل واریانس

(المبدای

چند متغیری ،یک اثر معنیدار برای عامل گروه «متغیر

آزمونهای چند متغیری اثرات درونگروهی نیز بیانگر

مستقل» وجود دارد .این اثر نشان میدهد که حداقل

این نکته است که حداقل بین یکی از مؤلفههای

بین یکی از مؤلفههای مهارتهای ارتباطی ،تعارض

مهارتهای ارتباطی ،تعارض زناشویی و حساسیت به

زناشویی و حساسیت به طرد زوجین در دو گروه تحلیل

طرد زوجین در  0مرحله اندازهگیری تفاوت معنادار

رفتار متقابل و کنترل تفاوت معنادار وجود دارد

وجود دارد (.)p<3/30
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آزمون مورد نظر استفاده کرد؛ بنابراین ابتدا مفروضات

از روش تحلیل واریانس مختلط (یک عامل درون

معصومه جلیلی

جدول  .5آزمون تحلیل واریانس مختلط نمرات مؤلفههای مهارتهای ارتباطی ،تعارض زناشویی و حساسیت به طرد زوجین با معیار
گرین هاوس گیزر
متغیر

شاخص آماری

00/1712

1/13

77/1177

11/10

3/331

3/10

تعامل آزمون* گروه

00/0420

1/13

01/4141

11/01

3/331

3/07

بین گروهی

11/1401

1

11/1401

20/14

3/331

3/27

47/2224

1/01

11/1131

41/00

3/331

3/41

تعامل آزمون* گروه

37/1121

1/01

02/1011

11/21

3/331

3/40

بین گروهی

10/2100

1

10/2100

40/1

3/330

3/23

13/1412

1/41

24/17

31/23

3/331

3/00

تعامل آزمون* گروه

37/1114

1/41

04/711

41/11

3/331

3/03

بین گروهی

30/1121

1

30/1121

01/13

3/332

3/21

عوامل
آزمون (تکرار

مهارتهای
ارتباطی

اندازهگیری)

آزمون (تکرار
اندازهگیری)
تعارض زناشویی

آزمون (تکرار
اندازهگیری)
حساسیت به طرد

تفاوت معنیدار وجود ندارد ،بهطوریکه نمرات
نتایج جدول  0نشان میدهد در رابطه با عامل

مهارتهای ارتباطی ،حل تعارض و حساسیت به طرد

درونگروهی مقدار  Fمحاسبهشده برای اثر مراحل

در مرحله پیگیری نسبت به مرحله پسآزمون تغییر

(پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) در سطح 3/30

معنیدار نداشته است.

برای مؤلفههای مهارتهای ارتباطی ،حل تعارض و

همچنین با توجه به نتایج جدول  0در رابطه با تعامل

حساسیت به طرد معنادار است ( .)p<3/30در نتیجه بین

عوامل مراحل و گروه مقدار  Fمحاسبه شده برای اثر

میانگین نمرات پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری

مراحل (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) بین دو

نمرات مهارتهای ارتباطی ،حل تعارض و حساسیت به

گروه تحلیل رفتار متقابل و کنترل در سطح  3/30برای

طرد در مراحل سهگانه پیشآزمون ،پسآزمون و

مهارتهای ارتباطی ،حل تعارض و حساسیت به طرد

پیگیری تفاوت معنادار وجود دارد .نتایج آزمون تعقیبی

معنادار است ()P >3/30؛ در نتیجه بین میانگین نمرات

بونفرونی به منظور بررسی تفاوت بین میانگینها در

پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری مهارتهای ارتباطی،

مراحل درمانی محاسبه شد نتایج نشان داد تفاوت بین

حل تعارض و حساسیت به طرد دو گروه تفاوت معنادار

مهارتهای ارتباطی ،حل تعارض و حساسیت به طرد

وجود دارد.

در مراحل پیشآزمون با پسآزمون ،پیشآزمون با

بحث و نتیجهگیری

پیگیری تفاوت معنیدار وجود دارد .همچنین بین

این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی تحلیل رفتار

نمرات مهارتهای ارتباطی ،حل تعارض و حساسیت به

متقابل بر بهبود مهارتهای ارتباطی ،حل تعارض و

طرد در مرحله پسآزمون نسبت به مرحله پیگیری

حساسیت به طرد زوجین شهرستان مسجد سلیمان انجام
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ضریب ایتا

بهبود مهارت های ارتباطی ،حل تعارض و حساسیت به طرد زوجین

تدوین شد که در ادامه به بیان ،توضیح و تبیین هر کدام

وضعیتهای ناسالم زندگی و تعارض جلوگیری نماید

پرداخته خواهد شد .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل

( .)21در روش تحلیل رفتار متقابل زوجها از طریق فهم

فرضیه نخست نشان داد که آموزش تحلیل رفتار متقابل

و شناخت پیشنویس زندگی میتوانند آسیبهای اولیه

( )TAبر بهبود مهارتهای ارتباطی زوجین مؤثر است.

را بهبود بخشیده ،خود را از صحنههای قدیمی دوران

نتایج حاصل از این فرضیه پژوهش در راستای نتایج

کودکی رهایی بخشند .با انجام این عمل زوجها امکان

پژوهشهای قبلی است ( .)21 ،22 ،23نتایج

مییابند که در وضعیت این زمانی ،این مکانی به تمامی

پژوهشهای مذکور حاکی از اثربخش بودن کاربرد

منابع دوران بزرگسالی که در اختیار دارند ،تجهیز

تحلیل رفتار متقابل در الگوهای ارتباطی افراد است .در

شوند؛ بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت که آموزش

تبیین این یافته پژوهش میتوان چنین استنباط نمود که

به شیوه تحلیل رفتار متقابل به خوبی تأثیرگذار بوده و

الگوهای ارتباطی ضعیف پیش زمینة تعارض زناشویی

توانسته است که تعارض زوجها را بهبود بخشد (.)03

است و ارتباط را میتوان به عنوان معیار معتبری برای

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه آخر پژوهش نیز

تشخیص زوجهای خوشبخت و ناراضی محسوب کرد،

نشان داد که آموزش تحلیل رفتار متقابل بر کاهش

از طرفی با توجه به حالت کلی این الگوی ارتباطی که

حساسیت به طرد و غفلت زوجین مؤثر است .با توجه به

برنده-برنده است و هدف آموزهها و روند کلی

اینکه تاکنون پژوهشی به بررسی اثربخشی تحلیل رفتار

رویکرد درمانی تحلیل رفتار تقابل نیز رساندن افراد با

متقابل بر حساسیت به طرد و غفلت نپرداخته است ،اما

«من خوبم ،تو خوبی» است و همچنین با توجه به اینکه

نتایج حاصل از این یافته پژوهشی را میتوان به نوعی با

زوجین در روند گروهدرمانی شیوة برقراری یک ارتباط

پژوهشهای قبلی ( )20همسو دانست .در تبیین این

سالم ،آرام و بدون تنش را از طریق برقراری رابطههای

یافته پژوهش میتوان چنین استنباط نمود که

مکمل و کاهش رابطههای متقاطع و نهانی فرامیگیرند،

رواندرمانی مبتنی بر رویکرد تحلیل رفتار متقابل با

آموزههای ( )TAبه افزایش این الگو کمک میکند.

تأکید بر افزایش عمومی اشتیاق ،افزایش رضایت

نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل فرضیه دوم پژوهش

زناشویی ،کاهش فرسودگی عاطفی وبی احساسی،

حاکی از اثربخش بودن کاربرد تحلیل رفتار متقابل بر

افزایش عالقه زوجین ،کاهش توقعات غیرواقعی از

حل تعارض زوجین بود .این یافته پژوهش با نتایج

همسر و ازدواج ،کاهش استرسها ،انطباق با واقعیتها،

پژوهشهای دیگر ( )20 ،24 ،11همسو است .در تبیین

کاهش توقعات آرمانگرایانه ،تعدیل فراز و نشیبهای

این یافته پژوهش میتوان چنین گفت که در شیوه

زندگی و ایجاد تناسب بین توقعات و واقعیتها از

تحلیل رفتار متقابل بر لزوم رابطه با دیگران بر اساس

یکسو و تغییر سبک ارتباطی آزمودنیها و ایجاد و

واقعیات و نیز در نظر گرفتن افراد به صورت واقعی و

تقویت سبک ارتباطی جرأت ورزانه دلزدگی زناشویی

منحصربه فردشان و ایجاد نیتها و انگیزههای مثبت

را کاهش میدهد و در نتیجه در کاهش حساسیت به

نسبت به یکدیگر تأکید میشود.

طرد و غفلت زوجین مؤثر است ()01؛ اما مانند هر

همچنین مباحث این شیوه آموزشی میتواند به اجتناب

پژوهشی ،پژوهش حاضر نیز خالی از محدودیت نبود

زوجها از روابط نهانی و پنهانی نامناسب و استفاده از

که وجود همین محدودیتها تعمیم یافتههای آن را
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شد .به منظور دستیابی به نتایج پژوهش فرضیههایی

شیوههای ارتباط مکمل ،از وقوع واکنشهای مبتنی بر
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معصومه جلیلی

پیشنهاد میشود که ضمن برگزاری کارگاههای

 از جمله این.نیازمند احتیاط هر چه بیشتری مینماید

آموزشی جهت افزایش مهارتهای ارتباطی و حل

 بیرغبتی پائین، پراکندگی نمونه آماری:محدودیتها

تعارضات زوجین و کاهش حساسیت به طرد زوجین به

 عدم،تعدادی از آزمودنیها در تکمیل پرسشنامهها

 به زوجین،عنوان برنامه درگیر برای تمامی زوجین

 سابقه کار،کنترل متغیرهای مزاحم چون تعداد فرزندان

 کاهش حساسیت،روشهای مناسب کاهش تعارضات

 نتایج این پژوهش.و وضعیت اقتصادی زوجین بود

به طرد و افزایش مهارتهای ارتباطی آموزش داده

نشان داد که آموزش تحلیل رفتار متقابل بر بهبود

.شود

 حل تعارض و حساسیت به طرد،مهارتهای ارتباطی
زوجین مؤثر است؛ بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش
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