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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 one-

hour-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. 
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به  تیحل تعارض و حساس ،یارتباط یرفتار متقابل بر بهبود مهارت ها لیتحل یاثربخش یبررس

 مانیشهرستان مسجد سل نیطرد زوج

 2ی، زهرا افتخار صعاد1*یلیمعصومه جل
 

 رانیاهواز، ا ،یواحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه روانشناس -1

 اد اسالمی اهواز، خوزستان، ایراناستادیار گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آز -2

  Massoumehjalili4525@gmail.com ایمیل:، ی لیمعصومه جل یسنده مسئول:نو

 30/30/1011: پذیرش تاریخ      30/30/1011 :دریافت تاریخ

 چکیده

 تیحل تعارض و حساس ،یارتباط یرفتار متقابل بر بهبود مهارت ها لیتحل یاثربخش یپژوهش بررس نیهدف از ا :زمینه و هدف

 بود. مانیمراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان مسجدسل نیبه طرد زوج

بود. جامعه آماری این  یگریآزمون، پس آزمون با گروه کنترل و پ شیپژوهش آزمایشی، با طرح پ نیروش ا ها:مواد و روش

ابتدا به روش نمونه  یجامعه آمار نیبود. از ب 1011در سال  مانیمراجعه کننده به مراکزمشاوره مسجدسل نیپژوهش شامل کلیه زوج

در قالب سه گروه  یمراکز به روش تصادف نینفر( از ا 43زوج )23دادمرکز مشاوره انتخاب، و در ادامه تع 4 یتصادف یریگ

تحت آموزش  مهیساعت و ن کیجلسه  13به مدت  شیآزما های هر گروه(. گروه یزوج برا13نترل گمارش شدند)و ک شیآزما

 یارتباط های مهارت نامهپژوهش از پرسش یداده ها ینکردند.به منظور جمع آور افتیرا در یقرار گرفتند، اما گروه کنترل آموزش

و  هی(استفاده شد.به منظور تجزMCQ)  ییو پرسشنامه تعارض زناشو  (RSQبه طرد ) تیپرسشنامه استاندارد حساس ندام،ییکو

 استفاده شد. رهیمکرر چند متغ یریاندازه گ انسیوار لیاز تحل پژوهشهای داده لیتحل

 ،حلیارتباط های مهارت یرهایرفتارمتقابل بر متغ لیپژوهش نشان داد که تحل یها افتهی لیو تحل هیحاصل از تجز جینتا: ها یافته

 (>30/3pت )موثر اس نیبه طردزوج تیتعارض و حساس

موثر در جهت  یاز روش ها یکیرفتار متقابل  لیتوان گفت که آموزش تحل یپژوهش م نیا یها افتهیبا توجه به : گیرییجهنت 

 است. نیبه طرد زوج تیحل تعارض و حساس ،یارتباط های بهبود مهارت

 به طرد تیتعارض، حساس ،حلیارتباط یرفتار متقابل، مهارت ها لیتحل :یدیکل گانواژ

 

 مقدمه
مورد توجه  خیکه همواره در طول تار یازجمله مسائل

بدان  یبشر اتیاساس ح یواقع شده است و به نوع

که به واسطه آن  استوابسته است، مسئله ازدواج 

 رندگییمتقابل با همسر خود قرار م یدر ارتباط نیزوج

 نیبهتر یروابط انسان ریبا سا سهی(. ازدواج در مقا1)

و  یاجتماع تیحما ،یشبختتجربه خو یفرصت برا

 دهد یم وندیبه هم پ یا گونه بهد را است و افرا تیمیصم

از ابعاد رابطه  یکی(. 2) ستین سریم گریکه در روابط د

 ییو محصول روابط زناشو امدیهمسران که در پ نیب

مهم است، سطح تعارضات موجود در روابط و 

(. 0سازنده است ) ریغ ایسازنده و  تیریمد یچگونگ

در نظر  ییها زوج نیبه عنوان تعامل ب ییزناشو عارضت

 یمتضاد یو باورها ها یدگاهد ق،یکه عال شود یمگرفته 

حد را  از شیدرصد افراد مطلقه تعارض ب 11دارند. 

(. 4) اند کردهگزارش  شیطالق خو لیاز دال یکی

 یباور هستند که تعارض در زندگ نیبر ا اتینظر برخی

است و در اغلب اوقات،  یعیطب یدادیرو ،یخانوادگ

که در  شود یمدر نظر گرفته  یرناپذ اجتناب ای یدهپد

(. در 0) خورد یمبه چشم  یروابط خانوادگ یتمام

از هر نوع تنازع بر  یتعارض را ناش ،یستمیس دگاهید

 هازوج نیو منابع قدرت در ب گاهیسر تصاحب پا
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نظام  یهسته مرکز یی(. ارتباط زناشو1) دانند یم

بقا  یبرا یجد یدیتهد منزله بهو اختالل در آن  ادهخانو

در مورد  قاتی(. تحق7روان خانواده است ) و سالمت

درصد از  10تا  13 باًیامر است که تقر نیا دیمؤ نیزوج

را گزارش  یمهم ی، مرتباً مشکالت ارتباطمتأهلافراد 

 اریدر اخت یابزار یارتباط های(. مهارت1) کنندیم

که با آن بتوانند تعارض را حل  دهدیقرار م نیزوج

زنان و  یازهایرا که موجب انطباق ن یتیمیکنند و صم

خود را  یزندگ تیفیداده و ک شیافزا شود،یمردان م

 یفرد نبی فاصله موجب نامؤثر ارتباط(. 1بخشند )بهبود 

تجربه  یزندگ هایکه در همة جنبه شودیم یقیعم

موارد  غلبارتباط در ا یفروپاش امدی. پشود¬یم

و  تیعدم صالح ،یمشکالت خانوادگ ،ییتنها

 رهیو غ یجسم یماریب ،یفشار روان ،یشغل یتینارضا

نشان داد  یدر پژوهش Blanchard(. 13خواهد بود )

پیش زمینة  ف،یضع مسئلهو حل  یکه الگوهای ارتباط

 با هاکه زوج یاما هنگام؛ (11تعارض زناشویی است )

هرکدام با  کنند،یآغاز م ار مانهیصم یزندگ گریکدی

و  شوندیو انتظارات وارد رابطه م اهایرؤ هایمجموع

تجارب  ه،یو انتظارات با تنب اهایرؤ نیا که یهنگام

 ییشوند، رابطه زناشو نیگزیجا ناسازگاری و زااسترس

به  تیو حساس یزدگ دلشده و سرانجام به  انیدچار ز

با  رداندر م یژگیو نی(. ا12) گرددیم یطرد منته

آنان نسبت به  زیو حسادت آم کننده کنترل یرفتارها

 یو انتقادگر یجمالت منف انیهمسرانشان و در زنان با ب

نسبت به شوهرانشان همراه است و بر طبق  شتریب

دارند به  ییبه طرد باال تیکه حساس ینیزوج قات،یتحق

 خوردند یمدر روابط خود شکست  یشتریاحتمال ب

(10.) 

 یاز طرحواره ها یکیعنوان  به طردبه  تیحساس

خود را  یافراد رفتارها شودیسبب م ه،یناسازگار اول

در  یریسوگ نیکنند. ا ریتفس گرانیاز د تریمنف اریبس

، شده یفتحر های، نگرشها سوءتفاهمبه صورت  ریتفس

 نیدر ب بینانه یرواقعغغلط، اهداف و انتظارات  هایفرض

 ها ادراک، سوءبرداشت ینو ا کندیم دایپ یتجل نیزوج

قرار  یرتأثمشترک را تحت  یزندگ یبعد هاییابیو ارز

به طرد در ارتباط  تی(. افراد مبتال به حساس14) دهدیم

 افتهیشدت  یگوش به زنگ کی یدارا گرانیخود با د

 توجه بهبا  متأسفانه(. 10است )طرد  هایدر مقابل نشانه

 هایفاختال زانیم شیکه از افزا ریاخ هایگزارش

 تیخشونت و حتی طالق در کشور حکا ی،یزناشو

که به  یهایپژوهش تاهمی و نقش به توانمی کند،می

 هایجهت بهبود مهارت مناسب در یارائه راهکارها

باال بردن آستانه  تیو حل تعارض و در نها یارتباط

از  کیی. برد پی گردد،منجر می نیتحمل زوج

رفتار  لیتحل موزشآ نیارتباط زوج یارتقا یراهکارها

 اتییاز نظر کییرفتار متقابل  لیاست. تحل (TA) متقابل

حوادث زندگی و  ندیفرآ ،یفرد نیاست که به روابط ب

 نهیداشته و در زم اریمتقابل افراد توجه بس یها واکنش

ارائه داده است  یکاربرد یراهکارها یفرد نیمسائل بب

است مبتنی  ایهیرفتار متقابل نظر لی(. در واقع تحل11)

 و هااز عمر در تبادل یا عمدهتصور که بخش  نیبر ا

 با یدرمان زوج(. 17) گذردمی یفرد نیب هایتعامل

طراحی شده  یا گونه بهرفتار متقابل  لیتحل کردروی

باعث  ن،یزوج ییاست که عالوه بر بهبود رابطه زناشو

 ییبه تنها نیاز طرف کیهر یبرا شتریهرچه ب یرشد فرد

کاهش آشفتگی  ندیدرمان فرآ نی. در اگرددمی زین

از دو طرف  کی هر بالغ کردن ترفعال لهیرابطه به وس

رابطه خود را درک  ها آن لهیوس نیبد رد،گیانجام می

حل مشکالتشان  یبرا گریکدی با توانندمی و کنندمی

 لیآموزش تحل ی(. اثربخش11داشته باشند ) یهمکار

در  نیرفتار متقابل در بهبود مسائل و مشکالت زوج

و  یپژوهش گزارش شده است. از جمله دربان نیچند

که  افتندیدست  جهینت نیبه ا یهمکاران در پژوهش
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 یدرمان خانوادهبا  سهیرفتار متقابل در مقا لیتحل مداخله

(. 11) تر است اثربخش یدر تعارضات کالم مدت کوتاه

 لیکه کاربرد تحل افتیدر Lawrence پژوهشی در

با  دیبر بهبود مشاوره و برقراری ارتباط مف متقابلرفتار 

و همکاران در  رانیپ لی(. جل23است ) مؤثر مارانیب

 لیتحل کردیبا رو یدرمان گروه یبه اثربخش یپژوهش

(. 21اشاره کردند ) ییزناشو یتمندیرفتار متقابل بر رضا

نشان دادند که گروه  یو همکاران در پژوهش یقیصد

متقابل، در افزایش الگوهای  تاردرمانی تحلیل رف

و  یرنی پژوهش(. 22) مؤثراست ها زوجارتباطی سازندة 

رفتار متقابل بر  لیهمکاران نشان داد که آموزش تحل

و  ینی(. ام20است ) مؤثر نیزوج تیمیصم شیافزا

با  ارتباطی یها مهارتکه آموزش  افتندیدرهمکاران 

بر  داری یمعن یرتأث لارتباط متقاب لیاستفاده از روش تحل

 است داشته آن هایو مؤلفه ییتعارضات زناشو کاهش

(24 .)Slavic دریافتند خود پژوهش در همکاران و 

 درمانگری شناخت به نسبت متقابل رفتار تحلیل روش

شخصیت منفعل  با های زوج مؤثرتر زناشویی زندگی به

 یدر پژوهش قعتی قوچان کالل(. 20) گرددمنتهی می

بر  یمبتن یدرمان گروه که افتیدست  جهین نتیبه ا

 یدلزدگ و یرفتار متقابل بر باورهای ارتباط لیتحل

 (. با وجود پژوهش21پسرمتأهل، مؤثراست ) انیدانشجو

به صورت جامع به  یذکر شده، تاکنون پژوهش های

 هایرفتار متقابل بر مهارت لیکاربرد تحل یاثربخش

 نیطرد زوج هب تیحل تعارض و حساس ،یارتباط

 نهیدر زم ینپرداخته است. لذا با توجه به خالء پژوهش

 نکهیسالمت خانواده و ا تیمورد بحث و با توجه به اهم

رفتار متقابل به علت تمرکز بر  لیبه نظر می رسد تحل

د موجب انسان ها و تبادالت آنها می توان نیروابط ب

پژوهش  نیگردد، در ا یکاهش مشکالت خانوادگ

 لیاثربخشی آموزش تحل نییاست که به تع آنسعی بر 

حل تعارض  ،یارتباط یرفتار مقابل بر بهبود مهارت ها

رو  نیپرداخته شود. از ا نیبه طرد زوج تیو حساس

 لیآموزش تحل ایاست که آ نیپژوهش ا نیسوال ا

حل تعارض  ،یارتباط های¬رفتار مقابل بر بهبود مهارت

 ؟موثر است نیبه طرد زوج تیو حساس

 ها روشمواد و 

 -آزمون یشپبا طرح  یشیپژوهش حاضر، آزما روش

بود. جامعه  دوماهه یریگپی و کنترل گروه با آزمون پس

 یدارا متأهلآماری این پژوهش شامل کلیه افراد 

به مراکز  کننده مراجعه ییاختالف و مشکالت زناشو

مراکز  نیبود. از ب 1011در سال  یمانمسجدسلمشاوره 

مرکز مشاوره به  4 عدادت مانیمشاوره شهر مسجد سل

انتخاب شدند و در ادامه از  یتصادف یرگیروش نمونه

مراکز مراجعه کردند  نیکه به ا ینیزوج یتمام نیب

در قالب سه  ینفر( به روش تصادف 43زوج ) 23تعداد 

 یبرا زوج 13و کنترل گمارش شدند ) شیگروه آزما

 نیاز زوج یجلسات درمان یهر گروه(. قبل از اجرا

 هایشد که به طور کامل به پرسشنامه هخواست

به  تیو حساس ییتعارض زناشو ،یارتباط یها مهارت

 هایگروه آزمون،شیبعد از اتمام پ طرد پاسخ دهند.

تحت  مهیساعت و ن کی جلسه 13مدت به  شیآزما

را  یآموزش قرار گرفتند، اما گروه کنترل آموزش

، یدرمان گروهجلسات  یاناز پانکردند. پس  افتیدر

 و کنترل شیآزما دو گروه هایمجدداً آزمودنی

دو ماه،  از گذشتنموده و پس  لتکمی را ها پرسشنامه

 هایداده انیپا در .یداجرا گرد یریگیمرحله پ

 لیو تحل SPSS افزار نرمبا استفاده از  آمده دست به

مورد  رهیمکرر چند متغ یریگ اندازه انسیوار

 قرار گرفتند. وتحلیل یهتجز

 یریگ اندازه یابزارها

دام  نییکو یارتباط یها مهارت پرسشنامه

(Queendomا :)سنجش  یپرسشنامه برا نی

ابداع شده است  ساالن بزرگ یارتباط یها مهارت
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را  یارتباط یها مهارتاست که  هیگو 04 یدارا

 هیهرگو دیبا گوآن پاسخ لیتکم ی. براکند یم فیتوص

خود را با  یفعل تیانطباق وضع زانیرا بخواند و سپس م

از  یا درجه پنج کرتیل فیط کی یآن بررو یمحتوا

 یارتباط یها مهارت .کند یممشخص  شهیهرگز تا هم

: گیرند یمقرار  یمورد بررس اسیمق نیکه در ا یفرع

و ارسال  افتیدر ییمهارت گوش دادن، تواناشامل پنج 

و  یارتباط، کنترل عاطف ندینش نسبت به فرآیب ام،یپ

هر پاسخگو در هر  یهستند. برا تیارتباط توأم با قاطع

 خرده قالب در که گفته شیپ یها مهارتاز  کی

ها مطرح شده  هیاز گو یشامل تعداد متفاوت ییها آزمون

محتمل  . دامنه نمرهشود یممحاسبه  یا جداگانهاند نمره 

خاطر  دیخواهد بود. البته با 173 ات 04 نیهر فرد ب یبرا

و  تیماه لیاز عبارات به دل ینشان شود که برخ

، در محاسبه نمره به صورت وارونه نمره ها آن یمحتوا

اعتماد آزمون  تیسنجش قابل ی. براشوند یم یگزار

 یابتدا با استفاده از روش آلفا ،یارتباط هایمهارت

شد که  هاعتماد کل آزمون محاسب تیکرونباخ، قابل

 یدرون یاز همسان یو حاک 11/3آن برابر  یمقدار عدد

 تیقابل بیضر نیآزمون بود. همچن نیقابل قبول ا

برابر با  فیتنص یاز روآزمون با استفاده  اعتماد کل

در پژوهش  ییایپا بی(. ضر27به دست آمد ) 71/3

به دست  71/3کرونباخ برابر با  یحاضر با روش آلفا

 آمد.

 نیا (:MCQ) ییزناشوتعارض  پرسشنامه

است که هشت بعد از  یسؤال 04ابزار  کیپرسشنامه 

 از: اند عبارت که سنجد یمرا  ییتعارضات زناشو

 شیافزا ،یرابطه جنس کاهش همکاری، کاهش

 دان،فرزن تیجلب حما شیافزا ،یجانهی هایواکنش

 ةرابط کاهش خود، شاوندانیفردی با خو ةرابط شیافزا

 جدا کردنهمسر و دوستان،  شاوندانیبا خو یخانوادگ

 نیارتباط مؤثر. در ا و کاهش گر،یکدیاز  یامور مال

شده که  نظر گرفتهدر  نهیگز 0 سؤالپرسشنامه برای هر 

اختصاص داده شده است؛  ها آننمره به  0 تا 1 به تناسب

است.  04آن  و حداقل 273پرسشنامه  لک حداکثر نمره

مساوی با تعداد  اسیمق هر خردهنمرة  حداکثر

 نیاست. در ا 0ضربدر  هااسمقی خرده آن یها سؤال

و نمره کمتر به  شتریتعارض ب یبه معن شترینمرة ب ابزار

در پژوهش  کمتراست. و تعارضبهتر  ةرابط یمعن

روش آلفای  قیاعتبار پرسشنامه از طر بیضر حاضر

 آمد. به دست 10/3کرونباخ 

 نیدر ا (:RSQبه طرد ) تیحساس پرسشنامه

 یقسمتسؤال دو  11به طرد با  تیحساس ریپرسشنامه متغ

 یا درجه شش یکرتیل اسیالف و ب( و بر اساس مق)

 زانیهر سؤال در مورد م« الف». قسمت شودمی سنجش

مربوط به آن سؤال  تیاست که در موقع یاضطراب

پاسخ  افتیاحتمال در« ب»و قسمت  کندیاحساس م

. برای مثال، کندیم یابیمثبت از طرف مقابل را ارز

قرار است: از دوست خود  نای از ها از سؤال یکی

نه؟  ای کندیدر حق شما م یکه لطف بزرگ خواهید یم

نگرانم(. قسمت دوم  یلیخ 1تا  ستمینگران ن اصالً 1)از 

 دهدیم احتمالمربوط است که فرد چقدر  نیبه ا

 1از دهد )را انجام  یلطف نیچن لیدوستش با کمال م

«(. دارد ادییاحتمال ز» 1تا « دارد یکم یلیاحتمال خ»

به  گونه ینابه طرد را  تیحساس زانیم ی ابزارها طراح

 «شریانتظار پذ»دست آوردند: ابتدا با کم کردن نمرات 

 تظارنمرات ان» 7)قسمت ب( از عدد  تیدر هر موقع

نمرة  ت،یرا محاسبه کردند. سپس در هر موقع« فرد

ضرب، سپس « اضطراب ةدرج»انتظار طرد را در 

را محاسبه  تیموقع 11نمرات حاصل برای  نیانگیم

 نیا ییایپا بیکردند. خوشکام و همکاران ضر

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

 بود. 70/3محاسبه شده برابر با  ییایپا بیپژوهش ضر
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 (TAمتقابل ). اصول جلسات مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار 1جدول 

 محتوا جلسات

 جلسه اول
تعهد از اعضای گروه به منظور و در خاتمه اخذ  جلسه اول شامل معرفی رهبر گروه، توضیح مختصری در رابطه با اهداف و قوانین گروه

 رعایت قوانین گروه و شرکت منظم در جلسات

 جلسه دوم
 هرچنددر این جلسه نظریه تحلیل رفتار متقابل بطور کلی و البته مختصر و خالصه برای اعضاء بیان گردید و اعضاء گروه توانستند آشنایی 

 اندک با آن پیدا نمایند.

 جلسه سوم
های چند نفری تقسیم شدند و در کالس به صورت  مختلف شخصیتی از نظر اریک برن معرفی شد و اعضاء به گروهدر این جلسه ابعاد 

 گروهی به تمرین پرداخته شد.

 جلسه چهارم
های من یعنی حالت گروهی تمرین شد و یکی دیگر از حالت صورت بهدر جلسه چهارم تکالیف جلسه قبل توسط اعضاء و رهبر گروه 

 کامل توضیح داده شد و تکلیف متناسب با آن ارائه گردید. طور بهو کارکرد آن  «من کودکی»

 جلسه پنجم

و کارکرد آن برای اعضاء  «من بالغ»گروهی تمرین شد و حالت  صورت بهدر این جلسه تکالیف جلسه قبل توسط اعضاء و رهبر گروه 

مختلف شخصیت در افراد دیگر نیز توضیح داده شد و تکلیف  یها حالتگروه توضیح داده شد و سه فاکتور اساسی برای تشخیص 

 متناسب با آن ارائه شد.

 جلسه ششم
در  زا یبآسدو حالت  عنوان بهطرد و آلودگی  یها حالتهای مختلف من همراه با اعضاء گروه همچنین در این جلسه تمرین عملی حالت

 نظریه تحلیل رفتار متقابل توضیح داده شد و تکلیف مربوط به آن ارائه شد.

 زندگی( برای اعضاء توضیح داده شد. یها طرحدر این جلسه چهار موقعیت اساسی در زندگی از نظر اریک برن ) جلسه هفتم

 جلسه هشتم
جداگانه و کامل تشریح  طور بهداده شد و رابطه مکمل و کاربرد آن در این جلسه رابطه و انواع روابط از نظر تحلیل رفتار متقابل توضیح 

 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. جلسه نهم

 جلسه دهم

انسانی و چگونگی بر خود با والد و کودک در روابط توضیح داده شد و در نهایت اعضاء به همدیگر در جلسه پایانی روابط سالم 

های مختلف زندگی حفظ نمایند سپس پس آزمون بازخورد دادند و از اعضاء خواسته شد که سعی نماید روابط بالغانه را در موقعیت

 توسط گروه اجرا شد.

 

 ها یافته

 کیبه تفک یشناخت تیجمع یها دادهبخش ابتدا  نیا در

 و  تیجنس سن، ریجدول ز در .شود یمگزارش  ها گروه

 

دو گروه  کیشرکت کنندگان به تفک التیتحص

 و کنترل آورده شده است. شیآزما

 

 ها. جنسیت، سن، تحصیالت و مدت ازدواج شرکت کنندگان به تفکیک گروه 2 جدول

P 2χ 
  تحلیل رفتار متقابل کنترل

 فراوانی فراوانی دموگرافیک اطالعات

11/3 31/3 

 زن 13 13
 جنسیت

 مرد 13 13

11/3 3/11 

 سال 03تا  23 14 14

 سال 43تا  01 4 0 سن

 سال 03تا  41 2 1

13/3 3/41 
 دیپلم و فوق دیپلم 1 1

 تحصیالت
 کارشناسی 11 12
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 کارشناسی ارشد 0 2

 سال 0کمتر از  4 0 3/40 11/3

 سال 10تا  0بین  13 14   مدت ازدواج

 سال 10بیشتر از  13 1  

 

دهد دو  یجدول و نمودارها نشان م جیهمانگونه که نتا

و مدت  التیسن، تحص ت،یجنس یرهایگروه در متغ

 زیدو ن یآزمون خ جی. نتاباشندیهمگن م بایازدواج تقر

سن،  ت،یتفاوت دو گروه از نظر جنس دهدینشان م

 .باشد یمعنادار نم و مدت ازدواج التیتحص

 

و انحراف استاندارد(  نیانگی)م یفیتوص یها شاخص

 تیو حساس ییتعارض زناشو ،یارتباط ینمرات مهارتها

رفتار متقابل( و گروه  لی)تحل شیبه طرد درگروه آزما

کنترل در مراحل پیش آزمون و پس آزمون، در ادامه 

 ارائه شده است.

 

 به تفکیک مرحله سنجش در گروه ها به طرد تیو حساس ییتعارض زناشو ،یارتباط یمهارتها. میانگین و انحراف معیار 3ول جد

 پیگیری پس آزمون پیش آزمون شاخص متغیر گروه

 مهارت های ارتباطی تحلیل رفتار متقابل
 121/10 124/43 10/23 میانگین

 10/00 10/21 1/30 انحراف معیار

 مهارت های ارتباطی کنترل
 11/33 14/13 14/13 میانگین

 23/20 23/21 10/00 انحراف معیار

 ییتعارض زناشو تحلیل رفتار متقابل
 73/13 73/23 17/13 میانگین

 13/21 1/01 1/02 انحراف معیار

 ییتعارض زناشو کنترل
 14/13 14/13 10/23 میانگین

 13/07 12/01 7/14 انحراف معیار

 حساسیت به طرد تحلیل رفتار متقابل
 13/03 11/33 74/13 میانگین

 1/71 7/04 1/47 انحراف معیار

 حساسیت به طرد کنترل
 70/33 72/33 70/23 میانگین

 11/27 1/01 1/11 معیار انحراف

در دو گروه  نیانگیشود م یهمچنان که مالحظه م

آزمون  شیبه پ نسبت در مرحله پس آزمون، شیآزما

 مندرج در جدول، جیدهد. براساس نتا ینشان م رییتغ

رفتار  لیدست زد که تحل فیتوص نیتوان به ا یم

به  تیو حساس ییمتقابل باعث کاهش تعارض زناشو

 مراجعه کننده به مراکز مشاوره شده است. نیطرد زوج

 دیابتدا با ک،یپارامتر یآمار یروش ها یریبکار گ در

تا بتوان از  ردیقرار بگ دییمفروضات آزمون مورد تا
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ابتدا مفروضات  نیآزمون مورد نظر استفاده کرد؛ بنابرا

 استقالل مشاهدات،»مختلط  انسیوار لیروش تحل

و  ها انسیوار یوابسته، همگن ریمتغ عیبودن توز نرمال

و  یمختلف مورد بررس یگروههادر  «تیآزمون کرو

 یتاثیر روش ها یمنظور بررس به قرار گرفت. دییتا

 یرفتار متقابل و کنترل بر نمرات مؤلفه ها لیتحل

به طرد  تیو حساس ییتعارض زناشو ،یارتباط یمهارتها

 ،یریگیآزمون، پس آزمون و پ شیدر مراحل پ نیزوج

عامل درون  کیمختلط ) انسیوار لیاز روش تحل

ها( استفاده شد.  یآزمودن نیعامل ب کیها و  یآزمودن

به  یریگیآزمون، پس آزمون و پ شیمراحل سه گانه پ

ها  یآزمودن یو گروه بند یعنوان عامل درون آزمودن

 در نظر یآزمودن نیعامل ب کیدر دو گروه به عنوان 

 یآزمون ها جیبخش ابتدا نتا نیگرفته شدند. در ا

 شود. یارائه م یریچندمتغ

 

آزمون تحلیل واریانس چند متغیری نمرات ابعاد مهارتهای ارتباطی، تعارض زناشویی و حساسیت به طرد . 4جدول 

 تحلیل رفتار متقابل و کنترل زوجین در دو گروه

 ارزش آزمون شاخص آماریاثر 
F df یهفرض Df خطا P ضریب ایتا 

 بین گروهی

 31/3 331/3 01 0 37/11 13/3 اثرپیالی

 31/3 331/3 01 0 37/11 343/3 المبدای ویلکس

 31/3 331/3 01 0 37/11 01/1 اثرهتلینگ

 31/3 331/3 01 0 37/11 01/1 بزرگترین ریشه روی

 درون گروهی

 11/3 331/3 00 1 11/42 11/3 اثرپیالی

 11/3 331/3 00 1 11/42 11/3 المبدای ویلکس

 11/3 331/3 00 1 11/42 71/7 اثرهتلینگ

 11/3 331/3 00 1 11/42 71/7 بزرگترین ریشه روی

تعامل گروه*تکرار 

 اندازه گیری

 13/3 331/3 00 1 01/17 13/3 اثرپیالی

 13/3 331/3 00 1 01/17 13/3 المبدای ویلکس

 13/3 331/3 00 1 01/17 03/1 اثرهتلینگ

 13/3 3331/3 00 1 01/17 303/1 بزرگترین ریشه روی

 انسیوار لیبا روش تحل دهد یمنشان  4جدول  جینتا

 یرمتغ»عامل گروه  یبرا دار یمعناثر  کی ،یریمتغ چند

که حداقل  دهد یم اثر نشان  ینا دارد. وجود« مستقل

تعارض  ،یارتباط یها مهارت یها مؤلفهاز  یکی نیب

 لیدر دو گروه تحل نیبه طرد زوج تیو حساس ییزناشو

 وجود دارد رفتار متقابل و کنترل تفاوت معنادار

 نیهمچن(. >30/3p، 43/3=لکسیو ی)المبدا

 انگریب زین یگروه دروناثرات  یریچند متغ یها آزمون

 یها مؤلفهاز  یکی نینکته است که حداقل ب نیا

به  تیو حساس ییتعارض زناشو ،یارتباط یها مهارت

تفاوت معنادار  یریگ اندازهمرحله  0در  نیطرد زوج

 (.>30/3pدارد )وجود 
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معیار با  ارتباطی، تعارض زناشویی و حساسیت به طرد زوجین یها مهارت یها مؤلفهنمرات  آزمون تحلیل واریانس مختلط. 5جدول 

 گرین هاوس گیزر

 متغیر
 شاخص آماری

 عوامل
SS Df

 
MS F  P ضریب ایتا 

 های مهارت

 ارتباطی

تکرار ) آزمون

 (گیری اندازه
1712/00 13/1 1177/77 10/11 331/3 10/3 

 07/3 331/3 01/11 4141/01 13/1 0420/00 تعامل آزمون* گروه

 27/3 331/3 14/20 1401/11 1 1401/11 گروهی بین

 تعارض زناشویی

تکرار ) آزمون

 (گیری اندازه
2224/47 01/1 1131/11 00/41 331/3 41/3 

 40/3 331/3 21/11 1011/02 01/1 1121/37 تعامل آزمون* گروه

 23/3 330/3 1/40 2100/10 1 2100/10 یگروهبین 

 حساسیت به طرد

تکرار ) آزمون

 (گیری اندازه
1412/13 41/1 17/24 23/31 331/3 00/3 

 03/3 331/3 11/41 711/04 41/1 1114/37 تعامل آزمون* گروه

 21/3 332/3 13/01 1121/30 1 1121/30 یگروه بین

 

در رابطه با عامل  دهد یمنشان  0جدول  جینتا

اثر مراحل  یبرا شده محاسبه Fمقدار  یگروه درون

 30/3در سطح  (یریگیو پ آزمون پس، آزمون یشپ)

حل تعارض و  ،یارتباط یها مهارت یها مؤلفه یبرا

 نیب جهیدر نت (.>30/3pاست ) معناداربه طرد  تیحساس

و پیگیری  آزمون پس، آزمون یشپنمرات  نیانگیم

به  تیحل تعارض و حساس ،یارتباط یها مهارتنمرات 

و  آزمون پس، آزمون یشپ گانه سهطرد در مراحل 

وجود دارد. نتایج آزمون تعقیبی  معنادارتفاوت  یریگیپ

در  ها یانگینممنظور بررسی تفاوت بین  به ینوبونفر

 نینشان داد تفاوت ب یجشد نتامحاسبه  یمراحل درمان

به طرد  تیحل تعارض و حساس ،یارتباط یها مهارت

با  آزمون یشپ ،آزمون پسبا  آزمون یشپدر مراحل 

 نیب نیوجود دارد. همچن دار یمعنتفاوت  یریگیپ

به  تیحل تعارض و حساس ،یارتباط یها مهارتنمرات 

 یریگینسبت به مرحله پ آزمون پسطرد در مرحله 

 راتنم که یطور بهوجود ندارد،  دار یمعنتفاوت 

به طرد  تیحل تعارض و حساس ،یارتباط یها مهارت

 رییتغ آزمون پسنسبت به مرحله  یریگیدر مرحله پ

 اشته است.ند دار یمعن

در رابطه با تعامل  0جدول  جیبا توجه به نتا نیهمچن

اثر  یمحاسبه شده برا Fعوامل مراحل و گروه مقدار 

دو  نی( بیریگیو پ آزمون پس، آزمون یشپ)مراحل 

 یبرا 30/3رفتار متقابل و کنترل در سطح  لیگروه تحل

به طرد  تیحل تعارض و حساس ،یارتباط یها مهارت

نمرات  نیانگیم نیب جهیدر نت ؛(P <30/3است ) معنادار

 ،یارتباط یها مهارتو پیگیری  آزمون پس، آزمون یشپ

 معنادارتفاوت  دو گروهبه طرد  تیحل تعارض و حساس

 وجود دارد.

 گیری یجهو نتبحث 

رفتار  لیتحل یاثربخش یبررس باهدفپژوهش  نیا

حل تعارض و  ،یارتباط یها مهارتمتقابل بر بهبود 

انجام  مانیشهرستان مسجد سل نیبه طرد زوج تیحساس
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 هاییهیپژوهش فرض جیبه نتا یابیشد. به منظور دست

هر کدام  نییو تب حیتوض ان،یشد که در ادامه به ب نیتدو

 لیو تحل هیحاصل از تجز جیپرداخته خواهد شد. نتا

متقابل رفتار  لینخست نشان داد که آموزش تحل هیفرض

(TA بر بهبود )است.  مؤثر نیزوج یارتباط یها مهارت

 جینتا یپژوهش در راستا هیفرض نیحاصل از ا جینتا

 جینتا(. 21، 22، 23قبلی است ) هایپژوهش

از اثربخش بودن کاربرد  یحاک ورمذک یها پژوهش

رفتار متقابل در الگوهای ارتباطی افراد است. در  لیتحل

استنباط نمود که  نیچن توانیپژوهش م افتهی نیا نییتب

پیش زمینة تعارض زناشویی  فیضع یالگوهای ارتباط

 برای معتبری معیار عنوان به تواناست و ارتباط را می

محسوب کرد،  یضنارا و خوشبخت یا زوجه تشخیص

به حالت کلی این الگوی ارتباطی که  با توجه یاز طرف

 کلی روند و هابرنده است و هدف آموزه-برنده

رفتار تقابل نیز رساندن افراد با  لیرویکرد درمانی تحل

 که ینابا توجه به  نیاست و همچن« یتو خوبمن خوبم، »

شیوة برقراری یک ارتباط  یدرمان روند گروه درزوجین 

 هایآرام و بدون تنش را از طریق برقراری رابطه ،سالم

 ،گیرند یفرام نهانی و متقاطع هایابطهر و کاهش مکمل

. کند یم الگو کمک( به افزایش این TA) هایآموزه

 پژوهشدوم  هیفرض وتحلیل یهتجزحاصل از  جینتا

رفتار متقابل بر  لیاز اثربخش بودن کاربرد تحل یحاک

 جیپژوهش با نتا افتهی نیبود. ا نیحل تعارض زوج

 نییهمسو است. در تب (20، 24، 11دیگر ) یها پژوهش

 وهیگفت که در ش نیچن توانیپژوهش م افتهی نیا

بر اساس  گرانیرفتار متقابل بر لزوم رابطه با د لیتحل

و  یدر نظر گرفتن افراد به صورت واقع زیو ن اتیواقع

مثبت  هایزهیو انگ ها یتن جادیمنحصربه فردشان و ا

 .شودیم یدتأک گریکدینسبت به 

به اجتناب  تواندیم یآموزش وهیش نیمباحث ا نیهمچن

نامناسب و استفاده از  یو پنهان نهانی روابط از ها زوج

بر  یمبتن هایارتباط مکمل، از وقوع واکنش هایوهیش

 دینما یریو تعارض جلوگ یناسالم زندگ های یتوضع

فهم  قطری از ها زوجرفتار متقابل  لی(. در روش تحل21)

 هیاول هایبیآس توانندیم یزندگ نویس یشپو شناخت 

دوران  یمیقد هایخود را از صحنه ده،یرا بهبود بخش

 امکان ها زوجعمل  نیبخشند. با انجام ا ییرها یکودک

 یبه تمام یمکان نیا ،یزمان نیا تیکه در وضع ابندیمی

 زیدارند، تجه اریکه در اخت یمنابع دوران بزرگسال

گرفت که آموزش  جهینت نیچن توانیم نیشوند؛ بنابرا

بوده و  یرگذارتأث یرفتار متقابل به خوب لیتحل وهیبه ش

(. 03بخشد ) بهبود را ها زوجاست که تعارض  توانسته

 زین هشآخر پژو هیفرض لیو تحل هیحاصل از تجز جنتای

رفتار متقابل بر کاهش  لینشان داد که آموزش تحل

است. با توجه به  مؤثر نیبه طرد و غفلت زوج تیحساس

رفتار  لیتحل یاثربخش یبه بررس یتاکنون پژوهش نکهیا

به طرد و غفلت نپرداخته است، اما  تیمتقابل بر حساس

با  یبه نوع توانیرا م یپژوهش افتهی نیحاصل از ا جینتا

 نیا نییهمسو دانست. در تب( 20قبلی ) هایپژوهش

استنباط نمود که  نیچن توانیپژوهش م افتهی

رفتار متقابل با  لیتحل کردیبر رو یمبتن یدرمان روان

 تیرضا شیافزا اق،یاشت یعموم شیبر افزا دیتأک

، یاحساس یوب یعاطف یفرسودگ کاهش ،ییزناشو

از  یرواقعیغتوقعات  کاهش ن،یعالقه زوج شیافزا

 ،ها یتواقع با انطباق ،ها استرس کاهش همسر و ازدواج،

 هایبیفراز و نش لیتعد ،یانهگرا آرمانتوقعات  کاهش

از  هاتیتوقعات و واقع نیتناسب ب جادیو ا یزندگ

و  جادیو ا ها یآزمودن یارتباط سبک ییرتغو  یکسو

 ییزناشو یزدگ دلورزانه  أتجر یسبک ارتباط تیتقو

به  تیحساس در کاهش جهیو در نت دهدیرا کاهش م

اما مانند هر ؛ (01است ) مؤثر نیطرد و غفلت زوج

نبود  تیاز محدود یخال زیپژوهش حاضر ن ،یپژوهش

آن را  هایافتهی میتعم هاتیمحدود نیکه وجود هم
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 نی. از جمله ادنماییم یشتریهر چه ب اطیاحت ازمندین

 پائین رغبتی: پراکندگی نمونه آماری، بیهاتیودمحد

 عدم ها،پرسشنامه تکمیل در هاآزمودنی از تعدادی

مزاحم چون تعداد فرزندان، سابقه کار  یرهامتغی کنترل

پژوهش  نیا یجنتا بود. نیزوج یاقتصاد تیو وضع

رفتار متقابل بر بهبود  لینشان داد که آموزش تحل

به طرد  تیو حساس رضحل تعا ،یارتباط هایمهارت

پژوهش  نیا جیبا توجه به نتا نیبنابرا؛ است مؤثر نیزوج

 هایکارگاه یکه ضمن برگزار شودیم شنهادیپ

و حل  یارتباط یها مهارتجهت افزایش  یآموزش

به  نیبه طرد زوج تیو کاهش حساس نیتعارضات زوج

 نیبه زوج ن،یزوج یتمام یعنوان برنامه درگیر برا

 تیمناسب کاهش تعارضات، کاهش حساس یها روش

آموزش داده  یارتباط یها مهارتو افزایش  به طرد

 شود.
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