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چكيده
هدف از پژوهش تعيين اثربخشي به شيوهي تحليل ارتباط محاورهاي ( ) TAبر تعارضات زناشويي زنان متأهل است .روش پژوهش آزمايشي با طرح
پيشآزمون باگروه كنترل و نمونهگيري تصادفي خوشهاي است .بدينمنظور ازميان كليه دانشجويان متأهل نمونهاي به حجم  033نفر انتخاب و با آزمون
تعارض زناشويي مورد ارزيابي قرار گرفتند و ازبين اين  033نفر  56نفر نمره آنها يك انحراف معيار باالتر از ميانگين بوده بهعنوان گروه مصرف مشخص
و از بين آنها  03نفر به روش تصادفي ا نتخاب شده و به صورت تحليل ارتباط محاورهاي قرار گرفتند .ابزار پژوهش پرسشنامه تعارضات زناشويي 24
سوالي ( )MCAثنايي ( )9031بود .نتايج تحقيق نشان داد كه - :مشاوره گروهي به شيوه تحليل ارتباط محاورهاي در كاهش تعارض زناشويي زنان متأهل

مؤثر است( p  0/01) .

 -مشاوره گروهي به شيوه تحليل ارتباط محاورهاي بر مولفه كاهش همكاري مؤثر است.

به شيوه تحليل ارتباط محاورهاي بر مولفه كاهش رابطه جنسي مؤثر است )( p  0/01
افزايش واكنش جهاني مؤثر است.

)( p  0/01

)( p  0/01

 -مشاوره گروهي به شيوه تحليل ارتباط محاورهاي بر مولفه

 -مشاوره گروهي به شيوه تحليل ارتباط محاورهاي بر مولفه افزايش جلب حمايت فرزند مؤثر است

) - ( p  0/01مشاوره گروهي به شيوه تحليل ارتباط محاورهاي بر مولفه رابطه فردي با خويشاوند مؤثر است )( p  0/01

شيوه تحليل ارتباط محاورهاي بر مولفه جدا كردن امور مالي مؤثر است )( p  0/01
رابطه فردي با خويشاوند مؤثر است )( p  0/01

 -مشاوره گروهي

 -مشاوره گروهي به

 -مشاوره گروهي به شيوه تحليل ارتباط محاورهاي بر مولفه كاهش

نتيجه كلي اينكه مشاوره گروهي به شيوه تحليل ارتباطي محاورهاي سبب كاهش تعارضات زناشويي،

افزايش همكاري كاهش واكنش هيجاني ،افزايش رابطه جنسي ،افزايش رابطه خانوادگي با خويشاوندان و دوستان همسر و افزايش رابطه خانوادگي با
خويشاوندان خود و افزايش جلب حمايت فرزند ،جدا كردن امور ملي در گروه آزمايش شد.

کليد واژگان :تحليل ارتباط محاورهاي ،تعارضات زناشويي ،مشاوره گروهي.
مقدمه
انسان به حكم فطرت و طبيعت اجتماعي نيازمند همدمي

دستيابي به نيازهاي عاطفي افراد همواره مورد تأييد بوده

است كه با او زندگي كند و در كنار او آرامش يابد .اين امر

است (برشاين ،ترجمه بهدابي  ،9030كارسون 2000

ضرورتي است كه انسان را به كمال مي رساند .وقتي رشد

4؛ترجمه نوابي نژاد) .خانواده اساساً كانون كمك ،تسكين،

همه جانبه و شكوفايي استعدادها و قابليت ها بدون آن

التيام و شفابخشي است .كانوني است كه بايد فشارهاي

ميسر نخواهد شد(.شراد ميلر ،ترجمه بهادري؛ .9)9036

رواني وارد شده براي اعضاي خود را تخفيف دهد و راه

1 .Serod miller

2 .Satirvirginia

ازدواج به عنوان مهمترين و عاليترين رسم اجتماعي براي
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شكوفايي آنها را هموار كند .اگر خانواده محيط سالم و

مداري؛  .)9030بسياري از ازدواج ها عالئم نارضايتي در

سازنده اي براي اعضاي خود باشد و نيازهاي جسماني و

چند سال اول زندگي بروز مي كند (5هالفورد و3سانداز؛

رواني آنها را برآورده سازد .بي شك نياز آنها به نهادهاي

 .)4339تعارض زناشويي از واكنش نامطلوب نسبت به

درماني خارج از خانواده كاهش خواهد يافت (گالسر9؛

تفاوت هاي فردي است و زماني آنقدر اين واكنش شدت

 )4333اجتماعي كه از خانواده هاي سالم تشكيل شده باشد،

مي گيرد كه احساس خشم ،كينه ،نفرت ،حسادت ،سوء

مسلماً اجتماعي سالم است و شرط آنكه خانواده اي سالم

رفتار و خشونت فيزيكي در روابط بين زن و شوهر حاكم

باشد اين است كه افراد آن سالم باشند لذا براي بهبود وضع

مي شود (سوداني؛  .)9036زمانيكه تعارض پيش مي آيد

اجتماع ،تالش براي بهبود وضع خانواده و افراد آن،

مهار آن دشوار است .جدال مخرب معموالً گسترش مي

مهمترين مسأله است (ستير ،4ترجمه ي بيرشك؛ .)9032

يابد (بولتون ،3ترجمه سهرابي؛  .)9032در اين صورت تنها

در اين ميان ،با توجه به اهميت حفظ خانواده در جامعه

دو راه براي زوج هاي درمانده باقي مي ماند .اول اينكه

يكي از مشكالت شايع كه نظر خانواده در درمانگران را به

اگرچه زندگي زناشويي آنها آكنده از آشفتگي هاست ،آن را

خود جلب كرده ،تعارض زناشويي است (گالسر؛ .)4333

تحمل كنند و دومين راه حل ،طالق است ،راهي كه در سال

زندگي مشترک همواره با دورنمايي زيبا براي زوجين اغاز

هاي اخير درصد زيادي از افراد آن را برگزيدند (فرح

مي شود (ماركن و هالوگوت؛  )9113و معموالً در اوايل

بخش؛ .)9030

ازدواج تقريباً تمام زوج ها رضايت زناشويي را گزارش مي

كشور اسالمي ما نيز از اين امر مستثنا نبوده است و از سال

كنند (برومن0؛ .)4333به دليل تفاوت هاي بين زن و

 9053تا  9036آمار طالق از  29395مورد به  19553مورد

شوهرها كه ناشي از تربيت در دو محيط متفاوت است و

افزايش يافته است (مركز آمار ايران؛ .)9036

همچنين عدم شناخت كافي پس از چندي مشكالت بروز

از سوي ديگر صرف نظر از تمام ازدواج هاي ناموفق كه به

مي كنند كه چنانچه با تدبير و درايت با آنها برخورد نشود

طالق منتهي مي شوند ازدواج هاي ناموفق زيادي نيز وجود

(ماركن2

دارند كه داليل مختلف ،زن و شوهر مايل به جدايي نيستند

مي توان بنيان زندگي را به مخاطره بياندازد
وهالوگوت6؛ .)9113

(دگريف 1و مالهرب؛ .)4339

بروز تعارض در روابط انسان ها با يكديگر ،امري رايج و

پژوهش ها نشان داده اند رضايت از ازدواج رابطه قوي با

اجتناب ناپذير است .به گونه اي كهميتوان از تعارض به

احساس

93و

عنوان يكي از رايج ترين پديده هاي موجود در روابط انسان

ماكرجك999113،ويلستون و اسوالد؛ ،)4333بهزيستي

ها نام برد .تعارض پديده اي است كه به موازات عشق در

(داينر وگوم و سوواشي؛  )4334و سالمت عمومي زوجين

ارتباطات زناشويي به وجود مي آيد و براي زن و شوهري

دارد (لمب 94و لي و دماريس؛ .)4330

كه محصول تجارب مختلفي هستند غير اجتناب است.

پژوهش ها همچنين نشان داده اند اختالف ها و ناسازگاري

تعارض زماني ايجاد مي شود كه اعمال يك فرد با اعمال

هاي زوجين و طالق ،نه تنها باعث كاهش سالمت جسمي

فرد ديگر تداخل پيدا كند .همچنان كه دو فرد به هم نزديك

و بهداشت روان همسران (اوربك و ولبرف و گراف،

تر مي شوند ،پتانسيل تعارض افزايش مي يابد (شريعت

اسكوتل و كمپ و انگس؛  )4335درماندگي روان شناختي

1 .Glasser
2 .Virjiniasetyer
3 .Bromen
6.Marken
5.Halweg
6Halfura

7Sandaz
8Bullton

خوشبختي

و

شادكامي

(سينها

10. Sinbamarkerjec
11. Wilson,oswald
12 Diener,gohm,suh,oishi
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آنها (بشارت تاشك و رضازاده؛  )9036كاهش ميزان

در اين رابطه (هريس3؛  )9036مي گويد" :از اينكه اغلب

شادكامي كلي ،كم شدن رضايت از زندگي (ناک9؛ ،)9116

مشاهده مي كنم كه چگونه از همان جلسه اول مردم شروع

افسردگي (بخشي و اسدپور و خدادادي زاده؛  )9035و

به تغيير مي كنند ،خوب مي شوند ،رشد مي كنند و اولين

اختالل در سالمت جسمي و بهداشت رواني همسران مي

حركت را براي خالصي از استبداد گذشته آغاز مي كنند،

شود (هوروتيز4و هلن و ساندرا؛  .)9113بلكه به احساس

لذت شگرفي به من دست مي دهد .اگر اشخاص بتوانند

تنهايي ،پوچي ،عزت نفس پايين ،آشفتگي واني و دشواري

تغيير كنند دنيا هم مي تواند تغيير كند .اين اميدي است كه

در انجام وظايف والديني (فونگ0؛  )4335و اختالل در

در دل مي پرورانيم".

روابط و عملكرد اجتماعي همسران نيز مي انجامد (نيلون2؛

به همين جهت در سراسر جهان پژوهش هاي متعددي از

.)4333

ديدگاه هاي مختلف جهت زوج درماني و كاهش اختالف

وجود تعارض بر بهداشت رواني ،جسمي خانوادگي تأثير

ها صورت گرفته است .براي بررسي ارتباطات تفكرات غير

گذار است .پژوهش هاي زيادي رابطه تعارضات زناشويي

منطقي و الگوهاي دلبستگي با سازگاري زناشويي در ميان

(گرين6

زوجين نتايج حاكي از آن است كه ارتباط منفي و معناداري

هاف و  9131به نقل از ايزدي؛  )9031تحليل ارتباط

بين تفكرات غير منطقي و سازگاري زناشويي وجود دارد

محاوره كه توسط اريك بون تدوين شده ،روشي است كه

(مؤمن زاده؛ .)9039

با ايجاد ديدگاه ها و مهارت هاي ارتباطي ،مي تواند به خود

رضايت زناشويي با انتظارات غير منطقي و باورهاي

كمك كند تعاملي هماهنگ ،سالم و پويا با محيط برقرار كند

ناكارامدي نظير "كمال گرايي جنسي" همبستگي منفي

(بونز و استوارت به نقل از دادگستر؛ .)9034

دارند(.صباحي و عليپور؛ )9036

تحليل ارتباط محاوره اي عالوه بر زباني ساده و جذاب و

نتايج تحقيقات مختلف نشان ميدهد كه آموزش تحصيلي

همخواني با ارزش ها و مفاهيم فرهنگي و مذهبي به

ارتباطات محاورهاي ( )T.Aبر سازگاري زناشويي

اشخاص كه جاي تطبيق با ديگران مي خواهند تغيير كنند

زوجهاي ناسازگار (دانش؛  )9036بهبود رابطه والد-

به اشخاصي كه به جاي سازش مي خواهند دگرگوني در

فرزندي در ابعاد عاطفي مثبت مثل ،همانندسازي و ارتباط

درون خود به وجود آورند ،جواب هاي تازه اي داده

(مؤمني؛  )9035كاهش اضطراب (خياوي9035 ،؛)9035

است(.بونر و استوارت به نقل از دادگستر)

كاهش تعارضات زناشويي (گرجي9033 ،؛ سالمت9032 ،؛

از طريق روش تحليل ارتباط محاوره اي گروهي ،به اعضاي

عزيزي؛  )9036فعال كردن رفتارهاي منبعث از حالتهاي

گروه كمك مي شود تا در سطح معقول و مناسبي با ديگران

من بالغ براي كاهش اختالفات زناشويي افزايش

ارتباط برقرار سازند و آگاهي و ارتباط خود را با ديگران

سازگاري(دانش؛  )9031شناخت حالتهاي من در

افزوني بخشند (شفيع آبادي؛  .)9036اين روش بيشتر

شخصيت منفعل پرخاشگري در كاهش تعارض

روشي عقالني و هدايت كننده است (نيكزاد؛ .)9031

(اسالويك ،3كارسون و اسپري؛  .)4333افزايش كارايي

تصويري از ساختار روان شناختي انسان ها به ما ارائه مي

اعضاي خانواده (كاز1يكو؛  )4335كاهش نزاع خانوادگي

دهد (جونر استوانت ،5ترجمه دادگستر؛ )9036

(كاالپنتو؛  ) 4335مؤثر است.

بر افسردگي ،خشم ،اختالل خواب را اضافه كردن

6.Join vannstewatjan
7.Harris
8 .slavik
9 .kazako

1.Nock
2.Horvitz,helene,sandra
3.Fong
4.Niolon
5 .green haaf
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بدين ترتيب با توجه به نكات فوق اين پژوهش با هدف

ابزار

پاسخگويي به اين سؤال طرح و اجرا شد كه "آيا روش

در اين پژوهش از آزمون بخش تعارضات زناشويي MCQ

تحليل ارتباط محاوره اي مي تواند در كاهش تعارضات

(باقرثنايي؛  )9031استفاده شد .اين پرسشنامه يك ابزار 24

زناشويي موثر واقع شود و روش هاي انجام يك محاوره

سؤالي است كه براي سنجيدن تعارضات زناشويي ساخته

مكمل را به زنان آموزش دهد؟"

شده است.
اعتبار و روايي

نوع مطالعه

سنجيدن

در پژوهش حاضر از روش تحقيقي آزمايش استفاده شده

است(ثنايي.)9031،اين ابزار هفت جنبه يا هفت بعد از

است .در اين نوع تحقيق شانس جايگزيني آزمون ها در

تعارضات زناشويي را اندازه ميگيرد كه عبارتند از:

شرايط مختلف آزمايش در گروه آزمايش يا كنترل به طور

همكاري ،رابطه جنسي ،واكنشهاي هيجاني ،جلب حمايت

مساوي وجود دارد .در اين طرح گروه آزمايش در معرض

فرزند ،رابطه فردي با خويشاوندان خود ،رابطه خانوادگي با

متغيرهاي مستقل قرار مي گيرد و كنترل در معرض متغير

خويشاوندان همسر و دوستان ،جدا كردن امور مالي از

مستقل قرار نمي گيرد و برنامه هميشگي خود را ادامه

يكديگر.

خواهد داد (خلعتبري؛ .)9036
پس

متغیر

پیش

انتخاب

آزمون

مستقل

آزمون

تصادفی

T2
T2

X
_

T1
T1

RE
RE

تعارضات

زناشويي

ساخته

شده

نمرهگذاري اين ابزار به اين صورت است كه براي هر سوال
پنج گزينه درنظر گرفته شده كه به تناسب  9تا  6نمره به
آنها اختصاص داده شده است ،حداكثر نمرهي كل پرسشنامه
 493و حداقل آن  24است .در اين ابزار نمرهي بيشتر به
معني تعارض بيشتر و نمرهي كمتر به معني رابطهي بهتر

جامعه

است(ثنائي ذاكر.)9031 ،

جامعه آماري پژوهش حاضر كليه دانشجويان متأهل -23

روايي و پايايي ابزار در پژوهشهاي قبلي به وفور تأييد

 43ساله مشغول به تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي واحد

شده است .براي اين پرسشنامه را روي يك گروه نمونه 43

تنكابن كه در سال تحصيلي  9031-13بوده است.

نفري اجرا كرد .او سوالهايي را كه براي پاسخگويان داراي

نمونه

ابهام بود ،يادداشت كرد و مورد بازبيني و تجديدنظر قرار

شيوه نمونهگيري در اين پژوهش از نوع نمونهگيري

داد و درجهي ابهام سؤالها را كاهش داد و درنهايت

تصادفي خوشهاي است .حجم نمونه  033نفري از بين كليه

صراحت و روشني جملههاي پرسشنامه در حد امكان تأمين

دانشجويان متأهل انتخاب كه به پرسشنامه تعارضات

و پرسشنامهي نهايي تنظيم گرديد(ثنائيذاكر.)9031 ،

( )MCQپاسخ دادند كه از بين آنها  56نفر كه نمره خام

رشيمي پرسشنامه عارضات زناشويي را از نظر روايي

عارضات زناشويي آنها در دامنه  996تا  902قرار ميگيرد

همزمان مورد بررسي قرار داده كه از روايي بااليي برخوردار

(معادل نمره استاندارد  53Tتا  )33انتخاب شد نشانه

بوده است .وي در تحقيق خود بهمنظور تعيين اعتبار

تعارض بيش از حد هنجار است.

پرسشنامهي تعارضات زناشويي از روش بازآزمايي استفاده

 03نفر به صورت تصادفي ساده بهعنوان نمونه برگزيده

كرده كه همبستگي  3/53را نشان داده است(ثنائي ذاكر،

شدند و بهطور تصادفي در شرايط آزمايش و گروه كنترل

 .)9031خزايي در تحقيق خود براي بررسي پايايي اين

جايگزين شدند ،بهطوري كه  96نفر گروه آزمايش و 96

آزمون از روش آلفاي كرونباخ استفاده كرده كه نمرهي 3/39

نفر گروه كنترل انتخاب شدند.

براي كل آزمون بهدست آمده است (خزايي .)9036 ،دهقان
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فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،سال پنجم ،شماره دوم ،تابستان  ،3131پیاپی 31

در تحقيق خود براي هنجاريابي پرسشنامهي تعارضات

افزايش جلب حمايت فرزند  ،3/39افزايش رابطهي فردي

زناشويي روي يك گروه  03نفري بررسي انجام داد و از

با خويشاوندان خود  ، 3/56كاهش رابطهي خانوادگي با

روش آلفاي كرونباخ براي كل پرسشنامه  3/39و براي هفت

خويشاوندان همسر و دوستان  3/39و جدا كردن امور مالي

مؤلفهي آن به ترتيب :كاهش همكاري  ،3/30كاهش

از يكديگر  3/51به دست آمده است(دهقان.)9033 ،

رابطهي جنسي  ، 3/53افزايش واكنشهاي هيجاني ،3/32
جدول.1جدول میانگین ،انحراف استاندارد و میانگین تعديليافته گروه آزمايش و گواه در پیشآزمون و پسآزمون
پيشآزمون
منبع

M

پسآزمون
SD

تعديليافته

M

M

SD

كاهش همكاري
آزمايشي
گواه

49/53

4/634

94/30

4/536

90/925

44/10

9/393

44/90

9/353

49/343

كاهش رابطه جنسي
آزمايشي

40/63

3/311

96/33

9/635

96/342

گواه

44/43

3/332

44/90

9/353

49/343

افزايش واكنش هيجاني
آزمايشي

02/90

9/336

95/33

4/196

95/330

گواه

90/02

9/336

46/90

9/336

00/913

رابطه فردي با خويشاوندان
آزمايشي

42/43

4/356

95/53

9/634

95/093

گواه

42/43

91/139

40/43

0/936

46/930

كاهش رابطه خويشاوندي
آزمايشي

43/33

9/511

99/30

9/235

99/201

گواه

91/10

9/393

91/33

9/542

91/059

آزمايشي

43/33

9/333

99/33

4/035

99/613

گواه

43/90

9/343

91/43

9/511

91/233

جدا كردن امور

براساس نتايج بدست آمده از جدول  ،1و براي تحليل

و )df1با  ،Fچون سطح معناداري كمتر از آلفاي ميزان شده

متغيرهاي وابسته كاهش همكاري ،كاهش رابطه جنسي،

ي بن فروني ( )3/3392است .بنابراين  Fمحاسبه شده از

افزايش واكنش هيجاني ،افزايش جلب حمايت فرزند ،رابطه

لحاظ آماري معنادار است .مي توان گفت كه نمرات پس

فردي با خويشاوندان ،كاهش رابطه خانوادگي ،جدا كردن

آزمون كاهش همكاري در دو گروه آزمايش و كنترل تفاوت

امور مالي در گروه آموزش گروه مشاوره ي گروهي به شيوه

معناداري وجود دارد.

ي تحليل ارتباط محاوره اي ) (TAو گروه كنترل ،از آلفاي

پس از تعديل ميانگين پيش آزمون متغير كاهش رابطه

ميزان شده بن فروني ( )3/3392استفاده شده است .پس از

جنسي به ميزان ( ،)44/53همچنين براساس نتايج بدست

تعديل ميانگين پيش آزمون كاهش همكاري به ميزان

آمده از جدول  2.3براي متغير كاهش رابطه جنسي ،با توجه

( )44/03همچنين ،براساس نتايج بدست آمده از جدول

به  Fمحاسبه شده p=3/3339 ، 𝜋 2 = 3/335و34/314

شماره  2.3براي متغير كاهش همكاري با توجه به F

=( 49و )df1با  ،Fچون سطح معناداري كمتر از آلفاي ميزان

محاسبه شده 49(=43/555 ،P=0/0001 ، =0/771𝜋 2

شده ي بن فروني ( )3/3392است ،بنابراين  Fمحاسبه شده
07

اثربخشي مشاوره گروهي بر شيوهي تحليل ارتباط محاورهاي ( )TAبر ميزان تعارضات زناشويي زنان متأهل /خلعتبري و كياكجوري

از لحاظ آماري معنادار است .لذا مي توان گفت كه نمرات

 p=3/3339و  49(=990/030و ، )df1چون سطح معناداري

پس آزمون ،كاهش رابطه جنسي در دو گروه ،آزمايش و

كمتر از آلفاي ميزان شده ي بن فروني ( )3/3392است،

كنترل تفاوت معناداري دارد.

بنابراين  Fمحاسبه شده از لحاظ آماري معنادار است .مي

پس از تعديل ميانگين پيش آزمون متغير افزايش واكنش

توان گفت كه نمرات پس آزمون رابطه فردي با

هاي هيجاني به ميزان ( )02/90همچنين ،براساس نتايج

خويشاوندي در گروه آموزش گروه مشاوره ي گروهي به

بدست آمده از جدول  2.3براي متغير افزاي واكنش

شيوه ي تحليل ارتباط محاوره اي ) (TAو كنترل تفاوت

هيجاني ،با توجه به  Fمحاسبه شده 𝜋 2 = 3/163

معناداري وجود دارد.

 49(= 254/621،و )df1با  ، fچون سطح معناداري كمتر از

پس از تعديل ميانگين پيش آزمون متغير كاهش رابطه

آلفاي ميزان شده ي بن فروني ( )3/3392است ،بنابراين F

خويشاوندي به ميزان  02/90همچنين ،براساس نتايج

محاسبه شده از لحاظ آماري معنادار است .مي توان گفت

بدست آمده از جدول شماره  2.3براي متغير افزاي واكنش

كه نمرات پس آزمون افزايش واكنش هيجاني در گروه

هيجاني ،با توجه به  Fمحاسبه شده p=3/3339 ،𝜋 2 3/163

آموزش گروه مشاوره ي گروهي به شيوه ي تحليل ارتباط

و  49(=254/621و )df1چون سطح معناداري كمتر از آلفاي

محاوره اي ) (TAو كنترل تفاوت معناداري وجود دارد.

ميزان شده ي بن فروني ( )3/3392است ،بنابراين F

پس از تعديل ميانگين پيش آزمون متغير افزايش جلب

محاسبه شده از لحاظ آماري معنادار است .مي توان گفت

حمايت فرزند به ميزان  02/90همچنين بر اساس نتايج

كه نمرات پس آزمون افزاي واكنش هيجاني در گروه

بدست آمده از جدول  2.3براي متغير افزايش جلب حمايت

آموزش گروه مشاوره ي گروهي شيوه ي تحليل ارتباط

فرزند با توجه به  Fمحاسبه شده p=3/3339 ،𝜋 2 =3/511

محاوره اي ) (TAو كنترل معناداري وجود دارد.

و  49(=23/530و )df1با  ،Fچون سطح معناداري كمتر از

پس از تعديل ميانگين پيش آزمون متغير جدا كردن امور

آلفاي ميزان شده ي بن فروني ( )3/3392است ،بنابراين F

مالي به ميزان  43/63همچنين براساس نتايج بدست آمده

محاسبه شده از لحاظ آماري معنادار است .مي توان گفت

از جدول شماره  2.3براي متغير جدا كرن امور مالي با توجه

كه نمرات پس آزمون افزايش جلب حمايت فرزند در گروه

به  Fمحاسبه شده  p=3/3339 ،𝜋 2 3/324و 49(=53/054

آموزش گروه مشاوره ي گروهي به شيوه ي تحليل ارتباط

و )df1چون سطح معناداري كمتر از آلفاي ميزان شده ي بن

محاوره اي ) (TAو كنترل تفاوت معناداري وجود دارد.

فروني ( )3/3392است ،بنابراين  Fمحاسبه شده از لحاظ

پس از تعديل ميانگين پيش آزمون متغير رابطه ي فردي با

آماري معنادار است .مي توان گفت كه نمرات پس آزمون

خويشاوندي به ميزان  45/30همچنين بر اساس نتايج

جدا كردن امور مالي در گروه آموزش گروه مشاوره ي

بدست آمده از جدول شماره  2.3براي متغير رابطه فردي با

گروهي به شيوه ي تحليل ارتباط محاوره اي ) (TAو

خويشاوندي با توجه به  Fمحاسبه شده ،𝜋 2 =3/511

كنترل تفاوت معناداري وجود دارد
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جدول  .2ضرايب همبستگی براي روابط بین پنج مؤلفه تعارض زناشويی
متغير

كاهش

كاهش

رابطه

واكنش

افزايش

رابطه

فردي

با

كاهش

رابطه

جدا كردن امور

همكاري

جنسي

هيجاني

خويشاوندان

خويشاوندي

مالي

كاهش همكاري

9

3/365

3/339

3/344

3/366

3/356

كاهش رابطه جنسي

3/365

9

3/350

3/393

3/393

3/335

افزايش واكنش هيجاني

3/393

3/350

9

3/340

3/331

3/353

با

3/366

3/393

3/331

9

3/335

3/020

رابطه

فردي

خويشاوندان
كاهش

رابطه

3/356

3/395

3/335

3/353

3/311

9

خويشاوندي
جدا كردن امور مالي
* P  01 / 0

3/333

3/343

3/520

3/319

9

9/311

* P  0 / 05

جدول .3جدول خالصه تحلیل واريانس براي متغیر تركیبی تعارض زناشويی
منبع

df

ss

Ms

F

Eta

توان آزمون

بين گروهي

96

4235/339

4535/314

9314/21

6/349

9

درون گروهي

3

236/34

40/613

كل

44

416461

4333/21

نتايج جدول  4نشان مي دهد كه همبستگي متقابل بين

را شامل ميشود كه مي توان متغير تركيبي جديد را

كاهش همكاري ،كاهش رابطه جنسي ،افزايش واكنش

تعارضات زناشويي ناميد .كه اين مقدار  % 3/119است .كه

هيجاني ،افزايش جلب حمايت فرزند ،رابطه فردي با

نشان دهنده ي اندازه ي اثر آموزش گروه مشاوره گروهي

خويشاوندان ،كاهش رابطه خانوادگي ،جدا كردن امور مالي

به شيوه ي تحليل ارتباط محاوره اي ) (TAبراي كاهش

رابطه معناداري از لحاظ آماري وجود دارد كه اين روابط

همكاري ،كاهش رابطه جنسي ،افزايش واكنش هيجاني،

نبايد از  %13بيشتر باشد .زيرا سهم نسبي هر كدام از متغيرها

افزايش جلب حمايت فرزند ،رابطه فردي با خويشاوندان،

مشخص نمي شود.

كاهش رابطه خانوادگي ،جدا كردن امور مالي است .اندازه
اثرهاي باالتر از ( % 3/92يا  )%92نشان دهنده ي اندازه ي

مجذور اتا به عنوان مقدار سهمي از واريانس است كه به

اثر زياد است .كه آموزش گروه مشاوره ي گروهي به شيوه

متغير تركيبي جديد مرتبط است .كه در پژوهش حاضر،

ي تحليل ارتباط محاوره اي ) (TAمي تواند ميزان كاهش

متغير كاهش همكاري ،كاهش رابطه جنسي ،افزايش واكنش

همكاري ،كاهش رابطه جنسي ،افزايش واكنش هيجاني،

هيجاني ،افزايش جلب حمايت فرزند ،رابطه فردي با

افزايش جلب حمايت فرزند ،رابطه فردي با خويشاوندان،

خويشاوندان ،كاهش رابطه خانوادگي ،جدا كردن امور مالي

كاهش رابطه خانوادگي ،جدا كردن امور مالي برآيند كند.

02

اثربخشي مشاوره گروهي بر شيوهي تحليل ارتباط محاورهاي ( )TAبر ميزان تعارضات زناشويي زنان متأهل /خلعتبري و كياكجوري
جدول .4جدول خالصه تحلیل واريانس چند متغیر براي پنج مؤلفه تعارض زناشويی
متغير و منبع

df

ss

F

Ms

Eta

توان آزمون

كاهش همكاري
بين گروهي

9

433/306

433/306

درون گروهي

49

36/332

3/335

44

032/601

414/349

كل

33/555

3/3339

3/3339

كاهش رابطه جنسي
34/314

بين گروهي

9

13/153

13/13

درون گروهي

49

43/621

9/461

كل

44

943/631

933/001

بين گروهي

9

9959/463

9959/463

درون گروهي

49

64/344

4/699

كل

44

9490/13

9950/351

بين گروهي

9

203/351

203/351

درون گروهي

49

936/393

3/329

595/633

201/59

بين گروهي

9

435/032

435/032

درون گروهي

49

03/492

9/343

كل

44

422/693

433/942

3/335

3/3339

افزايش واكنش هيجاني
254/621

3/163

3/3339

افزايش جلب حمايت فرزند

كل

23/530

3/511

3/3339

رابطه فردي با خويشاوندان
990/030

3/322

3/3339

كاهش رابطه خويشاوندي
بين گروهي

9

425/216

425/216

درون گروهي

49

91/530

3/100

كل

44

455/313

423/243

452/356

3/145

3/333

جدا كردن امور مالي
بين گروهي

9

422/06

422/069

درون گروهي

49

36/393

2/323

كل

44

041/05

423/011

* P  01 / 0

53/054

3/324

3/3339

* P  0/ 05

با عنايت به معنادار شدن تفاوت ميانگين هاي با 3/11

كه دو نفر آن را در بزرگسالي مي پذيرند .ديگر ارتباطات

اطمينان بيان مي كنيم كه فرضيه پژوهش مبنا بر اينكه فرضيه

زندگي ممكن است يك بعد از ابعاد حيات را پوشش دهد،

ي پژوهش :مشاوره به شيوه ي تحليل ارتباط محاوره اي

اما در ازدواج بعد مختلف جسمي ،عاطفي ،اجتماعي و ذهن

) (TAبر كاهش تعارضات زناشويي مؤثر است ،تأييد مي

پوشش داده مي شود .و رابطه ي زيستي ،اقتصادي ،عاطفي،

شود.

اجتماعي و ذهن پوشش داده مي شود .و رابطه ي زيستي،
اقتصادي ،عاطفي و نيروي رواني-اجتماعي بين زن و شوهر

نتيجه گيري

برقرار مي گردد .از سويي ديگر رابطه مفروض آن درجه

بدون شك يكي از مهمترين تقسيم هايي كه هر انسان در

اي كه انسان به يك تجربه خوشايند نائل شود به دو عامل

طول زندگي خود مي گيرد ،انتخاب يك شريك زندگي

بستگي دارد.

است .در واقع ازدوج اولين تعهد عاطفي و حقوقي است
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به ميزان دوجانبه بودن فكر و ارزش هايي كه بين انسان و

به تغيير مي سازد تا بتوانند در خود يك كنترل شخصي و

طرف ديگر وجود دارد.

جهت يابي شخصي ايجاد كنند .و همچنين به اين واقعيت

به مقداري كه نگرش انسان به خويشتن مرتبط با حقايقي

دست يابند كه همواره آزادي و حق انتخاب دارند.

باشد كه در مورد ويژگي رواني او مصداق دارد ،يعني بي

به همين منظور تحقيق حاضر تحت عنوان مقايسه اثر بخشي

ميزاني كه انسان خود را مي شناسد و ميزان درستي قضاوتي

مشاوره گروهي به شيوه ي تحليل ارتباط محاوره اي )(TA

كه در مورد خويش دارد.

بر كاهش تعارضات زناشويي انجام مي گيرد.

با توجه به ضرورت دو عامل فوق براي ايجاد رابطه ي

مشاوره به شيوه ي تحليل ارتباط محاوره اي ) (TAبر

خشنود كننده و با توجه به شواهد تجربي مبني بر اينكه

افزايش همكاري زنان با همسران موثر است و با استفاده از

شايع ترين مشكلي كه توسط زوج هاي ناراضي مطرح مي

تحليل كوواريانس مشخص شد كه مشاوره به شيوه ي

شود عدم موفقيت آنها در برقراري ارتباط است و به عبارت

تحليل ارتباط محاوره اي ) (TAبر افزايش همكاري زنان

دقيقتر عدم آگاهي آنها به روحيات ،احساسات ،طرز تفكر

اثر بخش است .و تحقيق حاضر با پژوهش هاي خياوي

و ويژگي ها و حالت تشخيصي خودشان نسبت دارد و از

( ،)9035عزيزي ( ،)9036گرجي ( )9033و دانش ()9031

سويي ديگر اميد داشت با استفاده از روش هايي كه در آن

همخوان است.

آموخت و مشكالت و ناسازگاري هاي آن را حل كرد .از

مشاوره به شيوه ي تحليل ارتباط محاوره اي ) (TAبر

طريق روش تحليل رفتار متقابل و تعامل گروهي به اعضا

بهبودي رابطه جنسي زنان با همسرانشان در بهبودي رابطه

كمك مي شود تا در سطح معقول و مناسبي با ديگران ارتباط

جنسي زنان اثر بخش است .تحقيق اضر با پژوهش خياوي

برقرار كند و آگاهي و ارتباط خود را با ديگران فزوني

( ،)9035عزيزي ( ،)9036گرجي ( )9033و دانش (،)9031

بخشند .اعتقاد روان درماني گروهي تحليل تعامل بر اين

كازيكو ( )4335اسالويك ،كارلسون و اسپري ()4333

است كه براي انسان يك جهت گيري ،وقتي صحيح است

ماسي ( )4336همخوان است.

كه دروني باشد.

مشاوره به شيوه ي تحليل ارتباط محاوره اي ) (TAبر

اساس اين روش احترام به ماهيت انسان ،تعالي نفس او و

كاهش واكنش هاي هيجاني زنان موثر است و با استفاده از

اعتماد به صالحيت انسان براي تغيير خود است .اگرچه

تحليل واريانس مشخص شد كه مشاوره به شيوه ي تحليل

تحليل ارتباط متقابل را مي توان در مشاوره ي فردي به كار

ارتباط محاوره اي ) (TAبر كاهش واكنش هيجاني زنان

برد ولي مخصوصاً وقتي مؤثرتر است كه در مشاوره ي

اثر بخش است .و تحقيقي حاضر با پژوهش خياوي

گروهي به كار گرفته شود .تحليل رفتار متقابل براي روان

( ،)9035صباحي و عليپور ( ،)9036عزيزي (،)9036

درماني به منظور رشد و تغييرات شخصي بكار مي رود .اين

گرجي ( ،)9033سالمت ( )9032و دانش ( )9031و كازيكو

تعريفي است كه بوسيله ي انجمن بين المللي تحليل رفتار

( ،)4335اسالويك ،كارسون و اسپري ( )4333و ماسي

متقابل ارائه شده است .تحليل ارتباط متقابل به عنوان نظريه

( )4336همخوان است.

ي شخصيت تصويري از ساختار روان شانختي انسان ها به

مشاوره به شيوه ي تحليل ارتباط محاوره اي ) (TAبر

ما ارائه مي دهد .كه مي توان در زماني كوتاه به مقاصد

افزايش رابطه ي فردي با خويشاوندان و دوستان همسر در

درماني رسيد" .تحليل رفتار متقابل" واقع بينانه است زيرا

زنان موثر است و استفاده از تحليل كوواريانس مشخص

مراجع را با واقعيت مواجه مي سازد .صرف نظر از هر آنچه

شد كه مشاوره به شيوه ي تحليل ارتباط محاوره اي ،TA

در گذشته اتفاق افتاده او خودش مسئول آنچه در آينده

بر افزايش رابطه با خويشاوندان و دوستان همسر در زنان

اتفاق مي افتد ،خواهد بود .عالوه بر اين اشخاص را قادر

اثربخش است .و تحقق حاضر با پژوهش عزيزي (،)9036
02
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گرجي ( ،)9033دانش ( )9031و كازيكو (،)4335

نظارت "بالغ" تقويت شده ي خود ،موقعيت را اداره كنند.

اسالويك و كارسون و اسپري ( )4333و ماسي ()4336

و شرايط را براي برقراري روابط سازنده  ،نه تخريبي فراهم

همخوان است.

كنند.

مشاوره به شيوه ي تحليل ارتباط محاوره اي  TAبر افزايش

اين روش زوج ها را به خود شناسي نائل كرد تا بفهمند در

رابطه فردي با خويشاوندان خود زنان موثر است .و با

مواجه با يكديگر و محيط عمل كنند .در اين روش پژوهش

استفاده از تحليل كوواريانس مشخص شد كه مشاوره به

زوج ها به اين باور رسيدند كه به عنوان يك انسان خردمند

شيوه ي تحليل ارتباط محاوره اي  TAو افزايش رابطه با

نبايد احساسات خود را سركوب كنند و نبايد كوركورانه از

خويشاوندان خود اثر بخش است .و تحقيق حاضر با

آن پيروي كنند .بايد به آرامي افكار و احساسات خويش را

پژوهش عزيزي ( )9036گرجي ( ،)9033دانش ( )9031و

شناسايي كنند .با ارتقاء مهارت هاي حل مسأله با افزايش

كازيكو ( ،)4335اسالويك و كارسون و اسپري ( )4333و

اهميت بر ميزان سازگاري و رضايت زناشويي خود را

ماسي ( )4336همخوان است.

بيافزايند .زوج ها با تحقق بيشتر خود و عدم وابستگي

مشاوره به شيوه ي تحليل ارتباط محاوره اي  TAكاهش

عاطفي ،ايجاد نيات و انگيزه هاي مثبت نسبت به يكديگر،

جداسازي امور مالي در زنان موثر است و با استفاده از

از طريق خود افشاگري ،ابراز محبت ،نوازش مثبت كالمي

تحليل كوواريانس مشخص شد كه مشاوره به شيوه ي

و غير كالمي ،ابراز عشق و عالقه و اهميت دادن به نيازهاي

تحليل ارتباط محاوره اي  TAبر كاهش جداسازي امور

يكديگر در روابط جنسي توانستند داراي حرمت نفس به

مالي اثربخش است و تحقيق حاضر با پژوهش عزيزي

معناي دقيق كلمه شوند .همان حرمت و عزت نفسي كه در

( )9036گرجي ( ،)9033دانش ( )9031و كازيكو (،)4335

پژوهش حاضر مي توان آن را معادل خود مختاري در نظريه

اسالويك و كارسون و اسپري ( )4333و ماسي ()4336

ي برن در نظر گرفت كه با سه ويژگي آگاهي بر خويشتن،

همخوان است.

رفتار جنسي بر طيب خاطر صميميت مشخص مي گردد.

اكنون بايد ديد ماهيت روش تحليل ارتباط محاوره اي

منابع

چيست و چگونه بر خود شناسي و مؤلفه هاي آن به ويژه

 احمدي نوده ،خ ،فتحي آشتياني ،ع ،اعتمادي .)9030( .9 ،بررسي

من بالغ زوج هاي ناسازگار گروه آزمايش اثر گذاشته كه با
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Abstract
Determine the effectiveness of a conversational communication style analysis (TA) of married women marital
conflict. Experimental study with pre-test, post-test control group and cluster random sampling. Therefore, all
students from a sample of 300 married and marital conflicts were assessed by test. Of the 300 patients, 65 men and
score one standard deviation above the mean Among them, 30 were identified as target group were randomly
selected and were Mavrhay correlation analysis. This questionnaire of 42 questions of marital conflict (mca) Sanaei
(1379) with. The results showed that: Group counseling conversational style of communication is effective in
reducing marital conflict, married women (p <. /.1) Group counseling is an effective way of communicating
interactively collaborate on reducing component (p <. /.1) Group counseling practices component analysis on the
interactive relationships sex less effective (p <. /.1) Group counseling practices component analysis on the
interactive relationships influencing emotional reactivity is increased (p <. /.1) Group counseling practices
component analysis on the interactive relationship between child support from an effective increase (p <. /.1)
Group counseling practices component analysis on the relationship between individual Bakhvyshavnd interactive
effects (p <. /.1) Group counseling practices component analysis on the relationship between conversational
finances separate effects (p <. /.1) Group counseling practices component analysis on the interactive relationships
between individuals reduced the relative effect (p <. /.1) the overall result of the advisory group interactive way to
analyze the relationship between marital conflict reduction. Increase collaboration; reduce emotional reactivity,
sexual Afzayshrabth increase family relationship with relatives and friends wife And enhance family relationships
and gain support from your family, children, and finances separate experimental group.
Key words: analysis of conversational communication, marital conflict, group counseling
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