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Abstract
Marital burnout and dissatisfaction and reduced intimacy is
a serious threat to the survival of the marital relationship.
This study aims to investigate the effectiveness of group
counseling based on transactional analysis on marital
burnout and intimacy. The research method is semiexperimental with pretest-posttest design with control
group. The statistical population consisted of all couples in
district 2 of Tehran city in 2016 selected using the simple
random sampling. A total of 40 people (20 couples) were
selected and randomly divided into experimental and
control groups. The subjects responded to Pines Marital
Burnout Questionnaire (MBQ) (1996), Spanier Dyadic
Adjustment Scale (DAS) (1976) and Walker and
Thompson's Marital Intimacy Scale (1983). Group
counseling was weekly conducted with Stewart and Jones’
transactional analysis approach (2011) within 10 sessions of
60 minutes in one of the counseling centers of Tehran. Data
were analyzed using multivariate covariance analysis using
SPSS-22 software. Results show that there is a difference
between the experimental and control groups in the scores
of marital intimacy (P < 0.0001, F = 34.35), marital burnout
(P < 0.0001, F = 37.05), and marital adjustment (P < 0.0001,
F = 121.55). The results indicated that transactional analysis
could increase marital intimacy and adjustment and
decrease marital burnout. Training the transactional analysis
and generalizing it to other levels of marital and social life
can broaden the horizons of couples about other life issues
and conflicts.

بیرمقی و نارضایتی از زندگی زناشویی و کاهش بیآالیشی به منزله تهدیدي

Key words: transactional analysis, intimacy,

، بیرمقی، سازش یافتگی، بیآالیشی، ارتباط متقابل:واژگان کلیدی
زوجین

adjustment, couple burnout

 هدف پژوهش بررسی.جدي براي پایداري رابطۀ زوجین به شمار آورده میشود
اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر تحلیل ارتباط متقابل بر بیرمقی زناشویی و
 روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون.بیآالیشی زوجین است
 جامعه آماري مورد نظر دربرگیرنده همه زوجین.– پسآزمون با گروه گواه است
 بودند که بهصورت نمونهگیري تصادفی ساده5931 منطقه دو شهر تهران در سال
 زوج) انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه04(  نفر04  تعداد.انتخاب شدند
5331 ، آزمودنی ها به ابزارهاي بیرمقی زناشویی پاینز.آزمایش و گواه قرار گرفتند
5399 ، و بیآالیشی زناشویی تامپسون و واکر5391 ،سازش یافتگی زناشویی اسپانیر
 مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل ارتباط متقابل استیوارت و جونز.پاسخ دادند
 دقیقه اي و بهصورت هفتگی در یکی از مراکز مشاوره14  نشست54 ) طی0455(
 تحلیل دادهها با روش تحلیل کوواریانس چند متغیره با استفاده.شهر تهران اجرا شد
 بر اساس نتایج میتوان گفت که میان گروه. انجام شد00 از نرم افزار اس پی اس اس
90/91، P4/4445( آزمایش و گواه در نمرات حاصل از بیآالیشی زناشویی

) و سازش یافتگیF= 99/41، P4/4445(  بیرمقی زناشویی،)F=
 نتایج پژوهش.) تفاوت وجود داردF= 505/11، P4/4445( زناشویی

حاکی از آن بود که رویکرد تحلیل ارتباط متقابل توانسته بیآالیشی و سازش
 آموزش تحلیل.یافتگی زناشویی زوج ها را افزایش و بیرمقیشان را کاهش دهد
رفتار متقابل و تعمیم آن به دیگر سطوح زندگی زناشویی و اجتماعی موجب
.. در برابر دیگر مسائل زندگی و تعارضات دید بازتري پیدا کنند،میشود زوجها

 ایران، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد، روان شناسی بالینی، کارشناسی ارشد: نویسنده مسئول. 
9709666677 :کد پستی

34779641990 :تلفن

Jaleh.rezayeostovar@gmail.com
 ایران، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد، روان شناسی، دانشیار.
 ایران، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد، روان شناسی بالینی،کارشناسی ارشد. 
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مقدمه
خانواده ازلحاظ قدمت ،نخستین و از دید گستردگی ،جهانشمولترین نهاد اجتماعی است .این امر نشان
میدهد که تشکیل خانواده یکی از بنیاديترین و طبیعیترین نیازهاي آدمی به شمار آورده میشود .نخستین
گام براي ارضاي این نیاز بنیادي و طبیعی ازدواج است؛ ولی بهرغم خوشایند بودن پیوند ازدواج ،نتایج
پژوهش حکایت از آن دارند که رضایت زوجین بهآسانی به دست نمیآید و برآیند اینکه نیرومندترین
پیوند انسانی یعنی ازدواج ،در استوارترین قرارگاه آن ،یعنی سامانه خانواده ،در معرض خطر جدي قرار
خواهد گرفت (اوپریسان و کریستیا  .)0450وجود افتوخیزهاي رضایت زناشویی و کاهش آن در
خانواده نشان از وجود مشکالت ،درون نظام خانواده است و این مشکالت همواره تهدیدي بر سالمت
اعضاي خانواده و همچنین بر جامعه است .ازاینرو رضایت زناشویی بهعنوان یکی از ابعاد مهم زندگی

و الگوي نظري و استفاده از آنها ،مسائل درون خانواده را مفهومسازي کنند و از مشکالت موجود
درون نظام خانواده بکاهند .هر یك از این رویکردهاي خانوادهدرمانی و زوجدرمانی بهنوعی براي
افزایش رضایت زناشویی و خانوادگی افراد دست به مداخله در عوامل یا مصداقهاي رضایت و
سازگاري زناشویی میزنند (سلیمی ،محسن زاده ،نظري .)5931 ،برن  ،5391معتقد است کاربرد تحلیل
ال در بررسی روابط زناشویی و پیوندهاي اجتماعی گوناگون است .در این موقعیتها،
روابط متقابل اصو ا
تحلیل روابط میتواند پیشبینی و بازنگريهاي مفید و قانعکنندهاي را به دست آورد .در تحلیل روابط
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زناشویی همواره موردتوجه مشاوران و روان شناسان است و سعی میکنند با ارائه رویکردها چارچوبها

متقابل بیشتر بر روابط انسانها با یکدیگر توجه میشود و اعتقاد بر این است که اگر افراد روابط سالم،
مثبت و رضایت بخشی با یکدیگر داشته باشند و آن را جایگزین روابط تخریبی ،منفی و تحقیرآمیز

(سودانی ،هنرمند ،سلطانی .)5935،تحلیل ارتباط محاورهاي عالوه بر زبانی ساده و جذاب؛ همخوانی با
ارزشها؛ مفاهیم فرهنگی و مذهبی ما نظریهاي است که در مورد شخصیت و روش منظمی است براي
رواندرمانی بهمنظور رشد و تغییرات شخصی به کار گرفته میشود (جونز؛ استوارت به نقل از دادگستر
.)5934

دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده
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نمایند ،قادر خواهند بود که از فشارهاي روانی خود و دیگران بکاهند و از زندگی خود لذّت ببرند
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پژوهشهاي پیشین یکسري از عوامل را براي پریشانی و آشفتگی در روابط زناشویی شناسایی کردهاند
که یکی از آنها دلسردي و بیتفاوتی 5یا به عبارتی دلزدگی است( 0هرینگتون  .)0449کایزر)5339( 9
دلزدگی زناشویی را فقدان تدریجی دلبستگی عاطفی 0تعریف کرد که شامل کاهش توجه به همسر،
بیگانگی عاطفی 1و افزایش احساس دلسردي و بیتفاوتی نسبت به همسر است و شامل سه مرحله میشود:
 )5سرخوردگی و ناامیدي :1ویژگی بارز این مرحله سرخوردگی از روابط زناشویی است .در این مرحله،
فرد دلزده سرخوردگی نسبت به همسرش را در سکوت کامل ،نشخوار فکري میکند؛  )0خشم و تنفر:9
روشنترین احساس در این مرحله ،احساس تنفر است که به نظر میرسد ناشی از عود رفتارهاي منفی و
آسیبرسان زن و شوهر باشد .چراکه چشمپوشی از خطاهاي همسر که در مرحله اول کار آسانی بود ،در
این مرحله بهسختی ممکن میشود؛  )9دلسردي و بیتفاوتی :فاصلهگیري عاطفی 9و جسمی ،مشخصه

سردي عاطفی بهطور معنادار افزایش پیدا میکند .همچنین رفتارهاي ترمیمی مراحل قبل به علت مقصر
دانستن همسر در ایجاد مشکالت ،در این مرحله صورت نمیپذیرد (کایرز  ،5339به نقل از ضابطی .)5931
دلزدگی در یك رابطه زوجی به معناي نگرش منفی و غیر لذت بخشی است که زن و شوهر از جنبههاي
مختلف روابط زناشویی خود دارند (کوچکی ،میگونی ،ثابت  .)5931بیرمقی زناشویی از پدیدههاي
آسیبزا است که با رضایت زناشویی رابطۀ نزدیك و تنگاتنگ دارد ،فقدان یا کاهش احساس رضایتمندي
زناشویی خود میتواند سبب ایجاد محرکی براي تصمیم به جدایی و طالق شود که آثار مخرب و مهلك
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آخرین مرحله از فرایند دلزدگی است .برخالف مرحله قبل ،خشم و نفرت تا حدي کاهش مییابد و

آن نیز بر کسی پوشیده نیست (وایت ،کلین و دیوید .)0449
سازش یافتگی زناشویی حالتی است که در آن یك احساس کلی از رضایت و شادکامی در زن و

1. emotional distance
2. disaffection
3. Kayser
4. emotional attachment
5. emotional estrangement
6. disillusion and disappointment
7. anger and hurt
8. emotional distance

دوره سوم .شماره دوم (پیاپی  .)6پاییز و زمستان 6936

] [ DOR: 20.1001.1.24234869.1396.3.2.2.7

شوهر نسبت به ازدواجشان و نسبت به یکدیگر وجود دارد .همسري نقش منحصربهفردي را براي فرد

22

تاثیر شرکت در نشست های گروهی مشاوره تحلیل رفتار متقابل...

دارد تا جایی که بیشترین تعامالت صمیمی در رابطه با همسر اتفاق میافتد (سینها و مکرجی .)0455
از نظر گریف و برونی ( )0444زوجین سازگار زن و شوهرهایی هستند که توافق زیادي با یکدیگر دارند
و مدیریت خوبی درزمینۀ وقت و مسائل مالی خودشان اعمال میکنند .ازدواج موفق و رضایت مندانه
مستلزم سطح پایداري از سازگاري زوجهاست .سازگاري زناشویی را میتوان بهعنوان نظام خانواده یا
حتی بخشی از نیروهاي تأمین حیات و احیاء کننده خانواده دانست .سازگاري و عملکرد زناشویی
سازهاي چندبعدي است که ابعاد گوناگون آن میتوانند تغییراتی متفاوت داشته باشند (سلیمی و
همکاران .)5931،سازگاري زناشویی فرآیندي است که در طی آن هر دو عضو زوج بهصورت انفرادي
و یا با همکاري یکدیگر الگوهاي رفتاريشان را براي رسیدن به حداکثر رضایت زناشویی در روابطشان،
تغییر و اصالح مینمایند (بالی ،دهینگرا و بارو  ،0454به نقل از نظري ،طاهري راد و اسدي .)5930،در
این دو سازه متمایز از هم بوده و معانی متفاوتی دارند .رضایت زناشویی 5را بهصورت نگرشها یا
احساسهاي کلی فرد نسبت به همسر و رابطهاش تعریف میکنند ،بنابراین رضایت زناشویی یك مفهوم
تكبعدي و مبین ارزیابی کلی فرد نسبت به همسر و رابطهاش است؛ ولی مفهوم سازگاري زناشویی
غالب اا براي اشاره به فرایندهایی که براي دستیابی به رابطۀ زناشویی هماهنگ و کارآمد ،ضروري است،
در نظر گرفته میشود و بر تعامالت دوجانبه ،الگوهاي ارتباطی و حل تعارض در بین زوجین تأکید
دارد؛ بنابراین سازگاري مفهومی چندبعدي است که نهتنها فرد بلکه رابطۀ زناشویی او را در برمیگیرد
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اکثر موارد ،رضایت و سازگاري زناشویی سازههایی یکسان پنداشته میشوند ولی باید توجه داشت که

و نسبت به رضایت زناشویی از ویژگی عینیتري برخوردار است (اسپاینر  ،5391به نقل از رجبی،
حیاتبخش و تقی پور.)5930،

و عدم بازداري در روابط و نزدیکی دو یا چند فرد در ابعاد گوناگون عاطفی ،منطقی و عملکردي است
که در بستر روابط ایجاد میشود و پویایی آن از این لحاظ است که بیآالیشی برآیندي است از تمامی
و کلیت یك رابطه که در صورت وجود شکاف یا نقص در هر یك از ابعاد یك بین فردي ،از این

1 .Marital Satisfaction

دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده
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بیآالیشی مفهومی پویا در ارتباطات انسانی و بهویژه در روابط زوجی است که به معناي باز بودن
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ال بر کلیت رابطه تأثیر نیز میگذارد (هاتفیلد ،بنسمن و راپسون .)0450
مسئله تأثیر پذیرفته و متقاب ا
بیآالیشی یك نیاز اساسی انسانی است و بهعنوان یك فرایند مهم در توسعه روابط دوستانه شناختهشده
است .بیآالیشی بهعنوان نزدیکی ،تشابه و رابطه شخصی دوستداشتنی با شخص دیگر است و مستلزم
آگاهی ،درك عمیق ،پذیرش و بیان افکار و احساسات است .بیآالیشی یك فرآیند تعاملی ،پویا و ترکیبی
است و شامل ابعاد عاطفی ،روانشناختی ،عقالنی ،جنسی ،بدنی ،معنوي ،اجتماعی تفریحی  -و زیباشناختی
میشود ،بیآالیشی در ازدواج غالب اا بهعنوان یك فرایند پویا توصیف میشود و بهطور مثبتی با سازگاري
و رضایت زناشویی همراه است( .باگاروزي 0445 ،به نقل از مهدي پور و صداقتی فرد  .)5930روابط
صمیمانه میان افراد از اهمیت خاصی برخوردار است و بر بهزیستی فیزیکی ،روانشناختی و توانایی افراد
در جهت عملکرد مؤثر در زمینههاي مختلف فردي ،خانوادگی و شغلی تأثیرگذار است .بنابراین با از دست
صمیمیت به وجود تعامل میان زوجین اشاره می کن .نبود یا کمبود آن یك شاخص آشفتگی در رابطۀ
زناشویی است محرز است که از طریق افزایش صمیمیت زناشویی میتوان به بهبود روابط زوجین،
امیدوار بود ،به دلیل تأثیر صمیمیت بر ارتباط زوجین لزوم تدوین و بهکارگیري راهبردهاي درمانی که
صمیمیت زناشویی را افزایش دهند ،ضروري است (وشکی ،شفیعآبادي ،فرزاد و فاتحی زاده .)5931
بیآالیشی دربرگیرندۀ گرمی ،باز بودن و همسود شدن دوستانه در رابطه است و رابطۀ بیآالیش زوجین
براي برخورداري آنها از شادي ،احساس معنا و رضایت زناشویی کلیدي است .بیآالیشی زوجین
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رفتن صمیمیت یکی از حلقههاي پیوند زناشویی از میان میرود (اعتمادي ،رضایی و احمدي.)5939 ،

میتواند بهواسطۀ ارضاي نیازهاي برجسته زن و شوهر یاريرسان باشد (بیرامی و موحدي ،5939،خجسته
مهر ،احمدي ،قوزلوجه و سودانی  .)5930روابط بیآالیش زن و شوهر مایه فراهم کردن بهداشت روانی

بیآالیشی بخشی از روند بیرمقی زوجین است که پیامدهاي ناگواري براي سالمت عمومی آنها دارد
(هواسی ،زهرا کار و محسن زاده  ،5931ترکمان ،اسکافی ،عید گاهیان و سهرابی.)5939،
زوجدرمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بهگونهاي طراحیشده است عالوه بر بهبود رابطه زناشویی
زوجین ،باعث رشد فردي هرچه بیشتر براي هر یك از زوجین بهتنهایی نیز میگردد .در این درمان فرآیند
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] [ DOR: 20.1001.1.24234869.1396.3.2.2.7
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کاهش آشفتگی رابطه بهوسیله فعالتر کردن «بالغ» هر یك از دو طرف انجام میگیرد ،بدینوسیله آنها
رابطه خود را درك میکنند و میتوانند با یکدیگر براي حل مشکالتشان همکاري داشته باشند ،بازيها را
متوقف نمایند و نوازشهاي مثبت و گرم رد بدل کنند .در پایان درمان ،بهبود رابطه زناشویی زوجین که با
رشد فردي هر یك از آنها ترکیبشده است باید زوجین را بهجایی رسانده باشد که بتوانند ارضاي نیازهاي
خود و نه به خاطر خشم و عصبانیت «والد» یا احساس جریحهدار شده «کودك» از هم جدا شوند (کالیتون
 .)0449تأثیر مهارتهاي ارتباطی بر روابط زناشویی بهعنوان تعیینکننده اصلی رضایت و سازگاري
زناشویی در پژوهشهاي متعددي بررسیشده است (هاوکینز .)0440 ،سودانی و همکاران (،)5935
مطالعهاي با عنوان اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط  TAمحاوره بر دلزدگی زناشویی و کیفیت زندگی
زوجین انجام دادند که نتایج بهدستآمده نشان داد که میان گروه آزمایش و کنترل ازلحاظ دلزدگی

معنیداري پایدار بوده است .مطالعۀ نژاد نادري و همکاران  0459اشاره کرد که آموزش تحلیل رفتار متقابل
اثر مثبتی بر روابط خانواده ،هیجان و سازگاري اجتماعی دارد .پارکوور و همکاران  0459در پژوهشی که
به بررسی اثربخشی خانوادهدرمانی ساختاري پرداختند ،به این نتیجه رسیدند که آموزش به خانوادهها با
توجه به این رویکرد باعث افزایش رضایت زناشویی و کاهش ناسازگاري آنان شده است .کنگ ()0441
در یك دوره یكساله با تأکید بر اهمیت آموزش مهارتهاي ارتباطی بر روي دو گروه زوج ،نشان داد
که الگوي ارتباط سازنده متقابل یکی از حفاظت کننده ترین عوامل در برابر استرس و زمینهساز ایجاد
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زناشویی و کیفیت زندگی تفاوت معنیداري وجود دارد ،این نتایج کماکان در دوره پیگیري بهطور

رضایت ،احساسات مثبت ،حل تعارض و پایداري زناشویی است .لورنز  0441نیز در پژوهش خود به این
نتیجه دستیافت که خود افشایی احساسی در بین همسرانی که الگوهاي ارتباطی سازنده متقابل دارند بیشتر

در تحقیق خودشان تحت عنوان اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر افزایش عملکرد زوجهاي
ناسازگار نشان دادند که آموزش تحلیل رفتار متقابل باعث افزایش عملکرد کلی خانواده و حیطههاي آن
در زوجها میشود .با توجه به اینکه سالمت خانواده در گرو تداوم و سالمت رابطه بین زن و شوهر
است و رابطه زناشویی هسته مرکزي نظام خانواده است ،درنتیجه وجود بیرمقی و نارضایتی از زندگی
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وجود دارد و همچنین این زوجین از تعارضات زناشویی کمتري برخوردارند .سودانی و سلطانی ()5935
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زناشویی و کاهش بیآالیشی به منزله تهدیدي جدي براي بقاي رابطۀ زوجین محسوب میشود .لذا انجام
این تحقیق بهمنظور تعیین تأثیر شرکت در نشستهاي گروهی مشاوره تحلیل رفتار متقابل در بیرمقی،
سازش یافتگی و بیآالیشی همسران ضروري به نظر میرسد .در این راستا و با توجه به اینکه تاکنون
پژوهشی با متغیرهاي این پژوهش در خصوص اثربخشی این شیوۀ درمانی صورت نگرفته است ،این
پژوهش با هدف تعیین تأثیر شرکت در نشستهاي گروهی مشاوره تحلیل رفتار متقابل در بیرمقی ،سازش
یافتگی و بیآالیشی همسران ،انجام شد .با توجه به مطالب نظري و تحقیقات پیشین مطرحشده در باال
در این تحقیق به دنبال آزمایش فرضیههاي زیر هستیم:
 .5شرکت در نشستهاي گروهی مشاوره تحلیل رفتار متقابل بر بیرمقی زوجین تأثیر دارد.
 .0شرکت در نشستهاي گروهی مشاوره تحلیل رفتار متقابل بر سازش یافتگی زوجین تأثیر دارد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهاي مداخلهاي و نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه
گواه است .جامعه آماري مورد نظر شامل کلیه زوجین مراجعهکننده به مراکز مشاوره منطقه  0شهر تهران
در سال  5931بودند .در این پژوهش پس از برگزاري پیشآزمون ،افراد بهصورت تصادفی به دو گروه
تقسیم شدند .با توجه به ماهیت جامعه موردپژوهش ،براي انتخاب نمونه این پژوهش از روش نمونهگیري
تصادفی ساده استفاده شد .بدین ترتیب که با نصب اعالمیه در مراکز مشاوره منطقه  0شهر ،تعداد  044نفر
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 .9شرکت در نشستهاي گروهی مشاوره تحلیل رفتار متقابل بر بیآالیشی زوجین تأثیر دارد.

( 544زوج) پس از غربالگري اولیه انتخاب شدند .تعداد  19زوج داراي دلزدگی باال و بیآالیشی و

دو گروه آزمایش و کنترل (هرکدام شامل  04نفر) قرار گرفتند .زوجین باید از حداقل تحصیالت لیسانس
برخوردار و مستعد براي ادامه جلسات بوده باشند .از زوجینی که داوطلب شرکت در پژوهش بودند تقاضا
شد تا پرسشنامههاي پژوهش را تکمیل نمایند .این جلسات در طی  54جلسهي  34دقیقهاي برگزار شد.
مکان برگزاري جلسات در یکی از مراکز مشاوره شهر تهران بود .مالكهاي ورود پژوهش عبارت بودند
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از زوجین داراي حداقل تحصیالت لیسانس ،حداقل یك سال و حداکثر 54 ،سال از زندگی مشترکشان
گذشته باشد و مستعد براي ادامه جلسات باشند .مالك خروج از پژوهش نیز ارائه اطالعات ناقص و نامعتبر
بود.
ابزارها
ابزار اندازهگیري بیرمقی زناشویی :5یك ابزار خودسنجی است که براي اندازهگیري درجهي دلزدگی
زناشویی در بین زوجین توسط پاینز ( )5331ابداع گردید (پاینز و نانز .)0449 ،این پرسشنامه  05گویه دارد
که شامل سه جزء اصلی خستگی جسمی شامل گویه هاي ( ،)5،0،9،54،51خستگی عاطفی شامل گویه
هاي ( )9،1،3،55،59،51،59و خستگی روانی شامل گویه هاي ( )0،1،9،50،50،59،53،04است .تمام این
موارد روي یك مقیاس هفت امتیازي پاسخ داده میشوند .سطح  5معرف عدم تجربهي عبارت مورد نظر

زناشویی نشان داد که داراي یك همسانی درونی بین متغیرها در دامنهي  4/90و  4/34است .روایی ابزار
اندازهگیري بیرمقی زناشویی بهوسیله همبستگیهاي منفی با ویژگیهاي ارتباطی مثبت به تائید رسیده
است ،مانند نظر مثبت در مورد ارتباط ،کیفیت مکالمه ،احساس امنیت ،خودشکوفایی ،احساس هدفمندي،
کشش و جاذبهي عاطفی نسبت به همسر و کیفیت رابطه جنسی آنها .نسخههاي ترجمهشده ابزار
اندازهگیري بیرمقی زناشویی بهطور موفقیتآمیزي در مطالعات بین فرهنگی در نروژ ،مجارستان،
مکزیك ،اسپانیا ،پرتغال و فنالند استفادهشده است (پاینز و نانز0449 ،؛ لیزو لیز0445 ،؛ به نقل از نویدي،
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و سطح  9معرف تجربهي زیاد است (پاینز .)5331 ،ارزیابی ضریب اعتبار ابزار اندازهگیري بیرمقی

 .)5990نادري ،افتخار و آمالزاده ( )5999در پژوهشی براي به دست آوردن روایی ابزار اندازهگیري
بین این دو پرسشنامه  -4/04به دست آمد که در سطح  (P4/445معنادار است .در پژوهش حاضر پایایی
با دو روش آلفاي کرونباخ و تصنیف براي خرده مقیاس خستگی جسمی به ترتیب  4/19و  4/94و براي
خرده مقیاس خستگی عاطفی به ترتیب  4/90و  4/99و براي خرده مقیاس خستگی روانی به ترتیب 4/95
و  4/99بهدستآمده است.
1 .couple burnout measurement

دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده

] [ DOR: 20.1001.1.24234869.1396.3.2.2.7
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مقیاس بیآالیشی زناشویی :5این مقیاس توسط تامپسون و واکر ساختهشده که  59سؤال دارد و براي
سنجیدن میزان بیآالیشی زوجها تنظیمشده است .دامنه نمرات هر سؤال بین ( 5هرگز) تا ( 9همیشه) تغییر
میکند که نمرات باالتر نشانه بیآالیشی (بیآالیشی) بیشتر است .این مقیاس با ضریب آلفاي  4/35تا
 4/39از همسانی درونی خوبی برخوردار است (واکر و تامپسون 5399 ،به نقل از ثنایی و عالقهبند.)5993 ،
نمره هر آزمودنی از طریق جمع نمرات سؤالها و تقسیم آن بر عدد  59حاصل میشود .نتایج پژوهش
اعتمادي و همکاران ( )5991حاکی از آن است که ضریب پایایی کل مقیاس به روش آلفاي کرونباخ
 4/31است که نشاندهنده پایایی قابلقبول پرسشنامه است .محاسبه ضریب پایایی با حذف تكتك
سؤاالت نیز نشان داد که حذف هیچیك از سؤاالت تأثیر محسوسی در ضریب پایایی ندارد (اعتمادي و
همکاران .)5991 ،همچنین پایایی این پرسشنامه در پژوهش جهانی و همکاران ( )5993با روش آلفاي

و  4/90براي نمرهي بیآالیشی زناشویی بهدستآمده است.
مقیاس سازش یافتگی زناشویی :این مقیاس یك ابزار  90سؤالی براي ارزیابی کیفیت رابطه زناشویی
از نظر زن و شوهر یا هر دونفري است که با هم زندگی میکنند .این ابزار براي چند هدف ساختهشده
است و میتوان با به دست آوردن کل نمرات از این ابزار براي اندازهگیري رضایت کلی در رابطه صمیمانه
استفاده کرد .تحلیل عاملی نشان میدهد این مقیاس چهار بعد رابطه را میسنجد که عبارتاند از :رضایت
زن و شوهر ( ،)51،59،59،53،04،05،00،09،95،95همبستگی زن و شوهر ( ،)01،01،09،09توافق زن و
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کرونباخ  4/30به دست آمد .در پژوهش حاضر پایایی با دو روش تصنیف و آلفاي کرونباخ به ترتیب 4/99

شوهر ( )5،0،9،1،9،3،54،55،50،59،50،51و ابراز محبت ( .)0،1،03،94نمرهگذاري سؤاالت بین  4تا
 515است .نمرات باالتر نشاندهنده رابطه بهتر است (ثنایی و همکاران .)5993 ،پایایی نمره کل مقیاس با

خوب تا عالی است :رضایت دونفري= ،4/30همبستگی دونفري= ،4/95توافق دونفري= 4/34و ابراز
محبت= .4/99روایی آن با روشهاي منطقی روایی محتوا آزمون شده است .مقیاس سازگاري زن و شوهر
با قدرت تمیز دادن زوجهاي متأهل و مطلقه در هر سؤال ،روایی خود را براي گروههاي شناختهشده نشان
1 .marital intimacy scale
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داده است .این مقیاس از روایی همزمان نیز برخوردار است و با مقیاس رضایت زناشویی الك  -واالس
همبستگی دارد (ثنایی و همکاران .)5993 ،در پژوهش حاضر پایایی با دو روش آلفاي کرونباخ و تصنیف
براي خرده مقیاس رضایت زن و شوهر 4/11 ،و  4/13و براي خرده مقیاس همبستگی زن و شوهر ،به ترتیب
 4/95و  4/99و براي خرده مقیاس توافق زن و شوهر به ترتیب  4/91و  4/91و براي خرده مقیاس ابراز
محبت به ترتیب  4/90و  4/99بهدستآمده است.
مداخله
مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل ارتباط متقابل که استیوارت و جونز ( )0455توسعه دادهاند ،طی 54
جلسهي  34دقیقهاي و بهصورت هفتگی اجرا شد .این دوره بهصورت سخنرانی ،پرسش و پاسخ ،بحث
گروهی ،تمرین و تکلیف خانگی (کارگاهی) برگزار شد .کل فرآیند مداخله  0ماه به طول انجامید.

و جونز ،دادگستر )5934 ،استخراج و مورداستفاده قرار میگیرد.
جلسه اول :گروه بعد از معارفه ،قوانین و مقررات گروهی توسط مشاور ارائه میشود .فرایند درمان
استفاده از پیامهاي کالمی و غیرکالمی ،تحلیل ساختاري ساده حاالت نفسانی (بالغ ،والد ،کودك)
خواهد بود .از مراجعین خواسته میشود شرح مختصري از وضعیت و تاریخچه زندگی خود ،روابط بین
فردي ارائه دهند.
جلسه دوم :در این جلسه درمانگر به بحث درباره تاریخچه تحلیل رفتار متقابل میپردازد و شرایطی
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ساختار جلسات تحلیل تبادلی از کتاب روشهاي نوین در روانشناسی تحلیل رفتار متقابل (استیوارت

را فراهم مینماید تا اعضا براي تکالیف خانگی آماده شوند .همچنین تكتك اعضاء یك مورد از

کنند .در ادامه به اعضا تکالیف خانگی (رسم اگوگرام) داده شد.
جلسه سوم :تکالیف اعضاي گروه موردبررسی قرار گرفت و مشاور توضیح مختصري در خصوص
کتاب وضعیت آخر و چهار حالت روانی ارائه میکند .فرایند درمان در این جلسه وجود قواعد و نقش
قواعد ارتباطی در مورداحترام به خود ،دیگران ،دوستان و نحوه ابراز وجود است .ارائه تکلیف (رسم
اگوگرام بر اساس تحلیل ساختاري پیچیده).
دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده
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جلسه چهارم :بررسی تکلیف جلسه قبل .در این جلسه اعضاي گروه با نقش الگوهاي ارتباطی در
زندگیهاي شخصی و اجتماعی آشنا شدند .آموزش نوازش ،روابط متقابل مکمل و متقاطع از مداخالت
این جلسه است.
جلسه پنجم :بررسی تکلیف جلسه قبل ،بازنوازيهاي غیرارادي دوران کودکی (من کودك) و
وضعیتهاي اساسی زندگی بهطور کامل تشریح میشود .هرکدام از اعضاي گروه دو صفحه از کتاب
بازيهاي روانی (اریك برن) را قرائت میکنند ،سپس بازنوازيهاي حالت من والدینی با زبانی ساده
همراه با مثال انجام میشود.
جلسه ششم :از اعضاء خواسته شد در مورد مشغولیتهاي ذهنی که با آن مواجه هستند را بیان کنند.
این مشغولیتها میتواند دوري از خانواده ،اطاعت بیچونوچرا از فرماندهها ،زندگی گروهی و ...

ها و تعامل خود با دیگران بحث و تبادلنظر کنند .در این جلسه آموزش روابط پنهان و رفتار متقابل
مضاعف و نیز تکالیف همراه با چند مثال از روابط پنهان ارائه میشود
 .جلسه هفتم :در ابتداي جلسه تکلیف جلسه قبلی بررسی میشود .آموزش چهار وضعیت وجودي،
شفاي کودك درون از مداخله درمانی است .در این جلسه سعی شد اعضاي گروه به تجزیهوتحلیل
حالتهاي (کودك ،بالغ ،والد) بپردازند و نحوه برقراري ارتباط بین این حالتها را در رفتار روزمره
خود بهکارگیرند .ارائه تکلیف (پرسش و پاسخ با دست مسلط و نامسلط).
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باشد .فرایند درمان آموزش بازنوازي حالت من بالغ بود و از اعضاء خواسته شد مجدد در مورد مشغولیت-

جلسه هشتم :بررسی تکلیف جلسه قبل و کار بهصورت عملی (تمرین ایفاي نمایش) و تمرین
مهارتهاي ارتباطی اختصاص دارد .همچنین قصههاي زندگی هرکدام از اعضاء که تمایل به بیان آن

جلسه بود .ارائه تکلیف (تعیین مدیریت زمان و استفاده از من بالغ در رفتارهاي خود).
جلسه نهم :در ابتدا تکلیف جلسه قبل بررسی و اعضاي گروه برخی از حاالت نفسانی و رفتار
کنونی خود را در قالب ایفاي نقش بهصورت بازخورد به یکدیگر ارائه دهند .بازدارندهها ،سوقدهندهها
و اخذ تصمیمات آموزش داده میشود.
دوره سوم .شماره دوم (پیاپی  .)6پاییز و زمستان 6936
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داشتند گفته شد .همچنین آموزش مفاهیم مدیریت زمان و شیوههاي فعال کردن بالغ از مداخالت این
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جلسه دهم :بررسی تکلیف جلسه قبل ،پاسخگویی در مورد ابهامات و مرور جلسات قبلی .در این
جلسه کلیه برنامه و اهداف درمانی مرور و بازخوردها و دریافت آن توسط اعضاء در مورد پیشرفت
درمان تجزیهوتحلیل شد .مداخله درمانی جلسه آخر در خصوص در دست گرفتن قدرت اجرایی من
بالغ ،بهکارگیري آموختههاي تحلیل رفتار متقابل در محیطهاي گروهی ،خانواده و اجتماع و نهایت اا
اینکه اعضاء به خود رهبري برسند ،بود.
روش اجرای پژوهش
از هر دو گروه براي حضور در یکی از مرکز مشاوره دعوت به عمل آمد و پس از آشنایی ،جلب
اعتماد و همکاري آنها و بیان اهداف کلی و یادآوري اینکه این مداخله بخشی از یك کار پژوهشی
است و دادن اطمینان از اینکه مواردي که در جلسات مطرح میشود و همچنین اطالعات هویتی آنها

بیرمقی زناشویی (پاینز )5331 ،و بیآالیشی زناشویی (تانپسون و واکر ،)5399 ،سازگاري زناشویی
(اسپانیر )5391 ،و سؤالهاي مرتبط با ویژگیهاي جمعیت شناختی .بهعنوان پیشآزمون در اختیار هر دو
گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفت .در مرحله بعد گروه آزمایش به مدت  54جلسه  34دقیقه اي در
نشستهاي گروهی مشاوره تحلیل رفتار متقابل شرکت کردند .در حالی که گروه گواه هیچ گونه مشاوره
اي را دریافت نکردند .یك هفته پس از پایان جلسه هاي مشاوره ،یك بار دیگر پرسشنامه ها بهعنوان
پسآزمون روي هر دو گروه اجرا گردید .پژوهشگر نیز متعهد شد که براي رعایت اصول اخالقی ،پس
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بدون رضایت خودشان محفوظ میماند و در اختیار هیچ فرد یا گروهی قرار نمیگیرد ،پرسشنامههاي

از پایان پژوهش این مداخله را براي گروه کنترل نیز انجام دهد .در این پژوهش جهت تجزیهوتحلیل

استنباطی از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد و بدین ترتیب فرضیات فوق الذکر مورد بررسی قرار
گرفت .تحلیلهاي فوق با بهره گیري از نرم افزار  SPSS.22به اجرا در آمد.
یافتهها
از بین  04زوج شرکتکننده در پژوهش حاضر 54 ،زوج در گروه مشاوره با رویکرد تحلیل ارتباط متقابل
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دادههاي بهدستآمده ،ابتدا از آمار توصیفی میانگین ،انحراف معیار ،واریانس و سپس در راستاي تحلیل
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و  54نفر در گروه گواه قبل و بعد آموزش با ابزارهاي پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتند .میانگین سن
آزمودنیها  93/10با انحراف استاندارد  1/49بود که دامنهي سنی از  03تا  19سال را شامل میشد 3 .نفر
( )%00/1تحصیالتی در حد دیپلم و  05نفر ( )%10/1از آزمودنیها داراي تحصیالت کارشناسی و  54نفر
( )%01نیز داراي مدرك کارشناسیارشد بودند .در این میان ،تعداد  1نفر ( )%50/1بین  5تا  1سال؛  59نفر
( )%90/1از شرکتکنندگان بین  1تا  54سال؛ تعداد  59نفر ( )%00/1بین  54تا  51سال و تعداد  1نفر
( )%50/1بیش از  51سال از زندگی مشترکشان میگذشت.
جدول  :3میانگین ،انحراف استاندارد برای نمرات متغیرهای پژوهش در پیشآزمون و
پسآزمون
پیشآزمون

نوع آموزش

ارتباط متقابل

پسآزمون
گروه گواه

ارتباط متقابل

گروه گواه

(انحرافاستاندارد)

(انحرافاستاندارد)

(انحرافاستاندارد)

رضایت زوجین

)0/10( 17/46

)0/04( 16/06

)1/03( 11/46

)9/33( 16/33

همبستگی زوجین

)1/41( 4/96

)9/63( 70/06

)9/36( 13

)9/67( 79/13

توافق زوجین

)6/67( 67/16

)73/10( 66/63

)6/64( 61/66

)4/36( 97/36

ابراز محبت

)1/31( 1/16

)1/47( 4/66

)7/10( 4/96

)7/17( 73/16

سازش یافتگی زناشویی کل

)6/63( 40/63

)79/09( 41/03

)9/16( 737/96

)70/46( 44/66

بیرمقی زناشویی

)73/77( 91/13

)4/00( 63/63

)1/64( 63/33

)4/00( 61/73

خستگی جسمی

)9/14( 10/36

)6/64( 11/16

)6/06( 13/76

)0/43( 03/33

خستگی عاطفی

)9/60( 70/96

)0/13( 76/16

)1/09( 73/63

)9/66( 76/46

خستگی روانی

)0/66( 70/63

)0/44( 71/63

)0/36( 77/46

)0/61( 76/36

بیآالیشی زناشویی

)6/90( 11/46

)6/91( 03/76

)71/66( 60/46

)6/41( 09/46

مقیاس /زیر مقیاسها
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میانگین

میانگین

میانگین

میانگین
(انحرافاستاندارد)

جدول ( )5مقدار اماره هاي مربوط به میانگین و انحراف استاندارد براي نمرات متغیرهاي پژوهش را،

با توجه به نرمالی دادهها با استتتفاده از آمون شتتاپیرو ولیك ،در گام دوم پیش فرض هاي استتاستتی
همگنی واریانسها و همگنی شتتیب رگرستتیون براي تحلیل کواریانس چند متغیره مورد بررستتی قرار
گرفت که نتایج در جدول  0نشان داده میشود.

دوره سوم .شماره دوم (پیاپی  .)6پاییز و زمستان 6936
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در پیشآزمون و پسآزمون نشان میدهد.
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جدول  :2نتایج مربوط به بررسی همگنی شیب های رگرسیونی در متغیرهای پژوهش
بیآالیشی زناشویی

(Fپیشآزمون)
7/791

معناداری
.019

رضایت زناشویی

0/19

.341

بیرمقی زناشویی

7/99

.07

خستگی جسمی

1/110

.741

خستگی عاطفی

7/41

.161

خستگی روانی

0/7

.14

متغیر

جدول ( )0حاکی از آن ست که مقدار تحلیل واریانس بهدستآمده باالتر از سطح  4/41است ،بنابراین
میتوان نتیجه گرفت پیش فرض همگونی شیب رگرسیون رعایت شده است.
جدول  :2آزمون همگونی واریانس متغیرهای پژوهش
تحلیل واریانس

7/441

درجه آزادی 6

04

درجه آزادی 2

69147/369

معناداری

3/314

جدول ( )9نشان میدهد سطح معناداري با توجه به درجه آزادي  99 5و تحلیل واریانس )3995
بهدستآمده از  4/499معنادار است که با احتمال زیاد میتوان همگونی واریانس ها را پذیرفت ،همچنین
آزمون آماره هاي بهدستآمده از آزمون لون نشان میدهد که خطاهاي واریانس مستقل هستند و حداقل
شرایط الزم براي تحلیل کوواریانس چند متغیره وجود دارد.
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آزمون باکس

037/41

جدول  :2نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیر ( )MANCOVAبر روی تفاضل نمرات

گروه

آزادی

آزادی
43

.333
.333

اثرات

مقدار

F

اثر پالیی

3/164

6/379

04

المبدایی ویلکز

3/064

6/379

04

43

اثر هتلینگ

7/617

6/379

04

43

.333

بزرگترین ریشه خطا

7/617

6/379

04

43

.333

جدول ( )0بیانگر نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیره بر روي تفاضل نمرات مؤلفه هاي
دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده
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بیرمقی زناشویی ،بیآالیشی زناشویی و سازش یافتگی زناشویی است .همه آزمونهاي مانوا (اثر پالیی
 ،F=4/919المبدایی ویلکز  ،F=4/913اثرهتلینگ  ،F=5/105بزرگترین ریشه خطا  F=5/105در سطح
 P>40445معنیدار میباشند ،بر این اساس جهت پی بردن به این تفاوت تحلیل کوواریانس چندمتغیره
انجام گرفت که نتایج حاصل از آن در جدول شماره بعد درج شده است.
جدول  :2نتایج آزمون تحلیل واریانس نمرات متغیرهای در گروههای آزمایش و کنترل
بیآالیشی زناشویی

0364/47

7

0364/47

09/06

3/3337

3/63

بیرمقی زناشویی

0160/63

7

0160/63

01/36

3/3337

3/63

خستگی جسمی

413/11

7

413/11

99/31

3/3337

3/60

خستگی عاطفی

116/61

7

116/61

13/19

3/3337

3/09

خستگی روانی

764/73

7

764/73

76/17

3/3337

3/14

رضایت زوجین

44/11

7

44/11

4/01

3/339

3/74

همبستگی زوجین

006/93

7

006/93

74/14

3/3337

3/01

توافق زوجین

1166/63

7

1166/63

63/03

3/3337

3/61

ابراز محبت

76/43

7

76/43

6/64

3/311

3/70

سازش یافتگی زناشویی کل

7667/46

7

7667/46

717/66

3/3337

3/16

جدول ( )1نشان میدهد آمارههاي کوواریانس چند متغیره در مورد هر متغیر وابسته بهصورت جداگانه
اجرا شد تا منبع معناداري اثر چند متغیري تعیین شود .جدول فوق نشان میدهد که گروه بهصورت معناداري
روي بیآالیشی زناشویی ( partial ƞ 0=4/14و  99( =90/91 ,P4/4445و  ،)F)5نمره کل بیرمقی
زناشویی ( partial ƞ 0=4/14و  99( =99/41 ,P4/4445و  ،)F)5خستگی جسمی (partial 0=4/19
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متغیر

SS

df

MS

F

P

مجذور اتا

 ƞو  99( = 00/49 ,P4/4445و  ،)F)5خستگی عاطفی ( partial ƞ 0=4/90و =04/00,P4/445
 9نشان میدهد که گروه بهصورت معناداري روي رضایت زوجین ( partial ƞ 0=4/53و 3/90 ,P4/45
= ( 99و  ،)F)5همبستگی زوجین ( partial ƞ 0=4/90و  99( =59/09,P4/4445و  ،)F)5توافق زوجین

دوره سوم .شماره دوم (پیاپی  .)6پاییز و زمستان 6936

] [ DOR: 20.1001.1.24234869.1396.3.2.2.7
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( partial ƞ 0=4/19و  99( =14/94 ,P4/4445و  ،)F)5ابراز محبت ( partial ƞ 0=4/59و -4/4445
 99( =1/13 ,Pو  )F)5و نمره کل سازش یافتگی زناشویی ( partial ƞ 0=4/91و =505/11 ,P4/4445
( 99و  )F)5تأثیر دارد.
بحث و نتیجهگیری
یافتههاي پژوهش بیانگر آن است که رویکرد مشاوره گروهی مبتنی بر تحلیل ارتباط متقابل میتواند
موجب افزایش بیآالیشی و رضایت زناشویی و کاهش بیرمقی روابط زوجین شوند .بهبیاندیگر،
بیآالیشی زناشویی ،بین دو گروه تحلیل ارتباط متقابل و گروه گواه تفاوت معناداري به لحاظ آماري
مشاهده شد .به این صورت که شرکتکنندگان در گروه مشاوره مبتنی بر تحلیل ارتباط متقابل از بیآالیشی
زناشویی باالتري در پسآزمون نسبت به گروه گواه برخوردار بودند .یافتههاي پژوهش ،این فرضیه را تائید

نمود ...این یافته با نتایج تحقیق هانسون و لند بلند ( )0441مبنی بر اینکه آموزش مهارتهاي ارتباطی و
حل تعارض به زوجینی که در تعامالت زناشویی مشکل داشتند ،باعث بهبود روابط زناشویی زوجین و
کاهش تعارضات و افزایش سالمت روان در آنان میگردد ،همسو است .همچنین با یافتههاي جوانینگ
( ،)0443کنگ ( ،)0441لورنز ( ،)0441اصالنی ( ،)5999عزیزي ( ،)5991جوادي ( )5999همخوانی
دارد .همسو با نتایج این تحقیق ،خانواده درمانگران و زوج درمانگران اغلب گزارش میکنند که ارتباط
ضعیف ،وجه مشترك خانوادههایی است که مشکل دارند .ارتباط ضعیف موجب مشکالت خانوادگی
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کرده و نشان میدهد که میتوان از این رویکرد براي بهبود بیآالیشی زناشویی زوجها استفاده عملی

بسیار زیادي ازجمله تعارضات خانوادگی شدید ،شکست در حل مشکالت ،فقدان بیآالیشی و

و تأثیرگذار هم در بعد کالمی و هم غیرکالمی با دیگران مدنظر است (پترسون ،گرین .)0443 ،آلن
نیز ( )5339معتقد است که با آموزش روش تحلیل ارتباط محاورهاي به افراد و به کار بردن این شیوه
توسط آنها ،کیفیت زندگیشان بهبود مییابد .یافتههاي پژوهش ،در مورد خرده مقیاسهاي تعارضات
زناشویی نشان میدهد که آموزش بهصورت گروهی ) (TAمهارتهاي ارتباطی زوجین با استفاده از
رویکرد تحلیل ارتباط متقابل بر همکاري زوجین تأثیر دارد؛ بنابراین بعضیاوقات زن و شوهر ممکن
دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده
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پیوندهاي عاطفی ضعیف میشود؛ در اینجا منظور از ارتباط فقط بعد کالمی نیست ،بلکه ارتباط مؤثر
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است مشکالتی در کار کردن با همدیگر درزمینۀ توافق نداشتن در تعریف مشکل (ادراك) ،توافق
نداشتن در چگونگی حل مشکل ،تجارب ناموفق با تالشهاي مدیریتی در حل تعارض در گذشته،
انتظار زیاد از همدیگر (چه معلوم و چه نامعلوم) و غیره داشته باشند ،یك شریك سومی مثل مشاور یا
فرد معتمد ممکن است بتواند به شکسته شدن این بنبست کمك کند و زوجین را به در دست گرفتن
راهحل مشکالت خود کمك بکند .برخی از زوجین بعد از گذشت ماههاي اولیه زندگی به علت درگیر
ال به
شدند و در مسائل و مشکالت زندگی و یا عدم اعتقاد به ضرورت و تأثیر مهارتهاي رفتاري ،عم ا
کاهش تقویتکنندهها کمك میکنند .از سوي دیگر ،تعارضها و رنجشها و حل نشدن آنها باعث
افزایش دلخوري و احساسات منفی و درنتیجه عدم تمایل به انجام رفتارهاي خوشایند و افزایش رفتارهاي
منفی ،مثل بیتوجهی ،سرزنش و تحقیر میشود .عالوه بر این ،در تبیین این موضوع عدم شناخت دقیق

علت نوع رابطه نسبت به آنچه براي طرف مقابل تقویت یا تنبیه است آگاهی ندارند .همچنین مشکالت
مربوط به بیآالیشی زوجین بهطور اولیه نتیجه شکست در برقراري روابط صحیح است .عمق بیآالیشی
که دو نفر در رابطهشان ایجاد میکنند ،به توانایی آنان براي انتقال روشن ،صحیح و مؤثر افکار ،احساسات،
نیازها و خواستههایشان بستگی دارد؛ بنابراین ،یادگیري مهارتهاي ارتباطی باعث افزایش بیآالیشی
میشود .تأثیر مهارتهاي ارتباطی بر روابط زناشویی بهعنوان تعیینکننده اصلی رضایت و سازگاري
زناشویی در پژوهشهاي متعددي بررسیشده است.
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همسران از یکدیگر و تفاوتهاي فردي در تقویت و تنبیه را نیز نباید نادیده گرفت .بسیاري از همسران به

نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که جلسات مشاورۀ رویکرد تحلیل تبادلی سبب افزایش بیآالیشی
زناشویی میشود ،مهارتهاي ارتباطی منجر به بررسی و اصالح نحوه ارتباط زوجین میگردد که این

ناکامل و نادرست ،روابط زناشویی را تحتالشعاع قرار میدهند .لذا آموزش مهارتهاي ارتباطی به اصالح
روابط نادرست زن و شوهر شده و باعث رفع سوءتفاهم ،کاهش رنجش و خشم و توجه به جنبههاي مثبت
رفتار یکدیگر میشود و درنهایت موجب افزایش بیآالیشی زناشویی میشود؛ بنابراین میتوان انتظار
داشت که با توجه به فنهایی که در رویکرد تحلیل ارتباط متقابل مورداستفاده قرار میگیرد ،فرایند
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بیآالیشی در روابط زناشویی افزایشیافته و سبب بهبود روابط زوجین شود .همچنین رویکرد تحلیل
ارتباط متقابل به زوجین دلزده که اغلب داراي خطاهاي ارتباطی مخرب در زندگی زناشویی هستند،
موجب شده که آگاهی زوجین نسبت به این روابط باال رود .همچنین با انجام تمرینات جلسات آموزشی
و تکالیف بیرون از جلسات به اصالح روابط نادرست که موجب دلزدگی آنان شده است ،بپردازند.
اصالح رفتارها و اسنادهاي غلط زوجین از رفتار یکدیگر باعث کاهش دلخوريهاي بیمورد و افزایش
شناخت جنبههاي مثبت رفتار یکدیگر شده است که درنهایت به کاهش دلزدگی زناشویی زوجین
انجامید؛ بنابراین در این پژوهش مشاوره مبتنی بر تحلیل ارتباط متقابل سبب کاهش دلزدگی زناشویی
زوجین گردیده است .همانطور که در بخش یافتهها مشاهده شد ،آموزش و بهکارگیري تکنیكهاي
مشاوره مبتنی بر تحلیل ارتباط متقابل موجب کاهش دلزدگی جسمی زوجین گردیده است؛

زوجین گروه آزمایش نسبت به میانگین زوجین گروه گواه ،موجب کاهش دلزدگی زناشویی درزمینۀ
خستگی جسمی زوجین گروه آزمایششده است .منطق احتمالی اثربخشی مشاوره مبتنی بر تحلیل ارتباط
متقابل بر کاهش دلزدگی جسمی زوجین عبارت است از :اینکه کیفیت رابطهي زناشویی هر کسی،
نتیجهي رفتار و کردار خویش بوده و به تصمیمات و عملکرد گذشتهاش مربوط میشود .عدم وجود
روابط شاد و مثبت و مساعد بین زوجین موجب بروز خستگی و ضعف جسمی میشود .این رویکرد،
به زوجین کمك میکند امید و نشاط بیشتري در روابطشان جاري شود و با ارادهي بیشتري شروع به
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بهعبارتدیگر ،تحلیل ارتباط متقابل با توجه به میانگین دلزدگی زناشویی درزمینۀ خستگی جسمی

بازسازي روابط گذشته خود با همسرشان کنند و همین امر موجب کاهش دلزدگی زناشویی و کاهش
خستگی جسمی در آنان میشود.

زناشویی میشودبهطور کلی در تبیین این یافته میتوان گفت که مهارتهاي ارتباطی منجر به بررسی و
اصالح نحوه ارتباط زوجین میگردد که این مهارتها عمدتاا پیش از آموزش در سطح بسیار پایینی قرار
دارد .عالوه بر این ،این مهارتهاي ارتباطی ناکامل و نادرست ،روابط زناشویی را تحتالشعاع قرار می-
دهند .لذا آموزش مهارتهاي ارتباطی به اصالح روابط نادرست زن و شوهر شده و باعث رفع سوءتفاهم،

دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده

] [ DOR: 20.1001.1.24234869.1396.3.2.2.7

نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که جلسات مشاورۀ رویکرد تحلیل تبادلی سبب افزایش سازگاري

رضا استوار ،قربان شیرودی و کریمی اوتاری

22

کاهش رنجش و خشم و توجه به جنبههاي مثبت رفتار یکدیگر میشود و درنهایت موجب افزایش
سازگاري زناشویی میشود؛ بنابراین میتوان انتظار داشت که با توجه به فنهایی که در رویکرد تحلیل
ارتباط متقابل مورداستفاده قرار میگیرد ،فرایند سازگاري در روابط زناشویی افزایشیافته و سبب بهبود
روابط زوجین شود.
این پژوهش نیز همانند سایر پژوهشها داراي محدودیتهایی است که ایجاب مینماید در تعمیم
نتایج به آنها توجه شود .تحقیق حاضر بر روي زوجهاي شهر تهران انجام شده است ،بنابراین در تعمیم
نتایج به زوجهاي دیگر شهرها و مناطق باید جانب احتیاط را رعایت کرد .از محدودیتهاي دیگر این
مطالعه ،این مساله بود که به علت محدودیت زمانی و عدم دسترسی به مراجعین مطالعات پیگیري انجام
نشد .استفاده از ابزارهاي خودگزارشدهی نیز از محدودیتهاي دیگر پژوهش حاضر است .با توجه به

رویکرد تحلیل ارتباط متقابل مرحله پیگیري نیز گنجانده شود و نتایج آنها با نتایج این پژوهش مقایسه
شود .توصیه میگردد در پژوهشهاي آتی براي به دست آوردن نتایج کاملتر و بالطبع امکان تعمیم
دقیقتر یافتهها ،تعداد آزمودنیها و مشارکتکنندگان در درمان افزایش یابد.
نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که رویکرد تحلیل ارتباط متقابل توانسته بیآالیشی و
سازگاري زناشویی زوجها را افزایش و دلزدگیشان را کاهش دهد .از دستآوردهاي این پژوهش
میتوان در دو سطح نظري و عملی به این شرح نتیجهگیري کرد .در سطح نظري نتایج این پژوهش
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نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهاد میشود در پژوهشهاي آتی به جهت تعیین دقیقتر اثرات درمانی

میتواند نتایج پژوهشهاي پیشین را تائید کند .در سطح عملی ،یافتههاي پژوهش حاضر میتواند براي
تدوین برنامههاي آموزشی و درمانی مورداستفاده قرار گیرد.

این پژوهش برگرفته از پایان نامۀ کارشناسی ارشد با موضوع اثربخشی مشاورۀ گروهی مبتنی بر تحلیل
ارتباط متقابل بر دلزدگی زناشویی ،رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین است .از کلیه مرکز مشاورۀ

دوره سوم .شماره دوم (پیاپی  .)6پاییز و زمستان 6936
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منطقه  0شهر تهران به دلیل فراهم کردن شرایط اجرا و جذب مراجعین و همچنین همۀ زوجینی که در
این پژوهش مساعدت نمودند ،نهایت تشکر و قدردانی را دارم.
منابع
استوارت ،س؛ جونز و .)5934( .تحلیل رفتار متقابل :روشهاي نوین در روان شناسی .ترجمه بهمن دادگستر .تهران:
نشر دایره ،چاپ هجدهم.
اعتمادي ،عذرا ،رضایی ،جواد و احمدي ،احمد ( .)5939صمیمیت و نقش آن در زندگی زناشویی .اصفهان :
جهاد دانشگاهی
اصالنی ،خالد .)5999( .نقش مهارتهاي ارتباطی بر کارایی خانوادگی دانشجویان متأهل .پایاننامه کارشناسی ارشد
مشاوره ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.

اعتمادي ،عذرا؛ نوابینژاد ،شکوه؛ احمدي ،احمد؛ فرزاد ،ولی اله .)5991( .بررسی تأثیر زوجدرمانی به شیوه
ایماگوتراپی بر افزایش صمیمیت زوجین مراجعهکننده به مراکز مشاوره در شهر تهران .تازهها و پژوهشهاي
مشاوره.3-00 :)53( 1 .
سلیمی ،هادي ،محسن زاده ،فرشاد ،نظري ،علی محمد ،5931،پیش بینی رضایت زناشویی براساس عوامل فرایندي
و محتوایی خانواده در معلمان ابتدایی شهر کرج ،دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردي ،سال ،51
شماره  ،0پیاپی  ،14صص .90-30
ثنایی ،باقر؛ عالقبند ،ستیال .)5993( .مقیاسهاي سنجش خانواده .تهران :انتشارات بعثت.
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عتمادي ،عذرا .)5999( .افزایش صمیمیت زناشویی ،فصلنامه تازه هاي رواندرمانی 03( ،و .00-05 ،59)14

جهانی ،سمیه؛ اعتمادي ،احمد؛ سعديپور ،اسماعیل؛ آرین ،سیده خدیجه .)5993( .اثربخشی آموزش فنون
ایماگوتراپی بر صمیمیت زناشویی معتادان به مواد مخدر و همسرانشان .اعتیادپژوهی.01-01 :)3( 55 ،

سودانی ،منصور؛ مهرابی زاده هنرمند ،مهناز و سلطانی ،زیبا ( .)5935اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر
افزایش عملکرد زوجهاي تا سازگار .فصلنامه مشاوره و رواندرمانی خانواده.099-019 :)9(0 .
عزیزي ،پریسا .)5991( .بررسی اثربخشی درمان گروهی با رویکرد تحلیل ارتباط محاورهاي برن بر کاهش تعارضات
زناشویی زنان شهر تهران .پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.
دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده
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جوادي ،بهناز؛ حسینیان ،سیمین؛ شفیعآبادي ،عبداهلل .)5999( .اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاورهاي به مادران
بر بهبود عملکرد خانواده آنان .فصلنامه خانوادهپژوهی.149-159 :)04(1 .
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نادري ،فرح؛ افتخار ،زهرا؛ آمالزاده ،صغري .)5999( .رابطه ویژگیهاي شخصیت و روابط صمیمی همسر با
دلزدگی زناشویی در همسران معتادان مرد اهواز .یافتههاي نو در روانشناسی.15-99 :)55)0 ،
نویدي ،فاطمه .)5990( .بررسی و مقایسه دلزدگی زناشویی با عوامل جو سازمانی در کارکنان ادارات آموزش و
پرورش و پرستاران بیمارستانهاي شهر تهران .پایاننامه کارشناسیارشد در رشته مشاوره ،گرایش خانواده،
دانشگاه شهید بهشتی تهران.
بیرامی ،منصور ،موحدي ،یزدان ،مقایسه صمیمیت و ابعاد آن در پرستاران شیفت ثابت و متغیر شهر تبریز مجله
سالمت جامعه ،زمستان  ،5939دوره  ،9شماره  ،0پیاپی  ،90صص .19-30
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