
 

 

 

 
 53-62های صفحه (،8)پیاپی 0، شماره 2، دوره 0011 زمستان

  

 یارتباط یو باورها یرفتار متقابل بر بلوغ عاطف لیتحل یاثربخش

 
 2*فرشیما تمنایی، 1سلطانیعلی 

 
 23/02/0011پذیرش مقاله:                                  20/02/0011اصالح مقاله:                                 08/00/0011دریافت مقاله: 

 

         

چکیده          

متقابل افراد  یهاواکنشیکی از نظریاتی است که روابط بین فردی، فرایند حوادث زندگی و  حلیل رفتار متقابلت

پژوهش  هدف ؛ لذابا یکدیگر توجه بسیار داشته و برای مسائل بین فردی، راهکارهای کاربردی ارائه داده است

ز نوع نیمه روش پژوهش ا بود. تحلیل رفتار متقابل بر بلوغ عاطفی و باورهای ارتباطی یاثربخشحاضر تعیین 

ه ب داوطلب ازدواج و مراجعه کننده زنان از بین پس آزمون با گروه کنترل بود. -ن آزمایشی و طرح پیش آزمو

 ،پیش از ازدواج مشاوره جهت 0338نیمه دوم سال شهر کاشان در و کلینیک روان آرام مرکز درمانی گالبچی 

نفر( و  26) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه آزمایش نفر 52تعداد 

( 0380) بلوغ عاطفی سینک و بهارگاوا یهانامهپرسشدر مرحله پیش آزمون به  زناننفر( قرار گرفتند.  26) گواه

 8جلسات گروه درمانی برای گروه آزمایش به مدت  پاسخ دادند. (0380طی ایدلسون و اپستین )و باورهای ارتبا

توسط گروه کنترل و آزمایش  هانامهپرسشدر پایان جلسات  مجدداًماهه( برگزار شد و  2جلسه )دوره زمانی 

رفتار  آموزش تحلیلداد  نتایج نشان از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. هادادهبرای تحلیل  تکمیل شدند.

با توجه  .(>15/1pاثربخش بوده است ) ازدواج داوطلب زنان یرمنطقیغبر ثبات عاطفی و باورهای ارتباطی متقابل 

زنان تن مجهز ساخ یبرا ،تحلیل رفتار متقابل یهاآموزهاز  ز مشاورهکدر مرا شودیمشنهاد یپ پژوهش یهاافتهیبه 

 ت بخش استفاده شود.یمناسب و رضا یرتباطا یهامهارتبه  ازدواج داوطلب

 یارتباط یباورها ،یرفتار متقابل، بلوغ عاطف لیتحل :هادواژهیکل         

 ه

 

                                                   

 رانیا کاشان، ،یواحد کاشان، دانشگاه آزاد اسالم  ،یگروه روانشناس ارشد یکارشناس .0

 sh-tamannaeifar@farabi.tums.ac.ir    رانیتهران، تهران، ا یروزبه، دانشگاه علوم پزشک یروانپزشک مارستانیب ،یدپارتمان روانپزشک :مسئولنویسنده . 2
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 مقدمه

کی از نهادهای اولیه در نظام انسانی، خانواده است. ی

 نهاد اجتماعی ترینقدیمیعنوان نخستین و  خانواده به

یوند باشد. پمرد می است که ناشی از پیوند زناشویی زن و

نسانی ترین انواع روابط اعنوان یکی از پیچیده زناشویی به

ای در آزادسازی احساسات است دارای چنان توان بالقوه

ن را توان نظیر آفردی دیگر می که در کمتر روابط بین

 (.2102و همکاران،  0)اسچمیدت یافت

لاز سوی دیگر نظریه  یکی از 2تحلیل روابط متقاب

 در بررسی روابط زناشویی وکاربردی  هاییدگاهد

 تحلیل رفتار متقابل به عنوان .استاجتماعی  یپیوندها

 هانسانا شناسیرواننظریة شخصیت، تصویری از ساختار 

 کدین منظور از یب. (2120، 3)مورای دهدبه ما ارائه می

خود  نیت نفساالالگوی سه بخشی به عنوان الگوی حا

 ککند. همین الگوی شخصیتی به ما کماستفاده می

کنند و چگونه عمل و رفتار می هاانسانکند تا دریابیم می

این که چگونه شخصیت خود را در قالب رفتارهایشان 

ط رواب هایموقعیتدر تحلیل روابط  .سازندآشکار می

 اینندهکقانعهای مفید و تواند بازنگری، مینیز زناشویی

با  هاانسانبیشتر به روابط  آن،در  زیرا ا به دست دهد.ر

شود و اعتقاد بر این است که اگر افراد یکدیگر توجه می

ه بخش با یکدیگر داشتروابطی سالم، مثبت و رضایت

باشند و آن را جایگزین روابط تخریبی، منفی و 

تحقیرآمیز نمایند، قادر خواهند بود که از فشارهای روانی 

گران بکاهند و از زندگی خود لذت بیشتری خود و دی

 (.2120، 0؛ مورای2120دورتاج و همکاران، )ببرند 

اورهای تفکرات و ب یرتأثتحتروابط زناشویی به شدت  

باورهای افراد در  .قرار دارد هازوجارتباطی هر یک از 

اوایل ازدواج و زندگی مشترک بسیار شیرین است و 

ه با ازدواج به تمام ک کنندیم گمان هازوجغالب 

                                                   
1. Schmidt   

2. Transactional Analysis 

3. Murray 

 هاتفاوتمرور زمان  اما با رسندیمآرزوهایشان 

کر خود ف یرمنطقیغآشکارمی شوند و افراد با باورهای 

که در ازدواج خود شکست خورده اند زیرا  کنندیم

نیازهایشان برآورده نشده و به قول خودشان این زندگی، 

 شمس و ولفارد،) اندداشتهزندگی نیست که باور  آن

لذا باورهای ارتباطی از جمله عواملی است که بر  (2105

و همکاران،   5جوهنسون) گذاردمی تأثیر هازوجرابطه 

ساز نظر (. 2121 باورهای ( 2121) 6گاتمن و نوتاری

ارتباطی، عقیده یا ذهنیتی است که زن و شوهر نسبت به 

ارتباط زناشویی خود دارند و آن را به عنوان واقعیت 

و منظور از باورهای ارتباطی ناکارآمد، آن  اندپذیرفته

تص باشد که مخدسته از باورها و تفکرات غیرمنطقی می

ی زناشویی است و در اثر استفاده افراطی ایجاد رابطه

توان انتظار داشت با ایجاد می که مشکل نموده است

 هایهزمیناز  ،هازوجتغییرات مثبت در باورهای ارتباطی 

 نمودزناشویی، پیشگیری  هایتعارضاصلی بروز 

 (.2120زاد و همکاران، ایمانی)

همچنین آموزش تحلیل رفتار متقابل، افراد را قادر 

که روابط خود را با دیگران کنترل کرده و با  سازدیم

برقراری روابط مکمل، رضایت بیشتری از رابطه بین 

با تمرین تقویت در این آموزش فردی کسب کنند. 

تواند در روابط است نوازش، فرد میحاالت من و درخو

بین فردی خود صداقت و صمیمیت را افزایش دهد و 

 لذا ؛گیری عاطفی در وی کاهش یابدبدین واسطه کناره

توان گفت که رویکرد تحلیل رفتار متقابل به افراد می

کند که در مواجهه با مسائل و مشکالت، تا کمک می

نترل نموده و های هیجانی خودکار را کحدودی واکنش

های عاطفی، دنباله روی از دیگران و درگیری یجابه

)خدایی و همکاران،  پیرو تفکر منطقی خویش باشند

 .دهند شکل خوددر را  بدین ترتیب بلوغ عاطفی و( 2106

4. Murray 

5. Johnson   

6. Gottman & Notarius 
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 0شماره  /2دوره  /0011 زمستان /روانشناسی زنفصلنامه 

بلوغ عاطفی توانایی افراد برای مدیریت عواطف خود و 

های عاطفی دیگران در روابط همچنین ارزیابی حالت

منظور اتخاذ تصمیمات و اقدامات مناسب ردی، بهفبین

ی)شود تعریف می بلوغ عاطفی در  (.2102، 0رافیدال

زندگی متاهلین به صورت توانایی تحمل تنش، توانایی 

با  روشدنروبهعشق دادن و عشق گرفتن، توانایی 

ع، آن وقای یاتجزئیل واقعیات زندگی و تجزیه و تحل

ذیرش تجربیات ناگوار، پ توانایی تعبیر مثبت داشتن از

بلوغ  لذا ؛گرددمیکنترل خشم متبلور توانایی  ،شکست

ها در و موفقیت آن متأهلافراد  به زندگی تواندیمعاطفی 

 (.2121صفایی و صداقت،) زندگی کمک شایانی کند

و آموزش و اصالح دریافتند ( 2100) و همکاران  2ی

ارتباطات زوجی در کنترل هیجانات منفی، کاهش 

ارضات زناشویی، بهبود الگوهای ارتباطی، رضایت از تع

 پژوهش است. مؤثر هازوجارتباط و صمیمیت عاطفی 

ر د که تحلیل رفتار متقابل نشان دا (2103)  3سیوکو

پذیرش خود  و موجب بهبود سطح رضایت از خود

  .شودمی

لعات و نتایج مطا های پیشیناز بررسی پژوهشبنابراین 

 با رویکرد« تقویت من بالغ»مشاوره گروهی مختلف)

تواند به عنوان یک روش تحلیل رفتار متقابل می

 یرمنطقیغای مفید برای نوجوانان دارای باورهای مداخله

 ،(2102آزادمیالجردی و نیک نجادی، ) به کار رود

آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر افزایش سطح 

وزش آم ،(2108نژادکریمی،) بخشودگی زنان تأثیر دارد

نان در ز یرمنطقیغتحلیل رفتار موجب کاهش باورهای 

رویکرد تحلیل  ،(2102حسنی پویا، ) شودیممتعلقه 

ی آالیشی و سازش یافتگارتباط متقابل توانسته بی

 شان را کاهش دهدرمقیرا افزایش و بی هازوجزناشویی 

آید که کمتر بر می چنین(2108رضا استوار و همکاران، )

                                                   
1. Rafeedali   

2. Yoo 

بر  آموزش شیوه تحلیل رفتار یاثربخشمینه پژوهشی در ز

 در شرف ازدواج زنانباورهای ارتباطی و بلوغ عاطفی 

صورت گرفته است و خال پژوهشی در این زمینه احساس 

 یهاسالبا توجه به افزایش آمار طالق در  ؛ لذاشودمی

اخیر و ضرورت پیشگیری برای افزایش سالمت افراد در 

ط درمان تحلیل رواب یثربخشاحوزه روابط بین فردی و 

 آن یپژوهش حاضر در پ ،متقابل در روابط زناشویی

ار آموزش تحلیل رفت آیا ر پاسخ دهد:یاست تا به سؤال ز

 اوطلبدزنان متقابل بر بلوغ عاطفی و باورهای ارتباطی 

 ؟است مؤثر ازدواج

 پژوهش روش

 های پژوهشمونهن و آماری جامعه 

 -ن و طرح پیش آزمو این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی

با شاااامل  ،جامعه آماریگروه کنترل بود.  پس آزمون 

مه  نانه نده ز عه کن لب ازدواج و مراج به مرکز  داوط

شااهر کاشااان در و کلینیک روان آرام درمانی گالبچی 

پیش از  یهاکالسبرای شرکت در  0338نیمه دوم سال 

تخصااصاای در زمینه  یهاکمکازدواج جهت دریافت 

ده از شااتهیه  فهرساات بین ازکه  مسااائل زناشااویی بودند

متقاضاای دریافت خدمات روان و داوطلب ازدواج  زنان

ناختی نه گیری در دساااترس  نفر 52 ،شااا به روش نمو

  انتخاب شاادند و به صااورت تصااادفی در گروه آزمایش

ورود  یهامالکنفر( قرار گرفتند.  26) نفر( و گواه 26)

شرف اولین ازدواج  زنان -0امل:ش نمونه در انتخاب در 

)به ساار بردن در  ز زندگی مشااترکعدم آغا -2باشااند 

  ینامزدداشااتن حداکثر یکسااال دوره  -3دوره نامزدی(

حداقل میزان تحصیالت دیپلم، قرار داشتن در طیف  -0

شرکت در ح -5سال  01تا  21سنی  ضر به همکاری و  ا

شد سات با غیبت بیش  -0:شامل خروج یهامالک .جل

و جلساااه. پس از اجرای پیش آزمون در هفته اول  2از 

3. Ciucur 
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سشتکمیل  باورهای ارتباطی و بلوغ عاطفی،  یهانامهپر

جلسااات گروه درمانی توسااط پژوهشااگر و با همکاری 

بل از یک  قا تار مت یل رف مانی تحل متخصاااص روش در

  یاههفتبرای گروه آزمایش  ،اندیشانیکنمرکز مشاوره 

مدت  باریک به  ماهه( در  2جلساااه )دوره زمانی  8و 

شان سات  ،درمانگاه گالبچی کا ساختار جل شد.  برگزار 

ر درمانی معرفی شااده د هاییوهشااتحلیل رفتار متقابل از 

سرواندر  یتأملکتاب  قابل تجربی تحلیل رفتار مت یشنا

ستوارت و جونز ستفاده 2100) 0اثر ا ستخراج و مورد ا ( ا

 یهانامهپرساااشقرار گرفت. دوباره در پایان جلساااات 

له پس آزمون توساااط گروه  کنترل و مذکور در مرح

که محتوای جلساااات برگزار  ید  یل گرد مایش تکم آز

 :آمده است 0در جدول شده برای گروه آزمایش 

 ابزار پژوهش

 01 امهنپرسشاین  :باطیباورهای ارت نامهپرسش.1

ن ( برای 0380)  2سوالی توسط ایدلسون و اپستی

درباره روابط زناشویی  یرمنطقیغباورهای  یریگاندازه

باور به تخریب  خرده مقیاس 5ساخته شده است که 

کمال  ،توقع ذهن خوانی تغییر ناپذیری همسر، کنندگی،

است.  جنسیتی یهاتفاوتگرایی جنسیتی، باور درباره 

 1از  ایینهگز 6ر سؤال در طیف لیکرت به صورت ه

 .شودیم یگذارنمرهدرست(  کامالً)5غلط( تا  کامالً)

 80تا  22ضریب آلفای کرانباخ برای این مقیاس از 

خرده مقیاس رابطه  5درصد برآورد شده است و هر 

 سازگاری زناشویی دارند هاییاسمقمعناداری با 

ین ابزار را مظاهری (. نسخه فارسی ا2112مظاهری، )

و ضریب آلفای آن را  اندکردهترجمه  مجدداً( 2112)

پایایی پرسشنامه به روش آلفای  .اندآوردهبدست  25/1

  بدست آمد. 21/1کرانباخ 

                                                   
1.  Stuart, Jones 

2. Epstien  & Eidelson 

بلوغ عاطفی یاشویر سینک و  نامهپرسش. 2

 توسط یاوشومیرینگ و نامهپرسشن یا  :بهارگاوا

این ساخته شد.  0380ماهیش بهارگاوا در سال 

اول آن  سؤال 01ه کاست  سؤال 08شامل  نامهپرسش

ار بازگشت یدوم مع سؤال 01، یار عدم ثبات عاطفیمع

 01، یاجتماع یار ناسازگاریسوم مع سؤال 01، یعاطف

آخر فقدان  سؤال 8ت و یشخص یچهارم فروپاش سؤال

 کی یبلوغ عاطف ینامهپرسش. سنجدیماستقالل را 

اد، یز یلیاست )خ ایینهگزپنج یاس گزارش شخصیمق

ان یب یطور سؤاالت و هرگز( و احتماالًاد، نامشخص، یز

 یمرهناد باشد یز یلیه اگر جواب مثبت، خکشده است 

، پاسخ 3، پاسخ نامشخص باشد 0 ینمرهاد باشد ی، ز5

تعلق  0 ینمرهو به پاسخ هرگز،  2 ینمرهباشد  احتماالً

دهنده عدم بلوغ  نمره باالتر نشان ین؛ بنابراگیردیم

معرف  201 یعنیاز ین امتیشتریس بکو برععاطفی است 

معرف  51از ین امتیمترکو  یت عاطفیباالترین وضع

. روایی این باشدیم یت عاطفیوضع ینترباثبات

 نامهپرسشدر برابر معیارهای بیرونی یعنی  نامهپرسش

و  سینگسازگاری حوزه برای دانشجویان کالج توسط 

به دست  60/1( تعیین شده است که 0331)  3بهارگاکا

باز آزمون بر روی  -ن آمد. پایایی توسط آزمو

شد که شامل دختران و پسران  یریگاندازهدانشجویان 

ماه  6ساله بود. فاصله زمانی بین این دو آزمون  21-20

 .بود 25/1اجرا بود و همبستگی گشتاوردی بین این دو 

به ضریب نی این مقیاس با محاسوردهمسانی 

زیر  8بین کل نمرات و نمرات هریک از  هاییهمبستگ

، بازگشت 25/1مقیاس تعیین شد. عدم ثبات عاطفی،

فرو پاشی  ،58/1 یاجتماعناسازگاری  ،63/1 یعاطف

 بدست آمد 02/1و فقدان استقالل  86/1 شخصیت

پایایی  کل   (.2106)اثناعشری و شیخ االسالمی، 

3. Singh, BhargaQa 
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نباخ در پژوهش حاضر پرسشنامه  به روش الفای کرا

 دست آمد.ه ب 25/1

ساختار جلسات تحلیل رفتار متقابل از  :اجراشیوه 

در  یتأملدرمانی معرفی شده در کتاب  هاییوهش

تجربی تحلیل رفتار متقابل اثر استوارت و  یشناسروان

( استخراج و مورد استفاده قرار گرفت. 2100)  0جونز

مذکور در مرحله  یهانامهپرسشدوباره در پایان جلسات 

کنترل و آزمایش تکمیل گردید پس آزمون توسط گروه 

ر دکه محتوای جلسات برگزار شده برای گروه آزمایش 

ها و اطالعات داده یینها لیتحل ؛آمده است 0جدول 

ها در دو داده نیانجام شد. ا Spss22توسط برنامه 

حراف و ان نیانگیم ،ی)شامل فراوان یفیبخش آمار توص

 انسیوارکو لی)شامل تحل یآماراستنباط  زیاستاندارد( و ن

 .دی( ارائه گردرهیو تک متغ رهیچند متغ

 
 تحلیل رفتار متقابل محتوای جلسات آموزش .1 جدول

 محتوای جلسات جلسات

 نهابه دست آوردن آ یهاراهبا انواع نوازش و  یی، آشناهانوازشح ین گروه، توضیان قوانیمعارفه و ب جلسه اول

 تی)حما "انواع والد"و  "من والد"صحبت درباره  ،(کودک)بالغ، والد،  یحاالت نفسان یل ساختاریتحل جلسه دوم

رای خود براساس ب نمودار حاالت نفسانی(. تکلیف: رسم نندهک هیننده، تغذک ننده، سرزنشک نترلکننده، ک

  یق یافته.کودک طبیعی و کودک تطب ،والد انتقادگر، والد حمایت گر، بالغ

 جاد رابطهیانون ان قین و دومیبا اول ییمل و متقاطع، آشناکف جلسة قبل، آموزش روابط متقابل میلکت یبررس جلسه سوم

ناد مثاال از اف: ارائاة چیلکجاد رابطه. تین قانون ایآموزش روابط متقابل پنهان، رفتار متقابل مضاعف و سوم جلسه چهارم

 روابط پنهان در روابط خود

، ییاوزناش یروانا یدر ازدواج، مرور چناد ناوع بااز یروان هاییباز یف جلسة گذشته، معرفیالکت یبررس جلسه پنجم

رناماة ب یوجوجستناد یبرن، اساتفادة اعضاا از فرا کیار« فرمول ب»و « ارپمنک یشیمثلث نما»آموزش 

 هایباز

 یل بازامکف: شرح یلک. تیروان هاییبازبا نحوة توقف  ییو آشنا هایبازبرخورد با  یآموزش چگونگ جلسه ششم

  یادداشت نحوة توقف بازیدر توقف آن و  یخاود و همسر، سع

 درون کودک ی، شفایت وجودیف جلسة گذشته، آموزش چهار وضعیالکت یبررس جلسه هفتم

 یدر مورد ابهامات و مرور جلسات قبل ییپاسخگو جلسه هشتم

 

 هایافته

ضر   05/25 ؛آزمایشگروه سنی میانگین در پژوهش حا

کنندگان از شرکت بود.سال  26/20و گروه کنترل  سال

صد 2/32 ،دیپلم تحصایالت درصاد 2/2پژوهش در  در

درصااد تحصاایالت  3/50 ،پلمیدفوقدارای تحصاایالت 

  سااانسیلفوقدرصااد دارای تحصاایالت  2/2لیسااانس و 

 .بودند

 
2 جدول . دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیکمتغیرهای پژوهش استاندارد  میانگین و انحراف   

 انحراف استاندارد نیانگیم زمان هاگروه

 65/02 62/013 پیش آزمون آزمایش بلوغ عاطفی

                                                   
1 Stuart, Jones 
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 83/00 38/68 پس آزمون

 23/06 36/018 پیش آزمون کنترل

 23/00 80/018 پس آزمون

 81/30 35/026 زمونپیش آ آزمایش باورهای ارتباطی

 28/01 13/65 پس آزمون

 03/30 22/020 پیش ازمون کنترل 

 88/33 85/021 پس ازمون

 

متغیرهای  استانداردمیانگین و انحراف  ،2در جدول 

آزمون و پس آزمون گزارش  پژوهش در مرحله پیش

قبل از ارائه نتایج تحلیل آزمون کوواریانس،  .شده است

پارامتریاک سانجیده شد.  هاینآزمو هایفرض پیش

رض ف باکس نشان دهنده برقراری پیش نتایج آزمون ام

 در متغیرهای وابسته پژوهش بود هاکوواریانستساوی 

(15/1 <P )تایج آزمون لوین جهت بررسی تساوی ن

در متغیرهای وابسته پژوهش نشان داد  هاگروهواریانس 

 15/1از  تربزرگدست آمده  که سطح معناداری به

 ت.برقرار بوده اس هاواریانسشرط همگنی  است، بنابراین

 
 پیش آزمون  نمرات کنترل های ارتباطی و بلوغ عاطفی بارنمرات باو تحلیل کوواریانس چند متغیری تایجن .3جدول 

 مجذور اتا سطح معناداری F خطا df فرضیه Df مقدار نام آزمون

 88/1 110/1 22/08 02 2 88/1 آزمون اثر پیالیی

 88/1 110/1 22/08 02 2 002/1 آزمون المبدای ویلکز

 88/1 110/1 22/08 02 2 36/2 آزمون اثر هتلینگ

ریشه  ینتربزرگآزمون 

 روی
36/2 2 02 22/08 110/1 88/1 

 

نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیره  3جدول 

پس آزمون با کنترل پیش آزمون را  یهانیانگیمبر روی 

 Fمقدار  دهدیمطور که نتایج نشان  . هماندهدیم نشان

 توانیمو  (>110/1pو  =df 02) معنی دار بوده است

نتیجه گرفت که میان دو گروه درمان تحلیل رفتار متقابل 

 وابسته یرهایمتغاز لحاظ یکی از  با گروه کنترل

)باورهای ارتباطی و بلوغ عاطفی( تفاوت معنی داری 

 ا،متغیره رسی اینکه از لحاظ کدامبرای بر وجود دارد.

 نترلبا گروه کتحلیل رفتار متقابل  بین گروه درمانی

از تحلیل کوواریانس تک متغیره ، تفاوت وجود دارد

استفاده شده است که در جداول بعدی نشان داده شده 

 است.

 
 عاطفی بلوغ عضویت گروهی بر ریتأثتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره جهت بررسی ن .4 جدول

درجه  مجموع مجذورات منابع تغییرات

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

سطح  Fمقدار 

 معناداری

ضرایب 

 اتا

بلوغ 

 عاطفی 

 50/1 110/1 53/53 20/0308 0 20/0308 پیش آزمون

 81/1 110/1 38/215 13/02111 0 13/02111 گروه 

  53/82 03 35/0103 خطا
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  روهیتاثیر عضویت گ نتایج  تحلیل کوواریانس برای بررسی

بین دو  Fداده شده است. مقدار  نشان 0در جدول بر بلوغ عاطفی

رابر بو گواه با ثابت نگه داشتن اثر پیش آزمون  گروه آزمایش

است. بنابراین روش تحلیل   110/1سطح معناداری آن   و 38/215

ر گذاشته و تاثی داوطلب ازدواجزنان رفتار متقابل بر بلوغ عاطفی 

 افزایش ثبات بلوغ عاطفی شده است. باعث

 
 باورهای ارتباطی عضویت گروهی بر ریتأثتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره جهت بررسی ن .5جدول 

درجه  مجموع مجذورات منابع تغییرات

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

سطح  Fمقدار 

 معناداری

ضرایب 

 اتا

باورهای 

 ارتباطی 

 53/1 110/1 33/22 30/08253 0 30/08253 پیش آزمون

 22/1 110/1 53/020 21/00011 0 21/00011 گروه 

  252 03 115/02533 خطا

 
بر  گروهی عضویت ریتأثتحلیل کوواریانس برای بررسی  نتایج

بین  Fنشان داده شده است. مقدار  5در جدول  باورهای ارتباطی

بر رابو گواه با ثابت نگه داشتن اثر پیش آزمون  دو گروه آزمایش

روش تحلیل  نی؛ بنابرااست  110/1سطح معناداری آن  و 53/020

 ازدواج بداوطلزنان  یرمنطقیغرفتار متقابل بر باورهای ارتباطی 

 در آنها یقرمنطیغارتباطی  گذاشته و باعث تعدیل باورهای ریتأث

 شده است.

 گیرینتیجهبحث و 

تقابل تحلیل رفتار م یاثربخشپژوهش حاضر تعیین  هدف

هش نتایج پژو. بود باورهای ارتباطیبلوغ عاطفی و بر 

حاضر نشان داد آموزش تحلیل رفتار متقابل باعث 

داوطلب ازدواج شده است.  زنانافزایش ثبات عاطفی 

 و یو یهاپژوهشبه طور ضمنی با نتایج  این یافته

و  کریمد، نژا(2103) (، سیوکور2100) همکاران

 (2108) رضا استوار و همکاران ،(2108همکاران )

که بلوغ عاطفی توانائی  طوریهمان .داشت مخوانیه

شناخت هیجانات خود و مدیریت کردن آنهاست به 

موقعیت دشوار قرار  کهمین خاطر هنگامی که فرد در ی

در  ایهکنندتعییناش عامل  میزان بلوغ عاطفی ،گیردمی

با سطح  کهمیزان سازگاری با شرایط خواهد بود 

بینی طه مثبت دارد و پیشدر محیط راب او نیز سازگاری

شود کننده سطح موفقیت افراد در زندگی محسوب می

در تبیین یافته پژوهش حاضر   (.2100، کاور و آرورا)

شرف ازدواج در پژوهش حاضر  رد زنانتوان گفت می

ون عدم ثبات عاطفی را نشان دادند مدر مرحله پیش آز

ل مث یارتباط یهامهارت، یجلسات آموزش یبرگزاراما 

، یارتباط یهاسبکگوش دادن، حرف زدن، 

 اهشک ینه را براینترل زبان، جسم و... زمک یهامهارت

ن یا .کردفراهم عدم ثبات عاطفی مربوط به  یرفتارها

از درون  هک یو نگران یفشار روان تواندیمبهبود ارتباط 

ون چ هاییییتوانارا برطرف سازد و  گیردیم منشأافراد 

و  کرت و دی، مدارا در هنگام عصبانیار، بردبییبایکش

آنها  میار و خلق و خو و تنظکاف یابیفهم به منظور ارز

 هدش دیشود، را افزا یه موجب رشد و تعالک یاگونهبه

در نهایت منجر به  که (2103منصورنژاد و همکاران، )

 .شود زنانبلوغ عاطفی 

نتایج پژوهش حاضر نشان داد تحلیل رفتار متقابل باعث 

آماده ازدواج  زنانغیر منطقی  باورهای ارتباطی تعدیل

پویا  حسنی یهاپژوهششده است که این یافته با نتایج 

همخوانی  (2102) میالجردی و همکارانآزاد  ،(2102)

 وزشگفت بر اثر آم توانیمدر تبیین این یافته  .داشت

یر مفید و غ تحلیل رفتار، افراد به باورهای غیر منطقی خود
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؛ دهند آنها را تغییر کنندیمبرند و تالش آنها پی می بودن

افراد در اثر آموزش، از مسئله آفرین بودن باورهایشان  لذا

آگاه شده و بر اساس اصولی که یاد  یدر روابط میان فرد

 وصاًخصو  یدر روابط میان فرد کنندیم، سعی گیرندیم

نی بتروابط زناشویی اوالً انتظارات خود از همسر را که م

ینانه واقع ب نظرات ذکر شده است تغییر داده و یبر باورها

خود  یاز آنها داشته باشد و ثانیاً آن دسته از رفتارها یا

ه غیر منطقی است تغییر داده و ب یتنی بر باورهابرا که م

فرد  رضایید )نرفتار کن همسر خویشصورت منطقی با 

باور به  مانند یعواملاز آنجایی که  (.2103و همکاران، 

مخرب بودن مخالفت، باور به عدم تغییرپذیری همسر، 

کمال گرایی جنسی، باورهای ارتباطی غیرمنطقی در 

ین راستا در الذا ؛ دارند تأثیربر کل رابطه  روابط زناشویی

بر  یمبتن یافرادی که در روان درمان بیان کردتوان یم

ر تمرکز ب باند رد تحلیل رفتار متقابل شرکت نمودکروی

روابط بین فردی، باورها و هیجانات خود، با استفاده از 

عارضات ، تیوابستگ توانستندهیجان محور  هایتکنیک

خود را کاهش دهند  یار غیرمنطقکو اف یزناشوی

 .(2121شکوهی، )

ی ذات هایمحدودیتبا  با توجه به اینکه پژوهش حاضر

، محدودیت تعمیم و محدودیت تکنیک نامهپرسش

جه بود. انجام چنین پژوهشی در جوامع دیگر موا آماری

 هایپژوهشهمچون انجام مصاحبه در  هاییروشو با 

 بر مبنای نتایج حاصل از پژوهش .گرددمیآتی پیشنهاد 

هرست در فآموزش تحلیل رفتار متقابل  شودیمشنهاد یپ

آموزشی زوج درمانی و خانواده درمانی قرار  هایبرنامه

 وانند به درمان مشکالت ارتباطی وگیرد تا درمانگران بت

بپردازند.  هاخانوادهو  هازوجغنی سازی روابط صمیمانه 

 یهاکارگاهدر تحلیل رفتار متقابل  آموزشاز همچنین 

مشاوره پیش از ازدواج به منظور پیشگیری از مسائل و 

با فت گ توانیمدر کل  .مشکالت زناشویی استفاده شود

ز ا ازدواج داوطلب زنانفتار متقابل، آموزش تحلیل ر

 انندتومیبهتر  شوند،می خود آگاهی باالتری برخوردار

نقاط قوت و ضعف خود را شناخته و به نیازهای واقعی 

ه کافرادی زیرا خود و توقع از همسرانشان واقف باشند. 

نترل احساسات و هیجانات خود را دارند کتوانایی 

 تار متقابل خود نسبت به( و بر نحوه رفداریخویشتن)

دیگران خصوصاً همسرشان تسلط دارند، مانع بروز 

بسیاری از برخوردها و سوءتفاهمات در روابط زناشویی 

. همچنین شوندمیو روابط اجتماعی و خانوادگی خود 

ردن با دیگران را دارند، توان که توان همدلی کآنهایی 

ود ران خرفتار متقابل دیگری را دارند و برای همس کدر

. شوندیمحق داشتن رفتار مستقل و دیدگاه مستقل را قائل 

ه برای رسیدن به هدف معین در زندگی، کهمسرانی 

د در خو هایموقعیتخود انگیزه دارند نسبت به آینده و 

بوده و دارای انرژی  بینخوش، هادشواریمواجهه با 

ه توانایی مدیریت روابط کافی هستند و آنها کروانی 

اجتماعی مجهزند  هامهارتو دیگران را دارند و به خود 

 شانختنیبرانگیرفتارهای دیگران را با  توانندمیبه راحتی 

اما با عدم وجود  .نندکردی خاص، هدایت کبرای عمل

 ،زنانهمچون تحلیل رفتار متقابل روی  هاییآموزش

لوغ و عدم ب وجود باورهای ارتباطی غلط نسبت به همسر

آمدن آمار طالق در جامعه  باالاحتمال  ن،عاطفی در آنا

دارای  زنانسوی دیگر در . از رسدمیمنطقی به نظر 

یت کیف ارتباطی و نابالغ عاطفی، غیرمنطقیباورهای 

 .  آیدمیزندگی زناشویی پایین 

 اخالقی موازین
شاااامل اخذ رضاااایت  اخالقیدر این پژوهش موازین 

، تضاامین حریم خصااوصاای و رازداری رعایت آگاهانه

شد که شرکتبه شد.   تاطالعاکنندگان اطمینان داده 

 .رعایت شد کامالماند و این امر نیز محرمانه می

 سپاسگزاری
و کلینیک روان آرام مرکز درمانی گالبچی مدیریت از 

در پژوهش و همه  کننده شرکت زنانو همه شهر کاشان 
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