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Abstract 
 
Background and Aim: Mutual Behavior Analysis is one of the theories that has paid much 
attention to interpersonal relationships, life events and interactions with each other and has 
provided practical solutions to interpersonal issues. Therefore, the aim of this study was to 
determine the effectiveness of reciprocal behavior analysis on emotional maturity and 
communication beliefs. 
Methods: The research method was quasi-experimental and pre-test-post-test design with a 
control group. Among the couples who volunteered for marriage and referred to the Rad 
Counseling and Psychological Services Center in Ahvaz, in the second half of 1398 for 
premarital counseling, 52 people were selected by available sampling method and randomly 
in the experimental group (26 people). ) And witness (26 people) were included. In the pre-
test phase, the couple answered the Sink and Bahargawa (1984) Emotional Maturity 
Questionnaire and the Idelson and Epstein (1981) Communication Beliefs Questionnaire. 
Group therapy sessions were held for the experimental group for 8 sessions (period of 2 
months) and again at the end of the sessions the questionnaires were completed by the control 
and experimental groups. Analysis of covariance was used to analyze the data. 
Results: The results showed that interaction behavior analysis training was effective on 
emotional stability and irrational communication beliefs of couples (p <0.05). 
Conclusion: According to the research findings, it is suggested to use the teachings of mutual 
behavior analysis in counseling centers to equip couples with appropriate and satisfactory 
communication skills. 
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 زوجین در ارتباطی باورهاي و عاطفی بلوغ بر متقابل رفتار تحلیل بخشی اثر
 

 
 1زادگان زارع مسعود

 2یرانیباجگ ينور سیفرنگ
 

 روانشناس1
  دزفول ازاد دانشگاه تیشخص ارشد یکارشناس ،روانشناس2

 
  چکیده

 هاي واکنش و زندگی حوادث فرایند فردي، بین روابط که است نظریاتی از یکی متقابل رفتار حلیلت :هدف و زمینه
 پژوهش هدف لذا .است داده ارائه ديکاربر راهکارهاي فردي، بین مسائل براي و داشته بسیار توجه یکدیگر با افراد متقابل
 .بود ارتباطی باورهاي و عاطفی بلوغ بر متقابل رفتار تحلیل بخشی اثر تعیین حاضر

 زوجین بین از  .بود کنترل گروه با آزمون پس -آزمون پیش طرح و آزمایشی نیمه نوع از پژوهش روش :کار روش
 جهت 1398 سال دوم نیمه در  اهواز، شهر راد روانشناختی ماتخد و مشاوره مرکز به  کننده مراجعه و ازدواج داوطلب
 آزمایش گروه در تصادفی صورت به و شدند انتخاب دسترس در گیري نمونه روش به نفر 52 تعداد ازدواج، از پیش مشاوره

 بهارگاوا و سینک عاطفی بلوغ هاي پرسشنامه به آزمون پیش مرحله در زوجین .گرفتند قرار )نفر 26( گواه و )نفر 26(
 8 مدت به آزمایش گروه براي درمانی گروه جلسات .دادند پاسخ )1981( اپستین و ایدلسون ارتباطی باورهاي و )1984(

 .شدند تکمیل آزمایش و کنترل گروه توسط ها پرسشنامه جلسات پایان در مجددا و شد برگزار )ماهه 2 زمانی دوره( جلسه
 .شد استفاده کوواریانس تحلیل روش از ها داده تحلیل براي

 اثربخش زوجین منطقی غیر ارتباطی باورهاي و عاطفی ثبات بر متقابل رفتار تحلیل آموزش داد نشان نتایج :ها یافته
 ).<05/0p( است بوده

 براي ، متقابل رفتار تحلیل هاي آموزه از مشاوره مراکز در شود می پیشنهاد پژوهش هاي یافته به توجه با :گیري نتیجه
 .شود استفاده بخش رضایت و مناسب ارتباطی هاي مهارت به زوجین ساختن مجهز

 
  زوجین ارتباطی، باورهاي  عاطفی، بلوغ  متقابل، رفتار تحلیل بخشی، اثر :ها واژه کلید

 
 مقدمه
 که است اجتماعی نهاد ترین قدیمی و نخستین عنوان به خانواده .است خانواده انسانی، نظام در اولیه نهادهاي از یکی

 توان چنان داراي انسانی روابط انواع ترینپیچیده از یکی عنوان به زناشویی پیوند .باشدمی مرد و زن زناشویی پیوند از ناشی
 .(1)یافت را آن نظیر توانمی دیگر فردي بین روابط کمتر در که است احساسات آزادسازي در ايبالقوه

 روابط بررسی در کاربردي دیدگاههاي از یکی  )Analysis Transactional(متقابل روابط تحلیل نظریه دیگر سوي از
 ما به انسانها روانشناسی ساختار از تصویري شخصیت، نظریۀ عنوان به متقابل رفتار تحلیل .است اجتماعی پیوندهاي و زناشویی

 الگوي همین .کندمی ستفادها خود نفسانی حاالت الگوي عنوان به بخشی سه الگوي یک از منظور بدین .دهدمی ارائه
 قالب در را خود شخصیت چگونه که این و کنندمی رفتار و عمل چگونه انسانها دریابیم تا کندمی کمک ما به شخصیتی

 به را ايکننده قانع و مفید هايبازنگري تواندمی نیز، زناشویی روابط موقعیتهاي در روابط تحلیل . سازندمی آشکار رفتارهایشان
 و مثبت سالم، روابطی افراد اگر که است این بر اعتقاد و شودمی توجه یکدیگر با انسانها روابط به بیشتر آن، در زیرا .دهد دست
 از که بود خواهند قادر نمایند، تحقیرآمیز و منفی تخریبی، روابط جایگزین را آن و باشند داشته یکدیگر با بخشرضایت

 .2) (  ببرند بیشتري لذت خود زندگی از و دبکاهن دیگران و خود روانی فشارهاي
 اوایل در افراد باورهاي . دارد قرار زوجین از یک هر ارتباطی باورهاي و تفکرات تاثیر تحت شدت به زناشویی روابط 
  با اما رسند می آرزوهایشان تمام به ازدواج با که کنند می  گمان زوجین غالب و است شیرین بسیار مشترك زندگی و ازدواج
 اند خورده شکست خود ازدواج در که کنند می فکر خود غیرمنطقمی باورهاي با افراد و شوند آشکارمی ها تفاوت زمان مرور
 از ارتباطی باورهاي لذا .(3) اند داشته باور که نیست زندگی  آن زندگی، این خودشان قول به و نشده برآورده نیازهایشان زیرا

 ذهنیتی یا عقیده ارتباطی، باورهاي(5)نوتاریس و گاتمن نظر از.(4)گذارد می تاثیر ها زوج هرابط بر که است عواملی جمله
 ارتباطی باورهاي از منظور و اندپذیرفته واقعیت عنوان به را آن و دارند خود زناشویی ارتباط به نسبت شوهر و زن که است

 ایجاد افراطی استفاده اثر در و است زناشویی يرابطه ختصم که باشدمی غیرمنطقی تفکرات و باورها از دسته آن ناکارآمد،
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 بروز اصلی هاي زمینه از زوجین، ارتباطی باورهاي در مثبت تغییرات ایجاد با داشت انتظار توانمی که است نموده مشکل
 .(6)نمود پیشگیري زناشویی، تعارضهاي

 روابط برقراري با و کرده کنترل دیگران با را خود روابط که سازد می قادر را افراد متقابل، رفتار تحلیل آموزش همچنین
 فرد نوازش، درخواست و من حاالت تقویت تمرین با آموزش این در .کنند کسب فردي بین رابطه از بیشتري رضایت مکمل،

 .یابد شکاه وي در عاطفی کنارهگیري واسطه بدین و دهد افزایش را صمیمیت و صداقت خود فردي بین روابط در تواندمی
 حدودي تا مشکالت، و مسائل با مواجهه در که میکند کمک افراد به متقابل رفتار تحلیل رویکرد که گفت توانمی لذا

 خویش منطقی تفکر پیرو عاطفی، هايدرگیري و دیگران از روي دنباله جاي به و نموده کنترل را خودکار هیجانی هايواکنش
 .دهند شکل خود در را عاطفی بلوغ ترتیب بدین  و (7)باشند

 فردي،بین روابط در دیگران عاطفی هايحالت ارزیابی همچنین و خود عواطف مدیریت براي افراد توانایی عاطفی بلوغ
 تحمل توانایی صورت به متاهلین زندگی در عاطفی بلوغ .(8) شودمی تعریف مناسب اقدامات و تصمیمات اتخاذ منظوربه

 توانایی وقایع، آن جزییات تحلیل و تجزیه و زندگی واقعیات با روشدن روبه توانایی گرفتن، عشق و دادن عشق توانایی تنش،
 به تواند می عاطفی بلوغ لذا .گرددمی متبلور خشم کنترل توانایی ، شکست پذیرش ناگوار، تجربیات از داشتن مثبت تعبیر
 ارتباطات اصالح و آموزش دریافتند(10)  همکاران و یو 9).(کند شایانی کمک زندگی در آنها موفقیت و متاهل افراد  زندگی
 عاطفی صمیمیت و ارتباط از رضایت ارتباطی، الگوهاي بهبود زناشویی، تعارضات کاهش منفی، هیجانات کنترل در زوجی
 خود رشپذی و  خود از رضایت سطح بهبود موجب متقابل رفتار تحلیل که داد نشان(11)  سیوکور پژوهش .است موثر زوجین

  .شودمی
براین نا تایج و پیشین هايپژوهش بررسی از ب ا« بالغ من تقویت» گروهی مشاوره)مختلف مطالعات ن  ب

 غیر باورهاي داراي نوجوانان براي مفید ايمداخله روش یک عنوان به تواندمی متقابل رفتار تحلیل رویکرد
 تأثیر زنان بخشودگی سطح افزایش رب متقابل رفتار تحلیل گروهی آموزش ،(12)رود کار به منطقی

 رویکرد ،(14) شود می متعلقه زنان در منطقی غیر باورهاي کاهش موجب رفتار تحلیل آموزش ،(13) دارد
 آیدمی بر چنین(15)(دهد کاهش را شانرمقیبی و افزایش را ها زوج زناشویی یافتگی سازش و آالیشیبی توانسته متقابل ارتباط تحلیل
ثر زمینه در وهشیپژ کمتر که  عاطفی بلوغ و ارتباطی باورهاي بر رفتار تحلیل شیوه آموزش بخشی ا

ا لذا.  شودمی احساس زمینه این در پژوهشی خال و است گرفته صورت زوجین  آمار افزایش به توجه ب
لهاي در طالق فراد سالمت افزایش براي پیشگیري ضرورت و اخیر سا ثر و فردي بین روابط حوزه در ا  ا
 پاسخ زیر سؤال به تا است آن پی در حاضر پژوهش زناشویی، روابط در متقابل روابط تحلیل درمان بخشی
یا :دهد  ؟است موثر زوجین ارتباطی باورهاي و عاطفی بلوغ بر متقابل رفتار تحلیل آموزش آ

 کار روش
 زوجین همه شامل ، آماري جامعه .بود کنترل گروه با آزمون پس -آزمون پیش طرح و  آزمایشی نیمه نوع از پژوهش این

 براي 1398 سال دوم نیمه دراهواز، شهر راد روانشناختی خدمات و مشاوره درمانی مرکز به  کننده مراجعه و ازدواج داوطلب
 فهرست بین از که بودند زناشویی مسائل زمینه در تخصصی هاي کمک دریافت جهت ازدواج از پیش هاي کالس در شرکت
 دسترس در گیري نمونه روش به نفر 52 ، شناختی روان خدمات دریافت متقاضی و ازدواج داوطلب وجینز از شده تهیه

 نمونه انتخاب در ورود هاي مالك .گرفتند قرار )نفر 26( گواه و )نفر 26( آزمایش گروه در تصادفی صورت به و شدند انتخاب

 حداکثر داشتن3(- نامزدي دوره در بردن سر به) مشترك زندگی آغاز عدم -2باشند ازدواج اولین شرف در زوجین1:-شامل
 و همکاري به حاضر-5سال 40 تا20  سنی طیف در داشتن قرار دیپلم، تحصیالت میزان حداقل -4نامزدي دوره یکسال

 و اول هفته در آزمون پیش اجراي از پس .جلسه 2 از بیش غیبت1:- شامل خروج هاي مالك.  باشد جلسات در شرکت
 متخصص یک همکاري با و انپژوهشگر توسط درمانی گروه جلسات عاطفی، بلوغ و ارتباطی باورهاي هاي رسشنامهپ تکمیل
 2 زمانی دوره) جلسه 8 مدت به و بار یک اي هفته آزمایش گروه براي ،راد مشاوره مرکز از متقابل رفتار تحلیل درمانی روش
 شیوه از متقابل رفتار تحلیل جلسات ساختار .شد برگزار ،)اهواز شهر ادر روانشناختی خدمات و مشاوره مرکز کلینیک در( ماهه
 مورد و استخراج(16) جونز و استوارت اثر متقابل رفتار تحلیل تجربی روانشناسی در تاملی کتاب در شده معرفی درمانی هاي

 تکمیل آزمایش و کنترل گروه وسطت آزمون پس مرحله در مذکور هاي پرسشنامه جلسات پایان در دوباره .گرفت قرار استفاده
 :است آمده 1 جدول در آزمایش گروه براي شده برگزار جلسات محتواي که گردید
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 متقابل رفتار تحلیل آموزش جلسات محتواي -1جدول
 جلسات محتواي جلسات

 آنها وردنآ دست به راههاي و نوازش انواع با آشنایی نوازشها، توضیح گروه، قوانین بیان و معارفه اول جلسه

 حمایت" )والد انواع" و" والد من" درباره صحبت ،(کودك والد، بالغ،) نفسانی حاالت ساختاري تحلیل دوم جلسه

 خود براي نفسانی حاالت نمودار رسم :تکلیف.( کننده تغذیه کننده، سرزنش کننده، کنترل کننده،
  .یافته تطبیق ودكک و طبیعی کودك ، بالغ گر، حمایت والد انتقادگر، والد براساس

 ایجاد قانون دومین و اولین با آشنایی متقاطع، و مکمل متقابل روابط آموزش قبل، جلسۀ تکلیف بررسی سوم جلسه
 رابطه

 مثـال چنـد ارائـۀ :تکلیـف .رابطه ایجاد قانون سومین و مضاعف متقابل رفتار پنهان، متقابل روابط آموزش چهارم جلسه
 خود ابطرو در پنهان روابط از

 زناشـویی، روانـی بـازي نـوع چنـد مرور ازدواج، در روانی بازیهاي معرفی گذشته، جلسۀ تکالیف بررسی پنجم جلسه

 وجـوي جسـت فراینـد از اعضـا اسـتفادة برن، اریک« ب فرمول» و« کارپمن نمایشی مثلث» آموزش
 زوج هر مختص بازیهاي تفسیر و تعبیر بازیها، برنامـۀ

 و خـود بازي کامل شرح :تکلیف .روانی بازیهاي توقف نحوة با آشنایی و بازیها با برخورد چگونگی آموزش شمش جلسه
  بازي توقف نحوة یادداشت و آن توقف در سعی همسر،

 درون کودك شفاي وجودي، وضعیت چهار آموزش گذشته، جلسۀ تکالیف بررسی هفتم جلسه

 قبلی جلسات مرور و ابهامات مورد در پاسخگویی هشتم جلسه
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 غیر باورهاي گیري اندازه براي(17)  اپستین و ایدلسون توسط سوالی 40 پرسشنامه این :ارتباطی باورهاي پرسشنامه

 ذهن توقع همسر، ناپذیري تغییر کنندگی، تخریب به باور  مقیاس خرده 5 که است شده ساخته زناشویی روابط درباره منطقی

 کامال0 ) از اي گزینه 6 صورت به لیکرت طیف در سؤال هر .است جنسیتی تفاوتهاي درباره باور ،جنسیتی گرایی خوانی،کمال
 و است شده برآورد درصد 81 تا72  از مقیاس این براي کرانباخ آلفاي ضریب .شود می گذاري نمره( درست کامال)5  تا( غلط

(18)  مظاهري را ابزار این فارسی نسخه.(18)  دارند زناشویی سازگاري هاي مقیاس با معناداري رابطه مقیاس خرده 5 هر
 بدست70/0  کرانباخ آلفاي روش به پرسشنامه پایایی .اند آورده بدست75/0  را آن آلفاي ضریب و اند کرده ترجمه مجددا
  .آمد

 سال در بهارگاوا ماهیش  و یاوشومیرینگ توسط پرسشنامه این :بهارگاوا و سینک یاشویر عاطفی بلوغ نامه پرسش
 دوم سئوال 10 عاطفی، ثبات عدم معیار آن اول سئوال 10 که است سئوال 48 شامل نامه پرسش این .شد ساخته 1984
 فقدان آخر سئوال 8 و شخصیت فروپاشی چهارم سئوال 10 اجتماعی، ناسازگاري معیار سوم سئوال 10 عاطفی، بازگشت معیار

 نامشخص، زیاد، زیاد، خیلی) است اي گزینه پنج شخصی گزارش مقیاس یک عاطفی بلوغ ي پرسشنامه.سنجد می را استقالل
 پاسخ ،4 ي نمره باشد زیاد ،5ي نمره باشد زیاد خیلی مثبت، جواب اگر که است شده بیان طوري سئواالت  و( هرگز و احتماال

 دهنده نشان باالتر نمره نابراینب .گیرد می تعلق 1ي نمره هرگز، پاسخ به و 2 ي نمره باشد احتماال پاسخ ،3 باشد نامشخص
 باثبات معرف 50 امتیاز کمترین و عاطفی وضعیت باالترین معرف 240 یعنی امتیاز بیشترین .برعکس و است عاطفی بلوغ عدم
 براي حوزه سازگاري پرسشنامه یعنی بیرونی معیارهاي برابر در پرسشنامه این روایی .باشد می عاطفی وضعیت ترین

 بر آزمون باز -آزمون توسط پایایی .آمد دست به64/0  که است شده تعیین(19)  سینگ و سینها توسط کالج دانشجویان

 و بود ماه 6 آزمون دو این بین زمانی فاصله .بود ساله20-24  پسران و دختران شامل که شد گیري اندازه دانشجویان روي
 کل بین هاي همبستگی ضریب محاسبه با مقیاس ینا دورنی همسانی . بود75/0 اجرا دو این بین گشتاوردي همبستگی

58/0 اجتماعی ناسازگاري ،63/0 عاطفی بازگشت ،75/0عاطفی، ثبات عدم .شد تعیین مقیاس زیر 8 از هریک نمرات و نمرات
 در کرانباخ الفاي روش به  پرسشنامه  کل  پایایی.(20)  آمد بدست42/0  استقالل فقدان و86/0  شخصیت پاشی فرو ،

 .آمد بدست75/0  حاضر هشپژو
 فراوانی، شامل) توصیفی آمار بخش دو در ها داده این.  شد انجام Spss22برنامه توسط اطالعات و ها داده نهایی تحلیل

 .گردید ارائه( متغیره تک و متغیره چند کوواریانس تحلیل شامل) آماراستنباطی  نیز و( استاندارد انحراف و میانگین
 ها یافته
 در کنندگانشرکت از .بود سال76/24  کنترل گروه و  سال15/25  ؛ آزمایش گروه سنی میانگین حاضر پژوهش در
7/7  و لیسانس تحصیالت درصد9/51  ، دیپلم فوق تحصیالت داراي درصد7/32 ، دیپلم  تحصیالت  درصد7/7 پژوهش
 .بودند لیسانس فوق تحصیالت داراي درصد

 
 آزمون پس و آزمون پیش در گروه دو  تفکیک به پژوهش متغیرهاي ارداستاند انحراف و میانگین -2 جدول

 استاندارد انحراف میانگین زمان ها گروه

 65/12 62/103 آزمون پیش آزمایش عاطفی بلوغ

 89/11 38/68 آزمون پس

 29/16 96/108 آزمون پیش کنترل

 73/14 81/108 آزمون پس

 80/34 53/126 آزمون پیش آزمایش ارتباطی باورهاي

 28/10 03/65 آزمون پس
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 19/34 77/121 ازمون پیش  کنترل

 88/33 85/120 ازمون پس

 
 
 ..است شده گزارش آزمون پس و آزمون پیش مرحله در پژوهش متغیرهاي استانداد انحراف و میانگین ، 2 جدول در
 باکس ام آزمون نتایج .شد سـنجیده پارامتریـک ايآزمـونهـ فرضهاي پیش کوواریانس، آزمون تحلیل نتایج ارائه از قبل

 جهت لوین آزمون نتایج.(  P < 05/0)بود پژوهش وابسته متغیرهاي در کوواریانسها تساوي فرض پیش برقراري دهنده نشان

05/0  از بزرگتر آمده دست به معناداري سطح که داد نشان پژوهش وابسته متغیرهاي در گروهها واریانس تساوي بررسی
 .است بوده برقرار ها واریانس همگنی شرط بنابراین است،
  آزمون پیش نمرات کنترل با عاطفی بلوغ و ارتباطی باورهاي نمرات متغیري چند کوواریانس تحلیل نتایج-3 جدول

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

 88/0 001/0 72/18 47 2 88/0 پیالیی اثر آزمون

 88/0 001/0 72/18 47 2  112/0 ویلکز المبداي آزمون

 88/0 001/0 72/18 47 2 96/7 هتلینگ اثر آزمون

 88/0 001/0 72/18 47 2 96/7 روي ریشه بزرگترین آزمون

 
 

 نشان را آزمون پیش کنترل با آزمون پس هاي میانگین روي بر متغیره چند کوواریانس تحلیل از حاصل نتایج 3 جدول
 گرفت نتیجه توان می و(  <001/0pو =df ) 47است بوده دار معنی F مقدار دهد می نشان نتایج که طور همان .دهد می

 بلوغ و ارتباطی باورهاي) وابسته هاي متغیر از یکی لحاظ از  کنترل گروه با متقابل رفتار تحلیل درمان گروه دو میان که
 .دارد وجود داري معنی تفاوت( عاطفی

 از دارد، وجود تفاوت  کنترل گروه با متقابل رفتار تحلیل درمانی گروه بین  متغیرها،  کدام لحاظ از اینکه یبررس براي
 .است شده داده نشان بعدي جداول در که است شده استفاده متغیره تک کوواریانس تحلیل

 
 

 عاطفی غبلو  بر گروهی عضویت تاثیر بررسی جهت متغیره تک کوواریانس تحلیل نتایج-4 جدول
 میانگین آزادي درجه مجذورات مجموع تغییرات منابع

 مجذورات
 سطح F مقدار

 معناداري
 اتا ضرایب

 بلوغ
  عاطفی

 54/0 001/0 59/59 24/4918 1 24/4918 آزمون پیش

 80/0 001/0 98/205 09/17000 1 09/17000  گروه 

  53/82 49 95/4043 خطا 
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 دو بین F مقدار .است شده داده نشان4 جدول درعاطفی بلوغ بر  گروهی عضویت تاثیر سیبرر براي کوواریانس تحلیل  نتایج

 رفتار تحلیل روش بنابراین .است001/0   آن معناداري سطح  و98/205برابر آزمون پیش اثر داشتن نگه ثابت با گواه و آزمایش گروه
 .است شده زوجین عاطفی لوغب ثبات افزایش باعث و گذاشته تاثیر زوجین عاطفی بلوغ بر متقابل

 
 ارتباطی باورهاي  بر گروهی عضویت تاثیر بررسی جهت متغیره تک کوواریانس تحلیل نتایج-5 جدول
 درجه مجذورات مجموع تغییرات منابع

 آزادي
 میانگین
 مجذورات

 سطح F مقدار
 معناداري

 اتا ضرایب

 باورهاي
  ارتباطی

 59/0 001/0 99/72 34/18759 1 34/18759 آزمون پیش

 77/0 001/0 59/171 70/44100 1 70/44100  گروه 

  257 49 005/12593 خطا 

 
 

 F مقدار .است شده داده نشان 5 جدول در ارتباطی باورهاي بر گروهی عضویت تاثیر بررسی براي کوواریانس تحلیل  نتایج
 تحلیل روش بنابراین .است001/0   آن معناداري سطح  و7159/1 برابر آزمون پیش اثر داشتن نگه ثابت با گواه و آزمایش گروه دو بین
 .است شده  زوجین منطقی غیر ارتباطی  باورهاي تعدیل باعث و گذاشته تاثیر زوجین منطقی غیر ارتباطی باورهاي بر متقابل رفتار

 
 بحث

 
 حاضر پژوهش نتایج.بود ارتباطی باورهاي و عاطفی بلوغ بر متقابل رفتار تحلیل بخشی اثر تعیین حاضر پژوهش هدف

 ضمنی طور به یافته این .است شده ازدواج داوطلب زوجین عاطفی ثبات افزایش باعث متقابل رفتار تحلیل آموزش داد نشان
 همخوانی (15) همکاران و استوار رضا ،(13) همکاران و کریمنژاد ،(11) سیوکور ،(10) همکاران و یو هاي پژوهش نتایج با

 .داشت
 در فرد که هنگامی خاطر همین به آنهاست کردن مدیریت و خود هیجانات شناخت توانائی عاطفی بلوغ که يهمانطور

 با که بود خواهد شرایط با سازگاري میزان در اي کننده تعیین عامل اش عاطفی بلوغ میزان گیرد،می قرار دشوار موقعیت یک
  ) .(21 شودمی محسوب زندگی در افراد موفقیت سطح کننده نیبیپیش و دارد مثبت رابطه محیط در نیز او سازگاري سطح

 ثبات عدم آزمون پیش مرحله در حاضر پژوهش در ازدواج شرف در زوجین گفت توانمی حاضر پژوهش یافته تبیین در
 طی،ارتبا هاي سبک زدن، حرف دادن، گوش مثل ارتباطی هاي مهارت آموزشی، جلسات برگزاري اما دادند نشان را عاطفی
 ارتباط بهبود این . کرد فراهم عاطفی ثبات عدم به مربوط رفتارهاي کاهش براي را زمینه ...و جسم زبان، کنترل هاي مهارت
 مدارا بردباري، شکیبایی، چون هایی توانایی و سازد برطرف را گیرد می منشا افراد درون از که نگرانی و روانی فشار تواند می
 را شود، تعالی و رشد موجب که اي گونه به آنها تنظیم و خو و خلق و افکار ارزیابی منظور به فهم و درك و عصبانیت هنگام در

 .شود زوجین عاطفی بلوغ به منجر نهایت در که(22)  دهد افزایش
 شده ازدواج آماده زوجین منطقی غیر  ارتباطی باورهاي  تعدیل باعث متقابل رفتار تحلیل داد نشان حاضر پژوهش نتایج

 این تبیین در .داشت همخوانی(12)  همکاران و میالجردي آزاد ،(14) پویا حسنی هاي پژوهش نتایج با یافته این که است
 تالش و برندمی پی آنها بودن مفید غیر و  خود منطقی غیر باورهاي به افراد رفتار، تحلیل  آموزش اثر بر گفت توان می یافته
 بر و شده آگاه فردي میان روابط در باورهایشان بودن آفرین مسئله از آموزش، اثر در افراد لذا . دهند تغییر را آنها کنند می

 را همسر از خود انتظارات اوالً زناشویی روابط خصوصا و فردي میان روابط در کنند می سعی گیرند، می یاد که اصولی اساس
 خود رفتارهاي از دسته آن ثانیاً و باشد داشته آنها از اي انهبین واقع نظارات و داده تغییر است شده ذکر باورهاي بر مبتنی که
 که آنجایی از .(23) کنند رفتار خویش همسر با منطقی صورت به و داده تغییر است منطقی غیر باورهاي بر مبتنی که را
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 غیرمنطقی ارتباطی ايباوره جنسی، گرایی کمال همسر، تغییرپذیري عدم به باور مخالفت، بودن مخرب به باور مانند عواملی
 رویکرد بر مبتنی درمانی روان در که افرادي کرد بیان توانمی راستا این در لذا دارند؛ تاثیر رابطه کل بر زناشویی روابط در

 محور هیجان تکنیکهاي از استفاده با خود، هیجانات و باورها فردي، بین روابط بر تمرکز با نمودند شرکت متقابل رفتار تحلیل
 .(24) دهند کاهش را خود غیرمنطقی افکار و زناشویی تعارضات وابستگی، ستندتوان
 انجام .بود مواجه آماري تکنیک محدودیت و تعمیم محدودیت پرسشنامه، ذاتی محدودیتهاي با حاضر پژوهش اینکه به توجه با

 نتایج مبناي بر .گردد می پیشنهاد آتی هاي پژوهش در مصاحبه انجام همچون هایی روش با و دیگر جوامع در پژوهشی چنین
 درمانی خانواده و درمانی زوج آموزشی هاي برنامه فهرست در متقابل رفتار تحلیل آموزش شود می پیشنهاد پژوهش از حاصل
 نهمچنی .بپردازند ها خانواده و ها زوج صمیمانه روابط سازي غنی و ارتباطی مشکالت درمان به بتوانند درمانگران تا گیرد قرار
 استفاده زناشویی مشکالت و مسائل از پیشگیري منظور به ازدواج از پیش مشاوره کارگاههاي در متقابل رفتار تحلیل آموزش از

 . شود

 گیري نتیجه
 میتوانند بهتر شوند،می برخوردار باالتري آگاهی خود از زوجین متقابل، رفتار تحلیل آموزش با گفت توان می کل در

 کنترل توانایی که افرادي زیرا .باشند واقف همسرانشان از توقع و خود واقعی نیازهاي به و شناخته را خود ضعف و قوت نقاط
 تسلط همسرشان خصوصاً دیگران به نسبت خود متقابل رفتار نحوه بر و( خویشتنداري) دارند را خود هیجانات و احساسات

 همچنین .میشوند خود خانوادگی و اجتماعی روابط و زناشویی بطروا در سوءتفاهمات و برخوردها از بسیاري بروز مانع دارند،
 داشتن حق خود همسران براي و دارند را دیگري متقابل رفتار درك توان دارند، را دیگران با کردن همدلی توان که آنهایی
 نسبت دارند انگیزه دخو زندگی، در معین هدف به رسیدن براي که همسرانی .میشوند قائل را مستقل دیدگاه و مستقل رفتار
 توانایی که آنها و هستند کافی روانی انرژي داراي و بوده خوشبین دشواریها، با مواجهه در خود هاي موقعیت و آینده به

 شان برانگیختنی با را دیگران رفتارهاي میتوانند راحتی به مجهزند اجتماعی مهارتها به و دارند را دیگران و خود روابط مدیریت
 باورهاي وجود ، زوجین روي متقابل رفتار تحلیل همچون هایی آموزش وجود عدم با اما .کنند هدایت خاص، کرديعمل براي

 از .رسد می نظر به منطقی جامعه در طالق آمار آمدن باال احتمال آنان، در عاطفی بلوغ عدم و  همسر به نسبت غلط ارتباطی
 .  آید می پایین زناشویی زندگی کیفیت  عاطفی، نابالغ و باطیارت منطقی غیر باورهاي داراي زوجین در دیگر سوي

 
 تشکر و تقدیر

 
 همه و پژوهش در کننده شرکت زوجهاي همه و اهواز شهر در راد روانشناختی خدمات و مشاوره درمانی مرکز مدیریت از

 .شودمی قدردانی و تشکر داشتند؛ همکاري پژوهش این اجراي در که افرادي
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