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 1کارشناسی ارشد ،گروه روان شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
 2دكتري تخصصي ،گروه روان شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
نويســنده مســئول :فهیمــه اردشــیری لردجانــی؛ گــروه روان شناســی ،دانشــگاه آزاد اســامی،
واحد شــهرکرد ،شــهرکرد ،ایــران .تلفــن ،09133578310 :ايميــلardeshiri2020@gmail.com :
چکیده
ســابقه و هــدف :هــوش معنــوی کــه بــه موجــب آن فــرد در برابــر رویدادهــا و حــوادث زندگــی بینشــی عمیــق
مییابــد و از ســختی و چالشهــای زندگــی نمیهراســد ،در ســالهای اخیــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
هــدف از پژوهــش حاضــر تعییــن اثربخشــی آمــوزش گروهــی بــه روش تحلیــل رفتــار متقابــل بــر افزایــش هــوش
معنــوی زوجیــن شــهر اصفهــان بــود.
مــواد و روشهــا :پژوهــش حاضــر يــك مطالعــه نیمــه تجربــی از نــوع پیــش آزمون-پــس آزمــون همــراه بــا
گــروه كنتــرل بــود كــه در بيــن زوجیــن ارجــاع داده شــده بــه شــوراهاي حــل اختــاف شــهر اصفهــان انجــام
گرديــد .نمونــه آمــاری ایــن پژوهــش شــامل  32زوج بــود کــه بــه روش نمونهگیــری غیراحتمالــی در دســترس
انتخــاب شــده و بــه صــورت تصادفــی در گروههــای آزمایــش و كنتــرل قــرار گرفتنــد .ســپس گــروه آزمایــش،
مداخــات آموزشــی مربــوط بــه تحليــل رفتــار متقابــل را در طــی  10جلســه آموزشــی دریافــت نمودنــد .ابــزار
مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش شــامل پرسشــنامه هــوش معنــوی کینــگ بــود .دادههــای جمــع آوری شــده بــه
وســیله تحلیــل کواریانــس و توســط بســته نــر م افــزاری  SPSS20مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتههــا :نتایــج تحلیــل چنــد متغیــره نشــان داد کــه آمــوزش تحلیــل روابــط متقابــل منجــر بــه افزایــش
معنـيدار مولفههــای تفکــر وجــودی ،انتقــادی و تولیــد معنــای شــخصی درگــروه آزمایــش در مقایســه بــا گــروه
کنتــرل در مرحلــه پــس آزمــون شــد (.)P>0/001
نتیجهگیــری :طبــق یافتههــای ایــن مطالعــه ،مشــاوره گروهــی بــه شــیوه تحلیــل ارتبــاط متقابــل ،روش
مناســبی بــرای افزایــش هــوش معنــوی زوجیــن و در نهایــت افزایــش رضایتمنــدی آنــان میباشــد و میتــوان بــا
آمــوزش آن بــه ارتقــاء کیفیــت معنویــت زوجیــن پرداخــت.

اهمیــت و ضــرورت طــرح موضــوع معنویــت و مذهــب ،بــه ویژه
هــوش معنــوی ،از جهــات مختلــف در عصــر جدیــد احســاس
میشــود .یکــی از ایــن ضرورتهــا در عرصــه انســان شناســی،
توجــه بــه بعــد معنــوی انســان از دیــدگاه دانشــمندان بــه
ویــژه کارشناســان ســازمان جهانــی بهداشــت اســت کــه اخیــرا ً
انســان را موجــودی زیســتی ،روانــی ،اجتماعــی و معنــوی
( )Biopsy- chosociospiritualتعریــف میکنــد .ضــرورت
طــرح دیگــر ایــن موضــوع ظهــور دوبــاره کشــش معنــوی و
نیــز جســتجوی درک روشــنتری از ایمــان و کاربــرد آن در
زندگــی روزانــه اســت [ .]1پژوهــش دربــاره معنویــت امــروزه در
رشــتههای متنوعــی از قبیــل پزشــکی ،روان شناســی ،انســان
شناســی ،عصــب شناســی و علــوم شــناختی در حــال پیشــرفت
اســت .مطالعــات جدیــد عصــب شناســان نشــان میدهــد ،کــه
برخــی کنشهــای مغــزی بــا تجربیــات معنــوی همــراه اســت،
بــه گونــهای کــه معنویــت روی برخــی از قســمتهای مغــز،
اثــر میگــذارد .یکــی از ایــن قســمتهای مغــز بخــش لــب

گیجگاهــی اســت کــه دقیقـاً پشــت ناحیــه گیجگاهی قــرار دارد
و عصــب شناســان ایــن بخــش را «منطقــه خــدا» مینامنــد،
گفتگــوی دینــی از خــود گذشــتگی ،فــداکاری ،انســان دوســتی
و ماننــد اینهــا در آن محــل پدیــدار میشــود [.]3 ,2
 )1999( Gardnerمفهــوم هــوش معنــوی را در ابعــاد مختلفــی
مــورد نقــد و بررســی قــرار داد و پذیــرش مفهــوم ترکیبــی
معنویــت و هــوش را بــه چالــش کشــید [ Vaughan .]4نيــز
معتقــد اســت کــه هــوش معنــوی یکــی از انــواع هوشهــای
چندگانــه اســت کــه بــه طــور مســتقل میتوانــد رشــد و
توســعه یابــد [ .]5هــوش معنــوی نیازمنــد شــیوههای مختلــف
شــناخت وحــدت زندگــی درونــی ذهــن و روح بــا زندگــی در
دنیــای هســتی اســت .هــوش معنــوی میتوانــد بــه وســیله
تــاش ،جســتجو و تمریــن پــرورش یابــد King .هــوش معنــوی
را مجموعــهای از قابلیتهــای ســازش روانــی مبتنــی بــر
جنبههــای غیــر مــادی و متعالــی واقعیــت میدانــد [.]6
هنگامــی کــه ایــن قابلیتهــا بــه کار بســته شــوند ،توانایــی
منحصــر بــه فــرد مســئله گشــایی ،تفکــر انتزاعــی و کنــار
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آمــدن را تســهیل میکننــد.
بــر همیــن اســاس  Zoharو  Marshallمعتقدنــد هــوش معنــوی
موجــب میشــود کــه فــرد در برابــر رویدادهــا و حــوادث زندگی،
بینشــی عمیــق یافتــه و از ســختیهای زندگــی نترســد و بــا
صبــر و تفکــر بــا آنهــا مقابلــه نمــوده و راه حلهــای منطقــی و
انســانی بــرای آنهــا بیابــد [Mc Sherry .]3و همــکاران تاکیــد
میکننــد کــه هــوش معنــوی زیربنــای باورهــای فــرد اســت
کــه ســبب اثرگــذاری بــر عملکــرد وی میشــود؛ بــه گون ـهای
کــه شــکل واقعــی زندگــی را قالــب بنــدی میکنــد [ .]7در
واقــع هــوش معنــوی ظرفیتــی بــرای الهــام اســت و بــا شــهود
و نگــرش کل نگــر بــه جهــان هســتی ،در جســتجوی پاســخی
بــرای پرســشهای بنیــادی زندگــی و نقــد ســنتها و آداب
و رســوم میباشــد Elkins .و  Cavendishبــر ایــن باورنــد کــه
حــوزه هــوش معنــوی موجــب میشــود کــه انســان بــا مالیمــت
و عطوفــت بیشــتری بــه مشــکالت نــگاه کنــد ،تــاش بیشــتری
بــرای یافتــن راه حــل داشــته باشــد ،ســختیهای زندگــی را
بهتــر تحمــل کنــد و بــه زندگــی خــود پویایــی و حرکــت دهــد
[ McGuire .]8نیــز در ايــن بــاره معتقــد اســت هــوش معنــوی،
توانایــی عمــل همــراه بــا آگاهــی و ترحــم را دارد؛ در عیــن حال
کــه ســامت و آرامــش درونــی و بیرونــی حفــظ میکنــد [.]9
در واقــع هــوش معنــوی یــک هــوش ذاتــی انســانی اســت و
هماننــد هــر هــوش دیگــری میتوانــد رشــد کنــد ،بــه ایــن
معنــا کــه میتــوان آن را توصیــف و انــدازه گیــری کــرد.
موسســه آگاهــی ســنجی  ،)2005( perdioچگونگــی وجــود
هــوش معنــوی ،هیجانــی ،بهــره هوشــی و هــوش فیزیکــی را
در یــک هــرم ترســیم نمــوده اســت ،بــه طــوری کــه هــوش
معنــوی را باالتریــن و بــا ارزشتریــن هــوش در انســان و در
راس هــرم قــرار داده اســت .ایــن موسســه شــش مهــارت دل
ســوزی بــرای دیگــران ،احســاس ملکوتــی ،خــرد ورزی ،توانایــی
گــوش دادن ،تــوکل بــر خــدا ،تعهــد و ایمــان را بــرای هــوش
معنــوی در نظــر گرفتــه اســت [.]6
همــان گونــه کــه اشــاره گردیــد هــوش معنــوی را هماننــد هــر
هوشــی میتــوان رشــد داد .از روشهــای ارائــه شــده بــرای
مولفههــای مختلــف هوشــی و روان شــناختی رویکــرد تحلیــل
رفتــار متقابــل میباشــد .نظریــه تحلیــل رفتــار متقابــل،
نظریــهای منظــم و هماهنــگ دربــاره شــخصیت و ارتباطــات
پویــای اجتماعــی ارائــه داده کــه از تجربــه بالینــی و شــکلی
از درمــان عقالنــی و عمــل گــرا اســتنتاج شــده اســت .دیــدگاه
تحلیــل ارتبــاط محــاورهای یــک نظــام روان درمانــی اســت
کــه در درمــان انــواع اختــاالت روانــی ،از مشــکالت روزانــه
گرفتــه تــا روان پریشــیهای عمیــق در مــورد شــخصیت بــه

منظــور رشــد و تغییــر شــخصی بــه کار مـیرود .ایــن روش در
زمینههایــی کــه نیــاز بــه درک افــراد ،روابــط بیــن فــردی و
ارتباطــات باشــد بیشــترین کارآیــی را دارد [.]10
در ایــن نظریــه مفاهیمــی ماننــد الگــوی حالــت نفســانی (والــد،
بالــغ ،کــودک) ،روابــط متقابــل ،نــوازش ،پیــش نویــس زندگــی،
بازیهــای روانــی ،اســتقالل و خــود پیــروی مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد و هــدف نهایــی آن شــناخت و تغییــر رفتــار
اســت [ .]11شــیوه تحلیــل رفتــار متقابــل روشــی عقالنــی
اســت کــه فــرد را در تجزیــه و تحلیــل و درک رفتــار خویــش و
همیــن طــور در کســب آگاهــی و قبــول مســئولیت ،بــا توجــه
بــه آنچــه کــه در زمــان حــال اتفــاق میافتــد یــاری میدهــد
[ .]12تحلیــل مبتنــی بــر ایــن روش در چهــار زمینــه اتفــاق
میافتــد :تحلیــل ســازهای یــا تحلیــل شــخصیت فــرد ،تحلیــل
رفتــار متقابــل یــا تحلیــل رابطــه فــرد بــا دیگــری و روابــط بین
افــراد ،تحلیــل بازیهــا یــا تحلیــل روابــط پنهانــی کــه بــرای
فــرد دارای بــازده و نتیجــه اســت و تحلیــل نمایشــنامه و پیــش
نویــس زندگــی یــا تحلیــل داســتان خــاص زندگــی فــرد کــه
او بازیگــر اصلــی آن اســت .در واقــع وظیفــه اصلــی درمانگــر
بهرهمنــد از ایــن روش ،آن اســت کــه مهارتهایــی را بــرای
عالقــه منــدان ایجــاد کنــد کــه آنهــا را بــه ســوی شــرایطی
هدایــت نمایــد تــا بتواننــد روابــط خــود را تحلیــل و نتایــج آن
را مشــاهده نماینــد [.]13
 Jarieisو همکارانــش در نتایــج پژوهــش خــود گــزارش کردهاند
کــه آمــوزش مهارتهــای ارتباطــی بــه فــرد میآمــوزد کــه
چگونــه آغازگــر رابطــه باشــد و آن را ادامــه دهــد و فعاالنــه
بــه ســخنان طــرف رابطــه گــوش دهــد ،افــکار و احساســاتش
را بــه راحتــی ابــراز کنــد و احساســات طــرف مقابــل را درک
کنــد [ .]14در انتهــا  Murakamiو همــکاران تاثیــر بلنــد مــدت
آمــوزش تحلیــل رفتــار متقابــل را در زوجهــای متاهــل مــورد
بررســی قــرار دادهانــد ،نتایــج پژوهــش آنهــا بیانگــر آن اســت
کــه آمــوزش تحلیــل رفتــار متقابــل باعــث افزایــش شــادی و
شــادکامی و در نتیجــه افزایــش رضایــت زناشــویی شــده اســت
[.]15
از آنجــا کــه هــوش معنــوی بــا زندگــی درونــی ذهــن و نفــس
و ارتبــاط آن بــا جهــان رابطــه داشــته و ظرفیــت فهــم عمیــق
ســواالت وجــودی و بینــش نســبت بــه ســطوح چندگانــه
هوشــیاری را شــامل میشــود ،بنابرایــن آمــوزش و افزایــش
آن میتوانــد منجــر بــه آگاهــی درونــی و معنــوی و رضایــت
درونــی فــرد شــده و در نظــر گرفتــن ایــن شــرایط ،ضــرورت
انجــام پژوهــش حاضــر را تبییــن میکنــد .از طرفــی بایــد
توجــه نمــود کــه در مطالعــات قبلــی ،بــه تاثیــر تحلیــل رفتــار
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متقابــل بــر هــوش معنــوی زوجیــن پرداختــه نشــده اســت .لــذا
مســاله پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه آیــا آمــوزش تحليــل
رفتــار متقابــل منجــر بــه افزایــش هــوش معنــوی زوجیــن
میشــود؟
مواد و روشها

روش پژوهــش حاضــر بــه دلیــل اســتفاده از روش نمونهگیــری
غیراحتمالــی ،نیمــه تجربــی از نــوع پیــش آزمــون ،پــس
آزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود .جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش را
زوجیــن ارجــاع داده شــده بــه شــوراهاي حــل اختــاف شــهر
اصفهــان تشــکیل میدادنــد .نمونــه آمــاری ایــن تحقیــق
متشــکل از  32زوج بــود کــه بــا مراجعــه بــه شــوراهای حــل
اختــاف شــهر اصفهــان بــه روش نمونهگیــری غیــر احتمالــی
در دســترس انتخــاب شــده بودنــد .ایــن  32زوج در دو گــروه
آزمایــش و کنتــرل بــه تصــادف گمــارده شــدند ( 16زوج در
گــروه آزمایــش و  16زوج در گــروه کنتــرل) .ســپس گــروه
آزمایــش مداخــات مربــوط بــه روش تحلیــل روابــط متقابــل
را در طــی  12جلســه یــک ســاعته بــه صــورت دو جلســه
در هفتــه در مــدت  2مــاه بــه صــورت گروهــی طبــق جــدول
 1دریافــت نمودنــد .جهــت رعایــت اخــاق در پژوهــش بــه
گــروه کنتــرل اطمینــان داده شــد کــه پــس از اتمــام فراینــد
پژوهــش ،آنــان نیــز ایــن مداخــات را دریافــت خواهنــد نمــود.
جدول  :1خالصه جلسات آموزش تحلیل رفتار متقابل

جلسات

جلسه اول
جلسه دوم

جلسه سوم

ابــزار مــورد اســتفاده در پژوهــش ،پرسشــنامه هــوش معنــوی
کینــگ ((Spiritual Intelligence Self-Report Inventory
 )(SISRIبــود .در راســتای ســنجش هــوش معنــوی
پرسشــنامهها و ابزارهــای بســیاری حتــی در ایــران ســاخته
شــده اســت .در ایــن میــان پرسشــنامه هــوش معنــوی King
از اقبــال بیشــتری برخــوردار شــده و بســیاری از پژوهشهــا
بــا اســتفاده از ایــن ابــزار انجــام میگیــرد .پرسشــنامه هــوش
معنــوی کینــگ) (SISRIدر ســال  ۲۰۰۸توســط King
طراحــی و ســاخته شــد .ایــن پرسشــنامه دارای  ۲۴ســؤال
اســت و چهــار زیــر مقیــاس تفکــر وجــودی انتقــادی ،تولیــد
معنــای شــخصی ،آگاهــی متعالــی و بســط حالــت هشــیاری
را مــورد اندازهگیــری قــرار میدهــد .نمــرات باالتــر فــرد در
ایــن پرسشــنامه ،نشــان گــر بهرهمنــدی وی از میــزان هــوش
معنــوی باالتــر اســت .نقطــه بــرش ایــن پرسشــنامه نمــره
 48اســت .ســواالت ایــن پرسشــنامه در یــک طیــف لیکــرت
از صفــر تــا ( ۴از بســیار مخالفــم تــا بســیار موافقــم) نمــره
گــذاری میشــود .نمــره گــذاری ســواالت پرسشــنامه هــوش
معنــوی بــه شــکل مســتقیم اســت و تنهــا ســؤال  ۶بــه صــورت
معکــوس نمــره گــذاری میشــود .در نهایــت فــرد نمــرهای در
بیــن صفــر تــا  ۹۶بــه دســت مــیآورد ( .)6روایــی و پایایــی
ایــن پرسشــنامه توســط حســین چــاری و ذاکــری مطلــوب
گــزارش شــده اســت [.]16
شرح جلسه

فرآیند معارفه و آشنایی اعضای گروه ،آشنایی با روش خود واقعی ،سبک زندگی و خود آرمانی ،ضرورت و اهمیت خود شناسی در
تصمیم گیری شغلی و تحصیلی،کسب مهارت ها و فراگیری موضاعات روانشناختی و سایر تصمیمات مهم زندگی
صحبت در مورد اولين بعد شخصيتي در تحلیل رفتار متقابل (من کودک) ،اریک برن معتقد بود انسانها از هر جنس ،نژاد و قوم،
فرهنگ و ملیت که باشند وجودشان شامل سه بعد میباشد سه بخشی که باهم رابطه دارند دو بخش از این ابعاد در اثر ارتباط
با عوامل بیرونی و تربیت شکل میگیردو محتوای آنها کامال انفعالی دریافت میشود و فرد برای شکلدهی آنها اراده و اختیاری
از خود ندارند و نسبت به محتوی آن آگاهی ندارند و این دو بخش ناهشیار ما را شکل میدهند .جنس اینها ناآگاهی است و ما
نسبت به آنها شعور و وقوف نداریم .با نشان دادن عالیم ،نشانهها و راهنمایهای زیادی وجود دارد که به ما کمک میکند تا این
بخش از وجود خود را بشناسند و این سرنخها به شکل کلمات و جمالت هستند یا به صورت غیر کالمی و افراد یاد میگیرند .هر
قدر از ناهشیار به سمت هوشیار برویم ،نقش نمادهای آگاهانه مانند کالم بیشتر و پررنگ تر میشود.
صحبت در مورد (من والد) حمايت کننده ،کنترل کننده ،سرزنش کننده ،تغذيه کننده و رویدادهای ضبط شده در مغز

جلسه چهارم

صحبت درمورد «بالغ شخصيت و رشد بالغ» .آشنایی با فرآیند سازو کار این رشد ،عوامل موثر ،زیر ساختها و نحوه شکلدهی و
مدیریت آنها و نیز مبانی تصمیمگیری یا نظام ارزشها ،آشنایی با عشق بالغانه

جلسه ششم

بررسي چهار وضعيت زندگي

جلسه پنجم
جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم
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صحبت درمورد بيماريهاي شخصيت طرد ،تسلط ،آلودگي و ارائه راهکارهای برون رفت
بررسي انواع روابط موازي ،متقاطع ،پنهان
بررسي رابطه سالم و چگونگي رسيدن به آن ،بررسي مفهوم “نوازش”
بررسي بازدارندهها در رويکرد تحلیل رفتار متقابل
بررسي سوق دهندهها در رويکرد تحلیل رفتار متقابل
بررسي مفهوم “رديابي” و چگونگي انجام آن.
بررسي شيوههاي ابراز احساست و انجام پس آزمون

اردشیری لردجانی و همکاران

معیــار ورود بــه پژوهــش شــامل طــول ازدواج حداقــل  5و
حداکثــر  10ســال ،داشــتن ســطح تحصیــات دیپلــم تــا
لیســانس ،داشــتن شــرایط ســنی (حداقــل  25و حداکثــر 40
ســال) و تمایــل بــرای حضــور در پژوهــش بــود .معیارهــای
خــروج نیــز شــامل غیبــت در جلســات آموزشــی و بــروز
بیمــاری یــا حادثــه پیــش بینــی نشــده بــود .جهــت رعایــت
اخــاق در پژوهــش بــه افــراد نمونــه پژوهــش اطمینــان داده
شــد کــه هویــت آنهــا بــه صــورت محرمانــه باقــی خواهــد
مانــد و هــم چنیــن بــه گــروه کنتــرل نیــز اطمینــان داده
شــد کــه پــس از اتمــام فراینــد پژوهــش ،مداخلــه آموزشــی
تحلیــل رفتــار متقابــل را دریافــت خواهنــد کــرد .هــم چنیــن
شــرح جلســات آموزشــی پژوهــش مــورد تاییــد کمیتــه اخــاق
دانشــگاه قــرار گرفــت.
بــه منظــور بررســی و تجزیــه و تحلیــل دادههــا در ســطح
آمــار توصیفــی از میانگیــن و انحــراف معیــار و در ســطح آمــار
اســتنباطی از آزمــون تحلیــل کواریانــس چنــد و تــک متغیــره
(جهــت کنتــرل نمــرات پیــش آزمــون) اســتفاده شــد.
یافتهها

نمونههــای گــروه پژوهــش قبــل از مداخلــه در خصوصیــات
جمعيتشــناختي نظیــر ســطح تحصیــات (دیپلــم تــا
لیســانس) ،طــول ســال ازدواج ( 5تــا  10ســال) و دامنــه ســنی
 25تــا  40ســال همتاســازی شــدند .همچنیــن نتایــج آزمــون
کلموگــروف -اســمیرنف و شــاپیرو -ویلــک نشــان داد کــه

شــرط نرمــال بــودن توزیــع نمــرات جهــت اســتفاده از آزمــون
هــای پارامتریــک برقــرار اســت(.)P<0/05
بــا معنــيداری آزمــون  MANCOVAایــن نتیجــه حاصــل
گردیــد کــه حداقــل بایــد یکــی از متغیرهــای وابســته (تفکــر
وجــودی انتقــادی ،تولیــد معنــای شــخصی ،آگاهــی متعالــی
و بســط حالــت هوشــیاری) در اثــر مداخلــه متغیــر مســتقل
(آمــوزش تحلیــل رفتــار متقابــل) معنــيدار بــوده باشــد
( .)0P</001لــذا بــه بررســی نتایــج آزمــون تــک متغیــره
پرداختــه شــد تــا مشــخص گــردد کدامیــک از متغیرهــای
وابســته (تفکــر وجــودی انتقــادی ،تولیــد معنــای شــخصی،
آگاهــی متعالــی و بســط حالــت هوشــیاری) معنــيدار بــوده
اســت (جــدول .)2

بــا توجــه بــه نتایــج جــدول  ،3آمــوزش متغیــر مســتقل (تحلیــل
روابــط متقابــل) توانســت منجــر بــه ایجــاد تفــاوت معنـيدار میانگین
نمــرات متغیرهــای تفکــر وجــودی انتقــادی و تولیــد معنای شــخصی
در مرحلــه پــس آزمــون در ســطح خطــای  0/05گــردد .بــه عبارتــی
بــا کنتــرل متغیرهــای مداخلــه گــر ،میانگیــن نمــرات متغیرهــای
تفکــر وجــودی انتقــادی ،تولیــد معنــای شــخصی و بســط حالــت
هوشــیاری بــا آمــوزش تحلیــل روابــط متقابــل افزایــش یافــت .مقــدار
تاثیــر آمــوزش تحلیــل روابــط متقابــل بــر متغیرهــای تفکــر وجــودی
انتقــادی و تولیــد معنــای شــخصی بــه ترتیــب  0/19و  0/20بــود.
ایــن بــدان معناســت کــه  19و  20درصــد تغییــرات متغیرهــای
تفکــر وجــودی انتقــادی و تولیــد معنــای شــخصی توســط عضویــت
گروهــی تبییــن میشــود.

جدول  :2میانگین و انحراف معیار مولفه هوش معنوی و ابعاد آن در گروه های آزمایش و کنترل در مراحل پیش و پس آزمون
گروه آزمایش

مولفهها

گروه كنترل

هوش معنوی

پیش آزمون

پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

12/38 ±1/92

15/51 ±1/76

12/44 ±2/69

12/37 ±2/38

تفکر وجودی انتقادی

3/16 ±1/13

4/11 ±0/69

3/18 ±1/30

3/28 ±1/18

3/59 ±1/03

4/31 ±0/66

3/31 ±1/18

3/31 ±1/17

2/88 ±1/25

3/25 ±1/21

3/04 ±1/20

2/91 ±1/24

3/83 ±0/79

2/89 ±1/17

2/75 ±1/19

تولید معنای شخصی
آگاهی متعالی

2/73 ±1/23
بسط حالت هوشیاری
اطالعات در جدول به صورت میانگین  ±انحراف معیار آمده است
جدول  :3نتایج تحلیل کواریانس تک متغیری
متغیرها
تفکر وجودی انتقادی
تولید معنای شخصی
آگاهی متعالی

بسط حالت هوشیاری

0/19

0/90

0/93

آماره F
6/82

سطح
معناداری
0/002

0/001

0/20
0/02

0/15

0/03

0/22

مجموع مجذورات
12/65

درجه
آزادی
2

میانگین
مجذورات

13/49

2

6/74

7/42

2/14

2

1/07

0/67

0/511

3/70

2

1/85

0/84

0/472

6/32

اندازه اثر

توان
آزمون
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هــدف اصلــی پژوهــش حاضــر ارزیابــی تاثیــر آمــوزش بــا
اســتفاده از رویکــرد تحلیــل ارتبــاط متقابــل بــه صــورت
گروهــی بــر افزایــش هــوش معنــوی زوجیــن بــود .نتایــج
پژوهــش نشــان داد کــه هــوش معنــوی زوجینــی کــه تحــت
آمــوزش تحلیــل رفتــار متقابــل بــه صــورت گروهــی قــرار
گرفتهانــد در مرحلــه پــس آزمــون افزایــش یافــت .ایــن یافتــه
بــا نتایــج تحقیــق  Hansson & Lundbladمبنــی بــر اینکــه
آمــوزش مهارتهــای ارتباطــی و حــل تعــارض بــه زوجینــی
کــه در تعامــات زناشــویی مشــکل داشــتند ،باعــث بهبــود
روابــط زناشــویی زوجیــن و کاهــش تعارضــات و افزایــش
ســامت روان در آنهــا میگــردد ،همســو بــود [ .]12همچنیــن
بــا یافتــه هــای  Murakamiو همــکاران [ ]15و جــوادی و
همــکاران [ ]17همخوانــی داشــت.
علــی پــور و همــکاران نيــز طــی مطالعـهای گــزارش كردنــد كه
آمــوزش تحلیــل رفتــار متقابــل اثــر مثبــت در هــوش هیجانــی
در دانشــجویان دارد .همچنیــن ایــن آمــوزش  7عامــل از هــوش
هیجانــی (شــادی ،تحمــل اســترس ،خــود آگاهــی احساســی،
تســت واقعیــت ،کنتــرل تکانــه ،انعطــاف پذیــری و ابــراز وجود)
را تحــت تاثیــر قــرار داد .ولــی آمــوزش تحلیــل رفتــار متقابــل
در ایــن تحقیــق بــر روی  8خــرده مقیــاس دیگــر هــوش
هیجانــی تاثیــر معنــيداری نداشــت [ .]10نتایــج مطالعــه
 Jaysowalنيــز نشــان داد کــه بیــن تحلیــل رفتــار متقابــل و
حــاالت نفســانی در کارکنــان بانکــی و ســبک مدیریــت تعــارض
آنهــا ارتبــاط وجــود دارد .همچنیــن طبــق يافتههــاي مطالعــه
مذكــور کارکنــان در حالــت نفســانی کــودک از ســبک رقابــت
و پیــروزی ،در حالــت بالــغ از ســبک انطبــاق یافتــه و درحالــت
نفســانی والــد از ســبک «بــرد -باخــت» بــه عنــوان ســبک
مدیریــت تعــارض خــود اســتفاده میکننــد [.]18
در تبییــن یافتههــا بایــد اذعــان داشــت کــه تحلیــل رفتــار
متقابــل بــا آمــوزش چگونگــی تحلیــل روابــط بــه خصــوص
انــواع روابــط مکمــل ،متقاطــع و نهفتــه ،افــراد را بــا نحــوه
برقــراری ارتبــاط مؤثــر آشــنا میکنــد .بــه عبارتــی افــراد را
بــه مهارتهــای ارتباطــی مناســب مجهــز میکنــد تــا بــا
تشــخیص حــاالت مــن خــود و دیگــران بــه ویــژه بــا توجــه بــه
ســرنخهای کالمــی و غیــر کالمــی ،بتواننــد ارتبــاط مناســب
مکملــی را برقــرار کننــد .بــه عــاوه در ایــن شــیوه درمانــی بــا
آمــوزش تکنیکهــای پــس رانــدن والــد طــرف مقابــل ،فــرد
را قــادر میکنــد در موقعیتهــای احتمالــی تعــارضزا بــا
نظــارت بالــغ خــود ،اداره کــرده و شــرایط را بــرای برقــراری
روابــط ســازنده فراهــم کنــد [.]19
40

بــه اعتقــاد برخــي محققيــن تحلیــل رفتــار متقابــل ،یکــی از
مؤثرتریــن نظریههــای روان شــناختی اســت کــه بــا کمــک
بــه حــل مشــکالت موجــود در روابــط انســانی بــه رونــد رو بــه
رشــد شــادمانی در افــراد کمــک میکنــد [ .]20تغییــر نحــوه
نگریســتن بــه زندگــی ،بــا در نظــر گرفتــن ابعــاد وجــودی
خــود و دیگــران موجبــات دســتیابی بــه زندگــی بــا کیفیتتــر
شــده و در نهایــت بــه کشــف راه جدیــدی از زندگــی سرشــار از
شــادی و نشــاط منجــر میشــود [ .]21تحلیــل رفتــار متقابــل
میتوانــد یکــی از راههــای مناســب بــرای مراقبــت از روان
و راهــی مؤثــر بــرای ارتقــاء شــادی و شــادکامی در زندگــی
افــراد متاهــل باشــد [ Mei .]15طــی بررسـیهای خــود مبنــی
بــر رابطــه بیــن آمــوزش تحلیــل رفتــار متقابــل و میــزان
شــادکامی ایجــاد شــده در دانشــجویان ،بــه ایــن نتیجــه دســت
یافــت کــه آمــوزش تحلیــل رفتــار متقابــل باعــث افزایــش
میــزان شــادکامی در دانشــجویان میشــود [ .]22همچنیــن
مطالعــات  Andromicoنشــان داد کــه آمــوزش تحلیــل رفتــار
متقابــل تاثیــرات مثبتــی در زندگــی زناشــویی زوجیــن بــه
ایجــاد میکنــد و موجبــات خشــنودی و رضایــت از زندگــی
آنــان را فراهــم میســازد [.]23
 Shulnikطــی پژوهشــی بــا هــدف بررســی تأثیــر نظريــه
تحلیــل رفتــار متقابــل و انــدازه گیــری شــادکامی بیــن زوجیــن
دریافــت کــه پــس از آمــوزش گروهــی ایــن رویکــرد بــه زنــان و
مــردان متأهــل و انــدازه گیــری شــادکامی آنهــا قبــل و بعــد از
آمــوزش ،تفــاوت معن ـيدار آمــاری وجــود داشــته ،لذتمنــدی
و خودکفایــی آنهــا در ارتبــاط بــا یکدیگــر افزایــش مییابــد
[ .]18در نهایــت یافتههــای  Copelandو  Bormanهــم مبنــی
بــر ســنجش تأثیــر آمــوزش گروهــی تحلیــل رفتــار متقابــل بــر
دانشــجویان نشــان داد کــه ایــن روش باعــث بهبــود عوامــل
مرتبــط بــا شــادکامی در آنهــا میشــود .ایــن آمــوزش باعــث
شــد کــه دانشــجویان لــذت ،کنتــرل و کارآمــدی بهتــری را
نســبت بــه قبــل از آمــوزش نشــان دهنــد [.]24
هــوش معنــوی منجــر بــه کامــل شــدن قســمتهای میــان
فــردی و درون فــردی بــرای پیشــه گرفتــن از فاصلــه بیــن
خویــش و دیگــران شــده و بــه طــرق مختلــف افزایــش ميیابــد.
همچنیــن هــوش معنــوی گفتگــوي بیــن عقــل و احســاس را
آســان میکنــد [ .]3هــوش معنــوی در مــورد علــم مدیریــت
خــود و مســئولیت در مقابــل خویشــتن اســت .همچنیــن بــه
توانایــی تشــخیص چیزهایــی کــه میتوانیــم انجــام دهیــم یــا
راههایــی کــه میتــوان مشــکالت را از طریــق آن حــل کــرد،
میپــردازد [.]5
 Kingهــوش معنــوی را بــه عنــوان یــک خــود آگاهــی عمیــق

اردشیری لردجانی و همکاران

، لــذا آمــوزش و رشــد آن باعــث بهبــود رفتــار اجتماعــی،اســت
احتــرام بــه عواطــف و احساســات و رعایــت حقــوق دیگــران
 بــه هــر میــزان کــه شــخص در زندگــی خــود و.میشــود
 رضایــت خداونــد را بــه عنــوان مــاک،چگونگــی انجــام کارهــا
،خــود قــرار داده و کارهــا و اعمــال خــود را بــر اســاس دانــش
آگاهــی و شــناخت انجــام دهــد و بــا اســتفاده از توانایــی تفکــر
 بعــد از بررســی کامــل یــک ســری حقایــق را،نقــاد خویــش
.بپذیــرد میتوانــد اعمــال هنجارمندتــری از خــود بــروز دهــد
از طرفــی فــرد بــا افزایــش هــوش معنــوی میتوانــد در مقابــل
رفتــار نادرســت دیگــران صبــر و بردبــاری داشــته و یــک خــود
بازبینــی نســبت بــه کارهــای روزانــه خــود در پایــان روز انجــام
.داده و تجربــه هــای نادرســت را کنــار بگــذارد
تشكر و قدرداني

توصیــف میکنــد کــه فــرد بــه طــور روز افزونــی دربــاره
 آمــوزش. روحــی و روانــی آگاهــی پیــدا میکنــد،ابعــاد بدنــی
تحلیــل رفتــار متقابــل باعــث افزایــش خــود آگاهــی و در
 همــان طــور.)6( نتیجــه افزایــش هــوش معنــوی میگــردد
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Abstract
Background and Objectives: One of the types of intelligences to which attention has
been paid is the spiritual intelligence, which causes the person to find deep insight against
life events and accidents and not be afraid of life difficulties and challenges. Therefore, the
objective of the present study was to determine the effectiveness of group teaching via
reciprocal behavior analysis on the increase of the couples' spiritual intelligence in the city
of Isfahan, Iran.
Materials and Methods: The research method of the present study was semi-experimental
in pretest posttest and with control group type due to lack of probable sampling. The
statistical population of the current study included couples referred to dispute resolution
councils in the city of Isfahan. The statistical sample included 32 couples selected through
improbable available sampling method and put into experimental and control groups.
Then, the experimental group received teaching interventions related to reciprocal
behavior analysis in 10 teaching sessions, while the control group did not receive
such teaching interventions. The applied instrument in this study was King's spiritual
intelligence questionnaire. The collected data were analyzed via covariance analysis in
SPSS 10 software.
Results: The results of multi-variable analysis showed that reciprocal relationship teaching
could significantly increase the components of critical existential thinking and produce
personal meaning in the experimental group compared to the control group at the posttest
stage (P < 0.001).
Conclusions: According to the findings of this study, group consultation through
reciprocal analysis is a suitable method to increase couples' spiritual intelligence and finally
the increase of their satisfaction, which can improve couples' spiritual quality through
teaching it.

