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مطالعه کیفی سناریوهای زندگی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل زنان دارای
همسر با الگوی شخصیت پارانوئید
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حیدری1

هاجر حاجی
سیداسماعیل موسوی*2

خالصه
مقدمه  :هدف از پژوهش حاضر بررسي کیفي سناریوهای زندگي مبتني بر تحلیل رفتار متقابل زنان
دارای همسر با الگوی شخصیت پارانوئید بود .روش پژوهش حاضر کیفي از نوع موردی بود.

 1کارشناسي ارشد رشته مشاوره ،واحد خمیني شهر ،دانشگاه

روش کار  :جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان دارای همسر با الگوی شخصیتي پارانوئید در شهر

آزاد اسالمي ،خمیني شهر ،ایران.

اصفهان بود .شرکت کنندگان این تحقیق به طریق تعیین حجم نمونه با روش اشباع به  6نفر رسید.

 2استادیار گروه مشاوره ،واحد خمیني شهر ،دانشگاه آزاد

روش جمع آوری اطالعات مصاحبه ی نیمه سازختار یافته بود که از قسمتهای اطالعات جمعیت

اسالمي ،خمیني شهر ،ایران( .نویسنده مسئول)

شناختي ،کشف سناریوها ی زندگي تشكیل شده و برای تعیین میزان استاندارد آن از روش پژوهش به

Email: es.mosavi@iauksh.ac.ir

صورت بررسي محتوای آشكار و پنهان دادهها ی بدست آمده از مصاحبهها به شیوه کدگذاری دستي
انجام شد.
نتایج :یافته های پژوهش حاکي از این بود که سناریوهای مختلف دارای سطوح تأثیرگذاری متفاوتي
هستند که ميتوان در سه گروه پر کاربرد ،با کاربرد متوسط ،بدون کاربرد جایگزین کرد.
نتیجه گیری :یافتهها نشان داد که پیش نویسهای زندگي راضي کن ،مهم نباش ،بچه باش بر
دالیل ادامهی زندگي زنان با همسراني با الگوی شخصیتي پارانوئیدی بیشترین تأثیر را دارند.
واین سناریوها از جمله سناریوهایي ميباشند که بیشترین میزان تكرار را در مصاحبههای انجام شده از
آن خود کردند.
کلمات کلیدی :الگوی شخصیتي پارانوئید ،پیش نویسهای زندگي ،تحلیل رفتار متقابل.
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مقدمه

محور جامعه ای از افراد مي بیند که به توطئه علیه او مشغول

انسانها در هر دوره تحول رواني -اجتماعي ،تكالیفي بر عهده

هستند .از آنجا که چنین موقعیتي به آن صورت که فرد

دارند .یكي از مهم ترین تكالیف دوره بزرگسالي ،انتخاب همسر

پارانویایي آن را مي بیند وجود ندارد ،گفته مي شود که چنین

و برقراری رابطه خوشایند و دیرپاست( .)1تحلیل رفتار متقابل

فردی در یك شبه جامعه 2زندگي مي کند .محدود کردن

یكي از نظریاتي است که به روابط فردی ،فرایند حوادث زندگي

روابط همسر با دیگران و اجازه حضور در فعالیتهای اجتماعي

و واکنشهای متقابل افراد با یكدیگر توجه بسیار داشته و برای

را به همسر ندادن و همچنین شك و سوءظن شدید به همسر

مسائل بین فردی ،راهكارهای کاربردی ارائه داده است .این

ميتواند ارتباط با این مقیاس داشته باشد(.)4

رویكرد نوعي رواندرماني است که به منظور رشد و تغییرات

اریك برن سناریوهای زندگي را اینگونه تعریف ميکند :طرح

شخصي به بررسي روابط و پیوندهای اجتماعي ميپردازد .تحلیل

زندگي که در دوران کودکي ریخته شده است ،به وسیله والدین

ساختار شخصیت ،با الگوی حاالت نفساني (والد ،کودک ،بالغ)

تقویت شده و با حوادث بعدی توجیه شده است و باالترین میزان

تصویری از ساختار روان شناختي انسانها به ما ارائه ميدهد(.)2

نمود آن در انتخاب هایي است که شخص در زندگي به عمل

سنگ بنای تئوری رفتار متقابل سه شكل قابل مشاهده عملكرد

ميآورد( .)5در زبان علميتحلیل رفتار متقابل ،ما این مطلب را

«من» ميباشد .والد ،بالغ ،کودک درمانگران تحلیل رفتار متقابل

اینگونه بیان ميکنیم :پیش نویس براساس تصمیمات دوران

بر «من» و «آگاهي» تمرکز دارند .زیرا دریافته اند این مفاهیم،

کودکي قرار دارد .تصمیمات پیش نویس زندگي کودک با

رفتار اجتماعي را بهتر از سایر مفاهیم توضیح ميدهند و پیش

تفكر آگاهانه ای که در تصمیم گیریهای دوران بزرگسالي

بیني ميکنند .پیش نویس زندگي آن چیزی است که شخص

وجود دارد ،متفاوت است .تصمیمات اولیه نتیجه ی احساسها

در دوران اولیه زندگي آن را طراحي مينماید ،در حالي که

بوده و قبل از اینكه کودک به زبان بیاید گرفته شده اند و بر

روند زندگي آن چیزی است که عمال اتفاق ميافتد(.)3

مبنای واقعیت سنجيهای متفاوتي از آنچه که در دوران

اختالل شخصیت پارانوئید(1بدگمان) یكي از طبقات

بزرگسالي به کار گرفته شده قرار دارند .سناریوهایي که

اختالالت شخصیت ميباشد .مشخصه ی بیماران مبتال به اختالل

شكست یا بیهودگي های پي در پي در بردارند و راه به جایي

شخصیت پارانوئید ،شكایت و بي اعتمادی دیرپا به همه افراد

نميبرند ،به احتمال زیاد توسط افرادی انتخاب ميشوند که

است .شخصیت پارانوئید قادر نیست که روابط سالم و آزاد با

متقاعد شده اند خوب نیستند .کدامیك از ما بر اساس حالت

دیگران برقرار کند و به علت نداشتن رشد اجتماعي کافي،

من با حالت های من دیگری عمل ميکنیم؟ برن به سه نوع

الگویي از رفتار عیب جویي در دیگران در او شكل گرفته است.

حالت من اعتقاد دارد .این حالتها عبارتند از :حالت من

این عدم توانایي وقتي مسئله زا مي شود که فرد پارانویایي تحت

"والد" ،حالت من" بالغ" ،و حالت من" کودک ".هنگاميکه

فشار رواني قرار مي گیرد؛ زیرا او نمي تواند پیش ادراک های

رابطه برقرار ميکنیم ،پیامها از طریق این حالتها فرستاده

خود را با پیش ادراک های دیگران هماهنگ کند ،یا اینكه نمي

ميشود و به وسیله یكي از حالت های من به شخص دیگر

تواند چشم اندازهای دیگران را بفهمد .بنابراین ،با اتكا به ابزارها

ميرسد .تاثیر رفتار بستگي به" حالت من "دارد که در رابطه با

و وسایل خود ،به سوء ادراک های خود ادامه مي دهد،

دیگری است  .به نظر برن حالت های من نقش نیستند ،بلكه

واقعیتها را بازسازی مي کند تا با ادراک های او بخوانند .در

واقعیت های رواني هستند .آنها پدیده های طبیعي وابسته به

حد اعالی این شیوه رفتاری ،فرد پارانویایي خود را مرکز و

فیزیولوژی هستند و مغز انسان است که سازمان دهنده ی

1- Paranoid Personality Disorder

2- Pseudocommunity
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زندگي رواني است و تولیدات آن به شكل" حالت های من "

نظرات خودشان و نسبت دادنشان به دیگران ،مشخص شده و این

سازمان دهي و اندوخته ميشوند .هر یك از این حالتها برای

ویژگيها سپس با ترس و یا خشم مالحظه ميگردد(.)8

ارگانیزم انسان ارزش حیاتي خاص خود را دارد ( .)6این سه

یكي از عواملي که در بروز روابط زناشویي مهم است

جنبه شخصیت دارای قدرت اجرایي ،قابلیت توافق و سازش،

ویژگيهای شخصیتي افراد است .آگاهي از سبك شخصیت و

تعدیل و تغییر و تمایز است .در تحلیل رفتار متقابل فرض بر

یا نوع خلق و خوی خود ،به افراد در شناسایي نقاط قوت و

این است که اگر انسان از" حاالت من "خود آگاهي یابد،

ضعف خود کمك ميکند .شناخت افراد از شخصیت خویش

ميتواند بین منابع متعدد افكارش افتراقي قائل شود و انواع

به افراد بینش ميدهد چگونه پاسخهای خاصي به دیگران بدهند

احساساتش را تشخیص دهد .الگوهای موفقیت آمیز را بشناسد

و حتي مهمتر از آن ،این مسأله ،به درک و شناخت و تفاوت

و به تضاد و تشابهات دروني خود پي برد و در برابر مسائل و

دیگران در ارائه پاسخ ،به فرد کمك خواهد کرد در میان

مواردی که در زندگي به آنها برميخورد ،آزادی انتخاب

تیپهای شخصیتي ،الگوی شخصیتي پارانوئید ،با میزان شیوع

بیشتری به دست آورد (.)6

باال یعني  2تا  4درصد از جمعیت عمومي ،ویژگيهای خاصي

محتوای پیش نویس زندگي هر فردی از دیگران متفاوت

دارد که ارتباط فرد با دیگران و همچنین تعامل دیگران با این

است ،ویژگي و بي همتایي آن مانند اثر انگشت است .از طرف

افراد را دچار مشكالتي ميکند ،بنابراین شناخت سناریوهای

دیگر روند پیش نویس زندگي به نظر ميرسد که به طور نسبي

زندگي زنان دارای همسر با الگوی شخصیتي پارانوئید ميتواند

در تعداد محدودی از الگوهای مشخص ميگنجد .به نظر

در یافتن دالیل ادامه یافتن زندگي متأهلي این افراد مفید

ميرسد اهمیت این پیش نویسها تا حدی باشد که در

باشد(.)11

انتخابهای مهم در طول زندگي ،از جمله انتخاب همسر نقش

در همین راستا نتایج پژوهش ریجین و ویلد 1در پژوهشي با

بسزایي را ایفا ميکند .بنابراین بررسي انتخاب همسر با الگوهای

عنوان مقایسه اثربخشي درمان بین فردی با درمان تحلیل رفتار

شخصیتي ویژه از جمله بدبیني یا پارانوئید ميتواند افراد را در

متقابل در درمان اختالالت اضطراب و افسردگي نشان داد که

جهت داشتن کیفیت زندگي مطلوب یاری کند(.)9

اثربخشي طول درمان و اندازه اثر روان درماني بین فردی مطلوب

بدبیني باوری است که همه چیز را بد ميداند و در مسیر

تر از درمان تحلیل رفتار متقابل بوده ،همچنین شواهد نشان

بدترشدن یا به غلبه نهایي شر بر خیر معتقد است .بدبیني نقطه

ميدهد ،درمان تحلیل رفتار متقابل برای افرادی که دارای

مقابل خوش بیني است ،باور به این که اشیاء علي العموم خوب و

اختالالت اضطراب و افسردگي ضعیف تا متوسط هستند،

مطلوب هستند .بدبیني عبارت است از :الف) تمایل به ابراز

مناسب ميباشد( .)3همچنین نل و آئول 2طي پژوهشي با هدف

دیدگاه منفي یا ناخرسندانه یا اتخاذ تیره ترین دیدگاه ممكن،

بررسي تأثیر تحلیل رفتار متقابل بر شادکاميبین زوجین با طرح

ب) این اعتقاد که جهان فعلي بدترین جهانهای ممكن است و

پیش آزمون و پس آزمون ،به این نتیجه رسید که مداخله تحلیل

این که همه چیز نهایتا میل به شر دارد ،ج) این اعتقاد که شر

رفتار متقابل بر زنان و مردان متأهل مؤثر بوده است(.)11

جهان بر خیر آن ميچرخد .افراد با الگوی شخصیت پارانوئید

مبتالیان به اختالل شخصیت پارانوئید با شك و احتیاط به هر

دارای بدبیني مفرطي هستند .ممكن است افراد ی با پارانوئید

نوع رابطه ای نزدیك ميشوند ،به سرعت نسبت به صداقت،

قوی تری وجود داشته باشند ،اما اغلب به صورت بالیني مشاهده

وفاداری و اعتماد آشنایان خود تردید ميکنند و خود را سرد و

نميشوند (با توجه به مشكل فرد پارانویایي او شدیدا از بي

دور نگه ميدارند .به اعتماد کردن به دیگران بي رغبت هستند

اعتمادی رنج ميبرد) .روانشناسي پارانوئید با ویژگي هایي مانند

چون ميترسند آسیبي به آنها برسد .این سوءظن بي دلیل در

تأثیرات غیر قابل تحمل ،تحریكهای ناگهاني و رد کردن

1 -Rijin , wild
2
- Nall , Aull
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هاجر حاجی حیدری و سیداسماعیل موسوی

شوهران پارانوئید به خوبي دیده ميشود ،شوهری که بدون هیچ

اشباع دادهها ادامه ميیابد،یعني تا زماني که داده جدیدی از

توجیه منطقي دائما به وفاداری همسرش مشكوک است.نكته

سخنان مشارکت کنندگان استخراج نگردد .در این روش نمونه

قابل توجه اینكه بدگماني و سوء ظن در افراد مبتال به اختالل

گیری ،حجم نمونه به اشباع نظری سؤاالت مورد بررسي ،بستگي

شخصیت پارانوئید ،بر خالف مبتالیان به اسكیزوفرني پارانوئید و

دارد .به این ترتیب که هر گاه محقق به این نتیجه برسد که

اختالل هذیاني ،معموال ماهیت هذیاني ندارند ،یعني افكار و

پاسخهای داده شده و یا مصاحبههای انجام شده با افراد مطلع به

تصورات آنها آنقدر نامأنوس نیست که دور از واقعیت به نظر

اندازه ای به همدیگر شباهت دارند که منجر به تكراری شدن

برسد(.)11

پاسخها و یا مصاحبهها شده و دادههای جدیدی در آنها وجود

با توجه به مشكالتي که افراد با الگوی اختالل شخصیت

ندارد ،تعداد مصاحبهها را کافي دانسته و دست از مصاحبه

پارانوئید در طول زندگي ایجاد ميکنند ،شناخت سناریوهای

ميکشد(باسول و کانون .)2112 ،1در واقع اشباع اطالعاتي به این

زنان که این مردان را بعنوان همسر انتخاب کرده اند ،همچنین

معني است که در روند مصاحبه مفهوم جدیدی شكل نگرفت و

شناخت میزان اعتماد زوجین به هم و همچنین آسیبي که

همه سطوح مفهوميتكمیل شده بود .با توجه به جدول زیر

"بدبیني" به زندگي زناشویي ميزند و بررسي این مطلب که

مشخصات کلي مصاحبه شوندگان ثبت شد.

آیا زناني که درکنار مردان بدبین زندگي ميکنند خودشان نقشه

ابزار پژوهش

زندگي ویژه ای دارند و اینكه افراد پارانوئید سناریوهای خاصي
دارند ،به نظر ميرسد بررسي موارد فوق بتواند موجب بهزیستي
این افراد گردد.
بنابراین هدف از پژوهش حاضر ،پاسخ به این سؤال است که
سناریوهای زندگي زنان دارای همسر با الگوی شخصیت

مصاحبه رایج ترین روش جمع آوری دادهها در پژوهش کیفي
بشمار ميرود و ميتواند با انواع موقعیتهای پژوهشي سازگار
شود( .)12مصاحبه به عنوان ابزار تحقیق حاکي از تعامل بین دو
نفر است .مصاحبه ی نیمه ساختاریافته یكي از روشهای جمع
آوری دادهها در بخش کیفي است که شامل پرسیدن یك سؤال

پارانوئید چیست؟

کلي و جامع ،دارای ساختار و بدنبال آن در حین مصاحبه

روش کار

استفاده از سؤاالت بیشتر به منظور کاووش عمیق تر و کسب

روش پژوهش حاضر کیفي از نوع موردی بود .جامعه آماری

اطالعات بیشتر است .در این پژوهش جمع آوری داده بصورت

پژوهش حاضر کلیه زنان دارای همسر با الگوی شخصیت

گفتگو و مصاحبه نیمه ساختار یافته به صورت حضوری انجام

پارانوئید در شهر اصفهان ميباشند .مشارکت کنندگان از بین

شده است .الزم به ذکر است سؤاالت مصاحبه از قبل تعیین شده

زنان دارای همسر با الگوی شخصیت پارانوئید که همسرانشان به

اند و بسته به نوع مصاحبه از تمام پاسخ دهندگان پرسشهای

کلینیكهای روان پزشكي شهر اصفهان مراجعه کرده بودند،

مشابه پرسیده ميشود ،اما آنها آزاد هستند که سؤاالت را به هر

انتخاب شدند .نمونه گیری در پژوهشهای کیفي بسیار متفاوت

طریقي که ميخواهند پاسخ دهند .البته در راهنمای مصاحبه

از پژوهشهای کمياست زیرا هدف آن به جای تعمیم یافتهها

جزئیات مصاحبه ،شیوه بیان و ترتیب آنها ذکر نميشود .این

کسب درک عمیق از پدیده ی مورد بررسي ميباشد .در

مورد در طي فرایند مصاحبه تعیین ميشد( .)13سواالت این

پژوهش حاضر ،به جای نمونه از مشارکت کنندگان و به جای

مصاحبه در رابطه با تجارب ،احساسات و عقاید مشارکت

نمونه گیری از انتخاب موارد یا مشارکت کنندگان نام برده

کنندگان در تحقیق در رابطه با موضوع مورد مطالعه ميباشد .در

ميشود .در پژوهش حاضر ،ابتدا مشارکت کنندگان به صورت

این مصاحبه تعداد سؤاالت ميتواند بسته به فرد مورد مصاحبه

نمونه گیری هدفمند انتخاب ميشوند؛ به طوری که زنان دارای

تفاوت پذیرد(.)14

همسر با الگوی پارانوئید انتخاب شوند و این اقدام تا رسیدن به
1- Boswell , Cannon
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دادههای کميو کیفي معیارهای متفاوتي برای دقت و اعتبار داده

شرکت کننده گان در پژوهش تكمیل گردید  .مصاحبهها به

دارد .اولین این معیارها افزایش موثق بودن تحقیق کیفي است

صورت فردی انجام گرفت و متن مصاحبهها که با دستگاه ضبط

که بعنوان معیار اصلي در نظر گرفته ميشود .مصاحبه نیز بعنوان

صدا یا تلفن همراه ضبط گردیده بود ،بصورت مكتوب و کامل

ابزار اندازه گیری باید از معیارهای پایایي و اعتبار سایر ابزارها

ثبت شد .سپس مصاحبهها با دقت فراوان بازخواني گردید و در

برخوردار باشد .با در نظر گرفتن مطالب در پژوهش حاضر برای

دور دوم بازخواني تمام جمالت با تمرکز در موضوع پژوهش،

تعیین اعتبار مصاحبه ،از اعتبار محتوا استفاده شده است .در

یادداشت شد .سپس دادهها کد گذاری و به طور همزمان با

تحقیقات کیفي روشهای متنوع برای ارزیابي کیفیت و نتایج در

دادههای ثبت شده مقایسه شد .بعد از انجام این مراحل سه

روش شناسي با عنوان معیار باید قابلیت اعتماد یا اعتماد پذیری و

سوسازی دوم نیز با موفقیت انجام شد )4 .در مرحله بعد ،مفاهیم

قابلیت تأیید پذیری و قابلیت تعمیم پذیری داشته باشند(.)15

جمالت استخراج شده ثبت گردید و براساس سؤاالت پرسیده

جهت کسب روایي و پایایي یافتههای پژوهش حاضر از روش

شده جمالت در دستههای خاص خود قرار گرفتند )5 .ابتدا

سه سوسازی 1استفاده گردید .انواع گوناگوني از روشهای سه

صحت مصاحبههای مكتوب شده ،توسط افراد مصاحبه

سوسازی جهت افزایش اعتبار یك پژوهش وجود دارد که

شده،انجام شد ،سپس مصاحبه با افراد متخصص پیرامون

شامل سه سوسازی داده ها ،سه سوسازی محقق ،سه سوسازی

دادههای اخذ شده انجام گرفت تا از صحت مطالب اطمینان

نظری و سه سوسازی روش شناختي است) .(16لیكن با توجه به

حاصل گردد.

به نوع پژوهش حاض از سه سوسازی دادهها و سه سوسازی

نتایج

محقق استفاده گردید .سه سوسازی دادهها به کاربرد منابع
گوناگون دادهها اشاره دارد .دنزین )1863( 2سه سوسازی دادهها
را بسط داده و آن را شامل زمان و فضا ميکند .فرض او این
است که فهم پدیده اجتماعي ،باید در شرایط گوناگون ،بررسي
شود .سه سوسازی محقق نیز مستلزم وجود بیش از یك محقق
در فرایند پژوهش است .این نوع از سه سوسازی بیشتر با فرایند

در این پژوهش برای دستیابي به اهداف پژوهش در بازده زماني
بهمن ماه  1386تا مهر  1386از زنان دارای همسر با الگوی
شخصیت پارانوئید بصورت هدفمند مصاحبه به روش نیمه
ساختاریافته به عمل آمد که پس از انجام  6مصاحبه و به اشباع
رسیدن مصاحبهها پایان گرفت.
جدول  -1سناریوهای استخراج شده

پژوهش است .این نوع از سه سوسازی بیشتر با فرایند پژوهش

ردیف

مقولههای طبقه بندی شده

کدها

تعداد تكرار مقولهها

ارتباط دارد ،زیرا در بیشتر مطالعات به بیش از یك نفر برای

1

مهم نباش

1

134

2

راضي کن

2

83

 )1بعد از مصاحبهها و با نظارت استاد راهنما و محقق سه

3

بچه باش

3

32

4

بزرگ باش

4

3

سوسازی اول انجام شد .برای بدست اوردن روایي ابتدا یك

5

احساس نكن

5

4

6

متعلق نباش

6

1

انجام گردآوری دادههای نیاز است(.)11

مصاحبه به صورت آزمایشي توسط محقق صورت گرفت تا
نسبت به انجام و چگونگي صحیح مصاحبه مهارت کافي کسب
کند )2 .مصاحبه ی اول توسط استاد راهنما مورد بررسي قرار
گرفت و سپس اصالحات انجام شد که این نیز باعث رعایت سه
سوسازی در زمینه دادهها گردید و در مصاحبههای بعدی لحاظ
شد )3 .قبل از شروع مصاحبه ها ،رضایتنامه ی کتبي توسط
Triangulation
Denzin

1
2

با توجه به جدول  1ازبین سناریوهای زنان دارای همسر با الگوی
شخصیتي پارانوئید ،سناریوی مهم نباش با  134مرتبه تكرار،
راضي کن با  83مرتبه تكرار ،بچه باش با  32مرتبه ،بزرگ باش
با  3مرتبه ،احساس نكن با  4مرتبه و متعلق نباش با  1مرتبه تكرار
بیشترین سناریوهای استخراج شده است.
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در ادامه سناریوهای پرتكرار همراه با زیرمقولههای آن تعیین
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گردید(جدول.)2

جدول  -0پرتكرارترین زیرمقولهها
مقوله

تعداد تكرار مقوله

مهم نباش

134

راضي کن
83

بچه باش

32

بزرگ باش

3

متعلق نباش

4

احساس نكن

1

زیرمقوله

تعداد تكرار زیر مقوله ها

تحقیرشدنهای مداوم

41

احساس مهم نبودن

13

احساس بي ارزشي

45

حق قائل نشدن برای خود

16

نادیده گرفتن نیازهای شخصي

6

بي اهمیت بودن شخص و نیازهای آن

13

عدم مهارت نه گفتن

5

تأیید طلبي افراطي

6

مهرباني بیش از حد حتي به قیمت آسیب دیدن خود

13

مطابق میل دیگران عمل کردن

23

ترجیح خشنودی دیگران به خشنودی خود

6

مهرباني افراطي

18

تالش برای جلب رضایت دیگران

8

شخص و نیازها در مرحله دوم اهمیت قرار داشتن

12

وابستگي در کارها

2

عدم استقالل

11

رفتار کردن طبق هیجانات

21

مسئولیت بزرگ تر ازسن

1

مسئولیت بیش از حد

2

احساس تنهای

2

ترجیح تنهایي به بودن با دیگران

2

ناتواني در بیان احساسات

1

براساس نتایج جدول 2سناریوهایي که موجب ادامه زندگي زنان

کردن" با  23مرتبه تكرار ،سناریوی بچه باش زیر مقوله ی

با همسراني با الگوی شخصیت پارانوئید شد شامل سناریوی مهم

"رفتار کردن طبق هیجانات" با  21مرتبه تكرار  ،بود.

نباش با زیر مقوله ی "احساس بي ارزشي" با  45مرتبه تكرار،

برای انتخاب نمونه از  6نفر به روش اشباع ،محتویات مصاحبه

سناریوی راضي کن با زیر مقوله ی " مطابق میل دیگران عمل

آنان مورد بررسي وکد گذاری دستي قرار گرفت .نتایج نشان
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داد نقش سناریوهای زندگي را در دلیل ادامه ی زندگي زنان با

باش) دسته بندی کرد .در مورد چگونگي تأثیر سناریوهای بر

همسراني دارای الگوی شخصیت پارانوئید در سه گروه

ادامه زندگي زنان سالم با همسراني با الگوی شخصیت پارانوئید

سناریوهای پرکاربرد (مهم نباش ،دیگران را راضي کن ،بچه

نیز ميتوان بیان کرد که از آن جایي که سناریوهای زندگي به

باش) ،و سناریوهای با کاربرد کم (احساس نكن ،متعلق نباش،

عنوان حالت هایي از رفتار و شخصیت انسان ميباشد ميتواند

بزرگ باش) و سناریوهای بي کاربرد (خودت نباش ،سالم نباش،

رفتارهای مشخصي را در افراد موجب شود که در ادامه زندگي

هیچ کاری نكن ،قوی باش ،کامل باش ،عجله کن ،سختكوش

آنها نقش ایفا ميکند.

جدول -4خالصه سناریوهای پرکاربرد
سناریو(مقوله)

نقش

توضیحات

زیر مقوله

تمایل برای تحقیر شدن
احساس بي ارزشي

مهم نباش

کــد

خیلي بهم سرکوفت ميزنه که تو زن توانمندی نیستي
شوهرم من را نميخواست و همیشه من را ميگذاشت و ميرفت

زیر مقوله

ترجیح خشنودی دیگران به خشنودی خود
عدم مهارت "نه" گفتن

راضي کن
کــد

من ميخوام کسي برام حرف نزنه ،ميخوام همه از من راضي باشند
من را به زور سرسفره عقد نشوندن و بله را گفتم

زیر مقوله
بچه باش

عدم استقالل
برطبق هیجانات رفتار کردن

کــد

به تنهایي نميتونم چیزی بخرم
بي برنامه هستم و خیلي آروم آروم کار ميکنم

بحث و نتیجه گیری
با توجه به نتایج ميتوان بیان نمود که سناریوهای زندگي
زنان در انتخاب مردان با الگوی اختالل شخصیت پارانوئید تأثیر
دارد .یافتههای پژوهش حاکي از این بود که سناریوهای مختلف
دارای سطوح تأثیرگذاری متفاوتي هستند که ميتوان در سه
گروه پر کاربرد ،با کاربرد متوسط ،بدون کاربرد جایگزین کرد.
سناریوهای «مهم نباش ،راضي کن ،بچه باش» از جمله
سناریوهایي ميباشند که بیشترین میزان تكرار را در مصاحبههای
انجام شده از آن خود کردند.
درتبیین پرتكرار بودن سناریوی مهم نباش باید بیان نمود این
سناریو در پژوهش حاضر در  6آزمودني تكرار شد.
پیام سناریوی مهم نباش این است که تو و آنچه انجام ميدهي
یا ميگویي اهمیتي نداری و زماني دوستت خواهم داشت که
خودت را مطرح نكني .در نظریه تحلیل رفتار متقابل پیام

بازدارنده مهم نباش به این معني است که این افراد از اینكه
خواستههای خود را مطرح کنند خجالت ميکشند ،چنین فردی
احساس ارزشمندی ندارد و هنگاميکه تحقیر شود یا از او
سواستفاده ميشود حالت منفعل بودن به خود ميگیرد و این
سناریو این پیام را ميدهد که زماني دوستت خواهیم داشت که
خودت را مطرح نكني .این افراد احساس ميکنند در زندگي
حقي نداند ،احساس حقارت اغلب به دلیل خوار و بي ارزش
دانستن خود بوجود ميآید و سبكهای فرزندپروری سخت
گیرانه و غفلت گرایانه از مهم ترین عوامل شكل گیری آن
است .با توجه به اینكه ویژگي بارز این سناریو عبارت است از:
خواست چیزی اما عدم درخواست آن به صورت آزادنه،
احساس ناراحتي در هنگام هدایت امور ،دشواری در هنگام
صحبت کردن در جمع ،احساس حقارت ،تجربه احساس کهتری
نسبت به منابع قدرت .افراد دارای این سناریو ،به علت
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تحقیرهایي که در طول زندگي از دیگران دریافت کرده اند

کننده و خشن و بي رحم تصور ميکنند و به همین دلیل در

خود را نسبت به دیگران پایین تر ميدانند .از این رو از بیان

برابر آنها فلج ميشوند و سكوت ميکنند(.)19

خواستههای خود احساس شرم دارند .لذا در مقابل

سناریوی پرتكرار بعدی سناریوی بچه باش بود که در 3

محدودیتهای فراواني که همسری با الگوی شخصیت پارانوئید

آزمودني وجود داشت .با توجه به گفتههای کامپوز والدین

برای آنها اعمال ميکنند ،این محدودیتها را ميپذیرند و هرچه

نمي توانند بزرگ شدن واستقالل فرزند را بپذیرند و تالش بر این

برای آنها آزار دهنده باشد مقاومت و اعتراضي نسبت به آن

است که وی همچنان به اطاعت بي چون و چرا از والدین ادامه

ندارند ،چون خود را محق این آزار ميدانند .در واقع افرادی با

دهد .این افراد برنامه ریزی در زندگي ندارند .در انجام کارها به

این سناریو ،احساس بي ارزشي غالبي دارند .از بیان نیازهای

دیگران وابسته هستنند .از خود هیچ استقاللي ندارند در نتیجه در

معقول خود و رومزه خود ،احساس شرم دارند .این افراد در برابر

انتخابهای خود هیچگاه نميتوانند دست به گزینش بزنند .در

رفتارها و تحقیرهای همسرشان ،موضع انفعالي دارند .احساس

برابر مسئولیت هایي که به آنان داده ميشود احساس ناتواني

بیشتر این افراد این است که هیچ حقي در زندگي ندارند .دراکثر

ميکنند و از پذیرش آنان شانه خالي ميکنند .در ارتباط با

مواقع دیگران را برتر از خود ميدانند(.)16

کودکان فوق العاده پرانرژی و از ارتباط با آنان لذت ميبرند و

سناریوی پرتكرار بعدی که در  6آزمودني وجود داشت

از بزرگ کردن فرزند همیشه به خوبي یاد ميکنند .افرادی که

سناریوی راضی کن بود .این سناریو پایه و شعور اجتماعي

سناریوی بچه باش دارند رضایت بیشتری در روند زناشویي

کودکان است .این سناریو موجب ميشود که فرد نتواند در

دارند چرا که ازدواج از نظر اریك برن تعامل کودک -کودک

مقابل درد و رنج دیگران تنها یك شاهد باشد .زنان دارای این

است و این افراد یاد گرفته اند که همیشه شبیه یك کودک رفتار

سناریو در طول زندگي ،طبق خواسته ی دیگران رفتار ميکردند

کنند و از لحاظ استقاللي وابسته هستند و این وابستگي باعث

و برای راضي نگه داشتن آنها همیشه حتي برخالف میل خود یا

ميشود که حتي فكر جدایي هم برای آنها اضطراب آور و

دیگران موافقت ميکردند .در این افراد مهربانيهای افراطي

عذاب دهنده باشد هر چند که در روابط زناشویي خود رضایت

دیده شده تا حدی که از ابزار نیازهای اولیه خود چشم پوشي

چنداني نداشته باشند(.)18

ميکردند .این افراد حاضر هستند دست به هر کاری بزنند تا بقیه

سناریوی بعدی با  2بار تكرار در دسته ی سناریوهایي با

دوستشان داشته باشند ،به شدت از ناراحت شدن و طرد شدن و

کابرد متوسط قرار گرفت ،سناریوی بزرگ باش ،ميباشد.

مورد قضاوت قرار گرفتن ميترسند به طوری که اکثر اوقات

همانگونه که قبال بیان شد افرادی که سناریوی بزرگ باش دارند

سرهرموضوعي با دیگران موافقت ميکنند حتي وقتي عمیقا باور

متوجه مي شوند که هر چه سریعتر باید بزرگ شوند و والدین

دارند که طرف مقابل در اشتباه است ،بسیاری از اوقات نه گفتن

آنها انتظار رفتار کودکانه از آنها را ندارند .این افراد در برابر

به بقیه برایشان غیرممكن است چون همیشه طرف مقابل را در

دیگران احساس مسئولیت ميکنند و باعث ميشوند

ذهنشان برتر و محق تر از خودشان ميدانند و در مقابل خود را

مسئولیتهای بزرگ را بر عهده بگیرند .این ،پیام به فرد داده

کم اهمیت و بي ارزش تصور ميکنند .یكي از دالیل مهم شكل

ميشود که فرد اجازه ندارد خودش رفتار کند و باعث قبول

گیری چنین سناریویي از واکنشهای خصمانه و متحكمانه و

کردن مسئولیتهای بیش از حد ميشود و فرد تالش ميکند در

طرد کننده والدین در کودکي این افراد نشأت گرفته است ،در

موقعیتهای مختلف مسئولیت بپذیرد و از دیگران حمایت کند.

نظر این افراد تصویری از پدر و مادر خشن و بي رحم چك

فردی که کودک درونش طرد شده ،افسرده است ،برق از

ميشود و در بزرگسالي آن تصویر ذهني به صورت ناهشیار بر

چشمانش رفته و در حرکاتش خستگي دیده ميشود و پر از

روی آدمهای دیگر تابانده ميشوند و دیگران را همان طور طرد
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اضطراب است و کساني که کودک درون آنها طر ميشود هیچ

و یا خواستني نبودن ،بي تمایلي برای نزدیك شدن به راه نجات،

اجازه ای نميدهند که دیگران به آنها کمك کنند).)6

گزارشات مربوط به سوء استفاده جسماني توسط والدین از

سناریوهای احساس نكن و سناریوی متعلق نباش با یك بار

جمله ویژگيهای افراد با سناریوی وجود نداشته باش است.

تكرار از جمله سناریوها با کاربرد متوسط در پژوهش حاضر

همانطور که قبالً ذکر شد اگر والدین به هر دلیل کودک را

بودند .افراد ی که سناریوی احساس نکن دارند در بیان

نادیده بگیرند باعث بوجود آمدن سناریوی وجود نداشته باش

احساسات خود ناتوان هستند .خشم و غم خود را در زمان

مي شود که احساس بي ارزشي و ناخواستني بودن را در شخص

مناسب و به اندازه نميتوانند برون ریزی کنند .این پیام از

بوجود ميآورد و همیشه آرزو دارد ای کاش من نبودم و اگر

والدیني منتقل ميشود که احساسهای خود را سرکوب کرده

نیازهای کودک بالفاصله و بصورت صحیح ارضا شوند و او را

اند .بروز ندادن خشم و غم در این افراد موجب شده که بتوانند

دوست داشته باشند حس ارزشمندی در او شكل ميگیرد(.)5

با همسری با الگوی شخصیت پارانوئید ادامه زندگي دهند .آنان

فکر نکن :فكر کردن ميتواند انسان را به سمت رشد ،صلح و

احساسات غم و ناراضایتي خود را از انتخاب چنین همسری بروز

حل مسئله و بهبود پیش ببرد و باعث تمایز و تفاوت نوع انسان

نميدهند که همین امر ميتواند باعث پذیرش بهتر همسر و ادامه

ميشود .اجازه ی فكر کردن یعني اعتماد به اندیشههای خود و

زندگي با همسری با این ویژگيها ميگردد و همین عدم بروز

روند تجزیه وتحلیل از راه سالم به منظور تمیزگذاری آزمون

احساسات باعث ميگردد ،همسر آنان رضایت از زندگي داشته

واقعیت و تماس با واقعیت از راه عیني .این افراد زماني که با

باشند و از عدم رضایت همسر خود آگاهي نداشته باشد(.)9

مشكالت مواجه ميشوند توان کار کردن و راه حل ارائه دادن

در مورد سناریوی متعلق نباش باید بیان کرد که افراد دارای

ندارند و احساس سردرگميميکنند و به همین دلیل در انجام

سناریوی متعلق نباش با توجه به اینكه احساس خاص بودن و

کارها اهمال ميکنندروند فكر فردی که این سناریو را دارد این

تفاوت با دیگران دارند ،مانع از برقراری رابطه و داشتن احساس

است که بخشي از واقعیت را نميبیند و یا یك بخش را خوب

تعلق به دیگران از جمله همسر ميشوند .همانگونه که در مفهوم

ميبیند و در نتیجه نهایتاً طرز فكر غیرمنطقي خواهد شد(.)21

سناریوی زندگي بیان شده است افرادی که دارای این مهار

نزدیک نشو :افرادی که دارای این سناریو هستند در کودکي

هستند خود را به شخص یا جایي متعلق نميدانند و احساس تنها

مورد بي توجهي و بي مهری والدینشان قرار گرفته اند .در روابط

بودن ميکنند .افرادی که این مهار متعلق نباش را دارند هیچ

دچار بي اعتمادی هستند و از اینكه به کسي نزدیك شوند و

تالشي برای بهبودی رابطه نميکنند و هیچ اقدام مفیدی انجام

احساس صمیمیت ایجاد شود دچار احساس ناخوشایند ميشوند.

نميدهند ،این افراد در تحمل جدایيهای کوتاه مدت ناتوان

اگر والدین کودک را از نزدیك شدن به خود یا تماس جسمي

هستند(.)21

یا در آغوش گرفتن منع کنند کودک پیام نزدیك نشو را

همچنین یافتههای حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که

دریافت ميکند و تصمیم ميگیرد به کسي نزدیك نشود و به او

«سناریوهای خودت نباش ،سالم نباش ،هیچ کاری نكن ،قوی

عالقمند نشود تا مبادا روزی او را از دست بدهد .شخصیتهای

باش ،کامل باش ،عجله کن ،سختكوش باش» در زنان دارای

اجتنابي افرادی دوری گزین ،خجالتي و بیش از حد حساس

همسراني با الگوی شخصیتي پارانوئید نقشي ایفا نكرده است.

هستند که عزت نفس پاییني دارند و اگر چه مایل به برقراری

وجود نداشته باش :ویژگي بارز افرادی که این سناریو را دارند

روابط بین فردی هستند ولي به دلیل ترس زیاد از عدم تأیید

عبارت است از عدم رعایت نكات ایمني ،عدم مراقبت از خود و

اجتماعي و طرد شدن ،از برقراری تماس شخصي با دیگران

در سطوح عمیقتر و شدیدتر میل به آزار رساندن به خود و حتي

اجتناب ميکنند و به دلیل ترس از فقدان از روابط اجتناب

از بین بردن خود است .احساس بي لیاقتي ،دوست داشتني نبودن

ميکنند(.)16

هاجر حاجی حیدری و سیداسماعیل موسوی

 مطالعه کیفی سناریوهای زندگی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل زنان دارای همسر با الگوی شخصیت پارانوئید- 066

اختالل شخصیت انجام شود تا تكمیل کننده نتایج پژوهش

بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد ميشودکه موضوع پژوهش با

 بنابراین آموزش هایي براساس نظریه تحلیل رفتار.حاضر باشد

 کیفي و به وسیله ابزار جمع آوری اطالعات-روش کمّي

متقابل برای والدین داده شود تا در تربیت فرزندان خود از آن

استاندارد شده انجام گیرد تا بتوان با روشهای آماری مورد

استفاده کنند چون شكل گیری سناریوهای زندگي در دوران

تجزیه و تحلیل قرار گرفته و اندازه اثر هر یك از سناریوها بر

.کودکي رخ ميدهد

 همچنین پژوهشي.ادامه زندگي متأهلي افراد برآورد گردد
مشابه با جهت تعیین سناریوهای زندگي در زوجین بدون الگوی
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Abstract
Introduction: The purpos of the present study was to evaluate the
quality of life scenarios based on the analysis of the interactional
behavior of women with spouses with paranoid personality pattern.
The present research method was qualitative of the case type.
Methods: The statistical population of this study was all women with
spouses with paranoid personality pattern in Isfahan. The participants
in this study reached 7 people by determining the sample size by
saturation method. The data collection method was a semi-structured
interview that consisted of parts of demographic information,
discovery of life scenarios, and to determine its standard by research
method to examine the overt and covert content of the data obtained
from the interview. Manual coding was done.
Results: The research findings indicated that different scenarios have
different levels of impact that can be replaced in three widely used
groups, with moderate application, without application.
Conclusion: The findings showed that life drafts are satisfactory,
don't
worry,
be
a
child.
And these scenarios are among the scenarios that received the most
repetition
in
the
interviews.
Keywords: paranoid personality pattern, life drafts, interaction
behavior.

