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مقاله اصلی

اثربخشی درمان تحليل رفتار متقابل بر كيفيت زندگی و عزتنفس زنان مطلقه
تاریخ دریافت -98/15/01 :تاریخ پذیرش98/19/55:

تاجماه دهناشی
رضا

الطان*1

جوهریفرد2

خالصه
مقدمه :برو پدیده ط ق ،ميتواند فرایندهای هیجاني ،روانشناختي و ارتباطي نان را متاثر سا د.
این پژوهش با هدف تعیین اثربخشي درمان تحلیل رفتار متقابل بر کیفیت ندگي و عزتنفس نان

1کارشناسي ارشد روان شناسیي بیانیني ،دانشیگاه د اد اسی مي،

مطلقه انجام شد.

واحد علوم و تحقیقات اهوا  ،اهوا  ،ایران.

روش كار :روش پژوهش حاضر نیمهد مایشي با طرح پیشد مون -پسد مون با گروه گواه بود.

6استادیار گروه روانشناسي ،دانشگاه د اد اس مي ،واحد علوم
و تحقیقات اهوا  ،اهوا  ،ایران.

جامعه دماری پژوهش حاضر شامل کلیه نان مطلقه مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهوا در سال
 1982بود .در این پژوهش تعداد  97ن مطلقه با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب و با گمارش
تصادفي در گروههای د مایش و گواه گمارده شدند (در هر گروه  11ن) .نان مطلقه حاضر گروه
د مایش به مدت  9جلسه تحت دمو ش درمان تحلیل رفتار متقابل (نوشادی و معتمدی )1981 ،قرار

Email: tdehnashi@gmail.com

گرفتند .در این پژوهش ا پرسشنامههای کیفیت ندگي (سا مان بهداشت جهاني )1881 ،و
عزتنفس (رو نبرگ )1821 ،استفاده شد .داده های حاصل ا پژوهش به شیوه تحلیل کوواریانس
چندمتغیری تجزیه و تحلیل شد.
نتایج :نتایج نشان داد که درمان تحلیل رفتار متقابل بر کیفیت ندگي و عزتنفس نان مطلقه تاثیر
معنادار داشته است (.)p>7/771
نتيجه گيری :بر اساس یافتههای پژوهش حاضر ميتوان چنین نتیجه گرفت که درمان تحلیل رفتار
متقابل با تمرکز بر حاالت نفساني خود ،شناخت انواع رابطه و سا ماندهي مان خود و برنامهریزی
برای دن ،ميتواند به عنوان یک روش کاردمد جهت بهبود کیفیت ندگي و عزتنفس نان مطلقه
مورد استفاده گیرد.
كلمات كليدی :درمان تحلیل رفتار متقابل ،کیفیت ندگي ،عزتنفس ،نان مطلقه
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تاجماه دهناشی الطان و رضا جوهری فرد

مقدمه

است .درک ا کیفیت ندگي متاثر ا توانایي شخص در سینین

مي توان با اطمینیان خیانواده و مسیایل مربیو بیه دن را یكیي ا

مختلف در جهت ادامه عملكرد و ا انجام فعانییتهیای رو میره

جان ی تییرین موضییوعات روانشناسییي و مشییاوره دانسییت ،یییرا

نظیر مراقبت ا خود ،رفتن به محل کار است .در بعد روانیي نییز

موضوع دن نزدیکترین محیط به انسان ،یعنیي خیانواده اسیت و

باید گفت که س مت رواني جزء مهمي ا کیفیت ندگي بیوده

مفهوم ندگي و حییات انسیاني ،بیدون خیانواده مصیداق نیدارد

و داشتن نگرش مثبت در ارتقای کیفیت ندگي میوثر اسیت .در

(بنسون6772 ،1؛ باستایتس ،پاسیتیلز و مورتلمیانز .)6719 ،2ایین

بعد اجتماعي– فرهنگي ،نقشهای هر فرد در خانواده و جامعه و

موضوع وقتیي اهمییت پییدا میيکنید کیه جامعیه بیه خیاطر

ارتباطات اجتماعي وی ا عوامل موثر بر کیفیت ندگي هسیتند
ورتین،2

تحوالت ساختاری و یربنایي به شهرونداني جدیید بیا طیر

(کارنو ،ریمر ،اسچافر ،کرا  ،هاسن و

فكری نو نیا داشته باشد .به همین دنییل اسیت کیه خیانواده

کیفیت ندگي ،مفهوم وسییعي اسیت کیه عرصیه هیای مختلیف

یكي ا اونین نهادهایي است که در جامعه باید تغییر کنید و
تغییر در دن ا طریق درک و شیناخت علمیي ا کارکردهیا
امكیانپیییر خواهیید بیود .طی ق و فروپاشییي روابیط وجییین،
مهمترین عامل ا هم پاشیدگي ساختار بنیادیترین بخش جامعیه
و شایعترین جلوه تعارض ناشویي است و پس ا میرگ همسیر

بیشترین نیا را به سا گاری مجدد دارد (ویلسون 9و همكیاران،
 )6719که دثار و پیامدهای ییادی بیه همیراه دارد کیه سی مت
افراد و کل جامعه را تهدید ميکند .ع وه بر پیامدهای اجتماعي
و اقتصادی ،ط ق پیامدهای روانشناختي بسیاری به همیراه دارد
که ا اهمیت بیاالیي برخوردارنید (الیكیر ،فرکلتیون و کلیي،4
.)6711
با توجه به دمار رو افزون ط ق تعداد ناني که ا همسران خود
جدا ندگي مي کنند و به تنهایي عهدهدار مسونیت فر اندانشیان
هسییتند ،بسیییار یییاد شییده اسییت .اییین نییان بییه دنیییل فشییارهای
اجتماعي و اقتصادی کیفیت ندگي 5پایینتری دارند (عزیزی و
قاسمي1982 ،؛ محمدی نژادی و ربیعي .)1981 ،کیفیت نیدگي
مفهییومي جییامع و کلییي اسییت کییه همییه ابعییاد فیزیكییي ،روانییي،
شییناختي ،اجتمییاعي ،فرهنگییي و اقتصییادی نییدگي فییرد را در
برميگیرد .در بعد فیزیكي مهمترین جنبه وضعیت عملكیرد فیرد

 .)6717ا طرفیي

ندگي همچون وضعیت ماني ،کیار ،عشیق ،مییه

و همچنیین

س مت جسمي ،روانیي و اجتمیاعي را در بیردارد .طبیق تعرییف
سا مان بهداشت جهاني ،کیفیت ندگي عبارت ا تصور افراد ا
موقعیت خود در ندگي با توجه به بافت فرهنگي و سیستمهیای
ار شي که در دن بیه سیر میيبرنید ،بیا در نظیر گیرفتن اهیداف،
انتظارات ،استانداردها و نگرانيهایشان است (هی  7و همكیاران،
.)6712
برو پدیده ط ق ميتواند عزتنفس 8نان را نیز کاهش دهد
(خزاعي ،سعادتجو ،شباني ،صنوبری و با یان .)1986 ،داشتن
عزتنفس با بسیاری ا متغیرهای شناختي ،هیجاني و رفتاری
ارتبا دارد و افراد دارای عزتنفس باال در مقایسه با افراد
دارای عزتنفس پایین ،کمتر مضطرب و افسرده شده و دچار
سوء مصرف مواد ميشوند ،ا مهارتهای اجتماعي بیشتری
برخوردارند و به احتمال یاد ،سبک دنبستگي ا نوع ایمن
دارند (پاسمور ،فوگارتي ،بورک ،باکر و ساندرا6771 ،9؛
کورکما  ،کورکما و کاکار .)6718 ،10عزتنفس عبارت
است ا ار شیابي (احساسي یا منطقي) فرد ا مجموعه باورهای
نسبتاً پایدار (مثبت یا منفي) خود در مورد صفات اختصاصي،
توانمندی و دوستياش با دیگران .پس عزتنفس ار شي است
که اط عات درون خودپنداره برای فرد دارد و منجر به
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شكلگیری احترام به خود ،احساس ار شمندی و اعتماد به

دیگری و روابط بین افراد ،تحلیل با یها یا تحلیل روابط پنهاني

نفس و احساس شایستگي فرد ميگردد (فورچون.)6778 ،1

که برای فرد دارای با دهای و نتیجه است و تحلیل نمایشنامه و

روشهای دمو شي و درماني مختلفي برای نان مطلقه به کار

پیشنویس ندگي یا تحلیل داستان خاص ندگي فرد که او

گرفته است .یكي ا این روشها تحلیل رفتار متقابل 2است که

با یگر اصلي دن است .در واقع وظیفه اصلي درمانگر بهرهمند ا

کاردیي خود را در پژوهشهای مختلف نشان داده است

این روش ،دن است که مهارتهایي را برای ع قهمندان ایجاد

(رضایيفر ،دوستي و میر اییان1989 ،؛ احمدوند و روستایي

کند که دنها را به سوی شرایطي هدایت نماید تا بتوانند روابط

علیشاه1982 ،؛ خانهئي و رشیدی1981 ،؛ فتوحي بناب،

خود را تحلیل و نتایج دن را مشاهده نمایند (موراکامي 5و

حسینينس

و هاشمي1981 ،؛ ترکاشوند1981 ،؛ سوداني،

همكاران.)6778 ،

مهرابي اده هنرمند و سلطاني .)1986 ،تحلیل رفتار متقابل فرد را

حال با توجه به پیامدهای نامطلوب ط ق و تاثیرات گسترده دن

قادر ميسا د تا خود و افكار و احساساتش را بهتر بشناسد و در

بر روند ندگي فردی و اجتماعي نان و اینکه ميتواند ندگي

جهت ارتقای شخصیت خویش ،رفتارهای سانم و سا ندهای را

دینده دنها را به تباهي بكشاند و دسی های جبرانناپییری به

اتخاذ کند .با استفاده ا این تكنیک بسیاری ا کمبودها و

دنبال داشته باشد ،ضروری است اقدامات مقتضي برای بهبود

مشك ت در روابط میانفردی قابل شناسایي و حل خواهد بود

مونفههای روانشناختي این نان صورت گیرد تا ا برو

(نژادکریم ،سلیمي ،جاودان و حسین اده .)1982 ،یكي ا

دسی های بانیني شدید در دینده پیشگیری گردد .بنابراین با

شرایط ال م جهت دستیابي به رویكرد تحلیل رفتار متقابل،

توجه به موضوعات مطروحه و تحقیقات انجام یافته در مورد

برخورداری ا یک نظام ار شي منسجم است .رویكرد تحلیل

تاثیر درمان تحلیل رفتار متقابل بر بهبود مشك ت رواني،

رفتار متقابل به عنوان درونيترین الیههای تشكیل دهنده نظام

رفتاری و ارتباطي ،و ا سوی دیگر به دنیل عدم انجام پژوهشي

محسوب ميشوند و در سطح فردی ،عاملي برای شناخت

مشابه ،پژوهش حاضر در پي پاسخ به این سوال است که دیا

واقعیتهای غایي و کمال مطلوب انساني است که بر بسیاری

درمان تحلیل رفتار متقابل بر کیفیت ندگي و عزتنفس نان

ا کنشها ،انتخابها ،قضاوتها و رفتارهای افراد تأثیر

مطلقه تاثیر دارد؟

ميگیارد (هانسون و النب د .)6772 ،9در این نظریه مفاهیمي

روش

مانند انگوی حانت نفساني(واند ،بانغ ،کودک) ،روابط متقابل،

پژوهش حاضر در قان

نوا ش ،پیش نویس ندگي ،با ی های رواني ،استق ل و خود

پیشد مون -پسد مون با گروه گواه اجرا شد .جامعه دماری

پیروی ،مورد استفاده قرار مي گیرد و هدف نهایي دن شناخت و

پژوهش حاضر شامل کلیه نان مطلقه مراجعه کننده به مراکز

تغییر رفتار است .شیوه تحلیل رفتار متقابل روشي عق ني است

مشاوره شهر اهوا در سال  1982بود .ا میان جامعه دماری مورد

که فرد را در تجزیه و تحلیل و درک رفتار خویش و همین طور

اشاره 97 ،ن مطلقه ،با احتساب  11نفر برای هر یک ا دو گروه

دگاهي و قبول مسئونیت ،با توجه به دنچه که در مان

پژوهش ،به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب و سپس به روش

حال اتفاق مي افتد یاری مي دهد (گری .)6772 ،4تحلیل مبتني

تصادفي ساده (قرعهکشي) در دو گروه قرار داده شدند ( 11ن

بر این روش در چهار مینه اتفاق مي افتد :تحلیل سا های یا

مطلقه در گروه د مایش و  11ن مطلقه در گروه گواه) .بدین

تحلیل شخصیت فرد ،تحلیل رفتار متقابل یا تحلیل رابطه فرد با

صورت که با مراجعه به مراکز مشاوره شهر اهوا و شناسایي

در کس

یک طرح نیمهد مایشي با طرح

نان مطلقه ،پرسشنامههای عزتنفس و کیفیت ندگي به دنها
1
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ارائه داده شد .سپس با جمعدوری پرسشنامهها و نمرهگیاری
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دنها،

نان مطلقهای که نمرات پایینتر ا

تاجماه دهناشی الطان و رضا جوهری فرد

میانگین در

و همساني دروني حیطههیای مختلیف دن را بیا اسیتفاده ا روش

پرسشنامههای عزتنفس و کیفیت ندگي به دست دورده بودند

دنفییای کرونبییاا بییرای افییراد سییانم و بیم یار بییین  7/16تییا 7/91

مشخص شدند (نمرات پایینتر ا  67در پرسشنامه عزتنفس و

محاسبه کردهاند .در پژوهش مرادی ،ملکپور ،امیری ،مونوی و

نمره پایینتر ا  96در پرسشنامه کیفیت ندگي) .سپس  97نفر

نوری ( )1998همسیاني دورنیي پرسشینامه  7/27و پاییایي دن بیا

ا این نان که کمترین نمرات را در این دو پرسسشنامه به دست

اسییتفاده ا روش دنفییای کرونبییاا  7/86محاسییبه گردیییده شییده

دورده بودند انتخاب و به صورت تصادفي در گروههای

است .در پژوهش حاضیر مییزان پاییایي پرسشینامه بیا اسیتفاده ا

د مایش و گواه گمارده شدند (هر گروه  11ن) .معیارهای
ورود شامل تشخیص جنسیت ن ،مطلقه بودن ،کس

نمره

ضری

دنفای کرونباا  7/98محاسبه شد.

پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

پایینتر ا  67در پرسشنامه عزتنفس و پایینتر ا  96در

پرسشنامه عزت نفس رو نبرگ در سال  1821توسط رو نبرگ

پرسشنامه کیفیت ندگي ،حداقل سطح تحصی ت دیپلم ،تمایل

ساخته شد .این پرسشنامه متشكل ا ده ماده است که احساسات

به حضور در پژوهش و س مت جسماني بود .معیارهای خروج

مثبت و منفي فرد درباره خودش را ميسنجد .با بر اساس

نیز شامل عدم همكاری و عدم انجام تكانیف ارائه شده در

اظهارات سا نده دن ،این ابزار یک مقیاس تک عاملي است هر

جلسات ،غیبت بیش ا  6جلسه در جلسات درمان بودند.

چند در سالهای گیشته بر دو عامل مثبت و منفي در دن تأکید

ابزار

ميکنند .پرسشنامه عزت نفس رو نبرگ ا  17ماده تشكیل شده

پرسشنامه كيفيت زندگی

است که در دن ا د مودني خواسته مي شود تا براساس مقیاس

فرم کوتاه پرسشینامه کیفییت نیدگي سیا مان بهداشیت جهیاني

نیكرت چهار درجهای ا کام ً موافق تا کام ً مخانف به دقت

( ) 1881با ادغام برخي ا حیطه ها و حیف تعیدادی ا سیواالت

به دنها پاسخ دهد .دامنه نمرات این مقیاس ا  17تا  97بوده که

ایجییاد شییده اسییت .پییژوهشهییا نشییان دادهانیید کییه دو فییرم اییین

نمرات باالتر نشان دهنده عزت نفس باالتر است 1 .عبارت دن به

پرسشنامه با همدیگر همخواني رضایت بخشیي دارنید .پرسشینامه

شكل مثبت (گویه های شماره  1تا  )1و  1عبارت دیگر به

کیفیت ندگي سیا مان بهداشیت جهیاني چهیار حیطیه سی مت

صورت منفي (گویه های شماره  2تا  )17ارائه شده است .شیوه

جسماني ،س مت رواني ،روابیط اجتمیاعي و سی مت محییط را

نمره گیاری این مقیاس به این ترتی

است :سواالت  1اني ،1

ميسنجد و  62سوال دارد که دو سوال اول کلي است و به هیی

کام ً مخانفم = صفر ،مخانفم=  ،1موافقم= 6و کام ً موافقم

یک ا حیطههیا مربیو نمیي شیود (بیونمي ،پاترییک ،باشینل و

دارای نمره  9مي باشد .همچنین در سؤاالت  2اني  ،17کام ً

مارتین .)6777 ،1این پرسشنامه در یک طیف نیكرت  1درجهای

موافقم = صفر ،موافقم= یک ،مخانفم= 6و کام ً مخانفم دارای

نمره گیاری مي شود .افراد در این پرسشینامه نمیرات بیین  61تیا

نمره  9مي باشد (هویزین ،وینگرهوتز و دنونت و .)6711 ،6

 167به دست ميدورند .این پرسشینامه در اییران توسیط نجیات،

همبستگي مقیاس رو نبرگ با د مون رضایت ا ندگي در یک

منتظیییری ،ه کیییویي نییییاییني ،محمییید و مجیییید اده ()1991

گروه ا نوجوانان  7/19و در یک نمونه ا دانشجویان 7/11
3

استانداردسا ی شده اسیت .نجیات و همكیاران ( ،)1991رواییي

گزارش شده است (گرین برگر ،چن ،دیمیتروا و فاراجیا ،

محتوا و تشخیصي این پرسشنامه را مطلوب گیزارش کیردهانید و

 .)6779در پژوهشي محمدی ( )1991پایایي این مقیاس بر روی

پایییایي دن را بییا اسییتفاده ا روش با د مییایي بییرای حیطییههییای

یک نمونه ا دانشجویان دانشگاه شیرا با استفاده ا دنفای

سی مت جسییمي ،س ی مت روانییي ،روابییط اجتمییاعي و س ی مت

کرونباا  7/28و با استفاده ا تنصیف  7/29گزارش شد.

 7/91 ،7/99 ،7/99و  7/91به دسیت دوردهانید

با د مایي این مقیاس به فاصله یک هفته ،7/99

محیطي به ترتی

همچنین ضرای

2

1

. Bonomi, Patrickm, Bushnell, Martin

. Huis in, Vingerhoets, Denollet
.Greenberger, Chen, Dmitrieva, Farruggia

3
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دو هفته  7/99و سه هفته برابر  7/99گزارش شد .در پژوهش

به صورت هفتهای یک جلسه در طول دو اجرا شد .این در حاني

دیگری نیز که توسط برخوری ،رفاهي و فرحبخش( )1999بر

بود که نان مطلقه حاضر در گروه گواه در این مدت هی گونه

روی  167نفر ا دانشدمو ان شهر جیرفت انجام گرفت ضری

مداخله درماني و دمو شي دریافت نكردند .در پژوهش حاضر ا

دنفای کرونباا برای این پرسشنامه  7/91گزارش شد .پایایي این

بسته درماني تحلیل رفتار متقابل (نوشادی و معتمدی)1981 ،

دنفای کرونباا

استفاده شد .پس ا پایان جلسات درمان ،هر دو گروه دوباره در

پرسشنامه در پژوهش حاضر با اسفاده ا ضری
 7/91محاسبه شد.

مرحله پسد مون ،به پرسشنامههای پژوهش پاسخ دادند .اصول

روند اجرای پژوهش

اخ قي را داری ،استفاده ا دادهها فقط در راستای اهداف

فرایند اجرای پژوهش به این صورت بود که پس ا انتخاب

پژوهش ،د ادی و اختیار کامل شرکتکنندگان برای انصراف

حجم نمونه ا بین نان مطلقه مراجعه کننده به مراکز مشاوره

ا ادامه مشارکت در پژوهش و اط عرساني دقیق در صورت

و گمارش تصادفي دنها در گروههای د مایش و

درخواست شرکتکنندگان ا نتایج همراه با دمو ش گروه

شهر اهوا

گواه ،نان حاضر در گروه د مایش در جلسات درماني تحلیل

گواه پس ا اتمام درمان گروه د مایش بود.

رفتار متقابل شرکت کردند .این درمان در  9جلسه  87دقیقهای
جدول  .0خالصه جلسات بسته درمان تحليل رفتار متقابل (نوشادی و متعمدی)0996 ،
جلسه

شرح اختصاری جلسه
فردیند معارفه و دشنایي اعضای گروه با یكدیگر و ایجاد انگیزه و تشویق و تاکید بر حضور مفید و موثر در این جلسات ضمن خوش دمد

جلسه اول

گویي و تشكر ا اعضا به عمل دمد و مقدمه ای بر تحلیل رفتار متقابل،در مان اریک برن و تحلیل رفتار متقابل مدرن ،کاربرد امرو تحلیل
رفتار در مینه های مختلف (درماني و مشاوره ای و ، )....شناخت کلي سه وجه دروني حانتهای "من واند"" ،بانغ" و "کودک".
صحبت در مورد اونین بعد شخصیتي در تحلیل رفتار متقابل "من کودک" و دشنایي با فیزیونوژی کودک .کودک طبیعي (ارتبیا بیا کیودک

جلسه دوم

طبیعي ،شور ندگي و افسردگي و رابطه دن با کودک طبیعي) ،کودک سا گار  ،کودک منزوی ،کودک پرخاشگر ،ویژگیي هیا و چگیونگي
به وجود دمدن دنها .و در پایان ا افراد خواسته شد تا در مورد نحوه استفاده ا من کودکشان مثانهیایي بزننید و در پاییان بعید ا بررسیي توسیط
مشاوره و اعضا برای جلسه بعد تكلیف داده شد.
صحبت درمورد(من واند)حمایت کننده "کنترل کننده" سر نش کننده" تغییه کننده رویدادهای ضبط شده انواع وجیدان اخ قیي و در میورد

جلسه سوم

ابعاد مثبت و منفي هر کدام ا این قسمت ها توضیح داده شد و اعضا نیز با توجه به روابطشان در ندگي خانوادگي خود مثانهایي مطیرح نمیوده
و توسط مشاور و بقیه اعضا مورد بررسي قرار گرفتند و در پایان برای جلسه بعد تكلیف داده شد.
صحبت در مورد اینكه "بانغ شخصیت"یكي ا قسمتهای بنیادی و مفهومي تحقیق تلقي مي شود .اگر بخواهیم نتیجه ی کارهیای خودشناسیي را
در دو کلمه خ صه کنیم ،مي گوییم «رشد بانغ» و این جلسه به فردیند سا و کار این رشد ،عوامل موثر ،یر ساخت ها و نحیوه ی شیكل دهیي

جلسه چهارم

و مدیریت دنها و نیز مباني تصمیمگیری یا نظام ار شها مي پردا د .در پایان فصل موضوع عشق بانغانه به عنوان یكي ا نتایج رشد بانغ بررسي
مي شود .بررسي بیماری شناختي ساختاری حانتهای من :دنودگي ها و طرد شدگيها ،انواع دنودگيهیا (ییک طرفیه ،دو طرفیه و چندگانیه)،
نقش دنودگيها در با ی های رواني و ارتبا غیرموثر انواع طرد شدگي و اهمیت با سا ی.
بررسي و دمو ش وضعیت های ندگي و توضیح در مورد رابطه و واحدهای ارتباطي :در این جلسه ابتدا تكانیف جلسه قبل میورد بررسیي قیرار
گرفت ،سپس در مورد چهار وضعیت ندگي"من خوب نیستم ،تو خوب هستي"" ،من خوب نیستم ،تو خوب نیستي"" ،مین خیوب هسیتم تیو

جلسه پنجم

خوب نیستي"" ،من خوب هستم ،تو خوب هستي" ،توضیح داده و مثال هایي با این چهار وضعیت ده شد .و در مورد این که این وضیعیت هیا
چگونه بوجود مي دیند و به کدام قسمت شخصیت مربو مي شوند ،بعد ا دن در مورد رابطیه و واحیدهای ارتبیاطي و اینكیه رابطیه چیسیت و
چگونه بوجود مي دید و ظرفیت ارتباطي هر فرد چگونه باید پر شود ،صحبت گردید.
بررسي انواع روابط "موا ی" متقاطع "پنهان" در رویكرد تحلیل رفتار متقابل ه مراه با مثیال هیای متنیوع ،سیپس اعضیا در میورد انیواع روابیط،

جلسه ششم

مثانهایي مطرح کردند و به سواالت ایشان پاسخ داده شد .بررسي رابطه سانم و چگونگي رسیدن به دن ،بررسیي مفهیوم "نیوا ش" و انیواع دن:
نوا ش مشرو (مثبت و منفي) و نوا ش غیر مشرو (مثبت و منفي) همراه با مثال های متنوع توضیح داده شد.

جلسه هفتم

بررسي با دارنده ها ا نظر تحلیل رفتار متقابل و انواع دنها در روابط و ندگي افراد ،در رویكرد تحلیل رفتار متقابل .بررسي سیوق دهنیده هیا و
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انواع دنها در روابط و ندگي افراد ،در رویكرد تحلیل رفتار متقابل
جلسه هشتم

بررسي مفهوم "ردیابي " و چگونگي انجام دن و اینكه چه کمكي به ما مي کند و چه مواقعي بهتر است ا دن استفاده کنیم .اختتام جلسات و
اجرای پسد مون.

در این پژوهش برای تجزییه و تحلییل دادههیا ا دو سیطح دمیار

نتایج

توصیفي و استنباطي استفاده شده است .در سطح دمیار توصییفي

بر اسیاس یافتیههیای جمعییتشیناختي پیژوهش نیان حاضیر در

ا میییانگین و انحییراف اسییتاندارد و در سییطح دمییار اسییتنباطي ا

پژوهش دارای دامنه سني  61تا  16سال بودنید کیه در ایین بیین

د مون شاپیرو -ویلک جهت بررسي نرمال بودن تو یع متغیرهیا،

بیشتری فراواني مربو به دامنه سني  97تیا  99سیال بیود ( 8نفیر

د مون نوین برای بررسي برابری واریانسها و همچنین ا تحلیل

معادل  97درصد) .همچنیین ایین افیراد دارای سیطح تحصیی ت

کوواریانس چندمتغیری بیرای بررسیي فرضییه پیژوهش اسیتفاده

دیپلم تا فوق نیسانس بودند که سطح تحصیی ت نیسیانس دارای

گردید .نتایج دماری با اسیتفاده ا نیرمافیزار دمیاری SPSS-69

بیشترین فراوانیي بیود ( 11نفیر معیادل  92/22درصید) .حیال بیه

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

بررسي نتایج تحلیل د مون توصیفي پرداخته ميشود.

جدول  -5میانگین و انحراف معیار افكار کیفیت ندگي و عزتنفس نان مطلقه در دو گروه د مایش و گواه در مراحل پیشد مون و
پسد مون
مونفهها

گروهها

کیفیت ندگي
عزتنفس

پس د مون

پیش د مون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

گروه د مایش

28/19

1/26

89

9/91

گروه گواه

22/99

2/16

29/89

2/21

گروه د مایش

19/27

6/99

69

1/91

گروه گواه

18/19

1/67

67/62

9/89

جهت بررسي پیشفرض همگنیي وارییانسهیا ،ا د میون نیوین

در گروههای د مایش و گیواه در مراحیل پییشد میون و پیس-

استفاده شده است .نتایج نشان داده است در مرحلیه پیسد میون

د مییون برقییرار اسییت ( .)p<7/71در نهایییت نتییایج در بررسییي

در متغیرهای کیفیت ندگي و عیزتنفیس پییشفیرض همگنیي

پیش فرض همگني شی

خط رگرسیون مشخص شد کیه تعامیل

واریانس ها برقیرار بیوده اسیت( .)p<7/71نتیایج د میون بیاکس

پیییشد مییون بییا متغیییر گروهبنییدی در مرحلییه پییسد مییون در

جهت بررسي همساني ماتریس های واریانس -کوارییانس نشیان

متغیرهییای کیفیییت نییدگي و عییزتنفییس معنییادار نبییوده اسییت

داد که در مرحله پسد مون پیشفرض ماتریسهیای وارییانس-

( . )p<7/71این بیدان معناسیت کیه فیرض همگنیي شیی

کواریانس نیز برقرار بوده است ( .)p<7/71ع وه بیر ایین نتیایج

رگرسیون در متغیرهای کیفیت ندگي و عزتنفس نان برقیرار

د مون شاپیرو ویلک بیانگر دن بود که پیشفیرض نرمیال بیودن

بوده است.

تو یع نمونهای دادهها در متغیرهای کیفیت ندگي و عزتنفیس
جدول  -9نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری جهت بررسي اثر تحلیل رفتار متقابل بر کیفیت ندگي و عزتنفس نان مطلقه
ار ش

مقدار F

درجه د ادی فرض

درجه د ادی خطا

اثر پی یي

7/91

11/97

6

61

المبدای ویلكز

7/19

11/97

6

61

اثر هتلینگ

1/99

11/97

6

61

بزرگترین ریشه روی

1/99

11/97

6

61

سطح معناداری
7/7771

خیط
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با معناداری د مون کواریانس چندمتغیری این نتیجه حاصیل میي

جهت بررسي این نكته که معناداری مشاهده شده در کدام ییک

گردد که باید حیداقل در یكیي ا متغیرهیای کیفییت نیدگي و

ا متغیرهای کیفیت ندگي و عزتنفس نیان مطلقیه اسیت ،بیه

عزت نفس نیان مطلقیه بیین دو گیروه د میایش و گیواه در اثیر

بررسي تحلیل به کواریانس تکمتغیری پرداخته شد.

تحلیل رفتار متقابل تفاوت معنیادار وجیود داشیته باشید .بنیابراین
جدول  -6نتایج تحلیل کواریانس تکمتغیری جهت بررسي اثر تحلیل رفتار متقابل بر کیفیت ندگي و عزتنفس نان مطلقه
منبع تغییر

متغبر

اثر متغیر مستقل (تحلیل رفتار

کیفیت ندگي

1966/99

متقابل)

عزتنفس

161/11

1

خطا

کیفیت ندگي

211/12

69

69/91

عزتنفس

681/19

69

17/97

مقدار F

مجموع

درجه

میانگین

مجیورات

د ادی

مجیورات

1

1966/99

11/11

161/11

19/61

توان

سطح

اندا ه

معناداری

اثر

7/7771

7/29

1

7/7771

7/21

1

با توجیه بیه نتیایج جیدول  ،1ارائیه متغییر مسیتقل (تحلییل رفتیار

افسردگي غیربانیني موثر است .همچنین احمدوند و روستایي

متقابل) توانسته منجر به ایجیاد تفیاوت معنیادار مییانگین نمیرات

علیشاه( )1982بر این باورند که دمو ش روش تحلیل رفتار

متغیرهای وابسته (کیفیت ندگي و عزت نفیس نیان مطلقیه) در

متقابل منجر بهبود بهزیستي روان شناختي و کیفیت ندگي نان

مرحله پسد مون در سطح خطیای  7/71گیردد .نییا ایین نتیجیه

ميشود .ا طرفي محمدی و همكاران ( )1986گزارش کردهاند

حاصل ميشود که بیا کنتیرل متغییر مداخلیهگیر (پییشد میون)،

که مشاوره گروهي در روش تحلیل رفتار متقابل منجر به بهبود

میانگین نمیرات متغیرهیای کیفییت نیدگي و عیزتنفیس نیان

مهارتهای ارتباطي افراد ميشود.

مطلقه با ارائه تحلیل رفتار متقابل دچار تغییر معنادار شیده اسیت.

در تبیین یافته حاضر مبني بر اثربخشي درمان تحلیل رفتار متقابل

جهت تغییر نیز بدان صورت بوده است که تحلییل رفتیار متقابیل

بر کیفیت ندگي نان مطلقه میيتیوان بییان نمیود کیه دمیو ش

توانسته منجر به افزایش کیفیت ندگي و عزتنفس نان مطلقیه

تحلیل رفتار متقابل ،موج

افزایش دگاهي فرد نسیبت بیه رفتیار

شود .مقدار تاثیر تحلیل رفتار متقابل بر میزان کیفییت نیدگي و

خود مي شود و ا این طریق سب

عزتنفس نان مطلقه بیه ترتیی

مي شود فرد به طور دگاهانیه

 7/29و  7/21بیوده اسیت .ایین

بر نقا ضعف و قوت خود اشراف داشته باشد و در جهت بهبود

 29و  21درصید تغیییرات متغیرهیای

دنها برنامهریزی کند و به عبارتي درمان تحلیل رفتار متقابل به دو

کیفیت ندگي و عزتنفس نان مطلقه توسط ارائه متغیر مستقل

روش ميتواند موج

بهبیود کیفییت نیدگي شیود (احمدونید

(تحلیل رفتار متقابل) تبیین ميشود.

و روستایي علیشاه .)1982 ،اول به وسیله افزایش دگاهي شخص

بحث و نتيجه گيری

نسبت به رفتارهیای خیود و توانیایي تحلییل ایین رفتارهیا و پییدا

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشي درمان تحلیل رفتار متقابل

کردن منشا و دنیل رفتار ،این دگاهي به واسیطه افیزایش نگیرش

بر کیفیت ندگي و عزتنفس نان مطلقه انجام شد .یافته اول

واقع بینانیه نسیبت بیه رفتارهیای خیود و دیگیران موجی

بهبیود

پژوهش نشان داد که درمان تحلیل رفتار متقابل منجر به بهبود

کیفیت ندگي مي شود .و روش دوم ا طرییق نقیش واسیطهای

کیفیت ندگي نان مطلقه شده است .یافته حاضر همسو با نتایج

کیفیت ارتباطات با دیگران .بدین صورت که تحلیل فتار متقابیل

بدان معناست که به ترتیی

پژوهش رضایيفر و همكاران ()1989؛ خانيئي و خورشیدی

با شكافتن شیوه تعامل نان مطلقه با خود و دیگران ،سب

( )1982و محمدی و همكاران ( )1986بود .چنانكه رضایيفر و

گیری شناخت وسیع این افراد ا خود و دیگران ميشود .بر ایین

همكاران ( )1989بیان کردهاند که رواندرماني مبتني بر تحلیل

اساس تحلیل رفتار متقابل ميتوانید منجیر بیه شیكلگیری روابیط

رفتار متقابل بر صمیمیت ناشویي و رضایت جنسي نان مبت به

اجتماعي گسترهتر و بهبود کیفیت ندگي نیان مطلقیه شیود .ا

شیكل
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طرفي تحلیل رفتار متقابل با کمک به حل مشیك ت موجیود در

توانمندی نان مطلقه ،مي تواند منجر بیه بهبیود عیزتنفیس ایین

روابط انساني ،نحوه نگریستن به ندگي را دچار تغییر نمیوده ،و

افراد شود .همچنین تحلیل رفتار متقابیل بیا پدیید دوردن فضیایي

دستیابي به ندگي با کیفیت تر برای افراد تحیت دمیو ش

درام و اطمینان بخش ،نان را قادر مي سا د که به خودافشایي و

سب

شده و در نهاییت بیه کشیف راه جدییدی ا نیدگي سرشیار ا

بیان احساسات پرداخته و مینه برقراری امنیت روانیي و همیدني

شادی و نشا منجر مي شود که ایین فراینید نییز بهبیود کیفییت

متقابل را فراهم نموده و ا این رهگیر ،تقابل منفي با دیگیران را
کاهش مي دهد و این فرایند سب

ندگي را در پي دارد.

افزایش مونفههیای میرتبط بیا

یافته دوم پژوهش نشان داد که درمان تحلیل رفتار متقابیل منجیر

عزتنفس این نان ميشود .ذکر ایین نكتیه ضیروری اسیت کیه

به بهبود عزتنفس نان مطلقه شده است .یافته حاضیر همسیو بیا

عی وه بییر مییوارد ذکییر شییده ،تحلییل رفتییار متقابییل بییا توجییه بییه

نتییایج پییژوهش احمدونیید و روسییتایي علیشییاه ( ،)1982فتییوحي

ویژگيهای دمو شي خود ،انگیزه و رغبت مثبت نان به انسانها

و هاشییمي ( ،)1981ترکاشییوند ( )1981و

را برانگیخته و باعث بهبود مهارتهای حل مسانه و مهارتمندی

سییوداني و همكییاران ( )1986بییود .چنانكییه خانییهئییي و رشیییدی

هیجییاني مییيشییود .اییین فراینیید گییامي اسییت در جهییت اص ی ح

( )1982نشییان دادهانیید کییه درمییان گروهییي بییا رویكییرد تحلیییل

عملكردهییای شییناختي نییان در راسییتای جییایگزیني انگوهییای

محاورهای بر افزایش ابرا احساسات و رضایت ناشویي در بیین

کاردمد ارتباطي و کیفیت بخشي به ارتبا میان فیردی بیه جیای

نان موثر است .ا طرفي فتوحي بناب و همكاران ( )1981نشیان

انگوهای ناکاردمد و مخرب ارتباطي .احساس توانمندی در ایین

بنییاب ،حسیییني نس ی

دادهاند که وج درمان گری تحلیل رفتار متقابل بیر خودشناسیي

فرایندها نیز با افزایش عزتنفس همراه است.

وجهای ناسا گار موثر است .ع وه بر ایین ترکاشیوند ()1981

محدود بودن دامنه تحقیق به نان مطلقه شهر اهیوا ؛ عیدم مهیار

در پژوهشي نشان داد که گیروه درمیاني بیه شییوه تحلییل رفتیار

متغیرهای اثرگیار بر کیفیت ندگي و عزت نفیس نیان مطلقیه،

متقابل منجر به بهبود رضایت ناشویي نان ميشیود .در نهاییت

عدم بهره گیری ا روش نمونهگیری تصیادفي و عیدم برگیزاری

سوداني و همكاران ( )1986گزارش کردهاند که دمو ش تحلیل

مرحله پیگیری ا محدودیتهای پیژوهش حاضیر بیود .بنیابراین

رفتییار متقابییل منجییر بییه افییزایش عملكییرد وجهییای ناسییا گار

پیشنهاد ميشیود بیرای افیزایش قیدرت تعمییمپیییری نتیایج ،در

ميشود.

سطح پیشنهاد پژوهشي ،این پژوهش در سایر شیهرها و منیاطق و

در تبیین یافته حاضر مبني بر اثربخشي درمان تحلیل رفتار متقابل

جوامع دارای فرهنگ های متفیاوت ،دیگیر نیان ،مهیار عوامیل

بر بهبود عزتنفس نان مطلقه ميتوان گفت تحلیل رفتار متقابل

ذکر شده ،بهرهگیری ا روشهای نمونهگیری تصادفي و اجرای

با دمو ش مونفههایي همون روابیط مكمیل ،متقیاطع و نهفتیه بیه

مرحله پیگیری اجرا شود .با توجه به اثربخشي تحلیل رفتار متقابل

نان مطلقه ميدمو د که بیا شییوههیای برقیراری روابیط مفیید و

بر کیفیت ندگي و عزتنفس نان مطلقیه ،در سیطح کیاربردی

موثر دشنا شوند .ع وه بر این به افراد تحت دمو ش ،این امكیان

پیشنهاد مي شود با تهیه برشور و کتابچهای علمیي ،تحلییل رفتیار

را ميد هد که با تشخیص حاالت خود و دیگران ،بتوانند ارتبیا

متقابییل بییه مشییاوران مراکییز مشییاوره ارائییه داده شییود تییا دنهییا بییا

متناس

و مكملي را برقرار سا ند .ا طرفي تحلیل رفتار متقابل با

بكارگیری محتوای این درمان ،جهیت بهبیود کیفییت نیدگي و

توجه به مباني نظری خود ،به نان این توانایي را میي بخشید کیه

عزتنفس نان مطلقه گامي عملي بردارند.

در مواقع بحراني و چانشانگیز ارتبا  ،با پس راندن واند طیرف

تضاد منافع

مقابییل ،موقعیییت را اداره نمییوده و اسییباب برقییراری یییک رابطییه

در این پژوهش هی گونه تعارض منافعي توسط نویسندگان

سا نده را مهیا سیا د (ترکاشیوند .)1981 ،بیر ایین اسیاس بهبیود

گزارش نشده است.

روابط سا نده با دیگران بیا تقوییت اعتمیاد بیه نفیس و احسیاس

 -177اثربخشي درمان تحليل رفتار متقابل بر كيفيت زندگي و عزتنفس زنان مطلقه

تاجماه دهناشی الطان و رضا جوهری فرد

تشکر و قدردانی

مسییئونین مراکییز مشییاوره کییه همكییاری کییاملي جهییت اجییرای

مقانییه حاضییر برگرفتییه ا پایییان نامییه کارشناسییي ارشیید تاجمییاه

پژوهش داشتند ،قدرداني به عمل ميدید.

دهناشي الطان در دانشگاه د اد اس مي واحد اهیوا بیود .بیدین
وسیییله ا تمییام نییان حاضییر در پییژوهش ،خییانوادههییای دنییان و
منابع
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رضایت جنسي نان مبت به افسردگي غیربانیني ،مجله روان پرستاری.11-91 ،)1(2 ،
سوداني ،منصور؛ مهرابي اده هنرمند ،مهنا و سلطاني ،یبا .)1986( .اثربخشي دمو ش تحلیل رفتار متقابل بیر افیزایش عملكیرد وج هیای
ناسا گار ،دوفصلنامه مشاوره و روان درماني خانواده.61-11 ،)2(9 ،
عزیزی ،درمان و قاسمي ،سیمین .)1982( .مقایسه اثربخشي سه رویكرد راه حل مدار ،شناختي -رفتاری و درمان مبتني بر پییرش و تعهد بیر
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محمدی ،نورانه .)1991( .بررسي مقدماتي اعتبار و قابلیت اعتماد مقیاس حرمت خود رو نبرگ .فصیلنامه روانشناسیان ایرانیي-919 ،)1( 1 ،
.967
محمدینژادی ،بهجت و ربیعي ،مهدی .)1981( .بررسي اثربخشي طرح واره درماني بر کیفیت ندگي و بهزیستي روان شناختي نان مطلقه،
مجله ط
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Abstract
Introduction: the emergence of divorce phenomenon can influence the
women’s cognitive, psychological and communicative processes. the
present study was conducted aiming to determine the effectiveness of
transactional behavior analysis therapy on life quality and self-esteem
of the divorced women.
Methods: it was a quasi-experimental study with pretest, posttest with
control group. The statistical population of the current study was all
divorced women who referred to consultation centers in the city of
Ahvaz in 2017. 30 divorced women were selected through purposive
sampling method and they were randomly accommodated into
experimental and control groups (each group of 15). The divorced
women in the experimental group received transactional behavior
analysis therapy (Noshadi and Mo’tamedi, 2015). The questionnaires
of life quality (WHO, 1994) and self-esteem (Rosenberg, 1965) were
used. The data from the study were analyzed through MANCOVA
method.
Results: the results showed that the transactional behavior analysis
therapy has had significant effect on life quality and self-esteem of
divorced women (p<0.001).
Conclusion: according to the findings of the present study it can be
concluded that the transactional behavior analysis therapy can be used
as an efficient method to improve life quality and self-esteem of the
divorced women concentrating on the person’s sensual moods,
knowing different types of relationship and organizing the person’s
time and planning for it.
Keywords: transactional behavior analysis therapy, life quality, selfesteem, divorced women

