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مقاله اصلی

اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر وابستگی و صمیمیت زناشویی
کارمندان متأهل
تاریخ دریافت -89/02/10 :تاریخ پذیرش88/10/10:
*1

فرزاد شکوئی
خدیجه ابولمعالی الحسینی 2

خالصه
مقدمه :پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشي آموزش تحلیل رفتار متقابل بر وابستگي و صمیمیت
زناشویي انجام شد.

 1کارشناس ارشد روانشناسي بالیني ،گروه روانشناسي ،دانشگاه

روش کار :روش پژوهش از نوع نیمهآزمایشي با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل بود .از

آزاد اسالمي ،واحد رودهن ،رودهن ،ایران

جامعه کارمندان متأهل شرکت پارسآرا 65 ،نفر به عنوان نمونه پژوهش به صورت تصادفي انتخاب

 2دانشیار گروه روانشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد

شدند و به صورت تصادفي در دو گروه آزمایش ( 10نفر) و گروه کنترل ( 10نفر) قرار گرفتند.

رودهن ،رودهن ،ایران

پرسشنامههای پژوهش شامل وابستگي هرشفیلد و همكاران( )1911و صمیمیت زناشویي واکر و
تامپسون( )1996بود.آموزش تحلیل رفتار متقابل به مدت  9جلسه برای گروه آزمایش برگزار گردید

Email: farzadshakouee@gmail.com

ولي گروه کنترل هیچ گونه آموزشي دریافت نكرد .بدین ترتیب دادههای پژوهش جمعآوری و با
استفاده از کواریانس تحلیل شد.
نتایج :نتایج آمار توصیفي نشان از کاهش وابستگي و افزایش صمیمت زناشویي گروه آزمایش داشت
و تحلیل کواریانس نشان داد که اختالف دو گروه آزمایش و کنترل در وابستگي و صمیمیت زناشویي
معني داری بود (.)p ≤ 5/551
نتیجه گیری :آموزش تحلیل رفتار متقابل منجر به کاهش وابستگي و افزایش صمیمیت زناشویي
کارمندان متأهل موثر است ،بنابراین ميتوان جهت بهبود وابستگي و صمیمت زناشویي از روش تحلیل
رفتار متقابل بهره گرفت.
کلمات کلیدی :تحلیل رفتار متقابل ،وابستگي و صمیمیت زناشویي
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مقدمه

زناشویي ميشود ( .)15براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان

ازدواج و پیوند زناشویي یک موهبت الهي و یک پیوند ملكوتي

ثبت احوال کشور طالق در طول پنج سال  61/09درصد رشد

و مقدس است که از طریق آن خقانواده شقكل مقيگیقرد .افقراد

متبت داشته است ( .)11از این رو ،ضروری است مداخالت

ازدواج را بققهعنققوان صققمیمانهتققرین رابطققه بزرگس قالي محسققوب

موثر بر افزایش صمیمیت زناشویي و کاهش وابستگي مورد

ميکنند ،رابطهای که بقرای آنهقا منبقع اصقلي عاطفقه و حمایقت

توجه قرار گیرد .در این بین ،یكي از عواملي که در دهههای

است ( .)1ازدواج یک امر اجتماعي است که هم از طری ارتباط

اخیر بر رضایت زناشویي زوجین تأثیرگذار بوده است ،وابستگي

ایجاد مي شود و همپایقه و اسقاس ارتبقاط را تشقكیل مقيدهقد و

زناشویي است .وابستگي در رابطه زناشویي ،یک رفتار آموخته

دستیابي به جامعه سالم ،در گرو سالمت خانواده و تحق خانواده

شده است که تحت فشار وابستگي به همسر یا چیزهایي غیر از

سالم مشروط به برخورداری افراد آن از سالمت رواني و داشقتن

خود فرد رخ ميدهد .و این رفتار همراه است با غفلت و اثر

رابطههای مطلوب با یكدیگر است ( .)2از ایقن رو ،سقالمسقازی

کاهنده بر هویت شخصي فرد .نوعي خود کاذب پدیدار ميشود

اعضای خقانواده و رابطقه آنهقا ،بقيگمقان ،اثرهقای متبتقي را در

و از طری

عادات اجباری ،اعتیاد و اختالالت دیگر ابراز

جامعه به دنبال خواهد داشت (.)6

ميگردد و بیگانگي فرد از هویت حقیقي خویش را شدت

خانواده به عنوان کهنترین نظام در جوامع بشری ،مناسب ترین

ميبخشد و نوعي احساس شرم را پرورش ميدهد (.)12

سازمان برای تأمین نیازهای جسمي و روان شناختي اعضا و

نظریات مختلفي در مورد وابستگي و صمیمیت زناشویي مطرح

بهترین بستر برای پرورش نسلي کارآمد و معتقد به ارزش های

شده است .در نظریه شیف ،وابستگي زماني رخ ميدهد که دو یا

دیني و اجتماعي و زمینه ساز تامین نیازهای اقتصادی ،حقوقي و

بیش از دو شخص به گونه ای رفتار کنند که گویي از بین آنها
دوگان1

امنیت و آرامش رواني افراد بشر بوده است ( .)3پژوهش ها

یک شخص واحد ایجاد شده است ( .)16همچنین،

نشان داده اند اختالف ها ،ناسازگاری ها و نارضایتيهای زوجین

( )13معتقد بود که وابستگي یک صفت فردی است و در

نه تنها باعث کاهش سالمت جسميو بهداشت رواني همسران

زوجیني که وابستگي نمود پیدا ميکند؛ افسردگي ،شناختهای

( ،)0درماندگي روانشناختي آنها ( )3و افسردگي ( )1ميشود؛

منفي و اضطراب بیشتر را تجربه کرده و انسجام پایین تر و

بلكه به احساس تنهایي ،پوچي ،عزت نفس پایین ،دشواری در

خشنودی رابطه ای پایین تر را نیز سبب ميشود .مدل ترکیبي

انجام وظایف والدیني و اختالل در روابط و عملكرد اجتماعي

وارینگ  2که صمیمیت همسران را به عنوان ترکیبي از عناصر،

همسران نیز ميانجامد ( .)9به عالوه طیف وسیعي از اختالالت را

ابراز محبت ،خودافشایي ،همسازی ،انسجام و تعهد ،تعارض،

در فرزندان آنها ایجاد ميکند که از آن میان ميتوان به

روابط جنسي و خودمختاری ميداند .همچنین ،طب رویكرد

افسردگي ،گوشه گیری ،ضعف در شایستگي اجتماعي ،ضعف

تعاملي باگاروزی ،صمیمیت شامل  9بعد صمیمیت عاطفي،

در عملكرد تحصیلي و مشكالت ارتباطي اشاره کرد (.)9

روانشناختي ،عقالني ،جسماني ،معنوی ،زیبایي شناختي و

ازدواج موف باعث ارضای بسیاری از نیازهای جسماني و رواني

اجتماعي -تفریحي است .شدت کلي نیاز به صمیمیت و ابعاد نه

افراد ميشود و در صورت شكست ،زن و و شوهر به ویژه

گانه آن برای هر فرد متفاوت از دیگران است .افراد با توجه به

فرزندان آن ها با ضربههای رواني شدید روبرو ميشوند .افزایش

تفاوتهای فردی در شدت و نوع صمیمیت را با یكدیگر

سرسام آور میزان طالق و کم شدن طول مدت ازدواج و یا

متفاوت هستند ( .)10در این بین ،آموزههای تحلیلي تبادلي

زندگي اجباری و تحمیلي ،بررسي این موضوع را ضروری

مي تواند این وابستگي ها منفي را کاهش داده و در جهت

ميکند که رضایت مندی زناشویي چیست؟ چه عواملي باعث
دوام و بقای آن و کدام عوامل موجب گسسته شدن پیوند

.Duggan
.Waring
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فرزاد شکوئی و خدیجه ابوالمعالی الحسینی

افزایش استقالل فرد و رشد هویت متبت گام بردارد (.)13

شامل تواف آگاهانه شرکت کنندگان جهت شرکت در پژوهش

رضایي فر ،دوستي و میرزاییان ( )11گزارش نمودند که ميتوان

 ،سن شرکت بین  25تا  30سال باشد؛ حداقل دارای مدرک

از روان درماني مبتني بر تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت

تحصیلي دیپلم؛ عدم اعتیاد به مشروبات الكلي و مواد مخدر و

زناشویي و رضایت جنسي زنان دارای اختالل افسردگي غیر

محرک؛ متأهل بودن .نمره ی کمتر از حد متوسط در پیش

بالیني بهره برد .همچنین ،صدیقي ،مكوند حسیني و قنبری هاشم

آزمون صمیمیت  ،نمره ی بیشتر از حد متوسط در پیش آزمون

آبادی ( )19در پژوهشي عنوان کردند که گروه درماني تحلیل

وابستگي  ،عدم سوء مصرف مواد و داروهای روان گردان

رفتار متقابل ،در افزایش الگوهای ارتباطي سازنده زوج ها و

ميباشد و مالکهای خروج از پژوهش  ،سابقه داشتن بیماری-

کاهش وابستگي مؤثر است .کازوکو ( )19در پژوهشي به

های جسميو رواني قابل توجه مانند :اختالالت روانپزشكي از

بررسي کاربرد آموزش تحلیل رفتار متقابل در موقعیتهای

جمله اسكیزوفرني و افسردگي شدید که نیاز به دارو و یا رژیم

کلینیكي و رواني به این نتیجه رسید که ميتوان از طری تعلیم

خاص دارد  ،استفاده از درمانهای روانشناختي دیگر در طول

ارتباط متقابل به مراجعان ،در یک زمان کوتاه ،در بهبود

مطالعه؛ غیبت بیش از دو جلسه در جلسات آموزش ،عدم تمایل

ارتباطات کمک کرد و همچنین ميتوان به کارایي اعضای

فرد جهت ادامه ی همكاری در پژوهش  ،نمره ی باالتر از حد

خانواده در موقعیتهای زندگي خانوادگي کمک نمود.

متوسط در پیش آزمون صمیمیت و نمره ی کمتر از حد متوسط

مرور پژوهشها نشا اط شكاف پژوهشي در مورد اثربخشي

در پیش آزمون وابستگي بود.

آموزش تحلیل رفتار متقابل بر وابستگي و صمیمت زناشویي

برای گردآوری اطالعات در این تحقی ابتدا با استفاده از

مخصوصا در بین کارکندان متأهل دارد؛ بنابراین مساله پژوهش

پرسشنامههای وابستگي و صمیمت زناشویي دادههای الزم

این بود که آموزش تحلیل رفتار متقابل بر وابستگي و صمیمیت

گردآوری شد سپس تحلیل رفتار متقابل مطاب با جدول  ،1برای

زناشویي کارمندان متأهل چه تاثیری دارد؟

گروه آزمایش اجرا شد و در نهایت از هر دو گروه آزمایش و

روش کار

کنترل پسآزمون وابستگي و صمیمت زناشویي گرفته شد و

طرح مورد استفاده در این پژوهش شبه آزمایشي از نوع پیش
آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری اولیه
پژوهش شامل کلیه زنان و مردان متأهل شاغل در شرکت پارس
آرا در سال  1691بودند .ابتدا با در نظر گرفتن مالکهای ورود
افرادی که نمره ی کمتر از حد متوسط در پیش آزمون
صمیمیت زناشویي (نشان دهنده میزان صمیمیت زناشویي پایین )
و نمره ی باالتر از حد متوسط در پیش آزمون وابستگي ( نشان
دهنده میزان وابستگي باال) را دریافت کردند ،شناسایي و سپس
به صورت تصادفي در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین
شدند .برای برآورد حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از
جدول کوهن  ،آلفا=، U=1 ،%0اندازه اثر= 5/3و توان 5/99
حجم نمونه در هر گروه  10نفر برآورد شد و مجموع کل
شرکت

کنندگان

65

نفر

برآورد

شدند

(سرمد،بازرگان،حجازی .)1690،مالکهای ورود به پژوهش

بدین ترتیب دادههای الزم مورد جمعآوری قرار گرفت و با
استفاده از آزمون کواریانس مورد تحلیل قرار گرفت.
ابزار
پرسشنامه وابستگی :این پرسشنامه در سال  1911توسط
هرشفیلد و همكاران ساخته شده و یكي از پرکاربردترین آزمون
ها جهت ارزیابي وابستگي است .این ابزار با هدف ارزیابي
افكار ،رفتار و احساسات مربوط به داشتن رابطه صمیميبا افراد
مهم زندگي ساخته شده است .این پرسشنامه بر اساس نظریات
روان تحلیل گری ،یادگیری اجتماعي و دلبستگي که بر نقش
وابستگي افراطي در پدید آیي طیف گسترده ای از اختالالت
عاطفي و رفتاری تأکید دارند تهیه شده است .این پرسشنامه
دارای  39سؤال است که در یک مقیاس  3درجه ای لیكرت به
صورت  =1اصالً =2 ،کمي 6 ،تقریباً =3 ،کامالً نمره گذاری
ميشود .به منظور هنجاریابي پرسشنامه وابستگي بین فردی این
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آزمون بر روی  06گروه اجرا شده است .گروه اول متشكل از

 11گویه است که برای سنجش میزان مهر و صمیمیت طراحي

 99دانشجوی مرد و  162دانشجوی زن با میانگین سني  23سال

شده است .نمره ی پاسخ دهنده در پرسشنامه صمیمیت از طری

بوده است .گروه دوم شامل  13بیمار رواني مرد و  153بیمار

جمع نمرات سواالت و تقسیم آن بر  11به دست ميآید .این

رواني زن است .گروه سوم نیز متشكل از  19بیمار رواني مرد و

پرسشنامه بر اساس مقیاس لیكرت از  1تا  1درجه بندی شده و

 31بیمار رواني زن (میانگین سني  ) 61و  33مرد و  01زن سالم

پاسخ دهنده میتواند برای هر سوال از نمرات  1تا  1استفاده کند.

از لحاظ رواني (میانگین سني  )31بوده است .پرسشنامه وابستگي

در نهایت نمرات به دست آمده با هم جمع شده و هرچه نمرۀ به

بین فردی از همساني دروني مطلوبي برخوردار است  .ضریب

دست آمده بیشتر باشد نشانه صمیمیت بیشتر میان پاسخ دهنده و

پایایي حاصل از روش دو نیمه کردن آن  5/12تا  5/91گزارش

شخص محبوبش است .پرسشنامه توسط ثنایي در سال  1619به

شده است؛ همچنین یافته-های پژوهشي نشان دادهاند که این

فارسي ترجمه شد .بررسي ویژگيهای روانسنجي پرسشنامه نشان

مقیاس با سایر ارزیابيهای خودگزارشي وابستگي ،همبستگي

ميدهد که پایایي پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ

دارد ( ،)25پریتچارد و یالچ ( )21نیز در بررسي پایایي این

بین  5/91تا  5/91ميباشد که از همساني دروني بسیار عالي

پرسشنامه با روش دو نیمه کردن برای سه عامل اتكای عاطفي به

برخوردار است(.)22

دیگران ،کمبود اعتماد بنفس و عدم استقالل به ترتیب ،5/93

در جدول زیر محتوای جلسات آموزش تحلیل رفتار متقابل ارایه

 5/13و  5/93و با روش آلفای کرونباخ نیز به ترتیب ضرایب

ميشود .آموزش تحلیل رفتار متقابل مطاب

با سرفصلهای

 5/32 ،5/33و  5/09را بدست آوردند.

انجمن تحلیل رفتار متقابل آمریكا( )I.T.A.Aتهیه شده است.

صمیمت زناشویی :برای اندازهگیری صمیمیت زناشویي از
پرسشنامه واکر و تامپسون ( )1996استفاده شد .این مقیاس دارای
جدول -0محتوای جلسات آموزش تحلیل رفتار متقابل
جلسه
اول

محتوا
اجرای پیش آزمون؛ معرفي روش مداخله و پییشینه آن ؛ بیان قوانین گروه ؛ توضیح کاربردهای روش؛ چهار دریچه ی
اصلي از نگاه .TA

دوم

تعریف و تحلیل حاالت کودک بالغ والد ،بیان ویژگي هر حالت و تقسیمات،ترسیم بخشها

سوم

تعریف روابط متقابل(موازی و متقاطع و پنهاني)؛ ترسیم روایط ؛ نام بردن از آسیبهای روابط

چهارم

تعریف آسیب ها و تقسیمات آنها (آلودگي ،وابستگي ،حذف و طرد)؛تعریف بالغ مجری و فواید آن ،تمرین مربوط به
موضوعات جلسه

پنجم

بازی مربوط به وابستگي؛ تعریف نوازش و انواع آن؛ فیلترهای نوازشي؛ انجام بازی نوازش

ششم

تعریف سازماندهي وقت و زمان و تقسیمات آن (انزوا؛ مراسم و مناسک ،وقت گذراني فعالیت ها،تفریح)

هفتم
هشتم

ادامه سازماندهي وقت و زمان (،بازیهای رواني؛ صمیمیت)ٍ به صورت دقی  ،تاکید بر صمیمیت در روابط عاطفي و
زناشویي
جمع بندی و مرور عناوین مهم و تاکید بر مجری بودن بالغ و صمیمیت؛وداع با گروه ،اجرای پس آزمون
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نتایج
جدول  .2شاخصهای توصیفي متغیرهای پژوهش و بررسي نرمال بودن متغیرهای پژوهش به تفكیک گروههای آزمایش و کنترل
وضعیت

متغیر

پیش آزمون
صمیمیت زناشویي
پس آزمون
پیش آزمون
وابستگي به دیگران
پس آزمون

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

31/25

9/21

کنترل

33/96

9/66

آزمایش

91/96

1/19

کنترل

39/39

9/63

آزمایش

156/35

11/10

کنترل

156/15

11/91

آزمایش

06/39

9/65

کنترل

99/15

15/91

یافتههای جدول نشان ميدهند که میانگین گروه آزمایش در

سطح معناداری در آزمون لوین بیشتر از  5/50باشد ،ميتوان

صمیمیت زناشویي پس از دوره آموزش تحلیل رفتار متقابل

گفت واریانس گروهها از همگني واریانس برخوردار است .با

افزایش چشمگیری داشته است .اما در گروه کنترل افزایش

توجه به یافتههای آزمون لوین در این پژوهش ميتوان گفت

بسیار کميمشاهده ميشود .میانگین گروه آزمایش پس از دوره

که همگني واریانس دو گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای

آموزش رفتار متقابل در وابستگي به دیگران کاهش چشمگیری

پژوهش رعایت شده است .یكي دیگر از مفروضههای آزمون

داشته است اما در گروه کنترل تغییر بسیار کميمشاهده ميشود .

تحلیل کوواریانس چندمتغیری ،بررسي همساني ماتریسهای

برای بررسي نرمال بودن توزیع متغیرها در پیش آزمون و پس

واریانس – کوواریانس ميباشد که بدین منظور از آزمون ام

آزمون از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد .در این

باکس استفاده ميشود .نتایج نشان داد که سطح معناداری ام

آزمون معنادار نبودن آزمون در تفسیر به معنای نرمال بودن

باکس بیشتر از  5/50است بنابر این مفروضه همساني ماتریس-

دادههاست .آماره کالموگروف – اسمیرنف برای متغیرهای

های واریانس -کوواریانس رعایت شده است .برای بررسي

صمیمیت زناشویي و وابستگي به دیگران معنيدار نميباشد .با

اینكه دو گروه آزمایش و کنترل در کدام یک از متغیرهای

توجه به این نتایج ميتوان نتیجه گرفت که توزیع متغیرها نرمال

صمیمیت زناشویي و وابستگي به دیگران با یكدیگر تفاوت

است .بنابر این ميتوان در مورد این متغیرها از آزمونهای

دارند ،در جدول  6نتایج تحلیل واریانس یک راهه گزارش شده

پارامتریک مانند تحلیل کوواریانس استفاده کرد .همچنین برای

است.

پیش فرض همگني واریانها از آزمون لوین استفاده شد .چنانچه
جدول  .6خالصه نتایج تحلیل کواریانس یک راهه تفاوت گروه آزمایش و کنترل در صمیمیت و وابستگي
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

وابستگي

03201/51

1

03201/51

316/50

صمیمیت زناشویي

3099/50

1

3099/50

91/51

حیطه

F

سطح معني داری

اندازه اثر

5/551

5/311

5/551

5/911
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در جدول  6خالصه نتیجه آزمون تحلیل کواریانس بهوضوح

بنابراین مالحظه ميگردد که روان درماني مبتني بر رویكرد

نشان داده شده است .همانطور که در این جدول مبرهن است

تحلیل رفتار متقابل بر باورهای غیر منطقي در روابط زناشویي و

مجموع مجذورات متغیر مستقل در متغیر وابستگي برابر

تعارضهای زناشویي اثربخش بوده و توانسته است این تغییرها را

 03201251است که منجر به اندازه آزمون  316250 Fشد و در

تا حد ممكن کاهش دهد و بدین ترتیب بر بهبود کیفیت زندگي

صمیمت زناشویي برابر  3099250بود که منجر به اندازه آزمون

مشترک تاثیر داشته باشد.

 316250 Fشد که اندازه این آزمون  Fدر سطح یک درصد

روان درماني مبتني بر تحلیل رفتار متقابل ميتواند در تعامالت

معني دار است .به عبارتي دیگر ،بین دوگروه کنترل و آزمایش

اثربخش و کارآمد به درک تلقي کلي بیمار از هیجان ها شامل

در میزان وابستگي و صمیمت زناشویي بعد از تعدیل اثر پیش

ارزیابي ها ،پیش بیني ها و راهبردهای مقابله را برای اعضا فراهم

آزمون تفاوت معني دار وجود دارد .با توجه به میانگین نمرات

نماید .همچنین بازسازی شناختي در ارتباط بالغ -بالغ به درمانجو

گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون ( در جدول  1ذکر شده

اجازه ميدهد بیاموزد که تغییر دادن تفسیر رویدادها ،ميتواند

است ) به این نتیجه ميتوان رسید که آموزش تحلیل رفتار

پاسخهای هیجاني را اصالح کرده و بدین ترتیب در هنگام

زناشویي

تجربه کردن یک هیجان ناخواسته ،حس کارایي باالتری را القا

متقابل بر کاهش وابستگي و افزایش صمیمیت
کارمندان متأهل موثر است.

کند .همچنین با تسلط بر بالغ در تحلیل رفتار این افراد را یاری

بحث و نتیجهگیری

ميدهند تا به نحوی اثربخش تر از حمایت اجتماعي ،پذیرش و

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشي آموزش تحلیل رفتار متقابل
بر وابستگي و صمیمیت زناشویي کارمندان متأهل انجام شد.
نتایج پژوهش نشان داد که آموزش تحلیل رفتار متقابل منجر به
کاهش وابستگي در افراد گروه آزمایش شد .نتایج پژوهش
همسو با یافتههای ( )19و ( )19بود.
در تبیین نتایج پژوهش ميتوان گفت تحلیل رفتار متقابل با
آموزش چگونگي تحلیل روابط ،به خصوص انواع روابط
مكمل ،متقاطع و نهفته ،افراد را با نحوه برقراری ارتباط موثر
آشنا ميکند .به عبارتي افراد را به مهارتهای ارتباطي مناسب
مجهز ميکند تا با تشخیص حاالت "من" خود و دیگران به ویژه
با توجه به سرنخهای کالميو غیر کالمي ،بتوانند ارتباط مناسب
مكملي را برقرار کنند .در این راستا ميتوان گفت افرادی که
در روان درماني مبتني بر رویكرد تحلیل رفتار متقابل شرکت
نموده بودند با تمرکز بر روابط بین فردی ،باورها و هیجانات
خود ،با استفاده از تكنیکهای هیجان محور ميتوانند وابستگي،
تعارضات زناشویي و افكار غیرمنطقي خود را کاهش دهند.
بنابراین عواملي مانند باورهای ارتباطي غیر منطقي در روابط
زناشویي بر کل رابطه تاثیر دارند.

کاهش برانگیختگي ،حل مسئله ،فعال سازی رفتاری ،بازسازی
شناختي و رفتارهای سازگارانه استفاده کند تا از راهبردهای
دردسرساز مانند وابستگي افراطي و نگراني ،نشخوار فكری
اجتناب کند.
نتیجه بعدی پژوهش نشان داد آموزش تحلیل رفتار متقابل منجر
به افزایش صمیمیت زناشویي در افراد گروه آزمایش شد .نتایج
پژوهش همسو با یافتههای ( )11و ( )26بود.
در تبیین نتایج پژوهش ميتوان گفت از جمله عواملي که فرض
ميشود کیفیت زناشویي را تحت تاثیر قرار دهد ،میزان صمیمیت
در ازدواج است که عامل تعیین کنندهای برای داشتن ارتباطات
زناشویي و خانوادگي بسیار محكم است .این اعتقاد وجود دارد
که همه انسانها یک نیاز پایه و اساسي به برقراری روابط
صمیمیانه دارند .صمیمیت یک نیاز روانشناختي اولیه و اصلي در
نظر گرفته ميشود .صمیمیت برای زوج هایي که با رابطه عاطفي
بلندمدت کنار هم زندگي ميکنند مالک مهمياست .در واقع
صمیمیت را ميتوان عاملي مم در رضایت زناشویي دانست به
طوری که روانشناسان نیز صمیمیت را توانایي برقراری ارتباط با
دیگری و بیان عواطف تعریف ميکنند و آن را از حاالت طبیعي
انسان ميدانند .صمیمیت زناشویي از جمله متغیرهای مهمياست
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که در روابط بین فردی و زندگي مشترک مورد توجه و آماج

موضوع ها و مفاهیم دروني به بینش ،شناخت خود ،شكستن

درماني قرار ميگیرد.

مقاومت ها و در نهایت درمان نشانه ها منجر ميشود .به نظر

دیدگاه تحلیل روبط متقابل به عنوان یكي از رویكردهای

ميرسد آموزههای تحلیل رفتار متقابل با ایجاد آموزه هایي در

پرنفوذ در حوزه روابط زناشویي به شمار آمده و یک نظام

رابطه با ایجاد نیات و انگیزههای متبت نسبت به یكدیگر ،به

درماني است که در درمان انواع اختالالت رواني از مشكالت

بهبود مهارتهای حل مسئله ،ارتقای مهارتهای هیجاني،

روزانه گرفته تا روان پریشيهای عمی در مورد شخصیت به

اصالح عملكردهای شناختي و افزایش خودافشاسازی و در عین

منظور رشد و تغییر شخصي به کار ميرود .این روش در زمینه

حال افزایش تفرد و استقالل و کمک به افراد تحت آموزش

هایي که نیاز به درک افراد ،روابط بین فردی و ارتباطات باشد

برای رسیدن به خودپیروی و رها شدن از الگوهای ناکارآمد و

بیشترین کارایي را دارد بدین ترتیب به نظر ميرسد که این

مخرب ميپردازد که این امر با ایجاد امید و حسن نیت نسبت به

رویكرد ميتواند در بهبود صمیمیت زناشویي که در ارتباط

خود ،دیگری و دنیا و تصحیح ارتباط ناسالم با همسر ،با اتخاذ

بسیار نزدیک با فردی دیگر شكل ميگیرد تاثیر داشته باشد.

وضعیت سالم زندگي در طي یک فرایند اصالح درون فردی-

در این راستا ميتوان گفت تعامل در زوجهای آشفته اغلب با

میان فردی ،مي تواند به شرایطي منجر شود که این افراد بتوانند

رفتار منفي متقابل مشخص ميشود .آموزههای تحلیل تبادلي در

روابط مناسبتر و بهتری با همسر خود داشته و صمیمیت

زمینه نوازش و راهكارهای ارایه نوازش ،صمیمیت ،بیان آزاد

زناشویي بیشتری را تجربه نمایند.

احساسات و خودافشایي در فضایي توام با امنیت رواني و همدلي

عدم استفاده از روش نمونه گیری تصادفي و عدم امكان بررسي

متقابل ميتواند تقابل منفي موجود در میان همسران ناراضي را

ماندگاری اثرات متغیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر وابستگي و

کاهش دهد .آموزههای تحلیل رفتار متقابل ميتواند با تقویت

صمیمیت زناشویي در دراز مدت از محدودیتهای این پژوهش

"من بالغ" ،آموزش شیوه حل مسئله و تدوین قرارداد ،موجب

بود .پیشنهاد ميشود به منظور تعمیم دهي بهتر نتایج در

تفاهم بیشتر و کوشش بارزتر برای حل مسائل میان فردی شود و

پژوهشهای آتي از روش نمونهگیری تصادفي استفاده شود.

با توجه به آن که مهارتهای هیجاني ميتواند بر فرایند

پژوهش حاضر بر روی کارمندان متأهل شرکت پارس آرا انجام

صمیمیت تأثیر گذارد ،تحلیل رفتار متقابل که مجموعه

گرفته است لذا به پژوهشگران پیشنهاد ميشود این پژوهش را با

قابلیتهای عاطفي همچون توانایي آرام شدن و آرام کردن

همزمان با زوجین انجام داده و نتایج آن را با پژوهش حاضر

طرف مقابل ،همدلي ،همدردی و خوب گوش دادن را تقویت

مقایسه نمایند .برای اطمینان عالوه بر استفاده از ابزارهای

ميکند ،ميتواند موجب افزایش مهارت هیجاني و در نتیجه

خودسنجي در صورت امكان از ابزارهای تكمیلي مصاحبه و

صمیمیت زناشویي گردد.

مشاهده استفاده شود.

از طرفي آموزش تحلیل رفتار متقابل به مراجعین اجازه ميدهد تا
به کشف موضوع ها و مفاهیم خویشتن بپردازند .پرداختن به
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Abstract
Introduction: The purpose of this study was to determine the effectiveness
of interactive behavior analysis training on Dependency and marital
intimacy.
Methods: The research method was quasi-experimental with pre-test and
post-test design with control group. Of the married employees of Pars Ara
Company, 30 individuals were selected randomly and were randomly
divided into two experimental (n = 15) and control (n = 15) groups.
Research questionnaires included Hirschfield et al.'s (1977) dependency and
Walker and Thompson's (1983) marital intimacy. Interaction analysis
training was given to the experimental group for 8 sessions but the control
group received no training. The research data were collected and analyzed
using covariance.
Results: The results of descriptive statistics showed a decrease in
dependence and increased marital intimacy in the experimental group and
analysis of covariance showed that there was a significant difference
between experimental and control groups in Dependency and marital
intimacy (p≤0.001).
Condusions: Interaction analysis training leads to decreasing dependency
and increasing the marital intimacy of the effective married staff, so
interactive behavior analysis can be used to improve Dependency and
marital intimacy.
Key words: Mutual behavior analysis, dependency, marital intimacy

