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بررسي اثر بخشي آموزش رويكرد تحلیل رفتار متقابل بر تمايز خويشتن و
عملكرد خانواده در زوجهای شهر اصفهان
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 -9دانش آموخته کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره واحد خمین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خمین ،ایران
 -2دانشیار گروه مشاوره واحد خمین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خمین ،ایران

چكیده
این پژوهش با هدف ،بررسی اثربخشی تحلیل رفتاار متاابال بار تماایز خویشاتن و عمل ارد
خانواده در زوجهای شهر انجام پذیرفت .روش پژوهش از نوع نیمهآزمایشای و پایش آزماون و
پس از آزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش شامل همه زوجاین مراجعاه کنناده باه
مرکز مشاوره آرامش اصفهان بوده که از بین آنها به روش نموناهگیاری در دساترت تعاداد 31
زوج انتخاااش شاادند و در دو گااروه آزمااایش و کنتاارل هاار کاادام  95زوج قاارار گرفتااه گااروه
آزمایش تحت  8جلسه آموزشی به روش تحلیل رفتار متاابل قرار گرفتناد در حاا ی کاه گاروه
کنترل تحت آموزش قرار نگرفتند .به هر دو گروه در شروع مطا عه و پایاان مطا عاه پرسشانامه-
های بخش تمایزخویشتن و سنجش عمل ارد خاانواده ( )FADداده شاد و توساآ آنهاا ت میال
گردید .در پایان مطا عه  99زوج در گاروه آزماایش و  99زوج در گاروه کنتارل مطا عاه را باه
پایان بردند .نتایج این مطا عه همچنین نشان داد که آماوزش تحلیال رفتاار متاابال باعاو به اود
عمل رد خانواده میگردد .نتایج این مطا عه نشان داد کاه آماوزش تحلیال رفتاار متاابال باعاو
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به ود معنادار مایاتهای حل مسأ ه ،ارت اط ،ناش ،کنترل رفتاار و عمل ارد کلای مایگاردد در
حا ی که بر پاسخگویی عاطفی و دخا ت عاطفی اثر معناداری نداشت .با توجه به نتاایج بدسات
آمده آموزش تحلیل تراکنش میتواند به عنوان یا

روش مناساد در به اود تمایزخویشاتن و

عمل رد خانواده به کار گرفته شود.
واژههای کلیدی :تحلیل رفتار متاابل (تحلیل تراکنشی) ،تمایزخویشتن ،عمل رد خانواده.
مقدمه و بیان مسأله
خانواده ی ی از نظام -های او یاه جواماب بشاری اسات کاه باا وجاود تحاو ،اساسای ،در
اهداف و کارکردهای خود ثابت مانده و هنوز در همه جوامب ،اهمیت اساسی دارد .با این حاال،
در عصر حاضر ،نظام خانواده دچار مش ال و چا شهای اساسای شاده و حتای گااه اساات و
تمامیت آن زیر سؤال رفته است .اختالفا خانوادگی ،طاال ،،فرزنادان بایسرپرسات و نظاایر
اینها نشاندهنده مش ال اساسی در خانوادهها است .همه این مشا ال  ،نشاان مایدهاد کاه
خانوادهها نیازمند توصیههای تربیتی و روانشناختی بسیاری برای ماابله با پیچیدگیهاای زنادگی
کنونی هستند .اکنون به ود رواباآ خاانوادگی و زناشاویی باه ساادگی سای ساال پایش نیسات
عوامل مؤثر بر خانواده ،به قدری بسیارند که برای ماابله با عوامل آسایدزا ،نیازمناد آماوزش و
تربیت خاانوادههاا در ساط ملای اسات (ساا،ریفار .)9319 ،چارا کاه خاانواده محال رشاد و
شا لگیااری شخصاایت انسااان اساات ،اخااتالل در روابااآ و عمل اارد خااانواده ماایتوانااد عاماال
مش ال روانی -اجتماعی بسیاری برای افراد باشد.
همچنین خانواده از ارکان عمده و نهادهای اصلی هار جامعاه اسات کاه مایتواناد نیازهاای
مادی ،عاطفی ،ت املی و همچنین نیازهای معنوی انسانها را برطرف کند .ایان واحاد اجتمااعی
م دأ بروز عواطف انسانی و کانون صمیمانهترین رواباآ و تعاامال باین فاردی اسات .اهمیات
خانواده به اندازهای است که سالمت و با ندگی هر جامعه را وابسته به سالمت و رشد خاانواده-
های آن میدانند و هیچ ی
(ساروخانی.)9335 ،

از آسیدهای اجتماعی ،فارغ از تأثیر خاانواده پدیاد نیاماده اسات
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خانوادههای برخاوردار از کاارکرد سا م،ساوای بااای خاود در قا اد یا
ش وفایی توان با او هی ی ای

نظاام ،موجاد

اعضای خود میگردند ،یعنی به آ نها اجازه میدهند با اعتماد

و اطمینان خاطر در پی کاو شگری و خودیابی برآیند (گلدن رگ و گلدن رگ ترجماه حساین
شاهی برواتی ،ناش ندی و ارجمند .)9382 ،شواهد نشان میدهد ،خانوادههایی کاه عمل اردی
کارآمد دارند نس ت به خانوادههایی که عمل رد آ نها ضعیف و ناکارآمد است ،بسیار قاو یتار
عمل می نمایند (موسوی.)9331 ،
تمایزیافتگی میزان توانایی فرد در تف ی

فرآیندهای عالی و احساسی خویش از دیگران

را نشان میدهد .افراد تمایز یافته تعریف مشخصی از خود و عاایدشان دارند ،میتوانند جهات
خویش را در زندگی انتخاش نمایند و در موقعیتهای شدیداً عاطفی کاه در بسایاری از افاراد
منجر به بروز رفتارهای غیرارادی و گرفتن تصمیما نافرجام میشود ،کنترل خود را از دسات
ندهند و با در نظرگرفتن عال و منطق تصمیمگیری کنند .در ماابل ،افراد تمایزنایافته که هویت
فردی مستال ندارند ،در تنشها و مسایل بین اشخاصی موجود ،همراه با جوعااطفی حااکم بار
محیآ اطرافشان حرکت میکنند و در نتیجه اضطراش مزمن با،یی را تجربه میکنند و مساتعد
مش ال روانشناختی و بروز نشانههای بیماری هستند (باونن .)9138 ،در پایاه نگاره نظاامهاای
خانواده بونن ،میزان تمایزیافتگی میتواند تعیینکننده کیفیت رواباآ زناشاویی باشاد .مطا عاا
نشان دادهاند که تمایزیافتگی ناش مهمی در سالمت خانواده و ارت اط زوجاین دارد (نجفلاویی،
.)9385
تحلیل رفتار متاابل یا  9TAی

تئوری روانشناسی است کاه توساآ دکتار اریا

بارن در

سال  9151میالدی ارایه گردید و به حاظ کااربرد آن در حال مشا ال احساسای و رفتااری،
مورد ق ول جامعه روانشناسی قرار گرفته و تدریجاً در زمیناههاای مشااوره ،روانکااوی ،گاروه
درمانی ،مدیریت ،جامعهشناسی ،توسعه سازمانی و آموزش ،نظریههای جدیادی ارایاه نماوده و
گسترش پیدا کرده است .ابهام و پیچیدگی در مفاهیم ،تخصصی باودن و زماان طاو،نی درماان
در دیگر روشهای روان درمانی باعو شد تا تحلیل رفتار متاابل باا مفااهیم اساسای و وا ههاای
ساده سریعاً جایگزین روش های روان درمانی قدیمی گردد .به همین جهت تحلیل رفتار متاابال
1 Transactional Analysis
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عمومیت یافته و هر جا که انسانها حضور داشته و با ی دیگر ایجااد رابطاه ماینمودناد کااربرد
عملی پیدا کرد و ابزاری برای تغییر و حل مش ال قرارگرفت .تحلیل رفتار ی

م تد علمای

کاربردی می باشد که در آن از به کار بردن مفاهیم پیچیده اجتناش شده است و نظریاا آن باه
صورتی مطرح شدهاند که به راحتی میتوان آنها را مشاهده و تجربه نمود.

با توجاه باه نااش و اهمیات خاود تماایز یاافتگی و نااش آن در ساالمت فارد و خاانواده و
همچنین ابعاد گوناگون سالمت عمل رد خانواده و اهمیتی که این دو در به ود روابآ بین فردی
و در نتیجه سالمت انسانها و خانواده و جامعه ایفا میکنند هر روش یاا وسایلهای کاه بتواناد باه
به ود این دو بعد بپردازد ناش مهمی در به ود روابآ زوجین و سالمت خاانواده کما
توجهی میکند .علیرغم اهمیت این موضوع هنوز مطا عا در این زمینه اناد

شاایان

اسات و روش-

های ب ار گرفته شده گاه سخت و غیر قابل اجرا هساتند اذا پیادا کاردن روشای کاه بتواناد باا
کاربردی ساده به به ود و غیرعمل روی رد تحلیل رفتار متاابال باه عناوان یا

روش آساان و

جذاش میتواند ناش مهمی در این زمینه ایفا کند .از آنجا که پژوهشهاایی کاه بررسای نااش
مشاوره و آموزش با روی رد تحلیل متاابل بپردازد بسیار اند

هساتند .اذا پاژوهش حاضار باا

هدف تعیین اثر بخشی آموزش روی رد تحلیل تراکنشی بر تماایز خویشاتن و عمل ارد خاانواده
در زوجین به مرکز مشاوره آرامش در اصفهان در سالهای  15میپردازد .این پاژوهش باه ایان
سوال پاسخ خواهد داد که آیا آموزش روی رد تحلیل رفتار متاابل میتواند باعاو به اود خاود
تمایزیافتگی و در نتیجه به ود روابآ بین فردی و عمل رد خانواده شود؟ و یا خود به تنهایی نیاز
میتواند بطور مستایم عمل رد خانواده را به ود دهد؟
اهداف پژوهش
 هدف اصليتعیین اثربخشی آموزش با روی رد تحلیل تراکنشی (تحلیل رفتار متاابل ( ))TAبر تمایز
خویشتن و عمل رد خانواده در زوجهای مراجعهکننده به مرکز مشاوره آرامش.
 اهداف فرعي -9تعیین اثربخشی آموزشی با روی رد تحلیل تراکنشی (تحلیل رفتار متاابل) بر تمایز خویشتن
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در زوجهای مراجعهکننده به مرکز مشاور آرامش.
 -2تعیین اثربخشی آموزشی با روی رد تحلیل تراکنشی (تحلیل رفتار متاابل) بر عمل رد
خانواده در زوجهای مراجعهکننده به مرکز مشاوره آرامش.
پیشینه پژوهش
در مطا عهای که توسآ کرامتی و هم اران در سال  9311با هدف تعیین اثربخشای آماوزش
گروهی تحلیل رفتار متاابل بر افزایش تمایزیافتگی مشااوران مادارت صاور پاذیرفت .نتاایج
مطا عه نشان داد که تحلیل رفتار متاابل تأثیر معناداری بر تمایزیافتگی آزمودنیهاا داشاته اسات.
فتحیپور و هم اران ( ) 9388نشان داد که تحلیال رفتاار متاابال بار به اود رفتاار محااورهای در
محیآ خانوادگی و کاری مؤثر است .بر این اسات به نظر مایرساد کاه آماوزش تحلیال رفتاار
متاابل براسات ا گوی برن میتواند ی

روش کاربردی برای برقاراری ارت ااط با غاناه و به اود

بخشیدن ارت اطا ضعیف باشد .در مطا عهای که توسآ عسگری و هم اران در ساال  9314باه
منظور تعیین رابطه ا گوی ارت اطی خانواده و تمایزیافتگی خود با کیفیت زندگی زناان متااضای
طال ،به صور  31نفر از مراجعین به مرکز مشاوره دادگستری کرمانشاه انجام پذیرفت ،نشاان
داده شد که تعیین ا گوی ارت اطی گفت و شنود و تمایزیافتگی با کیفیت زندگی رابطاه مساتایم
وجود دارد و هر دو متغیر ا گوهای ارت اطی خانواده و تمایزیافتگی خود توان پیشبینای کیفیات
زندگی را دارند .در مطا عهای که توساآ ساودانی و هم ااران در ساال  9319باه عناوان تعیاین
اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متاابل بر افزایش عمل ارد زوجهاای ناساازگار انجاام پاذیرفت.
نتایج مطا عه نشان داد که در آزمودنیها عمل رد خانواده به طور معناداری به ود پیدا کرده باود
عالوه بر آن حیطههای حل مش ل ،ارت اط ،ناشها ،همراهی عااطفی ،آمیازش عااطفی ،کنتارل
رفتار و کارایی نیز باه طاور معنااداری به اود یافتاه باود .همچناین اصاالنی ( )9382و صافرزاده
( )9383بیان میکنند که آموزش ارت اط و مهار های ارت اط باعو افازایش عمل ارد خاانواده
میشوند.
در بخش پژوهشهای خارجی نیز پژوهش مارکمن ( )2113نشان داد که همسران با ساطوح
با،تری از ارت اط و تواناایی بیشاتری بارای کنتارل رفتاار دارناد و کریساتنس و شان

()9119
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پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که مش ل در برقراری ارت اط سازنده متاابل از د،یال عماده
عمل رد پایین زوجها و اختالف زناشویی است .بلیر و هم اران ( )2119در مطا عا خود نشان
دادند که آموزش تحلیل رفتار متاابل بر کاهش (به ود) کنارهگیاری ماؤثر اسات .آناان باه ایان
نتیجه رسیدند که کسد نمرا پانین در فری اری با نمارا باا،تر تمایزیاافتگی هماراه اسات.
کنارهگیری عاطفی در واقب فرار از تعارضا حل نشده خانواده و فرید خود و دیگران است.
ادبیات و مفاهیم نظری پژوهش
 رويكرد جامعهشناختي به خانوادهبا فرض این ن ته که خانواده ع ارتست از تعدادی از افراد با امور و مسانل مشتر

و هادفی

معین و نوعی ارت اط که آنها را به هم پیوند میدهد ،میتوان چنین قضاو کارد کاه خاانواده
به مثابه ی ی از بنیادیترین و مؤثرترین نهادهای هر اجتماع به شامار مایرود و از ویژگایهاای
خاص خود برخوردار میباشد .از جمله آنها کارکرد اجتماعی خاص که مساتال از اراده اعضاا
میباشد ،هنجارهای تاری اً اج اری حاکم بر آن ،مستمر و همیشگی بودن و تغییر تادریجی آن و
داشتن ساختهای متفاو را میتوان ذکر کرد (گیدنز ،9181 ،ترجمه ثناایی .)9333 ،جامعاه-
شناسان اعتااد دارند که خانواده به سه طریق مم ن است ویژگیهای افراد را تحات تاأثیر قارار
دهد ) 9 .از طریق میزان ساازگاری و کیفیات رواباآ عااطفی زن و شاوهر و دیگار افارادی کاه
هستهی اصلی خانواده را تشا یل مایدهناد و نیاز نااش آموزشای خاانواده  )2از طریاق رواباآ
عاطفی فرزند باا خاانواده و  ) 3از طریاق مساانل روانای و جسامانی ناشای از حیاا خاانوادگی
(گیدنز ،9181 ،ترجمه ثنایی .)9333 ،بنابراین وظیفاه جامعاهشناسای قاوام بخشایدن باه خاانواده
است و هر گونه اصالح جامعه باید از خانواده آغاز شود زیرا در مسیر تالش بارای ساا مساازی
فضای جامعه در وهله اول باید به تعامال و چگونگی ارت اطاا درون خاانواده نظار داشات و
آنها را اصالح و تنظیم نمود تا جامعه سا م شده و متاابالً بستر مناسدتری برای خاانواده ایاده-
آل فراهم گردد .اگر خانوادهها را کنار هم قرار دهیم جامعه پدید میآید ،پس هر گونه کفایتی
که در اعضای خانواده ریشه دوانده باشد ،در نوع جامعهای که از این خانوادهها تش یل میشود
مؤثر خواهد بود (ستیر ،9136 ،ترجمه بیرش

.)9336 ،
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 عملكرد خانوادهعمل اارد خااانواده یعناای توانااایی خااانواده در هماااهنگی بااا تغییاارا ایجاااد شااده در طااول
حیا ،حل تضادها و تعارضها ،هماهنگی بین اعضاء و موفایت در ا گوهای انضا اطی ،رعایات
حد و مرز بین افراد ،اجرای ماررا و اصول حاکم بر این نهاد با هدف حفاظت کال از سیساتم
خانواده (پورتز هال و دیگران نال از شریفی )9382 ،عمل رد خاانواده تاالش مشاترکی اسات
برای برقراری و حفظ تعادل در خانواده ،خاانواده دارای عمل ارد یا

منظوماه بااز اسات کاه

اعضای خانواده به طور عاطفی به هم پیوسته اند و ای باا ایان وجاود ،بارای گساترش هویات باه
خودی خود تشویق شدهاند .فضای چنین خانوادهای مملو از عشق و پذیرش بادون قیاد و شارط
هر عضو خانواده است .در نتیجه این عشق و پذیرش ،خانواده میتواند تعارض را تحمل کناد و
با میل و رغ ت ،درخواست کم

اعضا را وقتای نیازمناد کما

اناد اجابات کناد (پی رساتان،

.)9381
عمل رد خانواده یعنی توانایی خانواده در هماهنگی یا تطابق با تغییرا ایجاد شاده در طاول
حیا  ،حل تضادها و تعارضها ،هم ستگی بین اعضاء و موفایت در ا گوهای انض اطی ،رعایت
حد و مرز بین افراد و اجرای ماررا و اصول حاکم بر این نهاد با هدف حفاظت از کل سیستم
(پورتس ،هاول و اتاال 9112 ،باه ناال از اساالمی .)9381 ،اصاطالح عمل ارد خاانواده دارای
تعاریف متنوع و گستردهای است اگر چه پژوهشگران مختلف زمانی کاه در ماورد آن صاح ت
میکردند از اصطالحا مختلفای اساتفاده مایکردناد .عمل ارد خاانواده جن اهی مهام محایآ
خانواده است که سالمت جسمانی ،اجتماعی و هیجانی کودکان و دیگاری اعضاای خاانواده را
تحت تأثیر قرار میدهد .در واقب آنچه در درون خانواده اتفا ،میافتد و چگونگی عمل ارد آن
میتواند ی

عامل کلیدی در ایجاد انعطافپذیری و کاهش خطرا فعلای و آیناده مارت آ باا

رویدادهای ناگوار و شرایآ نامناسد باشد (سیلیورن ،زوربری

 ،ماا و ،شافردوگریفین،2116 ،

به نال از صادقی .) 9312 ،عمل رد خاانواده شاامل ارت اطاا  ،باورهاای دینای ،هم ساتگی باین
اعضای خانواده ،توانایی سازگاری ،کیفیت روابآ ،س

هاای وا ادینی ،وظاایف انجاام شاده،

شایستگی ،ساختار خانواده ،تعارضا و نحوهی حل کردن مش ال (هیدمن .)2113 ،براساات
گفته کاواتا ) 9112( ،عمل رد خاانواده باه عناوان وجاود یا

رابطاه خاوش و ماورد انتظاار و
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تعامالتی که در بین اعضای خانواده اتفا ،میافتد تعریف شده است (پیلوساا ،2116 ،باه ناال از
بدیعی .)9313 ،توسآ پژوهشگران مختلف نشان داده شده که عمل رد روش مناس ی اسات کاه
در آن اعضای خانواده به ی دیگر وابستهاند ،تعامل دارند و تجربیا زنادگی خاود را باه یا
روش هماهن

میکنند .همچنین عمل رد خانواده ی

فرآیندی است که به عناوان یا

کال

عمل میکند و شامل ارت اطا داخل اعضای خانواده و اداره کردن محایآ خاانواده بارای حال
مش ال و همچنین نیازهای اعضای خود را در هار دوره رشادی ماورد توجاه قارار مایدهاد.
ارزیابیهای مختلفی در مورد سنجیدن عمل رد خانواده انجام شده است .به عناوان مثاال بیاورز،
همپسون و هوگلوت ( )9111عمل رد خانواده را توسآ سنجش ابعاد شایستگیها و س

هاای

خانوادگی مورد ارزیاابی قارار مایدهناد (دیاویس .)9116 ،او ساون و پاورتنر و ،وی ()9185
عمل رد خانواده را توسآ ابعاد پیوستگی و توانایی سازگاری مورد ارزیابی قرار میدهند.
با وجود تعاریف و ارزیابیهای مختلف ،عمل ارد خاانواده بار متغیرهاای متناوعی اثار مای-
گذارد .در پژوهشی که در مورد کودکان و نوجوانان انجام شده ،رابطه بین عمل ارد خاانواده و
آسیدشناسی در مصرف مواد ،سیگار و مش ال رفتاری ،سازگاری روانشاناختی ،افساردگی
و خودکشی کشف شد (هیدمن.)2113 ،
از نظر عمل رد میتوان خانوادهها را در دو دسته عمل اردی و غیرعمل اردی تاسایم کارد.
خانوادههای عمل ردی ،مش ال خود را به درجا و در زمانبندیهای متفاو طی میکنناد.
در واقب ،خانواده منظومههای باز است که اعضاء به طور عاطفی باه هام پیوساتهاناد ،ا تاه بارای
گسترش هویت فردی خود نیز تشاویق مایشاوند فضاای چناین خاانوادههاایی مملاو از عشاق و
پاذیرش بادون قیاد و شارط اساات .در نتیجاه تعاارض را تحمال ماایکنناد و باا میال و رغ اات،
درخواست کم

ی دیگر را اجابت میکنند (استریت 9185 ،باه ناال از یوسالیمانی ح ی ای و

سلیمانی.)9319 ،
خانوادههای غیرعمل ردی حا ت بسته دارد و اعضاء از حاظ عاطفی به حال خود رهاا شاده
و جدا از هم هستند .مرزهای بین اعضاء بسته و حتی م هم اسات .عشاق مشاروط باوده و اعضااء
خانواده برای گسترش هویت فردی تشویق نمیشوند ،خانواده از ق ول مشا ل و یاا درخواسات
کم

خودداری نموده و به نظر میرسد ،مش ال ادامه مییابند و یا به ش لهای دیگار باروز
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میکنند (پی رستان .)9381 ،در مدل رفتاری عمل رد خانواده دو بعد برای آن مشاخص کارده-
اند( -9 :توانش) قابلیتهای خانواده و  -2س

خانواده.

قابلیااتهااای خااانواده محااور افااای در خااانواده اساات و اشاااره بااه ساااختار انعطااافپااذیری
سازگارانه و اطالعا قابل دسترت در سیستم خانواده دارد .خانوادههای با قابلیات و شایساتگی
با ،ساختاری انعطافپذیر دارند که آنها را قادر میسازد تا با ی دیگر مذاکره کنناد .عمل ارد
بهتری داشته باشند و به گونهای موفایتآمیز با رویدادهای استرتزا ماابله کنند.
س

خانواده :س

خانواده محور عمودی در این مدل است و به رضاایتمندی در رواباآ

بین اعضای خانواده اشاره دارد (اماندا.)2115 ،
فیشر 9و اساپرات ل 9138( 2باه ناال از پی رساتان )9381 ،از عادهای درماانگر خواساتند تاا
خانوادۀ سا م را توصیف کنند .درمانگران ،خانوادۀ سا م را به عنوان خانوادۀ حمایتی کاه اعضاا
در درون خانواده ،احسات ایمنی و ارزشمندی مایکنناد ،توصایف کردناد .ساپس آنهاا اضاافه
کردند که این خانوادهها ی

روش ارت اطی بازی دارند که اعضای خانواده مایتوانناد م احاو

مهم خویش را با هم مطرح کنند .این خانوادهها این عایادۀ مهام را اظهاار مایدارناد کاه تغییار
ام انپذیر است.
خانوادهها در سط بسیار مختلفی عمل میکنند و نیازهایی دارند که دامناه آنهاا از نیازهاای
اساسی تا پیچیده گسترده میباشد و طیفی را از نیازهای جسمانی گرفتاه نظیار غاذا و سارپناه تاا
خود ش وفایی پوشش میدهد .سنجش شیوهای را که خانواده نیازهای رایج معینای را باا ساؤال
کردن درباره ناشها ،ت ا یف و مسئو یتپذیریها برآورده میکنند ،بررسای مایکنناد .تعیاین
این ه آیا وظایف اصلی نظیر حداقل ایمنی ،ث ا و پرورش در خانواده روی میدهند او ین قدم
است (تاملیسون.)9383 ،
 -ابعاد عملكرد خانواده

1 Fisher
2 Sprenckle
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 -9هم ستگی (انسجام) 9این مفهاوم ع اار اسات از نزدی ای عااطفی تجرباه شاده توساآ
اعضای خانواده و عدم وجود قیدوبندهای محدودکننده ارت اط در خانواده.
 -2ابراز و بیان خود (بیانگری) 2یعنی توانایی فرد در ابراز آزادانه و بااز احساساا  ،اف اار و
عالنق خود در چهارچوش خانواده.
 -3تضاد و تعارض :3تضاد رقابتآمیز یا اختالف گونه بین اف ار و منافب افراد نااموفق ،و در
واقب نوعی تعامل همراه با ضدیت بین اعضاء خانواده میباشد.
گرایشهای ف ری -فرهنگای :4ایان بعاد ع اار اسات از عااد هاای مطا عاه عماومی در
خانواده شرکت در فعا یتهای فرهنگی ،تعامال عاالنی اعضاء با ی دیگر و توجاه باه برناماه-
های هنری و ادبی در خارج از خانواده.
گرایشهای تفریحی -فعال :5این بعد اشاره دارد به وسعت و اندازه توجاه و عالقاه اعضاای
خانواده به فعا یتهای تفریحی ،مثل موسیای و ورزش و تالش برای موفایت در آنها.
تاید مذه ی :6یعنی میزان باور و اعتااد به ارزشهای ماذه ی در خاانواده و انتااال و تارویج
آنها و عالقه به شرکت در مراسم ع ادی و فعا یتهای مذه ی.
سازماندهی : 3منظور از این بعاد ع اار اسات از میازان تمایال اعضاای خاانواده باه حفاظ،
انض اط در امور شخصی و خانوادگی و نگهداری وسانل منزل.
جامعهپذیری خانواده :8یعنی میزان تمایل خانواده به برقرار نمودن ارت اط با محایآ بیرونای و
گسترش تعاملهای اجتماعی با دیگران و کسد رضایت از این ارت اط.
من ب کنترل بیرونی :1این بعد اشاره به این مفهاوم دارد کاه اعضااء خاانواده معتادناد ،هرچاه
برایشان اتفا ،میافتد خارج از کنترل آنها و ناشی از عوامل بیرونی است.

1 Cohesion
2 Expressiveness
3 Confiliet
4 Intellectual – cultural orientation
5 Active Recreational orientation
6 Religious emphasis
7 Organization
8 Family sociability
9 External Locus of control
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آرمان خانواده :9منظور از این بعد ع ار است از میازان فخار و م اهاا فارد باه خاانواده و
تصور او از خانوادهای که در آن زندگی کند.
گسستگی :2فادان پیوند و ارت اط نزدی

بین افراد وجاود حادود و ثغاور غیرقابال انعطااف

میباشد.
س

خانواده آزادمنش :3ع ار است از خانوادههایی که از آزادی معاول همراه با احتارام

متاابل و وجود ضوابآ تضمینکننده بااء خاانواده برخاوردار باوده و تماام اعضااء در تصامیم-
گیریها شرکت فعال داشته باشند.
س

خانواده بیقید و بند :4منظور از آن خانوادههایی میباشد کاه فاقاد قاوانین و مااررا

معاول و با ث ا هستند.
س

خانواده مست د : 5یعنی وجود اسات داد و قادر مطلاق در خاانواده کاه تغییار و نااص

قواعد و تصمیمگیریها صرفاً در دست وا دین میباشد.
بهم تنیدگی :6منظور از این بعد به عنوان ی ی از ابعاد عمل رد خانواده یعنای نزدی ای بایش
از حد اعضاء و درگیری تنگاتن

زیر منظومهها در خانواده به گونهای که حد و مارز مشاخص

ن وده و فرد از استاالل ،زم برخوردار نیست (یورش وهال نال از شریفی.)9382 ،
 رويكرد تحلیل رفتار متقابلتحلیل رفتار متاابل نظریهای در مورد شخصیت و روش منظمی برای رواندرمانی باه منظاور
رشد و تغییرا شخصی اسات (اساتوار جاونز .)9386 ،از نظار بارن رفتاار متاابال ع اار از
انگیزهای از طرف ی

شخصی و پاسخی برای آن انگیزه از طرف شخص دیگر به طاوری کاه

آن پاسخ به نوبه خود انگیزه ای برای شخصای اول شاود تاا باه ان پاساخ دهاد (فصای .)9381 ،
اساسیتارین نظریاه تحلیال رفتاار متاابال ا گاوی حاا ،نفساانی اسات .یا

حا ات نفساانی

1 Family idealization
2 Disengagement
3 Demoeratic Family style
4 Laisez fail family style
5 Authoretarian family style
6 Enmeshment
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مجموعهای از رفتارها ،اف اار ،احساات هاای مارت آ باه هام اسات کاه باه وسایله آن بخشای از
شخصیت خود را در ی

زمان به خصوص نمایان میساازد (اساتوار جاونز .)9386 ،نظریاه-

پردازان تحلیل رفتار متاابل هم از نظر ساختی و هم از نظر کاربردی به تاسیمبندی «حا اتهاای
من» میپردازد (ساعتچی .)9334 ،اسات نظریه تحلیل رفتار متاابل ،بر پایه حا تهای شخصایتی
ارانه گردیده است و اری

بارن ایان حا اتهاای شخصایتی را در ساه بخاش «وا اد»« ،باا » و

«کود » معرفی نمود .که شامل نوعی نظام به هم پیوسته ف ار کاردن ،احساات کاردن ،رفتاار
کردن است .در مرحله دوم و در ت امل نظریه تحلیل رفتار متاابل یعنای رابطاه باین افاراد ماورد
توجه و بررسی قرار گرفت و براسات واکنشهای همزمان روانی اجتماعی و ت اادل رابطاههاای
متاابل ط اهبندی و ارانه گردیاد .در مرحلاه دوم باا مشااهده رابطاههاای پنهاان و دوساطحی در
ارت اطهای متاابل ،بازیهای روانی که بین افاراد در جریاان اسات کشاف گردیاد و پایشبینای
نتیجه نهایی این گونه بازیهای روانی مشخص و تعریف شد .همچنین در ایان نظریاه مشا ال
رفتاری شخصیت با اصطالحا طرد و آ ودگی بیان شده است .در ت میل نظریاه تحلیال رفتاار
متاابل ،تحلیل زندگینامه یا نمایشنامه زندگی است که باه باازیهاای روانای مشاابهی کاه ماردم
بارها آن را ت رار میکنند میپردازد .این طرح کلی ،شیوه زنادگی افاراد را تعیاین ماینمایاد و
ساختار نمایشنامه زندگی هر کس را مشخص میکند .با این روش میتوان روشان کارد کاه در
،یههای زیرین ارت اطا جاری بین انسانها چه چیزی در حال رخ دادن اسات .بارن مایگویاد
رفتار ،اف ار ،احساسا و عواطف مختلف انسان از بخشهای مختلف شخصیت وی سرچشامه
میگیرد (یحییآبادی.)9384 ،
فرضیههای پژوهش
 آموزش با روی رد تحلیل رفتار متاابل ( )TAبر تمایز خویشتن در زوجاین مراجعاهکننادهبه مرکز مشاوره آرامش مؤثر است.
 آموزش با روی رد تحلیل رفتار متاابل ( )TAبر عمل رد خانواده در زوجین مراجعهکنندهبه مرکز مشاوره آرامش مؤثر است.
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روش پژوهش
روش این پژوهش از نوع نیمهآزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گاروه کنتارل باود کاه
در جریان آن به بررسی تأثیر آموزش روی رد تحلیال تراکنشای بار تماایز خویشاتن و عمل ارد
خانواده پرداخته شد .جامعه آماری پژوهش شامل همه زوجین است که جهت مشاوره به مرکاز
مشاوره آرامش و وابسته به فرماندهی انتظامی استان اصفهان مراجعه مینمایند از میاان مراجعاه-
کنندگان برحسد متغیرهای مورد ن ظار در پاژوهش مانناد سان ،وضاعیت اجتمااعی ،اقتصاادی،
تحصیال انتخاش شدند .روش نمونهگیری در دسترسی انجام شد .تعداد  31زوج نمونه آماری
پژوهش را تش یل دادند .این افراد به طور تصادفی به دو گاروه  31نفاره ( 95زوج آزماایش) و
 31نفره ( 95زوج کنترل) تاسیم شدند .برای تحلیل دادهها از نارمافازار  SPSS-19اساتفاده شاد
داده ها در دو سط توصیفی و استن اطی ماورد تجزیاه و تحلیال قارار گرفتناد کاه در آن ساط
سنجش متغیرهای از آماار توصایفی (میاانگین و انحاراف معیاار و توزیاب و درصاد فراوانای) و
استن اطی (آزمون ماایسه میاانگین و نسا ت) اساتفاده شاد .دو ماورد ماایساه نمارا پرسشانامه
عمل رد خانواده ( )FADابتدا نمرهگذاری براسات دستورا عمل نمارهگاذاری پرسشانامه FAD

برای پرسشنامهها انجام گردید سپس براسات نظر متخصص کارشنات آمار و باا توجاه باه ناوع
دادههاا از آزماون وی تاکساون جهات آزماون دادههاا اساتن اط شاد در ماورد پرسشانامه تمااایز
خویشتن نیز دادهها با توجه به دستورا عمل نمرهگذاری آزمون نمرهگذاری شد و سپس با توجاه
به نظر متخصص کارشنات آمار با توجه به نوع دادهها از آزماون وی الکساون جهات تجزیاه و
تحلیل دادهها استفاده گردید .آزمونها در سط  P-Valueکمتر از  %5معنیدار تلای میشوند.
يافتههای پژوهش
در این قسمت فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار گرفت و با توجه به نوع دادهها و تعداد
افراد تحت مطا عه براسات نظر کارشنات ارشد آمار آزمون ویل اکسون 9جهت ارزیابی فرضایه
پژوهش در مرحله اول نمرا پیش آزمون پرسشنامه تمایز خویشتن در گروه آزمایش و کنتارل
ق ل از انجام برنامه آموزشی مورد ماایسه قرار گرفت .میاانگین نمارا پایش آزماون در گاروه
1 Wilcoxon Signed Ranks Test
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آزمایش برابر با  965/23  94و در گروه کنترل برابر  964/11  29/54بود که ایان تفااو از
نظاار آماااری معناایدار ن ااود ( )P-Value = 1/333ایاان باادین معناای اساات از نظاار تمایزیااافتگی
خویشتن تفاو معنیداری نداشتند .در مرحله بعد نمرا پس آزمون پرسشنامه تمایز خویشاتن
در گروه آزمایش و کنترل مورد ماایسه قرار گرفات .میاانگین نمارا پاس آزماون پرسشانامه
تمایز خویشتن در گروه آزماایش برابار 959/14 25/13و در گاروه کنتارل 962/15  21/54
بود که این تفاو از نظار آمااری معنایدار باود ( )P-Value = 1/14یعنای آماوزش در گاروه
آزمایش نس ت به گروه کنترل مؤثرتر بوده است .در مرحله بعد ماایسه نمارا پایش آزماون و
پس آزمو ن پرسشنامه تمایز خویشتن در گروه کنترل انجام پذیرفت که میانگین پیش آزمون در
گروه کنترل  964/11  29/54و نمرا پس آزمون در گروه کنترل  962/15  21/54بود کاه
این تفاو از نظر آماری معنیدار ن ود ( )P-Value = 1/321این به این معنای اسات کاه گاروه
کنترل تغییری ن رده است .در مرحله بعد نمرا پیش آزماون و پاس آزماون پرسشانامه تماایز
خویشتن در گروه آزمایش مورد ماایسه قرار گرفت که به ترتید میانگین نمرا  ،پیش آزماون
پرسشنامه تمایز خویشتن در گروه آزمایش برابر  965/23 94و نمرا پاس آزماون در گاروه
آزمایش  959/14 25/13بود .که این تفاو از نظر آماری معنیدار بود ()P-Value = 1/131
این به این معنی است که آموزش در گروه آزمایش مؤثر بوده است.
در فرضیه دوم نیر با توجه به نوع دادهها و تعداد افراد تحت مطا عه براسات نظریه کارشنات
ارشد آمار آزمون م

مستر و وی الکسون مورد استفاده قرار گرفات .جهات ارزیاابی فرضایه

پژوهش در مرحله اول نمرا پیش آزماون پرسشانامه عمل ارد خاانواده در گاروه آزماایش و
کنترل ق ل از انجام برنامه آموزشی مورد ماایسه قرار گرفت .میاانگین نمارا پایش آزماون در
گروه آزمایش برابر  941/98  29/43و در گروه کنترل برابار  944/98  21/23باود کاه ایان
تفاو از نظر آماری معنایدار ن اود ( ) P-Value = 1/438ایان باه ایان معنای اسات کاه گاروه
آزمایش و کنترل از نظر عمل رد خانواده تفاو معنیداری نداشاتهاناد .در مرحلاه بعاد نمارا
پس آزمون پرسشنامه عمل رد خانواده در گاروه آزماایش و گاروه کنتارل ماورد ماایساه قارار
گرفت .میانگین نمرا پس آزمون پرسشنامه عمل رد خانواده در گروه آزمایش برابار 24/361
 939/93 و در گروه کنترل  943/95  29/35بود .که این تفاو از نظر آماری معنایدار باود
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( )P-Value = 1/113آموزش در گروه آزمایش نس ت به گروه کنتارل ماؤثرتر باوده اسات .در
مرحله بعد ماایسه نمرا پیشآزمون و پسآزمون پرسشنامه عمل رد خانواده در گاروه کنتارل
انجام پذیرفت که میانگین نمرا پیشآزمون در گاروه کنتارل 944/98 21/23باود و نمارا
پسآزمون در گروه کنترل برابر 943/95 29/35بود که ایان تفااو از نظار آمااری معنایدار
ن ود ( )P-Value = 1/248این به این معنی است که گروه کنترل تغییری ن رده است .در مرحله
بعد نمرا پیشآزمون و پسآزمون پرسشنامه عمل رد خانواده در گروه آزمایش مورد ماایساه
قرار گرفت که به ترتید میانگین نمرا و پیش آزماون پرسشانامه عمل ارد خاانواده در گاروه
آزمایش برابر  941/98 29/43و نمرا پسآزمون در گاروه آزماایش  939/93 24/36باود
( )P-Value = 1/116که این تفاو از نظر آماری معنیدار باود و ایان باه آن معنای اسات کاه
آموزش در گروه آزمایش مؤثر بوده است.
بحث و نتیجه گیری
بررسی تأثیر آموزش با روی رد تحلیل رفتار متاابل را بر تمایزخویشتن مطرح میکند .نتایج
این مطا عه نشان داد که آموزش با روی رد تحلیل رفتار متاابل ( )TAبر تمایزخویشاتن باه طاور
معنیداری مؤثر است .به این صور که پس از هشت جلسه آموزش باا روی ارد تحلیال رفتاار
متاابل ( ) TAمیزان تمایزیافتگی خویشتن افاراد ماورد آزماایش ،در جهات به اود ،تغییار کارده
است .پس از بررسی ابعاد تمایزیافتگی خویشتن که شامل  4بعد واکنش هیجاانی ،موقعیات مان
بریدگی عاطفی و آمیختگی بود نتایج حاصل از این مطا عه نشان داد که ابعاد واکانش هیجاانی،
موقعیت من ،آمیختگی پاس از  8جلساه آماوزش باه روش تحلیال رفتاار متاابال ( )TAتفااو
معنیداری نشان نداد .اگر چه کااهش نسا ی در میاانگین واکانش هیجاانی و افازایش نسا ی در
موقعیت من و آمیختگی نشان دهنده روند رو به به ودی در یافتهها اسات کاه شااید باا افازایش
حجم نمونه مورد مطا عه یا تعداد جلسا آموزش تحلیل رفتار متاابل  ،TAایان ابعااد معنایدار
گردند .نتایج مطا عه نشان داد که مایات بریدگی عااطفی باه طاور معنایداری در گاروه ماورد
مطا عه پس از هشت جلسه آموزش به روش تحلیل رفتار متاابل به ود یافته اسات .نتاایج مطا عاه
حاضر در خصوص فرضیه اول نشان داد که تحلیل رفتاار متاابال باعاو به اود تمایزیاافتگی در
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افراد میشود .تمایزیافتگی ع ار از این است که فرد بتواند بین اف ار و احساسا خاود تماایز
قایل شود و رفتار خود را براسات آنها تحات کنتارل درآورد .تحات تاأثیر اف اار و احساساا
افراد خانواده و جامعه پیرامون خود ن اشد .بنابراین یا

فارد متماایز یافتاه چناین فاردی اسات.

براسات نظریه بونن هرچه فرد تمایزیافتهتر باشد آسایدهاای روانای او کمتار اسات باه ع اار
دیگر شناخت مرزهای خود و احساسا و آموزههای برگرفته شده از خانواده ،جامعاه و نسال-
های پیشین در این مهم ناش دارند .در روی رد تحلیل رفتار متاابل ساعی بار ایان اسات کاه باه
افراد آموزش داده شود تا ریشه اف ار ،احسات و رفتارهای خاود را در  3بخاش «وا اد» (بایاد و
ن ایدها)« ،با » (منطق و تجزیه و تحلیل) و «کود » (احساسا ) جستجو کند .در این صاور
میتواند رفتارهای بهتری در روابآ با دیگران داشته باشد و روابآ خود را به ود بخشد .بناابراین
با توجه به نظریه تحلیل رفتار متاابل  TAو اهداف درمان آن منطاای باه نظار مایرساد کاه TA

بتواند در افراد تمایز ایجاد کند .اس ورن و دندی  2114بیان داشت که واکنش هیجاانی حاا تی
است که در آن احساساا فارد بار عاال و مانطاش غل اه دارد و تصامیمگیاریهاای وی فااآ
براسات واکنشهای عاطفی صور میگیارد .فارد کامتار تمایزیافتاه یاا بیشاتر عااطفی فاردی
واکنشی است و بیشتر انر یاش را به سمت تجربه و شد احساساتش متوجاه مایساازد بارای
چنین فردی ،احتما ً،مش ل است که در پاسخ باه عاطفاه دیگاران آرام بااقی بماناد او در یا
دنیای عاطفی به دام افتاده است (پاپ و 2112 ،به نال از سلطانیعلیآبادی و هم ااران.)9311 ،
خودمتمایزسازی ،سرکوش ا حساسا نیسات ،بل اه بار ایان معنای اسات کاه فارد تحات تاأثیر
احساساتی باشد که در

درستی از آن داشته باشد .تحلیل رفتار متاابل باه فارد ایان آگااهی و

توانمندی را می دهد که در با شخصایت خاود بماناد بناابراین بتواناد باین رفتارهاای ناشای از
احساسا و واکنش احساسی تمایز قانل شود .بسیاری از زوجین که دچار تعارضاا زناشاویی
میشوند یا براسات ت انه و احساسا کود

و یا باید و ن ایدهای وا د قدیمی خود عمل مای-

کنند .از آنجا که عمل براسات با و با ماندن نیازمند گذر از مراحلای اسات کاه مرحلاه اول
شناخت آگاهانه «کود »« ،وا د» و «با » و مرحله بعد کنترل آگاهانه رفتار و واکنشها اسات.
مرحله پیش رفته تر ماندن و باه صاور عااد درآوردن ایان کنتارل یا

تغییار رفتاار اسات.

بنابراین دور از انتظار نیست که زمان بیشتری به منحصه ظهور درآوردن نتیجه آموزش بر تحلیل
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رفتار متاابل در واکنش هیجانی افراد نیاز باشد به ع ار دیگر اگر چه فرد پس از آموزش قادر
است بین «کود »« ،وا د» و «با » خود افترا ،قانل شود و ریشه واکنشهاای هیجاانی خاود را
بشناسد و عمل آن در شرایآ استرتزا نیازمند تمرینا طو،نیتر یا تعداد جلسا بیشاتر اسات
و معنیدار ن ودن این بعد مؤثر ن ودن آموزش را رد نمیکند شاید انجام پرسشنامه تمایزخویشتن
در مااطب زمانهای ی

ماهه 3 ،ماهه ،شش ماهه پس از آماوزش و تمارین بیشاتر ایان افاراد از

نظر آماری معنیدار گردد .مسئله دیگری که مایتواناد عادم معنایداری را توجیاه کناد حجام
نمونه افراد مورد مطا عه است که در صور افزایش حجم نمونه میتوانیم تغییرا کمتر را نیاز
کشف نمود که با حجم نمونه کم این ام ان کمتر وجود دارد .در ماورد فرضایه اول ذکار ایان
کایم

مطلد ،زم است که نتایج مطا عه حاضر با مطا عه غفاری ( ،)9381کرامتی ( ،)9311ما

و فور ( ،)2191فتحیپور و هم اران ( ،)9388بلیر و هم اران ( ،)2119عسگری و هم ااران
( ،)9314ساالطانی علاایآباااد و هم اااران ( ،)9383اس ا ان ( ،)9384مااوراگ و گااور (،)2114
اس ورن ( ،)2111رزان ،استیس ،بارتل -هارتی

( ،)2119پاپ و ( )2112همخوانی دارد.

همچنین در فرضیه دوم نتایج نشان داد که آموزشی تحلیل رفتار متاابل باعو به ود عمل رد
خانواده در افراد میشود .عمل رد خانواده ع ارتست از توانایی خانواده در هماهنگی با تغییارا
ایجاد شده در طول حیا  ،حد و مرز بین افراد ،اجرای ماررا و اصول حاکم بار ایان نهااد باا
هدف حفاظت کل از سیستم خانواده (پورتز و هال و هم اران به نال از شریفی .)9382 ،جن اه-
های مختلف عمل رد خانواده نشان میدهد که برای داشتن عمل ردی مناسد در خانواده افاراد
نیازمند شناخت درستی از خود و دیگر اعضاء خانواده داشتن مهار ارت اطی مناسد ،عمل ارد
منطای ،کنترل احساسا منفی و ت انهها ایجاد در

متاابل و فهام ی ادیگر ،یااری و هماد ی

هستند .روی رد تحلیل رفتار متاابل ی ی از روی ردهایی است که میتواناد ایان ابعااد را به اود
بخشد در روی رد تحلیل رفتار متاابل فرد نخست به تجزیه و تحلیال اف اار ،احساساا و رفتاار
خود میپردازد و منشأ هر کدام را تعیین میکند و قادر خواهد بود که ریشه اف اار و احساساا
خود را شناساایی کناد .از آن گذشاته در ایان روی ارد یااد مایگیارد کاه ریشاههاای اف اار و
احساسا و رفتارهای طرف ماابل را هم شناسایی کند .برآیند این کار منجار باه در

متاابال

بهتر ،احسات همد ی بیشتر ،ارت اط مناسدتر خواهد بود بنابراین تحلیل رفتاار متاابال مایتواناد
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منجر به کاهش تنشها پیشگیری از تضادهای منفای ،در

متاابال ی ادیگر ،برقاراری ارت ااط

مؤثر ،ابراز عشق و عالقه اعضاء ،اعتماد بین اعضاء و توانایی حل تضادها و تعارضا باشد .پس
از بررسی ابعاد مختلف عمل رد خانواده کاه شاامل حال مساأ ه ،ارت ااط ،نااشهاا ،پاساخگوی
عاطفی -دخا ت عاطفی -کنترل رفتار و عمل رد کلی بود ،نتایج حاصل از این مطا عه نشاان داد
که بعد حل مسأ ه ،ارت اط ،ناشهاا ،کنتارل رفتاار ،عمل ارد کلای معنایدار شادهاناد .عمل ارد
خانوادهها در حل مسأ ه و مش ال میتواند از بسیار مؤثر تا بیتااثیر متفااو باشاد .خاانواده-
هایی که عمل رد بسیار مؤثری برای حل مسأ ه دارند خانوادههایی هستند که مم ن است تعداد
کمی از مسانل خود را نتوانند حل کنند .در ماابل خانوادههایی که توانایی حل مسأ ه آنها بسیار
ضعیف است خانوادههایی هستند که مم ن است حتی نتوانند مشا ل را مشاخص کنناد هرچاه
عمل رد خانواده ضعیفتر باشد ،رفتار حل مسأ ه سازمان یافتگی کمتری خواهد داشات .نتیجاه
این خواهد بود که مراحال کمتاری در جهات حال مساأ ه انجاام مایشاود (ریاان و هم ااران،
 .) 2115نتایج این مطا عه نشان داد که بعد ارت اط در گروه مورد مطا عه پس از برناماه آموزشای
به طور معنیداری به ود یافت .ارت اط ،ت ادل کالمی اطالعا باین اعضااء ،خاانواده اسات .هار
ارت اطی شامل  3جزء اصلی که شامل فرستنده و پیام ،محتوی ارت اط یا پیام و گیرنده پیام است.
م

مستر به جای تمرکز بر س

ارت اط فردی ،بر ا گوهای ارت اط خانوادگی تأکید دارد .این

مدل ارت اط را به دو بخش ارت اط ابزاری و ارت اط عااطفی تاسایم مایکناد (ریاان و هم ااران،
.)2115
نتایج مطا عه حاضر نشان داد که مؤ فه دخا ت عاطفی در آزماودنیهاا بعاد از هشات جلساه
آموزش تحلیل رفتار متاابل تغییر معنیداری نداشت اگر چه نمره میاانگین ایان افاراد در جهات
به ود تغییر کرده بود ،و ی این تغییر از نظر آماری معنایدار نشاد .در خاانوادهای کاه عمل ارد
مؤثر دارد و مم ن است دامنهای از انواع س
مداوم نیست و معمو ً،روی ی
عمل رد مؤثر ندارند س

های دخا ت عاطفی دیده میشود یعنی س

ها

عضو متمرکز است نه روی کل خاانواده و در خاانوادههاا کاه

دخا ت همزیستانه و فاادان دخا ات بیشاتر از سا

هاای دیگار باه

چشم میخورد (ریان و هم ااران .)2115 ،همچناین در ایان مطا عاه عمل ارد کال خاانواده در
گروه آزمایش پس از هشت جلسه آموزش تحلیل رفتار متاابل به طور معنیداری به اود یافات.
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عمل رد کلی خانواده برآیند تمام عواملی است که دو شش بعد گذشته مورد بحاو قارار مای-
گرفت با توجه به روی رد تحلیل رفتار متاابل و ناش آن در شناسایی اف ار ،احساساا  ،عاایاد
و جن ههای رفتاری افراد و همچنین دیگر اعضاء خانواده توساآ فارد و به اود ناوع ارت ااطهاای
کاهش تعارضا  ،استفاده ،از نوازشها،رشد با و عمل رد آن یعنی تف ر ،مسئو یتپاذیریهاا
متاابل و مدیریت مناسد انتظار میرفت که با آماوزش تحلیال رفتاار متاابال عمل ارد

و در

کلی خانواده به ود یابد که نتایج این مطا عه نیز چنین چیزی را نشاان داد .در ماورد فرضایه دوم
ذکر این مطلد ،زم است بر نتایج مطا عاه حاضار باا نتاایج مطا عاه ابراهیمای ثاانی و هم ااران
( ،)9319سودانی و هم ااران ( ،)9319اصاالنی ( ،)9382صافرزاده ( ،)9382ساالمت (،)9385
فایرپور ( ،)9389کریستین و شین

( ،)9119طهرانی ( ،)9384آذرین نابیسترو هاانس (،)9114

ترکان ( ،)9385گودرزی ( ،)9386گار ز ( ،)9182پویاانفار ( ،)9389عرفاانی اک اری ()9338
شیرانینیا ( ،)9386مارکمن ( )2113همسویی دارد.
منابع
 -9اسالمی ،ع .)9381(.بررسی رابطه ساختار تعامال

خانواده (عمل رد خانواده) با س

-

های ماابله با فشارهای روانی و تفاو های جنسیتی در دانشآموزان ،پایان نامه
کارشناسی ارشد مشاوره ،دانشگاه تربیت معلم تهران.
 -2اصالنی ،خا د  .)9382(.بررسی ناش مهار های ارت اطی بر کارآیی خانوادگی
دانشجویان متأهل ،پایاننامهی کارشناسی ارشد مشاوره .دانشگاه علوم بهزیستی
توان خشی.
 -3بدیعی ،د .)9313( .بررسی تأثیر درمان م تنی بر پذیرش و تعهد ،تاشآوری و عمل رد
خانوادههای دارای کودکان کم توان ذهنی ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم
تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.
 -4برن ،اری

 .)9135( .،بعد از سالم چه میگویید؟ ،مترجم مهدی قراچهداغی ،تهران ،نشر

ا رز.
 -5برن ،اری

 ،)9384( .،بازیها ،ترجمه :اسماعیل فصی  ،تهران ،نشر آسیم.
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 -6بهاری ،ف .)9331( .ماایسه عمل رد خانواده زوجهای در حال طال ،و غیرطال ،ارجاعی
به سازمان پزش ی قانونی کشور ،پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.
 -3بهاری ،ف .)9331( .ارزیابی و ماایسه کارایی خانواده بین زوجهای غیرطال ،و زوجهای
در حال طال ،مرجوعی به بخش روانپزش ی سازمان پزش ی قانونی کشور ،پایاننامه
کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه تربیت معلم دانش ده علوم و روانشناسی.
 -8پی رستان ،ع .)9381( .ماایسه عمل رد خانواده دارای دختران نوجوان فراری و خانواده-
های دارای دختران عادی شهر تهران ،پایاننامه کارشناسی مشهد مشاوره دانشگاه تربیت
علم تهران ،دانش ده علوم تربیتی و روانشناسی.
 -1تامیلسون ،ش .) 2112 (.راهنمای سنجش خانواده .مترجم فرشاد بهاری و سید اسماعیل
مهدوی هرسینی ،9383 ،تهران ،انتشارا تزکیه.
 -91ثنایی ،ش .)9335( .ازدواج ،انگیزهها ،پرتگاهها و سالمت آن ،نشریهی پژوهشهای
تربیتی.
 -99جعفرزاده سروستانی ،ز .)9381( .اثربخشی آموزشی تحلیل ارت اط متاابل بر میزان
تمایزیافتگی دانشآموزان ماطب متوسطه ،پایاننامه کارشناسی ارشد مشاوره ،دانش ده
علوم تربیتی روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.
 -92دیویس،

 .) 9116( .خانواده ،راهنمایی مفاهیم و فنون برای متخصص یاوری ،مترجم

فرشاد بهاری و هم اران ،انتشارا تزکیه.
 -93ساعتچی ،م .)9334( .مشاوره و روان درمانی نظریهها و راه ردها ،تهران ،نشر ویرایش.
 -94سا،ریفر ،م .) 9311( .درآمدی بر نظام خانواده در اسالم ،قم ،مرکز نشر هاجر ،چاپ
ششم ،ویراست دوم.
 -95شریفی ،خ .)9382( .بررسی رابطه بین عمل رد خانواده و سرسختی روانشناختی دانش-
آموزان شهر اصفهان ،پایاننامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده ،دانشگاه اصفهان،
دانشگاه علوم تربیتی و روانششناسی.
 -96صفرزاده ،م .)9383( .بررسی اثر بخشی آموزش مهار های زندگی و برقراری ارت اط
زناشویی زنان ساکن اصفهان ،پایاننامهی کارشناسی ارشد رشته مشاوره ،دانشگاه آزاد
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اسالمی واحد رودهن.
 -93عسگری ،ت ،.رشیدی ،ع ،.ناشینه ،ط ،.شریفی ،ت .)9314( .رابطه ا گوهای ارت اطی
خانواده و تمایز یافتگی خود با کیفیت زندگی زنان متااضی طال ،،رویش روانشناسی،
سال  ،4شماره .83 – 992 ،99
 -98علوی ،ا .)9334( .بررسی رابطه ویژه خانوادگی با اختال ،رفتاری دانشآموزان ،پایان-
نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه علوم پزش ی شهید بهشتی.
 -91فتحیپور ،م ،.ابراهیمی نژاد ،غ ،.خسروی ،ص ،.رضانیان ،م .و پورشانظری ،ع.ا.)9388( .
تأثیر آموزش تحلیل ارت اط محاورهای بدن بر به ود عمل رد وا دین دانشآموزان پسر
دوره متوسطه شهر رفسنجان ،مجله دانشگاه علوم پزش ی رفسنجان.43 – 58 :)9( 1 ،
 -21فتوحی بناش ،ت ،.حسینی نسد ،ت .د .و هاشمی،

 .)9311( .اثربخشی زوج

درمانگری شناختی -رفتاری ،اسالمی و تحلیل رفتار متاابل بر خودشناسی زوجهای
ناسازگار .مطا عا روانشناختی ،دوره  ،3شماره .58 – 33 ،2
 -29گیدنز ،ا .)9181( .م انی جامعه شناسی ،مترجم ص وری ،ا ،9333 ،.تهران ،آگاه.
 -22موسوی ،ا .)9331( .عمل رد نظام خانواده و بهداشت روان اعضاء خانواده.
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