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 چکیده

بر بهزیستتی  (TA)پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش رویکرد مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل هدف      

 -روانشناختی زنان متأهل خمینی شتهر بتودر روش  پتژوهش از نتوم نیمتا آزمایشتی بتا  ترم پتیش آزمتون 

ل مراجعتا آزمون با گروه کنترل با همراه دوره ی پیگیری بودر جامعا این پژوهش شامل کلیا زنان متأه پس

نفر با صورت داو لبانا در دو گروه آزمتایش  33بود کا  1318سال  کننده با مراکز مشاوره خمینی شهر در

جلسا تحت آموزش گروهی با شتیوه تحلیتل  13وکنترل جایگزین شدندر کلیا زنان گروه آزمایش با مدت 

هتا  ( بودر جهت تحلیل داده1181نز )قرار گرفتندر ابزار اندازه گیری پرسشناما ریف وکی (TA)رفتار متقابل 

های آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری و نیز آزمون تحلیل واریانس با انتدازه گیتری مکترر بتا  از روش

استفاده شدر نتایج نشتان داد کتا آمتوزش  2.1.3نسخا  Rو  36نسخا  SPSSاستفاده از نرم افزارهای آماری 

بهزیستی روانشتناختی )تستلم محتیم، پت یرش ختود، راببتا م بتت بتا تحلیل رفتار متقابل بر ابعاد شش گانا 

آزمون و پیگیری مؤثر بودر بنابراین  دیگران، هدف در زندگی، رشد فردی و استقلال(در زنان در مرحلا پس

 توان نتیجا گرفت کا آموزش تحلیل رفتار متقابل می تواند بهزیستی روانشناختی زنان را بهبود ببخشدر  می

 رتحلیل رفتار متقابل، بهزیستی روانشناختی، زنان کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

خانواده، مهمترین و زیربنایی ترین نهاد اجتمام محسوب می شود کا تأثیرات مبلوب و      

نامبلوب پایداری بر اعضای خود داردر خانواده معمولاً واحدی کوچک، متشکل از حداقل 

آن را از مهمترین نهادهای اجتماعی و نخستین منبع  دو یا سا نفر است امّا از نظر اهمیت

سازندگی و پرورش نسل و عالی ترین سرچشما خوشبختی و غنی ترین منبع عا فا دانستا 

(ر خانواده با عنوان یک نهاد اجتماعی همچون دیگر نهادهای اجتماعی در 1382اند)مناری،

های خاصی م مهارتحال پیچیده تر شدن است، با  وری کا تداوم زندگی، مستلز

(ر زنان با عنوان رکن اساسی تعادل، آرامش و تعالی نظام خانواده 1383باشد)نورالهی،  می

شوندر ل ا پرداختن با مسائل زنان با ویژه در دوره های اخیر همواره  و جامعا محسوب می

 (ر1381مورد بحث بوده است)پاکدامن و شخمگر،

برخوردار خواهد بود کا زن و شوهر، درک مبلوبی  زمانی خانواده از تحکیم و تداوم     

از یکدیگر داشتا باشندر این درک مبلوب، قبعاً ناشی از درک روانی و عا فی است کا 

(ر این درک 1111، 1زوجین از ابتدای تشکیل خانواده در آن نقش دارند)گودمن و دورن

عامل حالات م بت و روانی و عا فی، عبارت است از ارزشیابی زندگی برحسب رضایت و ت

شده در روانشناسی های مبالعاازجملا سازهمنفی کا با آن بهزیستی روانی می گویندر 

ویژه است کا امروزه دیدگاهی جدید در حوزۀ سلامت، با بهزیستی روانشناختی، گرام بت

بهزیستی  .(1311)امینی، شهنی و جاحی یخچالی،  شودروانشناسی سلامت محسوب می

تی در دو دها اخیر در ادبیات پژوهشی با وفور مورد بررسی قرار گرفتا است و روان شناخ

است  دامنا ی مبالعات آن از حوزه ی زندگی فردی با تعاملات اجتماعی کشیده شده

ای و ر بهزیستی روانشناختی، یک مفهوم چند مؤلفا(3115، 3)هانسن، بیوتندچ، کاننگونی

ران، پ یرش خود، تسلم بر محیم، هدفمندی در شامل خودمختاری، روابم م بت با دیگ

                                                           
1 Goodman & duran 
2 Hansen, Buitendach & Kanengoni 
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پ یرش خود: شامل  -1: کا  (3116، 1زندگی و رشد فردی است )با نقل از کالر و هیکس

: حس تداوم رشد و شخصی رشد -3 فرد؛ های م بت فرد از خود و زندگی گ شتۀ ارزیابی

دار است؛ د و معنیکا زندگی فرد هدفمن زندگی هدفمند: اعتقاد با این -3توسعۀ یک فرد؛ 

تسلم بر محیم: ظرفیت  -5روابم م بت با دیگران: داشتن روابم با کیفیت با دیگران؛  -2

می  احساس استقلالشامل مختاری: خود -6 و مدیریت مؤثر بر زندگی و جهان ا راف

بهزیستی  (ر1316؛ با نقل از وحیدی و جعفری هرندی، 1115)ریف و کیز،  باشد

ت زندگی فرد با دیگر واحدهای اجتمام را در بر می گیردر احساس روانشناختی، کیفی

بهزیستی دارای مؤلفا های عا فی و مؤلفا های شناختی استر افراد با بهزیستی بالا هیجانات 

م بت را تجربا می کنند و از حوادث و وقایع پیرامون خود ارزیابی م بتی دارند در حالی کا 

و وقایع زندگی شان را نامبلوب ارزیابی کرده و بیشتر  افراد با بهزیستی پایین، حوادث

هیجانات منفی نظیر خشم، اضبراب و افسردگی را تجربا می کنند ) بیانی، محمد کوچکی 

 (ر1387 و گودرزی،

تحلیل رفتار متقابل یکی از رویکردهای مهم روان درمانی است کا نشان دهنده ی      

رشد قابلیت های درون فردی افراد تأثیرگ ار استر ارتبا ات سالم میان افراد است و بر 

تحلیل رفتار متقابل نظریا ای منظم و هماهنگ در مورد شخصیت و پویایی های اجتماعی 

ارائا می کند و با عنوان یک روش درمانی، مشخصا ای از ساختار روان شناختی افراد 

ارتبا ی موثر باشد، می  نمایش می دهد و در زمانی کا نیاز با درک متقابل و مهارت های

 متقابل رفتار تحلیل کا داده نشان علمی مبالعات از بسیاری تواند با کار گرفتا شودر نتایج

 ای نظریا متقابل رفتار تحلیل(ر 3113 ،3سیوکر) شود می افراد زندگی کیفیت بهبود باعث

 از تصویری آن در کا می باشد روابم بستر در افراد ذهنیت و احساس رفتار، شناخت برای

 و بالغ والد، یعنی نفسانی حالات گانا سا الگوی از و گردد می ارائا روانی فرد ساختار

                                                           
1 Koller & Hicks 
2 Ciucur 
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(ر 3113، 1رضایی و حاجتی)شود می استفاده آدمی رفتارهای تحلیل و تجزیا در کودک

 پایا بر است، برخوردار فراوانی اهمیت از افراد روابم نوم آن در کا نظریا بنابراین این

 سا در را شخصیتی های حالت این اریک برن است و شده بنا شخصیتی گانا سا یالگوها

 است ای نظریا متقابل رفتار (ر تحلیل3116، 3بهرامی)نمود بیان کودک و بالغ والد، بخش

ر برداشت در درمان مسائل روان شناختی مؤثری های گام توان می آن از استفاده با کا

 رشد مراحل کا کرد ا لاق شخصیت شناسی روان نوعی با توان می را متقابل رفتار تحلیل

 رفتار و حالات کا دهد می نشان و کند می بررسی شخصیت مختلف های جنبا همراه با را

 شده حاصل شخصیت)من کودک، من بالغ و من والد( از جنبا کدام پایا بر افراد، جاری

 اینر شود می منتهی مقابل، جنبا کدام با و صادر جنبا کدام از ها انسان میان ارتباط و است

 سالم، روانی داشتن بر علاوه تواند می زمانی چا بداند کا فرد خود تا کند می کمک روش

 ارتبا ات نتیجا روانی، مشکلات اغلب زیرا باشد؛ داشتا ا رافیان با پویا و مؤثر ارتبا ی

 (ر 3117 ،3اتیکسون و همکاران)است ا رافیان با نامناسب

توان از روان درمانی گزارش نمودند کا می (1317)ر، دوستی و میرزاییان رضایی ف    

ل لامبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی زنان دارای اخت

 2افسردگی غیر بالینی بهره بردر همچنین، صدیقی، مکوند حسینی و قنبری هاشم آبادی

درمانی تحلیل رفتار متقابل، در افزایش  در پژوهشی عنوان کردند کا گروه (3117)

در پژوهشی  (3116) 5نوماو کاهش وابستگی مؤثر استر  الگوهای ارتبا ی سازنده زوج ها

های کلینیکی با این نتیجا رسید با بررسی کاربرد آموزش تحلیل رفتار متقابل در موقعیت

 بایک زمان کوتاه،  ارتباط متقابل با مراجعان، در آموزش تحلیل قتوان از  ریکا می

                                                           
1 Razi & Hajati 
2 Bahrami 
3 Atkinson et al 
4 Sedighi, Makvand Hoseini, Ghanbari 
5 Noma 
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های توان با کارایی اعضای خانواده در موقعیتبهبود ارتبا ات کمک کرد و همچنین می

 .زندگی خانوادگی کمک نمود

( آن را با عنوان 1181) 1با توجا با اینکا شکوفا سازی توانمندی های انسانی کا ریف     

ز اهمیت باشدر براین اساس افراد بهزیستی روانشناختی مفهوم سازی کرده است می تواند حائ

توانند روابم سالم خوشایندی را در فضای  برای رسیدن با اهداف خود با بهزیستی روانی می

خانواده برقرار نمایند ولی اغلب افراد از چگونگی برقراری ارتباط مؤثر بی ا لام هستند ل ا با در 

توان ارتباط مؤثر را آموزش دادر  نظر گرفتن اثرگ اری این رویکرد بر شیوه ی حل تعارض می

در مجموم آموزش تحلیل ارتباط متقابل در بهبود روابم انسانی اثرات م بت مؤثری دارد )جونز 

تواند  (ر با فرض بر این کا آموزش تحلیل رفتار متقابل می1315و استوارت، ترجما دادگستر، 

 رویکرد بخشی آموزش اثر یبر بهزیستی روانشناختی اثرگ ار باشد؛ هدف پژوهش حاضر بررس

 روانشناختی استر بهزیستی بر متقابل رفتار تحلیل بر مبتنی

 

 روش پژوهش

بر  متقابل تحلیل رفتارپژوهش، با هدف بررسی اثر بخشی آموزش رویکرد مبتنی بر      

بهزیستی روانشناختی در زنان متأهل خمینی شهر انجام شدر روش پژوهش از نوم نیما 

پس آزمون با گروه کنترل و همراه با دوره پیگیری بودر  -م پیش آزمون آزمایشی با  ر

جامعا آماری شامل کلیا زنان متأهل مراجعا کننده با مراکز مشاوره شهرستان خمینی شهر 

و نمونا گیری از نوم داو لبانا بودر بدین منظور فراخوانی در مراکز مختلف  1318در سال 

زن با صورت تصادفی در دو  33و لبانا انجام گردیدر مشاوره زده شد و نمونا گیری دا

نفر( جایگزین شدندر ملاک های ورود عبارت بودند  16نفر( و کنترل ) 16گروه آزمایشی )

های روانشناسی همزمان شرکت نکنند و  از: دارای مدرک حداقل دیپلم، در مداخلا

                                                           
1 Ryff 
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های خروج نیز شامل: همچنین تجربا حداقل دو سال زندگی مشترک داشتا باشند و معیار

 جلسا، انجام ندادن تکالیف و ابراز عدم همکاری بودر 3غیبت بیش از 

 

 ابزار پژوهش

 پرسشناما بهزیستی روانشناختیفرم تجدیدنظر شده ی مقیاس اندازه گیری  ابزار پژوهش     

 6 راحی شده است،  1181سوالی این پرسشناما کا در سال  18نسخا کوتاه بودر  1ریف

، 5، 2، 3ا اصلی الگوی بهزیستی روانشناختی را مورد ارزیابی قرار می دهدر سوال های مولف

ها با روش مستقیم نمره گ اری  با روش معکوس و بقیا سوال 17، 16، 13، 11، 1

 18استر همبستگی مقیاس  "بهتر"شوندر نمره بالاتر بیان گر بهزیستی روانشناختی می

در نوسان بوده استر در بعضی از  1.81تا  1.7از  سوالی( 82سوالی با مقیاس اصلی )

بوده  3/1، بار عاملی مناسبی )کمتر از 18و  13پژوهش های اعتباریابی ایرانی گویا های 

گزارش شده استر همسانی درونی  56/1سوالی  3است( نداشتندر همسانی درونی مقیاس 

 شده استرگزارش 7/1سوالی با روش آلفای کرونباخ بالاتر از  15مقیاس 

کا زمان هر  متقابل ر تحلیل رفتاجلسا آموزش گروهی 13اعضای گروه آزمایش در      

دقیقا بود، شرکت کردند و در نهایت از آنها پس آزمون گرفتا شدر در گروه  61جلسا 

آزمون و پس آزمون  کنترل هیچ مداخلا ای صورت نگرفت و صرفًا در راببا با آن ها پیش

ن پس از گ شت یک ماه از دو گروه آزمایش و کنترل، پیگیری با عمل گرفتا شدر در پایا

( اقتباس شده 1313آمدر شرم جلسات آموزش تحلیل رفتار متقابل از خیا ان و همکاران )

 است و شرم جلسات آموزش تحلیل رفتار متقابل با صورت ذیل بود:

 

 

 

                                                           
1 Ryff 
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 (: خلاصه جلسات آموزش تحلیل رفتار متقابل1جدول )

، بت در باب قوانین و چهارچوب کلاسمعارفا، صحبت در مورد موضوم آموزشی، صح جلسا اول

 جویا شدن انتظارات شرکت کنندگان

 جلسا دوم

 

توضیحاتی در مورد رویکرد تحلیل رفتار متقابل، جویا شدن نگرش شرکت کنندگان نسبت 

 دبا خانواده و اعضای جامعا، مشخص کردن اهداف قابل دسترسی، دریافت بازخور

 جلسا سوم

 

ی  رد حالت ها و ، من بالغ و من کودکالدمن ومباح ا در مورد حالت های من شامل 

 ، مشخص کردن موضع و نگرش فرد در اختلافات خانوادگیو آلودگی

 توضیح ارتباط مکمل و متقا ع، تمرین ارتباط مکمل توسم مشارکت کنندگان جلسا چهارم

 لب حالت های مناش در ققبازی ن،  شرکت کنندگاند گرفتن از بازخور، مرور مباحث قبلی جلسا پنجم

 مباح ا در مورد نوازش، افزایش آگاهی در مورد نوازش مناسب  جلسا ششم

های سازی بحث صمیمیت و مدیریت ارتباط با توجا با حالتدهی زمان، شفافسازمان جلسا هفتم

 من بالغ، من کودک و من والدر

 گی و آگاهی از این سناریوسناریوی زند جلسا هشتم

جلسا نهم و 

 دهم

ا ب د،در یکی از این سا نقش هستن ی کاافراد، قربانی، ناجی و آزاردهنده آموزش در باب 

 زمان و این مکان پاسخ دهند، با گ شتا واکنش نشان می دهندرکا با مسائل این  جای این

 روانیازی های تمرین درباره ب ،مرور نظریا پیش نویس زندگی جلسا یازدهم

 نآزمو پس انجام، شده ایجاد تغییرات بررسیاز مباحث جلسات قبلی،  گیری نتیجا و خلاصا جلسا دوازدهم

در نهایت داده ها با روش آمار توصیفی)میانگین و انحراف معیار( و آمار استنبا ی      

( تجزیا و ررآزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مک)تحلیل کواریانس چند متغیره و 

 استفاده شدر 2.1.3نسخا  Rو  36نسخا  SPSSتحلیل شدند و برای این منظور از نرم افزار 

 

 یافته ها

میانگین سنی ا لاعات جمعیت شناختی نشان داد کا  یافته های جمعیت شناختی:     

بودر حداقل  17/33و در گروه کنترل معادل  25/33نمونا تحقیق در گروه آزمایش معادل 

 21و حداک ر  35سال و در گروه کنترل حداقل سن  26و حداک ر  31ن گروه آزمایش س
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نفرفوق  5نفر دارای مدرک دیپلم،  1سال بوده استر  از گروه آزمایش در نمونا تحقیق، 

نفر دارای مدرک دیپلم،  8نفر  فوق لیسانس داشتند و در گروه کنترل  3دیپلم و لیسانس و 

نفر فوق لیسانس و بالاتر داشتندر میانگین و انحراف معیار  3انس و نفر فوق دیپلم و لیس  6

بهزیستی روانشناختی در گروه های آزمایش و گواه در سا مرحلا آزمون در جدول ذیل 

 ارائا شده استر

های توصیفی متغیرهای پژوهش )ابعاد بهزیستی روانشناختی( در ابتدا یافتا های توصیفی:یافته

 استرارائا شده  3جدول 

 گواهگروه آزمایش و متغیرهای پژوهش در : میانگین و انحراف معیار نمرات (2)جدول
 پیگیری پس آزمون پیش آزمون 

انحراف  میانگین انحراف معیار میانگین گروه متغیر وابستا

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

 85/1 17/2 81/1 67/2 18/1 86/3 آزمایش تسلم محیم

 - - 85/1 11/3 73/1 83/3 گواه

 87/1 51/2 17/1 63/2 82/1 12/3 آزمایش پ یرش خود

 - - 13/1 13/3 16/1 15/3 کنترل

راببا م بت با 

 دیگران

 81/1 36/2 17/1 71/2 86/1 72/3 آزمایش

 - - 12/1 12/3 86/1 78/3 کنترل

هدف در 

 زندگی

 75/1 13/2 11/1 13/5 16/1 17/3 آزمایش

 - - 81/1 17/3 11/1 13/3 کنترل

 86/1 82/3 87/1 31/2 88/1 11/3 آزمایش رشد فردی

 - - 78/1 12/3 87/1 11/3 گواه

 71/1 51/2 76/1 76/2 87/1 75/3 آزمایش استقلال

 - - 83/1 73/3 71/1 82/3 گواه

آموزش تحلیل رفتار متقابل  "یافتا های استنبا ی: در این بخش فرضیا پژوهش با عنوان      

پژوهش مورد بررسی قرار گرفتر با توجا با اینکا  "ریستی روانشناختی اثرگ ار استبر بهز



 07/  اثربخشی آموزش رویکرد مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر بهزیستی روان شناختی زنان متأهل خمینی شهر 

-و اینکا متغیر وابستا مولفا ،بود با گروه کنترل آزمونپس -آزمونشیحاضر کا از نوم پ

 لیاز روش تحلهای متغیرهای بهزیستی روانشناختی بودند کا با  ور همزمان تحلیل شدند، 

آزمون لازم با ذکر است پیش راستفاده شد MANCOVA)) 1هریمتغچند انسیکووار

 لینوم تحل نیدر امتغیرهای پژوهش با عنوان عامل کووریت )همراه( در نظر گرفتا شدندر 

این از  یکی رکرد نانیا م بدست آمده جید تا بتوان با نتانگرد تیرعا هاییمفروضا دیبا

منظور از  نیباشد کا بدیم انسیوارکو-انسیوار یسهایماتر یهمسان یبررس ها،مفروضا

  =1.18Fو  =1.81Pآزمون )ر برای نمرات پساستفاده شده است 3سآزمون باک

ل ا  ،است شتریب 1.15آزمون باکس از  یمعنادار زانیم( محاسبا شدر =3.31Box`sMو

ر در اداما جهت باشند یم نمگهها انسیکووار-انسیوار سیکا ماتر شودیگرفتا م جاینت

استفاده  3ها از آزمون نرمال بودن چندمتغیره شایپرو ویلکبودن دادهی مفروضا نرمالبررس

( نشان از نرمال بودن داده ها داردر =11.12Mvwو  =1.53Pآمده )شد کا مقدار بدست

 انسیوار یاز آزمون همگن، دو گروه در مرحلا پس آزمون انسیوار یهمگن یبررس یبرا

آزمون و معنی داری بدست آمده حاکی از برقراری این  ایجکا نت استفاده شد 2وینل یها

 انسیارکوو لیتحل گریمفروضا مهم د(ر <1.15Pمفروضا برای تمامی متغیرها داشت )

 بیضرا یلازم با ذکر است کا آزمون همگن راست ونیرگرس بیضرا یهمگون یریچندمتغ

)آموزش تحلیل  قلمست ریو متغ متغیرهای پژوهشآزمون شیتعامل پ قیاز  ر ونیرگرس

داری هیچ یک از متغیرها کا نتایج نشان داد معنی قرار گرفت یمورد بررسرفتار متقابل( 

با توجا با  برقرار بودر ونیرگرس بیضرا یهمگون توان ادعا کردکا می نبود 15/1کمتر از 

 یرآزمون آما نیاستفاده از ا امکان ی،ریمتغچند انسیوارکو لیتحل یهامفروضا یبرقرار

 وجود داشتر

                                                           
1  .Multivariate Analysis of Covariance 

2  .Box's Test of Equality of Covariance Matrices 

3  .Shapiro-Wilk test for Multivariate Normality 

4  .Levene's Test for Equality of Variances 
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( =1.15α)درصد  15 نانیدر سبح ا م ی لامبدای ویلکزعنی امربو  یریآماره چندمتغ     

 بیترت نیبدر باشدیم (= 1.13Wilks' lambdaو   =31.25Fو   =1.111P) دار یمعن

وابستا )تسلم محیم، پ یرش خود، راببا م بت با دیگران، هدف  ریمتغ پنج یخب بیترک

 ریغمت از همپراش هایریمتغ یهاتفاوت لتعدی از در زندگی، رشد فردی و استقلال( پس

کا گرفتا می شود  جاینت نیبنابرار است رفتایپ  ریتاث )آموزش تحلیل رفتار متقابل( مستقل

نشان  لیتحل جینتا گریبا عبارت د رنادار استمع یبا  ور کل یریمتغچند انسیکووار لیتحل

 رموثر بوده است وابستا هایریمتغ یخب بیبر ترک آموزش تحلیل رفتار متقابلکا  دهدیم

وابستا از  هایریمتغ بیبوده و ترک معنادارم کور  یریمتغآزمون چند نکایبا توجا با ا     

وضعیت اثرگ اری آموزش تحلیل  پیگیریل ا بعد از آن با  ،است رفتایاثر پ نوم درمان 

این  رفتار متقابل بر هر یک از ابعاد بهزیستی روانشناختی با  ور مجزا پرداختا شده استر

وابستا با  ور  یرهایهر کدام از متغ ایآ فرضیا با دنبال پاسخگویی با این سوال است کا

-نمرات پس نیانگیم سایبا منظور مقا؟ر ریخ ایاست  رفتایمستقل اثر پ  ریجداگانا از متغ

آزمون در دو شیبعد از کنترل اثر پ شش گانا بهزیستی روانشناختی یهااسیمقریآزمون ز

آن در جدول  جیاستفاده شد کا نتا تک متغیره انسیکووار لیتحلوایگروه از آزمون تجز

 استر  ارائا شده 3شماره 

نمرات  سهیجهت مقا متغیرهتک انسیکووار لیو تحل هیتجز جینتا(: 9)جدول شماره

 آزمونپس

درجا  منبع تغییرات متغیرها

 آزادی

میانگین 

 مج ورات

F P 2η 

 11/1 11/1 63/5 22/3 1 گروه تسلم محیم

 32 61/1 - - - 

 31/1 11/1 55/6 35/3 1 گروه پ یرش خود

 32 51/1 - - - 

 18/1 11/1 21/5 67/2 1 گروهراببا م بت با 



 00/  اثربخشی آموزش رویکرد مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر بهزیستی روان شناختی زنان متأهل خمینی شهر 

درجا  منبع تغییرات متغیرها

 آزادی

میانگین 

 مج ورات

F P 2η 

 - - - 86/1 32  دیگران

هدف در 

 زندگی

 31/1 11/1 12/6 53/3 1 گروه

 32 58/1 - - - 

 16/1 11/1 12/2 53/3 1 گروه رشد فردی

 32 51/1 - - - 

 33/1 11/1 13/7 62/1 1 گروه استقلال

 32 33/1 - - - 

تفاوت معناداری  0/05مشاهده شده در سبح  F، 3با توجا با نتایج جدول شماره      

مرات تمامی مولفا های بهزیستی روانشناختی )تسلم محیم، پ یرش خود، میانگین نبین را 

 آزمون دردر مرحلا پس راببا م بت با دیگران، هدف در زندگی، رشد فردی و استقلال(

روش آموزش رفتار  کا توان نتیجا گرفتدهدر بنابراین مینشان می گواهگروه آزمایش و 

 استرتاثیر معنی داری داشتا  متقابل

جهت بررسی پایداری اثر از آزمون تحلیل اندازه گیری مکرر برای گروه  در اداما     

آزمایش استفاده شدر ابتدا مفروضا اساسی آن یعنی همگنی واریانس بین مراحل اندازه 

 2شدر آزمون کرویت موچلی در جدول  بررسیآزمون کرویت موچلی  گیری با استفاده از

 نشان داده شده استر

اثربخشی آموزش  بررسی اعتبار مدل برایآزمون کرویت موچلی (: 7جدول )

 تحلیل رفتار متقابل بر مولفه های بهزیستی روانشناختی

 P  درجا آزادی خی دو   w متغیر

 16/1 3 11/6 66/1 تسلم محیم

 13/1 3 81/5 68/1 پ یرش خود

راببا م بت با 

 دیگران

71/1 11/5 3 33/1 
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 P  درجا آزادی خی دو   w متغیر

 33/1 3 11/5 73/1 هدف در زندگی

 16/1 3 13/6 66/1 رشد فردی

 25/1 3 52/2 75/1 استقلال

در  3 با درجا آزادی برای تمامی متغیرهای پژوهش مقدار موچلی 2با توجا با جدول      

معنادار نمی باشدر بنابراین دلیلی برای رد فرض همگنی واریانس تکرارهای  P>15/1 سبح

 صورت نگرفتا استر Fی از الگوی آماری مختلف آزمایش وجود ندارد و در نتیجا تخب

آزمون، گیری پیش اندازه مرحلا سا در اندازه گیرینتایج تحلیل واریانس در اداما 

 نشان داده شده استر 5آزمون و پیگیری در جدول پس

 های آناندازه گیری مکرر بهزیستی روانشناختی و مولفه تحلیل واریانس(: 7)جدول

 F P 2η میانگین مج ورات آزادی درجا منبع تغییرات متغیر

 51/1 11/1 77/16 13/12 3 مراحل تسلم محیم

 - - - 86/1 31 خبا

 51/1 11/1 17/15 52/13 3 مراحل پ یرش خود

 - - - 83/1 31 خبا

راببا م بت با 

 دیگران

 51/1 11/1 52/15 71/16 3 مراحل

 - - - 18/1 31 خبا

هدف در 

 زندگی

 53/1 11/1 13/16 57/31 3 مراحل

 - - - 33/1 31 خبا

 23/1 11/1 16/11 73/12 3 مراحل رشد فردی

 - - - 33/1 31 خبا

 53/1 11/1 13/16 88/11 3 مراحل استقلال

 - - - 33/1 31 خبا



 01/  اثربخشی آموزش رویکرد مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر بهزیستی روان شناختی زنان متأهل خمینی شهر 

در اداما با استفاده  بود، معنادار تحلیل اندازه گیری مکررآزمون با توجا با اینکا نتایج      

ی تصحیح بنفرونی با بررسی تفاوت زوجی بین مراحل پرداختا شدر  نتایج از آزمون تعقیب

 ارائا شده استر  6مقایسا زوجی بین مراحل در جدول شماره 

(: نتایج آزمون بنفرونی برای مقایسه ی میانگین مراحل اندازه گیری 8جدول) 

 ابعاد بهزیستی روانشناختی

تفاوت  مرحلا متغیر

 میانگین

خبای 

 استاندارد

 
P 
 

 (1.15فاصلا ا مینان )

 حد بالا حد پایین

تسلم 

 محیم

 -11/1 -23/3 11/1 31/1 -81/1 پیش آزمون و پیگیری

 17/1 -18/1 11/1 35/1 51/1 پس آزمون و پیگیری

پ یرش 

 خود

 57/3 61/1 11/1 36/1 51/1 پیش آزمون و پیگیری

 58/1 -33/1 11/1 16/1 13/1 پس آزمون و پیگیری

با راب

م بت با 

 دیگران

 -73/1 -33/3 11/1 26/1 -17/1 پیش آزمون و پیگیری

 13/1 33/1 37/1 35/1 25/1 پس آزمون و پیگیری

هدف در 

 زندگی

 -65/1 -35/3 11/1 28/1 -15/1 پیش آزمون و پیگیری

 31/1 -61/1 11/1 25/1 11/1 پس آزمون و پیگیری

رشد 

 فردی

 -55/1 61/3 13/1 25/1 -38/1 پیش آزمون و پیگیری

 33/1 -13/1 37/1 35/1 25/1 پس آزمون و پیگیری

 -61/1 -33/3 11/1 21/1 -11/3 پیش آزمون و پیگیری استقلال

 63/1 -37/1 11/1 16/1 17/1 پس آزمون و پیگیری

نشان می دهد کا بین مرحلا پیش آزمون با مرحلا پیگیری تمامی  6نتایج جدول شماره      

-آزمون و پیگیری تفاوت معنیداری وجود دارد ولیکن بین مرحلا پسفاوت معنیمتغیرها ت

توان ادعا کرد کا پایداری اثر برای هر شش بعد متغیر داری مشاهده نشدر در نتیجا می

 بهزیستی روانشناختی وجود داردر  
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 بحث و نتیجه گیری

است کا تفاوت بین میانگین نمرات دست آمده از یافتا های آماری بیان گر آن  تحلیل نتایج با   

آزمون و پیگیری بر تمامی ابعاد ششگانا بهزیستی روانشناختی آزمون و پیشآزمون، پسپیش

آزمون دچار معنادار استر این بدین معناست کا میانگین بهزیستی روانشناختی در مرحلا پس

دار بودر بنابراین آموزش تحلیل تغییرات معناداری شده بودر در مرحلا پیگیری نیز این تغییرات پای

رفتار متقابل هم در مرحلا اصلی)پس آزمون( و هم در مرحلا پیگیری بر بهزیستی روانشناختی 

(، 1316زنان موثر بودر نتایج پژوهش حاضر با پژوهش سودانی، مؤمنی جاوید و محمدی )

( و ورعی، مومنی  1317(، اورنگ ، هاشمی رزینی، رامشینی و اورنگ ) 1316احمدوند و علیشاه )

شناختی و نیز ( کا با بررسی تأثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر بهزیستی روان1317و مرادی ) 

 تاثیر معنای زندگی بر بهزیستی روانشناختی پرداختند، همسو می باشد ر 

توان گفت کا آموزش تحلیل رفتار متقابل تلاش می کند کا با ها میدر تبیین یافتا     

برسدر هنگامی، درمان « تو خوب هستی -من خوب هستم » اجع کمک کند تا با تصمیم مر

انجام می شود کا بین حالت های من نوعی تعادل هماهنگ ایجاد شودر هدف آموزش 

و « من والد»را از خواستا ها و تأثیرات نامبلوب « من بالغ» تحلیل رفتار متقابل آن است کا 

وسیلا تغییرات رفتاری مبلوب در فرد با وجود آوردر با  آزاد کند و بدان« من کودک» 

عبارت دیگر هدف این است کا فرد با خودشناسی نایل آید تا بداند کا در مواجها با 

را همواره در ارتبا ات خویش حاکم سازدر در « من بالغ»محیم چگونا عمل کند و بتواند 

ر یکی از مهم ترین دلایل های روانی نیز مبرم است مسیر درمان متوقف کردن بازی

یادگیری بازی ها این است کا بازی های روانی بخش مهمی از نمایشناما ی زندگی را 

متوقف می شوند، نمایشناما ی « من بالغ» ها با دخالت  تشکیل می دهندر زمانی کا بازی

 زندگی، مفاهیم و معنای تازه ای با خود خواهد گرفتر

تار متقابل متکی بر تصمیم است یعنی در آن مسئولیت با با علاوه رویکرد تحلیل رف     

عنوان یک عامل کلیدی در مشاوره شناختا می شودر در تحلیل رفتار متقابل این اعتقاد 
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وجود دارد کا افراد مسئول اعمال و تصمیمات خود هستند و این توانایی را دارند کا 

را اتخاذ کنندر آموزش درباره چگونا زندگی کردن، تصمیمات جدید و مناسب تری 

فردی ) با کمک توضیح در مورد انوام  تواند با افراد در روابم بینتحلیل رفتار متقابل می

روابم  و اشاره با انتخاب آگاهانا هر فرد نسبت با نوم روابم خود (، شناخت بهتر از خود 

یجا منجر با های ارتبا ی مناسب کمک کند و در نتریزی برای شیوهو ا رافیان و برناما

پ یری در قبال رفتارشان شودر درواقع آموزش افزایش خودآگاهی افراد برای مسئولیت

های درونی خود، با توجا با در نظر تحلیل رفتار متقابل، با توجا با آشنایی فرد با حالت

شود و از این  ریق گرفتن نوم روابم، موجب افزایش آگاهی فرد نسبت با رفتار خود می

ریزی نموده ها برنامادر جهت بهبود آن قوت خود آگاهی می یابد و نقاط ضعف و فرد با

شناختی نیز با معنای گیردر از  رفی، بهزیستی روانو کنترل رفتار خود را با دست می

شناختن نقاط قوت، استعدادها و رشد علائق شخصی می باشدر بنابراین وجود این اثربخشی 

واسبا ی  استر درواقع خودشناسی از  ریق این رویکرد با پ یربا لحاظ مفهومی توجیا

افزایش هدفمندی و آگاهی نسبت با خود واقعی و ایده آل با  تقویت من بالغ با خا ر

 انجامدرشناختی میافزایش بهزیستی روان

هر پژوهش دارای محدودیتهایی می باشد کا محدودیت پژوهش حاضر استفاده از      

ای تحریف در تواند موجب کاهش دقت افراد و تا اندازهدر این امر میناما می باشپرسش

گویی با سؤالات شود کا با رفتار واقعی افراد در دنیای خارج فاصلا زیادی داردر پاسخ

بنابراین این تحقیق همانند تحقیقات مشابا شامل محدودیت های حاصل از پرسش ناما های 

ا با آزمون های مورد استفاده و میزان راستگویی و خود سنجی می باشدر نگاه  آزمودنی ه

ها در پاسخگویی با سوالات آزمون از مواردی است کا تقریبا از عهده پژوهشگر رغبت آن

کا قلمرو خارج است و می تواند نتایج پژوهش را تحت تاثیر قرار دهدر با توجا با این

در تعمیم نتایج با شهرهای دیگر باشد بنابراین شهر میمکانی این پژوهش شهرستان خمینی

باید احتیاط لازم صورت گیردر همچنین با توجا با امکانات و زمان محدود، نمونا پژوهش 
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های پژوهش  با صورت داو لبانا انتخاب گردید کا این مورد نیز می تواند از محدودیت

 باشدر 

یل رفتار متقابل بر در پایان با توجا با یافتا های پژوهش و موثر بودن آموزش تحل     

بهزیستی روانشناختی، پیشنهاد می شود کا دوره های آموزشی تحلیل رفتار متقابل برای 

زوجینی کا تمایل با ارتقا سبح روابم خود دارند و یا در صدد حل مشکلات ارتبا ی خود 

 می باشند، برگزار گرددر
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