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چكيده
آموزش تحليل رفتار تاثيري پژوهش حاضر با هدف بررس

شناختي و خود شناسي زنان متأهل بر بهزيستي روانمتقابل 
طرح پژوهش آزمايشي با .  پذيرفت صورتشهر تهران

. آزمون با گروه كنترل بود پس- استفاده از طرح پيش آزمون
 تهران بودند كه طي شهرمتأهلزنانكليه پژوهش،ة جامع

اوره خانواده آموزش و  براي دريافت خدمات مش1391سال 
هاي داوطلبنيباز) نفر30 (نمونه.  مراجعه كردندپرورش

استفادهباوشدانتخابسادهيتصادفطوربهطيشراواجد
گمارشكنترلوشيآزماگروهدودريتصادفينيگزيجااز

 ساعته برگزار 2 جلسه 10جلسات آموزشي در طول . شدند
. دا مورد آزمون قرار گرفتندشد و در خاتمه هر دو گروه مجد

ها از مقياس بهزيستي روانشناختي به منظور جمع آوري داده
منظور تحليل به . ريف و پرسشنامه خود شناسي استفاده شد

آمار توصيفي شامل ميانگين و انحراف هاي روشاز ها داده
تحليل واريانس چند متغيره و شامل استنباطيو آمار استاندار 

هاي پژوهش يافته.  استفاده شدس يك راههتحليل واريان
 هم در مرحله تحليل رفتار متقابلآموزشنشان داد كه 

شناختي بهزيستي رواناصلي و هم در مرحله پيگيري بر 
هاي پژوهش اين نتيجه با توجه به داده. زنان اثر دارد

توان ميتحليل رفتار متقابلآموزشازشود كه حاصل مي
خود شناسي زنانوشناختي ي روانبهزيستشيافزابراي 

.گرفتبهره

ــاي واژه ــكله ــل:يدي ــار متقاب ــل رفت ــستي ، تحلي بهزي
 خود شناسي،ناختيشروان

Abstract:
The present study aimed at investigating the 
impact of training in transactional analysis 
on psychological well-being and self-
knowledge of married women in Tehran.
Participants were 30 married women 
randomly selected from among all 
counseling seeking married women referring 
to Tehran’s counseling centers in 2012. 
They were randomly assigned to 
experimental and control groups. Training 
sessions were carried out in 10 successive 
two-hour sessions. Before and after the 
program, the Ryff’s Psychological Well-
being, and the Self-knowledge 
Questionnaires were administered to the 
subjects in both groups. Results of post-test 
and follow up analysis showed that training 
in transactional analysis did increase the 
psychological well-being and self-
knowledge and all other subscales in women 
( p<./001). 
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مقدمه
هاي رشد تواناييوفرديبينسالمروابطدادننشانبرايكهدرمانيروانرويكردهايازيكي

رفتار  تحليل).2006و همكاران،2موراكامي(است 1رفتار متقابلتحليلافراد موثر است،فرديدرون
زياديمقبوليتآنازبعدشدكه معرفي)4،2007ث به نقل از بو1960(3برناريكبارتوسطاولينمتقابل

.باشدموثرافرادسالمتيارتقاءدرتواندو مياستپيداكردهدرمانيهاي روانوقعيتدر م
هاي اجتماعي ارائه اي منظم و هماهنگ درباره شخصيت و پويايي نظريهتحليل رفتار متقابل

هاي فلسفه انسان گرايي دهد و به عنوان يك روش روان درماني و خود شناسي است كه با نگرشمي
اي كه نياز به درك دهد و در هر زمينهارائه ميها شناختي انسان و تصويري از ساختار روانتوام شده

 با بررسي و پيش نويش رفتار متقابلتحليلدر نظريه . تواند به كار رودافراد و ارتباطات باشد، مي
. دكي ما استهاي دوران كوهاي ما در بزرگسالي بازنواخت روشيابيم كه اعمال و روش در مي5زندگي

ها چگونه بينيم اين نمايشنامهنويس اين نمايشنامه را ما در دوران كودكي نوشته ايم و ميدر واقع پيش
به وسيله اين روش فرد با نظام شخصيتي خود و نحوه روابطش با ديگران آشنا شده و . قابل تغيير هستند

).1386رجمه دادگستر، ، ت6استوارت و جونز(سعي در بازسازي اين روابط خواهد نمود 
اي را فراهم در تحليل رفتار متقابل اين است كه گروه تجربه زندهها ترين استدالليكي از قوي

كنند، انتقال اي كه در آن زندگي ميآورد كه اعضاء آن را با خود به خانواده، دوستان و جامعهمي
، به 1988(برن .  حالت من استمتقابلرفتار تحليلترين مفهوم اصلي).1389نژاد، نوابي(دهند مي

حالت من را به عنوان يك احساس و الگوي پايدار تفكر كه با مدل ). 2009نقل از كچي و تاسوكك، 
8، بالغ7 طبق مدل ساختاري، شخصيت همه افراد به سه حالت والد.رفتاري ارتباط دارد، تعريف كرده است

هاي رفتاري ها و طرحاي از احساسات، نگرشموعهحالت من والديني، مج.  تقسيم شده است9و كودك
در جنبه والد شخصيت انسان تمام پندارها، . هاي مشابه آن در والدين هم وجود دارداست كه ويژگي

اخطارها و قوانين و مقرراتي كه فرزند از پدر و مادر خود شنيده يا در رفتار آنها ديده، محفوظ است 
هاي ها و طرحاي از احساسات، نگرشت من كودكي مجموعهحال). 1381،ترجمه فصيح، 10هريس(

از آنجايي كه ). 1380شفيع آبادي و ناصري، (رفتاري است كه بقاي آن از دوران كودكي خود فرد هستند 
هاي  او به صورت انسان كوچك در دوره بحراني زندگي اوليه فاقد بيان است، بنابراين بيشتر واكنش

1.  Transactional Analysis (TA)
2.  Murakami
3.  Eric Berne
4.  Booth
5.  Script life
6.  Stewart & Joins
7.  parent
8.  adult
9.  child
10.  Harris
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رسد كه من خوب نيستم ن در سالهاي اوليه زندگي اش به اين نتيجه ميانسا. شونداحساس ضبط مي
ها و اي از احساسات، نگرشحالت من بالغ به وسيله مجموعه). 1381هريس، ترجمه فصيح، (

. شود كه با واقعيت موجود تطبيق و هماهنگي دارندهاي رفتاري خود مختار و مستقل توصيف ميطرح
كند و اندازد، تجزيه و تحليل ميها را به جريان مياين حالت داده. زم استحالت من بالغ براي بقاء ال

شفيع آبادي و (كند احتماالتي كه براي حل و فصل موثر دنياي خارج ضروري هستند، محاسبه مي
اگر بالغ از احتمال وقوع . تواند از طريق تمرين، رشد و توسعه پيدا كندجنبه بالغ مي). 1380ناصري،

تواند راه حلي نيز براي آن مشكل بينديشد  آينده هشيار باشد، از طريق ارزيابي احتماالت ميمشكلي در
هاي  من كودكي و من وظيفه ديگر حالت من بالغ منظم كردن فعاليت). 1381هريس، ترجمه فصيح، (

).1380شفيع آبادي و ناصري،(والديني و واسطه شدن عيني ميان آنهاست 
هاي  كه در سالمتي رواني بر وجود ويژگي1ها و جنبش روان شناسي  مثبتبه دنبال ظهور نظريه

شناسان به جاي اصطالح سالمتي رواني، هاي  فردي تاكيد داشتند، گروهي از روانمثبت و رشد توانايي
اند زيرا معتقدند اين واژه بيشتر ابعاد مثبت را به ذهن متبادر  استفاده كرده2از بهزيستي روان شناختي

).1389، به نقل از ميكائيلي، 1995، 3ريف(كند مي
ريف بهزيستي . رودشناختي به شمار ميهاي  حوزه بهزيستي روانترين مدلمدل ريف از مهم

در اين ديدگاه . داندهاي بالقوه واقعي فرد ميشناختي را تالش براي كمال در جهت تحقق تواناييروان
هاي فرد متجلي ارتقاء است كه در تحقق استعدادها و تواناييبهزيستي به معناي تالش براي اعتال و 

4راسلوارسطومثلكسانيفلسفيمبانياساسكردند برتالشهمكارانشوريف. شودمي

اساس، اينبر. كنندبنديدستهورا تعيين"5خوبزندگي" اصطالحا يامطلوبزندگيهاي مالك
7زندگيدر، هدف مندي)خودهاي وضعفهاقوتيرفتنپذوديدنتوانايي (6خودپذيرشعاملشش

8رشد شخصي،)معنا بخشدوفرد جهتزندگيبهكهاستو اهدافيها غايتداشتنمعنايبه(

خواهدبالفعلزندگيطولدروزمانطيدري فردبالقوههاي تواناييواستعدادهااينكهاحساس(
، )زندگيدرافراد مهمو ارزشمند بانزديكارتباطداشتنفهوممبه (9ديگرانبامثبتارتباط، داشتن)شد

11و خودمختاري) روزمرهزندگيمسائلويژهبهامور زندگيو مديريتتنظيمتوانايي (10محيطبرتسلط

1.  Positive psychology
2.  Psychological well-being(PWB)
3.  Ryff
4.  Russell
5.  Good Life
6.  Self-Acceptance (SA)
7.  Purpose in Life (PL)
8.  Personal Growth (PG)
9.  Positive Relations with others (PR)
10.  Environmental Mastery (EM)
11.  Autonomy (AU)
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و و رسومآدابمخالفاگرحتيشخصياصولبراساسو عملخواستهاپيگيريقدرتوتوانايي(
كردندتعيينشناختي  روانبهزيستيي دهندههاي تشكيلمؤلفهعنوانبهرا )باشداجتماعيتقاضاهاي

).1389، به نقل از ميكائيلي، 1995ريف، (
شناختي و توان تمايز  عبارت از آگاهي لحظه به لحظه فرد نسبت به حاالت روان1خود شناسي

 و معطوف به رويدادهاي نهادن و تحليل محتواي تجارب كنوني و نيز پردازش شناختي فعال در باره خود
هاي فردي پيچيده گذشته است كه نتيجه آن ايجاد ديد وسيع تر براي هدايت رفتار و تشكيل طرح واره

به عبارت ). 1390، به نقل از فتوحي بناب، حسيني نسب و هاشمي،1384طهماسب، (تر و كامل تر است 
است ) ودكانه، بالغانه و والدينيك(هاي خود ديگر خود شناسي، كسب دانش و شناخت نسبت به حالت

).1390، نقل از فتوحي بناب، حسيني نسب و هاشمي،2007برن، (
درماني گروهي با رويكرد در پژوهشي با عنوان تأثير روان) 1385(فرهنگي و آقامحمديان شعرباف 

، %95به احتمال هاي رويارويي با استرس نوجوانان، به اين نتيجه رسيدند كه تحليل رفتار متقابل بر شيوه
- مداري و افزايش مسئلههاي رويارويي نوجوانان مؤثر بوده و موجب كاهش هيجانروش مذكور بر شيوه

 اثربخشي آموزش )1388، به نقل از شاملو، 1387(خدابخشي .شودهاي رويارويي ميمداري در شيوه
للي مهندسي ايران را مورد رفتار متقابل بر كاهش استرس شغلي كاركنان شركت بين المگروهي تحليل

) آزمونآزمون و پسپيش(هاي نمرات استرس شغلي گروه آزمايش مقايسه بين ميانگين. بررسي قرار داد
ثقتي، داري حاصل نگرديددر خصوص گروه كنترل تفاوت معنيولي داري را نشان داد تفاوت معني

آموزش گروهي مبتني بر تحليل رفتار پژوهشي با هدف بررسي اثربخشي ) 1388(آبادي و سوداني شفيع
. آموزان دختر پايه اول دبيرستان شهر رشت انجام دادندمتقابل بر كاهش رفتارهاي پرخاشگرانه دانش

هاي آن در گروه نتايج اين پژوهش نشان داد كه مداخله آزمايشي موجب كاهش پرخاشگري و مولفه
.آزمايش شده است

نفس و خالقيت متقابل بر افزايش عزترفتاري به روش تحليلاثربخشي آموزش گروه) 1388(شاملو 
مقايسه بين . مورد بررسي قرار داد را  تهران8آموزان دختر پايه اول راهنمايي مدارس منطقه دانش

ين بداين نتيجه . داري را نشان داد تفاوت معني،نفس و خالقيت گروه آزمايشنمرات عزتهاي ميانگين
نفس دانش آموزان مشتمل متقابل موجب افزايش عزترفتارهي به روش تحليلمعناست كه آموزش گرو

اين روش خالقيت . نفس عمومي، تحصيلي، خانوادگي، جسماني و اجتماعي استهاي عزتبر مؤلفه
بررسي تأثير به ) 1388( پور و همكاران فتحي.به ميزان معناداري افزايش داده استنيز دانش آموزان را 

آموزان پسر دوره متوسطه شهر اي برن بر بهبود عملكرد والدين دانشيل ارتباط محاورهآموزش تحل
آزمون گروه آزمايش در اين پژوهش مشخص شد كه ميانگين نمرات عملكرد پس.  پرداختندرفسنجان

اي باعث بهبود عملكرد  آموزش تحليل ارتباط محاورهوداري داشته نسبت به گروه گواه افزايش معني
توان نتيجه گرفت كه آموزش تحليل ارتباط هاي اين پژوهش ميبر اساس يافته. مي شوددين وال

1.  Self-knowledge



55...تأثير آموزش تحليل رفتار متقابل بر بهزيستي روان شناختي و خودشناسي 

تواند يك روش كاربردي براي برقراري ارتباط بالغانه و بهبود بخشيدن به ارتباطات اي برن ميمحاوره
.ضعيف باشد

فرزندي و سبك - لدرفتار متقابل بر روابط وا، پژوهشي با عنوان اثربخشي گروه تحليل )2002(چن
 نفر از مادراني بودند كه فرزندانشان 12گروه نمونه . پروري مادران دانش آموزان ابتدايي انجام دادفرزند

.  جلسه هفتگي تحليل رفتار شركت كردند10اين گروه در . هاي ابتدايي مشغول به تحصيل بودنددر پايه
فتند كه از طريق روابط مكمل با يكديگر، رضايت اعضا ياد گر: اين پژوهش به اين شرح استهاي يافته

شان احترام بگذارند و به صداهاي دروني خود با به فرد فرزندانبيشتري كسب كنند، به شخصيت منحصر
اعضا : پروري اعضا تغييراتي حاصل شد، از جملههمچنين در سبك فرزند. هاي بالغانه گوش دهندروش

هايي تعيين كردند و توانستند ها مسئوليتردن كودكان، براي آنهاي كنترلي، و سرزنش كبه جاي سبك
. بالغ برقرار نمايند- با فرزندان رابطه بالغ

هدف وي از اين پژوهش اين . پژوهشي را بر روي دانشجويان داروسازي انجام داد) 2007(لورنس 
ل و ارزيابي شخصيت در رفتار متقاببود كه به اين دانشجويان آموزش دهد كه چگونه از فنون تحليل 

نتيجه اين پژوهش نشان داد . مشاوره با بيماران استفاده كنند و ارتباط با بيماران را بهبود بخشند
بالغ با بيماران برقرار كنند، و -رفتار، رابطه بالغهاي تحليلدانشجويان توانستند با استفاده از تكنيك

كرامتي .و ارتباط موثرتري را با بيماران داشته باشندهاي متفاوت، سازگار نمايند خودشان را با شخصيت
رفتار متقابل بر افزايش تمايز بررسي اثربخشي آموزش گروهي تحليل در پژوهشي با عنوان) 1390(

به اين نتيجه رسيد كه ميزان تمايز يافتگي مشاوراني كه آموزش يافتگي و خودكارآمدي مشاوران
بودند بيشتر از ميزان تمايز يافتگي مشاوراني است كه آموزش دريافت رفتار متقابل دريافت كرده تحليل

) 1389(قاصري.نكردنداما بين ميزان خودكارآمدي گروه آزمايش و كنترل تفاوت معناداري مشاهده نشد
در پژوهشي با عنوان بررسي اثر بخشي گروه درماني با رويكرد تحليل رفتار متقابل بر افزايش رضايت نيز 

آزمون گروه نتايج بهبود معناداري در پس.  دانشجويان متأهل دانشگاه فردوسي مشهد انجام دادزناشويي
.آزمايش نشان داد

در پژوهش خود مشخص ساختند كه آموزش ) 1390، به نقل از كرامتي، 1390(صادقي و همكاران 
وهش خود مشخص در پژ) 1388(رفيعي . تحليل رفتار متقابل بر الگوهاي ارتباطي زوجين مؤثر است

هاي ارتباط و تنش زدايي تدريجي بر كيفيت زندگي و بهزيستي روان شناختي ساخت كه آموزش مهارت
در پژوهش خود مشخص كردند كه روان ) 2009(سين و ليمبوميرسكي .  زنان نابارور مؤثر است

) 2009(ويك و كلين  مينچل، استانيمير.ها اثر داردهاي مثبت بر بهزيستي روانشناختي آزمودنيدرماني
هاي مبتني بر هاي مثبت در مقايسه با روان درمانيدر پژوهش خود مشخص كردند كه روان درماني

.ها داردحل مسأله اثر بيشتري بر بهزيستي روان شناختي آزمودني
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نشان داد كه زوج درمانگري مبتني بر تحليل رفتار متقابل بر خودشناسي و ) 1382(پژوهش دانش 
در پژوهش ) 1390(فتوحي بناب، حسيني نسب و هاشمي .   زناشويي زوجين ناسازگار مؤثر استسازگاري

.دهدخود مشخص ساختند كه آموزش تحليل رفتار متقابل خودشناسي زوجين ناسازگار را افزايش مي
شناختي و خود بر بهزيستي روانتاثيرآموزش تحليل رفتار متقابل پژوهش حاضر با هدف بررسي 

:عبارتند ازهاي پژوهش بر اين اساس فرضيه. زنان متأهل شهر تهران صورت پذيرفتشناسي 
ــل   -1 ــار متقاب ــل رفت ــوزش تحلي ــستي روان  آم ــزايش  بهزي ــث اف ــل   باع ــان متأه ــناختي زن ش

.شودمي
.شودمتأهل ميباعث افزايش  خود شناسي زنانآموزش تحليل رفتار متقابل -2

روش
راي پژوهشجامعه آماري، نمونه و روش اج

آماريجامعه. بودكنترلباگروهآزمون آزمون پس پيش حاضر آزمايش از نوعپژوهشروش
2شماره به مركز مشاوره خانواده 1391 تهران بودند كه طي سالشهرمتأهلزنانكليه  شاملپژوهش
در زمينه فراخوانقيطرازنمونه،نتخاب امنظوربه.  تهران مراجعه كردند9منطقهپرورشوآموزش

45تا20سنداشتن: بودندازعبارتمطالعهخروجوورودمعيارهاي. آمدعملبهنامبت ث،برگزاري دوره
جسمي،مزمنيابيماريهايوشخصيتاختاللشديدرواني،اختالالتنداشتن، ديپلمحداقلداشتنسال،
نيباز. يدارودرمانيافرديمشاورهدريافتعدمودرماني،هاي برنامهسايردرزمانهمشركتعدم
بهوكنترلهاي آزمايشگروهدروشدهانتخابسادهيتصادفنمونه گيري روشنفربه30داوطلب،افراد
و 18/33ميانگين با سال43تا24ي سنيدر محدودهآزمايشافراد گروه. شدندگمارشتصادفيطور

تا24ي سنيدر محدودهكنترل افرادگروه.ديپلم، ليسانس و فوق ليسانس بودندداراي مدرك تحصيلي
دو هربراي. و كارشناسي بودندو داراي مدرك تحصيلي ديپلم، فوق ديپلم23/36با ميانگينسال45

آزمون. آمدعملبهجلساتاز پايانبعدآزمون  پسوآموزشيجلساتازآزمون قبلگروه، پيش
كدها اخالقي، آزمودنيمالحظاتمنظور رعايتبه. شدانجامآموزشپايانازپسيك ماهنيزپيگيري

2جلسه 10، در تحليل رفتار متقابلبرنامة. شدرعايترازداريو اصولاطالعاتماندنداشتند و محرمانه
آموزشيهيچكنترلو گروهشددادهآموزشآزمايشگروهبهدر هر هفتهجلسهيكصورتساعته به 

، 1استوارت و جونز(رفتار متقابل تحليلكتابهايازپژوهش، برگرفتهنايآموزشيبرنامه. نكرددريافت
جلسههردر پايان. بود) 1373فصيح، : برن، ترجمه(و تحليل رفتار متقابل ) 1386دادگستر، : ترجمه

.كردند ميبعد تمرينهفتهتابايستيها ميآزمودنيشد كه ميارائهتكاليفي
:بودزيرشرحبهخالصةجلسات

1.  Stewart & Joines
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شرح مختصر جلساتساتجل

گروه، بيان فوايد كاربرد تحليل رفتار متقابلگروه، قراردادهايازتشكيلمعارفه، هدفاول

هاي مـن، بـه منظـور تـشخيص     هاي هر يك از حالت   هاي من به اجزاء خود، سرنخ     تقسيم بندي حالت  دوم
من توسط اعضاهاي حالت

.آموزش اگوگرام، خودپنداره و منابع آنسوم

چهارم
وضـعيت -1(هاي زنـدگي ، بررسي وضعيتok، معاني مختلف ok: شاه كليد نظريه تحليل رفتار متقابل

-4. انگـاري خـودبزرگ وضـعيت -3. وپـوچي بيهـودگي وضـعيت -2. حقارتگيري،عقدهگوشهوانزوا
موفقوضعيت

پالسـتيكي، فيلتـر   ، نـوازش )و غيرشـرطي و منفي، شـرطي وغيركالمي، مثبتكالمي(نوازش بيان انواعپنجم
نوازش، خودنوازينوازشي، ظرف

هاطلسمشكستن، تمرين)اقتصاد نوازش (هاي نوازشي از ديد اشتاينرطلسمششم

هفتم
دوگانـه،  طرد، طردهايبيماري، انواعدونوع: رفتار، طردوآلودگيتحليلازديدگاهسالمت، آسيب وبيماري

تمـرين شـفايابي از  ، )آزادي از پـيش داوري و تعـصبات   ("آلـودگي والـد  " تمرين شفا يا بيازآلودگي،انواع
)واقعيت سنجي افكار درباره خود ("آلودگي كودك"

، متقـاطع، پيچيـده، انـواع رابطـه مكمـل،      )مكمـل (روابط مـوازي    : تعريف ارتباط و اجزاي آن، انواع رابطه      هشتم
اختيارانتخاب كردن، تمرين قطع كردن روابط آزاردهنده

،  بررسـي    ) "بكن"يا"آره"پيامهاي(ها   و سوق دهنده   ) "نكن"يا"نه"پيامهاي(ها  آموزش بازدارنده همن
هاهاي مخرب، اصالح و جايگزيني پيامهاي والد، احساسپيام

هاي تغيير درتحليل رفتار متقابل، اجراي پس آزمونهدفدهم

ابزار سنجش
 سوالي توسط ريف 184س بهزيستي روان شناختي مقيا.شناختي ريفمقياس بهزيستي روان

 عبارتي طراحي 18 عبارتي و فرم كوتاه 54هاي سپس نسخه. تهيه شد) 2009، به نقل از هوانگ،1989(
 مولفه اصلي شامل زير مقياس پذيرش خود، روابط مثبت با ديگران، 6نسخه كوتاه اين پرسشنامه . شد

اين پرسشنامه براي بزرگساالن تهيه . استد و رشد فردي خود مختاري، تسلط بر محيط، زندگي هدفمن
) 6= تا كامال موافقم1=كامال مخالفم( اي  درجه6شده است و آزمودني بايد در يك طيف ليكرت 

براي بدست آوردن نمره .  با هر يك از عبارات موافق يا مخالف استاندازهمشخص سازد كه تا چه 
ره همه عبارات مربوط به زير مقياس مورد نظر را با هم جمع مربوط به هر زير مقياس كافي است نم

بعضي از سواالت . آيدشناختي كلي به دست مي عبارت نيز نمره بهزيستي روان18از جمع امتياز . كنيد
/. 50ضريب همساني دروني كل آزمون حدود . شوندگذاري مياين مقياس به صورت معكوس نمره

شناختي حاكي از آن است كه ه اعتبار همگراي آزمون بهزيستي روانشواهد مربوط ب. گزارش شده است
نفس و خالقيت رابطه مثبت و با افسردگي، شانس شش عامل بهزيستي رواني با رضايت از زندگي، عزت

در پژوهش حاضر ضريب پايايي كل اين پرسشنامه با استفاده از . و منبع كنترل بيروني رابطه منفي دارند
به دست آمده است/. 62اي كرونباخ ضريب آلف

1.  Psychological well-being Scale
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 سوالي است كه 29 سنجي  پرسشنامه خود شناسي يك پرسشنامه خود:پرسشنامه خود شناسي
توان ميزان خود شناسي با استفاده از اين پرسشنامه مي.  تنظيم گرديد1377توسط رضا خاني در سال 

هاي خود در سه مقوله اطمينان لت را نسبت به حاپاسخ دهنده را در كل و همچنين ميزان شناخت فرد
اند كه اعتبار خود انگاره يك فرد روانشناسان پي برده. به من بالغ، من والد و من كودك ارزيابي كرد

. منعكس شده اند)  D ،G،P( تابعي از سه عامل اساسي مذكور است و اين سه عامل توسط حروف 
نشانگر تفاوت شديد بين تصوير ذهني آزمودني از  بيانگر من بالغ فرد است و نمره باالي آن Dامتياز 

باشد و احتماال به اين دليل است كه آزمودني قدر و منزلت خود خود و تصاوير ذهني ديگران از وي مي
پايداري احساسات كودكانه  نشانگر من والد و Gامتياز .  شودداند و براي خود ارزشي قائل نميرا نمي

اند و نمره باالي نبيه است كه به علت امر و نهي والدين در ذهن ما نقش بستهدر زمينه گناه، ناتواني و ت
Pامتياز . زندآن نشانه انتقاد كردن شديد آزمودني از خود، وقتي كه اشتباهات كوچكي از وي سر مي

پايداري احساسات كودكانه در زمينه قدرت مطلق و تمايالت غير واقعي است و  نمره نشانه من كودك و 
تواند در اي كه آزمودني ميحداكثر نمره. الي آن نشانه اين است كه آزمودني اسير افكار كودكانه استبا

حداكثر نمره در سه عامل اساسي خود شناسي.  و حداقل نمره صفر است58كل پرسشنامه بدست آورد 
زمودني در مقياس نمره كل آ.  است22 و 18، 18به ترتيب عبارت است از ) من بالغ، من والد، من كودك(

نمره زياد در كل آزمون، نشانه فقدان خود . آيدخود شناسي از جمع نمره سه عامل مذكور به دست مي
پايايي دروني كل اين پرسشنامه با استفاده . شناسي و خود بالغانه، خود والديني و خود كودكانه منفي است

و همكاران، فتوحي بناب به نقل از 1382دانش،( گزارش شده است 78/0از ضريب آلفاي كرونباخ معادل 
 به 76/0 در پژوهش حاضر ضريب پايايي كل اين پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ ).1390

.دست آمد

هايافته

1جدول
 و كنترلشيهاي آزما گروهشناختي و خودشناسي دري روانستيهاي بهزنمره و انحراف استاندارد  نيانگيم

كنترلزمايشآ
انحراف ميانگينمتغير

استاندارد 
انحراف ميانگين

استاندارد 
2000/2710332/7466/2562704/4)پيش آزمون(خودشناسي كلي 
8667/1570071/38667/2485202/2)پس آزمون(خودشناسي كلي 
5333/1822352/44667/2504586/6)پيگيري(خودشناسي كلي

8000/6980546/64000/7081623/5)پيش آزمون(شناختي بهزيستي روان
73333/7766687/74000/6981175/6)پس آزمون(شناختي بهزيستي روان
5333/7571743/64000/6981175/6)پيگيري(شناختي بهزيستي روان
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هاي گروه آزمايش شود ميانگين و انحراف استاندارد نمره مشاهده مي1همانطور كه در جدول 
آزمون و در مراحل پس) خودشناسيوشناختي بهزيستي روان(در متغيرهاي وابسته بت به گروه كنترل نس

.دهدنشان ميرا پيگيري تغييرات 

2جدول 
نتايج آزمون لوين براي بررسي همگني واريانس درون گروهي داده ها

Fdf1df2sigمتغير
542/1128224/0خودشناسي كلي

474/0128479/0شناختيبهزيستي روان

باشد و  آزمون دو گروه مي   مفروضه استفاده از آزمون تحليل واريانس، همگني واريانس نمرات پيش         
بدين منظور براي بررسي همگني واريانس درون گروهي از آزمون لوين استفاده شد و با توجه بـه اينكـه                    

ها مـورد اسـتنباط قـرار    ه همگني واريانس داده معنادار نبود، بنابراين مفروضα=05/0 در سطح  Fمقدار 
.ها بال مانع ارزيابي گرديدگرفت و استفاده از آزمون تحليل واريانس براي بررسي فرضيه

هاي پژوهش، از تحليل واريانس چند متغيري و تحليل واريانس يك راهه براي تجزيه و تحليل داده
.ايه شده استار4 و 3هاي استفاده شده است كه نتايج در جدول

3جدول 
آزمون پس–پپش آزمون  ميانگين تفاضل نمراتبر روي) مانوا(نتايج تحليل واريانس چند متغيري 

شناختي خودشناسي و بهزيستي روان
 Fdfمقدارنام آزمون

فرضيه
df 
خطا

سطح 
معناداري

616/0615/21227001/0آزمون اثر پياليي
384/0615/21227001/0آزمون المبداي ويلكز

601/1615/21227001/0آزمون اثر هتلينگ
601/1615/21227001/0آزمون بزرگترين ريشه روي

هاي وابسته ي آزمايشي حداقل بر يكي از متغيرتوان استنباط كرد كه مداخلهاز نتايج فوق مي
ي روشن شدن اين مطلب كه مداخلهبراي . اثربخش بوده است) خودشناسي و بهزيستي روان شناختي(

آزمايشي به چه نحوي هريك از متغيرهاي وابسته را تحت تاثير قرار داده است از تحليل واريانس يك 
.گرددراهه در متن تحليل مانوا استفاده مي
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4جدول 
آزمونس پ–آزمون نتايج تحليل واريانس يك راهه در متن مانوا براي مقايسه ميانگين تفاضل نمرات پيش

شناختي در دو گروه آزمايش و كنترلهاي خود شناسي و بهزيستي روانبراي متغير

مجموع متغير
مجذورات

درجات 
آزادي

ميانگين 
Fمجذورات

سطح 
توان مقدار اثرمعناداري

آزمون
033/8641033/864853/26000/0490/0999/0خودشناسي
بهزيستي 

533/5981533/598626/9004/0256/0850/0شناختيروان

، تفاوت دو گروه كنترل و آزمايش در حيطه خود شناسي را 4جدول مندرج در نتايج تحليل واريانس 
001/0(داري بر اساس اين نتايج، بين اين دو گروه در حيطه خود شناسي تفاوت معني. دهديمنشان 

<p ( وجود دارد)853/26=F( ر افزايش خود شناسي زنان شهر تهران آموزش تحليل رفتار متقابل ب و
مجذور اتا، نشان . ها دارد داللت بر كفايت حجم نمونه براي تحليل999/0 توان آماري .موثر بوده است

همچنين نتايج .  بوده استآموزش تحليل رفتار متقابل اين تغييرات ناشي از تأثير 49/0دهد كه مي
را شناختي بهزيستي روانگروه كنترل و آزمايش در حيطه  تفاوت دو 4جدول مندرج در تحليل واريانس 

داري تفاوت معنيشناختي بهزيستي روانبر اساس اين نتايج، بين اين دو گروه در حيطه . دهديمنشان 
)004/0<p ( وجود دارد)626/9 =F( شناختي آموزش تحليل رفتار متقابل بر افزايش بهزيستي روان و

.  ها دارد داللت بر كفايت حجم نمونه براي تحليل850/0 توان آماري .زنان شهر تهران موثر است
. بوده استآموزش تحليل رفتار متقابل اين تغييرات ناشي از تأثير 256/0دهد كه مجذور اتا ، نشان مي

اي آزمايش تحليل واريانس چند متغيره يك راهه نيز بروي  براي بررسي تداوم تاثير مداخلههمچنين
.آزمون انجام گرفت پيش–رات پيگيريتفاضل نم

5جدول 
ميانگين تفاضلبر روي ) مانوا(نتايج تحليل واريانس چند متغيري 

هاي خود شناسي و بهزيستي روان شناختي پيگيري متغير–آزمون نمرات پيش

 خطاdf فرضيهFdfمقدارآزموننام 
سطح

داريمعني
403/0106/9227001/0اثر پياليي

597/0106/9227001/0مبداي ويلكزال
675/0106/9227001/0اثر هتلينگ

675/0106/9227001/0بزرگترين ريشه روي

خود  (ي آزمايش حداقل بر يكي از متغيرهاي وابستهنشان دادكه مداخله5جدولمندرج در نتايج
براي بررسي تفاوت گروهها در .در دراز مدت اثربخش بوده است) شناسي و بهزيستي روان شناختي
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هاي وابسته از تحليل واريانس چند متغيري يك راهه در متن مانوا استفاده شده است كه نتايج در متغير
 براي خودشناسيFگردد، مقادير  مالحظه مي6همانگونه كه در جدول . ارايه شده است6جدول 

تاثيراين يافته ماندگاري . استي معنادار  كه از لحاظ آمار962/5شناختي  و بهزيستي روان545/12
. ددامورد تاييد قرار تحليل رفتار متقابل بر بهزيستي روانشناختي و خودشناسي را آموزش 

6جدول 
 پيگيري براي –آزمون نتايج تحليل واريانس يك راهه در متن مانوا براي مقايسه ميانگين تفاضل نمرات پيش

شناختي در دو گروه آزمايش و كنترلي روانهاي خود شناسي و بهزيستمتغير

مجموعمتغير
مجذورات

درجات 
آزادي

ميانگين 
مجذورات

Fسطح
معناداري

مقدار 
اثر

توان 
آزمون

333/5631333/563545/12001.309.928خود شناسي
033/3401033/340962/5021.176.654بهزيستي فردي

بحث
شناختي و خود بر بهزيستي روانتحليل رفتار متقابل رآموزشيتأث حاضر با هدف بررسيپژوهش

نتايج بدست آمده از تحليل فرضيه اول پژوهش حاكي . زنان متأهل شهر تهران صورت پذيرفتشناسي 
شناختي و خود شناسي در بهزيستي روانآزمون  پيش-از آن است كه تفاضل ميانگين پس آزمون

تحليل رفتار متقابل  آموزشنتايج بيانگر تاثير. ر معناداري تفاوت دارندگروههاي آزمايش و كنترل به طو
هاي آزمايشي اثرات خود را در همچنين مداخله. زنان متأهل شهر تهران استشناختي بر بهزيستي روان

) 1390، به نقل از كرامتي، 1390(اين يافته با پژوهش صادقي و همكاران . مرحله پيگيري حفظ كرده اند
نظر هب.  استرفتار متقابل بر الگوهاي ارتباطي زوجين پرداختند همسوه بررسي تأثير آموزش تحليل كه ب

اند طوري عمل نمايند، كه هاي ارتباط مؤثر توانستهرسد در اين رويكرد زوجين با كسب مهارتمي
 و غيركالمي، هاي كالميگويي خود و همسرشان را شناسايي و از طريق توجه به سرنخالبتوانند حالت 

كه به بررسي اثر بخشي آموزش ) 1388(رفيعي اين يافته نيز با پژوهش . ارتباط مناسبي را برقرار نمايند
شناختي زنان نابارور مهارتهاي ارتباطي و تنش زدايي تدريجي بر كيفيت زندگي و بهزيستي روان

شناختي زندگي و بهزيستي رواننتايج حاكي از اين پژوهش بيانگر بهبود كيفيت . است همسو ،پرداخته
هاي پژوهش حاضر نشان در پژوهشي همسو با يافته) 2009(سين و ليمبوميرسكي. زنان نابارور بود

همچنين . ها اثر گذار استشناختي آزمودنيهاي مثبت در افزايش بهزيستي رواندادند كه روان درماني
هاي مثبت با رواندرماني مبتني بر ن درمانيدر بررسي مقايسه اي بين روا) 2009 ( و همكارانميتچل

ي مثبت و هاي دريافت كننده پالسيبو، مشخص كردندكه اگرچه ممكن است عاطفهحل مسأله و گروه
هاي مثبت، ميزان بهزيستي ها تغيير پيدا نكرده باشد، اما روان درمانيمنفي در طول اين درمان

. دهند ديگر بيشتر افزايش ميها را نسبت به دو درمانشناختي آزمودنيروان
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تحليل رفتار متقابل آموزشپژوهش بيانگر تاثير مثبت اين در خصوص فرضيه دوم پژوهش نيز نتايج 
به بيان ديگر تفاوت معناداري بين گروه آزمايش و كنترل . استزنان متأهل شهر تهران بر خود شناسي 

به اين .  تداوم تفاوت معنادار را نشان دادمطالعة پيگيري هم. هاي خود شناسي مشاهده شددر نمره
كه در پژوهش خود مبني ) 1383(يافته مذكور با پژوهش دانش . ها، پايدار بوده استمعناكه تأثير آموزش

بر اثر بخشي زوج درمانگري مبتني بر تحليل رفتار متقابل به اين نتيجه رسيد كه اين رويكرد خود 
نتايج پژوهش حاضر با .  استدهد همسو ناسازگار را افزايش ميهاي شناسي و سازگاري زناشويي زوج

 رفتاري، اسالمي و - با عنوان اثربخشي زوج درمانگري شناختي) 1390 ( و همكارانپژوهش فتوحي بناب
تحليل رفتار متقابل بر خود شناسي زوجهاي ناسازگار نشان داد كه آموزش رويكردهاي زوج درمانگري 

دهند ي و تحليل رفتار متقابل خود شناسي زوجهاي ناسازگار را افزايش مي رفتاري، اسالم-شناختي
اميدي  و شناخت هر چه بيشتر رفتار، روش هايي را جهت رهايي از احساسات نامدل تحليل.  است همسو

بخشد و ضمن كمك به ها با ديگران بهبود ميدهد و همين امر رابطه آنخود در اختيار  افراد قرار مي
شوند منجر با افزايش خود شناسي آنان هاي رواني كشيده ميدر اين خصوص كه چگونه به بازيآنها 

.خواهد شد

نتيجه گيري
تواند به افراد در روابط بين فردي، در جلسات آموزشي ميكه شركت نشان دادنتايج پژوهش حاضر 

 مناسب كمك كند و در نتيجه هاي ارتباطيشناخت بهتر از خود و اطرافيان و برنامه ريزي براي شيوه
ها باعث اين آموزش. منجر به افزايش خود آگاهي افراد براي مسئوليت پذيري در قبال رفتارشان شود

ها قدر و منزلت خود را بدانند و براي خود ارزش قائل شوند و وقتي موفقيتي شوند كه آزمودنيمي
 فرصتي براي يادگيري دانسته و كمتر از خود كنند، خود را بيشتر تشويق كرده و اشتباهات راحاصل مي

 رفتار رويكرد تحليل. شود امكان رشد شخصي و خودشكوفايي آنها فراهم ميو در نهايتانتقاد كنند 
هاي هيجاني كند كه در مواجهه با مسايل و مشكالت، تا حدودي واكنشمتقابل به افراد كمك مي

هاي عاطفي، پيرو تفكر منطقي خويش ي از ديگران و درگيريروخودكار را كنترل نموده و به جاي دنباله
شان ها از عملكرد شناختيتوانند در مواجهه با موقعيتپذيري عاطفي باال، نميافراد با واكنش. باشند

پذيري عاطفي باال و تكانشي واكنش. هاي  بديع و مؤثر نيستنداستفاده كنند و قادر به انتخاب واكنش
هاي  است كه با استفاده از فنون و تمرين"كودك درون"ها و عملكردهاي  ويژگيعمل كردن يكي از

هاي كودك توان، هدايت شخصيت را به دست من بالغ سپرد و تكانشرفتار متقابل مينظريه تحليل
افكار كودكانه، عادات و الگوهاي رفتاري آن دوران را كنار بگذاريم و خود را از . درون را كنترل نمود

به نظر . رت در قيد و بندهاي گذشته آزاد كنيم و موفقيت ما در اين زمينه نشان از بلوغ ما دارداسا
اند بعد بالغ خود را پرورش دهند و از من كودك و رسد اعضا با شركت در جلسات آموزشي توانستهمي

 از جمله شركت ندادن همسران زنان متأهل جامعه مذكور. والد، متناسب با موقعيت استفاده كنند
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 عالوه بر آيندههاي گردد در پژوهش پيشنهاد ميبنابر اين. باشدهاي پژوهش حاضر ميمحدوديت
زنان متأهل همسران آنان نيز در مداخالت پژوهشي شركت داده شود و نتايج آن با پژوهش حاضر 
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