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اثربخشی درمان تلفیقی تحلیل تبادلی و ذهن آگاهی بر سازگاری زناشویی
زنان دارای وابستگی بین فردی
مرضیه شریفی ،1مریم السادات فاتحی زاده ،*2فاطمه بهرامی ،3رضوان السادات جزایری 4و عذرا
اعتمادی5
تاریخ پذیرش91/32/33:
صص111-196
تاریخ دریافت96/11/22:
چکیده
با ت وجه به تأثیرات منفی وابستگی بین فردی بر کیفیت زناشویی زوجها ،مطالعهی حاضر به
منظور بررسی تأثیر درمان تلفیقی تحلیل تبادلی و ذهن آگاهی بر سازگاری زناشویی زنان دارای
وابستگی بین فردی انجام گرفته است .در این پژوهش از روش پژوهش مورد منفرد از نوع طرح
خط پایهی چندگانه برای آزمودنیهای مختلف استفاده شد .جامعهی آماری این پژوهش ،شامل
کلیه ی زنان دارای وابستگی بین فردی بود که به دلیل مشکالت زناشویی به مراکز مشاورهی شهر
فالورجان مراجعه نموده بودند .نمونه ی مورد پژوهش شامل سه زن دارای وابستگی بین فردی باال
بود که به شیوهی نمونهگیری هدفمند با استفاده از پرسشنامهی وابستگی بین فردی
( )Hirschfield, 1977و مصاحبهی تشخیصی انتخاب شدند .مداخله شامل  14جلسه ( 93الی123
دقیقه ای) براساس درمان تلفیقی تحلیل تبادلی و ذهن آگاهی بود .سازگاری زناشویی شرکت
کنندگان به وسیلهی مقیاس تجدیدنظر شدهی سازگاری زناشویی ( ) Busby, 1995در خط پایه (3
تا  5بار) ،جلسات مداخله (4بار) و پیگیری (3بار) اندازه گیری شد .تجزیه و تحلیل دادهها به
وسیلهی تحلیل دیداری نمودارها و شاخصهای آمار توصیفی انجام شد .نتایج حاصل از شاخصهای
روند ،ثبات ،حداکثر درصد بهبودی ،اندازه اثر و ناهمپوشی دادههای بین دو موقعیت مجاور نشان
داد که درمان تلفیقی تحلیل تبادلی و ذهن آگاهی بر افزایش سازگاری زناشویی هرسه شرکت
 -1دکترای مشاوره خانواده ،مدرس دانشگاه پیام نور اصفهان ،واحد قهدریجان.
 -2دانشیار گروه مشاوره  ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 -3استاد گروه مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 -4استادیار گروه مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی  ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 -5دانشیار گروه مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
* نویسنده مسئول m.fatehizadeh@edu.ac.ir:
این مقاله مستخرج از رساله دکترای مشاوره خانواده نویسنده نخست دردانشگاه اصفهان است.
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کننده درپژوهش مؤثر بوده است .در مجموع این نتایج حاکی از آن است که درمان تلفیقی تحلیل
تبادلی و ذهن آگاهی می تواند به منظور ارتقای کیفیت زناشویی زنان وابسته مورد استفادهی
متخصصان قرارگیرد.
واژه های کلیدی :درمان تلفیقی تحلیل تبادلی و ذهن آگاهی ،سازگاری زناشویی ،وابستگی
بین فردی ،زنان وابسته

پیشگفتار
امروزه کیفیت زناشویی به عنوان یکی از حیطههای اصلی کیفیت زندگی مورد توجه قرارگرفته
است .کیفیت زناشویی مقیاسی از حس ذهنی همسران از رضایت ،شادمانی و ثبات در رابطهی
زناشویی و یک حس کلی از کارآمدی رابطهی زناشویی است که با مفاهیمی همچون رضایت،
سازگاری و شادمانی زناشویی توصیف میشود ( .)Bradbury, Fincham & Beach, 2000سازگاری
زناشویی به عنوان فرایندی تکاملی بین زن و شوهر درنظر گرفته میشود که الزمهی شکل گیری
آن ،انطباق شناختها ،سلیقهها و خصوصیات زن و شوهر ،وضع قوانین رفتاری و شکل گیری
الگوهای مناسب ارتباطی است ( Wallace,1986به نقل از Heyrat, Fatehizadeh, Ahmadi,
 .)Etemadi & Bahrami, 2014عوامل متعددی در قالب عوامل اجتماعی ،فرهنگی و فردی بر
سازگاری زناشویی مؤثرند ( .)Moein, Ghiasi & Masmoudi, 2012به طور خاص ،ویژگیهای
شخصیتی از مهمترین ویژگیهای باثباتی هستند که هر همسر با خود به ازدواج میآورد و تأثیرات
قابل توجهی بر رابطهی زناشویی دارند (Shafiee & Ghamarani, ( ،)Shiota &Lenenson, 2007
.)2017

وابستگی بینفردی ازجمله ویژگیهای شخصیتی تأثیرگذار بر کیفیت رابطهی زناشویی است
(.)Lowyck, Luyten, Demyttenaere, & Corveleyn, 2008 ( ،)Rathus & O'Leary, 1997

وابستگی بین فردی به عنوان تکیه ی بیش از حد بر اهمیت روابط بین فردی برای تعریف خود،
تالش مداوم برای کسب حمایت و محبت از دیگران و انحصارطلبی در روابط نزدیک تعریف میشود
( .)Pincus& Wilson, 2001وابستگی در رابطهی زناشویی ،انعکاس دهندهی حدی است که فرد با
مستثناکردن دیگر رو ابط مهم فقط بر همسرش به عنوان یک یاور ،محرم راز ،منبع حمایت
اجتماعی و همراهی کننده در عالیق و فعالیتها تکیه میکند .بنابراین ،افرادی که وابستگی
انحصارگرانهی باالیی دارند ،ممکن است درکل حمایت اجتماعی پایین ،شبکههای اجتماعی
محدودشده و سطوح باالی تنهایی را تجربه کنند ،چرا که وقت و انرژی خود را فقط بر روی یک نفر
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(همسر) سرمایه گذاری میکنند .همچنین تقاضاهای افراطی و جستجوی مداوم حمایت و کمک در
افراد وابسته ،منجربه کاهش جهتمندی ارتباط ،تعداد کم دوستان نزدیک و کاهش تعامالت مثبت
در روابط نزدیک آنان میگردد (( ،)Hadizadeh, Navabinejad, Farzad, Nooranipour, 2017
.)Bornstein, 2012

وابستگی افراطی در روابط زناشویی غالبا به عنوان شیوهای از همسرآزاری درنظرگرفته میشود؛
درواقع این نوع وابستگی ،وضعیت هیجانی و رفتاری بغرنجی ایجاد میکند که بر توانایی زوج برای
داشتن یک رابطهی رضایت بخش و سالم اثر منفی میگذارد و به عنوان اعتیاد رابطه نیز شناخته
میشود؛ زیرا افرادی با این ویژگی ،اغلب روابطی یک طرفه و از لحاظ هیجانی مخرب و یا
تجاوزگرانه را شکل داده و با رفتارهای اعتیاد گونه و ناکارآمد خود ،افکار ،احساسات و رفتار
همسرانشان را تحت تأثیر قرار میدهند (.)Holtzworth-Munroe, Stuart & Hutchinson, 1997
نیازهای هیجانی نامحدود و تقاضاهای طاقتفرسای افراد وابسته باعث میشود همسران آنها دچار
احساس درماندگی و دربند بودن شوند؛ چرا که فرد وابسته به دلیل نداشتن قدرت هیجانی الزم،
نمیتواند به همسرش اجازه ی استقالل ،آزادی و وقت و فضایی را که نیاز دارد بدهد .به عالوه ،ناکام
ماندن تالش های همسر درجهت هدایت فرد وابسته به سمت استقالل و خوداتکایی ،با احساس
آزردگی خاطر و خشم او همراه میگردد .در واقع ،فرد وابسته نمیتواند شریکی واقعی و همتایی
مناسب برای همسرخود باشد و درنهایت هر دو احساس میکنند که دراین رابطه نیازهایشان
برآورده نشده و این مسأله رنجش خاطر و نارضایتی زناشویی را در پی دارد .زندگی با همسر وابسته
میتواند فرد را به فروخوردن احساسات خود وادارکند و رابطهی مشترک به فضایی بسته و خفقان
آور تبدیل گردد (.)Johnson & Murray, 2010
با توجه به تأثیرات منفی وابستگی بین فردی بر رابطهی زناشویی ،محققان برخی الگوهای درمانی را
برای هدف قراردادن این ویژگی شخصیتی به ویژه در بافت رابطهی زناشویی پیشنهاد نمودهاند.
برای مثال)Johnson & Murray, 2010) ،طرح مدون زوج درمانی شناختی -رفتاری را درقالب
تشویق و تقویت رفتارهای مستقل همسر وابسته ،تقویت مهارتهای جرأت ورزی و برنامه ریزی
فعالیتهای مستقالنه ارائه نمودهاند .سودمندی مداخله کوتاه مدت ذهن آگاهی محور (
 )McClintock & Anderson , 2015( ،)McClintock Anderson & Cranston, 2015و درمان
تحلیل تبادلی ( ) Steiner, 2003بر کاهش وابستگی زنان و سیمایههای مرتبط با آن ( مانند
اضطراب و حسادت) نیز گزارش شده است .در داخل کشور ،پیشینهی پژوهش محدودی در این
زمینه وجود دارد که می توان به پژوهش )( Ettefaghian, 2013در زمینهی تأثیر خانواده درمانی
مبتنی بر نظام عاطفی بوئن بر وابستگی زنان و پژوهش (Jamali, Afroz Cholamali & Zahrakar,
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) 2015درزمینهی تأثیر برنامهی غنی سازی ارتباط زناشویی بر وابستگی مهرورزانه زنان اشاره نمود.
پژوهش ( )Sharifi, 2017تأثیر زوج درمانی تلفیقی تحلیل تبادلی و ذهن آگاهی بر سازگاری
زناشویی زنان وابسته و همسرانشان را تأیید نموده است؛ لیکن تاکنون تأثیر مداخلهی فردی این
رویکرد تلفیقی بر کیفیت زناشویی زنان وابسته بررسی نشده است؛ برهمین اساس در پژوهش حاضر
به بررسی تأثیر درمان تلفیقی تحلیل تبادلی و ذهن آگاهی بر سازگاری زناشویی زنان وابسته
پرداخته شده است .منطق زیربنایی استفادهی از این الگوی تلفیقی تأثیرات برجستهای است که هر
دو رویکرد به طورخاص بر پویاییها و سیمایههای مرتبط با وابستگی بین فردی نشان دادهاند
(& Anderson , 2015( ،)McClintock ,Anderson & Cranston, 2015( ،)Steiner, 2003
 .)McClintockهمچنین مطالعات متعددی از تأثیر دو رویکرد تحلیل تبادلی و ذهن آگاهی بر
کیفیت زناشویی حمایت نمودهاند((Mahdavi, ،)Mirzaei Jaberi, Refahi & Zarei, 2017
)SedaghatKhah, 2017) ،Taghizadeh, Besharat, Makvandi, Behdarvandi, Isazadeh,2015
& (Asgharzadeh Ghadi & Khajevand ،(Nayeri, Lotfi & Noorani, 2014) ،(BehzadiPoor
) )Brajovic &Hadzi, 2010( ،Khoshli, 2015و ( Carson, Carson, Gil& Baucom, 2004 ,
 .)2007بر همین اساس ،هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر درمان تلفیقی تحلیل تبادلی و ذهن

آگاهی بر سازگاری زناشویی زنان وابسته بود.

روش پژوهش
به دلیل خاص بودن ویژگیهای آزمودنیها ،تعداد کم و ناهمگن بودن افراد نمونه در این
پژوهش از روش پژوهش مورد منفرد از نوع طرح خط پایه چندگانه (مدل زمانی پلکانی) برای
آزمودنیهای مختلف استفاده شد.
جامع ه  ،نمونه و روش نمونه گیری
نمونهی مورد پژوهش به شیوه ی نمونه گیری هدفمند از بین زنان دارای وابستگی بین فردی
که به دلیل مشکالت زناشویی به مراکز مشاورهی شهرستان فالورجان مراجعه نموده بودند ،انتخاب
شدند .بدین ترتیب که پس ازمعرفی اولیهی داوطلبان توسط همکاران روانشناس و مشاور ،پرسش-
نامهی وابستگی بین فردی در اختیار زنان قرار میگرفت و افرادی که نمراتشان حداقل یک انحراف
استاندارد باالتر ازمیانگین بود ،به مرحلهی دوم نمونه گیری وارد میشدند .این مالک برای انتخاب
وابستگی بین فردی غیرانطباقی در پژوهشهای مشابه به کاررفته است ( McClintock, et al,
 .)2015در مرحلهی دوم ،دو دانشجوی دکترای روانشناسی با انجام مصاحبههای تشخیصی وجود
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وابستگی بین فردی غیرانطباقی و همچنین سایر مالکهای ورود به پژوهش را مورد بررسی قرار
دادند .مالک های ورود به نمونه عبارت بودند از  :عدم تشخیص اختاللهای بالینی و اختالل
شخصیت ،عدم ابتال به سوء مصرف مواد و الکل ،عدم مراجعه به دادگاه برای طالق در زمان اجرای
پژوهش (زوج در حال متارکه نباشد) ،عدم شرکت در دورههای مشاوره یا درمان همزمان ،دارا بودن
حداقل تحصیالت دیپلم ،قرارداشتن درمحدودهی سنی 23تا 43سال ،و داشتن حداقل یک سال
سابقهی زندگی مشترک .مالکهای خروج از پژوهش نیز عبارت بودند از غیبت بیش از یک جلسه
از جلسات مشاوره و بروز بیماریهای جسمی یا روانشناختی به نحوی که فرد قادر به مشارکت در
جلسات مشاوره نباشد .میانگین سنی زنان  26/33سال (انحراف استاندارد  )1/52و میانگین سال-
های ازدواج آنها  5/33سال (انحراف استاندارد  )2/51بود.

ابزار پژوهش
پرسشنامهی وابستگي بین فردی  :به منظور تشخیص وابستگی بین فردی در زنان از
پرسشنامهی وابستگی بین فردی استفاده شد .این مقیاس یک ابزار خودگزارشی است که با هدف
سنجش افکار ،احساسات و رفتارهای مرتبط با وابستگی در روابط نزدیک تهیه شده است ( (
،Hirschfield, Klerman, Gough, Barrett, Korchin, & Chodoff, 1977به نقل از ( Bornstein,
 .)1997این مقیاس یکی از پرکاربردترین ابزارهای خودگزارشی وابستگی بین فردی است که قدرت
پیش بین ی باالیی برای شدت نشانگان اختالل شخصیت وابسته و رفتارها ،هیجانات و انگیزشهای
مرتبط با وابستگی بین فردی دارد (  .)McClintock,et al, 2015 ( ،)Bornstein, 1997این پرسش-
نامهی  42مادهای بر اساس طیف لیکرت  4نقطهای ( =1هرگز =2 ،کمی =3 ،متوسط =4 ،خیلی زیاد
) نمره گذاری میشود Hirschfield .و همکاران (1977؛ به نقل از ) )Bornstein, 1997اعتبار این
پرسشنامه را با استفاده از روش دونیمه سازی بین  3/12و 3/91و ( (Bornstein, 1997با استفاده
از روش بازآزمایی بعد از  24هفته برابر با  3/11گزارش نمودهاند )Gholizadeh, 2014( .اعتبار
نسخهی فارسی این پرسشنامه را با اجرا بر روی  333دانشجوی ایرانی برابر با  3/13گزارش کرده
است.
پرسشنامهی سازگاری زناشویي اصالح شده  :این پرسشنامه به عنوان ابزاری کارآمد و مناسب
(.)Busby, Christensen, Crane & Larson,1995

برای سنجش کیفیت زناشویی معرفی شده است
این پرسشنامه شامل سه خرده مقیاس توافق ،رضایت و انسجام است که آلفای کرونباخ برای این سه
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خرده مقیاس به ترتیب  3/23 ،3/19و  3/93گزارش شده است () Hollist & Miller, 2005به نقل از
) .)Yousefi, 2012این پرسشنامه در ایران به وسیلهی( ,(Yousefi , 2012با اجرا بر روی نمونهای
شامل  324زن و مرد متأهل ،اعتباریابی گردیده و ضرایب پایایی همسانی درونی از جمله آلفای کرونباخ
و دونیمه سازی برای کل پرسشنامه به ترتیب برابر  3/92و  3/29گزارش شده است .این پرسشنامه
همچنین روایی همگرای باالیی با پرسشنامه رضایتمندی زناشویی و مقیاس سازگاری دو نفری (به
ترتیب  3/39و  )3/33نشان داده است ( .)Yousefi, 2012نمره گذاری این پرسشنامه به صورت طیف
 6درجه ای از صفر (همیشه اختالف داریم) تا ( 5توافق دائم داریم) است و در مجموع نمرات باالتر
نشاندهندهی سازگاری زناشویی بیشتر است.
روش اجرا
پس از اخذ رضایتنامه ی کتبی از شرکت کنندگان ،هر سه شرکت کننده ،پرسشنامهی
سازگاری زناشویی را در سه مرحلهی خط پایه به فواصل یک هفتهای تکمیل نمودند .سپس شرکت
کننده ی اول (با گمارش تصادفی) وارد مداخله شد و پس از آن شرکت کنندهی دوم پس از 4
مرحله ،خط پایه و در جلسهی سوم ،شرکت کنندهی اول وارد مرحلهی مداخله شد .در نهایت
شرکت کننده ی سوم با پشت سرگذاشتن پنج مرحله خط پایه و درجلسه پنجم شرکت کنندهی
اول به مرحلهی مداخله وارد شد .مداخله طی 14جلسهی فردی  93الی 123دقیقه ای به شکل
هفتهای دوبار برگزار شد .شرکت کنندگان چهار بار درطی مداخله (جلسات  13 ،1 ،4و  )13و سه
بار درمرحله پیگیری (به فواصل  15روزه) پرسشنامهی سازگاری زناشویی را تکمیل نمودند .الگوی
درمان تلفیقی تحلیل تبادلی و ذهنآگاهی مورد استفاده در این پژوهش با استفاده از تمرینهای
تحلیل تبادلی کالسیک ( ،)Stewart & Joines, 2016مدل اسلوبهای وضعیت خوبMountain ( 1
 ،)& Davidson, 2011مدل تحلیل تبادلی ذهن آگاهی محور )Žvelc, et al, 2011( 2و تمرینهای
ذهن آگاهی ( )Kabat-Zinn, 1990تدوین گردید و مورد تأیید پنج نفر از اعضای هیأت علمی گروه
مشاوره دانشگاه اصفهان قرارگرفت .محتوای جلسات مشاوره در جدول  1آورده شده است.

1

- OK Modes
- Mindfulness-based transactional analysis

2
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جدول -7محتوای جلسات درمان تلفیقی تحلیل تبادلی و ذهن آگاهی
جلسه

هدف

محتوای جلسه
معارفه و معرفی خط مشی کلی و اهداف مداخله ،معرفی کوتاهبستهی مشاورهای
 -گفتگو درمورد نگرشی که تمرینها بر مبنای آن تنظیم شده

معارفه و معرفی مداخله
اول

 بحث در مورد رازداری و حریم خصوصی ،بستن قراردادبحث مقدماتی دربارهی ذهنآگاهی و اجرای یک تمرین ساده(خوردن ذهن آگاهانهی کشمش)
 -آموزش تهیهی دفتر یادداشت روزانهی ذهن آگاهی

 آموزش تکنیک پویش بدن و تمرین آنبازخورد درمورد تمریندوم

آموزش ذهن آگاهی

سوم

آموزش مقدماتی مفاهیم تحلیل
ارتباط متقابل

چهارم

آموزش تبادالت

پنجم

مبحث آلودگی وطرد

آموزش تمرین ذهن آگاهی ازتنفسبررسی تجارب مراجع ازتمرین تمرین تکنیک فضای تنفس سه دقیقه ای آموزش حاالت منانجام تمرین شناسایی حاالت من از طریق ایفای نقشتمرین ذهن آگاهی آموزش انواع تبادالت بازی نقش برای انواع تبادالتتمرین ذهن آگاهی -آموزش درباره مبحث آلودگی و طرد
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دارای وابستگي بین فردی
آموزش تشخیص آلودگی بالغ – کودک و بالغ – والدتمرین آلودگی زدایی بالغتمرین ذهن آگاهی افکارآموزش گفتگو با جسم خویشتنششم

ردیابی پیشنویس زندگی

هفتم

خشم و نوازش

هشتم

وضعیت زندگی

نهم

تحلیل بازیها

آموزش درباره پیش نویس زندگیبررسی انواع پیش نویسهاآموزش مقابله با پیش نویستمرین ذهن آگاهی تنفس مهرورزانهتوضیح مفهوم جمع آوری تمبرها تمرین گفتگو با کودک خشمگین درون (تصویرسازی) توضیح مفهوم نوازش ،انواع نوازش ،اقتصاد نوازشی و آموزشنوازش خود
تمرین ذهن آگاهی مراقبهی مهرو محبتترسیم نمودار چهار وضعیت زندگی و توضیح آن برای مراجعکمک به مراجع برای تشخیص وضعیت زندگیشتنظیم قرارداد برای تغییر وضعیت زندگیتمرین ذهن آگاهیمعرفی مفهوم بازیهای روانی کار با نمودار روابط متقابل بازیهای روانیتمرین شناسایی بازیها-بررسی راههای قطع بازیهای رابطه
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آموزش تمرین ذهن آگاهی عشق ورزیدن به دیگران بدون از دستدادن خود
دهم

مثلث نمایشی

یازدهم

تغییر اسلوبهای ارتباط 1

دوازدهم

تغییر اسلوبهای ارتباط 2

سیزدهم

مقابله با وابستگی

آشنایی با مثلث نمایشیآموزش قطع چرخهی مثلث نمایشی و مقابله با آن آموزش مراقبهی عشقورزی مهربانانهتغییر وضعیت زندگی بر اساس روابط ذهن آگاه (مدل اسلوبهای)ok
آموزش اسلوبهای مؤثر ارتباط (مدل اسلوبهای )ok بررسی پاسخهای ذهن آگاهانه به جای پاسخهای واکنشی و تحتتأثیر پیش نویس

آموزش مراقبهی صلح برای خود و دیگرانآموزش فعالسازی عملکرد بالغ در تغییر وضعیت زندگی براساسروابط ذهن آگاه
آموزش اسلوبهای مؤثر ارتباطبررسی پاسخهای ذهن آگاهانه به جای پاسخهای واکنشی و تحتتأثیر پیش نویس
تمرین رفتارهای جایگزینآموزش ذهن آگاهی گُل ذهن آگاهتوضیح مفهوم خودپیروی درتحلیل ارتباط متقابلتوضیح مفهوم همزیستی درمقابل وابستگی سالمآموزش مقابله با تبادالت دعوت به همزیستی و برقراری تبادالتبالغ – بالغ
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دارای وابستگي بین فردی
بررسی قرارداد مراجع و میزان رسیدن به اهداف تعیین شدهاختتام

چهاردهم

بررسی تجارب مراجع ازجلسات و رفع مشکالت احتمالی-برنامه ریزی همراه با مراجع برای ادامه روند تغییر

یافته های پژوهش
نمرات خام اندازه گیریهای مکرر پرسشنامهی سازگاری زناشویی طی جلسات خط پایه ،
مداخله و پیگیری درجدول شماره  2آورده شده است.
جدول -1نمرات پرسشنامهی سازگاری زناشویی در موقعیت خط پایه ،مداخله و پیگیری برای سه شرکت
کننده

مرحله7

مرحله1

مرحله1

مرحله1

مرحله1

جلسه چهارم

جلسه هفتم

چهاردهم
جلسه دهم

مرحله 7
جلسه

(موقعیت )A

مرحله1

شرکت کنندگان

مرحله خط پایه

مرحله مداخله (موقعیت )B

مرحله1

مراحل

پیگیری

شرکت کننده اول

16

11

16

-

-

25

33

39

43

42

43

41

شرکت کننده دوم

13

12

12

14

-

23

26

31

36

31

32

36

شرکت کننده سوم

23

26

24

23

24

34

32

43

45

46

41

41

جدول 3میانگین و انحراف استاندارد نمرات سازگاری زناشویی شرکت کنندگان در مراحل
مختلف سنجش را نشان میدهد.
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جدول  -1توصیف میانگین و انحراف استاندارد شرکت کنندگان پژوهش در متغیر سازگاری
زناشویي
شرکت کننده

شرکت کنندهی اول

شرکت کنندهی دوم

شرکت کنندهی سوم

مرحله سنجش

میانگین

انحراف استاندارد

موقعیت ( Aخط پایه)

16/33

3/51

موقعیت ( Bمداخله)

35

1/21

پیگیری

42

1/33

موقعیت ( Aخط پایه)

12/15

3/95

موقعیت ( Bمداخله)

22/25

6/24

پیگیری

31

1/33

موقعیت ( Aخط پایه)

24

1/22

موقعیت ( Bمداخله)

43

4/96

پیگیری

46/66

3/51

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،نمرات شرکت کنندگان در مرحلهی مداخله ()B
شروع به افزایش کرده و در مرحلهی پیگیری هم چنان این افزایش ادامه دارد که این روند نشان از
تأثیرگذاری مداخله بر سازگاری زناشویی دارد .یافتههای جدول  3به صورت نمودار دادهها درشکل
 1آمدهاست.
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دارای وابستگي بین فردی

شکل -7نمودار نمرات سازگاری زناشویي سه شرکت کننده در مراحل مختلف
مداخله

برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل دیداری نمودارها و شاخص روند ثبات ،درصد دادههای
غیرهمپوش و درصد دادههای همپوش استفاده شد که در شکلهای  2تا  4منعکس شده است.
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محف ه

ثبات

کیفیت زناشویي

55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

خط روند

شکل  -1ترسیم خط روند و محفظهی ثبات برای سازگاری زناشویی شرکت کنندهی اول

45

محف ه ثبات

35
30
25
20

خط روند

15
10
5

شکل  -1ترسیم خط روند و محفظهی ثبات برای سازگاری زناشویی شرکت کنندهی دوم

کیفیت زناشویي

ثبات روند

40
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دارای وابستگي بین فردی

53
48

محف ه ثبات

کیفیت زناشویي

43

38

خط روند

ثبات

33
28
23
18

شکل  -1ترسیم خط روند و محفظهی ثبات برای کیفیت زناشویی شرکت کننده سوم

برای بررسی کیفیت تأثیر مداخله بر متغیر پژوهش و به دست آوردن معناداری بالینی از
شاخص درصد بهبود ( )MPIو شاخص اندازهی اثر استفاده شد .برای شرکت کنندهی اول ،درصد
بهبود برابر با  1/62درصد و اندازهی اثر برابر با  45بود که نشان دهندهی تأثیر پذیری مناسب این
شرکت کننده از مداخله است .در مورد شرکت کنندهی دوم ،درصد بهبود برابر با  1/16درصد و
اندازه اثر برابر با  26بود که که نشان دهندهی تأثیر پذیری مناسب این شرکت کننده از مداخله
است .برای شرکت کنندهی سوم نیز درصد بهبود برابر با  3/95درصد و اندازهی اثر برابر با 12/32
بود که نشان دهنده ی تأثیر پذیری مناسب این شرکت کننده از مداخله است .به طور کلی ،نتایج
حاصل از ناهمپوشی دادههای بین دادههای دو موقعیت مجاور ( )PNDنشان میدهد که مداخلهی
مورد استفاده در این پژوهش بر میزان سازگاری زناشویی زنان دارای وابستگی بین فردی مؤثر بوده
است.
بحث و نتیجه گیری
هدف از این مطالعه ،بررسی تأثیر درمان تلفیقی تحلیل تبادلی و ذهن آگاهی بر سازگاری
زناشویی زنان وابسته بود .نتایج نشان داد که این مداخله بر افزایش سازگاری زناشویی زنان وابسته
تأثیر معناداری داشته است .میتوان این نتایج را با مطالعات انجام شده در زمینهی اثربخشی
مشاوره ی تحلیل تبادلی بر افزایش کیفیت زناشویی (Mirzaei ( ،)Mirzaei Jaberi, et al, 2017
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 ،)Brajovic & Hadzi, 2011 ( ، )Mahdavi, et al, 2015 ( ،)Jaberi, et al, 2017و تأثیر ذهن-
آگاهی برکیفیت زناشویی (،)Asgharzadeh Ghadi& Khajevand Khoshli, 2015
( )SedaghatKhah & BehzadiPoor, 2017و ( )Carson, et al, 2004, 2007همسو در نظرگرفت.
همچنین پژوهشها نشان دهندهی تأثیر مداخالت ذهن آگاهی محور بر بهبود نشانگان ،رفتارها و
هیجانات مرتبط با وابستگی بین فردی هستند ( ، )McClintock, & Anderson, 2015
( .)McClintock, et al, 2015در تبیین این یافته میتوان به ویژگیهای منحصر به فرد هر دو
رویکرد تحلیل تبادلی و ذهنآگاهی اشاره نمود .مشاورهی تحلیل تبادلی ابزاری برای بهبود ارتباط و
درک متقابل در رابطهی زناشویی است؛ مفاهیم سادهی تحلیل تبادلی مبنایی برای غنیسازی
ارتباطات زوج به وسیلهی تجهیز آنها با ابزارهایی برای درک خود و همسر است ،به طوری که
روشهای مؤثرتر تعامل و به رسمیت شناختن متقابل را یاد میگیرند .استفاده از این مدل برای
ایجاد یک درک مشترک از شخصیت و عملکرد آن پیشنهاد شده ( )Morris, 2006و بدیهی است
که وقتی افراد از ساختار شخصیت خود ،آگاه میشوند ،ابعاد بیشتری از تواناییهای خود را شناخته
و گسترش می دهند که تأثیر به سزایی درکاهش باورها و رفتارهای مرتبط با وابستگی بین فردی
دارد .در واقع ،مهمترین اهداف مشاوره ،تحلیل تبادلی ،بهبود مهارتهای ارتباطی و رشد آگاهی از
سبکهای ارتباطی ( اقتصاد نوازشی ،تبادالت ،بازیها و سائقها) ،تسهیل ابراز و مدیریت هیجانات،
گسترش منابع مراجع و جلوگیری از پریشانی او است (. )Cornell & Hine, 1999
به عالوه ،مشاوره تحلیل تبادلی به فرد در رسیدن به خودپیروی (نقطه مقابل همزیستی وابسته)
و استفاده از هرکدام از حاالت من به طور آزادانه و آگاهانه به وسیلهی حفظ بالغ در وضعیت اجرایی
کمک می کند ( (Bern, 1964به نقل از  .)(Morris, 2006رسیدن به خودپیروی با آزادسازی سه
وضعیت آگاهی ،خودانگیختگی و صمیمیت همراه است که موجب میشود زنان وابسته آزادی
انتخاب و فارغ شدن از اجبار بازیها و پیش نویسها را به دست آورده و بتوانند آزادانه و صادقانه
(بدون تبادالت پنهانی) نوازش داده و نوازش شوند و چنین صمیمیتی به آنها اجازه میدهد در
روابطشان با دیگران خودانگیختهتر باشند .بدیهی است که زنان وابسته با دستیابی به چنین
سطحی از خودپیروی میتوانند تعامالت بین فردی شفافتر ،سالمتر و صمیمانهتری را با همسران
خود تجربه نمایند.
استفاده از تکنیکهای ذهن آگاهی در بافت مشاورهی تحلیل تبادلی نیز میتواند آگاهی فرد از
الگوهای پیش نویس ،بازیها ،نمایشها ،حاالت من و تبادالت را گسترش داده و به فرد برای
مشاهدهی آنچه در آگاهی لحظه به لحظه اش اتفاق میافتد از یک چشم انداز شخص سوم کمک
کند ) .) Žvelc, et al, 2011در واقع ،استفاده از تمرینهای ذهن آگاهی ،رشد حالت من بالغ را
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دارای وابستگي بین فردی

تسهیل میکند ،چون به فرد میآموزد که چگونه تماس با بدن و حسهایش در اینجا و اکنون را
حفظ کند و چنین تغییراتی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم قابل مالحظهای بر بهبود کیفیت
زناشویی زنان وابسته خواهد داشت .استفاده از تمرینهای ذهن آگاهی در بافت الگوی تحلیل
تبادلی در فرایند تغییر پیش نویسها مفید بوده و مراجعان از طریق تمرینهای سادهی روزانهی
ذهن آگاهی مزایای زیادی به دست میآورند .در واقع ،ذهن آگاهی را می توان یکی از سیمایه -
های کلیدی بالغ یکپارچه کننده و قلب فرایند یکپارچه سازی حالت من بالغ در نظر
گرفت و برهمین اساس تلفیق دو رویکرد تحلیل تبادلی و ذهن آگاهی اثرات مکمل و
تقویت کننده ای درجهت افزایش خودپیروی و کاهش وابستگی در زنان شرکت کننده
داشته است.
در تبیین این یافتهها همچنین میتوان به تأثیر مثبت تمرینهای ذهنآگاهی بر کاهش
اضطراب ،خشم ،خصومت ،هیجانپذیری منفی ،نشانگان افسردگی و الگوهای ارتباطی متعارضانه
اشاره نمود (SedaghatKhah, ( ،)Basharpour, Mohammadi & Asadi Shishehgaran, 2017
. ) Brown & Ryan, 2004 ( ، )BehzadiPoor &2017پیشینهی پژوهش نشان داده که سطوح
باالی اضطراب ،بدتنظیمی هیجانی ،دلبستگی مضطربانه ،فورانهای ناگهانی خشم و رفتارهای
خصمانه در زنان وابسته از جمله عوامل اثرگذار برکیفیت زناشویی آنان است ).( Sharifi, 2017
بنابراین بهبود این قبیل شاخصها به واسطهی تمرینهای روزانه ذهن آگاهی میتواند در کاهش
تعامالت منفی و تعارض برانگیز زنان وابسته با همسرانشان و به تبع آن بهبود سازگاری زناشویی
ایشان مؤثر بوده باشد.
ذهن آگاهی همچنین با احساس شفقت ،همدلی ،صمیمیت و احساس کلی نزدیکی به همسر و
افزایش دلبستگی ایمن رابطهی مثبتی دارد )  .(Carson, et al, 2004ظرفیت ذهن آگاه بودن برای
ماندن در لحظهی حال و غیر قضاوتگر بودن ،میتواند توانایی شخص برای انتخاب پاسخهای
مفیدتر و مؤثرتر به تعامالت بین فردی را با ممانعت از واکنشهای خودکار و به طور عجوالنه یا
بدون فکر ،تسریع بخشد .این نوع فرایند فکری عمیق و سنجیده می تواند با ممانعت از ارتباط
متهورانه ،تند و بیفکرانه که اغلب مشخصهی تعارضهای بین فردی است ،به ارتقای ارتباط و
پذیرش بیشتر در روابط بین فردی کمک کند .درنهایت ،از آنجایی که تمرینهای ذهن آگاهی
میتوانند نه فقط آگاهی بیشتر از تجربهی درونی ،بلکه همچنین قدردانی و مهربانی بیشتر نسبت به
آن تجربه را نیز تقویت کنند میتوان انتظار داشت که از طریق تمرینهای ذهن آگاهی افراد شرکت
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کننده در پژوهش بیشتر متمایل به اعتباردهی و اعتماد کردن به تجارب خود و کاهش نیاز برای
اتکای افراطی به دیگران برای دریافت تأیید و امنیت هیجانی شده باشند.
به عقیدهی ) (Bornstein, 2012تأثیر گذاری مثبت و نسبتا باالی درمان وابستگی در زنان
وابسته ناشی از وفاداری آنان به رژیمهای درمانی است که به عنوان یک ویژگی مثبت وابستگی
درمحیطهای درمانی تلقی میشود .در واقع ،شخصیتهای وابسته برای تغییر و تحول دررفتارهای
خود انگیزهی باالیی دارند ،چرا که مشاهدهی رنج و ناراحتی همسرشان نسبت به کیفیت رابطه،
آنها را نگران و مضطرب نموده و این احساس میتواند به آنها انگیزه دهد تا اقدامات زمانبر و
دشواری را که درجلسات درمانی از ایشان خواسته میشود ،انجام دهند تا در نهایت بتوانند به
شیوه ی صحیح رفتار در روابط بین فردی خود و حس خودشناسی معتبری دست یابند ( Johnson
.)& Murray, 2010
به طورکلی نتایج این پژوهش از تأثیر درمان تلفیقی تحلیل تبادلی و ذهن آگاهی بر سازگاری
زناشویی زنان وابسته حمایت میکند و درمانگران و مشاوران خانواده میتوانند از این مداخله در کار
با مراجعان دارای وابستگی بین فردی به ویژه به منظور تأثیر گذاری بر پویاییهای زناشویی این
افراد استفاده نمایند .لیکن با توجه به برخی محدودیتهای طرحهای مورد منفرد به ویژه حجم
کوچک نمونه و از طرف دیگر مالحظات خاص فرهنگی ،الزم است تعمیم پذیری یافتهها با احتیاط
انجام گیرد .با توجه به اینکه این پژوهش برای نخستین بار در کشور انجام گرفته پیشنهاد میشود
پژوهشهای دیگری با حجم نمونهی بزرگتر و گروههای فرهنگی متفاوت به منظور تأیید بیشتر
اثربخشی و کاربرد پذیری این مدل انجام گیرد .
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