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Abstract
Introduction: In recent years, in line with the development of various psychotherapies, many
studies are conducted on the effect of transactional analysis on depression and its’ consequences on
married couple’s behaviors. The current study mainly aimed at investigating the effectiveness of
transactional analysis psychotherapy on marital intimacy and sexual satisfaction in females with
non-clinical depression.
Methods: The current semi-experimental study with a pretest-posttest design and a control group
was conducted on a population of females with non-clinical depression referring to health centers
in Tehran, Iran, of which 40 individuals were selected by the purposive sampling method based on
the inclusion and exclusion criteria and randomly assigned into experimental (n = 20) and control
(n = 20) groups. The experimental group received 10 psychotherapeutic sessions based on
transactional analysis. In the pre-test and post-test stages, both groups completed the Beck
depression inventory as well as couple's intimacy needs and the Hudson sexual satisfaction
questionnaires. Data were analyzed using covariance analysis with SPSS version 22.
Results: The findings of the study showed a significant difference in the mean of marital intimacy
(emotional, psychological, sexual, physical, spiritual, and recreational dimensions) and sexual
satisfaction between the experimental and control groups in the post-test stage (P < 0.01).
Conclusions: The study results indicated that psychotherapy based on the transactional analysis has
a positive impact on marital intimacy and sexual satisfaction in females with non-clinical
depression.
Keywords: Psychotherapy, Transactional Analysis, Marital Intimacy, Sexual Satisfaction,
Depression Disorder
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چکیده

مقدمه :در راستای رویکردهای گوناگون رواندرمانی ،به تازگی بحثهای زیادی درموردرویکرد بررسی رفتارمتقابل درحیطه افسردگی و
تبعات ناشی از آن در روابط زوجین صورت گرفته است .از این رو پژوهش حاضر با هدف اثربخشی رواندرمانی مبتنی بر تحلیل رفتار
متقابل بر صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی زنان دارای اختالل افسردگی غیر بالینی انجام شد.
روش کار :این پژوهش از نوع مطالعات نیمه تجربی با طرح پیشآزمون پسآزمون با گروه کنترل میباشد .جامعه پژوهش در بر گیرنده
کلیه زنان دارای اختالل افسردگی غیر بالینی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر تهران در نیمه دوم سال  03بودند ،که
از این میان  19نفر به روش هدفمند و بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (29
نفر) و کنترل ( 29نفر) قرار گرفتند .گروه آزمایش به مدت  19جلسه روان درمانی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل را دریافت نموده و هر
دو گروه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون به پرسشنامه افسردگی بک ،پرسشنامه نیازهای صمیمیت زوجین باگاروزی و پرسشنامه
رضایت جنسی هادسون پاسخ دادند .دادههای جمع آوری شده به وسیله آزمون کوواریانس و با استفاده از نرم افزار  SPSS-22تجزیه
و تحلیل شدند.
یافتهها :یافتههای بدست آمده از پژوهش نشان داد که بین میانگین صمیمیت زناشویی (بعد عاطفی ،بعد روانشناختی ،بعد جنسی،
بعد فیزیکی ،بعد معنوی و بعد تفریحی -اجتماعی) و رضایت جنسی گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری
وجود داشت (.)P > 9/91
نتیجه گیری :با توجه به نتایج به دست آمده میتوان از رواندرمانی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت زناشویی و رضایت
جنسی زنان دارای اختالل افسردگی غیر بالینی بهره برد.
واژگان کلیدی :روان درمانی ،تحلیل رفتار متقابل ،صمیمیت زناشویی ،رضایت جنسی ،اختالل افسردگی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
تخمین زده شده است ( .)2تمامی انسانهاممکن است در برخی اوقات
احساس پایین بودن خلق و یا ناراحتی کنند ،اما این احساسات معموالً
گذرا بوده و در مدت کوتاهی فراموش میشوند .ولی زمانی که شخص
مدام احساس آشفتگی و بی نظمی افسرده کنندهای دارد ،این افسردگی
در زندگی و فعالیت های او تأثیر گذاشته و باعث رنج و زحمت فرد و
اطرافیان او میشود ( .)5عالیمی مانند غم و اندوه ،احساس بی ارزشی،
عدم تمرکز و توانایی اندیشیدن ،احساس گناه ،بی خوابی ،احساس

افسردگی از جمله شایعترین اختاللهای روانی است که بر اساس پیش
بینی سازمان جهانی بهداشت ،تا سال  2929دومین مقام را در بین
بیماریهای تهدید کننده سالمت روحی و جسمی انسانها پس از
بیماریهای قلبی و عروقی کسب خواهد کرد .این اختالل تنها
هیجان های اصلی چون عشق و غم رادربرنمیگیرد ،بلکه بر روی
زیرمجموعهای ازاین هیجانات کلی مثل احساس شرمساری نیز منعکس
میگردد ( .)1میزان شیوع افسردگی در جمعیت عادی حدود %23
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مثبتی را بر روابط زناشویی بر جای بگذارد ،پژوهش حاضر با هدف
بررسی اثربخشی رواندرمانی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت
زناشویی و رضایت جنسی زنان مبتال به افسردگی غیر بالینی انجام
گرفته است.

شکست ،خودکشی و بسیاری از نشانههای خطرناک دیگر در انسانهای
افسرده قابل مشاهده است ( .)1نتایج مطالعات صورت گرفته توسط نام
و همکاران ( )3نشان دهنده آن است که افسردگی میتواند از شرایط
خانوادگی ،روابط زناشویی ،کارآمدی و ناکارآمدی جنسی زوجین تأثیر
پذیرفته و به طور متقابل بر روابط زناشویی و رضایت زناشویی تأثیر
بگذارد .عملکرد خانواده و تاب آوری میتواند بر بروز افسردگی نقش
داشته باشد بنابراین هم شرایط نامساعد زندگی زناشویی میتواند به
افسردگی منجر شده و هم وجود افسردگی در افراد متأهل میتواند
کارکردهای خانوادگی این گروه از افراد را دچار خلل نماید که در نتیجه
آن این افراد نمیتوانند از پس وظایف خود در قبال همسرشان بر آیندو
بدین ترتیب افسردگی میتواند بر روابط با همسران از جمله صمیمت
زناشویی و رضایت جنسی اثر بگذارد ( .)1از جمله عواملی که فرض
میشود کیفیت زناشویی را تحت تأثیر قرار میدهد ،میزان صمیمیت در
ازدواج است که عامل تعیین کنندهای برای داشتن ارتباطات زناشویی و
خانوادگی بسیار محکم است ( .)1این اعتقاد وجود دارد که همه انسانها
یک نیاز پایه و اساسی به برقراری روابط صمیمانه دارند .صمیمیت یک
نیاز روانشناختی اولیه و اصلی در نظر گرفته میشود ( .)7صمیمیت
برای زوج هایی که با رابطة عاطفی بلندمدت کنار هم زندگی میکنند
مالک مهمی است ( .)8در واقع ،صمیمیت را میتوان عاملی مهم در
رضایت زناشویی دانست به طوری که روانشناسان نیز صمیمیت را
توانایی برقراری ارتباط با دیگری و بیان عواطف تعریف میکنند و آن را
از حاالت طبیعی انسان میدانند ( .)0رضایت جنسی نیز احساس
خوشایند فرد از نوع رابطه جنسی و توانایی وی در ایجاد لذت دو طرفه
را در بر میگیرد .رضایت جنسی شامل احساس در مورد بدن خود،
عالقه به فعالیتهای جنسی ،نیاز به ارتباط با شریک جنسی و توانایی
به دست آوردن رضایت از فعالیت جنسی است ( .)19همچنین رضایت
جنسی قضاوت و تحلیل فرد از رفتار جنسی خویش که آن را لذت بخش
تصور مینماید ،تعریف شده و به عنوان یکی از نیازهای فردی و تعامالت
بین فردی که با سالمت انسان و جامعه وی ارتباط دارد قلمداد میشود
( . )11صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی از جمله متغیرهایی هستند
که ممکن است تحت تأثیر افسردگی در افراد قرار گیرند و یا بر افسردگی
تأثیر بگذارند؛ لذا به کارگیری درمانهایی که این متغیرها را در افراد
دارای افسردگی مورد توجه و آماج درمانی قرار میدهد ،دارای اهمیت
میباشد .دیدگاه تحلیل ارتباط متقابل به عنوان یکی از رویکردهای
پرنفوذ در حوزه روابط زناشویی به شماره آمده ( )12و یک نظام روان
درمانی است که در درمان انواع اختالالت روانی ،از مشکالت روزانه
گرفته تا روان پریشی های عمیق در مورد شخصیت به منظور رشد و
تغییر شخصی به کار میرود .این روش در زمینههایی که نیاز به درک
افراد ،روابط بین فردی و ارتباطات باشد بیشترین کارآیی را دارد ()15؛
بدینترتیب به نظر میرسد که این رویکرد میتواند در بهبود صمیمیت
زناشویی و رضایت جنسی که در ارتباط بسیار نزدیک با فردی دیگر
شکل میگیرد ،تأثیر داشته باشد .در همین این راستا برخی پژوهشگران
نشان داده اند که مشاوره گروهی تحلیل رفتار متقابل بر کیفیت روابط
زناشویی و سطوح مختلف این روابط همچون رضایت جنسی تأثیر دارد
( .)11با توجه به اینکه افسردگی میتواند مشکالت خانوادگی و بین
زوجینی عمیقی را به بار آورد و در نظر داشتن اینکه تحلیل رفتار متقابل
نیز می تواند هم در سطح درون روانی و هم در سطح بین فردی اثرات

روش کار
پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردی و از لحاظ ماهیت موضوع ،در
زمره مطالعات نیمه تجربی با پیش آزمون  -پس آزمون با گروه کنترل
قرار دارد .جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه زنان دارای اختالل افسردگی
غیر بالینی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر تهران در
نیمه دوم سال  1503میباشد که از این جامعه نمونهای به حجم 19
نفر در گروههای آزمایش ( 29نفر) و کنترل ( 29نفر) به صورت نمونه
گیری هدفمند و با توجه به معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند.
معیارهای ورود به پژوهش در برگیرنده مواردی همچون -1 ":دارا بودن
نشانه های افسردگی در سطح متوسط بر اساس پرسشنامه افسردگی
بک؛  -2سن حداقل  29سال و حداکثر  13سال؛  -5دارا بودن سطح
تحصیالت حداقل دیپلم؛  -1پذیرفتن فرد برای شرکت در پژوهش ،پس
از امضای رضایتنامه کتبی" بوده و معیارهای خروج نیز شامل" -1
داشتن نشانههای سایکوتیک یا افکار جدی خودکشی؛  -2داشتن
اختالل شخصیت ،بیماری عصبی یا سوء مصرف مواد و افسردگی در
سطح خفیف و یا شدید  -5دریافت دارودرمانی یا سایر مداخالت
روانشناختی هنگام ورود به پژوهش "بوده است .به منظور رعایت جوانب
اخالقی پس از کسب اجازه الزم از مدیران مراکزمشاوره ،اهداف و روش
پژوهش برای آزمودنیها توضیح داده شد وپس از کسب رضایت آنها و
امضای فرم مربوطه ،پرسشنامهها عرضه گردیده وروش پاسخدهی کامل
و واضح توضیح داده شدو برمحرمانه بودن اطالعات به دست آمده تاکید
گردید .به آزمودنیها یاداوری شد که هیچ فشار و اجباری برای ادامه
مشارکت وجود نداشته و خروج از این آزمون اختیاری میباشد .روش
گردآوری دادههای پژوهش به این صورت بود که ابتدا  1منطقه اول تا
چهارم از مناطق شهری تهران بعلت در دسترس بودن و تعداد بیشتر
مراکز مشاوره در این مناطق ،انتخاب شده و سپس با مراجعه به مراکز
مشاوره این  1منطقه ،کلیه زنانی که دارای افسردگی غیربالینی بوده
ودارای معیارهای ورود به این پژوهش بودهاند ،انتخاب گردیده
وتعدادآنها به  19نفر رسید .پس از گمارش تصادفی بر اساس قرعه کشی
به دو گروه کنترل و آزمایش و انجام پیش آزمون ،گروه آزمایش
رواندرمانی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل را در  19جلسه  19دقیقهای
دریافت کرده و سپس دو گروه مجدداً به وسیله پرسشنامه افسردگی
بک ،پرسشنامه صمیمیت باگاروزی و پرسشنامه رضایت جنسی هادسون
مورد ارزیابی قرار گرفتند .برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از روشهای
موجود در آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی
(تحلیل کواریانس) و نرم افزار  SPSS V.22بهره گرفته شد .برنامه
درمانی در  19جلسه به ترتیب زیر بوده است:
جلسه اول :برقراری رابطه درمانی ،آموزش استفاده از پیامهای کالمی و
غیرکالمی ،تحلیل ساختاری ساده حالت نفسانی (بالغ ،والد ،کودک) .از
فرد خواسته شد شرح مختصری از وضعیت و تاریخچه زندگی خودو
روابط بین فردیاش ارائه دهند.
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جهت جمع آوری دادهها از پرسشنامه افسردگی بک ،پرسشنامه
صمیمیت باگاروزی و پرسشنامه رضایت جنسی هادسون استفاده
گردید .پرسشنامه افسردگی بک ( Beck’s Depression
 ،)Questionnaireاین پرسشنامه شکل بازنگری شده پرسشنامه
افسردگی بک است که جهت سنجش شدت افسردگی تدوین شده است
(DSM-IV: Diagnosis and statistical of manual ( .)13
 )mental disorderاین ویرایش در مقایسه با ویرایش اول بیشتر با
همخوان است و همانند پرسشنامه اضطراب بک 21 ،سوالی است و تمام
عناصر افسردگی بر اساس نظریه شناختی را پوشش میدهد .به منظور
پاسخگویی به این پرسشنامه ،آزمودنیها باید به هر ماده بر مبنای یک
مقیاس لیکرت چهار درجهای از صفر تا سه پاسخ دهند .حداقل نمره در
این آزمون صفر و حداکثر آن  15است .با جمع کردن نمرات فرد در هر
یک از مادهها ،نمره فرد بهطور مستقیم به دست میآید .یافتههای
پژوهش بک ،استیر و براون ( )13نشان داد که این پرسشنامه ثبات
درونی باالیی دارد ،همچنین بررسی دیگری ضریب آلفا  ،9/01ضریب
همبستگی میان دو نیمه  ،9/80ضریب بازآزمایی به فاصله یک هفته
 9/01را برای آن گزارش داد ( .)11ثبات درونی آزمون برای دانشجویان
ایرانی  9/87و پایایی بازآزمایی آن  9/75گزارش شده است (.)11
پرسشنامه صمیمیت با گاروزی ( Couple's Intimacy Needs
 ،)Questionnaireاین پرسشنامه توسط باگاروزی تهیه و تنظیم
شده است .پرسشنامه شامل  11سؤال است و نیازهای صمیمیت را در
هشت بعد :عاطفی ،روانشناختی ،عقالنی ،جنسی ،فیزیکی ،معنوی ،زیبا
شناختی و تفریحی -اجتماعی ارزیابی میکند .طیف پاسخ گویی آن در
هر سؤال از عدد  1تا  19مشخص گردیده است و لذا ،احتیاجی به
محاسبه امتیاز هر گزینه ندارد .آزمودنیها به شکلی رتبه بندی شده از
 1به مبنای «به هیچ وجه چنین چیزی وجود ندارد» تا  19به معنای
«نیاز بسیار زیادی وجود دارد» به هر نیاز پاسخ میدهند .اعتمادی ()17
پایایی این پرسش نامه را با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار
 SPSSبه میزان  9/01بدست آورد .عالوه بر این خمسه و حسینیان
( )18در مطالعهای پایایی هر بعد صمیمیت را با روش آزمون -باز آزمون
محاسبه کردند که برای صمیمیت عاطفی ،روانشناختی ،عقالنی،
جنسی ،فیزیکی ،معنویی ،زیبا شناختی و اجتماعی-تفریحی به ترتیب:
 9/31 ،9/71 ،9/13 ،9/89 ،9/01 ،9/81 ،9/82 ،9/80بدست آمد و
حاکی از پایایی قابل قبول این مقیاس میباشد .پرسشنامه رضایت
جنسی هادسون ( Hudson’s Sexual Satisfaction
 ،)Questionnaireدر سال  1081توسط هادسون – هریسون و
کروسکاپ برای ارزیابی سطوح رضایت جنسی زوجین ساخته شد .این
مقیاس دارای  23سؤال میباشد و جزء پرسشنامههای خودگزارش دهی
محسوب میشود به عنوان مثال" ،من احساس میکنم که زندگی
جنسیام فاقد کیفیت است یا همسر من نمیتواند از لحاظ جنسی مرا
ارضا کند . ".پاسخ آزمودنی به هر ماده آزمون در سطح یک مقیاس 7
درجهای بین  9تا  1مشخص میشود .برای بدست آوردن امتیاز کلی
پرسشنامه مجموع امتیازات تک تک سؤاالت با هم محاسبه میگردد.
این امتیاز دامنهای از  9تا  139خواهد داشت .ثبات درونی این مقیاس
توسط طراحان محاسبه شده و آلفای کرونباخ آن  9/01بدست آمد.
اعتبار مقیاس نیز با روش باز آزمایی با فاصله یک هفته محاسبه گردید
که برابر  9/05شد .روایی مقیاس از طریق روایی تفکیکی محاسبه گردید

جلسه دو م :آموزش و بحث درباره تاریخچه تحلیل رفتار متقابل .از فرد
خواسته شد یک مورد از ارتباط محاورهای خود را قرائت نموده و در
مورد آن بحث شد .در ادامه به فرد تکلیف خانگی (رسم ایگوگرام) داده
شد.
جلسه سوم :تکالیف خانگی موردبررسی قرار گرفت و درمانگر توضیح
مختصری در خصوص کتاب وضعیت آخر و چهار حالت روانی ارائه کرد.
فرایند درمان در این جلسه توضیح قواعد ارتباطی و نقش آن در مورد
احترام به خود ،دیگران ،دوستان و نحوه ابراز وجود بود .در این جلسه
نیز تکلیف (رسم ایگوگرام بر اساس تحلیل ساختاری پیچیده) ارائه
گردید.
جلسه چهارم :پس از بررسی تکلیف جلسه قبل ،در این جلسه فرد بانقش
الگوهای ارتباطی در زندگیهای شخصی و اجتماعی آشنا شد .آموزش
نوازش ،روابط متقابل مکمل و متقاطع از مداخالت این جلسه بود.
جلسه پنجم :بررسی تکلیف جلسه قبل ،باز نوازی های غیرارادی دوران
کودکی (من کودک) و وضعیتهای اساسی زندگی به طور کامل تشریح
شد .تاکید بر مطالعه کتاب بازیهای روانی (اریک برن) ،سپس
بازنوازیهای حالت من والدینی با زبانی ساده همراه با مثال انجام شد.
جلسه ششم :از فرد خواسته شد مشغولیتهای ذهنی که با آن مواجه
است را بیان کند این مشغولیتها میتواند دوری از خانواده ،نگرانیهای
شغلی در آینده ،زندگی دانشجویی ،مسائل ارتباطی با خانواده و دوستان،
ازدواج ،امتحانات و ...باشد .فراینددرمان عبارت بود از آموزش باز نوازی
حالت من بالغ .سپس از فرد خواسته شد مجدداً در مورد مشغولیتها و
تعامل خود با دیگران بحث و تبادل نظر کند .در این جلسه آموزش
روابط پنهان و رفتار متقابل مضاعف و نیز تکلیف همراه با چند مثال از
روابط پنهان ارائه شد.
جلسه هفتم :در ابتدای جلسه تکلیف جلسه قبل بررسی شد .مداخله
درمانی این جلسه ،آموزش چهار وضعیت وجودی و شفای کودک درون
بود .در این جلسه سعی شد فرد به تجزیه و تحلیل حالتهای (کودک-
بالغ  -والد) بپردازد و نحوه برقراری ارتباط بین این حالتها را در رفتار
روزمره خود بکار گیرد .ارائه تکلیف (پرسش و پاسخ با دست مسلط و نا
مسلط).
جلسه هشتم :بررسی تکلیف جلسه قبل و کار به صورت عملی (تمرین
ایفای نمایش) وبه تمرین مهارتهای ارتباطی اختصاص داشت.
همچنین قصههای زندگی هر فرد استخراج و گفته شد .آموزش مفاهیم
مدیریت زمان و شیوههای فعال کردن بالغ از مداخالت این جلسه بود.
ارائه تکلیف (تعیین مدیریت زمان و استفاده از من بالغ در رفتارهای
خود) صورت گرفت.
جلسه نهم :در ابتدا تکلیف جلسه قبل بررسی و برخی از حالتهای
نفسانی و رفتار کنونی فرد در قالب ایفای نقش به صورت بازخورد ارائه
شد .بازدارندهها ،سوق دهندهها و اخذ تصمیمات آموزش داده شد.
جلسه دهم :بررسی تکلیف جلسه قبل ،پاسخ گویی در مورد ابهامات و
مرور جلسات قبلی .در این جلسه کلیه برنامه و اهداف درمانی مرور و
بازخوردها و دریافت آن توسط فرد در مورد پیشرفت درمان تجزیه و
تحلیل شد .مداخله درمانی جلسه آخر عبارت بود از در دست گرفتن
قدرت اجرایی من بالغ ،به کارگیری آموختههای تحلیل رفتار متقابل در
محیطهای گروهی ،خانواده و اجتماع در جهت نیل به خود رهبری.
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بدست آمده است .به منظور نشان دادن معنیداری تفاوت بین نمرات
جدول فوق از تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده شد .جهت بررسی
پیش فرض های تحلیل کواریانس چند متغیره از آزمون لوین و برای
بررسی تساوی ،از واریانس خطای دو گروه استفاده شد .نتایج بررسی
همگنی واریانسها نشان داد که معنی داری آزمون لوین در نمرات
آزمون صمیمت زناشویی و رضایت جنسی بیشتر از  9/93میباشد .با
توجه به این امر پیش فرض همگنی واریانسهای خطا در گروههای
مورد مطالعه محقق شده است .بررسی همگنی شیب رگرسیون نیز از
معنیدار نبودن تعامل شرایط و پیش آزمون حمایت میکند ،لذا پیش
فرض های تحلیل کواریانس برقرار بوده و میتوان از تحلیل کواریانس
چند متغیره برای تحلیل نمرات آزمونها استفاده نمود .نتایج معناداری
تحلیل کواریانس چند متغیره آزمونهای صمیمیت زناشویی و رضایت
جنسی در گروه مداخله و لیست انتظار نیز نشان دهنده این بود که
سطوح معناداری همه آزمونها قابلیت استفاده از آزمون تحلیل
کواریانس چند متغیری را مجاز میشمارد و میتوان به نتایج آن اعتماد
کرد.

که نتایج نشان داد مقیاس توانایی تشخیص زوجین دارا و فاقد مشکالت
جنسی را دارد .این پرسشنامه توسط پوراکبر ( )10به اجرای طرح مجدد
به فاصله  13روز برای بررسی وضعیت هنجاری مقیاس انجام گردید.
نتایج اجرای آزمون و اجرای مجدد آن بوسیله آزمون همبستگی مورد
تحلیل واقع شد .نتایج این آزمون نشانگر میزان همبستگی  9/031در
سطح معناداری  9/1شده است .همچنین برای بررسی دقیقتر اعتبار
بدست آمده از روش دونیمه کردن آزمون  9/88شده است .ضریب
گاتمن محاسبه شده نیز  9/89میباشد.

یافتهها
با توجه به تعداد شرکت کنندگان در آزمون که  19نفر بوده و به دو
گروه  29نفره پیش آزمون و پس آزمون تقسیم گردیدهاند ،اطالعات
دموگرافیک در جدول  1ارائه گردیده است.
همانطور که در جدول  2مشاهده میشود میانگین صمیمیت زناشویی
در مرحله پس آزمون دو گروه آزمایش و کنترل به ترتیب برابر با
 111/73و  123/93بوده است و میانگین رضایت جنسی در مرحله پس
آزمون دو گروه آزمایش و کنترل به ترتیب برابر با  35/59و 17/19
جدول  :1توزیع فراوانی و درصد ویژگیهای دموگرافیک گروهای مورد مطالعه
مشخصات فردی

گروه کنترل
فراوانی

سطوح

گروه آزمایش
درصد

درصد

فراوانی

تحصیالت
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس و دکترا

59
13
19
13

1
5
8
5

19
19
53
13

8
2
7
5

شغل
شاغل
خانه دار
دانشجو

15
2
3

13
19
23

19
1
1

39
29
59

 29تا  59سال
 59تا  19سال
 19تا  13سال

8
19
2

19
39
19

19
8
2

39
19
19

سن

جدول  :2محاسبه شاخصهای توصیفی متغیر صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی در گروههای مورد مطالعه
گروه

پس آزمون

پیش آزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

127/53
125/13

11/59
11/95

111/73
123/93

15/30
19/19

15/39
13/09

0/27
19/87

35/59
17/19

11/20
19

صمیمیت زناشویی
آزمایش
کنترل
رضایت جنسی
آزمایش
کنترل

جدول  :3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس (مانکوا) برای فرضیه اصلی ()n = 19
درجه آزادی گروه

درجه آزادی خطا

سطح معناداری

آزمون

مقدار

آزمون المبدای ویلکز

9/22

F
58/11

55

> 9/991

25

> 9/991

5

آزمون المبدای ویلکز

9/100

11/33

8
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جدول  :4خالصه تحلیل کوواریانس چند متغیره صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی در گروههای آزمایش و کنترل
شاخص منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنیداری

اندازه اثر

اثر گروه برای پس آزمون
صمیمیت زناشویی
رضایت جنسی

2101/01
790/11

1531/08
531/3

2
2

73/98
21/91

9/991
9/991

9/109
9/121

اثر گروه برای پیش آزمون
صمیمیت زناشویی
رضایت جنسی

17/5
57/99

8/13
18/3

2
2

مطابق جدول 5؛ چون در سطح اطمینان  %03و خطای اندازهگیری
 ،α = %9/3سطح معناداری آزمون المبدای ویلکز کوچکتر از 9/93
محاسبه شده است (9/991 ،F )5/55( = 58/11 ،F )8/25( = 11/33
<  ،)Pبنابراین فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید میگردد؛ یعنی بین
دو گروه حداقل در یکی از متغیرهای مورد آزمون تفاوت معناداری وجود
دارد .لذا می توان نتیجه گرفت که روان درمانی مبتنی بر تحلیل رفتار
متقابل بر صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی افراد گروه نمونه تأثیر
داشته است.
همان طوری که در جدول  1نیز مالحظه میگردد ،نتایج تحلیل
کوواریانس چندمتغیره به ترتیب برای صمیمیت زناشویی (،P > 9/991
 )F = 73/98و رضایت جنسی ( )F = 21/91 ،P > 9/991نشان میدهد
بین میانگین های پس آزمون دو گروه پس از حذف اثر متغیر تصادفی
کمکی اختالف معناداری وجود دارد؛ به عبارت دیگر بین صمیمیت
زناشویی و رضایت جنسی گروه آزمایش با گروه کنترل تفاوت معناداری
وجود دارد .با توجه به اینکه بین میانگین دو گروه آزمایش و کنترل در
متغیر صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی تفاوت معناداری وجود دارد،
فرضیه پژوهش تأیید میشود و فرض صفر مبنی بر این که روان درمانی
مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی
تأثیر ندارد ،رد میگردد.

9/280
9/111

9/991
9/991

9/731
9/321

تحلیل رفتار متقابل که مجموعه قابلیتهای های عاطفی همچون
توانایی آرام شدن و آرام کردن طرف مقابل ،همدلی ،همدردی و خوب
گوش دادن را تقویت میکند ،میتواند موجب افزایش مهارت هیجانی و
در نتیجه صمیمیت زناشویی گردد .از طرفی آموزش تحلیل رفتار متقابل
به مراجعین اجازه میدهد تا به کشف موضوعها و مفاهیم خویشتن
بپردازند .پرداختن به موضوعها و مفاهیم درونی به بینش ،شناخت خود،
شکستن مقاومتها و در نهایت درمان نشانهها منجر میشود .به نظر
میرسد آموزههای تحلیل رفتار متقابل باایجاد آموزههایی در رابطه با
ایجاد نیات و انگیزههای مثبت نسبت به یکدیگر ،به بهبود مهارتهای
حل مسئله ،ارتقای مهارتهای هیجانی ،اصالح عملکردهای شناختی و
افزایش خودافشاسازی و در عین حال افزایش تفرد و استقالل و کمک
به زنان تحت آموزش برای رسیدن به خودپیروی و رها شدن از الگوهای
ناکارآمد و مخرب میپردازد که این امر با ایجاد امید و حسن نیت نسبت
به خود ،دیگری و دنیا و تصحیح ارتباط ناسالم با همسر (نظیر بازیها،
فقدان مسوولیت پذیری یا ناامیدی ناشی از پیش نویش های ناکارآمد)،
با اتخاذ وضعیت سالم زندگی در طی یک فرایند اصالح درون فردی-
میان فردی ،میتواند به شرایطی منجر شود که این زنان بتوانند روابط
مناسب تر و بهتری با همسر خود داشته و صمیمیت زناشویی بیشتری
را تجربه نمایند.
در متغیر رضایت جنسی نیز نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین
رضایت جنسی دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت
معناداری وجود داشته است؛ بدین معنی که آموزش تحلیل رفتار متقابل
بر بهبود رضایت جنسی زنان دارای اختالل افسردگی غیر بالینی تأثیر
داشته است .این یافته با نتایج پژوهشهای نوشادی و معتمدی (،)21
اکبری و همکاران ( ،)21سودانی و همکاران ( )23و هنری ( )11همسو
میباشد .تحلیل رفتار متقابل با آموزش چگونگی تحلیل روابط ،به
خصوص انواع روابط مکمل ،متقاطع و نهفته ،افراد را با نحوه برقراری
ارتباط مؤثر آشنا میکند .به عبارتی افراد را به مهارتهای ارتباطی
مناسب مجهز میکند تا با تشخیص حاالت «من» خود و دیگران به ویژه
با توجه به سرنخهای کالمی و غیرکالمی ،بتوانند ارتباط مناسب مکملی
را برقرار کنند ( . )21در تبیین این یافتهها میتوان گفت که زنانی که
در رواندرمانی مبتنی بر رویکرد تحلیل رفتار متقابل شرکت نموده بودند
با تمرکز بر روابط بین فردی ،باورها و هیجانات خود ،با استفاده از
تکنیکهای هیجان محور میتوانند تعارضات زناشویی و افکار
غیرمنطقی خود را کاهش دهند .بنابراین عواملی مانند باور به مخرب
بودن مخالفت ،باور به عدم تغییرپذیری همسر ،کمال گرایی جنسی،
باورهای ارتباطی غیرمنطقی در روابط زناشویی ،بر کل رابطه تأثیر دارند.
پژوهشها نشان میدهند که زوجین متعارض کمترین میزان رضایت

بحث
همانطور که در بخش یافتهها نیز مطاحظه گردید ،نتایج حاصل از
پژوهش نشان میدهد که بین صمیمیت زناشویی دو گروه آزمایش و
کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود داشته است؛ بدین
معنی که آموزش تحلیل رفتار متقابل بر افزایش نمرات صمیمیت
زناشویی زنان دارای اختالل افسردگی غیربالینی تأثیر داشته است .این
یافته را میتوان با نتایج پژوهشهای یزدان پناه و احمدی ( ،)29نوشادی
و معتمدی ( ،)21خدایی و همکاران ( ،)22صادقی و همکاران (،)25
اکبری و همکاران ( ،)21سودانی و همکاران ( ،)23گراف و لوی (،)21
هنری ( ،)11نیری و همکاران ( )27و یسلدیک ( )28همسو دانست.
تعامل در زوجهای آشفته ،اغلب با رفتار منفی متقابل مشخص میشود.
آموزه های تحلیل تبادلی در زمینه نوازش و راهکارهای ارائه نوازش،
صمیمیت ،بیان آزاد احساسات و خودافشایی در فضایی توام با امنیت
روانی و همدلی متقابل ،میتواند تقابل منفی موجود در میان همسران
ناراضی را کاهش دهد .آموزههای تحلیل رفتار متقابل میتواند با
تقویت"من بالغ"  ،آموزش شیوه حل مسئه و تدوین قرارداد ،موجب تفاهم
بیشتر و کوشش بارزتر برای حل مسائل میان فردی شود و با توجه به
آن که مهارتهای هیجانی میتواند بر فرایند صمیمیت تأثیر گذارد،
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سایر ابزاهای جمع آوری اطالعات در جهت بررسی و ارزیابی تأثیر
مشاوره مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت زناشویی و رضایت
جنسی از جمله مصاحبه نیمه ساختار یافته برای دریافت اطالعات
عمیقتر و جامعتر استفاده شود.

مندی از ازدواج و بیشترین احتمال طالق را نشان میدهندو عالوه بر
مشکالت روانی ،تعارض به سالمتی جسمی نیزدر این زوجها مشاهده
میشود  .افرادی که روابطی رضایت بخش و حمایت آمیز دارند در
مقایسه با زوجهای مشکل دار به احتمال کمتری دچار بیماریهای مهم
میشوند ( .)21بنابراین مالحظه میگردد که که روان درمانی مبتنی بر
رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر عدم تغییرپذیری همسر ،کمال گرایی
جنسی ،باورهای ارتباطی غیرمنطقی در روابط زناشویی و تعارضهای
زناشویی در زنان مبتال به اقسردگی غیربالینی اثربخش بوده و توانسته
است این تغییرها را تا حد ممکن کاهش دهد و بدین ترتیب بر بهبود
رضایت جنسی تأثیر معناداری داشته باشد .از جمله محدودیتهای
پژوهش حاضر می توان به محدود بودن جامعه پژوهش به زنان دارای
اختالل افسردگی غیر بالینی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی
شهر تهران اشاره نمود ،در نتیجه در تعمیم یافتهها باید دقت نمود.
همچنین جمع آوری اطالعات بر اساس مقیاس خودگزارش دهی انجام
شده که این گزارشها به دلیل دفاعهای ناخودآگاه ،تعصب در پاسخدهی
و شیوههای معرفی شخصی ،مستعد تحریف هستند .عالوه بر آن در این
پژوهش اثرات درمانی مشاوره مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت
زناشویی و رضایت جنسی به دلیل بعضی از محدودیتها در فواصل زمانی
مختلف مورد پیگیری قرار نگرفته است که این موضوع یکی از دیگر
محدودیتهای این پژوهش میباشد .لذا توجه به محدود بودن جامعه
پژوهش به زنان دارای اختالل افسردگی غیر بالینی مراجعه کننده به
مراکز بهداشتی و درمانی شهر تهران ،پیشنهاد میگردد که در
پژوهشهای آینده سایر گروههای تحصیلی ،دیگر مناطق جغرافیایی و
قومیتی نیز مورد بررسی قرار گیرد .همچنین در پژوهشهای آینده از

نتیجه گیری
بطور کلی میتوان نتیجه گرفت که رواندرمانی با رویکردتحلیل روابط
متقابل با بررسی دقیق چگونگی ارتباط و رفتار زوجین و سعی بر تصحیح
و ارتقای کیفیت آن بر میزان رضایت جنسی و صمیمت زناشویی زنانی
که مبتال به افسردگی اساسی هستند مؤثر است .شایان ذکر است باتوجه
به میزان رو به رشد ابتال به افسردگی در جامعه و تأثیر متقابل افسردگی
و صمیمیت و روابط جنسی زوجین و ارتباط آنها با سالمتی روانی،
اهمیت و توجه به این موضوع ضروری به نظر میرسد.
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و تشکر به عمل آید.
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