
  اثربخشي آموزش تحليل رفتار متقابل بر قدرت تحمل ابهام در زنان

  ٢، نازنين عابد١هما نيابتي چرندابي

  

  چكيده

 يز تازگارشار س ييشده، فضا جاديشدن ا ياز جهان يناش راتييتغ جهيتعامالت و ارتباطات كه در نت شيافزا

 ابهام كه مختلف شده است يهاجوامع و گروهتجربه ابهام در  شيكرده است كه منجر به افزا جاديرا ا رييو تغ

 .ميشويواجه مممختلف با آن  يهاتياست كه هر روز در موقع يزياست، چ يشانيتحمل پر يهااز سازه يكي

دين ود. بهدف پژوهش حاضر  تعيين اثربخشي آموزش تحليل رفتار متقابل بر قدرت تحمل ابهام در زنان ب

سترس انتخاب سال از طريق مدارس فرزندانشان در شهر پرند به روش در د ٢٠زنان باالي نفر از  ٦٠منظور، 

بهام حمل اپرسشنامه تشدند و به صورت تصادفي در دو گروه گواه و آزمايش قرار گرفتند. هر دو گروه به 

تار ساعته، تحليل رف ٢ي جلسه ١٨در  آزمون پاسخ دادند. سپس گروه آزمايش) به عنوان پيش١٩٩٣لين (مك

زمون آروه پسگر دو قابل را آموزش ديدند، اما گروه گواه هيچ آموزشي را دريافت نكردند. در پايان نيز از همت

  ها از آمارتوصيفي و كواريانس استفاده شد.گرفته شد. براي تجزيه و تحليل داده

رت تحمل ابهام ددر ق) ٠/١٩=eta ,٠/٠٠=p(  ١٩نتايج نشان داد كه آموزش تحليل رفتار متقابل به ميزان % 

ر زنان دابهام  و قدرت تحمل اين رويكرد آموزشي در جهت ارتقاتوان از زنان، اثر مثبت دارد. بنابراين مي

  استفاده كرد.

 تحليل رفتار متقابل، زنان، قدرت تحمل ابهام هاي كليدي:واژه
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  مقدمه

هاي انسان (به جاي و توانمندي باتوجه به استعدادها ٣نگرشناسي مثبتهاي اخير رويكرد رواندر سال

شناسان قرار گرفته است. اين رويكرد هدف نهايي خود ها) مورد توجه روانها و اختاللپرداختن به نابهنجاري

داند كه بهزيستي و شادكامي انسان را به دنبال دارند. از اين رو عواملي كه هايي ميها و شيوهرا شناسايي موضوع

ترين موضوع مورد پژوهش اين رويكرد شود، بنياديي با نيازها و تهديدهاي زندگي ميموجب تطابق بيشتر آدم

افزايش تعامالت و ارتباطات كه در نتيجه تغييرات ناشي از جهاني شدن  .)١٣٨٩نيا و محمدپور، (شاكري است

و ابهام در جوامع ايجاد شده، فضايي سرشار از تازگي و تغيير را ايجاد كرده است كه منجر به افزايش تجربه 

در  روز هري تحمل پريشاني است، چيزي است كه هاسازهي مختلف شده است. ابهام كه يكي از هاگروه

ي مبهم، آستانه تحمل بيشتر و هاتيو موقعشرايط  در مقابل. برخي ميشويمي مختلف با آن مواجه هاتيموقع

، يك شخصيت مرموز در يك مثالًبيت ثانويه دارند؛ برخي آستانه تحمل كمتري دارند. برخي از انواع ابهام جذا

جذاب باشد (مك كيلوپ  زمانهم طوربه توانديمباشد، چون مبهم است و هم  زااضطراب توانديمداستان هم 

قرار دهد. در نتيجه،  الشعاعتحتيي با پتانسيل مطلوب را هافرصت توانديم). ابهام همچنين ٢٠١٣و دويت، 

هم جذابيت و هم بيزاري ايجاد كند و اين واكنش مشروط به چگونگي ادراك محرك مبهم در  توانديمابهام 

). در جهان ٢٠١٥، ٤، كافالونيتيز و آرمانينيلمكي شده است (نيبشيپنتايج  تعامل با اطالعات در مورد زمينه

اد را براي واكنش سريع و يك مهارت مهم، نقش ايفا كند كه افر عنوانبه توانديمپيچيده امروز، تحمل ابهام 

). تحمل ابهام تأثير مثبتي بر يادگيري ٢٠١٢، ٥(كاتسارز و نيكوالديس سازديمتوانمند  زيآمتيموفقسازگاري 

ي يادگيري خاص به بهبود يادگيري و هاطيمحو با ايجاد  شوديمدارد و موجب درك بهتر روابط يادگيري 

). قدرت تحمل ابهام سبب استقبال مكرر فرد از ٢٠١٤ران و الير، (رويند كنديمعملكرد بهتر يادگيرنده كمك 

. در محيطي كه سراسر ابهام است افراد بر اثر حل شوديمي مبهم و انطباق سريع خود با تغييرات هاتيموقع

و (كلفايلد، اندولسك، گربيك  ابندييمدرگيرند، به موفقيت بيشتري دست  هاآنيي كه با هاچالشمسائل و بيشتر 

تا  كنديمقدرت تحمل ابهام با افكار و رفتار خالقانه مشابه است، چون افراد را توانا  ).٢٠١٤، ٦رسكونسكي

ي جزئي و نامساعد در حل مسائل پيچيده آنان را راضي نكند. درواقع قدرت تحمل ابهام باعث هاحلراه

). قدرت تحمل ابهام موجب ٢٠١٧، ٧دسونكه افراد از حداكثر قابليت آفريدن خود استفاده كنند (ريچار شوديم

                                                           
3 positive psychology 
4 McLain, D. L., Kefallonitis, E., & Armani, K. 
5 Katsaros, K. K., & Nicolaidis, C. S. 
6 Caulfield, M., Andolsek, K., Grbic, D., & Roskovensky, L. 
7 Richardson, D. 



ي نوآورانه و فرايندهاي فكري هاحلراهاز  زيانگچالشي مبهم و شرايط يادگيري هاتيموقعافراد در  شوديم

ي منحصر به هاحلراهو از  كننديمبهترين بهره را ببرند. افراد داراي قدرت تحمل ابهام مسائل را خالقانه حل 

  ).٢٠١٤، ٨استينكمپ و وسلز( رنديگيمفرد بهره 

، دچار ابهام شوديمي ناآشنا، پيچيده و نامفهوم مواجه هاروشي از امجموعهوقتي فرد يا گروهي با  ازطرفي

با موقعيتي كه پايان آن نامشخص است،  توانديم. تحمل ابهام متغير شخصيتي و ميزاني است كه فرد شوديم

و در  كننديمراد داراي تحمل ابهام كمتر معموالً تنيدگي بيشتري تجربه داشته باشد. اف زيآمتيموفقي امقابله

. در حالي كه افراد داراي تحمل ابهام بيشتر در تكاليف مبهم به خوبي عمل خورنديمتكاليف مبهم، شكست 

ني، . به طور كلي عدم تحمل ابهام نقش مهمي در نگراني و اضطراب دارد (نريمابرنديمو از آن لذت  كننديم

) عدم تحمل ابهام را باورهايي در مورد نگراني، ٢٠٠٧( ٩). دوگاس و ساوارد١٣٨٧و محمودي،  فريشاهملك

كه اين سه عامل با شدت  انددهيعقو بر اين  كننديمي مسئله منفي و سبك مقابله اجتنابي تعريف ريگجهت

(الي، النگ، كمپبل و  سالمت روانيمشكل فرد رابطه دارند. از آنجا كه قدرت تحمل ابهام موجب ارتقاي 

 )٢٠١٥و همكاران،  ١٢(مان و كيفيت زندگي )٢٠٠٨، ١١(زناسني، بالنكون و البارت ، خالقيت)٢٠١٧، ١٠كلونينگر

همواره مورد توجه  شوديم، يافتن شيوه درماني يا آموزشي كه منجر به افزايش اين دو متغير شوديم

مهارت روابط انساني متشكل از دو مقوله شناخت انسان و روابط  پايه اساسياز انجايي كه پژوهشگران است.

ي گسترده، براي مقابله با هاپژوهشي اخير در يك سلسله هاسال). در ٢٠١٢، ١٣است (بارو، بردشو و نيوتن

تا با بررسي خصوصيات افرادي  اندبودهپيامدهاي ناشي از فشارهاي زندگي در جستجوي راهكارهاي مؤثري 

حال سالمت ي مقاومت كرده و درعينخوببهزندگي و محيط شغلي  ريناپذاجتنابر تغييرات فشارزا و كه در براب

، به كشف سبك شناختي خاصي كه بتواند شدت عوامل فشارزاي زندگي را اندكردهجسم و روان خود را حفظ 

) توسعه و گسترش ٤٠١٩( ١٤برن ). نظريه تحليل رفتارمتقابل كه توسط٢٠١٠شوند (استمان،  نائلكاهش دهد 

ي مؤثري در شناخت و درمان شخصي و رشد هاگام توانيمي است كه با استفاده از آن اهينظربيشتري يافت، 

  ).٢٠١٠رواني برداشت (استمان، 
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يك روش درمان تعاملي افزايش آگاهي و قدرت افراد براي  عنوانبهي هدف تحليل رفتار متقابل طوركلبه

جريان زندگي خود را تغيير دهند  لهيوسنيبدي شخصي است تا ريپذتيمسئول گرفتن تصميمات تازه و

ببيند  وضوحبهتا خود را بهتر درك كرده،  كنديم). آشنايي با تحليل رفتار متقابل به فرد كمك ٢٠١٥(ارسكين، 

ايجاد اين باور  هادرمانكه چگونه با ديگران تعامل دارد. يكي از خصوصيات تحليل رفتار متقابل نسبت به ديگر 

، مسئول آينده خود است. بسياري از مردم، از تحليل رفتار متقابل براي از گذشته نظرصرفدر فرد است كه وي 

ي براي الهيوسي تحليل رفتار متقابل درمانروان). مشاوره و ٢٠١٦، ١٥(نيوتن كننديمتغيير الگوهاي خود استفاده 

منجر به فهم بيشتر و  هامدلو يكپارچگي تحليل تبادلي با ديگر ارزيابي و سنجش عالئم سالمت رواني است 

ارتباط برقرار كنند و آگاهي و ارتباط خود را با  گرانيبا دي و مناسبتا در سطح مقبول  شوديممؤثرتر بودن آن 

ست كه ا درصدداين شيوه  گريد عبارتبه) ١٣٩١هنرمند و سلطاني،  زادهيمهرابديگران فزوني بخشند (سوداني، 

 ).١٦،٢٠٠٨فرد را به خودشناسي نائل كند تا بداند در مواجه با محيط چگونه عمل كند (شيلينگز

او داراي  "من"ي هاحالتتحليل رفتار متقابل به اين معناست كه فرد در هر زمان، كدام يك از بنابراين 

د. تحليل رفتار متقابل يك روش رفتار خود و ديگران را در زمينه اجتماعي درك كن توانديمقدرت است و بهتر 

و هدف آن افزايش  كنديمي شناختي، عقالني و رفتاري فرايند درمان تأكيد هاجنبهدرمان تعاملي است كه بر 

آكاهي و قدرت افراد براي گرفتن تصميمات تازه است تا بدين وسيله جريان زندگي خود را تغيير دهند (عالمه، 

ي اخير به دليل هاسال. همچنين قدرت تحمل ابهام متغيري است كه در )١٣٩٣و مشتاقي،  پورآتشآقايي، 

و  جانيدي شده است (اژهيواهميت آن در ايجاد خالقيت و پويايي و به طور كلي سالمت رواني، به آن توجه 

ي ارتقاي آن و عوامل همبسته با آن به طور كامل بررسي نشده هاروش). اما در ايران هنوز ٢٠١٦، ١٧اوزكان

است. به همين خاطر پژوهش حاضر به بررسي اثربخشي يك روش درماني بر اين متغير پرداخته است تا بتواند 

  به صورت عملي روشي را براي ارتقاي آن پيدا كند.

 ٢٠)، ارسكين٢٠١٤( ١٩)، يان و ديكس٢٠١٥( ١٨ي مختلفي نظير چيلدهاپژوهشهمچنين با وجود اينكه 

، هنوز در اندكردهي تأييد شناختروانل رفتار متقابل را بر متغيرهاي مختلف ) و غيره اثربخشي روش تحلي٢٠١٨(

به ترويج استفاده از اين روش  توانديم. بنابراين نتايج اين پژوهش شودينمايران استفاده كافي از اين روش 
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ني نظري با توجه به بررسي پيشينه و مباتوسط متخصصان با اهداف درماني و آموزشي كمك كند.درنتيجه 

كه آيا آموزش تحليل رفتار متقابل بر قدرت تحمل ابهام اثر  موضوع، مسئله اصلي پژوهش حاضر اين است

  مثبت دارد؟

   روش:

گواه پيروي  همراه با گروه آزمونپسو  آزمونشيپپژوهش حاضر از يك طرح شبه آزمايشي با 

ان شهر پرند در ايه پيش دبستان تا ششم دبستسال، مادران پ ٢٠باالي  انزن حاضر.جامعه آماري پژوهش كنديم

 نفر زن واجد شرايط به روش در دسترس انتخاب شده و به ٦٠ژوهش، براي اجراي پهستند. ١٣٩٦ -٩٧سال 

 بهامپرسشنامه تحمل ا آزمونشيپدر هر دو گروه  صورت تصادفي در دو گروه گواه و آزمايش قرار گرفتند.

ه هيچ جلسه آموزش تحليل رفتار متقابل قرار گرفت و گروه گوا ١٨گرفته شد. سپس گروه آزمايش تحت 

  .ايج تحليل شدگرفته شد و نت آزمونپسآموزشي را دريافت نكرد. پس از اتمام آموزش، از هر دو گروه 

  . ابزار پژوهش

  

  پرسشنامه تحمل ابهام

دارد و داراي يك نمره كلي  ماده ١٣را تهيه كرد كه اين پرسشنامه  ٢١تحمل ابهام پرسشنامه) ١٩٩٣( نيلمك 

  زيرمقياس ندارد. بوده و

  يگذارنمرهالف) روش 

 و ١١، ٩، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١ي هاماده. اما شوديمي گذارنمرهي ادرجه ٥اين پرسشنامه به كمك طيف ليكرت 

  .شونديمي گذارنمرهبه صورت معكوس  ١٢

  ب) اعتبار و روايي
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به دست آورد و روايي همگراي آن را به  ٨٢/٠رسشنامه را برابر با ) آلفاي كرونباخ اين پ١٩٩٣( نيلمك 

) نيز روايي اين پرسشنامه را ١٣٩٤به دست آورد. شمس، شيرخدايي و دلدار ( ٧٨/٠آزمون خالقيت برابر با 

به دست آوردند. در اين پژوهش  ٧٥/٠مورد تأييد قرار دادند و اعتبار آن را به كمك آلفاي كرونباخ برابر با 

  دست آمد. به ٧٩٦/٠اعتبار پرسشنامه در جامعه آماري مورد نظر برابر با 

  آموزش تحليل رفتار متقابل

  ) آمده است.١ي مطرح شده در هر جلسه آموزش در جدول (هاسرفصل

  

  ي مطرح شده در هر جلسه آموزشهاسرفصل)١جدول (

  ساعت  عنوان  تعداد جلسات رديف

ق (والد، بالغ، كودك) و طب» من«ي هاي نفسانمعرفي و آموزش حالت ٣ ١

 بندي محتواي آنها

      ٦ 

 ٤ آسيب شناسي حاالت نفساني ٢ ٢

 ٤ تعريف و كاربرد انواع روابط متقابل ٢ ٣

 ٤ ي زندگيهاتيوضعتعريف و كاربرد انواع  ٢ ٤

 ٤ تعريف مفهوم نوازش و كاربرد آن ٢ ٥

 ٦ آنمعرفي پيش نويس زندگي، تقسيم بندي و مفهوم  ٣ ٦

 ٦ ها و تعريف تفاوت و كاردبرهاي مشتركو سوق دهنده هابازدارنده ٣ ٧

 ٢ ، انواع آن (فرمول ب، مثلث كارپمن)هايباز ١ ٨

 ٣٦ مجموع ساعت آموزش

  يافته ها:

پس از جمع آوي اطالعات كه از طريق پرسشنامه طي دو مرحله، قبل و بعد از آموزش صورت گرفته است، 

  بدست آمده است. SPSSستفاده از نرم افزار نتايج زير با ا



حليل تير، از است يا خ مؤثر،  تحمل ابهام براي بررسي اينكه آيا آموزش تحليل رفتار متقابل بر افزايش

  كواريانس استفاده شد. اما قبل از انجام تحليل كواريانس، چند پيش فرض بررسي شد.

و  ٢٢با استفاده از آزمون لوين هاانسيوار، همگوني هاادهدعبارتند از: نرمال بودن توزيع  هافرضاين پيش

  همچنين همگوني شيب رگرسيوني.

 ف آنان ازشده، به منظور توصي يآورجمع يهادر اين تحقيق، متناسب با متغيرهاي مورد مطالعه و نوع داده

ه ماهيت ي، با توجه بها استفاده شد. در قسمت تحليل آمارگرايش مركزي، پراكندگي و توزيع نمره يهاشاخص

ار اثر آزمون، به منظور مهو پس آزمونشيبا توجه به وجود پاست و  ياكه از نوع فاصله يريگمقياس اندازه

  . گرديد استفاده )ANCOVA( ، از روش تحليل كواريانسآزمونشيپ

  

  جامعه مورد مطالعه يهاپرسشنامهي توصيفي هاآمارهبررسي 

را  قدرت تحمل ابهام پرسشنامه نمرات گرايش مركزي و پراكندگي توصيفيِ يها، شاخص١ يجدول شماره

شكل توزيع  ترقيدق. جهت بررسي دهديآزمون نشان مو پس آزمونشيدر دو گروه آزمايش و كنترل در پ

  است. ي نرماليتي نيز استفاده شدههاآزمون، از هاآننمرات  قدرت تحمل زنان و نرمال بودن 

  آزمونو پس آزمونشيكنترل و آزمايش در پ كنندگان گروهشركتمربوط به نمرات  توصيفي يهاشاخص-١-جدول  

  ماكزيمم  مينيمم  انحراف معيار  ميانگين  گروه  آزمون  متغير

قدرت 

تحمل 

  ابهام

 آزمونشيپ
  ٤٩  ٢٧  ٥/٥  ١/٣٩ آزمايش

  ٥٢  ٢٩  ٦/٥  ٧/٣٩ كنترل

 آزمونپس
  ٥٥  ٣١  ٨/٥  ١/٤٢ آزمايش

  ٥٢  ٢٩  ٨/٥  ٨/٣٨ كنترل

  

در مرحله  مربوط به مقياس قدرت تحمل ابهام ميانگين امتيازات ،١براساس اطالعات بدست آمده از جدول 

گروه  در هادادهآزمون ميانگين در مرحله پس و ٧/٣٩و در گروه كنترل  ١/٣٩آزمون در گروه آزمايش، پيش
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آزمون نمرات گروه ، در مرحله پسدهديمج نشان طور كه نتاياست. همان ٨/٣٨و در گروه كنترل  ١/٤٢آزمايش 

بودن يا نبودن اين تغييرات نياز است  داريمعنآزمون اين گروه است اما براي آزمايش بسيار باالتر از مرحله پيش

  كه آزمون مناسب در بخش تحليل فرضيه انجام گردد.

 - دو آزمون كولموگروف .دهديمها را نشان بهنجاري توزيع نمره يهانتايج آزمون ،٢جدول همچنين 

. رنديگيم، مورد استفاده قرار شونديمكه براساس حجم نمونه انتخاب  ٢٤و شپيرو ويلك ٢٣اسميرونوف

در صورتي كه  اما شده،نفر باشد، از نتايج آزمون شپيرو ويلك استفاده  ٥٠حجم نمونه كمتر از  درصورتي كه

در  .رديگيممورد بررسي قرار نوف واسمير -كولموگروفست نفر باشد، نتايج ت ٥٠اندازه نمونه بيشتر از 

  نفر بوده، نتايج آزمون شپيرو ويلك ارائه شده است. ٣٠پژوهش حاضر باتوجه به اينكه حجم هر گروه 

  شپيرو ويلكبهنجاري  يهانتايج آزمون -٢جدول  

  گروه  متغير
  پس آزمون  پيش آزمون

 سطح معناداري رجه آزاديد آماره سطح معناداري درجه آزادي آماره

قدرت 

 تحمل ابهام

  ٣٧٩/٠  ٣٠  ٩٦٣/٠  ٥٣/٠  ٣٠  ٩٧/٠  آزمايش

  ٥٢٢/٠  ٣٠  ٩٦٩/٠  ٣٨٥/٠  ٣٠  ٩٦٤/٠  كنترل

براي  zحراني بمحاسبه شده از مقدار  zي هاشاخصبا توجه به اينكه  ،٢نتايج جدول بر اساس اطالعات 

 قدرت تحمل ابهام اتتوزيع نمر است، بنابراين ترچككو) ٩٦/١( ٠٥/٠در سطح اطمينان ي ادودامنهي هاآزمون

ي ؛ يعنپارامتريك يهاجهت انجام آزمون اوليه فرضشيبنابراين پ. باشديم (نرمال) بهنجارموراد  يدر همه

  است.برقرار  ،هادادهبهنجاري توزيع 

  پژوهشفرضيه 

  .هدديمآموزش تحليل رفتار متقابل قدرت تحمل ابهام را در زنان افزايش 

، از روش آزمونشيآزمون، به منظور مهار اثر پو پس آزمونشيوجود پ دليل به ه،جهت آزمون اين فرضي

 زمون را مورد بررسيآي انجام اين هافرضشيپشد؛ بنابراين در ابتدا استفاده  )ANCOVA( تحليل كواريانس

 .ميادادهقرار 
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. براساس اين پيش فرض، بايد شداخته رگرسيون پرد يهابيبه بررسي همگني ش پيش فرض  ايندر

نتايج  ،٣ يبراي هر گروه مشابه باشد. جدول شماره )آزمونپس( و متغير وابسته آزمونشيبين پ رگرسيونِ

  .دهدينشان مقدرت تحمل ابهام در متغير  تحليل آماري مدل خطي عمومي را براي بررسي اين مفروضه

  

 مونقدرت تحمل ابهام پس آز متغير وابسته:

 
مجموع مربعات نوع 

٣ 

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مربعات
F p-value 

 ٠٠٠/٠ ٥/٣٠ ٥/٤٣٨ ٣ ٥/١٣١٥ مدل اصالح شده

 ٠١٣/٠ ٥/٦ ٨/٩٣ ١ ٨/٩٣ عرض از مبدأ

 ٠٦٥/٠ ٥/٣ ٨/٥٠ ١ ٨/٥٠ هاگروه

 ٠٠٠/٠ ٩/٧٨ ١/١١٣٣ ١ ١/١١٣٣ پيش آزمون

پيش قدرت تحمل ابهام گروه* 

 آزمون
١٧/٠ ٩/١ ٤/٢٧ ١ ٤/٢٧ 

   ٣/١٤ ٥٦ ٥/٨٠٣ خطا

    ٦٠ ١٠٠٣٧٢ مجموع

 ٦٢/٠ضريب تعيين = 

مقدار سطح به دليل اينكه  آزمونشيها، متغير وابسته و پكه تعامل ميان گروه دهدينشان م آزمون نتايج

گفت كه پيش فرض  توانيمپس  )p>0/05( باشديمبيشتر  ٠٥/٠) محاسبه شده از p-value( معناداري

يعني فرضيه صفر مورد  معنادار نيست نتيجه گرفت توانيمبنابراين يب رگرسيون رعايت شده است؛ همگوني ش

قبول و فرضيه مقابل رد شده و پيش فرض همگوني شيب رگرسيون رعايت شده است؛ يعني اينكه شيب خط 

 يهمبستگبراي دو گروه يكسان است و انجام تحليل كوواريانس مناسب است و نيز ضريب مجذور  رگرسيون

)R Squared مالك سهم پيش بين (متغير مستقل) در تبيين متغير  دهديمبوده كه نشان  ٦٢/٠) در اين جدول

  درصد است. ٦٢پس آزمون) (

 در متغير قدرت تحمل ابهام هاگروهي هاانسين جهت بررسي همگني واروِنتايج آزمون لِ-٤جدول  

 سطح معناداري ٢درجه آزادي  ١درجه آزادي  F وابسته متغير

 ١٨/٠ ٥٨ ١ ٨/١ قدرت تحمل ابهام

 در مرحله پيش آزمون و پس آزمونقدرت تحمل ابهام ي بررسي همگوني شيب رگرسيوني برا -٣جدول 



 باشديمبيشتر  ٠٥/٠) محاسبه شده از p-value( به دليل مقدار سطح معني داري بر اساس نتايج اين جدول،

)p>0/05 زمايش و كنترل رعايت شده است. در اين مرحله باتوجه به ي آهاگروهي هاانسيوار) شرط يكساني

  را اجرا و مورد تفسير قرار داد. ANCOVAآزمون  توانيم، با اطمينان هافرضشيپ يهمهرعايت 

كه به بررسي فرضيه پژوهش  باشديم هايجهت بررسي اثرات بين آزمودن Fنتايج آزمون ، ٥ يجدول شماره

  .پردازديم »دهديمار متقابل قدرت تحمل ابهام را در زنان افزايش آموزش تحليل رفت«مبني بر 

  (متغير وابسته: قدرت تحمل ابهام) هاياثرات بين آزمودن يهانتايج آزمون-٥جدول  

 سطح معناداري F مجذور ميانگين درجه آزادي مجموع مجذورات منابع
مجذور اتاي 

 سهمي

١/١٢٨٨ مدل اصالح شده  ١/٦٤٤ ٢  ١/٤٤  ٠٠/٠  ٦٠/٠  

٢/٩٤ عرض از مبدأ  ٢/٩٤ ١  ٤/٦  ٠١/٠  ١٠/٠  

٥/١١٣٤ آزمونشيپ  ٥/١١٣٤ ١  ٨/٧٧  ٠٠٠/٠  ٥٧٧/٠  

٣/١٩٩ هاگروه  ٣/١٩٩ ١  ٦/١٣  ٠٠٠/٠  ١٩٤/٠  

٨/٨٣٠ خطا  ٥/١٤ ٥٧     

     ٦٠ ١٠٠٣٧٢ كل

  

لذا  ).p<0/05ي آزمايش و كنترل با هم متفاوت است (هاگروهي هانيانگيم كه دهدينشان م آزموننتايج 

آزمايش  يهاگروه ميان ترقيدقبايكديگر تفاوت آماري معنادار داشتند. به بيان  هاگروهنتيجه گرفت كه  توانيم

 تفاوت معنادار ،آزمونشيپ يهانيانگيبا مهار اثر م، )٠/١٩=eta ,٠/٠٠=p( قدرت تحمل ابهام و كنترل از نظر

آموزش تحليل تأييد فرضيه مورد آزمون، مبني بر تأثير كه اين موضوع بيانگر رد فرض صفر و  .داشتوجود 

 .باشديم رفتار متقابل بر افزايش قدرت تحمل ابهام زنان

تأثير آموزش تحليل رفتار متقابل نتيجه گرفت كه  توانيهمچنين از طريق ضريب مجذور اتاي سهمي م 

 ١٩(متغير مستقل) وزش تحليل رفتار متقابل آمتأثير  ،ترقيدقبه بيان . داشته استدر تبيين متغير وابسته خوبي 

  .نقش داشتقدرت تحمل ابهام زنان  درصد در تبيين



  بحث ونتيجه گيري

در اين پژوهش رابطه آموزش تحليل رفتار متقابل با قدرت تحمل ابهام در زنان بررسي شد. نتايج حاصل از 

جام آموزش تحليل رفتار متقابل، نسبت به آزمون كواريانس نشان داد كه قدرت تحمل ابهام در زنان بعد از ان

قبل از انجام آموزش افزايش يافته است. از طرفي پژوهشي كه دقيقاً با اين عنوان باشد يافت نشد، اما  

) و سوداني و ٢٠٠٨( ٢٥)، شيلينگز٢٠١٦)، نيوتن (٢٠١٥)، ارسكين (٢٠١٥هاي اندرسون و ديگران (پژوهش

ها و آموزش تحليل رفتار متقابل در سالمت رواني و مقابله مؤثر با استرس) به دليل بررسي نقش ١٣٩١ديگران (

پذيري، درك از خود، آگاهي و ارتباط با افزايش مسئوليت طوررويدادهاي ناگوار و افزايش ميزان تحمل و همين

در  )٢٠١٥طور غيرمستقيم با پژوهش حاضر همسو هستند. بدين صورت كه اندرسون و ديگران (ديگران،  به

ها قادر به سازد كه در بحرانپژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه تحليل رفتار متقابل انسان را توانمند مي

) به اين نتيجه دست يافتند كه روش ٢٠١٥) و نيوتن (٢٠١٥تجزيه و تحليل مشكل و حل آن باشد، ارسكين (

پذيري شخصي ن تصميمات تازه و مسئوليتتحليل رفتار متقابل موجب افزايش آگاهي و قدرت افراد براي گرفت

) هم در پژوهش خود در حيطه آموزش تحليل رفتار متقابل عنوان كرده است كه اين ٢٠٠٨شود، شيلينگز (مي

  شيوه در صدد است كه فرد به خودشناسي نائل آيد تا بداند در مواجه با محيط چگونه عمل كند.

يش و فرد را در تجزيه و تحليل و درك رفتار خو روش تحليل رفتار متقابل روشي عقالني است كه

دهد و افتد ياري ميطور در كسب آگاهي و قبول مسئوليت، با توجه به آنچه كه در زمان حال اتفاق ميهمين

نهفته،  خصوص انواع روابط مكمل، متقاطع واينكه تحليل رفتار متقابل با آموزش چگونگي تحليل روابط، به

كند جهز ميهاي ارتباطي مناسب مكند. به عبارتي افراد را به مهارتقراري ارتباط مؤثر آشنا ميافراد را با نحوه بر

سب هاي كالمي و غيركالمي، بتواند ارتباط مناويژه با توجه به سرنختا با تشخيص حاالت من خود و ديگران به

هاي پس رماني با آموزش تكنيكه دعالوه در اين شيو). به١٣٩١مكملي را برقرار كنند (كاظمي و همكاران 

زا با نظارت بالغ خود، اداره كرده و هاي احتمالي تعارضكند در موقعيتراندن والد طرف مقابل، فرد را قادر مي

  ).٢٠١٥شرايط را براي برقراري روابط سازنده فراهم كند (ارسكين، 
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به افراد در روابط بين فردي،  تواندتوان گفت كه شركت در جلسات آموزشي ميدر تبيين اين يافته مي

مسأله  هاي مؤثرحلهاي ارتباطي مناسب و يافتن راهريزي براي شيوهشناخت بهتر از خود و اطرافيان و برنامه

هاي مبهم كمك كند و در نتيجه منجر به افزايش قدرت تحمل ابهام در گشايي در برخورد با شرايط و موقعيت

مباحث با  نياپذيري در قبال رفتارشان شود. و خودآگاهي براي مسئوليتبرخورد با مشكالت و شرايط مبهم 

صورت ها بيان كردند كه تحمل ابهام، توانايي افراد است براي اينكه بهآن) همسو است. ١٩٩٧و فو ( ويت هينظر

هاي هاي كلي و نگرشهاي مبهم پاسخ دهند؛ بنابراين، يك ويژگي شخصيتي است كه احساسمثبتي به موقعيت

توان به نتايج مربوط به تحقيق كند. در اين راستا ميهاي مبهم منعكس مييك فرد را نسبت به ابهام موقعيت

) درخصوص قدرت تحمل ابهام اشاره كرد كه افراد داراي قدرت تحمل ابهام باال از مهارت به ٢٠٠٦( ٢٦زنانسي

روني بوده و قدرت تحمل ابهام بااليي نسبت به تاخير انداختن قضاوت برخوردارند، افرادي داراي منبع كنترل د

كنند دچار تنش هاي مبهم احساس ميافراد داراي منبع كنترل بيروني دارند، اما افراد فاقد تحمل ابهام در موقعيت

خصوص قشر زنان كه افرادي با روحياتي حساس شود كه افراد بهها، باعث مياند. درحقيقت اين آموزششده

هاي ابهام برانگيز دچار تنيدگي و اضطراب نشوند و بر مشكالت، خود را نبازند و در موقعيتهستند، در برا

هاي هيجاني خودكار را مهار كند افراد در مواجهه با مسائل و مشكالت، تا حدودي واكنشطور كمك ميهمين

هاي . با توجه به يافتههاي عاطفي، پيرو تفكر منطقي خويش باشندجاي پيروي از ديگران و درگيريكرده و به

هاي مبهم به شكل مؤثري برخورد كنند، اند با موقعيتاين پژوهش، اعضا شركت كننده در اين آموزش توانسته

محدوديت هاي اين پژوهش، محدود بودن جمله مسائل و مشكالت را حل كنند و دچار درماندگي نشوند. از 

جامعه نمونه تنها محدود  ،يش دبستان و دبستان) شهر پرند استساله (مادران پايه  پ ٤٠تا  ٢٠جامعه آن به زنان

تاثير اين روش  بين زنان داراي فرزند و فاقد فرزند  ،به زنان بوده و تأثير اين روش بر مردان، مقايسه نشده است

بنابراين  است نشده تفكيك پژوهش نيا در التيتحص و ياقتصاد طبقه رينظ ييرهايمتغ و مقايسه نشده است

اهد تجربي تر براي فراهم آوردن شوهاي ديگر با ابعاد بزرگهاي مشابه در گروهاجراي پژوهشيشنهاد مي شود،پ

اثر وضعيت تاهل و مقايسه آن با پدر/ اي پژوهش در هر دو جنس انجام شود،مقايسه متغيره،تر بيشتر و دقيق

اثر شاغل بودن يا نبودن درنظر گرفته شود ودر نمونه پژوهشي مادر مجرد و يا والديني كه فرزندخوانده دارند 

 زنان در نمونه پژوهش در نظر گرفته شود. 
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