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چكیده
پژوهش حاضر به منظور اثر بخشي مشاوره گروهي به شيوه تحليل ارتباط محاورهاي بر تغيير
خود پنداره مثبت سربازان وظيفه زندان بجنورد انجام گرفته است .اين تحقيق از نظر هدف ،كاربردي
و از نظر روش ،شبه تجربي از نوع پيش آزمون -پس آزمون با گروه كنترل بود .جامعه آماري اين
پژوهش شامل كليه سربازان وظيفه بود كه در سال  1389در زندان بجنورد مشغول خدمت بودند،
كه از بين آنها  30نفر ( 15نفر گروه آزمايش و  15نفر گروه كنترل) با شيوه نمونه گيري تصادفي
در دو گروه گمارش شدند .براي جمع آوري دادهها از آزمون مفهوم خويشتن بک در اول و آخر
درمان استفاده شد .گروه آزمايش به مدت  3ماه ،طي  10جلسه و هر هفته يک جلسه  90دقيقهاي
تحت مشاوره گروهي تحليل ارتباط محاورهاي ،قرار گرفتند و گروه شاهد هيچ گونه مداخله ي
درماني دريافت نكرد .نتايج دادهها نشان داد كه بين عملكرد افراد دو گروه آزمايش و كنترل قبل از
مداخله تفاوت معناداري وجود ندارد ،اما اين تفاوت در دو گروه بعد از مداخله افزايش معنيداري
مشاهده شد .نتيجه اين پژوهش نشان داد كه مشاوره گروهي تحليل ارتباط محاورهاي در تغيير
مثبت خودپنداره سربازان موثر است و ميتواند تغييراتي در خويشتن پنداري سربازان وظيفه بوجود
آورد.
واژههای کلیدی :خودپنداره ،مشاوره گروهي ،تحليل ارتباط محاورهاي ،سربازان  ،زندان.

 -1کارشناسارشد مشاوره و راهنمایي esani65@gmail.com

-2دانشیار گروه روانشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي  ،دانشكده مشاوره و راهنمایي ،رودهن ،ایران.
.
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مقدمه
در مراحل رشد از ديدگاه لويتسون ،انتقال مقدماتي به بزرگسالي كه از  17تا  22ساالیي را در
بردارد ،با يک انتقال شروع ميشود كه تقريبا  5سال ادامه مييابد و فرد را براي دوره بعادي آمااده
ميسازد .افراد ،در بين اين انتقالها به سمت دورههاي با ثباتي پيش ميروند كه ساختار زندگي فرد در
هر لحظه معين ميباشد .اجزاي تشكيل دهنده آن ،روابط فرد با ديیاران ،اعام از افاراد ،گروههاا و
موسسات هستند (برك ،2001 ،به نقل از سيد محمدي .)1385 ،ورود به سربازي يک رخداد مهم
در زندگي مردان است و با توجه به ايان كاه در محايطهااي نظاامي باه دليال حساسايت وياژه و
مخاطراتي كه در اين گونه مراكز وجود دارد ،زمينه ايجاد استرس و فشار رواني افزايش مييابد.
همراه با توسعه علوم و فنآوري نوين در زمان معاصر مشكالت روابط انساني شكل پيچيدهتري
به خود گرفته است .بديهي است مجموعاه هااي نظاامي از ايان قاعاده مساتثني نخواهناد باود .در
تشكيالت پيچيده دروني زندانها روابط اجتماعي سستتر ميشود و افراد همبساتیيهااي عااطفي
خود را كه در پارهاي از موارد ميتواند مشكل گشاي ناراحتيهاي روحي باشد از دست ميدهند ايان
امر آنجا اهميت ويژهاي پيدا ميكند كه در قياس با كاركرد نيروهاي يیان حفاظت ساازمان زنادان-
هاي كشور كه نوعا برقراري نظم و امنيت درون زندانها است سنجيده شود ،به عبارت ديیر كاهش
عزت نفس سربازان وظيفه به عنوان بدنه اصلي نيروهاي يیان حفاظت زندانهاي كشور از مهمترين
زمينه آسيب پذيري خواهد بود.
امروزه ،روانشناسان در اصالح و درمان بسياري از اخاتالتت شخصايتي و رفتااري باه عناوان
اولين يا مهمترين گام ،به ارزيابي و پرورش خودپنداره ،احساس عازت نفاس ،و تقويات اعتمااد باه
نفس ،و مهارتهاي فردي و اجتماعي نوجوانان و جواناان مايپاردازد زيارا اگار جواناان و نوجواناان
بخواهند از حداكثر ظرفيت هاي ذهني و توانمندي هاي بالقوه خاود بهارهمناد شاوند ،مايبايسات از
نیرشي مثبت نسبت به خود و محيط اطراف و همچنين انیيزهاي قوي براي تالش برخوردار شاوند
و نيز از برجستهترين ويژگيهاي صاحبان تفكر واگرا و افراد خالق داشتن اعتماد به نفس ،و احساس
ارزشمندي بسيار باتست (بيابانیرد.)1381 ،
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خودپنداره يكي از مفاهيم اصلي نظريه راجرز است.او معتقد است خودپناداره از طرياق رواباط
اجتماعي كسب ميشود و به سبب تعاملهاي شخص يا اطرافيانش در محيط مفهاومي از خويشاتن
كه به طور گسترده مبتني بر ارزيابيهاي سايرين است گسترش مييابد (اتكينساون و اتكينساون ،از
براهني و محمدي .)1385 ،طبق نظر برن )1979( 1خودپناداره ،نهاادي روانشاناختي اسات كاه
شامل احساسات ،ارزيابيها و تصورات ما همچون طبقات توصيفي از خودمان اسات .خودپناداره بار
ادراكات شخصي و ادراكات ديیر افراد تاثير ميگذارد (كاتيكاتیار .)1990 ،2ميتوان نتيجه گرفات
كه خودپنداره يک تعميم شناختي در مورد خود است كه غالبا شامل توصيف خود از ارزشهااي باي
طرفانه است (كراس و ماركوس.)1994 ،3
افرادي كه خويشتن پنداري مثبت دارند زندگي موفقيت آميزي را سارري مايساازند .از ساوي
ديیر خويشتن پنداري منفي به احساس حقارت ،ناتواني ،پريشاني و بي هدفي منجر ميگردد (كاوپر
اسميت .)1989 4،همچنيمن تحقيقات كوپر اسميت ( )1967در ارتباط يا عوامال تشاكيل دهناده
خودپنداره ،تاييد كننده اين مطلب است كه شيوه فرزند پروري عامل اساسي در رشد خودپنداره است
(مزيدي .)2010 ،خويشتن پنداري از چهار عامل مهم يعني طرز تلقي و عقايد والادين ،طارز تلقاي
همقطاران ،طرز تلقي كاركنان آموزشیاه ،و عالياق شخصاي تشاكيل مايشاود .محايط خاانواده و
آموزشیاه كه از منابع اوليه تماس كودك با دنياي خارج هستند در پارورش ناوع خويشاتن پناداري
كودك بسيار مهم مايباشاند (شافيع آباادي.)1386 ،در صاورتي كاه انساانهاا در محايط مانظم و
صميمانهاي رشد كنند ،احساس امنيت و اعتماد باه نفاس و گارايش باه ساوي خاودپروراني را پارورش
خواهند داد( .اكبري.)1381 ،

جواناني كه خودانیاره ي ضعيفي دارند يا عزّت نفس آنها به درستي رشد نيافتاه اسات ،تعاداد
زيادي از نشانههاي بيمارگونه عاطفي ديده ميشود .مثالً نشانههاي روان تني اضاطرا ،،روي آوردن
به مواد مخدر ،ارتباط جنسي ناسالم ،اختالل در خوردن (پراشتهايي -عصبي ،بي اشاتهايي -عصابي)

1-Burns
2-Kelitkangas
3- Cross & Markus
4-Copersmith
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افسردگي و اضطرا ،عمومي را ميتوان آشكارا در اين افراد مشاهده كرد (فيست ،فيست 2002 ،از
محمدي.) 1384 ،
در پژوهشي كاه در دانشاجويان آسايايي و آمريكاايي انجاام شاد ،دانشاجوياني از خودپناداره
ضعيفتري برخوردار بودندكه بيشتر احساس بيیانیي مي كردناد (آساامن .)1987 ،1بررساي هااي
موجود در رابطه با نوجوانان و مسائل آنان نشان ميدهد كه يكي از علال باروز مشاكالت در رفتاار
نوجوانان و مسائل آنها ضغف در خودپنداره آنهاست ،بدين معني كه اگر ميازان خودپناداره كااهش
يابد احساس ضعف و ناتواني در خود بوجاود مايآياد و بارعكس ،باا افازايش خودپناداره احسااس
توانمندي و ارزشمندي در فرد احياء ميشود ،تغييرات مثبتي چون خودپنداره ،افازايش تاالش باراي
كسب موفقيت ،افزايش پيشرفت تحصيلي ،داشتن اعتماد به نفس ،تمايل به داشتن ساالمت بيشاتر
لذت بردن از رواباط باا ديیاران و بيانش مثبات باه موفقياتهااي بعادي در او پديادار مايشاود
(بيابانیرد.)1381،
مطالعات روانشناسي بسياري نشان داده كه ساختار محكم خودپناداره مثبات يكاي از عوامال
رشدي چالشهاي بلوغ است (كوبال و جانكموسک .)2001 ،2تحليل ارتباط محااورهاي ،نظرياهاي
است در مورد شخصيت و روش منظمي است براي روان درماني به منظور رشد و تغييرات شخصاي،
و به مراجعان كمک مي كند تا شيوههاي نارس و نامناسب ارتباط برقرار كردن با ساير افراد را تغييار
دهند (جونز و استوارت ،2004 ،3از دادگستر.)1384 ،
كوري و كوري )2002( 4معتقدند ،تحليل ارتباط محاورهاي به منزله يک روش درماني تعاملي
است كه بر جنبههاي شناختي ،عقالني و رفتاري در فرايند درمان تاكيد ميكند و هادف آن افازايش
اگاهي و توانايي فرد ،براي تصميم گيري و تغيير جريان زندگي خاود اسات (از بهااري و همكااران،
.)1386
از طريق روش تحليل رفتار متقابل وتعامل گروهي به اعضا كمک ميشود تا در سطح مقبول و
مناسبي با ديیران ارتباط برقراركنند و آگاهي و ارتباط خود را باا ديیاران فزوناي بخشاند .اگار چاه
5-Asamen
1--Kobal&Janekmusek
2- Corey & Corey
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تحليل ارتباط متقابل را ميتوان در مشاورة فردي بكار برد ولي مخصوصاً وقتي مؤثرتر اسات كاه در
مشاورة گروهي بكار گرفته شود ،زيرا فضاي گروهي به مشاور اجازة مشاهدة ارتباط افراد با يكاديیر
را ميدهد .همچنين هدف تحليل تعاملي آن است كه حالات «مان باال » را از خواساتها و تايثيرات
مخر ،و نامطلو ،حاتت «من والديني» و «من كودكي» آزاد كند و بدان وسايله تغييارات رفتااري
مطلو ،در فرد به وجود آورد .به عبارت ديیر ،اين شيوه درصدد است كه فرد را به خودشناسي نايل كناد
تا بداند در مواجهه با محيط چیونه عمل كند( .جورج ،كريستاني 1990 ،از فالحي و حاجيلو.)2003 ،

در تحقيق اسجمس ،)2008( 1روشن شد كه گروه درماني با استفاده از فناون مختلاف مانناد
بازيهاي سمبليک ،نقش درمانييوگا درتسهيل ارتباطات عاطفي خصوصاً براي افرادي كاه محايط پار
استرس را تحمل ميكنند ،مفيد واقع ميشود .فرهنیاي و محماديان ( ،)1385در تحقياق خاود باا
موضوع تيثير روان درماني گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل بر شيوههاي روياارويي باا اساترس
نوجوانان نشان داد كه روان درماني گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابال موجاب كااهش هيجاان
مداري و افزايش مساله مداري نوجوانان در رويارويي با استرس ميشود.
پژوهشهاي متعدد ديیر نشان دهنده تاثير مشاوره گروهي به شيوههاي تحليل ارتباط متقابال
بر ابعاد مختلف شخصيت بوده است كاه باه بعضاي از آنهاا اشااره مايشاود :افازايش خودپناداره
دانشجويان (احمدي ،)1388 ،حل بحران هويت در نوجواني (نجم آبادي ،)1385 ،بهبود ارتباطاات
و كارائي اعضاي خانواده (كازيكو.)2006 ،2
با توجه به آن چه بيان شد به نظر ميرسد شيوه تحليل ارتباط محاورهاي ،پاسخي به اين نياز
است .زيرا اين شيوه وسيلهاي براي خودشناسي و چیونیي آموزش ارتباط با ديیران است .در ادبيات
تحليل ارتباط محاورهاي به پژوهشي كه به بررسي اثر بخشي مشاوره گروهي مبتني بر ارتباط
محاورهاي بر تغيير مثبت خودپنداره سربازان وظيفه پرداخته شود ،دست نيافتيم از اين رو با هدف اثر
بخشي مشاوره گروهي تحليل ارتباط محاورهاي بر بهبود خودپنداره در عملكرد رفتاري سربازان
وظيفه ،در اين بررسي كوشش شد تا به سوال زير پاسخ داده شود .آيا مشاوره گروهي به شيوه تحليل
ارتباط محاورهاي موجب افزايش خودپنداره سربازان وظيفه ميشود؟
3-schamess
1- Kazuko
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روش:
اين پژوهش از نوع تحقيقات كاربردي و از لحاظ روش تحقيق ،شبه تجربي ميداني از نوع پيش
آزمون  -پس آزمون با گروه كنترل و با گمارش تصادفي بود.گروه آزمون در يک دوره  3ماه و طاي
 10جلسه 90دقيقهاي با استفاده از يک مجموعه آموزشي استاندارد شده در جلسات مشاوره گروهي
تحليل تعاملي شركت كردند و گروه شاهد فقط برنامههاي رايج مراكز مشاوره زندان را دريافت كرد.
جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش شامل كليه سربازان وظيفه بود كه در سال 1389در زندان
بجنورد مشغول خدمت بودند .،در مرحله اول  100نفراز سربازان در جلسه آموزشي شركت و از آنان
خواسته شد تاآ زمون مفهوم خويشتن را تكميل كنند ،سارس  30نفار از آنهاا كاه در ايان آزماون
نمرات كمتري كسب كرده بودند به عنوان حجم نمونه با روش گماارش تصاادفي باه دو گاروه 15
نفري (آزمايش و كنترل) انتخا ،شدند .در مرحله دوم از نمونههاي مورد مطالعه ( 30تفر) به منظور
شركت در جلسه توجيهي دعوت به عمل آمد و براي همه آنها پيش آزمون اجرا شد .سارس باراي
گروه آزمايش دو جلسه آموزشي در نطر گرفته شد و باه اعضااء ماوازين اخالقاي ( نحاوه برگازاري
جلسات گروه درماني ،حضور به موقع در جلسات درمان ،مسائل رازداري) ارائه شد .به منظور رعايات
موازين اخالقي ،به سربازان گروه كنترل تعهد داده شد كه در پايان مداخله درماني يک دوره آموزشي
نيز براي آنها لحاظ شود.
در اين پژوهش روش گردآوري اطالعات آزمون مفهوم خويشتن بک كه حاوي  25سؤال در
چهار محور (توانايي ذهني ،جذابيت فيزيكي ،مسايل اخالقي ،كفايت كاري و مهارتهاي اجتماعي)
است ،طراحي گرديده است .در اين آزمون هر محور داراي  5سوال و هر سؤال داراي  5گزينه ،از 1
تا  5با توجه به بار ارزشي نمره گذاري ميشود ،دارد حداقل نمره  ،25و حداكثر نمره ،125
ميباشد .اعتبار اين آزمون را نبوي و ظريف كار ( )2005با استفاده از روش آلفاي كرونباخ معادل
 %85گزارش كرده اند و بهرام سلطاني با استفاده از روش دو نيمه كردن معادل  %82گزارش نموده
است .روايي اين آزمون ،ضريب همبستیي بين نمرههاي دو تست خودپنداره بک 1و راجرز%54 1
گزارش شده است (حسيني و همكاران.)2009 ،

1-Beck
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در انتها براي تجزيه و تحليل دادههاي پاژوهش ،از روشهااي آمااري توصايفي و اساتنباطي،
ميانیين ،آزمونهاي  Tمستقل ،زوجي با نرم افزار آماري spss16استفاده شد.
يافتهها
به منظور ارايه ي تصوير روشنتري از ويژگيهاي جمعيت شناختي گروههاي مورد پژوهش،
(جدول  )3ميانیين و انحراف معيار سن و تحصيالت را براي دوگروه نشان مي دهد تحليل تفاوت
ميانیينها براي دو گروه مستقل نشان دادكه ميانیين سني ،تحصيالت گروهها از نظر آماري با
يكديیر تفاوت معني داري ندارند (.)P>0/05
جدول  :3مقايسه ي تفاوت ويژگيهاي سني و تحصيلي گروههاي آزمايش و گواه
------------------------------------------------------------------گروه گواه
گروه آزمايش
---------------------------------------------------------------متغيرها (سال) ميانیين انحراف معيار ميانیبن انحراف معيار درجه آزادي معني داري()p
0/10
28 1/389 19/821 1/526 20/727
سن
0/86
28 4/217 6/267 3/982 6/00
تحصيالت

براي تحليل دادههاي پژوهش ،ابتدا نمرههاي پيش آزمون و پاس آزماون گاروه آزماايش و كنتارل
محاسبه شد ،جدول ( )4نتايج ميانیين و انحراف معيار نمرههاي آزمودنيها را در متغيار خودپناداري
نشان ميدهد.
جدول  :4شاخصهاي توصيفي نمرههاي آزمودنيهاي دو گروه آزمايش وكنترل در متغيرخودپنداره
پس آزمون
پيش آزمون
----------------- ------------------------------------------------------------------------------------گروه كنترل متغير
گروه آزمايش گروه كنترل گروه آزمايش
---------- --------- ---------------------------------معيار
ميانیبن انحراف ميانیبن انحراف ميانیبن انحراف ميانیبن انحراف
معيار
معيار
معيار
16/59
52/53 14/2 86/07
خودپنداره 20/48 52/67 20/72 60/13

2-Rogers
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همانطور كه در جدول  4مشاهده ميشود ،ميانیين و انحراف معبار نمرات خويشتن پنداري هر ياک
از گروهها ،به ترتيب گروه آزماايش  60/13و 20/72و گاروه كنتارل 52/67و 20/48در پايش
آزمون به هم نزديک است و ظاهرا تفاوت چنداني بين دو گروه در پيش آزمون وجود ندارد .مقايساه
ي وضعيت دو گروه در پس آزمون نشان ميدهد كاه مياانیين و انحاراف معياار نمارات خويشاتن
پنداري هر يک از گروهها ،به ترتياب گاروه آزماايش  86/07و  14/2و گاروه كنتارل  52/53و
16/59ا فزايش يافته است .جهت بررسي و مقايسه ي نمرات پيش آزمون و پس آزمون دو گروه ،از
آزمون آماري  tمستقل و زوجي ،استفاده شد كه نتايج اين مقايسه در جدول  5و  6ارائه شده است.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

پیش آزمون
پس آزمون

گروه
آزمایش

گزوه
کنترل

نمودار :1مقايسه ميانیين نمره خودپنداره در دو گروه آزمايش و كنترل در پيش آزمون -پس آزمون

همانطور كه از نمودار فوق پيداست فاصله نمرات خودپنداره سربازان وظيفه گاروه آزماايش در پاس
آزمون افزايش داشته است يعني سربازان گروه آزمايش پس از مداخله تصور مثبت و واقع بينانهتاري
را نسبت به خود پيدا كردهاند.
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جدول :5ميانیين و انحراف معيار نمرات خودپنداره در دو گروه آزمايش و كنترل با آزمون  tمستقل
گروه آزمايش -كنترل

گروه آزمايش -كنترل

پيش آزمون

پس آزمون

گروههاي مورد مطالعه
نمره t
متغير
خودپنداره

-0/993

درجه

سطح معني

آزادي

داري ()p

28

0/329

نمره t

-5/982

درجه

سطح معني

آزادي

داري ()p

28

0/0001

همانطور كه در جدول  5مشاهده ميشود ،تفاوت دو گروه آزمايش و كنترل در متغير خودپنداره
(پيش آزمون)رابطه معناداري مشاهده نشد ( .)P>0/05اما اين تفاوت در دو گروه در متغير خودپنداره
(پس آزمون) با اطمينان  0/95معنادار است .بنابراين با توجه به نتايج جدول  4و  5و بات رفتن
نمرات خودپنداره گروه آزمايش ميتوان نتيجه گرفت كه ،اجراي الیوي مشاوره گروهيتحليل ارتباط
محاورهاي گروهي در بات رفتن خودپنداره مثبت سربازان وظيفه ،مؤثر بوده است ( ،)p<0/0001لذا
ميتوان نتايج حاصله را با ضريب خطاي  %5به جامعه مورد مطالعه تعميم داد.

پژوهشنامه تربیتي /دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد/شماره 35

10

جدول :6ميانیين و انحراف معيار نمرات خودپنداره در دو گروه آزمايش و كنترل (آزمون مقايسه زوجها)

گروه هاای
مااااااورد

ميانیين

مطالعه

گروه آزمايش

گروه کنترل

پيش آزمون  -پس آزمون

پيش آزمون  -پس آزمون

انحراف
معيار

فاصله اطمينان در %95
T

متغیر
خودپنداره

-25/93

27/0
2

پايين تر

باتتر

-40/89

-10/97

-3/72

سطوح
معني
داري
()p

0/00
2

ميانیين

انحراف
معيار

فاصله اطمينان در
%95
T

0/133

23/077

پايين تر

باتتر

12/64

12/91

0/022

سطوح
معني
داري ()p

0/98
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براي بررسي تفاوت بين ميانیين نمرات خودپنداره هر يک از گروهها به صورت جداگانه ،از آزماون t
زوجي نيز استفاده شد .همان طور كه در جدول  6مشاهده ميشود ميانیين و انحراف معياار نمارات
خودپنداره گروه كنترل در مرحله پيش آزمون -پس آزمون ( 0/133و  )23/077ميباشاد و درگاروه
آزمايش ميانیين و انحراف معيار نمرات خودپنداره در مرحله پيش آزماون -پاس آزماون( -25/93و
 )27/02ميباشد .بنابراين ،مي توان نتيجه گرفت كه بين نمرات گروه آزمايش در پاس آزماون در
متغير خودپنداره تفااوت معنايداري وجاود دارد ( .)p=0/002لاذا مشااوره گروهاي تحليال ارتبااط
محاوراهاي در تغيير مثبت خودپنداره سربازان وظيفه مؤثر بوده است.
بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر ،اثر بخشي مشاوره گروهي به شيوه تحليال ارتبااط محااورهاي در تغييار
مثبت خودپنداره سربازان وظيفه بود .نتايج آزمونهاي  tمستقل و زوجي نشان داد كه اجراي الیاوي
مشاوره گروهي تحليل ارتباط متقابل موجب افزايش نمرات خودپنداره سربازان وظيفه ميشاود .ايان
يافته پژوهشیر بيانیر آن است كه افرادي كه در جلسات مشاوره گروهي شركت داشتهاناد ،تصاويري
مثبت نسبت به خود داشته و موجب شده كه فرد درباره خود و استعدادها و تواناايي و كارآمادي خاويش
مثبت بيانديشد .اين نتايج با يافتههاي پژوهش جرالد اسجمس( ،)2008فرهنیي و محمديان (،)1385
(نجم آبادي )1385 ،مبني بر اثر بخشي اجراي الیوي تحليل ارتباط محاورهاي در افازايش خودپناداره،
مطابقت دارد.

از آنجا كه مشاوره گروهي در رشاد خودپناداره تااثير بسازايي دارد ،تزم اسات مراجعااني را كاه از
خودپنداره ضعيف يا فقدان احترام به خود و اعتماد باه نفاس در رنجناد ،باراي شاركت در مشااوره
گروهي برگزيد (فالحي و حاجيلو .)1381 ،در مشاوره گروهي مراجع بر اثر تعامال باا اعضااء گاروه
مشاوره ،نسبت به رفتار و احساسات خود بصيرت تازهاي پيدا ميكند ،مفهوم خود در او از اين بصيرت
تاثير ميپذيرد .ارزش تغييرات مثبتي كه بر اثر بصيرتهاي ناشي از تجربههاي مشااوره گروهاي در
مفهوم خود پيدا ميشود ،با توجه به نفاوذ گساترده مفهاوم خاود ساازگاري شخصاي -اجتمااعي و
تصميمات تحصيلي و شغلي ،ملموس و آشكار ميگردد (ثنايي.)1380 ،
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تحقيقات و مطالعات روانشناسي بسياري نشان دادهاند كه ساختار محكم خودپنداره مثبت يكاي
از عوامل رشدي چالشهاي بلوغ است (كوبال و جانكموسک .)2001 ،1بين خودپنداره و تصور فارد
از توانايي خود ،ارتباط متقابل وجود دارد ،بدين معني كه اگر ميزان خودپنداره كااهش ياباد احسااس
ضعف و ناتواني در خود بوجاود مايآياد و بارعكس ،باا افازايش خودپناداره احسااس توانمنادي و
ارزشمندي در فرد احياء ميشود (بيابانیرد.)1381 ،
آموزش تحليل ارتباط محاورهاي به شيوه گروهي با استفاده از فناون مختلاف در تساهيل ارتباطاات
عاطفي موثر بوده و به مراجعان اجازه ميدهد تا به كشف موضوعها و مفاهيم خويشتن ،برردازناد .بار

اساس نظريه اشتاينر )1974(2درمان گروهي تحليل تعاملي ،مهارتهاي ارتباطي فارد را بهباود ماي-
بخشد و اين مسئله به فرد كمک ميكند كه نیرش من خوبم -تو خوبي را در خودش تقويات و آن
را در زندگي روزمرهاش به كارگيرد و به سطح باتيي از توانايي و ارزشامندي خاود برساد .باه بياان
ديیر مداخله مشاورهاي در پژوهش حاضر ،باعث افزايش خودپنداره مثبت در سربازان وظيفه گرديد.
در تبيين نتيجهي پژوهش ،ميتوان به نظريه ساختاري تحليل تعااملي اشااره كارد كاه اعتقااد دارد
حالت «من بال » ميتواند خواستها و تيثيرات مخر ،و نامطلو ،حااتت «مان والاديني» و «مان
كودكي»را آزاد كند و بدان وسيله تغييرات رفتاري مطلو ،در فرد به وجود آورد .به عبارت ديیر ،اين
شيوه درصدد است كه فرد را به خودشناسي نايل كند تا بداند در مواجهه با محيط چیونه عمال كناد
(كارپمن .)1968،3يافتههاي جي لي )1992( 4نيز بيانیر اين مطلب است كاه ويژگايهاايي مثال
خودپنداره پايين و اضطرا ،با سوء مصرف مواد و انحرافاات رفتااري رابطاه دارد .از ايان رو اجاراي
الیوي مشاوره گروهي اريک برن يک فرصت آموزشي غني براي اكتسا ،مهارتهاي تزم در جهات
باتبردن سطح خودپنداره ي مطلو ،و مثبت نوجوانان و جوانان در جلوگيري از بروز ناهنجاريهااي
فراهم كرده است.
در نتيجه با توجه به اين كه در اين مقطع مهام از زنادگي (ساالهاي نوجاواني و شاروع جاواني) در
جامعهي ما احتماتً لغزشها ،خطاهاي رفتاري ،ضعف ارتباطات بين فاردي وجاود دارد و گاروه ماورد
1Kobal &Janekmusek

2- Steiner
3- Karpman
4- Julie
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مطالعه با همان الیوهاي آموخته شده وارد محيط اجتماعي بزرگتر (پادگانها و ساربازخانههاا) ماي-
شوند ،كسب مهارتها و توانمنديهاي جديد مستلزم آماوزشهااي روانشاناختي گروهاي اسات .در
همين رابطه ،درمانهااي گروهاي روان شاناختي در افازايش خودپناداره تغييارات مطلاوبي مانناد:
سازگاري اجتماعي مناسبتر ،لذت بردن از روابط باديیران ،احساس ارزشمندي ،مقاومت و پايداري در
مقابل انواع استرسها و فشارهاي رواني ،احساس كفايت ،حل موفقيت آميز بحاران هويات ،و  ...در
فرد به وجود ميآورد و زمينه را براي رشد و خودشكوفايي و سالمت رواني اين قشار (ساربازان وظيفاه)

فراهم ميكند و در نهايت باعث افزايش حرمت نفس در گروه ماورد مطالعاه و كااهش آسايبهااي
اجتماعي مي گردد كه با تحقق آن گامي بزرگ به سوي ساالمت روحاي و رواناي ساربازان وظيفاه
كشورمان برداشتهايم.
منحصر بودن پژوهش به سربازان وظيفه زندان ،عدم پيیيري طوتني مادت نتاايج ،عادم برگازاري
جلسات جهت ديیر سربازان وظيفه و اساتفاده از ياک مقيااس باراي ارزياابي خودپناداره از جملاه
محدوديتهاي پژوهش حاضر به شمار ميروند .در همين رابطه پيشنهاد ميشاود در پاژوهشهااي
بعدي با لحاظ كردن اين موارد بر توان تعميم پذيري و غناي اطالعات به دست آمده افزوده شاود و
با توجه به شيوع رفتارهاي پرخطر ،در اين مرحله از دوران زندگي (خادمت ساربازي) از شايوه تحليال
ارتباط محاورهاي جهت بهبود سازگاري و همچنين بهبود مهارتهاي اجتماعي سربازان ديیر زندانهااي
كشور استفاده شود.
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برنامه ی درماني اين پژهش طي  10جلسه به شرح ذيل انجام شده است:
جدول :2برنامه ی درماني انجام شده در پژوهش (گروه آزمايش)
جلسه

اول

دوم

سوم
چهارم
پنجم
ششم

-

عناوين و اهداف درماني
اجراي پيش آزمون
بحث و بررسي اهميت و هدف گروه درماني
مشخص كردن زمان و مكان برگزاري و طول مدت جلسات
معرفي و آشنا سازي اعضا با همديیر و رهبر گروه
مطرح كردن قوانين و مقررات گروهي
حضور و شركت فعال در جلسات گروهي
معرفي تاريخچهاي از نظريه تحليل ارتباط متقابل برن
فراهم كردن منطقي براي تكاليف خانیي

 بررسي تكاليف مطالعه كتا ،وضعيت آخر بررسي چهار حالت رواني آشنايي با نقش الیوهاي ارتباطي در زندگي فردي و اجتماعي. مطالعه كتا ،بازيهاي رواني بحث مشغوليتها و تعاملها ي اجتماعي -شناسايي نقاط ضعف وقوت ارتباطي اعضاي گروه

فرايند درمان
 استفاده از پيامهاي كالمي و غير كالمي ،انعكاس و سواتتاكتشافي .از مراجعين خواسته شد شرح مختصري از داستان مشكل
خود (كمبود اعتماد به نفس -خودپندراه روابط فردي) و تاريخچه
زندگي شان را بيان كنند.

تک تک اعضاء يک مورد ارتباط محاورهاي خود را كه يادداشت
كرده بودند ،قرائت كرده و آن را تجزيه و تحليل كردند و اعضاي
ديیر هم اظهار نظر نمودند.
وجود قواعد و نقش قواعد ارتباطي مورد بحث قرار گرفت.
آزمودنيها به بررسي قواعد خود در مورد احترام ،ابراز وجود ،ارتباط
با دوستان ،فرمانده يیان ،پرداختند.
بازنوازي غير ارادي تصميمات دوران كودكي
بازنوازي حالت من والديني
 بازنوازي حالت من بال اعضاء در مورد مشغوليتها و تعاملهاي خود فكار كردناد و باهبحث وتبادل نظر پرداختند.

اثر بخشي مشاوره گروهي به شیوه تحلیل ارتباط محاورهای در تغییر مثبت خودپنداره سربازان وظیفه 15
هفتم

هشتم

نهم

دهم

 بررسي بازيهاي رواني در بات بردن خودپنداره بحث در مورد شيوههاي ارتباطي اعضاء تمرين مهارتهاي ارتباطي تمرين ايفاي نقشها (تمرين عملي در گروه تمرين قصههاي زندگي ارزيابي روند تغيير و اصالح الیوهاي ارتباطي استفاده از بازيهاي رواني در جهت تقويت خودپنداره.
 مرور دوباره برنامه و اهداف درمان ارائه بازخورد در مورد پيشرفت درمان دريافت بازخورد از اعضاي گروه در مورد جنبههاي موفق و ناموفق درمان -ارزيابي و پيیيري برنامه جلسات گروه درماني پس از اتمام كار

 بررسي و تجزيه و تحليل حالت هاي من (كودك -بال  -والدين) برقراري حالت تعادل بين حالتهاي مان (چهارگاناه) در ارتبااطروزمره و رشد من بال
بحث گروهي در مورد تغييرات ،پيشرفتهاا و مواناع و مشاكالت
احتمالي و تكاليف حول تصميم گيري و تمرين در زمينههاايي كاه
پيشرفت كمتر رضايت بخش بود ادامه يافت.
در اين جلسه ايفاي نقش ،و اثرات آن بر رفتار كنوني فرد بررسي و
تجزيه و تحليل شاد .آگااهي و درك گاروه از اثارات درماان كاه
خودپنداره شان افزايش يافت.
 در دست گرفتن قدرت اجرايي توسط من بال كاربردي نمودن آموختههاي تحليل ارتباط متقابل و اجراي آنهادر محيط كار -خانواده و اجتماع
 -رسيدن به خود رهبري اعضاي گروه
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