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The Effect of Transactional Analysis (TA) Group Training on the
Components of Teacher-Student Interactive Style in Elementary
School
Neda Ashrafian
Keyvan Salehi
Introduction
One of the theories of psychology in the field of communication is
Transactional Analysis (TA) which helps people to know their emotional
states and think about them (children, parents, adults), in different
communication situations, to have the most appropriate behavior to form
constructive interactions. One of the jobs that are formed based on an
interaction between people is the job of a teacher. The interactions between
teachers and students in elementary school are much more important
considering the needs of students. Therefore, the present study was aimed to
investigate the effectiveness of Transactional Analysis (TA) Group Training
on the teacher-student Interactive style (eight components of leadership,
helping/friendly, understanding, student responsibility/freedom, uncertainty,
dissatisfaction, punishment, and strictness) to test the degree of the
effectiveness of this training on the components of teacher-student
Interactive style.

Method
This research is applied in terms of purpose and true-experimental in
terms of a method with pretest, posttest, and control group design. The
statistical population of the study was female elementary school teachers in
Tabas in the academic year of 2019-2020. Thirty people were selected by
convenience sampling method and randomly divided into experimental and
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control groups. Inclusion criteria include a commitment to attending all
sessions on time, not receiving psychotherapy and counseling during the
workshop, not having drug-controlled psychological problems, and earning a
score below 160 on the Teacher-Student Interaction Style Questionnaire
from Lourdusamy and Khine (QTI). Intervention sessions were held two
days a week, each session lasting 90 minutes and a total of 10 consecutive
sessions over 5 weeks. The intervention, the Teacher-Student Interaction
Style Questionnaire (QTI) from Lourdusamy and Khine was used to collect
data. Data analysis was performed by Multivariable Analyze of Covariance
(MANCOVA) using SPSS18 software.

Results
The results showed that Transactional Analysis group training had a
significant effect on the components of leadership (p<0.05), helpful/friendly
(p<0.01), understanding (p<0.05), dissatisfaction (p<0.05), and admonishing
(p<0.01) and there was no sign in the component of Responsibility/Freedom,
Uncertain and Strict.

Conclusion
Findings indicated the effect of Transactional Analysis group training on
teachers' interaction style with students. Therefore, it can be concluded that
by teaching interaction analysis to teachers, they can be helped to better
understand their own and students' emotional states. This can also lead to
more effective leadership and empathetic support for students, and reduce
the level of harmful punishments in their interactive style with students. As a
result, they feel more satisfied with the conditions of their class and
activities.
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چکیده
اين پژوهش با هدف اثربخشی آموزش تحليل رفتار متقابل بر مؤلفههای سبک تعاملی معلم -دانشآموز
در دورهی ابتدايی انجام شد .طرح پژوهش نيمهآزمايشی با پيشآزمون و پسآزمون با گروه گواه انجام
گرفت .جامعهی آماری شامل زنان معلم دوره ابتدايی شهرستان طبس در سال تحصيلی  9911-11بود .در
اين پژوهش تعداد  92معلم زن دوره ابتدايی با روش نمونهگيری در دسترس انتخاب شدند و با گمارش
تصادفی در دو گروه آزمايش و گواه جای گرفتند .معلمان گروه آزمايش به مدت  92جلسۀ 12دقيقهای در
طول  5هفته تحت آموزش تحليل رفتار متقابل قرار گرفتند ولی معلمان گروه گواه مداخلهای دريافت نکردند.
در اين پژوهش از پرسشنامه سبک تعامل معلم با دانشآموز الرداسمی و کنی ( )QTIاستفاده شد .دادههای
حاصل از پژوهش با روش آماری تحليل کواريانس چندمتغيره (مانکوا) وبا استفاده از نرمافزار آماری SPSS-
 18تحليل شد .نتايج نشان داد که آموزش گروهی تحليل رفتار متقابل بر مؤلفههای رهبری (،)p>2/25
کمککننده/دوستانه ( ،)p>2/29درک کردن ( ،)p>2/25ناراضی بودن ( )p>2/25و تنبيه کردن ()p>2/29
تأثير معنیداری داشته است و بر مؤلفههای سختگيری ،نامطمئن بودن و مسئوليتپذيری/آزادی فراگير تأثير
معنیداری ايجاد نکرده است .نتايج نشان داد که آموزش گروهی تحليل رفتار متقابل به معلمان ،موجب بهبود
سبک تعامل آنها با دانشآموزان از طريق اثربخشی بر رهبری ،رفتار کمککننده و دوستانه ،درک کردن
دانشآموزان ،کاهش نارضايتی از وضعيت کالس و تنبيه کردن ،میشود .لذا توصيه میشود که در مدارس به
آموزش مفاهيم و راهبردهای اين نظريه به معلمان پرداخته شود.
کلید واژگان :تحليل رفتار متقابل ،سبک تعاملی ،آموزش گروهی ،دورهی ابتدايی
 کارشناسی ارشد تحقيقات آموزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.
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مقدمه
نياز به ارتباط يکی از نيازهای بنيادين روانشناختی است و مهمترين جنبهه محهي کهالس
درس است که به مواردی همچون؛ پايدار بودن رواب بهينفهردی ،احسهاس تعلهق بهه افهراد و
پذيرفته شدن از سمت ديگران اشاره دارد که همگی موجب افهزايش انگيهزهی دانهشآمهوز در
فعاليتهای تحصيلی و بهبود عملکردهای هيجانی و اجتماعی او میشود (

;Zhou et al., 2020

 .)Lari et al., 2019بنابراين کالس درس سازمانی پيچيده از فعاليتهايست که مسهتلزم تبهادل
مؤثر اطالعات بين معلم و دانشآموز است و اين ارتباطات بايد در بستری از امکانات فيزيکهی
و شراي روانی مناسب شکل گيرد .در غير اينصورت کنترل و اداره کالس با مشکل رو به رو
خواههد شهد ( .)Abd Elhay & Hershkovitz, 2019; Enayati & Kouhsari, 2017از ايهن رو
اولين هدف معلم بايد برقراری ارتباط دوستانه و حمايتکننده با دانشآموز باشد و ايهن ههدف
از تعامل ميان معلم و دانشآمهوز حاصهل مهیشهود؛ تعهاملی سهازنده کهه از بهروز بسهياری از
اختالالت و مشکالت در کالس جلوگيری کهرده و از يهادگيری عميهق و حهداکپری پشهتيبانی
میکند (.)Scherzinger & Wettstein, 2019; Baghban & Asadi, 2015
يکی از برنامههای مهم در دورهی ابتدايی ،توجه به روابه معلهم و شهاگرد و سهازماندهی
صحيح آنها است .زيرا اساس فرآيند آموزش و يادگيری تعامهل معلهم و دانهشآمهوز اسهت و
برخوردهای اوليه ميان معلم و دانش آموز ،موجب تنظيم شخصيت دانهشآمهوز و شهکلگيهری
باورها ،ارزش ها ،اعتقهادات و بهه تبهن آن خصوصهيات رفتهاری و عملکهردی او خواههد شهد
(.)Wolomasi et al., 2019; Abdul Mohammadi et al., 2015
منظور از تعامل معلم با دانشآموز ،رواب انسانی در يک سازمان آموزشی است که با هدف
تأمين نيازهای اجتماعی و روانی هر فرد ،سودمندی متقابل ،آسان کردن يهادگيری و بهه وجهود
آمدن زمينههايی برای رشد و تسههيل رسهيدن بهه اههداف سهازمان آموزشهی شهکل مهیگيهرد
( .)Radmanesh et al., 2016; Rahmani Zahed et al., 2018اين تعامل بينفهردی اساسهی در
محي مدرسه ،در پيشرفت و تحوالت دانش آموزان بسيار مؤثر بوده و به عنوان يکهی از اصهول
کليدی تعليم و تربيت در برنامهی درسی دورهی دبستان ،نيازمند توجه وافر اسهت (

& Martin

 .)Collie, 2019اهميههت ارتبههاط معلههم بهها دانههشآمههوز در نقههش آن بههر بهبههود سههالمت روان
دانش آموزان ،پيشرفت عملکرد تحصيلی آن ها ،افزايش احساس تعلق و همبستگی با همسهاالن
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و مدرسه آشکار میشود ( .)Oldfield et al., 2018همچنين تعامل مؤثر معلم و دانهشآمهوز در
بستر سازمانی به نام مدرسه ،فراهم آورنده ی زمينه ای مناسب برای انطباق هرچه بهتر رفتارهای
کارآمهد دانهشآمهوزان در سهاير محهي ههای اجتمهاعی و تحصهيلی اسهت (

& Zonobitabar

.)Taghvaeinia, 2019
يکی از مدلهای نظری موجود در مورد تعامل معلم با دانشآمهوز ،مهدل رفتهار بهينفهردی
معلم است که توس

( Wubbels )1993توسعه يافته است .در اين مدل ،تعامل معلم از چههار

بُعد کلی :تسل  ،همکاری ،تسليم و تضادورزی تشکيل شهده اسهت .ايهن چههار بُعهد کلهی در
تعامهل معلهم بها دانهشآمههوزان ،بهه صهورت هشهت بُعههد رفتهاری متفهاوت شهامل :رهبههری،9
کمککننده/دوستانه ،0درک کردن ،9مسئوليتپذيری /آزادی فراگير ،0نهامطمئن بهودن ،5ناراضهی
بودن ،6تنبيه کردن 7و سختگير بودن 1از يکديگر تقسيم میشوند .پهس از آن محققهان ديگهری
همچون ( Lourdusamy and Swe Khine )2001نسخه کوتاهتر پرسشنامه سبک تعامل معلم بها
دانشآموز را توسعه دادند که بهعنوان ابزاری مطمئن برای سنجش سبکهای تعهاملی معلهم بها
دانشآموز مورد استفاده قرار گرفت ( .)Mirhashemi Rooteh & Shokri, 2018مؤلفهی رهبری
نشان میدهد که معلم چقدر میتواند کهالس را مهديريت کهرده و توجهه دانهشآمهوزان را بهه
آموزش خود جلب نمايد .مؤلفهی کمککننده /دوستانه حاکی از آن است که چه انهدازه معلهم
میتواند با دانشآموزان دوستانه برخورد کرده و نقش حامی را برای آنهها ايفها کنهد .مؤلفههی
درک کردن ،به ميزان توجه معلم به عاليق دانشآموزان و دغدغههای آنها توجه دارد .مؤلفههی
مسئوليتپذيری /آزادی فراگير نشان میدهد معلم تا چه حدی معلم در انتخاب فعاليهتهها بهه
دانشآموزان آزادی عمل میدهد و فرصت میدهد تا در مقابل فعاليهتهها احسهاس مسهئوليت
کنند .مؤلفهی ناطممئن بودن از ميزان ترديد و درماندگی و غيرقابل پيشبينی بودن معلم نسهبت
به دانشآموزان خبر میدهد .مؤلفهی ناراضی بودن به ميزان نارضايتی معلم از دانهشآمهوزان و
Leadership
Helping/Friendly
Understanding
Student Responsibility/Freedom
Uncertain
Dissatisfied
Admonishing
Strict

12345678-
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وضعيت کالس مربوط است .مؤلفهی تنبيه کردن اشاره به ميزان خشم و عصبانيت و تنبيه معلم
دارد .مؤلفهی سختگير بودن به ميزان سرسختی و غيرقابل انعطهاف بهودن معلهم و اسهتفاده از
رفتارهای کنترلی در برخورد با دانش آموزان مربهوط اسهت (

;Khine & Atputhasamy, 2005

.)Azad Abdollahpour & Shokri, 2019
با توجه به اهميت تعامل معلم با دانشآموز ،بنابراين بايد تالش شود تا اين تعامل و رابطهه
در مراکز آموزشی روزبهروز اصولیتر ،دقيقتر و صحيحتر هدايت شود .يکی از راهکارهايی را
که میتوان برای رسيدن به اين مهم در پيش گرفت ،آموزش به معلمهان و توانمندسهازی آنهها
در مهارتهای ارتباطی است .دانهش روانشناسهی بها ارا هه نظريهات و راهکارههای گونهاگون
می تواند بهترين نقش را در رسيدن به اين اهداف ايفا کند .يکهی از نظريهات شخصهيت بسهيار
پرکاربرد در اين زمينه ،نظريه تحليل رفتار متقابل 9است.
تحليل رفتار متقابل يک نظريهی روانشناسی است که در سال  9152ميالدی توسه

Eric

 Berneارا ه شد .اين نظريه در زمينههايی که نياز به درک افراد و رواب بينفردی و بهطور کلی
درک ارتباطات باشد ،بهه کهار مهیرود ( .)Sarrami et al., 2018; Hosseinipuor et al., 2020
تحليل رفتار بيان میکند که اگر انسان از حاالت شخصيتی خود آگاه شود ،میتواند احساساتش
را در موقعيتهای گوناگون بهدرستی تشخيص داده ،مرز بهين آنهها را بشناسهد و بهه تضهاد و
تشابهات درونی خود پی ببرد .اين امر موجب خواهد شد کهه در ارتباطهات خهود بها ديگهران،
موفقيتآميزترين الگوها را برای رفتار خود انتخاب کرده و صحيحتر رفتهار کنهد

( & Golshan

 .)Sobhi Gharamlak, 2017بدينمنظور يک الگوی سه وجهی (کودک ،والد ،بالغ) را بهعنهوان
الگوی حاالت نفسانی خود ارا ه میدهد تا به افراد کمک کند دريابند که چگونه شخصيتشان را
در قالب هر يک از اين سه وجه و با چه شاخصههايی از رفتار آشهکار مهیسهازند (

& Joines

 .)Stewart, 2019سپس با آموزش چگونگی تحليل رواب  ،بهخصهوص انهوار روابه متقهاطن،
نهفته و مکمل ،افراد را با چگونگی برقراری ارتباطات مهوثر و سهالم آشهنا مهیسهازد (

Nejad

 .)Karim et al., 2017در نهايت نيز به افهراد کمهک مهیکنهد تها الگوههای متقهاطن ،متوقهن و
اجتنابکننده را در رواب کاهش داده و الگوهای متقابل سازنده را افزايش دهند و اين کار را از
1- Transactional Analysis
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طريق آموزش رواب متقابل موازی ،به کارگيری نوازشها ،انجام گفت و گوهای بالغ با بهالغ و
رساندن فرد به وضعيت "من خوبم ،توخوبی" به انجام میرساند (.)Sedighi et al., 2017
رويکرد تحليل رفتار متقابل به جنبههای شناختی-رفتاری منطقی برای افزايش آگاهی تأکيد
میکند تا فرد بتواند در موقعيتهای جديد ،تصميمات جديد و متناسهب بها آن موقعيهتهها را
بگيرد تا موفقترعمل کند ( .)Netrawati et al., 2016بهطورکلی تحليل رفتهار متقابهل بهه فهرد
می آموزد کهه ضهمن درنظهر گهرفتن تجربهه احسهاسشهده ،از ررفيهت تفکهر بهرای پهرورش
رويکردهای ارتباطی خود استفاده کند (.)Barrow, 2015
از نظر ( ، Katre )2005در فضای آموزشی ،معلم برای دستيابی به نتايج مؤثرتر در ارتباط و
يادگيری ،بايد به حالت های نفسانی خود و يادگيرنده آگاه باشد و در هنگهام ارتبهاط بتوانهد در
حالتی مشابه يا مکمل با حالت نفسانی يادگيرنده قرار گيرد تا منتج به ارتبهاط مهؤثرتر و نتهايج
مطلوبتر در يادگيری شود Liu )2013( .نيز اذعهان دارد هنگهامی کهه معلمهان علهل شهناختی
واکنشهای مشابه و متفاوت خود و دانش آموزان به رويهدادهای مختلهد در کهالس درس را
بتوانند تشخيص داده و درک کنند ،محيطی را ايجاد خواهند کرد که زمينهساز پيشرفت خهود و
دانش آموزان در امر خودشناسی و درنتيجه برقهراری تعهامالت موفقيهت آميزتهر خواههد بهود؛
تأثيراتی مهم و مفيد که آموزش تحليل رفتار متقابل نيز برای افراد به همراه دارد.
مرور پيشينه پژوهشی در اين زمينه حاکی از کارآمد بودن نظريه تحليل رفتار متقابل و تأثير
آن بر مؤلفههای گوناگون ارتباطی و تعاملی در سطوح مختلد سازمانی است که بهطور مستقيم
و غيرمستقيم با متغيرهای سبک تعاملی معلم در ارتباطند و نتايج پهژوهشههای قبلهی ،کهارايی
اين روش را تأييهد کردنهد .يافتههههای پژوهشهی ( Keshavarzi et al. )2016نشهان مهیدههد
که آموزش تحليل رفتار متقابل ،موجب افزايش قابل توجهی در اسهتفاده از راهبردههای تنظهيم
هيجان و نيز کاهش قابل توجهی در استفاده از راهبردهای تنظيم هيجان ناکارآمد و بهطهورکلی
تنظيم و کنترل احساسات و تعامالت مهیشهود.

(Ataiee and Heidari (2017؛ Alkasir et al.

)(2017؛ )Besharatian and Bashardost Tajli (2019؛ )Bamdad and Neghaban (2018؛
)Torkaman et al. (2020؛ ) Rahmanian et al. (2019و ) Akbari et al. (2012نشان دادند که
آموزش تحليل رفتار متقابل منجر به بهبود ارتباط ،کنترل رفتهار ،افهزايش همهدلی بهين افهراد و
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ايجاد رواب مکمل مطلوب ،کاهش اصطکاک روانی افراد در يک سازمان و در نتيجهه بهازدهی
بيشتر و بهبود عملکرد ،درک رواب بينفردی ،افزايش احساس امنيت و رشد و شکوفايی بهتهر
استعدادها به خصوص در کودکهان ،افهزايش احسهاس آرامهش و انگيهزه و بهه تبهن آن ،بهبهود
باورهای غيرمنطقی در ارتباطات و تغيير حاالت شخصيتی و افزايش عزتنفس با تأثير بر بهبود
ارتباط با

ديگران میشود .در پژوهشهای خارجی نيهز Wuersch (2020); Sandle (2019); Hall

;) (2019); Widdowson (2014); Ciucur (2013و ) Rahiman and Kodikal (2020نشهان
دادند که آموزش تحليل رفتار متقابل میتواند منجر به بهبود مههارت حهلمسهئله در تعهامالت،
بهبود تسل در عمل ،کاهش سطح قلدری و زورگويی در رفتهار و روابه بها ديگهران ،بهبهود
افسردگی و اضطراب ،افزايش خالقيت ،خودآگاهی ،پذيرش خود و سطح رضايت از خود کهه
از طريق افزايش کارآيی حرفهای افراد و افزايش خودشناسی و به تبن آن بهبود توسعهی فردی،
منجر به ارتقاء کيفيت رواب شود.
با توجه به اهميت بيان شده در خصوص ارتباط معلم با دانهشآمهوزان و کارآمهدی نظريهه
تحليل رفتار متقابل در بهبود رواب در سهازمانههای گونهاگون و از طرفهی باتوجهه بهه فقهدان
پژوهشی که بهطور مستقيم تأثير آموزش اين رويکرد را بهر روابه معلهم و دانهشآمهوز مهورد
بررسی قرار دهد ،پژوهش حاضر در پی پاسخگويی به اين سؤال است که آيا آمهوزش تحليهل
رفتار متقابل بر مؤلفههای سبک تعاملی معلمان ابتدايی با دانشآموزان ،تأثير دارد؟

روش پژوهش
جامعهي آماري ،نمونه و روش نمونهگیري

9

اين پژوهش از حيث هدف ،کاربردی و از منظر روش ،نيمهآزمايشی و طرح پيشآزمهون-
پسآزمون با گروه گواه است .جامعه آماری پژوهش ،معلمان زن دورهی ابتدايی شهر طهبس در
سال تحصيلی  9911-11بودند .فراخوانی برای شرکت در کارگاه آموزش تحليل رفتهار متقابهل
از طريق اتوماسيون مرکزی اداره آموزش و پرورش شهرستان به مهدارس ابتهدايی سهطح شههر
اعالم شد که مبنی بر شرکت داوطلبانهی معلمان زن همراه با ذکر مالکهای ورود بهود .دورهی
زمانی اجرا در آذرماه سال  9911و بهصورت حضوری بود .از بين افهراد متقاضهی کهه  59نفهر
1- quasi-experimental
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بودند ،تعداد  99نفر ،مالکهای ورود را دارا بودند که از اين تعداد  92نفر به روش نمونهگيری
در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمايش و گواه به صورت تصادفی قرار گرفتنهد .الزم
به ذکر است که اين  92نفر تا پايان کالسها مالکهای خروج را نداشهته و در گهروههها بهاقی
ماندند .مالک های ورود شامل؛ تعهد به شرکت به موقن در تمهامی جلسهات ،دريافهت نکهردن
خدمات رواندرمانی و مشاوره در طول دوره اين کارگاه ،مبتال نبودن به مشکالت روانشناختی
که با دارو کنترل میشود و کسب نمره پايينتر از  962در پرسشنامه سبک تعاملی معلم ()QTI
( Lourdusamy and Swe Khine )2001بود .مالکهای خروج از پهژوهش ههم شهامل تمايهل
نداشتن به ادامهی حضور در کالسها يا قادر نبودن به شرکت در کالسهها بهه دليهل حهواد
ناگهانی ،داشتن بيش از سه جلسه غيبت ،بیتوجهی نسهبت بهه انجهام تکهاليد ارا هه شهده در
هرجلسه و عدم مشارکت در کالس بود.

ابزار پژوهش
پرسشنامهي تعامل معلم ) :Questionnaire Teacher Interaction (QTIاين پرسشنامه
توس

( Lourdusamy and Swe Khine )2001بهمنظور سنجش تعامل معلم با دانشآموزان

طراحی و تدوين شده است .اين پرسشنامه دارای  01ماده ،چهار بُعد و هشت مولفهی رهبری
(مادههای  ،)09-97-99-1-5-9رفتار کمککننده/دوستانه (مادههای ،)05-09-97-99-01-05
درک کردن (مادههای  ،)00-91-90-92-6-0مسئوليتپذيری/آزادی فراگير (مادههای -92-06
 ،)06-00-91-90نامطمئن بودن (مادههای  ،)09-91-95-99-7-9ناراضی بودن (مادههای -07

 ،)07-09-91-95-99تنبيه کردن (مادههای  )00-02-96-90-1-0و سختگير بودن (مادههای
 )01-00-02-96-90-01است و بر اساس طيد پنج گزينهای ليکرت (از  =9هرگز تا =5
هميشه) با سؤاالتی مانند (دربارهی مطالب درسی با اشتياق صحبت میکنم) به سنجش تعامل
معلم میپردازد .برای هريک از مؤلفههای هشتگانه مذکور 6 ،ماده در نظر گرفته شده است.
دامنهی نمرهی پرسشنامه از  01تا  002است .هر چه امتياز حاصلشده از اين پرسشنامه بيشتر
باشد ،نشاندهنده ميزان بيشتر تعامل بيشتر معلم خواهد بود و بالعکس که براساس امتياز
متوس و رو به پايين اين پرسشنامه ،کسب نمرهی  962در اين پژوهش ،مناسب برای مداخله
در نظر گرفته شد .بر اساس نتايج مطالعه ( ،Azad Abdollahpour and Shokri )2019روايی
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محتوايی و صوری و مالکی اين پرسشنامه مناسب ارزيابی شده است و از لحاظ روانسنجی
برای سنجش ابعاد چندگانه کيفيت تعامل معلم با دانشآموز در بين معلمان ايرانی ،ابزاری
صحيح ،دقيق و قابل اعتماد است .به منظور تعيين روايی عاملی از تحليل عاملی تأييدی استفاده
شد و نشان داد که تمامی مقادير وزنهای رگرسيونی در مدل اندازهگيری از لحاظ آماری
معنیدارند ( .)P<2/29همچنين ضريب آلفای کرونباخ محاسبهشده در پژوهش آنها برای اين
پرسشنامه برای مؤلفههای رهبری ،رفتار کمککننده/دوستانه ،درک کردن ،مسئوليتپذيری/
آزادی فراگير ،نامطمئن بودن ،ناراضی بودن ،تنبيه کردن و سختگير بودن بهترتيب شامل ،2/67
 2/66 ،2/61 ،2/55 ،2/51 ،2/51 ،2/66و  2/72بهدستآمده که نشاندهندهی پايايی مطلوب
اين ابزار است.

شیوهي اجراي پژوهش
در ابتدا با مراجعه به ادارهی آموزش و پرورش شهرستان طبس ،مجوزهای الزم برای اعالم
فرخوان به مدارس ابتدايی سطح شهرستان ،کسب و مراحل اداری آن جهت اعالم از طريق
اتوماسيون مرکزی طی شد .سپس آمار داوطلبين با مراجعه به مديران مدارس مذکور ،مشخص
شد ( 59نفر) و پرسشنامه سبک تعاملی معلم و دانشآموز در بين آنها توزين گرديد .در گام
بعد با توجه به نمرهی برش مقياس سبک تعاملی معلم با دانشآموز (نمرهی پايينتر از  )962و
دارا بودن مالکهای ورود از بين  99نفر بهصورت تصادفی انتخاب  92نفر انتخاب شدند و با
انتساب تصادفی در دو گروه آزمايش و گواه گمارده شدند (هر گروه  95نفر) .سپس با توافق
اعضای گروه آزمايش و پذيرش قوانين توس

آنان ،جلسات مداخله به صورت دو روز در

هفته ،هر جلسه به مدت  12دقيقه و در مجمور  92جلسه متوالی برگزار شد که حدود  5هفته
به طول انجاميد .الزم به ذکر است که عالوه بر جلسات حضوری ،در فاصله بين جلسات در
هر هفته ،مطالب تکميلی در قالب فايل صوتی در گروهی از شبکههای اجتماعی که تمامی
افراد تحت آموزش در آن حضور فعال داشتند ،به اشتراک گذاشته میشد و مشارکت افراد در
بحث را میطلبيد .اين کار با هدف غنیتر ساختن جلسات مداخله و تأثيرگذاری بيشتر بر افراد
صورت گرفت .محتوای برنامه مداخله بر پايه آموزشهای موجود در کتاب تأملی بر
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روانشناسی تجربی تحليل رفتار متقابل نوشتهی ) ،Joines and Stewart (2019کتاب ماندن در
وضعيت آخر نوشتۀ ) ،Harris and Harris (2019جلسات مشاوره برخی از روانشناسان
متخصص در زمنيهی تحليل رفتار متقابل و پروتکل آموزش گروهی تحليل رفتار متقابل در
پاياننامهی ( Zolfaghari )2012طراحی و تدوين شد و تالش شد تا با بهرهگيری از منابن
معتبر و گوناگون در اين زمينه ،بر اعتبار آموزشها تأکيد و تأمل فراوان شود .جهت رعايت
مالحظات اخالقی در پژوهش ،به هر دو گروه آزمايش و گواه اطمينان داده شد که اطالعات
آنها محرمانه باقی خواهد ماند و نيازی به درج نام و نام خانوادگی نيست .همچنين به آنها از
کليهی مراحل مداخله آگاهی داده شد و اعالم شد که در صورت عدم تمايل و عالقه ،میتوانند
در هر مرحله ای که خواستند ،جلسات را ترک کنند .به گروه گواه نيز اطمينان داده شد که پس
از به انجام رسيدن فرآيند پژوهش ،در اولين فرصت آموزشهای مربوط به اين مداخالت را
دريافت خواهند کرد .در انتها و پس از گذشت يک هفته از اتمام جلسات مداخله ،پسآزمون
با استفاده از ابزار مذکور از افراد دو گروه گرفته شد.
برای تحليل دادهها از جدول مربوط به شاخصهای مرکزی آمار توصيفی و برای سنجش
فرضيههای پژوهش با توجه به نتايج آزمون کولموگروف اسميرنوف که حاکی از توزين نرمال
در اين نمونه بود ،از تحليل کواريانس چندمتغيره (مانکوا) با بررسی برقراری پيشفرضهای
الزم آن استفاده شد .تمامی تحليلها با استفاده از نرمافزار  SPSS-18انجام شد.
Table 1.
Summary of the intervention program and Transactional Analysis (TA) group training

تکالیف

مباحث آموزشی
جلسات
اول معارفه ،تشکر از اعضا و بيان قوانين گروه ،اجرای پيش
آزمون و بيان کليت نظريه تحليل رفتار متقابل و
____
کاربردهای سازمانی آن
دوم بررسی تحليلی الگوی حاالت نفسانی شامل کودک ،والد
ترسيم اگوگرام Egogram
و بالغ
سوم بررسی تکليد جلسه قبل ،مرور مباحث جلسه قبل،
تهيه جدول تشخيصی
آموزش تشخيص اجتماعی و رفتاری الگوها بهخصوص
نشانههای پنجگانه
در ارتباط با دانشآموزان
چهارم بررسی تکليد جلسه قبل ،بيان انوار رواب شامل ارا ه چند مپال از هريک از اين رواب
همراه با تبديل يکی به ديگری
متقاطن ،مکمل و متقابل و سه قانون ايجاد رابطه
پنجم بررسی تکليد جلسه قبل ،بيان تعريد نوازش ،ضرورت
____
و اهميت آن در ارتباط معلم با دانشآموز و بيان انوار آن

910
ششم
هفتم

هشتم

نهم

دهم
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همراه با مپالهايی ملموس
مروری مختصر بر مبحث نوازشها ،ارا هی مفهوم
خودنوازی ،اتصال آن به ارتباط بين معلم و دانشآموز و
ارا هی مپالها و راهکارهايی مناسب در رابطه با آن
بررسی تکليد جلسهی قبل ،بيان ماهيت و تعريد
تهيهی داستانی کوتاه از زندگی
پيشنويس زندگی و ارا هی مپالهايی کاربردی جهت
خود با عنوان ،نور و پايانی که
درک بهتر اهميت شناخت پيشنويس برای بهبود رواب
بهصورت شهودی نوشته شود.
معلم با دانشآموز
بررسی تکليد جلسهی قبل ،مرور مختصری بر مبحث تکميل داستان پيش نويس با اضافه
پيشنويس ،انوار وضعيتهای زندگی و راهکارهای رها کردن جز يات با استفاده از يک راهنما
يا ضب صوت و رديابی کشهای الستيکی
شدن از الگوهای روند پيشنويس در ارتباطات خود
برای رسيدن به نقطهی انتهايی آنها
به عنوان يک معلم
بررسی تکليد جلسهی قبل ،آشنايی با بازیهای روانی،
ترسيم جدول و نمودار جدولی
مپلث نمايشی کارپمن و بيان رابطهی نور بازیهای
وضعيتهای زندگی
انتخابی ،وضعيت زندگی ،پيشنويس و مپلث نمايشی در
ارتباط معلم با دانشآموز
بررسی تکليد جلسه قبل ،مرور و جمنبندی کلی در
خصوص تمامی مباحث مطرح شده ،پاسخگويی به
____
سوالها و ابهامات
ارا هی چند مپال از خودنوازی در
زندگی شخصی و تمرين راهکارها
در موقعيتهای مناسب

یافتهها
يافتههای جمعيتشناختی نشان داد که معلمان حاضر در پژوهش دارای دامنهی سنی  05تا
 95سال بودند که بيشترين فراوانی در گروه آزمايش مربوط به گروه سهنی  06سهال (تعهداد 6
معلم معادل  02درصد) و در گروه گواه مربوط به گروه سنی  01سال (تعداد  1معلم معادل 59
درصد) بود .اين معلمان دارای مدرک تحصيلی ليسانس و فهوق ليسهانس بودنهد کهه در گهروه
آزمايش بيشترين فراوانی مربوط به مدرک ليسانس (تعهداد  92معلهم معهادل  66درصهد) و در
گروه گواه نيز بيشترين فراوانی مربوط به همين مدرک (تعداد  1معلم معادل  59درصد) بود.
در جدول  0شاخصهای توصيفی متغيرهای وابسته پهژوهش بهه تفکيهک گهروه و مرحلهه
سنجش و همچنهين نتهايج بررسهی نرمهاليتی متغيرههای وابسهته پهژوهش (بههعنهوان يکهی از
مفروضههای آزمون مانکوا) ارا ه شده است .با توجه به جدول  0مهیتهوان تفهاوتههايی را در
نمرههای متغيرهای وابسته بين گروه گواه و آزمايش مشاهده کرد .اين نمرههها نشهاندهنهده آن
است که در گروه آزمايش ،ميانگين متغيرهای رهبری ،کمککننده و درک کردن ،در پسآزمهون
نسبت به پيشآزمهون افهزايش معنهیدار داشهته اسهت .همچنهين در گهروه آزمهايش ،ميهانگين
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متغيرهای ناراضی بودن و تنبيه کردن در پس آزمون نسبت به پيشآزمون کاهش معنیدار داشته
است .در حالی که در گروه گواه تغييرات متغيرها معنهیدار نبهود .بها توجهه بهه نتهايج آزمهون
کولموگروف-اسميرنوف که در جدول  0ارا ه شده اسهت ،بهرای متغيرههای وابسهته پهژوهش
(پسآزمون گروه آزمايش) ،سهطح معنهیداری مقهادير  zبههدسهتآمهده بهاالتر از  2/25اسهت
( )p>2/25که اين امر بيانگر آن است که نمرههای اين متغيرها دارای توزين نرمال بودهانهد .بهه
منظور بررسی معنیداری ايهن تغييهرات و مقايسهه نمهرهههای دو گهروه ،جهدول نتهايج آنهاليز
کوواريانس چنهدمتغيره (مهانکوا) ارا هه شهده اسهت .الزم بهه ذکهر اسهت در ايهن راسهتا ابتهدا
مفروضههای اين آزمون آماری بررسی شدند.
Table 2.
The average and standard deviation of pre-test and post-test of dependent variables
)(components of teacher-student Interactive style
Post-test

Normality test
KolmogorovSD
Smirnova
Statistic df
Sig.
2.79 0.198 15 0.118
3.02
1.59 0.169 15 0.200
1.98
1.42 0.213 15 0.057
1.95
1.49 0.214 15 0.064
1.36
2.14 0.201 15 0.073
2.67
1.75 0.173 15 0.200
2.58
2.71 0.177 15 0.200
3.13
2.50 0.173 15 0.200
2.33

Pretest

M

SD

24.40
21.15
23.47
21.67
27.20
21.40
18.33
18.47
16.60
17.67
11.73
14.01
14.73
19.72
16.18
17.20

1.45
1.84
2.41
0.97
1.91
1.89
1.42
1.12
2.47
2.96
1.83
1.50
4.08
3.76
2.59
1.92

M
21.40
21.13
20.53
20.33
21.33
21.30
18.20
18.60
16.86
17.93
14.33
14.40
18.33
19.93
16.20
16.86

Group

Experiment
Control
Experiment
Control
Experiment
Control
Experiment
Control
Experiment
Control
Experiment
Control
Experiment
Control
Experiment
Control

Variables

Leadership
Helping/Friendly
Understanding
Student
Responsibility/Freedom
Uncertain
Dissatisfied
Admonishing
Strict

در جدول  9نتايج بررسی مفروضه بررسی همگنی ماتريسهای واريانس -کوواريانس در
بينگروهها ،آماره ام.باکس ارا ه شده است .مقدار آماره باکس  11/56بهدست آمد که اين مقدار
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از نظر آماری معنیدار نبود ،بنابرين نقض مفروضه فوق تأييد نشد و نشان داد که همگنی
ماتريسهای واريانس -کواريانس نيز برآورده شده است (.)p<2/25 ،F= 2/10
Tabel 3.
Result of analysis of equality of variance covariance matrix
Mbox

F

df1

df2

P

98.56

0.92

36

2638.045

0.64

در جدول  0آزمون لوين که برای بررسی همگنی واريانس خطای گروه گواه و آزمايش
استفاده شد ،ارا ه شده است .با توجه به عدم معنیداری آزمون ( )P<2/25مفروضه همگنی
واريانس خطا برای همه متغيرها برابر است.
Table 4.
Results of Levene's test to test the assumption of homogeneity of variances
Sig.
0.86
0.51
0.34
0.14
0.79
0.06
0.32
0.93

df2
28
28
28
28
28
28
28
28

F
0.032
0.43
0.93
2.24
0.07
3.91
1.02
0.008

df1
1
1
1
1
1
1
1
1

Variable
Leadership
Helping/Friendly
Understanding
Student Responsibility/Freedom
Uncertain
Dissatisfied
Admonishing
Strict

با توجه به نتابج ارا ه شده در جدول  ،5سطوح معنیداری داده شده از  2/25بيشتر
( )P<2/25است .بنابراين بنابراين پيش فرض همسانی خ رگرسيونی برقرار است.
Tabel 5 .
Result of analysis of Regression line homogeneity
P
0.31
0.28
0.95
0.08
0.09
0.20
0.23
0.55

F
1.24
1.35
0.05
2.32
2.28
1.72
1.53
0.61

MS
12.89
4.17
0.20
1.03
0.88
9.31
37.81
0.75

df
2
2
2
2
2
2
2
2

SS
25.78
8.33
0.41
2.07
1.76
18.62
75.63
1.50

Variable
Leadership
Helping/Friendly
Understanding
Student Responsibility/Freedom
Uncertain
Dissatisfied
Admonishing
Strict

با توجه به اطالعات جدول  ،6مشاهده میشود که مقدار المبدای ويلکهز برابهر بها  2/90و
مقدار  Fبهدستآمده در اين آماره  99/60است .سطح معنیداری اين مقدار با درجه آزادی  1و
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 99کمتر از  2/29است ( .)P<2/29اين امر نشان میدهد که بين افراد در گروه گواه و آزمهايش
حداقل در يکی از متغيرهای مؤلفههای سبک تعاملی تفاوت وجود دارد .با توجه به ضريب اتا،
آموزش گروهی تحليل رفتار متقابل بر سبک تعاملی معلم به ميزان  2/17تأثير دارد (.)p= 2/29
در ادامه به بررسی تفاوتها به صورت جداگانه پرداخته میشود.
Tabel 6.
Results of the analysis of MANCOVA of dependent variables (components of
teacher-student Interactive style) in the experimental and control groups
η2

P

Eror df

Hypothesis df

F

Amount

0.87

0.001

13

8

11.62

0.88

Pillary effect test

0.87

0.001

13

8

11.62

0.12

Wikes lambda test

0.87

0.001

13

8

11.62

7.15

Effect of hiteling test

0.87

0.001

13

8

11.62

7.15

Root roy test

Test

Tabel 7.
Results of ANCOVA analysis to examine the differences in components of teacherstudent Interactive style scores
η2

P

F

MS

0.24
0.37
0.21
0.023
0.066
0.25
0.57
0.029

0.02
0.003
0.03
0.50
0.25
0.02
0.001
0.45

6.44
11.84
5.41
0.46
1.42
6.88
27.32
0.59

68.52
37.63
19.50
0.15
0.39
39.96
178.24
0.70

df
1
1
1
1
1
1
1
1

SS
68.52
37.63
19.50
0.15
0.39
39.96
178.24
0.70

Variable
Leadership
Helping/Friendly
Understanding
Student Responsibility/Freedom
Uncertain
Dissatisfied
Admonishing
Strict

نتايج تحليل در جدول  7نشان می دههد ،آمهوزش گروههی تحليهل رفتهار متقابهل بههطهور
معنی داری (در سطح  )p<2/25باعث افزايش مؤلفه های رهبری (6/00 ،ƞ2= 2/20 ،ƞ2= 2/000
= ) )F (1,29و درک کردن ( )F (1,29) = 5/09 ،ƞ2= 2/29 ،ƞ2= 2/099و در سطح ( )P<2/29باعث
افزايش مؤلفهی کمککننده/دوستانه ( )F (1,29) = 99/10 ،ƞ2= 2/229 ،ƞ2= 2/970شده است .اما
در مؤلفه مسئوليتپذيری /آزادی فراگير افزايش معنهیداری ايجهاد نکهرده اسهت (،ƞ2= 2/209
 .)F (1,29) = 9/01 ،ƞ2= 2/52از طرفی آموزش گروهی تحليل رفتار متقابهل بههطهور معنهیداری
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(در سطح  )p<2/25موجب کاهش مؤلفههای ناراضی بودن (= 6/11 ،ƞ2= 2/20 ،ƞ2= 2/051

F

) )(1,29و (در سطح  )p<2/25تنبيه کردن ( )F (1,29) = 07/90 ،ƞ2= 2/229 ،ƞ2= 2/577شده است
اما در مؤلفه نامطمئن بهودن ( )F (1,29) = 9/00 ،ƞ2= 2/05 ،ƞ2= 2/266و سهختگيهری (2/201
= )F (1,29) = 2/51 ،ƞ2= 2/05 ،ƞ2تفاوت معنیداری ايجاد نکرده است.
جهت بررسی ميانگين سبک تعاملی در هر دو گروه گواه و آزمايش ،ميانگينهای
تعديلشده در جدول  1ارا ه شده است .با توجه به اطالعات جدول  ،1ميانگين تعديلشده
نمرههای رهبری ( 09/21و  ،)00/00کمککننده ( 09/20و  )09/59و درک کردن ( 05/99و
 )07/99در گروه آزمايش بيشتر از گواه و ميانگين تعديلشده نمرههای ناراضی بودن ( 90/95و
 )99/51و تنبيه کردن ( 91/10و  )90/50در گروه گواه بيشتر از گروه آزمايش میباشد .در
نتيجه آموزش گروهی تحليل رفتار متقابل موجب افزايش مؤلفههای رهبری ،کمککننده/
دوستانه ،درک کردن و موجب کاهش مؤلفههای ناراضی بودن ،تنبيه کردن در سبک تعاملی
معلم با دانش آموزان میشود.
Tabel 8.
Adjusted average scores of teacher-student Interactive style
SD

M

0.89
0.89
0.48
0.48
0.51
0.51
0.66
0.66
0.69
0.69

24.44
21.08
23.51
21.02
27.13
25.33
11.58
14.15
14.52
19.94

Group
Experiment
Control
Experiment
Control
Experiment
Control
Experiment
Control
Experiment
Control

Variable
Leadership
Helping
Understanding
Dissatisfaction
Admonishing

بحث و نتیجهگیري
اين پژوهش با هدف بررسی تأثير آموزش گروهی تحليل رفتهار متقابهل بهر سهبک تعهاملی
معلم با دانشآموز انجام شد .يافتهی اول از اين پژوهش نشاندهندهی تهأثير برنامههی آمهوزش
تحليل رفتار متقابل بر مؤلفههای رهبری ،رفتهار کمهککننده/دوسهتانه و درک کهردن در سهبک
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تعاملی معلم با دانهشآمهوز بهود کهه در مهورد مؤلفههی رهبهری بها نتهايج (Wuersch )2020؛
(Sandle )2019؛ ) Ataiee and Heidari (2017همسههو بههود .چنانکههه ايههن پژوهشههگران در
پژوهشهای خود نشان دادند آموزش تحليل رفتار متقابل موجهب بهبهود کنتهرل رفتهار و حهل
مسا ل در تعامالت و بهبود تسل در عمل میشود که همگی الزمهی رهبری و هدايت مطلوب
يک گروه است .در مورد مؤلفهی رفتار کمهککننده/دوسهتانه بها نتهايج پهژوهشههای ()2017
Alkasir et al.و ( Rahiman and Kodikal )2020همسو بود .چنانکه اين پژوهشگران بهه ايهن
نتيجه رسيدند که آموزش تحليل رفتار متقابل منجر به افزايش همهدلی و ايجهاد روابه مکمهل
مطلوب و ارتقاء کيفيت رواب از طريق بهبود توسعهی فردی میشود .در مهورد مؤلفههی درک
کردن نيز ،با نتايج پژوهش ( Bamdad and Neghaban )2018کهه بهه درک روابه بهينفهردی
مربوط بود ،همسهو اسهت .همچنهين تمهامی ايهن مؤلفهههها بههصهورت غيرمسهتقيم بها نتهايج
پهژوهشههای (Torkaman et al. )2020؛ ( Widdowson )2014( ،Akbari et al. )2012و
( Rhmanian et al. )2019نيز همسو بود .چراکه اين پژوهشگران در پژوهشهای خود به ايهن
نتيجه رسيدند که آموزش تحليل رفتار متقابل بر تغيير حاالت شخصيتی و افزايش عهزتنفهس،
بهبود اضطراب و استرسها و افزايش آرامش ،شادکامی ،انگيزه و بهبود باورهای غيرمنطقهی بها
تأثير بر بهبود ارتباط با ديگران اثرگذار است.
در تبيين يافتهی حاضر میتوان گفت با توجه به اينکه معلم از طريق ادارهی صحيح کالس،
رفتارهای مخرب و مزاحم دانشآموزان را اصالح میکند و ميزان مشارکت آنها در يادگيری و
سطح انگيزهی يادگيری آنها را باال میبرد ( ،)Saif, 2014تحليل رفتار متقابل به معلم بهعنوان
رهبر کالس ،کمک میکند تا با قرارگرفتن در حالت نفسانی بالغ خود و دوری از
محدوديتهای ناشی از حالت نفسانی کودک يا والد و به عبارتی پيشنويسهای زندگی ،در
هر لحظه بهترين پاسخ را به موقعيت اينجا و اکنون در کالس درس بدهد .در اين راستا
کاربرد رواب

متقابل مکمل و رواب

موازی که امکان پيشبينی رفتارها را به افراد داده و به

بهترين پاسخ اين زمانی و اين مکانی منجر میشود ،اهميت میيابد (

Joines & Stewart,

 .)2019همچنين بروز پيامدهای مپبت تحصيلی و اجتماعی در يک کالس ،بيشتر در محي های
حمايتی و سرشار از رواب دوستانه و همدالنه رخ میدهد نه محي های کنترلی (

& Golami
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 )Husseinchari, 2011و از طرفی هرچه معلم در رابطهی خود با دانشآموز ،او را بيشتر درک
کند ،فرصتهای تدريس ،ارزشيابی و پيوند تجربيات کالس با تجربيات زندگی را موفقتر رقم
خواهد زد ( .)Alborzy & Khair, 2012در اين رابطه ،آموزش تحليل رفتار متقابل به افراد
کمک میکند تا با مهار مکالمات درونی" ،بالغ"شان را آزاد کرده تا ديگران را ببينند ،درک کنند
و به نياز آنها پاسخگويند .تعديل پيامهای والد سرکوبکننده و استفاده بيشتر از والد مهربان و
حاالت کودک مپبت ،موجب دادن نوازش به ديگران میشود .آموزش تحليل رفتار متقابل ،با
ارا ه راهکار نوازشها و اَشکال نوازش مپل؛ چشم در چشم دوختن ،گوش دادن دقيق ،استفاده
از اسم افراد ،سؤال کردن و  ...در مکالمات و انوار نوازشهای کالمی و غيرکالمی ،کمک
میکند تا افراد هنگام پاسخگويی به نيازهای ديگران ،قابليتهای عاطفی همچون همدلی،
همدردی ،درک متقابل و کمکرسانی و  ...تقويت کنند

( Sardarpur et al., 2016; Golshan et

 .)al., 2021بر اين اساس ،آموزش تحليل رفتار متقابل به معلمان کمک میکند تا اهميت
نوازشها را در ارتباط با دانشآموزان بيش از پيش درک کرده و با بهرهگيری از نوازشهای
کالمی و غيرکالمی در زمان مناسب و متناسب با نياز دانشآموز ،به ايجاد رواب صميمانهی
پايدارتر و حمايتکنندهتر بپردازند؛ روابطی که در آنها دانشآموز از احساس ترس ،اضطراب
و بیاعتمادی بهدور باشد و احساس درک شدن از سوی معلم به او دست دهد.
يافتهی دوم از اين پژوهش ،نشاندهندهی تأثير برنامهی آموزش تحليل رفتار متقابل بر
مؤلفههای ناراضی بودن و تنبيه کردن بود که درمورد مؤلفهی ناراضی بودن با پژوهش
( )Ciucur, 2013مبنی بر افزايش خودآگاهی و سطح رضايت خود همسود بود و در مورد
مؤلفهی تنبيه کردن با پژوهشهای (Hall )2019؛ )Besharatian and Bashardost Tajli (2019؛
( Keshavarzi et al. )2016همسو بود .اين پژوهشگران در پژوهشهای خود به اين نتيجه
رسيده بودند که آموزش تحليل رفتارمتقابل موجب کاهش سطح زورگويی در ارتباط با
ديگران ،کاهش اصطکاک روانی افراد در يک سازمان و تنظيم و کنترل هيجانات ناکارآمد و
کنترل احساسات در برخورد با ديگران میشود.
در تبيين يافتهی حاضر میتوان بيان کرد که آموزش تحليل رفتار متقابل بر اساس الگوی
برن ،میتواند يک روش کاربردی برای برقراری ارتباط بالغانه و بهبود بخشيدن به ارتباطات
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ضعيد باشد ( .)Keramati et al., 2012افراد با مهارت ارتباطی ضعيد بهطور اجتنابناپذيری،
پرخاشگری را به عنوان يک راهبرد در دسترس به کار میبرند و تحليل رفتار متقابل ،مهارتهای
ارتباطی را به صورتی آموزش میدهد که نقش اساسی در کاهش و يا کنترل رفتارهای مخرب
داشته باشند ( .)Saberinia & Niknejadi, 2019يکی از مفاهيمی که در آموزش تحليل رفتار
متقابل به اين امر بسيار کمک میکند ،آشنا ساختن افراد با استراتژیهای بازیهای روانی و مپلث
کارپمن است .بازیها يکسری رواب متقابل پنهانی هستند که معموالً به پيامدی منجر میشوند و
حاصل رابطههای همزيستی حل نشدهاند ( .)Molesworth et al., 2018ازطرفی باتوجه به
نظريهی تحليل رفتار متقابل ،رواب متقاطن مکمل نيز میتوانند باعث بروز پيامدهايی همچون
خشم ،تنبيه ،سرزنش ،نزار و  ...شوند .اين رواب وقتی رخ میدهند که افراد از حالت نفسانی که
مورد خطاب واقن شدهاند ،پاسخ ندهند ( .)Joines & Stewart, 2019بنابراين در آموزش گروهی
تحليل رفتار در اين پژوهش تالش شد تا نگرش معلمان به سمتی سوق داده شود که ميزان
تنبيههای کالمی پرخاشگرانه و ناماليم ،در تغيير يا اصالح رفتار دانشآموزان به حداقل برسد و
جای خود را به رفتارهای بالغانه و بهدور از هيجانات منفی دهد.
در پژوهش حاضر تالش شد تا با القای مفاهيمی همچون "من خوب هستم ،شما خوب
هستيد" و آموزش چگونگی رواب

متقابلی که موازی باشند و يک جريان قابل پيشبينی و

روان را ايجاد کنند ،معلم در ارتباطات خود با دانشآموزان ،تفاوتهای فردی آنها را درنظر
گرفته و در موقعيتهای گوناگون ،بهترين رفتار را داشته باشد تا بهترين پاسخ را دريافت کند
و با برقراری اين جريان در کالس درس ،بهترين و قابل اعتمادترين دوست و همراه
دانشآموزان در مدرسه شود .همين آموزشها باعث شد که در اين پژوهش شاهد تغييرات
معنادار در مولفهی ناراضی بودن هم باشيم؛ چراکه تحليل رفتار متقابل با مفاهيمی که ارا ه
میدهد ،نگاهی به دور از قضاوت و بر مبنای شناخت صحيح حاالت نفسانی را در معلمان
ايجاد کرد که باعث شد در ارتباط با دانشآموزان ،بدبينی ،تحقير و سوءرنها را کنار گذاشته و
رضايت و خشنودی بيشتری از دانشآموزان خود نسبت به قبل داشته باشند.
از جمله محدوديتهای مهم اين پژوهش ،بهره نبردن از روش نمونهگيری تصادفی برای
انتخاب معلمان ،محدود بودن جامعهی آماری پژوهش به معلمان زن ابتدايی شهرستان طبس و
ناتوانی در کنترل تمامی متغيرهای مؤثر بر سبک تعاملی معلم با دانشآموز بود .از اين رو
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پيشنهاد می شود که برای دست يافتن به نتايجی که قدرت تعميم پذيری باالتری داشته باشند،
پژوهشهايی از اين دست با هدف سنجش اثرگذاری بر مؤلفههای ارتباطی ديگر و در جامعهی
آماری وسينتر مپل ساير دورههای تحصيلی ،با جنسيت مرد و ساير مناطق و استانها انجام
شود .همچنين بهرهگيری از روش نمونه گيری تصادفی و سوق دادن پژوهش به سمت
پژوهش آزمايشی ،موجب افزايش اعتبار درونی و بيرونی آن خواهد شد .همچنين در زمينهی
پيشينهی پژوهشی ،تاکنون پژوهشی که مستقيماً تمامی مؤلفههای سبک تعاملی را در رواب
معلم با دانشآموزان بسنجد ،يافت نشد که محدوديتهايی را در راستای گزارش همسويی با
نتايج تحقيق به وجود آورد ،لذا پيشنهاد میشود که در سازمانهای آموزشی به سنجش تأثير
اين نظريه بر رواب  ،توجه ويژهای شود.
پيشنهاد میشود که در هر سال تحصيلی ،جلسات آموزشی ضمن خدمتی برای معلمان
ابتدايی برگزار شود که در آن روانشناسان و مشاوران اصلح به آموزش نظريههايی همچون
تحليل رفتار متقابل ،پيوند اين نظريات با زندگی شغلی معلمان و ارتباط آنها با دانشآموزان
بپردازند .از طرفی پيشنهاد میشود که نظام آموزش و پرورش ،حداقل يک مشاور تمام وقت
در مدارس به ويژه در مدارس ابتدايی قرار دهد تا ضمن دسترسی بهتر و آسانتر معلمان به
مشاوران و بهرهگيری از خدمات آنها ،جلسات تخصصی همچون آموزش تحليل رفتار متقابل
را به معلمان ارا ه دهند .همچنين باتوجه به گسترش شبکههای اجتماعی و دسترسی بيشتر
معلمان به آنها ،پيشنهاد می شود که نظام آموزش و پرورش به صورت کشوری يا منطقهای
اقدام به تشکيل گروههای مشاورهای با حضور مشاوران و روانشناسان کند تا عالوه بر پرسش
و پاسخ بين آنها و معلمان ،کارگاههای مجازی آموزشی نيز برگزار شود و از اين طريق
خدمات مشاورهای و روانشناسی گستردهتری به آموزگاران ارا ه شود.
سهم مشارکت نویسندگان :مقاله حاضر توس ندا اشرفيان ،تدوين و مطالب آن جمنآوری و تحليل شد .دکتر
کيوان صالحی ،در هدايت طرح ،طراحی چارچوب کلی و تحليل مطالب مشارکت داشتند .هر دو نويسنده،
نسخهی نهايی مقاله را مورد بحث و بررسی قرار داده و تأييد کردند.
سپاسگزاري :نويسندگان مراتب تشکر خود را از همه کسانی که با نقد ،مشورت و همکاری در تکميل اين
پژوهش مؤثر بودهاند ،اعالم میدارند.
تضاد منافع نويسندگان اذعان میکنند که د راين مقاله هيچ نور تعارض منافعی وجود ندارد.
منابع مالی :اين مقاله از حمايت مالی برخوردار نبوده است.
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