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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان تحلیل تبادلی بر صمیمیت اجتماعی و راهبردهای مقابله باا
فشار روانی در دانشجويان پسر غیربومی دانشگاه شهید چمران اهواز بود .جامعه آماری پاژوهش شاامل یلیاه
دانشجويان پسر غیربومی ساین در خوابگاههای دانشگاه در سال تحصیلی  1391 -92بود .از باین  66نفار از
یسانی یه بهصورت داوطلبانه جهت شریت در پژوهش اعالم آمادگی یردند 30 ،نفر یه در مقیاس صمیمیت
اجتماعی نمره پايینتر از يک انحراف استاندارد از میانگین یسب یرده بودند بهعناوان نموناه نهاايی انتخاا
شدند .اين  30نفر بهصورت تصادفی در دو گروه  15نفری آزماايش و ینتارل اارار گرفتناد .گاروه آزماايش
هشت جلسه درمان تحلیل تبادلی دريافت یردند .هر دو گروه در پیشآزمون و پا آزماون باه مقیااسهاای
صمیمیت اجتماعی میلر و راهبردهای مقابله با فشار روانی اندلر و پاریر پاسخ دادند .تحلیل دادهها باا اساتفاده
از تحلیل یوواريان چندمتغیری در نرمافزار  SPSSانجام شد .نتايج نشان داد یه درمان تحلیل تبادلی باعا
افزايش صمیمیت اجتماعی وا فزايش راهبرد مقابله مسئلهمادار و یااهش راهبردهاای مقابلاه هیجاانمادار و
اجتنا مدار در مقابله با فشار روانی در گروه آزمايش شده است .اين يافتهها نشان میدهد یاه درماان تحلیال
تبادلی میتواند بهعنوان يک درمان مؤثر در سطح مرایز مشاوره دانشجويی جهت یمک به دانشاجويان بارای
مقابله مؤثر با فشارهای روانی ،به یار گرفته شود.

کلید واژگان :درمان تحلیل تبادلی ،صمیمیت اجتماعی ،راهبردهای مقابله با فشار روانی ،دانشجويان
 .1یارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ايران
 .2دانشیار ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ايران (نويسنده مسئول)
zargar_y@scu.ac.ir
 . 3دانشیار ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ايران
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مقدمه
فشار روانی به هر نوع تهديد يا چالش برای ارگانیزم اشااره دارد یاه باه اشامال مختلان مانناد

گرفتاریهای زندگی ،مشمالت شغلی ،مسائل مالی ،ضربههای جسمی و هیجانی ،تبعای

و واااي

بین فردی بروز مییند .فشار روانی تجربه يک فرآيند شناختی رفتاری است یه در آن مناب روانای و
واینشهای رفتاری با هم ترییب میشوند .مناب فشار روانی به عواملی اطاال مایشاود یاه باعا
عم العملهای مختلن بیولوژيمی ،معنوی و اجتماعی و محیطی میشود .رفتن به دانشگاه و گاذار
از دوران آیادمیک برای بعضی از افراد تجربه هیجاانی لاذتبخشای اسات .در دانشاجويان اگرچاه
انتقال به دانشگاه و دنبال یردن دوره ایادمیک مممن است باع

تقويات ااوه اساتدنل نسابت باه

هیجان گردد .اما دانشجويان از طريق يک دورهگذار از نوجوانی به بزرگسالی با بعضای از چاالشهاا
در زندگی یه منجر به تغییرات و انتخا هايی برای آنها میشود روبارو مایشاوند .يافتاههاا نشاان
میدهند از هر چهار دانشجو يک نفر اضاطرا ياا افساردگی ياا فشاار روانای را تجرباه ماییناد.
استرسورهايی مانند ترک خانه برای اولین بار ،نوشاتن مقاانت علمای ،امتحاناات و ديگار الزاماات
علمی بهطور وسیعی باع

تجربه فشار روانی شاديد در دانشاجويان مایشاود (مازوک 1و هممااران،
3

4

5

2017؛ جی و زانگ2011 ،2؛ چای و لاوو 2015 ،؛ محماود ،اساتاتن ،هاال و لنای 2012 ،؛ روبوتاام ،
 )2008بنابراين هر تغییر در زندگی یه نیاز به سازگاری مجادد دارد را مایتاوان باهعناوان ياک عامال
فشارزا تعرين یرد .شرايط فشارزا برای هر فردی روی میدهاد ،دانشاجويان نیاز از ايان امار مسات نی
نبوده ،بلمه در معرض عوامل فشارزای بیشتری نیز ارار میگیرند (سعادتی و لشانی .)1390 ،فشاارهای
روانی اضاوت آنها را یاهش میدهد و باع استفاده بیشتر از راهبردهای غیرمؤثر مانناد وایانشهاای
هیجانی منفی و خود ینترلی پايین میشود .میتواند نیروی انساان را تحلیال بارده و حالات هیجاانی و
تفمر فیزيولوژيمی را از سطح بهنجار و متعادل خود خارج یرده ،فعالیت شناختی را آسایبپاذير ساازد
و مشمالت رفتاری بهصورت احساس اضطرا و افسردگی فراخوانده شود (آنیتی و یرايان2013 ،6؛
1. Mezuk
2. Ji & Zhang
3. Chai & Low
4. Mahmoud, Staten, Hall, & Lennie
5. Robotham
6. Anitei & Chraif
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میسرا و مکیین .)2000 ،1برای م ال در رويارويی باا فشاار روانای مممان اسات پاساخهاای
ناسازگاری مانند روی آوردن به سیگار ،سوء مصرف المل و داروها ،ماواد مخادر و ااادام باه
خودیشی از خود بروز دهند .با اين وجود فشار روانی بان باع

اختالل در روابط باین فاردی

میشود .فشار روانی از جمله شاي ترين مشمالت دانشجويان است یه حادود  71/7درصاد از
دانشجويان خوابگاهی را درگیر یرده است .دانشجويانی یه در محیط خوابگاه سامونت دارناد،
به دلیل نیازهای اجتماعی با افراد مختلفی برخورد و روابط جديدی برارار میساازند و داشاتن
صمیمیت اجتماعی میتواند یمک اساسی و مهمی برای آنها در ینار آمدن با چالشهاا باشاد.
درجهی ماليمی از فشار روانی میتواند خالایت و موفقیت دانشجو را افزايش دهد ،اماا فشاار
بیش از حد می تواند میزان يادگیری و پیشرفت تحصیلی او را یاهش دهد و رفتار و ارتباطاات
بین فردی دانشجو را تحت تأثیر ارار داده ،حتی سالمتی او را تهدياد یناد (رضاايی آدرياانی،
آزادی ،احمدی و واحديان عظیمی1386 ،؛ ويمر ،2000 ،2به نقل از ساعادتی و لشانی1390 ،؛
حسینیان ،يزدی و طباطبايی .)1390 ،ورود به دانشگاه باع

تغییر در ساختار روابط باا والادين

و خانواده و براراری روابط جديد و پذيرش و تمرين استقالل بهعنوان يک بزرگسال مایشاود
یه در فرد تنش ايجااد ماییناد و افازايش توانمنادی و شايساتگیهاای اجتمااعی ،از عوامال
تعیین یننده و تأثیرگذار بر روابط اجتماعی به شمار میآيند (بشارت .)1384 ،صمیمیت عمیقای
یه مردم در روابطشان تجربه میینند باه تواناايی آنهاا در ايجااد رواباط اثار بخاش و ینتارل
تفمرات و هیجانات خود وابسته است .توانايی برااراری رواباط صامیمانه باا ديگاران ،باعا
افزايش خودینترلی در روابط ،همدلی ،جامعاهپاذيری ،محبوبیات و افازايش رضاايت از خاود
میشود .همچنین يمی از عوامل یلیدی در سالمت و بهزيستی روانی افراد بزرگسال برااراری
روابط صمیمانه میباشد .بنابراين شناخت عوامل فشار در محایط و باه خصاوص محایطهاای
خوابگاهی و راههای مقابلاه باه آنهاا ضاروری ماینماياد (نیاری ،لطفای و ناورانی2014 ،3؛
سیویور2013 ،4؛ نولر ،فنی و پترسون 2001 ،5به نقل از رستگار ،عبداللهی و شاهقلیان.)1393 ،
1. Misra & McKean
2. Wikker
3. Nayeri, Lotfi, & Noorani
4. Ciucur
5. Noller, Fenney, & Peterson
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تحلیل تبادلی نظريهای منظم و استوار از شخصیت و پويايی اجتماعی ارائه میدهد .تحلیال

تبادلی نظريهای برای شخصیت و روش منظمای اسات بارای روان درماانی باهمنظاور رشاد و
تغییرات شخصی ،در تحلیل تبادلی همه چیز از اين اصل ناشی میشاود یاه شخصایت انساان
بهصورت سه حالت خود سازمان يافته اسات« :والاد»« ،باال »« ،یاودک» (بارن 1970 ،ترجماه
فصیح .)1389 ،همچنین اين نوع از درمان روانشناختی بهعنوان رويمردی یه بر نقش باال در
مسائل بین فردی تأیید مییند ،میتواند با ايجاد آموزشهای نزم به دانشجويان یمک یناد تاا
شیوه های نامناسب ارتباط برارار یردن با ساير افراد را تغییار دهناد و از ايان راه بارای ارتقااء
پیشرفت تحصیلی خود تالش ینند .در پژوهشهای مختلن تأثیر درمانهای تحلیل تباادلی باه
اثبات رسیده است .انبریهاشمآبادی ،مداح شورجه ،وفايی جهان و بلقان آباادی ( )1391تاأثیر
گروه درمانی تحلیل تبادلی بر مهارت حال تعاارض دانشاجويان دانشاگاه فردوسای مشاهد را
بررسی نمودند و نتیجه گرفتند یه اين درمان باع

بهبود مهارت حل تعاارض آناان مایشاود.

مشهدی فراهانی ،افروز و احدی ( )1389به بررسی تأثیر تحلیل تبادلی بر رضايتمندی زناشويی
بر زوجهای مراجعهیننده به یلنیکها و مرایز مشاوره روانشناختی پرداختند .نتايج نشان دادناد
رضايت زناشويی زوجهای گروه آزمايشی بهطور معناداری نسبت به گروه گاواه افازايش يافتاه
است .پیگیری وضعیت زوجها نشاندهندهی پاياداری تغییارات ايجااد شاده اسات .یاا می و
همماران ( )1391به بررسی تأثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر صامیمیت اجتمااعی دختاران
فراری شهر اصفهان پرداختند در اين تحقیق یه يک تحقیق موردی باود و بار روی ساه دختار
فراری مریز ارشاد اصفهان انجام شد نتايج نشان داد اين آموزش با بهبود مهارتهاای ارتبااطی
باع

افزايش صمیمیت اين دختران شد .فرهنگی و آاامحمديان شاعرباف ( )1385باه بررسای

تأثیر رواندرمانی گروهی با رويمرد تحلیل رفتار متقابال بار شایوههاای روياارويی باا اساترس
نوجوانان پرداختند در اين مقاله یه بر روی دانشآموزان دبیرستانهای مشهد انجام شاد نتیجاه
گرفتند یه اين روش با احتمال  95درصد بر شیوههای رويارويی نوجوانان مؤثر بوده و موجاب
یاهش هیجان مداری و افزايش مسألهمداری در شیوههای رويارويی نوجوانان شده است .نیری
و همماران ( )2014به بررسی تأثیر آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بار صامیمیت زوجاین
پرداختند در اين تحقیق  30نفر یه به دعوت محققاان جاوا
صمیمیت نمره یمتر از  17گرفته بودناد انتخاا

م بات داده بودناد و در مقیااس

شادند نتاايج نشاان داد ايان آماوزش تاأثیر
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افزايش صمیمیت زوجین شد و اين افزايش تا سه ماه بعاد
1

نیز پايدار باای ماند .محمدی ،اسماعیلی و نیک  )2010( ،باه تاأثیر مشااوره گروهای باا روش
تحلیل رفتار متقابل بر مهاارتهاای ارتبااطی دانشاجويان پرداختناد و نتیجاه گرفتناد مشااوره
گروهی تحلیل رفتار متقابل باع

افزايش مهارتهای ارتبااطی ،درک ديگاران و اباراز وجاود
2

دانشجويان میشود .سیویور و فلورنتینا ( )2012تأثیر آماوزش گروهای تحلیال تباادلی را بار
فایتورهای رهبری گروه در صنعت اتومبیل بررسی یردند و نتیجه گرفتند افرادی یه تحت ايان
آموزشها ارار گرفتند در زمینه ثبات هیجانی و جسارت اجتماعی تفااوت معنااداری باا افاراد
گروه گواه داشتند .اما برای بررسی متغیرهای ذیر شده در دانشاجويان پژوهشای انجاام نشاده
است .اين امر یاربرد درمان تحلیل تبادلی را بهعنوان روشی بارای ارتقااء و بهباود رواباط باین
فردی ،درک تجزيه و تحلیل رفتار ،افزايش آگاهی و ابول مسئولیت ،با توجاه باه آنچاه یاه در
زمان حال اتفا میافتد ،ضروری مینمايد.
با توجه به ضرورت توجه به یاهش فشاار هاای روانای در دانشاجويان ،پاژوهش حاضار
درصدد است تا به اين سوال پاسخ گويد یه آيا درمان تحلیل تبادلی بار صامیمیت اجتمااعی و
راهبردهای مقابله با فشار روانی در دانشجويان پسر تأثیر دارد .

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر يک مطالعهی نیمه تجربی دارای گروه ینترل ،همراه با گماارش تصاادفی و
پیش آزمون -پ آزماون اسات .جامعاه آمااری در پاژوهش حاضار عباارت اسات از تماامی
دانشجويان پسر غیربومی مقط یارشناسی دانشگاه شاهید چماران اهاواز یاه در ساال 92-91
مشغول تحصیل هستند .مالکهای ورود به اين پژوهش شامل غیربومی بودن و عادم اباتال باه
اختالل عمدهی روانپزشمی بود .مالکهای خروج عبارت بودند از ابتال به اختالل عماده روان
پزشمی در طی پژوهش ،مشخص شدن ا هارات نادرست آزمودنی در طول پژوهش از جملاه
بومی بودن دانشجو ،غیبت بیش از دو بار در جلسات مداخله .در ادامه جهات رعايات اخاال
1. Mohammadi, Esmaeily, & Nik
2. Florentina
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0

پژوهشی ضمن اخذ رضايتنامهی یتبای شاریت در پاژوهش از دانشاجويان گاروه آزماايش،

ارزيابیهای پیشآزمون در موردشان اجرا شد.

ابزار پژوهش
پرسشنامه مقابله با موقعیتهای استرسزا .1انادلر و پااریر ( ،1990باه نقال از موساوی،
 )1388اين پرسشنامه را باهدف ارزياابی اناواع سابکهاای مقابلاهای افاراد در مواعیاتهاای
استرسزا بهصورت سه سبکای ،مسئلهمدار ،هیجانمدار و اجتنابی طراحی یردند .ايان آزماون
شامل  48سؤال است یه هر  16سؤال به يمی از ابعاد مربوط است و پاساخ باه هار ساؤال بار
اساس يک مقیاس  5درجهای لیمارت از هرگاز ( )1تاا خیلای زيااد ( )5مشاخص مایشاود.
سبک های مقابله اجتنابی اابل تفمیک به زير مقیاسهای حاواسپرتای و مشاغولیت اجتمااعی
است یه هر يک بهترتیب از طريق هشت سؤال ارزيابی میشاوند .نزم باه توضایح اسات یاه
سبک غالب هر فرد با توجه به نمرهی وی در هر يک از ابعاد سهگانهی سبکهای مقابله تعیاین
میشود؛ به عبارت ديگر ،هر یدام از رفتارها یه در مقیاس نمره بیشتری یسب ینناد ،آن رفتاار
بهعنوان سبک مقابلهای ترجیحی فرد در نظر گرفته میشود (شمری ،تقیلاو ،گراوناد ،پاايیزی،
مونيی و همماران .)1387 ،اندلر و پاریر ( ،1990به نقل از موسوی )1388 ،ضاريب همساانی
درونی یل مقیاس را  0/92گزارش یردهاند .همچنین اين ضريب برای سبک مقابلهی مسائلهدار
برای پسران و دختران بهترتیب  0/90و  ،0/92برای سبک مقابلهی هیجانمدار بهترتیب  0/85و
 ،0/82برای سبک مقابلهی اجتنابی بهترتیب  0/82و  0/85و برای دو مقیاس فرعای ساردرگمی
و روی آوردن به اجتماع بهترتیب  0/77و  0/80گزارش شاده اسات .در پاژوهش حاضار نیاز
آلفای یرونباخ روی جمعیت مورد بررسای بارای یال مقیااس  0/90و در ابعااد مسائلهمادار،
هیجانمدار و اجتنا مدار بهترتیب  0/84 ،0/81 ،0/89به دست آمد.
مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر .فقدان ارزيابیهايی جهت صامیمیت در باافتی از رواباط
مختلن ،میلر و لفمورت )1983( 2را به طراحی مقیاس صمیمیت اجتماعی ترغیب نمود .سؤانت
مقیاس مزبور به وسیله مصاحبههای سازمانيافته یه در آن شریتیننادگان باه جساتجو و بحا
1. coping inventory for stressful situation
2. Miller & lefcourt
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درباره نقش صمیمیت در تمامی روابط خود ،شامل ارتباط با دوستان ،آشنايان و اعضاای خاانواده
میپرداختند ،ايجاد شد .اين مقیاس شامل دو گروه سؤال میباشد یه شش ساؤال بارای توصاین
فراوانی صمیمیت و  11سؤال ديگر به شدت صمیمیت تجرباهشاده در زماان یناونی ،اختصااص
دادهشدهاند .تمام سؤانت مورد نظر با استفاده از مقیاس  10درجهای لیمرت ،از  1خیلی به ندرت
يا یم تا  10تقريباً همیشه يا زياد پاسخ داده میشود .سؤانت  2و  14به طور معماوس و باه بقیاه
سؤانت بر اساس مقیاس  10درجهای لیمرت 1 ،تا  10امتیااز تعلاق مایگیارد .میلار و لفماورت
( )1983ضريب آلفای یرونباخ را در اجراهای گونااگون  0/86تاا  0/91گازارش یاردهاناد .آناان
همچنین ضريب پايايی به روش آزمون مجدد به فاصله زمانی بیش از دو مااه را  0/84و بافاصاله
زمانی بیش از يک ماه  0/96گزارش یردهاند .در مجماوع دادههاای روانسانجی باهدسات آماده
توسط اين دو محقق پیشنهاد مییند یه مقیاس صمیمیت اجتماعی ياک سانجش معتبار و پاياا از
صمیمیت اجتماعی است .خداياری فرد ،چشمهنوشای ،رحیمایناژاد و فراهاانی( )1390ضاريب
اعتبار آن را در ايران با آلفای یرونباخ  0/84اعالم یردند .همچنین دانشور ،غنايی ،شمری و زيان
آبادی ( )1386در يک بررسی مقدماتی یاه بار روی ياک نموناه  330نفاری ( 166پسار و 164
دختر) انجام دادند ،ضريب آلفای یرونباخ برای اين مقیاس را  0/79به دست آوردند .در پاژوهش
حاضر نیز آلفای یرونباخ در جمعیت مورد بررسی  0/75بهدست آمد.
روش اجرا
بهمنظور انتخا

نمونه ،اطالعیههايی در خوابگاههای دانشگاه شهید چمران اهواز باه مادت

يک ماه نصب شد و از دانشجويان دعوت به عمل آمد تا به منظاور گارفتن آزماون و مصااحبه
اولیه به پژوهشگر در مریز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه شهید چمران اهواز نمايناد .در ايان
مدت  66نفر به پژوهشگر مراجعه نمودند .از مراجعان خواساته شاد باه پرسشانامه صامیمیت
اجتماعی میلر پاسخ دهند یه  43نفر از آنها نمرهشان پاايینتار از ياک انحاراف اساتاندارد از
میانگین بود و از اين بین  30نفر به طور تصاادفی انتخاا

شادند و ايان  30نفار باهصاورت

تصادفی در دو گروه آزمايش و گواه ارار گرفتند و مداخله بر روی گروه آزمايشی اجرا شاد و
گروه گواه مداخلهای دريافت نمرد.
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جلسات مداخله به مدت  8جلسه ،هار هفتاه ياک جلساه ،باه مادت  90دایقاه در مریاز

تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه برگزار شد .سرفصل جلسات مداخله عبارت بودند از:
جلسه اول :خودشناسی ،خوش آمدگويی و معرفی اعضا؛
جلسه دوم :آسیبشناسی شخصیت؛
جلسه سوم :تحلیل رفتار متقابل ،آموزش اعضا باا مفهاوم تباادل و ارتبااط متقابال ،تباادل
مممل ،متقاط و انواع آن .دادن تملین خانگی؛
جلسه چهارم :تقويت من بال  ،ینترل من والد و ارضا یردن من یودک؛
جلسه پنجم :نوازش و انواع آن ،آشنايی اعضا با اناواع ناوازشهاای یالمای و غیریالمای،
م بت و منفی ،شرطی و غیرشرطی ،شناسايی نوازش و ضرورت نقش آن؛
جلسه ششم :شیوه های سازمان دهی زمان ،آشنا یردن اعضا با مفهوم ساازماندهای زماان و
ضرورت آن ،روشهای مختلن سازماندهی ،بازیهای روانی و ويژگی آن و لازوم اجتناا
آن در روابط ،مفهوم صمیمیت و ويژگیهای آن و لزوم براراری آن در زندگی ،م لا

از

نمايشای

و ارائه راهمار جهت شمستن جريان بازی روانی و شیوههای افزايشدهنده صمیمیت؛
جلسه هفتم :پیشنوي
پیشنوي

زندگی و وضعیت های زندگی ،آشنا یردن اعضا با ماهیت ريشاهی

زندگی ،انواع پیش نوي

برنده بازنده و غیر برنده ،لزوم خروج از پیشنوي

بازنده

و غیربازنده و اتخاذ شیوههای برخورد بالغانه؛
جلسه هشتم :بال وحدت يافته و جم بندی مباح  ،مرور مباح
جم بندی مباح

و بح

ابل و بررسی تماالین،

آزاد در مورد آموزهها و تعمیم آن به حیطههای وااعی زندگی گروه.

برای تحلیل دادهها از آمار توصیفی و اساتنباطی مانناد میاانگین ،انحاراف معیاار ،آنماوا و
مانموا استفاده شد .تحلیل دادهها بهوسیلهی نرمافزار آمااری  SPSS-16انجاام گرفات .ضامناً
سطح آلفا برای آزمون فرضیهها برابر  0/05در نظر گرفته شد.

یافتهها
دو گروه از نظر سن و جن

همگن شدند .میانگین و انحراف معیاار سان گاروه آزماايش

 22/73 ±0/96و گروه ینترل  22/93 ±2/19باود .جادول  1میاانگین و انحاراف معیاار صامیمیت
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اجتماعی و راهبردهای مقابله با فشار روانی را در گروه آزمايش و گروه گواه ،به تفمیاک در مراحال
پیشآزمون و پ آزمون نشان میدهد.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار نمره های صمیمیت اجتماعی و راهبردهای مقابله با فشار روانی
گروه آزمایش و گروه گواه
متغیرها

صمیمیت اجتماعی
مقابله با فشار روانی (مسئلهمدار)
مقابله با فشار روانی (هیجانمدار)
مقابله با فشار روانی (اجتنا مدار)

شاخصهای

گروه آزمایش

گروه گواه

آماری

پیشآزمون پس آزمون

پیشآزمون پس آزمون

میانگین

107/06

131/06

112/33

113/06

انحراف معیار

10/97

6/7

5/96

5/81

میانگین

44/66

53/07

41/7

41/67

انحراف معیار

3/96

4/68

5/01

5/42

میانگین

51/2

44/4

53/6

52/66

انحراف معیار

5/4

4/38

6

6/07

میانگین

51/2

44/53

52

51/66

انحراف معیار

3/6

3/7

5/12

4/79

جدول  ،2نتايج آزمونهای همگنی واريان های مربوط به متغیرهای یممی پژوهش (صامیمیت
اجتماعی و راهبردهای مقابله با فشار روانی) را نشان میدهد.
جدول  .2نتایج آزمون لوین برای همگنی واریانسهای متغیرهای کمکی پژوهش
اثر

گروه

درجهی

درجهی

آزادی 1

آزادی 2

صمیمیت اجتماعی

1

28

5/228

مقابله با فشار روانی (مسئلهمدار)

1

28

2/057

0/163

مقابله با فشار روانی (هیجان مدار)

1

28

0/384

0/541

مدار)

1

28

0/313

0/580

متغیر وابسته

مقابله با فشار روانی (اجتنا

F

سطح معنیداری
0/030
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نتايج جدول  2نشان میدهند یه آزمون لوين در متغیر صامیمیت اجتمااعی ( F =5/228و

 ،)p =0/030مقابله با فشار روانی (مسئلهمدار) ( F =2/057و  ،)P=0/163مقابله با فشار روانی
(هیجان مدار) ( F=0/384و  )P=0/541و مقابله با فشار روانای (اجتناا
 )P=0/580معنیدار نمیباشند؛ بناابراين ،وارياان

مادار) ( F=0/313و

دو گاروه آزماايش و ینتارل در متغیرهاای

صمیمیت اجتماعی ،مقابله با فشار روانی (مسئلهمدار ،هیجانمادار و اجتناا مادار) و باهطاور
معنیداری متفاوت نیستند و فرض همگنی واريان ها تقريبااً تأيیاد گردياد .جادول  ،3نتاايج
تحلیل یواريان

چندمتغیری بر روی میاانگین نمارههاای پا آزماون صامیمیت اجتمااعی و

راهبردهای مقابله با فشار روانی را نشان میدهد.
جدول  .3نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری بر روی میانگین نمررههرای پرسآزمرون صرمیمیت
اجتماعی و راهبردهای مقابله با فشار روانی
نام آزمون

مقدار

F

1

اثر پیالی

نمبدای ويلمز
اثر هتلینگ

2

3

بزرگترين ريشهی روی

4

 dfفرضیه  dfخطا توان آماری سطح معنیداری

0/935

75/316

4

21

1

P>0/001

0/065

75/316

4

21

1

P>0/001

14/346

75/316

4

21

1

P>0/001

14/346

75/316

4

21

1

P>0/001

همانطور یه نتايج جدول  3نشان میدهد بین گروه آزمايش و گروه گواه از لحاظ متغیرهای
وابسته در سطح  P>0/001تفاوت معنیداری وجود دارد؛ بناابراين فرضایهی پاژوهش حاضار
تأيید گرديد .بر اين اساس میتوان بیان داشات یاه دسات یام در يمای از متغیرهاای وابساته
(صمیمیت اجتماعی و راهبردهای مقابله با فشار روانی) بین دو گروه تفاوت معنیداری وجاود
دارد .برای بررسی نقطهی تفاوت ،تحلیل یوواريان های يمراهه در متن مانموا روی متغیرهای
وابسته انجام گرفت یه نتايج حاصل از آن در جدول  4ارائه شده است.
1. Pillai Trace
2. Wilks’ lambada
3. Hoteling’s Trace
4. Roy’s Largest Rot
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جدول  .4نتایج حاصل از تحلیل آنکوا در متن مانکوا برر روی میرانگین نمررههرای پرسآزمرون
صمیمیت اجتماعی و راهبردهای مقابله با فشار روانی
نام آزمون
صمیمیت اجتماعی
مقابله با فشار روانی
(مسئلهمدار)
مقابله با فشار روانی
(هیجانمدار)
مقابله با فشار روانی
(اجتنا مدار)

مجموع

درجهی

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

توان آماری

سطح
معنیداری

2573/528

1

119/138 2573/528

1

P>0/001

658/220

1

658/220

62/346

1

P>0/001

277/646

1

277/646

40/710

1

P>0/001

296/508

1

296/508

103/520

1

P>0/001

نتايج جدول  4نشان میدهد یه تحلیل یوواريان

يمراهه در متغیرهای صمیمیت اجتماعی

 F=119/138و ( )P>0/001راهبردهاای مقابلاه باا فشاار روانای (مسائلهماادار)  F=62/346و
( ،)P>0/001راهبردهای مقابله باا فشاار روانای (هیجاان مادار) ( F=40/701و  )P>0/001و
راهبردهای مقابله با فشار روانی (اجتنا

مدار) ( F=103/520و  )P>0/001معنیدار میباشند؛

بنابراين فرضیههای پژوهش مبنی بر اثربخشی درمان تحلیل تباادلی بار صامیمیت اجتمااعی و
راهبردهای مقابله با فشار روانی در دانشجويان غیربومی دانشگاه شهید چمران اهواز تأيید شدند.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر جهت بررسی تأثیر درمان تحلیل تبادلی گروهی بار صامیمیت اجتمااعی و
راهبردهای مقابله با فشار روانی در دانشجويان غیربومی دانشگاه شهید چمران اهواز طرحريزی
شد .يافتهها نشان از اثربخشی درمان تحلیل تباادلی گروهای در ماورد متغیرهاای ماذیور باود
( .)P>0/001يافته های بهدست آماده از ايان آزماون باا نتاايج لاورن  ،)2007( 1محمادی و
همماران ( ،)2010نیری و همماران ( ،)2014سیویور و فلورنتیناا ( ،)2012ساالمت ،زماانی و
1. Lawrence
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6

الهیاری ( ،)1386فلوريو ،دانلای و زرون ،)1998( 1یسایمی و تاساویاک ،)2009( 2علایپاور،
آاايوسفی و اد

دوست ( )1388و انبریهاشم آبادی و همماران ( )1391همسو میباشد.

امروزه بیش از هر چیز براراری روابط م بات و صامیمانه در محایط حرفاهای ،در محایط
آموزشگاهی و خوابگاهی و خانوادگی به یار میآيد .بررسیها حایی از آنند یه برخورداری از
آموزش مناسب حانت من و بازیهای روانی و مؤلفه های ديگر تحلیل تبادلی موجبات تاداوم
يک رابطه صمیمی و م بت را فراهم مینمايد .پیشرفت موفق در صمیمیت ،نیاز به يک ارتبااط
مؤثر و خو

دارد .واتی دو نفر خیلی راحت خود را در احساسات يمديگر ساهیم مایدانناد،

افمار و عقايد خود را بدون هیچ ترسی و به دور از سوتفاهم بیان میینند و اين شان

وجاود

دارد یه آنها در روابطشان به صمیمیت دست يابند .ارتباط تنها و مؤثرترين شیوهای اسات یاه
میتواند به صمیمیت عمق ببخشد ،اگر افراد برارارینندههای خو

ارتباط باشند ،همه جنباههاای

زندگی آنها بهبود میبخشد (نانسی .)2007 ،3صمیمیت اجتماعی تمايل فرد برای داشاتن ياک
رابطه حمايتیننده و مهرآمیز بدون از دست دادن خود میباشد؛ در تبیین ايان يافتاه مایتاوان
چنین گفت صمیمیت مستلزم تبادل ارتباط و احساسات عمیق است یه باعا

مایشاود افاراد

هرچه بیشتر از لحاظ عاطفی ،به هم نزديک و خصوصیترين مسائلشان را با هم شريک شاوند.
در پژوهش حاضر به دانشجويان شناساايی حاانت مان و روشهاای مسادود یاردن والاد و
بازیهای روانی و انواع روابط و نوازشها و تغییر فیلتر نوازشی و غیره آموزش داده شد تاا در
روابطشان راهبردهای یارآمد و مؤثر را به یار برند و اين شان

برای آنها به وجاود آماد یاه

بتوانند در روابطشان به صمیمیت دست يابند .به اين صاورت یاه ،بعاد از ايانیاه باال آنهاا
تقويت شد آن ها ياد گرفتند در مواا مختلن و متناسب با شرايط از حاانت نفساانی اساتفاده
ینند .بنابراين آنها در روابطشان يادگرفتند بیشتر از والد مهربان و همچنن حانت یودک م بت
خود استفاده ینند و بیشتر به ديگران نوازش بدهند و پیامهای والاد منساوخ شاده و ساریو
یننده خودشان را تعديل ینند تا به اين ترتیب ،صمیمیتشان افازايش يافات .مطالعاات نشاان
دادند یه توانايی شناخت احساسات ديگران و تعادل عاطفی رابطه زياادی باا برااراری رواباط
گرم و دوستانه با ديگران دارد .از اين رو میتوان ادعا یرد یه درمان گروهی تحلیال تباادلی باا
1. Flirio, Donnelly, & Zeron
2. Kececi & Tasocak
3. Nancy
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شناخت رفتارها و عم العملهای افراد به آنها در درک هیجانی و توانمندسازی فرد از لحاظ
احساسی برای براراری روابط دوستانه و نزديک با ديگران مؤثر است .همچنین تحلیل تبادلی با
آموزش چگونگی تحلیل روابط ،به خصوص انواع روابط مممل ،متقااط و نهفتاه ،افاراد را باا
نحوهی براراری ارتباط مؤثر آشنا مییند .به عبارتی افراد را به مهاارتهاای ارتبااطی مناساب
مجهز مییند تا با تشخیص حانت من خود و ديگران به ويژه با توجه به سرنخهاای یالمای و
غیریالمی ،بتوانند ارتباط مناسب ممملی را برارار ینند (تریان ،یالنتری و مولوی.)1385 ،
راهبردهای هیجانمدار و اجتنا مدار در نظريه تحلیل تبادلی مربوط به حالت من یودک و
يا اطالعات منسوخشده والد میباشد .اين راهبردها با شرايطی از ابیل افسردگی و اضاطرا

و

بهبودی ضعین بیماریها مرتبطاند .همانگونه یه در بخش پیشینه پژوهشی اشاره گرديد ،ايان
راهبردهای مقابله غیرمؤثر یه شامل راهبردهای هیجانمدار و اجتنا مدار میباشد باا نشاانگان
شناختی ،عاطفی ،رفتاری و جسمی دارای همبستگی م بت معنیدار هستند .به اين صاورت یاه
هرچه میزان استفاده از اين راهبردها افزايش يابد ،شدت نشانگان شناختی ،عااطفی ،رفتااری و
جسمانی تنیدگی افزايش میيابد .افرادی یه در برابر استرسهای روزمره از راهبردهاای مقابلاه
غیرمؤثر نظیر راهبردهای هیجانمدار و اجتنا مدار استفاده میینند ،نه تنها اساترس را یااهش
نمی دهند ،بلمه موجب افزايش آن نیز می گردند .افرادی یه در اين پژوهش حضور داشتند نیاز
یسانی بودند یه در روابطشان دچار اشمال بودند و در مواجهه با فشار روانی متوسل به حانت
یودک منفی يا والد مستبد خود میشدند؛ و در را بروی وااعیت سنجی بال میبندند .بناابراين
از آموزش حانت من و همچنین انواع روابط متقابل و شناسايی باازیهاای روانای و یاه

پ

بهصورت ناخودآگاه رفتار آنان را ینترل مییرد ،به آنان آموزش داده شد یه در موااا لازوم از
مسدودینندههای والد يا تقويت بال استفاده ینند .در تبیین اين موضوع بايد گفت هنگاامی یاه
دانشجويان با فشار روانی روبرو میشدند به جای رفتن به حالات یاودک ياا والاد یاه باعا
اجتنا

يا رفتارهای شتا زده میشد ،به تحلیل حانت خود پرداختناد و باا تصاحیح افماار و

حانت خود ،رفتارهای بالغانه را در اين مواعیتها انتخا

یردناد و باا براارار یاردن رواباط

مناسب به تسلط بر رفتار خود دست يافتند.
در راهبردهای مسئلهمدار ،بال همچون يک دانشمند است ،بهطورییه اطالعات اديم والاد
را بهروز رسانده و از خالایتهای یودک بهره میگیرد .راهبردهای مقابله با فشار روانی به بال

98

9
مجله دستآوردهای روانشناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز (دورهی دوم ،سال  ،2بهار  ،1395شماره )1

8

شخصیت ،فرصت رشد میدهد تا به آزمودنیها در افازايش ینتارل درونای و یااهش هیجاان
مداری و اجتنا

مداری یمک یند .همانگونه یه در پیشینه پژوهش اشااره شاد ،باین راهبارد

مقابله حل مسئله با نشانگان شناختی و رفتاری استرس همبستگی منفی معنیداری وجاود دارد،
يعنی به موازات استفاده بیشتر از راهبرد مقابلهای مسئلهمدار ،میزان نشانگان شناختی و رفتااری
فشار روانی یاهش می يابد .پ

استفاده از راهبردهای مقابلاه ماؤثر یاه شاامل راهبارد مقابلاه

مسئلهمدار میگردد ،فرد را در مهار منبا فشاارزا و عالئام آن يااری مایدهاد (ايناانلو ،بهااء،
سیدفاطمی و حسینی .)1391 ،دانشجويان موجود در اين پژوهش نیز اغلب برای اولین باار باا
مسايل مالی و نحوه اداره زندگی و تنظیم فعالیتهای اجتماعی خاود روبارو مایشاوند .تغییار
روابط با خانواده و دوستان ،عادات خوردن و خوابیدن و تنهايی نیز از جمله اين عوامل هستند.
پ

اين تغییرات میتواند فشارهای حادی را ايجاد یند یه فرد را به حالت «یودک» ياا «والاد»

خودش بمشاند و به تعبیر اريک برن باع

عدم خودپیروی در زنادگی مایشاود یاه موجاب

بهیارگیری راهبردهای غیرمؤثر مانند عصبانیت ،اهر یردن ،انزوا ،یج خلقای و  ...در مقابلاه باا
اين فشارزاها شود .درمان تحلیل تبادلی با آموزش تحلیل روابط مممل ،متقاط  ،نهفتاه و پایش
نوي

زندگی دانشجويان را با نحوه براراری ارتباط مؤثر آشنا میسازد .به عباارتی افاراد را باه

مهارتهای ارتباطی مناسبی مجهز میسازد تا با تشخیص حانت شخصایتی خاود و فارد مقابلشاان
بهويژه با توجه به سر نخهای یالمی و غیریالمی بتوانند ارتباط مناسب ممملی را برارار نمايناد .ايان
موضوع یه مشمل ای ر روابط آشفته ،ینترل غیرمؤثر تعارض تمارار مایشاوند باه مفهاوم باازی در
تحلیل تبادلی نزديک است .لذا شمستن جريان بازیها و نیز عدم ورود به بازیها بهصورت آگاهاناه
و تقويت «بال » بهعنوان مسئول اجرايی شخصیت میتواند چرخه معیو مشاملزايای -عادم حال
مشمل -انباشت مشمل را منقط سازد و فرد را به خودپیروی وااعی میرساند.
محدوديتهای پژوهش عبارت بودند از محدود بودن جامعه پژوهش ،محدود بودن نموناه
پژوهش به جامعه پسران و عدم انجاام دورهی پیگیاری باه دلیال محادوديت زماانی .پیشانهاد
میشود در پژوهشهای بعدی تأثیر تحلیل تبادلی بر صمیمیت اجتماعی و راهبردهای مقابلاهای
گروه دانشجويان دختر غیربومی و همچنین یلیه دانشجويان در مقیاس باان بررسای شاود .باه
پژوهشگران توصیه میشود اين پژوهش را در مناطق و فرهنگهاای ديگار باهمنظاور افازايش
ادرت تعمیمپذيری و مقايسهی نتايج ،تمرار نمايند.
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