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اثربخشی روان درمانگری گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر راهبردهای 

 مقابله با استرس و تاب آوری دانشجویان
 

 عاطفه متولی
 

 mitramotevalli@yahoo.com کارشناس ارشد روانشناسی 

 

 چکیده 
 دانشهوویانپژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی روان درمانگری گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر راهبردهای مقابلهه بها اسهترس و تهار  وری  هدف:

 انوام شده است.

دهد. طرح پهژوهشااز نهوپ پهیش ینفر است تشکیل م 044وش محمود  باد که تعدا  نها و:جامعه  ماری پژوهش را کلیه  دانشوویان موسسه  موزش عالی کاروش

( و پرسشنامه راهبردمقابلهه بها اسهترس لهازاروس CD-RISدیویدسون ) -پس  زمون با گروه کنترل است و ابزار مورد استفاده  نا مقیاس تار  وری کانر– زمون 

 –کهانر نفر به عنوان نمونه اولیهه انتخهار و بهه پرسشهنامه ههای  تهار  وری ) 271( 2791برای تعیین حوم نمونه ابا توجه به جدول کرجسی مورگان ).  میباشد.

بهرای  04برای تهار  وری ونمهره  04نمره پایین تر از نقطه برش در پرسشنامه ها ) نمره  04(پاسخ دادند که از میان  نها  لازاروسو مقابله با استرس ) (دیویدسون

نفهر ( جهایگزین  21نفر به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخار و به دو گروه  زمایش و کنترل ) هر گهروه  10عداد امقابله با استرس ( به دست  وردند.از این ت

روان درمهانی  دقیقه( ا هفته ای یکبار در موسسه  موزش عالی غیهر انتفهاعی کهاووش محمهود  بهاد بهه  مهوزش 74 جلسه )هر جلسه 21شدند.گروه  زمایش طی 

 .دعوت و  موزشهای لازم  را دریافت کردند در حالی که در گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نگرفت. بارویکرد تحلیل رفتار متقابل

دار معنهی  P<0/01سظح دانشوویان در تحلیل داده ها نشان داد که روان درمانی گروهی با رویکرد تحلیل رفتارمتقابل بر راهبرد های مقابله با استرس  :یافته ها

 بوده است.

ن گهروه نتایج بدست  مده از تحلیل داده ها نشان داد که روان درمانی گروهی با رویکهرد تحلیهل رفتهار متقابهل باعها افهزایش سهطح تهار  وری دانشهوویانتایج: 

 ه است. زمایشا در مقایسه با گروه کنترل شد
 

 تار  وریا گروهیا راهبردهای مقابله با استرسروان درمانی ، تحلیل رفتار متقابل کلیدواژه:

 

    مقدمه
گرچههه هههر تیییههری چههه بههزرک و چههه کوچههما فشههارزا بههه شههمار میههرود و فههرد را وادار بههه مقابلههه  مههی کنههدااما ایههن فشههارها همیشههه بههد و 

 نهها برمهی گزینهدا بخشهی از نیمهرب  سهی  ناخوشایند نیستند. چگونگی رویارویی بها ایهن شهرای  و راهبردههایی کهه فهرد بهرای رویهارویی بها 

توانهد موجه  افهزایش مشهکلات پذیری وی شمرده می شوند.در حالی که بههره گیهری از راهبهرد نامناسه  در رویهارویی بها عوامهل فشهارزا مهی

 هههایموقعیت گههر درا. (2171) بشههارات ا گههرددا بکههارگیری راهبرهههای درسههت مقابلههه مههی توانههد دسههتاوردهای م بتههی در پههی داشههته باشههد

شهوید. حهل مناسهبی بهرای  ن پیهدا کنیهدا دچهار اسهترس میزندگی با مشکلاتی مواجه شهوید و نتوانیهد  نهها را کنتهرل کنیهد و یها نتوانیهد راه

ایهد. ههدا اصهلی حهذا دهیهدا بها اسهترس مقابلهه کردهههایی کهه بهرای از میهان بهردن اسهترس یها تحمهل  ن انوهام میها و تلاشبا کوشهش

 (.2171حدیدیا) زاحمی است که زندگی را از حالت عادی خارج ساخته استعامل م

 انواپ راهبردهای مقابله ای عبارتند از : 

دههد کهه عامهل اسهترس را از بهین بهرده و در این مقابلهه فهرد بهه صهورت مسهتقیم کهار یها فعهالیتی را انوهام میالف( مقابله مساله مدارانه: 

ههای غیرضهروریا مشهورتا فکرکهردن و... سهعی بهر ریزیا کنارگذاشهتن فعالیتاسهتفاده از حهل مسهالها برنامههیا  ن را بهه حهداقل برسهاند. بها 

 شود.حذا استرس می

هها کنهد خهود را  رام سهازد تها هیوانکنهدا بلکهه سهعی میدر ایهن مقابلهه فهرد تلاشهی بهرای حهذا اسهترس نمیب( مقابله هیجان مدارانه: 

ترس ایوههاد شههده را برطههرا سههازد. ماننههد دعههاکردنا درددل کههردنا نههذر و نیههاز و... هیوانههاتا مههان  از تفکههر و هههایی کههه در اثههر اسههو ناراحتی

 شود.گیری صحیح برای حل مساله و رف  استرس میتصمیم
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اسههتفاده  های ناکار مههد و حتههی م ههرباشههند و از مقابلهههبرخههی از افههراد قههادر بههه حههل مسههاله یهها تحمههل اسههترس نمی ج( مقابلههه ناسهها:گار: 

کشهد یها  مهوزی کهه نیهاز بهه جله  توجهه دارد و بهه همهین دلیهل سهیگار میگهردد  ماننهد دانشهای بیشتر میکنند که باعا بروز استرسمی

 .(2170)پناهیانوربالاییابردفردی که برای رهایی از مشکلات خانوادگی به مواد مخدر پناه می

 

(و توجههه بههه ایههن مسههغله کههه تیییههرات بیشههماری کههه ریشههه در عوامههل محیطههیا 2114)2براسههاس تحقیقههات انوههام شههده توسهه  موریسههون

روزانهه بها  نهها درگیرنهدا  و جهوان هها نوجهواناجتمهاعی دارد و جهزب بزرگتهرین خطهرات سهلامت روانهی اسهت کهه میلیهون –رفتاری و روانهی 

 نهها را در برابهر رفتارههای خطرنهاا بهرای سهلامتی نظیهر فکهر   توانهدبنابراین توان تار  وری باید درجوانان  افهزایش یابهد زیهرا تهار  وری مهی

وجوانههان را در مواجهههه بهها خطههرات افههزایش نوجوانههان توانههایی سههازگاری  خودکشههی یهها تلههاش بههرای خودکشههی مصههون نگههه دارد و

 .(1421ا1)کیلبورندهد

ی حهل مسهغله ا مهارتههای ارتبهاطی متناسه  شخصهههای یم فرد تار  ورا فردی اسهت کهه شایسهتگی اجتمهاعیا توانهایی اسهتفاده از مههارت

( بهها  مههوزش مهارتهههایی هماننههد 2770) 0و بههری 1. از نظههر اسههتنبرکمههی دهههدا خههوش بینههی و  سههی  ناپههذیری را از خههود بروزیمحیطهه و

 شناسهی اجتمهاعیرواندر  اینظریهه مهی تهوان تهوان تهار  وری افهراد را افهزایش داد. وجهودو ابهراز  منهدیمهارتهای ارتباطیا مقابلهها جهرات 

ای را در زمینهه ههای تهازهراه اریهم بهرن نظریههدر چههار دههه گذشهته  و پزشهم کانهادایی بهه وجهود  مهدهروان اریهم بهرناست کهه توسه  

 .(1420ا 4) ولدمنمشاوره و تحصیل به وجود  ورده است روان درمانی

دانههد. ایههن تغههوری خههور می ها را در کههل دارای تاتگرایی دارد و انسههانای بههه مباحهها انسههانتحلیههل رفتههار( توجههه گسههترده) TAتغههوری 

 هههای سههازمانیا مشههاوره پههیش از ازدواج و فرزنههدپروری مههورد اسههتفاده قههرار گرفههتدر رده« نظریههه صههلح»پههس از معههروا شههدن بههه 

بسههیاری از روانشناسههان معتقدنههد کههه مشههاوره گروهههی سیسههتم مداخلههه ای بههی ماننههدی اسههت کههه مفههاهیم ا راهنمههایی و  .(1421ا1)لههورنس

درمان را از طریق تعامل افراد با یکدیگر در گروه بیهان مهی کنهد کهه ایهن فراینهد بهه نوبهه خهود نهوعی روان درمهانی خاصهی را ارا هه مهی دههد 

ی اسههتفاده مههی شههود ا یکههی از نظریههه هههای کههاربردی در مشههاوره گروهههی رویکههرد تحلیههل رفتههار در مشههاورگ گروهههی از نظریههه هههای مختلفهه

. بهرن ( 2170)ادی  و همکهاران ااسهت یمتقابل می باشد .ایهن نظریهه بهرای بهه کهارگیری در گهروه و گهروه درمهانی ا رویکهردی عهام و مناسهب

ههای شخصهی زنهدگی فهرد ارا هه مهی دههد . در رویکهرد فهردی تعامهل  معتقد است که درمهان گروههی اطلاعهات بیشهتری را دربهاره ی برنامهه

بین دو نفر )مشاور و مراجه ( برقهرار مهی شهود در حالیکهه در گهروه فهرد از توهارر بیشهتری اسهتفاده مهی کنهد و بهرای کسه  مهارتهها زمهان 

شهود تها در سهطح مقبهول و مناسهبی بها کمتری را صرا می نماید.از طریق روش تحلیل رفتهار متقابهل و تعامهل گروههی بهه اع ها کمهم مهی 

یکهی از اصهول مههم و زیهر بنهایی در کهار  .(1424ا9)مارکمندیگران ارتباط برقرار کننهد و  گهاهی و ارتبهاط خهود را بها دیگهران فزونهی بخشهند

و احسههاس و  مهمتههرین فراینهد ههایی اسهت کهه بهرای تیییهرات اساسهی در افکهاراز گهاهی اسهت کهه  ن یکهی   گروههی تحلیهل رفتهار متقابهل

.در مرحله  شهروپ درمهان داشهتن  گهاهی افهراد از مشهکلات عملکردشهان و توجهه بهه  نهها باعها محقهق شهدن  شهودرفتار از  ن استفاده مهی 

عبههارتی در مرحلهه   غههازین درمههان اگههر فههرد هههیچ  گههاهی و ه بهه ( .1422و همکههاران ا 4)یانتیییههرات اساسههی در زنههدگی  نههان مههی شههود

رفتارش نداشته باشهد ا پیشهرفتی نیهز بهه دسهت نمهی  ورد .از دیگهر فرضههای اساسهی کهه در تحلیهل رفتهار متقابهل مطهرح شناختی از خود و 

قبال افکهار و احساسهات مسهغولیت داریهم و خهود مها هسهتیم کهه ایهن رفتهار هها و افکهار را انتخهار کهرده ایهم .  می شود اینست که هم  ما در

د نمهی  ورنهد و نحهوه ی پاسهخ دادن مها بهه رفتارهها و موقعیتههای دیگهران بهه وسهیل  انتخابههای مها مسلماً دیگران احساسهات مها را بهه وجهو

 (.2170صولتیا ) حقیاتعیین می شود

همگهی مها زمهانی کهودکی بهوده ایهم در    (2رفتار متقابل به عنهوان یهم نظریهه شخصهیت دارای سهه قسهمت اساسهی و عمهده مهی بها شهد : 

مها دارای پهدر و مهادر و یها افهرادی در زنهدگی بهه عنهوان جانشهینی بهرای  نهان بهوده ایهم ا   (1نهفتهه اسهتنتیوه در شخصیت ما یم کهودا 

اینکهه مها چگونهه باشهیم چنهدان ههم مههم نیسهت بلکهه ا  (1پس زمانیکه احسهاس قهدرت مهی کنهیم یعنهی اینکهه والهدی در مها وجهود دارد 

در مههورد مسهها ل و توزیههه و تحلیههل  نههها دارای گنوههایش و  رفیتههی   نچههه اهمیههت دارد ایههن مسههغله اسههت کههه همهه ما بههرای فکههر کههردن
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ایهن سهه جنبهه شخصهیت کهه تکهر شهد در واقه  نشهان  ( .2170)امینهیاهستیم به عبهارتی همه  مها توانهایی پهردازش و حهل مسها ل را داریم

ای تحلیهل رفتهار گروههی بهرای اع ها تمرینهه . دهنده ی حالاتی از من می باشهد کهه شهامل : مهن کهودکی ا مهن والهدینی ا و مهن بهال  اسهت

. برن بهه ایهن معتقهد بهود کهه گهروه درمهانی بها روشهن کهردن طهرح ههایی کهه فهرد  (2170)جویبار و همکاران اخیلی مفید و کارساز می باشد

یمی را گولهدینم هها درمهانی مبتنهی بهر بهاز تصهم .برای زندگی تعیین کرده اسهت خیلهی سهریعتر از درمهان فهردی بهه افهراد کمهم مهی کنهد

معرفهی نمودنههد کهه راهکارهههایی بهه مراجعههان ارا هه مههی دههد تهها بتواننهد توربیههات جدیهدی را بههه دسهت  ورده و تصههمیماتی را کهه در پههیش 

 از انسهان اگهر کهه اسهت ایهن بهر فهر  متقابهل رفتهار تحلیهل درنویس زندگی گرفته اند را تیییر دهندا بهه صهورتیکه بهاز تصهمیمی کننهد . 

 الگوههای .دههد را تشهخی  احساسهاتش انهواپ و شهود قا هل افتراقهی افکهارش متعهدد منهاب  بهین توانهد می یابدا  گاهی خود "حالات من"

 خهوردا برمهی هها  ن بهه زنهدگی در کهه مهواردی و برابهر مسها ل در و بهرد پهی خهود درونهی تشهابهات و ت اد به و بشناسد را  میز موفقیت

 .(2171فاضلیانا ) ناصریا ورد دست به بیشتری انتخار  زادی

 افسهردگی کهاهش متقابهل بهر رفتهار تحلیهل روش بهه گروههی مشهاوره تهاثیر بررسهی( پژوهشهی تحهت عنهوان 2170جویبهاری و همکهاران ) 

 متقابهلا رفتهار تحلیهل شهیوه بهه افسهرده زنهان معلهول گروههی  مهوزش حرکتهی انوهام دادنهد نتهایج نشهان داد کهه -جسهمی معلهول زنهان

 ناتوانیههای دارای زنهان سهلامت روانهی بهرای بهتهر خهدمات ارا هه در و گهردد  نهان در افسهردگی نمهره سهب  کهاهش مؤثری طور به میتواند

 .باشد مفید حرکتی - جسمی

 بها رویهارویی ههای شهیوه بهر رفتهار متقابهل تحلیهل رویکهرد بها گروههی درمهانی روان که داد نشان( 2170)همکاران و فرهنگی تحقیق نتایج

 .شود می نوجوانان رویارویی های شیوه در مداری افزایش مسغله و مداری هیوان کاهش موج  و بوده مؤثر نوجوانان استرس

و  افهزایش تهار  برکهاهش افسهردگی متقابهل رفتهار تحلیهل رویکهرد بها گروههی درمهانی روان کهه داد نشهان ( 2171) یگله تحقیهق نتهایج

 و افزایش تار  وری شده است.  افسردگی کاهش موج  و بوده مؤثر افسرده افراد در  وری

و جوانههان اکههاهش اسههترس  نوجوانههان و تههار  وری درمومههوپ بههه نظههر میرسههد  مههوزه هههای تحلیههل رفتههار متقابههل در افههزایش توانمنههدی

 ارتبههاطی و ایوههاد نیههات و انگیههزه هههای م بههتابهبود مهارتهههای حههل مسههغله و مهههارت هدفمنههدی هیوانیااصههلاح هههای مهههارت اافههزایش

عملکههرد شههناختی و افههزایش خههود افشاسههازی و صههمیمیت و در عههین حههال افههزایش تفههرد و تحقههق خویشههتن ونیههز تحقههق اسههتقلال و 

هها اتهرا مسهغولیت پهذیری و یها ناامیهدی ناشهی از خودپیروی و رها شدن از الگوههای ناکار مهد و مخهرر بهرای برقهراری ارتبهاط نظیهر بهازی

و حسهن نیهت نسهبت بهه خهودا دیگهری ودنیها بها انتخهار وضهعیت سهالم زنهدگی در طهی یهم فر ینهد  پیش نویس های ناکار مهداایواد امیهد

میههان فههردی  بههه عنههوان رویکههردی کههاربردی م مههر ثمههر مههی باشههد. هههدا از پههژوهش حاضههر بررسههی اثربخشههی روان –اصههلاح درون فههردی 

 .س و تار  وری دانشوویان استدرمانی گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر راهبردهای مقابله با استر

 روش پژوهش 

انوهام گردید.جامعهه  مهاری عبارتنهد از کلیهه  2174دربهارسهال   زمهون پهس و  زمهون پیش صورت به و  زمایشی نیمه و کمی نوپ از پژوهش

برای تعیین حوم نمونه ابا توجه  .نفر است 044دانشوویان مشیول به تحصیل موسسه  موزش عالی غیر انتفاعی کاووش محمود  باد که تعداد  نها 

و مقابله بها اسهترس  (دیویدسون –کانر نفر به عنوان نمونه اولیه انتخار و به پرسشنامه های  تار  وری ) 271( 2791به جدول کرجسی مورگان )

برای مقابله با استرس (  04برای تار  وری ونمره  04) نمره  نمره پایین تر از نقطه برش در پرسشنامه ها 04(پاسخ دادند که از میان  نها  لازاروس)

نفهر ( جهایگزین  21نفر به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخار و به دو گروه  زمایش و کنتهرل ) ههر گهروه  10به دست  وردند.از این تعداد ا

روان   موزشبه  محمود  باد کاووشغیر انتفاعی   موزش عالیدقیقه( ا هفته ای یکبار در موسسه  74 جلسه )هر جلسه 21شدند.گروه  زمایش طی 

 از پس را دریافت کردند در حالی که در گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نگرفت. دعوت و  موزشهای لازم  درمانی بارویکرد تحلیل رفتار متقابل

 در شرای  یکسان به عمل  مد.   زمون پس گروها دو هر برای  موزشیا جلسات اتمام

   پژوهشابزار 

به ترتی  از مقیهاس تهار  وری  تار  وری و راهبردهای مقابله با استرسا پژوهش یعنی در این پژوهش برای اندازه گیری و بر ورد متییرهای مورد

 .شددیویدسون و راهبردهای مقابله با استرس لازاروس استفاده  –کانر 

  ( CD-RISCدیویدسون) –مقیاس تاب آوری کانر 

 مقیهاس این روانسنوی حوزه تار  وری تهیه کردند. ویژگی های 2777-2797( با مرور مناب  پژوهشی 1441را کانر و دیویدسون )این پرسشنامه 

بخش مراقبت های اولیها بیماران سرپایی روانپزشکیا بیماران مبتلا به اختلال اضطرار فراگیر  عمومیا مراجعه کنندگان به در شش گروها جمعیت

 ایهن بر ایهن عقیهده انهد کهه پس از سانحها مورد بررسی قرار گرفته است  تهیه کنندگان این مقیاس استرس ماران مبتلا به اختلالگروه از بی و دو

پژوهشی  غیرتار  ور در گروه های بالینی و غیربالینی بوده است و می تواند در موقعیت های پرسشنامه بخوبی قادر به تفکیم افراد تار  ور از افراد
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از  ن با اجهازه کتبهی خهانم کهانر صهورت  دریافت شده و استفاده  تهیه کنندگان گیرد. نسخه اصلی این مقیاس از خود قرار استفاده نی موردو بالی

گویه دارد که در مقایسه لیکرت بین  14:این پرسشنامه شیوه نمره گذاری مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون(.2140گرفته است. )محمدیا 

(حداقل نمره تار  وری  زمهودنی 2140ادرست( و چهار )همیشه درست(ا نمره گذاری می شود و دارای یم نمره کل است .)محمدی ا صفر)کاملا ن

نگونه گهزارش کهرده ی( اعتبار و پایایی این مقیاس را ا2140(محمدی )1441در این مقیاس صفر و حداک ر نمره وی صد است. )کانر و دیویدسونا 

 محاسبه همبستگی هر نمره از روش تحلیل عاملی استفاده شد. و سپس با نمره کل مقوله محاسبه هر گویه یی ابتدا همبستگیاست: رای تعیین روا

  اصلی مهورد مولفه های از روش استفاده با مقیاس بعد گویه های در مرحله بودند. 10/4تا  20/4ضرای  بین   ا1بوز گویه  نشان داد که با نمره کل

محاسهبه لهت بارت  و زمهون کردیهت KMOماتریس همبستگی گویه هها دو شهاخ   بر اساس عوامل قرار گرفتند. پیش از استخراج تحلیل عاملی

شواهد برای انوام تحلیل عهاملی را  کفایت بود که هر دو شاخ  14/4441بارتلت برابر در  زمون  و مقدار خی دو 49/4برابر  KMOمقدار  شدند.

( و ارزش ویژه بالاتر از یما استفاده شد. بر اساس Screeله برای تعیین تعداد عوامل از ملاا شی  خ  نمودار اسکری )نشان داد . پس از این مرح

قرار گرفهت. سهپس   بار عاملی مورد چرب به روش واریماکس استخراج عاملا ماتریس  شی  خ  یم عامل در مقیاس قابل استخراج بود. سپس از

گویهه در  12به دلیل بار عامل پا ین از تحلیل نهایی کنار گذاشهته شهد. بهدین ترتیه   1مقوله محاسبه و تنها گویه  نسبت به هر سوال عاملی  بار

 47/4و ضری  پایانی حاصله برابر بها  استفاده گردید از روش  لفای کرونباب مقیاس تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفتند .به منظور تعیین پایایی

 به دست  مد و نتایج 49/4دانشوویان به کمم ضری   لفا کردونباب برابر ( پایایی این مقیاس در2141) و صحراگرد جوکار انیابود. در پژوهش سام

و مقهدار  47/4برای این تحلیهل برابهر  KMO مقدار ضری  مقیاس بود.  زمون تحلیل عامل بر روی این مقیاس بیانگر وجود یم عامل عمومی در

 درصد از واریانس کل مقیاس را تعیین می کند .  1/11بود. این عامل  10/1برابر با بارتلت   زمون کرویت 

  پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس لا:اروس

این پرسشنامه بررسی چند بعدی است که شیوه های پاسخ دهی افراد به استرس را بررسی می کند. این چهم لیسهت براسهاس مهدل لهازاروس از 

( ارا ه شدها تهیه گردیده است کهه بوسهیله توالفقهاری و محمهود 2747که توس  کادورا اسکیروا وینترار ) نظم دهی رفتاریاسترس و مدل خود 

نظر واق  شده اسهت.  و با توجه به فرهنگ ایرانی و با استفاده از سایر مقیاس های مقابله ای موجودا مورد تودید ( ترجمه2192خانی و ابراهیمی )

( بررسی شده بودندا نیز به  ن اضافه 2747مطالعه  یستامن و مایر) در که ست حاوی کلیه رفتارهای مقابله ای نبودها مقیاس هاییاز  نوایی که فهر

تشکیل شده است . بعلاوه مطابق زیربنای   یتم 0از  طبقه است که هر طبقه 24ماده و  91(.این چم لیست حاوی 2192شده است )محمود خانیا 

 کلی است که عبارتند از:  مقوله  0فهرست شامل نظری  زمون این 

  :شامل طبقات زیر می باشد  که اختصاص دارد مقیاس مفهومی به سنوش مقابله متمرکز بر حل مسغله 4 (2

(جستووی ههای هم عر  د(جلوگیری از رویارویی عوولانه با مشکل یا بردبهاری ههالف(مقابله فعال ر(مقابله برنامه ریزی ج(متوقف نمودن فعالیت

 حمایت اجتماعی کارساز.

 مقیاس به سنوش مقابله متمرکز بر هیوان اختصاص دارد که شامل طبقات زیر است:  4 (1

 مقابله انکار ر(مقابله جستووی حمایت اجتماعی عاطفی ج(مقابله روی  وردن به مذه   الف(

 (مقابله تیییر مودد م بتهمقابله پذیرش ه د(

 اختصاص دارد که طبقات  ن شامل :« کمتر مفید»مقابله ای  مقیاس به پاسخ های 1 (1 

 تمرکز بر عاطفه و ابراز  ن ر(عدم درگیری تهنی ج(عدم درگیری رفتاری الف(

 مقیاس نیز پاسخ های مقابله ای غیرموثر را می سنود که طبقات  ن عبارتند از :4 (0

  الف(تکانشوری ر(تفکر خرافی ج(تفکر  رزومندانه د(تفکر منفی

 (استفاده از دارو و دخانیاتهه

بهود . در مهورد اعتبهار  r=91/4تها  r= 01/4های مختلف از حداقلنتلیج بررسی از پایایی از طریق باز زمایی نشان داد که ضری  پایایی برای مقیاس

برای سنوش راهبردهای مقابله  معتبری نشان داد که این پرسشنامه مقیاس ( 2192محمدخانی ) مطالعه پایایی این پرسشنامه در ایران نیزا نتایج

نفری از دانش  موزان با فاصله دو هفتهه ای بررسهی  14نمونه  یم باز زمایی روی های  ن از طریق روشای می باشد. همچنین پایایی تمام مقیاس

معنی دار ترین ضری  پایایی مربهوط بهه ( و پایین ترین و در عین حال r=74/4ی مربوط به مقیاس روی  وردن به مذه  )یشد. بالاترین ضری  پایا

 گزارش شده است . 71/4 ( بود . ضری  پایایی کل مقیاسr=11/4مقیاس عدم درگیری رفتاری )
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 یافته های پژوهش 
ههای  زمهودنی در انوهام گرفتهه اسهت  نمهره24Spssهای ایهن پهژوهش در سهطح توصهیفی و اسهتنباطی توسه  نهرم افهزارتوزیه و تحلیل داده

دیویدسههون و نیههز در -هههای مقیههاس تههار  وری کههانرهههای  زمههایش و کنتههرل در هههر دو سههطح پههیش  زمههون و پههس  زمههونا در  زمههونگههروه

هههای  مههاری نظیههر میههانگین و انحههراا  زمههون راهبردهههای مقابلههه ای لههازاروس ثبههت گردیههد. در سههطح توصههیفی بهها اسههتفاده از مشخصههه

هههای حاصههل از ایههن طههرح روش ختههه شههد. در سههطح اسههتنباطی نیههزا بههرای توزیههه و تحلیههل دادهههها پردااسههتانداردابه توزیههه و تحلیههل داده

( استفاده شد که بهه عنهوان یهم روش  مهای اجهازه مهی دههد کهه اثهر یهم متییهر مسهتقل بهر بهیش از 7تحلیل کوواریانس چند متییره )مانکوا

 یم متییر وابسته مورد بررسی قرار گیرد. 

 موثر است. دانشجویانتاب آوری  درمانگری گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل برفرضیه اول : روان 

بههه منظههور  زمههون فرضههیه ا میههانگین نمههرات اختلههافی پههیش  زمههون و پههس  زمههون گههروه  زمههایش و گههروه کنتههرل در متییههر تههار  وری از 

 .( مورد بررسی قرار گرفتANCOVAطریق توزیه و تحلیل کواریانس )

 میانگین پیش آ:مون و میانگین پس آ:مون و میانگین تعدیل یافته و انحراف استاندارد متغیر وابسته تاب آوری .1جدول 

 تعدیل یافته  پس آ:مون  پیش آمون  گروهها

      M          SD     M           SD      M          SD    

 آ:مایش  

 

 کنترل                             

07/64    46/4 

 

07/64     64/0  

17/44      65/4 

 

 07/64      64/0 

 07/44    84/1 

 

 47/60    84/1 

 

م در جدول فوق علاوه بر مشاهده میانگین پیش  زمون دو گروه میانگین پس  زمون و میانگین های تعدیل یافته متییر وابسهته بهه تهار  وری راهه

 میانگین گروه  زمایش در مقایسه با میانگین گروه کنترل در سطح بالاتری قرار دارد . ا اثبات می کننداین میانگین ها مشاهده می گردد.

 تحلیل کواریانس تار  وری در گروه های  زمایش و کنترل برای  زمون اثر متقابل . 1جدول 

مجموعه  منبع

 مجذورات

درجه 

 آ:ادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح معنی

 داری

Eta 

        

 447/4 444/4 240/14 211/2140 1 100/1414 همپراش

 109/4 444/4 124/12 270/444 2 270/444 گروه آ:مایش

 491/4 444/4 911/221 072/1277 2 072/1277 بین گروه ها

    401/24 29 141/114 درون گروه ها

     27 444/144 کل

 

و بنهابراین بها ملهاا مهرتب  اسهت.  بوده( از لحاظ  ماری قویا معنادارf (29ا1=)240/14اP=444/4اثر همپراش ) اهمانطوری که ملاحظه می شود 

( که نشان می دهد بین سه گروه اثر اختلافی وجهود دارد . F (29ا2=)911/221اP=444/4اEta=491/4).نیز از لحاظ  ماری معنادار است Fنسبت 

 .وجود دارد یافزایش تار  وری با گروه کنترل تفاوت معناداربه عبارت دیگر بین روش  زمایش در 

 "موثر است. دانشجویانروان درمانگری گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر راهبردهای مقابله با استرس  " :فرضیه دوم

                                                 
2-mancova 
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ی وکنتهرل از طریهق توزیهه و تحلیهل دو گهروه  زمایشه  زمهونوپهس   زمونمیانگین نمرات اختلافی پیش  به منظور  زمودن فرضیه دوم پژوهش

 ( مورد بررسی قرار گرفت . MAWCOVAکوواریانس چند متییری )مانکوا 

 

 مشخصه  ماری مولفه های متییر وابسته راهبردهای استرس در دو گروه  زمایشی و گروه کنترل.1جدول

 گروه کنترل گروه آ:مایش 

   

 انحراا استاندارد میانگین انحراا استاندارد میانگین متغیرها

     

 479/1 44/11 11/4 14/24 کمتر موثر

 419/0 24/07 279/21 74/17 غیرموثر

 14/7 14/14 91/9 44/12 مساله مدار

 77/0 04/44 11/1 24/01 هیجان مدار

 

مولفهه ههای متییهر وابسهته راهبردههای از ملاحظه ارقام جدول فوق مستفاد می گردد که بین میانگین گروه کنترل و میانگین گهروه  زمهایش در 

 استرس تفاوت وجود دارد این تفاوتها در همه متییر ها به سود گروه های  زمایشی است .

 برای بررسی مفروضه برابری واریانس ها Levensنتایج  زمون  .0جدول 

 F d.F1 d.F2 P متغیرها

 147/4 24 2 142/4 کمتر موثر

 202/4 24 2 194/1 غیرموثر

 214/4 24 2 044/1 مساله مدار

 144/4 24 2 104/2 هیجان مدار

در همه  نها بیشتر از  p مولفه های متییر وابسته راهبردهای استرس معنی دار نیستند زیرا مقداررابطه اطلاعات جدول فوق به ما نشان می دهد که 

 اجرای  زمون کوواریانس بلامان  است .واریانس ها برابر هستند و  است . بنابراین در این متییرها  44/4

 

 برای اندازه متییر ترکیبی راهبرد استرس Fتحلیل کوواریانس چند متییر نسبت .4جدول 

 Eta سطح معناداری F(C,H) ار:ش منبع

 444/4 444/4 119/21 201/4 راهبردهای استرس

 

اثهر زیهاد  باشهد میهزان 20/4قاعده کلی چنین است که اگر این مقدار بزرگتر از  .چند متییری از تقری  ویلکز لامبدای بدست  مده است Fنسبت 

است این نشان دهنده اثر زیاد اسهت .  20/4این مقدار برای متییر ترکیبی جدید به نام راهبردهای استرس )گروه( زیادتر از  مذکوردر جدول .است 

راهبردهای استرس معنی دار است و معنی داری در متییر ترکیبی جدیهد راهبردههای  همچنین نتایج  زمون ویکلز لامبدای در مورد متییر ترکیبی

استرس نشان دهنده این است که شرکت کنندگان در دو گروه با هم متفاوت هستند و میانگین های گروه ها تحت تهاثیر متییهر مسهتقل معنهادار 

 .ستا

  بحا و نتیوه گیری 

مهوثر  دانشهوویان)از فرضیه های اصلی( مطرح شده بود که روان درمانگری گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر تهار  وری  اولین فرضیهدر  

گردد. به این معنهی کهه روان درمهانگری گروههی بها رویکهرد است .نتایج توزیه و تحلیل کواریانس نشان داد فر  صفر رد و فر  خلاا تایید می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

–خشهونت "کنیم که  سی  های گوناگون روانهی و اجتمهاعی نظیهر موثر است .در عصری زندگی می دانشوویانبر تار  وری  تحلیل رفتار متقابل

در  ن بهروز و شهیوپ پیهدا کهرده اسهت.  "منظومه خانوادگی در حال تیییر و دشواریهای اقتصادی -مشروبات الکلی –دردسترس بودن مواد مخدر 

تواند سب  ناتوان سازی  نان شود. بر این اساسا مهم تهرین های مخاطره  میزا میفرزندان در برابر این موقعیتبدیهی استا مواجهه طولانی مدت 

-هاا مشکلات و  سی رسالت والدین درتربیت فرزندان این است که  نان را برای زیستن در این عصر پیچیدها  بدیده کنند تا قدمت مقابله با ناگواری

 (2144به راحتی تسلیم انحرافات و کمبودها نشوند. این امرمهم با داشتن قدرت تار  وری در فرزندان میسر است.)صرامی اها را داشته باشد و 

 افزایش بر متقابل رفتار تحلیل روش به گروهی مشاوره تأثیر بررسیپژوهشی تخت عنوان ( 2174نتایج حاضر همسو است با یافته های :شریفی ) 

باتوجه به این تفسهیر از واهه تهار  وریا .نتایج نشان داد که  موزش اثر بخش بوده است  فراد افسرده با تار  وری ضعیفا در صمیمانه های نگرش

و همچنین فاکتورهای تهاثیر گهذار و تشهکیل دهنهده در تهار  "های سخت و تهدیدکننده  میز با وجودموقعیتپردازش یا فرصت انطباق موفقیت"

های شناختی و ارتباطی موثر و کاربردیا خهود و خور با دیگر افراد و توانایی دریافت حمایت اجتماعیا داشتن مهارت  وری که شامل: رواب  سالم

( از یم طرا و اههداا رویکهرد 1424 گاهی و خودشناسیاعزت نفس و کار یی شخصیا حس هدفمندی و باورهای مذهبی) شاپا گالنا اسمیتا

که شامل: خودپیرویا خود بسندگیا توانایی حل مسغلها خو گاهی و  زادی انتخار  می باشدا از طرا دیگر  (2710تحلیل رفتارمتقابل از نظر برن)

 گردد.توان به این نتیوه رسید که  موزش و درمان با رویکرد تحلیل رفتار متقابل منور به افزایش توان تار  وری افراد میمی

مهوثر اسهت.  دانشوویان روهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل برراهبردهای مقابله با استرسمطرح شده است که روان درمانگری گفرضیه دوم  در 

نتایج حاضر همسو است با یافتهه ههای فرهنهگ و همکهارن ) نتایج توزیه و تحلیل کواریانس نشان داد فر  صفر رد و فر  خلاا تایید می گردد.

انوام داند نتایج  رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر شیوه های رویارویی با استرس نوجوانان تاثیر روان درمانگری گروهی با پژوهشی تحت عنوان(2174

/. اطمینان  موزش بر استرس موثر بوده است و باعا کاهش هیوان مداری و افزایش مساله مداری در شیوه های رویارویی نوجوانان 74نشان داد با 

موثر است . این پژوهش  دانشوویان با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر راهبردهای مقابله با استر سبه این معنی که رواندرمانگری گروهی می گردد.  

در ها گویای  ن هستند که  موزش رویکرد تحلیل رفتار متقابل و همچنین روان درمانی گروهی با این رویکرد برراهبردهای مقابله بها اسهترس چهه 

نوجوان از علا م ناشی از اضطرار پیشگیری کرده و بر سلامت روان افراد تاثیر م بت دارد.در توجیه تاثیر نوجوان و چه  در بزرگسال موثر است و در 

توان به این نتیوه رسید که بها پاکسهازی ناحیهه ی  لهوده و از رواندرمانی گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر راهبردهای مقابله با استرس می

 حالات منا توانسته کنترل شخصیت را هنگام مواجهه با استرس به دست بال  بسپارد.میان برداشتن حا ل مرزهای 

 

 منابع 
اتهازه ههای روان درمهانی رفتار تحلیهل روش از اسهتفاده بها ارتبهاطی مهارتههای  مهوزش تهاثیر بررسهی( 2170ادیه ا محمهد رضها ا فهاتحیا امیهر رضها ) -

 .224-244( اص  22)0ا

 ( اثر بخشی  موزش یوگا بر میزان کنترل استرس و فشار خون بیماران ا پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه  زاد رودهن. 2170امینی ا نادر ) -

اموله روانشناسهی معاصهرا شهده سهمزدایی افهراد عهود از پیشهگیری بهر متقابهل رفتهار تحلیهل روش بهه درمهانی گهروه بخشهی اثهر (2171بشهارت افرشهته ) -

 .  94-11( ا ص 22)21

( اثههر بخشههی زوج درمههانی و تحلیههل رفتههار متقابههل بههر تههار  وری و سههازگاری زوجههین ا مولههه مطالعههات  2170پنههاهی امحسههن انوربالههاییا  یههدا ) -

 .241-77(اص  21)9روانشناختی ا

زوجهین دانشهووی دانشهگاه علامهه ا پایهان نامهه کارشناسهی  معنهوی ههوش بهر متقابهل رفتهار تحلیهل  مهوزش بخشهی اثهر( بررسهی 2171حدیدیا نهارمن ) -

 ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.

( اثههر بخشههی مشههاوره گروهههی بهها رویکههرد متقابههل بههر میههزان کنتههرل خشههم و اسههترس دانشههوویان ا مولههه 2170حقههیا علیرضهها ا صههولتی ا حامههد ) -

 .11-17( ا ص  4)4روانشناسی نوین ا 

 معلهول زنهان افسهردگی کهاهش متقابهل بهر رفتهار تحلیهل روش بهه گروههی مشهاوره تهاثیر بررسهی( 2170اا تبریزیازیبهاا راهه  ا نیمها ) جویبارامونه-

 .17-10( ا ص  1)0اموله پژوهش های علوم شناختی و رفتاری حرکتی -جسمی

 (  2174شریفی ) -

ا پایهان نامهه کارشناسهی برکهاهش افسهردگی و  افهزایش تهار  وری متقابهل رفتهار تحلیهل رویکهرد بها گروههی درمهانی بررسهی روان( 2171گلهی ا مصهطفی) 

 ارشد دانشگاه شهید بهشتی.

 اسهترس بها رویهارویی ههای شهیوه بهر متقابهل رفتهار رویکهرد تحلیهل بها گروههی درمهانگری روان تهاثیر( 2170فرهنگی احمیدرضا ا محمهدیا  قها محمهد ) -

 .14-02(اص  1)9 روانشناختی و تربیتی مطالعات . نوجوانان
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 .14-19( ص 11)9افصلنامه مطالعات روانشناختی ا فرهنگسراها
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Abstract: 

Objective: this research is done to study affection of Group Psychotherapy with Transactional analysis approach on 

Anzali's adolescent  High school girl copying strategies and resilience . 

The statistical universe of this research is formed all of Anzali's High school mahmood abad kavosh Society 400 Person 

research design consist of pre-test and post-test with Control Group and instrument that used in this research is Conner-

Davidson Resilience Scale and Lazarus Copying Strategy Questionnaire after choosing groups with random multi-stage 

sampling all of subjects is tested base on aim variable and from this picked 24 person who have the low score in 

resilience randomly and from this who acquired low score in lazarus test 24 person is picked randomly too. Each of 2 

groups divided to two 12 person group of experiment & control. Both two experiment group is trained & undergone 

psychotherapy in T.A. Control groups compared with matched exprement group with pre-test &post-test. In order to 

data & composition analizes 

Used inferential statistics strategy like covariance in addition of descriptive statistics mehod like mean and standard 

deviation. 

 Results: the acquired result of data analysis shown that group psychotherapy with T.A approach make increased the 

resilience level in experimental group compared with control group data analysis is also shown this group 

psychotherapy with T.A. has significant influence on copying strategies of adolescent. 

 
Keyword: Tansational analysis (T.A), group psychotherapy, stress copying strategies, resilience. 
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