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بررسی تأثیر گروهدرمانی یالوم بر میزان تابآوری و مهارتهای ارتباطی دانشجویان
آریا حدادی ،*1محمد اسماعیل ابراهیمی1

9گروه روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران
دریافت1991/9/11 :

پذیرش1991/11/11 :

انتشار آنالین1999/4/99 :

مقدمه :تابآوری توانایی آموختن ،مدیریت و انطباق با شرررایط سر ت و پاسررع ان طا پذیر به فشررارهای زندگی روزانه اسررت .با
توجه به اینکه دانشجویان در دوران دانشجویی خود ،دچار مسائل عاطفی مانند دوری از خانواده می شوند و استقالل در آنها نیاز
به مهارت های ارتباطی دارد ،لذا این پژوهش باهد بررسررری تأثیر گروهدرمانی یالوم بر میزان تابآوری و مهارت های ارتباطی
دانشجویان انجام شد.
مواد و روشها :این مطال ه یک طرح پژوهش نیمه آزمایشررری از نوع پیشآزمون پسآزمون با گروه کنترل بود .جام هی آماری
پژوهش شامل کلیه دانشجویان روانشناسی بود که از بین آنها  33نفر به صورت تصادفی در دو گروه  91نفرِ آزمایش و کنترل با
توجه به م یار ورود و خروج انت اب شدند .سپس گروه آزمایش طی  99جلسه تحت گروهدرمانی یالوم قرار گرفتند و هر دو گروه
به صورت پیشآزمون و پسآزمون به پرسشنامههای تابآوری کانر و دیویدسون ( )3993و پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بارتون
( )9119پاسع دادند .دادهها با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیری و تحلیل واریانس تک متغیری در نرمافزار  SPSSنس ه
 35تحلیل شدند.

نتیجهگیری :گروهدرمانی یالوم بر میزان تابآوری و مهارتهای ارتباطی دانشررجویان مؤثر بوده و با توجه به اینکه این مهارتها
در ت صمیمگیریهای بنیادین آنها نقش ا سا سی دارد و عالوه بر آن منجر به افزایش تابآوری میگردد ،از دادههای این پژوهش
در راستای افزایش ارتقا سالمت دانشجویان میتوان بهره برد.
کلمات کلیدی :گروهدرمانی ،مهارتهای ارتباطی ،تابآوری.
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یافتهها :نتایج نشررران داد ،گروهدرمانی یالوم موجب باال رفتن تابآوری شرررده اسرررت (پیشآزمون11/91±3/59 :؛ پسآزمون:
 .)01/10±1/19همچنین ،با ا ستفاده از تحلیل واریانس تک متغیری بهو ضوح افزایش در نمرات مهارتهای ارتباطی ب د از اجرای
گروهدرمانی یالوم (پیشآزمون90/99±4/33 :؛ پسآزمون )49/39±3/53 :مشاهده شد که حاکی از بهبود مهارتهای ارتباطی در
دانشجویان بود.
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طرح پژوهش نی مه آز مایشررری از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه
کنترل بود .جام هی آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی
روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمیواحد همدان بود که در سال تحصیلی
 10-11مشغول به تحصیل بودند که از بین آنها  33دانشجو بهصورت
نمونهگیری تصادفی انت اب و در دو گروه  91نفره آزمایش و کنترل با
توجه به م یار ورود و خروج انت اب شرردند .مالك ورود عبارت بود از؛
 )9دانشررجویان روانشررناسرری؛  )3سرراکن همدان (غیر خوابگاهی)؛ )3
دانشرررجویان سرررال دوم تا آخر؛  )4گرفتن  9انحرا نمره پایینتر در
پر س شنامههای تابآوری کانر و دیوید سون و پر س شنامه مهارتهای
ارتباطی بارتون و م یار خروج عبارت بود از دان شجویانی که بیش از 3
جلسه متناوب و  3جلسه نامتناوب غیبت داشتند.
ابزارهای پژوهش عبارت بود از؛
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مواد و روشها
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یکی از نهادهای اولیه در نظام انسانی ،خانواده است ،به عبارتی خانواده
ن شاندهنده یک سی ستم ا ست که هر یک از اع ضای آن ن سبت به
دیگری دارای و ظایفی هسرررت ند [ ]9و افراد در خانواده م هارت های
ارت باط را می آموز ند .اعضرررای خانواده درن ها یت دارای نقش هایی
می شوند که الگوهای رفتاری آنها متأثر از گذ شته و تحولهایی بوده
که در سرریسررتم خانواده بوده اسررت .یکی از عضرروهای مهم خانواده
فرزندانی ه ستند که وارد دان شگاه می شوند و به تح صیل میپردازند.
پس از ورود آنها به دانشگاه ،تأثیراتی را بر گروه دوستان میگذراند و
از طرفی نیز تأثیر میپذیرند .یکی از مهمترین مؤلفههای اثرگذار بر
رفتار فرزندان ،جو عاطفی خانواده اسررت .برای اینکه وظایف اصررلی
خانواده ی نی حمایت از فردیتیانی و درعینحال حس ت لق بین اعضاء
خانواده و همچنین بیرون از خانواده ایجاد شررود ،خانواده باید دارای
ساخت کارآمد و خودکفایی باشد [.]3
درواقع ،ارتباط عبارت است از مراحل پیچیدهای از دادن و گرفتن
پیامهای شفاهی و غیرشفاهی برای تبادل اطالعات ،احساسات ،نیازها و
اولویتهایی که هد آن درك متقابل از منظور پیام است[ ]3و بهعنوان
مهمترین ویژگی الزم برای افراد شاغل در مراقبتهای بهداشتی اولیه
توصیفشده است[ .]4ارتباطی مؤثر ،پایه و اساس کیفیت خدمات و
مراقبتها را تشکیل میدهد و ارتباطات نامؤثر ،یک مانع قدرتمند در
مراقبت سالمت محسوب میشود؛ ازاینرو در سالهای اخیر بر آموزش
مهارت های ارتباطی تأکید بیشتری میشود بهطوریکه در برخی
کشورها مهارتهای ارتباطی بهعنوان ب ش اصلی مهارت آموزشی
دانشجویان ،مطرحشده است[.]5
مهارتهای ارتباطی بهمنزله آن دسته از مهارتهایی هستند که
بهواسطه آنها افراد میتوانند درگیر ت املهای بین فردی و فرایند
ارتباط شوند؛ فرایندی که افراد در طی آن ،اطالعات ،افکار و احساسات
خود را از طریق مبادله کالمی و غیرکالمی با یکدیگر در میان میگذارند
[ ،]1این مهارتها از چنان اهمیتی برخوردارند که نارسایی آنها
میتواند بااحساس تنهایی ،افسردگی ،حرمت خود پایین و عدم
موفقیتهای تحصیلی و شغلی همراه باشد [ .]1مهارت ارتباطی با
تاب آوری در دانشجویان نیز ارتباط نزدیکی دارد .به عبارتی تابآوری،
به م نی مکانیزم فطری خود اصالح گری انسان و یکی از سازههای
اصلی ش صیت برای فهم انگیزش ،هیجان ،رفتار و مفهومسازی است
[ ،]0تابآوری توانایی آموختن ،مدیریت و انطباق با شرایط س ت و
پاسع ان طا پذیر به فشارهای زندگی روزانه است که به افراد کمک
میکند تا از سالمت ،شادکامی و زندگی م نیدار در مقابل استرسهای
درونی و بیرونی دفاع کنند [ .]1نتایج پژوهش بنت ،آدن ،بروم ،میتکل
و رکیدن ]99[ 9در مورد تابآوری بهعنوان یک مفهوم مهم در
روانشناسی سالمت پدیدار شده و پژوهشگران به توضیح و تبیین اینکه
چگونه افراد بهصورت کارآمد به اتفاقات و شرایط دردناك زندگی پاسع
میدهند ،میپردازند.
از د ید گاه روانشررر ناسررری افراد تاب آور دارای ویژگی هایی ازجم له
ان طا پذیری ،ه مدلی و تو جه به دیگران ،م هارت های اجت ماعی و

ارتباطی ،شوخطب ی و رفتارهای اجتماعی مطلوب دیگر میباشند .هال
[ ]99بیان میدارد نیاز به این مسررر له احسررراس میشرررود که افراد
مهارتهایی را بیاموزند که هنگام مواجهه با مشرررکالت و موق یت های
چالشبرانگیز به شررریوه ی کارآمدتری تفکر و سرررپس عمل نمایند.
ازاین جهت مداخالتی که هدفشررران تحت تأثیر قرار دادن فرایندهای
فکری اسرررت می توا ند گام مهمی در ای جاد م هارت ها و توا نایی های
مربوط به تابآوری باشند.
ازآنجاییکه هزینهی نسرربتاک کمتر مشرراوره و البته انجام مداخالت در
سررطح وسرریعتر ،ازجمله مواردی اسررت که میتواند تأثیر بسررزایی در
ا صالح فرایندهای فکری و مت اقباک رفتاری ایفا نماید مداخلهی گروهی
یا گروهدرمانی ب سیار منا سب ا ست .یالوم روانپز شک وجودگرا که از
پیشگامان گروهدرمانی است شیوهی مداخلهی گروهی خاص خود را بر
پایه تأکید بر فرایند و موق یت اینجا و اکنون بنا نهاد ،وی فرایند را
ماهیت رابطهی بین افراد در تبادل باهم (ی نی اعضا گروه و درمانگران)
ت ریف می ک ند [ .]93درمانگرانی که متمرکز بر فرای ند هسرررت ند در
وهلهی اول با محتوای کلمات درمانجو سررروکار ندارد بلکه بیشررتر با
چرایی و چگونگی گفتهی او سررروکار دارند ،ب صرروص تا آنجا که این
چگونگی و چرایی جنبههای رابطهی درمانجو با افراد دیگر را روشررن
می ک ند .ازاین رو در مانگر روی جن به های فرا ارت باطی پ یام تمرکز
می کند و از خود می پرسرررد که ازلحار ارتباطی چرا فردی در زمان
خا صی و به شیوهی خا صی به فرد خا صی جملهای را میگوید [.]93
وی در جهت تمرکز بر فرایند با تأکید بر موق یت اینجا و اکنون س ی
در تشرررویق اعضرررای گروه به خود افشررراگری احسررراسررری و ارائهی
بازخوردهای صررادقانه به یکدیگر میکند .مشرراهدات بالینی حاکی از
افزایش مهارتهای بازخوردی شرکتکنندگان ا ست [ .]93با توجه به
اینکه پژوه شی تحت عنوان گروهدرمانی یالوم در ایران صورت نگرفته
ا ست لذا این پژوهش باهد  ،برر سی تأثیر گروهدرمانی یالوم بر میزان
تابآوری و مهارتهای ارتباطی دانشجویان انجام گرفت.
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 )9مقیاس تابآوری کانر -دیویدسووو

Connor‐ Davidson

) :)resilience scale (CD‐ RISCاین پر سشنامه  35گویه در یک

پرسووشوو نا مه م ارت های ار ت با طی بار تو

( Burton

 :)Communication Skills Questionnaireپرسرررشرررنامه مهارت
ارتباطی بارتون ( )9119شرررامل  90سرررؤال در قالب  3ب د (مهارت
شنودی -مهارت کالمی -مهارت بازخورد) ا ستفاده شد [ ]91که طی
سؤالهایی در مقیاس طیف لیکرت سنجیده شد .جهت سنجش پایایی
سؤاالت این تحقیق نیز از ضریب آلفای کرونباخ ا ستفاده شد و پایایی
مهارت ارتباطی  ،9/01پایایی مهارت کالمی ،9/13مهارت شرررنودی
 ،9/51مهارت بازخورد  9/15و پایایی این پر س شنامه در ایران تو سط
ح سینی ن صب و م صطفی پور [ ،]91برر سی شده ا ست و نتایج ن شان
داد که این پرسشنامه از آلفای کرونباخ  9/05برخوردار است

جدول  :1پروتکل درمان یالوم و لشچ []93

جلسه دوم

جلسه سوم
جلسه چ ارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه ن م

جلسه دهم
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جلسه

محتوا
م رفی رهبر گروه /بیان اهدا و محتوای جلسات /مقدماتی در باب گروهدرمانی و انواع آن /تشویق اعضا به م رفی خود به گروه /بازخوردگیری (حین جلسه و بهصورت
تصادفی از بین اعضا در مورد روند جلسه) /جمعبندی مطالب
بازخوردگیری از اعضا در مورد جلسهی قبل /توضیح و مقایسهی (محتوا) و (فرایند) توسط رهبر گروه /توضیح هنجارهای گروه و تشویق اعضا به رعایت آن توسط
رهبر گروه /تشویق اعضای گروه به بیان داستان م تصری از زندگی خود /تشویق اعضای گروه به بازخورد دادن به داستان زندگی دیگر اعضا در چهارچوب هنجارهای
گروه /بازخوردگیری نهایی از جلسه و جمعبندی مطالب
بازخوردگیری از اعضا در مورد جلسه ی قبل /توضیح مفهوم (اینجا و اکنون) و نقش آن در جلسات گروه /تشویق اعضا به تمرکز بر لحظهی اینجا و اکنون و بیان
احساسات لحظهای /توضیح "گروه بهعنوان یک نمونهی کوچک اجتماعی" توسط رهبر گروه /بازخوردگیری نهایی از جلسه و جمعبندی مطالب
بازخوردگیری از اعضا در مورد جلسهی قبل /تشویق اعضا به بیان مشکالتی که از گذشته تا به هماکنون درگیر آناند و مایلاند با گروه در میان بگذارند /رهبر گروه
جهت هنجارسازی و آموزش اعضا بهعنوان اولین نفر در چهارچوب هنجارهای گروه به بیان مشکالت عضو داوطلب بازخورد میدهد /رهبر گروه دیگر اعضا را به بازخورد
دادن در مورد مشکل داوطلب تشویق میکند /بازخورد گیری نهایی از جلسه و جمعبندی
بازخورد گیری از عضو داوطلب جلسه قبل /بازخوردگیری از اعضا در مورد جلسهی قبل /بررسی و جمعبندی مشکل داوطلب جلسهی گذشته توسط رهبر به کمک
اعضا (اگر احیاناک مشکل این داوطلب نیاز به بحث بیشتری داشت با در نظر گرفتن وقت برای دیگر داوطلبان به آن میپردازیم) /بررسی رابطهی رهبر گروه و اعضا با
عضو داوطلب جلسهی قبل طی بررسی مشکل او (فرایند) /تشویق داوطلب جدید به بیان مشکل و خود افشاگری /بازخوردگیری از جلسه و جمعبندی
بازخورد گیری از عضو داوطلب جلسه قبل /بازخوردگیری از اعضا در مورد جلسهی قبل /بررسی و جمعبندی مشکل داوطلب جلسهی گذشته توسط رهبر به کمک
اعضا (اگر احیاناک مشکل این داوطلب نیاز به بحث بیشتری داشت با در نظر گرفتن وقت برای دیگر داوطلبان به آن میپردازیم) /بررسی رابطهی رهبر گروه و اعضا با
عضو داوطلب جلسهی قبل طی بررسی مشکل او (فرایند) /تشویق داوطلب جدید به بیان مشکل و خود افشاگری /بازخورد گیری از جلسه و جمعبندی
بازخوردگیری از عضو داوطلب جلسه قبل /بازخوردگیری از اعضا در مورد جلسهی قبل /بررسی و جمعبندی مشکل داوطلب جلسهی گذشته توسط رهبر به کمک
اعضا (اگر احیاناک مشکل این داوطلب نیاز به بحث بیشتری داشت با در نظر گرفتن وقت برای دیگر داوطلبان به آن میپردازیم) /بررسی رابطهی رهبر گروه و اعضا با
عضو داوطلب جلسه ی قبل طی بررسی مشکل او (فرایند) /تشویق داوطلب جدید به بیان مشکل و خود افشاگری (م موالک در جلسات پایانی از اعضایی که خود
افشاگری میکنند میپرسیم "چه شد که تصمیم گرفتید حاال این مسائل را با گروه درمیان بگذارید" سپس این مس له را دستمایه قرار میدهیم تا هرچه بیشتر بر
فرایند تمرکز کنیم)) /بازخورد گیری از جلسه و جمعبندی
بازخورد گیری از عضو داوطلب جلسه قبل /بازخوردگیری از اعضا در مورد جلسهی قبل /بررسی و جمعبندی مشکل داوطلب جلسهی گذشته توسط رهبر به کمک
اعضا (اگر احیاناک مشکل این داوطلب نیاز به بحث بیشتری داشت با در نظر گرفتن وقت برای دیگر داوطلبان به آن میپردازیم) /بررسی رابطهی رهبر گروه و اعضا با
ع ضو داوطلب جل سهی قبل طی برر سی م شکل او (فرایند) /ت شویق داوطلب جدید به بیان م شکل و خود اف شاگری (م موالک در جل سات پایانی از اع ضایی که خود
افشاگری میکنند میپرسیم "چه شد که تصمیم گرفتید حاال این مسائل را با گروه درمیان بگذارید" سپس این مس له را دستمایه قرار میدهیم تا هرچه بیشتر بر
فرایند تمرکز کنیم() /بازخورد گیری از جلسه و جمعبندی
بازخوردگیری از عضو داوطلب جلسه قبل /بازخوردگیری از اعضا در مورد جلسهی قبل /بررسی و جمعبندی مشکل داوطلب جلسهی گذشته توسط رهبر به کمک
اعضا (اگر احیاناک مشکل این داوطلب نیاز به بحث بیشتری داشت با در نظر گرفتن وقت برای دیگر داوطلبان به آن میپردازیم) /بررسی رابطهی رهبر گروه و اعضا با
ع ضو داوطلب جل سه ی قبل طی برر سی م شکل او (فرایند) /ت شویق داوطلب جدید به بیان م شکل و خود اف شاگری (م موالک در جل سات پایانی از اع ضایی که خود
افشاگری میکنند میپرسیم "چه شد که تصمیم گرفتید حاال این مسائل را با گروه درمیان بگذارید" سپس این مس له را دستمایه قرار میدهیم تا هرچه بیشتر بر
فرایند تمرکز کنیم)) /بازخوردگیری از جلسه و جمعبندی
بازخوردگیری از عضو داوطلب جلسه قبل /بازخوردگیری از اعضا در مورد جلسهی قبل /بررسی و جمعبندی مشکل داوطلب جلسهی گذشته توسط رهبر به کمک
اعضا (اگر احیاناک مشکل این داوطلب نیاز به بحث بیشتری داشت با در نظر گرفتن وقت برای دیگر داوطلبان به آن میپردازیم) /بررسی رابطهی رهبر گروه و اعضا با
ع ضو داوطلب جلسه ی قبل طی بررسی مشکل او (فرایند) /تشویق اعضا به بررسی روابطشان با دیگر اعضا از بدو شروع گروه تا به آالن و ارائهی بازخورد به یکدیگر/
تشویق اعضا به بیان تأثیر گروه بر زندگی و مشکالتشان /جمعبندی نهایی توسط رهبر گروه و آرزوی موفقیت برای اعضا
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مق یاس  5نق طهای دارد .در این پرسرررش نا مه حداکثر نمره  999و
حداقل نمره صفر میباشد و نمرهی هر آزمودنی برابر مجموع نمرات از
هر یک از سررؤاالت اسررت .کانر و دیویدسررون در سررال  3993پایایی
آزمون – باز آزمون این پر سشنامه روی  34بیمار  GADو  PTSDرا
 9/01گزارش کردند [ .]94روایی همگرایی این پر سشنامه با ا ستفاده
از پرسشنامهی سرس تی کوباسا روی  39نفر از بیماران روانپزشکی
انجامشده و نتایج نشان داد که پرسشنامهی تابآوری با پرسشنامهی
سرس تی کوباسا  9/03ارتباط دارد ،ولی با استرس ادراك شده -9/11
رابطه دارد و نشررران میدهد که سرررطح باالی تابآوری با اسرررترس
تجربهشررردهی پایین ارتباط دارد .بهطورکلی نتایج نشررران از پایایی و
روایی مطلوب پر سشنامهی تابآوری را ن شان میدهد .پر سشنامهی
تابآوری در ایران بر روی گروههای م تلفی هنجاریابی شررده اسررت و
توسط بیگدلی در سال  9313نیز هنجاریابی شده است و نتایج نشان

داد که این پرسشنامه از آلفای کرونباخ  9/01برخوردار است .در مورد
روایی آن با اسرررتفاده از روش تحلیل عاملی ،محاسررربهی هر نمره با
نمرهی کل ن شان داده که به جز سه سؤال ،ضرایب سؤاالت دیگر بین
 9/01تا  9/11بود .در مطال ه حاضرررر آلفای کرونباخ برای کل مقیاس
 9/00به دست آمد [.]95

آریا حدادی و محمد اسماعیل ابراهیمی /بررسی تأثیر گروهدرمانی یالوم بر میزان تابآوری

یافتهها
اولین قدم در فرای ند تجز یه وتحل یل داده ها بررسررری ویژگی های
دادههاسررت .در ابتدای کار ،وجود خطا در دادههای واردشررده بررسرری
گردید که موردی مشاهده نگردید .مفروضهی خطی بودن رابطهی بین
متغیرها ازجمله پیشفرضهایی اسرررت که موردبررسررری قرار گرفت.
بهمنظور بررسررری این مفروضررره از نمودار پراکندگی یا Scatter plot
اسررتفاده نمودیم .همگنی واریانس خطا پیشفرض آماری بهعنوان یک
شرط اخت صا صی برای تحلیل کواریانس کاربرد دارد .در این ق سمت از
آزمون  Levene testاسرررتفاده شرررد .بر اسررراس این آزمون همگنی
واریررانس خطررای داده هررا برقرار نبود؛ بنررابراین تحلیررل کوواریررانس
چ ند متغیری آزمون م ناسررربی ج هت تجز یه وتحل یل داده ها نبود .به
همین دلیل س ی شد که با رعایت سایر مفروضهها از تحلیل واریانس
چندمتغیری با اسرررتفاده از تفاضررریل نمرات پیشآزمون و پسآزمون
استفاده شد.
قبل از اجرای این آزمون ابتدا تفاضررل نمرات پیشآزمون و پسآزمون
محاسرربه گردید و سررپس مفروضررههای الزم برای این دادهی جدید
بررسررری شرررد .برای این داده ها نیز مفروضررره های تحلیل واریانس
چندمتغیری برقرار نبود ازجمله مفروضرررههایی که برای آزمون تحلیل

جدول  :1میانگین نمره و انحرا م یار نمره پرسشنامههای تاب آوری و مهارت ارتباطی قبل و ب د از مداخله در گروه آزمایش و کنترل
متغیر

گروه آزمایش
پیشآزمو

پسآزمو

پسآزمو

پیشآزمو

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

4/33
3/59

90/99
11/91

3/53
1/19

49/39
01/10

3/39
3/51

49/10
10/10

3/93
3/41

31/90
11/43

جدول  :9میانگین نمره و انحرا م یار تفاضل نمره پرسشنامههای تابآوری و مهارت ارتباطی
متغیر
تابآوری
مهارت ارتباطی

گروه آزمایش
SD
1/91
5/94

گروه کنترل
M
33/39
33/13
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SD
4/33
3/91

M
3/59
9/15
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تابآوری
مهارت ارتباطی

گروه کنترل

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1399.5.3.2.2

وار یانس چ ندمتغیری وجود نداشررررت-9 :نر مال نبودن داده ها-3،
همبستگی باالی بین متغیرهای وابسته بود .همچنین با توجه به اینکه
یک همب ستگی قوی بین نمره پر س شنامه آیزنک و بارت وجود دا شت
از تحلیل واریانس تک متغیری برای دادههای تفاضل استفاده شد.
میانگین سنی را نشان داد که میانگین سنی گروه آزمایش و گروه
کنترل به ترتیب  39/33±3/11و  39/11±3/91بود که بر اساس آزمون
 tاختال م نیداری بین دو گروه آزمایشی و کنترل ازلحار میانگین
سنی وجود نداشت (.)t=9/11 ،P=9/44
نمرههای پژوهشرری برحسررب وضر یت تحصرریلی را نشرران میدهد که
 93/5درصررد از هر  3گروه سررال اول کارشررناسرری 35 ،درصررد گروه
آزمایش و  93/5درصد گروه کنترل سال دوم کارشناسی 43/0 ،درصد
از هردو گروه سررال سرروم کارشررناسرری بودهاند (که بیشررترین فراوانی
مربوط به همین مقطع بود) و  90/1درصرررد گروه آز مایش و 39/3
درصد گروه کنترل سال چهارم و سال آخر کارشناسی بودند.
نتایج ،فراوانی افراد موردمطال ه برحسررب دانشررکده نشرران داد 39/3
درصرد گروه آزمایشری و  31/5درصرد گروه کنترل در دانشرکده علوم
پایه بودند در حالیکه  10/0در صد گروه آزمای شی و  13/5در صد گروه
کنترل در دانشکده علوم انسانی بودند بنابراین در هردو گروه بیشترین
فراوانی مربوط به دانشکده علوم انسانی بود.
فراوانی افراد موردمطال ه برح سب جن سیت را ن شان میدهد که هر دو
ازنظر جنسیت مشابه بودند 90/0 .درصد در هر دو گروه دختر و 09/3
درصد در هر دو گروه پسر بودند (بیش از دوسوم ( )%09/3افراد هر دو
گروه پسر بودند).
در جدول  9م یانگین نمره و انحرا م یار نمره پرسرررشررر نامه های
تاب آوری و م هارت ارت باطی ق بل و ب د از مداخ له در هر دو گروه
آزمای شی و کنترل آمده ا ست .میانگین نمره پر س شنامه تابآوری در
گروه آزمای شی قبل از آموزش گروهی  90 ± 4/33بوده ا ست و ب د از
مداخله به  49/39 ± 3/53افزایش پیداکرده است که نشانگر اثرب شی
این آموزش گروهی بر تابآوری بوده ا ست و در مؤلفه مهارت ارتباطی
نیز  11/91 ± 3/59بوده اسرررت و ب د از مداخله به 01/10 ± 1/19
افزایش پیداکرده اسررت .میانگین نمره پرسررشررنامه تابآوری و مهارت
ارتباطی در گروه کنترل تقریباک مسررراوی بود و تفاوت م ناداری قبل و
ب د از آزمون یافت ن شد .نتایج جدول  9ن شان میدهد که گروهدرمانی
یالوم موجب افزایش نمره تابآوری و مهارت ارتباطی گردیده است.

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09

روش پژوهش به این صررورت بود که پس از دریافت مجوز از شررورای
پژوه شی دان شگاه همدان و تو ضیحاتی راجع به انجام و روند پژوهش
افراد متقا ضی به پر س شنامههای موردنظر پا سع دادند و از بین افراد
تنها پاسعدهنده  30دانشجو با توجه به م یار ورود با در نظر گرفتن 9
انحرا نمره پایین تر انت اب شرررد ند و به دو گروه آز مایش و گروه
کنترل تقسیم شدند و گروه آزمایش در طی  99جلسه آموزشی تحت
گروهدرمانی یالوم قرار گرفتند و در این مدت به گروه کنترل آموزشرری
داده نشرررد درنهایت با توجه به ریزش آزمودنیها به  31نفر و  3گروه
 91نفره تقلیل پیدا کردند .روند آموزشی بر اساس پروتکل درمان یالوم
و ل شچ که در سال  3995طراحی شده ا ست ،آموزش داده شده ا ست
[ ]90و بهصورت جدول آورده شده است.
برای تحلیل دادهها عالوه بر استفاده از جدول و نمودار توزیع فراوانی و
درصد ،از شاخصهای مرکزی و پراکندگی برای توصیف دادهها استفاده
خواهد شد و برای آزمون فرضیههای پژوهش از تحلیل کواریانس چند
متغیری و ساده استفاده خواهد گردید .تحلیل دادهها با نرمافزار SPSS
انجام خواهد شد.
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جدول  :9همبستگی بین نمرههای پسآزمون تابآوری و مهارت ارتباطی

م ارت ارتباطی

متغیر
تابآوری

r

9/149

P

9/999

جدول  :4همبستگی بین تفاضل نمرههای پسآزمون و پیشآزمون تابآوری و مهارت ارتباطی
م ارت ارتباطی

متغیر
تابآوری

r

9/00

P

9/999

جدول  :5آزمون  tمستقل بر اساس نمرات افتراقی برای مقایسههای تابآوری در گروههای آزمایش و کنترل
حد باال

حد پایین

گروه آزمایش

33/39

1/91

39/93

-31/51

گروه کنترل

3/5

4/33

5/15

9/34

391/93

9/999

جدول  :6آزمون  tبر روی نمره تفاضل نمره پیشآزمون و پسآزمون مهارت ارتباطی

گروه آزمایش
گروه کنترل

میانگین

انحرا م یار

33/13
9/15

5/94
3/91

حد باال

حد پایین

-39/13
9/49

-31/39
-9/19

311/30

9/999

بحث
هد پژوهش حا ضر ،اثرب شی گروهدرمانی یالوم بر میزان تابآوری و
مهارتهای ارتباطی دانشررجویان بود .به همین منظور  33دانشررجوی
کارشناسی روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان که در سال
تحصرریلی  10-11مشررغول به تحصرریل بودند ،با توجه به م یار ورود،
بهصرررورت نمونهگیری تصرررادفی به  3گروه  91نفره آزمایش و کنترل
تق سیم شدند و سپس پر س شنامههای تابآوری کانر و دیوید سون
( )3993و پرسرشرنامه مهارتهای ارتباطی بارتون ( )9119بهصرورت
پیشآزمون و پسآزمون بر روی آنها اجرا شد .در آخر نمره تابآوری
و مهرارت ارتبراطی پیش آزمون -پس آزمون هر آزمودنی جمع و برا
یکدیگر مقای سه و مقدار همب ستگی بین آنها مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج نشرران داد ،میانگین نمره و انحرا م یار نمره پرسررشررنامههای
تاب آوری و م هارت ارت باطی ق بل و ب د از مداخ له در هر دو گروه
آزمایشرری افزایشیافته اسررت ولی در گروه کنترل تغییری در آن دیده
نشد.
دانشررر گاه ها و محیط های دانشرررجویی دربرگیر نده ب ش اعظمی از
جوانان ،ن بگان و فرهی تگان جام ه می باشرررند .این جم یت جوان
همسو با فضای در حال گذار موجود و سیر پیشرونده منابع اطالعاتی،
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میانگین نمره ارائه شده در جدول  1حا صل تفا ضل نمرات پر س شنامه
مهارت ارتباطی قبل و ب د از مداخله در هر دو گروه می باشرررد که
آزمون  tاختال م نیداری را بین گروه آزمای شی و کنترل ن شان داد
( )P =9/999که نشرراندهنده آن اسررت که مداخله مؤثر بوده اسررت و
موجب ایجاد اختال زیاد در گروه آزمایش نسررربت به گروه کنترل
گردیده است.
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اعداد این جداول تفاضررل نمرات پرسررشررنامههای تابآوری و مهارت
ارتباطی قبل و ب د از مداخله بوده است که برای هر دو گروه آزمایشی
و کنترل میبا شد ،دلیل محا سبه تفا ضل نمره در جدول  3عدم وجود
مفروضههای الزم برای تحلیل کواریانس چند متغیری بوده است.
میانگین نمره و انحرا م یار تفاضل نمره پرسشنامه تابآوری در گروه
آزمایش  33/39و در گروه کنترل  3/59بود که نشاندهنده اختال
زیادی بین آنهاست ،در پرسشنامه مهارت ارتباطی این مقدار در گروه
آزمایش  33/13و در گروه کنترل  9/15بوده است .اختال زیاد بین
میانگین نمره دو گروه نشاندهنده تأثیر مداخله بوده است.
جدول  ،3همبستگی بین نمرههای پسآزمون پرسشنامهی تابآوری و
مهارت ارتباطی را نشان میدهد که ضریب همبستگی بین نمره آزمون
تابآوری و مهارت ارتباطی  9/14بوده است که همبستگی باال و
م نیداری را نشان میدهد .همچنین به علت همبستگی باالی نمرات
متغیرهای وابسته نمیتوان از تحلیل چندمتغیری استفاده کنید.
جدول  ،4همبستگی بین تفاضل نمرههای پسآزمون و پیشآزمون
پرسشنامهی تابآوری و مهارت ارتباطی را نشان میدهد که ضریب
همبستگی بین نمره آزمون تابآوری و مهارت ارتباطی  9/00بوده است
که همبستگی باال و م نیداری را نشان میدهد .همچنین به علت
همبستگی باالی نمرات متغیرهای وابسته نمیتوان از تحلیل
چندمتغیری استفاده کنید.میانگین نمره ارائهشده در جدول  5حاصل
تفاضل نمرات پرسشنامه تابآوری قبل و ب د از مداخله در هر دو گروه
میباشد که آزمون  tاختال م نیداری را بین گروه آزمایشی و کنترل
نشان داد ( )P =9/999که نشاندهنده آن است که مداخله مؤثر بوده
است و موجب ایجاد اختال زیاد در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل
گردیده است.

فاصله اطمینان %15

مقدار t

P value
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میانگین

انحراف معیار

فاصله اطمینا %95

مقدار t

P value
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نتیجهگیری
ن تایج پژوهش نشررران داد ،گروه در مانی یالوم بر میزان تاب آوری و
مهارتهای ارتباطی دانشررجویان مؤثر بود و با توجه به اینکه تابآوری
در بین دان شجویان در ت صمیمگیریهای ا صلی آنان نقش دارد و عالوه
بر آن منجر به بهبود م هارت های ارت باطی می گردد ،از داده های این
پژوهش در راستای افزایش ارتقا سالمت دانشجویان میتوان بهره برد.

تشکر و قدردانی
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محیطهای دانشگاهی تأمین گردد .پژوهشها نشان دادهاند که بسیاری
از مشررکالت بهداشررتی و اختالالت روانی عاطفی ریشررههای روانی و
عاطفی دارند ازجمله این پژوهشها درزمینهٔ سوءم صر مواد ن شان
داده ا ست سه عامل مهم با سوءم صر مواد رابطه دارند که عبارتاند
از :عزتنفس ضررر یف ،ناتوانی در بیان بین احسررراس خودکارآمدی
ش صی و موفقیت تحصیلی همبستگی م ناداری یافتند.
نتایج پژوهش فریبورگ ،سررورالین و روسررنوین  ]39[ 3نشرران داد،
گروه در مانی یالوم بر تاب آوری تأثیر دارد و ت فاوت این پژوهش با
پژوهش ف لی این اسررت که این پژوهش بر روی زنان مبتالبه سرررطان
سرررینه انجامشرررده اسرررت ولی پژوهش ف لی بر روی دانشرررجویان
انجامگرفته شده است .پژوهش تقی پور و برزگران [ ]33نیز نشان داد،
گروهدرمانی یالوم را میتوان ،در بزرگسرراالنی که در زندگی روزمره
دچار آسرریبهای خاص میشرروند ،اسررتفاده کرد .پژوهش صرردیقی،
حسررنی ،قنبری و عابدی [ ]33نیز حاکی از اثرب شرری گروهدرمانی بر
کودکان مبتالبه اختالالت اوتیسم بود.

پژوهشگران وظیفه خود میدانند از تمامی شرکتکنندگان در پژوهش
کمال قدردانی را داشته باشند.

این پژوهش دارای محدودیتهایی بود که خارج از دست پژوهشگر بود
که عبارت است از؛  )9عدم دسترسی به ابزار با مؤلفههای م تلف)3 ،
محدودیت زمانی ،پیگیری تداوم زمانی و انتقال بلندمدت مهارتها بر
بهبود عملکرد صرررورت نگرفته اسرررت (چراکه پژوهش بهصرررورت
پیشآزمون و پسآزمون بود).

پیشنهادات
برای کاهش محدودیتها از پیشرررنهادات اسرررتفادهشرررده اسرررت که
عبارتاند از؛  .9برای بررسرری دقیقتر اثرب شرری در اینگونه مطال ات
که بهصررورت گروهی انجام میگیرد ،مطلوبتر آن اسررت که عالوه بر
مقایسررره گروه ها ،با طرح یک مطال ه تک آزمودنی ،عملکرد تک تک
آزمودنی ها را مدنظر قرارداد؛  .3پیگیری و تداوم ز مانی اثرب شررری
گروهدرمانی یالوم بر عملکرد آزمودنیها ،بافاصرررله زمانی م تلف انجام
گیرد؛  .3این پژوهش فقط در مورد دانشررجویان رشررته روانشررناسرری
صررورت گرفته اسررت .لذا پیشررنهاد میگردد که چنین پژوهشرری روی
سایر گروهها نیز صورت گیرد.

Friborg, Sørlie, Rosenvinge
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محدودیتها
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درگیر چالشها ،دگرگونیها و ف شارهای مت ددی بوده و نیازمند توجه
و حمایت ویژه میباشررند .دانشررگاه یک محیط جدید ،همراه با کاهش
حمایت والدین ،سرراختار تحصرریلی متفاوت و تقاضررا برای تابآوری با
روابط اجتماعی جدید اسرررت .برخی از دانشرررجویان برای تابآوری
بازندگی دانشررگاهی رنج میبرند .توق ات فرد از دانشررگاه بر تابآوری
وی تأثیر میگذارد .اغلب شکافی بین توق اتی که فرد از دانشگاه انتظار
دارد و آنچه دانشرررگاه واق اک هسرررت ،وجود دارد ،روابط بین فردی و
داشرررتن مهارت های خاص بهخصررروص مهارت ارتباط مؤثر و مهارت
جرأتمندی دو مهارت اصلی در تابآوری اجتماعی محسوب می شوند
که همواره مد نظر م س والن تأمین بهدا شت روان دان شجویان بودهاند،
دانشجویان دانشگاهها به لحار حساسیت دوران رشد و تحول شرایط
بحرانی این بر هه از زندگی ب صررروص در مهروموم های اول ورود به
دانشرررگاه مشرررکالت و ناراحتیهای بیشرررتری را تجربه میکنند؛ که
ازجمله میتوان به گسستن از زندگی قبلی در خانواده ،ورود به زندگی
دان شجویی ،زندگی باهم اتاقی ،تابآوری با محیط دان شگاه و خوابگاه و
مدیریت مسائل م یشتی ،تحصیلی ،سیاسی ،اقتصادی ،اشتغال م سائل
عاطفی و چگونگی پر کردن اوقات فراغت ،ت ار سیگار ،قلیان و ب ضاک
سوءمصر مواد م در ،شرکت در شبنشینیهای دوستانه ،انحرافات
جن سی و سایر م شکالت ا شاره کرد .نتایج پژوهش زمانی [ ]91ن شان
داد ،شایعترین مشکالت دانشجویان به ترتیب عبارتاند از .9:مشکالت
روانشررناختی؛  .3مشررکالت تحصرریلی؛  .3مشررکالت ارتباطی شررامل:
تابآوری ،م شکل ارتباط بین فردی در دان شگاه و خارج از دان شگاه؛ .4
مسائل مربوط به ازدواج؛  .5مشکالت دیگر است.
با توجه به آمار دانشجویان ،بحث مهمی که در سالهای اخیر مطرح
میگردد ،توانمندسازی افراد و اجتماعات است توانمندسازی ،در دهه
 9119مطرح گردید .توانمندسازی به فرایندی اجتماعی گفته میشود
که بهمنظور آگاهسازی ،آموزش مستمر برای ارتقای ظرفیتهای فردی
و اجتماعات محلی و نیز یاوری افراد در دسترسی به منابع و تأمین
زندگی مولد میباشد [.]39
دانشررجویان عالوه بر کسررب تحصرریل عمالک باید سرربک زندگی خود را
مشررر ص نمایند ،به نقشهای که در ذهن خود تدارك دیدهاند جامه
عمل بپوشرررانند و برای رهایی از تنهایی و انزوا ،ارتباطات مناسررربی با
دن یای اطرا خود برقرار کن ند .تاب آوری اجت ماعی ب ش مهمی از
زندگی دان شجویان بهویژه دان شجویان ورودی جدید ا ست ،برای اکثر
افراد ورود به دان شگاه یک تغییر بزرگ ا ست ،کالسهایی با مدر سین
ناآشنا و بودن در یک محیط جدید در کنار سایر دانشجویان از اقوام و
فرهنگیهای متفاوت .تابآوری با آن را ،برای برخی از افراد سر ر ت و
برخی دیگر آسان است .فقدان مهارتها و توانمندیهای عاطفی ،روانی
و اجتماعی ،افراد را در مواجهه با م سائل و م شکالت آ سیبپذیر نموده
و آن ها را در م رض انواع اختالالت روانی ،اجت ماعی و رف تاری قرار
میدهد [ .]91لذا تغذیه ،پشتیبانی و حمایت ذهنی ،روانی و اجتماعی
دانش رجویان ،نیازمند ایجاد ،آموزشوپرورش مهارتها و توانمندیهایی
برای تصررمیمگیری آگاهانه ،مقابله با اسررترسها و هیجانهای روزمره،
افزایش خودکارآمدی آنان اسررت تا در کنار پیشررگیری از آسرریبهای
احتمالی ،ارتقای سطح بهداشت روان فردی و اجتماعی دانشجویان در
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میزان مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان مشارکت یکسانی در این طرح داشتند.

تضاد منافع
هیچگونه ت ارض منافع توسط نویسندگان پژوهش بیاننشده است.

حمایت مالی
این پژوهش بدون هیچ حمایت مالی انجامگرفته شده است و همه
هزینههای آن از طر نویسندگان تأمینشده است.

موارد اخالقی

برای اجرای مداخالت اخالقی در پژوهش حاضرررر ،کد های اخالقی
مطرح شده توسط انجمن روانشناسی ایران و آمریکا ( )3993و سازمان
نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران ( )9305موردتوجه
قرار گر فت .بر این اسررراس ،مؤل فه های زیر در مورد ت مامی بی ماران
شرکتکننده در پژوهش (در هریک از مراحل پژوهش) رعایت شد:
الف :کدهای اخالقی مطرحشررده توسررط سررازمان نظام روانشررناسرری و
مشاوره ایران
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در ت مام مرا حل این پژوهش مالح ظات اخالقی همچون اصررررل
اخالقی ا ما نت داری علمی ،حق م نوی مؤلفین آ ثار ،رازداری و
ر ضایت آگاهانه از تمام شرکت کنندگان شرکت کننده ،رعایت شده
ا ست .همچنین این پژوهش با کد  31319/51در شورای آموز شی
و پژوهشی و اخالق دانشگاه همدان به تأیید رسیده است.

اصل احترام به شأن و آزادی انسان
اصل وظیفهشناسی و مس ولیتپذیری
اصل سودمندی و عدم آسیبرسانی
اصل عدم تب یض
اصل توجه به رفاه دیگران
اصل توجه بهنظام ارزشهای جام ه
ب :کدهای اخالقی مطرحشررده توسررط انجمن روانشررناسرری آمریکا
()3993
 )9احترام به اصل رازداری.
 ) 3ارائرره اطالعررات کررافی در مورد چگونگی پژوهش برره تمررامی
آزمودنیهای شرکتکننده.
 )3کسب رضایتنامه کتبی بهمنظور شرکت در درمان
 )4پیگیری درمانی در صورت لزوم حتی پس از پایان پژوهش.
 )5ارائه اطالعات الزم در مورد ماهیت پژوهش و اطمینان ب شی بابت
محرمانه بودن نتایج.
 )1امکان ان صرا آزمودنیها در صورت عدم تمایل به همکاری در هر
مرحله از تحقیق.
 )1در صرررورت نیاز به اسرررتفاده از درمان دارویی در گروه کنترل یا
آزمایش ارجاع به مت صص مربوطه پس از اتمام جلسات درمان.
 ) 0در صرررورت ن یاز به اسرررت فاده از در مان دارویی در حین اجرای
گروه درمانی ارجاع به مت صرررص مربوطه و خارج شررردن بیماران از
پژوهش.
 )1پس از پایان درمان و ارزیابی گروه آزمون ،جلسرررات گروهدرمانی
برای گروه کنترل ارائه شد.
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