تاثیر گروه درمانی شناختی – رفتاری بر کاهش بحران هویت نوجوانان بی سرپرست
1عزت زارع بنادکوکی

چکیده
 رفتاری بر کاهش بحران هویت دانش آموزان بی سرپرست خوابگاههای-هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر گروه درمانی شناختی
، نفر بودند111  بدین منظور از دو خوابگاه شبانه روزی دختران بی سرپرست منطقه تبادکان مشهد که در مجموع.شبانه روزی بود
نفر که پس ازاجرای پرسشنامه بحران هویت دارای نمرات باالتری بودند به شیوه تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم04
 دقیقه ا ی دریافت کرد و گروه کنترل مداخله ای دریافت04  رفتاری را به مدت دوازده جلسه-  درمان شناختی، گروه آزمایش.شدند
 یافته های پژوهش.) برای جمع آوری داده ها استفاده شد1178،بیاضی و حبیبی پور،) (رجائیICQ(از پرسشنامه بحران هویت.نکرد
رفتاری- مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج حاکی از آن بود که گروه درمانی شناختیT با استفاده از تحلیل کوواریانس و آزمون
.به گونه ای معنادار موجب کاهش بحران هویت در گروه آزمایش گردیده بود
.بی سرپرست، بحران هویت،رفتاری-گروه درمانی شناختی:واژه های کلیدی

The effectiveness of cognitive behavioral group therapy on reducing identity crisis of
patronless students
Abstract
This study investigates the effects of group cognitive- behavioral therapy on reducing identity
crisis of orphans students. For this perpose, rondomly two boardinp girl`s dormitories in Mashhad
were selected.Study statistical population was 111 orphan Students in these dormitories Study
sample included 04 indivdividuals that divided into control and test groups. Testing group had
received cognetive behavorial therapy intervention in twelve 04 minute session .Data collection
instruments was the identity crisis (ICQ) (Rajai, Bayaz and Habibi Pour, 1187).We use covariance
analysis to analysis finding of the study.The results show that group cognitive behevioral therapy (
reiaxation and mental imagery) led to a significant reduction in depression.
Key words:group cognitive behavioral therapy, identity crisis.
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مقدمه
سالمت نوجوانان پیش شرط سالمت و توسعه آینده بشریت است.هویت محوریت سالمت نوجوانی و تحت تاثیر مجموعه عواملی است
که بر سالمت نیز موثرند.تامین سالمت نوجوان در گرو تشکیل هویت مطلوب است.نوجوانان به منزله آینده و فرداهایی که می توانند
روشن یا تیره باشند.وهمین امروز نیازمند برنامه ریزی هستند( .پرویزی،احمدی،نیکبخت نصرآبادی .)1170،بر اساس نظریه شناختی
هیجانی – دینی ، 1انسانها به دنبال پاسخ به سئوالهای اساسی در زندگی خود هستند ؛اینکه من چه کسی هستم؟ازکجا آمده ام و به
کجا خواهم رفت؟هستی چیست و چگونه خلق شده است؟چه کسی من و هستی را خلق کرده است؟و بسیاری از سئولهای اساسی
دیگری که به دنبال پاسخ دادن به آنند به عبارت دیگر آنها به دنبال یافتن معنای زندگی اند ،و چنانچه نتوانند پاسخ مناسبی برای
این سئوالهای خود بیابند دچار «بحران هویت »2خواهند شد( رجایی،بیاضی،حبیبی پور.)1177،
رایس،2441(1ترجمه فروغان ) 1178،می نویسد کودکانی که در مدارس شبانه روزی ،اردوگاههای اقامتی ،بیمارستان ها و نیز
کودکان پناهنده ای که با خانواده میزبان زندگی میکنند دچار اضطراب و افسردگی و بحران هویت می شوند.
بالبی( ،1081نقل از ریتا ال .اتکینسون و همکاران).)1171،معتقد است جدایی طوالنی مدت از والدین آثاری منفی بر کودك خواهد
گذاشت.این کودکان به کناره گیری هیجانی و انزوا طلبی دچار می شوند،حال و هوایی خشك و بی روح پیدا می کنند و از نشان
دادن عواطف گرم و صادقانه یا دوستی به شیوه مالطفت آمیز ناتوانند.کودکان و نوجوانان محروم از پدر  ،به حمایت زیاد نیاز
دارندواین حمایت اجتماعی توسط خانواده،دوستان،سازمان ها،یا جامعه تامین می شود.
بسیاری از محققین در باب نقش پدر به این نتیجه رسیدند که حضور پدر درخانواده بر پیشرفت تحصیلی و رشد شناختی کودك و
فقدان آسیب های روانی ت اثیر می گذارد .بر اساس دستاوردهای پژوهشی کودکان خانواده های تك والدی ،در مقایسه با خانواده های
عادی دارای عزت نفس پایین،افسردگی و اضطراب می باشند.و فراوانی رخداد های حاالت عصبی و خود کشی در آنها باالتر
است(میلر،0ترجمه باقری و عطاران.)1181،
برای مقابله با بحران هویت و اختالالت روانی رویکردهای درمانی مختلفی مورد استفاده درمانگران واقع می شود.برخی از متداول
ترین درمان ها عبارت اند از دارو درمانی،درمان به وسیله شوك الکتریکی ،1رفتار درمانی ،6روان تحلیل گری،8درمان های
حمایتی،7روان درمانی بین فردی 0و شناخت درمانی. 14در بین این درمان ها شناخت درمانی از اهمیت بیشتری برخوردار
است.شناخت درمانی پشتوانه محکمی از مشاهدات بالینی منظم،آزمون های تجربی،امکان پژوهش و فرمول بندی نظری است که آن
را از سایر رویکردهای درمانی ممتاز ساخته است(پروچاسکا 11و نوکراس،12ترجمه سید محمدی.)1171،محمد خانی و همکاران
( )1104می نویسد در دهه اخیر در حدود  244مطالعه مقایسه ای در مورد اثر بخشی درمان های روان شناختی در مقایسه با شرایط
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کنترل و سایر درمان ها انجام شده است.این مطالعات نشان داده اند که درمان های روان شناختی تاثیر معناداری بر اختالالت روانی
در بزرگساالن دارند.و در مان شناختی – رفتاری بیشترین شواهد اثر بخشی درمانی را نشان داده است.
این شیوه درمانی به طور وسیع مورد ارزیابی قرار گرفته و میزان اثر بخشی آن با داروهای ضد افسردگی مقایسه شده است.به نظر
می رسد که میزان اثربخشی تفاوتی با دارو درمانی ندارد .ثابت شده است که شناخت درمانی  ،با درمان افکار و اندیشه ها  ،ابزار
مفیدی برای درمان گستره وسیعی از مشکالت روان شناختی است(فری،1000،1ترجمه صاحبی و همکاران.)1172،
بك2441(2؛بك و امری1071،1؛ بك و همکاران1004،1001،؛هولون 0و بك2440،؛ نقل ازباچر 1و همکاران،2448،ترجمه
سیدمحمدی )1170،در تحقیقات گسترده ای به این نتیجه رسیدند رویکرد درمان شناختی بك که در آغاز برای درمان افسردگی
ابداع شده بود  ،در درمان اختالل های اضطرابی  ،اختالل خوردن و چاقی  ،اختالل سلوك در کودکان  ،اختالل های شخصیت و سوء
مصرف مواد نیز موثر است .
در درمان مشکالت روان شناختی گروه درمانی از نظر هزینه و مدت درمان با صرفه تر است .گاهی گروه درمانی در اختالالت روانی
موثرتر است ،زیرا فرد در گروه نحوه برخورد با اجتماع را می بیند و این امر باعث رشد بینش و بصیرت او می شود،ضمن اینکه تجارب
جدید برای برقر اری ارتباط با دیگران را یاد می گیرد،با افراد جدید آشنا شده،احساس قدرت می کند و اعتماد به نفس وی باال می
رود(رنجبر،واشك تراب،ودادگری.)1170،
شناخت درمانگری بر این باور پای می فشارد که تفکر ناکارآمد یا غیر منطقی و ارزیابی های غیر واقعی از اتفاق های روزمره می تواند
بر احساس ها و رفتار تاثیر منفی بر جای بگذارد( .فری،1000،ترجمه صاحبی و همکاران.)1172،
در درمان شناختی بك  ،درمانجویان از ارتباط بین الگوهای تفکر و پاسخ های هیجانی آنها آگاه می شوند.درمانجو ترغیب می شود تا
اطالعاتی را درباره خودش گردآوری کند.همچنین وی ترغیب می شود تا فرض های غلط یا طرحواره های کژکار را که ممکن است به
رفتارهای مشکل آفرین و گرایش های خودشکن منجر شود کشف کند.اینها در طول درمان معلوم می شود .برای اختالل های غیر از
افسردگی  ،رویکرد کلی کامال مشابه است (باچرو همکاران،2448،ترجمه سیدمحمدی.)1170،
در گروه درمانی شناختی – رفتاری میتوان از تکنیك تصویر سازی ذهنی نیز استفاده کرد .تصاویر می توانند به خوبی کلمات با
خویشتن ما حرف بزنند .در روان شناسی بالینی  ،قدرت تصور واسطه دو روش درمانی اصلی ترس ها و هراس هاست(حساسیت زدایی
فراگیر 6و در درمان غرقه سازی تجسمی.)8تحلیلگرهای پیرو یونگ ، 7روان درمان گرها و درمانگرهای عصر جدید همگی برای درمان
بیمارانشان از قدرت تصور آنها کمك می گیرند.در چند پژوهش کنتر ل شده  ،به کارگیری تصور سازی ذهنی همیشه به سرعت
افسردگی را کاهش داده است .تصویر درمانی همچنین روی عواطف و احسا سات ،حتی شدید ترین آنها تاثیر دارد.هنگامی که فرد
آرمیده است  ،استفاده از قدرت تصویر سازی ذهنی آسان تر است.فرض کنیم تصویر ذهنی شما یك بیابان است.با تغییر فعاالنه
تصویر می توانید تعدادی ابر را به تصویر بیاورید و بگذارید باران ببارد.سپس رشد گیاهان را تصور کنید و شاهد تبدیل بیابان به یك
مرتع بارور باشید .با فروریختن قطرات باران بهشتی افکار و احساسات خود را شستشو دهید و در عین حال زیر پای شما دشتی زیبا
زندگی اش را آغاز می کند (باومل،ترجمه شاداب.)1174،
برخی تحقیقات پیشین نشان دهنده تاثیر روشهای گروه درمانی شناختی-رفتاری بر کاهش بحران هویت و اختالالت روانی هستند.
تحقیق وایتن و لیوید ، )1008(0پائوال )2441(14و پلهام و همکاران ( )2441نشان دهنده اثر بخشی درمان های شناختی -
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رفتاری است.تحقیقات همچنین نشان داد که درمان های شناختی – رفتاری نسبت به درمان عقالنی – عاطفی برتری دارد(به نقل از
توزنده جانی ،و صدیقی،ونجات،و کمال پور. )1176،
تحقیق پاتلیس سیئوتیس 1و همکاران ( )2441نشان دهنده اثر بخشی درمان های شناختی  -رفتاری بر کاهش عالئم خلقی و
افزایش عملکرد روانی اجتماعی افراد است
موریس 2و همکاران( )2442به بررسی درمان اختالت اضطرابی کودکان پرداخته اند .در این مطالعه دو روش درمانی گروه درمانی
رفتاری – شناختی () CBTو اقدام دارونما مورد مقایسه قرار گرفتند .نتایج پژوهش نشان دهنده این است که تنها در شرایط CBT
کاهش معناداری در عالئم اختالالت اضطرابی ،میزان اضطراب و افسردگی مشاهده میشود.
مناسیس )2442( 1در مطالعه ای رفتار درمانی شناختی گروهی و فردی برای برطرف نمودن اختالالت اضطراب در کودکان را مورد
بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که اضطراب کودکان در هر دو حالت کاهش یافته است ولی در مواردی که کودك دچار اضطراب
شدید است رفتار درمانی شناختی فردی تأثیر بیشتری دارد.
در پژوهشی توسط دنداتو0و دینر ) 2441(1تاثیر درمان شناختی و آموزش مهارت های یادگیری را در کاهش اضطراب و پیشرفت
عملکرد دانش آموزان دارای اضطراب باال را مورد بررسی قرار گرفت ،نتایج نشان داد درمان شناختی در کاهش اضطراب موثر بوده
است.همچنین الئو 6و همکاران ( )2414به مطالعه اثر گروه درمانی شناختی رفتاری بر روی اضطراب دوران کودکی پرداخته است.
کودکان در وضعیت درمان کاهش قابل توجهی در عالئم اضطراب ،از نظر آماری و بالینی ،را نشان دادند.
موریس ( )2448در مطالعه ای اثر بخشی گروه درمان شناختی رفتاری را در درمان اضطراب اجتماعی بررسی کرد .او به این نتیجه
رسید که گروه درمان شناختی رفتاری روش موثری در درمانگاههای سالمت روانی میباشد.
دیوید و همکاران )2447( 8در پژوهشی به بررسی کارایی سه روش؛ درمان شناختی  ،روش منطقی  -عاطفی – رفتاری و دارو
درمانی پرداختند .نتیجه درمان در مرحله پیگیری  6ماه نشان داد  ،روش شناخت درمانی و روش منطقی  -عاطفی – رفتاری به طور
معنا داری بهبود باالتری را نشان داده اند.
تلیفسن هالند 7و همکاران ( )2414گروه درمانی رفتاری را برای درمان اختالل وسواس استفاده کردند .نتایج نشان داد که گروه
درمانی تأثیر موفقیت آمیزی بر کاهش عالئم وسواس ،افسردگی و اضطراب بیماران داشته است.
چیك( ،2444نقل از امیری  ) 1170،می نویسد که درمان های چند وجهی( آموزش تن آرامی  ،حساسیت زدایی منظم و مداخالت
شناختی – رفتاری ) اثر برجسته ای بر کاهش اضطراب امتحان دارد.
محمد خانی و همکاران ( ) 1104پژوهشی با عنوان مقایسه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن  ،درمان نوین شناختی
رفتاری مبتنی بر پیشگیری و درمان معمول بر عالئم افسردگی و سایر عالئم روان پزشکی انجام داد.یافته ها نشان داد که درمان
شناختی مبتنی بر حضور ذهن  ،درمان نوین شناختی رفتاری مبتنی بر پیشگیری به صورت معنا داری در کاهش عالئم باقی مانده
افسردگی و همچنین سایر عالئم روان پزشکی در بیماران مبتال به افسردگی موثر بودند.
مجد آبادی فراهانی و همکاران( ) 1104پژوهشی با عنوان کنش ورزی خانوادگی  ،هویت شخصی و رفتار مشکل آفرین در نوجوانی
انجام دادند .یافته های این پژوهش نشان داد کنش وری خانوادگی و هم هویت نقش مهمی در هدایت نوجوانان به سمت رفتار
مشکل آفرین یا دور شدن آنها از چنین رفتارهایی دارند.
لطافتی بریس و یونسی ( )1104پژوهشی با عنوان تاثیر مشاوره شناختی – رفتاری گروهی بر عزت نفس  ،منبع کنترل بیرونی و
افسردگی انجام دادند  .نتایج حاکی از آن بود که مشاوره شناختی – رفتاری به شیوه گروهی موجب افزایش عزت نفس دانش آموزان
و کاهش منبع کنترل بیرونی و افسردگی آنها می گردد.
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پدرام و همکاران( )1170طی پژوهشی به بررسی تاثیرگروه درمانی شناختی – رفتاری بر درمان اختالل اضطراب ،افسردگی و ایجاد
امیدواری در زنان مبتال به سرطان سینه پرداختند.نتایج نشان داد که گروه درمانی به گونه ای معنادار به کاهش افسردگی ،اضطراب و
افزایش امیدواری بیماران گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل منجر شد .
عاشوری،ترکمن،مالیری و فدایی( ،1178نقل از صداقتیان ) 1170،پژوهشی را تحت عنوان اثر بخشی گروه درمانی متمرکز بر ابراز
وجود در کاهش پرخاشگری و بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی انجام دادند .نتایج نشان داد که پرخاشگری در گروه
آزمایش کاهش یافت و در پیشرفت تحصیلی آنها بهبود معناداری پدید آمد.
همچنین نصیری،خسروی  ،قادری ،وفائی واسماعیلی( ) 1170اثر بخشی آموزش گروهی شیوه های حل مساله بر کاهش بحران هویت
نوجوانان دختر(فرزندان جانبازان) را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که  ،آموزش گروهی شیوه های حل مساله بر بر کاهش
بحران هویت نوجوانان دختر(فرزندان جانبازان) موثر بوده است.
در پژوهشی دیگر که توسط کیانی،پاکیزه،استوار و نمازی( )1170در مورد تاثیر گروه درمانی شناختی رفتاری بر افزایش عزت نفس و
کاهش ناامیدی نوجوانان مبتال به بیماری تاالسمی انجام شده.نتایج این پژوهش نشان داد که گروه درمانی شناختی رفتاری بر
کاهش ناامیدی و افزایش عزت نفس نوجوانان موثر است.
با توجه به زمینه های نظری اشاره شده در مورد بحران هویت پژوهش حاضر در پی پاسخ دادن به سوال پژوهشی است که آیا می
توان از طریق گروه درمانی شناختی رفتاری بحران هویت و مولفه های آن را در نوجوانان بی سرپرست کاهش داد؟
روش
الف)شرکت کنندگان و طرح پژوهش
این پژوهش از نوع تحقیقات شبه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون دوگروهی است.جامعه آماری پژوهش دانش آموزان بی
سرپرست خوابگاههای شبانه روزی منطقه تبادکان شهر مشهد هستند.که دو خوابگاه با جمعیت  111نفر از دانش به عنوان جامعه
پژوهش در نظر گرفته شدند.پس از اجرای پرسشنامه  04نفر از افرادی را که بر طبق طبقه بندی پرسشنامه دارای نمره های باالتر از
 110در بحران هویت(رجایی،بیاضی و حبیبی پور )1178،بودند انتخاب شدند.سپس به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم بندی شدند.
شرکت کنندگان در هنگام اجرای پژوهش تحت درمان دیگری قرار نداشتند.گروههای کنترل و آزمایش طی دو مرحله پیش آزمون،
پس آزمون مورد بررسی قرار گرفتند.تعداد جلسات درمانی  12جلسه  04دقیقه ای به صورت دوبار درهفته بودو عالوه بر درمان
شناختی و رفتاری شرکت کنندگان تحت آرمیدگی و تصویر سازی ذهنی نیز قرار می گرفتند.و همچنین به شرکت کنندگان تکالیف
خانگی نیز داده می شد.
ب)ابزار
ابزار اندازه گیری در این پژوهش عبارت بود از:
پرسشنامه بحران هویت(1)ICQ
این پرسشنامه در سال  1178توسط رجایی ،بیاضی و حبیبی پور تهیه و تدوین گردیده است و شامل  14سئوال بر اساس نظریه
درمان شناختی هیجانی – دینی ( )RCETتدوین شده است .پرسشنامه بحران هویت شامل ده مولفه است که عبارتند از :بی
هدفی،پوچی،ناامیدی،عدم اعتماد به نفس،بی ارزشی ،نارضایتی از زندگی،اضطراب،غمگینی،پرخاشگری،عصبانیت.
روایی 2این پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این زمینه مورد تایید قرار گرفته است .برای محاسبه اعتبار 1این پرسشنامه از
روش آلفای کرونباخ استفاده شد.برای این منظور پایلوتی بر روی  01نفر از دانشجویان انجام گردید ،که ضریب آلفای کرونباخ
محاسبه شده برای کل آزمون  4/011بدست آمد که بیانگر پایایی باالی این آزمون می باشد.
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یافته های پژوهش
در این قسمت یافته های مربوط به آزمون فرضیه های پژوهش ارائه شده است.
فرضیه  -1گروه درمانی شناختی ـ رفتاری برکاهش بحران هویت دانش آموزان بی سرپرست مقیم خوابگاه های شبانه روزی تاثیر
مثبت دارد.
جدول ()1ازمون تحلیل کوواریانس
منابع تغییر

مجموع مجذورات

درجه ازادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

گروهها

26001412

1

26001412

764716

44444

هویت

2141400

1

2141400

64042

44412

Error

11261416

18

140408

Corrected Total

18884404
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چون سطح معناداری گروهها ()4/444کمتر از  4/41است لذا بین هویت دانش آموزان گروه آزمایش وکنترل تفاوت معنادار آماری
وجود دارد.به عبارت دیگر گروه درمانی شناختی ـ رفتاری برکاهش بحران هویت دانش آموزان بی سرپرست مقیم خوابگاه های
شبانه روزی تاثیر مثبت دارد.لذا فرضیه تحقیق با  00درصد اطمینان تایید می شود.
فرضیه  -2گروه درمانی شناختی ـ رفتاری برکاهش پوچی دانش آموزان بی سرپرست مقیم خوابگاه های شبانه روزی تاثیر مثبت
دارد.
جدول( )2آزمون تحلیل کوواریانس
منابع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

گروهها

144111

1

144111

14218

44288

پوچی

1404181

1

1404181

124012

44441

Error

1414420

16

74081

Corrected Total

80140
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چون سطح معناداری گروهها ()4/288بیشتر از  4/41است لذا بین سطح پوچی دانش آموزان گروه آزمایش وکنترل تفاوت معنادار
آماری وجو د ندارد.به عبارت دیگر گروه درمانی شناختی ـ رفتاری برکاهش پوچی دانش آموزان بی سرپرست مقیم خوابگاه های
شبانه روزی تاثیر ندارد.لذا فرضیه تحقیق با  00درصد اطمینان رد می شود.
فرضیه  -1گروه درمانی شناختی ـ رفتاری برکاهش ناامیدی دانش آموزان بی سرپرست مقیم خوابگاه های شبانه روزی تاثیر مثبت
دارد.
جدول( )3آزمون تحلیل کوواریانس
منابع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

گروهها

216462

1

216462

16476

44444

ناامیدی

178426

1

178426

20418

44444

Error

218400

18

6402

Corrected Total

821487
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چون سطح معناداری گروهها ()4/444کمتر از  4/41است لذا بین سطح ناامیدی دانش آموزان گروه آزمایش وکنترل تفاوت معنادار
آماری وجود دارد.به عبارت دیگر گروه درمانی شناختی ـ رفتاری برکاهش ناامیدی دانش آموزان بی سرپرست مقیم خوابگاه های
شبانه روزی تاثیر مثبت دارد.لذا فرضیه تحقیق با  00درصد اطمینان تایید می شود.

6

فرضیه  -0گروه درمانی شناختی ـ رفتاری برکاهش عدم اعتماد به نفس دانش آموزان بی سرپرست مقیم خوابگاه های شبانه روزی
تاثیر مثبت دارد.
جدول( )4آزمون تحلیل کوواریانس
منابع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

گروهها

114488

1

114488

21407

44444

عدم اعتماد به نفس

7461

1

7461

1407

44168

Error

164478

18

0411

Corrected Total

281404
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چون سطح معناداری گروهها ()4/444کمتر از  4/41است لذا بین سطح عدم اعتماد به نفس دانش آموزان گروه آزمایش وکنترل
تفاوت معنادار آماری وجود دارد.به عبارت دیگر گروه درمانی شناختی ـ رفتاری برکاهش عدم اعتماد به نفس دانش آموزان بی
سرپرست مقیم خوابگاه های شبانه روزی تاثیر مثبت دارد.لذا فرضیه تحقیق با  00درصد اطمینان تایید می شود.

فرضیه  -1گروه درمانی شناختی ـ رفتاری برکاهش بی ارزشی دانش آموزان بی سرپرست مقیم خوابگاه های شبانه روزی تاثیر مثبت
دارد.
جدول( )5آزمون تحلیل کوواریانس
منابع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

گروهها

161414

1

161414

81422

44444

بی ارزشی

112480

1

112.80

10421

44441

Error

201416

18

8401

Corrected Total

1414404
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چون سطح معناداری گروهها ()4/444کمتر از  4/41است لذا بین سطح بی ارزشی دانش آموزان گروه آزمایش وکنترل تفاوت معنادار
آماری وجود دارد.به عبارت دیگر گروه درمانی شناختی ـ رفتاری برکاهش بی ارزشی دانش آموزان بی سرپرست مقیم خوابگاه های
شبانه روزی تاثیر مثبت دارد.لذا فرضیه تحقیق با  00درصد اطمینان تایید می شود.
فرضیه  -6گروه درمانی شناختی ـ رفتاری برکاهش نارضایتی دانش آموزان بی سرپرست مقیم خوابگاه های شبانه روزی تاثیر مثبت
دارد.
جدول ()6آزمون تحلیل کوواریانس
منابع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

گروهها

282418

1

282418

21417

44444

نارضایتی

11461

1

11461

14411

44411

Error

101400

18

14461

Corrected Total

811487
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چون سطح معناداری گروهها ()4/444کمتر از  4/41است لذا بین سطح نارضایتی دانش آموزان گروه آزمایش وکنترل تفاوت معنادار
آماری وجود دارد.به عبارت دیگر گروه درمانی شناختی ـ رفتاری برکاهش نارضایتی دانش آموزان بی سرپرست مقیم خوابگاه های
شبانه روزی تاثیر مثبت دارد.لذا فرضیه تحقیق با  00درصد اطمینان تایید می شود.

فرضیه  -8گروه درمانی شناختی ـ رفتاری برکاهش اضطراب دانش آموزان بی سرپرست مقیم خوابگاه های شبانه روزی تاثیر مثبت
دارد.
جدول ()7آزمون تحلیل کوواریانس
منابع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

گروهها

117402

1

117402

104146

44444

اضطراب

28460

1

28460

14011

44482

Error

207422

18

7446

Corrected Total

627404

10

چون سطح معناداری گروهها ()4/444کمتر از  4/41است لذا بین سطح اضطراب دانش آموزان گروه آزمایش وکنترل تفاوت معنادار
آماری وجود دارد.به عبارت دیگر گروه درمانی شناختی ـ رفتاری برکاهش اضطراب دانش آموزان بی سرپرست مقیم خوابگاه های
شبانه روزی تاثیر مثبت دارد.لذا فرضیه تحقیق با  00درصد اطمینان تایید می شود.
فرضیه  -7گروه درمانی شناختی ـ رفتاری برکاهش غمگینی دانش آموزان بی سرپرست مقیم خوابگاه های شبانه روزی تاثیر مثبت
دارد.
جدول( )8آزمون تحلیل کوواریانس
منابع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

گروهها

278407

1

278407

22418

44444

غمگینی

86414

1

86414

1478

44424

Error

080466

18

12406

Corrected Total

714487
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چون سطح معناداری گروهها ()4/444کمتر از  4/41است لذا بین سطح غمگینی دانش آموزان گروه آزمایش وکنترل تفاوت معنادار
آماری وجود دارد.به عبارت دیگر گروه درمانی شناختی ـ رفتاری برکاهش غمگینی دانش آموزان بی سرپرست مقیم خوابگاه های
شبانه روزی تاثیر مثبت دارد.لذا فرضیه تحقیق با  00درصد اطمینان تایید می شود.
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فرضیه  -0گروه درمانی شناختی ـ رفتاری برکاهش عصبانیت دانش آموزان بی سرپرست مقیم خوابگاه های شبانه روزی تاثیر مثبت
دارد.
جدول( )9آزمون تحلیل کوواریانس
منابع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

گروهها

211444

1

211444

28481

44444

عصبانیت

108411

1

108411

21481

44444

Error

147424

18

7411

Corrected Total

620487

10

چون سطح معناداری گروهها ()4/444کمتر از  4/41است لذا بین سطح عصبانیت دانش آموزان گروه آزمایش وکنترل تفاوت معنادار
آم اری وجود دارد.به عبارت دیگر گروه درمانی شناختی ـ رفتاری برکاهش عصبانیت دانش آموزان بی سرپرست مقیم خوابگاه های
شبانه روزی تاثیر مثبت دارد.لذا فرضیه تحقیق با  00درصد اطمینان تایید می شود.
فرضیه  -14گروه درمانی شناختی ـ رفتاری برکاهش بی هدفی دانش آموزان بی سرپرست مقیم خوابگاه های شبانه روزی تاثیر
مثبت دارد.
جدول( )11جدول آزمون T
Tمحاسبه شده

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف میانگین ها

خطای استاندارد

-14118

17

44444

-1441

4400

برآورد فاصله ای  01درصدی
کمترین مقدار

بیشترین مقدار

-6406

-1410

چون سطح معناداری آزمون )4/444( Tکمتر از  4/41است لذا بین میانگین های دو گروه (آزمایش وکنترل)تفاوت معنادار آماری
وجود دارد.به عبارت دیگر گروه درمانی شناختی ـ رفتاری برکاهش بی هدفی دانش آموزان بی سرپرست مقیم خوابگاه های شبانه
روزی تاثیر مثبت دارد.لذا فرضیه تحقیق با  00درصد اطمینان تایید می شود.
فرضیه -11گروه درمانی شناختی ـ رفتاری برکاهش پرخاشگری دانش آموزان بی سرپرست مقیم خوابگاه های شبانه روزی تاثیر
مثبت دارد.
جدول 11آزمون T
tمحاسبه
شده

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف میانگین
ها

خطای
استاندارد

-1461

124672

44441

-042

14118

برآورد فاصله ای  01درصدی
کمترین مقدار

بیشترین مقدار

-6411

-1471

چون سطح معناداری آزمون )4/441( Tکمتر از  4/41است لذا بین میانگین های دو گروه (آزمایش وکنترل)در سطح پرخاشگری
تفاوت معنادار آماری وجود دارد.به عبارت دیگر گروه درمانی شناختی ـ رفتاری برکاهش پرخاشگری دانش آموزان بی سرپرست مقیم
خوابگاه های شبانه روزی تاثیر مثبت دارد.لذا فرضیه تحقیق با  00درصد اطمینان تایید می شود.
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بحث  ،نتیجه گیری
در این بخش با توجه به موضوع پژوهش  ،نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در قالب مقایسه یافته های به دست آمده از اجرای تحقیق
تبیین می گردد.
همانطور که در جدول 1مشاهده شده  ،چون سطح معناداری گروهها ()4/444کمتر از  4/41است و این بدان معناست که ،گروه
درمانی شناختی ـ رفتاری برکاهش بحران هویت دانش آموزان بی سرپرست مقیم خوابگاه های شبانه روزی تاثیر مثبت دارد و
موجب کاهش آن شده است.لذا فرضیه تحقیق با  00درصد اطمینان تایید می شود.
همان طور که پیشتر اشاره گردید  ،تاثیر روشهای شناختی – رفتاری در درمان بحران هویت غیر قابل انکار است ،با این حال می
توان گفت تلقین پذیری گروه به دلیل اینکه در دوران نوجوانی به سر می برد طبیعتا موجب می شود تا زمینه ذهنی مثبت و
مناسبی از همان ابتدای درمان در فرد به وجود آید.
در خصوص اثر بخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری بر کاهش بحران هویت همچنین می توان گفت چون افراد گروه احساس بی
ریشگی و تهی بودن داشتند و همچنین این احساس که فقط این مشکل گریبانگیر آنها است وقتی در گروه قرار می گیرند  ،متوجه
می شوند که بقیه گروه نیز همین مشکل را دارند و این کمك می کند تا احساس بهتری نسبت به خود داشته باشند و این امر به
کاهش بحران هویت کمك می کند.همچنین با استفاده از تکنیك آرمیدگی و تصویر سازی ذهنی افراد گروه خود را بهتر می
شناسند و این امر کمك می کند تا به یك خود منسجم دست پیدا کنند.
این موضوع با نتایج برخی از تحقیقات پیشین که اثر بخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر کاهش بحران هویت مورد تایید قرار
داده اند و نتایج مثبتی را در ارتباط با سودمندی این روش گزارش کرده اند ،همخوانی دارد.
بنابراین با نتایج پژوهش شعبانی()1171همسو است.شعبانی با اجرای برنامه ای تحت عنوان رویکرد واقعیت درمانی بر کاهش بحران
هویت قربانیان بزه در زندان قصر نشان داد که مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی به کاهش بحران منجر شد.
همچنین یافته های این پژوهش با نتایج پژوهش رئیسی ( )1186همخوان است .پژوهش رئیسی نشان دهنده تاثیر مشاوره گروهی بر
کاهش بحران هویت نوجوانان دختر مقطع متوسطه شهر اصفهان می باشد .
همچنین با نتایج پژوهش نصیری،و خسروی ،و قادری،و وفائی واسماعیلی( )1170با عنوان اثر بخشی آموزش گروهی شیوه های حل
مساله بر کاهش بحران هویت نوجوانان دختر(فرزندان جانبازان) همسو است .روش پژوهش از نوع آزمایشی با گروه کنترل و آزمایش
بود.برنامه آموزش شیوه های حل مساله به مدت  14جلسه اجرا شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از کوواریانس استفاده شد.نتایج
نشان داد که  ،آمو زش گروهی شیوه های حل مساله بر بر کاهش بحران هویت نوجوانان دختر(فرزندان جانبازان) موثر بوده است.
فرضیه  :2همانطور که در جدول2مشاهده شده ،چون سطح معناداری گروهها ()4/288بیشتر از  4/41است و این بدان معناست که،
گروه درمانی شناختی ـ رفتاری برکاهش پوچی دانش آم وزان بی سرپرست مقیم خوابگاه های شبانه روزی تاثیر ندارد.
در این زمینه پژوهشی یافت نشد .با توجه به اینکه احساس پوچی موجب سرخوردگی در زندگی و در نهایت،عقبنشینی از آن می
شود ؛و اگرنوجوان نتواند دلیلی برای بودن خود بیابد ،زندگیش سخت و پیچیده خواهد بود  ،اینکه آموزش گروهی نتوانسته نمرات
پوچی دانش آموزان را کاهش دهد ممکن است دالیل مختلفی داشته باشد.از جمله اینکه تاثیر گذاری آموزش و مشاوره به روش
گروهی و فردی بر روی موضوعات مختلف به یك اندازه نمی باشد.و همچنین بعضی موضوعات نیازمند جلسات درمانی بیشتری می
باشد ،لذا به نظر پژوهشگر الزم است برنامه مدونی که بتواند این امر را بهبود بخشد ،می بایست تدوین کرد.
فرضیه : 1همانطور که در جدول 1مشاهده شده  ،چون سطح معناداری گروهها ()4/444کمتر از  4/41است و این بدان معناست که،
گروه درمانی شناختی ـ رفتاری برکاهش ناامیدی دانش آموزان بی سرپرست مقیم خوابگاه های شبانه روزی تاثیر مثبت دارد و
موجب کاهش آن شده است.لذا فرضیه تحقیق با  00درصد اطمینان تایید می شود.
در خصوص اثر بخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری بر کاهش نا امیدی می توان گفت رویکرد شناختی – رفتاری که مورد تاکید
این پژوهش بوده است  ،با تغییر باورهای غیر منطقی افر اد گروه و جایگزین کردن باورهای منطقی  ،وهمچنین با تغییر دید گاههای
منفی و تغییر باورها و طرحواره های افراد گروه توانسته است ،روحیه امیدواری را در فرد تقویت نماید و از سوگیری افراطی افراد گروه
جلوگیری نماید.و محتوای فکر فرد را در مورد خود  ،جهان و آینده مثب ت نماید .همچنین با استفاده از تکنیك پیکان روبه پایین می
توان این مولفه را بهبود بخشید.
این یافته با نتایج پژوهش تالدو و همکاران همسو است .او در پژوهش خود به این نتیجه رسید که مهارت حل مسائل بین فردی با
روابط اجتماعی مثبت با همساالن ،امید واری ،همدمی رابطه مثبت دارد.
همچنین یافته های این پژوهش با نتایج پژوهش پدرام و همکاران( )1170همخوان است .پژوهش پدرام و همکاران نشان دهنده
افزایش میزان امیدواری افراد شرکت کننده در برنامه آموزشی در مقایسه با گروه کنترل است.
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در پژوهشی دیگر که توسط کیانی،پاکیزه،استوار،نمازی( )1170انجام شد؛نتایج نشان داد که گروه درمانی شناختی رفتاری بر کاهش
ناامیدی نوجوانان موثر بود .که با یافته پژوهش حاضرهمسو می باشد.
فرضیه  :0همانطور که در جدول  0مشاهده شده  ،چون سطح معناداری گروهها ()4/444کمتر از  4/41است و این بدان معناست
که،گروه درمانی شن اختی ـ رفتاری برکاهش عدم اعتماد به نفس دانش آموزان بی سرپرست مقیم خوابگاه های شبانه روزی تاثیر
مثبت دارد و موجب کاهش آن شده است.لذا فرضیه تحقیق با  00درصد اطمینان تایید می شود.
از آنجا که گروه درمانی شناختی رفتاری باورهای منفی فرد نسبت به خودش را اصالح می کند  ،و باورهای جدید به گونه ای پس
گستر باورهای قدیمی را بازداری می کنند در نتیجه پس از جلسات درمان شاهد باالرفتن اعتماد به نفس افراد گروه می شویم.
نتیجه این تحقیق نیز تاکیدی است بر یافته های پژوهش هایی که قبال انجام شده است( .سودانی ( ، )1181 ،کلی(،)1181 ،لطافتی
بریس(،)1171،حسین نژاد اناری  )1186،در تحقیقات خود نشان دادندکه آموزش و مشاوره گروهی منجر به افزایش اعتماد به نفس
شده است .
همچنین یافته های این پژوهش با نتایج پژوهش صداقتیان( )1170همخوان است  .پژوهش صداقتیان نشان داد که آزمودنیها پس از
آموزش تفاوت معناداری را در اعتماد به نفس نشان دادند.
همچنین یافته های پژوهش با نتایج صالحیان و آقابیگی ( )2411همسو است .صالحیان و آقابیگی نشان داد که گروه درمانی شناختی
– رفتاری در افزایش اعتماد به نفس موثر می باشد.
نتایج پژوهش حاضر همسو با نتایج زاهو و همکاران( )2411می باشد .او و همکارانش به مطالعه اثر گروه درمانی خاطره گویی
گروهی براعتماد به نفس پرداخته اند .نتایج نشان داد که افرادی که تحت گروه درمانی قرار گرفتند اعتماد به نفس آنها نسبت به قبل
افزایش یافته است.
فرضیه  :1همانطور که در جدول  1مشاهده شده  ،چون سطح معناداری گروهها ()4/444کمتر از  4/41است و این بدان معناست که،
گروه درمانی شناختی ـ رفتاری بر بی ارزشی دانش آموزان بی سرپرست مقیم خوابگاه های شبانه روزی تاثیر مثبت دارد و موجب
کاهش آن شده است.لذا فرضیه تحقیق با  00درصد اطمینان تایید می شود.
با توجه به اینکه این برنامه از درمان عقالنی – هیجانی و رویکرد مك مولین برای اختالالت هیجانی تاثیر پذیرفته است .و فرایند
درمانی مورد استفاده در این برنامه گسترده و کلی است می تواند در کاهش بی ارزشی و افزایش عزت نفس افراد گروه موثر باشد.با
اجرای برنامه بازداری ارادی کرتک س و همچنین تکنیك مخالف ورزی می توان عقایدی مانند «من باید بی نقص باشم»« ،من بی
ارزش هستم» را اصالح کرد و باورهای منطقی را جایگزین کرد.تکنیك آرمیدگی و تصویر سازی ذهنی نیز می تواند بسیار موثر باشد.
نتایج پژوهش حاضر همسو با نتایج تحقیقات ادلمان وبل( )1000است .آنها به بررسی بیماران مبتال به سرطان سینه ی پیش رونده
پرداختند.گروه آزمایش هشت جلسه درمانی،شناختی رفتاری را به صورت هفتگی دریافت کردند.نتایج نشان داد که عزت نفس افراد
تحت درمان بهبود قابل مالحظه ای نسبت به گروه کنترل یافت.
همچنین یافته های پژوهش با نتایج لطافتی بریس و یونسی ( )1104همخوان است .نتایج پژوهش های آنها حاکی از آن است که
مشاوره شناختی – رفتاری به شیوه گروهی موجب افزایش عزت نفس دانش آموزان دختر در پنج حوزه ( اجتماعی  ،خانوادگی ،
تحصیلی  ،جسمانی و کلی) می گردد.
همچنین نتایج پژوهش حاضر همسو با نتایج پژوهش توزنده جانی و همکاران( ،)1176کیانی،پاکیزه،استوار،نمازی( )1170است.
فرضیه  :6همانطور که در جدول6مشاهده شده  ،چون سطح معناداری گروهها ()4/444کمتر از  4/41است و این بدان معناست که،
گروه درمانی شناختی ـ رفتاری بر نارضایتی دانش آموزان بی سرپرست مقیم خوابگاه های شبانه روزی تاثیر مثبت دارد و موجب
کاهش آن شده است.لذا فرضیه تحقیق با  00درصد اطمینان تایید می شود.
با توجه به اینکه افرادی که دچار بحران هویت هستند خشم فرو خورده ای دارند  ،و همواره از موقعیتی که در آن قرار دارند احساس
نارضایتی می کنند.این ش یوه درمانی به افراد کمك می کند برای تغییر باورها واحساس ها و جایگزین کردن باورهای مثبت و منطقی
تالش نمایند و در نتیجه باعث ایجاد تفکر مثبت و در نهایت احساس رضایت در افراد می شود.که این امر با اجرای تکنیك بازداری
کرتکس،تکنیك مخالف ورزها  ،تغییر ادراکی و همچنین بهره مندی از تکنیك آرمیدگی و تصویر سازی ذهنی محقق می شود.
و یونسی ( ،)1104توزنده جانی و همکاران()1176
با نتایج لطافتی بریس
نتایج پژوهش حاضر همسو
کیانی،پاکیزه،استوار،نمازی( )1170است.
فرضیه  :8همانطور که در جدول8مشاهده شده  ،چون سطح معناداری گروهها ()4/444کمتر از  4/41است و این بدان معناست که،
گروه درمانی شناختی ـ رفتاری بر اضطراب دانش آموزان بی سرپرست مقیم خوابگاه های شبانه روزی تاثیر مثبت دارد و موجب
کاهش آن شده است.لذا فرضیه تحقیق با  00درصد اطمینان تایید می شود.
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نمونه این پژوهش با توجه به موقعیتی که در آن قرار دارند همواره درانتظار آسیب،ترس می باشند بنابراین دچار اختالل هیجانی
اضطراب می باشند.و اضطراب تهدیدی خیالی یا واقعی نسبت به امنیت ،سالمتی و حالت روانشناختی فرد است.
هدف برنامه گروه درمانی شناختی – رفتاری که مد نظر این پژوهش است  ،شناخت ،رویارویی و تغییر شناختواره منفی افرادی است
که از اختالالت هیجانی نظیر اضطراب رنج می برند.بنابراین با شناساندن افکار خود آیند منفی و انواع باورها و طرحواره های منفی
رایج و خطاهای منطقی به افراد گروه می توان در کاهش اضطراب افراد گروه گام موثری برداشت.همچنین استفاده از روش پیکان
رو به پایین که در جلسه سوم و چهارم آموزش داده می شود  ،برای اضطراب قابل کاربرد است .دو مورد از طرحواره قالبی که در
جلسه دوم معرفی می شوند و با اضطراب ارتباط خاصی دارند عبارتند از:هیوال و شرور و فاجعه.از آنجا که اضطراب با آینده فرد سرو
کار دارد  ،دیگر طرحواره های قالبی نظیر «من نفرت انگیزم،تنها،ناتوان،بمب ،هستم» به اضطراب مربوط اند.
تکنیك هایی که برای چالش در جلسات ششم تا دهم ارائه می شود  ،برای اضطراب قابل کاربرد است.همچنین استفاده از تکنینك
بازداری کرتکس برای افرادی که از اختالالت اضطرابی رنج می برند موثر می باشد ،که در این برنامه لحاظ شده بود.
نتایج پژوهش حاضر همسو با نتایج دنداتو1و دینر ،)2441(2بریدگ و همکاران( ، )1007چیك( ، )2444پیتر موریس و
همکاران( ،)2442کاترین مناسیس ( ،)2442مارلین تائو شیف و همکاران ( ،)2448دل آرای ( ، )1170تلیفسن هالند و همکاران
( ،)2414الئو و همکاران ( ، )2414زرگرانی( ،)1170طهماسبی مرادی( ، )1170زرگر ،کالنتری( ،)1171پدرام و همکاران()1170
است.
فرضیه  :7همانطور که در جدول 7مشاهده شده  ،چون سطح معناداری گروهها ()4/444کمتر از  4/41است و این بدان معناست که،
گروه درم انی شناختی ـ رفتاری بر غمگینی دانش آموزان بی سرپرست مقیم خوابگاه های شبانه روزی تاثیر مثبت دارد و موجب
کاهش آن شده است.لذا فرضیه تحقیق با  00درصد اطمینان تایید می شود.
افراد بی سرپرست با توجه به موقعیت خانوادگی و اجتماعی معموال غم زده هستند  ،افرادغمگین احساس گرفتگی  ،تهی بودن ،
ناامیدی یا بی ارزشی می کنند.غمگینی آنان یك رنج عاطفی دردناك است.زندگیشان خالی از هر چیز خوب و مثبت است.هیچ
خاطره خوبی را نمی تواند مرور کند و قادر نیستند شادی را تجسم کند.ممکن است زودتر خود را به بستر خواب برسانند.و از ترس
اینکه مبا دا در حضور دیگران گریه کنند  ،از آنها دوری بجویند(انجمن پزشکی آمریکا ،ترجمه مهدی گنجی .)1171،
در اندوه و غم نیز  ،درست مانند عصبانیت  ،ترس و هر تجربه ی عاطفی دیگر  ،انرژی تولید می شود .هنگامی که این انرژی عاطفی
بیان نمی گردد و پشت سر گذاشته نمی شود  ،به د رون باز می گردد و ایجاد بیماریهای روحی و جسمی می کند(اسکات ،ترجمه
قاسمی .)1177،
در طی جلسات درمان با آموزش به افراد گروه و ایجاد باورهای مثبت و منطقی ،و دوری از خطاهای منطقی و آموزش روش پیکان رو
به پایین و همچنین استفاده از تکنیك آرمیدگی و تصویر سازی ذهنی می توان از میزان غمگینی افراد گروه کاست ،چون غمگینی
مولفه ای شناختی است بنابر این به نظر پژوهشگر این شیوه درمانیدر تغییر شناخت فرد و جایگزینی باورهای غیر منطقی به باورهای
منطقی بسیار موثر می باشد.
نتایج پژوهش حاضر همسو با نتایج پژوهش های (زوست باربارا ،2444،و پاتلیس سیئوتیس و همکاران ،2441،وهولون و
همکاران،2442،2446،و درابیس  ،هولون و همکاران  ،2441،و ملیندز و همکاران ،2412،و کریستین و همکاران،2411،و
گریگهد،میکلوویتز،فرانك و واژیك،2442،؛الم و همکاران،2441،2441،و ادلمان وبل،1000،و محمد خانی و همکاران ،1104،و
لطافتی بریس و یونسی ،1104،و علوی و همکاران ،1104،ونوابی فر و همکاران،1178،و ترقی جاه ،حمدیه )1176،که در زمینه
درمان شناختی  -رفتاری صورت گرفت همسو است ،که نشان میدهد درمان شناختی رفتاری یکی از روشهای بسیار موثر در کاهش
افسردگی می باشد .و چون یکی از و یژگیهای افراد افسرده غمگینی و اندوه است بنابراین می توان نتایج پژوهش های ذکر شده را به
مولفه غمگینی تعمیم داد.
فرضیه  :0همانطور که در جدول 0مشاهده شده  ،چون سطح معناداری  Groupیعنی گروهها ()4/444کمتر از  4/41است و این
بدان معناست که ،گروه درمانی شناختی ـ رفتاری برعصبانیت دانش آموزان بی سرپرست مقیم خوابگاه های شبانه روزی تاثیر
مثبت دارد و موجب کاهش آن شده است.لذا فرضیه تحقیق با  00درصد اطمینان تایید می شود.
درك عقاید و تعبیراتمان در مورد عصبانیت بسیار حیاتی است .احساسات ما متعلق به خود ما هستند .افکارمان می توانند
احساساتمان و به ویژه احساسات حاکی از عصبانیت را تحریف کنند.به تدریج که بیش تر و بیش تر و مکررا به آن می اندیشیم ،
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عصبانی تر می شویم.سپس در اثر فکر کردن  ،اطالعاتی را از گذشته و افکاری را در مورد آینده به آن می افزاییم که به ترتیب
عصبانیتمان را اف زایش می دهد و بیش از پیش ما را گیج می کند.به تدریج که بیشتر به عصبانیت فکر می کنیم  ،نه تنها
عصبانیتمان بیش تر می شود بلکه بیش تر احساس «خارج از کنترل» بودن و ترس می کنیم(اسکات،ترجمه قاسمی.)1177،
گروه درمانی شناختی – رفتاری با تکیه بر راهکارهای ارائه شده توسط دانشمندانی چون بك ،مك مولین و آلیس توانسته است
راهبردهایی را برای کاهش عصبانیت افراد گروه طراحی کند .در پژوهش حاضر نیز با استفاده از آن تکنیك ها محقق توانست ،به این
نتیجه مورد نظر دست یابد،از جمله با ارائه تکنیك های پیکان رو به پایین ،تکنیك مخالف ورز،نقشه های شناختی،فهرست اصلی
باورها،تمثیل شبکه المپ ها و...پژوهشگر توانست به کاهش عصبانیت افراد گروه کمك نماید.
نتایج پژوهش حاضر را می توان با پژوهش های انجام شده در زمینه بحران هویت،خشم و پرخاشگری همسو دانست.
فرضیه  :14همانطور که در جدول14مشاهده شده  ،چون سطح معناداری آزمون )4/444( Tکمتر از  4/41است و این بدان معناست
که ،گروه درمانی شناختی ـ رفتاری بر بی هدفی دانش آموزان بی سرپرست مقیم خوابگاه های شبانه روزی تاثیر مثبت دارد و
موجب کاهش آن شده است.لذا فرضیه تحقیق با  00درصد اطمینان تایید می شود.
از جلوه های شایع و عام بحران هویت ،می توان به دل مشغولی های بی هدف  ،اشاره نمود ،نمونه شرکت کننده در طرح پژوهشی
حاضر به علت مشکالت بحران هویت معموال هدف مشخصی در زندگی خود ندارند وچرا که خودرا فردی که خودی خود را گم
کرده و نقشی موثر برای خویشتن نمی یابد احساس می کنند .و به همین جهت نیز احساس درون تهی بودن می کند  ،غالبا خود را
به هر موضوعی که در دسترس بوده و نسبتا عالقه او را بر انگیزد ،مشغول نموده و بخش عظیمی از فرصت ها و انرژی هایش را در آن
زمینه صرف می کند(شرفی .)1174 ،
گروه درمانی شناختی – رفتاری مورد نظر پژوهش حاضر ،با استفاده از تکنیك های متنوع و موثر ازجمله روش پیکان رو به پایین،
تمثیل چمدان،تکنیك مخالف ورز،مثالهایی از سلسله مراتب،تغییر ادراکی  ،بازداری کرتکس توانست در نیل به تحقق فرضیه حاضر
موثر باشد.
در این زمینه پژوهشی تحت این عنوان یافت نشد ولی با توجه ب ه اینکه بی هدفی یکی از مولفه های بحران هویت می باشد می توان
با نتایج برخی از تحقیقات پیشین که اثر بخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر کاهش بحران هویت مورد تایید قرار داده اند همسو
دانست.
بنابراین به نظر محقق با نتایج پژوهش شعبانی( ،)1171رئیسی ( ،)1186نصیری،و خسروی ،و قادری،و وفائی
واسماعیلی()1170همسو است.
فرضیه  :11همانطور که در جدول11مشاهده شده  ،چون سطح معناداری آزمون )4/441( Tکمتر از  4/41است و این بدان معناست
که ،گروه درمانی شناختی ـ رفتاری برپرخاشگری دانش آموزان بی سرپرست مقیم خوابگاه های شبانه روزی تاثیر مثبت دارد و
موجب کاهش آن شده است.لذا فرضیه تحقیق با  00درصد اطمینان تایید می شود.
گین ) 1004(1به نقل از فرانکن(ترجمه شمس آبادی و همکاران )1170 ،می نویسد به طور سنتی  ،روانشناسان پرخاشگری را
رفتاری تعریف کرده اند که متوجه فرد دیگری است و هدف آن صدمه زدن به وی است.
برکویتز ) 1070(2خاطرنشان می کند که پرخاشگری وسیله ای است که از نیاز به کنترل سرچشمه می گیرد.یکی از دالیل و علت
اصلی پرخاشگری ناکامی است.طبق فرضیات ناکامی  ،تمایل به پرخاشگری  ،هنگامی که از رفتارهدفمند بازداری شود ،افزایش می
یابد.نظریه پردازان شناختی معتقدند که پیش درآمد بروز خشم داشتن عقایدی معین است.اگر افراد سرپرست های خوبی داشته
باشند  ،خوب هدایت شوند و الگوهای خوبی داشته باشند  ،خودپنداره مثبتی پیدا می کنند.در مقابل  ،افرادی که در معرض خشونت
والدین قرار می گیرند و الگوهای خوبی ندارند خود را قربانی به شمار می آورند .و بدبختی های فعلی و گذشته خویش را به تاریخچه
گذشته خود نسبت می دهند.و این سبب بروز رفتار پرخاشگرانه در آنان می شود.
نمونه پژوهش حاضر با توجه به اینکه بی سرپرست هستند  ،ودر گیر باورهای غیر منطقی و خطاهای شناختی از جمله من نفرت
انگی زم ،فاجعه و ...هستند ،دچار اختالل پرخاشگری می باشند ،گروه درمانی شناختی رفتاری با بهره گیری از تکنیك آرمیدگی و
تصویر سازی ذهنی و همچنین بهره گیری از تکنیك هایی چون ،روش پیکان عمودی ،تمثیل چمدان ،تمثیل المپ ،تغییر باورهای
غیر منطقی  ،به باورهای منطقی ،و شنا سایی خطاهای منطقی به عنوان یکی از روش های موثر و معتبر در کاهش پرخاشگری
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شناخته شده است.در پژوهش حاضر نیز پژوهشگر با بهره گیری از تکنیك های ذکر شده در طی جلسات درمان به کاهش
پرخاشگری گروه منجر شده است.
نتایج پژوهش حاضر همسو با نتایج پژوهش های کاظمینی و همکاران( ،)1104عاشوری،ترکمن،مالیری و فدایی( )1178است .آنها
پژوهشی با عنوان اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری در کاهش خشم و پرخاشگری رانندگی انجام دادند.نتایج نشان داد که گروه
درمانی شناختی رفتاری در مقایسه با گروه کنترل باعث کاهش معنا دار خشم رانندگی می گردد.
در پایان پیشنهاد می گردد که به علت وجود محدودیت هایی همچون مشکل تعمیم پذیری نتایج به شرکت کنندگان مذکر ،آموزش
گروه در زمان استراحت شرکت کنندگان در پژوهش های آینده این محدودیت ها مورد توجه قرار گرفته تا یافته های پژوهش حاضر
با صحت و سقم بیشتری در اختیار پژوهشگران قرار گیرد.
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