جواد جوانمرد و همکاران /اثربخش رواندرمانی مثبتنگر به شیوه گروهی

اثربخشی رواندرمانی مثبتنگر به شیوه گروهی
بر بحران هویت دانشآموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم
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مقدمه :بحران اصلی دوره نوجوانی هویتیابی میباشد .چارهاندیشی ،تهیه و اجرای درمان برای کاهش بحران هویت میتواند کمکی بزرگ
به سلامت جسمی و روحی نوجوان کند .این پژوهش باهدف تعیین اثربخشی رواندرمانی مثبتنگر به شیوه گروهی بر بحران هویت دانش-
آموزان دختر و پسر متوسطه دوم انجامشده است.
روش کار :روش پژوهش نیمه تجربی با گروه کنترل و طرح پیشآزمون ،پسآزمون بود .جامعه آماری شاام  135پسار و  185دختار ،در
پایههای یازدهم و دوازدهم مقطع متوسطه شهرستان فریمان در سال تحصیلی  1369 -60بود که باا روش نموناهگیاری هدفمناد انتخاا
شدند .از میان این دانشآموزان 35 ،دانشآموز دختر و  28دانشآموز پسر انتخا و بهصورت تصاادفی در دو گاروه آزماایش و کنتارل ارار
گرفتند ( 11پسر و  10دختر در هر گروه) .گروههای آزمایش پسران و دختران در  0جلسه هفتگی جداگانه آموزشهای رواندرمانی مثبت نگر
را به شیوه گروهی دریافت نمودند .ابزار پژوهش ،پرسشنامه بحران هویت بود .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSو با روش آمااری تحلیا
کوواریانس تحلی شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد که رواندرمانی مثبتنگر به شیوه گروهی بار بحاران هویات پساران ( )F=0/00 ،P=5/51و دختاران (،P=5/51
 )F=19/11اثر داشته است.
نتیجهگیری :ازآنجاکه رواندرمانی مثبتنگر باعث بهبود بحران هویت پسران و دختران میشود ،میتاوان از آن بارای کااهش مشاکلات
روانشناختی ناشی از بحران هویت دانشآموزان در مدارس بهره برد.
کلیدواژگان :مثبتنگر ،بحران هویت ،نوجوان
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جواد جوانمرد  ،1علیرضا رجایی* ،2فرشید خسرو

پور 3

جواد جوانمرد و همکاران /اثربخش رواندرمانی مثبتنگر به شیوه گروهی

دانشآموزان دوره متوسطه در سنین نوجوانی و جوانی هستند.

«من کیستم؟»« ،جای من در هستی کجاست؟» و «از زندگی

این دوره یکی از مهمترین مراح زندگی انسانی است ،زیرا

خود چه میخواهم؟» پاسخ مشخص و اختصاصی بدهد ( .)0بر

فرصتهایی را برای رشد و نمو هم ازنظر جسمانی و هم

اساس دیدگاه رجایی در نظریه شناختی -هیجانی معنوی ،انسان

درزمینهٔ کفایت شناختی و اجتماعی ،استقلال ،عزتنفس و

به دنبال پاسخ به سؤالات اساسی در زندگی خود است .سؤالاتی

صمیمیت فراهم میکند .گذر از کودکی به بزرگسالی با یک

مانند من چه کسی هستم؟ از کجا آمدهام و به کجا میروم؟

دوره انتقالی طولانی مشخص میشود که نوجوانی نام دارد و یا

هستی چیست و چگونه خلقشده است و سؤالاتی از این بی که

بهطورکلی نوجوانی با بلوغ (فرایندی که به رسش جنسی

به دنبال پاسخ دادن به آن و نیز به دنبال یافتن معنای زندگی

با ابلیت باروری -توانایی تولیدمث  -منتهی میشود) آغاز می-

هستند و چنانچه نتوانند پاسخ مناسبی برای سؤالات خود بیابند،

شود .نوجوانی از  11تا  12سالگی آغاز و تا  21یا  22سالگی

دچار بحران هویت خواهند شد (.)9

ادامه پیدا میکند و شام تغییرات عمده و پیوستهای در همه

نتایج تحقیقات مختلف داخ

حیطههای رشد است (.)1

آموزش مهارتهای زندگی شام تفکر انتقادی و ابراز وجود بر

بهزیستی جسمی و روانشناختی دانش آموزان نوجوان ایرانی در

کاهش بحران هویت و نارضایتی از زندگی ( ،)0تأثیر آموزش

مقطع متوسطه ،تقریباً در سطح متوسط رار دارد که سطح اب

مهارتهای خودآگاهی بر بحران هویت و مؤلفههای آن در

بولی نیست و طراحی و اجرای انواع مداخلات بالینی ،آموزشی و

نوجوانان دختر ( ،)8اثربخشی وا عیتدرمانی بر کاهش بحران

مشاورهای ،جهت بهبود کیفیت زندگی آنها توصیه میشود (.)2

هویت و احساس غم غربت دانشآموزان پسر مقطع متوسطه

روانشناختی در نوجوانی پدیدهای بهنجار

( ،)6اثربخشی آموزش گروهی با رویکرد عقلانی هیجانی-رفتاری

است ،به پیامدی تأسفبار منجر شده و اغلب تصور میشود

مانند شناسایی و چالش با افکار غیرمنطقی بر کاهش بحران

نوجوانانی که به مشکلات روانشناختی گرفتارند با افزایش سن

هویت و افزایش شادکامی در نوجوانان خوابگاهی پسر (،)15

خودبهخود بهبود مییابند ( .)3یکی از آسیبهای عدم بهزیستی

اثربخشی رویکرد راهح محور بر ح بحران هویت نوجوانان

روانشناختی فرآیند رشد ،در دوره نوجوانی و جوانی ،عدم

دختر ( )12 ,11و اثربخشی روابط درمانی بر کاهش بحران

دستیابی به هویت است که اگر به آن توجه نشود میتواند

هویت و دستیابی به هویت طبیعی و بهبود سلامت روان دانش-

بهطورجدی سلامت جسمی و روانی نوجوانان و جوانان را تحت

آموزان ( )13میباشد .همچنین پژوهشی نشان داده با کاهش

تأثیر رار دهد .در تعریف هویت میتوان اشاره کرد که هویت

بحران هویت میزان مسئولیتپذیری در دانش آموزان سال اول

یک فرآیند است ،نه یک محصول و ساختوساز هویتی ،در

متوسطه افزایش مییابد (.)11

سراسر زندگی ،از تأثیرات اجتماعی و فرهنگی شک میگیرد

به نظر میرسد که یکی از رویکردهای مداخلهای بسیار مناسب

(.)1

برای کمک به نوجوانان برای پیشگیری و یا کاهش بحران

مسلم است که در فرآیند دشوار و پرکشمکش انتقال از کودکی

هویت نوجوانان ،رواندرمانی مثبت نگر باشد .چراکه به نظر

به بزرگسالی ،نوجوان از یکسو با سرعت بیسابقهای بلوغ

رجایی ( )10افرادی که دچار بحران هویت هستند از نشانههای

جسمی و جنسی را میگذراند و از سوی دیگر ،خانواده ،فرهنگ

بیهدفی ،پوچی ،ناامیدی ،عدم اعتمادبهنفس ،بیارزشی،

و جامعه از او میخواهند که مستق باشد ،روابط جدیدی را با

نارضایتی ،اضطرا  ،غمگینی ،پرخاشگری و عصبانیت در رنج

همسالان و بزرگسالان بر رار کند و آمادگیها و مهارتهای

هستند و این مفاهیم بهعنوان هسته رواندرمانی مثبت نگر می-

لازم را برای زندگی شغلی و اجتماعی بهدست آورد .نوجوان باید

باشند .در همین راستا برای درک بهتر مفهوم هویت در

علاوه بر پذیرش و سازگاری با این تغییر و تحوّلات ،هویت

روانشناسی مثبت نگر ،پژوهشگران مفاهیمی را در روانشناسی

این باور که آشو

و خارج کشور حاکی از تأثیر
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مثبت نگر شناسایی کردهاند .این مفاهیم شام

روانشناسی خود ،اعتمادبهنفس ،خود پنداره ،خودشناسی و

روانی ،گردید ( .)25در یک پژوهش مداخلات روانشناسی مثبت

انعطافپذیری میباشند .این مفاهیم در روانشناسی مثبت ،اجزاء

باعث بهبود رضایت از زندگی در بین دانشآموزان دبیرستانی

هویت سالم هستند .این مفاهیم ثابت نیستند بلکه با محیطی که

گردید ( .)21در پژوهشی دیگر اثربخشی رواندرمانی مثبت نگر

افراد در آن توسعه مییابند در تعام هستند (.)19

برای بهبود روانشناختی و عزتنفس در نوجوانان مبتلا به

رواندرمانی مثبت نگر یک رویکرد درمانی ،مبتنی بر اصول

اختلال افسردگی نشان داده شد ( .)22همچنین در پژوهشی

روانشناسی مثبت است .ریشه آن ،در کار پیشگامانی همچون

دیگر ،اثربخشی رواندرمانی مثبت نگر ،در افزایش شادی

پترسون 1در مورد نقاط وت میباشد .رواندرمانی مثبت نگر،

عمومی و مؤلفههای آن شام زندگی دلپذیر ،غرق شدن در کار

نشانههای منفی را با نقاط وت ،منابع را با خطرات ،ضعفها را

و زندگی معنیدار دانشآموزان دختر نشان داده شد ( .)23می-

باارزشها و امیدواری را با پشیمانی ،بهمنظور درک پیچیدگی-

توان گفت کمتر پژوهشی وجود دارد که با استفاده از اصول

های ذاتی تجربیات انسانی ،به شیوهای بیشتر متعادلکننده،

رواندرمانی مثبت نگر بر بحران هویت نوجوانان ا دامی انجام

نسبت به رویکرد نقص محور رواندرمانی سنتی ترکیب و ادغام

داده باشد و این پژوهش با بررسی و تحلی ابعاد هویتی دانش-

میکند ( .)10زیربنای نظری رواندرمانی مثبتگرا متعلق به

آموزان ،میتواند ضمن ارائه تصویری روشن از وضعیت موجود

زندگی

هویت در مدارس مورد نمونهگیری ،طرحی درمانی را تنظیم کند

خوشایند و لذتبخش ،زندگی با اشتیاق و زندگی معنادار است.

تا بر اساس آن ،اصلاحات و ا دامات درمانی رواندرمانی مثبت

مردم زمانی به زندگی خوشایند و لذتبخش میرسند که بتوانند

نگر جهت بهبود و ارتقای وضعیت هویتی دانشآموزان انجام

هیجانهای مثبتی را درزمینهی زندگی گذشته ،حال و آیندهشان

گیرد .لذا این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی رواندرمانی

تجربه کنند .زندگی زمانی با اشتیاق (مشتا انه) احساس میشود

مثبت نگر به شیوه گروهی بر کاهش بحران هویت دانش

که فرد در حوزههای گوناگون زندگی ازجمله کار ،روابط عشقی،

آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه دوم انجامشده است.

سلیگمن 2است .او فرض کرد که شادمانی شام

تفریح و بازی ،عمیقاً در کاری که انجام میدهد درگیر و در آن

روش کار

غرق شود .زندگی معنادار نیز استفاده از توانمندیها در خدمت
به چیزی فراتر از خود است ()18؛ و اب ذکر است که روان-

پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که در آن از طرح

درمانگران مثبتگرا ،درعینحالی که در بحث با مراجع،

پیشآزمون -پسآزمون استفادهشده است .جامعه آماری شام

هیجانها و خاطرات مثبت را استخراج و مطرح میکنند ،باهدف

 135پسر و  185دختر ،در پایههای یازدهم و دوازدهم مقطع

ترکیب و عرضهی هیجانهای مثبت و منفی باهم ،درزمینهی

متوسطه شهرستان فریمان در سال تحصیلی  1369 -60بود.

مشکلات درمانجو نیز درگیر میشوند .بهطور مثال برای کمک

این افراد از میان ک مدارس متوسطه شهرستان (یک مدرسه

کردن به درمانجو ،بهمنظور غلبه بر یک ضربه روانی ،میتوان

پسرانه و یک مدرسه دخترانه) بهصورت تصادفی انتخا و از

توانمندیهایی را که بر اثر تجربه ناگوار مذکور در او به وجود

میان دانشآموزان پایههای مذکور ،با استفاده از پرسشنامه

آمدهاند را یادآور شد (.)16

بحران هویت 10 ،دختر و  31پسر وارد مطالعه شدند .در مرحله

دیبیاس 3با استفاده از یک برنامه  15جلسهای ارتقاء تندرستی،

بعد ،مصاحبهای با انتخا شدگان برگزار شد تا اطمینان حاص

پژوهشی را با عنوان مداخلهی روانشناختی مثبت چندجانبه

شود که آزمودنیها درست انتخا شدهاند .سپس آزمودنیها

انجام داد که باعث بهبود شادی روزانه و رفتار کلاس درس در

بهصورت تصادفی در گروههای آزمایش و کنترل رار گرفتند.

Peterson

1

Seligman
DeBiase

2

 10پسر در گروه آزمایش و  10پسر در گروه کنترل رار گرفتند
که بعد از ریزش نمونهها در پسران 11 ،پسر در گروه آزمایش و

3
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بهروزی،

نمونهای از دانشآموزان دبیرستانی با مشکلات تحصیلی و
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آزمایش و  22دختر در گروه کنترل رار گرفتند .بعد از ریزش

زندگی درمانجو ایجاد یا ماندگار میشود به شرح ذی بود:

نمونهها در دختران  10نفر در گروه آزمایش و  10نفر در گروه

جلسه اول :در این جلسه ،آشنایی با چارچو رواندرمانی مثبت-

کنترل با ی ماندند .پیشآزمون در ابتدای دوره از  10دختر و 31

گرا شام نقشها و فرضهای درمانگر و تأکید بر مسئولیتهای

پسر به عم آمد و گروههای آزمایش پسران و دختران در 0

درمانجویان ،محور کار بود و در ادامه شرکتکنندگان خود را

جلسه  65د یقهای هفتگی بهصورت جداگانه ( 0جلسه برای

معرفی مثبت کرده و درباره مو عی که در بهترین حالت بودند

دختران و  0جلسه برای پسران) آموزشهای رواندرمانی مثبت

داستانی گفتند .بعضی از اعضای گروه ،معرفی و داستان را در

مدرسه دریافت نمودند؛

همان جلسه و بعضی بهعنوان تکلیف در منزل انجام دادند .در

درحالیکه گروه کنترل مداخلهای را دریافت نکرد .درحالیکه

این جلسه ،توانمندیهای مورد اشاره در داستان با کمک

گروه کنترل مداخلهای را دریافت نکرد .بعد از پایان دوره ،پس-

درمانجو و درمانگر شناسایی گردیدند.

آزمون از گروههای آزمایش و کنترل شام  28پسر و  35دختر

جلسه دوم :در این جلسه درباره داستانها بحث شد .اب ذکر

به عم آمد .در ضمن ،رضایت آگاهانه دانشآموزان و والدین در

است که برجسته کردن توانمندیهای مورداشاره در داستان ،آن

ابتدای دوره کسب گردید و برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه

زمانی که برای حس اشتیاق در زندگی از توانمندی خود استفاده

بحران هویت 1استفاده شد .این پرسشنامه بر اساس نظریه

نمودهاند ،یک عام اصلی است که اعتمادبهنفس را بالا میبرد.

درمانی شناختی -هیجانی مذهبی 2تهیهشده است (.)21

اعضای گروه باید کاملاً در این بحث شرکت کنند که در جلسات

پرسشنامه شام  05سؤال میباشد که علائم زیر را موردسنجش

این پژوهش ،رعایت گردید .در این جلسه برای کاهش غمگینی

رار میدهد :بیهدفی ،پوچی ،ناامیدی ،عدم اعتمادبهنفس ،بی-

سه راه شادکامی هم آموزش داده شد و در ادامه پرسشنامه

ارزشی ،نارضایتی از زندگی ،اضطرا  ،غمگینی ،پرخاشگری و

رواندرمانی مثبتگرا موردبحث رار گرفت و تکلیف خانگی

عصبانیت .در این تحقیق ،بحران هویت با این ده نشانه که

تکمی

پرسشنامه ارزشهای عملی ارائهشده در سایت

نشاندهنده عدم اکتسا کام هویت است اب شناسایی خواهد

( )www.viacharacter.orgپیشنهاد شد.

بود .نمرهگذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت از  1تا 0

جلسه سوم :ابتدا مرور جلسه ب و بحث درباره پرسشنامه

(از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) میباشد و سؤالات ،11 ،11 ،1

ارزشهای عملی که بعضی از اعضای گروه در سایت انجام داده

 31 ،21و  11هم بهصورت عکس نمرهگذاری میشوند .روایی

بودند صورت گرفت .ازآنجاییکه یکی از متغیرهای مربوط به

این پرسشنامه نیز توسط استادان و متخصصان این زمینه مورد

بحران هویت ،نارضایتی از زندگی است ،برای افزایش رضایت از

تأیید رارگرفته است .علاوه بر آن

زندگی باید سپاس و شکرگزاری در افراد نهادینه شود که این

برای محاسبه همسانی درونی (پایایی) این پرسشنامه از روش

موضوع در این جلسه به بحث گذاشته شد و تکلیف خانگی

آلفای کرونباخ استفاده شده است .برای این منظور رجایی و

شام نوشتن نامهای تشکرآمیز به شخصی بود که تابهحال به

همکاران ،پایلوتی را روی  10نفر از دانشجویان انجام دادند که

نحو مناسبی از وی تشکر نکردهاند .این نامه برای افزایش

برابر با  5/63به دست آمد که بیانگر همسانی درونی بالای این

رضایت از زندگی و افزودن به هیجانهای مثبت درباره گذشته

آزمون است (.)20

بود .رضایت داشتن در مقاب بیشینهخواهی برای رضایت بیشتر

خلاصه جلسات آموزش رواندرمانی مثبت نگر به شیوه گروهی

از زندگی هم تأکید شد و در ادامه اعضاء تشویق به نوشتن دفتر

با توجه به کتا فنون روانشناسی مثبتگرا ( )29و عنایت به

سه اتفاق

نگر را به شیوه گروهی در مح

خاطرات شکر شدند؛ دفتری که در آن هرروز ،حدا

خو که در آن روز برایشان اتفاق افتاده را بنویسند .این تمرین
Identity Crisis Questionnaire
Religious٫ Cognitive٫ Emotion Therapy

در طول درمان و بهعنوان تکلیف خانگی هم انجام میشد.

1
2
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 11پسر در گروه کنترل با ی ماندند .همچنین  23دختر در گروه

این مطلب که آسیبشناسی روانی بر اثر نبود منابع مثبت در

جواد جوانمرد و همکاران /اثربخش رواندرمانی مثبتنگر به شیوه گروهی

شناختن نقشی بود که خاطرات چه خو و چه بد در ماندگاری

جلسه هفتم :در این جلسه پیشرفتها و مزایایی که در جلسه-

و دوام علائم مشکلشان بازی میکرد .به اعضاء کمک شد تا

های رواندرمانی مثبتگرا حاص شده بهروشنی و صراحت بیان

خشم و اعتراض و دیگر هیجانات منفی خود را ابراز کنند .سپس

گردید و اجرای پسآزمون هم در این جلسه انجام شد .برای

درباره آثار این هیجانات بر مشک و بهزیستی آنها بحث شد.

تحلی دادهها ،از شاخصهای توصیفی میانگین و انحراف معیار

دانشآموزان خاطرات هیجانی خود را ابراز مینمودند .یک

و از شاخصهای آماری استنباطی تحلی کوواریانس تک متغیره

نمایشنامه هم با کمک یکی از همکاران و توسط اعضای گروه

استفاده گردید و دادهها با نرمافزار  SPSSنسخه  21تحلی

(در ابتدای جلسه به مدت  25د یقه با اعضای گروه که داوطلب

گردید.

اجرا بودند) به اجرا درآمد .نمایشنامه ،صحنه یک رستوران بود

نتایج

که دیر آمدن غذا توسط گارسون و برخورد هیجانی منفی یا
مثبت با این موضوع به نمایش درآمد .بعد از اتمام نمایش

میانگین سنی گروه آزمایش پسران  18/12±1/58میانگین سنی

اعضای گروه و درمانگر بهعنوان مشاهدهگران بهنقد این

گروه کنترل پسران  18/00±1/58بود .از افراد گروه آزمایش

نمایشنامه پرداختند.

پسران  1نفر در پایه یازدهم و  15نفر در پایه دوازدهم مشغول

جلسه پنجم :برای بیهدفی ،پوچی ،ناامیدی و بیارزشی،

به تحصی بودند و از افراد گروه کنترل پسران  6نفر در پایه

اعضای گروه باید هدیهای را به دیگران بدهند .این کار ،حس

یازدهم و  9نفر در پایه دوازدهم مشغول به تحصی بودند.

هدفمندی و صد و معنا را در زندگی بالا میبرد .همچنین برای

میانگین سنی گروه آزمایش دختران  18/03±5/06و میانگین

افزایش معنا به درمانجویان کمک شد که توانمندیهای

سنی گروه کنترل دختران  18/29±5/10بود .افراد گروه آزمایش

اعضای خانواده خود را هم شناخته و تصدیق کنند و سبک

و کنترل دختران همگی در پایه دوازدهم مشغول به تحصی

پاسخدهی فعال سازنده را تمرین نمایند .در ادامه تکلیف خانگی

بودند .یافتههای مطالعه نشان داد میانگین گروه آزمایش در

شرکت در نهادهای مثبت همچون مسجد و تمرین سبک

متغیر بحران هویت در پسآزمون نسبت به پیشآزمون

پاسخدهی فعال هم توصیه گردید .در توضیح این سبک میتوان

کاهشیافته است .همچنین بعد از تعدی میانگینها بازهم این

گفت برای اینکه اعضای گروه در روابط بین فردی ،سبک

کاهش مشاهده میشود که نشانگر دوام تأثیر متغیر مستق بر

پاسخدهی فعال -سازنده بهتری داشته باشند باید با ثبت و

متغیر وابسته میباشد (جدول .)1

نوشتن تعاملات بین فردی که در طی روز دارند ،از سبک

با توجه به پژوهش حاضر که از نوع پیشآزمون -پسآزمون

پاسخدهی خودآگاه شده و اگر این سبک را به کار نمیگیرند در

بود ،برای تحلی دادهها و بهمنظور کنترل اثر پیشآزمون و

آینده در آن مو عیت از این سبک استفاده کنند .در این سبک،

پسآزمون از روش تحلی کوواریانس تکمتغیری استفاده شد.

پاسخدهی گرم و همراه شور و اشتیاق است و تماس چشمی

متغیر مستق  ،روش درمانی رواندرمانی مثبت نگر و متغیر

وجود دارد .فرد خندان و خوشرو است و عواطف مثبت از خود

کووریت پیشآزمون و متغیر وابسته پسآزمون بود .برای استفاده

نشان میدهد .جلسه ششم :در این جلسه پرخاشگری و

از این روش آماری ،رعایت پیشفرضهایی لازم است که در

عصبانیت که از متغیرهای بحران هویت و جزء هیجانهای

ادامه این پیشفرضها بررسی میشوند .ابتدا فرض نرمال بودن

منفی است با استفاده از بخشش به چالش کشیده شدند .اعضای

دادهها با استفاده از دو روش کولموگروف -اسمیرنوف 1و

گروه باید نامهای را به شخصی که از او کینه به دل دارند یا به

بررسی و تأیید شد .سپس برای فرض همگنی

شاپیرو-

ویلک2

خودشان بنویسند ولی نامه را به دست شخص نرسانند .این نامه
Kolmogorov-smirnov
Shapiro-Wilk

خاصیت درمانی دارد .روی نامهها بحث شد و بعضی از اعضای
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جلسه چهارم :این جلسه برای کمک به شرکتکنندگان جهت

گروه این کار را بهعنوان تکلیف خانگی انجام دادند.

جواد جوانمرد و همکاران /اثربخش رواندرمانی مثبتنگر به شیوه گروهی

مقدار آزمون لون برای پسران (1) ،62/0= (26 ،P= 5/13

دختران ( ،)F=)1( =01/31،P =5/551بهدست آمد که تأییدی

 )=Fو مقدار آزمون لون برای دختران (57/0= ،P= 5/10

بر خطی بودن رگرسیون هم پراش و وابسته میباشد .یا

 )=1) F ،(26به دست آمد که تأییدی بر همگنی واریانس¬ها

بهعبارتدیگر بین متغیر وابسته و متغیر هم پراش همبستگی

میباشد.

وجود دارد .با توجه به اینکه تمام پیشفرضها برای استفاده از

پیشفرض بعدی تحلی کوواریانس تک متغیره ،همگنی

تحلی کوواریانس تکمتغیری رعایت شده است پس مجاز به

شیبخط رگرسیون است؛ یعنی تعام بین متغیر هم پراش و

استفاده از روش تحلی کوواریانس تک متغیره هستیم که نتایج

متغیر مستق

در ادامه میآید.

نباید معنادار نباشد که نتایج آزمون همگنی

شیبخط رگرسیون برای پسران () F=)1( =2/36 ، P=5/13
و برای دختران ( ) F=)1( =2/83 ، P=5/15به دست آمد که
دست آمد که تأییدی بر همگنی شیبخط رگرسیون میباشد.
پیشفرض بعدی تحلی کوواریانس تک متغیره خطی بودن
رگرسیون هم پراش و وابسته میباشد مقدار این آزمون برای

جدول  -1میانگین و انحراف استاندارد تعدی شده و تعدی نشده بحران هویت در پیشآزمون و پسآزمون ،گروههای آزمایش و کنترل
جنسیت

مراحل

نوع گروه

تعداد

پیشآزمون

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

11
11
11
11
10
10
10
10

پسران

پسآزمون
پیشآزمون
دختران

پسآزمون

تعدیل نشده

انحراف استاندارد
20/03
21/10
18/12
21/08
22/66
21/58
23/02
20/16
توجه به نتایج جداول

میانگین
118/50
110/63
111/13
120/26
116/63
113/50
158/33
116/25

تعدیلشده

میانگین

انحراف استاندارد

113/90
128/59

3/21
3/21

3/65
150/50
3/65
122/10
 2تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و

نتایج جدول  1نشان میدهد که رواندرمانی مثبت نگر به شیوه

کنترل در متغیر بحران هویت در دختران و پسران وجود دارد و

گروهی بر بحران هویت دختران ( )F=15/59 ،P= 5/51و بر

این نشان میدهد که رواندرمانی مثبت نگر به شیوه گروهی بر

بحران هویت پسران ( )F=6/06 ،P= 5/51مؤثر میباشد .با

بحران هویت دانشآموزان دختر و پسر مؤثر است.
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واریانسهای گروه کنترل و آزمایش از آزمون لون استفاده شد.

پسران ( )F=)1( =06/15،P =5/551و مقدار این آزمون برای

جواد جوانمرد و همکاران /اثربخش رواندرمانی مثبتنگر به شیوه گروهی

جدول  -2نتایج آزمون تحلی کوواریانس تک متغیره در خصوص تأثیر رواندرمانی مثبت نگر بر بحران هویت دانشآموزان دختر و پسر
متغیر
وابسته

هویت

پسر
دختر

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

گروه
پیشآزمون
گروه
پیشآزمون

1101/51
8021/05
2250/13
12210/59

1
1
1
1

1101/51
8021/05
2250/13
12210/59

*

15/59
* 06/15
*6/06
*31/01

داری

اثر

آماری

5/55
5/55
5/55
5/55

5/28
5/05
5/29
5/99

5/89
1
5/80
1

*p< 5/50 **p< 5/51

این یافتههادر نمودارهای زیرهم به تصویر کشیده شده است.

نمودار ( )1پروفای مقایسه ای مقیاس میانگین نمرات بحران هویت پسران در گروه آزمایش و کنترل طی مطالعه

…

نمودار ( )2پروفای مقایسه ای مقیاس میانگین نمرات بحران هویت دختران در گروه آزمایش و کنترل طی مطالعه
همانطور که در نمودارهای فوق مشاهده میشود نمرات بحران هویت پسران طی مطالعه بهبود یافته (کاهش یافته) در حالی که در گروه
کنترل اینطور نیست.

مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت /دوره ششم ،شماره یک ،تابستان ،9318صفحه909تا999

101

Downloaded from journal.jmu.ac.ir at 22:45 +0430 on Friday April 23rd 2021

بحران

جنسیت

منبع

مجموع

درجه

میانگین

F

معنی-

اندازه

توان

جواد جوانمرد و همکاران /اثربخش رواندرمانی مثبتنگر به شیوه گروهی

وجود و مهارت خودآگاهی بهنوعی توانایی نوجوانان را برجسته

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رواندرمانی مثبتنگر به

نگر میباشد .نتایج این پژوهش همچنین با نتایج پژوهش ()6

شیوه گروهی بر بحران هویت دانش آموزان دختر و پسر مقطع

نیز همسو میباشد (رضایی حسینآبادی و خیاطان) ،چون ایجاد

متوسطه دوم پایههای یازدهم و دوازدهم پسران و دختران بود.

روابط مؤثر بین فردی ،در این پژوهش که در یکی از جلسات

نتایج مطالعه نشان داد ،رواندرمانی مثبتنگر به شیوه گروهی بر

درمانی مطالعه حاضر نیز مطرح گردید ،یک نوع توانایی میباشد

کاهش بحران هویت دختران و پسران ،مؤثر میباشد .پژوهشی

و برجسته کردن تواناییها یکی از مهارتهایی است که بحران

در داخ و خارج کشور که بهطور مستقیم با این پژوهش مرتبط

هویت را کاهش داد .نتایج حاص

از این پژوهش با نتایج

باشد یافت نشد؛ ولی پژوهشهایی وجود دارد که اثربخشی

پژوهش ( )11مشابه است (شاهی و اوجینژاد) ،زیرا تمرین

مثبتنگری به شیوه گروهی را بر متغیرهایی نشان داده که در

سبک فعال-سازنده ،باهدف آگاهی از سبک پاسخدهی معمول

این تحقیق جزو متغیرهای بحران هویت بودند .به عنوان مثال

فرد باعث نوعی خودآگاهی از عملکرد بین فردی میگردد و در

پژوهش ( )21که اثربخشی مداخلات روانشناسی مثبتنگر را بر

جلسات درمانی ،زمانی که اعضای گروه بحث میکردند که

بهبود رضایت از زندگی در بین دانشآموزان دبیرستانی نشان

برنامهای برای استفاده از پنج توانمندی برترشان را در

میدهد (جسیکا 1و همکاران) ،زیرا نداشتن رضایت از زندگی،

مو عیتهای روزمره طرحریزی نمایند ،نوعی ح

مسئله و

یکی از متغیرهایی است که نشاندهنده بحران هویت در

رویکردی راهح محور برای مسائ پیش رو بود.

نوجوانان میباشد و با نتایج این پژوهش همخوانی دارد.

در تبیین اثربخشی رواندرمانی مثبتنگر میتوان گفت که

همچنین نتایج مطالعه حاضر با پژوهش ( )25نیز همسو است

بحران هویت با نشانههای بیهدفی ،پوچی ،ناامیدی ،عدم

(دیبیاس ،)2زیرا برنامه ارتقاء مهارتهای اجتماعی و افزایش

اعتمادبهنفس ،بیارزشی ،نارضایتی و  ...تعریف میشود و

رضایت از زندگی از متغیرهای مرتبط با اجرای برنامههای

همانطور که بلاً ذکر شد هسته اصلی این برنامه درمانی هم

رواندرمانی مثبت نگر ،در این پژوهش بود.

کاهش این نشانهها است و دور از انتظار نبود که رواندرمانی

پژوهش ( )22که اثربخشی رواندرمانی مثبتنگر را بر مشکلات

مثبت نگر بتواند باعث کاهش این نشانهها گردد.

افسردگی و افزایش عزتنفس نوجوانان نشان داد (محمودی و

در این پژوهش شاهد افزایش رضایت از زندگی و معنای زندگی

خوشخلق) ،نیز بهنوعی ،تأییدی بر نتایج این پژوهش در رابطه

در گروه آزمایش بودیم که میتوان گفت مطالعاتی وجود دارد

با اجرای برنامههای روانشناسی مثبتنگر برافزایش تواناییها و

که این یافته را تأیید میکنند .مثلاً در مطالعهای با اجرای برنامه

کاهش افسردگی میباشد؛ زیرا شناسایی توانمندیها در این

روانشناختی مثبت در مدرسه ،با توجه به گزارش معلمان که

پژوهش ،عزتنفس افراد گروه آزمایش را ارتقاء داد .همچنین در

نمیدانستند که آیا دانشآموزان در گروه روانشناسی مثبت یا

جلسات درمانی این پژوهش یکی از اهداف درمان بحران

گروه کنترل بودند ،نقاط وت ،کنجکاوی ،عشق به یادگیری و

هویت ،بالا بردن معنای زندگی بود و با پژوهش ( )23که

خلا یت در گروه روانشناسی مثبت بهبود پیدا کرد و این برنامه

رواندرمانی مثبتنگر معنای زندگی را در شرکتکنندگان ارتقاء

همچنین باعث افزایش لذت و مشارکت دانشآموزان در مدرسه

داد (امینی و همکاران) ،نیز مشابه است.

شد (.)20

نتایج این پژوهش بهنوعی مشابه پژوهشهای ( )8 ،0میباشد

بهطورکلی در اهمیت اثربخشی این برنامه درمانی میتوان گفت،

( نبری و همکاران؛ پیروی و رجایی) ،زیرا آموزش مهارت ابراز

رواندرمانی مثبتنگر با رشد تواناییهای دانشآموزان ،یادگیری

Jessica
DeBiase

ارزشها و به دستآوردن شکوفایی در شرکتکنندگان باعث

1

کاهش بحران هویت گردید و این رشد شکوفایی باید هدف

2
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بحث

میکنند و تمرکز بر تواناییها یکی از اجزاء رواندرمانی مثبت-

جواد جوانمرد و همکاران /اثربخش رواندرمانی مثبتنگر به شیوه گروهی

خوشبختی بهطور معمول با ثروت معادل است و معمولاً والدین

نوجوانان و جوانان باشیم .با توجه به نظرات سلیگمن درباره

سعی میکنند ثروت بیشتری را از خود بهجای بگذارند که

شیوع بالای افسردگی در میان جوانان ،افزایش اندک رضایت از

فرزندانشان رفاه بیشتری داشته باشند .دروا ع آنچه والدین برای

زندگی و همافزایی بین یادگیری و احساسات مثبت ،پیشنهاد

فرزندانشان میخواهد ،رفاه بیشتر فرزندان حتی بیشتر از

میشود که این مهارتها که سرلوحه آموزش مثبتنگری است

خودشان است ولی سرمایهگذاریهای روانی وجود دارد که رفاه

و بحران هویت را کاهش میدهد ،در مدارس آموزش داده شود.

بسیار بیشتری را از پول برای فرزندان به ارمغان میآورد .این

نتیجهگیری :رواندرمانی مثبتنگر مداخلهای باهدف کاهش

امر میتواند با آموزش مثبت تحقق یابد ( .)20پیاده کردن عملی

آسیبهای احتمالی عدم دستیابی به هویت در اواخر سن

این هدف در جلسات آموزشی این پژوهش باعث اثربخشی این

نوجوانی مؤثر است.

برنامه درمانی گردید و این سرمایهگذاری روانی بهنوعی در این

تشکر و قدردانی

پژوهش در شرکتکنندگان ایجاد گردید.

مطالعه

انجام این پژوهش با محدودیتهایی همراه بود .این

حاضر

با

کد

اخلاق

پژوهشی

محدودیتها شام عدم امکان کنترل متغیرهای مداخلهکننده

 IR.KMU.REC.1397.12در مدارس متوسطه دوم فریمان

مانند وضعیت هوشی دانشآموزان و وضعیت فرهنگی و

به انجام رسید .بدینوسیله از تمامی کسانی که ما را در انجام

اجتماعی خانوادههایشان بود و انجام پژوهش هم صرفاً محدود

این پژوهش یاری رساندند ازجمله مدیریت آموزشوپرورش

به دانشآموزان متوسطه دوم بود که برای تعمیم بهتر نتایج

فریمان و دانشآموزان عزیز مدارس متوسطه دوم کمال تشکر و

پژوهش پیشنهاد میشود که برنامههای رواندرمانی مثبت بر

دردانی راداریم.

روی دانشآموزان متوسطه اول و دانشجویان سالهای اول

تعارض منافع

دانشگاهها هم اجرا شود تا تأثیر این برنامه را بر سایر نمونهها

لازم به ذکر است که هیچگونه تعارض منافعی بین نویسندگان

هم بسنجیم .همچنین پیشنهاد میشود مدارس و دانشگاهها و

وجود ندارد

مراکز مشاوره برنامههای آموزشی درمانی و پیشگیری خود را با
استفاده از فنون رواندرمانی مثبتنگر که در این پژوهش
تشریح گردید ،برای دانش آموزان و دانشجویان تدارک ببینند تا
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Abstract
Introduction: The main crisis of adolescence is identity. Thinking and preparing and implementing treatment to reduce the
identity crisis can greatly help the teenager's physical and emotional health. So the aim of this study was to determine the
effects of group based on positive psychotherapy on the identity crisis of secondary school girl and boy students .
Materials and Methods: The research method was semi-experimental with control group and pre-test, post-test design. The
statistical population included 130 boys and 180 girls in the 11th and 12th grades of high school in fariman city during the
academic year of 2017-18. Sampling method was purposeful. From these, 30 girls and 28 boys were selected. The boys were
randomly assigned 14 subjects in the experimental group and 14 in the control group and the girls were randomly assigned to
15 subjects in the experimental group and 15 in the control group. Boys 'and girls' experimental groups received positive
group psychosocial training in 7 separate weekly sessions. The research tool was a identity crisis questionnaire. Data
analyzed through covariance analysis and SPSS software version 24.
Results:The results showed that Group Based on Positive Psychotherapy had a significant impact on Boys identity crisis (P
= 0.01, F = 7.55) and girls (P = 0.001, F = 11.6).
Results: In a little narrative, the coefficient of influence of all items was more than 1/5. The ratio of validity was between
0/62 and 1 and the content validity index of each section was greater than 0.79, all of which were acceptable. The reliability
of the questionnaire was performed using Cronbach's alpha coefficient which was calculated for knowledge (0/74), attitude
(0/70), mental norms(0/73), perceived behavioral control(0/85), behavioral intention(0/ 85) and behavioral 0/70,was
estimated.
Conclusion: Since positive psychotherapy improves the identity crisis of boys and girls, it can be used to reduce the
psychological problems caused by the student identity crisis in schools.
Keywords: Positive thinking, Psychotherapy, Identity crisis
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