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مهم رشد و تکامل اجتماعی و روانی فرد به شمار  يمرحله ،نوجوانی يدوره:مقدمه

.تواند موجب مشکالت روانی در نوجوانان گردداین دوره میبحران هویت در.رودمی

 رفتاري-عقالنی هیجانی يبه شیوه بررسی تاثیرآموزش گروهی ،هدف پژوهش حاضر

  هايآموزان نوجوان خوابگاهبر کاهش بحران هویت و افزایش شادکامی دانش

  .باشدروزي میشبانه

  

 آموزان نوجواندانش تمامشامل کارآزمایی بالینیاین  آماري يجامعه: کارروش

-1391زمانی سال تحصیلی  يپسر خوابگاهی در شهرستان تربت حیدریه در فاصله

که با استفاده از روش بود نوجوان آموزان نفراز دانش24نمونه شامل.بودند 1390

 12(مونگیري در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزنمونه

رفتاري را -، درمان عقالنی هیجانیونگروه آزم.قرار داده شدند) نفر 12(شاهدو ) نفر

  جلسه آموزش 8شاهد،اي دریافت کرد و گروه دقیقه 90يبه مدت نه جلسه

شادکامی  ينامهها پرسشابزار گردآوري داده. هاي زندگی را دریافت نمودمهارت

ها با استفاده از آزمون داده .باشدهویت شخصی احمدي میينامهپرسش ود آکسفور

  .گردیدتحلیل  12ينسخهSPSSافزارتی مستقل و نرم

  

 شاهدرفتاري در مقایسه با گروه -هیجانی- عقالنی يی به شیوهگروهآموزش : هایافته

وافزایش شادکامی )P=002/0(کاهش  بحران هویتبهدارنیاي معبه گونه

)001/0=P(   شودمیمنجر.    

  

- هاي آموزش گروهی با رویکرد عقالنی هیجانیمولفه رسدبه نظر می:گیرينتیجه

تواند موجب کاهش بحران رفتاري مانند شناسایی و چالش با افکار غیر منطقی می

.هویت و افزایش شادکامی شود

  

  ، بحران هویتشادکامی، رفتار، هیجانآموزش،:هاي کلیديواژه

  

  

  :نوشتپی

از . اي نداردرابطهمنافع نویسندگان ي پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت جام انجام شده و با تایید کمیتهاست و با  دانشجویی ينامهپایاناین مقاله برگرفته از 

  .گردداین پژوهش قدردانی میدر کنندگان محترم همکاري شرکت
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Original Article
Effectiveness of group rational-emotive-behavior education on reducing identity 

crisis and increasing happiness among male adolescents in boarding school 
dormitory

Abstract
Introduction: Adolescent stage is important step for mental and 
social development. Identity crisis in this stage can lead to 
psychological problems in adolescents. The aim of present study 
is effectiveness of group education in rational, emotional and 
behavioral method on reducing identity crisis and increasing 
happiness among the male adolescents in boarding school 
dormitory. 

Materials and Methods: In this semi-experimental study with 
pre test and post test design, statistical population of was all of 
male adolescents in dormitory school in Torbat-e-Heidariyeh city 
during 2011-2012. The sample included 24 students that were 
chosen by convenient sampling method, and were randomly 
allocated in two groups: experimental (12 persons) or control 
group (12 persons). The experimental group received rational,
emotional, behavioral education during 9 sessions (every session 
about 90 minutes) and the control group received life skills 
education during 8 sessions. Data were collected by happiness 
oxford questionnaire and Ahmadie,s personal identity 
questionnaire. To analyze data T test for independent groups and 
SPSS version 12 were used.

Results: The results showed that group education with rational 
emotional-behavioral method causes a significant decrease in 
identity crisis (P=0.002) and significant increase in happiness
(P=0.001).
Conclusion: It seems that the elements of rational-emotional-
behavior education enable students to identify and depute with 
irrational believes and as a result, provide an opportunity for 
decreasing identity crisis and increasing happiness. Thus, 
couples, relationship may improve over the course of the 
treatment.

Keywords: Behavior, Education, Emotion, Happiness, Identity 
crisis 
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  مقدمه

کودکان و نوجوانان بیش از سایر افراد در برابر ابتال به 

پذیر هستند، اما بسیار کمتر از شناختی آسیباختالالت روان

. شوندهاي الزم برخوردار میها و مراقبتبزرگساالن از حمایت

سال و کمتر، در دنیا  17کودکان و نوجوانان پنجم تقریبا یک

ي دوره. برنداز اختالالت خفیف تا شدید روانی رنج می

شناختی هاي زیستی، رواننوجوانی با تحوالت فراوانی در زمینه

تواند باشد و هر کدام از این تغییرات میو اجتماعی همراه می

دي زا براي نوجوان محسوب شده و در مواریک عامل بحران

 يمطالعاتی در زمینه). 1،2(باعث بروز مشکالت رفتاري شود 

هاي فردي مهمی وجود دارد که تفاوت نوجوانان رشد هویت

آموزان دبیرستانی بین دانش يهاي فردرا در رفتار و ویژگی

آموزانی دانشکهدهندمینشانهایافتهاین.استساختهآشکار

تر، آورند موفقباالي میانگین می ينمره ،هویتسنجش که در 

قابل اعتمادتر، سازگارتر، خودکارآمدتر و از لحاظ فردیتی 

آموزانی از دانش) بهداشت روانی باالترداراي (تر منسجم

  .)3(تر از حد متوسط است ها پایینهویت آن يهستند که نمره

اریکسون نظربه 
1

، نوجوانان در جوامع پیچیده دچار بحران 

موقت سردرگمی و پریشانی  يشوند یعنی یک دوره یهویت م

ها و اهداف، آن را که قبل از به توافق رسیدن در مورد ارزش

تشکیل هویت شخص ممکن است فرایند . کنند تجربه می

دخترها در . )4(گیرد مستمري باشد که در تمام عمر صورت 

ل جنسی و یهویت مرتبط با صمیمیت مانند مسا يزمینه

تري از پسرها  پیشرفته رشداي خانواده در برابر شغل، هاولویت

گیري  بندي شکل فرایند و زمان ،غیر از این مورد. دهند نشان می

کاهش و یا حذف ). 5(یکسان است  ،هویت در هر دو جنس

تواند موجب کاهش مشکالت بحران هویت به تنهایی نمی

ش یا اگر بتوان در کنار کاه.گرددروانی نوجوانان خوابگاهی 

را نیز افزایش  نوجوانانمیزان شادکامی  ،حذف بحران هویت

که از مشکالت روانی و تحصیلی  وجود دارد، امید بیشتري ادد

پیشرفت، رضایت از  ينوجوانان خوابگاهی کاسته و انگیزه

متغیرهاي ).6(ایش یابد زندگی و عواطف مثبت آنان افز

یکی از . توانند با هویت نوجوانان در ارتباط باشندمتعددي می

                                               
1Erikson

شادکامی به چگونگی ارزیابی  .این متغیرها شادکامی است

مردم از زندگی خود اشاره دارد و متغیرهایی چون رضایت از 

زندگی، رضایت از وضع زناشویی، رضایت از کار، نبود 

افسردگی و اضطراب و وجود عواطف و خلق مثبت را شامل 

ممکن به شکل شناختی باشد  ،ارزیابی شخص از خود. شودمی

طور کلی در مورد رضایت از ه مثال هنگامی که شخص ب

به قضاوت  ،هایی از زندگی مانند تفریحاتزندگی خود یا جنبه

ارزیابی شخص ممکن است عاطفی نیز باشد. نشیندآگاهانه می

یند مردم آخوشیند وآي هیجانات و خلقیات ناخوشتجربه(

شود که اگر این گفته میبربنا). در رویارویی با زندگی خود

رضایت از زندگی و اغلب خوشی را تجربه کند و  ،شخص

گاهی به هیجاناتی مثل غمگینی و خشم دچار شود، فقط گاه

عکس اگر از زندگی خود بر ،داراي شادکامی باال خواهد بود

د و به اندکی را تجربه کن يناراضی باشد و خوشی و عالقه

منفی مثل خشم و اضطراب دچار باشد،  يهیجانات پیوسته

  ).7،8(داراي شادکامی پایینی است

هیجانی- رفتاردرمانی عقالنی
2

- هاي شناختیجزو درمان

هیجانی سعی - رفتاردرمانی عقالنی. شودرفتاري محسوب می

هاي جو را که پاسخي درمانفرایندهاي فکر ناسازگارانهدارد

  .تغییر دهد، ها وابسته هستندزگارانه و رفتار به آنهیجانی ناسا

آلبرت الیس
3

رفتاري معتقد - ، بنیانگذار درمان عقالنی هیجانی

باشند و عناصر است مشکالت، ناشی از افکار نادرست می

ي این افکار، باورهاي غیر عقالنی هستند که غیر دهندهتشکیل

ها فرد آنهاي زندگی شوند، یعنی واقعیتمنطقی محسوب می

چنین غیر کارکردي هستند یعنی آسیب کند، همرا تایید نمی

  ).9به نقل از (کنند هیجانی و رفتاري به فرد وارد می

- اند که آموزش رویکرد عقالنیپژوهشگران نشان داده

هاي غیر بالینی اعم از کودکان و هیجانی بر روي جمعیت

ودکان و ها دریافتند کچنین آنهم. نوجوانان موثر است

ها این توانایی را پیدا کننده در این برنامهنوجوانان شرکت

رفتاري را یاد - هاي درمان عقالنی هیجانیکردند که مفروضه

  ).10(بگیرند و باورهاي غیر منطقی خود را تعدیل نمایند 

                                               
2Rational Emotive Behavior Therapy 
3Ellis
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نوجوانان خوابگاهی پسر امکان دارد که حال با توجه به این

مشکالت  ،هاي خوابگاهیدر طول دوران تحصیل و در محیط

روانی بسیاري، مخصوصا بحران هویت و شادکامی پایین را 

- عقالنی هیجانی يتجربه نمایند و آموزش گروهی به شیوه

هاي تواند موجب تغییر باورهاي ناکارآمد، پاسخرفتاري می

هیجانی ناسازگارانه و رفتارهاي وابسته به آن گردد، پژوهش 

کاهش بحران هویت و این شیوه در  بررسی اثرحاضر به منظور 

  . شدانجام این نوجوانان افزایش شادکامی 

  کارروش

آزمون پسوآزمونپیشطرحصورتبهبالینیکارآزماییاین

این آماري يجامعه.استشدهانجامونآزموشاهدگروهدوبا

هاي آموزان نوجوان پسر مقیم خوابگاهدانش را تمامپژوهش 

تشکیل ) مقطع متوسطه(روزي شهرستان تربت حیدریه شبانه

.بودندمشغول به تحصیل  1390- 91که در سال تحصیلی  دادند

مند نفر بر اساس جدول مورگان و به صورت هدف 24تعداد 

و  سال 18تا  15سنی  يدامنهمالك ورود، . انتخاب شدند

سکونت در ،دانشگاهیدبیرستان تا پیش ي اولتحصیل در پایه

عدم  .روزي و تمایل به همکاري در پژوهش بودوابگاه شبانهخ

 ،جسمی حاد وپزشکیابتال به بیماري قبلی و فعلی روان

و غیبت بیش از دو جلسه در جلسات آموزش  مصرف دارو

  .هاي خروج بودندگروهی از جمله مالك

ابتدا جهت اخذ مراحل انجام کار به این صورت بود که 

آموزش و پرورش  يش به ادارهمجوز براي انجام پژوه

از توضیح اهداف و پس  .شهرستان تربت حیدریه مراجعه شد

گرفتن اداريروندمربوطه،مسئولینبرايپژوهشانجاممراحل

آموزي طی و هاي دانشمجوز براي اجراي پژوهش در خوابگاه

  .مجوزهاي الزم اخذ گردید

شهرستان روزي پسرانه سپس یک مدرسه از بین مدارس شبانه

 )کشیروش قرعه(تربت حیدریه به روش تصادفی ساده

روزي انتخاب شبانه يانتخاب شد و با هماهنگی مدیر مدرسه

اعالنات تابلويدرپژوهشیچنینانجامبرمبنیاياطالعیهشده

پس از آن اهداف پژوهش . مدرسه و خوابگاه نصب گردید

پس از برقراري . آموزان خوابگاهی توضیح داده شدبراي دانش

 ينامهپرسش ،آموزان، آزمونگردانشمناسب با يرابطه

از  .آموزان قرار دادرا در اختیار دانش و بحران هویت شادکامی

آموزان صحبت شد و از محرمانه بودن نتایج آزمون براي دانش

  . واالت پاسخ دهندئها خواسته شد که با نهایت صداقت به سآن

  : ابزار پژوهش

ي شادکامی آکسفوردنامهپرسش- الف
1
این مقیاس توسط  :

آرجایل
2

 2001تهیه و در سال  1989، مارتین و گرسلند در سال 

این مقیاس داراي ). 11به نقل از (مورد تجدید نظر قرار گرفت 

پژوهشگرانی که به تحلیل . اي استسئوال چهار گزینه 29

ساختار  هاي مختلف پرداختند،نامه در گروهعوامل این پرسش

ي شادکامی به مولفه 7این مقیاس شامل . اندآن را تایید نموده

فرآیند شناختی مثبت، تعمد اجتماعی، : باشداین ترتیب می

ي مثبت، احساس کنترل، تناسب فیزیکی، رضایت از عاطفه

  . خود و آگاهی ذهنی

پایایی و روایی این مقیاس در چندین پژوهش مطلوب 

هاي انجام گرفته ان نمونه در پژوهشبه عنو. گزارش شده است

نامه به در انگلیس، آمریکا، استرالیا و کانادا اعتبار این پرسش

  ).11(گزارش شده است  89/0و  89/0، 90/0، 89/0ترتیب 

پور و آگاه هریس در ایران نیز در پژوهشی که توسط علی

 91/0انجام شده است، ضریب پایایی به روش آلفاي کرونباخ 

چنین براي تعیین روایی، روش تحلیل هم. آمده استبه دست 

ي اصلی به کار برده شده و مقدار بار عامل به روش مولفه

ها در عامل استخراجی در مقیاس شادکامی از عاملی پرسش

نامه، گذاري پرسشبراي نمره. گزارش شده است 79/0تا  39/0

ي نمرهاي که بیانگر بیشترین میزان شادکامی است براي گزینه

اي که بیانگر کمترین میزان شادکامی است و براي گزینه 3

  ).12(شود ي صفر در نظر گرفته مینمره

آزمون هویت شخصی  :ي هویت شخصینامهپرسش- ب

. است) قسمت 4حاوي (والیئس 10اي  نامهاحمدي، پرسش

باالترین میزان بحران هویت  يآزمون که نشانه يحداکثر نمره

 يو نمره 10بحران هویت برابر  يو حداقل نمره 30است، برابر 

جهت تعیین . باشد بحران هویت می عدمينشانه 10تر از  پایین

نفر از  60اعتبار و روایی آزمون، احمدي آن را روي 

                                               
1Oxford Happiness Questionnaire
2Argyle, Martin and Gresland
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راهنمایی شهر اصفهان اجرا ي آموزان مدارس دوره دانش

و  تواالئنموده است که قابل فهم، ساده و روشن بودن س

هاي به دست آمده از  نمره. ی صوري آن تایید شده استروای

 78بررسی و ضریب اعتبار ) زوج و فرد(سازي طریق دونیمه

نامه را در بین سی مجددا پرسش ،سازنده. درصد به دست آمد

. به دست آوردرا درصد  89دانشجو توزیع و ضریب همبستگی 

براون، ضرایب عالوه بر این با استفاده از ضریب اعتبار اسپیرمن 

درصد محاسبه گردید 92اعتبار آزمون شخصی معادل 

)13،14.(  

نفر از  24مندهدفگیري به روش نمونهدر این پژوهش، 

در  10هاي باالتر از آموزان خوابگاهی که داراي نمرهدانش

انتخاب  ،در شادکامی بودند 44تر از بحران هویت و پایین

نامه جهت شرکت ضایتر ،آموزانسپس از این دانش. شدند

  . در انجام پژوهش اخذ گردید

 12و  وننفر به روش تصادفی ساده در گروه آزم 12آن گاه 

جلسات . قرار گرفتند شاهدنفر به روش تصادفی ساده در گروه 

درمانی با توجه به راهنماي آموزش گروهی دکتر حسین 

هر هفته یک جلسه و هر جلسه، 9به تعداد  )15(سلیمی بجستانی

که شرح  ساعت توسط درمانگر انجام شد 5/1جلسه به مدت 

  :جلسات به صورت زیر است

 يهیارا،اعضاودرمانگرمعرفیومدگوییآخوش:اوليجلسه

ایجاد ارتباط موثر با  ،تشکیل گروه يتوضیحات کافی درباره

کنندگان از طریق درگیر کردن آنان در بحث گروهی شرکت

با رهبري درمانگر زندگی يکه تحت عنوان اندیشیدن درباره

کنندگان هاي جلسه از شرکتبا توجه به آموخته .اجرا شد

هاي فعلی خود را با یک مدیریت خواسته شد آرزوها و خواسته

 ،شدها هم میشناختی آنبینانه و بالغ که شامل دید جامعهواقع

توضیح در رابطه  ،ه دهندیبنویسند و به عنوان تکلیف خانگی ارا

شناختی تعریف برخی از مفاهیم روان ،با ارزش تکالیف خانگی

  .گرفتبیشتر مورد استفاده قرار میکه طی آن جلسات 

آوري جمع ،قبل يمرور کلی از محتواي جلسه:دوم يجلسه

تکالیف خانگی و یک نظرسنجی کلی در رابطه با انجام 

هاي شناختی ي نظریهسخنرانی آموزشی در زمینه ،تکالیف

توضیح مفهوم کنترل فعال  ،مطرح در هیجانات ناسازگارانه

کنندگان توانستند در که شرکتطوريه هیجانات ناسازگارانه ب

هایی رابطه با تاثیر شناخت در ایجاد هیجانات ناسازگارانه مثال

هاي شناخت اندیشیدن، اعضا يبا توجه به شیوه، ه دهندیارا

هایی از تاثیر خود را به طور فعال بررسی کردند و مثال

ها و افکار بر هیجانات به عنوان تکلیف خانگی در شناخت

 ،دوم و جلسات بعد يدر پایان جلسه ،ه دادندیبعد ارا يجلسه

 ،سازي عضالت بدن قرار گرفتندآرام ياعضا تحت یک برنامه

  .یدندکه این تکنیک را آموزش دضمن آن

آوري جمع ،قبل يمرور کلی محتواي جلسه: سوم يجلسه

درخواست  ،)ABC(آموزش تکنیک ،قبل يتکالیف جلسه

تمرین  ،دادن تکلیف خانگی،مثال از این تکنیک توسط اعضا

  .تکنیک آرامش عضالنی

بازخورد تصحیح  ،مرور کلی جلسات قبل: چهارم يجلسه

آموزش شناخت  ،واالتئپاسخ دادن به س، تکالیف خانگی

  عقاید منطقی و غیرمنطقی، افکار ناسالم، استبداد بایدها و

کارگیري ههاي ناسازگارانه از طریق مثال با هدف بفرضپیش

هیجانات طوري که توانستنده ب)ABC(عملی تکنیک

هاي آماده فرم يهیارا، طور فعال مهار کننده ناسازگارانه را ب

  يحظاتی که طی هفتهشده به اعضا و درخواست ثبت ل

، با توجه به شدندمنفیه ناسازگارانهیجانات اش دچارآینده

  ي عضالنیسازتمرین آرام، )ABC(تکنیک 

ارزیابی کلی از  ،قبل يمرور کلی جلسه: پنجم يجلسه

آموزانی که ارتباط بهتري گذشته با دانش يجلسه 4تاثیرات 

 يبروشور براي جلسه يهیارامعرفی کتاب و ،برقرار کردند

به منظور ارزیابی بیشتر  و اعضا به عنوان تکلیف خانگی ،بعد

یک کتاب را که درمانگر معرفی کرده بود،  خود، هايتحلیل

ها خواسته  از آن ،آن بپردازند يمطالعه کنند و به بحث درباره

شد که در صورت تمایل، مشکالتی را که طی هفته یا ماه اخیر 

کننده بوده است در یجاد شده و به نوعی ناراحتها ابراي آن

  .ه دهندیها راهکار اراکالس مطرح کنند و دیگران براي آن

آموزش تکنیک حل  ،بررسی تکالیف خانگی: ششم يجلسه

  هایی از کتاب کودكخواندن تکه ،مسئله در پنج گام

 يهیآموزان و درخواست اراگام با دانش 5تمرین  ،بینخوش

  .سازي عضالت مطابق سایر جلساتآرام ،مثال
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تر عملیياستفادهخواستاردرمانگرجلسهاینطی:هفتميجلسه

کهاز تکنیک حل مسئله شد و به این منظور از اعضا خواست

هایی ها مثالآنبرايچنینهم.دهندهیاراتريعملیهايمثال

ها خواست که در برخورد با این مشکل پنج گام آورد و از آن

  سازي توسط خود اعضاتکنیک آرام،حل مسئله را انجام دهند

در انتهاي این جلسه درمانگر باید بتواند یک :هشتم يجلسه

-توانستهآیاکهدریابدوآورددستبهاعضاوضعیتازکلیارزیابی

- هايي الزم را ببرند و آموختهاند از دستورالعمل جلسات بهره

درمانگر سئواالتی را مطرح  ،ن منظوربه ای. کار ببندنده شان را ب

طور خصوصی با تک تک افراد ه کرد و در صورت لزوم، ب

آموزان دانش تمامدر انتهاي جلسه از . گروه به گفتگو پرداخت

  .آزمون حضور داشته باشندآینده در پس يخواست که جلسه

از اعضاي گروه خواسته شد که تاثیر جلسات را :نهم يجلسه

تجارب خود را در گروه مطرح سازند و متعهد مرور کنند، 

خود استفاده  يها در زندگی روزمرهشوند که از این روش

ها این اطمینان داده شد که در صورت استفاده از به آن. کنند

به تنهایی قادر به حل بسیاري از مشکالت  ،هاي حاضرتکنیک

 .آزمون اجرا شدپس ،سپس بر روي اعضا. خود خواهند بود

از اتمام جلسات از هر دو گروه خواسته شد مجددا  پس

براي رعایت مالحظات  .هاي مذکور را تکمیل کنندنامهپرسش

جلسه آموزش  8شاهداخالقی در این مدت براي گروه 

 1اي یک جلسه و هر جلسه به مدت هفتههاي زندگی،مهارت

از هاي پژوهش ابتدا براي تحلیل داده. ساعت برگزار گردید

نرمال  يفرضیه براي بررسی اسمیرنوف- لموگروفون کآزمو

درصد نرمال بودن  5در سطح . ها، استفاده شدبودن توزیع داده

براي بحران هویت و  66/0داري معنی(.ها تایید شدتوزیع داده

دو  يبراي مقایسه تیاز آزمون چنین هم). براي شادکامی 98/0

افزار از طریق نرم اهتحلیل داده .استفاده شدمیانگین مستقل

SPSS انجام شد 12ينسخه.  

  نتایج

درکنندگانشرکتتمامشناختیجمعیتهايویژگینظراز

. بودندخوابگاهساکنيساله15- 18نوجوانپسرانيمطالعه

گروهکیدرومذکرجنسیت،اساسبرمراجعینتمامنیبنابرا

  .بودندیسن

وشاهدهايگروهدرهویتبحرانمعیارانحرافومیانگین

گرفتقراربررسیموردآزمونپسوآزمونپیشدرآزمون

بررسیجهت. استشدهآورده1جدولدرآنيخالصهکه

بحرانکاهشبررفتاري- هیجانیعقالنیآموزشاثربخشی

ارایه1جدولدرنتایجکهشداستفادهتیآزمونازهویت

بحرانمیزانآمدهدستبهتیمقداراساسبر. استشده

گروهبهنسبتآزمونگروهدرداريمعنیطرزبههویت

آموزشدیگرعبارتبه). P=002/0(بودشدهکمترشاهد،

بحرانکاهشبررفتاري- هیجانیعقالنیشیوهبهگروهی

  .استداشتهداريمعنیتاثیرنوجوانانهویت

  

مورد و شاهد، قبل و بعد از مداخلههايوانحراف معیار و نتایج آزمون تی نمرات بحران هویت در گروهمیانگین -1جدول 

داريمعنی df T  انحراف معیار±میانگین(آزمون   )انحراف معیار±میانگین(شاهد(   متغیر

011/0  22 797/2 03/3±08/13 79/3±00/17 آزمونپیش

002/0 22 588/3 - 98/3±00/13 87/2±92/7 آزمونپس

001/0 22 798/7 - 43/2±08/0 - 18/3±08/9 - تغییر نمره

وشاهدهايگروهدرشادکامیمعیارانحرافومیانگین

گرفتقراربررسیموردآزمونپسوآزمونپیشدرآزمون

بررسیجهت. استشدهآورده2جدولدرآنيخالصهکه

شادکامیافزایشبررفتاري- هیجانیعقالنیآموزشاثربخشی

. استشدهارایه2جدولدرنتایجکهشداستفادهتیآزموناز

  طرزبهشادکامیمیزانآمدهدستبهتیمقداراساسبر

یافتهافزایششاهدگروهبهنسبتآزمونگروهدرداريمعنی

يشیوهبهگروهیآموزشدیگرعبارتبه). P=001/0(بود

تاثیرنوجوانانشادکامیافزایشبررفتاري- هیجانیعقالنی

  .استداشتهداريمعنی

بحث 

- هیجانیاین پژوهش اثربخشی آموزش گروهی عقالنی 

رفتاري بر کاهش بحران هویت و افزایش شادکامی نوجوانان را 

ها مشخص شد که این شیوه بر بررسی نمود و بر اساس یافته
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کاهش بحران هویت و افزایش شادکامی نوجوانان موثر بوده 

اي که اثربخشی ي پژوهش، مطالعهدر مرور پیشینه. است

اري را بر بحران رفت- ي عقالنی هیجانیآموزش گروهی به شیوه

هویت و شادکامی بررسی نموده باشد یافت نشد، اما به صورت 

هاي دیگر در بر مولفه را آناثربخشی  کلی مطالعات زیادي

و نتایج مثبتی در ارتباط با  کردهتایید  جمعیت نوجوانان،

که با نتایج این پژوهش  اندسودمندي این روش گزارش کرده

  .)16- 18(سو استهم

  

  آموزان پسر خوابگاهی قبل و بعد از مداخلهمیانگین و انحراف معیار و نتایج آزمون تی نمرات شادکامی در دانش-2جدول 

داريمعنی df T   انحراف معیار±میانگین(آزمون   )انحراف معیار±میانگین(شاهد(   متغیر

135/0 22 853/1 - 67/6±17/34 82/7±67/28 آزمونپیش

001/0 22 552/1 22/5±25/33 74/13±83/39 آزمونپس

001/0 34/14 354/4 53/3±92/0 - 94/8±17/11 تغییر نمره

  

مارکوت
1

سو با نتایج این مطالعه به فواید در پژوهش خود هم 

براي نوجوانان اشاره  رفتاري- هیجانیعقالنی آموزش گروهی 

ترین مزیت آن را کمک به مقابله با باورهاي کرده و مهم

چنین برناردهم). 19(داند ناکارآمد و افسردگی می
2

و  

جویسی
3

تواند منجر به کاهش نشان دادند که این روش می 

هاي اضطراب و افسردگی، افزایش تحمل ناکامی و مهارت

  ).20(زان شود آموتفکر منطقی دانش

رفتاري به دنبال - عقالنی هیجانی يبه شیوه گروهی يمشاوره

ي مسایلی که آموزش مراجعان است تا به شکل منطقی درباره

براي کمبودهاي و بیندیشندافتد ها اتفاق میدر زندگی آن

 هايروش. پذیرتر باشندشان مسئولیتاحساسیهیجانی و

ها به صورت مناسبی در این گروه هیجانی- رفتاردرمانی عقالنی

شوند با احساسات و اعضاي گروه تشویق میکند وکار می

مواجه شوند و سعی کنند رفتارهاي  خودمنطقی تفکرات غیر

و در این راستا بازخوردهایی هم گزین نموده را جايجدید 

 ،لذا این انتظار که نوجوانان در گروه). 21(دریافت کنند 

احساسات و هیجانات کارگیري افکار،هبراي بهایی را فرصت

ها در ي به چالش کشیده شدن آنخود داشته باشند و در نتیجه

تواند از منطق مندتر گردند، میکاهش بحران هویت توان

دار بحران یحاضر که موجب کاهش معن ياثربخشی مداخله

  . نمایدحمایتنیزاستگردیدهپسرخوابگاهینوجوانانهویت

آموزش گروهی به دیگر نتایج این پژوهش، اثربخشی  از

رفتاري برافزایش سطح شادکامی - عقالنی هیجانی يشیوه

                                               
1Markut
2Bernard
3Joyce

. بودروزي هاي شبانهآموزان نوجوان مقیم خوابگاهدانش

اي است که معانی مختلفی چون لذت آنی، لذت شادکامی واژه

ن شناسابسیاري از روان. شودمدت و پایدار را شامل میطوالنی

بر این باورند که در مفهوم شادمانی حداقل سه جزء اساسی 

جزء عاطفی باعث . عاطفی، اجتماعی و شناختی وجود دارد

حاالت هیجانی مثبت، جزء اجتماعی منجر به روابط اجتماعی 

گسترده و مثبت با دیگران و جزء شناختی موجب برخورداري 

تعبیر و بینی شودکه وقایع روزمره را با خوشاز تفکري می

  ).22(کند تفسیر می

عقالنی  يدر خصوص اثربخشی آموزش گروهی به شیوه

در این توان گفت رفتاري بر افزایش شادکامی می- هیجانی

که با  و احساس بر فرایندهاي فکري مرتبط با رفتار رویکرد

افراد در .شودمشکالت روانی و هیجانی ارتباط دارند تاکید می

خود در مورد تجارب فردي و تغییر گروه براي تغییر افکار

نسبت به را احساس فرد و این مسئله،  شوندرفتار تشویق می

 يآموزش گروهی به شیوهدر).23(دهد تغییر میخودش 

رفتاري به لزوم جایگزینی باورهاي غیر منطقی - عقالنی هیجانی

راهکارهایی  يهیو با اراشده  با باورهاي منطقی در فرد تاکید

شود تا الگوهاي فکري ل درمان، به فرد کمک میدر مراح

 ،گرددکفایتی در فرد منجر میکه به احساس بیرا مد آناکار

مد آتشخیص داده و آن را با الگوهاي فکري منطقی و کار

آموزش گروهی، با تحت این نوجوانان .گزین سازدجاي

باورهاي غیر ه جايمد بآگزینی باورهاي منطقی و کارجاي

مد و در نتیجه تغییر هیجانات منفی به هیجانات آناکارمنطقی و 

  .نمایندافزایش شادکامی را تجربه می ،مثبت
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ي اثربخشی آموزش گروهی با رویکرد عقالنی در زمینه

رفتاري بر شادکامی تا جایی که پژوهشگر بررسی - هیجانی

ي شادکامی هاي دربردارندهنمود پژوهشی انجام نشده اما مولفه

به عنوان . اندز تحقیقات مورد بررسی قرار گرفتهدر برخی ا

مثال رجبی و کسمایی اثربخشی آموزش گروهی با رویکرد 

آموزان دانشهعمومیسالمتبهبودبررارفتاري- هیجانیعقالنی

ي احدي و همکاران چنین در مطالعههم). 10(پسر نشان دادند 

 نشان داده شد که این آموزش گروهی در افزایش سالمت

  ).17(آموزان دختر اثربخش بوده است عمومی دانش

هاي این پژوهش، محدود بودن آن به از جمله محدودیت

آموزان پسر خوابگاهی بود که در تعمیم نتایج بایستی دانش

هاي شود پژوهشپیشنهاد می. تفاوت جنسیتی را مد نظر داشت

م آتی بر روي جمعیت دختر و نوجوانان غیر خوابگاهی نیز انجا

چنین این پژوهش در یک شهر و استان انجام شد که هم. شود

شود اثربخشی پیشنهاد می. در تعمیم نتایج آن باید احتیاط نمود

  رفتاري در- ي عقالنی هیجانیآموزش گروهی به شیوه

ها و هاي آموزشی مختلف اعم از مدارس و دانشگاهمحیط

  .ها و نهادهاي مختلف انجام گیردسازمان

  ريگینتیجه

هاي آموزش گروهی با مولفهرسد با توجه به نتایج به نظر می

رفتاري مانند شناسایی و چالش با - رویکرد عقالنی هیجانی

تواند ها با افکار منطقی میافکار غیر منطقی و جایگزینی آن

موجب کاهش بحران هویت و افزایش شادکامی در جمعیت 

.نوجوانان شود
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