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Abstract
The aim of this research was to investigate the
effect of group cognitive behavioral training and
coping with stress on social adjustment and self –
concept of high school female students. This
research was an experimental research with prepost design of a control and two experiment
groups. The statistical population included all high
school female students in the academic year of
2010-2011. Two female high schools were chosen
by using random cluster sampling, and then, 45
students were selected and assigned in the three
groups randomly. The instruments included the
Bell Adult Adjustment Questionnaire (1968) and
Rogers Self-Concept Questionnaire (1951). The
data were analyzed by applying multi- covariance
(MANCOWA). The results indicated that group
cognitive- behavioral training – as compared with
stress coping training and control group- has a
meaningful effect on increasing the social
adjustment of high school female students
(P<0.01).However, the analysis showed that the
group cognitive behavioral training and stress
coping training do not have a meaningful effect on
the students self-concept.
Keyword: Cognitive- behavioral training, Coping
with stress, Social adjustment, Self-Concept,
Female students.

چکیده
این پژوهش با هدف برسیدت ثدر آر زشدگرو یروهدت ید ا ت د
سف دداسو و شنددگ یددارو س شبابددا ف دداس سوانددت بددر یدداریاسو
.در بآرید انت اجدرا یدف
اج ماعت و گ پ فاسۀ انشزشدگرا
پژوهش ار نگع زرشای ت با طرح پآشزرشگ د پد زرشدگ یداشا
 جاشعددۀ زشدداسو یدداشا. و یددروآ زرشددایش و یدد یددگاآ بددگ
 بگ ندف8899  د98 ر بآری انت س یال ثحنآلت
انشزشگرا
 اب دفا و،که ار شآا زنها با ای فا آ ار سوو نمگنهیآرو گیهاو
 نفدر ان اداو و بدهصدگس ثندا فت س یده54 بآری ا و یدس
.یددروآ ( و یددروآ زرشددایش و ی د یددروآ یددگاآ) قددراس یرف ددف
، یدداشا پری د اشۀ یدداریاسو اج مدداعت (بددا،ابزاسهدداو ی د شش
 ا آهددا ار. ) بددگ8848 ،) و پری د اشۀ گ پ ددفاسآ (ساجددرر8899
 ن دای.طریق ثحلآا کگواسیان چ فش غآرو (شانکگا) ثحلآدا یدف
 نسبت به زشگرو،ن ا ا که زشگرو یروهت ی ا ت د سف اسو
 بدر افدزایش یداریاسو،شنگ یارو س برابر ف اس سوانت و ک رل
 اشدا.)P>1/18( ر ثر آر شع دا اسو اس
اج ماعت انشزشگرا
ن ای پژوهش ن ا ا که زشگرو یروهت ید ا ت د سف داسو و
زشددگرو شنددگ یددارو س برابددر ف دداس سوانددت بددر گ پ ددفاسآ
. ر بآری انت ثر آر شع ا اسو نفاس
انشزشگرا
 شندگ یدارو س شبابدا ف داس، زشگرو ی ا ت د سف اسو:واژههای کلیدی
.ر
 انشزشگرا، گ پ فاسآ، یاریاسو اج ماعت،سوانت

b.beikmohammadi@yahoo.com : پست الکترونیک، رشت ـ دانشگاه پیام نور رشت.*

95/55/42 پذیرش

99/9/51 وصول

/ 14

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

مقدمه
یکي از عوامل تأثیرگذار بر رفتار و احساس انسان نوع نگـرش
و باور وی دربارۀ حوادث و یا بهطور کلي طرحـوارههـای وی
در خصوص مسائل مختلـ اسـت .ایـ گـراره هسـتۀ اصـلي
رویکرد های شناختي با تأکیدها و رویـههـای درمـاني مختلـ
است (کیاروچي و بیلي4009 ،5؛ گودسل 4و کیاروچي.)4009 ،
در رویکرد شناختي ای عقیده وجود دارد که باور و فرایندهای
شناختي افراد تعیی ميکند که آنها در موقعیتهای مختل چه
احساس و یا حالتي را تجربه ميکنند .فراینـدهای شـناختي 3در
ای ساختار به اصول و قواعدی کـه در پـردازش اطاعـار در
رویارویي با محـر هـا بـهکـار مـي رود ،اشـاره دارد (کـوه ،
مانانرینو و استارون4002 ،2؛ وینر ،اشـنایدر و لیـونر.)4009 ،1
در بیاني ساده ميتوان گفت ادرا  ،افکـار ،تصـورار نهنـي و
خاطرار تداعي شده پیامدهای شناختي هستند که پس از تغییر
شکل محر ها از طریق فرایندهای شناختي حاصـل مـيشـوند
(دبلینگر ،مانانرینو ،کوه  ،رونیون و استیر .)4055 ،2بـر پایـۀ
همی ایدههـا ،درمـان شـناختي ـ رفتـاری 7از چنـد دهـۀ قبـل
بهوجود آمد و روز به روز گسترش یافت.
در نگاهي اجمالي ميتوان گفت درمان شـناختي ـ رفتـاری
شیوهای از رواندرماني مبتني بر نظریۀ اختاالر هیجاني (بـک،
 )5972و مطالعار بالیني و آزمایشي است .در ای نـوع درمـان
باورها و رفتارهای افراد ،هـد اصـلي تغییـر قـرار مـيگیرنـد
(فاتحيزاده ،شفیعآبادی ،اعتمـادی و دالور5391 ،؛ کیـاروچي،
بلیچ و گودسل .)4050 ،9طی متنـوع درمـانهـای شـناختي ـ
رفتاری ،فنون درماني سازمانیافتهای هسـتند کـه بـرای کـاه
عایم و کمک بـه مراجعـان بـرای یـادگیری روشهـای مـؤثر
بهمنظور رویارویي با مشکاتي که سـب نـاراحتي آنهـا شـده،
طراحي گردیده است .ویژگي درمان با ای شیوه ای اسـت کـه
همۀ کوش ها معطو به حل مشکل است .یعني تاش بر ای
است که مجموعۀ مشکار پیچیدۀ روانشناختي و موقعیتي که
ممک است در ناراحتي مراجـع دخالـت داشـته باشـند ،مـورد
توجه قـرار گیرنـد (بلـکبـرن و دیویدسـون5372 ،؛ سـالمانرا،
5394؛ شمسي.)5394 ،
2. Godsell
4. Cohen, Mannarino & Staron
6. Deblinger, Mannarino, Cohen, Runyon & Steer
8. Ciarrochi, Bilich & Godsel
10. Cahill, Rothbaum, Resick & Follette
12. Ehlers, Bisson, Clark, Creamer, Pilling et al.
14. stress inoculation training
16. Lazarus & Folkman
18. Meichenbaum

شواهد پژوهشي نشان ميدهد که درمان شناختي ـ رفتـاری
بهصورر فردی و گروهي ،تاکنون برای درمان طی وسیعي از
اختاالر رواني ،نظیر افسـردگي ،اطـطرا  ،اخـتال اسـترس
پس از سانحه ،وسواس فکری و عملي ،اختاالر شخصـیتي و
سوءِمصر مواد بهکار رفته و مؤثر بـوده اسـت (فـاتحيزاده و
همکاران5391 ،؛ بـارر ،بـایفـورد و کنـا 4001 ،9؛ کاهیـل،
روثبام ،رسیک و فولتي4009 ،50؛ دابسون و دابسون4009 ،55؛
اللرس ،بیسون ،کار  ،کریمر ،پیلینـ و همکـاران4050 ،54؛
لینچ ،الوس و مککنا .)4050 ،53ای نوع درمان ،برخا انواع
دیگر رواندرمانيها ،یک درمان کوتاهمدر و متمرکر بـر زمـان
حال و حل مسأله اسـت (شمسـي .)5394 ،درمـان شـناختي ـ
رفتاری در بعد رفتاری ،اصاح مجموعۀ رفتارهای قابل مشاهده
نظیر انروا و گوشهگیری ،کمجرأتي و نپرداخت به فعالیتهـای
لذربخ است که بهطور معمول به عایم افسردگي یـا دیگـر
مشکار روانشناختي منجر ميشوند (بلکبرن و دیویدسـون،
 .)5372در درمان فردی و گروهي ،درمانگر تاش مـيکنـد بـه
افراد بیاموزد چگونه رفتارهای مشـکلآفـری را تغییـر دهنـد و
پــس از آن در همکــاری نردیــک بــی مراجــع و درمــانگر،
مجموعهای از اهدا رفتاری تعیی ميشود .ایـ اهـدا بایـد
واقعگرایانه باشند تا آنکه مراجع به موفقیتهـایي دسـت یابـد.
عاوه بر آن مراجـع در زمینـۀ تغییـر برخـي رفتارهـای خـاص
مرتبط با افسـردگي و فشـار روانـي نظیـر بهبـود مهـاررهـای
اجتماعي مهاررهای الزم را کس ميکند (سالمانرا.)5394 ،
یکي دیگر از رویکردهای شناختي و رفتاری که تـاکنون در
عرصۀ رواندرماني مطرح و مورد استفاده قرار گرفتـه ،آمـوزش
مصــونســازی در برابــر فشــار روانــي 52اســت .ای ـ رویکــرد،
دیدگاهي تبادلي 51را در مورد فشار رواني و نحوۀ مقابله بـا آن
که در نظریۀ الزاروس و فالکم  )5992( 52مطرح شده ،همـراه
با دیدگاه روایت زندگي سازنده 57دنبال ميکنـد (مـایک بـام،59
 .)4007براساس دیدگاه تبـادلي فشـار روانـي ،احسـاس فشـار
زماني رخ ميدهد که افـراد احسـاس کننـد انتظارهـایي کـه در
موقعیت هایي از آنها وجود دارد ،توانایي و منابع آنها را تحلیـل
ميبـرد و بـه مخـاطره مـيافکنـد (مـایک بـام .)4007 ،چنـی
1. Ciarrochi & Bailey
3. cognitive processes
5. Weiner, Schneider & Lyons
7. cognitive- behavioral therapy
9. Barrett, Byford & Knapp
11. Dobson & Dobson
13. Lynch, Laws & McKenna
15. transactional
17. constructive narrative perspective

تأثیر آموزش گروهی شناختی ـ رفتاری و مصونسازی در 19 / ...
ناهمخواني یا احساس تهدیدی ممکـ اسـت واقعـي نباشـد و
فقط براساس ارزیابيهای شناختي فرد از موقعیت اتفاق بیفتـد.
بــه همــی دلیــل نیــر در رویکــرد تبــادلي الزاروس و فــالکم
( ،)5992ارزیابيهای عاطفي و شـناختي افـراد از موقعیـتهـا،
محور توجه است .در رویکرد شناختي ـ رفتاری مصـونسـازی
در برابر فشار رواني ،پس از ارزیـابيهـای شـناختي ،عـاطفي و
رفتاری ،تاش ميشود تا از تمام ظرفیتهای عـاطفي و روانـي
فرد که منابع مقابلهای وی محسو ميشوند ،استفاده شود تا از
آن طریق افراد بتوانند از مشکار پدید آمـده بـر اثـر فشـار و
نامایمــار دیگــر رهــا شــوند (مــایک بــام5993 ،؛ مــاو و
کوتاش .)5992 ،5شواهد پژوهشي در دسترس نشان مـيدهـد
که ای رویکرد درماني نیر ماننـد آمـوزش شـناختي ـ رفتـاری
گروهي برای طی متنوعي از افراد تحت فشار و یا افراد دارای
اختال رواني و بیماریهای جسمي قابل استفاده و مؤثر اسـت
(شلي و هوران4002 ،4؛ مایک بـام4007 ،؛ هیگینـر و گـری ،3
4009؛ پونیــا و هــوالن4009 ،2؛ لیســپي ،تانرـــ اســمیت و
ویلسون .)4050 ،1در ای پژوه  ،از میان متغیرهای زیادی که
پیشینۀ پژوهشي نشان ميدهد تحت تأثیر آموزشهای گروهـي
شناختيـ رفتـاری و ایمـ سـازی در برابـر فشـار روانـي قـرار
ميگیرد ،بر سـازگاری اجتمـاعي 2و خودپنـداره 7تمرکـر شـده
است .مطالعار نشان ميدهـد کـه نوجوانـان از طریـق عوامـل
مختل رواني و اجتماعي تحت فشار هستند .نوجواني به ایـ
دلیل که آغاز مسیر استقال و تفرد محسو ميشود و بسیاری
از نوجوانان نیر به دلیل نداشت مهارر و تجربه ،توانایي مقابلـۀ
صحیح با ایـ عوامـل فشـارآور را ندارنـد (آنـي ،)4007 ،9بـه
تدریج از نظر تصویری که از خود دارند در سازگاری اجتماعي
دچار مشکل ميشوند (آریپ ،یوس  ،جوسو ،سلیم و صـمد،9
 .)4055به گرارش آریـپ و همکـاران ( )4055محـوریتـری
متغیرهای مرتبط با خودپنداره و سازگاری مطلو در نوجوانان
که در پژوه هـای مختلـ بـه آنهـا اشـاره شـده ،آگـاهي از
استعدادهای شغلي ،کانون کنتـرل ،انگیـرش درونـي ،پیشـرفت
تحصیلي ،افرای توانایي ادرا شـده ،پـذیرش خـود ،افـرای
روابط مثبت با خانواده و همساالن ،کاه افسردگي و افـرای
توانایي حل مسأله است .در همـی راسـتا ،آریـپ و همکـاران
2. Sheehy & Horan
4. Ponniah & Hollon
6. social adjustment
8. Annie
10. Roberson
12. Haddock, Barrowclough, Shaw, Dunn & Novaco

( )4055بر ای نظـر تأکیـد کـردهانـد کـه بـه واسـطۀ اهمیـت
خودپنــداره و ســازگاری در زنــدگي تحصــیلي و اجتمــاعي
نوجوانان الزم است ای متغیرها به روشهـای قابـل قبـولي در
آنان تقویت شود.
شواهد پژوهشي نشان مي دهند کـه آمـوزشهـای گروهـي
شــناختي ـ رفتــاری و مصــونســازی در برابــر فشــار روانــي،
آموزشهایي مفید و مؤثر برای افرای سازگاری و عاملي برای
تقویت خودپندارۀ نوجوانان هستند .در یکي از اولی مطالعـار
در حوزۀ اثربخشي آموزش مصونسازی در برابر فشـار روانـي،
روبرسون )5991( 50نشان داد که ای شیوۀ درمـاني و آموزشـي
زمینهسـاز تقویـت خودپنـداره در نوجوانـان اسـت .روبرسـون
( )5991ساز و کار اصلي درگیر در تقویت خودپنداره از طریق
آموزش مصونسازی در برابر فشـار روانـي را افـرای اعتمـاد
بهنفـس همـراه بـا ارزیـابيهـای مثبـت روانشـناختي از خـود
برميشمرد .امیني ( )5391در پژوهشي نشان داد دان آمـوزاني
که در دورۀ آموزش روشهای مقابله بـا فشـار روانـي شـرکت
کردند ،نسبت به قبل از آموزش ،میـران سـازگاری اجتمـاعي و
عملکرد تحصیلي مطلو تـر و در مقابـل کمرویـي کمتـری از
خود نشان ميدهند .مظاهری ،باغبـان و فـاتحيزاده ( )5391در
پژوهشي نشان دادند که آموزش گروهي عررنفس بر افـرای
سازگاری دانشجویان مـؤثر اسـت .در پـژوه هـای خـارا از
ایران نیر شواهدی از تأثیر آموزشهای شـناختي ـ رفتـاری بـر
رفتارهــای اجتمــاعي و خودپنــدارۀ نوجوانــان وجــود دارد.
مککارر ،پرایستر ،داویس و آزن )4002( 55طي یـک بررسـي
نشان دادند که آموزشهای شناختي ـ رفتاری والدی محـور بـر
رفتارهای طـداجتماعي جوانـان مـؤثر هسـتند .ایـ نتیجـه در
مطالعۀ مککارر ،پرایستر و داویس ( )4050نیـر تکـرار شـده
است .هادو  ،بـاروکلو  ،شـاو ،دانـ و نواکـو )4009( 54در
پژوه خود نشـان دادنـد کـه درمـان شـناختي ـ رفتـاری بـر
اصاح فعالیت های اجتماعي افراد مبتا به جنون و دارای سابقۀ
خشونت مؤثر است .مکمانوس ،پولي و شـافران )4009( 53در
پژوه خود بهصورر مطالعۀ فردی نشـان دادنـد کـه درمـان
شناختي ـ رفتاری بر بهبود عررنفس پایی در بهدسـت آوردن
اهدا درماني و کاه نشانههای افسردگي و اطـطرا مـؤثر
1. Maag & Kotlash
3. Higgins & Green
5. Lipsey, Tanner-Smith & Wilson
7. self concept
9. Arip, Yusooff, Jusoh, Salim & Samad
11. McCart, Priester, Davies & Azen
13. Mac Manus, Polly & Shafran
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است .هاجکینر و فاولر )4050( 5نیـر نشـان دادنـد کـه درمـان
شناختي ـ رفتاری بر بهبود باورهای مثبت تأثیر نـدارد .مطالعـۀ
آریپ و همکاران ( )4055نیر نشان داد که آموزشهای گروهي
شناختي ـ رفتاری بر تقویت خودپندارۀ نوجوانان مؤثر است.
پژوه های گسترده و غني که به برخي از جدیدتری آنهـا
اشاره شد ،تأثیر آموزشهای شناختي ـ رفتاری را مستند ساخته
است .با ای حال اغل ایـ پـژوه هـا بـهطـور مسـتقیم بـر
خودپنداره و سازگاری اجتماعي دان آموزان تمرکر نکردهانـد.
ای مسأله در پژوه های داخلي بیشتر به چشم مـيخـورد .از
آنجا که سازگاری اجتماعي و خودپنداره دو پدیدۀ بسـیار مهـم
بــرای نوجوانــان اســت ،انجــام بررســيهــای علمــي در مــورد
شیوههای تقویت ای دو متغیر بسیار طروری و اساسـي اسـت.
بر همی اساس هد اصلي ای پژوه بررسي تأثیر آمـوزش
گروهي شناختي ـ رفتاری و آمـوزش مصـونسـازی در مقابـل
فشار رواني بر سازگاری اجتماعي و خودپنـدارۀ دانـ آمـوزان
دختر سال سوم دبیرستان در نظر گرفته شد تا شـواهدی علمـي
در ای خصوص حاصل شود.

فرقــداني )5395 ،معرفــي کــرده اســتفاده شــده اســت ،ایــ
پرسشنامه دارای  520سؤال و پنج خردهمقیـاس؛ سـازگاری در
خانــه ،ســازگاری معطــو بــه ســامتي ،ســازگاری عــاطفي،
سازگاری شغلي و سـازگاری اجتمـاعي و مقیـاس پاسـخگویي
دوگرینــهای (بلــي و خیــر) اســت .در ایــران نیــر تعــدادی از
پژوهشگران از آن استفاده کردهاند و اغل آنها پایایي و روایـي
مطلوبي را برای آن گرارش نمودهاند (فتحيآشتیاني و داسـتاني،
 .)5399فرقداني ( )5395روایي همگرای 3ای پرسشـنامه را بـا
پرسشنامۀ توانایي حل مسـألۀ اجتمـاعي در گسـترهای برابـر بـا
 0/32تا  0/21گرارش نموده است .پایـایي 2مقیـاس سـازگاری
اجتماعي بل در ای پژوه برحس آلفای کرونباخ و تنصی
به ترتی برابر بـا  0/93و  0/97بـهدسـت آمـد .یـک نمونـه از
سؤاالر ای پرسشنامه به ای شرح است :آیا محلي کـه اکنـون
در آن زندگي ميکنید ،بهنحوی در بهدسـت آوردن آن زنـدگي
اجتماعي که میـل داریـد از آن بهـرهمنـد شـوید مـانعي فـراهم
ميکند؟
1
پرسشنامۀ خودپندارۀ راجـرز  :بـرای سـنج خودپنـداره از
پرسشــنامۀ خودپنــدارۀ راجــرز ( ،5915بــه نقــل از رقیبــي و
میناخاني )5390 ،که دو فرم ال و دارد اسـتفاده شـد .فـرم
ال شامل  41جفت صفت است که در اختیـار پاسـخگو قـرار
داده ميشود و از وی خواسـته مـيشـود بـا توجـه بـه مقیـاس
هفتدرجهای ( 5تـا  )7بـاالی پرسشـنامه ،عـددی را برحسـ
دوری یا نردیکي هر صفت با صفاتي کـه در خـود سـراا دارد،
عامت برند .در مرحلۀ بعد فرم در اختیار فرد پاسخگو قرار
ميگیرد و از وی سـؤال مـيشـود کـه دوسـت داریـد چگونـه
شخصي باشید و یا فرد ایدهآل شما کیست؟ پس از ای سـؤال،
از فرد پاسخگو خواسـته مـيشـود تـا دوبـاره در یـک مقیـاس
هفتدرجهای (انتخا  5تا  7برای هر دو صـفت) عـدد مـورد
نظر خود را انتخا کند .در ای مرحله ،عدد انتخابي فرم الـ
را در ردی  xو عدد انتخابي در فرم را در ردی  Yثبـت
ميکنیم .سپس تفاطل ای دو را به تـوان  4رسـانده و مجـذور
مجموع تفاورها را محاسبه ميکنیم .اگر مجذور بهدست آمـده
بی  0تا  7باشد ،نشاندهندۀ خودپندارۀ طبیعي (مثبت) ،اگر بی
 7/05تا  50باشد ،نشاندهندۀ خودپندارۀ طعی (منفي) و اگـر
باالتر از  50/05باشد ،نشان دهندۀ خودپندارۀ روانرنجور است.
روایي و پایایي ای پرسشنامه به دفعار در ایران بررسـي شـده
اســت (نــوربخ و حســ پــور5393 ،؛ صــنمنــژاد.)5392 ،

2. Bell Adaption Inventory
4. reliability

1. Hodgekins & Fowler
3. convergent validity

روش
روش پژوهش ،جامعۀ آمـاری و نمونـه :ایـ پـژوه یـک
پژوه آزمایشي سـه گروهـي بـا پـی آزمـون و پـسآزمـون
محسو ميشود که متغیر مستقل آن را آموزشهای شناختي ـ
رفتاری و مصـونسـازی در مقابـل فشـار روانـي و متغیرهـای
وابستۀ آن را سازگاری اجتماعي و خودپنداره تشـکیل دادهانـد.
جامعۀ آماری پژوه را همۀ دانـ آمـوزان دختـر پایـۀ سـوم
دبیرستانهای شهر رشت در سـال تحصـیلي  99ـ  99تشـکیل
داده است .نمونۀ اولیۀ ای پژوه  400دان آموز دختر سـال
سوم دبیرستان شهر رشت (ناحیۀ  5و  )4بودند کـه بـهصـورر
تصادفي خوشهای انتخا و بر روی آنها پرسشـنامۀ سـازگاری
اجتماعي و پرسشنامۀ خودپنداره اجرا شـد .آنگـاه  21نفـر کـه
پایی تری امتیاز را در هر دو پرسشنامه کس کردند ،انتخا و
در سه گروه  51نفری (یک گروه گـواه و دو گـروه آزمایشـي)
قرار گرفتند.
ابزار سنجش
پرسشنامۀ سـازگاری بـ  :در ایـ پـژوه بـرای سـنج
سـازگاری از پرسشـنامۀ سـازگاری کــه بـل ( 5929بـه نقــل از
4

5. Self Concept Questionnaire

تأثیر آموزش گروهی شناختی ـ رفتاری و مصونسازی در 10 / ...
نــوربخ و حس ـ پــور ( )5393روایــي همگــرای پرسشــنامۀ
خودپندارۀ راجرز را بر مبنای همبستگي با پرسشنامۀ خودپندارۀ
بک گرارش نموده و رقیبي و میناخاني ( )5390آلفای کرونبـاخ
فرم ال و را به ترتی  0/29و  0/20گرارش کردهاند.
روش اجرا و تحلیل
گروههای آزمای هشت جلسۀ  90دقیقهای آموزش شناختي ـ
رفتاری و آموزش مصونسازی در مقابل فشار رواني را دریافت
کردند و گروه گواه ،آموزشـي دریافـت نکـرد .در ابتـدای دورۀ
آموزشي ،هر سه گروه به پرسشنامههای خودپنداره و سازگاری
اجتماعي پاسـ دادنـد .در روش شـناختي ـ رفتـاری ابتـدا بـر
اهدا و ساختار جلسار ،اقدام برای شناخت یکدیگر ،تعیـی
تکلی برای ارائۀ حوادث زندگي بـا اسـتفاده از مـدل ،A-B-C
ویژگيهای افکار خودآینـد و چگـونگي شناسـایي آن ،ماهیـت
طرحواره ،و افکار خودآینـد ،ترریـق فکـر و آرامـ عالـاني
آموزش داده شد .در روش مصونسازی در مقابل فشـار روانـي
مواردی چون آشنایي ،ایجاد رابطۀ مثبت و مبتني بـر همکـاری،
ماهیت تعاملي فشار رواني و مفهومسازی مجدد ،توطیحاتي در
خصوص پیامدهای فشار رواني و آموزش آرمیدگي ،بازسـازی
شناختي ،آموزش حل مسأله ،آموزش فنون حواسپرتي ،توقـ
افکار منفي ،جمعبندی و فراهمسـازی رویـارویي تـدریجي بـا
واقعیت آموزش داده شد .نکـاتي ماننـد بحـ گروهـي ،نقـ
بازی کردن ،انجام تمری در کاس و ارائۀ مثـالهـای ملمـوس
در طول دورۀ آموزشي مورد توجه قـرار گرفـت .بعـد از پایـان
دورۀ آموزشي و پس از گذشت یک هفته ،پژوهشگر اقـدام بـه
اجرای پسآزمون در گروههای آزمای و گواه کرد.
خالصۀ جلسههای آموزش شناختی ـ رفتاری

جلسۀ اول :خوشامدگویي ،بیـان اهـدا  ،مـروری بـر سـاختار
جلسار و قوانی اصلي ،اقدام برای شناخت یکدیگر (درمـانگر
و گروه) ،تمثیل چمدان برای شناخت درمان ،آرمیـدگي تخیلـي
هــدایتشــده (مقایس ـۀ تصــورار هــدایتشــده بــا تفکــرار
لذربخ و پیامدهای هیجاني لذربخ ) ،تعیی تکلی برای
جلسۀ بعدی در زمینۀ ثبت پنج مورد از بدتری حوادث زندگي
با استفاده از توالي  .A-B-Cجلسـۀ دوم :مـروری بـر تکـالی
جلســۀ قبــل ،ابعــاد اصــلي نظریــههــای شــناختي اطــطرا ،
ویژگــيهــای افکــار خودآینــد و چگــونگي شناســایي آنهــا،
تحری های شناختي یا خطاهای منطقي عمده و توانایي فرد در
شناسایي آنها در تفکر خود و تعیی تکلی برای جلسۀ بعـدی
در زمینۀ «هر قدر ميتوانید افکـار خودآینـد خـود را شناسـایي

کنید» .جلسۀ سوم :مروری بر تکالی جلسۀ قبلي ،آمـوزش بـه
شــرکتکننــدگان دربــارۀ ماهیــت طرحــوارههــا و ارتبــان بــی
طرحواره و افکار خودآیند و همچنی شناسایي طرحـوارههـا از
روش پیکان عمودی ،ترریق فکر و تعیی تکلی بـرای جلسـۀ
بعدی شامل نوشـت دوبـارۀ  A-B-Cو رسـم پیکـان عمـودی.
جلسۀ چهارم :مروری بر تکالی جلسـۀ قبلـي ،تهیـۀ فهرسـت
اصلي باورها ،نقشههای شناختي ،تهیۀ رتبهبندی  SUDو تعیـی
تکلی برای جلسۀ بعدی شامل؛ هر باور جدیـدی کـه کشـ
نمودید دستهبندی کنید و فهرست اصلي باورها را کامل کنید و
برای هر باور نقشه های شناختي تهیه و انجام دستهبنـدی SUD
را ادامه دهید .جلسۀ پنجم :مروری بـر تکـالی جلسـۀ قبلـي،
تحلیل واقعیت ،تعیی عیني ،تحلیل معیار و تعیی تکلی برای
جلسۀ بعدی شامل تکمیل فهرست اصلي باورها و تحلیل عیني
باورهایي که تاکنون شناسایي کردهاید .جلسۀ ششم :مروری بـر
تکالی جلسۀ قبلي ،تحلیل سودمندی ،تحلیل همساني و تعیی
تکلی برای جلسۀ بعـدی شـامل انجـام تحلیـل سـودمندی و
همساني برای همۀ باورهای موجود در فهرست اصـلي باورهـا.
جلسۀ هفتم :مروری بر تکالی جلسۀ قبلـي ،آمـوزش کـاربرد
روش تحلیل منطقي در مورد باورهای فردی ،بیان مـورد خـود،
تعری واژههای خود ،آرام عالاني و تعیی تکلیـ بـرای
جلسۀ بعدی شامل؛ ادامۀ تحلیل منطقي .جلسـۀ هشـتم :بحـ
گروهي کلي دربارۀ مطال آموزشي و شیوههای فراگرفته شـده
از جمله آرام عالاني ،تحلیل منطقـي و تحلیـل سـودمندی،
تحلیل همساني ،بیان نظرار اعالای گروه.
خالصۀ جلسههای آموزش مصونسازی در مقابل فشار روانی

جلسۀ اول :آشنایي ،ایجاد رابطۀ مثبـت و مبتنـي بـر همکـاری.
هد ای جلسه ،آشنایي اعالای گـروه بـا هـم ،ایجـاد رابطـۀ
مبتني بر همکاری و آشنایي بـا نحـوۀ انجـام کـار بـوده اسـت.
تمری هایي که در راستای اهـدا ایـ جلسـه انجـام گردیـد،
شامل آشنایي با اعالای گروه و بیان اهدا هر یک از اعالا در
خصوص شرکت در دورۀ آموزشي برای پي بردن به انگیرههای
آنها .جلسـۀ دوم :آشـنایي بـا ماهیـت تعـاملي فشـار روانـي و
مفهومسازی مجدد .هد از ای جلسه ،استحکام بخشي رابطـۀ
مبتني بر همکـاری ،آمـوزش ،ماهیـت تعـاملي فشـار روانـي و
اجرای ف تصویربرداری نهني بود .جلسۀ سوم :توطیحاتي در
خصوص پیامدهای فشار رواني و آموزش آرمیـدگي .هـد از
ای جلسه ،بح و بررسي مسائل و مشکار روزمرۀ زنان کـه
باع بروز فشار رواني گردیده ،و نیر تمری درخصوص نحوۀ
آرام کردن خــود از طریـق آرامـ عالـار و تـنفس عمیـق
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برخورد منطقي کند .با توجــه بـه طرح پژوه حاطر کـه از
نوع پی آزمــون ـ پسآزمــون سه گروهــي بود ،برای تحلیل
دادهها از تحلیل کوواریانس چندمتغیری( 5مانکوا) استفاده شـد
(خلعتبری .)5391 ،تحلیلهای مورد نظر با استفاده از نرمافـرار
آماری برای علوم اجتماعي ( )SPSSانجام پذیرفت.

بود .جلسۀ چهارم :بازسـازی شـناختي .هـد از ایـ جلسـه،
توطیح نق افکار و شناختها در بروز فشـار روانـي بـود .در
ای راستا از طریق ارزیابي آرام عالـار و تـنفس عمیـق و
کمک به آنها در شناخت افکار منفي (خودکـار و غیرخودکـار)،
مبارزه با ای افکار و نیر کنار آمدن بـا آن و خطاهـای شـناختي
موجــود ،آموزش داده شد .جلسۀ پنجم :آموزش حـل مسـأله.
هد از ای جلسه ،آموزش شیوههای حل مسأله بـود .جلسـۀ
ششم :آموزش فنون حواسپرتي .هد از ای جلسه ،آمـوزش
فنون توق فکر و تصویرپردازی نهني بود .جلسۀ هفتم :ادامـۀ
آموزشهـای جلسـۀ ششـم .در ایـ جلسـه ،تمـری هـایي در
خصوص بیانهای مثبت از طریق بیان احساس افراد ،توجـه بـه
مسائل دیگر در صورر درگیری با یـک فکـر منفـي خودکـار،
انجام گرفت .جلسۀ هشتم :جمعبنـدی نهـایي و فـراهمسـازی
رویارویي تدریجي با واقعیت .در ای جلسه ،طم مرور مـواد
آموزشي جلسار قبلـي ،هـر یـک از افـراد بـا در نظـر گـرفت
اولویت ،یکي از مشکار اخیر زنـدگي خـود را کـه بـه بـروز
فشار رواني زیاد منجر گردیده بود ،بیان نموده و بـا اسـتفاده از
روشهای آرامسازی ،حل مسـأله و ...تـاش نمـوده تـا بـا آن

یافتهها
در جدول  ،5میانگی تعدیلشدۀ گروههای سهگانۀ پژوه در
سازگاری اجتمـاعي و خودپنـداره پـس از کنتـرل امتیـازار در
پی آزمون ارائه شده است.
چنانکه در جدول  5مشاهده مي شود پس از تعدیل نمرار
گروههای آزمایشي و گروه کنتـرل ،در پـسآزمـون ،میـانگی
سازگاری اجتماعي و خودپندارۀ گروههای سهگانـۀ پـژوه
با هم تفاور دارند .برای بررسي ای نکته که ایـ تفـاور از
نظر آماری معنادار است ،تحلیل کوواریـانس چنـدمتغیری بـا
روش تصحیح بونفروني ( )α =0/041انجـام پـذیرفت .نتـایج
آزمون اندازۀ اثر براساس المبدای ویلکـر در جـدول  4ارائـه
شده است.

جدول 4ـ میانگین تعدی شدۀ سازگاری اجتماعی و خودپنداره پس از بررسی پیشآزمون
متغیر وابسته

سازگاری اجتماعی

خودپنداره

گروهها

M

SE

گروه شناختی ـ رفتاری

04/24

1/39

گروه مصونسازی

03/92

9/59

گروه کنترل

44/03

9/41

گروه شناختی ـ رفتاری

4/49

5/44

گروه مصونسازی

4/94

5/44

گروه کنترل

4/49

5/42

جدول 4ـ آزمون اندازۀ اثر متغیر مستق بر سازگاری اجتماعی و خودپنداره براساس المبدای ویلکز
آماره

مقدار آماره

F

 dfگروه

 dfخطا

p

اندازۀ اثر

المبدای ویلکز

5/441

0/43

1

29

5/554

5/44

)1. Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA

تأثیر آموزش گروهی شناختی ـ رفتاری و مصونسازی در 12 / ...
چنانکه در جدول  4مشاهده ميشود ،تأثیر آموزش گروهي
شناختي ـ رفتاری و آموزش مصونسازی در مقابل فشار رواني
( )F)2 ،79( = 1/59 ،P<0/005در افرای سازگاری اجتمـاعي و
خودپنداره مؤثر بوده است .مجذور سهمي اتا (اندازۀ اثر) شدر
ای اثر را ( )0/42نشان مـيدهـد کـه نشـاندهنـدۀ شـدر اثـر
باالست .در جدول  ،3نتایج مقایسۀ گروههای آموزش شـناختي
ـ رفتاری و مصونسازی در برابر فشار روانـي بـا گـروه کنتـرل
ارائه شده است.
چنانکه در جدول  3مشاهده ميشـود ،آمـوزش شـناختي ـ
رفتاری بـر سـازگاری اجتمـاعي ( )F= 35/29 ،P<0/05مـؤثر
بوده است .همچنی  ،چنانکـه در جـدول  3مشـاهده مـيشـود،

آموزش شناختي و رفتاری بـر افـرای خودپنـداره ()P>0/01
تأثیر معناداری نداشته است .اندازۀ اثر (مجذور سـهمي اتـا) در
ای مورد برابر با  0/24است .ای اندازۀ اثر به ای معنـي اسـت
که  24درصد تفاور بی گروه آزمـای و گـواه در سـازگاری
اجتماعي ناشي از آموزش شناختي و رفتاری بوده است .بخـ
دیگری از نتایج ارائهشده در جدول  3نشان ميدهد که آموزش
مصونسازی در برابر فشار رواني بر افرای سازگاری اجتماعي
و خودپنداره تأثیر معناداری نداشته است ( .)P>0/01در جدول
 ،2نتــایج مقایســۀ گروههــای آمــوزش شــناختي ـ رفتــاری و
مصونسازی در برابـر فشـار روانـي بـا یکـدیگر در سـازگاری
اجتماعي و خودپنداره ارائه شده است.

جدول 9ـ نتایج مقایسۀ گروههای آزمایش و کنترل در سازگاری اجتماعی و خودپنداره
SS

متغیر وابسته

dF

MS

F

P

مقایسۀ آموزش شناختی ـ رفتاری با گروه کنترل
سازگاری اجتماعی

144/59

4

144/59

94/43

5/555

خودپنداره

4/54

4

4/54

0/93

5/40

مقایسۀ آموزش مصونسازی در برابر فشار روانی با گروه کنترل
سازگاری اجتماعی

191/99

4

191/99

9/24

5/54

خودپنداره

4/44

4

4/44

4/32

5/539

جدول 1ـ نتایج تحلی کوواریانس مقایسۀ گروههای آزمایش در سازگاری اجتماعی و خودپنداره
متغیر وابسته

SS

dF

MS

F

P

مقایسۀ آموزش شناختی ـ رفتاری با مصونسازی در برابر فشار روانی
سازگاری اجتماعی

4594/41

4

4594/41

40/09

5/554

خودپنداره

5/49

4

5/49

5/90

5/04

چنانکه در جـدول  2مشـاهده مـيشـود ،آمـوزش شـناختي ـ
رفتاری نسبت به آموزش مصونسـازی در برابـر فشـار روانـي بـر
سازگاری اجتمـاعي ( )F= 35/29 ،P<0/05تـأثیر بیشـتری داشـته
است ،اما بی آموزش شناختي و رفتاری و آمـوزش مصـونسـازی
در برابر فشـار روانـي در تـأثیر بـر خودپنـداره ( )P>0/01تفـاور
معناداری وجود نداشـته اسـت .انـدازۀ اثـر (مجـذور سـهمي اتـا)
آموزش شناختي ـ رفتاری نسبت به آموزش مصونسازی در برابـر
فشار رواني برابر با  0/31است .ای اندازۀ اثر به ای معني است که

 31درصد تفاور بی گروه آمـوزش شـناختي ـ رفتـاری و گـروه
آموزش مصونسازی در برابر فشار رواني در سـازگاری اجتمـاعي
ناشي از آموزش شناختي ـ رفتاری بوده است.
بحث
ای پژوه که با هد بررسي تأثیر آموزش گروهي شـناختي
ـ رفتاری و آموزش گروهي مصونسازی در مقابل فشار روانـي
بــر ســازگاری اجتمــاعي و خودپنــدارۀ دانــ آمــوزان دختــر
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دبیرســتاني انجــام شــد ،نشــان داد کــه فقــط آمــوزش گروهــي
شناختي ـ رفتاری بر سازگاری اجتمـاعي دانـ آمـوزان دختـر
دبیرستاني تأثیر دارد (جـدول  .)3ایـ یافتـه بـا پـژوه هـای
چندی (شلي و هوران4002 ،؛ بارر و همکاران4001 ،؛ هیگینر
و گری 4009 ،؛ کاهیل و همکاران4009 ،؛ دابسـون و دابسـون،
4009؛ اپونیا و هوالن4009 ،؛ لیسپي و همکاران4050 ،؛ الـرس
و همکــاران4050 ،؛ لیــنچ و همکــاران )4050 ،بــهطــور نســبي
همسویي نشان ميدهد .الزم به نکر است که ای پژوهشـگران،
هیچ یک میـران اثربخشـي آمـوزش شـناختي ـ رفتـاری را بـر
سازگاری دان آموزان دختر مورد بررسي قرار نـدادهانـد ،ولـي
در یافتههای خود به تـأثیر آمـوزشهـای شـناختي رفتـاری بـر
توانایيهای سازشي افراد با موقعیتها اشاره نمودهانـد .از ایـ
منظر ميتوان گفت که یافتههای ایـ پـژوه تـا انـدازهای بـا
یافتههای آنها همسویي دارد .در تبیی ای یافته ميتـوان گفـت
که تأثیر فشار رواني و سازگاری مثبت افـراد بـا موقعیـتهـای
اجتماعي ،بستگي کامل به ارزشیابي فرد از موقعیـت و از خـود
دارد .چهارچو شـناختي فـرد از موقعیـت و از خـود ممکـ
است با آموزش تغییر کند و ارتقا یابد .بـاور فـرد بـرای تـاش
بهمنظور دستیابي به اهدا مطلو  ،با توجـه بـه بازخوردهـای
مثبتي که پس از ارائۀ تکالی در جلسههای بعدی آموزش داده
ميشود ،تأثیر بسـرایي در ایـ اثربخشـي دارد .در واقـع افـراد
زمــاني کــه بــا باورهــای مثبــت و جهــتدار بــه رویــارویي بــا
موقعیتهای اجتماعي ميروند ،با دریافت بازخوردهـای مثبـت
ميتوانند سازگاری اجتماعي خـود را افـرای دهنـد .از سـوی
دیگر خودپندارۀ مثبت نیر ممک است بر سازگاری اجتماعي و
سازگاری اجتماعي نیر در یک چرخۀ بـازخوردی برخودپنـداره
مؤثر واقع شود .از طرفي سازگاری اجتماعي باال به دلیل ایجـاد
موقعیتهای موفقیتآمیر بـرای فـرد ،بـهتـدریج ممکـ اسـت
تصـویری را کـه فــرد از خـود دارد مثبـت نمــوده و بـه ایجــاد
خودپندارۀ مثبت کمک کند .بـهویـژه سـازگاری اجتمـاعي ،بـر
خودپنـدارۀ اجتمـاعي فـرد کــه عبـارر اسـت از ویژگـيهــا و
خصوصیار رفتاری که هر کسي تصور مـيکنـد دیگـران آن را
مشاهده ميکنند ،در بلندمدر تأثیر ميگذارد.
دیگر نتایج ای پژوه نشـاندهنـدۀ آن بـود کـه آمـوزش
مصونسـازی در برابـر فشـار روانـي بـر سـازگاری اجتمـاعي
دان آموزان دختـر و آمـوزش شـناختي ــ رفتـاری همـراه بـا
مصونسازی در برابر فشار رواني بر خودپنـدارۀ دانـ آمـوزان
دختر دبیرستاني تأثیر معناداری نداشتهاند (جدول  .)3ایـ امـر
در حالي است که آموزش شناختي ـ رفتاری عاوه بـر تفـاور
با گروه کنترل که خود نشـانۀ تـأثیر ایـ نـوع آمـوزش اسـت،

تفاور معناداری نیر با گروه آموزش مصونسازی در برابر فشار
رواني در تـأثیر بـر سـازگاری اجتمـاعي دختـران دانـ آمـوز
دبیرستاني نشان داد (جدول  .)2به زباني سادهتر نتـایج حاصـل
از ای پژوه نشان داد که آمـوزش شـناختي ـ رفتـاری تـأثیر
بیشتری نسبت به آموزش مصونسازی در برابر فشار رواني بـر
سازگاری اجتماعي دختران دان آموز دبیرستاني دارد .ای یافته
که آموزش شناختي ـ رفتاری و مصـونسـازی در برابـر فشـار
رواني بر خودپندارۀ دان آموزان دبیرستاني دختر تأثیر ندارد تا
اندازهای با آنچه که ادیـ راد ( )5393گـرارش نمـوده همسـو
است .آریپ و همکاران ( )4055نیـر نشـان دادنـد کـه آمـوزش
گروهي شناختي ـ رفتاری بر تقویت خودپندارۀ دان آموزان مـؤثر
است .بنابرای مـيتـوان گفـت کـه یافتـههـای حاصـل از ایـ
پژوه با یافتههای آریپ و همکاران ( )4055همسو نیست.
نتایج حاصل از ای پـژوه نشـان مـيدهـد کـه آمـوزش
شناختي ـ رفتاری در افرای سازگاری اجتماعي تأثیر دارد ،امـا
برای خودپنداره تأثیر چنداني ایجاد نميکند .همچنی آمـوزش
مصونسازی در مقابل فشار رواني هم برای افـرای سـازگاری
اجتمــاعي و هــم بــرای تغییــر در خودپنــداره ت ـأثیر معنــاداری
نداشت .همۀ افراد گاهي در مسیر زندگي با مشکار و موانعي
روبهرو ميشوند ،اما نحوۀ رویـارویي آنهـا در قبـال مشـکار
بسیار متفاور است .برخـي از افـراد در رویـارویي بـا مسـائل
زنــدگي توانــایيهــای الزم را ندارنــد و همــی امــر باعــ
آســی پــذیری آنــان مــيشــود .در اختیــار داشــت منــابع و
مهاررهایي که به انسان کمک ميکند تا به بهتری شکل ممک
از عهدۀ حل مشکار خود برآید بسیار ارزشمند است .جوانان
برای وصول به زندگي معقول و متعادل نیاز به سازگاری فردی،
خــانوادگي و اجتمــاعي دارنــد .اگــر ســازگاری اجتمــاعي فــرد
سـازمان صــحیح و منطقـي داشــته باشــد ،موجبـار پــيریــری
شخصیت سالم را فـراهم خواهـد سـاخت و ایـ خـود عامـل
مهمي در پیشگیری بسیاری از آسی های اجتماعي ميشود.
از سوی دیگـر خودپنـداره کـه یکـي از پدیـدههـای مهـم
روانشناختي است ،دید جامع و کامل فرد دربارۀ خصوصـیار،
ویژگيها ،توانـایيهـا و در یـک کـام خـود اسـت .در تبیـی
نداشت تأثیر معنادار آمـوزشهـای شـناختي ــ رفتـاری مـورد
استفاده در ای پژوه ميتوان گفت از آنجا کـه توانـایيهـا و
تصور افراد راجع به خود در طول زمان بر اثر تجربه ،یـادگیری
و عوامل محیطي شکل ميگیرد و سپس بهتدریج بهطور نسـبي
تثبیت ميشود ،ممک است در برابر تغییر جدی در مراحلـي از
زندگي حتي اگر آموزش هدفمند نیر ارائه شود ،مقاومت نشـان
بدهد .البته الزم است در همی جا به ای نکته اشـاره کنـیم کـه

تأثیر آموزش گروهی شناختی ـ رفتاری و مصونسازی در 13 / ...
خودپنداره نیر امـری تغییرناپـذیر و غیرقابـل انعطـا و ثابـت
نیست و با آموزش تغییر یا ارتقا ميیابد ،با ای تفاور که چون
خودپنــداره در دوران کــودکي شــکل مــيگیــرد ،ریشــههــای
عمیــقتــری نســبت بــه ســازگاری دارد و ممکـ اســت ماننــد
سازگاری از طریق آموزشهای متداول تغییر نکند .بـه احتمـال
زیاد تغییر خودپنداره مستلرم تغییر در نگرشهایي است که فرد
به خود دارد و ای تغییر به زماني طـوالني همـراه بـا آمـوزش
مستمر نیاز دارد.
در مجمــوع پــژوه حاطــر نشــان داد کــه آمــوزشهــای
شناختي ـ رفتاری در مقایسه با آموزش مصونسـازی در برابـر
فشار رواني تأثیر بیشتری بر ارتقای سطح سـازگاری اجتمـاعي
دارد و در خودپنداره که از ابتدای تولد شخص شکل مـيگیـرد
تأثیر کمتری دارد .بهطور خاصه از آنجا کـه در پـژوه هـای
آزمایشي ،همکاری شرکتکنندگان و برخـي امکانـار از قبیـل
مکــان مناســ و زمــان مناســ مهــم اســت ،ایــ پــژوه
محــدودیتهــایي هــم دارد .از نظــر اجرایــي در ابتــدای کــار
مشکاتي از جمله اختصاص دادن زمان خارا از سـاعتهـای
درسي دان آموزان و بـه تبـع آن نارطـایتي برخـي والـدی و
دان آموزان برای شرکت در ای جلسار وجود داشت کـه بـه
ناچار با همکاری مربي درس تربیت بدني سـاعار مربـون بـه
ای درس در اختیار پژوهشگر قرار گرفت .محدودیت پژوهشي
در ای مطالعه به ای حقیقت بازميگردد که شرکتکنندگان در
پژوه دان آموزان دختر بودهاند .ای امر تعمیم نتـایج را بـه
دان آموزان پسر با محدودیت روبهرو مـيسـازد .همچنـی در
ای پـژوه بـه دلیـل همکـاری نکـردن شـرکتکننـدگان در
پژوه امکان انجام مطالعـۀ پیگیـری میسـر نگردیـد تـا از آن
طریق پایداری تأثیر آموزشهای شناختي ـ رفتاری بر سازگاری
اجتماعي دان آموزان دختـر بررسـي شـود .از نظـر پژوهشـي
توصیه ميشود که ای پژوه بر روی دان آموزان پسر اجـرا
شود و از نظر کـاربردی نیـر توصـیه مـيشـود تـا در مـدارس
آموزشهای شناختي و رفتاری برای دان آمـوزان دختـری کـه
ســازگاری اجتمــاعي پــاییني دارنــد و بــرای خــود و دیگــران
مشکاتي را به وجود ميآورند ،اجرا گردد.
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