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Abstract
The purpose of this study was to investigate the
effectiveness of rational, emotional and
behavioral group counselingof Ellis on
emotional, social and educational adjustment of
male high school students in Bostanabad city.
The research was semi-experimental and pre-test
post-test control group design. The statistical
population of this study was 680 male students in
the second and third year of secondary school in
the city of Bostanabad during the academic year
2014-2015. In a cluster sampling, the sample
group was selected from 30 individuals with low
adjustment and randomly assigned to two groups
of experiment and control. Students completed
the Adjustment Questionnaire (AISS, Sins Singh,
1997). The experimental group was subjected to
intellectual, behavioral and emotional counseling
for 8 sessions. Data analysis using covariance test
showed that there was a significant difference
between the experimental and control groups
after the experimental intervention in the
variables of overall adjustment and its
components (p<0.01). The result of this study
showed that rational, emotional and behavioral
group counseling can enhance the adjustment of
male high school students.
Keywords: rational emotive behavioral group
counseling, adjustment, students of high school
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مقدمه
سرعت و ابعاد تغییرات در دورة نوجوانی آنقدر زیااد اسات

اف ایش سازگاری به مثلفه های ساتمت روان نوجواناان،
پیشرفت تحصیلی و همچنی رگونگی انت،اب رویکردی که

که نهفقط خود نوجوان بلکه والادی و اررافیاان او را دراار
آشفتگی و گرفتاری مایکناد پاا ور )2004 ،1؛ بناابرای
نوجوانان در ای سنی مشاکتت بیایاری در ساازگاری 2باا

نیات به شارایط بحرانای کاه در آن قارار دارد ،تاأریر قابال
متیظهای دارد موریس2002 ،7؛ پاجارس .)2002 ،3آریاب،
یوس  ،سلیم و صمد )2011 9نی بر ای نظر تأکید کردهاناد

مدرسه و همساالن خود پیدا میکنند .همچنی یکی از اهداف

که بهواسطة اهمیات ساازگاری و خودکارآمادی در زنادگی

آموزشوپرورش دانشآموزان ،نیل باه ساازگاری و برقاراری

تحصیلی و اجتماعی نوجوانان الزم است متغیر سازگاری باه

رابطه مفید و ماثرر باا دیگاران و پاذیرش اجتمااعی اسات.

روشهای قابل قاولی در آنان تقویت شوند .از نظر نوابیناژاد

سازگاری بهعنوان مهمتری نشانة ستمت روانای ،از مااای ی
است که در دهه های اخیر توجه بییاری از جامعاه شناساان،

 )1930ماهیت جو عارفی خانواده که شامل رواباط والادی
نیات به فرزندان ،فرزندان نیات به یکدیگر و والدی نیات

روان شناسان و بهویژه مربیان را به خود جلب کارده اسات و

به هم است ،میتواند در ایجاد ساازگاری کاودو و نوجاوان

 ،میا ان ساازگاری او باا

تیهیلکننده یا بازدارنده باشد.
11
10
نظریااة عقتناای هیجااانی رفتاااری آلاایس یکاای از

معیار اندازهگیری رشد هار شا،

دیگران است .دیگاران شاامل افارادی مانناد دوساتان ،افاراد
خانواده ،بیتگان ،همیایگان و غیره است .رشد اجتماعی ناه

نظریه های معتار روانشناسی است .از دیدگاه فلیفی ،نظریاة

تنها در سازگاری با اررافیانی که فرد هاماکناون باا آنهاا در

آلاایس بااه افکااار برخاای از فتساافة رواقاای بااهخصااو

ارتااط است مثرر است بلکه بعدها در می ان موفقیت شغلی و

اپیکتتوس برمیگردد .اپیکتتوس که در قرن رهاارم قاال از

پیشرفت اجتماعی او نی تأریر دارد ملکی تاار.)1990 ،

میتد میزییت ،معتقاد باود کاه انیاانهاا را اشایا برآشافته

12

سازگاری با مفهوم برونسازی 9در نظریاة پیااهه 4مطابقات دارد.
در برونسازی شناخت فرد با توجه به دروندادها تغییر مییاباد و باا

آن ها را آشفته میساازد کرساینی )2011 ،19فار

ای تغییر نوعی سازگاری بی ررحوارههاا و واقعیات پیراماون فارد

درمانگران عقتنی هیجانی رفتااری ایا اسات کاه رفتاار و

 )1997ساازگاری

هیجان از رریق فرایندهای شناختی واساطهمنادی مایشاوند
دابیون .)2009 ،14آلاریت آلیس معتقد است بیماری روانای

ایجاد میشود لطفی .)1931 ،سی ها و ساین

5

نمیکند ،بلکه نگرشی که انیانها نیات به امور پیدا میکنند،
اساسای

را در سه ییطة تحصیلی ،عاارفی و اجتمااعی توصای کاردهاناد.
مفهوم سازگاری تحصیلی شامل بیش از یک توان بالقوه تحصیلی در

از افکار نادرست ناشی میشود که عنصار تشاکیلدهنادة آن

دانشآموز است .به عااارتی ،انگیا ش بارای یاادگیری ،انجاام کاار

باورهای غیرمنطقی است .ای باورها به ای دلیل غیرعقتنای

بهمنظور مواجهه با نیازهای تحصیلی ،داشت یس روشنی از اهداف

میباشند که غیرمنطقی و غیرتجربی هیتند یعنی واقعیتهای

و رضاایت عماادی بااا محایط تحصاایلی کااه ب،اشهااای مهماای از

زندگی فرد آنها را تأیید نمیکناد ،همچنای غیار کاارکردی

سازگاری تحصیلی به شامار مایآیناد سای هاا و ساین .)1997 ،
سازگاری عارفی ،مکانییمهای است که بهوسیلة آن یک فارد رااات

هیتند یعنی به فرد آسیب هیجاانی و رفتااری وارد مایکنناد
آلیس2005a ،؛ گون الس ،نلیون ،گوتکی  ،ساندرز ،گالووی

عارفی پیدا میکند سی ها و سین  .)1997 ،سازگاری اجتماعی به

و شوری.)2005 ،15

تعامل و سازش یافتگی فرد با افراد و سااختارهای اجتمااعی ،عادم

دیدگاه شناختی بر نقش مهام تفکار در ساابشناسای و
تداوم مشکتت بالینی تأکیاد دارد .درماان شاناختی رفتااری

نگرانی در مواجهه با مردم و نی نداشت اییاس ان وا مارتاط اسات
جانیون.)2005 ،6
2. Adjustment
4. Piagets theory
6. Jahnson
8. Pajares
10. Rational Emotive Behavioral Theory
12. Epictetus
14. Dobson

درصدد اصتح یا تغییر الگوهای تفکر است کاه در مشکتت
1. Papworth
3. Accommodation
5. Sinha & Singh
7. Muris
9. Arip, Yusooff, Salim & Samad
11. Ellis
13. Corsini
15. Gonzalez, Nelson, Gutkin, Saunders, Galloway & Shwery
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بیماران نقش دارند .ای فنون از یمایت تجربی قابل تاوجهی

برخوردارند اسمیت1930 ،1؛ هولون و بک )1994 ،2و جا

بررسی تأریر گروه درمانی عقتنی هیجانی رفتاری در کااهش
اضطراب دانش آموزان دختر دبیرستانی یوس آباد ،برهانی و

مثررتری مداختت روانشناختی هیتند .برای م ال ،آخاری
فهرست درماان هاای دارای یمایات تجربای تحات سایطره

پیری .)2019 ،5بررسی ارر درمان عقتنی هیجانی رفتااری در
استراتژی مقابله با استرس و خودکارآمدی کیم ،کیم و کیم،6

درمان های شناختی رفتااری اسات .رماالس ،بااکر ،باکاام،

 .)2015تأریر ادغاام رفتاار درماانی عقتنای هیجاانی و هنار

بوتلر ،گالهوم ،کریت  -کرییتوف.)1993 ،9

درمانی در بهاود اعتمادبهنفس و انعطاافپاذیری روغنچای،

از نظر آلیس نگرشهای افراد راجع به امور ،جهتدهنادة

محمد ،مثمنی و گلمحمدی )2019 ،7و بررسی ارارات مادل

زناادگی ش،صاای و اجتماااعی آنهااا اساات و نشاااندهناادة

آموزش وپرورش عارفی در باورهاای غیرمنطقای و اساترس

ش،صیت و مانش آنهاسات .نگارشهاای فارد از مجماو

دانشآموزان ماتی  ،لویه ،افروز و دی کام .)2012 ،

عواملی م ل تفکر ،هیجان ،عتیاق و عوارا

3

تشاکیل شاده

یکاای از مهاامتااری عاواملی کااه در پیشاارفت تحصاایلی

است؛ که شکلدهندة رفتارهای فعلی و آینده فرد است .اینکه

دانشآموزان نقش دارد ،سازگاری است .پژوهشگران معتقدند

فردی در برابر یک موقعیت هیجانی ،دردآور و شاادیآفاری
ره رفتاری را ارائه دهد یا ره تصمیمی بگیرد به نگرشهاای

فشارهای محیطی باال و تقاضاهای آموزشی ممکا اسات در
مشکتت رفتاری و هیجاانی دخیال باوده و شاییاتگیهاای

او در ای زمینه بیتگی دارد ،بهعاارتدیگر ارتااط بی تفکار،
هیجااان و رفتااار رابطااهای قااوی و تردیدناپااذیر اساات
سیدمحمدی .)1992 ،افکار غیرمنطقی که باعا

رفتارهاای

دانشآموزان را کاهش دهاد اسلوبوساکا و اخمتاوا.)2010،9
در ای رابطه عاداهلل ،الیاس و محیالدی

 )2009دریافتند که

پیشرفت تحصایلی باهراور معنااداری باهوسایلة ساازگاری

ناسازگارانه می شوند؛ باورهایی هیتند که بر روان فرد سالطه

تحصیلی عاارفی اجتمااعی پایشبینای مایشاود .در ضام

دارند و عامل تعیی کننده در نحوة تعایار و تفیایر رویادادها

دریافتند دانشجویان پیر در مقاییه با دانشجویان دختر بهتار

هیااتند کرسااینی .)2005 ،عاادم آشاانایی دانااشآمااوزان بااا

میتوانند با شرایط سازگار شوند.

شیوههای درست تفکر میتواند ساب از پاا درآمادن ،خشام،

سوگی ،کینگری ،داویس ،جون و جااکوب

10

 )2017در

پرخاشگری ،افیردگی و رفتارهای ب هکاراناه و ناساازگاری
آنها شود رنانچه در انگلیتان دیاده شاده اسات نوجواناان،

پژوهشی به بررسی سازگاری اجتمااعی جواناان باا و بادون
دارای اختتل اضاطراب اجتمااعی پاس از درماان شاناختی

کشیدن سیگار را بهعنوان راهیلی بارای کیاب هویات و باه

رفتاری پرداختند نتاای نشاان داد کاه هماة جواناان پاس از

کنتاارل درآوردن زناادگیشااان اسااتفاده ماایکننااد فاااوا و

درمان در گ ارش والدی بهاود عملکرد اجتمااعی را تجرباه

جیوانی .)2000،4درمانگران شناختی رفتاری بر ای باورند که

کردند .وینتر ،گات  ،پانیار ،پارات و آداما

باورهااای غیرمنطقاای رفتارهااای ناسااازگارانه را در پاای دارد،

متعددی که به باال رفات ساازگاری دانشاجویان در دانشاگاه

بنااابرای بااه دساات آوردن بیاانش نیااات بااه باورهااای

کمک میکند و تأریراتی که سازگاری بر ابعاد م،تل

زندگی

غیرواقعبینانه ،ادراو و تفییر فرد نیات به آنها را تغییر داده

دارد را مورد سنجش و ارزیابی قرار دادند ،نتاای باه دسات

و امکان اصتح رفتارهای ناسازگارانه را فراهم میسازد.

آمده یاکی از ای باود کاه ساازگاری باا دانشاگاه در ساایر

به دلیل اهمیتی که رویکرد عقتنی هیجانی رفتاری برای
نظام باورهای افراد قائل هیت ،پژوهشهاای زیاادی را باه

فعالیتها و ابعاد زنادگی دانشاجویان ارار مایگاذارد .بارای
نمونه ،بهداشت جیمی و روانی آنها موجب ارتقاا عملکارد

دناال داشته است تا کارایی کاربرد آن برای کمک رسانی باه

عمااومی ،اییاااس خوشااا،تی معنااوی ،خودکارآماادی و

گردد؛ پاژوهشهایی از قایال

افاا ایش ساازگاری اجتمااعای افاراد در

اقشار م،تل

جامعه مش،

2. Hollon & Beck
4. Fava & Giovani
6. Kim, Kim, Kim
8. Matin, Looyeh, Afrooz & Dezhkam
10. Suveg,Kingery, Davis, Jones & Jacob

درنهاایت باااع

11

 )2011عوامال

1. Smith
3.
5. Yousefabad, Borhani & Piri
7. Roghanchi, Mohomad, Momeni, Golmohamadian
9. Slobodskaya, Akhmetova
11. Wintre, Gates, Pancer, Pratt & Adams
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یوزه های خاار از دانشاگاه خواهاد شاد .اههای ،منتظاری

شدند .هر دو گروه پیش آزمون دریافت نموده ،ساسس متغیار

توکل ،ییاینی و سااداتهاشامی  )1991نشاان دادناد کاه

میتقل برای گروه آزمایشای اعماال گردیاده و مجادداً تماام

درمان شناختی رفتاری گروهی ،معنا درمانی گروهی و تلفیاق
آن ها بر اف ایش سازگاری اجتماعی داناش آماوزان ناساازگار

آزمودنیها مورد ارزیابی نهایی قرار گرفتند.
جامعة آماری ای پژوهش کلیة دانشآماوزان پایاه دوم و

مثرر است ولی درمان تلفیقی در مقاییه با دو درمان باهراور

سوم متوسطه پیر ساک شهر بیتانآباد که در سال تحصایلی

جداگانه اررب،شی بیشتری داشته اسات .پاشاازاده  )1992در

 1994-1999مشغول به تحصیل بودند .تعداد دبیرساتانهاای

پژوهشی نشان داد که بی برناماة درسای پنهاان و ساازگاری

پیرانه ای شهر  4و تعداد کل دانشآموزان پیار پایاة دوم و

اجتماعی ،رابطة معناداری وجود دارد .همچنی ساازگاری در

سوم متوسطه شامل  630نفر بود .تعداد نمونه در ای پژوهش

پااژوهش پارسااامهر و یاادت  )1995بااا هااوش هیجااانی؛

 90دانشآموز در نظار گرفتاه شاد .روش نموناهگیاری ایا

محمودی ،باقریان و ییادری  )1999باا خاودنظمدهای؛ در

پژوهش نی به صورت خوشه ای  -تصادفی صاورت گرفات؛

پژوهش دستباز ،یونس ،مرادی ،ابراهیمی  )1999با مشاوره

به ای صورت که ابتدا از بی رهار مدرسة پیارانه متوساطه،

گروهی راهیل ،بهصورت ررح آزمایشی یا نیمه آزمایشی؛ در
پااژوهش پورشااهریار ،رسااولزاده رااراااایی ،خااداپناهی،

یک مدرسه انت،اب گردید و سسس تعداد  150پرسشنامه بی
دانش آموزان پایه دوم و سوم دبیرستان توزیع گردید و از بی

کاظمنژاد  )1937با رگههای ش،صیت؛ در پژوهش راردولی

آنان دانشآموزانی که نمراتی با یک انحاراف معیاار بااالتر از

 )1936با مهاارتهاای اجتمااعی؛ و در پاژوهش ساهرابیان

میااانگی

درواقااع بااا سااازگاری پااایی ) را در پرسشاانامه

 )1930با نگرش مذهای بررسی شده است.

سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سی هاا و ساین )1997 ،

از آنجایی کاه ساازگاری یکای از ویژگایهاای ساتمت

کیب نمودند که باال بار  45نفار مایشادند تعاداد  90نفار

روانی و رفتاری داناش آماوزان اسات و همچنای در بحا

بهصورت تصادفی انت،اب و سسس بهصورت تصادفی نی باه

درمان و یتی پیشگیری از بروز ب هکاریهاا و اخاتتلهاای

دو گروه آزمایش و کنترل واگذار شدند.

روانی در نوجوانان نقش بی ایی دارد ای پژوهش قصد دارد

ابزار سنجش
پرسشنامة سازگاری دانش آماوزان دبیرساتانی  :)AISSایا

به ای سثال پژوهشی محقاق پاساد دهاد کاه آیاا مشااوره
گروهاای عقتناای هیجااانی رفتاااری آلاایس باار سااازگاری
دانشآموزان متوسطه پیر تأریر دارد؟

1

2

 )1997بااهمنظااور
پرسشاانامه توسااط ساای هااا و سااین
جداسازی دانشآموزان دبیرستانی گروه سنی  14تا  13ساله)
با سازگاری خوب از دانشآموزان با سازگاری ضعی

در سه

فرضیة پژوهش
مشاورة گروهی عقتنی ،هیجانی رفتاری آلیس بار ساازگاری

یوزة سازگاری عارفی ،اجتماعی ،آموزشی) تهیه شد .نحوة

کلی دانشآموزان دورة دوم متوسطه پیر تأریر دارد.

نمرهگذاری ای پرسشنامه بهصورت دو گ ینهای بلی و خیر)

مشاورة گروهی عقتنی ،هیجانی رفتاری آلیس بار ساازگاری
عارفی ،اجتماعی و آموزشی دانشآموزان دورة دوم متوساطه

بود .ای پرسشنامه را در ایران کرمی  )2009ترجمه و روایی
و پایایی آن را به دست آورد .جماع نمارههاای ساه مقیااس

پیر تأریر دارد.

فرعی ،نمره سازگاری کلی را به دست میدهد .نمره هر مااده

روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه :ایا پاژوهش جا

از پرسشنامه به عنوان نشانه هایی از ناسازگاری در نظر گرفتاه

ررحهای نیمهآزمایشی از نو پیشآزمون -پسآزمون با گروه

میشود .بیشتری نمرة هر مقیاس فرعی  20و نمرة سازگاری
کلی  60خواهد بود؛ بنابرای نمرة باال در مقیاسهای فرعی و
مقیاس کلی بهعنوان ناسازگاری به شمار مایآیاد .پرسشانامة

کنترل محیوب میشود .در ای پاژوهش کاه الاتاه باه دلیال
مااورد اسااتفاده قاارار گاارفت آن ج ا راارحهااای کاااربردی

اولیه شامل  100سثال بوده اسات کاه پاس از بررسایهاای

محیوب میشاود ،آزماودنی هاا باهصاورت تصاادفی سااده

م،تل

به  60سثال کاهش یافته است .پرسشنامة  60ساثالی

انت،اب و در گروههای مج ای آزماایش و کنتارل جایگا ی

در فارم نهایی روی نمونة  1950نفاری  1200پیار و 750

2. Sinha & Singh

1. Adjustment inventory of students high
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دختر) از دانشآماوزان کاتسهاای اول ،دوم و ساوم در 40

ناکااامی در براباار تحماال پااایی ناکااامی  .4خودپاادیری و

دبیرستان که بهصورت تصادفی انت،اب شده بودند اجرا شاد.

دگرپذیری در برابر خودتحقیری و دگرتحقیری پرداخته شاد.

توزیع نمرات با استفاده از فرمول کای  -اسکور برای رایعای

در جلیة هفتم سازگاری و مثلفههای آن توضیح داده شاد و

بودن آزمون شد و توزیع باا توزیاع رایعای تفااوت معناادار

بر روی اینکه رگونه بتوانیم مشکتت ناسازگاری خاود را از

ضاریب

دیدگاه آلیس برررف کنیم پرداخته شد و در جلیة هشتم بار

اعتاار پرسشنامة سازگاری دانش آموزان دبیرستانی را با روش

روی ای یوزه که رطور میتوان قوة نارایت نکردن خود را

دونیمه کردن برای ساازگاری کلای  )0/95و بارای مقیااس

ارتقا داد با اعضا کار شد و درنهایت از مطالاب گفتاه شاده

عارفی اجتماعی و آموزشی باه ترتیاب 0/99 ،0/94 ،و 0/96

جمعبندی صورت گرفت.

به دست آورد .با روش بازآزمون برای سازگاری کلی )0/99

به منظور تج یه وتحلیل داده ها ابتدا داده های جمع آوری شاده

و باارای مقیاااس عااارفی اجتماااعی و آموزشاای بااه ترتیااب

به نرماف ار  SPSS20وارد شاد و در ب،اش آماار توصایفی از

 0/99 ،0/0،90/96تعیاای کاارد .بااا روش کودرریچاردرسااون

میااانگی  ،واریااانس و انحااراف اسااتاندارد و در ب،ااش آمااار

برای سازگاری کلی  )0/94برای مقیاس عارفی اجتمااعی و

استنااری از آزمون کوواریانس یکررفه استفاده شده است.

آموزشی به ترتیب  0/92 ،0/92و  0/96باود کرمای .)1932

یافتهها
در ای قیمت به ارائة یافتههای یاصل که باهوسایلة تحلیال

کودرریچاردرسون را برای ای پرسشنامه باه ترتیاب  0/39و

کوواریانس به دست آمده میپردازیم.

نداشت .سی ها و سین  .)1997 ،سی ها و ساین

فوالدرن

 )1935در پاژوهش خاود ضاریب بازآزماایی و

ابتدا برای آزمون برابری واریاانسهاا ،دادههاا باا آزماون

 0/32گ ارش کرد.

همگناای واریااانس لااوی بررساای شاادند .نتااای نشااان داد

روش اجرا و تحلیل دادهها
محتوای جلیات مشاوره بدی صورت اسات کاه در جلیاة

واریانس های دو گروه آزمایش و کنترل در متغیار ساازگاری

اول :با اعضای گروه آشنایی صاورت گرفات ،رواباط ییانه

کلاای  )p=0/645 ،F=0/217و مثلفااههااای آن ،سااازگاری

برقرار شد و قوانی گروه مش،

و همچنی اهداف تعیای

عارفی  )p=0/709 ،F= 0/142سازگاری اجتمااعی 0/064

گردید و بر روی اینکه رطاور بتاوانیم بای اییااس منفای

= )p= 0/302 ،Fسازگاری آموزشی )p= 0/705 ،F= 0/147

مناسب و نامناسب تمای قائل شویم با نوجوانان کار شاد .در

برابر میباشند .همچنی برای آزمون نرماال باودن دادههاا ،از

جلیة دوم بهمنظور یادگیری قواعد اصلی روش علمای فکار

آزمون کولموگروف -اسمیرونوف تک نمونهای استفاده شد.

کردن دربارة خودمان دیگاران و زنادگی باا اعضاا مشااوره

نتای نشاان داد هماه داده هاا در متغیار ساازگاری کلای

گروهی صورت گرفت .در جلیة ساوم مادل  A-B-Cآلایس

 ،)p= 0/197 ،Z= 0/160ساااازگاری عاااارفی ،Z= 0/190

آموزش داده شد .در جلیة رهارم تمرک بر روی نحوة تمای

 ،)p= 0/192سازگاری اجتمااعی  )p= 0/126 ،Z= 0/200و

کاردن ساه بایاد

سازگاری آموزشای  )p= 0/145 ،Z= 0/110نرماال هیاتند

قائلشدن بی گرایشها و بایدها ،مشا،

اصلی آلیس و به رالش کشیدن آنها بود .در جلیة پنجم باه

 .)P 0/05با توجه به اینکه آزمون همیاانی واریاانسهاا و

اینکه رگونه بتوانیم مشکتت واقعای را در کناار مشاکتت

نرمال بودن دادهها تأیید شد لاذا در جادول  1نتاای تحلیال

هیجانی خودمان یل کنیم و همچنای تغییار دادن افکاار باا

کوواریانس در مورد متغیر سازگاری کلی و مثلفههاای آن در

اقدام عملی علیه آنهاا ،پرداختاه شاد .در جلیاة ششام بار

دو گروه آزمایش و کنترل پس از کنترل پیشآزمون نشان داده

آموزش زو های رهارگانه باورهاا .1 :رجحاان هاا در برابار

میشود.

ال ام ها  .2فاجعهستی ی در برابر فاجعهسازی  .9تحمل بااالی
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جدول  .1نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه روی نمرات سازگاری کل و مؤلفههای آن
منبع تغییرات

SS

Df

MS

F

P

مجذور اتا

توان آماری

سازگاری کل
سازگاری عارفی

211/794
95/691

1
1

211/794
95/691

15 /024
17/216

0/001
0/001

0/463
0/939

0/99
0/99

سازگاری اجتماعی

176/910

1

176/910

46/704

0/001

0/694

0/99

سازگاری آموزشی

149/226

1

20/305

16/659

0/001

0/932

0/99

برای بررسی بیشتر در میانگی نمارات ساازگاری کال و

مشاوره گروهی عقتنی هیجانی رفتاری در بهااود ساازگاری

مثلفههای آن در بی گروه کنترل و آزمایش با کنترل مریلاه
پیشآزمون) از آزمون تحلیلی کوواریانس یاکراهاه اساتفاده

 )F)1،27 =15/02 ،P=0/001،ηp =0/47و مثلفاااههاااای آن
سااازگاری عااارفی )F)1،27 =17/21 ،P=0/001 ،ηp2=0/99

شد .همانرور که نتای جدول  2نشاان مایدهاد ،آزماون

F

2

سازگاری اجتمااعی  )F)1،27 =46/70،P=0/001،ηp2=0/69و
2

محاساه شاده در میاانگی نمارات مثلفاه هاا بای دو گاروه

سازگاری آموزشی  )F)1،27 =16/65 ،P=0/001،ηp =0/93در

آزمایش و کنترل با کنترل مریله پیشآزمون) معنادار اسات

بی دانشآموزان متوسطه مثرر است.

 ،)P 0/01لذا میتوان با ارمینان  99درصد نتیجه گرفت که
جدول  .1میانگینهای تعدیل شده نمرات متغیر سازگاری و مؤلفههای آن در مرحله پسآزمون
کنترل
متغیر

میانگین

آزمایش
میانگین

انحراف معیار

انحراف معیار

سازگاری کلی

92/04

1/61

19/43

1/61

عارفی
اجتماعی
آموزشی

11/96
10/03
10/60

0/513
0/519
0/793

7/90
5/93
6/20

0/513
0/519
0/793

همانرور که جدول  2نشان میدهد در متغیر سازگاری و

پنهان ،توسط پاشازاده1992،؛ خودنظمدهی ،توسط محماودی

مثلفههای آن در بی داناشآماوزان متوساطه پیار ،میاانگی

و همکاااران1999 ،؛ عملکاارد تحصاایلی ،توسااط الیااادات

نمرات گروه آزمایش کمتر از میانگی نمرات گروه کنتارل در

ابطحی ،ندری1990،؛ با کودکان کمتوان ذهنای و کودکاان در

مریله پسآزمون است.
بحث و نتیجهگیری
ای پژوهش باا هادف بررسای اررب،شای مشااوره گروهای

یال رشد رایعی ،توسط بورای  ،ناادر-گاروبیس و دیاون ،1
2019؛ با بارداری ،توسط اولیون ،هاروبل ،ماور ،اساینارو و
2

وی و اوالگلی 2014 ،؛ با از دست دادن بینایی ،توسط سنرا،

عقتنی هیجانی رفتاری آلیس بر ساازگاری نوجواناان انجاام

باربوسا ،فریرا ،وبیرا ،پری و راجارز )2015 ،9سانجیده شاده

شد ،نتای نشاان داد کاه مشااوره گروهای عقتنای عاارفی

اساات .نتااای یاصاال از ای ا آزمااون بااا نتااای یاصاال از
پژوهشهایی که به بررسی مشاوره و یا آماوزش گروهای باا

آزمودنیهای گروه آزماایش در مقاییاه باا گاروه کنتارل در
مریله پس آزمون شده است .در ری رند سال اخیار ارتاااط

به منظور تأریرگاذاری بار ساازگاری باه

رفتاری باعا

افا ایش ساازگاری کلای و ساه مثلفاه آن در

سازگاری با متغیرهای م،تل

م تً با برنامهری ی درسی

& 2. Olsson, Horwill, Moore, Eisenberg, Venn, O'Loughlin
Patton

رویکردهای م،تل

مداخله در گروه آزمایش پرداختند م ال اههای و همکااران،
1991؛ پاایااب1991،؛ دستباز و همکااران )1999 ،مطابقت
1. Baurain, Nader-Grosbois & Dionne
3. Senra, Barbosa, Ferreira, Vieira, Perrin & Rogers
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داد و ای امر نشاانگر تأییاد و هم،اوانی نتاای مرباوط باه

سلیقههایشان میاف ایید و بیدلیل با آنها خودشان را نارایت

فرضیهها با نتای دیگر پژوهشها است .در تایای ایا یافتاه

میکنند .ای روش به زبانی ساده و قابل فهم توضیح و نشاان

باید عنوان کرد که مشاوره گروهی عقتنی هیجاانی رفتااری
به دانشآموزان کمک میکند تا بتوانند در مواقاع برخاورد باا

میدهد که محروهاا یاا رویاهاای فعاالکنناده  )Aزنادگی
عماادتاً یااا بااهرااور میااتقیم باعا پیاماادهای هیجااانی )C

مشکتت و فشارهای زنادگی ش،صای و اجتمااعی و یتای

نمیشوند بلکه نظام باورهای  )Bافراد است که نارایتشاانی

آموزشی ،مطابق با فلیفهای که آموختهاند ،راه در مدرساه و

کند .پس میتوان باورهای نامعقول  )iBsرا زیار ساثال بارد

رااه در خااار از مدرسااه از آن اسااتفاده کننااد و باار افکااار

 )Dو تغییر داد .همچنی روشهای فکری ،هیجانی رفتااری

اییاسات و رفتار خود تیلط داشته باشند.

زیادی را برای زیر ساثال باردن و محادود کاردن باورهاای

پیامدهای استفاده از روش عقتنای هیجاانی رفتااری باه
افراد کمک میکند تا وقتی مشکلی پیدا میکنناد ،اییاساات

نامعقول خود و دست یافت به یک فلیفه زنادگی ماثرر )E
یاد میدهد .آلیس ،ترجمه فیروزب،ت.)1931 ،

شدیدشان را بروز دهناد .الاتاه در ایا روش بای اییااس

از نتای ای پژوهش مای تاوان نتیجاه گرفات کاه روش

مناسب و مفید نگرانی ،تأس یا آزردگی و اییاس نامناسب
و م،رب ویشت ،افیردگی ،خشم و تأس خوردن به یال

مشاورة گروهای عقتنای هیجاانی رفتااری آلایس در بهااود
سازگاری دانشآماوزان در ییطاههاای عاارفی ،اجتمااعی و

خود ،فرق گذاشته میشود .ای روش راه و رسم کناار آمادن

آموزشی مثرر اسات و از آن مایتاوان باهعناوان یاک روش

با مشکتت زندگی و داشت اییاس بهتر هنگام مواجهشادن

درمانی مفید در اف ایش ساازگاری داناش آماوزان در محایط

با مشکتت را به افراد یاد میدهاد .ایا روش ناهتنهاا راه و

مدرسه و خانواده استفاده کرد .درواقع باا آماوزش کااربردی

رسم در اختیار گرفت سرنوشت هیجانی و نارایت نشادن از

روش عقتنی هیجانی رفتااری آلایس باه مشااوران ،مربیاان

هیچری را به افراد یاد میدهد بلکه به آنها آموزش میدهاد

پرورشی و مربیان بهداشتی مدارس برای به اجرا درآوردن آن

رطور از قوة خودگردانی خویش استفاده کنند .ای روش باه

برای دانش آموزان ناسازگار یا تهیه بروشاورهای آموزشای از

افراد کمک میکند به یک تغییار عمیاق فلیافی و دیادگاهی

محتوای ای روش م ال نحاوة زیار ساثال باردن باورهاای

کامتً جدید در مورد زندگی برسد و تفکر م اات پولیاانی 1را
که فقط کنار آمدن موقتی با مشکتت را به آنها یاد میدهاد

نامعقول) و در اختیار قرار دادن آنها در بی عتقهمنادان باه
ای نو درمان مایتاوان کماک شاایانی در ارتقاا ساازگاری

و غالااً در درازمدت به ضرر آنها تمام میشود کنار بگذارند.

دانشآموزان ایفا کرد.

ای روش به افراد کمک مایکناد میاوولیت نارایات کاردن

از محدودیتهای ای پژوهش میتوان گفات از آنجاایی

خودشان را بسذیرند و درصدد کااهش آب برآیناد ناه اینکاه

که اب ار مورد سنجش پرسشنامة خاودگ ارشدهای باود کاه

والدی یا شرایط اجتماعی خود را سرزنش کنیاد .ایا روش

نیات به سایر روشهاا دارای محادودیتهاای اسات؛ ما تً

به افراد کمک میکند تا میتقل و خودفرما باشاند و باهجاای

ارتعاتی که با استفاده از فنون دیگر ،نظیر مصاحبه ،به دست

سادهلویی و تاعیت از آنچه دیگران فکر میکنند بایاد باه آن

می آید ،به علت مشهود بودن نحوة بینش و اییاساات فارد،

فکر کنند ،خودشان بهرور میتقل فکار کنناد .ایا روش باه

قابل فهمتر است .همچنی ای پژوهش بر روی دانشآماوزان

افراد آموزش میدهد که رطور میتوانند امیاال ،خواساتههاا،
سلیقه ها ،هدف ها و ارزش های کنونی خود را یفا کنناد و

مقطع متوسطه انجام گرفت و از آنجا که ویژگی های افراد در
دوره های سنی م،تل متفاوت اسات ،لاذا قابال تعمایم باه

به آنها میآموزد کاه توقعاات با رومنشاانه و خداگوناه از

دانشآموزان سایر مقارع نییت؛ و اینکه ای پژوهش بر روی

خودشااان نداشااته باشااند؛ یعناای همااان بایاادها ،یتماًهااا و

دانشآموزان پیر انجام گرفت و باا عنایات باه تفااوتهاای

قطعاًهای مطلقگرایانه و متعصاانهای که به تمایتت و

دختران و پیران ،قابل تعمیم به دانشآموزان دختر نییت.

 :Pollyannaish .1به قهرمان مثن
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