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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی -رفتاری بر
افزایش بلوغ عاطفی و شادكامی در دانشجویان رشته روان شناسی دانشگاه آزاد بجنورد
انجام شد40 .نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب
شدند و پرسشنامه های بلوغ عاطفی ) ( EMSرا جهت سنجش بلوغ عاطفی و پرسشنامه
شادكامی اكسفورد را جهت سنجش شادكامی را به عنوان ابزار تحقیق كامل كردند.
جهت تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل كواریانس استفاده شد .نتایج نشان داد كه بین
میانگین نمرات بلوغ عاطفی و نمرات شادكامی دانشجویان در مرحله پس آزمون تفاوت
معناداری وجود داشت؛ به این معنا كه آموزش راهبردهای شناختی -رفتاری بر افزایش
بلوغ عاطفی و شادكامی در دانشجویان رشته روان شناسیموثر بوده است .استفاده از

1دکتری روان شناسی تربیتی
2کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی
 3دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی
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بازسازی شناختی و پردازش اطالعالت به شکل موثر می تواند تفکرات معیوب و غیر
منطقی را بازسازی كند و موجب شود فرد شادكامی خود را بازیابد و به بلوغ عاطفی
برسد .سایر تلویحات در این ارتباط بحث شده است.
مقدمه
یکی ازمتغیر های بسیار موثر بر رفتار و عملکرد فردی میزان شناخت و توانمندی های
شناختی رفتاری است.از این رو در نظام های آموزشی و تعلیم و تربیت شناخت متغیر
بسیار موثر و مهمی تلقی می شود.اما آنچه كه در این میان از اهمیت بیشتری برخوردار
است میزان تاثیر آموزش راهبردهای شناختی -رفتاری بر ویژگیهای مختلف انسانی و
صفتهای شخصیتی فرد مانند شادكامی و بلوغ عاطفی است(والدینگر و همکاران،4
 .)2004از این رو بسیاری از تحقیقات به بررسی تاثیر آموزش متغیر های شناختی
رفتاری بر متغیر های شخصی و فردی پرداختهاند.
از مهمترین متغیرهای كه در سالهای اخیر سهم زیادی از تحقیقات حوزه شناختی را
به خود اختصاص داده استشادكامی است.شاد كام بودن بازتاب محتوایی است كه مردم با
آن احساس سرزندگی میكنند .شاد بودن آرمان افراد در هرجای جهان میباشد (داینر،5
2000؛ نقل ازلکاس6ودانالن .)2007،7شادكامی ،یک حالت هیجانی یا عاطفی است كه
به وسیله احساس لذت و خشنودی مشخص میشود و موقعی است كه همه هیجانات
ناخوشایند كنار زده میشود (میرز )1992 ،8در سال  2002میالدی ،مارتین سلیگمن
با بیان نظریه شادكامی كه به مفهوم 'اودایمونیا '9ارسطو شباهت بسیاری دارد ،گام بزرگی
را در جهت تعریف شادكامی برداشت(امیرپور.)1390،

4- Valdinger&etal
5-Drainer
6 -Lucas
7-Donnellan,M.B
8-Myers
9 -Eudemonia
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یکی ازجمله عواملی كه در شادكام بودن افراد بسیار موثراست بلوغ عاطفی است.
چنانکه تحقیقات زیادی نشان داده اند كه بین تفکر،احساسوعمل روابط متقابل وجود
دارد .به گونهای كه تفکر بر عواطف و رفتار اثر می گذارد و عواطف نیز در چگونگی
اندیشیدن و پردازش محركه اتاثیر میگذارند( الیس  1913؛ ترجمه صالحی فدردی و
امین یزدی  .) 1375 ،كاپالنوبارون خصوصیات شخصی را كه از لحاظ عاطفی بالغ است
بررسی كرده و میگوید او قابلیت مقاومت در برابر تاخیر در ارضای نیازها را دارد ،او توان
تحمل میزان معقول ناكامی را دارد،او به طرح ونقشه دراز مدت معتقد است و می تواند
توقعات خویش را برمبنای اقتضای موقعیت به تعویق اندازد یا در آن تجدید نظر نماید
(حافظ ابادی وبافتی.)1386،
فریتز1984(10؛ نقل ازنیسی وشهنیییالق)1380 ،دریافت افرادی كه احساس
شادكامی 11و بهزیستی12باالیی دارند ،از بلوغ عاطفی باالتری در مقایسه با همساالن
برخوردارند و در عملکرد تحصیلی فعالترند و پیشرفت تحصیلی باالتری دارند .اسکات،
شاننوكارولین  )2004(13نشان دادند دانشجویانی كه شادكامی باالیی دارند به راحتی
میتوانند از اساتید خود درخواست كنند كه د برخورد بامشکالت به آنان كمک كنند
.نتایج یافتههای پژوهشی تل ول14و همکاران( )2007و شکرانه و كجباف()1387نشان
میدهد كه شادكامی برای تعدیل درماندگیها و كاهش استرس و موفقیت تحصیلی موثر
بوده است .لیوبومیرسکی،كینگودینر)۲۰۰۵(15معتقدندكه افراد شاد و دارای بلوغ عاطفی،
در حوزههای چندگانه زندگی نظیر ،ازدواج ،درآمد ،عملکرد شغلی و سالمتی ،موفقتر از
افراد ناشادند؛ عالوه بر این ،نتایج تحقیقات مختلف نشان میدهد كه شادكامی ،صرف نظر
از چگونگی به دست آوردن آن ،میتواند سالمت جسمانی و روانی و عاطفی را بهبود
بخشد (مایرز۲۰۰۱،؛نقالزنصوحیوهمکاران)1383،

10

- Fritz
-Happiness
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- Subjective well-being
13
- Scott, Shannon &Corolin
14
-Thelwell
15
-Lyubomirsky, King &Diener
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از طرفی بسیاری از درمانگران و محققان (كسل)2003 ،معتقدند ،آموزش مهارت
های شناختی -رفتاری توانایی افزایش شادكامی و بلوغ عاطفی در خانواده ها را دارند .هر
چند كه بعضی از محققین معتقدند حتی اگر شادكامی و بلوغ عاطفی را كه بر مبنای
شخصیت می باشد ،بپذیریم؛ این مفهوم كه بتوانیم به سادگی خصوصیات اصلی و اساسی
شخصیت را تغییر دهیم ،صحیح نمی باشد .اما حتی اگر نتوان شادكامی و بلوغ عاطفی
افراد را تغییر داد ،شاید بتوان به افراد مهارت های شادكامی و عاطفی را آموزش داد و به
معلومات آنها در این زمینه افزود.
كسل(  ) 2003در تحقیقی نشان داده است كه آموزش های شناختی -رفتاری به
افراد كمک می كند كه مدیریت بهتری بر عواطف خود داشته باشند و احساس شایستگی
و كارآمدی بیشتری در مسئولیت های روزانه و چالش های زندگی داشته باشند و عزت
نفس و خود پندار ه بهتر و بیشتری را تجربه كنندو موجب پیشرفت افراد در مهارت های
مدیریت فشار روانی ،حل مساله و تصمیم گیری ،حل تعارض ها ،خودگردانی ،رهبری،
وظیفه شناسی و رشد رفتارهای پسندیده شود
زینس و همکاران( )2001نیز نشان داده اند كه آموزش های شناختی -رفتاری
موجب افزایش تو ان فرد در كنترل تکانشی ،كنترل خشم و عصبانیت ،همدلی ،تشخیص و
به رسمیت شناختن تشابهات و تفاوت ها میان مردم واداره هیجانات خود ،برقراری
ارتباط ،ارزیابی خطرها ،عزت نفس مثبت ،حل مساله ،تصمیم گیری ،ایجاد هدف می-
شود .همچنین دوفالکو( )1980عقیده دارد كه آموزش برنامه شناختی -رفتاری قابلیت
هیجانی افراد را باال می برد .پژوهش شاپیرو ) 2001( 2نشان داد كه آنچه در رابطه
ادراک می شود در تعیین اینکه طرف مقابل چگونه پاسخ خواهد داد،نقش مهمی بازی می
كند و افراد تالش می كنند عواطفی را كه از دیگران ادراک كرده اند،به آنهاابراز كنند.
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تواناییهای اساسی كه در برنامه های یادگیری شناختی -رفتاری آموزش داده
می شود ،عبارتند از :ـ خودآگاهی ،همدلی یا آگاهی های اجتماعی؛ درک احساسات
دیگران و توانایی در نظر گرفتن دیدگاه های دیگران با وجود تفاوتهایی كه با دیدگاه فرد
دارند ،مدیریت خود یع نی اداره هیجانات و احساسات و خویشتن داری برای دستیابی به
هدف ها و پا فشاری در جبران شکست ها و ناكامی ها؛ مهارت های ارتباطی یعنی ادارهی
موثر هیجانات در روابط با دیگران ،ایجاد و حفظ روابط سالم مبتنی بر همکاری و
مساعدت و درخواست كمک از دیگران هنگام نیاز ( جانسون 3وهمکاران .) 2005 ،
علیرغم و جود تحقیقات مختلف در این زمینه هنوز نکات مبهمی در این ارتباط
وجود دارد .از این رو پزوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است كه آیا آموزش
راهبردهای شناختی  -رفتاری می تواند منجر به افزایش بلوغ عاطفی و شادكامی در
دانشجویان شود.
روش
تحقیق حاضر از نوع پژوهشهای نیمه آزمایشی است و طرح پژوهشی آن از نوع
طرحهای پیش آزمون -پس آزمون با گروه كنترل میباشد .گرد آوری دادههای پژوهش
حاضر در  3مرحله پیش آزمون،مرحله آموزش مهارتهای شناختی -رفتاری ومرحله پس
آزمون انجام شده است.در مرحله آموزش مهارتهای شناختی -رفتاریگروه آزمایش به
مدت  12جلسه هر جلسه  90دقیقه به مدت  6هفته آموزش داده شدند سپس در مرحله
پس آزمون آزمون شادكامی و بلوغ عاطفی از هر دو گروه در یک نشست به عمل آمد.
جامعه نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری مورد نظر این پژوهش كلیه دانشجویان مقطع كارشناسی رشته روان
شناسی دانشگاه ازاد واحد بجنورد در سال تحصیلی  91-92می باشند .در این پژوهش از
1.Johnson
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روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد به این ترتیب كه ابتدا لیست همه
دانشجویاناز آموزش دریافت و سپس به صورت تصادفی  100نفر انتخاب و در مرحله بعد
از بین دانشجویان متقاضی همکاری  40نفر انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و كنترل
جایگزین شدند.
ابزارها
در پژوهش حاضر ازدو ابزار خودگزارش دهی استفاده شد كه عبارتند از :پرسشنامه
بلوغ عاطفی) ( EMSكه دارای  48سؤال است كه توسط یاشویر،سینگ و ماهیش بهار
گاوا (  ) 1974طراحی شده ،پنج حیطه عدم ثبات عاطفی ،بازگشت عاطفی ،سازگاری
اجتماعی ،فروپاشی شخصیت ،فقدان استقالل را اندازهگیری میكند .سؤالهای این مقیاس
خواستار اطالعات برای هریک از پنج گزینه خیلی زیاد (نمره  ، )5زیاد ( نمره ،) 4
نامشخص ( نمره  ،)3احتماال ( نمره  )2و هرگز ( نمره  )1می باشد  .پایایی آزمون –
آزمون مجدد این مقیاس با اجرای آن برروی دانشجویان ( تعداد  150نفر) اندازه گیری
شد كه شامل دختران و پسران  24 – 20ساله میشد ،فاصله زمانی بین این دو اجرا
شش ماه بود  .همبستگی گشتاوری بین دو اجرا .0/75بود همسانی درونی این مقیاس با
محاسبه ضریب همبستگیهای بین كل نمرات هریک از  5گروه برای عدم ثبات عاطفی
 ،0/75بازگشت عاطفی 0/63ناسازگاری عاطفی  ، 0/58فروپای شخصیت  0/86وفقدان
استقالل  0/42تع یین گردید.همچنین در این پژوهش برای تعیین پایایی از آلفایکرانباخ
استفاده شد كه بلوغ عاطفی (  ) 0/71است .
آزمون شادكامی اكسفورد نیز دارای  29ماده است و میزان شادكامی فردی را
میسنجد .پایۀ نظری این پرسشنامه تعریف آرگایل 16و كراسلند 17از شادكامی است (آنها
به م نظور ارائه یک تعریف عملیاتی از شادكامی آن را سازه ای دارای سه بخش مهم
دانستهاند :فراوانی و درجۀ عاطفۀ مثبت ،میانگین سطح رضایت در طول یک دوره و
Argyle
Crossland

16
17
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نداشتن احساس منفی) .این آزمون در سال  1989توسط مایکل آرگایل و بر اساس
پرسشنامۀ افسردگی بک)(BDI,1976ساخته شده است.
تجزیه و تحلیل دادهها
شاخصهای توصیفی میانگین و انحراف استاندارد متغیر های پژوهشی به تفکیک
گروه های كنترل -آزمایش و در مرحله پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب در جدول 1
و  2ارائه شده است.
جدول-1شاخصهای توصیفی اضطراب و ابعاد عملکرد خانواده در پیش آزمون

میانگین
كنترل

انحراف
استاندارد
میانگین

آزمایش

انحراف

شادكامی

گروه

بلوغ عافی

شاخص

مرحله

/87

179/07

پس آزمون

/11 92
7/27 92

178/17
14/91

پیش آزمون
پیش آزمون
پس آزمون

7/10

13/23

پیش آزمون

/05

179/07

پس آزمون

/89 92

187/12

پیش آزمون
پس آزمون

7/01 99
5/12

14/91
10/11

استاندارد
نتایج جدول فوق گویای آن است كه بین میانگین شادكامی و بلوغ عاطفیدر پیش
آزمون گروه كنترل و گروه آزمایش تفاوت چندانی وجود ندارد .اما بین میانگین شادكامی
و بلوغ عاطفی در پس آزمون گروه كنترل و گروه آزمایش نسبتا زیادی جود ندارد.
همچنین نرمال بودن توزیع داده ها به عنوان مفروضه های آمار پارامتریک مورد
سنجش قرار گرفت كه مقدار  zو سطح معناداری برای شادكامی و بلوغ عاطفی به ترتیب
عبارتند

از

/196

و

0/03

و

/190

و

0/04

به

دست

آمد.مفروضههمگنیماتریسهایواریانس-كوواریانس در مورد شادكامی(،Box`s M=35/08
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 .)P=0/14 ،F=1/33و بلوغ عاطفی ( .)P=0/28 ،F=1/14 ،Box`s M=33/20رعایت
شده است
جدول  2نتایج تحلیل كوواریانس تفاوت دو گروه آزمایش و كنترل در بلوغ عاطفی و شادكامی در پس
آزمون

منبع تغییرات
بلوغ
عاطفی
شادكامی

η2

توان آزمون

Wilks` Lambda

F

P

0/44

8/21

0/005

0/56

1

0/32

4/11

0/002

0/43

1

Partial

همانگونه كه جدول  2نشان میدهد تفاوت میانگینهای تعدیل شدهبلوغ عاطفی
()F =8/21 ،P =0/005و شادكامی()F =4/11 ،P =0/002دو گروه آزمایش و كنترل در
پس آزمون از نظر آماریمعنادار است .میزان تفاوت نمرات گروه آزمایش و كنترل یا اندازه
تأثیر روش آموزشی نیز در بلوغ عاطفی ( )η2=0/56و شادكامی ()η2=0/43است؛ بدین
معنی كه56و  43درصد واریانس نمرات كل باقی مانده در  ،بلوغ عاطفی و شادكامی
متأثر از آموزش شناختی رفتاریمیباشد .میزان توان آماری نیز یک است؛ بدین معنی كه
میزان دقت این تحلیل در كشف تفاوتهایمعنادار در سطح باالیی قرار دارد و حجم نمونه
برای این آزمون كافی است .از این رو می توان گفت كه آموزش مهارت های شناختی
رفتاری در افزایش بلوغ عاطفی و شادكامی دانشجویان موثر بوده است.
بحث و نتیجه گیری:
در خصوصا اثربخشی مشاوره به شیوه شناختی -رفتاری میتوان به نظر داتیلو
( )1994اشاره كرد .وی در خصوص اثربخشی این روش بیان میكند كه برای حل
مشکالت عاطفی مانند افسردگی و اضطراب و تبدیل آنها به شادكامی از این روش
استفاده می شود .برای این كار قاعدتا از بازسازی شناختی استفاده می شود .شناخت
درمانگرها به هنگام كار با مراجعین میكوشند تا انتظارات غیر واقع بینانهی آنها را
درباره ی آنچه باید از این رابطه به دست آورد ،اصالح كنند و به آنها میآموزند كه چگونه
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تعاملهای ویرانگر را كاهش دهند .تحریف در ارزیابی تجارب نیز كه نتیجهی طرح
وارههای منفی است ،مورد پژوهش قرار میگیرد .با شناسایی و بیان طرحوارههای هر كدام
از شركت كنندكان راجع به خود ،دوستان و سایر افراد موثر در زندگی آنها ،درمانگر به
شركت كنندكان كمک میكند تا هر دو مسئولیت ناراحتیهای خود را بپذیرند .برای
شناخت درمانگری كه با شركت كنندكان كار میكند ،بازسازی باورهای تحریف شده ،تأثیر
محوری و بنیادی بر تغییر رفتارهای بد كار دارد و باعث میشود میزان شادكامی و بلوغ
عاطفی افراد افزایش یابد.

یکی از دالیل اثرگذاری روش شناخت درمانی رفتاری در افزایش بلوغ عاطفی و
شادكامی این است كه روش شناخت درمانی بر اساس مدل پردازش اطالعات استوار
است .شیوه یی كه فرد بر اساس آن تجربههای خویش را سازماندهی میكند و چگونگی
احساسات و رفتارهای خود را میشناسد .شناخت درمانی به این دلیل به كار میرود كه
هدف در این روش ،درمان تمرینهای شناختی و خطاهای خاص در تفکر (شناخت) است.
تکنیکهای شناخت درمانی متنوعند ولی راهبردهای كلی درمان ،آمیزه ای ازروشهای
كالمی و تکنیکهای درمان رفتار است .با استفاده از این تکنیکها فرد به شناسایی افکار
منفی ،واقعیتسنجی و درمان مفهوم -سازی های تحریف یافته و اعتقادات غلط اساسی
میپردازد .خانواده درمانگران شناختی ،تأثیر سوء تعبیر و سوء برداشتها در زندگی
زناشویی را امری مهم قلمداد میكنند و عامل مشکالت روانی را عامل خارجی ندانسته
بلکه عامل را در نوع نگرش ،تفکر و شناختی میدانند كه فرد با آن شناخت ،به پردازش
اطالعات بیرونی میپردازد و نسبت به واقعه و رویداد بیرونی واكنش نشان میدهد .هر
شناخت صرف ًا یک اندیشه است .درمانگران معتقدند كه این انگارههای منفی است كه
موجب افسردگی و نگرانی افراد میشود ( اعتمادی.)1381 ،
محدودیت ها و پیشنهادات
استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار اندازهگیری كه تحت تأثیر شرایط و زمان اندازه
گیری ،نتایج متفاوتی بدست می دهند و هم چنین پاسخ گویی مکرر به سؤاالت در دو
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مرحله پیش آزمون و پس آزمون ممکن است اثراتی مانند آشنایی با سؤاالت و هم چنین
بی حوصلگی در پاسخگویی ب ه سؤاالت ایجاد كرده باشد كه در نتایج تأثیر میگذارد .از
سوی دیگر غیبت تعداد معدودی از آزمودنیها به صورت متفرقه در جلسات آموزشی
منجر به ایجاد بی نظمی در جلسات میشد .زیرا در جلسات بعد باید تا حدودی
مهارتهای گفته شده مجددا توضیح داده میشد.از آن جا كه تعمیم مؤلفههای مهارت
شناختی -رفتاری به موقعیت های اجتماعی خارج از جلسه آموزش مانند خانواده ،نیاز به
تکرار وتمرین بیشتر دارد لذا میتوان به كوتاه بودن زمان این دوره آموزشی ( 12جلسه
 90دقیقه ای) به عنوان محدودیت دیگری برای تحقیق حاضر اشاره كرد.
در این راستا می توان پیشنهاد كرد كه مطالعاتی با جلسات آموزشی شناختی-
رفتاری به تعداد بیشتر و مدت زمان طوالنی تر اجرا شود تا نتایج قابل اطمینان تری
كسب شود .از سوی دیگر استفاده از ابزارهای دقیق تر ،كاملتر و متناسب با فرهنگ
جامعه هدف ،میتواند نتایج معتبرتری بدست دهد.
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