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چکیده
هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش گروهی به شیوه شناختی بر رشد فردی مدجویان کمیته امداد
امام خمینی بود .روش پژوهش ،شبه تجربی از نوع پیش آزمون -پس آزمون با گروه آزماایش و گاواه اسات.
جامعه آماری این تحقیق را کلیه متقاضیان وام خوداشتغالی و خودکفایی کمیته امداد شهرستانهای فیروز آباد
و ممسنی که مایل به شرکت در پژوهش بودند در سال  9313تشکیل میدادند که تعدادشان  966نفر بود .با
توجه به کم بودن حجم جامعه ،ابتدا به شیوه سرشماری پرسشنامه اقدام برای رشاد فاردی روی کال جامعاه
آماری اجرا شد سپس از بین کسانی که نمره کمتراز میانگین (نسبت به میانیگن نمرههای بدست آمده از 966
نفر آزمودنی) گرفته بودند  36نفر (در هر شهرستان  93نفر) انتخاب و به تصادف مددجویان شهرستان ممسنی
در گروه گواه و مددجویان شهرستان فیروزآباد در گروه آزمایش قرار گرفتند .گروه آزمایش هشت جلسه یک و
نیم ساعته ،آموزش بر اساس نظریه شناختی دریافت کردند و در گروه گواه مداخله ای صورت نگرفت .ساپس
پس آزمون اجرا و یک ماه بعد پیگیری انجام و داده ها با روشهای مناسب تجزیه و تحلیل شده اناد .نتاای
نشان داد آموزش گروهی به شیوه شناختی بر افزایش نمرات رشد فردی موثر بوده و نتایج درطول زمان پایدار
است .بنابراین پیشنهاد میشود در قالب برگزاری کارگاههای آموزشی از نظریه شناختی بارای افازایش اقادام
برای رشد فردی مددجویان کمیته امداد متقاضی وام خود اشتغالی و خودکفایی استفاده شود.
کلید واژهها :آموزشگروهی ،شیوه شاناختی ،اقادام بارای رشاد فاردی ،متقاضایان وام خوداشاتغالی و
خودکفایی ،کمیته امداد
 1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مشاوره  ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت  ،ایرانH2heydari@yahoo.com ،
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مقدمه

اقدام برای رشد فردی نوعی درگیری فعال و دارای هدف در فرایند رشد فردی اسات .ایان ساازه
نمایانگر عالقه و توجه فرد به رشد و تغییر در زندگی شخصی خودش به طور کامل است اما میتواند
برای رفتار واقعی در حیطه خاصی از زندگی نیز کاربرد داشته باشد .اقادام بارای رشاد فاردی شاامل
مجموعه ای از مهارتهای گسترش یافته است که شامل شناخت ،رفتار ،نگرش و انگیزش مایشاود
که یک فرد در هریک از تجربیات زندگی از خود نشان میدهاد (روبیشاتک و آشاتون ،9باه نقال از
جمشیدیان نائینی ،یونسی و قادری.)922 :9313 ،
اقدام برای رشد فردی به عنوان شرکت فعاالنه ،ارادی و آگاهانه ی فرد در فرآیند تغییار و تحاول
تعریف میشود .این سازه شامل مولفههای شناختی مانند علم به چگونگی تغییر و تعهد به فرآیند رشد
است .به عبارت دیگر ،مولفه ی شناختی شامل دانش فرد درباره ی چگونگی تغییر جنبه ی خاصای از
زندگی خویش است .از سوی دیگر این سازه شااامل مولفههای رفتااری نیز میشود .به طور خاا
مولفه رفتاری ،بر اجرای فرآیند رشد داللت دارد ،به گونه ای که فرد در زمینه هایی که تمایل به رشد
دارد ،شروع به ایجاد تغییرات الزم میکند(قربانی.)9331 ،
باتوجه به این که شناخت بر رفتار اولویت دارد ،یعنی ابتدا فرد درباره ی موضوعی فکر مایکناد و
سپس اقدام به عمل مینماید .طرز تلقی بد بینانه بدون منطق مانع اقدام برای رشد فاردی اسات .باه
عبارتی افرادی که شناخت بیشتری از خود دارند به نقاای

و کمبااودهای خاود واقاع بیناناه توجاه

میکنند ولی نسبت به آنها حساسیت شدیدی ندارند .این به معنای عدم تمایل برای تغییر نیست بلکه
این افراد فعاالنه ،ارادی و آگاهانه درگیر فرایند شناخت و تغییر و تحول میشوند و میدانناد در کادام
جهت تمایل به تغییر دارند و عالوه بر آن به دنبال فرصت ها و مسیرهای رشد نیز هساتند (رابیاتس
چک و کاشوبک ،9111 ،2به نقل از غفاری ،بهروزی فر و ناروئی.)9331 ،بنابراین باه نظار مایرساد
آموزش هایی که بر اصالح شناخت ها و افکار نامطلوب افراد متمرکز باشد بتواناد اقادام بارای رشاد
فردی را افزایش دهد .درمان شناختی ،مشکالت روان شناختی را از فرایندهای پیش پا افتاده ای نظیر
تفکر معیوب ،برداشتهای غلط بر اساس اطالعات ناکافی یاا نادرسات و نااتوانی در تشاخی

دادن

واقعیت از خیال میداند .در بعد شناختی ،درمانگر مراجع را متوجه غیر منطقی بودنش میکند و باه او
Robitschek & Ashton
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نشان میدهد که چگونه و چرا به آن حالت در آمده است و نیز رابطه ی بین عقااااید غیر عقالنای را
با اختاالالت عاطفی و ناراحتیهای او نشاااان میدهد(شفیع آبادی و ناصری.)9319 ،
دیدگاه زیربنایی الگوی شناختی این است که رویدادهای ذهنی یعنی انتظارها ،اعتقادها ،خااطرات
و ...میتوانند علت رفتار باشند .اگر این رویدادهای ذهنی تغییر کنند ،تغییر رفتار در پی آن خواهد بود .

درمانگر شناختی با این اعتقاد ،علت یا سببشناسی اختالالت روانی را در رویادادهای ذهنای آشافته
جستجو میکند (روزنهان و سلیگمن ،9ترجمه سیدمحمدی.)9331 ،
در آموزش شناختی ،هدفهای خا

و قابل اندازه گیری مشخ

میشوند و درمان مستقیما به

زمینه هایی که مشکالتی را برای درمانجویان ایجاد کرده اند ،وارد میشود .درماان شاناختی بار ایان
منطق نظری قرار دارد که نحوه ی احساس و رفتاار کاردن افاراد تحات تااثیر نحاوه در اناان از
تجاربشان قرار دارد (بک .)2699 ،2بنابراین به نظر میرسد شناخت درمانی میتواند بر متغیار وابساته
یعنی؛ اقدام برای رشد فردی مددجویان کمیته امداد استان فارس تاثیر داشته باشد .در واقاع شناساایی
اسااتعدادها ی افااراد و دادن تسااهیالت الزم باارای اشااتغالزایی از جملااه حمایتهااای کمیتااه امااداد
است.منتهی بعد از دریافت وام و در راستای راه اندازی اشاتغال ماددجویان ممکان اسات نسابت باه
تواناییهای خود برای اشتغال و خودکفایی تردید پیدا کنند یا برنامه ریزی صحیحی نداشاته باشاند و
باشکست مواجه شوند .لذا برای اقدام مناسب جهت رشد فردی و خودکفایی و خوداشتغالی مددجویان
باید ب ستر مناسب فراهم شود و از آنجایی که انسان موجودی متفکار اسات یکای از بساترهای الزم
اصالح خطاهای شناختی درباره ناتوانی خود یا فاجعه دیدن شکستهای مسیر و غیره اسات بناابراین
آموزش شیوههای شناختی برای افزایش اقدام برای رشد فردی مهم است و از نتاایج ایان پاژوهش،
ارگانهایی همانند کمیته امداد و سایر ارگان ها و سازمانهای مرتبط با اشتغال زایی مثل مراکاز فنای
حرفه ای و غیره میتوانند استفاده نمایند منتهی آموزش شیوههای افزایش اقادام بارای رشاد فاردی
تحقیقی کمیاب است و کمتر مورد توجه قرار گرفته است .همچنین آموزش شناختی در پژوهشهاای
مختلف مورد استفاده قرار گرفته است .برای مثال در تحقیق قیصرزاده و حسین پور( )9331اثربخشای
درمانشناختی بر خودکارآمدی حرفهای دانشجویان ،در تحقیق طهرابی ،شفیع آبادی ،فلسافی ناژاد و
حساینیان( )9312در کااهش تفکارات ناکارآماد شاغلی ،در تحقیاق و در تحقیاق بیرامای ،موحادی،
Rosenhan & Seligman
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محمدزادگان ،موحدی و وکیلی ( )9312در کاهش اضطراب و افسردگی دانش آموزان دبیرستانی بکار
گرفته شده است و نتیجه بخش بوده اسات .همچناین در تحقیاق ساید جاوادی ،حااتمی ،احادی و
کراسیان مژمباری ( )2693اثر بخشی مدیریت استرس با رویکارد شاناختی – رفتااری بار اضاطراب
مادران مبتال به کودکان سرطانی بررسی شد و نتیجه این اثر بخشی را تاییدکرد .مهرانفار ،یونسای و
بنی هاشم ( ) 2692در تحقیقی به بررسی اثر بخشای درماان شاناختی مبتنای بار ذهان اگااهی بار
افسردگی و اضطراب مادران کودکان مبتال به سرطان پرداختند و از این رویکرد نتیجاه مثبات بارای
کاهش افسردگی و اضطراب مادران گرفتناد .جعفاری ،شاهیدی و عابادین ( )2692در تحقیقای باه
مقایسه اثر بخشی درمان شناختی و -رفتاری و مدل مراحل تغییر بر احساس خودکارامدی برای تر
اعتیاد نوجوانان (رشد فردی) پرداختند نتایج نشان داد دو روش موثر است اما تاثیر مدل مراحل تغییار
بیشتر است .هاشمی ،علی پور و فیلی ( )9312در پژوهشی به بررسی اثر بخشی مدیریت اساترس باا
رویکرد شناختی – رفتاری بر شادکامی زنان نابارور پرداختند و متوجه شادند ایان رویکارد شاادکامی
آنان را افزایش میدهد .اثر بخشی آموزشهای دیگر نیز بر اقدام برای رشد فردی بررسی شده است.
برای مثاال جمشایدیان ناائینی و همکااران ( )9313در پژوهشای باه بررسای اثار بخشای آماوزش
مهارتهای پیش از ازدواج بر اقدام برای رشد فردی دختران مجرد پرداختند که نتایج نشاان داد کاه
آموزش مهارتهای پیش از ازدواج بر رشد فردی تاثیر معنادار دارد .اثر بخشی درمان وجودی نیاز در
تحقیق غفاری ،بهروزی فر و ناروئی ( )9331بر روی اقدام برای رشد فردی مورد توجه قرار گرفتاه و
مفید بوده است .لیکن از آموزش شناختی برای افزایش اقدام برای رشد فردی مددجویان کمیته امداد
امام خمینی استفاده نشده در حالی که بسیار حائز اهمیت میباشد و میتواند در احساس تواناایی فارد
برای راه اندازی کسب و کار موثر واقع شوند .لذا پژوهش حاضر در راستای رفع کمبودهای پژوهشای
موجود به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا آموزش گروهی براساس نظریه شناختی بر اقدام برای
رشد فردی مددجویان کمیته امداد فارس تاثیر معنادار دارد ؟
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روش تحقیق

پژوهش حاضر ،شبه تجربی از نوع پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری بود .جامعه
آماری این تحقیق را کلیه متقاضیان وام خوداشتغالی و خودکفایی کمیته امداد شهرساتانهای فیاروز
آباد و ممسنی که مایل به شرکت در پژوهش بودند در سال  9313تشکیل میدادناد کاه تعدادشاان
 966نفر بود .علت انتخاب دو شهرستان به عنوان جامعه آماری این باود کاه در نهایات افاراد گاروه
آزمایش از یک شهرستان و افراد گروه گواه از شهرستان دیگر انتخاب شوند تاا یکادیگر را نبییناد و
اموختههای گروه آزمایش به گروه گواه منتقل نشود .با توجه به کم بودن حجم جامعه بارای انتخااب
مناسب ترین افراد جهت شرکت در پژوهش ابتدا به شیوه نمونه گیری سرشاماری پرسشانامه اقادام
برای رشد فردی روی کل جامعه آماری اجرا شد سپس از باین کساانی کاه نماره کمتاراز میاانگین
(نسبت به میانیگن نمرههای بدست آمده از  966نفر آزمودنی) گرفته بودند  36نفر (در هر شهرساتان
 93نفر) انتخاب و به تصادف مددجویان شهرستان ممسانی در گاروه گاواه و ماددجویان شهرساتان
فیروزآباد در گروه آزمایش قرار گرفتند .الزم به ذکر است که این دو گروه  93نفره از نظر ویژگیهای
جمعیت شناختی همتاسازی شدند.
در این تحقیق از پرسشنامه اقدام برای رشد فردی روبیشتک ساخت  9113که توساط قرباانی در
سال  9331ترجمه شده برای جمع آوری اطالعات استفاده گردید .این پرسشانامه دارای  1ساوال باا
گزینههای کامال موافقم ،تقریبا موافقم ،کمی موافقم ،کمی مخالفم ،تقریبا مخاالفم و کاامال مخاالفم
میباشد که به تریتب  9تا  6نمره میگیرند .دامنه نمرات مقیاس رشد فردی بین  1تا  33قارار دارد.
نمره باال در این مقیاس نشانگر تمایل آزمودنی به رشد فردی و انجام اقاداماتی بارای نیال باه ایان
هدف و نمرات پایین نشانگر عدم تمایل آزمودنی به رشد فردی است .همسانی درونای خاارجی ایان
پرسشنامه در بررسیهای مختلف بین  6/33تا  6/33به دست آمده است .همچنین پایاایی حاصال از
بازازمایی این مقیاس در طول زمان بین  6/33تا  6/33گزارش شده است .همچنین همساانی درونای
ایرانی آن  6/33بدست آمده است (به نقل از جمشیدی نائینی و همکاران.)939 :9313 ،
گروه آزمایش  3جلسه  9/3ساعته آموزش براساس نظریه شناختی دریافت کردند و در گروه گاواه
مداخله ای صورت نگرفت .پس آزمون اجرا و یکماه بعد پیگیری انجام شاد و داده هاا باا روشهاای
اماری مناسب تجزیه و تحلیل شدند.
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جدول  :9خالصه بسته ی آموزش گروهی به شیوه شناختی بر اقدام برای رشد
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شرح جلسه
آشنایی اعضا با یکدیگر ،بیان قوانین گروه ،آشنایی با
اهمیت اقدام برای رشد فردی
بررسی تکلیف جلسه قبل ،آشنایی با ارتباط فکر و
احساس و رفتار و تشری خطاهای شناختی  92گانه
بک
بررسی تکلیف جلسه قبل ،آشنایی با اهمیت تفکیک
فکر و هیجان توسط مددجویان و آموزش به آن ها
در خصو تعیین میزان هیجان ناشی از هر فکر با
نمره دهی به خود از صفر تا 966
بررسی تکلیف جلسه قبل ،آموزش دو فن تحلیل
سود و زیان و آزمون شواهد برای کاهش افکار
خودآیند منفی
بررسی تکلیف جلسه قبل ،آشنایی با فن پیکان رو به
پایین برای شناخت باورهای میانجی زیرین افکار
خودآیند منفی در جلسه
بررسی تکلیف جلسه قبل ،آشنایی با شیوههای
مقابله با باورهای میانجی منفی از جمله تحلیل سود
و زیان و استفاده از پیوستار شناختی
بررسی تکلیف جلسه قبل ،آشنایی با انواع باورهای
بنیادین و آشنایی با روشهای کاهش باورهای
بنیادین از جمله کاربرگ باور بنیادین و استفاده از
مقایسه افراطی
ابتدا بررسی تکلیف جلسه قبل ،جمع بندی مطالب،
پاسخگویی به سواالت و اجرای پس آزمون.

فردی9

تکالیف
بررسی اقدامات خود در زمینه رشد فردی
شناخت باورهای ناکارآمد حرفه ای خود و
به تبع آن مشخ کردن میزان اقدام
برای رشد فردی براساس این باورها
شناخت افکار خودآیند منفی در زمینه اقدام
برای رشد فردی
تمرین این دو فن در فاصله دو جلسه برای
کاهش افکار ناکارامدی که مانع اقدام برای
رشد فردی است
شناخت باورهای میانجی افراد اقدام رشد
فردی و تعیین نوع آن باورهای میانجی
تمرین فنون آموخته شده برای کاهش
باورهای میانجی منفی و افزایش تمایل به
اقدام برای رشد فردی
تمرین فنون فوق برای کاهش باورهای
بنیادین منفی و پیشرفت در زمینه رشد
فردی
-

 1این بسته آموزشی بر اساس مفاهیم بنیادی نظریه شناختی بک (بک  ،ترجمه فتی و حسینی )9319 ،زیر نظر استاد راهنما برای
افزایش اقدام برای رشد فردی طراحی شده است.
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یافته ها

قبل از بررسی فرضیه ها ابتدا میانگین نمرات رشد فردی در گروه آزمایش و گواه در سه مرحله
آزمون ( پیش و پس و پیگیری ) به شرح ذیل در جداول  2و  3ارایه گردیده است.
جدول  -2توصیف نمرات اقدام برای رشد فردی در گروه آزمایش در سه مرحله پیش ازمون و پس ازمون و پیگیری

ازمون
پیش ازمون
پس ازمون
پیگیری

متغیرها
اقدام برای رشد فردی

تعداد
93
93
93

انحراف استاندارد
3/33
3/3
3/63

میانگین
31/2
36/3
33/3

جدول  2نمرات اقدام برای رشد فردی مددجویان در گروه آزمایش را در سه مرحله ی پیش
آزمون ،پس آزمون و پیگیری نشان میدهد .میانگین نمرات رشد فردی مددجویان در مرحله پیش
آزمون  ،31/2در مرحله پس آزمون  36/3و در مرحله پیگیری  33/3بوده است.
جدول  -3توصیف نمرات اقدام برای رشد فردی درگروه گواه در دو مرحله پیش آزمون پس آزمون

متغیرها
اقدام برای رشد
فردی

ازمون
پیش ازمون
پس ازمون

تعداد
93
93

انحراف استاندارد
3/13
3/36

میانگین
32/33
32/26

جدول  3نمرات اقدام برای رشد فردی مددجویان در گروه گواه را در دو مرحله ی پیش آزمون و
پس آزمون نشان میدهد .میانگین نمرات رشد فردی مددجویان در مرحله پیش آزمون  32/33و در
مرحله پس آزمون  32/26بوده است.
قبل از اجرای آموزش روی گروه آزمایش دو گروه آزمایش و گواه از نظر عدم تفاوت معنادار
نمرات به وسیله تحلیل واریانس چک شدند تا تغییرات بعدی را بتوان به نتایج اموزش نسبت و دو
گروه مطمئن شویم که از ابتدا نمراتشان تفاوت معنادار نداشته است ولی برای بررسی فرضیه ها از
تحلیل کوواریانس استفاده شده است.
جدول -3نتایج آمار تحلیل واریانس یک طرفه جهت بررسی تفاوت میانگینهای نمرههای اقدام برای رشد فردی گروه ها در مرحله
پیش آزمون

متغیرها

منبع تغییرات

اقدام برای رشد
فردی

بین گروهی
درون گروهی
کل

مجموع
مجذورات
33/633
9363/333
9333/363

درجه آزادی
9
23
21

میانگین
مجذورات
33/633
33/363

میزان F
9/392

سط معناداری
()sig
6/221
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جدول  3نتایج تحلیل واریانس یک طرفه جهت بررسی تفاوت میانگینهای نمرههای اقدام برای
رشد فردی گروهها در مرحله پیش از آزمون را نشان میدهد .براساس نتایج بدست آمده از این
تحقیق میزان  fبدست آمده بین گروه ها  9/392و  sigمساوی با  6/221میباشد .لذا براین اساس
تفاوت میانگین نمرههای اقاادام برای رشد فردی بین گروهی در مرحله پیش از آزمون معنادار نمی-
باشد .بنابراین می توان نتیجه گرفت که بین دو گروه آزمایش و گواه در مرحله پیش آزمون از نظر
نمرات اقدام برای رشد فردی تفاوت معنادار نداشته است.
فرضیه : 9آموزش نظریه شناختی بر اقدام برای رشد فردی مددجویان تاثیر معنادار دارد.
جدول  -3نتایج آزمون  fلوین جهت بررسی برابری واریانس ها

اقدام برای رشد فردی
9/233
9
23
6/233

میزان  fلوین
درجه آزادی اول
درجه آزادی دوم
سط معناداری

همانگونه که در جدول  3مشاهده میشود در نمره اقدام برای رشد فردی سطوح معناداری
محاسبه شده  Fلوین از  6/63بزرگتر است (  )6/233 < 6/63لذا فرض صفر  Fلوین تایید میشود
یعنی پیش شرط استفاده از تحلیل کوواریانس برقرار است.
جدول  -6خالصه محاسبات اثرات بین آزمودنیهای آموزش گروهی با رویکرد نظریه شناختی بر اقدام برای رشد فردی

متغیرهای
وابسته

منبع
تغییرات

اقدام برای
رشد فردی

اثر پیش
آزمون
اثر متغییر
مستقل

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی((df

میانگین
مجذورات

آماره ی
آزمون f

سط
معناداری
SIg

اتا
()Eta

33/633

9

33/633

9/392

6/221

6/226

933/266

9

933/266

3/136

6/633

6/333

به استناد جدول  6خالصه محاسبات اثرات بین آزمودنیهای نمره اقدام برای رشد فردی و با در
نظر داشتن میزان خطا (تفاوتهای فردی) سط معناداری بهدستآمده ( )P=6/633از خطای 6/63
کوچکتر است درنتیجه میتوان گفت آموزش نظریه شناختی بر اقدام برای رشد فردی مددجویان اثر
داشته است .میزان این تأثیر  6/33است لذا میتوان گفت  33درصد کل واریانس (تفاوتهای فردی)
نمرهای اقدام برای رشد فردی در اثر تفاوتهای بین گروههای آزمایش و کنترل بوده است که توسط
مداخله متغیر مستقل ایجادشده است.
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فرضیه  :2اثربخشی آموزش نظریه شناختی بر اقدام برای رشد فردی مددجویان در طول زمان
پایدار است.
جدول -3نتایج تی گروههای وابسته جهت بررسی تفاوت میانگینهای اقدام برای رشد فردی بین مراحل پیگیری و پس آزمون در
گروه آزمایشی آموزش به شیوه نظریه شناختی
میانگین
اقدام برای
رشد فردی

پیگیری
پس آزمون

33/3
36/3

انحراف
استاندارد
3/63
3 /3

تفاوت
میانگین

میزان T

درجه
آزادی

سط
معناداری

9/3

6/633

93

6/333

همانطور که جدول  3نشان میدهد جهت بررسی تفاوت میاانگین نمرههاای اقادام بارای رشاد
فردی در بین گروه آزمایشی از تی گروههای وابسته استفاده شد t .محاسبه شده ()df=93 ،t =6/633
است که بر اساس سط معناداری ( )sig=6/333معنادار نشاده اسات و فارض صافر تحقیاق تأییاد
میشود .به عبارت دیگر تفااوت میانگینهاای مشاهدهشاده در باین دو مرحلاه آزماون (پیگیاری و
پسآزمون) تصادفی بوده است و متغیر زمان نتوانسته است بر اثربخشی متغیر مستقل (آموزش نظریه
شناختی) بر متغیر وابسته (اقدام برای رشد فردی) تأثیرگذار باشد و این اثربخشی در طول زمان پایدار
بوده است.
بحث و نتیجه گیری

هدف پژوهش بررسی اثر بخشی نظریه شناختی بر اقدام برای رشد فردی مددجویان کمیته اماداد
بود .نتایج تجزیه و تحلیل داده ها در جداول  6و 3نشان داد که آموزش گروهی به شیوه شناختی بار
نمرات اقدام برای رشد فردی مددجویان تاثیر معنادار داشاته و آن را افازایش داده و نتاایج در طاول
زمان پایدار بوده است .این یافته ها بطور غیر مستقیم با نتایج پژوهشهای قیصرزادعه و حسین پاور
( ،)9331شهیدی و عابدین ( )2692و جمشیدیان نائینی و همکاران ( )9313همخوان بود.
در تبیین نتایج میتوان به این قضیه اشاره کرد که اقادام و تاالش فارد بارای رشاد و پیشارفت
نیازمند انگیزه است و انگیزه یک متغیر شناختی است .به عبارتی نوع تفکر فرد در ایجاد یا عدم ایجاد
انگیزه برای رشد و تغییر نقش اساسی دارد .بنابراین وقتی با آموزش شاناختی کاه ماهیتاا باه دنباال
پرورش تفکر سالم و به دور از هرگونه خطا و اشکال شناخی است روی اقدام برای رشد فاردی افاراد
کار شود به نتایج مثبتی دست یافتیم .بارای مثاال زماانی کاه فارد خطاهاای شاناختی  92گاناه را
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میشناسد در افکار خود جستجو میکند و متوجه میشود که کدامیک از باورهای بازدارنده او از رشاد
فردی یک خطای شناختی بوده و تالش میکناد تاا ان خطاای شاناختی را باا تکیاه بردرمانهاای
شناختی تغییر دهد یا وقتی با تکنیک پیوستار شناختی آموزش شناختی به مقایساه وضاعیت خاود باا
دیگران میپردازد و متوجه خطاهای شناختی در ارزیابی نسبت به خود میشود و زمانی کاه براسااس
کاربرگ باور بنیادین آموزش شناختی سعی در بیان شاواهد تاییاد کنناده و رد کنناده ارزیاابی منفای
نسبت به خود میشود کم کم متوجه میشود که تا کنون بخاطر افکار منفی از اقدام برای رشد فردی
خود باز مانده است و به سمت جبران این قضیه و تالش برای رشد فردی گام بر میدارد .به عباارت
دیگر خطاهای شناختی  92گانه بک مثل فاجعه سازی و پیش بینی منفی آینده ،برچسب زدن به خود
که من ناتوانم ،درشت نمایی جنبههای منفی اقدامات خاود یاا اتفاقاات و کوچاک نماایی جنباههای
مثبت ،تعمیم بیش از حد تجارب شکست و عدم موفقیت ،جمالت بایاد دار کاه حتماا بایاد در اولاین
تالش موفق شوم ،تفکر همه یا هیچ که یا موفق میشوم یا شکست خورده هستم ،دید تونلی و دیدن
اتفاقات به صورت کامال منفی بدون پیدا کردن حتی یک نکته مثبت کوچک ،انتزاع انتخااب و توجاه
بیش از حد به جزئیات منفی و غیره مانع رشد و پیرشفت مددجویان کمیته امداد است منتهی اناان از
این خطاهای شناختی بی اطالع هستند چرا که این خطاهای شناختی انقر در فکر فرد درونی و عمیق
شدند که آن ها را صد در صد درست میداند لذا جهت تالش برای رشد فاردی بای انگیازه اسات و
گمان میکند که از پس کارها بر نمی اید وقتی برای شناخت و اصاالح خطاهاای شاناختی اماوزش
میبیند دید عمیق تری نسبت به قضایا پیدا میکند و یاد میگیرد که خطاهای شناختی اش را اصالح
و در صدد کنترل آ ن ها برآید و بدین تریتب این آموزش توانسته بر اقدام برای رشد فردی مددجویان
موثر واقع شود .از طرفی اقدام برای رشد فردی به عنوان یک سازه شناختی – رفتاری شاناخته شاده
(روبیشتک ،9131 ،به نقل از جمشیدیان ناائینی و همکااران .)921 :9313 ،همچناین هماانطور کاه
روبیشتک و آشتون ( ،2661به نقل از جمشیدیان نائیینی و همکاران )933 :9313 ،گفته اند وقتی فرد
به صورت فعاالنه در جستجوی تغییر و رشد باشد تغییراتی در شناخت ،نگرش ها و افکاار وی ایجااد
خواهد شد .بنابراین دور از انتظار نیست که آموزش شناختی و تغییار خطاهاای شاناختی بتواناد روی
گسترش مهارتهای شناختی که الزمه اقدام برای رشد فردی است و به تبع آن تغییار رفتارهاا و در
نتیجه تغییر انگیزش فرد برای بهتر شدن تاثیر بگذارد  .همچنین از انجایی که خودشکوفایی مساتلزم
نیازمند تغییر خویش است و تغییر زمانی رخ میدهد که فرد خود را همانطور که هست بپذیرد یعنای شاناخت
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مناسبی از خود پیدا کند و بدین تریتب امکان تغییر ورشد فراهم میشود (اسالمی اردکانی .)9313 ،بناابراین
آموزش شناختی با ایجاد این شناخت مناسب از طریق کااهش خطاهاای شاناختی توانساته باه رشاد فاردی
مددجویان کمک کند.

علت پایداری نتایج را نیز میتوان به ماهیت تردیدی نسبت داد که آموزش شناختی مایتواناد در
افکار منفی ایجاد کند و همین تردید زمینه ساز اقدام برای رشد فردی مددجویی است کاه تاا دیاروز
افکارش را کامال درست میپنداشته است .به عبارتی آموزش شناختی موجب ایجاد تر و شاکاف در
افکار نادرست و خطاهای شناختی مددجویان میشود و دید آن ها را نسبت به توانمندیهای خودشان
برای موفقیت در کسب و کار افزایش میدهد وقتی چنین تردید و شکافی در افکار اتفاق میافتاد باه
سختی امکان دارد که فرد مجددا خطاهای شناختی قبلی را تکرار کند حتی اگر در عمل براساس گذر
زمان کوتاهی بعمل بیاید سریعا افکار آن رفتار اشاتباه و عادم تاالش بارای رشاد فاردی را اصاالح
می کنند چرا که دیگر فرد مثل قبل باور ندارد که افکارش صحی است بلکاه متوجاه نقااط ضاعف و
خطاهای شناختی ان ها شده است لذا نتایج در طول زمان پایدار مانده است.
براسااااس یافتههای حاصل از این پژوهش به مسئولین کمیته اماداد اماام خمینای(ره) پیشانهاد
میشود در این سازمان برای مددجویانی که از نظر نمرات اقدام برای رشد فردی در سط پایینی قرار
دارند کارگاه آموزشی بر اساس شیوه شناختی برگزار کنند .با توجه به اینکه اثربخشی آموزش گروهی
به شیوه شناختی بر اقدام برای رشد فردی مددجویان کمیته امداد امام خمینی در طاول زماان پایادار
بوده است .پیشنهاد می شود که روی افزایش اقدام برای رشاد فاردی ماددجویان کمیتاه اماداد اماام
خمینی از بدو مراجعه به این مراکز با استفاده از نظریه مذکور سرمایه گذاری شود.
تشکر و قدردانی

این مقاله حاصل یافتههای پایان نامه کارشناسای ارشاد دانشاجوی دانشاگاه آزاد اساالمی واحاد
مرودشت میباشد لذا بدین وسیله از مسئولین محترم دانشگاه قدردانی میشود.
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