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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مشاوره گروهی «تقویت من بالغ» بر مبنای تحلیل رفتاار
متقابل بر باورهای غیرمنطقی نوجوانان صورت گرفته است .جامعه آمااری ایان پاژوهش داناش
آموزان دختر نوجوان  99تا  95سال شهر اصفهان در سال تحصیلی  9935-9931باود .پاژوهش
بر اساس یک طرح نیمهآزمایشی با پیش آزمون-پسآزمون و گروه گواه انجام شده اسات93 .
دانش آموز دختر  95تا  99ساله با تشخیص باورهای غیار منطقای پاس از ارزیاابی باا پرسشانامه
باورهای غیر منطقی جونز( )9361بر اساس ایان مقیااس باا روش نموناهگیاری خوشاه ای چناد
مرحله ای به طور تصاادفی در دو گاروه  95نفاری (گاروه آزماایش و گاروه گاواه) جاایگزین
شدند .مشاوره گروهی به مدت  93جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد .تحلیل دادهها بر اسااس
آزمون تحلیل کواریانس نشان داد گروه آزمایش پس از دریافت مشاوره گروهی «تقویات مان
بالغ» بر مبنای تحلیل رفتار متقابل نسبت به گروه گواه بهبود معناداری در نمره کل باورهای غیار
منطقی و نمرات زیر مقیاسها شامل نیاز به تأیید دیگران ،انتظار باال از خود ،تمایل باه سارزنش،
* نویسنده مسؤول

khatazad@yahoo. com
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بی مسئولیتی هیجانی ،نگرانی زیاد توام با اضطراب ،اجتناب از مشکالت ،وابستگی باه دیگاران،
درماندگی نسبت به تغییر و کمال گرایی داشتهاند( )P<0. 05ولی در مولفه «واکانش نسابت باه
ناکامی» تاثیر معناداری نداشته است ( .) P>0. 05نتایج این پژوهش نشاان داد مشااوره گروهای
«تقویت من بالغ» با رویکرد تحلیل رفتار متقابل میتواند باه عناوان یاک روش مداخلاهای مفیاد
برای نوجوانان دارای باورهای غیر منطقی به کار رود.
واژههای کلیدی :تقویت «من بالغ» ،تحلیل رفتار متقابل ،باورهای غیر منطقی ،دانش آموزان
نوجوان.
مقدمه
نوجوانی یکی از حساس ترین مراحل زندگی در رشد و تکامال ساالمت جسامی ،روانای و
اجتماعی است ،اگر چه این دوره انتقال از کودکی باه بزگساالی بارای بسایاری از نوجواناان در
زمانهای قبل به خوبیسپری میشد ،ولی با توجه به تغیرات تکنولوژیک ،فرهنگای و اجتمااعی
سریع و پرشتاب جوامع امروز ،این دوران برای تعادادی از نوجواناان هماراه باا باروز مشاکالت
فراوان جسمی ،روانی و اجتماعی اسات کاه پایاه بسایاری ازرفتارهاای پار خطار و آسای هاای
اجتماعی در آنان گذاشته مایشاود (آتاش نفاس و همکااران )9931 ،در حاال حاضار شاواهد
گواهی میدهند که مشکالت روان شناختی در نوجوانی معموالً پایدارند و به درمان نیااز دارناد
و ندرتا ممکن است خود به خود برطرف شوند .نوجوانان امروز در دورههای ناآرام ،بی نظام و
توام با تغییرات سریع فرهنگی زندگی میکنند .یعنی با عواملی سروکار دارند که سب

افازایش

نرخ بزهکاری میشوند (رایس ،1339 ،ترجماه فروغاان .)9931 ،طبا آماار ساازمان بهداشات
جهانی ( ،)1339یک پنجم از جمعیت جهان را نوجوانان تشکیل میدهند که حدود  9/1بیلیاون
نفر ( 15درصد) از این گروه سنی در کشورهای درحال توسعه قرار دارند .در ایران نزدیاک باه
ثلث جمعیت ،نوجوان هستند (صفاری ،غفرانی پور ،محمودی)9931 ،
الیس معتقد است انسان ها همان طورکاه گارایش تاتای باه تفکار منطقای و درسات دارناد،
همزمان دارای گرایش بسیار نیرومندی به تفکر نادرستاند .متاسفانه در بیشتر جواماع کودکاان
را به شیوهای تربیت میکنند که گرایشهای نیرومند آنان به آشفته کردن خودشان باا باورهاای
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غیرمنطقی تشدید شود .تنها تفاوت بین کسانی که نابهنجار و بهنجار نامیده مایشاوند فراوانای و
شدت آشفته کردن هیجانی خودشان از طری تفکر غیرمنطقی است (پروچاسکا و ناور کاراس،
 1337ترجمه آوادیس یانس )9939 ،او اضطراب و اختالالت عاطفی را نتیجا طارز تفکار غیار
منطقی و غیر عقالنی میداند .به نظر او ،افکار و عواطف کنشهای متفاوت و جداگاناه نیساتند.
از این رو ،تا زمانی که تفکر غیر عقالنی ادامه دارد ،اختالالت عاطفی نیاز باه قاوت خاود بااقی
خواهند بود .باورهای غیر منطقی هرگونه فکر ،هیجان و یا رفتاری اسات کاه منجار باه تخریا
نفس و از بین رفتن خود میشوند و پیامادهای مهام آن اخاتالل در بقاا ،خوشاحالی و شاادمانی
است .
از سوی دیگر نظریه تحلیل رفتار متقابل ،نظریهای در مورد شخصیت و روش منظمای بارای
روان درمانی «رشد و تغییر شخصی» ،روشی عقالنی برای تجزیه تحلیل و درک رفتاار خاویش،
کس

آگاهی و قبول مسئولیت در زمان حال است (شفیع آبادی و ناصری .)9933 ،با توجاه باه

تاکید فراوان این نظریه بر تقویت «من بالغ» ،بهعنوان مسئول اجرایی شخصیت ایان حالات «مان»
میتواند از طری تمرین ،رشد و توسعه پیدا کند .اگر «بالغ» از احتمال وقاو مشاکلی در آیناده
هشیار باشد ،از طری ارزیابی احتماالت میتواند راه حلی نیز بارای آن مشاکل بیندیشاد« .باالغ»
میتواند ضبطهای بد یا خوب گذشته را شناسایی کند ،همچنین میتواناد چیزهاای نامناسا

و

کارهای ناموثر را که ممکن است در دوران بلوغ بازنواخته شوند ،تشاخیص دهاد .بناابراین نیااز
اصلی این است کاه «باالغ» را در وجاود «باالغ ساان» نوجاوان زناده کارد و باه کنتارل کارهاا و
رفتارهای متقابل واداشت تا حقای امروز ،ارجحیت و اهمیت خود را نسابت باه حقاای گذشاته
حفظ کنند (هریس 9363 ،ترجمه فصیح.)9933 ،
از مهمترین راههای تقویت «باالغ» شاناخت عالمام «کاودک» و «والاد» و تفکیاک آنهاا از
یکدیگر(منینگر 9371 ،ترجمه فیروزبخت )9919 ،آلاودگیزدایای از«باالغ» (ویدوساون1393 ،
ترجمه قلخانی ) 9939 ،با بررسی دقی باورهاا و آگااهی از تااثیر بایادها نبایادها در زنادگی باا
هدف روشن سازی و رویارویی با باورهای نامناس
«مواجهه» که موج

است(اکبری و همکااران )9939 ،همچناین

افزایش توانایی خودنگری و تفکر در ماورد انگیازههاا و عواقا کارهاای

فرد میشود« ،تایید» که از لغزیادن مراجاع باه عقا

جلاوگیری مایکناد و باه اساتحکام بیشاتر
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مرزهای «من» میانجامد(ویدوسون 1393 ،ترجمه قلخانی )9939 ،تقویت حواس پنجگانه ،عقاد
قرارداد با خود یا درماانگر ،آماوزش و تمارین ماداوم ،آگااهی از فرافکنایهاای خاود(جیمز و
جنگااوارد 1333 ،ترجمااه قاساام زاده )9911 ،مثباات نگری(جیمااز و ساااوری 9331 ،ترجمااه
دادگسااتر )9916 ،ارزش گااذاری و تعیااین اهااداف( هااریس 9363 ،ترجمااه فصاایح .)9933 ،و
تهن آگاهی و پرورش مراقبه (ویدوسون 1393 ،ترجمه قلخانی )9939 ،از دیگر راههای تقویت
«بالغ» است.
اگرچه پژوهشی که اثربخشی تقویت «من بالغ» را بر باورهای غیرمنطقی بررسی کرده باشاد،
یافت نشد ،ولی پژوهشهای متعددی که بر تاثیر آماوزش تحلیال رفتاار متقابال بار مولفاههاای
مختلف پرداخته اند وجود دارد که از آن جمله میتوان به اثربخشای آن بار کااهش نشاانههاای
اختالل اضاطراب تعمایم یافتاه (ساپهریان آتر )9931 ،پرخاشاگری و اضاطراب (کوالشاکارا و
کومار )1395 ،تعدیل کمال گرایای (نوروزپاور ،جاان بزرگای ،آگااه هاریس و فاالح)1395 ،
کاهش اضطراب و پرخاشگری (ویدوسون )1391 ،عزت نفاس ،آراماش ،کنتارل ،کارآمادی،
رضایت از زندگی و شادکامی (عالماه ،آتاش پاور ،آقاایی و مشاتاقی)9939 ،کااهش واکانش
هیجااانی( امیناای ،امیناای و حسااینیان )9931 ،افاازایش عاازت نفااس (ابراهیماای ثااانی ،هاشاامیان و
دوکانهای )9939 ،صامیمیت اجتمااعی و بهباود مهاارتهاای اجتمااعی (کااممی و همکااران،
 )9939و کاهش باورهای غیر منطقی (جلویاری )9911 ،اشاره نمود.
چنین به نظر میرسد ،نوجوانان که در آساتانه هویاتیاابی ،تصامیمگیاریهاای مهام بارای
آینده ،کس

استقالل شناختی ،عاطفی و اجتماعی از والدین و دیگران و در معار

رویاارویی

با مخاطرات پیچیده دنیاای اماروز قارار دارناد ،نیازمناد شاناخت بیشاتر از خاود و باورهایشاان،
تفکیک عقل و احسااس و الگاویی بارای اندیشایدن ،رفتاار کاردن و درک احساساات خاود و
دیگران هستند .آنها نیازمندند از«بالغ» خود برای شناخت و درک «کودک» و «والاد» ،تفکیاک
آنها از یکادیگر و میاانجی گاری باین آنهاا اساتفاده کنناد و باا شاناخت باورهاای غیرمنطقای و
خطاهای شناختی آن را تغییر دهند .بنابراین مسالهای که این تحقیا باه بررسای آن مایپاردازد،
این است که آیا تقویات «مان باالغ» از طریا مشااوره گروهای بار مبناای تحلیال رفتاار متقابال
میتواند بر تغییر باورهای غیرمنطقی نوجوانان تاثیر داشته باشد.
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روش پژوهش
پژوهش حاضر در چهارچوب یک طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون-پس آزماون باا گاروه
کنترل است .در این طرح مشاوره گروهی «تقویت من بالغ» بر مبنای نظریه تحلیل رفتاار متقابال
به عنوان متغیر مستقل و باورهای غیر منطقی به عنوان متغیار وابساته در نظار گرفتاه شاده اسات.
جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دختر نوجاوان  99-95ساال شاهر اصافهان در ساال
تحصیلی  9931-9935تشکیل میدادند .نمونه شاامل  93نفار بودناد کاه باه روش زیار انتخااب
شدند .در پژوهش حاضر ،برای انتخاب نمونه از روش خوشاه ای چناد مرحلاهای اساتفاده شاد.
نحوه نمونه گیری به این صورت بود که از بین نواحی آماوزش و پارورش شاهر اصافهان یاک
ناحیه ،از آن ناحیه ،دو مدرسه راهنمایی دخترانه و از هر مدرسه سه کالس به صاورت تصاادفی
انتخاب شدند و پرسشنامههای تحقی را پاسخ دادند .از بین داناش آماوزانی کاه نماره باورهاای
غیرمنطقی باالیی کس

نمودند ،به صورت تصادفی 93نفر انتخاب و  95نفر در گاروه آزماایش

و  95نفر در گروه گواه قارار گرفتناد و بارای گاروه آزماایش  93جلساه  33دقیقاهای مشااوره
گروهی تقویت «من بالغ» مبتنی بر نظریه تحلیل رفتارمتقابال اجارا شاد ،ولای گاروه گاواه های
مداخله ای دریافت نکردند؛ پس از انجام جلسات مشاوره گروهای از هاردو گاروه آزماایش و
گواه ،پس آزمون به عمل آمد و نمرات آنها مورد بررسی گرفت.
ابزار پژوهش
آزمون باورهای غیر منطقی جونز :این پرسشنامه شامل  933سوال و  93مولفه (هر مولفاه 93
پرسش) است که بر پایه باورهای غیر منطقی نظریه الیس تهیه شده اسات .درجاه بنادی بار پایاه
مقیاس پنج درجه ای لیکرت است( .به شدت مخالف ،تا حدی مخالف ،نه مخالف نه مواف  ،تاا
حدی مواف  ،به شدت مواف ) نمره باال نشان دهنده شدت باورهای غیر منطقی است .نمره کلی
باورهای غیر منطقی از جمع جبری همه نمرههای خرده مقیاسها به دست میآید .باالترین نمره
 533و پایین ترین نمره  933است .جاونز در ساال  9363اعتباار کال پرسشانامه را باه روش بااز
آزمایی  3/31و برای هر یک از خرده مقیااسهاا از  3/66تاا 3/13گازارش نماوده اسات .تقای
پاور( )9971باا اساتفاده از روش آلفاای کرونبااخ اعتباار پرسشانامه را  3/79و داوودی(،)9971
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 3/61به دسات آوردهاناد .همچناین دونااپوش ضاری

همبساتگی ایان پرسشانامه باا پرسشانامه

افسردگی بک را  3/11به دست آورده است ( .حمیدی پور ،9911 ،باه نقال از آسامند ،ماامی،
ولیزاده )9931 ،آلفای کرونباخ در این پژوهش  % 13/7محاسبه شده است.
جلسات مشاوره گروهی :این جلسات هفته ای یک بار به مادت یاک سااعت و نایم توساط
پژوهشگر اجرا شد .که محتوای هریک از جلسات در جدول  9ارامه شده است:
جدول  -1خالصه جلسات مشاوره گروهی
جلسات

عنوان جلسات مشاوره گروهی تقویت «من بالغ » بر اساس نظریه تحلیل رفتار متقابل

جلسه اول

معارفه و برقرای ارتباط  -تشریح اهداف و قوانین گروه ،معرفی اولیه حاالت «کودک« – »والد»– «بالغ»

جلسه دوم

توضیح درباره «کودک» (تطبیقی ،طبیعی) « -والد» (حامی ،سرزنشگر ) و «بالغ» با تکر مثال و نقش بازی

جلسه سوم

تمرین تشخیص حاالت من و سرنخهای هر کدام از حالتها

جلسه چهارم

بحث در باره روابط متقابل مکمل ،متقاطع ،موازی و پنهان با تکر مثال و ایفای نقش ،از انوا روابط
بررسی نقش «بالغ» به عنوان مجاری ،میاانجی و هماهناک کنناده ،چگاونگی اساتفاده از «باالغ» در مواجهاه باا

جلسه پنجم

کودک و والد خود و دیگران و درک آنها ،بررسی وضعیت نسبی «بالغ» اعضا و ارامه بازخورد به آنهاا ،بیاان
مفهوم همزیستی و تکنیک آن

جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم
جلسه دهم

تقویت «من بالغ» از طری تاکید بر تقویت حواس ،تمرکز و توجه و برخی تکنیک های مثبتنگری،
در این زمان و این مکان بودن و تمرین تکنیکهای تنطیم هیجان
تقویت «من بالغ» از طری تاکید بر اهمیت شیوههای تفکر و تصمیم گیری ،بیان باورهای غیر منطقی،
خطاهای شناختی و آلودگیهای «بالغ» و تشخیص آن ها در اعضا و ارامه بازخورد
تعریف مختصرنوازش ،چهار وضعیت زندگی ،توضیح در باره پیش نویس زندگی،
تقویت «بالغ» برای رها شدن از پیش نویس و ماندن در وضعیت «من خوبم ،تو خوبی»
تعریف ابتدایی مفهوم بازیها ،اجرای یک مورد بازی(آره -اما )در کالس ،توضیح درباره
چگونگی به کارگیری «بالغ» برای جلوگیری از ورود به بازی و نیفتادن در دام آن
تعریف قرارداد ،چگونگی بستن قرارداد ،جمع بندی و خالصه سازی مفاهیم،
اختتام و اجرای پس آزمون

شیوه تحلیل دادهها :یافته های مربوط به میانگین و انحراف معیار متغیرها در دو گروه کنتارل
و آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون اراماه شاده اسات .در ایان تحقیا باا آزماون لاوین و
آزمون کولموگروف -اسمیرنوف (به ترتی

آزمون تجانس واریاانسهاا و پایش فار

نرماال

بودن توزیع متغیرهای وابسته در سطوح مختلف عامل) تکر میگردد .همچنین جهات تجزیاه و
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تحلیل اطالعات به دست آمده در باین گاروههاای ماورد مطالعاه از آزماون تحلیال کواریاانس
استفاده شده است .حداقل سطح معنی داری در آزمون فر

های تحقیا حاضار  3/35در نظار

گرفته شد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار آماری  ،SPSSویرایش  13استفاده شد.
یافتهها
جدول  1یافتههای توصیفی حاصل از متغیرهای باورهای غیر منطقی و نمره کل را در دانش
آموزان دو گروه آزمایش و گواه ،در دو مرحله آزمون نشان میدهد.
جدول  -2میانگین و انحراف استاندارد نمرات باورهای غیر منطقی در دو گروه
آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون
مولفه
نیاز به تایید دیگران
انتظار باال از خود
تمایل به سرزنش
واکنش نسبت به ناکامی
بی مسئولیتی هیجانی
نگرانی زیاد توام با اضطراب
اجتناب از مشکل
وابستگی به دیگران
درماندگی نسبت به تغییر

گروه

پس آزمون

پیش آزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

کنترل

91/33

9/71

93/16

1/51

آزمایش

97/39

1/13

11/99

1/36

کنترل

91/99

5/97

99/59

1/31

آزمایش

95/13

1/93

15/11

1/67

کنترل

95/59

1/73

95/16

9/91

آزمایش

95/13

1/76

93/39

1/75

کنترل

96/79

9/67

91/99

9/67

آزمایش

96/13

1/71

97/66

1/71

کنترل

91/33

5/15

96/71

5/15

آزمایش

99/16

1/13

99/59

5/13

کنترل

93/59

5/91

91/39

5/11

آزمایش

91/16

9/19

15/16

5/36

کنترل

93/79

9/53

99/13

9/53

آزمایش

13/13

1/77

16/13

1/51

کنترل

99/ .63

1/16

95/13

5/16

آزمایش

95/99

9/99

99/33

5/17

کنترل

91/33

5/19

99/99

5/15

آزمایش

97/39

9/35

91/99

9/19
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کمال گرایی
باورهای غیر منطقی

کنترل

1/71

1/71

99/13

5/15

آزمایش

6/33

6/33

17/13

5/51

کنترل

17/93

17/93

911/63

93/17

آزمایش

15/11

15/11

111/99

93/35

به منظور بررسی مفروضه طرح و جهات کنتارل اثار پایش آزماون در بررسای ایان کاه آیاا
دریافت مشاوره گروهی «تقویت من بالغ» براساس رویکرد تحلیل متقابل در گروه آزمایش ،بار
مقیاس باورهای غیر منطقی دانش آموزان دختر نوجوان اثر معنادار داشته است ،از روش تحلیال
کواریانس تک متغیری استفاده شد .در این حالت نمرات پس آزمون باورهاای غیار منطقای باه
عنوان متغیرهای وابسته ،مداخله به عنوان متغیار مساتقل و نمارات پایش آزماون ایان مقیااس باه
عنوان متغیر وارد تحلیل شدند .پاس از کسا

اطمیناان از رعایات مفروضاههاای خطای باودن،

همگونی خطوط رگرسیونی و همگونی واریانسها ،اثر مداخله بر متغیرهای وابسته بررسی شد.
جدول  -3نتایج تحلیل کواریانس تک متغیری نمرات باورهای غیر منطقی
متغیر

نیاز به تایید
دیگران

انتظار باال از خود

تمایل به سرزنش

واکنش نسبت به
ناکامی
بی مسئولیتی
هیجانی

منبع تغییرات

مجمو
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح معنی
داری

مجذور
اتا

توان
آماری

پیش آزمون

119/119

9

119/119

91/66

3/339

3/951

3/351

گروه

161/711

9

161/711

93/73

3/339

3/599

9/33

خطا

193/316

17

95/111

کل

19157/3

93

پیش آزمون

169/667

9

169/667

96/61

3/339

3/919

3/376

گروه

111/395

9

111/395

69/93

3/339

3/599

9/33

خطا

117/667

17

95/113

کل

16171/3

93

پیش آزمون

911/131

9

911/131

93/39

3/331

3/179

3/169

گروه

977/936

9

977/936

91/93

3/339

3/916

3/351

خطا

991/971

17

91/911

کل

91931/3

93

پیش آزمون

917/719

9

917/719

گروه

1/133

9

1/133

خطا

991/911

17

99/759

کل

19733/3

93

91/31

3/339

3/553

9/33

3/911

3/661

3/337

3/373

پیش آزمون

119/613

9

119/61

19/6

3/339

3/167

3/337

گروه

953/119

9

953/119

1/37

3/336

3/113

3/119
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خطا

نگرانی زیاد توام
با اضطراب

اجتناب از مشکل

وابستگی به
دیگران

درماندگی نسبت
به تغییر

کمال گرایی

باورهای غیر
منطقی

119/391

17

کل

96351/3

93

پیش آزمون

113/169

9

97/195
113/169

11/51

3/339

3/177

3/336

گروه

151/117

9

151/117

91/16

3/339

3/516

9/33

خطا

169/635

17

97/336

کل

16717/3

93

پیش آزمون

951/315

9

951/315

13/99

3/339

3/533

9/33

گروه

993/191

9

993/191

95/39

3/339

3/579

9/33

خطا

935/355

17

9/139

کل

15115/3

93

پیش آزمون

591/311

9

591/311

51/11

3/339

3/615

9/33

گروه

995/171

9

995/171

91/31

3/339

3/956

3/339

خطا

111/691

17

3/363

کل

95393/3

93

پیش آزمون

571/371

9

571/371

997/9

3/339

3/196

9/33

گروه

961/171

9

961/171

15/35

3/339

3/719

9/33

خطا

999/731

17

1/195

کل

11137/3

93

پیش آزمون

691/999

9

691/999

31/51

3/339

3/771

9/33

گروه

967/957

9

967/957

59/76

3/339

3/666

9/33

خطا

911/117

17

6/19

کل

11111/3

93

پیش آزمون

91939/919

9

91939/91

11/39

3/339

3/113

3/331

گروه

16919/79

9

16919/79

51/17

3/339

3/661

9/33

خطا

9991/539

17

111/336

کل

939999/3

93

نتایج جدول  9نشان میدهد که مداخله انجام شده روی گروه آزمایش ،بر همه مولفههاا باه
جز «واکنش نسبت به ناکامی» از لحاظ آماری معنادار است .در نتیجه میتوان گفت که مداخلاه
منجر به ایجاد تفاوت در این مقیاسها بین دو گروه آزمایش و کنترل شده است .از سوی دیگار
ضرای

اتای به دست آمده نشان میدهد مداخله «تقویت من بالغ» بر مبنای تحلیل رفتاار متقابال

 15تا  71درصد تغییرات حاصل در باورهای غیر منطقی گروه آزمایش را پیش بینی میکند .اما
در مورد زیر مقیاس واکنش نسبت به ناکامی اثر مداخله معنادار نباوده و اراماه مشااوره گروهای
باعث ایجاد تفاوت معنادار در این زیر مقیاس ،بین دو گروه نشده است.
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در پژوهشهای قبلی پژوهشی که متغیر تقویت «من بالغ» را بررسی کارده باشاد یافات نشاد
ولی براساس پژوهشهایی که اثربخشی تحلیل رفتار متقابال را بررسای نماوده اناد ،نتاایج اراماه
شده ،با پژوهش جلویاری( )9911در دو مولفه کمالگرایی و نگرانای زیااد تاوام باا اضاطراب،
همسو و با سایر مولفههای پاژوهش ناهمساو اسات .همچناین ایان یافتاه ،در برخای مولفاههاا باا
پاااژوهش شااااملو ( )9911ابراهیمااای ثاااانی ،هاشااامیان و دوکاناااهای ( )9939کوالشاااکارا و
کومار( )1395فرهنگی و آقامحمدیان( )9915چان ( 1331باه نقال از امادادی و شافیع آباادی،
 )9931گری( )1336و هجری ( )9913همسو است.
بحث و نتیجه گیری
باورهای غیر منطقی باورهایی هستند که بر روان فرد سلطه دارند و عامل تعیین کنناده نحاوه
تعبیر و تفسیر و معنی دادن باه رویادادها و تنظایم کنناده کیفیات و کمیات رفتارهاا و عواطاف
هستند (الیس )9335 ،الیس بیان میدارد ،ما گرایش نیرومندی داریم به اینکه با درونی و دایمای
کردن عقاید محکوم به شکست ،خود را از لحاظ هیجانی آشفته کنیم و به همین دلیل است کاه
دسااتیابی بااه سااالمت رواناای و حفااظ کااردن آن ،واقع ااً دشااوار اساات (کااری 1399 ،ترجمااه
سیدمحمدی )9931 ،افرادی که خود را اسیر و گرفتاار افکاار غیار عقالنای خاویش مایکنناد،
احتماال خود را در حالت احساس خشم ،مقاومت ،خصومت ،دفا  ،گناه ،اضطراب ،بای ثماری،
سستی و رخوت مفرط ،عدم کنترل و ناشاادی قارار مایدهند(شافیع آباادی و ناصاری.)9933 ،
آلودگی زدایی را میتوان روندی برای تقویت حالت «من بالغ» دانسات کاه مساتلزم چاالش باا
افکار تحریف شده و گاهی اوقات نیز مستلزم فراهم نماودن اطالعاات درسات و صاحیح بارای
تسهیل واقعیت آزمایی است .برن معتقد است ،باورهای آلوده در فرایند آلاودگی زدایای ماورد
بررسی و چالش دقی قرار میگیرند (به نقل از ویدوسون 1393 ،ترجمه قلخانی.)9939 ،
به نظر میرسد بررسی باورهای آلوده و غیر منطقی و چالش با آنها از طری تقویات «باالغ»
و به کارگیری آن توانسته است ،باورهای غیر منطقی نوجوانان را که برای آنها الزام آور و رناج
آور است را کاهش دهد .بیشتر نوجوانان گروه از وجود این باورهای غیرمنطقی در «والد» خود
بیاطال بودند ،لذا قدم اول شناخت ایان باورهاا و ایجااد تواناایی تشاخیص درآنهاا باود .دادن
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بازخورد و مواجهه و تبیین دقی باورها با تکر مثاال و اساتفاده از مثاالهاای خاود اعضاا مرحلاه
بعدی بود .همچنین میتوان گفت تکالیف و قراردادها ،ترسیم نمودار اگوگرام و بررسی تمایال
نوجوانان به کاهش و افزایش حاالت عملکردی خود ،به ویژه «والد سرزنشگر» آنها ،رویاارویی
با « نادیده گرفتن»ها و کار با جدول آن به صاورت تکلیاف ،تاکیاد باه بررسای پایش ناویس و
«والد» سازی مجدد ،نوجوانان را به شناخت هر چه بیشتر باورهای غیرمنطقی و آلاودگی زدایای
«بالغ» تواناتر ساخته است .بسیاری از باورهای غیر منطقی که در ابزار این پژوهش سنجیده شاده
است ،با مفاهیم سوق دهندگان که در نظریه  TAمطرح شده ،مشترک است؛ بنابراین با شناخت
آنها و دادن «مجوز» به فرد ،میتوان گفت تضعیف این باورها را در پی داشته است.
نتایج حاصل از بررسی مولفه «نیاز به تایید دیگران» تأثیر مشاوره گروهی«تقویت من بالغ» بر
مبنای نظریه تحلیل رفتار متقابل را تایید میکندکه با اعتقاد به اینکاه الزم و ضاروری اسات کاه
هم افراد جامعه باید فرد را دوست بدارند و تعظیم و تکاریمش کنناد ،یاک بااور غیار منطقای
است .وقتی این باور شدید شود ،هر عملی با دوست داشتن و تایید برابر شمرده مایشاود و اگار
فردی به دنبال چنین خواسته ای باشد کمتر خاود رهبار و بیشاتر نااامن و مضاطرب خواهاد باود
(شفیع آبادی و ناصری .)9933 ،افراد با چنین باوری ممکن است در وضعیت «من خاوب نیساتم
تو خوبی» ،باشند؛ «بالغ» آنها باه دساتورات «والادی» و ساوق دهناده «دیگاران را خشانودکن»
آلودگی دارد .در واقع این افاراد نادای «والاد» درون خاود را چناین مایشانوند کاه« :تاو فقاط
درصورتی خوب هستی که دیگران را راضی و خشنود نگهداری» به همین دلیال معماوالً دچاار
اضطراب هستند ،چرا که اوال مطمئن نیستند ،بتواند همه را راضی کنند و تایید همه را باه دسات
بیاورند ثانیاً نگران روزی هستند که نتوانند رضایت دیگران را جلا

کنناد .باا «تقویات باالغ» و

تغییر وضعیت اولیه از «من خوب نیستم» به «من خوبم – تو خوبی» در واقع پیام تاازه و بالغاناهای
به خود میدهندکه اشکالی ندارد که خود را هم خشنود کنند وآنهاا خاوب هساتند ،حتای اگار
اطرافیااان آنهااا را تاییااد نکنند(اسااتوارت و جااونز 1333 ،ترجمااه دادگسااتر)9917 ،در جلسااات
مشاوره گروهی اعضای دارای ایان بااور ،باه ویاژه در جلساات اول کمتار در مباحاث شارکت
میکردند که مبادا نظری بر خالف نظر دیگران ابراز کنند ولای باه تادریج باا دریافات مواجهاه
نسبت به این باور نادرسات در جلساات آخار نظارات خاود را راحات تار بیاان نماوده از انتقااد
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وحشت زده نمیشدند و توانستند به این باور برسندکه «خوب هساتند» ،اگار چاه برخای آنهاا را
تایید نکنند.
همچنین نتایج نشان میدهد مشاوره گروهی «تقویت من بالغ» بر مبناای نظریاه تحلیال رفتاار
متقابل بر تغییر باور«انتظار باال از خود» موثر بوده است .این باور غیرمنطقای اسات کاه ارزش ماا
در مقام انسان براساس موفقیتها و شکستهاای ماا ،یاا بار اسااس ویژگایهاای خاصای ،مثال
درآمد ،تعیین میشود؛ گویی که ارزش انسان را میتوان مثل ویژگیهای عملکردی او ارزیابی
کرد (پروچاسکا و نورکراس 1337 ،ترجمه آوادیس یانس )9939 ،و الزم احساس ارزشمندی
وجود حداکثر لیاقت ،کمال و فعالیت شدید است (شفیع آبادی و ناصاری .)9933 ،افارادی کاه
در اینجااا و اکنااون ،زناادگی ماایکننااد و بالغانااه موقعیاات خااود ،دیگااران و اطااراف را بررساای
مینمایند ،میدانند که همیشه ممکن است کاستیها ،ضعفها و اشتباهاتی وجاود داشاته باشاد،
بنابراین خود و دیگران را به خاطر این نقایص میبخشند و «وضعیت من خاوبم – تاو خاوبی» را
حفظ میکنند آنها میدانندکه ارزش آنها به نتایج کارهایشان نیست بلکه به صرف انساان باودن
با ارزشند ،هر چند اشتباه کنند و کامل نباشند .به نظر میرسد ،تشوی نوجوانان در تقویات و باه
کارگیری «بالغ» برای درک توانمندیها و استعدادهای خود ،همچنین مثبت نگاری و توجاه باه
نقاط قوت و مثبت «بالغ» ،باعث تقویت عزت نفس آنهاا گردیاده همچناین آشانایی باا سااختار
«کودک طبیعی» ،اهمیت دادن بالغانه به «کودک» و نیازها ،عالی و سالی این حالت و تعادیل
انتظارات والد سرزنشگر و پس راندن آن در مواقع لزوم با شناخت عالیم و سارنخهاای آن ،بار
تغییر این باور غیر منطقی تاثیر داشته است.
مشاوره گروهی «تقویت من بالغ» بر مبنای نظریه تحلیل رفتار متقابل بر تغییر باور «تمایال باه
سرزنش» نیز موثر بوده است .با نتایج پژوهش قنبریهاشمآبادی ،مداح شاورجه ،وفاایی جهاان،
بلقان آبادی( )1399و کاممی و همکاران( )9939همسو است .اعتقاد فرد به اینکاه گروهای از
مردم بد ،شرور و بد تات هستند و باید به شدت تنبیه و مذمت شوند ،غیرمنطقای اسات .بادیهی
است که تمام انسانها دچار خطا و اشتباه مای شاوند و سارزنش و تنبیاه معماوال باه بهباود رفتاار
نمیانجامد .فرد عقالنی خود و دیگران را سرزنش نمیکند(شفیع آبادی و ناصاری .)9933 ،باه
نظر میرسد یکی از وضعیتهای «تو خوب نیستی» چناین بااور غیار منطقای را ایجااد مایکناد.
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برقراری ارتباط «بالغ – بالغ» یا درک «بالغانه» «کودک»« ،والاد» و «باالغ» دیگاران کاه منجار باه
همدلی ،احتارام و تفااهم مایگاردد (زماانی و روح افازا )9939 ،مایتواناد باا درک شارایط و
موقعیتی که دیگران در آن قرار داشته یا دارناد و پاس رانادن والاد سرزشاگر از طریا رشاد و
توسعه «بالغ» ،سرزنش کردن را متوقف کناد .همچناین آگااه شادن از فرآیناد همادلی و تهنای
سازی که با تقویت «بالغ» میسر میگردد ،حرکت به سوی پذیرش نامشاروط و کااهش توقاع و
انتظارات خاص از خود و دیگاران ،باورهاای «والداناه» پایش نویسای نظیار تمایال باه سارزنش
دیگران را تضعیف نماید.
مشاوره گروهی «تقویت من بالغ» بر مبنای نظریه تحلیل رفتار متقابل بر تغییر بااور « واکانش
نسبت به ناکامی» اثربخش نبوده است .بر طب نظر الیس ،ناکامی فرایندی طبیعای اسات و وقاایع
زندگی میتوان د ناخوشایند باشاد اماا بنادرت فاجعاه آمیاز هساتند مگار اینکاه ،ایانطاور فکار
کنیم(ویکس و تریت ) 1339 ،و این یک باور غیرمنطقای اسات کاه اگار وقاایع و حاواد آن
طور نباشند که شخص میخواهد ،نهایت ناراحتی و بیچارگی به بار میآید و فاجعهآمیز خواهد
بود(شفیع آبادی و ناصری .)9933 ،افرادی که پیشنویسی عمال مایکنناد بایش از دیگاران در
مقابل شکست و ناکامی آسی

پذیر هستند؛ به عنوان مثال فردی که پایشناویس «کامال بااش»

دارد تمام تاالش خاود را مایکناد کاه هرگاز اشاتباهی رخ ندهاد ،چناین شخصای شکسات را
فاجعهآمیز میداناد ،بناابراین نسابت باه ناکاامی ،حسااس و ناشاکیبا اسات .همچناین هریاک از
وضعیتهای اولیه به جز «من خوبم ،تو خوبی» قدرت افاراد در واکانش باه ناکاامی را تضاعیف
میکند ،مثال شخصی که بر اساس وضعیت اولیه «من خوبم -تاو خاوب نیساتی» رفتاار مایکناد
تقالیی تمام نشدنی برای باالتر بودن از دیگران را تجربه میکند ،بنابراین وقتی که در عمل ایان
خواسته محق نمیشود ،او به شدت احساسات تخریبی را تجربه میکند و شکست را بیچاارگی
میداند .افراد در وضعیت «مان خاوبم -تاو خاوبی» امکاان ناکاامی و شکسات را بارای خاود و
دیگران طبیعی میدانند و راههای تازه برای جبران آن را باز میبینند بنابراین ناکامی برای آنهاا
پایان همه موفقیتها نیست .به نظر میرسد فاجعهسازی شدید برخی خاانوادههاا در واکانش باه
شکست و ناکامی فرزندان و ناامید نمودن آنها نسبت به جبران شکست و درس گارفتن از آن و
به ویژه عدم همدلی و التیام بخشی به عواطف و هیجانات ناشی از ناکامی باه خصاوص در دوره
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نوجوانی ،روبه رو شدن با این باور پیشنویسای ،پاذیرش و تغییار آن را دشاوار سااخته اسات و
شاید تغییر آن به جلسات بیشتر مشاوره و پیگیری نیاز داشته باشد.
عالوه بار ایان ،مشااوره گروهای «تقویات مان باالغ» بار مبناای نظریاه تحلیال رفتاار متقابال
باار«باایمساائولیتی هیجااانی» تااأثیر معناادار داشااته اساات کااه بااا پااژوهش ثقتاای ،شاافیع آبااادی و
سودانی( )1391و رحیمی( )1391همسو است .این باور غیرمنطقی عبارت است از اعتقاد فرد باه
اینکه انسان کنترلی بر روی هیجانات خود ندارد و نمیتواند جلوی ابراز هیجانات خاصی مثال
خشم ،عصبانیت و اضطراب را بگیرد (ویکس و تریت ) 1339 ،و بادبختی و عادم خشانودی او
به وسیل عوامل بیرونی به وجود آمده و توانایی کنترل غم و اندوه و اختالالت عااطفی خاود را
ندارد و یا اینکه تواناییش در این زمیناه انادک است(شافیع آباادی و ناصاری .)9933 ،یکای از
مواردی که در  TAبسیار مورد تاکید اسات ،فرصات دادن باه «باالغ» بارای جلاوگیری از باروز
واکنشهای کهنه ،قدیمی و خود به خودی «والد» و «کودک» است .فردی با «بالغ» تقویت شده
در موقعیت های فشارزا ،مهار عواطف و هیجانات خاود را باه دسات «باالغ» خاود مای ساپارد تاا
بررسی کند که چه واکنشی در اینجا و اکنون مناس
تکنیکهای تهنآگاهی که موج

اسات .باه نظار مایرساد آماوزش برخای

افزایش صبر و درک بیشتر اینجا و اکناون مایگاردد و نیاز

فرصت دادن به «بالغ» جهت تخمین عواق

واکنشها نوجوانان گروه را یاری داده است تاا ایان

باور غیرمنطقی را کاهش دهند.
نتایج حاصل از بررسی مولفه« نگرانی زیاد توام با اضطراب» نیز حاکی از تایید تاثیر معناادار
متغیر مستقل است که با نتایج پژوهش سپهریان آتر( )9931ویدوسون ( )1391امادادی و شافیع
آبادی( )1399همسو است .اعتقاد فرد به اینکه چیزهای خطرناک و تارسآور موجا

نهایات

نگرانی میشوند و او همواره باید بکوشد تا امکان به وقو پیوستن آنها را به تاخیر بیندازد ،یک
تصور غیر عقالنی است (شفیع آبادی و ناصری .)9933 ،اضطراب در روابط بین فاردی ،ممکان
است به صورت ترس از صمیمیت زیاد یا بیش از حاد نزدیاک شادن باه طارف مقابال و یاا باه
صورت اجتناب از دیگران باه دلیال تارس از طارد شادن باروز کناد(ویکس و تریات) 1339 ،
دیدگاه  TAوضعیتهایی غیر از «من خوبم ،تو خوبی» را اضطراب زا میداند .آلاودگی «باالغ»،
بازیهای روانی ،پیش نویسی عمل کاردن و تجرباه احسااسهاای تخریبای در افاراد اضاطراب
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ایجاد میکند .گفتگوهای درونی «والد سرزنشگر» و «کودک» نیز مورد توجه زیادی قرار دارد.
افرادی که «کودک» آنها مورد سرزنش داممی «والدشان» قرار دارد ،دچار اضطراب مایشاوند.
بنابراین «بالغ» است که میتواند به عنوان میانجی بین «کودک» و «والد» عمل کناد و «کاودک»
را از سلطه «والد» رها سازد« .بالغ» شخص با بررسی احساسات و تشخیص اصیل و تخریبی بودن
آن و اصالت دادن به احساساتی که در اینجا و اکنون دارد ،میتواند بار خاود ،آگااهی و تسالط
یابد .باه نظار مایرساد وقتای کاه نوجواناان مایتوانناد احساساات ،عواطاف ،ارزشهاا ،افکاار
ونظراتشان را بررسی کنند ،فشارهایی که بر «کودک» وارد میشود را بشناسند و«کودک» خود
را به وسیله «بالغ» مدیریت نمایند از گفتگوهای درونای آگااه شاوند و بار آن نظاارت کنناد ،از
اضطرابشان کاسته میشود و به جای اعتقاد به این باور غیر منطقی در وضاعیت «مان خاوبم ،تاو
خوبی» قرار میگیرند.
مشاوره گروهی«تقویت من بالغ» بر مبنای نظریاه تحلیال رفتاار متقابال بار مولفاه«اجتنااب از
مشااکل» تااأثیر معنااادار داشااته اساات .ایاان نتیجااه بااا نتااایج پااژوهش جااوادی ،حسااینیان،
شفیعآبادی( )9911کوپلند و بورمن ( )1391همسو است .اعتقاد فرد باه اینکاه اجتنااب و دوری
از بعضی از مشکالت زندگی و مسئولیتهاای شاخص بارای فارد آساانتار از مواجاه شادن باا
آنهاست ،یک تفکر غیر عقالنی است (شفیع آبادی و ناصری .)9933 ،و الایس آن را بااگرایش
بیولوژیکی برای جست و جوی لذت آنی به جای به تأخیر انداختن لذت به خاطر اهاداف بلناد
مدتی که ممکن است رسیدن به آن مشاکل باشاد مارتبط مایداناد (ویکاس و تریات) 1339 ،
برعکس «کودک»« ،بالغ» میتواند عواق

کار را حدس بزند و لاذت آنای را باه تااخیر انادازد

(هریس 9363 ،ترجمه فصیح )9933 ،هرگاه شخص به مشاکلی برمایخاورد دو راه در برابار او
وجود دارد ،یا از نیروی کامل تفکر ،احساسها و رفتارهای خود به عناوان شاخص «باالغ» بهاره
گیرد یا اینکه به پیش نویس خود برود (استوارت و جونز ،1333 ،ترجمه دادگستر.)9917 ،
معموالً اشخاصی از مواجه شدن با مشکالت اجتناب می کنند که ساعی مای کنناد دنیاا را باا
پیش نویس خود هماهنک کنند و چون پیش ناویس شاامل باورهاا و تصامیم هاای اولیاه دوران
کودکی است ،بنابراین ممکن است فرد آگااهی خاود را نسابت باه اینجاا و اکناون و یاا الاقال
قسمتهایی از وضعیت واقعی از دست بدهد و یا مشکل را بایش از آنچاه کاه هسات بازر

و
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فاجعه آمیز ببیند ،پس به جای اتکا به «بالغ» برای بررسی و تشخیص دقی مشاکل ،تبادیل آن باه
مسألهای قابل حل و اقدام در جهت آن ،با حالت «کودک» یا «والد» خود با آن مواجه مای شاود
و غیرفعال و بی تفاوت می شود و به عبارتی ناآگاهانه اطالعاتی که در رابطه با حل مسأله وجاود
دارد را نادیده می گیرد .بنابراین یا هی کاری دربااره مشاکل انجاام نمای دهاد یاا بایش از حاد
سازگاری نشان میدهد ویا حاالت تحریکی ،بیقراری ،بیکفایتی یا خشونت نشان میدهد .با باه
کار گیری «بالغ» فرد می تواند جوانا

مختلاف مشاکل را بسانجد و موقعیات ایان زماانی ،ایان

مکانی را به درستی ارزیابی کند و برای حل مسأله راه حلهای مختلفی بیندیشد و امتحان کند.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد مشاوره گروهی «تقویت من بالغ» بر مبنای نظریه تحلیل رفتاار
متقاباال باار تغییاار باااور« وابسااتگی بااه دیگااران» تاااثیر دارد و پااژوهش محماادی ،اسااماعیلی و
نیک( )1393و عالمه ،آتش پور و مشتاقی )9939( ،همسو است.
در عین حال که ما تا حدودی بر دیگران متکی هستیم ،دلیلی برای افزایش وابستگی وجاود
ندارد؛ زیرا وابستگی شدید به فقدان یا کاهش استقالل و فردیت میانجامد .فارد عقالنای بارای
کسا

اسااتقالل و مساائولیت باارای خویشااتن تااالش ماایکنااد ،ولاای هاای گاااه هاام از دریافاات

کمکهای الزم امتنا نمیورزد(شفیع آبادی و ناصری .)9933 ،وابساتگی زماانی رخ مایدهاد
که دو یا بیش از دو شخص به گونه ای رفتار کنند کاه گاویی از باین آنهاا یاک شاخص واحاد
ایجاد شده است .نمونه آن وقتی است که «کودک» یک فرد با «والد» و«بالغ» فرد دیگار ارتبااط
برقرار میکند .بنابراین فرد اول «بالغ» و «والد» خود را نادیده میگیرد و فرد دوم «کودک» خود
را .این رابطه همزیستی نامیده میشود .در روند ایده آل رشد ،کودک در ابتدای زندگی رابطاه
همزیستی سالم با پدر و مادر خود دارد ولی هر چه او رشد بیشتری پیدا میکناد باه مناابع خاود
دست مییابد تا اینکه در دوران نوجوانی ،نوجوان و والدین میتوانناد بادون همزیساتی ارتبااط
برقرار کنند و مستقل هستند که تماس را هر وقت که بخواهناد قطاع و وصال کنند(اساتوارت و
جونز ،1333 ،ترجمه دادگستر.)9917 ،
تکنیک «فشار بر دستان یکدیگر» یکی از تکنیکهایی بود کاه در جلساات مشااوره تمارین
شد و شاید بتوان گفت در تفهیم موضاو همزیساتی و تغییروابساتگی تااثیر گاذار باوده اسات.

بررسی اثربخشی مشاوره گروهی«تقویت من بالغ» بر مبنای نظریه تحلیل رفتار متقابل بر تغییر باورهای 79 / ...

همچنین تشوی اعضا به کس

استقالل بالغانه از والدین و اطرافیان و تایید «بالغ» آنان ایان بااور

پیش نویسی را تضعیف نموده است.
همچنین ،نتایج این پژوهش در بعد «درماندگی نسبت به تغییار» تااثیر متغیار مساتقل را تاییاد
میکند که با پژوهش بوهلست ( )1331همسو است .این باور غیرمنطقی عبارت اسات از اعتقااد
فرد به اینکه تجارب و وقایع گذشته و تاریخچ زندگی تعیین کنندۀ مطل رفتار کنونی هستند و
اثر گذشته را در تعیین رفتار کناونی باه های وجاه نمای تاوان نادیاده انگاشت(شافیع آباادی و
ناصری .)9933 ،هدف کلی از تحلیل رفتار متقابل آن است که به شاخص تواناایی آن را بدهاد
که بتواند آزادانه ح انتخاب داشته باشد؛ هدف آن است که «بالغ» آزاد باشاد تاا چنانچاه اراده
کرد ،بتواند تغییراتی در خود ایجاد کند ،تغییراتی در کنترل انگیزههای تکرار شونده قادیمی یاا
در کنترل انگیزههای جدید (هریس 9363 ،ترجمه فصیح )9933 ،به نظر میرسد تبیین ضرورت
تغییر ،هدف گذاری و چگونگی عقد قرارداد برای تغییر این باور غیار منطقای ماوثر باوده اسات
چرا که قرارداد ،یک تعهد بالغانه نسبت به خویشتن و یا به شخص دیگر به منظور تغییار و رشاد
روانی است؛ بنابراین با تقویت «باالغ» و عقاد قراردادهاایی بارای رسایدن باه اهاداف مشاخص،
درماندگی نسبت به تغییر کاهش خواهد یافت.
نتایج نشان میدهد ،مشاوره گروهی «تقویت من بالغ» بر مبناای نظریاه تحلیال رفتاار متقابال
همچنین بر تغییر باور«کمال گرایی» موثر بوده است که پژوهش نوروزپور ،جان بزرگای ،آگااه
هریس ،فالح( )9939نیز این نتیجه را تایید میکند.
بعضی افراد روی ایده ی درست و غلط پافشاری میکنند .اگر یک جواب صحیح یاا غلاط
وجود دارد ،پس برای هر مشکلی هم یک راه وجود دارد و اینکه اگر انسان بادان دسات نیاباد،
بسیار وحشتناک و فاجعه آمیز خواهد بود ،غیرمنطقای اسات (شافیع آباادی و ناصاری.)9933 ،
افرادی که به این باور غیر منطقی معتقد هستند ،از سوق دهندۀ «کامال بااش» پیاروی مایکنناد:
والد آنها با این پیام « والدی» که « تو فقط در صورتی خاوب هساتی کاه هماه چیاز را درسات
انجام دهی»« ،بالغ» را آلوده کرده است ،ولی این آلاودگی مایتواناد از طریا تقویات «باالغ» و
بررسی «بالغانه» شناسایی و بر طرف گاردد .در جلساات مشااوره گروهای در مواجهاه باا ساوق
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دهندۀ «کامل باش» در نوجوانان ،این تایید مثبت که «تاو هماین طاور کاه هساتی خاوبی» ساوق
دهندۀ کامل باش را تضعیف مینمود.
این پژوهش با محدودیتهایی نیز مواجه بود که از مهمترین آن ،عدم همگان ساازی نموناه
از نظر خصوصیات دموگرافیک به ویژه طبق اقتصادی خانوادهها و سطح تحصایالت والادین و
مهمتر از آن ،عدم انجاام پیگیاری بارای اثباات پایاایی و دوام تغییارات برگاروه آزماایش باود.
پیشنهاد مایشاود مطالعاات بعادی ضامن کااهش محادودیتهاای ماذکور ،باا افازایش تعاداد
آزمودنیها ،باه ارزیاابی دقیا تار اعتباار ایان روش در بهباود باورهاای غیار منطقای نوجواناان
بپردازند .به عالوه مطالعات با حجم نمونه باالتر ضمن آنکه قادر به بررسای دقیا تار تاأثیر ایان
روش بر بهبود باورهای غیر منطقی است ،نقش واسطه ای عامل جمعیت شناختی ،ویژگایهاای
روان شناختی نوجوان بر اثر بخشی این رویکرد بر باورهای غیر منطقی خواهند پرداخت .با ایان
وجود تایید اولیه اثربخشی این مدل در پاژوهش حاضار مایتواناد راهگشاای تادوین و اجارای
مطالعات گسترده تر بعدی باشد.
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