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فصلنامه آموزش ،مشاوره و روان درمانی
دوره  7زمستان  97صفحات 97-88

اثر بخشی آموزش مهارت های شناختی -رفتاری بر افزایش بلوغ عاطفی دانشجویان متاهل
کارشناسی ارشد
علی قربان نژاد*1
چکیده
هدف :پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی آموزش مهارت ها شناختی -رفتاری بر افزایش بلوغ عاطفی در دانشجویان
کارشناسی ارشد رشته مشاوره صورت گرفت.
روش :جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی مشغول به تدریس در سال  1396-97و نمونه آن متشکل
از  40نفر بود که به روش نمونهگیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شده و بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل
جایگزین شدند.ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه بلوغ سینگ و بهار گاوا ( )1974بود .روش کار این گونه بود که ابتدا از
تمام دانشجویان پیش آزمون به عمل و پس از این که دانشجویان گروه آزمایش در  12جلسه آموزشی شرکت کردند از تمام
دانشجویان پس آزمون به عمل آمد و دادههای بدست آمده با آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت
یافته ها :نتایج نشان داد که مداخله آزمایشی (آموزش بهشیوه شناختی -رفتاری) بر افزایش بلوغ عاطفی دانشجویان کارشناسی
ارشد رشته مشاوره تأثیر مثبت و معنادار دارد.
نتیجه گیری :با استفاده از تکنیک بازسازی شناختی ،وقتی افکار غلط و تحریفهای شناختی شناسایی و افکار عقالنی و
مناسب جایگزین میگردد بلوغ عاطفی افراد افزایش می یابد.
کلید واژگان :مهارتهای شناختی -رفتاری ،بلوغ عاطفی ،دانشجویان متاهل

 1دکتری روان شناسی تربیتی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد ،بجنورد ،ایران
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مقدمه
مفهوم خانواده و ارزش این نهاد اجتماعی را برای هر دولت و جامعهای اساس کار تلقی میکنند و معتقدند که هر جامعه متناسب با
ارزشهای خود ابتدا به سراغ خانواده میرود تا از درون آن ،شهروندان آتی خویش را بپرورانند .این موضوع وقتی اهمیت بیشتری
پیدا میکند که جامعه به خاطر تحوالت ساختاری و زیربنایی به شهروندانی جدید با طرز فکر نو نیاز داشته باشد .به همین خاطر
است که خانواده یکی از اولین نهادهایی است که در جامعه باید تغییر کند و تغییری در آن حاصل نخواهد شد مگر از طریق درک
و شناخت علمی از کارکردها و بدکاریهای آن .نظریه سیستمها بر این باور است که دست کم بخشی از مشکالت فرد از متن
خانواده اش بر میخیزد که درمان شناختی -رفتاری این موضوع را پذیرفته که هیجانها ،شناختها ،رفتارها ،باورها ،باورهای شریک
زندگی آنها به عنوان رویدادی محرک یا اثرگذار در بروز مشکالتشان نقش دارند (گلدنبرگ و گلدنبرگ 2000 ،؛ به نقل از برواتی
و همکاران.)1388 ،
درایدن ( )2000نشان داد افرادی که دارای عواطف منفی و هیجانی بیشتری هستند ،مضطربتر ،افسردهتر و آشفتهتر از سایرین
میباشند .یکی از دیدگاههایی که اخیراً در ارتباط با کاهش چنین افکاری مورد توجه بسیار قرار گرفته ،مکتب روان درمانی «منطقی-
هیجانی -رفتاری» (آلبرت الیس) است .بر اساس پیش فرضهای بنیادی این روش درمانگری ،هیجانهای ما از عقاید ،ارزیابیها،
تفسیرها و واکنشهای ما نسبت به موقعیتهای زندگی ناشی میشود (الیس1993 ،؛ باند2000 ،؛ به نقل از چین آوه و باغبانباشی،
.)1383
به گفته الیس ( )2004دو هدف مهم درمان منطقی -هیجانی -رفتاری عبارتند از :کاستن اضطراب (سرزنش کردن خود) ،و خصومت
(سرزنش کردن دیگران و جهان) مددجو ،وآشنا ساختن او با شیوههای مناسب مشاهده و ارزیابی خود است .در فرآیند درمان به
مددجو کمک میشود تا افکار غیرمنطقی عاطفی و هیجانی را تشخیص دهد و به جای آن اندیشههای سازنده و منطقی قرار دهد.
درمانگران شناختی روش و فنون ویژهای برای رو به رو شدن با افکار غیرمنطقی زن و شوهرها و دیگر اعضای خانواده طرحریزی
میکنند و خانواده را در جهت تفکر به شیوهی جدید سوق میدهند و در این میان ،به منظور افزایش کارآمدی رابطه زناشویی
زوجین ،یکی از راههای مؤثر ،برگذاری کالسهای آموزشی و مشاورهای شناختی -رفتاری است  .علیرغم و جود تحقیقات مختلف
در این زمینه هنوز نکات مبهمی در این ارتباط وجود دارد .مخصوصا در گروه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مشاوره تحقیقات
زیادی هنوز صورت نگرفته است از این رو پزوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا آموزش مهارت ها شناختی
 رفتاری می تواند منجر به افزایش بلوغ عاطفی در دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مشاوره قوچان تهران شودروش
جامعه آماری مورد نظر این پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مشاوره قوچان تهران می باشد.در این پژوهش از
روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد به این ترتیب که ابتدا لیست همه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مشاوره از کارشناسی
آموزش دانشگاه دریافت و سپس از بین همه دانشجویان به صورت تصادفی  100نفر انتخاب و در مرحله بعد از بین دانشجویان
متقاضی همکاری  30نفر انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند به عنوان نمونه انتخاب شدند .تحقیق حاضر
از نوع پژوهشهای نیمه آزمایشی است و طرح پژوهشی آن از نوع طرحهای پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل میباشد در
این مرحله ،دانشجویان متاهل از بین کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مشاوره قوچان تهران انتخاب شدند .پیش از شروع
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دوره آموزشی ،پژوهشگر با حضور در بین دانشجویان و برقراری ارتباط توضیحات الزم را در ارتباط با تکمیل پرسشنامهها و رعایت
صداقت در پاسخگویی به پرسشنامهها را گوشزد کرد .سپس دانشجویان به دو گروه آزمایشی و کنترل که هر گروه شامل  30نفر
خواهند بود تقسیم شد و زمان و مکان دوره برای گروه آزمایش تشریح شد .سپس از گروه آزمایش خواسته شد تا در روز تعیین
شده به کالس مورد نظر مراجعه کنند .
در پژوهش حاضر از دو ابزار خودگزارش دهی استفاده شد که عبارتند از :بسته آموزش مهارتهای شناختی -رفتاری :این بسته از
تلفیق دو رویکرد رفتاری و شناختی (چه در قالب شناخت درمانی و چه در چهار چوب روانشناسی شناختی و دانش شناخت پایه)
تشکیل شده است .در رفتار درمانی شاختی نکات قوت رویکردهای رفتار درمانی و شناخت درمانی یعنی عینی گرایی ،ارزیابی و
سنجش از یک سو و حافظه در بازسازی و تفسیر اطالعات از سوی دیگر ،گرد هم آمده و به کار میرود .در این رویکرد فرایندهای
شناختی به عنوان عنصر مؤثری در پردازش اطالعات و بروز واکنشهای فرد به محرکها در نظر گرفته میشود (هاوتون و همکاران،
 .)1382آموزش مهارتهای شناختی -رفتاری در  12جلسه  90دقیقهای و در  6هفته (هفتهای دو جلسه) بر اساس رویکرد شناختی
رفتاری برای گروه آزمایش ارائه گردید.
پرشنامه بلوغ عاطفی  48 ( EMS ) :سؤال است که توسط یاشویر سینگ و ماهیش بهار گاوا (  ) 1974طراحی شده  ،پنج حیطه عدم
ثبات عاطفی  ،بازگشت عاطفی  ،سازگاری اجتماعی  ،فروپاشی شخصیت  ،فقدان استقالل را اندازه گیری میکند  .سؤالهای این
مقیاس خواستار اطالعات برای هریک از پنج گزینه خیلی زیاد ( نمره  ، ) 5زیاد ( نمره  ،) 4نامشخص ( نمره  ، ) 3احتماال ( نمره
 ) 2و هرگز ( نمره  ) 1می باشد  .پایایی آزمون – آزمون مجدد این مقیاس با اجرای آن برروی دانشجویان ( تعداد  150نفر) اندازه
گیری شد که شامل دختران و پسران  24 – 20ساله می شد  ،فاصله زمانی بین این دو اجرا شش ماه بود  .همبستگی گشتاوری بین
دو اجرا  ./750بود همسانی درونی این مقیاس با محاسبه ضریب همبستگی های بین کل نمرات هریک از  5گروه برای عدم ثبات
عاطفی  ،0/75بازگشت عاطفی 0/63ناسازگاری عاطفی  ، 0/58فروپای شخصیت  0/86وفقدان استقالل  0/42تعیین گردید .روایی،این
پرسشنامه در برابر معیارهای برونی یعنی پرسشنامه سازگاری حوزه "گها"برای دانشجویان کالج توسط سینها وسینگ تعیین شده
است.همچنین در این پژوهش برای تعیین پایایی از آلفای کرانباخ استفاده شد که بلوغ
یافته ها
در پژوهش حاضر  40نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند .توزیع نمونه بر حسب جنس،
سن ،رشته تحصیلی و تحصیالت برای دو گروه کنترل و آزمایش به ترتیب در جداول  1و  2آورده شده است.
جدول  .1توزیع نمونه بر حسب جنسیت

گروه
کنترل
آزمایش

شاخص

جنسیت
مرد

زن

کل

فراوانی

11

19

30

درصد

٪36/7

٪63/3

٪100

فراوانی

8

22

30

درصد

٪26/7

٪73/3

٪100
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کل

فراوانی

19

41

60

درصد

٪31/7

٪68/3

٪100

نتایج درج شده در جدول ( )1نشان میدهد که در کل نمونه  31/7درصد را مردان و  68/3درصد را زنان تشکیل میدهند.
جدول  .2مقایسه سن در گروه آزمایش ،کنترل و کل نمونه

گروه

تعداد

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف استاندارد

کنترل

20

25

35

39/27

2/49

آزمایش

20

25

38

39/60

3/19

کل نمونه

40

25

38

39/43

2/85

نتایج درج شده در جدول  2نشان میدهد که در کل نمونه میانگین سنی آزمودنیها  M=39/43است .این میزان برای کنترل و
آزمایش به ترتیب  M=39/27و  M=39/60میباشد.
جدول .3شاخصهای توصیفی بلوغ عاطفی در پیش آزمون

کارکرد خانواده

عدم ثبات عاطفی

بازگشت عاطفی

سازگاری اجتماعی

SD

3/29

پاسخگویی اثر بخش

M

21/11 22/90

20/14 21/29
3/28

3/30

فروپاشی شخصیت

آزمایش

SD

3/27
3/37

3/28

3/24

2/28

فقدان استقالل

کنترل

M

22/12 23/87

20/15 21/26

بلوغ عاطفی

گروه

شاخص

200/01 29/19 28/23
2/34

3/22

18/28

200/03 29/21 28/28
3/32

2/22

18/25

جدول .4شاخصهای توصیفی بلوغ عاطفی در پس آزمون

کارکرد خانواده

عدم ثبات عاطفی

بازگشت عاطفی

سازگاری اجتماعی

پاسخگویی اثر بخش

فروپاشی شخصیت

SD

3/21

3/20

3/14

2/17

فقدان استقالل

کنترل

M

22/10 23/80

20/10 21/36

بلوغ عاطفی

گروه

شاخص

200/21 29/17 28/21
2/32

3/21

18/21
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28/11 27/90

M

آزمایش

4/31

SD

25/14 29/29
4/58

4/25

4/50

217/23 32/21 30/28
3/32

21/22

2/22

نتایج درج شده در جدول  3و  4گویای آن است که در پیش آزمون میانگین بلوغ عاطفی در گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت
زیادی با هم ندارند..اما در مرحله پس آزمون نمرات گروه آزمایش در تمامی متغیرها بیشتر از گروه کنترل و گروه آزمایش در
مرحله پیش آزمون است.
جدول  .5ماتریس همبستگی بلوغ عاطفی در پس آزمون

1

ابعاد عملکرد خانواده

2

4

3

5

 .1عدم ثبات عاطفی

1

 .2بازگشت عاطفی

*-0/26

1

 .3سازگاری اجتماعی

-0/22

0/24

1

 .4فروپاشی شخصیت

**0/42

*-0/30

**-0/41

1

 .5فقدان استقالل

0/09

0/18

**-0/45

*0/29

1

 .6بلوغ عاطفی

*-0/26

*-0/29

0/22

*-0/33

-0/07

P ≥0/01 * P ≥0/05

6

1

**

نتایج بررسی همبستگی میان ابعاد بلوغ عاطفی در جدول  5نشان میدهد که در میان ابعاد بلوغ عاطفی ،بیشترین همبستگی میان
فقدان استقالل و سازگاری اجتماعی( )r=0/45 ،P ≥0/01و کمترین همبستگی میان فقدان استقالل و عدم ثبات عاطفی(،P ≤0/05
 )r=0/09وجود دارد.
جدول  .6نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در بلوغ عاطفی در پس آزمون

سطح معناداری

منبع تغییرات

Wilks` Lambda

F

عضویت گروهی

0/44

0/005 8/21

η2

Partial

0/56

توان آزمون
1

همانگونه که در جدول  6نشان داده شده است تفاوت میانگینهای تعدیل شده بلوغ عاطفی دو گروه آزمایش و کنترل در پس
آزمون از نظر آماری معنادار است ( .)F =8/21 ،P =0/005میزان تفاوت نمرات گروه آزمایش و کنترل یا اندازه تأثیر روش آموزشی
نیز ( ) η2=0/56است؛ بدین معنی که  56درصد واریانس نمرات کل باقی مانده ،متأثر از آموزش شناختی رفتاری میباشد .میزان
توان آماری نیز یک است؛ بدین معنی که میزان دقت این تحلیل در کشف تفاوتهای معنادار در سطح باالیی قرار دارد و حجم
نمونه برای این آزمون کافی است .جهت بررسی تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در ابعاد بلوغ عاطفی نیز از نتایج تحلیل واریانس
چند متغیری در برونداد تحلیل کوواریانس استفاده شد که نتایج آن در جدول  7آورده شده است.
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جدول  .7تحلیل واریانس چند متغیره تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در ابعاد بلوغ عاطفی در پس آزمون

منبع تغییرات

SS

F MS df

سطح معناداری η2

Partial

توان آزمون

عدم ثبات عاطفی

1 0/03

2/41 0/03

0/12

0/04

0/33

بازگشت عاطفی

1 0/19

9/83 0/19

0/003

0/16

0/86

سازگاری اجتماعی

1 0/21

0/0005 19/42 0/21

0/27

0/99

فروپاشی شخصیت

1 0/04

4/56 0/04

0/18

0/55

فقدان استقالل

1 0/70

0/0005 47/94 0/70

0/48

1

0/03

نتایج درج شده در جدول  7نشان میدهد که فقط در عدم ثبات عاطفی تفاوت دو گروه کنترل و آزمایش از نظر آماری معنادار
نیست ( P=0/12 ،F=2/41بدین معنی که آموزش شناختی رفتاری بر عدم ثبات عاطفی دانشجویان تربیتی مؤثر نیست .نتایج جدول
 7در خصوص بازگشت عاطفی گویای آن است که تفاوت دو گروه کنترل و آزمایش از لحاظ آماری معنادار است (،F=9/83
 .)P=0/003بدین معنی که آموزش شناختی رفتاری بر روابط دانشجویان مؤثر است .میزان تأثیر آموزش شناختی رفتاری بر بازگشت
عاطفی دانشجویان  16درصد میباشد .یعنی  16درصد از واریانس کل نمرات باقی مانده ناشی از آموزش شناختی رفتاری میباشد.
میزان توان آماری نیز  0/86است؛ بدین معنی که میزان دقت این تحلیل در کشف تفاوتهای معنادار در سطح باالیی قرار دارد و
حجم نمونه برای این آزمون کافی است.
بحث و نتیجه گیری
نتایج نشان می دهد که آموزش به شیوه شناختی -رفتاری بر افزایش بلوغ عاطفی دانشجویان تأثیر مثبت و معنادار دارد و منجر به
کاهش تفکر دو مقولهای (همه یا هیچ) می شود زیرا افرادی که کمال گرا هستند و دوست دارند که همهی امور را آن طور که مایلند
ببینند و انجام دهند معموالً دچار خطاهای شناختی همه یا هیچ میشوند .این کمال طلبی باعث میشود که هر چیزی غیر از موفقیت
کامل برایشان شکستی دردناک باشد .حال آنکه امور و روابط انسانی نسبی هستند و نه مطلق .لذا ،غالب افراد مطلقنگر دچار ناکامی
و افسردگی میگردند .کلمات «هرگز»« ،همیشه»« ،هیچ وقت»« ،هیچکس»« ،اصالً»« ،حتماً» بیانگر این نوع خطا میباشند .مثالً «یا با
دوستانت به تفریح نمیروی یا من خانه را ترک میکنم».
از سوی دیگر آموزش مهارتهای شناختی -رفتاری منجر به کاهش تعمیم افراطی و نتیجه گیری شتابزده که موانع بزرگی بر سر راه
بلوغ عاطفی است می شود .گاهی اوقات افراد یک تجربه یا رویداد را به تمام موارد زندگی تعمیم میدهند .مثالً « همهی اشخاص
قابل اعتماد نیستند» حال آنکه واقعیت این است که همهی افراد ،چه خوب و چه بد هر کدام دارای درجهای از قابل اعتماد بودن
هستند« .ما خیلی بد شانس هستیم ،هر وقت دست به کار اقتصادی میزنیم شکست میخوریم» (ممکن است واقعیت این باشد که
او تنها یک بار کار اقتصادی انجام داده و موفق نبوده است اما این شکست را به تمام زندگی تعمیم میدهد).
و یا در بسیاری از موارد افراد قبل از اینکه شواهد و مدارک محکمی داشته باشند اقدام به نتیجه گیری شتاب زده میکنند .این خطای
شناختی ،شامل دو خطای فرعی دیگر است :الف) پیشگویی .آنها بدون اینکه مدرک و دلیل محکمی داشته باشند اقدام به پیشگویی
کرده و اوضاع را وخیم تلقی میکنند .در نتیجه مورد هجوم افکار منفی قرار گرفته و عواطف واحساسات شان تحت تأثیر قرار گرفته
و رفتارهای شان ناسازگارانه میشوند .برای مثال «اگر به پدرم حقیقت را بگویم فتنه به پا میشود» (ممکن است نشود)« ،اگر با مادر
شوهرم روبه رو شوم حتماً درگیری پیش میآید» (ممکن است نشود) .ب) ذهن خوانی .در این نوع خطا افراد ممکن است فکر کنند
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که میدانند که در ذهن طرف مقابل چه میگذرد و براساس ذهنیت غلط رفتار کنند .حال آنکه نمیتوان درون ذهن آدمها را دید و
ذهن آنها را خواند « .میدانم ،شوهرم فکر میکند که من آدم ساده لوحی هستم» « ،اگر کوتاه بیایم فکر میکند کم آوردم و مرا
دست میاندازد».
توجه به امور مثبت نیز در مهارتهای شناختی -رفتاری آموزش داده می شود که منجر به افزایش بلوغ عاطفی دانشجویان تربیتی
می شود .زیرا بسیاری از افراد خصوصاً کسانی که مشکالت روحی دارند به نکات مثبت خود کمتر توجه کرده و دائم ًا به دنبال
کشف نقاط ضعف خود هستند .در واقع این افراد با بی ارزش شمردن تجربهها و نکات مثبت خود بر مهم نبودن آنها اصرار دارند.
بی توجهی به جنبههای مثبت خود و زندگی باعث میشود تا واقعیت را آنطور که باید و شاید درک نکنند .در نتیجه ،به تدریج نشاط
و طراوت زندگی را از دست داده و به سوی یکنواختی و فرسودگی سوق داده میشوند(نیومن و نیومن  1991به نقل از کار.)2000،
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The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Strategies Training on Increasing the Emotional
Maturity of Married Students in Masters
Ali ghorbannezhad1
Abstract
Introduction: The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of cognitive-behavioral
skills training on increasing the emotional maturity in undergraduate students.
Method: The statistical population of this study consisted of all undergraduate students taught in
1969-97 and a sample of 40 people who were selected by cluster sampling method and randomly
assigned to two experimental and control groups. Case tool The use of Singh and Spring Gawa
Maturity Questionnaire (1974) was used. The methodology was applied to all students before the
test and after the students of the experimental group participated in 12 sessions, all post-test
students were enrolled and the data were analyzed using multivariate analysis of covariance test.
it placed
Results: The results showed that experimental intervention (cognitive-behavioral education) had
a positive and significant effect on increasing the emotional maturity of undergraduate students in
the field of counseling.
Conclusion: Using cognitive reconstruction technique, when emotional thoughts and cognitive
distortions are identified and rational and appropriate thoughts are replaced, the emotional maturity
of individuals increases.
Keywords: Cognitive-Behavioral Skills, Emotional Maturity, Married Students
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