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چكيده
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی واقعيتدرمانی بر بحران هویت و احساس غمغربت بود ،که به روش شبهتجربی در یک طرح پيش آزمون – پس آزمون
با گروه کنترل انجام شد .جامعه آماری این پژوهش شامل  1511نفر از دانشآموزان پسر دوره متوسطه خوابگاهی مدارس شبانهروزی شهر اصفهان در سال
تح صيلی  1995-99بودند که از ميان آنها  91نفرکه مطابق معيارهای ورود و خروج مطالعه بودند به شيوه در د سترس انتخاب و به شيوه ت صادفی ساده در
دو گروه آزمایش و گواه (15نفری) قرار گرفتند .همه شرکت کنندگان ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه بحران هویت احمدی ( )1979و احساس غم غربت
فنفليت ( )2111را در پيش آزمون و پس آزمون تکميل کردند .گروه آزمایش طی  11جلسهههه تحت واقعيتدرمانی قرار گرفتند ولی گروه گواه مداخلهای
دریافت نکرد .داده ها با استتتدهاده ا تحليل واریانس با اندا ههای تکراری تحليل شتتتدند .تجزیه اطالعات با آزمون واریانس و اندازهگيری مکرر نشههان داد که
واقعيت درمانی بر کاهش بحران هویت و احساس غمغربت تاثيرگذار است (.)p<1/15
کليد واژه گان :بحران هویت ،احساس غم غربت ،واقعيت درمانی ،دانشآموزان خوابگاهی ،مدارس شبانهروزی

مقدمه
دانشآموزانی که در خوابگاه های شهههبانه روزی زندگی
میکنند معموالً بر اثر غمغربت غمگين و افسهههرده هسهههتند.
بروز این نشانهها در کودکان و نوجوانان معموالً بيشتر است.
این نشهههانه ها شهههامل دوریگزینی از دیگران ،خودداری از
مشهههارکت در فعاليت ها یا انجام رفتارهایی به منظور جلب
توجه است .از دیگر نشانهها میتوان به گریهکردن ،بیخوابی
و ناراحتیهای جسههمی مانند معده درد ،گلو درد ،سههردرد،
تهوع ا شاره کرد .آنها ممکن ا ست حتی برای آن که به یک
مدرسه جدید نروند ،تمارض کنند و خود را به بيماری بزنند
(بشارت ،فرهادی و گيالنی.)1955 ،
با شههکلگيری گروههای مختلف براسههاس رشههتههای
تحصههيلی متفاوت ،طبقات اجتماعی و گروههای دوسههتی بر

اساس معيار خاص خود بر گرد هم میآیند و قوانينی خاص
برای ز ندگی ک نارهم تعيين میکن ند از یک طرف میتوان
گ فت فره نگ خواب گاهی مجمو عهای از فره نگ ه مدلی
ت عاون و سهههازگاری با نامالیمات ز ندگی در کل فره نگ
زندگی کردن است احساس مسئوليت بيشتر تحمل سختیها
و دوری خانواده اح ساس آزادی و ا ستقالل بي شتر آ شنایی با
آداب و رسهههوم زبان هر شههههر به وجود میآید (کروگر،1
.)2119
رشد در دوره ی بلوغ در بردارندهی تغييرات گسترده در
زمينه های فردی و اجتماعی اسهههت که میتواند سهههالمت
نوجوان و جوان را تههدیهد کنهد .یکی از این تههدیهدهها
شکلگيری غلط مفهوم خود و پيامد آن یعنی بحران هویت2

1- Kroger

2 -Identity crisis
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اسهههت .اریکسهههون این بحران را بهنجار قلمداد میکند ،اما
ناتوانی در برخورد و کنار آمدن با آن را نابهنجار میداند زیرا
فرد را از داشتن هویتی محکم محروم می سازد و اگر به طور
موفقيتآميزی حل ن شود ،سردرگمی در نقش ،فرار از خانه،
بزهکاری و بيماریهای شدید روانی را در پی خواهد دا شت
(کاپالن و سادوک.)2119 ،1
نوجوان زمههانیکههه احسههههاس غم غربههت 2می کن هد،
دلب ستگیهای هيجانی ،ا ستقالل ،ابتکارات و تحققهای خود
را دوباره به ميدان میآورد .در آسههتانه زندگی بزرگسههاالنه،
ناگ هان خود را در یک انقالب هورمونی واقعی غو طهور
میبيند؛ انقالبی که بر اثر ر شد و نمو بدنی شدید و بلوغ به
وجود آ مده اسهههت .نوجوان در جسهههتجوی من یا هو یت
خویش اسهههت (منصهههور .)1991 ،هدف واقعيت درمانی9
پرورش قبول م سئوليت در فرد و ایجاد هویتی موفق ا ست
(گالسههر1995 ،؛ کرسههينی :1979 ،4نقل از شههفي آبادی و
ناصری .)1955 ،در واقعيت درمانی از نظریههای یادگيری به
ميزان و سيعی ا ستفاده می شود .ارتباط و درگيری عاطفی از
اجزای ا سا سی واقعيت درمانی ا ست .دليل اینکه در مواردی
واقعيت درمانی موفق ني ست ،آن ا ست که درمانگر نتوان سته
اسههت به نحو موفقيت آميزی با مراج درگيری و ارتباط
عاطفی داشههته باشههد (گالسههر .)2112 ،بحران هویت که
نوجوان را به ابهام و سههردرگمی میکشههاند دارای عوارضههی
هم چون اختالل در اح ساس زمان و وقت ،اح ساس شدید
نسهههبت به خود و هویت منفی خواهد بود ،در واق یکی از
روشهای مطرح برای کاهش و حل م سائل مربوط به بحران
هویت ،اسهههتفاده از روش واقعيت درمانی گروهی گالسهههر
است .در این روش سعی میشود با توجه به مفاهيم واقعيت،
م سئوليت و امور در ست و نادر ست در زندگی فرد به رف
مشکالت او کمک شود (کری.)2111 ،5
عالوه بر این ،از ميان نظریههای مشهههاوره و رواندرمانی
موجود ،واقعيتدرمانی بيش از سههایر رویکردها بر موضههوع
هویت تاکيد کرده اسهههت .در واق  ،روش واقعيت درمانی تا
حد زیادی مربوط به کار گروهی با نوجوانان و جوانان در
موقعيتهای آموزشههی میباشههد .معموالً نظریهی گالسههر از
سوی معلمانی که ق صد دا شتند ایدههای ا سا سی او را در
زمي نهی واقع يتدر مانی در کالس های درس به کار ببر ند،
پذیرفته شده ا ست .ا ساس واقعيت درمانی گروهی از فرآیند

خودارزیابی تشکيل شده است چرا که فضای حاکم بر گروه
میتواند به اعضهههای گروه کمک کند تا ارزیابی درسهههتی از
رفتار خود به دسههت آورند (ثنایی و ذاکر .)2114 ،فلسههفهی
پنهان در انتخاب این روش این واقعيت اسههت که انسههان در
گروه متولد میشههود و در گروه بيمار میشههود ،پس چرا در
گروه درمان نشهههود .مشهههاورهی گروهی فرآیندی بين فردی
اسههت که در آن اعضهها در ارتباط با دیگران خود را کشههف
میکنند ،در حالی که سعی بر اصالح نگرشها و رفتارهایشان
دارند (جاسهههتيک .)2114 ،9در یک جم بندی اجمالی در
ج هت تبيين ع لت وجودی پژوهش ،واقع يت در مانی یک
نظریهی پرور شی  -آموز شی (پي شگيری) و درمانی ا ست.
لذا ،این رویکرد در خانه ،مدر سه و مراکز آموز شی -درمانی
کاربرد دارد.
بعضهی شهواهد حاکی از آن اسهت که واقعيتدرمانی به
صهههورت معنیداری حرمت خود پایين آزمودنیها را بهبود
میبخشد (ارشاد )1995 ،و مطالعهی رشنو و نيسی ()1994؛
خليلآبادی ()1994؛ کاکيا ( )2112که با هدف اثربخشهههی
مشههاورهگروهی مبتنی بر واقعيتدرمانی بر بحرانهویت در
دانشآموزان بوده ،حاکی اسهههت که این رویکرد به طور
مع ناداری میتوا ند بحران هو یت را در دانشآموزان تخفيف
دهد ،با این وجود دختران و پ سران از لحاظ ميزان اثربخ شی
این روش ت فاوت مع ناداری نداشهههت ند .ن تایج ت عدادی از
بررسیها نشان میدهد که واقعيت درمانی بر احساستنهایی
اثرگههذار اسههههت (رفههاهی و یوسهههفی1994 ،؛ پ هاکزاد و
محمدپرسهههت1999 ،؛ فرمانی ،تقوی ،فاطمی و صهههفوی،
 )2115و ن تایج تحقي قات هنرپروران ،قادری و امير یان زاده
( )1991اثربخشهههی تلفيقی دو رویکرد شهههناخت درمانی و
واقع يت در مانی گروهی بر ارت باط مادر -فرز ندی دختران
نوجوان را نشان میدهد.
در یک جم بندی اجمالی در جهت تبيين علت وجودی
پژوهش ،با وجود این که بحران هویت و احساس غم غربت
با تو جه به تغيير های ناشهههی از دورهی بلوغ معموالً از
نوجوانی آغاز گشههته و تحصههيل و سههایر ابعاد آنان را هدف
قرار میدهد و دانشآموزان خوابگاهی را تهدید میکند ،این
مو ضوع کمتر مورد توجه پژوه شگران قرار گرفته ا ست و از
آنجاکه ترکيب جوان جمعيت ک شور و پيامد طبيعی آن یعنی
گسترش مسائل و مشکالت نوجوانان و جوانان در جامعهی

1- Kaplan & Sadock
2- Homesickness
3- Reality therapy

4- Corsin
5- Corey
6- Jastice
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این نيازها .جلسهی سوم :دریافت بازخورد از جلسه قبل ،و
درخواست توضيح در مورد دید کلی جلسه .چهارم :توضيح
در مورد رفتار کلی و چهار مولفه آن (عمل ،فکر ،احساس،
فيزیولوژی) و آموزش این موضوع که انسان قادر به کنترل
مستقيم عمل و فکر است و دو مؤلفه دیگر رفتار را فقط به
طور غير مستقيم و با کنترل عمل و تفکر میتوان کنترل کرد.
جلسهی پنجم :تعيين ميزان دسترسی یا ناکامی اعضای گروه
در استفاده از رفتار و اقدام کنونی برای بحران هویت و بررسی
اینکه رفتار فعلیشان برای رسيدن اعضاء به اهداف و
نيازهایشان چه کمکی میتواند کند .جلسهی ششم :دریافت
بازخورد از جلسه قبل ،کمک به اعضا برای شناختن رفتار و
احساس کنونیشان ،و کم اهميت جلوه دادن گذشته در رفتار
کنونی و تأکيد بر کنترل درونی نسبت به بحران هویت .جلسه-
ی هفتم :آشنایی اعضاء با مسئوليتهای خویش و کمک به
پذیرش و افزایش مسئوليتپذیری آنها در قبال انتخاب
رفتارها و راهکارهایی که منجر به گرایش نسبت به نااميدی
و کاهش شادکامی میشوند .جلسهی هشتم :دریافت بازخورد
از جلسه قبل ،تعيين اهميت برنامهریزی جهت انجام سری تر
و بهتر کارها ،و استفاده بهينه از وقت و آموزش طرحریزی و
برنامهریزی مناسب برای رسيدن به سایر اهداف زندگی.
جلسهی نهم :آشنایی با مسائل تغيير و تعهد ،و ارائه تکاليف
بر اساس عينی بودن ،قابل اندازهگيری بودن و قابل اجرا هر
چند کوچک و تعهد بر مبنای کاهش بحران هویت تا جلسه
بعد ،گرفتن تعهد از اعضاء برای اجرای حتمی آن و نپذیرفتن
هيچ گونه عذر و بهانه .جلسهی دهم :دریافت بازخورد از
جلسه قبل ،بررسی و تاکيد مجدد بر قبول مسئوليت توسط
اعضاء ،کمک به اعضاء برای جایگزین کردن کنترول درونی
و ایجاد روابط موثر بين فردی ،مواجه شدن با واقعيت،
قضاوت اخالقی درباره درست و نادرست بودن رفتار ،بودن
در اینجا و اکنون و در نهایت فرایند تغيير که منجر به کاهش
بحران هویت میباشد.
در این پژوهش جهت گرداوری دادهها از ابزارهای زیر
استفاده شد:
-1پرسشنامهی بحرانهویت احمدی ( .)1979برای سنجش
بحران هویت از این پرسههشنامه اسههتفاده شههده اسههت .این
پرسههشههنامه یک مقياس مداد – کاغذی اسههت و دارای 11
سههوال که حاوی  4قسههمت میباشههد .از مزایای این آزمون
قابليت اجرای فردی و گروهی و پاسهههخدهی سهههری به آن
(زمان بين  5تا  11دقيقه) است که میتوان از آن برای هر دو
جنس ا ستفاده نمود .در تدوین این پر سشنامه ابعاد مختلف

متحول امروزی و هم چنين عدم تنا سب بين تعداد م شاوران
در مدارس با ت عداد دانشآموزان ،ضهههرورت تو جه به
روشهای درمانی سری و کم هزینه را آ شکار می سازد و به
همين دليل تالش گردید تاثير شيوهی واقعيتدرمانی گروهی
بر کاهش بحران هویت و احسههاس غمغربت مورد بررس هی
قرار گيرد .یافته ها و پيشهههنهادات این پژوهش میتواند در
راسههتای اهداف کاربردی مراکز آموزشههی از جمله سههازمان
آموزش و پرورش ،دانشهههگاه ها ،خوابگاه های خودگردان و
دولتی زیر نظر دانشگاهها و سازمان آموزش و پرورش مورد
اسههتفادهی دانشههجویان ،دانشآموزان ،مسههئولين و مدرسههين
سههازمآنهای فوق الذکر قرار گيرد .پژوهش حاضههر به دنبال
پاسخ به این فرضيه است که؛
 واقعيت درمانی بر بحران هویت و احسهههاس غمغربت
دانشآموزان پ سر دوره متو سطه خوابگاهی مدارس شبانه
روزی شهر اصفهان اثرگذار است.
روش تحقيق
روش این پژوهش از نوع شبه تجربی و با طرح پژوهشی
پيشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل و آزمایش و دورهی 91
روزه پيگيری انجام شد .جامعهی آماری شامل  1511نفر از
دانشآموزان پسر دوره متوسطه خوابگاهی مدارس شبانه
روزی شهر اصفهان در سال تحصيلی  1995-99بودند.
از جامعهی مذکور تعداد  91نفر به شيوهی نمونهگيری در
دسترس انتخاب و به صورت تصادفی ساده در دو گروه 15
نفری (کنترل و آزمایش) گمارده شدند .معيارهای ورود
دانشآموزان پسر دوره متوسطه خوابگاهی مدارس شبانه
روزی شهر اصفهان؛ تمایل به شرکت در آموزش واقعيت
درمانی گروهی و پاسخ به پرسشنامهها و مالک خروج آنها
ابتال به اختاللهای روانپزشکی به تشخيص روانپزشک؛ غيبت
بيش از دو جلسه در گروه آزمایش؛ عدم پاسخ گویی به
پرسشنامهها بوده است.
گروه آزمایش برای مدت  11جلسه مداخالت گروهی
درمان واقعيتدرمانی را دریافت کرد و در گروه کنترل هيچ
مداخلهای صورت نگرفت .خالصه جلساتدرمانی عبارتند
از:
جلسه اول :تنظيم قوانين گروه با همکاری اعضای گروه،
آشنایی اعضاء گروه با یکدیگر و ایجاد رابطه مبتنی بر اعتماد
ميان اعضاء .جلسهی دوم :شناختن  5نياز اساسی انسان همراه
آموزش تئوری انتخاب ،فهرستبندی نيازهای اساسی اعضاء
با تالش خود آنها و کمک مشاور و بررسی اهميت برآوردن
9
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اصلى 2مورد بررسههى قرار گرفههت .نقطهههی برش انتخاب
شههههههده در این تحليههههههل  91صدم انتخاب شههههههد .بدین
ترتيب 9 ،عامل حاصل شد ،اما از آنجا که آخریههههههن ارزش
آیگن 9مقدار قابل توجهى بههههههههه واریانس ا ضافه نکرد و
همچنين نمودار اسههههههههکرى 4از آن دفاع ننمود ،راه حل 5
عاملى مورد آزمون قرار گرفت .پنج عامل موجود با ارزش
آیگن باالى یک در مجموع قادر به توجيه  52/5درصهههد
واریانس میبا شند .دليل دا شههههههههتن بارهاى م ضاعف در
برخههههى مادهههههها ،نقطهی برش از  91به  45افزایش داده
شههد تا عوامل با بارهاى مضاعف حذف شوند و این مشکل
رف گردد .در نهایت  9مههههههههاده ( )44 ،49 ،99با بارهاى
مضاعف همچنان باقى ماند که بار عاملى آنها روى یک عامل
بسيار باال و روى عامل دیگر بسههههههيار پایين بود ،لذا حذف
نشدند و در عاملى قرار گرفتن ه هد که روى آن با وزن باال بار
شههده بودند .همچنين 9 ،ماده ( )72 ،99 ،94 ،25 ،2 ،99در
هيچ عاملى جاى نگرفته و حذف شدند .در نهایت  99ماده
از  45ماده باقى ماند .ضریب آلفاى کرونباخ در نمونهی 499
نفرى فن فليت براى هر  5عامل پرسهههش نامه به ترتيب
ع بارت اسهههت از 1/55 ،1/57 ،1/55 ،1/91 :و 1/51که
نمایانگر ثبات درونى باالى این پرسههشنامه میباشههد .در
تحقيق حا ضر ،ضریب پایایی پر س شنامه با ا ستفاده از روش
آل فای کرونباخ محاسهههبه گردید که برای کل مقياس1/51
میباشد که بيانگر پایایی مطلوب پرسشنامه مذکور است.
جهت تجزیه و تحليل دادهها از تحليل واریانس با اندازههای
تکراری استفاده شد.

ت شخي صی بحران به صورت زیر د ستهبندی شده ا ست-1 :
اِ شکال در اهداف بلندمدت؛  -2تردید در انتخاب شغل؛ -9
نداشههتن الگوی مناسههب برای رفاقت؛  -4نامتناسههب بودن
رفتار جن سی؛  -5اِ شکال در شناخت و معرفی مذهبی؛ -9
عدم توجه به ارزش های اخالقی؛  -7رعایت نکردن تعهد
گروهی؛  -5داشههتن دید منفی نسههبت به خود؛  -9نداشههتن
روحيه تالش و ابتکار؛  -11اختالل در تنظيم وقت .حداکثر
نمرهی آزمون که نشانهی باالترین ميزان بحران هویت است،
برابر با  91و حداقل نمرهی بحران هویت برابر  11و نمرهی
پایينتر از  11ن شانهی ندا شتن بحران هویت میبا شد .جهت
تعيين اعتبار و روایی آزمون ،سازندهی این آزمون آن را روی
 91نفر از دانشآموزان مههدارس دورهی راهنمههایی شههههر
اصفهان اجرا نمود که قابل فهم ،ساده و روشن بودن سوالها
و روایی صوری آن تایيد شده است .نمرههای به دست آمده
از این دانشآموزان از طریق دونيمههه کردن (زوج و فرد)
بررسههی و ضههریب اعتبار  75درصههد بهدسههت آمد .سههازنده
مجددا پرسههشنامه را در بين  91دانشههجو توزی و ضههریب
همبستگی  59درصد به دست آورد .عالوه بر این ،با استفاده
از ضریب اعتبار اسپيرمن براون ،ضرایب اعتبار آزمون هویت
شخصی معادل  92درصد محاسبه گردید .در پژوهش حاضر
ميزان پایایی احس هاس غ هم غرب هت ب ها اس هتفاده از آلف های
کرونباخ به دست آمده  1/59بهدست آمد.
-2پرسههشنامهی احسههاس غمغربت فنفليت ( .)2111این
پر سشنامه تو سط فن فليت 1ساخته شد که دارای  99سوال
 5عاملی مىباشههد .دپنج عامل عبارتند از -1 :دلتنگى براى
خانواده  -2احسههاس تنهایى  -9دلتنگى براى دوسههتان -4
مشههکالت در سههازش  -5نشههخوار فکرى در مورد خانه.
پرسشنامهی مذکور حاوی  9مادهی تکميلى نيز است که دو
مادهی اول فراوانى تجربهی احسههاس غربت را در موقعيت
کنونى و در گذ شته و مادهی آخر شدت اح ساس غربت را
میسنجد 45 .م ه هادهی پرسش ه هنامهی احس ه هاس غربت
توسههط تحليل عاملى اکتشههافى با روش تحليههل مولفهی

یافتهها
فر ضيهی تحقيق عبارت بود از واقعيت درمانی بر بحران
هویت و اح ساس غمغربت دانشآموزان پ سر دوره متو سطه
خوابگاهی مدارس شبانه روزی شهر اصفهان اثرگذار است.
ابتدا به منظور رعایت پيشفرضهای تحليل کوواریانس از
آزمون لوین و ماچلی استفاده گردید.

1-

4- Scree Plot

Van Vliet
2- Principal Component Analysis
3- Eigenvalue
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جدول -6شاخص هاي توصيفي نمرات متغيرهاي پژوهش به تفكيک دو گروه و سه مرحله پژوهش
آزمایش
متغيرها
بحرانهویت
غم غربت کل

گروهها

کنترل
پيگيری

پيش آزمون

پس آزمون

ميانگين

17/51

14/51

19/59

انحراف استاندارد

9/917

4/529

4/997

9/495

ميانگين

111/59

99/41

95/11

111/57

111/57

انحراف استاندارد

9/799

11/111

11/91

9/941

9/941

همانطور که مندرجات جدول  1نشهههان میدهد نمرات
پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيری در متغير بحران هو بت در
گروه آزمایش به ترتيب برابر است با19/59 ،14/51 ،17/51 :
و در گروه کنترل برابر اسهههت با  15/71، 15/71و  15/21و
همچنين نمرات متغير احسهههاس غمغربت در گروه آزمایش
در سهههه مرحله به ترتيب برابر با  95/11 ،99/41 ،111/59و

پيگيری

پيش آزمون

پس آزمون

15/71

15/71

15/21

9/495

9/429
114/51
9/499

در گروه کنترل نمرات در سهههه مرحله عبارتند از ،111/57
 111/57و .114/51ب نابراین در گروه آز مایش ،در مرح له
پسآزمون در کل يهی متغير ها ،تغييرات قا بل مالح ظهای
مشههاهده میگردد ،ولی در گروه کنترل چنين تغييراتی دیده
نمیشود.

جدول  -2آزمون لوین جهت ارزیابي پيش فرض برابري واریانس نمرات
متغير

بحران هویت

احساس غم غربت

مرحله پژوهش

F

درجه آزادی

معناداری

پيش آزمون

2/152

1

1/151

پس آزمون

5/914

1

1/11

پيگيری

7/579

1

1/11

پيش آزمون

1/951

1

1/555

پس آزمون

1/941

1

1/491

پيگيری

1/975

1

1/171

از  1/15ببشتر است ،دادههای مفروضه در جدول  2تساوی
خطای واریانسها را زیر سوال نبردند .براساس مناب موجود
(گالس و استنلی )1971 ،آزمونهای پارامتریک در برابر نقص
پيشفرضهایی نظير نرمال بودن توزی متغيرها و برابری
واریانسهای خطا استحکام دارد.

پيشفرض لوین مبنی بر برابری واریانسها در گروهها
(پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيری) در متغير بحران هویت و
احساس غمغربت در همهی مراحل در جامعه رد نشده و باقی
مانده است .لذا این پيشفرض تایيد میشود و با توجه به آن
که سطح معناداری مقدار محاسبه شده لوین برای این متغير

جدول -9آزمون ماچلي بررسي یكنواختي کوواریانسهاي نمرات در دو گروه
اثر

آماره

درجه آزادی

معناداری

متغير
بحران هویت

مراحل آزمون

1/572

2

1/157

احساس غم غربت

مراحل آزمون

1/595

2

1/155

جدول  9نتایج پيشفرض یکنواختی کوواریانسها با استفاده
از آزمون ماچلی تایيد شده است .پس باید از ضریب کرویت
استفاده کرد .بنابراین میتوان از تحليل کوواریانس استفاده
کرد.

اگر معناداری در آزمون کرویت ماچلی باالتر از 1/15
باشد ،به طور معمول از آزمون فرض کرویت و در صورت
عدم تأیيد از آزمون محافظه کارانهای چون گرین هاوس گيسر
برای تحليل واریانس اندازهگيری مکرر استفاده میشود .در
5
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جدول  -4نتایج تحليل واریانس با اندازه گيري هاي مكرر در پيش آزمون،پس آزمون و پيگيري در دو گروه کنترل و آزمایش
متغير

بحران هویت

احساس غمغربت

منب

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

ميانگين
مجذورات

F

معناداری

اندازه
اثر

توان
آماری

مراحل پژوهش
گروه ها

271/959
522/144

2
1

195/944
522/144

19/595
55/751

1/11
1/11

1/975
1/977

1
1/594

تعامل گروه ها با مراحل
پژوهش

99/422

2

45/211

5/997

1/11

1/179

1/594

1114/122
9127/911

2
1

557/111
9127/911

15/142
99/499

1/11
1/11

1/951
1/719

1/999
1

1429/297

2

711/999

19/945

1/11

1/419

1

مراحل پژوهش
گروه ها
تعامل گروه ها با مراحل
پژوهش

باید بيان داشت منظور از هویت ،شيوه نگریستن فرد به خود
به عنوان یک انسههان و در رابطه با دیگران اسههت .گالسههر
میگوید :تقریبا همه افراد ،شخ صاً بي شتر درگير تالش برای
مورد پذیرش قرار گرفتن به عنوان یک شههخص هسههتند تا
درگير انجام دادن یک کار .بنابراین ،هویت شخ صی مقدم بر
عملکرد اسههت و به عبارت سههادهتر ،ابتدا باید فرد به عنوان
یک شخص پذیرفته شود تا بتواند در تالش برای دستيابی به
اهداف یا در انجام دادن کارها موفق شهههود (سهههاراگاردنر،1
 .)2115بحران هویت زمانی آغاز میشههود که فرد نمیتواند
نياز خود را برای احساس ارزشمند بودن ارضا کند یا در این
زمينه تالشهههی بهعمل نمیآورد .ناتوانی فرد برای کسهههب یا
حفظ ارزش برای خود ،از فقدان تجربه موفقيت یا نداشهههتن
فرصههت برای انجام دادن کاری باارزش ،حاصههل میشههود.
شخ صی که اح ساس ارزش نمیکند ،نمیتواند به شيوههای
مناسههب به دیگران عشههق بورزد .فقدان تجربهی احسههاس
ارزش ،موجب درگير ن شدن شخص در روابط مبتنی بر این
احسههاس با دیگران میشههود و همچنين این نوع محروميت
فرد از تجربهی چنين احسههاسهایی ،منتهی به بحران هویت
در فرد میشود (ساعتچی و همکاران.)1999 ،
از اینرو زمانی که درمان واقعيت درمانی برای افراد مبتال
به بحران هویت انجام میگيرد؛ اولين شهههرط واقعيتدرمانی
که الزمه تغيير هویت شههکسههت مراج به حسههاب میآید،
ایجاد ارتباط و درگيری عاطفی بين درمانگر و مراج اسههت
فراهم میگردد .از طریق چنين ارتباطی مراج درمی یابد که
اوال ،یکی به او عالقهمند ا ست و ثانيا فرد دیگری میخواهد
که او را در تغيير هویت ناموفقش یاری دهد .پس از ایجاد
چنين رابطه سازندهای باید به تغيير رفتار مراج اقدام شود؛

براسههاس یافته های به دسههت آمده در جدول  4تفاوت
بين نمرات بحران هویت و اح ساس غمغربت در سه مرحله
از پژوهش در دو گروه معنادار اسههت (.)p<1/15ميزان این
تفاوتها در حدود  17در صد به بحران هویت و 41در صد
به متغير احسههاس غمغربت از واریانس یا تفاوتهای فردی
به تفاوتهای بين سهههه مرحله آزمون و عضهههویت گروهی
مربوط است.به عبارت دیگر واقعيت درمانی بر بحران هویت
و احسهههاس غم غربت دانشآموزان پسهههر دوره متوسهههطه
خوابگاهی مدارس شبانه روزی شهر ا صفهان اثرگذار ا ست

(.)p<1/15
بحث و نتيجهگيري
واقعيت درمانی نوعی مداخلهی درمانی ا ست که در آن
سعی می شود با توجه به مفاهيم واقعيت ،م سئوليت و امور
درسههت و نادرسههت در زندگی فرد ٬به رف مشههکالت به
مراجعه کننده کمک شههود و هدف واقعيت درمانی پرورش
قبول م سئوليت در فرد و ایجاد هویتی موفق ا ست (گال سر،
.)2112
فرضهههيه تحقيق عبارت بود از :واقعيت درمانی بر بحران
هویت و اح ساس غمغربت دانشآموزان پ سر دوره متو سطه
خوابگاهی مدارس شبانهروزی شهر ا صفهان اثرگذار ا ست.
نتایج حا صل از این فر ضيهی پژوهش با نتایج هنرپروران و
همکاران ( ،)1991ولینژاد ( ،)1999ر شنو و ني سی(،)1994
رئوفی ( ،)1994خل يلآ بادی ( ،)1994ر فاهی و یوسهههفی
( ،)1994ار شاد ( ،)1995کاکيا ( ،)2112لی ( ،)2119فرمانی
و همکاران ( ،)2115پاکدامن و ناظری ( ،)2115فرنودیان
( )2119همسو و همراستا میباشد .در تبيين یافتههای حاضر
1- Sarah Gardner
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خهودش اعمال شود .هدف واقعيت درمانی این است که فرد
دوباره کنترل زندگی خود را به دست آورد .روش گالسههههر
بههههه افراد میفهماند که وضعيت کنونیشان را خود انتخاب
کردهاند ،و لذا باید مسؤوليت آن را بپذیرن هد .همچن هين ،ب هه
آنها یاد میدهد که میتوانند و ضعيت بهتری را انتخاب کنند
و کمک میکند تا افراد دسهههت بهههه انتخابههههای بهتهههری
بزنند .این روش درمانی افراد را مسهههئول بار میآورد .ليکن
این مسهههئوليت پذیری باعث میشهههود فرد در برخورد با
موقعيتها دسههت به انتخابهایی بزند که کنترل بيشههتری بر
آن دارد ،با خود واقعی فرد هماهنگی بيشتری دارد و کمتر او
را درگير مواردی کند که شخص را از هویت واقعی فرد دور
میکند؛ از اینرو باعث کاهش ناسهههازگاریهای فردی که در
پی بحران هویت دامنگير فرد شدهاند میشود.
در تبيين اثرگذاری واقعيت درمانی بر احسهههاس غم و
غربت دانشآموزان پسههر دوره متوسههطه خوابگاهی باید بيان
نمود که بنا بر مفروضههای واقعيهههت درمانی ،انسان دو نياز
ا سا سی دارد یکی دو ست دا شتن و دو ست دا شته شدن و
دیگری احسههاس ارزش برای خود و دیگران .برای حصههول
این نيازها ،فرد باید به گونهای مطلوب و مقبول رفتار کند تا
دیگران او را دوسهههت بدار ند .مع يار های رف تار مطلوب و
معقول ،متنهوع و متعهدد هسهتند و درستی یا نادرستی اعمال
به هنجارهایی ب ستگی دارد که از عوامل فرهنگی و اجتماعی
و اخالقی و ارزش ها نشهههأت میگيرند .اگر فرد رفتارش را
ارزشههيابی نکند و درصههدد اصههالح موارد نادرسههت برنياید،
نيازهای اسههاسههی او برآورده نخواهد شههد و در نتيجهههههه
احس هاس ارزش و دوس هتی نخواه هد کرد و دچار احساس
غم و غربت خواهد شد .همچنين فرد برای آن که اح ساس
ارزش کند ،بایهههههد به ک سب و تقویت یک ر شته مهارتها
اقدام کند .گالسر ( )2111خ هاطر نش هان ک هرد «آن چ هه به
عنوان بيماری روانی خوانده می شهههود در حقيقت شهههامل
صدها راهی است که انسآنها هنگهام عاجز ماندن در ارضای
نيازهای ا سا سی ژنتيکی خود ،انتخاب می کنند تا رفتهههههار
کننهههههد .همچنهههههين رفتار غيرمسههئوالنه افراد ،باعث بروز
احساس غم و غربت میشود نه این که احساس غم و غربت
باعث غيرمسئول بودن فرد بشود ( شفي آبههههادی و ناصری،
.)1955
از آن جا که تمرکز بر بع هد مس هئوليت ،هس هتة اص هلی
ک هار در واقعي هت درمانی است .بنابراین ،واقعيت درمانی می
تواند در یادگيری رفتارهای مسهئوالنه در فهرد مهؤثر باشد و

زیرا رفتار باعث پيدایش اح ساس می شود و اگر رفتار تغيير
یابد ،متعاقب آن احسهههاس هم تغيير خواهد یافت (لوید،
 .)2115از اینرو اسههاس اثربخشههی واقعيت درمانی بر بحران
هویت دانشآموزان پسههر دوره متوسههطه خوابگاهی مدارس
شههبانهروزی شهههر اصههفهان را میتوان اینگونه تبيين کرد که
هویت به طرق مختلفی تشکيل میشود و رشد می یابد .یکی
از راه های برطرف کردن بحران هو یت داشهههتن ارت باط و
درگيری عاطفی با خود و دیگران ا ست؛ ليکن از آنجایی که
در این درمان افراد ارتباط صميمانهای با درمانگر و اع ضای
گروه برقرار کردهاند و توانستهاند بدون ترس نيازهای عاطفی
خود را بيان کنند برداشههت صههحيحی نسههبت به خود ایجاد
نمودهاند که این موضوع توانسته است از ميزان بحران هویت
آنها بکاهد.
ازطرف دیگر رشد هویت بر اساس تمامی آنچه که فرد
دو ست دارد و او را ار ضا میکنند نيز صورت میگيرد ،اما
اسههاس تشههکيل هویت تالشها و فعاليتهایی اسههت که
عالقمند به تعقيب آنها ا ست و بر اثر تالشها و فعاليتهای
خود در مییابيد که چه کسههی هسههت و چگونه باید عمل
کند؛ به همين دليل از اختالفی که بين خود آرمانی و خود
واقعی فرد شکل گرفته کاسته میشود که این موضوع هم در
واقع يتدر مانی میتوا ند از ميزان بحران هو یت فرد ب کا هد.
البته چگونگی برداشتها و نظرات دیگران نسبت به خود در
روشههن کردن هویت فرد نقش عمدهای برعهده دارد .انچه
دیگران درباره فرد منعکس میکنند تا حد زیادی تصههویر با
معنایی از هویت او ست .ارز شيابی فرد از خود در ارتباط با
شرایط زندگی او ضاع اجتماعی و اقت صادی نيز مبين هویت
اوسههت؛ ليکن زمانی که فرد در درمان واقعيت درمانی با این
ارزشههه يابی ها روبرو میگردد ،کمتر سهههعی میک ند خود
غيرواقعی خود را نشههان داده و بيشههتر به سههمت درونيات و
اصههل اصههيل خود حرکت میکند که این موضههوع نيز یکی
دیگر از اثرات در مانی واقع يت در مانی بر بحران هو یت
میباشد؛ ت صورات فرد درباره وض جسمانی و شيوه لباس
پوشههيدن نوع هویت فرد را در مقایسههه با دیگران نشههان
میدهد .البته نباید فراموش کرد که مبادله عشههق و محبت
قبول مسههئوليت ،داشههتن هدف ،یادگيری مفاهيم و پذیرش
واقعيت در تکوین هویت موثرند.
از طرف دیگر واقع يت در مانی به افراد میفه ما ند که
میتواند بر زندگی خود کنترل داشته باشد .بهههه او کمهههک
میکند تهها از کنترل شدن توسط نيروهای بيرونی جهان فرار
کند ،و به او آموزش میدهد که تمام کنترل ها باید از درون
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در پژوهشهای م شابه از دورههای پيگيری با تعداد بي شتر و
مدت طوالنیتر جهت بررسی ماندگاری اثرات درمان استفاده
گردد و این در مان بر روی دختران و همچنين گروه های
سنی دیگر اجرا و نتایج آن با نتایج پژوهش حا ضر مقای سه
گردد.
منابع

در نتيجه از ترک محيط آموز شی و ميل به برگ شت به وطن
در فرد جلوگيری کند.
به طور خاص ،واقعيت درمانگر تمام تالش خود را بر
رفتار متمرکز می کند ،ب هه ایج هاد ی هک رابطهی خصوصی و
فعال ،به شيوهای مسئوالنه اقدام می کند و زمهان حهال ،بهه
خ صههههوص رفتههههار کنونی مراج را برای نيل به مؤفقيت
همواره در نظر دارد .درمانگر به هيچ وجه وقهههت خهههود را
صرف آن نمیکند که نقش کارآگاه و ج ستجوگر را ایفا کند
و به عذر و بهانه های مراج گوش دهد ،بلکه سعی می کند
از راه توجه دقيق به رفتار کن هونی ف هرد و احت هراز از م هوارد
تهدیهههدآميز ،مقدمات تشکيل رفتار مسئوالنه و هویت مؤفق
را در او پایه گذاری کند و بدین وسيله با کاستن اضطراب و
نگرانی مقدمات شهههخصهههيت سهههالم را در او تقویت کند
(شفي آبادی و ناصری .)1955 ،ليکن زمانی که فرد در درمان
واقع يت در مانی قرار میگيرد و یاد میگيرد به ز مان حال
توجه کند و نيل به موفقيت را همواره در نظر بگيرد ميزان
سهههازگاری او با محيطهای غریب و ناآشهههنا افزایش یافته و
بيشتر میتواند بر احساس تنهایی و دلتنگی خود غلبه کند.
در تبيين تاثير دیگر این درمان بر احسههاس دلتنگی برای
خانواده باید بيان نمود مشهههاورهی گروهی با ایجاد محيطی
پذیرا باعث ارضای نيازهای اعضهها شههده و حس مسئوليت
و رسهههيدن به هویت موفق را در آنها افزایش میدهد و این
امر بهههه نوبه خهههود باعث کاهش حس دلتنگی برای اعضای
خانواده ،کاهش احسههههاس تن هایی و بهبود عملکرد فرد
می شود .ليکن اح ساس غم غربت فرد بطور کلی و اح ساس
دلتنگی فرد برای خانواده و ا حاس تن هایی به طور اخص
کاهش مییابد .ليکن با توجه به تو ضيحات داده شده منطقی
به نظر میرسهههد که واقع يت در مانی با عث کاهش ميزان
احسهاس غم غربت نوجوانان دبيرسهتانی سهاکن در خوابگاه
گردد.
در پایان میتوان به پژوهشهههگرانی آتی چنين پيشهههنهاد
می شود اوال این درمان را با تعداد جل سات طوالنیتر به کار
بر ند و در ثانی ميزان اثربخشهههی آن را با در مان های دیگر
مقای سه کنند و همچنين در زمينه بحران هویت این درمان بر
روی نوجوانان غيرخوابگاهی نيز انجام شهههده و نتایج آن با
ن تایج این پژوهش مورد م قایسههههه قرار گيرد .همچنين در
پژوهش های مشهههابه برای سهههنجش متغير های پژوهش از
ابزارهایی همچون م صاحبههای بالينی و فرمهای مخ صوص
خانواده و دوسههتان اسههتفاده گردد تا در صههورت خطاهای
مربوط به ابزار و خودسههنجیهای غيرواق بينانه پرهيز شههود.
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Abstract
The Present study aimed to examine the effectiveness of reality therapy on identity crisis and
homesickness which was conducted based on a semi-experimental method in a pretest-posttest
design with control group. The study population included 1500 male high school students living in
dormitories of boarding schools at academic year of 2016-17 in Isfahan, 30 of whom were selected
based on availability given inclusion and exclusion criteria and using simple random selection. The
participants were then divided into two groups of experiment and control (n=15). All the participants
completed the research instruments including, Ahmadi’s Identity Crisis Questionnaire (1988) and
Van Vliet’s Homesickness Questionnaire (2001) at pretest and posttest. The Experiment group
received 10 sessions of reality therapy while the control group did not receive any treatment. The
Collected data were analyzed using repeated measures ANOVA. The Results indicated that reality
therapy has positive effect on reduction of identity crisis and homesickness (p<0/05).
Keywords: Identity crisis, homesickness, Reality therapy, Students at dormitory of boarding schools
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