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Abstract
Purpose: This study aimed to determine the
effectiveness of solution-focused group training of
Self- Discipline Dimensions of Female Adolescents.
Method: The research method was quantitative and
quasi-experimental in which convenience sampling as
well as pre-test, post-test and follow-up on the control
group were used. The statistical population of this
study included first-grade female students aged 13 to
16 years old in a high school located in the 20th district
of Tehran (Shahr-e-Rey). This school was selected at
the request of teachers due to the disciplinary
misconducts and parents for extraordinary life skills
training. Participants was availably selected (30
participants out of 60 first-grade students) whose their
self-discipline scores were lower than the cut-off score
150 in the self-discipline test. Then, these participants
were divided into two experimental and control
groups randomly. Eight sessions of two-hour training
on the solution-focused approach were implemented
with certain headings on the experimental group.
Measurement was performed in three stages of before
intervention, after intervention and 2 weeks after the
intervention for both groups. The data collection tool
included self-discipline questionnaire. The data were
analyzed by repeated measures analysis of variance.
Results: The results showed that the group training of
solution-focused therapy significantly influenced
reducing the immorality and adherence to the rules as
self-discipline factors (p<0.001). Conclusion:

چکیده
 پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی:هدف
.راهحلمحور بر ابعاد خود انضباطی دختران نوجوان انجام گرفت
-پسآزمون-این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون
 جامعه آماری این پژوهش: روش.پیگیری با گروه کنترل بود
 ساله شاغل به تحصیل در مقطع16  تا13 شامل دختران نوجوان
 از جامعه. تهران (شهرری) بود20  واقع در منطقه،متوسطه اول
- نفراز دانشآموزانی که نمره خود انضباطیشان پایین30،یاد شده
 با استفاده از، در آزمون خود انضباطی بود150 تر از نمره برش
روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و بهصورت تصادفی
 ابزار گردآوری.در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند
 از طریق، دادهها. انضباطی بود- شامل پرسشنامه خود،اطلعات
 تجزیه،روش تحلیل واریانس چندمتغیره با اندازهگیریهای مکرر
 نتایج نشان داد آموزش گروهی درمان: یافتهها.و تحلیل شد
راهحل محور بر کاهش غیراخلقی بودن و چسبندگی به قوانین
 دختران نوجوان تأثیر،)(مؤلفههای مقیاس خود انضباطی
 طبق یافتههای: نتیجهگیری.(p<0.001)معناداری داشته است
-بهدستآمده میتوان اظهار داشت که آموزش راهحل محور می
.تواند ابعاد خود انضباطی را در دختران نوجوان بهبود بخشد

،آموزش گروهی راهحل محور

:واژههای کلیدی
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According to the results, the solution-focused training
can improve self-discipline in female adolescents.
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group training.
نوع مقاله :پژوهشی

دریافت :خرداد 1401

پذیرش :مرداد 1401

مقدمه
خود انضباطی ،باعث میشود رابطه والد -فرزندی با تعارضات کمتری همراه باشد و آرامش بیشتری در روابط ،برقرار باشد .زند
کریمی و یزدی ( )1391نشان داده اند که خود انضباطی و سطوح آن ،با کنترل خشم و نحوه ابراز خشم ارتباط زیادی دارند.
طبق تعریف ،خود انضباطی به معنای توانایی انجام کار درست است ،حتی زمانی که هیچ شاهدی حضور ندارد یا پیامد اشتباه
در انجام آن کار مورد توجه و اهمیت کسی قرار نمیگیرد .این پدیده هنگامی اتفاق میافتد که خودآگاهی به قدری گسترش
می یابد که ابه فرد القا میکند موظف به انجام کار است (زند کریمی و یزدی .)1391،استینبرگ )2010( 1نیز مطرح می کند
که برای تغییر رفتار افراد ،باید از طریق القای انضباط دست به اصلح رفتاری بزنیم و رفتار را ساماندهی کنیم.
مردم خودم منضبط ،قواعد و ارزشهای اجتماعی را درونی میکنند (تیلر .)2005 ،آنها تعهدات و مسئولیت ها را به عنوان
بخشی از انگیزه و ارزش درونی شده خود انجام میدهند .خود انضباطی چهار سطح دارد که هر کدام بدین گونه تعریف میشود.
سطح غیراخلقی :افرادی که در این سطح هستند ،نمی توانند لذت را به تاخیر بیاندازند؛ بنابراین در نظر گرفتن حقوق دیگران
برایشان مقدور نیست .آنها تکانهها و هوس را به تاخیر نمیاندازند .سطح چسبندگی به قوانین :که سطحیترین وضعیت در خود
انضباطی است موجب می شود افراد ،انتظارات و قوانین را برای دریافت پاداش یا اجتناب از تنبیه اجرا کنند .بنابراین فرد فقط
در جهت خدمت به خود قوانین را رعایت میکند و توجه کمی به خشنودی دیگران دارد .سطح هویتیابی :در این سطح از خود
انضباطی ،فرد نگرش و ارزشهای افراد مهم زندگی خود را تقلید میکند؛ یعنی از قوانین پیروی میکند تا مورد تایید افراد مهم
زندگی خود باشد .سطح درون سازی :پیشرفتهترین سطح در خود انضباطی ،سطح درون سازی است .درون سازی زمانی اتفاق
میافتد که افراد قوانین را بهعنوان باورها و ارزشهای فردی خود اجرا میکنند (کاستل نیک ،استین ،سادرمن و ویرن.)1998 ،2
درمان راهحل محور ،درمانی پستمدرن است که پایه آن در فلسفه ساخت گرایی قرار دارد و مانند ساخت گرایی ،برای تعیین
چگونگی تفکر ،احساس و رفتار برساخت اجتماعی و نقش مهم زبان تأکید می ورزد (گرونیگر .)2005 ،3مهمترین ویژگی درمان
راهحل محور ،اینست که به مراجعان برای یافتن استثنائات کمک میکند .منظور از استثنائات ،زمانهایی از گذشته هستند که
مسئله با شدت کمتری وجود داشته یا اصلً وجود نداشته یا زمانهایی که مشکل وجود داشته ولی مراجع به شیوه توانمندی با
آن برخورد کرده است (دوارنیا ،زهراکار و نظری .)2015 ،یکی از اصول مهم این درمان شناخت پیدا کردن نسبت به راهحلهای
موجود فعلی است؛ شناختی که قابلیت تبدیل به واقعیت اجتماعی و راهحلهای جدیدتر را دارا باشد (مکرگو و کورمن.)2008 ،4
درمان راهحل محور با سه تفکر اساسی هدایت میشود)1 " :اگر چیزی نشکسته است ،آن را ترمیم نکنید؛  )2بهمحض اینکه
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دانستید چهکاری مؤثر است ،آن را بیشتر انجام دهید؛  )3اگر کاری مؤثر نیست ،آن را دوباره انجام ندهید بلکه کار متفاوتی
انجام دهید" (تریپر ،مککلوم ،دییانگ ،کورمان ،جینجریچ و فرانکلین.)2010،5
با توجه به آنچه که در باال گفته شد ،ارتقاء خود انضباطی ،برای کاهش تعارض و تعامل مثبت در خانواده و کیفیت رابطه والد-
فرزند در دوران دبیرستان بسیار حائز اهمیت است .اما یکی از نکات مهم در راه ارتقاء سطح خود انضباطی و به دنبال آن بهبود
کیفیت رابطه والد-فرزندی ،یافتن شیوه آموزشی مناسب است؛ شیوهای که به کمک آن بتوان به این هدف دست پیدا کرد .از
آنجاییکه رویکرد راهحل محور ،شکلی از درمان کوتاهمدت است که بر منابع درونی مراجعان تکیه میکند و راهنمایی و مشاوره
و خدمات آن ،بهعنوان مهمترین وسیله کمک به افراد در شناخت خود ،محیط و سازگاری بیشتر در زندگی است و رشد مطلوب
معنوی و ذهنی فرد را تسهیل می نماید و نیز از طرفی "دشازر "6بیان میکند که وقتی مراجعان از دستورالعملها تبعیت
نمیکنند ،شیوه همکاری آنها از طریق آموختن ،بهترین شیوه کمک درمانگر به آنهاست (شاهی واوجی نژاد.)1393 ،
کونا ،کیما و ایدوساوا )2016( 7معتقدند آموزشهای مساله محور میتوانند مفهوم خود و خود مدیریتی را ارتقاء دهند .در واقع
خود -مدیریتی بهعنوان مؤلفهای از هوشهیجانی توسط این نوع آموزش رشد یافته است .در عین حال روشهای آموزش حل
مسئله در فهم خود و تنظیم هیجانات منفی نیز اثر گذار اند (دباغی ،هاشمی و خادمی .)2019 ،به نظر میرسد که ابعاد
مهارتهای حلمسئله نیز میتوانند ،خودانضباطی را در حیطه هایفردی و اجتماعی ارتقا دهند .به عنوان مثال ،آموزشهای حل
مسئلهاجتماعی ،موجب کاهش اجتناب میشوند .طبق یافتههای این مطالعه ،سبک اجتنابی که دارای ابعاد غفلت ،انفعال ،تعلل
و وابستگی است افراد را از رویارویی با مسئله دور میکند .نتایج مطالعه واتان ،لستر و گانن )2014( 8نشان داد مهارتهای حل
مسئله ضعیف پیش بین بسیار خوبی برای ناامیدی و دشواری در تنظیم هیجان هستند .بهنظر میرسد افرادی که در حل مسئله
از مهارتهای ضعیف برخوردارند ،در سازگاری با استرسزاهای زندگی نیز مشکل دارند و بههمین دلیل نیز قادر به خود تنظیمی
هیجانی نیستند .لی ،بی و ویلمز )2020( ،9نیز مطرح نمودند در نوجوانان دبیرستانی رابطه بین حل مساله اجتماعی و انضباط
در مدرسه با خودکنترلی معنی داری قابل توجهی دارد .طبق این مطالعه ،نوجوانان دارای خود کنترلی بیشتر ،تعارضات بین
فردی کمتری تجربه میکنند .در این راستا ،گاربانو ،کاپنیک و کاکوال )2016( 10نیز معتقدند خود انضباطی یکی از عوامل
کلیدی انضباط اجتماعی و علی الخصوص ،انضباط در مدرسه و پیشرفت تحصیلی محسوب میشود .بر اساس نتایج این مطالعه،
نوجوانانی که آموزش خودانضباطی دیده بودند ،نسبت به نوجوانان عادی ،انگیزه تحصیلی و سازگاری باالتری نشان دادهاند.
جالب اینجاست که آموزش مهارتهای حل مساله و خودانضباطی در شرایط بحرانی نیز ،موجب افزایش بهره وری و خودکارآمدی
دانشآموزان میشود .طبق مطالعه ماکسین و بینتی )2020( 11آموزشهای خودانضباطی و حل مساله در دوران قرنطینه کرونا،
موجب افزایش خودکارآمدی ،تمرکز و بهرهوری دانشآموزان دبیرستانی شده و تعارضات بینفردی آنان را در خانه کاهش
میدهد .به نظر می رسد رشد توانایی حل مساله و تنظیم خود بر عوامل متعددی چون تفکر خلق و تفکر انتقادی (الهاساوی،
الزاگول و الجاسیم ،)2020 ،12تفکر سطح باال (لیمبونگ )2021 ،13و خودتنظیمی و سازگاری (ماهانل ،زوبایده ،ستیوان،
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ماگفیروگ و موهیمین )2022 ،14اثر گذار است و از طریق تاثیر بر این عوامل موجب پیشرفت تحصیلی و اجتماعی دانشآموزان
میشود.
بنابراین ،وقتی خودانضباطی در نوجوانان کاهش مییابد ،توانایی آنان در حلمسائل نیز کاهش پیدا میکند .این پدیده نیز به
نوبه خود موجب بروز پیامدهایی از قبیل رفتارهای پرخطر ،تعاملت با جنس مخالف ،درگیری با فضای مجازی و اعتیاد به
اینترنت ،سیگار کشیدن و غیره می شود .یکی از راهکارهای پیشنهادی برای باال بردن سطح خود انضباطی دختران دبیرستانی،
میتواند آموزش راهحلمحور باشد .به نظر میرسد وقتی نوجوانان قادر میشوند در مقابل مشکلت پیش آمده به سبک
مسئلهمحور پاسخگو باشند ،بهخودیخود ممکن است بتوانند قوانین را نیز درونسازی کنند و این مسأله ،موجب کاهش
رفتارهای پرخطر در آنان میشود .مسلما کاهش رفتارهای پرخطر ،کاهش تعارض با والدین رادر پی خواهد داشت .همانطور که
در پژوهش های قبلی دیده میشود ،راهبردها و ابعاد حلمسئله یکی از توانمندی های شناختیست که قادر است اجتناب و فرار
از مشکل را در فرد کنترل کند .وقتی فرد بتواند در هنگام بروز مشکل بر حسب قوانین و ارزش های درونی شده حل مسئله
کند ،دیگر از روش های اجتناب ،فرار ،تعارض ،پرخاشگری ،دلبستگی و  ...برای تسکین فشار استفاده نمیکند .احتماال ،آموزشهای
مسئله محور بتوانند این هدف را متحقق کنند .لذا پژوهش حاضر بهدنبال پاسخ این سوال بود :آیا آموزشگروهی درمان
راهحلمحور بر خود انضباطی و ابعاد آن یعنی غیراخلقیبودن ،چسبندگی به قوانین ،هویتیابی و درون سازی قوانین در دختران
دبیرستانی اثر دارد؟

روش پژوهش
این مطالعه از نوع شبه آزمایشی با استفاده از طرح پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری با گروهکنترل بود .جامعه آماری این
پژوهش ،متشکل از دختران دانش آموز ،نوجوان دبیرستانی  15تا  17ساله واقع در منطقه  20تهران (شهرری) بود .علت انتخاب
این مدرسه ،درخواست مربیان جهت ارتقاء وضعیت انضباطی و درخواست والدین در زمینه آموزش مهارتهای زندگی بود .از
جامعه مورد نظر 30 ،دانشآموزی که نمره خود انضباطیشان پایینتر از نمره برش  150در آزمون خود انضباطی شده بود ،با
استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند .با توجه به
اصول اخلقی حاکم بر پژوهش ،قبل از شروع جلسات درمان ،هدف از انجام پژوهش ،حق خروج و عدم مشارکت در پژوهش،
شرح دادن بی ضرر بودن آن برای شرکتکنندکان و کسب رضایت آنان و والدین شان برای شرکت در جلسات درمان و پژوهش
ارائه شد .سپس ،گروه آزمایش در  8جلسه آموزش رویکرد راهحل محور که مدت هر جلسه  2ساعت بود ،شرکت نمود .هر
جلسه آموزشی یکبار در هفته برگزار شد .برای گروه کنترل هیچ مداخله و آموزشی انجام نگرفت .پس از اتمام جلسات آموزشی،
از هر دو گروه آزمایش و گواه یک پس آزمون به عمل آمد .به عبارت دیگر ،سنجش در سه مرحله ،پیش از شروع مداخله ،پس
از پایان مداخله و همچنین آزمون پیگیری ،پس از دو هفته پس از پایان مداخله برای هر دو گروه انجام شد.برای گردآوری
اطلعات از پرسشنامههای زیر استفاده شد:
پرسشنامه خود انضباطی :این پرسشنامه را زند کریمی و یزدی ( ،)1390بر اساس اصول نظری خودانضباطی (کاستل نیک
و همکاران )1998 ،تدوین کردند .این پرسشنامه  50سوال و چهارزیر مقیاس دارد که عبارتند از غیراخلقی بودن ،چسبندگی
به قوانین ،هویتیابی و درونسازی که بر اساس نظریه هافمن ( )1963و کاستل نیک و همکاران ( ،)1998سطوح خود-انضباطی
محسوب میشوند .برای هر زیر مقیاس ،حدود 12سؤال طراحیشد .پاسخ به پرسشها ،با بهرهگیری از مقیاس پنجدرجهای
لیکرت ،تنظیمشده است .حداقل نمره در این پرسشنامه 50 ،و حداکثر نمره 250 ،با نمره برش  150است .برای تعیین روایی
- Mahanal, Zubaidah, Setiawan, Maghfiroh & Muhaimin
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پرسشنامه از روایی ملکی استفاده نمودند .همبستگی محاسبه شده بین دو پرسشنامه بین خود انضباطی و بهرهوری،0/72 ،
پرسشنامه خودانضباطی و کنترل خشم  0/85و خودانضباطی و بیان خشم  ./76گزارش شد (زند کریمی ،یزدی )1390 ،که
نشاندهنده روایی باالی این ابزار است .زندکریمی و یزدی ( )1390برای تعیین پایایی پرسشنامه خود انضباطی ،از روش بازآزمایی
استفاده کردند .به این صورت که ابتدا ،پرسشنامه روی  300نفر اجرا شد اجرای مجددا آنهم پس از یک ماه ،در همان نمونه
انجام شد .ضریب اعتبار باز آزمایی برای کل آزمون  0/74و برای زیر مقیاس سطوح غیراخلقی و چسبندگی ،0/70هویتیابی
و درونسازی  0/76به دست آمد.
جدول  )1پروتوکل اجرای درمان راه حل محور گروهی (ملکی ها و عابدی)1394 ،
جلسه

هدف

تمرین

1

پیش آزمون ،آشنایی اعضای گروه باهم و با رهبرگروه ،بیان
قوانین گروه ،تعیین چهارچوب ها و بیان اصول کلی مشاوره راه
حل محور

تهیه لیستی از همه مشکلت و مسائل در حال حاضر
به ترتیب اولویت اهمیت

2

کمک به اعضا ،تا بتوانند اهداف خود را به صورت ملموس ،مثبت
و عینی بیان کنند و خودنگری داشته باشند -2اجرای فرآیند سه
مرحله ای برای پرداختن به مشکل.

تمرین تفکر بر اینکه مشکلی که االن ممکن است
داشته باشید چه چیزاست (بدون بررسی تاریخچه و
پافشاری زیاد برمشکل و باقی ماندن در سطح).

3

بیان راه حلها و بحث در مورد کمترین تغییری که مراجعان
میتوانند ایجاد کنند

بارش ذهنی در مورد راه حل های ممکن دررابطه با
یک تغییر

4

کمک به شرکت کنندگان به جهت اینکه استثنائات مثبت در
زندگی خود با والدینشان را تشخیص دهند و براین اساس در آنها
امید ایجاد شود

تمرین مطرح کردن پرسش معجزه آسا.

5

تجسم وجود خود بدون مشکل و نیز پی بردن به توانایی های
خود برای تغییر ،با استفاده از سواالت معجزه آسا.

تمرین تصویر سازی تجسمی

6

متفاوت بودن در ابعاد رفتاری ،شناختی و عاطفی .بهعبارتی
کمک به شرکتکنندگان برای اینکه راههای دیگری برای تفکر،
احساس و رفتار به جای آنچه که اکنون انجام میدهند ،پیدا
کنند و احساسات جدید را تجربه کنند.

استفاده از واژه مهم"به جای" برای یافتن راهکارهای
جایگزین در حل مساله

7

اندیشیدن در خصوص آینده ،با تکیه بر توانمندیها ی
شرکتکنندگان و تثبیت و تحکیم تغییرات بهوجود آمده و اعلم
به اعضا در خصوص نزدیک شدنشان به جلسات پایان گروه.

تمرین تصور آینده ،و پیش بینی مسکلت ممکن در
آینده و ارائه راهکارهای جایگزین

8

جمع بندی و نتیجه گیری و اجرای پس آزمون.

ارائه پروتوکل تمرینات یکماهه تا تاریخ پیگیری

ابتدا از شرکت کنندگان پیش آزمون خود انضباطی گرفته شد .سپس هر هفته به مدت دو ساعت درمان راه حل محور برای
شرکت کنندگان گروه آزمایش ارائه گردید .بعد از پایان جاسه هشتم از شرکت کنندگان پس آزمون گرفته شد .پس از یکماه
آزمون پیگیری از شرکت کنندگان گرفته شد و داده ها با نرم افزار  SPSS-24مورد تحلیل قرار گرفتند.
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نتایج
میانگین سنی آزمودنیها  14/31با انحراف معیار  ،0/76کمترین سن برابر با  15سال و بیشترین سن نیز  17سال بود .بیشترین
درصد مدرک تحصیلی مادران دانش آموزان شرکت کننده در تحقیق متعلق به مدرک تحصیلی دیپلم ( )%51/6و کمترین
درصد را نیز مدرک فوقلیسانس ( )%3/2و بیشترین درصد مدرک تحصیلی پدران مدرک تحصیلی دیپلم ( )%58/1و کمترین
درصد مربوط به عدم تحصیلت ،تحصیلت ابتدایی و تحصیلت فوقدیپلم ( )%6/5بود.
جدول )2شاخصهای توصیفی خود انضباطی و زیر مؤلفههایش در دو گروه آزمایش و کنترل
گروه

خرده مقیاس
خود انضباطی کل
غیراخلقی
چسبندگی به قوانین
هویتیابی
درون سازی

پیشآزمون

پیگیری

پسآزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

162/53
172/86
36/80
36/93
34/26
34/20
47/06
47/06
44/40
45/66

34/54
13/87
10/98
7/09
8/23
4/94
10/68
4/39
9/34
4/36

170/33
171/20
38/40
36/06
33/25
34/66
50/86
44/73
48/13
46/73

16/01
11/54
8/05
8/25
5/53
3/82
3/66
5/27
2/89
3/21

160/20
171/33
38/00
36/33
32/10
34/33
46/60
45/20
44/80
45/46

29/04
15/02
9/05
6/46
8/29
4/99
10/35
6/39
8/87
5/19

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

طبق نتایج جدول ( ،)2میانگین خود انضباطی در گروه آزمایش در پیشآزمون ،پسآزمون و دوره پیگیری بهترتیب برابر با
 170/33 ،162/53و  160/20است که نشان میدهد میزان خودانضباطی گروه آزمایش ،در پسآزمون نسبت بهپیشآزمون
افزایش داشته است .اما در پیگیری تغییرمیزان خودانضباطی ،موقت بوده است .میانگین خرده مقیاسهای غیراخلقی بودن و
چسبندگی به قوانین در گروه آزمایش طی بازهزمانی تفاوت چندانی را نشان نمیدهد ،درحالیکه میانگین خرده مقیاس
هویتیابی و درونسازی در پسآزمون نسبت به پیشآزمون افزایش پیداکرده و در پیگیری تغییر موقت داشتهاست .در زیر به
بررسی مفروضات تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر پرداخته شده است.
جدول  )3آزمون لون جهت بررسی فرض همگنی واریانسها
متغیرها

پیشآزمون

پیگیری

پسآزمون

F

sig

F

Sig

F

sig

خود انضباطی کل

1/44

0/24

0/15

0/69

0/11

0/73

غیراخلقی بودن

0/84

0/36

0/79

0/38

0/002

0/96

چسبندگی به قوانین

0/74

0/39

0/34

0/56

2/21

0/14

هویتیابی

1/31

0/26

2/16

0/15

0/29

0/59

درونسازی

0/80

0/37

0/15

0/69

0/69

0/41
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جدول ( )3به بررسی مقادیر بهدستآمده از آزمون لِوِن میپردازد .همانطور که مشاهده میشود با توجه به عدم معنیداری
آزمون( )P<0/05همگونی واریانسها در دو زمان از سه زمان انجام آزمون برقرار است.
جدول )4مقادیر آزمون موچلی برای بررسی کرویت واریانس درون -گروهی
مجذورکای

اپسیلون

متغیرها

Mauchly's
W

خود انضباطی

0/43

22/38

غیراخالقی

0/81

5/47

2

چسبندگیبه

0/92

2/00

2

0/36

هویتیابی

0/65

11/53

2

0/33

0/74

درونسازی

0/60

13/61

2

0/21

0/716

تقریبی

𝐟𝐝

𝐠𝐢𝐒

گرینهاوس-گیزر

هینه -فلت

کران -پایین تر

2

0/11

0/64

0/68

0/50

0/16

0/84

0/92

0/50

0/93

1/00

0/50

0/80

0/50

0/77

0/50

با توجه به معنادار بودن نتیجه آزمون موخلی و المبدای ویلکز ( ،)0P =/05در مورد اثر متقابل بین زمان و گروه ،میتوان
نتیجه گرفت که اثر گروه ها روی حداقل یکی از متغیرهای وابسته در حداقل دو مرحله زمانی متفاوت است .به این معنی که
ازنظر حداقل یکی از متغیرهای وابسته ،گروهها در پیشآزمون رفتاری دارند که ممکن است در پسآزمون یا پیگیری متفاوت
باشد .بر اساس دادههای جدول  4میتوان گفت که با توجه به سطح معنیداری بهدستآمده در مورد مقیاس خودانضباطی،
فقط زیر مقیاسهای غیراخلقی و چسبندگی به قوانین معنادار شده است.
جدول  )5اثرات بین گروهی حاصل از تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر ابعاد خودانضباطی
مجموع مجذورات

Df

میانگین مجذورات

F

متغیر وابسته
خودانضباطی

گروه

1246/944

1

1246/944

1/29

کل

خطا

26913/511

28

961/197

غیراخالقی

گروه

822/044

1

822/044

بودن

خطا

4797/911

28

171/354

چسبندگی به

گروه

313/600

1

313/600

قوانین

خطا

2328/800

28

83/17

گروه

141/87

1

141/878

خطا

3193/244

28

114/04

گروه

0/71

1

0/71

خطا

1999/68

28

71/41

هویتیابی
درونسازی

4/79
3/77
1/24
0/01

سطح
معناداری
0/26
0/03
0/05
0/27
0/92

مجذور اتا
0/04
0/14
0/11
0/04
0/00
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تغییرات در مولفه غیر اخلقی در سه اندازه گیری

تغییرات در مولفه چسبندگی در سه اندازه گیری
39

35
34
33
32
31
30

38
37
36
35
follow up
post-test

post-test
pre-test

pre-test

follow up
Cont.

post-test

pre-test

Exp.

شکل )1نمودار تغییرات مؤلفه های غیر اخالقی و چسبندگی به قوانین

بحث و نتیجهگیری
محققین این تحقیق درپی یافتن راه حل هایی برای مشکلت دانش آموزان دختر ،سازه خودانضباطی را یک متغیر مؤثر
میدانستند .همچنین مهارتهای رویارویی مسأله مدار را جهت ارتقاء خودانضباطی بسیار مفید تلقی میکردند و نیز شیوه
درمان گروهی را هم بهینهترین نحوه انتقال مهارتها میدانستند ،بنابراین بهدنبال اثربخشی آموزش گروهی راه حل محور بر
ابعاد خودانضباطی در دختران دبیرستانی ،پژوهش حاضر را اجرا نمودند .با توجه به اینکه خود انضباطی دارای چهار سطح غیر
اخلقی ،چسبندگی به قوانین ،هویت یابی و درون سازی قوانین است ،به نظر میرسد آموزش درمان مسئله محور موجب درون
سازی قوانین می شود؛ یعنی سطح خود انضباطی افراد را از چسبندگی به قوانین و نیازمندی برای تایید و سرپرستی دیگران
به سطح درون سازی ،و تایید درونی می کشاند .از سوی دیگر احتماال وقتی نوجوانان یاد می گیرند ،مسائل و مشکلت خود را
به روش حل مسئله و رویکرد مساله محور حل کنند ،دیگر نیازی به رفتارهای غیر اخلقی ندارند .چون رفتارهای غیر اخلقی
در واقع در اثر ناتوانی فرد برای حل مشکلت بر می آید و احتماال ًبه نوعی فرار از رویارویی با مسئله است .در حالی که آموزش
مسئله محور ،نیاز فرد به فرار از حل مساله و انجام رفتارهای پر خطر یا غیر اخلقی را کاهش می دهد .چون فرد یاد میگیرد
چگونه به ابعاد مشکل تمرکز کرده و راهحلهای ممکنرا مورد بررسی قراردهد.
از آنجا که خود انضباطی و خود کنترلی بین حمایت والدین و تعارض والد-نوجوانان و رفتارهای پر خطر ،نقش میانجی بازی
می کنند .دانش آموزانی که خودانضباطی و خودکنترلی پایینی دارند ،تعارض بیشتری با والدین خود پیدا می کنند و همچنین
از حمایت و همدلی کمتر والدین خود برخودار می شوند .برعکس رابطه خوب بین تعارض والدین-نوجوانان به میزان بسیار
زیادی در کاهش رفتارهای پرخطر آنان اثر گذار است .در مقابل ،ارتقاء خود کنترلی در آن دسته از دانش آموزانی که با والدین
خود درگیر هستند و یا از والدین خود حمایتی دریافت نمیکنند ،میانجی مناسبی در جهت کاهش رفتارهای پرخطر آنان
میباشد (وانگ و تیان .)2019 1از سوئی دیگرتحقیقات اثربخشی آموزش مهارت حلمسئله در حل اختلفات و تعارض ها در
برخی از روابط پر تعارض مانند زوجین در خانواده مؤثر شناخته شده و بر افزایش میزان انطباقپذیری و رضایت زناشویی در
زوجین ناسازگار تأثیر مثبتی نشان داده و حتی روش حلمسئله درمقایسه با روش جرأتآموزی دارای تأثیر بیشتری بر افزایش
انعطاف پذیری شناختی ،انطباق پذیری ،حس پیوستگی و تعاملت زناشویی در زوجین ناسازگار و متقاضی طلق هم داشتهاست
(بخشی مشهدلو ،محمد؛ نریمانی ،محمد؛ موسی زاده ،توکل .)1399 .،بنابراین از پژوهش حاضر هم انتظار میرفت آموزش
مهارت حلمسئله نتایج واجد اهمیتی در متغیر خود انظباطی داشته باشد.
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یافتهها مطالعه حاضر نشان داد که آموزش گروهی درمان راهحل محور بر خود انضباطی کل ،تأثیر معناداری نداشته است .اما
با توجه به میانگینها میزان خودانضباطی درگروه آزمایش در پسآزمون ،نسبت بهپیش آزمون افزایش داشته است ولی در دوره
پیگیری ،میزان خودانضباطی کاهشیافته که نشاندهنده این است که در طول جلسات و با بهرهگیری از آموزشهای گروهی
راهحلمحور ،میزان خود انضباطی دانشآموزان ،افزایشیافته است ولی با تمام شدن جلسات ،این میزان در ایشان کاهش یافت.
در گروه کنترل نیز میزان خودانضباطی در طی بازه زمانی ،تغییرات قابلملحظهای نداشته است.
در مورد زیر مؤلفههای مقیاس خود انضباطی ،نتایج نشان داد :آموزش گروهی درمان راهحل محور ،بر مؤلفههای غیراخلقی و
چسبندگی به قوانین تأثیر معناداری داشته است .بدین ترتیب که بررسی نمودار مربوط به مؤلفه غیراخلقی نشان داد که
دختران دبیرستانی ،بعداز اتمام آموزش و در دوره پیگیری میزان غیراخلقی بودنشان نسبت به پیشآزمون کاهش یافته است.
بنابراین آموزش گروهی راهحل محور ،برمؤلفه غیراخلقی در دختران دبیرستانی ،تأثیر معناداری داشته است .از طرفی دیگر ،با
بررسی نمودار مربوط به چسبندگی به قوانین ،مشخص شد که آموزش گروهی راهحلمحور ،بر مؤلفه چسبندگی به قوانین ،تأثیر
معناداری داشته ،بدین ترتیب که میزان چسبندگی بهقوانین ،در پسآزمون کاهش و در دوره پیگیری کاهش چشمگیری داشته
است.
آموزش گروهی راهحل محور ،بر دو مؤلفه هویتیابی و درونسازی در دختراننوجوان ،تاثیرمعناداری نداشته است .نمودار
هویتیابی نشان میدهد که هویتیابی در گروه پیشآزمون در سطح پایینی بوده است که درنتیجه آموزش ،از نظر هویتیابی
خیلی بهتر میشوند ولی وقتی آموزش تمام میشود ،در آزمون پیگیری ،میزان هویتیابی دانشآموزان درگروه آزمایش،
کاهشیافته و به میزان کمتری از قبل از آموزش ،تقلیل پیدا میکند .در مورد مؤلفه درونسازی نیز ،نمودار نشان میدهد که
میزان درونسازی دانشآموزان درگروه آزمایش ،ابتدا در سطح پایینی بوده است که درنتیجه آموزش گروهی راهحل محور،
میزان درون سازی افزایش مییابد ولی بعد از تمام شدن آموزش و در آزمون پیگیری ،میزان درونسازی کاهش مییابد .ازآنجاکه
در مورد خودانضباطی پژوهشی به دست نیامد.به تحقیقات مشابه اشاره خواهد شد .یافتههای پژوهشهای شاهی ،و اوجینژاد
( ،)1393قادری ( ،)1391نصیری ،.خسروی ،قادری ،وفایی و اسماعیلی ،)1389( ،مک برایر و چیبارو ،)2012( 15فرانکلین ،مور
و هوپسون ،)2008( 16گینگریچ و وابکه )2001( 17همسو نیست که مطرح نموده اند رویکرد راهحلمحور بر مؤلفه هویتیابی
اثر گذار است.
نتیجه مطالعه مک برایر و چیبارو ( )2012حاکی از کارآمدی درمان راهحل محور کوتاهمدت در دستیابی دانشآموزان به اهداف
خود و بهتبع آن هویتیابی است .گینگریچ و وابکه ( ،)2001استفاده از روش راهحل محور را در حل مشکلت روحی و روانی
دانش آموزان و همچنین ،هویتیابی که یکی از مصادیق بهداشت روان است مؤثر میدانند .شاهی و اوجی نژاد ( )1393دریافتند
که آموزش به شیوه رویکرد راه حل محور بر سازگاری اجتماعی و حل بحران هویت نوجوانان دختر تأثیر دارد .فرانکلین ،مور و
هوپسون ( )2008کارآمدی درمان راهحل محور کوتاهمدت را در کاهش مشکلت رفتاری دانشآموزان در کلس درس و محیط
مدرسه ،افزایش سازگاری و درونسازی و برونسازی مشکلت نشان دادند .یافتههای پژوهش قادری ( )1391حاکی از آن است
که مشاوره گروهی راهحل محور بر ادراک خویشتن دانشآموزان اثربخش است .نصیری و همکاران ( )1389اثربخشی آموزش
گروهی شیوه حل مسئله بر کاهش بحران هویت دختران نوجوان را معنادار و مثبت یافتند.
اما متفاوت با پژوهشهای یادشده در باال ،یافتههای پژوهش کنونی نشان داد که آموزش درمان راهحل محور بر مؤلفههای
هویتیابی تأثیر ندارد .در تبیین این یافته میتوان گفت که روش آموزش رویکرد راهحل محور به دانشآموزان موردمطالعه
1
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درزمینه تغییر روش های حل مشکلت و رها کردن ذهن خود از مشکلت و تعارضات هویتی هیچ کمکی نکرد ،تا بتوانند به
سؤال اصلی و مهم زندگی خود یعنی من کیستم؟ و چه استعدادها و توانمندیهایی دارم ؟ پاسخ صحیحی بدهند و به شناخت
بیشتری از خود دست یابند .زیرا گروه سنی موردمطالعه متشکل از دختران نوجوانی بود که به دلیل رده سنیشان طبیعتاً با
مشکلت بحران هویت دستوپنجه نرم میکنند و میتوان گفت شاید دورههای آموزشی بتوانند روند هویتیابی را تسریع کنند،
اما نمیتوانند باعث عدم شکلگیری بحران هویت در ن وجوانان شوند .بنابراین دستیابی به این نتیجه که آموزش رویکرد راهحل
محور نتوانست باعث افزایش هویتیابی در نوجوانان موردمطالعه شود ،تا حدودی منطقی است .وورل و دنر (1989به نقل از
بیابانگرد ) 1384 ،عقیده دارند که نوجوانی دوره افزایش فشار است و عبور از این دوره ممکن است برای نوجوان و خانوادهاش
دوران سختی باشد .درنتیجه الزم است که والدین نیز در این دوره مهارتهای مناسب جهت ارتباط با فرزندانشان را کسب
کنند.
در رابطه با مؤلفه درونسازی قوانین میتوان گفت ،هر خانوادهای هنجارها و قوانینی در مورد رفتارهای درست و نادرست
اجتماعی دارد که پذیرش و درون سازی این هنجارها برای سازگاری افراد با محیط اطراف خود ضرورت دارد .سازگاری اجتماعی
باال و قدرت حل مشکل دو بخش عمده از مؤلفه درونسازی قوانین در خودانضباطی هستند (هافمن .)1963 ،در پژوهش حاضر،
آموزش رویکرد راهحل محور به دانشآموزان دبیرستانی موردمطالعه روی مؤلفه درون سازی قوانین تأثیر معناداری نداشت.
دلیل عدم تأثیر رویکرد راهحل محور بر مؤلفه درون سازی قوانین آن است که نوجوانان در این سنین بهسختی قوانین و
هنجارهای خانواده و اجتماع را میپذیرند و آنها را درونسازی میکنند که همین امر باعث بروز مشکلت میان فردی بین
نوجوان و اعضایخانواده میشود .آنها این قوانین را ناعادالنه و یکجانبه میدانند که توسط والدین و اجتماع به آنها تحمیل
میشوند و لذا در برابر آنها مقاومت نموده و از پذیرششان سرباز میزنند .همچنین ،مشخص گردید که در بازه زمانی پیگیری
نیز ،آموزش راهحل محور بر خود انضباطی دختران دبیرستانی موردمطالعه و مؤلفههای آن تأثیری نداشت و نتایج بهدستآمده
درگذر زمان پایدار نماند .شاید یک دلیل رسیدن به نتیجه مذکور این باشد که چون در هر سه بار سنجش (پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری) از یک آزمون واحد برای اندازهگیری میزان خود انضباطی استفاده گردید ،این امر باعث آشنایی شرکت-
کنندگان با آزمون شده و طبیعتاً بر عملکرد آنها در مرحله پسآزمون پیگیری تأثیر گذاشته است .همچنین ،از آنجا که پیگیری،
دو هفته پس از اتمام آموزش صورت گرفت ،شاید در این مدت بین آنها و والدینشان تعارضاتی صورت گرفته باشد که باعث
شده آنها به این نتیجه برسند که آموزش بر خودانضباطی شان تأثیر چندانی نداشته است که این امر میتواند از دیدگاه کمال
طلبی آزمودنیها نشأت گرفته باشد .به این معنا که چون آنها در زمینه حل مسئله و روشهای افزایش خودانضباطی
آموزشدیده بودند ،تصورشان بر این بود که حتی یکبار هم نباید با والدین خود بر سر مسائل انضباطی تعارض داشته باشند.
هر پژوهشی با محدودیتهایی روبروست .از آنجا که پژوهش حاضر دریکی از مدارس شهر تهران انجام گرفت ،باید در تعمیم
نتایج به دیگر شهرها و مناطق ،جانب احتیاط را رعایت کرد .یکی دیگر از محدودیتهای پژوهش حاضر ،خود گزارشی بودن
ابزار مورداستفاده است که توجه به این مسئله ضرورت دارد .محدودیت سوم ،در دسترس بودن نمونه مورد مطالعه بود که بر
تعمیمیافتههای حاضر تأثیر میگذارد و همچنین تنها دختران دبیرستانی موردمطالعه قرار گرفتند و به دلیل کمبود وقت
هیچگونه آموزشی به والدین داده نشد .در نهایت با توجه به یافتههای پژوهش حاضر ،پیشنهاد میشود تا پژوهش حاضر در
مدارس مناطق مختلف آموزشی شهر تهران و انتخاب نمونه با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی به منظور افزایش قدرت
تعمیمپذیری نتایج پژوهشهای آتی و با استفاده از سایر روشهای جمعآوری اطلعات مانند مصاحبه و مشاهدات دقیق در کنار
ابزارهای خود گزارشی ،برای کسب اطلعات دقیقتر از نمونه موردمطالعه انجام شود .اثربخشی این رویکرد با سایر رویکردهای
درمانی و آموزشی موجود مقایسه گردد .مسئلهای که اجرای آن در پژوهش حاضر به علت کمبود امکانات و محدودیت زمانی
امکانپذیر نبود ،آموزش قدرت همدلی و کنترل خشم در کنار درمان راهحل محور به شرکتکنندگان و بررسی تأثیر این
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آموزشها بر کاهش تعارضات والد-فرزند ،نمونه مورد مطالعه صرفاً متشکل از دختران بود ،پیشنهاد میشود تأثیر آموزش رویکرد
مورد نظر به والدین و پسران نیز در افزایش خود انضباطی بررسی شود.
تشکر وقدردانی
درخاتمه از کلیه دانش آموزان و مربیان که در مسیر این تحقیق با ما همکاری نمودند ،تشکر و قدردانی میشود.
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