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تأثير آموزش مسئوليت پذیری به شيوه واقعيت درمانی 
بركاهش بحران هویت دانش آموزان دختر

 مهناز رشنو*
دکتر عبدالکاظم نیسی**

چكيده
هدف تحقیق حاضر بررسی اثربخشی آموزش مسئولیت پذیری با استفاده از رویكرد واقعیت درمانی بر کاهش 
بحران هویت در بین دانش آموزان دختر دوره ی متوسطه شهرستان شوش بود. نمونه تحقیق شامل 50 دانش آموز 
بود که به صورت تصادفی چند مرحله ای که باالترین نمره را در آزمون هویت شخصی اریكسون کسب کرده 
بودند انتخاب گردید. طرح پژوهش تجربی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه بود. نمونه، به دو گروه 
آزمایشی و گروه گواه )هر گروه 25 نفر( تقسیم گردیدند. سپس برروی هر دو گروه پیش آزمون انجام گردید. 
پس از آن مداخله ی آزمایشی طی 10 جلسه )هر جلسه 90 دقیقه( برروی گروه آزمایش اجرا گردید و پس از 
اتمام برنامه ی آموزشی مجدداً از هر دو گروه آزمون سنجش هویت گرفته شد. جهت تحلیل داده ها از تحلیل 
کوواریانس استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بحران هویت در گروه آزمایشی به طور معناداری از گروه 

گواه )p < 0/01( کمتر بود. 

کلید واژگان: مسئولیت پذیری، واقعیت درمانی، بحران هویت

* گروه مشاوره، دانش آموخته ی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان )نویسنده مسئول(
** عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

اين مقاله برگزيده از پايان نامه کارشناسی ارشد خانم مهناز رشنو در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان است.
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مقدمه
يکی از مراحل مهم زندگی دوره ی نوجوانی است. اين دوره بهترين فرصت برای آموختن، اندوختن 
و شکفتن است به اين جهت رشد و شکوفايی نوجوانان از جمله موضوع های پراهمیت در جهان 
می شود.  محسوب  مختلف  دولت های  نگرانی های  و  دغدغه ها  از  و  می آيد  شمار  به  معاصر 
رويدادهای مختلفی که به ويژه در سه دهه آخر قرن بیستم در نحوه زندگی، نوع مناسبات و شرايط 
اجتماعی به وجود آمده تغییرات وسیعی را در شکل زندگی، الگوسازی اخالق و روابط نوجوانان در 
عطش  هويت يابی،  بحران  بحران هاست.  دوران  نوجوانی  سنین  است.  کرده  ايجاد  جهان  سراسر 
تحوالت سريع  و  الگوها  به  تخیل، گرايش  به خويش، جوشش  شیفتگی  استقالل،  به  دست يابی 
جسمی و جنسی از خصوصیات اين دوره است. در اين دوره نوجوان نیاز دارد که صاحب هويت 
مستقلی شود، مورد قبول قرار بگیرد و خود را از سايرين متمايز نمايد. به نظر اريکسون1 )1959(، مسئله 
عمده ای که هر نوجوان با آن روبه رو است شکل گیری هويت2 است. بدين معنا که نوجوان تشخیص 
دهد که برای او چه چیزهايی مهم و چه کارهايی ارزشمند است و بتواند به تنظیم معیارهايی بپردازد و 
براساس آن بتواند رفتار خود و ديگران را ارزيابی کند. به عالوه احساس خودشکوفايی و شايستگی 
بنمايد. در نوجوانی سؤال هايی از قبیل »من کیستم و هدفم در زندگی چیست؟« به فرد هجوم می آورد. 
گاهی او احساس می کند که بر دنیای خود کنترلی ندارد و احساس ناتوانی و درماندگی می کند. در 
اين صورت دچار سردرگمی در هويت شده است. بسیاری از نوجوانان پیش از اين که بدانند چه کسی 
هستند و در زندگی چه می خواهند، دچار نوعی حس جدايی می شوند. يعنی اين احساس را دارند که 
زمان، آنان را پشت سر می گذارد و در انجام هر نوع فعالیتی ناتوان هستند. اريکسون بر اين مسئله تأکید 
می کند که طرد شدن از سوی ديگران و اجتماع باعث می شود که فرد نتواند در خود احساس هويتی 
قوی و مطمئن بیابد. در کشور ما نوجوانان و جوانان با مشکالت متعددی روبه رو هستند و پرداختن به 
مسائل و مشکالت نوجوانان و جوانان يک ضرورت انکارناپذير ملی است. به طور قطع پرداختن به 
چنین ضرورتی نیاز به بررسی های کارشناسانه علمی و پژوهش های همه جانبه ملی دارد. در بررسی 
مسائل جوانان و نوجوانان بايد با واقع بینی مشکالت و موانع موجود را بررسی کرد و راهکارهای الزم 
را معلوم نمود. کريمی )1375(، پژوهشی در رابطه با عزت نفس و رابطه آن با هويت يابی در نوجوانان 
15 تا 18 ساله شهر تهران انجام داده است و تأيید شده است که میان توزيع آزمون های پسر و دختر با 
توجه به عزت نفس شان تفاوت وجود دارد. دانشور )1375(، در تحقیق خود به بررسی هويت و عوامل 
مؤثر بر آن برروی دانش آموزان شهر شیراز پرداخت و مشاهده نمود که هر چه طبقه اقتصادی خانواده 
پايین تر باشد، بحران هويت نوجوانان باالتر است. اغلب اين نوجوانان در نقش جنسی دچار بحران 
بودند. رئیسی )1376(، در پژوهشی، تأثیر مشاوره گروهی را بر کاهش بحران هويت نوجوانان دختر 
مقطع متوسطه نواحی 3 و 4 اصفهان مورد بررسی قرار داد، نتیجه به دست آمده نشان داد که مشاوره 
گروهی در  کاهش بحران هويت اين نوجوانان مؤثر بوده است. رئوفی )1376(، در پژوهشی به بررسی 
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تأثیر مشاوره گروهی با رويکرد واقعیت درمانی بر میزان مسئولیت پذيری دختران شبانه روزی شهید 
زنگینه کرمانشاه پرداخت که نتايج پژوهش حاکی از اين امر بود که اين روش باعث افزايش میزان 
بین  در  را  پدر  دارای  و  فاقد  دانش آموزان  هويت يابی   ،)1376( دارابی  می شود.  مسئولیت پذيری 
دانش آموزان دبیرستانی بررسی کرد و به اين نتیجه رسید که دختران شاهد هويت مثبت تری نسبت به 
بودند.  دختران  به  نسبت  قوی تری  هويت  احساس  دارای  غیرشاهد  پسران  و  داشتند  شاهد  پسران 
راستگومقدم )1376(، در بررسی تحول هويت شغلی از نوجوانی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی به 
اين نتیجه رسید که هويت شغلی با افزايش سن تغییرات معناداری را نشان می دهد. هويت موفق با 
افزايش سن رابطه معناداری را نشان می دهد. وی بین هويت و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری پیدا 
نکرد.  مشاهده  معناداری  تفاوت  هويتی  به وضعیت های  رسیدن  در  پسران  و  دختران  بین  اما  کرد. 
اسماعیلی )1376(، بحران هويت را در دانش آموزان تیزهوش و عادی پايه های سوم راهنمايی و اول 
دبیرستان در شهر تهران مورد پژوهش قرار داده است. نتايج حاکی است که بین مقدار بحران هويت 
دانش آموزان تیزهوش و مقدار بحران هويت دانش آموزان در پايه های سوم راهنمايی و اول دبیرستان 
تفاوت معناداری وجود دارد. به اين معنی که هر چه میزان هوش باالتر باشد بحران هويت بیشتر است. 
موسوی )1377(، در پژوهشی با عنوان اثر مشاوره فردی با رويکرد واقعیت درمانی بر بحران هويت  
دختران 15 تا 18 ساله ی ناحیه يک کرج، نتايج زير را به دست آورد: مشاوره واقعیت درمانی توانسته 
از بحران هويت دختران نوجوان بکاهد. مشاوره واقعیت درمانی توانسته است بحران هويت  است 
دختران نوجوان را از لحاظ روابط میان فردی کاهش دهد. مشاوره واقعیت درمانی توانسته است بحران 
هويت دختران نوجوان را از لحاظ آينده تحصیلی و شغلی کاهش دهد. مشاوره واقعیت درمانی توانسته 
است بحران هويت دختران نوجوان را از لحاظ اعتقادات مذهبی کاهش دهد. مشاوره واقعیت درمانی 
در کاهش بحران هويت دختران نوجوان از لحاظ نگرش نسبت به خود مؤثر بوده است. احمدی و 
رضوانی نژاد )1378(، در تحقیقی تأثیر آموزش گروهی با رويکرد واقعیت درمانی گالسر را بر کاهش 
بحران هويت دانشجويان اصفهانی مورد بررسی قرار دادند و به اين نتیجه رسیدند که اين نوع آموزش 
در کاهش بحران هويت دانشجويان مؤثر بوده است. ادبی )1379(، در بررسی رابطه هويت و سالمت 
روانی در اوايل نوجوانی به اين نتیجه رسید که افراد با هويت سردرگم و ديررس نسبت به افراد با هويت 
موفق و زودرس از سالمت روانی کمتری برخوردار بودند. در اين پژوهش رابطه ای بین هويت و 
سالمت روانی با سن مشاهده نشد. رحیمی نژاد )1379(، به بررسی تحول هويت و رابطه آن با حرمت 
خود و حالت اضطراب در دانشجويان کارشناسی به اين نتیجه رسید که بین افزايش سال های تحصیل 
در دانشگاه و کاهش زودرسی هويت همبستگی منفی وجود دارد. عبدی )1379(، به بررسی رابطه بین 
نقش های جنسی و وضعیت های هويت شغلی با ترس از موفقیت پرداخت و به اين نتیجه رسید که افراد 
در وضعیت های هويت شغلی سردرگم و نامتمايز از بیشترين میزان ترس از موفقیت برخوردارند. با اين 
حال در بررسی تفاوت های جنسی و وضعیت های هويت شغلی رابطه معناداری گزارش نشد. جراره 
)1380(، تأثیر مشاوره گروهی با رويکرد واقعیت درمانی در کاهش بحران هويت دانش آموزان شهر 
تهران را بررسی نمود و به اين نتیجه رسید که مشاوره گروهی به شیوه واقعیت درمانی بر کاهش بحران 
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هويت مؤثر بوده است و باعث کاهش میزان بحران هويت می شود. رمضانی )1380(، در تحقیقی، 
میزان اثربخشی آموزش مسئولیت پذيری به شیوه ی گالسر بر بحران هويت دانش آموزان دوره ی 
متوسطه ی اصفهان اين نتیجه را به دست آورد که آموزش مسئولیت پذيری بر کاهش بحران هويت 
در نوجوانان مؤثر بوده است. شکرايی )1380(، در بررسی وضعیت های هويت با جنسیت در دانشجويان 
دانشگاه های تهران تفاوت معناداری بین وضعیت های مختلف هويت در پسران و دختران دانشجو 
مشاهده نکرد. افراسیابی )1380(، به بررسی رابطه بین وضعیت های هويت شغلی و سبک های مقابله با 
بحران با سطوح رابطه خود – ديگران در نوجوانان عادی و بزهکار شهر تهران پرداخت. مشخص شد 
که ارتباط میان وضعیت های هويت شغلی و سبک های مقابله با بحران در نوجوانان دختر و پسر عادی و 
بزهکاری معنادار بوده است و دانشجويان بزهکار بیشتر از سبک های مقابله ای هیجان مدار استفاده 
می کردند. در تحقیقی توسط سازمان ملی جوانان درخصوص وضعیت و نگرش مسائل جوانان ايران 
)1381(، جوانب گوناگون هويت جوانان مورد بررسی قرار گرفت. يافته های اين بررسی نشان داد که: 
جوانان چنان دچار مشکل هويت شغلی و بدفهمی در مسأله تأمین معاش هستند که اهمیتی به درست 
انجام دادن کار نمی دهند. جوانان باالی 18 سال در مورد هويت همسرگزينی رشد نیافته اند. جوانان از 
نظر هويت اعتقادی دارای مشکل اساسی هستند، 24 درصد از نظر هويت عملکرد دينی دارای مشکل 
بوده و 40 درصد دارای روحیاتی از سهل انگاری دينی اند. جوانان ايران، هويت ملی و دينی را الينفک 
از يکديگر می دانند. به طور کلی آن چه از نتايج اين تحقیقات بر می آيد آن است که هويت يابی با 
افزايش عزت نفس، افزايش رشد اخالقی، هويت يابی مذهبی و خودپنداره مثبت، ارتباطی مثبت و 
مستقیم دارد. همچنین نتايج تحقیقات نشان داده که مشاوره گروهی با رويکرد گالسر توانسته بحران 
هويت نوجوانان را کاهش دهد. علی اکبر شعبانی )1383(، تأثیر مشاوره گروهی با تأکید بر رويکرد 
واقعیت درمانی در کاهش بحران هويت قربانیان بزه زندانی در زندان قصر را مورد بررسی قرار داد و اين 
فرضیه مورد اثبات قرار گرفت که مشاوره گروهی به روش واقعیت درمانی باعث کاهش بحران هويت 
می شود. حسین پور )1384(، در پژوهشی، اثربخشی مشاوره گروهی به روش واقعیت درمانی بر کاهش 
بحران هويت دانش آموزان دختر و پسر اين  نتیجه را به دست آورد که مشاوره گروهی با رويکرد 
واقعیت درمانی در کاهش بحران هويت نوجوانان مؤثر بوده است. کالنتر هرمزی )1385(، در پژوهشی 
اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی گالسر بر بحران هويت دختران دانش آموز در 
معرض خطر در دبیرستان های منطقه 8 تهران به اين نتیجه رسید که مشاوره گروهی مبتنی بر نظريه 
واقعیت درمانی گالسر در کاهش بحران هويت دختران دانش آموز در معرض خطر مؤثر بوده است. 
موسوی  اصل )1388(، در پژوهشی به بررسی اثربخشی آموزش واقعیت درمانی به شیوه ی گروهی بر 
مسئولیت پذيری و عزت نفس دانشجويان دختر مرکز تربیت معلم حضرت فاطمه زهرا )س( اهواز 
پرداخت که نتايج پژوهش نشان داد که واقعیت درمانی باعث افزايش مسئولیت پذيری و عزت نفس 
می شود. کیم1 )2009( در پژوهشی که برروی بیماران اسکیزوفرنی بستری شده )15 نفر در گروه 
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آزمايش و 15 نفر در گروه گواه( که در يکی از بیمارستان های روانی در کره جنوبی انجام داد، به اين 
يافته رسید که واقعیت درمانی باعث ايجاد تغییرات مثبت در مؤلفه های کنترل درونی، عزت نفس، و 
مقابله با استرس گرديده است. مطالعات هريس1 )1995؛ نقل از بدنر و پترسون، 1996( بر آموزش 
افزايش  و  افسردگی  کاهش  نشان دهنده  دانش آموزان  و  افسرده  بیماران  در  مسئولیت پذيری 
افراد برای برخورداری از  بیان می دارد:  مسئولیت پذيری در آزمودنی ها بوده است. گالسر )2008( 
احساسات بهتر نسبت به خود و زندگی بايد پذيرای مسئولیت باشند. براساس نظريه انتخاب، هر موجود 
آدمی از 5 نیاز اساسی برخوردار است که عبارتند از: 1 تعلق خاطر و رغبت اجتماعی )عشق( 2 
پیشرفت و قدرت 3 آزادی 4 تفريح 5 نیاز به بقا. براساس همین نظريه هر فرد، زمانی می تواند 
احساس توانمندی و اعتماد و احترام به خويشتن و در نهايت احساس شادمانی کند که بتواند نیازهای 
اساسی خود را بطور مؤثر برآورده سازد و باور کند که سررشته امور زندگی اش در دست خودش 
است و خود می تواند شرايط بهتری برای خود فراهم سازد. وی در مطالعاتی که برروی زوج ها انجام 
داده است شناسايی نیازهای اساسی و تأمین مؤثر اين نیازها را در رضايت مندی آنها مهم می داند. 
پترسون2، چانگ3 و کولینز4 )1995؛ نقل از بدنر و پترسون، 1996( بر تأمین نیازهای اساسی دانشجويان 
پژوهشی انجام دادند و دريافتند پس از جلسات مشاوره واقعیت درمانی و آموزش نظريه انتخاب، 
ارضای نیازهای اساسی گروه آزمايش افزايش پیدا کرده است. مطالعات بالک5 )1994؛ نقل از کیم6، 
2002( بر معتادين و زندانیان نشان می دهد که در ادراک خود و خودپنداره آزمودنی ها، پس از 
دريافت واقعیت درمانی بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. رول7 
)2008( با بررسی رشد معنوی در مدارس عمومی و مذهبی به ارتباط بین معنويت با عواملی مانند 
جامعه، هويت و شخصیت دست يافت. او معتقد است دانش آموزان دارای ابعاد دينی و معنوی متفاوتی 
هستند که نیازمند رشد و پرورش اين ابعادند و اين وظیفه معلمان است که از طريق روش های تدريس 
خود اين ابعاد را پرورش داده و سازماندهی کنند. کیز و ريتزس8 )2007( نیز در پژوهش ديگری نقش 
تقويت هويت مذهبی را بر حرمت خود و نشانه های افسردگی در کارگران مسن و بازنشسته، را برجسته 
ساختند. نتیجه به دست آمده از اين بررسی نشان داد هنگامی که هويت مذهبی افزايش می يابد، حرمت 
خود افزايش يافته و نشانه های افسردگی کاهش می يابند. دسون9 )1998( در پژوهش خود به رابطه 
معنادار بین عملکرد خانواده، دلبستگی بین فردی و هويت دست يافت. فولتن10 )1997( در پژوهشی 
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بدين نتیجه دست يافت که بین جهت گیری درونی مذهبی و احراز هويت، رابطه مثبت وجود دارد، در 
حالی که رابطه متغیرهای ياد شده با پراکندگی نقش منفی است. سن چز1 )2002( در پژوهشی، نقش 
اعمال عبادی را در زندگی روان شناختی و هويت نوجوانان متذکر شد و نشان داد که مذهب، نقش 
عنوان  تحت  تحقیقی   )2003( سال  در  هوارد الئرنس2  می کند.  ايفا  نوجوانان  هويت يابی  مهمی در 
اثربخشی مشاوره گروهی واقعیت درمانی و خودمختاری افراد دارای ناتوانی رشدی، انجام داده است 
که نتیجه حاصله از اثر مشاوره گروهی واقعیت درمانی بر بهبود خودمختاری افراد دارای ناتوانی رشدی 
تأثیر مثبت نسبی داشته است. اسحاق3 )2005؛ نقل از موسوی اصل، 1388(، در پژوهشی مداخله های 
کوتاه مدت را به عنوان روش جايگزينی در کمک به ناسازگاری دانش آموزان، روش مشاوره گروهی 
با رويکرد واقعیت درمانی و رويکرد رفتاری را در اصالح رفتارهای ناسازگار دانش آموزان نشان داد که 
ناسازگاری دانش آموزان مؤثر بوده است و روش  بهبود  روش واقعیت درمانی و رفتاری هر دو در 
واقعیت درمانی نسبت به روش رفتاری مؤثرتر بوده است. پرينزال4 )2006(، به بررسی اثر مداخله ای 
واقعیت درمانی براساس نظريه انتخاب برروی بیماران PTSD5 پرداخت. متغیر وابسته در اين پژوهش 
میزان نشخوار فکری اين بیماران بود. نتايج اين مطالعه نشان داد که مداخالت واقعیت درمانی در 
و  انتخاب  نظريه  کاربرد   ،)2006( کالگ6  می باشد.  مؤثر  بیماران  اين  فکری  نشخوار  کاهش 
واقعیت درمانی را برای تعلیم ورزشکاران مورد بررسی قرار داد و اظهار کرد که ساختن شخصیت و 
آموزش مهارت های زندگی و ارائه ارزش هايی که در سراسر زندگی تداوم می يابد و نیز ارائه مفهوم 
برنده شدن در کل فرايند زندگی، پويايی تیم را افزايش می دهد و اگر مربی کنترل خارجی را تا آن 
مسئولیت  و  داشت  بهتری خواهند  فردی  انتخاب های  بازيکنان  بگذارد  کنار  است  ممکن  جا که 
به شیوه ی  اثربخشی آموزش مسئولیت پذيری  بررسی  به  اين تحقیق  را می پذيرند.  تجربه هايشان 
واقعیت درمانی بر کاهش بحران هويت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ی شهر شوش پرداخته 

است. 

روش پژوهش
جامعه آماری و روش نمونه گيری

جامعه آماري اين پژوهش کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر شوش بودند که در سال 
تحصیلی 138889 به تحصیل اشتغال دارند. نمونه اين تحقیق مشتمل بر 50 نفر از جامعه مذکور مي باشد 
که براي انتخاب آن ها از روش نمونه گیري تصادفي ساده چند مرحله ای استفاده گرديده است. بدين 
صورت که ابتدا تمام دبیرستان های دخترانه شهر شوش جهت انتخاب مدنظر قرار گرفتند، سپس يک 
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دبیرستان به طور تصادفی انتخاب شد، بعد آزمون سنجش هويت شخصی اريکسون از دانش آموز دختر 
اين دبیرستان که 150 نفر بودند به عمل آمد. افرادی که باالترين نمره را در آزمون هويت کسب کرده 
بودند، به عنوان افرادی که دارای بحران هويت باال هستند، مشخص گرديدند. تعداد اين دانش آموزان 
50 نفر بود و به صورت تصادفی در دو گروه، گروه آزمايش و گروه کنترل )هر گروه 25 نفر( قرار 

گرفتند. 

ابزار پژوهش
در اين پژوهش به منظور اندازه گیري متغیرهاي مورد نظر از ابزار زير استفاده شده است: 

الف( پرسشنامه سنجش هویت شخصی اریكسون
ابزار مورد استفاده برای انجام پژوهش حاضر پرسشنامه سنجش هويت شخصی اريکسون1 می باشد 
که براساس نظريات اريک اريکسون و توسط يالک و اوکز2 ساخته شده است، که حاوی 19 سؤال 
است و دارای دو خرده مقیاس هويت فردی و هويت اجتماعی می باشد، سؤاالت 1، 3، 4، 6، 8، 9، 11، 
15 و 17، مربوط به هويت فردی و سؤاالت 2، 5، 7، 10، 12، 13، 14، 16، 18 و 19، مربوط به هويت 

اجتماعی می باشند.

نحوه نمره گذاری پرسشنامه
با توجه به اين که هدف از اجرای پرسشنامه در تحقیق حاضر تعیین خودپنداره فردی و اجتماعی 
فرد می باشد. جهت نمره گذاری به صورت زير اقدام گرديد. 1 به منظور تعیین خودپنداره شخصی 
)فردی( يعنی نوجوان چه تصور و پنداری در مورد خود دارد، سؤال های مربوطه را در نظر و محاسبه 
می نمايیم. 2 به منظور تعیین خودپنداره اجتماعی، يعنی تصور و پنداری که نوجوان از نظر ديگران در 
مورد خود دارد و اين که ديگران او را چگونه ارزيابی می کنند، سؤال های مربوطه را در نظر و محاسبه 
می نمايیم. در صورتی که آزمودنی در خودپنداره فردی و اجتماعی نمره ای بین 29 الی 42 کسب 
نمايد، فرد دچار سردرگمی نقش می باشد و بحران هويت خود را به صورت منفی سپری کرده است. 
در صورتی که آزمودنی در خودپنداره فردی و اجتماعی نمره ای بین صفر  الی 28 کسب نمايد و اين 
دو مورد همسو و در يک جهت باشند، فرد موفق به حل بحران هويت خود به صورت مثبت شده است. 
نمره گذاری پرسشنامه به صورت چهار گزينه ای در نظر گرفته شده است )کامالً موافقم، کمی موافقم، 

کامالً مخالفم، کمی مخالفم( که ارزش نمره ای هر گزينه ی آن از 0 تا 3 تغییر می کند.

اعتبار3 و پایایی4 پرسشنامه

1. Ericson personal identity questionarre 
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ويلسون1 می نويسد: اعتبار علمی يک جنبه بسیار مهم بررسی ابزار پژوهشی است. يکی از راه های 
گوناگون سنجش اعتبار علمی، اعتبار محتوا است که به بررسی سیستماتیک يک ابزار و اطمینان از 
کفايت آن در تمام سطوح، ابعاد و ويژگی ها می پردازد. در اين روش ابزار توسط گروهی از افراد 
متخصص و ماهر )5 تا 10 نفر( مورد قضاوت و ارزيابی قرار می گیرد )بی غم زاده، 1385(. قابل ذکر 
می باشد که پرسشنامه سنجش هويت شخصی در گذشته توسط يالک و اوکز که سازندگان اين ابزار 
پژوهشی هستند، از نظر اعتبار و روايی سنجیده شده و هم چنین به منظور اجرای پژوهشی در ايران توسط 
آقايان وطن خواه، حمید و علیپور، مسیح )1382( اين ابزار نیز مورد سنجش و استفاده قرار گرفته که 
پايايی آن از طريق روش اجرای مجدد آزمون محاسبه گرديده است و ضريب پايايی 0/73 و روايی 
0/72 گزارش شده است. در تحقیق حاضر، ضرايب اعتبار پرسشنامه هويت با استفاده از روش آلفاي 
کرونباخ و تنصیف محاسبه گرديد که برای کل مقیاس به ترتیب 0/70 و 0/70، که بیانگر ضرايب اعتبار 

قابل قبول پرسشنامه ياد شده می باشد.

ب( پرسشنامه ی اطالعات فردی )دموگرافيک(
اين پرسشنامه برای مشخص کردن موقعیت اجتماعی، تحصیلی، اقتصادی و خانوادگی، ترتیب تولد، 
فرزند چندم خانواده، میزان سواد والدين و شغل والدين توسط پژوهشگر تهیه شد و در اختیار آزمودنی ها 

)گروه آزمايش و گواه( قرار گرفت.
شیوه ی مداخالت

آزمودنی ها گروه آزمايش به مدت 10 جلسه 1/5 ساعت دوبار در هفته از روش يادگیری مشارکتی 
و فنونی چون سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ در معرض آموزش قرار گرفتند و پس از آن 
هر دو گروه آزمايش و گواه در معرض اجرای پس آزمون قرار گرفتند. فعالیت هايی که در جلسه 
آموزش انجام شد به اين صورت بود که: در هر جلسه ابتدا جهت آشنايی بیشتر با اسامی دانش آموزان 
صورت  غیاب  و  حضور  داشتند،  حضور  کالس  در  که  دانش آموزانی  کردن  مشخص   و 
می گرفت و بعد از آن تکالیفی که در جلسه قبل به دانش آموزان داده شده بود بررسی می شد و 
اشکاالتی را که داشتند بررسی و اقدامات الزم جهت رفع آنها به عمل می آمد و بعد از آن از درس 
جلسه قبل سؤاالتی از دانش آموزان پرسیده می شد و بعد از اين که مشخص می شد دانش آموزان 
درس جلسه قبل را به خوبی آموخته اند مطلب جديد تدريس می شد تا دانش آموزان سريع تر بتوانند 
خود را با مطلب هماهنگ کنند. مرحله بعد ارزيابی پیش دانسته های دانش آموزان بود که برای اين کار 
يک سری سؤاالت شفاهی از دانش آموزان پرسیده می شد تا میزان آشنايی دانش آموزان با مطلب 
جديد مشخص شود بعد از ارزيابی پیش دانسته ها درس جديد ارائه می شد. ابتدا توضیحات کامل 
در مورد مطلب جديد به دانش آموزان داده می شد و نکته های مهم روی تابلو يادداشت می شد و از 
دانش آموزان خواسته می شد که نکات مهم را يادداشت کنند و در منزل مطالعه کنند. سؤاالتی در هر 
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Archive of SID

www.SID.ir



79 یافته های نو در روان شناسی

جلسه به صورت شفاهی در مورد مطلب جديد به منظور باال بردن توانايی دانش آموزان برای شرکت 
در بحث و صحبت در مقابل جمع از دانش آموزان پرسیده می شد و آخرين اقدام در هر جلسه تعیین 

تکلیف و تمرين برای جلسه بعد بود که در ابتدای جلسه مورد بررسی قرار می گرفت.

طرح جلسات
جلسه اول: شناخت هويت )هويت توفیق و ارضاء نیازها، هويت شکست يا بحران هويت(.

اهداف: آشنايی اعضای گروه با همديگر، گفتگو در مورد اهداف و روش کار گروه، بحث و 
بررسی معنا و مفهوم هويت و انواع هويت، شناخت عوامل مؤثر در ايجاد بحران هويت، آشنايی اعضا 
با مشخصات افراد دچار بحران هويت و افراد با هويت توفیق، آشنا شدن با اين نکته که خود فرد برای 

کسب هويت توفیق مسئول است.
جلسه دوم: پذيرش جنسیت خود و زمینه برای کسب هويت مثبت جنسی.

اهداف: آشنايی با گرايشات، توقعات و رفتارهای متناسب با جنسیت در جامعه، نقش همانندسازی 
جنس در رشد و تکامل فرد، ويژگی های افراد دچار اختالل هويت جنسی، عکس العمل جامعه در 

مقابل افراد اختالل هويت جنسی.
جلسه سوم: روابط سالم و مؤثر با ديگران به عنوان يک نیاز اجتماعی.

اهداف: بررسی مفهوم ارتباط با ديگران، آشنايی با ويژگی های ارتباط مؤثر و مسئوالنه )ابراز وجود 
و گوش دادن(، اهمیت ارتباط صحیح با ديگران و نقش آن در سالمت روان، بررسی نتايج حاصل از 

ضعف ارتباط با ديگران.
جلسه چهارم: مهارت های تصمیم گیری

اهداف: آشنايی با معنا و مفهوم تصمیم گیری، اهمیت تصمیم گیری، مراحل انجام تصمیم، تصمیمات 
مهم زندگی، بررسی تأثیر تصمیم گیری بر موفقیت ها و شکست ها.

جلسه پنجم: لزوم برنامه ريزی در کارها و تصمیمات گرفته شده.
با  برنامه ريزی، آشنايی  موفقیت، خودنگری شرط الزم  در  برنامه ريزی  تأثیر  با  آشنايی  اهداف: 

برنامه ريزی برای مطالعه، تأکید بر داشتن يک دفتر يادداشت برای فعالیت های روزانه.
جلسه ششم: ارزيابی رفتار و قضاوت  ارزشی درباره آن.

اهداف: آشنايی با ابعاد رفتار از ديدگاه گالسر، نقش انسان در کنترل رفتار، معیارهای ارزيابی رفتار، 
داليل انتخاب رفتار نامطلوب.

جلسه هفتم: برنامه ريزی برای داشتن رفتار مسئوالنه
اهداف: آشنايی با رفتار مسئوالنه، طرح ريزی رفتار مسئوالنه، نقش رفتار مسئوالنه در سالمت روانی.

جلسه هشتم: تصمیم گیری در مورد تحصیل و انتخاب رشته تحصیلی.
اهداف: آشنايی با عوامل مؤثر در انتخاب رشته تحصیلی، آشنايی با شاخه ها و رشته های تحصیلی دوره 
متوسطه، ضوابط ورود به دوره پیش دانشگاهی و دانشگاه، نحوه ادامه تحصیل در دانشگاه های مختلف.

جلسه نهم: تصمیم گیری در مورد انتخاب شغل.
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اهداف: اهمیت شغل، آشنايی با عوامل مؤثر در انتخاب شغل، ويژگی های مشاغل جامعه امروز، 
مشکالت انتخاب شغل.

جلسه دهم: بررسی جلسات قبلی، خالصه کردن، اجرای پس آزمون.
هدف: اختتام جلسات، جمع بندی، نتیجه گیری.

یافته های پژوهش
الف( یافته های توصيفی:

يافته هاي توصیفي اين پژوهش شامل شاخص هاي آماري مانند میانگین، انحراف معیار و تعداد 
آزمودني هاي نمونه مي باشد که براي کلیه متغیرهاي مورد مطالعه در اين پژوهش در جدول 1 ارائه 

شده است.

همان طوري در جدول 1 مشاهده مي شود در مرحله پیش آزمون میانگین و انحراف معیار بحران 
هويت هر يک از گروه ها به ترتیب گروه آزمايش 34/20 و 4/82، گروه گواه 34/44 و 4/22، در مرحله 
پس آزمون میانگین و انحراف معیار، گروه آزمايش 20/08 و 2/29، گروه گواه 34/08 و 3/67، در متغیر 
بحران هويت فردی در مرحله پیش آزمون، گروه آزمايش 16/84 و 3/90، گروه گواه 15/92 و 2/52، 

مرحلهمتغیر
شاخص آماري

تعدادانحراف معیارمیانگین
گروه

بحران 
هويت

پیش آزمون
34/204/8325آزمايش

34/444/2225گواه

پس آزمون
20/082/2925آزمايش

34/083/6725گواه

بحران 
هويت فردی

پیش آزمون
16/843/9025آزمايش

15/922/5225گواه

پس آزمون
10/722/2025آزمايش

16/563/1325گواه

بحران 
هويت 
اجتماعی

پیش آزمون
17/363/9525آزمايش

17/522/9125گواه

پس آزمون
9/362/2325آزمايش

17/522/8825گواه

جدول 1. ميانگين و انحراف معيار نمره های بحران هویت گروه هاي آزمایش
 و گواه در مراحل پيش آزمون و پس آزمون
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در مرحله پس آزمون، گروه آزمايش 10/72 و 2/20، گروه گواه 16/56 و 3/13 و در متغیر بحران 
هويت اجتماعی در مرحله پیش آزمون، گروه آزمايش 17/36 و 3/95، گروه گواه 17/52 و 2/91و در 

مرحله پس آزمون، گروه آزمايش 9/36 و 2/23 و گروه گواه 17/52 و 2/88 مي باشد.

ب( یافته هاي مربوط به فرضيه هاي تحقيق
اين پژوهش شامل فرضیه های زير است که هر فرضیه همراه با نتايج به دست آمده از تجزيه و تحلیل 

آن در اين بخش ارائه مي گردد.
فرضیه اصلی: آموزش مسئولیت پذيری به شیوه واقعیت درمانی بر کاهش بحران هويت دانش آموزان 

دختر مقطع متوسطه تأثیر دارد.

دانش آموزان  بین  آزمون  پیش  کنترل  با  است  شده  داده  نشان   2 جـدول  در  که  طور  همان 
معني داري  تفاوت  هويت  بحران  لحاظ  از  گواه  گروه  و  آزمايش  گروه  متوسطه  مقطع  دختر 
عبارت  به  مي گردد  تأيید  اول  فرضیه  بنابراين   .)p>0/0001 و   =  F  456/62( می شود  مشاهده 
هويت  بحران  میانگین  به  توجه  با  واقعیت درمانی  شیوه  به  مسئولیت پذيری  آموزش   ديگر، 
دانش آموزان دختر گروه آزمايش نسبت به میانگین دانش آموزان دختر گروه گواه، موجب کاهش 
بحران هويت  مقیاس  در  باال  نمره  است  توضیح  به  است. الزم  آزمايش شده  بحران هويت گروه 
بیانگر مشکالت بحران هويت می باشد. میزان تأثیر يا تفاوت برابر با 0/90 می باشد، يعنی 90 درصد 
تفاوت های فردی در نمرات پس آزمون بحران هويت مربوط به تأثیر آموزش مسئولیت پذيری به شیوه 
واقعیت درمانی )عضويت گروهی( می باشد. توان آماری برابر با 1 است، يعنی امکان خطای نوع دوم 

وجود نداشته است.
فردی  هويت  بحران  کاهش  بر  واقعیت درمانی  شیوه  به  مسئولیت پذيری  آموزش  فرضیه 11: 

دانش آموزان دختر مقطع متوسطه تأثیر دارد.
فرضیه 12: آموزش مسئولیت پذيری به شیوه واقعیت درمانی بر کاهش بحران هويت اجتماعی 

دانش آموزان دختر مقطع متوسطه تأثیر دارد.

منبع تغییرات
مجموع 

مجذورات
درجه 
آزادي

میانگین 
مجذورات

F
سطح معني داري

 p 
توان آماریمجذور اتا

187/361187/3633/570/00010/411/00پیش آزمون

2548/4912548/49456/620/00010/901/00گروه

262/31475/58خطا

جدول 2. نتایج تحليل كوواریانس یک راهه )انكوا( مقایسه ميانگين پس آزمون بحران هویت 
دانش آموزان دختر مقطع متوسطه گروه هاي آزمایش و گواه با كنترل پيش آزمون
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همه  معني داري  آزمون سطوح  پیش  کنترل  با  می شود  در جدول 3 مالحظه  که  همان طوري 
آزمون ها، بیانگر آن هستند که بین دانش آموزان دختر گروه های آزمايش و گواه حداقل از لحاظ 
يکی از متغیرهاي وابسته )مؤلفه های بحران هويت( تفاوت معني داري وجود دارد، براي پی بردن به 
تفاوت، نتايج حاصل  از تحلیل کواريانس يک راهه در متن مانکوا، در جدول 4 نشان داده شده است. 
میزان تأثیر يا تفاوت برابر با 0/90 می باشد، يعنی 90 درصد تفاوت های فردی در نمرات پس آزمون 
مؤلفه های بحران هويت مربوط به تأثیر آموزش مسئولیت پذيری به شیوه واقعیت درمانی )عضويت 

گروهی( می باشد. توان آماری برابر با 1 است، يعنی امکان خطای نوع دوم وجود نداشته است.

بین دانش آموزان دختر  با کنترل پیش آزمون  همان طوری که در جـدول 4 مالحظه می شود 
تفاوت  فردی  هويت  بحران  لحاظ  از  گواه  گروه  و  آزمايش  گروه های  متوسطه  مقطع  مقطع 
به  مي گردد.  تأيید   11 فرضیه  بنابراين   ،)p>0/0001 و   F  =81/76( دارد  وجود  معني داري 
با توجه به میانگین بحران هويت  عبارت ديگر، آموزش مسئولیت پذيری به شیوه واقعیت درمانی 
دختر  دانش آموزان  میانگین  به  نسبت  آزمون  پس  در  آزمايش  گروه  دختر  دانش آموزان  فردی 

جدول شماره 3. نتایج تحليل كواریانس چندمتغيری )مانكوا( برروی ميانگين پس آزمون نمرات مؤلفه های 
بحران هویت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه گروه هاي آزمایش و گواه با كنترل پيش آزمون 

مقدارنام آزمون
DF

فرضیه
DF

خطا
F

سطح معني داري 
)p(

مجذور اتا
توان 
آماری

0/906245275/940/00010/901/00آزمون اثر پیاليي

0/094245275/940/00010/901/00آزمون المبداي ويلکز

9/59245275/940/00010/901/00آزمون اثر هتلینگ

9/59245275/940/00010/901/00آزمون بزرگترين ريشه روي

غیر
مت

منبع تغییرات
مجموع 

مجذورات
درجه 
آزادي

میانگین 
مجذورات

F
سطح معني داري

 p 
توان آماریمجذور اتا

ت 
هوي

ان 
حر

ب
دی

فر
72/21172/2112/750/0010/210/938پیش آزمون

462/881462/8881/760/00010/641/00گروه

260/41465/66خطا

ت 
هوي

ان 
حر

ب
عی

تما
اج

24/48124/483/820/0570/070/482پیش آزمون

821/341821/34128/260/00010/731/00گروه

294/55466/40خطا

جدول 4. نتایج تحليل كواریانس یک راهه در متن مانكوا برروی پس آزمون ميانگين نمرات مؤلفه های 
بحران هویت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه گروه هاي آزمایش و گواه با كنترل پيش آزمون
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تفاوت  يا  تأثیر  میزان  است.  فردی گروه آزمايش شده  بحران هويت  گروه گواه، موجب کاهش 
هويت  بحران  آزمون  پس  نمرات  در  فردی  تفاوت های  درصد  يعنی 64  می باشد،  با 0/64  برابر 
گروهی(  )عضويت  واقعیت درمانی  شیوه  به  مسئولیت پذيری  آموزش  تأثیر  به  مربوط   فردی 

می باشد. توان آماری برابر با 1 است، يعنی امکان خطای نوع دوم وجود نداشته است. 
همچنین با کنترل پیش آزمون بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه گروه های آزمايش و گروه گواه 
از لحاظ بحران هويت اجتماعی تفاوت معني داري وجود دارد )F   128/26 =و p > 0/0001(، در نتیجه 
فرضیه 12 تأيید مي گردد. به عبارت ديگر، آموزش مسئولیت پذيری به شیوه واقعیت درمانی با توجه 
به میانگین بحران هويت اجتماعی دانش آموزان دختر گروه آزمايش در پس آزمون نسبت به میانگین 
دانش آموزان دختر گروه گواه، موجب کاهش بحران هويت اجتماعی گروه آزمايش شده است. میزان 
تأثیر يا تفاوت برابر با 0/73 می باشد، يعنی 73 درصد تفاوت های فردی در نمرات پس آزمون بحران 
هويت اجتماعی مربوط به تأثیر آموزش مسئولیت پذيری به شیوه واقعیت درمانی )عضويت گروهی( 

می باشد. توان آماری برابر با 1 است، يعنی امکان خطای نوع دوم وجود نداشته است. 

بحث و نتيجه گيری
نتايج حاصله از فرضیه اصلی: مبنی بر اين که آموزش مسئولیت پذيری به شیوه ی واقعیت درمانی بر 
کاهش بحران هويت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه تأثیر دارد با يافته های احمدی و رضوانی نژاد 
)1376(، رئیسی )1376(، موسوی )1377(، رمضانی )1380(، شعبانی )1383(، حسین پور )1384(، 
کالنتر هرمزی )1385(، کالگ )2006(، کیم )2009(، گالسر )2008(، هريس )1995(، پترسون، 
چانگ و کولینز )1995( و بالک )1994( همخوانی دارد. در تبیین اين يافته می توان گفت که نتايج 
اين تحقیق مفید بودن آموزش مسئولیت پذيری به شیوه ی واقعیت درمانی را در مورد نوجوانان نشان 
می دهد. با توجه به اين که نوجوانان در سنینی هستند که نیاز دارند در زمینه های مختلف فردی و 
اجتماعی به شناخت الزم از خود و محیط خود برسند و با برنامه ريزی زندگی هدفمندی را دنبال نمايند، 
اما گاهی به داليل مختلفی رسیدن به اين شناخت به تأخیر می افتد و جوان دچار سردرگمی می شود 
و اين بحران هويت که از دوره ی نوجوانی آغاز می شود ادامه می يابد و مشکالت زيادی را برای فرد 
و جامعه پديد می آورد. مسئولیت پذيری و شناسايی ارزش های فردی در پیشگیری يا کاهش ابتالء 
نوجوانان به انواع ناهنجاری های رفتاری – اجتماعی و اختالالت روانی و شخصیتی نقش مؤثری دارند. 
حال با توجه به اهمیت و ارزش آموزش مسئولیت پذيری با اهداف پیشگیرانه و ارتقاء سطح سالمت 
روان، فقدان اين مهارت باعث کاهش ارزشمندی در وجود فرد خواهد شد. آموزش اين مهارت در 
کودکان و نوجوانان احساس کفايت، توانايی مؤثر بودن، غلبه کردن بر مشکل يا سازگاری با ناکامی و 
افزايش عزت نفس، توانايی برنامه ريزی و رفتار هدفمند و يا تغییر اهداف مواجه شده با ناکامی و متناسب 

با مشکل را به وجود می آورد.
همچنین در تبیین يافته می توان گفت دانش آموزان از آموزش 10 جلسه ای مسئولیت پذيری به 
صورت مطلوب استفاده نمودند و توانستند مهارت های خود را به نحو چشمگیری افزايش دهند بدين 
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صورت گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل تفاوت قايل توجهی در کاهش بحران هويت از خود نشان 
داد و می توان گفت اين آموزش ها منجر به تأثیرات مثبت و معنی دار شدند.

 فرضیه 11: مبنی بر رابطه بین آموزش مسئولیت پذيری به شیوه واقعیت درمانی بر کاهش بحران هويت فردی 
دانش آموزان دختر مقطع متوسطه مورد تأيید قرار گرفت، با يافته های احمدی و رضوانی نژاد )1376(، 
جراره )1380(، شعبانی )1383(، موسوی )1377(، رمضانی )1380(، کالگ )2006(، کیم )2009(، 
گالسر )2008(، هريس )1995(، پترسون، چانگ و کولینز )1995( و بالک )1994( همخوانی دارد. 
در تبیین اين فرضیه می توان بیان داشت که آموزش مسئولیت پذيری به کودکان و نوجوانان احساس 
کفايت، توانايی مؤثر بودن، غلبه بر مشکل، افزايش احساس خودارزشمندی، توانايی برنامه ريزی، 
رفتاری هدفمند و متناسب با مشکل را به وجود می آورد. همچنین برنامه های آموزشی مسئولیت پذيری 
به نوجوانان، مهارت تصمیم گیری، ارزيابی رفتار و قضاوت ارزشی درباره ی آن، تعادل شخصیت و 

آگاهی به نقش رفتار مسئوالنه در سالمت روان را آموزش می دهد.
فرضیه 12: مبنی بر رابطه بین آموزش مسئولیت پذيری به شیوه واقعیت درمانی بر کاهش بحران هويت 
اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه مورد تأيید قرار گرفت. با يافته های رئیسی )1376(، موسوی 
پترسون،  )1377(، کالنتر هرمزی )1385(، جراره )1380( و حسین پور )1384(، گالسر )2008( و 
چانگ و کولینز )1995( همخوانی دارد. در تبیین اين فرضیه می توان بیان داشت که برنامه های آموزشی 
مسئولیت پذيری به نوجوانان، مهارت های شناختی – رفتاری را برای بنای مهارت های ارتباطی کارآمد 
و ارتقای ارتباطات فردی آموزش می دهد. اين برنامه ها در کمک کردن فردی به اعضا برای شکستن 
دور معیوب تجارب شکست آن ها مهم است. مطابق نظريه ی واقعیت درمانی مردم نمی توانند با منزوی 
کردن خودشان هويت توفیق را به دست آورند و به کنترل اثربخش تری برسند. آن چه انجام می دهند 
بايد نیاز به تعلق را تحقق ببخشد. بنابراين نیاز به تعلق و محبت و نیاز به احترام و باارزش بودن در نوجوان 

موجب می شود که او از بحران فاصله بگیرد.
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منابع

احمدی، سیداحمد و رضوانی نژاد، محبوبه )1378(. تأثیر آموزش گروهی به روش واقعیت درمانی 
بر بحران هويت دانشجويان. تازه ها و پژوهش های مشاوره، جلد اول، شماره 3 و 4، پايیز و زمستان 

.1378
پايان نامه  ادبی، راضیه )1379(. بررسی پايگاه هويت و سالمت روان در اوايل و اواسط نوجوانی. 

کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
اسماعیلی، جواد )1376(. مقايسه بحران هويت در دانش آموزان تیزهوش و عادی پايه های دوم راهنمايی 

و اول دبیرستان شهر تهران. پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
افراسیابی، مهناز )1380(. بررسی ارتباط میان پايگاه های هويت شغلی و سبک های مقابله با بحران يا 

سطوح خودنگری در نوجوانان عادی و بزهکار تهران. پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
بی غم زاده، قاسم )1385(. بررسی رابطه بین نحوه ی حل بحران هويت و اعتیاد در معتادين خودمعرف 

استان قم در سال 1383. رساله ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و بهزيستی و توان بخشی.
جراره، جمشید )1380(. بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رويکرد واقعیت درمانی در کاهش بحران هويت 

دانش آموزان. پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايی.
حسین پور، حسن )1384(. اثربخشی مشاوره گروهی به روش واقعیت درمانی بر کاهش بحران هويت 

دانش آموزان دختر و پسر. رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايی.
دارابی، جواد )1376(. بررسی مقايسه ای احساس هويت دانش آموزان فاقد پدر. نخستین کنگره انجمن 

روانشناسی ايران، تهران، انتشارات عروج.
دانشور، امیر )1375(. هويت و عوامل مؤثر بر آن در دانش آموزان شهر شیراز. پايان نامه کارشناسی ارشد 

دانشگاه آزاد واحد خوراسگان.
راستگومقدم، میترا )1376(. بررسی تحولی شغلی از نوجوانی تا جوانی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی. 

پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
رحیمی نژاد، عباس )1379(. بررسی تحولی هويت و رابطه آن با حرمت خود و حالت اضطراب در 

دانشجويان کارشناسی، پايان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
رمضانی ديسفانی، علی )1380(. اثربخشی مسئولیت پذيری به شیوه گالسر بر بحران هويت دانش آموزان 

دوره متوسطه ی شهر اصفهان. پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
رئوفی، مريم )1376(. بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رويکرد واقعیت درمانی بر میزان مسئولیت پذيری 

دختران شبانه روزی شهید زنگنیه کرمانشاه. پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد رودهن.
رئیسی، فاطمه )1376(. بررسی تأثیر مشاوره گروهی بر کاهش بحران هويت نوجوانان دختر مقطع 

متوسطه نواحی 3 و 4 شهر اصفهان. پايان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
شعبانی، علی اکبر )1383(. تأثیر مشاوره گروهی با تأکید بر رويکرد واقعیت درمانی در کاهش بحران 

هويت قربانیان بزه. پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايی.

Archive of SID

www.SID.ir



یافته های نو در روان شناسی86

شکرايی، زهرا )1380(. بررسی مقايسه پايگاه هويت و اضطراب و رابطه آن با پايگاه های هويت دختر 
و پسر دانشجو. پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.

عبدی، بهشته )1379(. بررسی رابطه نقش های جنسی، وضعیت های هويت شغلی با ترس از موفقیت 
دانشجويان دختر و پسر سال چهارم رشته ای فنی مهندسی دانشگاه های دولتی شهر تهران. پايان نامه 

کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
کريمی، عبدالرسول )1375(. بررسی عزت نفس و ارتباط آن با هويت نوجوانان شهر تهران. پايان نامه 

کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
کالنتر هرمزی، آتوسا )1385(. اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی گالسر بر بحران هويت 
دختران دانش آموز در معرض خطر دبیرستان های منطقه 8 تهران. رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه 

عالمه طباطبايی.
بر  گروهی  شیوه ی  به  واقعیت درمانی  آموزش  اثربخشی   .)1388( سیدجاسم  اصل،  موسوی 
مسئولیت پذيری و عزت نفس دانشجويان دختر مرکز تربیت معلم حضرت خديجه زهرا )س( اهواز. 

پايان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، واحد علوم و تحقیقات خوزستان.
موسوی، معصومه )1377(. تأثیر مشاوره فردی با رويکرد واقعیت درمانی بر بحران هويت در دختران 

نوجوان 15 تا 18 ساله ناحیه يک کرج. پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
وطن خواه، حمید و علیپور، مسیح )1382(. بررسی بحران هويت جوانان در استان قم. انتشارات اداره 

ارشاد اسالمی استان قم.

Bedner, R,L. & Peterson, S.R. (1996): self-esteem: paradox and innovations in clinical theory and 
practice. Washington: American psychology Association.

Deason., D. M. (1998) A systematic look at the self: the Relationship between Family organiza-
tion, interpersonal attachment and identity. Journol of social Behavior & Personlity. Vol 13(3), 
465-478.

Erikson. E. (1959). The problem of ego identity. Juornal of the American psychology Association, 
4, 56-121.

Fulton, A. (1997) Identity status, Religious orientation, and prejudice. Journal of Youth and ado-
lescence. Vol 26, No.1.

Glasser, W. (2008. station of the mind: New direction for reality therapy. New York.
Howard, L. D. (2003). The effects of reality group counseling on the self-determintion, of person 

with development, Aldisabilites, ETD.
Keyes, C. L. M., & Reitzes, D. C. (2007). The role of religious identity in the mental health of older 

working and retired adultx. Aging & Mental Health, 11, 434-443.
Kim, H. (2002) The effect of a reality Herapy program an the responsibiligy for elementary school 

children in korea/international journal of reality therapy. Vol: xyII number J.
Kim, J. (2009). Effectivness of reality therapy program for schizophrenic pationet.
Klug, K. (2006). Applying Choice Theory & Reality Therapy to Coaching Athletes. Internationl 

Journal of Reality Therapy, vol 25 Issue 2, pp 36-39.
Prenzlau, S. (2006). Using reality Therapy toreduce PTSD-Related symptoms. Internationl jurnal 

of reality therapy, vol 25, issue 2, pp 23-29.

Archive of SID

www.SID.ir



87 یافته های نو در روان شناسی

Revell, L. (2008). Spiritual development in public and religiousschools: A case study. Religious 
Education, 103, 102-118.

Sanchez, D. (2002) The releationship among racial identity attitudes, Religoious orientation and 
ego identity status in Black collge students. Dissertation A. International: section B: The science 
and Engineerg, 63(4-B): 2072.

تاریخ وصول: 3 /3 /90

تاریخ پذیرش: 1/ 3/ 89

Archive of SID

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

