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هدف پژوهش حاضر ،بررســی اثربخشــی گروه ـ درمانی مبتنی بر هدف ،بر ایجاد سبک
فکری هدفمند در نوجوانان سال آخر دبیرستان بوده است .پژوهش از نوع کاربردی و جامعۀ
آماری آن همۀ دانشآموزان دختر سال آخر دبیرستانهای دولتی شهر بجنورد بودند .نمونۀ
پژوهش شامل  34دانش آموز داوطلب شرکت در طرح پژوهشی بود .آزمودنیها در سه گروه
ت یافتۀ
مداخله ،مداخله نما و کنترل به تصادف جایگزین شدند و از طریق مصاحبۀ نیمهساخ 
هدف در جوان ( ،)2006در ســه مقطع پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری مورد ارزیابی قرار
گرفتند .آزمودنیهای گروه آزمایش در معرض طرح مداخلهای ده جلســهای گروه ـ درمانی
چندخانــواهای متمرکز بر هدف قرار گرفتند و آزمودنیهای گروه مداخلهنما در ده جلســۀ
گروهی بدون دریافت مداخله شــرکت کردند .دادههای حاصل از مصاحبه با روشهای آمار
توصیفی و مشــخصۀ آماری خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان داد که
گروه ـ درمانی چندخانوادهای با تمرکز بر هدف ،بــا بهرهگیری از نیروی درونی خانوادهها
و جهتدهی ســبک ارتباطی والد ـ نوجوان ،میتواند بهطور مؤثری به ایجاد سبک فکری
هدفمند در نوجوان بینجامد .درحالیکه آزمودنیهای گروه مداخلهنما با اینکه به دلیل حضور
در جلسات گروهی ،کاهش جزئی در تعارض با والدین خود را تجربه کرده بودند ،اما این تغییر
به حدی نبود که سبک فکری آنها را متأثر سازد و آزمودنیهای گروه کنترل نیز تغییری در
روابط خانوادگی یا سبک فکری خود نشان ندادند.

 مقدمه

فصلنامه خانواده و پژوهش

عدم تعهد به شــغل و خانواده و زندگی ،شرایطی نیست که جوان از بودن در آن خشنود باشد ،زیرا
بودن در این وضعیت برای او هزینه دارد و این هزینه ،عدم ســامت روانشــناختی و رضایت از زندگی و
حس خوشبختی اســت .جوان امروز آگاه است که چیزی را گم کرده است ،خأل آن را احساس میکند
و این حس تهی بودن در مقاومتها ،تفریحات پرهیاهو ،پرخاشگریها ،ترسها و استرسها ،مخالفتجوییها،
خشــمها ،کســالتها و حتی بیتفاوتیهای او نمایان اســت (بروان ،منگلســدورف ،آگاتن و هو2008 ،1؛
ابسستانی ،برنشتاین ،مارتینز ،کورپیتا و ویس2011 ،2؛ موران.)2016 ،3
چیزی که جوان در پی آن است ،نقش و جایگاهش در زندگی و جهان هستی است .چیزی که جوان
گم کرده ،حس هدفمندی است (می1953 ،4؛ ترجمه مهدی ثریا .)1387 ،هدفمندی پاسخ به نگرانیهای
غایی 5فرد اســت ،زیربنای هدفها و انگیزههای آنی و روزمره اوست .هدفمندی ،نقطه پایان نیست بلکه
مسیری است که هدفهای 6کوچک و بزرگ را در خود جا میدهد و انگیزه حرکت به سمت آنها را ایجاد
میکند (می1969 ،؛ ترجمه سپیده حبیب.)1393 ،
7
دربارۀ تعریف ،اهمیت و جایگاه هدفمندی و دستیابی به یکپارچگی شخصی در زندگی جوان امروز
میتوان هزاران صفحه نوشت و مقاالت بسیاری برای اثبات ،ضمیمه آن توضیحات کرد (برای مثال شوته،
زیمرمان و کولر2017 ،8؛ پیانکووا ،باســکیوا ،چرتکووا و پارشــیکوا2016 ،9؛ حیدری ،کثیری ،اسالمی،
علیدوســتی ،خسروی و هاشمی1392 ،؛ طهماســب ،قربانی و پورحسین1385 ،؛ کثیری ،علیدوستی،
حیدری ،محمدی ،عباســی و هاشمی1394 ،؛ لورینو ،لوریرو ،فریرا و س ِورو ،)2016 ،10اما به واقع منبع
این هدفمندی کجاست و چگونه باید به آن دست یافت؟ متاسفانه درمیان این پژوهشها ،برنامۀ روشن و
رهنمودهای طبقهبندی شــده وجود ندارد که توضیح دهد یک جوان چگونه میتواند از سردرگمیهایش
رها شود و به صورتی هدفمند ،برای زندگی خود برنامهریزی کند.
دیمــون ،)2008( 11یکی از نظریهپردازان در زمینه رشــد اســت که بهصــورت اختصاصی به این
مهــم پرداخته و عوامل مؤثر بر هدفمندی را به صورت فهرســتی از مؤثرترین تا کم اثرترین زمینههای
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1. Brown, Mangelsdorf, Agathen & Ho
2. Ebsesutani, Bernstein, Martinez, Chorpita & Weisz
3. Moran
4. May
5. Ultimate concerns
6. Goals
7. Personal integrity
8. Schütte, Zimmermann & Köller
9. Pyankova, Baskaeva, Chertkova, & Parshikova
10. Lourinho, Loureiro, Ferreira & Severo
11. Damon

اثربخشی گروه ـ درمانی چند خانوادهای متمرکز بر هدف ،بر ایجاد سبک
فکری هدفمند در نوجوانان سال آخر دبیرستانهای دولتی شهر بجنورد
 زهرا ودادیان  دکتر حمیدرضا آقامحمدیان  دکتر حسین کارشکی
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?1. The path to purpose: Helping our children find their calling in life
2. Coelho & Romão
3. Malin, Reilly, Quinn & Moran
4. Shamah & MacTavish
5. de Araújo, Arantes, Klein, & Grandino
6. Mariano
7. Shelef, Diamond, Diamond & Liddle
8. Laser, Nicotera & Jenson
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شــکلگیری حس تعهد نســبت به زندگی در جوان ارائه کرده است .در این فهرست ،خانواده و شغل و
تحصیالت آکادمیک باالترین جایگاه و امور سیاســی ـ اجتماعی پایینترین مرتبه را به خود اختصاص
دادهاند .دیمون در کتاب خود تحت عنوان «مسیری بهسوی هدف :چگونه به کودکانمان کمک کنیم تا
به آرمان خود در زندگی دست یابند؟» 1اظهار میدارد که هویت فرد در دهههای اول زندگی در ارتباطات
و تعامالت او با افراد مهم زندگی اش شکل میگیرد .از این رو همۀ آنچه در لحظاتی که درحال برقراری
ارتباط با اطرافیانش است و حتی جمالت منفی و مثبتی که آنها اظهار میدارند ،میتواند روی مسیر او
در زندگی تأثیرگذار باشد (دیمون .)2008 ،والدین میتوانند با برقراری ارتباط صحیح با فرزندان خود و
هدایت آنها درجهت کشف عالئق و ایدههای جدید و توجه کردن به بارقههای ضعیف هدف و پرورش و
گســترش آنها در میان انتخابها و فرصتهای روزمره زندگی ،او را به سمت هدفمندی سوق دهند (کوئلو
و رومائــو2017 ،2؛ مالین ،رایلی ،کوئین و موران .)2014 ،3آنها میتوانند به فرزندان خود کمک کنند تا
از میان گزینههایی که دارند ،آنهایی را انتخاب کنند که دربرگیرندۀ اســتعدادهای نهفته و عالئق آنها و
سازگار با نیازهایشان باشند.
والدین با برجستهساختن فرصتهای متعدد روزمره برای فرزند خود و تبدیل این فرصتها به چالشها،
حس تعهد و مسئولیت را در وی برمیانگیزند و به او کمک میکنند تا جایگاه خود را در جهان بیابد و
نقش خود را در سبک زندگی و نحوه گذران اوقاتش درک کند (شاما و مکتاویش .)2018 ، 4هنگامیکه
فرد بتواند موقعیت خود را در دنیای پیرامونش تشــخیص دهد و تأثیری را که برآن میگذارد و تأثیری
را که میتواند برآن داشــته باشــد تمیز دهد ،به حس هدفمندی دســت مییابد که راهنمای او برای
تصمیمگیری و واکنش او به شــرایط روزمره و بهطورکلی به دنیا اســت (دی آراووژو ،آرانچس ،کالین و
گراندینو2016 ،5؛ ماریانو.)2014 ،6
پژوهش حاضر درصدد است با بهکارگیری عنصر آموزش و فرایند گروهی برای کنترل کردن نیروهای
خانوادهها به عملکرد کارآمدتر در زمینه تعامالت والد -فرزند دســت یابد و درنتیجه ،زمینه دســتیابی
نوجوان را به حس هدفمندی و به تبع آن ،ارتقای ســامت روانی و رفتاری وی فراهم آورد .با توجه به
شکست درمانهای فردی (شــلف ،دیاموند ،دیاموند و لیدل )2005 ،7در حوزه نوجوان و کارآیی محدود
درمانهای گروهی متشــکل از نوجوانان در درمان مشــکالت حوزۀ نوجوانی (الزر ،نیکوترا و جنســون،8

فصلنامه خانواده و پژوهش (جامعهشناسی ،روانشناسی و علوم تربیتی)
علمی

2010؛ شــولمان )2017 ،1و تأکیــد درمانگران این عصر بر بهرهگیــری از نیروی پویای تعامالت درون
خانواده برای حل مســائل این دوره (لیو ،نی و وانگ ،)2017 ،2گــروه ـ درمانی با چندخانواده میتواند
روشــی مناســب برای ارائه پروتکل مداخلهای 3مبتنی بر مفهوم هدفمندی در جهت پیشگیری از بروز
آسیبهای بالینی در وی باشد.
4
تدرمانی منحصربهفردی است که در آن ،دو یا چند خانواده در
گروه ـ درمانی با چند خانواده کیفی 
یک اتاق به همراه درمانگر آموزشدیده گرد هم میآیند و مداخالت روانیـ اجتماعی هدفمند و منظمی
را بهکار میبرند (لیو ،فانگ ،5یان ،6چو ،7یوآن ،8الن 9و لیو .)2015 ،جلسهها صریحاً یا تلویحاً بر الگوهای
تعاملــی میان خانوادهها تمرکز دارند و در آنها از اتحاددرمانی بالقوه یا حقیقی میان خانوادهها که برپایه
شباهتهای جنسی ،مشکل مطرح شده یا نقشهای خانوادگی ایجاد شده است ،استفاده میشود (ادواردز،10
 .)2001به دلیل ترکیب متفاوت این رویکرد با درمانهای سنتی ،بهسبب قابلیتهای الگوسازی ،11یادگیری
قیاسی ،12تفســیری ،تشــخیصی ،یادگیری از طریق آزمون و خطا و درک رمزهای درون خانوادگی،13
فضایی را برای خانوادهها فراهم میآورد تا تعامالت جدیدی را در درون و بیرون از خانواده مرکزی خود
شکل دهند ،توانمندیهای خود را بیابند ،نگرانیهای خود را مطرح سازند و همزمان از حمایت اعضای دیگر
گروه که در موقعیتی مشابه قرار دارند برخوردار شوند (ودادیان و قنبری هاشم آبادی.)1394 ،
ایــدۀ درمــان چند خانواده بهطور همزمان در گروه را نخســتین بار در دهــه  1950پیتر لکور 14و
همکارانش مطرح کردند .بعد از آنها بســیاری از پژوهشگران حوزۀ کار با خانواده در موقعیتهای مختلف
درمانی این روش را به کار بردند .گروه ـ درمانی با چند خانواده یک رویکرد ساختارمند روانشناختی برای
درمان است که عناصر آموزش و فرایند گروهی را برای کنترل کردن نیروهای یکایک اعضای خانواده و
خانوادهها به منزلۀ زیرگروهها برای دستیابی به توانایی حل بهتر مسئله و افزایش عملکرد گروه به مثابه
یک کل ،با هم ترکیب میکند .زیرگروههای والدین ،فرزندان و والد-فرزندی در گروه به خانوادهها کمک
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1. Shulman
2. Liu, Nie & Wang
3. Interventional protocol
)4. Multiple Family Group Therapy (MFGT
5. Fang
6. Yan
7. Zhou
8. Yuan
9. Lan
10. Edvards
11. Modeling
12. Deductive learning
13. Intrafamily symbols
14. Peter Laqueur
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میکنند تا دفاعها در گروه کاهش یابند و فرصت اســتفاده از مزایای منحصربهفرد گروه و خانواده برای
خانوادهها فراهم آید (ودادیان و قنبری هاشم آبادی.)1394 ،
1
یافتههای پژوهشــی مؤید تأثیر این روش بر اختاللهای درونیسازی (توماسیوویچ و تاروگینسکی ،
 )2017و برونیســازی دورۀ نوجوانی است .برای مثال ،شیفر )2008( 2این روش را در درمان نوجوانان
معتاد به الکل و مواد مخدر بهکار برده و نتایج مثبت درمانی آن را گزارش کرده است .کترل 3و همکاران
( ،)2016این رویکرد را در کمک به نوجوانان با مشکالت جسمی مزمن برای مدیریت شرایط در جهت
برنامهریزیهای بعدی برای زندگی خود مؤثر یافتهاند .شــام ِوی ،شونین ،بردشا و هیز )2017( 4نیز تأثیر
مثبت این روش مداخلهای را در کار با مشــکالت برونریزی نوجوانان گزارش کردهاند .ودادیان ،قنبری
هاشــم آبادی و مشهدی ( )1390این رویکرد را برای کاهش پرخاشگری و حل تعارضات والد ـ نوجوان
در دورۀ دوم نوجوانی روی دختران  13-14ســاله اجرا و اثربخشــی آن را در بهبود روابط والد ـ نوجوان
و کاهش اعمال پرخاشــگرانه و افزایش تمایل نوجوان به بیان خواستهها و تالش کالمی برای اخذ تأیید
والدین در نوجوانان گزارش کردهاند.
با توجه به اهمیت بحث هدفداری در رشــد مثبت نوجوان و کارآیی رویکرد گروه ـ درمانی با چند
خانواده ،پژوهش حاضر در نظر دارد تأثیر این روش را در ترکیب با مفهوم هدفمندی ،بر ایجاد ســبک
فکری هدفمند در نوجوان بیازماید.

 روش پژوهش

1. Tomasiewicz & Tauroginski
2. Schaefer
3. Cottrell
4. Shumway, Schonian, Bradshaw & Hayes
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روش مطالعۀ حاضر ،کاربردی ،از نوع نیمهآزمایشــی ،با گروه گواه و انتصاب تصادفی است .جامعه
آماری پژوهش همه دانشآموزان دختر سال آخر دبیرستانهای دولتی شهر بجنورد بودند که دعوتنامه
شرکت در طرح پژوهشی را دریافت کردند .این گروه سنی به این دلیل انتخاب شدند که اوالً آزمودنی
باید به ســطحی از پختگی شناختی رسیده باشد که بتواند گزینهها و انتخابهای خود را بررسی کند و
ثانیاً ،باید در مقطعی از زندگی خود قرار داشــته باشــد که هنوز فرصت کافی برای محک محدودیتها
و امکانات موجود خود در تصمیمگیری دربارۀ آنها را داشــته باشد .از میان دانشآموزان داوطلب34 ،
دانش آموز که واجد شــرایط شرکت در طرح پژوهش بودند (محدودۀ سنی  17/5تا  18/5سال ،قرار
نداشــتن آزمودنیها در ســطوح هدفداری کامل و بیهدفی که نیازمند مداخلۀ درمانی فراتر از ارتقای
ســبک فکری است ،برخورداری خانواده از ســطح اقتصادی متوســط یا باالتر ،عدم وجود تعارضات
میان ـ فردی شــدید و اختالالت روانشــناختی جــدی در خانواده ،تمایل هــر دو والد به حضور در

فصلنامه خانواده و پژوهش (جامعهشناسی ،روانشناسی و علوم تربیتی)
علمی

طرح پژوهشــی) ،انتخاب شــدند .از میان دانشآموزان 12 ،دانش آموز به همراه والدین خود در گروه
آزمایش12 ،دانش آموز به همراه والدین خود در گروه مداخلهنما و  10دانش آموز در فهرست انتظار
درمان بهطور تصادفی جایگزین شدند .شرکتکنندگان در گروه آزمایش در معرض پروتکل مداخلهای
گروه ـ درمانی چندخانوادهای متمرکز بر هدف (تدوین شده از سوی ودادیان ،آقامحمدیان و کارشکی،
 )1397قرار گرفتند و در سه کارگاه روانی ـ آموزشی هفتگی سه ساعتی و ده جلسهای گروه ـ درمانی
چندخانوادهای متمرکز بر هدف طی ده هفته شــرکت کردند .اعضای گروه مداخلهنما صرفاً شــرایط
گروهی چندخانوادهای را در ده جلســه تجربه کردند و هیچ مداخلهای برای آنها اجرا نشــد .اعضای
گروه کنترل نیز در فهرست منتظر درمان قرار گرفتند .پیش و پس از جلسات و سه ماه پس از پایان
گروه ـ درمانی ،از نوجوانان در هر سه گروه مصاحبه به عمل آمد.
جدول  .1پروتکل درمانی گروه آزمایش
فرایند

هدف

تعداد
جلسات

جلسه مقدماتی

جلسه توجیهی با والدین

1

جلسه توجیهی با نوجوانان

1

ـ آموزش مهارت برقراری ارتباط مؤثر

1

ـ آموزش والدگری هدفمند

1

ـ آموزش مهارتهای حل مسئله و مدیریت تعارض

1

ـ آموزش مهارتهای حل مسئله و گوش دادن فعال

1

پیش از تشکیل گروه

کارگاه آموزشی

والدین

(آموزش روانی)
نوجوان

ـ بیان اهداف و معانی زندگی و احساسهای والدین

1

ـ بیان عالئق و آرزوهای نوجوان

1

ـ پیگیری عالئق نوجوان از سوی والدین

1

ـ درگیر شدن والدین در حوزههای عالقۀ فرزندان خود

1

ـ شناخت توانمندیهای عملی و ذهنی نوجوان

1

ـ ارائۀ حمایت روانی از جانب والدین

1

ـ فضاسازی برای ارائۀ ایدهها

2

ـ جمعبندی و پایان کار

1
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درمان

ـ اتحاد درمانی

1

اثربخشی گروه ـ درمانی چند خانوادهای متمرکز بر هدف ،بر ایجاد سبک
فکری هدفمند در نوجوانان سال آخر دبیرستانهای دولتی شهر بجنورد
 زهرا ودادیان  دکتر حمیدرضا آقامحمدیان  دکتر حسین کارشکی

 22ـ 7

 ابزار پژوهش

1. Youth Purpose Survey
2. Stanford Center of Adolescence
3. Bundick, Andrews, Jones, Mariano, Bronk & Damon
4. Meaning in Life Questionnaire
5. Steger, Frazier, Oishi, & Kaler
6. Yeager
7. Menon
8. Authenticity
9. Active involvement
10. Driver
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 مصاحبه هدفداری در جوان :1این مصاحبه را تیم تحقیقاتی پروفســور ویلیام دیمون برای تعیین
هدفداری جوان و نقش و تأثیر این هدف در شــکلدهی فعالیتهای روزمره او در مرکز پژوهشــهای
نوجوان در دانشگاه استنفورد 2تهیه کردهاند (باندیک ،اندروز ،جونز ،ماریانو ،برانک و دیمون.)2006،3
این مصاحبه ،یک مصاحبه نیمهســاختیافته است که براساس نظریههای ادراک خود و رشد هویت،
بهمنظور ترسیم وضعیت آزمودنیها برای طبقهبندی آنها در شرایط فعلی بهکار برده میشود .پرسشهای
این مصاحبه از پرسشــنامۀ معنای زندگی( 4اســتاگر ،فریژر ،اویشی و کالر )2006 ،5و زمینهیابی که
دربارۀ هدف در نوجوان صورت پذیرفته اســت (مالین ،رایلی ،یاگر ،6موران ،اندروز ،باندیک و دامون،
 )2008استخراج شدهاند.
پرسشــهای متمرکز بر احساس فرد دربارۀ هدفداری است .جوان تاچه حد با هدفی درگیر است
یا در تالش برای یافتن آن یا تحقق بخشــیدن به آن است و این هدف تا چهاندازه در زندگی روزمره
او ،مسیری را که میپیماید و انتخابهایی را که برمیگزیند ،تعیین کننده است .باید توجه داشت که
تدهی نوجوان در آن مسیر
این مصاحبه بهخالف مصاحبههای انگیزشی ،در پی تعیین هدف یا جه 
نیست و صرفاً موقعیت وی را در زمینه هدف به تصویر میکشد .گروه هدف در این مصاحبه نوجوانان
 13تا  23سال است (مالین و همکاران.)2014 ،
پرسشــها در چهار حوزه جای گرفتهاند .1 :هدف داشــتن یا نداشــتن؛  .2طبقه بندی هدفهای
شناخته شده؛  .3میزان درگیری امور روزمره با هدف؛ و  .4میزان زمانی که در زندگی روزمره صرف
آن هدف میشــود (دیمون ،منون 7و برانک .)2003 ،تمرکز پرسشها بررسی کشف چگونگی انتخاب
هدف و اصالت 8آن است .اصالت هدف بیان میدارد که در انتخاب هدف تا چه میزان خود فرد و عالیق
و ارزشها و باورهایش دخیل اند و تاچه میزان این هدف از بیرون گرفته شده است .این امر در میزان
زمانی مشخص است که فرد صرف دستیابی به هدف میکند و تعداد فعالیتهایی که به هدف او بستگی
دارنــد .تجزیه و تحلیــل این مصاحبه در چهار گام صورت میپذیــرد )1 :مقیاس هدف؛  )2مقیاس
طبقهبندی هدف؛  )3مقیاس مشارکت فعال9؛ و  )4مقیاس الهام بخشی .10در پایان مصاحبه ،براساس

فصلنامه خانواده و پژوهش (جامعهشناسی ،روانشناسی و علوم تربیتی)
علمی

اطالعات بهدست آمده در باال و فرمولبندی عملی مصاحبه فرد در یکی از سطوح زیر قرار میگیرد:

الف) بدون هدف
ب) هدفداران 2که شامل یکی از طبقات زیرند:
 .1رویاپردازان3؛  .2تکانشیها4؛  .3رباتها5؛ و  .4هدفمندها.6
در زمینۀ هر بخش ،اعتبار و پایایی هر مجموعه سؤال را سازندگان آزمون بهطور جداگانه تعیین کرده
و در طیفی میان  0/70تا  0/92گستردهاند (استاگر و همکاران .)2006 ،اعتبار محتوایی این آزمون برای
حصول به دادههای موردنظر ،خیلیخوب گزارش شــده است .پایایی بازآزمایی سؤاالت این آزمون0/85 ،
است (موران .)2009 ،مطالعات انجام شده روی این مصاحبه نشان میدهند که این ابزار ،بخوبی قادر به
ترســیم شکل گیری و رشد هدف در نوجوان و توصیف ویژگیهای جوانان هدفمند است (برانک ،فینچ 7و
تالیب .)2010 ،8این مصاحبه تاکنون در ایران مورد استفادۀ پژوهشگران قرار نگرفته است .اعتبار محتوایی
و انطباق فرهنگی ســؤاالت مصاحبه با فرهنگ ایرانی را نخستین بار نگارنده این مقاله در پژوهشی دیگر
انجام داده و سؤاالت را با سطح اعتبار قابل قبول در دامنهای از  0/63تا  0/81مورد استفاده قرار داده است.
پایایی بازآزمایی این مصاحبه نیز روی  25دانش آموز در فاصلۀ زمانی  40روز ،با روش تکرارپذیری 0/84
و با روش فرمهای موازی  0/87بهدست آمده است (ودادیان ،آقامحمدیان و کارشکی.)1397 ،
1

 یافتههای پژوهش

1. Aimless
2. Those how have the goal
3. Dreamers
4. Dabbling or Drifting
 .5در متن انگلیســی این گروه تحت عنوان ( )self-goalآورده شــده است .در این پژوهش برای ایجاد درک روشنتر از این گروه ،عبارت ربات جایگزین
شده است.

6. Purposeful
7. Finch
8. Talib
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بهمنظور بررســی فرضیه پژوهشی در زمینۀ ایجاد سبک فکری هدفمند در گروه آزمایش ،نسبت به
دو گروه دیگر ،در مصاحبه هدفداری جوان ( )YPSاز آزمون کای اسکوئر برای مقایسه سه گروه ،استفاده
شده است .از آنجا که دادههای مصاحبه ،از نوع اسمی بودند ،امکان بررسی عامل زمان و مقایسۀ گروهها
در سه مقطع ارزیابی ،بهصورت همزمان وجود نداشت ،از این رو دادههای حاصل از مصاحبه در دو مقطع
ارزیابی پسآزمون و پیگیری برای بررسی تأثیر پروتکل مداخلهای ،در سه گروه ،به کمک مشخصه آمار
ناپارامتریک ،مورد مقایسه قرار گرفتند .دادههای پیشآزمون بهعنوان خط پایه در جدول  1ارائه شدهاند.
همچنیــن برای تعیین میــزان تغییرات در هر گروه در فواصل زمانی ارزیابی ،ســه مرحلۀ پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری با یکدیگر مقایسه شدهاند.

اثربخشی گروه ـ درمانی چند خانوادهای متمرکز بر هدف ،بر ایجاد سبک
فکری هدفمند در نوجوانان سال آخر دبیرستانهای دولتی شهر بجنورد
 22ـ 7

 زهرا ودادیان  دکتر حمیدرضا آقامحمدیان  دکتر حسین کارشکی

جدول  .2مقایسه سه گروه آزمایش ،کنترل و مداخله نما در پیشآزمون برای متغیر هدف
فراوانی طبقات در گروهها

متغیر

مقدار خی2

هدفداری

آزمایش

مداخله نما

کنترل

رباتیک

2

2

2

رویاپرداز

5

4

3

تکانشگر

5

6

5

0/390

ŋ

معناداری

0/983

0/086

*

						 P>0/05

مقدار کای اســکوئر در جدول  2با ســطح اطمینان  0/95با درنظر گرفتن خطای  P =0/05و اندازۀ
اثر  ،0/086معنادار نشده است که نشان میدهد ،دربارۀ متغیر هدفداری ،میان سه گروه در پیشآزمون،
تفاوت معنادار وجود ندارد و پراکندگی فراوانی طبقات هدفداری در گروهها مشــابه است .برای بررسی
دیداری وضعیت هدفداری آزمودنیها در پژوهش ،درصد فراوانی آزمودنیها در طبقات در نمودار  1نشان
داده شده است.
رباتیک
%18

رویاپرداز
%35

رباتیک
تکانشگر

تکانشگر
%47

نمودار  .1الگوی هدفداری در شرکت کنندگان پژوهش

همانطور که در نمودار  1دیده میشود ،بیشترین فراوانی آزمودنیها در طبقۀ تکانشگر قرار دارد که
با تصمیمگیریهای آنی و عاطفی مشخص اند و بعد از آن ،طبقۀ رویاپرداز قرار دارد ،شامل نوجوانانی که
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رویاپرداز

فصلنامه خانواده و پژوهش (جامعهشناسی ،روانشناسی و علوم تربیتی)
علمی

آرزوها و خواستههای زیاد و بزرگی دارند ،اما برای دستیابی به آنها برنامهریزی ندارند و متعهد به اعمال
و انتخابهای مشخصی نیستند.
دادههای کدگذاری شدۀ حاصل از مصاحبۀ هدفداری در جوان ،پس از ارائۀ مداخله به گروه آزمایش
و پس از پیگیری دوماهه در جدول  3آمده است .فراوانی طبقات هدف در سه گروه در دو مقطع ارزیابی
نشــان میدهد که پروتکل مداخلهای مبتنی بر هدف بهخوبی توانســته است مفهوم هدفداری را برای
آزمودنیهای گروه آزمایش تبیین کند و آنها را در مسیر تفکر و رفتار هدفمند قرار دهد .درحالیکه این
تغییر در گروههای مداخلهنما و کنترل دیده نمیشود.
گــروه کنترل هیچگونه تغییری را در حوزۀ رفتاری یا فکــری درمورد مفهوم هدف و هدفمندی در
مراحل پسآزمون و پیگیری تجربه نکرده است .احتمال میرود که تغییر فراوانی مشاهده شده در مرحلۀ
پیشآزمون نسبت به دو مرحلۀ بعدی در گروه کنترل ،تحت تأثیر مصاحبۀ هدفداری باشد .نوجوانان در
گروه مداخلهنما نیز در مقایســه با گروه آزمایش ،نتوانستهاند در مسیر هدفمندی قرار بگیرند .تعامالت
درون ـ گروهی منجر به خروج کامل آزمودنیها از طبقۀ رباتیک شده است که پایدار نبوده و پیگیری سه
ماهه ،شاهد بازگشت آنها به طبقه رباتیک است.
آزمــون تفاوت فراوانیهای گروههای آزمایش ،کنترل و شــمکنترل در دو مقطع ارزیابی پس آزمون
( )ŋ =0/85 ،P=0/01 ،x2=23/65و پیگیری ( )ŋ =0/93 ،P=0/01 ،x2=36/83نیز مؤید ثأثیر گروه ـ درمانی
مبتنی بر هدف در گروه آزمایش است .همانگونه که در جدول  3مشاهده میشود این تفاوت با اندازۀ اثر
 0/85در پسآزمون و  0/93در پیگیری ،با بیشتر از  0/99اطمینان ،به لحاظ آماری معنادار است.
جدول  .3مقایسه سه گروه آزمایش ،کنترل و مداخلهنما در پس آزمون
متغیر
مقطع ارزیابی

پیگیری
سه ماهه

طبقه هدف

آزمایش

مداخلهنما

کنترل

رباتیک

0

0

1

رویاپرداز

1

6

6

تکانشگر

1

6

3

هدفمند

10

0

0

رباتیک

0

5

1

رویاپرداز

0

3

6

تکانشگر

1

4

3

هدفمند

11

0

0
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32/65

36/83

معناداری

0/0001

0/0001

ŋ

0/85

0/93
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پسآزمون

فراوانی طبقات در گروهها
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هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی پروتکل مداخلهای متمرکز بر هدف ،در ایجاد سبک فکری
هدفمند در نوجوان بود .گروه ـ درمانی چندخانوادهای ،ترکیبی از گروه ـ درمانی و خانواده ـ درمانی
است که مزایای هر دو رویکرد را همزمان در خود دارد .این رویکرد با آزادسازی پویاییهای خانوادهها
در فضایی گروهی ،بدون غرق شــدن در زمینۀ خانوادگی ،اعضای خانواده را قادر میســازد تا در
محیطی امن ،بدون نگرانی دربارۀ پاســخگویی به چالشها و بدون ترس از درگیر شدن در پیامدها،
مشکالت خود را در آینۀ خانوادههای دیگر مورد بررسی قرار دهند و راههای احتمالی حل مشکالت
خود را به محک آزمون بگذارند (کترل و همکاران .)2017 ،گروه ـ درمانی با چند خانواده تاکنون
در حوزههای گوناگون مشکالت نوجوانان مورد بررسی قرار گرفته و اثربخشی آن در شرایط بالینی
به اثبات رسیده اســت .پژوهش حاضر با ایجاد فضای گروهی برای خانوادهها به بررسی تأثیر این
روش بر شرایط پیشگیری از اختالل ،یعنی هدفمندسازی نوجوانان پرداخته است.
نتایج بهدســت آمده نشان داد که ارائه پروتکل مبتنی بر هدف ،موجب افزایش معنادار تمایل
به هدفداری در نوجوانان شــرکتکننده در گروه آزمایش نسبت به نوجوانان در گروه مداخلهنما و
کنترل شده اســت .گروه کنترل که شرایط مداخلۀ اصلی یا شرایط گروه ـ درمانی با چند خانواده
بدون ارائۀ پروتکل مداخلهای یا آموزشــی را تجربه نکرده بودند ،در پاســخهای خود به ســؤاالت
مصاحبه در سه مقطع ارزیابی ،تفاوت دیدگاهی نسبت به هدفداری ابراز نکردهاند ،درحالیکه تفاوت
نوع نگاه نوجوانان در گروه شــمکنترل و بهویژه گروه آزمایش ،مشــهود است که بیانگر قدرت این
رویکرد در ایجاد تغییر در سبک فکری نوجوان در راستای هدفمندی است.
تعامالت درون ـ گروهی در روش گروه درمانی چندخانوادهای بهسبب قابلیت الگوسازی و ایجاد
شــرایط یادگیری قیاسی (ایســلر ،)2005 ،1فضایی را به نوجوان داده تا از پذیرش بیقید و شرط
آنچه به او القا شــده است ،خارج شــود و درمورد عالئق و خواستههای خود بیندیشد .این تغییر
مؤید نتایج پژوهشــهای بسیاری اســت که در حوزۀ گروه ـ درمانی چندخانوادهای ،فضای تعاملی
منحصربهفرد گروه را بهمنزلۀ یکی از مزایای این روش گزارش میکنند (هیوســتس 2و همکاران،
2017؛ ســاناهوخا و ســوارز .)2016 ،3خانوادهها در گروه ،شرایط تعارض آمیز مشابه شرایط خود
را مشــاهده میکنند و از آن میآموزند .برای مثال ،پدر در یک خانواده ،با دیدن رفتارهای مشابه
پدرهای دیگر در خانوادههای دیگر ،میتواند از نقطه نظر فرد ثالث ،رفتار خود را مشــاهده کند و
درمورد آن بیندیشــد .همچنین ،در گروه ،این فرصت فراهم اســت که اعضا ،تفسیرها را بهصورت

فصلنامه خانواده و پژوهش (جامعهشناسی ،روانشناسی و علوم تربیتی)
علمی

1. Martela
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غیرمستقیم و در خطاب به دیگر خانوادهها دریافت کنند و مطالب درونیشده را جایگزین رفتارهای
قبلی خود کنند (شیفر.)2008 ،
اما این تغییر در آزمودنیهای گروه شمکنترل ،به دلیل اینکه با هدایت درمانگر تحت قاعدههای
خــاص گروه ـ درمانی چندخانوادهای و با تأکید بر هدف و موضوع مداخلهای ،پیش نرفته و صرفاً
ناشی از تعامالت درون ـ گروهی بود ،پایدار نبود و در مرحلۀ پیگیری مشاهده نمیشود .بهعکس،
در مرحله پیگیری در گروه مداخلهنما ،شاهد افزایش تعداد آزمودنیها در حالت رباتیک هستیم که
شاهدی است بر تأثیر این روش بر تعامالت و نشاندهندۀ آن است که با اینکه تعامالت ،هدایتشده
نبوده و در جهت هدفداری نوجوان پیش نرفته و خواســتهها و استعدادهای نوجوانان را برای خود
آنها برجســته نساخته است ،اما توانسته رابطۀ میان والدین و فرزندان را تا حدی بهبود بخشد که
عقاید و نظرات والدین برای نوجوان بیش از گذشته اهمیت پیدا کند.
این یافته منطبق بر یافتههای مطالعۀ تحلیل دلفی ادواردز ( )2001در زمینۀ کیفیت تعامالت
درون ـ گروهــی در روش گــروه ـ درمانی با چند خانواده اســت .ماهیت ایــن رویکرد ،افزایش
ارتباطات درون ـ خانوادگی و توجه بیشــتر خانوادهها به ســامت هیجانی اعضای خانوادۀ خود را
فراهم میآورد.
در گروه آزمایش به عکس گروههای مداخلهنما و کنترل ،شــاهد تغییر موضعگیری هدف در
نوجوانان از سه حالت قبلی به شرایط تفکر هدفمندیم .نوجوانان در گروه آزمایش در پیشآزمون،
مانند دیگر نوجوانان در گروههای مداخلهنما و کنترل در شــرایط هدفداری قرار داشتهاند ،اما این
هدفداری یا بدون دغدغهای برای کشف عالئق و استعدادهای درونی ،تحت تأثیر القائات بیرونی و
عقدههای شــخصی بوده و صرفاً بهصورت مسیر زندگی مشخص و برنامهریزی شده پذیرفته شده
است (رباتیک) ،یا بدون تفکر و تعمق در مسئلۀ هدف و مسیر زندگی ،بهصورت تکانشی و ناپایدار
و تحت تأثیر هیجانات مثبت و منفی عمل کرده اســت (تکانشــگر) و یا به شــکل رویاپردازیهای
غیرواقعگرایانه ،صرفاً در ذهن فرد چرخیده و آنقدر ایدهآلگرایانه بوده که ظرفیت تبدیل شدن به
عمل را نداشته است (رویاپرداز)؛ در حالی که پس از تشکیل گروه و ارائه پروتکل مداخلهای مبتنی
برهدف ،مشاهده میشود که نوجوانان به حالت باالتر هدف ،یعنی تفکر هدفمند دست یافتهاند.
مطالعات انجام شده در حوزۀ هدفداری از این نتیجه حمایت میکنند .مارتال 1و استگر ()2016
در همین زمینه اظهار میدارند که هدف ،مقصد خودسازماندهی شده و محور اصلی در زندگی است
که مقاصد کوچک را برمی انگیزد ،به فرد مسیر حرکت میدهد ،رفتار را مدیریت میکند ،نسبت به
آینده اشتیاق میآفریند و به کارهای روزانه ،حس ارزشمندی و معناداری میبخشد .این اظهارنظر،
هماهنگ با تعریف دیمون ( )2008از هدف بهعنوان پاسخ پایدار و گستردۀ فرد به چرایی اعمال و
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نقش او در دنیای پیرامون خود است.
نتیجهای که در مصاحبۀ نوجوانان گروه آزمایش در مقطع پسآزمون و پیگیری مشــاهده شد
همســو بود با نتایج مطالعــۀ مالین ،بالرد 1و دیمون ( )2015که هدفمندی را ویژگی ســطح باال
درنظر گرفتهاند که زمینۀ بروز هدفهای جزئی در زندگی را فراهم میآورد .هدف بر چیزی فراتر از
خواستهها و مقاصد موقت و شخصی داللت دارد ،از فرد فراتر میرود و در دنیای پیرامون وی تأثیر
میگــذارد .همچنین ،این یافته ،در مطالعۀ موران ( )2016که هدف را بهصورت موضوعی محوری
برای تمامیت فردی گزارش میکند ،تأیید میشــود .هدف ،نقطه پایان نیست ،بلکه مسیری است
سرشار از مقاصد جزئی که همواره باید به آنها دست یافت .به بیان دیگر ،هدف چارچوبی است که
الگوی رفتاری نظاممندی را برای انجام دادن فعالیتهای روزانه و صرف انرژی و زمان به فرد میدهد.
پژوهش حاضر فرصتی منحصربهفرد را برای والدین فراهم آورد تا در یک محیط کنترل شده،
ســبک تعاملی جدیدی را با تمرکز بر مفهوم هدف به اجرا گذارند و تأثیر رفتار هدایت شــدۀ خود
را بر ســبک فکری نوجوان خود مشــاهده کنند اما این فرصت منحصر به دختران و در محدودۀ
غیر بالینی به اجرا درآمده که میتوان در پژوهشهای آتی به هر دو جنس و در موقعیتهای بالینی
نیز گســترش و اثربخشــی آن را مورد ارزیابی قرار داد .ابزار بهکار رفتــه در این مطالعه ،به دلیل
اهمیت مؤلفههای مفهوم هدفمندی مورد نظر پژوهشگران و همچنین تأکید ایشان بر بررسی دقیق
محتوای پاســخهای آزمودنیها ،مصاحبه نیمهساختیافتۀ هدف در جوان بود که برونداد نهایی آن
ایجاب میکرد از مشخصه آماری ناپارامتریک برای تحلیل دادهها استفاده شود .در پژوهشهای آتی
کمی ،دقت مقایسۀ میان گروههای خود را افزایش داد و از قدرت
میتوان با بهرهگیری از ابزارهای ّ
مشخصههای پارامتریک در بررسی دادهها استفاده کرد.
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