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Abstract
This study aims to identify the effects of reality therapy on
the symptoms of stress and stress coping strategies among
adolescent artist girls. The statistical population of this
quasi-experimental study(pretest-posttest using control
group) included all vocational school students of
Roudehen in 2014. Using convenience sampling, 100
students were selected from Novin Afarin and Mobtakeran
vocational schools. The samples then answered the Stress
Symptoms Inventory and Adolescent Coping Scale(ACS).
Among them, 20 students with higher scores were
randomly divided into two experimental and control
groups(each group including 10 students). After ten 120minute reality therapy sessions for the students of the
experimental group and a 4-month follow-up, posttest was
carried out. Mixed-design multivariate analysis of
variance was used to analyze data. The findings showed
that reality therapy had no effect on any of the symptoms
of stress(physical, behavioral, and psycho-emotional)
among adolescent artist girls. Reality therapy does not
enhance effective coping strategies among adolescent
artist girls. Reality therapy is not effective in reducing
ineffective coping strategies among adolescent girls,
either. It can only enhance reference to others coping
strategies among them. According to the findings of this
study, it can be concluded that on the whole, reality
therapy training is not effective in reducing the symptoms
of stress and changing coping strategies among adolescent
artist girls.
Keywords: Reality Therapy, Coping Strategies,
Symptoms of Stress, Adolescent artist Girls
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علی صاحبی

 استرالیا،مربی ارشد موسسه تئوری انتخاب ویلیام گلسر
چکیده
 پژوهش حاضر با یعقاو تارثا ییاسانش فده تتتت تتتتتدرم ناشن رب ینا ههه هههه یاه:هدف
      تف. استرس و را به ردهای مقابله با استرس دختر نا دنمرنه ناوجون گ تروص ر
پسآزمون با اس زا هدافت )لرتنک هورگ-طرح پژوهش نیمهآزمایشی (پیشآزمون
   شآم نازو اتسرنه ننننن هش یاه ر
 جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش ش: روش.بود
001

یشد که با استفاده از روش نمونهگیر تسد رد ی رس
  م1393 رود نه در سال

دانشآموز از نه رستانهای نو نی آفر نی و مبتکران انتخاب شدند و به پرسشنامههای

   دنداد خ. ) پاس نیب زاACS( نشانههای استرس و مقیاس را به ردهایای نوجوانان

    اب هلباقم یاهدربهار

 دانشآموزی که دارای نش نا ههه تسا یاه ر و س20 ،ا نی افراد

 به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل (هر گر هو،استرس ناکارآمد بودند
شآم نازو
 پس از ارائه جلسات واقعیتدرمانی بر ناد یا شش شش. نفر) جایگز نی شدند01
ها،  م زا4

 دقیق هه های و پیگیر زا سپ نآ ی12 0     جل هس01     

گر یط شیامزآ هو

د ر داد لیلحت و هیزجت  ههههه هههههه زا اه شور. آزمودنیها پسآزمون به عمل آم وظنم هب
    یافته ناشن شهوژپ یاه: یافتهها.تحلیل واریانس چندمتغیره مختلط استفاده شد
چیک از مؤلفههای پرسشنامه نشانهها ای
 داد که گروههای آزمایش و کنترل در هی
 پ سسسآزمو ننن و، شآزمو ننن
 مقابلهههای در پ پپی

استرس و خردهمقیاسهای را به رد یاه

 آم شزو: نتیجهههگی یی ری..... .......... پیگیر دنتشادن رگیدکیاب یرادانعم توافت ی
واقعیتدرمانی به طوری که در ا نی مطالعه به کار گرفته شد بر کاهش نش نا هههها ای
.استرس و تغییر را به ردهای مقابلهای دختران نوجوان نه رمند مؤثر نیست
سرت،  نش نا ههه اه ییی اس نارتخد،مقابلهههای

 را به رد یاه، واقعیت درمانی:کلیدواژهها
نوجوان نه رمند

1395 /40/ 26 :تاریخ دریافت
1395 / 07 / 10 :تاریخ پذیرش
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مقدمه
دوران نوجوانی اهمیت خاصی در زندگی انسان دارد و روانشناسان آن را دوران احساسگرایی ،بحرانهای س دنزا ههه و دوران فشاررر و
طوفان نامیدهاند (اسالمی ،هاشمیا ،ن جراحی و مدرسغروی .) 1392 ،استرس و فشارهای روانی از جمله عوامل الینف ککک زندگگگی قر ننن
 21سه تند و چگونگی رویارویی و کنارآمدن با این عوامل به خصوص در سنین اولیه نوجوانی و جوانی در سالمت روانی افراد ب سسس یار

ط است ،،،
مهم است .کینگ و همکاران (  ، 1987نقل از جونز ) 1992 ،2استرس را به عنوان هیجانی منفی که به تردید درباره مقابله مربوط ط
تعریف کردهاند.

به نظر سورنسون ) 2007 (3استرس با تنوع زیادی نمود پیدا میکند .مور سی

ال 4و ب لگولا ووو ، 200 1 ،5از رض ،یناخا
( ،0 99 1نقل از گ زدا ال ال

 )0 39 1بر واکنشهای چهارگانه (فیزیولوژیکی ،رفتاری ،شناختی و هیجانی) ن بس ت به عوامل پ جن گانه استرسزا (ناکامیها ،تعارضها،
فشارها ،تغییرات و استرس خودتحمیلشده) تأکید کرده است .گروسیفرشی ( )0 37 1در تحقیق خود به این نتیجه رسید که نوجوانا ننن
شآم ازو ننن و نوجوانا ننن متوجههه شددد کههه
سهای خود را به شکلهای مختلف نشان د نه د .او در بررسی اس رت سسس اه ییی دانش ش
میتوانند استر 
دانشآموزان میتوانند فشارهای روانی خود را به صورت شکایات جسمانی ،عالئم شناختی ،رفتاری و عاطفی نشان د نه د .به این دلیل
پژوهشگران مختلف ،ط قب هبندیهای متفاوتی از نشانههای استرس ارائه کردهاند .صاحبنظران دیگر  ،،،نش نا ههه اه ییی اس رت سسس را در چهاررر
ط قب ه جسمانی ،ذ نه ی ،هیجانی و رفتاری دستهبندی کردهههانددد (پا ایفر ، 1386 ،ترجمههه جما لللفررر و انصاررری) .نش نا ههه اه ییی ج مس ییی ش ما ل ل
ل
ش اعتمادبهههنف سسس ،
اختالالت خواب ،دستگاه گوارش و اختالل حرکتی و جسمی است .در نشانههای روانی هیجانی میت او ننن بههه ک ها ش ش
افکار وسواسی ،تر ،س کاهش انگیزه و عالقه اشاره کرد .از جمله نشانههای رفتاری ،عدم تمایل یا ناتوانی در برقراری ارتباط با دیگران

و ضعف در مدیریت زمان است (اسمیت.) 2003 ،6

ط بههه ارز ییی ابی فرددد از
ش فرددد بههه اس رت سسس م ون ط ط
ش عمدههای از واکنش ش
ل از موک نس ززز )1102 ،7بخش ش
از نظر الزاروس و فولکمن ( ، 989 1نقل ل
تواناییهای خود ،چگونگی برخورد و کنترل موقعیتهای استرسزا و اهمیتی است که چ ننن ین رو ییی ارویی براای س مال تتی فرددد دارد .در
ش برانگی ییز و طاقتتتفرسا ا ارز ییی ابی
نظریه شناختی-هیجانی بیان میگردد استرس در صورتی ایجاد میشود که شخص موقعیتی را چ لا ش ش
میکند یا منابع کافی را برای سازگاری با این موقعیت در اختیار نداشته باشد (الزارو ،س  .) 1991بدین ترتیب ،ذ نه به ع اون ننن می ییانجی
پاسخ عاطفی و واقعه محیطی عمل میکند و تفسیر فرد از نوع و شدت محیطی ،تعیینک نن ده واکنشهای عاطفی و هیجاننی مربوططط بههه
آن است (الزارو ،س  .) 1995لذا همسو با دیدگاه فوق ،استرس را تقاضای ج مس و ذ نه برای بهرهگیری از ظرفیتتت اه ییی س ناراگزا ههه ییی ا

یفرددد و پرن ،د  .)0 39 1اما ا آنچههه در ا ییی ن می ییان میییتوانددد مایههه
مقابلهای تعریف کردهاند (فونتانا ا 8و ابوسررری ، 1993 ،9ن زا لق خ رایاد ی ی
خوشبینی و امیدواری باشد« ،شیوههای مقابله با استرس» است که به عنوان متغیری میانجی ،میتواند پیامدهای استرس را تحتتت تأثثیر

قرار دهد (خدایاریفرد و پرند .)0 39 1 ،گاالکر ،10نیلسون 11و و نی ر ،) 2003 (12مقابله را تالشهای فرد در زمینههای هیجانی ،شناختی و
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رفتاری میدانند که نه گام رویارویی با فشارروانی برای غلبه ،تحمل یا به حداقل رساندن عوارض فشارروانی به کاررر گرفتههه میییشوددد.
الزاروس و فولکمن (  ) 1984دو دسته از را به ردهای کلی مقابله را برشمردهانددد :را به ردها ای مقابلههه م لأس هههمحوررر و را به ردها ای مقابلههه
هیجانمحور (پرلین 13و اسکولر 1978 ،14؛ فولکمن ،15شافر 16و الزاروس 979 1 ،17؛ لونتال ،18نرنز 19و اش ورت سسس  .) 1982 ،20را به ردها ای

مقابله مسألهمحور عبارتند از روشهای فعال حلمسأله که برای حل رابطه استرسزای بین خود و محیط مورد استفاده قراررر میییگیرنددد

ی کههه
ث .) 2001 ،25را به ردها ای مقابلههه هیجا نننمحوررر عبارتنددد از ش وی هه یاه ی ی
(کومپاس ،21کانراسمیت ،22سالتزمن ،23تم نس  24و وادس رو ث ث
براساس آ ،ن افراد به سطح بهینهای از ت ظن یم هیجانی و توانایی برخ رو ددد با ا موقعیتتتها ا و احساساتتت شدددید و بحران ننی دستتت مییییابنددد
(سارنی.) 999 1 ،26

ل اس رت سسس زا و تجربههه اس رت سسس
برخی مطالعات نیز نشان دادهاند که ج سن یت در اتخاذ راهکارهای مقابلهای متفاوت در مواجهه با ا عوامل ل

تحصیلی از اهمیت فراوانی برخوردار است (تاکر 27و ورما3102 ،28؛ متیود 2004 ،29؛ میسرا ،30،مککین ،31وست 32و تونی.) 2000 ،33

میسرا 34و کاستیلو ) 2004 (35نشان دادند که بعد از کنترل س ،ن در عوامل ایجادک نن ده استرس و واکنشها ن بس ت به آنها ب ببین دو جن سسس

یکردند .براین اسا ،س مردان
شتری گزارش م 
تفاوت معنیداری وجود دارد و زنان در مجمو ،ع در مقایسه با مردان استرس تحصیلی بی 
در مقایسه با زنان در خردهمقیاس تعارض و زنان در مقایسه با مردان در واکنشهای رفتاری و فیزیولوژیک ن بس ت به عوامل اس رت سسس زا
ی،
لپ ریذ ی ی
ش خص هنام  ،،،فعل ل
نمرات بیشتری کسب کردند .آنها دریافتند زنان بیش از مردان از روشهای اجت ان ببی مقابلههه از قبی ییل واکنش ش
پریشانی و تفکرات آرزومندانه استفاده میک نن د .برای کاهش استرس و فشارروانی و افزایش اس دافت ههه از ش وی ههه اه ییی مقابلههه با ا اس رت سسس
مناسب و کارآمد در موقعیتهای استرسزا ،روشها و شیوههای گوناگونی وجود دارد و رواندرمانگران بنا به موقعیت ،نو ععع و علتتت

ی
مشکل از این روشها استفاده میک نن د .گلسر ،0 97 1(36نقل از وُبُبولدینگ ) 2004 ،روانپزش ککک و بنیا ننن گ اذ ررر مکتببب واقعیتتتدرم نا ی ی
معتقد است بیماری روانتنی فرآیندی خالق دارد .در یک بیماری مزمن که برای آن علت جسمانی شناخته شدهای وجود ندارد ،بد ننن

ما در تالش خالق برای ارضای نیا هز ای ما درگیر است .گلسر میگوید از آن جایی که روش درمانی مشخصی براای رفععع اخ الت الت ت
ت
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روانتنی وجود ندارد بهترین کار این است که کنترل چیزهای غیرقابل کنترل زندگی را به دست آوریم .گلسر معتقد است کههه ان اس ننن
میتواند بر رفتارهای خود حاکم باشد و این که اگر شخص رفتارش را تغییر دهد میتواند احساسات و افکار خود را نی ییز تغیی ییر دهددد.
یکند (شاملو.) 1392 ،
بدن ما بهای سنگینی را به خاطر برخورد ضعیف با استرس پرداخت م 
واقعیتدرمانی بر اساس نظریه انتخاب بنا شده است .طبق نظریه انتخاب ما تمام افکاررر و اعما للل ما ننن را بهههطوررر م تس ققق یم و تقریب ًاًا ًاًا تماممم
احساسات و سازوکار بدنمان (فیزیولوژی) را بهطور غیرمستقی ،م خودمان انتخاب میکنیم .احساسات ما هر چقدر که ناخوشایند باشند
و حتی بخش زیادی از آنچه نه گام درد و رنج در بدنمان رخ میدهد ،نتیجه غیرمستقیم اعمال یا افکاری است که انتخاب کردهای ممم و
ما در خصوص انتخابهای خود م ئس ولیم .در واقعیتدرمانی ،احساس م ئس ولیت و م ئس ولیتپذیری ،یعنی یادگیری انتخاببب رفتارها ایی
که نیا هز ای اساسی ما را برآورده سازند ،اما به گونهای که دیگران را نیز از فرصت ارضای نیا هز ایشان محروم نک ین ممم (گلسر /2102c ،،،
.) 1391
یافتههای پژوهش صوتیمنفرد (  ) 1392حاکی از آنند که :واقعیتدرمانی گروهی در کاهش اثر نا نه جاریهای رفتاری (هیجانپذیری،
ی و رفتارها ای
وسواس و سایکاستنی ،تمایل به گوشهگیری ،رفتار و افکار پارانو ییی ایی ،گراایش بههه افسردگگگی ،پرخاشگررری ،بیییقر را ی ی
تدرمانی
ضداجتماعی) اثربخش است .پژوهش حسینی و لواسانی (  ) 1392نوجوانان مشخص ساخت که مشاوره گروهی مبتنی بر واقعی 
می تواند در کاهش پرخاشگری در نوجوانان مؤثر واقع شوددد .امی ییری ،آقامحمدددیان ش ابرع ففف و کیمی یا ییی (  ) 1391پژوهش ششی با ا ع اون ننن
اثربخشی رویکرد واقعیتدرمانی گروهی بر م بن عکنتر للل و را به ردها ای مقابلهههای دانش نایوج تخد ررررر انجاممم دادنددد .نتا ایج نشا ننن داد کههه
واقعیتدرمانی بر تغییرات نمرات م بن ع کنترل و کاهش استفاده از را به رد هیجانمدار مؤثر بوده است .گندمینژاد (  ) 1391نشان داد کههه
آموزش نظریه انتخاب به معلمان باعث کاهش استرس و افزایش سرسختی دانشآموزان تیزهوش میشود .شعبانی ( ) 389 1دریافت که
ش ح محمدییی
مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی در کاهش هیجانپذیری قربانیان بزه در زندان قصر مؤثر است .نتا ایج پ هوژ ش ش
(  ) 1388آشکار ساخت مشاوره گروهی به شیوه نظریه انتخاب گلسر در ایجاد نگرش منفی ن بس ت به سوءمصرف مواد در دانشآموزان
دختر دبیرستانی مؤثر است .همچنین پژوهش راضیمرادی (  ) 1387نشان داد که به کارگیری مشاوره گروهی بههه ش ششیوه نظر ییی ه انتخاببب
شآموزان قربانی مؤثر است.
گلسر بر افزایش توان مقابله رفتارهای قلدرانه در دان 
شآم ازو ننن دختر یانبم رب     
تقوایی و بدیعی در سال  4102به تجزیه و تحلیل تأثیر م ئس ولیتهای آموزشی بر ک گشاخرپ شها ری    دانش ش
رویکرد واقعیت درمانی پرداختند .نتا جی پژوهش آشکار ساخت م ئس ولیت پذیری آموزشی بطور اثربخشی قادر به کاهش پرخاشگررری
(خش ،م تعرض ،و ابراز تنفر) است.

ریدر اسکات ،)1102(37تحقیقی تحت عنوان بررسی تأثیر درمانی پروتکل نظریه انتخاب بر روی دانشآموزانی با ا ن اوتا ننی هیجاننی -
شآم ازو ننن انجاممم دادنددد .نتا ایج
رفتاری در مقطع را نه مایی و متوسطه بر روی میزان اضطراب ،افسردگی و م بن عکنترل و عزتنفس دانش ش
جی داش نت ددد و همچ ننن ین
ک اه ییی خ را ج ج
بیانگر آن بود که دانشآموزان بعد از تکمیل پروتکل احساس قدرت بیشتری در ارتباط با ا محرک ک
عالئم افسردگی کمتری در مقایسه با گروه کنترل تجربه کردند و عزتنفس دانشآموزان افزایش پیدا کرد ،بههه طوررری کههه اح اس سسس

ی را بررر روی افراددد
مثبت بیشتری از ارزش و کفایتشان بعد از اتمام پروتکل داشتند .کیم ،) 005 2(38تأثیر برنامه درمانی واقعیتدرم نا ی ی

اسکیزوفرنیک مورد مطالعه قرار داد و اظهار کرد که اجرای واقعیت درمانی گلسر باعث به وب ددد کنتر للل درون ننی ،خود ییی اری و راه اه ییی
مقابله با استرس در این افراد شده است.
Reader Scott, D.
Kim, J.U.
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با توجه به اثربخشی واقعیت درمانی بر متغیرهای مختلف نظیر پرخاشگری ،اضطراب اجتماعی ،موفقیت تحص اب رضاح شهوژپ ،یلی    
تدرمانی بر نشانههای استرس و را به ردهای مقابله با استرس دختران نوجوان صورت گرفت.
هدف شناسایی اثرات واقعی 
رو ش
طرح پژوهش حاضر نیمهآزمایشی است .در ا نی طرح نیمه آزمایشی از روش پیش آزمون پس آزم نو
جامعه آماری ا نی پژوهش شامل کلیه دانشآموزان نه رستانهای دخترانه ش لاس رد نهدور ره   

    

فتسا لرتنک هورگ اب ا .دش هد

 1393میییشددد .پرسش مان ههه نش نا ههه اه ییی

ی در دس رت سسس از
شآمو ززز کههه با ا روش نمونهههگیری ی
شآزمو ننن ) بررر روی  001دانش ش
استرس و مقیاس را به ردهای مقابلهههای نوجوانا ننن (پیش ش
شآمو ززز دارای نش نا ههه اه ییی اس رت سسس و
ی  20دانش ش
نه رستانهای دخترانه شهر رود نه انتخاب شدند اجر یدرگ ا دد ددد ،با ا اس دافت ههه از غرب رگلا ی ی
دانشآموزانی که از را به ردهای ناکارآمد مقابله با استرس استفاده میک نن د (دانشآموزانی که نمرات آنها کی

انحراف معیار پایینتر

از میانگین بود) را انتخاب ،و از طریق جایگزینی تصادفی (با استفاده از جدول کو نه و در نظر گرفتن حجم اثر مطلوب (  )، 0/ 50توان
آزمون (  )0/ 57برای هر گروه حجم  01نفر محاسبه گردید) دو گروه آزمایش ( 01نفر) و کنترل ( 01نفر) تشکیل شدند.
ابزار

پرسشنامه نشانههای استرس

ش  4درجهههای (تقریب ًاًا ًاًا ههه یچ وقت  ،،،گا ههه ی
پرسشنامه نشانههای استر ،س در سال  0 39 1توسط رضاخانی ساخته شدهه و ش ما للل  40پرسش ش
اوقات ،بیشتر اوقات ،تقریبًاًا همیشه) است که نشانههای جسمانی ( 91سؤال) ،روانی و هیجانی (  12سؤال) و رفتاری ( 9سؤال) استرس را
میسنجد .پرسشنامه نشانههای استرس را میتوان در مورد افرادی که حداقل درحد دانشآموز کالس سوم را نه مایی که سواد خواندن
و فهمیدن دارند اجرا کرد .نمرهگذاری آزمون از طریق دو جدول نرم جداگانه برای زنان و مردان به صورت نمره  Tو رتبههه درصدددی
صورت میگیرد .رضاخانی اعتبار پرسشنامه را از طریق محاسبه آلفای کرونباخ با مطالعه  635دانشجووو ( 163نز و  274مرددد) دانش اگ ههه

آزاد اسالمی واحد رود ،نه برای کل پرسشنامه  0/ 92و برای نشانههای جسمانی  ،0/28روانی – هیجانی  0/8و برای نشانههای رفتاررری

 0/گزارش کرده است ،که نشان میدهد برای جامعه مورد مطالعه از اعتبار (همسانی درونی) ن بس ی برخ ادرو ررر استتت .همچ ننن ین تحلی ییل
ی ( )0 39 1روایییی س زا هه
عاملی صورت گرفته در پژوهش رضاخانی ( )0 39 1روایی سازه پرسشنامه را مورد تأیید قرار میدهد .رض ناخا ی ی
نشانههای جسمانی  ، 55 / 67روانی-هیجانی  53 /5و رفتاری را  33 /1محاسبه کرد کههه درصددد وار ییی انس را تبییین میییکنددد .در پ شهوژ
حاضر ضریب پایایی برای خرده مقیاس نشانه جسمانی  ،0/ 89برای نشانه روانییی-هیج نا ییی  ،0/ 84بر یراتفر هناشن یا      0/47و ضر بی
پایایی کل آزمون  0/ 93محاسبه گردید.

مقیاس راهبردهای مقابلهای نوجوانان ()ACS39

ا نی ابزار در سال  1993توسط فرایدنبرگ و لوئیس و با هدف اندازهگیری نحوه مقابله در نوجوانان  12تا  18س هیرظن یانبم رب و هلا     
الزاروس طراحی شده است .این مقیاس دارای کی
 80ماده و کی

فرم عمومی و کی

فرم اختصاصی است .هر فرم خود دارای کی

فرممم ط الو ننی با ا

فرم کوتاه با  18ماده است .در این پژوهش فرم طوالنی آن استفاده شددد .ا ییی ن فرممم دارای  18مقی ییاس استتت ک ککه در سههه

سبک کلی مقابلهای ط قب هبندی شدهاند و هر مقیاس کارآمدی یا ناکارآمدی کی
متفاوت مقابلهای را نشان میدهد 18 .را به رد مقابلهای در سه نوع س کب
مقابلهای را نشان مید نه د .از بین  18را به رد ،دو را به رد در دو س کب

را به رد مقابلهای را میسنجد .هر مقیاس کی

را به رد

مقابلهای ط قب هب دن ییی میییش نو ددد ک  یدمآراک ه ی ن ا ا یدمآراک     
قر را میییگیرنددد و بقی کبس رد ه   

کلییی (فرا ،سیئول و گربندی

 .) 1993فرایدنبرگ و لوئیس (  ) 1993هم سب تگی  0/44تا  0/ 84را بعد از دو هفته بازآزمایی در  18یز رمقیاس ا نی آزمون گزارش دادند.
Adolescent Coping Scale
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گالی شاو و همکاران ( ، 989 1نقل از داعیپور ) 1378 ،پایایی ا نی آزمون را پس از  5ماه نزد کی

به  0/6گ هعلاطم رد .دندرک شراز    

فرایدنبرگ و لوئیس نیز بین مقابله کارآمد و عزت نفس و موفقیت رابطه وجود داشت .نه جاریابی ا نی آزمون در سال  1378به وس هلی
داعیپور انجام شده است .در ا نی پژوهش ا نی پرسشنامه بر روی  621دانش آموز پسر و دختر را نه مایی و دبیرستانی مناطق سه و هفت
آموزش و پرورش تهران مورد مطالعه قرار گرفت .هم سب تگی بدست آمده بین را به ردهای  18گانه سنجش اه ییی ب نی

 0/ 29تا  0/ 88را

 )، 0/ 62گر ب یناتسریبد نارتخد هو ین    

 0/ 40تا (0/ 85با

نشان داد .ا نی دامنه برای گروه دختران را نه مایی بین  0/44تا (0/ 88می نیگنا

میانگین  )، 0/ 69گروه پسران را نه مایی بین  0/ 35تا (0/ 71میانگین  )0/ 55و پسران دبیرستانی بین  0/ 29تا (0/ 79ب یم ا اا ااانگین  )0/ 64ب .دو
دادستا ،ن علیپور ،حاجیزادگان و عسگری (  ، 1386از کراسکیا ،ن  )، 1391با هدف بررسی شاخصهای روانسنجی مقیاس را به ردهای
شآموزان ( 543پسر و  454دختر) اجرا کردند
مقابلهای ( )ACSپژوهشی را درباره نوجوانان ایرانی در نمونهای به حجم  799نفر از دان 
و ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس برابر  0/ 88و ضریب بازآزمایی با فا ارب هتفه ود ینامز هلص بر       0/ 71بوددد (س.د .محم ،ید
 .) 1388در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای را به رد مقابلهای کارآمد  ،0/ 87برای را به رد مقابلهای مراجعه به دیگران ،0/ 81
و برای را به رد مقابلهای ناکارآمد  0/28محاسبه گردید.
روش اجرا
گروه آزمایش به مدت  01جلسه تحت درمان واقعیت درمانی قرار گرفتند .پس از جلسات درمانی برای گروه آزمایش ،هررر دو گروههه
آزمایش و کنترل به پرسشنامه نشانههای استرس و مقیاس را به ردهای مقابلهای نوجوانان ( )( ACSپسآزمون) پاسخ دادند .پیگیری نی ،ز
 4ماه پس از اتمام مداخله اجرا شد .در ا نی پژوهش ،جلسات گروهی واقعیت درمانی به صورت کی

بار در هفته و به مدت  01جل هس

برگزار شد که خالصه برنامه اجرایی ا نی مداخله در جدول  3ارائه شده است.
جدول  .1طرح جلسات واقعیت درمانی
جلسه اول :برقراری رابطه عاطفی ،آشنایی و معارفه ،ابالغ قوانین گروه :آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و بیان انتظاراتشان از گروه ،همچنین نشان دادن صمیمیت و عالقهههم دن ییی و پ شریذ
بیقید و شرط در قبال مراجعا ،ن تعیین حدود مشارکت و سهیم بودن افراد ،تأکید بر رازداری.
یهای خود.
جلسه دوم :نیا هز ا ،خواستهها و توانمندیها :آشنا ساختن مراجع با مفهوم نیا ،ز خواستهها و آگاهی از توانمند 
یزند برای ارضای یکی از ا نی نیا هز است و بیان اختالالت و مشکالتی ناشی
جلسه سوم :معرفی نیا هز ای اساسی و تعریف جامع آنها :آموزش نیا هز ا و ا نی که تمام رفتارهایی که از انسان سر م 
از عدم ارضای آنها.
جلسه چهارم :توصیف و بیان دنیای واقعی ،دنیای ادراکی و دنیای مطلوب :آشنایی با مفهوم دنیای واقعی و نحوه دریافت اطالعات از طریق حوا ،س عبور آنها از فیلترهای ارزشگ راذ ییی و
دانش کلی ،دنیای ادراکی ،دنیای مطلوب و تصاویر دنیای مطلوب.
جلسه پنجم :رفتار کلی :شناخت کامل رفتار ،تفکر ،احساسات و حاالت بدنی و توانایی تفکیک آنها از مه توسط نوجوانان درک ا نی موضوع که انسان قادر به کنترل  2مورد از مؤلفههای
یتوان کنترل کرد.
رفتار یعنی ،عمل و فکر است 2.مؤلفه دیگر را تنها به طور غیرمستقیم و از طریق فکر و عمل م 
تآمیز و آنهایی که منجر به شکست شدهاند ،نگاه انتقادی تنها به رفتار خود و تمرکز بر
جلسه ششم :رفتار م ئس والنه :هدایت دانشآموز در جهت قضاوت در مورد رفتار خود ،اعمال موفقی 
خود و نه انتقاد از دیگران و اطرافیان.

جلسه هفتم :تأکید بر زمان حال :آموزش ا نی که وقایع زمان گذشته ،گذشته است و تغییر در آنها ممکن نیست ولی وضع موجود و آ نی ده قابل تغییر است.
جلسه هشتم :لزوم داشتن طرح و برنامه برای رسیدن به خواستهها :طرح و برنامه برای حرکت به سوی خواستهههها ا و توج هب ه    ای نننکههه خواستههههایما ننن دست

نتفای یییانددد ییی ا خیییر؟ کم هب ک   

تآمیز با کمک خودشان برای چیرگی بر مش رب ،تالک ر نیا یارجا یارب راک عناوم یس       
دانشآموزان از طریق طرح برنامههای مفید و عملی در جهت تبدیل رفتار ناموفق به رفتار موفقی 
برنامه.

فشان شویم .طرح و برنامهههر زی ییی با ییی د مش و صخ
جلسه نهم :برنامهریزی برای نیل به اهداف :برنامهریزی برای خود برای نیل به اهداف بدون آنکه باعث ناکامی دیگران در رسیدن به اهدا 
معی ،ن قابل اندازهگیری ،قابل دستیابی ،واقعگرایانه باشد و زمان مشخص داشته باشد.
جلسه د مه  :جمعبندی :مرور جلسات

یافتهها
شفرضها ای مرب هب طو   
جهت تحلیل دادهها از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره مختلط استفاده شد .پیش از ارائه نتا جی اصلی تحلیل واریان ،س پی 
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آ ،ن مورد گزارش قرار میگیرد .مهمترین پیش فرض در طرحهای دارای کی

 یهورگ یکن تسا سنایراوک سیرتام یتخاو

عام نرود ل

جیاتن

     

آزمون موخلی در جدول  2برای بررسی ا نی پیش فرض حاکی از برقرار بودن ا نی پیش فرض است (.)p>0.05
جدول  :2نتا جی آزمون موخلی بر روی عامل درون گروهی برای بررسی یکنواخت بودن عامل درون گروهی
آماره موخلی

تقریب کای دو

DF

Sig

عاملهای درون گروهی
س کب

کارآمد

0.955

0.649

2

0.723

س کب

مراجعه به دیگران

0.974

0.371

2

0.831

س کب

ناکارآمد

0.928

1.050

2

0.592

نشانههای جسمانی

0.812

2.910

2

0.233

نشانههای روانی هیجانی

0.801

3.115

2

0.211

نشانههای رفتاری

0.667

5.664

2

0.059

به عالوه نتا جی جدول  3درمورد آزمون لون برای بررسی یکسان بودن واریانس بینگروهی در متغیرهای مربوطه حاکی از آن است که
به جز نمرات افراد در متغیرهای پیشآزمون س کب

ناکارآمد و پیگیری سنجش جسمانی در سایر متغیرها واریانس دو گر ظاحل هب هو    

آماری یکسان است (.)p>0.05
جدول  :3نتا جی آزمون لون برای بررسی یکنواخت بودن واریانس دو گروه در متغیرهای مربوطه
عاملهای درون گروهی
س کب

کارآمد

س کب

مراجعه به دیگران

س کب

ناکارآمد

نشانههای جسمانی

نشانههای روانی هیجانی

نشانههای رفتاری

مرحله

F

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معناداری

پیش آزمون

0.526

1

15

0.480

پس آزمون

0.718

1

15

0.410

یگیری
پ 

0.010

1

15

0.920

پیش آزمون

2.863

1

15

0.111

پس آزمون

2.409

1

15

0.141

یگیری
پ 

0.976

1

15

0.339

پیش آزمون

4.892

1

15

0.043

پس آزمون

0.855

1

15

0.370

یگیری
پ 

0.001

1

15

0.978

پیش آزمون

0.183

1

15

0.675

پس آزمون

0.684

1

15

0.421

یگیری
پ 

15.206

1

15

0.001

پیش آزمون

0.108

1

15

0.747

پس آزمون

0.023

1

15

0.881

یگیری
پ 

1.658

1

15

0.217

پیش آزمون

0.089

1

15

0.769

پس آزمون

0.020

1

15

0.889

یگیری
پ 

0.082

1

15

0.779

پس از بررسی و تأیید پیشفرضهای اصلی تحلیل واریانس مختل ،ط نتا جی اصلی آزمون در جدول شماره  4نشان داده شده است.
جدول  :4آزمونهای تحلیل واریانس برای اثر ساده و متقابل عامل بین گروهی و درون گروهی
مجموع مجذورات

عامل
س کب

کارآمد

خطا
بین گروهی

س کب

مراجعه به دیگران

خطا
س کب
خطا

ناکارآمد

92 / 239

درجه آزادی

مجذور میانگین

F

سطح معناداری

مجذور اتای تفکیکی

2

46 /021

0/763

0/696

0/420

3/629

0/130

0/ 207

3772 / 231

30

521/147

225/ 834

2

162/ 17 4

1997 /676

30

66/ 589

021/ 983

2

60 / 491

3646 / 037

30

121/ 535

0/ 498

0/ 613

0/ 032
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نشانههای جسمانی

399 / 370

2

99 1/ 685

خطا

86 24/ 787

30

241/ 893

نشانههای روانی هیجانی

75 / 857

2

37 /829

خطا

1604 / 731

30

53 / 491

نشانههای رفتاری

001/ 609

2

50 / 305

715 /168

30

23 /268

698 /340

خطا

ب نی                 
گروهی*درون
گروهی

س کب

کارآمد

س کب

مراجعه به دیگران

س کب

ناکارآمد

1/ 397
0/ 709
2/ 108

0/362
0/ 500
0/ 39 1

0/ 085
0/540
0/321

2

943/220

2/ 776

0/ 078

0/ 156

394 / 206

2

197 / 103

2/069

0/760

0/561

1173 / 18 2

2

586 / 609

4/728

0/ 015

0/342

706 /128

2

353 / 410

2/ 473

0/ 101

0/241

نشانههای روانی هیجانی

117 / 504

2

58 / 752

1/ 098

0/643

0/860

نشانههای رفتاری

72 / 374

2

36 / 187

1/ 517

0/ 236

0/ 092

نشانههای جسمانی

نتا جی آزمونهای تحلیل واریانس تک متغیری در جدو ل  4نشان میدهد که ف طق اثر متقابل در متغیر س کب

ناکارآمدی مع رادان استتت

(  .)P>0/ 05اگرچه سطح معناداری اثر رزب نارگید هب هعجارم کبس و یدمآراک کبس یاهریغتم رد لباقتم  گتر زا         

 0/ 05ب و هدو

یتوان ا نی اثرها را با آلفای  0/1معنادار اع .درک مال   
غیرمعنادار است ولی میتواند به لحاظ عملی دارای اهمیت باشد .به بیان دقیقتر م 
در عامل بین گروهی اگرچه سطح معناداری متغیر س کب

کتر است ولی ب دشن رادانعم لیلد ه ن رثا      
مراجعه به دیگران از  0/ 05کوچ 

عامل بین گروهی براساس آزمونهای چندمتغیری نباید به آنها توجه کرد .همانطور که مقادیر مجذور اتای تفکیکی نشان مییید نه ددد
در متغیر س کب
س کب

ناکارآمدی  24 /3درصد از واریانس نمرات از تعامل عامل بین گروهی و درون گروهی ناشی شده است .در متغیرهای

کارآمد و س کب

مراجعه به دیگران که با آلفای  0/1معنادار سه تند به ترتیب  15 /6درصد و  16 /5درصد از وار سنای

زا تارمن

تعامل عامل بین گروهی و درون گروهی ناشی شده است.
بحث و نتیجهگیری

تدرمانی بر نشانههای استرس و را به ردهای مقابله با استرس دختران نوجوان نه رمند انجام
پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثرات واقعی 
شد .نتا جی پژوهش نشان داد واقعیت درمانی بر نشانههای (جسمانی ،روانی و هیجانی) استرس دختران نوجوان مؤثر نبود .هم هک روطنا   

میدانیم شکاف نسلها (تفاوت در ارزشها ،اعتقادها ،و رفتارهای نسل جدید و قد )می سبب تعارض بین والد نی و فرزن ناد میییشوددد.
شآموزان با عقاید والد نی آنها ا در تع و دوب ضرا دیاقع یناوخمهان نیا لاو د و نی    
مفاهیم واقعیت درمانی آموزش داده شده به دان 
یبرد.
فرزندان نیز به نوبه خود استرس فرد را باال م 
نظریهپردازانی نظیر هال بر تأثیر انگیزش بر یادگیری تأکید دارند .از نظر او انگیزش و یادگیری جدانشدنی سه تند .در پ رضاح شهوژ   
شرکتک نن دگان به صورت تصادفی نه براساس انگیزش انتخاب شده بودند ،لذا ب نود

د تکرش یارب مزال هزیگنا نتشاد ر تاسلج        

ش اه ییی امیر و ی همک ارا ننن ( )، 1391
نمیتوان انتظار داشت که دانشآموزان مفاهیم آموزش دیده را در زن ب راک هب یگد ر .دن      پ هوژ ش ش
پریزاده (  ) 1391و نیکبخت ( )0 39 1که نشان دادند واقعیت درمانی بر تغییر رفتار م تسا رثؤ   

تک اگدنن ننن پ هب ار دوخ شهوژ    
شرکت ت

صورت داوطلبانه انتخاب کرده بودند .لذا شاید بتوان همسو نبودن نتا جی ا نی پژوهشها ا را ب نینچ رضاح شهوژپ ا دومن نییبت هک    

   

شرکتک نن دگان پژوهش حاضر به دلیل ا نی که به صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت نکرده بودند انگیزه ب  رییغت یارب ییالا ر راتف     
نداشتند.
بولس (  ، 1988نقل از السون و هرگنها ،ن  ) 1393 / 2009معتقد است که درک یادگیری مستلزم درک ت .تسا مسیناگرا لماکت خیرا     
یعنی یادگیری رفتار به محیط اجتماعی و فیزیکی ک نآ رد ه

گزاس کی ا  صاخ یر رخ

   میییدهددد ب و ییارگدرف موهفم .دراد یگتس

29

ههای استرس...
تدرمانی گروهی بر نشان 
تأثیر واقعی 

جمعگرایی میتواند ارتباط نزدیکی با اهداف فرد (فردگرایی) یا اهداف گروه (جمعگرایی) داشته باشند .تفاوتهایی که در الگوهای
اسنادی هر فر نه گ موجود میباشد تا حدودی ا نی م نشور ار هلأس

میییگردانددد ک یارگدرف گنهرف رد ه ان رفا ه ا اد لیامت د ر رررر ررررررن هک د   

رفتارهای خود را به اسنادهای درونی ن بس ت د نه د .در نقطه مقابل در فر نه گ جمعگرایانه ،در مقابل درخواستهای خانواده و جامع ،ه
یداند .بنابرا نی حس آزادی و استقالل شخصی کمتری در قبال ا راد دوخ یصخش فاده د و 
فرد خود را م ئس ول برآوردن انتظارات م 
کمتر میتواند به خواستههای شخصی خود پاسخ مثبت دهد ،ا نی افراد بیشتر آمادگی آن را دارند تا براساس اهداف گروه ،خ و هداونا
جامعه عمل ک نن د .مطالعات نشان دادهاند که به نه گام مواجه افراد با کی

محیط فر نه گ اب هک ،دیدج ی فر یموب گنه

یآیددد ،ت ن راشف هک ییاج ا ا  یش ا نیا ز هلأسم
اساسی دارد ،مشکالت یز ادی در سازگاری با محیط جدید به وجود م 

توافت نانآ

      

چد ار نانآ ار         

استرسهای فراوانی میکند .در ا نی پژوهش رفتار آموزش داده شده با شرا طی محیطی نوجوانان ناسازگار است لذا نمیتوان تغییری را
برای کنترل شرا طی و نشانههای رفتاری آنها مشاهده کرد .پژوهش ایدنس (  ) 1996نیز نشان داد واقعیت درمانی بر رثؤم لرتنک عبنم      
ار دوخ عا لم     

یگیرند که بر زندگی خود کنترل و دنبای
نیست .شاید افراد با استفاده از ا نی آموزش در ا نی محیط جمعگرایانه یاد نم 
رفتارهای خود و کنترل آن بدانند.

در رابطه با را به ردهای مقابله با استر ،س نتا جی پژوهش نشان داد واقعیت درمانی بر افزایش را به ردهای مقابل  اب ه ا رب و دمآراک سرتس    
کاهش را به ردهای مقابلهای ناکارآمد دختران نوج ناو ثؤم دنمرنه ر رگا .دوبن  نگ ،میشاب هتشاد هتفرگ تروص تاقیقحت هب یها           
پژوهشهای کو ،) 2009 (40کیم ،) 005 2(41لود ،) 005 2(42لورنس ) 2004 (43و ایدنس ،) 1996 (44ت ودح ا د رضاح شهوژپ جیاتن اب ی

     

همسو سه تند.
از سوی دیگر پیاژه معتقد است در جوامع روستایی و قبیلهای اصو ًالًال افراد بر تکالیف عملیات صوری تسلط نمییابند .در جامعه رود نه
یگیرد .در واقع
جها بین اقوام خودشان و در سنین پایین صورت م 
نه وز افراد بافت روستایی و قومی خود را حفظ کردهاند .اکثر ازدوا 
بسیاری از اولیاء دانشآموزان تحصیالت دانشگاهی نداشتند .پیاژه معتقد است که افرادی که تجربه یز اد دارند ب وص ه ر و یعازتنا ت
م مظن فکر میک نن د .شواهد نشان مید نه د گرفتن درسهای دانشگاهی به بهبود استدالل صوری منجر میییشوددد (کیتی ،گن

 .) 2004ل اذ

یک نن د و در خانواده جایگاهی برای تمر نی تفکر صوری و حل م .دنرادن هلأس   
دانشآموزان پژوهش حاضر در محیطی غنی زندگی نم 
یسازی کنشگر براین باور
شآموزان پژوهش حاضر در حل مسأله و استفاده از را به ردهای کارآمد موفق نبودند .شرط 
به همین دلیل دان 
یتوان بهطور
یتوان با توجه به پیامدهای انجام آنها افزایش یا کاهش داد (اسکینر .) 1938 ،رفتارهای مطلوب را م 
است که رفتارها را م 
مثبت از طریق پاداشها تقویت کرد ،که احتما ًالًال به تداوم آنها منتهی میشود .در نظریه انتخاب ارائه پاداش و تقویت جزء عادتهای
مخرب شناخته میشوند .دختران نوجوان عادت به دریافت تقویت داشتند و طبق نظریه یادگیری دریافت پاداش باع راتفر تیوقت ث    
یگردد.
یشود ولی در ا نی رویکرد پاداشی جهت تقویت رفتار ارائه نم 
م 
بر طبق تئوری رشد نوجوانی کورت لو نی والد ،نی آموزگارا ،ن و جامعه از وضع نامفهوم نوجوانان که نه کودک لاسگرزب هن دنتسه   
یگردد که با نوجوانان گ یها
یبرند و نه گامی ا نی احساس ابهام مشخص م 
تعریف واضحی ندارند و برای رفتار با آنها در ابهام بسر م 

یکنددد ک اتفر ه ر   
به صورت کودک و گاهی به گونه بزرگساالن رفتار میک نن د (بورنس 45و کوک .)3102 ،46مشکالت موقعی بروز م 
40
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کودکانه آنان دیگر قابل قبول نیست و در همین حال گاهی اوقات رفتار بزرگسالی آنان جایز نیست ،و چنانچه ا نی گونه رفتارها مجاز
گردد برای نوجوانان تازگی داشته و عجیب به نظر میییرسددد .از آن ج جون هک ا و  کرد نا ر عضو زا ینشو راظتنا ،یعامتجا ا و ،ت      
تعهدات خود ندارد و نمیداند چگونه با عدم پذیرش مقابله کند ،رفتار وی انعکاسی از شک و تردید و بالتکلیفی میباشد .با اس هدافت
از تئوری انتخاب در زندگی نوجوان با انتخاب چند نی گز نی ش دلخواه که در عین حال دارای مر تبسن یاهز ًاًا ،تسا یذوفن لباقریغ       
تهای والد ،نی برای نوجوان موانعی را به وجود
یگردند .از طرف دیگر محدودی 
مواجه میگردد که بخشی از دوره زندگی نوجوان م 
فهای شخصی مشخص
یآورند .چون نوجوان بطرف میدانی حرکت میکند که به سرعت در حال تغییر است ،جهات رسیدن به هد 
م 
را تشخیص نمیدهد و نیاز به کی

را نه مایی س ره هب یلو ،دراد دنمدو لاح

تبسن  هب ت یهورگ یاهراشف و ،تابیغرت ،تاکیرح     

آسیبپذیر میباشد .وضعیتهای ناآشنا بحرانهایی را بوجود میآورد که میییتوانددد موجب

      
  

ی ،حساس گشاخرپ ،تی ر ،ی
ک ران ههگیری ی

طغیانهای عاطفی نامناسب ،تندروی ،و سیاستهای افراطی گردد .نتیجتًاًا ،بواسطه ف نادق تخاس کی ا ناوجون ،یتخانش ر      نمیییتوانددد
مطم نئ گردد که کدام رفتار میتواند او را به هدف مورد نظر برساند و یا مانع رسیدن او به هدف گردد یا  .ن موهفم      «ف نادق راتخاس   
یتواند به شرح و توصیف بالتکلیفی و شک و تردید در رفتار نوجوان کمک کند (بورنس و کوک.)3102 ،
شناختی» م 

نظریههای مربوط به رفتار انسان غالبًاًا با انتقاد"اروپایی-آمریکایی" بودن مواجهاند آموزش تئوری انتخاب و واقعیتدرم نا ییی در منط ةق

خاورمیانه ،بدون م ظن ور کردن دین و به عبارت دقیقتر اهلل یا قرآن یا حداقل اش هب هرا    آنها ا ،تقریب  ًاًا بیییفا دی هه از آب درخوا ده آمددد
( بُوُو ولد نی گ ،یز رچاپ ،ترجمه صاحبی) .در مداخله به کار گرفته شده در پژوهش حاضر کمتر به ا نی مورد توجه شد شاید دلیل ت ریثأ
نداشتن مداخله را بتوان ا نی مسأله دانست.
همچنین نتا جی پژوهش نشان داد واقعیتدرمانی بر افزایش را به ردهای مقابلهای مراجعه به دیگران دختران نوجوان مؤثر است ولی ا نی
تأثیر نیز پایدار نیست .براساس مدل چند نظریهای یا مدل مراحل تغییر ،ایجاد تغییر در رفتار بهداش یارف ،یت ن چیپ ید ی دارفا و تسا هد      
چنین تغیراتی را به تدر جی و نه لزومًاًا در کی
مارپیچ از کی

ترکیب خطی تجربه میک نن د (پروچسکا ،دیکلمنته و نورکراس .) 1992 ،47افراد به شکل

مرحله به مرحله دیگر میروند که ممکن است شامل حرکت به مراحل جدید و بازگشت به مراحل قبلی باشد ،تا جایی

شقصد 48است .افر ا رد هک یدا ییییییی ن مرحلهههانددد از
یک نن د .اولین مرحله در ا نی مد ،ل مرحله پی 
که درنهایت فرا نی د تغییر رفتار را کامل م 
مشکل رفتاری آگاهی ندارند و هیچ قصد یا برنامهای مه برای تغییر آن رفتار در آ نی دهای نزد کی

ندارند .افرادی که اندیشیدن به تغییر

را شروع کردهاند ،در مرحله قصد 49قرار دارند .افرادی که به تغییر رفتار خود متعهد شدهاند در مرحله تدارک قرار دارن د ،د رررنها ،تی

مرحله نگهداری 50زمانی است که افراد تغییر را در ط لو

،نامز عم مو ًالًال شش  هام

.دننک ظفح

فتسا اب ار شهوژپ جیاتن ا  هد ا نیا ز     

مدلمیتوان چنین تبیین نمود که دانشآموزان برای ایجاد تغییرات رفتاری به زمان احتیاج داشتند ولی پ سسسآزمو ننن بع زا د تشذگ   

   
2

یدهد .مدل فرا نی د انتخاب پیشگیرانه پیشنهاد
یگیری پس از گذشت  4ماه اجرا شد و تغییرات مرحله به مرحله آنها را نشان نم 
هف ت ه و پ 
میکند وقتی افراد به انجام رفتارهای جدید بهداش یت

میییاندیشنددد ،مجموعهههای از مراح یط ار ل    میییک نن ددد (و ،نیتسنی

 ، 1988از ای

سندرسو ،ن ترجمه جمهری و همکاران .) 1392 ،در ا نی جا نیز مانند مدل چندنظریهای ،افراد لزوم  ًاًا بهههطوررر م میقتس زا ب هلحرم کی ه    
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تک دنن هه
شآموزان شرک 
مرحله دیگر نمیروند ،بلکه درعوض ممکن است بین مراحل پیشروی یا پسروی ک نن د .شاید دلیل پسروی دان 
در بعضی مراحل ا نی باشد.
یکی دیگر از مواردی که باید بدان اشاره کرد ،کمبود تمر نی های خانگی در برنامه مداخله بود .پیداسکی (  ) 2006معتقد است کم دوب
یشود رفتار شرکت ک نن دگان در برنامه درمانی تغییر نکند.
تمر نی های خانگی در برنامههای درمانی شناختی باعث م 
منابع فارسی
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نوجوانان بدسرپرست در مشهد .مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد .دوره پنجاه و شش ،شماره . 300 - 306 ،5
ای سندرسو ،ن ک .) 1392 (.روانشناسی سالمت( .ترجمه ف .جمهری ،ف .مسچی ،ش .سوداگر ،ف .مرادیمنش ،م .بیاضی ،ا .خیرجو ،ف .هژیر،
ع.ا .ثمری .) 1392 ،کرج :سرافراز( .تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی .)3102
ّاّالسو ،ن م.ا ،.و هرگنها ،ن ب.آ .) 1393 ( .مقدمهای بر نظریههای یادگیری( ،ترجمه ع.ا .سیف) .تهران :دوران.
امیری ،م ،.آقامحمدیان شعرباف ،ح ،.کیمیایی ،س.ع.) 1391 (.اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی گرو بهار و لرتنک عبنم رب یه ر قم یاهد ا لب هههههه هههههههای،
اندیشه و رفتار-روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران ،دوره شش ،م شماره. 59 - 68 ،24
پایفر ،و .) 1386 (.روشهای کاهش فشار روانی (اصول کنترل استر )س ( .ترجمه س .جمالفر و م .انصاری) .تهران :ارسباران( .تاریخ انتش هب رثا را    
زبان اصلی ندارد).
پریزاده ،ه .) 1391 ( .بررسی و مقا سی ه ی اثربخشی گروه درمانی وجودی و واقعیت درمانی گروهی بر افسردگی ،اضطراب ،تنیدگی و حل مش لک
تصویر تن زنان ماستکتومی شده .پایاننامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی .دانشگاه فردوسی مشهد.
حسینی ،س.ر ،.لواسانی ،م.غ .) 39 1(.تعیین اثربخشی مشاوره گروهی با روش واقعیت درمانی بر ک گشاخرپ شها ر جون رد ی و نا ان نننننن  .ارائ رد هدش ه   
مجموعه مقاالت ششمین کنگره روانپزشکی کودک و نوجوان .تبریز :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز.
خدایاری فرد ،م ،.و پرند ،ا .)0 39 1(.استرس و روشهای مقابله با آن .تهران :دانشگاه تهران مؤسسه انتشارات.
داعیپور ،پ .) 1378 (.بررسی مقدماتی مقیاس مقابلهای نوجوانان در دانش آموزان شهر تهران .پایاننامه کارشناسیارشد روانشناسی بالینی .انستیتو
روانپزشکی تهران.
دالور ،ع .) 1385 (.مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی .تهران :رشد.
راضی مرادی ،م .) 1387 (.اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه نظریه انتخاب با دانشآموزان قربانی جهت افزایش ت ناو  اب هلباقم ر هراتف ا .هناردلق ی      
پایاننامه کارشناسیارشد رشته مشاوره مدرسه .دانشگاه عالمه طباطبائی.
رضاخانی ،س.د .)0 39 1(.ساخت ،انطباق ،نه جاریابی پرسشنامه سنجش فشار روانی و نشانههای استرس .مجله روشها و مد للل اه ییی روان ش ،یتخان
سال او ،ل شماره سوم.19- 09 1 ،
شاملو ،س .) 1392 ( .بهداشت روانی .تهران :رشد.
شعبانی ،ع .) 389 1( .تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی گلسر را بر ق یریذپ ناجیه شهاک  ر یناب اا ااا اااااان ب ن نایاپ .رصق نادنز رد هز ا هم      
کارشناسی ارشد .دانشگاه تهران.
صوتی منفرد ،م .) 1392 (.اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کاهش نا نه جاریهای رفتاری نوجوان نا پ .نارهت یتسیزهب ششوپ تحت ا همان نای

     

کارشناسی ارشد رشته مشاوره و را نه مایی .دانشگاه آزاد اسالمی واحد رود نه .
کراسکیا ،ن آ .) 1391 (.ابزارهای روانشناختی :مقیاس را به ردهای مقابلهای نوجوانان .نشریه رشد مشاور مدرسه ،شماره . 56 - 57 ، 30
یهای روانی .تهران :انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی. 20 - 21 ،
گروسی فرشی ،م.ت .)0 37 1(.استرسهای نوجوانی ،مجموعه استرس و بیمار 

گلسر ،و .) 1391 (.نظریه انتخاب :درآمدی بر روان شناسی امید( .ترجمه :ع .صاحبی) .تهران :سایه سخن( .تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی .)c2012
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.)a2012  (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی. سایه سخن:) تهران،  صاحبی. (ترجمه ع. تئوری انتخاب.) 1392 (. و،گلسر
شآم ازو ننن
 بررسی اثربخشی آموزش نظریه انتخاب به معلم نا رتسا شهاک رب س یتخسرس شیازفا و         روانش تخان ییی دانش ش.) 1391 ( . ز،گندمینژاد
. دانشگاه پیام نور تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد.تیزهوش دختر مقطع را نه مایی شهر شیراز
     اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه نظریه انتخاب گلسر بر تغییر نگرش دانش آموزان دختر دبیرستانی ن بس ت ب فرصم ءوس ه.) 1388 ( . ح،محمدی
. دانشگاه عالمه طباطبائی. پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره مدرسه.مواد مخدر
. ترجمه و تدو نی مقیاس را به ردهای مقابلهای نوجوانان.) 1388 ( .د. س،محمدی
 مجله. اهما لللک را ییی تحص ازومآ شناد یلی ننننننن

     

 اثربخشی واقعی رب یهورگ ینامرد ت شهاک و یلیصحت شزیگنا شیازفا.)0 39 1( . ا،نیکبخت
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