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 مادران ، خودکارآمدی، امیدواری و خوشبینیبر تاب آوری یدرمان یتواقع یاثر بخش

 

 

 

 پارمیدا قنبری بیرگانی

 

 

 اماراتدکتری روانشناسی سالمت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد 

 

 

های اجتماعی از جمله  در این میان فقدان مهارت مادران با مشکالت متعددی روبرو هستند و: چکیده

، تاب آوریهدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش واقعیت درمانی بر افزایش  ،هست دتحمل در

تهران بود. در این  در شهر )حدقل یک فرزند(دارای فرزندمادران  خودکارآمدی، امیدواری و خوشبینی

موثر می باشد. در تاب آوری مادران  یشافزابر  یدرمان یتواقعپژوهش فرض  شد که آموزش گروهی 

نمونه گیری شد که به طورتصادفی در دو مادران تهران تای بررسی این فرضیه به صورت داوطلبانه از راس

نفر(جایگزین شدند. در این پژوهش از پرسشنامه تاب آوری  51نفر(و گروه کنترل )51گروه آزمایش )

ار شد و در جلسه )یک جلسه در هفته(کارگاه آموزشی برگز 8برای گروه آزمایش به مدت  استفاده شد.

در ابتدای دوره آموزشی، پرسشنامه مذکور در مورد افراد  این مدت گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد.

 و پس  از اتمام کارگاه آموزشی مجددا پس آزمون انجام شد. نمونه به منظور پیش آزمون اجرا گردید

از آمار توصیفی و استنباطی  و برای تبیین داده ها هپژوهش حاضر از نوع طرح های نیمه آزمایشی بود

در بخش استنباطی با توجه به رعایت مفروضه های کوواریانس و به منظور جلوگیری از  استفاده شد.

با توجه به نتایج تحلیل  استفاده شد .spss سوگیری در داده ها از تحلیل کوواریانس و نیز نرم افزار 

های پزوهشی تایید شد و می توان نتیجه گرفت  فرضیه (1... )کوواریانس و ضریب معنی داری کمتر از

 موثر واقع شده است.فرزند  یتاب آوری مادران دارا یشافزابر  یدرمان یتواقعکه آموزش گروهی 

 تاب آوری مادران  - یدرمان یتواقع یاثر بخش کلید واژه:
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 مقدمه:

نیاز آنچنان اساسی است  دیعه نهاده شده است. اینهمنوع در او به و انسان اجتماعی آفریده شده ونیاز به ایجاد رابطه با

وی را ازنظر جسمی وروانی  که بوجودآمدن اختالل در برآورده شدن آن، فشارهای جسمی و روانی بر او وارد می کند و

جربه متالشی می سازد. نسبت به افراد دارای روابط خوب، افراد دارای روابط مختل، بیماری ، استرس و خودکشی بیشتری را ت

 .(1..5، 5می کنند) کاردوچی

گرفته است  زمان حاضر که عصر ارتباطات است وبا پیشرفت تکنولوژی و وجود ابزاری ماننداینترنت، تبادل اطالعات سرعت در

، شرایط فرهنگی دستخوش تغییر گشته، پیچیدگی های بیشتری پیدا کرده است. دراین جو فرهنگی که افراد به اموری عادت 

اند که با سرعت اتفاق می افتد، اشخاص ،دیگر نمی توانند کسانی را که برای صمیمیت به زمان نیاز دارند تحمل  داده شده

کنند.  اینجاست که افراد کم تحمل، بدبین و نا امید جا می مانند. از طرف دیگر، عالوه بر سرعت گرفتن جامعه، فشار برای پر 

است. کسی که بخواهد دراین جامه مورد توجه قرار گیرد باید شخصیتی بسیار  سروصدا تر ودرخشان تر بودن نیز بیشتر شده

قوی داشته باشد وهر چه بیشتر به خودتوجه کند تا مورد توجه قرار گیرد، که البته، این وضعیت، افراد کم تحمل را درمعرض 

اغلب مادران  (.5،5991شوند )لمپ دلسردی بیشتر قرار می دهد و درنهایت ، دراین عصر افراد بیش از پیش از هم جدامی

جامعه برای  یای که فزونی این مشکالت به صورت یک مشکل اساسدارای فرزند دارای مشکالت فراوان هستند به گونه

 (.5881شود )خسروی، می محسوب

-طی و انتظارات نقشتردید عدم ارضای نیازهای بسیاری از مادران دارای فرزند ، نداشتن کنترل کافی در برابر موانع محیبی 

توجهی به این قشر موجب بروز و شود. در نتیجه بیهای سنتی از زنان سبب فشارهای روانی و مشکالت در زندگی آنها می

 (. 5891شود )خسروی، پذیری اعضاء و ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی میتشدید آسیب

                                                 
1- Carducci 
2 -Lamp 
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مطالبی را ذکر کرده و راه کار هایی جهت  ،دن مادران دارای فرزندافزایش توانمندی و به روز شیکی از رویکرد هایی در 

 5است، چنانکه در پژوهشی گلسر 5در افراد ارائه کرده نظریه واقعیت درمانی ، تاب اوریافزایش حل مسئله و جرات ورزی

شان داد این رویکرد اثر افراد مبتال به اختالل افسردگی ن تاب اوری( با موضوع اثر بخشی واقیت درمانی بر افزایش 1..5)

نظریۀ جدید  5998ویلیام گلسر که نظریۀ او به واقعیت درمانی  شهرت یافته است در سال  .بخش بوده و اثر معنی داری دارد

خود را ارائه و آن را تئوری انتخاب  نامید، زیرا به عقیدۀ وی تمام اعمالی که ما انجام می دهیم، رفتار به شمار می روند و 

(. تئوری انتخاب توضیح می دهد که افراد چرا و چگونه رفتار می  5998تمام رفتارهای ما انتخاب می شوند) گلسر،  تقریبا

کنند. این نظریه، شیوۀ کارکرد مغز آدمی برای صدور رفتار را تبیین می کند و معتقد است هر آنچه از ما سر می زند یک رفتار 

نگیخته می شوند و معطوف به هدفی هستند. هدف هر رفتار ارضای یکی از پنج نیاز است و تمام رفتارهای ما از درون ما برا

 (....5)گلسر، اساسی ماست که عبارتند از: عشق و احساس تعلق، بقا، قدرت و پیشرفت، آزادی و خودمختاری، تفریح و لذت

از آنجایی که  ،مورد مطالعه قرار گرفترزند مادران دارای فدر بین  تاب آوریبا توجه به موارد ذکر شده، در این پژوهش میزان 

 -خودتاب اوری، امید، واقعیت درمانی به عنوان  تکنیکی مفید در مهارت آموزی روانی و نقش احتمالی  آن در درمان 

( این پژوهش به دنبال استفاده از آموزش این تکنیک 5..5، 8مورد پیشنهاد قرار گرفته است )رایت ی و خوش بینیکارآمد

 فرزند می باشد.   یی افزایش تاب آوری در بین مادران دارابرا

 :پژوهش روش

پس آزمون استفاده شد. پژوهشگر در -از لحاظ روش شناسی ،تحقیق حاضر یک تحقیق نیمه آزمایشی که از طرح پیش آزمون

ن بیفتد تا حدودی این روش در تعیین اینکه چه کسانی در تحقیق شرکت کنند و چه اتفاقی ،تحت چه شرایطی برای آنا

آموزش درمانی به شیوه گروهی که مستقیما توسط پژوهشگر دستکاری شد تا  کنترل داشت. محرک آزمایشی در این پژوهش،

ارزیابی شود.این طرح از دوگروه آزمایش و کنترل تشکیل، که برای آزمایش مادران دارای فرزند  افزایش تاب آوریاثر آن بر 

                                                 
1 . Reality Therapy 
2 . Glesser 
3 . Right 
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انتخاب و با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه در دو گروه آزمایش و گروه مادران دارای فرزند فرضیه موجود ،تعدادی از 

کنترل  به طور تصادفی جایگزین شد.دو گروهی که با این شیوه تشکیل  و اندازه گیری متغیر وابسته برای هر  دوی آنها در 

دارای  دو گروه برابر و ویژگیهای مشابهی نظیر جنسیت ،تاهل،یک زمان و تحت یک شرایط صورت گرفت. تعداد آزمودنیها در 

مجددا  بعد از اجرای متغیر مستقل بر روی گروه آزمایشی، و رخدادهای همزمان با اجرای تحقیق در دو گروه کنترل شد.فرزند 

 هر دو گروه در یک زمان و تحت یک شرایط پس آزمون شد. دیاگرام طرح پژوهش به صورت زیر است:

     R      T1      X      T2 :ه آزمایشیگرو

 R      T1      _       T2 :     گروه کنترل

 تهراناستان  6سرای محله منطقه شهرداری که در حدقل یک فرزند مادران دارای در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه 

بانه است .به این صورت که طی فراخوانی در روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری داوطل عضویت دارند، می باشد.

طور رسمی یا غیر رسمی عضو هستند دعوت به عمل می اید و از  که به مادراناز  تهراناستان  6سرای محله منطقه شهرداری 

رار نفر(ق 51نفر، گروه کنترل  51نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل ) گروه آزمایش  .8بین اعضا 

 خواهند گرفت.

 تاب آوریپرسش نامه 

 به که شده استاندار مقادیر از این پرسشنامه در . استفاده شد همکاران 5لوتان تاب آوری پرسشنامه از تاب آوری سنجش برای

 اییپای و اعتبار قابلیت و شده می سنجند استفاده را خودکارآمدی و شبینی خو آوری، تاب امید، ساختارهایی که وسیعی طور

 ها آزمودنی و است گویه 6 شامل خرده مقیاس هر و سوال 24 شامل پرسشنامه این .است شده اثبات سها نیز مقیا خرده این

 .خواهند داد پاسخ موافقم( کامالً تا مخالفم لیکرت)کامالً ای درجه مقیاس شش در گویه هر به

به  ها آن مجموع سپس و آمد بدست جداگانه صورت به خرده مقیاس هر نمره ابتدا روانی سرمایه نمره آوردن بدست برای

 .شد محسوب خواهد تاب آوری کل نمره عنوان

                                                 
1 . Luthans Psychological Capital 
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و  ./18 با برابر آزمون این  خرده مقیاس های و ./8 دو پرسش نامه برابر خی ( نسبت5889با توجه به گزارش محمدی )

 بود. ./11میزان روایی آن برابر با 

 

 یافته ها

 های مقیاسرض های  چندمتغیری میانگین خردههای پیش فخالصة یافته

 های آزمایش و کنترلدر گروه  تاب آوریپرسشنامة 

 Fنسبت  ارزش نوع آزمون متغیر
 درجات آزادی

 فرضیه 

 درجات آزادی

 خطا 

 سطح

 معناداری 

 تاب آوری 

 ./89 8 .5 19/5 ./81 پیالئي

 ./89 8 .5 19/5 ./56 ویلکز

 ./89 8 .5 19/5 1/.8 هتلینگ

 ./89 8 .5 19/5 1/.8 روی

 

های پرسشنامه مقیاسدهد که پس از حذف اثر نمرات پیش آزمون کلیه خردهنشان میباال های ارائه شده در جدول یافته

های معناداری تحلیل واریانس چند متغیری معنادار نست. این یافته بدین های دو گروه براساس کلیه شاخص، نیمرختاب آوری

دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت آماری معناداری از هم ندارند و امکان اجرای تاب آوری آزمون است که نیمرخ کلی پسمعنا 

 مانکوا برقرار  است.

 تاب آورییک از شاخص های که دو گروه آزمایش و کنترل در کدامها و مشخص نمودن اینها فرضیهدر ادامه جهت آزمون

 ها مورد بررسی قرار گرفت.آزمودنیدارند، نتایج آزمون اثر بینآزمون تفاوت در مرحله پس
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 اصليفرضیه 

 بر تاب آوری مادران  یدرمان یتواقع یاثربخش یینتع

 تاب آوری   میزان نمرات  میانگین مقایسه برای کوواریانس تحلیل جدول

 متغیر
 نوع سوم

 مجموع مجذورات 

 درجات

 آزادی 

 میانگین

 عناداریسطح م Fنسبت  مجذورات 

 ./5.. 15/1 11/5.8 5 11/5.8 تاب آوری

 

در دو گروه کنترل و آزمایش  تاب آوریدهد که میزان نتایج تحلیل کوواریانس چند متغییری  حاصل از جدول فوق نشان می

فرضیه است.  در این جا فرض صفر رد و  تاب آوریاثربخش بوده و منجر به افزایش  تاب آوریبا هم فرق دارد. یعنی روش 

 اختالف معناداری وجود دارد.  جرات ورزیشود. یعنی بین میانگین نمرات دو گروه در خالف تایید می

 فرعيفرضیه 

دارد یرفرزند تاث ی( مادران دارایآورو تاب ینیخوش ب یدواری،ام ی،کارآمد -تاب آوری )خود یبر مولفه ها یدرمان یتواقع  

 نمرات میزان تفکر عاملي انگینجدول  تحلیل کوواریانس برای مقایسه می

 متغیر

 نوع سوم

مجموع  

 مجذورات

 درجات

 آزادی 

 میانگین

 مجذورات 
 سطح معناداری Fنسبت 

 ./5.. 15/1 68/11 5 68/11 کارآمدی -خود

 ./5.. 55/8 19/65 5 19/65 امیدواری

 ./9.. 51/1 18/19 5 18/19 خوش بینی

 ./5.. 11/6 89/11 5 89/11 آوریتاب

در دو گروه  تاب آوریدهد که میزان خرده مقیاس های ایج تحلیل کوواریانس چند متغییری حاصل از جدول فوق نشان مینت

تاب آوری کنترل و آزمایش با هم فرق دارد. یعنی روش واقعیت درمانی  اثربخش بوده و منجر به بهبود خرده مقیاس های 

شده است.  در این جا فرض صفر رد و فرضیه خالف فرزند  ی( مادران دارایآورو تاب ینیخوش ب یدواری،ام ی،کارآمد -)خود
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 ( یآورو تاب ینیخوش ب یدواری،ام ی،کارآمد -)خودشود. یعنی بین میانگین نمرات دو گروه در میزان ای عامل ها تایید می

 اختالف معناداری وجود دارد. 

 بحث و نتیجه گیری:

در مرحله پس از انجام درمان واقعیت درمانی  با این  تاب آوریکه متغیر د طبق یافته های این تحقیق مشخص گردی

می باشد  81/1این متغیر که برابر با  Fمتغیر در مرحله پیش آزمون تفاوت معناداری دارد و همچنین با توجه به مقدار 

در مرحله دوم  تاب آوریاینکه میانگین تاثیر داشته و با توجه به مادران دارای فرزند  تاب آوریبنابراین واقعیت درمانی بر 

   می شود.مادران دارای فرزند  تاب آوریافزایش داشته به این نتیجه می رسیم که آموزش واقعیت درمانی موجب افزایش 

در راستای این فرضیه پژوهش تحقیقات زیر نیز انجام گرفته است و این تحقیقات تایید کننده پژوهش حاضر می    

 باشد. 

(، در پژوهش خود اثر بخشی معناداری در ارتباط با تاثیر واقعیت درمانی بر جرات .5.5)5ز، ارلی وین و جاجادیابوردر

مندی و تاب آوری و خوشبینی زنان یافتند که در این بین نشخوار فکری اثری تعدیل کننده مابین این دو داشته به گونه ای 

 رفکری، خشم و پرخاشگری زنان کاهش یافته است.که با افزایش تاب آوری و خوشبینی میزان نشخوا

( نیز موید نتیجه ی پژوهش ذکر شده است و بیان کننده این مطلب که .5.5) 5همچنین یافته های هوولز، تنانت، دی و المر

رفتار واقعیت درمانی به واسطه ماهیت خود، به وسیله ی افزایش آگاهی از شرایط روحی و روانی و نقش آن در بیرون کشیدن 

تکانشی و خودکار ، کاهش دهنده ی پاسخهای نا امید کننده و کنترل شرایط و فرآیندهای روانی را افزایش می دهد و بنا بر 

( ،واقعیت درمانی را به عنوان تکنیکی مفید در کنترل خشم و مهارت های ارتباطی معرفی می کند. 9..5)8گفته ی رایت

اثربخشی واقعیت درمانی بر مشکالت مبنی بر تاب آوری دریافتند با توجه به مکانیزم  (، با بررسی9..5رایت، دی و هو ولز )

های درمانی موجود در واقعیت درمانی، شامل تغییرات واقعیت ، گشودگی و خود مدیریتی، خودتنظیمی و آرام 

                                                 
1Borders,Earlegwine&Jajadia 
2Howells,Tenant,Day&Elmer 
3Wright 
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و وپرمن و همکاران ی می شود ( واقعیت درمانی منجر به تسکین اختالالت مربوط به نا امیدی مثل افسردگ85..5سازی)،بیر،

نفر از این 51( با مطالعه  بر روی زنان پرخاشگر و مبتال به سوء مصرف مواد با درمان مبتنی بر واقعیت درمانی بر روی 5.55)5

زنان یافتند که این درمان منجر به کاهش معنی داری در سوء مصرف مواد، دارو و افزایش تاب آوری و کنترل فرد شده و 

 را کاهش دهدو میزان ارتباط این افراد را با محیط را کارامدتر کرد.8ه رفتاری غیر تنظیمیتوانست

آگاهی مستلزم یادگیری فرا واقعیتی و استراتژی های رفتاری جدید برای متمرکز شدن روی توجه، جلوگیری از نشخوارهای 

د و کاهش هیجانات ناخوشایند می شود که این فکری و گرایش به پاسخ های نگران کننده است  منجر به گسترش افکار جدی

آگاهی توسط تمرینات واقعیت درمانی میسر میشود. و همچنین اشاره به این مطلب که واقعیت درمانی کنترل موقعیت ها و 

فرایند های روانی را گسترش می دهد به این صورت که در ابتدا موقعیت های تاثیر گذار منفی همچون بسیاری از اشکال 

ناتوانی، مشخص می شوند سپس امید و خوشبینی به عنوان اثر علی مهمی در بسیاری از اشکال توانایی و خودکارامدی 

تشخیص داده می شود . نهایتا واقعیت درمانی به واسطه ماهیت خود که همان افزایش آگاهی از شرایط درونی و روانی و نقش 

، این پاسخ ها را کاهش داده و کنترل شرایط و فرایند های روانی را افزایش  آن در بیرون کشیدن رفتار تکانشی و خودکار است

 می دهد.

( افراد یک نوع پیش آگاهی را دریافت کرده که در مواقعی که ناامید می 5.55در نتیجه آموزش واقعیت درمانی )بالین، 

درصدی نیز موید این  19ر آورند و میزان تاثیر شوند، می توانند بر بی انگیزه بودن خود غلبه کرده وآن را تحت کنترل خود د

 نکته است که این آموزش )واقعیت درمانی( چقدر درکنترل ناامیدی این زنان موفق بوده است.
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 فرضیه دوم: 

 مادران دارای فرزند تاثیر دارد خوش بینی ،امیدواری، کارآمدی -خودواقعیت درمانی بر 

در مرحله پس از ( خوش بینی ،امیدواری، کارآمدی -خود)که متغیر های گردید  طبق یافته های این تحقیق مشخص      

انجام واقعیت درمانی با مرحله پیش آزمون تفاوت معناداری دارد و همچنین با توجه به اندازه اثر این متغیر ها می توان گفت 

تاثیر داشته و مادران دارای فرزند  ( ش بینیخو ،امیدواری، کارآمدی -خود) تاب آوریواقعیت درمانی بر افزایش خرده مقیاس 

که میانگین خرده مقیاس ها در مرحله دوم افزایش داشته به این نتیجه می رسیم که آموزش واقعیت باال با توجه به جدول 

 می شود. تاب آوریدرمانی موجب افزایش خرده مقیاس 

 است و این تحقیقات تایید کننده پژوهش حاضر می باشد. در راستای این فرضیه پژوهش تحقیقات زیر نیز انجام گرفته     

تاب  ییتوانا یزانبندورا بر م یاجتماع یادگیری یوهبه ش یزندگ یآموزش مهارتها یبه بررس ی،پژوهش ی( ط5886) یجوهر     

 نمود. یانارتباط را معنا دار ب یننوجوانان پرداخت که ا آوری

مثبت کودکانشان  یجاناتو ابراز ه ینتوسط والد یجاناتآموزش ابراز ه ینباط بارت یبه بررس یپژوهش ی( ط1..5) کافرین

(EDکه شامل مد  )که  یپرسشنامه ا یقاطالعات از طر یبود پرداخت. پس از جمع آور امیدواری خودکارامدیخشم،  یریت

 یهمبستگ یزمداخله گر ن یرهایبا کنترل متغ یمشخص شد که حت ودگاتمن  توسط پژوهشگر ساخته شده ب یهبر اساس نظر

 وجود دارد. یرمتغ سه ینا ینب یادیز

)بر اساس واقعیت  یمدرسه ا یبر آموزشها یکه مبتن یزندگ یها مداخالت مهارت یاثر بخش یبه بررس یز( ن8..5) هیلی

 ینب یفرهنگ یو آموزش، به تفاوت ها یو خواستن کمک از بزرگتر ها پرداخت که ضمن بررس خودکارامدی یشدرافزادرمانی( 

 معنادار یشافزا یزاننشان داد که م  یج.نتاختهم پردا یکیو دانش آموزان مکز یکاییپوست آمر یددانش آموزان سف

داشته  یشتریب یشخود افزا یا یسهنسبت به نمونه  مقا یکاییو خواستن کمک از بزرگتر ها در دانش آموزان امر خودکارامدی

 است.
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اثر   یقاییو افر یهند یسیجوان انگل یزوج ها یندر ب یفرهنگ یگرفتن عامل تفاوتها( ضمن درنظر 9..5مگوساوکانگ )

 ییدآن راتا یاثر بخش یقتحق ینا یجکرد ونتا یبررس ینزوج تاب آوری و خوشبینی یشراهبرد حل تعارض را بر افزا یبخش

 کرد. 

 یزانگلسر   برکاهش م یدرمان  یتواقع یرثواضطراب امتحان وتا یمنطق یرغ یرابطه باورها ی( با بررس5881)یبلند یعل-

 کرده است. ییدتاافکار نامید کننده  و اضطراب امتحان

  یزندان یتکاهش خشونت درجمع ینهدر زم  یزخشونت آم یبر اثر رفتارها یزندان 18 ی( بر رو5986مک فرسن ) پژوهش

معنا دار  یشافزا تاب آورانه یدر رفتارها ینکهضمن ا یافتپرخاشگرانه کاهش   یرفتارها  یتینشان داد که بر اثرآموزش  واقع

بیشتر به نظر می رسد تغییر اساسی در باورهای این افراد نسبت به مفهوم خود و میزان کارامدی خودشان ایجاد  شد. یدهد

 شده است.

 یبردند اثر بخش یج مارتباط رن یبرقرار یفرد که از کمبود مهارت ها16 یبر رو یپژوهش ی( ط8..5کنارد و همکاران ) نیز

 یشترب یتحاصل از آن سطح رضا یجصرف مطالعه کردند که نتا یرا نسبت به دارودرمان یدرمان  یتو واقع یهمزمان دارو درمان

 نشان دادند. یبیعود کمتر را در روش ترک احتمال یزانم تاب آوارنه  و یارتباط یفیتک یشوافزا

در پژوهشی تاثیر کاهش استرس بر اساس واقعیت درمانی را در رابطه با تجربه و ( 5.55)5روبینس، کنگ، اکبالد و برانتلی 

بیان هیجانی بررسی کردند که شواهد بر این قرار بود ؛ کاهش استرس بر اساس واقعیت درمانی بر روی چندین نگرش ، الگوی 

ار نشان داد که گروه مورد مداخله افزایش رفتاری و تنظیم هیجانی اثرگذار است. نتایج مقایسه ی گروه آزمایشی و لیست انتظ

مفهوم از توانایی های خود کنارآمدن و و  بیان احساسات ، کاهش در ترس از شکست و ناامیدی ،5زیادی در شفقت با خود 

 داشتند.

                                                 
1Robins,Keng,Ekblad&Branley 
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رد  بخصوص بر  ( ، نیز در پژوهش خود مبنی بر رابطه ی واقعیت درمانی و سرمایه روانشناختی 5.55) 5سینگ و همکاران

 و خودکارامدی این مداخله را تایید کردند. تاب آوری 

(، )ناتالی .5.5(، )دالن و همکاران ،5999و هلت،  ( ،)کریستلر5889(، )موسویان و همکاران، 5881فر و جهانی تاش، تمنایی

(، )تیلور و لیبرزن، 5999(، )دان و همکاران، 8..5(، )تاپر، شاو، ایسلی، هیل، باند، لورنس مور، 8..5کریستین بلوینز ،

(، مبنی بر تاثیر اثر .5.5(، ) زفرا کوپر و همکارانش،8..5(،  ) بیر،8..5(، )کابات زین، 1..5(، )فارب و همکاران، 1..5

 تاکید کردند. خوشبینی و امیدواری، تاب اوریبیان بخشی واقعیت درمانی بر 

 بحث و نتیجه گیری :

مادران  آوریتابو  خوش بینی ،امیدواری، کارآمدی -خودزش واقعیت درمانی بر یافته های این پژوهش نشان داد که آمو

این آموزش از این جهت برای این دسته از افراد حائز اهمیت است که این مادران با توجه به  موثر واقع شده است.دارای فرزند 

گوناگونی قرار می گیرند که دچار فرسودگی  و نقشهای متعددی را بر عهده دارند و در موقعیت هایدوفرزند اینکه سرپرستی 

باالی روانشناختی می شوند، این آموزش می تواند کمک بسزایی در افزایش توانمدی آنان داشته و همچنین کمک مناسبی 

ده باشد برای سایر اعضای خانواده زیرا که وقتی مادر یک خانوداه دائما دچار خشم و پرخاشگری می شود، دیگر اعضاء آن خانوا

 نیز به طبع از نظر روانی دچار مشکالتی از قبیل افسردگی، کمرویی، پرخاشگری و...... می شوند.

نظر محقق براین است که توانمند کردن مادران یکی از راه حل هایی است که به واسطه آن افراد برای بهزیستی آماده می   

، از نظر روانی نیز شرایط مساعد تری را خواهند داشت  که نتایج  شوند و هر گاه این مقوله را بتوان در کنترل خویشتن بگیرند

این پژوهش نیز، این مسئله را تایید می کند.در این تحقق چون آموزش واقعیت درمانی به افراد گروه آزمایش، توانست آنها را 

ین افراد توانستند به طور ازلحاظ ذهنی برای موقعیت های دشوار که دچار نگهداری از دوفرزند می شدند آماده کند، ا

محسوسی بر فرسودگی روانی خود غلبه کرده و در مواقعی که قبال دچار فرسودگی و پرخاشگری می شدند، خونسردی خودرا 

شاید برای اثر بخشی بیشتر نیار به ممارست بیشتری باشد. از آنجایی که تاکید حفظ کرده و این موقعیت را پشت سر بگذارند. 

                                                 
1Singh 
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بر مفید بودن این تمرینات به شرکت کنندگان شده بود و همچنین مورد استقبال قرار گرفتن این آموزش ها  بسیار فراوانی

آموزش های روانشناختی بکند و در آینده برنامه های بیشتری را برای آموزش این مادران شهرداری با نگاه متفاوتی منجر شد  

 انجام دهد .

 منابع:

ررسي تأثیر روش واقعیت درمـاني بـه شـیوة گروهـي بـر افزایش شادکامي ب. (5881احمدی عباس آبادی، سمیه )

 پایـاننامـه کارشناسـی ارشـد مشـاوره، دانشـگاه شـهید بهشتی و سالمت روان،

ررسي تأثیر روش واقعیت درمـاني بـه شـیوة گروهـي بـر افزایش شادکامي ب. (5881احمدی عباس آبادی، سمیه )
 یـاننامـه کارشناسـی ارشـد مشـاوره، دانشـگاه شـهید بهشتیپا و سالمت روان،

 .تهران:دفتر نشر فرهنگ اسالمی.َروان شناسي کمرویي و روش درمان(.5888افروز،غالمعلی.)

،پایان نامه کارشناسی راهنمایي بررسي میزان شیوع جرات ورزی در دانش آموزان دختر دوره(.5819آقارشتی،محبوبه.)

 د اسالمی واحد خوراسگان.ارشد،دانشگاه آزا

 )ترجمه مهدی قراچه داغی.تهران:انتشارات علمی.روان شناسي ابراز وجود(.5888آلبرتی ،رابرت و امونز،مایکل .)

بررسي رابطه بین نگرش های فرزند پروری پدران و سگلسر  اسناد و جرات ورزی دانش .(5881بهروزی،آزاده.)

 .پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه عالمه طباطبایی.رونآموزان مقطع سوم راهنمایي شهرستان کاز

)ترجمــۀ یحیــی سیدمحمدی(، نظریــه هــای روان درمــاني،(. 5889پروچاســکا، جیمــز و نــورکراس، جــان ) 

 (.2002تهران: روان. ) تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 

)ترجمــۀ یحیــی سیدمحمدی(، ریــه هــای روان درمــاني،نظ(. 5889پروچاســکا، جیمــز و نــورکراس، جــان ) 

 (.2002تهران: روان. ) تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 

. پایان نامه دانشجویان متاهل بررسي اثربخشي آموزش جرات ورزی بر رضایت زناشویي در(.5881،سمیه.) پیروی

 .دانشگاه عالمه طباطبایی.رشته روان شناسی کارشناسی ارشد

http://www.jopbs.ir/
http://www.jopbs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 33-114، ص 1931،  خرداد1، جلد 42ره روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شما

ISSN: 1394-0041 
http://www.jopbs.ir 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 

000 

 

 

1394-0041© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution 

requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 

 

 

. پایان نامه کارشناسی دانشجویان متاهل در تاب آوریبررسي اثربخشي آموزش جرات ورزی بر (.5881پیروی ،سمیه.)

 .دانشگاه عالمه طباطبایی.رشته روان شناسی ارشد

بررسي و مقایسه اثربخشي گروه درمـاني وجـودی و واقعیـت درمـاني گروهي بر (. 5895، هدا )محمودی

رشته روان  پایاننامه کارشناسی ارشد .دگي و حل مشکل تصویر تن زنـان ماسـتکتومي شـدهافسردگي، اضطراب، تنی

  .، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد شناسی

بررسي میزان شیوع جرات ورزی در دانش آموزان دختر دوره راهنمایي،پایان نامه (.5881مطیع ،محبوبه.)

 ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان. وان شناسيرشته ر کارشناسي ارشد

مقایسه فشار رواني، اضطراب و مسئولیت پذیری در مـادران کودکـان تاالسمي و مادران (. 5881مطیع، حمیرا )

 پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، واحد علـوم و تحقیقات خوزستان عادی شهر اهواز،
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