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 چکیده
دانش آموزان  یو خودکارآمد یجانیه میتنظ یبر دشوار یگروه یدرمان تیآموزش واقع یاثربخش نییپژوهش حاضر با هدف تع

 با آزمون پس –آزمون  شیانجام شد. تحقیق حاضر، تحقیقی نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پ زیدختر دوره دوم متوسطه تبر

جامعه  نیتبریز بود. از ب کی هیدانش آموزان  دختر دوره دوم متوسطه ناح اضرح قیباشد. جامعه آماری تحق می کنترل گروه

صورت که به صورت  نینفر در گروه کنترل ( انتخاب شد. بد 11نفر در گروه آزمایشی و  11نفر )  03به تعداد  ینمونه ا یآمار

 03کالس مذکور  4 نیانتخاب و از ب ارساز مد یکی زیتبر 1 هیاز بین دانش آموز دختر مدارس ناح یخوشه ای چند مرحله ا

داشتند، بعنوان نمونه انتخاب  یخودکارامد اسیدر مق نییتنظیم هیجانی و نمره پا نفر از آنان که نمره باال در مقیاس دشواری

شرر و آدامز بود.  ی( و پرسشنامه خودکارآمد4334شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجانی گراتز و روئمر )

 یدرمان تینشان داد آموزش واقع جی( استفاده شد. نتاANCOVA) انسیکووار لیمفروضه ها از آزمون تحل یپس از بررس

نتایج نشان داد با توجه به  دهد. یم شیدانش آموزان دختر را افزا یهیجانی را کاهش و خودکارآمد میتنظ ی، دشواریگروه

باشد و همچنین با توجه به سطح می 11/3و  331/3سطح معناداری و مجذور اتای دشواری تنظیم هیجان که به ترتیب 

 باشد.می 01/3و  331/3معناداری مجذور اتای خودکارآمدی به ترتیب 

 

 .ی؛ دشواری تنظیم هیجانی؛ خودکارآمد یگروه یدرمان تیآموزش واقعهای کلیدی: واژه
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 مقدمه:

تردید یکی از دوران رشد گیرد و بیبرمی سالگی را در 11تا  11ای از تغییرات است که معموالً سنین دوره دوره دوم متوسطه

های مختلف رشد ن جنبهفرد است و دوران نوجوانی اطالق میشود. در این سنین تغییراتی که به جریان رشد نوجوان و روابط بی

دهد. این تغییرات شامل: دلبستگی، استقالل )تغییرات رابطه با والدین، خواهران و برادران(، صمیمیت شود، رخ میمربوط می

های الزم برای زندگی(، هویت )احساس ها و نقشگیری روبط فردی نزدیک خارج از خانواده(، پیشرفت )کسب مهارت)شکل

(. در قرن حاضر که 4330، و همکاران 1های کودکی با تقاضاها و مزایای بزرگسالی( است )لیئواسات و نقشناشی از ترکیب احس

های ناگوار بر حفظ سالمت روان تأثیر به سزایی خواهد فشارهای روانی بر زندگی انسانها سایه افکنده است توانایی مهار هیجان

داشت. افرادیکه در تنظیم هیجانهای خود مهارت دارند، بهتر می توانند حاالت هیجانی منفی را از طریق فعالیتهای خوشایند 

دهد، که تنظیم هیجان بخش مهمی از زندگی هر فرد را به خود اختصاص می از آنجایی(. 1011ن نمایند )خسرو جاوید، جبرا

، 0؛ شیپمن و زمن4331، 4تواند منجر به آسیب روانی شود )آمستادتر می ،تعجب آور نیست که آشفتگی در هیجان و تنظیم آن

4331.) 

زا و سالمت روانشناختی، فرایندهای انگیزشی و پاسخدهی مناسب در برابر حوادث استرستجارب هیجانی در زندگی روزمره بر 

ها )مانند ترس، خشم و تنفر( گذارد. هر چند هیجانهای مختلف افراد تأثیر میتحول اجتماعی تأثیر اساسی داشته، بر کنش

باشند. این فرایند در ت و نوع تجارب هیجانی خود میهای زیستی هستند، ولی افراد قادر به تأثیرگذاری بر شدت، مددارای پایه

تنظیم هیجان را می توان به صورت فرآیندهایی تعریف کرد که از طریق آن، شود. نامیده می 4متون روانشناختی، تنظیم هیجان

تنظیم  (.1111 ،1)گروس بگذارندتوانند بر اینکه چه هیجانی داشته باشند و چه وقت آنها را تجربه و ابراز کنند تأثیر افراد می

هیجان تمامی فرایندهای بیرونی و درونی مسئول برای نظارت، ارزیابی و اصالح واکنش های هیجانی، بویژه حالت های شدید و 

( که می تواند به طور خودکار یا کنترل شده، 1114تامپسون، به اهداف فرد را در بر می گیرد ) زود گذر آن، به منظور نیل

 (.4331، 1؛ گروس و تامپسون4331، 1ویلهلم و گروساورز، ماوس، د )یا ناهشیار انجام گیر هشیار

 1های تنظیم هیجانی باشد. کوتینهو، ریبریو، فرینا و دیاسها و قابلیتی کمبود تواناییدشواری در تنظیم هیجانی باید نتیجه

ای اشاره دارند که افراد به واسطه آن بر هیجانات به مرحلهکنند که تنظیم هیجانی عنوان می( بر اساس مطالعات پیشن 4313)

نظمی احساسات، به فرآیندهای گذارد. بنابراین بیکنند تاثیر میها چگونه هیجاناتشان را بیان و تجربه میخود و اینکه آن

نظیم هیجانی فرایندی کنند. طبق مدل تنظیم هیجانی، تشود که در نهایت عملکرد تطبیقی را مختل میتنظیمی اطالق می

منحصر بفرد و یگانه برای تعدیل تجربه هیجانی به قصد دستیابی به مطلوبیت اجتماعی و قرار گرفتن در یک وضعیت جسمانی 

و روانی آماده برای پاسخگویی مناسب به تقاضاهای روانی درونی و بیرونی است. تنظیم هیجانی به منظم کردن و تنظیم 

ای است که (. دشواری تنظیم هیجانی مولفه4331، 1شود )هوانکاستای عملکرد تطبیقی اطالق میفرایندهای احساسی در ر

( ناشی از نقص در تواناییهای تنظیم هیجانی افراد است و موجب پیامدهای نامطلوبی 4313مطابق نظر کوتینهو و همکاران )

 شود.می

 13از نظیر بنیدورا و ال ل مهم دوره نوجوانی تلقی میی شیود. خودکارآمدی متغیر دوم پژوهش حاضر می باشد که یکی از مسائ

بیا ییک موقعییت  4یا توانایی ادرا  شده فرد در انجام یک عمل دلخواه یا کنار آمیدن 1( خودکارآمدی عبارتند از قابلیت4330)

                                                           
1 . Liau 

2 . Amstadter 

3 . Shipman  and  Zeman 

4 . emotion  regulation  

5 . Gross 

6 . Mauss, Evers, Willhelm & Gross 

7  . Gross & Thompson 

8 . Coutinho, Ribeiro, Ferreirinha, Dias  

9. Hwang 

10 . Bandura & locke  
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قوی تر از نتایجی اسیت بسیار  ،توانایی که نتیجه کنترل خود است ( معتقد است در برخی موارد این1111خاص است. بندورا )

(. خودکارآمدی نیز مانند عزت نفس یکیی از مللفیه 1013که محیط خارج می تواند بر فرد داشته باشد )صدر السادات و شمس،

تواند زندگی نوجوانان را به ویژه در زمینه پیشرفت تحصیلی تحت تاثیر قیرار دهید، چنانچیه براتیی بختییاری هایی است که می

نشان می دهد که بین خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان همبستگی مثبت وجیود دارد. از خود هشپژودر ( 1011)

طرفی نیز در شرایط استرس زا خودکارآمدی فرد می تواند تحت تاثیر قرار گیرد. مهرابی زاده، ابوالقاسیمی، نجارییان و شیکرکن 

ی و اضطراب امتحان همبستگی معنی داری وجود دارد. همچنیین ( در پژوهش خود نشان می دهند که بین خودکارآمد1011)

( اظهار دارد در شرایطی که فرد از خودکارآمدی پایین برخوردار باشد بصورتی کیه ییک روییداد فراتیر از توانیایی 1111بندورا )

ته باشید )نقیل از خییر و شخص ادرا  شود، این توانایی ضمنی برای رویارویی به طور موثر می تواند اضطراب را به دنبال داشی

( در ییک مداخلیه 4334) 0مطالعه جونسیتون و پییج (. از پژوهش های صورت گرفته در این زمینه می توان به1011 همکاران،

گروهی رفتاری همراه با مواجهه در افراد مبتال به فوبی خاص که عالوه بر اضیطراب، خودکارآمیدی، کنتیرل ادراکیی و عملکیرد 

، نفیر آزمیودنی 41دوره هیای پیگییری  پس از بررسی های پیش آزمون و پس آزمیون و سنجیده می شد،  اجرایی بیماران نیز

 دریافتند که خودکارآمدی بیماران افزایش یافته است. 

با توجه به تاثیر منفی دشواری تنظیم هیجان و خودکارآمدی پایین بر عملکرد تحصیلی و از سویی دیگر افزایش فشار از سیوی 

سیستم های آموزشی، تا کنون شیوه های مختلفی از مداخله های روانشناختی رشد یافته اند که از آنجمله  می توانبه  والدین و

 رویکرد واقعیت درمانی اشاره کرد.

از مداخالت رایج در حوزه روانشناسی شناختی در راستای توصییف انسیان، تعییین قیوانین رفتیاری و  1گالسر 4واقعیت درمانی

به رضایت، خوشبختی و موفقیت محسوب می شود. بر اسیاس ایین دییدگاه زییر سیاخت هیای اصیلی اخیتالالت  چگونگی نیل

روانشناختی و نشانه های مرضی بیماران نه تجربه های گذشته، سرکوب ها و خاطرات واپس رانده شده به حوزه ناخودآگاه فرد، 

(. گالسر در این روش درمانی با تکیه بیر تئیوری انتخیاب بیه 4333که مسئولیت گریزی و نادیده انگاری واقعیت است )گالسر، 

عنوان پشتیبان رویکرد واقعیت درمانی، چرایی و چگونگی رفتارهای انسان را تبیین می نماید. این نظرییه، شییوه کیارکرد مغیز 

تقد است هر آنچه از ما سر مع«  1تئوری انتخاب» آدمی برای صدور رفتار را تبیین می نماید.  واقعیت درمانی بر اساس رویکرد 

می زند یک رفتار است. تمام رفتارهای ما از درون برانگیخته می شود و معطوف به هدفی است و هدف هر رفتار ارضای یکیی از 

پنج نیاز اساسی؛ عشق و تعلق، پیشرفت و خودشکوفایی، تفریح و لذت، آزادی و مختاری، بقا و زنده ماندن میی باشید. بیه نظیر 

ز رفتارهای ناسازگار در فرد تالشی است که او در جهت مهار ادراکات و زندگی خود انجام می دهد، به این معنیی کیه گالسر برو

اضطراب، افسردگی و احساس گناه را فرد شخصا برای خویش به وجود می آورد و انتخاب میی کنید تیا بیه وسییله آن یکیی از 

 (.  1014، و همکاران این رفتار ناکارآمد و ناموثر باشد )شفیع آبادینیازهای پنج گانه را رفع نماید، چنانچه ممکن است 

با توجه به پژوهشهای انجام گرفته در زمینه واقعیت درمانی به نظر می رسد این روش درمانی بیا وجیود سیابقه کوتیاه توانسیته 

 جایگاه مناسبی را در بهبود سالمت روانی ، افزایش شادکامی و درمان انواع مشکالت روانشناختی به خود اختصاص دهد. 

برخورداری از احساسات بهتر نسبت به خود و زندگی باید پیذیرای مسیئولیت باشیند.  ( بیان می دارد: افراد برای4331گالسر )

براساس نظریه انتخاب وی، زمانی افراد می توانند احساس توانمندی، اعتماد به نفس و احترام  به خویش و در نهاییت احسیاس 

ر زندگی در دست خویش است و خود میی توانید شادکامی کنند که بتوانند بطور موثر برآورده سازد و باور کند که سررشته امو

( بر تامین این نیازهای اساسیی 1111) 1شرایط بهتری را برای خود فراهم سازد. در این جهت گیری پترسون، جانک و کولینسه
                                                                                                                                                                                     
1 . capabilities 

2 . coping  

3 . Johnstone & Page 

4 . reality therapy 

5 .Glasser 

6 . choice therapy  

7 .Peterson, Chang, Coulinse 
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ای دانشجویان پژوهشی انجام داده و دریافتند پس از جلسات مشاوره و واقعیت درمانی و آموزش نظریه انتخیاب، ارضیای نیازهی

(، چیانس و 1113) 1(. از طرفی  مطالعیات هیانیمن1111اساسی گروه آزمایش افزایش پیدا کرده است )نقل از بدنر و پترسون، 

( بر روی معتادین و زنیدانیان نشیان میی دهید کیه در ادرا  خیود و 4334نقل از کیم ) ؛(1114) 0( و بال 1113) 4همکاران

 یت درمانی، تفاوت معناداری مشاهده می شود. خودپنداره آزمودنی ها پس از دریافت واقع

در جمع بندی اجمالی از آنچه گفته شد و با توجه به کاستی های موجود در سوابق پژوهشی این شیوه درمانی، پژوهش حاضیر 

در نظر دارد به منظور رفع محدودیت های پژوهشی موجود در واقعیت درمانی بر اساس تئوری انتخاب،اثربخشیی آمیوزش ایین 

شیوه درمانی را مورد بررسی قرار دهد. بنابراین؛مساله اساسی در پژوهش حاضر بررسیی اثربخشیی و اقعییت درمیانی بیه شییوه 

 گروهی درکاهش دشواری تنظیم هیجان و افزایش خودکارآمدی در میان دانش آموزان است.

 :روش پژوهش

)نیمه تجربی( است. از آنجا که اجرای هر آزمایش مستلزم انتخاب یک طرح مناسب  4تحقیق حاضر، تحقیقی نیمه آزمایشی

پس آزمون با گروه کنترل به این منظور استفاده  –است در این تحقیق نیز، از انواع طرحهای نیمه آزمایشی، طرح پیش آزمون 

 ی طرح آزمایشی پژوهش به شکل زیر است:نگاره شد.

 پیش آزمون قلمتغیر مست پس آزمون گروه ها

 T1 آموزش واقعیت درمانی T2 گروه آزمایش

 T2 - T1 گروه کنترل

 

 :جامعه، نمونه و روش نمونه گیری

با توجه به اینکه تحقیق حاضر از نوع مداخله  جامعه آماری تحقیق حاضر دانش آموزان  دختر دوره دوم متوسطه تبریز است.

نفر در گروه کنترل ( انتخاب شد. انتخاب نمونه بدین  11نفر در گروه آزمایشی و  11نفر )  03ای است لذا نمونه ای به تعداد 

خاب و از یکی از مدارس انت تبریز 1صورت بود که به صورت خوشه ای چند مرحله ای از بین دانش آموز دختر مدارس ناحیه 

 و نمره پایین در مقیاس خودکارامدی نفر از آنان که نمره باال در مقیاس دشواری تنظیم هیجانی 03کالس مذکور  4بین 

 داشتند، بعنوان نمونه انتخاب شدند. 

 ابزار پژوهش:

 پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجانی:  -

 1آیتمی چند بعدی خود گزارش دهی و  01 پرسشنامه ( ساخته شده است. این4334) 1این پرسشنامه توسط گراتز و روئمر

خرده مقیاس است که عالوه بر اینکه تنظیم هیجانی را ارزیابی می کند مشکل در تنظیم هیجانی را نیز ارزیابی می کندنمرات 

سشنامه شامل (. خرده مقیاسها ی این پر1011)امینیان، باالتر، نشان دهنده دشواریهای بیشتردرمقوله تنظیم هیجانات است 

 خرده مقیاس دشواریهای شاهدتکانه خرده مقیاس دشواریهای دست زدن به رفتارهدفمند )اهداف(، خرده مقیاس عدم پذیرش،

 و به راهبردهای تنظیم هیجان)راهبردها( خرده مقیاس دستیابی محدود خرده مقیاس فقدان آگاهی هیجانی)آگاهی(، )تکانه(،

 ی)شفافیت( می باشد.خرده مقیاس فقدان شفافیت هیجان

که این مقیاس دارای همسانی درونی باالیی است.  ( نشان می دهد4334) نتایج مربوط به بررسی پایایی توسط گراتز وروئمر

درجه ای  1دهی به این مقیاس بر اساس یک مقیاس ی پاسخنحوهگزارش شده است.  10/3 مقدار آلفای کرونباخ برای نمره کل

                                                           
1 .Haniman 

2 .Chance & et al 

3 .Black 

4 . Quasi - experimental 

5. Gratz & Roemer 
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( به بررسی پایایی و اعتبار این مقیاس در ایران پرداختند. پایایی این مقیاس با دو 1011لیکرت است. حیدری و همکاران )

اعتبار مناسب آن است. حاکی از  %11و  %14باز آزمون  محاسبه شد که به ترتیب برابر  –روش آلفای کرونباخ و آزمون 

، که 13/3و  11/3تنصیف محاسبه شد، که به ترتیب برابر  پایایی پرسشنامه باروش آلفایک رونباخ و (1011) درپژوهش امینیان

 ضرایب قابل قبول پرسشنامه تنظیم هیجانی بود. بیانگر

 :1پرسشنامه خودکارآمدی شرر و آدامز -

آیتم دارد. آزمودنی به هر  11( تهیه شده است. این مقیاس 1110و آدامز ) این پرسشنامه مداد کاغذی است که توسط شرر

گذاری این پرسشنامه به این دهد. شیوه نمرهای )کامالً مخالفم تا کاماًل موافقم( پاسخ میدرجه 1آیتم براساس یک مقیاس 

ه داده خواهد شد و بقیه برعکس نمره گذاری نمر 1تا  1،  11،  10،  1،  1،  0،  1صورت خواهد بود که در هر کدام از سواالت 

 است.11حداقل نمره و 11 نمره آورد این مقیاس به دست از تواند می ای که فرد نمره شوند. بنابراین حداکثرمی

و در  11/3، (1011مقیاس در پژوهش عبدی نیا ) اعتبار این .اعتباریابی شده است ترجمه و) 1011 (این مقیاس توسط براتی

(. در پژوهش براتی و 1011، ) نقل از زاده محمدی و همکاران بدست آمده است 11/3، (1010اعرابیان و همکاران )پژوهش 

گزارش شده است. همچنین  11/3و  11/3ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی بازآزمایی این مقیاس به ترتیب ( 1011همکاران )

را گزارش  11/3 ( ضریب پایایی1010ست. کرامتی و شهر آرای )بدست آمده ا 11/3بین خودکارآمدی و اضطراب همبستگی 

 11/3( در پژوهش خود آلفای کرونباخ و تصنیف این مقیاس را به ترتیب 1011کرده اند. همچنین مهرابی زاده و همکاران )

 بر آورد کرده اند. 11/3و

 یافته ها:

 بررسی فرضیه ها

در گروه  خودکارآمدیپس آزمون دشواری در تنظیم هیجانی و  –ماری نمرات پیش آزمون آتوصیف  : 1جدول 

 آزمایش

 انحراف استاندارد میانگین حداکثر حداقل تعداد متغیر

پیش 

 آزمون

 34/1 111 113 11 11 دشواری در تنظیم هیجانی

 11/1 13/41 14 41 11 خودکارآمدی

پس 

 آزمون

 1/1 13/11 103 11 11 دشواری در تنظیم هیجانی

 31/13 10 14 44 11 خودکارآمدی

 

، بیشترین میانگین در پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش در دشواری در تنظیم هیجان و کمترین 1جدول  بر اساس نتایج

 میانگین در پیش آزمون و پس آزمون مربوط به مولفه خودکارآمدی می باشد.  

در گروه  خودکارآمدیپس آزمون دشواری در تنظیم هیجانی و  –: توصیف اماری نمرات پیش آزمون 2جدول 

 کنترل

 انحراف استاندارد میانگین حداکثر حداقل تعداد متغیر

پیش 

 آزمون

 11/1 13/143 101 134 11 دشواری در تنظیم هیجانی

 11/1 14 11 41 11 خودکارآمدی

پس 

 آزمون

 1/1 01/114 141 11 11 دشواری در تنظیم هیجانی

 13/1 11 13 14 11 خودکارآمدی

                                                           
1.  Sherer & Adams  
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، بیشترین میانگین در پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل مربوط به مولفه دشواری در تنظیم 4جدول  بر اساس نتایج

 هیجان و کمترین میانگین در پیش آزمون و پس آزمون مربوط به مولفه خودکارآمدی می باشد.  

 بررسی فرضیه ها -

ط رگرسیون تحقیق ابتدا مفروضه های تحلیل کواریانس، نرمال بودن توزیع متغیر، یکسان بودن شیب خقبل از بررسی فرضیه 

 رسی گردید که نتایج آنها در ادامه آورده شده است. و همسانی واریانسها بر

اسمیر نوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها در دشواری در تنظیم  –: نتیجه آزمون کالموگروف  9 جدول

 هیجانی

 

می باشد، بنابراین می توان نتیجه 31/3سطح معناداری آماره های بدست آمده بزرگتراز  0 بر اساس نتایج مندرج در جدول

  .نرمال است و خودکارآمدی پیش آزمون و پس آزمون دشواری در تنظیم هیجانیگرفت توزیع داده های 

دوره دوم دانشش آمشوزان دختشر ی آموزش واقعیت درمانی به شیوه گروهی، دشواری در تنظیم هیجان :اول فرضیه 

 را کاهش می دهد. متوسطه

 دشواری در تنظیم هیجانیبرای متغیر: نتایج تحلیل کواریانس 4جدول

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات

 اندازه اثر سطح معناداری Fمقدار 

  331/3 311/41 104/141 1 104/141 پیش آزمون

 11/3 331/3 110/14 111/1110 1 111/1110 گروه

    141/03 41 131/141 خطا

     03 041410 کل

 

بیا توجیه بیه  .اسیت شده آوردهپس از تعدیل  دشواری در تنظیم هیجانینمرات نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون  4در جدول

درصد اطمینان معنادار  1/11تفاوت بین گروه ها در سطح معناداری  (=41dF= 331/3Pو  F=1 110/14) ،(4نتایج جدول )

آمیوزش واقعییت رد و فرض پژوهش پذیرفته می شود. بنابراین می تیوان نتیجیه گرفیت  ی باشد. بنابراین فرض صفر پژوهشم

 تاثیر دارد.  دانش آموزان بر دشواری تنظیم هیجانیدرمانی گروهی 

درصد تغیییرات نمیرات گروههیا در متغییر دشیواری در   11همچنین مقدار اندازه اثرکه با مجذور اتا نشان دهنده این است که 

 می باشد. واقعیت درمانی(تنظیم هیجان ) تفاوت گروهها در پس آزمون( ناشی از اجرای متغیر مستقل )آموزش 

را  دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطهآموزش واقعیت درمانی به شیوه گروهی، خودکارآمدی : دومفرضیه 

 افزایش می دهد.

 متغیر

 گروه کنترل گروه آزمایش

 –مقدار کالموگروف 

 اسمیر نوف

سطح 

 معناداری

 –مقدار کالموگروف 

 اسمیر نوف
 سطح معناداری

 11/3 43/3 11/3 41/3 پیش آزمون دشواری در تنظیم هیجانی

 11/3 11/3 14/3 14/3 در تنظیم هیجانیپس آزمون دشواری 

 11/3 41/3 11/3 01/3 خودکارآمدیپیش آزمون دشواری در 

 13/3 11/3 14/3 41/3 خودکارآمدیآزمون دشواری در  سپ
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قبل از بررسی فرضیه تحقیق ابتدا مفروضه های تحلیل کواریانس، نرمال بودن توزیع متغیر، یکسان بودن شیب خط رگرسیون 

 تحلیل کوواریانس برای متغیر خودکارآمدیامه آورده شده است. و همسانی واریانسها برررسی گردید که نتایج آنها در اد

 ،(1با توجه به نتایج جیدول ) .است شده آوردهپس از تعدیل خودکارآمدینمرات نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون  1 در جدول

(114/43 F=  41وdF= 331/3P=)  نشان داده می شود زمانی که اثر پیش آزمون از روی نتایج پس آزمون مربوط به گروهها

رد و فرض  ی باشد. بنابراین فرض صفر پژوهشمدرصد اطمینان معنادار  11تفاوت بین گروه ها در سطح معناداری ، حذف شود

تیاثیر  آموزش واقعیت درمانی گروهی بیر خودکارآمیدی دانیش آمیوزانمحقق پذیرفته می شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت 

 دارد. 

تفیاوت وه آزمیایش در متغییر خودکارآمیدی )درصد تغییرات نمرات گر  01که همچنین مقدار اندازه اثر نشان دهنده این است 

واقعییت گیروه نتیجیه میی شیود کیه  می باشد. واقعیت درمانی(گروهها در پس آزمون( ناشی از اجرای متغیر مستقل )آموزش 

 درمانی بر خودکارآمدی موثر است. 

 :بحث و تبیین

آموزش واقعیت درمانی به شیوه گروهی، دشواری تنظیم هیجانی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه را کاهش می دهد. 

دشواری تنظیم هیجانی وجود  ، نشان داد که تفاوت معنا داری بین گروه آزمایش وگروههای کنترل در کاهشداده هانتایج 

نتیجه بدست . دهدمی نی را کاهشدشواری تنظیم هیجا مانی به شیوه گروهی،آموزش واقعیت درنتایج نشان داد بنابراین  دارد.

(، 1010)طالیی و همکاران (، 4334) (، اتو و همکاران4331) (، مارگوس و فورمگونی1111) فیشر و اسکاتآمده با نتایج 

همخوانی  (1010) شاهنگیانو  پاپلی میبدی و (1014حاتمی سر برزه ) و بسا  نژاد، زرگر (،1013و صرامی ) خانی قربانی،

 دارد.

همچنین آموزش واقعیت درمانی به شیوه گروهی، خودکارآمدی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه را افزایش می دهد. 

 نشان داد که تفاوت معنا داری بین گروه آزمایش وگروههای کنترل در افزایش خودکارآمدی  وجود دارد.  داده ها،نتایج 

بیند که اهداف خود را انتخاب کرده و در قبیال نیوع دنییایی کیه انتخاب و  واقعیت درمانی ما را به عنوان موجوداتی میتئوری 

ای نیستیم و قادریم دنیای بهتری برای خود خلق .در واقع واقعیت درمیانی در سازیم مسئولیم. ما قربانیان درماندهبرای خود می

را بیر  4، نظریه انتخاب و بیا روانشناسیی کنتیرل درونیی1جای روان شناسی کنترل بیرونی تالش است که به افراد کمک کند به

گزینند. در نظریه انتخاب اعتقاد بر این است که تنها خود فرد می تواند کاری برای خوش انجام دهید. چنانچیه فیرد در ایین در 

های سالم تری را جای گزین خزانه رفتیاری خیود  شیوه درمانی می آموزد به جای عدم تنظیم هیجانی مطلوب می تواند  شیوه

 نماید و به توانایی های مثبت خویش برای بهبود وضعیت کنونی خود تکیه نماید. 

وقتی اطالعات هیجانی نتوانند در پردازش شناختی، ادرا  و درست تنظیم شوند، فرد از نظر عاطفی و هیجانی دچار آشفتگی 

ف و هیجانات را مختل می کند و کاهش شاخصهای بهزیستی روانشناختی را سبب می می شود. این ناتوانی سازمان عواط

گردد. تنظیم و مدیرت هیجانها نیز به منزله عملی سازی هیجانها نیز به منزله عملی سازی هیجانها دچار اختالل می گردد. این 

 ید می کند.  اختالل در تنظیم هیجانی)نقص در تنظیم هیجانی( سالمت روانی را تضعیف و تهد

از طرفی هیجانها در ایجاد، حفظ و قطع روابط میان فردی نقش مهمی ایفا می کنند و اینکار را با تنظیم فاصله بین افراد انجام 

 کشانند و یا از هم دور می کنند. می دهند، زیرا هیجانها ما را به طرف هم می

در تعدیل هیجانات، با عزت نفس و تعامالت اجتماعی مثبت در کنند و تنظیم هیجان هیجانات نقش مهمی در زندگی ایفا می

دنبال های اجتماعی را بهشود و افزایش فعالیت در پاسخ به موقعیتزا میهای استرسارتباط است، باعث مراقبه ملثر با موقعیت

 مناسب وتنظیم مدیریتدر دارد. بنابراین نقض در تنظیم هیجان کاهش شاخصهای سالمت روانی را بدنبال خواهد داشت و 

بنابراین به نظر می رسد با . می تواند نقش موثری ایفا کند، رود می شمار به سالمت روانشناختی که ازبنیادهای هیجانهای

                                                           
1. external psychology  

2. internal psychology  
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توجه به آموزه های رویکرد واقعیت درمانی با محوریت خود تنظیمی و کنترل دلیل به صورت مسوالنه، راهبردی موثر در 

نظیمی هیجانی و کاهش مشکالت و دشواریهای خودتنظیمی میتواند باشد. در این بین با توجه به اینکه کنترل وضعیت خودت

دوران نوجوانی  با توجه به تغییرات و تحوالت اساسی در زمینه زیستی روانی  و اجتماعی از دوران  پرتنش در زمینه هیجانات 

روانشاختی و از آن جمله آموزش رویکرد و کاربست تئوری انتخاب  می باشد لزوم هرچه بیشتر توجه به رویکرد نوین مداخالت

 بیش از پیش به چشم می خورد. 

، جز اینکه چنین بحثی درسایر اختالالت و رویکردها به ت نداد، پژوهش زیادی به دسجستجو در زمینه فرضیه دوم تحقیق

( در یک مداخله رفتاری بر روی افراد مضطرب اجتماعی ، ولف 4334)  1چشم می خورد. به عنوان مثال جونستون و پیج

و همکاران 0رفتاری ، هیون -( در تحقیقی بر روی زنان دچاراختالالت خوردن به شیوه گروه درمانی شناختی4331) 4وکالر 

محمدی و همکاران رفتاری بر روی عزت نفس ، خودکارآمدی و افسردگی و نیز زاده  -( در گروه درمانی شناختی4331)

، به نتایج معناداری دست یافته اند و نتایج ظور بهبود حرمت خود و خودکارآمدی( در پژوهش خود بروی نوجوانان به من1011)

 پژوهش حاضر با این سوابق همسو می باشد. 

ب و خودکارآمدی نیز ضمن اینکه نتایج یافته حاضر پژوهش را می توان با سوابق گسترده ای در زمینه ارتباط منفی اضطرا

ه ( به رابط4313و همکاران ) 1، کوپرانمنفی خودکارآمدی و اضطراب ریاضی ( به رابطه4313) 4تطبیق داد. چنانچه هافمن

( برروی اضطراب 1011، دست یافته اند. در کشورمان نیز مهرابی زاده و همکاران )منفی خودکارآمدی و اضطراب جمعی

( با تحقیق بر روی اضطراب اجتماعی و خود کارآمدی عمومی ، علی نیا کروبی و 1011نیا )امتحان و خودکارآمدی ، مسعود

( با کار بر روی خودکارآمدی عمومی و نشانه های مرضی اضطراب و در نهایت اکبری بورنگ و امین یزدی 1011همکاران )

گی منفی خودکارآمدی و اضطراب و انواع ( در پژوهش خود بر روی باورهای خودکار آمدی و اضطراب امتحان به همبست1011)

اختالالت اضطرابی، دست یافته اند. بنابراین سوابق ذکر شده می توانند نتایج پژوهش حاضر مبنی بر افزایش خودکارآمدی 

که هر چه سطح  ،دانش آموزان مضطرب را  تبیین نمایند. در تبیین دیگر این یافته با توجه به آنچه بندورا بیان می کند

وقعیت ، به این معنا که در مح خودکارآمدی وی پایین تر می آید، سطهیجانی شخص باالتر باشدگیختگی فیزیولوژیکی و ان

، کمتر باور داریم که می توانیم به اندازه کافی با آن کنار بیاییم ) معین هر چه بیشتر دچار ترس، اضطراب و تنش شویم

رفتاری و –( ، در این پژوهش از طریق تکنیک های شناختی 1011سیایی، نقل از آ 1111،  1، شولتز 1114 1ساناوپوسکر

کاهش سطح انگیختگی و هیجانی و نیز از طرفی با استفاده تکنیک های مرتبط با بازسازی باورهای مربوط به قابلیت های 

( اظهار می دارد هر 4334همچنین با توجه به اینکه موریس )گردد. فردی، انتظار ما مبنی بر افزایش خودکارآمدی برآورده می

، نارضایتی بیشتری خواهد شد؛ هدف قراردادن باورهای محرکهای تهدید آمیز ناتوان ببیندبا  چه فرد خود را در کنار آمدن

مسئوالنه مربوط به توانایی کنارآمدن با موقعیت استرس زا با توجه به برنامه آموزش واقعیت درمانی گروه از دیگر تبیین های 

 یافته پژوهش حاضر می تواند باشد. 

 نتیجه گیری 

درمانی به عنوان یکی از شیوه های درمانی رایج در بسیاری از عرصه های روانشناختی با دیدگاهی نو و نیز تا انیدازه ای واقعیت 

متفاوت در کنار سایر شیوه های درمانی قد علم کرده است. در این شییوه درمیان مواجیه شیدن بیا واقعییت، قبیول مسیئولیت، 

درست بودن و یا نادرست بودن رفتار، تمرکز بر اینجا و اکنون، کنترل درونیی و  شناخت نیازهای اساسی، قضاوت اخالقی درباره
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همچنین بررسی تحقیقات نشان می دهد که تاکنون چنین پژوهشی انجام نشده است در نتیجه نیل به هویت، مورد تاکید است.

 که در این صورت ضرورت اجرای آن قابل طرح است.

رسد این شیوه درمانی در افیزایش خودکارآمیدی نوجوانیان و کمیک بیه انتخیاب رفتارهیای  با توجه به این گفته ها به نظر می

بر این اساس با در نظر گرفتن تعداد زیاد دانش آموزان و کمبود مشاوران کارآمد در مدارس از یک سیو  کارآمد، موثر واقع شود.

ی صرف از سوی دیگر، ضرورت توجیه و بهیره گییری از و عدم توانایی برنامه های راهنمایی و مشاوره در مدارس بر مشاوره فرد

 روشهای گروهی را در پژوهش در الویت قرار می دهد. 
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