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چکیده
نوجوان -خشی مشاوره گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی در کاهش تعارض والدپژوهش حاضر تعیین اثرب

.راهنمایی بودمقطعآموزان دختردانش
آموزان دختر سال آزمون با گروه کنترل بر روي دانشپس-آزمونآزمایشی با طرح پیشاین پژوهش به روش نیمه

نفر 24گیري تصادفی ساده با استفاده از روش نمونه. شدآموزش و پرورش شهر کرمانشاه انجام3سوم راهنمایی ناحیه 
جلسه 8افراد گروه آزمایش به مدت . صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدندانتخاب و به

اي اي مشاوره گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی قرار گرفتند و براي گروه کنترل هیچ مداخلهتحت تأثیر برنامه مداخله
آزمون، هاي هر دو گروه در مراحل پیشداده،هاي نگرش فرزند نسبت به مادربا استفاده از پرسشنامه. انجام نشد

همبسته مورد تجزیه و تحلیل قرار tهاي آماري تحلیل کواریانس و روشاآوري شد و بآزمون و پیگیري جمعپس
. گرفت
آموزان نوجوان دانش-تعارض والد،بتنی بر واقعیت درمانیهاي پژوهش نشان داد که مشاوره گروهی میافته

)000/0<P 951/20و=F ( دهد مشاوره کند که نشان مینتایج پژوهش شواهدي را پیشنهاد می. دهدکاهش میرا
همچنین نتایج . آموزان دختر را کاهش دهدنوجوان دانش-تواند تعارض والدگروهی مبتنی بر واقعیت درمانی می

.همبسته در مرحله پیگیري نشان داد که اثر مداخالت اعمال شده پایدار استtز آزمون حاصل ا
.همجنس-خودکارآمدي، مشاوره گروهی، تعارض والد:کلید واژه

.باشدنامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر میاین مقاله برگرفته از پایان-1

mhmohamadi_1387@yahoo.com.        واحد ابهر،رشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمیکارشناسی ا-2

.واحد ابهر، دکتراي مشاوره، استادیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی-3

counselor_ghamari@yahoo.com

Drasgharjafari@yahoo.comیشناسدکتراي روان-4
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مقدمه
رفتاريمشکالتگیريشکلدرساناشنروانکهخانوادگیعواملزایکی

رابین(باشدمینوجوانانابوالدین)تضاد(تعارض،دهندمیاهمیتآنبهنوجوانان
بهاوقاتگاهیامااسترابطههرازطبیعیبخشیکتعارض).1،2002فاسنرو

بینحداقلکشمکشصورتبهمعموالًوباشدمیشدیدتررشديتغییراتخاطر
مشغولیدلدهندهنشانکهشودمیبیاننوجوانووالدبیناینجادرونفردو

هدفبهیابیدستدر)والدین(رابطهطرفیککلیورطبه.استآنهامتفاوت
ندنکمیدخالت...)وپوشیدنلباسنحوهشبانه،کلوپبهرفتن(رابطهدیگرطرف

ندنکمیاظهار)2009(همکارانوکرالپ).1389تلخایی،ازنقلبه؛2،2008ربکا(
افرادبرايستادلیلیمخصوصاًوشودمیافرادزندگیدرتعارضباعثآنچهکه

آوردندستبهنگرانآنهاکهاستاینکنند،تجربهراتعارضکهنوجوانوجوان
دارندمردمباکهمخفیارتباطاتدروخواهندمیخودشانبرايکههستندچیزي

.کننددنبالراآنتنهاییبهخواهندمی
دودرتواندمینوجوانانووالدینتعارضلعلکهدهندمینشاندیگرمطالعات

تأکیدنوجوانانفرديهايویژگیبهکهآنهاییدستهیک.شودبنديطبقهدسته
متمرکزخانوادهتعاملالگوهايووالدینهايویژگیبرکهدیگردستهودارند

وسنبرعالوهنوجوانانخصوصیوفرديهايویژگیبارابطهدرکههستند
مطالعاتهايیافتهکهاستبلوغباشد،میوجهتقابلکههاییویژگیازیکیجنس
باهمراهاغلببلوغشروعکهدهدمینشانخانوادگیارتباطاتوبلوغدرباره

.استنوجوانانووالدینبینعاطفیفاصلهونزدیکیکاهشتعارض،افزایش
درنوجوانانووالدینتعارضاتباشدتبهبلوغزماندهدمینشاندیگرمطالعه

دارايکهباشدهاییخانوادهدرتعارضاتفراوانیرسدمینظربهواستتباطار

1- Robin &Fosner
2- Rebecca
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پدیدهکهاندازههمانبه).1388تلخایی،ازنقلبه(هستندزودرسبلوغبانوجوان
تواندمیباشدداشتهآفرینمشکلوزاآسیبجنبهتواندمینوجوان-والدتعارض

یکنوجوانی.کردنگاهآنبهینوجوانرهدورشددرطبیعییندآفریکعنوانبه
).1،2000کیلوکاوانگه(استبزرگساالنهينقشهابهکودکیينقشهاازانتقالیدوره

نوجوانانووالدینتعارضبروزبرايیمتنوعوزیادبسیارهايزمینهطورکلیبه
يالگووسبکمخالف،باجنسارتباطدوستان،باارتباط:جملهازآنکهداردوجود
اجتماعی،يهاارزشبهيبندپاين،کردرانندگیموها،آرایشپوشیدن،لباس

باتعارضدرازهمهبیشمذهبی،عقایدبهيبندپايالکل،مصرفسیگارکشیدن،
زیادنوجوان-والدتعارضاتاینشدتکههنگامیحالاینبا.گیردقرارمیوالدین

اخیرهايبررسی.شودمینوجواناندرروانیويرفتاريهاآسیببهمنجرباشد
رفتارهايبانزدیکیارتباطفرزندانووالدینرابطهکیفیتکهدهدمینشان

یزدي،ازنقلبه؛2،2007آولوپزواوچو(داردآنهاروانیسازگاريونوجوانان
هیجاناتمیزانباشدبیشترنوجوانانووالدینبینتعارضمیزاناندازههر).1390

).2009همکاران،و3شانتی(شودمیبیشترنوجواناندررفتاريمشکالتونفیم
ورفتاريعملکردبارانوجوان-والدتعارضاترابطهزیاديتحقیقات

نشانمطالعاتاینازبرخی.استدادهقراربررسیموردنوجوانشناختیروان
.استنوجواندردارمشکليرفتارهابینپیشنوجوان- والدتعارضاتکهنددهمی

وجوانن-والدتعارضاتدلیلرانوجواندارمشکلرفتارهايدیگر،برخی
نوجواندارمشکلرفتارهايمیانايدوسویهارتباطنیز،سومیوگروهنداهشمردبر
).4،2006بوهلر(شدندقائلنوجوان-والدتعارضاتو

1- Kail & Cavanaugh
2- Ochoa & Lopez
3- Tschann
4- Buehler
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پایشرارفتارشانبتوانندتاشدهادایجافرادبهکمکبرايدرمانیواقعیترویکرد
).2003گالسر،(باشندداشتهزندگیدردرستیومناسبهايانتخابوکنند

راهدرشناختیشناسیروانحوزهدررایجمداخالتازیکیدرمانیواقعیت
وخوشبختیرضایت،بهنیلچگونگیورفتاريقوانینتعیینانسان،توصیف
قبولواقعیت،باشدنمواجهدرمان،شیوهایندر.شودمیمحسوبموفقیت

یابودندرستدربارهاخالقیقضاوتاساسی،نیازهاياختنشمسئولیت،
هویتبهنیلنتیجهدرودرونیکنترلاکنون،واینجابرتمرکزرفتار،بودننادرست

،آباديهاشمبابک،شهرمراديازنقلبه؛1،2008کاترین(داردتأکیدتوفیق
فرآیندازبیشآموزشفرآیند،درمانیواقعیتدر).1389شعرباف،محمدیانآقا

آنبایدکنیمقلمدادترمیمیروشیراآنآنکهازبیشبنابراین.رودمیکاربهدرمان
مسئولیت،شخصی،درگیريبهآندرکهآوریمحساببهپیشگیريروشنوعیرا

بهخاصیتوجهنظریهاین.شودمیدتأکیعملومثبتریزيبرنامهموفقیت،
مدلنظریهاینبراساس.دکنمیمبذولموفقیتوکمالجهتمراجعحرکت
اینکهازنظرصرف.نیستپذیرشموردرفتاربنديطبقهپزشکییابیماري

ابزارهايانواعتیتقوودلسوزيحمایت،مهربانی،،باشدچهاختاللتشخیص
هرگونهواستنیازفردبااليدرگیريبهدرمانیاقعیتودر.هستنددرمانیواقعیت

رفتاربرايبهترهايحلراهیادگیريفرصتواستمطرودمسئولیتسلب
رضایی،ازنقلبه،2،2006پریشوبارنس(شودمیفراهمواقعیتبارویارویی

چگونگیوچراییواستدرونیکنترلنظامیکدرمانیواقعیتدرواقع).1390
کندمیتشریحراکنندمیتعیینرامازندگیجهتکههاییگزینهنتخابا
بهیاوآمیزمخالفتنگاهیکظرافتبهتواندمیکنترل).3،2006ووبلدینگ(

1- Caterin
2- Barens& Parish
3- Wubbolding
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بهفردکردنمجبوربراياستتالشیهستچههراما.باشدتهدیدیکصراحت
افرادکهوقتی).1384فیروزبخت،ترجمهگالسر،(دهدانجامکارياینکه
عاداتهمراهبهمنشانهاربابوگونهکنترلزبانازبیایندکناردیگرانباتوانندنمی

راکاريتاکنندمیاستفادهادندباجوتنبیهتهدید،شکایت،سرزنش،انتقاد،مخربِ
يبرابایدافرادکهايرابطهبهغالباًبیرونیکنترلزبان.دهندانجام،خواهندمیکه

کنترل.دکنمیویرانراآنورساندمیآسیب،باشندداشتهموفقیتوشادمانی
وکارآمددرازمدتدرولیبرسدنظربهمؤثراستممکنمدتکوتاهدربیرونی

گزافیبهايبیرونیکنترلپذیرشازناشیبیچارگیوبدبختیونیستخواستنی
سیدمحمدي،:ترجمهکري،(دازدبپرراآنبایدکهداشتخواهدپیدرفردبراي

خودزندگیبرکنیم،میتصورآنچهازبیشترماگویدمیانتخابنظریه).1387
حاصلکهاستمؤثرکنترلی.نیستمؤثرکنترلایناززیاديبخشکهداریمکنترل

بدینانتخابتئورياولیهاصولپذیرش).2009پوند،(باشدبهترهايانتخاب
فردکهعقیدهاین.گیریممیبرعهدهرارفتارهایمانتماممسئولیتامکهاستمعنی

واستانتخابتئوريدستاوردهايازیکیباشد،میمسئولرفتارشمقابلدر
افزایشپذیريمسئولیتاینپذیردمیموقعیتیکدرراتعهديفردکههنگامی

).1،2009بلوهابلاسکو،(یابدمی
هايموقعیتدرنوجوانانباگروهیکاربهمربوطزیاديحدتادرمانیواقعیت
وداردتأکیدمشکلازخاصینوعبرمعموالًگروهیمشاوره.باشدمیآموزشی

کوري،(هستنیزآموزشیوپیشگیرياهدافداراياصالحی،اهدافبرعالوه
نیازخودهمساالنتشخیصوتأییدبهچناننوجوانان).1382بهاري،:ترجمه
حمایتیجویکزیرا.استمناسبکامالًآنهابرايگروهیمشاورهکهدارندشدید
هاينگرانیبیانخطرکهکنندمیامنیتاحساسقدريبهآندرکهکندمیایجاد

1- Schoo, Habel& Bell
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نیزنوجوانانسایرکهفهمندمیگروهدرتعاملطیآنها.پذیرندمیراخود
دربار،نخستینبراينوجوانانازبسیاري.نیستندتنهاآنهاودارندمشابهیمشکالت

کمکدیگرانبهتوانندمیکهکنندمیکسبراتجربهاینگروهیمشاورهساختار
مثبتتجربهیکدیگرگروهیافردازگرفتنکمک.بگیرندکمکآنهاازوکنند

یگريدبرايبفهمندکهاستایننوجوانانبرايمؤثرتربسیارتجربهقطعاًامااست،
زندگیدرحاضرفردعنوانبهنوجوانانچنانچهتجربیاتاینجزبه.هستندمفید
آنهادرخودبهاحترامحسکنند،تجربهراپذیرشوبودنمفیدمفهوم،اعضاسایر
شود،میبستههمگروهیکپیشرفتبهمنجردرمانیعواملاین.شودمیایجاد

مشاورهدردرمانیعواملازجواناننودرك.گرددمیرشدباعثکهگروهی
).1388محمدي،سیدیحیی:ترجمهبرك؛ازنقلبه(استمؤثرينگرشگروهی

گروهیمشاورهاثربخشیتعیینحاضرپژوهشدرمحققاصلیهدفسان،بدین
دورهدخترآموزاندانشنوجوان-والدتعارضکاهشدردرمانیواقعیتبرمبتنی

.استراهنمایی
آموزاندانشنوجوان- والدتعارض،درمانیواقعیتبرمبتنیگروهیهمشاور

.دهدمیکاهشراراهنماییدورهدختر
روش
3ناحیهسومپایهراهنماییمقطعدخترآموزاندانشکلیهشاملآماريجامعه
.است1391-90تحصیلیسالدرشهرکرمانشاه،پرورشوآموزش

تصادفیگیرينمونهطریقازمدرسهیک)ريآماجامعه(3ناحیهمدارسبیناز
شدهانتخابمدرسهدرراهنماییسومپایهکالس4ازآنازپس.شدانتخابساده

30کالساینآموزاندانشبینازوانتخابتصادفیصورتبهکالس2
وشددادهشمارهیکآموزدانشهربه(شدانتخابتصادفیصورتبهآموزدانش
دروانتخاب)هاآزمودنیریزشاحتمالدلیلبه(نفر30)شدکشیرعهقهاشماره

آنهاییازنفر12نتایجتنهاانتهادرولی.شدندجایگزینکنترلوآزمایشگروهدو
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پرسشنامهونمودندشرکت)آزمایشگروه(آموزشیهايکالسدرکاملطوربهکه
پژوهشنتایجدرکردندپرگروهدوهردر)آزمونپس- آزمونپیش(کاملطوربهرا

.گرفتقرارتوجهمورد
کنترلگروهباآزمونپس- آزمونپیشطرحباآزمایشیشبهنوعازپژوهشاین
کنترلوآزمایشگروهدودرتصادفیطوربههاآزمودنیحاضرپژوهشدر.است

شدهخابانتهايآزمودنی،)X(متغیرمستقلاجرايازقبلسپس.شدندجایگزین
بههمچنین.گرفتندقرارگیرياندازهموردآزمونپیشوسیلهبهگروهدوهردر

دیده،آموزشافرادرويبرآنماندگاريوآموزشاینتأثیرمیزانتعیینمنظور
سنجشموردگیرياندازهابزارهمانازاستفادهباگروهدوهرافرادهفتهدوازپس
وتجزیهموردگروهدوهردرهاآزمونازحاصلایجنتدرنهایتوگرفتندقرار

.گرفتقرارمناسبآماريتحلیل
درمانیجلساتخالصه:1جدول

اهدافموضوعجلسه

1
معرفیویکدیگرباگروهاعضايآشنایی

مشاورهبرحاکماصولوقوانینوبیان
.گروهی

استعدادهابهتوجهباباوريخودوخودشناسیروحیهایجاد
درگیريوحسنهرابطهبرقراريوفرديهايتوانائیو

اعضاسایرورهبربینعاطفی

.خودازعضوهرآگاهیوشناختافزایش2

ضعفوقوتنقاطبیشترشناختخود،بهترشناختورشد
گوشتمرینگویی،پردهبیوخویشتنابرازطریقازخود
هايکنشوفکارااثربهبردنپیکردن،استنباطوفعالدادن
چشمدریچهازخوددیدنگروه،ياعضاسایربرخود
درکردنصحبتاضطرابکاهشبهکمکگروه،ياعضا
خویشدربارهجمع

پذیريمسئولیتروحیهایجادوواقعیتانکارعدمپذیريمسئولیتوواقعیت3
.خویشکنونیرفتاروحالزمانبرتاکیدوتوجهخودرفتاروحالزمانبهتوجه4

هاوارزشاهدافشناخت5
ارزشینظاموبررسیودرازمدتمدتکوتاهاهدافشناخت

.خود

هویتواساسینیازهاي6
اساسینیازهايبهنسبتبیشترشناختوآگاهیکسب

.موفقهویتبهیابیدستبرايتالشوخویش
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7
وناامیديویاسهاينشانهتشخیص

بارویاروییدرهامهارتازبرخیکسب
آوریاسهايموقعیت

وافکاربررسیآور،یاسهايموقعیتوهانشانهشناخت
آور،یاسوناامیدکنندههايموقعیتدرافرادخودکارتفکر

ناامیدي،وگراییکمالازاجتنابتنبیه،وسرزنشازاجتناب
ازپرهیزناامیدکننده،افکارجايهبمثبتافکارجایگزینی

اساسیاصولبرتأکیدغیرمنطقی،انتظاراتوهاتداللاس
درمانیواقعیت

آزمونپساجراي.جلساتاختتاممقدماتاختتاموتشکر8

مادربهنسبتفرزندنگرشمقیاسپرسشنامه
گیرياندازهبرايکهاستسؤالی25ابزاري»مادربهنسبتفرزندنگرش«مقیاس

این.استشدهتدوینمادرشوپدربافرزندمشکالتشدتیامیزاندامنه،
گیرياندازهرافرزندي-ولیرابطهمشکالتکهاستابزارهاییمعدودجزءمقیاس

نشاننقطهاینزیرنمرات،30نمرهاول.داردبرشنمرهدومقیاساین.کندمی
یمشکلوجودمنزلهبه30باالينمرات.استزمینهایندربالینیمشکلفقدان
اینباالينمرات.است70برش،دومنمره.باشدمیمعناداربالینینظرازکهاست
وجودروشنیاحتمالوداردشدیدياسترسمراجعکهدهدمینشانهمیشهنقطه
یامشاور.داردوجودمشکالتحلبرايخشونتنوعیکاربرداینکهبرمبنیدارد

کهاستآنابزارایندیگرمزیت.باشدرهوشیااحتمالاینبهنسبتبایددرمانگر
یکبههمگیکههستند1والمیرگیرياندازههايمقیاسبستههايمقیاسجزو

.شوندمیگذارينمرهواجراصورت
صورتاینبه.شوندمیگذارينمرهوالمیرهايمقیاسسایرهمانندمقیاساین

گذارينمرهمعکوس)2،3،8،12،14،15،16،21،24(هايسؤالابتداکه
رقماینشود،میکمشدهکاملهايسؤالنمرهازوشوندمیجمعنمراتشوند،می

نتیجه.گرددمی6درضربشدهکاملهايسؤالبرتقسیموشودمیضربدرصد

1- Wallmyr Assessment Scales
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بیشترشدتیاوسعتنشانهتربزرگنمراتکه100تا0بینبودخواهداينمره
.استمشکالت

همسانیازواست57/4آنگیرياندازهاستانداردخطايو94/0آلفايینمیانگ
براي95/0هفتهیکازبعد»بازآزمایی«همبستگی.استبرخوردارخوبیدرونی

.استبرخوردارعالیثباتیاپایاییازکهدهدمینشانرامقیاساین
زیرا.استخورداربرشدهشناختههايگروهبرايايبسندهرواییازمقیاساین

تفکیکآنفاقدگروهازرامادربارابطهمشکالتمدعیکودکانمعناداريطوربه
فرزندانهايپاسخزیرابرخوردارند،خوبیبینپیشرواییازمقیاساین.کندمی

ثنایی،(کندمیبینیپیشمعناداريطوربهرامادرشانباایشانمشکالتدرباره
1387.(
هایافته

توصیفیهايیافتهبیانبهابتدا.استشدهتنظیمقسمتدودرپژوهشهايافتهی
تحلیلآزمونازاستفادهباوSPSSافزارنرمکمکبهآنازبعدوپردازیممی

.شودمیپرداختهپژوهشفرضیهتحلیلوتجزیهبههمبستهTوکوواریانس
ازاستفادهباآمدهدستبههايدادهواطالعات،قسمتایندرتوصیفیهايیافته
وتحلیلتجزیهموردرااستانداردانحرافمیانگین،نظیرتوصیفیآمارهايروش
.ددهمیقرار

نوجوان-والدتعارضدرهاآزمودنینمراتاستانداردانحرافومیانگین:1جدول

تعدادگروهیرمتغ
پیگیريآزمونپسآزمونپیش

انحرافمیانگین
تاندارداس

انحرافمیانگین
استاندارد

انحرافمیانگین
استاندارد

-والدتعارض
نوجوان

127750/512240/14392/511476/15000/483093/1کنترل
125700/520206/16425/450234/13892/430153/1آزمایش
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رضتعاآزمونپسمیانگینشود،میمشاهده)1(شمارهجدولدرکهطورهمان
میانگینبامقایسهدرکه6425/45بااستبرابرآزمایشگروهدرنوجوان- والد
،4392/51مقداربامتغیرایندرکنترلگروهآزمونپسدرهاآزمودنینمره

شمارهنموداردرآزمایشگروهآزمونپسنمراتدرکاهشاینواستمقدارکمتر
.استنمایاننیز)1(

آزمایشوکنترلگروهدودرنوجوان-والدتعارضمتغیرنمیانگی:1نمودار
پیگیريوآزمونپسآزمون،پیشمراحلدر

کوواریانستحلیلآزمونهايفرضپیشبررسی:2شمارهجدول
واریانسسانییکهاشیبهمگنیآزمونیمتغیر

FریمعناداسطحFمعناداريسطح
144/0708/0668/0422/0نوجوان- والدتعارض

مقدارازSIG=422/0مقدارشودمیمشاهده)2(شمارهجدولدرکههمانطور
هاواریانسسانییکمفروضهگفتتوانمینتیجهدر.باشدمیتربزرگ05/0

رعایتنیزشیبهمگنیمفروضهجدولبهتوجهباهمچنین.استشدهرعایت
.استشده
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نوجوان-والدتعارضمتغیردروواریانسکتحلیلآزموننتایج:3جدول
داريمعنیسطحFمجذوراتمیانگینآزاديدرجهمجذوراتمجموعواریانسمنبعمتغیر

تعارض
نوجوان-والد

609/23471609/2347562/194000/0آزمونپیش

798/2521798/252951/20000/0گروه
388/25321066/12خطا
579/5938424کل

01/0معناداريسطحازمعناداريسطحچون)3(شمارهجدولبهتوجهبا
اطمیناندرصد99احتمالباوشودمیرد)(صفرفرضیهلذااستترکوچک
توانمی،اطمیناندرصد99احتمالبابنابراین.گرددمیتأیید)(خالففرضیه
.داردوجودمعناداريتفاوتمقایسهموردهايانگینمیبینگرفتنتیجه

احتمالباشده،آوريجمعاطالعاتبهعنایتباوخالففرضیهتأییدبهتوجهبا
وجوانن- والدتعارضهايمیانگینبینکهگرفتنتیجهتوانمی،اطمیناندرصد99
مشاورهدیگرتعباربه.داردوجودمعناداريتفاوتکنترلوآزمایشهايگروهدر

دررانوجوان-والدتعارضمتغیراستتوانستهدرمانیواقعیتبرمبتنیگروهی
.دهدکاهشآزمایشگروه

درمانیواقعیتبرمبتنیگروهیمشاورهاثرماندگاريبررسی:4جدول
هاآزمودنینوجوان-والدتعارضمتغیر

انحرافمیانگین
استاندارد

استاندارد
Tبیشترینترینکمنمیانگیخطاي

درجه
آزادي

سطح
معناداري

–آزمونپیش
پیگیري

56167/6-67240/306013/122833/4 -89500/8 -189/6 -11000/0

مقداردرمانی،واقعیتبرمبتنیگروهیمشاورهاثرماندگاريارزیابیجهت
دوهردرپیگیريازآمدهدستبهنمراتازراآزمونپیشازآمدهدستبههاينمره
اجراهمبستهTآزمون،گروهدودرآمدهدستبهدااعدمیانونمودهکمراگروه

بحرانی189/6=T<TوSIG=000/0(استمشهودجدولازکهطورهمان.شد
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.دهدمینشانپیگیريوآزمونپیشنمراتبینرامعنادارياختالف،نتایج)جدول
دارايدرمانیواقعیتبرمبتنیگروهیمشاورهکهتگرفنتیجهتوانمینتیجهدر

.استنوجوان- والدتعارضمتغیررويبرمؤثرماندگاري
دستبهآمارينتایجبهاستنادباهمچنینوپژوهشپیشینهوادبیاتبهتوجهبا
کهدرمانیواقعیتبرمبتنیگروهیمشاورهکهشودمیگرفتهنتیجهچنیندهآم

برتفاوتازگرفتهنشاتکهرانوجوانوالدتعارضاستگالسرریهنظازبرگرفته
نوجوانیدورهحساسسنیندرفرزندانباوالدینسالیقوهاخواستهنیازها،سر

اجباروتنشگونههرزادوربهآموزششیوهاینکهآنجااز.دهدمیکاهشاست
برمبتنیگروهیمشاورهشآموزجلسه8ازبعد.شداجراآرامکامالمحیطیدرو

برماندگارياثرودهدکاهشرانوجوان- والدتعارضتوانستدرمانیواقعیت
.باشدداشتهکنندهشرکتافراد

گیريبحث و نتیجه
-والدتعارضدرمانی،واقعیتبرمبتنیگروهیمشاورهکهدادنشانتحقیقنتیجه
.دهدمیاهشکراراهنماییدورهدخترآموزاندانشنوجوان
متغیرهايبانوجوان-والدتعارضرابطهبررسیبهزیاديهايپژوهشتاکنون
مشاورهاثربخشیبررسیبهپژوهشیتاکنونامااند،پرداختهنوجواناندرگوناگون
دخترآموزاندانشنوجوان-والدتعارضدردرمانیواقعیتبرمبتنیگروهی

مشاورهبودنبخشاثربرمبنیحاضرژوهشپنتیجهحالاینبا.استنپرداخته
رویکردبودنبخشاثربرمبنیتحقیقاتسایرنتایجبامذکورمتغیربرگروهی
متغیرهايبر...)وگروهیمشاورهگروهی،(مختلفهايشیوهبهدرمانیواقعیت

دیزجی،احمدپور؛1389کاکیا،(دخترانهویتبحرانکاهشهمچوننگوگونا
آبادي،عباسخالق(دخترانروانسالمتوشادکامی،)1377ي،موسو؛1388
اضطراب،)1388آبادي،نعیمواعتماديمرادي،(ايمقابلهتوانافزایش،)1388
وکوازیکوم(پرخطررفتارهايکاهشبر،)1383سدرپوشان،(دخترآموزاندانش
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اعتمادفزایشا،)2009همکاران،وجوزه(مدرسهازترسکاهش،)2010ادیکوك،
مشاورهاثربخشیبرمبنیتحقیقاینازحاصلنتایجبا،)2004استیون،(نفسبه

نتایجدیگرسوياز.باشدمیراستاهمنوجوان- والدتعارضکاهشبرگروهی
برنمایشگريروانبخشیاثرعنوانباهشیوپژتحقیقاتباتحقیقاینازحاصل
آموزش،)1390یزدي،(دخترواناننوجدرفرزندي-والدتعارضکاهش
آموزشاثربخشی،)1389تلخایی،(نوجوان-والدتعارضاتبرزندگیهايمهارت
بیندرفرزند-والدتعارضاتبرگلدفریدودزویالوشیوهبهمسألهحلمهارت
بررسیمنظوربه،)1389عطاري،وپورحسینسالمی،(دخترآموزاندانش

فرزندي- والدتعارضاتکاهشبرگروهیشیوهبهمدارحلراهدرماناثربخشی
آموزاندانشتعارضمیزانبرزندگیهايمهارتآموزشتأثیر،)1387(پسندگیتی

هوشهايمهارتآموزشتأثیرعنوانباپژوهشیدر،)1385اصل،ظهرابی(
تأثیرپذیريبرمبنی)1385لطفی،(فرزندي-والدتعارضاتکاهشبرهیجانی

.باشدمیهمسومخلتف)آموزشیهايبرنامه(مداخالتازفرزند- والدتعارضات
خانوادهارتباطاتدرمجدددهیسازمانوانتقالدورهیکعنوانبهنوجوانی

یکقدرتجهتتغییرنوجوانیدورهدرتغییراتترینبرجستهاست،شدهتعریف
فرآینددرنوجوانانکهاستجاییدرنوجوانانباهمکاريبهوالدینجنبه

شخصیرفتارهايدرراقدرتقلمروافزایشوکنندمیشرکتهاگیريتصمیم
بهکنترلوقدرتدربارهمجددمذاکرهوجهتتغییراین.کنندمیتمرینخودشان

درکهتحوالتیوشناختیواجتماعیفیزیولوژیکی،تغییراتازسريیکاضافه
نتیجهوافتدمیاتفاقدورهاینطولدرکهخود،ازاننوجوتعریفوفرديهویت

بینتعارضتدریجیپیداشوظهوربااستخانوادهتعامالتالگويدرتغییرات
).2004شولتز،والیسون(داردارتباطنوجوانانووالدین
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رشدي،تغییراتخاطربهاوقاتگاهیامااست،رابطههرطبیعیبخش،تعارض
بینجاایندرونفردوبینحداقلکشمکشصورتبهمعموالًوشدبامیشدیدتر

طوربه.استهاآنمتفاوتمشغولیدلدهندهنشانکهشودمیبیاننوجوانووالد
بهرفتن(رابطهدیگرطرفهدفبهیابیدستدر)والدین(رابطهطرفیککلی

).2008ا،ربک(کندمیدخالت...)وپوشیدنلباسنحوهشبانه،کلوپ
مسئلهیکدربارهنتوانندافرادازجمعییانفریککهافتدمیفاقتاوقتیتعارض

وغرائزنیازها،کهکنندمیتجربهراتعارضوقتیمعموالًمردمبرسندتوافقبه
وهاگاهدودیغرایزنیازها،اینکهگیردمیقرارهممقابلدرآنانهايخواسته
).2009همکاران،وکرالپ(شودمیتعارضثباعمتفاوتادراکات

تشکیلرادرمانیواقعیتفرآیندازبخشیکهانتخاب،تئوريدرهدفنخستین
کردپیشگیريآنوقوعازپیشمشکالتبروزازتوانمیکهاستایندهدمی

نیرويوزمانافرادگالسرنظراز).1384طهوریان،ترجمهرودلف؛وتامپسون(
آنانجامبهمایلکهکنندکارهاییانجامبهداراورادیگرانتاکنندمیفصرزیادي
هاییتالشبرابردرمقاومتصرفمشابهیزمانونیرونیزدیگرانونیستند

عملبهدهندانجامخواهندنمیکهکارهاییبهشانواداشتنبرايکهکنندمی
کهآنچهانجامبهدیگرانکردناروادبرايهاتالشاینگالسرنظراز.آورندمی

گالسرواقعدر.آنهاستبینمطلوبروابطقطعساززمینهوعلتنیستند،مایل
کنترلبرايآنهاناسالمروابطازمتأثرافراددیرپايمشکالتهمهکهاستمعتقد

بهتواندمیکنترل).1384طهوریان،ترجهرودلف؛وتامپسون(استدیگران
هستچههراماباشد،تهدیدیکصراحتبهیاوآمیزمخالفتگاهنیکظرافت
فیروزبخت،ترجمهگالسر،(.دهدانجامکاريتااستفردکردنمجبوربرايتالش
1384.(
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کهکردبیانتوانمیپژوهشاینازحاصلنتایجتبییندرفوقمطالببهتوجهبا
بهنیازجملهازنوجواناندرجدیدنیازهايظهوردلیلبهنوجوانیدورهدر

وهامخالفتشانوالدینبانوجواناننیازهايدرتفاوتوعشقوقدرتاحساس
ارضايدرصددطرفینازیکهرکهآنجااز.آیدمیوجودبهآنانبینهاییتعارض

سربازدیگريهاينیازکردنبرآوردهازوپردازدمیدیگرطرفکنترلبهخودنیاز
درکنندهشرکتافرادآموزشیبرنامهطی.یابندمیافزایشتعارضاتاینزندمی

نیازهايتوانندمیکهشدندمتوجهوکردهپیداآگاهیامراینبهنسبتآموزش
همچنینآنهاند،کنبرآوردهترمطلوبهايروشبهودرونیکنترلطریقازراخود

ونیازهادارندواقعیتازکهادراکیوخودکیفیدنیايبنابرافرادشدندمتوجه
وآنهابینتنهانهتفاوتاین.استمتفاوتباهمنیازهاکردنبرآوردهشیوه

مشتركمکاندرکهافرادي.داردوجودهاانسانهمهبینبلکهاستشانوالدین
اینتوانمیکهشوندمیتعارضواختالفدچارطبیعیطوربهکنندمیزندگی
در.کردبرطرفمطلوبوکارآمدهايروشومؤثرارتباططریقزاراهاتعارض

برخوداجباروکنترلمیزانازکنندهشرکتافرادآموزشی،برنامهایننتیجه
خودرفتاربهراشانتوجهوکاستهنیازهاشانکردنبرآوردهجهتشانوالدین

مسئولخودکهیابدمیدستواقعیتاینبهفرديکهزمانی.ندکردمعطوف
عاملیکعنوانبهنیازهااینبهیافتندستاست،خویشنیازهايبهرسیدن
ازوگرددمیزندگیشوخودازفردرضایتبهمنتجکهشودمیمحسوبتقویتی

وبودخواهدبرخورداربیشتريپایداريازدارددرونیمنشأرضایتاینکهآنجا
نتیجهبهتوجهبابنابراین،.استمشهودنیزTآزمونازحاصلنتایجازپایدارياین

کاهشبرايروانبهداشتومشاورهمتخصصانشودمیپیشنهادحاضرتحقیق
همچنین.کننداستفادهدرمانیواقعیتگروهیمشاورهازنوجوان-والدتعارض
یافوقمداخالتتأثیرتحتنیزآنانوالدینفرزندان،برعالوهشودمیپیشنهاد
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ایندرشدهاستفادهوابستهمتغیرهايبرآنتأثیروگرفتهقرارمداخالتیرسا
.گیردقراربررسیمورد)والدینوفرزندان(گروهدوهرسويازپژوهش

منابع
پذیري موزش مسئولیتآبررسی میزان اثربخشی ، )1388(میله ج؛احمدپوردیزجی-1

ن دختر متو سطه شیراز موزاآدرمانی بر بحران هویت دانشبه شیوه واقعیت
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت، دانشگده پایان،1387-1388

.شناسیعلوم تربیتی و روان
نشر ،تهران،یحیی سیدمحمدي:ترجمه،شناسی رشدروان،)1388(لورا؛ برك-2

.ارسباران
،جواد طهوریان:جمهتر،مشاوره با کودکان،)1384(. ب. ل؛رودلف،.ل. چ؛تامپسون-3

.انتشارات رشد،تهران
هاي زندگی بر بررسی تأثیر برنامه آموزش مهارت،)1389(علیرضا ؛تلخایی-4

.دانشگاه تربیت معلم،نامه کارشناسی ارشدپایان،نوجوان-تعارضات والد
افزایش بررسی تأثیر روش واقعیت درمانی بر،)1388(سمیه ؛آباديخالقی عباس-5

.نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتیپایان،و سالمت روانشادکامی 
درمانی به شیوه گروهی بر بررسی تأثیر مفاهیم واقعیت،)1390(مریم؛رضایی- 6

،90-89افزایش بهداشت روانی کارکنان شرکت ایران خودرو دیزل در سال
.ات تهراننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقپایان

کاهش درمانی گروهی برهاي واقعیتتأثیر شیوه،)1383(نجمه ؛ سدرپوشان-7
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پایان،آموزان دختر مقطع متوسطهاضطراب دانش

.تهران،خاتم
بررسی اثربخشی آموزش ،)1389(علی یوسف؛عطاري،محمد؛پورحسن،مونا؛سالمی-8

فرزند در بین - دزویالو و گلدفرید بر تعارضال والدله به شیوه ئمهارت حل مس
هاي فصلنامه اندیشه،زان دختر سال اول دوره دبیرستان شهرستان بهبهانوآمدانش

.47-31صص ، )2(5، دوره تازه در علوم تربیتی
هاي زندگی بر میزان هاي مهارتتأثیر آموزش،)1385(محمدعلی؛اصلظهرابی-9

نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و پایان،شانبا والدینآموزان پسرتعارض دانش
.واحد اهواز،تحقیقات
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درمانی گروهی برکاهش بحران هویت تاثیر شیوه واقعیت،)1389(لیدا ؛کاکیا-10
، فصلنامه اصول بهداشت روانی،آبادآموزان دوره راهنمایی تحصیلی شهر خرمدانش

.430ص،)45(
یحیی :ترجمه،درمانیریه و کاربست مشاوره و رواننظ، )1387(جرالد؛کري-11

.نشر ارسباران،تهران،سیدمحمدي
،بهاري و همکاران، تهران: ترجمه،گروه درمانی،)1382(ماریان و دیگران؛کوري-12

.انتشارات روان
انتشارات ،مهرداد فیروزبخت، تهران:ترجمه،نظریه انتخاب،)1384(ویلیام؛گالسر-13

.رسا
. 27- 21، )2(4، مجله مشاور مدرسهفرزندي، - روابط ولی،)1387(زهرا؛دپسنگیتی-14
فرزند -تأثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش تعارضات والد،)1385(بهناز؛لطفی-15

نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه پایان،در دختران شهرستان کرمان
.علوم بهزیستی و توانبخشی

حمیدرضا؛محمدیان شعرباف، آقاعلیبهرام؛آباديهاشم،مهفاط؛شهر بابکمرادي- 16
بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش اعتماد به نفس ،)1389(

صص ،)2(11، شناسییتی و روانبمطالعات تر،اه فردوسی مشهدگدانشجویان دانش
238-227.

اثربخشی مشاوره ،)1388(هام ال؛آبادينعیم،احمد؛اعتمادي؛محمد راضی؛مرادي-17
منظور آموزان قربانی قلدري، بهگروهی براساس نظریه انتخاب ویلیالم گالسر با دانش

صص،)4(6، دوره شناختیمطالعات روان،افزایش توان مقابله با رفتارهاي قلدارانه
11-36.

بحران اثر مشاوره فردي با رویکرد واقعیت درمانی بر ،)1377(معصومه ؛موسوي-18
،ناحیه یک کرج) سال سوم متوسطه(ساله 18-15هویت در دختران نوجوان 

.نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم تربیتیپایان
فرزندي - نمایشگري بر کاهش تعارض والداثربخشی روان،)1390(زهرا؛یزدي-19

نامه کارشناسی پایان،توالدینی مادر سرپرسهاي تکدر نوجوانان دختر خانواده
.ارشد، دانشگاه علوم تحقیقات
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