
 Applied Research In Counseling                                                    کاربردی در مشاوره      های  پژوهش  

 Vol 5, No 16, Spring 2022                                                                1411 بهار، 16، شماره مپنجسال  

 ppt 51-69                                                                                               11-69صفحات           
  

 درمانی گروهی بر سرزندگی تحصیلی اثربخشی روایت

 آموزان مقطع متوسطه اولفرزندی در دانش -و بهبود روابط والد
 

 نادیا محسنی1
 

 چکیده

فرزیدفی و سدرزیفرو  -درمدایو رروهدو بدر به دود روربدد ور دفهدف  عییدیا ربربیشدو رور د پژوهش حاضر با      

آموزرن دختر مقطع متوسطه رول ریجام شف. پدژوهش حاضدر رز یدوط مطا یده ییمده آزما شدو بدا  در  عحصیلو در دریش

مدوزرن مقطدع متوسدطه آیفر رز بدیا کلیده دریدش 41آزمون و رروه کنترل بود. یمویه پژوهش به حجم پس -آزمونپیش

یفدر  11صورت عصدادفو در دو ردروه آزمدا ش  ریری هففمنف، ریتیاب و به رستان عهررن به روش یمویه 11رول منطقه 

 -آزمون مقیدا  ررز دابو روربدد ور دفآزمون و پسکننفران در مررحل پیشیفر  جا گز ا شفیف. شرک 11و کنترل  

  رر عکمیدل کردیدف 1191زرده و حسیا چاری، و سرزیفرو عحصیلو  دهقایو  1991فرزیف  فا ا، مور نف و رسچووبل، 

هدا بدا درمایو رروهو قررر ررفتندف. عحلیدل دردهری رور  دقیقه 111جلسه  9های رروه آزما ش در  میرض و آزمودیو

فرزیدفی و  -ور دفدرمدایو رروهدو بده به دود روربدد رستفاده رز عحلیل کوورر ایس ریجام شف. یتا ج یشدان دردیدف رور د 

شدود. بدا عوجده بده یتدا ج، رور د  درمدایو آزمدون منجدر مدوآموزرن در مرحلده پسرفزر ش سرزیفرو عحصیلو دریش

 آموزرن مقطع متوسطه رول مؤبر رس .فرزیفی و سرزیفرو عحصیلو دریش -رروهو  بر به ود روربد ور ف

 .آموزرنرو عحصیلو، دریشفرزیفی، سرزیف -رور   درمایو، روربد ور فکلیدی:  گانواژه
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 مقدمه
ترین منبع کسب دانش و در سیستم آموزشی عصر جدید، مدارس به عنوان مهمکاوش      

شوند و همچنین همواره کانون اصلی آموزان شناخته میارتقاء استعدادها و بینش دانش

(. تحقیقات 0202زاده، آزادی و عبدالهاست )فرخی متخصصان و مشاوران سلامت روان بوده

که پویایی مدارس بستگی به یک محیط مناسب برای یادگیری، معلمان توانمند،  نشان داده است

؛ تاپا، 0212، 1، پاتیل و پیکرونآموزان باانگیزه و زحمتکش دارد )لیندربریک گارسیادانش

آموزان (. از بین عوامل ذکر شده، توجه به دانش0212، 0دالساندرو -هیگنزکوهن، گفوی و 

-عنوان ثروت اصلی جامعه و مدارس مورد تأکید بیشتر است و به دلیل تغییر و تحول دانشبه

ها نیاز به توجه بیشتری دارند )یورک، گیبسون و آموزان در مقاطع متوسطه اول و دوم، آن

آموزان متوسطه به دلیل تجربه جدیدشان در تغییر از کودکی به (. دانش0212، 2رانکین

، 4شوند )سانتوس و تومیلی و تغییرات ناشی از آن، دستخوش تغییرات زیادی میبزرگسا

آموزان در مواجهه با (. یکی از مباحث مهم در روانشناسی مدرسه، درک تلاش دانش0212

 (.0214، 2بنیاست )مگا، رانکنی و دی 2مشکلات تحصیلی و احساس سرزندگی تحصیلی

زای تحصیلی که های استرسبط با توانایی انطباق با موقعیتدر این راستا مطالعه عوامل مرت     

(. در تعریف 0212، 7شود، بسیار اهمیت دارد )گراهامعنوان سرزندگی تحصیلی یاد میاز آن به

آموزان آمیز دانشعنوان توانایی موفقیتسرزندگی تحصیلی باید گفت؛ سرزندگی تحصیلی به

(. 0222، 2شده است )مارتین و مارشی تعریف های تحصیلدر برخورد با موانع و چالش

ها و موانع اشاره همچنین سرزندگی تحصیلی به پاسخ مثبت، سازنده و انطباقی به انواع چالش

-)پوتواین، کانرز، سیمس و داگلاسشود دارد که در عرصه مداوم و جاری تحصیلی، تجربه می
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های مهمی است که بر از شاخصدیگر؛ سرزندگی تحصیلی یکی عبارت(. به0210،  1اسبرن

های هیجانی و گذارد و تحت تأثیر زمینهتربیت و یادگیری ثمربخش و موافقیت آمیز فرد اثر می

طورکلی سرزندگی تحصیلی (. به0222ابرازگری هیجانی قرار دارد )مارتین و مارش، 

خص آوری در زمینه تحصیلی است و حس درونی سرزندگی، شاکننده مفهوم تابمنعکس

(. نتایج 0210، 0معناداری سلامت ذهنی است )سولبرگ، هاپکینز، اوماندسن و هالواری

آموزانی که سرزندگی تحصیلی پایینی دارند، از هیجانات منفی تحقیقات نشان داده است؛ دانش

تری نسبت به همسالان خود در بیشتری در مواجهه با مشکلات برخوردارند، نمرات پایین

دهند تری در کلاس درس از خود نشان میکنند، مشارکت پاییندریافت می امتحانات تحصیلی

تری دارند و نسبت به آینده تحصیلی خود امید چندانی ندارند )کالی، و انگیزش تحصیلی پایین

 (. 0217، 2مارتین، باترل، آرمسترونگ، آنگر و لیبنبرگ

رزندان با والدین تغییراتی اتفاق از طرف دیگر، در سنین نوجوانی در نوع و شدت روابط ف     

رفتاری نوجوانی باعث ترویج الگوهای ی و هیجان، واقع مجموعه تغییرات شناختی درافتد؛ می

که اکثر نوجوانان (؛ چرا 0212، 4)شکترشود نایافته میان والدین و نوجوانان میتعاملی سازش

شده  جادیا یهاتیها و محدودرراستا با هنجا نیا استقلال خود نموده و در یشروع به جستجو

روابط با به تعارض در  موضوع، اغلب منجر نیکه ا پردازندیتوسط خانواده به چالش م

محمدی و ؛ به نقل از مختارنیا، زاده0210همچنین الیس و همکاران ). شودیمو والدین خانواده 

ه مراحل رشدی باشد، ( بر این باورند که رفتار نوجوانان پیش از آنکه مربوط ب1232حبیبی، 

انطباقی در جهت سازگاری با شرایط زندگی است و در این انطباق، شخصیت و عوامل محیطی 

و  یکلام یها)بروز مشاجره نوجوان -والد در روابط تعارضنوجوان دخیل هستند. اکثر مواقع 

اگون گون یهادر خصوص موضوع نشانینوجوانان و والد نیب ینوادگخا یمنف یتعامل یالگوها

پور، سلیمی و کلانترکوشه، ماند )بدیعی مینشده باقحل همچون مقررات آمد و شد به منزل(

تواند یابد که تا حد زیادی می( و خطر ابتلا به مشکلات عاطفی و رفتاری افزایش می1232
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( و به دنبال آن 0212شخصیت و عملکرد نوجوانان را تحت تأثیر قرار دهد )لوبنکو و سبیر،

کنند. جنس پیدا میجنس و غیر همنان تمایل بیشتری به برقراری رابطه با همسالان همنوجوا

اند، نشان دادند که هایی که بر روابط قبل از ازدواج دختران و پسران تمرکز کردهپژوهش

افزایش روابط قبل از ازدواج در فرهنگ غربی باعث افزایش تعداد فرزندان نامشروع، والدین 

باشد که باعث سرپرست و تک سرپرست و خطر ابتلا به بیماری ایدز مین بیمجرد، فرزندا

(. 0210، 0؛ گیو، وو، کیویو، چن و ژنگ0212و همکاران، 1نگرانی این جوامع شده است )ژانگ

از این رو نوجوانان نیازمند مداخلات روانشناختی مناسب برای بهبود روابط با والدین در این 

 دوران سنی هستند. 

هایی که در بهبود مشکلات دوران نوجوانی مورد بررسی قرار گرفته و از جمله درمان     

درمانی فرآیند درمانی است. روایتاثربخشی آن مورد قبول پژوهشگران قرار گرفته، روایت

کمک به افراد برای فائق آمدن بر مشکلاتشان از راه درگیر شدن در گفتگوهای درمانی است 

یت به معنی داستانی در مورد یک تجربه زندگی که توسط یک فرد یا گروهی (. روا1232)پین، 

شود و شامل وقایع درک شده توسط راوی به عنوان مسائل مهم زندگی از مردم ساخته می

(. این روند درمانی بر 0214، 2است )رودریگوئز وگا، بایون پرز، پالائوتررو و فرناندز لیریا

بیند )ریان، های جدا از افراد میها را به عنوان بخشدارد و آن سازی مشکل از فرد تاکیدبرون

کند که (. رویکرد روایت درمانی، افراد را به ابراز قدرتمندی مجهز می0212، 4ادوایر و لیهی

، 2تواند موجب افزایش خود مدیریتی در بهداشت و درمان روانی وی شود )هوتو و گالاگرمی

دهد تا فرد برای رهبری یک روند داستان که در آن او ی(. روایت درمانی اجازه م0217

، 2های قابل توجهی از زندگی خودش است، آماده شود )دوجهشخصیت اصلی است و جنبه

دهنده ( و برای ایجاد یک لحظه نو همراه با به چالش کشیدن صدای غالب که نشان0212

ستایلس، تیکسیرا، گانگالوس و وجود مشکل در روایت فرد است، تلاش شود )ریبیرو، براگا، ا
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بینند تا در بند توصیفات کلی هویت شخص (. مشاوران روایتی آموزش می0212، 1رابیرو

گرفتار نشوند؛ به ویژه اگر این توصیفات، شخص را بر حسب یک مشکل تعریف کند 

شاوره (. تاکید اصلی در م1232؛ به نقل از قدسی، برآبادی و حیدرنیا، 0227)وینسلید و مانک، 

روایتی بر روی فرد و مشکل او در درون ساخت و گفتمان اصلی است )بجروی، مادیگان و 

(. روایت درمانی 0212( و بر تغییر روایت شخص تمرکز دارد )ریان و همکاران، 0212، 0نیلوند

ها را در روایت تجاربشان با کمک به مراجعان برای گسترش حیطه واژگانشان، توانایی آن

هایشان رسند که چه کسی هستند و اهداف و خواستهدهد، در نتیجه به این درک میافزایش می

های فراوانی اثربخشی روایت درمانی را (. پژوهش1232توانند بیان کنند )ساویکاس، را بهتر می

(، نشخوار ذهنی و اضطراب 1232در کاهش اختلالات رفتاری )فرخی، میری و کریمیان، 

( در دانش آموزان مورد 1422زاده علمداری، رآمدی ادراک شده )نقی(، خودکا1237)کریمی، 

اند. با این حال، پژوهشی که به بررسی اثربخشی روایت درمانی بر سرزندگی بررسی قرار داده

نوجوان بپردازد، در ادبیات پژوهش یافت نشد. از طرف دیگر، با  -تحصیلی و بهبود روابط والد

ین والدین و فرزندان و آسیب در روابط آنان که باعث ایجاد توجه به افزایش شکاف نسلی ب

شود و نیز، با افزایش تعارض در روابط والدین و نوجوانان، عملکرد و تعارض در خانواده می

گیرد؛ به همین خاطر، پژوهش حاضر با هدف سرزندگی تحصیلی نیز تحت تاثیر قرار می

-نوجوان در دانش -لی و بهبود روابط والدبررسی اثربخشی روایت درمانی بر سرزندگی تحصی

 آموزان مقطع متوسطه اول انجام شد.

روش پژوهش حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا شبه آزمایشی با گروه      

آموزان مقطع متوسطه اول آزمون بود و جامعه آماری شامل دانشآزمون، پسکنترل و طرح پیش

بود. برای محاسبه  1422-1421تهران در سال تحصیلی  10( منطقه )پایه هفتم، هشتم و نهم

نفر برای  12های آزمایشی حجم نمونه با توجه به اینکه حداقل حجم نمونه مناسب در پژوهش

منظور افزایش توان آماری و مدیریت افت  ( و از سوی دیگر به1237هر گروه است )دلاور، 

گیری هدفمند انتخاب و در دو گروه بر اساس نمونهنفر  42کنندگان، تعداد احتمالی شرکت
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های ورود به پژوهش عبارت از نفر( جایگزین شدند. ملاک 02آزمایش و کنترل )هر گروه 

آموز برای شرکت در پژوهش و نداشتن سال، رضایت والدین و دانش 12تا  12دامنه سنی بین 

ای های مداخلهل دریافت برنامههای خروج شامشناختی و جسمانی و ملاکهای روانبیماری

شناختی یا جسمانی بر اساس گزارش اولیاء و مسئولان زمان، سابقه بیماری روانمشابه هم

 ازحد در جلسات بود.نظمی و شلوغی بیشمدرسه، داشتن غیبت بیش از سه جلسه و بی

 

 ابزار پژوهش

( 1231ده و حسین چاری )زااین پرسشنامه توسط دهقانی :1پرسشنامه سرزندگی تحصیلی     

شده است. این مقیاس بر اساس نسخه انگلیسی مقیاس سرزندگی تحصیلی مارتین و ساخته

گذاری گویه بوده و نمره 3گویه دارد ایجاد شده است. پرسشنامه دارای  4( که 0222مارش )

نمره  ( است. حداقل7تا کاملًا موافقم= 1درجه لیکرت )کاملا مخالفم= 7آن بر اساس مقیاس 

( 0222است. مارتین و مارش ) 22و خط برش آن نیز  22، حداکثر نمره آن 3این پرسشنامه 

به دست آوردند. در نسخه  22/2پایایی این پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

( مطلوب 1231زاده و حسین چاری )فارسی این مقیاس نیز روایی سازه آن توسط دهقانی

گزارش شده  72/2ست. همچنین پایایی آن با استفاده از روش دونیمه کردن گزارش شده ا

به دست آمده است  23/2است. و از طرفی پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

(. در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه بر اساس روش 1232زداده و حسین چاری، )دهقانی

 به دست آمد. 72/2آلفای کرونباخ 

فرزند  – والد رابطه ارزیابی پرسشنامه: 2(PCRSفرزند ) -رابطه والد یابیپرسشنامه ارز     

(PCRS) گویه تشکیل  04است که از ( ساخته شده 1322) 2توسط فاین، مورلند و اسچووبل

دو فرم   PCRSرود.است و به منظور سنجش کیفیت ارتباط والدین و فرزندان به کار میشده

برای سنجش رابطه فرزند با مادر و دیگری برای سنجش رابطه فرزند با پدر  دارد که یکی

                                                           
1 Academic Vitality Questionnaire  
2 Parent- Child relationship evaluation questionnaire 
3 Fine, M. A., Moreland, J. R., & Schwebel, A. 
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که قابل تغییر « مادر»و « پدر»است. هر دو فرم برای پدر و مادر یکسان است، به جز کلمات 

های مختلفی های پدر و مادر عاملاست. بنابراین فقط یک فرم آورده شده است. اما در فرم

خرده مقیاس عاطفه مثبت، آمیزش  4سشنامه در نسخه پدر شامل های پروجود دارد. مولفه

 4شاملنیز  مادرپرسشنامه در نسخه  یهامولفه باشد وشنود پدر و خشم میوپدرانه، گفت

باشد. روش اجرا و شنود مادر میوهمانندسازی و گفت عاطفه مثبت، آزردگی، اسیخرده مق

 یهاهیگو باشد.یم (7تا  2 ی )از نمرهانقطه 2 کرتیل فیصورت طه پرسشنامه ب گذارینمره

-یها جمع منهیشوند و سپس نمرات گزیم یگذارصورت معکوس نمرهه ب 14 و 12، 3شماره 

(. نمره کل، اسیهر خرده مق نیانگیشود )میم میهر عامل تقس یهانهیشوند و بر تعداد گز

 نمرهت، ابطه والد فرزند متوسط اس: ر32تا  42 نیب نمرهت. ها اساسیخرده مق نیانگیمجموع م

( 1322ضریب پایایی این مقیاس را فاین و همکاران ). است ی: رابطه والد فرزند قو32بالاتر از 

درصد و برای کل مقیاس  34تا  23ها بین با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس

از روش تحلیل عامل تاییدی نشان  چنین روایی این مقیاس با استفادهبه دست آوردند. هم 32

و  زگاریپره در پژوهشچنین هم. باشدها میداد که عامل تاییدی ارتباط بالا و خوب بین ماده

 یو برا 32/2پرسشنامه فرم پدر برابر با  یمحاسبه شده برا ییایپا بیضرا( 1222)همکاران 

به نقل از است ) مناسبو  خوب یدرون یهمسان بوده است که نشان دهنده 30/2فرم مادر 

فرزندی پدری  -در پژوهش جاری ضرایب آلفای کرونباخ برای رابطه والد .(1227 ،یعراق

 تعیین شد.  23/2فرزندی مادری  -و رابطه والد 30/2

 

 روش اجرا

آموزان با نفر از دانش 42ابتدا و قبل از اجرای برنامه آموزشی بر پایه نتایج پیش آزمون      

تر در در روابط در سرزندگی تحصیلی( و نمرات پایین 22تر از نمره برش )نمره نمره پایین

نوجوان شناسایی شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.  -والد

ای( هفتگی تحت آموزش قرار گرفتند، اما گروه دقیقه 102) گروه آزمایش طی هشت جلسه

آزمون برای هر دو گروه اجرا داشتند. پس از پایان آموزش، پسکنترل در این جلسات شرکت ن
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شد و در پایان نتایج دو گروه مقایسه شدند، جلسات مطابق با الگوی آموزش قدسی و 

 ( تنظیم شد که به شرح زیر بود: 1232همکاران )

 . برنامه روایت درمانی گروهی1جدول 

 تکالیف خانگی شرح جلسه اهداف جلسات

1 

اد گروه معرفی افر

باهم و تشریح 

اهداف کلی 

 جلسات

معرفی و بیان قواعد بنیادین جلسات مشاوره 

شامل حضور منظم در ساعات مقرر، انجام 

تکالیف، بیان اصل رازداری. شرح کافی 

ها، اهداف و محتوای روایت درمانی. ارزش

درخواست از فرد جهت بیان اهداف خود از 

تی حضور در جلسات. ایجاد موقعیت مشارک

 در درمان و محوریت دادن به مراجع.

تعیین سه هدف مهم 

 زندگی برای خود

2 

مشخص کردن  

زا، حوزه مشکل

آشنایی با روند 

تغییر، انتظار 

نداشتن از خود 

برای تغییرات 

بزرگ و تاکید بر 

 تغییرات

های کنندگان تا بتوانند هدفکمک به شرکت

خود را به صورتی مثبت، معین، ملموس و 

-گیری از طریق روش مقیاساندازهقابل 

آموزان بندی کنند. از دانشگذاری فرمول

شود وضعیت خود را نسبت به خواسته می

-آل در مقیاس صفر تا ده درجهموقعیت ایده

هایی که ای مشخص کنند و به خود در زمان

ها تعراضی با والدین نداشتن فکر کرده و آن

ه نقطه را بیان کنند و هدفی را برای رسیدن ب

 دلخواه مشخص کنند.

تشخیص دادن اینکه در 

زندگی چقدر به 

اند اهداف خود رسیده

با استفاده از سوالات 

 درجه بندی شده

3 

گذاری مشکل، نام

شناسایی روایت 

 غالب منفی

های خود، گوش تشویق فرد برای شرح روایت

ها و استعارات دادن دقیق به جزئیات زبان، واژه

تر گفتمان غالب فرد و ی دقیقمراجع جهت شناسای

ها گذاری مشکل با توجه به واژههمدلی با وی. نام

ای برای جداسازی و زبان مراجع به عنوان مقدمه

فرد از مشکل تلاش در جهت آگاهی بخشی به 

پر کردن چک لیست 

گذاری مشکل و نام

های ناکارآمد در روایت

 طول هفته
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مراجع برای شناسایی روایت غالب ناکارآمد که 

گرایش به ضعف تحصیلی و عدم درک والدین 

 دهد.نشان می نسبت به دانش آموز را

4 

بیان روایات 

زندگی، برون 

 سازی مشکل

مرور روایت زندگی، استفاده از زبان استعاری و 

جداسازی مشکل از هویت و روابط والدین، 

جداسازی فرد از ادراکات غالب گذشته که 

رازگری، وفاداری و هویت را همراه با عدم اب

کند، به مسامحه در روابط والدینی تعریف می

طوری که بین خود و باروهای مشکل ساز 

 شود.تفاوت قائل می

نوشتن سه رویداد بد 

زندگی به صورت 

بیرونی به طوری که 

مشکل با وجود فرد 

 یکی نیست

5 

تشخیص 

استثناهای مثبت 

زندگی برای 

 کاهش مشکلات

شوند تا آنچه در یدانش آموزان تشویق م

رفتارشان کارایی مثبت دارد را ببیند. وقتی آن 

افتد؟ سرگرم انجام رفتار مطلوبند چه اتفاقی می

ممکن است اطرافیان به حدی در انتظار 

رفتارهای بد باشند که در گذشته هرگاه رفتار 

 درست صورت گرفته به آن توجه نکرده باشد .

استفاده از گوی بلورین 

 عجزهو سوالات م

6 

بررسی چگونگی 

تاثیرات مشکل 

بر زندگی و به 

چالش کشیدن 

 های غالبروایت

بیان رویدادهای مهم زندگی، به چالش 

کشیدن روایت غالب منفی و تاثیرات مشکل 

-بر روابط زوجی آزمودنی از طریق پرسش

های تاثیرگذار )باز، سنجشی، آشکار کننده و 

هدایتگر(. بررسی گذشته و حال فرد، و 

شناسایی افراد مهمی که نقش کلیدی را در 

 اندنوشتن داستان زندگی وی داشته

های توصیف روایت

فرعی مثبت مبنی بر 

کاهش تمایل به 

 تعارض

7 

برهم زدن 

الگوهای رفتاری 

مختلف که 

کنندگان شرکت

-گذاری مشکل و روایتساخت شکنی و نام

به  دار، بازمعنایی مشکل، کمکهای مشکل

آزمودنی در کسب آگاهی، قدرت و احساس 

بردن به نقش خود عاملیت شخصی جهت پی

رهای تشویق به رفتا

های مغایر با روایت

مشکل دارد در فاصله 

 بین جلسات
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-در ایجاد مشکلات تحصیلی و روایات مشکل اندطراحی کرده

دار، بیان مشکلات تعارضات زندگی ایجاد شده 

-یابی و  و نوشتن روایتبه دلیل عدم هویت

های زندگی فرد توسط دیگران به بهانه پایین 

 بودن سن وی

8 

حفظ روند 

بندی تغییرات جمع

گویی به و پاسخ

سوالات و اجرای 

 پس آزمون

بندی کمک به حفظ روند تغییرات، جمع

کنندگان، تشویق و ترغیب ابتکارات شرکت

آنان در جهت تغییرات مثبت، پاسخگویی به 

 یک از اعضا سوالات، قدردانی از تلاش هر

بندی تغییر به دست درجه

چینی برای آمده، هدف

بندی برای تغییر تغییر درجه

 -به سمت رفتار دلخواه

 اجرای پس آزمون

 

 های پژوهشیافته

نفر از  4بود.  02/1با انحراف معیار  23/12میانگین دامنه سنی گروه آزمایش و کنترل      

نفر در پایه نهم مشغول به  12نفر در پایه هشتم و  2 کننده گروه آزمایش در پایه هفتم،شرکت

 کننده دقیقاً مثل گروه آزمایش بود.های اعضای شرکتتحصیل بودند. در گروه کنترل پایه

 های توصیفی دو گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای پژوهش. یافته2جدول

 گروه متغیر
 آزمونپس آزمونپیش

 انحراف استاندارد انگینمی انحراف استاندارد میانگین

روابط والد 

 پدر -فرزند

 42/2 22/122 42/4 12/33 آزمایش

 20/2 00/122 20/2 42/122 کنترل

روابط والد 

 مادر -فرزندی

 22/3 01/102 10/2 42/122 آزمایش

 20/4 42/102 22/2 22/100 کنترل

سرزندگی 

 تحصیلی

 12/0 02/22 22/1 42/12 آزمایش

 40/2 20/02 23/1 00/13 کنترل
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، میانگین و انحراف استاندارد گروه آزمایش و کنترل در دو موقعیت 0در جدول      

دهد که میانگین نمرات شده است. نتایج جدول فوق نشان میآزمون ارائه آزمون و پسپیش

یافته و گروه آزمایش در متغیر روابط والد با فرزند در مقایسه با پیش از مداخله افزایش

 یافته است. پیش از مداخله افزایش سرزندگی تحصیلی نیز نسبت به

های آزمایش و کنترل، از آزمون تحلیل کوواریانس تر مداخله در گروهبرای بررسی دقیق     

چندمتغیری استفاده شد. برای استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره ابتدا شروط لازم بررسی 

های پژوهش ها برای مقیاسسمیرنوف حاکی از نرمال بودن دادها-گردید. آزمون کولموگروف

های مهم آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره این است که فرض(. از دیگر پیشP>22/2بود )

های متغیرها باید همگن باشد. تشخیص همگن های کوواریانس در هر یک از گروهماتریس

دهد. در این پژوهش نتایج باکس انجام می های کوواریانس را آزمون امبودن این ماتریس

، 42/2BOX =M ،22/1=Fها در متغیرهای پژوهش بود )حاکی از تساوی کوواریانس

22/2<P برای اثبات شیب همگنی رگرسیون مقدار .)F  تعامل بین متغیر همپراش و مستقل

منظور بررسی (. به P>22/2محاسبه گردید که نتایج معنادار نبودن این شاخص را نشان داد )

 تغییر نیز از نمودار پراکنش استفاده شد.خطی بودن رابطه بین متغیرهای وابسته و هم

آزمون های پس. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیری بر روی میانگین نمره3جدول 

 فرزند -روابط والد

 درجه آزادی F مقدار نام آزمون
درجه آزادی 

 خطا

مجذور 

 اتای
 توان آزمون

آزمون لامبدای 

 ویلکز
232/2 **20/10 2 24 22/2 342/2 

 342/2 22/2 24 2 20/10** 022/2 اثرپیلایی

 242/2 22/2 24 2 20/10** 222/0 اثرهتلینگ

بزرگترین ریشه 

 روی
422/1 **20/10 2 24 22/2 242/2 
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ای وابسته در هدهد که بین گروه آزمایش و کنترل ازلحاظ متغیرنشان می 2نتایج جدول      

کم توان بیان داشت که دستتفاوت معناداری وجود دارد. بر این اساس، می P<221/2سطح 

 فرزند تفاوت معنادار وجود دارد. -در یکی از متغیرهای وابسته تعارض والد

راهه در متن تحلیل کوواریانس چند متغیری بر روی . نتایج از تحلیل کوواریانس یک4جدول 

 فرزند -های تعارض والدمیانگین نمره

مجموع  متغیر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

سطح  Fنسبت 

 معناداری

ضریب 

 اتا

روابط 

 پدر -والدفرزند

42/120 1 42/120 42/4 221/2 20/2 

روابط والد 

 مادر -فرزند

02/102 1 02/102 20/2 222/2 02/2 

 -فرزند -راهه در متغیر روابط والدنس یکدهد که تحلیل کوواریا، نشان می4نتایج جدول      

( معنادار هستند. P<22/2و  F=20/2مادر ) -فرزند -(، روابط والدP<221/2و  F=42/4پدر )

فرزند تائید  -درمانی گروهی بر بهبود روابط والدبنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر روایت

آزمون ازنظر متغیر روابط حله پستفاوت دو گروه در مر 20/2شود. همچنین ضریب اتای می

مادر مربوط به  -درصد تفاوت دو گروه ازنظر متغیر روابط والد فرزند 02پدر، و  -والد فرزند

 مداخله آزمایشی است.

همچنین برای تحلیل متغیر سرزندگی تحصیلی از تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده      

ای لازم مورد بررسی قرار گرفت. به این دلیل که هفرضشد. برای استفاده از این تحلیل پیش

است، ادعای نرمال  22/2اسمیرنوف بیشتر از  -آزمون کولموگروف Zسطح معناداری مقدار 

بود که  20/2(. نتایج شیب رگرسیون برابر با P>22/2شود )ها پذیرفته میبودن توزیع داده

تائید است. برای بررسی مفروضه  ها مورددهد مفروضه همگنی رگرسیون برای دادهنشان می

ها، از آزمون لوین استفاده شد. سطح معناداری آزمون لوین نشان برابری واریانس خطای گروه

باشد؛ بنابراین مفروضه همسانی واریانس رعایت شده می 22/2دهد که مقدار آن بالاتر از می

 (.P>22/2است )
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 سرزندگی تحصیلی ی میانگین نمره. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیرهبر رو5جدول 

 متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fنسبت 

سطح 

 معناداری

ضریب 

 اتا

اثرپیش 

 آزمون
02/12 1 02/12 20/2 214/2 12/2 

 22/2 2221/2 02/10 22/42 1 22/42 گروه

    22/0 22 42/23 خطا

     42 02224 کل

درمانی بر سرزندگی تحصیلی نشان وواریانس برای تأثیر روایتنتایج حاصل از اجرای تحلیل ک

های گروهی وجود دارد آزمون اثر معنادار عامل بین آزمودنیدهد، پس از تعدیل نمرات پیشمی

(22/2 =²𝜂 partial‚221/2 >p ،10/02=fبنابراین، روایت درمانی گروهی به .) صورت

 آموزان را افزایش دهد.لی دانشمعناداری توانسته است میزان سرزندگی تحصی

 

 گیریبحث و نتیجه

درمانی گروهی در افزایش سرزندگی تحصیلی این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی روایت     

طور شده است. همان آموزان دختر مقطع متوسطه اول انجامدر دانش فرزند -و بهبود روابط والد

آموزان افزایش سرزندگی تحصیلی در دانش که نتایج نشان داد، روایت درمانی گروهی باعث

درمانی های آموزشی روایتگروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است. به عبارتی؛ مؤلفه

آموزان های محول به دانشباعث افزایش انگیزه تلاش و پشتکار در انجام تکالیف و فعالیت

شده ی در گروه آزمایششده و در نتیجه باعث تقویت سرزندگی تحصیلی و عملکرد تحصیل

های فتاحی و همکاران فرزند شد که با یافته -است و همچنین باعث بهبود روابط والد

زاده ( و نقی1237(، کریمی )1232(، فرخی و همکاران )0212(، تیتوس و سیناکر )0201)

 باشد.( همسو می1422علمداری )

فرزند  -ت درمانی بر بهبود روابط والددر تبیین نتایج پژوهش حاضر مبنی بر اثربخشی روای     

کند تا با تغییر روایات توان بیان داشت، حضور در جلسات روایت درمانی به افراد کمک میمی
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-سازی، نامغالب منفی، مشکلات را قابل حل تعریف کرده و از طریق طرح پرسش، بیرونی

های داستان زندگی به توانایی گذاری مجدد، نتایج منحصر به فرد و در نهایت بازنویسی و تغییر

خود در حل مسائل خانوادگی و کاهش تعارض و در نتیجه بهبود روابط در بین نوجوانان با 

-ها نسبت به زندگی و مشکلات در روابط میخانواده امیدوار شوند؛ زیرا باعث تغییر دید آن

های جدید بوده و لحآموزد که به دنبال راهشود. از طرف دیگر، این رویکرد به افراد می

شود که افراد (؛ این توانایی موجب می1232آفریننده آینده خود باشند )فرخی و همکاران، 

قدرت مقابله با تعارضات زندگی را پیدا کنند و روایتی جدید طراحی کنند که در آن به جای 

 های نو بپردازند.حلتمایل به دعوا و تعارض به تمایل برای جستجوی راه

توان به طور کلی ر مورد اثربخشی روایت درمانی در مورد سرزندگی تحصیلی نیز مید     

سازی مشکل به عنوان سازی مشکل  است؛ بروندرمانی برونیهای روایتگفت؛ یکی از تکنیک

پردازد و با تکیه بر درمانی، به تسهیل جدایی بین فرد و مشکل مییک فرآیند اولیه در روایت

توان نفوذ مشکلات را کم کرده و مسائل را منعطف های افراد میورها و شایستگیها و باتوانایی

جدایی فرد را از ادراکات  سازی زمینه(. بیرون0212و قابل حل تعریف کند )ریان و همکاران، 

جای اینکه کند که به آموزان این امکان را فراهم میکند، و برای دانشغالب گذشته فراهم می

ه در مدرسه دارند صرف انتقاد از وضعیت موجود در مدرسه و خانه، روابط بین زمانی را ک

های منفی نسبت به گذشته و حال و عدم شناخت و فردی نامناسب با دیگران، داشتن هیجان

شود، های خود که منجر به کاهش اعتماد به نفس و کاهش عملکرد تحصیلی میباور به توانایی

ها و های آموزشی کرده و تلاش بیشتری برای انجام فعالیتالیتکنند؛ این زمان را صرف فع

صورت آموزی تکالیفش را بهکنند. پس وقتی دانشصورت خودجوش می وظایف به

کند، بلکه احساس افزایش تنها احساس خستگی و ناامیدی نمیدهد، نهخودجوش انجام می

یل باعث افزایش تلاش و پشتکار و کند. داشتن چنین احساسی در زمینه تحصانرژی و نیرو می

شود. همچنین کشف آموز میدر نهایت افزایش عملکرد تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش

ی بهتری را متصور کند تا رسیدن به آیندهاستثنانات در زندگی فرد، امیدواری را به او القا می

-ه تحصیلی در دانش(. داشتن نگرشی امیدوار نسبت به آیند1234شود )نظری و همکاران، 

بندی و مسیرهای متعددی را برای های روشنی را مشخص، طبقهشود تا هدفآموزان باعث می
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ها را تعقیب کرده و مجدداً موانع ها را برانگیزد تا هدفها ایجاد کنند و آنرسیدن به این هدف

وایت درمانی باعث بندی کنند، بنابراین رها چارچوبهایی برای غلبه بر آنعنوان چالشرا به

 کند.آموزان ایجاد میارائه یک دید مثبت نسبت به آینده تحصیلی شده و سرزندگی را در دانش

شده ها و توضیحات ارائهآمده از پژوهش همراه با تبییندستطورکلی با توجه به نتایج بهبه     

ی و بهبود روابط چنین نتیجه گرفت که روایت درمانی در افزایش سرزندگی تحصیل توانمی

آموزان دوره متوسطه اول مؤثر بوده است. برنامه روایت درمانی فرزند در دانش -والد

تر کردن حیطه روانشناسی رویکردی نسبتاً نوین در روانشناسی موج سوم  برای هر چه گسترده

-یمعمول است. فرض اصلی در این رویکرد این است که با تغییر دادن داستان زندگی افراد م

توان تغییرات گسترده را در سبک زندگی افراد ایجاد کرد و باعث کاهش مشکلات زندگی افراد 

توان گفت روایت درمانی تاثیر مؤثر و کارآمد در حوزه ایجاد و ارتقا شد. در مجموع می

 فرزند دارد. -سرزندگی تحصیلی و بهبود روابط والد

آموزان های مطالعه به دانشدود شدن نمونهتوان به محهای پژوهش حاضر میاز محدودیت     

-ها پیشنهاد میپذیری یافتهمنظور افزایش تعمیم دختر مقطع متوسطه اول اشاره کرد؛ بنابراین به

های آتی نقش جنسیت مدنظر قرار گیرد. همچنین، در این پژوهش برای شود در پژوهش

گزارشی دارد؛ بنابراین امکان  که جنبه خود آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شدجمع

شود از ابزارهای های آتی پیشنهاد میسوگیری در اطلاعات وجود دارد. بنابراین در پژوهش

چندوجهی عینی مانند مصاحبه، مشاهده رفتار در محیط واقعی برای دستیابی به نتایج قابل 

 استفاده شود. تعمیم
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