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 ندگیز کیفیت بر درمانی بخشش و درمانی واقعیت حاضر تعیین اثربخشیهدف مطالعه  هدف:
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 به بودند، پژوهش در مشارکت داوطلب که شرایط از واجدین نفر 04بودند که  0000-0000

اه کروه گو یک و آزمایش گروه دو در تصادفی صورتبه و انتخاب دسترس در گیرینمونه روش

گروه آزمایش واقعیت درمانی تحت مداخله بسته آموزشی  .کاربندی شدند نفر( 04) هر گروه 
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 مقدمه

فر و پور، قصیری گودرزی، درخشانشوند )قدممی تعریف تحصیلی اساسی هایناتوانی 0یادگیری هایناتوانی

 با را یکتب ای یشفاه زبان کاربرد ای دنیفهم ندیفرا که است تحولی عصبی اختالل (. نوعی0033پادروند، 

 در حساب و نوشتن خواندن، هایمهارت که شودیم داده صیتشخ اختالل یهنگام و کندیم مواجه مشکل

 اختالل این شیوع (. میزان0033)موحدی و ماجدی،  باشد انتظار حد از ترنییپا یریچشمگ طوربه کودکان

 ایران، ( و در1313اند )گراهام، هبرت، فیشمن، رای و روس، کرده برآورد کودکان در درصد 0-04 رابین

(. 0033فر، است )باطنی، بیرامی و سیاوشی شده گزارش درصد 03 تا 0 بین ایدامنه در اختالل این شیوع

های یادگیری، عملکرد تحصیلی، روابط عاطفی در مدرسه، تعامالت مشکالت تحصیلی ناشی از ناتوانی

(. 1300دهند )لنچ، لوین و والن، طورکلی کیفیت زندگی در مدرسه را تحت تأثیر قرار میای و بهمدرسه

 شدهکسب منفی و بتمث تجارب از آموزان دانش کلی رضایت و بهزیستی معنای به مدرسه در 1زندگی کیفیت

 هایجنبه بر که است ( و مفهومی1302دارند )گو، چانگ و سولمن،  ایمدرسه درون فعالیت در ریشه که است

ارد د قرار همساالن با روابط و افراد تجارب اجتماع، تأثیر تحت و گذاردمی تأثیر مدرسه غیررسمی و رسمی

 ماندگاری با مدرسه در زندگی کیفیت (.1310همکاران، )بوتلهو، گویدس، کرگوئرا، گاسپر، گاسپر و 

 ،تحصیلی پیشرفت سطوح تحصیلی، موفقیت رفتن، مدرسه درباره هاآن نگرش مدرسه، در آموزاندانش

 ه،مدرس به تعلق احساس مدرسه، در نابهنجاری بروز و مدرسه تکالیف قبال در تعهد و مسئولیت پذیرش

 مدرسه به تمثب نگرش درسی، مطالب فراگیری برای بسیار انگیزه مدرسه، امور و تکالیف در بیشتر مشارکت

دارد  رابطه روانی و جسمی سالمت و همساالن سایر و معلم با آموزان دانش بهتر و ترصمیمی رابطه و

  (.0002پور و دشتی، )زاهدبابالن، کریمیان

 ایمداخله به رو نیازهست، ازاین برخوردار زیادی اهمیت از مدرسه در آموزاندانش زندگی کیفیت ارزیابی

 انشد این آموزشی کارکرد بهبود به و باشد اثربخش آموزان دانش کیفیت زندگی در مدرسه بر بتواند که

 نتایج که است مداخالتی از یکی ،0گالسر درمانی واقعیت رابطه، این در شود،می احساس کند کمک آموزان

 ابزارهایی و هاتکنیک هایروش از ایمجموعه درمانی (. واقعیت1302)ماسن، است  داده نشان را قبولی قابل

 رفتارهای از سازنده، هایانتخاب به مخرب هایانتخاب از حرکت برای افراد به کمک جهت در که است

سر است )گل خشنود زندگی سبک به ناخشنود زندگی سبک از همه از ترمهم و کارآمد رفتارهای به ناکارآمد

 اساسی نیازهای شناخت مسئولیت، قبول واقعیت، با شدنمواجه درمانی، یشیوه این در (.1303گلسر، و 

 و انتخاب رفتار، بودن نادرست یا درست درباره اخالقی قضاوت ،(تفریح قدرت، آزادی، تعلق، و عشق بقاء،)

 تقیمیمس ارتباط که موفق هویت به نیل درنتیجه و درونی مهار اکنون، و اینجا بر تمرکز عمل، و فکر تغییر

 مراجعین به درمانی (. واقعیت1300است )هالند و والکر،  تأکید مورد دارد، خود به اعتماد و خود حرمت با

 نکرد روشن برای مراجعین تشویق دربرگیرنده این و کنند کشف را خود رؤیاهای و امیدها کند،می کمک

ها (؛ پژوهش1300است )وابولدینگ،  کند فراهم هاآن برای مشاوره که امیدوارند یا و خواهندمی که چیزهایی

معلول )احمدی نصرآبادی سفلی، زارعی و  کودک والدین زندگی از اثربخشی واقعیت درمانی بر کیفیت

پرخاشگر )مشیریان فراحی، مشیریان فراحی، آقامحمدیان شعرباف  افراد زندگی (، کیفیت0002نجارپوریان، 

                                                           
1. Learning Disabilities 

2. Quality of school life 

3. Glaser reality therapy 
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سرپرست )اسالمی، هاشمیان، جراحی و مدرس غروی،  بد نوجوانان زندگی ( و کیفیت0002 و سپهری شاملو،

 ( حکایت دارند. 0001

های درمانی دیگر که در جهت کاهش مشکالت و ارتقای وضعیت روانشناختی مورداستفاده قرار ازجمله روش

 متفاوتی تعاریف و دارد وجود نظراختالف بخشش سازیمفهوم و تعریف هست. در 0گیرد، بخشش درمانیمی

 رایب تالش و قضاوت از رهایی دیگران، از تنفر یا نارضایتی کاهش خشم، کاهش فرایند. است شدهارائه آن از

 ستا بخشش هایجنبه ترینمهم مثبت افزایش احساسات و منفی احساسات کاهش گذشته، هایزخم التیام

(. 0000پور و پورآقایی، نسب، بلورساز مشهدی، احسانمرادیاست )آخوندی،  شده توافق بیشتر آن درباره که

 میل، روی از گرفته صورت او حق در خطا که شخصی که دهدمی رخ هنگامی بخشش درمانی، دیدگاه از

 ترثبتم رفتارهایی و افکار احساس، و کند متوقف را خطاکار فرد به نسبت منفی رفتارهای و افکار ، هانگرش

 است ایمداخله درمانی (. بخشش0002نماید )صدری دمیرچی، محمدی، فیاضی و افسر،  هاآن جایگزین را

 تیعدالبی یا اتفاق یک بخشودن در مراجع توانمندسازی جهت ساختاریافته درمانی پروتکل یکآن در که

 هبلک خطاکار، فرد حق در نمودن لطف صورتبه نه بخشش. گیردمی قرار مورداستفاده درگذشته آوررنج

 ردکارک تر،سالم خودانگاره یک به رسیدن جهت در هیجانی، آزردگی رهاسازی به مراجع نمودنیاری منظوربه

ر، پور نوری، زهراکار و ثنایی ذاکگیرد )لوافمی صورت ارتقاءیافته فردی بین تعامالت و بهبودیافته، هیجانی

 پسر آموزان دانش تحصیلی زندگی کیفیت در درمانی بخشش (. برخی مطالعات به اثربخشی0000

منش، کاظمی و امرا، دختر )نیک آموزان دانش زندگی (؛ کیفیت0033فر، جناآبادی و داورپناه، )اتحادی

( 0000زنان )شیاسی و خیاطان،  زندگی کیفیت و سازگاری بر محور بخشش گروهی مشاوره ( تأثیر0000

 اند. داده قرار مورد بررسی را

 یلیتحص و اجتماعی روانی، هایزمینه در را مشکالتی همواره که است اختالالتی ازجمله یادگیری هایناتوانی

 عیتبراثر بخشی واق مبنی مستقیم صورتبه پژوهشی تاکنون موضوع، اهمیت باوجود. دارد همراه به فرد برای

 تاس نداده پوشش را یادگیری انناتو آموزان درمانی بر کیفیت زندگی در مدرسه دانش بخشش و درمانی

 هر اجرای ضرورت مشکالت، این از یک هر کاهش جهت درمانی هایروش کارگیریبه لزوم میان این در که

 قعیتوا پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی رو این از. نمایدمی جابه و منطقی را حاضر پژوهش بیشتر چه

یادگیری انجام شد و به  ناتوانی دارای آموزان دانش مدرسه در زندگی کیفیت بر درمانی بخشش و درمانی

 انشد مدرسه در زندگی کیفیت بر درمانی بخشش و درمانی واقعیت دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا

 یادگیری اثربخش است؟ ناتوانی دارای آموزان

 یریادگی یناتوان یدارا کودکاندر مدرسه  یزندگ تیفیبر ک یو بخشش درمان یدرمان تیواقعآیا   .0

 آزمون موثر بود؟ در مرحله پس

در  یریادگی یناتوان یدارا کودکاندر مدرسه  یزندگ تیفیبر ک یو بخشش درمان یدرمان تیواقعآیا  .1

 ؟مرحله پیگیری پایدار بود

 یاتوانن یدارا کودکاندر مدرسه  یزندگ تیفیبر ک یو بخشش درمان یدرمان تیواقع. آیا بین مداخله 0

 تفاوت وجود دارد؟ یریادگی

 

                                                           
1. Forgiveness therapy 
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 روش پژوهش

 گروه با همراه آزمایش گروه دو) گروهی سه آزمون،پس -آزمونپیش نوع از آزمایشی نیمه پژوهش حاضر

یری های یادگپسر پایه اول تا پنجم ابتدایی با انواع ناتوانی آموزانآماری شامل تمامی دانش. جامعه بود( گواه

 0000-0000شهرستان سراوان در سال تحصیلی  وپرورشآموزشبه مرکز اختالل یادگیری  کنندهمراجعه

تعداد نمونه  نفر واجد شرایط که داوطلب مشارکت در پژوهش بودند) 04نفر(. از جامعه هدف  003بودند )

، به روش نفر به دست آمد( 04)برای هر گروه  03/3و توان  34/3و آلفای  14/3 پژوهش بر اساس اندازه اثر

 مایشآز گروه دو در( شده گذاریشماره لیست اساس بر) تصادفی صورتبه گیری در دسترس انتخاب ونمونه

بر اساس پرونده آزمودنی،  04باالی  بهرهوشگرفتند. معیارهای ورود شامل کسب نمره  قرار یک گواه و

 آزمون آزمون هوشی ریون و) یصیتشخی هاآزمونهای یادگیری با استفاده از یناتواندریافت تشخیص 

و  آموزانشدو خود  کسب رضایت والدین( و مصاحبه بالینی روانشناس مرکز، گشتالت بندر یحرکت -یینایب

، عدم 04پایین از  بهرهوششامل های خروج شرکت در جلسات آموزشی. مالک ها برایآزمودنی توانایی

ابزار گردآوری  بودن ابزار پژوهش بود. دودشخمل پژوهش و آموز یا خانواده در هر یک از مراحهمکاری دانش

 اطالعات شامل پرسش نامه زیر بود.

 ابزار پژوهش

ساختند ( 0000) را بورک و اسمیت در سال سؤال 00 پرسشنامه این مدرسه. در زندگي کیفیت . مقیاس1

 ؛(02 ،10 ،00 ،00 ،4 سؤاالت) منفی عواطف ؛(00 ،10 ،02 ،00 ،0 ،0)سؤاالت  عمومی رضایت بعد 2 که

 پیشرفت ؛(00 ،00 ،14 ،04 ،01 ،0 سؤاالت) فرصت ؛(00 ،00 ،14 ،04 ،01 ،0 سؤاالت) معلم با رابطه

 ،2 ،0 سؤاالت) اجتماعی انسجام و( 01 ،12 ،10 ،00 ،03 سؤاالت) ماجراجویی ؛(12 ،02 ،2 ،0 سؤاالت)

 تا کامالً مخالفم: نمره یک کامالً) از لیکرت یادرجهرا بر روی یک مقیاس چهار ( 02 ،04 ،03 ،10 ،10 ،13

هست و نمره باالتر کل مقیاس،  042 حداکثر و 00 پرسشنامه این در نمره . حداقلسنجدیم (0 موافقم: نمره

و  دییأتیی محتوایی این ابزار را روااینلی و بورک  دهد و برعکس.کیفیت زندگی در مدرسه باالتر را نشان می

ی در پژوهش سلطان(. 0000گزارش کردند )بورک و اسمیت،  00/3باخ  به روش آلفای کرونآن را کل  ییایپا

 یزندگ تیفیک پرسشنامه یهمگرا ییروا (0003شال، کارشکی، آقامحمدیان شعرباف، عبدخدائی و بافنده )

وجوانان ن یسازگار اسیو مق یعموم یخودکارآمد یهاآن با پرسشنامه یهمبستگ یدر مدرسه با بررس

 به آن ییایپا نهمچنی. اندکرده دییتأ نظرصاحبآن را استادان  ییمحتوا ییاست و روا تأییدشدهمحاسبه و 

 به دست آمد. 04/3کرونباخ  آلفای روش

وزش آم شده بر اساس جلساتطراحی درمانی پروتکل مبنای نی بردرماواقعیت جلسات . واقعیت درماني. 3

شد.  برگزار ایدقیقه 23جلسه  0محقق در  ( توسط1330نظریه انتخاب گالسر )واقعیت درمانی مبتنی بر 

 بود. 0 خالصه جلسات واقعیت درمانی مطابق جدول

 

 . خالصه جلسات واقعیت درماني1 جدول
 هدف عنوان جلسه

آشنایی با مفاهیم  0

روانشناسی گواه درونی و 

 بیرونی

برقراری ارتباط و معرفی اعضا، بیان قواعد گروه، اهداف و معرفی دوره، طرح 

اساسی، آموزش مفاهیم روانشناسی گواه درونی و بیرونی، انتخاب رفتار  سؤاالت

 بازخوردو  کلی
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مواجهه با هیجانات منفی  1

 مثل خشم و نفرت

و  آشکارسازیهیجانات منفی،  کمک به مراجع جهت شناسایی ماهیت مخرب

مورد و ارائه مفهوم  مراجع، چالش در این ازنظر، بررسی مفهوم بخشش هاآنابراز 

 درست بخشش به او

ارزیابی میل به گواه دیگران توسط خود فرد، شناسایی و آموزش هفت عادت  آموزش هفت رفتار مهلک 0

 مهلک در زندگی، آموزش نقش هفت رفتار مهلک در روابط.

است و مقایسه بین نقش مراجع و فرد رنجاننده  دادهرخفکر کردن به رنجشی که  مرور شناختی رنجش 0

 تغییر کرده واردشدهاز زندگی که توسط آسیب  هاییجنبهو یافتن 

 آموزش پنج نیاز اساسی، کمک به درک پنج نیاز اساسی خود آموزش نیازهای اساسی 4

هیجانات  جاننده جهت تغییر دادننکمک به مراجع برای همدلی کردن یا فرد ر تلطیف درون 2

 منفی در جهت مثبت

آموزش دایره فرضی حل، تشکیل دایره فرضی حل، مذاکره و توافق بر نحوه  آموزش دایره حل 2

 برای حل اختالفات ریزیطرحارضای نیازها، 

 آزمونپسنهایی، ارائه  گیرینتیجهو  بندیجمع خالصه جلسات درمان 0

 

بخشایش درمانی لواف پور نوری، زهراکار و  پروتکل مبنای برنی درمابخشش جلسات . بخشش درماني. 4

خالصه جلسات درمانی مطابق شد.  برگزار ایدقیقه 23جلسه  01محقق در  توسط (0000آذرهوش فتیده )

 بود. .1 جدول

 درماني بخشش. خالصه جلسات 2 جدول
 محتوای ارائه شده هدف عنوان جلسه

با هدف مواجهه با خشم  0

اشکارسازی خشم و 

 عوامل آن و تاثیرات

 آشکارسازی هدف با خشم، با مواجهه

 آن مخرب ماهیت و شناسایی خشم

 تا کندمی کمک کنندگان شرکت به

 و را بازشناسند خشم مخرب ماهیت

 به را رنجش و درد تا شوند تشویق

 بیاورند آگاهی سطح

 در تفکر رنجش، هدف شناختی مرور تفکر در مورد رنجش 1

 افتاده اتفاق رنجش مورد

 بر تا انگیزدبرمی را کنندگان شرکت

 است تفکر داده روی که رنجشی روی

 مال بر را رنجش اهمیت تفکر این کنند؛

 سازدمی

تصمیم به گذشت با هدف  0

 بخشش

 به بخشش هدف با به گذشت، تصمیم

رهاسازی  در انتخاب یک عنوان

 شده انباشته هیجانات

 به بخششمتعهد شدن 

نگرستن با نگاهی نو با  0

هدف قاب دهی مجدد 

دیدگاه و شناخت نسبت 

 به فرد خاطی

قاب با هدف نو نگاهی با نگریستن

 فرد شناخت و دیدگاه مجدد دهی

 فرد خاطی به نسبت

 گیرند که فردشرکت کنندگان یاد می

رنجاننده و رنجش را به صورت بخشی 

 تر نگاه کنند واز یک تصویر پیچیده

آسیب پذیری هایی که در فرد رنجاننده 

باعث این رنجش شده است را در نظر 

 بگیرند.
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تغییر  هدف با )همدلی( درون تلطیف همدلی 4

 مثبت جهت در منفی هیجانات

تغییر دادن هیجانات منفی در جهت 

مثبت و ایجاد افکار، احساسات و 

 رفتارهای مثبت

جذب کردن رنجش با  2

هدف پذیرش و از خود 

 دانستن رنج

 هدف )پذیرش( با رنجکردن  جذب

 به رنج دانستن خود آن از و پذیرش

 آن نمودن جای بدخیم

با بخشیدن دیگران، دیدن رنجش خود 

 ای تازهبه شیوه

 از سهم درکی هدف با معنا کشف کشف معنا 2

 در دیگران اذیت و آزار در خویش

 زندگی

درکی از معنای نهفته در رنجش در 

 زندگی

آشکارسازی حس گناه و  0

شرم با هدف درک این 

نکته که خود آنها نیازمند 

 بخشش هستند

 هدف با شرم و گناه حس آشکارسازی

 نیازمند خود آنها که نکته این درک

 هستند بخشش

پذیرش این واقعیت که نیازمند 

 بخشیده شدن هستی

تصمیم بر طلب بخشش با  0

هدف عذرخواهی در زمان 

 خطاکاری و پذیرفتن

 هدیه بخشش

 هدف با طلب بخشش بر تصمیم

 و خطاکاری زمان در عذرخواهی

 هدیه بخشش پذیرفتن

 طلب بخشش نمودن

یادگیری دریافت بخشش  03

با هدف درک معانی 

 کلیدی بخشش

 هدف با بخشش دریافت یادگیری

 عقاید و بخشش کلیدی درک معانی

 آن به مربوط غلط

ها و معانی اصلی درک نمودن ایده

فرق نهادن بین  دریافت بخشش و

 معنای واقعی آن با باورهای غلطی

پروراندن دریافت بخشش  00

با هدف ایجاد نگرش 

 قدرشناسی و فروتنی

 هدف با بخشش دریافت پروراندن

 فروتنی و نگرش قدرشناسی ایجاد

نگرش قدرشناسی و شوق فدا کردن 

بخشی از عزت نفس )فروتنی کردن( در 

 بخششهنگام ارائه شدن 

تعهد به بخشش پیشه  01

 نمودن در آینده

 کردن و دریافت طلب در معنا کشف

 جایزالخطا درک هدف با بخشش

 نمودن پیشه به بخشش تعهد و بودن

 آینده در

 بودن پذیرفتن جایزالخطا

 

 وپرورشهای یادگیری آموزشروش کار به این صورت بود که بعد از کسب مجوز از مرکز ناتوانی. روش اجرا

های یادگیری مراجعه نموده و پس از هماهنگی با مدیر مرکز، لیست دانش شهرستان سراوان به مرکز ناتوانی

آموزان دارای ناتوانی یادگیری تهیه و در جلساتی که با اولیای دانش آموزان برگزار شد، اهداف پژوهش و 

موزان آکتبی توسط دانش آگاهانه وصورت نامه بهسپس فرم رضایت اهمیت آن برای اولیا توضیح داده شد.

توانند از پژوهش خارج ها تأکید شد هر زمان مایل نبودند میشد و به آنجهت شرکت در پژوهش تکمیل 

 کنندگانشرکت به شدهکسب یفرد مشخصات و اطالعات ماندن محرمانه همچنین در مورد شوند و

 میلتک آزمونپیش عنوانبه دگی در مدرسه راکیفیت زن پرسشنامه گروه سه توضیحاتی ارائه گردید. هر

شد، اما گروه گواه در لیست انتظار  برگزار ماه برای دو گروه آزمایش در طول دو درمان جلسات سپس. کردند

 اجرا سه گروه هر در مجدداً آزمونپس عنوانبه ذکرشده هایپرسشنامه درمانی، جلسات خاتمه از پس .بودند

 آگاهانه رضایت ،هاپرسشنامه بودن محرمانهجمله  از مرتبط اخالقی اصول تمامی پژوهش این در .شد
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 نرم از استفاده با داده ها تحلیل. است شده رعایت پژوهش از خروج اختیار و پژوهش درکنندگان شرکت

 انجام شد. 34/3 معناداری سطح وآزمون تحلیل کواریانس چند متغیره در 10 نسخه SPSS آماری افزار

 

 هایافته

 در گواه و آزمایش هایگروهدر مدرسه  یزندگ تیفیک آزمونپس -آزمونپیش نمرات های توصیفییافته

 شده است. ارائه .0جدول

 

 یهاگروهدر در مدرسه  يزندگ تیفیکپس آزمون  -های توصیفي نمرات پیش آزمون. شاخص3جدول 

 و گواه شیآزما

 پیگیری پس آزمون پیش آزمون  

انحراف  میانگین متغیر گروه

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

 

 

 گواه

 30/0 33/01 02/0 12/01 30/0 03/00 یعموم تیرضا

 11/1 03/00 00/1 12/00 03/1 22/03 یعواطف منف

 42/1 03/01 02/1 03/01 02/0 00/01 رابطه با معلم

 12/1 01/04 03/1 20/04 20/1 02/00 فرصت

 00/0 00/0 42/0 00/0 20/0 03/0 شرفتیپ

 02/1 13/03 30/0 12/03 22/1 03/03 ییماجراجو

 02/0 00/02 40/0 40/02 12/0 12/02 یانسجام اجتماع

 20/2 04/00 04/2 03/00 00/0 20/02 یزندگ تیفیک

 

 

 تیواقع

 يدرمان

 03/0 02/04 00/0 03/04 30/0 00/00 یعموم تیرضا

 03/0 00/00 01/0 00/01 20/0 02/03 یعواطف منف

 02/0 03/00 10/0 03/00 00/0 02/00 رابطه با معلم

 02/1 24/02 02/1 00/02 40/1 12/04 فرصت

 00/0 02/03 20/0 02/03 20/0 32/0 شرفتیپ

 03/1 20/00 04/1 40/00 22/1 02/00 ییماجراجو

 24/0 20/13 20/0 42/13 01/0 03/00 یانسجام اجتماع

 20/0 00/030 44/0 00/030 24/0 22/03 یزندگ تیفیک

 

 

بخشش 

 يدرمان

 02/0 04/04 10/0 23/04 03/0 12/01 یعموم تیرضا

 00/1 20/00 01/1 13/00 40/1 03/03 یعواطف منف

 22/0 42/00 20/0 04/00 00/0 23/00 رابطه با معلم

 20/1 22/00 43/1 23/00 00/1 12/04 فرصت

 40/0 14/03 00/0 00/03 04/0 20/0 شرفتیپ

 00/0 03/02 03/0 00/04 02/1 02/00 ییماجراجو

 04/0 24/10 00/0 00/10 00/0 03/02 یانسجام اجتماع

 03/0 00/003 22/0 34/003 02/0 40/02 یزندگ تیفیک
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 یاراد کودکاندر مدرسه  یزندگ تیفیبر ک یو بخشش درمان یدرمان تیواقع به منظور بررسی اثربخشی

ز ا استفاده شد. برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات اندازه مکررواریانس از آزمون تحلیل  ی،ریادگی یناتوان

داری مقادیر بدست آمده فرض نرمال بودن توزیع استفاده شد که با توجه به عدم معنی لکیو-رویآزمون شاپ

آزمون نمرات در گروه آزمون و پسسی همگنی شیب رگرسیون پیشنمرات تایید شد. نتایج آزمون برر

(. نتایج P ،000/3=𝐹21.75>34/3آزمایش و گواه، نشان داد که شیب رگرسیون در هر دو گروه برابر است )

 هایها نشان داد که واریانس مولفهآزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس متغیرهای وابسته در گروه

 رابطه با معلم(، p ،100/1=𝐹2,42>34/3ی )عواطف منف(، p ،330/1=𝐹2,42>34/3)ی عموم تیرضا

(34/3<p ،030/3=𝐹2,42 ،)فرصت (34/3<p ،000/3=𝐹2,42 ،)شرفتیپ (34/3<p ،041/3=𝐹2,42 ،)

-ها برابر می( در گروهp ،233/1=𝐹2,42>34/3ی )انسجام اجتماع( و p ،030/3=𝐹2,42>34/3یی )ماجراجو

متغیرهای وابسته در بین گروه آزمایش و  نتایج آزمون باکس برای بررسی برابری ماتریس کواریانسباشد. 

، p ،002/3=F>34/3ها برابر است )گواه نیز نشان داد که ماتریس کواریانس متغیرهای وابسته در گروه

300/20=Box Mان بین متغیرها نش داری رابطه(. نتایج آزمون خی دو بارتلت برای بررسی کرویت یا معنی

(.پس از بررسی پیش p ،12=df ،402/00 =𝑥2<30/3دار است )ها معنیداد که رابطه بین این مولفه

ای هدر مولفهو گواه  شیآزما یهاگروه، نتایج آزمون نشان داد که بین اندازه مکررواریانس های تحلیل ضفر

 p ،123/00=𝐹14.58 ،321/3=Wilks<30/3)داری وجود دارد تفاوت معنی مدرسه در زندگی کیفیت

Lambda ه مدرس در زندگی کیفیت هایمولفهدر کدام یک از گواه (. برای بررسی این که گروه آزمایش و

 گزارش شده است. اندازه مکررواریانس . نتایج تحلیل 0ت دارند در جدول با یکدیگر تفاو

 

  يزندگ کیفیت هایهای آزمایش و گواه در مولفهتفاوت گروه اندازه مکررواریانس . نتایج تحلیل 4جدول 

مجموع  منبع متغیر

 مجذورات

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات

F P اندازه اثر 

 40/3 330/3 10/10 40/00 1 00/20 بین گروهی یعموم تیرضا

    00/0 04 00/40 خطا

 42/3 330/3 02/11 33/10 1 33/40 بین گروهی یعواطف منف

    12/0 04 00/00 خطا

 43/3 330/3 01/02 20/04 1 00/00 بین گروهی رابطه با معلم

    02/3 04 20/03 خطا

 41/3 330/3 04/00 30/11 1 00/00 بین گروهی فرصت

    00/0 04 22/00 خطا

 41/3 330/3 40/00 02/0 1 00/2 بین گروهی شرفتیپ

    02/3 04 24/4 خطا

 23/3 330/3 34/00 21/00 1 14/002 بین گروهی ییماجراجو

    10/1 04 01/20 خطا

انسجام 

 یاجتماع

 22/3 330/3 00/04 22/20 1 00/002 بین گروهی

    30/1 04 00/20 خطا

 



  002 |                                                                                    3شماره      | 2دوره     |0011   پاییز   |        فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
 

ی عواطف منف(، P ،100/10=𝐹2.35<30/3ی )عموم تیرضا برای مولفه F. آماره 0 با توجه به جدول

(30/3>P ،023/11=𝐹2.35 ،)رابطه با معلم (30/3>P ،012/02=𝐹2.35 ،)30/3) فرصت>P ،

043/00=𝐹2.35 ،)شرفتیپ (30/3>P ،400/00=𝐹2.35 ،)ماجراجو( 30/3یی>P ،341/00=𝐹2.35 و )

ا هها نشانگر آن هستند که بین گروه. این یافتهدار است( معنیP ،000/04=𝐹2.35<30/3ی )انسجام اجتماع

 و یدرمان تیواقعکه توان گفت یها مافتهی نیبا توجه به اداری وجود دارد. متغیرها تفاوت معنی در این

 .گرددیم یریادگی یناتوان یداراکودکان در مدرسه  یزندگ تیفیک بهبودموثر بوده و موجب  یبخشش درمان

 ،یعموم تیرضا راتییدرصد از تغ 0/40 یگروه تیکه عضو دهدینشان م .0اندازه اثر در جدول  نیهمچن

  ،فرصت راتییدرصد از تغ 2/41 ،رابطه با معلم راتییدرصد از تغ 2/43، یعواطف منف راتییدرصد از تغ 2/42

انسجام  راتییدرصد از تغ 2/22و یی ماجراجو راتییصد از تغ  0/23،  شرفتیپ راتییصد از تغ  0/41

نی فروها، از آزمون تعقیبی بنمیانگین نمرات گروهبه منظور مقایسه زوجی  .کندیم نییرا تبی اجتماع

 استفاده شد که نتایج حاصل در ادامه ارائه شده است.

 

 يفرونبن. آزمون تعقیبي 5 جدول

اختالف  گروه گروه متغیر وابسته

 میانگین

خطای 

 استاندارد

-سطح معنی

 داری

 331/3 02/3 -24/0 یدرمان تیواقع گواه یعموم تیرضا

 330/3 04/3 -00/1 یدرمانبخشش 

 300/3 04/3 -00/0 یبخشش درمان یدرمان تیواقع

 330/3 00/3 -40/0 یدرمان تیواقع گواه یعواطف منف

 330/3 00/3 -01/1 یبخشش درمان

 304/3 01/3 -12/0 یبخشش درمان یدرمان تیواقع

 303/3 02/3 -04/0 یدرمان تیواقع گواه رابطه با معلم

 330/3 00/3 -30/1 یدرمانبخشش 

 300/3 04/3 -01/3 یبخشش درمان یدرمان تیواقع

 311/3 00/3 -00/0 یدرمان تیواقع گواه فرصت

 330/3 00/3 -02/1 یبخشش درمان

 330/3 03/3 -12/0 یبخشش درمان یدرمان تیواقع

 332/3 04/3 -40/3 یدرمان تیواقع گواه شرفتیپ

 330/3 00/3 -00/3 یبخشش درمان

 312/3 04/3 -01/3 یبخشش درمان یدرمان تیواقع

 330/3 40/3 -40/0 یدرمان تیواقع گواه ییماجراجو

 330/3 42/3 -00/0 یبخشش درمان

 300/3 42/3 -02/0 یبخشش درمان یدرمان تیواقع

 330/3 42/3 -02/1 یدرمان تیواقع گواه یانسجام اجتماع

 330/3 40/3 -04/0 یبخشش درمان

 303/3 40/3 -00/0 یبخشش درمان یدرمان تیواقع
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 هایتفاوت بین میانگین نمرات گروه گواه با میانگین نمرات گروه .4جدول از  براساس نتایج بدست آمده

( که نشان دهنده اثربخشی P<30/3باشد )دار میمعنی 30/3ی در سطح و بخشش درمان یدرمان تیواقع

 یناتوان یدارا کودکاندر مدرسه  یزندگ تیفیکدر بهبود  یو بخشش درمان یدرمان تیواقعهای درمان

ت دار اسنیز معنی یو بخشش درمان یدرمان تیواقع است. تفاوت بین میانگین نمرات دو گروه یریادگی

(34/3>Pکه با مقایسه میانگین نمرات گروه )ی درمان تیواقع در مقایسه با یبخشش درمانشود که ها می

 موثرتر بوده است. یریادگی یناتوان یدارا کودکان در مدرسه یزندگ تیفیک در بهبود

 

 یریگجهینت و بحث

 شتهاد آموزان دانش زندگی در که اهمیتی دلیل به اخیر دهه در که است ایمؤلفه مدرسه در زندگی کیفیت

 ششبخ و درمانی واقعیت مطالعه حاضر باهدف تعیین اثربخشی قرارگرفته است، بنابراین موردتوجه است

یادگیری انجام شد. نتایج نشان داد که  ناتوانی دارای آموزان دانش مدرسه در زندگی کیفیت بر درمانی

ه شد. در زمین یادگیری ناتوانی دارای آموزان دانش مدرسه در زندگی کیفیت بهبود موجب درمانی واقعیت

 ج مطالعاتنشده است، اما با نتایصورت مستقیم انجامبه آمده با نتایج مطالعات پیشین، پژوهشیدستنتیجه به

طور مثال ( همسو است. به0033فر و همکاران، ؛ اتحادی0001)اسالمی و همکاران،  مشابه در این زمینه

 یفیتک بهبود بر گروهی یشیوه به درمانی واقعیت آموزش داد های پژوهش احدی نصرآباد سفلی، نشانیافته

(؛ 0002است )نصرآبادی سفلی و همکاران،  داشته دارمعنی تأثیر معلول کودکان رایدا والدین زندگی

 تواندپرخاشگر، می افراد روی بر گروهی شیوه به درمانی ای دیگر نتایج نشان داد واقعیتهمچنین در مطالعه

پژوهش اسالمی ( و  در همین راستا 0002گردد )مشیریان فراحی و همکاران،  زندگی کیفیت افزایش باعث

 دگیزن از رضایت و شادکامی افزایش زندگی، کیفیت بهبود در گروهی درمانی و همکاران، نشان داد واقعیت

 توان گفت استفاده(. در تبیین یافته فوق می0001هست )اسالمی و همکاران،  مؤثر سرپرست بد نوجوانان

 شود ریپذیمسئولیت و درونی کنترل افزایش باعث تواندمی که ایمداخله عنوانبه درمانی، واقعیت نظریه از

 ود،نش وارد آسیب دیگران نیازهای به کهطوریبه کنند ارضا را خود نیازهای مؤثر گونه به بتوانند افراد و

 زندگی مختلف هایجنبه بر گسترده تأثیری بلکه شود،می سازگاری مشکالت کاهش باعث تواندمی تنهانه

 پذیرش افزایش باعث کنترل درونی منبع به اعتقاد. بخشد بهبود را زندگی در مدرسه کیفیت تواندمی و دارد

 یطورکلبه که شده سالمتی با مرتبط اطالعات جستجوی افزایش و درماندگی طول در بهزیستی حفظ و

 تئوری اساسی هایرسالت از (1300فالناگان، -فالناگان و سامرز-دهد )سامرزمی افزایش را زندگی کیفیت

 و انسان رفتار از علمی و درست فهمی دادن دست به درونی کنترل روانشناسی عنوانبه هم درمانی واقعیت

 عرصه رد آن گوناگون هایکاربست و درمانی واقعیت تئوری آموزش طریق تحصیلی از زندگی کیفیت بهبود

فراحی  مشیریان (،1303گلسر،  است )گلسر و اداری - سازمانی مسائل و فردی، خانواده بهزیستی و سالمت

 راگ محیط و بیرونی کنترل روانشناسی جایگزین تواندمی درمانی واقعیت اعتقاد دارند (0002و همکاران )

 اسیاس عامل یک نیازها اخالقی ارضای و مطلوب روابط پذیری،مسئولیت. شود افکار و رفتارهای به نسبت

 شود. جامعه و فرد ارتقای سالمت باعث تواندمی و تحصیلی هست زندگی کیفیت و رضایت تأمین در

 ناتوانی دارای آموزان دانش مدرسه در زندگی کیفیت بهبود موجب درمانی نتایج نشان داد که بخشش

صورت مستقیم در جامعه دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری ای بهشد. همسو با یافته فوق مطالعه یادگیری
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( همسو 1300؛ ورتینگتون، 0003)سلطانی شال و همکاران،  تایج مرتبط پیشیننشده است، اما با نانجام

 ندگیز کیفیت و شادکامی بر درمانی بخشش که داد مثال مطالعه اتحادی فر و همکاران، نشانعنواناست. به

دیگر ای ( در مطالعه0033فر و همکاران، است )اتحادی بوده دوره اول متوسطه مؤثر آموزاندانش تحصیلی

ران، منش و همکااست )نیک بوده مؤثر دختر نوجوانان زندگی کیفیت بر بخشایش آموزش داد نشان نتایج

 رهمشاو کننده به مراکز مشاوره نشان داد که(؛ همچنین مطالعه شیاسی و خیاطان بر روی زنان مراجعه0000

(. در تبیین 0000و خیاطان، است )شیاسی  داشته معناداری تأثیر زندگی کیفیت افزایش در محور بخشش

 هک آوریروی بر متمرکز ایمقابله راهبرد یک عنوانبه تواندمی توان گفت بخششآمده میدستیافته به

 به کندمی تجربه را نابخشودگی که قربانی فرد شودمی باعث که نحو بدین شود؛ توصیف است سازگارانه

مثبت آن  اشکال با منفی رفتارهای و افکار، احساسات، جایگزینی یواسطهبه و آورد روی استرس منبع

 نشخوار کندمی کمک افراد به درمانی (؛ لذا بخشش1300وضعیت را در جهت مثبت تغییر دهد )ورتینگتون، 

 از که همدلی و مثبت اسنادهای نمودن ترغیب با و کرده متوقف را دیگران هایخطاکاری مورد در فکری

 اعیاجتم نامناسب رفتارهای بروز از و. شود هیجانی و شناختی تغییر موجب است، درمانی بخشش هایمؤلفه

 کارابت دیگران و خاطی فرد به نسبت مثبت اجتماعی رفتارهای در فرد تا دهدمی اجازه و کندمی جلوگیری

 هب معیوب رویدادهای معیوب چرخه این شود،می دیگران با مثبت روابط برقراری به منجر و دهد نشان عمل

آرا و گردد )صفمی کیفیت زندگی در مدرسه افزایش به منجر و دهدمی کاهش را فردی بین هایدرگیری

 یمانو بخشش در یدرمان تیواقع نتایج نشان داد که تفاوت بین میانگین نمرات دو گروه (. 0002زاده، بخشی

 ادر مقایسه ب یبخشش درمانشود که ها نتیجه میکه با مقایسه میانگین نمرات گروه دار استنیز معنی

. در مؤثرتر بوده است یریادگی یناتوان یآموزان دارادانش در مدرسه یزندگ تیفیک ی در بهبوددرمان تیواقع

یفیت ک در درمان ود تأثیر هاینشده است. تفاوتصورت مستقیم انجامای بهآمده مطالعهدستزمینه نتیجه به

در واقعیت . دانست هادرمان این از هرکدام در دخیل درمانی فرآیندهای از ناشی توانمی را زندگی در مدرسه

 درت،ق آزادی، تعلق، و عشق بقاء،) اساسی نیازهای شناخت مسئولیت، قبول واقعیت، با شدندرمانی بر مواجه

 و اینجا بر تمرکز عمل، و فکر تغییر و انتخاب رفتار، بودن نادرست یا درست درباره اخالقی قضاوت ،(تفریح

 ارد،د خود به اعتماد و خود حرمت با مستقیمی ارتباط که موفق هویت به نیل درنتیجه و درونی مهار اکنون،

 ارزیابی بر تأکید طریق از بخشش بر مبتنی اما مداخله (؛0002)نصرآبادی سفلی و همکاران،  شودمی تأکید

 زندگی، به امید مثبت، اجتماعی ارتباطات و عمومی هایفعالیت در شرکت وقوع، قابل رویدادهای مثبت

آینده، موجب بهبود کیفیت زندگی در مدرسه  از مثبت انتظارات دادن شکل و پذیری خود محیط، بر تسلط

 حجم به توانمی حاضر پژوهش هایمحدودیت (. از جمله0002زاده، آرا و بخشیشود )صفدانش آموزان می

 با شودیم کرد. لذا پیشنهاد توان اشارهمی پیگیری نبودن موردبررسی، افراد بودن جنسیتی تک نمونه، کم

 ایخط احتمال و حاصله نتایج از بیشتر اطمینان منظوربه پژوهش در موردبررسی هاینمونه حذف به توجه

آموزش واقعیت  آتی هایپژوهش در. شود استفاده بعدی تحقیقات در بیشتری هاینمونه تعداد از کمتر،

 یشافزا جهت در متفاوت جنسیت بالینی و های مختلف بالینی و غیرگروه از تریوسیع نمونه بر درمانی

 صینمتخص و درمانگران موردتوجه تواندمی پژوهش این نتایج. بگیرد قرار در مدرسه مدنظر زندگی کیفیت

 موزشیآ صورتبه تواندمی درمانی جنبه بر عالوه محور بخشش مداخالت روازاین. بگیرد قرار تربیت و تعلیم

 آموزان ادانشب نوعیبه که مشاورانی و متخصصان شودمی پیشنهاد بنابراین باشد، داشته ایپیشگیرانه کارکرد
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 انمشاور به بخشش مهارت آموزش این بر عالوه کنند استفاده خود هایمشاوره در برنامه این از اند،ارتباط در

 گنجاندن همچنین و زندگی هایمهارت درس در بخشش مهارت آموزش گنجاندن و تربیتی مربیان و مدارس

 .باشد مؤثر تواندمی روانی سالمت ارتقاء هایبرنامه سایر در بخشش مهارت آموزش یبرنامه

 

 موازین اخالقي

تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. با در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، 

ر مورد کنندگان دها، شرکتها ضمن تأکید به تکمیل تمامی سؤالتوجه به شرایط و زمان تکمیل پرسشنامه

 .خروج از پژوهش مختار بودند. پس از اتمام پژوهش گروه گواه نیز تحت مداخله قرار گرفتند

 

 سپاسگزاری

دکتری رشته روانشناسی تربیتی نویسنده اول مقاله در دانشگاه آزاد برگرفته از رساله  حاضر پژوهش

 کمال اندداشته شرکت پژوهش در داوطلب عنوانبه که عزیزانی تمامی از و هست؛ اسالمی واحد زاهدان

 .راداریم تشکر

 

 تعارض منافع

 بنا بر اظهار نویسندگان، این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.

 

 عمناب

و  یدرشادکام یبخشش درمان ی(. اثر بخش0033. )دیابوسع ،داورپناهو  .،نیحس ی،جناآباد .،محمدرضا ،فر یاتحاد

 20-40(: 00)00ی، تیترب یدانش آموزان. مجله مطالعات روانشناس یلیتحص یزندگ تیفیک

اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی (. 0001. )مرتضی ،مدرس غروی .، ولیدا ،جراحی .،پیمان ،هاشمیان .،رضا ،اسالمی

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  .گروهی بر شادکامی و کیفیت زندگی نوجوانان بد سرپرست در مشهد
 032-033(: 4)42، مشهد

اثربخشی واقعیت درمانی بر کیفیت زندگی  (.0002) سمانه. ،نجارپوریانو ، .اقبال ،، زارعی.سعید ،احمدی نصرآباد سفلی

 04-033( :1) 0مجله پژوهش سالمت.  .و سالمت روان والدین دارای کودک معلول

بینی پیش (.0000) .اراس، پورآقایی هیمه.، ف، پوراحسان ، هنگامه.،بلورساز مشهدی نیره.،م، نسبمرادی ریم.،م، آخوندی

محور در زنان دارای تجربۀ بخشودگی زناشویی بر اساس تنظیم هیجان، دلبستگی به خدا و راهبرد مقابلۀ دین

 010-004 (:1)2ت، پژوهش در دین و سالم .خشونت خانوادگی

گری خودتنظیماثربخشی آموزش تنظیم عاطفه بر افزایش (. 0033)نسیم.  ،سیاوشی فرو ، .مهدی ،، بیرامی.پونه ،باطنی

( 2) 03رویش روان شناسی.  .آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاصو کاهش احساس شرم و گناه مادران دانش

:000-010 

 یلیدر مدرسه و خودپندارة تحص یزندگ تیفی(. نقش ک0002. )سیادر ی،دشت .، وغفار ،پور انیمیکر .،عادل ،زاهد بابالن

ی، آموزش نینو یکردهای. رویشهرستان ثالث باباجان ییپنجم و ششم ابتدا ۀیپاآموزان در دانش  یلیتحص اقیدر اشت

01(0 :)24-00 
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(. 0003سلطانی، رضا.، کارشکی، حسین.، آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا.، عبدخدایی، محمدسعید.، و بافنده، حسین. )

محله دانشگاه علوم پزشکی  .بررسی روایی و پایایی پرسش نامه کیفیت زندگی در مدرسه در مدارس شهر مشهد

 00-20(: 0)00کرمان، 

محور بر سازگاری و کیفیت زندگی زنان (. تأثیر مشاورة گروهی بخشش0002فلور. ) ،خیاطان .، ولیال ،شیاسی

 01-00(: 1)02، دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی .آبادکننده به مراکز مشاورة شهرستان نجفمراجعه
 یستیبهز یرابطه ی. بررس(0002براهیم. )ا، افسر ی، مینا.، واضیف ی، نسیم.،محمدیل.، ی، اسماعرچیدم یصدر

 ،پژوهش در دین و سالمت. یلیدانشگاه محقق اردب انیو بخشش در دانشجو یمذهب یریگبا جهت یشناختروان

0(1:) 13-03 

ن مادرا یو شادکام یشناختروان یستیبر بهز یآموزش بخشودگ یاثربخش(. 0002زاده، محمد. )آرا، مریم.، و بخشیصف

 130-002(: 10)2. روانشناسی افراد استثنایی، شهر طبس یریادگیاختالل خاص  یدانش آموزان دارا

(. اثربخشی آموزش 0033حافظ. ) ،پادروند .، وروح اهلل ،درخشان فر .،سارا ،قصیری گودرزی .،عزت اله ،قدم پور

 .آموزان پسر دچار ناتوانی یادگیریهمدلی و کاهش اضطراب اجتماعی دانش اندیشی به شیوه گروهی بر بهبودمثبت

 020-022(: 0)03، ناتوانی های یادگیری
در  یگروه یدرمان شیبخشا یاثربخش یبررس(. 0000)باقر.  ،ذاکر ییثناو  ،.انوشیک ،، زهراکار.فرشاد ی،پور نورلواف

ساله شهرستان دزفول. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی  00تا  00نوجوانان پرخاشگر  یکاهش پرخاشگر

 000-433 (:0) 13یزد.  یصدوق دیشه

ی بخشش (. تبیین نقش اثربخشی مداخله0000زهرا. ) ،آذرهوش فتیده .، وکیانوش ،زهراکار .،فرشاد ،لواف پورنوری

روان شناسی  .ی راهنماییآموزان پسر دورهیی و دوری گزینی دانشهای انتقام جوفرایندمحور در کاهش انگیزه
 004-023(: 1)0، مدرسه و آموزشگاه

مشریان فراحی، سیده مریم.، مشیریان فراحی، سیدمحمدمهدی.، آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا.، و سپهری شاملو، 

 41-02(: 0)4(. روان پرستاری، 0002زهره. )

(. تأثیر بازی های رایانه ای بر الگوی امواج مغزی در افراد مبتال به ناتوانی 0033سین. )ح ،ماجدی .، ویزدان ،موحدی

 040-000(: 0)03، ناتوانی های یادگیری .های یادگیری
(. اثربخشی آموزش گروهی بخشایش بر کیفیت زندگی دانش 0000سمیه. ) ،امرا .، ویحیی ،کاظمی .،زهرا ،نیک منش

 110-100(: 00)02، مطالعات روانشناسی تربیتیمجله  .آموزان دختر
References 
Bourke S, Smith M, (1989). Quality of life and intentions for further education. Annual 

Conference of the Australian Association for Research in Education. Adelaide, 

Australia. 

Botelho Guedes F, Cerqueira A, Gaspar S, Gaspar T, Calado P, Gaspar de Matos M. (2021). 

Foreign adolescents living in Portugal: Quality of life and school experiences. Journal 

of Community Psychology. 49(6):1806-18. 

Glasser W. (2001). Counseling with choice theory: The new reality therapy: Harper Collins. 

Glasser W, Glasser C. (2010). The effect of reality therapy based group counseling on the 

self-esteem. University of Virginia.  

Graham S, Hebert M, Fishman E, Ray AB, Rouse AG. (2020). Do children classified with 

specific language impairment have a learning disability in writing? A meta-analysis. 

Journal of learning disabilities. 53(4):292-310. 

Gu X, Chang M, Solmon MA. (2016). Physical activity, physical fitness, and health-related 

quality of life in school-aged children. Journal of Teaching in Physical Education. 

35(2):117-26. 



 خانواده درمانی کاربردی |                   دهواری و همکاران |...                یزندگ تیفیبر ک یو بخشش درمان یدرمان تیواقع یاثربخش مقایسه  |000

 

Holland C, Walker M. (2018). Choice Theory and Interfaith Dialogue: Building 

Relationships between Faiths and Embracing Diversity. International Journal of Choice 

Theory® and Reality Therapy. 37(2):17. 

Lench HC, Levine LJ, Whalen CK. (2013). Exasperating or exceptional? Parents’ 

interpretations of their child’s ADHD behavior. Journal of Attention Disorders. 

17(2):141-51. 

Mason CP. (2016). Using reality therapy trained group counselors in comprehensive school 

counseling programs to decrease the academic achievement gap. International Journal 

of Choice Theory and Reality Therapy. 35(2):14. 

Sommers-Flanagan J, Sommers-Flanagan R. (2018). Counseling and psychotherapy 

theories in context and practice: Skills, strategies, and techniques: John Wiley & Sons. 

Wubbolding RE. (2013). Choice theory/reality therapy: Issues to ponder. International 

Journal of Choice Theory & Reality Therapy. 32(2):7-11. 

Worthington J. (2013). Forgiveness and reconciliation: Theory and application: Routledge. 

*** 

 پرسشنامه کیفي زندگي در مدرسه

 

 مدرسه من جایی است که ...

فم
خال

ال م
کام

 

فم
خال

م
 

قم
واف

م
 

قم
واف

ال م
کام

 

 4 3 2 1 واقعا دوست دارم هر روز به مدرسه بروم. 1

 4 3 2 1 معلمانم در مدرسه با من مهربان هستند 2

 4 3 2 1 بیایمدر مدرسه یاد می گیرم که با دیگران کنار  3

 4 3 2 1 در مدرسه احساس موفقیت می کنم 4

 4 3 2 1 در مدرسه احساس غمگینی می کنم 5

 4 3 2 1 در مدرسه بقیه دانش آموزان من را همان گونه که هستم می پذیرند 6

 4 3 2 1 می دانم که چگونه کارهایم را به خوبی انجام دهم 7

 4 3 2 1 دوست دارم در مدرسه ام باشم 8

 4 3 2 1 انجام تکالیف مدرسه مرا برای آینده ام آماده می کند 9

 4 3 2 1 دوست دارم در مدرسه بیشتر از تکالیفم کار انجام دهم 11

 4 3 2 1 در مدرسه احساس شادمانی و نشاط می کنم 11

 4 3 2 1 چیزهایی در مدرسه یاد می گیرم برایم مهم هستند 12

 4 3 2 1 ام لذت می برم و برایم جالب است از یادگیری در مدرسه 13

 4 3 2 1 در مدرسه احساس تنهایی می کنم 14

 4 3 2 1 چیزهایی که در مدرسه یاد می گیرم مرا برای تحصیالت بعدی ام آماده می کند 15

 4 3 2 1 در انجام کارها و تکالیف مدرسه ام موفقم 16

 4 3 2 1 آمیز استدانش آموز بودن در مدرسه برایم افتخار  17

 4 3 2 1 در مدرسه احساس نگرانی به من دست می دهد 18

 4 3 2 1 در مدرسه معلمانم با عالقه در انجام کارها و تکالیفم به من کمک می کنند 19

 4 3 2 1 سایر افرادی که در مدرسه ام هستند به من اعتماد می کنند و اطمینان دارند 21

 4 3 2 1 من خوش می گذرددر مدرسه ام خیلی به  21

 4 3 2 1 در مدرسه معلمانم به آنچه من می گویم گوش می دهند 22

 4 3 2 1 از کارهایی که در کالس انجام می دهم لذت می برم 23
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 4 3 2 1 در مدرسه ام در میان دانش آموزان دیگر محبوب هستم 24

 4 3 2 1 بگیرم می توانم آنچه را که به آن نیاز دارم در مدرسه ام یاد 25

 4 3 2 1 می دانم که از عهده کارها و تکالیف مدرسه ام بر می آیم 26

 4 3 2 1 با انجام کارها و تکالیف مربوط به مدرسه ام به سر شوق می آیم و هیجان زده می شوم 27

 4 3 2 1 در مدرسه مضطرب می شوم 28

 4 3 2 1 هستند خیلی به فکر من هستندافرادی )معلم، ناظم، مدیر و ...( که در مدرسه ام  29

 4 3 2 1 در کالس با سایر همکالس هایم به خوبی کنار می آیم 31

 4 3 2 1 هر چه که در مدرسه یاد می گیرم مفید است 31

 4 3 2 1 کارهایی که در مدرسه انجام می دهم جالب اند 32

 4 3 2 1 از بودن در مدرسه لذت می برم 33

 4 3 2 1 معلمانم کمک می کنند تا کارهایم را به عالی ترین وجه انجام دهنددر مدرسه  34

سایر افراد مدرسه می توانند به من تکیه کنند )سایر دانش آموزان می توانند به من  35

 وابسته شوند(

1 2 3 4 

 4 3 2 1 بقیه دانش آموزان مدرسه بسیار مهربان هستند و بسیار دوستانه رفتار می کنند 36

 4 3 2 1 در مدرسه احساس بیقراری می کنم 37

 4 3 2 1 معلمانم در کالس با من دوستانه و مهربانانه رفتار می کنند 38

هر آنچه که در مدرسه یاد می گیرم بعد از اینکه مدرسه را ترک می کنم به دردم  39
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Abstract  
Aim: The present study aimed to determine the effectiveness of reality and 

forgiveness therapies on the quality of school life (QSL) of children with learning 

disabilities. Methods: The present research had a three-group semi-experimental 

pretest-posttest type (two experimental groups with a control group), with a follow-

up phase. The statistical population consisted of male students of the first to the fifth 

grades of primary schools with various learning disabilities who visited the Learning 

Disability Center of Saravan County in the academic year 2019-2020, and 45 

eligible individuals, who volunteered to participate in the research, were selected by 

the convenience sampling method and were randomly assigned to two experimental 

groups and a control group (15 individuals per group). The experimental group of 

reality therapy received the intervention of Glaser's educational package (2001) and 

the experimental group of forgiveness therapy received the intervention of 

Lovafpour Nouri's therapy package (2014). All three groups were evaluated using 

the quality of life scale by Burke and Smith (1989) at three stages. Data analysis 

was performed using SPSS 23 and repeated-measures analysis of variance 

(ANOVA). Results: The test results indicated that there was a significant difference 

between the experimental and control groups in quality of school life (p<0.01) 

components. The difference between the mean scores of the control group and the 

mean scores of the reality and forgiveness therapy groups was significant (P<0.01). 

Conclusion: Reality and forgiveness therapies improved the quality of school life 

in students with learning disabilities. Forgiveness therapy was more effective than 

reality therapy. 

Keywords: Reality Therapy, Forgiveness Therapy, Quality of School Life (QSL), 

Learning Disability 
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