فصلنامه علمی  -پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی
سال هشتم ،شماره سوم ،بهار ( 1816پیاپی )81

اثر بخشی واقعیت درمانی بر افزایش انگیزش تحصیلی و سازگاری
اجتماعی دختران
سمیه بابائی 1و دکتر سیمین دخت رضاخانی

2

چکیده

تحقیق حاضربه منظور اثربخشی واقعیت درمانی بر افزایش انگیزش تحصیلی و سازگاری اجتماعی
دختران دبیر ستان های منطقه  4شهر تهران انجام شد .این پژوهش به روش شبه آزمای شی از نوع
پیش آزمون_ پس آزمون با گروه کنترل و با گمارش تصللادفی بود .جامعه آماری این پژوهش شللامل
دختران پایه اول دبیرستانهای دولتی منطقه  4شهر تهران در ترم اول سال تحصیلی 1818-14بود که
از این جامعه به روش نمونه گیری داوطلبانه تعداد  82نفر انتخاب شلللد و  15نفر در گروه گواه و15
نفردر گروه آزمایش به صللورت تصللادفی گمارش شللدند .ابزار های گرد آوری اطالعات پرسللشللنامه
انگیزش تح صیلی ورلند( )AMSو پر س شنامه سازگاری اجتماعی دانشآموزان دبیر ستانی ()AISS
بود .در این پژوهش واقعیت درمانی به عنوان متغیر مسللتقل در نه جلسلله ( 12دقیقه ای)به صللورت
هفتگی به گروه آزمایش آموزش داده شد .داده های پژوهش با ا ستفاده ازتحلیل کواریانس چند متغیره
وتک متغیره مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت .نتایج نشلللان داد که آموزش واقعیت درمانی بر افزایش
انگیزش تحصیلی و سازگاری اجتماعی تاثیر معناداری دارد.
کلیدواژهها :واقعیت درمانی ،انگیزش تحصیلی ،سازگاری اجتماعی

 1دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره وراهنمایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن
 2استادیارگروه مشاوره ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن،ایران * نویسنده مسئول
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مقدمه:
نوجوانی یکی از مراحل مهم تحول انسان به شمار می آید که با عوامل تنیدگی زای فراوانی همراه
اسللت .این دوره معرف تغییر عمیقی اسللت که کودک را از بزرگسللال جدا سللاخته و دگرگونی های
مختلفی در او بوجود می آورد (منصلللور .)1831 ،سلللازگاری اجتماعی در نوجوانان به عنوان مهمترین
ن شانه ی سالمت روان آنان ،از مباحثی ا ست که در دهه های اخیر توجه ب سیاری از جامعه شنا سان،
روانشناسان و مربیان را به خود جلب نموده است ،زیرا دوره نوجوانی ،دوره ی حساسی است و سازگاری
اجتماعی نوجوان در این دوره دستخوش تحوالت عاطفی ،جسمانی و ذهنی فوق العاده شدیدی است و
هنوز به طور کامل ر شد نیافته ا ست .به همین علت ممکن ا ست تاخیر در بلوغ عاطفی به دنبال خود
م شکالت جدی در روابط بین فردی در نوجوانان و چال شهای اجتماعی برای آنان پدید آورد .عالوه بر
این  ،رشد اجتماعی مهمترین جنبه رشد وجود هر شخصی است و معیار اندازه گیری رشد اجتماعی هر
کس سللازگاری او با دیگران اسللت .رشللد اجتماعی نه تنها در سللازگاری با اطرافیانی که فرد با آنها در
ارتباطند موثر اسلللت ،بلکه بعدها در میزان موفقیت شلللغلی و تحصلللیلی او نیز تاثیر دارد .سلللازگاری
اجتماعی 1مانند رشد جسمی ،عاطفی و عقلی یک کمیت پیوسته است و به تدریج به کمال می رسد و
در طول زندگی به طور طبیعی و در برخورد با تجربه ها حاصل می شود .نوجوان با به کارگیری مهارت
های اجت ماعی ،می توا ند جای گاه خود را در م یان مراودات اجت ماعی و ارت باط با همسلللاالن خود و
بزرگسللاالن پیدا کند و مورد پذیرش اجتماعی قرارگیرد .موفقیت در امر پذیرش اجتماعی به سللازگاری
اجتماعی منجر می شود (اتکینسون ،اتکینسون و هیلگارد،2222،ترجمه براهنی وهمکاران .)1835،یکی
دیگر از مسللائلی که در دوره نوجوانی مطرح اسللت انگیزش اسللت ،روانشللناسللان و مربیان از دیر باز
نقش«انگیزش» در موفقیت و شک ست در حیطه های مختلف تح صیلی را مطرح کرده اند .ا صطالح
انگیزش همانطور که از معنای آن بر می آید به علت و چرایی رفتار اشاره دارد.از جمله مفاهیمی که در
2
سالهای اخیر توجه روانشناسان و مربیان تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است انگیزش تحصیلی
ا ست.انگیزش تح صیلی به صورت کلی به انگیزه ها ،نیاز هاو عواملی گفته می شود که باعث ح ضور
.
یک فرد در محیط های آموز شی وک سب یک مدرک تح صیلی می شود (کالرک و شروت)2212 ،8
نظریه های انگیزشللی معاصللر ،انگیزش را ظرفیت طبیعی می دانند که در تمامی دانش آموزان به طور
بالقوه وجود دارد که نیاز به پرورش یافتن دارد تا بنیاد نهادن(ابراهیمی قوام آبادی .)1834 ،با توجه به
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. social adjustment
. educational motivation
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چنین دیدگاهی  ،دانش آموزانی که به نظر می رسللد فاقد انگیزش تحصللیلی هسللتند ،احتماال بتوانند
مجدد این ظرفیت طبیعی را بد ست آورند.در این را ستا ،واقعیت درمانی 1که بر م سئولیت پذیری افراد
تاکید دارد ،باعث خود توانمندی آنان می شود .این رویکرد به بررسی شکست های فرد در گذشته نمی
پردازند بلکه مشللتاقانه در انتظار تغییرات در آینده اسللت .واقعیت درمانی روشللی مبتنی بر انجام دادن
است و در آن تالش می شود که از طریق ارضا تصاویر دنیای کیفی نیازها را برآورده کند .درمانگر به
همراه مراجع برنامه ای قابل حصللول و دارای مراحل مثبت ایجاد خواهد کرد که او را در جهت ارضللا
کردن نیاز قرار می دهد .برنامه همان چیزی اسلللت که مراجع می تواند آن را انجام دهد (شلللیلینگ،2
ترجمه آرین .)1836 ،معلمان  ،مدیران و م شاوران از افزایش تعداد دانش آموزانی که در روند تح صیل
و در فعالیتهای اجتماعی نا سللازگار و ناراحت هسللتند آگاهند .این دانش آموزان درس نمیخوانندو بی
انگیزه اند .کسانی که در رابطه با آموزش این افراد هستند با مشکالت فراوانی مواجه می شوند وبرای
رفع آن روشللهای متنوعی را به کار می برند  .ولی شللواهد نشللان می دهدکه احتماال این مشللکالت
همچنان باقی است وممکن است در آینده به معضالتی چون بزهکاری  ،فرار از مدرسه و غیره منجر
شود .به نظر می رسد شکست در مدرسه شکستهای دیگری را در جامعه در پی خواهد داشت .از سوی
دیگر  ،دختران امروز مادران فردا محسللوب می شللوند  .آنان در زندگی آینده خود مهارت های زیادی
رابه فرزندانشلللان می آموزند که می تواند از بسلللیاری از مشلللکالت بعدی در جامعه جلوگیری کند .
بنابراین شاید به لحاظ نقش مهم آنان در سالمت آینده جامعه الزم با شد ر شد  ،پی شرفت و سازگاری
آنان بیشللتر مورد توجه قرار گیرد .پژوهش حاضللر با هدف تعیین اثر بخشللی آموزش واقعیت درمانی
برافزایش انگیزش تح صیلی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان انجام می شود تا به این ترتیب گامی
دیگر برای تحقق اهداف پیشللگیرانه ودرجهت افزایش انگیزش و سللازگاری آنان برداشللته شللود .به
احتمال ،اگر اهداف فوق می سر شوند ،راهی رو شن و هموار جهت شکوفایی و ا ستعداد های نو ،فراهم
می شود .این امرمی تواند موجبات تکامل فردی و اجتماعی تک تک افراد جامعه را فراهم ساخته و در
نهایت به پی شرفت جامعه درابعادگوناگون منتج شود.همچنین نتایج این پژوهش می تواند برای دانش
آموزان و خانواده های آنان ،معلمان و م سئوالن آموزش و پرورش و م شاوران تح صیلی کاربرد دا شته
با شد.النگ و همکاران ( )2227در پژوه شی با عنوان انگیزش تح صیلی و پی شرفت در میان نوجوانان
شهری به این نتیجه ر سید که خود کارآمدی و اهداف یادگیری به عالقمندی کمک می کند و باعث
پیشرفت تحصیلی می شود .کاتلر ( )2225در مطالعه ای به بررسی خود کارآمدی و سازگاری اجتماعی
. reality therapy
. Shilling
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بیمارانی که اختالل خلقی دارند پرداخت و به این نتیجه رسید که خودکارآمدی اثر مثبت و معناداری بر
سازگاری اجتماعی دارد.
باتلر ( )2222آموزش واقعیت درمانی را در مورد زمانی که نگرش های منفی آموخته شلللده ای
درباره کارآمدی و عزت نفس خود شان دا شتند اعمال کرد .نتایج ن شان داد که آموزش واقعیت درمانی
گروهی در ارتقاء رضایت مندی شرکت کنندگان موثر بوده است و شادکامی افزایش یافته تا شش ماه
بعد نیز حفظ شده است .در اثر آموزش واقعیت درمانی سطح کارآمدی و عزت نفس آموزش دیدگان به
طور معناداری افزایش یافته بود .باورس ( )1117تاثیر برنامه ریزی مدارس کیفی واقعیت درمانی و
نظریه انتخاب را بر حضللور و موفقیت تحصللیلی دانش آموزان و خودپنداره و ارتباطات آنها در مدارس
ابتدایی رو ستایی مورد برر سی قرار داد .نتایج تحقیق ن شان داد که متغیر م ستقل بر متغیرهای واب سته
تاثیر مثبت داشته است .محمودی کهریز و همکاران ( )1818در پژوهشی که به بررسی نقش خود نظم
دهی در سلللازگاری اجتماعی می پرداخت به این نتیجه رسلللید که دریافت اطالعات پیش بینی کننده
مثبت سللازگاری اجتماعی اسللت .محمدی درویش بقال و همکاران ()1811در بررسللی تاثیر آموزش
راهبردهای خود تنظیمی (شللناختی و فرا شللناختی) بر انگیزش تحصللیلی دانش آموزان به این نتیجه
ر سید که آموزش راهبردهای خود تنظیمی بر انگیزش تح صیلی تاثیر معنی داری دارد و آن را افزایش
می دهد .فرح بخش ( )1831به بررسللی میزان اثر بخشللی آموزش مهارت های روابط بین فردی و
مدیریت هیجان ها بر سلللازگاری اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان پسلللرکم توان ذهنی آموزش
پذیرشللهر اصللفهان پرداخت که نتایج نشللان داد آموزش این مهارت ها بر سللازگاری اجتماعی و عزت
نفس تاثیر می گذارد و موجب افزایش آن می شللود .خوش کنش و همکاران ( )1831در پژوهشللی به
برر سی نقش نیاز های بنیادین و حمایت اجتماعی در سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متو سطه
پرداختند .نتایج این پژوهش نشللان داد که نیاز های بنیادی و حمایت اجتماعی می تواند بر سللازگاری
اجتماعی دانش آموزان تاثیر گذار با شد .درتاج و همکاران ( )1833در پژوه شی به برر سی تاثیر آموزش
مدیریت خشم بر پرخاشگری وسازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر  12-15ساله پرداختند .نتایج این
پژوهش نشلللان داد آموزش مهارت های کنترل خشلللم بر کاهش پرخاشلللگری و افزایش سلللازگاری
اجتماعی دانش آموزان موثر ا ست .مو سوی ا صل ( )1833اثربخ شی آموزش واقعیت درمانی به شیوه
گروهی بر مسئولیت پذیری و عزت نفس دانشجویان دختر مرکز تربیت معلم شهر اهواز را مورد بررسی
قرار داد که نتایج ن شان داد آموزش واقعیت درمانی به شیوه گروهی باعث افزایش م سئولیت پذیری و
عزت نفس می گردد .پناه علی وهمکاران ( )1833پژوهشلللی تحت عنوان اثربخشلللی واقعیت درمانی
گروهی بر نگرش ن سبت به م صرف سیگار در دانش آموزان پ سر سال اول متو سطه انجام دادند .نتایج
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به د ست آمده کاهش نگرش مثبت باالی دانش آموزان پ سر را ن سبت به م صرف سیگار ن شان داد.
خالقی عباس آبادی ()1833درپژوهشی به بررسی تأثیرروش واقعیت درمانی به شیوه گروهی برافزایش
شادکامی وسالمت روان دختران مقطع متوسطه پرداخت که نتایج پژوهش حاکی ازآن بودکه این روش
برافزایش شللادکامی وسللالمت روان مؤثراسللت .کاوسللیان و همکاران ( )1836در پژوهشللی به مطالعه
عوامل موثر بر انگیزش تح صیلی دانش آموزان دختر و پ سر سرا سر ک شور پرداختند  .یافته های این
پژوهش ن شان داد که متغیرهای خود پنداره تح صیلی ،نگرش دانش آموزان به ادامه تح صیل و پاداش
دانش آموز به ادامه تحصیل بهتر توانسته اند انگیزش تحصیلی درونی را تبیین کنند.
این تحقیق به بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی بر افزایش انگیزش تحصیلی و سازگاری اجتماعی
دختران دبیرستانهای منطقه  4شهر تهران پرداخته است.
روش تحقیق
تحقیق حاضللر یک تحقیق شللبه آزمایشللی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و با
گمارش تصادفی است .جامعه آماری در این پژوهش شامل دختران پایه اول دبیرستانهای دولتی منطقه
 4شهر تهران درترم اول سال تحصیلی 1818-14است  .براساس نظر دالور ( )1831مبنی بر چگونگی
انتخاب حجم نمونه در طرحهای شبه آزمای شی ،در این پژوهش حجم نمونه  82نفر برآورد شد .نمونه
گیری به صورت داوطلبانه انجام گرفت .بدین ترتیب از بین  87دبیرستان دولتی دخترانه منطقه  4شهر
تهران دو مدر سه از سوی آموزش و پرورش انتخاب شد.پس از جلب موافقت مدیران مدارس انتخاب
شده،کالس هایی به پژوهشگر برای انجام پژوهش معرفی شد(کالس های پایه اول) .پژوهشگر ضمن
هماهنگی با دبیران کالس های مربوطه ،هر دو پر س شنامه انگیزش تح صیلی و سازگاری اجتماعی را
بین دانش آموزان پایه اول دبیرسللتان اجراکرد .از بین  122دانش آموز 52،دانش آموز دارای انگیزش
تحصیلی و سازگاری اجتماعی پایین بودندو چون والدین دانش آموزان اجازه شرکت در کالس ها را به
غیر از دبیرستان فرزندانشان ندادند بنابراین از بین دو مدرسه به صورت تصادفی یک مدرسه به عنوان
گروه آزمایش و دیگری به عنوان گروه کنترل انتخاب شللد و از میان دانش آموزان آن مدارس 15،نفر
به طور تصادفی در هر یک از گروه ها قرار گرفتند .برای گرد آوری اطالعات ،از دو پرسشنامه استفاده
شد :پرسشنامه انگیزش تحصیلی ورلند))AMS1که بر اساس نظریه خود تنظیمی طراحی شده است
و سلله بعد اصلللی انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی و بی انگیزشللی را مورد بررسللی قرار می دهد .این
پرسشنامه دارای  23عبارت است که شامل هفت زیر مقیاس یا مولفه است واز اعتبار باالیی بین 2/38
تا  2/36برخوردار اسللت نتایج تحلیل عاملی تاییدی ،سللاختار  7عاملی مقیاس را به اثبات رسللانده و
. academic motivation scale

1
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حاکی از روایی سازه مطلوب مقیاس انگیزش تح صیلی ا ست .روایی پر س شنامه نیز در مطالعه باقری و
همکاران( )1832از نوع روایی سازه گزارش شده است که  2/ 56واریانس را تبیین می کند .پرسشنامه
سللازگاری اجتماعی دانشآموزان دبیرسللتانی))AISS1که این پرسللشللنامه در سللال  1118توسللط
ای.کا.پی .سینهها و آر.پی .سینگ تهیه شده ا ست .این پر س شنامه دانشآموزان دبیر ستانی (گروه سنی
 14تا  13سال را در سه حوزه سازگاری عاطفی ،اجتماعی و آموزشی می سنجد) پرسشنامه شامل 62
سوال (در هر حوزه از سازگاری  22سوال) ا ست .این پر س شنامه دانشآموزان با سازگاری خوب را از
دانشآموزان با سازگاری ضعیف جدا می سازد .این پرسشنامه نیزاز اعتبارو روایی باالیی برخوردار است
و اعتبار آن به سه روش به شرح جدول ذیل می باشد.
روش مورد استفاده
دو نیمه کردن
آزمون – بازآزمون
کودریچاردسون

عاطفی
2/14
2/14
2/12

اجتماعی
2/18
2/12
2/12

آموزشی
2/16
2/18
2/16

کل
2/15
2/18
2/14

یافته های پژوهش
تحلیل استنباطی داده ها
برای بررسلی فرضلیه های پژوهش با توجه به ماهیت ابزار مورد اسلتفاده و اهداف ،برای فرضلیه
اصللللی از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره و فرضلللیه های جزئی از تحلیل کوواریانس یک راهه
برای برر سی فر ضیهها ا ستفاده شده ا ست.بعد از برر سی نرمالیته بودن داده ها و همگنی واریانس ها
فرضیه ها مورد بررسی قرار گرفتند
فر ضیه ا صلی  :آموزش واقعیت درمانی برافزایش انگیزش تح صیلی و سازگاری اجتماعی دختران
دبیرستان های منطقه  4شهر تهران تاثیر دارد.

. Adjustment inventory for high school student

1
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جدول(  ) 1نتایج تحلیل چند متغیره تحلیل کوواریانس چند متغیره
مللجللمللوع درجه میللا ن گ ین
متغیر
مجذورات آزادی مجذورات
48/13
1
انگیزش 48/13
61/46
1
گروه سازگاری 61/46
7/3
انگیزش 26 222/31
خطا
جمع

سازگاری 156/36
انگیزش 52632

26
82

سازگاری 12115

82

F
5/58
12/13

سطح
معناداری
2/226
2/224

ضریب تلللوان
آزمون
ایتا
2/62 2/175
2/367 2/232

6/28
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

نتایج حا صل از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره ن شان می دهد با اطمینان  %15می توان ادعا
کرد واقعیت درمانی بر انگیزش تحصیلی دختران دبیرستانی موثر است .در حالیکه با اطمینان  %11می
توان ادعا کرد که واقعیت درمانی بر سازگاری دختران موثر است .به عبارتی اثر بخشی واقعیت درمانی
بر سازگاری دختران بیش از انگیزش تحصیلی بوده است.
فرضللیه جزئی : 1آموزش واقعیت درمانی بر افزایش انگیزش تحصللیلی دختران دبیرسللتان های
منط قه  4شلللهر تهران تأثیر دارد .با تو جه به داده های موجود چون م قدار  F = 4/241با در جات
آزادی( )df=23,df=1در سللطح معناداری  =2/25معنادار اسللت ،بنابراین فرض صللفر رد و فرض
تحقیق با  % 15اطمینان تایید میگردد .به عبارت دیگر  ،آموزش واقعیت درمانی برانگیزش تحصلیلی
دختران دبیرسللتان های منطقه  4شللهرتهران تأثیر دارد.میزان تاثیر آموزش واقعیت درمانی بر انگیزش
تح صیلی دختران دبیر ستان های منطقه  4شهرتهران با توجه به ضرایب اتای به د ست آمده به اندازه
 18/2درصد بر آورده شده است .همچنین مقایسه میانگین دو گروه کنترل و آزمایش نشان میدهد که
میانگین نمرات افراد در انگیزش تحصلللیلی در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون افزایش پیدا کرده
است.

 602فصلنامه علمي -پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي سال هشتم ،شماره سوم ،بهار6931

جدول( )2نتایج تحلیل کواریانس یک راهه برای فرضیه اول
منابع تغییرات
اثر همپراش
گروه(آزمایش/گوا)
خطا
کل

متغیر وابسته پس آزمون انگیزش تحصیلی
درجللللله میانگین
مجموع مجدورات
F
مجذورات
آزدی
6675/544 242642/188
1
242642/188
4/241
154/188
1
154/188
86/843
23
1217/788
82
248312/222

سطح
معناداری
2/222
2/241

ضرایب اتا
2/116
2/182

فرضللیه جزئی : 2آموزش واقعیت درمانی برافزایش سللازگاری دختران دبیرسللتان های منطقه 4
شلللهرتهران تأثیردارد.با توجه به دادههای موجود چون مقدار F =163/728با درجات آزادی (df=1
و )df= 23در سطح معناداری =2/21معنادار است ،بنابراین فرض صفر رد و فرض تحقیق با %11
اطمینان تایید میگردد .به عبارت دیگر ،آموزش واقعیت درمانی برسازگاری اجتماعی دختران دبیرستان
های منطقه  4شهرتهران تأثیر دارد.میزان تاثیر آموزش واقعیت درمانی بر سازگاری اجتماعی دختران
دبیر ستان های منطقه  4شهرتهران با توجه به ضرایب اتای به د ست آمده به اندازه 65/3در صد بر
آورده شده است .همچنین مقایسه میانگین دو گروه کنترل و آزمایش نشان میدهد که میانگین نمرات
افراد درسازگاری اجتماعی در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون افزایش پیدا کرده است.
جدول( )8نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای فرضیه دوم
منابع تغییرات
اثر همپراش
گروه(آزمایش  /گواه)
خطا
کل

متغیر وابسته پس آزمون سازگاری اجتماعی
F
میانگین
درجه
مجموع
مجذورات
آزدی
مجدورات
2888/441 82363/822
1 82363/822
163/728
2876/822
1
2876/822
14/236
23
814/422
82 85681/222

سطح
معناداری
2/222
2/222

ضرایب
اتا
2/133
2/653

بحث و نتیجه گیری
یافته های پژوهش در بررسللی فرضللیه اصلللی مبنی بر آموزش واقعیت درمانی برافزایش انگیزش
تح صیلی و سازگاری اجتماعی تاثیر دارد ،ن شان داد به عبارت دیگر آموزش واقعیت درمانی بر افزایش
انگیزش تح صیلی و سازگاری اجتماعی دختران دبیر ستانهای منطقه  4شهر تهران تاثیر معنی داری
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دارد .این یافته را می توان به نوعی با نتایج پژوهش خالقی عباس آبادی ( ،)1833پناه علی و همکاران
( ، ،)1833موسوی اصل ( ،)1833باتلر ( ،)2222باورس ( ،)1117انگلیش ( ،)1116همسو دانست.
برر سی فر ضیه جزئی اول مبنی بر آموزش واقعیت درمانی بر افزایش انگیزش تح صیلی تاثیر دارد،
حاکی از آن اسلللت که به عبارت دیگر آموزش واقعیت درمانی بر افزایش انگیزش تحصلللیلی دختران
دبیرسلللتانهای منطقه  4شلللهر تهران تاثیر معنی داری دارد  .میزان تاثیر آموزش واقعیت درمانی بر
انگیزش تحصیلی دختران دبیرستانهای منطقه  4شهر تهران با توجه به ضریب اتای به دست آمده با
اندازه  %18/2برآورد شده است .این یافته را می توان به نوعی با نتایج پژوهش  ،محمدی درویش بقال
و همکاران ( ،)1812کاوسیان و همکاران ( ،)1836انگلیش ( ،)1116باورس ( ،)1117النگ و همکاران
( )2227همسو دانست.
همچنین یافته های پژوهش در بررسلللی فرضلللیه جزئی دوم مبنی بر آموزش واقعیت درمانی بر
افزایش سلللازگاری اجتماعی تاثیر دارد ،نشلللان داد به عبارت دیگر آموزش واقعیت درمانی بر افزایش
سللازگاری اجتماعی دختران دبیرسللتانهای منطقه  4شللهر تهران تاثیر معنی داری دارد و میزان تاثیر
آموزش واقعیت درمانی بر سلازگاری اجتماعی دختران دبیرسلتانهای منطقه  4شلهر تهران با توجه به
ضریب اتای به د ست آمده با اندازه  %65/3برآورد شده ا ست .این یافته را می توان با نتایج پژوهش
خوش کنش و همکاران ( ، )1831درتاج و همکاران ( ،)1833فرح بخش ( ،)1831هاشمیان و همکاران
( ،)1837محمودی کهریزو همکاران ( ،)1818کاتلر ( ،)2225باورس ( )1117همسو دانست.
در تبیین یافته های این پژوهش می توان گفت باتوجه به اینکه واقعیت درمانی ترکیبی از عقاید
وجودی و فنون رفتاری ا ست که در آن تاکید زیادی بر م سئولیت پذیری و اح ساس کنترل وجود دارد
به نظر می رسللد تالش این رویکرد درمورد افراد گروه نمونه برای درک دالیل و انگیزه های رفتار ها
وارزیابی آنها موجب شده ا ست تا دانش آموزان به این باور بر سند که آنها خود م سئول رفتارهای شان
هسللتند .همچنین با توجه به اینکه انگیزش تحصللیلی و سللازگاری دانش آموزان به عوامل مختلفی
ب ستگی دارد به احتمال آموزش واقعیت درمانی توان سته ا ست با تاکید بر توانمندی های افراد ،دا شتن
هدف ،خود مختاری ،رفتار م سئوالنه ،انتخابگری ویادگیری انتخاب بهتر در جهت باور به انتخاب های
بهتر و م سئولیت پذیری دانش آموزان گام بردارد.به این ترتیب به نظر می ر سد دانش آموزان با انجام
رفتارهای جدید به تجربه های موفق دسللت یافته اند و مسللئولیت پیشللرفت خود را با افزایش انگیزه
تحصیلی پذیرفته اندو با درک احساس توانمندی و ارزشمندی خود در جهت سازگاری اجتماعی بیشتر
حرکت کرده اند.از جمله محدودیت های این پژوهش انتخاب غیر ت صادفی افراد گروه نمونه ا ست که
می تواند بر روایی پژوهش حاضر تاثیر داشته باشد.همچنین از جمله پیشنهادهای این پژوهش عبارتند
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از  -1با توجه به یافته های پژوهش حاضر به مسئوالن آموزش و پرورش و مدارس پیشنهاد می شود
برای افزایش انگیزش تحصلللیلی و سلللازگاری اجتماعی دانش آموزان کارگاه های آموزشلللی واقعیت
درمانی برگزار کنند -2.به مشللاوران تحصللیلی پیشللنهاد می شللود از یافته های این پژوهش برای
مشکالت کمبود انگیزه تحصیلی وناسازگاری اجتماعی دانش آموزان استفاده کنند.
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