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 چکيده

واقعیت درمانی گروهی بر سرمایه روانشناختی و هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی 

ود. ب تجربی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل. روش پژوهش نیمه شادکامی نابینایان بود

هر نورآباد ممسنی بودند. افراد نمونه هم جامعه آماری کلیه نابینایان مرکز امور توانبخشی نابینایان ش

نفر از بین کلیه نابینایان که نمرات پایینی در هر دو پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز  30به تعداد 

و شادکامی  اکسفورد کسب کرده بودند انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه)آزمایش و کنترل( 

ساعته آموزش واقعیت درمانی دریافت و در گروه گواه مداخله  2جلسه  8جایگزین شدند. گروه آزمایش 

ای صورت نگرفت، پس از اتمام جلسات برای دو گروه پس آزمون و یک ماه بعد مرحله پیگیری اجرا 

کنترل اثر  های پژوهش بر اساس آزمون تحلیل کواریانس یک عاملی با گردید.تجزیه و تحلیل داده

بر سرمایه روانشناختی انجام گرفت. نتایج نشان داد: واقعیت درمانی  spss19پیش ازمون تحت نرم افزار

، واقعیت هم چنین بر شادکامی نابینایان تأثیر معنادار دارد.واقعیت درمانی نابینایان تأثیر معنادار دارد؛ 

 لبر شادکامی در طوواقعیت درمانی بر سرمایه روانشناختی در طول زمان تأثیر معنادار دارد؛ درمانی 

 . زمان تأثیر معنادار دارد

 .نابینایان سرمایه روانشناختی، شادکامی، واقعیت درمانی، واژگان کليدی:
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 2 فاطمه کارگر، 1 الدن معين

 .دانشیار دانشگاه ازاد اسالمی واحد مرودشت 1
 .کارشناسی ارشد مشاوره تحصیلی دانشگاه ازاد مرودشت 2
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 مقدمه
دو موضوع مهم  یینایب و کم یینایهستند. ناب  نایو ناب نایب کم نیمعلول ،یگروه ها از  افراد دارای ناتوان نیاز بارزتر یکی

است  یامر یینایاختالل در ب دهی. پددیآ-یو در حال توسعه به شمار  م افتهیدر کشورهای توسعه  یاقتصادی و اجتماع ،یسالمت

 جیکند. آثار و نتا یمحروم م دنیرا از نعمت د یوجود داشته و افراد یریحوادث و پ ؛یماریب سطهبشر به وا شیدایکه از بَدو پ

لم آنان متفاوت است. اما آن چه مس یریانطباق پذ زانیها و م تیقابل ،یعیطب یتفاوت ها یافراد مختلف بر مبنا نیدر ب یینایناب

 یاثرگذار باشد. مهارت ها نایفرد ناب یروانشناخت یسازگار نیهم چن و یو اجتماع یعاطف یبر مهارت ها تواند یم یینایاست ناب

. است یینایمهارت ها داشتن قدرت ب نیاز ا یاریکسب بس یشوند و الزمه  یوخته مآم گرانیدر ارتباط با د یو عاطف یاجتماع

و تعامل  یاطفع یدگیکه بر بال یانیمحروم هستند. تجرب یاتیتجرب نیخود از بدست آوردن چن ییناینقص ب لیبه دل نایافراد ناب

بدون بینایی درك فرد از دنیای اطرافش متفاوت خواهد  ،یرو نی(. از ا1395 ،یخواهد گذاشت )کاظم ریتأث نایافراد ناب یاجتماع

 قهعالعدم فعالیت، فقدان  ،یو اجتماع یبود و همین امر می تواند به مشکالت عاطفی و اجتماعی مانند عدم سازگاری روانشناخت

 طور¬نی(. هم1390 ،یتبار، خوش کنش و خدابخش یافسردگی و خود پنداره پایین در او منجر شود )ملک ،یدیبه دیگران، ناام

رار گرفته ق دیشود. به علت نقصی که فرد نابینا دارد احتماال تحت فشار عصبی شد یدر و یو اجتماع یسبب بروز مشکالت عاطف

 نی(. بنابرا1393 ،یو اشتران یاشتران ،ییآورد)شمسا یبوجود م یرا در و یاز زندگ یتینارضااحساس عدم امنیت و  جهیو در نت

و احساس  رانگیبـه کمـک د ـازیاحساس ن نیب نایناب افراد. دده یشرایط بحرانی بسیار شدیدی قرار میی فرد را در معلولیت نابینا

و  یگدلیآنها خواهـد داشـت )ب یبر سالمت روانشناخت ییبسزا ریتاث آندر حل  یبه استقالل در تعـ ارض هسـتند کـه ناتوان ازین

ود. منجر ش نایفرد ناب  یو شادکام  یروانشناخت هیممکن است به کاهش سرما یینایکه ناب دهد یمهم نشان م نی(. ا1393 ،یاله

 یبرا شیهاییباور فرد به توانا لیقب از ییهایژگیبا و باشدکهیمثبت گرا م یروان شناس یهااز شاخص یکی یروان شناخت هیسرما

 فیمثبت درباره خود و تحمل کردن مشکالت تعر یاسنادها جادیداشتن پشتکار در دنبال کردن اهداف، ا ت،یبه موفق یابیدست

سازد تا عالوه  یافراد را قادر م یروانشناخت هیبرخوردار بودن از سرما نی(. هم چن1391و همکاران، یخسروشاه ،ی)بهادر شودیم

 دگاهید برخوردار باشند، به ییاسترس زا کمتر دچار تنش شده و در برابر مشکالت از توان باال یها تیبر مقابله بهتر در برابر موقع

 یاالترب یسالمت روانشناخت یگونه افراد دارا نیلذا ا رند؛یروزانه قرار بگ عیوقا ریدر مورد خود برسند و کمتر تحت تأث یروشن

 منگیسل باشد، یمثبت نگر م یبر جنبش روانشناس یاست که مبتن یگرید ریمتغ ی(. شادکام2004و لوتانز ،  نزهستند )لوتا

او  یضرورت است که به زندگ کیانسان  یبرا یباور است که شاد نیبر ا ،یستیو بهز یاز شادکام دی( در کتاب درك جد2011)

در  یبه شادکام دنیرس یبرا یکند. و یاثر م یرا ب ی، ترس و نگرانیمانند ناکام یبخشد و عواطف منف یمعنا و مفهوم خاص م

 یبرداشت. شادکام انیمشکالت را از م تواند یمناسب م یبه آن به شکل یابیکه با دست دهد یم هیارا یدیجد یها وهیش یزندگ

است. دوم جزء  خوشحالشاد و  یفرد شادکام از نظر خلق یعنی یدارد :اول جزء عاطف یجزء اساس نیاست که چند یمفهوم

د. کن  افتیدر یاجتماع تیتواند از آنها حما یبرخوردار است و م گرانیبا د یخوب یدکام از روابط اجتماعفرد شا یعنی  یاجتماع

قرار دهد که در  ریو تفس ریپردازش کرده مورد تعب یشود فرد شادکام اطالعات را به روش خاص یکه باعث م یسوم جزء شناخت

در زمان حال را موجب  ستنی( ز2003) انی(. براون و را2010 ل،یگردد )آرگا یم یو خوشبخت یباعث احساس شادکام تینها

راب اضط ،ینشخوار فکر ز،یعزت نفس و عاطفه مثبت و عدم توجه به آن را موجب خشم خصومت آم شیو افزا یستیبهز ،یشادکام

تواند و بهبود آن ب انینایبنا یو شادکام یروانشناخت هیتوجه به سرما رسد ی. به نظر مدانند یافراد م فیوارتباطات ضع یاجتماع

 .در جهت کاهش مشکالت آنان داشته باشد انینایو کمک به ناب یدر توانبخش ینقش مهم

ت مداخال نیتر-جیاز را یکیانجام شده است؛  نایناب یو روانشناخت یجهت کمک به بهبود مشکالت عاطف یادیز مداخالت

ت )جونز، اس یدرمان تیواقع ،یاز زندگ تیو رضا یبه شادکام دنیرس یو چگونگ یرفتار نیقوان نییانسان و تع فیدر توص یدرمان

ت و مداخال یتوانبخش ،یرو شیچالش ها و مشکالت پ رشیو پذ یجهت سازگار انینایبکمک به نا ی(. برا2005،  نیتالیو ر شیپال

بر مشکالت  یدرمان تیواقع یکه اثربخش افتیتوان  یم یا انجام شده کمتر مطالعه یها یانجام شده است. اما با بررس یفراوان

اموزش  یخشاثرب نییتب یپژوهش حاضر بررس یاساس دفرا مورد توجه قرار داده باشند. بنابرانچه گفته شد ه انینایناب یروانشناخت

 . بود انینایناب یوشادکام یروانشناخت هیبر سرما یدرمان تیواق
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  پژوهش یها هيفرض 
 .دارد ریتأث انینایناب یروانشناخت هیبر سرما یدرمان تیواقع -1

 .دارد ریتأث انینایناب یبر شاکام یدرمان تیواقع -2

 .دارد ریدر طول زمان تاث یروانشناخت هیبر سرما یدرمان تیواقع -3

 .دارد ریدر طول زمان تاث یبر شادکام یدرمان تیواقع -4

 

  پژوهش روش
 کنترل گروه با همراه آزمون پس آزمون شیبه صورت طرح پ یدو گروه یتجرب مهیو از نوع  ن یپژوهش حاضر کاربرد روش

ورآباد شهر ن انینایناب یمرکز امور توانبخش انینایناب هیکل نیپژوهش حاضر ازب یهدفمند بود. جامعه امار یریگ نمونه روش.بود

در هر  ینیینفر که نمرات پا 30انها  نیده شد و از بنفر انها پرسش نامه دا 180تعداد انینایناب نیبودند. از ب1397در سال  یممسن

 نیگزیاو کنترل( ج شیدردوگروه )آزما یتصادف وهیکسب کرده بودند، انتخاب و به ش یو شادکام یروانشناخت هیدو پرسشنامه سرما

 یاقتصاد طیداشتن حداقل سواد ، شرا ،یاموزش جلساتکامل از شرکت در  تیورود به پژوهش شامل رضا یشدند. مالك ها

به ادامه  شرکت درپژوهش،  تیخروج از پژوهش  عبارت بود از عدم رضا یها اریمع نیسال بود. همچن 25تا 18 نیمتوسط وسن ب

 ی وهیش به یدرمان تیجلسه واقع 8 شیگروه آزما یجلسه . اعضا کیاز  شیب بتیمشاهده هرگونه اخالل در روند اموزش ها وغ

را انجام نگرفت . بعد  ینوع درمان چیکه گروه کنترل ه یکرد در حال افتیساعته در 2جلسه  کیماه و هر هفته  2 یرا ط یگروه

پژوهش با  یها¬داده لیوتحل هیو تجز دیاجرا گرد یریگیماه بعد مرحله پ کیهر دو گروه پس آزمون و  یجلسات برا انیاز پا

 .انجام گرفت انسیکوار لیاستفاده از آزمون تحل

 یدرمان تي: شرح جلسات واقع1 جدول

 محتوا جلسات

 اول
آشنایی اعضا با یکدیگر، بیان قوانین گروه، آشنایی با واقعیت درمانی، تعریف سرمایه روانشناختی و شادکامی و اهمیت کار روی 

 افزایش سرمایه روانشناختی و شادکامیآن و ارائه تکلیف در زمینه بررسی راهکارهای 

 دوم

بررسی تکلیف جلسه قبل، آشنایی با این نکته که ما محصول گذشته هستیم اما قربانی گذشته نیستیم و ارائه تکلیف در زمینه 

یف در تکللیست کردن رفتار های معرف قربانی گذشته بودن و آشنایی با هدفمندی رفتار برای تامین نیازهای انسان و ارائه 

 زمینه مشخص کردن نیازها و ارزیابی رفتارهای غلط در زمینه ارضای نیازهای خود

 سوم
بررسی تکلیف جلسه قبل، آشنایی با اهمیت دنیای کیفی انسان و مشخص کردن دنیای کیفی هر کدام از شرکت کنندگان و 

 دنیای کیفی با دنیای واقعی فرد صورت می گیرد. ارائه تکلیف در زمینه شناخت و ارزیابی رفتار هایی که با قصد هماهنگی

 چهارم
بررسی تکلیف جلسه قبل، آموزش مولفه های رفتار کلی و مشخص شدن اهمیت رفتار و تفکر نسبت به احساس و فیزیولوژی و 

 ارائه تکلیف در زمینه تغییر رفتار و تفکر برای افزایش سرمایه روانشناختی و شادکامی

 پنجم
جلسه قبل، آشنایی با اهمیت برنامه ریزی برای تغییر رفتار و آموزش نحوه برنامه ریزی صحیح و ارائه تکلیف در بررسی تکلیف 

 زمینه مشخص کردن برنامه  تغییر

 ششم
بررسی تکلیف جلسه قبل، بحث و بررسی برنامه هریک از اعضا در گروه و تایید نهایی آن، ارائه تعهد کتبی به اجرای برنامه و 

 تمرین در مورد انجام برنامه طرح ریزی شده ارائه

 هفتم
بررسی تکلیف جلسه قبل، آشنایی با مشکالت برنامه طرح ریزی شده، نوشتن مجدد برنامه و متعهد شده به اجرای برنامه و 

 ارائه تکلیف در اجرای برنامه جدید

 ای پس آزمون.بررسی تکلیف جلسه قبل، جمع بندی مطالب، پاسخگویی به سواالت و اجر هشتم
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   ابزار پژوهش

 یپرسشنامه شادکام

ه اند بود زین یشادکام رندهیکه در بر گ یروانشناخت یستیبهز یابیارز یبرا ییآزمون ها هیدرجهت ته قاتیتحق نیاول از

 یآنها، پرسشنامه شادکام نیشده اند که از ب نیمنظور تدو نیا یبرا یمختلف یریاندازه گ یگذرد و ابزارها یدرحدود چهار دهه م

شده است. پرسشنامه  هیو لو ته لیتوسط آرگ 1990ابزار در سال  نیها است. ا اسیمق نیتر جیاز را یکی  (OHI) آکسفورد

ها  یماده است که نمره کل آزمودن 29 یترجمه شد، دارا ی( به فارس1378پور و نور باال ) یبارتوسط عل نیآکسفورد اول یشادکام

دانشگاه  انیدانشجو نیپرسشنامه ب نیا ییو روا ییایپا یس( به برر1378پور و نور باال ) یعل زین رانی. در اباشدیم 87از صفر تا 

عامل به  لیآن روش تحل ییروا نییتع یرا به دست آوردند. برا 92/0 ییایپا بی( ضر1386و جوکار ) یمیان پرداخته اند. رحتهر

پرسشنامه  ییایپا وهشپژ نیگزارش شده است. در ا 91/0برابر با  ییبه کار برده شده است. مقدار روا یاصل یروش مولفه ها

 .دیبرآورد گرد 88/0با روش آلفا کرونباخ  یشادکام

  

 یروانشناخت هیپرسشنامه سرما

 یسؤال 24پرسشنامه  نی( استفاده شد . ا2007لوتانز ) یروانشناخت هیاز پرسشنامه سرما یروانشناخت هیسنجش سرما یبرا 

است  هیگو 6شامل  اسیاست که درآن هرخرده مق یو خودکارآمد ینیخوش ب ،یتاب آور ،یدواریام اسیو شامل چهار خرده مق

 .پاسخ داد کرتیمخالفم تا کامال موافقم( ل امال) ک یدرجه ا 5 اسیدر مق هیبه هر گو یو آزمودن

نمره  ها¬اسیمحاسبه شد و از جمع نمرات خرده مق اسیابتدا نمره هر خرده مق یروانشناخت هیمحاسبه نمره سرما یبرا

وتانز قرار گرفته است. ل دییدر مطالعات مختلف مورد تأ یروانشناخت هیپرسشنامه سرما یی. روادیحاصل گرد یروانشناخت هیسرما

 یعامل ییگزارش کرده است که روا 6/24آزمون را  نیدو ا ینسبت خ یساختار دالتو معا یعامل لی( با استفاده از تحل2007)

 ی( بر اساس آلفا1391و همکاران ) یخسروشاه یتوسط بهادر رانیدر اپرسشنامه  ییایقرار گرفته است. پا دییآزمون مورد تأ

  دیبرآورد گرد 79/0روش آلفا کرونباخ  با یروانشناخت هیپرسشنامه سرما ییایپژوهش پا نیگزارش شده است. در ا85/0کرونباخ 

  

  ها افتهی

اندارد و انحراف است نیانگیقرار گرفت. م لیتحل و هیمورد تجز یو آمار استنباط یفیپژوهش در دو سطح آمار توص یها  افتهی

 .است شده هیارا ریز آزمون و پس آزمون در جدول شیو کنترل در مراحل پ شیدر دو گروه آزما انینایناب یروانشناخت هیسرما

 ( یو خودکارآمد ینيخوش ب ،یتاب آور ،یدواري)امیروانشناخت هیو انحراف استاندارد سرما نيانگي: م2جدول

 آزمون و پس آزمون شيدو گروه در پ انینايناب

 پيگيری آزمونپس آزمونپيش مرحله

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین متغبر گروه ها

 آزمایش

 امیدواری

 تاب آوری

 خوش بینی

 خودکارآمدی

 سرمایه روانشناختی

67/9 

93/13 

40/12 

07/12 

07/48 

95/1 

60/2 

80/2 

52/2 

06/7 

33/21 

93/17 

53/18 

47/18 

27/76 

06/2 

71/2 

31/3 

58/3 

56/9 

53/20 

73/17 

27/18 

73/17 

27/74 

59/1 

94/2 

75/3 

79/2 

17/7 

 کنترل

 امیدواری

 تاب آوری

 خوش بینی

73/10 

93/13 

33/11 

58/2 

83/1 

29/2 

67/12 

47/13 

53/12 

26/2 

92/2 

46/3 

53/14 

33/13 

53/12 

64/2 

97/2 

33/3 
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 خودکارآمدی

 سرمایه روانشناختی

93/11 

93/47 

52/2 

64/4 

60/12 

27/51 

99/2 

70/8 

40/12 

80/52 

47/2 

44/7 

 

  انینایآن در دو گروه ناب یو مؤلفه ها یروانشناخت هینمرات سرما نیانگیم نیب شود،یمشاهده م2همان گونه که در جدول 

در مرحله پس آزمون  شیتفاوت در گروه آزما نیکه ا شود، یمشاهده م ییها تفاوت یریگیآزمون، پس آزمون و پ شیدر مراحل پ

 .تر است انینما

آزمون و پس آزمون در  شیو کنترل در مراحل پ شیدر دو گروه آزما انینایناب یو انحراف استاندارد نمرات شادکام نیانگیم

 .است شده هیارا ریز جدول

 آزمون و پس آزمون شيدو گروه در پ انینايناب یو انحراف استاندارد شادکام نيانگي: م3جدول

 پيگيری آزمونپس آزمونپيش مرحله

 میانگین متغیر گروه ها
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

 76/8 60/50 36/9 20/51 34/4 13/37 شادکامی آزمایش

 09/6 47/32 69/6 67/33 94/3 60/36 شادکامی کنترل

 

آزمون، پس  شیپ مراحل در دو گروه انینایناب ینمرات شادکام نیانگیم نیب شود،یمشاهده م 3همان گونه که در جدول 

 .تر است انیدر مرحله پس آزمون نما شیتفاوت در گروه آزما نیکه ا شود، یمشاهده م ییها تفاوت یریگیآزمون و پ

 

  فرض های آماری پيش

 نتایج پيش فرض نرمال بودن توزیع نمرات  4 جدول

 هاگروه آزمون نرمال بودن توزیع نمرات
 اسميرنوف-موگروفکل

 داریمعنی آماره

 سرمایه روانشناختی

 پیش آزمون
 821/0 631/0 گروه آزمایش

 717/0 696/0 گروه کنترل

 آزمونپس
 927/0 546/0 گروه آزمایش

 952/0 517/0 گروه کنترل

 پیگیری
 737/0 672/0 گروه آزمایش

 729/0 683/0 گروه کنترل

 شادکامی

 پیش آزمون
 587/0 774/0 گروه آزمایش

 929/0 544/0 گروه کنترل

 آزمونپس
 859/0 604/0 گروه آزمایش

 947/0 523/0 گروه کنترل

 پیگیری
 913/0 566/0 گروه آزمایش

 859/0 601/0 گروه کنترل
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گردد، فرض صفر برای نرمال بودن توزیع نمرات دو گروه در دو متغیر پژوهش در مشاهده می 4گونه که در جدول همان

 گردد. آزمون و پس آزمون تائید میمرحله پیش

 مشخص شده است. 5که نتایج در جدول  هابا استفاده از آزمون لوین بررسی شدپیش فرض تساوی واریانس

 هاآزمون لوین برای پيش فرض برابری واریانس 5جدول 

 معناداری 2درجه آزادی  1درجه آزادی  F متغير

 سرمایه روانشناختی

 شادکامی

002/1 

728/0 

1 

1 

28 

28 

298/0 

401/0 

 

شده  دییتأ ها انسیوار یفرض تساو شیپ (p>05/0) یبا توجه به سطوح معنادار دهد ینشان م 5همانگونه که جدول 

  .شود یپژوهش پرداخته م یها هیفرض یبه بررس قرار گرفته است، دییفرض ها مورد تا شیاست.حال که پ

 

  اول هيفرض

 .دارد یمعنادار ریتأث انینایناب یروانشناخت هیبر سرما یدرمان تیواقع 

د استفاده ش یروانشناخت هیآزمون نمرات سرما شیبا کنترل اثر پ انسیکووار لیپژوهش از تحل 1شماره  هیفرض یبررس یبرا

 .گزارش شده است ریدر جدول ز جیکه نتا

 و کنترل در مرحله پس آزمون شیدر دو گروه آزما یروانشناخت هینمرات سرما زانيم انسیکووار لي:تحل6جدول 

 منابع تغيير متغير وابسته
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

ميانگين 

 مجذورات

مقدار 

F 

ميزان 

 معناداری

ضریب 

 اتا

 اميدواری

 10/0 09/0 992/2 04/13 1 04/13 پیش آزمون

 71/0 0001/0 55/65 59/258 1 59/258 گروه

    357/4 27 63/117 خطا

 تاب آوری

 08/0 151/0 182/2 65/16 1 65/16 پیش آزمون

 42/0 0001/0 63/19 63/149 1 63/149 گروه

    63/7 27 02/206 خطا

 خوش بينی

 12/0 06/0 619/3 519/50 1 519/50 پیش آزمون

 36/0 001/0 19/15 02/212 1 02/212 گروه

    96/13 27 95/376 خطا

 خوکارآمدی

 16/0 03/0 229/5 537/49 1 537/49 پیش آزمون

 51/0 0001/0 88/27 16/264 1 16/264 گروه

    47/9 27 80/255 خطا

 روانشناختیسرمایه 

 09/0 123/0 534/2 73/200 1 73/200 پیش آزمون

 65/0 0001/0 331/50 61/3987 1 61/3987 گروه

    23/79 27 14/2139 خطا
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و کنترل  شیآن در دو گروه آزما یو مولفه ها یروانشناخت هیسرما یها نیانگیم نیدهد، ب ینشان م  6همان گونه که جدول 

 نیاثرات ب جیآن و نتا یو سطوح معنادار F ریتوجه به مقاد(. با >01/0Pوجود دارد ) یدر مرحله پس آزمون تفاوت معنادار

از  شیآن است که تفاوت گروه کنترل و آزما انگری(، بیدرمان تیمستقل )آموزش واقع ریاثر متغ ای( یگروه تی)عضو ها¬یآزمودن

و  p=0001/0در مرحله پس آزمون ) انینایناب ی(، تاب آورF=55/65و  p=0001/0در مرحله پس آزمون ) انینایناب یدوارینظر ام

63/19=Fانینایناب ینی(، خوش ب ( 001/0در مرحله پس آزمون=p  19/15و=F ،)در مرحله پس آزمون  انینایناب یخودکارآمد

(0001/0=p  88/27و=Fو سرما )انینایکل ناب یروانشناخت هی ( 01/0در مرحله پس آزمون=p  33/50و=F تفاوت مشاهده شده )

 یها¬نیانگیدر مرحله پس آزمون م انینایناب یروانشناخت هیبر سرما یدرمان تیواقع رآموزشیتوان گفت تأث یت، لذا ممعنادار اس

و  ینیخوش ب ،یتاب آور ،یدواریمستقل بر مولفه ها )ام ریاثر متغ زانی( مEtaبا توجه به مجذور اتا ) یمعنادار است. از طرف

درصد تفاوت  65 یاست. به عبارت 65/0و  51/0، 36/0، 42/0، 71/0برابر  بیبترت یروانشناخت هی( و نمره کل سرمایخودکارآمد

( بوده یدرمان تیمستقل )آموزش واقع ریاثر متغ ای یگروه تیاز عضو یدر گروه ها، ناش یانشناخترو هیمشاهده شده سرما یها

گروه  انینایناب یروانشناخت هیمعنادار سرما شیث افزاباع یدرمان تیتوان گفت آموزش واقع یم  6است که با توجه به جدول 

 دییأمورد ت« معنادار دارد ریتأث انینایناب یروانشناخت هیبر سرما یدرمان تیواقع» یعنی 1شماره  هیفرض نیشده است. بنابرا شیآزما

 گردد. یواقع م

 دارد. یمعنادار ریتأث انینایناب یبر شادکام یدرمان تی: واقع2شماره  هیفرض

 جیاستفاده شد که نتا یآزمون نمرات شادکام شیبا کنترل اثر پ انسیکووار لیپژوهش از تحل 2شماره  هیفرض یبررس یبرا

 است. انینما ریدر جدول ز

 دو گروه در مرحله پس آزمون انینايناب ینمرات شادکام زانيم انسیکووار ليتحل جی:نتا 7 جدول

 منبع تغييرات متغير
مجموع 

 مجذورات
df 

ميانگين 

 مجذورات
 Fمقدار 

ميزان 

 معناداری

 ضریب اتا

Eta2 

 شادکامی

 14/0 05/0 394/4 48/259 1 48/259 پیش آزمون

 60/0 0001/0 63/40 13/2399 1 13/2399 گروه

 05/59 27 26/1594 خطا
   

  29 37/4159 تصحیح شدهکل

 

 جی( و نتاF=63/40و  p=0001/0آن ) یو سطح معنادار F ریبا توجه به مقادمشخص شده است،   7گونه که در جدول همان

آن است که تفاوت گروه کنترل و  انگری(، بیدرمان تیمستقل )آموزش واقع ریاثر متغ ای( یگروه تی)عضو ها یآزمودن نیاثرات ب

 یامبر شادک یدرمان تیواقع رآموزشیتوان گفت تأث یپس آزمون معنادار است، لذا م هدر مرحل انینایناب یاز نظر شادکام شیآزما

اثر  زانی( مEtaاتا ) بیبا توجه به ضر یآن در جدول معنادار است. از طرف یها نیانگیدر مرحله پس آزمون با توجه به م انینایناب

 2شماره  هیفرض نیبنابراباشد،  یدرصد م 60پس آزمون  حلهدر مر انینایناب ی(، بر شادکامیدرمان تیمستقل )آموزش واقع ریمتغ

 .گرددیواقع م دییمورد تأ« معنادار دارد ریتأث انینایناب یبر شادکام یدرمان تیواقع» یعنی

 دارد. یرمعناداریدر طول زمان تاث یروانشناخت هیبر سرما یدرمان تی: واقع3شماره هیفرض

 یريگيو کنترل در مرحله پ شیدر دو گروه آزما یروانشناخت هینمرات سرما زانيم انسیکووار ليتحل جی: نتا8جدول 

 درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییر متغیر وابسته
میانگین 

 مجذورات
 Fمقدار 

میزان 

 معناداری
 ضریب اتا

 امیدواری
 47/0 000/0 41/24 37/63 1 37/63 پس آزمون

 06/0 231/0 498/1 89/3 1 89/3 گروه
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    60/2 27 09/70 خطا

 تاب آوری

 74/0 000/0 70/66 323/112 1 323/112 پس آزمون

 04/0 352/0 898/0 512/1 1 512/1 گروه

    684/1 27 458/45 خطا

 خوش بینی

 71/0 000/0 156/58 526/215 1 526/215 پس آزمون

 06/0 223/0 559/1 78/5 1 78/5 گروه

    706/3 27 067/100 خطا

 خوکارآمدی

 76/0 000/0 90/93 736/108 1 736/108 پس آزمون

 124/0 061/0 820/3 425/4 1 425/4 گروه

    158/1 27 276/31 خطا

 سرمایه روانشناختی

 79/0 000/0 363/140 01/1367 1 01/1367 پس آزمون

 103/0 09/0 100/3 602/40 1 602/40 گروه

    099/13 27 66/353 خطا

 

 یتروانشناخ هیسرما یها نیانگیم یریگیدر مرحله پ یگروه تیعضو یاثربخش ریدهد، تأث ینشان م 8گونه که جدول  همان

 یسوم مبن هیلذا فرض ست،یاست،معنادار ن 05/0 یبزرگتر از آلفا یآن که همگ یو سطوح معنادار Fریو ابعاد آن با توجه به مقاد

 .ردیگ یقرار م دییدارد، مورد تا یمعنادار ریدر طول زمان تأث ینشناختروا هیبرسرما یدرمان تیکه واقع نیبر ا

 دارد. یمعنادار ریدر طول زمان تأث یبر شادکام یدرمان تی: واقع4شماره  هیفرض

 یريگيرحله پدو گروه در م انینايناب ینمرات شادکام زانيم انسیکووار ليتحل جینتا  9جدول

 نبع تغییراتم متغیر
مجموع 

 مجذورات
df 

میانگین 

 مجذورات
 Fمقدار 

میزان 

 معناداری

 ضریب اتا

Eta2 

 شادکامی

 88/0 000/0 474/216 419/1418 1 419/1418 آزمون پس

 13/0 06/0 989/3 135/26 1 135/26 گروه

    552/6 27 914/176 خطا

 

 با توجه به یشادکام نیانگیم یریگیدر مرحله پ یگروه تیعضو یاثربخش ریدهد، تأث ینشان م 9گونه که جدول  همان

 تیکه واقع نیبر ا یسوم مبن هیلذا فرض ست،یاست،معنادار ن 05/0 یبزرگتر از آلفا یآن که همگ یو سطوح معنادار F ریمقاد

داده ها در  لیوتحل هیتجز  یپژوهش برا نی. در اردیگ یقرار م دییدارد، مورد تا یمعنادار ریدر طول زمان تأث یبر شادکام یدرمان

و  نیانگیاز م یفیاستفاده شد. در بخش آمار توص19نسخه  SPSS یاز بسته برنامه نرم افزار یو استنباط یفیدو سطح امار توص

 .دیمداخله  استفاده گرد راث یبررس یبرا انسیکووار لیاز تحل یو در بخش آمار استنباط اریانحراف مع

 

 یريگ جهيو نت بحث

هر در ش انینایناب یو شادکام یروانشناخت هیبر سرما یگروه یدرمان تیواقع یاثربخش زانیم یپژوهش با هدف بررس نیا 

 ریتأث انیانیناب یروانشناخت هیبر سرما یدرمان تیبر واقع یاول مبن هیبه مرحله اجرا در امده است .در رابطه با فرض ینوراباد ممسن

دارد، و  یارمعناد ریتاث انینایناب یروانشناخت هیبر سرما یدرمان تیان است که آموزش واقع انگریب هبه دست امد جیمعنادار دارد،نتا

 انینما یداشته باشد. از طرف یاثر معنادار انینایناب یو خودکارآمد ینیخوش ب ،یتاب آور ،یدواریام شیمداخله توانسته بر افزا نیا
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مستقل  ریاثر متغ ای یگروه تیاز عضو یدر گروه ها، ناش یروانشناخت هیمشاهده شده سرما یدرصد تفاوت ها 65که  دیگرد

 ریتأثدر طول زمان  یروانشناخت هیبر سرما یدرمان تیآن بود که واقع یایگو جی( بوده است. بعالوه نتایدرمان تی)آموزش واقع

 یبر خود کارآمد یدرمان تیواقع ی( اثربخش1393که نجات ) یاست، به طور یپژوهش همسو با مطالعات قبل افتهی نیمعنادار دارد. ا

زنان  یدواریو ام یشادکام شیبر افزا یدرمان تیواقع ی( اثربخش1393پور و همکاران ) یگرفت، قربانعل جهیرا  نت یو تاب آور

به غرایز  ماداعت ،یشایستگ زانیم ،یبر افزایش تاب آور یدرمان تی( اثر واقع1394) یو احتشام یمطلقه  را گزارش نمودند، رمضان

جر من یگروه یدرمان تینشان دادند که آموزش واقع یرا گزارش نمودند به عبارت یو استحکام شخص یتحمل عواطف منف ،یفرد

مبارکه  انیجاماس ؛یدواریبر اضطراب و ام یدرمان تیواقع ی( بر اثربخش1395) ییو بابا یمانید. سلگرد یم یبه افزایش تاب آور

اران و همک ایک یوسفی ،یزندگ تیفیو بهبود ک یبه زندگ دیو ام یآورتاب شیبر افزا یدرمانتیواقع اثر( بر 1396و همکاران )

جلسات  یدر ط نایگفت افراد ناب توانیم هیفرض نیا نییتب یکرده اند.برا دیتاک یدیو کاهش ناام یدواریام شی( هم بر افزا1397)

نسبت  یاندک یدواریوجود دارد، سبب شده که ام نایکه در جامعه نسبت به افراد ناب یماتیمشکالت و نامال یاذعان داشتند که برخ

 یجدد نداشته باشند و ازاعتماد به نفس کمم یریگ میقدرت تصم یرو شیداشته باشند و در انطباق مجدد با مشکالت پ ندهیبه آ

 یروانشناخت هیکه باعث شده نمرات سرما یلیاز دال یکیاحتمال وجود دارد که  نیبرخوردار باشند، لذا ا ندهیبه آ دیدر جهت ام

به  یدرمان تیواقع کردیجلسات بر اساس رو نیا یباشد که در ط لیدل نیبد ابد،ی شیافزا یدرمان تیبعد از جلسات واقع انینایناب

 رشیو پذ نهبرآورد کنند و با انتخاب درست و آگا یحیخود را شناخته و به طور صح یاساس یازهایآنان آموزش داده شد تا ن

به  حیحص وهیبه ش یاساس یازهاین یامر سبب شده که با ارضا نیا ابند؛یدرست دست  یریگ میرفتار خود، به تصم تیمسئول

را به خود نسبت دهند و معتقد شوند که تفکر، رفتار  شانیها تیشوند و موفق لینا یبه خود ارزشمند انینایناب یقابل توجه زانیم

که رفتارشان آنها را در جهت ارضاء  دندیرس جهینت نیتحت کنترل خودشان است و چنانچه به ا کنند یکه تجربه م یو احساس

علت  آنان توانسته اند نیانتخاب خود باشند، بنابرا امدیپ تیمسئول یرایانتخاب و پذ یگریدهد، رفتار د یسوق نم شانیازهاین

اال ب یخودکارآمد نیو هم چن ینیو خوش ب یتاب آور ،یدواریام شیآن در جهت افزا تیخود را بشناسند و با قبول مسئول یناکام

 یگروه اعضا پ ندیخود گروه است، در فرا یعالوه بر اثر مداخله به آن توجه نمود، اثر بخش توان یکه م یگرید نییگام بردارند.تب

 در. اند با آن مواجه شیز کم و بیاعضا ن ریو سا ستیکه با آن روبرو هستند مختص خودشان ن ماتیو نامال لیمسا برند، یم

کنند، سبب شده احساس  یاز تنها نبودنشان در آنچه تجربه م یکه اعضا در جلسه آخر داشتند، ذکر کردند که آگاه یبازخورد

ابه خود مش طیبهتر توانسته اند در شرا نیکنند، هم چن نیسخت و دشوار را تمر طیبر انطباق مجدد در شرا میو تصم ندیغرور نما

که  شد یمحسوب م یهر عضو مشوق یاعضا برا ریسا ییاست که خودافشا ینکته هم ضرور نیکنند. ذکر ا تیریکنترل و مد را

 هیلصورت گرفته و اثرات تخ یجانیه هیو بازگو کردن مشکالت خود، تخل ییخود افشا نیانجام دهد که در اثر ا ییاخود افش زین یو

 راتییغت یریادگیکه  نیبا توجه به ا نیدر طول جلسات بوده است. هم چن یروانشناخت هیماسر یمولفه ها شیاحتماال افزا یجانیه

ات جلس یآموخته شده در ط یاست، پس رفتارها یریادگی یها یژگیاز و زیدر طول زمان ن یداریدر رفتار است و پا دارینسبتا پا

برد،  یرا آموخت و تجاربش را باال م حیصح یریگ میفرد تصم یرود و وقت ینم نیبه سرعت از ب یریادگیبر اثر  یدرمان تیواقع

 یعیا طبلذ ردیآموخته شده بهره بگ یکند از مهارت ها یم یسع یطیتواند به رفتار قبل از آن بازگشت کند، بلکه در هر شرا ینم

 داشته باشد. یمعنادار ریبه دست آمده در طول زمان تأث جیاست که نتا

وم پژوهش د هیفرض یبررس جیمعنادار دارد. نتا ریتأث انینایناب یبر شادکام یدرمان تیبر واقع یدوم مبن هیرابطه با فرض در

از اثر  یمشاهده شده ناش راتییدرصد تغ 60دارد و  یمعنادار ریتاث انینایناب یبر شادکام یدرمان تیمشخص نمود که آموزش واقع

ول زمان درط یبرشادکام یدرمان تیآن بود که واقع یایگو جیبوده است. بعالوه نتا یدرمان تیاقعهمان آموزش و ایمستقل  رییمتغ

 یدرمان تیگرفت واقع جهی( نت2013که بارگوا ) یهمخوان است، به طور یمطالعات قبل جیها با نتا افتهی نیمعناداردارد. ا ریتأث

( 1391) یسار یخیفر و ش یلیدهد، اسماع شیآنان را افزا یدواریو ام شنوجوانان را کاه یافسردگ زانیم یتوانسته به طور معنادار

 ،یگاز زند تیرضا ،یفزایش شادکامی و مولفه های سالمتنشان دادند روش واقعیت درمانی به شیوه گروهی بطور معناداری موجب ا

 یگروه وهیانتخاب به ش هی( نشان داد که نظر1392زاده و همکاران ) عتیگردیده است؛ شر یعزت نفس و خود اثربخش ،ینیخوشب

پور  یاست؛ قربانعلداده  شیرا افزا نیو سالمت روان زوج تیامر سطح رضا نیاثر بخش بوده است و ا یافتگیزیخودتما شیبر افزا
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 یدرمان تی( مشخص نمودند که واقع1393وهمکاران ) یزنان مطلقه، اسالم یدواریو ام یشادکام شی( بر افزا1393و همکاران )

خود  یها¬گفت افراد با انتخاب دیبا افتهی نیا نییداشته است.در تب یمعنادار رینوجوانان تأث یزندگ تیفیو ک یبر شادکام یروهگ

دارند، -یبر م یروزمره زندگ یها¬در جهت کاهش چالش یخود گام مهم یاحساس یازهاین یدر جهت ارضا تیمسئول رشیو پذ

ته نه الب شتند،یاندیکه دارند، ب یو احساسات جاناتیدرباره ه انینایباعث شده ناب یرماند تیاحتمال وجود دارد که واقع نیحال ا

 یکه چگونه گذشته را رها سازند و با انتخاب درست در جهت ارضا اموزندیکنند بلکه ب یو ناکام یکه احساس سرخوردگ نیا یبرا

 شیسبب افزا یجلسات گروه یامر احتماال در ط نیهم رند،یاعمال و رفتار خود را بر عهده گ تیخود مسئول دیجد یاساس یازهاین

به حال  هستند و نیخوش ب ندهیات پاك همواره نسبت به آو احساس فیبا آن روح لط انینایناب رایآنان شده باشد، ز ینمره شادکام

که از حس ارضا و پیروزی  ست(. شادی احساسی مثبت ا1995) زنکیدارند، بنظر آ نانیبا انتخاب درست، اطم یاز نظر ذهن ندهیو آ

همه آروزی یافتنش به دست می آید. شادی، آرامش خاطر و رضایت باطن است. شادی حاکم بودن فضای سالم بر زندگی است که 

را دارند. شادی امری فردی است و به اعتقادات و تفکرات انسان و آنچه در فکر و ذهن او می گذرد، بستگی دارد. زیرا اعمال ما 

افکار ما هستند و به عبارتی آنچه فکر می کنیم، همان خواهد شد. اگر رفتار مثبت و شاد داشته باشیم، زندگی مان شاد  ینتیجه 

د و اگر افکار منفی و ناراحت کننده داشته باشیم، غم و اندوه بر زندگی مان حاکم خواهد شد. به عبارت دیگر، اگر هر خواهد ش

خاص خود به خواست های معقول و مثبت خود برسد، حالتی از هیجان مثبت در او به  نیکس مطابق باورهای قبلی و جهان بی

 یاساس یازهایاعضا با ن ییکه آموزش و مداخله به خصوص در جلسه چهارم که آشنااست  یهیوجود می آید که شادی نام دارد.، بد

 یاساس یازهایبه ن یابیدست یبرا وهیش نیآنها در انتخاب بهتر ییو توانا یدر زندگ یواقع یازهاین ریو تأث یواقع یو مؤثر در زندگ

جلسات  یآن در ط امدیخود سوق دهند، که پ یانتخاب ها یکه احساسات خود در جهت مثبت و در راستا رندیگ یاست، فرا م

بب انتخاب س نیترو به رییتعهد به تغ نیو در حال حاضر خود، هم چن یدر زمان فعل یزندگ یبرا یزیکه منجر به برنامه ر یبعد

 یشادکام شیآن افزا جهیبه زندگی کنونی خود و انتخاب مسئوالنه برسند که نت یاساس ینسبت به ارضای نیازها انینایشده ناب

 یل درونکنتر تیآشنا شده و بر تقو یرونیو ب یکنترل درون میبا مفاه انینایناب یدرمان تیجلسات واقع یآنان بوده است. در ط

-و انتخاب حال حاضر یبلکه زندگ ستین ندهیآ ایگذشته و  یشکست در زندگ ای تیموفق یکه عامل اصل آموختندشد،آنان  دیتاک

ند توان یآن را م رییتغ تیآن، مسئول جادیا تیمسئول رفتنیپذ جهیاست. در نت شان یاصل یازهایخودشان و نحوه برآوردن ن یها

اعمال و افکار خودشان است و با  ریتحت تأث شان یولوژیزیکه احساس و ف ندآگاه شد انینایناب یوقت ی. به طور کلرندیبعهده بگ

 طیو شرا عیوقا گریدهند، د رییرا تغ شان یولوژیزیاحساس و ف تواند یدر زمان حال حاضر م در اعمال و افکارشان رییتغ جادیا

ط از کنترل شدن توس دیکه با رندیپذ یم ودانند  یحال حاضر خود نم تیو گذشته( از خود را مسبب وضع گرانی)از جمله درونیب

 تیولو مسئ یشان را خود بر عهده گرفته و به کنترل درون یاساس یازهاین یارضا تیاز خودشان رها شوند، مسئول رونیب یروهاین

 یشادمان زهکند، سا یم انیب یاست که و ی( همان شادکام2002) نریمهم بنا بر نظر دا نیدر زمان حال برسند، که ا شتریب یریپذ

 زرویگالسر )ترجمه ف نی)در حال(. همچن ی( و شادمانندهی)به آ ینیو خوشب دیاز )گذشته(، ام یو خرسند تیرضا یعنی یذهن

 ست،یما ن یکننده رفتار کنون نییتع یدارد، ول یما اثر شگرف یکنون یزندگ بر ها باور است که هر چند گذشته نی( بر ا1394بخت، 

 یانتخاب م مان یازهاین یارضا یکه برا یا وهیموجود و ش تیشناختن و احترام به واقع تیو به رسم یریپذ تیمسئول زانیم

داند. پس همان  یافراد م یشادکام یبرا یرا اساس یدرمان تیواقع یو کند، یم نییما را تع یو بعد یکه رفتار کنوناست  میکن

اعمال در  تیبتوانند با انتخاب آگاهانه و قبول مسئول انینایناب هباعث شده ک یدرمان تیشد، جلسات واقع انیطور که در فوق ب

 ی( در جهت مهار ادراکات و زندگیولوژیزیانجام دادن، فکر کردن، احساس کردن و ف ،یعنیرفتار ) یزمان حال به چهار مؤلفه اصل

مهم همان طور که در فوق  نی. . اتبوده اس یذهن یاحساس شادکام شیمداخله بر افزا یآن اثر بخش جهیخود اقدام کنند که نت

ر ب یدرمان تیمعنادار واقع ریآن احتماال تأث جهیکه نت دهیدر طول زمان گرد ستنیشاد ز یمهارت ها یریادگیشد موجب  انیب

 هیر سرماب یدرمان تیواقع هیکه نظر دیکه در پژوهش حاضر مشخص گرد نیبا توجه به ا نیدر طول زمان بوده است. بنابرا یشادکام

نشست  یرشود با استفاده از برگزا یم شنهادیپ انینایناب یدارد، به مشاوران و مراکز توانبخش یمعنادار ریتأث انینایناب یروانشناخت

نند. آنان کمک ک یروانشناخت هیسرما شیجهت افزا انینایبه ناب یدرمان تیواقع هیبراساس نظر یآموزش یو کارگاه ها یگروه یها

 ان،ینایبشود، مراکز امور نا یم شنهادیپ ان،ینایناب یبر شادکام یدرمان تیواقع هینظر یآموزش گروه یبا توجه به اثر بخش نیهمچن
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خود   ندهیآ یبرا ،یدرمان تیواقع هیرا فراهم آورند که آنان بتوانند با استفاده از نظر یطیمراکز، شرا نیبه ا زانیعز نیاز بدو ورود ا

 یانحوزه علوم انس یپژوهش مانند اغلب پژوهش ها نیآنان گردد. ا شتریب یکه منجر به شادکام ابند،یدرست دست  یبه انتخاب ها

 جینتا میمدر تع نیشهر نورآباد صورت گرفته است، بنابرا انینایناب یپژوهش تنها بر رو نکهیا لینبوده و به دل تیاز محدود یخال

ها در  یگذار بر آزمودن ریتاث یرهایمتغ هیامکان کنترل کل نیهمچن رد،یالزم صورت گ اطیاحت یستیجوامع و گروه ها با ریبه سا

 طول انجام پژوهش وجود نداشت.
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 و مراجع منابع

 تیفیوک   یبر شادکام یگروه یدرمان تیواقع کردیرو ی(. اثربخش1393) دای،لی.غرومانیپ ان،یرضا.هاشم ،یاسالم [1]

 300-306(،5) 6مشهد، یدانشگاه علوم پزشک ینوجوانان بد سرپرست در شهر مشهد، مجله دانشکده پژشک یزندگ

(. بررسی اثر روش واقعیت درمانی به شیوه گروهی برافزایش شادکامی 1391) نیحس ،یسار یخیفر، ندا. ش یلیاسماع [2]

 .65-70(، 2)2،یو مطالعات رفتار ی. مجله روانشناسانیدانشجو

 شی(. همیشه شاد باشید. ترجمه زهرا چلونگر.تهران: انتشارات نواند1995مایکل ) آیزنک، [3]

 .. تهران: انتشارات نشر نو اندیشیگیو ب روزبختی(. همیشه شاد باشید. ترجمه ف2006، مایکل) آیزنک [4]

روان  هیسرما نی(. رابطه ب1391) لیجل نیرالدیتورج، باباپور خ ینصرت آباد یجعفر، هاشم یخسروشاه یبهادر [5]

عه توس قاتیپژوهش و سالمت. مرکز تحق ی. مجله تخصصزیدانشگاه تبر انیدانشجو یاجتماع هیبا سرما یشناخت

 60_70(،1)2سالمت گناباد. یو ارتقا یاجتماع

 رستانیو ناشنوای دوره دب نایدانش آموزان ناب یجانیهوش ه سهیو مقا ی(.  بررس1393طاهره ) ،ی. الهاسیال ،یگدلیب [6]

  .22-32(، 4)5،ییاستثنا تیو ترب میاستان زنجان، تعل

 دبهیام ،یتاب آور شیبرافزا یگروه یدرمان تیواقع ی(. اثربخش1396)دهیفرد، فر ی. دوکانه اتایمبارکه، آز انیجاماس [7]

 237-262(،29) 8یصارم، فرهنگ مشاوره و روان درمان یزنان نابارور مرکز نابارور یزندگ تیفیو بهبود ک یزندگ

 یرستانیاز دانش اموزان دب یدر گروه یخانواده بر شاد یارتباط یالگوها ری(. تاث1386) ی،مهدیمی.رحجوکار،بهرام [8]

 376_38(، 51)13و رفتار(،  شهی)اند رانیا ینیبال یو روانشناس یپزشکروان راز،مجلهیشهر ش

ام.  مارانیب یتاب آور شیبر افزا یگروه یدرمان تیواقع یاثربخش ی(. بررس1394فاطمه) ،یخسرو. احتشام ،یرمضان [9]

 .77-92(،1)1 ،ینیبال یروانشناس یاس. مجله دست آوردها

انتخاب بر اضطراب  هیبر نظر یمبتن یگروه یدرمان تیآموزش واقع ی(. اثربخش1395)میکر ییبابا ل،یاسماع یمانیسل [10]

 137-150(،37) 10پژوهشی اعتیادپژوهی.-ترك. فصلنامه علمی نیافراد وابسته به مواد در ح یدواریو ام

 یگروه وهیبه شانتخاب  هینظر یاثربخش ی(   .بررس1392) ی. احقر، قدسیمصطف ،یزیالسادات. تبر رهیزاده، من عتیشر [11]

 89-93(،3) 8،ی. فصلنامه دانش و تندرستانیدانشجو تیمیو صم یافتگیزیتما شیبر افزا

و ناشنوا با  نایدانش آموزان ناب یاز زندگ تیرضا سهی(. مقا1393فاطمه) ،یالهام. اشتران ،ی. اشتراندیفرش ،ییشمسا [12]

 52-60(،1)13پژوهان، ی، مجله علم1392شهر همدان در سال  یدانش آموزان مدارس عاد

 انیآکسفورد در دانشجو یپرسشنامه شادکام ییروا وییایپا یمقدمات ی(. بررس1378)یپور، احمد.نورباال، احمدعل یعل [13]

 .55-65(، 2و1)5و رفتار،  شهیدانشگاه تهران. فصلنامه اند

و  یبر شادکام یدرمان تیواقع ی(. اثربخش1393)رهیمن ،یمیزهرا. نس رضالو،یمحمود. عل ،یپور، مسعود. نجف یقربانعل [14]

 317-397(،1)2خانواده، یدر زنان مطلقه. فصلنامه مشاوره و رواندرمان یدواریام

شهر اصفهان. دانش و پژوهش در   ینایو ناب نایافراد ب نیب یعزت نفس و تاب آور سهی(. مقا1395الهام) ،یکاظم [15]

 .103-110(، 14)17،یکاربرد یروانشناس

 ی. تهران: فرهنگیشخص یآزاد نینو یانتخاب، روانشناس هیبخت .نظر روزی(. ترجمه مهرداد ف1394)امیلیو گالسر، [16]

 .رسا

 سازگاری و خودپنداره ی¬(.  مقایسه 1390تبار، علیرضا. خوش کنش، ابوالقاسم. خدابخشی کوالیی، آناهیتا) ملکی [17]

  25_36(،13)10کی زاهدان )طبیب شرق(،پزش علوم تحقیقات مجله نابینا، و سالم پسر آموزان دانش در اجتماعی

در دانش آموزان  یو تاب آور یبر خود کارآمد یگروه وهیبه ش یدرمان تیواقع یاثربخش ی(. بررس1393)هینجات، رق  [18]

 .نور تهران امینور، مرکز پ امیارشد، دانشگاه پ ینامه کارشناس انیشهر مشهد، پا رستانیدختر مقطع دب

 یهابر کاهش تعارض یدرمانتیواقع ی(. اثربخش1397ابوالقاسم، فالح زاده هاجر.)خوش کنش  ،یمجتب ایک یوسفی [19]

  364_377(، 23)3در زنان مبتال به ام اس. ارمغان دانش.  یدیو ناام ییزناشو
[20] Argyle, M. (2010). The psychology of happing, London and New York: Rutledge. 

[21] Bargava, R (2013). The Use of Reality Therapy With a Depressed Deaf Adult, Clinical 

Case Studies, 12(5): 388-396. 

http://www.psyj.ir/


 104 -116، ص  1399 ، تابستان22فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 
[22] Diener, E. (2002). Frequently Asked question (FAQ’S) about subjective well-being 

(Happiness and life satisfaction). A printer for report and new comers. 

http://www./s.psych.uivc.edu/-ediener/fag.html.  

[23] Jones LC, Parish TS. Ritalin Vs.(2005).Choice Theory and Reality Therapy. 

International journal of reality therapy;25(1): 301-9. 

[24] Luthans F, Luthans K, Luthans BC.(2004). Positive psychological captial: going 

bgehond human and social captial. Bus horiz; 47(1): 45-50   

[25] Luthans,F.Avolio,B.J.Avey,J.B.Norman,S.M.(2007) .Positive psychological capital: 

Measurement and relationship with performance and satisfaction. Pers. Psychol. 2007, 

60, 541–572. 

[26] Seligman, Martin E. P. (2011).  Flourish: A Visionary New Understanding of 

Happiness and Well-being, Kindle Edition, Publisher: Atria Books 

http://www.psyj.ir/

