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 چكيده

است، اما آیا مشاوره آدلری و واقعیت درمانی به صورت  مؤثراند که مشاوره آدلری و واقعیت درمانی بر بهزیستی روانشناختی تحقیقات مختلفی نشان داده زمينه:

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد آدلری و واقعیت  هدف:د؟ نبیشتری دار تأثیرو کدام یک ند مؤثرگروهی بر بهزیستی روانشناختی 

آزمون با گروه گواه بود. پس - آزمونآزمایشی با طرح پیشپژوهش حاضر شبه روش:آموزان دوره متوسطه اول شهر تهران بود. درمانی بر بهزیستی روانشناختی دانش

ای گیری خوشهنفر با استفاده از روش نمونه 01بود.  0931-33آموزان دختر دوره متوسطه اول مدارس دولتی شهر تهران در سال تحصیلی جامعه آماری شامل کلیه دانش

ای برنامه آموزش مشاوره گروهی دقیقه 31جلسه  01نفری قرارگرفتند. در این پژوهش گروه آزمایش اول  01انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه  ایچند مرحله

( را 0931آبادی و ناصری )برگرفته از شفیع دقیقه ای برنامه آموزش مشاوره واقعیت درمانی 31جلسه  01( و گروه آزمایش دوم 0913آدلری برگرفته از سلیمی بجستانی )

، 22نسخه  SPSSافزار ها به وسیله روش تحلیل واریانس تک متغیری و نرم( بود. داده0331دریافت کردند. ابزار پژوهش مقیاس بهزیستی روانشناختی )ریف و کینز، 

، گروه آزمایش دوم واقعیت درمانی و گروه گواه در بهزیستی روانشناختی تفاوت بین گروه آزمایش اول مشاوره گروهی آدلری ها:يافتهتجزیه و تحلیل شدند. 

بر ید درمان آدلری با تأک بیشتری نسبت به واقعیت درمانی بر بهزیستی روانشناختی داشت. تأثیرمشاوره گروهی آدلری  گيری:نتيجه (.˃P 110/1) دار وجود داردمعنی

 یتهدا یرا به سمت پرورش عالقه اجتماع افراد فردی،ینفردی و بکننده روابط درونمختل یو رفعِ اشتباهات اساس ییر شناساو با تمرکز ب یسبک زندگ یقدق ییشناسا

 آموزان است. پیشنهاد می شود مشاوران مدارس و مراکز روان درمانی ازدر افزایش بهزیستی روانشناختی دانش مؤثرکند. بنابراین مشاوره گروهی آدلری روشی یم

 آموزان.گروهی آدلری، واقعیت درمانی، بهزیستی روانشناختی، دانش مشاوره واژه كليدها: مشاوره گروهی آدلری در افزایش بهزیستی روانشناختی استفاده کنند.

Background: Various studies have shown that Adlerian counseling and reality therapy are effective on psychological well-

being, but do Adlerian counseling and reality therapy as a group affect psychological well-being, and which one is more 

effective? Aims: The present study aimed to compares the effectiveness of group counseling with Adlerian therapy and reality 

therapy on psychological well-being in the first high school students in Tehran. Method: The present study employed a control 

group pretest-posttest quasi-experimental design. The statistical population consisted of all female high school students in 

public schools in Tehran in the academic year 2019-2020. Using the Multi-stage cluster sampling method, 45 participants were 

selected and then randomly divided into three 15-individual groups. The first experimental group received ten 90-minute 

sessions of the Adlerian counseling training program retrieved from Salimi Bejestani (2010) and the second experimental 

group participated in ten 90-minute sessions of reality therapy counseling training program retrieved from Shafiabadi and 

Naseri (2019). The research instrument was the Psychological Well-Being Scale (Riff & Keynes, 1995). Research data were 

analyzed using ANCOVA and SPSS-22. Results: The results showed that there is a significant difference between the first 

experimental (Adlerian group counseling) group, the second experimental (reality therapy) group, and the control group in 

terms of psychological well-being (P˃ 0.001). Conclusions: Adlerian group counseling had a better and higher effect on 

psychological well-being than reality therapy. Adlerian  therapy leads people to cultivate social interest by emphasizing 

accurate lifestyle identification and focusing on identifying and correcting fundamental mistakes that disrupt interpersonal and 

interpersonal relationships. Therefore, Adlerian group counseling is an effective way to increase students' psychological well-

being. It is recommended that counselors of schools and psychotherapy centers use the Adlerian group counseling in the 

treatment of adolescents' problems. Key Words: Well-being, adlerian grouping counseling, reality therapy, students. 
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 مقدمه

است  یاز زندگ یکل یابیارز یبه معنا 0روانشناختی یستیبهز

به آنها شکل  یدسترس زانیو م یکه بر اساس اهداف شخص

 یبشر در زندگ یروان یازهاین نیاز مهمتر یکیعامل  نی. اردیگیم

 ات زیادیشود و بر سطوح مختلف عملکرد انسان تأثیریم یتلق

مفهوم چند  کی یروانشناخت یستیهزب (.2101 کالوس،یگذارد )میم

 گران،یخود، روابط مثبت با د رشیو شامل پذ یامؤلفه

است  یهدفمند و رشد شخص یزندگ ط،یتسلط بر مح ،یخودمختار

(. افراد 2100، فیشده است )ر یبه آن توجه خاص ریکه در دهه اخ

کنند و از یمثبت را تجربه م جاناتیباال ه یروانشناخت یستیبا بهز

که  یدارند؛ در حال یمثبت یابیارز ودخ رامونیپ عیوقاحوادث و 

شان را  یزندگ عیحوادث و وقا ن،ییپا یروانشناخت یستیافراد با بهز

 کنندیرا تجربه م یمنف جاناتیه شتریکرده و ب یابینامطلوب ارز

 یریچشمگ تیاهم یروانشناخت یستی(. با آن که بهز2101)کروم، 

موضوع  نیاما در مدارس به ا د،دار یمختلف زندگ یهادر جنبه

 یستیبهز ی(. ارتقا2113 نر،یکمتر توجه شده است )تاو و د

 یدر کاهش مشکالت روانشناخت ینقش مؤثر تواندیم یروانشناخت

 شیافزا ،یلیعملکرد تحص یارتقا جهیآموزان و در نتدانش

مثال  ی(. برا2100 ف،یشود )ر یلیتحص اقیو اشت یخودکارآمد

نشان دادند که ارتقاء  ی( در پژوهش0931) یدزاگلستانه و به

 یلیتحص یسرزندگ شیموجب افزا تواندیم یروانشناخت یستیبهز

ی، عرب زاده و کرامت ان،یکاوس ،یمیآموزان گردد )کردر دانش

 یروانشناخت یستی(. اگر دانش آموزان نوجوان از بهز0931، رمضانی

های ازگاریمناسب در ایژن سنین برخوردار نباشند، دچار ناس

خود نیز دچار  یاجتماعی و روانی شده و در زنژدگی بزرگسال

 (.0931 ،یاحیتبار و ر یمشکالتی خواهند شد )ملک

به دقت مورد  دیبا یلیمختلف تحص یآموزان در دوره هاانشد

 ردیو انتظارات آنها مورد توجه قرار گ ازهایتا ن رندیمطالعه قرار گ

دوره اول آموزان (. دانش2101هاموند،  - نگیو دارل ی)حمدان

 نیبر ا یروانشناس نیقرار دارند و متخصص یدر دورهّ نوجوان متوسطه

 ،یشناخت ،یجسم راتییاز تغ یامجموعهدوره  نیباورند که در ا

 یربنایافتد که به طور عام زیدر افراد اتفاق م یو اجتماع یروان

دهد یم لیتشک ندهیافراد را در آ یو سالمند یبزرگسال یزندگ

                                                           
1. Psychological well-being 

باثبات  یروان تیوضع ی(. نوجوانان دارا0939 ،یجمهر ،ی)احد

وجود  بهآنها  یبرا یمشکالت رفتار نیشتریو معموال ب ستندین

(. در چند دهه اخیر، پیشگیری از 2101)نولر و کاالن،  دیآیم

های اغلب کشورها های روانی نوجوانان در شمار اولویتاختالل

دهد که ناتوانی نوجوانان جهی نشان میقرار گرفته است؛ چنین تو

و  سکیهای تحولی روبه افزایش است )ددر مواجهه با چالش

دوره گذر و انتقال است،  ی(. از آنجا که نوجوان2101فرگوسون، 

 یاریبس یو اجتماع یلیتحص ،یستینوجوانان به ناچار با مسائل ز

د )نولر کنن دایحل آن پ یبرا یراه ستیبا یمواجه خواهند شد که م

اما  ستندیآور ن انیز شهیهم راتیتغ نی(. در واقع ا2101و کاالن، 

سومند باشد.  ایمضر  واندتینحوه برخورد و مقابله با آنها است که م

کنارآمدن با مسائل  یبرا یکم یها چنانچه نوجوانان از مهارت

ها توان تنش نیدوره داشته باشند، در برخورد با ا نیا یزاتنش

را  یشتریب یو عملکرد یواهند داشت و مشکالت رفتارخ یکمتر

 یدیجد یهادگاهی(. با ظهور د0931 ،ینشان خواهند داد )کاظم

 دیکأاز آنها ت یریشگیبر پ ،یدرمان مشکالت روان یجاکه به 

مثبت  یبه طور عمده بر ابعاد روان یروانسالمت یداشتند، مدل ها

تعامل  ،یودکارآمدخ ،یستیبهز ،یرشد شخص ها،ییمانند توانا

رابطه  یو خلق مثبت با برقرار یکارآمد و مؤثر با جهان، انرژ

 ،یشدند )دالور، کوشک رکزمثبت متم شرفتیمطلوب با اجتماع و پ

موجب شد روانشناسان  کردیرو رییتغ نی(. ا0932 ،یفراهان یجالل

که  یروانشناخت یستیاز اصطالح بهز شتریروان بسالمت فیدر تعر

 ی(. شواهد پژوهش2101 ف،یمثبت است، استفاده کنند )ر بار یدارا

 یاز زندگ یخاص یهادهد که تنش و دورهینشان م یتوجه قابل

به  یرا تحت تأثیر قرار دهند و نوجوان یروانشناخت یستیبهز توانندیم

 یستیاست که بهز یدوران ،یو روان یجسم راتییتغ لیدل

(. 2102فرگوسن و ودوارد، دهد )یرا تحت تأثیر قرار م یروانشناخت

 یالهأآموزان در همهّ جوامع مسدانش یروانشناخت یستیبهز نیمأت

موجب بهبود  یروانشناخت یستیچرا که بهز شود؛یم یمهم تلق

امر باعث  نیکه ا شودیدر فرد م زشیانگ شیو افزا یروانسالمت

به حل مسائل  یشتریبا مشکالت با توان ب ییارویفرد در رو شودیم

و  ویاو شود ) یخودکارآمد شیو افزا تیبپردازد و موجب موفق

 .(2101الئو، 
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تواند بر کاهش مشکالت  یکه م ی درمانیهاجمله روش از

است.  0یآدلرگروهی مشاوره  کردیرو ،مؤثر باشد یدوران نوجوان

از حد  شیب یاحساس کهتر جهینت یآدلر مشکالت روان دگاهیدر د

واجد  یزندگ کیبه  یز خود دفاعا یا وهیاست که به واسطه ش

(. 2101و پلوز،  فی)سز شودیم دهیاندک کش یعالقه اجتماع

 یاز زندگ وهیش کی جادیا یبر کمک به افراد برا یدرمان آدلر

و عالقه  یکهتر یتر براسازنده یجبران یمتمرکز است که با ابزارها

 (. آدلر قائل به2103 کسون،یگردد )اریمشخص م شتریب یاجتماع

مشکالت افراد در نهاد  شهیبود و ر یبودن سرشت آدم یاجتماع

فرض اعضا با شرکت در  نیا اساسدارند و بر  یجا یاجتماع

 یرا م ینحوه رفتار و کنش درست اجتماع یگروه یهانشست

 نیکاربست خود را بر ا هیها پای(. آدلر2101 ،یآموزند )کور

گر هستند. نیینهند که مردم خالق، کنشگر و خود تعیفرض م

 نشیو ب یآگاه شیگروه را در افزا یاعضا یآدلر یمشاوره گروه

( چرا که 2109 ن،ی)روزال دهدیم یاری یزندگ یبه اهداف و مقاص

 وهیو ش یبرابر با شناخت زندگ یزندگ یآدلر، معنا دگاهیدر د

انگاشته  یآدم اتیکننده همه رفتارها و تجربتیعنوان هدا هب یزندگ

 یاعضا یزندگ وهیبا هدف درک ش یاربست آدلرشده است و ک

انجام  یدرک آنها بر کارکرد کنون وهیتأثیر ش یگروه و چگونگ

به  یآدلر یگروه کردی(. مداخالت با رو0931 ،یی)فدا ردیگیم

 یها نهیو زم نیناهمسان در همه سن یها تیجمع یگونه گسترده برا

آمده مشخص  به عمل یهایگوناگون به کار رفته است و در بررس

 یهاشیبر شناخت و پو دیکأت لیبه دل کردیرو نیشده است که ا

 یستیبهز شیدر افزا یافراد به گونه قابل توجه یتیشخص

کرستین، منی والن، بارتون مؤثر است ) یو خودکارآمد یروانشناخت

( اثربخشی آموزش 0931فرهادی، امیری و حسینی ) (.2100و تری، 

بر کاهش احساس گناه و بهزیستی والدین با رویکرد آدلری 

روانشناختی کودکان افسرده را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند 

که رویکرد آدلری موجب کاهش احساس گناه و افزیش بهزیستی 

آبادی و یزی، شفیععز روانشناختی در کودکان افسرده شده بود.

( به بررسی اثربخشی مشاوره گروهی آدلری بر 0931بجستانی )

نفر از دانشجویان پسر دانشگاه  91دکارآمدی و خودپنداره خو

دولتی بیرجند پرداختند. نتایج نشان داد که خودکارآمدی گروه 

                                                           
1. Adlerian group counseling 

بین خودپنداره دو  آزمایش به صورت معناداری بهبود پیدا کرده اما

 -گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری مشاده نشد. ارگونر 

رسی اثربخشی مشاوره گروهی ( در پژوهشی به بر2101تکینالپ )

آدلری بر اشتیاق دانشجویان ترکیه پرداختند و دریافتند که این 

های روش درمانی توانسته است موجب ارتقا تمام خرده مقاس

( در مطالعه ای به 0931اشتیاق دانشجویان شود. نعمتی و همتی )

بررسی اثربخشی مشاوره گروهی آدلری بر تنظیم هیجان و گرایش 

شهر تهران  1نفر از کودکان کار منطقه  11اد مخدر در به مو

پرداختند که نتایج نشان داد هیجان خواهی و گرایش به اعتیاد در 

گروه آزمایش به صورت معناداری کاهش داشته است. برجعلی، 

( به بررسی اثربخشی مشاوره 0939بگیان کوله مرز، بختی و عباسی )

 آموزان مدارس شبانهدانش آدلری بر بهزیستی هیجانی و اجتماعی

روزی پرداختند و دریافتند که این روش موجب بهبود بهزیستی 

شود. سودانی، شهیدی، ثنایی آموزان میهیجانی و اجتماعی دانش

( به بررسی درمان گروهی آدلری بر 0931مهر )ذاکر و خجسته

دانشجویان دانشگاه چمران اهواز  شادکامی و بهزیستی روانشناختی

تند و نتایج نشان داد که این روش درمانی موجب بهبود پرداخ

 شادکامی و بهزیستی روانشناختی در دانشجویان شد.

که در کاهش مشکالت  های درمانیدیگر شیوهاز جمله 

 تیواقعاست.  یدرمان تیواقع ردیگینوجوانان مورد استفاده قرار م

 فیوصدرمانگران در راه ت یهاتالش نیدتریاز جد یکی، 2یدرمان

و  یخوشبخت ت،یبه رضا لین یو چگونگ یرفتار نیقوان نییانسان، تع

درمان، مواجه شدن با  وهیش نی. در اشودیمحسوب م تیموفق

درباره درست و نادرست  یو قضاوت اخالق تیقبول مسئول ت،یواقع

است  دیکأمورد ت قیتوف تیبه هو لین جهیبودن رفتار و در نت

 ت،یدر نها یر معتقد است که هر انسانگالسویلیام (. 2111)گالسر، 

 باشند یخود متک ماتیبر تصم شتریخودمختار است. چنانچه افراد ب

 یزندگ یشتریب تیآن وقت آنها با احساس مسئول ط،یتا بر شرا

خواهند داشت و چنانچه  یترموفق و ارضاکننده یو زندگ کنندیم

 یگرید میتوانند تصمیباشند، م یخود ناراض یها از زندگانسان

 ییربا تغ یدرمان یتواقع (.2101)هولند و واکر،  رندیآن بگ رییتغ یبرا

منجر به استفاده از  یمنف یفرد یهاو نگرش یمنبع کنترل درون

 یعاطف یفتک یشافزا یجهمقابله کارآمدتر و در نت یراهبردها

                                                           
2. Reality therapy 
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یمیایی، شعرباف و ک یانآقامحمد یری،ام) گرددیفرد م یزندگ

زاده ری، تاجری، سرداری پور، حاتمی و حسینخوانسا. (0930

( به مقایسه اثربخشی آموزش گروهی شفقت و 0931تقوایی )

-واقعیت درمانی بر درماندگی آموخته شده و خودکارآمدی دانش

آموزان پرداختند و نتایج نشان داد که اثربخشی آموزش گروهی 

ی، واقعیت درمانی در مقایسه با آموزش شفقت بیشتر بود. منصف

( اثربخشی گروه درمانی حمایتی با رویکرد 0931احدی و حاتمی )

پذیری زنان مطلقه را مورد واقعیت درمانی بر امیدواری و مسئولیت

بررسی قرار دادند و دریافتند که واقعیت درمانی با روش گروهی بر 

پذیری زنان مطلقه مؤثر است. افزایش امید به آینده و مسئولیت

( به مقایسه اثربخشی 0931احدی، اسدزاده )فالحیان، حاتمی، 

آگاهی بر واقعیت درمانگری و شناخت درمانگری مبتنی بر ذهن

بلوغ عاطفی نوجوانان پرداختند و نتایج نشان داد که این دو ریکرد 

اند. عارفی و به صورت یکسانی بر سطح بلوغ عاطفی اثر گذاشته

موزش مبتنی بر ( در مطالعه ای به بررسی تأثیر آ0931گنجوری )

آموزان شهر نفر از دانش 91واقعیت درمانی بر بهزیستی روانشناختی 

اصفهان پرداختند. نتایج نشان داد که آموزش واقعیت درمانی بر 

مبنای پذیرش مشکالت زندگی منجر به افزایش میزان بهزیستی 

( در 0931گردد. قریشی و بهبودی )روانشناختی در افراد ناشنوا می

به بررسی اثربخشی آموزش واقعیت درمانی گروهی بر پژوهشی 

 نفر از دانش 11تنظیم هیجان و افزایش خودکارآمدی تحصیلی 

تهران پرداختند.. نتایج نشان داد که آموزش  1آموزان دختر منطقه 

واقعیت درمانی روشی مناسب و مؤثر در افزایش خودکارآمدی 

همچنین آموزان می باشد. تحصیلی و تنظیم هیجان دانش

های بسیاری، نشان دهنده اثربخش بودن واقعیت درمانی بر پژوهش

(، 0933هوش اخالقی و سازگاری تحصیلی )عبداله زاده، 

، پیشرفت (0931سرزندگی تحصیلی )سلیمانی، غفاری، باعزت، 

(، انگیزش تحصیلی و کاهش 2102پور و حسینی، تحصیلی )کیانی

(، 0932آبادی، ی و حسنکاری تحصیلی )نیکبخت، عبدخدایاهمال

(. 2101خودپنداره مثبت و بهبود عملکرد اجتماعی است )میسون، 

حل مسائل  یو چگونگ یریادگی ندیدر فرآ یبخش مهم شاورهم

است که  یپرورش افراد تینوجوانان و در نها تیکودکان، هدا

 کیکنترل انسان بر رفتار خود  دگاهید نیمشاور خود باشند. مطابق ا

خود را انتخاب  یکه خودش رفتار کل یهانه است، طورکنترل آگا

تبار و  یباشد )ملک شیوخ یهاول انتخابئکند و خودش مس یم

در دوره رشدی  آموزان دوره اول متوسطهدانش (.0931 ،یاحیر

شناختی، روانی و  حساسی قرار دارند و تحوالت شدید جسمانی،

را دستخوش  اجتماعی این دوره سنی، بهزیستی روانشناختی آنها

از آنجا که بهزیستی روانشناختی اهمیت  .دهدتغیر قرار می

تواند های مختلف زندگی دارد، مشاوره میچشمگیری در جنبه

آموزان داشته باشد، به نقش مهمی در هدایت و پرورش دانش

ای که به آنها کمک کند رفتار کلی خود را انتخاب و خود را گونه

کمبود آموزان و اند. تعداد زیاد دانشهای خویش بدمسئول انتخاب

برنامه اجرای  ییسو و عدم توانا کیمشاوران کارآمد در مدارس از 

صرف از  یمشاوره فرد به صورتو مشاور در مدارس  ییراهنما

 یگروه یهااز روش یریضرورت توجه و بهره گ گر،ید یسو

 تیو واقع یمشاوره آدلر وشسازد. در واقع، ریمشاوره را آشکار م

با نوجوانان و جوانان در  یمربوط به کار گروه یادیتا حد ز یدرمان

از  یمداخالت گروه فیتوص نی. با اباشدیم یآموزش یهاتیموقع

کوششی در پاسخ پژوهش  نیکه ا برخوردار هستند یاساس تیاهم

آیا بین اثربخشی مشاوره گروهی آدلری و  به این سؤال است که

آموزان هزیستی روانشناختی دانشواقعیت درمانی گروهی بر ب

 تفاوت وجود دارد؟

 روش

نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری  تحقیق حاضر از

آزمون با پس -آزمون آزمایشی از نوع پیشو تحلیل اطالعات شبه

آموزان دختر دوره گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش

در مدارس دولتی  0931-33اول متوسطه بود که در سال تحصیلی 

ای گیری خوشهشهر تهران مشغول به تحصیل بودند. روش نمونه

ای بود، به این صورت که از بین مناطق آموزش و چند مرحله

پرورش شهر تهران، ابتدا آموزش و پرورش منطقه یک انتخاب شد 

و از بین مدارس متوسطه این منطقه، مدرسه شهید بسمی بصورت 

 01-09معیارهای ورود )دامنه سنی  . با توجه بهتصادفی انتخاب شد

سال، زندگی به همراه پدر و مادر، سالمت جسمانی، داشتن معدل 

 تر از میانگین مدرسه( و خروج از پژوهش )عدم تمایل دانشپایین

آموزان به شرکت در پژوهش، داشتن مشکالت روانشناختی قابل 

صی و آماری تشخیص بر اساس مالک های پنجمین راهنمای تشخی

تصادفی در سه گروه  صورت نفر انتخاب و به 01اختالالت روانی( 

( گروه E1جایابی شدند. یک گروه به عنوان گروه آزمایش اول )

( و گروه سوم به عنوان گروه E2دیگر به عنوان گروه آزمایش دوم )
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گواه مشخص شد. به منظور رعایت مالحضات اخالقی پژوهش، 

موزان و والدین جهت شرکت در پژوهش، آرضایت آگاهانه دانش

و محرمانه بودن  امکان انصراف از ادامه همکاری در هر مرحله

های ها از شاخصاطالعات مد نظر قرار گرفت. به منظور تحلیل داده

آمار توصیفی )میانگین، انحراف معیار، واریانس( و آمار استنباطی 

استفاده  SPSSر افزانرم 22)تحلیل واریانس تک متغیره( و نسخه 

 شد.

 ابزار

جهت جمع آوری داده ها از مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف 

  1دارای  سؤال دارد که 01( استفاده شد. این مقیاس 0331و کینز )
 

 (، هدف و جهت01و  02، 1های خرده مقیاس پذیرش خود )گویه

های (، رشد شخصی )گویه01و  00، 1های گیری در زندگی )گویه

(، خود پیروی 00و  1، 2های (، تسلط بر محیط )گویه01و  3، 9

و  01، 0های ( و روابط مثبت با دیگران )گویه09و  1، 0های )گویه

ای لیکرت )کامالً درجه 1ها بر اساس مقیاس ( است. پاسخ01

بندی شده است. ریف و کیز درجه (1 =تا کامالً موافقم 0 =مخالفم

اخ برای کل مقیاس و هر یک از خرده ( مقدار آلفای کرونب0331)

اند. جوشن لو، رستمی و گزارش کرده 13/1تا  11/1ها را بین مقیاس

( در پژوهشی مقدار این خرده مقیاس با نمره 0911آبادی، )نصرت

 دار است.کل مطلوب و معنی

 (. 0913آدلری )برگرفته از سلیمی بجستانی،  . خالصه طرح مشاوره گروهی0جدول

 تکالیف محتوا اهداف جلسه

0 
 برقراری ارتباط و همدلی

 برنامه مشخص کردن اهداف

در این جلسه به آشنایی عناصر برنامه آموزشی )مشاور، اعضا، 
چهارچوب برنامه( و برقراری ارتباط اعضا با یکدیگر اختصاص 

 یابدمی

های زندگی و عوامل ها خواسته شد در مورد شیوهاز آزمودنی
 ر کنندمؤثر بر آن تفک

2 
 شیوه شناخت فرد، های پویش کاوش

 زندگی و عوامل مؤثر بر آن

در این جلسه مجموعه خانواده )جایگاه ترکیبی هر یک از اعضا( 
معرفی و در مورد سایر عوامل مجموعه خانواده مانند چه کسی 

 هایی انجام شدفرزند محبوب بود کاوش

ی خود در ها خواسته شد در مورد جایگاه تربیتاز آزمودنی
 دوران کودکی و بیان احساسات خود در آن زمان بپردازند

9 
 چالش و آشنایی فرد، هایپویش کاوش

 زندگی تکالیف با
رفتارهای سودمند و رفتارهای مضر برای اعضا توضیح داده شد و 

 ها و تکالیف زندگی آشنا شدنداعضا با چالش
شان اعضای گروه تکالیفی را که در راستای اهداف زندگی

 دهند، مشخص کنندانجام می

0 
و  فرد، شناخت هایپویش کاوش

 شخصیتی هایچالش با اولویت
اعضا با تکالیف مهم زندگی )کار، معنویت، عشق، روابط 

 شوندخود( آشنا می -اجتماعی 
های شخصی با توجه به تکالیف اعضای گروه لیستی از اولویت

 کنند مهم زندگی را تهیه

1 
فرد، شناخت و  یهاپویش کاوش

 زندگی اساسی چالش با اشتباهات

اعضای گروه با اشتباهات اساسی زندگی که شامل: تعمیم 

افراطی، هدف های ایمنی بخش غیر واقع بینانه، سوء ادراک از 
های نادرست و دست کم گرفتن زندگی و نیازهای آن، ارزش

 خود است، آشنا شدند ارزش

ظور درک این واقعیت که ما به من "دکمه فشار"استفاده از فن 
توانیم با اراده خود هر نوع احساسی را که بخواهیم در درون می

 خود به وجود آوریم

1 
 و شناخت فرد، هایپویش کاوش

 اولیه خاطرات بازسازی
پاسخ به سؤال من کیستم؟ و آیا واقعا کسی به ما اهمیت می  برای

 دهد؟ خاطرات دوران کودکی مورد کاوش قرار گرفت

ای بازنویسی اعضای گروه خاطرات اولیه خود را از دیدگاه تازه
های خاطرات نباید تغییر یابند بلکه آنها را در کنند، واقعیت

 قالب طرحی نو بیان کنند.

1 

ترغیب کردن خودشناسی و بینش، 
چالش با منطق خصوصی، ارزیابی 

های زندگی به منظور دوباره هدف
 تقویت عالقه اجتماعی

 ها که من این گونه هستم...این سؤال پاسخ به
 دیگران این گونه هستند..
 جهان این چنین است...

 سازدهای دیگری از شخصیت ما را میبخش

اعضای گروه در رابطه با نکاتی که تاکنون از جلسات مورد 
 لیست کنند اند رااند و عمال به آن پرداختهتوجه قرار داده

 رییغت یبرا یبخشتأو جر یدلگرم 1
بخشی که شامل پذیرش، نشان دادن ایمان و های جرأتمؤلفه

ها و اعتقاد، گسترش دادن ارتباطات با دیگران و تکیه بر توانمندی
 برجسته نمودن نقاط مثبت است، توضیح داده شد

بخشی را در ارتباط خود با دیگران های جرأتاعضا مهارت
 ره کندآمیز آن اشاتمرین کرده و به سه مورد موفقیت

3 
نقش  رییشناخت موانع، اهداف و تغ

 مجدد. یریگاحساسات، جهت

رفتارهای ارادی انسان هدفمند است و در این جلسه اعضا به 
خودشناسی و کسب بینش، شناسایی هداف و موانع موجود در 

 ترغیب خواهند شد تحقق آنها
 اند بنویسنداز اعضا خواسته شد اهدافی را که تاکنون داشته

01 
 یبندجمع ،یداستان زندگ یسیبازنو

 هاداستان

اعضای گروه بینش الزم را به کمک مشاور در مورد پویش های 
آورد و در این مرحله بجای تأکید بر علت فردی خود به دست می

 شودها تأکید میآنها، بر قصد و هدف این پدیده

را که به منظور آگاهی از  "رسدبه نظر می"فن  اعضای گروه
ها، ی است که فرد در زندگی برگزیده است )هدفمسیر

 کنندمقاصد، منطق شخصی و رفتاری جاری( تمرین می
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 . (0931 ،آبادی و ناصریبرگرفته از شفیع) . خالصه طرح مشاوره گروهی واقعیت درمانی2جدول

 تکالیف محتوا اهداف جلسه

0 
 برقراری ارتباط،

 مشخص کردن اهداف برنامه

آشنایی عناصر برنامه آموزشی )مشاور، اعضا، چهارچوب برنامه( و این جلسه به 

 یابدبرقراری ارتباط اعضا با یکدیگر اختصاص می

پذیری و ها خواسته شد در مورد مسئولیتاز آزمودنی

 اهمیت آن در زندگی تفکر کنند

2 

آشنایی با مفاهیم متغیرهای 

پژوهش و تأثیر آنها در 

 زندگی

واقعیت درمانی، معرفی چرایی و چگونگی رفتار از سوی آموزش مفاهیم نظریه 

پذیری و بهزیستی روانشناختی و اینکه چه نقشی در ما، تعریف مسئولیت

 زندگی ما دارند

کردند هر یک از اعضا فهرستی از کارهایی که گمان می

توانند به آن توانند انجام دهند و اهدافی که نمینمی

 کنندبرسند را تهیه می

 بندی نیازها مشخص شدپنج نیاز اساسی انسان به طور جامع معرفی و اولویت ین نیازهای انسانتبی 9
اعضا در مورد چگونگی برآورده شدن نیازهای اساسی 

 تفکر کنند

 آموزش انتخاب رفتار 0

مؤلفه رفتار کلی )فکر، عمل، احساس و فیزیولوژی(  0آشناسازی افراد گروه با 

های جلوی ماشین ر و اینکه ما از طریق دستکاری چرخبا ذکر مثال ماشین رفتا

 توانیم رفتارمان را مدیریت کنیمیعنی فکر و عمل می

های واقعی زندگی شخصی، اعضا با تأکید بر موقعیت

 انتخاب رفتار را تمرین کنند

1 
بیان اهمیت مسئولیت پذیری 

 رفتارها

و تأثیر آنها در بروز آشناسازی اعضای گروه با مفهوم کنترل درونی و بیرونی 

 رفتارهایمان چگونه است

اعضا، لیستی از رفتارهای تحت کنترل درونی و بیرونی و 

 راهکارهای کنترل بر رفتارها را تهیه کنند

1 
شناسایی رفتارهای تخریب 

 گر و سازنده

و الگوی  گر و سازنده آشنا خواهند شداعضای گروه با انواع رفتارهای تخریب

 رفتارها در تعامالت اصلی زندگی را تشخصی خواهند داد استفاده از این

گر و سازنده هر یک از اعضا، لیستی از رفتارهای تخریب

 های واقعی زندگی تهیه کنندخود را در موقعیت

1 
 یو فهماندن چگونگ انیب

 هاانتخاب یحرکت به سو

ت تطابق خواسته های اعضا با جهان واقعیت و اینکه اهداف انتخاب شده دس

 یافتنی هستند یا خیر؟

های عملی جهت رسیدن به اعضا در جهت برداشتن گام

 ها کمک شدبه خواسته

1 

تأکید بر این مسأله که خود 

هایشان افراد مسئول انتخاب

 هستند

بررسی مطالب جلسات گذشته، کمک به اعضا جهت فهمیدن اینکه خودشان 

 بپذیرند مسئول رفتار خود هستند و باید مسئولیت زندگی را

ها های اعضا برای حرکت به سوی خواستهطرح و برنامه

 بررسی شد

3 
داشتن هدف در زندگی و 

 ریزیبرنامه

ریزی و تداوم تغییر رفتار تا زمان رسیدن به برنامه هدف زندگی چیست؟ و

 ها به چه صورت باید باشد؟انتخاب

از اعضا خواسته شد در خصوص چگونگی دستیابی به 

گیری، قابل ای مشخص، قابل اندازهه برنامهاهداف، تهی

بندی مشخص برای گرایانه و دارای زماندستیابی، واقع

 نیل به اهداف تفکر کنند.

01 
مرور جلسات قبل و ارزیابی 

 میزان پیشرفت برنامه

سازی تهعد الزم جهت مطالب ارائه شده در جلسات گذشته مرور و زمینه

 ندگی و روابط بهتر انجام شدها برای ایجاد زکاربرد آموخته

های آموخته شده در این دوره را با یکدیگر اعضا مهارت

 تمرین کنند
 

 

 هايافته

( سال، گروه آزمایش 21/01میانگین سنی گروه آزمایش اول )

 9( سال بود. در جدول 99/01( سال و گروه گواه )20/01دوم )

ها نشان ا در گروهههای توصیفی و مقایسه میانگین نمرهمرور یافته

هایی وجود دارد. به های آزمایش و کنترل تفاوتداد، بین گروه

تحلیل  های آزمونها، ابتدا مفروضهداری تفاوتمنظور بررسی معنی

نتایج حاصل از آزمون . واریانس تک متغیره بررسی خواهد شد

داری متغیر در کلموگراف اسمیرنوف نشان داد که سطح معنی

گر نرمال بودن توزیع بیشتر بود که این امر بیان 11/1ها از گروه

(. همچنین شاخص آماره <p 11/1ها در این متغیر است )داده

آزمون لوین نشان داد برای بهزیستی روانشناختی در هر سه گروه به 

 همگنی بررسی برای(. >p 11/1لحاظ آماری معنادار نیست )

 بیانگر M-Boxآزمون  نتایج کوواریانس، -واریانس  هایماتریس

(. به منظور =p>  ،11/0 Box 11/1این مفروضه بود ) برقراری

 و شد محاسبه روانشناختی بهزیستی Zهای پرت، نمرات بررسی داده

 متغیر بهزیستی در کنندگانبیانگر آن بود که شرکت  نتایج

 از ترپایین یا باالتر معیار انحراف دارای دارروانشناختی به طور معنی

 پراکندگی نمودار بررسی با نیز بودن خطی مفروضه. نبودند یانگینم

 از جفت هر بین مستقیم خطی رابطه دهندةنشان که متغیرها بین

فرض بنابراین پیش .گرفت قرار تأیید مورد بود وابسته متغیرهای

 ها رعایت شده است.همگنی واریانس

ه است ارائه شد 0نتایج تحلیل واریانس تک متغیره در جدول 

های آزمایش و کنترل در متغیر بهزیستی بین گروهدهد که نشان می

 (.˃P 110/1) دار وجود داردروانشناختی تفاوت معنی
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 های آزمایش و کنترل. میانگین و انحراف معیار نمرات بهزیستی روانشناختی در گروه9جدول

 متغیرها
 هاگروه

 آزمونپس آزمونپیش

 بهزیستی روانشناختی

 اریانحراف مع نیانگیم اریانحراف مع نیانگیم

 03/1 01/19 20/9 11/01 مشاوره آدلری

 11/1 11/11 01/9 21/01 واقعیت درمانی

 00/1 19/00 21/1 11/00 گروه کنترل
 

 

 نتایج تحلیل واریانس تک متغیره تأثیر مداخله آموزشی در گروه آزمایش و کنترل .0جدول

 اتا SS Df MS F P منبع تغییرات متغیرها

 بهزیستی روانشناختی

 31/1 110/1 22/9032 21/039110 0 21/039110 آزمونپیش

 12/1 110/1 11/31 01/1133 2 39/00131 عضویت گروهی

 - - - 11/11 02 11/2101 خطا
 - - - - 01 11/211131 کل

 
 

 های آزمایش و کنترلجهت مقایسه نمرات گروه LSD. نتایج 1جدول

 SS P هامیانگین تفاوت (Jگروه ) (Iگروه ) متغیر

 بهزیستی روانشناختی
 مشاوره آدلری

 110/1 10/2 11/00 واقعیت درمانی

 110/1 10/2 39/91 کنترل

 110/1 10/2 21/20 کنترل واقعیت درمانی
 

 

 1جدول های آزمایش و کنترل که در در مقایسه نمرات گروه

یانگر آن بود که بین دو گروه مشاوره ارائه شده است، نتایج ب

گروهی آدلری، واقعیت درمانی گروهی و کنترل در متغیر بهزیستی 

، این 9جدول دار وجود دارد و با توجه به روانشناختی تفاوت معنی

 تفاوت به نفع مشاوره گروهی آدلری است.

 بحث و نتيجه گيری

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با 

یکرد آدلری و واقعیت درمانی گروهی بر بهزیستی روانشناختی رو

آموزان دوره اول متوسطه بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دانش

های پژوهش نشان داد که هر دو روش مشاوره گروهی با داده

رویکرد آدلری و واقعیت درمانی بر بهزیستی روانشناختی تأثیر دارد 

، نتایج بیانگر آن بود که مشاوره و در مقایسه این دو رویکرد

گروهی با رویکرد آدلری اثربخشی بیشتری بر بهزیستی روانشناختی 

های پژوهش فرهادی، امیری و دارد. نتایج این پژوهش با یافته

(، نعمتی و 0931آبادی و بجستانی )(، عزیزی، شفیع0931حسینی )

ران ( سودانی و همکا0939(، برجعلی و همکاران )0931همتی )

(، کریستین و 2101(، بنگو )2101تکینالپ )-(، ارگونر 0931)

 ( همسو است.2100همکاران )

توان گفت که مشاوره گروهی آدلری با ها میدر تبیین این یافته

ای در درمانی و شناسایی علل زمینههای گروهتکیه بر آموزه

ی های فرد و فنونتاریخچه زندگی و بازخورد دهی و شناسایی عقده

از « ایتکمه فن»که در  «فن متناقض»و « ایتکمه فن»مانند 

شود که چشمان خود را ببندند و یم واقعه جویان خواسته میدرمان

خوشایند را به یاد آورند و بعد از آن یک موضوع ناخوشایند و 

از « فن متناقض»دوباره صحنه خوشایند قبلی را تجسم کنند. در 

هایشان را تشدید کنند، ود که نشانهشجویان خواسته میدرمان

آموزان تواند در مهار رنجش و دشواری شرایط زندگی دانشمی

آموزی که همچنین مشاوره گروهی اثربخش باشد. برای مثال دانش

با رویکرد آدلر با تأکید بر کسب بینش منجر به تغییر رفتار اعضای 

برآمده از  گردد. این تغییر دربرگیرنده رفتارهای سادهگروه می

ای و تقلیدها و رفتارهای پیچیده همانند شیوه های مشاهدهیادگیری

(. رویکرد آدلری بر خودمختاری و 2101زندگی است )کوری، 

خودآگاهی به جای ناخودآگاهی به عنوان هستة شخصیت تأکید 

دارد و معتقد است انسان قربانی سرنوشت نیست بلکه موجودی 

ست که هر عمل او معطوف به هدف و گر، فعال و خالق اانتخاب

بینی ما از آینده، بیش معنی است. حرکت در جهت اهداف و پیش

 )بنگو، از آنچه در گذشته برای ما اتفاق افتاده است، اهمیت دارد
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ها بر این باورند که مشکالت افراد در (. همچنین آدلری2101

گروهی  پایبست، نهادی اجتماعی دارند. بر پایة این فرض در کار

اندازهایی اجتماعی به تشخیص و درمان دارند. پس اعضا با چشم

های گروهی، نحوة رفتار و همکنش درست شرکت در نشست

ن است یا یدرمان یندفرآ یندر ا ییهدف نهاآموزند. اجتماعی را می

 ینبرسند و اخودشان  تری ازقیعم یکه اعضاء به فهم روانشناخت

(. 2101)کوری،  شودیحاصل م یقمع یبه آگاه یابیهدف با دست

 آموزانتوان گفت، برخی از دانشهای این پژوهش میدر تبیین یافته

خود با جهان اطراف، دچار احساس ضعف،  یسهمقا یاندر جر

نسبت به خود، ممکن است د و نشومیحقارت  یاس و ی،ناتوان

را پرورش  یمنف یها، نگرشخود نهفته یستگیو شا هایتوانمند

آن  مشاوره گروهی آدلریهای عمده هدفاین رو یکی از د از نده

به او توان و شهامت خطر  یم،ببر ینأس را در فرد از بیاست که، 

 یمبه او کمک کن یم وبده یشهابه هدف یلکردن و عمل را برای ن

 ینخود را به بهتر یاجتماع ةتا فردی بشاش و جذاب بشود و عالق

 ران داشتهیگای با دب و سازندهکند و ارتباطات خو یوجه متجل

توان اظهار کرد (. همچنین می0911آبادی و ناصری، یعباشد )شف

عواملی مثل جو صمیمانه و محترمانه، ابراز آزاد احساسات، 

های مورد استفاده در همبستگی گروهی و درک همدالنه در شیوه

قالب گروه درمانی با تأکید بر مفاهیم مربوط به خود در کنار 

های مشترک افراد، باعث ایجاد نگرشی صوصیات و ویژگیخ

کننده شده متفاوت نسبت به ابتدای دوره درمان در نوجوانان شرکت

است. این تغییر نگرش موجب بهبود روابط اعضای گروه و افزایش 

امیدواری به اصالح مسیر آینده زندگی و داشتن احساس 

یده است. در کنندگان گردرضایتمندی از خود در اکثر شرکت

گروه درمانی، افراد عالوه بر درمانگر از دیگر اعضای گروه سرمشق 

کنند که این مسئله می گیرند و ویژگی ها و رفتار آنان را تقلید می

(. از آنجا که بسیاری از 2101دارای اهمیت درمانی است )کوری، 

کردند که تنها کننده در پژوهش گمان مینوجوانان شرکت

ی مشکل هستند، این احساس منحصر به فرد بودن، خودشان دارا

کند، در حالی که در گروه انزوای اجتماعی آنها را تشدید می

درمانی، اعضای گروه با درک تشابهات، احساس همبستگی 

 کنند.اجتماعی با یکدیگر پیدا می

از جمله دالیل اثربخشی واقعیت درمانی، می توان به تغییرات 

اهبرد درمانی اشاره نمود. واقعیت درمانی به شناختی ناشی از این ر

آموزد برای داشتن زندگی با معنا باید با دقت به جستجوی افراد می

هایی برای تغییر باشند، گشودگی و پذیرش دایمی به سوی تغییر راه

بخشد. حتی در اوج آسایش و راحتی به زندگی شادابی و امید می

آموزان منجر به کاهش بنابراین تغییر شناختی و نگرشی دانش

اضطراب و افزایش میزان شادی و رضایتمندی از زندگی به دلیل 

(. 2119شود )گالسر، ای میاستفاده از راهبردهای مؤثر مقابله

( نشان دادند که واقعیت درمانی با تغییر 0930امیری، و همکاران )

های فردی منفی منجر به استفاده از منبع کنترل درونی و نگرش

بردهای مقابله کارآمدتر و در نتیجه افزایش کیفت عاطفی راه

گردد. واقعیت درمانی با تغییر منبع کنترل بیرونی و زندگی فرد می

آموزد که تبدیل کردن آن به منبع کنترل درونی به افراد می

خوشبختی و موفقیت آینده آنها نه در اتفاقات تلخ گذشته و 

توانند آینده خود را و آنها می ناخواسته بلکه در دستان خود آنهاست

( 2101گونه که دوست دارند رقم بزنند. به نحوی که بارگاوا )همان

توان دریافته پژوهشی خود نشان داد، با استفاده از واقعیت درمانی می

افسردگی افراد ناشنوا را بهبود بخشید و بر بهزیستی روانشناختی آنان 

مشاوره گروهی آدلری و  افزود. در مجموع، در مقایسه اثربخشی

واقعیت درمانی مشخص شد که مشاوره گروهی آدلری اثربخشی 

بیشتری نسبت به واقعیت درمانی بر بهزیستی روانشناختی داشته 

 است.

 یابزار ها های پژوهش حاضر استفاده ازاز جمله محدودیت

در پاسخگویی ها یصداقت و دقت آزمودن ی بود، چرا کهخود سنج

نبود  ینهمچنکن است بر نتایج پژوهش تأثیر بگذارد. به سؤاالت مم

 کنندهآسان به شرکت یعدم دسترس یلبه دل یگیریپ مرحله سنجش

با  پژوهش حاضر بود. هاییتاز محدود یگرد یکی یزپژوهش ن یها

 بعدی مطالعات شود که درتوجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می

 طریق از هاآزمودنی اتتغییر ،و انسجام اطالعات ییجهت همگرا

 هاهمکالسی و معلمان هایگزارش و بالینی مشاهدات مصاحبه،

های مشاوره گروهی با شود. با توجه به اینکه اجرای برنامه بررسی

ای نیاز ندارد، رویکرد مشاوره آدلری به ابزار و شرایط پیچیده

 توانند از روش در درمانمشاوران مدارس و مراکز روان درمانی می

 مسائل و مشکالت نوجوانان به طور گسترده استفاده کنند.

نامه دکتری رشته مشاوره از این مقاله مستخرج شده از پایان

 آزاد واحد علوم تحقیقات تهران است. دانشگاه
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، اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینیای، و راهبردهای مقابله
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(. بررسی 0911) جوشن لو، محسن؛ نصرت آبادی، مسعود؛ رستمی، رضا
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اندگی آموزش گروهی شفقت و تئوری انتخاب بر احساس درم

مجله علوم آموزان، آموخته شده و خودکارآمدی دانش
 .01-21(، 19) 01، روانشناختی

(. رابطه 0932دالور؛ علی، کوشکی؛ شیرین، جاللی فراهانی؛ مرجان )

-مؤلفه های بهزیستی روانشناختی با سالمت عمومی در بین دانش

 .001-021(، 20) 03، تحقیقات روانشناختیآموزان دبیرستانی، 

رشد (. پروتکل مشاوره گروهی آدلری. 0913یمی بجستانی؛ حسین )سل
 .11-12(، 0)1، مشاور مدرسه

(. پویایی گروه و مشاوره گروهی، تهران؛ 0931آبادی، عبداهلل )شفیع

 انتشارات رشد.

های مشاوره و روان (. نظریه0931آبادی؛ عبداهلل، ناصری؛ غالمرضا )شفیع
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دانش و  دانشجویان،روانشناختی و افسردگی با عملکرد تحصیلی 

 .32-33(، 10) 00پژوهش در روانشناسی کاربردی، 

(. نسبت سبک زندگی و معنای زندگی در اندیشه 0931فدایی، مهدی )

ترویجی پژوهش نامه سبک  -فصلنامه علمی آلفرد آدلر، 
 .11-11(، 9) 2، زندگی

(. اثربخشی 0931السادات )فرهادی؛ عطااله، امیری؛ حسن، حسینی؛ سعیده

گناه و  آموزش والدین با رویکرد آدلری بر کاهش احساس

های فصلنامه پژوهشبهزیستی روانشناختی کودکان افسرده، 
 .12-11(، 10) 01، مشاوره

فالحیان؛ معصومه، حاتمی؛ حمیدرضا، احدی؛ حسن، اسدزاده؛ حسن 

(. مقایسه اثربخشی واقعیت درمانگری و شناخت 0931)

مجله ی بر بلوغ عاطفی نوجوانان، آگاهدرمانگری مبتنی بر ذهن
 .111-119(، 11) 01، علوم روانشناختی

(. اثربخشی آموزش واقعیت 0931قریشی؛ منصوره، بهبودی؛ معصومه )
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؛ پژوهشنامه تربیتیآدلری بر بهبود الگوهای ارتباطی زنان نابارور. 

3(01 ،)002-33. 

 زاده؛ مهدی،کریمی؛ کامبیز، کاوسیان؛ جواد، کرامتی؛ هادی، عرب

گرایی، انگیزش (. الگوی ساختاری کمال0931اهلل )رمضانی؛ ولی

آموزان دبیرستانی. تحصیلی و بهزیستی روانشناختی در دانش

 .900-921(، 9) 01، فصلنامه روانشناسی کاربردی

(. اثربخشی آموزشی مداخله 0931گلستانه؛ سید موسی، بهزادی؛ علی )

دگی تحصیلی و روانشناسی مثبت بر افزایش بهزیستی، سرزن
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(. بررسی اثربخشی مشاوره 0931تبار؛ محمود، ریاحی؛ موسی )ملکی
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 .111-110(، 13) 01، روانشناختی
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بر تنظیم هیجان و کاهش گرایش به مواد مخدر در کودکان کار 
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