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 The goal of this study was to compare the effectiveness of family education with 

Glasser's reality therapy approach and Ellis's rational-emotional-behavioral 

approach on social adjustment in elementary students by promoting family 

performance. The statistical population consisted of all parents and students of 

the fifth and sixth grades of the three regions of Kermanshah city, which from, 

75 students and their parents were selected based on multistage random 

sampling method and were randomly assigned to three groups. The first group 

received the necessary training based on Glasser's reality therapy, and the second 

group received the necessary training based on Ellis's rational-emotional-

behavioral approach as well for two and a half months, and the control group 

received no intervention during this period. The data were analyzed by one-

variable and multi-variable covariance analysis and LSD post hoc test. The 

results showed that the interventions are effective on family function (P<0.01) 

and social adjustment of children (P<0.01, F=30.14). However, the mean 

difference between the first and second groups in the scores of family function 

and social adjustment of children were not significant. 
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 چکیده

اثربخشی آموزش خـانواده بـا رویکـرد واقعیـت درمـانی      هدف پژوهش 
بـر سـازگاری اجتمـاعی     سیال یرفتار -یعاطف -یعقالن کردیگلسر و رو

بود. جامعـۀ  عملکرد خانواده  یواسطه ارتقا به ییدانش آموزان دوره ابتدا
گانـه  ابتدایی پایه پنجم و ششم نواحی سه آموزان مقطعدانش شامل آماری

گیـری تصـادفی   هـا بـه شـیوه نمونـه    بودند کـه از بـین آن   کرمانشاه شهر
 صـورت  بـه هـا انتخـاب و   آمـوز همـراه بـا اولیـاء آن    دانش 57ای مرحله

تصادفی در سه گروه جایگزین گردیدنـد. گـروه اول بـا روش مبتنـی بـر      
 -عقالنـی  رویکـرد مبتنـی بـر   ش واقعیت درمانی گلسر و گروه دوم با رو

های الزم را دریافـت  به مدت دو ماه و نیم، آموزش رفتاری الیس -عاطفی
ای دریافت ننمودند. نموده و گروه سوم )گروه گواه( در این مدت مداخله

تحلیـل کوواریـانس یـک و چنـد     هـای آمـاری   ها با استفاده از روشداده
نتایج نشـان داد   قرار گرفت.مورد تحلیل  LSDمتغیری و آزمون تعقیبی 

امـا،   ند.ثرؤمو سازگاری اجتماعی کودکان عملکرد خانواده  مداخالت بر
میانگین تفاوت نمره عملکرد خانواده و سازگاری اجتماعی کودکـان بـین   

 های اول و دوم معنادار نیست.  گروه
، درمـان عقالنـی عـاطفی    درمـانی آموزش خـانواده، واقعیـت   :ها دواژهیکل

 .سازگاری اجتماعی کودکان، عملکرد خانواده ،رفتاری
 29/4/1911 تاریخ دریافت:
 21/7/1911 تاریخ پذیرش:

     m.arefi@iauksh.ic.ir     نویسنده مسئول:*
 

 مقدمه
 روان سالمت یترین نشانهمهم عنوان به کودکان در 2اجتماعی سازگاری

جامعـه  از بسـیاری  توجـه  اخیـر  هایدر دهه که است مباحثی از آنان،
سازگاری به  .است نموده جلب خود به را مربیان و شناسانشناسان، روان

هـای  شود که فرد بـرای اداره کـردن موقعیـت   گفته می یهمه راهبردهای
 رشـد  ماننـد  سـازگاری اجتمـاعی   (1).بـرد زای زندگی به کار مـی استرس
 کمـال  بـه  جیتـدر  به و است پیوسته یک کمیت عقلی و عاطفی جسمی،

هـا  تجربـه  بـا  برخـورد  در و طبیعـی  طـور  بـه  زندگی در طول و رسدمی

_________________________________ 
رساله دکتری زهره باالگبری در دانشگاه آزاد اسالمی . این مقاله مستخرج از  1

 باشد.واحد کرمانشاه می
2. social adjustment  

، نخستین نهـاد اجتمـاعی   عنوان بهو عملکرد آن خانواده  .(2)شودمی حاصل
رشـد اجتمـاعی آنـان     ژهیو بهشناختی فرزندان نقشی اساسی در تحول روان

امنیت و آرامش  روابط سازگارانه و صـمیمانه در خـانواده    کند.ایفاء می
، مسـتحکم بـودن ایـن روابـط،     شـود  یماز سوی والدین به فرزندان منتقل 

فضــای امنــی را در خــانواده بــرای ســازگاری کودکــان در خانــه و بــین  
از طریق کیفیت روابط بـین والـدین   کودکان  (9)آورد.همساالن  فراهم می

کـردن بـا خـواهران و بـرادران و سـایر کودکـان       چنین بـازی  خود و هم
 .(4)آموزندمیرا های اجتماعی الزم برای سازگاری بهتر مهارت

 آموزش خـانواده با توجه به اهمیت نقش خانواده در سازگاری کودکان، 
ــه ــور ب ــرد و منظ ــاء عملک ــزایش ارتق ــان  اف ــازگاری کودک ــل و  س  تعام

-است و نتایج این پـژوهش  قرارگرفتهگران این حوزه پژوهش موردتوجه

دخالت دادن خانواده در برنامه آموزشـی، بسـتر مناسـبی    دهد ها نشان می
-. به نظر می(7) (،6)آوردفراهم می اری و بهبود عملکرد خانوادهگبرای ساز

پـذیری  توجهی متأثر از مسئولیت لبقارسد که عملکرد خانواده به میزان 
ها و کارکردهـای مـورد   ه نقشزوجین نسبت ب ژهیو بههر یک از اعضاء 

بعد تعهـد شخصـی در مقایسـه     .(5)انتظار و سازگاری اجتماعی ایشان است
مکاری شایسـته  ه ،(9)مندی زناشوییبا سایر ابعاد تعهد زناشویی، با رضایت

ــه  ــرون از خان ــا یکــدیگر در انجــام وظــایف درون و بی و  (1)همســران ب
   .استدارای بیشترین همبستگی  (10)صمیمیت زناشویی

ای یکی از رویکردهای معاصر در زمینه آموزش خانواده که تأکید ویـژه 
پذیری زوجین نسبت به خلق و تداوم روابط همراه با بر تعهد و مسئولیت

واقعیت درمانی  دراست.  (11) 9عواطف مثبت دارد دیدگاه واقعیت درمانی
 زوجـین تـر رفتـار بـه    صـحیح  یها تعلیم و تربیت مجدد و نشان دادن راه

نـد و در  نرا بهتر ارضا ک اند نیازهایشنبتوان لهیوس نیمورد نظر است تا بد
ـ نتیجه به هویت موفق و شخصیت سالم و سازگار دست یاب د و در سـایه  ن

 بتواننـد تأمین دو نیاز اساسی احساس ارزشمندی و نیاز به عشق و محبـت  
پـیش  ای در تری در چـارچوب واقعیـات، رفتـار مسـئوالنه    در سطح وسیع

 .(12)ستها اآند که نشانه سازگاری هر چه بیشتر نگیر
یکـی از   عنـوان  بـه نیـز   7الیس 4(RET) رفتاری -عاطفی -عقالنی نظریه

ی از جایگـاه  درمـان  زوجرویکردهای معتبر در حـوزه مطالعـات خـانواده و    
 از ناشـی  را روانـی  هـای اخـتالل  و هـا بیماری (19) ای برخوردار است.ویژه

 وی. داندمی غلط هاینگرش و نادرست عقاید و باورها اشتباه، هایشناخت
 علـت  تفکـر  ناپـذیری انعطـاف  و غیرمنطقی عامل تفکر که کندمی تأکید
 اسـت  هـا زوج روابط در خصوص به و اجتماعی روابط در هااختالف اصلی
 .(14)دگذارمی ریکودکانشان تأث روی  میزان سازگاریآن، تبع  و به

نظـری و پیشـینه پـژوهش در حـوزه مطالعـات خـانواده و       مرور ادبیات 
سازگاری اجتماعی کودکان حاکی از اثربخشـی هـر دو رویکـرد در ایـن     

اثربخشی رویکـرد واقعیـت درمـانی در کـاهش     باشد. از جمله، زمینه می
کـاهش   وای آموزان با اختالل نافرمانی مقابلهانگیز دانشهای چالشرفتار

 مـورد تأییـد قـرار گرفتـه اسـت.       (17)آمـوزان انشکننده د رفتارهای مختل
 رفتاری الیس -عاطفی -آموزش مبتنی بر نظریه عقالنی اثربخشیچنین هم

هــای یســازگار، افــزایش (16)صــمیمیت زوجــینرضــایت زناشــویی و بــر 
 مشـکالت کاهش  ؛(15)آموزان  دخترعاطفی و آموزشی در دانش اجتماعی،

تأیید شـده   (7)آموزانعمومی در دانش شناختی و بهبود عالئم سالمتروان
هـای ایـن دو   است.مطالعات بسیاری نیـز در خصـوص مقایسـه اثربخشـی    

هـای  بـین  مداخلـه  در مقایسـه   (19)رویکرد صورت گرفته است. از جمله
واقعیت درمانی در افـزایش سـالمت عمـومی    و رفتاری  -عاطفی -عقالنی
تی باهم ندارنـد. همچنـین   کنند  هر دو رویکرد  کارآمدند و تفاویبیان م

_________________________________ 
3. reality therapy;   

4. rational-emotive behavior therapy.   

5. Ellis, A.  
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انجام شده و به این نتیجـه دسـت یافتـه کـه  هـر دو       (11)پژوهشی  توسط
های زناشویی مؤثر بـوده   رویکرد درمانی گلسر و الیس در کاهش تعارض

در واکنش هیجانی مؤثرتر بوده اسـت.   یها روش الیس بر کاهش مؤلفه و
مـانی و رویکـرد   وجه اختالف بین رویکـرد واقعیـت در  ترین واقع، عمده

با این وجود، پژوهشـی مبتنـی بـر مقایسـه      .(20)در فنون درمان است الیس
آن سـازگاری   تبـع  بـه اثربخشی این دو رویکـرد بـر عملکـرد خـانواده و     

پـژوهش در   خألاجتماعی کودکان صورت نگرفته است. لذا، با توجه به 
یـن  این زمینه و اهمیت چگـونگی تـأثیرات ایـن دو رویکـرد معتبـر در ا     

سازگاری اجتماعی کودکـان  بر ها را حوزه، پژوهش حاضر، اثربخشی آن
مورد مطالعه و مقایسه قرار داده و در عملکرد خانواده  بر ریتأث واسطه به

صدد بررسی این مسأله است که آیـا بـین تـأثیرات ایـن دو رویکـرد بـر       
ارتقـای عملکـرد خـانواده تفـاوت      واسـطه  بهسازگاری اجتماعی کودکان 

د دارد؟ در صـورت تأییـد تفـاوت، کـدام رویکـرد دارای اثربخشـی       وجو
 باشد؟  بیشتر می

 
 روش

هـای آن، یـک پـژوهش    پژوهش حاضر، با توجه بـه اهـداف و فرضـیه   
آموزان مقطع ابتدایی پایـه  همه دانش شامل آزمایشی است. جامعۀ آماری

 هـا بـه  بودنـد کـه از بـین آن    کرمانشاه شهرگانه پنجم و ششم نواحی سه
آموز و نفر )دانش 27برای هر گروه  ایای مرحلهگیری خوشهشیوه نمونه
تصــادفی در ســه گــروه جــایگزین  صــورت بــههــا( انتخــاب و اولیــاء آن

گردیدند. گروه اول با روش مبتنی بر واقعیت درمانی گلسر و گـروه دوم  
به مدت دو مـاه   رفتاری الیس -عاطفی -عقالنی رویکردمبتنی بر با روش 

های الزم را دریافت نموده و گروه سـوم )گـروه گـواه( در    م، آموزشو نی
میـانگین و انحـراف معیـار سـن      ای دریافـت ننمودنـد.  این مدت مداخله

ابزارهـای  بـود.   95/7و   66/40و والـدین   61/0و  05/12آمـوزان  دانش
 مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از:

ابـداع گردیـد. ایـن    ( 21)وسـط : کـه ت 1(FADمقیاس سـنجش  خـانواده )  
مقیاس، شش بعد از عملکرد خانواده را با هدف بررسی شـرایط سـالمت   

هـا،  ، ارتبـاط، نقـش  مسـئله شـناختی خـانواده، شـامل: حـل     کلی یا آسیب
دهد. همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی و کنترل رفتار مورد ارزیابی قرار می

 کـامالً ( تـا  1موافـق )  کـامالً ای از مقیاس در طیف لیکرت چهار درجـه 
تـر اسـت.   تر نشانه عملکرد سالم( ساخته شده است. نمرات کم4مخالف )

/. از 12/. تـا  52هـای خـود از   این مقیاس با ضرایب آلفای خرده مقیـاس 
 منظـور  بهخوبی برخوردار است. در این پژوهش نیز  نسبتاًهمسانی درونی 

اده شد. ضـریب آلفـای   استف 2بررسی پایایی مقیاس از روش همسانی درونی
میـانگین   طـور  بـه ها و برای خرده مقیاس 99/0کرونباخ برای کل مقیاس 

 به دست آمد.   91/0
ایـن مقیـاس در سـال     :9(AISS) سازگاری اجتماعی کودکانب( مقیاس 

تعیین سازگاری اجتماعی، هیجانی  منظور به 4توسط سینها و سینگ 1119
گویـه دارد و   77پرسشـنامه   آموزان ساخته شـده اسـت.  و تحصیلی دانش

سازندگان آزمون ضـریب   .باشد یمصفر و یک  صورت بهگذاری آن نمره
ی دو نیمـه کـردن، بازآزمـایی و کـودر     هـا  روشپایایی این آزمـون را بـا   

. همچنـین  اند آوردهبه دست  14/0و  19/0و 17/0ریچاردسون به ترتیب 
ـ تأنفـر از متخصصـان روانشناسـی     20روایی محتوایی ایـن آزمـون را     دیی

پایایی خرده مقیاس سازگاری اجتمـاعی بـا روش    (22)اند. در پژوهشکرده
گزارش شده است. در پـژوهش حاضـر نیـز پایـایی      57/0آلفای کرونباخ 

ضریب آلفـای  مقیاس به روش همسانی درونی مورد بررسی قرار گرفت و 
_________________________________ 

1. Family Assessment Device  
2. internal consistency 

3.Adjustment Inventory for School Students (AISS)  

4. Sinha and Singh    

بـا توجـه بـه اهـداف     بـه دسـت آمـد.     51/0نباخ برای کل مقیـاس  کرو
تحلیـل کوواریـانس چنـد    های آمـاری  ها با استفاده از روشدادهپژوهش، 

مـورد   LSDو آزمون تعقیبی   6، تحلیل کوواریانس تک متغیری7متغیری
 تحلیل قرار گرفت.  

 
              هایافته

نمونـۀ مـورد بررسـی بـر     های آمار توصیفی بـرای  ( شاخص1در جدول )
آمـوزان بـه تفکیـک    اساس عملکرد خانواده و سازگاری اجتماعی دانـش 

 آزمـون ارائـه  آزمون و پـس ی پیشهای آزمایش و کنترل در مرحلهگروه
 شده است. 

 
: میانگین و انحراف استاندارد عملکرد خانواده و سازگاری اجتماعی 1جدول 

 آزمونآزمون و پسآموزان در پیشدانش
 آزمونپس آزمونپیش 

 میانگین گروه متغیر
انحراف 
 استاندارد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

عملکرد 
 خانواده

واقعیت 
 درمانی

19/119 94/15 99/110 71/20 

 -عقالنی
 عاطفی

19/117 21/11 92/109 44/11 

 14/15 79/126 00/11 17/125 کنترل

سازگاری 
 اجتماعی

واقعیت 
 درمانی

65/94 71/7 91/42 41/6 

 -عقالنی
 عاطفی

61/95 77/9 21/49 92/5 

 17/7 22/94 95/6 71/92 کنترل
 

نشان داد که توزیع نمرات عملکرد خانواده  ویلک-آزمون شاپیرو
( و سازگاری اجتماعی <07/0P، 50، درجه آزادی=19/0)آماره=

( خارج از حالت نرمال <07/0P، 50، درجه آزادی=14/0)آماره= 
 آزمون و تحلیل همبستگی نیز نشان داد که بین نمرات پیشنیست. 

( و سازگاری اجتماعی 01/0P< ،14/0=Rآزمون عملکرد خانواده )پس
(01/0P< ،52/0=R همبستگی معنادار وجود دارد. خطوط میزان و )

آزمون عملکرد خانواده و آزمون و پیشجهت شیب رگرسیون نمرات پس
همگون بود. همچنین معلوم شد که بین سازگاری اجتماعی در سه گروه 

آزمون و همپراش هر دو متغیر رابطه خطی برقرار است. نمرات پس
آزمودنی نیز همگنی شیب خطوط رگرسیون نمرات آزمون اثرات بین

 ( و 07/0P> ،09/4=Fآزمون عملکرد خانواده ) یشپآزمون و پس
( در 07/0P>  ،77/1=Fآزمون سازگاری اجتماعی )آزمون و پیشپس

 ,07/0P>  ،94/1=F6چنین آزمون ام باکس )همیید کرد. تأسه گروه را 

110654.42 ،72/11=Box’s M همگنی ماتریس کوواریانس نمرات )
 یید کرد. تأدر سه گروه را 

( نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نمرات عملکرد خانواده و 2جدول )
اثرات پیالیی و ویلکس المبدا برای  دهد.سازگاری اجتماعی را نشان می

متغیر مستقل )گروه( عمل آزمایشی بر متغیرهای وابسته اثر معناداری 
 داشته است. 

_________________________________ 
5. Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA) 

6. Analysis of Covariance (ANCOVA) 
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 1911، بهار 1شماره ، 4دوره   پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت  -نامه علمیفصل

 : نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نمرات عملکرد خانواده و سازگاری اجتماعی2جدول 
 اندازه اثر P خطا df مفروض F df ارزش  اثر

 P< 24/0 01/0 190 4 94/10 49/0 پیالیی گروه )متغیر مستقل(

 P< 26/0 01/0 129 4 17/10 76/0 المبداویلکس  

 P< 25/0 01/0 126 4 77/11 59/0 تی هاتلینگ 

 P< 99/0 01/0 67 2 25/20 62/0 بزرگترین ریشه روی 

 
بررسی تک متغیره اثر عمل آزمایشی، تحلیل کوواریانس تک  منظور به

دهد (. نتایج نشان می9متغیری اثرات بین آزمودنی به کار رفت )جدول 
برای اثر متغیر مستقل )گروه( بر عملکرد خانواده  Fکه مقادیر 

(01/0P< ،50/16=F( و سازگاری اجتماعی کودکان )01/0P<، 
90/14=F.به لحاظ آماری معنادار است ) 

 
 

 نواده و سازگاری اجتماعی کودکان: نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری نمرات عملکرد خا9جدول 
 اندازه اثر SS df MS F P وابسته منبع اثر
 94/0 001/0 50/16 12/715 2 97/1117 عملکرد خانواده گروه
 91/0 001/0 90/14 59/216 2 76/719 سازگاری اجتماعی کودکان 
    90/97 67 14/2926 عملکرد خانواده خطا
    57/20 67 57/1949 سازگاری اجتماعی کودکان 
     61 02/90544 عملکرد خانواده کل
     61 91/4105 سازگاری اجتماعی کودکان 

 
(، 4در جدول ) LSDآزمون تعقیبی های حاصل از بر اساس یافته

میانگین تفاوت نمره عملکرد خانواده و سازگاری اجتماعی کودکان بین 
 معنادار است.  ( و گروه کنترلواقعیت درمانیگروه اول آزمایش )

چنین، میانگین تفاوت نمره عملکرد خانواده و سازگاری اجتماعی هم
یانگین کودکان بین گروه دوم آزمایش و گروه کنترل معنادار است. اما، م

های بین گروه تفاوت نمره عملکرد خانواده و سازگاری اجتماعی کودکان
مبتنی  خانواده آموزش توان گفتاول و دوم معنادار نیست. در نتیجه، می

و عملکرد خانواده  و درمان عقالنی عاطفی رفتاری بربر واقعیت درمانی 
تفاوت  هابوده اما بین اثربخشی آن مؤثرسازگاری اجتماعی کودکان 

  معنادار وجود ندارد.
 

 آموزان های آزمایش و گواه بر عملکرد خانواده و سازگاری اجتماعی دانشبرای مقایسه اثربخشی گروه LSD: نتایج آزمون 5جدول 
 MD SE P های مرجع گروه 

 عملکرد
 خانواده

 >P 01/0 59/1 -97/5 گروه کنترل  -گروه اول آزمایش )واقعیت درمانی( 
 >P 01/0 97/1 -99/10 گروه کنترل  -گروه دوم آزمایش )عقالنی عاطفی رفتاری( 

 =P 01/0 59/1 04/9 گروه دوم )عقالنی عاطفی رفتاری( –گروه اول )واقعیت درمانی( 

سازگاری 
 اجتماعی

 >P 01/0 96/1 01/5 گروه کنترل  -گروه اول آزمایش )واقعیت درمانی( 
 >P 01/0 41/1 47/7 گروه کنترل -گروه دوم آزمایش )عقالنی عاطفی رفتاری( 

 =P 27/0 96/1 76/1 گروه دوم )عقالنی عاطفی رفتاری( –گروه اول )واقعیت درمانی( 
 

 یریگ جهینتبحث و 
مبتنی بر سبک  اثربخشی آموزش خانوادهنقش و  پژوهش حاضر، مقایسه

در دو  خانواده یعملکرد و سالمت معنو یواسطه ارتقا بهزندگی اسالمی 
ـ  یرفتار -یعاطف -یعقالن کردیواقعیت درمانی گلسر و رورویکرد   سیال

 را مـورد بررسـی قـرار    ییبر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دوره ابتـدا 
آمـوزش  ی حاصـله از پـژوهش حـاکی از تـأثیر مثبـت      اولین نتیجه داد.

بـه   بر عملکرد خـانواده اسـت.   خانواده با رویکرد واقعیت درمانی گلسر
نموده، آموزش خانواده بـر مبنـای ایـن     دیتأک (11)کهچنانرسد همنظر می

پذیری زوجین نسبت بـه  رویکرد، زمینه را برای افزایش تعهد و مسئولیت
تأمین  و تداوم روابط همراه با عواطف مثبت فراهم نموده و موجب خلق

گـردد و  در آنـان مـی   دو نیاز اساسی احساس ارزشمندی و عشق و محبت
آن رفتارهای مسئوالنه افزایش یافتـه و عملکردهـای منفـی کـاهش      تبع به
  .است (10) (،29) (،1) (،9) (،5) (،6)هاییابند. این یافته، همسو با نتایج پژوهشمی

رفتاری الـیس نیـز    -عاطفی -رویکرد عقالنیآموزش خانواده با اثربخشی 
گونـه  توان این یافته را اینمی قرار گرفت. دییتأمورد بر عملکرد خانواده 

تبیین نمود که در فرایند آموزش خانواده مبتنی بر این رویکـرد، تغییـر و   
ت مثبــت و اصــالح باورهــای غیرمنطقــی زمینــه را بــرای بــروز هیجانــا

رفتارهای سازگارانه در تعامل زوجین فراهم نموده و این تغییـر موجـب   
 -رویکرد عقالنیشود. این یافته با مبانی نظری ارتقای عملکرد خانواده می

 همسویی دارد.( 24) (،16)هایو نتایج پژوهش (19)رفتاری -عاطفی
 فرزنـدان سـازگاری اجتمـاعی   افـزایش   سومین یافتـه پـژوهش حـاکی از   

 هـای شرکت در آموزش ریتأثها تحت هایی است که عملکرد آنخانواده
رفتاری الیس بهبود یافته اسـت.   -عاطفی -و عقالنیواقعیت درمانی گلسر 

واقعیـت  خـانواده مبتنـی بـر     هـای آمـوزش  دهد برنامهنشان میاین یافته 
مسـتقیم موجـب    صـورت  بـه  تنهـا  ، نهرفتاری -عاطفی -و عقالنیدرمانی 

غیرمسـتقیم، افـزایش    صـورت  بـه شـود بلکـه   مـی عملکرد خانواده  بهبود
. نتـایج حاصـله در ایـن    (5)سازگاری اجتماعی فرزندان را نیـز در پـی دارد  

  است. (26) (،27) (،4) (،9)هایزمینه، همسو با پژوهش
هـایی در انـدازه اثـر    هر چند تفـاوت دهد آخرین یافته پژوهش نشان می

 -عـاطفی  -و عقالنـی واقعیت درمـانی   هایرویکرد های مبتنی برآموزش
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 عملکـرد خـانواده و سـازگاری اجتمـاعی کودکـان     متغیرهـای  بر رفتاری 
دار نبوده و در این راستا، شواهدی ها معنیشود، اما این تفاوتمشاهده می

تـوان  بنابراین، می مبنی بر ارجحیت هر یک از این دو رویکرد یافته نشد.
افـزایش   ین نمود که اهداف مشـترک هـر دو رویکـرد   گونه تبیآن را این

پذیری زوجین نسبت به خلق و تداوم روابـط همـراه بـا    تعهد و مسئولیت
و بهبـود عملکـرد خـانواده     هـای زناشـویی   کاهش تعارض عواطف مثبت،

اصالح باورهـای   ژهیو بهی مداخالت شناختی، رفتاری، هیجانی،  واسطه به
ناختی انطبـاقی و سـازگارانه اسـت و    ناکارآمد و ایجـاد سـاختارهای شـ   

 (19) بیشتر در شیوه مداخالت و تحقق این اهداف اسـت.  ها آنهای تفاوت
افزایش سالمت عمـومی بیـان   اثربخشی این دو رویکرد بر  نیز در مطالعه

  (11)هر دو رویکرد کارآمدند و تفاوتی باهم ندارند. همچنـین اند که نموده
را هـای زناشـویی    انی در کـاهش تعـارض  هر دو رویکرد درمـ بودن  مؤثر

هـای  بـین درمـان  نیز نشـان داده کـه    (25)اند. پژوهشقرار داده دییتأمورد 
CBT ــداردی و واقعیــت درمــان ــاداری وجــود ن و هــر دو  تفــاوت معن

رویکرد بر کاهش تعارضات زناشویی مؤثرند. این یافته پژوهش، با نتـایج  
 های فوق همسو است.پژوهش

 که جامعۀ آمـاری هایی مواجه بود از جمله اینمحدودیتاین پژوهش با 
آموزان مقطع ابتدایی پایه پنجم و ششـم  ء و دانش اولیاپژوهش محدود به 

توانیم با قطعیت ادعا کنـیم  بنابراین نمیبود  کرمانشاه شهرگانه نواحی سه
هـای فرهنگـی   هـا بـا زمینـه   به سایر جمعیـت  میتعم قابلهای ما که یافته
های پژوهش بر اساس اطالعات گزارش شده توسـط  ن است. یافتهگوناگو

آموز و اولیاء  به دسـت آمـده و نیـاز محقـق بـه سـایر منـابع        خود دانش
   کند.اطالعاتی را برآورده نمی

های پژوهش، توجه سایر پژوهشـگران بـه مـوارد    با توجه به محدودیت
مقطعی است.  های حاصل از خودگزارشی طبیعتاًگردد. یافتهزیر جلب می

های طولی و همچنین اتکا بـه اطالعـات چندگانـه کـه     ، پژوهشرو نیازا
انـدازی  فرایند عملکرد خانواده و سازگاری اجتماعی کودکان را از چشـم 

های انجام پژوهش تواند مفید واقع شود.پویاتر مورد مطالعه قرار دهد می
چنـین،  شـود. هـم  های تحصیلی پیشنهاد مـی در سایر پایه خصوص بهدیگر 

 سایر متغیرهای مرتبط با عملکرد خانواده مورد بررسی قرار گیرند.  
گـردد  با توجه به نتایج به دسـت آمـده از پـژوهش حاضـر پیشـنهاد مـی      

های آموزش خانواده مورد توجه قرار استفاده از این رویکردها در برنامه
ترتیبی اتخاذ شود تا گیرد. به مسئوالن نظام آموزش و پرورش پیشنهاد می

های آموزشی جهت آشنایی مدرسان آمـوزش خـانواده بـا    نمایند که دوره
 رفتاری برگزار گردد. -عاطفی -و عقالنیواقعیت درمانی رویکردهای 

دکتری زهره بـاالگبری در   نامه انیپااین مقاله برگرفته از تقدیر و تشکر: 
ت. لـذا، از  شناسی دانشگاه آزاد اسـالمی واحـد کرمانشـاه اسـ    گروه روان

چنین، از مـدیران و کارکنـان اداره   دانشگاه هم کارکنانکلیه مسئولین و 
گانـه و مـدارس میزبـان کـه     کل آموزش و پرورش کرمانشاه، نواحی سه

نهایت همکاری را در این زمینه با ما داشـتند، نهایـت تقـدیر و امتنـان را     
 داریم.  
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