
 21/6/79 تاریخ دریافت:

 5/21/79تاریخ تصویب:   

 

 

آوری اثربخشی استعاره درمانی گروهی بر رضایت از مدرسه و تاب

 دانش آموزای دارای ا فت تحصیلی
 

 **حمید اشراقی ،*روحانی عباس 

 

 

 

 چکیده

با هدف بررسی تاثیر استعاره درمانی بر رضایت از مدرسه و تاب آوری دانش  پژوهش حاضر

انجام  69-69در سال تحصیلی  آموزان با افت عملکرد تحصیلی دوره دوم متوسطه شهرستان لنجان

دانش آموزان دارای عملکرد تحصیلی ضعیف در سال  گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه

نفر( و 59صورت نمونه گیری تصادفی در دو گروه آزمایشی)ز پسر بهدانش آمو 03مذکور بود که 

آزمون با گروه کنترل پس-آزموننفر( گمارده شدند. روش پژوهش آزمایشی از نوع پیش59کنترل)

جلسه در هفته بر روی آزمودنی  2ای طی دقیقه 63جلسه  8بود. مداخالت استعاره درمانی به مدت 

( و 5661گرفت. ابزار مورد استفاده پرسشنامه رضایت تحصیلی هوبنر)های گروه آزمایش انجام 

 (ANCOVA)با روش آماری تحلیل کواریانس  ها( بود. داده2330آوری کانر و دیویدسون)تاب

مداخله آموزش مبتنی بر استعاره درمانی  های پژوهش نشان داد کهتحلیل داده تجزیه و تحلیل شد.

ی آزمایش هاه و تاب آوری منجر به افزایش معنادار عملکرد در گروهدر دو متغیر رضایت از مدرس

نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون گردید. آموزش مبتنی بر رویکرد استعاره درمانی بر 

متغیر  درصد واریانس تغییرات را تبیین نمود. 81و  62رضایت نحصیلی و تاب آوری به ترتیب 

  شایستگی و استحکام شخصی،مقیاس های متغیر تاب آوری شامل  این مرحله بر خرده مستقل در
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 کنترل، پذیرش مثبت  عواطف و روابط ایمن، اعتماد به غرایز شخصی و تحمل عواطف منفی

درصد از تغییرات متغیرهای وابسته را تبیین  98و  77، 81، 77، 96به ترتیب   تاثیرات معنویو 

 .>P)39/3)نمود 

 .رضایت از مدرسه، استعاره درمانی: ا فت تحصیلی، تاب آوری، واژگان کلیدی

 

 مقدمه 

سه آموزشگاهی در مکانی اجتماعی و با هدفی مشخص و علمی به نام مدرسهه   یادگیرییادگیری   آموزشگاهی در مکانی اجتماعی و با هدفی مشخص و علمی به نام مدر

نشصورت می گیرد. بنابراین جهت تعیین میزان دستیابی به اههداف آموزشهی دانهش    شی دا هداف آموز موزان آمهوزان  صورت می گیرد. بنابراین جهت تعیین میزان دستیابی به ا آ

به نظام ارزشیابی به نظام ارزشیابی   آموزان تنها منوطآموزان تنها منوطمورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرند، ارزیابی از دانشمورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرند، ارزیابی از دانش

یابی آموزان نیهز مهورد ارزیهابی    های اجتماعی و رفتاری دانشهای اجتماعی و رفتاری دانشای نیست بلکه سایر مهارتای نیست بلکه سایر مهارتنمرهنمره مورد ارز یز  آموزان ن

فتگیرد. دانش آموزان دارای عملکرد تحصیلی باال اصهوال  بهه دلیهل دریافهت    قرار میقرار می یل دریا به دل صوال   ها و هها و  گیرد. دانش آموزان دارای عملکرد تحصیلی باال ا

نشبازخوردهای مثبت و انتظارات روشنی که از سایرین همچون والهدین، معلمهان و دانهش    مان و دا لدین، معل -بازخوردهای مثبت و انتظارات روشنی که از سایرین همچون وا

باطی، های اجتمهاعی و ارتبهاطی،   دریافت می کند، بنابراین در زمینه عزت نفس، مهارتدریافت می کند، بنابراین در زمینه عزت نفس، مهارتآموزان آموزان  ماعی و ارت های اجت

کرد و در آموز رشد خواهد کهرد و در  های اسنادی، رضایت از تحصیل دانشهای اسنادی، رضایت از تحصیل دانشسبک یادگیری و سبکسبک یادگیری و سبک آموز رشد خواهد 

سایر ها منفهی داهار افهت در سهایر     صورت نداشتن زمینه تحصیلی مناسب، بازتاب و برداشتصورت نداشتن زمینه تحصیلی مناسب، بازتاب و برداشت فت در  اار ا فی د ها من

  به انطباقبه انطباق  تاب آوریتاب آوری  می شوند.می شوند.  5آوریآوریسطح تابسطح تابها از جمله رضایتمندی از مدرسه و ها از جمله رضایتمندی از مدرسه و زمینهزمینه

شکار آشهکار    سازسهاز   ناتوانناتوان  وو  کاهکاه  توانتوان  هایهایاسترساسترس  وو  مصائبمصائب  آوردگاهآوردگاه  دردر  کهکه  شودشودمیمی  گفتهگفته  موفقیموفقی آ

ستلزممسهتلزم   کهکه  استاست  ایایسازهسازه  پویاییپویایی  وو  کنش وریکنش وری  آوری، بیانگرآوری، بیانگرتابتاب  ازاز  تعریفتعریف  ایناین. . می گرددمی گردد   م

  عمومی،عمومی،  هایهایبرداشتبرداشت  بابا  است. هم سواست. هم سو  کنندهکننده  محافظتمحافظت  وو  خطرسازخطرساز  عواملعوامل  بینبین  پیچیدهپیچیده  تعاملتعامل

صهخصیصهه   تاب آوریتاب آوری  کهکه  شدشدمیمی  تصورتصور  نیزنیز  سازهسازه  ایناین  اولیهاولیه  مطالعاتمطالعات  دردر فرادافهراد   خصی عادهفهوق العهاده    ا   فوق ال

  نیستنیست  فوق العادهفوق العاده  افرادافراد  انحصارانحصار  دردر  آوریآوریتابتاب  کهکه  داده اندداده اند  نشاننشان  اخیراخیر  هایهایاما پژوهشاما پژوهش. . استاست

جوانیکهودکی، نوجهوانی    شاملشامل  تحولتحول  متفاوتمتفاوت  سطوحسطوح  وو  مختلفمختلف  افرادافراد  وو سالیبزرگسهالی   وو  کودکی، نو شاهدهمشهاهده   بزرگ     م

مواجه شدن با مشکالت تحصیلی و گذر از هریک از مسائل مواجه شدن با مشکالت تحصیلی و گذر از هریک از مسائل (. (. 23392339، ، 2سیلزسیلز-شود)کمپلشود)کمپلمیمی

                                                 
resilience -1 

2 Campbell-Sills 
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-ای مانند نگاه تابای مانند نگاه تابو مشکالت خاص دوران رشد نیازمند بهره گیری از راهبردهای مدبرانهو مشکالت خاص دوران رشد نیازمند بهره گیری از راهبردهای مدبرانه

های گیهری از راهبردههای   آوری به دلیل بهرهآوری به دلیل بهرهآورانه به زندگی است. افرادی با سطح باالی تابآورانه به زندگی است. افرادی با سطح باالی تاب یری از راهبرد گ

که . به نحهوی کهه   تری از کیفیت و رضایتمندی را نشان می دهندتری از کیفیت و رضایتمندی را نشان می دهندحل مسئله منطقی سطح باالحل مسئله منطقی سطح باال حوی  . به ن

برخورد با مسئله عملکرد تحصیلی در نوجوانان به عنوان راهی موثر برای پیشرفت و ترقی برخورد با مسئله عملکرد تحصیلی در نوجوانان به عنوان راهی موثر برای پیشرفت و ترقی 

ند ههایی اسهت کهه نیازمنهد     و تعیین مسیر رشد شخصی و اجتماعی در آینده از جمله عرصهو تعیین مسیر رشد شخصی و اجتماعی در آینده از جمله عرصه که نیازم ست  هایی ا

سب ارا که  موفقیت در مدرسه، کسهب    خواهد داشت.خواهد داشت.تاب آورانه را تاب آورانه را   گیری از راهبردهایگیری از راهبردهایبهرهبهره ارا که  موفقیت در مدرسه، ک

ستی را های مناسب در کلیه ابعاد رشد شناختی، عهاطفی، اجتمهاعی، رفتهاری و زیسهتی را     تجربهتجربه تاری و زی ماعی، رف عاطفی، اجت های مناسب در کلیه ابعاد رشد شناختی، 

کان و تواند بر زندگی حال و آینده کودکهان و  ها در مدرسه می ها در مدرسه می شامل می شود. کسب این تجربهشامل می شود. کسب این تجربه تواند بر زندگی حال و آینده کود

سئولنوجوانان تاثیر سرنوشت سازی داشته باشد که جز در سایه رضایت تحصیلی و مسهئول  یت یت نوجوانان تاثیر سرنوشت سازی داشته باشد که جز در سایه رضایت تحصیلی و م

عواملی پذیری نسبت به تکالیف مدرسه کسب نخواهد شد. رضهایت تحصهیلی یکهی از عهواملی      کی از  صیلی ی ضایت تح پذیری نسبت به تکالیف مدرسه کسب نخواهد شد. ر

ین درونی است که منجر به موفقییت و شکست تحصیلی دانش آمهوزان و تحهت تهاثیر ایهن      تاثیر ا حت  موزان و ت درونی است که منجر به موفقییت و شکست تحصیلی دانش آ

ند (. رضهایت تحصهیلی یهک فراینهد     50635063موفقیت و شکست نیز قرار می گیرد)ابوالقاسمی،موفقیت و شکست نیز قرار می گیرد)ابوالقاسمی، یک فرای صیلی  ضایت تح (. ر

های منحصر به فرد خود های منحصر به فرد خود را براساس مالکرا براساس مالکداوری است که در آن افراد کیفیت زندگی خود داوری است که در آن افراد کیفیت زندگی خود 

ارزیابی می کنند. این کیفیت در سال های اخیر از دو دیدگاه فاعلی و عینی مورد پژوهش ارزیابی می کنند. این کیفیت در سال های اخیر از دو دیدگاه فاعلی و عینی مورد پژوهش 

نی قرار گرفته است. دیدگاه عینی به شرایط بیرونی مانند شرایط مدرسهه و امکانهات بیرونهی     نات بیرو سه و امکا قرار گرفته است. دیدگاه عینی به شرایط بیرونی مانند شرایط مدر

فاخود دانش آموز و ... توجه می کند. در مقابل دیدگاه فاعلی بهر تفها   بر ت مورد وت افهراد در مهورد   خود دانش آموز و ... توجه می کند. در مقابل دیدگاه فاعلی  فراد در  وت ا

یوبنر و رضایت از تحصیل با توجه به کل زندگی تاکیهد مهی ورزد)زولینگهف والهوا، هیهوبنر و       لوا، ه گف وا می ورزد)زولین ید  رضایت از تحصیل با توجه به کل زندگی تاک

که ( نشان دادنهد کهه دانهش آمهوزانی کهه      23312331))2( . اسکات، شانن و کارولین( . اسکات، شانن و کارولین23392339،،5دریندرین موزانی  نش آ که دا ند  ( نشان داد

ند و در دهنهد و در  رضایت باالیی از مدرسه و تحصیل دارند تکالیف درسی خود را بهتر انجام میرضایت باالیی از مدرسه و تحصیل دارند تکالیف درسی خود را بهتر انجام می ده

های شخصی خود می اندیشند تا به شانس و عوامل بیرونی. های شخصی خود می اندیشند تا به شانس و عوامل بیرونی. بیشتر به تواناییبیشتر به تواناییانجام تکالیف، انجام تکالیف، 

یک است. استعاره کاربرد یهک    0های رفتاری، درمان مبتنی بر استعارههای رفتاری، درمان مبتنی بر استعارهاز متغیرهای حوزه درماناز متغیرهای حوزه درمان است. استعاره کاربرد 

کلمه یا یک عبارت برای یک شی یا یک مفهوم است که در واقع و ظاهر امر برای آن شی کلمه یا یک عبارت برای یک شی یا یک مفهوم است که در واقع و ظاهر امر برای آن شی 

                                                 
1 Zulling, Valois, Huebner, Drane  
2 Scott, Shannon and Caroline 
3 Metaphor Therapy 
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شنهاد ه یا عبارت برای ارائه قیاس با شی یا مفهوم دیگر پیشهنهاد  شود و این کلمشود و این کلمبه کار برده نمیبه کار برده نمی ه یا عبارت برای ارائه قیاس با شی یا مفهوم دیگر پی

شود و هدف آن روشن کردن مفهومی گنگ از طریق قیاس با امری واضح است)تابودی شود و هدف آن روشن کردن مفهومی گنگ از طریق قیاس با امری واضح است)تابودی میمی

کافی از ( استعاره با برخهورداری کهافی از   23532353))2(، به نظر فریدبرگ و والت(، به نظر فریدبرگ و والت23552355،،5و برودیتسکیو برودیتسکی خورداری  ( استعاره با بر

عات از دازش و فراخهوانی اطالعهات از   های کالمی و تصویرسازی، امکان مناسبی برای پرهای کالمی و تصویرسازی، امکان مناسبی برای پرویژگیویژگی خوانی اطال دازش و فرا

میکند و پیام را به نحوی روشن و زنده منتقل مهی حافظه درازمدت پیدا میحافظه درازمدت پیدا می قع سهازد. در واقهع   کند و پیام را به نحوی روشن و زنده منتقل  سازد. در وا

گردد گهردد  اطالعات موجود در حافظه درازمدت تداعی میاطالعات موجود در حافظه درازمدت تداعی می  0ای بر پایه بازیابیای بر پایه بازیابیهای استعارههای استعارهواژهواژه

درک بیشتر درک بیشتر استفاده از اصطالحات استعاری موجب استفاده از اصطالحات استعاری موجب  گذارند،گذارند،و بر پردازش اطالعات اثر میو بر پردازش اطالعات اثر می

ستعاره در روان(. بکهارگیری اسهتعاره در روان  23532353،،1شود)بروینشود)بروینتر تجارب میتر تجارب میو سریعو سریع کارگیری ا ند شناسهی و فراینهد   (. ب سی و فرای شنا

یرات آورد تا در بستر ارتباطات گفتاری، تفسهیرها و تعبیهرات   درمانی این امکان را به وجود میدرمانی این امکان را به وجود می سیرها و تعب آورد تا در بستر ارتباطات گفتاری، تف

شتن ها مخصوصا  بهرای بهه نمهایش گذاشهتن     ملموس و نزدیک به واقعیت ارائه گردد. استعارهملموس و نزدیک به واقعیت ارائه گردد. استعاره مایش گذا به ن برای  ها مخصوصا  

تاری ای آسیب پذیر مانند افت عملکرد تحصیلی، مسائل روان شناختی و رفتهاری  برخی جنبه هبرخی جنبه ه ای آسیب پذیر مانند افت عملکرد تحصیلی، مسائل روان شناختی و رف

 (.(.50655065و ارتباطی مفیدند)باباصفری،و ارتباطی مفیدند)باباصفری،

برخی از استعاره درمانگران استعاره را نوعی تالش هنرمندانه برای نشان دادن 

احساس، تجربه، یا ایزی دیگر که ممکن است در فرایند درمان مهم باشد، می دانند. به 

از نظر آنها  تغییر درمانی بسته به تغییری است که در تمثیالت بیمار، بر اثر نحوی که 

شنوند، پیدا می شود. در این روش درمانگر بصورت هایی که میتمثیالت و استعاره

سازد و در محدوده هر استعاره برای ایجاد تغییر تالش استعاری با بیماران ارتباط برقرار می

جلسه، ممکن است کل جلسه و یا قسمتی از آن را پوشش دهد و کند. استعاره در یک می

ها و یا می توان بطور گذرا از آن رد شد. استعاره را می توان با توجه به تکیه کالم

اصطالحات بکار رفته توسط یک زوج، فرد و یا خانواده در جلسه درمان و یا به لحاظ 

ده در شغل و موارد رایج در شغل، رشته تحصیلی، سطح تحصیالت، ابزار مورد استفا

ها ممکن است صرفا  به (. استعاره9،2353فرهنگ محل سکونت، ساخت)ویسلی و مریل

                                                 
1 Thibodeau & Boroditsky 
2 Friedberg&Wilt 
3 Retrieval  
4 Brewin 
5 Wesley & Merrell 
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عنوان تکلیف منزل ارائه نشود و از آن به منظور وارد شدن در یک مبحث جدید و یا به 

 عنوان تکنیک الحاق استفاده شود. استعاره را می توان با خانواده و یا فردی که در حال

های حاضر مراجعه کرده تطبیق داد. به عبارت دیگر، ممکن است استعاره برای خانواده

ای دیگر تطبیق داده شود. در برخی ساخته شده باشد و نیاز باشد تا با ساختار خانواده

توان در خصوص یک مراجع بکار برد. ای که برای جمعی ساخته شده را میمواقع، استعاره

برای یک خانواده و یا فرد مناسب باشد و برای خانواده، زوج و  یک استعاره ممکن است

یا فردی دیگر مناسب و جالب نباشد و نیاز باشد تا نسبت به توقف و یا تغییر آن اقدام 

 گردد. 

( که از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی بود از ابزار کیفیت 5060در پژوهش بهرامی)

ورود و با توجه به روش گمارش تصادفی های زندگی استفاده شد. سپس براساس مالک

های بدست آمده داده جلسه مداخالت استعاره درمانی قرار گرفتند. 8گروه آزمایش تحت 

در دو مرحله پیش و پس آزمون بوسیله آزمون تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار 

ی زناشویی زنان گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که استعاره درمانی بر میزان کیفیت زندگ

( در پژوهشی تحت 5069شهر اصفهان اثربخش بود. قمری، رضایی شریف، اسماعیلی)

 ها بر بهبود کیفیت زندگی والدین افراد نابینای اندعنوان تاثیر آموزش گروهی استعاره

پس آزمون با گروه گواه و بهره گیری از  –معلولیتی شهر اصفهان با طرح پیش آزمون 

زندگی انجام شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان دادند که این روش  پرسشنامه کیفیت

درمانی منجر به بهبود و افزایش سطح کیفیت زندگی والدین افراد نابینای اندمعلولیتی در 

گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون در نتیجه تحلیل کواریانس 

معلولیتی  ادران دارای فرزند نابینای اندگردیده است. ارا که میانگین کیفیت زندگی م

گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون افزایش داشته است. قوامی، 

( در پژوهش خود تحت عنوان استعاره 5060ئی) فاتحی زاده، فرامرزی و نوری امامزاده

نمایی شهر آموزان دختر دوره راهدرمانی بر میزان اضطراب اجتماعی و عزت نفس دانش

پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد.  –اصفهان، با روش نیمه تجربی و طرح پیش آزمون 

های این پژوهش نشان  داد که استعاره درمانی به طور معناداری بر کاهش اضطراب یافته
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اجتماعی و افزایش عزت نفس گروه آزمایش موثر بوده است. محمودی، ناصح، صالحی و 

های اجتماعی درپژوهشی تحت عنوان اثربخشی آموزش گروهی مهارت(  5062تیزدست)

بر قصه گویی بر مشکالت رفتاری برون سازی شده کودکان انجام دادند. نتایج آزمون 

تحلیل کواریانس اندمتغیری نشان دادند که کودکان گروه آزمایش در مرحله پس آزمون، 

در این گروه رفتارهای پرخاشگرانه کاهش مشکالت برونی سازی داشته اند؛ بدین معنا که 

می یابد و این در حالی بوده است که  و قانون شکنانه در پایان دوره کاهش معناداری

گروه کنترل بهبودی حاصل نکرد. پژوهش دیگری تحت عنوان مقایسه اثربخشی مشاوره 

لیمی آوری توسط سای بر سالمت روان، شادی و تابآدلر و رفتاردرمانی شناختی استعاره

( در سه گروه آزمایش و کنترل مورد بررسی قرار گرفتند، 5086بجستانی، اعتمادی، دالور)

های مشاوره آدلر و استعاری قرار گرفتند و بدین صورت که دو گروه آزمایش تحت درمان

های بدست آمده با روش تحلیل گونه آموزشی را دریافت نکرد. دادهگروه سوم کنترل هیچ

ای، بر سازه داد که روش درمانی مشاوره آدلر در مقایسه با روش استعارهکواریانس نشان 

ای در مرحله پس آوری افراد موثر بوده است، در بدین معنا که روش درمانی استعارهتاب

آزمون گروه آزمایش در متغیرهای سالمت روان، شادی و تاب آوری دختران باعث 

های آزمایش تغییر معنادار را در روش مشاوره افزایش میانگین متغیرها نشده است و گروه

آدلر داشته اند، و نتیجه حاصل برتری روش آدلری در مقایسه با روش استعاری در بهبود 

 شادی، سالمت روان و تاب آوری بوده است. 

( در پژوهش خود تحت عنوان آموزش 2355)5ریترسکولد و هانسون و ساهلین

در کودکان سوئدی با روش گمارش تصاوفی در دو  درمانیهای استعاره و روایتمهارت

درمانی منجر به بهبود گروه  آزمایش و کنترل با اختالل زبان نشان دادند که روش روایت

های شنیداری، بهبود درک خواندن و آشکار کردن نقاط ضعف و ارتباط، بهبود مهارت

در سازه ارتباطی گروه  در کودکان گردیده است، بیشترین میزان تاثیر قوت یادگیری زبان

-درمانی بر تابدر پژوهشی تحت عنوان روایتآزمایش در مرحله پس آزمون بوده است. 

نوجوان که با روش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده  03آوری و سازگاری 

                                                 
1 Reuterskiold, Hansson & Sahlen  
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در یافته پژوهشی تحت عنوان استعاره درمانی در ساخت هیجان، رشد شده بودند، 

رت های تحصیلی دانش آموزان، افراد گروه با روش نمونه گیری در اجتماعی و مها

( نشان داد که در 2339)5نفری گمارش شدند، فاکس 59دسترس انتخاب و در دو گروه 

آموزان گروه داستان، دانش گفتن و داستان به دادن این روش درمانی به دلیل گوش

 گوش و کردن صحبت هایمهارت سواد، ارتقاء آزمایش در مرحله پس آزمون دارای

های فکر کردن و ترویج رشد اجتماعی و ن برای توسعه استراتژیکودکا به کمک دادن،

شده اند و این در حالی بود که دانش آموزان گروه کنترل که تحت درمان استعاره  عاطفی

در  ای نبودند تغییر معناداری در مرحله پس آزمون در مقایسه با گروه آزمایش نداشتند.

پژوهشی با عنوان اثربخشی استعاره درمانی بر راهبردهای مقابله ای و تاب آوری در 

نوجوانان نشان دادند که راهبرد درمانی استعاره درمانی منجر به بهبود تاب آوری و 

افزایش استفاده از راهبردهای مساله مدار شده است، به نحوی که گروه آزمایش با افزایش 

ارت بیشتری در اتخاذ راهبردهای مساله مدار کسب می کنند. بنابراین میزان تاب آوری، مه

دهد که افراد گروه آزمایش نمرات باالتر و های پژوهش نشان مینتایج تحلیل داده

آوری و راهبردهای حل مساله نسبت به گروه گواه در های تابمعناداری در پرسشنامه

(. پژوهش حاضر، با 2،5660رردونمرحله پس آزمون کسب کردند)جولیانو، داکوف و 

هدف بررسی اثر بخشی استعاره درمانی گروهی بر رضایت از مدرسه و تحصیل و نیز        

آموزان مبتتال به ا فت تحصیلی و درسی انجام گرفت. در راستای تاب آوری در بین دانش

اره استعروش  -5تحقق هدف مذکور، دو فرضیه زیر به محک آزمون قرار داده شدند: 

 باشد.با افت عملکرد تحصیلی موثر می دانش آموزانتاب آوری بر بهبود  درمانی

با افت عملکرد  دانش آموزان بر بهبود رضایت تحصیلی استعاره درمانیروش  -2

 باشد.تحصیلی موثر می

 

 

                                                 
1 Fox 
2 Guilliano, Dakof  & Reardon 
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 روش پژوهش

پژوهش حاضر با روش نیمه آزمایشی انجام گرفت. طرح نیمه آزمایشی مطالعه حاضر 

 "طرح یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل با پیش آزمون و پس آزمون  "نوع از 

انتخاب شد. برنامه آزمایشی در یک بازه زمانی دو ماهه و طی هشت جلسه مطابق دستور 

های ابتدایی یا العمل مربوطه و از قبل تهیه شده اجرا شد. بدین صورت که ابتدا آزمون

آزمایش به مورد اجرا گذاشته ایشی در مورد گروه مقدماتی به عمل آمد و سپس طرح آزم

 . شد

جامعه آماری مطالعه اخیر را کلیه دانش آموزان پسر دارای ا فت  :آزمودنی ها

، سابقه تجدیدی در یک یا اند درس( شهرستان لنجان تشکیل می59تحصیلی) معدل زیر 

عده آنها در سال دادند که مطابق آمارهای اداره کل آموزش و پرورش شهرستان مذکور 

گیری برای اعضاء نفر برآورد شد. در مرحله اول ااراوب نمونه 2179،  69-69تحصیلی 

 009( 5673جامعه آماری تهیه شد و پس از تعیین حجم نمونه با استناد جدول مورگان )

نفر مشخص گردید. با روش جدول اعداد تصادفی، گزینش تصادفی نمونه تحقیقاتی انجام 

نفر به صورت  009آزمودنی از بین نمونه پژوهش یعنی  03رت که نهایتا  شد بدین صو

تصادفی انتخاب و گمارش آنها در هر یک از دو گروه آزمایشی و گواه نیز به صورت 

 ها گروه خود را شناختند.کامال  تصادفی اجراء شد و بدین صورت  آزمودنی

 شناسان مدرسهروان و انمعلم بواسطه که بود نوجوانانی پژوهش به ورود معیار 

بودند) نداشتن نمره حد نصاب قبولی در  شده داده تشخیص تحصیلی عملکرد افت دارای

 هیچ نباشند، تحصیلی عملکرد بهبود جهت درمانی برنامه گونه هیچ تحت پایه آموزشی( ،

 فرایند در شرکت جهت و باشند نداشته ذهنی و شناختی رفتاری، جسمی، مشکل گونه

 جلسات در که بود این گروه از خروج معیار همچنین .باشند داشته کامل رضایت پژوهش

 مشکالت سایر جهت دارویی درمان تحت باشند، نداشته جلسه 0 از بیش غیبت آموزشی

 سایر به زدن لطمه به منجر درمانی یهابرنامه در شرکت نباشند،... و رفتاری و جسمی

 پژوهش فرایند در شرکت جهت( کودک ولی یا) آموز دانش و نباشد نوجوان دروس

 .باشند داشته کامل رضایت
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 درمانی استعاره آموزش برنامه

 جلسات شرح

  اول جلسه

 . گرفت قرار آموزش مورد زشت طالی و ناپیدا هدایای های استعاره 

 توقع و انتظار زن که شد زده مثال مردی و زن استعاره این در: ناپیدا هدایای -5

 اما ندارد خوبی مالی بضاعت مرد که صورتی در. دارد شوهر از گرفتن هدیه برای زیادی

 جایبه اگر آیا شد پرسیده زن از. است برخوردار خوبی رابطه و محبت و صمیمیت از

 هدایا تو برای توانست می و داشت پرخاشگری و رفتاری بد صمیمیت، لبخند، محبت،

 . را پیدا هدایای یا ناپیدا هدایای این کردی، می انتخاب را کدام بخرد

 عدم رفتار، بد پرخاشگر، فرزندی دارای که طالساز پدری: زشت طالی استعاره -2

 پدر از. نبودند هماهنگ کودک تربیت در مادر و پدر که شد مشخص بود پذیری اطاعت

 اه نزند درست را نگارها و نقش و نکند کار درست طالسازی دستگاه اگر که شد پرسیده

 و شما بین ناهماهنگی این. آید می وجود به زشتی طالی داد پاسخ پدر افتد؟ می اتفاقی

 .شود زشت طالیتان تا است شده باعث کودکتان تربیت در همسرتان

 

  دوم جلسه

 .گرفت قرار تشبیه و بررسی مطالعه، مورد آمپول و تالق با استعاره 2 دوم جلسه در

 خطرناک رفتار شود، می بیدار خواب از دیر که جوانی با رابطه در: باتالق استعاره

 باتالق این خانواده هر در که شد گفته او به. کند مصرف می مخدر مواد و مشروبات دارد،

      نظر به. باشد می فعال غیر بعضی و فعال نیمه بعضی فعال، آنها از بعضی دارد وجود

 هر باتالق در دارد قربانی به نیاز فعال باتالق باشد. می فعال شما خانه باتالق رسد می

 . شود می غرق بیشتر بزند پا دست بیشتر کس

 هم با عاطفی رابطه ایجاد در داده قرار مثال مورد را شوهری و زن: آمپول استعاره

 بروز خود از عاطفی گفتار و رفتار مرد وقتی ندارند را الزم عاطفی رابطه یا دارند مشکل

 زن...  کردی می رفتار گونه این داشتی دوست مرا اگر اما، ولی، گوید می زن دهد می
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 ضد آمپول جعبه بیمارستان از شما شد گفته زن به باشد می بیمارستان در تزریقات پرستار

 . آورید نمی خود با را محبت و صمیمیت آمپول جعبه و آورید می خود با حال

  سوم جلسه

  کنترل هایدستگاه استعاره -2 خیابان و بیابان-5 استعاره 2

 خیابان و بیایان -5

 و درگیری هم با اوقات بیشتر شده گرفته نظر در خانواده یک فرزند 2 تمثیل این در 

 درگیری و دعوا احتمال بیابان در نفر 2 آیا که شد پرسیده آنها والدین از دارند. دعوا

 حضور گفتند آنها پرسیدم را علت خیابان در دادند جواب. خیابان در یا دارند بیشتری

 فرزندان دعوای و درگیری در والدین اگر که شد گرفته نتیجه پس دیگران توجه و دیگران

 .دارند کمتری درگیری نیز فرزندان بکنند کمتری دخالت

 

 کنترل های دستگاه استعاره -2

 شده تشبیه کامپیوتر دی، سی تلفن، تلوزیون، مانند هایی دستگاه به خانواده اعضای 

 را خانواده اعضای رفتارهای همزمان خواهد می که است وسواسی زن کننده مراجعه. اند

 را آنها و بزنی را دستگاه اند دکمه همزمان توانی می آیا شده پرسیده او از. کند کنترل

 که شد گرفته نتیجه پس است. زا آسیب و دشوار و سخت خیر داد جواب کنی کنترل

 .است زا آسیب و ساز مشکل نیز خانواده اعضای کنترل

  اهارم جلسه

 بررسی و مطالعه مورد مسکن داروی استعاره و درخت ریشه استعاره 2 جلسه این در

 با ایرابطه داد نمی اجازه شوهرش که بود این افسرده زن مراجع. گرفت قرار تشبیه و

 . بود باغبان مرد که است ذکر قابل. باشد داشته خود پدری خانواده

 خشکد می درختی شاخه و تنه اگونه شد پرسیده مرد از :درخت ریشه استعاره-5

 رابطه شما همسر اگر که شد گرفته نتیجه پس .نرسد آن ریشه به امالح و آب اگر داد پاسخ

 داار و شود می عاطفی لحاظ از بار این درخت همانند کند قطع اش خانواده با را خود

 . شود می افسردگی
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 ... های تحصیلیبینی هیجانو شکفتگی در پیشنقش اشتیاق تحصیلی 

 

 15                                     ... در خودکارآمدی و پرخاشگری بر مطلوبهای مهارت تأثیر آموزش

 در خودکارآمدی و پرخاشگری بر مطلوبهای مهارت تأثیر آموزش ...        

 

 

 که ناخوشایند رفتارهای از بعضی شباهت استعاره این در: مسکن داروی استعاره-2

 مسکن و بخش آرام داروهای مانند دارند پی در عوارضی ولی هستند بخش لذت ظاهر در

 .دارند پی در را خود خاص جانبی عوارض ولی شوند انسان آرامش موجب که

  پنجم جلسه

 و بررسی مورد سوخت انواع استعاره و لیاقتی بی اسببر استعاره دو پنجم جلسه در

 گرفت. قرار تشبیه

 

 لیاقتی بی برچسب -1

 بزرگترش برادران با مادرش و پدر گاههر باشد می خانواده آخر فرزند که جوانی 

 و پدر که شد می باعث این و کردمی حمایت مادرش و پدر از او داشتند دعوا و مشاجره

 به نیاز ما بگویند خود فرزند به شد خواسته مادر و پدر از. برسند نظر به لیاقتبی مادر

 ما پیشانی بر که است لیاقتی بی براسب یک مانند تو حمایت این زیرا نداریم تو حمایت

 شود مازده پیشانی بر لیاقتی با اسب بر شاید نکنی حمایت ما از تو اگر ولی شود می زده

 . کنند نگاه ما به دیگری دید به برادرانت و

 

  سوخت انواع استعاره -2

 را مختلفی هایانرژی مختلف رفتارهای که دارد کاربرد درجاهایی معموال  استعاره این

 بعضی که نقلیه وسایل مانند طلبند می را مختلفی هایانرژی مختلف اشخاص یا طلبد، می

  دارد. احتیاج سنگ زغال هواپیما، بنزین گازوئیل، گاز، به آنها از

  ششم جلسه

 مورد نفر یک برای قرص هر استعاره -2 خطوط اشغال -5 استعاره دو ششم جلسه در

 که شود می صحبت نوجوانی با رابطه در خطوط اشغال -5 گرفت. قرار بررسی و تشبیه

 خطوط تمام که کردیم تشبیه ایاداره به را او. باشد داشته تمرکز درسهایش تواند نمی

 . باشد اشغال آن تلفن
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 حد از بیش که شود می بحث مردی با رابطه در نفر یک برای قرص هر استعاره -2

 در کرد می رایزنی و زنیاانه آنها برای و بود خویشاوندان خانواده، همکاران، نگران

 دیگران جای به دارید شما شد گفته او به. کرد می مصرف اعصاب داروی خود کهحالی

 خوردن قرص این بخورد را خودش قرص هرکس دهید اجازه کنید می مصرف دارو نیز

 اگر هستید شما داروها خوردن مسئول که است کرده ایجاد دیگران در را تصور این شما

 نیز شما و شودنمی ایجاد مشکل دیگران برای بخورد را خودش قرص کس هر دهید اجازه

 . باشید دور به دارو همه این عوارض از

  هفتم جلسه

  را علم -2 الخی سنگ مسیر-5

 و زن مراجع گرفت، قرار بررسی و تشبیه مورد علم و الخیسنگ مسیر استعاره دو

 خود زندگی و گیرد می بهانه مدام زن و ندارد خوبی مالی اوضاع مرد که هستند شوهری

 در بله داد پاسخ ایرفته مسافرت کنونتا آیا شد پرسیده زن از کندمی مقایسه بقیه با را

 رسیدن برای. ایکرده عبور جنگل، دشت، کوه، الخ، سنگ کویر، از کردی طی که مسیری

 و سختی و کرد عبور نیز کویر و الخ سنگ از باید زیبا و هموار و سرسبز و جنگل مسیر به

 .کرد تحمل نیز را هامسیر گونه این هایبیماری

 

  علم استعاره -2

 و پدر که دارد می اظهار مادرش است گرفته قرار اعتیاد آستانه در که است نوجوانی

 است علمی مانند خانواده این در اعتیاد این شده گفته او به اندداشته اعتیاد نیز بزرگش پدر

 است رسیده شما فرزند به پدر از و پدر به بزرگ پدر از. گردد می دست به دست که

 هایراه بایستی اقدام این از پیشگیری برای و بردارد را علم این شما فرزند ندهید اجازه

 . کنید طی را پیشگیری و درمان

  هشتم جلسه

 و تشبیه مورد آسانسور و طبقات -2 ای شیشه خانواده -5 استعاره دو هشتم جلسه در

  گرفت. قرار بحث



 95                                             اثربخشی استعاره درمانی گروهی بر رضایت از مدرسه و ...
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 یکی که خصوصی و محرمانه اسرار با رابطه در استعاره این در ایشیشه خانواده -5

 دیگران نزد خانواده اسرار شود می منجر و کنند می فاش را آنها دو هر یا شوهر یا زن از

 به خانواده این گیرد، قرار دیگران دید معرض در و شود نمایان دیگر هایخانواده و

 . ببینند راحتی به را آن درون توانند می دیگران که شد تشبیه ای شیشه ای خانواده

 دست در را خانواده کنترل که است ایساله 59 پسر مراجع: آسانسور و طبقات -2

 در مشکل دهد.می دستور خود برادر و خواهر همچنین و مادر خصوصا  والدین به دارد

 دارای خانواده شده گفته او به کند؛ می بازی را پدر نقش فرزند که است این خانواده این

 ساختمان طبقات این از یک کدام به متعلق تو بزرگترها طبقه و هابچه طبقه. است طبقه دو

 طبقه یعنی باال طبقه در دائمی حضور شرط میرسد نظر به شد گفته بزرگترها گفت هستی؟

 طبقه دو این بین اگر شد گفته هستم طبقه دو این بین من گفت. است بودن متاهل والدین

 و کند می برخورد تو به است آمد و رفت بین طبقه دو بین که آسانسوری وقت آن باشی

 کرد. خواهد وارد تو به را شدیدی صدمات

 

 ابزار پژوهش 

 باشد و توسط کانر ومی هیگو 29شامل  اسیمق نیا :5آوریپرسشنامه تاب -5

 نیشده است. ا هیته د،یقدرت مقابله با فشار و تهد یریگ(، جهت اندازه2330) دسونیوید

 غرایز به اعتماد شخصی، استحکام/ )شایستگیرا که شامل  یآورمختلف تاب ابعاد اسیمق

در یک  معنویت( مهار، ایمن، روابط/ عواطف مثبت پذیرش منفی، عواطف تحمل/ شخصی

 اهار تا( نادرست کامال ) صفر از (درست همیشه تا نادرست کامال )ایدرجه 9طیف 

 به. باشدمی 93 امتیاز پرسشنامه این برش نقطهدهد. میقرار  یابی( مورد ارزدرست همیشه)

 امتیاز این اه هر و بود خواهد آوریتاب دارای افراد نشانگر 93 از باالتر نمره عبارتی،

هر  .برعکس و خواهد باالتر نیز فرد آوریتاب شدت میزان همان به باشد، 93 از باالتر

آزمایی و روایی همگرا و واگرای مقیاس، کافی اند نتایج همسانی درونی، پایایی باز

عامل )شایستگی/  گزارش شده اند و گر اه نتایج تحلیل عاملی اکتشافی وجود پنج

                                                 
1 Resilience Scale 
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استحکام شخصی، اعتماد به غرایز شخصی/ تحمل عواطف منفی، پذیرش مثبت عواطف/ 

آوری تایید کرده است)کانر و دیویدسون، روابط ایمن، مهار، معنویت( را برای مقیاس تاب

کرنباخ و برای تعیین روایی از روش ی در ایران برای احراز پایایی از روش آلفا(. 2330

مقیاس  کامال  منطبق با پایایی گزارش شده همل استفاده شد. پایایی حاصل شدتحلیل عا

)کریمی جوزستانی، یارمحمدیان و توسط سازندگان مقیاس بود 60/3برابر 

 (.2359فرامرزی،

(: این مقیاس در MELSS)5مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی در دانش آموزان -2

عبارتی است که آزمودنی  13ساخته شد. یک ابزار خودگزارشی  2توسط هوبنر 5661سال 

ای میزان موافقت یا مخالفت خود را با هریک از درجه 9باید در یک مقیاس لیکرت 

زیر مقیاس  9عبارات آن مشخص کند. مقیاس اندبعدی رضایت از زندگی دارای 

(، ضریب 5661دیو و همکاران)خانواده، دوستان، مدرسه، محیط زندگی و خود است. 

( پایایی 5085ند. در ایران لطیفیان و شیخ االسالمی)ا/. گزارش کرده63/. تا 73پایایی را 

 .گزارش کردند/. 63/. و 73این ابزار را از طریق بازآزمایی و آلفای کرونباخ به ترتیب 

روایی افتراقی و همگرایی این سنجه، از طریق بررسی همبستگی آن با سایر ابزارهای 

وط به بهزیستی روان شناختی)مانند خودگزارشی ها،گزارش معلم و والدین( تایید شده مرب

/. گزارش شده 93برای برآورد روایی نیز همبستگی آن با پرسشنامه سالمت عمومی  است.

در این پژوهش تنها از خرده مقیاس مدرسه پرسشنامه  .(5065)مرادی و طاهری،است

 رضایت تحصیلی استفاده می شود.

 

 ها و نتایجیافته

ها و اطالعات توصیفی و استنباطی در جداول و توضیح در این بخش به ترتیب داده

 های کیفی ارائه می گردد.

 

                                                 
1 Multidimensional life Satisfaction Students Scale 
2 Huebner 
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 : فراوانی گروه های نمونه پژوهش بر حسب رشته تحصیلی افراد  5جدول  

 گروه رشته فراوانی درصد فروانی

 آزمایش علوم انسانی 9 13/3

00/3 9 
 تجربیعلوم 

 ریاضی و فیزیک 1 29/3

 گواه علوم انسانی 9 00/3

19/3 7 
 علوم تجربی

 ریاضی و فیزیک 0 23/3

 

نفر افراد مورد   55نفر نمونه پژوهش، 03مشاهده می شود از  5انان که در جدول 

( در گروه 09/3نفر افراد مورد پژوهش) 52( در گروه رشته علوم انسانی، 09/3پژوهش)

 . روه رشته ریاضی و فیزیک بوده اند( در گ20/3نفر معادل) 7علوم تجربی و رشته 

 
ی توصیفی رضایت تحصیلی دو ها: ترسیم توزیع فراوانی جمعیت گروه به تفک شاخص 5نمودار 

 گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیش و پس آزمون
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کنترل در مرحله پیش و پس ی توصیفی رضایت تحصیلی دو گروه آزمایش و ها: شاخص 2جدول 

 آزمون

 

 آوری دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیش و پس آزمونی توصیفی تابها: شاخص 0جدول 

هر دو گهردد کهه ههر دو    با بررسی جداول توصیفی متغیرها در مراحل مختلف، مشخص میبا بررسی جداول توصیفی متغیرها در مراحل مختلف، مشخص می که  گردد 

-پیشپیشآزمون در مقایسه با آزمون در مقایسه با گروه آزمایش در مرحله پسگروه آزمایش در مرحله پسآوری آوری و تابو تابمتغیر رضایت تحصیلی متغیر رضایت تحصیلی 

بر اند، که به معنای اثرگذار بودن روش آموزشی بهر  آزمون نسبت به گروه گواه افزایش داشتهآزمون نسبت به گروه گواه افزایش داشته اند، که به معنای اثرگذار بودن روش آموزشی 

یل ی مربوطه مورد تحلیهل  هاهاباشد، حال باید معناداری این افزایش با آزمونباشد، حال باید معناداری این افزایش با آزمونمتغیرهای فوق میمتغیرهای فوق می ی مربوطه مورد تحل

نه ی پارامتریک به بررسی به دلیل گهروه نمونهه   هاهاقرار گیرد. جهت بررسی استفاده از آزمونقرار گیرد. جهت بررسی استفاده از آزمون گروه نمو ی پارامتریک به بررسی به دلیل 

 شود. شود. ویلکز پرداخته میویلکز پرداخته می-نفر به نرمال بودن توزیع توسط آزمون شاپیرونفر به نرمال بودن توزیع توسط آزمون شاپیرو  233233ر از ر از پایین تپایین ت

 
 

 

 

 

 

 پس آزمون پیش آزمون 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین گروه

 56/2 99/05 71/2 89/58 آزمایش

 08/2 50/56 59/0 99/58 گواه

 آزمونپس  پیش آزمون 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین گروه

 66/2 89/79 05/0 93/92 آزمایش

 79/2 99/91 95/2 23/90 گواه
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: نتایج آزمون شاپیرو در مورد پیش فرض نرمال بودن نمرات در متغیر رضایت تحصیلی در مرحله پیش  1جدول 

 و پس آزمون 

  
 : نتایج آزمون شاپیرو در مورد پیش فرض نرمال بودن نمرات در متغیر تاب آوری در مرحله  9جدول 

 پیش و پس آزمون 

 

نفر  233های نمونه کمتر از با توجه به نتایج جدول فوق و با توجه به اینکه در گروه

شود، توزیع استفاده میویلکز -جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات از آزمون شایپرو

نمرات در هر دو مرحله پیش و پس آزمون گروه آزمایش در متغیر رضایت تحصیلی و 

آوری در گروه کنترل باشد، بجز در متغیر تابنرمال می 39/3آوری در سطح خطای تاب

در مرحله پس آزمون که با توجه به برابر بودن تعداد اعضای گروه های مورد بررسی، 

در برابر نقض برخی  F ز ابزار معتبر و پایا و روش نمونه گیری تصادفی آزمون استفاده ا

ی پارامتریک هاتوان از آزمون(؛ لذا می5660قوانین، دارای استحکام است)گال و گال،

 استفاده نمود.

 ویلک-شاپیرو مرحله گروه

 سطح معناداری درجه آزادی آماره

 99/3 59 69/3 آزمون پیش آزمایش

 19/3 59 61/3 پس آزمون 

 20/3 59 62/3 پیش آزمون کنترل

 76/3 59 69/3 پس آزمون 

 ویلک-شاپیرو مرحله گروه

 معناداریسطح  درجه آزادی آماره

 51/3 59 65/3 پیش آزمون آزمایش

 59/3 59 65/3 پس آزمون 

 58/3 59 65/3 پیش آزمون کنترل

 330/3 59 76/3 پس آزمون 
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قبل از استفاده از آزمون کواریانس اند متغیری، ابتدا جدول باکس جهت بررسی 

 گیرد.مورد بررسی قرار می هاماتریس کواریانس یکسانی یهافرضپیش

 
 هایکسانی ماتریس کواریانسیها: آزمون باکس برای بررسی پیش فرض 9جدول 

 آزمون باکس نمرهF سطح معنی داری

97/3 95/3 97/5 

 

رعایت  هایکسانی ماتریس کواریانسگردد، شرط با بررسی جدول فوق مشخص می

 باشد.با محدودیتی روبرو نمی Fآزمون  هاگردیده و با رعایت سایر پیش فرض

 ی آزمایش و گواه: نتایج تحلیل کواریانس اند متغیری برای مقایسه پس آزمون گروهها 7جدول

درجه آزادی  F ارزش منبع تغییر

 فرض

درجه آزادی 

 خطا

 سطح معناداری

 335/3 29 2 923/055 69/3 اثر پیالیی

 335/3 29 2 923/055 30/3 المبدای ویلکز

 335/3 29 2 923/055 622/21 اثر هتلینگ

 335/3 29 2 923/055 622/21 بزرگترین ریشه روی

 

یکی از گردد که حداقل باید این نتیجه حاصل می MANCOVAبا معناداری آزمون 

ی تک متغیره پرداخته شد تا مشخص هامعنادار بوده باشد. لذا به بررسی آزمون هامتغیر

ی تک متغیره به هاگردد کدامیک از متغیرها معنادار بوده است. قبل از ارائه نتایج آزمون

 شود.یکسانی واریانس نمرات پرداخته میبررسی
 

 اریانس نمرات در مرحله پس آزمونیکسانی و: آزمون لوین جهت بررسی 8جدول 

 متغیر F درجه آزادی اول درجه آزادی دوم سطح معناداری

 رضایت تحصیلی 13/3 5 28 92/3

 آوریتاب 52/5 5 28 26/3

      

در هر دو متغیر رضایت تحصیلی  و  هایکسانی واریانسبا توجه به جدول فوق شرط

 شود.ی تک متغیره پرداخته میهاآزمونآوری  رعایت گردیده، لذا به بررسی تاب
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 : نتایج تحلیل کواریانس تک متغیری  6جدول 

 مجموع متغیر 

 مجذورات

DF میانگین 

 مجذورات

F Sig اندازه 

 اثر

 توان

 آزمون

مدل 

 اصالح

 شده

 5 60/3 335/3 117/557 077/155 0 505/5201 رضایت تحصیلی

 5 61/3 335/3 885/508 899/5202 0 991/0968 آوریتاب

 5 62/3 335/3 581/020 339/5502 5 339/5502 رضایت تحصیلی گروه بندی

 5 81/3 335/3 915/155 510/0991 5 510/0991 آوریتاب

     930/0 29 396/65 رضایت تحصیلی خطا

     877/8 29 830/203 آوریتاب

      03 23983 رضایت تحصیلی کل

      03 500987 آوریتاب

 

ضایت دهد مداخله استعاره درمانی در دو متغیهر رضهایت   همانطور که جدول فوق نشان میهمانطور که جدول فوق نشان می یر ر دهد مداخله استعاره درمانی در دو متغ

گروه آزمایش نسبت بهه گهروه     تحصیلی و تاب آوری منجر به افزایش معنادار عملکرد در گروهتحصیلی و تاب آوری منجر به افزایش معنادار عملکرد در گروه به  آزمایش نسبت 

 گواه در مرحله پس آزمون گردیده است.گواه در مرحله پس آزمون گردیده است.

 

 بحث و نتیجه گیری 

گروهی بر رضایت از مدرسه پژوهش حاضر، با هدف اثربخشی روش استعاره درمانی 

آوری دانش آموزان مبتال به ا فت تحصیلی و درسی انجام گرفت. تحقیقات نشان و تاب

آموزان بطور قابل توجهی آوری نزد این دسته از دانشدهد که رضایت از مدرسه و تابمی

ر آورتهای مختلفی را در جهت ارتقاء رضایت از مدرسه و تابپایین است. محققان شیوه

، مدل ام داده اند که یکی از این روشهاکردن دانش آموزان دارای ا فت تحصیلی انج

استعاره درمانی گروهی است. در تحقیق اخیر، مدل مذکور بر روی گروه آزمایشی در طی 

اندین جلسه مطابق با برنامه آزمایشی از قبل تدوین شده بکار گرفته شد. پس از اندازه 

د متغیرهای وابسته پژوهش یعنی رضایت از مدرسه و تاب آوری های مربوطه در مورگیری

 های پژوهش به محک آزمون گذاشته شدند . های مرتبط ، فرضیهو تجزیه و تحلیل
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فرضیه اول، آموزش مدل مبتنی براستعاره بر رضایت تحصیلی دانش آموزان دارای 

آزمایش در مرحله پیش ها، میانگین گروه افت عملکرد تحصیلی موثر است. براساس یافته

آزمون در سازه رضایت تحصیلی نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون افزایش داشته 

است. براساس اطالعات تحلیل تک متغیره متغیر مستقل در این مرحله بر رضایت تحصیلی 

درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می  62آموزان دارای افت عملکرد تحصیلی دانش

رضایت تحصیلی  باعث افزایش استعاره درمانی (. بنابراین آموزشP>39/3ید)نما

های دارای افت عملکرد تحصیلی شده است.  یافته پژوهشی فوق با یافته آموزاندانش

(، روزدار، محمودیان، پیرایه و غالمی 5060(، بهرامی)5060پژوهشی توسلی و عارفی)

در تبیین می باشد.  ( 2330گولیانو، داکوف و رردون)و  (2339فاکس)(، 5069حقیقی فرد)

ها از طریق گفتار نعمتی است توان ابراز نمود که؛ ابراز نیازها و خواستهنتایج این فرض می

ای از که در نهاد انسان ها از ابتدای خلقت به ودیعه گذاشته شده است، اما گاهی در برهه

ز این نعمت جای خود را به ناتوانی در زمان بخصوص در مواجه با مشکالت استفاده ا

تواند ایجاد کننده مشکالتی باشد. ارا که اخیرا  محققان به بررسی ابراز به موقع داده و می

اند. در های مختلف روانی پرداختههای زبانی از جمله استعاره و روایت در بیماریویژگی

ی خاص استعاره جست و جو هااین راستا اثربخشی استعاره درمانی را باید در ویژگی

های نمود. انانچه اوال  قدرت به یادسپاری استعاره بیش از غیراستعاره است و در درمان

روان شناختی نیز تالش می گردد تا مراجع مفاهیم و راهکارهای درمان را به خوبی حفظ 

بار  های واقعی زندگی آن رانموده و به خارج از فضای درمان انتقال دهد و در موقعیت

انین درمانگر عالوه بر ایجاد یک ارتباط مستقیم به دنبال یک راه برای ارتباط بگیرد. هم

معنایی با مراجع بوده و در مسیر این ارتباط معنایی نه تنها به عمق هیجانات فرد دست می 

تواند بصورتی عمیق تاثیرگذار باشد. از این گذار می توان استنباط نمود که یابد بلکه می

های مورد بررسی، دامنه ارتباطی های ارتباطی در گروهها با تغییر در حوزه مهارتتعارهاس

آموزانی که کند و با افزایش حس مشارکت و همکاری در دانشآموزان را گسترده میدانش

های تحصیلی دارای نقص و ضعف هستند، دیگران موثر و توانمند را به شکل در توانمندی

کند. کودکان دارای نواقص ارتباطی و تحصیلی از این وسه درمان میغیرمستقیم وارد پر
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های ارتباطی منجر به های ارتباطی خود را بهبود بخشیده و بهبود مهارتطریق مهارت

در یافته پژوهشی تحت عنوان گردد. به نحوی که افزایش مهارت تحصیلی در آنها می

های تحصیلی دانش آموزان، مهارتاستعاره درمانی در ساخت هیجان، رشد اجتماعی و 

 گفتن و داستان به دادن (  نشان داد که در این روش درمانی به دلیل گوش2339فاکس)

 هایمهارت سواد، ارتقاء دارایآموزان گروه آزمایش در مرحله پس آزمون داستان، دانش

های فکر کردن و ن برای توسعه استراتژیکودکا به کمک دادن، گوش و کردن صحبت

اند و این در حالی بود که تغییر معناداری در مرحله شده ترویج رشد اجتماعی و عاطفی

ها باعث می شود کاربرد استعارهدر واقع  پس آزمون در مقایسه با گروه آزمایش نداشتند.

ای، به نوعی شهود دورنی دست یابند و بنا بر قول خود آنان که افراد عالوه بر درک گزاره

بشان دریافت کنند. تغییران ناشی از کاربرد استعارات نشان دهنده تحوالت و مطلب را با قل

اند. از سوی دیگر مراجعان در تغییرات مثبت و راهگشای مراجع در روایت زندگی بوده

مقابل خودافشایی از یک طرف و در پذیرش راهبردهای تغییر از دیگر سو مقاومت می 

شوند، فضای ارجاعی ای مستقیم استفاده میار گزارهها بجای گفتنمایند اما وقتی استعاره

درمان تغییر می یابد. مراجع دیدگاه ها، تفکرات، تصویر از خود، تجارب هیجانی و روابط 

بین فردی خود را بدون ارجاع مستقیم به خود بیان کرده و این موجب کاهش اشمگیر 

موانع اصلی در پیشبرد اهداف  ها وشود. و این در حالی است که یکی از مولفهمقاومت می

درمانی، مقاومت افراد نسبت به فرایند درمان است. اما کاربرد استعارات فرد را فراسوی 

مشکل شخصی قرار داده و او را به شیوه ای کامال  حرفه ای و ظریف به عنوان یک ناظر 

کار درمانی بیرونی بر مشکل قرار داده، و به همین علت خواهد بود که افراد خود به راه

به نحوی که کاربران این روش درمانی با تغییر روش های مقابله  یابند.منطقی دست می

ناکارآمد به خود به دلیل کسب راهبردهای غیرمستقیم و موثر مانند استعاره ها راهبردهای 

در تری استفاده می کنند، بطور مثال منفی حل مساله را حذف و از راهبردهای موثر و مثبت

آوری در ای و تابپژوهشی با عنوان اثربخشی استعاره درمانی بر راهبردهای مقابله

آوری و افزایش نوجوانان نشان دادند که راهبرد درمانی استعاره درمانی منجر به بهبود تاب

استفاده از راهبردهای مساله مدار شده است، به نحوی که گروه آزمایش با افزایش میزان 
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بیشتری در اتخاذ راهبردهای مساله مدار کسب می کنند. بنابراین نتایج تحلیل تاب آوری، مهارت 

داده های پژوهش نشان می دهد که افراد گروه آزمایش نمرات باالتر و معناداری در پرسشنامه های 

تاب آوری و راهبردهای حل مساله نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون کسب 

 (.2330ن،کردند)گولیانو، داکوف و رردو

آموزان دارای آوری دانشفرضیه دوم، آموزش مبتنی بر مدل استعاره درمانی بر قدرت تاب

 در آزمایش گروه ضعف عملکرد تحصیلی موثر است. بر اساس یافته های بدست آمده، میانگین

 پس مرحله در گواه گروه به نسبت آوریتاب متغیر های مقیاس خرده همه در آزمون پیش مرحله

باعث  استعاره بر مبتنی رویکرد است. بنابراین آموزش داشته افزایش گواه گروه به نسبت آزمون

 منفی، عواطف تحمل و شخصی غرایز به اعتماد شخصی، استحکام و شایستگی)آوری تاب افزایش

دارای ضعف عملکرد تحصیلی  آموزاندانش (معنویت و مهار ایمن، روابط و عواطف مثبت پذیرش

قمری کیوی، رضایی شریف و اسماعیلی قاضی های تحقیقی است. این یافته همسوی با یافتهشده 

می  (2353دوگ )(، 5088سلیمی بجستانی)(، 5069(، عمادی، یزدخواستی و محرابی)5069ولوئی)

 درونی آوریتاب هایویژگی از باشد. در تبیین یافته پژوهشی فوق باید اذعان داشت که برخی

 پرورش با فقط آن دیگر هایویژگی از بعضی اما. آورد بدست تواندمی یا دارد را آن انسان و است

 اجتماعی، پیوندجویی. آیدمی دست به مدرسه و خانواده مانند آفرینتاب محیطی در انسان

 معنی این به( آوری تاب) رویکرد این کارگیری به زندگی هایمهارت پیوسته، و آشکار مرزبندی

 بتوانند تا شودمی فراهم هاییفرصت آنان برای و شودمی داده مسئولیت آموزاندانش به که است

 داشته فعال مشارکت دیگران به رسانی یاری و ریزیبرنامه و هاگیریتصمیم مشکالت، حل در

آورد تا تجربیات واقعیت درمان مبتنی بر استعاره این امکان را برای افراد فراهم می .باشند

شود که د درونی را بدون تالش برای کنترل آنها شناسایی کنند، انجام این کار باعث میناخوشاین

 رویکرد آنها کمتر تهدید کننده به نظر برسند و تاثیرشان بر روی زندگی آنان کمتر خواهد شد. این

 بیشتر هراه تطابق موجب که عواملی رو این از داند؛شادکامی می و بهزیستی را خود نهایی هدف

 شیوه درمانی این پژوهش مورد یهاسازه از گردند، سبب را زندگی تهدیدهای و نیازها با افراد

های حل مسئله، انتقادپذیری، سازگاری، استفاده از منابع در این روش درمانی مهارت. باشندمی

می که های غیرمسنتقیکمک و توانایی عبور از شرایط دشوار را در افراد به دلیل مواجه با واقعیت

قمری  به مسائل و مشکالت آنها اشاره می کند، بهبود داده شد. در این راستا می توان به پژوهش

( اشاره کرد. این پژوهش تحت عنوان 5069کیوی، رضایی شریف و اسماعیلی قاضی ولوئی)
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مطلقه، با استفاده از تحلیل کواریانس  زنان و تاب آوری افسردگی بر اثربخشی استعاره درمانی

 نسبت آزمایش گروه افسردگی در نمرات معناداری کاهش موجب ایشان دادند که درمان استعارهن

آوری در آنان شده است و این در حالی است که گروه کنترل و افزایش میزان تاب کنترل گروه به

 تغییر معناداری بین دو نمره پیش آزمون و پس آزمون و در مقایسه با گروه آزمایش بدست نیاورد.

های جامع و مناظره های فردی در مکانیسم اصلی اثرگذاری این راهبرد درمانی می تواند به تحلیل

های ادبی با نتایج اخالقی قابل پیش بینی با قالبی هایی باشد که در قالب استعارهجریان داستان

 ر استعارهدبسیار ساده و گیرا که فرد را درگیر کسب نتایج و بازخوردهای ویژه می کند، باشد. 

است، هدف بهره گیری  حال زمان و مسئولیت قبول واقعیت، پذیرش روی بر اصلی تاکید درمانی

های گذاشته و تبدیل هر یک از این از نتایج استعارات موجود با توجه به رفتارهای و احیانا  ناکامی

این پژوهش در  لذا .شناختی خاص و مثبت می باشدموقعیت منفی به ننتایج رفتاری و روان

 این آیا که ببینند و قرار دهند ارزیابی مورد را رفتارشان تا کند می کمک هاآزمونگر به آزمودنی

 بینانه ای واقعبرنامه بهتر رفتارهای انجام برای و خیر یا باشد می مفید و کاربردی آنها برای رفتار

-دانش پس .باشند متعهد طرح آن انجام به باید برسند، خود اهداف به که آن برای لذا .کنند تنظیم

 و پرتالش بتوانند باید دارند، که مشکالتی به توجه آموزان دارای ضعف عملکرد تحصیلی با

 که داده نشان تحقیقات. برسند نشاط و شادی ازجمله نیازهای خود و اهداف به تا باشند رو سخت

 سایر می تواند اثرات که شده گرفته نظر در شخصیتی میانجی ویژگی یا متغیر عنوان به آوریتاب

 کاهش فرد بر را تنش که است قادر کند و تعدیل را محیطی متغیرهای و شناختی روان متغیرهای

آموزان، سازه بنابراین دور از ذهن نخواهد بود که با افزایش سطح رضایت تحصیلی در دانش دهد.

-ضعف ناتوانی ها و به مفرط توجهجای  به استعاره درمانیآوری نیز افزایش یابد و برعکس. تاب

که نتیجه نهایی به نحوی .است شده متمرکز مسئولیت پذیری مثل انسان هایتوانایی بر بشری های

هر یک از داستان های مورد بررسی نشان می دهد، اتفاقات منفی منجر به کسب نتایج مثبت و البته 

 یا کم زندگی منفی و ناخوشایند زا، شتن هایجنبه انکار هدف دیگر عبارت به اخالقی شده است.

 بینانه خوش نحو به هایششکست با بتواند باید انسان بلکه جنبه ها نیست، این دادن جلوه رنگ

درباره مساله مسئولیت و کند.  تقویت مختلف هایروش به را و پشتکار آوریتاب کند و برخورد

رابطه آن با زندگی بیمار، گالسر معتقد است که ناخشنودی و افسردگی نتیجه عدم احساس 

مسئولیت است و نه علت آن. به عبارت دیگر، رفتار غیرمسئوالنه افراد باعث بروز اضطراب و 

رد بشود. فرد ناراحتی روانی است، نه اینکه اضطراب و ناراحتی روانی باعث غیرمسئول بودن ف
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غیرمسئول نه برای خود ارزش قائل است و نه برای دیگران و در نتیجه خود را رنج داده و یا 

-کند. تمرکز بر بعد مسئولیت، هسته اساسی کار تعلیم و تربیت و روانخاطر میدیگران را آزرده

از نظر گالسر،  شود.درمانی است و پذیرش مسئولیت به مثابه نشانه بارز سالمت روانی تلقی می

دانند که جامعه آنها را طرد کرده است و با اکثر بیماران به انحراف و بیماری خود آگاهند، زیرا می

شود و ای است که مانع از ارضای نیازهایشان میدیگران متفاوت هستند. بیماران رفتارشان به شیوه

، قضاوت بیمار درباره درست و ببرند. بنابراینآنها درصددند که به علت نادرستی رفتارشان پی

نادرست بودن رفتارش الزامی است و تا انین قضاوتی صورت نگیرد، تغییری هم در رفتار پدیدار 

در راستای بهبود مشکالت هیجانی و رفتاری و کاهش سطح اضطراب و افزایش سطح  .نخواهد شد

آوری و گاری، تابابعاد سالمت روانی می توان به پژوهش اثربخشی روایت درمانی بر ساز

رفتاری در دانش آموزان دختر اشاره کرد. عمادی، یزدخواستی و -مشکالت هیجانی

( نشان دادند که روایت درمانی روش درمانی موثری بر افزایش تاب آوری، 5069محرابی)

رفتاری در دختران گروه آزمایش در مقایسه با -سازگاری اجتماعی و کاهش مشکالت هیجانی

ها با معنای مکنون و نهفته از قالب نصیحت و اندرز بوده است. به این دلیل که استعارهگروه کنترل 

های ناکام کننده شخصیتی، درمان و بهبودی را سرلوحه کار درمانی و اشاره مستقیم به ویژگی

 کنترل خود اعمال بر سازدمی قادر را استعاره درمانی در این تحقیق فرد خویش قرار می دهد.

 خانوادگی روابط و اجتماعی حمایتهای سیستم و برهاننددرگمی سر از را خود باشند، داشته

این روش درمانی باعث می  .کنند کمک بهتر سازگاری برای آنان به تا کنند فراهم تریگسترده

 فاجعه جای به کنند؛می اتخاذ ناگوار شرایط با مواجهه در متفاوتی نگرش و استدالل ی شود نحوه

مثال  . کنندمی بیشتری توجه شانهایتوانایی و خود به آن تبعات در شدن گرفتار و مشکل از ساختن

 و تهدید یک نه بگیرد نظر در فرصت یک را پرمخاطره موقعیت یک است ممکن اشخاصی انین

 مناسب سازگاری موجب آوریتاب بنابراین. کند تجربه را موفقیت اضطراب جای بهها دشواری در

 اند هر .است منفی پیامدهای از ساده اجتناب از بیش ایزی این و شودمی مشکالت با مواجهه در

 در ریشه خود احساس، در تغییر انجامد،میها پدیده درباره نگرش در تغییر به احساسات در تغییر

 توانمی رو این از. هستند آموختنیها توانمندی این و داردها توانمندی وها مهارت از ایمجموعه

 روانی سالمت کرد سطح ایجاد افراد در مثبتهای نگرش و احساسات استعاره درمانی، آموزش با

در این مداخله آموزشی هدف این است  .داد افزایش آوری رارو تاب این از و داد افزایش را آنان
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به حالت اولیه  ترکه منابع افراد را برای برخورد هر اه موثرتر با فشارهای روانی و بازگشت قوی

 هم به لحاظ فردی و هم به عنوان یک نظام ارتباطی پایه ریزی کند.

به طور خالصه، خدمات مبتنی بر استعاره درمانی به دالیلی همانند ایجاد امید و ایجاد زمینه  

جدید توانمندی و برقراری حمایت اجتماعی، قدرت و شایستگی را در بین دانش آموزان دارای 

آوری در نوجوانان در واقع در این پژوهش بهبود تابدهد. تحصیلی پرورش میضعف عملکرد 

منجر به بهبود عملکرد اجتماعی و در نتیجه گسترش حوزه ارتباطات اجتماعی خواهد شد، بدین 

های پژوهش با توجه به مبنای نظری و تاییدی که در جهت تایید رابطه متقابل با معنا که سازه

   ر به تاثیر و افزایش و بهبود در افزایش سطح معناداری و اندازه اثر شده اند.یکدیگر داشتند، منج
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