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 مشهد، فردوسی گاهدانش روانشناسی، و تربیتی علوم دانشکده تربیتی، و مشاوره روانشناسی گروه تربیتی، شناسیروان ارشد کارشناسی .2
 .ایران مشهد،

 مشهد، مشهد، دوسیفر دانشگاه روانشناسی، و تربیتی علوم دانشکده تربیتی، و مشاوره روانشناسی گروه تربیتی، شناسیروان استادیار .3
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 178-199، صفحات 1041 بهار، سیزدهم، شماره چهارم، دوره و علوم تربیتی شناسیروانصلنامه راهبردهای نو در ف

 چکیده

 از یکی. هستند مواجه جامعه در 91-کووید بیماری شیوع از ناشی غیرمعمول شرایط با ابتدایی دوره آموزان دانش حاضر حال در

 ههمواج زمان در افراد که است متغیرهایی ازجمله آوریتاب. است اضطراب و استرس کرونا از ناشی روانی هایآسیب تریناصلی

 دانش صیلیتح آوری برتاب انتخاب نظریه آموزش اثربخشی بررسی منظوربه حاضر پژوهش. کنندمی استفاده آن از روانی فشار با

. ذیرفتپ انجام کنترل گروه با آزمونپس – آزمونپیش طرح با و بود آزمایشی شبه نوع از پژوهش این روش. گرفت صورت آموزان

 شامل نمونه. است مشهد شهر 9911-9011 تحصیلی سال در ششم پایه دختر آموزان دانش تمامی شامل پژوهش این آماری جامعه

 این در .شدند جایگزین گواه و آزمایش گروه دو در تصادفی طوربه و گردیدند انتخاب دسترس در گیرینمونه روش با که نفر 91

 پژوهش، یاجرا منظوربه. شد استفاده ساموئلز تحصیلی آوریتاب پرسشنامه و دیویدسون و کانر آوریتاب پرسشنامه از تحقیق

 وتحلیلزیهتج برای. ماند باقی انتظار لیست در گواه گروه و گرفتند قرار انتخاب نظریه آموزش تحت جلسه هشت طی آزمایش گروه

 آموزش هک گرفت نتیجه چنین توانمی آمدهدستبه نتایج از. شد استفاده متغیره چند کوواریانس تحلیل از آمدهدستبه هایداده

 هایهیافت. دهد افزایش را ابتدایی ششم پایه دختر آموزان دانش تحصیلی آوریتاب و عمومی آوریتاب تواندمی انتخاب نظریه

 روش یک عنوانهب تواندمی درونی، کنترل منبع و پذیریمسئولیت تأکید با انتخاب نظریه آموزش که بودند آن بیانگر حاضر پژوهش

 .گیرد قرار مورداستفاده آموزان دانش تحصیلی آوریتاب افزایش جهت کارآمد

 .تحصیلی آوریتاب عمومی، آوریتاب انتخاب، نظریه :کليدی هایواژه
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 قدمهم

شهر ووهان چین شناسایی  در 9اکرونویروس  9191ی واگیردار زیادی سروکار داشته است. در ماه دسامبر هایماریبجهان با  تاکنون

ی زیادی را موجب شد. اکنون ویروس کرونا در سراسر جهان موجی از هاینگرانشد که انتقال این ویروس به اکثر کشورهای دنیا 

ها هستند ویروس از یگروهی کرونا هاروسیو(. 9911، ، یزدانی اسفیدواجانی و گل محمدیانوحشت به راه انداخته است )سقزی

 به ابتال موجب اند،شدههای کرونا که تاکنون شناختهاز ویروس زیادیشمار  دارند. ها راحیوانات و انسان توانایی بیمار کردنکه 

ی های شدیدتری مثل سندروم تنفسسرماخوردگی تا ابتال به بیماری شوند که ازها میهای دستگاه تنفسی در انسانعفونت از طیفی

ویروس یا ویروس کرونای سندرم کرونا  .(9191)سازمان جهانی بهداشت،  هستند متغیر 9سارسخاورمیانه و سندروم تنفسی حاد 

میزان  عالوه بر مسریاین بیماری  (.9191، 0است )سینگال 919-کووید بیماری به ابتال عامل شودیمکه نامیده  طورهمان حاد تنفسی

یامدهای پبه باور پژوهشگران این بیماری جهان شده است.  سراسرباعث فاجعه روانی در  ،ناشی از عفونت ویروسی ریومباالی مرگ

 روند(. 9191، 6و سومانی کومار ؛9191، 5ی مهمی دارد )اسمیرینی، الوانکو و اسمیرینیارابطهی، عاطفی، اجتماعی و شناختروان

 اعث ایجادب در اکثر مواقعروانی دارد و  استرس در ایجادباالیی  ی بودن توانایینیبشیپرقابلیغبه علت  شیوع بیماری عفونی،

 (.9911)فراهتی،  شودیمشکالت روحی و روانی م

 ملهجمنها جه کرد و همچنین بقیه حوزههای گوناگونی موای بهداشتی درمانی جهان را با چالشهاسازمان این بیماریشیوع ناگهانی 

اجتماعی و  ی بهداشتی بر رعایت فاصلههانامهوهیشدر تمام دنیا،  91-حوزه تعلیم و تربیت را تحت تأثیر داد. با آغاز پاندمی کووید

های ی ویروس کرونا آموزشریگهمهدر کشور ما، برای کنترل  ازجملهبه همین سبب در بسیاری از کشورها   قرنطینه تأکید کردند.

کرونا و  ریگهمهی حاصل از بیماری شناختروانکه استرس  دهندیمنشان  هاپژوهشو مدارس تعطیل شد.  هادانشگاهحضوری در 

قرنطینه پیامدهای نامطلوبی در سطوح فردی، بین فردی و آموزشی برای کودکان و نوجوانانی که در سنین تحصیل هستند، ایجاد 

ر مشکالتی را د راهکاری برای مهار بیماری کرونا( عنوانبه)تحمیل آموزش آنالین به کودکان و نوجوانان در ایام قرنطینه . کندیم

که ضعف انگیزه، مشکالتی در مدیریت زمان، ترس از ارزشیابی پایانی، افزایش بار  آوردیمحوزه آموزشی برای آنان به وجود 

آموزان  دانش در حال حاضر توجه به اینکه با( 9911ی الحسینی، ابو المعال. )اندجملهزشی از این ی آموهابازدهشناختی و ضعف در 

ی هاموزشآناشی از گسترش ویروس کرونا و معرض استرس و فشار روانی  از جامعه پیوسته در بزرگی عنوان قشربهدوره ابتدایی 

بهبود وضعیت  رب زیادی ریتأث تواندی، مشودیمی برای مقابله با استرس اطالق تیظرفعنوان به نکهیا لیبه دل 7یآورتاب، هستندمجازی 

 در 1مثبت نگر یروانشناس یهارمجموعهیاز ز یکیاست،  یریپذبیقطه مقابل آسن کهی آورتاب باشد.داشته  روانی دانش آموزان

                                                           
Coronavirus 1 

2 Sars 
3 Covid-19 
4 Singhal 
5 Smirni, Lavanco, & Smirn 
6 Kumar & Somani 
7 Resilience 
8 Positive Psychology 
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به خود اختصاص داده  یروانشناسی گوناگون هارا در حوزه به خصوصی گاهیجا ی اخیرهاسال یط و استسالمت روان ایجاد 

 (.9911 واکنش انطباقی از خود نشان دهند )کشتکاران،، مطلوبنا طیشرا اب در مواجه توانندیتاب آور بهتر م افراد است.

ی سخت و نامالیمات تعریف هاتجربه باوجودباال بردن درصد موفقیت در مدرسه  عنوانبهی آورتابدر ساختار آموزشی، مفهوم 

 طردرخرا  هاآنموقعیت و شرایط استرس آفرین که  باوجودتحصیلی، کسانی هستند که  ازلحاظ. دانش آموزان تاب آور شودیم

 ین و مارش،. )مارتکنندیم، درجات باالیی از انگیزه پیشرفت را حفظ دهدیمترک تحصیل قرار  تیدرنهاعملکرد ضعیف تحصیلی و 

ی فرد رابطه وجود دارد. شناختروانی تحصیلی و سرسختی آورتاب(، نشان داد میان 9910(. پژوهش خادمی و کدخدایی )9116

تعهد، کنترل و  کهآن یهامؤلفهی و شناختروانی تحصیلی در دانش آموزان الزم است سرسختی آورتاببرای افزایش  رونیازا

( نشان داد روش دل بستن 9919) ، حسن زاده، فصیحی و اقبالمورد هدف قرار گیرد. همچنین پژوهش محمودی یی است،جومبارزه

( با عنوان 9919) ، طالبی جویباری و ابوالقاسمیی دانشجویان ارتباط دارد. پژوهش نریمانیآورتاببا  هاجانیهامن و شناسایی 

ی و آورابتتحت آسیب و سالم نشان داد همبستگی مثبتی بین سبک اسناد و  ی در بین دانش آموزانآورتابمقایسه روش اسناد و 

 سبک اسناد، مرکز کنترل است. اصطالح مرکز یهامؤلفهی را دارد. یکی از آورتابی نیبشیپسبک اسناد توان  یهامؤلفهجود دارد و 

شد. هر چه فرد سهم شرایط محیطی را بیشتر و سهم  مطرح 9میالدی توسط جولین راتر 9150برای نخستین بار در سال  9کنترل

ی خود را کمتر ببیند، مرکز کنترل وی بیشتر به سمت بیرون تمایل دارد و به شکل مشابه هر چه فرد سهم هامیتصمو  هاانتخاب

تمایل دارد.  ر به سمت درونببیند، مرکز کنترل وی بیشت تربزرگی خودش را در نتایج و دستاوردها بیشتر و هاانتخابو  هامیتصم

 توانیم نترلکقابلبه علل درونی و  کنترلرقابلیغیی منبع کنترل کردن افراد از علل بیرونی و جاجابهکه با  دهدیمنشان  هاپژوهش

ی هاالس. به همین دلیل در افتیدست اثرگذاری تقابلی هاجوابی و نیبخودکم، کاهش حس خودکارآمدیبه گسترش مفهوم خود، 

ی که بوده است. یکی از نظریات موردتوجهی گوناگون بسیار هاجرگهی تقابلی با آن در هاروشی استرس و هامنبعگذشته توجه به 

 به مفهوم کنترل پرداخته است، نظریه انتخاب ویلیام گالسر است.

 شرح است و یدرمان تیواقع یبرا قالبی حقیقتدر  یتئور نیشد. ا یزیرپی 0گالسر امیلیتوسط و 9111سال  در 9انتخاب هینظر

 همهرفتار است و  میدهیکه انجام مهمه آن چیزی است  براین باورانتخاب  نظریهدر  .کنندیرفتار م چراو  گونهافراد چ دهدیم

 نییما را تع ینآنچه رفتار کنو ست؛یآن ن کنندهنییدارد اما تع یشگرف ریما تأث ی. گذشته در رفتار کنونیک انتخاب استما  یرفتارها

 .هستند م،یکنیانتخاب م مانیازهاین برآوردن یکه براروشی و  حاضر تیو احترام به واقع قبول داشتن ،یریپذتیمسئول مقدار، کندیم

 نایبنابر ؛شودیکنترل م یرونیب یروهایتوسط ن کندیم که فرد فکر شودیم یناش دهیعق نیاز ا یگالسر مشکالت روان دهیبه عق

 کندیآن م نشینارا ج یبر روابط انسان یمبتن از درون کنترل یو روانشناس داندیم کنندهبیتخردلیلی را  از بیرونکنترل  ی،روانشناس

 یدارند و برا ییهاچه خواسته کنند نییتع توانندیانتخاب م هیافراد طبق نظر .(9915، ، برزگر کهنمویی، صاحبی و فراهانییلیخل)

                                                           
1 Locus of Control 
2 Julian Rotter 
3 Choice theory 
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 تیوضع توانندیکه م فهماندیها مآن و به آوردیول بار مئافراد را مس یروش درمان نیانجام دهند. درواقع ا دیها چه بابه آن دنیرس

 .(9910 ،، مکوند حسینی، طالبیان شریف و قنبری هاشم آبادیزادهرجبکنند )انتخاب  یبهتر

به نظر  .دارد ارتباطباالتر  یآوربا تاب ،کنترل داشته باشد پیرامونبر  تواندیفرد معقیده که این  صورت گرفته یهاپژوهشطبق 

 رووبهری را از طریق آموزش منطبق با واقعیت فکر کردن درباره مسائلی که فرد با آن آورتابآموزش مفاهیم نظریه انتخاب،  رسدیم

به عبارتی شرایط  .هاستآن، تحت کنترل خود زندیم. بر اساس این نظریه تمامی رفتارهایی که از افراد سر دهدیم، افزایش شودیم

فتاری داشته چه ر میکنیمندارد بلکه در هر شرایطی این خودمان هستیم که انتخاب  میدهیمی بر رفتارهایی که ما انجام ریتأثبیرونی 

به جهان اطراف  ی نسبتترنانهیبواقعکه مسئولیت رفتارهای خود را بر عهده بگیرند و نگرش  دآموزیمباشیم. نظریه انتخاب به افراد 

واهد شد از بیرونی به درونی خ هاآنآموزش نظریه انتخاب به دانش آموزان موجب تغییر منبع کنترل  بیترتنیابهخود داشته باشند. 

 د.شویمو مشکالت محیط بیرونی  هااسترسی مقابله با برا هاآنی آورتابتوان  باال رفتنو این موضوع باعث 

 و همچنین با توجه به که آنان را با مشکالت زیادی مواجه ساخته استپیامدهای بحران کرونا در زندگی دانش آموزان  با توجه به

انش آموزان تحصیلی د یآورتاب شیبرافزاباره بررسی اثربخشی آموزش نظریه انتخاب در اندکیاین مسئله که در ایران تحقیقات 

عمومی  یآورتاب شیبرافزاآموزش نظریه انتخاب  یاثربخشبررسی  باهدف این پژوهش در شرایط بحران کرونا صورت گرفته است،

 .اجرا شد ویروس کرونا یریگهمهدر دوران  تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی یآورتابو 

 پژوهش روش

اجرا گردید،  روی دانش آموزان آزمونشیپابتدا  .ودب 9آزمون با گروه کنترلو پس آزمونشیآزمایشی و با طرح پ شبه تحقیقروش 

تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش تحت آموزش نظریه انتخاب قرار  طوربهسپس دانش آموزان 

 گرفته شد. آزمونپسگروه،  9برنامه آموزشی از هر  پایان. پس از نگرفتولی در مورد گروه گواه هیچ آموزشی صورت گرفتند. 

 جهت بود. 9911 -9011جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 

 توان و اثر اندازه جامعه، انسیوار یهاشاخص ابتدا کوهن روش در .شد استفاده کوهن یآمار توان از هشپژو نمونه حجم برآورد

 نظر در 95/1 اثر اندازه پژوهش نیا در. شد محاسبه کوهن یریگنمونه فرمول از استفاده با حجم نمونه تیدرنها و برآورد یآمار

 نانیاطم سطح در و بود نفر 09111 که جامعه حجم به توجه با .شد انتخاب درصد 11 تا 11 نیب یمقدار زین آزمون توان. شد گرفته

با توجه به شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس در فصل تابستان، دانش آموزان به روش  .دیگرد محاسبه نفر 91 نمونه حجم 15/1

عمومی کانر و دیویدسون و پرسشنامه  یآورتاب یهاپرسشنامهدر دسترس انتخاب شدند. از طریق شبکه مجازی شاد  یریگنمونه

پرسشنامه  995تعداد  درمجموعتحصیلی ساموئلز در چند گروه کالسی پایه ششم در مدارس مختلف قرار داده شد.  یآورتاب

نفر از دانش آموزان  911داد تع یآورتاببنابراین نمره  ؛داشت لیوتحلهیتجزپرسشنامه قابلیت  911برگشت داده شد که از این تعداد 

ورود و خروج بررسی شدند. بدین  یهامالک ازنظر ماندهیباقنفر  911قرار گرفت. سپس  موردمحاسبهدختر پایه ششم ابتدایی 

                                                           
1 Pretest-post test control group design 
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هر )ورود به تحقیق را داشتند به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل  یهامالکنفری که  91نفر حذف شدند و  71ترتیب 

جلسه برگزار شد و گروه کنترل تحت هیچ  1نفر( قرار گرفتند. برای گروه آزمایشی برنامه آموزشی نظریه انتخاب به مدت  95گروه 

 آموزشی قرار نگرفت.

 ژوهشپبزار ا

شد و در دو  ارائه 9110ساموئلز در سال  لهیوسبه( ARI) یلیتحص یآورتاب مقیاس ساموئلز: یليتحص یآورتاب نامهپرسش

 نیا یاصل نسخهچاپ شد.  9111در سال  پژوهش ی،لیتحص یآورتاب مقیاس توسعه با بعد. شد دییتأمناسب بودن آن  تحقیق

 فرم. در شد رواسازی( 9919) یوسفیان ، آسیابی، ادهمی و توانایینژاد یسلطان لهیوسبه مقیاس نیا ران،ی. در ادارد سؤال 01 مقیاس

 یهامهارت یهاعنوانسه عامل با  مقیاس نیا یبرا هاآن پژوهشدر  است. افتهی تقلیل سؤال 91به  مقیاس نیا یهاپرسش شمار یرانیا

 69/1ین آن در ب یهااسیمقآلفای کرونباخ در خرده  یهابیضرو  شدند دییتأ ندهیآ یریگجهتو مسئله محور/ مثبت نگر  ی،ارتباط

پایایی سه عامل در پژوهش حاضر در سطح قابل قبولی است. برای تعیین روایی عاملی از تحلیل  دهدیمحاصل شد که نشان  77/1تا

 یریگجهتارتباطی،  یهامهارتسه عامل  استفاده شد که نشان داد یدییتأاصلی و تحلیل عاملی  یهامؤلفهعاملی اکتشافی به روش 

 .کنندیمیین درصد واریانس را تب 51/91آینده و مسئله محور/ مثبت نگری 

در  یآورتابمیزان  یریگاندازهو هدف آن  دارد سؤال 95این پرسشنامه  (CD-RISC) دیویدسون و کانر یآورتاب پرسشنامه

عامل: تصور شایستگی فردی، اعتماد به غرایز فردی، تحمل عاطفه منفی، پذیرش مثبت تغییر  5دارای  پرسشنامه. است گوناگونافراد 

کامالً  ورتصبهکه امتیاز مربوط به هر گزینه  استطیف پاسخگویی از نوع لیکرت  .استایمن، کنترل و تأثیرات معنوی  و روابط

جمع  باهم هاسؤالامتیازهای همه امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع  محاسبهبرای  .گردیده است ارائه 1 -0از  صحیحغلط تا کامالً 

بیشتر فرد  یآورتابمیزان  دهندهنشانخواهد داشت. هر چه این امتیاز باالتر باشد،  را 911 تا 1از  یادامنه. این امتیاز شودیم

 اشخاص واجد دهندهنشان 51. به عبارتی، نمره باالتر از است 51خواهد بود و برعکس. نقطه برش این پرسشنامه امتیاز  دهندهپاسخ

 .نیز باالتر خواهد بود و برعکس شخص یآورتابشدت  میزانباشد، به همان  51 این مقدار باالتر ازخواهد بود و هرچه  یآورتاب

د ر( نیز پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ مو9911) ، کاکاوند، برجعلی و برماسدر پژوهش حق رنجبر

 نیدر ا .بنابراین این ابزار از پایایی خوبی برخوردار است ؛آمد به دستبرای این پرسشنامه  10/1آزمون قرار گرفت که آلفای 

 به کمکو سپس  گردید پخشجامعه آماری  انیدر مپرسشنامه  91 مقدماتی از آزموناستفاده  پژوهش برای تعیین پایایی پرسشنامه با

پرسشنامه از قابلیت اعتماد یا  .پرسشنامه محاسبه گردید یهااز بخشکرونباخ برای هریک  یآلفا مقدار 91نسخه spss افزارنرم

( 9910. محمدی )است آمدهدستبه 71/1از پرسشنامه بیش  یهاقسمتآلفای کرونباخ کلیه  مقدار رایز ،پایایی باالیی برخورداراست

ر اجرا کرد و با استفاده از ضریب آلفای نف 901این پرسشنامه را برای استفاده در ایران تطبیق داده است. او این پرسشنامه را بر روی 

 60/1تا  09/1بین  هابیضرو روایی پرسشنامه را به روش همبستگی هر گویه با نمره کل مقوله  10/1کرونباخ، پایایی پرسشنامه را 

 محاسبه کرد.



 انو همکار کارشکی                                                                                                                    ... تحصیلی آوری برتاب انتخاب نظریه آموزش اثربخشی 

  

 

 919                                                                                                               1041، بهار سیزدهمدوره چهارم، شماره ، تربیتی علوم و شناسی روان در نو راهبردهای فصلنامه 

 که در یآموزاندانشتحصیلی روی دانش آموزان اجرا گردید، سپس  یآورتابو  یآورتاب یهااسیمقابتدا روش اجرا و تحلیل: 

تحصیلی( را کسب کردند، شناسایی شدند و به دو گروه آزمایش و  یآورتابو  یآورتاب)نمره پایین  ازیموردننمره  هااسیمقاین 

مجازی در شبکه اجتماعی شاد  ورتصبهدر هر هفته  یاقهیدق 61جلسه  1تصادفی تقسیم شدند. گروه آزمایش طی  طوربهکنترل 

در بخش  هاداده لیوتحلهیتجزت. برای اس شدهمطرح( 9در جلسات آموزشی در جدول ) شدهمطرحآموزش دیدند. خالصه مباحث 

ر این تحلیل د توصیفی از شاخص آماری میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد.

 یهالیتحلاست. همه  شدهگرفتهدر نظر  آزمونپسمتغیر کمکی برای کنترل اثرات بر روی نمرات  عنوانبه آزمونشیپ یهانمره

 صورت گرفته است. SPSS 16 افزارنرمدر این پژوهش با استفاده از  شدهانجام

نظریه انتخابخالصه ساختار و محتوای جلسات آموزش  .1جدول   

 برقراری ارتباط اولیه و آشنایی اعضا با یکدیگر جلسه اول

گرم و پذیرا، زمینه را برای مشارکت و  یامشاورهتا با ایجاد رابطه عاطفی و صمیمی با اعضا و ایجاد محیط  کندیممدرس در این جلسه تالش 

 حضور فعال دانش آموزان در جلسات را فراهم کند.

 و با چرایی و چگونگی بروز رفتار آشنا شوند. شودیمشرح داده  آموزان دانشمبانی نظری تئوری انتخاب برای  جلسه دوم

 ، قدرت، آزادی، تفریح(خاطرتعلقبقا، عشق و ) مثالپنج نیاز اساسی تئوری انتخاب با ذکر  آشنایی دانش آموزان با

 کندیمح مختلف مطر به روش هایرا متبحرانه و  ییهاپرسشدر این جلسه مدرس با به چالش کشیدن دانش آموزان و با تمرکز به رفتار فعلی آنان،  جلسه سوم

الزم  تشانیموفق، یا تغییراتی که برای پیشرفت و شودیم شانیدرماندگتا دانش آموزان در مورد رفتارهای خود داوری کنند و رفتارهایی که باعث 

 است را مشخص نمایند.

 صورتهبفکر و عمل  مؤلفهفقط بر دو  معموالًآن شامل: عمل، تفکر، احساس و فیزیولوژی و آموزش این موضوع که ما  یهامؤلفهبیان رفتار کلی و  جلسه چهارم

 .شودیمر کلی از مثال ماشین استفاده مستقیم تسلط داریم و احساس و فیزیولوژی از دایره کنترل مستقیم ما خارج هستند. در بیان رفتا

 .کشدیماعضا در تمام موارد زندگی و مسئولیتی که انسان با هر انتخاب به دوش  یهاانتخاببر  دیتأک

اشاره کنند و دالیل موفقیت یا شکست  اندداشتهکه در زمینه درسی، ورزشی و ...  یزیربرنامهتا به یک نمونه از  شودیماز دانش آموزان خواسته 

 خود در آن برنامه را بیان کنند.

 :ازجملهاعضا  یریپذتیمسئولبرای به چالش کشیدن  سؤالطرح چند  جلسه پنجم

 ؟کندیمچه کسی برایتان انتخاب  دیدهیمرفتارهایی که انجام 

اعضا برای سایر اعضا و بیان عواقب مثبت و منفی رفتار انتخابی از سوی خود فرد و کمک دیگر افراد گروه در ارائه بازخوردهای  یهاانتخاببیان 

 مناسب جهت پذیرش مسئولیت فرد برای رفتاری که انتخاب کرده است.

 .شودیممعرفی رفتارهایی که موجب ارتباط سازنده و سالم بین فردی  جلسه ششم

ن بر سر اختالفات برای دانش آموزان تبیی وگوگفتت مثبت و سازنده شامل گوش سپردن، حمایت، تشویق، احترام، اعتماد، پذیرش و هفت عاد

 .شودیم

کردن، تنبیه، تهدید، دادن حق حساب یا باج  غر، سرزنش، شکایت و گالیه، نق زدن و غرییجوبیعهفت عادت منفی و مخرب شامل انتقاد یا 

 .شودیمنترل درآوردن دیگری برای دانش آموزان تبیین برای تحت ک

 هرکدامباال بردن آگاهی دانش آموزان در زمینه کنترل درونی و بیرونی و اثرات  جلسه هفتم

 .دهدیمتوضیح  هاآنمدرس کنترل بیرونی و درونی را تعریف کرده، پیرامون 

 آموزانتعریف هویت توفیق و هویت شکست برای دانش  جلسه هشتم

 ایجاد هویت توفیق در اعضا و بیان قابلیت تعمیم دهی تجربیات مثبت به مسائل و موارد مشابه در زندگی

کوچک در مواردی که اعضا با شکست در پیشبرد اهداف مواجه شده بودند.  یهاگامبر شروع مجدد و ترسیم اهداف کلی و شروع با  دیتأک

 )نپذیرفتن عذر و بهانه(

 نآزموپساجرای 
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 هاافتهی

دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در دوران  تحصیلی آموزش نظریه انتخاب برتاب آوری یپژوهش بررسی اثربخش هدف

نفر از دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر مشهد بود که به شکل تصادفی  91نمونه پژوهش شامل  بود.بیماری کرونا  یریگهمه

 است. شدهارائهتوصیفی دو گروه در متغیرهای وابسته  یهاشاخص (9)در جدول  نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. 95در دو گروه 

تحصیلی در  یآورتابعمومی و  یآورتاب یهامؤلفهگروه کنترل و آزمایش  یهایآزمودنها حاکی از آن است که میانگین داده

ندارند پس دو گروه در این دو آزمون با یکدیگر همتا هستند. ولی تفاوت میانگین  یامالحظهقابلبا یکدیگر تفاوت  آزمونشیپ

گروه  یهایآزمودنمیانگین  کهیطوربه است مالحظهقابلعمومی  یآورتاب آزمونپسگروه کنترل و آزمایش در  یهایآزمودن

 (9گروه کنترل بیشتر است. )جدول  آزمونپساز میانگین  مالحظهقابل طوربه آزمونپسآزمایش در 

تحصيلی به تفکيک مراحل آزمون یآورتابعمومی و  یآورتابدر  هاگروهآماری نمرات  یهاشاخص .2 جدول  

 آزمونشیپ آزمونپس

 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار مقیاس خرده مقیاس

 کنترل آزمایش کنترل آزمایش کنترل آزمایش کنترل آزمایش

 یفرد یستگیتصور شا 90299 91266 9251 9291 95259 91211 9216 9296

 یآورتاب

 عمومی

1210 1216 97 90216 9259 9291 96279 99211 
و  یفرد زیاعتماد به غرا

 یتحمل عاطفه منف

1271 1219 91216 1216 9279 1216 99266 1279 
وابط و ر رییمثبت تغ رشیپذ

 منیا

 کنترل 0216 7299 1219 1270 6 99 1275 1219

 یمعنو راتیتأث 9216 0219 1219 1271 0 7296 1275 1271

 یارتباط یهامهارت 91201 99259 9291 9201 99259 69299 1269 9279
 یآورتاب

 تحصیلی
 ندهیآ یریگجهت 99219 96299 9291 9291 90206 01261 1270 9205

 یمساله محور و مثبت نگر 99219 96261 9297 9291 90259 97216 1269 9296

عمومی و تحص  یلی دانش آموزان، از روش آماری تحلیل کوواریانس  یآورتاب بری آموزش نظریه انتخاب ش بخجهت ارزیابی اثر

ستفاده  9چندمتغیری ستلزم رعایت شا ستفاده از این تحلیل، م ضهد. ا ست که پیش از اجرای آزمون  ییهامفرو سا رار ق یموردبرر

 گرفت.

مفروضه همسانی  . همچنین(<1215p) تأیید گردید نرمال بودن توزیع با استفاده از آزمون کولموگرف اسمیرنوفنرمال بودن 

یکی  تائید شد. قرار گرفت و یموردبررستوسط آزمون لوین  تحصیلی یآورتابو  عمومی یآورتابها در مورد متغیرهای واریانس

رای متغیرهای وابسته ب شدهمشاهده یهاانسیکووار، بررسی همسانی ماتریس چندمتغیری انسیکووارهای تحلیل دیگر از مفروضه

یرهای برای متغد. نتایج آزمون نشان داد که ماتریس کوواریانس های مختلف است که بدین منظور از آزمون باکس استفاده شگروه

 نمرات اساس کنترل بر گروه و آزمایش گروه مقایسه برای شدند. دییتأ هامفروضهتمام  بیترتنیابهوابسته در دو گروه همگن است. 

                                                           
1 Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA) 
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 انسیکووار تحلیل یک ابتدا عمومی یآورتاب یهامؤلفهبهبود  بر نظریه انتخاب آموزش اثربخشی میزان تعیین جهت ،آزمونپس

 سطوحنشان داد  چندمتغیرینتایج تحلیل کوواریانس  .شدند آزمون پژوهشی یهاهیفرض گرفت، سپس انجام)مانکوا (چندمتغیری

 گروه و آزمایش گروه افراد بین است که آن بیانگر امر این. شمارندیم مجاز را مانکوا از استفاده قابلیت هاآزمون همه یداریمعن

 .دارد وجود داریمعن تفاوت وابسته متغیرهای از یکی ازلحاظ گواه حداقل

 کنترل و آزمایش یهاگروه افراد در عمومی یآورتاب یهامؤلفه یهانمره روی بر چندمتغیری کوواریانس تحلیل نتایج( 9) جدول

 .دهدیم نشان را

شامل تصور  -عمومی یآورتابعضویت گروهی در تمامی زیرمولفه های  F، سطح معناداری آماره گرددیمکه مشاهده  طورهمان

یر حد بحرانی ز –از شایستگی فردی، اعتماد به غرایز شخصی و تحمل عاطفه منفی، پذیرش مثبت تغییر، ادراک کنترل و معنویت 

داشته و موجب  ریتأثعمومی  یآورتاب شیبرافزاکه آموزش نظریه انتخاب  میریپذیمدرصد  15است، بنابراین با اطمینان  1215

 (9عمومی در دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شده است. )جدول  یآورتابارتقا 

عمومی یآورتاب یهامؤلفه آزمونپس یهانمره( روی مانکوا) چندمتغيرینتایج تحليل کوواریانس  .3جدول   

 

 منابع تغيير
 سطح معناداری F ميانگين مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغير

اثربخشی 

نظریه 

 انتخاب

تصور از شایستگی 

 فردی
9701219 9 9701219 9919259 121111 

غرایز اعتماد به 

شخصی و تحمل 

 عاطفه نفی

9950259 9 9950259 9599261 121111 

پذیرش مثبت تغییر 

 و روابط ایمن
690211 9 690211 9166206 121111 

 121111 969251 917251 9 917251 کنترل

 121111 955217 76211 9 76211 معنوی راتیتأث

 یهاگروه افراد در تحصیلی یآورتاب یهامؤلفه یهانمره روی بر( مانکوا (چندمتغیری کوواریانس تحلیل نتایج( 0) جدولدر ادامه 

 .دهدیم نشان را کنترل و آزمایش

 دهنیآ یریگجهت ،یارتباط یهامهارتشامل  -یلیتحص یآورتاب یها رمولفهیز یدر تمام یگروه تیعضو Fآماره  یسطح معنادار

انتخاب  هیکه آموزش نظر میریپذیمدرصد  15 نانیبا اطمبنابراین است،  1215 حد بحرانی رزی – یو مسئله محور/ مثبت نگر

 شده است. ییششم ابتدا هیدر دانش آموزان دختر پا تحصیلی یآورتابداشته و موجب ارتقا  ریتأث تحصیلی یآورتاب شیبرافزا

 (0)جدول 
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تحصيلی یآورتاب یهامؤلفه آزمونپس یهانمره( روی مانکوا) چندمتغيرینتایج تحليل کوواریانس  .2جدول   

 سطح معناداری F ميانگين مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغير منابع تغيير

اثربخشی 

نظریه 

 انتخاب

 121111 00972717 70112911 9 70112911 ارتباطی یهامهارت

 121111 99762911 09612999 9 09612999 آینده یریگجهت

مسئله محور/ مثبت 

 نگری
99992999 9 99992999 5992911 121111 

 گيرینتيجهو  حثب

. بدین معنا که شودیم هاآنعمومی  یآورتابنشان داد آموزش نظریه انتخاب به دانش آموزان موجب افزایش  آمدهدستبهنتایج 

این یافته همسو با . شودیمگروه آزمایش نسبت به گروه کنترل  آزمونپسمیان نمرات  یداریمعنمداخله باعث ایجاد تفاوت 

( و 9911) فر، بشار و ختائی، متین (، سلطانی9911) ، برآبادی و حیدرنیا، شریعتی پور(9911(، زارع )9910) طباطبایی یهاپژوهش

 ( است و پژوهش ناهمسویی یافت نشد.9111) 9لیوتار

و رفتارهای خودشان کنترل و تسلط داشته باشند. این نظریه، بر نظریه کنترل  هاانتخابتا بر  کندیمنظریه انتخاب به افراد کمک 

پاورز مبتنی است و فرض آن این است که افراد، مسئول زندگی، احساسات، اعمال و رفتارشان هستند. نظریه انتخاب معتقد است 

وامل ع درواقعرفتارش را کنترل کند.  تواندیمو تنها خود فرد است که خود فرد است  زندیمعامل تمام رفتارهایی که از انسان سر 

ه باشد. در هر موقعیت چه رفتاری داشت کندیمخود فرد است که انتخاب  تیدرنهابروز رفتار هستند ولی  سازنهیزمبیرونی و محیطی 

 نانهیبواقع رتصوبهکنند و برای انجام رفتارهای بهتر که هستند قبول  گونههمانتا خود را  کندیمآموزش نظریه انتخاب به افراد کمک 

و پذیرش مسئولیت دارد. در طی جلسات آموزشی بر  یگذارهدفزیادی بر  دیتأککنند. همچنین این برنامه آموزشی  یزیربرنامه

ه خودشان را ب شانیهاستشکو  هاتیموفقشد. بدین معنا که دانش آموزان بتوانند  دیتأکتقویت منبع کنترل درونی دانش آموزان 

تخاب ، رفتار دیگری را انکندینمدر ارضای نیازهایشان کمکی  هاآننسبت دهند و زمانی که به این نتیجه رسیدند که رفتارشان به 

 مرتبط است. یآورابتمثبتی با مدیریت استرس و  طوربهکنند و مسئولیت پیامد انتخاب خود را بپذیرند. داشتن منبع کنترل درونی 

ترل درونی و اکنون و کن جابراینشدن با واقعیت، پذیرش مسئولیت، شناخت نیازهای اساسی، تمرکز  روروبه در آموزش نظریه انتخاب

 رویدادهای زندگی را هاآنتا  شودیماست. آموزش نظریه انتخاب با ایجاد تغییر در سبک اسنادی دانش آموزان موجب  دیتأکمورد 

ن امر با استفاده کنند؛ که ای یمؤثرتر یامقابلهزندگی از راهبردهای  یزااسترسدر مقابل رویدادهای  جهیدرنتببینند و  ترلکنقابل

در هر شرایطی تنها خود اوست  شودیممتوجه  آموزدانش. زمانی که شودیم هاآن یآورتابکاهش هیجانات منفی، موجب افزایش 

ه پیامد زندگی مقابله کند ک آوراسترسبا رویدادهای  یمؤثرتر یوهیشبه  تواندیمو رفتارش را بر عهده دارد،  هاانتخابکه مسئولیت 

شناختی اوست. همچنین داشتن منبع کنترل درونی با افزایش احساس امید و هدفمندی، منجر به کاهش عاطفه  یآورتابآن افزایش 

که  آموزدیم. این رویکرد به افراد شودیمتخاب موجب باال بردن توان حل مسئله در افراد نظریه ان .شودیممنفی در دانش آموزان 

نباید فرار کرد و مسائل و مشکالت را به گردن دیگران انداخت، بلکه باید مسئولیت  هایسختبا مشکالت و  شدنمواجهدر هنگام 

                                                           
9 Luthar 
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 یجابهانجام داد. تمرکز بر حل مسئله  یمؤثرو در جهت حل مسائل و مشکالت اقدامات مفید و  را قبول کرد آمدهشیپمشکالت 

و نیازهای خود را  هاییتوانا. همچنین این رویکرد در تالش است تا شخص شودیمدر افراد  یآورتابگریز از آن موجب افزایش 

که برای برآوردن نیازهای  دهدیممین جهت نظریه انتخاب به شخص آموزش شناخته و برآورد درستی از آن داشته باشد. در ه

 بلندمدتو  مدتکوتاهآگاهانه برای وصول به اهداف  یزیربرنامهنماید. طراحی و اجرای  یگذارهدفشخصی و بر پایه واقعیت، 

موجب افزایش توان فرد برای  یمیظخودتنشکل بگیرند. مجهز شدن فرد به راهبردهای  یمیخودتنظتا راهبردهای  شودیمباعث 

 .شودیم زاتنشمقابله با شرایط ناگوار محیطی و سازگاری با عوامل 

بیدهندی، اسدزاده،  ، صفاری(9199) 9(، ماسون9919) 9(، هینتون9117) گالسر یهاپژوهشهمچنین نتایج این پژوهش همسو با 

 یورآتابداشته و موجب ارتقا  ریتأث تحصیلی یآورتاب شیبرافزاانتخاب  هیآموزش نظر( نشان داد که 9011) فرخی و درتاج

یه انتخاب گفت که آموزش نظر توانیماین یافته پژوهشی  نییتبدر  شده است. ییششم ابتدا هیدر دانش آموزان دختر پا تحصیلی

به  تیهادرن یریپذتیمسئولآموزد مسئولیت رفتارهای خود در زمینه های مختلف خانوادگی، فردی و اجتماعی بپذیرند. می به افراد

 هانآو رفتارهای تحصیلی  اندمسئولکه در قبال عملکرد تحصیلی خود  رندیپذیمدانش آموزان  کهیهنگام. شودیمعمل منجر 

و تفکرات خود را تغییر داده و یکسری اعمال اصالحی انجام دهند.  هانگرش توانندیم آنگاه؛ شودیم هاآنموجب عملکرد تحصیلی 

تحصیلی  یآورتابرفتارهای تحصیلی خود را تغییر داده و با بهبود رفتار، نگرش و هیجانات تحصیلی، به  توانندیم مثالعنوانبه

خوشبختی و  که آموزدیم هاآنقویت منبع کنترل درونی در افراد به ، آموزش نظریه انتخاب با تبراینباالتری دست پیدا کنند. عالوه 

ده تحصیلی آین توانندیم هاآنو  هاستآندر آینده نه در گروه شرایط ناخوشایند بیرونی بلکه در دستان خود  هاآنموفقیت تحصیلی 

 که دوست دارند رقم بزنند. طورهمانخود را 

در حال حاضر به دلیل تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی به دنبال شیوع ویروس کرونا، بسیاری از دانش آموزان دچار افت عملکرد 

. آموزش نظریه انتخاب به دانش دهندیمو این امر را به شرایط بیرونی و محروم شدن از آموزش حضوری نسبت  اندشدهتحصیلی 

به دلیل اعمال و رفتار دیگران و یا شرایط نامساعد محیطی نیست، بلکه خود  هاآنحال حاضر  که وضعیت تحصیلی آموزدیمآموزان 

اعث موفقیت تحصیلی خود شوند. افزایش کنترل درونی ب سازنهیزمبا انتخاب رفتارهای تحصیلی مناسب،  توانندیمهستند که  هاآن

بدین شکل که  .شودیمتحصیلی  یآورتابرآمدی تحصیلی و ارتقا بهبود خودکا سازنهیزم جهیدرنتو  یریپذتیمسئولافزایش حس 

توسط  کهنیا؛ نه اندکردهکه خود انتخاب  دانندیمدانش آموزان با درک کنترل درونی، شرایط تحصیلی نامساعد خود را نتیجه روندی 

وجب م تیدرنهاباشد. تالش دانش آموزان برای بهبود شرایط و رفتارهای تحصیلی خود  شدهلیتحمو محیط به آنان  انیاطراف

 تحصیلی باالتری را تجربه کنند. یآورتاب هاآنکه  شودیم

                                                           
9 Hinton 

9 Mason 
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مقابله با  یهامهارت، از آن جا که استرس نقش مهمی در به خطر انداختن سالمت جسمی و روانی افراد دارد، کسب یطورکلبه

باعث  اندتویمبا استرس  یامقابله یهامهارتیکی از  عنوانبه یآورتابفشارهای روانی بر افراد بکاهد.  ریتأثاز  تواندیماسترس 

نترل که منبع ک دهدیمگوناگون نشان  یهاپژوهش یهاافتهیو سازگاری افراد در برابر شرایط سخت شود.  یریپذانعطافافزایش 

دارد.  زاترساس یهاتیموقعاشخاص در برابر  یامقابلهدر نوع رویکرد  یرگذاریتأثش یک خصیصه شخصیتی، نق عنوانبهاشخاص 

ود. و مشکالت ش هایسختآنان در برابر  یآورتابموجب افزایش  تواندیمبدین معنا که تقویت احساس کنترل درونی در افراد 

برای ایجاد  وانتیمکننده مناسبی برای سازگاری در مقابل استرس است. یکی از مداخالتی که  ینیبشیپمنبع کنترل درونی  درواقع

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که آشنایی دانش  .هاستآنادراک کنترل درونی در افراد اجرا کرد، آموزش نظریه انتخاب به 

اقعیت، قبول مسئولیت، قضاوت اخالقی درباره صحیح و یا غلط بودن شدن با و روروبه ازجملهنظریه انتخاب  یهامؤلفهآموزان با 

و اکنون، کنترل درونی، دستیابی به هویت توفیق، شناخت نیازهای اساسی و نحوه برآوردن  جابراینرفتار بر پایه پیامدهای آن، تمرکز 

محیطی  یهااسترسانش آموزان در برابر عمومی و تحصیلی د یآورتاب، فراهم کردن حمایت عاطفی و...منجر به ارتقای هاآن

، آموزش نظریه انتخاب دهدیمکه نتایج آماری نشان  طورهمان. بخشدیمرا بهبود  هاآنو سازگاری  یشناختروانو وضعیت  شودیم

 را افزایش داده است. موردپژوهشعمومی و تحصیلی دانش آموزان دختر  یآورتابدرصد  15در سطح اطمینان 

تحصیلی دیگر، نداشتن دوره پیگیری و  یهاهیپابه عدم استفاده از پسران و  توانیماین پژوهش  یهاتیمحدود ازجمله 

 رگذاریأثتاین پژوهش بر روی جوامع آماری دیگر و پایش بیشتر متغیرهای  یریکارگبهبا ابزار پرسشنامه اشاره کرد.  یهاتیمحدود

آموزشی بر اساس  یهاهکارگا شودیمبا توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد  .افتیدستبه نتایج قابل استنادتری  توانیم بر نتایج تحقیق

همچنین مفاهیم نظریه انتخاب در  ایجاد شود تا معلمان و مشاوران آموزش ببینند. وپرورشآموزشاصول نظریه انتخاب در مراکز 

 ساتمؤسو دیگر  وپرورشآموزشنهاد  مراقبان کودک و مشاوران قرار گیرد. ،معلمان، والدینقالب بروشور و جزوه در اختیار مربیان، 

در  هاآن یآورتاباز نتایج این تحقیق در جهت بهبود سطح آموزشی و پرورشی دانش آموزان و همچنین ارتقا  توانندیمآموزشی 

انش آموزان ی نظریه انتخاب به دهامؤلفهدر بافت مدرسه  شودیمپیشنهاد  طورنیهم محیط تحصیلی استفاده نمایند. یهااسترسبرابر 

 ، مقابله کنند.شودیمی ناشی از مشکالت تحصیلی که باعث افت تحصیلی هااسترسآموزش داده شود تا بتوانند با 

 منابع

 فصلنامه  .آموزان و راهکارهای مقابله با آنهادانش شناختی و آموزشی بیماری کرونا در(. پیامدهای روان9911) ، خ.ابوالمعالی الحسینی

 .957 -919 ،96(55) ،تربیتی شناسیروان

 یفرزندان کم توان ذهن یمادران دارا یزندگ تیفیو ک ی(. تاب آور9911ا و برماس، ح. ) ،یبرجعل ؛و کاکاوند، ع ؛حق رنجبر، ف .

 .977-917 ،(9)9 ،شناسیروانسالمت و 

 ،(. تاثیر خوش بینی آموخته شده بر انگیزش پیشرفت و تاب آوری تحصیلی نوجوانان دختر، پژوهش 9910م ) خادمی، م و کدخدایی

 .65-11(، 9)9مثبت،  شناسیرواننامه 
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 بر  یدرمان تیانتخاب و واقع یبر تئور یمداخله مبتن یاثربخش .(9915) .ح،یفراهان ا؛ ،یس؛ صاحب ،ییبرزگر کهنمو ؛ش ،یلیخل

 .9-99(. 7) 9ی، روانشناخت یکاربرد یفصلنامه پژوهش ها. ییزناشو تیرضا

 بر  یمبتن یگروه نینو یدرمان تیواقع ریتاث(. 9910)ب.  ،یهاشم آباد یقنبر ج؛ ف،یشر انیش؛ طالب ،ینیرجب زاده، ف؛ مکوند حس

 .999-959 ،9شهید چمران اهواز،  دانشگاه یروانشناخت ی. مجله دستاوردهاانیدانشجو یانتخاب بر اختالل اضطراب اجتماع یتئور
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