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  چکیده
انگاري فردي و  با توجه به اهمیت و نقش کلیدي تعلل و سهل: مقدمه

هدف این پژوهش بررسی  ،اجتماعی در رشد و پیشرفت فرد و جامعه
 .انگاري فردي و اجتماعی است اثربخشی آموزش تئوري انتخاب بر سهل

دانشجویان زن دوره کارشناسی شهر تهران در سال نفر از بین کلیه  36 :روش
صورت ه گیري در دسترس انتخاب شده و ب به روش نمونه ،91ـ92تحصیلی

ابزار . جایگزین شدند) =20n(و گواه ) =16n(تصادفی در دو گروه آزمایش 
انگاري تاکمن و پرسشنامه  ها شامل پرسشنامه سهلآوري داده جمع
عنوان ه ها ب ابتدا این پرسشنامه. نیا بودگاري اجتماعی صفاريان سهل
سپس افراد گروه آزمایش در . آزمون بر روي افراد هر دو گروه اجرا شد پیش

عنوان ه هر دو پرسشنامه ب. جلسه آموزش تئوري انتخاب شرکت کردند 8
بار هم بعد از دو ماه  بار پس از پایان جلسات آموزشی و یک یک ،آزمون پس

این نمرات با استفاده از آزمون کوواریانس مورد بررسی قرار . اجرا شد مجدداً
نشان داد که بین دو گروه  کوواریانس نتایج حاصل از آزمون: ها یافته. گرفت

ش تئوري وجود دارد و آموز) >01/0p(کنترل و آزمایش تفاوت معناداري 
انگاري فردي و اجتماعی در گروه  انتخاب موجب کاهش معنادار سهل

انگاري  اما در پیگیري این روند ادامه نیافته و حتی سهل. ازمایش شده است
با : گیري نتیجه .معناداري افزایش داشته است طوره ب ،اجتماعی در طول زمان

آموزش  یجه گرفت کهتوان چنین نتاستفاده از نتایج حاصل از این پژوهش می
انگاري  موجب کاهش سهل مؤثريطور ه تئوري انتخاب در کوتاه مدت ب

انگاري  شود اما این نتایج در دراز مدت براي سهل فردي و اجتماعی می
  .نیست مؤثراجتماعی ماندگار نبوده و 

  .انگاري اجتماعی سهل ،انگاري فرديسهل ،تئوري انتخاب :واژگان کلیدي

  

Abstract   
Introduction:  Because of the important role of procrastination 
and social loafing on personal and social development, the main 
purpose of this research was to investigate the effect of Choice 
Theory training on procrastination and social loafing. Method: 
A total number of 36 female students of Tehran Universities in 
1392 were selected by accessible sampling and were divided 
into an experimental group including 16 students and a control 
group including 20 students. Tuckman's Procrastination Scale 
and Saffarinia's Social Loafing Test were conducted to collect 
basic level data. The participants of the experimental group 
attended 8 sessions of Choice Theory training protocol. Both 
inventories were conducted again immediately after the training 
period and after two months. The results of post-tests were 
compared with the basic level through covariance analysis. 
Results: The results of covariance analysis showed a significant 
difference between the two groups and reduction of 
procrastination and social loafing in the experimental group 
compared with the control group. But this reduction was not 
evident in the follow up test which was conducted after two 
months. Even the level of social loafing increased significantly.  
Conclusion: The implications of these results are discussed with 
respect to the utility of applying Choice Theory training for 
significant reduction of procrastination and social loafing in 
short time; however, these results are not perdurable in long 
time.  
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  مقدمه
نظران و یکی از رفتارهایی که از سوي صاحب

گیرد، پدیده  والن مورد نقد و بررسی قرار میمسؤ
انگاري،  واژه التین سهل. است 1انگاري تعلل یا سهل

به معنی » کراسینوس«و » پرو«مرکب از دو کلمه 
که  )1971 ،2کلین(کردن به فردا است موکول

به تعویق  کاري، تعلل و معادل اهمال اصطالحاً
برخی  ).2002 ،3ناوسالیس و ( باشد میانداختن 

دانند، در حالی که  تعلل را به اشتباه معادل تنبلی می
؛ زیرا در تنبلی، فرد خودش ندتفاوتماین دو با هم 

میلی براي انجام کار ندارد، در حالی که در تعلل 
داده و خودش را مشغول فرد غالباً کاري را انجام 

دارد تا از انجام تکلیفی که اولویت دارد،  نگه می
  .اجتناب کند

اي درباره  تعریف واحد پذیرفته شده ،در واقع
نظران ر یک از صاحبانگاري وجود ندارد و ه سهل

 4شوانبرگ. اند به این موضوع نگریستهاز منظر خود 
شکاف بین نیت انجام کار را انگاري  سهل) 2004(

و به تأخیر انداختن و جایگزین کردن تکالیف 
ضروري دیگر هاي غیر لیتضروري با انجام فعا

ا انگاري ر سهل) 2003( 5اردوان .کندتعبیر می
 و ناسالیس . داند اجتناب از شروع و ادامه کار می

انگاري را تمایل به اجتناب از  ، سهل)1977(
م کار به آینده و استفاده انجافعالیت، محول کردن 

جام فعالیت خیر در انخواهی براي توجیه تأاز عذر
را انگاري  نیز سهل برخی دیگر. اند تعریف نموده

که فرد  دانند میمبین تأخیر در آغاز یا ادامه کاري 
فراري و ( احساس خوشایندي نسبت به آن ندارد

                                                             
1. Procrastination 
2. Klein 
3. Ellis & Knaus 
4. Schouwenberg 
5. Van Eerde 

به  ).2007 ،7دیاز مورالسفراري و ؛ 2000 ،6تایس
تأخیر انگاري  سهل) 2007(نیز  8تقاد استیلاع

رغم عمدي در انجام وظایف محول شده علی
اونز، بومان و . آگاهی از پیامدهاي منفی آن است

انگاري انجام ندادن معتقدند سهل ) 2008( 9دیل
وهل، . ت که فرد فرصت انجام آن را داردکاري اس

، انگاري، در تعریف سهل)2010( 10یچیل و بنتاپ
اول اینکه، : اند را متمایز ساخته عنصر اساسیدو 

هاي فراوان ، سندرمی است که به آسیبانگاري سهل
انجامد و دوم آنکه، جسمی و روحی براي فرد می

اي  یا وظیفهفرد به صورت غیر عقالیی از انجام کار 
به همین دلیل اغلب . کند مشخص، اجتناب می

ی همراه شناخت کاري با رنج و ناراحتی روان اهمال
انگاري در انجام تکالیف  به عنوان مثال سهل .است

فتن رباعث باال  ،دانشجویانو آموزان  درسی دانش
 تنی در آنان  هاي روان سطح اضطراب و بیماري

این تمایل حتی در کیفیت  ).2010 ،فراري( گرددمی
که  طوريه ب است مؤثربطور منفی زندگی افراد نیز 

انگاري باال موجب بدتر شدن کیفیت زندگی  سهل
   ).2005 ،11و ایلینگروت مون(شود  افراد می

در دهند که  شناختی نشان می شواهد جامعه
ي زیاد و انگار د سهلدرصد افرا 20حدود ایران 
انگاري متوسط هستند  درصد دچار سهل 50حدود 

این وضعیت ). 1390 ،یگانه و همکارانجوادي (
منفی نه تنها در حوزه فردي، بلکه در اجتماع نیز 

وري بر  مطلوبی مانند کاهش سطح بهرهاثرات نا
انگاري مفهوم نوپایی  در واقع سهل. گذارد جاي می

                                                             
6. Ferrari & Tice 
7. Diaz-Morales 
8. Steel 
9. Owen, Bowman & Dill 
10. Wohl, Pychyl & Bennett 
11. Moon & Illingworth 
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باره ي درتر گستردهاست که باید تحقیقات تجربی 
   .بیشتر واقع شودآن صورت گیرد تا مورد بررسی 

در کتاب خود ) 1364( 1بودون ریمون
: کند بندي می انگاري را بر دو نوع تقسیم سهل
در  .3انگاري اجتماعی و سهل 2انگاري فردي سهل

خیر و به تعویق انداختن انجام امور در أت ،نوع اول
موجب اختالل در امور فردي بوده و سطح اعمال 

 ،انگاري اجتماعی سهلدر اما . گردد می خود فرد
 اما دارند مطلوب نسبتاً رفتارى فردى سطحافراد در 

مطلوب منتهی  نتیجه به جمعى سطح در هارفتار این
کاري  انگاري به معناي کم این نوع از سهل. شود نمی

لکرد گروه فرد در گروه است که باعث کاهش عم
این رفتار ابتدا  ).2004 ،4و پتل فراري( میشود

وي . گزارش شد 1913در سال  5سط رینگلمنتو
عملکرد  ،تعداد اعضاي گروهدریافت که با افزایش 

در این  ).2011 ،6ژنگ (کند وه کاهش پیدا میگر
در مقایسه با فعالیت فردي  ،حالت فرد در گروه

واقع فرد  در. دهد تالش کمتري انجام می ،خود
فعالیت الزم را انجام نداده اما از منافع گروه 

حالتی که . )1391، نیا يصفار( شود مند می بهره
هاي وابستگی متقابل  را نتیجه نظام  بوردون آن

  . داند می
ها بر دالیل  هاي اخیر بیشتر پژوهش در سال

از  .اند فردي و اجتماعی این پدیده متمرکر شده
فقدان  ،به فردگرایی توان جمله دالیل فردي می

 ،درگیري شناختی پایین ،جویی فردي مبارزه
کاهش احساس  ،تقدیرگرایی و منبع کنترل بیرونی

. اشاره کرد انگیزه پیشرفتو کمبود خودکارآمدي 

                                                             
1. Boudon 
2. Procrastination 
3. Social Loafing 
4. Patel 
5. Ringelmann 
6. Zhang 

از مجموعه عوامل اجتماعی نیز انسجام گروهی 
 ،فقدان همانندسازي گروهی ،فقدان ارزیابی ،پایین

و سیستم ارزشی و هنجارهاي  تعلق گروهی
؛ 1391، صفاري نیا(موارد مناسبی هستند  اجتماعی

  ). 1390، و همکاران جوادي یگانه
انگاري  هاي انجام شده سهل بر اساس پژوهش

سواري و (هایی از قبیل خودکارآمدي  لفهمؤبا 
خرمایی و (انگیزه پیشرفت  ،)1388 ،همکاران
اضطراب   ،)1390 ،؛ کوثري1390 ،همکاران

 ،8آنتونی(امید  ،)2004 ،7ویک ؛ ون1388 ،کرمی(
و ) 1385 ،جاللی شاهکو(منبع کنترل  ،)2007

، هاشمی و همکاران(راهبردهاي خودتنظیمی 
همبستگی ) 2003 ،؛ والترز2007، ؛ استیل1391

   . باالیی دارد
انگاري فردي  سهل نابر این با توجه به اهمیتب

 رشد فرد و یا اجتماعی و نقش کلیدي آنها در
و اینکه تعداد مداخالت انجام شده در این  جامعه

الزم است تا روشی کارآمد و  ،حوزه محدود بوده
 هر از پیشاما . کار روده مطلوب براي کاهش آنها ب

تبیین  براي روشنی رویکرد باید ابتدا ،اي مداخله
  . این پدیده یافت

ورد متفاوتی ماي ه از دید نظریه انگاري سهل
رفتاري، هاي  نظریه. بررسی قرار گرفته است

و تنبیه  ل پاداشرا بر اساس اصو انگاري سهل
بنابراین چنانچه فعالیتی براي . کنند اسکینر تبیین می

داشته باشد، در انجام آن تعلل آنها پیامد فوري ن
 انگاري سهلرفتاري،  ـهاي شناختینظریه. ورزند می

را از دیدگاه باورها و فرایندهاي شناختی  بررسی 
یرمنطقی و بر شناخت و کشف تفکر غ کرده

هاي روان نظریه. شوند یزیربنایی آن متمرکز م

                                                             
7. Van Wyk 
8. Anthony 
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پویایی و روان تحلیلگري کالسیک نیز، 
را نمادي از بازگشت سمبولیک به  انگاري سهل
 دانند جنسی دوره کودکی می ـ ض هاي روانیتعار

 راآن پردازان نیز  برخی از نظریه. )2008 ،1لین(

 که اند کرده توصیفی ده خودنظم سبک نوعی

 دشومی تکلیف یک تکمیل و شروع در شامل تأخیر
  .)2003 ،2لترزاو(

 "3تئوري انتخاب" ،اما از دیدگاه این پژوهش
نظریه انتخاب . تبیین مناسبی براي این پدیده است

ریزي  پایه 4توسط ویلیام گالسر 1998در سال 
بقاء، عشق ( نیاز اساسی انسان  5گردید و در آن بر 

که  کید شدأت) ت، آزادي و تفریحو تعلق، قدر
افراد با . گیرد ها از آن نشات می تمام انسانیزش انگ

مقایسه آن با  توجه به دنیاي مطلوب خود و
 صورت کامالًه ب ،اند واقعیتی که از دنیا درك کرده

 انهوشمندانه رفتارهایی را براي نیل به نیازهایش
د و در واقع تا وقتی که این رفتارها نکن انتخاب می

 ،گالسر( دهد یآنها را ادامه م ،بخش هستند نتیجه
انگاري رفتاري است که  در این معنا سهل. )1998

بر . زند به آن دست می فرد انتخاب کرده و عامداً
رفتارها براي بعضی ممکن است طبق همین نظریه 
 براي سایر نیازها لیبخش و یک هدف نتیجه

مدت  انگاري در کوتاه چنانچه سهل. ناکارآمد هستند
اما در دراز مدت ناکارآمد و زیان بخش  ،خوشایند

طبق اصول تئوري انتخاب تنها الزم است تا . است
این  ،با تغییر و اصالح دنیاي کیفی و ادراکی فرد

انتخاب  توازن کوتاه مدت را بر هم زد تا فرد از
دیگري را  مؤثرانگاري دست برداشته و رفتار  سهل

  ). 1998 ،گالسر( انتخاب کند

                                                             
1. Lin 
2. Walters 
3. Choice Theory 
4. Glasser 

دهند که آموزش تئوري  ن میها نشا پژوهش
انتخاب بر همین اساس بر بسیاري از رفتارهاي 

. آنها شده است موجب تغییر ناکارآمد فائق شده و
طور ه اثر آموزش تئوري انتخاب ب ،براي مثال

احدي و  ،چی کارخانه(بر میزان شادکامی  مؤثري
 کانون مهارنفس و  افزایش عزت ،)1389 ،حاتمی
راهبردهاي  و کنترل منبع، )1390 ،صاحبی(درونی 

 ،آقامحمدیان شعرباف و کیمیایی ،يامیر(اي  مقابله
 ،موسوي(نفس  پذیري و عزت ولیتمسؤ ،)1391
درویشی  ،حسین پور( کاهش بحران هویت، )1388

امید به زندگی و اضطراب  ،)1389 ،و سودانی
افزایش پیشرفت تحصیلی  ،)1389 ،پاشا و امینی(

، )2013 ،5وابولدینگ و بریکل(آموزان دانش
 ،6چانگ و کالینز ،پترسون(افزایش خودپنداره مثبت 

افزایش عزت نفس و انگیزه  ،)1998 ،6کالینز
؛ 1389 ،مرادي شهربابک(پیشرفت فردي 

هاي سالمت  و در برنامه )2011 ،7گیلچریست بنکز
 .نشان داده شده است )8،2010کاستونز(و تندرستی 

آموزش  تأثیراین پژوهش نیز بر همین اساس  .است
انگاري فردي و اجتماعی را  تئوري انتخاب بر سهل

   .مورد بررسی قرار داده است
  

  روش
ه آزمایشی با این مطالعه از نوع شب :طرح پژوهش

. آزمون همراه با گروه گواه است آزمون و پس پیش
 8 دراست که  آموزش تئوري انتخابمتغیر مستقل، 

انگاري  سهلتغییرات دو ماه انجام شد و  طیجلسه 
به عنوان متغیر وابسته در نظر اجتماعی فردي و 

  .گرفته شده است

                                                             
5. Wubbolding & Brickell  
6. Peterson, Chang & Collins 
7. Gilchrist Banks 
8. Casstevens  
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ین پژوهش عبارت جامعه آماري ا: هاآزمودنی
دوره کارشناسی که در زن دانشجویان کلیه از بود 

. مشغول به تحصیل بودند 91- 92سال تحصیلی
اند  اي را پیشنهاد کرده قاعده) 2006( 1بورگ و گال

آزمایشی و شبه  که طبق آن براي تحقیقات
هاي  نفر براي هر یک از گروه 15، تعداد آزمایشی

، سیمیاریان( گواه پیشنهاد شده است آزمایش و
شامل در این پژوهش نمونه مورد مطالعه ). 1389

گیري در  که با روش نمونه بود نفر دانشجو 40
این افراد به طور تصادفی . اب شدنددسترس انتخ

به عنوان گروه آزمایش و  ينفر 20در دو گروه 
آزمون براي هر  گروه کنترل جایگزین شده و پیش

انگاري  سهلآزمون  نمرات پیش. دو گروه اجرا شد
 tفردي و اجتماعی دو گروه با استفاده از آزمون 

ی شد و نتایج نشان داد سهاي مستقل برر گروه
انگاري فردي و اجتماعی  معناداري بین سهلتفاوت 

 =t 023/1(گروه آزمایش و کنترل وجود ندارد  دو
نهایتاً تعداد گروه آزمایش به دلیل  .)>P 001/0و 

عدم شرکت مداوم در جلسات (ها  افت آزمودنی
 36که تعداد کل را به  نفر رسید 16به ) آموزشی

  . نفر کاهش داد
ابزار زیر استفاده دو از این پژوهش  در :ابزار

  :شده است
 :2تاکمنانگاري فردي  سهلپرسشنامه ) الف

، این پرسشنامه را جهت سنجش )1991( تاکمن
دانشجویان ساخت و انگاري  سهلتعلل و 

ین مقیاس یک پرسشنامه ا. هنجاریابی نمود
ها  ماده داشته و آزمودنی 16است که  خودگزارشی

. دهند میاي پاسخ  صورت لیکرت چهار درجهه ب
ماده در این مقیاس به طور مستقیم و چهار ماده  12

                                                             
1. Borg, R. & Gall, J. 
2. Tuckman's Procrastination Scale (1991)  

. دشون گذاري می دیگر به صورت وارونه نمره
 تعللدهنده  گرفتن نمره باال در این مقیاس نشان

همچنین حداقل  و حداکثر نمره  ،باالي فرد است
به (در پژوهشی که توسط نیلسن  .است  64 و 16

اي از  نمونه بر روي) 1382نقل از مقدس بیات، 
 64/0دانشجویان صورت گرفت، روایی این آزمون 

زاده حقیقی، مهرابی ،سالمتی. گزارش شده است
، در پژوهش خود )1385(هنرمند، شهنی ییالق 

، براي 56/0ها روایی این آزمون را براي کل نمونه
. گزارش کردند 48/0و براي پسرها  62/0دخترها 

همسانی درونی آن بر اساس آلفاي همچنین 
  .به دست آمده بود 74/0کرونباخ 
این  :انگاري اجتماعی پرسشنامه سهل) ب

و بر  1389نیا در سال توسط صفاريپرسشنامه 
گویه خود  23هاي مرتبط مشتمل بر  اساس نظریه

ه ها ب گذاري گویه نمره. دهی طراحی شدگزارش
اي است و نمره کسب  صورت لیکرت پنج درجه

نمرات کمتر . خواهد بود 115و  23شده از آن بین 
 73انگاري پایین و نمرات باالتر از  سهل 38از 

این پرسشنامه  .دهند ي را نشان میزیادانگاري  سهل
تفاوتی  داراي دو خرده مقیاس توجه به خود و بی

 8/0زمایی روش بازآ پایایی آن با استفاده از . است
 85/0و همسانی درونی آن بر اساس آلفاي کرونباخ 

   ).1391نیا،صفاري(است  گزارش شده
آموزش تئوري انتخاب در این : دوره آموزشی

 گلسر،(تئوري انتخاب  اصولتحقیق با استفاده از 
اجتماعی فردي و انگاري  کید بر سهلأبا ت )1390

ساعت  2جلسه،  8این برنامه در قالب . شد طراحی
.اي یک بار به مدت دو ماه اجرا شد و هفته
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   :دهد سه را به طور خالصه نشان میجل  8در  جدول زیر محتواي آموزشی
 جلسه محتوا

 نایی اعضاي گروه با یکدیگرآش -
 بیان هدف گروه -
 مقدماتی درباره تاریخچه تئوري انتخاب -

 اول جلسه

 چگونگی صدور رفتار از سوي ماچرایی و  -
 معرفی پنج نیاز اساسی -

 دومجلسه 

 درونیبیرونی و کنترل  معرفی -
 آموزش اصول ده گانه تئوري انتخاب -
 رفتارهاي مخرب و جایگزینی رفتارهاي سازنده -

 سومجلسه 

 جهان واقعی و جهان مطلوب -
 عمل، احساس و فیزیولوژي  فکر، : یلفه رفتار کلمؤ چهار -
 رفتار معرفی ماشین -

 چهارمجلسه 

  گرایانه از اهدافساخت تصویر واقع -
 هاي هدف معرفی ویژگی -

 پنچمجلسه 

 ریزي براي دستیابی  به هدفطرح و برنامه -
 ششمجلسه   هاي هدف چینیروش -

 هاي عملی در جهت اهدافگام -
 هاي توانمندي کارت -

 هفتمجلسه 

 والنهمسؤپذیري و زندگی ولیتمسؤ -
 هشتمجلسه   بنديجمع -

  

به منظور اجراي پژوهش  :روند اجراي پژوهش
 ثبت نام در کارگاهي عمومی براي  ابتدا اطالعیه

آموزشی تئوري انتخاب منتشر شد که به دنبال آن 
. نفر از دانشجویان اعالم آمادگی نمودند 53تعداد 

 48(اي با حضور اکثریت داوطلبان  سپس در جلسه
اعالم شد که کلیه افراد در دو نوبت پذیرفته ) نفر
گروه اول که در واقع همان گروه آزمایشی . شوند می

دوره آموزشی شرکت  پژوهش بودند؛ از هفته بعد در
در حالی که گروه دوم که در واقع همان . خواهند کرد

ماه در  5گروه کنترل پژوهش بودند؛ باید براي مدت 
انتظار نوبت دوره آموزشی باشند اما در این فاصله 

بصورت رایگان  SPSSتوانند در دوره آموزشی  می
جلسه همه این افراد به همان در . شرکت نمایند

بعنوان پیش اجتماعی  فردي و  انگاري هلس پرسشنامه
  . آزمون پاسخ دادند

سپس این افراد به طور تصادفی در دو گروه 
 8ه مدت دانشجویان گروه آزمایش ب. جایگزین شدند

آموزشی تئوري در دوره ) یک جلسه در هفته(جلسه 
در حالی که دانشجویان گروه انتخاب شرکت کردند، 

در ) یک جلسه در هفته(جلسه  16کنترل به مدت 
اتمام پس از . حضور داشتند SPSSدوره آموزشی 

و  آزمایشی، افراد هر دو گروه گروه آزمایشی  دوره
بعنوان پس آزمون پاسخ  ها پرسشنامههمان کنترل به 

با توجه به ماهیت دوره آموزشی و انتظار . دادند
دو ماه از بعد از  ،در دراز مدت مؤثرایج حصول نت

پایان دوره گروه آزمایش مجدداً افراد هر دو گروه به 
  .ها پاسخ دادند همان پرسشنامه
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  نتایج
. ها اقدام شد در این مرحله به تجزیه و تحلیل داده

هاي آزمایش آزمون گروه و پس آزمون نتایج پیشابتدا 
هاي توصیفی مربوط به متغیرها  گواه بررسی و آماره و

.آورده شده است 1استخراج گردید که در جدول 

  .آزمونآزمون و پسهاي کنترل و آزمایش در پیشگروه اجتماعیفردي و انگاري سهلمیانگین و انحراف استاندارد نمرات  .1جدول 
  متغیرها ها گروه  پیش آزمون  پس آزمون

SD M SD M 
    )n=16(آزمایش  375/34 009/6 812/29 926/2

  )n=20(کنترل 35 047/5 9/34 533/5  انگاري فردي سهل
  )n=16(آزمایش  687/50  960/12  875/36  301/8

  انگاري اجتماعی سهل
  )n=20(کنترل  500/49  271/15  700/48  928/14

 
 -با استفاده از نتایج آزمون کولموگروف

اسمیرنوف براي نرمال بودن توزیع نمرات، آزمون 
 ها و همگنی رگرسیون، ساوي واریانسلوین براي ت

هاي پیش فرضهاي الزم جهت استفاده از آزمون

ها با استفاده از  و سپس داده هشد تأییدپارامتریک 
چند متغیري مورد روش آماري تحلیل کواریانس 

نتایج تحلیل  2جدول . تجزیه و تحلیل قرار گرفت
  .دهدچند متغیري را نشان میکواریانس 

  

  .اجتماعیانگاري  سهلتعلل و تحلیل کوواریانس چندمتغیري براي بررسی اثر آموزش تئوري انتخاب بر  .2جدول
  سطح معناداري F  مقدار  نام آزمون

  003/0  029/7  299/0  آزمون اثر پیالیی
  003/0  029/7  701/0  المبداي ویلکزآزمون 

  003/0  029/7  426/0  آزمون اثر هوتلینگ
  003/0  029/7  426/0  رويآزمون بزرگترین ریشه 

  

در  Fمقدار  که مشخص است 2در جدول 
توان  از نظر آماري معنادار بوده و لذا می 003/0سطح 

حداقل در  ،گفت که بین دو گروه کنترل و آزمایش
. یکی از متغیرهاي وابسته تفاوت معناداري وجود دارد

در ادامه از آزمون  ،براي پی بردي به این تفاوت
تحلیل کوواریانس تک متغیري استفاده گردید که 

  .آمده است 4و  3یج آنها در جدول نتا

  

  .انگاري فردي سهلبراي بررسی اثر آموزش تئوري انتخاب بر نتایج تحلیل کوواریانس   .3جدول 

  مجذور ایتا سطح معناداري F میانگین مجذورات Df مجموع مجذورات منبع تغییرات

068/230  عضویت گروهی  1 068/230  014/11  002/0  245/0  
238/710  خطا  34 889/20     
000/39291  کل  36     
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ها  شود، یافته مشاهده می 3همانطور که در جدول 
 ،آزمونیشحاکی از آن است که با کنترل اثر پ

معنادار بوده و  001/0عضویت در گروه در سطح 
  تـویـی از عضـس ناشـد از کل واریانـدرص 24

این یافته . گروهی و اعمال متغیر مستقل است
دهد که آموزش تئوري انتخاب توانسته  نشان می

دانشجویان زن را انگاري فردي  سهلاست نمرات 
  .بطور معناداري کاهش دهد

 
 

  .انگاري اجتماعی براي بررسی اثر آموزش تئوري انتخاب بر سهلنتایج تحلیل کوواریانس   .4جدول 

  مجذور ایتا سطح  معناداري F میانگین مجذورات Df مجموع مجذورات منبع تغییرات

939/1242  عضویت گروهی  1 939/1242  022/8  008/0  191/0  
950/5267  خطا  34 940/154     
000/74458  کل  36     

  

نمایش داده شده نتایج نشان  4همانطور که در جدول 
، عضویت در دهند که با کنترل اثر پیش آزمون می

درصد از  19یا کنترل معنادار بوده و  گروه آزمایش
کل واریانس ناشی از عضویت گروهی و اعمال متغیر 

دهد که آموزش  این یافته نشان می. مستقل است

انگاري  تئوري انتخاب توانسته است نمرات سهل
اجتماعی دانشجویان زن را بطور معناداري کاهش 

یج مجددا مورد از آنجا که بعد از دوماه نتا. دهد
 5مرات در جدول ارزیابی قرار گرفت که مقایسه ن

   . نمایش داده شده است
  .آزمون و پیگیريهاي کنترل و آزمایش در پسگروه اجتماعیفردي و انگاري مقایسه میانگین و انحراف استاندارد نمرات سهل  .5جدول 

  متغیرها ها گروه  پس آزمون  پیگیري
SD  M SD M 
    )n=16(آزمایش 812/29 926/2  062/30  792/2

  )n=20(کنترل 9/34 533/5  050/35  642/5  فرديانگاري  سهل
  )n=16(آزمایش  875/36  301/8  187/40  521/9

  انگاري اجتماعی سهل
  )n=20(کنترل  700/48  928/14  012/48  305/14

  

جهت مقایسه نمرات افراد در مرحله پیگیري نسبت 
استیودنت با طرح  tآزمون از آزمون  به مرحله پس

هاي مکرر استفاده شد که نتایج آن در  گیري اندازه
  . خالصه شده است 6جدول 

  

  .براي دو گروه کنترل و آزمایشمرحله پیگیري اجتماعی در فردي و انگاري  سهلمتغیر گیري مکرر  با اندازه tآزمون نتایج   .6 جدول
  سطح معناداري tمقدار  df ها گروه متغیرها

  انگاري فردي سهل
732/1 15  آزمایش  104/0  
831/1 19  کنترل  083/0  

  انگاري اجتماعی سهل
563/2 15  آزمایش  032/0  * 

962/1 19  کنترل  069/0  
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دهد که  نتایج نشان می ،5بر اساس جدول 
نمرات دانشجویان دختر در آزمون پیگیري براي 

کنترل  در گروه آزمایش و انگاري فردي سهلمتغیر 
افزایش داشته اما این افزایش در هیچ گروهی 

گر آن است که  همچنین نتایج بیان .معنادار نیست
انگاري  آزمون پیگیري براي متغیر سهلنمرات در 

اجتماعی نیز در گروه آزمایش وکنترل افزایش 
آزمایش اما این افزایش فقط در گروه  ،داشته

 اوالًدهنده آن است که این نتایج نشان. معنادار است
متغیر  طبق انتظار تغییرات گروه کنترل در هر دو

ش آموزنتایج  ثانیاً. ناچیز و ناشی از تصادف است
بیشتر کاهش  تئوري انتخاب در دراز مدت موجب

نشده اجتماعی فردي و انگاري  متغیرهاي سهلنمره 
دو متغیر کمی افزایش داشته  و حتی نمرات در هر

اگر بتوان این افزایش را در متغیر . است
ناچیز و ناشی از تصادف دانست  انگاري فردي سهل

ه انگاري اجتماعی نمرات ب اما در متغیر سهل
نسبت به نتایج صورت معناداري افزایش داشته و 

افزایش داشته کوتاه مدت در پایان دوره آموزشی 
 .است

  

   ثبحگیري و  نتیجه
آموزش  تأثیرپژوهش حاضر با هدف بررسی 

اجتماعی فردي و انگاري  سهل تئوري انتخاب بر
ه از نتایج مندرج در گونه کهمان. صورت پذیرفت

آموزش تئوري انتخاب  ،آید برمی 4و  3جدول 
اجتماعی را بطور فردي و انگاري  میزان سهل

  . کاهش داده است) نسبت به گروه گواه(معناداري 
تحقیقی  ،اگرچه در ادبیات پژوهشی موجود

آموزش تئوري انتخاب بر سهل  تأثیرکه دقیقا به 
وجود نداشت اما این نتایج  ،انگاري پرداخته باشد

قابل تحقیقات نزدیک و مشابه هاي سایر  با یافته

نتایج حاصل از پژوهش حاضر با . مقایسه است
احدي و حاتمی  ،چی کارخانهنتایج تحقیقات 

آقامحمدیان  ،امیري؛ )1390(؛ صاحبی )1389(
؛ )1388(؛ موسوي )1391(شعرباف و کیمیایی 

پاشا و ؛ )1389(درویشی و سودانی  ،پورحسین
؛ )2013(وابولدینگ و بریکل  ؛)1389(امینی 
و کاستونز ) 1998(چانگ و کالینز  ،پترسون

  .همسو است) 2010(
 توان چنین بحث هاي مذکور می در تبیین یافته

که در هاي انجام شده  نمود که بر اساس پژوهش
هایی از  لفهمؤانگاري با  هلس ،بخش نخست ذکر شد

 ،امید ،اضطراب ،انگیزه پیشرفت ،خودکارآمديقبیل 
همبستگی  و راهبردهاي خودتنظیمیمنبع کنترل 

تئوري انتخاب هاي  آموزشاز طرفی . باالیی دارد
ها  ات مناسبی در این مولفهنیز موجب تغییر

  . شود می
به افراد آموزش داده تئوري انتخاب در  ،مثالً

را در قبال رفتار خود ولیت مسؤتا میزان  شود می
دیدگاه کنترل این مطابق . خویش افزایش دهد

یک کنترل آگاهانه است به طوري  ،انسان بر رفتار
ول مسؤو  کردهرا انتخاب  "رفتار کلی" فردکه 

ها،  انسان خواسته. هاي خویش است انتخاب
انتظارات، افکار، عقاید و اعمال خود را طوري 

کند که بتواند بهترین و خوشایندترین  انتخاب می
ار نتیجه رفت. نمایدحالت را در خویش ایجاد 

این دیدگاه . )1383 بخش، فرح(انتخاب انسان است 
احساس و  کنترل درونی منبعشود تا  موجب می

هاي پژوهش. در  فرد افزایش یابد پذیري ولیتمسؤ
 ،1پرکینز( ید همین تبیین هستندؤربی نیز متج

 ،پور و همکاران ؛ حسین1390 ،صاحبی؛ 2012
  ).1388 ،؛ موسوي اصل1388

                                                             
1. Perkins 
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نیازها فرد تا همچنین این رویکرد تالش دارد 
و برآورد صحیحی از  هاي خود را شناخته و توانایی

هاي پژوهشچنانچه در مقدمه آمد . دآن داشته باش
این شناخت موجب کنند که  می تأییدنیز انجام شده 

افزایش عزت نفس و انگیزه پیشرفت فردي 
فرد تئوري انتخاب به در همین راستا . گردد می

دهد که چگونه براي ارضاي نیازهاي  آموزش می
. گذاري نماید هدف ،فردي و بر اساس واقعیت

ریزي آگاهانه براي رسیدن  طراحی و اجراي برنامه
شود  مدت موجب میمدت و بلند هاي کوتاه هدفبه 

این امر با . شکل گیرندتا راهبردهاي خودتنظیمی 
 استرسیده  تأییدپژوهشهاي انجام شده نیز به 

  ).2010 ،1پریش(
شناخت کنند که  می تأییدتحقیقات تجربی نیز 

ریزي صحیح  گذاري آگاهانه و برنامه هدف ،کافی
به  ،)شود که در تئوري انتخاب آموزش داده می(

 ،این نتایجتکرار و تقویت  .انجامد نتایج مثبتی می
و  2واتسون( موجب افزایش حس خودکارآمدي

پریش و (شادي و امید شده  ،)2011 ،همکاران
و اضطراب فرد را در قبال انجام  )2011 ،3بردنسکی

  . )2012 ،و همکاران 4بریتزمن( دهدکار کاهش می
بررسی  ،از دیگر نتایج پژوهش حاضر

مطابق با نتایج . اثربخشی در مرحله پیگیري است
میزان تغییرات مثبت آموزش تئوري  6و  5جدول 
در طول زمان کاهش داشته اما این کاهش  ،انتخاب

اما در  ،معنادار نبودهانگاري فردي  سهلدر مورد 
عبارت ه ب. انگاري اجتماعی معنادار است سهل
اثر بخشی تئوري انتخاب در کاهش  ،دیگر

                                                             
1. Parish 
2. Watson 
3. Burdenski 
4. Britzman 

در طول  ماندگار نبوده و ،انگاري اجتماعی سهل
  . زمان کم شده است

ت اصلی در تبیین این نتیجه الزم است به تفاو
انگاري اجتماعی اشاره  انگاري فردي با سهلسهل
کار ه در توصیف تعللی ب گاري فرديان سهل. گردد

اما . رود که بیشتر جنبه فردي و شخصی دارد می
انگاري اجتماعی به تعللی اشاره دارد که  سهل

با این . گیرد بصورت اجتماعی و فرهنگی شکل می
 ،مضمون ممکن است فردي در امور شخصی

پذیر و فعال باشد اما در کار گروهی  ولیتؤمس
. اهمال نموده و عملکردش کاهش یابد

 ،پذیري جمعی یا عملکرد کار گروهی ولیتؤمس
اي است که افراد یک جامعه در طی فرایند  مقوله

، جوادي و همکاران(آموزند  پذیري می جامعه
از ایرانی الزم به یادآوري است که جامعه  ).1390

نظران قرار داشته و رد انتقاد صاحبمواین نظر 
  . شود انگاري اجتماعی قلمداد می داراي سهل

توان انتظار داشت که  با این توضیح می
تر  تغییرات فردي نسبت به تغییرات اجتماعی آسان

اجراي . شکل گرفته و پایداري بیشتري داشته باشد
رسیدن به نتیجه مثبت و ارضاي نیازهاي  ،ها برنامه

قوي موجب پایداري هاي  کننده اساسی مانند تقویت
تغییرات اجتماعی علیرغم اما  .شوند رفتار می

طور پیوسته در برابر ه باید ب ،دریافت نتایج فردي
هاي اجتماعی مقاومت نماید و این  فرهنگ و آموزه

  .  رددگ باعث کاهش پایداري رفتار در طول زمان می
   

  تشکر و قدردانی 
این تحقیق با حمایتها و اعتبارات مالی دانشگاه پیام  

وسیله از معاونت نور به انجام رسیده که بدین
پژوهشی دانشگاه و اعضاي محترم شوراي پژوهشی 

   .نماییم تشکر می
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