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  چکیده
 انتخاب تئوري آموزش تعیین تأثیراین پژوهش با هدف، بررسی  :مقدمه

انجام  دختر دانشجویان در امیدواري حپذیري و سط مسئولیت میزان بر
 آزمون با آزمون ـ پس پیش آزمایشی نیمه نوع از پژوهش :روش. گرفت

دختر  ر را دانشجویانحاض پژوهش آماري جامعه. بود کنترل گروه
 در 1395ـ  1396  سال درکه  هخوابگاه دانشجویی دانشگاساکن در 

تشکیل دادند، که  تحصیل به مشغول واحد همدان  آزاد اسالمی اهدانشگ
نفر  30ي آمار نمونهنفر بودند و  529تعداد جامعه آماري که مجموعاً 

 جهت .دیگردو مطالعه  انتخاب تصادفی گیري ش نمونهرو به بودند که 
 و هاي امیدواري پرسشنامه ازپژوهش  این در اطالعات آوري جمع

 میزان گیري اندازه ابزار ،شد استفادهپذیري  مسئولیت پرسشنامه

 میزان سنجش براي و ،بود گاف الیؤس 42 پرسشنامهپذیري  مسئولیت
براي تحلیل  .شد استفاده اشنایدر اي ماده 12 پرسشنامه از امیدواري

استفاده ) مانکوا(و چند متغیره ) انکوا(تحلیل کواریانس یکراهه ها از  داده
حاصل از نتایج  :هایافته .تحلیل شدند spssها با نرم افزار  شد و داده

کواریانس نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداري 
)01/0P < ( ،موجب افزایش  انتخاب  يآموزش تئورو وجود دارد

 01/0P(یان دختر شده است پذیري و امیدواري در دانشجو مسئولیت

بنابراین میتوان گفت، آموزش نظریه انتخاب با افزایش  :گیرينتیجه. )>
هاي صحیح ارضاء نیازهاي  پذیري و شیوه روابط مثبت، افزایش مسئولیت

  .شود اساسی انسان منجر به امید و مسئولیت پذیري بیشتر می
  .اريپذیري، امیدو تئوري انتخاب، مسئولیت: واژگان کلیدي

 

Abstract 
 

Introduction: The purpose of this study was to determine the 

effect of choice theory training on the level of responsibility and 

hope in female students. Method: The research was a quasi-

experimental pre-test-post-test study with control group. The 

statistical population of the present study consisted of 529 

female students who were residing in university dormitory and 

studying at Islamic Azad University in Hamadan in 1395. The 

participants of study consisted of 30 students who were selected 

through random sampling. To collect data, the Gof's 

accountability questionnaire including 42 questions and the 

Ashnider's Hope questionnaire consisting of 12 items were used 

in this study. One-way covariance analysis (ANCOVA) and 

multiple variables (MANCOVA) were used to analyze the data 

through SPSS software. Results: The results of covariance 

showed that there is a significant difference between the two 

experimental and control groups (P <0.01), and using Choice 

Theory Training increases the responsibility and hope of female 

students (P <0.01). Conclusion: Therefore, it can be concluded 

that Choice Theory Training leads to greater hope and 

accountability by increasing positive relationships, increasing 

responsibility and proper ways of satisfying basic human needs. 

Keywords: Choice Theory, Responsibility, Hope. 
 

165 



 
 
 

   پذیري و امیدواري دانشجویان دخترین اثربخشی آموزش تئوري انتخاب بر مسئولیتتعی :فاطمه یدالهی صابر و همکاران

  

 

  مقدمه
هاي اصیل انسان است،  ، از ویژگیپذیري مسئولیت
همچنین  جامعه انسانی و و تکامل فرد وکه رشد 

بدین . حفاطت از طبیعت، در گرو آن است
پذیري، رابطه انسان ولیتئصورت که ازطریق مس

 گردد میمتعادل  طبیعت، نوعان وهم با خود،
پذیري  مسئولیتاز  1تعریف پرلز ).1387 ،سهیلی(

احساساتش را، از  ود که فرد مسئولیت همهاین ب
ه دیگران اخوشایندي که اغلب بجمله احساسات ن

  ).1390حبیب،( فرافکنی کرد، بپذیرد
کانون تحولی که کانت در فلسفه بوجود آورد، 
این نظریه بود که این آگاهی انسان و ماهیت 

ست که شکل بیرونی اساختار ذهنی انسانی 
گوید انسان نه تنها  می 2سارتر .سازد میواقعیت را 

به عالوه،   .ي ستآزاد است، بلکه محکوم به آزاد
 مفهوم آزادي فراتر از مسئول بودن در برابر دنیا

در برابر زندگی  کامالًعالوه بر آن فرد  ،است
خویش مسئول است، نه فقط در برابر اعمال خود، 

هایش هم مسئولیت دارد  کوتاهی بلکه در برابر
 است موجودي انساندر واقع، ). 1395زمانی، (

 واکنش انسان. دارد انتخاب حق همیشه که آزاد
 ناخواستههاي  سختی و ها رنج برابر در را خود
 انتخاب خود محیطی، شرایط و آمده، پیش ولی
 آن یاراي او خود  جز را کس هیچ و کند می

 صالحیان،( بازستاند او از را حق این که نیست
 یک هر مسئولیتی، بی یا پذیري مسئولیت ).1385

 به حدي تا که دهستن جامعه با ارتباط از اشکالی

                                                             
1. Perlz 
2. Sarter 

 پیرامونش دنیاي از فرد آگاهی چگونگی و نحوه
 جامعه از درستی تصویر افراد گرا. شود می مربوط
 با آنان ارتباط چگونگی و اجتماعی عناصر

 در زیادي حد تا امر این باشند داشته یکدیگر
 خواهد مؤثر آنان اجتماعی رفتار چگونگی و نحوه

 موزشآ در محور اولین نابراین،ب. بود
     و اطالعات دامنه رشد ،پذیري مسئولیت

 ءاعتال و پذیري مسئولیت انواع ازدفر هايآگاهی
 این پیرامون تفکر و تحلیل عقالنی هايمهارت

 مسئولیت. )1391، اسالمی( ها است مسئولیت
 هاي سال اولین از باید فرد که است ینديآفر

 در متعددي که وظایف با تا آموخته را آن کودکی
 ،شود می روروبه زندگی مختلفهاي  وراند

 در افراد پذیري مسئولیت .کند برخورد مسئوالنه
 محسوب جامعه آنهاي  ارزش از  اي، جامعه هر
 روان سالمت مهمهاي  شاخص از و شود می

). 1380 دیسفانی، رمضانی( شود می محسوب
 به ها انتخاب بودن معنی متعلق بهپذیري  مسئولیت
. است آزادي با صادقانه برخورد و خودمان

 و دیگران کردن مالحظه شاملپذیري  مسئولیت
 نیز شخصی مشکالت بابت آنان نکردن سرزنش

   ).1996، 3شارف( است
 براي فرد توانایی عنوان به را مسئولیت گالسر

 به کار این که میکند تعریف نیازهایش تامین
 را دیگران حال عین در که میگیرد صورت ايگونه

 مشکلو  کندنمی محروم نیازهایشان ءاارض از
 مسئولیت از هاآن هاي ناهنجاري و ها انسان

                                                             
3. Sharf 
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 نیازهاي توانندنمی هاآن زیرا .است نپذیرفتن
 انسان و صحیح وضعیت اساس بر را خود اساسی

 ء ارضا در افراد که میهنگا، ارضاء کنند دوستانه
 زنند می رفتار دست به مانندمی ناکام خود نیازهاي

 تا کنند می  انتخاب را خاصی عمل و رفتار نییع

 .دشوبرآورده  نیازهایشان وسیله بدان شاید
 هايروش نیازهایش ءارضا براي فرد چنانچه
 رفتارهاي گوناگونی به دست نکند پیدا را مؤثري

 رفتارهاي این به رایج شناسیروان در که زند می

 مثل میزنند بیماري برچسب نامؤثر و ناکارآمد
  میناکا گالسر، اعتقاد به منزوي مضطرب، ده،افسر

 تجربه یک اساسی نیازهاي سازيبرآورده در
 با همیشه واقعیت که چرا است همگانی و  میعمو

 در که میهنگا افراد برخی اما .نیست همنوا ما
 جاي به شوند می ناکام نیازهایشان کردن برآورده
 دیگر مؤثر هاي راه جستجوي و مسئولیت پذیرفتن

 مسئوالنه عمل انجام و خود نیازهايء ارضا براي

. کنندمی رفتار گریزانه مسئولیت ها،آنتأمین  براي
 یا و دانندمی خود  میناکا مسئول را دیگران یعنی

 .برود کنار هاآن نفع به واقعیت که دارند توقع

 گالسر زندگی، با آن رابطه و مسئولیت درباره
 عدم نتیجه گی،افسرد و ناخشنودي که است معتقد

 براي نه مسئول غیر فرد. است مسئولیت احساس
 نتیجه در است قائل ارزش دیگران براي نه و خود
  ). 1395صاحبی، ( کندمی آزرده را دیگران و خود

به آن  پژوهشن ای در که يدیگر مفهوم
یکی از که  است امیدواري، اخته شدهپرد

 اضطراب هاي هاي درمان بیماري روش مؤثرترین

 امیددر واقع، ). 1388بهاري، ( است و افسردگی
 و است مربوط بینی خوش به که است اي سازه
 يریزطرح توانایی ،است اساسی مؤلفه دو شامل

وجود  با اهداف به دستیابی براي هاییروش و
، 1شنایدرا( هاطرح این انجام براي روحیه و عموان

2000( .  
 تئوري آموزش که دهند می نشان ها پژوهش

رفتارهاي  از بسیاري بر اساس همین بر انتخاب
 شده هاآن تغییر موجب و شده فائق ناکارآمد

 به انتخاب تئوري آموزش اثر براي مثال، .است
 چی، کارخانه(  میشادکا میزان بر طور مؤثري

 و نفس عزت افزایش ).1389 و حاتمی، احدي
راهبردهاي  و کنترل منبع؛ درونی مهار کانون
 و شعرباف آقامحمدیان ،امیري(ي ا مقابله

  نفس عزت و پذیري مسؤولیت ،)1391 کیمیایی،
 حسین(  هویت بحران کاهش ،)1388 ،موسوي(

 زندگی به امید ،)1389  سودانی، و درویشی پور،

 افزایش ،)1389امینی،  و پاشا( اضطراب و
 و وابولدینگ( آموزانانشد تحصیلی، پیشرفت

بت مث دارهخودپن افزایش، )2013 ،1بریکل
، افزایش عزت )1998 ،2کالینز و چانگ پترسون،(

 شده داده شانفردي پیشرفت ؛انگیزه نفس و
با توجه به اثربخشی ). 2010، 4کاستونز( است

این درمان بر روي اختالالت نیمه بالینی و 
افزایش راهبردهاي مهارتی لذا این پژوهش به 

ش ال بود که آیا میتوان از این روؤدنبال این س

                                                             
1. Shnaider 
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پذیري و امیدواري ولیتئدرمانی براي افزایش مس
  استفاده کرد؟ 

  
  روش

نوع  از هدف کاربردي و نظر از حاضرپژوهش 
آزمایش نیمهپژوهش روش  اي و مطالعات مداخله

گروه کنترل  آزمون باپس آزمون وبا طرح پیش
 شداین طرح از دو گروه آزمودنی تشکیل  .بود

گیري قرار  ندازهبار مورد ا گروه دو که هر دو
گیري پیش از مداخله با  اولین اندازهگرفتند 

گیري پس  دومین اندازه آزمون و اجراي یک پیش
آزمون صورت از مداخله با اجراي یک پس

جامعه آماري این پژوهش را دانشجویان  .تگرف
 مشغول به 96ـ1395دختر که درسال تحصیلی 

 529مجموعاً که  دادندتشکیل  بودندبه تحصیل 
که  انتخاب شد نفر  30 يآمار نمونه و .بودندنفر 

نفره  15دو گروه  به صورت تصادفی در و 
  .شدندگمارده 

) فال :ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش
 بار اولین مقیاس این: پذیري ولیتئمس پرسشنامه

      پرسشنامه" در دیگر مقیاس 62ا ب همراه
) 1984( گاف توسط "کالیفرنیا شناختیروان

 سنجش مقیاس ).1990 ،مارنات( گردید مطرح
 سنجش منظور به الیؤس 42پذیري  مسئولیت

 احساس شناسی،وظیفه قبیل از هاییویژگی
 اعتماد، قالیت جدیت، کوشی، سخت تعهد،
 احساس و منطق مقررات، و نظم بر مبتنی رفتار

 مارنات، .گرفت قرار استفاده مورد مسئولیت
 پرسشنامه این هاياسخپ). 1384 نیکخو،( ترجمه

  معنی این به. شود می گذارينمره 1 و 0بصورت 
 هر با بودن موافق صورت در آزمودنی که

 صورت در و تیک عالمت آن مقابل در عبارت
 عالمت آن مقابل در عبارت هر با مخالفت
 با موافقت صورت در .دده می قرار ضربدر
، 26، 30، 31، 32، 33، 34، 37، 38، 39 عبارات

 هر براي آزمودنی 2 و 4، 9، 10، 20، 22، 24
 0مره ن ، مخالفت صورت در و نمره 1 عبارت
 عکس بر االتؤس سایر براي .کند می دریافت

   با مخالفت صورت در آزمودنی یعنی .تاس
  0 نمره موافقت صورتدر و 1 نمره هاآن

 بخش مقیاس پایایی ضرایب .دکن می دریافت
 آلفاي و تنصیف شرو طریق ازپذیري  مسئولیت
 روشنی و عنایتی عسکري، پژوهش در کرونباخ

 در 81/0و  70/0به ترتیب برابر با) 1390(
 و 50/0) 1389(قیطاسی  و حمیدي پژوهش

  .بود 55/0
 پرسشنامه این: اشنایدر امیدواري پرسشنامه )ب

 میزان ارزیابی آن هدف و بوده الؤس 12 داراي
 گذارينمره شیوه .است افراد در زندگی به امید
 بوده، ايگزینه 5 لیکرت طیف اساس بر آن

 مجموع پرسشنامه، کلی امتیاز آوردن برایبدست
 محاسبه هم با را االتؤس تک تک امتیازات

 به امید دهنده نشانر، باالت امتیازات .ممینمائی
 و بود خواهد دهنده پاسخ فرد در بیشتر زندگی

 پژوهشآموزش تئوري انتخاب در این . برعکس
کید بر أبا ت و با استفاده از اصول تئوري انتخاب

  .پذیري و امیدواري طراحی شدولیتئمس
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 جلسه 8 در محتواي آموزشی . 1جدول 

  محتوا  جلسه
  تئوري انتخاب تاریخچه آشنایی اعضاي گروه با یکدیگر، بیان هدف گروه، مقدماتی درباره  اول
  ، معرفی پنج نیاز اساسیچرایی و چگونگی صدور رفتار از سوي ما  دوم
ي تئوري انتخاب، رفتارهاي مخرب و جایگزینی رفتارهاي معرفی کنترل بیرونی و درونی، آموزش اصول ده گانه  سوم

  سازنده
  فکر، عمل، احساس و فیزیولوژي، معرفی ماشین رفتار: رفتار کلی لفهؤجهان واقعی و جهان مطلوب، چهار م  چهارم
  هاي هدفگرایانه از اهداف، معرفی ویژگیساخت تصویر واقع  پنجم
  چینیهاي هدفریزي براي دستیابی به اهداف، روشطرح و برنامه  ششم
  هاي عملی در جهت اهداف گام  هفتم
  بنديپذیري و زندگی مسئوالنه، جمعمسئولیت  هشتم

  
  هایافته
هاي به دست آمده با استفاده از روش تحلیل داده

قبل . تحلیل شدند) مانکووا(کواریانس چندمتغیره 
آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره، از استفاده از 

   .هاي آن مورد بررسی قرار گرفت فرض پیش

تحلیل کوواریانس  هاي فرض پیشبررسی 
نرمال بودن توزیع  :فرض اولپیش: چندمتغیره

اسمیرنف در  ـها که نتایج آزمون کلموگروف داده
  .جدول زیر گزارش شده است

  آزمون متغیرهاآزمون و پسنتایج آزمون نرمال بودن نمرات پیش. 2 دولج
  سطح معنا داري K – S  آزمون  متغیر

  200/0  130/0  آزمونپیش مسئولیت پذیري
  05/0  184/0  آزمونپس

  196/0  132/0  آزمونشیپ امیدواري
  200/0  124/0  آزمونسپ

 ها در جدول فوق به غیربا توجه به نتایج داده
هر سه متغیر دیگر پذیري  مسئولیتآزمون از پس

  .داراي توزیع نرمال هستند

همگنی واریانس دو گروه که  :فرض دومپیش
نتایج آزمون لون در جدول زیر گزارش شده 

  .است
  ننتایج حاصل از آزمون لو. 3 جدول 

  معناداري  2ي آزاديدرجه  1ي آزاديدرجه F  متغیر
  333/0  28  1  020/5  امیدواري

  111/0  28  1  706/2  مسئولیت پذیري
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فرض ن، پیشبراساس نتایج حاصل از آزمون لو
تأیید پذیري  مسئولیت ها در متغیرهمگنی واریانس

پذیري  مسئولیتمحاسبه شده براي  Fزیرا . شد
یست لذا معنادار ن یسطحهیچ در ) 706/2(

محاسبه  Fشود و می ییدأهمگنی واریانس ها ت
   05/0در سطح ) 020/5(ي شده براي امیدوار

به این معنا که واریانس دو گروه . معنادار است
که . آزمایش و کنترل در این متغیر، همگن نیستند

  .است 05/0البته سطح معناداري 
    همگنی  براي بررسی :فرض سومپیش

. کوواریانس از آزمون ام ـهاي واریانس ماتریس
  .باکس استفاده شد

  باکس. ز آزمون امنتایج حاصل ا. 4جدول
Box’s M  F معناداري  2ي آزاديدرجه  1ي آزاديدرجه  

787/7  395/2  3  141120  066/0  
F )395/2(  مربوط به آزمونM Box  هیچ در

   بنابراین، ).= P 066/0( نیست سطحی معنادار
  . ها نیز برقرار استفرض همگنی کوواریانسپیش
آزمون  شبین پی  خطی بودن رابطه :فرض چهارمپیش

آزمون در متغیرهاي مورد بررسی در دو گروه  و پس
هاي تحلیل  فرض کنترل و آزمایش از دیگر پیش

براي بررسی این . استکوواریانس چندمتغیره 
راکنش شیب خط رگرسیون استفاده فرض، از پ پیش
  .شد

 و يریپذتیولئمس زانیانتخاب بر م يآموزش تئور
  .دارد ریثأت انیدانشجو يدواریام

  نتایج آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره براي اثر اصلی متغیر گروهی بر متغیرهاي وابسته. 5جدول 
 نام آزمون ارزش  F  مفروض df خطا df معناداري

 اثر پیالیی 789/0 7/46  2  25  01/0

 المبداي ویلکز  211/0  7/46  2  25  01/0

 اثر هتلینگ  73/3  7/46  2  25  01/0

  ي روي ترین ریشه رگبز  73/3  7/46  2  25  01/0

دهد که جدول تحلیل کواریانس چندمتغیره نشان می
متغیر وابسته از نظر  بین دو گروه کنترل و آزمایش

تفاوت معنادار پذیري  مسئولیتترکیب، امیدواري و 
محاسبه  Fوجود دارد؛ زیرا طبق شاخص اثر پیالیی 

بنابراین . استعنادار م  > 01/0Pدر سطح  )7/46(شده 
انتخاب  يآموزش تئورثیر أتاصلی پژوهش مبنی  رضیهف

دختر  انیدانشجو يدواریام و يریپذتیولئمس زانیبر م
  .گردد تأیید می

   گیري و بحثنتیجه
برسی اثربخشی آموزش تئوري  پژوهش حاضر هدف از

 .بودپذیري و امیدواري دانشجویان ولیتئانتخاب بر مس
  نتخاب برآموزش تئوري اکه  نشان داد هایافته
 ثیرگذارأتپذیري و امیدواري دانشجویان دختر ولیتئمس

  .بوده است
 با این پژوهش  یافته و ییدأفرضیه این پژوهش ت

 افزایش ،مشابه و نزدیکهاي  پژوهش سایر هاي یافته
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 صاحبی،(زوجین  درونی مهار کانون و نفس عزت
دانشجویان   راهبردهاي مقابله و منبع کنترل ،)1390
 کیمیایی، و شعرباف آقامحمدیان امیري،( کار اهمال
در  مسئله ري و مهارت حلپذی ولیتئمس ،)1391

 هویت بحران اهش، ک)1395 صالحی،( نوجوانان
 امید  ،)1389 سودانی، درویشی و پور، حسین( نوجوانی

 مادران داراي فرزندان معلول اضطراب و زندگی به
صیلی دانشتح پیشرفت  افزایش ،)1389  امینی، و پاشا(

افزایش عزت نفس  ،)2013،بریکل و وابولدینگ( آموزان
) 2010 کاستونز،( آموزاندانش فردي پیشرفت انگیزه؛ و

  .همگام است
ت توان گف میمده به دست آهاي  تبیین یافته در

تواند در  میفراگیري اصول و مفاهیم تئوري انتخاب 
 به انتخاب تئوري در مثالً، .ثر باشدؤات ایجاد شده مرتغیی

 در را خود  مسؤولیت میزان تا شود میداده  آموزش افراد

کنترل  دیدگاه این مطابق .دهد افزایش خویش رفتار قبال
 فرد طوري که به است آگاهانه کنترل یک رفتار، بر انسان
 خویش هاي ول انتخابئمس و کرده انتخاب را کلی رفتار

 اعمال و ایدعق افکار، ها، انتظارات،خواسته انسان .است

 و بهترین بتواند که کند می طوري انتخاب را خود
 رفتار. نماید ایجاد خویش در را خوشایندترین حالت

    ).1383 بخش، فرح( است انسان نتیجه انتخاب
آموزش و یادگیري این نظریه به اختیار و آزادي 

شود و هاي زندگی منتهی میشخصی ما در تمام جنبه
برآیند «: دارد که مازنده نگه می نور امید را در دل ما

نیروها و عوامل بیرونی نیستیم، ما قربانی گذشته خود 
ها هاي زیرین مغز و هورموننیستیم، ما بازیچه الیه

کنیم و تاکنون نیز ما رفتار خود را انتخاب می. نیستیم

          چنان که و عوامل بیرونی آن» ایمچنین کرده
پاسخ معتقد است،  ـ نی محركشناسی کنترل بیروروان

در سرنوشت و رفتارهاي ما ندارند   مینقش مه
  ).1395 صاحبی،(

شود که  میدر تئوري انتخاب به افراد آموزش داده      
پذیري نیز به ولیتئمس. خود را بپذیرند ولیت رفتارئمس

ولیت ئمس وقتی افراد. شود مینوبه خود به عمل منتهی 
یرند، آنگاه فرمانده اصلی ذپ می رفتار و کارهاي خود را

ها را تغییر توانند تفکرات و نگرش می و هستندزندگی 
توانند  میسري اعمال اصالحی انجام دهند،  یک دهند، و

 هیجانات خود را بپذیرند و رفتارهاي خود تغییر دهند و
پذیري بهبود ولیتئها کنار بیایند، در واقع نتیجه مسآن با

یش شادي و امید در زندگی وضعیت زندگی و افزا
  این نظریه کنترل درونی را در افراد تقویت . شود می
 ، وهاآموزد که خوشبختی آن میکند، و به افراد می

ها نه، در اتفاقات تلخ گذشته، بلکه در دستان موفقیت آن
توانند آینده خود را آن طور که  میها آن. هاستخود آن

درمانی به افراد دوست دارند رقم بزنند، واقعیت 
 را خوشبخت و ما توانند میآموزد که دیگران نه  می

افسرده، بلکه این خود ما  نه بدبخت و سعادتمند کنند و
ساز خوشبختی یا بدبختی خود هستیم که زمینه

 افزایش کنترل درونی، دقت و آگاهی از. شویم می
در نتیحه  پذیري، وولیتئها، موجب افزایش مسانتخاب

از دالیل . شود می  میاز امیدواري و شادکاسزمینه
   اثربخشی واقعیت درمانی و تئوري انتخاب، افزایش توان 

آموزد  میاین رویکرد به افراد . مسئله در افراد استحل
ها نباید فرار کرد و مسائل سختی که در برابر مشکالت و

مشکالت را به گردن دیگران انداخت، بلکه باید  و
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در راستاي  پیش آمده را پذیرفت، و ولیت مشکالتئمس
ثري انجام داد، ؤفصل مشکل اقدامات مثبت و م حل و

    آموزد که به جاي جنگ و گریز بر  میاین فرایند 
حل  در نتیجه تمرکز بر مسئله تمرکز کرده وحل

نیز افزایش   میشادکا مشکالت میزان امیدواري و
د نیازها و همچنین این رویکرد تالش دارد تا فریابد،  می

هاي خود را شناخته و برآورد صحیحی از آن توانایی
در همین راستا تئوري انتخاب به فرد . داشته باشد
نیازهاي فردي و  دهد که چگونه براي ارضاءآموزش می

 طراحی و اجراي . گذاري نمایدبر اساس واقعیت، هدف
 کوتاه هايریزي آگاهانه براي رسیدن به هدفبرنامه

شود تا راهبردهاي ندمدت موجب میمدت و بل
  . شکل گیرند میخودتنظی
 کافی زمان فقدان پژوهش، این هايمحدودیت از

 عدم بررسی دانشجویان، عدم درمان، نتایج براي پیگیري

 مورد  بودن نمونه کوچک نوع دانشگاه و رشته، بررسی

 زندگی هاي و بحران مشکالت نگرفتن نظر در و بررسی

  .ودها ب خانواده این
   هايگروه روي نظر مورد پژوهش شود می پیشنهاد

 قرار مجدد آزمایش مورد دانشجویان پسر گروه بزرگتر و

 .شود برآورد بیشتري اطمینان با این روش اعتبار تا گیرد
 درمانی دیگر هايروش با روش است این بهتر همچنین

 اثر تداوم تريطوالنی پیگیري دوره در و شود مقایسه
 این شودمی پیشنهاد ضمناً .شود بررسی آن درمانی
دانشجویان با  در همچنین و فردي صورت به درمان

 این که چرا شود؛ ، بیشتري انجامهاي متفاوت خانواده
 بود؛ پژوهش این هاياز محدودیت دیگر یکی لهئمس

 حضور امکان نکته گرفتن این نظر در با که چرا
  اثربخش به جهتو با. نبود درمانی جلسات در هاآزمودنی

 بود که پذیريامیدواري و مسئولیت بر درمان این بودن

 با مورد افرادي در درمانی، روش این کاربرد  اهمیت بر
 تأکید نیز مشکالت بین فردي و درون فردي سایر
  .شود می
  

  تشکر و قدردانی
نند که از تمامی نویسندگان مقاله وظیفه خود میدا

را در انجام پژوهش  کنندگان که ماهمکاران و شرکت
  .یاري کردند سپاس و قدردانی کنند

  

  منابع
 شیوه به درمانی واقعیت اثربخشی« ).1391( ف ، میاسال - 

 افزایش و انگارانه سهل رفتارهاي کاهش بر گروهی
 عالمه دانشگاه سیکارشنا دانشجویانپذیري  مسئولیت

           دانشکده ارشد، کارشناسی نامهایانپ .»ییطباطبا
    .طباطبایی عالمه دانشگاه تربیتی، علوم و شناسیروان

. س کیمیایی، و .ر. ح شعرباف، آقامحمدیان ؛.م امیري، - 
 گروهی درمانی واقعیت رویکرد ثربخشیا«. )1391( ع

 ،رفتار و شهیاند .»يا مقابله راهبردهاي و کنترل بر منبع
  .24شماره ششم، دوره

ثیر مشاوره زناشویى مقایسه تأ« ).1388( بهارى، ف - 
متمرکز بر امید و مدل ترکیبى بخشودگى و امید بر 

هاى شناختى بین فردى و تعارضات زناشویى  تحریف
پایان  .»هاى مراجع به مراکز مشاوره شهر اصفهان زوج

نامه دکترى، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتى و روان 
  .شناسى دانشگاه اصفهان
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امید و امید درمانی  مبانی ).1393( بهاري، ف - 
 .دانژه نشر ، تهران،دوم چاپ )راهنماي امید آفرینی(

 بر واقعیت درمانی تأثیر«). 1389( س امینی، و .ر. غ پاشا،

 نو ايهافتهی .»شهدا همسران اضطراب و زندگی به امید

 .37- 51ششم، سال ،یشناسروان در

 .)1388( م سودانی، و. ط درویشی، ؛.م حسین پور، - 
 واقعیت شیوه به پذیريولیتئمس آموزش خشیاثرب«

 .»آموزاندانش هویت بحران کاهش بر گالسر درمانی
  ).97- 106(پنجم،  سال ،شناسیروان در نو هاي  یافته

منبع مهار  بررسی رابطه بین امید،« .)1386(خلجی، ط  - 
تحصیلی و موفقیت تحصیلی دوره پیش دانشگاهی شهر 

نامه کارشناسی پایان. »85ـ86تهران در سال تحصیلی 
شناسی، شناسی عمومی، دانشکده روانرشته روان ارشد،

   .دانشگاه الزهرا

زایش اف خلق مثبت بر ءاثر القا« ).1393( خلیل پور، س - 
نامه پایان .»ر بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینادامید 

 .شناسی تربیتیکارشناسی ارشد در رشته روان

 آموزش بخشیاثر). 1380(دیسفانی، ع  رمضانی - 
. تهران. بحران افزایش بر گالسر  شیوه پذیري به مسئولیت

 .1390.نشر نی

بررسی رابطه خودشکوفایی با «). 1387( سهیلی، ه - 
بین  خالقیت در جایگاه مهار و پذیري،ولیتئمس

دانشجویان دورهاي تحصیالت تکمیلی شهرستان 
  .دوم رهچهاردهم، دو سال ج=حپایان نامه  .»اهواز

   تئوري شناسیروان بر درآمدي )1390( ع صاحبی، - 

 .سخن نشر :تهران. بانتخا

). 1393( ؛ محقق، ح.ق. ا ؛ یعقوبی،.بقا، پ فروتن - 
 اسنادي هايسبک بر امید آموزش بخشیاثر بررسی«

نامه چاپ نشده دانشگاه آزاد اسالمی پایان. »دانشجویان
 .واحد همدان

مقایسه میزان اثربخشی فنون «) 1383(فرح بخش، ك  - 
ترکیبی از آن دو در  گلسر و زوج درمانی نظریه الیس و
نامه دکتري، دانشگاه پایان .»کاهش تعارضات زناشویی

 .عالمه طباطبایی

. صاحبی علی ترجمه .بانتخا تئوري .)1395( و سر،گال - 
  .سخن سایه: نتهرا ،نهم چاپ

 .صاحبی علی هترجم .درمانی واقعیت .)1393(. و سر،گال - 
  .سخن سایه: تهران ، دوم چاپ

تئوري  آموزش اثربخشی«. )1388( ج موسوي اصل، - 
  بر گروهی شیوه به درمانی واقعیت و انتخاب

 علوم مجله، .»دانشجویان نفسعزت و پذیريمسؤولیت

 .38شماره  اهواز، شناسیروان و تربیتی

و  .ع. ب آبادي، هاشم قنبري ؛.ف شهر بابک، مرادي - 
اثربخشی  ررسیب«). 1389( ر. ح شعرباف، آقامحمدیان

میزان عزت افزایش بر گروهی شیوه به درمانی واقعیت
 مطالعات (.»مشهد فردوسی دانشگاه دانشجویان نفس

  238- 227. 2. شماره ، 11دوره ،یتیترب یشناسروان
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