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 چکیده

انجدام شدد   زندان یو شدادکامی انتخاب بر خودکارآمدد یهآموزش نظر یاثربخشژوهش حاضر با هدف تعیین پ     

جامعده آمداری پدژوهش  آزمون بدا ردروه کرتدرل بدود پس-آزمونآزمایشی از نوع پیشروش پژوهش حاضر، نیمه

نمونه ریدری در دسدترت تعدداد شهر تهران بود که با روش  7مراجعه کررده به خانه سلامت مرطقه  متأهل زنانشامل 

آوری اطلاعدات شدامل پرسشدرامه خودکارآمددی نفر برای دو رروه آزمایش و کرترل انتخاب شدند  ابزار جمع 01

( و همچرین پروتکل آموزشی نظریه انتخاب بده مددت 1898( و پرسشرامه شادکامی آکسفورد)1891شرر و آدامز )

ها در ابتدا و انتهدای آمدوزش اجدرا شدد و آزمایش اجرا شد  پرسشرامه ای بود که بر روی رروهدقیقه 45جلسه ی  9

و بهره ریدری از آمدار توصدیفی و اسدتر اطی از ق یدل آزمدون  SPSS24آوری اطلاعات با استفاده از نرم افزار جمع

آمدوزش های پژوهش نشان داد  انجام شد  یافته MANOVAو  ANCOVAها، تحلیل نرمال بودن توزیع داده

 یر، تددداث7محلددده مرطقددده  یزندددان مراجعددده کرردددده بددده سدددرا یو شدددادکام یانتخددداب بدددر خودکارآمدددد یدددهنظر

تغییدر  6896خودکارآمددی و باعدث  یهدانمرهدر  رییتغ درصد 6897باعث انتخاب یه آموزش نظر( P<0.05)دارد

تدوان مدی تخدابانیده آموزش نظردهد که از روش (  نتایج پژوهش  نشان میP<0.05شد) یشادکام های در نمره

 استفاده نمود  زنان یو شادکام یخودکارآمدبرای افزایش سطح 

  نظریه انتخاب، خودکارآمدی، شادکامیکلیدی:  گانواژه
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 مقدمه
 روبروبا آن  که یمشکلات ویط بنابر شرا ینکه زوجی روانشناخت یاتاز خصوص یکیکاوش      

هاست )دوایی ی آنشادکام ،یردر گآنها قرا ییزناشو یطممکن است دستخوش شرا هستند،

متخصصان حوزه  یها از دغدغه یکیمروزه (، همچنین ا0011مرکزی، کریمی و گودرزی، 

 -یگز است )رودر یشگیریجهت درمان و پ ی مناسبراهکارها یافتن خانواده و ازدواج،

 ناسیروانش علم از کلی یحیطه یك حاضر حال(، در همین راستا 0101 ،و همکاران 0گونزالز

 تواندیم یشاد. دارد انسان در شادکامی فرآیند درك به اختصاص مثبت، روانشناسی عنوان با

 متعدد، یاجتماع یهاتماس و مشارکت دوستان، با ارتباط چون افراد، یرفتار یهایژگیو در

. (0102 ،0لیآرگا) باشد داشته یشگرف ریتاث یخودکارآمد و مشکلات در یآورتاب و تحمل

 ایدرجه میزانو است زندگی هلازم و انسان نیازهای از یکی شادکامیران معتقدند نظصاحب

 در نهایی هدف عنوان به کلی طور به و کندیم یداور را اشزندگی کلی کیفیت ،فرد که است

است  یابیارزش ینوع، شادکامی، (0110 ،2، گارسیا و جیمنوآهن) شودمی گرفته نظر در زندگی

و  جانیه ،یاز زندگ تیرضا لیاز قب یآورد و مواردیاش به عمل میندگکه فرد از خود و ز

به شکل  زیمختلف آن ن یهاشود و جنبهیو اضطراب را شامل م یخلق مثبت، فقدان افسردگ

  (.0110 ،0نریدالوکاس و ) ها و عواطف استشناخت

رای انجام مجموعه خودکارآمدی به عنوان اعتقاد فرد به توانایی ها و مهارت های خود ب     

بندورا   (.0102همکاران،  و 5خاصی از وظایف و انجام یك کار تعریف شده است )شاهاب

 سازماندهی و سازی اجرا برای شخصی های توانایی به باور عنوان به را خودکارآمدی  (0221)

، 6از ساون آهن، بانگ و کیم از نقل به) است کرده تعریف موفقیت ایجاد برای عمل مسیر

 در نفس عزت  ارزش خود و احساس کارایی، کفایت، احساس به خودکارآمدی  (.0101

 کارآمدی خود حس ها، انسان سوی از ها معیار شدن برآورده درجه. گردد می اطلاق زندگی

                                                           
1. Rodríguez‐González 
2. Argyle 
3. Ahn & García & Jimeno 
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5 Shahab 
6 . Seon Ahn, Bong & Kim 
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 می تلقی بندورا نظریه در خویشتن خود اساسی جنبه دومین عنوان به که کند می تعیین را آنها

نقل از کریمی، جمهری، نقش بندی، گودرزی، بحیرایی و نیکخو،  ، به0221)شولنز  دگرد

د افراد نسبت به خودشان، اعتما سطح به  در واقع می توان اینگونه بیان کرد که (.0225

خودکارآمدی عنوان می گردد و به درك افراد در رابطه با توانایی انجام دادن کارکرد ها در 

(. باور به 0106، 0چن، شی، لیانگ و لیو ژهیو،وضعیت های مختلف اشاره می کند )

خودکارآمدی تاثیرات منفی و مثبتی را می تواند بر روی بهزیستی روانی انسانها داشته باشد. 

گونه باورها منجر به تاثیر گذاری بر شیوه احساس، تفکر، انگیزش و رفتار فرد نیز می شود این

 تمام در افراد عملکرد کننده بینی پیش جمله از  (.0100، 0استروبل، تیوماسجان و اپورل)

(. 0106، 2)بلومکیوست، دهقان فراشاه و توماس دباش می بالا خودکارآمدی وجود ها، موقعیت

 در فرد بهتر مشارکت و فردی مثبت هایدیدگاه بهبود موجب خودکارآمدی قوی احساس

که  یافراد(. 0222، مهنا و همکاران) شودمی کاری تعهد و هاهدف تنظیم ها،فعالیت انجام

کنند که ممکن است مانع  ینیب شیرا پ یتوانند موانع یدارند م یاز خودکارآمد ییسطح بالا

( 0101)و همکاران  5کوبرد یتجرب یها افتهی .(0111، 0کازدینبه اهداف آنها شود ) دنیرس

فق شدند مشاهده و مشارکت مشترك، آنها مو قیاز طر افراددرك  شیدهد که، با افزا ینشان م

و  داده و توسعه دهند قیتطب دیجد طیبا مح ابلهمق یرا برا یدیجد یها و روش ها یاستراتژ

 خود را توسعه دادند.خودکارآمدی ، تیدر نها

عملکرد، تفکر،احساس و  مولفه شامل چهار رفتار را ،«نظریه انتخاب»، ضمن طرح 6گلاسر     

های ملکرد و تفکر به طور مستقیم و بر مولفهع داند که افراد بر دو مولفهفیزیولوژی می

 به ایدن که معتقداست انتخاب هینظر .ی به طور غیرمستقیم کنترل دارندژاحساس و فیزیولو

 هاوهیش بر تسلط با و یرونیب کنترل با یاجامعه در ما که جا آن از و دارد ازین ولئمس یهاانسان

 در قدرت از آمرانه استفاده و قیتشو و هیتنب یروانشناس از برآمده یها روش و

                                                           
1 . Zhu, Chen, Shi, Liang & Liu 
2 . Strobel, Tumasjan & Sporrle 
3 . Blomquist, Dehghanpour Farashah & Thomas 
4 .Kazdin 
5 .Kubberød 
6. Glasser 
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 موانع و یدشوار با آن به عمل و رشیپذ م،یاشده بالنده کار، طیمح و خانواده،مدرسه،اجتماع

-یم دیجد یهاتیموقع در دیجد هینظر نیا یریبکارگ از یآگاه است، همراه یرونیب و یدرون

 رویکرد این(. 0221حبی، ترجمه صاگلاسر و گلاسر، ) باشد یدرون موانع رفع یراهگشا تواند

 و یروان بهداشت بهزیستی، که داندمی هاییشیوه و هاسازه شناسایی را خود نهایی هدف

هایی مبنی بر نظریه مجموعه آموزشو آموزش نظریه انتخاب،  دارند دنبال به را انسان شادکامی

زهای اساسی انسان انتخاب گلاسر که در آن به بررسی کنترل درونی، بیرونی، دنیای کیفی، نیا

ای برای حل اختلافات(، روابط موثر با دیگران ها در انتخاب ما، دایره حل )شیوهنقش ژن

 ترجمه ملکیان(. 0211شود )گلاسر،پرداخته می

زنان  یو شادکام یانتخاب بر خودکارآمد یهآموزش نظر یاثربخش، هدف از پژوهش حاضر     

از جمله پژوهش های مرتبط داخلی  می باشد. تهرانشهر  6محله منطقه  یمراجعه کننده سرا

( 0011می توان به این موارد اشاره نمود؛ نتایج پژوهش دوایی مرکزی، کرمی و گودرزی )

و  یشادکام یشباعث افزا یببه ترت یت درمانیبر واقع یمبتن یزوج درمانحاکی از آن بود که 

. افشون و دو ماهه حفظ شد یگیریه پدور یانتا پا یباثرآن به ترت ها شده وزوج یآورتاب

سطح  یشانتخاب بر افزا یبر تئور یمبتن یدرمان یتواقع( نشان دادند 0222محمدی زیولایی )

 یدرمانیتواقع یاثربخش( 0221سلطانلو ) دارد. یردختران نوجوان تاث یو شادکام یخودکارآمد

در زنان  ییزناشو یهاو کاهش تعارض یشادکام ی،خودکارآمد یبر باورها یگروه یوهبه ش

 یگروه یوهبه ش یت درمانیواقعمورد بررسی قرار داد و به این نتیجه دست یافت که   متاهل

 ییو کاهش تعارضات زناشو یو شادکام یخودکارآمد یباورها یشافزا یروش موثر برا یك

ن مادران کودکا یبر خودکارامد یدرمان یتواقع( نشان داد 0221غریب پور و حجتی ) است.

 ( از تاثیر0226نتایج پژوهش شیشه فر و شفیع آبادی ) داشته است. یمثبت یرسندرم داون تاث

یی، و کاهش احساس تنها یریپذ یتو مسئولی شادکام یشبر افزا یدرمانیتآموزش واقع

حکایت داشت. همچنین از جمله پژوهش های مرتبط انجام شده در خارج کشور، می توان به 

 یبر خودکارآمد یدرمان یتواقعاشاره نمود که ( 0100شایی و سجادیان)پور، منشریفپژوهش 

( به این نتیجه دست 0102فر )موثر است. فریدونی،امیدی و تمنایی نوجوانان مبتلا به سرطان

یان تاثیر معناداری دارد. نتایج و عزت نفس دانشجو یانتخاب بر شاد یهنظریافتند که آموزش 
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( نشان داد که روش درمانی مبتنی بر نظریه 0105باقتیفونی )پژوهش والی نژاد، عقیلی و 

می شود و نتایج پژوهش نعمت زاده و شیخی زنان مطلقه  یخودکارآمد یشباعث افزاانتخاب  

بود. لا و  معلمان یش شادکامیافزا بر  انتخاب یهنظرآموزش  یرتأث( نشان دهنده  0100ساری )

یوان تاثیر  مواد در تا یرمجرمان زن درگ یبر خودکارآمد یدرمانیتواقع ( نشان داد 0105) 0گیو

انتخاب بر  یهآموزش نظردارد. با توجه به مطالب قبلی، در این پژوهش ، فرض بر آن است که 

 ؟دارد یرتاث 6محله منطقه  یزنان مراجعه کننده به سرا یو شادکام یخودکارآمد

 

 روش

 .بود کنترل گروه با آزمونپس-آزمونپیش نوع از آزمایشینیمه روش پژوهش حاضر،     

شهر  6مراجعه کننده به خانه سلامت منطقه  متأهل زنان در این پژوهش شامل یآمار جامعه

شهر تهران  6تهران می باشد. برای این منظور زنان متأهل مراجعه کننده به خانه سلامت منطقه 

 05، که دارای بازه سنی 0222سال ماهه، از اول اردیبهشت تا پایان خرداد  2در محدوده زمانی 

بوده و سطح تحصیلات آنان از دیپلم تا لیسانس بود، در نظر گرفته شد. برای انتخاب  25تا 

بدین ترتیب که پس از فراخوانی از . در دسترس استفاده شد گیریگروه نمونه از روش نمونه

ه همکاری زنان متأهل شهر تهران، مبنی بر دعوت ب 6جانب پژوهشگر در خانه سلامت منطقه 

از زنان متأهلی که شرایط شرکت  نفر 21کننده، دعوت به عمل آمد. در ادامه از بین آنهامراجعه

در این پژوهش را داشتند غربال گردیدند. شرایط ورود در این پژوهش شامل؛ الف( در گروه 

نفر  21ز غربال سال و ب( سطح تحصیلات آنان از دیپلم تا لیسانس باشد. پس ا 25تا  05سنی 

 دو در تصادفی صورت شهر تهران، به 6کنندگان به خانه سلامت منطقه از بین کلیه مراجعه

 شدند.  جایگزین کنترل و آزمایش گروه

 

 ابزار پژوهش

ه از پرسشنامبه منظور سنجش خودکارآمدی عمومی، ی: پرسشنامه خودکارآمد     

آیتم دارد و آزمودنی به  01است. این مقیاس  ( استفاده شده0212خودکارآمدی شرر و آدامز  )
                                                           
1. Law & Guo 
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دهد. ای )کاملا مخالفم تا کاملا موافقم( پاسخ میهر آیتم براساس یك مقیاس پنج درجه

ای مقیاس خودکارآمدی عمومی، نمرات ( برای  سنجش روایی سازه0216بختیاری براتی )

)مقیاس کنترل درونی و  های چندین ویژگی شخصیتیبدست آمده از این مقیاس را با اندازه

بیرونی راتر، خرده مقیاس کنترل شخصی، مقیاس درجه اجتماعی مارلو و کران و مقیاس 

بینی شده بین مقیاس شایستگی بین فردی روزنبرگ( همبسته کرد که همبستگی پیش

معنادار( و  15/1و در سطح  60/1های خصوصیات شخصیتی متوسط )خودکارآمدی و اندازه

د روایی ملاکی مورد نظر بود .  همچنین ضریب پایایی مقیاس با استفاده از روش در جهت تایی

به دست  12/1و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  16/1دو نیمه کردن آزمون گاتمن برابر 

(، در پژوهش حاضر ، محاسبه بارهای عاملی سوالات 0210زاده و عابدی، آمده است )شمائی

  1.0یل عاملی اکتشافی  نشان داد که بارهای عاملی تمام سوالات بالاتراز پرسشنامه از طریق تحل

پایایی پرسشنامه با اجرا باشد. همچنین توان گفت روایی سازه پرسشنامه قابل قبول میبود و می

دهد بود که نشان می 1.12نفری و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر با  21بر روی نمونه 

 ی مطلوبی برخوردار است.پرسشنامه از پایای

به منظور سنجش شادکامی، از پرسشنامه شادکامی آکسفورد استفاده شده ی: پرسشنامه شادکام     

 (0216) بك افسردگی براساس پرسشنامه توسط مایکل آرگایل و 0212این آزمون در سال  است.

 گرفته شده وبك از پرسشنامه افسردگی عبارت از عبارات این پرسشنامه 00است. شده ساخته

پرسش به آن اضافه شده است تا سایر جنبه های سلامت ذهنی را پوشش  00 معکوس گردیده و

آزمودنی  دهد.مانند آزمون افسردگی بك هر گویه پرسشنامه شادکامی دارای چهار گزینه است که

 بك یدگافسر فهرست با آکسفوردباید بر طبق وضعیت فعلی خودش یکی از آنها را انتخاب نماید. 

 و همگرا روایی که بود -220/1 و 05/1 و -EPQ   01/1نوروزگرایی و برونگردی  اسیمق ریز و

 یدرون همسانی ضریب ،(0222)ی و همکاران رجب پژوهش در. کرد تایید را پرسشنامه این واگرای

وش دو و پایایی به ر 22/1میزان همسانی درونی )آلفای کرونباخ( .بود 20/1 پرسشنامه نیا سوالات

(. همچنین پایایی بازآزمایی 0211گزارش شده است )علی پور و نوربالا ، 20/1نیمه کردن آزمون 

درصد از کل  0/51به دست آمد. روایی سازه آن در مجموع  12/1هفته   2پرسشنامه پس از 

روایی بود، لذا    1.0کند. در پژوهش حاضر ، بارهای عاملی سوالات بالاتراز واریانس را تبیین می



 15/   شهر تهران 6محله منطقه  یزنان مراجعه کننده سرا یو شادکام یدانتخاب بر خودکارآم هیآموزش نظر یاثربخش 

دهد بود که نشان می 1.16ضریب آلفای کرونباخ برابر با  سازه پرسشنامه قابل قبول بود.  همچنین 

 پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار بود.

 1، شامل دستورالعمل آموزشی نظریه انتخابدستورالعمل آموزشی نظریه انتخاب:      

های مورد وزشی بوده و جزوه آموزشی  و فرمساعت آم 6ای بود که مجموعاً دقیقه 05ی جلسه

 (.  0نیاز هم دراختیار اعضا قرار داده شد )جدول شماره 

 

 روش اجرا

روش اجرای پژوهش بدین قرار بود که پس از انتخاب و جایگزینی زنان شرکت کننده به      

ای دقیقه بر 21های آزمایش و کنترل یك جلسه توجیهی به مدت صورت تصادفی در گروه

های شادکامی زنان متأهل گروه آزمایش برگزار گردید که در این جلسه ضمن برگزاری آزمون

و خودکارآمدی عمومی )پیش آزمون( توضیحاتی در مورد جلسات مشاوره )از قبیل تعیین روز 

جلسه و توضیح  1و ساعت برگزاری جلسات، ایجاد توافق مبنی بر حضور اعضا به مدت 

درمانی ارائه گردید. جلسات مشاوره گروه آزمایش از اوایل واقعیتمختصر در مورد روش 

اردیبهشت ماه شروع گردید که در مجموع این جلسات دو ماه به طول انجامید و در اواخر 

خرداد ماه جلسات مشاوره پایان پذیرفتند. مداخلات درمانی بر اساس نظریه انتخاب انجام 

ر حال سپری کردن جلسات مشاوره بودند، گروه گرفت.در مدتی که افراد گروه آزمایش د

کنترل در لیست انتظار قرار داشتند. پس از اتمام جلسات مشاوره برای گروه آزمایش، مجددًا 

هر دو گروه پرسشنامه های شادکامی و خودکارآمدی عمومی را تکمیل کردند و در پایان نتایج 

(و  MANOVAاریانس چند متغیره )های تحلیل وآزمونحاصل از پرسشنامه با استفاده از 

 های پیش فرض انجام شد. ( با توجه به آزمونANCOVAتحلیل کوواریانس )

 انتخاب نظریه آموزشی . دستوراالعمل1جدول 

 تکلیف محتوا خلاصه فعالیت جلسه

برنامه معرفی 0

درمانی،آشنایی و 

ارتباط با گروه و 

 حیتشر و نینقوا انیبآشنایی با اعضا، -

 -)اصل رازداری انجام کار یچگونگ

 مدت زمان جلسات درمان و ...(

 فرم شماره یك: -

انتظارات و اهداف 

 شرکت در جلسه
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 ابراز ی،ارتباط عاطف یبرقرار -  تحویل جزوه آموزشی

نسبت به  رشیمحبت و پذ ،تیمیصم

 مراجعان

 جلسه  ندیفرآ یابیو ارز یجمع بند -

 اجرای پیش آزمونها - 

 تیا واقعاعضا ب ییآشنا 0

 ی نهیشیو پ یدرمان

و  یدرمان تیواقع

با  یعاطف یریدرگ

 جلسه یاعضا

 انسان مسئول همه اعمال خودش است  -

 یرفتارچه  میانتخاب کن میتوانیم -

را  ازمانیو ن ها که خواسته میداشته باش

  میارضا کن

 

فرم شماره دو:  -

تشریح چگونگی پاسخ 

به نیازهای پنج گانه 

 شخصی تاکنون

2 

انتخاب  هیآموزش نظر

 نیادیبن میو مفاه

 یدرمان تیواقع

: تمام آنچه از انسان سر یدرون زهیانگ -

  شودیم یناش یدرون زهیاز انگ زندیم

انتخاب: انسانها رفتارشان را خودشان 

 کنندیانتخاب م

 اصل نظریه انتخاب ده -

فرم شماره سه: پاسخ  -

به سوالاتی درباره ده 

 اصل نظریه انتخاب

0 

آشنایی با نیازهای پنج 

گانه و تفاوت آن به 

 خواسته ها

و مفهوم خودکارآمدی 

 و شادکامی

معرفی نیاز اساسی بقا، عشق و محبت،  -

 قدرت، آزادی، تفریح و شناخت

خودکارآمدی و -توضیح مفهوم  -

رفتار مسئولانه و انتخاب  شادکامی.

رفتارها شادکامانه و خودکارآمدانه با 

 نتخاب رفتارتوجه به اصل ا

توضیح خواسته ها و تفاوت آنها با  -

 نیازها

 -فرم شماره چهار

 ییمربوط به شناسا

مطلوب مراجع  یایدن

 است.

معرفی رفتار کلی  5

 0وآشنا سازی افراد با 

دهنده آن: مولفه تشکیل

فکر، عمل،احساس و 

تاکید بر کنترل فکر و عمل به طور  -

مستقیم و احساس و فیزیولوژی به طور 

غیر مستقیم، با ارائه متافور ماشین رفتار و 

 هامثال

کردن عادت  ستیل-

 مخرب خود و  یها

از  یردانوشتن مو-

 یمثبت و منف یرفتارها
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 فیزیولوژی

آشنایی با نظریه کنترل، 

هفت عادت مخرب 

جلسه پنجم و هفت 

 مهرورزی عادت

دادن اثربخشی یك تمرین برای نشان -

تغییر عمل و فکر بر احساس و 

 فیزیولوژی

آشنایی با مفهوم کنترل بیرونی و نقش  -

 انهمخرب آن در روابط صمیم

آشنایی با هفت عادت مخرب و  -

 جایگزینی آن با هفت عادت مهرورزی 

 رفتار نیدر قالب ماش

6 

های  معرفی تعارض

 چهارگانه

و طرح ریزی برنامه 

 عملی

معرفی تعارض های چهارگانه: الف( -

انجام کاری که نمی  اجبار طرف مقابل به

خواهد. ب( اجبار از طرف مقابل به 

انجام کاری که تو نمی خواهی ج( اجبار 

دو طرفه به انجام کاری که هیچ کدام 

نمی خواهند. د ( اجبار خود به انجام 

 کاری که نمی خواهی

طرح ریزی برنامهای عملی برای تغییر  -

 و پاسخگویی به نیازها به کمك مشاور

پاسخ  -جپنفرم شماره 

به سوالاتی کاربردی و 

عملی در راستای 

 رسیدن به نیازها

1 

 آموزش دنیای کیفی

توضیح و تقویت عملکرد مسئولانه و  -

 تعهد در به کارگیری آموزش در عمل 

معرفی دنیای کیفی و شناسایی دنیای  -

 مطلوب آزمودنی ها

بررسی شکاف بین دنیای کیفی  )آنچه  -

ی  )آنچه دارم( می خواهم( و دنیای واقع

و اثرات خودکارآمدی و شادکامی و 

 رضایت حاصل از آن

 بیان تجربیات آزمودنی -

 یایدن می: ترسفیتکل

مطلوب خود، مثال 

از برنامه و تلاش  ییها

 یبرا یمسئولانه ا یها

 به خواسته ها  دنیرس

 یبا چگونگ ییآشنا 1

عذر و  شریعدم پذ

- Wچه چیزی را می خواهی؟ ::D 

اکنون چه کاری برای خواسته ات انجام 

پاسخ اجمالی به 

سوالات مطرح شده در 
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 یاجراباره بهانه در

 شده  انتخاب هایبرنامه

و  WDEP معرفی

 اختتام جلسات درمان

دهی، تو  آیا آنچه انجام می E:دهی؟ می

 P: رساند؟ خواهی می را به آنچه می

 کمك به آزمودنی برای شناسایی شیوه

های ناکام  های اختصاصی تغییر انتخاب

 ای موفقیت آمیزه مانده، به انتخاب

ها و  بحث و بررسی راجع به آموخته-

 اجرای پس آزمون

جلسه و بررسی آن در 

 خانه

 

 هایافته

به منظور آزمون فرضیه ها ابتدا آزمون پیش فرض  مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون      

 نشان داده شده است.   0جدول شماره نرمال بودن توزیع داده ها در 

 ها. نتایج آزمون نرمال بودن توزیع داده2جدول 

  aSmirnov-Kolmogorov 

 سطح معناداری درجه آزادی آماره 

 011/1* 21 110/1 پیش آزمون خودکارآمدی

 011/1* 21 001/1 پس آزمون

 011/1* 21 001/1 پیش آزمون شادکامی

 011/1* 21 001/1 پس آزمون

گردد که سطح معناداری آزمون نرمال بودن توزیع داده مشاهده می ه به نتایج،باتوج 

توان (، لذا میP>0.05باشد )می 1.15( تمام متغیرها بیشتراز 0اسمیرنوف-ها )کولموگروف

های فرضهای پژوهش توزیعی نرمال داشته است. همچنین نتایج سایر پیشگفت که متغیر

 ی باشد.  م 2آزمون به شرح جدول شماره 

 

 

 

                                                           
1 Kolmogorov-Smirnov 
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 ها. نتایج آزمون نرمال بودن داده3جدول 

 - یانسوار یسماتر یهمگن همگنی واریانس ها یونرگرس یبش یهمگن 

 یانسکووار

F P-value آماره P-value Box's M سطح معناداری 

 101/1 000/0 021/1 021/0 011/1 021/1 خودکارآمدی

 150/1 000/05 152/1 052/1 شادکامی

-شود که تعامل میان متغیر مستقل و پیش آزمون معنادار نمیبا توجه به نتایج مشاهده می     

توان گفت که همگنی شیب رگرسیون برای متغیرهای تحقیق مورد باشد،  در نتیجه می

استفاده شد، که  0توان از آزمون لِوِنها میجهت بررسی همگنی واریانس (.P>0.05تاییداست)

(، P>0.05باشد )ها برقرار میتوان گفت شرط همگنی واریانسبه نتایج فوق می با توجه

از  متغیرهای تحقیق یانسرواکو - یانسوار یسماتر یفرض همگن یشپ یبررس همچنین جهت

 یانسکووار-یانسوار یسماتر یفرض همگنکه نتایج  نشان داد  آزمون باکس استفاده شد

 (.P<0.05باشد )متغیرها برقرار می

آموزش نظریه انتخاب بر خودکارآمدی و شادکامی زنان مراجعه کننده به سرای : 1فرضیه 

 ، تأثیر دارد.6محله منطقه 

(استفاده شده است. در Manova) حلیل واریانس چند متغیرهجهت آزمون این فرضیه از ت     

 است.نتایج این تحلیل مربوط به فرضیه اول پژوهش آمده 5جدول شماره 

 یو شادکام یخودکارآمد آموزش نظریه انتخاب بر. نتایح تحلیل کوواریانس برای تاثیر 4جدول 

 F DF ارزش منابع 
 فرضیه

DF خطا Sig  Eta توان 

متغیر مستقل 

)گروه 

 بندی(

 210/00b 111/0 111/02 111/1 110/1 111/0 110/1 اثر پیلایی

 210/00b 111/0 111/02 111/1 110/1 111/0 001/1 لامبدای ویلکز

 210/00b 111/0 111/02 111/1 110/1 111/0 520/2 اثر هوتلینگ

 210/00b 111/0 111/02 111/1 110/1 111/0 520/2بزرگترین ریشه 

                                                           
1 Levene 
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 روی

تعامل متغیر 

مستقل و 

متغیرهای 

 وابسته

 222/0b 111/0 111/01 121/1 021/1 101/1 222/1 اثر پیلایی

 006/2b 111/0 111/06 102/1 005/1 111/1 601/1 لامبدای ویلکز

 220/2b 111/0 111/00 101/1 020/1 110/1 616/1 اثر هوتلینگ

بزرگترین ریشه 

 روی

511/1 201/6b 111/0 111/00 110/1 266/1 111/1 

داری آزمون در تعامل متغیرهای گردد که سطح معنیمشاهده می 0با توجه به نتایج جدول      

توان گفت آموزش نظریه انتخاب (. در نتیجه میP<0.05باشد )دار میمستقل و وابسته، معنی

جهت   .استیرگذارتاث 6کننده به سرای محله منطقه خودکارآمدی و شادکامی زنان مراجعهبر 

های گروه آزمایش و کنترل از طریق آزمون تعقیبی بونفرونی پرداخته بررسی تفاوت میانگین

 است. نشان داده شده 5اره شود که نتایج آن در جدول شممی

 در خودکارآمدی و شادکامی شده یلتعد یانگینو م یهاول یانگینتفاوت م یبررس. 5جدول 

 سطح معناداری خطای استاندارد تفاوت میانگین متغیر وابسته

 111/1 001/0 201/00* کنترل آزمایش خودکارآمدی

 111/1 001/0 -201/00* آزمایش کنترل

 111/1 060/0 151/00* کنترل مایشآز شادکامی

 111/1 060/0 -151/00* آزمایش کنترل

دهد که مقدار میانگین خودکارآمدی در گروه آزمایش به میزان نشان می 5نتایج جدول      

باشد. همچنین بیشتر از میانگین گروه کنترل است و این تفاوت میانگین، معنادار می 00.201

بیشتر از میانگین گروه  00.201 151انگین شادکامی در گروه آزمایش به مقدار میانگین مقدار می

 شود.توان گفت فرضیه اول تأیید میباشد، لذا میکنترل است و این تفاوت میانگین، معنادار می

 6آموزش نظریه انتخاب بر خودکارآمدی زنان مراجعه کننده به سرای محله منطقه  :2فرضیه 

 موثر است.

 موثر است. 6زش نظریه انتخاب بر شادکامی زنان مراجعه کننده به سرای محله منطقه آمو :3فرضیه 
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است. در ( استفاده شدهANCOVAجهت آزمون این فرضیه ها از تحلیل کوواریانس )     

 نتایج این تحلیل مربوط به فرضیه دوم پژوهش آمده است.  6جدول شماره 

 شادکامی و خودکارآمدی بر انتخاب نظریه آموزش تاثیر یبررس برای کوواریانس تحلیل . نتایح6جدول 

درجه  مجموع مجذورات منبع متغیر

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

Eta 

 610/1 111/1 262/50 115/516 0 115/516 پیش آزمون یخودکارآمد

 126/1 111/1 012/015 516/261 0 516/261 گروه بندی

    011/2 01 510/001 خطا

     21 111/001212 مجموع

مجموع اصلاح 

 شده

111/0601 02     

 201/1 111/1 601/006 011/0121 0 011/0121 پیش آزمون شادکامی

 121/1 111/1 125/016 651/0112 0 651/0112 گروه بندی

    065/2 01 562/055 خطا

     21 111/12506 مجموع

مجموع اصلاح 

 شده

161/5162 02     

تاثیرآموزش نظریه انتخاب بر خودکارآمدی  شودیمشاهده م 6شماره که در جدول چنان     

پس از  (شیکنترل و آزما) هاگروه نیتفاوت ب جهت  6کننده به سرای محله منطقه زنان مراجعه

. سطح باشدیم معنادار یآمار آزمون،از لحاظ شینمره پ اساسبر دو گروه  یها نیانگیم لیتعد

توان گفت متغیر هم باشد لذا میمی 15/1باشد که کمتر از می 1.111داری پیش آزمون معنا

که  معنا نی. بدباشدیم 1.126مجذور اتا)توان( برابر  مقداراست. پراش به درستی انتخاب شده

 گرید انیبه بتاثیر آموزش نظریه انتخاب بوده است، از  خودکارآمدی ناشی راتییاز تغ 12.6%

خودکارآمدی شده است. در جدول  یهانمره رییدرصد تغ 12.6انتخاب باعث  ریهآموزش نظ

 است. ها نشان داده شدهبررسی تفاوت میانگین 1شماره  
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ی زنان مراجعه کننده به شادکامهمچنین نتایج نشان داد تاثیر آموزش نظریه انتخاب بر      

دو  یهانیانگیم لیپس از تعد(شیاکنترل و آزم)هاگروه نیتفاوت ب جهت 6سرای محله منطقه 

. سطح معناداری پیش آزمون باشدیم معنادار یآزمون،از لحاظ آمار شینمره پ اساسبر  گروه

توان گفت متغیر هم پراش به درستی انتخاب باشد لذا میمی 15/1باشد که کمتر از می  1.111

 راتییاز تغ %12.1که  عنام نی. بدباشدیم 1.121مجذوراتا )توان( برابر  مقداراست. شده

انتخاب  آموزش نظریه گرید انیبه بتاثیر آموزش نظریه انتخاب بوده است، از  ی ناشیشادکام

 شده است. یشادکام یهانمره رییدرصد تغ 12.1باعث 

 . نتایج آزمون بونفرونی جهت مقایسه میانگین خودکارآمدی جفت در گروه های آزمایش و کنترل7جدول 

 سطح معناداری خطای استاندارد تفاوت میانگین ندیب گروه متغیر

 111/1 000/0 010/00* کنترل آزمایش خودکارآمدی

 111/1 000/0 -010/00* آزمایش کنترل

 111/1 006/0 520/00* کنترل آزمایش شادکامی

 111/1 006/0 -520/00* آزمایش کنترل

کارآمدی در گروه آزمایش به میزان دهد که مقدار میانگین خودنشان می 1نتایج جدول      

باشد، که نشان بیشتر از میانگین گروه کنترل است و این تفاوت میانگین، معنادار می 00.010

همچنین مقدار میانگین شادکامی در گروه آزمایش به میزان  تأیید شده است. 0دهد فرضیه می

باشد که نشان ین، معنادار میبیشتر از میانگین گروه کنترل است و این تفاوت میانگ 00.520

 تایید شده است. 2دهد فرضیه می

 

 گیریبحث و نتیجه

و  یانتخاب بر خودکارآمد یهآموزش نظریافته های پژوهش حاضر حاکی از آن بود که      

این یافته ها تا حدودی با  دارد. یر، تاث6محله منطقه  یزنان مراجعه کننده به سرا یشادکام

(، افشون و محمدی زیولایی 0221(، سلطانلو )0011مرکزی و همکاران )های دوایی یافته
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( 0102(، و فریدونی و همکاران )0105) 0یولو و گ (،0226آبادی )فر و شفیع، شیشه(0222)

 ی فعلیمراجع متوجه شود رفتارها توان گفت که هنگامی کهدر تبیین این میباشد. همسو می

 به یابیرا انتخاب کند که دست ییرفتارها تواندیا تحقق بخشند، ماو ر یهاخواسته توانندیاو نم

منظور  شده از جانب مشاور به ارائه یهاروش یلدل ینبه هم کنند،یم یعاو را تسر یهاخواسته

که باعث شده نمرات گروه  یلیاز دلا یکی یگر،. از طرف دشوندیواقع م مؤثر رفتار او ییرتغ

-یتواقع یکردجلسات، براساس رو ینا یآن است که در ط یش یابدبعد از مداخله افزا یشآزما

 یحیطور صح را شناخته و به شانیازهای اساسیبه مراجعان آموزش داده شد تا ن یدرمان

ز شود. از طرفی،ایم ی تأکیدمنبع کنترل درون یتبر تقو یکردرو یندر ا ینهمچن برآورده کنند؛

در  مسأله ، افزایش توان حلیدر افزایش شادکام درمانییتروش واقع یدیگر دلایل اثربخش

کرد و  فرار ها و مشکلات نبایدیآموخت که در برابر سخت زنانبه  یاین رویکرد درمان آنان بود.

 را آمده یشمشکلات پ یتانداخت، بلکه باید مسئول آمده را به گردن دیگران یشمسائل پ

خزان یجه به زعم در نت ،را به کار بستحل آن مشکلات تمام توان خود  یپذیرفت و در راستا

 .افزایش یافت یزآنها ن یشادکام یزانم مشکلات، تمرکز بر حل(،با 0220) و همکاران

زنان  یانتخاب بر خودکارآمد یهآموزش نظربخش دیگری از یافته های پژوهش بر تاثیر      

ز آزمون این فرضیه های حاصل احکایت داشت. یافته  6محله منطقه  یمراجعه کننده به سرا

، عزیزپور (0221(، غریب پور و حجتی )0100) های شریف پور و همکارانتا حدودی با یافته

( مطابقت دارد. در تبیین 0105( و  والی نژاد و همکاران )0221( و  صاحبی)0226و احمدی)

آن دارد،او را به توان گفت به اعتقاد گلاسر، رفتار کلی که فرد کنترل مستقیمی بر ها میاین یافته

سوی مسئولیت پذیری اعمال و افکاری که انتخاب نموده و احساس و فیزیولوژیکی که به 

صورت غیرمستقیم  نشأت گرفته از افکار هست، را نیز به تسلط کنترل درونی که نشانه سلامت 

تارها دهد و خودکارآمدی فرد را با کنترل دورنی و انتخاب اعمال و رفباشد سوق میروانی می

 ینهای ابا آموزشدهد. پذیری در مقابل این انتخاب، افزایش میبه شیوه آگاهانه و مسئولیت

امور  شناخت و یتقبول مسئول یت،که بر واقع گرفتند یکرد، زنانی که در مطالعه بودند، یادرو

قبول آنها با  یبترت ینخود متمرکز شوند. بد ی روزمرهدرست و نادرست و ارتباط آنها با زندگ

                                                           
1. Law  & Guo   
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شکست و نوسان خلق  ساززمینه که یرمسئولانهاز رفتارهای غ انددر خود توانسته مسئولانه رفتار

 باعث یدرمانیتکاربرد واقع ینکنند. همچن یزپره شود،یم آن از یناش یفشار روان یجادو ا

اشته و از کنترل آنهاست برد خارج تمرکز را از رفتاری که یابی،خودارز یقاست افراد از طرشده

 و یمنف یجان هایه ی،گفتگوی مثبت درون یقکنند تا از طر تمرکز های قابل کنترلبر جنبه

  کنند. یدهای خود تأکو بر توانمندی یابددر آنها کاهش  ناکارآمد

 یزنان مراجعه کننده به سرا شادکامیانتخاب بر یه آموزش نظرهمچنین یافته ها نشان داد      

،  (0222پور و همکاران ) های قربانعلیها در راستای یافتهاین یافته ت.موثر اس 6محله منطقه 

، (0221اسلامی)(، 0220فر )(، شیخی ساری و اسماعیلی0011دوایی مرکزی و همکاران )

( بوده است. در تبیین این 0212چی و همکاران )، کارخانه 0100ساری )نعمت زاده و شیخی

دکامی همیشه جزء اهداف بزرگ بشر بوده است و همگان برای توان گفت مطمئناً شاها مییافته

 یشور، نشاط، حرکت و پویای ی،مولد انرژ یاحساس شادکامرسیدن به آن در تلاش هستند. 

ها و مشکلات، محافظت و سلامت را در برابر استرس یآدم تواندیم یاست و همچون سپر

ما با آموزش نظریه انتخاب به افراد  (.0112 یل،و آرگ 0یلز)ه کند ینرا تضم یو روان یجسم

کنیم تا خود را قربانی شرایط و افراد ندانند. از نظر روانشناسان افراد دیده کمك میآسیب

ها با شادکامی به سوی اهدافشان حرکت تری هستند. آنتر و رشد یافتهشادکام افراد سالم

با یادگیری نظریه انتخاب ارند. کنند و احساس رضایت و علاقه بیشتری به خود و دیگران دمی

این آموزه دیگر خود را قربانی  با «.این ما هستیم که رفتار خود را انتخاب میکنیم«آموزیم کهمی

نیروها و افراد بیرونی ندانسته و میتوانیم به سمت یك نگرش بسیار قدرتمند به جهان هستی 

و  «شادکامی» ،«نترل خودداشتن یك زندگی تحت ک»این نگرش را با  گلاسر .حرکت کنیم

 تواندیم یر اساس نظر گلاسر هر فرد، زمان.  بمرتبط میداند «برخوردار بودن از سالمت روان»

که بتواند  ی کنددر نهایت احساس شادمان و احترام به خویشتن ،اعتمادی، احساس توانمند

در  اشیامور زندگکه سررشته  کند خود را به طور مؤثر برآورده سازد و باور یاساس یازهاین

و  یقنبر ی،سازد )مراد فراهم خود یبرا یبهتر طشرای تواندیدست خودش است و خود م

                                                           
1. Hills 
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 بر ی،آموزش جلسات به کار برده شده در آموزش نظریه انتخابوش (. ر0212 آقامحمدیان،

 یکه مشکلات روان است کنترل کنند، تمرکز کرد و معتقد طدر رواب توانستندیم زنانآنچه که 

و یك فرد  شودیم کنترل جهان یرونیب یروهاین طتوس کندیاز این است که فرد فکر م یاشن

و  اندازدیم اسفبار حالت ناشاد خود را به گردن دیگران، جامعه یا گذشته یزو افسرده ن یدناام

 (.0115، 0)وبولدینگ و بریکل پذیردیآن را نم یتلذا مسئول

-در برنامه تئوری انتخاببرنامه آموزش شود پیشنهاد میبا توجه به نتایج پژوهش حاضر      

های آموزشی  قبل از ازدواج زوجین مدنظر قرار گیرد و تمهیداتی بر لزوم گذراندن این گونه 

ها و مراکز از نتایج این پژوهش در کلینیك ها از سوی مسئولین زیربط اندیشیده شود.آموزش

خودکارآمدی و  وانبخشی در جهت ارتفای سطحهای تبه منظور افزایش مهارت روانشناسی

های ارتباط جمعی، با دعوت از شود و همچنین لازم است در رسانهاستفاده زنان  یشادکام

ها آموزش داده شود. از کارشناسان مجرب، مفاهیم، مبانی و اصول نظریه انتخاب به خانواده

ات در پژوهش حاضر، محدودیت های پژوهش حاضر این بود که ابزار جمع آوری اطلاع

به  آماریهای های ذاتی است. همچنین تعدادی از نمونهپرسشنامه بود که دارای محدودیت

دیگری جایگزین  هایخارج شدند که به ناچار نمونه دلایل مختلف در ابتدای آموزش از مطالعه

-جمع یاو مشاهده بر یقابزار مصاحبه عمشد. پیشنهاد می شود در مطالعات مشابه بعدی، از 

ها یا مداخلات در تحقیقات مشابه استفاده شود.، تاثیر انواع دیگری از آموزش اطلاعات یورآ

درمانی بر خودکارآمدی و شادکامی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین مرحله پیگیری، به مدت 

 سه الی شش ماه پس از مرحله پس آزمون، مورد نظر قرار گیرد. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1. Wubbolding & Brickel 
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 منابع
 یبر تئور یم تر درمانی تیواقع یاثربخش»(  1088) ثیحد ،ییولایز یو محمدافشون، ساجده  (1

 نیکنفرانس ب نیسوم، «دختران نوجوان یو شادکام یسطح خودکارآمد شیانتخاب برافزا

 .تیو ترب میمشاوره، تعل ،یروانشناس یالملل
ارآمدی، عزت خودک رهاییرابطه ی ساده و چردرانهی متغ ی(  بررس1067) امکیس اری،یبخت یبرات (2

متوسطه ی شهرستان  دیدر دانش آموزان سال سوم نظام جد یلیبا عملکرد تحص یابینفس و خود

 .چمران اهواز دیاه شهگدانش ،یتیترب یارشد روانشناس یی کارشناسنامه انیپااهواز  

 یبا استرت شغل یزمان و خودکارآمد تیریمد نیرابطه ب»(  1088) کلثوم ،واستهیپ و رهیسک ،واستهیپ (0

  77-40 ،(0)0 ،در مشاوره یکاربرد یهافصلنامه پژوهش ،«شهر بجرورد ییابتدا نیمعلم

 شرفتیپ یریب شیپ یالگو»(  1096) رضا ،یالهه؛ رستگار، احمد و قربان جهرم ،یحجاز (4

 ،یآموزش یهاینوآور ،«یلیتحص یریو ابعاد درر شرفتی: نقش اهداف پیاضیر یلیتحص

6(5 ،)47-28. 

آموزش  یاثربخش»  (1084  )منیه ،یو سعادت دیفروغان، مهش دجلال؛یس ،یونسیکاظم؛  خزان، (5

 ،رانیا یمجله سالمند ،«لیمردان سالمرد شهر اردب یبر شادکام یدرمانتیواقع میمفاه

11(0 ،)191-164. 

 یاثربخش یبررس»(  1411) کوروش ،یجواد و رودرز ،یمیمهرنوش؛ کر ،یمرکز یئدوا (7

 یآورو تاب یبر شادکام مدارجانیو ه درمانی تیبر واقع یم تر درمانی مداخلات زوج

 .98-121(، 66)2121، مشاوره یهاپژوهش یفصلنامه علم ،«نیزوج

در  یشادکام»   (1080) رضایره، علو زنگ لایرشادت، سه ن؛یدرامیس ،ینادر؛ قاسم لان،یر یرج  (6

مجله دانشکده ، «مرت ط با آن یو شغل یا رهیعوامل زم یکارکران بخش سلامت:  برخ

 .1-11(، 018)02، اصفهان یپزشک

 ،یخودکارآمد یبر باورها یرروه وهیبه ش درمانی تیواقع یاثربخش»(  1089)  ایفر سلطانلو، (9

 نینو هایدهیا فصلنامه ،«ان متاهلدر زن ییزناشو یهاو کاهش تعارض یشادکام

 ( 6) 0 ،یروانشناس
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 یشادکام ،یزندر تیفیک سهیو مقا یبررس»(  1088) ایرو ،فتح الله پور و ثومکل ،شفاعت زاده (8

 فصلنامه ،«عضو ریغ نی( و زوجی)مجازیاجتماع یهاعضو ش که نیزوج ییزناشو یو دلزدر

  42-16 ،(1)0 ،در مشاوره یکاربرد یهاپژوهش

 یخود کارآمد شیبر افزا یمشاوره شغل ریتأث یبررس»(  1094) محمدرضا ،یو عابد هیزاده، مرض یشماع (11

 .28-09، 20 ،یدانش و پژوهش در روانشناس ،«دانشگاه اصفهان انیدانشجو یریکارآفر

نقش  امکیس ،یفرهاد جمهر ،یمیکر وسفیه ترجم ،تیشخص یها هینظر(  1881) دوان شولتز، (11

 .(  تهران: انتشارات ارس اران1085  )کخویو محمدرضا ن ییرایبح یهاد ،یبهزاد رودرز ،یبرد

 شیبر افزا یدرمان تیآموزش واقع یاثربخش»(  1087) ع دالله ،یآباد عیو شف هیفر، هد شهیش (12

 ،یتیپژوهشنامه ترب یه علمفصلنام ،«ییو کاهش احسات ترها یرپذی تیو مسئول یشادکام

12(52 ،)171-141. 

عزت  شیبر افزا یدرمانتیانتخاب و واقع یآموزش تئور یاثربخش»(  1081) یعل ،یصاح  (10
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