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 مقدمه -1

بنابراین بیش از هر طیف  شوند یموبرو اجتماعی رتحصیلی و  ،یشناخت ستیزدانش آموزان با رویدادهای انتقالی بسیاری از نظر 

ی هرا  نشرانه ازجملره   .(8311 ،آذری) دی درونری و شررایا اجتمراعی دارنر     گسرترده با تغییررات   8سنی دیگری نیاز به سازگاری

  دربراره  دهر د یمبارور و مولد است که به فرد اجازه  ،شده کنترل ،ریپذ انعطاف ،ی شخص از رفتار کارآمدبرخوردارسازگاری سالم 

خروبی برر قررار      رابطره برای خودشناسی تالش کند و با مردم  ،خویشتن و دیگران احساس و گرایش مثبت و خوبی داشته باشد

 ،ردیر گ یمر هر فرد به محیا و تغییراتی کره در آن صرورت    هسازگاری جریان پویای است ک واقع در .(8311 ،)شعاری نژاد کند

. 8با محیا و تغییررات آن سرازگار شرود بره دو عامرل بسرتگی دارد         توانند یما چه اندازه تعیین اینكه شخص ت .دهد یمپاسخ 

 . (8312، )نصیحت کن شود یم هی که با آن مواجهها تیموقع .2 شیها نگرششخص و 

نترای    آوردن برار ی به رفتار الزم را برا توانند ینمیا  توانند یمدرباره اینكه  ها آنعقاید  ،و عوامل شناختی افراد ها نگرش انیم در

 .نامنرد  یمر  3یخودکارآمرد ( این انتظارات را 8221)2ابندور تأثیر را دارد که نیتر شیب ،دهند یموب در موقعیت خاص انجام مطل

مقدار تالشری   ،کنند یمجریان عملی که برای دنبال کردن انتخاب  ،شان یشخصباورهای خودکارآمدی در اعتقاد افراد به کارایی 

بعرد از   هرا  آنو برر بهبرود پرذیری     کننرد  یمر مدت زمانی که در صورت روبه رو شدن با موانرع اسرتقامت    ،دهند یم که به خرج

ی دارد بره  ا ژهیوی مثبت در میان نوجوانان اهمیت خودکارآمدداشتن احساس  .(2448 ،)بندورا و همكاران دتأثیر دار ها یاریبدب

میرانجی شرناختی مهمری در     نقرش و  گذارد یتأثیر مآنان  جانیانگیختگی هیعملكرد و بر ،احساس ،فكربر الگوهای تطوری که 

   .(2448 ،و همكاران 0)چمرس شان داردرفتار

 یدر برابر فشارهای روانی و بد کارکرد دانش آموزان را پذیری یباحتمال آس ،به عبارت دیگر تقویت احساس خودکارآمدی

 . (8221 ،)بندورااین دوران باشد  اضطراب و تنیدگیرابر تواند سد محكمی در ب یمکند و  یمرا کم اجتماعی 

در این راستا واقعیت درمانی و نظریه انتخاب به عنوان روشی نوین در درمان بیماری ها و بدکارکردی های روان شناختی و 

 ن ها بر سرنوشت خویشآزادی و عاملیت انسا ،مسئولیت پذیری ،اعتقاد به انتخابگری ،ع و ظرفیت های روان شناختیارتقاء مناب

با توجه به ویژگی های مشترک  .(8312 ،را پرورش داده و بروز اینگونه ظرفیت ها را در مداخالت خود لحاظ نموده است)کوری

شهرستان  آموزان دخترمقطع متوسطهو خودکارآمدی دانش گروهی یری رابطه یادگ بررسیهدف پژوهش حاضر  ،خودکارآمدی

 . می باشد شهرکرد

 

مسئلهبیان   -2 

بره   .های عملی است که برای دستیابی بره یره هردف الزم اسرت     خودکارآمدی باور شخص به توانایی برای درک و اجرای دوره

باورهرای مربروب بره     .شران بررای انجرام یره رفترار مطمرئن هسرتند        عبارت دیگر افرادی با باورهای خودکارآمدی به ظرفیرت 

 .بر اهداف و پیشررفت افرراد مر ثر اسرت     ،های هیجانی ای فردی و واکنشالگوه ،زشانگی ،خودکارآمدی از طریق نفوذ بر انتخاب

خودکارآمردی برر تحقرق     .کننرد  اجتناب مری  ،ای آنان است های مقابله هایی که معتقدند ورای مهارت برای مثال افراد از موقعیت

خرودش را نشران    ،برا موانرع   رویری  روبره آمیز اهداف از طریق نفوذ بر سطح تالش و پشتكار یه شخص م ثر است و در  موفقیت

                                                           
1 . adjustment 

2 . Bandura  

3 . self- efficacy  

4 . Chemers 
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ی صحیحی را بره دسرت    دهد تا تجربه خودکارآمدی باالتر با پشتكار بیشتر رابطه دارد و صفتی است که به ما اجازه می .دهد می

 . (8311 ،نقل از فراهانی ،8221)1بندورا  .کند آوریم که حس خودکارآمدی را تقویت می

کما اینكه بسریاری   ،رویی با موانع همچنان سماجت کنند تر کار کنند و در روبه مردم سختا شود ت خودکارآمدی باالتر باعث می

هرا نشران    پژوهش .اند و البته با حداقل تشویق مداران بزرگ بدون ترس و هراس بارها کاری را تكرار کردهاز مخترعان و سیاست

هنگام  .(8222 ،6ها م ثر است )هسلین تسلا بر مهارتر قابل توجه برای مشارکت د  دهد که خودکارآمدی برای حفظ تالش می

شان را بهبود بخشند و بره دنبرال   ها و راهبردهای گردد مردم بكوشند فرضیه آموختن وظایف پیچیده خودکارآمدی باال باعث می

ی و عمرل مناسرب   رگیر  تصرمیم  ،خودکارآمدی باال ظرفیت افراد برای گردآوری اطالعات مرتبا .آوری نباشند عذرتراشی و بهانه

تواند به تفكر تحلیلی ضرعیف خرتم شرود و     خودکارآمدی پایین می ،در مقابل .کند خصوص به هنگام فشار زیاد را تضمین می به

 ،محور است )هسلین ی دانش باعث گردد که کیفیت حل مسئله کاهش یابد که البته حل مسئله یه صالحیت کلیدی در جامعه

  .(2446 ،1؛ هسلین و کهلی8222

افسررده و   ،بیننرد  شان ارزشمند است ناتوان مری افراد زمانی که خودشان را در مدیریت حوادث یا دستیابی به چیزهایی که برای

بره طرور    .ی استرس و فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان مر ثر اسرت   به این ترتیب خودکارآمدی بر تجربه ،شوند مضطرب می

هرا خرتم    ی م ثر با چالش ی توانایی یادگیری و چگونگی مقابله امیدی و درماندگی دربارهتواند به نا خاص خودکارآمدی پایین می

تواند بر کاهش خلق و افسردگی منجر شود و مانع آن گردد که افراد باهوش و بااستعداد پیشررفت   خودکارآمدی پایین می .شود

   .(2446 ،کنند) هسلین و کهلی

ودکارمدی اثبات شده اسرت ایرن نكتره اسرت کره زمرانی کره افرراد بررای براال برردن            آنچه در نظریه بندورا در مورد افزایش خ

از آن  ،یعنی هنگامی که متقاعد می شوند می توانند تكالیف دشروار را انجرام دهنرد    ،خودکارآمدی از شناخت استفاده می کنند

ایرن مطلرب از    .(312 ،ص ،8311، سرت پس قادر خواهند بود با موقعیت هایی که قبال هراس آور بود مقابلره کنند)فیسرت و فی  

معتقد اسرت مشركالت روانری     ،او به عنوان بنیان گذار واقعیت درمانی .پیوند می خورد 1جهات مختلفی به نظریات ویلیام گلسر

و به همین جهت مسئولیت رفتار خرود را   .ناشی از این است که فرد فكر می کند توسا نیروهای بیرونی جهان کنترل می شود

به طور یقین برای رهایی از ایرن وضرعیت    ،اگر چنین فردی در می یافت که این وضعیت را خود انتخاب کرده است .یردنمی پذ

این نكته یعنی قدرت انتخاب و پرذیرش مسرئولیت در نظریره انتخراب برا مفهروم عاملیرت در         .(2448 ،2تالش می کرد)کریش

معتقد است که انسان هرا از توانرایی کنتررل کرردن ماهیرت و کیفیرت        اجتماعی بندورا اشتراک دارد بندورا –دیدگاه شناختی 

 . (2448 ،زندگی خودشان برخوردارند )بندورا

است این واقعیت است که به افراد تفهیم شود که مری تواننرد برر زنردگی خرود       84به عالوه آنچه که اساس و پایه نظریه انتخاب

و به آنهرا آمروزش داده    .شدن توسا نیروهای بیرونی جهان اجتناب کنند لرو به آنها کمه شود تا از کنت .کنترل داشته باشند

در واقع هدف اصلی نظریه انتخاب و واقعیت درمانی ایرن اسرت    .شود تا دریابند که تمام کنترل ها باید از درون فرد اعمال گردد

و لرذا   ،را خودشان انتخاب نموده انرد  ناکه افراد دوباره کنترل زندگی خود را بدست آورند و متوجه شوند که وضعیت کنونی ش

                                                           
5 - Bandura 

6 - Hesline  

7 - Kehli 

8 - Glasser 

9 - Krish 

10 - choice theory  
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همچنین نظریه انتخاب به افراد کمه می کنرد   .باید مسئولیت آنرا پذیرا باشند و برای تغییرات احتمالی آن شخصا اقدام نمایند

ول برار  ئستا دریابند که می توانند وضعیت بهتری را انتخاب کنند و در کل در این روش درمانی هدف غایی این است که افراد م

 . (8221 ،88؛ نیسچل و چانسی2448 ،آیند )کریش

همانگونه که متون فوق نشان می دهد سازه خودکارآمدی در نظریه بندورا به معنی قابلیت اعمال کنترل بر زنردگی اسرت و بره    

از  ،وبلر طژرف اندیش و خودسامان بخرش هسرتند و بررای بوجرود آوردن پیامردهای م      ،مبتكر ،عقیده وی انسان ها خودگردان

( و این مفهوم شبیه به آن چیزی است که در نظریره انتخراب تحرت    2448 ،نیروی تاثیر گذاری بر اعمالشان برخوردارند )بندورا

بنابراین این مسئله مطرح می شود کره آیرا برا ارائره      .( 8312 ،عنوان مسئولیت پذیری و کنترل درونی مطرح می گردد )کوری

دستیابی به هدف غایی آن که همان مسئولیت پرذیری و اعمرال کنتررل برخرود اسرت )شراو        صحیح و منطقی نظریه انتخاب و

 ( می توان خودکارآمدی را نیز ارتقا بخشید؟8324، آستاد

در سوی دیگر عالوه بر اشتراک مفهومی بین خودکارآمدی و نظریه انتخاب که در باال به آن اشاره گردید به نظر مری رسرد کره    

دادن احسراس توانرایی و    ،ایش خودکارآمدی موثر هستند مانند  نشان دادن تالش افراد در غلبه بر مشكالتروند هایی که بر افز

سازی اهداف معینی به منظور حرکرت دادن   آماده ،نشان دادن تالش افراد در غلبه بر مشكالت ،قدرت پس از عمل متقاعدسازی

با برنامه هایی که در درمان مبتنی بر نظریه انتخاب مفید  (2446 ،شرکت در تعیین اهداف)هسلین و کلهی ،هاافراد به سمت آن

اعمال کنترل شخصی برر   ،درگیری شخصی در انجام امور زندگی ،و سازنده محسوب می گردند مانند  دست یافتنی بودن اهداف

( اشرتراک براالیی   2444 ،82زندگی از طریق انتخاب گری و متعهدانه بودن اجرای برنامه های مفید از سوی مراجع )ووبولردین  

و اشتراک رونرد هرای ارتقرا بخرش      ،که همگی این سئوال را مطرح می کنند که آیا باتوجه به اشتراک دو متغیر از طرفی ،دارند

 خودکارآمدی با برنامه های مفید نظریه انتخاب آیا این نظریه می تواند موجب افزایش خودکارآمدی گردد؟

 

 هدف پژوهش-3

 شهرستان شهرکرد خودکارآمدی دانش آموزان دخترمقطع متوسطه وگروهی یری رابطه یادگبررسی 

 

 فرضیه پژوهش-4

 شهرستان شهرکرد خودکارآمدی دانش آموزان دخترمقطع متوسطه وگروهی رابطه یادگیری بررسی 

 

                                                           
11 - Nischel & chancy 
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 تحقیقات داخلی-5

 ( در پژوهشی با عنوان 8328نژاد سلیمانی )شناختی ر رفتاری و واقعیت درمرانی    مقایسه اثر بخشی دو شیوه گروه درمانی

ختی رفتراری و  که )الف( بین اثربخشری درمانهرای شرنا   نشان داد که بر جرات ورزی دختران دبیرستانی کم جرات شهرسرخس 

به افرزایش  داری وجود ندارد؛ )ب( گروه شناختی رفتاری ش جرات ورزی دختران دبیرستانی تفاوت معنا یواقعیت درمانی در افزا

 .  جرات ورزی دختران کمه کرد؛ )ج( جرات ورزی در گروه واقعیت درمانی بهبود یافت

 ( در پژوهش خود با عنوان 8328ادریسی )ر کاهش افسرردگی دانرش آمروزان    اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی ب

که اجرای واقعیت درمرانی بره شریوه گروهری در کراهش میرزان        نشان داد شیراز  2های دولتی ناحیه  دبیرستان پسر سال دوم

 . افسردگی دانش آموزان پسر سال دوم م ثر بوده است

 ( در پژوهشی با عنوان 8324نیكبخت ) اثربخشی واقعیت درمانی گروهی برافزایش انگیزش و کاهش اهمال کاری تحصیلی

که واقعیت درمانی گروهی بر افزایش انگیزش تحصیلی تراثیر معنراداری نداشرته امرا بره طرور        به این نتیجه رسید دانش آموزان

 . معناداری موجب کاهش اهمال کاری تحصیلی گشته است

 الگروی   بررسی اثربخشی آموزش نظریه انتخاب و کنترل گالسر بر تحولدر پژوهشی با هدف  (8328تمادی )آقا گدی و اع

روش پژوهش نیمه آزمایشی با دو گروه آزمایش و گرواه و اجررای    که با هویت نوجوانان دختر دوره پیش دانشگاهی شهر اصفهان

وه گرواه( کره برا روش نمونره     نفر گرر  24نفر گروه آزمایش و  24نفر ) 04نمونه آماری متشكل از  و باپیش آزمون و پس آزمون 

آموزش نظریه انتخاب و کنترل گالسر بر هویت آشفته و پیشرفت  ، به این نتیجه رسیدند کهانجام شد گیری خوشه ای تصادفی 

 .  ولی بر هویت زودرس و تعویق افتاده آنها تاثیری نداشت ،نوجوانان موثر بود

 کنتررل و  اثربخشی رویكرد واقعیت درمانی گروهی بر منبرع  ( در پژوهشی با عنوان 8328و کیمیایی )آقا محمدیان  ،امیری

که واقعیت درمانی بر تغییر نمررات منبرع کنتررل و کراهش اسرتفاده از      به این نتیجه رسیدند  ،دانشجویان راهبردهای مقابله ای

 .  راهبرد هیجان مدار موثر است

 ( در پژوهشی8328فرقانی طرقی ) مقایسه اثربخشی آموزش گروهی شناختی رفتاری و واقعیت درمانی برر عرزت    با عنوان

آموزش گروهی واقعیت درمانی و شناختی رفتاری در مقایسره برا گرروه     کهبه این نتیجه رسیدند  ،نش آموزان دبیرستانینفس دا

 .  تاثیر مثبتی بر افزایش عزت نفس داشته اند ،شاهد

 اثرر بخشری تلفیرق دو رویكررد شرناخت درمرانی و       ( در پژوهش خود برا عنروان   8324یان زاده )قادری و امیر ،هنر پروران

ایرن روش درمرانی تراثیر مثبرت و     به ایرن نتیجره رسریدند کره      فرزندی دختران نوجوان-عیت درمانی گروهی بر ارتباب مادرواق

اما بر همانند سازی تاثیری  ،ان نوجوان داردسردرگمی نقش دختر ،عاطفه مثبت ،گفت و شنود ،فرزندی-معناداری بر رابطه مادر

 . همچنان پایدار بودیه ماه بعد در زمان پیگیری نتای   .ندارد

 بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افرزایش  ( در پژوهشی با عنوان 8312قنبری و آقا محمدیان ) ،مرادی

رسیدند که این روش بر افزایش عزت نفش دانشرجویان تراثیر    ننتیجهبه ای میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

 . ند که این نتای  در مرحله پیگیری حفظ نشده استمعناداری داشته است هر چ

 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/625160
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/625160
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/646616
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/646616
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/621742
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/621742
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/621742
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 تحقیقات خارجی-6

 دانشجوی تایوانی انجام دادند به این نتیجه رسریدند کره    281( در پژوهشی که بر روی 8221) 83چان  و کالینز ،پترسون

 . ش نظریه انتخاب در افزایش خود پنداره مثبت دانشجویان موثر بوده استآموز

 در مطالعه خود با هدف ارزیابی نظریه انتخاب به عنوان رویكردی برای کاهش رفتارهرای مخرل کننرده    ،(8226) 80ایدنس 

 .تره ای انتخراب کررد   هف 82دو کالس از دانش آموزان کالس هفتمی را برای شرکت در یره پرژوهش    ،دانش آموزان راهنمایی

کرالس دیگرر فقرا دروس     .آموزش مبتنی بر نظریره انتخراب را نیرز دریافرت کررد      ،کالس گالسری به همراه دروس عادی خود

ن بود که رفتارهای مخل کننده در کالس گالسری به طور معناداری پرایین ترر   در پایان نتای  بیانگر ای .معمولی خود را ادامه داد

 .  ظباطی همین کالس نیز بهتر از کالس معمولی گزارش گردیدآمده بود و وضعیت ان

 آزادی و شادی را در اثر مواجهه با نظریه انتخراب  ،قدرت ،( میزان ارضای ادراک شده چهار نیاز روانی تعلق2441) 81لوید، 

ت درمانی قررار گرفتره   گروه درمانی که در پن  جلسه در معرض مشاوره مبتنی بر واقعی .نش آموزان دبیرستانی بررسی کرددر دا

 . موفق به ارضای ادراک شده سه نیاز از چهار نیاز مرکزی به صورت پایدارتری نسبت به گروه کنترل شده بود ،بود

 ( به بررسی اثر مشاوره گروهی واقعیت درمانی بر سطح اعتیاد به اینترنت و عزت نفس دانشرجویان کرره ای   2441) 86کیم

نی بر واقعیرت درمرانی و نظریره انتخراب موجرب کراهش سرطح اعتیراد         د که مشاوره گروهی مبتیافته ها بیانگر آن بو .پرداخت

 .  آزمودنی ها و افزایش عزت نفس آنها شده بود

 صورت گرفته بود نشان داد که واقعیت درمرانی و   8221تا 8214( با مرور شش مطالعه که بین سال های 8221) 81مورفی

 .  ی را افزایش دهدنظریه انتخاب می تواند عملكرد تحصیل

 ( در پژوهشی با عنوان اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب بر کاهش کمرویی دانش آموزان که 2440) 81چن

دانش آموز مقطع ابتدایی انجام شد نتیجه گرفت که این روش می تواند کمرویی دانش آموزان گرروه آزمرایش را بره     32 بر روی

 .  د که نتای  در مرحله پیگیری حفظ نشده بودندچنهر .طور معناداری کاهش دهد

 بر غنی سازی مهرارت هرای   ( در پژوهشی با عنوان اثر بخشی مشاوره گروهی با رویكرد واقعیت درمانی 2441) 82لین  کو

 دانش آموز گروه کنترل در مرحله پس آزمون و پیگیرری رفتارهرای اجتمراعی پربرارتری     6اجتماعی دانش آموزان نشان داد که 

 .  نشان دادند

  ( در پژوهشی با عنوان اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب بر افزایش سازگاری اجتمراعی و  8221) 24مین

دانش آموز یه کالس انجام شد نتیجه گرفت که بر اساس یافته های حاصرل از تحلیرل    22که بر روی  ،به زندگی نگرش مثبت

ه از دانش آموزان به طور معناداری ارتقا یافته و همچنین نگرش مثبت تری به زندگی پیدا کواریانس سازگاری اجتماعی این گرو

 .  کرده اند

 

                                                           
13 - Peterson, Chung & Kalins 

14 - Idense  

15 - Louid  

16 - Kim 

17 - Morphi 

18 - Chen 

19 - Ling Kue 

20 - Ming 
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 نمونه گیریجامعه و نمونه آماری و روش -1

 جامعه

را  8044-8048دانش آموزان دختر دبیرستانی مشرغول بره تحصریل در سرال تحصریلی      جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه 

دبیرسرتان زینرب شرهرکرد    و در محرل   8048که درسال  ،گروهی  یادگیری متقاضی شرکت در جلسات شامل می شود که که

 .  می باشند ،برگزار گردید

 نمونه گیرینمونه و روش 

 81دانش آمروز در گرروه کنتررل و     81دانش آموز دختر دبیرستانی است که با روش گزینش تصادفی  34نمونه پژوهش شامل 

از برین دانرش آمروزان مراجعره      ،این نمونه با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه ،یش قرار گرفتند دانش آموز در گروه آزما

 ،دانش آموز داوطلرب  11و سپس از بین  .انتخاب گردید شاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخابمکننده برای شرکت در جلسات 

 دانرش آمروز(   81دانش آموز( و کنتررل )  81نفر انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش ) 34به صورت تصادفی

 .  جایگزین شدند

 

 ابزار اندازه گیری-8

گویره   24ایرن مقیراس دارای    .( به زبان آلمانی طراحری شرد  8212) 28شوارتزر و جروسالممقیاس خودکارآمدی عمومی توسا 

ای  گویره  84بره مقیراس    8218س جداگانه خودکارآمردی عمرومی وخرود کارآمردی اجتمراعی برود کره درسرال        خرده مقیا2با

بی شرده  هرا هنجاریرا  زبان از جمله انگلیسی و فارسی ترجمه شده و در آن زبان 21خودکارآمدی عمومی تبدیل شد وتاکنون به 

   .(2446 ،اسدی صادقی آذر و همكاران ،8221 ،است )شوارتزر وجروسالم

)کامالً درست اسرت( میرزان درسرت برودن هرر       0ای از یه )اصالً درست نیست( تا درجه 0پاسخ دهندگان باید در یه مقیاس

 ،آید وهرچره نمرره براالتر باشرد     شود تا نمره کلی به دستها باهم جمع مینمره گویه .گویه در مورد خودشان را مشخص کنند

ایرن مقیراس    .(8311 ،است )رجبری  04و 84کمینه و بیشینه نمره این مقیاس  .احساس عمومی خود کارآمدی فرد باالتر است

های زندگی روزمره و نیز سازگاری بعد بینی مقابله باچالشبرای ارزیابی احساس کلی خودکارآمدی طراحی شد و هدف آن پیش

رود و ازجمله نوجوانان به کرار مری  این مقیاس برای جمعیت عمومی بزرگسال  .زای زندگی بودانواع وقایع استرس از تجربه همه

هرای زنردگی و بررای     بینی سرازگاری پرس از دگرگرونی    این مقیاس برای پیشهمچنین  .(2446 ،)اسدی صادقی آذر وهمكاران

  .(8312 ،شود )مرادیستفاده میسازی رفتار ا ارزیابی اثر بخشی کارهای بالینی و دگرگون

ای ونسرخه  گویره  21سالم وشوارزر به دوشركل موجرود اسرت  نسرخه اصرلی      در حال حاضر مقیاس خودکارآمدی عمومی جرو 

ی مبتنی برر خرودگزارش دهری معمرواًل بره عنروان بخشری از ارزشریابی         این پرسشنامه .(8220 ،22ای )لنینگزمختصر ده گویه

   .(2446 ،رود )اسدی صادقی آذر وهمكارانه کار میتر بای جامعپرسشنامه

اند کره  نتای  این تحقیقات نشان داده .قیاس خودکارآمدی عمومی در تحقیات متعدد تأیید شده استم 23روایی وابسته به مالک

و  خوشربینی مروقعیتی و رضرایت شرغلی رابطره مثبرت و برین نمررات ایرن مقیراس           ،بین نمرات این مقیاس و هیجانات مثبت

  .(8212 ،وجود دارد )جروسالم و شوارزررابطه منفی  ،فرسودگی وشكایات مربوب به سالمتی ،استرس ،اصطراب ،افسردگی

                                                           
21- Schwarzer and Jerusalem 

22- Lennings 

23- Criterion- related validity 
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( و پایایی بازآزمایی براالگزارش  12/4-23/4دامنه باالی همسانی درونی ) ،برای نسخه آلمانی زبان مقیاس خودکارآمدی عمومی

ای مقیراس خودکارآمردی   گویره  84ای و گویره  21( دریافت که پایایی هر دو نسخه 8220لنینگز ) .(8220 ،شده است )شوارتزر

پایرایی بازآزمرایی    .انرد  ( نیز برای این مقیاس همسانی درونری براالیی گرزارش کررده    2442اسكولز و همكاران ) .عمومی باالست

ترا   11/4در فاصرله زمرانی یكسرال     ،61/4مراه   6در فاصله زمانی  ،نمونه مختلف 1مقیاس خودکارآمدی عمومی با اجرا بر روی 

  .(2442 ،20به دست آمده است )به نقل از وو 63/4تا  01/4و در فاصله زمانی دوسال  14/4

اعتبار پرسشنامه خودکارآمدی عمومی در پژوهش حاضر با استفاده از دو روش ضریب آلفای کرونباخ و ضرریب دو نیمره کرردن    

ن )ضرریب دو نیمره کررد    12/4)آلفرای کرونبراخ( و    12/4براون محاسبه گردید که این ضرایب به ترتیب برابرر برا    –اسپیرمن 

 .  براون( بدست آمد و بیانگر اعتبار مناسب پرسشنامه پژوهشی می باشد –اسپیرمن 

 

 روش اجرا-9

مشاوره بر برگزاری یكسری جلسات  مبنی . . . . . . .مدرسه  در که مشاور طی یه آگهی بودروش اجرای پژوهش به این صورت 

جلسرات  در ایرن آگهری بره معرفری مختصرری از عنراوین        .دعوت به عمل آوردبرای حضور در جلسات  دانش آموزاناز  گروهی

 . . .مسرئولیت پرذیری و انتخرابگری و     ،دنیرای کیفری   ،نیاز های اساسری نظیر  ارائه گردد دانش آموزانکه قرار است به  مشاوره

همران   سرپس در .  . . .شررکت کننرد و   در تمرامی جلسرات   می بایست  دانش آموزانشرایطی از قبیل اینكه  و نیز پرداخته شد

مصاحبه ای که انجام شد یره مصراحبه نیمره سراخت یافتره )برر اسراس         .آگهی تاریخ برگزاری مصاحبه مقدماتی مشخص شد

دانرش  ( از  ت آنران در جلسرات آموزشری یرا مشراوره ای دیگرر      شامل آمادگی اعضا برای همكاری و عدم شرک مالکهای انتخاب

 دانش آموز انتخاب و بصورت تصرادفی در دوگرروه   34تعداد  ،نفر بودند 01 که مراجعه کننده دانش آموزاناز  سپس .بود آموزان

مرحله مداخله از سپس ابتدا یه پیش تست از هر دو گروه گرفته شد  .شدند نفر( قرار داده 81)هر گروه  کنترل آزمایش وگروه

الزم بره  .  گروه پس تست گرفتره شرد   از هر دو روز از آخرین مداخله 3در پایان پس از گذشت  انجام شد و هشتمتا  اول جلسه

گالسر )نقرل از آقاگردی و    مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخابذکر است که مراحل مداخله بر اساس توصیف عملی جلسات 

 . گردید که شرح مختصر جلسات در زیر ارائه شده است ( اجرا8328 ،اعتمادی

 

 روش تجزیه و تحلیل داده ها-11

 در دو بخش توصیف داده ها و استنباب داده ها ارائه می گردد  هاتجزیه و تحلیل داده 

  .استفاده شد  SPSS17از نرم افزار آماری  ،برای تجزیه و تحلیل داده ها در هر دو بخش توصیفی و استنباطی -8

 . نمونه گروههای آماری های مشخصه و نمودارها ترسیم و جداول تنظیم برای توصیفی آمار -2

 آزموناستاندارد برای توصیف نمره خودکارآمدی در پیش آزمون و پس میانگین و انحراف  -3

 برای بررسی همگنی واریانسهای و میانگین های دو گروه در پیش آزمون مستقل tآزمون لوین و  -0

 مستقل برای آزمون فرضیه پژوهش و حذف تاثیر پیش آزمون بر پس آزمون tو آزمون آماری تحلیل کواریانس و  -1

 

                                                           
24- Wu 
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 ه گیریبحث و نتیج-11

خودکارآمدی دانش آموزان دخترمقطع  وگروهی رابطه یادگیری که  گرفت نتیجه توان می 0-6براساس یافته های جدول 

 با آزمایشی های خودکارآمدی گروه میانگین بین داری معنی تفاوت و داشته اثر گروه آزمایششهرستان شهرکرد  متوسطه

ها در نمره از تفاوت گروه ،تاثیر 00/4 ،همچنین بر اساس ضریب اتا .است کرده ایجاد22/4 سطح آلفای در گواه گروه

 . نظریه انتخاب بوده است گروهی مبتنی بریادگیری  خودکارآمدی در پس آزمون مربوب به تاثیر

( در مرورد اثرر بخشری نظریره انتخراب برر افرزایش جررات ورزی دخترران          8328این یافته های با پژوهش های نژاد سلیمانی )

اثربخشی واقعیت درمانی گروهی برافزایش انگیزش و کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش  ( در مورد8324نیكبخت ) ،ستانیدبیر

هویرت نوجوانران    یاثربخشی آموزش نظریه انتخاب و کنترل گالسر بر تحول الگودر مورد  (8328آقا گدی و اعتمادی ) ،آموزان

اثربخشی رویكرد واقعیت درمانی گروهی بر منبع ( در مورد 8328آقا محمدیان و کیمیایی ) ،امیری ،دختر دوره پیش دانشگاهی

اثربخشی آموزش گروهی واقعیرت درمرانی برر عرزت     ( در مورد 8328فرقانی طرقی ) ،دانشجویان کنترل و راهبردهای مقابله ای

اثر بخشی تلفیق دو رویكرد شناخت درمانی ( در مورد 8324قادری و امیریان زاده ) ،هنر پروران ،نیدبیرستانفس دانش آموزان 

اثرر بخشری    ( در مرورد 8312قنبری و آقا محمدیان ) ،مرادی ،فرزندی دختران نوجوان-و واقعیت درمانی گروهی بر ارتباب مادر

( در مورد اثرر مشراوره گروهری واقعیرت     2441) 21کیم ،جویانفس دانشواقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان عزت ن

( در مرورد اثرر مشراوره گروهری واقعیرت      8221) 26مرورفی  ،درمانی بر سطح اعتیاد به اینترنت و عزت نفس دانشجویان کره ای

مبتنری برر   وره گروهی ( در مورد اثربخشی مشا2440) 21چن ،درمانی و نظریه انتخاب بر افزایش عملكرد تحصیلی دانش آموزان

( در مورد اثرر بخشری مشراوره گروهری برا رویكررد واقعیرت        2441) 21لین  کو ،نظریه انتخاب بر کاهش کمرویی دانش آموزان

( در مورد اثر بخشری مشراوره گروهری مبتنری برر      8221) 22درمانی بر غنی سازی مهارت های اجتماعی دانش آموزان و مین 

 .  همسو می باشد ،نگرش مثبت به زندگی دانش آموزان ری اجتماعی ونظریه انتخاب بر افزایش سازگا

 .در تبیین نتای  پژوهش حاضر می توان به شباهت های موجود نظری و مفهوم سازی های مشترک بین دو رویكرد اشراره کررد  

کنتررل  در  ،سران را اجتماعی هم عوامل بیرون از انسان )عوامل محیطی( و هم عوامرل شرناختی درون ان   –مثال نظریه شناختی 

انسان نه به وسیله نیروهای درونی رانده می شود و نه محررک هرای محیطری او را بره      ،براساس این دیدگاه .افراد م ثر می داند

سوی عمل سوق می دهد بلكه کارکردهای روان شناختی بر حسب یه تعامل دو جانبه بین فرد و عوامل محیطری تبیرین مری    

بلكه نحرو    ،ی خود بر رفتار اثر نمی گذارد و تاثیر محیا بر افراد مختلف یكسان نیستمحیا به خود ،طبق نظریه بندورا .گردد

 8224؛، عمل فرد بر یه محیا تعیین می کند که چه جنبه هایی از آن محیا بر فرد تاثیر خواهد گذاشت )هرگنهان والسرون 

 .  (8310 ،نقل از سیف

ود بسیار قوی تر از نتایجی است که محیا خارج مری توانرد در فررد    وارد کنترل خ( معتقد است که در بعضی م8216بندورا )  

اجتماعی که بندورا مطرح کرده است ریشه در یه باور در مورد عملكرد ادمی دارد که از طریرق   –تئوری شناختی  .ایجاد نماید

انند بوسیله اعمالشان باعث شوند اشند و می توآن افراد دارای این نیرو هستند که بطور فعاالنه در پیشرفت خود دخالت داشته ب

 . (2442 ،؛ نقل از پاچارز8216 ،که رویدادها اتفاق بیفتند )بندورا

                                                           
25 - Kim 

26 - Morphi 

27 - Chen 

28 - Ling Kue 

29 - Ming 
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مری  داریرم   مران  یکنترلی که برر زنردگ   ی بر حسب ادراک ما از درجه ،می دهدکه بندورا خودکارآمدی را شرح  یكی از راههایی

برا اعمرال نفروذ در     .اعمرال کنتررل کننرد    دهنرد  یقررار مر   تحرت  هرا را  بر رویدادهایی کره زنردگی آن   کوشند یمردم م ". باشد

 هرای  ینرده مطلروب را تحقرق بخشرند و از آ    ی ینرده توانند آ بهتر می ،توانند مقداری کنترل به کاربرند ها می که آن هایی یتموقع

توانرد منرافع    این کار مری  زیرا ،فردی حكم فرماست هر بر ریباًتق ،تالش برای کنترل بر شرایا زندگی .نامطلوب جلوگیری کنند

 .کنرد  بینری پرذیر مری    هرا را پریش   آن ،توانایی تأثیرگرذاری برر پیامردها    .کند تأمین ها را برای آن شماری یشخصی و اجتماعی ب

ت نرامطلوب برر زنردگی فررد     ناتوانی در اعمال نفوذ بر اموری که به صرور  .دهد یآمادگی انطباقی را پرورش م ،بینی پذیری پیش

 . (8312 ،؛ نقل از شولتز و شولتز8221 ،)بندورا "دهد یدلسردی یا ناامیدی را پرورش م ،نگرانی ،ذارندگ یتأثیر م

در سوی دیگر گلسر بر مبنای نظریه کنترل توضیح می دهد که انسان ها همیشه به نحوی رفتار می کند که دنیا و خودشان را  

از مفروضه های اساسی نظریه انتخاب که تاکیرد زیرادی بررآن شرده      یكی .(8316 ،دنیا کنترل کنند )شارفبه عنوان بخشی از 

است درک این موضع است که انسان ها فقا و فقا بر رفتار خود کنترل دارند و تغییر رفتار دیگرران بررای آنهرا امرری تقریبرا      

بین مشاوره مبتنی  می گردد مفهوم سازی های مشترک نظری( همانگونه که مالحظه 8312 ،محال در نظر گرفته شده )کوری

 .  بر نظریه انتخاب و مفهوم خودکارآمدی می تواند تبیین گر نتای  پژوهش حاضر باشد

واکنش پذیر نسبت بره خرود و    ،آزاد ،دوراندیش ،قصدمند ،به عالوه مفروضه های زیربنایی نظریه بندورا انسان را موجودی عامل

( این مفروضه های برا  8324 ،انسان بروز می کند )فیست و فیست تجلی همگی این صفات در خودکاآمدی مسئول می داند که

 ،انتخرابگری  ،مفروضه هایی که گالسر از دیدگاههای وجرودی و انسرانگرایی اتخراذ نمروه و برآنهرا صرحه گذاشرته ماننرد آزادی        

نظریه برر مفروضره    دارد بنابراین تاکید مشترک هر دو ( مشابهت8312 ،مسئولیت پذیری و کنترل خود )شفیع آبادی و ناصری

 .  های زیربنایی مشترک به تبیین یافته های پژوهش کمه می کند

 -8که هستند کسانی همچنین مروری بر ویژگی های افراد دارای خودکارآمدی باال در نظریه بندورا نشان می دهد که این افراد 

 یهرا  نگرش -2 .کنند یم به عنوان تكالیف جالب نگاه ها ی احتراز از تكالیف سخت به آنبه جا ،خود اعتماد دارند یها ییبه توانا

در صرورت   -0 .کننرد  یپس از انتخاب اهداف نسبت به انجام آن احسراس تعهرد مر    -3 .کند مثبت آنان ایجاد عالقه و انگیزه می

و  شوند یبر امور خود متمرکز م -1 .کنند یو سعی و کوشش بیشتری م دهند یامید خود را از دست نم ،شكست و عدم موفقیت

 ،پس از عردم موفقیرت   -1 .کنند یعلت عدم موفقیت را در کوشش کم جستجو م -6 .کنند یراهبردی فكر م ،در مقابل مشكالت

بره   ،ون را تحت کنترل خود درآورندتوانند عوامل گوناگ با اطمینان به این که می -1 .ابندی یخود را بازم یبه زودی کارآمد پندار

همچنین گالسر هدف درمان را در رویكرد خود بره شررح زیرر     .(8312 ،)به نقل از غیبی شوند ییه مشرایا مخاطره انگیز نزد

احساس کنترل بر شرایا زندگی و ارضای نیازهرا   -2پرورش مسئولیت پذیری و افزایش امكان تحقق نفس در افراد  -8می داند 

امیردواری در جهرت نیرل بره      -1و شكست بره خرود    نسبت دادن موفقیت -0یش قدرت انتخاب در مواجهه با مشكالت افزا -3

همانگونه که مالحظه می شود اهداف درمانی در دیدگاه گالسر همپوشی باالیی با ویژگری   .(8316 ،اهداف زندگی )شفیع آبادی

تواند موجرب  باال ذکر نموده است بنابراین کاربرد درست این رویكرد می هایی دارد که بندورا در مورد افراد دارای خودکارآمدی 

 . ارتقای این ویژگی ها و بالطبع افزایش خودکارآمدی در آنها شود
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 نتیجه گیری:-12

 یرادگیری بررسی متون و همچنین مرور تحقیقات و بررسی مفاهیم و مفروضه های هرر دو نظریره در زمینره تبیرین اثربخشری      

هش حاضر به دلیل اشرتراکات ایرن دو مفهروم در    گروهی بر افزایش خودکارآمدی نشان می دهد که اثربخشی روش مداخله پژو

 .  اشدزمینه مفروضه های بنیادی حاکم بر هر دو سازه می ب

 

 پیشنهادات پژوهش-13

 .  پیشنهاد می گردد در زمینه طراحی مدل بومی نظریه انتخاب پژوهش های کیفی و ترکیبی صورت پذیرد -8

انتخاب با سرایر رویكردهرا در زمینره افرزایش خودکارآمردی       پیشنهاد می گردد اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه -2

 . تفاده از روش های مشاوره در ارتقاء خودکارآمدی کمه شودمقایسه گردد تا به درک تلفیقی در مورد اس

کارگاههرای   ،پیشنهاد می گردد که هسته مشاوره آموزش و پرورش در دوره های ضرمن خردمت ویرژه مشراوران مردارس      -3

 . آشناسازی مشاوران با مفاهیم و کاربردهای نظریه انتخاب در مشاوره تحصیلی را طراحی و اجرا نمایندآموزشی با هدف 
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