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 متوسطه  دختر مقطعان  آموزدانشمشاوره گروهی مبتنی برنظريه انتخاب برخودکارآمدي  اين پژوهش باهدف بررسی اثربخشی  

جامعه آماري کلیه    . و با گروه کنترل انجام شد  آزمونپس  ،آزمونپیشروش پژوهش به صورت نیمه آزمايشی با طرح    .اجرا شد

مبتنی  ان دختر دبیرستانی که متقاضی شرکت در جلسات  آموزدانش انتخابمشاوره گروهی  که در محل دبیرستان   ،برنظريه 

 آموزدانش  15با روش گزينش تصادفی    بود که دختر دبیرستانی    آموزدانش  30نمونه پژوهش شامل    .بودند   ، عترت برگزار گرديد 

کنترل   گروه  گرفتند   آموزدانش  15در  قرار  آزمايش  گروه  روش    ،در  از  استفاده  با  نمونه  بی  ،داوطلبانه  گیرينمونهاين  ن  از 

دوره    کننده مراجعه ان  آموزدانش در  شرکت  انتخاببراي  برنظريه  مبتنی  گروهی  گرديد  ،مشاوره  مورداستفاده  . انتخاب   ابزار 

 8طی    مشاوره گروهی مبتنی برنظريه انتخابمراحل مداخله بر اساس توصیف عملی جلسات    .پرسشنامه خودکارآمدي عمومی

گرديد اجرا  از    با  هاداده  وتحلیل تجزيه  .جلسه  و    هايروشاستفاده  توصیفی  آزمون    هايروش آمار  شامل  استنباطی  آمار 

  افزار نرمو با استفاده از    کوواريانسآزمون کاي اسكوئر و آزمون آماري    ،آزمون لوين  ،مستقل  t  آزمون  ،اسمیرنوف  –کلموگروف  

spss  معناداري موجب   طوربهنشان داد که مشاوره گروهی مبتنی برنظريه انتخاب    کوواريانسنتايج بررسی تحلیل    . انجام شد

( خودکارآمدي  گرديد  (>0001/0pافزايش  کنترل  گروه  به  نسبت  آزمايش  بین    هايمفروضهوجود    .گروه  مشاوره  مشترک 

 . نتايج پژوهش بود کنندهتبیین و مفهوم خودکارآمدي  گروهی مبتنی برنظريه انتخاب
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 مقدمه   -1

بنابراين بیش از هر طیف    شوندیمتحصیلی و اجتماعی روبرو    ،یشناختست يز  ازنظران با رويدادهاي انتقالی بسیاري  آموزدانش

به سازگاري  نیاز  تغییرات    1سنی ديگري  دارنگسترده با  اجتماعی  و شرايط  ي سازگاري سالم  هانشانهازجمله    .( 1)  دي درونی 

کارآمدبرخوردار رفتار  از  اجازه    ،شدهکنترل  ،ريپذانعطاف  ،ي شخص  فرد  به  که  است  مولد  و  و    درباره  دهد یم بارور  خويشتن 

 . ( 2کند ) برقرارخوبی  رابطهبراي خودشناسی تالش کند و با مردم  ، ديگران احساس و گرايش مثبت و خوبی داشته باشد

پوياي است ک  درواقع اينكه    . دهد یمپاسخ    ، ردیگیمهر فرد به محیط و تغییراتی که در آن صورت    هسازگاري جريان  تعیین 

اندازه   چه  تا  دارد:    توانند یمشخص  بستگی  عامل  دو  به  شود  سازگار  آن  تغییرات  و  محیط    . 2  شي هانگرشو    شخص  . 1با 

 .(3) شودیم هي که با آن مواجههاتیموقع

نتايج    آوردن  بار رفتار الزم را براي به    توانند ینميا    توانندیمدرباره اينكه    ها آنعقايد    ، و عوامل شناختی افراد  ها نگرش  انیم  در

 . نامندیم  2يخودکارآمداين انتظارات را  تأثیر را دارد که ن يترشیب ،دهند یم مطلوب در موقعیت خاص انجام  

مقدار تالشی    ،کنندیمجريان عملی که براي دنبال کردن انتخاب    ،شانیشخصباورهاي خودکارآمدي در اعتقاد افراد به کارايی  

  ها ياری بدببعد از    هاآن   بهبودپذيريو بر    کنندیمشدن با موانع استقامت    روروبه که در صورت    زمانیمدت  ،دهندیمکه به خرج  

دار احساس    .(4)  دتأثیر  اهمیت  خودکارآمدداشتن  نوجوانان  میان  در  مثبت  دارد  اژه يوي  تفكر  کهطوري به ي  الگوهاي   ،بر 

 . (5) شان داردمیانجی شناختی مهمی در رفتار  نقش و  گذاردیتأثیر م آنان  عملكرد و برانگیختگی هیجانی ،احساس

خودکارآمدي  ديگرعبارتبه احساس  آس  ، تقويت  راآموزدانش  پذيريیباحتمال  کارکرد  ان  بد  و  روانی  فشارهاي  برابر   ي در 

 . (6)اين دوران باشد  اضطراب و تنیدگیتواند سد محكمی در برابر یمکند و یمرا کم  اجتماعی 

و ارتقاء    شناختیروانو بدکارکردي هاي    ها بیماريروشی نوين در درمان    عنوانبه در اين راستا واقعیت درمانی و نظريه انتخاب  

و   به    ،شناختیروان  هايظرفیتمنابع  عاملیت    ،پذيريمسئولیت  ،گريانتخاباعتقاد  و  را   هاانسانآزادي  خويش  سرنوشت  بر 

نتخاب  مشترک نظريه ا  هايويژگیبا توجه به    .(7)  استرا در مداخالت خود لحاظ نموده    هاظرفیت  گونهاينپرورش داده و بروز  

ان دختر دبیرستانی  آموزدانشهدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی اين روش بر افزايش خودکارآمدي در    ،و سازه خودکارآمدي

اجراي دوره  .باشدمی براي درک و  توانايی  به  باور شخص  براي دستیابی به يك هدف الزم  خودکارآمدي  هاي عملی است که 

باورهاي    ديگرعبارتبه  .است با  به ظرفیتافرادي  رفتار مطمئن هستندخودکارآمدي  انجام يك  براي  به   .شان  باورهاي مربوط 

انتخاب از طريق نفوذ بر  افراد مؤثر است  ،هاي هیجانی الگوهاي فردي و واکنش  ،انگیزش  ،خودکارآمدي  پیشرفت   .بر اهداف و 

موقعیت  از  افراد  مثال  مهارتبراي  وراي  معتقدند  که  مقابلههايی  آنان  هاي  می  ،استاي  تحقق   .کننداجتناب  بر  خودکارآمدي 

روبهموفقیت و در  است  مؤثر  پشتكار يك شخص  و  بر سطح تالش  نفوذ  از طريق  اهداف  موانعآمیز  با  نشان    ،رويی  را  خودش 

ست  ي صحیحی را به ددهد تا تجربه خودکارآمدي باالتر با پشتكار بیشتر رابطه دارد و صفتی است که به ما اجازه می  . دهدمی

رويی  تر کار کنند و در روبهشود تا مردم سختخودکارآمدي باالتر باعث می  .( 8)  کندحس خودکارآمدي را تقويت میآوريم که  

مداران بزرگ بدون ترس و هراس بارها کاري را تكرار  کما اينكه بسیاري از مخترعان و سیاست  ،با موانع همچنان سماجت کنند

با  کرده البته  و  تشويقاند  میپژوهش  .حداقل  نشان  تالشها  براي حفظ  خودکارآمدي  که  در    دهد  مشارکت  براي  توجه  قابل 

 . (9ها مؤثر است )تسلط بر مهارت

 
1. adjustment 

2. self- efficacy 
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شان را بهبود بخشند و بهه ها و راهبردهايگردد مردم بكوشند فرضیههنگام آموختن وظايف پیچیده خودکارآمدي باال باعث می

گیري و عمهل تصهمیم ،خودکارآمدي باال ظرفیت افراد بهراي گهردآوري اطالعهات مهرتبط  .ري نباشندآودنبال عذرتراشی و بهانه

تواند به تفكر تحلیلهی ضهعیف خهتم خودکارآمدي پايین می ،در مقابل .کندخصوص به هنگام فشار زياد را تضمین میمناسب به

محهور اسهت ي دانشيك صالحیت کلیدي در جامعههشود و باعث گردد که کیفیت حل مسئله کاهش يابد که البته حل مسئله 

(10). 

افسهرده و  ،بیننهدشان ارزشمند است نهاتوان میافراد زمانی که خودشان را در مديريت حوادث يا دستیابی به چیزهايی که براي

 طوربهه  .ان مهؤثر اسهتآمهوزدانشي استرس و فرسودگی تحصهیلی در  به اين ترتیب خودکارآمدي بر تجربه  ،شوندمضطرب می

هها خهتم ي مؤثر با چالشي توانايی يادگیري و چگونگی مقابلهتواند به ناامیدي و درماندگی دربارهخاص خودکارآمدي پايین می

تواند بر کاهش خلق و افسردگی منجر شود و مانع آن گردد که افراد باهوش و بااستعداد پیشهرفت خودکارآمدي پايین می  .شود

ريه بندورا در مورد افزايش خودکارمدي اثبات شده است اين نكته است که زمهانی کهه افهراد بهراي بهاال آنچه در نظ  .(11)  کنند

از  ،يعنی هنگامی که متقاعد می شوند می توانند تكالیف دشوار را انجام دهنهد  ،بردن خودکارآمدي از شناخت استفاده می کنند

اين مطلب از جههات مختلفهی بهه نظريهات   .(12)  کنندر بود مقابله  آن پس قادر خواهند بود با موقعیت هايی که قبال هراس آو

معتقد است مشكالت روانی ناشی از اين است که فرد فكهر  ،بنیان گذار واقعیت درمانی  عنوانبهاو    .پیوند می خورد  3ويلیام گلسر

اگر چنهین فهردي   .به همین جهت مسئولیت رفتار خود را نمی پذيرد  و  ؛می کند توسط نیروهاي بیرونی جهان کنترل می شود

اين نكتهه  .(12) کرديقین براي رهايی از اين وضعیت تالش می   طوربه  ،در می يافت که اين وضعیت را خود انتخاب کرده است

تماعی بندورا اشتراک دارد اج  –يعنی قدرت انتخاب و پذيرش مسئولیت در نظريه انتخاب با مفهوم عاملیت در ديدگاه شناختی  

 .(13از توانايی کنترل کردن ماهیت و کیفیت زندگی خودشان برخوردارند )  هاانسانبندورا معتقد است که 

است اين واقعیت است که به افراد تفهیم شود کهه مهی تواننهد بهر زنهدگی خهود   4به عالوه آنچه که اساس و پايه نظريه انتخاب

به آنهها آمهوزش داده  و ؛نها کمك شود تا از کنترل شدن توسط نیروهاي بیرونی جهان اجتناب کنندبه آ  و  ؛کنترل داشته باشند

هدف اصلی نظريه انتخاب و واقعیت درمهانی ايهن اسهت  درواقع .شود تا دريابند که تمام کنترل ها بايد از درون فرد اعمال گردد

و لهذا  وند که وضعیت کنونی شان را خودشان انتخاب نمهوده انهدکه افراد دوباره کنترل زندگی خود را بدست آورند و متوجه ش

همچنین نظريه انتخاب به افراد کمك می کنهد  .بايد مسئولیت آنرا پذيرا باشند و براي تغییرات احتمالی آن شخصا اقدام نمايند

غايی اين است که افراد مسئول بهار تا دريابند که می توانند وضعیت بهتري را انتخاب کنند و در کل در اين روش درمانی هدف 

 .(14آيند )

همانگونه که متون فوق نشان می دهد سازه خودکارآمدي در نظريه بندورا به معنی قابلیت اعمال کنترل بر زنهدگی اسهت و بهه 

 از ،ژرف انديش و خودسهامان بخهش هسهتند و بهراي بوجهود آوردن پیامهدهاي مطلهوب ،مبتكر ،خودگردان  هاانسانعقیده وي  

( و اين مفهوم شبیه به آن چیزي اسهت کهه در نظريهه انتخهاب تحهت عنهوان 15نیروي تاثیر گذاري بر اعمالشان برخوردارند )

بنابراين اين مسئله مطرح می شود کهه آيها بها ارائهه صهحیح و منطقهی  ؛(16و کنترل درونی مطرح می گردد )  پذيريمسئولیت

( می توان خودکارآمهدي 17و اعمال کنترل برخود است ) پذيريمسئولیتهمان نظريه انتخاب و دستیابی به هدف غايی آن که 

 را نیز ارتقا بخشید؟

 
3 - Glasser 
4 - choice theory 
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در سوي ديگر عالوه بر اشتراک مفهومی بین خودکارآمدي و نظريه انتخاب که در باال به آن اشاره گرديد به نظر مهی رسهد کهه 

دادن احسهاس توانهايی و   ،دن تالش افراد در غلبه بر مشكالتنشان دا  مانندروند هايی که بر افزايش خودکارآمدي موثر هستند  

سازي اهداف معینی به منظور حرکهت دادن آماده  ،نشان دادن تالش افراد در غلبه بر مشكالت  ،قدرت پس از عمل متقاعدسازي

مفید و سازنده محسوب   با برنامه هايی که در درمان مبتنی بر نظريه انتخاب  (18)  اهدافشرکت در تعیین    ،هاافراد به سمت آن

اعمال کنترل شخصهی بهر زنهدگی از طريهق  ،درگیري شخصی در انجام امور زندگی ،دست يافتنی بودن اهداف  مانندمی گردند  

که همگی اين سئوال را مطرح  ( اشتراک بااليی دارند14انتخاب گري و متعهدانه بودن اجراي برنامه هاي مفید از سوي مراجع )

و اشتراک روند هاي ارتقا بخش خودکارآمدي با برنامه هاي مفیهد نظريهه   باتوجه به اشتراک دو متغیر از طرفیمی کنند که آيا  

 انتخاب آيا اين نظريه می تواند موجب افزايش خودکارآمدي گردد؟

 

 هدف پژوهش

 ر مقطع متوسطهان دختآموزدانشبررسی اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر نظريه انتخاب بر افزايش خودکارآمدي در

 

 فرضیه پژوهش

 ان موثر می باشدآموزدانشبر افزايش خودکارآمدي   نظريه انتخاب مشاوره گروهی مبتنی بر

 

 روش تحقیق

را شهامل مهی   92-93ان دختر دبیرستانی مشغول به تحصیل در سال تحصیلی  آموزدانشجامعه آماري در پژوهش حاضر کلیه  

و در محهل مرکهز مشهاوره  1393کهه درسهال  ،مشاوره گروهی مبتنی بر نظريه انتخابشود که که متقاضی شرکت در جلسات  

بها روش گهزينش دختهر دبیرسهتانی اسهت کهه  آمهوزدانش 30نمونه پژوهش شهامل  .می باشند  ،آموزشگاه عترت برگزار گرديد

 گیرينمونههاين نمونه با استفاده از روش    ،در گروه آزمايش قرار گرفتند  آموزدانش  15در گروه کنترل و    آموزدانش  15تصادفی  

 ؛ وانتخهاب گرديهد مشاوره گروهی مبتنی بر نظريه انتخاببراي شرکت در جلسات    کنندهمراجعهان  آموزدانشاز بین    ،داوطلبانه

 15نفر انتخاب و سپس به صهورت تصهادفی در دو گهروه آزمهايش ) 30 یتصادفبه صورت  ،داوطلب آموزدانش 57سپس از بین 

( به زبان 1979)  5مقیاس خودکارآمدي عمومی توسط شوارتزر و جروسالم  .جايگزين شدند  (آموزدانش  15( و کنترل )آموزدانش

مقیاس جداگانه خودکارآمدي عمومی وخود کارآمدي اجتمهاعی بهود   خرده  2  باگويه    20اين مقیاس داراي    .آلمانی طراحی شد

زبهان از جملهه انگلیسهی و فارسهی   28اي خودکارآمدي عمومی تبديل شد وتهاکنون بهه  گويه  10به مقیاس    1981  درسالکه  

 .(11ريابی شده است )ها هنجاترجمه شده و در آن زبان

)کامالً درست است( میهزان درسهت بهودن ههر   4اي از يك )اصالً درست نیست( تا  درجه  4  مقیاسپاسخ دهندگان بايد در يك  

 ،شود تا نمره کلی به دست آيد وهرچهه نمهره بهاالتر باشهدها باهم جمع مینمره گويه  .گويه در مورد خودشان را مشخص کنند

ايهن مقیهاس   .(1385  ،است )رجبی  40  و  10کمینه و بیشینه نمره اين مقیاس    .مدي فرد باالتر استاحساس عمومی خود کارآ

هاي زندگی روزمره و نیز سازگاري بعد بینی مقابله باچالشبراي ارزيابی احساس کلی خودکارآمدي طراحی شد و هدف آن پیش

رود جمعیت عمومی بزرگسال و ازجمله نوجوانان به کهار مهی  اين مقیاس براي  .زاي زندگی بوداز تجربه همه انواع وقايع استرس

 
5- Schwarzer and Jerusalem 
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کارههاي بهالینی و  اثربخشهیهاي زنهدگی و بهراي ارزيهابی بینی سازگاري پس از دگرگونیاين مقیاس براي پیشهمچنین    .(8)

 .(7شود )سازي رفتار استفاده میدگرگون

اي ونسهخه گويهه  27در حال حاضر مقیاس خودکارآمدي عمومی جروسالم وشوارزر به دوشهكل موجهود اسهت: نسهخه اصهلی   

تهر اي جهامعبخشی از ارزشیابی پرسشنامه  عنوانبهي مبتنی بر خودگزارش دهی معموالً  اين پرسشنامه  .(8اي )مختصر ده گويه

 .(9رود )به کار می

انهد کهه نتايج اين تحقیقات نشان داده .یاس خودکارآمدي عمومی در تحقیات متعدد تأيید شده استمق  6روايی وابسته به مالک

خوشهبینی مهوقعیتی و رضهايت شهغلی رابطهه مثبهت و بهین نمهرات ايهن مقیهاس و  ،بین نمرات اين مقیاس و هیجانات مثبت

بهراي نسهخه آلمهانی زبهان  .(10جهود دارد )رابطه منفی و  ،فرسودگی وشكايات مربوط به سالمتی  ،استرس  ،اصطراب  ،افسردگی

 .(6( و پايهايی بازآزمهايی بهاالگزارش شهده اسهت )82/0-93/0دامنهه بهاالي همسهانی درونهی )  ،مقیاس خودکارآمدي عمهومی

   .اي مقیاس خودکارآمدي عمومی باالستگويه 10 واي گويه 27که پايايی هر دو نسخه   نددريافتپژوهشگران 

اعتبار پرسشنامه خودکارآمدي عمومی در پژوهش حاضر با استفاده از دو روش ضريب آلفاي کرونباخ و ضهريب دو نیمهه کهردن 

)ضهريب دو نیمهه کهردن   79/0)آلفهاي کرونبهاخ( و    72/0براون محاسبه گرديد که اين ضرايب به ترتیب برابهر بها    –اسپیرمن  

کهه   بهودروش اجراي پژوهش به اين صورت    .باشدمیبراون( بدست آمد و بیانگر اعتبار مناسب پرسشنامه پژوهشی    –  اسپیرمن

بهراي حضهور در جلسهات   انآموزدانشاز    مشاوره گروهیمبنی بر برگزاري يكسري جلسات    ...مدرسه    در  مشاور طی يك آگهی

نظیهر   ارائه گردد  انآموزدانشکه قرار است به    جلسات مشاورهدر اين آگهی به معرفی مختصري از عناوين    .دعوت به عمل آورد

مهی   انآمهوزدانششرايطی از قبیل اينكه    و نیز  پرداخته شد  ...و    گريانتخابو    پذيريمسئولیت  ،دنیاي کیفی  ،نیاز هاي اساسی

مصهاحبه اي   .مان آگهی تاريخ برگزاري مصاحبه مقدماتی مشخص شددر ه  سپس  .  ...شرکت کنند و  در تمامی جلسات  بايست  

شامل آمادگی اعضا براي همكاري و عدم شهرکت آنهان  که انجام شد يك مصاحبه نیمه ساخت يافته )بر اساس مالکهاي انتخاب

 30تعهداد  ،نفهر بودنهد 45که  مراجعه کننده انآموزدانشاز  سپس .بود انآموزدانشاز  (در جلسات آموزشی يا مشاوره اي ديگر

ابتدا يك پهیش تسهت  .شدند نفر( قرار داده 15)هر گروه  کنترل آزمايش وگروه  انتخاب و بصورت تصادفی در دوگروه  آموزدانش

روز از آخهرين   3در پايهان پهس از گذشهت    انجهام شهد و  هشتمتا    اول  مرحله مداخله از جلسهاز هر دو گروه گرفته شد سپس  

مشهاوره به ذکر است که مراحل مداخلهه بهر اسهاس توصهیف عملهی جلسهات  الزم .گروه پس تست گرفته شداز هر دو    مداخله

 .( اجرا گرديد که شرح مختصر جلسات در زير ارائه شده است14گالسر ) گروهی مبتنی بر نظريه انتخاب

 

 بحث و نتیجه گیري

نظريه انتخهاب بهر افهزايش خودکارآمهدي گهروه  مبتنی برکه مشاوره گروهی  گرفت نتیجه توان می تحقیقبراساس يافته هاي 

 جاديا 99/0 سطح آلفاي در گواه گروه با آزمايشی هاي خودکارآمدي گروه میانگین بین داري معنی تفاوت و داشته اثر آزمايش

ربهوط بهه تهاثیر م آزمهونپسها در نمهره خودکارآمهدي در از تفاوت گروه ،تاثیر 44/0 ،همچنین بر اساس ضريب اتا .است کرده

 .نظريه انتخاب بوده است مشاوره گروهی مبتنی بر

 ؛در تبیین نتايج پژوهش حاضر می توان به شباهت هاي موجود نظري و مفهوم سازي هاي مشترک بین دو رويكرد اشهاره کهرد

در کنتهرل   ،اجتماعی هم عوامل بیرون از انسان )عوامل محیطی( و هم عوامل شهناختی درون انسهان را  –مثال نظريه شناختی  

 
6- Criterion- related validity 
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انسان نه به وسیله نیروهاي درونی رانده می شود و نه محهرک ههاي محیطهی او را بهه   ،براساس اين ديدگاه  .افراد مؤثر می داند

ك تعامل دو جانبه بین فرد و عوامهل محیطهی تبیهین مهی بر حسب ي  شناختیروانسوي عمل سوق می دهد بلكه کارکردهاي  

بلكه نحهو   ،محیط به خودي خود بر رفتار اثر نمی گذارد و تاثیر محیط بر افراد مختلف يكسان نیست  ،طبق نظريه بندورا  .گردد

 (11عمل فرد بر يك محیط تعیین می کند که چه جنبه هايی از آن محیط بر فرد تاثیر خواهد گذاشت )

 –تئهوري شهناختی  .عضی موارد کنترل خود بسیار قوي تر از نتايجی است که محیط خارج می تواند در فرد ايجهاد نمايهددر ب 

اجتماعی که بندورا مطرح کرده است ريشه در يك باور در مورد عملكرد ادمی دارد که از طريق آن افراد داراي اين نیرو هستند 

 .(8شته باشند و می توانند بوسیله اعمالشان باعث شوند که رويدادها اتفاق بیفتند )که بطور فعاالنه در پیشرفت خود دخالت دا

داريهم  مانیکنترلهی کهه بهر زنهدگ يبهر حسهب ادراک مها از درجهه ،می دهدکه بندورا خودکارآمدي را شرح   يكی از راههايی

بها اعمهال نفهوذ در   .اعمهال کنتهرل کننهد  دهنهدیقهرار م  هها را تحهتبر رويدادهايی که زندگی آن  کوشندیمردم م  ".باشدمی

 هايينهدهمطلهوب را تحقهق بخشهند و از آ  يينهدهتواننهد آبهتر می  ،توانند مقداري کنترل به کاربرندها میکه آن  هايییتموقع

توانهد منهافع زيرا اين کهار می  ،فردي حكم فرماست  هر  بر  تقريباً  ،تالش براي کنترل بر شرايط زندگی  .نامطلوب جلوگیري کنند

 .کنهدبینهی پهذير میهها را پیشآن ،توانهايی تأثیرگهذاري بهر پیامهدها  .کنهد  تأمین  هارا براي آن  شماريیشخصی و اجتماعی ب

ناتوانی در اعمال نفوذ بر اموري که به صهورت نهامطلوب بهر زنهدگی فهرد   .دهدیرا پرورش مآمادگی انطباقی    ،بینی پذيريپیش

 .(12)  "دهدیدلسردي يا ناامیدي را پرورش م  ،نگرانی  ،گذارندیتأثیر م

همیشه به نحوي رفتار می کند که دنیا و خودشهان را  هاانساندر سوي ديگر گلسر بر مبناي نظريه کنترل توضیح می دهد که  

اساسی نظريه انتخاب که تاکید زيادي برآن شده اسهت درک ايهن   هايمفروضهيكی از    .(8بخشی از دنیا کنترل کنند )  عنوانبه

ا محال در نظر گرفتهه فقط و فقط بر رفتار خود کنترل دارند و تغییر رفتار ديگران براي آنها امري تقريب  هاانسانموضع است که  

( همانگونه که مالحظه می گردد مفهوم سازي هاي مشترک نظري بهین مشهاوره مبتنهی بهر نظريهه انتخهاب و مفههوم 9شده )

 .خودکارآمدي می تواند تبیین گر نتايج پژوهش حاضر باشد

واکنش پذير نسهبت بهه خهود و  ،آزاد ،دورانديش ،قصدمند ،زيربنايی نظريه بندورا انسان را موجودي عامل  هايمفروضهبه عالوه  

ی کهه هايمفروضههبها    هايمفروضهه( ايهن  16مسئول می داند که تجلی همگی اين صفات در خودکاآمدي انسان بروز می کند )

و   پذيريمسهئولیت  ،گريانتخهاب  ،گالسر از ديدگاههاي وجودي و انسانگرايی اتخاذ نموه و برآنهها صهحه گذاشهته ماننهد آزادي

زيربنايی مشهترک بهه تبیهین يافتهه ههاي   هايمفروضه( مشابهت دارد بنابراين تاکید مشترک هر دو نظريه بر  17)کنترل خود  

 .پژوهش کمك می کند

 -1کهه هستند کسانی افراد داراي خودکارآمدي باال در نظريه بندورا نشان می دهد که اين افراد   هايويژگیهمچنین مروري بر  

 يههانگرش  -2  .کننهدیم  تكالیف جالب نگاه  عنوانبهها  به جاي احتراز از تكالیف سخت به آن  ،خود اعتماد دارند  يهايیبه توانا

در صهورت  -4 .کننهدیخاب اهداف نسبت به انجهام آن احسهاس تعههد مپس از انت  -3  .کندمثبت آنان ايجاد عالقه و انگیزه می

و   شوندیبر امور خود متمرکز م  -5  .کنندیو سعی و کوشش بیشتري م  دهندیامید خود را از دست نم  ،شكست و عدم موفقیت

 ،پس از عهدم موفقیهت -7 .کنندیعلت عدم موفقیت را در کوشش کم جستجو م -6  .کنندیراهبردي فكر م  ،در مقابل مشكالت

بهه  ،توانند عوامل گوناگون را تحت کنترل خود درآورندبا اطمینان به اين که می  -8  .ابنديیخود را بازم  يبه زودي کارآمد پندار

پهرورش   -1همچنین گالسر هدف درمان را در رويكرد خود به شرح زيهر مهی دانهد    .(8)  شوندیشرايط مخاطره انگیز نزديك م

افهزايش قهدرت   -3احساس کنترل بر شرايط زندگی و ارضاي نیازهها    -2و افزايش امكان تحقق نفس در افراد    ذيريپ مسئولیت
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امیدواري در جهت نیل به اهداف زنهدگی )شهفیع  -5نسبت دادن موفقیت و شكست به خود    -4انتخاب در مواجهه با مشكالت  

ی دارد که بندورا در هايويژگیدر ديدگاه گالسر همپوشی بااليی با  همانگونه که مالحظه می شود اهداف درمانی    .(1386  ،آبادي

مورد افراد داراي خودکارآمدي باال ذکر نموده است بنابراين کاربرد درست اين رويكرد می تواند موجب ارتقاي اين ويژگهی هها و 

 .بالطبع افزايش خودکارآمدي در آنها شود
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