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Research Article 

 Purpose: The aim of this study was to teach the theory of 

choice to increase the emotional expression of female 

high school students. 

Materials and Methods: Design ژStudy Semi 

Experimental  Type Pre-Test-Post-Test  Follow-up  With 

Control group. The sample consisted of 40 female high 

school students who were randomly selected. Selection 

theory training was conducted for 12 sessions of 120 

minutes on the "test" group, and after the "sessions" were 

completed, the test was performed. The King & Emmons 

(1990) Emotional Expression Questionnaire was used to 

collect information. 

Findinngs: The results of analysis of covariance showed 

that the teaching of choice theory was "effective" in 

increasing the emotional expression of high school 

female students. 

Conclusion: Therefore, considering the effectiveness of 

selection theory training on promoting emotional 

expression in the hands of education staff, it is 

recommended to use the selection theory training 

program to improve students' well-being.  
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 گری ابراز افزایش بر انتخاب تئوری آموزش تأثیر

 دبیرستانی دختر آموزان دانش هیجانی
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 ایران زاهدان، زاهدان، واحد اسالمی،

 
 *2شیرازی محمود
 شناسی روان گروه وروانشناسی، تربیتی علوم دانشكده دانشیار
 .)نویسنده مسئول( وبلوچستان سیستان دانشگاه

 
 3هرفته کربالیی صغری فاطمه

 زاهدان، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه شناسی، روان گروه استادیار،
 .ایران زاهدان،

 
 

 دهیچک
 برافزایش انتخاب تئوری آموزش حاضر پژوهش از هدف: هدف
 .بود دبیرستانی دختر آموزان دانش هیجانی گری ابراز
 - آزمونپیش نوع از آزمایشی نیمه پژوهش طرح: ها روش و مواد
 دانش 40 شامل نمونه. بود کنترل گروه با پیگیری و آزمونپس

 موزشآ. شدند انتخاب تصادفی صورتبه که دبیرستانی دختر آموزان
 آزمایش گروه روی ایدقیقه 120 جلسه 12 مدت به انتخاب تئوری
 پرسشنامه از. شد اجرا آزمونپس جلسات اتمام از پس و شد اجرا
 آوریجمع برای( 1990) امونز و کینگ هیجانی گری ابراز

 .شد استفاده اطالعات
 انتخاب تئوری آموزش که داد نشان کوواریانس تحلیل نتایج: هایافته

 مؤثر دبیرستانی دختر آموزان دانش هیجانی گری ابراز برافزایش
 .است بوده

 انتخاب تئوری آموزش بودن مؤثر به توجه با بنابراین: گیری نتیجه
 وپرورشآموزش اندرکاراندست به هیجانی گری ابراز ارتقای بر

 الح بهبود منظوربه انتخاب تئوری آموزش برنامه شودمی توصیه
 .ببریم کار به آموزان دانش

 
 دانش هیجانی، گری ابراز انتخاب، تئوری آموزش: کلیدی کلمات
   .آموزان

 
 03/07/1400: افتیدر خیتار
 27/09/1400:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنmshirazi@edpsy.usb.ac.ir 
 

 مقدمه
 شوندیکشور محسوب م سازانندهیدانش آموزان آ یدر هر کشور

 یمدرن، پرورش افراد تیو ترب میاز اهداف مهم نظام تعل یكی(. 1)
 روزمره و یاست که قادر باشند بر مسائل و مشكالتشان در زندگ

 یریادگی ندیغلبه کنند. لذا آنچه در فرآ یآسانبه یاجتماع طیدر مح
و  یریادگی طیبرخوردار است فراهم آوردن شرا یاساس تیهماز ا

 دیدستاوردها حاصل آ نیاست که بهتر یاگونهبه یریادگی تیموقع
در و  ینظام آموزش یدانش آموزان رکن اساس کهییازآنجاو (. 2)

 نیتوجه به ا بنابراین دارند یاژهینقش و یبه اهداف آموزش یابیدست
نظام  ترشیهر چه ب ییو شكوفا یبارور ،یتیترب ،یقشر ازلحاظ آموزش

 هوش ج،یرا دهی(. برخالف عق3) شودیرا موجب م یتیو ترب یآموزش
 ی. حتتسیدانش آموزان ن یکالس تیموفق کنندهنییتنها تع ییو توانا

ا که متناسب ب یبه سطوح دنیافراد بااستعداد هم ممكن است دررس
ها ممكن است ها است شكست بخورند، آنآن یدانشگاه تیظرف

ه ب یممكن است حت نیاز انتظارات خود عمل کنند و همچن ترنییپا
 یلیدچار افت تحص ابندیاگر راه  اینكنند و  دایسطوح باالتر راه پ

دانش آموزان را  یچه عوامل میمهم است که بدان نیا نیشوند؛ بنابرا
و نگه  کندیحفظ م یاهداف آموزش یریگیو پ یلیتحص فیدر تكال

 یــریادگی بــرناخت عوامــل مؤثــر شــ نی(. بنابرا4) داردیم
ش دان یلــیتحص ــزشیســطح عملكــرد و انگ یمنظور ارتقــابه

 یتــیترب یهادر اغلــب پژوهش یهــدف اساســ ــكیآموزان، 
 یــلیتحص شــرفتیعــدم پ یبــوده اســت. از طرفــ یدانشــگاه

 یــگزاف نــهیدر سرنوشــت فــرد داشــته و هز ییبســزا ــریتأث
توجه به  نیبنابرا .(5) کندیم ــلیخانــواده و جامعــه تحم هبــ
که بر عملكرد  یدانش آموزان و عوامل یروانشناس یهایژگیو

 .ردیگ رارموردتوجه ق دیبا گذاردیم ریآنان تأث یلیتحص
 یهوشی هاییتوانا یالعسطوح  دوجو اندنموده راظها یبرخهمچنین 

یی متضمن موفقیت تنهابهدر دانش آموزان  نبالقوه فراوا تیاخنو ش
انتخاب  مانند گری دیهال با مهارتموانیست بلكه تعامل این ع

 ازجملهمنطقی كار اف و تنظیم هیجان ی،ریپذتیمسئولکردن، 
ی مختلف تحصیلی و هیجانی به شمار هاحوزهملزومات موفقیت در 

متشكل از  یندیعنوان فرآبه جاناتیه یدشوار زانیم(. 6) رودیم
 یهاپاسخ رشیپذ یچگونگ ،یجانیو وضوح ه یآگاه یچگونگ

 یشدن در رفتار هدفمند و راهبردها ریها درگو مهار تكانه یجانیه
 ییهاروش آموزش لیدل نیبه هم(. 7) است دهیمطرح گرد یجانیه

 دارد ییبسزا تیدهند اهم شیرا افزا یجانیه یهاکه بتوانند مهارت
 حیصح تیریکه قادر به مد یمتخصصان معتقدند افراد رایز
دچار  نیریاز سا شتریب ستند،ین یزندگ عیدر برابر وقا جاناتشانیه

. بنابراین یكی از عوامل موتر بر (8) گردندیم یروان یهابیآس
 تئوری انتخاب و پیشرفت دانش آموزان ابزار گری هیجانی است.

 شیبه نما هاجانیه یمؤلفه اصل كیعنوان به یجانیه یگر ابراز
روش  ای( یمنف ایبدون توجه به ارزش )مثبت  جانیه یرونیب

تنظیم هیجان به  .(9) شودی( اطالق میحالت بدن ای یکالم ،یا)چهره
آن، تجربه هیجانی ارزیـابی،  لهیوسداللت دارد که به فراینـدی

چنین  کمك بـا تی، درنهاشودیبازبینی و نگهداری یا اصـالح م
چه زمانی چه نوع هیجانی  به اینكـه شوندیفرایندی افراد ترغیب م
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 59...  گری ابراز افزایش بر انتخاب تئوری آموزش تأثیر        

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبك زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

آن هیجانــات را تجربــه و ابــراز  را داشـته باشـند و چگونـه
به دو  جاناتیه ذکر است که ابراز زم بهال(. همچنین 10نماینــد )

تر مهم(. 11) یمثبت و منف جاناتیه انی: بشودیم میشكل مجزا تقس
است  ریمتغ طور مداومبه یمثبت و منف جاناتیطح ابراز هس نكهیا

 روابط تیفیک ریتأث و تحت نیوالد یهاو فرد با توجه به آموزش
 در یمتفاوت یابراز گر یهاوهین از شالو ارتباط با همسا یخانوادگ

 (.12) کندیمختلف استفاده م مواقع
 و یاآموزش حرفه یاثربخش یمنظور بررسبه كردهایرو نیدر بو 

 زشیمنظور توسعه سازه انگبه یروانشناس یهاهیکاربرد نظر
 انتخاب و یهاهیبه نظر جانیه یو کاهش دشوار یلیتحص شرفتیپ

و  یشناخت یانسان یكردهایکه قالب رو یجانیه یعقالن یرفتاردرمان
و پسامدرن در آن بارز است و جنبه فرا  ییسازنده گرا یتا حدود

مراجع احترام به  دوشرطیقیب رشیشده است پذاشاره دارد یفرهنگ
 كردیرو میازجمله مفاه یریپذتیقدرت انتخاب و مسئول یآزاد

 (.13) شده استبلور انتخاب مت هیاست که طرح نظر ییگراانسان
ها و چگونگی و چرائی انجام تئوری انتخاب در مورد انتخاب

عنوان یك انسان که ما به کندیهاست. تئوری انتخاب تبیین مآن
، چگونه رفتارمان را انتخاب میخواهیبرای دست یافتن به آنچه م

یك رفتار  میدهی. بر اساس این تئوری تمامی آنچه ما انجام ممیکنیم
است و نیز اینكه همه رفتارها عمدی بوده و از درون ما برانگیخته 

ی ند ما در دنیایاست که میگوی ییهاهی. این برخالف نظر نظرشوندیم
و توسط عوامل بیرونی برانگیخته  میبریاز کنترل بیرونی به سر م

توسط گالسر )با بسط  1998انتخاب در سال  هینظر. (14) میشویم
گردید و در آن بر  یزیرهیکه کنترل درمانی است( پا اشهیکار اول

پنج نیاز اساسی انسان )بقاء، عشق و تعلق، قدرت، آزادی و تفریح( 
ها از آن نشأت شده است که انگیزش تمام رفتارهای انسان دیتأک

یشمول و دارای همخوانی باهم م. این نیازها درونی، جهانردیگیم
 میشویاست که ما برانگیخته م نی. در نظریه انتخاب اعتقاد بر اباشند

ویژه خودمان به ارضای نیازها  "دنیای کیفی"تا از طریق بنیان نهادن 
موردعالقه، عقاید و  یهاانسان رندهیبپردازیم. دنیای کیفی در برگ

است. انجام دادن یعنی تمام آن رفتارهایی که از  "مانیهاخواسته"
. باشندیها هدفمند مما سر میزند و معموالً این انجام دادن

میان آنچه به دست آوردیم  یاشدهتی تفاوت ادراکدرهرصورت وق
 شدن تركیتا با نزد میکنی، وجود داشت، تالش ممیخواهیو آنچه م

را  "ناکامی"این  مانیهابه ارضای نیازهایمان و رسیدن به خواسته
بنابراین نظریه انتخاب (. 15به حداقل برسانیم یا حذف کنیم )
که ما  دهدینظریه توضیح مروانشناسی کنترل درونی است؛ این 

، کنندیکه مسیر زندگی ما را تعیین م ییهاچطور و چرا انتخاب
. نظریه انتخاب دنبال تبدیل درک متعارف کنونی به میکنیانتخاب م

 (.13یك درک متعارف جدید است )
توجه به اثربخشی این درمان بر روی اختالالت نیمه بالینی بنابراین با 

 استی مهارتی لذا این پژوهش به دنبال این سؤال و افزایش راهبردها
 یجانیه یاز این روش درمانی برای افزایش ابراز گر توانیکه آیا م

 استفاده کرد؟دانش آموزان 
 

 مواد و روش ها
 آزمایشی نیمه پژوهش روش :نمونه و آماری جامعه پژوهش روش

جامعه آماری پژوهش  بود. آزمون سپ-آزمون پیش طرح با
 وپرورشآموزشی دهم دوره متوسطه دوم هیپاآموزان دختر دانش

مشغول به  1398-99 یلیتحصسال  که درناحیه یك زاهدان 
گیری تصادفی انتخاب نمونه روش به نفر 40بودند و تعداد  تحصیل

 همتا گروه دو به یجانیه یابراز گره نمر اساس بر هاآزمودنیند. شد
 قرارگرفته( 20) کنترل ( و20) آزمایش گروه دو در و شدندم تقسی

 آموزشت جلسا ایدقیقه 120جلسه 12در  آزمایش گروه شدند.
 و آزمایش گروه دو هر روی بر و کردند شرکتتئوری انتخاب 

ت جلسا اتمام از بعد وآزمون پیش ،تجلسا عشرو از قبل ،کنترل
 و برگرفتهت جلسا اهداف و محتوا د.ش اجرا آزمونپس آموزش
آموزش تئوری انتخاب دکتر قاسمی در کارگاه  ازیافته گسترش

ابراز  حطس ارتقای ،تجلسا هدف بود.انجمن روانشناسی تربیتی ایران 
 و پرسش شیوهبه  تجلسا که بود آن بر سعی و بود یجانیه یگر

 خانگیف تكلی جلسه هر پایان رد وشد  اجرا ،گروهیث بح و پاسخ
 قبل جلسه حثمبا و فتكالی جلسه هر ابتدای در و شدمی هئارا

( 1) جدول در جلسه هر خالصه و جلسات محتوای شدمی بررسی
 .استشده ارائه

 
 آموزش تئوری انتخابخالصه ساختار و محتوای جلسات درمانی : 1 جدول

 تكالیف محتوا 

1 

نیاز به عشق و تعلق )دوست داشتن دیگران و برقراری ارتباط خوب با 
 دوستان(

نیاز هر انسان که نیاز به داشتن پیوند و  نیترمهمهدف آموزشی: آشنایی با 
 .هاستآنارتباط با دیگران و تبادل عاطفه و محبت با 

تهیه  –استفاده از کارت ماشین رفتار  -کار روی متن کتاب
)آلبوم عشق( و « داریم دوستشانکسانی که خیلی »لیست 

نمادهای  –نقاشی  – هاآنها در مورد دالیل گفتگو با بچه
 عشق و تعلق

2 

 احترام گذاشتن به یكدیگر( -نیاز به قدرت )احساس ارزشمندی 
های این هدف آموزشی: آشنایی با نیاز به قدرت و مصادیق و زیرمجموعه

 ت، احترام، شكوفایی و...(= پیشرف) ازین
 

مقایسه  -«دهمکارهایی که خوب انجام می»تهیه لیست 
وی کار ر –گری( و مثبت قدرت کاربردهای منفی )کنترل

 )جنگ، کمك هاعكساستفاده از تصاویر و  –متن کتاب 
 آوران علمی و...(به همنوعان، مسابقات ورزشی، نام

3 
 رابطه رفتارها و نیازها

توجه و آگاهی نسبت به اینكه هر رفتاری که از هر کس  هدف آموزشی:
زند هدفمند و در جهت ارضای نیازهای اوست: رفتارهای مؤثر سر می

بیان تجربه شخصی در مورد رابطه رفتارها و نیازها )چه 
-کدام نیازش را ارضا میکسی، چه زمانی و با چه رفتاری 

ج و نتای مؤثر ریغپخش کلیپ )در مورد رفتارهای  -کند؟(
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موجب احساسات منفی  مؤثر ریغموجب احساسات مثبت و رفتارهای 
 شود.می

پخش تصاویر  –( + بحث در مورد آن هاآنناخوشایند 
ها برای تشخیص هیجانات و ارتباط آن با ارضای چهره
 نیازها

4 
 دنیای مطلوب )تفاوت عالئق و سالیق افراد(

اهمیت آن در ایجاد عالئق هدف آموزشی: شناخت مفهوم دنیای مطلوب و 
 و رفتارهای متفاوت در افراد

پخش  -؟ «کی چی دوست داره»بازی  -دندهبازی چرخ
های ها و رسوم مردم سرزمیندر مورد فرهنگ) پیکل

های دلخواه و توضیح در مورد انتخاب عكس –مختلف( 
 هاآندلیل مطلوبیت 

5 
 مدیریت احساسات از طریق تغییر رفتار

ها( و یادگیری : درک رابطه بین رفتارها و احساسات )نشانههدف آموزشی
 مهارت تغییر احساس بد به احساس خوب از طریق تغییر رفتار

توصیف یك موقعیت توسط ها )استفاده از کارت خرس
بر اساس -مربی و انتخاب کارت مناسب آن موقعیت 

دانم من می»کاربرگ  –ها( توسط بچه -هیجان خرس
 –فعالیت تصاویر  -« شوم که...شاد/ناراحت میوقتی 

هیجانات )با نشان دادن هر تصویر، هر فرد میزان هیجان 
نه آی –دهد( مثبت یا منفی خود را به اعضای گروه نشان می

 هیجانات

6 
 خالقیت )خلق رفتارهای جدید برای رسیدن به خواسته(

هدف آموزشی: شناخت مفهوم خالقیت از دیدگاه تئوری انتخاب و تمرین 
 ی ناکامیهاتیموقعبرای تقویت خلق رفتارهای جدید در 

در مورد ) پیکلپخش  –و بارش مغزی  مسئلهطرح 
ایه نقاشی بر پ –تكمیل نقاشی ناتمام  –رفتارهای خالقانه( 

 های هندسیطرح
 

7 

ارضای نیاز خودش است و نباید مدام از ی )هر کس مسئول ریپذتیمسئول
 دیگران انتظار داشته باشد(

پذیری برای ارضای مناسب نیازهای هدف آموزشی: درک مفهوم مسئولیت
 خود و اجتناب از آسیب زدن به دیگران

ی های شخصبیان خاطرات و تجربه –پخش و تحلیل کلیپ 
 نهرمسئوالیغکاربرگ رفتارهای  –کار روی متن کتاب  –
بیان برخی از رفتارهای غیرمسئوالنه و تعیین پیامدهای )

 (هاآنو بلندمدت  مدتکوتاه

 (هرلحظهخودآگاهی )توجه به خواسته و رفتار در  8
 های مختلفهدف آموزشی: تمرین افزایش خودآگاهی در خالل فعالیت

نقاشی  –ها و کارت ماشین رفتار استفاده از کارت خرس
 پیامدها -رفتارها-هاستهخوا-هاکاربرگ موقعیت –

9 
 ها و رفتارها(خودارزیابی )قضاوت در مورد خواسته

-هدف آموزشی: تقویت مهارت خودارزیابی و تشخیص رفتارها و خواسته

 بینانه و غیرمسئوالنههای غیر مؤثر، غیرواقع

ه محاسب –های شخصی بیان تجربه –کار روی متن کتاب 
 هاسود و هزینه برای انتخاب

 

10 
 گری )جستجوگری و تالش برای دانستن و فهمیدن(مهارت پرسش

گری در کسب دانش و بهبود عملكرد هدف آموزشی: درک اهمیت پرسش
 های مختلفانسان در موقعیت

کار روی  –انجام پژوهش و ارائه سخنرانی( ) یعملکار 
کار با  –طراحی سؤال متناسب با متن( کتاب )متن 

 المعارف(ها )دائرهدانشنامه

11 
 ها در هر انتخاب(انتخاب هوشمندانه )محاسبه سود و هزینه

-گیری بر اساس سنجش سود و هزینهی: تقویت مهارت تصمیمآموزشهدف 

 های مختلفهای هر رفتار در موقعیت

های موفقیت ذکر تجربه) همانیمسخنرانی  –بحث گروهی 
 کار روی متن کتاب –های شخصی بیان تجربه -و شكست(

12 
 های طرفین(برقراری ارتباط مؤثر )مبتنی بر نیازها و خواسته

هدف آموزشی: درک اهمیت توجه به نیازهای خود و دیگران در برقراری 
 روابط بین فردی

 بازی -های رفتاراستفاده از کارت ماشین -پخش کلیپ
 های سفیدکاربرگ چهره –ایفای نقش  –پرتاب توپ 

دانش آموزان -1معیارهای ورود به پژوهش عبارت است از  ازجمله
ی نمرات دارا-2سال، پایه دهم و یازدهم  17 تا 15سنی  دختر دامنه

 -3تر از میانگین یینپانیم انحراف استاندارد  یجانیه یابراز گر
معیارهای خروج  ازجملهداشتن سواد حداقل دیپلم یكی از والدین و 

ز سه بیش ا بتیغ بودن عدم رضایت مبنی بر شرکت در تحقیق، دارا
 جلسه از جلسات مداخله بود.

 ابزار سنجش
و  یمنظور بررسو امونز به نگیک ی:جانیه یپرسشنامه ابراز گر

در سالمت افراد پرسشنامه  جانینقش ابراز ه تیاهم زانیسنجش م
. (16) اندکرده یو معرف هیته 1990را در سال  یجانیه یابراز گر

ها ابراز است و سه مؤلفه دارد. مؤلفه هیگو 16پرسشنامه شامل  نیا
ی منف جانیو ابراز ه (12تا  8) تیمی، ابراز صم(7تا  1) مثبت جانیه
 تكریل فیپرسشنامه هم بر اساس ط یگذارهستند. نمره (16تا  12)
 .باشدیم 1= تا کامالً مخالفم 5=  و از کامالً موافقم یادرجه 5
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 61...  گری ابراز افزایش بر انتخاب تئوری آموزش تأثیر        

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبك زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 16 نیب نمرهو  .خواهد بود 80و حداکثر  16ممكن  ازیحداقل امت
: 54تا  32 نیب نمره .است فیدر فرد ضع جانیه ی: ابرازگر32تا 

 ی: ابرازگر48باالتر از  نمرهو  در فرد متوسط است جانیه یابرازگر
با استفاده از روش  اسیمق نیاعتبار ا .است یدر فرد قو جانیه

ار شد و مقد یکرونباخ بررس یآلفا بیو محاسبه ضر یدرون یهمسان
 ییدر مورد روا نیبه دست آمد. همچن %68 اسیکل مق یآن برا

 نیباال و معنادار ب یهمساالن یمذکور دارا اسیپرسشنامه هم مق
 .(17) بوده است هااسیخرده مق

افزار نرموسیله به پژوهش این از صلهای حاداده وتحلیلتجزیه
SPSS-16 تحلیلآمار توصیفی و استنباطی  از استفادها ب و 

  س انجام شد.کوواریان
 

ها:یافته
 

 آزمونپسآزمون و ی آن در مراحل پیشهامؤلفهو  یجانیه یابراز گر: میانگین و انحراف استاندارد 2 جدول

 ابراز گری هیجانی ابراز هیجان مثبت ابراز صمیمیت هیجان منفیابراز 

 شاخص

 گروه

 
 

انحراف 
 رداستاندا

انحراف  نیانگیم
 استاندارد

انحراف  نیانگیم
 استاندارد

انحراف  میانگین
 استاندارد

 میانگین

73/3  20/12  25/2  55/14  75/3  10/15  22/3  75/31   آزمونشیپ 
22/3 آزمایش  80/22  92/3  20/28  96/2  15/28  78/3  75/45  آزمونپس 

35/2  50/18  15/3  55/18  16/5  60/19  94/3  20/31   آزمونشیپ 
41/2 کنترل  40/9  91/2  55/9  18/3  65/12  81/6  50/21  آزمونپس 

و  یجانیه یابراز گری هانمره داد که نشانباال  جدول جاینت
 آزمونحله پیشمر درو کنترل  آزمایش گروهدو  درآن  یهامؤلفه

که  است افتهیشیافزا کنترل گروه با قیاس در آزمونپسو 
 است.آن  یهاو مؤلفه یجانیه یابراز گربهبود  دهندهنشان

 شیبرافزاتئوری انتخاب  آموزش ایآکه  سؤالبرای بررسی این 
 ریتأث آموزان دختر دبیرستانیدانش  یجانیه یابراز گری هامؤلفه

 استفاده شد از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغییره دارد؟ یمعنادار
و  هادادهشامل نرمال بودن های دارد که فرضکه این آزمون پیش

در زیر بررسی  هست کهخط رگرسیون یبشها و یانسوارهمگونی 
 شود.یم

 هادادهتعیین نرمال بودن  منظوربه کولموگروف اسمیرنوفآزمون 
 آزمونشیپدر مرحله  یجانیه یابراز گربر متغیر 

(Kolmogorov-Smirnov Z= 1/00,P≥0/26  و در )
 =Kolmogorov-Smirnov Z) آزمونپسمرحله 

1/16, P≥0/13 ،)  در مرحله  مثبت جانیابراز ه مؤلفه در
 =Kolmogorov-Smirnov Z) آزمونشیپ

0/93,P≥0/34  آزمونپس(، در مرحله (Kolmogorov-

Smirnov Z= 1/15, P≥0/13 ،)تیمیدر مؤلفه ابراز صم 
 =Kolmogorov-Smirnov Z) آزمونشیدر مرحله پ

0/92,P≥0/36 آزمون )(، در مرحله پسKolmogorov-

Smirnov Z= 1/17, P≥0/12 ،) جانیدر مؤلفه ابراز هو 
 Kolmogorov-Smirnov) آزمونشیدر مرحله پ یمنف

Z= 1/10,P≥0/17 آزمون (، در مرحله پس
(Kolmogorov-Smirnov Z= 1/02, P≥0/24  ،)

ی هاآزمونی مربوط به داریمعننشان داد که مقادیر انجام شد، نتایج 
 یابراز گر ریمتغبود بنابراین  05/0نرمالیته، بیشتر از سطح معنی 

 .کندیم یروینرمال پ عیآن از توز یهاو مؤلفه یجانیه

در دو گروه از آزمون همگونی  هاانسیواربرای بررسی همگونی 
 Levene's Test for Equality of) های لوینواریانس

Variances) یجانیه یابراز گر ریمتغ. در استفاده شد 
 آزمونو  پس F(1 و 38) =43/0و  P 51/0 ‹05/0آزمون، ]پیش

05/0› 13/0 P  (1 و 38) =29/2وF جانیمؤلفه ابراز ه، در 
و  F(1 و 38) =38/2و  P 13/0 ‹05/0آزمون، ]پیشمثبت 

در مؤلفه ابراز ، F(1 و 38) =27/1و  26/0 P ‹05/0 آزمونپس
و  F(1 و 38) =80/1و  P 18/0 ‹05/0آزمون، صمیمیت ]پیش

مؤلفه و در  F(1 و 38) =45/2و  12/0 P ‹05/0 آزمونپس
 و 38) =01/2و  P 16/0 ‹05/0آزمون، ]پیش نفیم جانیابراز ه

1)F 10/0 ‹05/0 آزمونو پس P  (1 و 38) =79/2وF، استفاده 
یك از متغیرهای موردبررسی شد، نتایج نشان داد در مورد هیچ

ها دار نبودند بنابراین مفروضه همگونی واریانسازلحاظ آماری معنی
 نیز تأیید شد.

 طخبیشی تحلیل کوواریانس هافرضشیپهمچنین یكی دیگر از 
 یجانیه یابراز گر ریمتغرگرسیون است که نتایج نشان داد، در 

مؤلفه (  است، در f= 1/81, P= 0/09) آزمونشیپ هاگروه
 ,f= 0/34) آزمونشیپ هاگروه یلیمثبت تحص جانیابراز ه

P= 0/92) ، هاگروه یلیتحص تیمیمؤلفه ابراز صمدر 
 جانیمؤلفه ابراز ه( و در f= 0/46, P= 0/75) آزمونشیپ

( f= 0/50, P= 0/68) آزمونشیپ هاگروه یلیتحص یمنف
که با  دهدیرگرسیون نشان م یهاخطبینتایج همگنی شاست. 

ها از فرضیه شیب داده( p >05/0)توجه به سطح معناداری 
 .کنندیرگرسیونی پشتیبانی م

 تحلیل یهامفروضه برقراری از کردن حاصل اطمینان از پس

 جدول در نتایج و تحلیل شد روش این با حاضر فرضیه ،انسیکووار

 .است آمده زیر
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 و گواهآن  یهامؤلفه ی،جانیه یابراز گر آزمونپسهای مانكووا( روی نمرهچندمتغیری ) انسیکووار. نتایج تحلیل 3جدول 

 F ارزش آزمون
Df 

 فرضیه

df 
 خطا

 اندازه اثر داریسطح معنی

 94/0 05/0 31 4 33/1 94/0 اثر پیالیی

 94/0 05/0 31 4 33/1 05/0 المبدای ویلكز

 94/0 05/0 31 4 33/1 16/17 اثر هتلینگ

 94/0 05/0 31 4 33/1 16/17 ریشه روی نیتربزرگ

های آماری شود، آزمونمالحظه می 3که در جدول  طورهمان
های مداخله چندمتغیری )مانكووا( در گروه انسیکووارتحلیل 

دهد که این و گواه نشان می آموزش تئوری انتخاب به دانش آموزان
ی از متغیرهای وابسته با یكدیگر تفاوت معنیكیدرها حداقل گروه

متغیری در متن  یانس تكنتایج تحلیل کووار 4داری دارند. جدول 
در متغیرهای وابسته را نشان می آزمونپسهای مانكووا برای نمره

 دهد.

 
 آن یهامؤلفه ی وجانیه یابراز گر آزمونپسهای . نتایج تحلیل کوواریانس تك متغیری در متن مانكووا روی نمره4جدول 

 مجموع مجذورات متغیر منبع
درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F 
سطح معنی

 داری
 اندازه اثر

 گروه

 67/0 05/0 60/69 82/1412 1 82/1412 یجانیه یابراز گر

 85/0 05/0 75/197 20/939 1 20/939 مثبت جانیابراز ه

 84/0 05/0 30/184 45/1498 1 45/1498 تیمیابراز صم
 89/0 05/0 80/280 86/999 1 86/999 یمنف جانیابراز ه

تحلیل  Fشود نسبت مالحظه می 4که در جدول  طورهمان
 =60/69Fی )جانیه یابراز گرتك متغیری برای متغیر  انسیکووار

و  =75/197F) مثبت جانیمؤلفه ابراز ه( و =05/0Pو 
05/0P= ،)تیمیمؤلفه ابراز صم(30/184F=  05/0وP= و )

( به دست آمدند. =05/0Pو  =80/280F) یمنف جانیهمؤلفه ابراز 
 یجانیه یابراز گر)دهند که در متغیرهای وابستهها نشان میاین یافته
های مداخله آموزش تئوری انتخاب به بین گروه آن( یهاو مؤلفه

 سؤال، نی؛ بنابراشوددار دیده میو گواه تفاوت معنی دانش آموزان
 .شودیمپژوهش تأیید 

 
 یریگجهینت

 یابراز گر شیبرافزاآموزش تئوری انتخاب هدف از پژوهش 
. بود ی آن در  دانش آموزان دختر دبیرستانیهامؤلفهی و جانیه

 آموزش تأثیر به قاًیدق که تحقیقی موجود، یهاپژوهش در اگرچه

 شدهپرداختهآن  یهامؤلفهو  یجانیه یابراز گربر  انتخاب تئوری
 تحقیقات سایر یهاافتهی با نتایج این اما نداشت وجود باشد،

 .است سهیمقاقابل مشابه و نزدیك
که آموزش تئوری انتخاب  دهندیها نشان مدر همین راستا پژوهش

شده  هابر بسیاری از رفتارهای ناکارآمد فائق شده و موجب تغییر آن
طور مؤثری بر میزان است. برای مثال، اثر آموزش تئوری انتخاب به

(، منبع 19نفس و کانون مهار درونی )( افزایش عزت18شادکامی )
اف و شعرب انیامیری، آقا محمد یاکنترل و راهبردهای مقابله

(، کاهش بحران 21نفس )(، مسؤولیت پذیری و عزت20کیمیایی )
(، افزایش پیشرفت 23(، امید به زندگی و اضطراب )22هویت )

( افزایش 25(، افزایش خود پنداره مثبت )24) ویانتحصیلی دانشج
 سالمت یها( و در برنامه21نفس و انگیزه؛ پیشرفت فردی )عزت

 ت.اس مؤثر (27و تندرستی )( 26)
روشی مناسب و  عنوانبهآموزش تئوری انتخاب  از توانیمهمچنین 

در تنظیم هیجان دانش آموزان در مداخالت درمانی و بالینی  مؤثر
یم انتخاب هیبر نظر یمبتن یدرمان تیواقع درمان (.28ود )استفاده نم

 ،ی)افسردگیمنف جاناتیو ه جانیه میدر تنظ یبر دشوار تواند
گروه  آزمونپس نیانگیم نیبو  .(29) باشد مؤثرو استرس(  اضطراب

 یتفاوت معنادار جانیه یشناخت میتنظ ریو کنترل در متغ شیآزما
 تیواقع میگرفت آموزش مفاه جهینت توانیم نیوجود دارد  بنابرا

ته داش ریتأثدانش آموزان  جانیه یشناخت میبر تنظ تواندیم یدرمان
آن  یهامؤلفهو  جانیه میبر تنظ یدرمان تیواقعهمچنین  .(30) باشد

 یدرمان تیواقع یامداخلهروش بنابراین است.  مؤثرآموزان در دانش
 (. 31) دهد شیآموزان را افزادانش جانیه میتنظ تواندیم

 تئوری انتخاب یثربخشــا گفت که  توانیپژوهش م نیدر تبیین ا
 یندهــایواسطه فرابه توانیم ــزین را  جــانیه ــمیبــر تنظ

  ــنیا یهاكیتكن نیتراز مهم یكــی. نشان داد  حاکــم بــر آن
 ــبیترغ  .باشدیها و عمــل متعهدانــه مارزش ــحیتصر درمــان،

اهــداف،  ــنییتع  و شانیهاارزش ییآمــوزان بــه شناســا دانش
 یاعمـال در راسـتا انجـام  تعهــد بــه تیاعمــال، موانــع و درنها

ها، باوجود ارزش ریمســ در بـه اهـداف و حرکـت یابیدسـت
 یضمـن تحقـق اهـداف و شـادکام تـا  شودیت باعــث مالمشــك

ها را شــود و آن یاز زندگــ ــتیرضا بــه  از آن، منجـر یناشـ
 یاز افــكار و احساســات منفــ ییهاحلقه در  افتــادن ــریاز گ
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 یو افســردگ یــدیو ناام ــأسیاســترس،  اضطــراب،  ــلیاز قب
 شود،یم مشكالتشـدت  ـشینوبه خـود باعـث افزابه  کــه
 ابــراز  مناســب و جــانیه ــمیآن تنظ جــهیدهــد. و نت یــیرها

عامـل و   مختلــف اســت یهاتیدرســت در موقع جــانیه
انســان اســت  یآزاد  آن بـر دیانتخاب تأک یتئور كـردیرو گـرید

کــه توســط  داندیم نهالانتخــاب مســئو یو رفتــار را نوعــ
روان او بــه  متالدر ســ یمهمــ  و عامل ردیگیفــرد صــورت م

انتخاب بــه افــراد کمــك  یتئور كــردیرو در. آوردیشــمار م
 یترمناسب یهارا کنتــرل و انتخاب ــشیرفتــار خو تــا شودیم

 چالـش بــه ــنیهمچن. کننــد ــنیگزیجا شانیدر زندگ را
از  یكــی ناکارآمـد توسـط درمانگـر،  یباورهـا ـنیا دنیکشـ
 ینــیگزیجا و بــاور ــنیح االبــود کــه بــر اصــ ییهاسمیمكان

 طور مثــال دانشمعطــوف بــود. به تریآن بــا بــاور منطق
تـا بـر اسـاس  شـدند ســمت ســوق داده ــنیآمــوزان بــه ا

 یلـیتحص یامدهـایپ یابـیارز  مـوارد محـدود قضـاوت نكننـد و در
توجـه کننـد. بـه هـر  انشانیاطراف بـه همـه یلـیتـرک تحص ـای

 رسند،یم ـتیبـه موفق ـلیتـرک تحص بـا کـه ییهاصـورت آن
یخـود ادامـه م ـاتیلاسـت کـه بـه تحص ییهاآن  کمتـر از یلـیخ

 از بعــد ــریغ یزندگــ گــریاز ابعــاد د یعالوه آگاهــبه .دهند

 یبــرا یعنوان روشـبه رنـد،یرپذیتأث تالـیکـه از تحصی مالـ
مورداستفاده قـرار  ــل،یآمــوزان بــه تحص نگــرش دانش ــرییتغ

 ـهیچارچـوب نظر در  ازهـاین یسازهرحال مفهومگرفتنـد. به
 یدر مدرسـه بـر ارضـا حضـور و التیادامـه تحص ـریکنتـرل و تأث

 ــهیکــه در چارچــوب نظر اســت  یبحـث مفصلـ ازهـاین ـنیا
. طــرح موضــوع در جلســه درمــان دارد  یانتخاب جــا یتئور
 یازهـاین یارضـا  بــا ترنانهیبنگــرش واقع اتخــاذ تبع آنو به

در  تیو مسـئول یبـر آزاد ـدیتأک  مؤلفـه ـنینافراد بود. همچ
تــا  دهدیامــكان را بــه افــراد م ــنیاانتخاب  یتئور كـردیرو

 یش بــراالرا بــدون تــ ندیناخوشــا  یدرونــ ــاتیتجرب
یکار باعــث م ــنیو انجــام ا رنــدیبپذ  ها، آزاد نهکنتــرل آن

د بــه نظــر برســن دکننــدهیکمتــر تهد ــاتیتجرب  کــه آن شود
ین . به همفــرد داشــته باشــند یرا بــر زندگــ یکمتــر ــریو تأث
باعث افزایش کنترل درونی  تواندیاستفاده از نظریه انتخاب، مدلیل 

اشخاص شود تا به گونه مؤثر نیازهای خود را  یریپذتیو مسئول
 تنهابه نیازهای دیگران آسیب وارد نشود، نه کهیطورارضا کنند، به

 یراوانف یریباعث کاهش مشكالت سازگاری شود بلكه تأث تواندیم
باعث بهبود سالمت  تواندیدارد و م دگیمختلف زن یهابر بخش

روان را شود. اعتقاد به داشتن کنترل درونی باعث افزایش پذیرش و 
و افزایش جستجوی مشكالت و فشار روانی  یحفظ بهزیستی در ط

و  کیفیت زندگی یطورکلاطالعات مرتبط با سالمتی شده که به
فراد به ا یانتخاب گروه یتئور نیبنابرا .کندیم ادیسالمت روان را ز

رفتار  یبررس  خودآگاه شده و به یتا با مشكالت قبل کندیکمك م
 کنند و دایپنهان در پس رفتار خود را پ یازهاین تا خود بپردازند

به دوست داشتن و  ازین یعنی  خود یاتحیو  یاساس ازیتوانند دو نب
 ازیرا ارضا کنند، ن یبه احساس ارزشمند ازیدوست داشته شدن و ن

وتوست داشته شدن شامل تمام اشكال  داشتن  به احساس دوست

  آن است ازمندین یاست. هرکس ینیتا عشق والد یمحبت، از دوست
آموزان حاضر در احساس کند. دانش یمحبت را در طول زندگ که

 نیاند که اکرده  محبت افتیپژوهش در کنار درمانگر، احساس در
 د،یام جادیعوامل شفابخش گروه همچون ا ریعوامل همراه با سا

 یهمبستگ ،یروان هیتخل ،یدوستانتقال اطالعات، نوع ت،یعموم
 یهاو رشد مهارت نانهیهمنش یریادگی ،یدیرفتار تقل ،یگروه

 .شده است جانیه ابراز گری بهبودث باع یاجتماع
و اهمیت کنترل درونی و ارضای  شدهانیبلذا با توجه به مطالب 

و کمبود پژوهش در این  هاآنبر عملكرد  ش آموزاننیازها در دان
اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر را درک کرد و  توانیمزمینه 

این پژوهش در مشاوره مدارس،  یهاافتهیاز  شودیمپیشنهاد 
 استفاده نمود. وپرورشآموزش
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