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 چکيده

 

گروهی مبتنیی   درمانی واقعیتهدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی 
 اطمینان)بر نظریه انتخاب گالسر بر افزایش خودکارآمدی مسیر شغلی 

نیو   از  روش پیژوهش نیمیه رجربیی    .دانشیجویان بیود  ( ها به مهارت
کلیه دانشجویان جامعه آماری  .گواه بودبا گروه  آزمون پس-آزمون پیش

نفیر از دانشیجویان بودنید کیه      33نمونه پژوهش . دانشگاه بجنورد بود
سپس به صیورت رایادفی در دو گیروه     انتخاب و در دسترسطور  به

ابیزار گیردآوری   . جیایگزی  شیدند  ( نفر 95هر گروه ) گواهآزمایش و 
( هیا  به مهارت اطمینان)، پرسشنامه خودکارآمدی مسیر شغلی اطالعات

بود که قبل و بعد از مداخله روسط هر دو گروه رکمییل  بتز و همکاران 
گروهی مبتنی  درمانی واقعیتجلسه برنامه  93گروه آزمایش در . گردید

ای  شرکت کردند و گروه گیواه هییم مداخلیه    بر نظریه انتخاب گالسر
مستقل و رحلیل کواریانس و  tبا استفاده از آزمون ها  داده. دریافت نکرد
جلسیات   ندنشان دادها  یافته. ندرحلیل شد SPSS-22افزار  با کمک نرم

هیای   داری بیر افیزایش حی یه    طیور معنیی   درمانی گروهیی بیه   واقعیت
گرایی، جستجوگری، هنری، اجتماعی،  واقع)خودکارآمدی مسیر شغلی 

 . دارد رأثیر( رهوری و قراردادی
 

درمانی، نظریه انتخاب گالسیر، خودکارآمیدی    واقعیت :کليدواژگان
 مسیر شغلی

  

Abstract 
 

The aim of present study was to investigate the 
effectiveness of group reality therapy based on 
Glaser's choice theory on career self-efficacy (skills-
confidence). The research method was semi-experimental 
and its design was a pretest-posttest with the control 
group. The statistical population included all 
undergraduate students in Bojnord University. The 
sample consisted of 30 students who were selected 
purposefully and then randomly assigned to two 
experimental and control groups (15 in each group). 
Participants completed Betz at al. Career Self 
Efficacy Questionnaire before and after the 
intervention. Experiment group participated in 10 
sessions of group reality therapy, and the control 
group received no intervention. Data were analyzed 
using t-test and covariance analysis by SPSS-22 
software. Research findings showed the group reality 
therapy is effective in enhancing the career self-
efficacy and it's dimensions (realistic, investigative, 
artistic, social, conventional and enterprising).  

 

Keywords: reality therapy, Glaser's choice theory, 
career self-efficacy 
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 مقدمه

امروزه با پیشرفت علم و صنعت، گشایش بازارهای جهانی، مشیالل متنیو ، نبیود مشیالل     

های افراد نسیبت بیه خیود،     ، باورمثابت و به وجود آمدن قوانی  جدید کار در قرن بیست و یک

ها را در مسیر شغلی خیود   ه است و بسیاری از آنشدشان و محیط دستخوش رغییر  های روانایی

رایمیمی شیغلی و ناسیازگاری مواجیه      با مشکالت و موانعی از جمله عدم انتخاب شیغل، بیی  

را در  9پردازان رشد مسیر شیغلی مفهیوم خودکارآمیدی    ای  امر سبب شد را نظریه .ساخته است

 & Lent, Brown, & Hackett, 1996; Betz)سنجش و رشد مسیر شغلی افراد بیه کیار گیرنید    

Hackett, 1981)  ( 1977) 2اجتمیاعی -مفهوم خودکارآمدی از نظریه شیناختیBandura    مشیت

هایش بیرای دسیتیابی بیه موفقییت در و یای        شده است، که به باور و اطمینان فرد به روانایی

در هیر   ویژه، خودکارآمدی .(Ahesteh, Ghashghaizadeh, & Afrazi, 2017)معی ، اشاره دارد 

. هیای زنیدگی نیسیت    ای مختص همان قلمرو بوده و به سادگی قابل رعمیم به دیر عرصیه  زمینه

های فرد و عواملی مثل دانیش و   خودکارآمدی فرد، رحت رأثیر باور دیگران به روانایی همچنی 

 ,Savadkouhi & Motamedi)فردی، سالمتی جسمی و روانی و نیز شیرایط بیرونیی اسیت    مهارت 

اجتمیاعی مسییر   -در نظریه شناختی(  ها اطمینان به مهارت) 3خودکارآمدی مسیر شغلی .(2017

ی در راب ه با دامنه وسیعی شخاهای کارآمدی  عنوان یک برچسب عمومی از قضاوت ، به5شغلی

 ,Schultz & Schultz, 1996) شیود  از رفتارهای درگییر در انتخیاب شیغل و سیازگاری م یر  میی      

Translation by Seyed Mohamadi, 2013). (2006) Lent and Brown  معتقدنییید کیییه

به قضاوت و  رفیت افراد بیرای انجیام امیور    ( ها مهارتاطمینان به )خودکارآمدی مسیر شغلی 

گییری،   شیود کیه رفتارهیایی ماننید انتخیاب شیغل، رایمیم        مرربط با شغل و حرفه اطالق میی 

 .ردیگ یم بر دررفتارهای کاریابی و لیره را 

هیا و   ، استفاده روأمان از مقیاس رلبتدهد یمدست آمده از م العات مشاوره شغلی نشان  نتایج به

بیر  . دهید  شغلی به دسیت میی   یها یریگ میرامرری در انتخاب و  دقی  یها ینیب شیپخودکارآمدی، 

 خودکارآمیدی مسییر شیغلی      Betz, Borgen, Rottinghaus and Harmon(2003) همیی  اسیاس  

                                                           
1-  self efficacy 
2-  social-cognitive  
3-  career self - efficacy 
4-  skills- confidence 
5-  Social-Cognitive Career Theory (SCCT) 
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،  ، اجتمیاعی 3، هنیری 2جسیتجوگری ، 9گراییی  را در شش حی یه یعنیی واقیع   ( ها اطمینان به مهارت)

 . اند، مورد بررسی قرار دادند که در نظریه هالند م ر  شده  قراردادیو  5رهوری

گرا به کارهای فنی عالقمند هستند و استعداد انجام آن را دارند، آینده نگرنید   واقع افراد حی ه

قیقیت، دلدلیه   افراد حی یه جسیتجوگر، کشی  ح   . ها واقعیت است و ارزش حاکم بر زندگی آن

افراد حی ه هنری، روابط حسنه با . هاست و کارهای مدیریتی و رهبری را دوست ندارند اصلی آن

افیراد حی یه   . پردازند سازند، از نظم و ررریب به دورند و کمتر به کنترل خود می دیگران برقرار می

. روانند کنیار بیاینید   ها می ریپ همهباشد و با  شان می اجتماعی، کمک کردن، هسته اصلی شخایت

جیو   طلیب و سیل ه   ، قدرت خ رپذیری باالیی دارند و جاهخواه هستند افراد حی ه رهوری، هیجان

ریزی و عمل کردن بر  اهل برنامه قراردادی، بسیار منظم و به موقع، افراد حی ه ،همچنی . باشند می

به هم بریزد دچیار مشیکل خواهنید    و چنانچه اصول و قواعدشان باشند  میطب  اصول و ضوابط 

 . (Samiee, Abedi, Baghban, & Hossienian, 2012) شد

 استعداد با نفر دو چرا که ای  روضیح به (ها اطمینان به مهارت) شغلی خودکارآمدی مسیر

 خودکارآمیدی،  در نقیص . کنید  یمی کمیک   دارنید،  متفیاوری  کامالً عملکردهای یکسان، ذاری

. شیود  و همچنی  به عدم رشد شغلی افراد منجیر  شغلی مسیر در رعلل یا اجتناب به رواند یم

 کیه  دارد کمتیری وجیود   احتمیال  دارنید  شیک و رردیید   استعدادهایشان که نسبت به افرادی

 و متمرکیز  دیآ یم پیش برایشان که مشکالری بر یا دهند نظم ثریؤم طور به را هایشان مهارت

بیاور   در مسیر شیغلی خیود،   یاگر فردعالوه بر ای ،  .(Lent & Brown, 2006) بمانند ثابت

  بیاور برسید کیه    یی ا بیه ا یی دسیت آورد، و   بیه ج مورد انتظار را ینتا رواند ینمداشته باشد که 

 انجیام کیار کیم خواهید شید      یزه او بیرا یی شیود، انگ  کنتیرل رقابیل  یل یمانع رفتارها رواند ینم

(Abdollahi, 2006.)  یکیی از  عنیوان   بیه  روانید  می فرد هایباوربنابرای  اهمیت ای  موضو  که

ثبیاری و نیاامنی    که بیی  مکند، در دنیای کاری قرن بیست و یکرفتار انسان عمل  یها زندهیبرانگ

خودکارآمیدی   یباورهیا ، چرا که افراد بیا رکییه بیر    ه استدشمشخاه بارز آن است دوچندان 

. کاری متفاوت، امنیت شیغلی خیود را فیراهم نماینید     یها نهیزمدر  روانند یممسیر شغلی خود 

                                                           
1-  realistic 
2-  investigative 
3-  artistic 
4-  social 
5-  conventional 
6-  enterprising 
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 یهیا  برنامیه برای ای  کار در ابتدا الزم است افراد از طری  انتخابگری و متعهد بودن به اجرای 

را در زندگی کاری خیود افیزایش دهنید چیرا کیه عاملییت        2پذیری و مسئولیت 9مفید؛ عاملیت

 ,Zunker, 2006)گیذار باشید   رأثیرمیورد انتظیار    بیر خودکارآمیدی و نتیایج    رواند یمشخای 

Translation by Nazari, Mohsenzade, & Bostanipor, 2015)      و ایی  موضیوعی اسیت کیه 

(1965, Translation by  Sahebi, 2012 )Glasser بر آن رأکید دارد 3درمانی در نظریه واقعیت. 

ای  نظرییه  . باشد یم  بر نظریه انتخابگرایانه است که مبتنی  درمانی یک رویکرد عمل واقعیت

بیرونیی   یروهیا ینروسیط   کننید  یمکه افراد فکر  شود یممعتقد است مشکالت روانی از ای  ناشی 

ها دریابند کیه   اگر آن. رندیپذ ینمو به همی  جهت مسئولیت رفتار خود را  شوند یم 5جهان کنترل

برای رهایی از ای  وضعیت رالش خواهند کرد طور یقی   اند، به ای  وضعیت را خود انتخاب کرده

(Shekarian, 2012) . کمیک بیه افیراد بیرای      دهید  یمآنچه اساس و پایه نظریه انتخاب را رشکیل

جیای کنتیرل   ه بر زندگی خود کنترل داشیته باشیند و بی    روانند یماست که  واقعیتبردن به ای   پی

بایید از درون فیرد    هیا  کنتیرل ها آموزش داده شود را دریابند که رمام  بیرونی به آن یروهاینروسط 

در واقع هدف اصلی نظریه انتخاب ای  است که افراد دوباره کنترل زندگی خود را به . اعمال شود

اند و لذا باید مسئولیت  را خودشان انتخاب نموده شان یکنوندست آورند و متوجه شوند که وضع 

همچنی  نظریه انتخاب به افراد . برای رغییرات احتمالی آن شخااً اقدام نمایندآن را پذیرا باشند و 

وضعیت بهتری را انتخیاب کننید و درنهاییت در ایی  روش      روانند یمرا دریابند که  کند یمکمک 

  (.Sahebi, 2016) ندیآدرمانی هدف نهایی ای  است که افراد مسئول بار 

درمیانی بیر خودکارآمیدی مسییر      نظرییه واقعییت   رأثیرپژوهشی که به بررسی  راکنونهر چند 

د کیه بیه   نی وجیود دار  ییهیا  پژوهشآن بپردازد در ایران انجام نشده است؛ اما  یها  هیحشغلی و 

 اند، از جمله دیگر مشاوره شغلی بر افزایش خودکارآمدی شغلی پرداخته یکردهایرو رأثیربررسی 

(2010)Jalali, Aghai and Nazari   مشاوره شغلی گروهی به  رأثیربه بررسی در پژوهش خود که

ای و  بیر خودکارآمیدی، باورهیای ناکارآمید حرفیه     ( Krumboltz, 1994)  روش یادگیری کرومبولتز

                                                           
1-  agency 
2-  responsibility 
3-  reality therapy 
4-  choice  
5-  control  
6-  Krumboltz 
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آموزان پرداخت، نشان داد که مشاوره شغلی گروهی بیه روش ییادگیری    دانش یها اطمینان به مهارت

گراییی و   واقیع  یها  هیحبر ( ها اطمینان به مهارت)خودکارآمدی شغلی  یها  هیحکرومبولتز، از بی  

در  Gheysarzade and Hossenpor (2011) همچنیی  نتیایج پیژوهش   . ثر بیوده اسیت  ؤجستجوگر م

هیای   لفیه ؤبر افیزایش م ( Tracy, 2002) 9زمینه اثربخشی آموزش پردازش اطالعات شناختی پترسون

نشان داد که آموزش پردازش اطالعات شیناختی باعیا افیزایش    ای دانشجویان،  خودکارآمدی حرفه

گراییی، جسیتجوگری، هنیری، اجتمیاعی، رهیوری و       ای شیامل واقیع   های خودکارآمدی حرفه لفهؤم

 .شود یمقراردادی 

یافتنی بیودن اهیداف،    دستهای آن نظیر  و برنامه یدرمان تیواقعبنابرای  با در نظر گرفت  نظریه 

گیری و متعهدانیه بیودن     درگیری شخای در انجام امور زندگی، اعمال کنترل شخایی بیر انتخیاب   

 ,Corey, 2010, Translation by  Zahrakar, Mohsenzade) های مفیید از سیوی فیرد    اجرای برنامه

Heydarnia, Boostanipoor, & Sami, 2013)  ریاکنون پژوهشیی در ایی  زمینیه      کیه  ایی  و با روجه به

درمیانی   اسیت کیه آییا واقعییت     سؤالپژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به ای   .انجام نشده است

گراییی،   شیغلی یعنیی واقیع    هیای خودکارآمیدی مسییر    بیر افیزایش حی یه   مبتنی بر نظرییه انتخیاب   

 دارد؟ رأثیرجستجوگری، هنری، اجتماعی، رهوری و قراردادی 

 

 روش

 گيری آماری، نمونه و روش نمونهجامعه 

-آزمیون  کیه در آن از طیر  پییش    باشید  یمی از نو  نیمیه آزمایشیی    روش پژوهش حاضر

رشیکیل   بجنیورد  دانشگاه انیدانشجو هیکلی را آمار جامعه. استفاده شد گواهآزمون با گروه  پس

جهت انتخیاب نمونیه از روش   . مشغول به رحایل بودند 9315- 1دادند که در سال رحایلی 

بدی  ررریب که بیرای رشیکیل جلسیات مشیاوره گروهیی       .استفاده شد در دسترسگیری  نمونه

دانشجو برای شرکت در برنامه فراخیوان     در مجمو ، . فراخوانی در س ح دانشگاه اعالم شد

های  نفر به صورت راادفی و با در نظر گرفت  برخی مالک 33از بی  ای  افراد،  .نام کردند ثبت

( دانشجوی سال آخر بودن و قاید ورود بیه بیازار کیار پیس از فرالیت از رحاییل       )ورودی 

                                                           
1-  Peterson cognive information processing 
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گیروه  نفر در  95نفر در گروه آزمایش و  95 به صورت راادفی انتخاب شدند که از ای  رعداد

سیال در   22±  23/2سال در گروه آزمیایش و  22/  ±  11/9س  میانگی  . گواه جایگزی  شدند

پسیر و در  ( درصید  3/33)نفیر   5دختر و ( درصد   / )نفر  93در گروه آزمایش  .بود گروه گواه

کننیدگان   شرکتهمچنی  از . پسر بودند( درصد 23)نفر  3دختر و ( درصد 03)نفر  92گروه گواه 

و در رشیته فنیی   ( درصید  3 )نفر   در رشته علوم انسانی و ( درصد 3 )فر ن 1گروه آزمایش  در

فیر  ن 1در رشته علوم پاییه،  ( درصد 33/93)نفر  2 گروه گواه مهندسی مشغول رحایل بودند و از

نفیر   2در رشیته فنیی و مهندسیی و    ( درصید  33/93)نفیر   2در رشته علوم انسیانی،  ( درصد 3 )

 .ول به رحایل بودنددر رشته هنر مشغ( درصد 33/93)

 

 پژوهش ابزار

خودکارآمدی مسییر   پرسشنامه (:ها به مهارت اطمينان)خودکارآمدی مسير شغلی  پرسشنامه

 اسیت  ای میاده  3  مقییاس  یک شد و ساخته  Betz, Borgen and Harmon(1996) روسط 9شغلی

 هالنید  رییپ  شیش  بیا  هماهنگ که ها اطمینان به مهارت حی ه ازشش یک هر برای ماده 93 از که

 کیه  هسیتند  درسیی  یهیا  موضیو   و و یای   ،هیا  تیی فعال ها ماده ای . است شده رشکیل هستند،

 و یای ،  از ییک  هر انجام برای را( خودکارآمدی) شان یها ییروانا به اعتماد میزان دهندگان پاسخ

پرسشینامه  ایی   . کنند یم مشخص رحایلی یها دوره از یک هر رساندن موفقیت به یا و ها تیفعال

. آیید  میی  دست به ها  هیح از یک هر در فرد یازهایامت مجمو  از ، هیحهر  نمره نمره کل ندارد و

دارم  بیاور  کیامالً  یهیا   نیه یگز از یکی ها ماده از یک هر به خود باور و اعتماد میزان به روجه با فرد

 انتخیاب  را (9)نیدارم   بیاور  اصیالً  ،(2)نیدارم   بیاور  ،(3)دارم  بیاور  حدی را ،( )دارم  باور ،(5)

ها کسیب کیرده    ای که فرد باالرری  نمره را در آن با روجه به سه حی ه ،یگذار نمره از پس. کند یم

 (.Hartman, 2006) باشید  یمی ای  کیه خودکارآمیدی فیرد در چیه حی یه      شود یماست، مشخص 

(1996)Betz et al.  2733 نمونیه  ییک  در پرسشینامه  حی ه شش  برای را کرونباخ آلفای ضرایب 

 رواییی  بررسیی  در  .Betz et al(2003) .انید  کیرده  گزارش 00/3 را 3/ 0 بی  دانشجویان از نفری

  داری معنیی  طیور  به را شغلی های گروه در عضویت پرسشنامه ای  که داده نشان شواهد پرسشنامه،
 

                                                           
1  -  Career Self-Efficacy Questionnaire  
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 روانمنیدی  هیای  مقییاس  بی ( 09/3 را 75/3) باالیی همبستگی  Tracy(2002). کند می بینی پیش

( خودکارآمیدی ) هیا  ییرواناکلی اعتماد به  یها  هیح و( Tracy, 2002) 9فردی کروی پرسشنامه

 ,Haghshenas, Abedi اییران  در .اسیت  کیرده  گیزارش  هیا  اطمینیان بیه مهیارت    پرسشینامه  در

(2010)Jafari and Baghbani  Mehrabi, را بیه  هیا  مهارتاطمینان به  پرسشنامه یها  هیح پایایی 

 و جسیتجوگری  حی یه  بیرای  02/3ریا   گراییی،  واقیع  حی یه  برای 75/3 بی  کرونباخ آلفای روش

 هنیری  حی یه  بیرای  3/ 0 ریا  گراییی،  واقیع  حی ه برای 79/3 بی  بازآزمایی روش به و قراردادی

 طریی   از ها اطمینان به مهارت پرسشنامه یها  هیح روایی م العه ای  در همچنی . نمودند گزارش

 2استرانگ پرسشنامه کلی موضو  شش و ها اطمینان به مهارت پرسشنامه یها  هیح بی  همبستگی

(cited in Donnay, Thompson, Morris, & Schaubhut, 2004)  دسیت  بیه  نتیایج . شید  بررسیی 

 کیه  معنیا  ایی   به. دارد وجودمثبت  راب ه شغلی یها رلبت با خودکارآمدی بی  که داد نشان آمده

در . گیردد  یمی  گراییی  واقیع  حی یه  در رلبیت  باعیا  گرایی واقع مثالً حی ه یک در خودکارآمدی

از روش ضیریب   پرسشنامه خودکارآمیدی مسییر شیغلی    پژوهش حاضر نیز جهت سنجش پایایی

گراییی، جسیتجوگر، هنیری،     واقیع  یهیا   یه یحآلفای کرونباخ استفاده گردید که مقیدار آن بیرای   

 .دست آمد به 3/ 0و  3/ 0، 13/3، 02/3، 3/ 0، 03/3ررریب  قراردادی بهاجتماعی، رهوری و 

را   .Betz et al(1996) پرسشنامه خودکارآمدی مسیر شیغلی  (آزمایش و گواه) هر دو گروه

ماه در جلسات مشاوره گروهیی مبتنیی    2از گروه آزمایش خواسته شد را حدود . رکمیل کردند

محتوای ای  جلسات طبی   . شد، شرکت کنند هفتگی برگزار میصورت   درمانی که به بر واقعیت

همچنیی   (. Glasser, 1965, Translation by Sahebi, 2012)درمانی اجرا گردید  برنامه واقعیت

هیا   خواسته شد که را پایان ای  جلسات در لیست انتظار باقی بماننید و در ادامیه بیه آن    گروه گواهاز 

پیس از   .ای برایشان برگزار خواهد شید  ای ای  جلسات مشاوره گفته شد که طی زمان مشخص شده

آزمون پرسشینامه خودکارآمیدی مسییر     برگزاری جلسات مشاوره گروهی مجدداً از هر دو گروه پس

 . گرفته شد .Betz et al (1996) شغلی

 Glasser, 1965, Translation by(2012)درمیانی اقتبیاس از    شیر  جلسیات واقعییت    9جدول 

Sahebi دهد را نشان می. 

                                                           
1-  Personal Globe Inventory 

2-  Strong Inventory 
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 Glasser( Translation by  Sahebi, 2012 ,1965)درمانی اقتباس از  شرح جلسات واقعيت. 3جدول 

 محتوا  جلسات

معرفی رهبر به اعضا، بیان اهداف و قوانی ، مکان، راریخ، طول مدت جلسات و محرمانه بودن جلسات، رقسییم اعضیا بیه دو گیروه      معارفه اول
 آزمون آزمایش و کنترل، انجام پیش

آشنایی اعضا با یکدیگر و رهبرگروه، ایجاد روابط عاطفی و احساس رعل  میان اعضا، ایجاد قوانی  و مرزها، بیان اهداف گروه، بحا  ایجاد فضای درمانی دوم
 در راب ه با روافقات گروهی

ربیی  چرایی و چگونگی رفتار انسان براساس نظرییه انتخیاب و   )درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب به زبان ساده  آموزش مفاهیم واقعیت ایجاد زبان مشترک سوم
بررسی مفهوم انتخاب و مسئولیت از دیدگاه اسالم و بیان وجوه رمایز نظریه انتخاب از سیایر  (. درمانی کاربست آن در نظریه واقعیت

 بررسی احساسات اعضا نسبت به جلسه قبل. های مشاوره نظریه

 بررسی افکار اعضا در طول هفته درباره مفاهیم جلسه گذشته. شناسی کترل درونی شناسی کنترل بیرونی و روان ی  روانربی بیان مفهوم کنترل چهارم

 دهنده آن بیان مفهوم رفتار، آموزش اجزای رشکیل بیان مفهوم رفتار کلی پنجم

جویی، مقایسیه کیردن و حی      زدن، عیب ن رهدید، رنبیه، سرزنش، )عادت رفتاری مخرب  7اهمیت اررباط در سالمت روان، آموزش  روضیح روابط م لوب ششم
رشیوی ، حماییت، گفتگیو، احتیرام،     )هیای رفتیاری مخیرب     عادت رفتاری موثر برای جایگزینی با عادت 7و آموزش ( حساب دادن

 (پذیرش، گوش دادن، اعتماد

993 



 333  ... نظریه انتخاب گروهی مبتنی بر درمانی اثربخشی واقعيت

 Glasser( Translation by  Sahebi, 2012 ,1965)درمانی اقتباس از  ح جلسات واقعيتشر. 3جدول ادامه 

 محتوا  جلسات

هیا بیر    و چگونگی ریأثیر آن ( خاطر، قدرت و پیشرفت، آزادی و رفریح  بقاء، عش  و رعل )نیاز اساسی  5بررسی رکلی  جلسه قبل، آموزش  بیان مفهوم نیازها هفتم

 رفتار و زندگی

 بررسی رکلی  جلسه ششم، روضیح دنیای م لوب و ارائه نمای شماریک از مسیر نظریه انتخاب بیان مفهوم دنیای کیفی هشتم

 آموزش سیستم نهم

 9WDEP 

: Dهیایی دارنید؟    اعضا در زندگی خود چه خواسیته : WDEP:Wکننده رغییر رفتار از طری  فرآیند  های رسهیل آموزش فنون و روش

آییا  : Pکنند؟  اعضا موفقیت خود را چگونه ارزیابی می: Eهایشان مناسب است یا خیر؟  برای رسیدن به خواستههای عمل اعضا  شیوه

. خواهم اینجا باشیم  نمی: درمانی س ح اول هایشان دارند؟ بیان س و  رعهد در نظریه واقعیت برنامه و طرحی برای رسیدن به خواسته

. کینم، شیاید روانسیتم    رالش می: س ح سوم. خواهم زیادی رالش کنم اما نمی. خواهم م  نتیجه می: س ح دوم. روانی کمکم کنی نمی

 دهم هر چه شد انجامش می: س ح پنجم. بهتری  عملکردم را خواهم داشت: س ح چهارم

بندی م الب و اختتام  جمع دهم

 گروه

 آزمون کارهای نارمام مرور جلسات قبل، اجرای پسگیری و رکمیل  بندی م الب جلسات گذشته، نتیجه بررسی رکلی  جلسه قبل، جمع

                                                           
1-  Want Do Evaluation Planning (WDEP) 
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آمار روصییفی نظییر مییانگی ، انحیراف     های  ها از روش در پژوهش حاضر برای رحلیل داده

 مسیتقل و و رحلییل کووارییانس بیا رعاییت     های  گروه tاستاندارد و آمار استنباطی نظیر آزمون 

 .استفاده شد SPSS-22افزار   استفاده از نرمبا ها  مفروضه
 

  ها یافته
و نو  آزمیون در  ها  خودکارآمدی مسیر شغلی به رفکیک گروههای  روصیفی حی ه های  یافته

 .ارائه شده است 2جدول 

 
هیا در   های خودکارآمدی مسیير شیغلی بیه تفکيیو گیروه      های توصيفی حيطه شاخص. 2جدول 

 آزمون آزمون و پس پيش

 گروه متغير
 آزمون پس آزمون پيش

 انحراف استاندارد ميانگين انحراف استاندارد ميانگين

 گرایی واقع
 32/5 33/35  /3  3/21  آزمایش
 3/7  3/33  72/7 03/33 کنترل

 جستجوگر
  /9  23/35 71/7 3/20  آزمایش
  /77 13/39  /73 32/ 3 کنترل

 هنری
 5/ 0 30/ 2 5/ 1 23/39 آزمایش
 13/7 03/33 7/   73/33 کنترل

 اجتماعی
 20/5 2 /    / 3 3/35  آزمایش
 7/ 0 3 /03 99/0 3 /3  کنترل

 رهوری
 35/5  33/3  /70 20 آزمایش
 37/7 33/   9/7  33/   کنترل

 قراردادی
 20/5  33/3 10/5 33/27 آزمایش
 1/0  33/33 71/0 23/33 کنترل

 
پیژوهش حاضیر مسیتلزم اسیتفاده از رحلییل       یهیا  دادهرحلیل اسیتنباطی   که ای با روجه به 

نتیایج بررسیی مفروضیه    . مورد سنجش قیرار گرفیت   آن یها مفروضهابتدا  ،باشد یمکواریانس 

دست آمده از ای  آزمون  ویلک نشان داد مقدار احتمال به-آماره شاپیرونرمال بودن با استفاده از 

و ای  مفروضه محق  (  ≤ 5/3p)بوده  5/3خودکارآمدی شغلی بیش از  یها  هیحدر متغیر کلیه 
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از آزمون لوی  اسیتفاده شید و نتیایج     ها انسیواربه منظور بررسی مفروضه همگنی . شده است

، جسیتجوگری  (p= 91/3، 9/ 7) ییی گرا واقیع حاکی از برقرار بودن ای  مفروضه در متغیرهای 

(35/3 ،1 /3  =p) هنییری ،(3/ 9، 2/ 2  =p) اجتمییاعی ،(3/ 2، 30/9 =p ) ، 07/3)رهییوری ،

35/3  =p ) و قییراردادی(3/ 3،  /72  =p )همچنییی  نتییایج بررسییی مفروضییه همگنییی  . بییود

، F= 92/3)دهنده برقرار بودن ایی  مفروضیه فقیط در حی یه هنیری       های رگرسیون نشان شیب

31/3 =p  )گراییی   واقیع های  بود ولی برای حی ه(19/5 =F  ،32/3 = p)  01)، جسیتجوگری/  =F ، 

33/3 = p)  اجتمیاعی ،(07/0 =F ،33 /3 = p)  رهیوری ،(55/99 =F ،332/3 =p  )  و قیراردادی

( 3/5 = F ،320/3 = p )بنیابرای  بیه منظیور بررسیی اثربخشیی      . ای  فرض محق  نشده است

 t، جستجوگری، اجتماعی، رهوری و قراردادی از آزمون گرایی واقع یها  هیحبر  درمانی واقعیت

. رفاضل نمرات و برای حی ه هنری از رحلییل کووارییانس اسیتفاده شید     رویمستقل دو گروه 

با اسیتفاده از   آزمون پس-آزمون پیشمفروضه نرمال بودن نمرات رفاضل  tپیش از رحلیل آزمون 

ویلک نشان داد مقیدار احتمیال بیه دسیت آمیده از ایی  آزمیون در متغییر کلییه          -آماره شاپیرو

. و ای  مفروضه محق  شیده اسیت  ( ≤ p 5/3)بوده  5/3خودکارآمدی شغلی بیش از های  حی ه

و  شیی یآزما گیروه  رفیاوت  بررسی جهت( آزمون پیش-آزمون پس رفاضل)مستقل t  نتایج آزمون

گراییی، جسیتجوگری،    واقیع هیای   در حی یه  آزمیون  پیس -آزمیون  پیش نمرات رفاضل در کنترل

مشیاوره گروهیی    ریأثیر و نتایج رحلییل کووارییانس    3اجتماعی، رهوری و قراردادی در جدول 

 .آورده شده است  بر حی ه هنری در جدول  درمانی واقعیت

 
آزمایش و کنترل در نمرات تفاضیل  های  مستقل جهت بررسی تفاوت بين گروه t آزمون  .1جدول 

 متغيرهای پژوهش آزمون سپ-آزمون يشپ

 متغيرها
 گروه گواه گروه آزمایش

t df داری معنی 
 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

 3339/3 20  / 3 19/3 -3/3  15/3 13/5 گرایی واقع

 3339/3 20  /39 19/3 -93/3  /03  /37 جستجوگری

 339/3 20  /39 3/ 1 23/3  /30 7/ 3 اجتماعی

 3339/3 20 3/5  3/ 0 23/3 72/5 33/0 رهوری

 3339/3 20  /97 03/3 93/3  /22 7 قراردادی
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های  بر حيطه هنری در گروه درمانی واقعيتمشاوره گروهی  تأثيرنتایج تحليل کوواریانس  .1جدول 
 آزمایش و کنترل

 ضریب اتا مقدار احتمال F مجذوراتميانگين  df مجموع مجذورات 

 3/ 02 339/3  7/92  0/9923  9 0/9923  آزمون پیش

 503/3 339/3 97/37  07/33 9  07/33 مداخله گروه

 - - - 00/0 27 231/ 0 خ ا

 

د که اختالف بی  میانگی  نمرات رفاضل در دو گیروه  نده می نشان  و  3 یها جدولنتایج 

پیژوهش پذیرفتیه    یها هیفرضباشد، بنابرای   می دار پژوهش معنی یرهایمتغآزمایش و کنترل در 

درمانی باعا افیزایش خودکارآمیدی    به عبارت دیگر مشاوره گروهی مبتنی بر واقعیت. شود یم

 .آن شده است یها  هیحدر همه ( ها اطمینان به مهارت)مسیر شغلی 

 

 گيری بحث و نتيجه
گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب گالسر  درمانی واقعیت رأثیرهدف از پژوهش حاضر بررسی 

درمانی گروهی بر افیزایش   نتایج نشان داد واقعیت. بر خودکارآمدی مسیر شغلی دانشجویان بود

ریاکنون پژوهشیی   . آن موثر بیود  یها  هیحو ( ها اطمینان به مهارت) خودکارآمدی مسیر شغلی 

گروهی مبتنی بر نظرییه انتخیاب گالسیر بیر خودکارآمیدی مسییر        درمانی واقعیت رأثیرکه به بررسی 

 ،Shekarian (2012) هیا  بپردازد، انجام نشده است؛ هرچند برخی پیژوهش ( ها باور به مهارت)شغلی 

(2014)Sohrabnejad  ،(2015) Shirazi, Sargolzai and Arab، (2001)Kim and Hwang  ،

(2011 )Gheysarzade and Hossenpor ،(2010. )Jalali et al ،(2015)Chang and Edwards  

ای مختلی ، بیه نتیایج     آموزشی و مشاورههای  با استفاده از روش  Kim and Kyung(2002) و

 . اند مشابهی دست یافته

 کند یمدر ربیی  ای  یافته باید بیان نمود خودکارآمدی مسیر شغلی هنگامی امکان رشد پیدا 

اش پذیرا باشد و اعتقاد به ای  م لب داشیته باشید کیه     که فرد عاملیت شغلی را در مسیر شغلی

(. Lent & Brown, 2006)در مسیر شغلی، نیروهای بیرونی کمتر از نیروهای درونی اثر گذارند 

هیا احسیاس عاملییت     واس ه آن شوند که به ییها یروانمندمسیر شغلی مجهز به  افراد دربنابرای  اگر 
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. انیید شیغلی کننیید خیود بییه خیود بسییتری بیرای رشیید خودکارآمیدی مسیییر شیغلی فییراهم نمیوده       

در واقع طب  نظرییه  . مبتنی بر نظریه انتخاب گالسر نیز در پی ایجاد همی  بستر است درمانی واقعیت

گیر هسیتند، بیرای     شیوند، در زنیدگی انتخیاب    انتخاب گالسر افراد عامل زندگی خود محسوب می

ها را مسئوالنه بپذیرند بیه رشید    زنند و هنگامی که انتخاب نیازهای خود دست به انتخاب می یارضا

هیایی کیه در    واس ه پوییایی  درمانی گروهی به همچنی  در واقعیت .شخای خود کمک خواهند کرد

رجیارب  )اند  کسب کرده هایی که دیگران در زمینه شغلی روانند از موفقیت گروه وجود دارد افراد می

ایی   . هایی مانند باور به انتخابگر بودن و زندگی مسئوالنه داشت  را بیاموزنید  مهارت( جانشینی

کنید و از ایی  طریی  بیه رشید       رجارب جانشینی قابلیت انتقال به سایر اعضای گروه را پیدا می

 ,.Corey, 2010, Translation by Zahrakar et al) نمایید  بستر خودکارآمدی مسیر شغلی کمک میی 

درمیانی، منجیر بیه     بنابرای ، رجربه افراد در جلسات مشاوره گروهی مبتنی بیر واقعییت   (.2013

شود که همه ای  م الیب از ارکیان    می پذیرش مسئولیت، انتخابگری و افزایش عاملیت شخای

 .شوند یمرشد خودکارآمدی مسیر شغلی محسوب 

درمانی گروهی موجب افزایش خودکارآمیدی مسییر شیغلی در     نتایج نشان داد واقعیت به عالوه،

. گرایی، جستجوگری، هنری، اجتماعی، رهوری و قراردادی گروه آزمایش شده اسیت  واقعهای  حی ه

هیا   ن گیرا کیه در مقدمیه بیه آ     افراد واقعیتهای  روان بیان کرد با روجه به ویژگی در ربیی  ای  یافته می

ها در برآورده ساخت  نیازهای خیود طیوری رفتیار کننید کیه       اشاره شد، ای  انتظار وجود دارد که آن

پیامدهای رفتارشان باعا ایجاد مشکل در برآورده ساخت  نیازهای دیگران نشود و مسئولیت رمیامی  

نی  یکیی  همچ(. ,Translation by  Sahebi, 2012 Glasser ,1965)رفتارهای خود را بر عهده بگیرند 

نیازهای افیراد بیه شییوه کارآمید و      درمانی افزایش کنترل درونی و برآورده شدن واقعیت  فاهدااز 

هیای اصیلی    روان گفت مفهوم خالقیت کیه از ویژگیی   ، بنابرای  می(Sahebi, 2016)موثر است 

هیا در برخیورد    که آن شود یم سبب( Samiee et al., 2012)شود  افراد جستجوگر محسوب می

ثری را خل  نماینید و بیا اسیتفاده از ایی  روش     ؤهای معمولی و آشنا، رفتار جدید و م با روش

خود را کاهش ( وضعیت جهان واقعی) یها داشتهو ( رااویر آلبوم ذهنی)ها  فاصله بی  خواسته

از  (.Glasser, 2008) داشته باشنددهند و به دنبال آن احساس کنترل بیشتری بر زندگی خویش 

ارزش حاکم بر زندگی افراد هنرمند آزادی است، ای  افراد کمتیر   که ای طرف دیگر با روجه به 
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روان گفت یکی از عواملی  ، بنابرای  می(Samiee et al., 2012)پردازند  به کنترل درونی خود می

که به احتمال زیاد سبب افزایش خودکارآمدی مسیر شغلی در حی ه هنری گروه آزمایش شیده  

 7از طیرف دیگیر   . باشید  است، آموزش مفهوم کنترل درونی در جلسات مشیاوره گروهیی میی   

ن، اعتمیاد کیردن، گیوش دادن، حماییت کیردن، احتیرام،       مراقبت کردعادت رفتاری موثر یعنی 

روانید   میی  شیود  میی  مذاکره کردن که در جلسات مشاوره به افیراد آمیوزش داده  ، رشوی  کردن

 ,Wubbolding)بازسازی روابط ناخوشایند در افراد اجتمیاعی گیردد   موجب رسهیل در روابط و 

Robey, & Brickell, 2010)    چرا که برقراری روابط با دیگران برای ای  افراد خیلی مهیم اسیت

و اگر ای  افراد در روابط خود دچار مشکل شوند احساس ناراحتی کرده و مدام برای بازسازی 

 گروهیی  درمیانی  واقعییت همچنی  با کمک (. Samiee et al., 2012)کنند  روابط خود رالش می

ها زیاد است، آموزش داد که هر چه بیشیتر ایی     روان به افراد متهور که نیاز به قدرت در آن می

ای کیه   بیه گونیه   کیامروا سیازند  پذیری بیشتری  نیاز خود را در چارچوب اجتما  و با مسئولیت

از . (,Translation by Sahebi, 2012 Glasser ,1965)باعا رعدی به سایر نیازهای افراد نشود 

شایسیتگی  کشی از دیگران نیست، بلکه منظور از آن پیشیرفت،   نظر گالسر قدرت، به معنی بهره

 (.Prochaska & Norcross, 2007, Translation by Seyd Mohamadi, 2014)و دسیتاورد اسیت   

هیای   احترام به حفظ قوانی  و مقررات و کنترل خویشیت  از ویژگیی   که ای همچنی  با روجه به 

روان با متعهد سیاخت  افیراد بیه بیه عملیی       می ، لذا(Samiee et al., 2012)قراردادی است مهم افراد 

ای  گونه عیذرو بهانیه   و ایجاد قوانینی برای اجرای آن و همچنی  نپذیرفت  هیم WDEPساخت  برنامه 

 Corey, 2010, Translation by  Zahrakar)درمیانی   ها در طی جلسات گروهی واقعییت  از سوی آن

et al., 2013.)    موجبات درک قوانی  زندگی شخای و احترام باال برای قوانی  و مقیررات در سی ح

 .رر مثل جامعه را فراهم نمود وسیع

بیه افیراد رفهییم     دهد ای  واقعیت است کیه  آنچه اساس و پایه نظریه انتخاب را رشکیل می

ها کمک شیود ریا از کنتیرل شیدن      روانند بر زندگی خود کنترل داشته باشند و به آن شود که می

ها بایید   روسط نیروهای بیرونی جهان اجتناب کنند و آموزش داده شود را دریابند که رمام کنترل

شد اهداف درمانی در دیدگاه  هگونه که مالحظ همان(. Sahebi, 2016)از درون فرد اعمال شود 

هایی دارد که بندورا در مورد افیراد دارای خودکارآمیدی بیاال     گالسر، همپوشی باالیی با ویژگی
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و و هیا   ای  ویژگی یرواند موجب اررقا بنابرای  کاربرد درست ای  رویکرد می. ذکر نموده است

 پژوهش حاضیر های  دودیتاز مح .ها گردد افزایش خودکارآمدی مسیر شغلی در آن متعاقب آن

روان به محدود بودن جامعه آماری به دانشجویان دانشگاه اشاره کرد که امکان رعمییم نتیایج    می

دیگیری  هیای   آری روی نمونیه های  شود پژوهش می بنابرای  پیشنهاد. کند می را با مشکل مواجه

عیدم وجیود مرحلیه پیگییری و      ،همچنیی  . آموزان، شاللی  و لییره انجیام پیذیرد    دانش مانند

بنیابرای   . ایی  پیژوهش بیود    یهیا  تیمحدودبودن ابزار مورد استفاده نیز از دیگر  گزارشیخود

پیگیری طوالنی مدت انجیام دهنید   های  پژوهشگران آری ای  پژوهش را با دوره شود یمروصیه 

همچنی  از ابزارهیای دیگیری   . شده مشخص شود را از طری  آن، ثبات و صحت رغییرات ایجاد

امکان بررسی همیه متغیرهیا    ،همچنی . دشواستفاده ها  آوری داده مااحبه نیز جهت جمعمانند 

وجود نداشت؛ بنیابرای  پیژوهش بیر روی متغیرهیای      ها برای پژوهشگر با روجه به محدودیت

ارییابی بیه پژوهشیگران    گیری مسیر شیغلی و خودکارآمیدی ک   دیگر نظیر خودکارآمدی رامیم

 . گردد یمدیگر پیشنهاد 

درمیانی بیر    مشیاوره گروهیی واقعییت    ریأثیر کلی با روجه به نتایج به دسیت آمیده از    طور به

شود با روجه به فقدان مهارت الزم در بعضی داوطلبی   ی افراد، پیشنهاد میها اطمینان به مهارت

. ای برای افیرادی کیه در آسیتانه اسیتخدام هسیتند صیورت بگییرد        استخدام، ای  طر  مشاوره

های خودکارآمدی و عدم شناخت کیافی   آموزان از حی ه همچنی  با روجه به عدم آشنایی دانش

ای بر روی خودکارآمیدی مسییر    ای  طر  مشاوره گردد یمنهاد ها از خودکارآمدی خود، پیش آن

آموزان اجرا گردد و نتایج به صورت کامالً روصیفی جهیت خودشناسیی بیشیتر بیه      شغلی دانش

ها و  شود سازمان پیشنهاد می امروزبا روجه به متغیر بودن کار در دنیای . آموزان ارائه گردد دانش

ها به منظور افزایش خودکارآمدی شغلی کارکنان رازه استخدام و کارکنان با سابقه خود از  ارگان

 .درمانی استفاده کنند مشاوره گروهی مبتنی بر واقعیت
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