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Abstract
In this applied research conducted with the method of
meta-analysis, the numerical combination of the results of
the researches conducted in Iran in the field of
effectiveness of educational-therapeutic interventions
based on choice theory in controlling individual behavior
was discussed. The statistical population of the metaanalysis, the available studies related to the effectiveness
of educational-therapeutic interventions based on the
choice theory to control individual behavior, on the
number of 416 studies from the scientific databases of
SID, Comprehensive Portal of Humanities, Research
Institute of Information Science and Technology of Iran,
Database of Noor Specialized Magazines, Information
bank of the country's publications and Civilica, which
were published in Iran between 2000 and 2020. Based on
the established criteria for inclusion and exclusion of
baseline studies and sensitivity analysis, 72 effect sizes
from 33 baseline studies were finally examined and the
quantitative results of the selected studies were analyzed
using CMA2. The results showed that educationaltherapeutic interventions based on choice theory have a
significant effect on the management of individual
behavior, and according to Cohen’s criterion, the size of
their combined effect is rated as large for the random
effects model (ES =1.09). In conclusion, training based on
choice theory can have a positive and significant effect on
controlling individual behavior and improve relationships.
Therefore, it is strongly recommended that the
educational-therapeutic principles of choice theory be
used individually and in groups in the counseling centers
of various organizations.
Keywords: Meta-Analysis, Educational-Therapeutic
Interventions, Choice Theory, Behavior Management.

چکیده
در این پژوهش کاربردی که با بهرر گیرری از روش فراتحلیرل انجرا
 به ترکیب عددی نتایج پژوهشهرای انجرا شرد در ایرران در،گرفت
درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب بر-زمینۀ اثربخشی مداخالت آموزشی
 جامعرۀ آمراری فراتحلیرل مطالعرات.مدیریت رفتار فردی پرداخته شد
درمرانی-دردسترس مرتبط با بررسری اثربخشری مرداخالت آموزشری
 پژوهش بود کره416 ،مبتنی بر تئوری انتخاب بر مدیریت رفتار فردی
 برررای ای رن منظررور از. منتشررر شررد انررد1379-1399 در سررا هررای
 پورترا جرامع علرو،پایگا های اطالعرات عل ری جهراد دانشرگاهی
 پایگرا مجرالت، پژوهشگا علو و فنراوری اطالعرات ایرران،انسانی
 بانک اطالعرات نشرریات کشرور و سریویلیکا در داخرل،تخصصی نور
 براسراس مرال هرای تعریرفشردۀ ورود و خررو.کشور استفاد شد
33  اندازۀ اثر از72  درنهایت،پژوهشهای اولیه و نیز تحلیل حساسیت
 یافتههای ک ی پژوهشهای منتخب نیز برا.مطالعۀ اولیه بررسی شدند
 نتایج نشان میدهد مداخالت. تحلیل شدند2  ویرایشCMA نر افزار
درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب بر مدیریت رفتار فردی ترثثیر-آموزشی
 میرزان انردازۀ اثرر، ه چنرین براسراس مرال کروهن.معناداری دارد
)ES =1/09 ( در حرد برزر،ترکیبی آن برای مرد اثررات تصرادفی
 به طور خالصه میتوان نتیجره گرفرت آمروزشهرای.ارزیابی میشود
مبتنی بر تئوری انتخاب میتواند بر مدیریت رفتار فردی و بهبود روابط
افراد تثثیر مطلوب و چش گیری داشته باشد؛ بنابراین بهشردت توصریه
درمانی تئروری انتخراب در مراکرز مشراور ای-میشود مبانی آموزشی
.سازمانهای مختلف بهصورت فردی و گروهی استفاد شود
 تئروری،درمرانی- مرداخالت آموزشری، فراتحلیل:واژه های کلیدی
. مدیریت رفتار،انتخاب
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مقدمه
رشد و پیشرفت هر جامعهای در ابعاد مختلف اجت اعی ،اقتصادی و فرهنگی به ج عیتی نیاز دارد که از نظر
روانی و جس انی سالم باشند .سالمت روانی و جس انی افراد یک جامعه را میتوان بهوضوح از نحوۀ رفتار
آنها مشاهد کرد .رفتار مسئوالنه و مدیریتشد از شاخصهای انسان سالم در هر جامعهای است .جوامع
سالم نیز متشکل از افرادی هستند که در روابط انسانی بهصورتی مؤثر و مسئولیتپذیر رفتار میکنند .الگوی
رفتار فردی متثثر از عوامل متنوع ژنتیکی-مادرزادی و محیطی است؛ بنابراین رفتار فردی را میتوان ترکیبی
از پاسخ به محر های بیرونی و داخلی تعریف کرد؛ روشی که فرد در موقعیتهای مختلف نشان میدهد و
احساسی متفاوت از قبیل عصبانیت ،خوشبختی ،عشق و ...را بیان میکند رابینز.)1398 ،
هر جامعهای الز است فرایند و سازوکارهای خودمدیریتی رفتار را به افراد خود بیاموزد تا بتوانند به ایجاد
و افزایش رفتارهای مطلوب و کاهش رفتارهای نامطلوب خود بپردازند؛ زیرا بدون آن جامعه دچار هر و مر
خواهد شد .مدیریت رفتار به فرد یاری میدهد تا خود و اطرافش را در آرامش نگه دارد و اگر بهدلیل
مشکالت مختلف از این آرامش خار شد ،بتواند خود را به وضعیت آرامشبخش بازگرداند .اگرچه ن یتوان
مانع مواجهۀ افراد با مشکالت و گرفتاریها در زندگی شد ،میتوان به آنها آموزش داد در رویارویی با
اینگونه موقعیتها به شیوۀ صحیح رفتار کنند و آرامش و سالمت روان خود را از دست ندهند .هر فرد در
موقعیتهای مختلف با مسائلی مواجه میشود که را حل ه ۀ آنها را ن یداند؛ از اینرو کسب مهارتهای
مدیریت رفتار میتواند به فرد ک ک کند تا در مشکالت پیشبینینشد بهشکلی کارآمدتر رفتار کند دوایی و
کاشانی وحید.)1398 ،
مشکالت رفتاری در حیطههای مختلف ارتباطی و در حوز های گوناگون مانند خانواد  ،زوجین ،مدرسه،
بالینی و سایر حوز هایی که فرد با دیگران در تعامل و ارتباط است ،بررسی میشود؛ برای مثا در حوزۀ
مدرسه ،فتحیآذر ،گلپرور ،میرنسب و واحدی  )1396در مطالعۀ پدیدارشناسانۀ خود به این نتیجه رسیدند که
چالشهای زیر مهمترین چالشها و مشکالت رفتاری دانشآموزان هستند :چالشهای ارتباطی ارتباط با
جنس مخالف ،نقض احترا در روابط) ،چالشهای انضباطی سهلگیری در قوانین و هنجارهای خانه و
مدرسه ،خوابآلودگی و ت رکزنداشتن در کالس) ،کاهش انگیزۀ پیشرفت اضطراب تحصیلی ،بیتوجهی به
معیارهای عالیتر ع لکرد) ،نداشتن مهارت حل مسئله مسئولیتپذیرنبودن در حل مسئله ،درپیشگرفتن
اهداف و را حلهای مقطعی) ،سردرگ ی هویت ضعف خودآگاهی ،خودن ایی با الگوبرداریهای غیرمتعارف)
و چالشهای عاطفی-هیجانی ص ی یتنداشتن با والدین ،نبود اعت اد و پذیرش والدین و معل ان ،ضعف در
مهارت کنتر خشم و استرس) .ه چنین سیف نراقی و نادری  )1394دانشآموزان ایرانی با مشکالت
رفتاری را حداقل بیش از  200هزار نفر در سا  1394اعال کرد است.
دربارۀ خانواد و روابط والدین و فرزندان نیز جانسون ،مانینگ ،گیوردانو و لونگ ور  )2015در پژوهش
خود به این نتیجه رسیدند که با افزایش روزافزون میزان تعارض والدین و نوجوانان ،میزان هیجانات منفی و
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مشکالت رفتاری نیز در نوجوانان بیشتر شد است .در حوزۀ رفتارها و روابط زوجین نیز فینکل ،اسالتر،
الچیس ،والتون و گروس  )2013در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که کیفیت زندگی زناشویی طی زمان
بهتدریج در حا کمشدن است که دلیل آن هم رفتارهای نامطلوب و تعارضهای زناشویی است که ه وار
بیشتر میشود .در حیطۀ بالینی نیز ،برای مثا افسردگی بی اری شایع قرن شناخته شد است که گاهی با
رفتارهای مختلف انزوا و خودکشی نیز ه را بود است .در این میان ،آمار و ارقا منتشرشد از سوی سازمان
1
بهداشت جهانی در سا  2002در کشورهای مختلف نشان میدهد حدود  500میلیون نفر از مرد دنیا به
یکی از اختالالت روانی مبتال هستند که حدود نی ی از آنها را اختالالت خفیف روانی مانند افسردگی و
اضطراب تشکیل میدهند صداقت ،صاحبی و شهابی مقد .)1395 ،
هرکدا از چالشهای رفتاری در حیطههای مختلف ارتباطی نشان میدهد که الز است برنامهها و
مداخالت روانشناختی بر مدیریت مطلوب رفتار فردی بهمنظور پیشگیری و کاهش آسیبهای موجود توجه
داشته باشند .در این میان ،تئوری انتخاب یکی از تئوریهای کاربردی برای مدیریت رفتار دربارۀ روابط
بینفردی ،انضباط شخصی و مسئولیتپذیری است .براساس این نظریه که ویلیا گلسر آن را بر مبنای رفتار
پایهریزی کرد است ،رفتار از انتخاب تفکیکنشدنی است و این ما هستیم که در هر لحظه مشخص میکنیم
باید چه رفتاری داشته باشیم .ه چنین ما بر رفتار هیچکس جز خودمان کنتر نداریم چارلز.)2008 ،
در تئوری انتخاب ،مدیریت رفتار به معنای کنتر  ،مدیریت و صدور رفتار از درون فرد و پذیرش مسئولیت
آن از سوی فرد است .این تئوری مبتنی بر روانشناسی کنتر درونی است و بهطورکلی توضیح میدهد افراد
چرا و چگونه رفتار میکنند .ه چنین معتقد است هر آنچه از ما سر میزند ،یک رفتار است :غذاخوردن،
دعواکردن ،دیر سر قرار رفتن ،خش گینشدن ،غ گین و افسرد شدن ،نگران و مضطربشدن ،حتی هذیان
یک بی ار سایکوز 2نیز یک رفتار هستند و ه ۀ رفتارها از درون ما برانگیخته میشوند و معطوف به هدفی
هستند .ه چنین هدف هر رفتار ،ارضای یکی از پنج نیاز اساسی ماست :بقا و زند ماندن ،عشق و احساس
تعلق ،قدرت ،آزادی و تفریح .چنانچه فرد برای ارضای نیازهایش روشهای مؤثر را پیدا نکند ،به رفتارهای
ناکارآمد و نامؤثری دست میزند که در روانشناسی رایج به این آنها برچسب بی اری میزنند :مضطرب،
افسرد  ،خش گین ،منزوی و غیر گلسر.)1397 ،
گلسر ،مبدع این نظریه میگوید :ناکامی در برآوردن نیازهای اساسی ،تجربهای ع ومی و ه گانی است؛
چراکه واقعیت ه یشه با ما ه اهنگ و ه نوا نیست ،اما برخی افراد هنگامی که در برآوردن نیازهایشان ناکا
میشوند ،بهجای پذیرفتن مسئولیت و جستوجوی را های مؤثر دیگر برای ارضای نیازهای خود و انجا
ع ل مسئوالنه برای تثمین آنها ،مسئولیتگریزانه رفتار میکنند ،دیگران را مسئو ناکامی خود میدانند و
چون توقع دارند واقعیت به نفع آنها کنار رود ،اما چنین ن یشود ،به شیو ای مسئولیتگریزانه واقعیت را انکار

1. world health organization
2. psychosis
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میکنند گلسر.)1397 ،
روانشناسی تئوری انتخاب برای ت ا رفتارهای انسانی توجیهشدنی است .تئوری انتخاب در مشاور  ،با
3
2
1
عنوان «واقعیت درمانی » ،در مدارس با عنوان «مدارس کیفی » ،در مدیریت با عنوان «مدیریت راهبرانه »
و در فرزندپروری با عنوان «فرزندپروری مسال تآمیز »4بهکار برد میشود با  .)2017 ،آموزش و یادگیری
تئوری انتخاب به آزادی و اختیار شخصی ما در ت ا جنبههای زندگی منتهی میشود .ه چنین عوامل
بیرونی -آنچه روانشناسی کنتر بیرونی محر -پاسخ) معتقد است -نقش مه ی در سرنوشت و رفتارهای
ما ندارند .کاربردهای ع لی این تئوری را میتوان به غیر از قل روی سالمت روانی ،بهطورکلی در چهار قل رو
طبقهبندی کرد :خانواد و روابط والدین-فرزند ،مدرسه و روابط معلم-شاگرد ،ازدوا و روابط زن-شوهر و
محیط کار و روابط کارفرما-کارمند گلسر.)1397 ،
براساس اصو تئوری انتخاب میتوان به افراد برای داشتن انتخابهای بهتر بهمنظور تجربۀ احساسات
خوشایند و رفتار کارآمد ک ک کرد دربایی .)2015 ،درواقع تئوری انتخاب در تعدیل رفتارها با انتقا از
انگیزش بیرونی به انگیزش درونی مفید است اس یت و ه کاران 2011 ،5به نقل از نوروزی ،پورشهریاری و
لطفی .)1395 ،بخش اعظم این رویکرد رویههایی است که هدفشان انگیزش مراجع به اقدامات ع لی برای
تغییردادن وضعیت ناخوشایند موجود است .این رویهها بر این مفروضۀ اساسی مبتنی هستند که افراد زمانی به
س ت تغییر برانگیخته میشوند که متقاعد شوند رفتار کنونی ،آنها را به آنچه میخواهند ،ن یرساند.
ه چنین به این باور برسند که میتوانند رفتارهایی را انتخاب کنند که آنها را به خواستهها و اهدافشان
نزدیکتر کند محسنزاد  ،جهانبخشی و کشاورز افشار.)1394 ،
اصو تئوری انتخاب و واقعیتدرمانی ،چند فرهنگی است و در بسیاری از زمینهها استفاد میشود.
مطالعات پژوهشی بسیاری اثربخشی مطلوب آموزش تئوری انتخاب و واقعیتدرمانی را در زمینههای متعددی
اثبات کرد اند؛ از ج له در زمینههای روابط ،سالمتی ،نیازهای انسانی ،اعتیاد ،مصرف مواد مخدر ،بزهکاری
نوجوانان ،خشونت خانگی ،بازگشت به زندگی عادی ،شوخطبعی ،افسردگی ،التهاب مفاصل ،خودپندار  ،منبع
کنتر ادرا شد  ،عزتنفس ،اختالالت رفتاری ،مهارتهای اجت اعی ناشنوایان ،مدیریت و چند
فرهنگگرایی ،رفتار سازمانی ،آموزش و پرورش کیفی ،ع لکرد تحصیلی ،غیبت از مدرسه و تر تحصیل،
رفتارهای پرخطر ،مسئولیتپذیری ،مدیریت رفتار و غیر ووبلدینگ.)1398 ،
با توجه به آنچه ذکر شد و با مرور پیشینۀ پژوهشها مشخص میشود مدیریت رفتار با بهر گیری از
مبانی تئوری انتخاب ویلیا گلسر ،در مسئولیتپذیری افراد و مدیریت رفتاری در محیطهای مختلف اثربخش

1. reality therapy
2. quality schools
3. lead management
4. peaceful parenting
5. Smith, B., Kenney, S., Sessoms, A. & LaBrie, J.
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است .در سا های اخیر نیز پژوهشهای بسیاری دربارۀ اثربخشی آموزشهای این تئوری بر حوز های
گوناگون رفتار خانواد  ،مدرسه ،بالینی ،شغلی ،دانشگا و زو ) انجا شد است ،اما نتایج پژوهشها در این
زمینه ،گا به نتایج متفاوتی منجر شد است .درمج وع دو دسته پژوهش در این بار انجا شد اند :دستۀ او
برای کاهش میزان رفتار نامطلوب و دستۀ دو بهمنظور افزایش میزان رفتار مطلوب .میزان اثربخشی هرکدا
1
از دستهها نیز بهصورت متفاوتی گزارش شد اند؛ برای مثا در دستۀ او  ،برخی پژوهشها اندازۀ اثر ک تر از
قدر مطلق  -0/5گزارش داد اند چگینی ،ابراهی ی و صاحبی1398 ،؛ برادری 1393 ،و مهدیانفر.)1392 ،
برخی نیز اندازۀ اثر باالی قدر مطلق  -5گزارش داد اند نیروزاد  ،یوسفی ،فوالدچنگ و حسینچاری1396 ،؛
رجبزاد  ،مکوند حسینی ،طالبیان شریف و قنبری هاشمآبادی1394 ،؛ مح دی ،ق ری و جعفری .)1392 ،در
دستۀ دو نیز برخی پژوهشها اندازۀ اثر ک تر از  1گزارش کرد اند پیوندینژاد1393 ،؛ امیری ،آقامح دیان
شعرباف و کی یایی1391 ،؛ حسینپناهی و گودرزی )1397 ،و برخی دیگر اندازۀ اثر باالی  8گزارش داد اند
شویچی1399 ،؛ نژادسلی انی .)1391 ،نکتۀ دیگر اینکه در مطالعات مشابهی که با راهبردی یکسان و بر یک
جامعۀ آماری یکسان انجا شد است ،گاهی نتایج متناقضی گزارش شد است؛ برای مثا در پژوهش
چگینی ،ابراهی ی و صاحبی  )1398که با استفاد از راهبرد فرزندپروری مسال تآمیز و بر روی دانشآموزان
و والدین انجا شد ،اندازۀ اثر بسیار کوچک  -0/14بهدست آمد ،اما در پژوهش اس اعیلزاد  ،)1398با
ه ین راهبرد و بررسی ه ین جامعۀ آماری ،اندازۀ اثر بزر(  -2/02بهدست آمد .ه چنین برخی پژوهشها
تنها یک اندازۀ اثر گزارش داد اند و برخی دیگر بهدلیل وجود زیرمؤلفههای متغیرها ،چند اندازۀ اثر گزارش
کرد اند.
با توجه به تنوع تحقیقات این حوز و وجود نتایج متفاوت در پژوهشهای مربوط به اثربخشی مداخالت
آموزشی-درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب بر حوز های گوناگون رفتار فردی ،برای حل تناقضات مربوط به
یافتهها و نتیجهگیری کلی از این یافتهها ،الز است این نتایج ج عبندی و خالصه شوند .یکی از شیو های
دقیق و ک ی تج یع نتایج پژوهشها ،شیوۀ فراتحلیل 2است .با انجا یک فراتحلیل ،یک اندازۀ اثر خالصه از
روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته حاصل میشود .ه چنین این نتایج متفاوت ناشی از ابزارهای
انداز گیری مختلف ،جوامع آماری مختلف ،شیو های تحلیلی متفاوت ،تفاوتهای نظا مند موجود در
ویژگیهای منحصربهفرد هر مطالعه و دیگر متغیرهای زمینه است که با انجا یک فراتحلیل ،نقش متغیرهای
تعدیلکنند و واسط در رابطۀ دو متغیر آشکار میشود.
در پژوهشهای مربوط به این زمینه تنها یک پژوهش به روش فراتحلیل در خار از کشرور موجود است.
این فراتحلیل را راد  ،ساپ و فار  ،)1997با هدف بررسی اثربخشی واقعیتدرمانی بر حوز های گوناگون
رفتاری انجا داد اند .آنها با بررسی  21مطالعه به این نتیجه رسیدند که واقعیتدرمانی راهبرد تئوری

1. effect size
2. meta-analysis
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انتخاب است که در ه ۀ حوز ها تثثیری متوسط بر رفتار دارد  .)ES=0/35در پایان نیز خاطرنشان میکنند
برای تعیین اثر واقعی تئوری انتخاب و واقعیتدرمانی باید مطالعات بیشتری صورت گیرد.
با توجه به مبانی نظری و تجربی بحثشد  ،هدف از انجا این پژوهش ،تعیین میزان اثرگذاری مداخالت
آموزشی-درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب بر حوز های مختلف رفتاری ،براساس فراتحلیل است .ه چنین
میزان ناه گنی در تحقیقات اولیه و کشف اثرات متغیرهای تعدیلکنند ک ی و کیفی از دیگر اهداف این
فراتحلیل است .بهنظر میرسد نتایج این فراتحلیل میتواند به روشنشدن هرچه بیشتر میزان اثربخشی
تئوری انتخاب بر حوز های گوناگون رفتار فردی ک ک کند .ه چنین بهدلیل قدمت کم استفاد از مبانی
تئوری انتخاب در پژوهشهای داخل کشور ،افقهای تاز ای را برای استفاد از آموزشهای این تئوری
پیشروی روانشناسان ،مشاوران و برنامهریزان آموزشی-تربیتی کشور بگشاید و بتواند پاسخی عل ی برای
موافقان و منتقدان استفاد از آموزشهای تئوری انتخاب بدهد.

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ،فراتحلیل و براساس هدف ،از نوع پژوهشهای کاربردی است .در فراتحلیل ،یافتههای
پژوهشهای اولیه در قالب شاخصی ک ی برگردان میشوند .برای اینکه یافتههای آماری پژوهشهای
مختلف با هم ترکیب شود ،الز است ابتدا این مقادیر به شاخصی با مقیاس مشتر تبدیل شوند کوهن،
 .)1977مفهو اصلی و پرکاربردترین روش ترکیب نتایج عددی پژوهشها در فراتحلیل ،اندازۀ اثر است کوهن
 1988به نقل از مصرآبادی )1395 ،طبقهبندی کلی تفسیری برای اه یت نسبی انداز های اثر ارائه داد
است که برای انداز های اثر خانوادۀ  ،dمقادیر  0/5 ،0/2و  0/8بهترتیب نشانگر انداز های اثر کوچک،
متوسط و بزر( هستند .با توجه به اینکه فراتحلیل حاضر دربرگیرندۀ پژوهشهای اولیهای از نوع روش
تحقیق آزمایشی بود ،از خانوادۀ  dو شاخص پرکاربرد  gهجز 1استفاد شد .برای بررسی و تجزیه و تحلیل
پژوهشهای اولیه از اندازۀ اثر ترکیبی با دو مد اثرات ثابت و تصادفی ،ن ودار قیفی ،تحلیل حساسیت،
آزمون ه گنی ،مجذور  Q - Iکوکران و آمارۀ تعداد امن از تخریب  )N-fsاستفاد شد .برای محاسبۀ اندازۀ
اثر و فعالیتهای آماری بعدی در ارتباط با ترکیب نتایج از نر افزار  CMAویرایش  2استفاد شد .ه چنین
دربارۀ مالحظات اخالقی در پژوهش حاضر ،با ارجاع دقیق به تحقیقات صورتگرفته ،امانتداری عل ی
رعایت شد است.

مالکهای ورود و خروج مطالعات
مالکهای ورود
تحقیقات انجا شد بین سا های  1379تا  ،1399مقاالت و پژوهشهایی که با روش آزمایشی یا
1. hedges
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نی هآزمایشی به بررسی اثربخشی مداخالت آموزشی-درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب بر حوز های مدیریت
1
رفتار پرداخته بودند ،متغیرهای وابسته پژوهشها باید در حیطۀ رفتار کلی مدنظر تئوری انتخاب باشند،
پژوهشها باید داد های کافی را برای محاسبۀ اندازۀ اثر بهصورت کلی یا زیرمؤلفهها) گزارش کرد باشند،
بهصورت پایاننامۀ ثبتشد یا مقاله با متن کامل از طریق آنالین چاپ شد یا در آرشیو کتابخانهها در
دسترس باشد .ه چنین در سطح کارشناسی ارشد یا دکتری انجا شد باشند و درنهایت اینکه در ایران و به
زبان فارسی منتشر شد باشند.

مالکهای خروج
پژوهشهایی که یکی از اطالعات الز برای محاسبۀ اندازۀ اثر را گزارش نکرد باشند ،پژوهشهایی که به
روش ه بستگی ارائه شد باشند ،مقاالتی که برگرفته از پایاننامهها باشند و اطالعات آنها تکراری باشد،
پژوهشهایی که متغیر وابستۀ آنها در حیطۀ رفتار کلی مدنظر تئوری انتخاب نباشد ،پژوهشهایی که
بهصورت تلفیقی از اثربخشی تئوری انتخاب با سایر تئوریهای دیگر باشند و اثربخشی تئوری انتخاب را
جداگانه ارائه نداد باشند ،پژوهشهایی که با توجه به چکلیست پریس ا 2کفایت الز را نداشتند یا
ضعفهای روششناختی جدی داشتند.

ارزیابی کیفیت مطالعات
در این مطالعه برای ارزیابی کیفیت مطالعات برای ورود به تحلیل نهایی ،از چکلیست پریس ا استفاد شد که
یک راهن ای طراحیشد  27آیت ی برای بهبود و توسعۀ گزارش مرورهای ساختارمند و فراتحلیل است
لیبراتی و ه کاران.)2009 ،

راهبردهای جستوجو
تعیین کلیدواژهها
در این فراتحلیل بهمنظور انتخاب پژوهشهای اولیه ،ابتدا کلیدواژ های معتبر براساس مرور پیشینۀ پژوهشی
بهمنظور استفاد در جستوجوهای اولیه تعیین شدند .در این تحقیق ،کلیدواژ ها عبارت بودند از :تئوری
انتخاب ،ویلیا گلسر یا ویلیا گالسر ،واقعیتدرمانی ،واقعیتدرمانی گروهی ،مدرسۀ کیفی یا مدارس کیفی،
مدرسۀ گلسری یا مدارس گالسری ،مدیریت راهبرانه ،فرزندپروری مسال تآمیز ،فرزندپروری مبتنی بر تئوری
انتخاب یا تربیت فرزند براساس تئوری انتخاب ،روانشناسی کنتر درونی.

1. total behavior
2. prisma checklist
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تعیین چارچوب نمونهگیری
با توجه به گستردگی جامعۀ آماری پژوهش که شامل مطالعات انجا شد در ایران در حوزۀ مورد پژوهش
است و محدودیتهای پژوهشی که برای محقق وجود دارد ،ضروری است چارچوب ن ونهگیری برای انتخاب
مطالعات مورد نظر انتخاب شود .برایناساس برای تعیین ن ونۀ آماری پژوهش حاضر ،چارچوب ن ونهگیری
زیر تعریف شد :پژوهشهایی که در بانکهای رایانهای در دسترس بودند که شامل پایاننامههای ارشد و
دکتری ،مقاالت عل ی پژوهشی ،مقاالت کنفرانسهای عل ی به زبان فارسی در داخل کشور از پایگا های
اطالعاتی اطالعات عل ی جهاد دانشگاهی ( ،)SIDپورتا جامع علو انسانی ،پژوهشگا علو و فناوری
اطالعات ایران ،پایگا مجالت تخصصی نور ،بانک اطالعات نشریات کشور و سیویلیکا) هستند .نتایج این
جستوجوها از میان  416پژوهش بهدست آمد است و براساس مال های ورود و خرو درنهایت به
شناسایی  33تحقیق با  72اندازۀ اثر منجر شد .مراحل انجا این جستوجوها و انتخاب مطالعات در شکل 1
آمد است.

ابزار گردآوری اطالعات
در این پژوهش ،برای ج عآوری اطالعات ،از چکلیست مشخصات طرحهای پژوهشی استفاد شد که
مصرآبادی  )1395طراحی کرد است .با توجه به اینکه در مطالعات فراتحلیل ،واحد تجزیه و تحلیل و
گزارش نهایی پژوهشهای انجا شد در زمینۀ موضوع بررسی میشوند ،از این فر برای ثبت اطالعات
پژوهشهای اولیه استفاد میشود که شامل این موارد است :عنوان پژوهش ،نا پژوهشگر ان) ،نوع اثر
مقاله ،پایاننامه و طرح) ،سا انجا پژوهش ،محل اجرای پژوهش ،متغیرهای مستقل و وابسته و
تعریفهای ع لیاتی آنها ،جامعۀ آماری ،ن ونه و روش ن ونهگیری ،روش پژوهش ،ابزارهای استفاد شد ،
روایی و پایایی ابزارها ،فرضیهها یا سؤا های پژوهش و آمار ها یا مقادیر آزمونهای آماری الز برای
محاسبۀ اندازۀ اثر .درنهایت چکلیستهای تک یلشد بهصورت یک دفترچه کدگذاری شد دستهبندی
شدند.
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سوابق شناساییشده در پایگاههای داخلی
شناسایی

()416

همخوانینداشتن متغیر پژوهشی با
ویژگی رفتار کلی تئوری انتخاب

()203

غربالگری

نتایج غربالگری اولیه ()213

خارجشده براساس سایر مالکهای
خروج ()133
گزینش اولیه

کیفیت پایین براساس پریسما ()29

مقاالت استخراجشده ()51

گزینش نهایی

خارجشده براساس تورش انتشار ()18

پژوهشهای حاضر در تحلیل نهایی
N

=33

پژوهش

و

72

اندازۀ

اثر

شکل  .1فلوچارت مراحل ورود مطالعات به تحلیل نهایی

یافتهها
در جدو  ،1اطالعات ع ومی مربوط به  51پژوهش اولیه که از یافتههای آنها در فراتحلیل استفاد شد،
ارائه شد است .این پژوهشها به روش آزمایشی یا نی هآزمایشی ،به بررسی اثربخشی مداخالت آموزشی-
درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب بر حوز های مختلف مدیریت رفتار پرداخته بودند .ه ۀ اندازۀ اثرها نیز معنادار
بودند .ه چنین از  72اندازۀ اثر نهایی حاضر در تحلیل 62 ،اندازۀ اثر در جهت منفی کاهش رفتار نامطلوب)
و  10اندازۀ اثر در جهت مثبت افزایش رفتار مطلوب) بودند که بهدلیل پیشگیری از خنثیکردن اندازۀ اثرها
در میزان اندازۀ اثر خالصه ،اندازۀ اثرهای مثبت را نیز که تعداد ک تری از اندازۀ اثرهای منفی دارند ،در یک
جهت و منفی درنظر گرفته شدند.
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جدول  .1اطالعات عمومی مربوط به پژوهشهای اولیه
ردیف
1
2
3
4

پژوهشگران و
سال انتشار
خالقی ،امیری و
طاهری )1396
شفیعآبادی ،دالور و
سدرپوشان )1384
نیروزاد  ،یوسفی،
فوالدچنگ و حسین
چاری )1396
نیکبخت ،عبدخدایی و
حسنآبادی )1392

5

قریشی و بهبودی
)1396

6

چگینی ،ابراهی ی و
صاحبی )1398

7
8

پورآوری ،زندیپور و
پورآوری )1396
امینی و قاس ی
پیربلوطی )1396
حسینی ،اژ ای،
لواسانی و خلیلی
)1396
محسنزاد  ،جهان
بخشی و کشاورز
افشار )1394
مرادیزاد  ،ویس
کرمی ،میردریکوند،
قد پور و غضنفری
)1398
مرادی ،اعت ادی و
نعیمآبادی )1389

متغیرهای وابسته و اندازۀ اثر (هجز )g
*

اضطراب اجت اعی )-2/65
مشکالت در روابط بینفردی )-2/62

*

اضطراب )-2/48
دشواری تنظیم هیجان )-6/64

*

اه ا کاری تحصیلی )-0/67

تنظیم هیجان )-2/74

نوع مطالعه
پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر
پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر

پرخاشگری کالمی تهاج ی  )-0/43فیزیکی
تهاج ی  )-0/42تکانشی  )-0/13رابطهای
)-0/49
پرخاشگری فیزیکی  )-1/33کالمی )-0/72
خشم  )-1/28خصومت )-0/92
خودتنظی ی هیجانی )-1/66
*
رفتارهای پرخطر )-2/73

 tمستقل

دانشآموزان دختر پایۀ نهم
سبزوار
دانشآموزان دختر او متوسطۀ
یزد

24
19

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر و پیگیری دوماهه

کوواریانس
چندمتغیر

دانشآموزان دختر متوسطۀ او
بوشهر

40

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر

تحلیل
کوواریانس
تحلیل
واریانس با
انداز گیری
مکرر

دانشآموزان دختر متوسطۀ
مشهد

20

دانشآموزان دختر پایۀ نهم
تهران

60

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر

کوواریانس
چندمتغیر

مادران دانشآموزان پسر
ابتدایی ه دان

30

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر
پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر

تحلیل
کوواریانس
تحلیل
کوواریانس
تحلیل
واریانس
چندمتغیر

دانشآموزان دختر متوسطۀ دو
تهران
دانشآموزان دختر متوسطۀ دو
شهرکرد

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر و پیگیری یکماهه

*

آزمون
آماری
کوواریانس
چندمتغیر

جامعۀ آماری

حجم
نمونه

40

دانشآموزان دبیرستانی
شهرستان قدس

24

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر

 tمستقل

دانشآموزان پسر او دبیرستان
کر

60

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر  /مقایسه با رواندرمانی
مثبتنگر

تحلیل
کوواریانس

دانشآموزان دختر متوسطۀ دو

30

قربانی قلدری )-0/71

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر

 tمستقل

دانشآموزان پسر راهن ایی
مناطق  22گانۀ تهران

30

13

چوبداری ،کاظ ی و
پزشک )1395

نافرمانی مقابلهای )-2/36

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر

تحلیل
کوواریانس

دانشآموزان پسر پایۀ پنجم و
ششم دبستان شهر تهران

30

14

مهدیه نجفآبادی
)1394

اه ا کاری تحصیلی )-1/60

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر

تحلیل
کوواریانس

دانشآموزان پسر دو
دبیرستان شهر نجفآباد

40

15

ماستری فراهانی
)1390

پرخاشگری
خشم و عصبانیت )-1/53
*
تهاجم و توهین )-3/41
لجاجت و کینهتوزی )-0/75

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر

تحلیل
کوواریانس

دانشآموزان پسر دورۀ
راهن ایی شهر ساو

60

16

نژادسلی انی )1391

جرئتورزی )-11/62

17

دهدشتی )1395

ع لکرد شغلی )-1/88

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر و پیگیری دوماهه/
مقایسه با گرو درمانی
شناختی-رفتاری
پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر و پیگیری یکماهه

تحلیل
واریانس با
انداز گیری
مکرر
تحلیل
کوواریانس

دانشآموزان دختر دبیرستانی
سرخس

30

معتادان شاغل در مراکز تر
اعتیاد منطقۀ  5اصفهان

30

18

آقایوسفی ،فتحی
آشتیانی ،علیاکبری و
ای انیفر )1395

تعارض زناشویی )-2/58

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر و پیگیری یکماهه

آزمون
فریدمن

ت ا زنان دارای تعارض
زناشویی شهرستان فسا

25

19

یوسفیکیا ،خوش
کنش و فالحزاد
)1397

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر

کوواریانس
چندمتغیر

بی اران زن مبتال به ا اس
مراجعهکنند به انج ن ا اس و
بی ارستان تخصصی سینای
تهران

31

9

10

11

12

خودتنظی ی )-3/34

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر

34

*

سهلانگاری تحصیلی )-1/84

استرس تحصیلی )-3/99

*

*

*

*

تعارض زناشویی )-3/31

335

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،2سال سیزدهم
ادامه جدول  .1اطالعات عمومی مربوط به پژوهشهای اولیه
ردیف

پژوهشگران و
سال انتشار

متغیرهای وابسته و اندازۀ اثر (هجز )g

نوع مطالعه

20

میرزانیا ،نیکنا
شربیانی و حیاتی
)1397

آزمون
آماری

جامعۀ آماری

حجم
نمونه

تعارضات زناشویی
کاهش ه کاری  )-0/58کاهش رابطۀ جنسی
 )-0/64افزایش واکنشهای هیجانی )-1/22
افزایش جلب ح ایت فرزندان  )-1/82افزایش
رابطۀ فردی با خویشاوندان  )-1/97کاهش
رابطه با خویشاوندان ه سر و فرزندان )-0/90
جداکردن امور مالی از یکدیگر  )-1/17کاهش
*
ارتباط مؤثر )-3/94

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر

کوواریانس
چندمتغیر

ت ا زنان متقاضی طالق
مراجعهکنند به دادگا محالتی
شهر تهران

30

21

باالگبری ،عارفی،
افشارینیا و امیری
)1399

ه راهی عاطفی  )-0/87حل مسئله )-0/22
ارتباط زوجین )-0/45

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر

کوواریانس
چندمتغیر

ت ا زوجین شهر کرمانشا

50

22

پیوندینژاد )1393

ع لکرد جنسی )-0/65

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر

کوواریانس
چندمتغیر

زنان افسردۀ مراجعهکنند به
کلینیک ماد شهر تهران

30

23

رجبزاد  ،مکوند
حسینی ،طالبیان
شریف و قنبری
هاشمآبادی )1394

اضطراب اجت اعی
ترس *)-6/22اجتناب )-7/60
*
ناراحتی فیزیولوژی )-4/79

24

کیامنش ،علیزاد و
احدی )1395

پرخاشگری
فیزیکی  )-2/30کالمی  )-2/30خشم -2/04
) خصومت )-1/41

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر و پیگیری دوماهه

رفتارهای سهلانگارانه )-1/10

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر

25
26

27
28
29

اسالمی ،رست ی و
سعادتی )1397
علیزاد فرد و
تدریس تبریزی
)1393
امیری ،آقامح دیان
شعرباف و کی یایی
)1391
خواجه یوسفی
)1387
مح دی ،ق ری و
جعفری )1392

تحلیل
واریانس
مختلط
تحلیل
کوواریانس

دانشجویان دانشگا آزاد کر

56

دانشجویان دختر کارشناسی
دانشگا عالمه تهران

24

سهلانگاری فردی )-1/08
سهلانگاری اجت اعی )-0/92

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر و پیگیری دوماهه

تحلیل
کوواریانس

ت ا دانشجویان زن دورۀ
کارشناسی شهر تهران

36

راهبردهای مقابلهای
مسئلهمدار )-0/52
هیجانمدار )-1/30

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر

تحلیل
کوواریانس

دانشجویان مراجعهکنند به
کلینیک دانشگا فردوسی
مشهد

20

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر
پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر و پیگیری یکماهه

تحلیل
کوواریانس
کوواریانس و
 tه بسته
تحلیل
واریانس
چندمتغیر

دانشآموزان دختر دبیرستانی

30

دانشآموزان دختر سو
راهن ایی ناحیۀ  3کرمانشا

24

دانشآموزان دختر متوسطۀ
ناحیۀ  1سنند

40

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر

تحلیل
کوواریانس

نوجوانان دانشآموز شهر ایال

30

کوواریانس
چندمتغیر

والدین ت ا دانشآموزان  7تا
 12سا شاغل به تحصیل
تهران

26

ت ا مادران دارای فرزند زیر 6
سا تهران

30

30

18

*

هراس اجت اعی )-1/97
تعارض مادر-دختر )-5/16

*

تعارض والد-فرزندی
استدال  )-0/85پرخاشگری )-0/75
خشونت )-0/03

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر و پیگیری سهماهه

تحلیل
واریانس
چندمتغیر

دانشجویان دختر دانشگا
فردوسی مشهد

40

30

حسین پناهی و
گودرزی )1397

31

سهرابنژاد ،یونسی،
دادخوا و بیگلریان
)1394

تعارض والد-فرزندی )-5/42

32

اس اعیلزاد )1398

نافرمانی مقابلهای
بیشجنبشی  )-1/96اختال دقت )-0/57
اختال مرکب  )-1/55ضدیت * )-3/15و
ارتباط والد-فرزندی تعارض)  )-1/79نزدیکی
*
 * )-4/59وابستگی )-2/88

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر

33

نیلی اح دآبادی،
باقری و سلی ی
بجستانی )1398

رابطۀ والد-فرزندی )-1/19

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر

تحلیل
کوواریانس

34

برادری )1393

رابطۀ مادر-کود
پذیرش  )-0/39ح ایت بیشازحد )-0/43
سهلگیری  )-0/61طرد )-0/24

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر

کوواریانس
چندمتغیر

ت ا مادران دانشآموزان
ابتدایی مبتال به اوتیسم مشهد

35

عباسی دولتآباد
)1394

*
تعارض والد-نوجوان )-4/62
و استرس والدگری ناشی از خصوصیات والدین
*
 *)-6/08ناشی از خصوصیات نوجوان )-2/53

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر با پیگیری یکماهه

 tه بسته

دانشآموزان دختر دبیرستانی
یاسو

*

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر

فراتحلیل پژوهشهای داخلی ...
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ادامه جدول  .1اطالعات عمومی مربوط به پژوهشهای اولیه
ردیف

پژوهشگران و
سال انتشار

36

گنابادی )1392

37

مهدیانفر )1392

38

اس خانی اکبرینژاد،
اعت ادی و نصیرنژاد
)1393

39
40
41

الهینژاد ،مکوند
حسینی و صباحی
)1397
اسدی و وکیلی
)1394
سلی انی و بابایی
)1395

متغیرهای وابسته و اندازۀ اثر (هجز )g
مشکالت رفتاری -هیجانی اضطراب) )-0/27
افسردگی  )-1/45اختال جس انی )-0/40
اختال اجت اعی  *)-3/02اختال تفکر -1/58
) اختال نقص توجه  )-0/82اختال ضد
اجت اعی  )-1/70اختال پرخاشگری )-1/29
اختال درونی سازی  *)-4/11اختال برونی
سازی )-0/61

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر  /مقایسه با فرزندپروری
مثبت

کوواریانس
چندمتغیر

مادران مراجعهکنند به
فرهنگسرای کود و آیندۀ
شهرداری مشهد

30

افسردگی  )-0/55پرخاشگری )-0/23

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر

کوواریانس و
 tمستقل

زنان دارای ه سران زندانی
مبتال به افسردگی مشهد

20

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر

تحلیل
کوواریانس

زنان شرکتکنند در
کالسهای روانشناسی خانۀ
سالمت شهرداری  5تبریز

24

کوواریانس
چندمتغیر

زنان مبتال به سرطان پستان
شهر آمل

30

بی اران مبتال به ایدز تهران

30

*

اضطراب )-3/94

افسردگی  )-2/10اضطراب صفت )-1/04
اضطراب حالت )-1/57
*

اضطراب )-2/65

اضطراب )-1/58

42

ملکیتبار و ریاحی
)1395

اعتیاد به اینترنت )-2/97

43

توزند جانی و سلطان
زاد مزرجی )1393

افسردگی )-1/22

44

پاشا و امینی )1389

اضطراب )-0/27

45

قهاری )1398

تنظیم هیجان )-2/72

46

صداقت ،صاحبی و
شهابیمقد )1395

افسردگی اساسی )-2/83

47
48

رمزی ،سپهری شاملو،
علیپور و زارع
)1393
حجتی ،حبیبی و علی
مح دزاد )1399

49

کاظمآبادی فراهانی و
کرمی )1398

50

شویچی )1399

51

صفوی و علیزاد
)1399

نوع مطالعه

آزمون
آماری

جامعۀ آماری

حجم
نمونه

*

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر و پیگیری یکماهه/
مقایسه با نوروفیدبک
پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر
پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر

تحلیل
کوواریانس
کوواریانس
چندمتغیر

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر

تحلیل
کوواریانس

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر
پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر
پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر

کوواریانس و
 tمستقل
تحلیل
کوواریانس
تحلیل
کوواریانس

معتادان ساکن ک پهای تر
اعتیاد مراغه
دانشآموزان کارکنان ناجا و
معتاد به اینترنت مراجعهکنند
به مراکز مشاورۀ ساو
زنان نابارور مراجعهکنند به
کلینیک ناباروری مشهد

30
30
40

ه سران شهدای شهر اهواز

30

بی اران قلبی شهرستان فسا

40

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر  /مقایسه با دارودرمانی

تحلیل
کوواریانس

بی اران دارای سابقۀ اقدا به
خودکشی با تشخیص
افسردگی اساسی شهر تهران

14

راهبردهای مقابلهای
هیجانمدار )-0/49
مسئلهمدار )-1/20

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر و پیگیری یکماهه

کوواریانس
چند متغیر

کارمندان زن متثهل شرکت
آب و فاضالب مشهد

30

ه دلی )-1/07

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر

تحلیل
کوواریانس

ه سران جانبازان شهر تهران

34

کنتر عواطف )-0/41

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر

تحلیل
کوواریانس

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر

تحلیل
کوواریانس

پیشآزمون-پسآزمون با گرو
کنتر

تحلیل
کوواریانس

*

*

*
خودمراقبتی )-9/77
خودتنظی ی هیجانی )-7/52

تعلل ورزی )-1/68

*

ه ۀ بی اران مراجعهکنندۀ
مبتال به ا اس به انج ن ا اس
استان تهران
ت امی مردان  20تا  35ساله
جس ی-حرکتی مراجعهکنند
به آسایشگا معلوالن شادگان
معتادان  NAشهر تهران

30

30
30

* اندازۀ اثر مطالعاتی که تورش انتشار دارند و در ادامۀ تحلیل ،از جریان فراتحلیل خارج شدند.

با توجه به اینکه یکی از پیشفرضهای اصلی فراتحلیل ،نبود سوگیری انتشار 1است ،پیش از بررسی
نتایج ،ابتدا یافتههای مربوط به بررسی این پیشفرض ارائه شد است .سوگیری انتشار به چاپنشدن

1. publication bias
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پژوهشهای مرتبط با موضوع فراتحلیل مربوط است که یافتههای غیرمعنادار دارند مصرآبادی .)1395 ،در
این فراتحلیل برای بررسی تورش انتشار از دو شیوۀ گرافیکی ن ودار قیفی) و یک شاخص آماری تعداد امن
2
1
از تخریب) ،ه چنین ه بستگی تائوکندا و عرض از مبدأ رگرسیون ایگر استفاد شد.
0/0

0/2
0/4

0/6
0/8
3

2

0

1

-2

-1

-3

شکل  .2نمودار قیفی سوگیری انتشار قبل از تحلیل حساسیت
0/0

0/5
1/0
1/5
2/0
20

10

0

-10

-20

شکل  .3نمودار قیفی سوگیری انتشار بعد از تحلیل حساسیت

در ن ودارهای قیفی ،محور افقی نشاندهندۀ مقادیر انداز های اثر پژوهشهای اولیه و محور ع ودی
بیانکنندۀ خطای معیار آنهاست .سوگیری انتشار براساس ن ودار قیفی زمانی تشخیص داد میشود که نقاط
در اطراف ن ودار ،به شکل متقارن پراکند نشد باشند که این ناشی از مقادیر بسیار بزر( اندازۀ اثر و نیز
خطاهای معیار بزر( آنهاست شکل .)2
با مشاهدۀ شکل  2مشخص شد تعدادی از پژوهشها انداز های اثر نامتعارف و پرت دارند و ه ینها
ن ودار را نامتقارن کرد اند .با بررسی اندازۀ اثرهای تکتک مطالعات اولیه 32 ،اندازۀ اثر پرت تشخیص داد و
حذف شدند آنهایی که اندازۀ اثر بزر(تر از قدر مطلق  2/5دارند و بسیار بزر(تر از اندازۀ اثر خالصه
هستند) .در ادامه ،ن ودار قیفی شکل  3حاصل شد که در مقایسه با شکل  2متقارنتر است.
1. kendall’s tau
2. egger’s regression intercept
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براساس شاخص تعداد امن از تخریب پس از ورود  844اندازۀ اثر غیرمعنادار به فراتحلیل ،اندازۀ اثر
ترکیبی محاسبهشد غیرمعنادار میشود .ه چنین براساس آزمون ه بستگی رتبهای تائوکندا اگر ه بستگی
بزر(تر از صفر و معنادار باشد ،نشاندهندۀ سوگیری انتشار است مصرآبادی )1395 ،که در این مطالعه برابر
 -0/29و معنادار است  .)p≤0/0003براساس عرض از مبدأ رگرسیون ایگر نیز اگر عرض از مبدأ مقداری
متفاوت با صفر و معنادار باشد ،م کن است دلیل آن سوگیری انتشار باشد مصرآبادی )1395 ،که در این
مطالعه  -3/65و معنادار است  .)p≤0/006درنهایت با حذف  32اندازۀ اثر افراطی از  104اندازۀ اثر اولیه72 ،
اندازۀ اثر باقی ماند و در تحلیلهای بعدی تنها از این تعداد اندازۀ اثر استفاد شد .با توجه به اینکه هدف اصلی
هر فراتحلیل ،ترکیب شاخصهای عددی پژوهشهای اولیه در قالب یک شاخص کلی است ،در جدو  2انداز های
اثر ترکیبی یا خالصه براساس دو مد ثابت و تصادفی برای  72اندازۀ اثر ارائه شد است.
جدول  .2اندازههای اثر ترکیبی اثرات ثابت و تصادفی مربوط به اثربخشی تئوری انتخاب بر حوزههای مدیریت رفتار
مدل
ثابت
تصادفی

تعداد

اندازۀ اثر

خطای

فاصلۀ اطمینان 0/95

اندازۀ اثر

ترکیبی

معیار

حد پایین

حد باال

72
72

-1/06
-1/09

0/045
0/075

-1/147
-1/241

-0/972
-0/948

مقدار z

مقدار p

-23/737
-14/633

0/001
0/001

بیشتر فراتحلیلها بر دو مد آماری اثرات ثابت و اثرات تصادفی مبتنی هستند .در مد اثر ثابت فرض
میشود یک اندازۀ اثر واقعی وجود دارد که زیربنای ه ۀ تحلیلهاست و ه ۀ تفاوتهای انداز های اثر
مشاهد شد در پژوهشهای اولیه ناشی از خطای ن ونهگیری است .در مقابل ،در مد اثر تصادفی فرض
میشود اندازۀ اثر واقعی از پژوهشی به پژوهش دیگر در حا تغییر است مصرآبادی .)1395 ،یکی از علل
اصلی این تغییر ،وجود متغیرهای مداخلهکنند در روابط بین متغیر مستقل و وابسته است بُرنشتاین ،هِجز،
هیگینز و روشتین .)2009 ،ه انگونه که در جدو  2مشاهد میشود ،در این فراتحلیل برای مد های ثابت
و تصادفی ،انداز های اثر ترکیبی حاصل از  72اندازۀ اثر بهترتیب  -1/06و  -1/09بهدست آمد که هر دوی
آنها از لحاظ آماری معنادار هستند .)p ≤0/001
برای اینکه مد نهایی فراتحلیل حاضر مشخص شود ،باید مج وعۀ تحلیلهای ناه گنی برای اط ینان
از وجود متغیرهای تعدیلکنند انجا شود .درصورت وجود ناه گنی در انداز های اثر پژوهشهای اولیه ،مد
تصادفی انتخاب و فرض میشود که در جامعۀ آماری ماهیت روابط بین متغیر مستقل و وابسته ،تحت تثثیر
متغیرهای تعدیلکنند تغییر مییابد .ناه گنی را به سه شیوۀ تصویری ،آزمون معناداری و یک مقدار آماری
میتوان تشخیص داد مصرآبادی .)1395 ،در شیوۀ تصویری از ن ودار بیشهای 1استفاد میشود که در شکل
 4آمد است.
1. forest plot

339

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،2سال سیزدهم
2E
4E
1 -6 E
2 -6 E
3 -6 E
4 -6 E
1 -7 E
2 -7 E
3 -7 E
4 -7 E
1 -8 E
10E
12E
13E
14E
1-15E
3-15E
17E
1-20E
2-20E
3-20E
4-20E
5-20E
6-20E
7-20E
1-21E
2-21E
3-21E
22E
1-24E
2-24E
3-24E
4-24E
25E
1-26E
2-26E
1-27E
2-27E
28E
1-30E
2-30E
3-30E
1-32E
2-32E
3-32E
5-32E
33E
1-34E
2-34E
3-34E
4-34E
1-36E
2-36E
3-36E
5-36E
6-36E
7-36E
8-36E
10-36E
1-37E
2-37E
1-39E
2-39E
3-39E
41E
43E
44E
1-47E
2-47E
48E
49E
51E
4.00

2.00

0/00

-2/00

-4/00

شکل  .4نمودار بیشهای مربوط به اندازۀ اثرهای نهایی حاضر در فراتحلیل

شکل  4ن ودار بیشهای مربوط به اندازۀ اثرهای نهایی حاضر در فراتحلیل را نشان میدهد .در این ن ودار،
اندازۀ اثر هر مطالعه مشخص بود .عالو برآن ،میتوان آنها را با هم و با اندازۀ اثر خالصه مد تصادفی)
مقایسه کرد و پراکندگی تحقیقات در مقایسه با هم و در قیاس با اندازۀ اثر خالصه را مشاهد کرد .ه چنین
عالو بر اطالعات برآورد نقطهای ،با نگا به طو خطوط هر مطالعه میتوان از حدهای باال و پایین و میزان
خطای معیار آن مطالعه نیز آگا شد .در این ن ودار خطهای افقی انداز های اثر در مقایسه با هم و ه چنین
وسط منحنی پراکند هستند؛ بنابراین ناه گنی وجود دارد.
جدول  .3شاخصهای ناهمگنی اندازههای اثر در میان تحقیقات اولیه
شاخص Q

195/446

درجۀ آزادی
71

سطح معناداری
0/001

مجذور I

63/673
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با توجه به جدو  ،3نتایج بررسی ناه گنی انداز های اثر در میان پژوهشهای اولیه براساس شاخص Q

کوکران نشان میدهد مقدار شاخص  Qبرابر با  195/446و از لحاظ آماری معنادار است .)p ≤0/001
ه چنین نشانگر تفاوت واقعی انداز های اثر پژوهشهای اولیه است .با توجه به محدودیت شاخص  Qاز
لحاظ معناداری هرچه تعداد انداز های اثر بیشتر شود ،توان آزمون برای رد ه گنی بیشتر میشود)
فراتحلیلگران استفاد از مجذور  Iرا توصیه کرد اند برنشتاین و ه کاران .)2009 ،این شاخص مقداری از
صفر تا  100درصد دارد که مقدار ناه گنی را بهصورت درصد نشان میدهد .نتایج مجذور  Iهم نشان
میدهد  63/673درصد از پراکنش موجود در نتایج پژوهشهای اولیه ،واقعی و ناشی از وجود متغیرهای
تعدیلکنند است که براساس معیار هیگینز ،تامپسون ،دیکس و آلت ن  )2003نشاندهندۀ ناه گنی متوسط
در پژوهشهای اولیه است .براساس هر دو شاخص ناه گنی ،مشخص شد متغیرهای تعدیلکنند نقش
معناداری در روابط متغیر مستقل و وابسته پژوهش دارند؛ بنابراین مد تصادفی بهعنوان مد فراتحلیل
انتخاب شد .ه چنین اندازۀ اثر ترکیبی ه ان مقدار  -1/09درنظر گرفته شد که براساس مال کوهن
 )1977جزء انداز های اثر بزر( محسوب میشود.
نکتۀ مهم این است که بهدلیل کمبودن پیشینۀ پژوهشی در ارتباط با بررسی نقش متغیرهای تعدیلکنند
در ارتباط با این فراتحلیل ،پژوهشگران شش نوع متغیر تعدیلکنندۀ گسسته و پیوسته را از بطن تحقیقات
استخرا کردند که بخشی از ناه گنی فراتحلیل حاضر را تبیین کرد و نتایج آن در ادامه آمد است.
جدول  .4متغیرهای بالقوۀ تعدیلکنندۀ کیفی و کمی
نوع متغیر
کیفی

کمی

متغیر تعدیلکننده
حوز های مختلف جامعۀ آماری پژوهشهای اولیۀ
رشتۀ تخصصی پژوهشگران
جنسیت ن ونۀ آماری پژوهشهای اولیه
نوع راهبرد متغیر مستقل
سا انتشار پژوهشهای اولیه
حجم ن ونۀ پژوهشهای اولیه

البته از میان متغیرهای تعدیلکنند  ،دو متغیر تعدیلکنندۀ پیوسته سا انتشار و حجم ن ونه) بهدلیل
قدرت تبیینی بسیار اند ناه گنی و شیب رگرسیون بسیار پایین ،در بخش تحلیل حذف شدند.

تحلیل متغیرهای تعدیلکنندۀ گسسته
در این فراتحلیل چهار نوع متغیر تعدیلکنندۀ گسسته حوز های مختلف جامعۀ آماری پژوهشهای اولیه،
رشتۀ تخصصی پژوهشگران ،جنسیت ن ونۀ آماری پژوهشهای اولیه و نوع راهبرد متغیر مستقل) در ارتباط
میان متغیرهای مستقل و وابسته بررسی شد و خالصهای از اطالعات مورد نیاز تحلیلها در جدو  5آمد
است.
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جدول  .5تحلیل نقش متغیرهای تعدیلکنندۀ گسسته مختلف در ارتباط با اثربخشی تئوری انتخاب بر مدیریت رفتار
متغیر تعدیل

حوزههای متغیر

کننده

تعدیلکننده

جامعۀ آماری

رشتۀ
تخصصی

جنسیت
نوع راهبرد

خانواد
مدرسه
زو
بالینی
دانشگا
مشاور
روانشناسی ع ومی
روانشناسی بالینی
روانشناسی تربیتی
مرد
زن
مختلط
واقعیت درمانی
فرزندپروری مسال تآمیز

تعداد

اندازۀ

اندازۀ

اثر

اثر
20
18
14
10
9
26
20
14
10
12
34
26
55
17

ترکیبی
-0/84
-1/13
-0/86
-1/06
-1/55
-1/17
-1/12
-0/78
-0/84
-1/11
-1/02
-1/06
-1/09
-0/91

خطای

فاصلۀ اطمینان 0/95

معیار

حد پایین

حد باال

0/087
0/087
0/098
0/128
0/122
0/076
0/078
0/104
0/129
0/1
0/06
0/07
0/05
0/09

-1/01
-1/3
-1/05
-1/31
-1/79
-1/32
-1/28
-0/99
-1/09
-1/32
-1/15
-1/21
-1/19
-1/11

-0/67
-0/96
-/67
-0/81
-1/31
-1/02
-0/97
-0/58
-0/59
-0/91
-0/89
-0/92
-0/99
-0/72

مقدار

مقدار z

مقدار
p

مجذور I

-9/68
-13/11
-8/88
-8/27
-12/73
-15/5
-14/47
-7/56
-6/55
-10/9
-15/3
-14/52
-21/9
-9/28

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

54/06
67/24
45/94
62/42
65/33
52/43
75/63
41/8
58/58
73/65
45/84
72/88
65/66
54/96

 .1حوزههای مختلف جامعۀ آماری پژوهشهای اولیه
نقش حوز های مختلف جامعۀ آماری پژوهشهای اولیه بهمنزلۀ متغیر تعدیلکنندۀ گسسته دربارۀ اثربخشی
تئوری انتخاب بر مدیریت رفتار نشان میدهد از ناه گنی کل  31/113 )195/446از آن توسط این متغیر
تعدیلکنند تبیین شد و معنادار است  .)p ≤0/001ه انطور که از جدو  5مشخص است ،از میان انواع
حوز های مختلف جامعههای آماری بررسیشد در این پژوهش ،بهترتیب جامعههای آماری دانشگا با 9
اندازۀ اثر و اندازۀ اثر ترکیبی  ،-1/55حیطۀ مدرسه با  18اندازۀ اثر و اندازۀ اثر ترکیبی  ،-1/13حیطۀ بالینی
با  10اندازۀ اثر و اندازۀ اثر ترکیبی  ،-1/06حیطۀ زو با  14اندازۀ اثر و اندازۀ اثر ترکیبی  -0/86و حیطۀ
خانواد با  20اندازۀ اثر و اندازۀ اثر ترکیبی  ،-0/84بیشترین انداز های اثر را در ارتباط با اثربخشی تئوری
انتخاب بر مدیریت رفتار نشان دادند .ه چنین حیطۀ شغلی با یک اندازۀ اثر و اندازۀ اثر ترکیبی  ،-1/93در
تحلیل بهدست آمد که بهدلیل تبییننشدن ناه گنی و مقدار مجذور  Iصفر ،از تحلیل نهایی حذف شد.

 .2رشتۀ تخصصی پژوهشگران
نقش رشتۀ تخصصی پژوهشگران بهمنزلۀ متغیر تعدیلکنندۀ گسسته دربارۀ اثربخشی تئوری انتخاب بر
مدیریت رفتار نشان میدهد از ناه گنی کل  20/816 )195/446از آن بهک ک این متغیر تعدیلکنند تبیین
شد است و معنادار بهش ار میآید  .)p ≤0/001با توجه به جدو  ،5از میان رشتۀ گرایشهای تخصصی
پژوهشگران ،بهترتیب رشتۀ مشاور با  26اندازۀ اثر و اندازۀ اثر ترکیبی  ،-1/17رشتۀ روانشناسی ع ومی با
 20اندازۀ اثر و اندازۀ اثر ترکیبی  ،-1/12رشتۀ روانشناسی تربیتی با  10اندازۀ اثر و اندازۀ اثر ترکیبی -0/84
و رشتۀ روانشناسی بالینی با  14اندازۀ اثر و اندازۀ اثر ترکیبی  -0/78بیشترین انداز های اثر را دربارۀ
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اثربخشی تئوری انتخاب بر مدیریت رفتار نشان دادند .ه چنین رشتۀ روانشناسی کودکان استثنایی با یک
اندازۀ اثر و اندازۀ اثر ترکیبی  -2/43و رشتۀ پرستاری با یک اندازۀ اثر و اندازۀ اثر ترکیبی  -1/1در تحلیل
بهدست آمد که بهدلیل نداشتن تبیین ناه گنی و مقدار مجذور  Iصفر ،از تحلیل نهایی حذف شدند.

 .3جنسیت نمونۀ آماری پژوهشهای اولیه
نقش جنسیت ن ونۀ آماری پژوهشهای اولیه بهمنزلۀ متغیر تعدیلکنندۀ گسسته دربارۀ اثربخشی تئوری
انتخاب بر مدیریت رفتار نشان میدهد از ناه گنی کل  0/572 )195/446از آن توسط این متغیر
تعدیلکنند تبیین شد است و معنادار بهش ار میآید  .)p ≤0/02ه انطور که از جدو  5معلو است،
پژوهشهای اولیه با ن ونۀ آماری جنسیت مرد ،با  12اندازۀ اثر و میزان اندازۀ اثر ترکیبی ،-1/11
پژوهشهای اولیه با ن ونۀ آماری جنسیت مختلط با  26اندازۀ اثر و میزان اندازۀ اثر ترکیبی  -1/06و
پژوهشهای اولیه با ن ونۀ آماری جنسیت زن ،با  34اندازۀ اثر و میزان اندازۀ اثر ترکیبی  -1/02بهترتیب
بیشترین انداز های اثر را در ارتباط با اثربخشی تئوری انتخاب بر مدیریت رفتار نشان دادند.

 .4نوع راهبرد متغیر مستقل
نقش نوع راهبرد متغیر مستقل بهمنزلۀ متغیر تعدیلکنندۀ گسسته دربارۀ اثربخشی تئوری انتخاب بر مدیریت

رفتار نشان داد از ناه گنی کل  2/626 )195/446از آن بهک ک این متغیر تعدیلکنند تبیین شد است و
این میزان تفاوت ناچیز است و معنادار نیست  .)p ≤0/779از میان راهبردهای چهارگانۀ تئوری انتخاب ،دو
راهبرد پرکاربرد واقعیتدرمانی و فرزندپروری مسال تآمیز بیشترین کاربرد را در پژوهشهای اولیه داشتهاند.
ه انطور که از جدو  5معلو است ،پژوهشهای اولیهای که از راهبرد واقعیتدرمانی بهر برد اند ،با 55
اندازۀ اثر و میزان اندازۀ اثر ترکیبی  -1/09و پژوهشهای اولیهای که از راهبرد فرزندپروری مسال تآمیز
بهر برد اند ،با  17اندازۀ اثر و میزان اندازۀ اثر ترکیبی  ،-0/91بهترتیب بیشترین انداز های اثر را در ارتباط با
اثربخشی تئوری انتخاب بر مدیریت رفتار نشان دادند.

بحث و نتیجهگیری
این فراتحلیل با هدف ترکیب مطالعات انجا شد در حوزۀ اثربخشی مداخالت آموزشی-درمانی مبتنی بر
تئوری انتخاب بر مدیریت رفتار فردی ،در داخل کشور انجا شد .پس از بررسی مال های ورود و خرو
مطالعات اولیه ،درنهایت  51مطالعه انتخاب شدند که شرایط انجا فراتحلیل روی آنها وجود داشت؛ از این
مطالعات  104اندازۀ اثر بهدست آمد که پس از تحلیل حساسیت و با حذف اندازۀ اثرهای پرت 72 ،اندازۀ اثر
باقی ماند که در تحلیلها از آنها استفاد شد .اندازۀ اثر خالصۀ این تحقیق بهک ک مد اثرات تصادفی به
میزان  )ES=1/09بود که براساس مال کوهن  )1977در حد بزر( ارزیابی شد است و لزو توجه به
آموزشها و مداخالت درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب برای مدیریت مطلوب و اثربخش رفتار افراد را
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میرساند .در تبیین این یافته میتوان گفت هدف کلی تئوری انتخاب عبارت است از :فه ی درست و ع لی
از رفتار انسان و بهبود کیفیت زندگی بهک ک آموزش مفاهیم ،ساز ها و اصو این تئوری و کاربستهای
گوناگون آن در عرصۀ سالمت و بهزیستی فردی ،خانواد و مسائل اداری-سازمانی ،ه چنین مسئولیتپذیری
در انجا رفتار ،بهبود روابط بین فردی و رسیدن به زندگی شاد و رضایتبخش .تئوری انتخاب با تثکید بر
شیو های مؤثر و مسئوالنۀ ارضای نیازها ،به مدیریت هر چه بهتر رفتار آدمی و بهبود روابط بینفردی افراد
ک ک شایانی خواهد کرد .گلسر معتقد است« :ت ا اهداف متخصصان واقعیتدرمانی ،آموزش افراد در این
جهت است که چگونه کنتر زندگی خود را بهطور مؤثری به دست بگیرند» صاحبی و سلطانیفر.)1397 ،
درواقع ،پذیرش واقعیت و مسئولیتپذیری ،دو مفهو اصلی واقعیت درمانی نوین مبتنی بر تئوری انتخاب
هستند .پذیرش واقعیت بهطورکلی توانایی و گرایش به پذیرش پیامدهای منطقی و طبیعی رفتار خود تعریف
میشود .زمانی که ما از پیامدهای رفتارمان سر باز میزنیم ،درع ل واقعیت را انکار میکنیم و مستعد آن
هستیم که از روی مسئولیتگریزی ع ل کنیم .مسئولیتپذیری نیز یعنی توانایی مواجهشدن با نیازهای
فردی ،بهشکلی که برای برآورد کردن نیازهای خود ،به نیازهای دیگران تعدی نکنیم یا نیازهای خود را به
هزینۀ دیگران برآورد نسازیم صاحبی و سلطانیفر .)1397 ،وقتی در زندگی خود روانشناسی کنتر درونی
مسئولیتپذیری) را جایگزین روانشناسی کنتر بیرونی عذر ،بهانه و دلیلتراشی) میکنیم ،بدون اینکه در
جهان بیرونی اتفاق خاصی رخ دهد ،زندگی ما غنیتر ،خوشایندتر و معنادارتر میشود و احساس کنتر مؤثری
بر زندگی خواهیم داشت؛ بنابراین مسئولیتپذیری فضیلت گ شدۀ ما در خانه ،مدرسه و اجت اع است .یا اعتقاد
گلسر مسئولیتپذیری عنصر اصلی سالمت روان و بهدنبا آن عامل مهم دستیابی به شادکامی اصیل و
احساس رضایت است صاحبی .)1398 ،براساس تئوری انتخاب ،افراد تنها زمانی رفتار خود را تغییر میدهند
که سنجش و ارزیابی درونی معنادار و محققانه مانند تکنیک  )1 WDEPاز اثربخشی و کارآمدی سیستم
انتخاب یا سیستم کنتر کنونی خود یا حداقل یکی از مؤلفههای این سیستم بهدست دهند.
این یافته با نتایج فراتحلیل راد  ،ساپ و فار  )1997ه سو است ه انطور که در مقدمه ذکر شد،
تنها فراتحلیل موجود در این حوز در داخل و خار است) .اندازۀ اثر خالصه پایینتر پژوهش آنها  )0/35در
مقایسه با پژوهش حاضر  )0/82میتواند به این دالیل باشد که پژوهش راد  ،ساپ و فار در زمانی انجا
شد است که تئوری انتخاب هنوز تاز بود و ه چنین جایگا کنونی را در دنیای روانشناسی نداشته است.
ه چنین پژوهشهای انجا شد مبتنی بر این تئوری خیلی اند بود است .با توجه به پژوهش راد  ،ساپ
و فار  )1997در بسیاری از مطالعات اولیه از درمانگران بیتجربه استفاد شد است و بسیاری از محتواهای
درمانی ،بهصورت کلی ،مبهم و سربسته ارائه شد بودند؛ درصورتیکه چنین محدودیتهایی در پژوهش
حاضر وجود ندارد.
از آنجا که پژوهش راد  ،ساپ و فار  )1997به جزئیات انجا یک فراتحلیل منسجم و دقیق نپرداخته
1. Wants, Doing, Evaluation & Planning
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و بهصورت کلی در مورد ضرورت استفاد از آموزشهای تئوری انتخاب بحث شد است ،پژوهش مدونی
دربارۀ موضوع این فراتحلیل یافت نشد تا بتوان نتایج تحلیلی این تحقیق را با آن مقایسه کرد .براساس
تحلیلهای ناه گنی پژوهش حاضر ،مشخص شد دربارۀ اثربخشی مداخالت آموزشی-درمانی مبتنی بر
تئوری انتخاب بر مدیریت رفتار فردی ،متغیرهای تعدیلکنند ای وجود دارند که بر رابطۀ متغیرهای مستقل و
وابسته تثثیر دارند .در این پژوهش ،به تحلیل نقش چهار نوع متغیر بهعنوان متغیرهای تعدیلکنند کیفی و
گسسته پرداخته شد.
نتایج نقش حوز های مختلف جامعۀ آماری پژوهشهای اولیه نشان میدهد در ه ۀ حوز های آماری،
اندازۀ اثرها باال و معنادار است )p≤0/001؛ بنابراین مداخالت آموزشی -درمانی براساس تئوری انتخاب در
مدیریت رفتار افراد در حوز های خانواد  ،مدرسه ،دانشگا  ،زو  ،بالینی و شغلی تثثیر بسزایی دارد .در تبیین
این یافته میتوان گفت گلسر  )1397معتقد است بسیاری از معضالت بهظاهر حلنشدنی انسانها ،مشکالت
رابطهای هستند .موضوع تئوری انتخاب نیز ،اه یت روابط خوب در زندگی شاد و رضایتبخش و نبود
کنتر گری در روابط است .محورهای مهم رابطه از چهار نوع خار نیستند :رابطۀ زن و شوهر زو ) ،رابطۀ
والدین و فرزند خانواد ) ،رابطۀ معلم و شاگرد مدرسه و دانشگا ) و رابطۀ کارفرما و کارمند شغلی) .حوزۀ
بالینی مشکالت رفتاری فردی) نیز به یکی از حوز های چهارگانۀ روابط گر میخورد؛ زیرا در رابطه و
برخورد با همنوعان مشکالت رفتاری بروز پیدا میکند.
نتایج نقش متغیر تعدیلکنندۀ رشته تخصصی پژوهشگران نشان میدهد در ه ۀ رشتهها ،اندازۀ اثرها باال
و معنادار هستند  .)p≤0/001بیشترین اندازۀ اثرها به تحقیقات با پژوهشگرانِ رشتههای مشاور  ،روانشناسی
ع ومی و روانشناسی بالینی درمج وع با  60انداز اثر) و ک ترین انداز اثرها مربوط به رشتههای
روانشناسی تربیتی ،کودکان استثنایی و پرستاری درمج وع با  12اندازۀ اثر) مربوط بود .براساس این یافته
بیشترین گرایش به استفاد از آموزشهای تئوری انتخاب در پژوهشها ،به پژوهشگرانی تعلق دارد که بیشتر
به پارادایم بالینی معتقدند تا مثبتگرا.
نتایج نقش متغیر تعدیلکنندۀ جنسیت ن ونۀ آماری پژوهشهای اولیه نشان میدهد در پژوهشهایی با
هر دو جنس ن ونه ،اندازۀ اثرها باال و معنادار هستند  .)p≤0/001بیشترین پژوهشها بهترتیب روی زنها
 34اندازۀ اثر) ،مختلط  26اندازۀ اثر) و مردها  12اندازۀ اثر) انجا شد بودند .در تبیین این یافته میتوان
گفت زنها به لحاظ عاطفیبودن ،بیشترین آسیب را در مشکالت رابطهای و رفتاری میبینند و بهنظر میرسد
ه ین امر نیز پژوهشگران را به مداخالت آموزشی-درمانی بیشتر دربارۀ ن ونههای با جنسیت زن ترغیب
کرد است.
نتایج نقش متغیر تعدیلکنندۀ نوع راهبرد متغیر مستقل نشان میدهد از میان راهبردهای چهارگانۀ تئوری
انتخاب ،تنها دو راهبرد پرکاربرد واقعیتدرمانی با  55اندازۀ اثر) و فرزندپروری مسال تآمیز با  17اندازۀ اثر)
در پژوهشهای اولیه استفاد شد اند و اندازۀ اثرهای آنها نیز باال و معنادار هستند  .)p ≤0/001در تبیین
این یافته میتوان گفت بهنظر میرسد بسیاری از پژوهشگران داخلی هنوز تئوری انتخاب را با واقعیتدرمانی
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یکی میدانند و تفاوتی بین رویکرد یا نظریه و راهبرد قائل نیستند؛ چراکه ماهیت کار آنها در
پژوهشهایشان ه ان استفاد از چهار راهبرد تئوری انتخاب است؛ یعنی واقعیتدرمانی در حوزۀ مشاور ،
فرزندپروری مسال تآمیز در حوزۀ فرزندپروری و روابط خانوادگی ،مدرسۀ کیفی در حوزۀ مدارس یا
دانشگا ها ،مدیریت راهبرانه در حوزۀ مدیریت و مسائل شغلی ،اما اس ی از راهبردهای مدیریت راهبرانه و
مدرسۀ کیفی در پژوهشها نیست.
1
ه چنین دو متغیر سا انتشار و حجم ن ونه ،متغیرهای تعدیلکنندۀ پیوسته هستند که با فرارگرسیون
تحلیل شدند .ه چنین بهدلیل مقدار پایین ضریب رگرسیون هر دو متغیر شیب رگرسیون  0/01برای متغیر
سا انتشار و شیب رگرسیون  -0/01برای متغیر حجم ن ونه) ،ارزش تبیینی پایینی داشتند و از تحلیلها
حذف شدند .از ج له محدودیتهای این پژوهش میتوان به موارد زیر اشار کرد:
در این فراتحلیل تنها به پژوهشهایی با روش تحقیق آزمایشی پرداخته شد .پژوهشها محدود به داخل
کشور و منحصر به زبان فارسی بود .ه چنین تنها به تحقیقات دردسترس چاپی و الکترونیکی اکتفا شد و
تحقیقات کتابخانهای بررسی نشد .گزارش کامل اطالعات روششناسی در برخی پژوهشها به صورتی انجا
شد که امکان مشخصکردن متغیرهای تعدیلکنند را بهصورت دقیقتری فراهم آورد .جز یک پژوهش
خارجی ،آن هم بهصورت کلی و مختصر و مربوط به سنوات بسیار دور ،پژوهش منسجم و مبسوطی با روش
فراتحلیل برای مقایسه با فراتحلیل حاضر در این حوز در داخل و خار یافت نشد .در پایان براساس نتایج به
دست آمد از این پژوهش که مداخالت آموزشی-درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب میتواند به نحو چش گیری
سبب مدیریت مطلوب رفتار ت ا اقشار جامعه شود ،پیشنهادهای زیر مطرح شد است:
از مبانی تئوری انتخاب بهصورت مداخالت آموزشی و درمانی و به نحو مطلوبی در مراکز مشاور مدارس
و دانشگا ها ،کارگا های آموزش خانواد و زوجین ،مدیریت سازمانی و مشاور های انفرادی و بالینی بهمنظور
مدیریت رفتار فردی و بهبود روابط بینفردی استفاد شد .پژوهشگران پیش از انجا مداخلهای براساس
تئوری انتخاب ،حت اً آموزشهای الز را از مراکز معتبر کشور بهویژ انج نهای روانشناسی و ن ایندگی
مؤسسۀ گلسر در ایران ببینند تا با ارتقای آگاهی در این زمینه ،بهطور مطلوبی توانایی اثرگذاری بر مخاطبان
برای تعهد و پذیرش مسئولیت در قبا رفتارهایشان را داشته باشند .ه انگونه که تئوری انتخاب از ج له
رویکردهای الگوی روانشناسی مثبتگرا است ،پیشنهاد میشود پژوهشگران بیشتر بر مداخالت بر مبنای
ماهیت افزایشی تئوری انتخاب بهمنظور ارتقای فضیلتها و قابلیتهای انسانی تثکید داشته باشند و در حوزۀ
پژوهشهای خار از کشور و در زمینۀ مدیریت رفتار به انجا فراتحلیل بپردازند .پژوهشگران گرایش
روانشناسی تربیتی نیز از این تئوری در آموزشها و پژوهشهایشان بهویژ در حوزۀ راهبردهای فرزندپروری
مسال تآمیز و مدرسۀ کیفی استفاد کنند .پژوهشگران نیز در حوزۀ مدیریت رفتار ،از راهبردهای مدیریت
راهبرانه و مدرسه کیفی بهر ببرند؛ زیرا بهظاهر تحقیقات این حوز در کشور اصالً وجود ندارد.
1. meta regression
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 HIVمثبت مراجعهکنند به مرکز بی اریهای رفتاری شبکۀ بهداشت ش یرانات .مجلۀ سرالمت اجت راعی،)4 2 .
.238-245
اسالمی ،ف ،.رست ی ،. ،و سعادتی ،ن .)1397 .اثربخشی واقعیتدرمرانی بره شریوۀ گروهری برر کراهش رفتارهرای
سهلانگارانه و افزایش مسئولیتپذیری دانشجویان .فصلنامۀ پژوهشهای نوین روانشناختی.1-21 ،)51 13 .
اس اعیل زاد  ،ز .)1398 .اثربخشی آموزش فرزندپروری براساس تئوری انتخاب بر رابطۀ والرد-کرود و نشرانه هرای
بالینی اختال نافرمانی مقابلهای .نشریۀ توان ندسازی کودکان استثنایی.97-108 ،)3 10 .
اس خانی اکبرینژاد ،. ،اعت ادی ،ا ،.و نصیرنژاد ،ف .)1393 .اثربخشی واقعیتدرمانی به شیوۀ گروهری برر اضرطراب
زنان .فصلنامۀ مطالعات روانشناختی.73-87 ،)2 10 .
الهینژاد ،س ،.مکوندحسینی ،ش ،.و صباحی ،پ .)1397 .مقایسۀ اثربخشی واقعیت درمانی گروهی و نوروفیردبک برر
اضطراب و افسردگی زنان مبتال به سرطان پستان :یک مطالعه با کارآزمایی بالینی .فصلنامۀ بی راریهرای پسرتان
ایران.40-52 ،)4 11 .
امیری ،. ،آقامح دیان شعرباف ،ح ،.و کی یایی ،ع .)1391 .اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی گروهی بر منبع کنتر و
راهبردهای مقابلهای .مجلۀ اندیشه و رفتار.59-68 ،)24 6 .
امینی ،ا ،.و قاس ی پیربلوطی .)1396 . ،اثربخشی مسئولیتپذیری به شریوۀ واقعیرتدرمرانی برر رفتارهرای پرخطرر،
خودتنظی ی هیجانی و بحران هویت .فصلنامۀ دانش انتظامی.1-14 ،)17 5 .
باالگبری ،ز ،.عارفی ،. ،افشارینیا ،. ،و امیری ،ح .)1399 .اثربخشی آموزش خانواد مبتنی بر واقعیرتدرمرانی برر
ه راهی عاطفی ،حل مسئله و ارتباط زوجین شهر کرمانشا  .فصرلنامۀ آمروزش در علرو انتظرامی-180 ،)25 7 .
.159
برادری ،ر .)1393 .بررسی اثربخشی واقعیت درمانی مبتنی بر نظریۀ انتخاب بر بهبود رابطۀ مرادر-کرود و وضرعیت
تحصیلی دانشآموزان مبرتال بره اخرتال اوتیسرم .پایراننامرۀ کارشناسری ارشرد روانشناسری برالینی .دانشرکدۀ
روانشناسی .دانشگا فردوسی مشهد.
پاشا ،غ ،.و امینی ،س .)1389 .تثثیر واقعیت درمانی بر امید به زندگی و اضطراب ه سران شهدا .فصلنامۀ یافته های نو
در روانشناسی.37-51 ،)9 3 .
پورآوری ،. ،زندیپور ،ط ،.و پورآوری .)1396 . ،اثربخشی آموزش گروهی واقعیت درمرانی برر کراهش پرخاشرگری
دانش آموزان دختر با فرهنگ ایرانی .اولین کنفرانس بینال للی فرهنگ ،آسریبشناسری روانری و تربیرت .تهرران.
ایران.
پیوندینژاد ،ن .)1393 .اثربخشی آموزش واقعیت درمانی گالسر بر افزایش شادکامی و بهبرود ع لکررد جنسری زنران
متثهل افسرد  .پایان نامۀ کارشناسی ارشد روان شناسی ع ومی .دانشکدۀ علو انسرانی .دانشرگا پیرا نرور مرکرز
تهران جنوب.
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توزند جانی ،ح ،.و سلطان زاد مزرجی ،ح .)1393 .اثربخشی واقعیتدرمانی بر افسردگی زنان نابارور قبل از درمران برا
روش ک کباروری  .IUIتحقیقات علو رفتاری.44-53 ،)2 12 .
چگینی ،. ،ابراهی ی ،. ،و صاحبی ،ع .)1398 .تثثیر آموزش تئروری انتخراب بره والردین برر پرخاشرگری فرزنردان
دانشآموز آنها در دورۀ ابتدایی .فصلنامۀ سالمت روان کود .70-82 ،)1 6 .
چوبداری ،ع ،.کاظ ی ،ف ،.و پزشک ،ش .)1395 .اثربخشی روش واقعیرت درمرانی برر کراهش نشرانههرای اخرتال
نافرمانی مقابلهای در دانشآموزان پسر .فصلنامۀ روانشناسی افراد استثنایی.137-154 ،)21 6 .
حجتی ،ح ،.حبیبی ،. ،و علیمح دزاد  ،خ .)1399 .تثثیر واقعیت درمانی بر ه دلی ه سران جانبازان دچرار اخرتال
استرس پس از سانحۀ جنگی .مجلۀ علو مراقبتی نظامی.2-7 ،)1 23 .
حسینپناهی ،ن ،.و گودرزی .)1397 . ،اثربخشی آموزش مؤلفههای نظریۀ انتخاب بر کاهش تعارض والرد-فرزنردی
دانشآموزان دختر .مجلۀ روانشناسی و روانپزشکی شناخت.43-52 ،)2 5 .
حسینی ،ر ،.اژ ای ،. ،غالمعلی لواسانی ،. ،و خلیلی ،ش .)1396 .بررسی اثربخشی مشاورۀ گروهی مبتنی بر نظریرۀ
انتخاب و واقعیتدرمانگری بر افزایش سازگاری اجت اعی و خودتنظی ی در نوجوانان .مجلرۀ روان شناسری،)2 21 .
.118-132
خالقی ،ن ،.امیری ،. ،و طاهری ،ا .)1396 .اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر اضطراب اجت اعی ،سوگیری تعبیرر و
روابط بینفردی نوجوانان .مجلۀ اصو بهداشت روانی.77-83 ،)2 19 .
خواجه یوسفی .)1387 . ،اثربخشی اجرای واقعیت درمانی گروهی بر کاهش هرراس اجت راعی دانرش آمروزان دخترر
دبیرستانی شهرستان کازرون .پایاننامۀ کارشناسی ارشد مشاور  .دانشکدۀ علو تربیتی و روانشناسی .دانشگا آزاد
واحد مرودشت.
دهدشتی ،ن .)1395 .اثربخشی واقعیتدرمانی بر رضایت و ع لکرد شغلی معتادان شاغل .پایاننامۀ کارشناسری ارشرد
مشاورۀ شغلی .دانشکدۀ علو تربیتی و روانشناسی .دانشگا آزاد واحد مرودشت.
دوایی ،. ،و کاشانی وحید .)1398 . ،مدیریت رفتار .تهران :مؤسسۀ آموزش عالی علو شناختی.
رابینز ،اس .پی .)1398 .مبانی رفتار سازمانی .ترج ۀ علی پارسائیان و سید مح د اعرابی .تهران :دفترر پرژوهشهرای
فرهنگی.
رجب زاد  ،ف ،.مکوندحسینی ،ش ،.طالبیان شریف ،. ،و قنبری هاشم آبادی ،ب .)1394 .تثثیر واقعیرتدرمرانی نروین
گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر اختال اضطراب اجت اعی دانشرجویان .مجلرۀ دسرتآوردهرای روانشرناختی.
.133-152 ،)1 4
رمزی ،. ،سپهری شاملو ،ز ،.علیپور ،ا ،.و زارع ،ح .)1393 .اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر راهبردهای مقابله ای.
روانشناسی خانواد .19-30 ،)2 1 .
سلی انی ،ا ،.و بابایی .)1395 . ،اثربخشی آموزش واقعیت درمانی گروهی مبتنی بر نظریرۀ انتخراب برر اضرطراب و
امیدواری افراد وابسته به مواد در حین تر  .فصلنامۀ اعتیادپژوهی.137-150 ،)37 10 .
سهراب نژاد ،س ،.یونسی ،. ،دادخوا  ،ا ،.و بیگلریان ،ا .)1394 .اثربخشی آموزش مفاهیم واقعیت درمانی بر تعارضرات
والد-فرزندی و خودکارآمدی در نوجوانان پسر .مجلۀ عل ی دانشگا علو پزشکی ایال .110-120 ،)6 23 .
سیفنراقی ،. ،و نادری ،ع .)1394 .اختالالت رفتاری کودکان و نوجوانان .تهران :ارسباران.
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شررفیعآبررادی ،ع ،.دالور ،ع ،.و سدرپوشرران ،ن .)1384 .تررثثیر شرریوۀ واقعیرتدرمررانی گروهرری بررر کرراهش اضررطراب
دانشآموزان نوجوان دختر .فصلنامۀ دانش و پژوهش در روانشناسی.21-34 ،)25 1 .
شویچی .)1399 . ،تثثیر آموزش واقعیت درمانی بر خودمراقبتی و خودتنظی ی هیجانی مردان معلو جس ی-حرکتی.
مجلۀ دستآوردهای روانشناختی.247-264 ،)1 4 .
صاحبی ،ع .)1398 .مسئولیتپذیری ،فضیلت گ شد  .تهران :سایۀ سخن.
صاحبی ،ع ،.و سلطانیفر ،ع .)1397 .دعوت به مسئولیتپذیری .تهران :سایۀ سخن.
صداقت ،. ،صاحبی ،ع ،.و شهابی مقد  ،ش .)1395 .اثربخشی واقعیتدرمانی به شریوۀ مروردی برر افرراد مبرتال بره
افسردگی اساسی دارای سابقۀ اقدا به خودکشی .مجلۀ طب انتظامی.371-378 ،)5 5 .
صفوی ،ر ،.و علیزاد  ،ع .)1399 .اثربخشی مشاورۀ گروهی واقعیتدرمانی بر تعللورزی و احساس تنهایی در معترادان
 NAشهر تهران .فصلنامۀ اید های نوین روانشناسی.1-12 ،)8 4 .
عباسی دولتآباد ،ط .)1394 .بررسی تثثیر آمروزش واقعیرتدرمرانی برر کراهش تعارضرات والرد-نوجروان و اسرترس
والدگری .پایان نامۀ کارشناسی ارشد مشاور خانواد  .دانشرکدۀ علرو تربیتری و روانشناسری .دانشرگا آزاد واحرد
مرودشت.
علیزاد فرد ،س ،.و تدریس تبریزی .)1393 . ،تثثیر آموزش تئوری انتخاب بر میزان سهل انگاری فردی و اجت راعی
دانشجویان زن .دوفصلنامۀ عل ی-پژوهشی شناخت اجت اعی.82-94 ،)2 3 .
فتح ری آذر ،ا ،.گررلپرررور ،ف ،.میرنسررب ،. ،و واحرردی ،ش .)1396 .مطالع رۀ پدیدارشررناختی مشررکالت رفترراری در
دانشآموزان دبیرستانی :چالشهای هیجانی-اجت اعی و تحصیلی .دوفصلنامۀ مشاورۀ کاربردی.53-72 ،)2 6 .
قریشی ،. ،و بهبودی .)1396 . ،اثربخشی آموزش واقعیتدرمانی گروهی بر تنظیم هیجان و افرزایش خودکارآمردی
تحصیلی دانشآموزان دختر .مجلۀ سالمت اجت اعی.233-243 ،)3 4 .
قهاری .)1398 . ،اثربخشی واقعیت درمرانی گروهری برر تنظریم هیجران و سرالمت روان بی راران قلبری .فصرلنامۀ
راهبردهای نو در روانشناسی و علو تربیتی.24-36 ،)4 1 .
کاظم آبادی فراهانی ،ز ،.و کرمی ،ا .)1398 .تثثیر درمان گروهی برمبنای تئوری انتخاب بر کنتر عواطف و امیرد بره
زندگی بی اران مبتال به  MSاستان تهران .دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی.37-45 ،)4 20 .
کیامنش ،ع ،.علیزاد اصلی ،ا ،.و احدی ،ح .)1395 .اثربخشی مداخلۀ گروهی مبتنی بر واقعیتدرمانی برر پرخاشرگری
دانشجویان با توجه به سبک دلبستگی آنها .فصلنامۀ پژوهشهای نوین روانشناختی.179-204 ،)43 11 .
گلسر ،و .)1397 .تئوری انتخاب :درآمدی بر روانشناسی امید .ترج ۀ علی صاحبی .تهران :سایۀ سخن.
گنابادی .)1392 . ،مقایسۀ اثربخشی برنامههای فرزندپروری مثبت و انتخاب در کاهش مشکالت هیجانی و رفتراری
کودکان و افزایش سطح خودکارآمدی فرزندپروری مادران .پایان نامۀ کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی .دانشکدۀ
علو تربیتی و روانشناسی .دانشگا فردوسی مشهد.
ماستری فراهانی ،ی .)1390 .اثربخشی آموزش مسئولیت پرذیری برر پایرۀ واقعیرت درمرانی برر کراهش پرخاشرگری
دانشآموزان پسر راهن ایی شهر ساو در سا تحصیلی  .1389-1390پایاننامۀ کارشناسی ارشد مشاور  .دانشکدۀ
علو تربیتی و روانشناسی .دانشگا عالمه طباطبایی تهران.
محسنزاد  ،ف ،.جهانبخشی ،ز ،.و کشاورز افشار ،ح .)1394 .تثثیر واقعیتدرمانی بر کراهش سرهلانگراری تحصریلی
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دانشآموزان .مطالعات روانشناسی بالینی.203-220 ،)19 5 .
مح دی ،ش ،.ق ری ،. ،و جعفری ،ا .)1392 .اثربخشی مشاورۀ گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر کراهش تعرارض
والد-ه جنس دانشآموزان دختر مقطع راهن ایی .فصلنامۀ زنان و خانواد .183-200 ،)23 7 .
مرادی ،. ،اعت ادی ،ا ،.و نعیمآبادی ،ا .)1389 .اثربخشی مشاورۀ گروهی براساس نظریۀ انتخراب ویلیرا گالسرر برا
دانش آموزان قربانی قلدری ،بهمنظور افزایش توان مقابله با رفتارهای قلدرانه .فصلنامۀ مطالعرات روان شرناختی6 .
.11-36 ،)4
مرادیزاد  ،س ،.ویسکرمی ،ح ،.میردریکوند ،ف ،.قد پور ،ع ،.و غضنفری ،ف .)1398 .بررسری و مقایسرۀ اثربخشری
رواندرمانی مثبتنگر و واقعیتدرمانی بر کاهش ک الگرایی و استرس تحصریلی دانرشآمروزان دخترر تیزهروش.
فصلنامۀ روانشناسی افراد استثنایی.79-110 ،)34 9 .
مصرآبادی .)1395 . ،فراتحلیل؛ مفاهیم ،نر افزار و گزارشنویسی .تبریز :انتشارات دانشگا شهید مدنی آذربایجان.
ملکیتبار ،. ،و ریاحی .)1395 . ،بررسی اثربخشی مشاورۀ گروهی برمبنای نظریرۀ انتخراب برر کراهش اعتیراد بره
اینترنت .مجلۀ طب انتظامی.331-340 ،)5 5 .
مهدیان فر ،ف .)1392 .بررسی اثربخشی توان ندسازی روانی-اجت اعی مبتنی بر تئوری انتخاب بر کاهش افسردگی و
پرخاشگری زنان دارای ه سران زندانی .پایان نامۀ کارشناسی ارشرد مشراورۀ خرانواد  .دانشرکدۀ علرو تربیتری و
روانشناسی .دانشگا فردوسی مشهد.
مهدیه نجف آبادی .)1394 . ،بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی در کاهش اه را کراری تحصریلی و افرزایش
سرسختی روانشناختی دانشآموزان متوسطه .پایاننامۀ کارشناسی ارشد مشاورۀ مدرسه .دانشرکدۀ علرو انسرانی.
دانشگا تربیت دبیر شهید رجایی تهران.
میرزانیا ،ز ،.نیکنا شربیانی ،ا ،.و حیاتی .)1397 . ،اثربخشی واقعیت درمانی مبتنری برر نظریرۀ انتخراب برر افرزایش
رضایت زناشویی و عزتنفس جنسی و کاهش تعارضات زناشویی زنان متقاضی طالق .مجلۀ پیشرفتهرای نروین
در علو رفتاری.61-81 ،)21 3 .
نژادسلی انی ،ر .)1391 .مقایسۀ اثربخشی دو شیوۀ گرو درمانی شناختی-رفتراری و واقعیرتدرمرانی برر جرئرتورزی
دختران دبیرستانی کمجرئت شهر سرخس .پایاننامۀ کارشناسی ارشد روانشناسی ع ومی .دانشکدۀ علو تربیتی و
روانشناسی .دانشگا عالمه طباطبایی تهران.
نوروزی ،س ،.پورشهریاری ،. ،و لطفری .)1395 . ،اثربخشری تلفیرق دو روش درمران شرناختی-رفتراری و تئروری
انتخاب بر اختال وسواس فکری ع لی .ارمغان دانش.694-706 ،)7 21 .
نیروزاد  ،ش ،.یوسفی ،ف ،.فوالدچنگ ،. ،و حسین چاری .)1396 . ،اثربخشی آموزش مبتنی بر رویکردهای نظریۀ
انتخاب و رفتار درمانی عقالنی-هیجانی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و دشواری تنظیم هیجان .دانش و پژوهش
در روانشناسی کاربردی.37-50 ،)2 18 .
نیکبخت ،ا ،.عبدخدائی ،. ،و حسن آبادی ،ح .)1392 .اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش انگیزش تحصیلی و
کاهش اه ا کاری تحصیلی دانشآموزان .پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاور .81-94 ،)2 3 .
نیلی اح دآبادی ،ز ،.باقری ،ف ،.و سلی ی بجستانی ،ح .)1398 .اثربخشی برنامۀ آموزشری فرزنردپروری برا تثکیرد برر
نظریۀ انتخاب بر بهبود رابطۀ والد-فرزندی و رضایت از زندگی مادران .فصلنامۀ فرهنرگ مشراور و رواندرمرانی.
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.99-122 ،)39 10
. سایۀ سخن: تهران.  ترج ۀ علی صاحبی و حسین زیر. واقعیتدرمانی برای قرن بیستویکم.)1398 . ر،ووبلدینگ
 اثربخشی واقعیت درمانی برر کراهش تعرارض هرای زناشرویی و.)1397 . ،  و فالح زاد،. ا، خوش کنش،. ،یوسفیکیا
.364-377 ،)3 23 . مجلۀ ارمغان دانش.ناامیدی در زنان مبتال به ا اس
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