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 چکيده

ود. بدوران کرونا در شادکامی دانشجویانانتخاب برتئوری آموزشتأثیرتحقیق حاضر با هدف بررسی 

 انرومقطع کارشناسی بین دانشجویان  ازمنظورین بد. بود از نوع شبه آزمایشیروش پژوهش کمی 

بعنوان نمونه  مرد(،1زن،24)نفر 25 ،1399 -1400سال تحصیلیه( درشناسی دانشگاه یادگار امام)ر

اری با توجه به بیم دسترس بودتصادفی و از نوع دراطالعات بصورت غیر یآور. شیوه جمعانتخاب شدند

شامل  پژوهشابزار ها قرارگرفت.طراحی و در اختیار آزمودنیاول فرم کرونا پرسشنامه در سایت 

همبسته مورد تجزیه و t با روش آماری بدست آمدههای آماری داده .بود آکسفوردشادکامی  پرسشنامه

که در نتیجه فرض صفر رد  نشان داد را 0.006  برابربا sigنمره  آمدهگرفت. نتایج به دست تحلیل قرار

 طبق یافته های پژوهش .استدرصد رابطه معنادار 99با احتمال  گردد، لذایید میأو فرض خالف ت

 .در ایجاد و ارتقاء سطح شادکامی در دانشجویان تأثیر مثبت و معناداری دارد آموزش تئوری انتخاب

 .شادکامی، تئوری انتخاب واژگان کليدی:
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 3سلطانی رضا، زهرا 2، علی اکبر صالحی1مهناز سربند

 -اسالمی، واحد یادگار امام خمینی)ره( دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته روان شناسی دانشگاه آزاد 1

 . شهرری
 . شهرری -، واحد یادگار امام خمینی)ره(درس و مشاور دانشگاه، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاداسالمیم  2
 -اسالمی، واحد یادگار امام خمینی)ره( دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته روان شناسی دانشگاه آزاد 3

 شهرری
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 مقدمه
ارد، همیشه ذهن در به دلیل تأثیرات عمده ای که بر زندگی نشاط به عنوان یکی از مهمترین نیازهای روانی بششادی و 

یعنی قوه عقل یا استدالل ، احساسات ان کتاب جمهوری به سه عنصر در وجود انس در 1فالطونا .استانسان را به خود مشغول کرده

 .(1396)کرمی،کندماهنگی برقرار میداند که بین این سه عنصر تعادل و هکند. وی شادکامی را حالتی از انسان میو امیال اشاره می

خود صفات حالت با این ،دشوخرسندی مشخص میت است که با خشنودی، شادی، لذت وحالت عاطفی مثب2شادکامی در واقع

به همراه دارد به عبارت دیگر  فقدان هیجانات منفیزندگی، هیجانات مثبت وجمله داشتن باورهای مثبت درباره وعالئمی از

 .(1394خزان،د)دهو رضایت از زندگی را افزایش میکند بینی میش فکری است که نتایج مطلوبی را برای زندگی پیشآرامشادکامی

پردازش اطالعات است که منجر به  شناختی، نوعی از تفکرواست. جزءتشکیل یافته ز اجزاء شناختی، عاطفی، هیجانیشادکامی ا

یانگرگسترش روابط با ب باشد و جزء اجتماعیورداری از خلق مثبت و شاد میعاطفی و هیجانی، برخشود. جزءخوش بینی می

 (.1396)کرمی،دیگران و به دنبال آن افزایش حمایت اجتماعی است

،.با اردد قابل توجهیزندگی او نقش کیفیتارتقاءسالمت روان وبرزندگی انسان است و های مهم در قولهیکی از مشادکامی  -1

استخراج شده از های کاربردی مدلها وکاربستاز توانتشکیل دهنده آن میاجزاءو شد از شادکامی ارائه توجه به تعاریفی که

 )نگارنده(.بهره برد شادکامیبرای پرورش  های گوناگوننظریه

سی خالف روان شناکنترل درونی تأکید دارد، برروان شناسیبر، مطرح شد  4ویلیالم گالسر طکه توس 3وری انتخابئت -2

ایی هاین نظریه معتقد است ریشه و راهکار بسیاری از مشکالت در اصالح رفتارها وانتخاب ،سنتی که نگرش آن کنترل بیرونی است

ق، قدرت، تعلاحساسبقاء، عشق و)پنج نیاز اساسی انسانبر تئوری انتخابدر )نگارنده(.های درونی فرد استناشی از انگیزه است که

گیرد. این نیازها درونی، جهان شمول، و دارای است که انگیزش تمام رفتارهای انسانها از آن نشأت می د شدهکیأت ،(آزادی وتفریح

 ارضای به نخودما ویژه کیفی دنیایشویم تا از طریق بنیان نهادن اعتقاد براین است که ما برانگیخته می و باشندهمخوانی با هم می

ی یعنی تمام آن رفتارهای ست. انجام دادنهایمان اه، عقاید و خواستهقعال مورد انسانهاینده در برگیر کیفی دنیای. بپردازیم نیازها

ای میان آنچه که بدست صورت وقتی تفاوت ادراك شدههردر د.باشنها هدفمند میاین انجام دادنالًزند و معمومیسر که از ما

هایمان نزدیکتر شدن به ارضای نیازهایمان و رسیدن به خواسته باکنیم تا می الشداشت، ت خواهیم، وجودآوردیم و آنچه که می

  (.1394 ،وحیدی، شاه جوان).حداقل برسانیم یا حذف کنیمبهرااین ناکامی

در  فیتکیبهبود و ارتقاء، متضمن سالمت روانهایی باشد که ترین آموزهتواند یکی از کاربردیمیانتخاب تئوری فاهیم م -3

مرتفع نمودن بسیاری از مشکالت و معضالت در  جامعه برای تضمین سالمت و.است هاانسان ردی و اجتماعیف زندگی همه ابعاد

ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی به وجود شهروندانی نیازمند است که از باالترین سطح رضایتمندی از زندگی و شادکامی 

وه که بیشتر سبب تحریک احساسات منفی وکاهش کیفیت زندگی برخوردارند چرا که این افراد در مواجهه با تهدیدهای بالق

نگرش این افراد با روحیه انعطاف پذیری باال میزان آسیب پذیری و  هیجانی مثبت دارند. -شناختی های العملشوند عکسمی

ت کند که شناختأیید می تحقیقات تجربی )نگارنده(.رساندجامعه به حداقل میچنین تهدیدهایی را درخانواده و صدمات ناشی از

انجامد، منجر به شود به نتایج مثبتی میریزی صحیح که در تئوری انتخاب آموزش داده میگذاری آگاهانه، برنامهکافی، هدف

احساس خوب مفید  .(1397صالحی تبار،) رساندها را به حداقل میشود و اضطراب آنافزایش شادکامی و رضایتمندی افراد می

 )نگارنده(.شودمی پذیری نیز دراین افراد تقویتیه انعطافبودن و روح

 کبریا و آبادیفیض،یعقوبی در فضاهای مشابه مورد توجه قرارگرفت.های پژوهشی یافتهراستای تحقیق حاضر سایر در  -4

یجه دست ن نتبه ای تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی مشهد سازگاریبرانتخابتئوریآموزش مبتنی برثیرأتبررسی در ،(1394)
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 فرد وزادهیلع هایفتهیا .داردداریمعنیثیرأتحصیلی دانشجویان ت افزایش سازگاریدرانتخاب آموزش مبتنی برتئورییافتند که 

 هکداد  تهران نشانشهر یادگیری دانشجویان کارشناسی-راهبردهای شناختیبر انتخاب ثیرآموزش تئوریأتدر  ،(1396)پویامه

نتیجه بهبود فرایند یادگیری تر و درشناختی عمیق راهبردهای ثری موجب افزایش استفاده ازؤطور م تخاب بهان آموزش تئوری

 افزایش کیفیترویکرد تئوری انتخاب براثربخشی آموزش سبک زندگی با به بررسی  ،(1399)منش وهمکارانامینی .شدخواهد

انتخاب  تئوریمداخله آموزش سبک زندگی با رویکرد  نتیجه رسیدند که پرداختند به این زندگی زنان با اختالل پرخوری افراطی

بخشی آموزش در تعیین اثر ،(1398)همکارانصاحبی وتحقیقات . باعث بهبود کیفیت زندگی زنان با اختالل پرخوری افراطی شد

افزایش روابط مثبت، افزایش  آموزش نظریه انتخاب باامیدواری دانشجویان دختر نشان داد پذیری ومسئولیتبر انتخابتئوری

تحقیق  نتایج .شودپذیری بیشتر میهای صحیح ارضاء نیازهای اساسی انسان منجر به امید و مسئولیتپذیری و شیوهمسئولیت

 االخص بین احساسکلی و بکه رابطه معنی داری بین متغیرهای تعهد سازمانی و شادکامی به طور(، نشان داد 1393)جعفری

درمانی  اثربخشی آموزش واقعیت (، در تحقیقی که با عنوان1398)خالصی.سازمانی وجود دارد اس کارآمدی و تعهداحس خوشی و

سید مشهد انجام داد به این نتیجه ر یدانشگاه فردوس کیفیت زندگی، تاب آوری و شادکامی دانشجویانانتخاب برمبتنی بر تئوری

 .دشوآوری و شادکامی دانشجویان میتخاب موجب افزایش کیفیت زندگی، تابانآموزش واقعیت درمانی مبتنی بر تئوریکه 

شیراز پرداختند به این نتیجه دست  2آموزان ناحیه به بررسی رابطه شادکامی و سالمت روان دانش (،1397)همکارانکشاورزو

-بینی سالمت روان دانش ی توانایی پیششادکاموجوددارد ورابطه معنادار یافتند که بین شادکامی و سالمت روان دانش آموزان 

پیام نور اسالم  رابطه ابعاد هوش فرهنگی و شادکامی در دانشجویانبررسی (، در1392)نتایج تحقیق گل محمدیان آموزان را دارد.

 ،(1392) علیزاده فرد و همکاران .داری وجود دارد که بین ابعاد هوش فرهنگی و شادکامی رابطه مثبت معنینشان داد آباد، 

خودکارآمدی دانشجویان شهر تهران انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بر انتخابتئوریپژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش 

 تأثیر معناداری بر افزایش خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دارد. انتخابتئوریآموزش 

های گوناگون تاکنون های مختلف در حیطهجنبهبر بانتخاتئوریتحقیقات گسترده در اثربخشی آموزش دامنهبا وجود  -5

نگرفته است. لذا سعی برآن شد تا ری(، صورت شهر-)ره(مقی در این زمینه در واحد دانشگاهی مورد نظر)دانشگاه یادگار اماتحقی

  د. گیردانشجویان مورد توجه وبررسی قراراثرات آموزش این نظریه بر یکی از متغیرهای بسیارکارآمد و حیاتی 

آموزش  تأثیرای که مطرح شد بود.فرضیهشادکامی دانشجویان بر تئوری انتخابدر تحقیق حاضر هدف بررسی تأثیر آموزش 

ا آموزش یبا توجه به مطالب در این پژوهش سعی شد تا به این سؤال پاسخ داده شود که آ بود. دانشجویان شادکامیبر انتخابتئوری

 دانشجویان مؤثر است؟ شادکامیمفاهیم تئوری انتخاب بر

 

 روش
آزمون استفاده شد. جامعه آماری پژوهش آزمایشی بود و از طرح آزمایشی پیش آزمون... پسروش پژوهش کمی و از نوع شبه

 -1400شهر ری سال تحصیلی  -دانشجویان مقطع کارشناسی رشته روان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام )ره(

آوری شیوه جمعبعنوان نمونه انتخاب گردیده و مورد بررسی قرار گرفتند. مرد(، 1زن،24نفر) 25جامعه مذکور بودند. از  1399

که بدلیل شیوع بیماری کرونا وعدم  جمع آوری اطالعات پرسشنامه بود،ابزار .دسترس بودتصادفی و از نوع دراطالعات بصورت غیر

گروهی که برای پایش رگذاری گردید و لینک پرسشنامه درفرم بااول ی به دانشجویان پرسشنامه درسایتدسترسی حضور

طی بازه زمانی درنظر  تئوری انتخاببرنامه آموزش مفاهیم  همینطور جدول .گرفتدر اختیار ایشان  قرارگردید  دانشجویان ایجاد

 آموزش صورت گرفت. آنگروه قرار داده شد که بر اساس در گرفته شده 

 ها توسطآزمودنیتدوین و به اجرا درآمد. در ابتدا  ویلیام گالسر تئوری انتخابره با تکیه بر مفاهیم آموزش: این دودوره

جلسه آموزش انجام گرفت، الزم به ذکراست  7آزمون شادکامی مورد سنجش اولیه قرار گرفتند. پس از آن به مدت دو هفته طی 

آموزشی تمامی محتوای جلسات به صورت مجازی در گروهی که برای آموزش ایجاد  بدلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مراکز

ها یها ارائه گردید. درپایان آموزش آزمودنبه آزمودنی ،تصویرو فیلم تهیه شده بود ،هایی که بصورت صوتگردیده بود و در قالب فایل
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جلسه را بطور خالصه نشان 7وای تدریس شده در محت 1یکبار دیگر توسط آزمون شادکامی مورد پایش قرار گرفتند. جدول 

 دهد.                      می

 به تفکيک هر جلسه تئوری انتخاببرنامه آموزش مفاهيم  – 1جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حیطه رضایت از زندگی، حرمت خود، بهزیستی فاعلی، رضایت خاطر  5 است و ماده 29دارای 5آکسفوردی شادکامپرسشنامه 

ه یک تعریف ئ)آنها به منظور ارا، از شادکامی است است 7هیلزو 6تعریف آرگیلپایه نظری این پرسشنامه  .سنجدو خلق مثبت را می

میانگین سطح رضایت در طول  فراوانی ودرجه عاطفه مثبت، )انسته اندعملیاتی از شادکامی آن را سازه ای دارای سه بخش مهم د

، (1976)8بک براساس پرسشنامه افسردگی  هیلزیل وآرگتوسط ، (1989)این آزمون در سال ، نداشتن احساس منفی( یک دوره و

آزمودنی باید بر طبق  مانند آزمون افسردگی بک هر گویه پرسشنامه شادکامی دارای چهار گزینه است که، ساخته شده است

پایایی پرسشنامه آکسفورد را به کمک ضریب آلفای کرونباخ  هیلزآرگیل و .وضعیت فعلی خودش یکی از آنها را انتخاب نماید

عبارت چهار گزینه ای است که نمره 29این آزمون شامل  گزارش کرده اند.78/0هفت هفته  آزمایی آن را طیوپایایی باز90/0

تواند ای که آزمودنی میبدین ترتیب باالترین نمره 3د: -2ج: -1ب: -0الف: ،عبارت به ترتیب عبارت است ازهر هایگذاری گزینه

اضی ید نارمؤکه است صفر  مقیاسن حد شادکامی بوده وکمترین نمره ایاست که بیانگر باالترین  87 در این مقیاس کسب کند،

 .است 42تا  40بهنجار این آزمون بین نمره  بودن آزمودنی از زندگی وافسردگی فرد است.

پژوهش در دو قسمت آمار توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفتند. در بخش آمار توصیفی برای توصیف  هایداده

باطی در آمار استن توزیع فراوانی تجمعی و نمودار هیستوگرام استفاده گردید. متغیرهای جنسیت وسن از جدول های توزیع فراوانی،

 استفاده شد. spss25با بهره گیری از نرم افزار  همبسته  tزمون فرضیه پژوهش از آزمونآرای ب

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Oxford 

6 Argyle 

7 Hills 

8 Beck Depression 

 شرح جلسه

 اجرای آزمون شادکامی اول

 تئوری انتخاببیان هدف، معرفی تاریخچه  دوم

 نیاز اساسی معرفی پنج سوم

 معرفی دنیای مطلوب )جهان واقعی، جهان مطلوب(، تعریف سیستم ادراکی چهارم

 رفتارکلی)فکر،عمل،احساس،فیزیولوژی(، معرفی ماشین رفتار پنجم

 جمع بندی مطالب و پاسخ به سؤاالت دانشجویان ششم

 قرار دادن لینک آزمون و اجرای مجدد آزمون هفتم
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 یافته ها:

 توزیع فراونی جنسيت و سن – 2جدول شماره 

 Gender Age 

N 
Valid 25 25 

Missing 0 0 

Mean 1.04 1.76 

Median 1.00 2.00 

Mode 1 1 

Sum 26 44 

 توزیع فراوانی برای متغیرهای جنسیت و سن نشان داده شده است. 2*در جدول شماره 

 توزیع فراونی تجمعی جنسيت -3جدول شماره

Gender 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 

woman 24 96.0 96.0 96.0 

man 1 4.0 4.0 100.0 

Total 25 100.0 100.0  

 توزیع فراوانی تجمعی برای متغیر جنسیت نشان داده شده است. 3ر جدول شماره *د

 نمودارفراوانی هيستوگرام جنسيت -1نمودار

 
دهد در محور افقی متغیر جنسیت و در محور عمودی نمودار هیستوگرام متغیر جنسیت را نشان می، 1نمودار شمارهدر *

  فراوانی نشان داده شده است.
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 سنتوزیع فراونی تجمعی  -4ارهجدول شم

 نشان داده شده است. سنتجمعی برای متغیر  توزیع فراوانی 4*در جدول شماره 

 سننمودارفراوانی هيستوگرام  -2نمودار

 
و در محور عمودی فراوانی  سندهد در محور افقی متغیررا نشان می سننمودار هیستوگرام متغیر ، 2نمودار شمارهدر * 

  نشان داده شده است.

 در آزمون های شادکامیتوزیع فراونی  – 5ره جدول شما

Age 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

21-30 12 48.0 48.0 48.0 

31-40 8 32.0 32.0 80.0 

41-50 4 16.0 16.0 96.0 

51-60 1 4.0 4.0 100.0 

Total 25 100.0 100.0  

Statistics 

 2شادکامی 1شادکامی 

N 
Valid 25 25 

Missing 0 0 

Mean 46.4000 53.2000 

Std. Error of Mean 2.57811 2.23681 

Median 44.0000 53.0000 

Mode a34.00 56.00 

Std. Deviation 12.89057 11.18407 

Variance 166.167 125.083 

Skewness .324 -.380 

Std. Error of Skewness .464 .464 

Kurtosis .219 .742 
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 شاخص های آمار توصیفی )میانگین، میانه، مد، انحراف معیار،واریانس( برای هر دو  5در جدول شماره *

 .شرایط قبل و بعد از آزمون ارائه شده است

 )پيش از آموزش(1شادکامی توزیع فراونی تجمعی  -6جدول شماره

 

 داده شده است. نشانتوزیع فراوانی تجمعی برای متغیر شادکامی پیش از آموزش  6*در جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Std. Error of Kurtosis .902 .902 

Range 56.00 51.00 

Minimum 21.00 26.00 

Maximum 77.00 77.00 

Sum 1160.00 1330.00 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Vali

d 

21.00 1 4.0 4.0 4.0 

26.00 1 4.0 4.0 8.0 

34.00 3 12.0 12.0 20.0 

39.00 3 12.0 12.0 32.0 

40.00 2 8.0 8.0 40.0 

42.00 1 4.0 4.0 44.0 

43.00 1 4.0 4.0 48.0 

44.00 1 4.0 4.0 52.0 

48.00 2 8.0 8.0 60.0 

51.00 1 4.0 4.0 64.0 

52.00 1 4.0 4.0 68.0 

53.00 2 8.0 8.0 76.0 

55.00 1 4.0 4.0 80.0 

57.00 1 4.0 4.0 84.0 

60.00 1 4.0 4.0 88.0 

65.00 1 4.0 4.0 92.0 

66.00 1 4.0 4.0 96.0 

77.00 1 4.0 4.0 100.0 

Total 25 100.0 100.0  
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 )پيش از آموزش(1ستوگرام شادکامی ينمودار فراوانی ه-3نمودار شماره

 
و  شادکامیرا نشان می دهد در محور افقی متغیر  شادکامی پیش از آموزشنمودار هیستوگرام متغیر ، 3نمودار شمارهدر *

  در محور عمودی فراوانی نشان داده شده است.

 )پس از آموزش(2شادکامی توزیع فراونی تجمعی  -7رهجدول شما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داده شده است. توزیع فراوانی تجمعی برای متغیر شادکامی پس از آموزش نشان 7*در جدول شماره 

 

 

 

 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

26.00 1 4.0 4.0 4.0 

35.00 1 4.0 4.0 8.0 

36.00 1 4.0 4.0 12.0 

40.00 1 4.0 4.0 16.0 

46.00 1 4.0 4.0 20.0 

48.00 2 8.0 8.0 28.0 

50.00 1 4.0 4.0 32.0 

51.00 1 4.0 4.0 36.0 

52.00 2 8.0 8.0 44.0 

53.00 2 8.0 8.0 52.0 

55.00 1 4.0 4.0 56.0 

56.00 3 12.0 12.0 68.0 

58.00 2 8.0 8.0 76.0 

63.00 2 8.0 8.0 84.0 

64.00 1 4.0 4.0 88.0 

65.00 1 4.0 4.0 92.0 

69.00 1 4.0 4.0 96.0 

77.00 1 4.0 4.0 100.0 

Total 25 100.0 100.0  
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 از آموزش( پس)2ستوگرام شادکامی ينمودار فراوانی ه-4نمودار شماره

 
آموزش را نشان می دهد در محور افقی متغیر شادکامی و ، نمودار هیستوگرام متغیر شادکامی پس از 4*در نمودار شماره

  در محور عمودی فراوانی نشان داده شده است.

 آمار نمونه های دوگانه -8جدول شماره

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
 2.57811 12.89057 25 46.4000 1شادکامی

 2.23681 11.18407 25 53.2000 2شادکامی

 ، شاخص های آمار توصیفی شامل میانگین، تعداد مجموعه ها،انحراف معیارو خطای معیار میانگین 8در جدول شماره * 

 

برای هر دو شرایط قبل و بعد از آزمون ارائه شده است. آزمون شادکامی در مراحل پیش و پس از آموزش نشان می دهد که 

 شده است.  53.2بوده است و بعد از شرکت در دوره آموزش  46.4ویان قبل از آموزش میانگین شادکامی در دانشج

 همبستگی نمونه های دوگانه -9جدول شماره

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 003. 571. 25 2شادکامی 1& شادکامی 

همبستگی یریم گمیباشد. نتیجه . می571موزشآوزش و پس ازبین مراحل پیش از آم همبستگی 9جدول شماره *با توجه به

 .وجود دارد پیش و پس از آموزشراحل بین م

 آموزش تئوری انتخاب با شادکامی -10جدول شماره

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
 1شادکامی

 2شادکامی -

-6
.8

0
0
0
0

 1
1
.2

4
7
2
2

 

2
.2

4
9
4
4

 

-

1
1
.4

4
2
6
3

 

-2
.1

5
7
3
7

 

-3
.0

2
3

 

2
4

 .0
0
6
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تیجه نبگذارد.در تأثیر  در دوران کرونادانشجویان  تواند بر شادکامیآموزش مفاهیم تئوری انتخاب میفرضیه اصلی:  طبق

است؛ لذا فرض صفر رد و فرض 0.01چکتر از سطح معنادارای که کو، است. 006 بدست آمده برابر با داریمعنا سطح 10جدول 

 درصد رابطه معنادار است. 99گردد، در نتیجه با احتمال یید میأخالف ت

 

 بحث و نتيجه گيری
ل نتایج تحلی انجام شد، ن کرونادر دورا دانشجویان آموزش تئوری انتخاب برشادکامیش حاضر با هدف بررسی تأثیرژوهپ

و ارتقاء سطح شادکامی در دانشجویان تأثیر مثبت و در ایجاد  آموزش تئوری انتخابنشان داد که  ،10در جدول شماره داده 

این تئوری نشان ء بخشید. چرا که را ارتقا دانشجویانتوان میزان شادکامی با آموزش مفاهیم انتخاب می واقعرد. معناداری دارد

. ایمدهد ما می توانیم روی انتخاب های خود تاثیرگذار باشیم و مسیری در زندگی انتخاب کنیم که خودمان در نظر داشتهمی

ت از خود و رضای سطح شادیتواند ضمناً یکی از نیازهای اصلی در تئوری انتخاب نیاز به تفریح است که پرداختن به این نیاز می

 د.در اصل، شادکامی را افزایش ده

ر ب آموزش تئوری انتخابتأثیر به بررسی  که مشابه هاینتایج پژوهش حاضر با نتایج حاصل از پژوهشبررسی و مقایسه 

)مثبت و معنادار شدن هاپژوهشاین همسویی و همخوانی نتایج ، مؤید پرداختند گوناگون های آماریجامعه در ی مدنظرهامؤلفه

(، با عنوان اثربخشی 1393تحقیقات کاظمی مجرد و همکاران). استپژوهش حاضر نتایج حاصل در انتخاب( با آموزش تئوری 

آموزش نظریه انتخاب موجب  آموزش نظریه انتخاب بر میزان کیفیت زندگی و شادکامی ترك کنندگان مواد مخدر نشان داد

(، در بررسی 1398مهدوی نسب و رحیم زادگان) .آزمون شده استافراد گروه آزمایش در مرحله پس افزایش سطح کیفیت زندگی

ر آموزش تئوری انتخاب باثر هوش هیجانی و شادکامی دانشجویان به این نتیجه رسیدند که بر تئوری انتخاباثر بخشی آموزش 

نی اثربخشی آموزش مفاهیم واقعیت درمادر تحقیق خود با عنوان  ،(1394خزان) .هوش هیجانی و شادکامی معنی دار بوده است

واقعیت درمانی، به صورت معنی دار موجب افزایش شادکامی سالمندان به این نتیجه دست یافت که  ،بر شادکامی مردان سالمند

  شود.می

تأثیر واقعیت درمانی گروهی بر شادکامی مادران دارای  با عنوان انجام دادند (،1395رسولی جزی وعارفی)که  در تحقیقی

مادران دارای کودکان اختالالت یادگیری  شادکامیآموزش واقعیت درمانی بر حاکی از آن بود که  نتایج یادگیری کودکان اختالل

اثربخشی آموزش واقعیت  که به بررسی (،1396کاظمی وپزشک)شیشه فر،. ثیر معنادار داشتأدر مراحل پس آزمون و پیگیری ت

 انی بهدرم آموزش واقعیت پرداختند به این نتیجه رسیدند که رخودماندهکان ددولیت پذیری مادران کوئدرمانی برشادکامی و مس

  است. های درمانی و بالینی پذیری مادران کودکان درخودمانده در مداخله ثر در افزایش شادکامی و مسئولیتؤعنوان روشی م

تیابی به رضایتمندی و شادکامی در زندگی از های مثبت و سازنده برای دستجربهرداختن به کسب پتوجه و باید اذعان کرد

 . اهداف مهم انسان است که برای رسیدن به آن دائم در تالش است

عواطف  )راضی بودن از زندگی و فقدان افسردگی و اضطراب  ،(هیجانات مثبت)شادکامی، شامل حالت خوشحالی یا سرور 

ک اجبار دیده می شود. روان شناسان شادکامی را ناشی از حوادث مثبت متوالی امروزه شادکامی یک حق طبیعی و ی .است (منفی

زندگی، احساس مهارت بر حوادث خوب و بد زندگی، یافتن معنای زندگی، کنترل احساس و تجارب بیرونی و درگیر شدن کامل 

 (.1398)مهدوی نسب و رحیم زادگان، در جزئیات خوب و بد زندگی می دانند

زنیم که مسیر می یدهد که چرا و چگونه دست به انتخابروان شناسی کنترل درونی است و توضیح می ،انتخاب تئوری

این ما هستیم که رفتار خود را  آموزیم کهانتخاب می تئوریبا یادگیری (. 1395)رسولی جزی وعارفیددهرا تغییر می زندگی ما

د به توانیم به سمت یک نگرش بسیار قدرتمنرا قربانی نیروها و افراد بیرونی ندانسته و می کنیم. با این آموزه دیگر خودانتخاب می

کاظمی مجرد و ) داندمرتبط می، این نگرش را با داشتن یک زندگی تحت کنترل خود گالسر .جهان هستی حرکت کنیم

  .(1393،همکاران

بر شادکامی دانشجویان را مورد بررسی قرار  تئوری انتخابهای آموزهی اثر های پژوهش حاضر که در مدت زمان کوتاهیافته

. دانشجویان دریافتند بیش از هر نشان داداز انتخاب ها و عملکردهایشان در نگرش و برداشت دانشجویان  را روند تغییرات ،داد
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با داشتن  ،دستیابی به اهدافشان اثرگذار باشندگیری و شکلتوانند بروجود دارد، می شانکه در دنیای پیرامون یینیروکنترل و 

 بدین ترتیب با ارتقاء سطح کیفیت زندگی فردی و دنیای مطلوب خود را خلق کنند ،باورهای مثبت نسبت به زندگیخلقی شاد و

دوین ریف و تتع به فضای جهان کنونیبا توجه  تئوری انتخابهای آموزه بیشتری بهره مند شوند.و اجتماعی از نشاط و شادکامی 

معاصر  هاصول این نظری شود،، پیشنهاد میافراد داشته باشندزندگی بر بهداشت روانی در  چشمگیریتأثیرات  توانندو می شده اند

بلکه بعنوان یک ضرورت های آموزش دانشگاهی  نه تنها در محیط  که بسیارکاربردی است، بعنوان سرفصل های اصلی آموزش

 .پرداخته شود هامعرفی و آموزش آنها به تر چون رسانهدر فضای گسترده حتیها و نهادها و سایر سازماندر
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 و مراجع منابع

رویکرد اثربخشی آموزش سبک زندگی با (. 1398امینی منش؛ سجاد، نظیری؛ قاسم، انتظاری میبدی؛ محمدرضا، محمدی؛ مسعود.) [1]

، نشریه روان پرستاری مراکز خدمات سالمت شهر اردکان ا اختالل پرخوری افراطیتئوری انتخاب بر افزایش کیفیت زندگی زنان ب

 .72-81، صص (1399فروردین و اردیبهشت ) 1سال هشتم شماره 

بررسی تأثیر شادکامی بر عملکرد مدیران، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری وعلوم  (.1394جعفری؛ بهاره.) [2]

 .1-15ساری، صص  -تربیتی مازندران

اثر بخشی آموزش واقعیت درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب بر کیفیت زندگی، تاب آوری و شادکامی (. 1398.)آرش ؛خالصی [3]

، هاناصف و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، نس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانیششمین کنفرا دانشجویان،

 .1-26صص 

دانشگاه  ،اثربخشی آموزش مفاهیم واقعیت درمانی بر شادکامی مردان سالمند ،کارشناسی ارشد (. پایان نامه1394خزان، کاظم.) [4]

 .1-96، صص گروه مشاوره، علوم بهزیستی و توانبخشی

تا  7اختالل یادگیری  ثیر واقعیت درمانی گروهی بر شادکامی مادران دارای کودکانأت(.1395.)مژگان؛عارفی ،فاطمه رسولی جزی؛ [5]

دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب  ساله شهرستان پیربکران اصفهان، 11

 .1-20، صص نتهرا های اجتماعی ایران،

(. اثربخشی آموزش واقعیت درمانی برشادکامی و مسئولیت پذیری مادران 1396شیشه فر؛ سپیده، کاظمی؛ فرنگیس، پزشک؛ شهال.) [6]

 .53-77، صص 27کودکان درخودمانده، فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی دانشگاه عالمه طباطبایی، دوره هفتم، شماره

بر  تئوری انتخابتعیین اثر بخشی آموزش (. 1398بر؛ فاطمه، ابراهیمی؛ محمد اسماعیل، زمانی؛ نرگس.)صاحبی؛ علی، یداللهی صا [7]

، دو 95-96مسئولیت پذیری و امیدواری دانشجویان دختر مستقر در خوابگاه دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان سال تحصیلی 

 .165-174، صص 15پیاپی ، لپژوهشی شناخت اجتماعی، سال هشتم، شماره او –فصلنامه علمی 

پذیری دانش آموزان دوره پایان نامه کارشناسی ارشد، تأثیر آموزش تئوری انتخاب بر مسئولیت  (.1397صالحی تبار، روح اله.) [8]

 .1-89متوسطه دوم منطقه سردرود، دانشگاه پیام نور استان همدان واحد کبودرآهنگ، گروه روان شناسی، صص 

بر راهبردهای شناختی یادگیری دانشجویان کارشناسی شهر  ثیر آموزش تئوری انتخابأت(. 1396مه پویا؛ رضا.) علیزاده فرد؛ سوسن، [9]

 .180-160، صص 27تهران، فصلنامه مطالعات روان شناسی تربیتی، شماره 

بر  ی انتخابتئور(. بررسی اثربخشی آموزش 1392علیزاده فرد؛ سوسن، خطیب کاشانی؛ سندس، تدریس تبریزی؛ معصومه.) [10]

 .111-117خودکارآمدی دانشجویان شهر تهران، صص 

(. اثربخشی آموزش نظریه انتخاب بر میزان کیفیت زندگی 1393کاظمی مجرد؛ ملیحه، بحرینیان؛ عبدالمجید، محمدی آریا؛ علیرضا.) [11]

-174، صص 2سال دوم، شماره پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت،–و شادکامی ترك کنندگان مواد مخدر، فصلنامه علمی 

165. 

(. پایان نامه کارشناسی ارشد، ساخت و رواسازی مقیاس شادکامی، دانشگاه آزادا اسالمی واحد شهر قدس، 1396کرمی، عرفانه.) [12]

 .1-76گروه روان شناسی، صص

دانش آموزان دوره دوم متوسطه  (. بررسی رابطه شادکامی با سالمت روان1397کشاورز؛ محمد، مججوب؛ راضیه، مرادی؛ محبوبه.) [13]

 .62-70صص  ،شیراز، همایش ملی اختالالت یادگیری و مسائل روان شناختی دانش آموزان 2ناحیه 

(. رابطه ابعاد هوش فرهنگی و شادکامی دانشجویان پیام نور واحد اسالم آباد غرب، دومین کنگره روان 1392گل محمدیان؛ فریبا.) [14]

 .106-110عی ایران، صص شناسی اجتما

بر هوش هیجانی و شادکامی بین دانشجویان  تئوری انتخاب آموزش اثر بخشی(. 1398مهدوی  نسب؛ خدیجه، رحیم زادگان؛ شیوا.) [15]

 .1-13امین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روان شناسی ایران، صص 5دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد، 

تاثیر آموزش تربیت اخالقی بر اساس تئوری انتخاب گالسر بر کاهش بحران هویت دانش (. 1394.)محبوبه ؛شاه جوان، زهرا؛وحیدی [16]

 .1-7، صص تهران کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی، ستان های شهر اصفهان،رآموزان دختر هن

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری انتخاب بر سازگاری تحصیلی دانشجویان  (. 1394.)مداح ؛اکبری، ذوالفقار ی؛یعقوبی فیض آباد [17]

 .1-19 ، صصتهران سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری، علوم پزشکی مشهد،
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